Pune Municipal Corporation
Property Tax
Divisional Inspector Email List

विभागीय विरीशक

ई- मेल आईडी

मोबाईल िं.

काययक्षेत्र

श्री. अमृत बबलादी

amrutbabaladi111@gmail.com

9822475541

बधु वार,रवववार, कसबा पेठ

श्री.श्रीकाांत देशपाांडे

Sdespande699@gmail.com

9850872670

श्री. वतमय्या जगां ले

timayyajagale1969@gmail.com

9860736670

श्री.राजेंद्र घारे

ghareptaxdi@gmail.com

9890772306

बावधन ,पाषाण,औधां , बोपोडी
वबबवेवाडी
सहकारनगर ,पववती
कोथरूड भाग १,2 भसु ारी कॉलनी .
ताडीवाला रोड बांडगाडवन रोड ,कल्याणी

श्री. प्रदीप रासकर

ptaxzone03@gmail.com

9850063676

श्री. नाना माने

ptaxzone04@gmail.com

9850713845

श्री.के मसे आनांद

ptaxzone07@gmail.com

श्री. ज्ञानेश्वर गवते

drgavate@gmail.com

9921096964

श्री. शेखर काळे

ptaxzone13@gmail.com

9890693199

श्री. कमलाकर काटकर

ptaxzone2@gmail.com

9850402557

श्री.ववलास बधे

vilasbadhe123@gmail.com

9823371630

नगर,कोरे गाव पाकव ,वसवहहल लाईन १व२
,मांढु वा,घोरपडी
येरवडा,सगां मवाडी,धानोरी,कळस
येवलेवाडी,कोंढवा बद्रु ु क
,वानवडी,कोंढवा खदु व ,बी टी कवडे रोड,
वमठानगर, वशवनेरीनगर ,लुल्लानगर
,घोरपडी, सोपान बाग
गल
ु टेकडी,माके ट याडव गरुु वार शक्र
ु वार
महमां द वाडी
,ससाणेनगर.ववठ्ठलनगर,सातवनगर
वशवाजीनगर भाग १व२ ,प्रभात रोड
एरांडवना
बाणेर बालेवाडी

श्री.सभु ाष काांबळे
श्री.प्रकाश वालगडु े
श्री. ववजय देसाई

kambleptaxdi@gmail.com
prakash052walgude@gmail.com
ptaxzone06@gmail.com

9850864853
9881331993
9764137377

ववश्राांतवाडी,लोहगाव ववमाननगर
धनकवडी भाग १व२
आबां ेगाव कात्रज

8983467604

श्री. ववलास जगताप

vilasjagtap07@gmail.com

9689937047

श्री. अस्लम पटेल

ptaxzone09@gmail.com

9689148973

म.फुले पेठ,घोरपडी पेठ भवानी पेठ
,गणेश पेठ,मांगळवार पेठ
सोमवारपेठ,रस्ता पेठ ,नाना पेठ
हडपसर हडपसर पेठ

श्री.सनु ील मते

sunilmate0505@gmail.com

9822595910

वडगाव बु व ख.ु व धायरी

श्री.ववजय दहीवळ

hinganekhurdpmc@gmail.com

9689927138

वहगां णे खदु व

श्री. सत्यवान मांगु से

ptaxzone12@gmail.com

9850091980

खराडी चांदननगर

श्री.दीपक आवटे

awatedeepak16@gmail.com

9890874222

वडगाव शेरी भाग १व२व

श्री.राजेश ढवळे

rdhawale5@gmail.com

9689149934

सदावशव,नारायण,शवनवार पेठ

श्री.रोवहदास वमरगे
श्री.ववजय वशांदे

mirgeptaxdi@gmail.com
ptaxzone05@gmail.com

9881672964
9923095234

वबबवेवाडी सहकारनगर पववती
कवेनगर वारजे

Pune Municipal Corporation
Property Tax
Divisional Inspector Email List

पेठ विरीशक

ई- मेल आईडी

मोबाईल ि.ं

काययक्षेत्र

श्री. गणेश धावडे

dhawadeptaxsi@gmail.com

8308842670

धनकवडी भाग १व२

श्री.अजय वाघमारे

bavdhanpmc1@gmail.com

9096055599

बावधन

श्री.राजेशवाणी

civillinepmc@gmail.com

9763839019

बी टी कवडे रोड,घोरपडी व
सोपानबाग

श्री. उमेश घल
ु े

vitthalnagarpmc@gmail.com

8888287373

ववठ्ठलनगर +सातववाडी

9763295068

कोंढवा ब.ु

9923032323

औधां बोपोडी

श्री.सभु ाष काांबळे

subhash1678@gmail.com
kondhavabkpmc@gmail.com

श्री.सवचन वशांदे

aundhpmc@gmail.com
bopodipmc@gmail.com

श्री.अमोल गोगावले

amolg16@gmail.com

9850313434

वडगाव भाग १व२

श्री. अशोक हरगने

ashokhargane@gmail.com

9890727011

कात्रज

श्री.सतां ोष पाटील

sanrpatil2012@gmail.com

9422502838

धानोरी + कळस

श्री. सहु ास शेवते

mohammadwadipmc@gmail.com

9850282761

महमद वाडी ,ससाणे नगर,

श्री. गणेश काळे

Hadapsarpmc@gmail.com

8888290122

हडपसर

9689002233

बाणेर

श्री.राजेश उपरपेल्ली

banerpmc@gmail.com
urajvu24@gmail.com

श्री. राजकुमार टन्नउ

balewadipmc@gmail.com

9049259547

बालेवाडी

श्री. सदु ाम भसे

sudam.bhase25@gmail.com

9850965052

प्रभातरोड एरांडव ना

श्री. सदां ीप जाधव

jadhavsandeep965@gmail.com

8308842420

हडपसर पेठ

श्री. श्रीकाांत जाधव

kondhavakurdpmc@gmail.com

9823327076

कोंढवा खु

श्री. सोमनाथ लीमकर

karvenagarpmc@gmail.com

9689108741

कवेनगर

श्री.दीपक साळांुखे

dipaksalunke1968@gmail.com

9623464857

धनकवडी भाग १

श्री.गणेश सपार

Mundhavapmc@gmail.com

9922471360

वसवहहल लाईन १व२ , मांढु वा

श्री. गौतम वाघोले

kalyaninagarpmc@gmail.com

9881943596

कल्याणी नगर

श्री.बाळू आखाडे

bundgardenroadpmc@gmail.com

9049571665

तावदवालारोड, बांडगाडवन रोड,
कोरे गाव पाकव

श्री. प्रकाश चौगल
ु े

pmc@gmail.com

9922168207

वारजे

श्री.परुु षोत्तम कानडे

uttam.kanade77@gmail.com

9970042407

श्री. शरद वहले
श्री. प्रदीप तपासे

guruwarpethpmc@gmail.com
pradeeptapase56@gmail.com

9458876227
9850220284

श्री. राजपतू सरु ाजवसांग

yerwadapmc@gmail.com

9552539282

श्री. देवकर मगां ेश

kalaspmc@gmail.com

9422502838

येरवडा,सगां मवाडी
धानोरी +कळस

श्री. अशोक जाधव
श्री. आरे अरुण
श्री. सतीश नवले
श्री.सांजय कोंडे

jadhavptaxsi@gmail.com
lohgaonpmc@gmail.com
kondhvakurdpmc@gmail.com
sanjaykonde999@gmail.com

9975837474
9822918870
9822557706
9881098880

वारजे
लोहगाव ववमाननगर
कोंढवा ख.ु
आांबेगाव

श्री.वकशोर भाडळे

wanawadiipmc@gmail.com

9921868684

वानवडी

श्री.उमेश काांबळे

yewalewadipmc@gmail.com

9689903523

श्री.दतात्रय वनवे

dattkumarwanave@rediffmail.com

9623160854

श्री. सागर वशदां े
श्री.दतात्रय गोंदे
श्री.नरें द्रा परवे
श्री.वनतीन चौधरी
श्री.सवचन जाधव
श्री.सांतोष आल्हाट
श्री.बधे मोवनष

shindesagar22@gmail.com
dattagonde@gmail.com
vadgaokhurdpmc@gmail.com
dhayaripmc@gmail.com
hinganekhurdpmc@gmail.com
alhatptaxsi@gmail.com
badhemonish68@gmail.com

9028824556
9822863457
9881970659
9850945845
9823158533
9689980101
9689980202

7588942651

येवलेवाडी
महात्मा फुले पेठ घोरपडी पेठ
भवानी पेठ
वशवाजीनगर भाग १
वशवाजी नगर भाग 2
वडगाव खदु व
धायरी
वहगां णे ख.ु
खराडी
चांदन नगर
नारायण पेठ सदावशव पेठ
शवनवार पेठ>
सदावशव पेठ

गणेश पेठ,मगां ळवारपेठ, सोमवार
पेठ,रस्ता पेठ,नानापेठ
गरुु वार पेठ,शक्र
ु वार पेठ
वडगाव शेरी भाग १

श्री. प्रदीप आचायव

narayanpethpmc@gmail.com
shanivarpethpmc@gmail.com
sadashivpethpmc@gmail.com

श्री. दीपक सोनावणे

gultekadipmc@gmail.com

9822349797

गल
ु टेकडी + माके ट याडव

श्री. तषु ार भोजने

tush.bhojane@gmail.com

9881096151

सहकारनगर पववती

श्री.ववनायक लाटोरे

vinayaklatore.vl@gmail.com

9689136909

सहकारनगर पववती

श्री. ववशाल गायकवाड

9689930544

श्री. प्रकाश मराठे
श्री.गोपाल चहहाण

pmarathe3010@gmail.com
kothrudpmc@gmail.com

9850094531
9763869292

कोथरूड भाग १,2
भसु ारी कॉलनी

श्री.गणेश माांजरे
श्री. वमवलांद चहहाण
श्री. राजू ढाकणे
श्री. ववजय थनवाल

banerpmc@gmail.com
pashanpmc@gmail.com
dhakane1987@gmail.com

9689932566
8983233357
9763727011

बाणेर
पाषाण
बालेवाडी

vijay.thanwal@punecorporation.org

9422320586

येरवडासांगमवाडी

श्री. नरें द्रा काांबळे
श्री.अवजत गारले

narendrakamble.2016@gmail.com
ajitgarale18@gmail.com

9689002606
8308846474

श्री.ववनोद यादव

-

9689932171

श्री.सांतोष देठांकर

-

9552540620

ववश्राांतवाडी
वडगाव ब.ु
बधु वार पेठ,कसबा पेठ,
रवववार पेठ
वबबवेवाडी 2

