
अ. भाग
२०१७ 

िनवडणूक वाड
मनपा िमळकतीचे नाव िमळकत कार प ा

१ अ १० द नगर दवाखाना हॉि पटल चचवड
२ अ १४ आकुड  दवाखाना हॉि पटल आकुड
३ अ १५ सधूनगर दवाखाना हॉि पटल से.नं.25  िनगडी

४ अ १४ चचवड टेशन दवाखाना हॉि पटल चचवड

५ अ १४ एम आय डी सी दवाखाना हॉि पटल चचवड

६ अ १९ भाटनगर दवाखाना हॉि पटल पपरी

७ अ १० अं ेला गाडन दवाखाना हॉि पटल (िड पे सरी) चचवड ओपन पेस ं . ३ संभाजीनगर
८ ब १७ वा हेकरवाडी दवाखाना हॉि पटल स.नं.१११पै. िससन.ं2290  चचवड
९ ब १८ तालेरा णालय (हॉि पटल )   हॉि पटल ( णालय) िससन.ं1396  , तानाजीनगर , चचवड

१० ब १८
महा मा योितबा फुले हॉि पटल 
(आ. .२२७-हॉि पटल व टाफ कॉरटर)

हॉि पटल िस.स.नं.९६५, आ. .२२७- हॉि पटल व टाफ कॉरटर,

११ ब १८
कै.रामभाऊ सूयवंशी म.न.पा. दवाखाना -
िबजलीनगर

दवाखाना/हॉि पटल
िगरीराज हाउ सग सोसायटी, िबजलीनगर -िनवास थान इमारत तळमज या 
वरील दोन सदिनकांम ये दवाखाना, चचवड

१२ ब २२ काळेवाडी दवाखाना हॉि पटल
ायामशाळा इमारती शेजारी.मा ती मं दर व जे नाग रक संघ 

इमारत.काळेवाडी.

१३ ब १६ कवळे दवाखाना हॉि पटल म.न.पा. शाळा इमारती शेजारी, कवळे गावठाण, कवळे

१४ क ९ नेह नगर दवाखाना हॉि पटल नेह नगर
१५ क ९ खराळवाडी दवाखाना हॉि पटल खराळवाडी

१६ क ६
मौजे भोसरी स.नं.१ येथील अ यावत 

णालय इमारत
हॉि पटल मौजे भोसरी स.नं.१ गावज ा मैदानजवळ

१७ ड 29 शेवंताबाई काशीद दवाखाना हॉि पटल पपळे गुरव,सनं 46,47
१८ ड 26 पपळे  िनलख  दवाखाना हॉि पटल स.नं.61।2  पपळे  िनलख
१९ ड 25 वाकड  दवाखाना हॉि पटल वाकड
२० ड 28 पपळे सौदागर हॉि पटल पपळे सौदागर  गावठाण
२१ ड 25 पुनावळे हॉि पटल पुनावळे गावठाण
२२ इ ७ भोसरी  हॉि पटल  ओपीडी हॉि पटल स.नं.695  भोसरी
२३ इ ४ दघी जकात नाका दवाखाना हॉि पटल दघी जकातनाका जागा, दघी
२४ फ १३ ओटा क म दवाखाना ओपीडी इमारत हॉि पटल से.नं.२२ िनगडी

२५ फ १३
ओटा क म दवाखाना ओपीडी सुतीगृह 
इमारत

हॉि पटल से.नं.२२ िनगडी

२६ ग २१ िजजामाता  हॉि पटल  पपरी हॉि पटल स.नं.१० पै.,िससन.ं१५११  पपरीनगर

२७ ग २१ ओ  पी  डी  इमारत हॉि पटल स.नं.227।1  पपरी  वाघेरे  अशोक िथअटर जवळील

२८ ग २१ पपरी  वाघेरे  दवाखाना हॉि पटल िससन.ं५५२,५५०/३,४,५ पपरी
२९ ग २४ खवसरा  पाटील  दवाखाना हॉि पटल स.नं.17।2  थेरगाव
३० ग २४ थेरगाव  हॉि पटल हॉि पटल स.नं.१५  थेरगाव
३१ ह २० यशवंतराव  च हाण  मृती  णालय हॉि पटल पपरी, संत तुकारामनगर

३२ ह ३२ सांगवी हॉि पटल व. इं दरा गांधी सुितगृह हॉि पटल  सांगवी,  स.नं.9

३३ ह ३० दापोडी  दवाखाना हॉि पटल दापोडी

३४ ह ३०
फुगेवाडी  दवाखाना          फुगेवाडी बा  

णालय इमारत
हॉि पटल फुगेवाडी

३५ ह ३० कासारवाडी दवाखाना हॉि पटल भोसरी, कासारवाडी, करसंकलन इमारत
३६ अ १९ लक  रोड  मशानभूमी मशानभूमी िच चवड  स.. २५६ ते २५९

३७ अ १० िशवकैलास लगायत दफनभुमी १ मशानभूमी|दफनभुमी ऑटो ल टर जवळ पपरी / िच चवड

३८ अ १० िशवकैलास लगायत दफनभुमी २ मशानभूमी|दफनभुमी ऑटो ल टर जवळ पपरी / िच चवड

३९ ब २२ काळेवाडी मशानभूमी काळेवाडी
४० ब १८ चचवड  गाव मशानभूमी चचवड

४१ ब १८ चचवड  गाव मशानभूमी
चचवड-काळेवाडी नदी पुलाजवळ, मैला जलउपसा क ासमोर नदी लगत, 

केशवनगर, चचवड

४२ ब १६ रावेत मशानभूमी मशानभूमी रावेत पवना नदी लगत
४३ ब १६ मामुड  मशानभूमी मशानभूमी
४४ ब १६ कवळे मशानभूमी (नदीजवळील) मशानभूमी कवळे - पवनानदी लगत
४५ क ९ नेह नगर  मुि लमम  दफनभूमी दफनभूमी स.नं.617,645  नेह नगर
४६ क ९ नेह नगर  मशानभूमी मशानभूमी स.नं.617,645  नेह नगर
४७ क २ िचखली  गावठाण मशानभूमी िचखली
४८ ड 26 पपळे  िनलख मशानभूमी पपळे  िनलख
४९ ड 28 पपळे  सौदागर मशानभूमी पपळे  सौदागर
५० ड 29 पपळे  गुरव मशानभूमी पपळेगुरव
५१ ड 26 वाकड मशानभूमी वाकड
५२ ड 26 क पटेव ती मशानभूमी क पटेव ती
५३ ड 25 पुनावळे मशानभूमी पुनावळे
५४ ड 25 ताथवडे मशानभूमी ताथवडे
५५ इ ३ मोशी मशानभूमी मोशी
५६ इ ४ दघी मशानभूमी दघी
५७ इ ३ डूडूळगाव मशानभूमी डूडूळगाव

५८ इ ७ भोसरी स.नं.१ मशानभूमी (िव ुत दािहनी) भोसरी स.नं.१

५९ इ ३ च-होली मशानभूमी च-होली
६० इ ४ दघी स.नं.७७ गायरान मशानभूमी दघी स.नं.७७ गायरान
६१ इ ४ दघी स.नं.७७ गायरान दफनभूमी दघी स.नं.७७ गायरान
६२ इ ७ भोसरी स.नं.१ मधील दफनभूमी दफनभूमी भोसरी स.नं.१

DC                                                                                                                                                               द. ३१/०३/२०२१ अखेर

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
भूिम आिण जदगी िवभाग



६३ इ ३ च-होली दफनभूमी च-होली
६४ इ ३ मोशी दफनभूमी मोशी
६५ फ १३ से.नं.२२ िनगडी मशानभूमी िनगडी
६६ फ १३ से.नं.२२ िनगडी दफनभुमी िनगडी
६७ फ १२ आर ण .१/९८ दफनभुमी िचखली दफनभुमी इं ायणी नदीलगत िचखली
६८ फ १२ तळवडे दफनभुमी आ.क.१/४८ दफनभुमी इं ायणी नदीलगत तळवडे
६९ ग २१ काळेवाडी  पुलाजवळ मशानभूमी पपरी
७० ग २१ पपरी  वाघेरे मशानभूमी पपरी  वाघेरे
७१ ग २७ रहाटणी मशानभूमी रहाटणी
७२ ग २३ थेरगाव मशानभूमी थेरगाव
७३ ह ३२ सांगवी मशानभूमी सांगवी ,सांगवी दापोडी पुलालगत
७४ ह ३० दापोडी मशानभूमी दापोडी , दापोडी बोपोडी  पुलालगत
७५ ह ३० दापोडी  मुि लम दफनभूमी  दफनभूमी दापोडी  , दापोडी  पपळे गुरव  पुलालगत
७६ ह ३० फुगेवाडी मशानभूमी फुगेवाडी ,रे वे ळा लगत
७७ ह ३० मुि लम दफनभुमी ( क थान )  दफनभूमी फुगेवाडी ,रे वे ळा लगत

७८ ह ३० ानोबा उफ ता या जवळकर मशानभुमी मशानभूमी कासारवाडी, मिहला आय.टी.आय. लगत

७९ ह ३२
पु य ोक  अिह यादेवी  होळकर  
दश यािवधी घाट

दश यािवधी घाट सांगवी, माकन हॉि पटल चौक लगत

८० ह ३० ि चन  दफनभूमी  दफनभूमी दापोडी, मंुबई पुणे र ता,        कोहली टायर लगत

८१ अ १० द नगर सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.119  चचवड

८२ अ १० िवदयानगर सां कृितक क ।समाजमं दरे चचवड

८३ अ १४ िव लव ती  बौ् द  समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे िव लव ती,आकुड

८४ अ १५ डॉ  हेडगेवार  भवन सां कृितक क ।समाजमं दरे से.नं.26  िनगडी

८५ अ १९ आनंदनगर  समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.244  चचवड

८६ अ १४ मोहननगर  बौ दिवहार सां कृितक क ।समाजमं दरे चचवड

८७ अ १४ महा मा फुलेनगर समाजमंदीर सां कृितक क ।समाजमं दरे महा मा फुलेनगर, मोहननगर, चचवड

८८ अ १४ इं दरानगर रहॅिबलीटेशन  क सां कृितक क ।समाजमं दरे चचवड  इं दरानगर

८९ अ १९ पपरीनगर बी लॉक सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी  बी. लॉक १०व ११

९० अ १० शा नगर सां कृितक क ।समाजमं दरे ओपन  पेस  .62  चचवड

९१ अ १५ कै.पांडुरंग काळभोर सां कृितक क सां कृितक क ।समाजमं दरे से.न.28, गंगानगर, आकुड

९२ अ १४ रा माता िजजाऊ सां कृितक भवन सां कृितक क ।समाजमं दरे आ. .288, काळभोरनगर,आकुड

९३ अ १९ सुदशननगर रासने  सभागृह सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.248  चचवड

९४ अ १४ कलादालन सां कृितक क ।समाजमं दरे िनगडी से. ं . २४ अि त वमॉल

९५ अ १९ गावडे कॉलनी सां कृितक क ।समाजमं दरे िससन.ं4142  चचवड

९६ अ १९ भाटनगर सां कृ.  क सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी

९७ अ १९ दळवीनगर सां कृ.क सां कृितक क ।समाजमं दरे चचवड

९८ अ १९ िभमनगर सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी इं दरा गांधी उडान पुलाखाली

९९ अ १९ िवजयनगर सां कृितक क ।समाजमं दरे िवजयनगर झोपडप ी चचवड

१०० अ १९ भाटनगर सां कृ क सां कृितक क ।समाजमं दरे भाटनगर पुनवसन क प

१०१ ब १६
समाजमं दर (मा ती सहादू गायकवाड 
सां कृितकभवन)

सां कितक क ।समाजमं दरे कवळे

१०२ ब १७ ेमलोकपाक  वसंतदादा  पाटील  इमारत सां कितक क ।समाजमं दरे िससन.ं3250  चचवड

१०३ ब १८ केशवनगरमघील  ए टी हीटी  हॉल सां कितक क ।समाजमं दरे माचु े  ायामशाळेवरील  1ला मजला, वा. ं . 23, चचवड

१०४ ब १८
आनंदीबाई  डोके  सां कृितक  
हॉल(राजमाता  िजजाऊ)

सां कितक क ।समाजमं दरे स.न.284  पैक ,  काकडे  पाक,  चचवड

१०५ ब १८ मािणक  कॉलनी  सां कृ.क सां कितक क ।समाजमं दरे िससन.ं1221  चचवड

१०६ क २ बो-हाडेवाडी मोशी  समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे सावतामाळी,  बो-हाडेवाडी, मोशी

१०७ क २ संजयगांधीनगर समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे मोशी गट नं.852 पैक ,        बो-हाडेवाडी

१०८ क ८ भोसरी इं ायणीनगर सां कृितक क सां कृितक क ।समाजमं दरे पेठ  ं .2,  मोकळी  जागा  ं .3, इं ायणीनगर भोसरी

१०९ क ८ बालाजीनगर समाजमं दर ( लम) सां कृितक क ।समाजमं दरे िससन.ं3000 बालाजीनगर भोसरी

११० क ९ खराळवाडी बालभवन इमारत सां कृितक क ।समाजमं दरे बालभवन खराळवाडी, पपरी

१११ क ९ गांधीनगर समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे गांधीनगर समाजमंदीर पपरी

११२ क २ ल ढेनगर समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे लोढेनगर िचखली



११३ क २ रोकडेव ती सां कृ.  क सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.१३ रोकडेव ती िचखली

११४ क ९
पपरी- ी.रंगा वामी पे मल िप ले 

सां कृितक क
सां कृितक क ।समाजमं दरे आ. ं .86,स.न.144,149 मासुळकर कॉलनी, पपरी-17

११५ क ९ यशवंतनगर समाजमं दर इमारत सां कृितक क ।समाजमं दरे यशवंतनगर, पपरी

११६ क ९ सामािजक सभागृह नाना आफळे सां कृितक क ।समाजमं दरे स ह न.ं १४९/१, मासुळकर कॉलनी,  पपरी

११७ क ८ शांतीनगर समाजमंदीर एस. लॉक सां कृितक क ।समाजमं दरे शांतीनगर भोसरी एस. लॉक

११८ ड 28 पपळे सौदागर सां कृ.  क सां कितक क ।समाजमं दरे िससन.ं113  प.सौदागर

११९ ड 29 वैदुव ती सां कृ.  क सां कितक क ।समाजमं दरे स.नं.78  पपळेगुरव

१२० ड 29 पपळेगुरव सां कृ.क सां कितक क ।समाजमं दरे पपळे गुरव गावठाण

१२१ ड 29 पपळेगुरव गावठाण ब उ ेिशय  ईमारत सां कितक क ।समाजमं दरे पपळेगुरव आर ण .360

१२२ ड 25 वाकड (काळाखडक)  सां कृ.  क सां कितक क ।समाजमं दरे वाकड  स.नं.124

१२३ ड 25 समाजमं दर सां कितक क ।समाजमं दरे पुनवळे

१२४ इ ७ भोसरी  आ. ं .405  यानमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे आर ण  ं .405,स.न.211,भोसरी, पुणे 39

१२५ इ ५ भोसरी सहल क  मधील यानमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.१, सहल क , भोसरी,

१२६ इ ४ बोपखेल  सां कृितक  क सां कृितक क ।समाजमं दरे िससन.ं962,963  बोपखेल

१२७ इ ७
गंगो ी पाक भोसरी मंजूर रेखांकन मोक या 
जागेतील इमारत

सां कृितक क ।समाजमं दरे गंगो ी पाक,  दघी रोड भोसरी

१२८ फ १२ तळवडे समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे तळवडे स.नं.१ ब

१३० फ १३ मिहला िवकास कद ( ल टर एम) सां कृितक क ।समाजमं दरे ल टर एम से.नं.२२ िनगडी

१३१ फ १३ इं दरानगर सां कृितक क ।समाजमं दरे से.नं.२२ ल टर िनगडी

१३२ फ १३ ल टर टी समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे संजय नगर, ल टर टी से.नं.२२ िनगडी

१३३ फ १३ आ णाभाऊ साठे वसाहत सां कृितक क ।समाजमं दरे आ णाभाऊ साठे वसाहत से.नं.२२ िनगडी

१३४ फ १३ ल टर ए समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे ल टर ए से.नं.२२ िनगडी

१३५ फ १३ वामी समथ सां कृ. क . सां कृितक क ।समाजमं दरे से. ं .२१, यमुनानगर, िनगडी

१३६ फ १३ ५७६ गाळे प रसर समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे से. .२२ िनगडी

१३७ फ १३ ल टर के समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे से. .२२ िनगडी

१३८ फ १३
आ णाभाऊ साठे वसाहत शेजारी 
समाजमं दर

सां कृितक क ।समाजमं दरे से. .२२ िनगडी

१३९ फ १३ ल टर आय समाजमं दर सां कृितक क ।समाजमं दरे ल टर आय से. .२२ िनगडी

१४० ग २१ सां कितक क  शिनमं दराजवळ सां कृितक क ।समाजमं दरे शिनमं दराजवळ, पपरी

१४१ ग २१ कािशबा  शदे  सां कृ.  क सां कृितक क ।समाजमं दरे िससन.ं188  पपरी गावठाण

१४२ ग २१ पपरी गावठाण सां कृितक क  ायामशाळा सां कृितक क ।समाजमं दरे िस.स.न. 360, पपरी

१४३ ग २४ थेरगाव  यानधारणा  क सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.15  आ. .635,थेरगाव

१४४ ग २४ मौजे थेरगाव स.न.20/9 सां कृितक क सां कृितक क ।समाजमं दरे स.न.20/9, थेरगाव

१४५ ग २४ थेरगाव  मिहला  सां कृ.  क . सां कृितक क ।समाजमं दरे स.नं.9थेरगाव

१४६ ग २४ कै.मा ती  डांगे  सां कृ.  क सां कृितक क ।समाजमं दरे थेरगाव

१४७ ह २० राजमाता िजजाऊ सां कृितक क सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी, संत तुकारामनगर  डी.वाय.मेडीकल कॉलेजसमोर,

१४८ ह २० संत  तुकारामनगर  सां कृ.क (संत रोहीदास) सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी, संत तुकारामनगर

१४९ ह २० डॉ  आंबेडकर  सां कृ.क सां कृितक क ।समाजमं दरे पपरी, संत तुकारामनगर

१५० ह ३२
सांगवी सां कृ.क  व. बाबुराव खंडुजी ढोरे 
इमारत

सां कृितक क ।समाजमं दरे सांगवी  िस.स.नं.884 , सांगवी गावठाण, मा ित मं दरा लगत

१२९ फ १३
मिहला व बालक याण  इमारत(सािव ीबाई 
फुले)

सां कृितक क ।समाजमं दरे यमुनानगर से.नं.२१ िनगडी



१५१ ह ३० िस ाथनगर  सां कृ.  क  ( समाजमं दर ) सां कृितक क ।समाजमं दरे दापोडी , िस ाथनगर

१५२ ह ३० बाराथेव ती,  दापोडी  समाजमदीर सां कृितक क ।समाजमं दरे , दापोडी ,िमळकत  .658 ,बाराथेव ती, िशवाजी पुतळा मागे

१५३ ह ३०
कंुदननगर सां कृ.  क .  कै. नथूभाऊ भागुजी 
फुगे सां कृितक के

सां कृितक क ।समाजमं दरे फुगेवाडी ,कंुदननगर

१५४ ह ३०
पालखी  िवसावा  क  जगदगु  ी. संत े  
तुकाराम महाराज पालखी िवसावा

सां कृितक क ।समाजमं दरे दापोडी, मंुबई पुणे र ता,       दापोडी बोपोडी पुला लगत

१५५ ह ३०
फुगेवाडी  सां कृ.क  , व. भगवानदास उफ 
वाडबा गायकवाड समाजमं दर

सां कृितक क ।समाजमं दरे फुगेवाडी, संजयनगर

१५६ ह ३० कै.िभकोबा बाबुराव देवकर सां कृितक भवन सां कृितक क ।समाजमं दरे फुगेवाडी, िव ल मं दरा लगत

१५७ ह ३० िस ाथनगर  सां कृ.  क  ( समाजमं दर ) सां कृितक क ।समाजमं दरे दापोडी ,िस ाथनगर

१५८ ह ३०
महा मा फुलेनगर झोपडप ीमिधल 
समाजमं दर

सां कृितक क ।समाजमं दरे दापोडी ,महा मा फुलेनगर

१५९ ह २०
भोसरी लांडेवाडी झोपडप ीमिधल 
बालवाडी व समाजमं दर

सां कृितक क ।समाजमं दरे भोसरी लांडेवाडी बालवाडी समाजमं दर

१६० ह ३१ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सां कृितक क ।समाजमं दरे राजीव गांधी झोपडप ी पपळे गुरव

१६१ ह ३१ अ णाभाऊ साठे ानसाधना िनकेतन सां कृितक क ।समाजमं दरे राजीव गांधी झोपडप ी पपळे गुरव

१६२ अ १५ आय  टी  आय शाळा इमारती आकुड
१६३ अ १५ फ करभाई  पानसरे  उदू  कूल शाळा इमारती चचवड
१६४ अ १४ आकुड   गाव  द वाडी शाळा इमारती आकुड
१६५ अ १४ उदू कूल  इमारत शाळा इमारती आकुड
१६६ अ १४ काळभोरनगर  शाळा शाळा इमारती आकुड
१६७ अ १४ मोहननगर  ाथ.  शाळा शाळा इमारती चचवड
१६८ अ १४ काळभोरनगर  कूल शाळा इमारती आकुड
१६९ अ १४ िललाबाई  खवसरा  शाळा शाळा इमारती स.नं.120  आकुड
१७० अ १० आय  टी  आय शाळा इमारती मोरवाडी
१७२ अ १५ कत   सधुनगर  शाळा शाळा इमारती  से टर नं.२५ िनगडी
१७३ अ १९ सुदशननगर  शाळा शाळा इमारती चचवड
१७४ अ १९ पपरी  भाटनगर  बालवाडी शाळा इमारती पपरी भाटनगर इमारत ं . १२ या शेजारी
१७५ अ १९ भाटनगर पपरी शाळा इमारती भाटनगर इमारत ं . १७ या शेजारी
१७६ अ १० रामनगर आकुड शाळा इमारती  रामनगर झोपडप ी आकुड

१७७ अ १४ कै.अंकुश क डीबा बोहाडे मुल/ेमुली ं . १ शाळा इमारती  िनगडी से टर नं. २४

१७८ अ १० अ णासाहेब मगर झोपडप ी बालवाडी शाळा इमारती अ णासाहेब मगर झोपडप ी चचवड
१७९ अ १९ बालवाडी, सुदशन नगर शाळा इमारती चचवड सुदशननगर
१८० अ १४ गंगाराम  बिहरवाडे  ाथ  शाळा शाळा इमारती चचवड
१८१ ब १६ जीवन  िश ण  मं दर शाळा इमारती कवळे
१८२ ब १६ िवकासनगर शाळा इमारती कवळे
१८३ ब १६ रावेत  शाळा शाळा इमारती रावेत
१८४ ब १६ रावेत  िज.प.शाळा शाळा इमारती रावेत
१८५ ब १६ रावेत  िज.प.शाळा शाळा इमारती रावेत
१८६ ब १६ वा हेकरवाडी  शाळा शाळा इमारती िससन.ं2290  चचवड
१८७ ब १६ रावेत  नवीन  शाळा  G+3 शाळा इमारती स.न.◌ं139,140  रावेत

१८८ ब १७
चचवड ेमलोक पाक आ. . १९४ 
ाथिमक शाळा इमारत ( स या पपरी 
चचवड पोलीस आयु ालय )

शाळा इमारती  आ. . १९४ , स.नं. १६५।२ िस.स.नं. ३२५०,  ेमलोकपाक , चचवड

१८९ ब १८ गोखलेआळी  ाथ.शाळा शाळा इमारती चचवड
१९० ब १८ केशवनगर  शाळा शाळा इमारती चचवड
१९१ ब १८ महा मा  योितबा  फुले  शाळा शाळा इमारती चचवड  (गांधीपेठ)
१९२ ब १८   चाफेकर  चौक  शाळा शाळा इमारती चचवड
१९३ ब २२ काळेवाडी  शाळा शाळा इमारती काळेवाडी
१९४ ब २२ काळेवाडी  शाळा शाळा इमारती िससन.ं406,407  काळेवाडी
१९५ ब जुनी  मुकबधीर  शाळा  इमारत शाळा इमारती चचवड

१९६ ब २२ िवजयनगर- काळेवाडी, नवीन शाळा इमारत शाळा इमारती िवजयनगर- नवीन शाळा इमारत , योितबा उ ाना समोर, काळेवाडी,

१९७ क ९ डा बोिधनी िव ालय उ मनगर पपरी शाळा इमारती स.न. १०८ िस.स.नं. ६३३४, आ. .८१उ मनगर, पपरी

१९८ क ९ तांि क शाळा इमारत शाळा इमारती स.नं. १४४,आ. . ८६, मासुळकर कॉलनी पपरी.

१९९ क २ िव तारीत  बो-हाडेवाडी  शाळा  G+1 शाळा इमारती बो-हाडेवाडी

२०० क ९
पंडीत जवाहरलाल नेह  ाथिमक 
िवदयालय  नेह नगर

शाळा इमारती स.नं.१००   नेह नगर  पपरी

२०१ क ९
राजूीव  गांधी  मा यिमक िव ालय  
नेह नगर पपरी.

शाळा इमारती स.नं. १०० नेह नगर  पपरी

२०२ क ९
प. च.मनपा मा यिमक िव ालय 

खराळवाडी
शाळा इमारती खराळवाडी पपरी

२०३ क ९ बालभवन शाळा इमारती खराळवाडी  पपरी
२०४ क ९ उदू कूल इमारत खराळवाडी शाळा इमारती खराळवाडी  पपरी
२०५ क २ बो-हाडेवाडी शाळा इमारत शाळा इमारती गट नं. ५४४ ( गायरान) बो-हाडेवाडी शाळा
२०६ क २ जाधववाडी शाळा शाळा इमारती िचखली
२०७ क २ कुदळवाडी शाळा शाळा इमारती कुदळवाडी
२०८ क २ जाधववाडी ाथिमक  शाळा शाळा इमारती िचखली
२०९ क २ जाधववाडी मा यिमक  शाळा शाळा इमारती गट  नं.५३९  जाधववाडी
२१० क ८ से. .१ ट लग शाळा इमारत शाळा इमारती से. .१ इं ायणीनगर भोसरी
२११ ड 26 पपळे  िनलख  शाळा शाळा इमारती पपळे  िनलख
२१२ ड 28 आ णोसो,  मगर  ाथ.शाळा शाळा इमारती पपळे सौदागर
२१३ ड 29 वैदुव ती  शाळा शाळा इमारती पपळे  गुरव
२१४ ड 29 पपळे  गुरव (गावठाण) शाळा शाळा इमारती पपळे  गुरव
२१५ ड 29 पपळे  गुरव  शाळा शाळा इमारती पपळे  गुरव



२१६ ड 25 पुनावळे  शाळा  G+२ शाळा इमारती स.न.1,पुनावळे,ता.हवेली  िज.पुणे
२१७ ड 25 पुनावळे  (माळवाडी)  शाळा शाळा इमारती स.न.40,पुनावळे,ता.हवेली  िज.पुणे
२१८ ड 25 भूमकरव ती  शाळा शाळा इमारती वाकड
२१९ ड 25 वाकड  गावठाण  शाळा शाळा इमारती वाकड
२२० ड 26 क पटेव ती  शाळा शाळा इमारती स.नं.231।1अ।1  वाकड
२२१ ड 25 वाकड  शाळा शाळा इमारती वाकड
२२२ इ ३ मोशी ाथ शाळा शाळा इमारती मोशी
२२३ इ ३ डुडुळगाव शाळा शाळा इमारती डुडुळगाव
२२४ इ ३ धायकरव ती शाळा शाळा इमारती धायकरव ती / डुडुळगाव
२२५ इ ३ मोशी निवन शाळा शाळा इमारती मोशी
२२६ इ ३ च-होली ाथ शाळा शाळा इमारती च-होली
२२७ इ ३ काळजेवाडी  ाथ  शाळा शाळा इमारती काळजेवाडी च-होली
२२८ इ ३ ताजणेमळा ाथशाळा/खाजगीइमारत शाळा इमारती ताजणेमळा च-होली
२२९ इ ३ वडमुखवाडी  शाळा शाळा इमारती वडमुखवाडी
२३० इ ३ चोिवसवाडी  शाळा शाळा इमारती चोिवसवाडी
२३१ इ ३ बु डेव ती  शाळा शाळा इमारती बु डेव ती
२३२ इ ३ पठारेव ती  शाळा शाळा इमारती पठारेव ती
२३३ इ ३ च-होली निवन शाळा शाळा इमारती च-होली
२३४ इ ४ दघी ाथ शाळा शाळा इमारती दघी
२३५ इ ७ सािव ीबाई  फुले  शाळा  2 शाळा इमारती भोसरी
२३६ इ ४ दघी निवन शाळा शाळा इमारती दघी
२३७ इ ४ बोपखेल ाथ शाळा शाळा इमारती बोपखेल
२३८ इ ४ बोपखेल नवीन शाळा शाळा इमारती बोपखेल
२३९ इ ७ छ पती  िशवाजी  मराठी  ाथ.शाळा शाळा इमारती भोसरी

२४० फ १२ पीनगर गावठाण शाळा इमारती पीनगर

२४१ फ १२ तळवडे गावठाण(नवीन) शाळा इमारती तळवडे

२४२ फ १२ पीनगर शाळा शाळा इमारती गट नं.२३८ पीनगर तळवडे

२४३ फ १ सोनवणेव ती िचखली शाळा इमारती िचखली

२४४

२४५

२४६ िचखली शाळा गावठाण िचखली गावठाण बस टॉप जवळ
िव ता रत शाळा िचखली गावठाण बस टॉप जवळ

२४७ फ १३ से.नं.२२ िनगडी ( ६ वग खो या) शाळा इमारती से.नं.२२ िनगडी
२४८ फ १३ बालवाडी इमारत शाळा इमारती से. .22, क टर आय शरदनगर िनगडी

२४९ फ १३
िनगडी से. .२२ पवळे शाळेजवळ (९ वग 
खो या)

शाळा इमारती से. .२२ िनगडी

२५१ फ १ आर ण .१/९९ ाथिमक शाळा िचखली शाळा इमारती गटनं.१६४४ पै. िचखली नदी जवळ

२५२ ग २१ कमला  नह   शाळा शाळा इमारती पपरीनगर  2511,2518
२५३ ग २१ पपरी  वािघरे  बालवाडी शाळा इमारती पपरी  वािघरे
२५४ ग २१ पपरी  वाघेरे  शाळा शाळा इमारती पपरी  वािघरे
२५५ ग २१ पपरी  वाघेरे  शाळा शाळा इमारती पपरी  वािघरे
२५६ ग २१ रयत  िश ण  सं था शाळा इमारती पपरी
२५७ ग २७ रहाटणी  शाळा शाळा इमारती स.नं.4  रहाटणी
२५८ ग २३ स.नं.38  थेरगाव  शाळा शाळा इमारती थेरगाव
२५९ ग २३ थेरगाव  गावठाण  शाळा शाळा इमारती स.नं.9  थेरगाव
२६० ग २३ थेरगाव  शाळा शाळा इमारती थेरगाव  स.नं.38
२६१ ग २३ थेरगाव  शाळा शाळा इमारती थेरगाव  स.नं.9
२६२ ग २४ नागू  बारणे  शाळा शाळा इमारती स.नं13।2  थेरगाव
२६३ ग २४ खवसरा  पाटील  शाळा शाळा इमारती स.नं.18।6  थेरगाव

२६४ ह २० संत  तुकारामनगर  शाळा शाळा इमारती पपरी, संत तुकारामनगर ,      आऱ ण .59

२६५ ह २० पंिडत  दीनदयाळ  उपा याय  शाळा शाळा इमारती पपरी, संत तुकारामनगर ,       आऱ ण .54

२६६ ह २० पंिडत  दीनदयाळ  उपा याय  शाळा शाळा इमारती पपरी, संत तुकारामनगर ,       आऱ ण .54

२६७ ह ३२ पु य ोक  अिह यादेवी  होळकर  शाळा शाळा इमारती
सांगवी, स.नं. 9, िस.स.नं. 83,8482,87, भुखंड . 34,35,36,39, आर ण 

.341

२६८ ह ३०
दापोडी  ाथ  आिण  मो य  शाळा  
भगत सग िव ालय

शाळा इमारती दापोडी , स.नं. 85              आंबेडकर पुतळालगत

२६९ ह २० कासारवाडी  ाथ.  शाळा शाळा इमारती कासारवाडी
२७० ह २० कासारवाडी  मा य.शाळा शाळा इमारती कासारवाडी  ,स.नं. 419

२७१ ह ३० लोकमा य  टळक  शाळा शाळा इमारती  फुगेवाडी िस. स. नं. 2230,       मंुबई पुणे र ता, फुगेबाडी जकात नाका समोर

२७२ ह ३० कासारवाडी  उदू  शाळा शाळा इमारती कासारवाडी , िस.स.नं.420,423,424,425,426

२७३ ह ३० मिहला  औदयोिगक  िश.क शाळा इमारती कासारवाडी ,                      आर ण .22

२७४ ह ३०
कासारवाडी  मा य.शाळा व िव तार इमारत 
( आय.टी.आय. मागे )

शाळा इमारती कासारवाडी,स.नं. 497,        िस.स.नं. 1834, आर ण . 22

२७५ अ १४ रामनगर  ायामशाळा ायामशाळा आकुड
२७६ अ १५ से.नं.28  ायामशाळा ायामशाळा से.नं.28  आकुड
२७७ अ १५ आकुड   गावठाण  (द मं दरजवळ) ायामशाळा आकुड
२७८ अ १५ द नगर  ायामशाळा ायामशाळा आकुड
२७९ अ १५ कै.संजय काळे हे थ लब ायामशाळा से.नं.27, ािधकरण
२८० अ १४ मोहननगर  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.134  आकुड

फ १ शाळा इमारती

२५० फ १२ िज हा प रषदेकडून वग शाळा ७ खो या शाळा इमारती तळवडे चौक, तळवडे गावठाण,गट न.४७१

फ १
िचखली शाळा मनपा शाळा िचखली पेठ 

.२०
शाळा इमारती से. .२० िचखली

फ १ िचखली शाळा मोकळी जागा ं .३अ शाळा इमारती से. .२० िचखली



२८१ अ १४
भाग  ं .  26  मनपा  काळभोर  नगर  

शाळे या  आवारातील  ायामशाळा
ायामशाळा आकुड   िस.स.नं.  5139

२८२ अ १०
िपिचमनपा मु य कायालयातील 

ायामशाळा
ायामशाळा िपिचमनपा मु य कायालय, पपरी , पुणे 18

२८३ अ १५ बा बली  ायामशाळा ायामशाळा से.नं.25िनगडी,जय हद मं दराजवळ, सधूनगर

२८४ अ १५ सावरकर  ायामशाळा ायामशाळा िनगडी ािधकरण
२८५ अ १९ आनंदनगर ायामशाळा चचवड आनंदनगर झोपडप ी
२८६ अ १५ सािव ाबाई  फुले  ायामशाळा ायामशाळा से.नं.25, ािधकरण  िनगडी
२८७ अ १४ वंृदावन  सोसायटी  ायामशाळा ायामशाळा आकुड
२८८ अ १० शा नगर  जी  लॉक  ायामशाळा ायामशाळा चचवड जागा ं . ६१
२८९ अ १९ उदयोगनगर  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.195  चचवड
२९० अ १९ सुदशननगर  ायामशाळा ायामशाळा िससन.ं4142  चचवड
२९१ अ १९ सुदशन  मिहला  ायामशाळा ायामशाळा चचवड
२९२ ब १६ कवळे  ायामशाळा ायामशाळा कवळे
२९३ ब १६ कवळे  गावठाण  ायमशाळा ायामशाळा कवळे
२९४ ब १६ रावेत(1)  ायामशाळा ायामशाळा रावेत
२९५ ब १६ रावेत(2)  ायामशाळा ायामशाळा रावेत
२९६ ब १६ वा हेकरवाडी  ायामशाळा ायामशाळा चचवड  िससन.ं2290

२९७ ब १६ रावेत  दलीतव तीमधील  ायामशाळा ायामशाळा रावेत

२९८ ब १७ दादोजी  क डदेव  िबजलीनगर  ा.शाळा ायामशाळा चचवड

२९९ ब १७ ेमलोकपाक (छ पती शा ) ायामशाळा ायामशाळा चचवड  िससन.ं166

३०० ब १८ गांधीपेठ  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.1  चचवड
३०१ ब १८ गोखलेपाक  ायामशाळा ायामशाळा चचवड
३०२ ब १८ तानाजी  गावडे  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.281 तानाजी नगर चचवड
३०३ ब १८ देऊळमळा  ायामशाळा ायामशाळा इं दरापाक भाजीमंडई शेजारी चचवड
३०४ ब १८ चचवडगाव  पागेची  तालीम ायामशाळा चचवड
३०५ ब १८ केशवनगर  मिहला  ायामशाळा ायामशाळा चचवड  िससन.ं1501
३०६ ब १८ काकडेपाक  मिहला  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.284।9।1  चचवड
३०७ ब १८ तालेरानगर  ायामशाळा ायामशाळा तालेरा णालयाशेजारी, चचवड

३०८ ब १८
माचु े  ायामशाळा व अॅ टी हीटी हॉल, 
चचवड

ायामशाळा केशवनगर  , चचवड

३०९ ब १८ मरळ उ ानातील ायामशाळा ायामशाळा पवनानगर , चचवड

३१० क ९
मा.आयु िनवास आवारातील   

ायामशाळा
ायामशाळा मा.आयु िनवास आवार मोरवाडी, पपरी पुणे १८

३११ क २ बो-हाडेवाडी  ायामशाळा ायामशाळा बो-हाडेवाडी
३१२ क ८ कै.मा ती  लांडगे  कु ती  िश.क ायामशाळा भोसरी
३१३ क ८ से.नं.१ ायामशाळा ायामशाळा से.नं.1,भूखंड ं .58 ते 66 लगत, भोसरी

३१४ क ६
भोसरी,च पानी  वसाहत  स गुरनगर  

ायामशाळा
ायामशाळा भोसरी,च पानी  वसाहत

३१५ क ६ धावडेव ती  ायामशाळा ायामशाळा भोसरी
३१६ क ९ खराळवाडी  ायामशाळा ायामशाळा खराळवाडी, पपरी
३१७ क ९ उ मनगर  ायामशाळा ायामशाळा नेह नगर

३१८ क ९
कै.आ णासाहेब मगर टेडीअम जलतरण 
तलाव ायामशाळा

ायामशाळा कै.आ णासाहेब मगर टेडीअम, जलतरण तलाव नेह नगर, पपरी

३१९ ड 26 पपळे  िनलख  ायामशाळा ायामशाळा पपळे  िनलख
३२० ड 28 पपळे  सौदागर  ायामशाळा ायामशाळा पपळे  सौदागर  िससन.ं206

३२१ ड 29
शेवंताबाई कािशद दवाखाना इमारतीम ये, 
पपळेगुरव

ायामशाळा पपळेगुरव

३२२ ड 29 वैदुव ती  आखाडे  िब ड ग ायामशाळा पपळे  गुरव
३२३ ड 25 पुनवळे  ायामशाळा ायामशाळा पुनवळे
३२४ ड 25 वाकड  ायामशाळा ायामशाळा वाकड गावठाण
३२५ इ ७ पठारे  लांडगे  तालीम ायामशाळा भोसरी

३२६ इ ७ भोसरी  ायामशाळा ायामशाळा घर नं.२२८, लबाची तालीम, मं दरासमोर, भोसरी

३२७ इ ७ भोसरी स.नं.१ सहल क ाजवळ ायामशाळा भोसरी स.नं.१ सहल क ाजवळ
३२८ इ ७ ल ढेनगर  ायामशाळा ायामशाळा स.नं.१४/५ भोसरी
३२९ इ ७ ग हाणेव ती ायामशाळा ायामशाळा िस.स.नं.७४१, ग हाणेव ती भोसरी

३३० इ ७ डोळस  ायामशाळा ायामशाळा मनपा िमळकत .१०/३/१७२ िससनं ८२३,  अशोकनगर, भोसरी

३३१ इ ७ लांडेवाडी  ायामशाळा ायामशाळा भोसरी

३३२ इ ५ मिहला  ायामशाळा ायामशाळा आ. .४०५, िस.स.नं.४३३३, स.नं.२११ गवळी उ ानाशेजारी, भोसरी

३३३ इ ७
भोसरी गावठाण तालीम असलेली 

ायामशाळा
ायामशाळा घर नं.२२८, तालीम असलेली ायामशाळा, भोसरी

३३४ इ ३ च-होली ायामशाळा ायामशाळा स.नं.१/२, च-होली
३३५ फ १२ तळवडे ायामशाळा ायामशाळा तळवडे,  िससन.ं ३२१
३३६ फ ११ महा मा फुलेनगर ायामशाळा ायामशाळा महा मा फुलेनगर, से. .१८ िचखली

३३७ फ ११
वॉड ं . ४, से. .२० कृ णानगर  

ायामशाळा
ायामशाळा िचखली पेठ . २० पोिलस लाईन जवळ

३३८ फ १३ अिह यादेवी होळकर ायामशाळा ायामशाळा से.नं.२१ यमुनानगर िनगडी
३३९ फ १३ क म नं.११ मिहला ायामशाळा ायामशाळा से.नं.२१  िनगडी, यमुनानगर  ािधकरण
३४० फ १३ ५७६ गा याजवळची  ायामशाळा ायामशाळा से.नं.२२ िनगडी
३४१ फ १३ झेड ल टर ायामशाळा ायामशाळा से.नं.२२ िनगडी
३४२ फ १३ बी ल टर ायामशाळा ायामशाळा से.नं.२२  िनगडी

३४३ फ १३
दवंगत महापौर मधुकर पवळे ायामशाळा 

यमुनानगर
ायामशाळा साईनाथ नगर, से. .२१ यमुनानगर, अ णाभाऊ साठे मृती हॉललगत िनगडी

३४४ फ १३ कै. बदू माधव ठाकरे ायामशाळा (पु ष) ायामशाळा कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल यमुनानगर, िनगडी

३४५ फ १३ कै.िमनाताई ठाकरे मिहला ायामशाळा ायामशाळा कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल यमुनानगर, िनगडी

३४६ ग २१ कै.दशरथ  कापसे  ायामशाळा ायामशाळा पपरी गांव



३४७ ग २१ पपरीनगर  (काळेवाडी  पुलाजवळ) ायामशाळा संजयगांधीनगर, पपरी
३४८ ग २१ बॉ सग  हॉल ायामशाळा पपरीनगर
३४९ ग २१ पॉवर  हाऊसमागील  ायामशाळा ायामशाळा िससन.ं747  पपरी  वाघेरे
३५० ग २७ रहाटणी  ायामशाळा ायामशाळा रहाटण
३५१ ग २३ वॉड ं .47 थेरगांव ायामशाळा ायामशाळा पीसीएमसी शाळेशेजारी,थेरगांव
३५२ ग २३ थेरगाव  ायामशाळा ायामशाळा गणेशनगर, एकता कॉलनी, थेरगाव
३५३ ग २१ पपरी कॅ प,नेह  शाळा आवारातील ायामशाळा पपरी कॅ प,नेह  शाळा आवारातील  2511

३५४ ह २०
संत  तुकारामनगर  ायामशाळा हनुमान 
िजम

ायामशाळा पपरी, संत तुकारामनगर            संत तुकाराम पुत याजवळ

३५५ ह ३०
दापोडी  ायामशाळा                         
कै. सयाजीराव पाटलोजी काटे पाटील 

ायामशाळा
ायामशाळा दापोडी गावठाण,               िस.स.नं. 518,िशवाजी पुत या मागे

३५६ ह ३०
कंुदननगर  ायामशाळा  कै. नथुराम 
भागुजी फुगे सां कुितक भवन इमारत

ायामशाळा सेवानगर, सँ डिवक कं.समोर फुगेवाडी

३५७ ह ३०
फुगेवाडी  ायामशाळा ,                    
जय महारा  िम  मंडळ , कै. िभकोबा  
देवकर सां कुितक क  इमारत

ायामशाळा फुगेवाडी  स.नं.470  एए।4ए  िव ल मं दराशेजारी

३५८ ह २० कासारवाडी  ायामशाळा ायामशाळा कासारवाडी

३५९ ह ३२ मिहला  ायामशाळा ायामशाळा सांगवी, पोह या या तलाव परीसर, आनंदनगर

३६० ह ३०
िशवाजी ायाममंडळ बॉ बे कॉलणी  

ायामशाळा
ायामशाळा दापोडी,  बॉ बे कॉलणी

३६१ ह ३० ेरणा  ायामशाळा  िस दाथनगर ायामशाळा दापोडी, िस दाथनगर

३६२ ह ३० कै. सदािशव फुगे ( पाटील ) ायामशाळा ायामशाळा फुगेवाडी गावठाण               स.नं,470अ/4अ

३६३ ह ३० साई शारदा मिहला  ायामशाळा ायामशाळा कासारवाडी आय.टी.आय.       आर ण . 22

३६४ ह ३२  कै. पै. ध डीबा ढोरे ायामशाळा ायामशाळा सांगवी गावठाण, िस.स.नं.931,मा ित मं दरा समोर

३६५ ह ३० फुगेवाडी कु ती आखाडा ायामशाळा फुगेवाडी, िव ल मं दरा लगत  फुगेवाडी दवाखाना इमारत

३६६ ह २० कासारवाडी प याची शेड  ायामशाळा ायामशाळा कासारवाडी, ाथिमक व मा यिमक शाळा परीसर

३६७ अ १५ वाहतुकनगरीमधील  ापारी  गाळे-8 ापारी संकुले से.नं.२३ िनगडी लॉट ६१,६२

३६८ अ १५ से.नं.28 संत ाने वर उदयान संकुल-32 ापारी संकुले िनगडी

३६९ अ १४ संत  तुकाराममहाराज  ा.संकुल-107 ापारी संकुले से.नं.24  िनगडी
३७० अ १५ गंगानगर  ापारी  संकुल-24 ापारी संकुले से.नं.28  िनगडी
३७१ अ १४ रटेलमाकट-1 ापारी संकुले आ.नं.270  आकुड

३७२ अ १४ मे बंटी ॉपट ज आकुड -8 ापारी संकुले स.नं१८०/१, िस.स.नं ४३००,४३०१, ४३०१/१ ते ३५ लॉट ए मौजे आकुड

३७३ अ १४ मे बंटी ॉपट ज आकुड -8 ापारी संकुले स.नं१८०/१, िस.स.नं ४३००,४३०१, ४३०१/१ ते ३५ लॉट बी मौजे आकुड

३७४ अ १० कै.नारायण  लोखंडे  कामगारभवन-5 ापारी संकुले खराळवाडी
३७५ अ १९ भाटनगर  ापारी  संकुल-22 ापारी संकुले लकरोड भाटनगर,  पपरी
३७६ अ १९ कै.इं दरा  गांधी  पुलाखालील  गाळे-38 ापारी संकुले पपरी

३७७ अ १५
छ पती  िशवाजी  जलतरण  तलाव  संकुल-
20

ापारी संकुले से.नं.26  िनगडी

३७८ अ १९ पपरीनगर  1ला  मजला  गाळे-146 ापारी संकुले पपरी आ. ं . १३६ िस.स.नं. ३९२० ते ३९२३ ,४६५६,४६३५,४०६७

३७९ अ १० हॉकस अंतगत िवकिसत गाळे-21 ापारी संकुले जागा .३A आर ण .३०२ संभाजीनगर चचवड

३८० अ १०
बी-झोन इमारत मोरवाडी (आय टू आर 
अंतगत िवकिसत)-1

ापारी संकुले
पपरी स ह न.ं२९/१+२ब िस.स.नं ४६९६/२, ४६९७, ४६९८. बी-झोन दुसरा 

मजला गाळा .२०९

३८१ ब १८ चाफेकर  चौक  ापारी  गाळे-9+5 ापारी संकुले चचवड

३८२ ब १८
चचवड  ापारी  क   व  भाजीमंडई  

आ. ं .  205
ापारी संकुले आ.क् .205,स.न.174,िससन.1853,1854  इ. चचवड-33

३८३ ब १८
चचवड  ापारी  गाळे इमारत 

(दुकानदारांचे पुनवसन-आ. ं .  211)
ापारी संकुले चचवड  ापारी  गाळे इमारत (दुकानदारांचे पुनवसन-आ. ं .  211)

३८४ ब १७
ेमलोकपाक  ापारी  गाळे व पा कग 

(मनपा शॉ पग सटर - आ. ं .१९९ )
ापारी संकुले 15 ेमलोक  पाक इमारत, ेमलोकपाक , चचवड

३८५ ब १७ मुकाई चौक बस ट मनल ापारी गाळे रावेत ापारी संकुले मुकाईचौक, BRTS रोड, बसट मनल, रावेत

३८६ इ ७ संत  ाने वर  ापारी  संकुल ापारी संकुले स.नं.695  भोसरी
३८७ इ ७ सहलकदामधील  टॉल-16 ापारी संकुले स.नं.1  भोसरी
३८८ इ ७ भोसरी  दुकानगाळे  -14 ापारी संकुले स.नं.1  भोसरी

३८९ इ ७
इं ायणीनगर धावडे व ती ापारी संकुल- 
४० गाळे

ापारी संकुले भोसरी

३९० फ ११ अजंठानगर ेणीवाढ योजना गाळे १८ ापारी संकुले स.नं.८८ अजंठानगर िनगडी
३९१ फ १ िचखली ापारी गाळे-७ ापारी संकुले िस.स.नं ११८१ िचखली गावठाण
३९२ फ १३ ओटा क म ापारी  संकुल-३२ ापारी संकुले से.नं.२२ िनगडी
३९३ फ १३ ओटा क म ापारी संकुल-१२ ापारी संकुले से.नं.२२ िनगडी

३९४ ग २१ यशवंतराव  च हाण  टेिडयम  गाळे-12 ापारी संकुले िससन.ं747  पपरी

३९५ ग २१
आ. .160  प.वाघेरे  िससन1ं310।1  

ा.संकुल
ापारी संकुले पपरी

३९६ ग २१
पपरी वाघेरे ,स.नं.२९४/२,िस.स.नं.७१९ 

पै.व ७२३पै.ई.आ. .१७० , रटेल माकट 
गाळे.

ापारी संकुले पपरी वाघेरे ,स.नं.२९४/२,िस.स.नं.७१९ पै.व ७२३पै.ई.

३९७ ग २१
िपपरी वािघरे  स.नं.८ पै.(३ते 
११)समा.आर ण .१५५,(भाजी 
मंडईसाठी २७ गाळे )

ापारी संकुले      िपपरी वाघेरे    स.नं.८पै.(३ते ११पै.),िस.स.नं.९३८,९३९.

३९८ ग २४ थेरगाव  उ ान  फुड टॉल-4 आ. ं .६३५ ापारी संकुले स.नं.15  आ. .635  थेरगाव



३९९ ह २०
संत  तुकारामनगर  ापारी  संकुल-113  
गोल मंडई इमारत

ापारी संकुले
पपरी, संत तुकारामनगर        आर ण . 60             वाय.सी.एम. 

हॉि पटल लगत

४०० ह २०
संत  तुकारामनगर  िमनी  टेिडयम  गाळे-
36

ापारी संकुले पपरी , संत तुकारामनगर, आर ण . 60 अ ,अि शामक के ा समोर

४०१ ह ३२
आ. .337  सांगवी  ापारी  गाळे-13   मे. 
िस दीिवनायक कं शन

ापारी संकुले
सांगवी ,स.नं. 82/1अ/4         आर ण . 337             पी.ड लु.डी. मैदान 
समोर, साई चौक

४०२ ह ३२
मनपा  शाळा  इमारत  ा.गाळे-5 कै. 
मि ध  ध डीबा ढोरे ापार संकुल

ापारी संकुले
 सांगवी  ,स.नं.9                  ,आर ण . 341                    मनपा  शाळा  
इमारत, ढोरेनगर

४०३ ह ३२
सह.मंडलािधकारी  कायालय  इमारत  गाळे-
8

ापारी संकुले  सांगवी  .स.नं.9                   आर ण . 341, भाजी मंडई लगत

४०४ ह ३२ आ. 320  सांगवी  रटेल  माकट-8 ापारी संकुले सांगवी . स.नं. 12, आ. . 320 ,आनंदनगर
४०५ अ १९ गावडेपाक िवरंगुळा क स.नं.188।1  चचवड
४०६ ब १७ िबजलीनगर िवरंगुळा क स.नं.156  शा   उदयान,  चचवड

४०७ ब १७
सोपानराव  भोईर  िवरंगुळा  क ,  
दळवीनगर

िवरंगुळा क वा. ं .20,राज ी  उ ानाम ये,दळवीनगर, चचवड

४०८ ब १७
मिनषाताई भोईर वरगुळा  क   सावरकर  
उदयानाम ये

िवरंगुळा क ेमलोकपाक चचवड

४०९ ब २२
काळेवाडी जे  नाग रक िवरंगुळा व तालीम 
इमारत

जे  नागरील िवरंगुळा क  / 
तालीम

काळेवाडी गावठाण, मा ती मं दर व म.न.पा.दवाखा या जवळ, काळेवाडी.

४१० क ९
पपरी(खराळवाडी)  िवरंगुळा  व  िश ण  

क
िवरंगुळा क वॉड  ं .40,बालभवन  इमारतीशेजारी, पपरी(खराळवाडी)

४११ क ९
नाना  आफळे  िवरंगुळा  क ,  मासुळकर  
कॉलनी

िवरंगुळा क मासुळकर  कॉलनी,मनपा  शाळेमाग,े  पपरी  18

४१२ ड २६
सािव ीबाई फुले उ ान पपळे िनलख आ. 

. 327
िवरंगुळा क पपळे  िनलख

४१३ ड 28 पेठ  38 रहाटणी िवरंगुळा क पेठ  38
४१४ इ ५ िवरंगुळा  क  , गवळी उ ानलगत िवरंगुळा क स.न.405, आळंदी रोड,भोसरी

४१५ ह २०
सरदार व.पटेल बॅड मटन हॉलमागील 
िवरंगुळा क

िवरंगुळा क पपरी, संत तुकारामनगर  सरदार व.पटेल बॅड मटन हॉलमागे

४१६ ह २० डॉ.बाबसाहेब सा.भवन इमा.म ये िवरंगुळा क पपरी, संत तुकारामनगर

४१७ ह ३२ सांगवी िवरंगुळा क िवरंगुळा क सांगवी , मनपा शाळा इमारत

४१८ ह २० व. मंगलसेन बहल िवरंगुळा क िवरंगुळा क पपरी, संत तुकारामनगर

४१९ अ १४ आकुड  मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क आकुड  पंपहाऊस, बीना इं लीश िमडीअम कूल,आकुड

४२० अ १९ लकरोड चचवड मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क गावडे पे ोलपंपाजवळ, लक रोड चचवड
४२१ अ १९ भाटनगर चचवड मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क भाटनगर, लकरोड, पपरी
४२२ ब १६ रावेत मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क एमआयडीसी पंप ग टेशनजवळ, रावेत
४२३ ब १७ वा हेकरवाडी  मैला  पंप  हाऊस मैलाशु दीकरण क मौजे.  वा हेकर  वाडी, चचवड

४२४ ब १८ चचवड पंपहाउस मैलाशु दीकरण क  स.नं.२९२/७/१,  चचवड काळेवाडी रोड, ,केशवनगर चचवड

४२५ ब १८
चचवड - केशवनगर काकडे पाक 

जलिन सारण क
मैलाशु दीकरण/ जलिन सारण 

क
स.नं.२८४ , रा माता िजजाऊ उ ाना जवळ ,  केशवनगर- 
काकडेपाक,नदीकाठी, चचवड.

४२६ ब १८ चचवड - गोखले हॉल   पंपहाउस मैलाशु दीकरण क  पंप हाउस. मोरया गोसावी मं दरा लगतचे उ ाना जवळ , चचवड.

४२७ ब १८
चचवडगाव- मशानभूमी जवळील 

मैलाशु दीकरण क  पंप हाउस
मैलाशु दीकरण क  पंप हाउस मोरया गोसावी समाधी मं दरा लगतचे मशानभूमीजवळ , चचवड.

४२८ ड 26 पपळे िनलख मैलाशु दीकरण क साठे िवटभ ीजवळ, बाणेर रोड पपळेिनलख

४२९ इ ३ च-होली मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क िनरगुडी रोड, िहरामाता मं दराजवळ, च-होली

४३० फ ११ िचखली मैला शु दीकरण क  ट पा१ मैलाशु दीकरण क पाईनरोड िचखली संभाजीनगर
४३१ फ ११ िचखली मैला शु दीकरण क  ट पा२ मैलाशु दीकरण क पाईनरोड िचखली संभाजीनगर
४३२ ह ३२ सांगवी मैलाशु दीकरण  क मैलाशु दीकरण क जुनी सांगवी , मशानभूमी जवळ,
४३३ ह ३० सांगवी फेज 2 मैलाशु दीकरण क दापोडी , एस.टी महामंडळ वकशॉप जवळ,

४३४ ह ३० कासारवाडी  मैलाशु दीकरण  क  ट पा 1 मैलाशु दीकरण क कासारवाडी, स.नं.508-514, रे वे टेशनमागे, कासारवाडी 34

४३५ ह ३० कासारवाडी  मैलाशु दीकरण  क  ट पा 2 मैलाशु दीकरण क कासारवाडी, स.नं.508-514, रे वे टेशनमागे, कासारवाडी 35

४३६ ह ३० कासारवाडी  मैलाशु दीकरण  क  ट पा 3 मैलाशु दीकरण क कासारवाडी, स.नं.508-514, रे वे टेशनमागे, कासारवाडी 36

४३७ अ १५ अ  भाग  कायालय मनपा कायालये से.नं.25,िनगडी
४३८ अ १४ आकुड   झोन  ऑ फस मनपा कायालये िससन.ं296,  आकुड

४३९ अ १० आरो य कायालय पपरी मनपा कायालये िस.स.नं. ५८४२ घर दा हॉटेल समोर पपरी आय टु आर ने ता यात

४४० अ १० मनपा  मु य  शा.इमारत मनपा कायालये िससन.ं5760  पपरी
४४१ अ १० िज हा  यायालय मनपा कायालये स.न.139  मोरवाडी
४४२ अ १९ ए ो  कंपनीजवळील  ऑ फस मनपा कायालये चचवड
४४३ ब १६ कवळे  गोडावून मनपा कायालये कवळे
४४४ ब १६ कवळे  िवकासनगर मनपा कायालये कवळे
४४५ ब १८ गांधीपेठ  ऑ फस मनपा कायालये चचवड

४४६ ब १८   मािणककॉलनी आरो यकोठी इमारत मनपा कायालय
मािणक कॉलनी गजबा भोईर ायामशाळा इमारत व मैदाना समोर, 
मािणककॉलनी , चचवड.

४४७ ब २२
पवनानगर काळेवाडी येथील आरो यकोठी 
इमारत.

मनपा कायालय योितबा उ ान शेजारी  , पवना नगर , काळेवाडी

४४८ क ८ नवीन  इ  भाग  कायालय मनपा कायालये स.नं.९७/२  भोसरी पांजरपोळ



४४९ क २ िचखली  ामपंचायत  ऑ फस मनपा कायालये िचखली  1 गट  क
४५० ड 26 नवीन  ड  भाग  कायालय मनपा  कायालये स.नं.20  रहाटणी
४५१ इ ३ मोशी  झोन  ऑ फस मनपा कायालये मोशी
४५२ इ ३ च-होली  झोन  ऑ फस मनपा कायालये च-होली
४५३ इ ७ भोसरी  झोन  ऑ फस मनपा कायालये भोसरी
४५४ फ १२ तळवडे झोन ऑ फस मनपा कायालये तळवडे चौक
४५५ फ ११ करसंकलन झोन ऑ फस िचखली मनपा कायालये से.नं.१९, साई चौक िचखली

४५६ फ १२ आरो य िन र क कोठी, हनुमान हौ. सो.म ये मनपा कायालये हनुमान हौ. सोसायटी, पीनगर तळवडे गट नं.२२५

४५७ ग २१ पपरीगाव  डेअरी  फाम मनपा कायालये पपरी
४५८ ग २१ झोन  ऑ फस  पपरीनगर मनपा कायालये   पपरी
४५९ ग २१ ड  भाग  कायालय मनपा कायालये पपरी
४६० ग २१ पपरी  झोन  ऑ फस मनपा कायालये पपरी  िस.स.नं.५५२,५५०
४६१ ग २३ झोन  ऑ फस मनपा कायालये स.नं.38  थेरगाव
४६२ ग २३ ग े ीय कायालय मनपा कायालये थेरगाव स.नं.९ पैक ,
४६३ ग २७ आरो य कायालय मनपा कायालये रहाटणी गाव महाल मी मंदीरा जवळ

४६४ ह ३२ सांगवी  झोन  ऑ फस मनपा कायालये सांगवी,स.नं.9 , आर ण . 341  मनपा शाळा इमारत,  ढोरेनगर

४६५ ह ३२ तलाठी  आिण  आरो य  कायालय मनपा कायालये सांगवी िस.स.नं. 884 , सांगवी गावठाण,  मा ित मं दरा लगत

४६६ ह ३० कासारवाडी  झोन  ऑ फस मनपा कायालये कासारवाडी, िससन.ं2198,         रं वे गेट लगत

४६७ ह ३० ह ेि य  कायालय मनपा कायालये कासारवाडी आय.टी.आय. इमारत
४६८ ह ३२  नबी सांगवी आरो य  कायालय मनपा कायालये सांगवी ,साई चौक, पी.ड लु.डी मैदान
४६९ ह २०  भोसरी लांडेवाडी आरो य  कायालय मनपा कायालये  भोसरी ,लांडेवाडी , सुधारे उ ान
४७० ह २० क  भाग  कायालय मनपा कायालये नेह नगर

४७१ अ १० रामनगर  भाजीमंडई-34 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट ओ.एस.नं.11  चचवड रामनगर झोपडप ी

४७२ अ १४ खंडेराया भाजीमंडई-105 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट स.नं.४८ िस.स.नं.४२९५व ४२९७आकुड   िववेकनगर

४७३ अ १४ िववेकनगर ना यावरील भाजीमंडई-51 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट आकुड

४७४ अ १४ चचवड  टेशन  मटणमाकट-7 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट चचवड

४७५ अ १९ पपरीनगर  भाजीमंडई-180 ओटे भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट पपरी िससन.ं३९२० ते ३९२३,४६५६

४७६ अ १९ पपरीनगर  भाजीमंडई  ओटे  22 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट पपरी

४७७ अ १९ साईबाबानगर  भाजीमंडई-44 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट चचवड

४७८ अ १९ साईबाबानगर  म छीमाकट-19 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट चचवड

४७९ अ १९ पपरीनगर  मटणमाकट-11 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट पपरीनगर

४८० अ १९ पपरीनगर  म छीमाकट-22 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट पपरीनगर

४८१ ब १८ गांधीपेठ  भाजीमंडई-48 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट िससन.ं1865  आ. ।207  चचवड

४८२ ब १८ गांधीपेठ  म छीमाकट-12 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट िससन.ं1865  आ. ।207  चचवड

४८३ क ८ पेठ . २, इं ायणीनगर, भोसरी भाजीमंडई   सावजिनक जागा . १

४८४ क ९ मासूळकर  कॉलनी  भाजीमंडई-60 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट स.नं.143  पपरी

४८५ क ९ मासूळकर  म छीमाकट-8 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट पपरी

४८६ ड 26 ािधकरण बझार इमारत, भाजी मंडई पेढ  . 39

४८७ इ ३ च-होली भाजीमंडई भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट च-होली

४८८ इ ७ भोसरी  भाजीमंडई-173 भाजीमंडई/ म छी/मटण माकट स.नं.695  भोसरी

४८९ इ ३ मोशी भाजीमंडई भाजीमंडई मोशी गावठाण चौक मोशी

४९१ फ १३ ओटा क म भाजीमंडई-२२ भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट से.नं.२२ िनगडी

४९२ ग २१ पपरीगाव  भाजीमंडई-28 भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट पपरीगाव

४९३ ग २४ थेरगाव  डांगेचौक  भाजीमंडई-30 भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट स.नं.20  थेरगाव

४९४ ह ३२ सांगवी  भाजीमंडई-76 भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट  सांगवी,स.नं.9 ,आर ण . 341 मनपा दवाखा या लगत, ढोरेनगर

४९५ ह ३० कासारवाडी भाजीमंडई- ५२ भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट कासारवाडी, रे वे गेट लगत

४९६ ह २० पपरीनगर  बीफमाकट-48 भाजीमंडई/  म छी/मटणमाकट पपरीनगर , पपरी उ ानपुला खालील गाऴे

४९७ अ १९ कै.रामकृ ण  मोरे  े ागह े ागृहे िससन.ं4269  चचवड  आ.कं २४६ ाथिमक शाळा व ना गृह

४९८ इ ७ कै.अंकुशराव  लांडगे  ना गृह े ागृहे आ. .438अ,स.न.1 भोसरी

४९९ ह २० आचाय  अ े  े ागृह े ागृहे पपरी, संत तुकारामनगर स.नं.173 ,आ. .59 , वाय.सी.एम. हॉि पटल लगत

५०० ह ३१ नट स ाट िनळु फुले रंगमं दर े ागृहे
पपळे गुरव, स. नं. 51/1/1, 52 पक  िस.स. नं. 1032,1033, 1088 पक , 

आर ण .345 , काटे पुरम समोर

५०१ अ १५ से.नं.23  जलशु दीकरण  क
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
से.नं.23  िनगडी

४९० फ ११
िचखली  भाजीमंडई- गाळे  .१ ते ३२, 
ओटे . ३३ ते १३९

भाजीमंडई/  म छी/मटण माकट िचखली, से. .२०



५०२ अ १४ खंडोबा मळा पा याची टाक आकुड  स.नं.६१ आ.क. ८८ खंडोबा मळा चौक

५०३ अ १९ सुदशननगर  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
चचवड

५०४ ब १६ कवळे  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
कवळे

५०५ ब १६ एम  बी  कॅ प  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
कवळे

५०६ ब १६ कवळे  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
कवळे

५०७ ब १६ एम  बी  क्ॅ प  िवकासनगर  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
कवळे

५०८ ब १६ रावेत  जलशु दीकरण  क
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
रावेत

५०९ ब १७ वा हेकरवाडी  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
स.नं.133  चचवड

५१० ब १७ िबजलीनगर  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
आकुड

५११ ब १८ काकडेपाक  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
चचवड

५१२ क २ बो-हाडेवाडी  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
बो-हाडेवाडी

५१३ क ८ इं ायणीनगर भोसरी पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
इं ायणीनगर भोसरी

५१४ क ९ आ णासो.मगर  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
नेह नगर

५१५ क ९ वा तुदयोग  जलशु दीकरण  क
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
मासूळकर  कॉलनी

५१६ क ६ भोसरी गुळवे व ती पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
गुळवे व ती शांतीनगर ओ.एस.36 भोसरी

५१७ ड 26 वाकडमधील पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
वाकड  स.नं.244

५१८ ड 29 पपळेगुरवमधील पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
पपळे  गुरव  स.नं.72

५१९ ड 29 पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
पपळे  गुरव

५२० इ ३ मोशी पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
ल मीनगर मोशी

५२१ इ ३ डुडुळगाव पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
डुडुळगाव

५२२ इ ३ च-होली पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
च-होली

५२३ इ ३ चोिवसावाडी पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
चोिवसावाडी

५२४ इ ७ भोसरी  जलशु दीकरण  क
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
भोसरी

५२५ इ ४ दघी पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
दघी

५२६ इ ४ दघी मॅि झन चौक पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
 दघी

५२७ इ ७ संप  व  पंप  हाऊस
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
भोसरी

५२८ इ ७ भोसरी उ ानामागील पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
भोसरी उ ानामाग,े भोसरी

५२९ फ ११ कृ णानगर पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
से.नं.२० िनगडी

५३० फ ११ कृ णानगर पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
से.नं.२० िनगडी

५३१ फ १२ ि वेणीनगर पा याची टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
ि वेणीनगर चौक तळवडे

५३२ ग २१ िडल स  िसनेमाजवळची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
पपरीनगर

५३३ ग २१ नवमहारा   शाळेजवळील  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
िससन.ं747  पपरीनगर

५३४ ग २७ रहाटणी  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
रहाटणी  स.नं.47

५३५ ग २३ थेरगाव  गावठाणामधील  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
स.नं.5  थेरगाव

५३६ ग २३ थेरगाव  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
स.नं.41  थेरगाव

५३७ ग २१ पपरीनगर(काळेवाडी)  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
पपरीनगर

५३८ ग २३ थेरगावमधील  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
स.नं.415  थेरगाव

५३९ ह ३२ नवी  सांगवीमधील  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
 सांगवी  स.नं.83  , पी.ड यु.डी. कॉलणी लगत

५४० ह ३२ सांगवी  गावठाणामधील  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
सांगवी,स.नं.9 , भाजी मंडई लगत ढोरेनगर

५४१ ह ३० दापोडीमधील  पा याची  टाक
पा याची टाक  व जलशु दीकरण 

क े
दापोडी, गणेशनगर

५४२ ह ३०
व लभनगर एस. टी. टॅड समोरील  
पा याची  टाक

पा याची टाक  व जलशु दीकरण 
क े

पपरी, संत तुकारामनगर

५४३ ह ३०
कासारवाडी पोह या या तलावा जवळील 
पा याची  टाक

पा याची टाक  व जलशु दीकरण 
क े

कासारवाडी

५४४ ह ३२
नवीसांगवी सावता माळी उ ानालगत  
पा याची  टाक

पा याची टाक  व जलशु दीकरण 
क े

सांगवी,पी.ड यु.डी. कॉलणी लगत



५४५ अ १४ मोहननगर  धोबीघाट धोबीघाट चचवड
५४६ अ १० द नगर  धोबीघाट धोबीघाट चचवड
५४७ ग २१ पपरी वाघीरे धोबी घाट धोबीघाट नदी या कडेला.

५४८ अ १५ ी  छ पती  िशवाजी  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव से.नं.26  िनगडी

५४९ अ १० साई ए ामरीन जलतरण तलाव संभाजीनगर,जी लॉक,आ. . ६०
५५० अ १४ मोहननगर  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव चचवड स.नं.१३४ मोहननगर

५५१ ब १८
कै.व ताद  बाळासो.गावडे , केशवनगर  
जलतरण  तलाव

जलतरण तलाव स.नं.२९७ मो.जा. .२१८, चचवड.

५५२ क ९ कै.आ णासो.मगर  टेिडयम  तलाव जलतरण तलाव नेह नगर
५५३ इ ७ भोसरी  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव स.न.1 भोसरी

५५४ फ १३
कै.मॉसाहेब सौ.िमनाताई ठाकरे जलतरण 
तलाव

जलतरण तलाव से.नं.२१, यमुनानगर, िनगडी

५५५ ग २३ थेरगाव  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव थेरगाव

५५६ ग २१ पपरी वाघेरे  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव पपरी वाघेरे ,स.नं.३२२,िस.स.नं.६७७६,  आ.१६७

५५७ ह ३० डॉ  बाबासाहेब  आंबेडकर  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव
कासारवाडी, स.नं. 496,         आर ण . 24                कासारवाडी पपळे 
गुरव पुला जवळ

५५८ ह ३१ पपळे  गुरव  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव पपळे  गुरव  स.नं.48  आ. .344, काटे पुरम चौक लगत

५५९ ह ३२ सांगवी  जलतरण  तलाव जलतरण तलाव
सांगवी , स.नं. 12, िस.स.नं.1555,1568,            आर ण . 322, 
आनंदनगर

५६० अ १५ वाहतुकनगरी  नाका जकातनाके से.नं.23  िनगडी
५६१ अ १५ आकुड   टेशननाका जकातनाके आकुड
५६२ अ १४ चचवड  टेशन  नाका जकातनाके चचवड
५६३ अ १४ चचवड  मालध ा  नाका जकातनाके चचवड
५६४ अ १९ पपरी  टेशन  नाका जकातनाके पपरी
५६५ ब १६ कवळे  नाका जकातनाके कवळे
५६६ ब १६ िवकासनगर  नाका जकातनाके कवळे
५६७ ब १६ मामुड   नाका जकातनाके मामुड
५६८ ड 25 वाकड जकात नाका आ.  4/11 जकातनाके
५६९ इ ३ डुडुळगाव  नाका जकातनाके डुडुळगाव
५७० फ १२ तळवडे नाका जकातनाके तळवडे
५७१ फ १३ िनगडी नाका जकातनाके िनगडी
५७२ ग २४ थेरगाव  नाका जकातनाके थेरगाव
५७३ ह ३२ पायसर  कॉलेज  नाका जकातनाके सांगवी
५७४ ह ३० दापोडी  नाका जकातनाके दापोडी
५७५ ह ३० फुगेवाडी  नाका जकातनाके स.नं.468,469  फुगेवाडी
५७६ ह ३० बोपोडी  नाका जकातनाके हॅ रस  पुलाजवळ  दापोडी
५७७ अ १५ सावरकर  मैदान डा संकुले से.नं.२६  िनगडी वीर सावरकर उ ानाम ये
५७८ अ १५ एस  मुखज   बॅड मटन  हॉल डा संकुले से.नं.26  िनगडी

५७९ अ १४
वॉड  ं .  41  मोहन  नगर  जलतरण  
तलाव  येथील  लोन  टेिनस  ाऊंड  
भोवतील  केट ग  रक

डा संकुले आकुड   स.नं.  134

५८० अ १५ बा केट बॉल ाऊंड डा संकुले से. ं . २८ संजय काळे मैदानातील िनगडी

५८१ अ १५ ल ग  टेिनस  कोट  संजय काळे मैदानातील डा संकुले िड ीक सटर से. ं . २६ िधकरण हेडगेवार भवन या मागे िनगडी

५८२ अ १० कॅवश कोट जागा ं . १० डा संकुले चचवड जागा ं . १०
५८३ अ १४ ल ग  टेिनस  कोट डा संकुले आकुड   स.नं.  134  भाग  .26
५८४ अ १५ से. . २८,  डांगण व लब हाऊस डा संकुले से. . २८, खुली जागा . १ व २
५८५ ब १८ पवनानगर  बॅड मटन  हॉल डा संकुले िससन.ं1893  चचवड

५८६ ब १८
महासाधू मोरया गोसावी डासंकुल 
G+1(आ. .२३४-खेळाचे मैदान])

डा संकुले
महासाधू मोरया गोसावी डासंकुल, आ. .२३४-खेळाचे मैदान], केशवनगर, 
चचवड

५८७ ब १८
चचवड लॉन टेिनस कोट, आ. .२२६ -

मनपा योजन - खेळाचे मैदान
डा संकुल (खेळाचे मैदान) िजजाउ उ ान, मैलापाणी उपसा क ा समोर, चचवड

५८८ ब १८ चचवड आ. .२३० ब खेळाचे मैदान डा संकुल (खेळाचे मैदान) पोत ार शाळा मैदान,केशवनगर,     चचवड

५८९ ब १८
चचवड आ. .२३३ ाथिमकशाळा व  

खेळाचे मैदान
डा संकुल (खेळाचे मैदान) चचवड आ. .२३३,मोरया गोसावी डा संकुल शेजारी,केशवनगर,   चचवड

५९० ब १८
  केशवनगर येथील म.न.पा.शाळेमागील 
आ. .२२० (खेळाचे मैदान) मधील हॉल

डा संकुले
चचवड , केशवनगर म.न.पा.शाळेमाग,े आ. .२२० ( खेळाचे मैदान ) मधील 

हॉल

५९१ क ८ इं ायणीनगर  बॅड मटन  हॉल डा संकुले से.नं.1  भोसरी

५९२ क ८ इं ायणीनगर  (संत  ाने वर  डा  संकुल) डा संकुले पेठ  .2  इं ायणीनगर,  भोसरी

५९३ क ८ से. .४  डांगण व लब हाऊस डा संकुले से. .४ जागा .३ इं ायणीनगर भोसरी
५९४ क ८ से. .९  डांगण व लब हाऊस डा संकुले से. .९ जागा .१ इं ायणीनगर भोसरी
५९५ क ८ से. .१०  डांगण व लब हाऊस डा संकुले से. .१० जागा .३ इं ायणीनगर भोसरी
५९६ क ९ आ णासो.  मगर  टेिडयम डा संकुले नेह नगर
५९७ क ९ टे को  कॉलनी  बॅड मटन  हॉल डा संकुले पपरी
५९८ क ८ से.नं.३ येथील केट ग रक डा संकुले से.नं.३ येथील केट ग रक

५९९ ड 26
वाकड ,वेणुनगर, प. च.नव.िवकास 

ािध.पेठ .३९,मो.जागा .१/११५५
डा संकुले वाकड ,वेणुनगर, प. च.नव.िवकास ािध.पेठ .३९

६०० ड 26
वाकड ,वेणुनगर, प. च.नव.िवकास 

ािध.पेठ .३९,मो.जागा .२/१४२३
डा संकुले वाकड ,वेणुनगर, प. च.नव.िवकास ािध.पेठ .३९

६०१ इ ७ सॅ डिवक  कॉलनी  डासंकुल डा संकुले R.no.410  Bhosari  

६०२ इ ५ भोसरी गंगो ी पाक बॅड मटन हॉल डा संकुले गंगो ी पाक, सँ डिवक कॉलनी, सं.न.224, भोसरी 39

६०३ इ ७ भोसरी  बॅड मटन  हॉल डा संकुले स.नं.695 ग हाणेव ती भोसरी

६०४ फ १३
अ णाभाऊ साठे मृती हॉल यमुनानगर 
( डा संकुल)

डा संकुले साईनाथ नगर, से.नं.२१, यमुनानगर, िनगडी



६०६ फ १३
यमुनानगर बॅड मटन हॉल ( केट ग 

ाउंडसहीत)
डा संकुले से. .२१, यमुनानगर िनगडी

६०७ फ ११ से. . १९ येथील डांगण(जॉग ग ॅक) डा संकुले से टर .१९, शरदनगर, मोकळी जागा . २

६०८ फ ११
पंिडत दनदयाळ उपा याय डा संकुल, 
सी.डी.सी-२ मैदान

डा संकुले िचखली िडि ट सटर, मोकळी जागा .२, पुणानगर, चचवड

६०९ ग २१ पपरी वाघेरे डा संकुले िससन.ं747, कािशबा शदे सभागृह  पपरी
६१० ग २१ बोट लब डा संकुले पपरी
६११ ग २१ यशवंतराव च हाण टेडीयम, पपरी डा संकुले नवमहारा  िव ालय, पपरी वाघेरे
६१२ ग २३ ब उ ेशीय  डागृह डा संकुले स.नं.9  थेरगाव
६१३ ग २४ कै.मा ती डांगे बॅड मटन हॉल डा संकुले थेरगाव

६१४ ह २० सरदार  व लभभाई  पटेल  बॅड मटन  हॉल डा संकुले पपरी, संत तुकारामनगर

६१५ ह ३२ नवीसांगवी  बॅड मटन  हॉल डा संकुले नवी सांगवी ,स.नं.84  आ. .336  पी.ड लु.डी. कॉलणी लगत

६१६ ह ३२ लॉन  टेिनस  ाउंड,  नवी  सांगवी डा संकुले नवी सांगवी आ. ं .336,स.न.83,84,    पी.ड लु.डी. कॉलणी लगत

६१७ ह ३० कासारवाडी लॉन टेिनस कोट डा संकुले कासारवाडी, भोसरी, पुणे 39, ि वम ग टँक लगत

६१८ ह ३१
पपळे  गुरव  काळुराम मा ती जगताप 

बॅड मटन  हॉल
डा संकुले स.नं.48  आ. .344, पपळे  गुरव    काटे पुरम चौक लगत

६१९ ह ३० कासारवाडी खेळाचे मैदान डा संकुले स.नं. ४९७ पै. आ. . २२ कासारवाडी मिहला आय.टी.आय. लगत

६२० ह २० हॉक   टेिडयम डा संकुले नेह नगर  टी-48
६२१ अ १५ आकुड   गाव  जुना  क डवाडा क डवाडे आकुड  बंटी इमारती जवळ
६२२ क २ िचखली  गावठाण  क डवाडा क डवाडे िचखली
६२३ ड 26 पपळे  िनलख  क डवाडा क डवाडे पपळे  िनलख
६२४ ग २१ पपरी  वाघेरे  क डवाडा क डवाडे िससन.ं354  पपरी
६२५ अ १५ जलशु दीकरण  िनवास थान  -  32 कमचारी िनवास थाने से.नं.23  िनगडी
६२६ अ १० वॉचमन  ाटर  -  1 कमचारी िनवास थाने से.नं.27  रामनगर
६२७ अ १५ सािव ीबाई  फुले  हे थ  लब  -  1 कमचारी िनवास थाने से.नं.25  िनगडी
६२८ अ १० कापसे उ ान वॉचमेन ॉटर कमचारी िनवास थाने कापसे उ ान मोरवाडी पपरी आ. ं . ९१
६२९ अ १४ िशवांजली  अपाटमट  -  1 कमचारी िनवास थाने स.नं.49।73  आकुड  दवाखा या समोर
६३० अ १९ लकरोड  पंपीग टेशन  -  1 कमचारी िनवास थाने चचवड
६३१ ब १७ िबजलीनगर िनवास थान  -  6  G+2 कमचारी िनवास थाने िचचवड

६३२ क ९ जे लॉक एमआयडीसी वॉचमन ाटर-1 कमचारी िनवास थाने भोसरी

६३३ क ९ नेह नगर वॉचमन ाटर -  1 कमचारी िनवास थाने अ णासाहेबमगर  टेिडयम नेह नगर
६३४ क ९ कामगारनगर िनवास थान  -  1 कमचारी िनवास थाने स.नं.156,  पपरी
६३५ क ८ एफ-2  लॉक एमआयडीसी -  1 कमचारी िनवास थाने चचवड

६३६ क ८ एस लॉक एमआयडीसी वॉचमन ाटर-1 कमचारी िनवास थाने चचवड

६३७ क ९ आ णासो.मगर टेिडयम िनवास थाने -16 कमचारी िनवास थाने नेह नगर

६३८ ड 26 पपळे िनलख वॉचमन ाटर -  1 कमचारी िनवास थाने पपळे  िनलख
६३९ ड 26 पपळे िनलख वॉचमन ाटर -  1 कमचारी िनवास थाने पपळे  िनलख
६४० ड 28 पपळे सौदागर िनवास थान -  4 कमचारी िनवास थाने पपळे  सौदागर
६४१ ड 28 कूल  रखवालदार  िनवास थान  -  1 कमचारी िनवास थाने पपळे  सौदागर

६४२ ड 29
पपळे  गुरव  वॉचमन  ाटर  आर ण  .  

352  उ ान
कमचारी िनवास थाने पपळे  गुरव  सनं.  72।2

६४३ ड 29 पपळे गुरव वॉचमन ाटर  -  1 कमचारी िनवास थाने स.नं.46  पपळे  गुरव
६४४ ड 25 वाकड ाटस हॉि पटल -  1 कमचारी िनवास थाने वाकड
६४५ ड 25 वाकड  हतोबा  मं दर  -  1 कमचारी िनवास थाने वाकड
६४६ इ ७ ग हाणेव ती िनवास थान- 30  G+2 कमचारी िनवास थाने भोसरी
६४७ इ ७ भोसरी पी.एम.टी.चौक िनवा थान- 2 कमचारी िनवास थाने गावठाण, मनपा शाळेलगत,भोसरी
६४८ फ १२ तळवडे गायरान - १ कमचारी िनवास थाने तळवडे
६४९ फ ११ जलशु दीकरण िनवास थान १२ कमचारी िनवास थाने िचखली
६५० फ १३ यमुनानगर हॉि पटल - १ कमचारी िनवास थाने से.नं.२२ िनगडी

६५१ फ १२
आ. .१/१२ ाथ.शाळाम ये बांधलेले 
चौक दार िनवास थान

कमचारी िनवास थाने गट नं.२३८ पीनगर तळवडे

६५२ फ १३
चतुथ ेणी कमचारी यांचेसाठी बांध यात 
आलेले ५७६ गाळे

कमचारी िनवास थाने से. .२२ िनगडी

६५३ ग २१ सुखवानी पाक वॉचमन ाटर -  1 कमचारी िनवास थाने पपरी
६५४ ग २१ िजजामाता  हॉि पटल  -  28 कमचारी िनवास थाने पपरी
६५५ ग २१ पपरी  वािघरे  लास-3  -  12 कमचारी िनवास थाने पपरी
६५६ ग २१ पपरी  वािघरे  लास-4  -  12 कमचारी िनवास थाने पपरी
६५७ ग २१ डी  वॉड  रखवालदार  िनवास  -  1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे
६५८ ग २१ ह रभाऊ रखवालदार िनवास थान-  1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे
६५९ ग २१ ह रभाऊ  उदयान  िनवा साथान  -  1 कमचारी िनवास थाने िससन.ं361  पपरी  वाघेरे
६६० ग २१ कूल  रखवालदार  िनवास थान  -  1 कमचारी िनवास थाने िससन.ं747  पपरी  वाघेरे
६६१ ग २१ कािशबा शदे रखवालदार िनवास -  1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे
६६२ ग २१ घाट नं.2  पपरी वाघेरे - 1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे
६६३ ग २१ पपरी वाघेरे रखवालदार िनवास -  1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे
६६४ ग २१ पपरी वाघेरे उदयान -  1 कमचारी िनवास थाने पपरी  वािघरे

६६५ ह २० संत तुकारामनगर अि शामक इमारत ४ कमचारी िनवास थाने पपरी, संत तुकारामनगर

६६६ ह २० संत  तुकारामनगर  माळी  हाऊस १ कमचारी िनवास थाने पपरी, संत तुकारामनगर
६६७ ह ३२ सांगवी कूल रखवालदार िनवास १ कमचारी िनवास थाने िससन.ं82,83,84  सांगवी
६६८ ह ३० गणेश कनारा इ जी टाईप ३६ कमचारी िनवास थाने दापोडी , गणेशनगर

६६९ ह ३० सुखवानी वुडस ाटर २५ कमचारी िनवास थाने दापोडी , गणेशनगर स.नं.19।3+4+5अ+5ब,20◌ृ+6+7

६०५ फ १३ वामी िववेकानंद डा संकुल कृ णानगर डा संकुले से. .१८, कृ णनगर िचखली



६७० ह ३० फुगेवाडी  मशानभूमी  िनवास १ कमचारी िनवास थाने फुगेवाडी
६७१ ह ३० रोहन  एन ले ह  -  डी टाईप १३ कमचारी िनवास थाने स.न.39।1अ  दापोडी
६७२ ह ३० कासारवाडी मैलाशु दी.क  ाटस १२ कमचारी िनवास थाने स.न.508, कासारवाडी
६७३ ह ३२ नवीसांगवी पा याची टाक  परीसर कमचारी िनवास थाने सांगवी
६७४ ह २० व. राजेश बहल उ ान प रसर कमचारी िनवास थाने पपरी, संत तुकारामनगर
६७५ ह ३० मौजे दापोडी आ. . ३/९ आ थकदृ या 

दुबलघटकासाठी या (EWS)सदिनका 
कारा रेसी. ७ सदिनका - गणेश हाईटस, 

एच वग , आय वग   , कत  रेसी. ३ 
सदिनका- एकुण सदिनका- ४६.

िनवास थाने दापोडी, स. नं. १२ पक , १३ पक , १४ पक , १५ पक , १८ पक

६७५ अ १५ अ पुघर  उपहारगृह उपहारगृह िनगडी
६७६ अ १५ से.नं.२४ मधील  उपहारगृह उपहारगृह िनगडी

६७७ अ १५ छ पती िशवाजी जलतरण तलाव उपहारगृह उपहारगृह से.नं.26  िनगडी

६७८ अ १० मनपा मु य शा.इमा.मधील  उपहारगृह उपहारगृह िससन.ं5760  पपरी

६७९ अ १९ कै.रामकृ ण  मोरे  ना गृह  उपहारगृह उपहारगृह िससन.ं4269  आ. .97 चचवड

६८० ब १८ तालेरा  णालय  आवारातील  उपहारगृह उपहारगृह तालेरा  णालय,  चचवड

६८१ क ६
मौजे भोसरी स.नं.१ येथील अ यावत 

णालय इमारतीमधील उपहारगृह
 उपहारगृह मौजे भोसरी स.नं.१ गावज ा मैदानजवळ

६८२ इ ७ भोसरी  हॉि पटल  उपहारगृह उपहारगृह भोसरी
६८३ इ ७ भोसरी  सहलक   उपहारगृह उपहारगृह स.नं.1  भोसरी
६८४ ग २१ यशवंतराव  च हाण  टेिड.उपहारगृह उपहारगृह िससन.ं740  पपरी
६८५ ह २० वायसीएम  हॉि पटल  उपहारगृह उपहारगृह पपरी, संत तुकारामनगर
६८६ ह २० कै.आचाय  अ े  े ागृह  उपहारगृह उपहारगृह पपरी, संत तुकारामनगर
६८७ ह ३० फुगेवाडी  जकातनाका  उपहारगृह उपहारगृह फुगेवाडी
६८८ ह ३० ह ेि य  कायालय उपहारगृह उपहारगृह कासारवाडी
६८९ अ १० साई  उदयान  (फुलपाख   उदयान) उ ाने जी  लॉक  अंजठानगर,  िनगडी
६९० अ १५ से.नं.26  व  23  मधील  दुभाजक उ ाने ािधकरण
६९१ अ १५ अ पुघर उ ाने आ. .542  ािधकरण
६९२ अ १५ दुगादेवी  उदयान उ ाने ािधकरण
६९३ अ १५ भ -श   उदयान उ ाने ािधकरण
६९४ अ १५ से.नं.23  व  से.नं.24  मधील  दुभाजक उ ाने ािधकरण
६९५ अ १५ संत  ाने वर  उदयान उ ाने से.नं.28  िनगडी  आ. 562
६९६ अ १५ वाहतुकनगरी  मो.जा. .624 उ ाने से.नं.23  िनगडी
६९७ अ १५ से.नं.23  जलशु दीकरणक   उदयान उ ाने ािधकरण
६९८ अ १५ राधा-कृ ण  मंदीर उ ाने से.नं.25
६९९ अ १५ से.नं.28  गंगाई  उदयान उ ाने आकुड
७०० अ १५ दादा-दादी  पाक उ ाने से.नं.24
७०१ अ १५ कबीर  बाग उ ाने से.नं.24
७०२ अ १५ मो.जा.1/2/3  िवजय  कॉलनी उ ाने गंगानगर,  आकुड
७०३ अ १५ गजानन  महाराज  उदयान उ ाने से.नं.27  ािधकरण
७०४ अ १५ नसरी उ ाने से.नं.27
७०५ अ १५ माऊली  उदयान उ ाने से.नं.27
७०६ अ १५ से.नं.26  व  27  मधील  दुभाजक उ ाने ािधकरण
७०७ अ १५ संत  तुकाराम  उदयान उ ाने से.नं.27  िनगडी  आ. .560
७०८ अ १५ वामी  समथ  उदयान उ ाने से.नं.26
७०९ अ १५ माता  अमृता  नंदमयी  उदयान उ ाने से.नं.27
७१० अ १५ आ. .274  उदयान  पांढारकर  उदयान उ ाने आकुड
७११ अ १४ शंकर  शे ी  उदयान उ ाने मोहनगर,  चचवड

७१२ अ १४ राज ी  शा   तलाव  वीम ग  टॅक  उदयान उ ाने मोहनगर,  चचवड

७१३ अ १४ ीमती  अनुसया  बाबर  उदयान उ ाने मोहननगर

७१४ अ १०
कै. देऊळबाई उफ नानी नारायण  कापसे  
उदयान

उ ाने मोरवाडी  स. नं. १५०व १५१ आ. . ९१

७१५ अ १५ रामबाग  उदयान उ ाने आ. .559  ािधकरण
७१६ अ १५ हनुमान  मंदीर  उदयान उ ाने ािधकरण
७१७ अ १५ शंकर  मंदीर  उदयान उ ाने ािधकरण
७१८ अ १५ गणेश  बाग उ ाने ािधकरण
७१९ अ १५ मा ती  मंदीर  उदयान उ ाने ािधकरण

७२० अ १५
बजाज अटो कारंजे व आ णाभाऊ साठे 
उदयान

उ ाने ािधकरण

७२१ अ १५ िव ल  खमाई  उदयान उ ाने ािधकरण
७२२ अ १४ कलादालन  उदयान उ ाने िनगडी
७२३ अ १० महा मा  योितबा  फुले  उदयान उ ाने मो. .11 चचवड

७२४ अ १०
महा मा  योितबा  फुले  पुतळा  मु या  
काया.जवळ

उ ाने पपरी

७२५ अ १० अ ेला  पाक  जी  लॉक उ ाने चचवड

७२६ अ १० बिहणाबाई  चौधरी  सप ान  व  प ालय उ ाने संभाजीनगर,  आकुड

७२७ अ १० राज ी  शा   उदयान  मो. .62 उ ाने शा नगर
७२८ अ १० थरमॅ स  रोड  HDFCकॉलनी उ ाने HDFCकॉलनी
७२९ अ १० संभाजीनगर  र ता  सुशोिभकरण उ ाने संभाजीनगर,  आकुड
७३० अ १० मो. .10  पु पवाटीका उ ाने केएसबी  चौक,  चचवड
७३१ अ १९ उदयोगनगर  स.न.195  उदयान उ ाने चचवड
७३२ अ १९ रघुमाऊली  उदयान उ ाने स.नं.171  दळवीनगर
७३३ अ १९ खेरे  हॉि पटलजवळील  मोकळी  जागा उ ाने स.नं.171  उदयोगनगर

७३४ अ १९
पुणे-मंुबई  र ता  ते  लोकमो य  
हॉि प.िड हायडर

उ ाने अनंतनगर

७३५ अ १९ ीधरनगर  उदयान उ ाने चचवड
७३६ अ १९ कै.भाऊजी  गोलांडे  उदयान  स.नं.269 उ ाने सुदशननगर,  चचवड
७३७ अ १० बड हॅली उ ान उ ाने आ. ं .. ३०२ चचवड



७३८ अ १५ िड ीक सटर उ ाने एच-१ ते एच - ६
७३९ अ १९ चचवड  े ागृह  उदयान उ ाने चचवड

७४० अ १५
आकुड  म यवत  सुिवधा क  खुली जागा 

.४ (िवरंगुळा क )
उ ाने आकुड  म यवत  सुिवधा क  खुली जागा .४ ािधकरण

७४१ अ १५ पेठ  २६ मोकळी जागा .३ उ ाने पेठ  २६ मोकळी जागा .३ आकुड  ािधकरण

७४२ अ १५
आकुड  म यवत  सुिवधा क  खुली जागा 

.३ मुलांचे उ ान (िच न पाक)
उ ाने आकुड  म यवत  सुिवधा क  खुली जागा .३ ािधकरण

७४३ ब १७
िव े र मं दर , से.नं.156  राज ी  शा    -
 िबजलीनगर उदयान.

उ ाने िव े र मं दर , से.नं.156  राज ी  शा  उ ान- िबजलीनगर, चचवड.

७४४ ब १७
सावरकर  उदयान  आ. ..198,  

ेमलोकपाक
उ ाने चचवड

७४५ ब १७ रघुमाऊली  उदयान उ ाने स.नं.171  दळवीनगर
७४६ ब १८ पावती  उदयान उ ाने चचवडगाव
७४७ ब १८ मोरया  उदयान उ ाने चचवडगाव
७४८ ब १८ पवनानगर  मरळ उदयान उ ाने चचवड
७४९ ब १८ साि व ीबाई  फुले  उदयान  स.नं.282 उ ाने स.नं.282  , चचवड

७५० ब १८ कै.व ताद  बाळासो.गावडे  जलतरण  तलाव उ ाने केशवनगर,  चचवड

७५१ ब १८ आंबेडकर  चौक  िड हायडर उ ाने दशनहॉल,  चचवड
७५२ ब १८ गावडे  ायामशाळा  उदयान उ ाने दशनहॉल,  चचवड

७५३ ब १८ स.नं.276  , गणेशबाग उ ाने स.नं.276, मािणक कॉलनी,गणेशबाग,   चचवड

७५४ ब १८ से.नं.157  बलदोटानगर  उदयान उ ाने चचवड
७५५ ब १८ देऊळमळा उ ान चचवड उ ाने स.नं.२११, चा.नं.१०३०, चचवड
७५६ ब २२ िवजयनगर रहाटणी योितबा उ ान उ ाने िवजयनगर,काळेवाडी,BRTS रोड लगत

७५७ ब १६ रावेत पेठ .२९ उ ान उदयाने पेठ .२९,मोकळी जागा .      O-५३, पा या या टाक  जवळ,रावेत.

७५८ ब १६
रावेत पेठ .३०, मोकळी जागा .१ मधील 
 उ ान

उदयाने पेठ .२९,मोकळी जागा .१, वा हेकर वाडी, रावेत.

७५९ ब १६
रावेत पेठ .२९ , मोकळी जागा .२ 
मधील उ ान

उदयाने पेठ .२९,मोकळी जागा .२, वा हेकर वाडी, रावेत.

७६० ब १७ दळवीनगर  उ ान उदयाने स.नं.१६६पै.,आ. .१९१ यापूवकडील रेखांकनातील मोकळीजागा , चचवड.

७६१ ब १८ राजमाता िजजाऊ उ ान,   काकडेपाक . उदयाने काकडेपाक , चचवड 

७६२ क ८ पयावरण  सं कार  उदयान उदयाने टी लॉक MIDC इं ायणीनगर, भोसरी

७६३ क ८ रामकृ ण  मोरे  उदयान उदयाने पेठ  .2  शॉ पग  सटरजवळील मोकळी  जागा इं ायणीनगर,  भोसरी

७६४ क ८ नाना-नानी  पाक उदयाने इं ायणीनगर,  भोसरी
७६५ क ९ आ. .105  खाण  उदयान  खराळवाडी उदयाने खराळवाडी
७६६ क ९ आंबेडकर  पुतळा  उदयान उदयाने पपरी

७६७ क ९
खराळवाडी  ते  होळकर  पुतळा  चौक  

ेडसेपरेटर
उदयाने खराळवाडी

७६८ क ८ इं ायणीनगर  वॉटरपाक उदयाने नेह नगर
७६९ क ९ आयु   बंगला  उदयान उदयाने पपरी

७७० क ८ मो. .15  आयुवदीक  वनौषधी  उदयान उदयाने एफ २ लॉक टे को मटे गेट

७७१ क ९ इं दरा  गांधी  उदयान उदयाने मासूळकर  कॉलनी

७७२ क ९ यशवंतराव  च हाण  गुलाब  पु प  उदयान उदयाने नेह नगर

७७३ क ९ आ णासो.  मगर  टेिडयम  उदयान उदयाने पपरी
७७४ क ९ मगर  टेिड.जलतरण  तलाव  उदयान उदयाने मासूळकर  कॉलनी, पपरी
७७५ ड 26 पपळे  िनलख  उदयान  आ. .377 उदयाने पपळे  िनलख
७७६ ड 26 र क  चौक  कांरजे उदयाने पपळे  िनलख

७७७ ड 29
स.नं.72।2  आ. .3  पपळे  गुरव  
शाळेजवळ

उदयाने पपळे  गुरव

७७८ ड 29 महादेव  मंदीर  व  मशानभूमी  उदयान उदयाने पपळे गुरव

७७९ ड 25 वाकड  पयटनक   उदयान  आ. .392 उदयाने वाकड,

७८० ड २६
सािव ीबाई फुले उ ान पपळे िनलख आ. 

. 327
उदयाने पपळे  िनलख

७८१ ड 25 उ ान उदयाने वाकड
७८२ इ ५ भारतर  डॉ.बाबासो आंबेडकर उ ान उदयाने स.न.213,आ. ं .402,पीजी,भोसरी39
७८३ इ ५ ी सखूबाई गबाजी गवळी उ ान उदयाने स.न.405, भोसरी
७८४ इ ५ सोपान  ल ढे  उदयान उदयाने आ. ।425  स.नं.695 भोसरी
७८५ इ ७ स.नं.1  भोसरी  तलाव  उदयान उदयाने भोसरी
७८६ फ १२ पॉिलहाऊस उदयाने तळवडे
७८७ फ १ इं दरा गांधी उ ान उदयाने गणेशनगर, िचखली
७८८ फ ११ रायरे वर मं दर व कृ णदेव मं दर उदयाने से.नं.२० कृ णानगर
७८९ फ ११ पेठ .१८ फुलेनगर शॉ पग सटर उदयाने िचखली
७९० फ ११ िचखली मैला शु दीकरण क  उदयान उदयाने िचखली
७९१ फ ११ पाईनरोड उदयान उदयाने ािधकरण
७९२ फ १३ मु ाई उदयान उदयाने यमुनानगर आ. .526
७९३ फ १३ महाराणा ताप पुतळा उदयाने यमुनानगर िनगडी
७९४ फ १३ अ िवनायक मंदीर उदयाने यमुनानगर िनगडी

७९५ फ १३
िशवभूमी िवदयालय समोरील उदयान 
(इंदूताई मरळ उदयान)

उदयाने से.नं.२१ यमुनानगर

७९६ फ १३ नाना-नानी  पाक उदयाने से.नं.२१ यमुनानगर
७९७ फ १३ वामी समथ उदयान उदयाने से.नं.२१ यमुनानगर
७९८ फ १३ खाडे उदयान उदयाने से.नं.२२ िनगडी
७९९ फ १३ ठाकरे उदयान उदयाने से.नं.२२ िनगडी
८०० फ १३ गु द  उदयान उदयाने से.नं.२२ िनगडी
८०१ फ १३ स गु  द  उदयान उदयाने से.नं.२१  यमुनानगर
८०२ फ १३ िनगडी मशानभूमी उदयान उदयाने से.नं.२२ िनगडी



८०३ ग २१ िजजामाता  णालय उदयाने पपरी
८०४ ग २१ शा ी  पाक उदयाने पपरी
८०५ ग २१ डी  वॉड  उदयान उदयाने पपरी
८०६ ग २१ साधु  वासवानी  उदयान उदयाने पपरी
८०७ ग २१ हेमू  कलानी  उदयान उदयाने पपरी
८०८ ग २१ पपरीनगर  मशानभूमी  उदयान उदयाने पपरी
८०९ ग २१ पपरी  वाघेरे  घाट  .1  उदयान उदयाने पपरी
८१० ग २१ पपरी  वाघेरे  घाट  .2  उदयान उदयाने पपरी

८११ ग २४ छ.िशवाजी  महाराज  पुतळा  डांगे  चौक उदयाने थेरगाव

८१२ ग २३ बापुजीबुवा  उदयान उदयाने थेरगाव  गावठाण
८१३ ग २४ बोट लब  उदयान  भाग-1 उदयाने थेरगाव
८१४ ग २४ बोट लब  उदयान  भाग-2 उदयाने थेरगाव
८१५ ग २४ िशवाजी  महाराज  पुतळा  उदयान उदयाने डांगेचोक,  थेरगाव
८१६ ग २४ स.नं.15  आ. .635  गुजरनगर उदयाने गणेशनगर,  थेरगाव
८१७ ग २७ जय िसताराम उ ान रहाटणी गाव उदयाने रहाटणी गाव महाल मी मंदीरा जवळ
८१८ ग २१ नंदकुमार जाधव उ ान (बालभवन) उदयाने पपरी

८१९ ग २१ जग गु  वॉनंद सुखिनवासी जोग महाराज उदयाने पपरी गाव आ. ं .१७५

८२० ग २७ धमिवर संभाजी महाराज उ ान रहाटणी उदयाने रहाटणी आ. ं .६५३

८२१ ग २१ कै.हरीभाउ दनाजी वाघीरे उ ान उदयाने पपरी गाव
८२२ ह २० यशवंत  च हाण  हॉि पटल  उदयान उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर
८२३ ह २० बी डी के क लेदार उदयान उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर
८२४ ह २० सट अ थोनी उदयान उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर

८२५ ह २० एफ लॉट उदयान संत सावतामाळी उदयान उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर          आर ण . ३३५

८२६ ह २० के  लॉट  उदयान  कै.पु..ल.देशपांडे  उदयान उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर

८२७ ह २०
मा ती मंदीर उदयान (इ रदास बहल 
उ ान)

उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर

८२८ ह २० महेशनगर  उदयान उदयाने महेशनगर,  पपरी

८२९ ह २०
आ. .55  िवरंगुळा  क   भाग १ व.. 
राजेश बहल उ ान

उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर        आर ण .५५

८३० ह २० मंुबई-पुणे  हमर ता  दुभाजक  सुशोिभकरण उदयाने पपरी, संत तुकारामनगर

८३१ ह २० गो वद  शे ी  उदयान  स.नं.4705 उदयाने पपरी  , िस.स.नं.४७०५         िवशाल िथएटर जवळ

८३२ ह ३२
ामदैवत  वेताळ  महाराज  उदयान  

स.नं.84
उदयाने सांगवी                             आर ण . ३३०, ३३१

८३३ ह ३२
संत  गोरोबा  कंुभार  उदयान  सातपुडा  
सोसा.

उदयाने सांगवी आर ण . ३२१ सातपुडा सोसायटी, जुनीसांगवी

८३४ ह ३२ संत  िशरोमणी  सावतामाळी  उदयान उदयाने
सांगवी                              आर ण . ३३५                    पी.ड लु.डी. 
कॉलणी

८३५ ह ३० आ माराम  आगरवाल  व  च डा  उदयान उदयाने कासारवाडी, कंुदननगर

८३६ ह ३०
कै.मामासो.  पपळे  उदयान  स.नं.444  
आ. .15

उदयाने कासारवाडी                        आर ण . १५

८३७ ह ३२ व.तानाजीराव िशतोळे (सरकार) उ ान उदयाने
सांगवी स.नं.६                     आर ण . ३२४                         
जयमालानगर , जुनीसांगवी

८३८ ह ३२ ी.छ पती िशवाजी महाराज उ ान उदयाने सांगवी स.नं.२६                  आर ण . ३१६                    मधुबन कॉलणी

८३९ ह २०
भारतर  डॉ. एपीजे अ दुल कलाम िच न 
पाक

उदयाने पपरी संत तुकारामनगर     स.नं.१७० बी

८४० ह २० एम. आय. डी.सी. मोकळी जागा . ५० उदयाने महा मा पुले झोपडप ी शेजारी

८४१ ह ३० िसतांगण उ ान उदयाने कासारवाडी आर ण . २५

८४२ ह २० पयावरण सं कार उ ान उदयाने क भाग मािगल बाजु,               आर ण . ४८

८४३ ह ३० आई उ ान उदयाने दापोडी , आर ण . ३/१
८४४ ह २० आ णाभाऊ साठे उ ान उदयाने भोसरी लांडेवाडी

८४५ ह २० जाई जुई मोगरा उ ान उदयाने पपरी संत तुकारामनगर अ य सोसायटी मो.जा. . ४

८४६ अ १४ अंगणवाडी  इमारत इतर भाग  ं .41,रामनगर,  आकुड
८४७ अ १४ अंगणवाडी  इमारत इतर भाग  ं .41,रामनगर,  आकुड
८४८ अ १५ मिहला  वसितगृह इतर से.नं.28  िनगडी
८४९ अ १४ कलादालन इतर से.नं.24  िनगडी
८५० अ १४ खंडोबामं दर  भुयारीमाग इतर आकुड
८५१ अ १९ ि मीयर  लाझा  ा.संकुल इतर चचवड
८५२ अ १० साई उ ान येथील इमारत इतर साई उ ान संभाजीनगर, जी लॉक, OS-1

८५३ अ १० साय स पाक इतर िस.स.नं. ४७३६,४७३७,आ. ं . १८१ अ,ब,क, चचवड

८५४ अ १० ऍटो ल टर इतर िस.स.नं. ४७३६,४७३७,आ. ं . १८१ अ,ब,क, चचवड

८५५ अ १०
 डॉ. बाबासो. आंबेडकर अ यािसका क  
ब उ ेिशय हॉल.

इतर चचवड जागा ं . ६४ एम.आय.डी.सी.

८५६ अ १४ आ. ं . ८८  आकुड इतर खंडोबा देव थान लगत
८५७ अ १९ आ. . १८० शॉप ग सटर इतर चचवड िस.स.नं.४५१०पै.व ४५१३ पै.

८५८ अ १० ान योती सािव ीबाई फुले ंथालय इमारत इतर पपरी आ. ं . ९७ िस.स.नं. ५६६५

८५९ ब १८
चचवड आ. .२०२ ब बसडेपो(वेताळनगर 

झोपडप ी इमारती )
इतर वेताळनगर झो.िन.पु.    िवभागा या इमारती,  चचवड

८६० ब १८
देऊळमळा उ ान प रसर पवनानदी 
काठावरील घाट

इतर



८६१ क ६ कचरा  डेपो इतर स.नं.131  भोसरी

८६२ क ६ सदगु नगर  पीसीएमटी  वकशेड  ऑ फस इतर से.नं.1  भोसरी

८६३ क ९ वाहनतळ, िड पे सरी व लाय री इमारत इतर पपरी स. न. 109, 110 पक  अ णासाहेब मगर टेिडयम समोर

८६४ क ९ कृि म  िगयारोहक  भत इतर नेह नगर
८६५ क ९ िवदयाथ   वसितगृह इतर नेह नगर

८६६ क ६
मौजे भोसरी स.नं.१ येथील अ यावत 

णालय इमारतीमधील वाचनालय
इतर मौजे भोसरी स.नं.१ गावज ा मैदानजवळ आर ण .४३१

८६७ ड 29 ब उ ेशीय  हॉल इतर पपळे  गुरव  गावठाण,  आ. ं .360
८६८ ड 25 टाउन हॉल इतर वाकड
८६९ ड 25 रटेल माकट इतर वाकड

८७० इ ७
ग हाणेव ती जुना पीसीएमटी डेपो आवारात 
वकशेड व इमारती

इतर स.नं.695,भोसरी 41

८७१ इ ७ भोसरी सदगु  नगर पीसीएमटी इमारत इतर भोसरी सदगु  नगर पीसीएमटी इमारत

८७२ इ ३ मोशी कचरा डेपो सफारी पाक इतर मोशी
८७३ इ ३ मोशी कचरा डेपो इतर मोशी

८७४ इ ३
वडमुखवाडी स.नं.१२३ सुिवधा भुखंड 
मधील बांधकाम (पोिलस टेशन)

इतर वडमुखवाडी, आळंदी रोड, साई मं दर जवळ

८७५ इ ४ ब उ ेशीय  इमारत (कनल सतोष महािडक) इतर स. नं. 79, दघी

८७६ फ ११ अंजठानगर ेणीवाढ  योजना इतर अजंठानगर, आकुड

८७७ फ १ गुरांचा गोठा आ. .१/७९ चखली इतर गट नं.१६५५/२ पै. आर ण .१/१७९ गुरांचागोठा िचखली

८७८ ह २० सुधारे उ ानातील इमारत इतर भोसरी लांडेवाडी

पपरी, संत तुकारामनगर  वायसीएम हॉ पीटल

पपरी, संत तुकारामनगर  वायसीएम हॉ पीटल

८८० ह ३२
सांगवी  आर ण    324  फुड टॉल  गाळे- 
३

इतर
सांगवी स.नं.६ आर ण . ३२४,जयमालानगर , जुनीसांगवी व.तानाजीराव 
िशतोळे (सरकार) उ ान मिधल

८८१ ह २० पपरी फुलबाजार गाळे- २७ इतर पपरी, स.नं. २१०,   सुिवधा भुखंड . २ , ोमा मॉल शेजारी

८८२ ह ३२ व.तानाजीराव िशतोळे (सरकार) उ ान इतर
सांगवी स.नं.६                     आर ण . ३२४                         
जयमालानगर , जुनीसांगवी

८८३ अ १५ अि शमन क  ािधकरण अि शमन क काचघर चौक, ािधकरण

८८४ ड 26 ड भाग कायालय आवार अि शमन क अि शमन क स.न.20, रहाटणी, पुणे

८८५ इ ७ भोसरी अि शमन क अि शमन क सं.न.695, भोसरी
८८६ फ १२ तळवडे अि शामक क अि शमन क स.नं.१ पै, आयटी पाक जवळ तळवडे

८८७ ह २० संत तुकारामनगर अि शमन क अि शमन क पपरी, संत तुकारामनगर  िमनी टेडीयम समोर

८८८ अ १० कै.सदािशव बिहरवाडे मैदान, खेळाचे मैदान शा नगर चचवड

८८९ अ १५ मदनलाल  ध ा  मैदान खेळाचे मैदान से. .२५, ािधकरण िनगडी

८९० अ संजय काळे मैदान से. .२८ खेळाचे मैदान से. .२८ ािधकरण

८९१ ब १७ दळवीनगर खेळाचे मैदान खेळाचे मैदान (CPG)
आ. .१९१ ( खेळाचे मैदान - CPG) , ,स.नं.१६६पै.- रेखांकनातील 
मोकळीजागा दळवीनगर, चचवड.

८९२ क १९ डॉ. हेडगेवार डा संकुल खेळाचे मैदान अजमेरा कॉलनी, पपरी
८९३ इ ७ भोसरी त याजवळील मैदान खेळाचे मैदान भोसरी

८९४ ह २० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मैदान खेळाचे मैदान पपरी, संत तुकारामनगर   आर ण . 60 अ ,अि शामक के ा समोर

८९५ ह २० मेजर यानचंद पॉली ास हॉक   टेिडयम खेळाचे मैदान नेह नगर  टी-48

८९६ ह ३२ रोलर व के टग मैदान खेळाचे मैदान पीड लूडी मैदान सांगवी
८९७ ह ३२ हॉलीबॉल मैदान खेळाचे मैदान पीड लूडी मैदान सांगवी
८९८ अ १५ से. .२३ वाहतुकनगरी वाहनतळ वाहनतळ से. .२३, वाहतुकनगरी, िनगडी
८९९ अ १९ पपरी भाजीमंडई लगतचे वाहनतळ वाहनतळ पपरी भाजीमंडईलगत, शगुन चौक पपरी
९०० अ १९ रामकृ ण  मोरे े ागृह वाहनतळ वाहनतळ रामकृ ण मोरे े ागृह, चचवड

९०१ ड 25
आर ण  4/28 वहनतळ समावेशक 
आर ण

वाहनतळ स.नं. 121 पै. वाकड

९०२ ड 29 बस ट मनस वाहनतळ पपळे  गुरव
९०३ ड 25 मे. ऐ यम हचस िब.आर. ट एस वाहनतळ वाकड

९०४ ड 28
मे. मंगलमुत  डे हलपस तफ नरेश ठाकुदास 
वाधवानी तफ कु मु दशन एस नेभवानी

िब.आर. ट एस वाहनतळ पपळे सौदागर

९०५ ड 29
मे. गारवे डे हपमेटस् तफ ी िवनायक 
कशोर गारवे

िब.आर. ट एस वाहनतळ पपळे गुरव

९०६ ड 28
मे. मगलमुत  डे हलपस तफ ी. नरेश 
ठाकुरदास वाधवाणी

िब.आर. ट एस वाहनतळ पपळे सौदागर

८७९ ह २०
वायसीएम  हॉि पटल आवारातील कॅटीन ( 
भटारखाना)

इतर



९०७ ड 25 ी. अिमत राठी िब.आर. ट एस वाहनतळ वाकड

९०८ ड 28
मे. फाई ह टार डे हलपस तफ ी. सुिनल 
ह तल आडवाणी

िब.आर. ट एस वाहनतळ रहाटणी

९०९ ड 25
मे. संजीवीनी डे हलपस तफ भागीदार सौ. 
अि नी संजय देशपांडे

िब.आर. ट एस वाहनतळ वाकड

९१० ड 28
मे बालाजी रएलटस तफ भागीदार रमेश 
उ मचंद भोजवाणी व मनी कशनचंद 
चं दरामानी

िब.आर. ट एस वाहनतळ पपळे सौदागर

९११ ड 28

ी. बळीराम बाबुराव कोकणे व इतर तफ 
कुलमुख यारप धारक मे. फाई ह टार 
क शन तफ भागीदार ी. सुिनल ह मल 
आडवानी

िब.आर. ट एस वाहनतळ रहाटणी

९१२ ड 28
मे. काश क शन कंपनी तफ भागीदार ी 
. ऋषी ओम काश अडवानी

िब.आर. ट एस वाहनतळ रहाटणी

९१३ ड 28
मे. फाई ह टार डे हलपस तफ ी. सुिनल 
ह तल आडवाणी

िब.आर. ट एस वाहनतळ रहाटणी

९१४ ड 25
मे. जी के वंडस तफ भागीदार ी. िवजय 
पांडूरंग जगताप व ी. िवनोद ेमचंद 
चांदवाणी

िब.आर. ट एस वाहनतळ वाकड

९१५ ड 28
मे. के. अड के िब डस तफ भागीदार ी. 
िमलापचंद वालचंद खाडीवाला

िब.आर. ट एस वाहनतळ पपळे सौदागर

९१६ ड 26 ी. मोहन तोलाराम केसवानी िब.आर. ट एस वाहनतळ रहाटणी

९१७ ड 25
ी. सुरेश नरहर घारपूरे व इतर तफ ी. 

केदार शशांक रानडे
िब.आर. ट एस वाहनतळ पुनावळे

९१८ इ ७ कै.अंकुशराव  लांडगे  ना गृह  वाहनतळ वाहनतळ कै.अंकुशराव  लांडगे  ना गृह, भोसरी

९१९ ह २० वायसीएम हॉि पटल वाहनतळ वाहनतळ वायसीएम हॉि पटल, संत तुकाराम नगर पपरी

९२० ह २० आचाय अ े े ागृह वाहनतळ वाहनतळ आचाय अ े े ागृह संत तुकाराम नगर पपरी

९२१ ह २० जजर हॉटेल जवळील वाहनतळ वाहनतळ मंुबई पुणे र ता, मनपा मु य इमारत समोर पपरी

९२२ ह २० ोमा शेजारील वाहनतळ वाहनतळ ोमा शेजारी पपरी

९२३ ह ३१ नट स ाट िनळु फुले रंगमं दर वाहनतळ वाहनतळ नट स ाट िनळु फुले रंगमं दर, काटेपुरम चौक, पपळे गुरव

९२४ अ  १४
कै. ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे 
मेमो रयल हॉ पीटल आकुड

हॉ पीटल
स. नं. १७०,१७१ अ व ब पै. िस. स. नं. ४४८५ पक , आ. . २७१ दवाखाना 
, आकुड

९२५ अ  १० कापसे उ ान उ ाने स. नं. 36/10, िस. स. नं. ५८४२, आ. . ९१, पपरी

९२६ अ  १५ मदनलाल ध ा मैदान डा संकुल से. नं. २५, िनगडी
९२७ अ  १४ केट ग रग डा संकुल आकुड  स. नं. १३४
९२८ अ  १० िशवशा  शंभो उ ान उ ाने संभाजीनगर औपन पेस 60 एमआयडीसी
९२९ अ  १९ दा गाडन उ ाने गावडे कॉलनी, चचवड ओपन पेस . १८८
९३० अ  १० कै. मारीत िभकू कापसे उ ान उ ाने पपरी एमआयडीसी ओपन पेस


