लातरू शहर महानगरपाGलका, लातरू
जलपन
ू भ8रण अGभयान
जलपन
ू भ8रण केले5या नागर.कांची याद.
अ..

मालमता धारकाचे नाव

पता

मोबा. नंबर

१ सध
ु ाकर सड
ु े

यंकटे श नगर

९४२२४७०९६९

२ जे. आर. सोमवंशी

यंकटे श नगर

९३७३२०३३९९

३ चं(शेखर लहाने

यंकटे श नगर

२२७७५५

४ अहमद चौधर.

यंकटे श नगर

९९७५४३९७५०

५ अंधारे संतोष

यंकटे श नगर

९०२८८८९६४४

६ अदम श1रफ उ4ताद

यंकटे श नगर

७ शेख रहे मत5
ु ला 6नयामतल
ु ा

पाप7वनाश रोड

९९२२०७१४२६

८ धमा89धकार. स6ु नल

पाप7वनाश रोड

९४०४१५६०५०

९ उमेश :;जवासी <दनेशचं(

पाप7वनाश रोड

९८६०८११११०

१० मढ
ुं े 7व>यासागर

यंकटे श नगर

९४२२९४०२९१

११ म?मथ महादे व शेटे

यंकटे श नगर

१२ माAणकराव कुलकणC

यंकटे श नगर

९७६९४५४५३९

१३ सभ
ु ाष माEती मळ
ु े

यंकटे श नगर

९४२१३६३७६५

१४ Gशंदे Hलासेस

यंकटे श नगर

९४२१३७७९५१

१५ मकरं द मनाद8 न सIतषC

पटे ल चौक

९३७२०७२७७०

१६ रौफ रशीद खान

तेल. ग5ल.

९८२३१५८२४१

१७ काझी रहे मान शफKयोLीन

काझी ग5ल.

९८६००७५३६८

१८ गारे कर चं(कांत Mभरू ाव

पटे ल चौक

९४२१३७४४५२

१९ भालेराव पाव8ती भालेराव

पटे ल चौक

९९६०००३६६२

२० पठाण जाकेर रहे मत खान

तेल. ग5ल.

९७६४१२१३५२

२१ सPयद खल.ल पाशल
ु ाल

पटे ल चौक

९६६०३०११६६

२२ सPयद लायक अल.

तेल. ग5ल.

९९२३८८६८७७

२३ मनोज शंकरराव पाट.ल (राचवळीकर)

गवळी ग5ल.

९८५०९२५८००

२४ मनमत नागनाथाIपा पोपडे

हमाल ग5ल.

९४२३७७५०९१

२५ लल.ता राजकुमार मेनअकुदळे

पच
ू Tमा ग5ल.

८१४९६२६५५५

ू8 महादIपा सोरटे
२६ मGलकाजन

पच
ू Tमा ग5ल.

९४०३००८८३३

२७ रामचं( बUचेवार

पच
ू Tमा ग5ल.

९४२१४४७३४१

२८ अVण बामनराव पाट.ल

पच
ू Tमा ग5ल.

९४२१९८६५९३

२९ GशवIपा नागरु े

पच
ू Tमा ग5ल.

९८२२७५५८९५

३० रागनाथ शामराव Gशवनगीकर

पच
ू Tमा ग5ल.

९८२३९२२३३५

३१ Mभाकर 7वनायकराव Mयाग

जन
ु ी सराफ गल.

९४२००६५९२२

३२ राजकुमार Gशवाजी Aझपरे

जन
ु ी सराफ गल.

९८९०९१६९४०

३३ स6ु नल Wकशनराव कंु चमवार

जन
ु ी सराफ गल.

९९२३७०१२५४

३४ कमळ काGशनाथ डोणवापरू े

जन
ु ी सराफ गल.

९४०३९५३७३६

३५ बाबू एम. वाघमारे

पच
ू Tमा ग5ल.

९४०४२७७६०१

३६ रकमण Gशवाजी आतकर

खंडोबा ग5ल.

९८५०१८८८१३

ु ळ Wकशोर 9ग5डा
३७ जग

गवळ गली

९९८२०५५२१४

३८ पZू पादे वी ओम Mकाश

गवळ गली

९८९९४२९५३

ु ाथराव बाहे ती
३९ राज\(कुमार रघन

दयाराम रोड

०२३८२-२४३२८३

४० साद.क इ4माईल पटे ल

दयाराम रोड

९८९०१७८६८८

४१ नम8दा रामचं( 6तवार

दयाराम रोड

९५९५१०८१००

स\`ल हनम
ु ान

९४२१०९४३३३

ु ाथ आपवा
४३ 7वजयकुमार 7वZणन

सेठे ग5ल.

९४२१९५५८१९

ु े
४४ मडुनरे वण अIपा च\ चट

सेठे ग5ल.

९४२१३७४१९७

४५ वाघमारे यंकट

भोय ग5ल.

९४२२६५६००२

ु ाष हते
४६ सभ

राचaे ग5ल.

९४२२७१७७३२

४७ bयो6त राम पाट.ल

यंकटे श आय इ?4ट.cयट
ू

९४२३३४७२१५

४८ काझी सोहे ल फयाज

आयशा कॉलनी

९०२८८५३४८२

४९ इनामदार फर.दाबेगम सादकेपाशा

महे बब
ु नगर

९७६६२३१७८६

५० नजीर अहमद हारामी

महे बब
ु नगर

८०८७५७६०२५

५१ चाऊस नसर.न हHकानी

महे बब
ु नगर

८९७५४१०२४८

५२ शेख अबरार मोहसीन

महे बब
ु नगर

९८९०९४६१०३

५३ सPयद अहे मद मो<हयाLीन

महे बब
ु नगर

९४२२०७१२५९

४२ गोपाल _ीनीवास जोशी

५४ शेख सल.म छोटुGमयाँ

महे बब
ु नगर

८९७५७४४५९९

आयशा कॉलनी

९८२२३९४७८८

५६ शाह.न महे मद
ू पटे ल

महे बब
ु नगर

९८२२९८०५५६

५७ नवाब पाशासाहे ब जमादार

महे बब
ु नगर

९४२२०७१०३२

५८ 7वंधानीमहमद 6नसार असतार

आयशा कॉलनी

९४२२६५६४८४

५९ शेख मरु ाद चाँद

आयशा कॉलनी

९४२१४८४५७०

६० काझी जाकेरा खालेद

सहारा हॉि4पटल

९४२२६११५५१

६१ हाटकर बबनराव महादे व

क5पना नगर

७३८५८८९६८२

६२ कुलकणC 7वjल केशव

क5पना नगर

९४२३७७३२०१

६३ काटे एस. िह

क5पना नगर

९८५०२१५६०२

६४ र7व( इरपतगोटे

नेताजी नगर

९८२२०८०९२५

ु र गंगु संतराम
६५ सेलक

नेताजी नगर

९३७०२६३१११

६६ साबळे नारायण लkमण

नेताजी नगर

९४२२६५६३७०

६७ Gशंदे राजपाल 7वjलराव

नेताजी नगर

९४२२९०११८३

६८ काळगे Gशवाजी बंडIपा

नेताजी नगर

९०४९१०७१८५

६९ कदम Mसाद चं(कांत

यशवंत सोसायट.

९७६६३३३८५६

७० मामडगे जग?नाथ धlडीराम

यशवंत सोसायट.

९४२२२४२०१८

िज. प. प1रसर

९०९६९१९९९०

ु शीदअIपा
७२ उUचे मनमत गल

_मसाफ5य सोसायट.

९४२२८१९९४८

७३ जयम वाघमारे

_मसाफ5य सोसायट.

९४२२०१७२७४

ु ाकर
७४ पाठक क5पना सध

_मसाफ5य सोसायट.

९६८९४१५३४४

७५ दे शपांडे _ीकांत भा4करराव

कैलास नगर

९९७०९८४४१५

७६ शहाबादे 7वnवांभर नरGसंगराव

कैलास नगर

९४२३०७७९३४

ु डा बजरं गलाल ग़णेश
७७ भत

क5पना नगर

९८२२७५४२७४

७८ पी ह. कुलकणC

कैलास नगर

९४२२९४०६९०

७९ कुलकणC Mभाकर M5हादराव

कैलास नगर

९२७३४०६३५६

८० जोशी शाल.नी pयंबक

कैलास नगर

२२२०४३

८१ दे शपांडे सरु े श

कैलास नगर

९६०४२११९१४

बाशC रोड

९४२२०७२९७७

५५ काझी शहाना अhदल
ु खPयम
ु

७१ िज. प. काया8लय, लातरू

ु ाहे ब नरसइPया राचमाने
८२ बापस

८३ _ीरं ग अपाट8 म\ट

पqा नगर

९८८१४९६५५७

८४ तोZणीवाल राजेश

पqा नगर

९७३०२६५२६४

ु ा8Mसाद
८५ शमा8 दग

क5पना नगर

७७९८४२०१४५

८६ िजरे स6ु नल रामराव

क5पना नगर

९४२३७७७०१९

८७ शेटे म?मथअIपा

क5पना नगर

७३८५५२७९२५

८८ जाधव लल.ता

क5पना नगर

९४२२०१४८००

८९ सरु े श करब साIपा कलशेaी

केशव नगर

९८२२५१४६६९

ु _ी अपाट8 म\ट
९० शभ

केशव नगर

९४२०८७२२७८

९१ रामराव जाधव

केशव नगर

९४२३७३५२२४

९२ गंGभरे अनंतराव

केशव नगर

९४२३७७५५३०

ु े
९३ 7वजयकुमार पj

केशव नगर

९४२३७१९८६७

९४ पोटे सदाGशव

केशव नगर

८२७५४५४३५९

९५ म\ ठेकर रामराव

केशव नगर

९६ मदन rानोबा वजरे

केशव नगर

९७ राम जावळे दवाखाना

कॉकसीटUया मागे

९८ गायsी रो हौसेस (११ घरे )

कॉकसीटUया मागे

९८५०६७७८५०

९९ जामकर नारायण

कॉकसीटUया मागे

८६२५८५२५१५

कॉकसीटUया मागे

९९२२२३७५३०

१०१ साबणे रामदास 6नळकंठ

सळ
ु नगर

९४०५०४५१५२

१०२ माहरकर वसंत खंडIपा

सळ
ु नगर

१०३ <दल.प tडंगाबर कुलकणC

केशव नगर

१०४ ब4वराज गंगाधर कपनरू

केशव नगर

१०५ कोरे Mभाकर

शारदा नगर

१०६ परू . मोहन

शारदा नगर

१०७ वारद Gभमाशंकर

शारदा नगर

१०८ Gशंदे पqाकर

शारदा नगर

१०९ हालकुटे धनराज

शारदा नगर

११० चेवले ह.. जी.

शारदा नगर

१११ चेवले संतराम

शारदा नगर

१०० सोनवणे सदानंद rा

९५०३३२१२३८

११२ बEळे शरद

शारदा नगर

११३ सरु े श लहाने

शारदा नगर

११४ अ न नेsगावकर

केशव नगर

९४२३०७५५९२

११५ आ<दय जाधव

केशव नगर

९९७०५२७७६२

११६ शैलेश आपटे कर

केशव नगर

९९२३९२२०५०

११७ दताsय अंबेकर

केशव नगर

९४०३५४३०८४

११८ जय(थ जाधव

भ नगर

११९ कृZणाधाम रे Gसड\सी

भ नगर

8 ांत
ु क
१२० आvे सय

भ नगर

१२१ वैरागकर मनोज

भ नगर

१२२ वाघमारे शशीकांत

शारदा नगर

१२३ कृZणकंु ज अपाट8 म\ट

शारदा नगर

९४०४५९७७४०

१२४ मलंग कॉTIलेHस

अंबाजोगाई रोड

१२५ के. जी. एन. दवाखाना

अंबाजोगाई रोड

१२६ शारदा नगर सोसायट.

शारदा नगर

१२७ 7पंपळे गोपीनाथ

शारदा नगर

ु बळ Gशवराज
१२८ भज

शारदा नगर

ु ाष हते
१२९ सभ

शारदा नगर

१३० डॉ एनाउले, Mभावती हॉ4पीटल

शारदा नगर

९८४०६३३४९९

१३१ संजय अघोर

भ नगर

९४२१४८२०३७

१३२ Gशंदे साहे ब

भ नगर

१३३ हासबे एस. एल

शारदा नगर

९४२२९६४६२०

१३४ अशोक तlडारे

शारदा नगर

९४२१३८०१८३

8 श
ं ी
ु व
१३५ अ7वनाश सय

शारदा नगर

९८२३०६६५५५

१३६ Mसाद जोशी

शारदा नगर

८६२३००३७०१

१३७ अमत
ृ ा गंGभरे

शारदा नगर

१३८ जोशी आर. बी

शारदा नगर

१३९ ह.. ह.. हाGळगे

शारदा नगर

९४२१०९४३८२

१४० बदा8परू कर 9चंतामणी

शारदा नगर

९९६०६४७४८५

९८९०९२८१२०

ु ार अशोक
१४१ सत

शारदा नगर

१४२ Mशांत अंबेकर

शारदा नगर

ु णे अ6नल
१४३ बब

शारदा नगर

१४४ Wकसवे मॅडम

शारदा नगर

ुं े एस. पी.
१४५ गोजमगड

शारदा नगर

ु ाकर
१४६ गरु ले सध

शारदा नगर

१४७ गायकवाड लता <दगंबर

सभ
ु ेदार रामजी नगर

९१६८५३४९९९

नGृ संह नगर

९८९०५६२०४५

१४९ कोकाटे सतीष अंबादास

सभ
ु ेदार रामजी नगर

९७६५९६३५५०

१५० Mभाकर रं गराव करवंजे

7वम नगर

७७५८०९९०३२

१५१ अशोक सोपानराव भालेकर

7वम नगर

९९२१५८७८५५

१५२ गंडाळे काल.दास 7वnवनाथ

7वशाल नगर

९४२३३९८६८२

१५३ आxावा स6ु नल

7वशाल नगर

९५६१०२१७७७

१५४ जाधव यंकटराव दे वीदास

7वशाल नगर

९४२२६५७०५४

१५५ Gलगाडे ओम Gशवाजी

7वशाल नगर

९७६४०४६६४०

१५६ लादे दयानंद बाबरु ाव

7वशाल नगर

९४२२०७२८८८

१५७ काळे पZु पा शरद

7वशाल नगर

९०९६९०४४४५

१५८ मळ
ु े बी. पी.

7वशाल नगर

९४२३९०७२०९

१५९ पे?शलवार सरु े श रामराव

पqा नगर

९४२३०७८६३०

१६० भोसले अ6नता आमाराम

7वकास नगर

९९६०४३४२६६

१६१ सय
8 श
ं ी Gसताराम गो7वंद
ु व

9गरवलकर नगर

८६२४०३४१२१

१६२ माधव अपाट8 म\ट

लोकमा?य नगर

९४२२६५७४९९

१६३ सावंत अपाट8 म\ट

लोकमा?य नगर

९९६०४८३४९

१६४ xीरसागर जयंत Gशवाजीराव

9गरवलकर नगर

९४२१०९०३००

१६५ स6तश <दगंबर सय
8 श
ं ी
ु व

9गरवलकर नगर

९४०३९७३२३१

१६६ महादे व रासरू े

9गरवलकर नगर

९४२१३८०१४२

१६७ 7वnवनाथ मनोहर खडके

9गरवलकर नगर

९४२३३४७४१३

१६८ rानराज Hलासेस

9गरवलकर नगर

१६९ नामदे व सोपान कदम

वा5मीकK नगर

१४८ मठपती मनमत नर\ (अIपा

१७० बाबरू ाव मि5लकाजन
ू8 उटगे

वा5मीकK नगर

९४२२६५८२४५

१७१ भगवान काचबावार

वा5मीकK नगर

९४२२६३९९६६

१७२ नानासाहे ब :बडवे

वा5मीकK नगर

९८२३२३४३८७

१७३ गायकवाड 9_रं ग क5पना

Mकाश नगर

९४२३०७६५४९

१७४ अशोक Gशंदे

Mकाश नगर

९४२२२७७९००

१७५ गायकवाड स6ु नल बलराम

Mकाश नगर

९४२१७५००००

१७६ माEती गो7वंदराव होळकर

Mकाश नगर

८०८७९१३७५१

१७७ परु . बंकट छगन

Mकाश नगर

९९७५९२६१०२

१७८ घोडके जनाध8न दताsय

7वकास नगर

८१८०८६७७६७

१७९ Gशवाजी माEती लकडे

Mकाश नगर

१८० सश
ु ीला जनकराव सौमोशी

Mकाश नगर

९४२०८७०१९५

१८१ माने 7वjल साधरु ाम

Mकाश नगर

९४२१३७५८८७

१८२ दतMसाद वसंतराव शा4sी

Mकाश नगर

७०३८७७१७१८

१८३ बापरू ाव काशीराम सारव4कर

Mकाश नगर

२२२२८३

१८४ Gशतोळे बालासाहे ब अyणासाहे ब

Mकाश नगर

९९६०१३३७६६

१८५ _ीकांत धम8राज सराफ

Mकाश नगर

७८४०९१३९१९

१८६ गड
ु Iपा 6नजाIपा ठे से

Mकाश नगर

९४२२६५८११

१८७ नरहरे सतीश

Mकाश नगर

२२०५९८

ु ंु दराव
१८८ Gशवाजी 9गते मक

Mकाश नगर

८३०८७००७७८

१८९ जी. एन. माने

Mकाश नगर

९४२१६९२५०६

१९० Gशनगारे रामकृZण

Mकाश नगर

९४२२९४०७७९

१९१ शाह.न अनसार सPयद

Mकाश नगर

९६६५३०९८५०

ू पाट.ल
१९२ धनष

Mकाश नगर

७७६७७७६४५८

१९३ rानMकाश शाळा

Mकाश नगर

९६२३२३०३०९

१९४ कांताबाई 6नवृ ती गरु मे

Mकाश नगर

९४०५६००१५४

१९५ इामसाब शेख

Mकाश नगर

९४२२६२८६३८

१९६ उमाकांत :बडवई

Mकाश नगर

९०२८८४३२५९

ु दे व
१९७ जाधव नामदे व सख

Mकाश नगर

९५५२४१७१२९

१९८ र7वं( आर. पोतडेकर

Mकाश नगर

७३०४८४४४२५

१९९ राजकुमार Gसताराम बगंडले

Mकाश नगर

९४२२६५१२८५

२०० सावंत 7वनायक

Mकाश नगर

२०१ rानोबा कृZणाजी कांबळे

Mकाश नगर

९९७०६०९८६१

२०२ कांबळे M7वण

Mकाश नगर

९१७५४५५८९६

२०३ अनीता रमेश काटे

बांती नगर

९४२२६१२७६६

२०४ _ीराम गौळी

ूकाश नगर

९१६८७४००२८

२०५ कांबळे M7वण

ूकाश नगर

९१७५४५५८९६

ु ाकर पंढर.
२०६ केदार सध

ूकाश नगर

८३०८३२१००५

२०७ घनnयाम एस. पाट.ल

संभाजी नगर

९८२३८९८२२२

२०८ माळणीकर रामभाऊ गनपतराव

संभाजी नगर

९८९०२९२९३०

२०९ येकKकर बी. एस.

संभाजी नगर

७०२८३८७६३१

२१० सारं गे काGलदास

संभाजी नगर

९८५००२२४१९

२११ दता बाबस
ु ाब जाधव

संभाजी नगर

९५२७६६९०९२

२१२ न9गश सोनटले

संभाजी नगर

९७६७८१२२१४

२१३ कसतरे अशोक पखराज

संभाजी नगर

९९६०४१७२२१

२१४ गीर. के जी

सै6नक कॉलनी

९८२२४०७०६४

२१५ जाधव ट. बी

गायsी नगर

२४४२०५

२१६ रणिजतGसंह ठाकुर

महसल
ु कॉलनी

८३०८३१००११

२१७ अजय जाधव

सर4वती कॉलनी

९९६००२३१५२

२१८ दगडु :बरनाळे

सर4वती कॉलनी

७८८८८७००७७

२१९ <दल.पराव दगडोजी दे शमख
ु

सर4वती कॉलनी

४३००३

२२० ह1रभाऊ कोटलवार

सर4वती कॉलनी

२२१ र7वशंकर दलोबा जाधव

सर4वती कॉलनी

९४२२४७२३७७

२२२ धनाजी वामन रे zडी

सर4वती कॉलनी

९४२३४६२५३३

२२३ राज\( आर. मालपाणी

शांती 6नकेतन

९९६०६७०१७२

२२४ ऋषभ 7वनोद कुचे1रया

शांती 6नकेतन

९९७०१०५१५२

२२५ मल
ु चंद जी. ;ीजवासी

शांती 6नकेतन

९४२२४६९२१४

२२६ रानबा इराIपा यंदाडे

शांती 6नकेतन

९८२२०१९१९९

२२७ अर7वंद माAणक सोनवणे

शांती 6नकेतन

९८५०८८०७७७

२२८ गणेश अपाट8 म\ट

Gस|नल कँप

९४२३२४५०७८

२२९ बी. ह.. कंकाळ

Gस|नल कँप

९८५०५८६७७९

२३० गणेश दे साई

Gस|नल कँप

५०५५३३०८८८

२३१ औषधी भवन

Gस|नल कँप

९६६५४१६९७५

२३२ अशोक पोतदार

Gस|नल कँप

०२३८२-२४६३३१

२३३ दे शपांडे संतोष

Gस|नल कँप

९४२१३८०४८२

२३४ Gसंधू कॉTIलेHस

Gस|नल कँप

९९७०४१११११

२३५ Gशला अपाट8 म\ट

Gस|नल कँप

९८६२०००१४

२३६ मरु ल.धर दादासाहे ब बोकKल

Gस|नल कँप

२३७ कुकडे साहे ब

Gस|नल कँप

७७४५८१०६१४

२३८ इंदरू कर जयंत

Gस|नल कँप

९४२२०७१३२३

२३९ 7वजयकुमार पटवार.

Gस|नल कँप

९८६००४९११

२४० _ीहर. अपाट8 म\ट

Gस|नल कँप

२४१ अ6नल वसंतराव जवळे कर

मोती नगर

९४२१३६३३८९

२४२ गणेश सv
ु ीव जाधव

मोती नगर

८९२८२५९९९२

२४३ 7वनोद पV
ु षोतम घार

मोती नगर

९४२३७२०१८६

२४४ बलवंत GसदाIपा अलमले

मोती नगर

९०४९७४४७८९

२४५ GशवMसाद _ी खंडल
े वाल

मोती नगर

९४२२९६८२७०

२४६ ओमMकाश भगवानदास काबरा

मोती नगर

९४२३०७७५८४

२४७ मोदानी पी. आर

मोती नगर

९४२१४४८५८७

२४८ कुलकणC _ीकांत रजनी

मोती नगर

७२७६१९११००

२४९ पाट.ल Gशवाजी दे वराव

मोती नगर

९४२३७२४९३४

२५० शेख बशीर लालासाहब

बसवेnवर चौक

९४२२६५२७८८

२५१ परमेnवर कळथे

इ4लामपरु ा

९०९६४४३५४१

२५२ पवन मH
ु तार

इ4लामपरु ा

९७६३६२७७७३

२५३ शWकला रफKक शेख

इ4लामपरु ा

२५४ म6नयार जाफर ई4माइल

इ4लामपरु ा

९६२३२२५०८४

२५५ Mभु अIपा जाधव

इ4लामपरु ा

९७६३८८९१६२

२५६ शेख चाँदपाशा नजीरसाब

इ4लामपरु ा

९८९०२८०३२०

२५७ 7वZणु <दगंबर नावलगे

ब4तापरु े नगर

९६८९९५८१८७

२५८ बामणे लkमण तक
ु ाराम

ब4तापरु े नगर

८२७५००५२७५

२५९ 7वZणद
ु ास भीमराव नरु व

को5हे नगर

८२७५०५५८३५

२६० अंबादास वडे

साट चौक

९४२३७७७२७५

२६१ राऊत वैजनाथ शंकर

साट चौक

२५००३०

२६२ चं(कांत आडसळ
ु े

मेघराज नगर

९८९००४३०९३

२६३ चौधर. Mभाकर रामGलंग

मंठाळे नगर

९९२३२७३९९९

२६४ गायकवाड अशोक 7वjलराव

मंठाळे नगर

८९७५३३०९६०

२६५ 7वध Mकाश जग?नाथ

मंठाळे नगर

७५८८३३२६९३

२६६ माशाळे Gभमाशंकर Gस(ामअIपा

मंठाळे नगर

९८९०५७९३३८

२६७ काळे अशोक पांडुरं ग

मजगे नगर

९४२०४३४९८९

२६८ म(े वार पंडीत चं(कांत

मजगे नगर

२५५६६६

२६९ अभंगे <दल.पराव बाबरु ाव

मजगे नगर

२४०३२८

२७० थेरटे महाGलंगे रे वणायेधIपा

मजगे नगर

९७६४१२७१६७

२७१ उदय भानद
ु ास जोशी

सज
ु ानगीर नगर

९४२१४५३५८४

२७२ Wकरण भाऊदास जोशी

सज
ु ानगीर नगर

९४२१४५३५८४

२७३ भोसले मनीषा संभाजी

माताजी नगर

९४२३८८६५८५

२७४ Gस(ाम गV
ु Gलग महाजन

माताजी नगर

९९६०८६४५५५

२७५ राजपत
ु 7वjल 7वमGसंह

_मसाफ5य सोसा.

९४२२४६९१९५

२७६ हाकेपाट.ल भाऊसाहे ब

शाम नगर

९४२२८१७७५३

२७७ एस. पी. ऑफKस

अंबाजोगाई रोड

९९२१६६४७३१

२७८ आर. सी. एम. बा. माने

अंबाजोगाई रोड

९५०३१०९४११

२७९ शांताई हॉटे ल

अंबाजोगाई रोड

८६०५३२४९२

२८० अंजल. हॉटे ल

अंबाजोगाई रोड
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