NAGAR PARISHAD DETAILS :
अ य नाव
मोबाईल नं.

उपा य नाव
मोबाईल नं.

6ी. सुभाष सोमाणी

सौ. रे 9मा पो. िशंदे

सौ. मायाताई भेगडे

6ी. गणेश खांडगे

२०११-४९४५० 6.03 चौ. 5क. मी

सौ. अंकुशाबाई िशंदे

6ी. योगेश कटा रया

२०११-५७६९८ 38.48 चौ.5क.मी

6ी. अिमत गवळ%

6ी. भरत हरपुडे

8.76 चौ. 5क.मी

6ी. चंAकांत सागळे

6ी. तानाजी ताB

२००१-२६६८९
२०११-३१८२१

22.56 चौ.5क.मी

सौ. आंनंद%काकC जगताप

6ी. सुहास लांडगे

१८६५

२५५१५

6.81चौ.5क.मी

6ी अशोक इजगुडे

6ी भरत शहा

१८६९

२८६५४

2.75चौ.5क.मी

6ी रो5हदास तापकCर

सौ अंजनाताई कुहाडे

सौ.मनीषा राजJA गावडे

6ी Kकाश
रिसकलाल धारे वाल

अ. .

नगरप रषदे चे नाव

वग

थापना

लोकसं या

१

बारामती नगरप रषद

अ

१८६५

२

तळे गाव दाभाडे नगरप रषद

ब

१८८४

३

द=ड नगरप रषद

ब

१९३७

४

लोणावळा नगरप रषद

ब

१८७७

५

भोर नगरप रषद भोर

क

१८८५

१७८६४

६

सासवड नगरप रषद

क

१९६९

७

इं दापुर नगरप रषद

क

८

आळं द% नगरप रषद

क

े फळ

२००१- ५१३३४
54.93 चौ.5क.मी
२०११-१०९२८२
२००१-४०३४४
10.67 चौ. 5क. मी
२०११-५६४३५

९

िशIर नगरप रषद

क

१८६८

१०

जेजुर% नगरप रषद

क

१८६८

११

जुOनर नगरप रषद

क

१८६१

२५०००

2.68चौ.5क.मी

6ी राणी शेPकांडे

१२

राजगुBनगर नगरप रषद

क

२०१४

२८०००

4.2चौ.5क.मी

6ी बापू 5कसान 5ठगळे

१३

चाकण नगरप रषद

क

२०१५

४१११३

6.2चौ.5क.मी

सौ. पूजा कड

३२४९२०

177चौ.5क.मी

TOTAL

३७,१११

6.27चौ.5क.मी

२०११ - १४५१५ 6.68चौ.5क.मी

सौ. सोनाली मोरे

मु यािधकार% नाव
मोबाईल नं
6ी. नीलेश दे शमुख
9850775555
6ी. कैलास गावडे
9822253108
6ी. िशवाजी कापरे
9766120658
6ी. गणेश शेटे
9850573739
6ी. संजय केदार
9423752002
6ी. Dयंकटे श दुवास
9011022401

ई-मे ल आय ड%

नगरपािलकेची वे ब साईट

baramatinp@gmail.com

www.baramatimunicipalcouncil.com

02112-222494

talegaondabhademc@gmail.com

www.talegaondabhademc.org

02114-222449

doundmc@gmail.com
lmc1877@gmail.com

दुर वनी

.

02117-262444
www.lonavalanagarparishad.in

02114-275464

bhormc@gmail.com

02113-222560

saswadmc@gmail.com

02115-222349

6ी नानासाहे ब कामठे
7588072187

indapurnagarparishad@gmail.com

02111-223126

6ी सिचन सहGबुHे
9967330686

alandimc@gmail.com

02135-232301

shirur.pune@gmail.com

02138-222128

jn6396@gmail.com

02115-254548

junnarmunicipal@gmail.com

02132-223088

rajgurunagarnp@gmail.com

02135-222040

डॉ Mवजय कुमार
थोरात 9766597009
6ी समीर भूमकर
6ी संपत जगताप
9380084134
6ी संतोष वाBळे
सौ माधुर% जोगळे कर
8007773301
सौ.सा रका गणेश
6ी सिचन सहGबुHे
घुमटकर
9967330686
6ी अशोक साबळे
6ी राजJA गोरे
9404961201

chakanmc2015@gmail.com

