पुणे महानगरपाधलर्ा
र्र आर्रणी व र्र संर्लन धवर्ाग
नवीन समाधवष्ट २३ गावे पत्ता व संपर्क
क्र

गावाचे नाव

पत्ता

संपर्क अधिर्ारी

१

हांडव
े ाडी/ औताडेवाडी

ग्रामपंचायत र्ायाकलय औताडे हांडव
े ाडी, हााँटेल शौयाकवाडाच्या पाठीमागे,मु.हांडव
े ाडी,ता,हवेली,धि पुणे

श्री.धमललंद चतुर्ुकि

पो.उरूळी देवाची, धपन ४१२३०८

9822274994

२

होळर्रवाडी

ग्रामपंचायत होळर्रवाडी, ता. हवेली धि. पुणे. अंगणवाडी क्रमांर्-१िवळ चांदणी चौर् लक्ष्मी आई मंददर धपन

श्री.धमललंद चतुर्ुकि

र्ोड ४१२३०८

9822274994
श्री.धमललंद चतुर्ुकि

३

धपसोळी

४

वडाचीवाडी

५

मांिरी

ग्रामपंचायत मांिरी बुद्रर्
ु ,धशवािी महाराि पुतळय िवळ ता.हवेली ,धि.पुणे,धपन.४१२३०७

६

शेवाळे वाडी

ग्रामपंचायत शेवाळे वाडी ,पोस्ट मांिरी बुद्रर्
ु ,पुणे सोलापूर रोड ,तालुर्ा हवेली,धिल्हा,धिल्हा पुणे ४१२३०७

ग्रामपंचायत धपसोळी, गावठाण ,पद्मावती मंददरािवळ,ता.हवेली धिल्हा .पुणे ४११०६०
ग्रामपंचायत वडाची वाडी ,हनुमान मंददरािवळ उं डरी चौर्ातून उिवीर्डे अंदािे १.५ ते २ दर्लोमीटर, पुणे-

श्री.अरुण लशंदे

४१२३०८

7350013490

शाळा,पुणे ४११०४६
ग्रामपंचायत मांगडेवाडी, पोस्ट र्ात्रि तालुर्ा हवेली धिल्हा पुणे िवळची खूण धिल्हा पररषद शाळा व

9689934001
श्री.धशवािी र्ांबळे

र्ैरवनाथ मंददर,पुणे ४११०४६

9689934001
श्री.धशवािी र्ांबळे

८

मांगडेवाडी

९

धर्लारे वाडी

मुक्काम पोस्ट धर्लारे वाडी , धवठ्ठल मंददरा शेिारी धर्लारे वाडी पेट्रोल पंपाच्या िवळ,पुणे ४११०४६

१०

र्ोंढवे-िावडे

ग्रामपंचायत र्ोंढवे-िाडवे, MGP िलर्ें द्रा शेिारीर्ोंढवे -िावडे,तालुर्ा -हवेली,धिल्हा पुणे ४११०२३

११

न्यू-र्ोपरे

ग्रामपंचायत न्यू र्ोपरे, पोस्ट:-न्यू र्ोपरे ,धिल्हा पररषद शाळे शेिारी,र्ोपरे गाव, पुणे ४११०२३

१३

दर्रर्ीटवाडी

ग्रामपंचायत र्ायाकलय नांदोशी, धवठ्ठल रुधममणी माता मंददराशेिारी,पोस्ट- खडर्वासला, ता - हवेली,धिल्हा
पुणे ,४११०२४
ग्रामपंचायत दर्रर्ीटवाडी, मारुती मंददरा समोर.,गाव दर्रर्टवाडी, तालुर्ा - हवेली, धिल्हा - पुणे ४११०२४
ग्रामपंचायत खडर्वासला, र्ािी मंडई िवळ महात्मा गांिी चौर्,पो- खडर्वासला, ता - हवेली,धिल्हा पुणे

१४

खडर्वासला

१५

नांदड
े

ग्रामपंचायत .नांदड
े ग्रामपंचायत, ऑदिस,मारुती मंददरा समोर नांदड
े ता.हवेली,धि.पुणे ४११०६८

१६

िांर्ूळवाडी-र्ोळे वाडी

ग्रामपंचायत िांर्ूळवाडी-र्ोळे वाडी ,पांडुरंग मंददरा शेिारी, तालुर्ा हवेली, धिल्हा पुणे धपन नंबर - ४११०४६

१७

नऱ्हे

१८

बाविन बुद्रर्
ु

9850336366
श्री.धवनोद पवार
9527689082
श्री.धशवािी र्ांबळे

गुिर लनंबाळर्रवाडी

नांदोशी-सणसनगर

श्री.धनलेश पवार

ग्रामपंचायत गुिर लनंबाळर्रवाडी, पोस्ट र्ात्रि तालुर्ा हवेली, धिल्हा पुणे, िवळची खुण धिल्हा पररषद

७

१२

9822274994

,४११०२४

ग्रामपंचायत नऱ्हेगाव,नऱ्हे ग्रामपंचायत र्ैरवनाथ मंददरा समोर, तालुर्ा हवेली, धिल्हा पुणे, धपन नंबर ४११०४६
बाविन बुद्रर्
ु ग्रामपंचायत बाविन बुद्रर्
ु ,महादेव मंददर शेिारी,तालुर्ा - मुळशी,धिल्हा - पुणे ४११०२१
म्हाळुं गे - ग्रामपंचायत र्ायाकलय, पाण्याच्या टार्ीखाली,बालेवाडी स्टेधडयम पासून ५०० मीटर अंतरावर,पुणे

१९

म्हाळुं गे

२०

सुसगाव

ग्राम पंचायत सुस,छत्रपती चौर्ा शेिारी,सुस गाव,तालुर्ा मावळ,धिल्हा पुणे ४११०२१

२१

वाघोली

ग्रामपंचायत वाघोली संपर्क र्ायाकलय, िडई चौर्, पोस्ट ऑिीस शेिारी, वाघोली ता.हवेली, धि.पुणे ४१२२०७

४१०५०१

9689934001
श्री .धविय लशंदे
8380842009
श्री .धविय लशंदे
8380842009
श्री.रािर्ु मार र्ोंडे
9850954051
श्री.रािर्ु मार र्ोंडे
9850954051
श्री.र्मलेश प्रिान
9823402101
श्री.र्मलेश प्रिान
9823402101
श्री.सधचन बोडर्े
9689936822
श्री.पांडुरंग अडसूळ
9822614488
श्री.चंद्रर्ांत तारू
9689935254
श्री धनतीन बोऱ्हाडे
9960366936
श्री धनतीन बोऱ्हाडे
9960366936
श्री.मोधनष बिे
9689980101

