
अ.क्र प्रभाग

जुना 

ननवडणूक 

वाडड

मनपा  ममळकतीच े नाव ममळकत प्रकार पत्ता

1 अ 8 दत्तनगर  दवाखाना हॉस्पिटल चचिंचवड
2 अ 16 आकुडी  दवाखाना हॉस्पिटल आकुडी
3 अ 17 स िंधनूगर  दवाखाना हॉस्पिटल  .ेनिं.25  ननगडी
4 अ 19 वाल्हेकरवाडी  दवाखाना हॉस्पिटल स  निं.2290  चचिंचवड
5 अ 25 चचिंचवड  पटेशन  दवाखाना हॉस्पिटल चचिंचवड
6 अ 25 एम  आय  डी   ी  दवाखाना हॉस्पिटल चचिंचवड
7 इ 34 भो री  हॉस्पिटल  ओिीडी हॉस्पिटल  .निं.695  भो री
8 क 38 नेहरूनगर  दवाखाना हॉस्पिटल नेहरूनगर
9 क 39 यशविंतराव  चव्हाण  पमतृी  रूग्णालय हॉस्पिटल पििंिरी
10 क 41 खराळवाडी  दवाखाना हॉस्पिटल खराळवाडी
11 क 59  ािंगवी  हॉस्पिटल हॉस्पिटल  .निं.9   ािंगवी
12 क 61 दािोडी  दवाखाना हॉस्पिटल दािोडी
13 क 62 फुगेवाडी  दवाखाना हॉस्पिटल फुगेवाडी

14 ड 27 शवेिंताबाई  काशीद  दवाखाना हॉस्पिटल पििंिळे  गुरव,   निं  46,47

15 ड 43 स्ििामाता  हॉस्पिटल हॉस्पिटल स  निं.1511  पि िंिरीनगर

16 ड 44 ओ  िी  डी  इमारत हॉस्पिटल  .निं.227।1  पि िंिरी  वाघेरे

17 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  दवाखाना हॉस्पिटल स  निं.350  पि िंिरी

18 ड 54 पि िंिळे  ननलख  दवाखाना हॉस्पिटल  .निं.61।2  पि िंिळे  ननलख

19 फ 12 ओटापकीम  दवाखाना हॉस्पिटल  .ेनिं.22  ननगडी
20 फ 12 ओ  िी  डी हॉस्पिटल  .ेनिं.22  ननगडी
21 ब 23 तालेरा  हॉस्पिटल हॉस्पिटल स  निं.1396  चचिंचवड
22 ब 42 भाटनगर  दवाखाना हॉस्पिटल पििंिरी
23 ब 51 खखिंव रा  िाटील  दवाखाना हॉस्पिटल  .निं.17।2  थेरगाव
24 ब 51 थेरगाव  हॉस्पिटल हॉस्पिटल  .निं.35  थेरगाव
25 ब 53 वाकड  दवाखाना हॉस्पिटल वाकड
26 इ 6 मोशी पमशानभूमी मोशी
27 इ 31 ददघी पमशानभूमी ददधी
28 इ 6 डूडूळगाव पमशानभूमी डूडूळगाव
29 इ 35 धावडवेपती पमशानभूमी  .निं.1  भो री
30 इ 35 धावडवेपती पमशानभूमी  .निं.1  बो री
31 क 38 नेहरूनगर  मुस्पलमम  दफनभूमी पमशानभूमी  .निं.617,645  नेहरूनगर
32 क 60  ािंगवी पमशानभूमी  ािंगवी
33 क 61 दािोडी पमशानभूमी दािोडी
34 क दािोडी  दफनभूमी पमशानभूमी दािोडी
35 क 62 फुगेवाडी पमशानभूमी फुगेवाडी
36 ड 43 काळेवाडी  िुलािवळ पमशानभूमी पििंिरी
37 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे पमशानभूमी पििंिरी  वाघेरे
38 ड 46 काळेवाडी पमशानभूमी काळेवाडी
39 ड 47 रहाटणी पमशानभूमी रहाटणी
40 ड 54 पि िंिळे  ननलख पमशानभूमी पििंिळे  ननलख
41 ड 55 पि िंिळे   ौदागर पमशानभूमी पििंिळे   ौदागर
42 ड 57 पि िंिळे  गुरव पमशानभूमी पििंिळेगुरव
43 फ 5 चचखली  गावठाण पमशानभूमी चचखली
44 फ 12  .ेनिं.22  ननगडी पमशानभूमी ननगडी
45 ब 22 चचिंचवड  गाव पमशानभूमी चचिंचवड
46 ब 42 सलिंक  रोड  पमशानभूमी पमशानभूमी चचचचिंवड
47 ब 50 थेरगाव पमशानभूमी थेरगाव
48 ब 53 वाकड पमशानभूमी वाकड
49 ब 53 कपिटेवपती पमशानभूमी कपिटेवपती

50 अ 8 दत्तनगर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.119  चचिंचवड

51 अ 8 पवदयानगर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे चचिंचवड

पििंिरी  चचिंचवड  महानगरिासलका,  पि िंिरी  411  018
भूसम  आखण  स्ििंदगी  पवभाग

     महापामिकेच्या  ममळकतीींची  माहहती             DC
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52 अ 15 पवठ्ठलवपती  बौौ् ध्द   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे पवठ्ठलवपती,आकुडी

53 अ 17 डॉ  हेडगेवार  भवन  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेनिं.26  ननगडी

54 अ 18  मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे ककवळे

55 अ 25 आनिंदनगर   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.244  चचिंचवड

56 अ 26 मोहननगर  बौध्दपवहार  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे चचिंचवड

57 अ 26 महात्मा फुलेनगर  मािमिंदीर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
महात्मा फुलेनगर, 

मोहननगर,चचिंचवड

58 अ 27 इिंददरानगर  ररहॅबबलीटेशन  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे चचिंचवड

59 इ 6 बो-हाडवेाडी मोशी   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
 ावतामाळी,  बो-हाडवेाडी, 

मोशी

60 इ 6 मोशी सभमनगर(बौध्दवपती)  मािमिंदीर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स . .निं. 461 मोशी

61 इ 6  िंियगािंधीनगर  मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
मोशी गट निं.852 िैकी,   

     बो-हाडवेाडी

62 इ 33 भो री  आ.क्रिं .405  ध्यानमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे

आरक्षण  

क्रिं .405, .न.211,भो री  , 

 िुणे  39

63 क 29
भो री  इिंद्रायणीनगर  बालािीनगर  

 ािंपकृनतक  कें द्र
 ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे

िेठ  क्रिं .2,  मोकळी  

िागा  क्रिं .3, इिंद्रायणीनगर 

भो री

64 क 37 बालािीनगर   मािमिंददर (पलम)  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.3000  भो री

65 क 39 रािमाता स्ििाऊ  ािंपकृनतक कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
डी.वाय.मेडीकल 

कॉलेि मोर, पि िंिरी

66 क 40  िंत  तुकारामनगर   ािंपकृ.कें द्र( िंत रोहीदा )  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  िं.तु.नगर पििंिरी

67 क 40 डॉ  आिंबेडकर   ािंपकृ.कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

68 क 40 खराळवाडी बालभवन इमारत  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे खराळवाडी, पि िंिरी

69 क 41 गािंधीनगर   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे पि िंिरी

70 क 60  ािंगवी   ािंपकृ.कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स . .निं.884   ािंगवी

71 क 61 स द्घाथथनगर   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे दािोडी

72 क 61 बाराथेवपती,  दािोडी   मािमदीर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे समळकत  क्र.658, दािोडी

73 क 62 कुिं ंिंदननगर   ािंपकृ.  कें द्र.  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे फुगेवाडी

74 क 62 िालखी  पव ावा  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे दािोडी,

75 क 62 फुगेवाडी   ािंपकृ.कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे फुगेवाडी

76 क 62 कै.सभकोबा बाबुराव देवकर  ािंपकृनतक भवन  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे फुगेवाडी, भो री

77 क 64 बोिखेल   ािंपकृनतक  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.962,963  बोिखेल

78 ड 43 पि िंिरीनगर  बी  ब्लॉक  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे पि िंिरी

79 ड 44  ािंपकनतक कें द्र शननमिंददरािवळ  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे शननमिंददरािवळ, पि िंिरी

80 ड 45 कासशबा  सशिंदे   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
स  निं.188  पि िंिरी 
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81 ड 45 पि िंिरी गावठाण  ािंपकृनतक कें द्र व्यायामशाळा  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स . .न. 360, पि िंिरी

82 ड 55 पि िंिळे   ौदागर   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.113  पि िं. ौदागर

83 ड 56 वैदवुपती   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.78  पि िंिळेगुरव

84 ड 57 पि िंिळेगुरव   ािंपकृ.कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे पि िंिळे  गुरव  गावठाण

85 ड 57 पि िंिळेगुरव  बहुउद्देसशय  ईमारत  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
पि िंिळेगुरव  आरक्षण  

क्र.360

86 फ 1  मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे तळवड े  .निं.1  बी

87 फ 3 लोंढेनगर   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे चचखली

88 फ 5 रोकडवेपती   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.13  चचखली

89 फ 9 शाहूनगर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
ओिन  पिे   क्र.62  

चचिंचवड

90 फ 11
मदहला  व  बालकल्याण  इमारत( ापवत्रीबाई 

फुले)
 ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे यमुनानगर   .ेनिं.21

91 फ 12 मदहला  पवका   कें द  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेनिं.22  ननगडी

92 फ 12 इिंददरानगर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेनिं.22  क्लपटर ननगडी

93 फ 12 क्लपटर   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेनिं.22  ननगडी

94 फ 12 आण्णाभाऊ   ाठे  व ाहत  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेनिं.22  ननगडी

95 फ 12 क्लपटर  के   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे ननगडी

96 फ 13 आण्णाभाऊ   ाठे   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेक्र.21  प्राचधकरण

97 फ 16 कै.िािंडुरिंग काळभोर  ािंपकृनतक कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .ेन.28, गिंगानगर, आकुडी

98 फ 26 राष्ट्रमाता स्ििाऊ  ािंपकृनतक भवन  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
आ.क्र.288, 

काळभोरनगर,आकुडी

99 फ 28
पि िंिरी-श्री.रिंगापवामी  िेरुमल  पिल्ले  

 ािंपकृनतक  कें द्र
 ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे

आ.क्रिं .86, .न.144,149 

मा ुळकर कॉलनी,पि िंिरी-17

100 फ 28 यशविंतनगर  मािमिंददर इमारत  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे यशविंतनगर, पि िंिरी

101 फ 11 पवामी   मथथ   ािंपकृ.  कें द्र.  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
 .ेक्रिं .२१, यमुनानगर, 

ननगडी

102 फ  ामास्िक  भागहृ  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे
 व्हे निं. १४९/१, मा ुळकर 

कॉलनी,  पि िंिरी

103 ब 51 थेरगाव  ध्यानधारणा  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.15  आ.क्र.635,थेरगाव

104 ब 51 मौिे थेरगाव  .न.20/9  ािंपकृनतक कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .न.20/9, थेरगाव

105 ब 53 वाकड  (काळाखडक)   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे वाकड   .निं.124

106 ब 21 प्रेमलोकिाकथ   व िंतदादा  िाटील  इमारत  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.3250  चचिंचवड

107 ब 21 दळवीनगर   मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे चचिंचवड

108 ब 23 केशवनगरमघील  एक्टीव्हीटी  हॉल  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे

माचतु्र े व्यायामशाळेवरील  

1ला  

मिला,वा.क्रिं .23,चचिंचवड

109 ब 23
आनिंदीबाई  डोके   ािंपकृनतक  हॉल(रािमाता  

स्ििाऊ)
 ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे

 .न.284  िैकी,  काकड े 
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110 ब 24  ुदशथननगर  रा ने   भागहृ  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.248  चचिंचवड

111 ब 24 गावडकेॉलनी  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.4142  चचिंचवड

112 ब 24 माखणक  कॉलनी   ािंपकृ.कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे स  निं.1221  चचिंचवड

113 ब 42 भाटनगर   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे पि िंिरी

114 ब 50 थेरगाव  मदहला   ािंपकृ.  कें द्र.  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे  .निं.9थेरगाव

115 ब 51 कै.मारूती  डािंगे   ािंपकृ.  कें द्र  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे थेरगाव

116 ब 52  मािमिंददर  ािंपकनतक कें द्र। मािमिंददरे िुनवळे

117 अ 10 आय  टी  आय शाळा  इमारती आकुडी
118 अ 10 फककरभाई  िान रे  उदूथ  पकूल शाळा  इमारती चचिंचवड
119 अ 15 आकुडी  गाव  दत्तवाडी शाळा  इमारती आकुडी
120 अ 16 उदूथपकूल  इमारत शाळा  इमारती आकुडी
121 अ 18 िीवन  सशक्षण  मिंददर शाळा  इमारती ककवळे
122 अ 18 पवका नगर शाळा  इमारती ककवळे
123 अ 19 रावेत  शाळा शाळा  इमारती रावेत
124 अ 19 रावेत  स्ि.ि.शाळा शाळा  इमारती रावेत
125 अ 19 रावेत  स्ि.ि.शाळा शाळा  इमारती रावेत
126 अ 19 वाल्हेकरवाडी  शाळा शाळा  इमारती स  निं.2290  चचिंचवड
127 अ 19 रावेत  नवीन  शाळा  G+3 शाळा  इमारती  .न.ंिं139,140  रावेत
128 अ 26 काळभोरनगर  शाळा शाळा  इमारती आकुडी
129 अ 26 मोहननगर  प्राथ.  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
130 अ 26 काळभोरनगर  पकूल शाळा  इमारती आकुडी
131 अ 26 सललाबाई  खखिंव रा  शाळा शाळा  इमारती  .निं.120  आकुडी
132 अ 27 आय  टी  आय शाळा  इमारती मोरवाडी
133 अ 27 आण्णा ो.  मगर  बालवाडी शाळा  इमारती चचिंचवड
134 अ िाधववाडी  शाळा शाळा  इमारती तळवडे
135 इ 6 मोशी  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती मोशी
136 इ 6 डुडुळगाव  शाळा शाळा  इमारती डुडुळगाव
137 इ 6 धायकरवपती  शाळा शाळा  इमारती धायकरवपती / डुडुळगाव
138 इ 6 मोशी  नपवन  शाळा शाळा  इमारती मोशी
139 इ 6 पवपतारीत  बो-हाडवेाडी  शाळा  G+1 शाळा  इमारती बो-हाडवेाडी
140 इ 7 च-होली  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती च-होली
141 इ 7 काळिेवाडी  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती काळिेवाडी च-होली
142 इ 7 तािणेमळा  प्राथ  शाळा/खािगी इमारत शाळा  इमारती तािणेमळा च-होली
143 इ 7 वडमुखवाडी  शाळा शाळा  इमारती वडमुखवाडी
144 इ 7 चोपव वाडी  शाळा शाळा  इमारती चोपव वाडी
145 इ 7 बुरूडवेपती  शाळा शाळा  इमारती बुरूडवेपती
146 इ 7 िठारेवपती  शाळा शाळा  इमारती िठारेवपती
147 इ 7 च-होली  नपवन  शाळा शाळा  इमारती च-होली
148 इ 31 ददघी  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती ददघी
149 इ 34  ापवत्रीबाई  फुले  शाळा शाळा  इमारती भो री
150 इ 35  े  न  1 शाळा  इमोरत शाळा  इमारती भो री
151 इ 35  े  न  1 शाळा  इमारत शाळा  इमारती भो री
152 क 31 ददघी  नपवन शाळा शाळा  इमारती ददघी
153 क 38 रािीव  गािंधी  माध्य.पवदयालय शाळा  इमारती  .निं.100  नेहरूनगर
154 क 38 रािूीव  गािंधी  शाळा शाळा  इमारती नेहरूनगर

155 क 39  िंत  तुकारामनगर  शाळा शाळा  इमारती  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

156 क 39 ििंडडत  दीनदयाळ  उिाध्याय  शाळा शाळा  इमारती  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

157 क 39 ििंडडत  दीनदयाळ  उिाध्याय  शाळा शाळा  इमारती  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

158 क 40 खराळवाडी  शाळा शाळा  इमारती पििंिरी
159 क 41 बालभवन शाळा  इमारती खराळवाडी
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160 क 41 उदूथ  पकूल  इमारत शाळा  इमारती खराळवाडी
161 क 59 िुण्यश्लोक  अदहल्यादेवी  होळकर  शाळा शाळा  इमारती  ािंगवी
162 क 61 दोिोडी  प्राथ  आखण  मोध्य  शाळ.ंा शाळा  इमारती दािोडी
163 क 62 का ारवाडी  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती का ारवाडी
164 क 62 का ारवाडी  माध्य.शाळा शाळा  इमारती का ारवाडी
165 क 62 लोकमान्य  दटळक  शाळा शाळा  इमारती फुगेवाडी
166 क 62 का ारवाडी  उदूथ  शाळा शाळा  इमारती का ारवाडी
167 क 63 मदहला  औदयोचगक  प्रसश.कें द्र शाळा  इमारती का ारवाडी
168 क 64 बोिखेल  प्राथ  शाळा शाळा  इमारती बोिखेल
169 क 64 नवीन शाळा शाळा  इमारती बोिखेल
170 ड 43 कमला  नेंहरू  शाळा शाळा  इमारती पििंिरीनगर
171 ड 45 पि िंिरी  वानघरे  बालवाडी शाळा  इमारती पििंिरी  वानघरे
172 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  शाळा शाळा  इमारती पििंिरी  वानघरे
173 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  शाळा शाळा  इमारती पििंिरी  वानघरे
174 ड 45 रयत  सशक्षण   िंपथा शाळा  इमारती पििंिरी
175 ड 46 काळेवाडी  शाळा शाळा  इमारती काळेवाडी

176 ड 47 काळेवाडी  शाळा शाळा  इमारती स  निं.406,407  काळेवाडी

177 ड 54 पि िंिळे  ननलख  शाळा शाळा  इमारती स्पिपििंळे  ननलख
178 ड 55 रहाटणी  शाळा शाळा  इमारती  .निं.4  रहाटणी
179 ड 55 आण्णो ो,  मगर  प्राथ.शाळा शाळा  इमारती पििंिळे ोदागर
180 ड 56 वैदवुपती  शाळा शाळा  इमारती स्पििळे  गुरव
181 ड 57 पि िंिळे  गुरव  शाळा शाळा  इमारती स्पििंिळे  गुरव
182 ड 57 पि िंिळे  गुरव  शाळा शाळा  इमारती पििंिळे  गुरव
183 फ 1 रूिीनगर  गावठाण शाळा  इमारती रूिीनगर
184 फ 1 तळवड े गावठाण(नवीन) शाळा  इमारती तळवडे
185 फ 1 रूिीनगर  शाळा शाळा  इमारती गट  निं.238  रूिीनगर
186 फ 3  ोनवणेवपती  चचखली शाळा  इमारती चचखली
187 फ 4 चचखली  शाळा,  मोकळी  िागा  क्रिं .3  अ शाळा  इमारती चचखली
188 फ 4 चचखली  शाळा, मनिा शाळा क्रिं .९२ शाळा  इमारती चचखली  िेठ  क्र20
189 फ 4 चचखली  शाळा शाळा  इमारती चचखली  िेठ  क्र20
190 फ 5 िाधववाडी  शाळा शाळा  इमारती चचखली
191 फ 5 कुदळेवाडी  शाळा शाळा  इमारती कुदळेवाडी
192 फ 5 िाधववाडी  शाळा शाळा  इमारती चचखली
193 फ 5 चचखली  शाळा शाळा  इमारती गट  निं.539  िाधववाडी
194 फ 9  .ेनिं.25  स िंधनुगर  शाळा शाळा  इमारती आकुडी
195 फ 12  .ेनिं.22  ननगडी शाळा  इमारती ननगडी
196 फ 12 बालवाडी  इमारत शाळा  इमारती  .ेकॅ.22,  कल्पटर  आय
197 फ 13 ननगडी  गावठाण शाळा  इमारती ननगडी
198 फ 13 ननगडी  गावठाण  पकूल शाळा  इमारती ननगडी
199 ब 21 प्रेमलोकिाकथ   शाळा  इमारत शाळा  इमारती  .  न.  165  चचिंचवड
200 ब 22 गोखलेआळी  प्राथ.शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
201 ब 23 केशवनगर  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
202 ब 24 महात्मा  ज्योनतबा  फुले  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
203 ब 24 एल्प्रो  किं िनी  चाफेकर  चौक  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
204 ब 24  ुदशथननगर  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
205 ब 24 िुनी  मुकबधीर  शाळा  इमारत शाळा  इमारती चचिंचवड
206 ब 42 पि िंिरी  भाटनगर  बालवाडी शाळा  इमारती पििंिरी  वानघरे
207 ब 50  .निं.38  थेरगाव  शाळा शाळा  इमारती थेरगाव
208 ब 50 थेरगाव  गावठाण  शाळा शाळा  इमारती  .निं.9  थेरगाव
209 ब 50 थेरगाव  शाळा शाळा  इमारती थेरगाव   .निं.38
210 ब 50 थेरगाव  शाळा शाळा  इमारती थेरगाव   .निं.9
211 ब 51 नागू  बारणे  शाळा शाळा  इमारती  .निं13।2  थेरगाव
212 ब 51 खखिंव रा  िाटील  शाळा शाळा  इमारती  .निं.18।6  थेरगाव

213 ब 52 िुनावळे  शाळा  G+२ शाळा  इमारती
 .न.1,िुनावळे,ता.हवेली  

स्ि.िुणे

214 ब 52 िुनावळे  माळवाडी  शाळा शाळा  इमारती
 .न.1,िुनावळे,ता.हवेली  

स्ि.िुणे
215 ब 52 छत्रिती  सशवािी  मराठी  प्राथ.शाळा शाळा  इमारती भो री
216 ब 53 भूमकरवपती  शाळा शाळा  इमारती वाकड
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217 ब 53 वाकड  गावठाण  शाळा शाळा  इमारती वाकड
218 ब 53 कपिटेवपती  शाळा शाळा  इमारती  .निं.231।1अ।1  वाकड
219 ब 53 वाकड  शाळा शाळा  इमारती वाकड
220 ब गिंगाराम  बदहरवाड े प्राथ  शाळा शाळा  इमारती चचिंचवड
221 अ 8 रामनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा आकुडी
222 अ 15  .ेनिं.28  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .ेनिं.28  आकुडी
223 अ 15 आकुडी  गावठाण  (दत्तमिंददरिवळ) व्यायामशाळा आकुडी
224 अ 15 दत्तनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा आकुडी
225 अ 17 कै. िंिय काळे हेल्थ क्लब व्यायामशाळा  .ेनिं.27, प्राचधकरण
226 अ 18 ककवळे  व्यायामशाळा व्यायामशाळा ककवळे
227 अ 18 ककवळे  गावठाण  व्यायमशाळा व्यायामशाळा ककवळे
228 अ 19 रावेत(1)  व्यायामशाळा व्यायामशाळा रावेत
229 अ 19 रावेत(2)  व्यायामशाळा व्यायामशाळा रावेत
230 अ 19 वाल्हेकरवाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड  स  निं.2290
231 अ 19 रावेत  दलीतवपतीमधील  व्यायामशाळा व्यायामशाळा रावेत
232 अ 26 मोहननगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.134  आकुडी

233 अ 26
प्रभाग  क्रिं .  26  मनिा  काळभोर  नगर  

शाळेच्या  आवारातील  व्यायामशाळा
व्यायामशाळा आकुडी  स . .निं.  5139

234 अ 27 पिचचमनिा मुख्य कायाथलयातील व्यायामशाळा व्यायामशाळा
पिचचमनिा मुख्य 

कायाथलय, पि िंिरी , िुणे 18

235 अ 28 मा.आयुक्तननवा  आवारातील   व्यायामशाळा व्यायामशाळा
मा.आयुक्तननवा  आवार 

मोरवाडी, पि िंिरी िुणे १८

236 अ बाहुबली  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .ेनिं.25ननगडी,ियदहिंदमिंददरा

िवळ, स िंधनूगर
237 अ  ावरकर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा ननगडी प्राचधकरण

238 अ 11  ापवत्राबाई  फुले  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .ेनिं.25, प्राचधकरण  ननगडी

239 इ 6 बो-हाडवेाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा बो-हाडवेाडी
240 इ 29 कै.मारूती  लािंडगे  कुपती  प्रसश.कें द्र व्यायामशाळा भो री

241 इ 29  .ेनिं.१ व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .ेनिं.1,भूखिंड क्रिं .58 ते 66 

लगत, भो री

242 इ 30
भो री,चक्रिानी  व ाहत   द्गुरनगर  

व्यायामशाळ.ंा
व्यायामशाळा भो री,चक्रिानी  व ाहत

243 इ 35 िठारे  लािंडगे  तालीम व्यायामशाळा भो री
244 इ 35 धावडवेपती  व्यायामशाळा व्यायामशाळा भो री
245 इ 35 भो री  व्यायामशाळा व्यायामशाळा भो री   .निं.1
246 इ 35 लोंढेनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा भो री
247 इ 35 डोळ   व्यायामशाळा व्यायामशाळा स  निं  823  भो री
248 इ 36 लािंडवेाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा भो री

249 क 33 मदहला  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .न.405, गवळी 

उद्यानाशिेारी, भो री
250 क 38 कै.दशरथ  काि े  व्यायामशाळा व्यायामशाळा पििंिरी गािंव

251 क 39  िंत  तुकारामनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 िंत तुकाराम 

िुतळ्यािवळ,पि िंिरी
252 क 41 खराळवाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा खराळवाडी, पि िंिरी
253 क 35 लोंढेनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.14।5  भो री
254 क 61 दािोडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा दािोडी

255 क 62 कुिं दननगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 ेवानगर,  ँण्डपवक 

किं . मोर फुगेवाडी

256 क 62 फुगेवाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा

फुगेवाडी   .निं.470  

एए।4ए  पवठ्ठल 

मिंददराशिेारी
257 क 63 का ारवाडी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा का ारवाडी
258 ड 43 पि िंिरीनगर  (काळेवाडी  िुलािवळ) व्यायामशाळा  िंियगािंधीनगर, पि िंिरी
259 ड 44 बॉस्क् िंग  हॉल व्यायामशाळा पििंिरीनगर

260 ड 45 िॉवर  हाऊ मागील  व्यायामशाळा व्यायामशाळा स  निं.747  पि िंिरी  वाघेरे

261 ड 46 काळेवाडी  तालीम व्यायामशाळा  .निं.96  काळेवाडी
262 ड 54 पि िंिळे  ननलख  व्यायामशाळा व्यायामशाळा पििंिळे  ननलख
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263 ड 55 पि िंिळे   ौदागर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
पििंिळे   ौदागर  

स  निं.206
264 ड 55 रहाटणी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा रहाटणी

265 ड 55 व्यायामशाळा व्यायामशाळा
शवेिंताबाई कासशद दवाखाना 

इमारतीमध्ये, पि िंिळेगुरव

266 ड 56 वैदवुपती  आखाड े बबल्डीिंग व्यायामशाळा पििंिळे  गुरव
267 ड 60 मदहला  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.931   ािंगवी
268 फ 1 तळवड े व्यायामशाळा व्यायामशाळा तळवड,े  स  निं.  321

269 फ 1 तळवड े व्यायामशाळा व्यायामशाळा
तळवड े गावठाण,गट  

न.471
270 फ 4 महात्मा  फुलेनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचखली
271 फ 4 वॉडथ  क्रिं .  4  क़ष्ट्णानगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचखली  िेठ  क्रिं .  20
272 फ 9 वृिंदावन   ो ायटी  व्यायामशाळा व्यायामशाळा आकुडी
273 फ 9 शाहूनगर  िी  ब्लॉक  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड

274 फ 11 यमुनानगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .ेनिं.21  ननगडी  

प्राचधकरण

275 फ 11 पकीम  निं.11 मदहला व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .ेनिं.21  ननगडी, 

यमुनानगर  प्राचधकरण

276 फ 12 576गाळ्यािवळची  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .ेनिं.22  ननगडी प्राचधकरण

277 फ 12 झडे  क्लपटर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .ेनिं.22  ननगडी प्राचधकरण

278 फ 12 बी  क्लपटर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .ेनिं.22  ननगडी प्राचधकरण

279 फ 28 उद्यमनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा नेहरूनगर

280 फ 28 व्यायामशाळा व्यायामशाळा
कै.आण्णा ाहेब मगर 

पटेडीअम, नेहरुनगर, पि िंिरी

281 ब 20 दादोिी  कोंडदेव  बबिलीनगर  व्या.शाळा व्यायामशाळा चचिंचवड
282 ब 21 प्रेमलोकिाकथ  (छत्रिती शाहू) व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड  स  निं.166
283 ब 21 उदयोगनगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.195  चचिंचवड
284 ब 22 गािंधीिेठ  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.1  चचिंचवड
285 ब 22 गोखलेिाकथ   व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड

286 ब 22 तानािी  गावड े व्यायामशाळा व्यायामशाळा
 .निं.281 तानािी नगर 

चचिंचवड

287 ब 22 देऊळमळा  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
इिंददरािाकथ  भािीमिंडई 

शिेारी चचिंचवड
288 ब 22 चचिंचवडगाव  िागेची  तालीम व्यायामशाळा चचिंचवड
289 ब 23 केशवनगर  मदहला  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड  स  निं.1501
290 ब 23 काकडिेाकथ   मदहला  व्यायामशाळा व्यायामशाळा  .निं.284।9।1  चचिंचवड

291 ब 23 तालेरानगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
तालेरा 

रुग्णालयाशिेारी,चचिंचवड
292 ब 24  ुदशथननगर  व्यायामशाळा व्यायामशाळा स  निं.4142  चचिंचवड
293 ब 24  ुदशथन  मदहला  व्यायामशाळा व्यायामशाळा चचिंचवड

294 ब 50 वॉडथ क्रिं .47 थेरगािंव व्यायामशाळा व्यायामशाळा
िी ीएम ी 

शाळेशिेारी,थेरगािंव

295 ब 51 थेरगाव  व्यायामशाळा व्यायामशाळा
गणेशनगर, एकता कॉलनी, 

थेरगाव
296 ब 52 िुनवळे  व्यायामशाळा व्यायामशाळा िुनवळे
297 ब 53 वाकड  व्यायामशाळा व्यायामशाळा वाकड गावठाण
298 अ 10 अििंठानगर  शे्रणीवाढ  योिना  गाळे-18 व्यािारी   िंकुले  .निं.88  अििंठानगर
299 अ 14 वाहतुकनगरीमधील  व्यािारी  गाळे-8 व्यािारी   िंकुले पलॉट  निं.61-62,ननगडी

300 अ 15  .ेनिं.28   िंत  ज्ञानेश्र्वर  उदयान   िंकुल-32 व्यािारी   िंकुले ननगडी

301 अ 15  िंत  तुकाराममहाराि  व्या. िंकुल-107 व्यािारी   िंकुले  .ेनिं.24  ननगडी
302 अ 16 गिंगानगर  व्यािारी   िंकुल-24 व्यािारी   िंकुले  .ेनिं.28  ननगडी
303 अ 16 ररटेलमाकेट-1 व्यािारी   िंकुले आ.निं.270  आकुडी

Page 7 of 20



अ.क्र प्रभाग

जुना 

ननवडणूक 

वाडड

मनपा  ममळकतीच े नाव ममळकत प्रकार पत्ता

304 अ मे बिंटी प्रॉिटीि आकुडी व्यािारी   िंकुले

 .निं१८०/१, स . .निं 

४३००,४३०१, ४३०१/१ ते ३५ 

पलॉट ए मौिे आकुडी
305 इ 35  िंत  ज्ञानेश्र्वर  व्यािारी   िंकुल-29 व्यािारी   िंकुले  .निं.695  भो री
306 इ 35  हलकें दामधील  पटॉल-16 व्यािारी   िंकुले  .निं.1  भो री
307 इ 35 भो री  दकुानगाळे  -14 व्यािारी   िंकुले  .निं.1  भो री

308 इ 35
इिंद्रायणीनगर धावड ेवपती व्यािारी  िंकुल- ४० 

गाळे
व्यािारी   िंकुले भो री

309 क 39  िंत  तुकारामनगर  व्यािारी   िंकुल-113 व्यािारी   िंकुले पििंिरी

310 क 39  िंत  तुकारामनगर  समनी  पटेडडयम  गाळे-36 व्यािारी   िंकुले पििंिरी

311 क 41 कै.नारायण  लोखिंड े कामगारभवन-5 व्यािारी   िंकुले खराळवाडी
312 क 42 भाटनगर  व्यािारी   िंकुल-22 व्यािारी   िंकुले  
313 क 58 आ.क्र.337   ािंगवी  व्यािारी  गाळे-13 व्यािारी   िंकुले  ािंगवी
314 क 59 मनिा  शाळा  इमारत  व्या.गाळे-5 व्यािारी   िंकुले  .निं.9   ािंगवी

315 क 59  ह.मिंडलाचधकारी  कायाथलय  इमारत  गाळे-8 व्यािारी   िंकुले  .निं.9   ािंगवी

316 क 59 आ.क्र320   ािंगवी  ररटेल  माकेट-8 व्यािारी   िंकुले  ािंगवी
317 ड 43 कै.इिंददरा  गािंधी  िुलाखालील  गाळे-38 व्यािारी   िंकुले पििंिरी
318 ड 45 यशविंतराव  चव्हाण  पटेडडयम  गाळे-12 व्यािारी   िंकुले स  निं.747  पि िंिरी

319 ड 45
आ.क्र.160  पि िं.वाघेरे  स  निं1310।1  

व्या. िंकुल
व्यािारी   िंकुले पििंिरी

320 ड 54 पि िंिळे  ननलख  व्यािारी   िंकुल-12 व्यािारी   िंकुले पििंिळे  ननलख
321 ड 56 पि िंिळे  गुरव  उदयान  फुडपटॉल-8 व्यािारी   िंकुले पििंिळे  गुरव

322 ड 45
पप िंपरी वाघेरे ,स.निं.२९४/२,सस.स.निं.७१९ पै.व 

७२३पै.ई.आ.क्र.१७० ,ररटेल मारे्कट गाळे.
व्यािारी   िंकुले

पप िंपरी वाघेरे 

,स.निं.२९४/२,सस.स.निं.७१९ 

पै.व ७२३पै.ई.

323 ड 45 पपपरी वाघघरे  स.निं.८ पै.(३ते ११)समा.आरक्षण 

क्र.१५५,(भाजी मिंडईसाठी २७ गाळे )
व्यािारी   िंकुले

     पपपरी वाघेरे    

स.निं.८पै.(३ते 

११पै.),सस.स.निं.९३८,९३९.
324 फ 4 चचखली  व्यािारी  गाळे-7 व्यािारी   िंकुले चचखली

325 फ 11
छत्रिती  सशवािी  िलतरण  तलाव   िंकुल-

20
व्यािारी   िंकुले  .ेनिं.26  ननगडी

326 फ 12 ओटापकीम  व्यािारी   िंकुल-32 व्यािारी   िंकुले  .ेनिं.22  ननगडी
327 ब 22 चाफेकर  चौक  व्यािारी  गाळे-9+5 व्यािारी   िंकुले चचिंचवड

328 ब 22
चचिंचवड  व्यािारी  कें द्र  व  भािीमिंडई  

आ.क्रिं .  205
व्यािारी   िंकुले

आ.कौ् .205, .न.174,स  न.

1853,1854  इ.चचिंचवड-33

329 ब 42 पि िंिरीनगर  1ला  मिला  गाळे-146 व्यािारी   िंकुले पििंिरी

330 ब 51 थेरगाव  उद्यान  फुडपटॉल-8 व्यािारी   िंकुले
 .निं.15  आ.क्र.635  

थेरगाव

331 इ 33 पवरिंगुळा  कें द्र , गवळी उद्यानलगत पवरिंगुळा  कें द्र
 .न.405, आळिंदी 

रोड,भो री

332 क 39
 रदार व.िटेल बॅडसमिंटन हॉलमागील पवरिंगुळा 

कें द्र
पवरिंगुळा  कें द्र

 रदार व.िटेल बॅडसमिंटन 

हॉलमागे,  िं.तु.नगर पििंिरी

333 क 40
पि िंिरी(खराळवाडी)  पवरिंगुळा  व  प्रसशक्षण  

कें द्र
पवरिंगुळा  कें द्र

वॉडथ  क्रिं .40,बालभवन  

इमारतीशिेारी,पि िंिरी(खराळ

वाडी)
334 क 40 डॉ.बाब ाहेब  ा.भवन इमा.मध्ये पवरिंगुळा  कें द्र  िं.तु.नगर, पि िंिरी
335 र्क सािंगवी पवरिंगुळा र्कें द्र पवरिंगुळा  कें द्र सािंगवी

336 फ 28
नाना  आफळे  पवरिंगुळा  कें द्र,  मा ुळकर  

कॉलनी
पवरिंगुळा  कें द्र

मा ुळकर  कॉलनी,मनिा  

शाळेमागे,  पि िंिरी  18

337 ब 20 बबिलीनगर पवरिंगुळा  कें द्र
 .निं.156  शाहू  उदयान,  

चचिंचवड

338 ब 20  ोिानराव  भोईर  पवरिंगुळा  कें द्र,  दळ.वीनगर पवरिंगुळा  कें द्र

वा.क्रिं .20,रािश्री  

उद्यानामध्ये,दळ.वीनगर,चचिं

चवड
339 ब 21 गावडिेाकथ पवरिंगुळा  कें द्र  .निं.188।1  चचिंचवड
340 ब 21 पव िंरगुळा  कें द्र   ावरकर  उदयानामघ्ये पवरिंगुळा  कें द्र प्रेमलोक  िाकथ चच िंचवड
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341 अ 16 आकुडी मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र

आकुडी ििंिहाऊ , बीना 

इिंग्लीश समडीअम 

पकूल,आकुडी

342 अ 19 रावेत मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
एमआयडी ी ििंिीिंग 

पटेशनिवळ, रावेत

343 इ 7 च-होली मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
ननरगुडी रोड, दहरामाता 

मिंददरािवळ, च-होली

344 क 60  ािंगवी मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
पमशानभूसमिवळ,िुनी 

 ािंगवी 27

345 क 61  ािंगवी फेि 2 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
ए .टी महामिंडळ वकथ शॉि 

िवळ, दािोडी

346 क 63 का ारवाडी  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र टपिा 1 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र

 .निं.508-514, 

रेल्वेपटेशनमागे, का ारवाडी 

34

347 क 63 का ारवाडी  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र टपिा 2 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र

 .निं.508-514, 

रेल्वेपटेशनमागे, का ारवाडी 

35

348 क 63 का ारवाडी  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र टपिा 3 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र

 .निं.508-514, 

रेल्वेपटेशनमागे, का ारवाडी 

36

349 ड 54 पि िंिळे ननलख मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
 ाठे पवटभट्टीिवळ, बाणेर 

रोड पििंिळेननलख

350 फ 4 चचखली  मैला  शुध्दीकरण  कें द्र टपिा 1 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
पिाईनरोड चचखली 

 िंभािीनगर

351 फ 4 चचखली  मैला  शुध्दीकरण  कें द्र टपिा 2 मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
पिाईनरोड चचखली 

 िंभािीनगर

352 ब 24 सलिंकरोड चचिंचवड मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
गावड ेिेरोलििंिािवळ, 

सलिंक रोड चचिंचवड
353 ब 42 भाटनगर चचिंचवड मैलाशुध्दीकरण  कें द्र मैलाशुध्दीकरण  कें द्र भाटनगर, सलिंकरोड, पि िंिरी

354 ब वाल्हेकरवाडी  मैला  ििंि  हाऊ मैलाशुध्दीकरण  कें द्र
मौिे.  वाल्हेकर  

वाडी,चचिंचवड
355 अ 14 अ  प्रभाग  कायाथलय मनिा  कायाथलये  .ेनिं.25,ननगडी
356 अ 15 आकुडी  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये स  निं.296,  आकुडी
357 अ 18 ककवळे  गोडावून मनिा  कायाथलये ककवळे
358 अ 18 ककवळे  पवका नगर मनिा  कायाथलये ककवळे
359 अ 27 मनिा  मुख्य  प्रशा.इमारत मनिा  कायाथलये स  निं.5760  पि िंिरी
360 अ 27 स्िल्हा  न्यायालय मनिा  कायाथलये  .न.139  मोरवाडी
361 इ 6 मोशी  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये मोशी
362 इ 7 च-होली  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये च-होली
363 इ 29 नवीन  क  प्रभाग  कायाथलय मनिा  कायाथलये  .निं.97।2  भो री
364 इ 35 भो री  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये भो री
365 क 37 क  प्रभाग  कायाथलय मनिा  कायाथलये नेहरूनगर
366 क 59  ािंगवी  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये  .निं.9   ािंगवी
367 क 60 तलाठी  आखण  आरोग्य  कायाथलय मनिा  कायाथलये  ािंगवी
368 क 63 का ारवाडी  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये स  निं.2198,
369 ड पििंिरीगाव  डअेरी  फामथ मनिा  कायाथलये पििंिरी
370 ड 44 झोन  ऑकफ   पििंिरीनगर मनिा  कायाथलये स  निं.552,550  पि िंिरी
371 ड 44 ड  प्रभाग  कायाथलय मनिा  कायाथलये पििंिरी
372 ड 45 पि िंिरी  झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये पििंिरी
373 ड 54 नवीन  ड  प्रभाग  कायाथलय मनिा  कायाथलये  .निं.20  रहाटणी
374 फ 1 तळवड े झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये तळवडे
375 फ 4 झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये  .ेनिं.21चचखली
376 फ 5 चचखली  ग्रामििंचायत  ऑकफ मनिा  कायाथलये चचखली  1 गट  क
377 ब 22 गािंधीिेठ  ऑकफ मनिा  कायाथलये चचिंचवड
378 ब 24 एल्प्रो  किं िनीिवळील  ऑकफ मनिा  कायाथलये चचिंचवड
379 ब 50 झोन  ऑकफ मनिा  कायाथलये  .निं.38  थेरगाव

380 अ 8 रामनगर  भािीमिंडई-34
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
ओ.ए .निं.11  चचिंचवड

381 अ 10 पववेकनगर  भािीमिंडई-105
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.48  आकुडी
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382 अ 10 पववेकनगर  नाल्यावरील  भािीमिंडई-51
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
आकुडी

383 अ 25 चचिंचवड  पटेशन  मटणमाकेट-7
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
चचिंचवड

384 इ 7 च-होली भािीमिंडई
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
च-होली

385 इ 35 भो री  भािीमिंडई-173
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.695  भो री

386 इ 35 भो री  मच्छीमाकेट-8
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.695  भो री

387 क 59  ािंगवी  भािीमिंडई-76
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.9   ािंगवी

388 क 62 का ारवाडी  भािीमिंडई-52
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
आ.क्र.19  का ारवाडी

389 ड 43 पि िंिरीनगर  भािीमिंडई-180
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
स  निं.939  पि िंिरी

390 ड 43 पि िंिरीनगर  भािीमिंडई  ओटे  22
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरी

391 ड 45 पि िंिरीगाव  भािीमिंडई-28
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरीगाव

392 फ 4
चचखली  भािीमिंडई-गाळे  क्र.  1ते  32,ओटे  

क्र.33ते139

भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
चचखली,   .ेक्र.  20

393 फ 12 ओटापकीम  भािीमिंडई-22
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .ेनिं.22  ननगडी

394 फ 28 मा ूळकर  कॉलनी  भािीमिंडई-60
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.143  पि िंिरी

395 फ 28 मा ूळकर  मच्छीमाकेट-8
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरी

396 ब 22  ाईबाबानगर  भािीमिंडई-44
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
चचिंचवड

397 ब 22  ाईबाबानगर  मच्छीमाकेट-19
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
चचिंचवड

398 ब 22 गािंधीिेठ  भािीमिंडई-48
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट

स  निं.1865  आ.क्र।207  

चचिंचवड

399 ब 22 गािंधीिेठ  मच्छीमाकेट-12
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट

स  निं.1865  आ.क्र।207  

चचिंचवड

400 ब 42 पि िंिरीनगर  मटणमाकेट-11
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरीनगर

401 ब 42 पि िंिरीनगर  मच्छीमाकेट-22
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरीनगर

402 ब 42 पि िंिरीनगर  बीफमाकेट-48
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
पििंिरीनगर
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403 ब 50 थेरगाव  डािंगेचौक  भािीमिंडई-30
भािीमिंडई   आखण  

मच्छी/मटण माकेट
 .निं.20  थेरगाव

404 इ 35 कै.अिंकुशराव  लािंडगे  नाट्यगहृ प्रेक्षागहेृ आ.क्र.438अ, .न.1 भो री

405 क 39 आचायथ  अत्र े प्रेक्षागहृ प्रेक्षागहेृ
आ.क्र.59   .निं.173  

पि िंिरी
406 ब 24 कै.रामकृष्ट्ण  मोरे  प्रेक्षागह प्रेक्षागहेृ स  निं.4269  चचिंचवड

407 अ 14  .ेनिं.23  िलशुध्दीकरण  कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .ेनिं.23  ननगडी

408 अ 18 ककवळे  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
ककवळे

409 अ 18 एम  बी  कॅम्ि  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
ककवळे

410 अ 18 ककवळे  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
ककवळे

411 अ 18 एम  बी  कॅौ् म्ि  पवका नगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
ककवळे

412 अ 19 रावेत  िलशुध्दीकरण  कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
रावेत

413 अ 19 रावेत  िलउि ा  कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
रावेत

414 अ 19 वाल्हेकरवाडी  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.133  चचिंचवड

415 इ 6 बो-हाडवेाडी  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
बो-हाडवेाडी

416 इ 6 मोशी िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
लक्ष्मीनगर मोशी

417 इ 6 डुडुळगाव िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
डुडुळगाव

418 इ 7 च-होली िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
च-होली

419 इ 7 चोपव ावाडी िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
चोपव ावाडी

420 इ 29 भो री  िलशुध्दीकरण  कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
भो री

421 इ 29 इिंद्रायणीनगर भो री िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
इिंद्रायणीनगर भो री

422 इ 31 ददघी िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
ददघी

423 इ 31 ददघी मॅस्क्झन चौक िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
मा ूळकर  कॉलनी

424 इ 34  िंि  व  ििंि  हाऊ 
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
भो री

425 इ 35 भो री उद्यानामागील िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
भो री उद्यानामागे, भो री

426 इ 36 भो री गुळवे वपती िाण्याची टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र

गुळवे वपती शािंतीनगर 

ओ.ए .36 भो री

427 क 58 नवी   ािंगवीमधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.83   ािंगवी

428 क 59  ािंगवी  गावठाणामधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.9   ािंगवी

429 क 61 दािोडीमधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
दािोडी

430 ड 43  िंत  तुकारामनगर  िलश.ुवमलनन.कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
पि िंिरीनगर

431 ड 43 डडलक्   स नेमािवळची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
पि िंिरीनगर

432 ड 45 नवमहाराष्ट्र  शाळेिवळील  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
स  निं.747  पि िंिरीनगर
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433 ड 53 वाकडमधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
वाकड   .निं.244
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434 ड 55 रहाटणी  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
रहाटणी   .निं.47

435 ड 56 पि िंिळेगुरवमधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
पि िंिळे  गुरव   .निं.72

436 फ 4 कृष्ट्णानगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .ेनिं.20  ननगडी

437 फ 4 कृष्ट्णानगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .ेनिं.20  ननगडी

438 फ 11 बत्रवेणीनगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
तळवडे

439 फ 28 आण्णा ो.मगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
नेहरूनगर

440 फ 28 वापतुदयोग  िलशुध्दीकरण  कें द्र
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
मा ूळकर  कॉलनी

441 ब 20 बबिलीनगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
आकुडी

442 ब 23 काकडिेाकथ   िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
चचिंचवड

443 ब 24  ुदशथननगर  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
चचिंचवड

444 ब 50 थेरगाव  गावठाणामधील  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.5  थेरगाव

445 ब 51 थेरगाव  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.41  थेरगाव

446 ब पििंिरीनगर(काळेवाडी)  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
पि िंिरीनगर

447 ब थेरगावमधील  िाण्याची  टाकी
िाण्याची  टाकी  व  

िलशुध्दीकरण  कें दे्र
 .निं.415  थेरगाव

448 अ 8 मोहननगर  धोबीघाट धोबीघाट चचिंचवड
449 अ 8 दत्तनगर  धोबीघाट धोबीघाट चचिंचवड
450 क 35 धावडवेपती  धोबीघाट धोबीघाट भो री
451 ड पििंिरी  वाघेरे  धोबीघाट धोबीघाट पििंिरी

452 अ 11
प्रभाग  क्रिं .  44   .ेनिं.  21  यमुना  नगर  

िलतरण  तलाव
िलतरण  तलाव  .ेनिं.  21  ननगडी

453 अ 17 कै.समनाताई  ठाकरे  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव  .ेनिं.27  ननगडी
454 अ 17 श्री  छत्रिती  सशवािी  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव  .ेनिं.26  ननगडी
455 क 35 भो री  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव  .न.1 भो री

456 क 63 .डॉ  बाबा ाहेब  आिंबेडकर  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव का ारवाडी

457 ड 51 थेरगाव  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव थेरगाव

458 ड 57 पि िंिळे  गुरव  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव
 .निं.48  

आ.क्र.344पि िंिळ.ंे  गुरव
459 ड 59  ािंगवी  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव  ािंगवी

460 ड 45 पप िंपरी वाघेरे  जलतरण  तलाव िलतरण  तलाव

पप िंपरी वाघेरे 

,स.निं.३२२,सस.स.निं.६७७६,  

आ.१६७

461 फ  ाई एक्वामरीन िलतरण  तलाव
 िंभािीनगर, िी ब्लॉक, 

आरक्षण क्र. ६०
462 फ 26 मोहननगर  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव चचिंचवड
463 फ 28 कै.आण्णा ो.मगर  पटेडडयम  तलाव िलतरण  तलाव नेहरूनगर
464 ब 23 केशवनगर  िलतरण  तलाव िलतरण  तलाव चचिंचवड
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465 अ 14 वाहतुकनगरी  नाका िकातनाके  .ेनिं.23  ननगडी
466 अ 17 आकुरौ्थडी  पटेशननाका िकातनाके आकुडी
467 अ 18 ककवळे  नाका िकातनाके ककवळे
468 अ 18 पवका नगर  नाका िकातनाके ककवळे
469 अ 18 मामुडी  नाका िकातनाके मामुडी
470 अ 25 चचिंचवड  पटेशन  नाका िकातनाके चचिंचवड
471 अ 25 चचिंचवड  मालधक्का  नाका िकातनाके चचिंचवड
472 इ 6 मोशी  नाका िकातनाके मोशी
473 इ 6 डुडुळगाव  नाका िकातनाके डुडुळगाव
474 इ 7 आळिंदीफाटा  नाका िकातनाके
475 इ 31 ददघी  नाका िकातनाके ददघी
476 क 59 पिाय र  कॉलेि  नाका िकातनाके  ािंगवी
477 क 61 दािोडी  नाका िकातनाके दािोडी
478 क 62 फुगेवाडी  नाका िकातनाके  .निं.468,469  फुगेवाडी
479 क 64 बोिोडी  नाका िकातनाके हॅरर   िुलािवळ  दािोडी
480 ड 41 पि िंिरी  पटेशन  नाका िकातनाके पििंिरी
481 फ 1 तळवड े नाका िकातनाके तळवडे
482 फ 13 ननगडी  नाका िकातनाके ननगडी
483 ब 50 थेरगाव  नाका िकातनाके थेरगाव
484 ब 52 िुनवळे  नाका िकातनाके िुनवळे
485 ब 53 काळाखडक  नाका िकातनाके वाकड
486 ब 53 वाकड  नाका िकातनाके वाकड
487 ब 53 पवनोदे  वपती िकातनाके वाकड
488 ब 53 वाकडकरवपती  नाका िकातनाके वाकड
489 अ 14 मदनलाल  चधिंग्रा  मैदान कक्रडा   िंकुले  .ेनिं.25  ननगडी
490 अ 17  ावरकर  मैदान कक्रडा   िंकुले  .ेनिं.27  ननगडी
491 अ 17 ए   मुखिी  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले  .ेनिं.26  ननगडी

492 अ 26

वॉडथ  क्रिं .  41  मोहन  नगर  िलतरण  

तलाव  येथील  लोन  टेनन   ग्राऊिं ड  

भोवतील  पकेटीिंग  ररिंक

कक्रडा   िंकुले आकुडी   .निं.  134

493 अ 26 लौंग  टेनन   कोटथ कक्रडा   िंकुले
आकुडी   .निं.  134  

प्रभाग  क्र.26
494 अ 26 िवनानगर  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले स  निं.1893  चचिंचवड

495 अ  .ेक्र. २८,  कक्रडािंगण व क्लब हाऊ कक्रडा   िंकुले
 .ेक्र. २८, खलुी िागा क्र. 

१ व २
496 इ 29 इिंद्रायणीनगर  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले  .ेनिं.1  भो री

497 इ 29 इिंद्रायणीनगर  ( िंत  ज्ञानेश्र्वर  कक्रडा   िंकुल) कक्रडा   िंकुले
िेठ  क्र.2  इिंद्रायणीनगर,  

भो री
498 इ 32  ॅण्डपवक  कॉलनी  कक्रडा िंकुल कक्रडा   िंकुले R.no.410  Bhosari  

499 इ 32 भो री गिंगोत्री िाकथ  बॅडसमिंटन हॉल कक्रडा   िंकुले

गिंगोत्री िाकथ ,  ँण्डपवक 

कॉलनी,  िं.न.224, भो री 

39

500 इ 34 भो री  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले
 .निं.695 गव्हाणेवपती 

भो री

501 इ स.ेक्र.४  क्रक्रडािंगण व क्लब हाऊस कक्रडा   िंकुले
स.ेक्र.४ जागा क्र.३ 

इिंद्रायणीनगर भोसरी

502 इ स.ेक्र.९  क्रक्रडािंगण व क्लब हाऊस कक्रडा   िंकुले
स.ेक्र.९ जागा क्र.१ 

इिंद्रायणीनगर भोसरी

503 इ स.ेक्र.१०  क्रक्रडािंगण व क्लब हाऊस कक्रडा   िंकुले
स.ेक्र.१० जागा क्र.३ 

इिंद्रायणीनगर भोसरी
504 क 37 हॉकी  पटेडडयम कक्रडा   िंकुले नेहरूनगर  टी-48
505 क 39  रदार  वल्लभभाई  िटेल  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले  िंत  तुकारामनगर
506 क 39  िंत  तुकारामनगर  समनी  पटेडडयम कक्रडा   िंकुले  िंत  तुकारामनगर
507 क 58 नवी ािंगवी  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले  .निं.84  आ.क्र.336

508 क 58 लॉन  टेनन   ग्राउिंड,  नवी   ािंगवी कक्रडा   िंकुले
आ.क्रिं .336, .न.83,84,  

नवी   ािंगवी.

509 क 63 का ारवाडी लॉन टेनन  कोटथ कक्रडा   िंकुले
का ारवाडी, भो री, िुणे 

39, स्पवमीिंग टँक आवारात
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510 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे कक्रडा   िंकुले
स  निं.747, कासशबा सशिंदे 

 भागहृ  पििंिरी
511 ड 45 बोटक्लब कक्रडा   िंकुले पििंिरी

512 ड 45 यशविंतराव चव्हाण पटेडीयम, पि िंिरी कक्रडा   िंकुले
नवमहाराष्ट्र पवद्यालय, 

पि िंिरी वाघेरे

513 ड 57 पि िंिळे  गुरव  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले
 .निं.48  

आ.क्र.344पि िंिळ.ंे  गुरव

514 फ 4 लॉन  टेनन   कोटथ  मोहननगर कक्रडा   िंकुले
 .ेनिं.18,प्र.क्रिं .4,कृष्ट्णानगर, 

 चचखली
515 फ 11 यमुनानगर  कक्रडा   िंकुल कक्रडा   िंकुले  .ेनिं.21  ननगडी

516 फ 11 कृष्ट्णानगर  बॅडसमिंटन  कोटथ,कक्रडा   िंकुल कक्रडा   िंकुले
 .ेन.21,प्र.क्रिं .44,यमुनानगर,

  ननगडी  44

517 फ 21
यमुनानगर  बॅडसमिंटन  हॉल  (पकेटीिंग  

ग्राउिं ड हीत)
कक्रडा   िंकुले स  निं.1893  चचिंचवड

518 फ 28 आण्णा ो.  मगर  पटेडडयम कक्रडा   िंकुले नेहरूनगर
519 फ 28 टेल्को  कॉलनी  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले पििंिरी

520 फ  .ेक्र. १९ येथील  कक्रडािंगण (िॉगीिंग रॅक) कक्रडा   िंकुले
 ेक्टर क्र.१९, शरदनगर, 

मोकळी िागा क्र. २
521 ब 23 महा ाध ूमोरया गो ावी कक्रडा िंकुल G+1 कक्रडा   िंकुले केशवनगर, चचिंचवड
522 ब 50 बहुउद्देशीय  कक्रडागहृ कक्रडा   िंकुले  .निं.9  थेरगाव
523 ब 51 कै.मारूती  डािंगे  बॅडसमिंटन  हॉल कक्रडा   िंकुले थेरगाव

524 ब
वार्कड ,वेणुनगर,पप िं.च िं.नव.पवर्कास प्राचि.पेठ 

क्र.३९,मो.जागा क्र.१/११५५
कक्रडा   िंकुले

वार्कड 

,वेणुनगर,पप िं.च िं.नव.पवर्कास 

प्राचि.पेठ क्र.३९

525 ब
वार्कड ,वेणुनगर,पप िं.च िं.नव.पवर्कास प्राचि.पेठ 

क्र.३९,मो.जागा क्र.२/१४२३
कक्रडा   िंकुले

वार्कड 

,वेणुनगर,पप िं.च िं.नव.पवर्कास 

प्राचि.पेठ क्र.३९
526 अ 16 आकुडी  गाव  िुना  कोंडवाडा कोंडवाडे आकुडी
527 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  कोंडवाडा कोंडवाडे स  निं.354  पि िंिरी
528 ड 54 पि िंिळे  ननलख  कोंडवाडा कोंडवाडे पि िंिळे  ननलख
529 फ 3 चचखली  गावठाण  कोंडवाडा कोंडवाडे चचखली
530 अ 14 िलशुध्दीकरण  ननवा पथान  -  32 कमथचारी  ननवा पथाने  .ेनिं.23  ननगडी
531 अ 17 वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .ेनिं.27  रामनगर
532 अ 17  ापवत्रीबाई  फुले  हेल्थ  क्लब  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .ेनिं.25  ननगडी
533 अ सशवािंिली  अिाटथमेंट  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .निं.49।73  आकुडी
534 इ 30 चक्रिानी  व ाहत  डॉग  शडे  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने भो री
535 इ 34 गव्हाणेवपती  ननवा पथान  -  30  G+2 कमथचारी  ननवा पथाने भो री

536 इ 35 भो री िी.एम.टी.चौक ननवापथान- 2 कमथचारी  ननवा पथाने
गावठाण, मनिा 

शाळेलगत,भो री 39

537 क 37
िे  ब्लॉक  एम  आय  डी   ी  वॉचमन  

क्वाटथर  -  1
कमथचारी  ननवा पथाने भो री

538 क 38 नेहरूनगर  वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने नेहरूनगर

539 क 39
 िंत  तुकारामनगर  अस्ग्नशामक  इमारत  -  

4
कमथचारी  ननवा पथाने  िंत  तुकारामनगर

540 क 39  िंत  तुकारामनगर  माळी  हाऊ   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी
541 क 40 कामगारनगर  ननवा पथान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .निं.156,  पि िंिरी
542 क 59  ािंगवी  पकूल  रखवालदार  ननवा   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने स  निं.82,83,84   ािंगवी
543 क 61 गणेश  ककनारा  इ,एफ  टाईि  36 कमथचारी  ननवा पथाने दािोडी

544 क 61  ुखवानी  वुड   क्वाटथर  -  25 कमथचारी  ननवा पथाने
 .निं.19।3+4+5अ+5ब,20ंृ

+6+7
545 क 62 फुगेवाडी  पमशानभूमी  ननवा   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने फुगेवाडी
546 क 62 रोहन  एनक्लेव्ह  -  12 कमथचारी  ननवा पथाने  .न.39।1अ  दािोडी
547 क 63 का ारवाडी  मैलाशुध्दी.कें द्र  क्वाटथ कमथचारी  ननवा पथाने  .न.508, का ारवाडी
548 क एफ-2  ब्लॉक  एम  आय  डी   ी  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने चच िंचवड

549 क
ए   ब्लॉक  एम  आय  डी   ी  वॉचमन  

क्वाटथर  -  1
कमथचारी  ननवा पथाने चच िंचवड

550 क  ुखवानी  िाकथ   वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी
551 ड 43 स्ििामाता  हॉस्पिटल  -  28 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी
552 ड 43 पि िंिरी  वानघरे  क्ला -3  -  12 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी
553 ड 43 पि िंिरी  वानघरे  क्ला -4  -  12 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी
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554 ड 44 डी  वॉडथ  रखवालदार  ननवा   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे
555 ड 45 हररभाऊ  रखवालदार  ननवा पथान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे

556 ड 45 हररभाऊ  उदयान  ननवाप ाथान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने स  निं.361  पि िंिरी  वाघेरे

557 ड 45 पकूल  रखवालदार  ननवा पथान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने स  निं.747  पि िंिरी  वाघेरे

558 ड 45 कासशबा  सशिंदे  रखवालदार  ननवा   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे
559 ड 45 घाट  निं.2  पि िंिरी  वाघेरे  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे
560 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  रखवालदार  ननवा   -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे
561 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  उदयान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिरी  वानघरे
562 ड 54 पि िंिळे  ननलख  वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिळे  ननलख
563 ड 54 पि िंिळे  ननलख  वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिळे  ननलख
564 ड 55 पि िंिळे   ौदागर  ननवा पथान  -  4 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिळे   ौदागर
565 ड 55 पकूल  रखवालदार  ननवा पथान  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिळे   ौदागर

566 ड 56
पि िंिळे  गुरव  वॉचमन  क्वाटथर  आरक्षण  

क्र.  352
कमथचारी  ननवा पथाने पि िंिळे  गुरव   निं.  72।2

567 ड 57 पि िंिळे  गुरव  वॉचमन  क्वाटथर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .निं.46  पि िंिळे  गुरव
568 फ 1 तळवड े गायरान  -1 कमथचारी  ननवा पथाने तळवडे
569 फ 4 िलशुध्दीकरण  ननवा पथान  -12 कमथचारी  ननवा पथाने चचखली
570 फ 12 यमुनानगर  हॉस्पिटल  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने  .ेनिं.22  ननगडी

571 फ 28
आण्णा ो.मगर  पटेडडयम  ननवा पथाने  -  

16
कमथचारी  ननवा पथाने नेहरूनगर

572 ब 20 बबिलीनगर  ननवा पथान  -  6  G+2 कमथचारी  ननवा पथाने चचचवड
573 ब 24 सलिंकरोड  ििंिीगपटेशन  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने चच िंचवड
574 ब 53 वाकड  क्वाटथ थ  हॉस्पिटल  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने वाकड
575 ब 53 वाकड  म्हतोबा  मिंददर  -  1 कमथचारी  ननवा पथाने वाकड
576 अ 14 अपिुघर  उिहारगहृ उिहारगहृ ननगडी
577 अ 15  .ेनिं.24  मधील  उिहारगहृ उिहारगहृ ननगडी

578 अ 17
छत्रिती  सशवािी  िलतरण  तलाव  

उिहारगहृ
उिहारगहृ  .ेनिं.26  ननगडी

579 अ 27 मनिा  मुख्य  प्रशा.इमा.मधील  उिहारगहृ उिहारगहृ स  निं.5760  पि िंिरी
580 इ 34 भो री  हॉस्पिटल  उिहारगहृ उिहारगहृ भो री
581 इ 35 भो री   हलकें द्र  उिहारगहृ उिहारगहृ  .निं.1  भो री
582 क 39 वाय ीएम  हॉस्पिटल  उिहारगहृ उिहारगहृ पििंिरी

583 क 39 कै.आचायथ  अत्र े प्रेक्षागहृ  उफहारगहृ उिहारगहृ  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

584 क 62 फुगेवाडी  िकातनाका  उिहारगहृ उिहारगहृ फुगेवाडी
585 ड 45 यशविंतराव  चव्हाण  पटेडड.उिहारगहृ उिहारगहृ स  निं.740  पि िंिरी

586 ब 23 तालेरा  रूग्णालय  आवारातील  उिहारगहृ उिहारगहृ तालेरा  रूग्णालय,  चचिंचवड

587 ब 24 कै.रामकृष्ट्ण  मोरे  नाट्यगहृ  उिहारगहृंू उिहारगहृ
स  निं.4269  

आ.क्र.97चचिंचवड

588 अ 10
 ाई  उदयान  (फुलिाखरू  उदयान)  िी  

ब्लॉक
उदयाने अिंिठानगर,  ननगडी

589 अ 14  .ेनिं.26  व  23  मधील  दभुािक उदयाने प्राचधकरण
590 अ 14 अपिुघर उदयाने आ.क्र.542  प्राचधकरण
591 अ 14 दगुाथदेवी  उदयान उदयाने प्राचधकरण
592 अ 14 भक्ती-शक्ती  उदयान उदयाने प्राचधकरण
593 अ 14  .ेनिं.23  व   े.निं.24  मधील  दभुािक उदयाने प्राचधकरण

594 अ 14  िंत  ज्ञानेश्र्वर  उदयान उदयाने
 .ेनिं.28  ननगडी  

आ.क्र562
595 अ 14 वाहतुकनगरी  मो.िा.क्र.624 उदयाने  .ेनिं.23  ननगडी
596 अ 14  .ेनिं.23  िलशुध्दीकरणकें द्र  उदयान उदयाने प्राचधकरण
597 अ 14 राधा-कृष्ट्ण  मिंदीर उदयाने  .ेनिं.25
598 अ 14  .ेनिं.28  गिंगाई  उदयान उदयाने आकुडी
599 अ 15 दादा-दादी  िाकथ उदयाने  .ेनिं.24
600 अ 15 कबीर  बाग उदयाने  .ेनिं.24
601 अ 16 मो.िा.1/2/3  पविय  कॉलनी उदयाने गिंगानगर,  आकुडी
602 अ 17 गिानन  महाराि  उदयान उदयाने  .ेनिं.27  प्राचधकरण
603 अ 17 न थरी उदयाने  .ेनिं.27
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604 अ 17 माऊली  उदयान उदयाने  .ेनिं.27
605 अ 17  .ेनिं.26  व  27  मधील  दभुािक उदयाने प्राचधकरण

606 अ 17  िंत  तुकाराम  उदयान उदयाने
 .ेनिं.27  ननगडी  

आ.क्र.560
607 अ 17 पवामी   मथथ  उदयान उदयाने  .ेनिं.26
608 अ 17 माता  अमतृा  निंदमयी  उदयान उदयाने  .ेनिं.27
609 अ 17 आ.क्र.274  उदयान  िािंढारकर  उदयान उदयाने आकुडी
610 अ 26 शिंकर  शटे्टी  उदयान उदयाने मोहनगर,  चचिंचवड

611 अ 26 रािश्री  शाहू  तलाव  पवीमीिंग  टॅक  उदयान उदयाने मोहनगर,  चचिंचवड

612 अ 26 श्रीमती  अनु या  बाबर  उदयान उदयाने मोहननगर
613 अ 27 काि े  उदयान उदयाने मोरवाडी
614 अ रामबाग  उदयान उदयाने आ.क्र.559  प्राचधकरण
615 अ हनुमान  मिंदीर  उदयान उदयाने प्राचधकरण
616 अ शिंकर  मिंदीर  उदयान उदयाने प्राचधकरण
617 अ गणेश  बाग उदयाने प्राचधकरण
618 अ मारूती  मिंदीर  उदयान उदयाने प्राचधकरण

619 अ
बिाि  अटो  कारिंिे  व  आण्णाभाऊ   ाठे  

उदयान
उदयाने प्राचधकरण

620 अ पवठ्ठल  रूखमाई  उदयान उदयाने प्राचधकरण
621 अ कलादालन  उदयान उदयाने ननगडी

622 अ महात्मा  ज्योनतबा  फुले  उदयान  मो.क्र.11 उदयाने चच िंचवड

623 इ 29
ियाथवरण   िंपकार  उदयान  टी  ब्लॉक  

MIDC
उदयाने इिंद्रायणीनगर,  भो री

624 इ 29

इिंद्रायणीनगर  िेठ  क्र.2  शॉपििंग  

 ेंटरिवळील मोकळी  िागा  (रामकृष्ट्ण  मोरे 

 उदयान)

उदयाने इिंद्रायणीनगर,  भो री

625 इ 29 नाना-नानी  िाकथ उदयाने इिंद्रायणीनगर,  भो री

626 इ 32 भारतरत्न डॉ.बाबा ो आिंबेडकर उद्यान उदयाने
 .न.213,आ.क्रिं .402,िीिी,

भो री39
627 इ 33 श्री  खबूाई गबािी गवळी उद्यान उदयाने  .न.405, भो री

628 इ 34 आ.क्र।425   .निं.695   ोिान  लोंढे  उदयान उदयाने भो री

629 इ 35  .निं.1  भो री  तलाव  उदयान उदयाने भो री
630 इ 36 आण्णाभाऊ   ाठे  उदयान,  मो.क्र.44 उदयाने लािंडवेाडी

631 क 39 यशविंत  चव्हाण  हॉस्पिटल  उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

632 क 39 बी  डी  के  ककल्लेदार  उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

633 क 39  ेंट  अन्थोनी  उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

634 क 39
एफ  पलॉट  उदयान   िंत   ावतामाळी  

उदयान
उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

635 क 39 के  पलॉट  उदयान  कै.ि.ं.ुल.देशिािंड े उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी
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636 क 39 मारूती  मिंदीर  उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

637 क 39 महेशनगर  उदयान उदयाने महेशनगर,  पि िंिरी

638 क 39 आ.क्र.55  पवरिंगुळा  कें द्र  भाग  1 उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

639 क 39 मुिंबई-िुणे  हमरपता  दभुािक   ुशोसभकरण उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

640 क 39 बिाि  अटो  कॉलनी  िवळील  उदयान उदयाने  िंत  तुकारामनगर,  पि िंिरी

641 क 39  .निं.175  िोग  महाराि  उदयान उदयाने  िं.तु नगर,पि िंिरी
642 क 40 आ.क्र.105  खाण  उदयान  खराळवाडी उदयाने खराळवाडी
643 क 41 आिंबेडकर  िुतळा  उदयान उदयाने पि िंिरी
644 क 41 गोपविंद  शटे्टी  उदयान   .निं.4705 उदयाने पि िंिरी

645 क 41
महात्मा  ज्योनतबा  फुले  िुतळा  मुख्या  

कायाथ.िवळ
उदयाने पि िंिरी

646 क 41
खराळवाडी  ते  होळकर  िुतळा  चौक  

गे्रड ेिरेटर
उदयाने खराळवाडी

647 क 58 ग्रामदैवत  वेताळ  महाराि  उदयान   .निं.84 उदयाने  ािंगवी

648 क 59
 िंत  गोरोबा  कुिं भार  उदयान   ातिुडा  

 ो ा.
उदयाने  ािंगवी

649 क 59  िंत  सशरोमणी   ावतामाळी  उदयान उदयाने  ािंगवी

650 क 62 आत्माराम  आगरवाल  व  चढ्ंौ् ढा  उदयान उदयाने फुगेवाडी

651 क 63
कै.मामा ो.  पि िंिळे  उदयान   .निं.444  

आ.क्र.15
उदयाने का ारवाडी

652 क 63 पमशानभूमीलगतच े उदयान उदयाने का ारवाडी
653 क इिंद्रायणीनगर  वॉटरिाकथ उदयाने नेहरूनगर
654 ड 43 स्ििामाता  रूग्णालय उदयाने पि िंिरी
655 ड 44 शापत्री  िाकथ उदयाने पि िंिरी
656 ड 44 डी  वॉडथ  उदयान उदयाने पि िंिरी
657 ड 45  ाध ु वा वानी  उदयान उदयाने पि िंिरी
658 ड 45 हेमू  कलानी  उदयान उदयाने पि िंिरी
659 ड 45 पि िंिरीनगर  पमशानभूमी  उदयान उदयाने पि िंिरी
660 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  घाट  क्र.1  उदयान उदयाने पि िंिरी
661 ड 45 पि िंिरी  वाघेरे  घाट  क्र.2  उदयान उदयाने पि िंिरी
662 ड 54 पि िंिळे  ननलख  उदयान  आ.क्र.377 उदयाने स्पििंिळे  ननलख
663 ड 54 रक्षक  चौक  कािंरिे उदयाने पि िंिळे  ननलख

664 ड 56  .निं.72।2  आ.क्र.3  पि िंिळे  गुरव  शाळेिवळ उदयाने पि िंिळे  गुरव

665 ड 57 महादेव  मिंदीर  व  पमशानभूमी  उदयान उदयाने पि िंिळेगुरव
666 ड छ.सशवािी  महाराि  िुतळा  डािंगे  चौक उदयाने थेरगाव
667 फ 1 िॉसलहाऊ उदयाने तळवडे
668 फ 3 इिंददरा  गािंधी  उधयान उदयाने गणेशनगर,  चचखली
669 फ 4 रायरेश्र्वर  मिंददर  व  कृष्ट्णदेव  मिंददर उदयाने  .ेनिं.20  कृष्ट्णानगर
670 फ 4 िेठ  क्र.18  फुलेनगर  शॉपििंग   ेंटर उदयाने चचखली
671 फ 4 चचखली  मैला  शुध्दीकरण  कें द्र  उदयान उदयाने चचखली
672 फ 4 पिाईनरोड  उदयान उदयाने प्राचधकरण
673 फ 9 अम्रेला  िाकथ   िी  ब्लॉक उदयाने चच िंचवड
674 फ 9 बदहणाबाई  चौधरी   िोद्यान  व  िक्षालय उदयाने  िंभािीनगर,  आकुडी
675 फ 9 रािश्री  शाहू  उदयान  मो.क्र.62 उदयाने शाहूनगर
676 फ 9 थरमॅक्   रोड  HDFCकॉलनी उदयाने HDFCकॉलनी
677 फ 9  िंभािीनगर  रपता   ुशोसभकरण उदयाने  िंभािीनगर,  आकुडी
678 फ 11 मुक्ताई  उदयान उदयाने यमुनानगर  आ.क्र.526
679 फ 11 महाराणा  प्रताि  िुतळा उदयाने यमुनानगर
680 फ 11 अष्ट्टपवनायक  मिंदीर उदयाने यमुनानगर

681 फ 11
सशवभूमी  पवदयालय   मोरील  उदयान  

(इिंदतूाई  मरळ  उदयान)
उदयाने  .ेनिं.21  यमुनानगर
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682 फ 11 नाना-नानी  िाकथ उदयाने  .ेनिं.21  यमुनानगर
683 फ 11 पवामी   मथथ  उदयान उदयाने  .ेनिं.21  यमुनानगर
684 फ 12 खाड े उदयान उदयाने  .ेनिं.22  ननगडी
685 फ 12 ठाकरे  उदयान उदयाने  .ेनिं.22  ननगडी
686 फ 12 गुरूदत्त  उदयान उदयाने  .ेनिं.22  ननगडी
687 फ 13  द्गुरू  दत्त  उदयान उदयाने  .ेनिं.21  यमुनानगर
688 फ 13 ननगडी  पमशानभूमी  उदयान उदयाने ननगडी
689 फ 27 मो.क्र.10  िुष्ट्िवाटीका उदयाने केए बी  चौक,  चचिंचवड
690 फ 28 आयुक्त  बिंगला  उदयान उदयाने पि िंिरी
691 फ 28 मो.क्र.15  आयुवेदीक  वनौषधी  उदयान उदयाने मा ूळकर  कॉलनी,पि िंिरी
692 फ 28 इिंददरा  गािंधी  उदयान उदयाने मा ूळकर  कॉलनी
693 फ 28 यशविंतराव  चव्हाण  गुलाब  िुष्ट्ि  उदयान उदयाने नेहरूनगर
694 फ 28 आण्णा ो.  मगर  पटेडडयम  उदयान उदयाने पि िंिरी
695 फ 28 मगर  पटेडड.िलतरण  तलाव  उदयान उदयाने मा ूळकर  कॉलनी,पि िंिरी
696 ब 20  .ेनिं.156  रािश्री  शाहू  उदयान उदयाने चच िंचवडनेगर

697 ब 21  ावरकर  उदयान  आ.क्र..198,  प्रेमलोकिाकथ उदयाने चच िंचवड

698 ब 21 उदयोगनगर   .न.195  उदयान उदयाने चच िंचवड
699 ब 21 रघुमाऊली  उदयान उदयाने  .निं.171  दळवीनगर
700 ब 21 खेरे  हॉस्पिटलिवळील  मोकळी  िागा उदयाने  .निं.171  उदयोगनगर

701 ब 21
िुणे-मुिंबई  रपता  ते  लोकमोन्य  

हॉस्पि.डडव्हायडर
उदयाने अनिंतनगर

702 ब 22 िावथती  उदयान उदयाने चच िंचवडगाव
703 ब 23 मोरया  उदयान उदयाने चच िंचवडगाव
704 ब 23 िवनानगर  उदयान उदयाने चच िंचवड
705 ब 23  ास्व्वत्रीबाई  फुले  उदयान   .निं.282 उदयाने चच िंचवड
706 ब 23 कै.वपताद  बाळा ो.गावड े िलतरण  तलाव उदयाने केशवनगर,  चचिंचवड
707 ब 24 चाफेकर  पमारक  उदयान उदयाने चच िंचवड
708 ब 24 श्रीधरनगर  उदयान उदयाने चच िंचवड
709 ब 24 कै.भाऊिी  गोलािंड े उदयान   .निं.269 उदयाने  ुदशथननगर,  चचिंचवड
710 ब 24 चचिंचवड  प्रेक्षागहृ  उदयान उदयाने चच िंचवड
711 ब 24 आिंबेडकर  चौक  डडव्हायडर उदयाने दशथनहॉल,  चचिंचवड
712 ब 24 गावड े व्यायामशाळा  उदयान उदयाने दशथनहॉल,  चचिंचवड
713 ब 24  .निं.276  गणेशिाकथ उदयाने दशथनहॉल,  चचिंचवड
714 ब 49 बािुिीबुवा  उदयान उदयाने थेरगाव  गावठाण
715 ब 50 बोटक्लब  उदयान  भाग-1 उदयाने थेरगाव
716 ब 50 बोटक्लब  उदयान  भाग-2 उदयाने थेरगाव
717 ब 50 सशवािी  महाराि  िुतळा  उदयान उदयाने डािंगेचोक,  थेरगाव
718 ब 51  .निं.15  आ.क्र.635  गुिरनगर उदयाने गणेशनगर,  थेरगाव
719 ब 53 वाकड  ियथटनकें द्र  उदयान  आ.क्र.392 उदयाने वाकड,  पि िंिळे  ननलख
720 ब  .ेनिं.157  बलदोटानगर  उदयान उदयाने चच िंचवड
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अ.क्र प्रभाग

जुना 

ननवडणूक 

वाडड

मनपा  ममळकतीच े नाव ममळकत प्रकार पत्ता

721 अ 8 अिंगणवाडी  इमारत इतर
प्रभाग  क्रिं .41,रामनगर,  

आकुडी

722 अ 8 अिंगणवाडी  इमारत इतर
प्रभाग  क्रिं .41,रामनगर,  

आकुडी
723 अ 10 अिंिठानगर  शे्रणीवाढ  योिना इतर अििंठानगर, आकुडी
724 अ 14 मदहला  व नतगहृ इतर  .ेनिं.28  ननगडी
725 अ 15 कलादालन इतर  .ेनिं.24  ननगडी
726 अ 16 खिंडोबामिंददर  भुयारीमागथ इतर आकुडी
727 अ 25 पप्रमीयर  पलाझा  व्या. िंकुल इतर चचिंचवड
728 इ 30 कचरा  डिेो इतर  .निं.131  भो री
729 इ 30  दगुरूनगर  िी ीएमटी  वकथ शडे  ऑकफ इतर  .ेनिं.1  भो री

730 इ 34
गव्हाणेवपती िुना िी ीएमटी डिेो आवारात 

वकथ शडे व इमारती
इतर  .निं.695,भो री 41

731 इ 36 भो री लािंडवेडी उद्यानात इमारत इतर ओ.ए .44,लािंडवेाडी,भो री
732 क 41 पि िंिरी  खराळवाडी  बालभवन इतर
733 क 60  ािंगवी  आरक्षण  क्र  324  फुडपटॉल इतर  .निं.6   ािंगवी

734 ड 57 बहुउद्देशीय  हॉल इतर
पििंिळे  गुरव  गावठाण,  

आ.क्रिं .360
735 फ 28 कृबत्रम  चगयाथरोहक  सभिंत इतर नेहरूनगर
736 फ 28 पवदयाथी  व नतगहृ इतर नेहरूनगर

737 फ  ाई उद्यान येथील इमारत इतर
 ाई उद्यान  िंभािीनगर, 

िी ब्लॉक, OS-1

738 अ 14 अस्ग्नशमन कें द्र प्राचधकरण अस्ग्नशमन कें द्र काचघर चौक, प्राचधकरण
739 इ 35 भो री अस्ग्नशमन कें द्र अस्ग्नशमन कें द्र  िं.न.695, भो री
740 क 39  िंत तुकारामनगर अस्ग्नशमन कें द्र अस्ग्नशमन कें द्र  िं.तु.नगर पििंिरी 18
741 ड 54 ड प्रभाग कायाथलय आवार अस्ग्नशमन कें द्र अस्ग्नशमन कें द्र  .न.20, रहाटणी, िुणे
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