
अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ना.पुव  ांजळ महेश  जगताप 
F.No. A-F-10A, एकल य सोसायटी, 
पांडव नगरी, इंिदरा नगर, नािशक४२२००९

भाजी-पाला, फुल कृ णकांत भाजी माकट 9767516932

2 ना.पुव अंजनाबाई बारकू सांगळे खोडे मला, सव नो १४/१०/१४, वादाला 
िशवार, इंिदरानगर, िसडको, नािशक.

फुल इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9657257534

3 ना.पुव अंजुम गजस शेख घर नो ३८९४/४, मुतुजा अली चौक, 
नै वद पुरा, नािशक-४२२००१.

गारम स गुमशहाबाबा चौक 9657861340

4 ना.पुव अं लीबेन कीत कुमार पटेल सव नो ३३१/१ बी, लेत नो ३ ीजी 
लाझा, वासन नगर, निशक.

जनरल टोरे इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7020198567

5 ना.पुव अिकला खुश द पजारी होम नो ३१, िशवाजी वाडी, भारतनगर, 
नािशक.

समोसा भारतनगर या कोप-यावर 7040526313

6 ना.पुव अ म अ दलु मजीद अ सारी####### घर न.-३६४०, कथडा म जद जवळ, 
टाकळी रोड, नािशक

पान बीडी िव ी िशवनेरी चौक, 
कथडारोड

9270016184

7 ना.पुव अजगर रेहमान कुरेशी भारतनगर, िशवाजी वाडी, वादाला रोड, 
नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9922093309

8 ना.पुव अजय गोकुळ चौधरी लट नं १ साई बंधन सोसायटी िब ड ग नं 
१ चच पाठीमागे इंिदरानगर

पाणीपुरी भेलभता इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9421035741

9 ना.पुव अजय रमेश वारडे संजय नगर, नािशक सनॅकस िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

10 ना.पुव अदनान जावेद अ र
हाउस नो २७२१, काझी पुरा पोलीस चौकी 
जवळ, नािशक, महारा -४२२००१.

पाणीपुरी भेलभता
अमरधाम रोड 
ना यालगत

7757867353

11 ना.पुव अनंता भाउराव भगत इंिदरानगर,आदश नगर,िसटी गाडन 
शेजारी,नािशक

भेळ भ ा, शगदाणे फुटाणे िव ीइंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9011455197

12 ना.पुव अिनल गौतम खरे
आ पाली नगर, केनोल रोड, नेह  नगर 
जवळ, महारा  बँक जवळ, जेलरोड, 
नािशक.

पानटपरी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9604121187

13 ना.पुव अिनल रामनाथ म ढे 
क पवृ  िनवास, नािशक पुणे रोड, ीम 
िसटी समोर, िशवाजी नगर, नािशक.

चपल भारतनगर या कोप-यावर 9850946095

14 ना.पुव अिनल ल मण इंगळे वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नंिदनी 
नगर, नािशक.

िकराणा टोअर भारतनगर या कोप-यावर 8407925517

15 ना.पुव अिनल िभकाजी िनफाड़े ####### िमक नगर,गंजमाळ,ता या यारेज 
मागे,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 7030739698

16 ना.पुव अिनल रमेश डांगरे ####### िभमवाडी,सकाट नगर,गंजमाळ,नािशक म छी िव ी फुले माकट 7038488740
११-अ , ीलता अपाटमट,अमृत नगर, 100 फुटी 

नािशक महानगरपािलक, नािशक
 रा ीय फेरीवाला धोरण अंतगत पथ िव े ता सिमती सद य िनवडणुकीसाठी मतदार यादी

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

17 ना.पुव अिनल िव ल बारगजे ####### ११-अ , ीलता अपाटमट,अमृत नगर, 
ारका , नािशक

भाजीपाला िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9850016624

18 ना.पुव अिनस गणी बागवान ८०९/१/२, भारतनगर, िशवाजी वाडी, 
नािशक, महारा -४२२००६.

फळिव ी भारतनगर या कोप-यावर 9272921892

19 ना.पुव अनुराधा बाबुराव हगे P/No.16, कृपािनधी बंगला, परभन नगर, 
इंिदरानगर, नािशक, महारा

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9764683188

20 ना.पुव अनुसया भागवत ढगळे 
न १ ोणाचाय सोस वग ए  पांडव नागरी  
इं  नगर नािशक महारा   ४२२००९

भाजीपाल
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

860038655

21 ना.पुव अनुसया काशीनाथ जाधव ####### मखमलाबाद रोड, ांती 
चौक,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 8380834131

22 ना.पुव अफरोज मेहबूब शेख सव नो- २/११, बापू शेठ कोकणी तबेला 
जवळ, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9767786769

23 ना.पुव अ दलु कािदर रिफक शेख २७१८/ई/३, ताराबाई चाळ, पुणे रोड, 
नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9371530112

24 ना.पुव अ दलु मतीन पापािमया पठान 
लॉट नं १९ अ णाभाऊ साठे नगर माग 

मेहबूब नगर वडाळागाव नािशक महारा  
४२२००६

कांदा बटाटे कृ णकांत भाजी माकट

25 ना.पुव अ दलु वािहद शौकत मिनयार २५३१  मुलतान पुरा ओ ड नािशक 
नािशक महारा   ४२२००१

भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7276452004

26 ना.पुव अिभनव अिनल बव चं मणी नगर, पढारकर कोलोनी, जेल 
रोड, नािशक रोड, नािशक.

अंदारोल भारतनगर या कोप-यावर 9595579896

27 ना.पुव अमर काश खरोटे
जेल रोड कनोल रोड काश आंबेडकर 
नगर नािशक नािशक रोड महारा  
४२२१०१

भाजीपाला
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8788056569

28 ना.पुव अिमत नाथा मोरे १३३५, मातो ी रमाबाई आंबेडकर नगर, 
खडकाळी , नािशक

चहा िव ी फुले माकट 9762072786

29 ना.पुव अमोल क डु गवळी ३८८०, िशवनेरी चौक, टाकळी फाटा, 
नािशक

चहा िव ी       िशवनेरी चौक, 
कथडारोड

7843047060

30 ना.पुव अमोल सुरेश लभडे मेरी अ पा. सुिच ा नगर, नािशक फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7350946121

31 ना.पुव अ युब स र शेख घर नो ड-१०६, पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9657152855

32 ना.पुव अर वद हरी िमशाळ ####### इंिदरा नगर , ीजे नगर , १८  , नािशक खा पदाथ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9422273362

33 ना.पुव अ ण द ा य पांडे आ पाली नगर,कॅनल रोड,उपनगर,नािशक इतर जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9604217270

34 ना.पुव अ ण जनाधन पा ीकर बी-१,पावती पाक,एकमुखी द  मंिदरा 
जवळ,चेतना नगर,नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9970915091
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35 ना.पुव अ ण हेमराज पेरवाल ६४, ानगर सो.सा, ारका कोनर, 
नािशक-४२२०११.

िचकन हंडी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9850686215

36 ना.पुव अ णा िवलास पवार जी लि ममाता, वडाळारोड, अशोकमाग. 
िवनयनगर, नािशक

चहा िव ी अशोका माग, पखाळ 
रोड

37 ना.पुव अ णा ई वर चौधरी 
ग व  नगर अ वमेध जवळ आर .टी 
.ओ.ओ फचे समोर पेठ रोड पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

फळ िव ी
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8623043040

38 ना.पुव अजुन रामभाऊ शदे ####### सािव ीबाई फुले नगर,वडाला गाव,नािशक इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7507471972

39 ना.पुव अलीयारखान शमशेरखान पठाण नुरानी ग ली ९०६, भारतनगर, वादाला 
रोड, नािशक-६.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9372272512

40 ना.पुव अ का बाळू सहाने पांडव नगर,पाथड  फाटा, वरा य 
नगर,शु तारा सोसायटी, म नंबर.८

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9850797708

41 ना.पुव अ ताफ रेहामातु ला देशमुख घर न २३५५ बडी दगः शरीफ नािशक 
महारा    ४२२००१

कटलरी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7793161621

42 ना.पुव अ ताफ कामुि न कुरेशी घर नो ३७८२, टाकली रोड, अ दलु गाणी 
रोड, टाकली रोड, नािशक.

िचकन, मटन अमरधाम रोड 
ना यालगत

9922091592

43 ना.पुव अवेश मु ताक खािटक बाळासाहेब नामदेव मानप एन८ c२ २/३ 
िसडको नािशक महारा

िचकन  सटर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8857080344

44 ना.पुव अशोक बबन कडाळे िशवाजी वाड़ी,वडाला पाथड  रोड,नािशक भेळ भ ा, शगदाणे फुटाणे िव ीइंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9225595345

45 ना.पुव अशोक करणापंडी नाडार ३२३७, बागवानपुरा, आझाद चौक, निशक भाजीपाला िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

7741401664

46 ना.पुव अशोक िकसान भोईर िशवाजी चौक पाथड  गाव नािशक पाथड  
महारा  ४२२०१०

नेक चहा िव ी गुमशहाबाबा चौक 7507245069

47 ना.पुव अशोक शामराव पाटील गो वद पुरा पपळगाव बु पपळगाव पाचोरा 
जळगाव महारा   ४२४२०३

फळ िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7709711764

48 ना.पुव अशोक नामदेव भा डकर ####### िशवाजी वाडी, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9960490418

49 ना.पुव अशोक िवनायक  पाटील
६, राधे अपाटमट, १२  कॉलनी, चाव क 
चौक, इंिदरा नगर, नािशक ४२२००९

फळ िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9890764673

50 ना.पुव अशोक नथू महाजन 
ी. पोपट टी शपी, लट नं.३, सुमन 

अपाटमट, इंिदरानगर, नािशक, महारा  
४२२००९

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 9604569408

51 ना.पुव अशोक कारभारी गायकवाड हनुमानवाडी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

भारतनगर या कोप-यावर 9822626577

52 ना.पुव अशो अनमोल मय ####### गुल  विद म  ध क र  निश  र  निश फळ िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9922752737

53 ना.पुव अ पाक़ रिशदखान पठाण घर नो ८१४, रॉयल कोलोनी लेन नो २, 
पखाल रोड, नािशक.

ना ता इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9270304853

54 ना.पुव अ वनीकुमार तंुगनाथ पांडेय एम.बी.आर.इंटर ाइजेस,नािशक,पुना 
रोड, ारका

फळ िव ी ॅ टर हाऊस, जुना 
मानुर र ता

902147830354 ना.पुव अ वनीकुमार तंुगनाथ पांडेय
रोड, ारका

फळ िव ी
मानुर र ता

9021478303

55 ना.पुव अिसफ अमर खान गणेश नगर, वडाळा गाव, नािशक 
४२२००६

कटलरी कृ णकांत भाजी माकट 9767390951

56 ना.पुव अहेम पा पािमया बागवान ३२२६,गोकुळ पुरा,जुने नािशक,नािशक फळ िव ी फुले माकट 7741901523

57 ना.पुव आकाश िवजय गुडेकर
आ पाली नगर, केनोल रोड, नेह  नगर 
जवळ, महारा  बँक जवळ, जेलरोड, 
नािशक.

चाट भांडार
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8530654052

58 ना.पुव आिद य संजय आिहरे घर नो ३७१८, पंिडत ज हारलाल नेह  
नगर, मोठा मातंग वाडा, नािशक.

चपल इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7218722017

59 ना.पुव आनंदीबाई बाबुलाल परदेशी ####### ३५५३,श पी ग ली,कथडा रोड,नािशक म छी िव ी फुले माकट 9657756750

60 ना.पुव आबासाहेब कच  वाघ राजीव नगर झोपडप ी, राजीवनगर, 
नािशक.

कपडे गुमशहाबाबा चौक 9767486414

61 ना.पुव आयेशा मुकेश मिणयार इंिदरा नगर, कला नगर, नािशक इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9822992928

62 ना.पुव आिरफ अ दलुरऊफ खान टामट
गणेश नगर,िबलाल चाळ, वडाळा गाव, 
गांधीनगर, नािशक, महारा , ४२२००६.

ऑईल कृ णकांत भाजी माकट 9503158592

63 ना.पुव आिरफ बाबूलाल स येद भारतनगर, िशवाजी वाडी, वादाला रोड, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9763302890

64 ना.पुव आशा अशोक सावंत पंचशील नगर , आ बेडकर पुता या जवळ 
, गंजमाल नािशक

फुले माकट 9028782320

65 ना.पुव आशा आ णसाहेब जेजुरकर लॉट नं.३५/३८, .नं.८,अ. वग 
अजुनसोसा,पांडवनगरी,इंिदरानगर.

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9921691481

66 ना.पुव आशा िशवाजी कराटे
एच नं ५९ फेम  िसनेमा जवळ िस ाथ 
नगर मानव धम आ म जवळ नािशक पुणे 
रोड नािशक महारा  ४२२००६

भाजीपाला
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7887528573

67 ना.पुव आसराबाई फकीरराव  ठाकरे ####### जुना कथडा, कोळीवाडा, मानूर रोड, 
नािशक

म छी िव ी फुले माकट 9767988167

68 ना.पुव आिसफ अ ेद काझी काझी मंझील, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, 
पंचवटी, नािशक.

दधु ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

8805363463

69 ना.पुव इंदबुाई सुरेश आ हाड घर मांक-७०, िशव छ पती नगर , 
पाथड  रोड , नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7040033250

70 ना.पुव इंदबुाई रामकृ ण नेहरकर ३िर लेन, डुबेरे, िस र, नािशक, महारा -
४२२१०३.

कटलरी भारतनगर या कोप-यावर 992213402

71 ना.पुव इंदबुाई बाळू कोरडे ####### फुले माकट जवळ, बीफ माकट भाजीपाला िव ी फुले माकट 9130200092

72 ना.पुव इ ाहीम बनेखान अ ार लेत नो ९, जम जम पाक, मो िदया 
म जद, नािशक.

बांगडी गुमशहाबाबा चौक 9890058776

73 ना.पुव इ ाहीम हुसेन बागवान ८२५, सव नो ८०१, बागवान ग ली, 
भारतनगर, नािशक-४२२००९.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9960490091
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74 ना.पुव इ ाहीम बशीर पठाण ८०९, वादाला पाथड  रोड, भारतनगर, 
गांधी नगर, नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9075865396

75 ना.पुव इ तीयास वझीर पटेल सव नो ८०९, वादाला पाथड  रोड, भारत 
नगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9762583003

76 ना.पुव इ ती यास यािमलांनी स यद
लॉट नो २४, िवशा दीप सो.सा, 

भाभानगर, नवश ती चौक, नािशक, 
महारा -४२२००१.

हंगामी भारतनगर या कोप-यावर 9604842357

77 ना.पुव इ ान युसुफ शहा सािव ीबाई फुले नगर, वडाळागाव, 
नािशक, महारा , ४२२००६

उसाचा रस कृ णकांत भाजी माकट 7447331300

78 ना.पुव इरफान र झाक कुरेशी भारतनगर, िशवाजी वाडी, वादाला रोड, 
नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9890047602

79 ना.पुव इफ णाली िनसार अली िपरजादे २४५७, बडी दगु , जुने नािशक, नािशक. भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8149569773

80 ना.पुव इलाही करीम कु सागी 85, ीराज सारथी आ त, रंगरेज 
म याम ये, इंिदरानगर, नािशक.

फळ इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7774943261

81 ना.पुव इिलयास अकबर चौधरी 
लट नं. ९ आिशयाना अपाटमट खोडेनगर 

वडाळागाव नािशक महरा  ४२२००६
भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8390349323

82 ना.पुव इसाक लुकमान शहा सव नो ८०९, नागजी सकल जवळ, 
भारतनगर, नािशक.

कटलरी भारतनगर या कोप-यावर 9145247874

83 ना.पुव इसाक 
सुलेमान शहा

 सुलेमान  शहा सािव ीबाई फुले नगर, नािशक भारतनगर या कोप-यावर 9822589471

84 ना.पुव इ मैल गफूर शेख ८०९, िशवाजी वाडा, नुरानी ग ली, 
िसडको, नािशक.

फळिव ी भारतनगर या कोप-यावर 8600031392

85 ना.पुव उ म िभकाजी बटाव ####### उपनगर, शांती पाक-७, मनपा गाडन, 
नािशक

सनॅकस िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8007431960

86 ना.पुव उ म तुकाराम ठाकरे ####### भोई ग ली,सावरकर चौक,जुने नािशक म छी िव ी फुले माकट 7709798153

87 ना.पुव उप अिनल बोरोले 

लट नं ५ राधामाधव अपाटमट द मंिदर 
जवळ राजीव टावून िशप राजीव नगर 
नािशक िसडको कॉलनी महारा  
४२२००९

िबय णी नक िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888831471

88 ना.पुव उमाशंकर जग ाथ पांडे सुमतीभूषण बंगलो, माधव कॉलनी, 
पो णमा बसथांबा, पुनारोड.

इतर ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

89 ना.पुव उ हास तानाजीराव वै
९ साई संतोषी माता नगर डी जी.पी.नगर१ 
नािशक पुणे रोड नािशक महारा

च पल बूट
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8805361401

90 ना.पुव उषा अशोक दांडगे िस ाथनगर टागोर नगर नािशक पुणे रोड 
नािशक महार

अंडे िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9762284233

91 ना.पुव उषा हिरराम बाबर 

मपंुजी  सोसायटी लट नं १८ वडाळा 
पाथड  रोड साई अ दा मंगल काय लाय 
जवळ अमृत वष  कॉलनी साईनाथ नगर 
नािशक गांधीनगर नािशक महारा  

इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7387354639
नािशक गांधीनगर नािशक महारा  
४२२००६

92 ना.पुव उषा सदािशव वाडीले 
५, िमक अपाटमट कािनफनाथ नगर 

िमक को.ऑप. हौस ग सोसायटी 
इंिदरानगर

भेळभ ा
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9923927734

93 ना.पुव उषा एकनाथ जाखेरे मंुबई नाका,भारत नगर,िशवाजी 
वाड़ी,नािशक

भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9561344259

94 ना.पुव एजाज सांडू बागवान ####### हेतबावडी म जद मागे, दधू बाजार, नािशक फळ िव ी भ कालीदधुबाजार 
गणपती मंदीर

9922507429

95 ना.पुव एजाज अिकल शेख 
लट नं. १८, बजरंग सोसायटी, राजसारथी 

सोसायटी मागे, इंिदरानगर, नािशक, 
महारा , ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9767404896

96 ना.पुव ओम काश जग ाथ पांडेय ####### ३,जनरल वै  नगर,पुना रोड,नािशक फळ िव ी ॅ टर हाऊस, जुना 
मानुर र ता

9657131090

97 ना.पुव ओम काश जयवंत च हाण
न-५२, केए- १/११/७, जटायू चौक, 
िस हा त नगर, मोरवाडी समोर, िसडको, 
नािशक-४२२००९.

कटलरी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9723056620

98 ना.पुव ओमशंकर जग ाथ पांडेय माधव कॉलनी, जनरल वै  नगर, नािशक फळ िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

8855856670

99 ना.पुव कच म छ साळवे भावना नगर,कॅनॉल रोड,उपनगर,नािशक फळ िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9527512870

100 ना.पुव कमल चं कांत खरात
व े वरी देवी मंिदराजवळ, आजाद चौक, 
वडाळागाव, नािशक,महारा ,४२२००६

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8600651448

101 ना.पुव कमलाबाई पांडुरंग वारडे वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नंिदनी 
नगर, नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

8698895042

102 ना.पुव कमाल मु तकीन खान वादाला माग, मुलात नगर, मेहबूब लस, 
नािशक, महारा -४२२०११

ु ट जूस गुमशहाबाबा चौक 8888622470

103 ना.पुव करण सग  साईदास  राठोड सररथु बंगला, रथच  चौक, इंिदरा नगर, 
नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8308032349

104 ना.पुव कलाबाई दततु िनकुले #######
भा करिनवास,एल-
२६,िनकुलेचाळ,वडालापाथड रोड,िशवाजी
वाड़ी,नािशक

इतर
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9822343828

105 ना.पुव कलाबाई छगन जाधव 
सैकृपा अपरतमत िसटी गदन जवळ इं  
नगर नािशक िसडको कॉलोनी नािशक 
महारा  ४२२००९

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 9922395023

106 ना.पुव कलाबाई िशवाजी परदेशी ####### िशवाजी चौक, शपी लेन, नािशक म छी िव ी फुले माकट 9158935654

107 ना.पुव कलावती िहरालाल पवार जय ल मी मत चौक, वडाळा रोड, 
अशोका माग, नािशक

पान बीडी िव ी अशोका माग, पखाळ 
रोड

9960376696

108 ना.पुव क पना नाना नेहरे िशवाजी वाडी, वादाला पाथड  रोड, 
िवनयनगर, नािशक.

जनरल टोरे भारतनगर या कोप-यावर 9970835976
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109 ना.पुव क याणी राजीव गंगावणे ####### इंिदरा नगर, निशक फा ट फुड िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8983479264

110 ना.पुव कािदर दराफ शैख गणेश नगर, वडाळागाव, िबलाल चाळ 
शेजारी, नािशक, महारा , ४२२००६

चहा िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9370280375

111 ना.पुव कािशनाथ पांडुरंग वारडे िशवाजी वाडी, वादाला रोड, नंिदनी नगर, 
नािशक.

सायकल िरपे रग गुमशहाबाबा चौक 8180857011

112 ना.पुव कािशनाथ िकसन िनकाळजे के-८४, राजीवनगर झोपडप ी, निशक-
४२२००९.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8378840353

113 ना.पुव िकरण िव णू मगर घर नो ४३, िस ाथ हॉटेल मागे, बजरंग 
वाडी, नािशक.

खा पदाथ गुमशहाबाबा चौक 9850643985

114 ना.पुव िकशेर रामदास थोरात ####### लॉक न.-२/४, उपनगर, ि मूत  चौक, 
नािशक

कपडे िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9503734523

115 ना.पुव िकशोर ध डीराम झोले
आदश सोसायटी शेजारी झोपडप ी जॉ गग 

क इंिदरा नगर नािशक महारा  ४२२००१
पाणीपुरी भेलभता

इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8689591612

116 ना.पुव िकशोर आनंदा गायकवाड हाउस नो ३०६३, वासरे रोड, चौक मंडी, 
नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

8390301057

117 ना.पुव िकशोर सुभाष पटेल
लेत नो १०, ीर न आ त, उ ान 

कोलोनी, पाथड  लक रोड, जॉ गग ेक, 
साईनाथ नगर, नािशक.

चाट भांडार
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8149610283

118 ना.पुव िकसान  ीराम  फुफाने
घर नंबर.सी-५९,वडाळा 
पाथड रोड,िशवाजी वाडी,झोपडप ी,नािशक

इतर भारतनगर या कोप-यावर 8805142647

119 ना.पुव कुरेशी शोएब शाबुि न लेत नो ३७, साई दशन आ त, पखाल 
रोड, नािशक.

कपडे इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7083005020

120 ना.पुव कुसुमबाई नाना शेवाळे

लट नं. भ ती रो हाउस संभाजी टेडीयम 
रोड शािलनीताई बोरसे शाळा जवळ 

ावण से टरदौलत नगर िसडको नािशक 
महारा  ४२२००९

म छी गुमशहाबाबा चौक 9011480066

121 ना.पुव कृ ण अ ू कुलाल 

वादाला पाथड  रोड राधाकृ ण जवळ मंगल 
काय लय न 7 यशोधन  अप मत इंिदरा 
नगर नािशक िसडको कॉलोनी नािशक 
महारा   ४२२००९

चहा िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9922654844

122 ना.पुव कृ णा पांडुरंग गाडेकर ####### घ.न.-८२३, मनगर, पगारेमळा, 
इ छामणीमंिदरजवळ, उपनगर,

सनॅकस िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9011968203

123 ना.पुव कैलास  रंगनाथ  तुपे घर नं.-३३९२, गणराज चौक, नािशक चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9604762949

124 ना.पुव कैलास गणपत घोडे
इंिदरागांधी वसाहत नं २ लेखानगर वसाहत 
िसडको नािशक िसडको कॉलनी महारा  
४२२००९

गोटी-सोडा
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9021220018

125 ना.पुव कैलास पांडुरंग गोतारणे
वादाला पाथड  रोड, सोहळा मंगल 
काय लय, िशवाजी वाडी जवळ, िसडको, जनरल टोरे भारतनगर या कोप-यावर 7741909022
नािशक.

126 ना.पुव कोमल ला मचंद भािटया 
लो क नो C / ५ म  न २ कुमार नगर 

स ी रोड नेअर कृ ण मंिदर धुळे  कुमार 
नगर धुळे महारा   ४२४००१

कप बससी गुमशहाबाबा चौक 8862088247

127 ना.पुव कौश याबाई ेमलाल पटेल 
१४० आ पाली नगर झोपडप ी कॅनल 
रोड उपनगर नािशक रोड नािशक महारा  
 ४२२१०१

भाजीपाला
जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

7038962133

128 ना.पुव गंगाधर मा ती डांगरे घर नं.-३५९५, बागवान पुरा, नािशक म छी िव ी फुले माकट 9552277253

129 ना.पुव गजानन राजाराम ढोकणे राजीवनगर झोपडप ी, राजीवनगर, 
नािशक, महारा , ४२२००९

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9552202283

130 ना.पुव गजानन अ युत  दाभाडे
घर नं. २१/१A/१२ रंगरेज मला आंगण भा 
सोसायटी माघे, राम नगर, इंिदरा नगर, 
नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8485899972

131 ना.पुव गजानन दािशराम जवादे जवादे रंगरेज मळा,इंिदरा नगर,नािशक जुस िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9921753549

132 ना.पुव गणेश अंबादास सनांसे काझी गडी, कंुभार वाडा, नािशक कपडे िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

7276548554

133 ना.पुव गणेश पंिडत गवळी ####### पंचशील नगर,भ काली,नािशक भाजीपाला िव ी फुले माकट 9922227651

134 ना.पुव गणेश काश पाटील 
१, सुजाता सोसायटी,िस ी िवनायक मंिदर, 
िवनया नगर, िसडको, नािशक, महारा , 
४२२००९

हंगामी/चहा िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9763244895

135 ना.पुव गीताबाई सदािशव बोकड
म नो ८, सोहळा मंगल काय लय समोर, 

िशवाजीवाडी, नािशक-४२२००९.
भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9623340160

136 ना.पुव गुलाब िशवराम आहेर ग ली न २ झो पती द  नगर पेठ रोड 
पंचवटी नािशक महारा   ४२२००३

भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7774815006

137 ना.पुव गु नाज रिफ़क़ खान हाडा ल-३०, िशवाजीवाडी, नंिदनी नगर, 
गांधी नगर, नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9767426792

138 ना.पुव गोकुळ गो दागे  
भागो ा बंगला राधाकृ ण मंगलकाय लय 
जवळ इं ा नगर नािशक महारा

फळ िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9673043005

139 ना.पुव गोकुळ सुरेश गुमणार 
हनुमान मंिदर जवळ, म नो १६४, संजय 
नगर, सेवा कंुज माग, पंचवटी, नािशक.

िमसळ-ना ता
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9604104324

140 ना.पुव गोपाळ मोद क ारे _ पाणीपुरी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9021511072

141 ना.पुव गौतम देवराम रे गाडे ए-२७, राजीव नगर झो पा पती, 
राजीवनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

7350231060

142 ना.पुव यानुजी भीमराव गायकवाड क पत  नगर, अशोका माग, साईबाबा 
मंिदर,नािशक

फळे/भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 8308332898
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

143 ना.पुव चंदा रमेश पागे पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नािशक. भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9689546234

144 ना.पुव चं कांत महाद ू िदपके घर मांक - १०२ , राजू नगर वसाहत , 
िवशाखा कॉलनी , इंिदरा नगर , नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9860187470

145 ना.पुव चं भागा ने वर खोडे 
११०१२१४ खोडे मला साईनाथ नगर जवळ 
इं  नगर नािशक महारा   ४२२००९

भाजीपाल
अशोका माग, पखाळ 
रोड

8600800000

146 ना.पुव चं ाबाई बालू 
माग

 बालू  माग ####### ६४६,पंचशीलनगर,साव.हातपंपापासून 
जीवन योतबंगला यारी,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 9850526945

147 ना.पुव चरण देवराज बराड सदगु कृपा िनवास, इ छामनी 
मंिदरजवळ, महा कॉलनी, उपनगर.

फळ िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

148 ना.पुव चीरागुि न इसाक शेख सव नो ८०९, वादाला पाथड  रोड, भारत 
नगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8600418786

149 ना.पुव छाया  मनोज  सुराना याट नंबर.५,िगरीश हौ सग 
सोसायटी,िदपाली नगर

सनॅकस िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9763034074

150 ना.पुव जगदीप मुरलीधर परदेशी ####### बीफ माकट, भ काली पोलीस टेशन 
खाली

इतर फुले माकट 8855857808

151 ना.पुव जमुनाबाई कारभारी सोनावणे वसंुधरा चच,इंिदरा नगर,वडाळा पाथड  
रोड,नािशक

फुल िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8390476584

152 ना.पुव जय ी िदलीप ग ड रा बी /७-६ रथच  सोसायटी इंिदरानगर 
नािशक महारा  ४२२००९

नक िव ी गुमशहाबाबा चौक 7276777312

153 ना.पुव जय ी िववेक कुलकण  
लेत नो १, बी वग, ीजय नगर आ त, 

वादाला पाथड  रोड, साईनाथ नगर, 
नािशक.

चाट भांडार
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888861677

154 ना.पुव जरीना नाजीमोि न काझी वादाला पाथड  रोड, भारतनगर, 
िशवाजीवाडी, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 7387377818

155 ना.पुव जाफर रेहमत शेख ५, िवशा दीप सो.सा, नवश ती रोड, भाभा 
नगर, नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9503638385

156 ना.पुव िजजाबाई  कोकणे मु.पो. वडाळा गाव, नािशक ४२२००६ भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7038845193

157 ना.पुव िजजाबाई नबा कदम
नो 17 नो ८६६ अिभषेक अपाटमट 

िवनय नगर इंिदरा नगर नािशक महारा  
४२२००९

भाजीपाला
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9923694344

158 ना.पुव िजजाबाई मनोहर जोशी िशवाजी वाडी, ए-२/५०, वादाला पाथड  
रोड, नािशक-६.

झगे, ब बील भारतनगर या कोप-यावर 9637522687

159 ना.पुव िजत रमेश गायकवाड
१, ओंकार अपाटमट एस नं १०६ बी/एच 
राजल मी इंिदरा नगर िसडको कॉलोनी 
नािशक महारा  ४२२००९

अंडारोल
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8308596581

160 ना.पुव िजत भीमराव पाटील 
बंगला नं १८ िज हा पिरषद कॉलनी 
इंिदरानगर नािशक िसडको कॉलनी 
महारा  ४२२००९

फळ िव े ता कृ णकांत भाजी माकट 9767993670

161 ना.पुव जीजाबाई खंडू ठाकूर ३४१६, काझीपुरा कोट, च हाटा, जुने 
नािशक

फळ िव ी फुले माकट 8626096884

अमरधाम रोड 162 ना.पुव जुबेर सा येद मजीद म छी अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

163 ना.पुव जुलेखा हुसेन पठाण बजरंग नगर, पुणे रोड, नािशक. भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8888014392

164 ना.पुव जेनुल हुसेन सा येद जुने नािशक बजरंग वाडी संताजी नगर पुना 
रोड नािशक महारा  ४२२००१

पान टल इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7507075955

165 ना.पुव जोहाराबी संदिुमया बागवान हेलाबवाडी,दधू बाझार,नािशक इतर फुले माकट 9960370078

166 ना.पुव ाने वर अ ण पाटील साईनाथ चौक, साितआसरा मंिदर मागे, 
इंिदरानगर, नािशक

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9561479758

167 ना.पुव झारार कामो न क़ुरेिश घर नो ३७८२, टाकली रोड, अ दलु गाणी 
रोड, टाकली रोड, नािशक.

िचकन,मटन अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

168 ना.पुव ठकुबाई बापू बंदरे ####### १०६,सािव ीबाई फुले नगर,वडाला 
गाव,मांिगर बाबा चौक,नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

169 ना.पुव ठकुबाई केशव जोशी नंिदनी नगर, पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9657331943

170 ना.पुव तब सुम अ तर सा येद राजीव नगर झोप ी लेखा नगर िसडको 
नािशक महारा  ४२२००९

भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9975838108

171 ना.पुव त यब बाबू शेख ८०९/१, भारतनगर, वादाला, नािशक. हंगामी भारतनगर या कोप-यावर 9271650084

172 ना.पुव तर ुम अझोदारीन स येद
सव नो ८०९, भारतनगर, बागवान ग ली, 
वादाला पाथड  रोड, नािशक-४२२००६.

गरम-मसाले भारतनगर या कोप-यावर 9922275122

173 ना.पुव तानाजी संभाजी गवळी अगर टाकळी रोड, उपनगर, नािशक, 
गांधीनगर नािशक, महारा ,४२२००६

भेळभ ा िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8698788151

174 ना.पुव ताराबाई गुलाब भांगरे रामटेकडी तपोवन, पंचवटी, नािशक. म छी गुमशहाबाबा चौक 9763552774

175 ना.पुव तारामती लहू शदे तारांगण साईट हिरओम सोसायटी जवळ 
रथ च  चौक इं  नगर नािशक

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 9823331084

176 ना.पुव ितकाराम नारायण पंगेनी लट नं ५ अ लीन अपाटमट जेलरोड 
नािशक

मोमोज/ नेक इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7030437462

177 ना.पुव तुकाराम गणपत येतमामे बार शगवे, टाकेद, बु. नािशक, महारा , 
४२२४०३

फळिव ी कृ णकांत भाजी माकट 8805261741

178 ना.पुव तुळशीराम  नागनाथ गोरे ####### वडाला पाथड  रोड , बंगला न १ , नािशक फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8698617565

179 ना.पुव तुळशीराम नागनाथ गोरे 
वडाळा पाथड  रोड, गाडगी ट बंगला, 

लाट नं.१, िसडको कॉलनी, नािशक, 
महारा , ४२२००९.

फळिव ी कृ णकांत भाजी माकट 8698617565

180 ना.पुव दगडू  ध डीराम  बोखुडे बापू बंगला, प ा अपाटमट, इंिदरा नगर 
निशक, ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9767684105
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181 ना.पुव दगुबाई मुि लाल परदेशी ####### काझी गढी,िशतळा देवी मंिदरा मागे,नािशक म छी िव ी फुले माकट

182 ना.पुव द ा मारोती माने साईनाथ अपाटमट क पत  नगर अशोक 
माग नािशक महारा

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9552924483

183 ना.पुव द ा पुजाराम बड ####### सा ुंगी डेरी,रथच  चो क,इंिदरा 
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8975916857

184 ना.पुव द ा य ध डीराम ह े ####### भगवती नगर, टाकळी रोड, नािशक इतर अमरधाम रोड 
ना यालगत

8308100540

185 ना.पुव द ू  नारायण  साळवे १२४ सुमन पे ोल पंप, पिरसर राजीव 
नगर, नािशक ४२२००९

गोटी-सोडा, भाजी-
पाला, मका

कृ णकांत भाजी माकट 9604545247

186 ना.पुव द ू  बंशीनाथ  धराडे लॉट नंबर.२४,भागीरथी संकुल ,रथच  
चो क,इंिदरानगर,नािशक

फा ट फुड िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7776897568

187 ना.पुव द ू िकसन काळे माळी ग ली खंडोबा चौक वडाळागाव 
नािशक महारा  ४२२००६

भाजीपाला/फळ कृ णकांत भाजी माकट 8856828950

188 ना.पुव दशरथ कारभारी काळे रिवशंकर माग वृषभ हॉ पटल नािशक 
महारा

फळ िव ी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9527834271

189 ना.पुव दादाराव शंकर साळवे पांडवनगरी भी मसोसायटी वडाळा पाथड  
रोड नािशक महारा  ४२२००६

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 9921820959

190 ना.पुव दामोदर नाडे ओंकार पे.IT पाक समोर 
इंिदरानगर४२२००९

पाळणा/च ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9860952434

191 ना.पुव िदनेश देजू देवािदगा न ३ जी जलाराम अ प बापू बंगलो इं ा 
नगर नािशक महारा   ४२२००२

पान टपरी गुमशहाबाबा चौक 9096344352

192 ना.पुव िदनेश वािमनाथ सग लॉट नं ३३ इनायत कॅफे जवळ सूिचत 
नगर नािशक महारा  ४२२००९

फळ िव े ता कृ णकांत भाजी माकट 9921125899

193 ना.पुव िदपक शंकर मोरे ####### एन-३१/एच-१७-१६,माताजी चौक,िवजय 
नगर,िसडको,नािशक

सनॅकस िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7798186353

194 ना.पुव िदलावर बाबािमया शाह
१४४ इंिदरा गांधी झोपडप ी नं २ िसडको 
नािशक नािशक महारा   ४२२००९

भाजीपाला /बफगोला 
िस नेबळ

इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9623537461

195 ना.पुव िदलीप िव णू पगारे 
N ३२ / P २८/6 गणेश चौक िसडको 
नािशक िसडको कॉलोनी नािशक महारा   
४२२००९

कपडे गुमशहाबाबा चौक 9404205253

196 ना.पुव दीपक काश खरोटे
काश आंबेडकरनगर पा या या 

टाकीजवळ  जेल रोड नािशक रोड 
४२२१०१

भाजीपाला
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7743883543

197 ना.पुव दीपक जग ाथ माळी 
लॉट नं. १८/२२/A/F/१०, एकल य 

िब डग, पांडवनगर, पेठेनगर, इंिदरानगर, 
नािशक, महारा , ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7219490488

198 ना.पुव दीपक सदािशव ड गरे 
आिशष पाक पाथड  रोड गजानन महाराज 
मंिदरा जवळ इंिदरानगर नािशक महारा

भाजीपाला
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9028380595

म न १ सर न २२३ / A  ११ वीस ई रो 
199 ना.पुव दीपक सुभास पातील  

म न १ सर न २२३ / A  ११ वीस ई रो 
होऊस नािशक अ बेबाहुला अंबड A S 
नािशक महारा  ४२२०१०

चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 8668923438

200 ना.पुव देिवदास अशोक उगले एच नं.४१माळी ग ली वडाळागाव नािशक 
महारा  ४२२००६

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 9637376524

201 ना.पुव देिवदास महादु कोळी नंिदनी नगर, पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 7887372431

202 ना.पुव देव िहरामण भोई ####### उमराळे, बुदकु, दडोरी, नािशक म छी िव ी फुले माकट 9420396631

203 ना.पुव नंदा  सुिनल जगताप ####### लॉट नंबर.४, ा गाडन सोसायटी,इंिदरा 
नगर,नािशक

चहा िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7775844145

204 ना.पुव न ता सिचन द दे ####### संजय गांधी नगर, नािशक फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9325959625

205 ना.पुव नवाज सलीम शाह सािव ीबाई फुले नगर, फुले नगर, वडाळा 
गाव, नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9604444962

206 ना.पुव नाजीम नािसरोि न सा येद स नो ८०९, भारत नगर, भगवान वाडी, 
वादाला पाथड  रोड, नािशक.

िचकन, मटन भारतनगर या कोप-यावर 9730683092

207 ना.पुव नाथा  सखाराम  ढवळे ेरर ोजे ट, बायरोगांथा,बापू बंगला 
जवळ ,इंिदरानगर नािशक

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8482968622

208 ना.पुव नाथाराव अ ुबा िलपाने

c/o वैशाली कुलकण , ८८८/२, यू वन 
वैभव कॉलनी, वडाळा पाथड  रोड, डे 
केअर सटर जवळ, रामनगर, नािशक, 
िसडको कॉलनी, नािशक, महारा , 
४२२००९

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

8446133373

209 ना.पुव नाना तुकाराम चहाणे ####### ि मूत  चौक, उपनगर, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9970980947

210 ना.पुव नानाजी िव णु जाधव ####### दाढेगाव, नािशक भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9860913834

211 ना.पुव नािफसाबी जावेद पजारी २७, सव नो ८०९/१, वादाला रोड, 
भारतनगर, नािशक-४२२००९.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9270615276

212 ना.पुव िनजाम रेहमान शेख सव नो ८०९, वादाला पाथड  रोड, भारत 
नगर, नािशक.

चायनीज भारतनगर या कोप-यावर 9273136722

213 ना.पुव िनजामोिदन रामजोिदन काझी ८२५/८०५, हु सनी चौक, बदामा या 
झाडाजवळ, भारतनगर, नािशक-९.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8411821819

214 ना.पुव िनतीन मधुकर कांबळे आंबेडकरवादी, पुणे रोड, िस ाथ 
हॉटेलसमोर, नािशक-४२२०११.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9730165445

215 ना.पुव िनतीन यशवंत मोतेकारी व-३०, िशवाजी वाडी, भारतनगर, नािशक. पान शॉप भारतनगर या कोप-यावर 8975746971

216 ना.पुव िनमला िव वे वर िचकनकर ####### घर  -२६, चतामणी चाल , रथच  
चौक इंिदरानगर, नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8605356689
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217 ना.पुव िनलावती पंिडतराव   लहाने 
गजरा िनसग रो.हा.मागे,गो डन पा स 
अपा.स म  वसाहत ,इंिदरा नगर 
,नािशक,गांधी उपनगर.४२२००६

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7507911942

218 ना.पुव िनलेश हरी परदेशी ####### काझी गढी, अमरधाम रोड, नािशक म छी िव ी फुले माकट 9921232134

219 ना.पुव िनवृि िभकाजी गायकवाड वडाला गाव,गणेश नगर,नािशक सनॅकस िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9890274105

220 ना.पुव िनवृ ी  लहानू आहेर गु साई रो.हाउस नं.-८, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8623821431

221 ना.पुव िनसार  अहमद  खान िशवाजी वाड़ी,िवनय नगर,नािशक सनॅकस िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9860696552

222 ना.पुव िनहाल रसूल तांबोळी हॉटेल मुगल दरबार शेजारी,दधु 
बाजार,नािशक

इतर भ कालीदधुबाजार 
गणपती मंदीर

9767109385

223 ना.पुव नीरज मोहनलाल अ वाल 
लट नं ०१ खराटे भवन जवळ तुलसी 

हॉ पटल ारका नािशक नािशक महारा  
४२२०११

फळ िव ी गुमशहाबाबा चौक 7709119750

224 ना.पुव नूरमहमद फकीरमहमद खान सािव ीबाई, फुले नगर, वडाला गाव इतर फुले माकट 9922474258

225 ना.पुव पंकज द ा य सूयवंशी ####### गजराज चौक,बुधवार पेठ, नािशक इतर अमरधाम रोड 
ना यालगत

9822527535

226 ना.पुव पंढरीनाथ जा लदर गांगुड अ र, टाकली, आिदवासी वाडा, नािशक, 
महारा -४२२००६.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9764842848

227 ना.पुव पंवीर अ वर शेख ही ५९, भारतनगर, िशवाजी वाडी, 
वादाला, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8975353392

228 ना.पुव प ाकर रामचं  देशपांडे
05, रिचत अपाटमट, ीराम चौक, 
गजानन लास, राजीव नगर, नािशक 
४२२००९

पस, िपश या िव ी कृ णकांत भाजी माकट 7767941433

229 ना.पुव पयुपार मा बहादरू बेके एफ-६, िशवानंदन आ त, गंगापूर रोड, 
नािशक-४२२००५

चायनीज गुमशहाबाबा चौक

230 ना.पुव परीगाबाई सीताराम शदे ####### भ काली पोलीस टेशन खाली भाजीपाला िव ी फुले माकट 7875766438

231 ना.पुव पवनकुमार हचलाल दबेु 5037456 6512वै  नगर, पुना रोड, नािशक फळ िव ी ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

7058091582

232 ना.पुव पावती राजू िहरे 
िहरावाडी झो पद प ी वादाला गाव नािशक 
गांधीनगर नािशक महारा   ४२२००६

ब जीपा ला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

9767586950

233 ना.पुव पावतीबाई बाबुराव क मीरे 
वडाला पाथड  रोड,C-१४, मधुसूदन पाक, 
इंिदरानगर, नािशक,महारा ,४२२००९.

फुले िव ी कृ णकांत भाजी माकट 8390601754

234 ना.पुव िपतांबर चतामण गायकवाड कपाले वर आ त, िवनय नगर, पाथड  
वडाला रोड, नािशक.

हंगामी भारतनगर या कोप-यावर 9623498873

235 ना.पुव पु पा िदपक काथवटे ####### घर नं.-३६९७, भोई ग ली, सावरकर 
चौक, नािशक

म छी िव ी फुले माकट 7276031067

236 ना.पुव क रंगनाथ कपोते ####### अ पिल जोप पि  पुलजव  कन  र  
निश

इतर जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8180804003

लॉट न.-१८, गोसावी नगर, कॅनल रोड, इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई237 ना.पुव काश िहरालाल शम ####### लॉट न.-१८, गोसावी नगर, कॅनल रोड, 
नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9762588171

238 ना.पुव काश आनंदा धाडगे 
३, योती आ त, शांती पाक, हसोबा मंिदर 
जवळ, मातो ी नगर, उपनगर, नािशक.

दधु
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9923633694

239 ना.पुव काश रघुनाथ साडे आठवडे बाजार, सोमवार पेठ, देवळाली 
गाव, नािशक.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9011002311

240 ना.पुव काश रामभाऊ फासाटे वैभव सोसायटी वसाहत, गणपती मंिदर 
मागे, गो वद नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9657134198

241 ना.पुव ितभा िशवराम नाईक
संुदरबन कॉलनी माघ से टर भुजबळ फाम 
जवळ संुदरबन कॉलनी जुना िसडको 
नािशक महारा  ४२२००९

गो ी सोडा िव े ते
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9766474243

242 ना.पुव फु ला भाकर खरात ####### िनलंबरी अपाट,राजराजे वरी 
समोर,जेलरोड,दसक, . नं.३,नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8055731100

243 ना.पुव भाकर यंकटराव खडसे 
११५ मजूर  वाडी सोसायटी वा मक नगर 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

खेळणी िव े ता
ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

9527695551

244 ना.पुव िमला रमेश वाडेकर लेत नो ४, िशवनेरी आ त, बंकर चौक, 
कथे ग ली, ारका, नािशक.

चणे, फुटाणे इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9637720707

245 ना.पुव मोद भा कर  घोडेकर भा कर घोडेकर, घोडेकर िनवास, आगर 
टाकली रोड, नािशक-६.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

8983322995

246 ना.पुव मो िम थु िस ध ####### अगर् तकिल निश फळ िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8055518092

247 ना.पुव वीण मधुकर पगारे ####### मातो ी नगर,उपनगर,नािशक च पल व बूट िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8485897308

248 ना.पुव शांत उ म बटाव शांित पाक,क ना अपारमट,घर 
नंबर.१०,उपनगर,नािशक

सनॅकस िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9028688848

249 ना.पुव शांत अनंत नाईक ए-१२, धन ी पॅराडाईज, आनंद नगर, 
उपनगर, नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9890140197

250 ना.पुव शांती गोकुळ झ बड नंिदनी नगर, पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक.

पूजेचे सािह य भारतनगर या कोप-यावर 9764703898

251 ना.पुव साद नरेश उमरोटकर
लट नं. ५ साईकृपा  अपाटमट आ हाड 

मळा वामी समथ चौक जवळ चेतना नगर 
नािशक महारा  ४२२००९

नक िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8087338591

252 ना.पुव फकीर मो हमद धोबी हाउस नो ४४, िशवाजी वाडी, वादळ रोड, 
नािशक.

ेस गुमशहाबाबा चौक 8308095864

253 ना.पुव फरजाना हबीब शेख
न-३२, फ-१/७/५, स त ुंगी चौक, 
भुजबळ, फाम जवळ, जुने िसडको, 
नािशक.

कटलरी भारतनगर या कोप-यावर 920928586
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254 ना.पुव फारा पुरी िकशोर राजाराम होमे नो ३५३७, पाठ पुरा, नािशक रोड, 
नािशक.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8796588478

255 ना.पुव फा क अ ेद काझी काझी मंझील, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, 
पंचवटी, नािशक.

दधु गुमशहाबाबा चौक

256 ना.पुव फा क फ ु ीन काझी म जीद ग ली, वादाला रोड, भारतनगर, 
नािशक.

चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 8087505093

257 ना.पुव िफरोज अ दलु रशीद पजर ल-३२, िशवाजीवाडी, वादाला पाथड  रोड, 
नािशक.

फळ भारतनगर या कोप-यावर 9762020977

258 ना.पुव फुलन  भाकर माडे ८१४/०१२१/०१७ दगु  मंिदर जवळ 
वादाला गाव नािशक ४२२००६

भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7798762181

259 ना.पुव बबनराव गोरखनाथ पाटील 

२.रा यालेस अपाटमट १००.फुटी रोड 
पाटील गाडन जवळ इंिदरानगर नािशक 
िसडको कॉलनी नािशक महारा   
४२२००९

कु फी िव े ता
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9822708644

260 ना.पुव बाबासाहेब भीमसेन काकडे राजीवगांधी वसाहत, िसडको, नािशक, 
महारा , ४२२००९

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

7721045609

261 ना.पुव बाळासाहेब गोपीनाथ कवटे ा गाडन, F.No.२०, सुदशन लॉ स 
मागे, इंिदरा नगर नािशक,महारा .

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7798812374

262 ना.पुव बाळू  िशवराम िनकुळे
आदश झोपडप ी , आदश सोसायटी, 
इंिदरा नगर जॉ गग , क जवळ , नािशक

इतर
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

263 ना.पुव बाळू बुधा राउत घर नो क-६५, िशवाजी वाडी, नंिदनी नगर, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9604045166

264 ना.पुव बेबीबाई दशरथ तपासे ####### घर नं.५८९,पंचशीलनगर,आंबेडकर 
पूत यामागे,गंजमाळ,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 9226530660

265 ना.पुव बेबीबाई मधुकर सोळसे ####### गंजमाळ,भीमवाड़ी,सहकार नगर,फुले 
माकट,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 8055619159

266 ना.पुव बेलाबाई िहरालाल भोई ####### काझी गढी,अमरधाम रोड,िशतळा देवी 
मागे,नािशक

म छी िव ी फुले माकट

267 ना.पुव भगवान गणेश जाधव अ  पो ड गरगाव ता सेनगाव ड गरगाव 
हगोली महारा    ४३१५४२

भाजीपाल िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8275404633

268 ना.पुव भागवत िव वंभर चौरे
यायाम शाळे जवळ लट नं १० जानकी 

अपाटमट आ मिव वास सोसायटी 
इंिदरानगर नािशक महारा  ४२२००९.

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9767878313

269 ना.पुव भारती वसंत जोशी नंिदनीनगर, िशवाजी वाडी, नािशक-
४२२००६.

झगे, ब बील भारतनगर या कोप-यावर 9881757764

270 ना.पुव भू बर द िनवृ ी गणेशनगर, िव ल मंिदर, वडाळागाव, 
सािहक-४२२००६.

फळ इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7522990779

271 ना.पुव मंगला िव वनाथ रोकडे क-३९, िशवाजी वाडा, नंिदनी नगर, 
वादाला रोड, नािशक.

फुल, नारळ भारतनगर या कोप-यावर 9767263764

272 ना.पुव मंगला सुनील दाते िशवाजी वाडी, वादाला पाथड  रोड, 
िवनयनगर, नािशक.

ब बील भारतनगर या कोप-यावर 9822343828272 ना.पुव मंगला सुनील दाते
िवनयनगर, नािशक.

ब बील भारतनगर या कोप-यावर 9822343828

273 ना.पुव मंदा ाने वर आ हाड घर नो ७८, ३६८, खोडे मला, इंिदरानगर, 
नािशक.

फुल अशोका माग, पखाळ 
रोड

9657257534

274 ना.पुव मंदा मनोज वाघ िशवाजी वाडी, पथारी रोड, नंिदनी नगर, 
नािशक.

गो या,िब कट भारतनगर या कोप-यावर 8888401450

275 ना.पुव मंदाबाई एकनाथ आणेराव
एन ५३, ही,जी,३१/६ पाटील नगर नािशक 
ि मूत  चौक नािशक नािशक महारा  
४२२००८

भाजीपाला
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9689289153

276 ना.पुव मंदाबाई भा कर वाघमारे वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नंिदनी 
नगर, नािशक.

चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9623463471

277 ना.पुव मकसूद मोह मद इ मैल पठाण सव नो ८०९, नागजी सकल जवळ, 
भारतनगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9130236531

278 ना.पुव म छ नाथ भागवत घोटेकर ####### घर नंबर.४०८०,बुधवार पेठ,पाटील 
ग ली,जुने नािशक,नािशक

भाजीपाला िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

279 ना.पुव मदनलाल शंकरलाल गु ता सगापूर गदन जवळ, ारका, नािशक, 
महारा -४२२०११

फळ अशोका माग, पखाळ 
रोड

9503572421

280 ना.पुव मधुकर काळु धनगर वडाळा पाथड  रोड,िशवाजी वाडी 
मागे,नंिदनी नगर झोपडप ी

पान बीडी िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9823067408

281 ना.पुव मधुकर देवराम मोरे इंिदरा नगर, नािशक ४२२००९ पस, िपश या िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9766394335

282 ना.पुव मनीषा चं कांत बािव कर रामचं  दशन सो. सा, सायखेडा रोड, 
नारायण बापू नगर, जाईल रोड, नािशक.

कटलरी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9923052506

283 ना.पुव मनोज  कुमार पा डेय एफ/ए /बी/आर.,काठे ग ली,पूना 
रोड,नािशक

फळ िव ी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7841824126

284 ना.पुव मनोज सादी ठाकुर भारत नगर, िशवाजी वाडी, ारका, िवजय 
नगर जवळ, नािशक

फळ िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9881413583

285 ना.पुव मनोज सखाराम वाघ लोकवास योजना, िशवाजी वाडी, िवनय 
नगर, नािशक

इतर 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9881265113

286 ना.पुव मनोज वसंत वाघ 
इं  नगर  १५ सैकृपा बंगलो बजरंग रो 
वादाला पाथड  रोड नािशक िसडको 
कॉलोनी नािशक महारा   ४२२००९

भाजीपाल
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9881340279

287 ना.पुव म सूर मोहमद पटेल ८०९/१, िशवाजी वाडी, भारतनगर, घर 
कुल योजना, नािशक.

हुसळ भारतनगर या कोप-यावर 8208098203

288 ना.पुव महेश शामराव तायडे हाउस नो ८, िशवाजी वाडी, िवनयनगर, 
िसडको, नािशक.

टेशनरी भारतनगर या कोप-यावर 8975938859

289 ना.पुव मातीन मनोि न काजी म नो ८०९/१, वादाला पाथड  रोड, 
भारतनगर, नािशक-६

िचकन  सटर भारतनगर या कोप-यावर 9730111163

290 ना.पुव माधुरी धमराज महाले लेत नो ४२, िशवाजी वाडी, िवनयनगर, 
नािशक.

कटलरी भारतनगर या कोप-यावर 7709303119
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291 ना.पुव मालती आनंदा माळी इंिदरा गांधी वसाहत नो २, लेखानगर, 
िसडको, नािशक.

फुल गुमशहाबाबा चौक 9623968289

292 ना.पुव मालन रामराव ढगे 
७८ राजीव नगर वसाहत लेखा नगर जवळ 
िसडको नािशक िसडको कॉलोनी नािशक 
महारा   ४२२००९

भाजीपाल
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9921568470

293 ना.पुव िमठाईलाल िभकाजी  वाकुडे ी संक प उ ान कॉलनी, साईनाथ नगर, 
इंिदरा नगर, निशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8888315543

294 ना.पुव िमथलेश िमठाईलाल   सोनकर
सिद छा नगर , वडाळा-पाथड  रोड, 
आ हाड मळा, इंिदरा नगर, नािशक 
४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9935971020

295 ना.पुव मीरा काश राउत वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नंिदनी 
नगर, नािशक.

ब बील अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

296 ना.पुव मीराबाई चतुर सोनावणे पाथड  गाव नािशक लॉट नं 54 भेळभ ा इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8623992573

297 ना.पुव मु तार गफूर शैख ०९ सािदक नगर वादाला गाव नािशक 
महारा   ४२२००६

भाजीपाला गुमशहाबाबा चौक 9372422766

298 ना.पुव मु ताज स यद र जाक वादाला रोड, िकरणा दकुानाजवळ, भारत 
नगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 7038569294

299 ना.पुव मु ा पंछा भगत कुसवा
कदम चाळ, मंुबई आ ा रोड, शिनमंिदर 
जवळ, सुिचता नगर, इंिदरानगर नािशक, 
महारा , ४२२००९

फळिव ी कृ णकांत भाजी माकट 8421771170

300 ना.पुव मुबीन अ सार शेख ११,हरे कृ णा सो.मनोहर माकट सारडा 
सकलनािशक महारा  ४२२००१

फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9371506077

301 ना.पुव मुरलीधर शंकरराव सहाणे ####### ४०१५, मोदके वर वसाहत, गाडगे 
महाराज धमशाळेजवळ,नािशक

इतर गुमशहाबाब चौक 9657439809

302 ना.पुव मुरलीधर पांडुरंग गोतरणे हाडा घरकुल ल-८०, वादाला पाथड  रोड, 
शवाजी वाडी, नािशक.

रस भारतनगर या कोप-यावर 9552459449

303 ना.पुव मो.इ वाल शैख रामोशी ग ली वडाळागाव नािशक 
महारा  ४२२००६

टू हीलर कुश स इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9822385202

304 ना.पुव मोतीलाल  पलाल  जापती
लॉट नं.३२ जवळ,कमोद 
लोअरिमल,िवनयनगर,इंिदरानगर,नािशक

भेळ भ ा, शगदाणे फुटाणे िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7665778073

305 ना.पुव मोतीलाल कैलास चौहान ६०९/२, भारत नगर, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9637514272

306 ना.पुव मोहममद समी युसूफ महेबूब नगर, वडाळा गाव, नािशक 
४२२००६

फळ िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9273245996

307 ना.पुव मोह मद युसुफ पवार महेबूब नगर, वडाळा गाव, नािशक गांधी 
नगर नािशक महारा  ४२२००६

फळ िव ी कृ णकांत भाजी माकट 92732459960

308 ना.पुव मो हमद रिफक वारसी हाउस नो १४, आरजू रेिसडे सी, बरीयातु, 
रांची, झारखंड

िचकन, मटन अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

309 ना.पुव मो द रिफक शेख दग जवळ, भारतनगर, वादाला रोड, 
नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

7276114299

310 ना.पुव मौसीन रशीद खान घर नो १३०४, खडकाळी जुना नािशक भाजीपाला िव ी फुले माकट 9075771692310 ना.पुव मौसीन रशीद खान घर नो १३०४, खडकाळी जुना नािशक भाजीपाला िव ी फुले माकट 9075771692

311 ना.पुव यमुना बाळू गोसावी
लट नं.३ रोहन अपाटमट ा  कॉलनी 

चाव क चौक इंिदरानगर िसडको कॉलनी 
नािशक महारा  ४२२००९

भाजीपाला
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9699013568

312 ना.पुव यमुना देवराम कडाले ####### समता नगर, पगुळ बाग,वडाला 
गाव,नािशक

चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9689755188

313 ना.पुव यशवंत रमेश महाजन ####### लॉट नं.-७, िनिशगंधा अ पा. टाकळी रोड, 
नािशक

कपडे िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9028182362

314 ना.पुव यशवंत केशव सपकाळे ल-९६, िशवाजी वाडी, वादाला, नािशक-
४२२००६.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9527924371

315 ना.पुव यािमन यासीन अ र २९२९  माली ग ली चौक  मांडी  नािशक  
महारा   ४२२००१

बांगडीवाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888288065

316 ना.पुव युवराज गणपत वाघ बोधलेनगर आर,टी,ओ. कॉलनी बंगला नं 
१०

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

317 ना.पुव युसुफ सुभान शेख दातार अ पा. एफ न.-९, आ ा रोड, नािशक इतर 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9673242203

318 ना.पुव रंजना अ ण   टेकाडे वनसंपदा राज  बंगला, इंिदरा नगर, 
नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9561002084

319 ना.पुव रंजना शरद िवधाते ३३८८, चावता, देवी मंिदर समोर, बुधवार 
पेठ, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9765394133

320 ना.पुव रंजना द ा य कदम ####### बजरंग वाड़ी,िस ाथ हॉटेल,पूना 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 9765123373

321 ना.पुव रऊफ यासीन तांबट ####### ३५४०,पठाणपुरा,जुना नािशक िसजनल व तू िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9271934579

322 ना.पुव रघुनाथ मुरलीधर ना हेरे सुिच ा नगर, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9922323525

323 ना.पुव रजनी सुरेश जाजीट ####### लॉक न.-२, घर न.-३, उपनगर, नािशक भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7744081116

324 ना.पुव र नदीप प ाकर देशपांडे
लट नं.१०४, दीप योती कलश हौस ग 

सोसायटी, ीराम चौक, इंिदरानगर, 
नािशक, महारा , ४२२००९

बग िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9960118877

325 ना.पुव र ना कैलास च हाण 
मा ती मंिदर मागे,३७१८, पंिडत 
ज हारलाल नगर, मोठा मातंग वाडा, 
ारका, नािशक.

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

9130188710

326 ना.पुव रिफक िभकन  शैख इंिदरागांधी वसाहत न.२ लेखा नगर जुना 
िसडको नािशक ४२२००९

मटण शॉप इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7775851822

327 ना.पुव रमेश यशवंत शेवाळे लॉट नो ४९/५२, ए वग, पांडवनगरी, 
इंिदरानगर, नािशक-४२२००९.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9372574067
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

328 ना.पुव रशीद आिसफ शेख लेत नो २३, िवशाल दीप सो.सा, भाभा 
नगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9423476282

329 ना.पुव राकेश स भिसग दिहया मातो ी नगर, भारती पाक, लेत नो ८०, 
उपनगर, नािशक.

कपडा जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8087020002

330 ना.पुव राजाभाऊ अंकुश  अध पुरे 
मनोरथ िवहार जवळ, आ मिव वास 
सोसायटी, इंिदरा नगर, नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8308224735

331 ना.पुव राजीयाबी अ दलु रशीद खान ####### घर नो १३०८, खडकाळी जुना नािशक भाजीपाला िव ी फुले माकट 9075771692

332 ना.पुव राजू रामरतन आचाय 
िब ड ग नं ९. लट नं १२ पाटील गाडन 
इंिदरानगर पोलीस टेशन जवळ चाव क 
चौक इंिदरानगर नािशक महारा

नक िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9225864063

333 ना.पुव राजूबाई नंदकुमार बागुल सािव ीबाई फुले नगर वडाला गाव नािशक 
महारा  ४२२००६

भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 8928061345

334 ना.पुव राज पंढरीनाथ कानडे ####### घर नंबर.३४५१,च हाटा,आझाद 
चौक,नािशक

भाजीपाला िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

9960771612

335 ना.पुव राज बाबूराव आ हाड वैशाली अपाटमट वैशाली पाक  टाकले 
नगर नािशक

चहा िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

7775853340

336 ना.पुव राज ल मन पवार 
लट नं १६ कलावैभव अपाटमट नािशक 

पुणे रोड आंबेडकर वाडी गाय ी नगर 
नािशक महारा  ४२२१०१

अगरब ी /पूजेचे 
सािह य

गुमशहाबाबा चौक 9011276800

337 ना.पुव राजेश अर वद दे मांकार ####### राजसारथी सोसायटी फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888875566

338 ना.पुव राजेश मा ती काळघुगे ####### लॉट नं.-१, महा  कॉलनी, इंिदरा नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8087885069

339 ना.पुव राझी झ इ मैल शैख 
लाय स लूब रोिहदास नगर गणेश गावडे 
रोड मुलंुड वे ट S . O  मंुबई महारा   
४०००८०

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

9881147863

340 ना.पुव रािबन ई मा ली मगर 
योती टकचर एल टी डी गे ट हाउस ,१४ 

मागशीप सटर िसडको ऑफीस मागे 
िसडको नािसक महारा  ४२२००९

चायनीज
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888619231

341 ना.पुव राम ब चन गरम कूक नगर, ंत राम सहाय, 
मानकापूर, ग डा, उ र देश-२७१३१२.

भाजीपाला अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

342 ना.पुव रामचं फकीरा मोरे ####### जगताप वाडी, वारबाबा नगर, सकाळ 
पेपर मागे, सातपूर, निशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9552816748

343 ना.पुव रामदास गोकुळ मरवट ३४६९, काझी पुरा, नािशक भाजीपाला िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

8888675251

344 ना.पुव रामदास सुधाकर काथवटे ####### आझाद चौक,घर नंबर.३५८८,जुने 
नािशक,नािशक

म छी िव ी फुले माकट 9273423099

345 ना.पुव रामदास नागो भोई 
युिध टर गणसं था वडाळा पाथड  रोड 
पांडव नागरी नािशक महारा  ४२२००९

चने फुटाने कृ णकांत भाजी माकट 9960362210
पांडव नागरी नािशक महारा  ४२२००९

346 ना.पुव रामदास सदािशव आमटे गती अ पा. लॉट नं.-१, इंिदरा नगर, कला 
नगर, नािशक

चहा िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9922318967

347 ना.पुव रामराम  मारोतराव  बोरह े 
P.No. २१, सव नं. १०९, मधुकोस 
सोसायटी, वडाळा-पाथड  रोड, इंिदरा नगर, 
नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7507438232

348 ना.पुव राहुल कुणाल जाधव हनुमान हे पाल, लॉट नो ४, िवनयनगर, 
नािशक-४२२००९.

फळ िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7709459377

349 ना.पुव राहुल िहरामण साळवे कुसुम मुत , इंिदरा नगर, उपनगर, नािशक म छी िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9960461573

350 ना.पुव िरजवान मोहमंद शेख ####### आ पाली नगर, कॅनल रोड, नािशक फळ िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9373981252

351 ना.पुव िरझवाना रजीउ ला अ सारी िशवाजी वाडी, वादाला रोड, भारतनगर, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9960810456

352 ना.पुव पाली  रमेश  बो डे जनगौरव सोसायटी, पांडव नागरी, वडाळा-
पाथड  रोड, नािशक

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9011315924

353 ना.पुव पाली रमेश तेजाळे 
लट ए/एफ/८ (डी), वसंुधरा सो. एस. 

नं..८८९/१/३, ल. ५+६, नािशक, 
महारा ,४२२००१

भाजीपाला
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9822493489

354 ना.पुव रेखा ल मण पाटील 
पांडवनगरी स ाट वीट इंिदरा नगर एफ नं 
a/5/9 भी म ५७/६० पांडवनगरी पाथड  
रोड नािशक महारा

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

8605431915

355 ना.पुव रेखा अशोक देसले ४७२, झोडगे, मालेगाव-४२३२०७. काधुरे िव ी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8657834633

356 ना.पुव रे मा णी ीण काझी नंिदनी नगर, पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक.

झगे, ब बील भारतनगर या कोप-यावर 8411821819

357 ना.पुव रोशन रघुनाथ गांगुड िवरगाव, 
सटाणा,नािशक,महारा ,४२३३०१

पावभाजी कृ णकांत भाजी माकट 8007392514

358 ना.पुव रोिहत याम ठाकूर परशुराम पुिरया माग-०११, अ, पंचवटी 
कारंजा, नािशक

फा ट फुड िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8484875119

359 ना.पुव रौफ रशीद शेख वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, 
भारतनगर, नािशक.

गेरेज भारतनगर या कोप-यावर 7040526313

360 ना.पुव ल मी अिनल   डोळस
ी वामन बळीराम याकुले, F.No. २१, 

पंकज २ सोसायटी, इंिदरा नगर नािशक 
४२२००९

चहा कृ णकांत भाजी माकट 9689870268

361 ना.पुव लता िव णू राउत ितभा अ त, समता नगर, भाभा नगर, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9075758441

362 ना.पुव लिलता काश िशरसाठ लॉट नो १,िवनयनगर, पाथड  रोड, 
िशरसाठ चाळ, नािशक.

कटलरी भारतनगर या कोप-यावर 7387652838
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363 ना.पुव लीलाबाई िहरा परदेशी काझी गढी, शीतला देवी मंिदर मागे, 
अमरधाम रोड, नािशक

म छी िव ी फुले माकट 9921232134

364 ना.पुव लोलारखनाथ  रंगनाथ पांडे मृती भवन , जी वै  नगर , पुन रोड , 
नािशक

इतर ॅ टर हाऊस, जुना 
मानुर र ता

9096172710

365 ना.पुव वंदना राजू गायकवाड ३०६३, वझरे रोड, चौक मंडी, जुने 
नािशक, नािशक.

भाजीपाला अमरधाम रोड 
ना यालगत

9373246782

366 ना.पुव वंदना जगदीश वाडीले १,गोवधन पाक,वडाळा,पाथड  रोड,पाणी 
टाकी,इंिदरा नगर

भेळ भ ा, शगदाणे फुटाणे िव ीइंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8055182540

367 ना.पुव वंदना भाकर  आपसू दे W२५ िवजय चौक, फुले नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक ४२२००३

हुसळ ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

9405403303

368 ना.पुव व सलाबाई मधुकर वा हारे वद नो ६४, िशवाजीवाडी, पाथड  रोड, 
नािशक-४२२००९.

िकरकोळ िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9011537735

369 ना.पुव विनता भा कर बडदे िहरवे नगर, समथ सोसायटी, वडाळा 
पाथड  रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9623003797

370 ना.पुव विहदा रिफक शेख ८०९, भारत नगर, नुरानी ग ली, वादाला, 
नािशक.

चपल गुमशहाबाबा चौक 9527142095

371 ना.पुव विहदा सलीम बागवान घर न.- ११७६, भ काली ठाकरे रोड, 
नािशक

इतर फुले माकट 9975382969

372 ना.पुव वािसम जावेद खान ०३, िवराट पाक, इंिदरा नगर रोड, 
इंिदरानगर, िसडको, नािशक.

िचकन, मटन इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

976618199

373 ना.पुव िवकार अहमद 
असलम

शेख २३, िवशाल दीप सोसायटी, नवश ती 
चौक, भाभा नगर, नािशक.

भाजीपाला िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9960464007

374 ना.पुव िवकास अशोक गुबाडे ####### िशवाजी वाड़ी,वडाला पाथड  रोड,िवनय 
नगर,नािशक

चहा िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9130133704

375 ना.पुव िवजय  पुनाजी बोरसे #######
नािशक पूना रोड,बोधले 
नगर,आर.टी.ओ.कॉलनी शेजारी,सयोग 
नगर,नािशक

चहा िव ी
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9860271999

376 ना.पुव िवजय साहेबराव जाधव ####### वडाला पाथड  रोड,िशवाजी वाड़ी,नािशक इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9421414303

377 ना.पुव िव ल पांडुरंग गाडेकर आ पाली नगर,कॅनल रोड,उपनगर 
रोड,नािशक

च पल व बूट िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8177880781

378 ना.पुव िवनोद मुरलीधर जाधव 
तलाठी ऑफीस जवळ, आंबेडकर चौक, 
राजवाडा, वडाळागाव, नािशक, महारा , 
४२२००६

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9850825337

379 ना.पुव िवमल मािणकराव ठाकरे 
N-८. C-२/३/२, िस े वर मंिदर, 
िस े वर चौक, िसडको, 
नािशक,महारा ,४२२००९

हुसळ/भाजीपाला कृ णकांत भाजी माकट 8421067345

380 ना.पुव िवमल जग ाथ लीलके िशवाजी वाडी, पथारी रोड, नंिदनी नगर, 
नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 8888401450

381 ना.पुव िवलास िकसनराव रनबाबळे अशोका माग, वद िवनायक नगर, ारका 
कोनर, नािशक.

फळ िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

8390881754

382 ना.पुव वृषाली िदपक रणिपसे ####### परदेशी वाडा, मीरा दातार दग  जवळ, 
कथडा, नािशक

भाजीपाला िव ी अमरधाम रोड 
ना यालगत

8007162671382 ना.पुव वृषाली िदपक रणिपसे #######
कथडा, नािशक

भाजीपाला िव ी
ना यालगत

8007162671

383 ना.पुव वैशाली  बापू  पाटील कुशल पाटील, सैिनक सलून, आनंद 
संकुल, िवनय नगर, नािशक

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9420830556

384 ना.पुव वैशाली मदन खैरनार ४९, सािव ी बाई फुले नगर, वडाळागाव, 
नािशक.

टपरी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9168341692

385 ना.पुव वैशाली राज देवडे पांडवनगरी,लोकसंघ A wing, Flat no.1 भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9766242311

386 ना.पुव दाराका सदािशव ड गरे 
लट नं.०३, आिशष पाक, इंिदरा नगर, 

मिहला बँक समोर, नािशक, 
महारा ,४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9921080778

387 ना.पुव शकंुतला अशोक आहेर घर नो १६०, भीमश ती नगर, आगर 
टाकळी, टाकळी रोड, नािशक-६

हुसळ,शगदाणे भारतनगर या कोप-यावर 7507901606

388 ना.पुव शकंुतला नारायण डो झाके ####### राजगृह बंगलो. क पत  नगर,  अशोका 
माग, नािशक

भाजीपाला िव ी अशोका माग, पखाळ 
रोड

9850648070

389 ना.पुव शिफक शाबुि न तांबोळी २९३० चौक मंडई मिदना जुवेलेर नािशक 
महारा   ४२२००१

सेवेई आिण तोस भारतनगर या कोप-यावर 9623472392

390 ना.पुव शबाना इ बाल अ सारी वादाला पाथड  रोड, िशवाजी वाडी, नंिदनी 
नगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9665024751

391 ना.पुव शबेरा फा क शेख भारत नगर नुरानी ग ली नािशक वादाला 
नािशक महारा    ४२२००६

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9168292377

392 ना.पुव श बीर मदन शहा ७५,मांिगर बाबा चौक,सािव ीबाई फुले 
नगर,वडाला गाव,नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9805816452

393 ना.पुव शमीम स ार शेख ####### गोसावी मळा, म नगर, उपनगर, नािशक खा पदाथ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9762253134

394 ना.पुव शमीम गाणी बागवान सव नो ८०९/१/२, भारतनगर, िशवाजी 
वाडी, वादाला, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8087201056

395 ना.पुव शमीम इ बाल शेख बागवान ग ली, भारत नगर, नािशक. िकरकोळ िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9730622925

396 ना.पुव शरद मा ती लांडगे भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9850160224

397 ना.पुव शरीफ रशीद खान ८०९/१, भारत नगर, वादाला, नािशक. फुल भारतनगर या कोप-यावर 985087805

398 ना.पुव श क 
मो हा द

अनीफ स यद घर नो ३७८०, िशवनेरी नगर, टाकली रोड, 
ारका, नािशक.

पान शोप इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7767939235

399 ना.पुव शशांक शंकराव देशमुख म नो १०, काश हौ सग सो.सा, खोडदे 
नगर, उपनगर, नािशक.

भाजीपाला जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9675576426

400 ना.पुव शिशकला शंकरराव साळी ####### ३७८०, िशवनेरी नगर, टाकळी फाटा, 
नािशक

चहा िव ी िशवनेरी चौक, 
कथडारोड

9890814388
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401 ना.पुव शिशकांत िवनायक सातिदवे आंबेडकरवादी, पुणे रोड, िस ाथ 
हॉटेलसमोर, नािशक-४२२०११.

पानटपरी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

976756263

402 ना.पुव शहनवाज हबीब खािटक न-३२ फ-१/७/५, स त ुंगी चौक, िसडको, 
नािशक.

िचकन,मटन गुमशहाबाबा चौक 9960948182

403 ना.पुव शहाजहा कासीम खान घर नो ३०४६, जुना कठडा, िशवाजी चौक, 
टाकली रोड, नािशक.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9423079426

404 ना.पुव शांता अ युत दाभाडे 
एच.नं.२१/१अ/१२, रंगरेज मला, 
आंगन भा सोसायटी मागे, राम नगर, 
इंिदरा नगर, नािशक,महारा  ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9623733076

405 ना.पुव शांताराम बाबुराव पगारे
शौप नं. ८ रोयाल कॉम ले स बेसमट 
इंिदरानगर रथच  नािशक ,िसडको 
कॉलनी महारा  ४२२००९

भाजीपाला िस नेबल
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888762590

406 ना.पुव िशवाजी धमू िवधाते 

लॉट बो १४/१५ अशोक नगर रोड 
सावरकर नगर य नगर सातपूर नािशक 
इंदु ील ए तते नािशक महारा   
४२२००७

भाजीपाल
अशोका माग, पखाळ 
रोड

8605352269

407 ना.पुव शीलाबाई  िहरामण साळवे ####### वडाला नाका,नाकसन नगर,पूना 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट

408 ना.पुव शेख अफरोज शेख कदीर लॉट नो ८२१, तनवी सो.सा जवळ, पखाल 
रोड, ारका, नािशक.

भाजीपाला गुमशहाबाबा चौक 7875168452

409 ना.पुव शेख सािदक अिनस कुरेशी होम नो ३८९२, सा येद जुनेरी गाडी, 
नै वदापुरा, नािशक.

िचकन, मटन इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9921077486

410 ना.पुव शेखर िव ल इंगळे िशवाजी नगर मागे, नािशक पुणे रोड, 
नािशक-६.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

7769978218

411 ना.पुव शैलेश शा तलाल पारख साईधाम लट नं ८ रामचं  नगर पांडव 
नगरी नािशक

पान  टाल इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9834031008

412 ना.पुव शोभा रामदास पाईकराव कांदा बटाटा भवन, ारका,नािशक भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9765643256

413 ना.पुव शोभा द ू िनकुळे १२६, िशवाजी वाडी, वादाला, नािशक. भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9822343828

414 ना.पुव शोभाबाई नारायण जाधव राजीवनगर वसाहत, िसडको कॉलोनी, 
नािशक.

भाजीपाला गुमशहाबाबा चौक 8087543787

415 ना.पुव शोहेब उ मान स यद िशवाजीवाडी, वादाला रोड, भारतनगर, 
नािशक.

मासे भारतनगर या कोप-यावर 9226157329

416 ना.पुव ीधर  िशवा पा  मुलीया गजानन अ पा. ती िनया रोड,नािशक पान बीडी िव ी ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

9970053644

417 ना.पुव संगीता पंिडत   ड गरे 
बजरंग सोसायटी P.No.१, राजसारथी 
हौ,सो. गोड िग ट बंगला नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 7038845193

418 ना.पुव संगीता बंडू   इंगले मोठा राजवाडा,चौक मंडई,जुने नािशक चहा िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9371750056

419 ना.पुव संगीता संजय वाजे
रंगरेज मळा,राजसारथी 

कटलरी कृ णकांत भाजी माकट 9860101566419 ना.पुव संगीता संजय वाजे
रंगरेज मळा,राजसारथी 
मागेइंिदरानगर,नािशक, महारा  ४२२१०३

कटलरी कृ णकांत भाजी माकट 9860101566

420 ना.पुव संगीता कैलाश अविचते मे बूब नगर वादलागाव नािशक गांधी 
उपनगर नािशक महारा   ४२२००६

भाजीपाला जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8975227148

421 ना.पुव संजय नागो भोई 

व लभ हौस ग सोसायटी A वग ४५/४८ 
लट नं ९ वडाळा पाथड  रोड राणे नगर 

पांडव नगरीनािशक िसडको कॉलनी 
महारा  ४२२००९

चणे/शगदाणे
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8888139644

422 ना.पुव संजय ध डीबा   दाभाडे
बंगला नं. ३, पेठे नगर रोड, नाना नाणी 
पाक जवळ, इंिदरा नगर, नािशक ४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9545140701

423 ना.पुव संजय देिवदास बोरसे 
लाट नं. १७५, सिद छा नगर, िसमे स 

व ती जवळ, इंिदरा नगर, िसडको, 
नािशक, महारा , ४२२००९

शगा िव ी कृ णकांत भाजी माकट 9730181307

424 ना.पुव संजय रामदास सोपे घर न ३७८० टाकली रोड भगवती रोड 
नािशक महारा    ४२२००१

म ची िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9850827165

425 ना.पुव संजय िव ल बारगजे ####### ११-अ, ीलता अ पा. अमृतर न नगर, 
काठे ग ली, ारका, नािशक

भाजीपाला िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9823450800

426 ना.पुव संजय भाऊराव भगत इंिदरा नगर, आदश सोसायटी,िसटी गाडन 
शेजारी

भेळ भ ा, शगदाणे फुटाणे िव ीइंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8554884323

427 ना.पुव संतोष शेषराव मोरे
म नं ८४६ नािशक पुणे रोड िवजय 

हौ सग सोसायटी जवळ नािशक रोड 
नािशक महारा  ४२२०११

भाजीपाला/रसवंती
िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9822703571

428 ना.पुव संतोष भा कर वाघ नळे मळा,चाव क चो क,इंिदरा 
नगर,नािशक

पान बीडी िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9970398020

429 ना.पुव संतोष रमेश अव लकर नंिदनीनगर, िशवाजीवाडी, नािशक-
४२२००६.

पोपकोन भारतनगर या कोप-यावर 7776980994

430 ना.पुव संिदप मुरलीधर परदेशी शाहीम जतसमोर,महा माफुले 
माकटजवळ,भ .पोिलस टेशनसमोर.

भाजीपाला िव ी फुले माकट 8623094039

431 ना.पुव संिदप बाबुराव भोये िशवाजी रोड, महाला ग ली, पाथड  रोड, 
नािशक.

म छी भारतनगर या कोप-यावर 7447827374

432 ना.पुव संदीप हाद िमसाळ जाधव चाळ नवनाथ नगर पेठ रोड पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

हुसळ/भाजीपाला ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

8805531117

433 ना.पुव संदीप अशोक वाघ ####### अिनशासोसा.घर न.-२, िसटीकेअर 
हॉ पटलशेजारी, नािशक पुनारोड.

भाजीपाला िव ी ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

8698313429

434 ना.पुव संभाजी दगडू गवळी
समता नगर िशवाजी नगर टाकली रोड 
नािशक ६,नािशक गांधी उपनगर महारा  
४२२००६

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड
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435 ना.पुव सकुबाई नामदेव गांगुड आदश सो.सा. जवळ, इंिदरा नगर, नािशक. भेलभ ा इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9623982518

436 ना.पुव सिचन सुरेश गोरे ####### गांधीनगर,रामदास वामीनगर,हिरकंुजअपा,
घ.नं.६,आगरटाकलीरोड

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9850850753

437 ना.पुव सिचन रंजन थोरात ####### लॉक नं.-४, घर न.-१४, सधी कॉलनी, 
उपनगर, नािशक

म छी िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8975345749

438 ना.पुव सतीश भाकर लासुरे
शांती पाक,ए वग याट नंबर.४,गजानन 
महाराज मंिदर रोड,नािशक

चहा िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9657569641

439 ना.पुव स य काश कैलाश चावान वडाळा गावठाण, वडाळा, नािशक 
४२२००६

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9552971383

440 ना.पुव स ाम अ लम शेख म नो ११५, भारतनगर, िवनयनगर, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 7350400586

441 ना.पुव सिफया रौफ शेख घर नो १३४४, बक पोलीस टेशन 
मागे,खा कली, नािशक.

भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7038172275

442 ना.पुव समशेर इ माईल   म यार 
F.No.३४२/१०५, एनराज, सारथ, रंगारी 
मळा, इंिदरा नगर नािशक ४२२००६

बांग ा कृ णकांत भाजी माकट 9075991884

443 ना.पुव समाधान पोपट िशलावट
घर नं c-३५ भोसला िमिलटरी कुल 
रा भूमी नािशक नािशक महारा  
४२२००५

नक िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7216565359

444 ना.पुव समाधान िभका हासळकर ####### ५, साई समथ रो. हाउस, िस े वर नगर, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9850447016

445 ना.पुव समीर रहीम खान 
िवजय रोयाल बी-११ अशोका कूल या 
पाठीमागे ,आकशा कॉलनी खोडे नगर 
वडाळा नािशक महारा

कटलरी/कॉ मेिट स
ि कोणी गाडन, 
तपोवनरोड

9822770180

446 ना.पुव समीर अ दलु अजीज देशमुख मिदना-ए, फळात नो १०, मिदना चौक, 
मंुबई-आ ा रोड, नािशक.

िचकन,मटन िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9158786333

447 ना.पुव स ाट राजू द दे
पंचशील नगर बी एच िशवाजी नगर 
नािशक पुना रोड नािशक गांधी-उपनगर 
महारा  ४२२००६

पान टल
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8788583443

448 ना.पुव सरला  मंगल भोई ####### िशतळा देवी मागे,कथडा,जुने नािशक म छी िव ी फुले माकट 9921861754

449 ना.पुव सरला रोिनत स चे ६४२, खंडेराव मंिदर चाळ, पंचशील नगर, 
नािशक.

भाजीपाला गुमशहाबाबा चौक 9503662321

450 ना.पुव सर वती उमराव वाकुडे लट नं. ३ ओम िन चं  -B िवनय नगर 
नािशक महारा

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9822820386

451 ना.पुव सिरता सुभाष पटेल १०, ी र न आ त, उ ान कॉलोनी, जॉ गग 
ेक जवळ, इंिदरा नगर, नािशक.

चाट भांडार इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9404605343

452 ना.पुव सलाहु ीन हुसैन बागवान ३४  संजारी माग वादलागाव नािशक 
वादाला महारा  ४२२००६

फळ भारतनगर या कोप-यावर 9762349241

453 ना.पुव सलीम हुसेन शेख ३७३६, मुलतान मुणारा जवळा,जुने 
नािशक, निशक.

िचकन अमरधाम रोड 
ना यालगत

9370511138

घर मांक. १०४ , इंिदरा गांधी न - २ , इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई454 ना.पुव सलीम बाबािमया शाहा ####### घर मांक. १०४ , इंिदरा गांधी न - २ , 
लेखानगर िसडको

फळ िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9527304932

455 ना.पुव सांडूिमया अमनजी बागवान ####### हेलबावडी म जद मागे, दधू बाजार, 
नािशक

फळ िव ी फुले माकट 9960370078

456 ना.पुव साजीद हसन शेख वादाला पाथड  रोड, नंिदनी नगर, िशवाजी 
वाडी, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9850225985

457 ना.पुव सािफयाबाई पापािमया बागवान घर नं.-३२३६, गोकुळ चाळ, बागवानपुरा, 
नािशक

फळ िव ी गुमशहाबाबा चौक

458 ना.पुव सािव ी आलाट बम
लॉटनं २,३,४ िव णू कंस ण क पत  

नगर अशोक शाळा जवळ वडाळा िशवार 
नािशक महारा  ४२२१०१

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

9689478262

459 ना.पुव सािव ी राजेश तेलंग 
बजरंग वाडी नािशक पुणे रोड शनी मंिदर 
जवळ ारका नािशक नािशक महारा  
४२२०११

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

8856948466

460 ना.पुव िस े वर िवजय रणशूर
ध मचौक जगताप वाडी वार बाबा नगर 
सातपूर अशोक नगर नािशक महारा  
४२२०१२

चहा िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9075112815

461 ना.पुव िसराज हसन इनामदार 
न ८४ वादाला गाव मेहबूब नगर इं  नगर 
ि मूत  चो क नािशक महारा    ४२२००८

चहा िव ी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8796944687

462 ना.पुव िसराज िसकंदर पठाण हाडा कीम, वै णवी िमल जवळ, िशवाजी 
वाडी, नंिदनी नगर, नािशक..

िकराणा टोअर भारतनगर या कोप-यावर 9834966952

463 ना.पुव सीताबाई शांताराम जाधव 
आ पाली नगर कॅनल रोड उपनगर गांधी 
उपनगर नािशक  महारा    ४२२००६

भाजीप ला
जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

8806540250

464 ना.पुव सीताबाई ल मण कबाड़े १८६५, िमक नगर,६० फूटी 
रोड,गंजमाळ,नािशक

भाजीपाला िव ी फुले माकट 9890325722

465 ना.पुव सुखदेव भा कर थोरात 418 06521844काझी गढी, कंुभार वाडा, नािशक इतर अमरधाम रोड 
ना यालगत

8928470553

466 ना.पुव सुदाम  बाबूलाल  गजरे ####### धमवीर संभाजी चौक, जुने नािशक म छी िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9763606344

467 ना.पुव सुदाम िसतारा धबडगे रंगरेज मळा, कलावती मंिदर जवळ, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8626017742

468 ना.पुव सुधीर तुकाराम िनकंुभ ####### मातृकृपा साद हौ सगसोसा, रामदास 
वामीनगर, गांधीनगर, नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9421506175

469 ना.पुव सुधीर एकनाथ िपतृभ त 
ी कृ णा मंिदर जवळ, गणेश पाक, सधी 

कॉलोनी रोड, घर ण१५६४/३, मालेगाव, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9545103001
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470 ना.पुव सुिनता चं कांत पाटील 
लॉट नं. १६०, सिद छानगर, चेतनानगर, 

नािशक, िसडको कॉलनी, महारा , 
४२२००९

नेक चहा िव ी गुमशहाबाबा चौक 8007229038

471 ना.पुव सुिनता िकरण आरजे ####### लॉक न.-६, घर न.-२९, उपनगर कॉलनी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9422702278

472 ना.पुव सुिनता रमेश   घनसावंत राजीव नगर वसाहत िसडको, नािशक 
४२२००९

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 9922923822

473 ना.पुव सुिनता संजय भालेराव ना सेवा नगर, वादलानाका, नािशक, 
महारा -४२२००१.

चहा िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7744993446

474 ना.पुव सुिनल मधुकर आिहरे _ भाजीपाला /हंगामी कृ णकांत भाजी माकट 8805302673

475 ना.पुव सुनील मािणकराव राऊत घ. .एन -३२ -एच-१-२५/४, कामगार 
हॉ पटलजवळ, जुनेिसडको.

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9595409214

476 ना.पुव सुनील देव मंडल ####### इंिदरा गांधी वसाहत मांक.-२, लेखा 
नगर, जुने नािशक, नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9370057878

477 ना.पुव सुफीयान सिलम बागवान 
घर न ८१३ राहुल नगर टाकली रोड अगर 
टाकली रोड नािशक गांधी उपनगर नािशक 
महारा    ४२२००६

भाजीपाला
अशोका माग, पखाळ 
रोड

7350702271

478 ना.पुव सुफीयान उ मान शेख वादाला पाथड  रोड, िवनयनगर, 
भारतनगर, नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8421840898

479 ना.पुव सुभाष सबाबुराव कवडे हािगरी बंगला , िवनय नगर, नािशक भारतनगर या कोप-यावर 7058392694

480 ना.पुव सुभाष भानुदास िहवाळे ####### िस/ ७;राजीव नगर झोपडप ी नािशक  
मगीर बाबा मंदीर समोर नािशक

इतर इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9763019499

481 ना.पुव सुमन मदनराव फासाटे मालकंस अपाटमट,राजे छ पती 
चौक,कला नगर,इंिदरा नगर

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9765487978

482 ना.पुव सुमन महादेव  िनचाळ घर नं. ५७, सािव ीबाईफुले  नगर, वडाळा 
गाव, नािशक ४२२००६

भाजी-पाला कृ णकांत भाजी माकट 8390409574

483 ना.पुव सुमन तुकाराम सातिदवे न-९, िज-१/२८/१, ताप नगर, औदुंबर 
टोप, नवीन िसडको, नािशक.

फुल अशोका माग, पखाळ 
रोड

8888129923

484 ना.पुव सुरेखा सुरेश लभडे एन १/१७६,िशवाजी चौक जुना िसडको 
एन/आर शनी मंिदर४२२००९

फळ िव ी/भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

485 ना.पुव सुरेश रंगनाथ भोये इ ल  नगर्,िहरवे नगर्,वदल र ,निश चहा िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9960480015

486 ना.पुव सुरेश उ फत सघ राठोड ####### ३८९२, नानावली, संभाजी चौक, नािशक फळ िव ी 100 फुटी 
रोड,ितगरािनया रोड

9561018214

487 ना.पुव सुयकांत मािणकराव राऊत
३२/१/२५/४, गोपाल कृ ण चौक 
ई.एस.आई ई हॉ पटल जवळ िसडको 
नािशक महारा  ४२२००९

बफ गोळा गुमशहाबाबा चौक 9011455274

488 ना.पुव सुर कुमार ितवारी िबगाहीया पो त ब युर अ लाहाबाद उ र 
देश  २२१५०८

फळ िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9156887865

489 ना.पुव सुवण कांतीराम कराड ####### १७/८, राजसाथ  सोसायटी, इंिदरा नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 9270404077

सुिवचार हॉ पटल शेजारी,गणेश बाबा 490 ना.पुव सुिशला रघुनाथ िशरसाठ ####### सुिवचार हॉ पटल शेजारी,गणेश बाबा 
नगर, ारका,नािशक

भाजीपाला िव ी भारतनगर या कोप-यावर 7385024021

491 ना.पुव सुशीला अशोक पवार 
लट नं.९ अ याय अपाटमट नवश ती 

चौक भाबा नगर नािशक महारा  
४२२०११

कांदा बटाटे/मसाले
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7057897929

492 ना.पुव सुशीला धमराज महाले ड-८१, वादाला पाथड  रोड, भारतनगर, 
नािशक.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 9637522687

493 ना.पुव सोनू मदनलाल, िसस द, वािलयर, म य देश-
४७४००६.

चाट भांडार िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

7720940806

494 ना.पुव सोनू गे लाल खरे रामवाडी, तलेनगर, ढोमसे चाळ, नािशक, 
महारा -४२२००३.

भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

8055628656

495 ना.पुव सोपान सोनाजी घुगे आ पाली झोपडप ी, कॅनल रोड, उपनगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

496 ना.पुव सोमनाथ नामदेव शेलार लॉट नं.३१/३५, .नं.८.ए, वग अजुन 
सोसा,पांडवनगरी,इंिदरानगर.

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9527799091

497 ना.पुव सोमनाथ अशोकराव कदम ####### राजसारथी हौ सग सोसायटी सी - ३१९, 
इंिदरा नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

7040556131

498 ना.पुव सोमनाथ रामभाऊ बटाव 
वसंत िनवास, डायमंड रो हाउस,िहवळे 
वाडी, गोरेवाडी, 
नािशकरोड,नािशक,महारा , ४२२१०१

च पल बूट दु ती
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

9763110807

499 ना.पुव सोमनाथ अशोकराव कदम 
न C ३/9 ी राजसारथी सो इं ा नगर 
नािशक िसडको कॉलोनी नािशक महारा   
४२२००९

कटलरी
इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8847792582

500 ना.पुव सोमनाथ पांडुरंग गोतारणे सोहळा मंगल काय लय समोर, िशवाजी 
वाडी, नंिदनी नगर, नािशक.

गेरेज भारतनगर या कोप-यावर 7773936653

501 ना.पुव सोमनाथ सीताराम शेवरे ####### म हार खान गेट, गंगापूर रोड, नािशक चहा िव ी िरलाय स 
मॉल,िशवाजीनगर द

9767166617

502 ना.पुव नेह मोहन महाले ३८, आ पाली नगर झो पा प ी, कनोल 
रोड, उपनगर, नािशक.

फुल गुमशहाबाबा चौक 9130389285

503 ना.पुव हजारा त येब बागवान
सव नो ८०९/१, वादाला पाथड  रोड, 
बागवान ग ली, भारतनगर, नािशक-
४२२००६.

भाजीपाला भारतनगर या कोप-यावर 8308061160

504 ना.पुव ह न करीम शेख िशवाजीवाडी, वादाला रोड, भारतनगर, 
नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर 9156629904

505 ना.पुव हर रामवडाई भगत ०६, ीगणेश अपाटमट, िवजय नगर, 
नािशक, महारा , ४२२००९

फळिव ी कृ णकांत भाजी माकट 9923935006

506 ना.पुव िहरा पांडुरंग मोरे िशवाजीनगर, इंिदरानगर, नािशक. भाजीपाला इंिदरानगरजॉ गग ँक,साई
नाथनगर

8928016900
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507 ना.पुव िहराबाई  शंकर  कडाळे िवनय नगर जवळ, िशवाजी वाडी, वडाळा 
रोड, नािशक

इतर भारतनगर या कोप-यावर

508 ना.पुव िहरामण बाबु िशेद ####### आगर टाकळी, वैदवुाडी , कुल  बापू चौक, 
नािशक

पान बीडी िव ी जुनी सधीकॉलनी 
भाजीमाकट उपनगर

9326872598

509 ना.पुव हेमराज ब सीलाल भोई ####### काझी गढी, शीतला देवी मागे, नािशक म छी िव ी फुले माकट 9767577061

510 ना.पुव हौसाबाई ल मण थोरात मेहबूब नगर नािशक महारा   ४२२००९ भाजीपाला अशोका माग, पखाळ 
रोड

9604929019

511 ना.पुव हेमंत मुरलीधर पवार भारतनगर, िशवाजी वाडी, वादाला रोड, 
नािशक.

ना ता भारतनगर या कोप-यावर

512 ना.प चम अंकुश ीराम धांडे 0
सव न.-१०/४/२, रीगेशन कॉलनी मागे, 
रामकृ ण नगर, मखमलाबाद, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9225663777

513 ना.प चम अंकुश िदलीप राऊत980499047260काझी पुरा,घर नंबर.३४०० कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9647432627

514 ना.प चम अंकुश बक राव जाधव
५६ िलबट  ीम गंगापूर रोड आकाशवाणी 
 तोवर पूणवाद नगर  नािशक ४२२००५

उस रस हंगामी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

97670459085

515 ना.प चम अंजुम युसुफ मिनयार
२७९, रेड ॉस लेन, महा मा गांधी रोड, 
नािशक.

टेशनरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7709320443

516 ना.प चम अ म मु तफा खान 787482831259
घर नं.-३७२५, हरी नगरी, ारका रोड, 
नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9209831544

517 ना.प चम अ य कुमार वाघमारे
कािलका मंिदर मागे ५४ ओ ड आ ा रोड 
नािशक ४२२००२

चायनीज
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9921109185

518 ना.प चम अखलाख रफीक देशमुख403919238380कले ण मोबाइल या मागे, ३६०१, पवार 
वाडा, शपी रोड, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8888738773

519 ना.प चम अ तर लतीफ बेग म हार खान, गंगापूर रोड, नािशक. टेल रग
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9767649058

520 ना.प चम अचेलाल मेवालाल गु ता 583186161880
फुलपगारे चाळ, नवनाथ नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

990435646

521 ना.प चम अजय ाने वर पगळे971790346537मातोरी, जाकमाता मंिदर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9604086592

522 ना.प चम अजय मुरलीधर म ेिशया798367714380फुल पगारे चाळ, नवनाथ नगर, नािशक फुल िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8928217590

523 ना.प चम अजय छोटेलाल राठोड294650381409कथाडा, टाकली रोड, झाकीर हुसैन 
हॉ पटल या मागे, नािशक

कपडे िव ी सर वती लेन 9970027606

524 ना.प चम अजय शंकर ढोले 248587787657
लॉट नंबर.१२,सहेली अपाट,शांती 

पाक,उपनगर,टाकळी रोड,नािशक
चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7720997044

525 ना.प चम अजय आबासाहेब घोरपडे
आनंदवली गंगापूर रोड मा ती मंिदरा 
जवळ गंगापूर रोड नािशक ४२२००५

भेल भ ा
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9673019202

526 ना.प चम अिजत बाबुराव सुरडकर300009575467
घर नंबर.९८७,कामगार नगर,देवी मंिदरा 
जवळ,सातपूर,नािशक

खेळणी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9503944911

527 ना.प चम अजीज मेहमद सै यद
१२२६, दधू बाजार, उडी नसीम हॉ पटल 
जवळ, नािशक

इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8237187792

528 ना.प चम अितश दामोदर दानी 549825841542नेह सुघ  सो ., ारका, नािशक

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011969726

529 ना.प चम अतुल काश वप
घर नं.-१५०, िशतल बंगलो, चा शी 
तालुका, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9860685895

530 ना.प चम अतुल राजू शदखेडे
४१५६, दीि त चाळ, मोदके वर मंिदर 
जवळ, असराची वेस, नािशक.

फुटवेअर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881836830

531 ना.प चम अतुल मदन जाधव
४६०८, मखमलाबाद नाका, पंचवटी, 
नािशक

इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385082420

532 ना.प चम अनंत िकसन गवळी 0
४३३२,िसतागुफा रोड,पायखट 
लेन,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9890474539
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

533 ना.प चम अनंत िनवृ ी गायकवाड 0
घर न.-२३५०, कापसे वाडा, बडी दग  
जवळ, जुने नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822270744

534 ना.प चम अनंत राणोजी शु ले
घर नं.६५ राहुल नगर ितडके कॉलनी 
बे हद वेद मंिदर नािशक ४२२००२

चहा ना ता

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9764928203

535 ना.प चम अनंत माधवराव येओलेकर
N-४१ गु द  चौक सावतानगर िसडको 
नािशक ४२२००९

पटर
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8007006521

536 ना.प चम अनंता ल मण ढगे 0 घर नं.-२०३०, पंचा री वाडा, सोमवार 
पेठ, नािशक

चहा िव ी बालाजी मंिदर 9881865332

537 ना.प चम अनंता कदबुा क र 435718836683
रामवाडी, आदश नगर, बागुल चाळ, 
पंचवटी, नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9764378047

538 ना.प चम अनवर जुलीफरअली सै यद455777509901
घर नं.-२९४१, चौक मंडई, माळी ग ली, 
नािशक

कटलरी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9623960411

539 ना.प चम अिनकेत मनोज व े
लेत नो ११, मीना ी आ त, िवनयनगर, 

गणपती मंिदर जवळ, नािशक.
चाट भांडार

िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9970766181

540 ना.प चम अिनता मोहन भा मुखे991419240377किलका नगर, ५६, पेठ रोड, पंचवटी, 
निशक

भाजीपाला िव ी सर वती लेन 9370250308

541 ना.प चम अिनता रमेश शेळके सव नं.११० पेठ रोड च हाण बाई चाळ फुल 
नगर नािशक ४२२००३

भाजी पाला  िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9762181052

542 ना.प चम अिनता संजय उ ेज
गोदावरी नगर  घारपुरे घाट अशोक तंभ 
नािशक ४२२००२

मसाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8007007270

543 ना.प चम अिनता वीण पाटकर
एन-३२ हनुमान चौक महाराणा ताप चौक 
िसडको नािशक ४२२००९

िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9922626537

544 ना.प चम अिनल हिरभाऊ ढाकने962894420519
मखमलाबाद रोड, जुना चां शी रोड, 
नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9552884100

545 ना.प चम अिनल ारकादास झंवर 834480708638
सी-१०१, िशव छाया अपाटमट, पेठ रोड, 
पे ोल पंप जवळ, नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगतपे ोल पंप जवळ, नािशक कंपाऊड लगत

546 ना.प चम अिनल सदािशव आडसुळे 0
घर नं.-३४४८, च हाटा, चमकार लेन, 
नािशक

च पल व बूट िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9325029081

547 ना.प चम अिनल राजाराम शडगे 0
घर नं. २२, काकड बाग, हनुमान वाडी, 
मोरे मल, पंचवटी

कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8605787775

548 ना.प चम अिनल फुलचंद सोनकर 0 पेठ रोड, शनी मंिदर, नािशक कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8087262056

549 ना.प चम अिनल माधवराव द तरे 986406597247िपयुष सुयश हाई स,िवनय नगर,नािशक जुस िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9763806844

550 ना.प चम अिनल भारत जोहेकर फकीर वाडी,दरबार रोड,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9579081787

551 ना.प चम अिनल रामचं ि पलानी390593348011  नो.३, पायल सो ., टकले नगर्, 
पंचवटी

खा पदाथ िव ी बालाजी मंिदर 9579012340

552 ना.प चम अिनल भाऊसाहेब गांगुड478605912949
एन-४२-जी बी-२-२९/४, अ य चौक, 
रायगड चौक, सीडको, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9021064345

553 ना.प चम अिनल राजाराम ससाणे 0 नागचौक, जोशीवाडा, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922366813

554 ना.प चम अिनल रमेशभाई थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9921972953

555 ना.प चम अिनल बाळकृ ण जमधडे
अंबड लक रोड, जमधडे मला, अंबड, 
नािशक.

वडापाव
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8793741415

556 ना.प चम अिनल बाबुराव जगताप ४१५७, दीि त चाळ, मधली होळी, 
आसराची वेस, नािशक.

चहा सर वती लेन 9623988698
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

557 ना.प चम अिनल फुलचंद दसरे ३७३७, भोइग ली, कठडा, जुने नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8379838168

558 ना.प चम अिनस अिफ़क़ खान 376772085835१३४४, खडकाळी, नािशक सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9503396437

559 ना.प चम अिनस हमीद खान 0 १३४०, खडकाळी, भ काळी, नािशक चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604763108

560 ना.प चम अनीता सुदेश कांबले 0 ११७१,मातंग वाडा,भ काली 
थानक,भ काली,नािशक

फळ िव ी सर वती लेन 7304297209

561 ना.प चम अनीता कोलपकर खैर ग ली , आसराची वेस , बुधवार पेठ , 
नािशक

फुल िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9763570734

562 ना.प चम अनुप उ हास इंदोरकर 0
मोदके वर मंिदरा जवळ,आसराची 
वेस,वारे वाडा,घर नंबर.४१५१,नािशक

जुस िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9604298904

563 ना.प चम अनुसया तुळशीराम राउत ६० फुट रोड, गंजमाळ, पंचशील नगर कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9822163678

564 ना.प चम अ दलु अजीज हनीफ495018173671
म नं. ८१४/१, आिशयाना बंगलो जवळ, 

झीनत नगर, वडाळा गाव, नािशक
फा ट फुड िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8805544126

565 ना.प चम अ दलु गणी मोह मद नेह  गाडन,िजमखाना जवळ,नािशक टेल रग
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8888923122

566 ना.प चम अ दलु बाबू शेख 0
रौबनशहा बाबा नगर,भ काली पोलीस 
टेशन मागे,खडकाळी,नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9762266131

567 ना.प चम अ दलु हिदक जमील
अहमद 

खान
जुने नािसक लॉट नं.११ नानावली मानूर 
रोड गाय ी सोसायटीमागे नािशक ४२२००१

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8007766587

568 ना.प चम अ दलुरेहमान मोहमदअनीस शैख 563042714775
५३८, पंचशील नगर, जी.पी.ओ रोड, 
गंजमाळ, नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8983160092

569 ना.प चम अ बासअली ह कीमोि न इंदोरवाला 0
ी राम कंुज, लॉट नं.१९, एफ २, 

जुस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 7276407302569 ना.प चम अ बासअली ह कीमोि न इंदोरवाला 0

ी राम कंुज, लॉट नं.१९, एफ २, 
ितगरािनया रोड, ारका, नािशक

जुस िव ी कॉनल रोड लगतची 
जागा

7276407302

570 ना.प चम अ बासअ ली बाबआली चौधरी791768845724
म नं. ३७२१, नानावली जवळ, जुने 

नािशक
भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9923705193

571 ना.प चम अिभिजत जयंतीलाल ज हेरी
४६१०,आशा भवन,गांधी पे ोल पंपा 
मागे,नवीन आडगाव नाका,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7304793696

572 ना.प चम अमजद नािसर खान 0 पंचशील नगर,घर नंबर.२८३,नािशक फळ िव ी दधु बाजार 9370789790

573 ना.प चम अमर वसंत बागुल
घर नं.१ बागुल िब डग शरणपूर रोड यू 
पंिडत कॉलोनी नािसक ४२२००२

चायनीज
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9764142052

574 ना.प चम अिमत राज िश खेड़े361308582815
घर न.-४१५७, आसराची वेस, दीि त 
चाळ, नािशक

कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8421475999

575 ना.प चम अिमत हगवर सोनवणे902180739256रामवाडी, आदश नगर, पंचवटी, नािशक फा ट फुड िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9657296892

576 ना.प चम अिमत द ा य काळे 957849828551
एन-५३-ए/जी-१/२३/५,भोळे मंगल 
काय लय समोर,उ म नगर,िसडको,नािशक

फळ िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

577 ना.प चम अिमत िवजय जाधव
िवमल िनवास गती कॉलोनी नवजीवन 
पाक रिववार कारंजा निशक४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7507797773

578 ना.प चम अिमत सुरेश सांगळे
लेत नो २, राजिवहार सो.स, रामवाडी 

रोड, पंचवटी, नािशक.
कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7887307003

579 ना.प चम अमोल कैलास काळे 265027326904
राम नगर, मोरे मळा, हनुमानवाडी, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922456595
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

580 ना.प चम अमोल नंदकुमार चौहाण610995755761
म नं. १६६४, नहर भवन, नेह  चौक, 

जुने नािशक, दही पूल, नािशक
भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850450566

581 ना.प चम अमोल िवजय वडनेरे
N-३२ वामी िववेकानंद नगर सीडको 
४२२००९

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8956660154

582 ना.प चम अमोल चं कांत पोतदार
१० अलकर माकट िजजामाता रोड सराफ 
बाजार नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9762164452

583 ना.प चम अमोल सुरेश खैरनार
न-५३ वफ-२/१३/५, ि मूत  चौक, 
पाटीलनगर, िसडको, नािशक.

भाजीपाला
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

8055520974

584 ना.प चम अमोल कमलाकर उगले
१७४३, उगले वाडा, सा ी गणेश मंिदर 
जवळ, नािशक.

मसाले

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9762184282

585 ना.प चम अमोल कमलाकर उगले
१७४३, जुनी तांबट लेन, भ काली रोड, 
नािशक

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9562842882

586 ना.प चम अ युब बाबु शाह 867615865221
लॉट नं.१०, सािदक नगर, वडाळा गाव, 

नािशक
कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850201802

587 ना.प चम अरचीया अह मद शैख ;0
म नं.४७३, पंचशील नगर,जीपीओ पो ट 
या मागे, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8149409293

588 ना.प चम अर बद अनंत पा ं िसमुिलया वे ट बंगाल फूल िव ी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9769179220

589 ना.प चम अर वद ंबक च हाण764635729266
एन-५२-एस/ई-४/७/६,िशवपुरी 
चौक,उ म नगर,नवीन नािशक,नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9421510804

590 ना.प चम अर वद रतीराम वम 292944913784फुले नगर पेठ रोड नदी या जवळ फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7709612627

591 ना.प चम अरी बेग महेमु बेग िमझ 292451479322
म नं.३७२१, हरी मंिजल जवळ, 

च पल व बूट िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 9923509787591 ना.प चम अरी बेग महेमु बेग िमझ 292451479322

म नं.३७२१, हरी मंिजल जवळ, 
बागवान, नािशक

च पल व बूट िव ी कॉनल रोड लगतची 
जागा

9923509787

592 ना.प चम अ ण रामचं छापेकर538273038877
िहरावाडी,भगवती नगर,गु दशन रो-हाउस 
नंबर.२,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9372434377

593 ना.प चम अ ण रामचं शम 600561756686
महा मा फुले, माल ध का रोड, डॉ. खान 
या मागे, देवलाली गाव, नािशक रोड, 

नािशक
कपडे िव ी सर वती लेन 8888296539

594 ना.प चम अ ण िहरमन गांगुड300878785574मातृ िपतृ छाया िनवास, उदय नगर, 
माखालाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

खा पदाथ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9881797130

595 ना.प चम अ ण चोखोबा पोटभरे
संत कबीर नगर, भोसला िमिलटरी मागे, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9850522643

596 ना.प चम अ ण तुळशीराम बांडे 510382131499
घर मांक- १९४९, दडे मातृ मंगल, जुनी 
तांबट लेन, हस ळ टेक, जुने नािशक

फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

597 ना.प चम अ ण वामन भोई 0
घर न.-६४, अनुसया नगर, आर.टी.ओ. 
ऑिफस समोर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9021841193

598 ना.प चम अ ण देवराम ससाणे728832118268
िहरावाडी, मा ती मंिदर जवळ, जोशी 
कॉलोनी, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9545218932

599 ना.प चम अ ण लहानू िनसाळ
A-२८ िम लद नगर ितडके कॉलोनी ंबक 
रोड नािशक ४२२००२

ना ता िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7350237131

600 ना.प चम अचना द ा य काळे िबग बझार जवळ लाट नं.८ सुशील 
अपाट.सी. वग. नािशक ४२२००७

भाजी पाला  िव ी बालाजी मंिदर 7773983846

601 ना.प चम अचना अिनल पाकड आकाशवाणी टॉवर , सावरकर नगर इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9270784525

602 ना.प चम अजुन माधवराव सोनवणे १०५३, राजे ार लेन, मेन रोड, नािशक चहा िव ी बालाजी मंिदर

603 ना.प चम अलका राज जाधव
सागर शूज जवळ १९० िशवाजी रोड 
खािटक ग ली नािशक ४२२००१

अंडा भुज

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8421995814
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

604 ना.प चम अलकाबाई पंुडिलक देशमुख403919238380दडोरी व े वरी, दडोरी पाट,नािशक कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9421040919

605 ना.प चम अलीमुि न अलाउ ीन शैख 938687602210
लेट नं.२, साई अपाटमट, समता नगर, 
नानु बंध मंगल काय लय, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9273422409

606 ना.प चम अ क भिगर ह ने 793448299658
िशविज चो , जध  ग ल, इग पुिर, 
तलुक घोित, निश

कॉ मेिटक िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9209297549

607 ना.प चम अ का नानाजी राठोड793556091777नवनाथ नगर, महाले चाळ, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी सर वती लेन 9527538379

608 ना.प चम अ ताफ  अयुब शेख जयदीप नगर,वादाला रोड,नािशक इतर
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9665456521

609 ना.प चम अ ताफ हािमद खान ####### सै यद जुनेरी गढ़ी, नाइकवाड़ी पूरा, नािशक इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9767672471

610 ना.प चम अ लाउि न सजन बागवान 0
घर नं.-८३६, वडाळा रोड, िशवाजी वाडी, 
नािशक

चहा िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9730578621

611 ना.प चम अिवनाश सुरेश पवार 0
लॉट नं.२९, बेलदारवाडी, हस ळ, 

िदडोरी रोड, नािशक
फळ िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9823286613

612 ना.प चम अिवनाश रामदास लोणारे509933654070
८३,मेन रोड,गाडगे महाराज पुतळा 
समोर,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850142450

613 ना.प चम अिवनाश मोहन कापसे921599827035एन-४२/जेइ-१/११/८, िस को, नािशक कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604837691

614 ना.प चम अिवनाश काश स सेना गोळे कॉलोनी, शरणपूर रोड, नािशक. कटलरी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8999426752

615 ना.प चम अिवनाश महादेव जाधव
याट नंबर.२,सव नंबर.९०२, नेह लता 

अपारमट,चेतना नगर,राणे 
नगर,िस को,निवन नािशक

सनॅकस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881171722

616 ना.प चम अवेश सलीम सै यद 0 ३८९२/६१,नानावली,दग  रोड,नािशक सनॅकस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 9689038475616 ना.प चम अवेश सलीम सै यद 0 ३८९२/६१,नानावली,दग  रोड,नािशक सनॅकस िव ी
भ काली ते मेनरोड 

मता

9689038475

617 ना.प चम अवेश अ जल खान 599945417584२५१७, जोगवाडा, जुने नािशक

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7756043337

618 ना.प चम अशा अमोल वैरागे
िनगळ मला गोर नाथ रोड सातपूर अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7843015141

619 ना.प चम अशोक देवचं सोनावणे706499799475
म नं.४०२, घनकर लेन, रिववार पेठ, 

नािशक
जुस िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9049986403

620 ना.प चम अशोक चं पाल जापती
म नं. ३८९२, नानावली चौक, नानावली 

पोलीस टेशन जवळ, जुना नािशक
कॉ मेिटक िव ी सर वती लेन 7744836473

621 ना.प चम अशोक िव णू कडाळे910090163252जलालपूर, गंगापूर, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888574304

622 ना.प चम अशोक िनवृि गायकवाड653808069837चां शी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9637743223

623 ना.प चम अशोक दौलत कानडे616608154911
कुमावत नगर, समाज मंिदर समोर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8308137517

624 ना.प चम अशोक एकनाथ खोडे ####### रो.हाउस नं.-१, आशापुरी पाक, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9922624459

625 ना.प चम अशोक देिवदास च हाण 0
गोवधन चाळ, मधुबन कॉलोनी, 
मखमलाबाद रोड, हनुमान वाडी, नािशक

कटलरी िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9527027536

626 ना.प चम अशोक संभाजी चोपडे898560127778कुतवड नगर, वावरे लाजा, नािशक भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

627 ना.प चम अशोक िशवनाथ बेळे
४१७६,थोरे वाडा,रामे वर मठा 
मागे,पोलीस टेशन,सरदार चौक,रामकंुड 
पिरसर,नािशक

कपडे िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9822789403

628 ना.प चम अशोक केशरमल सुराणा 0 ६१०, पृ वीराज िनमाणी चाळ, हेमलता 
टाकीज मागे, गंगावाडी, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

629 ना.प चम अशोक सजराव सराटे 374171893538
६४,आनंद िनवास,लोखंडी पूला 
जवळ,नवनाथ नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7385286044

630 ना.प चम अशोक तानाजी पानपाटील के. टी. एम कॉलेज, जोशी वाडा फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9604404260

631 ना.प चम अशोक उखाडू धनगर399595051511
 नो - ६, ती ा हौ सग सोसायटी, ा 

नगर, वराज टर मागे, नानावली, 
ारका, नािशक

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9595240939

632 ना.प चम अशोक रमेश कंगले849734608056
६५,मेन रोड,तांबोळी वाडा,िच मंिदर 
शेजारी,नािशक

कटलरी िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9823657565

633 ना.प चम अशोक िव णू तांबे 0
एन-५१/एडी-२/२९/०८, महाकाली चौक, 
पवन नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9822258499

634 ना.प चम अशोक सुधाकर सहाने
घर नं.४६१० मखमलाबाद रोड ांती नगर 
पंचवटी ४२२००३

फरसाण
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9881864804

635 ना.प चम अ पाक  अयुब शेख ३,जयदीप नगर,वडाला रोड,नािशक
भांडी व ला टक 
व तू िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7875140033

636 ना.प चम अ पाक युसुफ खािटक
घर मांक - ३, जय माता मगर, वडाळा 
रोड ,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767950081

637 ना.प चम असलम असद खान 942286772500
पंचशील नगर, चाचा पेलेस जवळ, म जद 
या मागे, ६० फीट रोड, नािशक

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

7276139225

638 ना.प चम अहमदु ला िब म ला शेख #######
घर न . ४०, जय दीप नगर , वडाळा रोड , 
नािशक ६

मटन िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9762078699

639 ना.प चम आंबादास माधव बाहीकर 0
१७, गु  संपदा कॉलोनी, वनिवहार 
कॉलोनी शेजारी, सातपुर, नािशक- ७

फळ िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9325073845

640 ना.प चम आकाश रव गायकवाड
M.BAD रोड ओ . मा ती मंिदर घाडगे 
मला पंचवटी ४२२००३

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850610999

641 ना.प चम आ तर अली म सुद अली शेख
एन51अ/िड/1/15/08, 5वी कम, 
उ मनगर,िसडको

इतर
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

8983129475
उ मनगर,िसडको

जागा

642 ना.प चम आजम मुज फर पठाण298126981357१३४०,गैबान शाह नगर,खडकाळी,नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8928523699

643 ना.प चम आतार अलताफ फरीद 894431323501
म नं.२७२७, काजीपुरा पोलीस चौकी 

जवळ
जुस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9594937693

644 ना.प चम आितश र नाकर बोरसे 866873427687६५ मेन रोड, तांबोळी वाडा, जुना नािशक फळ िव ी सर वती लेन 9890844174

645 ना.प चम आ माराम तुकारम इंगळे
3/2, संतकबीर नगर, भोसला शाळे मागे, 
कॉलेज रोड

इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9665667124

646 ना.प चम आिदल हािमद खान ####### केजीएन िब डग, जुना कथडा, नािशक कटलरी िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9890575724

647 ना.प चम आनंद देिवदास पाटील266810809925
लॉट नंबर.९,यशोदेव सोसायटी,िटळक 

वाडी,राजीव गांधी भवन,नािशक
चहा िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9730020565

648 ना.प चम आनंद वसंत बोडके700639942093
घर नंबर.९१९,बालाजी मंिदर,कापड 
बाजार,नािशक

भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7775849882

649 ना.प चम आनंद संजय उ ेज
घर नं.४८९ गोदावरी नगर घारपुरे घाट 
अशोक तंभ नािशक ४२२००१

मसाला ाय फूड

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850316033

650 ना.प चम आनंद बळू सग राजपूत राठी ग ली चाळीसगाव ४२४१०१ ना ता
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9604082944

651 ना.प चम आनंदा माधवराव पोले 820914126061
तुळजा भवानी िकराणा टोर, आदश नगर, 
रामवाडी, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8379823725

652 ना.प चम आनंदा माधवराव हुडेकर832734247818घर नं.-१६२६, तीळ भांडे वर लेन, नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9762655329

653 ना.प चम आबासाहेब यानोजी घोरपडे396109544326
सुखकत  रो-हाउस नंबर.३,धम जी 
कॉलनी,िशवाजी नगर,सातपूर

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9673019202
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

654 ना.प चम आबासाहेब यानोजी घोरपडे396109544326
सुखकत  रो-हाउस नंबर.३,धम जी 
कॉलनी,िशवाजी नगर,सातपूर

केश कतनालय
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9673019202

655 ना.प चम आमीर हनीफ बागवान वडाळा गाव, जु र नगर, नािशक - ३ फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 9011696701

656 ना.प चम आमोल बाळकृ ण कासार978589177278
लेट नं.०३, अमोल पाक सोसायटी, 

हनुमानवाडी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9421589189

657 ना.प चम आरती जमनादास वाधवा783235796408
पोलीस किमशनर ऑिफस समोर,शरणपूर 
रोड,गावठाण,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9923696066

658 ना.प चम आिरफ इ माईल खान 722141992548
सािव ी बाई फुले वसाहत,वडाळा 
गाव,नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9503581305

659 ना.प चम आिरफ बाबू बागवान322654979130
दगु  माता मंिदरा जवळ,वडाळा 
गाव,नािशक

फळ िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9552992931

660 ना.प चम आिरफ असलम खान ####### १३३७, फुले माकट, खडकाली, नािशक फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9767103760

661 ना.प चम आिरफ शकील शेख\ 292031242630
म नं.१३४२, गौबन शहा नगर, 

खडकाळी, भ काली, पोलीस टेशन या 
मागे, नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7744883236

662 ना.प चम आिरफ सुपडू िसकलीकर
घर मांक - ६, गोिसया म जद जवळ 
,वडाला गाव , नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9096589423

663 ना.प चम आशा भीमा गांगुड २७१,आंबेडकर नगर,जलालपूर,नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9579988089

664 ना.प चम आशा काळू मोकळ399117532961यरंड वाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक कॉ मेिटक िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9923815168

665 ना.प चम आशा काश थोरात718278756962
जोशी वाडा, नेहा ो हजन, बोहरा पाक, 
मंगल नगर, गंगापूर रोड, नािशक

चहा िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9371772548

666 ना.प चम आशा सुरेश ह के275784287119
आंि या वसाहत,बेधले नगर,शरणपूर 
रोड,नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 9689001671
रोड,नािशक

पपळपार र यालगत 
मता

667 ना.प चम आशा भाकर कानडे
४२१७, जोशी वाडा, नाग चौक, साई बाबा 
मंिदर जवळ, पंचवटी, नािशक.

फळ
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8888770694

668 ना.प चम आशा अंकुश िनरभवणे ११७१, मतांगवाडा, भ काली, नािशक. भाजीपाला

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921059153

669 ना.प चम आशाबाई िपतांबर मोरे 769048870062
साई गु  रो-हाउस नं११, अंिबका नगर, 
कामाट वाडा , नािशक

कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9272070736

670 ना.प चम आशाबाई ल मण कुडाळे775214823425
म नं.१०७, कोळी वाडा, चानशी मातोरी, 

नािशक
चहा िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7038482530

671 ना.प चम आिशत कमल आदक783169579499
हिरओम अ पा.उदय कॉलनी, महाले फॉम, 
िस को, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881269442

672 ना.प चम आिशतोष द ा य आंबेकर725255785083२०३, फावडे वाडा, एम.जी.रोड, नािशक जुस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9922170662

673 ना.प चम आिशतोष द ा ेय आंबेकर
ए .जी.रोड,िव ाम बाग लेन  २०३,फावड़े 
वाडा,ए .जी.रोड,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9922170662

674 ना.प चम आिसफ अहमद मु ताक 0 वडाळा रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8087262718

675 ना.प चम आिसफ अ दलुरिफक शेख ३६४०, कथडा, म जद जवळ, नािशक टोपी, गोगल, प े 
िव ी

बालाजी मंिदर 9881058584

676 ना.प चम आिसफ रेहेमतु ला िसकलीकर
लॉट नंबर.४०,जयदीप नगर,वडाला 

रोड,नािशक
चायनीज खा पदाथ 
िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9867225321

677 ना.प चम इंिदरा र व तमखाने214585975406
टाकसाळ लेन,घर नंबर.१७९०,दधु 
बाजार,भ काली,नािशक

म छी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7588551991
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

678 ना.प चम इंदबुाई साहेबराव गोवधने ####### कमल नगर, िहरावाड़ी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623758008

679 ना.प चम इंदबुाई बालकृ ण ितडके671679808422मखमलाबाद, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9405403452

680 ना.प चम इंदबुाई बचु भोई 433254073325शेरे मळा, गणे वरी चाळ, पंचवटी, नािशक फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9604524426

681 ना.प चम इगरीस िसकंदर शेख ####### ३१, िशवाजी वाडी, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7798497120

682 ना.प चम इजाज युसुफ बागवान841001160180
राजवाडा,वडाळा गाव,तलाठी 
काय लय,नािशक

चहा िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9766884435

683 ना.प चम इजाज वहाब पठान 0
घर 
नंबर.१३४१,जी.िप.ओ.रोड,खडकाली,नािश
क

फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9767864861

684 ना.प चम इनामदार अ वर दादािमया593906849284
भारत नगर, िशवाजीवाडी, वडाळा रोड, 
मदरसा जवळ, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हनुमान घाट जवळ 9762591651

685 ना.प चम इमरान इिलयास िमझ 934034867638
राजा चौक,वडाळा गाव,आिलशान 
िब ड ग समोर,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881786503

686 ना.प चम इमरान नजीर शेख 0
घर नं.-१७, यू आिशयाना सोसायटी, 
साईनाथ नगर, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9595729364

687 ना.प चम इमरान श बीर शेख भ काली टे सी थांबा , घर मांक - १२२६ पान बीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9623786307

688 ना.प चम इमरान अहेमद बागवान
घर न.-३२२६, गोकुळ धाम, बागवानपुरा, 
नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881920192

689 ना.प चम इ याज नसीर पठाण
१७३ िमक नगर गंजमाळ नािशक 
४२२००१

खारी टोस

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 7249871086
४२२००१

पपळपार र यालगत 
मता

690 ना.प चम इ ान हुसैन खान
होऊस नं.३२६६ काझीपुरा जुने नािशक , 
नािशक४२२००१

च पल

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9988366844

691 ना.प चम इ ान नसीर खान पठाण
स यद पीर बाबा चौक िमक नगर 
गंजमाळ नािशक ४२२००१

खारी टोस

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7057504332

692 ना.प चम इ ान
मुज फर 

अली
िपरजादे

घर न.-२४२६, पजार घाट, पा या या 
टाकी जवळ, नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890880075

693 ना.प चम इरफान हुसैन शेख
आिशयाना िजणत नगर ,वडाळा गाव , 
नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9225109420

694 ना.प चम इस महेमु शै
३७१५६, ब व पुर, बेहै  कि  म ज , 
निश

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9860813420

695 ना.प चम इिलयास युनुस अ ार498045565109लॉट नं.१६०, वडाळ नाका, नागसेन नगर, 
नािशक

चहा िव ी बालाजी मंिदर 9822969038

696 ना.प चम इिलयास िनसार शेख भारत नगर,वडाळा रोड,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9270514453

697 ना.प चम इसरार
अहमद 
इलयास

अहमद ८०९,भारत नगर,वडाळा रोड,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7304917887

698 ना.प चम इसाक  मुददेखान पठाण
६८,शाइनशहा बाबा चौक,भारत 
नगर,वडाळा रोड,नािशक

इतर
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7385019484

699 ना.प चम इसाक हािमद बागवान 0
नायकवाडी पूरा, सैयद  जुनेरी हॉल जवळ, 
जुने नािशक , नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9552676158
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

700 ना.प चम इ तयाक मोहरम अली 0 ब-१३, िमक नगर, गंजमाळ, नािशक चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9623474198

701 ना.प चम इ माइल रशीद तवा 909263292781
६० फूटी रोड, यारेज मागे,गैबनशाह 
नगर,खडकाली,नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8605834870

702 ना.प चम ई वर बाबूलाल मोरे 536958861298
५, मानसी अ पा. गुलमोहर कॉलनी, काठे 
नगर, पाईपलाईन रोड, गंगापूर रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8554896708

703 ना.प चम उ वला बहादरू रॉय 286397209068
आिद य टॉवर मागे,सु  हला,िसयोन 
नगर,शरणपूर रोड,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7276558240

704 ना.प चम उ वला अजुन ह के ३३३७,बुधवार पेठ,नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850125799

705 ना.प चम उ म ल मण िचखले ####### गंगासागर कॉलनी, गंगापूर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

7798867834

706 ना.प चम उ तुकर शेलर् 858637263766
समथ हला अपाटमट, म नो ३, उदय 
कॉलोनी,मखमलाबाद रोड, पंचवटी नािशक

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822892107

707 ना.प चम उदय रामचं पाठक740728700935
१११९,भ काली ु ट माकट,खोली 
नंबर.१४३,नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9803281609

708 ना.प चम उदय रामनाथ काकड घर नं.६८६ गंगावाडी  नािशक ४२२००१ र ी पेपर
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9767599154

709 ना.प चम उबेद युसुफ शेख 815903135646
हजरत गेबन शाह बाबा नगर, भ काली 
पोलीस टेशन माघे, १३४१, खडकाळी, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8308545716

710 ना.प चम उमाकांत पंिडत कानडे
 ४४३२, सीता गंुफा रोड, राणी ला मी 
बाई शाळे जवळ, पंचवटी, नािशक.

खा पदाथ
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9921007688

711 ना.प चम उमेश नाना रासकर 0 ल मी रो-हाउस नंबर.७,जनाधन वामी 
नगर,एम-बड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850141983711 ना.प चम उमेश नाना रासकर 0
नगर,एम-बड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
मैदानाची जागा दतुफ

9850141983

712 ना.प चम उमेश रघुनाथ शाह 505237740602
७४४,दलुबाई पटेल कॉलनी,दधु डेअरी 
समोर, ंबक रोड,नािशक

कपडे िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

8855868876

713 ना.प चम उमेश मनो पा शे ी #######
 नो - १२, राज मंिदर सोसायटी, अ वमेध 
तोप, आर ती ओ ऑिफस, पेठ रोड, 

नािशक
कपडे िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9890735222

714 ना.प चम उमेश ानदेव खदाड860503001799शरणपूर गावठाण, नािशक फा ट फुड िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9850612862

715 ना.प चम उमेश पांडुरंग ला बोळे263187671517
तुळजा भवानी नगर,पेठ रोड,इमाल वाडी 
शेजारी

कपडे िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8482910643

716 ना.प चम उमेश बालासाहेब चौघुले 0
घर नंबर.१०५६,नळवाडकर 
वाडा,राजबहा रु लेन,मेन रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922976946

717 ना.प चम उमेश पांडुरंग शदे 430257832496
एन-४१/वीए-२/७/११, सावता नगर, 
सीडको, नािशक

टेल रग

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975752374

718 ना.प चम उमेश सुनील खोडके
काझीचीगाधी जुनी मजीद जुने नािशक 
४२२००१

सॉ स

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385786852

719 ना.प चम उ मला राम लोखंडे844574722822
िशवतेज अपाटमट, लॉट नंबर.३,ड 
वग,खुटवड नगर,िसटू भवन 
जवळ,िसडको,नािशक

कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9762954411

720 ना.प चम उषा सितश पगारे 763196137634मंगल वाडी, जुना गंगापुर नाका, नािशक कटलरी िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9623539795

721 ना.प चम उषा दलसुख ओघािमया
ी कृ ण नगर, गायकवाड चाळ, जेल रोड, 

नािशक.
कटलरी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9326854373

722 ना.प चम ऊमेश नाना टोपे
लॉट नो ४, सैिनक िपठाची िगरणी जवळ, 

इं त नगर, नािशक.
भेलभ ा

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9860105192
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

723 ना.प चम एकनाथ शंकर बोडके 0 मु.मोडाळे,पो.सांजेगाव,इगतपुरी,नािशक फा ट फुड िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9552454450

724 ना.प चम एकनाथ रामचं मुतडक973048783509
लॉट नंबर.२१,सव नंबर.७,शांती नगर 

मागे,रामकृ ण नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

भांडी व ला टक 
व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9763469071

725 ना.प चम ओंकार िशवब चन गु ता 589123993912फुल पगारे,नवनाथ नगर,पेठ रोड,पंचवटी फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881172086

726 ना.प चम ओमकार सुकदेव पाटील,302501483142
एन-३२-आर-३५/२,द  चौक, शपी मंगल 
काय लय जवळ,िवजय नगर,नािशक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7745059609

727 ना.प चम ओम काश मुरलीधर शम 0
रेखांिकत बी-१, दादाजी सोनजे नगर, 
गंगापूर रोड, नािशक

कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9422766046

728 ना.प चम क हैया िशवराम ठाकूर287075588631
ठाकरे िनवास, अयो या कॉलनी, गंगापूर 
रोड, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9823259952

729 ना.प चम कमल द य लीलके हंुडीवाला लेन,दही पूल,पिरसर,नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9527268372

730 ना.प चम कमल वसंत आं े 854323995527२३, सीतागंुफा , नागचौक, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9823090301

731 ना.प चम कमल वसंत भोजने 0 नाग चौक,जोशी वाडा,पंचवटी,नािशक चहा िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9967941604

732 ना.प चम कमलाकर शंकरराव नागपुरे 0
घर नंबर.७८,मेन रोड,मधुकर थेटर 
शेजारी,नािशक

कटलरी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

733 ना.प चम कमलाबाई दशरथ राउत घर नं.-११०७, मेन रोड, ना सक कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881980142

734 ना.प चम कमलाबाई बाबुराव आ हाड अयो या कॉलनी, गंगापुर रोड, नािशक इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9921237856

735 ना.प चम कमलेश सुरेश ज हेरी म नं.१४, महाल मी अ पातमट, 
सीतागुफा रोड, पंचवटी

कॉ मेिटक िव ी सर वती लेन

736 ना.प चम करण कैलास शदे
६३१ शदे भवन हसोबा लेन रिववार पेठ 
नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8308563027

भांडी व ला टक 737 ना.प चम करीम स यद शफ ि न 0 भाभा नगर, िवशाल दीप सोसायटी,नािशक भांडी व ला टक 
व तू िव ी

बालाजी मंिदर 9209812223

738 ना.प चम कलाबाई बाबुराव आंबरे 0 सीता गंुफा, नागचौक, नािशक गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

739 ना.प चम कलावती भागुजी कथाले
होऊस नं.१३६३/४ ओ पो.पी.टी .िस  नेअर 
 तुळजा भवानी मंिदर नािशक ४२२००७

चहा टपरी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9011154845

740 ना.प चम क पना रव देव 953123655769
एन-४१-सी डी-२-२९-४, सर वित चौक, 
िशवश ती चौक, द  मंिदर, सीडको, 
नािशक

कॉ मेिटक िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881775647

741 ना.प चम क पना मधुकर सानपा440029054926एन-३१ /ए-१/२२/१ िवज  नगर्,सीडको, 
निश

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9209277753

742 ना.प चम क पना िवजयानंद अिहरराव554874509121िव ानगर,मखमलाबाद,पंचवटी,नािशक,घर
 नंबर.४

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9156979003

743 ना.प चम क पना ल मण लांडे 351249503095जुना कंुभारवाडा,काझी गढी,जुने नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9822613686

744 ना.प चम क पना िदपक पाथरे 462801827663
देवलाली गाव,राजवाडा,त िशला 
िव ालय समोर,नािशक रोड,नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9226946968

745 ना.प चम क पना िहरामण आखाडे
स त ुंगी मंिदर जवळ, मोरे मला, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9595336055

746 ना.प चम क पना देिवदास पवार
घर नं.-१९१४, हस ळ टेक, तांबट 
ग ली, नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8806623590

747 ना.प चम क पेश माधवराव रासकर644017489941
पावती पैलेस को.ऑप.सोसायटी,िशवाजी 
चौक,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9822771191

748 ना.प चम क पेश संजय भामरे
२, शेलेजा सो.सा, गंगापूर रोड, साद 
सकल जवळ, नािशक.

टेल रग
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

7843076221

749 ना.प चम किवता अिनल मगर 568694982621
घर न.-३७, नारायण रो. हाउस, िव वास 
नगर, अशोक नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9823759785
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

750 ना.प चम किवता वीण भोई
अयो या कॉलोनी गंगापूर रोड नेअर 
आकाशीवणी टॉवर गंगापूर  रोड नािशक 
४२२०१३

भाजीपाला
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9623891103

751 ना.प चम कांतीलाल खंडू झो टग631932566676
अमृतधाम,िबडी कामगार 
वसाहत,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8446178993

752 ना.प चम काजळ अिनल उ ेज
६१३ हेमलता टोकीस डांगर उतारा रिववार 
कारंजा पंचवटी नािशक ४२२००३

कपडे सर वती लेन 9511956611

753 ना.प चम कामरान रिफक शेख #######
घर मांक- २५६२, जोगवाडा , जुने 
नािशक, पजारघाट, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8177869973

754 ना.प चम काय थ ल मी िहरालाल883221990490
काय थ वाडा,घर नंबर.२०११,सोमवार 
पेठ,नािशक पान बीडी िव ी बालाजी मंिदर 7745848279

755 ना.प चम कािशनाथ गो वद देवकते201596209151
राम नगर, मोरे मळा, हनुमानवाडी, 
पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9527938085

756 ना.प चम कासीम इ माईल सै यद १३४०, खडकाळी, नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9423221786

757 ना.प चम िकरण िव ल काळे ####### आदश नगर, रामवाडी, पंचवटी, नािशक जुस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8007378371

758 ना.प चम िकरण द ा ेय जाधव581255166176
४२८१, नाटकर लेन, मालिवया चौक, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9850149080

759 ना.प चम िकरण काश जाधव567212527399हनुमान वाडी, कोिशरे मळा, पंचवटी , 
नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8600881613

760 ना.प चम िकरण रामदास खेरे 0
घर .२७११, काजीपुरा िव ल मंिदर, 
नािशक

जुस िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9545367595

761 ना.प चम िकरण सूयभान हासळकर671158835615
स यम पाक, घर नं.-११, ि कोणी बंगला, 
साई नगर, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9403578308

762 ना.प चम िकरण दामोदर फुले 401180535943
घर नंबर.१४०६,दामोदर पाक,टाकसाळ 
लेन,भ काली,नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

8421737146

मता

763 ना.प चम िकरण गोपाळ ता पुरकर
चांडे वरी िनवास , गणेश नगर, पाईप 
लाईन रोड

पान िबडी िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

7385497376

764 ना.प चम िकरण सुभाष भामरे
हाउस नं.२२ नेअर कािलका मंिदर महा मा 
फुले यायाम शाळा नािशक ४२२०११

अंडा भुज
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9175109798

765 ना.प चम िकरण वसंत घोलप
अथव मंगल काय लय जवळ घर नं.१० 
सुयश चे बेर अयो या कॉलोनी सावरकर 
नगर नािशक ४२२०१३

िचकन मटन. िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9373738989

766 ना.प चम िकरण शरद गायकवाड
होऊस.नं३७ उ कष नगर नािशक 
४२२००२

ना ता
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9922665928

767 ना.प चम िकरण ीकांत शहा २४१, खैरनार सदन, फावडे लेन, नािशक कटलरी िव ी बालाजी मंिदर 9226348463

768 ना.प चम िकर भर पाटील228850097215
घर मांक ४१५७, आसराची वेस , 
िदि त चाळ , खैरे ग ली , नािशक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

769 ना.प चम िकत राज योगराज बािव कर शंुभम पाक, 03,52, अंबड लक रोड इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9850039178

770 ना.प चम िकशोर शांताराम खराटे 647853070499
घर न.-७, बोरगड अ पा. हस ळ जवळ, 
पवार आ म संकुल, नािशक

इतर
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9970198281

771 ना.प चम िकशोर बबन नवले 853781461326
रेवती कंुज अ पा. गंगापूर रोड, नेल कर 
हॉ पटल शेजारी, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9960120661

772 ना.प चम िकशोर सुकदेव शेलार249332651436टेट बँक मागे,एरंडवाडी,पेठ 
फाटा,पंचवटी,नािशक

कॉ मेिटक िव ी शरणपुर भाजी माकट 7756988777

773 ना.प चम िकशोर देिवदास जाधव522948496095
एन.३१/एफ/२/४/१,सदभावना चौक, वामी 
समथ क ,महाराणा ताप चौक,नािशक

भाजीपाला िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

774 ना.प चम िकशोर तुळशीराम देशमुख664460028167
जुना कंुभार वाडा,काझी गढी,अमरधाम 
रोड,कांडप यं  शेजारी,जुने नािशक,नािशक

फुल िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921662022

775 ना.प चम िकशोर ीिनवास कलं ी697591133583संजय नगर, पंचवटी, नािशक पान बीडी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9226132234
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

776 ना.प चम िकशोर वालजी जावरे हनुमानवाड़ी, गंूजाळ चाळ, मारोती मंिदर 
जवळ, पंचवटी, नािशक

इतर सर वती लेन 7768025072

777 ना.प चम िकशोर िशवाजी पाटील545377047627
म नं.३, अंिबका अ पात, वैभव कॉलोनी, 

राजीव नगर, सीडको, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9960045045

778 ना.प चम िकशोर बाबुराव लांडे 0
म नं. ३८, लॉट नं.४२४, व बाबा नगर, 

साहू नगर, सीडको, नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8983102263

779 ना.प चम िकशोर अिमचंद शाह 535976917993
यश रो होऊस नं.२, िशवाजी चौक, जुना 
सीडको, समथ कॉलोनी, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7875378665

780 ना.प चम िकशोर सदानंद मोरे
काळाराम मंिदराजवळ दि ण दरवाजा घर 
नं.४२६५ शांताबाई चा आखाडा पंचवटी 
नािशक ४२२००३

भाजी पाला  िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9561023033

781 ना.प चम िकशोर क राजक घर नं ४२१६, चरण पादकुा रोड, नाग 
चौक, पंचवटी, नािशक.

कटलरी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9975273596

782 ना.प चम िकसन दादाराव देशमुख849197127271
घर न.-१७४९, बजरंग नगर, आनंदवली, 
गंगापूर रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888487624

783 ना.प चम कुणाल नाना शदे 0
तोकपूर, बालाजी मंिदरा या मागे, अशोक 
तंभ,

कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

784 ना.प चम कुणाल िवनायक मेर 357904534467
घर न.-१९८, थोमस चच मागे, वावरे लेन, 
शालीमार, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890248459

785 ना.प चम कुणाल िकशोर करंजकर ३०१, करंजकर वाडा, सफराज लेन, 
रिववार पेठ, नािशक.

कटलरी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8378944406

786 ना.प चम कु दन भकर दळे 387608788208
म नं.18, आलाप अ पात, िडसुझा 

कॉलोनी, कॉलेज रोड, नािशक
सनॅकस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9226282411

787 ना.प चम कुमार िटकमदास ममातानी 0
जे डी-१/३५/८, पवन नगर, िसडको, 
नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

9921665109

मता

788 ना.प चम कुरबानअली भुलन अ सारी
कांबळेवाडी ध मितथ िवहार, 
वारबाबानगर,

युस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

7588293892

789 ना.प चम कुसुमबाई िसताराम ब लाड ####### काझी गढी,कंुभार वाडा,दगु  कांडप 
समोर,नािशक

कटलरी िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9028300102

790 ना.प चम कुसुमबाई िसताराम ब लाड674849914722
काझी गढी,कंुभार वाडा,दगु  कांडप 
समोर,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9028300102

791 ना.प चम कृ णा हाद साबले
घर न.-१२, सुदशन सोसायटी, खोडे पाक, 
िवनायक संकुल, सातपुर, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9762742777

792 ना.प चम कृ णा हाद साबळे 0
घर नं.-१२, सुदशन सोसायटी, खोडे पाक, 
सातपूर, नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9762742777

793 ना.प चम कृ णा शांताराम कंदलकर347887555586नाग चौक, बंजार माता चाळ, मोरे सदन, 
पंचवटी, नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9890164950

794 ना.प चम कृ णा हिरभाऊ मु डोकार मुळे वाडा, मेन रोड, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7507759574

795 ना.प चम कृ णी राजकुमार सासी
झोपडप ी िस र फाटा नािशक रोड नािशक 
४२२१०१

नकाशा

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7083918329

796 ना.प चम केतन प ाकर किपले होम नो २३२५, नवा दरवाजा, नािशक. कापडे बालाजी मंिदर 8888640784

797 ना.प चम केशव शंकर बोडके - राजीव गांधी भवन जवळ भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9011900278

798 ना.प चम केशव संतोष भोनजे525642924709
मधुबन कॉलनी, मखमलाबाद रोड, घर न.-
५, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9767724099

799 ना.प चम केशव जनादन शे ीगर
९, ीन वीएव सो.सा, गंगापूर रोड, DK 
नगर, नािशक.

पान टपरी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9730415471

800 ना.प चम कै युम हैदरअली शैख 499628166985
म नं.८०९, वडाळा पाथडी रोड, भारत 

नगर, नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9028138948
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

801 ना.प चम कैल वम ह े 541760470757केम लेन, जलालपूर, नािशक कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8308446846

802 ना.प चम कैलाश शंकरराव फड 648403246725
िव विगिर को.ओप.होऊ सग सोसायटी, 
तपोवन रोड, पंचवटी, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822829663

803 ना.प चम कैलाश संजय शम 531224882396
घर नं.-४२१६, गजानन चौक, गु ारा 
रोड, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921588246

804 ना.प चम कैलाश बाजीराव फटांगळे356489900941
म नं.१८९, िशवाजी रोड, वावरे लेन, 

खाटीक ग ली, नािशक
चायनीज खा पदाथ 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8308630515

805 ना.प चम कैलास पंुडिलक सांडखोरे359269919715
डांबोळे वाडी, मंुगसरी रोड, महादेवपूर, 
गंगापूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9767513090

806 ना.प चम कैलास झोपर यादव फळ िव े ता
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

807 ना.प चम कैलास प ालाल बरई 481857804784
३,साई अपाटमट,जाणता राजा 
कॉलनी,मखमलाबाद रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9011838515

808 ना.प चम कैलास िव ल िबरार 711519749562
एन-५३/ए जे१/३१/४,महा मा फुले 
चो क,उ म नगर,नािशक

कॉ मेिटक िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9890452914

809 ना.प चम कैलास रामदास अंबरपुरे826578449752
बजरंग मंिदरा मागे,घर 
नंबर.११११,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9689944287

810 ना.प चम कैलास गोपाळ शेळके972332172334
रामदास गाडन जवळ, िमसन माला, ऑटो 

कल, नािशक
कपडे िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8805674770

811 ना.प चम कैलास देवराम रनमाळे892605597525ांती नगर,मखमलाबाद रोड,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9975274546

812 ना.प चम कैलास भाकर जाधव895633073057१०५०/१, राजे बहादरू लेन, निश भाजीपाला िव ी बालाजी मंिदर 9096792671

813 ना.प चम कैलास रतन साठे
मातंग वाडा , भ काली टे सी  थांबा , िशव 
श ती चौक , नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

9673023650813 ना.प चम कैलास रतन साठे
श ती चौक , नािशक

फा ट फुड िव ी
भ काली ते मेनरोड 

मता

9673023650

814 ना.प चम कैलास राधािकसन ग धळे
संत कबीर नगर बे हद कावेरी हॉटेल 
ारका नािशक ४२२०११

भेळ गाडा

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822513243

815 ना.प चम कैलास रतन साठे
भ काली पिरसर मातंग वाडा घर नं. ११७१ 
नािशक ४२२००१

कटलरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011524564

816 ना.प चम कैलास गोकुळ खोडे
लोट नं.२ राजगढ सावता माली माग खोडे 

नगर गांधी नगर नािशक ४२२००६
भाजीपाला

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7875402521

817 ना.प चम कोमल संदीप मौले 912765153968माळी ग ली, भईर वाडा, सातपूर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9422929055

818 ना.प चम कौश या िबहारी ीखंडे सव नं. १७६/१, ी स गु  कृपा जोशी 
कॉलोनी, िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी बालाजी मंिदर 9850091824

819 ना.प चम खािलद अमीन मेहमूद सािव ी बाई फुले नगर,वडाळा गाव,नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8624051715

820 ना.प चम खुश द अ दलु लतीफ632731771348
घर नंबर.१०६/०१८४/००१,पेठ 
ग ली,गंगापूर,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9049883564

821 ना.प चम खे बहादरू कुलबहादरू िव वकम411481118165
घर मांक ५ अ लीन आपा हॉटेल 
िनमं ण मागे िबटको पोइ त जेल रोड 
नािसक रोड

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9970166779

822 ना.प चम खोजेमा िफदा अली टोपीवाला लेत नो ३०४, ठ कर हम य, टाकली 
रोड, ारका, नािशक.

फुटवेअर गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9028202967

823 ना.प चम गंगुबाई आ पा पुराणे #######
म नं.१०६/०८८५, गंगापुर रोड, 

सोमे वर, नािशक
फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604836187
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

824 ना.प चम गगन शंकर िवधाते
८१, ओ ड आ ा रोड, कािलका मंिदर 
मागे, नािशक.

खा पदाथ
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7770000977

825 ना.प चम गजानन पंुडिलक बडगुजर894791132868म नं. ३७८६, िशवाजी चौक, कठडा, 
जुने नािशक, टकाली रोड

फळ िव ी बालाजी मंिदर 9623290772

826 ना.प चम गजानन बाबुराव कापसे 0
घर न.-४३७८, कोमटी लेन, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9850574642

827 ना.प चम गजानन ब ी साद जै वाल 0
वावरे लेन, उ हाळे वाडा, िशवाजी रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9860685833

828 ना.प चम गजानन शंकर बागुल538716704662
वावरे ग ली, . नो. १८५, िशवाजी रोड, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7776870715

829 ना.प चम गणपत कारभारी सोनवणे अयो या कॉलनी, गंगापुर रोड, नािशक केस कतनालय
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9371229576

830 ना.प चम गणेश िशवराम आिहरे #######
जुना कंुभार वाडा,काझी गढी,भंडारी नाथ 
बाबा मंिदर जवळ,घर नंबर.३९८६,नािशक

इतर
भात थटर समोरील 

जागा भ काली
9623848447

831 ना.प चम गणेश हेमंत कापडणे १, अ टगंध सोसायटी, जुई नगर, नािशक फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8421679797

832 ना.प चम गणेश राज तेजाळे - राजीव गांधी भवन जवळ सनॅकस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8380079777

833 ना.प चम गणेश गजाराम प र 33370440055४८९, घारपुर घाट, अशोक तंभ, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8698310204

834 ना.प चम गणेश हिरचं िशरसाव 0 गोरेराम लेन,िशव शंकर अपाटमट, म 
नंबर.४,रिववार पेठ,नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9923362187

835 ना.प चम गणेश बबनराव धुमाळ 0
गंगापुर रोड, बजरंग नगर, आनंदवली, 
नािशक

कॉ मेिटक िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9011654456

836 ना.प चम गणेश महादेव जानगवळी 0
एन-४२/ सीएफ /२, ११/४,िशवश ती 
चौक, नवजीवन, शाळेसमोर , िसडको, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8379990383

ए/२, ी समथ अपाटमट,बुरकुले 
भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 837 ना.प चम गणेश रमेश ठाकूर438118124624

ए/२, ी समथ अपाटमट,बुरकुले 
नगर,हनुमान वाडी,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी (मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9421937934

838 ना.प चम गणेश सुरेश बोराडे231471816959घर नं.-२३१०, डगर आळी, जुने नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7057043703

839 ना.प चम गणेश िशवराम आिहरे675420729148
जुना कंुभार वाडा,काझी गढी,भंडारी नाथ 
बाबा मंिदर जवळ,घर नंबर.३९८६,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9623848447

840 ना.प चम गणेश जग ाथ लहाने655396659396
१९१,उ हाले वाडा,वावरे लेन,िशवाजी 
रोड,िनलकमल बैग हाउस समोर,नािशक

फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8087310368

841 ना.प चम गणेश रामदास वाघ म नं.३५०२, िशव लग अ पातमट, 
च हाटा, जुने नािशक, नािशक

भाजीपाला िव ी सर वती लेन 7507124450

842 ना.प चम गणेश िव वनाथ िवसपुते401601548829
एन-४१-सी-जी-१/७/१२, िशव श ती 
चौक, ४ थी कीम, सीडको, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604403607

843 ना.प चम गणेश िशवाजी शेलार 0
१९३, वावरे लेन, िशवाजी रोड, शालीमार, 
नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9763131199

844 ना.प चम गणेश ठुकरा अमीन237470114008
म नं.९, िस ात अ पात., दगु  नगर, 

कामातवाडे, नािशक
भाजीपाला िव ी

िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8055197206

845 ना.प चम गणेश गोपाल िवभांिडक
लॉट नं.७ संकेत बंगला मखमलाबाद रोड 

उदय कॉलोनी पंचवटी नािशक ४२२००३
कटलरी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9272759433

846 ना.प चम गणेश रव पवार
घर नं.३६० दडोरी रोड वैदवुादी हस ळ 
नािशक ४२२००४

गोगल
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9657639673

847 ना.प चम गणेश द ा य जाधव
कडवे वाडा ६३४ अभोणकर लेन रिववार 
पेठ नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9326870445

848 ना.प चम गणेश बापू कासवे दडोरी रोड देवी मंिदर व े वरी नगर  
हस ळ नािशक४२२००४

च पल रेपै रग गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9767638077
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

849 ना.प चम गणेश मा ती िबमते
N-४२ िवनायक चौक िसडको नािशक 
४२२००९

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7744976035

850 ना.प चम गणेश िहरालाल ठाकरे लॉट नो ११२,दाळूभाई पटेल कॉलोनी, दधु 
डेयरी, नािशक

लो ी संभाजी चौक 9595031343

851 ना.प चम गणेश यशवंत िब लेवर
गु देव चौक, राजंदा, अकोला, महारा -
४४४००६.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9637403701

852 ना.प चम गने िवज पहिद 0
हसे नो -४११२, पित  लने, िशिर  कुमर् 
चो , ओ  निश  - ४२२००१,

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9049716146

853 ना.प चम गलीबेन भालाभाई थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850053473

854 ना.प चम गीता िवजय ध गडे444558276154चां शी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9552957089

855 ना.प चम गीता िदलीप यवहारे
स तशंृगी िनवास तले नगर रामवाडी 
पंचवटी नािशक ४२२००३

फळ भाजी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

856 ना.प चम गीता गणेश उ ेज वतर टंक जवळ वामी िववेकानंद नगर 
मखमलाबाद नािशक ४२२००३

मसाले सर वती लेन 9769652206

857 ना.प चम गी वदा िकशन िदवे 305549459971मालेगाव िद याचा पाडा, नािशक फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

858 ना.प चम गुलाब हसन शैख 226639979187
म नं.३७१५, बागवानपुरा, कादरी 

म जद जवळ, जुने नािशक, नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8975601056

859 ना.प चम गुलाब दादािमया सैयद 990859428640
घर नंबर.१४३,काझी गढी,जुना कंुभार 
वाडा,जुने नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9762278650

860 ना.प चम गुलाब पांडुरंग िशराळ416466586681
म नं.४३६, पंचशील नगर, खंडेराव 

मिदरा जवळ, नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

861 ना.प चम गुलाब हुसेन सुलतान तांबोळी
६० फुटी रोड, पंचशील नगर, गंजमाळ, 
नािशक.

ओईल
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8087915244
नािशक.

जागा

862 ना.प चम गुलाब'नबी झीपु ला शहा 0
सािदक नगर, हुसेन मासािजत, वडाला 
गाव, नािशक शहर

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011993087

863 ना.प चम गुलाम मु तफा हा न440407957162घर न.-१३४०, खडकाळी, नािशक फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9158678692

864 ना.प चम गुलाम इ माइल शेख ####### एन.१२,अरमान टॉवर,वडाला रोड,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9371687092

865 ना.प चम गोकुल फुला हीरे 556744844179
एन-४२/िससी-१/५/५, द  मंिदर टॉप, 
हेडगेवार नगर, नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8412028400

866 ना.प चम गोकुल फुला हीरे - टाई स ऑफ इंिडया ऑिफस जवळ भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8412028400

867 ना.प चम गोकुल पंढरीनाथ वाणी 0
रो. हाउस न.-५२, देवगंज सोसायटी, 
अमृतधाम नगर, मखमलाबाद नाका, 
नािशक

डीवीडी सीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9403467412

868 ना.प चम गोकुळ ल मण सोनवणे572811386814संत कबीर नगरजवळ, भोसला िमिलटरी 
कुल, कॉलेज रोड, नािशक

सनॅकस िव ी शरणपुर भाजी माकट 9890028091

869 ना.प चम गोकुळ रामदास भामरे 463966296072बांगर चाळ, रामवाडी, तळे नगर, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850491531

870 ना.प चम गोदावरीबाई सदािशव पगार नवा दरवाजा,जुने नािशक,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7507471476

871 ना.प चम गोपाल युवराज यादव
ऑटो कल मागे, िमशन मळा, शरणपूर 
रोड, नािशक

कॉ मेिटक िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9762816245

872 ना.प चम गोपाल हरबन सग बेश 379888089041
घर नंबर.११४६,जाधव वाडा,भ काली 
माकट,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9011338010
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

873 ना.प चम गोपाल माने िभसी
िसिवल व ती गो फ लूब, ितडके 
कॉलोनी नािशक ४२२००१

चायनीज
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881542753

874 ना.प चम गोपाल िजत गु ता 673712606653
घर मांक. ११, साई-िवहार, 
अपाटमट,िसि िवनायक नगर, 
पेठरोड,नािशक

नारळपाणी राका कॉलनी 9260230797

875 ना.प चम गोपाळ चधू चेतणकर 0
सहजीवन नगर,गणेश 
वाडी,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9270680226

876 ना.प चम गोपीचंद नारायण लहाणे577699164938अंिबका नगर, पेठ रोड, फुले नगर, नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8554859240

877 ना.प चम गोरख िनवृ ी नाईकवाडे524442876966
तुळजा भवानी नगर, नवीन माकट जवळ, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822625889

878 ना.प चम गोरख पंढरीनाथ सानप 0 िनमगाव, िस र, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7507245789

879 ना.प चम गोरख कच बनकर720729001026
ितरंगा चौक, वा याय क ाजवळ, 
कामगार नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850667973

880 ना.प चम गोरख पंुडिलक पाटील,835770203212
घर नंबर.३३९२,च हाडा,जुने 
नािशक,अंधारे मंडप शेजारी,नािशक

कॉ मेिटक िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9975875637

881 ना.प चम गोरख भा कर जाधव424367426236
१९२६,जाधव वाडा, हस ळ 
टेक,भ काली,नािशक

चहा िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

882 ना.प चम गोरखनाथ सखाजी साळवे738052607160ितडके कॉलनी,ल मी नगर,ह डाई शो म 
समोर,चांडक सकल,नािशक

कपडे िव ी हनुमान घाट जवळ 9096373667

883 ना.प चम गो वद माधवराव िवधाते 0
४१००,िशिरषकुमार चौक,पाटील 
लेन,बुधवार पेठ,नािशक

कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9422748911

884 ना.प चम गो वद जगदीश सग पवार 30555699168
ऑटो कल मागे,िमशन मळा,शरणपूर 
रोड,नािशक

फुल िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8888584056

885 ना.प चम गो वद िदलीप शदे 249526431733आबुजीवाला कॉ ले स,मेन रोड,नािशक जुस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9225556556

886 ना.प चम गो वद शामराव कांकिरया353305196242
नवापुरा ठाकरे रोड,मेन रोड,बालाजी मंिदर 
शेजारी,नािशक

फळ िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 

8605350041

बाजु)

887 ना.प चम गो वद हिरभ  रव चरे भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890567287

888 ना.प चम गो वद हिरभ रव चरे साद मंगल काय लय, गंगापुर भाजीपाला
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9890567287

889 ना.प चम गोिव बभाई बचुभाई थोरी
MU.िवजापूर सोम कपडवंज 
खेडा३८७६२० गुजरात

बे ट
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8469192433

890 ना.प चम गौतम अंकुश साळवे िभमवाडी , शंकर नगर, गंजमाळ नािशक इतर
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9922381427

891 ना.प चम गौतम रतन उ ेज ४८९ घारपुरे घाट, गोदावरी नगर अशोक 
तंभ नािशक ४२२००१

मसाला ाय फूड शरणपुर भाजी माकट 9650185010

892 ना.प चम गौतम पंढरीनाथ ितडके
फोरे ट नसरी गंगावाडी गंगापूर कनोल 
मखमलाबाद नािशक ४२२००३

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9765093815

893 ना.प चम गौरव काश पवार 260613266654
घर नंबर.जे/ओ,पेठ रोड,िवजय चौक,फुले 
नगर,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385883470

894 ना.प चम गौरव हेमंत जाधव 0 घर न.-१९२९, हस ळ टेक, जुने नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9657265026

895 ना.प चम गौरव सुधाकर बागुल 0
घर न.-६८, रेणुका रो. हाउस, अनुसया 
नगर, कण नगर, नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9623112318

896 ना.प चम घन याम ब सीलाल परदेशी753405526294
घर नंबर.१३१, ंबक दरवाजा पोलीस 
चौकी,केला मंिजल समोर,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850870399

897 ना.प चम चं कला सारंगराव पारवे 0
५,गोरेराम हौ सग सोसायटी,गोरेराम 
लेन,रिववार कारंजा,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9673980875
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

898 ना.प चम चं कला संपतराव ह के
N/४१ िशवश ती चौक स तशंृगी 
मंिदराजवळ ४ थी कीम िसडको नािशक 
४२२००८

ना ता िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9822349976

899 ना.प चम चं कला सुरेश नविगरे ११७१, मातंग वाडा, भ काली, नािशक. झाडू

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657469224

900 ना.प चम चं कांत सोमनाथ वडनेरे
लेट नं.२४, डी वग, सुनीती सोसायटी, 

वाबरे लेन, शालीमार, नािशक
इतर

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881264488

901 ना.प चम चं कांत नामदेव िदवटे जुना कंुभार वाडा,काझी गढ़ी,जुने 
नािशक,नािशक

चहा िव ी बालाजी मंिदर 9657462234

902 ना.प चम चं कांत एकनाथ गोधड़े787932343717
मुख पाक,रो-हाउस नंबर.२,कला 

नगर,िरलाय स पे ोल पंपा समोर, दडोरी 
रोड,नािशक

फुल िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9881944938

903 ना.प चम चं कांत िशवाजी िहरे 0
शगाडा तलाव,गु ारा रोड,ित पती 
बालाजी नगर,नािशक

फुल िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9890131916

904 ना.प चम चं कांत नरहरी कुलकण325012610649
एन-४२-ए सी-१-१०-८, लोकमा य नगर, 
पवन नगर, ि मूत  चौक, िसडको, नािशक

फळ िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

8308883948

905 ना.प चम चं कांत रघुनाथ उभाळे749093241730
एन-५/ए-६/३२/२, टेट बँक, गणेश चौक, 
नािशक

च पल व बूट िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9595710120

906 ना.प चम चं कांत िदगंबर काकडे818920263647
लॉट नंबर.१२, लोरी 

अपाटमट,एन.डी.पटेल रोड,नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7875633111

907 ना.प चम चं कांत जनक वाळके
घर नं.७१५ रिववार पठ सुयनारायण मंिदर 
नािशक ४२२००१

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8087147418

908 ना.प चम चं कांत क लुमल मगर
६३४ अभोणकर ग ली रिववार कारंजा 
निशक४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9420831113

909 ना.प चम चं कांत अशोक धा क
पांडुरंग कृपा िनवास, हनुमानवाडी, गंुजाळ 
फाम जवळ, मोरे मला, नािशक.

भाजीपाला
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7276414939

910 ना.प चम चं पाल छाकोडीलाल जापती407358152299
म नं. ३८९२, नानावली चौक, नानावली 

पोलीस टेशन जवळ, जुना नािशक
फळ िव ी सर वती लेन 7744836473

पोलीस टेशन जवळ, जुना नािशक

911 ना.प चम चं शेखर िस हा कुलाल428447892858४९८,घारपुरे घाट,अशोक तंभ,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हनुमान घाट जवळ 9881024376

912 ना.प चम चं शेखर कािशनाथ सोनावणे मखमलाबाद रोड, नवीन ांती नगर , 
गणेश चौक, पंचवटी, नािशक - ३

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9011099470

913 ना.प चम चं हास परशराम काळे 651808675247घर नं.२२१६, वारे वाडा, मधली होळी, जुने 
नािशक

पान बीडी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7507817281

914 ना.प चम चांद शामोह मद शेख ####### भात थेटर समोर,भ काली रोड,नािशक इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9604442686

915 ना.प चम चांद शामोह मद शेख 343839954844भात थेटर समोर,भ काली रोड,नािशक कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9604442686

916 ना.प चम चतामण िकसन उ हारे
ड-१०१, िभमवाडी, सहकार नगर, 
गंजमाळ, नािशक.

कटलरी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9922594840

917 ना.प चम चु ीलाला बुटालाल मोरे #######
आनंदव ली, गगांपुर रोड, मा ती मंिदरा 
जवळ

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9767949492

918 ना.प चम चु ीलाला बुटालाल मोरे
आनंदव ली, गगांपुर रोड, मा ती मंिदरा 
जवळ

भाजीपाला
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9767949492

919 ना.प चम चेतन चं कांत काथे 981390627689
१८, चेतनाराज अ पा. भगवती चौक, 
राजीव नगर, नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9373417888

920 ना.प चम चेतन रामदास दाते 0 २३१२,दाते वाडा, डगर आळी,जुने नािशक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8928033111

921 ना.प चम चेतन ल मण जाधव961691543078
एन-४२-ए/सी-१/५/८,४ थी कीम,पवन 
नगर,नवीन िसडको,नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8149071424

922 ना.प चम चेतन रव िशरसाठ बुधवार पेठ, भुते वाडा, जुने नािशक िसजनल व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922133352
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

923 ना.प चम चेतराम रामलाल गु ता 407492159405म नं. ३८९१, नानावली, माथुर रोड, जुना 
नािशक, कथडा, नािशक

पान बीडी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9823568159

924 ना.प चम चैताली िवजय पाटील ा पाक लॉट नं.१९, आदश नगर, 
पंचवटी,

भाजीपाला िव ी शरणपुर भाजी माकट 7755912198

925 ना.प चम छगन दशरथ तारगे 980754840338जे-१५,महा मा फुले नगर,िवजय चौक,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9011998121

926 ना.प चम छबू तानाजी पाथरे 0
२०३, पंचशील नगर, आंबेडकर पुतळा 
जवळ, नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7058758880

927 ना.प चम छाजेड सुिमतलाल मानकचंद757818615572
१५५, अमृत गंगा नगर, देवमृत होऊ. सो., 
मधुबन कॉलोनी या बाजूला, मखमलाबाद 
नाका, पंचवटी, नािशक

फुल िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9225794806

928 ना.प चम छाया अिनल मुतडक #######
१७, ानयोगी सोसायटी, शांतीिनकेतन 
को. गंगापूर रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850293574

929 ना.प चम छाया राज ा हणे664591008444
मखमलाबाद गाव, कोळीवाडा, 
मखमलाबाद, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888312374

930 ना.प चम छाया मदन खालकर 0
एन-५१-ए/डी-२/१२/१,साईबाबा नगर,पवन 
नगर,िस को,नािशक

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

931 ना.प चम छाया शंकर कु ली शदे चाळ तले नगर, रामवाडी पंचवटी 
नािशक ४२२००३

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9527595262

932 ना.प चम छोटेलाल गंगाराम राठोड408560972107जमादार चाळ, टोिकज रोड, नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9822676557

933 ना.प चम छोटेलाल ओकारलाल परदेशी,639143084595
घर नं.१८, दरबार रोड, मधु कपचा गोठया, 
िशवाजी चौक, जुने नािशक, नािशक

कॉ मेिटक िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8605228413

934 ना.प चम जगदीश दौलत काकीपुरे498258115102
शेवरे चाळ, कोळी वाडा, आनंदवली, 
गंगापूर रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8421289747

935 ना.प चम जगदीश वसंतराव भुजबळ629514463299लॉट नंबर.८,गणरेश 
सोसायटी,गंगावाडी,रिववार पेठ,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850236288

936 ना.प चम जगदीश ल मीनारायण िगलडा314707952078
घर नंबर.४३७६,नाग चौक,खाकी 
आखाडा,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9370218071

937 ना.प चम जगदीश मुरलीधर जाचक
घर नं.४६१० ीकृ ण नगर मोरे मला 
हनुमान वाडी पंचवटी नािशक ४२२००३

नमकीन

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9011436424

४६०८, शदे िनवास मखमलाबाद नाका िस दाथ नगर झोपडप ी 
938 ना.प चम जगदीश अशोक देसाई

४६०८, शदे िनवास मखमलाबाद नाका 
जय भवानी को ओप. सोसायटी समोर 
पंचवटी नािशक ४२२००३

ना ता
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

8806216666

939 ना.प चम जगन मंगळू लगरे
१२ गंगासागर कॉलोनी गंगापूर रोड नेअर 
िनमला कॉ वंत कूल D.K. नगर नािशक 
४२२०१३

भाजीपाला
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9766622899

940 ना.प चम जग ाथ बालचं प हाळे ####### ९८,ठाकरे रोड,मेन रोड,बालाजी मंिदर 
शेजारी,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9767880321

941 ना.प चम जग ाथ ल मण जाधव969038349464जमदाडे सदन,अमनगर,उपनगर,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767651960

942 ना.प चम जग ाथ बालचं प हाळे569383755780
९८,ठाकरे रोड,मेन रोड,बालाजी मंिदर 
शेजारी,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9767880321

943 ना.प चम जनाबाई कारभारी खैरनार336930537194
घर नंबर.१६९५/९६,सोमवार 
पेठ,दहीवडकर वाडा,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7507393017

944 ना.प चम जनाबाई िकसण कासोदे #######
घर नं.-६, भ ती अ पा. कौश या नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8806082473

945 ना.प चम जनादन ल मण लभडे ४३३०, पाथरवट लेन, पंचवटी, नािशक. भाजीपाला

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890390682

946 ना.प चम जमधडे सदािशव िनवृ ी674236118226संभाजी चौक, हरीगेशन कॉलोनी, नािसक सनॅकस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

91752222887

947 ना.प चम जमील खलील खान 786248733607
०४,मुमताज पाक,गुलशन कॉलनी,पखाल 
रोड,नािशक

सनॅकस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8180955443

948 ना.प चम जमुना काश करोटे443978079966घर नं.-१८४०, कंुभकण वाडा, जुने तांबट 
लेन, नािशक

फळ िव ी दधु बाजार 7743901836

949 ना.प चम जमुना काश करोटे ####### घर नंबर.१८४०,कंुभकण वाडा,जुनी तांबट 
लेन,भ काली,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

7743901836

950 ना.प चम जयंत गुलाब सग ठाकूर997597382923
म नं. ४०३४, बुधवार पेठ, नाईकवाडी 

पुरा, ठाकूर भवन, जुना नािशक, नािशक
केश कतनालय बालाजी मंिदर 9922139578
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

951 ना.प चम जयंत यादव आंधळे
नािशक पुणे रोड M-०४ प रग वा लेय 
आर टी ओ  कॉलोनी बोधले नगर नािशक 
४२२०११

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7620549948

952 ना.प चम जय काश िमथलेश शम 546335253077घर नं.-३४, वामी जनादन नगर, 
मखमलाबाद रोड,

कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 9850824373

953 ना.प चम जयवंत यशवंत िशरसाठ 0 म हार खान, गंगापुर रोड, नािशक कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8856062121

954 ना.प चम जय ी िवजय बागुल घर नो २१३९, तीवंध चौक, नवा दरवाजा, 
जून नािशक.

जनरल टोअर संभाजी चौक 9922690384

955 ना.प चम जय सघ िव णू कानवडे536380924160
एन-५१/एसएफ-१/१९/१, उ म नगर, 
िसडको, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9273047017

956 ना.प चम जया िदलीप पाटील885073026304म नं. ३, हनुमान वाडी, कोिशरे मळा, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9890706955

957 ना.प चम जया अिनल कुमावत
संुदर नगर, दे लालाई गाव, नािशक रोड, 
नािशक.

पावभाजी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9923351424

958 ना.प चम जयेश मुरलीधर जाधव
यू लॉट, ताहाराबाद, नािशक, महारा -

४२३३०२.
चहा

पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9665892441

959 ना.प चम ज लदर िदगंबर जगदाले ####### घर न.-१५, गंगा अ पा. गु ारा, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890358620

960 ना.प चम जशोमती राम सुरेश पाल
गुलमोहर सोसा. ुवनगर, गंगापुर रोड, 
नािशक

फळ िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9604752870

961 ना.प चम जहीर अहमद अ सारी 0
जोगवाडा, पजार घाट, जुने नािशक, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822752967

962 ना.प चम जहीर अ बास शेख 476883179960
ंबक पोलीस चौकी मागे,घर 

नंबर.१३०७,खडकाळी,नािशक
कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9270273225

963 ना.प चम जाकीर बशीर शेख ####### घर नं.-२५६६, हेलबावडी , नािशक च पल व बूट िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890661892

964 ना.प चम जानकीरम शािलकराम मांजरे #######
जाधव मळ, गंगापुर पोिलस टेशन जवळ, 

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 

7875712254964 ना.प चम जानकीरम शािलकराम मांजरे #######
जाधव मळ, गंगापुर पोिलस टेशन जवळ, 
आनंदवली, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7875712254

965 ना.प चम जाफर अ दलु शेख 818501678522३७५१, कथडा, टाकळी रोड, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9764475544

966 ना.प चम जा लदर एकनाथ भोर 0 मंुगसरा,नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9403376428

967 ना.प चम जावीद सलीम शेख
हाउस नो ५१३, आंबेडकर पुत या जवळ, 
पंचशील नगर, नािशक.

िचकन,मटन
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9503903188

968 ना.प चम जावेद अ दलुरहेमान शैख 239064068084
गौिसया म जद, के.जी.एन नगर, वडाळा 
गाव, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8007757199

969 ना.प चम जावेद सलुि न बागवान200435134549
भारत नगर,बागवान ग ली,वडाळा 
रोड,नािशक

फुल िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9860418444

970 ना.प चम जावेद वजीर शेख 518699639293नाईकवाडी पुरा, च हाटा, नािशक बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9273882367

971 ना.प चम िजजाबाई वसंत सोनवने 0 सोमवार पेठ,रणधीर वाडा,नािशक सनॅकस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9763570734

972 ना.प चम िजजाबाई दामू मुतडक567335931558४९, िशवनगाव, राजेवाडी, निशक बॅग व पस िव ी बालाजी मंिदर 9923056347

973 ना.प चम िजत मनोहर जाधव
होऊस नं.१९० िशवाजी रोड खािटक लेन 
नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8149900018

974 ना.प चम िजत िशवाजी सानप ४९३, घारपुरे घात, अशोक तंभ, नािशक. चायनीज हनुमान घाट जवळ 8888312120

975 ना.प चम िजभाऊ गंभीर जाधव 0 म हार खान , गंगापूर रोड , नािशक फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

96892436240

976 ना.प चम िजयालाल गंगा साद यादव 780421283831३४५०, चमकार लेन, च हाटा, जुने नािशक कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9822319013
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

977 ना.प चम िजरवा रघुनंदन शहा
दधु बाजार भात टावर चाचा मेिडकल 
समोर फळात नो ४ भ काली नािसक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7719036718

978 ना.प चम जीजाबाई खंडू ठाकूर 1
३४१६, काझीपुरा कोट, च हाटा, जुने 
नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8626096884

979 ना.प चम जीतं आ माराम खैरनार
मु. नांदगाव पो ट. तासखेडा अमळनेर 
जळगाव ४२५४०१

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8698940537

980 ना.प चम जीतलाल ओंकारलाल कुरी बंस
घर नो ३९८५, सरोदे वाडा, कंुभारवाडा, 
जुने नािशक

इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9923578704

981 ना.प चम जीवन चं सेन भंडारे 317354674374
धनंजय िब ड ग जवळ, घर नं.-६९/३, 
शरणपूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9822695264

982 ना.प चम जॉकी रव भंडारे 0
बेथेल नगर, संत आंि या चच समोर, 
नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7387233384

983 ना.प चम जॉय सतीश मोिहते215295228775शरणपूर रोड,नािशक च पल व बूट िव ी शरणपुर भाजी माकट 9890725553

984 ना.प चम ानबा नामदेव वाघमारे836875079707
घर नं.-िब६४, आ पाली नगर, कॅनल 
रोड, उपनगर, नािशक

आईस ीम िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921363672

985 ना.प चम ाने वर िभकाजी फडोळ502855316703
फडोळ मळा, गंगापूर रोड, मखमलाबाद, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921197715

986 ना.प चम ाने वर वसंत चौधरी291949558561संुदर नारायण मंिदर या मागे, बोडके 
वाडा, रिववार पेठ, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9890205707

987 ना.प चम ाने वर रमेश पाटील882324884265
पेठ रोड, गजव  नगर, मखमलाबाद, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9096922234

988 ना.प चम ाने वर राघुजी वराडे 0
पांडुरंग हरी चाळ, ांतीनगर, गणेश चौक, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक - ३

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9689135391

989 ना.प चम ाने वर तुकाराम नागपुरे
१६ सुभिशनी सोसायटी रामवाडी पंचवटी 
नािशक ४२२००३

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9021666657

संदभ सेवा 
णालयामागील 

990 ना.प चम ाने वर वामनराव काळे
मखमलाबाद नाका िवठाई हॉ पटल मागे 
नािशक ४२२००३

णालयामागील 
नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604333994

991 ना.प चम ाने वर अस बा साळवे #######
गाडगे बाबा धमशाळा, घर न.-३९८६, 
अमरधाम रोड, जुनी काझी गढी, नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9527904013

992 ना.प चम ने वर ध डू कचरे
कोलवडा जवळ गोवधन गंगापूर नािशक 
४२२२२२

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9922239153

993 ना.प चम योतसना धनराज खैरनार
कािलका झोपडप ी कािलका ग ली, 
मैिथली सोसा. कािलका मंिदर नािशक 
४२२००२

ना त िव ी
एस.टी. वकशॉप जवळ 
एन.डी.पटेल रोड

8805407731

994 ना.प चम योती सागर अ वाल677792165263
सुभाष लाझा जवळ, माकट याड, उ म 
िहरा हॉटेल, पेठ फाटा, पंचवटी, नािशक

टेशनरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9028885235

995 ना.प चम योती मह मा 602140597831
म नंबर.३७,डॉ.आंबेडकर कॉलनी,रेड-
ॉस रोड,नािशक

कॉ मेिटक िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

989022718

996 ना.प चम योती काश अंबरपुरे845238015233िहरावाडी,जोशी वाडा,पंचवटी फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

997 ना.प चम योती िव णू बव
घर नं १५७३, कानडे मा ती लेन जवळ, 
सोमवार पेठ, नािशक.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8554088074

998 ना.प चम योतीबाई नामदेव पातळपुरे #######
बजरंग नगर,चांदशी 
रोड,आनंदवली,गंगापूर रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9420310715

999 ना.प चम िझनक शहाबु ीन शेख 0
 - ४२, अ.  १/८/४, लोकमा य नगर्, 

िसडको, निश
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922260236

1000 ना.प चम झुटे खंडेराव जनादन 0
१३३०, जुना आ ा रोड, वामी समथ मंिदर 
जवळ, कािलका मंिदर पिरसर, गोळे 
कॉलोनी, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9689508409
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1001 ना.प चम झुबेर जावेद सेख 729403900107नै वडीपुरा, च हाटा, नािशक कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922252651

1002 ना.प चम तनवीर अ लोिदन शेख 281383405293िस र फाटा,नािशक रोड,नािशक कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9822451246

1003 ना.प चम तपोवन अिनल सरकार336985020164
सी - १२, मै  बंधन अपाटमट, 
हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक - ४२२००३

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9021218071

1004 ना.प चम तरबेज अ दलुासलीम शेख 0 म नो.३११, सफिरज लेन, रिववर पेथ कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9594242940

1005 ना.प चम तवार आिदनाथ कच 478959902634घ. नं.४६१०,चौधरी मळा,हनुमान वाडी, 
पंचवटी

घरगुती िकरकोळ 
व तू िव ी

शरणपुर भाजी माकट 9881869914

1006 ना.प चम तिहरी िफदा अली टोपीवाला लेत नो- ४, ी राम कंुज सो, टाकली 
रोड, ारका कोनर, नािशक.

फुटवेअर गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9021796286

1007 ना.प चम तानाजी अंबादास दोबाड़े200878901148दगुाव,पो.दगुाव,नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1008 ना.प चम तानाजी अंबादास दोबाड़े200878901148दगुाव,पो.दगुाव,नािशक कपडे िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

1009 ना.प चम तानाजी भाकर डांगरे 430333517593२८६४,चौक मंडई,जुने नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8378090231

1010 ना.प चम तानाजी सहदेव िहवले 0
१७६, वावडे लेन, िशवाजी रोड, नािशक - 
१

सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9273023731

1011 ना.प चम ता हाबाई ब सी साळवे;955200336670
िनमल स य बंगला,उषािकरण सोसायटी 
रोड,संभाजी चौक,उंटवाडी रोड,नािशक

कपडे िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

7841069505

1012 ना.प चम तापीबाई रामू दामोदर 0 जोशी वाडा, नाग चौक, पावतीिनवास, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

1013 ना.प चम ताराबाई मधुकर इंगळे 363580615486
राजदतू हॉटेल मागे,गो फ लब 

भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 97650945521013 ना.प चम ताराबाई मधुकर इंगळे 363580615486

राजदतू हॉटेल मागे,गो फ लब 
मैदान, ंबक रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी कॉनल रोड लगतची 
जागा

9765094552

1014 ना.प चम ताराबाई मोतीराम पावडे
गणेशवाडी, शेरी मळा, सहजीवन नगर, 
अमरधाम रोड, नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9970078459

1015 ना.प चम तारेख अमोदी अमर 348194733629१३४४, फैज मंिजल, खडकाळी, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8623912523

1016 ना.प चम तुलसी रमेश ढापसे211972336540
एन-४१-जे/ए-२/१७/०६,मोती चौक,तुळजा 
भवानी मंिदरा मागे,िसडको,नािशक

फळ िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9370675663

1017 ना.प चम तुळसाबाई रामा गरड 950964112424
महाराणा ताप चौक,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9689762721

1018 ना.प चम तुळसाबाई धो देराम जाधव ९ ए, इिरगेशन ऑिफस, उ वादी रोड, 
गोळे कॉलोनी, नािशक.

चहा संभाजी चौक 7744890250

1019 ना.प चम तुषार बाबुराव झडे 0 म नं.१२२१, ग ली नं.२, मायको 
दवाखा य जवळ, पंचवटी

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8007007582

1020 ना.प चम तुषार िदपक सदाणे542733477636मोदके वर वसाहत,गाडगे महाराज शाळे 
जवळ,नािशक

कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9767884679

1021 ना.प चम तुषार बाळकृ ण पवार 984355137303
जमीन अ पात., बोधळे नगर, ारका, 
नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9561198334

1022 ना.प चम तोळाबाई िब सोनावणे281622907670
संत कबीर नगर, भोसला िमिलटरी कूल, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9767235070

1023 ना.प चम तौिफक हिनफ शेख
पाटील पाक, म नं.-६, अंबड लक रोड, 
नािशक

इतर
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9623547523

1024 ना.प चम तौिफक गुलाब शेख 422958962644४००, पंचशील नगर, गंजमाळ, नािशक टेशनरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922318480
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1025 ना.प चम तौिफक मो हमद शेख
६, पाटील पाक, अंबड लक रोड, मेदगे 
नगर समोर, चंुचाळे गाव, नािशक.

िचकन
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623547523

1026 ना.प चम तौिफ़क़ शमशु ीन शेख घर मांक - २५६६, हेलबा वाडी , नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9226104759

1027 ना.प चम तौसीफ  जमील शेख गौिसया म जीत,वडालागाव,नािशक इतर
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9860731507

1028 ना.प चम ंबक तुकाराम मुतडक #######
राम नगर, मोरे मळा, हनुमानवाडी, 
पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881836071

1029 ना.प चम बक हिर आिहरे906857215466खोचे वाडा, मदली ओळी, नािशक फळ िव ी सर वती लेन 7304956120

1030 ना.प चम ि पुरारी यामसंुदर यादव 0
शरणपूर रोड, िमशन कंपाऊंड कॉनर, 
कॅनडा कॉनर, नािशक

कॉ मेिटक िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

1031 ना.प चम द दीपक उ ेज 821840019433म नं. ४८९, घारपुरे घाट, गोदावरी नगर, 
अशोक तंभ, नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

1032 ना.प चम द ा भाकर कोळपकर 0
घर नंबर.३३८३,च हाटा,बुधवार 
पेठ,नािशक

पान बीडी िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

8862064915

1033 ना.प चम द ा रंगनाथ शदे 898655163791
एन-४१/सीई-१/५/१५, िशवश ती चौक, 
द  मंिदर रोड, नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1034 ना.प चम द ा य भा करराव कोहाळे477760670625
िनमला कूल रोड,आयाचीत 
नगर,िशवपूजा बंग या मागे,सहदेव 
नगर,गंगापूर रोड,नािशक

जुस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9420371390

1035 ना.प चम द ा य भा करराव कोहाळे477760670625
िनमला कूल रोड,आयाचीत 
नगर,िशवपूजा बंग या मागे,सहदेव 
नगर,गंगापूर रोड,नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9420371390

1036 ना.प चम द ा य िन ुि जमधाडे247485271710
उ म नगर रोड , संभाजी चौक , अरीगेशन 
कॉलोनी , नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689759266

1037 ना.प चम द ा य संपत िनफाड़े 0
शेिरमला रोड,गणेश वाड़ी,सहजीवन 
नगर,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9423699940

1038 ना.प चम द ा य नारायण नाईक894459709096
घर नंबर.१३६०,कािलका मंिदर,जुना आ ा 
रोड,नािशक

कटलरी िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9326522470

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 

1039 ना.प चम द ा य वसंत थेटे 0
मखमलाबाद नाका,मधुबन कॉलनी 
समोर, ोणािगरी रो-हाउस 
नंबर.४७,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8623912755

1040 ना.प चम द ा य ीधर तळेकर
घर न.-२३२२, संभाजी चौक, डगर आळी, 
जुने नािशक

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604663534

1041 ना.प चम द ा य रामभाऊ लहाणे सावरकर नगर भाजीपाला
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9503088595

1042 ना.प चम द ा य सुकदेव शेलार
ांती नगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 

नािशक
फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385090030

1043 ना.प चम द ा य रामदास खेतरे
जुना कंुभार वाडा,घर नंबर.३९८६,काझी 
गढ़ी,द  मंिदर,जुने नािशक,नािशक

डीवीडी सीडी िव ी बालाजी मंिदर 9371382514

1044 ना.प चम द ु लहानु खोडे 0 भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1045 ना.प चम द ू लहानू कोढे 982199134302चांदशी नािशक सनॅकस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9765087682

1046 ना.प चम द ू िकसन शदे 0 उंटवाडी, नािशक कपडे िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

8888230784

1047 ना.प चम दशन िगरधारी प हाले656745122856ठाकरे रोड,मोची ग ली,घर 
नंबर.१०३,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8620034700

1048 ना.प चम दशरथ हरी खैरनार469134576869
घर न.-३४, जनादन वामी नगर, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9767877688

1049 ना.प चम दशरथ चतामण प हाळे796629545370
म नं.१३७, पंचशील नगर, गजमल, 

नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011862477
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1050 ना.प चम दादासाहेब कािशनाथ जगधने घर नं.-१, शरणपूर, नािशक सनॅकस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9822593631

1051 ना.प चम दािनश उ मान शेख 995884675021
म नं- ३२९३ , काझीपुरा , िव ल मंिदरा 

समोर , जुने नािशक
कपडे िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9850696892

1052 ना.प चम दािनश उ मान शेख ####### म नं- ३२९३ , काझीपुरा , िव ल मंिदरा 
समोर , जुने नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9850696892

1053 ना.प चम िदनकर िव णू इंगळे
हनुमानवाडी दळवी माग इंगळे चाळ घर नं. 
४६१० पंचवटी नािशक ४२२००३

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8308451549

1054 ना.प चम िदनेश तुळशीराम आिहरे 0 म हार खान,गंगापूर रोड,नािशक कपडे िव ी हनुमान घाट जवळ 9850134335

1055 ना.प चम िदनेश राजाभाऊ जाधव 0
म नो २, मनिजत अपाटमट, दु  नगर, 

पेठ रोड, पंचवटी, नािशक
भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

1056 ना.प चम िदनेश रामचं कासरा711580499314
घर मांक. ११, साई-िवहार, 
अपाटमट,िसि िवनायक नगर, 
पेठरोड,नािशक

सनॅकस िव ी सर वती लेन 8975391374

1057 ना.प चम िदनेश मनोहर परदेशी
रो हौ नो ३०, आनंदराम हौ सग सो. सा, 
मंुबई आ ा रोड, नािशक.

दाबेली
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

7263948464

1058 ना.प चम िदपक िकसन ढगे 563892641761
अ टिवनायक चौक,पाटील नगर,एन-४१-
ही/सी-२/९/१४,िसडको,नवीन नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9657320007

1059 ना.प चम िदपक िहरामण अिहरे 0 शरणपूर रोड, राका कॉलनी, नािशक खा पदाथ िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9822281113

1060 ना.प चम िदपक देिवदास थोरात 0
घर नंबर.११९३,भ काली भाजी 
बाजार,भ काली,नािशक

चहा िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

7385996448

1061 ना.प चम िदपक द ू चोथवे379513617280मेन रोड, राजबहादरू लेन, नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9325121971

1062 ना.प चम िदपक धीरजलाल शहा 403417722424
चंिदका सोसायटी,गु ारा रोड, शगाडा 
तलाव,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9320608491

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 

1063 ना.प चम िदपक ेमचंद साळवे449105075492
रामवैभव सोसायटी,६, ं दावण 
कॉलनी,मखमलाबाद रोड, ांती 
नगर,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9623814037

1064 ना.प चम िदपक सुधाकर बुरहाड़े653109577101घर नंबर,जुनी तांबट लेन,नािशक पान बीडी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9689325359

1065 ना.प चम िदपक बंडू फलटणे घर नं.-४५२१, मंुजोबा चौक, गणेशवाडी, 
नािशक

सनॅकस िव ी बालाजी मंिदर 9325950999

1066 ना.प चम िदलीप वामन अंभोरे737819536181
जाधव मला, आनं ली, गंगापुर रोड, 
नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9763407699

1067 ना.प चम िदलीप बाजीराव िनकाळे693498428787
िव या नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

बॅग व पस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8888360342

1068 ना.प चम िदलीप रमेश भोई 858258503245
गंगुबाई चाळ शेजारी, ांती नगर, पंचवटी, 
नािशक

खा पदाथ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9545770879

1069 ना.प चम िदलीप शंकर करणे गणेशवाडी आयुविदक हॉ पटल जवळ 
पंचवटी ४२२००३

हंगामी बालाजी मंिदर 9370133799

1070 ना.प चम िदलीप चा कंत वाघ
भ काली झोपडप ी भीम वाडी शंकर नगर 
नािशक ४२२००१

कप बशी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8605839788

1071 ना.प चम िदलीप अंबादास बेळगावकर
B८ संत सावता अपाटमट गणेशवाडी देवी 
मंिदर जवळ पंचवटी नािशक ४२२००३

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9921929872

1072 ना.प चम िद येश िदलीप नागपुरे
रिववार कारंजा  जवळ ६३४ हसोबा लेन 
गोदावरी दशन अपाटमट नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9420470650

1073 ना.प चम दीपक तुकाराम को हे
४८८, कंुभारवाडा, गथा हाय कूल रोड, 
अशोक तंभ

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हनुमान घाट जवळ 9604058349

1074 ना.प चम दीपक दामोदर शपी 609464306359
५, जय गजानन संकुल, ुव नगर, गंगापुर 
रोड, नािशक

आईस ीम िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9881601936
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1075 ना.प चम दीपक िकसन हतागळे762862358235
सट आंि या चच समोर, बेथेल नगर, 
शरणपूर, नािशक

फळ िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9175538221

1076 ना.प चम दीपक बाळासाहेब चोघुले 0 मेन रोड, राजबहादरू लेन, नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850111976

1077 ना.प चम दीपक सुरेश नविगरे783259714012
मतां वाडा, भ काली टि  टे ड,  नो 
११७१, नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922485071

1078 ना.प चम दीपक िव णू भालेराव454692989554
म नं.४०००, जुना कंुभार वाडा, वामी 

समथ मंिदरा जवळ, नािशक
फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8975391416

1079 ना.प चम दीपक सुरेशचं अ वाल740743147995जोशी वाडा,िहरावाडी,नािशक टेशनरी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9767017964

1080 ना.प चम दीपक बाबुराव शगरे 417499350775घर न.-१३९८, टाकसाल लेन, नािशक कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8087113190

1081 ना.प चम दीपक देवीचंद जाधव365559105893
सी/२, मै  बंधन अपाटमट, हनुमानवाडी, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9689965108

1082 ना.प चम दीपक संजय किपले
फलाट नं.७ काल डे अपाट, गु ारा रोड, 
गु ारा पंचवटी  नािशक ४२२००३

ना ता िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822446285

1083 ना.प चम दीपक मधुकर उघडे
होऊस नं.27 िहरावाडी रोड वा मक 
आंबेडकर आवासयोजना कनोल जवळ 
पंचवटी नािशक ४२२००३

फळ िव ी सर वती लेन 9503033049

1084 ना.प चम दीपक ल मण मंडिलक
लेत नो ३, गौरव आ त, पो ट ऑिफस 

समोर, गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक.
वडापाव

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9922942548

1085 ना.प चम दीपक नानासाहेब रहाणे ४२६/१, वामीनगर, राम मंिदर जवळ, 
अंबड, नािशक.

िमसळ शरणपुर भाजी माकट 9763544740

1086 ना.प चम दगु द ा य पालखेडे पा या या टाकी जवळ म.नं.१८० संजय 
नगर पंचवटी

पानटपरी बालाजी मंिदर 9921289495

1087 ना.प चम दगु दास दशरथ िच े
क पत  रो. हो.नं. ०७, पाथड  फाटा 
नवीन िसडको नािशक ४२२००९

पराठा
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9890405983
जवळील मोकळी जागा

1088 ना.प चम देवका िव वनाथ भोई
गणेशवाडी, शेरी मळा, अमरधाम रोड, 
सहजीवन नगर, नािशक

फुल िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8975841213

1089 ना.प चम देवाजी काशीनाथ शदे
बी-12,संिचता कॉ ले स, थ े 
नगर,गगांपुर रोड

केस कतनालय
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9272729781

1090 ना.प चम देवानंद जानराव आठवले 0
पगारे चाळ,पोलीस चौकी जवळ,घर 
नंबर.आर.३/४,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9960334582

1091 ना.प चम देिवदास ई वर भोई 675919357157
५, मानसी अ पा. गुलमोहर कॉलनी, काळे 
नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7767057873

1092 ना.प चम देिवदास बंडू जाधव577542278951
सनडे लाझा, म नंबर.७, लक 
रोड, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9370580561

1093 ना.प चम देिवदास मुरलीधर वाबळे304842358422
घर नंबर.३,िद तीये अपाटमट,हनुमान 
वाडी,गायकवाड मळा,पंचवटी,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9049693071

1094 ना.प चम दौलत पांडुरंग काकीपुरे517632844183
स तशंृगी माता मंिदर मागे, आनंदवली, 
गंगापूर रोड, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8421289747

1095 ना.प चम ारका एकनाथ वानखेडे890342190849
एन-३१/ए-२/२/११, स तशंृगी चौक, िवजय 
नगर, नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9657219670

1096 ना.प चम धनंजय ल मन जवेरी 475188224939१५, ीनाथ आरकॅड, रिववार पेठ, नािशक चहा िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8796965576

1097 ना.प चम धनंजय मनसाराम पांडेय
गौतम नगर, वार बाबा नगर, सातपूर, 
नािशक

बॅग व पस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9326824861

1098 ना.प चम धनंजय दगडूशेठ माळवे431085177651
६,गु  दशन रो-हाउस,िहरावाडी,तांबोळी 
नगर,पंचवटी,नािशक

कॉ मेिटक िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850575553

1099 ना.प चम धनजय ल मण मोरे 0 यशवंत नगर, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7350859093
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1100 ना.प चम धनराज तुकाराम फरगडे379474675297
घर नं.-९, पांडुरंग अ पा. िशवाजी नगर, 
सातपूर, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850478154

1101 ना.प चम धनराज शामलाल रायसोनी398523589584िदपाली डी, मधुबन कॉलनी, नािशक कॉ मेिटक िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822580555

1102 ना.प चम धमराज कािशनाथ गवारी 0 डंबाळेवाडी, महादेवपूर, गंगापूर, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8805830708

1103 ना.प चम धम कुमार राजपूत हाजी सौदागर मंझील, नाईकवाडी पुरा, 
बुधवार पेठ, नािशक

कॉ मेिटक िव ी सर वती लेन 9822676557

1104 ना.प चम िधरज पारसनाथ ठाकुन #######
फलोर टाऊन,अंबड लक रोड,इंडोलेन 
कंपनी जवळ

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9423481676

1105 ना.प चम िधरज पारसनाथ ठाकुन
फलोर टाऊन,अंबड लक रोड,इंडोलेन 
कंपनी जवळ

फळ िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9423481676

1106 ना.प चम धीरज अशोक पाटील
घर नं.१३४५ मेघराज हो. सोसा.भ काली 
पोलीस टेशन नािशक.४२२००१

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9823729797

1107 ना.प चम ध डू िशवराम जाधव963547848638
घर नंबर.२३३९,जाधव वाडा, डगर 
आळी,संभाजी चौक,जुने नािशक,नािशक

जुस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8888898202

1108 ना.प चम ध डू गणपत चौधरी नानावली दग  मागे, जुने नािशक फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9145425119

1109 ना.प चम नंदकुमार गणपत गवळी 0
४७९, कंुभकण बंगलो, बालाजी िवहार 
समोर, घारपुरे घाट, अशोक तंभ, नािशक

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9923040005

1110 ना.प चम नंदराज योगराज बािव कर
एन31आर6/6/6,िवजय नगर, माताजी 
चौक,िसडको

इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9850748495

1111 ना.प चम नंदलाल महाजन गु ता 988533046483म नं. ४६१४, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक फुल िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922173285

1112 ना.प चम नंदा योगेश िहरे
एन-४१ सीई- १/२/५, िशवश ती चौक, 
उंटवाडी, िसडको, नािशक.

चहा, ना ता
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7744895944

ल मी कृपा रो-हाउस नंबर.३,सर वती 
1113 ना.प चम नंदू मधुकर घोडके

ल मी कृपा रो-हाउस नंबर.३,सर वती 
नगर,रासिबहारी शाळे 
जवळ,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850681347

1114 ना.प चम नंदू हरी मानकर 0
एन-५२-एस/एफ-२/२८०३,उ म 
नगर,५वी कीम,िसडको,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822829663

1115 ना.प चम नजमा बी गणी 306607907114
लॉट नंबर.७,भारत नगर,िवनय 

नगर,नािशक
भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9604366859

1116 ना.प चम नजीर बजीर शेख
घर नंबर.३९७,पंचशील 
नगर,गंजमाल,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9689273905

1117 ना.प चम नझीर नूरमोह मद देशपांडे348977058757पंचशील नगर,गंजमाल,नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8805130748

1118 ना.प चम नटराज िनवृ ी लहामगे 0 मु.पो.सांजेगाव,इगतपुरी,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9226386237

1119 ना.प चम नफीस िनहाल तांबोळी ####### पंचशील नगर,नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767109385

1120 ना.प चम निबयोि न शरफोि न कुरेशी879312779974जाधव वाडा,नािशक फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9371464051

1121 ना.प चम नयना चंदन भाटी म हारखान,गंगापूर रोड,नािशक भाजीपाला िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9226009391

1122 ना.प चम नर फकीरराव जामदार451307382396
५२३,िववेकानंद कॉलनी,िबडी कामगार 
वसाहत,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9850891115

1123 ना.प चम नर काश ि भुवन िशवाजी रोड, सट थोमास चच, नािशक फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9422629277

1124 ना.प चम नर मुरलीधर शदे
बंगला नो ८, आकाशवाणी क  जवळ, 
शांतीिनकेतन कॉलोनी, गंगापूर रोड, 
नािशक.

चहा
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9422258993

39



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1125 ना.प चम नरेश राजाराम ससाणे
४२/७ जोशी वाडा नाग चौक साई बाबा 
मंदैर मागे पंचवटी ४२२००३

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9623103360

1126 ना.प चम न गस शिफक बागवान795536639549
घर नंबर.१३३९,भ काली पोलीस टेशन 
शेजारी,शाही म जीत मागे,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7350106010

1127 ना.प चम नमदा राजू भोजने204950119378नाग चौक, जोशी वाडा, नािशक फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9370507071

1128 ना.प चम निलनी एकनाथ बंड 0
डीजीपी नगर, एरीकेशन कॉलनी, 
आंबेडकर नगर, नािशक

च पल व बूट िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9881597837

1129 ना.प चम नव योत सुनील बांडे
संभाजी चौक, डगर आळी,घर 
नंबर.२३४५,जुने नािशक,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9975533467

1130 ना.प चम नवनाथ नामदेव फरगड़े #######
साईं सदन, मािनक माकट जवळ, िशवाजी 
नगर, सातपुर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9881768771

1131 ना.प चम नवनाथ रंगनाथ सानप735318370914तळे नगर, रामवाडी, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9921341564

1132 ना.प चम नवनाथ रावसाहेब कळसे
जुनी पंिडत कॉलनी लेन नंबर.२, बोिधनी 
िव ा मंिदर शेजारी,भामरे बंगला,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8698286516

1133 ना.प चम नवनाथ मा ती ल हटे
१९३१, हस ळ टेक, हसोबा मंिदर 
जवळ, नािशक.

फुटवेअर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9326093733

1134 ना.प चम निवद िमराज भागवान802342047767
म नं.२६७१, बडी दगु , पजारी रोड, 

नािशक
भाजीपाला िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा

1135 ना.प चम नवीद इ माईल शेख7753991145141२६१२,कोकनी पूरा,जुने नािशक,नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9370296860

1136 ना.प चम नागेश आनंद शदे 0
घर नंबर.१०६१,राजबहादरू 
लेन,मेनरोड,नािशक

पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822648311

घर नं.-३, गौिसया म जद, वडाळा गाव, 
िस दाथ नगर झोपडप ी 

1137 ना.प चम नाजीम सुपडू िसकलीकर 0
घर नं.-३, गौिसया म जद, वडाळा गाव, 
नािशक

कपडे िव ी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

90967285053

1138 ना.प चम नानाजी रामचं मोरे 895990217751म हार खान,गंगापूर रोड,नािशक पान बीडी िव ी हनुमान घाट जवळ 8007756900

1139 ना.प चम नामदेव िसताराम तरवडे400222740816
एन-८-ई-१/४२/३,हनुमान चौक,नवीन 
िसडको,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7744922048

1140 ना.प चम नारायण िव ाम यादव एफ.नंबर.१२,सािव ा अपाटमट 
जवळ,साईनगर,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 8623057292

1141 ना.प चम नारायण िनवृ ी धामणे238076258094कृ णा पेलेस, लॉट नं.१८, िहरावाडी  रोड, 
पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850880558

1142 ना.प चम नारायण शंकर बोरसे
जय गजानन संकुल, पे ोल पंपा मागे, 

ुवनगर
टेल रग

पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9026551189

1143 ना.प चम नारायण लाल गणेशजी जापती
शगाडा तलाव गु ार रोड िवधाते चाळ 
नािशक.४२२००१

चाट भांडार
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9960322847

1144 ना.प चम नावेद फहीम खान 0
घर न.-१२४४, कादरी हाउस,६० फुटी 
रोड, खडकाळी, नािशक

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9762555424

1145 ना.प चम नबालाल िव णु शपी
343, बजरंग नगर, आनंदव ली, गंगापुर 
रोड,

इतर
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9273357300

1146 ना.प चम िनखील घनशाम वलेचा 0
लॉट २५, ल मन रेखा अपाटमट, सेवा 

कंुज, पंचवटी, नािशक
कटलरी िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9698723660

1147 ना.प चम िनखील सतीश भडांगे380599272434म हार खान, गंगापूर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

8600075007

1148 ना.प चम िनखील कैलास कांबळे
मातृकोश या अ पातमट, िशरीष कुमार 
चोक, पाटील ग ली, जुने नािशक, नािशक

भाजीपाला िव ी सर वती लेन 9970763113

1149 ना.प चम िनजामोधीन हबीब शैख
घर नं.८३ पंचशील नगर गंजमाळ 
निशक४२२००१

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7219555006
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1150 ना.प चम िनतीन राम लग वाडकर
गोदावरी नगर,घारपुरे घाट,ितवारी महाल 
जवळ,अशोक तंभ,घर नंबर.४८९

कपडे िव ी हनुमान घाट जवळ 9850989704

1151 ना.प चम िनतीन सोमनाथ िवसपुते214086718607एन-४२/ए-१/९/४, पवन नगर, नािशक कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9595758247

1152 ना.प चम िनतीन बाबुराव पवार ,803784355757
८७,मेन रोड,िच मंिदर थेटर 
शेजारी,शालीमार,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9423555876

1153 ना.प चम िनतीन अंबादास पपळे 0
घर नंबर.२३२२,लांडगे वाडा,संभाजी 
चौक, डगर आळी,जुने नािशक,नािशक

पान बीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9623547808

1154 ना.प चम िनतीन सुधाकर मुतडक552430729259
लॉट नं.९, रामकृ ण नगर, साईबाबा 

मंिदर या जवळ, शांती नगर, मखमलाबाद 
रोड, नािशक

कॉ मेिटक िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9850322495

1155 ना.प चम िनतीन िहरामण बोर ते
महा मा गांधी रोड , २५४ , फावडे लेन , 
भगवान महावीर माग , नािशक , महारा  
४२२ ००१

लेमन गो या
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9689328310

1156 ना.प चम िनतीन िकसन ड गरे
म. नं २५ महा मा फुले सरकारी वसाहत 

शरणपूर रोड द दे भवन मागे नािशक 
४२२००२

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9850879898

1157 ना.प चम िनतीन वसंत पगारे
पंचशील नगर दगु  माता मंिदर गंजमाळ 
नािशक  ४२२००१

फळिव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9921207870

1158 ना.प चम िनतीन मधुकर जाधव
संघिम ा हौ.सोसायटी, िब ड ग न.-१४, 
घर न.-२१, संजय गांधी नगर, उपनगर, 
नािशक

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9561342786

1159 ना.प चम िनमला िव णू ध डगे चा शी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7776862793

1160 ना.प चम िनमला रमेश थोरात 0 एन. ४, जे.वी. २/१/५, ी राम, पवन नगर, 
सीडको, नािशक

चहा िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9657454277

1161 ना.प चम िनमला िनवृ ी िशरसाठ 0 राजेय सोसायटी नंबर.३, लॉट नंबर.९,मेहर 
धाम,पेठ रोड,नािशक

बॅग व पस िव ी हनुमान घाट जवळ 9763164798

1162 ना.प चम िनलेश सुभाष दळवी469624723045लॉट नं.-७, चैत य संगम रेिसडे सी, काठे 
ग ली, ारका, नािशक

कपडे िव ी सर वती लेन 9373907638

1163 ना.प चम िनलेश अजुन इंगळे 0  नो १९५१, जटारवाडा , ह ुल टेक, 
िशवाजी चौक, जुने निशक

फळ िव ी सर वती लेन 9823522577

1164 ना.प चम िनलेश काश अिहरराव944042237647
एन-३१/आर-६/७/३, माताजी चौक, 

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 

97657817161164 ना.प चम िनलेश काश अिहरराव944042237647
एन-३१/आर-६/७/३, माताजी चौक, 
िवजय नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9765781716

1165 ना.प चम िनलेश सुकदेव गाडेकर358680053915
सावता माळी नगर, नवीन आडगाव नाका, 
नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9850234711

1166 ना.प चम िनलेश दामोदर टोपले414641118124म हार खान, के टी एच कॉलेज, गंगापुर 
रोड

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9011765690

1167 ना.प चम िनलेश िखवराज कोठारी958819300363खंडेराव कॉलनी,शरनपुर रोड,नािशक
घरगुती िकरकोळ 
व तू िव ी

िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9175238329

1168 ना.प चम िनलेश नारायण गांगुड284609289363कामगार नगर, सातपूर, नािशक फा ट फुड िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9881057785

1169 ना.प चम िनलेश अशोक गायकवाड718381303861संभाजी चौक, डगर आळी,नािशक च पल व बूट िरपे रग
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

8888338667

1170 ना.प चम िनलेश यशवंत िशरोडे440678504240
१९४८, मोरकर वाडा, ीवंदा गणपती 
मंिदर जवळ, नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8379817957

1171 ना.प चम िनलेश कृ णाजी बागुल501192554557
घर नं.-८८, बागुल वाडा, िशवाजी रोड, 
नािशक

फुल िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9860554125

1172 ना.प चम िनलेश राम सग ठाकूर 0 आर.टी.ओ ऑिफस, अ वमेघ नगर, 
म.न.पा शाळा समोर, नािशक

जुस िव ी बालाजी मंिदर 7745801407

1173 ना.प चम िनलेश क हैया कांकिरया698216811321
नवापुरा , ठाकरे रोड , मोची ग ली , घर 

मांक- ९९, नािशक
फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7709996080

1174 ना.प चम िनलेश रमेश नानकर884717880222
बुधवार पेठ,घर नंबर.२३९४,जाधव 
वाडा,िमरजकर लेन,जुने नािशक,नािशक

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9730973389

1175 ना.प चम िनलेश अ ण भावार
मृगनयन को सोसा श ती नगर िहरावाडी 
पंचवटी ४२२००३

चाट भांडार
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

77094766476
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1176 ना.प चम िनवृि चंदू ससाने533945783654
मािनक नगर, प पग टेशन, गंगापुर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1177 ना.प चम िनवृ ी नथू ध डगे ####### महादेवपूर, गंगापूर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822204399

1178 ना.प चम िनवृ ी रामा जजुड 0
िव ा नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9527368094

1179 ना.प चम िनशांत पंढरीनाथ गायकवाड810353152948म नं.१३३, खडकाळी, रसूलबाग, नािशक फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975914808

1180 ना.प चम िनिशकांत मोहन कदम जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, नािशक भांडी व ला टक 
व तू िव ी

हनुमान घाट जवळ 9372633313

1181 ना.प चम िनहाल गुलाब सै यद पंचशील नगर, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9762278650

1182 ना.प चम नूरमोहमद हबीब शैख 762384231795
पंचशील नगर, ६० फीट रोड, रझा म जद 
जवळ, गंजमाळ, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9762629250

1183 ना.प चम नैनी िहरालाल तेली 0
गुलमोहर सोसायटी,पंचशील 
नगर,गंजमाळ,नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9156875515

1184 ना.प चम पंकज सोमनाथ जगाले 0 घर नंबर.३५५,िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम,नािशक

चहा िव ी बालाजी मंिदर 7387830301

1185 ना.प चम पंकज शंकर हासवाणी शरणपुर रोड, होलाराम कॉलनी , नािशक चाट-भेळ भ ा
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9860991513

1186 ना.प चम पंकज द ा य सूयवंशी ####### गजराज चौक,बुधवार पेठ, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822527535

1187 ना.प चम पंचशीला अतुल वाघ
क तुरबा नगर झोपडप ी, होलाराम 
कॉलोनी, नािशक.

चहा
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9604204200

1188 ना.प चम पंिडत सखाराम पवार 801365439633कॅनडा कॉनर, नािशक बॅग व पस िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 

99216764801188 ना.प चम पंिडत सखाराम पवार 801365439633कॅनडा कॉनर, नािशक बॅग व पस िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9921676480

1189 ना.प चम पंिडत छबुआ पा लगायत268008855129घर नंबर.२४०९,बुधवार पेठ,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922068771

1190 ना.प चम पंिडतराव देवराम अरसुले750159561985
एन-५२-एस/इ-३/०१/०२,अतुल डेअरी 
मागे,स त ुंगी चौक,उ म नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9049071063

1191 ना.प चम प ण पे मल थेवर
एन/३२/आर-३/२०/५, तानाजी चौक, 
गणेश चौक, नािशक

फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9325482724

1192 ना.प चम पदमावती मनोहर िशरसाठ 0 सट थोमस चच, वावरे लेन, नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9422629277

1193 ना.प चम प ा हरीश कानडे
नाग चौक, पंचवटी घर नो १००, जोशी 
वाडा, नािशक.

फळ
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9148172973

1194 ना.प चम प कज िशविज सावंत #######
सी/०, एन-५३/ए/१/३/८/राजर न नगर, 
उ म कॉलोनी जवळ, सीडको, नािशक

कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9860402333

1195 ना.प चम प पू तुळशीराम कोळी
घर नो ३९८५, सरोदे वाडा, कंुभारवाडा, 
जुने नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9763178315

1196 ना.प चम परवेज रिफक शेख 397814458961भ काली,पोिलस टेशन मागे,नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9860071182

1197 ना.प चम परशराम रामदास चौके मालसुर, अकोला, महारा -४४४५०१. भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9552723565

1198 ना.प चम पवन अिनल जाधव
म नं६, िनरगंगा अ पात., गुरां या 

दवाखा या या मागे, गंगापूर रोड, नािशक
भाजीपाला िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9225571888
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1199 ना.प चम पवन िकरण वाझट264597995543
१८७८,जुनी तांबट लेन,माउली 
सदन,भ काली,नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8806465444

1200 ना.प चम पवन भगीरथ गजरे
घर नं.४ उंटवाडी रोड  ांतीनगर नािशक 
४२२००२

CD/DVD  िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9764666187

1201 ना.प चम पवन िवलास दातीर अंबड गाव, अंबड खुद, नािशक. िमसळ पाव
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9822117962

1202 ना.प चम पांडुरंग हिरनाथ च हाण दडोरी रोड, अवधूत वाडी, . नो. ८०, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9881678715

1203 ना.प चम पांडुरंग हिरनाथ च हाण274491907961दडोरी रोड, अवधूत वाडी, . नो. ८०, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी सर वती लेन 9881678715

1204 ना.प चम पांडुरंग रमेश गोसावी
न-५३ वफ २/७/३, ओमकार चौक, 
पाटील नगर, िसडको, नािशक.

वडापाव
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

8698403660

1205 ना.प चम पापालाल धनु कांकिरया १११६, कागदी वाडा, मेन रोड, नािशक टेशनरी िव ी बालाजी मंिदर 8180812134

1206 ना.प चम पा बाई सुभाष कंुभारे460784279331
४२११७, जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

1207 ना.प चम पावताबाई रमेश तराळ 0 शेरे मळा, पंचवटी, नािशक फुल िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

1208 ना.प चम पावताबाई नथू कानडे
साई बाबा मंिदराजवळ नाग चौक जोशी 
वाडा पंचवटी ४२२००३

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9579442166

1209 ना.प चम पावन रमेश अिहरे
पे नाका, टेट बँक मागे, अ दी, पंचवटी, 
नािशक.

िस नेबळ
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890775038

1210 ना.प चम पटू बारकू वाडेकर #######
उदय कॉलनी,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888036698

1211 ना.प चम पटू बारकू वाडेकर
उदय कॉलनी,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8888036698

1212 ना.प चम पटू गणपत पवार ,959406549595
घर नंबर.२३२२, डगर आळी,संभाजी 
चौक,जुने नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9860049262

1213 ना.प चम पुनमचंद चतामण मोरे 675012169238जोशी वाडा,गंगापूर रोड,राम नगर,नािशक भाजीपाला िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 99221785441213 ना.प चम पुनमचंद चतामण मोरे 675012169238जोशी वाडा,गंगापूर रोड,राम नगर,नािशक भाजीपाला िव ी कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9922178544

1214 ना.प चम पु पा यशवंत वायकांडे दडोरी, ढकांबे, नािशक, महारा -
४२२००४.

भाजीपाला गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8007006756

1215 ना.प चम पूजा संुदर काचेला258348244293रामवाडी, तळे नगर, पंचवटी, नािशक फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8928124920

1216 ना.प चम पूनम िकरण चीखलीया ५८८ गीते वाडा शनी ग ली रिववार पेठ 
नािशक ४२२००१

रेडीमेड कपडे गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9158545704

1217 ना.प चम पृ वीराज र व िटभे 504384926433
घर नंबर.१९४०, हस ळ टेक,िशवाजी 
चौक,जुने नािशक,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8806009420

1218 ना.प चम पैगंबर अली अ सारी 0
वाईट कॉटेज, हाउस न. ४८०/४८६, 
शरणपूर रोड

चहा िव ी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

7067969840

1219 ना.प चम काश िव ल आहेर726245163363
ीकृ णा िनवास, राम नगर, मोरे मळा, 

पंचवटी, नािशक
फळ िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9689820219

1220 ना.प चम काश बाबुराव शदे 0
घर मांक १४० , पंचशील नगर, राहुल 
हॉटेल या मागे, नािशक

च पल व बूट िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9595600061

1221 ना.प चम काश कमलाकर मुळे 605625422592
वै णव पवार मळा,आर.टी.ओ.ऑिफस 
समोर,पेठ रोड,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9226293319

1222 ना.प चम काश कारभारी कानडे518329458352
१७२१, शगाडे लेन,भ काली 
कारंजा,नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9689189252

1223 ना.प चम काश पंुडिलक चौधरी 0
पंचशील नगर, ६० फीट रोड, गंजमाळ, 
चाचा पेलेस, नािशक

भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9595335010

1224 ना.प चम काश पंुडिलक पाटील216373363293
म नं.२२६९१, असराची वाडी, खैर 

ग ली, भोसली पाडा, नािशक

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9623777505
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1225 ना.प चम काश बाळू ठ बरे 522137645151शरणपूर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9665937555

1226 ना.प चम काश ल मन जाधव674801508777
म नं.३, िवजय चौक, फुले नगर, पेठ 

रोड, पंचवटी नािशक
भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7709833008

1227 ना.प चम काश छगनशेठ अ कर 0 जोशी वाडा,िहरावाडी,नािशक फा ट फुड िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8608464544

1228 ना.प चम काश झडाजी मोरे 289139585096
िशवमूत  चौक मंडई,घर 
नंबर.३१४२,वाझरे रोड,नािशक

कॉ मेिटक िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9421508504

1229 ना.प चम काश नारायण करोटे887930446845घर नंबर.१८४०,कंुभकण वाडा,जुने तांबट 
लेन,भ काली,नािशक

वृतप  िव ी दधु बाजार 7350218392

1230 ना.प चम काश झडाजी मोरे #######
िशवमूत  चौक मंडई,घर 
नंबर.३१४२,वाझरे रोड,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9421508504

1231 ना.प चम काश बबन दंडग हान938360826322म नं. २१३५, नव दरवाजा, नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9921101816

1232 ना.प चम काश राजू बडकुळे
मे सोबा वाडी, सगाडा तलाव, हद ूसमाज 
सेवा मंगळ काय लय समोर, नािशक

फळ िव ी बालाजी मंिदर 8888245709

1233 ना.प चम काश ल मन आिहरे792337940263
घर मांक - २६७, जी .पी .ओ . मागे , 
पंचशील नगर , खंडेराव मंिदरा जवळ , 
नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9595384387

1234 ना.प चम काश सुखाभाई थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8600077046

1235 ना.प चम काश बाळासाहेब हाडोळे घर न.-२३९८, बुधवार पेठ, जुने नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8379817577

1236 ना.प चम काश परशराम बोरसे
शैलजा अपाटमट गंगापूर रोड एस टी 
कॉलोनी साद सकल जवळ सावरकर 
नगर नािशक ४२२०१३

भाजीपाला
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8888746176

1237 ना.प चम काश केशव गु ता
एन.४१ /४ कीमपंिडत नगर िसडको 
नािशक ४२२००९

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 

7350703545

मता

1238 ना.प चम काश रघुनाथराव जाधव
१९० िशवाजी रोड खािटक लेन नािशक 
४२२००१

िचकन  िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9881949157

1239 ना.प चम काश द ा य मोरे
१४३८ रामचं  संकुल ०४ हंुडीवाल लेन 
उडपी हॉटेल जवळ नािशक ४२२००१

चणे फुटाने सर वती लेन 9850474626

1240 ना.प चम काश नारायण घुगे
४५९८/S रामवाडी गणेश मंिदरा जवळ 
तले नगर पंचवटी नािशक ४२२००३

चहा
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7775854085

1241 ना.प चम काश गणपत आहेर
ग-१०, फुलेनगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक.

चपल
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9689007227

1242 ना.प चम काश रामभाऊ कुटे एन 43 सीए 1/33/4, ि मुत  चौक , िसडको इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9423173556

1243 ना.प चम णीत ई वर िहरवे 253360108170
लॉट नं .७१, गोर  नगर, मेरी कॉलोनी, 

आर.टी.ओ लक रोड, पंचवटी, निशक
फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9767750751

1244 ना.प चम ताप गुलाबराव देशमुख ८५३, मुरलीधर कोट, कापड बाजार, 
नािशक

पान बीडी िव ी बालाजी मंिदर 7875075234

1245 ना.प चम ितक काश आमले लॉट नो १, नािशक पुणे रोड, बोधले नगर, 
यशवंत नगर, नािशक.

िस नेबळ बालाजी मंिदर 9545207610

1246 ना.प चम ितमा ताप पवार 233687845748
घर नंबर.१९९,मुदडा माकट 
माग,राजबहा रू कंपाऊंड,नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922943177

1247 ना.प चम तीत दीप भोईर
महे वरी बोिडग १३६६ काशी िनवास 
शरणपूर रोड नािशक ४२२२००२

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9960045540

1248 ना.प चम िद मोह जध 805878247017
भ वित िनव , र नगर्, मोरे मल, 
हनुम विद प वित, निश  - ४२२००३

सनॅकस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9764025424

1249 ना.प चम दीप अशोक वै य 219723959754वावरे लेन, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9579547426
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1250 ना.प चम दीप िशव लग लोहारकर 0
र नदीप हौ सग सोसायटी, ओम नगर, 
नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9422225165

1251 ना.प चम दीप गंगाधर च हाणके
५ बागुल िब डग शरणपूर रोड वासन 
बंगला माघे नवीन पंिडत कॉलोनी नािशक 
४२२००२

दधू िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9226040418

1252 ना.प चम दीप अशोक जाधव
२५, यशवंत कॉलोनी, कॉलेज रोड, 
क पना नगर, नािशक.

अंदारोल
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881992508

1253 ना.प चम फु ल आ माराम कोळपकर एन44, सी/बी/2/2/2, ि मुत  चौक, िसडको इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9421505696

1254 ना.प चम भा अशोक मोिहते
गायकवाड चाळ, गंगापूर रोड, मारोती 
मंिदर जवळ, आनंदव ली, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921460937

1255 ना.प चम भाकर गंगाधर ितड़के713028928175मखमलाबाद, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822302164

1256 ना.प चम भाकर दशरथ दते 0
स भिज च , िद गरािल, जुने निश , दते 
वद,  नो. २३१२

फा ट फुड िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9766677937

1257 ना.प चम भाकर धो दपंुत काळे
५९० एम एच बी कॉलोनी खंडेराव  मंिदर 
जवळ सातपूर कॉलानी सातपूर ४२२००७

टोव / गेस रेपै रग सर वती लेन 9665462319

1258 ना.प चम िमला सूयकांत येवलेकर 0
िवजय नगर, पेिलकन पाक मागे, समथ 
िब डग, नािशक

फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9527323344

1259 ना.प चम िमला टीव डेिवड 0 शरणपूर गाव, मधली ग ली, नािशक भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9527248178

1260 ना.प चम िमला नंदन मं ाने
जाधव मला गंगापूर रोड आनंदव ली 
नािशक ४२२०१३

चहा ना ता
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921303992

1261 ना.प चम िमला वसंत सोनावणे
आसराची वेस,मोदके वर मंिदरा  
जवळ,वकील वाडा,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1262 ना.प चम िमलाबाई कािशनाथ मोरे
रामवाडी , तळे नगर , मा ती मंिदरा जवळ 
, पंचवटी , नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1263 ना.प चम मोद मधुकर पवार #######
न ते िनवास, मोरे मळा, राम नगर, 
हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9011907715

1264 ना.प चम मोद नामदेव भुसे 0
सुशांत अपाटमट,  नो. ३, रामदास वामी 
नगर, गांधी नगर माघे, नािशक रोड

फळ िव ी सर वती लेन 9697517224

1265 ना.प चम मोद भवरलालजी सेन 983268056630१०, राजपाल कॉलोनी, मखमलाबाद, 
पंचवटी, नािशक

च पल व बूट िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850663565

1266 ना.प चम मोद ारकानाथ जाधव204675831982
एन.३२-आर-५/४/६,समता 
चौक,िसडको,नािशक

भाजीपाला िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9604926226

1267 ना.प चम मोद नामदेवराव मुसळे875717660424
लेट नं.९, नंि हार सोसायटी, कौसै या 

नगर, रामवाडी, पंचवटी, नािशक
भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9623855663

1268 ना.प चम मोद मनोहर धूम
६९ संजय नगर आर  पी िव ालय पंचवटी 
नािशक ४२२००३

नमकीन

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9604075530

1269 ना.प चम मोद पंुडिलक कु हे ०८, पूव  आ त, शगाडा तलाव, गु ारा 
रोड, नािशक.

इले क शरणपुर भाजी माकट 9604202360

1270 ना.प चम मोद सग राम सग सग 736132740849
५४७, लोनार लेन, ं गठा शाळा मागे, 
अशोक तंभ. गोळे कॉलोनी, नािशक

भांडी व ला टक 
व तू िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9850621582

1271 ना.प चम मो द े कपदने 0
५१०, द े  कपदने, बेिह  हनुम  
म दर्, ग ध चो , क व , निश

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8888641064

1272 ना.प चम हाद माधव कुलकण228250030970
एन-४२-जे/सी-२/२५/३,रायगड 
चौक,पवन नगर,िसडको,नािशक

भाजीपाला िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

8308761991

1273 ना.प चम िवण लहानू बोडके919823415803मेन रोड,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9684121114
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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1274 ना.प चम वीण लकडू िनकंुभ 0
एन ४२/सी ई ३/५/७, ४ थी कीम, 
सीडको, िशवश ती चौक, नािशक

च पल व बूट िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8928833810

1275 ना.प चम वीण माधवराव बोजगे464525101405६८६, सानपवाडा, मे सोबा लेन, रिववार 
कारंजा, नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9403191020

1276 ना.प चम वीण िदनकरराव धडे 0 १०९६, राजेबहा रू लेन, मेन रोड, नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8087962093

1277 ना.प चम वीण मुरलीधर आमले काझी गढी, कंुभार वाडा, नािशक फुल िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890554656

1278 ना.प चम वीन परसराम बोरसे 890323166323
घर न.-१०२, माउली अ पा. िशवाजी नगर, 
जुने द  मंिदर जवळ, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9960881426

1279 ना.प चम वीन मुरलीधर भा कर
कािलका मंिदर,ि कोनी बंग या 
जवळ,अ ुतधाम,पंचवटी,नािशक

िसजनल व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822993362

1280 ना.प चम शांत सुधाकर इखणकर577152425945
मानस संकुल, लॉट नं.३२, सी.नं. १३३, 
गंगापुर िशवार, िशवाजी नगर

कटलरी िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8605534200

1281 ना.प चम शांत पंुडिलक कासार 0
वडाला रोड, भारत नगर, चांिद वली दग म 
जवळ, नािशक

फळ िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9822167369

1282 ना.प चम शांत नटवरलाल जेठवा791202548471४१७६, भोरे वाडा, सरदार चौक, नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921389876

1283 ना.प चम शांत द ा य पवार 637532065421
घर नंबर.६८८,तेली ग ली,रिववार 
पेठ,निशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850968048

1284 ना.प चम शांत ीकृ ण शपी 227494325083
मायको दवाखाना, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9860562799

1285 ना.प चम शांत आनंद कांबळे २०९६ कैलास िनवास ची ादेवी मंिदर िच  
घंटानािशक ४२२००१

हंगामी बालाजी मंिदर 9527948315

1286 ना.प चम साद कारभारी खेडकर303757818022
गोपाल कृ णा, भुजबळ फाम जवळ, जुना 
िसडको, नािशक

फा ट फुड िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8379992170
िसडको, नािशक कंपाऊड लगत

1287 ना.प चम ीतम दीपक परदेशी,424678851533घर न.-१०९, मेन रोड, ठाकरे रोड, नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604663303

1288 ना.प चम ेमकुमार हिर ार गु ता 685712155834गौतम नगर,ध म तीथ चौक,नािशक भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9970666568

1289 ना.प चम े च म गल जध 219002429095
/२, मै ् ब ध हिस  सोस , प चवित, 

निश
फळ िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881171983

1290 ना.प चम फ याज िफरोज शैख
हाउस नं१२८४ बे हद बक पोलीस चौकी 
खडकाळी ४२२००१

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8657206472

1291 ना.प चम फैज़ गुलाम शेख 377016876029अरमान टॉवर.बी.वडाला रोड,नािशक कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7350750225

1292 ना.प चम बघेल जय ग बर वझरे मला हरी िवहार सोसा.जवळ मंुबई 
नाका.नािशक ४२२००१

भेल पुरी पाणी पुरी बालाजी मंिदर 8669856501

1293 ना.प चम बजरंग भीमराव वैराळ564211037755
िस ाथ नगर,सुरेश पािटल िजम 
जवळ,कॉलेज रोड,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7083588499

1294 ना.प चम ब ीलाल कालुजी रावत संत आंि या चच समोर, िमशन मला, 
शरणपूर रोड, नािशक.

भेल भ ा शरणपुर भाजी माकट 8600490637

1295 ना.प चम बबन भीमराव ब कर833533436448
म नं. बी-१२, तुलसो, सीताघुफा रोड, 

पंचवटी, नािशक
चहा िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9371101413

1296 ना.प चम बबन चं भान गायकवाड
संत कबीर नगर, भोसला िमिलटरी 
शाळेजवळ, नािशक.

भाजीपाला
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8805933110

1297 ना.प चम बबुबाई बाळू नागरे
इं त िब ड ग, नाटकर चाळ, रामवाडी, 
तले नगर, नािशक.

फळ

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7720869113

1298 ना.प चम बलराम िधवर यादव
शरणपूर लक रोड, िमशन कंपाऊंड, 
कॅनडा कॉनर, कॉलेज रोड, नािशक

कॉ मेिटक िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

7757905719
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1299 ना.प चम बळवंत रामबली कुशवह
म .नं.७४४ . ंबक रोड दधू डेअरी 

जवळ नािशक ४२२००२
फळ िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9762530492

1300 ना.प चम बशीर सयाजी बागवान668963329095भारत नगर,बागवान ग ली,नािशक कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9970158476

1301 ना.प चम बशीर हसन तांबोळी780911612022रघुकुल होऊ सग सोसायटी, लॉट नं.६, 
पंचशील नगर, गंजमाळ, नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922627867

1302 ना.प चम बशीर वाहेद खान 930546665016२५१७, जोगवाडा, एन.एम.सी. हॉ पटल 
जवळ, नािशक

चहा िव ी हनुमान घाट जवळ 9822089576

1303 ना.प चम बसीर अजमोिदन बगावत439326439067
वडाला रोड, भारत नगर, चांिद वली दग म 
जवळ, नािशक

कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9970795991

1304 ना.प चम बापू शुभाश लाकडे 0 रामदेवी, आदश नगर, बागुल चौल, नािशक चहा िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8975535970

1305 ना.प चम बापू बाबूलाल भोई आकाशवाणी टॉवर, गंगापूर रोड, नािशक फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9881926874

1306 ना.प चम बापू छबु जाधव
डॉ. अिनल पाटील जवळ ३०४ 
बाईजाबाईची छावणी रामवाडी नािशक 
४२२००३

चाट भांडार
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850661142

1307 ना.प चम बाबुलाल देिवदास कुल ब स 0
साईछाया लॉट नं.-२, िब ड ग नं.-१, 
िशवसाई नगर, पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9225864478

1308 ना.प चम बाबूलाल ि लोकी महतो 789498558618नानावली,जुना नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8177958292

1309 ना.प चम बालमोहन आनंद िम ा 213621651638
एन-५१-एस/एफ-४/१७/१,उ म 
नगर,िसडको,नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8379898931

1310 ना.प चम बालाजी िदगबंर कराळे 2321, िशवनगर, आनदंव ली, नािशक इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9665172917

1311 ना.प चम बालाबाई लहानु नेहरे 784008029480चां शी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9657460504

1312 ना.प चम बालासाहेब जग ाथ इंगले 820301812741३५,मंगल वाड़ी,जुना गंगापुर नाका,,नािशक फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 9623103477

1313 ना.प चम बालासाहेब मधुकर िवधाते
घर नंबर.४०९६,पािटल ग ली,बुधवार 
पेठ,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8975646165

1314 ना.प चम बाले वर साद मंडल
शेलार 
वाडा, ही.डी.ओ.ग ली,भ काली,नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9503179967

1315 ना.प चम बाळासाहेब लाड मा ती घर नं.४८९,घरपूर घाट,गोदावरी 
नगर,अशोक तंभ,नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

शरणपुर भाजी माकट 9657504355

1316 ना.प चम बाळासाहेब िकसन मुतडक528488204511
याट नंबर.२,दी ती अपाटमट.ए,हनुमान 

वाडी,पंचवटी,नािशक
कपडे िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9637359798

1317 ना.प चम बाळासाहेब सुकदेव गंुजाळ232629225383
मांद हौ सग सोसायटी, ीकृ ण 

नगर,पंचवटी,नािशक
कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8600627416

1318 ना.प चम बाळासाहेब घोडोपंत काळे 211901912541िजजामाता कॉलनी, िशवाजी नगर, सातपुर, 
नािशक

कटलरी िव ी सर वती लेन 02536993185

1319 ना.प चम बाळासाहेब लगा पा शथे
म नं. २ दीपक अपाट.गजानन चौक 

सेवाकुज पंचवटी  नािशक ४२२००३
भाजी पाला  िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7385861499

1320 ना.प चम बाळू बाबुराव वाघ 886783239430गंधार वाडी, मखमलाबाद रोड, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9604658625

1321 ना.प चम बाळू मोहनलाल काची 565363699461घर नंबर.१८४०,कंुभकण वाडा,जुनी तांबट 
लेन,भ काली,नािशक

खा पदाथ िव ी दधु बाजार 9226838370

1322 ना.प चम बाळू िव ल गांगुड
पाटील चाळ फुले नगर M-२३ पेठ रोड 
पंचवटी  ४२२००३

भाजी पाला  िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850142513

1323 ना.प चम बदू मधुकर् गजरे 734548115043
घर मांक- २०२ बी वग मैथीली 
सोसायटी संदीप हॉटेल या मागे, ीहरी फुटे 
माग, नािशक

फळ िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9604501056

1324 ना.प चम िबपीन गुलाबराव घोरपेडे मोिनका िनवास, शरणपूर रोड, रचना शाळे 
जवळ, गोळे कॉलोनी, नािशक.

पाववडा शरणपुर भाजी माकट 9665068333

1325 ना.प चम िबर रामसेवक गोला
ि मूत  चौक,द  मंिदर टाप,हेडगेवार 
नगर,िसडको,एम.ए.सी.बी.समोर,नािशक

फुल िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9823687675
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1326 ना.प चम िबर बालशाह गौड
शरणपूर रोड,िमशन कंपाऊंड 
जवळ,कॅनडा कॉनर,नािशक

फुल िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9890026582

1327 ना.प चम िबर जंगी राजभर
रामरथ बंगला, साद नगर, हाडा कॉलोनी 
जवळ, दडोरी रोड, हस ळ, नािशक.

फुल
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9823135054

1328 ना.प चम िब म ला मोह मद समशेर
बॉ बे पान टपरी,जुना आ ा रोड, ी हरी 
कुटे माग,संदीप हॉटेल जवळ,नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
1329 ना.प चम बुधाजी धुड\कु वानखेडे १-५-१, हेडगेवार चौक, िसडको, नािशक कपडे िव ी हनुमान घाट जवळ 9226457772

1330 ना.प चम बेबीताई रमेश डुकरे 856193480305ांती नगर,मखमलाबाद रोड,पंचवटी भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7709020222

1331 ना.प चम बेबीताई ेमचंद तारे 301343838335धन सग चाळ, उदय कॉलोनी, ांती नगर, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी सर वती लेन 8698282030

1332 ना.प चम बेबीबाई सखाराम गवते 857263800377तुळजा भवानी नगर,पेठ रोड,नािशक जुस िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8482910643

1333 ना.प चम ि जलाल पुना जावरे 266116052974
आनंद नगर, मखमलाबाद, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9545752661

1334 ना.प चम ि जलाल भाऊलाल परदेशी259392352303
शंकर नगर, घर न.-८, टाकळी रोड, 
नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9324220643

1335 ना.प चम भगवान केशवराव काळे
४०४, धनकर ग ली, रिववार कारंजा, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9922237245

1336 ना.प चम भगवान द ा य िचपाडे545973444679
घर नंबर.४१५७,िद ीत वाडा,आसराची 
वेस,मोदके वर मंिदरा जवळ,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9552780871

1337 ना.प चम भगवान उदय परदेशी796976173124३९१९,च हाटा देवी मंिदर मागे,जुने नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822276542

1338 ना.प चम भगवान िव ल पुरे 249275827757
२५८, पंचशील नगर , खंडेराव मंिदरा 
जवळ . नािशक

जुस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9021024022

1339 ना.प चम भटा रंगराव पाटील,477447100845
एन-३२, पी ५४/२, गणेश चौक, नवीन 
नािशक

कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7507066814
नािशक गंगावाडी उदयान मता

1340 ना.प चम भरत केशव धंुदकीय689812586393म नं.२८, मखमलाबाद रोड, उदय 
कॉलोनी, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9822253643

1341 ना.प चम भरत मदन आवटे396730006014
 नो. ६, से वी अपाटमट, टाकळी रोड, 

उपनगर, नािशक - ६
कटलरी िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9780819090

1342 ना.प चम भाईदास वामन पािटल
लकी पाक,िशवाजी नगर, छ पती चौक, 
सातपुर

युस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9372622763

1343 ना.प चम भाऊ साहेब द ू आहेर िमरपूर संगमनेर अहमदनगर ४१३७३६ चहा िव ी हनुमान घाट जवळ 8888760145

1344 ना.प चम भाऊराव शामराव शदे 288582606781
शंकर राजुले, बी राम वैभव सो. लोक नो. 
२३, मखमलाबाद रोड, ांतीनगर, पंचवटी

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9273356182

1345 ना.प चम भाऊसाहेब हतु वराडे 771633668812रामवाडी, आदश नगर, पंचवटी, नािशक कॉ मेिटक िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9822053036

1346 ना.प चम भाऊसाहेब पंुजा जाधव955135794563
फुले नगर, ग ली नं.-३, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8007279185

1347 ना.प चम भाऊसाहेब िव णू गोतरणे545170771657मखमलाबाद, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9373943580

1348 ना.प चम भाऊसाहेब परसराम िहरे 276711655523
घर नंबर.१५०,गंगामाई सोसायटी,जाधव 
संकुल,िस े वर नगर,कामटवाडे,ना सक

भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9823393756

1349 ना.प चम भाऊसाहेब मधुकर पवार 618668404795
एन/४१/बीबी-२/१५/१२, पंिडत नगर, 
नािशक

फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9545767117

1350 ना.प चम भाऊसाहेब चधा आहेर305671768491
स तसंृगी नगर, नारायण बापू नगर जवळ, 
जेल रोड, नािशक रोड, नािशक

खेळणी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9860667874

1351 ना.प चम भाऊसाहेब रामभाऊ जाधव संत कबीर नगर, ारका, नािशक. िस नेबळ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881877515

1352 ना.प चम भागाबाई कडू भोपळे नाग चौक , पंचवटी , नािशक फुल िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

77679416074
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1353 ना.प चम भानुदास नारायण वाणी
लॉट नो २८, गट नो ४९०, िशवश ती 

िनवास, सावरकर नगर, सातपूर, नािशक.
कटलरी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8483840943

1354 ना.प चम भानुदास मािणक मोिहते
िम लद नगर, ितडके कॉलोनी, बक रोड, 
नािशक.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9096408202

1355 ना.प चम भारत सोमनाथ चारो कर835429398911मातोरी, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7773928246

1356 ना.प चम भारत वसंतराव भांगरे 0
संभाजी चौक, डगर आळी,का यायनी देवी 
मंिदरा जवळ,जुने नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

1357 ना.प चम भारत अ ण वाघ 795731279289
वाघ मला,गंगापुर फाटा,मखमलाबाद 
रोड,नािशक

कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9850402388

1358 ना.प चम भारत कृ णराव बोटकर488011739740
एन-४२- ही/डी-१/१४/४,सावता 
नगर,सुभाषचं  भोस गाडन जवळ,नवीन 
नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9420699434

1359 ना.प चम भारत हलाद नरोटे 367985179327राम वाडी,आदश नगर, परमळ चाळ कॉ मेिटक िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881871640

1360 ना.प चम भारत मधुकर उिशरे एन-४१/जेए-२/१४/१६, सावता नगर, 
नािशक

चहा िव ी सर वती लेन 9689391330

1361 ना.प चम भारती सुिनल धनवटे717923888290
नवीन पंिडत कॉलनी, लॉट नं.-१, तेज ी 
अ पा. नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9767598520

1362 ना.प चम भारती पांडुरंग गाडर 0 िटळक पथ,गंजमाळ,नािशक टेल रग गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7350437512

1363 ना.प चम भारती राज नागोड657525318734घर नं.-४६१०, मखमलाबाद रोड, नािशक बॅग व पस िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9881286659

1364 ना.प चम भारती अशोक दामोदर460197030126यशोमती सोसायटी, पंचवटी, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9270583609

1365 ना.प चम भारती दीपक जाधव 0 म नं. १९२१, ओ ड तांबट लेन, महाश दे 
वाडा, नािशक

फळ िव ी बालाजी मंिदर 9881171816

1366 ना.प चम भारती भा कर वाबळे
१९८ वावरे ग ली सट थोमास चच जवळ 
राजे ब हु ार पिरसर नािशक ४२२००१

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9623054653

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
1367 ना.प चम भारती संतोष आहेर

पीर बाबा मंिदर समोर लोणार ग ली 
रिववार पेठ ४२२००१

चहा ना ता
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8805684372

1368 ना.प चम भालचं छोटेलाल साहू
लाट नं २३ िव वनाथ लाझा ऑपजीत 

पा यचे टाकी महा मा नगर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला  िव ी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9604120879

1369 ना.प चम भालचं ंबक वाणी 361311318245ि मूत  चो क,द  मंिदर मागे,नािशक फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9923109040

1370 ना.प चम भा कर सापुड वा जूळ 0 डगर आळी, जाधव वाडा कपडे िव ी हनुमान घाट जवळ 8379878572

1371 ना.प चम भा कर भाकर कोळवने669876586071
मा ती लेन, जोशी कॉलनी, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9960081722

1372 ना.प चम िभकचंद जग ाथ िवसपुते329924990755
एन ४१- जे ए-३-१०-४, गु द  चौक, 
सावता नगर, ४ थी कीम सीडको, नािशक

कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9096600273

1373 ना.प चम िभकचंद ब तीमाल पारख 0 शु ला गे ट हाउस, दहीपूल, नािशक फळ िव ी बालाजी मंिदर 9403093169

1374 ना.प चम िभका फकीरा पािटल,627301401976
सौभा य नगर, प पग टेशन, गंगापुर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1375 ना.प चम िभकाभाई ब चूभाई थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9657507648

1376 ना.प चम िभमाबाई शंकर िनफाड़े 0
अवधूत वाड़ी,देवी मंिदर, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8975327505

1377 ना.प चम भूषण सुरेश चौधरी953219725957
म नं.८१२, गोदावरी सदन, उमा महे वरी 

लेन, गोरीराम लेन, आर.के, नािशक
भाजीपाला िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8605531126

1378 ना.प चम भोला सुरेश मांडिलक
N४१ सावता नगर पवन नगर िसडको 
नािशक ४२२००८

ना ता
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9922616912

1379 ना.प चम भोलेनाथ तुकाराम शेलार
१८१ वावरे ग ली िशवाजी रोड नािशक 
४२२००१

रेिडमेड कपडे
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9552477680

1380 ना.प चम मंगल िवजय बुकाने353652423112१३४४, रमाबाई आंबेडकर, खडकाळी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी सर वती लेन 8857837773
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1381 ना.प चम मंगल अशोक गादेकर680004834434
३१/३२, िशवनगर, आनंदवली, गंगापूर 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850202470

1382 ना.प चम मंगलबाई सुपडू खैरनार417644186461तुळजा भवानी नगर, पगारे मळा, नवीन 
माकट याड, पेठ रोड, पंचवटी , नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7709686124

1383 ना.प चम मंगला ताप ज हेरी969557773551काळाराम मंिदर,शांताबाई 
आखाडा,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

1384 ना.प चम मंगला िदलीप योउले
५ उमेश भुवन गायधनी ग ली रिववार 
कारंजा नािशक ४२२००१

हुजेअरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922573791

1385 ना.प चम मंगलाबाई नारायण साबले
कंुभार वाडा,काजी गढ़ी,अमर धाम रोड,घर 
नंबर.१३६,अमर धाम रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8055197718

1386 ना.प चम मंगेश काश बडे 959583404989
४१५७, दीि त चाळ, आशराची वेस, 
मोदके वर गणपती मंिदर जवळ, जुना 
नािशक, नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9527991243

1387 ना.प चम मंगेश बाबुराव दळे िफरता इतर बालाजी मंिदर 8087716425

1388 ना.प चम मंगेश चं कांत शेलार
हाउस नो १९३, िशवाजी रोड, यवहारे लेन, 
नािशक.

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9260392946

1389 ना.प चम मंजुलाबाई बबनराव थोरात ####### मौले कॉलनी, सातपुर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9503118043

1390 ना.प चम मंजुळा बाबुराव कमकार म नो.२८२, कामगार नगर, सातपूर, 
नािशक

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 9260121317

1391 ना.प चम मंजू गणेश ह के
८६३४, डी िज पी नगर, ि यांका िकरणा 
जवळ, खुटवड नगर, नािशक.

चहा
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7262023874

1392 ना.प चम मंदा सुनील साळवे332531799662
म नं. २९७१, मोठा राजवाडा, काळे 

चौक, नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9921864537

1393 ना.प चम मंदा ल मन कुवर
२३३ वैशाली नगर पेठ रोड पंचवटी 
नािशक ४२२००३

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7038542364

1394 ना.प चम मंदा भरत वाघ
१३३४ बंदु वा वाघ िनवास खडकाळी 

ना ता जेवण
िसटी सटर मॉल मागील 

95524451111394 ना.प चम मंदा भरत वाघ
१३३४ बंदु वा वाघ िनवास खडकाळी 
नािशक ४२२००१

ना ता जेवण
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9552445111

1395 ना.प चम मंदा बंडु पंिडत संत रोहीदास चौक बु दनगर, सातपुर युस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9765370421

1396 ना.प चम मंदािकनी अशोक ताजने ताजने िनवास, जगझाप रोड, हनुमान वाडी, 
पंचवटी

कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9763193013

1397 ना.प चम मंदािकनी ाने वर फड 251434775794
एन-४१, वी.सी. २/१/५, अ टिवनायक 
चौक, सावता नगर, सनी मंिदर जवळ, 
सीडको, नािशक

सनॅकस िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9921333072

1398 ना.प चम मंदाबाई सुरेश जोवकर842188521065ांित चौक, पेठ लेन, गंगापुर रोड, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9011897047

1399 ना.प चम मंदाबाई िभका सोनावणे400388766633
४०७५, बुधवार पेठ, छपराची तालीम, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9730864966

1400 ना.प चम मंदाबाई वडगे 755737350539सर वती नाला चहा िव ी बालाजी मंिदर 9763437992

1401 ना.प चम मंदार दामोदर डेल 647987928066घर न.-१९२५, हस ळ टेक, जुने नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9271942526

1402 ना.प चम मगदमू सलीम बागवान587787459726भ काली,ठाकरे रोड,घर नंबर.११७६ चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1403 ना.प चम मिजत खा मुनीर खा िसकलीकर गोिसया म जीत समोर, म नंबर.९,नािशक फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9096939273

1404 ना.प चम मजीद मोह मद खान 802300364539
घर नंबर.२६४५,मुलतान पुरा,जुना 
नािशक,नािशक

फुल िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9762669315

1405 ना.प चम मझहर कािदर शेख 235497888931
४०, कमर हला, इं थ कॉलनी, 
उपनगर, नािशक

क बडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9595881331

1406 ना.प चम मितन करीम शैख 621079166720३१७३, बागवानपुरा, बडी म जद, जुना 
नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

सर वती लेन 9273700356
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1407 ना.प चम मदन मांगीलाल जाधव415888086428
भगवती िनवास, राम नगर, मोरे मळा, 
हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9850130482

1408 ना.प चम मधुकर मंधू जगताप621490621359नवनाथ नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9881265845

1409 ना.प चम मधुवर रंगनाथ माळी 0 मखमलाबाद,गंगावाडी रोड,नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850479126

1410 ना.प चम मिनष राज साद राठोड706562078594
याट नंबर.८,गंगाकंुज सोसायटी,िनमला 

कॉलनी,काठे ग ली, ारका,नािशक
आईस ीम िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7588596447

1411 ना.प चम मनीष काश जाधव
रचना िव ालय जवळ, गोळे कॉलोनी, 
नािशक.

दाबेली
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689278013

1412 ना.प चम मनीषा रव चौधरी 0 मोरे मळा, हनुमान वाडी, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8421841390

1413 ना.प चम मनीषा मनोहर मोरे
होऊस नं. ५६७ मोरे वाडा शनी ग ली 
रिववार  पेठ नािशक ४२२००१

सोडा

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

९२७३४९०४४९/
९३७३९१०५१०

1414 ना.प चम मनुभाई धम जी थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7775853703

1415 ना.प चम मनोज रतन वाडीले
संतोषी उदय कॉलनी, मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9657132337

1416 ना.प चम मनोज नबा भोई 320437997036
बोढाई चाळ,सुनीलभाऊ बागुल पतसौ था 
समोर,रामवाडी,पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8888073537

1417 ना.प चम मनोज ल मन काकड731462497954म नं.६८६, तेली ग ली, रिववार पेठ, 
नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9552543564

1418 ना.प चम मनोज सुरेश करमासे
४१५७, दीि त चाळ, आसरा ची वेश, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

◌ी

1419 ना.प चम मनोज द ा ेय वाघ 558902292218
बी-१४,िस हर टावर,वावरे लेन,िशवाजी 
रोड,शालीमार,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9272860660

हॉटेल ि या लगतची 

1420 ना.प चम मनोज मोरातराव घुगे 238117260567
लेट नं.९, कौशै या नगर, रामवाडी, 

पंचवटी, नािशक
फुल िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9960972850

1421 ना.प चम मनोज रमेश घोडके ####### सा ीकर भुवन,कानडे मा ती लेन,नािशक कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8862058392

1422 ना.प चम मनोज सुधाकर सोमवंशी
के.के वाघ नािशक पंचवटी 
नािशक४२२००३

चायनीस

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9422751457

1423 ना.प चम मनोज भाऊराव िनगळे
वी.ए च ४/८ पाटील नगर िवशाल चौक 
ि मूत  चौक नािशक ४२२००८

रेडी मेड कपडे
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

९४२३४८०५१५/९
५५२९८०८७८

1424 ना.प चम मनोज काश जाधव
रचना िव ालय जवळ, गोळे कॉलोनी, 
नािशक.

अंडा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689278013

1425 ना.प चम मनोज ीकांत पडसे टाकसाळ लेन, भ काली , नािशक. दधु

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9552307002

1426 ना.प चम मनोहर िव ल महाले967104070816
संत कबीर नगर जवळ, भोसला िमिलटरी 
कुल, कॉलेज रोड, नािशक

फुल िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8551808451

1427 ना.प चम म सुरी स ार शेख 839022393160
१३४४,गैबन शहा नगर,खडकाळी,जुने 
नािशक

पान बीडी िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8308167867

1428 ना.प चम ममता सुभाष नागरे
न-४१, जे ए- २/४/५, नेह  चौक, सावता 
नगर, नािशक.

चहा
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9011590542

1429 ना.प चम ममताबाई देिवदास साळवे िभम वाड़ी,सहकार नगर,गंजमाळ,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8390039358

1430 ना.प चम मयूर िव वास भंडारे शरणपूर, इंिडयन लािसक, नािशक शरणपुर भाजी माकट 9689431334

1431 ना.प चम मयूर कैलास अवसकर96666877647घर नंबर.३५५४,पठाण पुरा,जुने नािशक पान बीडी िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

7875535143
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1432 ना.प चम महमद नईम शेख 366041365262
िशवश ती अ पा. सहकार नगर, गंजमाळ, 
नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9823189676

1433 ना.प चम महादेव बक पराडे #######
घर न.-७, सोमनाथ अ पा. स त ुंगी नगर, 
लामखेडे मला, नािशक

इतर
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7709097436

1434 ना.प चम महाबली रामनारायण यादव 720264333198
व े वरी नगर, दडोरी रोड,घर 
नंबर.ए/११५,नािशक

भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9823619349

1435 ना.प चम महावीर सूरज सह राठोड693865897528
गणेश नगर, गनगौरव अ पा. सातपुर, 
नािशक

बॅग व पस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9326926011

1436 ना.प चम मह लालचंद गु ता ####### मोरे मळा, हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9158080416

1437 ना.प चम मह नाना पगारे ,969505681941
म नं.५६, बेलदार वाडी, गज थ सोस., 

दडोशी रोड, ह ळ, नािशक
बॅग व पस िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8805410633

1438 ना.प चम मह ज गानाथ सरोदे
कािलका मंदीर मागे िवधाते मला जुना 
आ ा रोड नािशक ४२२००१

चाट भांडार
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9175794832

1439 ना.प चम महे रमेश गु ता 371405515075
एन -४१, वी -२,१७/१४, धनलि म चौक, 
सावता नगर, िसडको, नािशक

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011969278

1440 ना.प चम महेफुजुल सलमान उ ला381257311940पूजा अ पा.-९, इंिदरा नगर, नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9881542537

1441 ना.प चम महेबुबली मोहमद उमर 0 दयावान बेकरी, बागवान पुरा, नािशक सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7575529884

1442 ना.प चम महेबूब युसुफ शेख 701218967849भारत नगर, िशवाजी वाडी, नािशक सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 

960401863

मता

1443 ना.प चम महेश िभकाजी आ हाड
संजीवनी अपाटमट, लॉट नंबर.११,गजानन 
चौक,गु ारा रोड,पंचवटी,नािशक

इतर सर वती लेन 9657466125

1444 ना.प चम महेश गोिव द िव पुते 0
पवन नगर, रान-४३, जेडी-१/८/६, 
सीदाको, नवीन नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9225223961

1445 ना.प चम महेश िवलास पोफळे
घर नं.१०५४ मेन रोड आय वैभव ेस 
जवळ नािशक ४२२००१

ना ता िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9011290080

1446 ना.प चम महेश ारकाधीश काकांनी भ काली टाकसाळ लेन १४०० A देशपांडे 
वाडा नािशक ४२२००१

रेडी मेड कपडे बालाजी मंिदर 9423480521

1447 ना.प चम मांगीलाल िबतुजी खरे
१५८३ कािलका नगर ग ली नं.१ दडोरी 
रोड पंचवटी नािशक ४२२००३

च पल रेपै रग
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9273001603

1448 ना.प चम माएजीभाई धम थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9527169499

1449 ना.प चम माधुरी िकरण दसुाने792304746706सातपुर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9689000754

1450 ना.प चम मानभाव काशीनाथ देवराम477325701538का तुराम नगर, साधुवासनी रोड, नािशक कटलरी िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9890880870

1451 ना.प चम माया सुदाम देशमुख683720146006
भ काली, हस ळ टेक, दडे वाडा,घर 
नंबर.१९४३,नािशक

फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8805555636

1452 ना.प चम माया ीकांत पवार घर नं. २३१४  डगर आली क यानी देवी 
मंिदर जवळ जुने नािशक ४२२००१

चहा िव ी बालाजी मंिदर 7038796865

1453 ना.प चम मा ती हिरभाऊ कांबळे
गो फ लब मैदान राजदतू हॉटेल मागे 
नािशक ४२२००१

अंडा भुज
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9075962747

1454 ना.प चम मालती िशवाजी बांडे 402634368981भ काली हस ळ टेक, दडे वाडा,नािशक फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8856042665
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण
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मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1455 ना.प चम मालती स यनारायण चौरासी
२४०६, लगायत बोळ, बुधवार पेठ, 
नािशक.

खा पदाथ

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850049419

1456 ना.प चम मालनबाई सुभाष झरीसोनार812119933478महाराणा ताप चौक,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9689762721

1457 ना.प चम मालुताई गणपतराव सोनकर टीमने लिनक समोर, मोती नगर, 
मणी नगर, अमरावती.

दाबेली बालाजी मंिदर 7058774142

1458 ना.प चम िमथुन  सदािशव कांचगार
िवधाते मळा,कािलका मंिदर माग,जुना 
आ ा रोड,नािशक

इतर
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9822865156

1459 ना.प चम िम लद पंुजाजी थोरात439868756024एन ४१/ १-सी-डी/१-२-४, सावता नगर, 
महालि म चौक, िसडको, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9767250322

1460 ना.प चम िम लद नामदेव मोरे 571718639018घर नं.-२५४, फावडे लेन, नािशक पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8888331070

1461 ना.प चम िम लद अंबादास अिहरराव 0 म नं.२, आमं ण हौ सग सोस., आदश 
नगर, रामदेवी, पंचवटी

जुस िव ी हनुमान घाट जवळ 9225193884

1462 ना.प चम िम लद बंडु वाबळे336273556650
िवभते मळा, कािलका मंिदर या मागे, 
जुना आ ा रोड, नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850256411

1463 ना.प चम िम लद मनोहर िपसोळकर
१२ उ कष हो.सोसा.गंगापूर रोड भोसले 
हॉ पटल जवळ आनंदवली ४२२०१३

तेलेफोने बूथ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9822707009

1464 ना.प चम मीना िवनोद र नपारखी853822896715पेठ रो,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8421090116

1465 ना.प चम मीना मनोहर गायकवाड
देवांगण सो.सा, हाउस नो ५६, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9172341465

1466 ना.प चम मीरा भा कर पवार गणेशवाडी, कोळीवाडा, पंचवटी, नािशक फुल िव ी बालाजी मंिदर 9860467357

1467 ना.प चम मीराबाई रतन ससाणे जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9527571078

1468 ना.प चम मीराबाई अशोक अिहरे934232434120म हार खान, गंगापूर रोड, नािशक पान बीडी िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9371535302

1469 ना.प चम मीराबाई बाळू सांगळे 0 मोडाळ, इगतपुरी, नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9689903726
िडसुझा कॉलनी टेिनस 

1470 ना.प चम मंुजाभाऊ ानोबा मगर
अवधूत आधार अपाटमट,जुना गंगापूर 
रोड,नािशक

फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9011434919

1471 ना.प चम मुकीम अशरफ खान 0
लॉट नं.-१०, कमल संप ी सोसायटी, 

महा  कॉलनी, उपनगर, नािशक
भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922625676

1472 ना.प चम मुकेश काली स मोकळ यरंड वाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9881042501

1473 ना.प चम मुकेश मधुकर सदाणे 0
िशवाजी सोिमल जवळ, जाजू वाडी, 
नािशक

चहा िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9767884098

1474 ना.प चम मुकेश काश जाधव घर नं.-४, शरणपूर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

8983136918

1475 ना.प चम मुकेश गजीलाल राठोड204883863442ध म नगर, कथाडा, जुना नािशक जुस िव ी बालाजी मंिदर 9850968048

1476 ना.प चम मुकेश हिरष िसरसवान843843707805
िमक नगर, कॅनॉल रोड , जेल रोड, 

नािशक रोड
फा ट फुड िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9049664566

1477 ना.प चम मुके रमे पवर् 0
म नं.८, रमा अपाटमट, वावरे नगर, 

गोदावरी हॉटेल जवळ, आंबड लक रोड, 
नािशक

बॅग व पस िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8308754314

1478 ना.प चम मु ताबाई सुरेश इंगळे
साई बाबा मंिदर जवळ, मु ती िनवास, 
बंजारा माता मंिदर, नािशक.

चहा
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9763778377

1479 ना.प चम मु झामील जुनेद अ सारी530528089276
१२३८, तलावाडी, ंबक दरवाजा, ठाकरे 
रोड, नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8087626455

1480 ना.प चम मुनवर रशीद शेख 906453897207
जुना कथडा,कोळीवाडा,मानूर 
रोड,नानावली,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9326920892

1481 ना.प चम मुनवर रशीद शेख जुना कथडा,कोळीवाडा,मानूर 
रोड,नानावली,नािशक

च पल व बूट िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9326920892
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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नसुार)

1482 ना.प चम मु वर शिफ़क़ शेख

लॉट नं १४२,१४३, भा पद से टर , 
ाने वरी बंगला , शनी मंिदराजवळ , 

अ वन नगर , िसडको , नािशक , 
महारा  ४२२ ००९

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8796689455

1483 ना.प चम मुरलीधर म हारी िब कुटे ंबक दरवाजा,घर नंबर.२५७८,दधु 
बाजार,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9260261863

1484 ना.प चम मुरलीधर कािशनाथ मांडवणे321742543403
१२, वेदांत अपाटमट, रथच  चौक, इंिदरा 
नगर, वामी समथ जवळ , नािशक

फुल िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9373966868

1485 ना.प चम मु ताक करीम शेख 525793037969सुमन नाईक शाळा, कथडा, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8446714044

1486 ना.प चम मु ताक अली अ सारी
वाईड कॉटेज हाऊस नं.480/486, शरणपुर 
रोड

युस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

7058758570

1487 ना.प चम मु तुफा रसूल िपरजादे986064982194रसूल बाग,खडकाळी,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890374162

1488 ना.प चम मेघमाला राम जाधव819026961951फुले नगर,िवजय चो क,पेठ रोड,नािशक भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9623993784

1489 ना.प चम मेघा िवर कंसारा 0 घर न.-१७९८, जुनी तांबट लेन, नािशक बॅग व पस िव ी शरणपुर भाजी माकट 8308797557

1490 ना.प चम मोईज हाती म ब रीवाला
िब डग नं. ३ ना मी सोसा. टाकली रोड 
सगापोर गाडन ारका नािशक ४२२०११

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8554898818

1491 ना.प चम मोतीराम ध डीराम बदादे 583869675283
िव ा नगर, मखमलाबाद रोड, लीलावती 
हॉ पटल या मागे, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9922111810

1492 ना.प चम मोनीश शांताराम उदावंत
भदाणे चाळ बाईजा बाई चे छावणी 
रामवाडी नािशक ४२२००३

अंडा रोल
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9689300317

1493 ना.प चम मोनू ेमचंद साद
एकता ीन वेली जवळ ध गेमाला साव 
नं.२०६ पाथाद  निशक ४२२०१०

चहा िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7040280370

1494 ना.प चम मोिसन खलील शैख 795153688418बजरंग वाडी, िस ाथ हॉटेल पिरसर, 
नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8856044161

संदभ सेवा 
णालयामागील 

1495 ना.प चम मोिसन जलाल खान #######
घर . २६०४, जोगवाडा, हेलबावाडी 
म जद या मागे, दधु बाजार, नािशक

णालयामागील 
नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8623901616

1496 ना.प चम मोिसन श बीर शेख १२२६, तलावाडी,भ काली, नािशक फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767576937

1497 ना.प चम मोहन ीपत करे #######
करे चाळ, रामवाडी, आदश नगर, पंचवटी, 
नािशक

बॅग व पस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9604298903

1498 ना.प चम मोहन तुकाराम गवारे 532551884005
घर न.-२८२, आनंदवली, बजरंग नगर, 
गंगापूर रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9767319756

1499 ना.प चम मोहन ल मन कोथिमरे भ काली भाजी माकट, म नो - ११४८, 
नािशक

कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 9822697621

1500 ना.प चम मोहमद जरीश अ सारी935090940957
म नं.३८९२, नानावली, अमरधाम रोड, 

नािशक
भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9960427235

1501 ना.प चम मोहमद जहीर अहमद993183906815
४५६२, जो वाडा, पजरघाट रोड, जुना 
नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8177869973

1502 ना.प चम मोहमदसफी रसुल शैख 0
लॉट नं.१४२/१४३, ानगिर बंगलो, 

भा पद से टर, अ वन नगर, पंिडत नगर, 
िसडको, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9209140200

1503 ना.प चम मोह मद फा क हा मी849416367249ांती चौक,पेठे ग ली,गंगापूर,नािशक फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9765219455

1504 ना.प चम मोह मद नकी युसूफ488846169319९९४,मेनरोड,पंचवटी,नािशक फुल िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9970955918
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मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1505 ना.प चम मोह मद हुसेन शेख 0 १३४४, पंचशील नगर, नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9602488862

1506 ना.प चम मोह मद समसोि न िमया 0 २६६९, मु तानपुरा, नािशक कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8484998625

1507 ना.प चम मोह मद शहाबान अली 928815135402
िमसन मळा, शरणपूर लक रोड, कॉलेज 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9960959973

1508 ना.प चम मोह मद अ दलु साबीर िशवाजी नगर रोड कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9503377861

1509 ना.प चम मोह मद अिकल युसुफ 0 ५६५,पंचशील नगर,६० फुटी 
रोड,गंजमाळ,नािशक

कटलरी िव ी बालाजी मंिदर

1510 ना.प चम मोहसीन शेख रिफक748741667340
म नो १३४४, भ काली पोलीस टेशन 

माघे, खडकाळी, नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9975505008

1511 ना.प चम मौमुना फकीर तांबोळी746501198134माली ग ली, चौक मंडई, नािशक चहा िव ी बालाजी मंिदर 9922023514

1512 ना.प चम यमुनाबाई नवनाथ देवकर362723337065
१६६,िस ाथ नगर,टाउन रोड 
जवळ,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9657215830

1513 ना.प चम यमुनाबाई अमृता गांगुड547773773232ध काली, दडोशी, नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9890993958

1514 ना.प चम यशवंत कािशनाथ शगाडे 0 २२९९,तीवंधा लेन, डगर आळी,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8857000257

1515 ना.प चम यशोदा मह मालचे389443813158आनं ली, चां शी रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7721902426

1516 ना.प चम यशोदाबाई मधुकर धो े 859965197220
शनी मंिदर, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

1517 ना.प चम यशोधाबाई िव णू पवार
म हारखान यू कत य नगर गंगापूर रोड 
नािशक ४२२००२

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

9762260381

मता

1518 ना.प चम यिस कदर् शै
३६, ग  म  बु  तो  समोर् म  
नगर् पीर् बब दग जव  निश

भांडी व ला टक 
व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9970803270

1519 ना.प चम युनुस कादर पठाण 8.8E+11 ठ कर बाजार जवळ,मु.पो.नािशक कटलरी िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

1520 ना.प चम युनुस िमयाजी बागवान306411430230
बागवान ग ली,वडाला रोड,िशवाजी 
रोड,भारत नगर,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8888959348

1521 ना.प चम युनुस िसकंदर तांबोळी364639464723
बादशाही कॉनर,सायंतारा भ काली,गाळा 
नंबर.३ जवळ,जुने नािशक

खा पदाथ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9665510092

1522 ना.प चम युवराज गो वद पाटील 0
आर.टी.ओ.पा याची टाकी,जलतरण 
तलाव मागे,िटळक वाडी,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881767650

1523 ना.प चम युवराज बाबुरावव मुके
जोशीवाड , गंगापुर रोड, के .टी .ऐच . 
कॉलेज या मागे

कॉ मेिटक िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

1524 ना.प चम युवराज भरत सहाने721052892884
ांती नगर,मखमलाबाद रोड,सहाने 

िनवास,नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9765070625

1525 ना.प चम युसुफ िसि क शेख 0 सावता नगर, िसडको, नािशक डीवीडी सीडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850736688

1526 ना.प चम युसुफ अ बास पठाण
१३४४ अ सरा काबेल मागे खडकाळी 
नािशक ४२२००१

रेडी मेड कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822995046

1527 ना.प चम योिगता बाळासाहेब वावरे
घर नो २०२९, सोनार वाडा जवळ, 
सोमवार पेठ, नािशक.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9423234881
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1528 ना.प चम योिगता बाळासाहेब वावरे नेह  चौक, सोमवार पेठ, नािशक िसजनल व तू िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8975823316

1529 ना.प चम योग गु ता बुनेला सह  हुसेपूर गोपालगंज िबहार 
८४१४२६

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 7385848340

1530 ना.प चम योगेश बबनराव थोरात405711412334िवधाते ग ली, सातपूर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9503118043

1531 ना.प चम योगेश िचमाजी कडाळे गंधारवाडी, मखमलाबाद, पंचवटी, नािशक फुल िव ी शरणपुर भाजी माकट 9657504860

1532 ना.प चम योगेश जगदीश आंबेकर796775262106घर नंबर.३९७०,नाईक वाडी,पुरा कारडे 
वाडा,छपरी तालीम मागे,जुने नािशक

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9552712723

1533 ना.प चम योगेश रमेश सूयवंशी989037645678एन/३२/के-१/४/१, शांती नगर, नािशक चहा िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8087146637

1534 ना.प चम योगेश देिवदास पंिडत,381105352771
गणेश वाड़ी,मा ती मंिदर समोर,घर 
नंबर.४५८७,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9552382384

1535 ना.प चम योगेश िदलीप बोराडे
बोराडे सदन, खोत मळा, सारडा सकल, 
नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9763905938

1536 ना.प चम योगेश पांडुरंग िशरसाठ 0
घर नंबर.४६१०,सािव ी िनवास, ांती 
नगर,मखमलाबाद रोड,पंचवटी

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850675046

1537 ना.प चम योगेश िह मतराव पवार 0
मखमलाबाद रोड, शांती नगर, उदय  नगर, 
दि ण मुखी हनुमान जवळ , नािशक

च पल व बूट िव ी हनुमान घाट जवळ 9921949342

1538 ना.प चम योगेश भाकर कोकाटे 0
उदय कॉलनी,मखमलाबाद रोड, ांती 
नगर,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9960982129

1539 ना.प चम योगेश सदािशव आंबेकर694943507952पवन नगर,शांती चो क,नािशक जुस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9762056310

1540 ना.प चम योगेश ल मण साबळे655638582510
घर नंबर.१९३१,साबळे वाडा, हस ळ 
टेक,जुने नािशक,नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9975917860

1541 ना.प चम योगेश खंडु शदे
रामे वर चौक, बजरंग चौक,आनंदव ली , 
नािशक

चहा िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9822214548

1542 ना.प चम योगेश रघुनाथ ीरसागर
आगार टाकली समता नगर गाडगे महाराज 
वसाहत गांधीनगर नािशक ४२२००६

कटलरी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8605352712
वसाहत गांधीनगर नािशक ४२२००६ मैदानाची जागा दतुफ

1543 ना.प चम योगेश संजय िशरसाठ िमशन बंगला, धनराज पलेस समोर, 
शरणपूर रोड, कॅनडा कोनर, नािशक.

अंदारोल शरणपुर भाजी माकट 7350106345

1544 ना.प चम योगेश दशरथ खैरनार
औदुंबर हौ.सो.सा, हसोबा मंिदर मागे, 
नािशकरोड, नािशक.

कटलरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890666818

1545 ना.प चम योगेश िकशोर खैरे घर नो २२६३, आसराची बेग, नािशक. िस नेबळ बालाजी मंिदर 9850990006

1546 ना.प चम रंगरेज िरझवान चा साहब 0 १३३, केला मंझील या मागे ठाकरे रोड , 
खडकाली, नािशक

पान बीडी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9922797506

1547 ना.प चम रंजना सुरेश पावडे 782634431000चांदशी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850780626

1548 ना.प चम रंजना िवजय गायकवाड351534664981म नं.६, गोरेराम कॉ ले स, रिववार 
कारंजा, नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8796420474

1549 ना.प चम रंजना िनवृ ी जाधव729864302015
याट नंबर.१२,कृ णछाया हौ सग 

सोसायटी, ांती नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8055111951

1550 ना.प चम रंजना राजू कानडे497118876462जोशी वाडा,नाग चौक,नािशक सनॅकस िव ी बालाजी मंिदर 8805803560

1551 ना.प चम रईश अहमद अ सारी889546279215
औ ोिगक शाळे मागे, शरणपूर रोड, 
नािशक

टेशनरी िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9762918246

1552 ना.प चम रखमाजी लबाजी व हाडे402563800638जाणता राजा कॉलोनी, पंचवटी, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9371204111

1553 ना.प चम रघुनाथ बारकू आिहरे ####### ंबक दरवाजा,घर नंबर.२५७८,दधु 
बाजार,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9850179742

1554 ना.प चम रघुनाथ रामचं कहांडक ####### मखमलाबाद, पंचवटी, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9689160002

1555 ना.प चम रघुनाथ द ा य ितडके654659770480मखमलाबाद, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9405403439

1556 ना.प चम रघुनाथ रामजी पागे 493650733547
गंगापूर कॅनल, मंडिलक मळा, वामी 
जनादन नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7030736668
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1557 ना.प चम रघुनाथ मुरलीधर शेळके #######
घर नं.-२६, िब ड ग नं.-२, िशवकांत 
सोसायटी, यशोदा सोसायटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1558 ना.प चम रघुनाथ बाबुराव मगर 463472705190
आनंद िवहार, म नो ५ ब, िशवाजी नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9673771521

1559 ना.प चम रघुनाथ बारकू आिहरे274592563006
ंबक दरवाजा,घर नंबर.२५७८,दधु 

बाजार,नािशक
भाजीपाला िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9850179742

1560 ना.प चम रघुनाथ नामदेव शदे
N.५१ KA१/३८/०४ सश नगर   ५ कीम 
िसडको नािशक ४२२००९

पानटपरी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8956288188

1561 ना.प चम रघुवीर वसंत मठकर घर नंबर.१४९८,हंुडीवाला लेन,नािशक सनॅकस िव ी बालाजी मंिदर 9860399218

1562 ना.प चम रजनी राजेश ओगािनया
होऊस नं.२५१ गायकवाड मला राजधानी 
चौक द ा मंिदर रोड मु तधाम मागे 
नािशक रोड नािशक ४२२१०१

रेडी मेड कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890458906

1563 ना.प चम रजाउ ीन शमसु ीन अ सारी547004807833शाहू नगर,उंटवाडी जवळ,नािशक भाजीपाला िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9561708720

1564 ना.प चम रजे ि र रथो 804866813343
१ - ि न ु प सोस , लो  नो १, 

तनगर्, प वित
फळ िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9623989639

1565 ना.प चम र जाक नुरमोह मद तांबोळी 0
पंचशील 
नगर,जी.पी.ओ.मागे,गंजमाळ,नािशक

पान बीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657114578

1566 ना.प चम र झाक दाउद शैख
सावे ीबाई फुले नगर वादाला गाव नािशक 
४२२००६

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8623073884

1567 ना.प चम रणजीत ओमकार परदेशी902987027693९८, मधु क े गोठया, जुने नािशक, नािशक बॅग व पस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8055340245

1568 ना.प चम रतन िहरालाल रेहरे 682251982143लोणार ग ली,वाईकर वाडा,घारपुरे 
घाट,अशोक तंभ,घर नंबर.५५१

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

हनुमान घाट जवळ 9665439221

1569 ना.प चम रतन राम सग परदेशी731834126083
आनंद नगर,साईबाबा मंिदरा जवळ,बजरंग 
वाडी,पूना रोड,नािशक

बॅग व पस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8600488559

फलोट नं.०७ गुलबाग अपाटमट पठ फाटा भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 1570 ना.प चम रतन िदलीप घोलप

फलोट नं.०७ गुलबाग अपाटमट पठ फाटा 
ए सबी आय बँक समोर पंचवटी नािशक 
४२२००३

अंडाभुज (मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9823135952

1571 ना.प चम र ना अिनल साळवे
एकमुखी द ाचे कोठी घर रिववार कारंजा 
नािसक ४२२००१

ना ता िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7030666210

1572 ना.प चम र नाबाई आ माराम ठाकरे404969693451
२३, यानयोग सोसायटी, डी.के.नगर, 
िनमला हाय कुल जवळ, गंगापुर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8055603052

1573 ना.प चम र नाबाई भगवान गोरवे 977684274290
ए-४९, संत कबीर नगर, भोसला िमिलटरी 
कुल, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8698976539

1574 ना.प चम रिफक अशरफ खान
नाईकवाडी पुरा,घर नंबर.३९७३,जुने 
नािशक

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9371505463

1575 ना.प चम रिफक रशीद शेख 467627804037
२९५४,इगतपुरी चाळ,वडाळा नाका,पूना 
रोड,नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9226922796

1576 ना.प चम रिफक जनुि न शेख ####### २५७७, हेलबावडी , नािशक कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657461303

1577 ना.प चम रमजान इ बाल शैख 674673319086
वडाला नाका, कसाई वाडा, रेहमानी हॉटेल 
समोर, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8087410704

1578 ना.प चम रमेश नामदेव आहेर - मधु ी अपाटमट समोर इतर
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

1579 ना.प चम रमेश द ा य िवधाते751572047013म नं.३, ोती अ पात., माखालाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9604053113

1580 ना.प चम रमेश लगा पा कुलाल 0
सिरता दशन,घर नंबर.१,मंगलवाडी,जुना 
गंगापूर नाका,गंगापूर रोड,नािशक

फुल िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9860134487

1581 ना.प चम रमेश नारायण ीरसागर898368844539
आदश नगर, रामवाडी, परामर चाळ, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9623864656
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1582 ना.प चम रमेश बाबुराव खेमनर373453520779
म नं. २५७, अवधूतवाडी, दडोरी रोड, 

ग ली नं. २, पंचवटी, मायको दवाखाना 
पुढे, नािशक

चहा िव ी सर वती लेन 9604763304

1583 ना.प चम रमेश बाळासाहेब जाधव 0 मतेवाडा, िदली दरवाजा,  नो. २०६९, 
बेले ग ली

भाजीपाला िव ी बालाजी मंिदर 8975745269

1584 ना.प चम रमेश कप ा वामी 0 घर नंबर.२१४९,नव दरवाजा,सोमवार 
पेठ,नािशक

फळ िव ी बालाजी मंिदर 9637905489

1585 ना.प चम रमेश हाउजी िव गामी928106056964
१०६,संत नरहरी नगर,देवी 
मंिदर,दसक,जेल रोड,नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9021589554

1586 ना.प चम रमेश चीलाजी धा क
N-५२ SE४/३९/६ िशवपुरी चौक उ म 
नगर िसडको नािशक ४२२००९

अंडाभुज
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7058475450

1587 ना.प चम रमेश राजाराम वाघाते
३० परमानंद सोस.कृ ण नगर पंचवटी 
४२२००३

फरसाण

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8805043651

1588 ना.प चम रमेश रघुनाथ जाधव
अयो या कॉलोनी गंगापूर रोड  सावरकर 
नगर नािशक ४२२०१३

िचकन मटन. िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9822327917

1589 ना.प चम रमेश वामन राव सावळे
संतोष माता नगर सातपूर नािशक 
४२२००७

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9421641760

1590 ना.प चम रमेश शंकर सूयवंशी
N-३२ शांती नगर िशवाजी चौक शॉ पग 
सटर जवळ िसडको ४२२००९

चाट भांडार
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8698909169

1591 ना.प चम रमेश द ा य िशनकर ३३६३, बनकर वाडा, च हाटा, नािशक. भाजीपाला

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7350681593

1592 ना.प चम र व शंकर भोई
गणेश वाड़ी,संजीवन नगर,अमरधाम 
रोड,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9503725411

1593 ना.प चम र व भाकर कानडे जोशी वाडा,नाग चौक,पंचवटी,नािशक फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8087919379

1594 ना.प चम र व गंगाराम तमखाने760070153754
घर न.-१७९०, टाकसाल लेन, दधू बाजार, 
भ काली, नािशक

म छी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 

7758881111

मता

1595 ना.प चम र व पंुजाराम गारे
14, अ चत सावरकर नगर, मधुर वट 
समोर

चहा िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9890727891

1596 ना.प चम रिव नबा पवार म हार खान, गंगापूर रोड, नािशक. िशलाई
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8856945051

1597 ना.प चम रिवशंकर चं ीका साद अ हरी666208918111
४८०२,िमशन मळा,शरणपूर लक 
रोड,कॅनडा कॉनर,नािशक

पान बीडी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

1598 ना.प चम रवी राजाराम महाजन कालेकर चाळ ांती नगर मखमलाबाद 
रोड ४२२००३

चहा िव ी हनुमान घाट जवळ 9850083574

1599 ना.प चम रव बाळासाहेब दराडे 824078154634
३२३, दराडे मळा, आसरा चौक, मोरवाडी 
गाव, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1600 ना.प चम रव पंिडत आहेर913198742369
लॉट नं.-११, हरी िव ल सोसायटी, 

मखमलाबाद रोड, नािशक
भाजीपाला िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888142856

1601 ना.प चम रव िव वनाथ नागपुरे
गाडगे महाराज पुतळा, भ काली, मेन रोड, 
नािशक

च पल व बूट िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850699854

1602 ना.प चम रव रामभाऊ वानले697788558946
एन-४२, जेसी-३/५/३, सीडको, नवीन 
नािशक, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9552883396

1603 ना.प चम रव ल मन सोनावणे
झंकार हॉटेल जवळ हसोबा वाडी शगाडा 
तलाव नािशक ४२२००१

कटलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9021232094

1604 ना.प चम रव अशोक चौघुले प.नो.३ उदय कॉलोनी मबाद नाका नािसक हंगामी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7304431314

1605 ना.प चम रव राज लाड
३८९२, नानावली दग ,संभाजी चौक, जुने 
नािशक, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9270583269

1606 ना.प चम रशीद मोहमद शेख 356144175677
शेख मोहमद,  नो. ८०९, बागवान ग ली, 
अ सा म जद, भारत नगर, नािशक

कपडे िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

58



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1607 ना.प चम रशीद अ बास खान
गौिसया म जद मागे घर नं.६७/१अ 
सािदक मंझील,झीनत नगर वदला गाव 
नािशक ४२२००६

कटलरी बालाजी मंिदर 8956087994

1608 ना.प चम रहमत हनीफ अंसारी 0 जोशी वाडा,िहरावाडी,नािशक जुस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

8055177037

1609 ना.प चम राकेश हिरराम बाबर 628360497308
मपंुजी सोसायटी, लेट नं.१८, वडाळा 

पाथड  रोड, साईनाथ नगर, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

800706608

1610 ना.प चम राकेश  िनरंजन गाडे कािलका मंिदर,मैिथली सोसायटी,नािशक
चायनीज खा पदाथ 
िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9373921928

1611 ना.प चम राकेश गणपत जाधव
िनरगंगा अपाटमट, लेट नं.४, 
जनावरा या दवाखाना मागे, अशोक तंभ, 
नािशक

फळ िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9860365009

1612 ना.प चम राकेश द ा य आहेर 0 तळेनगर,रामवाडी,पंचवटी,नािशक पान बीडी िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9579516308

1613 ना.प चम राकेश हेम द ानी555023058759
म नं.७, ी-सूय  सोस., स ा कॉलोनी, 

इंिदरा नगर, मंुबई आ ा रोड, नािशक
फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9226817911

1614 ना.प चम राकेश भोगीलाल शहा 678823797725
शगाडा तलाव,गु ारा रोड,शांितनाथ नगर 
सोसायटी,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8605808881

1615 ना.प चम राकेश गोयाल परदेशी ४, फुल िनवास, जाधव कॉलोनी, 
मखमलाबाद, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9766181110

1616 ना.प चम रा नाथ द ू खोडे 929128915627
चेतना रो. हाउस-३, वडजाई माता नगर, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9158685737

1617 ना.प चम राज सुधे वर गु ता 923162937420
एन-४१, सी.बी१, ६/११,मोरेवाडी, पंिडत 
नगर, िसडको, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9028123452

1618 ना.प चम राजकुमार िव वनाथ गु ता घर न.-३७, शरणपूर गाव, नािशक फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7385129670

1619 ना.प चम राजकुमार छोटेलाल राठोड कथडा, जिमदार चाळ, टाकली रोड, जुना 
नािशक

कॉ मेिटक िव ी सर वती लेन 8605526584

1620 ना.प चम राजकुमार मुजांजी कदम 702, शरणपुर िवसे मळा, गोळे कॉलनी युस िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 97717206411620 ना.प चम राजकुमार मुजांजी कदम 702, शरणपुर िवसे मळा, गोळे कॉलनी युस िव ी मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9771720641

1621 ना.प चम राज ी नंदू गवळी 0
रामवाडी,नळे नगर,पांडे िनवास,आ णा 
ढोमसे चाळ,हनुमान मंिदर मागे,नािशक

जुस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9763784145

1622 ना.प चम राज ी जनाधन महाजन
७ िशव शंकर अपाटमट,गोरेराम लेन 
रिववार कारंजा नािशक ४२२००१

पूजा सामान/मेहंदी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9923274301

1623 ना.प चम राजाभाऊ वासुदेव हसकर402443783755
घर न.-५, ीकृ ण अ पा. िव णू नगर, 
गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9021188730

1624 ना.प चम राजू हिर चं अिहरे261048845210
ए-९८, म हार खान झोपडप ी, गंगापूर 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890547480

1625 ना.प चम राजू गंगाराम गायकवाड428112966100
मंगल वाडी १, जुना गंगापूर नाका, राठी 
आमराई जवळ, गंगापूर रोड, नािशक

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9763668044

1626 ना.प चम राजू बाबुलाल जोहेकर 0 जुना कथडा,वकील वाडी दरबार,नािशक भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8975552276

1627 ना.प चम राजू हाद लोळगे 0
९३९, िमरजकर वाडा, िजजामाता चौक, 
नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9860071974

1628 ना.प चम राजू शमसोि न शेख 686075733760
लॉट नंबर.५,अलकमन अपाटमट, पजार 

घाट रोड,नािशक
कपडे िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9881057871

1629 ना.प चम राजू नर सग रे ी 772700505484
घर नंबर.१११६,कागदी िब ड ग,मेन 
रोड,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9763783880

1630 ना.प चम राजू सोनु लासुरे942724191609पाटील ग ली,नािशक च पल व बूट िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7350520406
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1631 ना.प चम राजू अमीन खान 0
नाईकवाडी पुरा, सै यद जुनेरी दग , दरबार 
रोड, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9096467580

1632 ना.प चम राजू अशोक राणे 745746330481
मायको दवाखाना, कािलका नगर, दडोरी 
रोड, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975489936

1633 ना.प चम राजू फकीर इनामदार
लेत नो १, मधुबन आ त, बक रोड, 

फोरे ट कॉलोनी, नािशक.
भाजीपाला

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9604369684

1634 ना.प चम राजू शंकरराव मनोहर लॉक २, शरणपूर, यू िम लद सो, रचना 
िव ालय रोड, नािशक.

अंडी ेड शरणपुर भाजी माकट 9881171882

1635 ना.प चम राजूबाई पंिडत मा 671761166791
३७,डॉ.आंबेडकर कॉलनी,रेड- ॉस 
रोड,नािशक

कॉ मेिटक िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

989022718

1636 ना.प चम राजूबाई रमेश पंच 918275584491गोदे वर र ता, िस र, नािशक कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9967217981

1637 ना.प चम राज नारायण अिहरे ####### घर न.-२५७८, ंबक दरवाजा, दधू बाजार, 
नािशक

च पल व बूट िरपे रग भात थटर समोरील 
जागा भ काली

1638 ना.प चम राज छबुलाल जाधव आनंदवली गाव, गंगापूर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9604120560

1639 ना.प चम राज मुसो यादव247987898767शरणपूर लक रोड, कॅनडा कॉनर, नािशक फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9665788134

1640 ना.प चम राज नथू ध गडे3152011231816मातोरी, ध गडे मळा, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623541616

1641 ना.प चम राज वसंत बकरे 992933378857
एन.४१.सी/एफ/१/१/१४,िशवश ती 
चौक,िसडको,नािशक

फुल िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850124700

1642 ना.प चम राज पांडुरंग माळेकर432604510871ी द  संकुल,िजजामाता कॉलनी,िशवाजी 
नगर,सातपूर,नािशक

चहा िव ी राका कॉलनी 9850924077

1643 ना.प चम राज दादू खरात956711455529
िवठाबाई िनवास, िस टेक नगर, 
कामटवाडा, नािशक

फा ट फुड िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9422497966

1644 ना.प चम राज पंढरीनाथ पुणेकर355576646379
जुना कंुभार वाडा,काझी गढ़ी,जुने 
नािशक,नािशक

सनॅकस िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9823180690

1645 ना.प चम राज नागू च हाण946887861202एन-४२/जेसी-१/२६/५, नािशक डीवीडी सीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9158638970

1646 ना.प चम राज बाळकृ ण चांदवडकर
लोट नंबर.१,गोिपका माकट,िभकुसा 

लेन,सरकार वाडा,नािशक
कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9960639110

1647 ना.प चम राज सदािशव चचोलकर812201813775
सफराज लेन,रिववार पेठ,घर 
नंबर.३०७,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767464674

1648 ना.प चम राज िवजय िनगडे
घर नंबर.४१५७,आसराची वेस,मोदके वर 
मंिदरा जवळ,जुने नािशक,नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9527843336

1649 ना.प चम राज नारायण अिहरे697016695900
घर न.-२५७८, ंबक दरवाजा, दधू बाजार, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

1650 ना.प चम राज मधुकर िवसे 466916627365
घर नंबर.२३२२,पटर वाडा,संभाजी 
चौक, डगर आळी,जुने नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9960622457

1651 ना.प चम राज देवराम सुपेकर 0
जुना कु भारवाडा, वासुदेव वाड़ी, दरबार 
रोड, जुने नािशक

सनॅकस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9975918284

1652 ना.प चम राज रामनाथ वै काझी गडी, कंुभारवाडा, मा ती मंिदर या 
मागे, नािशक

बॅग व पस िव ी बालाजी मंिदर 9730217525

1653 ना.प चम राज ध डू ढोले 487373023423राम वाडी , तळे नगर ,पंचवटी , नािशक चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9921928114
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1654 ना.प चम राज िकसान हांडे
वामी समथ क  जवळ चंदलुाल शह नगर 

कामा वाडे िशवार नािशक ४२२०१०
कटलरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8149108317

1655 ना.प चम राज बाबुराव काळे
न-३२ पी-४३/४, गणेश चौक, िसडको, 
नािशक.

चहा
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8975341679

1656 ना.प चम राज िव ल लाड
हमाल सो. सा, द नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक.

खा पदाथ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9922167215

1657 ना.प चम राज बाबूराव आ हाड
वैशाली अपाटमट वैशाली पाक  टाकले 
नगर नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7775853340

1658 ना.प चम राज ध डू जाधव स द ूपेखळे पेखळे वाडा द ा कोठ नािशक फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

??????????

1659 ना.प चम राज िव णुपंत बागुल ठाकरे रोड, पपळ चौक, भ काली मटन िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890639050

1660 ना.प चम राज नामदेव िशरसाठ
भ काली कारंजा, सा ी गणेश मंिदर, 
नािशक

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9850111818

1661 ना.प चम राजे मधुकर ह के990672704253
घर  .१९८, सट थोमास चच या  मागे, 
मराठा मंगल काय लय जवळ, शालीमार, 
नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9326975910

1662 ना.प चम राजे साद िमठाईलाल गु ता 953907866229
दगु  चावक , कालगंुडे चाळ , नवनाथ 
नगर , पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

फुल िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9579034520

1663 ना.प चम राजेश हिरभाऊ जाधव347224978553
जुना मंुबई आ ा रोड,कािलका मंिदरा 
समोर,नािशक

भाजीपाला िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9665639983

1664 ना.प चम राजेश िकसन परदेशी,696659489401संुदर नारायण मंिदर, रिववार पेठ, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850682573

क तुरबा नगर, होलाराम कॉलोनी, ंबक 
माधव आ म साई ेरणा 

1665 ना.प चम राजेश मधुकर कापडणे 0
क तुरबा नगर, होलाराम कॉलोनी, ंबक 
रोड, निशक

सनॅकस िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9922335056

1666 ना.प चम राजेश िकशोर जाधव 0
४०१५,मोदके वर वसाहत,गाडगे महाराज 
मठ,जुने नािशक,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8623005590

1667 ना.प चम राजेश भागवत भालेराव887334974810
घर नंबर.५५,पेठ रोड, टेट बँक 
मागे,एरंडवाडी,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385783376

1668 ना.प चम राजेश दलुीचंद परदेशी,280969854196
म नं.११६५, िपराचा वाडा, भ काली, 

नािशक
फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975530972

1669 ना.प चम राजेश सीताराम महाजन ४०८७ िद ीत वाडा बुधवार पेठ नािशक 
४२२००१

रेिडमेड कपडे शरणपुर भाजी माकट 9272553411

1670 ना.प चम राजेश बंडू काळे
घर नं. २९२ अवधूत वाडी दडोरी रोड 
नािशक ४२२००३

कटलरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9156137892

1671 ना.प चम राधाबाई तुकाराम रण शगे6622 1070 0898       जुना कंुभार वाडा, काझी गडी, जुने नािशक फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1672 ना.प चम राम रामदास सांगळे699096734101म नं. ५४७, शदे वाडा, लोगार लेन, 
रिववार पेठ, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9689738996

1673 ना.प चम राम रमेश काळे
भ काली, मातंगवाडा, भ काली ट सी 
थानक, नािशक

चहा िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9881681218

1674 ना.प चम राम िदगंबर मोरे ए-३, ल ंग आ त, िसराज कॉलोनी, 
हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक.

खा पदाथ गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922226614

1675 ना.प चम रामचंद ल मण मांडरे 534777430308
घर नंबर.१७,चेतना 
पाक,आनंदवाडी,मधुबन 
कॉलनी,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975655057
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1676 ना.प चम रामचं भागीरथ इंगळे 489218984782
जुना कंुभारवाडा, काझी गडी, मा ती 
 
मंिदरा समोर, जुना नािशक

पान बीडी िव ी बालाजी मंिदर 8888207092

1677 ना.प चम रामचं नारायण कांगणे923018873181
नामदेव आ हाड, लॉट नो ४/३२३, द  
मंिदर, मोरवाडी

फळ िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9767045203

1678 ना.प चम रामजीयौ खुनखून यादव
वा ेशेवारी माता मंिदरा मागे दडोरी रोड 
वा ेअशेवारी नगर नािशक ४२२००४

फळ िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9158102624

1679 ना.प चम रामदास बारकू सोनवणे ####### ३८७,पंचशील नगर,गंजमाळ,चाचा पलेस 
जवळ,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9270926036

1680 ना.प चम रामदास तुकाराम भावनाथ578515194357राहुल नगर, ितडके कॉलनी, नािशक भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9561796400

1681 ना.प चम रामदास तानाजी च हाण 0
िशतळा देवी रोड,आंनद मा ती मंिदरा 
समोर,कंुभार वाडा,नािशक

जुस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8421088987

1682 ना.प चम रामदास बारकू सोनवणे382080494372
३८७,पंचशील नगर,गंजमाळ,चाचा पलेस 
जवळ,नािशक

पान बीडी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9270926036

1683 ना.प चम रामदास चतामण दळवी594277839812
रामवाडी, आदश नगर, नागेर चाळ, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9890000219

1684 ना.प चम रामदास शांताराम अिहरे
न-३१ ह-२/१०/१४, िशव मंिदर समोर, 
िशवतीथ चौक, साईबाबा नगर, िसडको, 
नािशक.

वडापाव
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

7620115151

1685 ना.प चम रामदास शांताराम घटमळे
तुळसा िनवास, तलेनगर, रामवाडी, 
पंचवटी, नािशक.

फळ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9921928114

1686 ना.प चम रामभाऊ मािणक याहारकर813624032359
एन-४१- ही/बी-१/६/६,हनुमान 
चौक,सावता नगर,िसडको,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9767603321

1687 ना.प चम रामिवलास बालगो वद हिरजन िवसे मळा, शरणपूर, नािशक जुस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9503394945

1688 ना.प चम रामसुरेमन काळुराम पाल
गुलमोहर सोसा. ुवनगर, गंगापुर रोड, 
नािशक

फळ िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9850177816

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 

1689 ना.प चम रामे वर गजानन पवार 965107556538
घर नंबर.३६१९,िशवाजी चौक, शपी 
ग ली,मीरा दातार लेन,जुने नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7387707392

1690 ना.प चम रामे वर िव णू आडे 223741472341
योगे वर संकुल, ध वंतरी मेडीकल जवळ, 
कामटवाडे, ि मूत  चौक, सीडको, नािशक

फा ट फुड िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9657372415

1691 ना.प चम रामे वर भगवान भूजाळ
मु पो देशग हान, चीकनगाव, जालना, 
महारा -४३१२०२

पस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9130663674

1692 ना.प चम रावसाहेब जनादन गाडे मखमलाबाद रोड , तुळजा भवानी नगर, 
पंचवटी ,

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 9923578775

1693 ना.प चम राहुल जा लदर मोकळ268912455539संुदर नारायण मंिदरा या मागे, थोरात चौक, 
रिववार पेठ, नािशक

कॉ मेिटक िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9175041732

1694 ना.प चम राहुल चं कांत कुसमोडे 0
घर नंबर.१०६९,राजबहादरू 
लेन,मेनरोड,नािशक

डीवीडी सीडी िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9011753127

1695 ना.प चम राहुल वामनराव शदे 922352414216
घर न.-३८९२, नाईकवाडी पुरा, जुने 
नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7841054959

1696 ना.प चम राहुल राज ठाकूर691595560448
एरंड वाडी, टेट बँके या मागे, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9604777951

1697 ना.प चम राहुल सतीश पवार 224882749748
िस हील हॉ पटल, शालीमार, शालीमार 
चौल, नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922625540

1698 ना.प चम राहुल बाळकृ ण भावसार ####### घर मांक ३८९२,नानावली दग ,नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9960042642

1699 ना.प चम िरजवान अिनस शेख 326472174188नेह  गाडन,िजमखाना जवळ,नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8888923122
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1700 ना.प चम िरजवान हुसेन शहा 981742981913
१३६०, िवधाते मळा, गु ारा रोड, शगाडा 
तलाव, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

09881767616

1701 ना.प चम िरजवान चांदसाहब बागवान 2
गोकुळ चाळ,घर नंबर.३२२६,बागवान 
पुरा,जुने नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7276616750

1702 ना.प चम िरझवान उ मान खान 567991837160म नं.२५९४, दखिनपुरा, जुना नािशक चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922381210

1703 ना.प चम िरयाज हा न तांबोळी290094825070घर नं.-३७०९, बागवान पुरा, नािशक कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8855942361

1704 ना.प चम िरयाज अ दलु रजाक बागवान 2
याट नंबर.५,भ ती नगर,साई लॉं स 

मागे,वडाळा रोड,नािशक
फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9372810513

1705 ना.प चम मणी भाकर मारकड
धोमले ग ली, ते भूरली, जालना, महारा -
४३१२०८

फळ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7774818188

1706 ना.प चम पेश संपत पाटील537692531116
मखमलाबाद नाका,मधुबन कॉलनी,शुभम 
अपाटमट, याट नंबर.८,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822839989

1707 ना.प चम पेश माची जोरे
१६३२ बालाजी कोट गग वाडा सराफ 
बाजार नािशक ४२२००१

होजेरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7218290154

1708 ना.प चम िबन श सुलेम 0
रसु  ब , ओ पोिसते क त , १३४४ 
ख किल, निश

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8087385155

1709 ना.प चम पचंद जयराम खदारे 0
घर न.-५, भवर टॉवर, िशवाजी नगर, 
सातपुर, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9764682073

1710 ना.प चम रेखा िदलीप तामिचकर732487814965
संत कबीर नगर, भोसाला िमिल ी 

पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 

99604530551710 ना.प चम रेखा िदलीप तामिचकर732487814965
संत कबीर नगर, भोसाला िमिल ी 
शाळेजवळ, नािशक

पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9960453055

1711 ना.प चम रेखा राजेश जगताप
मधली होळी च हाटा मधी ओ ड नािशक 
४२२०१

ना ता
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9766118400

1712 ना.प चम रेखा काश काळे
११७१, भ काली, भ काली ट सी, 
भ काली, नािशक.

भाजीपाला

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657469224

1713 ना.प चम रोषण मनवीर सुनार
३९, सोहम बंगलो, िनमला कॉ वत शाळे 
मागे, गंगापूर रोड, नािशक.

चायनीज
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8329259183

1714 ना.प चम रोहन मनोज िदवे 995663773450
गु ता वाडा घर मांक ८१७१८ गोरेराम 
लेन नािसक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8055529290

1715 ना.प चम रोिहणी संतोष धा क 0
हमाल होउ सग सोसायटी, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8379941082

1716 ना.प चम रोिहणी कैलास पाटील
F.N. ९ वामी पेलेस िकशोर सूयवंशी माग 
आर टी ओ जवळ गोर  नगर 
नािशक.४२२००४

मंुगभ जी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9226497945

1717 ना.प चम रोिहणी सोमनाथ गोतारणे
म नं १००९, बजरंग नगर, चांदणी चौक, 

आनंदवली, नािशक.
भाजीपाला

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921191095

1718 ना.प चम रोिहणी संदीप धाकराव ####### काझी गाडी, कंुभार वाडा, नािशक कॉ मेिटक िव ी बालाजी मंिदर 9763609515

1719 ना.प चम रोिहत बबन भगारे 0 संजय नगर, पंचवटी, नािशक फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9922224231

1720 ना.प चम रोिहत मुकुट सघ गोला 815363697586एन/४१/िकिद१/१७/६, ि मूत  नगर, 
हेडगेवार नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी सर वती लेन 9021254517

1721 ना.प चम रोिहदास िभका पगारे ,856075166902
डगर आळी,संभाजी चौक,घर 
नंबर.२३२२,जुने नािशक

च पल व बूट िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8975513234

1722 ना.प चम लंकाबाई पंिडत शेवेरे
AT वेलेदमुाला T. यंबके वर नािशक 
४२२००३

भाजीपाला
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7387221185
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1723 ना.प चम लंकेश अजुन खैरनार493858794094
च हाटा, देवी मंिदर जवळ, खैरनार भवन, 
जुने नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8888641064

1724 ना.प चम ल मण के जी धा क
तुळजा भवानी नगर जवळ, लॉट नं.-११४, 
समथ नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623837345

1725 ना.प चम ल मण रमाजी मुकनर655145546289
िजजामाता कॉलनी, िशवाजी नगर, सातपुर, 
नािशक

भांडी व ला टक 
व तू िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9822132861

1726 ना.प चम ल मण रामभाऊ कुवर 799102183275
वैशाली नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक - 
३

भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9011426248

1727 ना.प चम ल मण िभकाजी जगझाप353505170922गजझाप मळा, हनुमान वाडी, मोरे मळा, 
पंचवटी, नािशक

टेल रग गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9271922780

1728 ना.प चम ल मण रामचं साबळे बजरंग नगर, आनंदव ली , नािशक भाजीपाला
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

8652299154

1729 ना.प चम ल मण रामचं साबळे ####### बजरंग नगर, आनंदव ली , नािशक भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8652299154

1730 ना.प चम ल मन बाबुराव दळवी640586779525
राहुल अपाटमट, लेट नं.१०, मंुबई आ ा 
रोड, आडगाव, िशवार शरयू पाक -१, मंुबई

फा ट फुड िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9822794338

1731 ना.प चम ल मन यादव बंदरे 303632235444म नं. ११०१, भ काली टे सी टे ड, 
मांतंग वाडा, नािशक

कपडे िव ी सर वती लेन 8308331682

1732 ना.प चम ल मी शंकर जाधव403110669609नांदरु गोदावरी,स वस टेशन,मराठी शाले 
जवळ,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922439704

1733 ना.प चम ल मी काश गायकवाड547291521130रामवाडी, तळे नगर, पंचवटी, नािशक च पल व बूट िरपे रग हनुमान घाट जवळ 9822042095

1734 ना.प चम ल मी िवजय कणबग936039428377
लॉट नंबर.४,कािलका मंिदर,जुना आ ा 

रोड,नािशक
कटलरी िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9623326264

1735 ना.प चम ल मी राजेश नाईक
मा ती मंिदर जवळ जोशी वाडा िहरावाडी 
पंचवटी नािशक ४२२००३

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8888181325

1736 ना.प चम ल मी िवकास रासकर
गंगापूर रोड, सुहास मेिडकल जवळ, 
जाधव चाळ, आनंद वाली, नािशक.

फुल
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8484844756

1737 ना.प चम ल मीकांत राजाराम नवले
निचकेता हौ सग सोसायटी,घर 
नंबर.५,कौश या पान बीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

93732342081737 ना.प चम ल मीकांत राजाराम नवले नंबर.५,कौश या 
नगर,पंचवटी,रामवाडी,नािशक

पान बीडी िव ी
भ काली ते मेनरोड 

मता

9373234208

1738 ना.प चम ल मीबाई रामचं जाधव500709096034संकेत उदय कॉलनी,मखमलाबाद 
नाका,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7588873901

1739 ना.प चम ल मीबाई नारायण कदम गंगापुर गोवधन देवी मंिदरा समोर, नािशक भाजीपाला
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9823526468

1740 ना.प चम लखन पोपट घोडेकर
मंगल वाडी पिरसर ओ ड गंगापूर नाका 
नेअर राठी आमराई नािशक ४२२००५

चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8888999889

1741 ना.प चम लखन रव काळे
िब डग नं३ म नं.१ आंबेडकर कॉलोनी 
रेड ॉस जवळ निशक४२२००१

बेग
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9096663324

1742 ना.प चम लता राजाराम बोबडे584931255138
राजीव गांधी नगर, गंगापूर, गोवधन, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9823328034

1743 ना.प चम लता ल मण खराटे 904716614986
घर न.-४९१२, कोळीवाडा, चं शी रोड, 
मातोरी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

1744 ना.प चम लता चतामण ीरसागर966262977619११,अमृत टॉवर,शुभम पाक,अंबड,नािशक जुस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8605442250

1745 ना.प चम लता भाकर कटारे587301040142जुना कंुभार वाडा, काझी गढी, साई बाबा 
मंिदर जवळ, जुने नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

बालाजी मंिदर 9762020898

1746 ना.प चम लता नंदू लहामगे
मखमलाबाद नाका नं.१०२ ोनिगरी 
सोस.राजपाल कॉलोनी पंचवटी नािशक 
४२२००३

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9881265669

1747 ना.प चम लताबाई िदपक आिहरे
बजरंग नगर,चांदशी 
रोड,आनंदवली,गंगापूर रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9423968678

1748 ना.प चम लताबाई िशवाजी रायभान362042879921म नं.२९, खोडे पाक, सातपूर, नािशक कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9403987900

1749 ना.प चम लताबाई क डाजी गंुजाळ411417839694म नं. ४६१०, हनुमान वाडी, कोिशरे 
मळा, पंचवटी, नािशक

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850231250

1750 ना.प चम लितका म ह नागपुरे िनयर दामोदर िवजयानंद टोकीज १११६ 
भ काली रोड नािशक ४२२००१

ला टक कटलेरी सर वती लेन 8087918899
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1751 ना.प चम लिलत िशरीष पारवे
संभाजी चौक, डगळ आळी, जुने नािशक, 
नािशक

चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7741032432

1752 ना.प चम लिलत आकाश कप 0 घर नं.-३३२२, बुधवार पेठ, नािशक जुस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8624846677

1753 ना.प चम लिलत नथुराम गु ता 875643707872
सावता नगर,धनल मी चौक,घर नंबर.एन-
४१- ही/ए-२/१६/१४,नवीन नािशक

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9881581405

1754 ना.प चम लिल मधुकर् कमे 393485613131
नर् कु क न गद , ओ पोिसते ह. . .  
ब

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9021027888

1755 ना.प चम लहानू सुका खोडे 797683474427चा शी, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623548421

1756 ना.प चम लालचंद नानकराम हंसवाणी #######
होलाराम कॉलनी, मायको सकल जवळ, 
नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9503418773

1757 ना.प चम लालचंद सदािशव सुयवंशी एफ नं103, व तंुड हाई ट  , ुवनगर इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9689145931

1758 ना.प चम
िलयाकत 

आली
अ दलु हमीद अ सारी

हो.नं.३८९२/१७/८ मानूर रोड नानावली 
जुना नािशक नािशक ४२२००१

डोरमट

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8180942642

1759 ना.प चम लीला भा कर गांगुड 0 अशोक तंभ,घारपुरे घाट,घर 
नंबर.४८७,नािशक

हनुमान घाट जवळ 8793312860

1760 ना.प चम लीलाधर काश कलगे759744424136
िशवतेज अपाटमट, लॉट नंबर.३,ड 
वग,खुटवड नगर,िसटू भवन 
जवळ,िसडको,नािशक

कटलरी िव ी सर वती लेन 9370250308

1761 ना.प चम लीलाबाई ल मण ढोले 0 घर नंबर.३१२२,चौक मंडई,जुने 
नािशक,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9657216893

1762 ना.प चम लैला िशर ीन तांबोळी295303892049मेरी पॉवर कॉलनी नंबर.१२,नािशक कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

1763 ना.प चम वंदना आसाराम तीपायले236870963474
एन-४१/वी सी-२/५/९, अ टिवनायक 

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 86051170091763 ना.प चम वंदना आसाराम तीपायले236870963474
एन-४१/वी सी-२/५/९, अ टिवनायक 
चौक, सावता नगर, नािशक

फुल िव ी नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8605117009

1764 ना.प चम वंदना गजानन सराटकर
एन४२ िशवश ती चौक बो बाय टेलर 
जवळ ४ कीम िसडको नािशक ४२२००८

गोगल

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9922139641

1765 ना.प चम व सला नारायण जाधव214439628009
एन-५२-एस एफ-२-३४/७, एकता नगर, 
उ म नगर, सीडको, नािशक

फळ िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9552152881

1766 ना.प चम व सला काश गवळी
गजानन लाझा शेजारी, कुम करण बंगला, 
घारपुरे घाट, अशोक तंब, नािशक

फळ िव ी हनुमान घाट जवळ 9923040005

1767 ना.प चम विनता िकसन गो वामी
लेट नं.३, िशवलीला अपाटमट, पेठ रोड, 

जुना जकात नाका, राऊ हॉटेल, नािशक
फुल िव ी बालाजी मंिदर 9272366316

1768 ना.प चम वष सुनील संखे 982692519586
म नं. ४८, िब. नं. ५, िनरगीली बाग, 

औरंगाबाद रोड, यश लोन समोर, िशव 
नगर, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7776872971

1769 ना.प चम वष िनतीन शहा 62606843958िस े वर टॉवर, घर न.-२, शु ल ग ली, 
नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8087962092

1770 ना.प चम वष शांत बेलेकर380881086458
 नो. ४५८, गोदावरी नगर, चु चले 

िशवार, सातपुर - अंबड लक रोड, निशक 
- ७

कॉ मेिटक िव ी बालाजी मंिदर 9960427609

1771 ना.प चम विश ठ गोरखनाथ ठाकुर
नर सग नगर, अिरहंत हॉ पटल 
शेजारी,नािशक

फळ िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

8857955786

1772 ना.प चम वसंत माधव मुडा 0
मोरे मल, हनुमानवाडी, काकड बाग,  
पंचवटी

कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9604940077

1773 ना.प चम वसंत रघुनाथ सग ठाकूर942727882776४११८,पाटील ग ली,जुने नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9371373933

1774 ना.प चम वसंत खंडू घोलप मािनवली, तो वडा, मु ड, ठाणे, मंुबई िमसळ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7030743897
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1775 ना.प चम वसंत साहेबराव सांळुके
बी/2/7, आनंद नगर, आकाशवाणी टॉवर 
मागे

इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8180092121

1776 ना.प चम वसीम इकबाल सै यद 0
गंजमाळ,पंचशील नगर,जी.पी.ओ 
मागे,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8446831819

1777 ना.प चम वसीम नदीम शेख 785509288384भारत नगर, वडाळा गाव, नािशक बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9209291097

1778 ना.प चम वामन ओमकार देवरे स ाट नगर, दडोरी रोड, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9604597218

1779 ना.प चम वामन इ कर देवरे स ाट नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1780 ना.प चम वािसम अ युब खान बडी दग  रोड, जो वाडा, नािशक. अंदाभूज
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9762908792

1781 ना.प चम वािसम अमीर शेख4180 6048 9602
घर न.- २५०१, हुसेनी चौक, पजार घाट, 
नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922626319

1782 ना.प चम वासुदेव हिरनाथ च हाण
अवधूत वाडी दडोरी रोड फलट नं.८ 
मृगनयन सोसायटीपंचवटी नािशक 
४२२००१

कपडे बे शीत

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881675008

1783 ना.प चम िवकास खंडू उगलमोग
ले

2994319602434ळि म पाक, पीर बाबा द य  समोर, 
मखमलाबाद रोड, ांती नगर, पंचवटी

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922158542

1784 ना.प चम िवकास यशवंत िशरसाठ 0 म हार खान,गंगापूर रोड,नािशक कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9552007509

1785 ना.प चम िवकास शंकर काले 654162375012
क प क याणी म डन हाय कूल,िशवाजी 

चौक,जुना िसडको,नािशक
जुस िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

7709339333

1786 ना.प चम िवकास अजुन रासकर818049103609
आयुविदक हॉ पटल मागे, शदे मळा,जुनी 
वीटभ ी,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 99229838811786 ना.प चम िवकास अजुन रासकर818049103609

वीटभ ी,पंचवटी,नािशक
फळ िव ी

भ काली ते मेनरोड 
मता

9922983881

1787 ना.प चम िवकास माधव वारे 958585879016
एन-३२/एच-१-१/०६, शांती नगर, जुने 
सीडको, नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8177894678

1788 ना.प चम िव की पोपटराव िडके घर नं.२११९ िच  घंटा गायधनी वाडा 
नािशक ४२२००१

हंगामी बालाजी मंिदर 7756988860

1789 ना.प चम िव ांत सुरेश लासुरे हस ळ टेक,घर नंबर.१९५०,िशवाजी 
चौक,जुने नािशक

कटलरी िव ी सर वती लेन 8856076736

1790 ना.प चम िवजय माधवराव च हाण
घर नंबर.२३९७,बुधवार पेठ, डगर 
आळी,संभाजी चौक,जुने नािशक,नािशक

कटलरी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7385537557

1791 ना.प चम िवजय रामकृ ण डवंगे 824927845463
म नं. ७७, नवनाथ नगर, पंचवटी, 

नािशक
भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881032379

1792 ना.प चम िवजय रघुनाथ बडगुजर ####### रो. हाउस न.-१४, स ाट सोसायटी, गणेश 
नगर, काठे ग ली, नािशक

भाजीपाला िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9890926526

1793 ना.प चम िवजय उमेश काळे घर न.-४१५७, आसराची वेस, दीि त 
चाळ, नािशक

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 7507211011

1794 ना.प चम िवजय लालू उ ेज 543046297009४८९,घारपुरे घाट,गोदावरी नगर,अशोक 
तंभ,नािशक

च पल व बूट िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8482809102

1795 ना.प चम िवजय लहानू शदे 510802487018घर नंबर.१००,अवधूत वाडी, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9158705371

1796 ना.प चम िवजय डेिवड कांबळे 0
म हार खान, गंगापूर रोड, पथक वाडी 
समोर, नािशक

टेशनरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9767880365

1797 ना.प चम िवजय हरीश नागपुरे401995840158मुठे ग ली, कोहुके वाडा, नािशक बॅग व पस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8007971062

1798 ना.प चम िवजय शेषकुमार जय वाल784513777924
घर न.-१, बी, चाण य सोसायटी, िशव 
रोड, मखमलाबाद, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8484876110

1799 ना.प चम िवजय दशरथ गांगुड492673255883बेथेल नगर, शरणपूर, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9767699004
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1800 ना.प चम िवजय मुकंुद गोसावी552025498085६७, गोसावी वाडा, नािशक फुल िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9689758429

1801 ना.प चम िवजय रामचं येलमासे
मखमलाबाद रोड, ांती नगर,शनी मा ती 
मंिदरा जवळ,पंचवटी,नािशक

टेशनरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8698249468

1802 ना.प चम िवजय नामदेव देवरे 0 काजी गढ़ी,कंुभार वाडा,नािशक
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7720971169

1803 ना.प चम िवजय रघुनाथ बडगुजर473132744741
रो. हाउस न.-१४, स ाट सोसायटी, गणेश 
नगर, काठे ग ली, नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9890926526

1804 ना.प चम िवजय िव णुपंत हगोलीकर778149191103
एन-८-ए-१/२,निवन िस को,जुनी टेट 
बक,अतुल डेअरी मागे,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9822183940

1805 ना.प चम िवजय तुकाराम कांबळे #######
म नं.३४८, िबडी कामगार, अमृत धाम, 

पंचवटी, नािशक
फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9921888394

1806 ना.प चम िवजय सदािशव मोरे 507079299986
९७ ठाकरे रोड, आशा मेडीकॅल नाघे, 
नािशक - १

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9860347055

1807 ना.प चम िवजय जनादन शेलार873199191448
घर न.-१९३, िशवाजी रोड, वावरे लेन, 
नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8975513659

1808 ना.प चम िवजय केशवभाई थोरी
शदमला आयुरवेिदक हॉ पटल मागे 
गणेशवाडी पंचवटी नािशक४२२००३

बे ट
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

6957881545

1809 ना.प चम िवजया िदलीप जाधव769256877674म नं.५१३, गंगापुर, नािशक पान बीडी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8975643953

1810 ना.प चम िवजयानंद अंबादास आहेरराव779049148783
म नं.३/४, पूजा िवहार, रोव होऊस, 

िव ानगर, माखालाबाद रोड, नािशक
फळ िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9273806563

1811 ना.प चम िवज \ देवराम चकोर
म नं५, ी साई लाझा, शदे, 

पान बीडी िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 98224909551811 ना.प चम िवज \ देवराम चकोर

म नं५, ी साई लाझा, शदे, 
माखामलाबाद रोड, नािशक

पान बीडी िव ी इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9822490955

1812 ना.प चम िवजुबाई हेमू उ ेज घारपुरे घाट गोदावरी नगर अशोक तंभ 
नािशक ४२२००३

मसाले बालाजी मंिदर 7769915298

1813 ना.प चम िवठाबाई लोहार सग क याणी653222320033भीम वाडी, सहकार नगर, गंजमाळ, नािशक सनॅकस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9822817165

1814 ना.प चम िव ल गो वद मोिहते
म नं.६, वावरे नगर, सौरभ रोव होऊस, 

कामार वाडा, िशवार, नािशक
कॉ मेिटक िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9850825449

1815 ना.प चम िव ल रघुनाथ दोडके828264522703
घर मांक- ६०१ , पंचशील नगर , 
खंडेराव महाराज मंिदरा समोर , नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9657501039

1816 ना.प चम िव ल दामोदर जाधव
लॉट नं.७ संकेत बंगला मखमलाबाद रोड 

उदय कॉलोनी पंचवटी नािशक ४२२००३
फळ िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8482988360

1817 ना.प चम िवनय गो वद िवधाते355654711119४१००,पािटल लेन,बुधवार पेठ,नािशक कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9764160773

1818 ना.प चम िवनायक िदगंबर कासार
पंचवटी,हनुमान वाडी,मौले चाळ,मा ती 
मंिदर जवळ, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

शरणपुर भाजी माकट 9975596148

1819 ना.प चम िवनायक ंबक उघडे आनंद िनवास, नवनाथ नगर, नािशक इतर

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7385286044

1820 ना.प चम िवनायकिगरी रामेशिगरी गोसावी349665111228
लॉट नंबर.४,संक प हौ सग 

सोसायटी,संत जनादन वामी नगर,नवीन 
आडगाव नाका,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881713517

1821 ना.प चम िवनोद एकनाथ सोनवणे
टेट बँक मागे,एरंडवाडी,पेठ 

फाटा,पंचवटी,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

शरणपुर भाजी माकट 9604022055

1822 ना.प चम िवनोद शरदराव कानकाटे879867166957
गणेश चौक, ांती नगर, मखमलाबाद 
रोड, नािशक

फा ट फुड िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8308761573
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1823 ना.प चम िवनोद रामचं आहेर995604067540
ीराम, म नो.५, टेट बँके या मागे, 

अशोक नगर, सभाजीनगर, नािशक
भाजीपाला िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

7769002566

1824 ना.प चम िवनोद रामलाल रीखे 411214824815हलेबावाडी, ंबक दरवाजा,नािशक फळ िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9970833008

1825 ना.प चम िवनोद रामलाल रीखे ####### हलेबावाडी, ंबक दरवाजा,नािशक इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9970833008

1826 ना.प चम िवनोद मोतीलाल परदेशी661817057119
लॉट नंबर.९९,नवापुरा ठाकरे रोड,मेन 

रोड,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9371381055

1827 ना.प चम िवनोद नबा लंबोळे 0 िशवाजी रोड, िशवाजी पाक जवळ, नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822772825

1828 ना.प चम िवनोद

१६३२ 
बालाजी कोट 

गग वाडा 
सराफ बाजार 

नािशक 
४२२००१

लाड
घर नं. ३९८६ काजीची गाडी अमरधाम 
रोड जुने नािशक नािशक ४२२००१

होजेरी िव ाम बाग 9850445445

1829 ना.प चम िवनोद गणेश पदामार लॉट नो ८८, गोदावरी सदन, नवनाथ 
नगर, पेठ रोड, नािशक.

चाट भांडार गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8446840850

1830 ना.प चम िवनो केश तरसे #######
तरसे च , त नगर्, म मलब  र , 
प वित

भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

75885571582

1831 ना.प चम िवमल दामोदर सूयवंशी263776725062
१८, कमल नयन, अयो या नगर, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक

जुस िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8390014724

1832 ना.प चम िवमल देिवदास थोरात922047285156
घरनंबर.११५३,भ काली भाजी 
बाजार, ही.डी.ओ.ग ली,भ काली,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1833 ना.प चम िवमल रमेश नाईक जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, नािशक. फळ गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8208362475

1834 ना.प चम िवमलबाई काश कोळवने686066650828जोशी वाडा,नाग चौक,पंचवटी,नािशक फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822463755
गंगावाडी उदयान मता

1835 ना.प चम िवमलबाई िभका मोरे 464307144785नागचौक, जोशीवाडा, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9158637137

1836 ना.प चम िवरेश पांडुरंग वराड़े 392081709615
घर न.-१४, रामवैभव सोसायटी, वंृदावन 
कॉलनी, मखमलाबाद रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822703466

1837 ना.प चम िवलस िहरमन पैठणे 491219120508
N-32,P-३/18-3, तानाजी चौक,गणेश 
चौक, महाल मी मंिदराजवळ, सीडको, 
नािशक

फळ िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9850309915

1838 ना.प चम िवलास दगडू च हाण436581417157
हस ळ टोक, जुनी तांबट लेन,जुना 

नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

सर वती लेन 8237700580

1839 ना.प चम िवलास ंबक वाघ 492762445482मखमलाबाद रोड, पगळे ग ली, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9011178754

1840 ना.प चम िवलास िदगंबर खेडकर221569296236
२३७, खेडकर वाडा, लभडे लेन, एम. जी. 
रोड, नािशक

पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9270307564

1841 ना.प चम िवलास दामोदर खांडबहाल
घर नं,९६ आ ा रोड कािलका मंिदरा मागे 
िवधाते मला नािशक ४२२००२

फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9822858511

1842 ना.प चम िवलास बाळू गांगुड
२१५ पंचशील नगर गंजमाळ नािशक 
४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9970259269

1843 ना.प चम िवलास वसंत रोडे
N/४१ साईबाबा चौक गणेश मंदीर जवळ 
िसडको ४२२००८

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9021124280

1844 ना.प चम िव सन काश कांबळे358250311814म हार खान,गंगापूर रोड,नािशक चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9823275752

1845 ना.प चम िवशाल रामचं इंगळे जुना कंुभारवाडा, काझी गडी, मा ती मंिदर 
समोर, नािशक - १

बॅग व पस िव ी सर वती लेन 8888209480

1846 ना.प चम िवशाल रजनीकांत िशरसाठ 0 बेथेल नगर, शरणपूर, गावठाण, नािशक जुस िव ी शरणपुर भाजी माकट 9890248459

1847 ना.प चम िवशाल काश बागड968553819312
ि यंका सोसायटी, लॉट नंबर.६,गोदावरी 
हॉटेल मागे,वावरे नगर,कामटवाडे,नािशक

भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9822370173
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मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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नसुार)

1848 ना.प चम िवशाल काश कोकाटे 0
१९९, राजेभादरू कंपाऊंड, एम.जी.रोड, 
नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9561396871

1849 ना.प चम िवशाल याम ठाकूर595290893814बी-१, पुिरया चबर, पंचवटी कारंजा, नािशक भाजीपाला िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9175187877

1850 ना.प चम िवशाल सुरेश कप 813086999690
४९८, ं टा हय चूल मागे, घारपुरे, 
रिववार पेठ, नािशक

पान बीडी िव ी
जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

8888705744

1851 ना.प चम िवशाल युवराज पोटे 406339412408
बायजाबाई 
छावणी,रामवाडी,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822748412

1852 ना.प चम िवशाल अिनल गवांदे 624425530407२०५, रॉयल सोसायटी, सुचेता नगर, इंिदरा 
नगर, नािशक

सनॅकस िव ी बालाजी मंिदर 9011111579

1853 ना.प चम िवशाल वसंत भावसार
घर नं.२०९६ िच  देवी मंिदर जवळ ारका 
भवन िच  घंटा ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9175758475

1854 ना.प चम िवशाल अशोक पवार
४६१० हनुमान वाडी दळवी माग 
मखमलाबाद रोड पंचवटी नािशक 
४२२००३

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9552295503

1855 ना.प चम िवशाल राजाराम राठोड
गाला नं.२५ सूय अकडे िनमाणी पंचवटी 
नािशक ४२२००३

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9657123958

1856 ना.प चम िवशाल रामदास गायकवाड
मंगीर बाबा चौक संत कबीर नगर एच पी 
टी  कॉलेज नािशक ४२००५

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9766945846

1857 ना.प चम िवशाल राम भालेराव
घर मांक- ८ िब ड ग न .१२ , गोदावरी 
सोसायटी , संजय गांधी नगर ,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

1858 ना.प चम िव वनाथ रामचं कहांडक ####### मखमलाबाद, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9604693674

1859 ना.प चम िव वनाथ धुडकू देवरे 586197832042तुळजा भवानी नगर, पगारे मळा, नवीन 
माकट याड, पेठ रोड, पंचवटी , नािशक

खेळणी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9762262383

1860 ना.प चम िव वनाथ सुरेश बनसोडे670765539368राहुल नगर, गांधी नगर जवळ, आगर 
टाकळी रोड, उपनगर, नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

हनुमान घाट जवळ 9689086800

1861 ना.प चम िव वास परशुराम उ हारे २२६ भीम वाडी सहकार नगर गंजमाळ 
नािशक ४२२००१

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7350399518

1862 ना.प चम िव णू वाघुजी जाधव 0
समता नगर,आगर टाकळी रोड,साळंुके 
डॉ टर समोर,पो ट गांधी नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

960400896

1863 ना.प चम िव णू भगवान गायकवाड502591870369
लॉट नं.-१६, उदय नगर, गंगापूर रोड, 

नािशक
कटलरी िव ी

िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9922853142

1864 ना.प चम िव णू कारभारी भगत 0
वाजे बंगलो, रामायण बंगलो जवळ, गोळे 
कॉलोनी, िटळक वाडी, नािशक

कटलरी िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9270522784

1865 ना.प चम िव णू चतामण सुरंजे 869289385544
एरंडवाडी,पेठ रोड, टेट बँक 
मागे,पंचवटी,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922336147

1866 ना.प चम िव णू नारायण नाईक
१३६० कािलका मंिदरा जवळ मंुबई आ ा 
रोड नािशक ४२२००२

हंगामी
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9209917103

1867 ना.प चम वैशाली सुिनल प हाळे
घारपुरे घाट, गोदावरी नगर, गोळे कॉलनी, 
नािशक

कपडे िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8806834002

1868 ना.प चम शंकर बालाजी लहामगे910335835722
रिववार कारंजा, तेली ग ली, मधुबन 
कॉलोनी, माखालाबाद नका, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8087802629

1869 ना.प चम शंकर रमेश
केसोलीका

र
दरबार रोड, कंुभारवाडा, जुने नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

9765070593

1870 ना.प चम शंकर िव ल साबळे267358750853पंचशील नगर, िजिपओ मागे, अ दलु 
िकराणा समोर, नािशक

कपडे िव ी एस.टी. वकशॉप जवळ 
एन.डी.पटेल रोड

8888320037

1871 ना.प चम शंकर ा बा ाव गायकवाड757649904197३३६२, साळी वाडा, च हाटा, नािशक भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9763323489

1872 ना.प चम शंकर रघुनाथ बागुल ४ थी कीम सावता नगर नेह  चौक 
िसडको नािशक ४२२००८

ना ता िव ी शरणपुर भाजी माकट 9766826150

1873 ना.प चम शंकर सुभाष भार कर रामवाडी तले नगर नािशक ४२२००३ पान टपरी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8805410711
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1874 ना.प चम शंभू सोहंजी पांचाळ
शदे अपाट.मेरी आडगाव लक रोड 
राजमाता मंगल कायलय नािशक 
४२२००४

आइस े म

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9168790771

1875 ना.प चम शकील गुलाम शेख 0 लॉट नं.=४७, जयदीप नगर, नािशक कपडे िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9890619681

1876 ना.प चम शकंुतला िरचड गंगोदक277805671871
घर नं.-५, गो वद नगर, मंुबई आ ा रोड, 
नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9822888719

1877 ना.प चम शकंुतला जगिदश भुजबळ िवजय चौक,फुले नगर,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9209845901

1878 ना.प चम श कर् वचु रथो 228861726751रजु सैक  म ,भोसल सो लगे,ग गपुर् 
र ,निश

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

शरणपुर भाजी माकट 8698287105

1879 ना.प चम शिफक हनीफ बागवान
बजरंग वाडी बे ह द िस ाथ हॉटेल संताजी 
नगर ारका  नािशक ४२२०११

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8888130899

1880 ना.प चम शिफ़क़ हुसैन खान ३१७६ बागवान पुरा बडी म जद चाळ 
नािशक ४२२००१

कटलरी बालाजी मंिदर 9921647447

1881 ना.प चम शबाना गणी अ ार 0 सादीक नगर,वडाळा गाव,नािशक सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8888799076

1882 ना.प चम श बीर वजीर हुसेन 0 ३९०९,नाईक वाडी पुरा,नािशक सनॅकस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9373060301

1883 ना.प चम शमशड शरीफ स यद998348444180
दादािमया इनामदार, ८२५/००१, हुसैनी 
चौक, हीना िकरण दकुाना जवळ, भरत 
नगर, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

1884 ना.प चम शमशु ीन युनुस शैख िस नल जवळ १३३ G.P.O. रोड 
खडकाळी नािशक ४२२००१

कपडे संभाजी चौक 8888181989

1885 ना.प चम शमशो ीन इ ाहीम शीख 811819179195
राजवी मंिजल, लॉट नं.-११, गणेश नगर, 

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

95271622741885 ना.प चम शमशो ीन इ ाहीम शीख 811819179195
राजवी मंिजल, लॉट नं.-११, गणेश नगर, 
नािशक

कपडे िव ी नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9527162274

1886 ना.प चम शमसोि न अिमनोि बागवान 0
नाईक वाडी पुरा,सै यद जुनेरी हॉल 
जवळ,जुने नािशक

फा ट फुड िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9960539598

1887 ना.प चम शरद खंडेराव िदघे 643875444887
म नं.१५, नािशक पुना रोड, शंकर मंिदरा 

जवळ, बजरंग वाडी, नािशक
चहा िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

8975588879

1888 ना.प चम शरद यशवंत सांगडे782047701677देवअमृत रो नं.१५३,राजपाल 
कॉलनी,मधुबन कॉलनी,पंचवटी

कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 7743848210

1889 ना.प चम शरद अंबादास बेलगावकर398247447915
काळाराम मंिदर रोड,गोळे वाडा,घर 
नंबर.४२६०,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9881052712

1890 ना.प चम शरद पंढरीनाथ शदे 0
नवीन आडगाव नाका,सावता माळी 
नगर,नािशक

जुस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9763992679

1891 ना.प चम शरद गेनू डांबळे255814054203डांबळे वाडी, मंुगसरा रोड, गंगापूर, नािशक जुस िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8975633438

1892 ना.प चम शरद  नामदेव िशरसाट घर नो १६९९, का ाडा मा ती ोस लेन
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9371673450

1893 ना.प चम शरद अिभम यू पाटील 0
आय.डी.एल. अ पा. िशवाजी नगर, 
सातपूर, नािशक

कटलरी िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9765809258

1894 ना.प चम शरद िहरामण अ टेकर374056475201
३९६८,अ टेकर चौक,जुना कंुभार 
वाडा,जुने नािशक,नािशक

चहा िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9922811107

1895 ना.प चम शरद अशोक शपी
िम स सॉ/2,6 वी कम, उपे  नगर, 
िसडको

इतर
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9270574162

1896 ना.प चम शिशकला नामदेव खरात िवनय नगर पाथड  रोड नािशक ४२२००६ फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9595619594
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1897 ना.प चम शिशकांत रिवकांत नेवरे 0 एन.डी. पटेल रोड, पंचशील नगर, नािशक कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8805280001

1898 ना.प चम शहेबाझ सलीम शैख
होऊस.नं. ३२६६ पोलीस चो की काझीपुरा 
नािशक ४२२००१

च पल बूट िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7447401530

1899 ना.प चम शांत रामकृ ण पाटील ४०९०, पाटील लेन, बुधवार पेठ, नािशक. नारळ पाणी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9021797620

1900 ना.प चम शांताबाई नामदेव पाठक ####### काझी गढी,कंुभार वाडा,नािशक इतर बालाजी मंिदर 9665723321

1901 ना.प चम शांताराम हिरभाऊ कडलग #######
वनराज हरी शंकर नगर, कडलग मळा, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921577648

1902 ना.प चम शाकीर इ बाल शेख 505008440485च हाटा, जुने नािशक
टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9175123118

1903 ना.प चम शादाब गणी अ ार306423283734वडाळा गाव,सािदक नगर,नािशक टेशनरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8888799076

1904 ना.प चम शाम िव लराव मोरे 0 शनी चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9730719080

1905 ना.प चम शाम बाबु उ ेज 271052504963म नं.४८९, अशोक तंभ, घारपुरे घाट, 
गोदावरी नगर, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9881944780

1906 ना.प चम शाम िनवृ ी दाभाडे342177629213
जुने कािलका मंिदर,मंुबई आ ा 
रोड,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9665811409

1907 ना.प चम शामकुमार ध डू सोनार749304978088सी-५, समथ िव ला, उदय कॉलोनी , 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी सर वती लेन

1908 ना.प चम शामलाल  गंगा साद याधव ३४४०,चमकाल लेन,नाईकवाडी,नािशक फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8862687355

1909 ना.प चम शामसंुदर पांडुरंग वानखेडे289267017396
िशवलाल काळे चाळ, राजवाडा, सातपूर, चाट, भेळ भ ा, हॉटेल ि न हव मािगल 

कॉनल रोड लगतची 99601386671909 ना.प चम शामसंुदर पांडुरंग वानखेडे289267017396
िशवलाल काळे चाळ, राजवाडा, सातपूर, 
नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी कॉनल रोड लगतची 

जागा
9960138667

1910 ना.प चम शारदा संजय कडाळे '512234153776
सागरिनवास,घ. 
नं.३७०,गंगापूररोड,राजीवनगर, गोवधन 
गंगापूर

बॅग व पस िव ी शरणपुर भाजी माकट 8485827856

1911 ना.प चम शारदा िव णु कंुटे घर नंबर.१५१६,मड वाडा,भ काली 
रोड,मंिदर पिरसर,नािशक

चहा िव ी बालाजी मंिदर 9623550528

1912 ना.प चम शा ख  श बीर शाह
नानावली, सै यद बाबा दग , अमरधाम 
रोड, नािशक

इतर

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8805786187

1913 ना.प चम शालन द ा य यवहारे आदश नगर, िनसग सो.सा, रामवाडी, 
नािशक.

कटलरी सर वती लेन 9923412196

1914 ना.प चम शािलनी आनंदा बुटे 498258115102
घर न.-४, ानयोग सोसायटी, शांती 
िनकेतन कॉलनी, गंगापूर रोड, नािशक

इतर
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8446072829

1915 ना.प चम शाली ाम राजाराम वाघ
ितरंगा चौक, वैभवी िनवास समोर, 
कामगार नगर

केस कतनालय
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9730165842

1916 ना.प चम शाली ाम माधव खैरनार गगन िवहार हौ. सो. अशोकनगर इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

-

1917 ना.प चम शाहबु ीन कम ीन शेख 874421730281
नाईकवाडी पुरा, सैलानी जुनेरी दग  जवळ, 
जुने नािशक

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9209162761

1918 ना.प चम शािहद शरीफ बागवान 0 ३५५६,भोई ग ली,बागवान पूरा,नािशक चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8446295644

1919 ना.प चम शाहू बक धाले
रईव नं.११७.१B.१९ त थे नगर नीलकमल 
माबल जवळ H.P.T.कॉलेज नािशक 
४२२००५

अंडा रोल
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9552242288

1920 ना.प चम िशला शरद जगताप841413542040िनकम वाडा, नाग चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9765838566

1921 ना.प चम िशलाबाई सुभाष मैराळे626220610556एन-५३-एस/एफ-१/२,उ म 
नगर,िसडको,नािशक

कटलरी िव ी सर वती लेन 8605362920
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1922 ना.प चम िशलाबाई रमेश सुरवडकर537709655231
कािलका मंिदरा जवळ,सहवास 
नगर,गडकरी चौक,नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9970988030

1923 ना.प चम िशवम याम बोट
रामलीला आ त म नो १०, पाणी टाकी 
जवळ, चंुचाळे अंबड, नािशक.

इडली, डोसा
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8983739497

1924 ना.प चम िशवाजी बारकू अिहरे ####### बक दरवाजा, घर . २५७८, दधू 
बाजार, नािशक - ४२२००९

च पल व बूट िरपे रग भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9158622177

1925 ना.प चम िशवाजी भीमराव सातपुते240899852149घर नंबर.१३१,गोवधन,नािशक कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 7709457217

1926 ना.प चम िशवाजी ानोबा च हाण जयरथ रो-हाउस नंबर.१,पाथड  
फाटा,नािशक

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850724397

1927 ना.प चम िशवाजी बारकू अिहरे339947879950
बक दरवाजा, घर . २५७८, दधू 

बाजार, नािशक - ४२२००९
भाजीपाला िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9158622177

1928 ना.प चम िशवाजी मनोहर सानप 0
रामवाडी,तले नगर,सानप चाळ,मा ती 
मंिदर,पंचवटी,नािशक

पान बीडी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

7030741408

1929 ना.प चम िशवाजी नारायण थोरात
३६३८,जुने नािशक,कथडा टाकली 
रोड,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

2503679

1930 ना.प चम िशवाजी भाउलाल कहार
३९१६,काझी गढ़ी,जुना कंुभार वाडा,देवी 
मंिदरा जवळ,जुने नािशक,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9270062819

1931 ना.प चम िशवाजी द ू ब छाव
जुना आ ा रोड ितडके कॉलोनी कािलका 
मंिदराजवळ नािशक ४२२००२

ना ता िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8087171214

1932 ना.प चम िशवाजी एकनाथ माली
माली नासली रोड मुजा मला मखमलाबाद 
नािशक ४२२००३

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9922497999

1933 ना.प चम िशवाजी िभमाजी उगले 6 पॅ टागॉन , सावरकर नगर, गंगापुर रोड इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9850142637

1934 ना.प चम शीला काश वाघ खुराडिनवास मधले चाळ शरणपूर रोड 
नािशक ४२२००२

अंडा रोल शरणपुर भाजी माकट 7841921977

1935 ना.प चम शुभम बाळासाहेब जाधव
रिववार कारंजा जवळ ६३४ कडव वाडा 
अभोणकर लेन नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9970909671

1936 ना.प चम शुभ स तो सलु के 0 म नं.५, पावती अ पातमट, दामोदर नगर, 
िहरावाडी रोड, नािशक

कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9637348130

1937 ना.प चम शुभांगी पवन ीरसागर533080454866
मखमलाबाद रोड,गणेश चौक, ांती 
नगर,पंचवटी

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7875235454

1938 ना.प चम शेखर सीताराम महाजन932850304347
४०८७,दीि त वाडा,देशपांडे 
ग ली,बुधवार पेठ,जुने नािशक,नािशक

पान बीडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9226887612

1939 ना.प चम शेनाझ अबू बाकर  नो: १७०, रोय  हेरीटेज, गंजमाळ, 
प शील नगर, निशक - ४२२००१

फळ िव ी सर वती लेन 9158420100

1940 ना.प चम शेर खान अलताफ233446057794२२,राहुल नगर,ितडके कॉलनी,नािशक भाजीपाला िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7507480334

1941 ना.प चम शेर बहा रु रामधार पाल
गुलमोहर कॉलनी , सावरकर नगर, गंगापुर 
रोड

फळ िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9730464413

1942 ना.प चम शैख िरसा शकील
नेअर सईद जुनेरी हूल नै व पुरा नािशक 
४२२००१

रेडी मेड कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8308104873

1943 ना.प चम शैला गुलाबचंद गु ता 302486149964
म नं.३९८६, काझी गडी, जुना कंुभार 

वाडा, संकट मोचन हनुमान मंिदर, नािशक
फुल िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9595545366

1944 ना.प चम शैला संजय जाधव
होऊस नं.६२ उ कष नगर बक रोड 
नािशक ४२२००७

चहा ना ता
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9172343455

1945 ना.प चम शैल िव णुपंत बागुल ठाकरे रोड, पपळ चौक, भ काली चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881916024

1946 ना.प चम शैलेश गजानन रासकर 0 ४३११,रासकर भुवन,शनी 
चौक,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9623671160

1947 ना.प चम शोएब शरीफ बागवान645268187757बागवान पुरा, पोलीस चौकी समोर, नािशक फुल िव ी बालाजी मंिदर 8308093997

1948 ना.प चम शोऐब जिहर अ सारी812945017092२६५२, जोगवाडा, जुने नािशक, नािशक पान बीडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

`9922324133
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1949 ना.प चम शोभा िशवाजी अिहरे536289963255
घर न.-१९, सुदशन कॉलनी, निवन द  
नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9762706876

1950 ना.प चम शोभा काश ससाणे
जोशी वाडा नाग चौक साई बाबा 
मंिदराजवळ पंचवटी नािशक

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9579442166

1951 ना.प चम शोभा सुशील शाह
महावीर सोसा. जवळ जैन मंिदराजवळ 
िटळकवाडी शरणपूर रोड ४२२००२

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9665651977

1952 ना.प चम शोभा बाई िभका भोई
लॉट नं.२२ गंगापूर रोड काळे नगर आनंद 

व ली नािशक ४२२००७
भाजी पाला  िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7066305277

1953 ना.प चम शोभाताई िकशोर आवारे गंगापुर रोड, म हार खान, अशोक तंभ, 
नािशक

फळ िव ी शरणपुर भाजी माकट 9326547191

1954 ना.प चम शौकत सईद शेख 0
लॉट नं.-५, दया अ पा. है पी होम कॉलनी, 

नािशक
कपडे िव ी

िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

8412924621

1955 ना.प चम याम भा कर ितडके
गंगापूर दावा कालवा गंगावाडी  
मखमलाबाद नािशक ४२२००३

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890462786

1956 ना.प चम ावण उमेश िव वकम #######
िशवदशन अ पा.-एफ-१, गुलमोहर नगर, 
हनुमान मंिदर, दडोरी रोड, हस ळ, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9527172153

1957 ना.प चम ावण शंकर शोले 246307638241
घर नं.-१२, सहेली अ पा. शांती पाक, 
उपनगर, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9130106295

1958 ना.प चम ावणकुमार हिर चं गु ता 0
दवू नगर, हला अ पा. मोतीवाला कॉलेज 
जवळ, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9960764679

1959 ना.प चम ीकांत हसुजी झूटे 794959407701
६, हसुकाका अपारमट,जनल मी बक 
मागे,जुना आ ा रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9579985577

1960 ना.प चम ीकांत िव णू पवार 332546926272२३१४,पवार वाडा, डगर आळी,संभाजी 
चौक,नािशक

बॅग व पस िव ी बालाजी मंिदर 9272741496

1961 ना.प चम ीदेवी सुिनल आ हाट259159182193
खडकाली,रसूल बाग,क तान इंिडयन 
मंडप समोर,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7769004475

1962 ना.प चम ीधर बाबुराव खेडेकर
३५८६ आझाद चौक दगु  देवी मंिदर 
बागवान पुरा जुने नािशक , 
निशक४२२००१

दधू
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9595241212
निशक४२२००१

गंगावाडी उदयान मता

1963 ना.प चम ीहरी अशोक मोरे
१२४९,भ काली भाजी माकट, मोरेवाडा, 
मेनरोड, नािशक.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8668826705

1964 ना.प चम संगीता चांगदेव लांबळे ####### भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9657830617

1965 ना.प चम संगीता सुदशन कासट 0
महावीर सोसायटी, रोिहणी नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9158826955

1966 ना.प चम संगीता रामदास काचंडे227113284791
३,जय याम अपाटमट,पाटील लेन-
४,कॉलेज रोड,नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9545862929

1967 ना.प चम संगीता महेश जंगम 0 रिववार पेठ, सफराज लेन, नािशक टेल रग गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8605674129

1968 ना.प चम संगीता रव सानप522653292489घारपुरे घाट, अशोक तंभ, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9960084365

1969 ना.प चम संगीता नबा कुमावत702888642117दगुाव,पो.दगुाव,नािशक पान बीडी िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8605729997

1970 ना.प चम संगीता संजय िगलडा405492148374
लॉट नंबर.१२, ीराम िश प गजानन 

चौक,पंचवटी,नािशक
फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9604262665

1971 ना.प चम संगीता आबा पाटील  नो. १९४८, मोरकर वाडा, ितवनधा 
चौक, निशक

इतर सर वती लेन 9689187127

1972 ना.प चम संगीता उ म ब बले घारपुरे घाट अशोक तंभ नािशक 
४२२००१

भाजी पाला  िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8605756677

1973 ना.प चम संगीता भरत खंदारे
अ वाल वे तूर ी हरी कुटे माग नेहते 
हॉ पटल िवधाते मला नािशक ४२२००९

चहा
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9527322688

1974 ना.प चम संगीता नंदलाल गांगुड
म नो ९३, क तुरबा नगर, होलाराम 

कॉलोनी, काकतकर हॉ जवळ, नािशक.
अंदारोल

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7378497452

1975 ना.प चम संगीता हरी माळी
म नं २, जाधव िनवास, गंगापूर रोड, 

आनंदव ली, नािशक.
भाजीपाला

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9689758233
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

1976 ना.प चम संगीता संतोष आगलावे
लामखेड़े मला,तारवाला 
नगर,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9260384662

1977 ना.प चम संगीता संजय नवले
भ काली,सा ी अगनेश मंिदर,ल मी 
भुवन,जुने नािशक,नािशक

पान बीडी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881288488

1978 ना.प चम संजय गनपत पारखे ा नगर, ती ा हौ सग सोसायटी, म 
७, नानावली,नािशक

पान बीडी िव ी सर वती लेन 9011815904

1979 ना.प चम संजय भाऊसाहेब कानवडे362416624001
मीनाबाई ठाकरे उ ान जवळ, िशवाजी 
नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9604964671

1980 ना.प चम संजय तुकाराम सोनावणे400198109913
व तक िनवास, मोद नगर, गंगापूर रोड, 

नािशक
भाजीपाला िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9765487792

1981 ना.प चम संजय पंिडत गांगुड431608498319गंगासागर कॉलनी, गंगापुर रोड, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9922571815

1982 ना.प चम संजय चधा ठाकरे
संजय नगर,आर.पी.िव ालय 
जवळ,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9595731755

1983 ना.प चम संजय दगडु गाडेकर362259479349
रो होऊस नं.१, मंगलमुत  पाक, 
मखमलाबाद रोड, महादेव कॉलोनी, नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9822875309

1984 ना.प चम संजय सीताराम जाधव558247147800घर नं.-४१५७, िद ीत चाळ, खैरे ग ली, 
नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9423475505

1985 ना.प चम संजय वसंत पानपाटील सहवास नगर, कािलका मंिदर या मागे, 
मंुबई नाका, नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9822045744

1986 ना.प चम संजय जानकीराम लाहुडकर842126179321गजव  नगर, आरटीओ ऑिफस या 
मागे, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922381469

1987 ना.प चम संजय रमेश गोयल569332644834
३१९,लवाटे वाडा,िहरालाल लेन,रिववार 
पेठ,नािशक

फुल िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850946630

1988 ना.प चम संजय देवी साद शु ला 0 घर नं.-१५५६, दहीपूल, जैन मंिदर, नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9527067448

1989 ना.प चम संजय जग ाथ ढाकणे 0 घर नंबर.१९२०, हस ळ टेक, डगर 
आळी,जुनी तांबट लेन,नािशक

फळ िव ी बालाजी मंिदर 9850934720

संदभ सेवा 
णालयामागील 

1990 ना.प चम संजय राजाराम कोळी801197799265सोनार वाडी, ग दे वर मंिदर जवळ, नािशक सनॅकस िव ी
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8888340889

1991 ना.प चम संजय शंकर मोरे 972026867381राम वाडी , तळे नगर,पंचवटी ,नािशक टेशनरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9552079963

1992 ना.प चम संजय गणपत िशरसाठ घर नं.३३३१ बुधवार पेठ नािशक ४२२००१ होिजअरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850574633

1993 ना.प चम संजय ध डु नवसारे
7, अ णोदय अपा. समथ नगर, 
डॉ.बीसमंुजे माग

फुल िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9028146049

1994 ना.प चम संजय राधारमण गु ता ९२०, जगदाने वाडा, नािशक कटलरी िव ी बालाजी मंिदर 9922313209

1995 ना.प चम संतोष गणपत एलमामे815116354859राम नगर, मोरे मळा, हनुमानवाडी, नािशक कटलरी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

7720949018

1996 ना.प चम संतोष रामचं आिहरे पंचशील नगर,जी.पी.ओ.मागे,नािशक इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9527769087

1997 ना.प चम संतोष दादाराव देशमुख ###### घर न.-१७४९, आनंदवली, गंगापुर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888484624

1998 ना.प चम संतोष मधुकर का मरे780878380380
हरीिमलन अ पा. िनलकंठे वर मंिदर 
जवळ, सावरकर नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822719372

1999 ना.प चम संतोष हिरभाऊ झजद 0
हीरावाड़ी, भगवती नगर, िगिरराज कॉलनी, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623542663

2000 ना.प चम संतोष िव ल चारो कर चां शी,मातोरी रोड,नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8605831422

2001 ना.प चम संतोष मािणकराव चौधरी323310022426
बी-६५, स त ुंगी िनवास, गजव  नगर, 
अ वमेध जवळ, आरटीओ या मागे, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9890555606
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2002 ना.प चम संतोष संपत सुतार
बेथेल नगर, संत आंि या चच जवळ, 
शरणपूर, नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9860108555

2003 ना.प चम संतोष िकसन जगताप 0 मु.पो.गंगापूर,गोदावरी नगर,नािशक चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689754369

2004 ना.प चम संतोष मोतीलाल अिहरे860918700018एन/४२/ए-२/७/६, ि मूत  चौक, नािशक पान बीडी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8805558047

2005 ना.प चम संतोष ल मण धूम - राजीव गांधी भवन समोर चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

2006 ना.प चम संतोष िकरन द दे 869679203047
४९८, ं टा हय चूल मागे, घारपुरे, 
रिववार पेठ, नािशक

कॉ मेिटक िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8956056041

2007 ना.प चम संतोष पंिडत बुकाने 0
गंगापूर रोड, शाहू िब डग समोर, कत य 
नगर, मवहार खान, नािशक

फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8605350084

2008 ना.प चम संतोष रमेश दाते 370841007414
घर नं.-२३९२, डगर आळी, जुने नािशक, 
नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9527427007

2009 ना.प चम संतोष मधुकर मंडिलक682745802632४५३९, िगते माग, गणेशवाडी, नािशक चहा िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7776872840

2010 ना.प चम संतोष रामचं आिहरे340303501916पंचशील नगर,जी.पी.ओ.मागे,नािशक च पल व बूट िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9527769087

2011 ना.प चम संतोष खंडू चौधरी382346070242३७३७, भोई ग ली, कथडा, जुने नािशक भाजीपाला िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9890342912

2012 ना.प चम संतोष िकसनराव देशमुख 0
मधली होळी,शु ल वाडा,घर 
नंबर.२२३०,नािशक

कपडे िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9657416381

2013 ना.प चम संतोष सुरेश खड 274862272175
सव नो ७०१ ए, सोमे वर कॉलोनी, 
आनंदवली, नािशक

चहा िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

2014 ना.प चम संतोष भीमा ह के367058272077
म नं.२१४९, नावदरवाजा, परदेशी वाडा , 

नािशक
फा ट फुड िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 8605793338
नािशक

पपळपार र यालगत 
मता

2015 ना.प चम संतोष भाऊलाल िशवदे246815924140
म नं.७६, मजुरवाडी सोसायटी, वा मक 

नगर, पंचवटी, नािशक
कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9503615035

2016 ना.प चम संतोष वामनराव सरतकर479058660271
एन ४२/ए सी २/ २२/ ५, पवन नगर, 
सीडको, नािशक

कटलरी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8007120643

2017 ना.प चम संतोष रतनलाल साहू 0
N-32, H-१, १६/४, महादेव नगर, शांती 
नगर, जुने सीडको, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9881080489

2018 ना.प चम संतोष नारायण रई
हसुका अप ., गडकरी चौक, जुना आ ा 

रोड, नािशक
पान िबडी िव ी

ये ठ नागरीक 
संघामागील कॉनलची 
जागा

9209124542

2019 ना.प चम संतोष महादू गायकवाड
स ाट नगर बु  िवहार मायको 
दवाखा याजवळ फुले नगर नािशक 
४२२००३

कटलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9822704890

2020 ना.प चम संतोष रव गायकवाड
N-५१ ५ कीम साईबाबा नगर िसडको 
महाकाली चौक सागर िकराणामागे िसडको 
नािशक ४२२००९

ना ता
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9822504857

2021 ना.प चम संतोष त मना भगारे
F.N.१  शािमनया  अपाटमट. िशवाजी रोड 
नािशक ४२२००१

रेडीमेड कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7058415149

2022 ना.प चम संतोष कच गायकवाड मु.मनोली तालुका नािशक ४२२००३ भाजीपाला
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9130161523

2023 ना.प चम संतोष अ ण चोपडे
एन ४१ जे ए २, कालभैरव चौक, 
सावतानगर, िसडको, नािशक.

कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9028977884
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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2024 ना.प चम संतोष द ा य येवलेकर
इंिदरा गांधी वसाहत 
नंबर.१,लेखानगर,नािशक

कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8956992492

2025 ना.प चम संिदप राज गायकवाड म हार खान, गंगापूर रोड, नािशक. िमसळ
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8007414160

2026 ना.प चम संिदप संतोष चौके मालसुर, अकोला, महारा -४४४५०१. भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623835986

2027 ना.प चम संिदप िभका सुयवंशी
घर नं.4119,पािटल ग ली, बुधवार पेठ, 
जुने नािशक

इले टॉिनक
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9890947644

2028 ना.प चम संदीप दामोधर जाधव 0
म नं.५०७, पंचशील नगर, जीपीओ 

मागे, गंजमाळ, नािशक
फळ िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9308224651

2029 ना.प चम संदीप बबनराव पवार ,858945710842
ी छ पती िशवाजी िव ालय 

समोर,िस ाथ नगर,मखमलाबाद 
नाका,नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9011737349

2030 ना.प चम संदीप पंढरीनाथ िदवे 686658144102हस ल, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9689640312

2031 ना.प चम संदीप द ा य पाठक 0
लॉट नंबर.९,उषािकरण सोसायटी,महा मा 

नगर,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9822441428

2032 ना.प चम संदीप िहरामन जाधव
अमरधाम रोड, जुने नािशक, शीतला देवी 
मंिदरा जवळ, नािशक

फुल िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9822777824

2033 ना.प चम संदीप बबनराव पवार ,858945710842
ी छ पती िशवाजी िव ालय 

समोर,िस ाथ नगर,मखमलाबाद 
नाका,नािशक

कटलरी िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9011737349

2034 ना.प चम संदीप िदनकर देवकेते773247562253
मोरे मळा, रामनगर, हनुमानवाडी, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9860980158

2035 ना.प चम संदीप संतलाल वै य 0 लॉट नं.-१५, चाजक मळा, जय भवानी 
रोड, नािशक

कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9527157891

2036 ना.प चम संदीप ल मीनारायण लढढां789744490610
१३, सन यू अपाटमट, दडोरी  रोड, पोकर 
कॉलोनी, नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9665634477

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
2037 ना.प चम संदीप धनाजी िवधाते

१३६०, जुना मंुबई आ ा रोड कािलका 
मंिदरा जवळ मंुबई नाका नािशक४२२००१

फळ िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
8055666161

2038 ना.प चम संदीप िभकाजी सोनावणे
घर नं.४०७५ चापारी ची तालीम जवळ 
बुधवार पेठ नािशक ४२२००१

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9860961653

2039 ना.प चम संदीप गजानन बोदडे
९ यशोधा को. ओप. सोसायटीनािशक पूना 
रोड बजरंग वाडी ारका कॉनर नािशक 
४२२०११

बालाजी मंिदर 8805471996

2040 ना.प चम संदीप युवराज पोटे
४५९८-१० पाटील दवाखाना रामवाडी 
पंचवटी ४२२००३

वेलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850108088

2041 ना.प चम संदेश माधव फुले 612102910073१४०६,टाकसाळ लेन,फुले सदन,नािशक कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9960304646

2042 ना.प चम सं या र व मोजाड
रो-हाउस नंबर.बी.३,बालाजी 
बंगला,तांबोली 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

बॅग व पस िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9049579107

2043 ना.प चम सं या नंदकुमार लीलके204047095317
घर नंबर.१४४२,हंुडीवाला लेन,दहीपूल 
पिरसर,नािशक

कटलरी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9561637017

2044 ना.प चम सं या रव पवार
लेत नो ए-१५, हरीमंगल सो.सा, नािशक-

पुणे रोड, का थे ग ली, नािशक.
भाजीपाला

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9604054805

2045 ना.प चम संपत पंढरीनाथ ितडके आकाश वाणी भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9923169131

2046 ना.प चम सईद मोह मद अ ार440120509682बी-१,रेणुका नगर, म नंबर.१४,वडाळा 
नाका,नािशक

फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9371901926

2047 ना.प चम सईद पाझ ि न शेख 493371254064घर नं.-३७५५, टाकळी रोड, नािशक च पल व बूट िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9561375779

2048 ना.प चम सईद अ दलु रहेमान 
शेख

####### वडाळा गाव,पोलीस चौकी मागे,वडाळा 
गाव,नािशक

इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

7875771952
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2049 ना.प चम सखुबाई काशीनाथ जाधव493836118078
िस ाथ नगर,केनल रोड,ब ईज़ टाउन 
कूल समोर,नािशक

भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9922081850

2050 ना.प चम सिचन लालचंद मांडोळे 6.4E+11
घर अन.-१५, राज रेसीडे सी, तूळजा  
भवानी नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9960455832

2051 ना.प चम सिचन रंगनाथ भोर 381908720629मंुगसरे, भोर वाडी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822166742

2052 ना.प चम सिचन रतन वािडले525800252773
संतोषी उदय कॉलनी, मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9657132337

2053 ना.प चम सिचन रंगनाथ औटी 813235620781घ. नं.-३४, वामी जनादन नगर, 
मखमलाबाद रोड,

कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 9763992903

2054 ना.प चम सिचन रमण कासार474771886383
२०३/३,िशवकृपा 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9326038854

2055 ना.प चम सिचन ाने वर मोगरे 754355700535N-31, H-2-4-5, द  चौक, सीडको, 
नािशक

चहा िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7387554744

2056 ना.प चम सिचन बाळासाहेब शेळके792241332898सुदशन कॉलोनी, सुखदेव अपाटमट, द  
नगर, पेठ रोड, नािशक

च पल व बूट िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9823910396

2057 ना.प चम सिचन भाकर कोरडे
घर न.-२८१, सफराज लेन, रिववार पेठ, 
नािशक

पान बीडी िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8007007654

2058 ना.प चम सिचन चं कांत पोतदार520865383682
घर मांक-२२७,िबवलकर लेन, मेनरोड, 
नािशक

फा ट फुड िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8928969911

2059 ना.प चम सिचन ध डीराम गायके398175570968
घर नं.-३३७७, चमकार लेन, पठाणपुरा, 
नािशक

कटलरी िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9762262890

2060 ना.प चम सिचन स जन बोढरे 0
घर . ३३९८, बोढरे वाडा, जुने नािशक, 
नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657466596

2061 ना.प चम सिचन िवनायक मते 851750454454
म' नं. ३, मोकलाबाबा नगर, िहरावाडी 

रोड, महाल मी अ पातमट, पंचवटी
फुल िव ी बालाजी मंिदर 9011720834

2062 ना.प चम सिचन भाकर कांबळे322375628693
घर . ३६९७, भोई ग ली, अमरधाम रोड, 
सावरकर नगर, पोलीस चौकी, बागवान 
पुरा, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9272521821

हॉटेल ि न हव मािगल 
2063 ना.प चम सिचन मोद बनछोडे

F.N.११ वसुधा अपाट मह मा नगर नािशक 
४२२००७

चहा ना ता
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9922384651

2064 ना.प चम सिचन देवमुनी पारेकर
घर नं.३६३९ दातार रोड वामी िववाकांनंद 
तालीम समोर नािशक ४२२००१

गृह उपयोगी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9545367704

2065 ना.प चम सिचन सुरेश भावनाथ
भोले मंगल काय लय जवळ N-५३ राज 
र न नगर उ म नगर नािशक ४२२००९

ना ता
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9371572770

2066 ना.प चम सिचन लहू िनरभवणे मातंगवाडा, भ काली थांबा, नािशक फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9922760389

2067 ना.प चम सिचन गजानन ड गरे
कालाराम मंिदर,पूव दरवाजा,गोर नाथ 
मंिदर शेजारी,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8146505532

2068 ना.प चम सिचन िशवाजी हैसधुणे चांदोरी चौक, ओझर, नािशक कपडे िव ी बालाजी मंिदर 9422245899

2069 ना.प चम सजाबाई तुळशीराम बडकुळे 0 गंधारवाडी,आसाराम बापू रोड,नािशक फळ िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

7875912344

2070 ना.प चम सजाबाई तुळशीराम बडकुळे गंधारवाडी,आसाराम बापू रोड,नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7875912344

2071 ना.प चम सितश शांताराम बािव कर
एन31आर6/6/6,िवजय नगर, माताजी 
चौक,िसडको

इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9773560423

2072 ना.प चम सतीश रावसाहेब नवले 411643285482
कॅनडा कॉनर, वसंत माकट समोर, वंृदावन 
कॉलनी, नािशक

इतर
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9096970440

2073 ना.प चम सतीश गंगािभसन चांडक251809725977
४/०३२ बी /१०७१, मोरवाडी, दत मंिदर 
जवळ, िवजय नगर, सीडको, नािशक

कटलरी िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9552666181

2074 ना.प चम सतीश गंभीर ठाकरे743871000246
लॉट नं.-१०, ंबकराज अ पा. आदश 

नगर, नािशक
भाजीपाला िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9960451048
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2075 ना.प चम सतीश बबन जठार 532557024823
म नं.४९३, सावतामाळी िनवास, घारपुरे 

घाट, अशोक तंभ, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9326914646

2076 ना.प चम सतीश नामदेवराव फलटने733759843350
१९१५,गंुजाळ वाडा,जुनी तांबट 
लेन,भ काली,नािशक

फा ट फुड िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9209107392

2077 ना.प चम सतीश माधवराव बोबडे342399440041
एन-५३/वी/जी/३/४, ी वामी समथ 
चौक, पाटील नगर, सीडको, नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890055935

2078 ना.प चम सतीश ल मन वाडीले250746749078
०९ कृ ण छाया सोसायटी, ांती नगर, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9881183228

2079 ना.प चम सतीश जगन सरोदे
कािलका मंदीर मागे िवधाते मला जुना 
आ ा रोड नािशक ४२२००१

ना ता िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9326129888

2080 ना.प चम स यभामा िहरामन मौले #######
घर न.-३०२, एम.एच.बी. कॉलनी, सातपुर, 
नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9373057746

2081 ना.प चम सदानंद दगू मालवे
रो. हो.नं.६ गु दशन रो .हो. िहरावाडी रोड 
गंुजाळ बाबा नगर नािशक ४२२००३

कॉ माितक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8308563197

2082 ना.प चम सदािशव शामराव उधान
रो-हाउस नंबर.१.जयरथ,इ यामनी 
नगर,मावली नगरी,गामणे मळा,पाथड  
फाटा,नािशक

च पल व बूट िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9421459031

2083 ना.प चम सदािशव राजाराम सावंत253436517718
गु ारा रोड,िगते मळा,मकसूद यारेज 
मागे,मंुबई नाका,नािशक

कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9881601583

2084 ना.प चम सदािशव कािशनाथ पवार 0
१, हिरिवजय अिभनव वसाहत, पो णमा 
टोप, ारका पुना रोड, नािशक

फळ िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7507726007

2085 ना.प चम सदािशव रामचं लहानगे
ितडके कॉलोनी  िम लद नगर नािशक 
४२२००२

साईकल रेपो रग
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9850433615

2086 ना.प चम सनी चं कात जाधव
F.NO.६ एकदंत अपाट.गंगापूर रोड 
मोतीवाला कॉलेज जवळ ुव नगर नािशक 
४२२०१३

िचकन  िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8888880642
४२२०१३ जागा

2087 ना.प चम स ज रजर गु त 0
 नो - ३४१६, धो गे चो , किजपुर 

को , जुन निश
चहा िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9371590769

2088 ना.प चम स तो ग प रथो ####### मोरे मल, हनुम  विद, प वित, निश कटलरी िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9921165343

2089 ना.प चम स दी मोह जध #######
भ वित िनव , र नगर्, मोरे मल, हनुम  
विद, प वित, निश  -३

बॅग व पस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9822124649

2090 ना.प चम स दर् इ मै शेखिन897005049801
ओ पोिसते ब  पोिलसे चो क, पो र , 
नर् ोिमसे स से े, निश  ४२२००१

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8793562811

2091 ना.प चम समद अ दलु बागवान377237412354भारत नगर, बागवान ग ली, नािशक भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9595156241

2092 ना.प चम समाधान तुळशीराम पाटील915172661291
पंचवटी,पेठ रोड,मेहरधाम,सागर आ था 
अपाटमट, लॉट नंबर.९,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7775849809

2093 ना.प चम समीर ल मण नागरे 438260959014
घर नंबर.९६४,मेन रोड,िभकुसा 
लेन,नािशक

बॅग व पस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9657470052

2094 ना.प चम समीर पदमाकर यवहारे921340720176१६६५,दीि त वाडा,नेह  चौक,नािशक चहा िव ी बालाजी मंिदर 9881808869

2095 ना.प चम समीर गाणी अ ार #######
गुलशन नगर, सािदक नगर, वडाळा गाव, 
नािशक

फा ट फुड िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9373338619

2096 ना.प चम सयाबाई बापू भोई 276734589856
२२, तमखाने टॉवर, काळे नगर, गंगापूर 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9881926874

2097 ना.प चम स यद मुजािहद इ ाहीम695788214682
भ काली पोलीस टेशन माघे, म नो 
१३४१, खडकाळी, नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9689478713
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2098 ना.प चम सरफराज शाहनवाज शेख 634931655224
घर नंबर.१,िडगिवजय वडाला रोड,जयदीप 
नगर समोर,नािशक

कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9850919397

2099 ना.प चम सरला दशरथ ध गडे मातोरी, नािशक, महारा -४२२००३. भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850223989

2100 ना.प चम सरलाबाई िजजाबराव मगरे भा यादी  रो.हो. म नो,२ फडोळ मला 
अंबड नािशक ४२२०१०

मसाले िव ाम बाग 8275507781

2101 ना.प चम स बाई हाद विनस355360725733
िस ाथ नगर, जल शुि करण क  जवळ, 

बक रोड, नािशक
भाजीपाला िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9762951978

2102 ना.प चम स बाई चांगदेव लांबोळे 0
जाधव मळा, आनंदवली, गंगापूर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7030737452

2103 ना.प चम स बाई उमा काळे 836333778976गणेशवाडी, शेरी मळा, नािशक फळ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

2104 ना.प चम सरोज िवनोद
सािसजावा

न
झोपडप ी िस र फाटा नािशक रोड नािशक 
४२२१०१

नकाशे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7083918329

2105 ना.प चम सवश रामरतन यादव 673119477846घर नं.-३४५०, च हाटा, नािशक भाजीपाला िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7385733677

2106 ना.प चम सलमान युसुफ शैख
पंचशील नगर चाचा पेलेसमागे नािशक 
४२२००१

रेडीमेड

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9527622725

2107 ना.प चम सलीम चांद शैख 684438921673
सगाडा तलाव, हसोबा वाडी, हद ूसेवा 
समाज मंिदर जवळ, गंजमाळ, नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9605342085

2108 ना.प चम सलीम युसुफ अ ार557382207992घर नं. ३८९२, नाईक वाडी, पुरा अजमेरी 
चौक

चहा िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7709261626

2109 ना.प चम सलीम इ ाहीम सै यद 0 ३८९२/६१,नानावली,दग  म जीत,नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7276355516

2110 ना.प चम सिवता िदलीप गवळी मखमलाबाद नाका,िवठाई हॉ पटल 
जवळ,काकड चाळ,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी शरणपुर भाजी माकट 9270132806

2111 ना.प चम सिवता कारभारी शेवरे 348110929144
घर नंबर.१२,ग ली-१,मयूर लॉं ी,स ाट 
नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

98816682232111 ना.प चम सिवता कारभारी शेवरे 348110929144
नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक िव ी भ काली ते मेनरोड 

मता

9881668223

2112 ना.प चम सिवता शंकर मोरे ३६, जोशी वाडा, नाग चौक, सीता गंुफा, 
पंचवटी, नािशक.

फळ गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9148172173

2113 ना.प चम सिवता कैलास गायकवाड
िमशन मला जवळ, नािशक, महारा -
४२२००२.

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9636318651

2114 ना.प चम सिवि बै मध िशस 0 ५१, गविल ग ल, स  िश ग चो , 
पथ द गा

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9850386744

2115 ना.प चम सिवनय सुनील चौघुले
लॉट २-३ उदय कॉलोनी मखमलाबाद 

नाका नािशक ४२२००३
हंगामी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

7774815158

2116 ना.प चम साखूबाई शुभाष गराड सोनार ग ली फुले नगर पंचवटी ४२२००३ कटलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9922570752

2117 ना.प चम सागर नंदलाल परदेशी713303376263दरबार रोड,फकीर वाडी,घर 
नंबर.३८९२,जुने नािशक

कटलरी िव ी भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9767653556

2118 ना.प चम सागर िदलीप लहुडकर780310047533
गजव  नगर, लॉट बी-१९, अ वमेघ 
जवळ, आरटीओ ऑिफस या मागे, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922381469

2119 ना.प चम सागर कैलास गरगटे 0 घर नंबर.१९९,महा मा गांधी रोड,नािशक भाजीपाला िव ी
ह द ुसमाज सेवा संघा 
समोरील मोकळी जागा 
झनकर हॉटेल जगळ

8421143656

2120 ना.प चम सागर अनंतराव वद 394561824652
घर नंबर.४३८१,गजानन चौक,कोमटी 
ग ली,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9405182183

2121 ना.प चम सागर र व धायजे452358558428
कुमावत चाळ,बायजाबाईची 
छावणी,रामवाडी,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

2122 ना.प चम सागर काश फडोळ951884511242
कंुभारवाडा, काझी गडी, जुने नािशक, 
नािशक

सनॅकस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9552735154

2123 ना.प चम सागर िशवाजी लाड5139458090747
घर नंबर.३९८६,काझी गढी,समशान 
रोड,जुना कंुभार वाडा,जुने नािशक,नािशक

जुस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921838827
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2124 ना.प चम सागर राजू बि शे461113533445
पंिडत जवाहरलाल नगर, मोठा मातंग 
वाडा, ारका, नािशक

पान बीडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9657439863

2125 ना.प चम सागर माधव काकड
६३३ काकड वाडा रिववार पेठ हसोबा 
लेन नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8956314678

2126 ना.प चम सागर िदनकर चौघुले
६४४ रमेश िब डग अभोणकर लेन 
रिववार पेठ नािशक ४२२००१

हंगामी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9403516277

2127 ना.प चम सागर िवजय सावंत
६१० िनमाणी चाळ डांगर उतारा रिववार 
पठ नािशक ४२२००१

भाजीपाला
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9545239991

2128 ना.प चम सागर संपत चतुर
मु पो मीठ सागरे, तालुका िस र, नािशक, 
महारा .

भाजीपाला
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623623848

2129 ना.प चम सागर चं कांत उभाळे
एन/८/ए-६/३२/२, गणेश चौक, मयुरी 
गदन स ोर, नािशक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9579664920

2130 ना.प चम साची काश काळे िशव श ती चौक , मातंग वाडा , नािशक खा पदाथ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9623658275

2131 ना.प चम सािदक अहमद कुरेशी441881310711
म नं.४२/१, पंचशील नगर, आंबेकर 

पुत या मागे, गंजमाळ, नािशक
चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

2132 ना.प चम सािदक चांद शेख
१२०३, भ काली थांबा, शेलार हॉटेल मागे, 
नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8087951875

2133 ना.प चम सािनका राहुल वा ले
१०१, यू महावीर को.हौ.सो.सा, पेठरोड, 
रोिहणी नगर, पंचवटी, नािशक.

चाट भांडार
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

8888870003

2134 ना.प चम सािरका मंगेश जगदाळे
साई बाबा मंिदर , लेखानगर, जुना िसडको, 
नािशक.

ना ता
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
962363986

2135 ना.प चम साहेबराव ीपत करे #######
करे चाळ, रामवाडी, हनुमानवाडी, आदश 
नगर, पंचवटी, नािशक

बॅग व पस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 

99223124642135 ना.प चम साहेबराव ीपत करे #######
नगर, पंचवटी, नािशक

बॅग व पस िव ी
समोर( र याची एक 
बाजु)

9922312464

2136 ना.प चम साहेबराव भा कर कडाळे950031774582िशवाजी कडाळे, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7588194663

2137 ना.प चम सदु शांताराम मौले अशोकनगर, अंिबका वट जवळ, सातपुर भाजीपाला
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9881597969

2138 ना.प चम सदु शांताराम मौले अशोकनगर, अंिबका वट जवळ, सातपुर भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9881597969

2139 ना.प चम सधुबाई सुरेश गाडेकर #######
एन-५२/एसएफ-४/३३-१, उ म नगर, 
नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9209471227

2140 ना.प चम स धूबाई यशवंत आ हाड433099296108
म नं.४६१४, शेवाळे चाळ, नवनाथ नगर, 

पेठ रोड, पेठ रोड, पंचवटीत, नािशक
कपडे िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

7744890741

2141 ना.प चम िसकंदर गणी शेख 323655192456
लॉट नंबर.७,भारत नगर,िवनय 

नगर,नािशक
कपडे िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689144986

2142 ना.प चम िस दे वर मुरिलधर शदे
8, शांतीिनकेतन कॉलनी , गंगापुर रोड , 
नािशक

चहा िव ी
ये ठ नागरीक 

संघामागील कॉनलची 
जागा

9850688687

2143 ना.प चम संुदराबाई रामदास कानडे 0 नागचौक, जोशी वाडा, पंचवटी, नािशक खा पदाथ िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9096475200

2144 ना.प चम सुकदेव शंकर पवार गंगापुर रोड , एस.िट.कॉलनी. नािशक इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9604398847

2145 ना.प चम सुजाता अिवनाश जाधव संत अंि या चच जवळ, गोळे कॉलोनी, 
शरणपूर रोड, नािशक.

अंदाभूज शरणपुर भाजी माकट 8975066707

2146 ना.प चम सुजीत डेिनयल िशरोले 0
८७,िस ाथ नगर,केनल रोड,ब ईज टाउन 
शाले जवळ,नािशक

कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9403403773

2147 ना.प चम सुदाम ल मण डोळस978909164970
संत कबीर नगर,भोसला िमिलटरी शाळे 
मागे,नािशक

चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689941689

2148 ना.प चम सुदाम भु माने20175005313457
कंुभार वाडा,काझी गढ़ी,शीतला देवी 
रोड,दगु  कांडप यं ा शेजारी,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9890040342
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2149 ना.प चम सुधाकर कािशनाथ ग हे 0 जालापूर, गंगापूर, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9011937054

2150 ना.प चम सुधीर रमे खैरनार 0 एन ४१, वी .बी  १/७/९ ,सावता नगर , 
िसडको ४, नािशक

चहा िव ी हनुमान घाट जवळ 8805675019

2151 ना.प चम सुधीर िदनकर आिहरे773041149945
म नं, मै  बंधन सोस., हनुमान वाडी, 
ांती नगर, पंचवटी

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9921118565

2152 ना.प चम सुनंदा नवनीत देसले 235418714677आनंदवली गाव ८/७, गंगापूर रोड, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9762821662

2153 ना.प चम सुनंदा देिवदास मुतडक535976119321
लॉट नं.४६, वामी िववेकानंद कॉलोनी, 

मानकर मळा, मखमलाबाद, नािशक
भाजीपाला िव ी

गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9730819209

2154 ना.प चम सुिनता सुभाष कोळवने489663389358
िहरावाडी,मा ती मंिदर,जोशी 
कॉलनी,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

2155 ना.प चम सुिनता चं भान इ हे 0
सातपुर रोड,परदेशी हौ सग सोसायटी 
मागे,खडकाली,नािशक

भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

7798602153

2156 ना.प चम सुिनता राजेश गरड
४४३ महाराणा ताप नगर पेठ रोड 
पंचवटी ४२२००३

कटलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822619685

2157 ना.प चम सुिनता जीवन वा हारे
घर नं.६३ िशवाजी वाडी नंिदनी नगर 
नािशक ४२२०११

चहा ना ता
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9373269036

2158 ना.प चम सुिनता सुरेश गायकवाड रसूल वाडा,क थान जवळ,नािशक कपडे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9921353266

2159 ना.प चम सुिनल वसंत साळवे ####### शरणपूर लक रोड, कॅनडा कॉनर, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9763117500

2160 ना.प चम सुिनल सखाराम कुलकण909116098486रचना िव ालय रोड,शरणपूर रोड,नािशक फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9890251014

2161 ना.प चम सुिनल िव ल पवार 822820409948
एन-४२-सी/ई-१७/१,िशवश ती 
नगर,िसडको कीम नंबर.४

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9922445253

2162 ना.प चम सुिनल रंगनाथ जाधव705809178661
१५११,जाधव वाडा,टाकसाळ 
लेन,भ काली,नािशक

भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

98600131412162 ना.प चम सुिनल रंगनाथ जाधव705809178661
लेन,भ काली,नािशक

भाजीपाला िव ी
भ काली ते मेनरोड 

मता

9860013141

2163 ना.प चम सुिनल अशोक खैरनार218250481155घर नंबर.१३४४,पोलीस टेशन मागे पान बीडी िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9011720437

2164 ना.प चम सुिनल ाने वर दहीवाडे365972453707
मखमलाबाद रोड,शांती 
नगर,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9763135295

2165 ना.प चम सुिनल शंकर पगारे ,808225412324
एच/एन-१०८,ठाकरे 
रोड,पोळवाडा,िशवाजी रोड,नािशक

बॅग व पस िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7775050677

2166 ना.प चम सुिनल जयवंत शदे
वा याय क  आनंदव ली , गगांपुर रोड, 

नािशक
इतर

ये ठ नागरीक 
संघामागील कॉनलची 
जागा

9890746363

2167 ना.प चम सुनील नाना गायकवाड ####### आनं ली, गंगापुर रोड, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9860853082

2168 ना.प चम सुनील िभला चौधरी 0
घर न.-२९, आईसाहेब िनवास, िमक 
नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850914916

2169 ना.प चम सुनील रावबा पवार 434683920079
एन-४१/जे-ए-३/११/२, नेह  चौक, सावता 
नगर, नािशक

इतर
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9763815318

2170 ना.प चम सुनील बबनराव शदे 0 ३०१, सफराज लेन, रिववार पेठ, नािशक कपडे िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9811798505

2171 ना.प चम सुनील छबु जाधव 0
िशतलादेवी मंिदर मागे, डो से चाळ, 
रामवाडी, पं कॅती, नािशक -३

पान बीडी िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9850971990

2172 ना.प चम सुनील भगवंतराव बागल661217299304
घर नंबर.३,साईराज रो-हाउस,िवरळ 
पाक,कामटवाडा,नािशक

भाजीपाला िव ी
माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9890681651
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2173 ना.प चम सुनील दामोदर बागुल419341880666भ काली ट सी तंड, जुने नािशक च पल व बूट िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

7776800369

2174 ना.प चम सुनील मधुकर उिशरे 922316122495िमशन मळा, चच गेट समोर, नािशक भाजीपाला िव ी सर वती लेन 9921872347

2175 ना.प चम सुनील गोकुळ पवार 443900240716३५/६९, जुने नािशक कॉ मेिटक िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9890288485

2176 ना.प चम सुनील िव णू मराठे
B-७ मै  बंधन अपाट. माखामालाबाद रोड 
 हनुमान वाडी पंचवटी नािशक ४२२००३

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9403914498

2177 ना.प चम सुनील बाले वर मंडल
शेलार 
वाडा, ही.डी.ओ.ग ली,भ काली,नािशक

फा ट फुड िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

2178 ना.प चम सुनील वसंत साळवे
साई ा अपाटमट म १ आनंद छाया 
दि ण मुखी हनुमान मंिदर समोर बळवंत 
नगर सातपूर अशोक नगर ४२२०१२

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9511617950

2179 ना.प चम सुनील ाने वर आमले
४०६१ पाटील ग ली बुधवार पेठ नािशक 
४२२००१

कटलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822959560

2180 ना.प चम सुनील क याण उ ेज
घर नं.४८९ घारपुरे घाट गोदावरी नगर 
रिववार पेठ नािशक ४२२००१

मसाले िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8007892043

2181 ना.प चम सुनील हरी चौथे
बंगलो नो १, द  िनवास, अमेय पाक, 
पाथड , नािशक.

गेरेज
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

8484947800

2182 ना.प चम सुनुल गो वद जोशी 859495528486
४६१०/१०५, फुलवली चाळ, मखमलाबाद 
रोड, ांती नगर, पंचवटी नगर, नािशक

कटलरी िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922862153

2183 ना.प चम सुभाष चं जापती250844973579दहीपूल,चांदवडकर लेन,नािशक फळ िव ी बालाजी मंिदर 9921929426

2184 ना.प चम सुभाष साहेबराव भदाणे272510114134
घर न.-१, परशुराम अ पा. आनंद नगर, 
गंगापूर रोड, नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

7350881775

2185 ना.प चम सुभाष फुलचंद दसरे 0 ३८२८,िशवाजी चौक,जुने नािशक सनॅकस िव ी शरणपुर भाजी माकट 9975731478

2186 ना.प चम सुभाष िनवृि हसकर
बक नाका,भीकू साभवन पंपा 

मागे,नािशक
भाजीपाला िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9271215533

2187 ना.प चम सुभाष देिवदास तमखाने501981576749
तुळजा भवानी नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

म छी िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9689121620
रोड,पंचवटी,नािशक

जागा

2188 ना.प चम सुभाष बळवंतराव न ते #######
न ते िनवास, मोरे मळा, रामनगर, 
हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9689443084

2189 ना.प चम सुभाष तुळसीराम तमखाने566806164368स गु  भवन, आई/६, अ पु चौक, 
उपनगर, नािशक

बालाजी मंिदर 7798378377

2190 ना.प चम सुभाष िभका िशलावत रोिहदास नगर, िहरापूर, दरसवाडी, नािशक. च पल
िस दाथ नगर झोपडप ी 
समोरील बॉईज टाऊन 
जवळील मोकळी जागा

9657132909

2191 ना.प चम सुभाष नानाजी कोथिमरे
लेत नो २०, गाय ी आ त, मते नुसरी, 

सावरकर नगर, नािशक.
िचकन, मटन

िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9860151825

2192 ना.प चम सुमितलाल दगडूराम लुणावत514375056883
एन-३४-एस-१/२/०/१, वामी िववेकानंद 
नगर,िसडको,नािशक

फळ िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9823771377

2193 ना.प चम सुमन हिरभाऊ ढाकणे #######
जुना चांदशी रोड, ढाकणे मळा, 
मखमलाबाद, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9373945815

2194 ना.प चम सुमन शंकर गोतरने268058473491
आनं ली, चां शी रोड, बजरंग नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921191095

2195 ना.प चम सुमन शंकर पारधी213563459778
गणेश चौक, ांती नगर, मखमलाबाद, 
नािशक

चहा िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9272817206

2196 ना.प चम सुमन दगू काकड475129802967ी गणेश कॉलोनी, राम नगर, मोरे माळा, 
पंचवटी

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

7709674354

2197 ना.प चम सुमन िनवृ ी जाधव 0 गणेशवाड़ी,सहजीवन नगर,अमरधाम 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9922439704

2198 ना.प चम सुमन बाबुराव फड 0 शदे ग ली, महाजनपूर जवळ,  भडाळी, 
नािशक

सनॅकस िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9763912817

2199 ना.प चम सुमन रमेश वाघ 885470633918
लॉट नं. ६३, ल मी िनवास, समथ नगर, 

नािशक- ४२२००५
जुस िव ी

माधव आ म साई ेरणा 
अप टमट वनिवहार 
कॉलनी पािरजात नगर

9325309893

2200 ना.प चम सुमन रामदास वाघ 620557704810ारका दामोदर हाईटस, घर न.-१, जुनी 
तांबट लेन, नािशक

कटलरी िव ी सर वती लेन 8007164372
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2201 ना.प चम सुमन िशवाजी झारीसोनार378551998407
महाराणा ताप चौक, महलि म मंिदर 
जवळ, पेठ रोड, ग ड वाडी, नािशक

भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9657992734

2202 ना.प चम सुमन पंढरीनाथ वाघ
३७१ पंचशील नगर झोपडप ी गंजमाळ 
नािशक ४२२००१

चहा िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8805675969

2203 ना.प चम सुमन हेमराज परदेशी
१२९, बक दरवाजा, िज पी ओ रोड, 
नािशक.

िचकन
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9850686215

2204 ना.प चम सुमनबाई रामलाल कग 368093944715चांदशी, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623796741

2205 ना.प चम सुमनबाई सुदाम अिहरे716873216613शा ीय पथ, गोसावी वाड़ी, नािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9623548854

2206 ना.प चम सुमनबाई माधावा पा कु ली451811743741रामवाडी, तले नगर भाजीपाला िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

2207 ना.प चम सुिमत अंबरनाथ शदे 0 ४३८२,गजानन चो क,कोमती 
लेन,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी शरणपुर भाजी माकट 9921119591

2208 ना.प चम सुिमत अशोक शदे 0 शदे िनवास, हनुमान वाडी, पंचवटी, 
नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

बालाजी मंिदर 8856826347

2209 ना.प चम सुिमत संजय सोनावणे
तीलभांदे वर मंिदर जवळ चतामणी 
अपाटमट F.NO.९ पगड बंद लेन नािशक 
४२२००१

लेलरी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7066040786

2210 ना.प चम सुिमत िगरीश गग
शु ल ग ली,घर नंबर.१०१९,चांदवडकर 
लेन,मेन रोड,नािशक

सनॅकस िव ी बालाजी मंिदर 9766834777

2211 ना.प चम सुिम ाबाई गो वद िदवे जालापूर, गंगापूर, नािशक कटलरी िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9011937054

2212 ना.प चम सुरज िव णू कुशवाहा900814882192
लॉट नं.-८, िवसाखा बंगला, पेठ रोड, 

नािशक
चहा िव ी

जुनी मनपा शाळा 
इमारतीची लगतची 
जागा मंुबई नाका

9860259360

2213 ना.प चम सुरज िव वास चांगले रामवाडी, ा पाक, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

2214 ना.प चम सुरज नामदेव जाधव N/३१ द  चौक िसडको नािशक ४२२००९ अंडारोल
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

8857010288
र या लगत जागा

2215 ना.प चम सुर शाह गौड
शरणपूर लक रोड, िमशन कंपाऊंड 
कॉनर, कॉलेज रोड, नािशक

फुल िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

8600880178

2216 ना.प चम सुर राज लाड 889905876574
घर न.-३८९२, नानावली दग , संभाजी 
चौक, कथडा, जुने नािशक

जुस िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9922215269

2217 ना.प चम सुरेखा वासुदेव ितडके277900234855
मखमलाबाद, गंगापूर कॅनल, गंगावाडी 
मळा, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9405400352

2218 ना.प चम सुरेखा मनोहर सांगळे506330270157
म नं.३६, िब डग नं.५, वामी मठा या 

मागे, िनलिगरी बाग, औरंगाबाद रोड, 
नािशक

कपडे िव ी
गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9890749482

2219 ना.प चम सुरेखा िमल द चरभे
ग ली नं. १ दडोरी रोड गणपती 
मंिदराजवळ अवधूत वाडी  पंचवटी 
नािशक ४२२००३

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7507786990

2220 ना.प चम सुरेखा रमण कुयटे
घर नो १३१२, दडोरी रोड, ि मूत  नगर, 
पंचवटी, नािशक.

चहा
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9960449201

2221 ना.प चम सुरेश दगु दास परदेशी #######
घर नंबर.१८८,पंचशील 
नगर,एस.टी.कॉलनी,वकशॉप 
जवळ,नािशक

इतर
भात थटर समोरील 

जागा भ काली
9527769087

2222 ना.प चम सुरेश तुकाराम ढे रगे 549104209971मातोरी, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9373748338

2223 ना.प चम सुरेश ीरंग चौधरी827912189323
तन मन सोसायटी, द  नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9657292896

2224 ना.प चम सुरेश िव वनाथ सोमवंशी 0
नं ४२/जे बी -२/२३/६, अ य चौक, 
सीडको, नािशक

सनॅकस िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

9881423292

2225 ना.प चम सुरेश मरीबा शेळके909110378704
िस टेक नगर,राज ी लॉं सम 
सोसायटी,कामटवाडे,नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7741949335

2226 ना.प चम सुरेश दगडू खैरनार201768344819सुदशन कॉलोनी, लॉट नं.१०, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8805807953

2227 ना.प चम सुरेश गुलाबचंद जैन 758801469968
५७१,जोशीवाडा,लोणार लेन,रिववार 
पेठ,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9850281573
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2228 ना.प चम सुरेश द ा य चांडोळे 0 मान सरोवर अपाटमट, म नंबर.१२,ओम 
नगर,जुना आडगाव नाका,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9011590874

2229 ना.प चम सुरेश दगु दास परदेशी847657601736
घर नंबर.१८८,पंचशील 
नगर,एस.टी.कॉलनी,वकशॉप 
जवळ,नािशक

च पल व बूट िव ी
भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9527769087

2230 ना.प चम सुरेश बालीशा पवार 598907904915च हाण मळा, जय भवानी रोड, नािशक बॅग व पस िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9881556534

2231 ना.प चम सुरेश भागाजी घा क
बागुल चाळ, आदश नगर, रामवाडी, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हॉटेल ि या लगतची 
ग ली िस.िब.एस. 
समोर( र याची एक 
बाजु)

9860997100

2232 ना.प चम सुरेश िकशोर थोरात306087662362
तृपातीदा हौ सग सोसायटी,  फलाट नो ५, 
टाकळी, ारका हॉटेल माघे, ारका, 
नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9689164968

2233 ना.प चम सुरेश धम बह टे 530151544112
जुना कंुभारवाडा, काझी गढी, नवदगु  
मंिदरा जवळ, नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9273277489

2234 ना.प चम सुरेश सीताराम खैरनार
पेठ रोड िस  महाल मी मंिदर समोर 
महाराणा ताप नगर नािशक ४२२००३

पटर
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9822649864

2235 ना.प चम सुरेश माधवराव नागरे
नाणावले दग , जुना कठडा, संभाजी चौक, 
नािशक.

चहा

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8806125078

2236 ना.प चम सुरे द ा य िव दक874561568630
हिरदश  अप म , लो  नो ३, हनुम  
चो , प वित, निश

कपडे िव ी
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9850179753

2237 ना.प चम सुरैया शेख मोह म 473330881596रे मा बेकरी जवळ, पंचशील नगर, नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8149048686

2238 ना.प चम सुलतान मुमताज खान 305227838982१३४४, जी.पी.ओ रोड, नािशक भाजीपाला िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 9850252750
पपळपार र यालगत 
मता

2239 ना.प चम सुलोचना भा कर यवहारे
N-३१ नेअर जय संतोषी माता मंिदर द ा 
चो क नािशक ४२२००९

भाजी पाला  िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9657459820

2240 ना.प चम सुवण उ म काकड #######
अंिबका हौ सग सोसायटी, लॉट नं.-४, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

2241 ना.प चम सुशांत रमेश मालवंडे449102331354
१०२, ग ड िब डग , नवा पुरा , िशवाजी 
रोड , नािशक

कॉ मेिटक िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9850262133

2242 ना.प चम सुशांत सदािशव िसरसे
टाकली रोड, कथडा,५४, कोळीवाडा, 
नािशक

कपडे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

2243 ना.प चम सुिशलकुमार राधे याम म ेिशया नानावली,मानुर रोड,प ा गोडवान,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8421019061

2244 ना.प चम सुिशलाबाई छोटूलाल वाडीले632037175823
तमखाने टॉवर, काळे नगर, गंगापूर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9881926874

2245 ना.प चम सुशील सखाराम मुरकुटे855352430924
१८८२, गाढवे वाडा, भ काली मंिदर 
जवळ, भ काली कारंजा, नािशक

च पल व बूट िरपे रग

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9881002988

2246 ना.प चम सुशीला राजू अिहरे
ए-९८, म हार खान झोपडप ी, गंगापूर 
रोड, तालुका पोलीस टेशन समोर, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9890547480

2247 ना.प चम सुशीला अ णा डागले
नाटकर चाळ, तालेनगर, रामवाडी, 
पंचवटी, नािशक.

फळ
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9527554339

2248 ना.प चम सुशीलादेवी राज साहा 620158748186
आनंदवली,बजरंग नगर,गंगापूर रोड,काळे 
चाळ,नािशक

भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9822356149
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2249 ना.प चम सुशीलादेवी राज साहा 620158748186
आनंदवली,बजरंग नगर,गंगापूर रोड,काळे 
चाळ,नािशक

कपडे िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9822356149

2250 ना.प चम सेख रे तु ला जाफर िशवाजी वाडी, वडाळा रोड, भारत बेकरी भाजीपाला िव ी सर वती लेन 9021891361

2251 ना.प चम सेवक सदािशव सोळसे
ई-२० भीम वाडी सहकार नगर नािशक 
४२२००१

फळ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

8379992457

2252 ना.प चम सैफ अिसफ पठाण
८ मिदना  B-सोसा.मिदना चौक मौलाना 
आझाद रोड नािशक ४२२००१

रेिडमेड कपडे

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

7775878607

2253 ना.प चम सोनाली िकशोर बागुल
गंुजाळ बाबा 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8888138338

2254 ना.प चम सोनुबाई िव ल वाघमारे260409261357
याट नंबर.ई-८१-४१-८, ीधर नगर,पेठ 

रोड,आर.टी.ओ जाई ई-८,नािशक
बॅग व पस िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

9545804041

2255 ना.प चम सोपान पंढरीनाथ कलगड831270394863
घर मांक- ५०, राहू नगर,ितडके 
कॉलोनी, नािशक

कपडे िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

7507508403

2256 ना.प चम सोपान तुकाराम पाईकराव,694534901868समता नगर, आगर टाकळी, नािशक

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8888158349

2257 ना.प चम सोपान संपत कांबळे
कॉलेज रोड आंबेडकर पुत या समोर 
भोसला कूल सं त कबीर नगर नािशक 
४२२०१३

हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

8411038935

2258 ना.प चम सोमनाथ पंुडिलक जाधव997769282331
सदगु  रो-हाउस नंबर.८,तोरणा 
नगर,उदय कॉलनी,नािशक

भाजीपाला िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9175392981

2259 ना.प चम सोमनाथ रंगराव देसले 279691399456
लॉट मांक- १४३, घर मांक-१९२ 

,िशवार कोजािगरी , िशवाजी नगर , नािशक
भांडी व ला टक 
व तू िव ी

िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9975710162

2260 ना.प चम सोमनाथ काश वप 984353987752
रो. हाउस नं.-४८, गुलमोहर कॉलनी, 

ुवनगर, सातपूर, नािशक
भाजी िव ी

 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9960032126

2261 ना.प चम सोमनाथ नारायण ढबले चांदशी, मातोरी, नािशक भाजी िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9921601911

2262 ना.प चम सोमनाथ कािशनाथ ढगे 491341015071रावळगाव,कोचरगावनािशक भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9604999568

2263 ना.प चम सोमनाथ पंुजाराम इ पर
ीकृ ण नगर, मोरे मला, हनुमानवाड़ी, 

पंचवटी,
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

शरणपुर भाजी माकट 9011221923

2264 ना.प चम सोमनाथ रंगनाथ दाभाडे 0
१३६०, कािलका मंिदर पिरसर, संदीप 
हॉटेल मागे, मंुबई नाका, नािशक

केश कतनालय
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9922333614

2265 ना.प चम सोमाणी रजे मधुकर 0
तलवारे चे बेस, सोना इले ोिन स 
जवळ, वावरे लेन, मेन रोड, नािशक

फुल िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9689478965

2266 ना.प चम मता हेमंत घोरपडे
४४४, कुलकण  वाडा, यू तांबट लेन, 
अशोक तंभ, नािशक.

कटलरी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9049883539

2267 ना.प चम व नल कृ णा भामरे 0
निवन नािशक,डी.जी.िप.नगर,लि ममन 
टाउन िशप जवळ, चचोले िशवार,अंबड 
लक रोड, म नंबर.२५,नािशक

फा ट फुड िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

2268 ना.प चम व नल सुधाकर घोडे 0
लॉट नंबर.१३,पिहला मजला,अलकापुरी हौ सग सोसायटी

केश कतनालय
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9422266652

2269 ना.प चम व नल नागेश ड गरे 485390892534१५१७,जुनी तांबट लेन,जुने नािशक,नािशक भाजीपाला िव ी

भ ाकली टॅ सी टॅ ड 
(मातगवाडा पिरसर) 
भ काली ते मेनरोड 

मता

8379817986

2270 ना.प चम व नील िकरीट शाह
लोट नं१४ गु पु यामृत अपाटमट 

बालाजी कोट जवळ नािशक ४२२००१
हंगामी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9545737344

2271 ना.प चम हिफज हिमद खान 687073654740सै यद जुनेरी गढी,नाईक वाडी पुरा,नािशक
चायनीज खा पदाथ 
िव ी

भ काली भाजी पटांगण 
(क डाजी िचवडा जवळ)

9595402048

2272 ना.प चम हिफज हिमद खान ####### सै यद जुनेरी गढी,नाईक वाडी पुरा,नािशक इतर भात थटर समोरील 
जागा भ काली

9595402048

2273 ना.प चम हिरचं अिहलाजी अिहरे
म हार खान, अशोक तंभ, गंगापूर रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
िडसुझा कॉलनी टेिनस 
कोट बाजुची पाटचारीची 
जागा

9552709842
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2274 ना.प चम हरीश घन यामदास पंजवानी 0
१, सेजल रेसीडे सी, शदे नगर, 
मखमलाबाद रोड, नािशक

फळ िव ी
हॉटेल ि न हव मािगल 
कॉनल रोड लगतची 
जागा

9890848253

2275 ना.प चम हरीश आ णा लहामगे
घर नंबर.७, लॉट नंबर.८६,सव 
नंबर.५४/ए,द  नगर, हदी शाळे 
बाजूला,नािशक

कपडे िव ी
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

9860705458

2276 ना.प चम हाषद चं कांत फुलसंुदर
१२४ कािलका मंिदर मागे मंुबई आ ा रोड 
नािशक ४२२००२

अंडा भुज
संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
7774997771

2277 ना.प चम िहतेश िव वास कांबळे
१३४४ ६०फुटी रोड खडकाळी नािशक 
४२२००१

रेडी मेड कपडे

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9552640077

2278 ना.प चम िहरबै िजभ बछ 378733830945नर् शि करन दकुा , बयजबैछविन, 
र विद, िच ब  प वित

भाजीपाला िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

8551918146

2279 ना.प चम िहराबाई िशवमूत शम 584606255791आरटीओ ऑिफस समोर, अ वमेध नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी गंगावाडी घास बाजार 
मैदानाची जागा दतुफ

9623751636

2280 ना.प चम िहराबाई जग ाथ भाबड910040438014रामवाडी, वडनेरे चाळ, पंचवटी, नािशक खा पदाथ िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9371564148

2281 ना.प चम िहराबाई नागनाथ साखरे ४८६ घारपुरे घाट गोदावरी नगर अशोक 
तंभ  नािशक ४२२००१

भाजी पाला  िव ी शरणपुर भाजी माकट 8408832791

2282 ना.प चम िहरामण सुकदेव बोडके847740180663एन-३१-ए/१/२५.१,िसडको,नवीन नािशक च पल व बूट िरपे रग
िसटी सटर मॉल मागील 
र या लगत जागा

8055892712

2283 ना.प चम िहरामन अिहलाजी अिहरे
सुदशन कॉलनी, निवन द  रोड, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
 आकाशवाणी क ा 
जवळील मोकळा भुखंड

9823898219

2284 ना.प चम िहरालाल रामजी सरताळे817763823083३८९२, नानावली, जुने नािशक कपडे िव ी
शरणपुर एम.एस.सी.बी. 
कंपाऊड लगत

8857884651

2285 ना.प चम हीराबाई नारायण साळवे 0
पोिलस मु यालय, लाईन न.-२, घर न.-
३९, गंगापुर रोड, नािशक

च पल व बूट िव ी
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

2286 ना.प चम हुमायून मोईन पजारी460805843886
म नं.२७, सव नं. ८०९/१, याशीन शा 

बाबा चौक ग ली, भारत नगर, वाडाळा 
रोड, नािशक

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

7774939298

2287 ना.प चम हुसेन करम हुसेन 836065138524१३४४, ६० फुटी रोड, खडकाळी, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 2287 ना.प चम हुसेन करम हुसेन 836065138524१३४४, ६० फुटी रोड, खडकाळी, नािशक
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी नवापुरा, िशवाजी रोड ते 

पपळपार र यालगत 
मता

2288 ना.प चम हेमंत बाबुराव कानकाटे788479525564
लॉट नंबर.३१,नागरे मळा,हनुमान 

वाडी,पंचवटी,नािशक
चहा िव ी

फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9823398333

2289 ना.प चम हेमंत शांत इखणकर 0 िशवाजी रोड ( शालीमार )
चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8805796781

2290 ना.प चम हेमंत परशुराम ढोमसे
४०० घनकर लेन देवी मंिदर मागे रिववार 
पेठ नािशक ४२२००१

चहा िव ी
फनी बाबा दग  ते 
गंगावाडी उदयान मता

9373096500

2291 ना.प चम हेमा धनराज करोटे 0
९८ सी, मोची ग ली, बालाजी मंिदर, 
नािशक

चहा िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

8408947241

2292 ना.प चम हेमा संजय कािशद 0
जुना शाशकीय णालय, मलेिरया 
ऑिफस या मागे, िशवाजी रोड, नािशक

च पल व बूट िव ी

संदभ सेवा 
णालयामागील 

नवापुरा, िशवाजी रोड ते 
पपळपार र यालगत 
मता

9881268662

2293 ना.प चम हेमाकांत िभकाजी पाठक
उमा शंकर गंगो ी गृह समोह, 
एस.िट.कॉलनी

इतर
पंपीग टेशन रोड राम 
मंिदर उदयान लगतची 
जागा

9860394172

2294 ना.प चम
Vwfma 

VmË¶m ‘Ja 
कॉ मेिटक िव ी

संिदप हॉटेल मागे ओपन 
पेस लगत या र याची 

जागा
9372707093

2295 पंचवटी अंजना सुिनल भराडे अंिबका नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9922153296

2296 पंचवटी अंजना शिशकांत ध गडे ####### ८,यश ी सोसायटी,गंुजाळ बाबा 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9657459148

2297 पंचवटी अंजनाबाई रामदास बोधवड़े ####### दडोरी रोड,वैताग वाड़ी, हस ळ,नािशक इतर वरवंडीकडे जाणारा र ता 8308103497

2298 पंचवटी अंजली गणेश भ ड ####### म नंबर.९२,पेठ फाटा, टेट बँक 
मागे,एरंडवाडी,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2299 पंचवटी अंजली गणेश मोरे ####### अ धु वादी, देवी मंिदर जवळ, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक.

दाबेली दडोरीरोड पाटाजवळ 9921119597
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2300 पंचवटी अंजार हुसेन असरफ लामखेड़ेमळा,स त ुंगी 
नगर,तारवालानगर, दडोरीरोड,पंचवटी

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9561999866

2301 पंचवटी अंबादास रामदास सोनवणे ####### ९१, ोनिगरी सोसायटी, माखालामाबाद 
नाका, नािशक

कटलरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850334127

2302 पंचवटी अंबादास एकनाथ लाड
घ. 
नं.३०४/४६१०,टाकचाळ,मा तीमंिदर,मख
मलाबाद रोड, ांतीनगर

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9881137934

2303 पंचवटी अंिबका राम ा वदकर गजानन चौक, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2304 पंचवटी अ य रतन उपरे #######
कलावैभव तालेरा हॉ पटल तालेरा नगर 
पुणे चचवडगाव पुणे शाहर महारा  
४११०३३

मटका कु फी पेडरोड पाटाजवळ 8805017885

2305 पंचवटी अजय कांता साद सेजकर ####### गु ारा रोड,गजानन चौक,पंचवटी,नािशक सनॅकस िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8928799162

2306 पंचवटी अतुल गुलाब चौधरी ####### नो ९ केशव अमृत अ पात कोमटी लेन 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

सोडा पाणी दडोरीरोड पाटाजवळ 992303995

2307 पंचवटी अनवर हिनफ शेख लामखेडे मळा, तारवाला नगर, दडोरी 
रोड, पंचवटी, नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9070736670

2308 पंचवटी अनावती िभवंदू राजग ड पेठ रोड,फुले नगर,ग ड 
वाडी,पंचवटी,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2309 पंचवटी अिनता भा कर खरात ####### अंिबका नगर झोपडप ी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8380914484

2310 पंचवटी अिनता द ा य शैलर ####### मायको हॉ पटल मागे, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9372398684

2311 पंचवटी अिनता िवजय गांगुड ####### ४६१४, राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604775590

2312 पंचवटी अिनता तुकाराम कौटे मालेगाव तंड, अशोक थेटर मागे, इं कंुड, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9673249038

2313 पंचवटी अिनता सुरेश रायकर
कालाराम मंिदरा मागे,िदि त वाडा,शबरी 
लेन,पंचवटी,नािशक

इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8554849377

2314 पंचवटी अिनता काश जाधव ांती नगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9890915380

2315 पंचवटी अिनता िदपक कापुरे गंगाधर पाक, पंचवटी, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 9689477166

2316 पंचवटी अिनता द ू आंबेकर #######
पटेल िकरण अवधूत वाडी दडोरी रोड 
ग ली नो ३ घर नो १६३ अवधूत वाडी 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9545119251

2317 पंचवटी अिनता गणेश खरात ####### रोकडे चाळ, नवनाथ नगर, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 7262959620

2318 पंचवटी अिनल िशवचरण शम टाकचाळ, मा ती मंदीरासमोर, ांतीनगर, 
मख,रोड पंचवटी

चहा िव ी महाल मी मंदीरा या 
बाजुला

9226166582

2319 पंचवटी अिनल शंकरराव यवहारे ####### रवी अमृत सोसायटी,कमल 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

इतर गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

97304612942319 पंचवटी अिनल शंकरराव यवहारे #######
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

इतर
कॉनर

9730461294

2320 पंचवटी अिनल भाऊराव आिहरे ####### घर नंबर.६३,व े वरी नगर,मेरी 
पात, दडोरी रोड,नािशक

च पल व बूट िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9527751755

2321 पंचवटी अिनल िशवचरण शम
टाकचाळ,मा ती 
मंिदरासमोर, ांतीनगर,मखमलाबादरोड,पंच
वटी.

चहा िव ी रामवाडी गोदापाक लगत 9226166582

2322 पंचवटी अिनल मिणलाल कािरया ####### ७,नंिदता अपाटमट,लोकसहकार 
नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9404687527

2323 पंचवटी अिनल रामनाथ वै डी.२७,फुले नगर,पेठ रोड, मिरमाता मंिदर 
जवळ,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9552266418

2324 पंचवटी अिनल भगवान गरगडे राम नगर,िव ुत नगर, दडोरी रोड 
फाटा,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689361405

2325 पंचवटी अिनल ल मण कापकर रामकृ ण नगर,शांती नगर,सोमनाथ 
िकराणा समोर,मखमलाबाद,नािशक

फळ िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9763626046

2326 पंचवटी अिनल शंकर सोपे ####### ५३३,लोणार लेन,रिववार पेठ,नािशक म छी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763663315

2327 पंचवटी अिनल पंुडिलक सोनवने वनदेवी सोसायटी,टकले नगर,जुना 
आडगाव नाका,पंचवटी,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922312403

2328 पंचवटी अिनल िदनकर पाटील ####### घर नं.-१८, भरत भ गे ग ली, फुले नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308203595

2329 पंचवटी अिनल संुदर शदे ####### ४५२१, आचारी चाळ, मंुजोबा चौक, 
गणेशवाडी, नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9665980018

2330 पंचवटी अिनल गो वद जाधव ४२८१,सुकेनकर लेन,पंचवटी,नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822631898

2331 पंचवटी अिनल रमेश अहेर ####### मधुबन कॉलनी,राधा नगर,मखमलाबाद 
रोड-निशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9175767601

2332 पंचवटी अिनल सूरजलाल ज हेरी #######
आई तुळजाभवानी मंिदर जवळ, गु देव 
नगर, बाळापुर रोड, अकोला, महारा -
४४४००२.

वेलरी दडोरीरोड पाटाजवळ 7249101860

2333 पंचवटी अिनल रमेश ठाकूर #######
गु नानक हॉल समोर, लॉट नो ३४२, 
अशोकनगर, नागपूर, महारा -४४००१७.

वेलरी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

8830960548

2334 पंचवटी अिनल रामदास देसले ####### लॉट १९, ही हरे वर सो.सा. मंुजोबा चौक, 
गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक.

फळ दद लॉ स या बाजुला 8975771632

2335 पंचवटी अिनल बाबुराव दांगट ####### एस-२४९,फुले नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9049025116

2336 पंचवटी अनीता  िदगंबर जाधव संजय नगर,मारोती मंिदरा जवळ,घर 
नंबर.१७६,पंचवटी,नािशक

िसजनल व तू िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850294108
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2337 पंचवटी अनीता भीमा पंच पा या या टाकी जवळ,भैरवनाथ 
नगर,िस र,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689582562

2338 पंचवटी अनुराधा ल मण गंगारे गजानन चौक,कोमटी 
ग ली,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9527141818

2339 पंचवटी अनुराधा अशोक गाडेकर ####### घर नंबर.४३७५,नाग 
चो क,पंचवटी,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9270749208

2340 पंचवटी अनुसया सुकदेव हेलमामे ांती नगर, गणेश चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2341 पंचवटी अनुसया महादू गायकवाड गायकवाड चाळ, मोद सोसा.समोर,द  
नगर,पेठरोड,पंचवटी

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

2342 पंचवटी अनुसया दशरथ ढाकणे #######
राजाराम अपाट,दगु  नगर, म नंबर.६,२ रा 
मजला,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9623730194

2343 पंचवटी अनुसया ल मण पालकर ४२१६,बालाजी सदन,नाग 
चौक,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8237180186

2344 पंचवटी अनुसया संजय पीठे ####### रामटेकडी तपोवन नािशक पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

फळ ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2345 पंचवटी अिभिजत सुधाकर जगताप ####### हरी ओम बंगला, स तशंृगी नगर, लामखेडे 
मळा, दडोरी रोड,

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8855998108

2346 पंचवटी अिभिजत सुभाष सावंत शदे चाळ, नवनाथ नगर, सावरकत नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

दधु व दु धज य 
पदाथिव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822408730

2347 पंचवटी अिभिजत कािशनाथ च हाण #######
घ. नं.५५,वा मकी आंबेकर आवास 
योजना,मायको शाळे 
जवळ,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

केश कतनालय
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7350489185

2348 पंचवटी अमर िवजय लांडे हस ळ, वरवंडी रोड, नािशक इतर हस ळ भाजी माकट 9527623522

2349 पंचवटी अिमत भानुदास वाटमकर गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8888319880

2350 पंचवटी अिमत भीम सग परदेशी सेवाकंुज, संजय नगर, पंचवटी, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पंचवटी कारंजा 9503163738

2351 पंचवटी अमृता यलना शदे दडोरी रोड, हस ळ, वैद ूवाडी, नािशक च पल व बूट िव ी हस ळ भाजी माकट 8308504719

2352 पंचवटी अमोल रमेश गांगुड गणपत नगर, नांदरू नाका, पंचवटी, नािशक पान बीडी िव ी नांदरुगावांत 
समाजमंिदराजवळ

2353 पंचवटी अमोल िशवाजी गरड #######
िशवनगर िनलिगरी बाग, औरंगाबाद, 
नांदरू, पंचवटी, नािशक.

ना ता
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9730863335

2354 पंचवटी अमोल भाकर जाधव ####### मु वाद, िप पालदार, म हार वाडी, 
मु वाद, नािशक.

अंदाभूज पेठरोड पाटाजवळ 8796531350

2355 पंचवटी अमोल सुधाकर राउत #######
रो हाउस नं- ०४, िशवकृपा नगर, वामी 
समथ क  जवळ, िहरावाडी, नािशक.

पावभाजी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9623490710

2356 पंचवटी अमोल अशोक धनगर ####### लॉट नं १९७८, अिह याबाई चौक, वाती 
आ त मागे, िमकनगर, नािशक.

दधु दडोरीरोड पाटाजवळ 97658217142356 पंचवटी अमोल अशोक धनगर #######
आ त मागे, िमकनगर, नािशक.

दधु दडोरीरोड पाटाजवळ 9765821714

2357 पंचवटी अर वद शरद िबडवे आिदवासी कॉलनी, बी.नं.-िद१/३, पेठ रोड, 
नािशक

कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9921265165

2358 पंचवटी अर वदकुमार ीराम गु ता
लॉट नंबर.६,नीलकंठ अ पात,िशवकृपा 

नगर,िहरावाडी,नािशक
फळ िव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8055714578

2359 पंचवटी अर वदकुमार ीराम लॉट नं 6 िनलकंठ अपाट, िहरावाडी फळ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8055714578

2360 पंचवटी अरसाद इकबाल खान
घर नं.-१२, लाटे नगर, िहरावाडी, पंचवटी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8055587879

2361 पंचवटी अ ण िमठूसा खानापुरे ९८६/१४२, शीतला देवी रोड, काझी गढी, 
नािशक

कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9325158218

2362 पंचवटी अ ण खंडेराव पाटील ####### ४४६२,जानोरकर वाडा,भ डे 
ग ली,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

800308004195

2363 पंचवटी अ ण जयराम ब बले ####### घर नंबर.४४६२,िथटे वाडा,भ डे 
लेन,कपाले वर मंिदर,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9049821440

2364 पंचवटी अ ण रामदास जोशी #######
४, अवध पेलेस, श तीनगर, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक.

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9850309670

2365 पंचवटी अ णा रमेश जाधव ####### जुना आडगाव नाका,ओम 
अ पात,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2366 पंचवटी अचना संतोष येवलेकर पाणी टाकी,इंिदरा गांधी झोपडप ी,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2367 पंचवटी अजु तुकर को त बोरदे सद , चर  पदकु म दर्, न  चो कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8149211614

2368 पंचवटी अलका राजू साळवे ####### शनी मंिदर पिरसर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी हस ळ भाजी माकट 8888308076

2369 पंचवटी अलका सुिनल वीर घर नं.-४६१४, शनी मंिदर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9860465971

2370 पंचवटी अलका िशवाजी गायकवाड घर नंबर.१३,गोदावरी अपारमट,गोरेराम 
लेन,रिववार कारंजा,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881828336

2371 पंचवटी अलका सोमनाथ थेटे ####### घर नं २४४, वैशालीनगर, पेठोद, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8805554526

2372 पंचवटी अलका युवराज बकुरे ####### हस ळ घर नो ८७ गणेश चौक दडोरी 
रोड नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 8605620009
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2373 पंचवटी अलका संजय वाघचौरे #######
मायको दवाखा यामागे,कािलकानगर,घर 
नं.१४८७, दडोरीरोड,पंचवटी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9527638457

2374 पंचवटी अलका िभका साळवे
कािलकानगर,मायको हॉ पटलमागे,चाळ 
नं.७, दडोरीरोड,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9561534555

2375 पंचवटी अ का अशोक खांदवे जनता राजा कॉलनी, सदगु  कृपा बंगला.-
२०, मखमलाबाद रोड, नािशक

इतर मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9689450863

2376 पंचवटी अ का िशवाजी देशमुख पावती सदन,पेठ रोड,नािशक. कपडे िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9623858764

2377 पंचवटी अ का अशोक वाघरे ####### स ाट नगर,महाराणा ताप नगर,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921888364

2378 पंचवटी अवंती शंकर सूयवंशी ####### मु.पो. हस ळ,नािशक कपडे िव ी हस ळ भाजी माकट 8308540573

2379 पंचवटी अिवनाश भाकर पवार घर नंबर.२४१३, बुधवार पेठ,जुने नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8485854108

2380 पंचवटी अिवनाश गोकुळ माळवे ####### घर नं.-२४१४, बुधवार पेठ, जुने नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9273021421

2381 पंचवटी अिवनाश भगवान अिहरे ####### लेत नं १४, जाई सोसायटी, जुई नगर, 
पेठरोड, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9145358788

2382 पंचवटी अशा कैलास आहेर संभाजी चौक, मते ग ली, आडगाव, 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9922313785

2383 पंचवटी अशामती महादेव कोकाटे #######
पपळगाव, काजळे, परभणी, महारा -
४२१५१०.

रसवंती
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

7768814048

2384 पंचवटी अशोक जग ाथ बोडके ####### ढकांबे गाव, दडोरी,नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9975468803

2385 पंचवटी अशोक रावजी कंुभारकर ####### गजानन चौक,गु ारा रोड,कोमटी 
लेन,पंचवटी,नािशक

खा पदाथ िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9552482924

2386 पंचवटी अशोक उ मराव गायकवाड मु.पो.आडगाव,सुतार ग ली,पो ट ऑिफस 
शेजारी,नािशक

आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9922371307

2387 पंचवटी अशोक िव णु ठाकरे घर नंबर.११३,संजय नगर,पा या या टाकी 
मागे,पंचवटी,नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9552476402

2388 पंचवटी अशोक हरी जाधव घर नंबर.१५३३,लेन नंबर.२, कािलका 
नगर, दडोरी रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 92296911916

2389 पंचवटी अशोक बाबूलाल पटेल घर नंबर.४२१५,पावती पाथरवट 
लेन,पंचवटी,नािशक

आईस ीम िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8390742433

2390 पंचवटी अशोक पंिडत आिहरे ####### घर नं.-क-१३, कंुभार ग ली, िवजय चौक, 
पेठ रोड, फुले नगर, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9673746140

2391 पंचवटी अशोक िवजय साथळीया
काळाराम मंिदर उ र दरवाजा,जु या पो ट 
ऑिफस समोर,घर 
नंबर.४२६७,पंचवटी,नािशक

मसाले िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

90011404266

2392 पंचवटी अशोक रामलाल परदेशी
साईनाथ लॉं ी,मालेगाव 

चहा िव ी
मालेगांव टॅड 

880535545972392 पंचवटी अशोक रामलाल परदेशी
साईनाथ लॉं ी,मालेगाव 
थानक,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

88053554597

2393 पंचवटी अशोक िभमाजी िशरसाठ ####### ३९९९, जुना कंुभार वाडा, शांती नगर, 
नािशक

टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

9175304525

2394 पंचवटी अशोक केदराज सुरंजे पेठ फाटा,भारतीय टेट बक 
मागे,एरंडवाड़ी,घर नंबर.६३,नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7083538569

2395 पंचवटी अशोक चतुलाल ठाकूर ####### शनी मंिदर मागे, गजबे भवन, नवनाथ 
नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक.

वेलरी पेडरोड पाटाजवळ 9156910246

2396 पंचवटी अशोक रमेशचं राजपूत #######
आई तुळजाभवानी मंिदर जवळ, गु देव 
नगर, बाळापुर रोड, अकोला, महारा -
४४४००२.

वेलरी हस ळ भाजी माकट

2397 पंचवटी अशो बबुर ह गे लो  नो. -१- ु निज 
सो.ओ .सोस ,नर् मेच  ब शेजिर,

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881240659

2398 पंचवटी अ वनी िहरालाल कुमावत नांदरु नाका,िनसग 
नगर,मु.पो.माडसांगवी,नािशक

कटलरी िव ी नांदरुगावांत 
समाजमंिदराजवळ

9689303299

2399 पंचवटी अ वनी सुभाष कप कोमटी ग ली,गजानन 
चौक,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689618261

2400 पंचवटी अिह याबाई पांडुरंग पगारे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9673923985

2401 पंचवटी आकाश िबभीषण ह के #######
संजय नगर ओ प र प िव याला नेअर 
वाटर टंक पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

मसाला डोसा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8605934110

2402 पंचवटी आकाश द ू वराडे ####### पेठ रोड तुलाजाबा वणी नगर पंचवटी 
नािशक महारा   ४२२००३

फळ पेडरोड पाटाजवळ 9921071005

2403 पंचवटी आ काबाई बाळासाहेब अिहरे ####### िशवसमथ नगर जवळ, पेठरोड, राज 
लाझा, नािशक.

चपल पेडरोड पाटाजवळ 8605223875

2404 पंचवटी आझाद महमद सै यद धनगर ग ली, आडगाव, नािशक इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9665535334

2405 पंचवटी आ माराम िव णू आडे ####### योगे वर संकुल,घर 
नंबर.११,कामतवाडे,नािशक

बॅग व पस िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9604486884

2406 पंचवटी आनंद कृ णा जाधव ####### आडगाव राजवाडा, डॉ. आंबेडकर चौक , 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 7776866972

2407 पंचवटी आनंद आबासाहेब बािव कर नंदादीप वाडा, परशुराम पुिरया पाक समोर, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921120006

2408 पंचवटी आनंद ेमसागर राठोड
लाट नंबर.९१, लॉक चूका झोपडप ी,द  

नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक
पेडरोड पाटाजवळ 9226871684

2409 पंचवटी आनंद रामचं मोरे
घर नं.-४२६५, शांताबाईचा वाडा, 
काळाराम मंिदर पूव दरवाजा, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9527063573
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2410 पंचवटी आनंदा नबा मासुळे ####### मखमलाबाद रोड,शांती नगर,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9923140597

2411 पंचवटी आनंदा अचुता कांचन ####### फ.न. ५, नंदा रेसेदे सी, पेठ रोड, 
मखमलाबाद रोड, नािशक.

चहा पेडरोड पाटाजवळ 8421471999

2412 पंचवटी आनंदा िव ल भोये अवधूत वाड़ी, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9623513050

2413 पंचवटी आ पा बक मोिहते ####### घर नो ११०७, मखमलाबाद राजवाडा, 
मखमलाबाद, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 7887902746

2414 पंचवटी आबा पांडुरंग बद ले ####### पगारे व ती मला आडगाव हस ळ 
नािशक हस ळ महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9921928043

2415 पंचवटी आरती भाकर सतोटे ####### ३६०५ , भोई ग ली , जुने नािशक म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9623760990

2416 पंचवटी आरती अिनल झावर c.o,िशवछया सोसायटी,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 7620786555

2417 पंचवटी आरती सोमनाथ िद ीत शनी मंिदरा समोर,पेठ 
रोड,वडारवाडी,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9021284142

2418 पंचवटी आिरफ मु ताक अ ार ####### घर न.-२७२७, काझीपुरा रोड, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7057659304

2419 पंचवटी आशा गोरख शदे ####### मा ती मंिदरा जवळ, हस ळ,नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9850714612

2420 पंचवटी आशा संतोष परदेशी
संत गाडगे महाराज पुलाजवळ, मिरमाता 
मंिदर समोर, गणेशवाडी रोड, नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
7350233140

2421 पंचवटी आशा रामचं कप ####### गजानन चौक,कोमटी ग ली,घर 
नंबर.४३७४,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2422 पंचवटी आशा बाळकृ ण कप गजानन चौक,कोमटी लेन,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308749574

2423 पंचवटी आशा रमेश नेरकर पेटकर लाझा समोर, गुलाब पाक, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8055435220

2424 पंचवटी आशा िशवाजी नाईक #######
जोशी वाडा,मा ती 
मंिदर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822161312

2425 पंचवटी आशा सुनील जाधव #######
नंदादीप िब ड ग, परशुराम फिरया माग, 
हाउस नं ४४१०, पंचवटी कारंजा, नािशक.

उसळ
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9527176197

2426 पंचवटी आशा अिनल परदेशी पंचशील कॉ ले स, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8805544372

2427 पंचवटी आशा सुभाष रानमाळे ांती नगर, मखमलाबाद नाका, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8793728554

2428 पंचवटी आशा चाबू साळवे ####### संजय नगर,पाणी टाकी 
जवळ,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

2429 पंचवटी आशाबाई दादाजी आिहरे ####### घर नं.-९९, रिविकरण िब ड ग मागे, 
पेठरोड, द नगर, पंचवटी

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689286990

2430 पंचवटी आशाबाई गणपत धुले ####### ायमरी कूल,गामने 
मला,मखमलाबाद,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

84210004622430 पंचवटी आशाबाई गणपत धुले #######
मला,मखमलाबाद,नािशक

भाजीपाला िव ी
महाल मीमंदीर

8421000462

2431 पंचवटी आशाबाई चं कांत सोनवने घर नंबर.४३८४,भोईर वाडा,गजानन 
चौक,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7841910661

2432 पंचवटी आशाबाई िव णू ढगे गु कृपा अ पा. पेठ फाटा, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ

2433 पंचवटी आशाबाई बाबासाहेब सापनर ####### व े वरीनगर, दडोरीरोड,मेरीपाटाजवळ, .
नं.बी-१८,ब ासेिकराणाजवळ

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9021194070

2434 पंचवटी आसाराम सीताराम आं े #######
घर नं.-३२, लाटे नगर, िहरावाडी, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9201212311

2435 पंचवटी इंदबुाई रतन गांगुड घर नं.-जे जे-६, पाडवी चाळ, शेषराव 
महाराज मंिदर, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9922188447

2436 पंचवटी इंदबुाई सुकदेव भोसले एम-३, फुले नगर, पेठ रोड, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9766480564

2437 पंचवटी इंदबुाई िदनू खाडम मखमलाबाद गाव,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2438 पंचवटी इंदबुाई रामनाथ अिहरे फुले नगर, सुतार चाळ, पोलीस चौकी 
समोर, पंचवटी, नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ

2439 पंचवटी इंदबुाई मधुकर खालकर #######

म न २ सावन रो  होऊस लॉट न १४१ 
राज हंस पाक कारबन कंपनी िशवाजी 
नगर सातपूर पपळगाव बहुला नािशक 
महारा   ४२२०१२

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 915016593

2440 पंचवटी इंदमुती रतनदास बैरागी घर नं.-४१८६, काळाराम मंिदर, दि ण 
दरवाजा, पंचवटी, नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2441 पंचवटी इंदू िवलास वाघ ####### १३.कापुरे वर सोसायटी, नेह 
नगर, हस ळ,नािशक

फा ट फुड िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8975176373

2442 पंचवटी इंदू मंडिलक भोळे दीप योती हौ सग सोसायटी, द  नगर, पेठ 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7620202350

2443 पंचवटी इं भान सुकदेव गांगुड #######
४६१०, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, 
पंचवटी, नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8379992905

2444 पंचवटी इरफान नूर मोहमद ####### मते ग ली, आडगाव, नािशक कटलरी िव ी आडगांव होळी चौक 8793501034

2445 पंचवटी ई वर गोकुळदास वै णव ज ा हॉटेल,शेवरी पाक-१, टेट बक 
जवळ,आ ा रोड,नािशक

आईस ीम िव ी िनलिगरीबाग, 
औरंगाबादरोड

9762264248

2446 पंचवटी ई वर पोपटराव दोरकर
घर नंबर.४२११,भोलादास चाळ,कालाराम 
मंिदर,पूव दरवाजा,नािशक

इतर काळाराम मंिदर 8805811045

2447 पंचवटी उ वला िपतांबर िशनकर ####### घर नं.-१, गजानन आिशष अ पा. भात 
नगर, नािशक

इतर हस ळ भाजी माकट 8551917646
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2448 पंचवटी उ म िकसन चौधरी
मंुगी मंगल काय लयाजवळ , संतकृपा 
अपाटमट, अ -२ , वामी नारायण नगर , 
नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

2449 पंचवटी उदयनाथ दशरथ पवार
४३७० ब, छा े चाळ, गजानन चौक, 
पंचवटी, नािशक

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9823766720

2450 पंचवटी उमा कैलास गोसावी गणेशवाडी, गाडगे महाराज पूल, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158962755

2451 पंचवटी उमा कैलाश गोसावी गणेशवाडी गाडगेमहाराज पुलाजवळ कटलरी िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9158962755

2452 पंचवटी उमेश सुनील िनकम ####### घर नं.-४२६५, शांताबाई वाडा, नािशक केश कतनालय ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8421195608

2453 पंचवटी उ मला गो वद जाधव िवजय चौक, महा मा फुले नगर, पेठ रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689340854

2454 पंचवटी उषा रामदास पालकर कापसे चाळ,गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8600090633

2455 पंचवटी उषा मुरलीधर पवार घर नंबर.४२१८,सीता गंुफा 
रोड,चं मौले वर मंिदरा जवळ,पंचवटी

साद िसता गंुफा रोड 9370742636

2456 पंचवटी उषा नरेश जाधव डी डी -३४, घर नं -९३३ महा मा फुले 
नगर , पेठ रोड पंचवटी , नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ  9922299922298

2457 पंचवटी उषा चं भान अिहरे नवनाथ नगर, सातपुते चाळ, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

2458 पंचवटी उषा गणेश सूयवंशी ####### फुले नगर, भंडारी चाळ, महाराणा ताप 
नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921502548

2459 पंचवटी उषा अशोक डगळे ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2460 पंचवटी उषा मारोती वराडे वामी िववेकानंद नगर, मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8605998932

2461 पंचवटी उषा युवराज वाघमोडे उदय कॉलनी,खेडकर चाळ,मखमलाबाद 
रोड

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

2462 पंचवटी उषा िदलीप कानडे #######
घर न ५९ जोशी वाडा नाग चौक सी मंिदर 
जवळ पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

फळ
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
81809881432

2463 पंचवटी उषा संतोष धा क #######
ध वंतरी हॉ पटल मागे द  नगर हो पा ी 
पेठ रोड पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 7798671719

2464 पंचवटी उषा गुलाब बिहरम मातृिपतृ छाया,सुदशनकॉलनी,द  
नगर,पेठरोड,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8983150502

2465 पंचवटी उषाबाई साहेबराव नंदराले ####### पटेलिकराणाजवळ,अवधूतवाड़ी, दडोरीरोड
,घ.नं.२२७,ग ली नं.३,पंचवटी

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ

2466 पंचवटी उषाबाई िस ाथ ताजने #######
सािवतारीबाई फुले झोपडप ी, िबिदका गर 

ना ता कोणा नगर 98228034092466 पंचवटी उषाबाई िस ाथ ताजने #######
सािवतारीबाई फुले झोपडप ी, िबिदका गर 
नगर, अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

ना ता कोणा नगर 9822803409

2467 पंचवटी ऊमेश अशोक अव कार #######
घर नो ४४५, ओम गु कृपा, िबडी 
कामगार नगर, पंचवटी, नािशक.

पोळीभाजी क
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9921053621

2468 पंचवटी एकनाथ मोतीराम पवार #######
घर नंबर.१३,बेलदार वाड़ी, दडोरी 
रोड, हस ळ,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी
सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

9766636813

2469 पंचवटी एकनाथ भानुदास वै ####### अ वमेघ नगर, पेठ रोड, नािशक भाजीपाला िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 7709334011

2470 पंचवटी एकनाथ िजभाऊ वाघ िनमाणी बस थानक,नािशक इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8390874954

2471 पंचवटी एकनाथ कािशनाथ डाहोरे #######
रो-हाउस नंबर.३०,कमल मृती हौ सग 
सोसायटी,कमलनगर,िहरावाडी,पंचवटी,ना
िशक

पान बीडी िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9922626836

2472 पंचवटी ओम काश रामाजोर गु ता ####### लॉट नं १९, दगु  चौक, गांगुड चाळ, 
नवनाथ नगर, पेठरोड, पंचवटी, नािशक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9579395515

2473 पंचवटी क ु पु जाजी साठे महा मा फुले नगर,पेठ रोड,पंचवटी,निशक-
३

इतर पेडरोड पाटाजवळ 7775920607

2474 पंचवटी किपल काश चौधरी ####### लॉट नं.-३५ सुदशन कॉलनी ,पेठ रोड , 
पंचवटी ,नािशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9011358491

2475 पंचवटी कमल चं कांत कापसे कापसे चाळ,गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8600090633

2476 पंचवटी कमल सुरेश बािव कर जनादन नगर, माडसांगवी, नांदरू नाका, 
नािशक

फळ िव ी नांदरुगावांत 
समाजमंिदराजवळ

7387603567

2477 पंचवटी कमल कैलास खैमणार अवधूत वाडी, दडोरी रोड,पंचवटी भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8308311579
2478 पंचवटी कमल चं कांत भवर ####### राहुल वाडी,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक, भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9845890943

2479 पंचवटी कमल रंगनाथ उमरे िव णू चरण, म नंबर.३,गुलमोहर 
नगर, हस ळ, दडोरी रोड,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9890196734

2480 पंचवटी कमल अंबादास नबाळकर गजानन चो क,कोमटी लेन,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2481 पंचवटी कमल सुरेश द दे ####### राहु वादी, पेठरोड, पूनम मेिडकल, मागे, 
पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9689333624

2482 पंचवटी कमल दीपक सदाफुले #######
डोके चाळ, िहरावाडी रोड, मा ती मंिदर 
समोर, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8698373907

2483 पंचवटी कमलबाई घोटीराम पालकर ####### गजानन चौक, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2484 पंचवटी कमलबाई बालाजी रांधेकर संजय नगर, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9923837749

2485 पंचवटी कमलबाई दगडू पगारे ####### १६४, सा ी रोड, िरमान जवळ, धुळे. हुसळ दडोरीरोड पाटाजवळ 8087620818
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2486 पंचवटी कमला एल ा कप ४२१६,गजानन चौक,गु ारा 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9011346077

2487 पंचवटी कमला िदलीप पंच ####### भैरवनाथ नगर,पा या या टाकी 
जवळ,िस र,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822806517

2488 पंचवटी कमला वसंत सग जाल घर नं.-१०, एरंडवाडी, पेठ फाटा, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2489 पंचवटी कमलाबाई बबन लांडे मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी रोड भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2490 पंचवटी कमलाबाई जगन जाधव ####### पो णमा बस टोप, हसोबा वाडी, पुना 
रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2491 पंचवटी कमलाबाई भाकर ससाणे #######
जोशी वाडा िहरावाडी पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

2492 पंचवटी कमळाबाई पांडुरंग पठाडे ####### हस ळ,वडनगर, लॉट नंबर.२,घर 
नंबर.७०३,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2493 पंचवटी कमळाबाई काळू जाधव मायको हॉ पटल मागे, दडोरी रोड,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9372398684

2494 पंचवटी कमळाबाई अजुन बोरसे फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8452806393

2495 पंचवटी कमळाबाई दामू पवार
काळाराम मंिदर,दि ण 
दरवाजा,३०१,वाघाडी 
तालीम,पंचवटी,नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११

2496 पंचवटी करण काश गोसावी #######
एफ-२/७/३, ओमकार चौक, पाटीलनगर, 
ि मूत  चौक, िसडको, नािशक.

चहा दडोरीरोड पाटाजवळ 7875990382

2497 पंचवटी कलाबाई रवी चहाळे रामकंुड पिरसर, तपोवन, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2498 पंचवटी कलावती अशोक िबडकर २०, अनुसया अ पा. िनमाणी रोड, गजानन 
चौक, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9527890912

2499 पंचवटी क पना नंिदराम शदे ####### शदे ग ली, आडगाव, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

आडगांव होळी चौक 9764964878

2500 पंचवटी क पना रमेश वदकर आनंदराव सोसायटी,अयो या 
नगरी,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9975173925

2501 पंचवटी क पना राज साळंुके #######
काळाराम मंिदर,दि ण 
दरवाजा,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

2502 पंचवटी क पना िदलीप च हाण ####### १७, कमाल तोवर, सीता गंुफा रोड, िशव 
श ती चौक, नािशक.

फळ दद लॉ स या बाजुला 9552153726

2503 पंचवटी क पना वनराज हतकर ####### व े वरी नगर, घर मांक -अ /७६, 
दडोरी रोड , पंचवटी नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8007328556

2504 पंचवटी क याणचंद गुलाबचंद पूरवार घ.नं.-३३, सातपुतेसदन जवळ, 
नवनाथनगर, पेठरोड, पंचवटी

पान बीडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888147773

2505 पंचवटी क लू हसन खान सरदार चौक, काळाराम मंिदर समोर, 
पंचवटी, नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9423431914

2506 पंचवटी किवता रमेश पालकर कापसे चाळ,गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8600090633

2507 पंचवटी किवता गोटीराम गंुबाडे सावजिनक वाचनालया समोर,वरवंडी 
रोड, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2508 पंचवटी किवता भगवान जाधव ####### नवनाथ नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9011647590

2509 पंचवटी किवता योगेश भालेकर महा मा फुले नगर, पेठ रोड,िदनेश पान 
टोल मागे, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9657450340

2510 पंचवटी किवता राज देवकर घर नं.-४३९६, नाथलेन, पंचवटी, नािशक सनॅकस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8446120749

2511 पंचवटी किवता मंगेश उफाडे ####### लामखेड़े मला, दडोरी रोड,मेरी 
कॉनर,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9552382268

2512 पंचवटी किवता मंगेश उफाडे ####### लामखेडे मला ४६१०/६९/अ /३४ दडोरी 
रोड नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8806091569

2513 पंचवटी किवता गोर नाथ खैरे ####### रािधका आ त, म नं २, नर  महाराज 
चौक, िमक नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 8308152498

2514 पंचवटी कांता आंबादास गायकवाड फुले नगर, पेठ रोड, िवजय चौक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 85529869887
2515 पंचवटी कांता अंबादास गायकवाड फुले नगर, पेठरोड पंचवटी भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 85529869887

2516 पंचवटी कांताबाई ताराचंद बागुल ####### अमरधाम रोड, शीतळा देवी मागे, नािशक पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7776869443

2517 पंचवटी कांतीलाल चधा सोनवणे ####### हाडा रो हाउस नं ६९८, िबडी कामगार 
नगर, पंचवटी, नािशक.

िमसळ पाव दडोरीरोड पाटाजवळ 9881767798

2518 पंचवटी काजल भा कर पगार ####### दडोरी रोड,वीट भ ी जवळ,वैताक 
वाडी, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2519 पंचवटी काजल सुिनल आंबरे जोशी वाडा,नाग चो क,नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7743989335

2520 पंचवटी कारभारी आनंदा कोराळे ####### चतामणी लेस, रेणुकानगर, गाडनकॉलनी, 
दडोरीरोड, हस ळ.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8552824353

2521 पंचवटी कािलदास सुदाम आिहरे गजानन चौक,स ाट नगर, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9922550673

2522 पंचवटी काळू सौ ा पवार व े वरी नगर, पाटाजवळ, दडोरी रोड, 
नािशक

इतर वरवंडीकडे जाणारा र ता 9049447298

2523 पंचवटी काळूबाई िदलीप येलमाने ####### आर.टी.ओ.ऑिफस,अ वमेधनगर,पवारम
ळा,िशवदशन रो-हाउस

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9657998957

2524 पंचवटी कािशनाथ बाळनाथ वालझाडे मु काम पो ट हस ळ, दडोरी रोड,वड 
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 8390244461

2525 पंचवटी कािशनाथ राधे याम गु ता दडोरी रोड, म नंबर.७,ि ती पु प 
सोसायटी,तारवाला नगर,नािशक

फळ िव ी िसता गंुफा रोड 8484875120
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2526 पंचवटी कािशनाथ आबाजी गवळी ####### मु पो कसबे सुकेणे, िनफाड, ओनेया, 
नािशक.

चहा दडोरीरोड पाटाजवळ 9130434115

2527 पंचवटी कासुबाई रमेश देवरे ४६१३/३ ,रामजी िम ी बंगला , दडोरी 
रोड , पंचवटी , नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8888280622

2528 पंचवटी िकरण भीमा काकड़ ####### मेरी कॉलनी,एफ/१-१४, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9860532805

2529 पंचवटी िकरण मंगल पुरािणक ####### ओंकार नगर,िकशोर सूयवंशी 
माग,वाचनालय जवळ,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8975489157

2530 पंचवटी िकरण सुभाष सोनावणे घर नं.- १६२, मारोती मंिदर जवळ, संजय 
नगर, पंचवटी, नािशक

इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9673683651

2531 पंचवटी िकरण िव ल भंडारे घर नं.-४६१०/९४८, िहरावाडी रोड, 
नािशक

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8975234708

2532 पंचवटी िकरण कृ णा मानके मानके चाळ, नवनाथ नगर, दगु  चाळ, पेठ 
रोड, नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9970188001

2533 पंचवटी िकरण काश जैन मखमलाबाद नाका,हषवधन 
सोसायटी,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9423477486

2534 पंचवटी िकरण गणेश भाटे #######
िशवनंदी 
अपारमट,मेरी,आर.टी.ओ.कॉनर,पंचवटी,
नािशक

फळ िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
8888332598

2535 पंचवटी िकरण सुरेश ठाकूर अिह या राम यायाम शाळा,राम 
कंुड,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8007498579

2536 पंचवटी िकरण अिनल वाडेकर
िहरावाडी रोड, ि मूत  नगर, पंचवटी, 
नािशक

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9326879966

2537 पंचवटी िकरण आधार वाघ २,नारायण अपाटमट,लोकसहकार 
नगर, दडोरी रोड,नािशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7588617348

2538 पंचवटी िकरण द ा य शेलार #######
१४ वा दवे सोसायटी जुना आडगाव नका 
टाकले नगर पंचवटी नािशक महारा   
४२२००३

कु फी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8446693334

2539 पंचवटी िकत िबरबल ठाकूर नंदा पान मंिदर,शनी मंिदर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

कॉ मेिटक िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8379831483

2540 पंचवटी िकशोर अनंत पठारे #######
घर न.-१०२, िशवाजी चौक,िबडी कामगार 
नगर, अमृतधाम, नािशक

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9552930143

2541 पंचवटी िकशोर राघोजी वनारा पोरजेचाळ,मखमलाबाद नाका,मा ती 
मंिदराशेजारी, ांतीनगर,पंचवटी

टेशनरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9273250947

2542 पंचवटी िकशोर िहरालाल परदेशी ####### १३, मुरलीधर सो.सा, नेहनगर, मेरी-
हस ळ रोड, पंचवटी, नािशक.

फळ पेडरोड पाटाजवळ 9485039029

2543 पंचवटी िकशोर अशोक राउत ####### ३४५, रॉयल हरीतेज, पंचशील नगर, 
नािशक.

टोपी, गो गले दडोरीरोड पाटाजवळ 8625986965

2544 पंचवटी िकशोर िव वनाथ रा े ####### ीराम नगर, द  मंिदर जवळ, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक.

दडोरीरोड पाटाजवळ 9623287965

टेशन रोड, द वाडी, चाळीसगाव, 2545 पंचवटी कुणाल िदलीप परदेशी ####### टेशन रोड, द वाडी, चाळीसगाव, 
जळगाव, महारा -४२४१०१.

अंडा पोइंत दडोरीरोड पाटाजवळ 9158208143

2546 पंचवटी कुमार िदनकर खोसे ####### ४५६८ िव णू नगर गणेशवाडी रोड 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

हु फी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890905153

2547 पंचवटी कुसुम िदलीप शेवाळे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7776862056

2548 पंचवटी कुसुम ज गु सोनवने मु.पो.पेठ रोड,फुले 
नगर,पाटावर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888073955

2549 पंचवटी कृ ण िदनकर शदे #######
घर नो ५ ला डे मला दडोरी रोड मागे 
तरावला नगर स तशंृगी नगर मेरी नािशक 
कॉलोनी महारा  ४२२००४

कडी भेल दडोरीरोड पाटाजवळ 940528943

2550 पंचवटी कृ णा रमेश भोई आनंद नगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

आईस ीम िव ी रामवाडी गोदापाक लगत 8390403508

2551 पंचवटी कृ णा वसंतराव शेळके आगर टाकळी, भीमश ती नगर, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9673218126

2552 पंचवटी कृ णा गंगाधर जाधव #######
सुतार चाळ, घर न.-१५, फुले नगर, पेठ 
रोड, नािशक

डीवीडी सीडी िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9881808676

2553 पंचवटी कृ णा देवराम कांगणे ####### लॉट नं ४६१४, पेठ रोड, ना ना नगर, 
पंचवटी, नािशक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9623542109

2554 पंचवटी कृ णाबाई बाबुराव खैमणार म नंबर.२५७,अवधूत वाडी, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8888447303

2555 पंचवटी कृ णाबाई दगडू जाधव नो ४ ीराम रंग कामगास  नवनाथ नगर 
पेठ रोड नािशक ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8980888107

2556 पंचवटी केतन तुलसीदास जोशी ४२८४,अ  वाडा,सुकेनकर 
लेन,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011168060

2557 पंचवटी केदारनाथ िबसेसर मौय ####### १४,धिनल टॉवर,नाथ लेन,बसीधर टॉवर 
समोर,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8421701581

2558 पंचवटी केवलबाई अशोक वाघ जे-२०, िवजय चौक, फुले नगर, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9021214362

2559 पंचवटी केशव उखा चौहान ७, जनाधन अ पा. िवजय नगर, पंचवटी, 
नािशक

जुस िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

7387801486

2560 पंचवटी कैलस रघुनथ पवार क.का.वाघ 
कॅनोलशेजारी,अमृतधाम,पंचवटी

चहा िव ी आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9011134072

2561 पंचवटी कैलाश नथू आहेर पेठ रोड,रिविकरण बंगला,द  नगर,नािशक कॉ मेिटक िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9766030038

2562 पंचवटी कैलास रंगनाथ दराडे ायमरी हाय कूल,मानकर 
नगर,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9623271499

93



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2563 पंचवटी कैलास भुलाल जापती धने वर सोसायटी, दडोरी रोड,नािशक
चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

9657503905

2564 पंचवटी कैलास सुरेश वनमाळी #######
मधुबन कॉलनी,लोचन 
अपारमट,मखमलाबाद 
नाका,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9527943053

2565 पंचवटी कैलास िशवाजी खराटे हस ळ, दडोरी रोड,गणेश चौक,नािशक फळ िव ी हस ळ भाजी माकट 9764415992

2566 पंचवटी कैलास द ा य कोठावदे ####### घर नो 8 आनंद पाक दडोरी रोड पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7249759787

2567 पंचवटी कैलास िबरबल ठाकूर ####### शनी मंिदर मागे, गजबे भवन, नवनाथ 
नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक.

वेलरी पेडरोड पाटाजवळ

2568 पंचवटी कैलास ल मण शपी ####### ४२२६, नागचौक, पादकुा रोड, गारद 
ग ली, पंचवटी, नािशक.

पान शॉप ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9657460223

2569 पंचवटी कैलास बाबुराव प हाले ####### घर नं.११८९,ि मूत नगर,मायको 
दवाखा याजवळ, दडोरीरोड,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

2570 पंचवटी कैलासिगरी शंकरिगरी गो वामी १५०, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, पंचवटी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9960453851

2571 पंचवटी कोिकळा समाधान कथाले ####### पो. होपडे, बोरकंुड, धुळे, महारा -
४२४३०८

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9545065676

2572 पंचवटी कौश याबाई गो वद देसले घर नं.-५, अ वनी अ पा. गणेशवाडी, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी काळाराम मंिदर 9922989295

2573 पंचवटी कौश याबाई िहरामण गांगुड #######
४६१५, गांगुड िनवास, जाजुवादी, 
मालेगाव टे ड, पंचवटी, नािशक, 
महारा -४२२००३.

सलून पेडरोड पाटाजवळ 9923454234

2574 पंचवटी खंडू दामोदर गांगुड वैशाली नगर, पेठ रोड, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 9527261676

2575 पंचवटी खंडेराव फकीरराव अ े
रो-हाउस नंबर.९३, ोणािगरी हौ सग 
सोसायटी,मखमलाबाद 
नाका,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9922154399

2576 पंचवटी खंडेराव अिनलकुमार मराठे ३९ ए, ित ा हौ सग सोसायटी, कोणाक 
नगर, आडगाव, नािशक

चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9766111100

2577 पंचवटी गंगा संतोष शगाडे गणेशवाडी, कोळ वाडा, देवी मंिदर समोर, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9096645094

2578 पंचवटी गंगा रमेश शदे जुना कंुभार वाडा, वामी समथ मंिदर, 
नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2579 पंचवटी गंगा िहरालाल धुमाळ मंूजोबा चौक,कराटे वाडा,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922498609

2580 पंचवटी गंगाधर रामया याना #######
गोकुळ हला सोसायटी, श ती नगर, 
नािशक

पान बीडी िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9373703353

2581 पंचवटी गंगाधर बाबुराव जाधव ####### वाघाडी तालीम शेजारी, िसटी सदन, 
पंचवटी, नािशक.

फुल पेडरोड पाटाजवळ 9822022214

लॉट नं ४, दडोरी रोड, लाजवंती 2582 पंचवटी गंगाधर काळू बागुल ####### लॉट नं ४, दडोरी रोड, लाजवंती 
सोसायटी, हस ळ, नािशक.

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 8308379676

2583 पंचवटी गंगाबाई राजू जाधव पेठ फाटा, एरंडवाडी, मनपा मागे, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2584 पंचवटी गंगुबाई लालुमान आहेर द  नगर पेठ रोड पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9527536310

2585 पंचवटी गंगुबाई ावण ठ बरे ####### म नंबर.४५६९.००३, िशरेमला, 
गणेशवाडी,पंचवटी, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

876756911

2586 पंचवटी गंगुबाई नोबा जाधव #######
समथ कृपा कमल नगर िहरावाडी मागे 
स तशंृगी कॉ लेगे िहरावाडी नािशक 
महारा  ४२२००३

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9823515666

2587 पंचवटी गजानन बापुराव शदे
वामी 

िववेकानंदनगर,मखमलाबाद,वटे वरिनवास
, लाट नं.५०,पा या या टाकीजवळ,पंचवटी

भाजीपाला िव ी
मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

8275021080

2588 पंचवटी गजानन िशवराम महाजन ####### अमृतधाम,गोपाळ नगर,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922173201

2589 पंचवटी गजानन गो वद प ेबाहादरू ####### दडोरी रोड, रामबाई आंबेडकर नगर, 
हस ळ, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9881783702

2590 पंचवटी गजानन भगत सग ठाकूर ####### लॉट नो ३, सहजानंद आ त, लामखेडे 
मला, पंचवटी, नािशक.

वेलरी दडोरीरोड पाटाजवळ

2591 पंचवटी गणेश उ मराव गरकळ वाघाडी तालीम संघ, पंचवटी, नािशक इतर
शाळा 30 
याबाजुला,वाघाडीपुलाल

गत
9604285160

2592 पंचवटी गणेश सुभाष सोनावणे #######
मा मी गंगा िनवास पेठ रोड जवळ खंडेराव 
मंिदर पंचवटी नािशक महाता  ४२२००३

स या व तू पेडरोड पाटाजवळ

2593 पंचवटी गणेश कािशनाथ महाजन महा मा फुले नगर,पेठ,नािशक आईस ीम िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8805102324
2594 पंचवटी गणेश रमेश शेवरे फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763031139

2595 पंचवटी गणेश रामदास को टी घर नं.-१३, रघुकुल अ पा. सुिवधा हॉटेल 
मागे, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822992108

2596 पंचवटी गणेश सेवादास बैरागी ####### रामकंुड पािकग, पंचवटी, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9096911391

2597 पंचवटी गणेश मनोहर मुले ####### म नंबर३०७,जनाधन नगर,नांदरू 
नका,नािशक

डीवीडी सीडी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8483861768

2598 पंचवटी गणेश अशोक खाडम ####### घर नंबर.९३,पेठ 
रोड,एरंडवाडी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011281535

2599 पंचवटी गणेश आबा डगळे ####### संजय नगर, पा या या टाकी जवळ, 
पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158804804
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2600 पंचवटी गणेश परशराम गुरम #######
६ िशरीजी आ त, िहरावाडी रोड, भगवती 
नगर, पंचवटी, नािशक.

इडली डोसा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9881808974

2601 पंचवटी गया साद बुध साद गु ता घर नं.-४४९२, कपाले वर मंिदर जवळ, 
शनी चौक, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371805164

2602 पंचवटी िगरीश अशोक च हाण
दामोदरनगर,सािव ी बंगला, ीरसागर 
कॉलनी,िहरावाडीरोड,पंचवटी.

सनॅकस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9372051560

2603 पंचवटी गीता अर वद वम फुले नगर,पेठ रोड,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308342485

2604 पंचवटी गीता पांडुरंग जाधव ####### घर नं.-४३७०, गजानन चौक, कोमटी 
ग ली, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822989871

2605 पंचवटी गीता योगेश कदम िववेकांनद नगर,इिरगेशन 
कॉलनी,मखमलाबाद,नािशक

साद ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2606 पंचवटी गीताबाई ल मण पोत डे #######
घर नो ३०६/६९१ दडोरी रोड जैन मंिदर 
वाद नगर मांघे हस ळ नािशक महारा  
४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9766403543

2607 पंचवटी गुफा िशवाजी पाडेकर औरंगाबाद रोड,तपोवन,रामटेकडी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888634978

2608 पंचवटी गेनू िकसन भुजबळ राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888302087

2609 पंचवटी गोटीराम िव ल भोये ानसिरता हौ सग सोसा, लॉट 
नंबर.१२, दडोरीरोड,आर.टी.ओ.कॉनर

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9370926040

2610 पंचवटी गोपाल भगवान कदम तुळजा भवानी नगर,नािशक केश कतनालय पेडरोड पाटाजवळ 84848481934

2611 पंचवटी गोपाल टेक ओली #######
लेत नं १, तांबोळी नगर, श ती नगर, 

िहरावाडी रोड, पंचवटी, नािशक.
चायनीज

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9689338381

2612 पंचवटी गोपाल गजानन वा टेकर ####### लोकीिभराम सोसायटी, अमृतधाम, 
पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला अमृतधाम 9822502972

2613 पंचवटी गोपाळ यशवंत िबडवे ####### घर नं.-२१४/२१५, ीकृपा िशवकृपा नगर, 
िहरावाडी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822479411

2614 पंचवटी गोपाळ मुरलीधर वाघ पेडरोड अ वमेघनगर नािशक कटलरी िव ी पेठरोड पाटाजवळ 6767467811

2615 पंचवटी गोपीनाथ पंुडिलक ितडके ####### मेनरोड,माळी 
ग ली,मखमलाबाद,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

8055246190

2616 पंचवटी गोरख नामदेव गरड आगर टाकली,मा ती मंिदर 
शेजारी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

8378906465

2617 पंचवटी गोरख महादु शदे ####### दडोरी रोड, वैधुवादी, हस ळ गाव, 
हस ळ, नािशक.

ना ता दडोरीरोड पाटाजवळ 96042999002

2618 पंचवटी गो वद मोतीराम चारो कर ####### िनलिगरी बाग, घर नं.-५३, िवडी कामगार 
पिरसर, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2619 पंचवटी गो वद सदािशव जाधव महा मा फुले नगर, पेठ रोड,ग ली नं.-१ , 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689340854

2620 पंचवटी गो वद मधुकर पपळे साईबाबा मंिदर,गंगाघाट,नािशक फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9765274401

2621 पंचवटी गोिव द नंदू मोरकर #######
जोशी वाडा नाग चौक नेअर साईबाबा 
मंिदर पंचवटी नािशक महारा   ४२२००३

फळ
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9881041699

2622 पंचवटी गौतम मधुकर साळवे #######
१२, भािवका आ त, दडोरी रोड, जुना 
पे ोल पंप जवळ, गणेशनगर, हस ळ, 
नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8975112448

2623 पंचवटी गौतमी धनराज रामचंदानी ####### ४१७६, भरे सदन , सरदार चौक , पंचवटी 
,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9028211859

2624 पंचवटी गौरव कैलस शे गे
लॉट नं.१३,आदश नगर,रामवाडी,पंचवटी,

,निशक-३
कटलरी िव ी

मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9764393622

2625 पंचवटी गौरव लहू घुले ####### ि मूत  नगर, पंचवटी, नािशक इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8379882171

2626 पंचवटी गौरी तुकाराम को टी एन-३१,एच-३,१६/७, िसडको, नािशक कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

8087859535

2627 पंचवटी गौला बाई िजजाभाऊ गजभारे ####### नागपुरी, बोरी, नागपूर, परभणी, महारा -
४३१५०८.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9209644363

2628 पंचवटी घनशाम ीनाथ जय वाल
संजय नगर,पाणी टाकी 
जवळ,आर.पी.िव ालय,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9421034231

2629 पंचवटी घुटे कच घुटे #######
घर नो ३०६/६८७/१ दडोरी रोड नेअर जैन 
मंिदर वाद नगर हस ळ नािशक मेरी 
कॉलोनी नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाल हस ळ भाजी माकट 9923027669

2630 पंचवटी चंदा क है या शदे सरदार चौक,गणेश वाड़ी,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2631 पंचवटी चंदा रतन बडगुजर ####### गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7776869443

2632 पंचवटी चंदा रतन बडगुजर ####### औय वेिदक हॉ पटल जवळ, गोदावरी 
नगर, गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक.

ल सी दद लॉ स या बाजुला 7776869443

2633 पंचवटी चंदाबाई ावण गायकवाड ####### पेठ फाटा, एरंडवाडी, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9657281719

2634 पंचवटी चं कला सुरेश बोराडे लोकमंगल सोसायटी, कोणाक नगर, 
आडगाव, नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9545179405

2635 पंचवटी चं कला भाऊसाहेब गीते राघवानंद मठ जवळ , मखमलाबाद ,  
पंचवटी , नािशक

कटलरी िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9325145887

2636 पंचवटी चं कला दगडू गवळी ####### लॉट नं १११, तलेनगर, पंचवटी, नािशक, 
महारा -४२२००३.

लाकडी खेळणी काळाराम मंिदर 8310072338

2637 पंचवटी चं कला गणेश मोरे #######
घर नो 9 मधुर नगर नेह नगर सदोरी  रोड 
हस ळ नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 896523762
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2638 पंचवटी चं कांत द ळू साळवे घर नंबर.४६१४,पािलका माकट ,पेठ 
रोड,नािशक.

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9763838173

2639 पंचवटी चं कांत मािणक खंडगोने ४६१६ सी-२५, सुमन गायकवाड चाळ, 
नवनाथ नगर, नािशक

कटलरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9881494613

2640 पंचवटी चं कांत हिरभाऊ डहांके घर नंबर.४७९५,सावरकर नगर,भोई 
ग ली,नािशक

म छी िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9689545411

2641 पंचवटी चं कांत िनवृ ी घोडे
घर नंबर.४१९०,राम मंिदर समोर,कालाराम 
मंिदर पिरसर,पंचवटी,नािशक

जुस िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8308377828

2642 पंचवटी चं कांत ल मण जाधव ####### काळाराम मंिदर, दि ण दरवाजा, 
िम ावाडा, पंचवटी, नािशक.

खेळणी काळाराम मंिदर

2643 पंचवटी चं कांत राम लग सुरडे #######
न 7 A द दे िश प अपमत मखमलाबाद 
रोड नेअर पीरबाबा मंिदर उदय नगर 
नािशक महारा  ४२२००३

चाट भांडार पेडरोड पाटाजवळ 9881268102

2644 पंचवटी चं भागा मधुकर ध गडे ####### घर नं.-१८०, कोळीवाडा, गणेश चौक, 
दडोरी रोड, हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2645 पंचवटी चं भागा खंडू वालझाडे ं दावण नगर, हस ळ.४, पंचवटी इतर पेडरोड पाटाजवळ

2646 पंचवटी चं भागा एकनाथ जाधव ####### वैशालीनगर, पेठरोड, पंचवटी, नािशक, 
महारा -४२२००३.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9209032747

2647 पंचवटी चं भान कळू अिहरे नवनाथ नगर, सातपुते चाळ, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9881288790

2648 पंचवटी चं शेकर यादव ####### िव मपूर, गाजीपूर, उ र देश-२३३३०७ फळ पेठरोड पाटाजवळ 9021837027

2649 पंचवटी चं ा िवजय बोरोले हॉटेल साईनाथ, रामकंुड पािकग, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9665316655

2650 पंचवटी च कांत छगन मेटकर िस दीिवनायक अपाट, आरटीओशेजारी, 
पेठरोड पंचवटी

भाजीपाला िव ी पेठरोड पाटाजवळ 9823227365

2651 पंचवटी चांगदेव मारोती सूयवंशी ####### घर नं.-१०७, अवधूत वाडी, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 9011289733

2652 पंचवटी चांगुनाबाई पांडुरंग सासे घर नंबर.३६९१,भोई ग ली,जुने नािशक म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2653 पंचवटी चांदमल नथमल सुराणा लॉट नं.-६, हरीबाई कॉ ले स, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860790792

2654 पंचवटी चाहाबाई भा कर पीठे ग ली नंबर.०१,अवधूत वाडी, दडोरी 
रोड,पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881790710

2655 पंचवटी चतामन रामचं झुरडे पेठ रोड,फुले नगर,पंचवटी,नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7350508825

2656 पंचवटी िच ा भाकर िबडवे घर नं.-४२६५, शांताबाई आखाडा, 
काळाराम मंिदर, पंचवटी, नािशक

इतर िसतागुफा रोड 7709320087

2657 पंचवटी िच ा देिवदास बोरसे ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड, पाटाजवळ, 
मेरी, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2658 पंचवटी चेतन बालजी कोरडे गोदावरी नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689294266

गोदावरीन,गणेश वाडी,मेन रोड,गणेश ा लॉ स याबाजूला 2659 पंचवटी चेतन बालजी कोरडे गोदावरीन,गणेश वाडी,मेन रोड,गणेश 
वाडी पिरसर,नािशक

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689294266

2660 पंचवटी चेतन काश बोरकर घर नं.-८८२, बोहरप ी, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822662484

2661 पंचवटी चेतन मोहनदास वै णव #######
राधा कृ ण मंिदर, परसराम पुिरया रोड, 
कपाले वर मंिदर जवळ, पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9970628830

2662 पंचवटी चेतन वामन सूयवंशी ####### ि मूत  नगर,िहरावाडी रोड,पंचवटी,नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9145124770

2663 पंचवटी चै ाम जग ाथ कानडे महादेव नगर, तपोवन,पंचवटी,नािशक. चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

8378919081

2664 पंचवटी छबुबाई रमेश उ हवणे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604083008

2665 पंचवटी छया िदलीप मराठे ांती नगर,पंचवटी,मखमलाबाद  
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9552361210

2666 पंचवटी छाया दीप िदवे राम नगर,झोपडप ी,िव ुत नगर,नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ

2667 पंचवटी छाया िवजय कालुके मखमलाबाद,कोळी वाडा,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

8483954159

2668 पंचवटी छाया रव सोनवणे घर नं.-४५४३, संभाजी चौक, हस ळ 
टेक, डगर आळी, नािशक

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7350244567

2669 पंचवटी छाया अिनल जाधव ####### जुना सायखेडा रोड, भैरवनाथ नगर, 
जेलरोड, पंचक, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9011339555

2670 पंचवटी छेदी किपलदेव पाल ####### अजंता लॉं ी,सहजीवन नगर,गणेश 
वाडी,पंचवटी,नािशक

जुस िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9823936457

2671 पंचवटी छोटीराम रामभाऊ जाधव संजय नगर, ीराम िव ालय 
जवळ,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881809109

2672 पंचवटी छोटू जग ाथ ठाकरे ####### फळात नं ६, शगुन पलेस, अमृतधाम, 
पंचवटी, नािशक.

चहा अमृतधाम 8698812993

2673 पंचवटी जगदीश हिरभाऊ सराटे ३४८,वैशाली नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

मोड आलेले 
कडधा य िव ी

पेडरोड पाटाजवळ 9145919955

2674 पंचवटी जगदीश रमेश आहेर #######
घर नो ४६१४ द नगर कॅनॉल हसोबा 
नगर पेठ रोड पंचवटी नािशक महारा   
४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8055672280

2675 पंचवटी जगन िकसन सानप ####### गंगाघाट, मिरमाता झोपडप ी, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689972114

2676 पंचवटी जगनमनी मह गोरेपंडीत गाडगे महाराज पूल, मिरमाता झोपडप ी, 
गणेशवाडी, नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2677 पंचवटी जग थ यशवंत पगारे ####### ीरामनगर झोपडप ी,िव ुत 
नगरजवळ, दडोरीरोड,पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9637365997
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2678 पंचवटी जग ाथ शंकर िरकामे ####### राजवाडा जवळ,शेळके 
िनवास, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8605999075

2679 पंचवटी जग ाथ भागा शेळके सावतामाळी नगर, नवीन आडगाव नाका, 
िहरावाडी रोड, नािशक

जुस िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9822165393

2680 पंचवटी जग ाथ बबन चौहान ####### मिरमत म दर्, ग गघ , गने  
विद,प चवित,निश .

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7875574284

2681 पंचवटी जनाबाई दशरथ आहेर २, वैशाली नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9604854969

2682 पंचवटी जनाबाई अशोक जाधव #######
४, ा  सोसायटी,िशवाजी 
नगर,गजपंथ, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9657130395

2683 पंचवटी जनाबाई वामन आहेर स ाटनगर, हाउस नं.-१८९, महाराणा 
तापनगर, दडोरीरोड, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921648195

2684 पंचवटी जनाबाई िकशोर कौटे ####### महा मा फुले नगर, पेठ रोड, िवजय चौक, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8806684401

2685 पंचवटी जनाबाई जग ाथ आ हाड ि मूत  नगर,मायको दवाखा या 
जवळ, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8378080951

2686 पंचवटी जय ी शिशकांत राजपुरे
घर नंबर.१८,पेठ रोड,फुले नगर 
,पंचवटी,नािशक

इतर
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

8308690857

2687 पंचवटी जय ी बाळासाहेब गोसावी #######
िवडी कामगार नगर, सावता माळी नगर, 
नािशक

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9921351270

2688 पंचवटी जय ी सोमनाथ कप ####### कापसे चाळ,गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8600090633

2689 पंचवटी जय ी रामभाऊ सांगळे
४१८१,िसताई सदन,सांगळे चाळ,वाघाडी 
तालमी या समोर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9823939355

2690 पंचवटी जय ी िहरामण पवार फुले नगर,पाटा जवळ,शाहू 
नगर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2691 पंचवटी जय ी उ म शदे ####### नवनाथ नगर, पगारे रॉकेल क  मागे, 
पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890639948

2692 पंचवटी जलवंती चतामण भगारे गजानन चौक, कोमटी ग ली, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9657458004

2693 पंचवटी जािकर अली मोह मद हनीफ
दडोरीरोड,दयावान 
बेकरी,माकटयाड,कथडा,जुनानािशक,पंचव
टी

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9637299795

2694 पंचवटी जा लदर सुभाष रानमाळे ####### ांती नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9028311643

2695 पंचवटी जावेद रहीम अ ार ####### पंचशील नगर,गंगा माळा,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860769658

2696 पंचवटी िजजाबाई शरद जाधव ####### राम नगर,धो े चाळ,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7030744212

2697 पंचवटी िजजाबाई पांडुरंग भा कर
भा कर मला,गजानन 
कॉलनी,मखमलाबाद नाका,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

2698 पंचवटी िजत दालूमल वीरवाणी ####### घर नं.-११, विनता सोसायटी, पालू कर 
भवनमागे, इं कंुड, पंचवटी,

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9922781179

2699 पंचवटी िजत बाजीराव आढाव ####### नरो म सोसायटी, पंचवटी कारंजा, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850070715

2700 पंचवटी जॉनी मोतीराम पंजाबी घर नं.-१२, सेवाकंुज, पंचवटी, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371667871

2701 पंचवटी ाने वर ल मण पगळे तवली फाटा, पेठ रोड, नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9673762638

2702 पंचवटी ाने वर मुरलीधर िनकम #######
लॉट नं.-३/४, रो. हाउस नं.-३, िशवकृपा 

नगर, नािशक
केश कतनालय

शाळा 30 
याबाजुला,वाघाडीपुलाल

गत
9689485308

2703 पंचवटी ाने वर भा कर पवार #######
ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, तप या बंगलो, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7083215081

2704 पंचवटी योित सागर जाधव रिविकरण बंग या मागे,झोपड़प ी,द  
नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9850113967

2705 पंचवटी योती बाळासाहेब र दळ ांती नगर, मखमलाबाद रोड, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ

2706 पंचवटी योती ीकांत द दे ####### बु  िवहार शेजारी,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक सनॅकस िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7385152662

2707 पंचवटी योती भा कर कोळवने िहरावाडी, मारोती मंिदर जवळ, जोशी 
कॉलनी, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8600011778

2708 पंचवटी योती कमलेश गु ता ####### म नंबर.१,राहुल अपाटमट,लामखेडे 
मळा, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767306196

2709 पंचवटी योती अिनल अिहरे म नंबर.६३,व े वरी नगर, दडोरी 
रोड,नािशक

च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922351520

2710 पंचवटी योती िनतीन धनगर ####### रो हाउस नं-२, वामी रो बंगलो, वंृदावन 
नगर, हस ळ, नािशक.

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9284035375

2711 पंचवटी यो सना गणेश सूयवंशी ####### लॉट नं ६८, अ वमेध नगर, आर टी ओ 
ऑिफस नगर, नािशक.

चपल पेठरोड पाटाजवळ 9271570813

2712 पंचवटी ठकुबाई कच आहेर ####### वैशाली नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763585773

2713 पंचवटी ठकुबाई खंडू घुमरे
म नंबर.२०/२१हरी भा योदय 

सोसायटी, दडोरी रोड, हस ळ,िकशोर 
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता 8275506970

2714 पंचवटी त वी रामदास भालेराव
सािव ीबाई फुले झोपड़प ी,िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9665177165
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2715 पंचवटी त वी रामदास भालेराव सािव ीबाई फुले झोपडपटटी कामगारनगर, 
अमृतधाम

चहा िव ी िनलिगरीबाग, 
औरंगाबादरोड

9665177165

2716 पंचवटी ताईबाई रामदास पवार स ाट नगर, िददोरी रोड, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604093055

2717 पंचवटी तानाजी य लापा चाफळकर िब ड ग नं.-बी-७, घर नं.-७३, िनलिगरी 
बाग, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9503316468

2718 पंचवटी तारा रमेश पगारे ####### घर नं.-३३७/४/ए, समाजमंिदर जवळ, 
दडोरी रोड, हस ळ, नािशक

इतर हस ळ भाजी माकट

2719 पंचवटी तारा िवजय आ हाड बोधले वाडा, माकट याड जवळ, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

2720 पंचवटी ताराबाई अशोक एरंडे नाग मंिदर पिरसर,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8600090833

2721 पंचवटी ताराबाई िव वनाथ घटमाळे काझी गढी,अमरधाम रोड,कथडा,जुना 
नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

2722 पंचवटी ताराबाई संतू दु शग संभाजी चौक, मते ग ली, आडगाव, 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9623558472

2723 पंचवटी ताराबाई गंगाधर बोके ####### घर नं.-३८१, वाचनालय समोर, दडोरी 
रोड, हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2724 पंचवटी ताराबाई भानुदास धा क द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888869445

2725 पंचवटी ताराबाई अनंत वद घर नं.-४३८१, गजानन चौक, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2726 पंचवटी ताराबाई रामदास खैरे अमृतधाम, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8421138608

2727 पंचवटी ताराबाई िझप चौधरी ####### ४६/४ सोनार चाळ, नवनाथ नगर, नािशक. भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 7058020210

2728 पंचवटी ताराबाई िव णु राखपसरे ####### कािलका नगर,ग ली नंबर.२, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8888774655

2729 पंचवटी ताराबाई द ा य सापनार पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7385537651

2730 पंचवटी तारामती पंुडिलक साळंुके
िनलिगरी बाग, औरंगाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8975679676

2731 पंचवटी तुकाराम सखाराम काजळे वा मक नगर, पंचवटी, नािशक
चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9763993305

2732 पंचवटी तुळशीराम सुरेश वाघ दडोरी नाका,िनमानी बस 
थानक,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7745094833

2733 पंचवटी तुळसाबाई सोमनाथ गुणवंत ####### घर नंबर.३७०७,भोई ग ली,सावरकर 
चौक,जुने नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8007652625

2734 पंचवटी तुषार संतोष तारकर गजानन चो क,कोमती ग ली,पालकर 
वाडी,घर नंबर.४३८२,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 8600090636

2735 पंचवटी तुषार नारायण चौधरी ####### ६३, िफट रोड, मािणक मा तर चौक, धुळे, 
महारा -४२४००१.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9960253331

2736 पंचवटी द ा संतोष सूयवंशी ####### गाडगे महाराज पूल,मरी माता 
झोपडप ी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

86000547152736 पंचवटी द ा संतोष सूयवंशी #######
झोपडप ी,नािशक शगदाणे फुटाणे स.नं.3११

8600054715

2737 पंचवटी द ा कैलास दळवी
घर नंबर.१०,नमदा सोसायटी,कृ णा मंिदरा 
जवळ,कृ ण नगर,पंचवटी,नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9960704990

2738 पंचवटी द ा सुभाष रानमाळे ांती नगर, मखमलाबाद नाका, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9545271378

2739 पंचवटी द ा य छबुलाल चौधरी ####### गोर  नगर, दडोरी रोड,िव णुपंत 
सोसायटी, म नंबर.४,नािशक

पूजा सािह य गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9403518713

2740 पंचवटी द ा य गंगाधर वडगावकर िनलिगरी बाग, औरंगाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9604834454

2741 पंचवटी द ा य मोतीराम शदे िभकुसा पेपर िमल समोर, मौनिगरी नगर, 
िहरावाडी रोड, पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9021495061

2742 पंचवटी द ा य वसंतराव दसुाने #######
घर न.-६०३, मंुबई आ ा हायवे, अमृतधाम 
जवळ, िबडी कामगार नगर, नािशक

फा ट फुड िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

7719909940

2743 पंचवटी द ा य नारायण सोनवणे ####### एन/५२/एसएफ-४/३३/४, उ म नगर, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9325330600

2744 पंचवटी द ा य बाळू मोकळ #######
घ. न.-२६ हौ सग सोसायटी, मजूरवाडी, 
संजयनगर, पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9765500630

2745 पंचवटी द ा य गोरखनाथ लासुरे ####### म नं-१७, म.फुले नगर, पोलीस चौकी 
समोर, पेठरोड, पंचवटी, नािशक.

झेरॉ स दकुान पेडरोड पाटाजवळ 9923092637

2746 पंचवटी द ा य कच ओहोळ #######
घर नं. २७१, मा ती मंिदरा जवळ, दडोरी 
रोड, मु. पो. हस ळ, नािशक ४२२००४

ना टा हस ळ भाजी माकट 9822378479

2747 पंचवटी द ा ेय िनवृ ी शेखरे ####### हस ळ,भाजी मंडई 
समोर,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2748 पंचवटी द ू िव ल तीनपायले #######
घर नं.-१०९, निवता सोसायटी, साई नगर, 
अमृतधाम, नािशक

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9921936819

2749 पंचवटी द ू पांडुरंग गांगुड घर नंबर.४३९८,जंगम 
चौक,राजवाडा,पंचवटी,नािशक

साद िसता गंुफा रोड 9156978515

2750 पंचवटी द ू माधव वनवे फुले नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8605830051

2751 पंचवटी द ू चंदू शेवरे तीवंधा चौक, देशपांडे वाडा, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8390787280

2752 पंचवटी द याने वर वामन आिहरे २९,संतकृपा िनवास,औरंगाबाद रोड, वामी 
समथ नगर,नांदरु,नािशक

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158552741

2753 पंचवटी दशरथ ावण डगले #######
आर पी िव ालय जवळ, संजयनगर, 
पंचवटी, नािशक-३.

चहा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7218697213
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2754 पंचवटी दादाजी तुकाराम भदाणे ####### महाराणा ताप नगर, पेठ रोड, नािशक
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9272367261

2755 पंचवटी िदनकर धाकलू खाडम ३०९,पा याची टाकी,मखमलाबाद 
गाव,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604810266

2756 पंचवटी िदनकर रामभाऊ थोरात सोनार चाळ, पेठ रोड, नवनाथ नगर, 
पंचवटी, नािशक

आईस ीम िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9021933115

2757 पंचवटी िदनेश भगवती ठाकूर
ि मूत नगर,मायको दवाखा याजवळ,ग ली 
नंबर.४, दडोरीरोड,पंचवटी.

कॉ मेिटक िव ी िसता गंुफा रोड 9922141462

2758 पंचवटी िदनेश िनवृ ी महाले ####### वामी िववेकानंद नगर,पा या या टाकी 
जवळ,मखमलाबाद,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

2759 पंचवटी िदनेश काश बेळे ####### बेळे मळा, भुजबळ फाम जवळ, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9096815272

2760 पंचवटी िदपक िभकाजी करकळे दडोरी रोड,गोर  नगर,लंबोदर 
अपाटमट, म नंबर.९,नािशक

पान बीडी िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9762575634

2761 पंचवटी िदपक बळवंत शदे शदे व ती, प ी रोड, आडगाव, नािशक इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9850296153

2762 पंचवटी िदपक सुरेश जाधव म नंबर.१५,नंदकुमार सोसायटी, दडोरी 
नाका,पंचवटी,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9370205501

2763 पंचवटी िदपक द ु न ावरे
मायको दवाखा यामागे,कािलकानगर,घर 
नं.१४८७, दडोरीरोड,पंचवटी

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9767597610

2764 पंचवटी िदपक नामदेव पवार
ढगे महाराज सोसायटी, िहरावाडी, श ती 
नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9595204898

2765 पंचवटी िदपक पांडुरंग झणकर िहरावाडी पाठ,वर िवनायक मंिदर,नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822967215

2766 पंचवटी िदपक गौतम जापती ४६१४,ए-२४,वाघचाळ,मधुबन 
कॉलनी,साहेबा अपाटमट,पंचवटी,

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 9380992726

2767 पंचवटी िदपक बाबु सग परदेशी १२६६,ग ली नं.३,ि मूत नगर,मायको 
दवाखा यासमोर, दडोरीरोड

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9623837083

2768 पंचवटी िदपक राजाराम भडांगे ####### ५९,अवधूत वाड़ी, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9270565481

2769 पंचवटी िदपक राज जाधव घर नं.-२, मंिजल अ पा. द  नगर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

2770 पंचवटी िदप यशव चव चव  च  र  नगर् मोरेमल हनुम विद 
प चवित निस  ३

इतर मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9922139612

2771 पंचवटी िदपाली िवलास आ हाड ११, मोद सोसायटी,द  नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9011361026

2772 पंचवटी िदपाली राम वाघमारे मालेगाव तंड, वै णव रोड, रामघाट, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

99211956172772 पंचवटी िदपाली राम वाघमारे
पंचवटी, नािशक

इतर
स.नं.3११

9921195617

2773 पंचवटी िदपाली राजू जाधव मजूर वाडी, वा मक नगर, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2774 पंचवटी िदलीप द ू चौधरी ####### घर न.-१७, साई संदेश-१७-बी, नेह नगर, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9890444207

2775 पंचवटी िदलीप दादाराव नरवडे #######
मेिडकल कॉलेज जवळ, हस ळ रोड, 
आडगाव, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9922448618

2776 पंचवटी िदलीप गेनू येलमामे अ वमेघ नगर, दडोरी रोड, नािशक चायनीज खा पदाथ 
िव ी

िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9657998957

2777 पंचवटी िदलीप रामचं शदे ####### महाल मी थेटर जवळ, दडोरी रोड,अवधूत 
वाडी,पंचवटी,नािशक

केश कतनालय ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9657194811

2778 पंचवटी िदलीप जग ाथ पवार #######
रामकंुड जवळ, इं कंुड रोड, सावजिनक 
वाचनालय शेजारी, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
08149345120

2779 पंचवटी िदलीप नागराज रे ी
घर न.-१२. ी शीतल अ पा. िनसगद  
शाळे समोर, टकले नगर, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9028642276

2780 पंचवटी िदलीप रंगनाथ कदम वडाळा गाव, नािशक इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8975224607

2781 पंचवटी िदलीप शंकर नंदवानी ####### जाजू वाडी,४६१५,पंचवटी,नािशक सनॅकस िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9209650025

2782 पंचवटी िदलीप िव ल मुतडक ####### ांती नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

पेडरोड पाटाजवळ 8087805273

2783 पंचवटी िदलीप वामन डामरे #######
वे नगरी, यजुवद सो.सा, म नो ५९, 
पेठरोड, मखमलाबाद नाका, पंचवटी, 
नािशक.

चपल पेडरोड पाटाजवळ 9075746223

2784 पंचवटी दीपक द ा य श े ####### गु कृपा, िव ा नगर, मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9890349696

2785 पंचवटी दीपक फकीरा धनोरे ####### गांधी नगर, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623210790

2786 पंचवटी दीपक जग थ वाणी घर नंबर.१३९९.बागडे वाडा,टाकसाळ 
लेन,भ काली,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767424504

2787 पंचवटी दीपक भाकर कोळवणे िहरावाडी, जोशी कॉलनी, नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623940266

2788 पंचवटी दीपक सुभाष सराफ घर न.-१३ ए, भा कर सोसायटी, भात 
नगर, वाढणे कॉलनी, हस ळ, नािशक

सनॅकस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158485957

2789 पंचवटी दीपक ओम काश शम
घर नं.-२, भारती छाया सोसायटी, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9270019649
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2790 पंचवटी दीपक सजराव धाकतोडे ####### मखमलाबाद रोड, हनुमानवाडी, पंचवटी, 
नािशक

च पल व बूट िरपे रग पेडरोड पाटाजवळ 9860261173

2791 पंचवटी दीपक धनराज अिहरे #######
मेरी पाट जवळ ग ली न २  व े वरी नगर 
दडोरी रोड नािशक हस ळ नािशक 
महारा  ४२२००४

चपळ बूट रीपैर दडोरीरोड पाटाजवळ 8956457476

2792 पंचवटी दीपक दगू काकड ####### तुळजाई लोर िमल जवळ, मोरे मला 
रामकृ ण नगर, पंचवटी, नािशक.

चाट भांडार मोरेमळयासमोर 9623539921

2793 पंचवटी दगु नर काथवटे ####### घर नं- ३७३४ , भोई ग ली , सावरकर 
चौक , कथडा , जुने निशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9922676990

2794 पंचवटी दगु िवलास जझाड जोशी वाडा,िहरावाडी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2795 पंचवटी दगु गणेश अंबरे ####### जोशी वाडा,४२१७.साई बाबा मंिदर,नाग 
चो क,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689351107

2796 पंचवटी दगु िदनकर काकड नवनाथ नगर,बालाजी भवन पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 96895477166

2797 पंचवटी दगु बाई सोमनाथ वाटेकर ####### िहरावाडी,भगवती नगर,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860764395

2798 पंचवटी दगु बाई मोहन कासारे जोशी वाडा,नाग चौक,साईबाबा मंिदर 
माग,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921147368

2799 पंचवटी दगु बाई सखाराम मोरे १२१, आकांशा अ पा. सावरकर नगर, 
दडोरी रोड, नािशक

साद ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8055522640

2800 पंचवटी दगु बाई राजू जाधव लॉट नंबर.७,दगु  िनवास,लामखेडे 
मळा, दडोरी रोड,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8888286580

2801 पंचवटी दलुचंद ेमचंद ि य ####### लॉट नं.-१५, ि ती अ पा. बंसाली मळा, 
नािशक

भाजीपाला िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9822625100

2802 पंचवटी देऊबाई बाळकृ ण भुजबळ राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921897394

2803 पंचवटी देवकी बाळासाहेब र नपारखे ####### घर नं.-जी-२०, ठ कर पेठ, महा मा फुले 
नगर, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9823753967

2804 पंचवटी देिवदास एकनाथ िहरे
घ. नं.-३६४/२, ि मूत  रो. होऊस, 
लोकमंगल सोसायटी, कोणाक नगर, 
आडगाव, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9766649371

2805 पंचवटी देिवदास परशुराम गायकवाड मांडवी सोसायटी, भात नगर, घर नं.-३, 
हस ळ, नािशक

इतर वरवंडीकडे जाणारा र ता 9637514570

2806 पंचवटी देव सग दशन सग राजपूत घर नं.-५, दालवाला चे बस, माल वय  
चौक, पंचवटी, नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9881067399

2807 पंचवटी याने वर ल मण कंक
बंजार माता मंिदर,घर नंबर.४३७६,खोडे 
सदन,नाग चौक,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी
इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9767487226

2808 पंचवटी याने वर देव सग पािटल द  नगर,पटेल कॉलनी,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9623326774

2809 पंचवटी ाने वर नारायण कालेकर कण नगर,िशवकृपा अ पा.नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9922368935

2810 पंचवटी ारकाबाई पोपटराव खंडाळे ४२६५, शांताबाई आखाडा, काळाराम 
मंिदर पूव दरवाजा, नािशक

सुखामावा, 
काजूबदाम िव ी

काळाराम मंिदर 83799910492810 पंचवटी ारकाबाई पोपटराव खंडाळे
मंिदर पूव दरवाजा, नािशक काजूबदाम िव ी

काळाराम मंिदर 8379991049

2811 पंचवटी धगुबाई िशवाजी च हाण पािलका बाजार समोर, शनी मंिदर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9552603506

2812 पंचवटी धनराज रामदास पाटील #######
घर नं.-२२, भा कर सोसायटी, दडोरी रोड, 
हस ळ, नािशक

फळ िव ी
सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

9822321789

2813 पंचवटी धनराज पंुडिलक खांडेकर
. नं.१२२,पेठ रोड,गौरीनंदन 

अपाट.आर.टी.ओ.ऑिफसजवळ,मखमला
बाद.

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9604669234

2814 पंचवटी धन ी धनंजय शेळके ####### लेत नं १२, आिद यकंुज आ त, ए-२, 
दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक.

वेलरी दडोरीरोड पाटाजवळ 8390454789

2815 पंचवटी धन सग बाबूलाल पाटील ####### स.न. ८१, केनोल रोड, लॉट नं ८१, 
द नगर, पेठरोड, नािशक.

केळी पेठरोड पाटाजवळ 9604117604

2816 पंचवटी धम पंुडिलक मराठे ####### रामवाडी, बागुल चाळ, पंचवटी, नािशक फा ट फुड िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

7774923549

2817 पंचवटी धम लहानू बारे ####### न-४१ वक- १/१०/१, सावता नगर, 
िसडको, नािशक.

भाजीपाला ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9552447957

2818 पंचवटी धमश चं कांत चोटिलया
घर नं.-१००, िशवकृपा नगर, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक

सनॅकस िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8007007797

2819 पंचवटी िधरज िदगंबर सोनवणे घर नं.-११, ए वग, वसंत अ पा. सुकेनकर 
लेन, नािशक

चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9175633885

2820 पंचवटी ध डीराम भगवान काटकर
शदे मळा,ल मी 
नगर,अमृतधाम,िहरावाडी,नािशक

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

2821 पंचवटी ुव दावन ठाकूर चंदा अपाटमट, दडोरी नाका,सहकार 
नगर,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763250051

2822 पंचवटी नंदा सुभाष थोरात ####### मु.पो. हस ळ,नािशक कटलरी िव ी हस ळ भाजी माकट 9011415421

2823 पंचवटी नंदा द ा य चौघुले घर नं.-४, पाडवी चाळ, फुले नगर, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888612274

2824 पंचवटी नंदा मंगेश पाटील #######
मायको हॉ पटल, शाळा मांक-५६ मागे, 
घर नं.-२, दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११

2825 पंचवटी नंदा िदलीप  मोरे ####### मखमलाबाद रोड मिरमाता मंिदर जवळ 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

भा भा ा मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9503615057

2826 पंचवटी नंदा मा ती नेहरे #######
अ -९५ हसोबावाडी दडोरी रोड जकात 
नाका हस ळ नािशक महारा   
४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9049641956
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2827 पंचवटी नंदा सूयभान वातुरे ####### घर नो सी न-१६५, दडोरी रोड, महाल मी 
नगर, हस ळ, नािशक.

िकरकोळ दडोरीरोड पाटाजवळ 9158569585

2828 पंचवटी नंदा सूयभान वातुरे ####### घर नं सी एन- १६५, दडोरी रोड, 
महाल मी नगर, हस ळ, नािशक.

िकराणा टोअर दडोरीरोड पाटाजवळ 9158569585

2829 पंचवटी नंदाबाई मुसा शदे
गाडगे महाराज पुलाजवळ, झोपडप ी, मरी 
माता मंिदर जवळ, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9457942183

2830 पंचवटी नंदाबाई मुसा शदे
गाडगे महाराज पुलाजवळ, झोपडप ी, मरी 
माता मंिदर जवळ, गणेशवाडी, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9457942183

2831 पंचवटी नंदाबाई बाबासाहेब खवणे मखमलाबाद रोड,हनुमान वाडी,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8806863746

2832 पंचवटी नंदु ब सीलाल कोचर िशतलादेवी मंिदर, अमरधाम रोड, जुना 
नािशक, कंुभारवाडा

आईस ीम िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158720339

2833 पंचवटी नंदलुाल  गो वद पाटोले
समथपाक,पुल ती 
हौ.सोसा.,िब.नं.१/१५,तारवालानगर,लामखे
ड़ेमळा

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9730154518

2834 पंचवटी नंदू येवन जाधव वडारवाडी,पेठ रोड,ल मण 
नगर,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888875697

2835 पंचवटी नंदू गोपीलाल शम ४४३०, राधा कृ णा मंिदर, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922201770

2836 पंचवटी नर सघ धम देवरे पेठ रोड,द  नगर,कॅनल रोड,नािशक फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7387462829

2837 पंचवटी नर नंदू घुले ####### बालाजी भुवन चाळ, नवनाथ नगर, 
पेठरोड, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9527236301

2838 पंचवटी नर द ा य शेलार #######
१३ वे देवी सो टाकले नगर नािशक 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9665180019

2839 पंचवटी नरेश शांताराम सूयवंशी गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक ल ी
शाळा 30 
याबाजुला,वाघाडीपुलाल

गत
9767828741

2840 पंचवटी नरेश लाशा इंगळे गणेशवाडी रोड,गाडगे महाराज 
पूल,मिरमाता मंिदर,नािशक

पान बीडी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822225149

2841 पंचवटी नमद गने नै लो  नो १५०, िश  ु प नगर्, िहरविद फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9881832276

2842 पंचवटी नमदा रामचं मोरे ####### मते ग ली, देशमुख ग ली, आडगाव, 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 7798776524

2843 पंचवटी नमदा अशोक खाडम ####### घर नं.-९३, एस.बी.आय. बँक मागे, 
एरंडवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011281535

2844 पंचवटी नमदाबाई माधव रोकडे #######
घर नो ३०६/०६९६ दडोरी रोड जैन मंिदर 
माघे हस ळ नािशक महारा  
४२२०००४

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7387639107

2845 पंचवटी निलनी नारायण भांगरे घर नं.-१०, औदुंबर नगर, अमृतधाम, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

86056988582845 पंचवटी निलनी नारायण भांगरे
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी
स.नं.3११

8605698858

2846 पंचवटी नलू नागेश गवारे ####### घर नं २, पेठरोड, पोलीस चौकी, फुलेनगर, 
िवज चौक, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8888610983

2847 पंचवटी नवनाथ मांगीलाल कांदळकर ####### मंगलमुत  आ त, नवीन आड गाव नाका, 
िवजयनगर, पंचवटी, नािशक.

पावभाजी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921181237

2848 पंचवटी नाजूक जोहर स यद ####### फुलेनगर, पेठरोड, पंचवटी, नािशक. भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8975698911

2849 पंचवटी नाना सुभाष काकड
िशवगंगा हौ सग,जुना जकात 
नका, हस ळ,मखमलाबाद रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

7066831568

2850 पंचवटी नानू काजी कंुभार
घर नं.-४४३४, मालेगाव थानक, 
पंचवटी, नािशक

इतर
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9881434234

2851 पंचवटी नामदेव रतन नरवाडे १३, िशवकृपा नगर, िहरावाडी, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9545481240

2852 पंचवटी नामदेव तुकाराम सोनार ####### घर नंबर.४२१६,गजानन चौक,कोमटी 
ग ली,पंचवटी,नािशक

वृतप  िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9650561223

2853 पंचवटी नामदेव सदािशव पवार #######
घर नंबर.४६१६,बुरकुले बंगला,पवार 
सदन, चचबन रोड,मालेगाव 
थानक,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8698027403

2854 पंचवटी नामदेव ध िडराम मोरे घर नंबर.४१८९,कालाराम 
मंिदर,पंचवटी,दि ण दरवाजा,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2855 पंचवटी नामदेव पंुडिलक काकड ####### जुना  चांदशी रोड, काकड मला, 
मखमलाबाद, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9822824566

2856 पंचवटी नारायण बाबुराव लासुरे ####### गु ारा रोड, पाटील सदन ४२१६, 
पंचवटी, नािशक

खा पदाथ िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9763842476

2857 पंचवटी नारायण राजाराम गद ####### म नंबर.११८८,वडार वाड़ी,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850297242

2858 पंचवटी नारायण मा तीराव डुकरे घर नंबर.४५८,िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8975547114

2859 पंचवटी नारायण राजाराम कापडाने गोसावी मशान भूमी, हनुमान मंिदर 
शेजारी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308485383

2860 पंचवटी नारायण अिनल मराठे ####### ित ा हौ सग सोसायटी, घर नं.-३९, 
कोणाक नगर, नािशक

फळ िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9766111100

2861 पंचवटी नारायण ल मण बाळसराफ िवशाल गाडन समोर, राऊत मळा, धा क 
फाटा, आ ा रोड, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9763993255

2862 पंचवटी िनता छगन वाठोरे ####### मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9011540729

2863 पंचवटी िनितन ं जा डगले ####### दडोरी रोड, हस ळ,कोळी वाडा,नािशक वृतप  िव ी हस ळ भाजी माकट 8421384469
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2864 पंचवटी िनितन िशवाजी मोराड़े ####### अिभषेक िवहार सोसा,गुलमोह 
नगर, दडोरीरोड, हस ळ,नािशक

कटलरी िव ी हस ळ भाजी माकट 7798831106

2865 पंचवटी िनितन सोमनाथ गुरव
घर नंबर.४२११,भोलादास चाळ,कालाराम 
मंिदर,पूव दरवाजा,नािशक

काळाराम मंिदर 8600128469

2866 पंचवटी िनतीन िकसन सोनवने घर नं. - ४५८३ ,गीते माग , गणेश वाडी , 
पंचवटी , नािशक

इतर मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9922131395

2867 पंचवटी िनतीन िभकाजी शदे #######
चारी नं.-६, शदे व ती, गंगापूर कॅनल, 
आडगाव, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9370291720

2868 पंचवटी िनतीन पंिडत पवार १२, हिरचरण सोसायटी, गणेशवाडी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881294012

2869 पंचवटी िनतीन वसंत िशरसाठ संगम हाउस,कृ ण नगर,नािशक सनॅकस िव ी टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

9150831418

2870 पंचवटी िनतीन सुकदेव शपे ####### िज ४, महा मा फुले नगर, मा ती मंिदर 
जवळ, पेठ रोड, नािशक.

चपल पेठरोड पाटाजवळ 9175758854

2871 पंचवटी िनमला संदीप डवले बी/३, हसोबा मंिदर 
जवळ,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी आठवणलॉ ससमोर, 
तपोवनरोड

9665337377

2872 पंचवटी िनमला द ू बडकुळे मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी 
रोड,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तू िव ी

हस ळ भाजी माकट 8007757021

2873 पंचवटी िनमला रावसाहेब आरबड ल मण नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689334608

2874 पंचवटी िनमला वा मक शेरताटे ####### बी-११, नटराज सोसायटी, नागचौक, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7709883339

2875 पंचवटी िनमला संदीप डवले ####### बी/३, हसोबा मंिदर 
जवळ,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

9665337377

2876 पंचवटी िनमला भगीरथ गायकवाड ####### घर नं.-१५१, मजूरवाडी सोसायटी, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

2877 पंचवटी िनमलाबाई अिवनाश इंगोले वैशाली नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9657325155
2878 पंचवटी िनमलाबाई रमेश मंगेशकर ####### फुलेनगर, पेठरोड, पंचवटी, नािशक. भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9766485749

2879 पंचवटी िनल सग ताप सग राजपूत
४२१६,क डेकर सदन,गजानन 
चौक,पंचवटी,नािशक

मसाले िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9657262601

2880 पंचवटी िनलेश ाने वर दे हाडकर नवीन आडगाव नाका, िवजय नगर 
कॉलनी, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9604841218

2881 पंचवटी िनलेश नाना कुमावत मेन रोड,मखमलाबाद रोड,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

992301412

2882 पंचवटी िनलेश अ ण झझाडे
भगवती नगर,िगरीराज कॉलनी, घर नं.-३५ 
ए ,िहरावाडी, पंचवटी,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9767514777

2883 पंचवटी िनलेश ल मण वदकर गजानन चौक, कोमटी लेन, पंचवटी पान बीडी िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8308912526

सहजीवन नगर, अमरधाम रोड, ा लॉ स याबाजूला 2884 पंचवटी िनलेश सुधाकर जाधव ####### सहजीवन नगर, अमरधाम रोड, 
गणेशवाडी, पंचवी, नािशक.

ना हीकाम ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011175984

2885 पंचवटी िनलेश कमलाकर भाले ४२२७,सरदार चो क,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9890715633

2886 पंचवटी िनलोफर जमील सैयद घर मांक . ३९८६ , जुना कंुभार वाडा , 
काजी गढ़ी , जुने नािशक , नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7709792607

2887 पंचवटी िनवृ ी पोपट आहेर #######
१८० अवधूत वाडी ओ प समाज मंिदर 
दडोरी रोड पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

अंडा भू जी दडोरीरोड पाटाजवळ 9527156920

2888 पंचवटी िनसार मोह मद अ ार घर न.-२६४६, मुलतान पुरा, जुने नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7578135392

2889 पंचवटी नीता युवराज केकाणे वंृदावन लाझा, घर नं.-३, साईसंदेश चौक, 
हस ळ लक रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9822388275

2890 पंचवटी नीता िदलीप जाधव ####### दडोरी रोड, बु  िवहार, स ाट नगर, 
पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9527441084

2891 पंचवटी नेहा चं शेखर जाधव ####### ४१६९, गग चाळ, सरदार चौक, पंचवटी, 
नािशक

खेळणी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7709744585

2892 पंचवटी नैनाली जितन दाणी घर नंबर.७,एरंडवाड़ी,पेठ 
फाटा,पंचवटी,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7775853440

2893 पंचवटी नौशाद इ ाहीम खुरेशी #######
पोळीचे चौक ३२७५ नो २ काझी पुरा चाचा 
कॉ पले जुने नािशक नािशक महारा  
४२२००१

सुके ब बील
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

7276505096

2894 पंचवटी पंिडत गणपत फसाले जुनी िवटभटटी,मरीमाता मंिदर 
जवळ,गणेश वाड़ी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9021494930

2895 पंचवटी पंिडत चावदस मेढे वा मकीनगर वाघाडी,मजूरवाडी सोसा,घ. 
नं.३२,सेवाकंुज,पंचवटी.

जुस िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8857042599

2896 पंचवटी प ा कृ णा मानके ####### मानके चाळ, नवनाथ नगर, दगु  चौक, पेठ 
रोड, नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9960327673

2897 पंचवटी परमे वर कडूबा जाधव #######
काळाराम मंिदर जवळ, पुव दरवाजा, 
४२११, साईराम हॉटेल, िढकले सदन, 
नािशक.

भाजीपाला काळाराम मंदीर 9850316260

2898 पंचवटी पराग पोपटराव बागुल ####### मा ती मंिदरा शेजारी,आदश 
नगर,रामवाडी,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9923925225

2899 पंचवटी परीघा नवनाथ गवळी #######
४६, िव ल वाडी, मंगेशकर रोड, 
का बलातील, मंुबई, महारा -४०००२६.

ना ता पेडरोड पाटाजवळ 9869379861

2900 पंचवटी पम राम िकसनाराम गोसाईवाल िनसग नगर,नांदरू नाका,नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

नांदरुगावांत 
समाजमंिदराजवळ

9860637042

2901 पंचवटी प लवी रव िशरसाठ घर नं.-२३९७, भुसे वाडा, बुधवार पेठ, 
नािशक

कॉ मेिटक िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8698703734
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2902 पंचवटी पवन रव खारे ####### घर नं.-१, रामश ती, सोसायटी, पाथरवट 
लेन, िसतागुफा, नािशक

सनॅकस िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9552382066

2903 पंचवटी पवन कुमार सग
४५९८/५,बायजाबाई 
छावणी,रामवाडी,पंचवटी,नािशक

टोपी, गोगल, प े 
िव ी

अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

8975419439

2904 पंचवटी पवन गणेश रोकडे शम  सोिमल, इं कंुड, पंचवटी, नािशक बॅग व पस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8796918114

2905 पंचवटी पांडुरंग दादा कालेकर ####### राजदतू नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9881767571

2906 पंचवटी पांडुरंग भाऊ शदे व े वरी नगर,फाटा जवळ,मेरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9860796793

2907 पंचवटी पावताबाई गब च हाण ####### ११,भावसा सोसायटी, दडोरी रोड,गोर  
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

7385721572

2908 पंचवटी पावताबाई िहरालाल जाधव ####### मु.पो. हस ळ,नािशक इतर हस ळ भाजी माकट 8308521073
2909 पंचवटी पावताबाई रामचं ा सा ते फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604373758

2910 पंचवटी पंुडिलक नागो खैरनार सुखदेव अपाटमट,बी.१५,द  नगर,पेठ 
रोड,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9767320789

2911 पंचवटी पंुडिलक नथू आहेर झोपडप ी, द  नगर, पेठ रोड, नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9637511542

2912 पंचवटी पंुडिलक ल मण खैरे
म नंबर.२,ल मण अपा.,गणेश 

वाड़ी,पंचवटी,नािशक
फुल िव ी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8888315986

2913 पंचवटी पंुडिलक सुपडू पाटील
सहजीवन नगर, गणेशवाडी, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9881441301

2914 पंचवटी पुनु सघ मुि लाल बघेल चचबन, रामवाडी, पंचवटी, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888798620

2915 पंचवटी पु पा संदीप शेवाळे ####### राहुल वाडी , पेठ रोड , पंचवटी , नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7756971777

2916 पंचवटी पु पा कािशनाथ शदे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 7588553981

2917 पंचवटी पु पा केशव बनसोडे शनी चौक, भ ड ग ली, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7507282725

2918 पंचवटी पु पा िदलीप मोरकर ####### नाग चौक,साईं मंिदरा मागे,जोशी 
वाडा,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822095335

2919 पंचवटी पु पा भाऊसाहेब आिहरे ####### राहुल वाडी, पेठरोड, पंचवटी, नािशक, 
महारा -४२२००३.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9096666200

2920 पंचवटी पूजा भगवान कानकाटे घर नं.-२३, पाडवी चाळ, फुले नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9225145202

2921 पंचवटी पृ वीराज साबुलाल सोलंकी ####### मधुबन कॉलोनी,ल मी िनवास,गणपती 
मंिदर,पेठ रोड,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822859726

2922 पंचवटी पोपट देवराम गायकवाड हनुमान नगर, पपळगाव, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767022949

2923 पंचवटी पोपट लहानू लीलके
िहरावाडी, मारोती मंिदर जवळ, पंचवटी, 

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 

95279843952923 पंचवटी पोपट लहानू लीलके
िहरावाडी, मारोती मंिदर जवळ, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9527984395

2924 पंचवटी काश  संतोष कोरे गजवकनगर पेठरोड पंचवटी फा ट फुड िव ी कॅ सर हॉ पटलजवळ 8278916910

2925 पंचवटी काश मान सग ा हणे #######
आडगाव, मातंग ग ली बस तंड जवळ, 
नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9637058478

2926 पंचवटी काश रामनाथ धादवड १८६, कोळीवाडा, गणेश चौक, दडोरी 
रोड, हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

2927 पंचवटी काश पांडुरंग शदे ४२००/२, ना ही ग ली,नािशक फळ िव ी राम मंिदर रोड

2928 पंचवटी काश आबाजी आिहरे
नवीन आडगाव नाका,िवजय नगर 
कॉलनी, वामी समथ मंिदर जवळ

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7774817589

2929 पंचवटी काश भाकर गायकवाड क तुरी गंध, घर नं.-११, शांत नगर, 
हस ळ, नािशक

इतर वरवंडीकडे जाणारा र ता 8275691318

2930 पंचवटी काश दावीद जाधव ७, ल मण नगर, वडारवाडी, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

सनॅकस िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921930107

2931 पंचवटी काश तोतराम आिहरे ####### हाउस नो ३, पु षो म पाक, आ गओन, 
वामी समथ नगर, नािशक.

चपल दडोरीरोड पाटाजवळ 8805685428

2932 पंचवटी काश पंुडिलक पाळदे #######
भैरवनगर, जुना सैखेडा रोड, जेल रोड, 
नािशक.

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9623888035

2933 पंचवटी काश ध डू महाजन पेठ फाटा, टेट बँक 
मागे,एरंडवाडी,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881886708

2934 पंचवटी काश नथू आिहरे ####### संजय नगर,पा याची टाकी,पंचवटी,नािशक इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9270971220

2935 पंचवटी णव रमेशचं इशी सुतार ग ली,पो ट ऑिफस 
समोर,आडगाव,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

आडगांव होळी चौक 9763809578

2936 पंचवटी ितक संतराम काळे #######
१२ अ हरीमंगल सोसायटी कथे गाली 
नािशक पुन रोड ारका नािशक ारका 
कॉनर नािशक महारा  ४२२०११

का लाय दडोरीरोड पाटाजवळ 8605256335

2937 पंचवटी ितभा रामलाल राजपूत #######
हर नो ३०६/६८ दडोरी रोड वडजे ग ली 
हस ळ नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9370980747

2938 पंचवटी ती ा भूप िदवे घर नं.-२०२, िस ी टॉवर, इं कंुड समोर, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011244415

2939 पंचवटी दीप बापू जोशी
१०, घनशाम अ पा. बीडी कामगार 
वसाहत, अमृतधाम, नािशक

फा ट फुड िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

2940 पंचवटी दीप अ ण काजळे रो. हाउस न.-७, युगलकंुज सोसायटी, जेल 
रोड, नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9404048531

103



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण
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मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

2941 पंचवटी भाकर जयवंत सोनवणे 1,2/19 मेरी कॉलनी दडोरी रोड पंचवटी भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9372524968

2942 पंचवटी भाकर आबा डगळे ####### संजय नगर, आर.पी. िव ालय, हनुमान 
मंिदर मागे, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158804804

2943 पंचवटी भाकर िशवराम नेरकर घर नं.-२, रोिहणी नगर, यशोदा अ पा. 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767487260

2944 पंचवटी भाकर बाबूलाल नेरकर एन-५३-ए/एच-२/३९/६,उ म 
नगर,िसडको,नािशक

पान बीडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8805877255

2945 पंचवटी भाकर सुकदेव पाटील ####### फळात नं १४, िशवश ती िब ड ग, 
महाल मी नगर, आडगाव, नािशक.

चहा आंडगांव होळी चौक 9561694441

2946 पंचवटी िमला संतोष भोजने ####### नाग चौक,जोशी वाडा,पंचवटी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

2947 पंचवटी िमला अिनल टमटमकर ####### मंजुळाबाई चाळ,गजानन चो क,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604117384

2948 पंचवटी िमला हिरचं वाघ
घर नं.-१६, वग-२, िशवदशन अ पा. उदय 
कॉलनी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9822943602

2949 पंचवटी िमला मच जोरे ####### घर नो १६४४, बालाजी कोठ, भांदेबाजार, 
गग वाडा, नािशक.

चपल पेडरोड पाटाजवळ 7276744848

2950 पंचवटी िमला वसंत सोनवणे ####### स-१८, बाबा चं ागे वाडा, मधली होळी, 
नािशक.

कटलरी आडगांव होळी चौक 9665105310

2951 पंचवटी मोद बाजीराव ग घर नं.-१७, सुशीला अ पा. शनी चौक, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 9890288524

2952 पंचवटी मोद ाने वर लोहार ####### ४१५६, नािकले वाडा, आसराची वेस, खैरे 
ग ली, नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850201218

2953 पंचवटी मोद िव वनाथ सोनवने
४६१६,विश ट अपाटमट,मालेगाव थानक 
,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9830154740

2954 पंचवटी हाद गंगाराम गुणवंत ####### ३७०७,भोई ग ली,सावरकर चौक,जुने 
नािशक

म छी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9527773451

2955 पंचवटी हाद ` जयराम
घर नं.-१५, कोमल अ पा.  वामी 
िववेकानंद नगर, जयभवानी रोड, नािशक

कपडे िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9405312565

2956 पंचवटी िवण नामदेव ठाकरे घर नं.-३६६६, भोई ग ली, जुना कथडा, 
जुने नािशक

म छी िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9850924338

2957 पंचवटी िवण िशवलाल जापती
गोर  
नगर,चं गंगा.२७,आर.टी.ओ.कॉनर,मेरी,ना
िशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 7776862376

2958 पंचवटी िव िन ुि अहेर्
अ बे कर् आव  योजन कोिलवद ग थ  
िहरविद

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822532095

2959 पंचवटी वीण रघुनाथ पगारे
लॉट नं.- १४ गणेशनगर , पवारमळा , 

आर. टी.ओ. ऑिफसजवळ , पेठरोड , फळ िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 9767756076

मखमलाबाद वाघाडीपुल

2960 पंचवटी वीण लोटन मराठे #######
घर नो १२३ गा वंकर नगर मेरी 
मखमलाबाद नािशक नािशक मेरी कॉलोनी 
महारा  ४२२००४

भाजीपाल
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9730995534

2961 पंचवटी वीण गणपतराव कानडे ####### िबडी कामगार नगर, हाउस नं १३७, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

भेळपुरी अमृतधाम 9270121636

2962 पंचवटी वीण हिरभाऊ को हे ####### मंगलमुत  रो हाउस नं २, ओमकार नगर, 
िकशोर सूयवंशी रोड, नािशक-४.

कपडे िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9923384599

2963 पंचवटी वीण आसाराम गुजरे ####### ५, पोकार सिरता सो.सा, िरलायस पे ोल 
पंप जवळ, दडोरी रोड, नािशक.

चपल िकशोर सुयवंशी माग 9325672482

2964 पंचवटी वीण रंगनाथ ढाकणे ####### द नगर, केनल शेजारी, पेठरोड, पंचवटी, 
नािशक.

दधु पेठरोड पाटाजवळ 7875880854

2965 पंचवटी वीन िदगंबर वनमाळी ####### िव वभारती,टाकली रोड, ारका,नािशक िसजनल व तू िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9975938534

2966 पंचवटी वीन ीकृ ण बोह ड़े ####### घर नंबर.३१३२,नानावली,संभाजी 
चौक,नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9421376219

2967 पंचवटी वीन िशवाजीराव मंुढे मु.पो.मखमलाबाद गाव,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

7798775102

2968 पंचवटी शांत यशवंत च हाण ####### हनुमान वाड़ी,तारडे चाळ,पंचवटी,नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9850732904

2969 पंचवटी शांत कच सावळकर ९२६, धनगर ग ली, सै यद प ी रोड, 
आडगाव, नािशक

िसजनल व तू िव ी आडगांव होळी चौक 9527222565

2970 पंचवटी शांत ंबक वाघ
घर नं.-४२६५, काळाराम मंिदर पूव 
दरवाजा, शांताबाई आखाडा, पंचवटी, 
नािशक

बॅग व पस िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9158278922

2971 पंचवटी साद शुभाष पवार ####### कृ णा रो हाउस, र म नं १३, मोरवाडी रोड, 
िस हा त नगर, िसडको, नािशक.

ना ता दडोरीरोड पाटाजवळ 8793134585

2972 पंचवटी ि यांका शांताराम सोनवणे #######
मायको कूल जवळ, हाउस नो १, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक.

फुल
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9604117842

2973 पंचवटी े हंस नबा खलाने एम.१७, पेठ रोड, फुले नगर, नािशक फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7774818511

2974 पंचवटी ोभाकार कळू पवार #######
ग ली नो १११९ ि मूत  नगर िवजय िकरण 
जवळ दडोरी रोड पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9922072421

2975 पंचवटी िफरोज सगीर खािटक १५२,जयंतीलाल पटेल,अवधूत 
वाडी, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9604062959

2976 पंचवटी िफरोज हसन खान सरदार चौक, काळाराम मंिदर, नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7030735687

2977 पंचवटी फुल सग बारेलाल इटोिरया ####### ५६, गु देव नगर, बाळापुर नाका, जुना 
शहर, अकोला, महारा -४४४००२.

वेलरी पेडरोड पाटाजवळ 9689336759

2978 पंचवटी फुलाबाई कच पवार राहुल वाडी,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9226839245
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2979 पंचवटी बंडू मधुकर गायकवाड फुले नगर,पंचवटी,नािशक फा ट फुड िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9595336815

2980 पंचवटी बनारसी ि वेणी गु ता राधे अ पा.-५, द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9422266657

2981 पंचवटी ब सीलाल जय सग परदेशी घर नंबर.११३,एरंडवाडी,पेठ 
फाटा,पंचवटी,नािशक

ल ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7387462895

2982 पंचवटी बबन दलुचंद डामरे
बी-१२,सुखदेव 
अपा.सुदशनकॉलनीरोड,पेठरोड,द नगर,पं
चवटी,नािशक

पान बीडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9975338446

2983 पंचवटी बबनराव दशरथ सोनवने ांती नगर,मखमलाबाद रोड,माने 
चाळ,नािशक

िमठाई जलेबी फाफडा पेडरोड पाटाजवळ 9595563305

2984 पंचवटी बिबता कैलास शादलु वामी िववेकानंद नगर,पेठ रोड,नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9623269599

2985 पंचवटी बिबता पांडुरंग तेलंग भोलादास चाळ, काळाराम मंिदर समोर, 
पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी काळाराम मंिदर 9421565515

2986 पंचवटी बिबता देिवदास वाबले ####### हनुमान वाड़ी,िद ती अपारमट,घर 
नंबर.३,पंचवटी,नािशक

िसजनल व तू िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7038312182

2987 पंचवटी बिबताबाई संजू पारधे घर नं.-५०, पेठ रोड, अंिबका नगर, 
पंचवटी, नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9764115596

2988 पंचवटी बापू गंजमल ढोले #######
िस र फाटा, नािशकरोड भाजी माकट, जुने 
मनपा हॉ पटल जवळ, नािशक रोड, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9881501437

2989 पंचवटी बापू ावण डावरे संजय नगर,बी-२१,पा या या टाकी 
जवळ,नािशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9765724025

2990 पंचवटी बाबर साहेबराव सावंत पेठ रोड, फुले नगर, घर नं.-एफएफ-८, 
पंचवटी, नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8806055399

2991 पंचवटी बाबा राजू सावंत फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9096721697

2992 पंचवटी बाबाजी केदागीर गोसावी घर नंबर.५, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी. आईस ीम िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9226040431

2993 पंचवटी बाबुराव ल मण बागुल ####### पेठरोड, पंचवटी, राहुल वाडी, नािशक. भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9657198627

2994 पंचवटी बाबू करीम पठाण #######
जय म हार नगर उमंग हॉटेल जवळ 
मखमलाबाद नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9011459511

2995 पंचवटी बाली सुिनल मोराडे ####### घर नंबर.५५८, दडोरी रोड,मोराडे 
मळा, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9767672535

2996 पंचवटी बालू िव वनाथ मते मु.पो.आडगाव,महाल मी 
चौक,म.ण.पा.गाडन समोर,नािशक

सनॅकस िव ी आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

95952731565

2997 पंचवटी बालू वामन इ ते दडोरी रोड,मायको दवाखा या मागे,राजदतू 
नगर,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8087500737

2998 पंचवटी बाळासाहेब तुकाराम राजोळे ####### याट नंबर.५,िदप योत अपाटमट,हनुमान 
वाडी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

8408947374

2999 पंचवटी बाळासाहेब यशवंत कापसे ####### मते ग ली, आडगाव, नािशक इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9970202519

शाळा 30 
3000 पंचवटी बाळू नबा सदाफुले गोदावरी नगर,गणेश वाडी,पंचवटी,नािशक चहा िव ी

शाळा 30 
याबाजुला,वाघाडीपुलाल

गत
9689997132

3001 पंचवटी बाळू नबा सदाफुले गोदावरी नगर,गणेश वाडी,पंचवटी,नािशक चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689997132

3002 पंचवटी बाळू द ु लहांगे हनुमान वाडी,नागरे माळा,पंचवटी,नािशक खा पदाथ िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9623927899

3003 पंचवटी बाळू नामदेव गंुजाळ #######
घर नो ११६ व े वरी नगर कॅनल दडोरी 
रोड जवळ नािशक मेरी कॉलोनी नािशक 
महारा  ४२२००४

भाजीपाला
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9561796687

3004 पंचवटी बाळू धम केदारे ####### िवखारणी रोड, तळेगाव रोही, तळेगाव ई, 
नािशक, महारा -४२३१०४.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9665332177

3005 पंचवटी बाळू मधुकर खंदारे ####### घर नं ४३९८, राजवाडा, िनमाणी बस टोप 
जवळ, पंचवटी, नािशक.

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 9637350792

3006 पंचवटी िबजला भीमराव धा क हमाल लॉट, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8308907145

3007 पंचवटी िबजालाबाई िव णू पवार #######
घर नो ४३०/२ चा बर ग ली म=न रोड 
नािशक आडगाव नािशक महारा  
४२२००३

चापल आडगांव होळी चौक 9822803630

3008 पंचवटी िबरी ठाकर जामकर ग ड वाडी, फुले नगर, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763369218

3009 पंचवटी बृजेश कुमार गु ता ####### राम तहल, गु ता, मादेपूर, अ ेठ, 
आजमगढ, उ र देश-२७६१४२.

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 7385739010

3010 पंचवटी बेगम खाजा सै यद मराठी शाळे मागे, भानुवंशे मळा, नािशक भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9527189252

3011 पंचवटी बेबी परशराम ीखंडे #######
ीखंडे चाळ, जुने मारोती मंिदर, 

हनुमानवाडी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9011435631

3012 पंचवटी बेबी राधेशाम गु ता व े वरी नगर,पाटा जवळ, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3013 पंचवटी बेबी उ म धो े ####### पेठ रोड, शनी मंिदर जवळ, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850164985

3014 पंचवटी बेबी सुरेश कोरडे ####### फुले नगर,पेठ रोड,नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890445013

3015 पंचवटी बेबी नारायण जाधव घर नं.-१८१, अवधूत वाडी, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822422918

3016 पंचवटी बेबी कैलास गाडे एसएन-४९३/९, ीराम नगर, नािशक चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9373883959

3017 पंचवटी बेबी नाना जाधव फुलेनगर, मनीताई कडक िनवास 
शेजारी,पेठरोड,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 9049621453
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3018 पंचवटी बेबी कािशनाथ गांगुड ####### तीन पुत याजवळ, पेठरोड, घर नं १८, 
पंचवटी, नािशक, महारा -४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8888610983

3019 पंचवटी बेबी तानाजी जाधव #######
िबडी कामगार नगर, घर नो ३८३, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9922159277

3020 पंचवटी बेबीताई अमृता जगताप तेज वनी सोसायटी, म नंबर.२,द  
नगर,पेठ रोड,नािशक

क बडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9325318707

3021 पंचवटी बेबीताई चं कांत िवसपुते घर नं.-४६१०, गणेश चौक, ांती नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3022 पंचवटी बेबीताई भा कर शादलु जय भवानी रोड, जाचक मळा, नािशक 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7743882447

3023 पंचवटी बेबीबाई बाळू काकड ####### काकड मला म मालाबाद गाव नािशक 
महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9975202060

3024 पंचवटी ि जमोहन ल लोमाल वम म ढे लेन, पंछारी वाडा, शनी चौक, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8957551581

3025 पंचवटी भगवान जय सग शम १२७९, नाटकर लेन, काळाराम मंिदर, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9028169725

3026 पंचवटी भगवान नारायण भरड ####### ३४७/११, १२ ाने वर सोसा, कोणाक 
नगर, आडगाव िशवार, नािशक.

गेरेज कोणाकनगर 9422760895

3027 पंचवटी भगवान हिर वीर मायको दवाखा या जवळ पेठ रोड पंचवटी 
नािशक ३

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9665309518

3028 पंचवटी भगवान उ म शेणगे ####### वैशाली नगर, लॉट नो२१४, पेठरोड, 
पंचवटी, नािशक-३.

फळ पेडरोड पाटाजवळ 9545086629

3029 पंचवटी भगवान पांडुरंग सोनावणे ####### आ पाली, द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9637945417

3030 पंचवटी भटाबाई बळवंत सूयवंशी नथूअिहरे झोपडप ी, रिविकरण 
बंगलामागे, पेठरोड, द नगर, पंचवटी.

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3031 पंचवटी भरत सतीशचं चांदवडकर धनल मी टॉवर, लामखेडे मळा, दडोरी 
रोड, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9665801629

3032 पंचवटी भवानी सह िशव सह च डावत
वागत वीट, टेट बँक मागे, पंचवटी, 

नािशक
आईस ीम िव ी

अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9762262829

3033 पंचवटी भाऊसाहेब दामू वाडीले ####### दडोरी रोड,व े वरी नगर,पाटा  
जवळ,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 98604344702

3034 पंचवटी भागाबाई मधुकर सोळसे ####### नवनाथ नगर, जनाबाई चाळ, शनी मंिदर 
मागे, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9552616907

3035 पंचवटी भागाबाई नथु को हे द  नगर, कोठुळे सदन, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8983468457

3036 पंचवटी भागीरथ राजाराम िशरसाठ ####### लॉट नं.-२५, यू द  नगर, पेठ रोड, 
नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9552724843

3037 पंचवटी भागुबाई सतीश बंगाली ####### फुले नगर, शेषराव मंिदर जवळ, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

शनी मंिदर,वडारवाडी,पेठ 3038 पंचवटी भामाबाई दगु दास माने ####### शनी मंिदर,वडारवाडी,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8308130663

3039 पंचवटी भामाबाई हरी  बोके ####### १५८ िमक नगर गंजमाळ नािशक 
महारा  ४२२००१

फुल दडोरीरोड पाटाजवळ 9822041963

3040 पंचवटी भारत ल मण उगले 811 राजदतुनगर, िदड री रोड,पंचवटी कपडे िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9922584931

3041 पंचवटी भारत ल मण उगले ####### ८११, राजदतू नगर, दडोरी रोड, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922584931

3042 पंचवटी भारताबाई  मोहन आहेर ####### कािलका नगर,मायको दवाखाना 
मागे, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8888517528

3043 पंचवटी भारती बाबाजी पाटील ####### िहरावाडी,िशवकृपा नगर,पंचवटी,नािशक चहा िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

8180887811

3044 पंचवटी भारती केशव खंडारे
िशवकृपा अपाट, लॉट 
नं.७,पु पकनगर,बोरगडरोड, हस ळ,नािश
क

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8888088953

3045 पंचवटी भारती केशव खंडारे िशवकृपा अप . 7 बोरगड भाजीपाला िव ी िकशोरसुयवंशी माग 8888088953
3046 पंचवटी भारती कमलेश वसानी फुले नगर, पेठ रोड, नािशक कटलरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8551918345

3047 पंचवटी भारती र व वाडेकर ४३७५,गजानन चौक,कोमटी 
ग ली,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767950034

3048 पंचवटी भारती िव वनाथ कवटे इं कंुड,अशोक थेटर पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3049 पंचवटी भारती र व वाडेकर 4375, गजानन चौक, कोमटी ग ली 
पंचवटी

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767950034

3050 पंचवटी भारती संजय िनकम
शांताबाई अखाडा काळाराम मंिदर शेजारी 
घर मांक ४२६५ पंचवटी नािशक

इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

??????????

3051 पंचवटी भारती अिनल यवहारे िहरावाडी,कमल नगर,पंचवटी,नािशक कॉ मेिटक िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9273756891

3052 पंचवटी भारती र व जाधव ####### फुले नगर,पेठ रोड,पोलीस चौकी 
समोर,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9922062397

3053 पंचवटी भारती शिशकांत रानमाळे गणेश चौक, ांती नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9527882062

3054 पंचवटी भारती देिवदास अ हट
जुनाकथडा, िशवाजीचौक, 
जुनेनािशक,रोहीतदास मंगलकाय लयामागे

इतर पेडरोड पाटाजवळ 8149547477

3055 पंचवटी भारती पांडुरंग उदावंत ####### लॉट नं २३, उदयनगर, सानप डेयरी, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक.

कटलरी पेडरोड पाटाजवळ 9921694932
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3056 पंचवटी भारती द ा य ग ड ####### राजवाडा, जंगम चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3057 पंचवटी भालचं ल मण राणे ी योगे वर,िशवाजी नगर, हस ळ,नािशक इतर हस ळ भाजी माकट 9881644175

3058 पंचवटी भा कर चंदू पाडवी घर नंबर.४,देवी वाघे वरी 
सोसायटी,मेहेरधाम रोड,पेठ रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8007046444

3059 पंचवटी भा कर ावण च हाण ####### इंगळे चाळ, हनुमानवाडी, पंचवटी, नािशक फळ िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9689466701

3060 पंचवटी भा कर महादेव पवार ४५१५,३३.शेरेमला,गणेश वाडी,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7741060194

3061 पंचवटी भा कर कािशनाथ थोरात #######
वाघाडी तालीम जवळ, सांगळे मळा, 
काळाराम मंिदर दि ण दरवाजा, पंचवटी, 
नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9767770773

3062 पंचवटी भा कर िशवदास बडगुजर ####### एन-४२/सीसी-२/३०/६, ि मूत  चौक, 
िसडको, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9209308255

3063 पंचवटी भा कर ब सीलाल अिहरे #######
१५,अ ज यनारायणसोसा. 
िकशोरनगर,बजाजमागे,गजपंथ थानक हस

ळ
चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9764195111

3064 पंचवटी भा कर सुकदेव काकड़ राम नगर,मोरे मला,हनुमान 
वाड़ी,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9822593351

3065 पंचवटी भा कर मुरलीधर सानप ####### पपरखेड नािशक महारा  ४२४१०९ भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9623288196

3066 पंचवटी भा कर पोपट सूयवंशी ####### घर नं-४६१०, भा यल मी िनवास, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9881002813

3067 पंचवटी भा कर उ म राजवंशी ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9689098627

3068 पंचवटी िभका कथु रामोळे ####### िशवकृपा नगर, िहरावाडी, नािशक सनॅकस िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9623287893

3069 पंचवटी िभकाजी मुरलीधर खेलूकर घर नं.-४३३४, िशवाजी चौक, िसतागुफा 
रोड, नािशक

पान बीडी िव ी िसतागुफा रोड 9637595385

3070 पंचवटी िभकूबाई उ म शदे ####### मु.पो. हस ळ,उफाडे ग ली,नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9552260223

3071 पंचवटी िभवबाई वामन बकुरे म नंबर.२६,फुले नगर,पंचवटी,नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 8605720001

3072 पंचवटी भीमराव सावजी गावली #######
लॉट नो १२ भात नगर बे हद पा याची 

टाकी मागे पावती नगर हस ळ नािशक 
महारा  ४२२००४

चैनीस हस ळ भाजी माकट 9881808733

3073 पंचवटी भीमाबाई राजू माळी ####### पेठ रोड,पाटा जवळ,शाहू नगर फुल िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9372201622

3074 पंचवटी भूषण मधुकर गायकवाड ####### राहुल एस.टी.डी. मागे, दडोरी नाका, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9673027503

3075 पंचवटी भूषण किपल चौधरी रामकंुड रे इं कंुड रोड, नािशक बॅग व पस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3076 पंचवटी भूषण राज चौधरी ####### िहरावाडी, कमाल नगर, िवमल अपात,घर 
नंबर.९ नािशक

फा ट फुड िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

80070666803076 पंचवटी भूषण राज चौधरी #######
नंबर.९ नािशक

फा ट फुड िव ी
स.नं.3११

8007066680

3077 पंचवटी भूषण नंदू गायकवाड ४५३५,िगते माग,गणेश वाडी पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921207886

3078 पंचवटी भूषण चेतन सूयवंशी ####### िशवकृपा नगर,िहरावाडी,पंचवटी,निशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9652381449

3079 पंचवटी भोलेनाथ िमची ध गडे ####### संजय नगर,मंजूर वाडी,नािशक आईस ीम िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9765360797

3080 पंचवटी मंगल बाळासाहेब फापाळे
.नं.१४,ल मी नारायण 

अपाटमट,लामखेडे मळा,तारवाला नगर 
मागे, दडोरी रोड,पंचवटी

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9823320343

3081 पंचवटी मंगल िशवाजी काकड जुने नािशक रोड,मखमलाबाद,माळी मंगल 
काय लय जवळ

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9552675888

3082 पंचवटी मंगल नवनाथ पांडे गोदावरी झोपडप ी, गाडगे महाराज पूल 
जवळ, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8956033039

3083 पंचवटी मंगल संजय पाथरे ३३, सािव ीबाई नगर, अमृतधाम, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922189128

3084 पंचवटी मंगल सुनील चौगले #######
पेठ रोड महाराणा ताप नगर सोनार ग ली 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8625054025

3085 पंचवटी मंगल संजय ठाकरे संजय नगर, आर.पी. िव ालय समोर, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9595731755

3086 पंचवटी मंगलबाई िनवृ ी च हाण
घर नं.-६०, द  नगर झोपडप ी, पेठ रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

7756974990

3087 पंचवटी मंगला बाळू मोराडे मु काम हस ळ,द  मंिदर मागे,नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3088 पंचवटी मंगला अशोक मोरे ####### गु राज अ पा. हस ळ, नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9011826404

3089 पंचवटी मंगला िवजय गोवधने
काळाराम मंिदर,घर नंबर.४२३३,िद ीत 
वाडा,शबरी लेन,पंचवटी

फुल िव ी काळाराम मंिदर 9921118771

3090 पंचवटी मंगला चं कांत भवार राहुलवाडी, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8421346345
3091 पंचवटी मंगला ल मण ल ढे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9623003990

3092 पंचवटी मंगला कैलास यंदे ####### रामकृपा अ पा. सुकेणकर लेन, पंचवटी, 
नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767439123

3093 पंचवटी मंगला द ू कडलग ####### दडोरी रोड, मायको दवाखाना मागे, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8888312352

3094 पंचवटी मंगला हिरचं शदे ####### घर नो २२६, दडोरी रोड, संभाजी चौक, 
हस ळ, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 8975454373
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3095 पंचवटी मंगलाबाई पांडुरंग शदे २३,लीलावती हॉ पटल मागे, िव ा नगर, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3096 पंचवटी मंगलाबाई िदलीप मुतडक ांती नगर, इंगळे चाळ, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9595587567

3097 पंचवटी मंगेश उ म लभडे ####### गंगापूर कॅनाल चारी नं.-७, आडगाव, 
नािशक

इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9767796985

3098 पंचवटी मंजुदेवी भोले वर शाहा ####### नवनाथ नगर, पंचवटी, नािशक फळ िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

8551982705

3099 पंचवटी मंजुळा कैलाश सोनावणे मायको हॉ पटल जवळ, दडोरी 
रोड,नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8975413249

3100 पंचवटी मंजुळाबाई भा कर िनकम राजदतू झोपडप ी,कािलका नगर, दडोरी 
रोड,नािशक

िदवे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3101 पंचवटी मंदा िनवृ ी डोके #######
घर न.-२९, अमृतगंगा नगर, राजपात 
कॉलनी, मखमलाबाद नाका, पंचवटी, 
नािशक

फुल िव ी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9922270418

3102 पंचवटी मंदा िदनकर जाधव नवनाथ नगर, पेठ रोड, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 9975513699

3103 पंचवटी मंदा िदपक तायडे ####### अवधूत वाड़ी, दडोरी रोड,हौ सग 
बोड,पंचवटी,नािशक

दडोरीरोड पाटाजवळ 9922626750

3104 पंचवटी मंदा बालि ण साळंुके #######
मा ती मंिदर जवळ, नलगे चाळ, तलेनगर, 
पंचवटी, नािशक.

डोसा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8530703542

3105 पंचवटी मंदा िकरण केदारे ####### ४३९८, जंगम चौक, राजवाडा, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850200774

3106 पंचवटी मंदािकनी अशोक कदम ####### ल मी नारायण, ांती नगर,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8075583511

3107 पंचवटी मंदािकनी शंकरराव गोवधने #######
२६/२७, कृ णा कमाल िनवास, अिभिजत 
नगर, िहरावाडी, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822232721

3108 पंचवटी मंदाबाई मोहन भुजबळ राहुल वाडी,रिविकरण बंगला,पेठ 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888302087

3109 पंचवटी मंदाबाई रमेश शेवरे ####### फुले नगर, पोलीस चौकी, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763031139

3110 पंचवटी मंदोदरी सदािशव िनकम ####### िनमानी बस थानक समोर,जंगम 
चौक,राजवाडा,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3111 पंचवटी मकसूद बाबा अ ार एन/३/५/९/१५, द  चौक, नािशक साद ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888611829

3112 पंचवटी मच सुखदेव पगार ####### स गु  कृपा िनवास, तमले िब ड ग, गेरस 
रोड, शा ी कोलोनी, ठाणे.

अंदाभूज ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8928805428

3113 पंचवटी मच लालू सांगळे ####### मु.पो. धारगाव, वैतरणा, इगतपुरी, नािशक. भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8691964045

3114 पंचवटी म छ दामोदर चांगले लॉट न.-३७, महाल मी नगर, 
मखमलाबाद रोड, नािशक

चहा िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9975271398

संभाजी चौक, मते ग ली, आडगाव, 3115 पंचवटी मथुराबाई िनवृ ी मते ####### संभाजी चौक, मते ग ली, आडगाव, 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 988182545

3116 पंचवटी मदन पोपटराव हळदे #######
हळदे व ती, मेिडकल कॉलेज जवळ, 
आडगाव, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9823678289

3117 पंचवटी मदन मात दराव काशीद #######
घर नो ३७८०/ए/६४, बोहरी म जद 
जवळ, िशवनेरी चौक, जुना नािशक, 
नािशक.

शगा काकडी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9373619577

3118 पंचवटी मधुकर िव णू वडजे वडजे मळा, दडोरी रोड,नािशक इतर हस ळ भाजी माकट 7798771138

3119 पंचवटी मधुकर धम अमृतकर ####### नवनाथ नगर,अमृतकर 
चाळ,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9975332467

3120 पंचवटी मधुकर ताराचंद बोरसे
४१८९, िम ा सदन, काळाराम मंिदर 
दि ण दरवाजा, पंचवटी, नािशक

वृतप  िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9370551712

3121 पंचवटी मधुकर कथु रामोळे आझाद चौक, च हाटा, नािशक
चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9371487070

3122 पंचवटी मधुकर नथू कदाळे फुले नगर,पाटा जवळ,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9823863840

3123 पंचवटी मधुकर दगडू बगळे ####### दोहर ग ली वेशी जवळ घर नो ७५३ 
आडगाव नािशक महारा  ४२२००३

पान टपरी आडगांव होळी चौक 8275973779

3124 पंचवटी मिनषा संतोष झवर १,गंगो ी अपाटमट,इं कंुड,पंचवटी िसजनल व तू िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890980474

3125 पंचवटी मिनषा िवलास कोरडे एरंडवाडी,पेठ फाटा पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890191725

3126 पंचवटी मिनषा नरेश ठाकूर अंिबका नगर झोपडप ी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 8484816136

3127 पंचवटी मनीष भाकर मोरे ####### बी.६,चा काला मी सोसायटी,द  
नगर,पेठ रोड,नािशक

फा ट फुड िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850097670

3128 पंचवटी मनीषा चं कांत भालेराव
१२२८, ि मूत  नगर, दडोरी रोड, मायको 
हॉ पटल जवळ, पंचवटी , नािशक

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9922594113

3129 पंचवटी मनीषा ाने वर धा क ांती नगर,गणेश चौक,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921930062

3130 पंचवटी मनीषा सोमनाथ पगळे ####### ३०९/१२०२, पाणी टाकी जवळ, वामी 
िव कानंद नगर, मखमलाबाद, नािशक.

पूजेचे सािह य पेठरोड पाटाजवळ 7875958513

3131 पंचवटी मनीषा रामचं रासवे ####### घ.नं.-७८ नं.-१९३/ए १७, पंचवटी 
ऑपरेिट ह हौ सग सोसा, पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8308293810
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3132 पंचवटी मनोज फिकरा ठानके कंुभार वाडा, काझी गढी, नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9689478919

3133 पंचवटी मनोज बळीराम कांबळे #######
संजय नगर, पा या या टाकी मागे, पंचवटी, 
नािशक

सनॅकस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822446333

3134 पंचवटी मनोज र नाकर िनकु भ #######
बी ३ बालाजी हला सोसायटी दडोरी रोड 
नेअर तलाठी कॉलोनी तव ला नगर 
नािशक महारा  ४२२००४

चहा दडोरीरोड पाटाजवळ 8177870187

3135 पंचवटी मनोज आणणा सूयवंशी ####### लॉट नं ६६, आ वमेध नगर, के सेर 
दावखाना जवळ, नािशक.

च पल पेठरोड पाटाजवळ 9503206209

3136 पंचवटी मनोजकुमार शारदा साद कानू ####### फुलपगारे चाळ, नवनाथनगर, शनी मंिदर 
मागे , पेठरोड , पंचवटी

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8484836948

3137 पंचवटी मनोरमा शंकर गादेकर गजानन चौक,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9552206139

3138 पंचवटी मनोहर अ पा मासुळे ####### अ वमेघ नगर, गणेश कॉलनी, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9175195596

3139 पंचवटी मनोहर छगनशेठ कासार पटेल िब डग, इं कंुड, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881400992

3140 पंचवटी मनोहर रघुनाथ टांक
उदय लाझा,िसतागुफा रोड,पंचवटी,निशक-
३

खेळणी िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9503541144

3141 पंचवटी मनोहर बाबुराव सारकते ####### दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक मोड आलेले 
कडधा य िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9922312708

3142 पंचवटी मयुरी सोमनाथ यंदे ####### ी राम कृपा अपाटमट,सुकेनकर 
लेन,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9767439123

3143 पंचवटी मयूर एकनाथ वाडकर साई छ  चौक, मधुबन कॉलनी, 
मखमलाबाद नाका, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850653503

3144 पंचवटी महादेव रामचं को टी
११,१२ रघुकुल अपाटमट,सेवा कंुज 
समोर,सुिवधा हॉटेल 
शेजारी,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9822887741

3145 पंचवटी महादेव बाबुराव फसले #######
वा मकी आंबेडकर, आवास योजना, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक.

रस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8379817830

3146 पंचवटी मह बाबुराव चौहान ांती नगर, गणेश चो क,मखमलाबाद 
रोड,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888797431

3147 पंचवटी मह बबनराव बािव कर द  नगर, पेठ रोड, कोठुळे सदन, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9689020673

3148 पंचवटी मह अिनल नागमोती
लाट नंबर.१२०, ी लखन सोसायटी 

शेजारी,ज ा हॉटेल मागे,आडगाव 
िशवार,पंचवटी

चहा िव ी
द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9226202566

3149 पंचवटी मह ंबक वाघ
काळाराम मंिदर,पूव 
दरवाजा,पंचवटी,नािशक

केश कतनालय
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9011130406
दरवाजा,पंचवटी,नािशक लगत, वाघाडी पुल

3150 पंचवटी मह क हयालाल िहरे ####### मा ती मंिदर जवळ, दडोरी रोड, वडजे 
लेन, हस ळ, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9657742043

3151 पंचवटी महेश र व खारे ####### घर नंबर.४३६०,शेळके वाडा, ताप सग 
चौक,पाथरवट लेन,नािशक

फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881002818

3152 पंचवटी महेश गोपीनाथ फ रफोडे घर न.-सी/५-२, रेणुकानगर हौ सग 
सोसायटी, वडाळा नाका, नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8087760925

3153 पंचवटी महेश वसंत सुरंजे ३५, सािव ीबाई नगर, अमृतधाम, नािशक ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8983566576

3154 पंचवटी महेश वसंत दळवी ांती नगर,गणेश चो क,मखमलाबाद 
रोड,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8421214159

3155 पंचवटी महेश जग थ थ कर फ.नं.३,पारस 
सोसायटी,कृ णानगर,पंचवटी,निशक-३

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371840921

3156 पंचवटी महेश शंकर सोनावणे ####### वामी समथ नगर,आडगाव िशवार,नािशक च पल व बूट िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9921217518

3157 पंचवटी महेश शंकरराव ठाकरे भोई ग ली,िमरा दातार रोड,जुना नािशक चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9767988167

3158 पंचवटी महेश कृ णा धनगर ####### घर नो १९२६, हस ळ टेकडी, जुना 
नािशक, तांबट लेन, नािशक.

अंदाभूज हस ळ भाजी माकट 9922452596

3159 पंचवटी महेश नरेश पाटील #######
लेत नं ६, वामी आ त, िहरावाडी रोड, 

ना सक.
पानटपरी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822976433

3160 पंचवटी माची नामदेव चौहान लॉट नंबर.१२४,कोणाक 
नगर,आडगाव,नािशक

चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9604668504

3161 पंचवटी माधुरी संजय वदकर ####### नाग चो क,लासुरे लेन,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7276414987

3162 पंचवटी माधुरी द ा य पवार #######
लॉट नो १४४, आर.टी.ओ. ऑिफस 

समोर, अ वमेध नगर, मेरी कोलोनी, 
पेठरोड, नािशक.

चहा पेडरोड पाटाजवळ 9762105510

3163 पंचवटी मान सग स बघेल
पवार सदन, घर नं-४२१६,चरण पादकुा 
रोड,नाग चौक,पंचवटी नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9822801572

3164 पंचवटी माया महा सोनावणे वसंत दादा नगर, मेिडकल कॉलेज, 
आडगाव, नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9527827401

3165 पंचवटी माया दीपक पवार ####### ब छाव हॉ पटल जवळ, पेठ रोड, पंचवटी 
, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 7720866256

3166 पंचवटी मा ती ध डीबा ढोले १०,संजय नगर,मजूर वाडी 
सोसायटी,सेवाकंुज माग,जुना आ ारोड

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 9923028791
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3167 पंचवटी मालती संजय पालकर ####### िशवाजी चो क,शॉप पग सटर,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9960471996

3168 पंचवटी मालन रघुनाथ मुतडक ####### ांती नगर, गणेश चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9921930062

3169 पंचवटी मालन भागवत भालेराव घर नंबर.५५,एरंड वाडी ,पेठ रोड,नािशक इतर गंगाघाट आठवडे बाजार

3170 पंचवटी मालाव अजुन शदे ####### शदे चाळ, नवनाथ नगर, पेठरोड, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ

3171 पंचवटी िमनबाई मधव मोरे द ा नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक-३ भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9763427958

3172 पंचवटी िमना िदपक वदकर ४२१६,बालाजी सदन,नाग 
चौक,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8237180186

3173 पंचवटी िमना नंदकुमार कप गंगाघाट,गजानन चौक,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8446220222

3174 पंचवटी िमना िहरालाल शदे सरदार चौक,पंचवटी,गणेश वाड़ी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922498609

3175 पंचवटी िमराबाई अशोक वाटेकर िहरावाडी,भगवती नगर,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9552917706

3176 पंचवटी िम लद रघुनाथ गांगुड ####### हाउस नं- ४६१५, गांगुड िनवास, इं कंुड, 
नािशक.

कपडे ेस दडोरीरोड पाटाजवळ 9011596065

3177 पंचवटी मीना काश धंदकेु घर नंबर.४६१४,द  नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8975490029

3178 पंचवटी मीना राजेश डोके देवांगण रो. हाउस, घर नं.-२३, मधुबन 
कॉलनी, मखमलाबाद  नाका, नािशक

इतर मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9689364633

3179 पंचवटी मीना राज आखाडे ####### घर नं.-िब२४/४६/१०, ांती नगर, गणेश 
चौक, नािशक

भाजीपाला िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8007752068

3180 पंचवटी मीना बाळासाहेब गवळी ####### सनदे लाझा, म नंबर.९,पा या या टाकी 
जवळ,मखमलाबाद लकरोड

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9689160007

3181 पंचवटी मीना हेमंत सबलानी #######
चाण यपुरी सोसा, हस ळ लकरोड,सी-
वग,घर नं.४,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

7350218260

3182 पंचवटी मीना अशोक हूलहुले मजूरवाडी, वा मक नगर, संजय नगर, 
वाघाडी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9049200743

3183 पंचवटी मीना गो वद म ढे नांदरू नाका,जनादन नगर,औरंगाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9156783540

3184 पंचवटी मीना अ ण पाटील ४४६२,जानोरकर वाडा,भ डे 
ग ली,पंचवटी,नािशक

कॉ मेिटक िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308004195

3185 पंचवटी मीना सुरज क ाके ####### ाउंड वाडी, फुले नगर, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763369218

3186 पंचवटी मीना अिनल अिहरराव ####### घर नं.-८, घर नं.-३२८/८, िव ाम नगर, 
आडगाव, नािशक

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9561101526

3187 पंचवटी मीना छोटू मोरे
चैत य अपाटमट,घर नंबर.१२,कमल 

बेकरी आयट स
मा.साहेब ठाकरे 

90498207873187 पंचवटी मीना छोटू मोरे
चैत य अपाटमट,घर नंबर.१२,कमल 
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

बेकरी आयट स
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9049820787

3188 पंचवटी मीना र व बागुल
सयाजी अ पा कोदळेु,द  नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

8805410126

3189 पंचवटी मीना नंदकुमार  कप गंगाघाट गजानन चौक पंचवटी कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8446220222

3190 पंचवटी मीना मोहन सासणे #######
जोशी वाडा नाग चौक नेअर साईबाबा 
मंिदर पंचवटी नािशक महारा   ४२२००३

फळ
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
8856000963

3191 पंचवटी मीना ी अिमत गोवधने
बी-१०१, ीरामिश प अपा. िढकलेनगर, 
काळाराम मंिदरसमोर, पंचवटी.

फुल िव ी काळाराम मंिदर 8888658967

3192 पंचवटी मीनाबाई िदलीप बागुल ####### जय म हार सोसायटी,वैदवुाडी, दडोरी 
रोड, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3193 पंचवटी मीनाबाई िकशोर चहाळे रामटेकडी पिरसर, तपोवन, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3194 पंचवटी मीरा संजय दराडे #######
३,मानसी सोसायटी, दडोरी रोड,जुना पे ोल 
पंप,सावरकर गाडन समोर, हस ळ,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

9370203694

3195 पंचवटी मीरा अजुन बोराडे ####### घर नं.-१३, िशवअिभषेक सोसायटी, 
दडोरी रोड, हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9373558593

3196 पंचवटी मीरा आनंद पगारे ####### पेठ रोड, फुले नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7775856052

3197 पंचवटी मीरा वीर सग वािघरे ####### ांती नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

मसाले िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3198 पंचवटी मीराबाई रामदास गुजरे ####### द  नगर झोपडप ी, पेठ रोड, नािशक िसजनल व तू िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

8007375311

3199 पंचवटी मीराबाई तुकाराम लहामगे द  नगर,आवजीनाथ झोपडप ी,पेठ 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9209264752

3200 पंचवटी मीराबाई  भीमराव वाहुळे ####### अवधूत वाडी, दडोरी रोड, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921750897
3201 पंचवटी मीराबाई बाळू रानमाळे ####### द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8007137773
3202 पंचवटी मीराबाई रमेश सापटे फुले नगर, पेठ रोड, िवजय चौक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7720982132

3203 पंचवटी मीराबाई आ पा मोिहते ####### मखमलाबाद , राजवाडा, नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9922158557

3204 पंचवटी मीराबाई मंगू सोनवणे ####### रामवाडी,तळे नगर,जगताप चाळ फुल िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9049229388

3205 पंचवटी मीराबाई सोमनाथ तारगे सानप चाळ,मखमलाबाद रोड, ांती 
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689065717

3206 पंचवटी मीराबाई उ म िगरी #######
लॉट न ७२ ी मारी चूल जवळ मानकर 

नगर मखमलाबाद नािशक   महारा   
४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ
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3207 पंचवटी मीराबाई रतन जाधव ####### लॉट नं ११, हस ळ, नािशक. भाजीपाला हस ळ भाजीमाकट 9765448729

3208 पंचवटी मीराबाई बाळकृ ण भाबड ####### लेत नं ४, वारा कृपा २, पेठ रोड, यशोदा 
नगर, गाडन, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9822194850

3209 पंचवटी मीराबाई ल मण वाघ #######
मखमलाबाद रोड िव ा नगर ना या जवळ 
मखमलाबाद गाव मखमलाबाद नािशक 
महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8857878680

3210 पंचवटी मुकंुद पंिडत जाधव बी-१, गोकुळ नगर, भगवती नगर, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9921240396

3211 पंचवटी मुकंुद हिरभाऊ पवार हनुमानवाडी, ांती नगर, पंचवटी, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9765573336

3212 पंचवटी मुकंुद यशवंत िबरारी ####### १/११, गांधली सो स, मखमलाबाद लक 
रोड, पेठ रोड, नािशक.

झेरॉ स दकुान पेठरोड पाटाजवळ 9403061322

3213 पंचवटी मुकेश केशव धंुधुकीया
२८, उदय कॉलनी, मखमलाबाद रोड, 
पंचवटी, नािशक

इतर
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9922016721

3214 पंचवटी मुके ग गधर् सै दने जद  वद २३३९ स भिज चो  जुने 
निश

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7774817630

3215 पंचवटी मु ता िहरामण भोये ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, 
नािशक, महारा .

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8237702012

3216 पंचवटी मु ताबाई याने वर सदावत ####### मखमलाबाद,िस ाथ 
नगर,राजवाडा,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9130101663

3217 पंचवटी मु तार ग फार शेख ####### घर नंबर.६४,वडजे ग ली,वरवंडी 
रोड, हस ळ,नािशक

इतर हस ळ भाजी माकट 9545121710

3218 पंचवटी मु तीराम िकशनराव पवार घर नं.-सी.५४, शांती नगर, अंबड, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822501331

3219 पंचवटी मुनेश अजुन मु न िशवाजी चौक,कथडा,जुने नािशक,नािशक च पल व बूट िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9373465691

3220 पंचवटी मु दबै गोप स त सहकर् नगर्, िभ विद, ग म कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3221 पंचवटी मु ा मोहमद शेख ####### १०२४, बारा खोली, वडाळा गाव, नािशक
चायनीज खा पदाथ 

िव ी

अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9923767813

3222 पंचवटी मु ा िचने वर पोतदार
िसताई सदन,काळाराम मंिदर,दि ण 
दरवाजा,वाघडी तालीम,पंचवटी,नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9325592547

3223 पंचवटी मुरलीधर पंूजा िदवे आडगाव रोड,पगारे व ती, हस ळ,नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9767453553

3224 पंचवटी मुरलीधर अशोक खा म ####### पेठ रोड,एरंडवाडी,घर 
नंबर.१३,पंचवटी,नािशक

पान बीडी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011281535

3225 पंचवटी मु तफा िभकन स येद ####### कठडा िशवाजी चौक, नािशक, महारा -
४२२००१.

पानटपरी पेडरोड पाटाजवळ 8530752292

3226 पंचवटी मेघ संतोष चौधरी #######
बी ६५ पेठ रोड ओ प र त ओ ओ फचे 

फळ
गोर नगर, आरटीओ 

7582076403226 पंचवटी मेघ संतोष चौधरी #######
बी ६५ पेठ रोड ओ प र त ओ ओ फचे 
गाजवा  नगर नािशक महारा  ४२२००६

फळ
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

758207640

3227 पंचवटी मेघा राज वाघ #######
बी-११,गुलाम बाग अपाटमट,पेठ 
फाटा,एस.बी.आय.बँक 
समोर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
7798183911

3228 पंचवटी मेहताब आली पातकारी वाडा,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9903345786

3229 पंचवटी मोठाभाऊ मुरलीधर िहरे ####### हाउस नं ५, उंटवाडी रोड, कािलका नगर, 
िसडको, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9604858624

3230 पंचवटी मोिनका म हारी वाघ #######
मायकोदवाखा यामागे,ग ली नंबर.५,घर 
नंबर.९९०, दडोरीरोड,पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7741848320

3231 पंचवटी मोिसन पापािमया शेख वसंत दादा नगर,मेिडकल 
कॉलेज,आडगाव,नािशक

म छी िव ी आडगांव होळी चौक 9545914103

3232 पंचवटी मोहन दगु साद शम ####### ४२१२, न गस टेक, नाग चौक, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8657101901

3233 पंचवटी मोहन सदािशव पवार ####### लेत नो १, गंगादशन सो.सा, गंगावाडी, 
रिववार पेठ, नािशक.

भेळ ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9823469941

3234 पंचवटी मोह दमोदर् क वते ३५९४,भ ग ल,जुने निश क बडी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9822065173

3235 पंचवटी मोहांन बाबुराव मोत दक #######
फुले नगर स तशंृगी रॉकेल क  जवळ 
वैशाली नगर पेठ रोड पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

फळ पेडरोड पाटाजवळ

3236 पंचवटी मोिहत नौशाद तांबोळी ####### होळी चौक आडगाव नािशक आडगाव 
नािशक महारा  ४२२००३

अंडे आडगांव होळी चौक 7507304301

3237 पंचवटी यमुनबै न द व
घर् नो.- ११० सर वित नगर् मो  महज  
गद  शेजिर

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9881945074

3238 पंचवटी यमुना िशवाजी खैरनार #######
हाउस नो २४, पेठरोड, पांडुरंग कोलोनी, 
पवार मला, अ वमेध नगर, मेरी, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9270571040

3239 पंचवटी यमुनाबाई िदनकर मोरे आय.२७,फुले नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9545087915

3240 पंचवटी यमुनाबाई तायबा हटकर मु काम पो ट हस ळ,वेद ुवाडी,जय 
म हार सोसायटी

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881411087

3241 पंचवटी यशवंत जयवंत पांडे ####### सरदार चौक, पंचवटी, नािशक, महारा -
४२२००३.

भाजीपाला ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7769840978

3242 पंचवटी यशोदा मनोज ठोसरे ####### जोशी वाडा, मारोती मंिदर मागे, िहरावाडी, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

3243 पंचवटी यशोदा अशोक राठोड घर न.-६८, मते ग ली, संभाजी चौक, 
आडगाव, नािशक

चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

8379817695

3244 पंचवटी यशोदा ंबक माळी ांती नगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7028785326

3245 पंचवटी यशोदा अशोक राठोड #######
हाउस नं- ६८, मते ग ली, संभाजी चौक, 
आडगाव, नािशक, महारा -४२२००३.

ना ता आंडगांव होळी चौक 9075240414

3246 पंचवटी यादव िवर ` िवदभ कॉलनी,के के वाघ कॉलेज 
मागे,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

996153994

3247 पंचवटी युवराज ीकृ ण शपी घर नंबर१२८६,चाल नंबर६,ि मूत  नगर, 
दडोरी रोड,नािशक

कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9561677181

3248 पंचवटी युवराज कच पालकर ####### देवी मंिदर जवळ, १२८, संजय नगर, 
पंचवटी, ना षक.

ना ता दद लॉ स या बाजुला 9922207141

3249 पंचवटी योिगत िदप िदघे व े  नगर्,िद दोिर नगर्,प वित,निश भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8390149540

3250 पंचवटी योिगता सुरेश माळोदे ####### घर नं.-५१४, ओम मातृिपतृ गु कृपा 
सदन, आडगाव, नािशक

चहा िव ी आडगांव होळी चौक 8087273416

3251 पंचवटी योिगता बापू बैरागी #######
लॉट नो ८२, आर टी ओ ऑिफस, 

पेठरोड, स त ुंगी मंिदराजवळ, गा वा  
नगर, मेरी, नािशक.

भाजीपाला कॅ सर हॉ पटल समोर 9209624405

3252 पंचवटी योगेश अ ण साळवे #######
िकशोर सूयवंशीमाग,िशवसमथनगर,कृ णा 
माधवमंगल काय लयाजवळ, वरगंगा 
ब, . नं.६

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8806837314

3253 पंचवटी योगेश भाऊसाहेब गोडसे ####### बी-३९,टी ऑिफस,गजव  
नगर,मखमलाबाद रोड,नािशक

मोड आलेले 
कडधा य िव ी

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9561578414

3254 पंचवटी योगेश केशव लभडे ####### मु.पो.आडगाव, शदे ग ली,नािशक इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

8888154460

3255 पंचवटी योगेश काशीनाथ खेताड़े ####### हस ळ भाजी माकट, हस ळ 
गाव,नािशक

पान बीडी िव ी हस ळ भाजी माकट 8805102517

3256 पंचवटी योगेश द ा य नवले घर नं.-४१७७, रामबाई मंिदर, गग वाडा, 
सरदार चौक, नािशक

काळाराम मंिदर 9561461616

3257 पंचवटी योगेश माधव दाभाडे ####### आर-१३, महा मा फुले नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 9970620573

3258 पंचवटी योगेश बाबूलाल भगारे ####### लो त नंबर.२० ल मी िनवास ,भगवती 
नगर,िहरावाडी,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921096778

3259 पंचवटी योगेश गोपाल च हाण ####### द  नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक दडोरीरोड पाटाजवळ 9764419993

3260 पंचवटी योगे मोह क वते ३५९४,भ ग ल,जुने निश क बडी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8857805625

3261 पंचवटी रंजना मनोज जाधव ####### १०,अ वमेघ कॉलोनी,आर.टी.ओ  
ऑिफस,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9923096021

इं कंुडासमोर, 3262 पंचवटी रंजना केशव राठोड ####### १४२९,जोशी वाडा, दुंडीवाला लेन, नािशक कटलरी िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9762287030

3263 पंचवटी रंजना लहानू िदवेकर
लॉट नं.-४४, द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 

नािशक
म छी िव ी

गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9762253993

3264 पंचवटी रंजना द ा य वडगावकर नांदरू रोड, धनल मी ल स समोर, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी नांदरुगावांत 
समाजमंिदराजवळ

3265 पंचवटी रंजना धमराज साळवे ####### राजवाडा, हस ळ भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 8625001451

3266 पंचवटी रंजना ध डू गरगडे घर नं.-२८, कमल टॉवर, िसतागुफा रोड, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

काळाराम मंिदर 8623036465

3267 पंचवटी रंजना मधुकर वंजारी ####### पेठ रोड,शनी मंिदर,पंचवटी,नािसक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8698335240

3268 पंचवटी रंजना चं कांत भालेराव महा मा फुले नगर, पेठ रोड, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 8308504708

3269 पंचवटी रंजना िकशोर पानकर ####### नाग चौक,कोमटी ग ली,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8149518441

3270 पंचवटी रंजना काश बुचडे इं कंुड पाय या, वाचनालय समोर, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3271 पंचवटी रंजना िदलीप लहाने ####### सोनिगरी, ा हणवाडे, िस र, नािशक. भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9960702695

3272 पंचवटी रंजना मुकंुद गांगुड ####### ४३९८, जंगम चौक, राजवाडा, पंचवटी, 
नािशक.

साद दडोरीरोड पाटाजवळ 8308190248

3273 पंचवटी रंजना राज बुरंगे ####### ८१९/२९१३/५/००२, ितडके मला, वादाला 
रोड, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 97639963533

3274 पंचवटी रंजना वसंत बेलदार #######
शांताबाई आखाडा ४२६५ काळाराम पूव 
दरवाजा पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

काकडी काळाराम मंिदर

3275 पंचवटी रखमाबाई पांडुरंग लाखन #######
वामी िववेकानंद नगर, मखमलाबाद रोड, 

पा या या टाकी जवळ, पंचवटी, नािशक
भाजीपाला िव ी

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9890273967

3276 पंचवटी रघुनाथ गो वद जाधव दडोरी रोड, हस ळ,वैदवाड़ी,नािशक हस ळ भाजी माकट 9767669568

3277 पंचवटी रघुनाथ यादव आिहरे ####### घर नंबर.७९१,मायको दवाखा या 
मागे, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3278 पंचवटी रघुनाथ बंडू पवार ####### गणेशवाडी, टीळे वर गणपती, नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9270483293

3279 पंचवटी रजनी िदनकर सोनावणे घर नं.-४/५, हिरचं  सोसायटी, 
गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9405987513

3280 पंचवटी रजनी िव ल खैरनार ####### ४, पंचशील कॉ ले स, नवनाथ नगर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9860608670

3281 पंचवटी रिजया जमीर सै यद घर नं.-३९८६, जुना कंुभार वाडा, काझी 
गढी, नािशक

फळ िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 7709792607
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3282 पंचवटी रणजीत रव पाटील ####### गु कृपा बंगला,संतोषी माता चो क,नािशक चहा िव ी टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

9890848777

3283 पंचवटी रतन लालू लोहार पवार ल स जवळ, आर.टी.ओ. , पेठ रोड, 
नािशक

आईस ीम िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9823144025

3284 पंचवटी रतना शाम अगारीया कानगे ग ली,नांदरू गावठाण,नांदरू 
िशवार,नािशक

बॅग व पस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371601671

3285 पंचवटी र ना संतोष खरे #######
मृदगंधा हौ सग सोसायटी, म 
नंबर.४९, हस ळ,मखमलाबाद लकरोड

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8007008294

3286 पंचवटी र ना द ा पवार
गोदावरी नगर, गणेशवाडी, वाघाडी तालीम 
जवळ, पंचवटी, नािशक

इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9881048062

3287 पंचवटी र ना सतीश मोरे
घर नं.-९, यशोमती सोसायटी, श ती नगर, 
नािशक

फळ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9226134712

3288 पंचवटी र नाकर ताराचंद बोरसे मोदके वर वसाहत,काजी गढी,जुने नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9028298618

3289 पंचवटी र नाकर मनोहर ठाकरे ####### घर नंबर.३५९५,आझाद चौक,जुने नािशक म छी िव ी हस ळ भाजी माकट 9423968245

3290 पंचवटी र नाकर दागाशेठ थोरात ####### ि मूत  नगर,द  मंिदर,पंचवटी,नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7745876415

3291 पंचवटी रमाबाई बापुराव शदे वामी िववेकानंद नगर,पा या या टाकी 
जवळ,मखमलाबाद,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9881859386

3292 पंचवटी रमाबाई ल मण महाजन
मु.वाघाड़ी तालीम,कालाराम मंिदर,दि ण 
दरवाजा,पो.पंचवटी,नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9273353598

3293 पंचवटी रमेश नारायण सूयवंशी ####### पेठ रोड,आर.टी.ओ.ऑिफस,गजव  
नगर,घर नंबर.१२३,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8806808983

3294 पंचवटी रमेश बंडू मोरे ####### वीर सावरकर चौक,भोई ग ली,भोई 
समाज मंिदरा समोर,जुने नािशक

सुखी म छी गंगाघाट आठवडे बाजार 9850785733

3295 पंचवटी रमेश गणपत लहामगे घर नंबर.५७१,िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम ,नािशक

साद िसता गंुफा रोड 9527159311

3296 पंचवटी रमेश बाबुराव जाधव ####### ओम अ पा.-३, जुना आडगाव नाका, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9096937047

3297 पंचवटी रमेश बारेलाल ठाकूर ल मण पाटील चाळ,पेठ रोड,द  
नगर,शनी मंिदर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9527776895

3298 पंचवटी रमेश जांबूतराव वानखेडे
घर नं.-१०, नमदा हौ सग सोसायटी, कृ ण 
नगर, जुना आडगाव नाका, पंचवटी, 
नािशक

घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9423786861

3299 पंचवटी रमेश बाबुराव झोले #######
घर नंबर.७२,वा मकी आंबेडकर 
आवास,िहरावाडी.पंचवटी,नािशक

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9260428526
आवास,िहरावाडी.पंचवटी,नािशक टेडीअमलगत, िहरावाडी

3300 पंचवटी रमेश तानाजी कुडके
२, साईिव व रो. हाउस, िशवकृपा नगर, 
िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9158358899

3301 पंचवटी रमेश कुवर जाधव ####### मालेगाव थानक, म नंबर.४६१६,नािशक फा ट फुड िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9689120666

3302 पंचवटी रमेश ल मण हगिमरे
घ. 
नं.१२,नवीनतेज ीसोसा.मखमलाबादनाका,
दधुगोठा राजपालकॉलनीजवळ

वृतप  िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

7276000196

3303 पंचवटी रमेश किपलदेव पाल #######
अजंता लॉं ी,गणेश वाडी,सहजीवन 
नगर,पंचवटी,नािशक

जुस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8421128873

3304 पंचवटी रमेश रामचं आय घर नं.-७०,द  नगर,झोपडप ी, पंचवटी, 
नािशक

खा पदाथ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 09594507470

3305 पंचवटी रमेश कौितक पाटील घ. नं.-९, साईराम कॉ ले स, उदयकॉलनी 
कॉनर, मखमलाबादरोड.

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8975490781

3306 पंचवटी रमेश बाबूलाल  पाटील पेठ रोड, द  नगर, कॅनल रोड, कुमावत 
नगर, नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9860947980

3307 पंचवटी रमेश तानाजी कुडके ####### लेत नं ८, अ र मुख आ त, 
ओमकारे वर नगर, नािशक.

भेलभा ा पेठरोड पाटाजवळ 9158358899

3308 पंचवटी रमेश खताळ गु त #######
ग ली नो ३ . ४३ अवधूत वाडी नेअर 
पटेल िकरण दडोरी रोड पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

नारळ दडोरीरोड पाटाजवळ

3309 पंचवटी रमेशचं राम साद शम
वामी िववेकानंद नगर, ४१८/३६, 

पा याची टाकी जवळ, मखमलाबाद, 
नािशक

कपडे िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9850798177

3310 पंचवटी र न िभक पेधेकर् िन गिर ब , िश नगर्, ओ . िसि  
िवनय  लो , प वित, निश

चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9623722562

3311 पंचवटी र व गणपत डांगरे घर नंबर.३७२४,महाल मी वाडा,सावरकर 
चौक,जुने नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9527633480

3312 पंचवटी र व हिरभाऊ डहांके ४६९५,भोई ग ली,सावरकर चौक,जुने 
नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9922333161

3313 पंचवटी र व उ म लोखंडे फुले नगर, .नं. 102,,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3314 पंचवटी र व कच कडाळे हस ळ वरवंडीरोड पंचवटी भाजीपाला िव ी वरवंडीरोउ

3315 पंचवटी र व ीराम गु ता गणेश वाडी, हसोबा पटांगण,रामसेतू 
पूल,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011264121

3316 पंचवटी र व कच कडाळे मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी रोड, शदे 
मळा,नािशक

भाजीपाला िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता
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3317 पंचवटी र व िवनायक जाधव हस ळ,राजवाडा, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता 8806232316

3318 पंचवटी र व धुडकू गढ़री
िब डग नंबर.०६,मधुबन 
कॉलनी,मखमलाबाद रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9822611180

3319 पंचवटी रवी बाबुराव वेदपाठक मिरमाता मंिदर,गणेशवाडी, पंचवटी,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7875574284

3320 पंचवटी रव िशवाजी जाधव #######
कोणाक नगर, लोकमंगल सोसायटी, 
आडगाव, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

8796476478

3321 पंचवटी रव भाकर पवार ####### घर नं.-६, एरंडवाडी, पेठ फाटा, पंचवटी, 
नािशक

िसजनल व तू िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8275404875

3322 पंचवटी रव गजानन वाणी
घर नं.-४२४४, ीराम वा प सोसायटी, 
मुठे ग ली, काळाराम मंिदर, नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9372229053

3323 पंचवटी रव रतन केदार #######
वेदांत आ त, ए वग, लेत नं ६, पेठ रोड, 
राऊ हॉटेल जवळ, हस ळ, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9604666545

3324 पंचवटी रव िभकाजी पाबळकर ####### शपी ग ली मु पो राजूर अकोला 
अहमदनगर महारा ा ४२२६०४

फळ ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8976145147

3325 पंचवटी रव सुधाकर फड ####### घर नंबर.२५,चाल नंबर.११,फुले नगर,पेठ 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8379819048

3326 पंचवटी रव िकसान मोरे #######
प.न. ३, ओमकार बंगला, एसटी कोलोनी, 
हनुमान नगर, अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

ना ता
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9272958065

3327 पंचवटी रव अ ा शदे #######
४६१४ शदे चाल नवनाथ नगर पेठ रोड 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाल पेडरोड पाटाजवळ 9922819285

3328 पंचवटी रशीद शेख दराब ३४, वा मक नगर, नािशक चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7709452230

3329 पंचवटी राकेश ताप पवार ####### घर नं.४२१५,गो वद मंिदर,जुना 
आ ारोड,वाघाड़ीपूल,पंचवटी

पान बीडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9657198288

3330 पंचवटी राकेश ीचंद तलरेजा ####### घर नं.-३, नटराज सोसायटी, नागचौक, 
पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8805777317

3331 पंचवटी राकेश मोहन जापती नविनम ण चौक, ांती नगर, ितक 
सोसायटी, नािशक

सनॅकस िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9503591662

3332 पंचवटी राकेश िवजय कांबळे ####### ४३९८, जंगम चौक, राजवाडा, पंचवटी, 
नािशक.

काश मेिडकल 
जवळ

दडोरीरोड पाटाजवळ 8484888325

3333 पंचवटी राकेश रमेश चारो कर ####### म नं ५१४, िबडी कामगार नगर, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

दधु अमृतधाम 7030747273

3334 पंचवटी राकेश यामबहा रु गु ता तारवाला नगर, दडोरी रोड,मेरी 
पाट,व े वरी नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9604853632

3335 पंचवटी राजकुमार क हैयालाल वम ####### घर न.-डी-४, व े वरी नगर, पेठ रोड, 
ग ली न.-१, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

98607692883335 पंचवटी राजकुमार क हैयालाल वम #######
ग ली न.-१, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
स.नं.3११

9860769288

3336 पंचवटी राजाराम िशवराम महाजन ####### घर नं.-७, गोपाल नगर, अमृतधाम समोर, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922850801

3337 पंचवटी राजाराम िव लराव गायके #######
सव नं ३३१/ लॉट नं १२५, भात 
सोसायटी, वामी समथ नगर, आडगाव, 
नािशक.

उसाचा रस अआडगांव चौ 7741049940

3338 पंचवटी राजू गंगाधर खैरे ####### घर नंबर.४५३१, ी सावतामाळी 
ग ली,मंुजोबा चौक,गणेश वाडी

जुस िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9595090791

3339 पंचवटी राजू रामजी गु ता म नं.११,देविकरण अपाट,पटेल 
कॉलनी,द  नगर,पेठरोड,पंचवटी

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9028839572

3340 पंचवटी राजू भगवान वाडीले ####### ल मण नगर, पेठ रोड, घर नं.-६५७, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 9545241745

3341 पंचवटी राजू सलीम शेख ग ली नंबर.१,ल मण नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

च पल व बूट िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7276771486

3342 पंचवटी राजू रामदास पवार घर नंबर.ए-२३,पेठ 
रोड,पंचवटी,वडारवाडी,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7038087072

3343 पंचवटी राजू पठाण सावंत भराडवाडी, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9767884049

3344 पंचवटी राजू बाबुराव गीते ####### शांती नगर, द दे िश प अ पा. मखमलाबाद 
रोड, नािशक

चहा िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9028825196

3345 पंचवटी राजू रतन िशकलकर ####### घर नं.-९, फुले नगर, शेवाळे मंडप, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3346 पंचवटी राजू जीवला जाधव मजूर वाडी, वाघाडी, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3347 पंचवटी राजू आनंदा धान
गणेश कॉलनी, ि मूत  नगर, िहरावाडी 
रोड, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9850079989

3348 पंचवटी राजू मांगीलाल जापती आ हाड चो क,राजपाल कॉलनी 
,मखमलाबाद नाका,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 9970039076

3349 पंचवटी राजू आदी िवड #######
वै णवी पाक जवळ, शॉप नं १, अिभषेक 
पाक, कोणाक नगर, आडगाव, नािशक.

ना ता काोणाकनगर 8600273863

3350 पंचवटी राजू जनादन पवार ####### घर नं-७५, पेठरोड, शेषराव मंिदर जवळ, 
महा मा फुले, नगर, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9850478648

3351 पंचवटी राजू भुलाल सर्प ा ####### लेत नो १०, राजराजे वरी हौ.सो.सा, 
िशवाजी नगर, गा पंथ, नािशक.

गरेज दडोरीरोड पाटाजवळ 9822313505

3352 पंचवटी राज िदनकर लोखंडे ####### गजव  नगर,आर.टी.ओ.ऑिफस 
समोर,पेठ रोड,मखमलाबाद,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9657457660

114
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3353 पंचवटी राज िव ल जाधव #######
छाया को.हौ सग सोसायटी,टकलेनगर,जुना 
आडगाव नाका,पंचवटी

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

काटया मा ती 
मंदीराजवळ

3354 पंचवटी राज शामराव पेहरकर
घर नंबर.४५९९/३,उदय 
कॉलनी,मखमलाबाद रोड,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

7875669480

3355 पंचवटी राज रामचं देवकर ####### म नंबर.४३९६,नाथ लेन,पंचवटी,नािशक खा पदाथ िव ी िसि िवनायक 
मंिदराजवळ, िहरावाडी

9028174111

3356 पंचवटी राज िदनकर सोनवने हिरचरण सोसायटी मागे , गणेश वाडी , 
पंचवटी , नािशक

डीवीडी सीडी िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9689999592

3357 पंचवटी राज नंदू जाधव ####### वेद नगर,पेठ रोड,नािशक फळ िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8975185561

3358 पंचवटी राज रामराव सराटे घर नं.-५०,वटे वर िनवास, िववेकानंद 
नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9657458995

3359 पंचवटी राज रामदास चौहान ४२०५, शेजवलकर वाडा, काळाराम 
मंिदर जवळ, पंचवटी, नािशक

िसजनल व तू िव ी काळाराम मंिदर 8605409883

3360 पंचवटी राज तुळशीराम बलक ####### ४४१७, नारायण िदि त वाडा, मालवीय 
चौक, पंचवटी, नािशक

खा पदाथ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8805974666

3361 पंचवटी राज दशरथ थोरात ####### िस ाथ नगर,मखमलाबाद रोड,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

8087273429

3362 पंचवटी राज िशवराम नेरकर यशोदा अपारमट, म नंबर.२,द  
नगर,पंचवटी,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3363 पंचवटी राज िगरधर वाघ ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8007194748

3364 पंचवटी राज तुकाराम पाटील
४३०३, नाटकर लेन, का तक वामी मंिदर 
समोर, हनुमान चौक  पंचवटी, नािशक

फा ट फुड िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8149529080

3365 पंचवटी राज पंुजाराम को हे #######
नवीन आडगाव नाका,ओम नगर,ि मूत  
नगर,नािशक

फळ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7058869490

3366 पंचवटी राज एकनाथ गरड
िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

खा पदाथ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9552516004

3367 पंचवटी राज गजमल साबणे
पाथकॉलनी, लॉट नं.१३,स. 
नं.४/२/२१.शांतीनगर,मखमलाबादरोड,पंच
वटी

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689202112

3368 पंचवटी राज भाकर परदेशी ३४७८,भोई ग ली,मा ती मंिदरा 
जवळ,जुने नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888932218

3369 पंचवटी राज माधवराव जाधव ४२८१, नाटकर लेन, जाधव वाडा, 
पंचवटी, नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9881057499

3370 पंचवटी राज पांडुरंग अ बाडकर ####### १९५५ पाटील वाडा िशवाजी चौक 
हस ळ नािशक महारा  ४२२००१

काच बागडी हस ळ भाजी माकट 9552791395

घर नं.-१, ठ कर अ पा. द  नगर, पंचवटी, 3371 पंचवटी राज िव लराव जाधव ####### घर नं.-१, ठ कर अ पा. द  नगर, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9623103195

3372 पंचवटी राज द ू पवार #######
मेरी मत मंिदर जुनी वीत भ ी ग घाघर 
नािशक पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

पान टपरी दडोरीरोड पाटाजवळ 7776050327

3373 पंचवटी राज चावदस भोई ####### मोराडे ग ली, दडोरी रोड, जैन मंिदर मागे, 
िशवाजी चौक, हस ळ, नािशक.

भेलभ ा हस ळ भाजी माकट 9527753030

3374 पंचवटी राजेश यामसंुदर गु ता ####### व े वरी नगर,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9762189872

3375 पंचवटी राजेश काश िशरसाठ पा या या टाकी जवळ,संजय 
नगर,पंचवटी,नािशक

खा पदाथ िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

8007008053

3376 पंचवटी राजेश ावण जाधव रामवाडी,िशतळादेवी मंिदरा 
समोर,पंचवटी,नािशक

आईस ीम िव ी रामवाडी गोदापाक लगत 9604356696

3377 पंचवटी राजेश िव ल मुठाळ ३, कृ णाजी सोसायटी, परशुराम पुिरया 
माग, पंचवटी कारंजा,

सनॅकस िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9604870007

3378 पंचवटी राजेश गंगा साद जय वाल जोशी वाडा नाग चौक पंचवटी नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623292084

3379 पंचवटी राजेश कैलास यंदे ी राम कृपा अपाटमट,सुकेनकर 
लेन,पंचवटी,नािशक

जुस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7385502477

3380 पंचवटी राजेश गंगाघाट जय वाल नाग चो क,जोशी वाडा,पंचवटी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623292084

3381 पंचवटी राजे ी गणेश नामाडे ####### संजय नगर, मजूरवाडी, देवी मंिदर, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850937646

3382 पंचवटी राणी संतोष भोसले ####### लॉट नंबर.७,दगु  िनवास,लामखेडे 
मळा, दडोरी रोड,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8379073571

3383 पंचवटी राधाबाई बाबुराव कप ४३६८, कप सदन, गजानन चौक, 
पंचवटी, नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

3384 पंचवटी राधाबाई माधव दाभाडे फुले नगर,आर.१३,ग ली,पेठ रोड,नािशक फुल िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9860750145

3385 पंचवटी राधाबाई िव ल वै ####### ४६१०, उदय कॉलनी, माने शाळे जवळ, 
ांती नगर, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888176750

3386 पंचवटी राधाबाई सतनाम मान गणेश कॉलनी, सावता माळी नगर, नािशक चहा िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9158103648

3387 पंचवटी रािबया पापािमया मिणयार ####### आडगाव होळी चौक, मेन रोड, नािशक कॉ मेिटक िव ी आडगांव होळी चौक 9922127090

3388 पंचवटी राम जयराम
पपळगाव

कर
१७९७,जगताप वाडा,जुनी तांबट 
लेन,भ काली,नािशक

पान बीडी िव ी
सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

8888797878
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3389 पंचवटी राम लालचंद खटोड ####### घर नं ४५०१, शा तचौक, मुठे ग ली, 
पंचवटी, नािशक, महारा -४२२००३.

बफगोला दद लॉ स या बाजुला 9765570279

3390 पंचवटी रामकुवर जग ाथजी पांडे घर मांक-४३९८, २२ नाथ ग ली , 
मथुरा सदन , पंचवटी ,नािशक

पान बीडी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9404210515

3391 पंचवटी रामचं रामसुमेर मौय ####### संजय नगर ११९ पा याची टाकी पंचवटी 
नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9545102038

3392 पंचवटी रामदास िननु सूयवंशी #######
१,ल मी रो-हाउस,गाय ी नगर, दडोरी 
रोड,राजमाता मंगल काय लया 
जवळ,नािशक

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9850942283

3393 पंचवटी रामदास वामन पोत डे हस ळ घर नंबर.५८६,पोत डे व ती भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9552761366

3394 पंचवटी रामदास शंकर अिहरे ####### हे गाडे चाळ, रामवाडी, पंचवटी, नािशक. चपल रामवाउी गोदापाक 9921339811

3395 पंचवटी रामदास रघुनाथ गाजे ####### िखलाड बीड िखलाड महारा  ४१४२०८ भाजीपाल दडोरीरोड पाटाजवळ 9130439555

3396 पंचवटी रामदास सखाराम गोरे #######
लॉट नो १३ तुळजाभवानी मंिदर 

तुळजाभवानी नगर नािशक महारा  
४२२००४

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 9767689780

3397 पंचवटी रामनाथ सोपान जाधव ####### जाधव व ती, मु पो कणकोरी, िस र, 
नािशक.

हळदीकंुकू दद लॉ स या बाजुला 9822088249

3398 पंचवटी रामनाथ नाना साळवे #######
घर न १ बोरगड रोड उ वल नगर बस 
तोप मािषक हस ळ महारा     

४२२००४
सामोसा िजलेबी

िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9922246954

3399 पंचवटी रामभाऊ क डाजी जगताप ####### c/o,चाण यपुरी, वग नं.३, म 
नं.२, हस ळ,मखमलाबाद रोड,पेठरोड.

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9420000604

3400 पंचवटी रामलखन छोटेलाल सरोज वा मक नगर, मजूर वाडी, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9503545511

3401 पंचवटी रामलाल मांगीलाल जापती #######
धा क चौक, राजपाल कोलोनी, वाघ 
चाळ, मखमलाबाद नाका, पंचवटी, 
नािशक.

दाबेली पेडरोड पाटाजवळ 9561203370

3402 पंचवटी रामे वर हाद खरात लॉट नंबर.२, ी समथ कृपा,कमल 
नगर,िहरावाडी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9823230488

3403 पंचवटी रामे वर भीमराव गावली #######
लॉट नो २ पावती नगर पा या टाकी 

मागे भात नाग ह ूळ नािशक  महारा  
४२२००४

चैनीस
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9503341549

3404 पंचवटी रावसाहेब रंगनाथ मते #######
मते व ती, शदे मळा, मेिडकल कॉलेज 
बस टोप, आडगाव फाटा.

कटलरी िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

8698584709

3405 पंचवटी राहुल नारायण आहेर
रो.हाउस नं.-८, कोणाक नगर, लोकधारा 
सोसायटी, आडगाव िशवार, नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9552417751

3406 पंचवटी राहुल बापू डावरे ####### संजय नगर,पंचवटी,नािशक फा ट फुड िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9822051852
लेत नं-९, ित पती आ त, गायकवाड ा लॉ स याबाजूला 3407 पंचवटी राहुल चं कांत चांदवडकर ####### लेत नं-९, ित पती आ त, गायकवाड 

सभागृह शेजारी, भाभा नगर, नािशक.
मुत िव ी ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9921453972

3408 पंचवटी राहुल शंकर पालकर ####### ११७, पा या या टाकी जवळ, संजय नगर, 
पंचवटी, नािशक.

चायनीज दडोरीरोड पाटाजवळ 7385063213

3409 पंचवटी िरजवाना मेहबूब अ र ####### िब ड ग नं द४, लॉक नं १, रेणुका नगर, 
वादाला नाका, नािशक.

हळदीकंुकू दद लॉ स या बाजुला 9325150718

3410 पंचवटी िरयाज रशीद शेख घर नं.-३८९२, जुना कथडा, कोळी वाडा, 
नानावली, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8177869888

3411 पंचवटी क या जमीर अ ार डी/९/१२, रेणुका नगर, वडाळा नाका, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8484845126

3412 पंचवटी मणी दगा मानकर ####### घ. नं.-५७४, कािलकानगर, मायको 
दवाखानाशेजारी, दडोरीरोड, पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9764424855

3413 पंचवटी खमाबाई अ णा माळी ####### वामी समथ मंिदर जवळ, २०२, गुलमोहर 
नगर, हस ळ, नािशक.

भाजीपाला हस ळ भाजीमाकट 9921987985

3414 पंचवटी पेश नारायण लासुरे #######
गु ारा रोड, पाटील सदन ४२१६, 
पंचवटी, नािशक

फा ट फुड िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9763842476

3415 पंचवटी िबना अ युब मिणयार #######
अं गी रोड ुं त ऑफ उणीव बँक रेड ॉस 
िस नल जवळ जुना नािशक महारा  
४२२००१

जेलाय हस ळ भाजी माकट 9890478389

3416 पंचवटी रेखा पंुडिलक सूयवंशी ####### सोम सोसायटी, मधुबन कॉलनी, 
मखमालाबाद नाका, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9209318575

3417 पंचवटी रेखा संतोष िदवे इं कंुड पाय या, रामकंुड, पंचवटी, नािशक इतर इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9604292653

3418 पंचवटी रेखा रमेश ता दले ####### एच.एन.७८७.जवळ,िवट 
भ ी, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 7304795123

3419 पंचवटी रेखा राजू गंुजाळ ल मण नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ
3420 पंचवटी रेखा सुभाष गोडे ####### फुले नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7767979968

3421 पंचवटी रेखा काश झझड िहरावाडी, पंचवटी, नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7350294029

3422 पंचवटी रेखा काश दामोदरे जोशी कॉलनी, िहरावाडी, नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3423 पंचवटी रेखा रामू वािघरे ांती नगर,गणेश चौक,मखमलाबाद रोड सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3424 पंचवटी रेखा िन बा हाडगे ####### व े वरी नगर,मेरी पाट, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9850170843

3425 पंचवटी रेखाबाई अशोक साळंुके घर नं.-१०३, एरंडवाडी, पंचवटी, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 8605724044

3426 पंचवटी रेणुका कैलास वदकर िहरावाडी,पाटा जवळ,घर 
नंबर.बी/११,गावठान,नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8379076201
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3427 पंचवटी रेणुका भगवान कडलग दडोरीरोड, मायको दवाखा या यामागे, 
ल मणनगर, भोरग ली, पंचवटी

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9011290046

3428 पंचवटी रेणुका िसताराम मोरे मायको दवाखा यासमोर ग ली नं 2 
दडोरीरोड,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9527318598

3429 पंचवटी रेनेकाबाई द ू धा क #######
१३४२ िकशोर सूयवंशी माग नेअर गाजणा 
अ प िशव समरत नगर नािशक महारा  
४२२००४

भाजीपाल
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

3430 पंचवटी रेवणनाथ िकसन सोनवणे ####### शदे-मते ग ली, आडगाव, नािशक इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9673092875

3431 पंचवटी रे मा च कांत दहांके घ,नं.४७९५,सावरकर चावक,भोई 
ग ली,जुने नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9975506655

3432 पंचवटी रे मा गोरख शदे वै वाडी, हस ळ गाव, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604299002

3433 पंचवटी रोड महेश ठाकरे
घर नंबर.३६०९,भोई 
लेन,िमरादातर,अमृतधाम रोड, जुने नािशक

क बडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888081438

3434 पंचवटी रोशन उ म राउत ####### ०९, जय िजने  सो.सा, दडोरी रोड, 
नेहनगर, हस ळ, नािशक.

चायनीज दडोरीरोड पाटाजवळ 9970642379

3435 पंचवटी रोषण नंदू गायकवाड घर नंबर.४५३६,गीते माग,गणेश 
वाडी,नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822980070

3436 पंचवटी रोिहणी संजय ीरसागर #######
अ वमेध नगर,पेठ 
रोड,आर.ती.ओ.ऑिफस समोर,घर 
नंबर.१७१

फा ट फुड िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9423557796

3437 पंचवटी रोिहणी राज साळवी ####### मालेगाव थानक,वै णव रोड,राम घाट, म 
नंबर.३३४४

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822701093

3438 पंचवटी रोिहणी छोटूलाल िम ा अंिबका नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 9921608842

3439 पंचवटी रोिहदास देवचंद फुलमाळी #######
लॉट नं ६, ल मीनारायण आ त, दडोरी 

रोड, लामखेडे मला, तारावाला नगर, 
नािशक.

मोची दडोरीरोड पाटाजवळ 9175545590

3440 पंचवटी लंकाबाई द ू ग हाणे ####### ड-७७, व े वरी नगर, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8554892012

3441 पंचवटी ल मण राज पवार फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक इतर
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

3442 पंचवटी ल मण अंबादास वाटमकर घर नं.-४, अनुसया अ पा. गजानन चौक, 
पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8983055917

3443 पंचवटी ल मण आनंदराव सराटे ल मी िनवास, नवनाथ नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8007515279

3444 पंचवटी ल मण सहादू नागरे राम नगर, मोरे मळा, हनुमान रोड, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9911537509

3445 पंचवटी ल मण शंकर ठ बरे
मौनिगरी नगर, िहरावाडी रोड, िहरावाडी, 

चहा िव ी
मा.साहेब ठाकरे 

99608136113445 पंचवटी ल मण शंकर ठ बरे
मौनिगरी नगर, िहरावाडी रोड, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक

चहा िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9960813611

3446 पंचवटी ल मण फकीरा गरड पु पांजली अ पा. च हाण नगर, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

9604461004

3447 पंचवटी ल मण पांडुरंग कडाळे #######
िम सन मला लक रोड िम सओन 
कॉ प ड  कॉ लेगे रोड शरणपूर नािशक H 
 P T कॉलेज नािशक महारा  ४२२००५

शेगदाणे
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9637163653

3448 पंचवटी ल मण सग रा सघ देवरा #######
३७, हाडा कॉलोनी, दडोरी रोड, मेरी 
कॉलोनी, नािशक.

चाट भांडार
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9970901388

3449 पंचवटी ल मी संजय शदे कंुभार वाडा,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

3450 पंचवटी ल मी चं कांत कन टकर गु कृपा िब डग,कोमटी ग ली,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8171813938

3451 पंचवटी ल मी रामचं पगारे ####### म नंबर.२९१,राजवाडा, हस ळ,नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9545116377

3452 पंचवटी ल मी रमेश सोनकांबळे िस ाथ नगर,मखमलाबाद रोड,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9011135729

3453 पंचवटी ल मी रामकेवल परदेशी मखमलाबाद रोड,उदय 
नगर,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8484970606

3454 पंचवटी ल मीबाई हाद वाघमारे
महा माफुले नगर,पेठरोड,िवजयचौक,घर 
नं.वाय-५,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9011293477

3455 पंचवटी ल मीबाई संुदर शदे गणेशवाडी, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9665980018

3456 पंचवटी ल मीबाई मु ा भ ड घर नं.-९२, पेठ फाटा, एरंडवाडी, पंचवटी, 
नािशक

फुल िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7720938233

3457 पंचवटी ल मीबाई भाकर कासारे सरदार चो क,काळाराम 
मंिदर,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604555905

3458 पंचवटी ल मीबाई राधािकसन ानंद मखमलाबाद रोड,िव ा नगर,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921496894

3459 पंचवटी लखन पठाण सावंत ####### भराडवाडी, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9922379920

3460 पंचवटी लता िव वानाथ भोई कृ ण पगा  सोसायटी, उ वल नगर, 
बोरगड कॉलनी, नािशक

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

7507472649

3461 पंचवटी लता बाबू जाधव ल मण नगर,साई ेम िब ड ग समोर भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7776862182

3462 पंचवटी लता बाळू जगताप ####### राजवाडा, अगस खड, िस र, नािशक, 
महारा -४२२५०२.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9607538261
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3463 पंचवटी लता अशोक मगर #######
ी िस दीिवनायक मंिदराजवळ, लेत नं-

७, खोिदया, श तीनगर, िहरावाडी, नािशक.
वडापाव

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9765500520

3464 पंचवटी लता राज भांडारकर ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9503760213

3465 पंचवटी लताबाई केशव कानकाटे ####### ि मूत  नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8805784120

3466 पंचवटी लताबाई गेनू भुजबळ राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888302087

3467 पंचवटी लताबाई िव णू बनछोडे गवळवाडी, दडोरी रोड, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822943602

3468 पंचवटी लताबाई शांताराम इंदलकर आडगाव िशवार, ज ा हॉटेल समोर, 
िनवृ ी नगर, आ ा रोड, नािशक

चहा िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9595311250

3469 पंचवटी लिलता सोमनाथ धनगर वैदवुादी, हस ळ गाव, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3470 पंचवटी लहानुबाई गणपत सोनवणे घर नं.-६५, राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8390172494

3471 पंचवटी लहानुबाई ल मण कौटे ####### िवजय चौक, महा मा फुले नगर, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9975272050

3472 पंचवटी लाखान सुखदेव पगार ####### स गु  कृपा िनवास, तमले िब ड ग, गेरस 
रोड, शा ी कोलोनी, ठाणे.

अंदाभूज दडोरीरोड पाटाजवळ 7972193762

3473 पंचवटी िललवित भकर् िनक र नश त, -२२, ओ नगर्, प चवित च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9271596590

3474 पंचवटी िललाबाई दगडू डोलारे पंचशील नगर, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9637073822

3475 पंचवटी िललाबाई अंबादास नाटकर काळाराम मंिदर,उ र दरवाजा,पो ट 
ऑिफस,घर नंबर.४२६७,नािशक

िदवे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3476 पंचवटी लीलाबाई अशोक सातकर ####### दडोरी रोड,मारोती मंिदरा 
जवळ, हस ळ,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3477 पंचवटी लीलाबाई शांताराम देवरे
गणेशवाडी,गीते वाडा,घर 
नंबर.४५८७,मा ती मंिदरा समोर,नािशक

चहा िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9822729064

3478 पंचवटी लीलाबाई राजाराम सूयवंशी ४६०८, गोवधनदास सामसुका वखार, 
मखमलाबादनाका, पंचवटी

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9960638176

3479 पंचवटी लीलाबाई बबन कडभाने ####### िदवटे ग ली आडगाव नािशक आडगाव 
नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला आडगांव होळी चौक 9762272128

3480 पंचवटी लीलाबाई िदगंबर जाधव ####### िबिब८४६, फुलेनगर, पेठरोड, पंचवटी, 
नािशक.

मसालािव ी पेडरोड पाटाजवळ 9764508946

3481 पंचवटी लीलाबाई बंडू थालकर ####### घर नं-४३, मा तीनगर, िहरावाडी, नािशक. भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9850793877

3482 पंचवटी वंदना िदलीप जाधव १२७, ी ंग सोसायटी,द  नगर , पेठ रोड , 
पंचवटी नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9920149886

गणेशवाडी 
3483 पंचवटी वंदना पंिडत शेळके िनलिगरी बाग,औरंगाबाद रोड,नािशक. भाजीपाला िव ी

गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

8888606654

3484 पंचवटी वंदना भाऊराव लाटे ####### भा कर सोसायटी, अवतार पोईट, बोरगड 
रोड, हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8605998193

3485 पंचवटी वंदना द ा य शेवाळे ####### पेठ रोड,राहुल वाडी,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888300286

3486 पंचवटी वंदना िदनेश लोखंडे पंिडत जवाहरलाल नगर, ारका, नािशक कॉ मेिटक िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9561011808

3487 पंचवटी वंदना िवजय िबडवे #######
घर नं.-४२६५, काळाराम मंिदर उ र 
दरवाजा, शांताबाई आखाडा, पंचवटी, 
नािशक

इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9370589020

3488 पंचवटी वंदना आनंत फे डे #######
पथ रोड र त ओ जवळ कली 
आिदवासी कॉलोनी नािशक महारा  
४२२००३

भाजीपाला
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9637404354

3489 पंचवटी वंदना भागवत चौधरी ####### वीर सावरकर चौक, च हाण चाळ, 
नवनाथ नगर, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9420499263

3490 पंचवटी वंदना बाळू रोकडे ####### दडोरी रोड वाद नगर हस ळ नािशक 
महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9527753688

3491 पंचवटी व सला वामन पगारे ####### चाळ नं.-जी.जी. १८, फुले नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850301454

3492 पंचवटी व सला सुरेश जोशी ####### जोशी वाडा, नाग चौक, साई बाबा मंदीर फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3493 पंचवटी विनता िवनोद राऊत ####### राजवाडा, हस ळ, दडोरी रोड, नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 7350238077

3494 पंचवटी विनता अशोक भालेराव
सािव ीबाई फुले 
वसाहत,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

खा पदाथ िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9604732136

3495 पंचवटी वनोद मधुकर पवार ####### ३७८०,कोळीवाडा,नानावली, नािशक सनॅकस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604630361

3496 पंचवटी वश महे जोिश
लो  नो.१७-२, चघुले च , द  नगर्, 

पे  र , निश .
फा ट फुड िव ी

गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9860486221

3497 पंचवटी वष द ा य चोथे
घर नं.-६४, ि तरंग सोसायटी मागे, द  
नगर, पेठ रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9881429207

3498 पंचवटी वष अर वद मेहता ####### रेवा वामी सोसायटी, घर नं.-११, सीता 
गंुफा रोड, पंचवटी, नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623902606

3499 पंचवटी वष सुिनल बागुल गोसावी मशान भूमी, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9657216769
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3500 पंचवटी वशी ट कुमार रमेश घर नं.-८, रोिहणी नगर, पंचवटी, नािशक फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7385566096

3501 पंचवटी वसंत जग ाथ लोखंडे गंुजाळ मळा, हनुमानवाडी, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

7030404571

3502 पंचवटी वसंत मोतीराम खराटे ####### गणेश चौक, हस ळ,कोळी वाडा, दडोरी 
रोड

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9922781145

3503 पंचवटी वसंत िव ल अिहरे ####### मधुरस सोसायटी,िशवाजी नगर, दडोरी 
रोड, हस ळ,नािशक

हस ळ भाजी माकट 9881319525

3504 पंचवटी वसंत नबा आहेर घर नंबर.४२५७,शनी चौक भांडी व ला टक 
व तूिव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9273222909

3505 पंचवटी वसंत नारायण नंदन ####### म नंबर.८४४,मुरलीधर कोट,गोरेराम 
लेन,नािशक

टेल रग ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623288281

3506 पंचवटी वसंत रामदास पुरकर
िसता गंुफा रोड,िशवाजी चौक,छ े 
वाडा,घर नंबर.४३३५,,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

7350294060

3507 पंचवटी वसंत एकनाथ आहेर ####### मौनिगरी नगर, िहरावाडी, नािशक भाजीपाला िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8806521865

3508 पंचवटी वसंत धु के अिहरे ####### घर नो १४५ दडोरी रोड अ धु वाडी 
नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8180049486

3509 पंचवटी वसीम मेहबूब अ ार रेमुका नगर, वडाळा नाका, पिहला मजला, 
नािशक

इतर िसता गंुफा रोड 9822344164

3510 पंचवटी वाजाबाई हिरचं जाधव िवडीकामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

इतर इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9921928873

3511 पंचवटी वामन यमाजी काथवटे ####### काझी गढी,अमरधाम रोड,जुने नािशक म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9767988167

3512 पंचवटी वामन ंबक आिहरे २९, संतकृपा िनवास, औरंगाबाद रोड, 
वामी समथ नगर, नािशक

च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9923919217

3513 पंचवटी वा मक आसाराम गुजरे ####### ६-ए, पोकार सिरता सो.सा, दडोरी रोड, 
नािशक-४.

चपल दडोरीरोड पाटाजवळ 9860967382

3514 पंचवटी िवकास िभकन िनकंुभ गजगो  नगर,आर.टी.ओ.ऑिफस 
समोर,बी-११२,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8177830220

3515 पंचवटी िवकास िवनोदभाई जोशी ####### २, गोकुळ ान रो. हाउस, गंुजाळ बाबा 
नगर, िहरावाडी, पंचवटी, नािशक

चहा िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9021114016

3516 पंचवटी िव म बापू डावरे ####### संजय नगर, पंचवटी, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 9765724025

3517 पंचवटी िव म रामचं शदे
४६, अवधूत वाडी, दडोरी रोड, गजानन 

ट ग ेस मागे, पंचवटी, नािशक
इतर

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604654359

3518 पंचवटी िव म काश शदे
४२००/२, काळाराम मंिदर पूव दरवाजा, 
पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9921374710

कमललीला सोसायटी, घ.नं.-१२, 3519 पंचवटी िव म कारभारी मंडिलक ####### कमललीला सोसायटी, घ.नं.-१२, 
कमालनगर, िहरावाडी, पंचवटी,

फुल िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9922367887

3520 पंचवटी िवजय रामभाऊ कातड ####### मातोरी रोड, मातोरी, नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9403987518

3521 पंचवटी िवजय मनोहर बागुल ####### बागुल चाळ,आदश 
नगर,रामवाडी,पंचवटी,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

8888883888

3522 पंचवटी िवजय िव णु तांबे
३६,कमलनयन अयो या 
नगरी,अमृतधाम,साईं नगर 
जवळ,पंचवटी,नािशक

पान बीडी िव ी
चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9272407172

3523 पंचवटी िवजय भोला भोयी , जुने निशक इतर गंगाघाट आठवडे बाजार 9922323503

3524 पंचवटी िवजय बबन सोनवने संजयनगर,आर.पी.िव ालयशेजारी,मा ती 
मंिदरजवळ,घ. नं.१६३,पंचवटी

आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9850903317

3525 पंचवटी िवजय  हिरचं घटमाळे ####### राजदतू नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक फुल िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921481631

3526 पंचवटी िवजय फुलचंद रानमाले दडोरी रोड,ि मूत  नगर,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9273073414

3527 पंचवटी िवजय जग ाथ िबडवे ####### ४२६५, शांताबाई आखाडा, काळाराम 
मंिदर, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011403310

3528 पंचवटी िवजय लालजी एखंडे ####### जुना कंुभार वाडा, दरबार रोड, कथडा, जुने 
नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9595724284

3529 पंचवटी िवजय कृ णाजी बोरसे ####### घर नंबर. १९२७, हस ळ टेक, जुनी 
तांबर लेन, िशवाजी चो क, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9923333954

3530 पंचवटी िवजय बाबू गायकवाड #######
िशव कृपा नगर, िहरावाडी, पंचवटी, 
नािशक.

भेलभा ा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

74101765115

3531 पंचवटी िवजय उधाराम मापारा ####### घर नं ४०१५,  जुना कंुभार वाडा, नािशक. सा दडोरीरोड पाटाजवळ 8485026364

3532 पंचवटी िवजय संजय शदे ####### ४६४१, शदे चाळ, ना ना नगर, पेठरोड, 
पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9503861664

3533 पंचवटी िवजया उ म केदारे मखमलाबाद रोड, ांती नगर, वाघ चाळ, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7588330025

3534 पंचवटी िवजया भाकर सूयवंशी ####### हनुमान नगर, सूयवंशी मळा, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860130459

3535 पंचवटी िवजया राज खरात ####### िस ी टॉवर २०२, इं कंुड, भारत पे ोल 
पंपाजवळ, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3536 पंचवटी िवजया बालासाहेब गोसावी ####### व े वरी मंिदरा जवळ,पंचवटी,नािशक फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8308306015

3537 पंचवटी िवठाबाई धमनाथ चं हास ४२६५,शांताबाई आखाडा,कालाराम 
मंिदर,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

काळाराम मंिदर 7276521966
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

3538 पंचवटी िव ल रामदास लभडे ####### लभडे व ती, आडगाव, नािशक इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9922626634

3539 पंचवटी िव ल बबन लाड
हमाल हौ सग सोसायटी, द  नगर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9850227300

3540 पंचवटी िव ा मधुकर भाटे जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3541 पंचवटी िव ा सुभाष वाघ
आय-१७, सुतार चाळ, मारोती मंिदर 
जवळ, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9657458963

3542 पंचवटी िव ा िनलायान पगारे ####### म नं १३, देवगंगा हौ सो सा, पेठरोड, 
ीधर कॉलोनी, मेहेरधाम, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9075700560

3543 पंचवटी िवनायक द ा य आहेर ####### १५,औदुंबर पाक,हनुमान 
वाड़ी,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

3544 पंचवटी िवनायक िभकाजी खेलूकर घर नं.-४३३४, पाथरवट लेन, िशवाजी 
चौक, पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी िसतागुफा रोड 8975514435

3545 पंचवटी िवनायक भटू नाथ ####### ४६१३, दगु  चाळ, नवनाथ नगर, पेठरोड, 
पंचवटी, नािशक.

भेलभा ा पेठरोड पाटाजवळ 8855866955

3546 पंचवटी िवनोद रमेश गायकवाड नांदरुनाका पंचवटी इतर िनलिगरी बागेजवळ 8888995982

3547 पंचवटी िवनोद रमेश गायकवाड नांदरू नाका, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888995982

3548 पंचवटी िवनोद बाळकृ ण पवार ####### वरद िवनायक मंिदर,िहरावाडी रोड,नािशक इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9850753587

3549 पंचवटी िवनोद जग ाथ बव
हंसराज सोसायटी, िहरावाडी, श ती नगर, 
पंचवटी, नािशक

फा ट फुड िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9552153021

3550 पंचवटी िवपुल हरी मंडिलक लॉट नं ४, रासिबहारी शाळा जवळ, मंुबई 
आ ा रोड, पंचवटी, नािशक.

फळ कोणाकनगर 9921803437

3551 पंचवटी िवमल िवजय लांडे ####### मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी रोड भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3552 पंचवटी िवमल राजाराम पाटील
घ.नं.-३५, सुदशनकॉलनी, 
नवनाथनगरमागे, वामीसमथक जवळ, 
पेठरोड

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921665042

3553 पंचवटी िवमल अर वद बोराटे घर नं.-१०२, एरंडवाडी, मनपा काय लय 
मागे, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371523908

3554 पंचवटी िवमल बाबुराव आंबेकर #######
पटेल िकरण जवळ माने चाल दडोरी रोड 
ग ली नो २ घर नो २४३ अवधूत वाडी 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

बाजीपा ला दडोरीरोड पाटाजवळ 9579393302

3555 पंचवटी िवमल रामदास गो हे ####### मु ब श गावे पो टाकेद बिश गावे टाकेद बु 
इगतपुरी नािशक महारा  ४२२४०३

फळ िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8796970111

3556 पंचवटी िवमल िहरामण द दे ####### राहु वादी, पेठरोड, पूनम मेिडकल, मागे, 
पंचवटी, नािशक.

ब बील झगे पेठरोड पाटाजवळ 96893336243556 पंचवटी िवमल िहरामण द दे #######
पंचवटी, नािशक.

ब बील झगे पेठरोड पाटाजवळ 9689333624

3557 पंचवटी िवमल पांडुरंग शदे #######
घर नो २२८ दडोरी रोड संभाजी चौक 
हस ळ गाव नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 8006970395

3558 पंचवटी िवमलबाई दोधा ठाकरे
म नंबर.१२७,१, ीतरंग सोसायटी,द  

नगर,पेठ रोड,नािशक
इतर

गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9527698421

3559 पंचवटी िवमलबाई दशरथ बाव कर ####### घर नं.-२३, महाश ती सोसायटी, िशवाजी 
चौक, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3560 पंचवटी िवमलबाई  मुसािफर साद #######
घर नो डी ११७ दडोरी रोड वाजे वरी नगर 
पंचवटी नािशक महार  ४२२००३

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9763084523

3561 पंचवटी िवर चरणदास वाडेकर #######
४, वैभव आ त, िहरावाडी रोड, ीमुरी 
नगर, नािशक.

मसाला डोसा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9922474773

3562 पंचवटी िवलास भाउराव येलमामे मोरे मला,हनुमान वाड़ी रोड,नािशक भाजीपाला िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9922201572

3563 पंचवटी िवलास र नाथ
कारेगओ

कार

एच-
७,गोपालनगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक-
३

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9881269833

3564 पंचवटी िवलास आ ा हाटकर ####### दडोरी रोड, हस ळ,वैदवाड़ी,नािशक कटलरी िव ी हस ळ भाजी माकट 9850611239

3565 पंचवटी िवलास अशोक कापसे म हार खान, अशोक तंभ, गंगापूर रोड, 
नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763086545

3566 पंचवटी िवलास रमेश लहामगे
एन-३३/एल-८१/२/४, सै ा ी नगर, नवीन 
िसडको, नािशक

फा ट फुड िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9021321689

3567 पंचवटी िवलास रामदास शदे #######
भावसार चाळ,तपोवन रोड,िदगंबर 
आखाडा,नािशक

फुल िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9730215133

3568 पंचवटी िवलास रामदास आिहरे ####### मु.पो पळसे, नािशक रोड, नािशक, 
महारा -४२२१०१.

गोटीसोडा दडोरीरोड पाटाजवळ 9130116854

3569 पंचवटी िवलास सजन महाजन ####### २९, पेठ रोड, अ वमेध नगर, आर टी ओ 
जवळ, नािशक.

सोडा पाणी पेठरोड पाटाजवळ 99221359822

3570 पंचवटी िवलास मधुकर वाघ ####### म नं-१५९, िबडी कामगार नगर, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

फुले िकशोर सुयवंशी माग 9850920405

3571 पंचवटी िवशाल िव ल भंडारे िहरावाडी रोड,ि मूत  नगर,घर 
नंबर.४६१०/९४,पंचवटी,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9975273247

3572 पंचवटी िवशाल द ा य सूयवंशी
शुभ संकुल हौ सग सोसायटी, घर न.-२६ 
बी, कमोद नगर, मंुबई आ ा रोड, नािशक

सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8983139110
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3573 पंचवटी िवशाल मुरलीधर बोरसे ####### घर नं.-१९२७, हस ळ टेक, िशवाजी 
चौक, जुने नािशक, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9923670573

3574 पंचवटी िव वनाथ पंढरीनाथ पेठेकर िशव नगर,िनलिगरी बैग,औरंगाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

8378876483

3575 पंचवटी िव वनाथ यो हान ठ बरे वामी समथ नगर,औरंगाबाद रोड,नांदरू 
नाका,नािशक

चहा िव ी आठवणलॉ ससमोर, 
तपोवनरोड

7720968735

3576 पंचवटी िव वनाथ शंकर लोणकर ####### िनलिगरी बाग, औरंगाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3577 पंचवटी िव वनाथ यो हान ठ बरे ####### वामी समथ नगर,औरंगाबाद रोड,नांदरू 
नाका,नािशक

चहा िव ी टकलेनगर बायपास 
क मवारपुलाजवळ

7720968735

3578 पंचवटी िव वनाथ मा ती लहानगे ####### लॉट नं ७१, िशव श ती सदन, सावरकर 
चौक, पंचवटी, ना षक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9762946296

3579 पंचवटी िव वास रामभाऊ सोनवणे ####### म नंबर.४३, दडोरी रोड,नािशक फळ िव ी
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9673442373

3580 पंचवटी िव वास वामन ब लाळ ####### ओझर, टी.एस, ओझर, नािशक. कटलरी दडोरीरोड पाटाजवळ 7507330478

3581 पंचवटी िव णु पंिडत खराटे मखमलाबाद नाका,हेमकंुज 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3582 पंचवटी िव णु शंकर भावसार #######
तवलीफाटा जवळ, इं थनगर,िनम य 
रो-हा,२७,पेठ रोड,पंचवटी

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8928622828

3583 पंचवटी िव णू गणपत आहेर ४५६८, गणेशवाडी, स तशंृगी देवी मंिदर 
फाम, पवार चाळ, नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7350233119

3584 पंचवटी िव णू पांडुरंग काळे #######
आकृती रो हाउस, राऊ हॉटेल जवळ, 
मखमलाबाद लक रोड, मखमलाबाद, 
नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9049770907

3585 पंचवटी िव णू रामदास वाकलकर ####### लॉट नो १२, मखमलाबाद रोड, महाल मी 
रोड, नािशक.

मसाला महाल मी मंदीराशेजारी 9881229138

3586 पंचवटी वंृदावनी सुदाम िथटे घर नं.-१७, गोपाळ लाझा समोर, द  
नगर, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9225472219

3587 पंचवटी वेद काश रामदास बोधवडे एस-२६,फुले नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक फळ िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9011141161

3588 पंचवटी वेद काश रामदास बोधवडे ####### संजय नगर, पा या या टाकी जवळ, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3589 पंचवटी वैभव अशोक गंुजाळ घ. नं.८४,वैभव ेडस,बेदमुथा 
हॉ पटलमागे,संभाजीचौक, हस ळ.

इतर हस ळ भाजी माकट 9922373704

3590 पंचवटी वैशाली सतीश वडजे मोराडे ग ली , हस ळ गाव , पंचवटी , 
नािशक

फळ िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9689329776

3591 पंचवटी वैशाली शैले भवर साई सावली,शांती नगर,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

787547645

3592 पंचवटी वैशाली सुरेश वाघमारे ल मी नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7741900886

ांती नगर,मा ती मंिदरा जवळ,इंगले 3593 पंचवटी वैशाली अशोक मु दक ांती नगर,मा ती मंिदरा जवळ,इंगले 
चाळ,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9730118873

3594 पंचवटी वैशाली गणेश आंबुरे घर नं.-८८, पेठ रोड, द  नगर, पंचवटी, 
नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 7385785040

3595 पंचवटी वैशाली हेमंत सांगळे #######
िशवगंगा सो.सा, हस ळ मखमलाबाद 
रोड, सा वक मंगल काय लय, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला िकशोर सुयवंशी माग 8149515985

3596 पंचवटी वैशाली वासुदेव पवार ####### मु.पो. पेठ,  ता. पेठ, पेठ, नािशक, महारा -
४२२००८.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9423631151

3597 पंचवटी वैशाली छोटू वाघ ####### फुलेनगर, वैशाली नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक.

चपळ बूट रीपैर पेठरोड पाटाजवळ 9822554390

3598 पंचवटी यंकटेश ता या धनगर ####### घर नं ३०६/३७५, दडोरी रोड, हसोबा 
मंिदर जवळ, वैदवुादी, नािशक.

िमसळ पाव दडोरीरोड पाटाजवळ 8975431524

3599 पंचवटी शंकर नागुजी जाधव ####### लभडे ग ली,आडगाव,नािशक
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9767962900

3600 पंचवटी शंकर महादू लहांगे ####### िशवगंगा नारायण मंिदर, तपोवन, नािशक जुस िव ी आठवणलॉ ससमोर, 
तपोवनरोड

3601 पंचवटी शंकर रामकृ ण कराटे ####### घर नंबर.१६१,गणेश चौक, हस ळ 
गाव,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9823594292

3602 पंचवटी शंकर सखाराम सतोटे ####### मोराडे लेन, वीट भ ी जवळ, हस ळ, 
नािशक

इतर हस ळ भाजी माकट 9767883524

3603 पंचवटी शंकर िह मत सावकार ####### सुतार चाळ, पेठ रोड, मा ती मंिदर जवळ, 
पंचवटी, नािशक.

चहा पेठरोड पाटाजवळ 9403019850

3604 पंचवटी शकीर नूरहबीब शेख संजय नगर,पंचवटी,नािशक क बडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9822439086

3605 पंचवटी शकील स ार बागवान ####### िदवटे ग ली,आडगाव,नािशक फळ िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9822340970

3606 पंचवटी शकंुतला काश शदे
घ.नं.-४२९२, काळाराममंिदर, 
दि णदरवाजा, हावीग ली, 
गायकवाडचाळ

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9763450135

3607 पंचवटी शकंुतला भाऊसाहेब खैरनार ####### महा मा फुले नगर, िवजय चौक, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3608 पंचवटी शकंुतला शरद बागलाने मिरमाता झोपडप ी, गणेशवाडी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3609 पंचवटी शकंुतला िहरालाल वदकर ####### गजानन चौक,कोमटी 
ग ली,पंचवटी,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8055548746

3610 पंचवटी शकंुतला िवजय गंधे ४४९०,गवळी वाडा,कपाले वर मंिदरा 
मागे,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8485853939
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3611 पंचवटी शकंुतला नामदेव कदम ####### चाळ नं १४, पेठरोड, फुलेनगर, नािशक. भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 8007338409
3612 पंचवटी शिबया साबीर शेख राजवाडा,नाथ ग ली,पंचवटी,नािशक फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9860541376

3613 पंचवटी शरद आ माराम खांडरे ####### ांती नगर,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9921842174

3614 पंचवटी शरद शंकर सासे ####### घर नंबर.३६९१,भोई ग ली,सावरकर 
चौक,जुने नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9623966035

3615 पंचवटी शरद रघुनाथ ओझरकर #######
लॉट नं ७५, गणेश िनवास, दडोरी रोड, 

आर टी ओ कोनर, गोरा नगर, नािशक.
भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9890211128

3616 पंचवटी शरद रामदास गो हे तुळजाभवानी नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक.

पानटपरी पेठरोड पाटाजवळ 8796970111

3617 पंचवटी शरद शशीकांत ध गडे यश ी सोसायटी गंुजाळ बाबा नगर 
िहरावाडी पंचवटी नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3618 पंचवटी शिशकला शहाजी सांगले महाराणा तापनगर,झाडे सोनार 
ग ली,फुलेनगर,पेठरोड,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763061234

3619 पंचवटी शिशकला पंुडिलक कासार ####### गाडगे महाराज मठ, जुने नािशक कॉ मेिटक िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3620 पंचवटी शिशकला सुिनल गुजरे आर.पी.िव ालय समोर,घर 
नं.१२६,संजयनगर,ग ली नं.४,पंचवटी

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9373717840

3621 पंचवटी शांता िवजय धनवार #######
जय म हार 
सोसायटी, हस ळ,वैदवुाडी, दडोरी 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9822337035

3622 पंचवटी शांता ाने वर ज े ####### फुले नगर,स ाट नगर,नािशक इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8308319961

3623 पंचवटी शांताबाई कािशनाथ खेताडे मु काम पो ट, हस ळ,वरवंडी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 8805102517

3624 पंचवटी शांताबाई ल मण गंुजाळ ल मण नगर, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7776862182

3625 पंचवटी शांताबाई नागेश जाधव ####### ल मण नगर समोर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7276771486

3626 पंचवटी शांताबाई अ णा धनगर वैदवुादी, दडोरी रोड, हस ळ, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9527178103

3627 पंचवटी शांताराम सुधाकर गै वाद घर नं.-५२९, सुतार ग ली, आडगाव, 
ना सक

केश कतनालय आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9823242388

3628 पंचवटी शांताराम कारभारी आिहरे ####### १०७६,फुले नगर,झोपड़प ी,पेठ रोड,फुले 
नगर,पंचवटी,नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 9665372945

3629 पंचवटी शांताराम सुपडू तायडे दडोरी रोड,रमाबाई आंबेडकर 
नगर, हस ळ,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623237299

3630 पंचवटी शाकेरा मोिसन शेख ####### वसंत दादा नगर,मेिडकल 
कॉलेज,आडगाव,

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 7040301800

3631 पंचवटी शाम मोहन कासारी नाग चो क,जोशी वाडा,पंचवटी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8975609845

3632 पंचवटी शाम ध डीराम वाघ संतोशी िनवास, फुले नगर, मुनार चाळ, 
नािशक

च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9890366489

५, जय योगे वर रो हाउस, मखमलाबाद 
3633 पंचवटी शाम बाळकृ ण सायकर #######

५, जय योगे वर रो हाउस, मखमलाबाद 
हस ळ लक रोड, ओमकार नगर, 

नािशक.
भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9881923879

3634 पंचवटी शाम वासुमल कोतावनी ####### ४३९३, सीताराम भवन, पाथरवट लेन, 
पंचवटी, नािशक.

पाणीपुरी दद लॉ स या बाजुला 96573291617

3635 पंचवटी शामराव बापुराव लोहकरे घर नंबर.४४,साईं कृती अपारमट,जुना 
आडगाव नाका,पंचवटी,नािशक

िसजनल व तू िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3636 पंचवटी शालन भा कर खरात जनादन नगर, नांदरू नाका, नािशक चहा िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

3637 पंचवटी शािलनी िशवाजी मंुढे ####### मु.पो.मखमलाबाद,नािशक भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

7776946480

3638 पंचवटी शािलनी दादासाहेब जाधव ####### वाघाडी तालीम, गणेशवाडी, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7776991968

3639 पंचवटी शािलनी भगवान वराडे ांती नगर, लोणारी चाळ, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3640 पंचवटी शाहुबाई िकसन ल ढे ####### घर नंबर.१०९२/२, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9822699529

3641 पंचवटी िशतल अिनल एळ जे वैशाली नगर, फुले नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9763892394

3642 पंचवटी िशतल रामा सोनवने
जोशीवाडा,वाघाड़ी 
तालीमसमोर,कालाराममंिदर,दि णदरवाजा
,पंचवटी.

फळ िव ी काळाराम मंिदर 9623909263

3643 पंचवटी िशतल देिवदास कप गजानन चौक,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9420367357

3644 पंचवटी िशला रमेश चतुर ####### मा ती मंिदरा जवळ, हस ळ भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3645 पंचवटी िशवलाल रामजी जापती #######
गोर  
नगर,चं गंगा.२७,आर.टी.ओ.कॉनर,मेरी,ना
िशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9970860626

3646 पंचवटी िशवाजी पंुडिलक पवार ####### अमृतधाम, गोपाळ नगर, पंचवटी, नािशक इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9881382231

3647 पंचवटी िशवाजी गंगाराम आ हाड ####### घर नं.-११८, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, 
नािशक

फा ट फुड िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9921004736

3648 पंचवटी िशवाजी सजन को हे
घर नं.- ३०, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, 
माउली िकराणा समोर, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9850126184

3649 पंचवटी िशवाजी उमाजी जाधव
घर नं.-६९, ग ली नं.-२, मनोरमा दकुान 
समोर, द  नगर, झोपडप ी, पेठ रोड, 
नािशक

इतर पेडरोड पाटाजवळ 8379927261

3650 पंचवटी िशवाजी राघो शदे ####### भराडवाडी,फुले नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9657263274
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण
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मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

3651 पंचवटी िशवाजी पोपटराव सोमासे ####### िशरसाठ मळा, कोणाक नगर, आडगाव, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

7276040079

3652 पंचवटी िशवाजी ल मण महाजन
मु.वाघाड़ी तालीम,कालाराम मंिदर,दि ण 
दरवाजा,पो.पंचवटी,नािशक

इतर
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8484842273

3653 पंचवटी िशवाजी जग ाथ रनमाले हमाल हौ सग सोसायटी, द  नगर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9527354245

3654 पंचवटी िशवाजी राजाराम द दे ####### राजवाडा दरी, नािशक, महारा -४२२००३ भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7249210501

3655 पंचवटी िशवाजी गणपत बक
लाट नं.१२२०,मायको 

दवाखा याजवळ,ग ली 
नं.२, दडोरीरोड,पंचवटी

डीवीडी सीडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9975173307

3656 पंचवटी िशवाजी यशवंत बोराडे #######
मै  ित आ त, उ ती शाळे जवळ, 
स तरंग सो.सा. मागे, दगु  नगर, पेठरोड, 
नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9527273720

3657 पंचवटी िशवाजी गणेश शदे ####### ट ग ेस, दडोरी रोड, रवी िनवास, लॉट 
नं ४६, अ धु वादी, नािशक.

रेिदमेट कपडे दडोरीरोड पाटाजवळ 9834479515

3658 पंचवटी शीला समाधान काकडे #######
मखमलाबाद रोड पाळदे चाळ हनुमान 
वाडी पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

कटलरी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

3659 पंचवटी शेखर अिनल िनरभवणे ####### वा मक नगर, ीराम मंिदरा 
जवळ,पंचवटी,नािशक

चायनीज खा पदाथ 
िव ी

काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9822746228

3660 पंचवटी शेखर पठाण सावंत भराड वाडी,म छी बाजार जवळ,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689477050

3661 पंचवटी शेवंताबाई जगन गो हे #######
८ िशवगंगा सो.सा, हस ळ लक रोड, 
जकात नाका जवळ, मेरी कॉलोनी ,नािशक.

भाजीपाला हस ळ भाजीमाकट 9270577087

3662 पंचवटी शैला मनोहर अनवट होळी चौक, मेन रोड, आडगाव, नािशक भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 9921352554

3663 पंचवटी शैला अशोक वाटमकर नाग चौक,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3664 पंचवटी शैला दाटू सदगीर #######
रोषण रोव हौसे म नो १७ एकता नगर 
बोरगड हस ळ नािशक महारा  
४२२००४

भाजीपाला
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9270501605

3665 पंचवटी शैलाबाई भाऊसाहेब धा क वामी समथ नगर,औरंगाबाद रोड,नािशक चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

8055334911

3666 पंचवटी शैलेश मोहन जाधव ####### भगवती िनवास,राम नगर,हनुमान 
वाडी,मोरेमळा,नािशक

बॅग व पस िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9623902426

3667 पंचवटी शोभा सुिनल देसाई ####### २,िवनायक अपाटमट,गोर  नगर, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

8552824195

3668 पंचवटी शोभा बबन रामराजे राम नगर, शनी मंिदर मागे, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7507928847

3669 पंचवटी शोभा राज अिहरे राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 8407959367
भैरवनाथ नगर, ग दे वर रोड, िस र, ा लॉ स याबाजूला 3670 पंचवटी शोभा राणू गरड भैरवनाथ नगर, ग दे वर रोड, िस र, 
नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3671 पंचवटी शोभा िकसन मोरे ####### जोशी वाडा, मारोती मंिदर, िहरावाडी, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3672 पंचवटी शोभा मनोज मराठे महाराणा ताप नगर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7720918082

3673 पंचवटी शोभा भरत जोशी
म नंबर.२६,उदय लाझा,िसता गंुफा 

रोड,पंचवटी,नािशक
चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8483861560

3674 पंचवटी शोभा गणेश अवणकर ####### घर नं ४४५, िबडी कामगार नगर, 
अमृतधाम, नािशक.

चहा अमृतधाम 9422770217

3675 पंचवटी शोभा िव वास पवार #######
भूिमदाषण सोस गा पंथ थांबा दडोरी रोड 
हस ळ नािशक महारा  ४२२००४

तैणारी हस ळ भाजी माकट 9130051501

3676 पंचवटी शोभा अंथोनी बोधक ####### २९, कमाल नयन, अयोधा नागरी, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला अमृतधाम 9767307017

3677 पंचवटी शोभा रमेश मानकर मायको दवाखाना जवळ, दडोरी रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9527688913

3678 पंचवटी शोभाबाई दशरथ मोरकर नाग चौक,जोशी ग ली,राम 
मंिदर,िसतागुफा मंिदर,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8805223065

3679 पंचवटी शोभाबाई रोिहदास सुरंजे
म नं.८,पेठरोड, कणनगर,आर.टी.ओ. 

ऑिफसशेजारी,पंचवटी
च पल व बूट िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9881735541

3680 पंचवटी कु तल द िनक
घर् नो.४२६५.श तबैच वद,काळाराममंदीर 
शेजारी.पूवदरवाजा,पंचवटी.

इतर िसता गंुफा रोड 8483949763

3681 पंचवटी याम ल मण आघारीया स त ृंमीनगर नांदरुनाका, औ.बादरोड पस िव ी िनलिगरी बागेजवळ 9371801671

3682 पंचवटी याम पांडुरंग वाघ ११, ल मीछाया अ पा. िशवाजी चौक, 
पाथरवट लेन, पंचवटी,

सनॅकस िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9371090454

3683 पंचवटी याम ल मण आघारीया स तशंृगी नगर, नांदरू नाका, औरंगाबाद 
रोड, नािशक

बॅग व पस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9371801671

3684 पंचवटी याम िदनकर कोठुळे आर.१९, पोलीस चौकी समोर, फुले नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9226525905

3685 पंचवटी यामदास हिरहर साद ####### नीलकंठ अ पा. लॉट नं.-६, िशवकृपा 
नगर, िहरावाडी, पंचवटी

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9423181314

3686 पंचवटी ावण गोपीनाथ छगे ####### घर नो ४३७०, गजानन चौक, पाथरवट 
लेन ,पंचवटी, नािशक.

कुलूप ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9403513953

3687 पंचवटी ीकांत रामचं द दे ####### िस ाथ िजम शाळा, पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 7350569731
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3688 पंचवटी ीकांत पंिडत वाळेकर माळवीय चौक,मते वाडा चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881546757

3689 पंचवटी ीरंग नरहरी बोडके २१, षीकेश अ पा. मधुबन कॉलनी, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9370379764

3690 पंचवटी संक प िव वनाथ जाधव #######
मातृ िपतृ छाया सोसा सुदशन कॉलोनी द  
नगर पेठ रोड पंचवटी नािशक महारा   
४२२००३

जूस पेडरोड पाटाजवळ 9921393994

3691 पंचवटी संिगता भाउलाल भोसले आर.टी.ओ.हॉ पटल,गजिवरकरनगर,ल
मीपूजा िनवाससमोर,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7841979662

3692 पंचवटी संगीता बाबाजी भारती #######
म नंबर.३५,कण नगर,नवीन 

आर.टी.ओ.ऑिफस,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9623802975

3693 पंचवटी संगीता म छ गायकवाड #######
म नंबर.१२,िशवतीथ सोसायटी,वंृदावन 

नगर, दडोरी रोड, हस ळ,नािशक
भाजीपाला िव ी

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9860088295

3694 पंचवटी संगीता िदपक चांदवडकर #######
७,योग चतन 
सोसायटी,अ,आर.टी.ओ.कॉनर,पंचवटी,ना
िशक

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9657460161

3695 पंचवटी संगीता िवनोद िद ीत मखमलाबाद रोड,मेन रोड,नािशक चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9011726427

3696 पंचवटी संगीता देिवदास वालझाडे ####### मु काम पो ट हस ळ,वरवंडी 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9763606143

3697 पंचवटी संगीता रामदास जाधव घर नं.-१०५, कोळीवाडा, वरवंडी रोड, 
हस ळ, नािशक

भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 9527752931

3698 पंचवटी संगीता रमेश सोनवने ####### . नं..५,िब डग नं.२,आसरा 
अपाट.गुलमोहरनगर, हस ळ,पंचवटी.

कटलरी िव ी हस ळ भाजी माकट 8308921288

3699 पंचवटी संगीता िशवाजी जाधव #######
घर नं.६९, झोपडप ी, द  नगर, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9822580412

3700 पंचवटी संगीता हिरभाऊ धुगे ####### िद लीवाला गोठा,द  नगर,पेठ रोड,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8857835991

3701 पंचवटी संगीता सुनील नबाळकर संत जनादन वामी नगर, नवीन आडगाव 
नाका, िवजय नगर, नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850609919

3702 पंचवटी संगीता कुमार वाटेकर ####### िहरावाडी,भगवती नगर,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850303918

3703 पंचवटी संगीता राज कदम ####### हसोबावाडी, झंकार हॉटेल पिरसर जवळ, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9930172346

3704 पंचवटी संगीता काश शदे वैदवुादी, दडोरी रोड, हस ळ, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9545650284

3705 पंचवटी संगीता मंगेश बोराटे नायक वाडी पुरा,जुने नािशक,छपरी 
तालीम, म नंबर.३९५६,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8928858831

3706 पंचवटी संगीता अशोक मोिहते ####### फुले नगर, वडारवाडी, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

80074349943706 पंचवटी संगीता अशोक मोिहते ####### फुले नगर, वडारवाडी, पंचवटी, नािशक इतर
स.नं.3११

8007434994

3707 पंचवटी संगीता धनंजय भोसले इं कंुड वाचनालय 
समोर,रामकंुड,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3708 पंचवटी संगीता संजय आहेर ####### घर नं.-४३९८, राजवाडा, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921929152

3709 पंचवटी संगीता द ू जाधव ####### देवी मंिदर जवळ, व े वरी नगर, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9625095278

3710 पंचवटी संगीता सुनील िनकम ####### काळाराम मंिदर जवळ, ४२६५, शांताबाई 
आखाडा, पंचवटी, नािशक.

साद दडोरीरोड पाटाजवळ 9890970276

3711 पंचवटी संगीता िवजय पोतदार #######
द ा मंिदर जवळ ११४ कोणाक नगर २ 
आडगाव िशवार मंुबई आ ा रोड आडगाव 
नािशक महारा  ४२२००३

चहा ना टा द मंदीर, काणाकनगर 8308696251

3712 पंचवटी संगीता ावण सोनावणे
ल मणनगर, गाय ी मंिदर समोर, पेठरोड, 
पंचवटी, नािशक, महारा - ४२२००३.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9561062228

3713 पंचवटी संगीता तानाजी अिहरे ####### संजय नगर,पा या या टाकीजवळ,पंचवटी 
नािशक-३

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9623164848

3714 पंचवटी संजय कृ णा पाचपुते #######
मृगनैनी अपाटमट,ए-
घ.नं.३,जुईनगर,िकशोर सूयवंशी 
माग,आर.टी.ओ.ऑिफस जवळ,पंचवटी

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9922594828

3715 पंचवटी संजय संतू िरकामे ####### महाराणा ताप नगर,महाल मी 
चाळ, दडोरी रोड,नािशक

इले ॉिनक गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9860595090

3716 पंचवटी संजय िव णू पाटील नव िनम ण चौक, च हाण सदन, 
मखमलाबाद रोड, नािशक

कटलरी िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

3717 पंचवटी संजय मधुकर सोनावणे ####### म नंबर.३, वामी नारायण नगर, नवीन 
आडगाव नाका.

केश कतनालय चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9604430602

3718 पंचवटी संजय एकनाथ कसबे वडगाव,नािशक भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9403323049

3719 पंचवटी संजय ल मण झोले ####### ल मी रो. हाउस, गायकवाड मळा, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9421859947

3720 पंचवटी संजय हरी आिहरे ####### घर नं.-१७, राजवाडा, पंचवटी, नािशक च पल व बूट िरपे रग दडोरीरोड पाटाजवळ 8007643471

3721 पंचवटी संजय चंपालाल कोठेकर मिरमाता झोपडप ी,गणेशवाडी, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9595121486

3722 पंचवटी संजय मगन िहरे २१-१४९,काझी गढ़ी,जुना नािशक,नािशक िसजनल व तू िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763637269

3723 पंचवटी संजय रतन चौधरी िहरावाडी कमल नगर, कुशावत सोसायटी, 
घर नो १०

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011628236
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3724 पंचवटी संजय सुकलाल सोनवने भगवती नगर, िहरावाडी,पंचवटी,नािशक फा ट फुड िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9373924715

3725 पंचवटी संजय यामराव झझाडे
जोशी कॉलनी ,मारोती मंिदर 
मागे,िहरावाडी,पंचवटी, नािशक

फा ट फुड िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9011344434

3726 पंचवटी संजय नाना खैनर ####### कोळी गाली बाणगाव ज गओन खेड  
महारा  ४२४१०१

भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 9689304289

3727 पंचवटी संजय पोपट िनकम ####### म नं ३, अनुआनंद आ त, जुई नगर, 
हस ळ, नािशक.

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 9730408290

3728 पंचवटी संजय कारभारी बव ####### स ाटनगर, दडोरीरोड, म नं.४७, 
बु िवहार जवळ,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9552712975

3729 पंचवटी संजय सोमाई यादव ####### घर नं ३७१९, जागीर दरबार, जुने नािशक, 
बागवानपुरा, नािशक.

खारी-टो ट पेठरोड पाटाजवळ 7875992288

3730 पंचवटी संजय जग ाथ वाणी ####### प.न. १२९०, दडोरी रोड, ि मूत  नगर, 
नािशक-३.

कुलूप दडोरीरोड पाटाजवळ 9403513953

3731 पंचवटी संजय दशरथ िशरसाठ ####### पंचशील नगर, गंजमाळ, नािशक. भाजीपाला दद लॉ स या बाजुला 7263860440

3732 पंचवटी संजय चंपालाल कोठेकर मरीमाता झोपडपटटी, गणेशवाडी पंचवटी इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9595121486

3733 पंचवटी संजयकुमार मुरलीधर मा ेिसया फुलपगारे चाळ, शनीमंिदरमागे , पेठरोड, 
नवनाथनगर, पंचवटी

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8421572032

3734 पंचवटी संजीवनी रमेश डगळे ####### पंचवटी, शनी चौक, पंचवटी, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850654471

3735 पंचवटी संतोष दौलतराव शदे
गोकुळदशन िहरावाडी रोड भगवतीनगर, 
पंचवटी

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9011660999

3736 पंचवटी संतोष िभवराज जाधव ####### मोदके वर वसाहत,गाडगेमहाराज मठ,घर 
नंबर.४०१५.जुने नािशक

बॅग व पस िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9326535631

3737 पंचवटी संतोष िवठोबा माळोदे #######
शेरताटी र ता, माळोदे व ती, आडगाव, 
नािशक

इतर
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9552301908

3738 पंचवटी संतोष अिनल वाडेकर #######
ि मूत  नगर,िहरावाडी रोड,द  मंिदर 
जवळ,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9767286082

3739 पंचवटी संतोष रामराव सराटे ####### आनंदिनवास,नवनाथनगर,लोखंडी 
पूल, म नं.६४,पेठरोड,पंचवटी,नािशक

मोड आलेले 
कडधा य िव ी

िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9921351675

3740 पंचवटी संतोष राजू हसकर #######
एस/एन-२,मजूरवाडी 
हौ सगसोसा,देवीमंिदरजवळ,संजयनगर,पंच
वटी

कपडे िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9273036295

3741 पंचवटी संतोष साहेबराव सावंत ####### फुले नगर, भराडवाडी, पंचवटी, नािशक म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9665312280

3742 पंचवटी संतोष कृ णा साळंुके संभाजी चौक, डगर आळी,जुने नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

96373481303742 पंचवटी संतोष कृ णा साळंुके संभाजी चौक, डगर आळी,जुने नािशक इतर
स.नं.3११

9637348130

3743 पंचवटी संतोष दौलतराव शदे गोकुळ दशन, िहरावाडी रोड, भगवती 
नगर, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9011660999

3744 पंचवटी संतोष रामकृ ण सुधाकर #######
लाट नंबर.२०.ल मी िनवास,भगवती 

नगर,िहरावाडी,नािशक
कपडे िव ी

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8907905083

3745 पंचवटी संतोष भाकर खे ी ####### काकड मला, मखमलाबाद रोड, नािशक, 
महारा -४२२००३.

ना ता पेडरोड पाटाजवळ 7768814048

3746 पंचवटी संतोष गौतम जगताप ####### बी/६१, दगु  नगर, केके वा  कॉलेज मागे, 
पंचवटी, नािशक.

चायनीज अमृतधाम 9881211799

3747 पंचवटी संतोष मांगीलाल पांचाल ####### मु पो सोिनयाना, ज या, राज थान पावभाजी पेठरोड पाटाजवळ 9158288945

3748 पंचवटी संतोष  नामदेव मा खे #######
तेलंग वाडी पेठ रोड ल मण नगर नािशक 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 7040401611

3749 पंचवटी संतोष मा ती रोडगे म नंबर.४९५,िबडी कामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881210063

3750 पंचवटी संतोष नामदेव वालेकर #######
वंृदावन बी सोसायटी, दडोरी रोड, ीडा 
संकुल, तारावाला नगर, मेरी कॉलोनी, 
नािशक.

चहा दडोरीरोड पाटाजवळ 8308658741

3751 पंचवटी संतोष िशवाजी सासणे #######
घर नो ३ अिनता िनवास श ती नगर 
िहरावाडी पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

बेदाणा
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8087193121

3752 पंचवटी संतोषीबाई उकारिगरी गो वामी १५०, ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, पंचवटी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9579864683

3753 पंचवटी संिदप अशोक च हाण सािव ी दामोदर नगर,िहरावाडी 
रोड,पंचवटी,नािशक

कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9922626006

3754 पंचवटी संिदप िजजाभाऊ गजभारे ####### गजानन मंिदर जवळ, लॉट नं ७१, वंृदावन 
नगर, दडोरी रोड, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9372542756

3755 पंचवटी संिदप देिवदास चौधरी ####### जरंडी, औरंगाबाद, महारा -४३११२०. ईपान दडोरीरोड पाटाजवळ 7030034541

3756 पंचवटी संिदप गुलाब पेठने ####### लेत नो १, उ सव सो.सा, पेठरोड, 
द नगर, नािशक.

ोण, प ावली पेडरोड पाटाजवळ 9623751350

3757 पंचवटी संदीप सुधाकर भांगे ####### मीरा दातार िनवास, घर नं.-२७, द  नगर, 
पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

सनॅकस िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9823748600

3758 पंचवटी संदीप द ा य पुसलेकर इवी, घर न.-३०३, िढकले नगर, ीराम 
िश पा अ पा. नािशक

इतर राम मंिदर रोड 7776008385

3759 पंचवटी संदीप वसंत झंुजारे #######
५४५/अ/२६ दडोरी रोड गेताई क या 
िव ालय जवळ रमाबाई आंबेडकर नगर 
हस ळ नािशक महारा  - ४२२००४

पानटपरी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9158858766

3760 पंचवटी संदीप काश परांडे हाउस नं.-४७, अयो या नगर, नािशक दडोरीरोड पाटाजवळ 9270040674
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3761 पंचवटी संदीप वसंत आिहरे मेहेरधाम पेठरोड इतर पेडरोड पाटाजवळ 9822422169

3762 पंचवटी संदीप काश बोरकर घर नं.-८८२, बोहरप ी, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7744923551

3763 पंचवटी संदीप शरद जोशी १२, देवनाथ कृ ण अ पा. मखमलाबाद 
नाका

वृतप  िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9689131888

3764 पंचवटी संदीप शांताराम िशरसाठ ####### १३९८, वडारवाडी, मायको हॉ पटल मागे, 
राजदतूनगर, दडोरीरोड,

चहा िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8805407752

3765 पंचवटी संदीप सह नंदलाल सह परदेशी ####### कु हाडे मळा, मंुजोबा चौक, गणेशवाडी, 
नािशक

चहा िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9175728818

3766 पंचवटी संदेश िदगंबर कदम २,नंदकुमार सोसायटी,आनंद पाक, दडोरी 
नाका,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गंगाघाट आठवडे बाजार 9975271945

3767 पंचवटी संदेश नंदिकशोर घुसळे #######
नवीन आडगाव नाका, कृ णा नगर, 
पंचवटी, नािशक

फा ट फुड िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8484842341

3768 पंचवटी सं या सुधीर शु ला #######
िस ी टॉवर,इं कंुड,सावजािनक 
वाचनालय समोर, लाट नंबर.३०४,नािशक

कपडे िव ी
इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9657380232

3769 पंचवटी सं या मुरलीधर मुतडक ####### लेत नं ३,सुशीला आ त, का तक मंिदर, 
पंचवटी, नािशक.

कंुकू साद िका तक वामी मंदीर 9096929358

3770 पंचवटी सकुबाई द ा य सांगळे हाउस नंबर.३१३, याट नंबर.१९,द  
नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

3771 पंचवटी सकुबाई एकनाथ आहेर द  नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9739249380

3772 पंचवटी सकुबाई बलु मुतडक द ा नगर , पेठ रोड , पंचवटी , नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8805463745

3773 पंचवटी सकुबाई र नाकर वाडीले ांती नगर,मखमलाबाद रोड,र दळ 
चाळ,पंचवटी,नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9021510652

3774 पंचवटी सकू गोकुळ ब ते ####### राम कंुड,गोदावरी मंिदर,इं कंुड अशोक 
थेटर

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3775 पंचवटी सखाराम िभका अिहरे #######
घर नं.-१२, स तशंृगी छाया-क, आकाश 
पे ोल पंप जवळ, दडोरी रोड, हस ळ, 
नािशक

इतर
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११

3776 पंचवटी सखुबाई  भा कर राठोड ####### मखमलाबाद रोड,कोळी वाडा,इंिदरा हौ सग 
सोसायटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7774009652

3777 पंचवटी सिचन ाने वर आजवे ####### आनंद िनवास,नवनाथ नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

मोड आलेले 
कडधा य िव ी

गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9921351675

3778 पंचवटी सिचन बाळू गांगुड राहुल वाडी , पेठ रोड, पंचवटी , नािशक भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट 8308287390

3779 पंचवटी सिचन भा करराव लोखंडे शाम पलेस,ि मूत  
नगर,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9850919666

3780 पंचवटी सिचन रामदास भावसार घर नं.-१७४५, जुनी तांबट लेन, दडे 
वाडा, भ काली, नािशक

बॅग व पस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822870271

3781 पंचवटी सिचन परशुराम िख लारे पेठ रोड,फुले नगर,िवजय चौक साद ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

95274661363781 पंचवटी सिचन परशुराम िख लारे पेठ रोड,फुले नगर,िवजय चौक साद
स.नं.3११

9527466136

3782 पंचवटी सिचन वसंत साखरे ####### बी-१३, खतोड पाक, ांती नगर, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850344282

3783 पंचवटी सिचन ब सीलाल खैरनार रामवाडी,तळेनगर,पंचवटी,नािशक सनॅकस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9881288875

3784 पंचवटी सिचन अशोक कदम ####### १३, ी बालाजी िवहार,अशोक तंभ टेशनरी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8275583511

3785 पंचवटी सिचन िवठल वाकुडे #######
हिर चं  संपत रेणुका गदन जवळ मांडवी 
सोस न ७८  हस ळ नािशक पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००४

ना टा हस ळ भाजी माकट 9545377865

3786 पंचवटी सिच च भ त दले िन गिर ब , अर गब  र , प वित, 
निश

इतर िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9921941939

3787 पंचवटी सिच ख दु अहेर् र्. .ओ ओ फसे समोर्,क  नगर्,पे  र . भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9923867582

3788 पंचवटी सचीन अशोक रावळ ससाणे चाळ, दराडे िकराणा माग, नवनाथ 
नगर, पेठ रोड

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9823878491

3789 पंचवटी सचीन ाने वर पाटील ####### राम मंिदरा या मागे, जमादार वाडा, 
भडगाव, जळगाव, महारा -४२४१०५.

गोटी सोडा दडोरीरोड पाटाजवळ 9511933154

3790 पंचवटी सतीश कारभारी मंडिलक ####### हसोबा मंिदर जवळ, दडोरी नाका, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9822161379

3791 पंचवटी सतीश रामदास च हाण #######
र म नं ७, िब ड ग नं २, िनशांत गाडन 
जवळ, राजहंस सो.सा, धा क फाटा, 
नािशक.

िबय णी दडोरीरोड पाटाजवळ 9423256309

3792 पंचवटी सतीश जग ाथ सोनवणे ####### जगझाप चाळ, हनुमान वाडी, मखमलाबाद 
रोड, पंचवटी, नािशक.

फळ मा◌ेरेमळयासमोर 9096391170

3793 पंचवटी स यभामा संतू धा क १४०, द  नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9961958811

3794 पंचवटी स यभामा कच शेवाळे राहुलवाडी, पेठ रोड, भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9325626685

3795 पंचवटी स यवान रामचं सोनवणे ####### १, थमेश नगर, ितडके कोलोनी, गोळे 
कॉलोनी, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8888634785

3796 पंचवटी सदानंद भाकर जोशी िशवानंद अपाटमट, याट नंबर.८,श ती 
नगर,नािशक

पान बीडी िव ी िसि िवनायक 
मंिदराजवळ, िहरावाडी

9970182860

3797 पंचवटी सदाबाई िनरंजन गाडे राजवाडा,अंिबका सदन 
शेजारी,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3798 पंचवटी सनी द ू वाडगावक
र

िशव नगर, परफे ट माकट समोर, 
औरंगाबाद रोड, नािशक

चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9604834454

3799 पंचवटी स द ज द गु ता सोल क लज,  नो १०, रमल  
हो पत

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7030739545
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3800 पंचवटी सपना िकसन गुरखा ####### तारवाला नगर,लामखेडे मळा, दडोरी 
रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

3801 पंचवटी समाधान रजे ीरसागर सावरकर चौक,नवनाथ नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,निशक-३

म छी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8308415357

3802 पंचवटी समाधान नाथूहारी को हे द  नगर, पेठ रोड, नािशक. फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9545069929

3803 पंचवटी समाधान गो वदा िनकम ####### भडगाव, ग डगाव, जळगाव, महारा -
४२४१०३.

सोडा पाणी दडोरीरोड पाटाजवळ 9860252329

3804 पंचवटी समीर भानुदास वाटमकर ####### घर नं ४३७३, पाठवत, गजानन चौक, 
पंचवटी, नािशक.

चायनीज ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9762567777

3805 पंचवटी सरला राजू वाडीले ####### ल मण नगर, पेठ रोड, घट नं.-६५७, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9545241745

3806 पंचवटी सरला बाळू ीखंडे ####### ४२१७, जोशी वाडा, नाग चौक, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3807 पंचवटी सरला अमर जाधव ####### भैरवनाथ नगर, जुना सायखेडा रोड, 
जेलरोड, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9850923010

3808 पंचवटी सरला पांडुरंग भडांगे ####### हनुमान मंिदर जवळ, कृ णा नगर, मोरे 
मला, हनुमानवाडी, नािशक.

भाजीपाला मरेकळयाजवळ 9527130425

3809 पंचवटी सरला बाळू शदे #######
घर नो ७६२ दडोरी रोड तानाजी चौक 
हस ळ नािशक मेरी कॉलोनी नािशक 

महारा  ४२२००४
भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 8007970358

3810 पंचवटी सर वती अशोक ठोसरे ####### जोशी वाड़ी,िहरावाडी,पंचवटी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3811 पंचवटी सिरक रजे ब से -९,िवज  चो ,फुले नगर्,पे  
र ,प वित,निश

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7507511897

3812 पंचवटी स बाई मोहन कंुभारे जोशीवाडा, नागचौक, पंचवटी, नािशक फळ िव ी िसता गंुफा रोड 8805410478

3813 पंचवटी स बाई बाबुराव ह के पेठ रोड, शनी मंिदर मागे, चंदनबाई चाळ, 
पंचवटी, नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3814 पंचवटी सलीम मुनीर सै यद मेन रोड, भाजी माकट हॉटेल जवळ, 
आडगाव, नािशक

इतर आडगांव होळी चौक 8087351332

3815 पंचवटी सिवता दीपक कोळेकर
गाडगे महाराज पुलाजवळ, झोपडप ी, मरी 
माता मंिदर जवळ, पंचवटी, नािशक

इतर
शाळा 30 
याबाजुला,वाघाडीपुलाल

गत
8888038570

3816 पंचवटी सिवता बाळू पगारे लोट नंबर.१२३,द  नगर, ीतरंग 
सोसायटी,पेठ रोड,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9623802519

3817 पंचवटी सिवता सागर साळवे ####### शांती नगर,मखमलाबाद रोड, वामी समथ 
क ा समोर,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9420364530

3818 पंचवटी सिवता राजू जाधव ####### ल मण नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8796150296

3819 पंचवटी सिवता बबनराव सोनवने ांतीनगर,मखमलाबादनाका,मानेचाळ,दौल
त मेिडकलजवळ,पंचवटी.

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9595563305

3820 पंचवटी सिवता बाळू चकोर ####### ४६१४, रेणुका िकराणा जवळ, नवनाथ 
नगर, पेठ रोड, नािशक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9226392517

3821 पंचवटी सिवता गणेश बोडके ####### दाका बे नािशक महारा  ४२२२२० भाजीपाल दडोरीरोड पाटाजवळ3821 पंचवटी सिवता गणेश बोडके ####### दाका बे नािशक महारा  ४२२२२० भाजीपाल दडोरीरोड पाटाजवळ

3822 पंचवटी सिवता बबन सानप #######
१ नवी वसाहत टंक वामी िववेकानंद नगर 
नािशक मखमलाबाद नािशक महारा  
४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9552920458

3823 पंचवटी सिवता मुकेश सूयवंशी #######
लेत नं १४, यश िस ी आ त, हस ळ 

रोड, नािशक, महारा -४२२००४.
कटलरी दडोरीरोड पाटाजवळ 9021615461

3824 पंचवटी सिशल िव थ ि ख दे जोिश वद ना चो  प चवित निश फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9604358792

3825 पंचवटी साकीना सलीम पजारी ####### ८, चाण यपुरी हौ सग सोसायटी, 
मखमलाबाद रोड, हस ल, नािशक.

कटलरी िकशोर सुयवंशी माग 8669529458

3826 पंचवटी सागर कच भोरे गणेशवाडी, अमृतधाम झोपडप ी मागे, 
नािशक

कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9689478919

3827 पंचवटी सागर शांताराम सोपे ####### दातार िनवास,भोई ग ली,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9822052283

3828 पंचवटी सागर िवनोद पवार ३७८०,कोळी वाडा,नानावली,नािशक सनॅकस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8856808287

3829 पंचवटी सागर बाबुराव ीखंडे ####### जोशी वाडा, नाग चौक, साई बाबा मंिदर 
मागे, नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9623047183

3830 पंचवटी सागर नागेश वाघमारे
ि मूत  नगर, िहरावाडी रोड, पंचवटी, 
नािशक

सनॅकस िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8975453205

3831 पंचवटी सागर अशोक लहामगे
हनुमान वाडी,राम नगर,मोरे 
मळा,पंचवटी,नािशक

सनॅकस िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

9657404733

3832 पंचवटी सागर राजू नबाळकर #######
िभकुसा िमल जवळ, मो गरी नगर, 
िहरावाडी रोड, पंचवटी, नािशक.

फा टफूड
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8805362003

3833 पंचवटी सागर भानुदास वाटमकर #######
बजरंग मंिदर शेजारी, नागचौक, ४३७४, 
जोशीवाडा, पाचावती, नािशक.

फा टफूड
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9175650772

3834 पंचवटी सािजद शहाबु ीन खािटक #######
पंचम म नो १ िकशोर सूय वंशी माग 
ओ प र ती ओ जुही नगर नािशक महारा  
४२२००३

सुके ब बील
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8130909601

3835 पंचवटी सायरा चांद अ ार संजय नगर, ी राम िव ालय,नािशक कटलरी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9657196801

3836 पंचवटी सायरा सलीम तांबोळी ####### होळी चौक आडगाव नािशक आडगाव 
नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला आडगांव होळी चौक 9421821565

3837 पंचवटी सारा शमुवेल तडवी वा मक नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

3838 पंचवटी सािरका चोडामन गोखले िब ड ग नं.-७, िनलिगरी बाग, औरंगाबाद 
रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8975789937
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

3839 पंचवटी सािरका सुहास पाळदे #######
पाळदे सदन, ं दावन कॉलनी,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी
मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9860667721

3840 पंचवटी सािरका संजय पवार #######
मा ती मंिदर जवळ जोशी वाडा िहरावाडी 
पंचवटी नािशक महारा   ४२२००३

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8888123406

3841 पंचवटी सािरका िवजय मोरे ####### १२, मेरी कॉलोनी, हस ळ, नािशक. भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7588830312

3842 पंचवटी सािरका सागर िशरसाठ ####### वाघाडी तालीम शेजारी, िसटी सदन, 
पंचवटी, नािशक.

फळ ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9156782303

3843 पंचवटी सािव ी िदपक दामोदर नाग चौक,जोशी वाडा,पंचवटी,नािशक फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9325648406

3844 पंचवटी सािव ी शाम खानपते ####### घर नंबर.३५,अ दतू वाडी, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9921491443

3845 पंचवटी सािव ीबाई जय सघ अिहरे घर नं.-३८, एरंडवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8308557630

3846 पंचवटी साहेबराव मुरलीधर तांदळे ####### िनलिगरी बाग, कैलास नगर, पंचवटी, 
नािशक

चहा िव ी िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

9822736842

3847 पंचवटी साहेबराव चंदलुाल शदे पंचवटी,नाग चौक,नािशक पान बीडी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9527787858

3848 पंचवटी साहेबराव खंडू आिहरे गणेश चौक, ांती नगर, मखमलाबाद 
रोड, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8975421620

3849 पंचवटी सधुबाई िशवाजी गवारे ####### मु काम पो ट हस ळ, दडोरी रोड भाजीपाला िव ी हस ळ भाजी माकट

3850 पंचवटी सधुबाई िव णू साळवे पािलका बाजार समोर, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8796340958

3851 पंचवटी सधुबाई चा कांत कदम #######
वतर टंक जवळ भात नगर हस ळ 
लॉट नो ४५ पु पक नगर नािशक महारा  

४२२००४
भाजीपाला हस ळ भाजी माकट 7775893422

3852 पंचवटी सधुबाई कािशनाथ घुमारे ####### जानकी बंगला, लॉट नं ९३, आ तओ 
लक रोड, गोर  नगर, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9823768857

3853 पंचवटी सधुबाई अ णा पवार ####### १०, चाण यपुरी हौ.सो.सा, दडोरी रोड, 
हस ळ, नािशक.

कटलरी हस ळ भाजी माकट 9921120355

3854 पंचवटी सधू वीण आिहरे पोत डे चाळ,उदय कॉलोनी, ांती 
नगर,मखमलाबाद रोड,नािशक

भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9158796859

3855 पंचवटी सधू मंगेश हसाळ घर नं.-१३२, एरंडवाडी, पेठ फाटा, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3856 पंचवटी सधू सोमनाथ शदे ####### द ा नगर,रिविकरण बंग या 
मागे,पंचवटी,नािशक

चहा िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9371528206

3857 पंचवटी सधू लहानू र दल ####### ६१२, िबडी कामगार नगर, अमृतधाम, 
नािशक.

िबय णी अमृतधाम 9767922631

3858 पंचवटी िसताबाई बळवंत भोये वैशाली नगर, गाडगे ग ली, पेठ रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9175882291

3859 पंचवटी िस ाथ हंसराज वाघ संजय नगर, पंचवटी, नािशक चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

दडोरीरोड पाटाजवळ 8055154040

भराडवाडी,फुले नगर,पेठ 3860 पंचवटी िस ू कािशनाथ शदे भराडवाडी,फुले नगर,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7741903450

3861 पंचवटी िसनोल ताप वालकेग द पेठ रोड,ग ड वाडी,फुले नगर,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3862 पंचवटी िसमा भाकर वाघ ####### जुनी ५६ नंबर शाला समोर,महा मा फुले 
नगर,पेठ रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9657582693

3863 पंचवटी िसराज मंजूर अ ार ५५५/२, िकशोर सोसायटी ए, पुना रोड, 
मनोहर माकट, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850442212

3864 पंचवटी सीता बाळासाहेब गाडेकर संजय नगर, म नंबर.१३३,पा या या टाकी 
जवळ,पंचवटी,नािशक

टेशनरी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9689402133

3865 पंचवटी सीताबाई ीपत गटकळ घर नं.- २९,सुदशन कॉलनी ,नवनाथ नगर, 
पेठ रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850996147

3866 पंचवटी सीताबाई िचमणराव गांगुड ####### काझी गढी,जुना कंुभार वाडा, वामी 
िववेकानंद चौक,नािशक

च पल व बूट िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7276242443

3867 पंचवटी सीताबाई दशरथ धुरी ####### ४५०४,मुठे लेन,शनी मंिदरा जवळ,शनी 
चौक,पंचवटी,नािशक

साद ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3868 पंचवटी सीताबाई सुरेश जाधव मिरमाता झोपडप ी, गाडगे महाराज पूल, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3869 पंचवटी सीताबाई रमेश पाटील के,ऑफ हौ सग सोसायटी,मजूर वाडी,पाणी 
टाकी,घर नंबर.१०७,नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7720937186

3870 पंचवटी सीताबाई जगन मुतडक ####### कृ ण आिशष सोसायटी,उदय कॉलनी भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9922158749

3871 पंचवटी सीताबाई रामदास तागड ####### वामी समथ िकरना टोर जवळ, तलेनगर, 
रामवाडी, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला मोरेमळयासमोर 9421506125

3872 पंचवटी सीमा आनंद जाधव ####### आडगाव राजवाडा, डॉ . आंबेडकर चौक , 
नािशक

भाजीपाला िव ी आडगांव होळी चौक 7776866972

3873 पंचवटी सीमा जग ाथ कोठावदे ####### ंबके वर िब ड ग जवळ पेठ रोड पंचवटी 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9273037561

3874 पंचवटी सीमा सचीन सांगळे #######
लेत नं ३, िशवगंगा सो सा, हस ळ 

लक रोड, जुना जकात नाका, पेठरोड, 
नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 9284797204

3875 पंचवटी सीमा सोमनाथ िहरेकर #######
लॉट न ६२ ओमकार िनवास मखमलाबाद 

िव ा नगर  मखमलाबाद नािशक महारा   
  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9011491435

3876 पंचवटी संुदराबाई कच सानप फुले नगर,पेठ रोड,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9822182482

3877 पंचवटी सुकदेव बाबुराव वराडे #######
स. नं.-४१/१, चौधरी मळा मागे, हनुमान 
वाडी, गंुजाळमळा, आमराई, मखमलाबाद 
रोड

फळ िव ी
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9049821172
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3878 पंचवटी सुकदेव िव ल आिहरे ####### िवजय नगर कॉलनी,संत जनादन नगर च पल व बूट िरपे रग चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9657031197

3879 पंचवटी सुजाता संतोष िटके ####### िबडी कामगार नगर, घर नं ५२३, 
अमृतधाम, नािशक.

िमसळ पाव अमृतधाम 9750704425

3880 पंचवटी सुदाम तुकाराम पावंकर ####### जुना खु भार वाडा काझीची गाडी नािशक 
महारा  ४२२००१

सलून ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860438118

3881 पंचवटी सुदामती संतोष सराटे घर नं.-६४, आनंद िनवास, पेठ रोड, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921331675

3882 पंचवटी सुधाकर दौलतराव आिहरे आिहरे चाळ -१०४, नवनाथ नगर, पेठ 
रोड, पंचवटी, नािशक

पान बीडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8087892489

3883 पंचवटी सुधाकर द राय कानकते ####### कमले वर लोर िमल जवळ, तलेनगर, 
रामवाडी, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला मोरेमळयासमोर 9552402343

3884 पंचवटी सुधाकर चं कांत नेरकर #######
सी जी ३ यू जुल हौ सग सोसायटी पेठ रोड 
िकशोर सुयावांशी माग समोर र टी ओ 
ओ फचे नािशक महारा  ४२२००४

भाजीपाला
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

8308048709

3885 पंचवटी सुनंदा मधुसूदन बनछोडे घर नंबर.६,गंगा मंिदर सोसायटी,गोरेराम 
लेन,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850083534

3886 पंचवटी सुनंदा हरीशा चं लोखंडे ####### घर नो १३ राहुल वाडी पेठ रोड पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला पेडरोड पाटाजवळ 9860255164

3887 पंचवटी सुनंदा अशोक सोनवणे गोदावरी नगर, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ
3888 पंचवटी सुनंदा िपतांबर चौरे ####### मजूर वाडी,वा मक नगर,पंचवटी भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8552888059

3889 पंचवटी सुन द श तर िशरोदे िदग बर् िकरन त  मिरमत म दरजव  
िव भि  प वित निश

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9279228373

3890 पंचवटी सुिनत क भ सर्
घर् नो. ४३१ िविदक गर् वसह  अ ु ध  
प वित निश

चहा िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9763842737

3891 पंचवटी सुिनत िदिल सिल ४२७८, ब जर् मत म दर्, को त ग ल, 
न  चो

कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3892 पंचवटी सुिनता अंबादास वाटमकर गजानन चौक, पंचवटी, नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 8550933368

3893 पंचवटी सुिनता गणेश लांडगे ३६०५,घोई ग ली , मीरा दातार समोर , 
जुने नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9657216970

3894 पंचवटी सुिनता संतोष आिहरे मायको दवाखाना, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9623213099

3895 पंचवटी सुिनता िदलीप गो वद संजय नगर, पा या या टाकी जवळ, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8698859075

3896 पंचवटी सुिनता गोरख करांडे फुले नगर्,ित पु यजव ,निश खा पदाथ िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9823915305

3897 पंचवटी सुिनता संतोष बोरसे व े वरी नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3898 पंचवटी सुिनता वसंत जाधव ####### ल मण नगर, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9850887137

गोदावरी झोपडप ी, गाडगे महाराज पूल, ा लॉ स याबाजूला 3899 पंचवटी सुिनता सुरेशराव चौधरी ####### गोदावरी झोपडप ी, गाडगे महाराज पूल, 
पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9209960830

3900 पंचवटी सुिनता राज महालर सी-६०४, संघवी न , पोकर कॉलनी, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता 8983369291

3901 पंचवटी सुिनता कैलस वाघ
संजय नगर,पा या या 
टाकीमागे,पंचवटी,नािशक-३

इतर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8390573891

3902 पंचवटी सुिनता राज महाले सी, 604 संगावी न , प कार कॉलनी 
पंचवटी

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7507472649

3903 पंचवटी सुिनता शंकर िनसाळ द नगर,पेठरोड,मनोरमा िकराणा 
दकुानासमोर,ग ली,नंबर.३

िसजनल व तू िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7350380054

3904 पंचवटी सुिनता राजू अंबरे #######
जोशी वाडा नाग चौक नेअर साईबाबा 
मंिदर पंचवटी नािशक महारा   ४२२००३

फळ
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
9623903164

3905 पंचवटी सुिनता वसंत धामणे #######
घर नो ५४० मीन रोड भाजी माकट जवळ 
होळी चौक आडगाव नािशक पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

भाजीपाला
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

8755785806

3906 पंचवटी सुिनता कैलाश नाईक #######
जोशी वाडा िहरावाडी पंचवटी नािशक 
महारा  ४२२००३

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

3907 पंचवटी सुिनता अिनल सोळसे ####### हाउस नं २३८, पेठ रोड,  आर टी ओ 
ऑिफस समोर, नािशक.

फुल पेठरोड पाटाजवळ 8975839702

3908 पंचवटी सुिनल वसंत जाधव #######
घ. नं.१४,पेठ रोड,आर.टी.ओ.ऑिफस 
जवळ,स तरंग सोसायटी मागे,मेरी 
कॉलनी,नािशक

भाजीपाला िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

7030647038

3909 पंचवटी सुिनल राजाराम ससाणे जोशीवाडा साईबाबामंदीर नागचौक पंचवटी कपडे िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9273776503

3910 पंचवटी सुिनल नागनाथ शदे घ.नं.12, पांचाली सोसा. आरटीओ कॉनर 
पेठरोड पंचवटी

फळ िव ी कॅ सर हॉ पटलजवळ 9922261255

3911 पंचवटी सुिनल बारकू वाडेकर उदय कॉलनी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गंगाघाट आठवडे बाजार 9860641512

3912 पंचवटी सुिनल गोिव ाव लनन गे ३६०५,कठडा,िमरादातर,दग ,जवळ,जुने 
नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 977570918

3913 पंचवटी सुिनल राजाराम खारे म नं.१४,नंदकुमार सोसा,पटेल 
साविमल, दडोरीनाका,पंचवटी

खा पदाथ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8087798777

3914 पंचवटी सुिनल राजाराम ससाणे जोशी वाडा,साईबाबा मंिदर,नाग 
चो क,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9273776503
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3915 पंचवटी सुिनल पंुजा डगळे हस ळ, दडोरी रोड,नािशक फा ट फुड िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता 9765573344

3916 पंचवटी सुिनल पोपटराव बरसाले
वामीसमथ नगर,यशवंत 

लॉं ससमोर,औरंगाबादरोड,पंचवटी,नािशक
चहा िव ी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9822225797

3917 पंचवटी सुिनल अशोक परदेशी आळंदी धरण,नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 8975191524
3918 पंचवटी सुिनल भगवान भुतेकर संजय नगर,पंचवटी,नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8793462543

3919 पंचवटी सुनीता नंदकुमार वाटेकर िहरावाडी,भगवती नगर,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9860764395

3920 पंचवटी सुनीता िवजय फड #######
घनं.एल-
२१,समाजमंिदरासमोर,िवजयचौक,महा मा 
फुलेनगर,पेठरोड

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 8605353467

3921 पंचवटी सुनील अ सराम सोनपसारे ####### १, भवानी पलेस अ पा. हस ळ, नािशक भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9762501358

3922 पंचवटी सुनील िहरालाल जाधव ####### हस ळ, वरवंडी रोड, नािशक इतर हस ळ भाजी माकट 9960424919

3923 पंचवटी सुनील बाबुराव कापसे गजानन चौक, कोमटी लेन, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763844171

3924 पंचवटी सुनील रमन चौधरी ७२९, बोडके वाडा, संुदर नारायण मंिदर, 
ांती नगर, नािशक

खा पदाथ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7507453222

3925 पंचवटी सुनील बापूराव खरात ####### वामी समथ नगर,साइि या अ पात,नािशक फळ िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

9763992753

3926 पंचवटी सुनील वसंतराव गायकवाड ####### पेठ रोड,द  नगर,शेळके चाळ,घर 
नंबर.४६१४,पंचवटी,नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 8975135735

3927 पंचवटी सुनील िनवृ ी थेटे ####### ३५, वावी र ता पालखेड, पालखेड- 
िनफाड, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7719024109

3928 पंचवटी सुनील पंुडिलक कोठावदे ####### ६ राज सरोवर सो.सा, पोकर कोलोनी, 
दडोरी रोड, नािशक.

फळ दडोरीरोड पाटाजवळ 9657440068

3929 पंचवटी सुनील केशव गांगोडे ####### ८१, दडोरी त याचा पद, भोकर पडा, 
वारे, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9552381055

3930 पंचवटी सुनील रामदास गो हे ####### पेठ रोड बोडके चाल द  नगर पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

चहा न ता पेडरोड पाटाजवळ 8055447770

3931 पंचवटी सुभाष ल मणराव मूकटे व े वरी नगर, दडोरी रोड, पंचवटी, 
नािशक

कपडे िव ी इं कंुडासमोर, 
पादचारीर ता

9373685790

3932 पंचवटी सुभाष पंिडत येवले रो हौसे नंबर ९३२ ौनिगरी अमृतगंगा 
पंचवटी नािशक

भाजीपाला िव ी िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9273005863

3933 पंचवटी सुभाष बापूराव उफाडे घर नंबर.१४०,टाकळी ऑिफस, दडोरी 
रोड, हस ळ,नािशक

खा पदाथ िव ी वरवंडीकडे जाणारा र ता 7588515091

3934 पंचवटी सुभाष गोपीनाथ आ हाड ####### रघुवीर िब ड ग समोर, ४२१६, शड चाळ, 
जुना आ ा, रोड, नािशक.

चायनीज दडोरीरोड पाटाजवळ 7843062203

3935 पंचवटी सुभाष कारभारी कोटकर #######
लेत नं १, ानदीप सो स, श तीनगर, 

लातेनगर समोर, पंचवटी, नािशक.
पान टपरी

मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9881557784

अमृतधाम 
3936 पंचवटी सुमन रामदास भालेराव #######

सािव ीबाई फुले वसाहत,कामगार 
नगर,अमृतधाम,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी
अमृतधाम 
सॅनोटोरीअमजवळ 
भतीलगत

9921756272

3937 पंचवटी सुमन फकीरचंद कन टकर ####### गजानन चौक,कोमटी लेन,पंचवटी,नािशक कपडे िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार

3938 पंचवटी सुमन पंुजा आ हाड ####### ३ ए, मोद सोसायटी,द  नगर ,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 90116964881

3939 पंचवटी सुमन वसंत भोसले ####### राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604579512

3940 पंचवटी सुमन संुदर धुव ####### कंुभार वाडा, काझी गढी, नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922874691

3941 पंचवटी सुमन भगवान डावरे ####### घर नं.-६, फुले नगर, पेठ रोड पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9881361394

3942 पंचवटी सुमन िभकू िनकम घर नंबर.५३,पेठ रोड,शाहू 
नगर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3943 पंचवटी सुमन अशोक मेहेकर घर नंबर.३०९९,मंडई,पंचवटी,नािशक, फुल िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3944 पंचवटी सुमन नंदू साळंुके ####### दडोरी रोड, वखार ग ली, हस ळ, 
नािशक.

भाजीपाला हस ळ भाजीमाकट

3945 पंचवटी सुमन फकीरा ताडगे ####### मायको दवाखा या मागे,ग ली नंबर.५,घर 
नंबर.९९०,नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7720920239

3946 पंचवटी सुमनबाई गंगाधर िनकम ४६१४, राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9604775590

3947 पंचवटी सुमनबाई एकनाथ पाडेकर ीराम नगर, जल शु ीकरण जवळ, फुले 
नगर, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

3948 पंचवटी सुमनबाई मुरलीधर िशरोडे #######
रो .हौसे ३ भगवती नगर िहरावाडी पंचवटी 
नािशक महारा  ४२२००३

जेलाय
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9890478389

3949 पंचवटी सुमनबाई मुरलीधर िशरोडे #######
रो हाउस नं-३, भगवती नगर, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक.

िकरकोळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9422763848

3950 पंचवटी सुिमत िदलीप मोरे ####### १६, संजयनगर, मंजुरावादी, सेवाकंुज माग, 
पंचवटी, नािशक.

दाबेली दडोरीरोड पाटाजवळ 9158589861

3951 पंचवटी सुिमत संजय शेलार ####### मोदके वर जवळ, के के वाघ कॉलेज, 
सावता माळी नगर, नािशक.

अंदारोल अमृतधाम 8308199422

3952 पंचवटी सुयोग भूप वनारा
घर नं.-४२१०, भोलादास चाळ, काळाराम 
मंिदर, पूव दरवाजा, पंचवटी, नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9049437849

3953 पंचवटी सुरज मदनलाल गु ता ांती नगर, मखमलाबाद नाका, नािशक कपडे िव ी रामवाडी गोदापाक लगत 9762216629
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3954 पंचवटी सुरज मदनलाल गु ता ांती नगर,पंचवटी,उदय कॉलनी,नािशक कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9762216629

3955 पंचवटी सुरज रामराज जय वाल ####### गणेशवाडी, सहजीवन नगर, पंचवटी, 
नािशक

आईस ीम िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9552803112

3956 पंचवटी सुरज दादाराव ह के पेठरोड , फुलेनगर , पंचवटी नािशक सनॅकस िव ी द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

8888161863

3957 पंचवटी सुर पोपट पाटील ####### ला खेडा मला जवळ, ८, पूण नंद, दडोरी 
रोड, हस ळ, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 8862064920

3958 पंचवटी सुरेखा मधुकर सरकाटे अंिबका नगर झोपडप ी, पेठ रोड, पंचवटी, 
नािशक

इतर िनलिगरी बाग, 
औरगांबाद रोड

8308503026

3959 पंचवटी सुरेखा संजय झोले #######
पेठरोड,नमन हॉटेलपुढे,गायकवाडमळा, 
सावतामाळीनगर,ल मी रो-हा. नं.१

भाजीपाला िव ी
िकशोर सूयवंशी माग 
बोरगड

9579432012

3960 पंचवटी सुरेखा बाळू गांगुड राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8308287390
3961 पंचवटी सुरेखा िवजय गायकवाड ####### राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8888302087

3962 पंचवटी सुरेखा संतोष जाधव ####### गाडगे महाराज पूल,मोदके वर 
वसाहत,नािशक

कपडे िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9826585631

3963 पंचवटी सुरेखा र नाकर काठे
ल मण अ पा. देवी चौक, गणेशवाडी, 
पंचवटी, नािशक

फुल िव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

9765050620

3964 पंचवटी सुरेखा राजू गवारे ####### बौध िवहार जवळ, राजवाडा, आडगाव घरगुती िकरकोळ 
व तूिव ी

दडोरीरोड पाटाजवळ 9850177713

3965 पंचवटी सुरेखा सुरेश साळी ####### गजानन चौक कोमटी ग ली नािशक 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

कटलरी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9975625472

3966 पंचवटी सुरेश धनंजय िवधाते ####### मेरी,आर.टी.ओ.कॉनर लक 
रोड,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9881664875

3967 पंचवटी सुरेश नागुजी जाधव ####### शदे ग ली,स त ुंगी 
चौक,आडगाव,नािशक

आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9850071081

3968 पंचवटी सुरेश नामदेव शदे काळाराम मंिदर पूव गेट, िढकले नगर, 
नािशक

फुल िव ी काळाराम मंिदर 9881600722

3969 पंचवटी सुरेश ंबक रामोळे #######
घर नं.-१३२, अ वमेघ सोसायटी, 
आर.टी.ओ. ऑिफस समोर, गजव  नगर, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे फुटाणे

पेडरोड पाटाजवळ 9823427269

3970 पंचवटी सुरेश मोगल अिहरे लॉट नं.-१५, सुखदेव अ पा. सुदशन 
कॉलनी, पेठ रोड, नािशक

फा ट फुड िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9921751885

3971 पंचवटी सुरेश िदगंबर िदघे घर नं.-६, ीराम िश प, िढकले नगर, 
नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8805833669

3972 पंचवटी सुरेश ताराचंद अिहरराव ####### सर वती नगर,पुन रोड,पंचवटी,नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7387106052

3973 पंचवटी सुरेश तानाजी माळी ####### िस ी िवनायक सोसायटी, र ते वाडा, 
मालवीय चौक, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9326586390

3974 पंचवटी सुरेश मधुकर नवले
काळाराम मंिदर पूव दरवाजा, भोलादास 

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 

83900561143974 पंचवटी सुरेश मधुकर नवले
काळाराम मंिदर पूव दरवाजा, भोलादास 
चाळ, पंचवटी, नािशक

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

8390056114

3975 पंचवटी सुरेश बुधा वाघ ####### व े वरी नगर,मेरी फाटा, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

फळ िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 7743890656

3976 पंचवटी सुरेश खुबलाल गु ता ####### धा क चाळ, राजपाल कॉलोनी, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक.

फळ पेठरोड पाटाजवळ

3977 पंचवटी सुरेशा संपत कुटे ####### ६२४/५२०/१, ताजनपुरे मला, पावती गरेज 
जवळ, नािशक पुणे रोड, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 9545265761

3978 पंचवटी सुलोचना मुने वर मांजे ####### ए - ३४, व े वरी नगर, दडोरी रोड, पाठा 
जवळ

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9657458808

3979 पंचवटी सुलोचना िदलीप भडके नवीन आडगाव नाका,यावतमाली 
नगर,पंचवटी,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी चामंुडा चौक, 
िहरावाडीरोड

9922217403

3980 पंचवटी सुलोचना याम घाग काझी गढी,कंुभार वाडा,अमरधाम रोड,जुने 
नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9822767746

3981 पंचवटी सुलोचना  नामदेव िहरे अमृतधाम अयो यानगरी-२, 
जानकीव लभ सोसा. घर नं.-बी-२१,

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9867519920

3982 पंचवटी सुवण मनोज मोरे साई सावली हाउस नं.-४, शांती नगर, 
मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी काटया मा ती 
मंदीराजवळ

9764966286

3983 पंचवटी सुवण बबलू भडांगे ####### मोरे मला, आखाडे चाळ, मखमलाबाद 
रोड, पंचवटी, नािशक.

ब बील झगे पेठरोड पाटाजवळ 9767238061

3984 पंचवटी सुिशलाबाई मुरलीधर लोहकरे हस ळ,आडगाव रोड,पोलीस हेड 
कॉटर,पंचवटी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9850139981

3985 पंचवटी सुिशलाबाई द ा ेय तांदले मु.पो.मखमलाबाद,िस ाथ नगर,िरलाय स 
टॉवर समोर,नािशक

भाजीपाला िव ी मखमलाबादगांव 
महाल मीमंदीर

9822915610

3986 पंचवटी सुशीला भाऊसाहेब सोनवने मृती सोसायटी, दडोरी रोड,साई 
नगर,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9011114674

3987 पंचवटी सुशीला मनोज जाधव ####### झणकर चाळ, नवनाथ नगर, पेठ रोड, 
पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9765627415

3988 पंचवटी सुशीला आनंदा पवार ####### फुले नगर, पेठ रोड लॉट नं.-९, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी पेडरोड पाटाजवळ

3989 पंचवटी सुशीला रतन नाईक
िहरावाडी, मारोती मंिदर जवळ, पंचवटी, 
नािशक

फळ िव ी
गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

7774817513

3990 पंचवटी सुशीला शंकर गरगडे ####### महाराणा ताप नगर,सोनार ग ली,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

दडोरीरोड पाटाजवळ 9822482022

3991 पंचवटी सुशीलाबाई छगन लीलके ####### चं शी मंुगसरा नािशक महारा  ४२२००३ बेदाणा पेडरोड पाटाजवळ 7083409082

3992 पंचवटी सुहास रामकृ ण ठाकूर ####### घर नं.-१, कृ ण अ पा. , कृ ण नगर, 
आडगाव नाका, पंचवटी,

कपडे िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9822952971
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3993 पंचवटी सूरज शंकरलाल वै य ####### व े वरी नगर, दडोरी रोड,घर नंबर.डी-
११५,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9226868991

3994 पंचवटी सूय काश प ालाल राठोड लॉट नं.-१/३, पंुडिलक संकुल, नािशक सनॅकस िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9579968151

3995 पंचवटी सोनाबाई रमेश कांबळे ####### मेहरधाम पेठ रोड,देवी बागे वरी 
कॉलनी,नािशक

भाजीपाला िव ी गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9689118889

3996 पंचवटी सोनाबाई ंबक शडगे घर नं.-६५, पेठ रोड, द  नगर, पंचवटी, 
नािशक

भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9730531599

3997 पंचवटी सोनाली मह टांक तुलसी अ पात,िसतागुफा 
रोड,पंचवटी,नािशक

कटलरी िव ी िसता गंुफा रोड 8600007794

3998 पंचवटी सोनाली अिनल थोरात #######
शदे मला आयुविदक हॉ पटल मागे 
गणेश वाडी पंचवटी नािशक महारा  
४२२००३

बेट
ा लॉ स याबाजूला 

स.नं.3११
8600077081

3999 पंचवटी सोनी अशोक सुयवंशी वैषालीनगर,पंचवटी,निशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ

4000 पंचवटी सोनी वजीर खान ####### गोदावरी नगर झोपडप ी, गणेशवाडी 
जवळ, पंचवटी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9921275644

4001 पंचवटी सोनी दीप काळे ####### लॉट नं ४९, पाणी टाकी जवळ, वामी 
िववेकानंद नगर, मखमलाबाद, नािशक.

भाजीपाला पेठरोड पाटाजवळ 7741900366

4002 पंचवटी सोनुबाई अजुन िहरे
बौ  िवहार समोर, स ाट नगर, कातार 
ग ली, पंचवटी, नािशक

भाजीपाला िव ी
गणेशवाडी 
भाजीमाकटलगत, 
वाघाडीपुल

9209726749

4003 पंचवटी सो याबाई दगु पवार वैदवुाडी, हस ळ, नािशक कटलरी िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

4004 पंचवटी सोपान गणपत बक ####### घर नं.-१२२०, स ाट नगर, दडोरी रोड, 
पंचवटी, नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9604859505

4005 पंचवटी सोमनाथ बाळू पवार ####### ३७८०,कोळी वाडा,टाकळी रोड,जुने 
नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9271651293

4006 पंचवटी सोमनाथ रामचं मते ####### महाल मी मंिदर,आडगाव,नािशक इतर आडगांव बस टॉप, 
समाजमंिदराजवळ

9881872020

4007 पंचवटी सोमनाथ रमेश आरणे ####### शेव महाराज चौक,फुले नगर,पेठ रोड म छी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9850012863

4008 पंचवटी सोमनाथ मुरलीधर भुरे ####### ७१८, खडांगळे वाडा, रिववार पेठ, संुदर 
नारायण मंिदर जवळ, नािशक

जुस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922626523

4009 पंचवटी सोमनाथ दशरथ कडाले #######
जुना कंुभारवाडा,काझीगडी,साईबाबा 
मंिदराजवळ,मु ती िनवास,घ.नं.३९८६,जुने 
नािशक

म छी िव ी
द नगर उदयान, 
कोणाकनगर

4010 पंचवटी सोमनाथ मा ती वराडे
वामी 

िववेकानंदनगर,पा या याटाकीजवळ,मखम
लाबाद,पंचवटी.

पान बीडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9763605531

4011 पंचवटी सोमनाथ देवराम कांगणे ####### पवाला िब ड ग, म नं १५, ितसरा ोस 
लेन, िगगओन, मंुबई.

फळ पेठरोड पाटाजवळ 9224786376

4012 पंचवटी सोमनाथ द ू िचखले ####### धनगर ग ली नािशक आडगाव ना सक 
महारा  ४२२००३

भाजीपाला आडगांव होळी चौक 98811622290

4013 पंचवटी सोमनाथ िवठल डबल #######
३०९/२६९ काकड ग ली म मालाबाद रोड 

खा स
मोरे म यासमोरील 

91682221234013 पंचवटी सोमनाथ िवठल डबल #######
३०९/२६९ काकड ग ली म मालाबाद रोड 
मा मालाबा   नािशक महारा  ४२२००३

खा स
मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9168222123

4014 पंचवटी सोमनाथ ता या धनगर ####### हाउस नं २७६, दडोरी रोड, जय म हार 
नगर, हस ळ, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7448055307

4015 पंचवटी सोमनाथ बाळू फड ####### घर नं.११९२,ि मूत नगर,मायको 
हॉ पटल,चाळ नंबर.१, दडोरीरोड.

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9881822867

4016 पंचवटी सोमनाथ आसाराम भोसले ####### १८६, िबडी कामगार नगर, पंचवटी, 
नािशक.

फळ काणाकनगर 9049442415

4017 पंचवटी मता िदनेश अिहरे ####### नवनाथ नगर,द दे चाळ,पेठ 
रोड,पंचवटी,नािशक

पान बीडी िव ी मोरे म यासमोरील 
कॉनर, हनुमानवाडी

9689202028

4018 पंचवटी व नल पांडुरंग वाणी घर नं.-४६१४, उगले चाळ, द  नगर, पेठ 
रोड, नािशक

भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9527773193

4019 पंचवटी वाती देव गोवधने
घ.नं.-४२३३, दीि तवाडा, प चमदरवाजा 
राबरीलेन, काळाराममंिदरसमोर.

इतर काळाराम मंिदर 9881809086

4020 पंचवटी हंसा अशोक सुरंजे पेठ फाटा, टेट बक 
मागे,एरंडवाड़ी,पंचवटी,नािशक

पान बीडी िव ी पेडरोड पाटाजवळ 7776862197

4021 पंचवटी हबीब अंबीर शेख तारवाला नगर,लामखेड़े मला, दडोरी 
रोड,िब डग नंबर.२,नािशक

म छी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9764295478

4022 पंचवटी हरीश िकसन ठाकरे ####### मखमलाबाद गाव, पंचवटी, नािशक इतर
सावरकरनगर, आकाश 
पे ोलपंपासमोर

9890077341

4023 पंचवटी हरीश केवळ शदे #######
घर नं १०१, िहरावाडी रोड, ीमुरी नगर, 
पंचवटी, नािशक.

जनरल टोर
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7743965739

4024 पंचवटी हशल अंबादास ठाकरे घर नं.-३६६६, सावरकर चौक, भोई 
ग ली, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7276383403

4025 पंचवटी हषद  शेखर मगर ####### घर नं ३०५/४५६८, गणेशवाडी, नािशक. चायनीज दद लॉ स या बाजुला 9860439926

4026 पंचवटी हषदा बाळासाहेब खरात #######
घर नो १५, सुदशन कोलोनी, जनता राजा, 
आरंभ ध म च , नवनाथ नगर, नािशक.

स दय सादने पेडरोड पाटाजवळ 9665088542

4027 पंचवटी हासीफ मु ताफ शेख संजय नगर,पंचवटी,नािशक म छी िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ 9552266653

4028 पंचवटी िहतेश रघुनाथ मुतडक नवीन ांती नगर,गणेश 
चौक,मखमलाबाद,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9970015872

4029 पंचवटी िह मत मोगल गजरे ####### काझी गडी अमरधाम रोड, शीतला देवी 
मंिदर मागे , नािशक

म छी िव ी गंगाघाट आठवडे बाजार 9881183484

4030 पंचवटी िह मत दामोदर इंगले
दळवी माग,हनुमान वाड़ी,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

गणेशवाडी भाजी माकट 
लगत, वाघाडी पुल

9822777631
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4031 पंचवटी िहराबाई िदनकर तुपल ढे ####### राहुलवाडी, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9260118615
4032 पंचवटी िहराबाई बाळू पवार ####### पेठ रोड,ल मण नगर,नािशक इतर पेडरोड पाटाजवळ 9579292613

4033 पंचवटी िहराबाई मा ती धा क ांती नगर, गणेश चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8956547950

4034 पंचवटी िहराबाई सुरज जामकर ाउंड वाडी, फुले नगर, पेठ रोड, नािशक इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9763369218

4035 पंचवटी िहराबाई दशरथ डगळे संजय नगर,पा या या टाकी 
जवळ,पंचवटी,नािशक

खा पदाथ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8390110143

4036 पंचवटी िहराबाई देिवदास साठे ####### ३८९२/५१, नानावली, मानूर रोड, जुने 
नािशक, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9922249060

4037 पंचवटी िहराबाई गंगाधर जाधव ####### सुतार चाळ, घर न.-१५, फुले नगर, पेठ 
रोड, नािशक

च पल व बूट िरपे रग ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8484846272

4038 पंचवटी िहराबाई भा करराव सानप
लॉट नंबर.९, राजपाल कॉलनी 

,मखमलाबाद रोड,पंचवटी
चहा िव ी

मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

7709781275

4039 पंचवटी िहराबाई शांताराम कोथिमरे ####### २९१, अ धुतावादी, पटेल िकरण समोर, 
दडोरी रोड, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला दडोरीरोड पाटाजवळ 7720933354

4040 पंचवटी िहराबाई िनवृ ी िशरसाठ ####### घर नं ५२५, िबडी कामगार नगर, 
अमृतधाम, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला अमृतधाम 9881258167

4041 पंचवटी िहरामण पला बोरसे ४२८,व े वर लेणी,िशव 
नगर,पंचवटी,नािशक

पूजा सािह य ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9372201622

4042 पंचवटी िहरामण रमण चौधरी हॉटेल साईकृपा, राकंुद पािकग, 
साईिकरणधाम समोर, पंचवटी, नािशक

सनॅकस िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

9226108032

4043 पंचवटी िहरामण  िव ल जाधव ####### घर नं.-४२६०, गोळे वाडा, पंचवटी, 
नािशक

इतर दडोरीरोड पाटाजवळ 9970883585

4044 पंचवटी हेमंत अर वद गाडे #######
३,वैभवशाली को-ऑप हौ सग 
सोसायटी,तारवाला नगर, दडोरी 
रोड,पंचवटी,नािशक

फुल िव ी
गोर नगर, आरटीओ 
कॉनर

9405358622

4045 पंचवटी हेमंत अशोक मोरे ####### द  नगर, वाघमारे चाळ,पेठ रोड,नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 8805509690

4046 पंचवटी हेमंत बाबुराव िनकम ####### घर नं.-२३०९, संभाजी चौक जवळ, 
पाटील वाडा, डगरआळी, नािशक

इतर ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

7038406077

4047 पंचवटी हेमंत भगवान शदे
जाधव कॉलनी,मखमलाबाद 
रोड,पंचवटी,नािशक

फा ट फुड िव ी
मालेगांव टॅड 
िस नलपासुन 50 मी.लांब

8888253424

4048 पंचवटी हेमंत सीताराम सोमासे #######
फळत नो १, गोकु वहार सो.सा, भगवती 
नगर, िहरावाडी, पंचवटी, नािशक.

शगािव ी
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7385604554

4049 पंचवटी हेमलता ल मण भंडारी ३, सज  सोसायटी, पंचवटी कॉ मेिटक िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8411816592

4050 पंचवटी हेमा िवजय आं े िहरावाडी,मा ती मंिदरा मागे,जोशी 
कॉलनी,नािशक

फळ िव ी ा लॉ स याबाजूला 
स.नं.3११

8888123406

4051 पंचवटी हेमा भारत ससाणे #######
साई िनवास, जोशी कोलोनी, िहरावाडी, 
पंचवटी, नािशक.

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7058360767

4052 पंचवटी हे मा िवजय आं े #######
जोशी वाडा मा ती मंिदर जवळ िहरावाडी 
पंचवटी नािशक महारा  ४२२००३

फळ
मा.साहेब ठाकरे 
टेडीअमलगत, िहरावाडी

7720932417

4053 पंचवटी हौसाबाई नामदेव शदे ####### वैशाली नगर, पेठ रोड, नािशक भाजीपाला िव ी पेडरोड पाटाजवळ 9371817954
4054 पंचवटी हौसाबाई दावल ग ड ####### राजवाडा, जंगम चौक, पंचवटी, नािशक भाजीपाला िव ी दडोरीरोड पाटाजवळ

4055 पंचवटी द राय पवार ####### घर नो ६८८ त ली ग ली रिववार पेठ 
नािशक महारा  ४२२०००१

भे भा ा दडोरीरोड पाटाजवळ 9850953528

4056  नािशकरोड अंकेत पांडुरंग पवार देवळाली गाव, ना.रोड चहा िव ी दगु  गाडन 9766766498

4057  नािशकरोड अंबादास  चुडामन गवळी गोसावी वाडी, ना. रोड दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

दगु  गाडन 9371488680

4058  नािशकरोड अकील खान यासीन खान  पठाण गोसावी वाडी, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9881779667

4059  नािशकरोड अ य कैलास सूयवंशी ####### े टीज रो हाउस नं-४, गतीनगर, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक.

पापड शनीमंदीर ९०२१०४२८०४

4060  नािशकरोड अजय दामोधर अढांगळे ओमनगर मंगलमुत , सैलानी बाबा रोड, 
नािशकरोड

पानिबडी िव ी गंगासागर 9421553098

4061  नािशकरोड अजस अयाज बागवान सुभाष रोड, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 8485854022

4062  नािशकरोड अजीज गुलाब खान राजवाडा देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9657465792

4063  नािशकरोड अजीम सलीम शेख फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8698500479

4064  नािशकरोड अजीम नसीर शेख िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9028105349

4065  नािशकरोड अडसुरे रंगनाथ यशवंत देवळालीगांव भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 9028123317

4066  नािशकरोड अ णासाहेब काश वाडेकर 9049971
61147

सामनगाव रोड ना.रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 8087791965

4067  नािशकरोड अ ार असलम हमीद  देवळालीगांव इतर यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

4068  नािशकरोड अ ार जायदा असलम 6600126
62536

देवळालीगांव नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 9175525455

4069  नािशकरोड अनवर याकूब सै यद फळ िव ी दगु  गाडन 9028138359

4070  नािशकरोड अनवर खान पटेल अ तार 
खान

चेहडी नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9260489973

4071  नािशकरोड अिनता अिनल मोरे भीम नगर हौ. सोसायटी, नािशकरोड कटलरी िव ी के.एन केला 9156694130
4072  नािशकरोड अिनल कुमार सोनकर ध गडे मळा, ना.रोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9890490039

4073  नािशकरोड अिनल जणू फोकणे आनंद नगर, ना.रोड सनॅकस िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9226572850
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

4074  नािशकरोड अिनल िदिलप जगताप ारा. िदिलप रामनाथ जगताप दिलत 
वसाहत, संगमनेर

नॅ स िव ी िशवाजीनगर 8888180109

4075  नािशकरोड अिनल गुलाब  भोजे गोसावी वाडी, ना.रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 7775852385
4076  नािशकरोड अिनलकुमार महेश साद  गु ता गायकवाड मळा, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9423912965

4077  नािशकरोड अनीस मंजूर  खान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9823666905

4078  नािशकरोड अनीस बापू खान 3012295
09399

िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

89372692686

4079  नािशकरोड अनुप रावत ####### कहाराबी, महूर, िच ोडगड, महुडा, 
राज थान ३१२४०१

पाणी-पुरी िस र फाटा ९९५०५२८९२८

4080  नािशकरोड अ वर िद वर शेख ि शरननगर, टेशनवाडी रोड, िस र फाटा, 
ना.रोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9921610956

4081  नािशकरोड अ सार िनसार सै यद सुभाश रोड ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9503993199
4082  नािशकरोड अ सरीबेगम अ तर शेख स कार पाँईट, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9273516651

4083  नािशकरोड अफजल खान  फ याज खान पठाण िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9561161696

4084  नािशकरोड अफमर अकबर सै यद सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8805407789

4085  नािशकरोड अ दलु वाहेद अ दलु गफूर िशकलकर देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

7385736614

4086  नािशकरोड अ दलु हमीद चं साहेब बागवान #######
ितवारी चाळ, माल ध का रोड, राजवाडा, 
देवळालीगाव, नािशक रोड, नािशक.

फळ िव ी िस र फाटा ९७६६९९७४२०

4087  नािशकरोड अ दु लाह मोह मद शेख िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9890777958

4088  नािशकरोड अ बास अली जलयाकत अली 
सै यद

5290783
66524

देवळाली गांव ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9209661095

4089  नािशकरोड अ बासखान इसाक खान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9881323485

4090  नािशकरोड अिमताबाई तुकाराम ड बाले 2802037
63273

िमक नगर, जेलरोड, दसक, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9552151165

4091  नािशकरोड अमीन अ दलु र जाक 5146395
85238

िविहत गाव, ना. रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9823597007

4092  नािशकरोड अमोल राज गडगडेकर इंगळे नगर, पा या या टाकीजवळ, जेलरोड फळ िव ी गंगासागर 9881311147

4093  नािशकरोड अमोल शंकर पाडले ####### आय एस पी, गोरे वाडी, नािशकरोड, 
नािशक-४२२१०१.

कडीप ा के.एन केला ९६५७४६३८६७

4094  नािशकरोड अयुब गुलाम गौस देशमुख मगर चाळ, कॅनॉल रोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9151191022

4095  नािशकरोड अ याज सलीम शेख फळ िव ी दगु  गाडन 9850013920
4096  नािशकरोड अ याज शमशाह सै यम िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8149287004

4097  नािशकरोड अरब एजाज इ माईल वडाळागांव नािशक कॉ मेटीक िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8177883392

आ पाली नगर, हसोबा मंदीर जवळ, 4098  नािशकरोड अर वद लबाजी काळे आ पाली नगर, हसोबा मंदीर जवळ, 
नािशक

भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 7709611752

4099  नािशकरोड अ ण िभकाजी माळोदे गायकवाड मळा, ना.रोड चहा िव ी दगु  गाडन 9881272273

4100  नािशकरोड अ ण खंडेराव वनीकर ल मीकृपा हौ. सोसायटी, भीमनगर, 
जेलरोड, नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9921897525

4101  नािशकरोड अ ण झंुबर  शेवरे 8928601
68945

नारायण बापु नगर, जेलरोड, नािशकरोड, 
ता.िज. नािशक

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

9270056389

4102  नािशकरोड अ ण सुखलाल वा लकर ####### इंिदरा गांधी पुत या जवळ, कृ णा 
कॉलोनी, जेल रोड, नािशक.

सलून आंबेडकर रोड स वस 
रोड

७७९९५९३५५७

4103  नािशकरोड अ णा पांडुरंग काजले भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 8806030651

4104  नािशकरोड अ णा मारोती आ हाड कैलासजी सोसायटी समोर, जेलरोड, 
नािशकरोड

चायिनज गाडा शनीमंदीर

4105  नािशकरोड अलका रंगनाथ  िनकम 9361674
61614

िचडे मळा, गोरेवाडी, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9373119564

4106  नािशकरोड अलका रघुवीर िशरोडे द  मंिदर रोड, ना.रोड कटलरी िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9766150838

4107  नािशकरोड अलका सुरेश बव ####### बोराडे मला, पंचक, जेलरोड, नािशक रोड, 
नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ९८२२२७५८५४

4108  नािशकरोड अलका गो वद शदे अवधुत कृपा सोसा. घर नं. 11, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9272431319

4109  नािशकरोड अलका िवजय जगताप हरीओम अपाटमट, घर नं.4, िशखरेवाडी, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9923150404

4110  नािशकरोड अलफरहान द तगीर शाख गोसावी वाडी ना.रोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9822140216
4111  नािशकरोड अलम बाबू शेख एकलहरा रोड, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9763683694
4112  नािशकरोड अली फख ि न सैयेद िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 7588614141

4113  नािशकरोड अ ताफ अजगर बागवान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8888435135

4114  नािशकरोड अ लाउ ीन कुदबो ीन खाटीक ####### राजीव गांधी नगर, कॅनल रोड, 
जेलरोड,नािशकरोड, नािशक-४२२१०१

फळिव ी के.एन केला ९६०४७०९८०२

4115  नािशकरोड अविचते सुरेश िकसन 3459416
34005

िविहतगांव नािशकरोड इतर िस र फाटा 9881528141

4116  नािशकरोड अविचते महेश सुरेश 2306260
30751

िविहतगांव नािशकरोड इतर िस र फाटा 9689999041

4117  नािशकरोड अशपाक याकुब शेख जय भवानी रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9323653025

4118  नािशकरोड अशोक सहवाजी औिशकर जय भवानी रोड, ना. रोड दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

दगु  गाडन 9552788862

4119  नािशकरोड अशोक  नारायण पाटील दसक गांव, जेलरोड, नािशकरोड फा ट फुड िशवाजीनगर 9527643156

4120  नािशकरोड अशोक कारभारी आनप पळसे, ना.रोड पान बीडी िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 7875547609
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4121  नािशकरोड अशोक िशवराम सगळे #######
िनिकता रो.हौ. १६/१७, एम.एस.ई. 
गोडाऊन, जेलरोड, नािशकरोड, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९८५०६८९२८०

4122  नािशकरोड अशोक भाउूराव मासरे िविहतगाव ना. रोड चहा िव ी दगु  गाडन 9623958772

4123  नािशकरोड अ पाक महे मूद बागवान 7119808
17843

सुभाष रोड, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9028818135

4124  नािशकरोड अ मीर फ याझ शेख गोसावी वाडी, ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 8898879551

4125  नािशकरोड अ वन तालुकदार यादव जेल रोड ना. रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9209899500

4126  नािशकरोड असलम मोहमदरजा खान 6601246
94032

गोसाव वाडा ना.रोड िसजनल  व तु िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9270977739

4127  नािशकरोड असलम रशीद बागवान िशवाजी नगर, गोपी िकशन िब ड ग, 
नािशक

फळ िव ी गंगासागर 9011002661

4128  नािशकरोड अिसफ चांद  शहा जय हद नगर, पंचक, टेशन जवळ, 
जेलरोड

िसजनल व तु िव ी गंगासागर 7841042150

4129  नािशकरोड असीफ बाबु शेख
4492449
7583432

87
िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी

वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9764949704

4130  नािशकरोड असीफ सईद शेख 8780528
59590

शाहु महाराज पथ, ना. रोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9175335164

4131  नािशकरोड अ मता संिदप जाधव #######
०५, ि भुवन हौ सग सोसायटी, सायखेडा 
रोड, लोखंडे मला, मंगलमुत  नगर, जेल 
रोड.

भाजीपाला शनीमंदीर ९१४५६२३४५७

4132  नािशकरोड अ वले संतोष सुकदेव सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4133  नािशकरोड अहमद शेख वलीमह मद अ दलु देवळालीगांव क बडी िव ी रे वे टेशन 8421851854

4134  नािशकरोड अहमदनुर मोिमन 
मोहमंद

युसुफ 6068142
67793

देवळालीगांव नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9860095758

4135  नािशकरोड अहमदनुरमोिब
न

मोहमंद जाकीर 2415292
97130

देवळालीगांव नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8796274569

4136  नािशकरोड आकाश गोरखनाथ भावसार 6492033
86421

कुबेर कॉनर, लॉट नं.20बी, सैलानीबाबा, 
नािशकरोड

नॅ स िशवाजीनगर 8421555331

4137  नािशकरोड आजम स ार बागवान सकदर मंिजल, नािशक कटलरी िव ी दगु  गाडन 9922063392
4138  नािशकरोड आ णासाहेब साहेबराव माने िमक नगर, जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 7507434470

4139  नािशकरोड आ माराम वामन खैरनार ####### बी/ह, कुलकण  मंगल काय लय, 
नािशकरोड, नािशक-४२२१०१.

भाजीपाला शनीमंदीर ९७८६४१०४४५

4140  नािशकरोड आ पासाहेब ध डीबा डंबाळे 7768655
30262

आढाव चाळ, पावताबाईनगर, हनुमान 
मंदीरमागे, जेलरोड,

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

4141  नािशकरोड आिबदखान लालखान खान 5078389
18848

कोठुळे मळा, ल मण  मळा, िविहतगांव, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9822127209

4142  नािशकरोड आिमर मंजूरअली खान कपडे िव ी दगु  गाडन 9960374640
िहवाळेवाडी, जाधववाडी, गौतमनगर, 4143  नािशकरोड आरती जगिदश गांगुड िहवाळेवाडी, जाधववाडी, गौतमनगर, 
गोरेवाडी, ना.रोड

कटलरी िव ी के.एन केला 7350612716

4144  नािशकरोड आिरफ मोहंमद  पठाण घर नं. 5, िपयोनीर सोसायटी गोकुळ नगर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9860625028

4145  नािशकरोड आिरफ उ मान शेख गोसावी वाडी, शा ी पथ, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9881836648

4146  नािशकरोड आिरफ अयाजोददीन शेख 5765468
66579

सुभाष रोड, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9730003332

4147  नािशकरोड आिरफ खान मेहबूब खान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8087927072

4148  नािशकरोड आ हाड भागुजी िभकाजी 9796882
78308

िस र फाटा नािशकरोड फळ िव ी िस र फाटा 9657742184

4149  नािशकरोड आशा रमेश बोराडे #######
मा ती मंिदर जवळ, जेलरोड, नािशकरोड, 
स ाट अशोक नगर, दसक, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९५२७४६६०४४

4150  नािशकरोड आशाबाई लाला जाधव गोरेवाडी, शा ी नगर, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी गंगासागर 9926209192

4151  नािशकरोड आशाबाई पांडुरंग  काजळे देवळाली गांव, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन

4152  नािशकरोड आशाबाई जोग जाधव गोरेवाडी, शा ीनगर, न ता दकुानाजवळ भाजीपाला िव ी के.एन केला 7507325364

4153  नािशकरोड आिशष पंिडत आिहरे उपनगर, ना. रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
दगु  गाडन 9881901448

4154  नािशकरोड आहुजा हरीष छोटुमल 4169981
10430

नािशकरोड च पल बुट िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7841042210

4155  नािशकरोड आहुजा िगिरश राधािकसन द मंदीर रोड नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9373433911

4156  नािशकरोड इंगवले शोभा  राजाराम 2368041
38438

मु तीधाम नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

4157  नािशकरोड इंदबुाई िनवृ ी भडांगग सुभाष रोड, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 7276488062

4158  नािशकरोड इ बाल अहमद  शेख पाचोरा, जळगाव फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9922254163

4159  नािशकरोड इ ीस रशीद शेख 7328203
19895

सुभाष रोड, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9028334493

4160  नािशकरोड इ ीस इ लीम बागवान बागवान मंजील िवटभ ी रोड िविहतगांव, 
नािशकरोड

फळ  िव ी के.एन केला 9028678017

4161  नािशकरोड इ तीयाज युजुफ सै यद 9280167
22564

गोसावी वाडी, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8087129789

4162  नािशकरोड इ तीयाजअली जफरअली शेख गोसावी वाडी, ना.रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9271407080
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4163  नािशकरोड इरफान चॉद सै यद िविहत गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

888806499

4164  नािशकरोड इिलयास अ दलु कादर पठाण कॉनोल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9326315454

4165  नािशकरोड ई वर जग ाथ सोनवणे 2915783
88146

हनुमंतानगर, लोखंडे मळा, दसक, 
जेलरोड, नािशकरोड

िशवाजीनगर 9503921294

4166  नािशकरोड उ ेज िकसन केशव 8969724
75391

नािशकरोड सुखामेवा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9766081535

4167  नािशकरोड उ ेज किवता महेश 9670168
79749

आनंद नगर नािशकरोड सुखामेवा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7774816687

4168  नािशकरोड उ वला बाळू ढेरे ####### िव ानगर, बाते चाळ, जेलरोड, 
नािशकरोड, पंचक, नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ७३४७४२७७३१

4169  नािशकरोड उमेर बाबू शेख हनुमंता नगर, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9270728989

4170  नािशकरोड उमेश कुमार भगणलाल सोनकर फळ िव ी के.एन केला 7620278713

4171  नािशकरोड उषा  बाळू पवार 2250663
61056

मा ती मंदीर शेजारी, दसक गांव, जेलरोड म छी िव ी गंगासागर 9545769213

4172  नािशकरोड उषा सुकदेव उ हवणे भीमनगर हौ.सोसायटी, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8482928637

4173  नािशकरोड उषाबाई भाऊसाहेब साळवे भीमनगर, तुकाराम िनवास, जेलरोड, 
नािशकरोड

चहा िव ी के.एन केला 8600926076

4174  नािशकरोड उषाबाई गंगाधर जाधव सायखेडा रोड ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9823133583

4175  नािशकरोड ऊलाट शाहु यानु िशवाजीनगर जेलरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850261544

4176  नािशकरोड औरंगे अजय िशवाजी भालेराव  मळा कटलरी िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

8888086657

4177  नािशकरोड औिशकर आशा िकशोर िविहतगांव दधु िव ी सौभा य नगर 8550943230

4178  नािशकरोड औिशकर शोभा माधव 2233508
83769

देवळालीगांव खोले मळा भाजीपाला िव ी िस र फाटा

4179  नािशकरोड कटारे संगीता िनळू 4428663
13108

गोसावी वाडी नािशकरोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 7744893420

4180  नािशकरोड कबाडे सुिनता िकरण 3479389
46864

चेहेडी बु.II नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9421609104

4181  नािशकरोड कमरोि न इ ाहीम शेख िविहतगाव, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9325072427

4182  नािशकरोड कमल  ल मण कुचेकर 7628400
50582

काश आंबेडकर नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8888432598

4183  नािशकरोड कमलाकर िदगंबर फा ाफ डे #######
लेत नं २, णाली सोसायटी, वीर 

सावरकर नगर, हनुमान मंिदर जवळ, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक.

मसाले के.एन केला ९८२२५०२४९२

4184  नािशकरोड कमलाबाई बलीराम भोई
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
हसोबा मंदीर िबग बाजार 7770031448

4185  नािशकरोड कमलेश ####### आ मज ान सग, नु हाता, म य देश-
४७७३३२.

पाणीपुरी शनीमंदीर ७७५८०५६९४५4185  नािशकरोड कमलेश #######
४७७३३२.

पाणीपुरी शनीमंदीर ७७५८०५६९४५

4186  नािशकरोड कमलेशकुमार लखन साद सामेकर कदम कॉलनी, राजल मी हॉटेल समोर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला

4187  नािशकरोड करण सग पूनम सग राजपूत
2330953
07945

जय भवानी रोड, ना. रोड फा ट फुड िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9021606624

4188  नािशकरोड कडक सुिनता श ुघन सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4189  नािशकरोड कले काश शंकरराव 9098466
41124

 देवळालीगांव भाजीपाला दगु  गाडन 9881913114

4190  नािशकरोड क पना  िकरण सोनार 2650275
68633

दगु देवी मंदीरा या बाजुला, नािशकरोड फुल िव ी गंगासागर 8888103536

4191  नािशकरोड क पना सुिनल कांबळे मातृसदन, िनकम िनवास, भीमनगर, 
जेलरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9404778686

4192  नािशकरोड कांतीलाल सुगंचंद छाजेड #######
छाजेड सदन,  स गु  नगर नं.०३,दसक, 
िव वजीत रो.हौ. जवळ,जेलरोड, नािशक  
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९३०३१६०२४१

4193  नािशकरोड कांबळे क पना सुिनल सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4194  नािशकरोड काटकर संतोष माणीकअ
पा

9802445
24367

देवळालीगांव सुभाषरोड दु ध पदाथ िव ी रे वे टेशन 9637379072

4195  नािशकरोड कातकाडे िसताबाई रामभाउु सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4196  नािशकरोड कालू मधुकर द दे देवळाली गाव, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9970657386

4197  नािशकरोड काळे र व िव वास 5366360
50739

सटर रोड, औटे मळा, दे.गांव चहा िव ी दगु  गाडन 9272324689

4198  नािशकरोड काळे लबाजी  संपत 6385189
66966

जयभवानीरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9970333574

4199  नािशकरोड काळे सुरेश मुरलीधर 9517655
94173

राजवाडा देवळालीगांव भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9623077011

4200  नािशकरोड कासीम अ दलु 
र जाक

शेख िवहीतगाव ना. रोड फळ िव ी दगु  गाडन 8446220092

4201  नािशकरोड िकरण कच तागड देवळाली गांव, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9850970140

4202  नािशकरोड िकशोर िस दाथ वाघमारे अ रगळे मळा. ना.रोड कटलरी िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

7387897348

4203  नािशकरोड िकसन रामदास क डले भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9422492957

4204  नािशकरोड कुणाल संजय आढाव #######
F.NO. २, यशोिशखर अपाटमट, पंचक, 
शनी मंिदर जवळ, जेलरोड, नािशकरोड, 
नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९९२३७३२८२४
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4205  नािशकरोड कुमावत िवजय िशवाजी नािशकरोड देवळालीगांव िसजनल व तु िव ी रे वे टेशन 9273171705

4206  नािशकरोड कुरील मायाराम हुबलाल 9833790
53364

फन डीस वाडीनािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9657143489

4207  नािशकरोड कुशावत िकशोर कोकाटे मोरेमळा पपळप ी रोड जेलरोड जुना 
सायखेडारोड

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

4208  नािशकरोड कुसुम केशव धगते ####### अयो या नगर, सायि क पंचक , शनी 
मंिदरा जवळ, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९८८१००२३५४

4209  नािशकरोड केळगं े एकनाथ मु ताजी 9763522
47505

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी देवळालीगांव

4210  नािशकरोड कैलास  मनोहर बड 6933807
07352

मा ती मंदीर शेजारी, दसक गांव, जेलरोड म छी िव ी गंगासागर 8390607459

4211  नािशकरोड कैलास  नाना भंडारी िस र फाटा, ना.रोड कटलरी िव ी दगु  गाडन

4212  नािशकरोड कैलास िभला पुणेकर 9339410
67752

राजवाडा, आदीवासी चाळ, मारोती मंदीर, 
दसक, जेलरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9158956073

4213  नािशकरोड कैलास िहलाल सोनवणे ####### २, अलंकार सोसायटी, धुळे, जय हद 
कॉलोनी, धुळे-४२४००२.

भेळपुरी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

८९२८०३२३४८

4214  नािशकरोड कोकीळा अंबादास जगताप सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4215  नािशकरोड कोरगा पा सेसू पुजारी आनंद नगर ना. रोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9373818765

4216  नािशकरोड कोरडे साहेबराव कृ णा 5082026
15405

जयभवानी रोड भालेराव मळा भाजीपाला िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

7767992332

4217  नािशकरोड खराडे हेमंत रामचं सामनगांव रोड नािशकरोड नॅ स िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9922965950

4218  नािशकरोड खरे िमला बाबुराव 6096086
50270

देवी चौक, नािशकरोड फुल  िव ी िस र फाटा

4219  नािशकरोड खलील खनबाबू पठाण 4432309
21055

जगताप मळा, नािशक रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9822532755

4220  नािशकरोड खाटीकमारे अशोक सखाराम 6826879
11652

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी देवळालीगांव 7709361785

4221  नािशकरोड खाटीकमारे दादासाहेब सखाराम 6333786
23149

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी देवळालीगांव 9561402992

4222  नािशकरोड खान रशीद यािसन  देवळालीगांव फळिव ी दगु  गाडन
4223  नािशकरोड खान  हाजरा ग फार िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9028818113

4224  नािशकरोड खान जै ोदीन ज बार 6629575
12294

देवळालीगांव सुभाषरोड फळ िव ी रे वे टेशन 9130517200

4225  नािशकरोड खान रिफक अहमद 9049911
54126

िस र फाटा नािशकरोड फळ िव ी िस र फाटा 9276797042

4226  नािशकरोड खान ज बार सरदार 7489469
23773

सुभाषरोड नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 9527319370

4227  नािशकरोड खुरपुडे िमना अशोक 8223198
90806

जेलरोड नािशकरोड कटलरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9922338720

4228  नािशकरोड खुलागे माळसाबाई पोपटराव 7544936
39166

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

80875029304228  नािशकरोड खुलागे माळसाबाई पोपटराव
39166

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी
देवळालीगांव

8087502930

4229  नािशकरोड खेराज अमीन यारली 5347787
41612

देवळालीगांव च पल बुट िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8007431239

4230  नािशकरोड खैरनार लताबाई काश 9619089
99476

देवळालीगांव सुभाषरोड फा ट  फुडिव ी रे वे टेशन 9503890868

4231  नािशकरोड खैरे नंदिकशोर िव णू 4743546
02154

 देवळालीगांव चहा िव ी दगु  गाडन 9226719042

4232  नािशकरोड खैरे सरला याम 7763429
92591

गाडेकर मळा नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 9767994136

4233  नािशकरोड खोले ल मीबाई  द ु 3349500
50102

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 2532460936

4234  नािशकरोड वाजा मुसा स यद देवळाली गाव ना. रोड चहा िव ी के.एन केला 8554883256

4235  नािशकरोड गंगाधर नारायण शदे वाघे वरी सोसा. पंचक िशवार जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9881463041

4236  नािशकरोड गंगावने िवमल  राजु जयभवानीरोड, भालेराव मळा इतर जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9765395366

4237  नािशकरोड गंगुबाई िव णु हगवणे भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9260287126

4238  नािशकरोड गंगुबाई नारायण वैराळ काश आंबेडकर नगर,  पा याची 
टाकीजवळ,जेलरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9637592132

4239  नािशकरोड गंभीरचंद सोनू सुरंजे 7637406
72315

च पल व बूट िव ी दगु  गाडन 9970819292

4240  नािशकरोड गजानन िहरामण पाटोळे #######
मोरे मळा, बालाजी नगर, जुना सायखेडा 
रोड, पंचक, जेलरोड, नािशकरोड, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९९७००२४५९०

4241  नािशकरोड गजानन नारायण लोखंडे भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9673707374

4242  नािशकरोड गणेश ल मण सुरवसे 8177604
87072

दसक गांव जेलरोड, नािशकरोड चाट भेळ शगदाणे िशवाजीनगर 9763204324

4243  नािशकरोड गणेश माधवराव दळे 2917158
60499

जगताप मळा, ना.रोड चहा िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 7798398271

4244  नािशकरोड गणेश  नर सग परदेशी 2268030
24711

िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8087907074

4245  नािशकरोड गणेश देिवदास फलफले 8430945
69283

ल मीिनवास, ि जनगर, पवारवाडी, जुना 
सायखेडारोड, जेलरोड,

चहािव ी िशवाजीनगर 9423184251

4246  नािशकरोड ग फर रेहमान  बागवान देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9881603595

4247  नािशकरोड गवळी नर िशवाजी देवळालीगांव दु धज यपदाथ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8408093418

4248  नािशकरोड गवळी सिचन द ा य 2404310
01085

गोसावी वाडी नािशकरोड दु धज य पदाथिव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9011661958
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4249  नािशकरोड गवळी संगु रेवजी अ रगळे मळा नािशकरोड चहा िव ी िस र फाटा 9763219843

4250  नािशकरोड गाडेकर सुिनता मधुकर 6432627
74044

िस र फाटा नािशकरोड फुल िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9921611132

4251  नािशकरोड गाडेकर मंदािकनी र व 9954234
00911

गाडेकर मळा नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 9850762537

4252  नािशकरोड गािफर अ दलु पठाण िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9011134647

4253  नािशकरोड गायखे िववेक सुकदेव गायखे नगर नािशकरोड भाजीपाला िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7588554679

4254  नािशकरोड गीताबाई सुकदेव साठे ####### एकलहरे, सामनगाव, नािशकरोड नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९९२१०७७७२८

4255  नािशकरोड गु ता लिलत िशवपुजम जयभवानीरोड देवळालीगांव नॅ स िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9730887048

4256  नािशकरोड गु ता वणकुमार रामभजन 6234591
05504

 देवळालीगांव फळिव ी दगु  गाडन 8421639325

4257  नािशकरोड गुलशन ब सीलाल ख ी 3327000
92939

चं ल मी सोसायटी, राहुल नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

कपडे िव ी शनीमंदीर 9372662264

4258  नािशकरोड गुलाब नथू िशपे ####### सव नं.६९/४, जेलरोड, बालाजी नगर, मोरे 
मळा, पंचक, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला दगु  गाडन ९८९०५५१४०९

4259  नािशकरोड गोपाल सना भोजे हया 4673124
53961

गंधव नगरी, शुभ कामना सोसायटी, 
नािशकरोड

कपडे िव ी के.एन केला 8551047430

4260  नािशकरोड गोपाल लो काया पुजारी भ ती नगर, ना. रोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9763053033

4261  नािशकरोड गोरख कािशनाथ भावसार लॅट नं. 25, कुबेर कॉनर, सैलानीबाबा, 
जेलरोड, ना.रोड

शनीमंदीर 9922627128

4262  नािशकरोड गोरे छाया बाळासाहेब 5289550
41570

जयभवानी रोड आडके नगर भाजीपाला िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

8806587354

4263  नािशकरोड गो वद  ब सीराम शरणागत िमक नगर, कॅनल रोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळ  िव ी के.एन केला 9310219352

4264  नािशकरोड गो वद परशुराम पवार 2622363
47499

पवार वाडी, पंचक, जेलरोड,  नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला 7385813682

4265  नािशकरोड गोहाड िहरामण पंुडिलक 3588483
3679

 देवळालीगांव भाजीपाला दगु  गाडन 8983587506

4266  नािशकरोड घुगरे भुअ पा बाळा पा 2996463
65089

नािशकरोड देवळालीगांव दधु िव ी रे वे टेशन 8605415060

4267  नािशकरोड घुगरे अमोल भु 2553440
42856

 देवळालीगांव दधु/पदाथ िव ी देवळालीगांव 9011343190

4268  नािशकरोड घुमरे संिदप ानदेव एकलहरा रोड नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8888151558

4269  नािशकरोड घोडे सुिनल  िभका 9793888
94363

देवळालीगांव फा ट  फुडिव ी रे वे टेशन 9970702251

4270  नािशकरोड घोलप ताराबाई कािशनाथ 2413524
34729

 देवळालीगांव नॅ स िव ी दगु  गाडन 9922157557

4271  नािशकरोड चं कांत मगन जाधव #######
F.No. ३, अमर सोसायटी, शा वती नगर, 
गोरेवाडी, नािशक रोड, नािशक 422101

च पलबूट हंगामी शनीमंदीर ९८२२०७०७१९

4272  नािशकरोड चं भागा पोपट साठे देवळाली गाव ना. रोड कटलरी िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8975588435

4273  नािशकरोड चं भान सोनु बड 8079511
79063

दसक गांव म छी िव ी शनीमंदीर 9011183168

4274  नािशकरोड चं ाबाई  राजु गायकवाड नांदरुगांव, जनादन नगर जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला

4275  नािशकरोड चावला रतन िकशोरीमल 2117352
48904

देवळालीगांव नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9021778962

4276  नािशकरोड चुनाडी शोभा याम 6063203
54990

नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9689184236

4277  नािशकरोड चौहान अशोक रामलाल 6933379
07894

टेशनरोड नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8888915912

4278  नािशकरोड चौहान मोहन बाबुराव 3927439
06055

गोसावी वाडी नािशकरोड कटलरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8857036699

4279  नािशकरोड छाया संजय मोरे काश आंबेडकर नगर जेलरोड नािशकरोड भाजीपाला िव ी गंगासागर

4280  नािशकरोड जंगम  िदनेश मलीकाजुन 9591878
09920

नािशकरोड इतर िस र फाटा 9922628548

4281  नािशकरोड जंगम  मंदा अशोक 3788119
76377

पळसे गांव नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9881919811

4282  नािशकरोड जंगम चं शेखर यंबक 8922029
77776

देवळालीगांव इतर िस र फाटा 8888953197

4283  नािशकरोड जंगम सिचन गणपत 8351932
74667

जैनभवन नािशकरोड इतर िस र फाटा 9011342991

4284  नािशकरोड जंगम िदपक भाकर 3867442
03502

भालेराव मळा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9850227447

4285  नािशकरोड जंगम  राज भाकर 5087337
87539

भालेराव मळा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9850227447

4286  नािशकरोड जंगम अिनश सो याबापु 4735448
4335

देवळालीगांव इतर िस र फाटा 8888330567

4287  नािशकरोड जंगम अिनता िशवमुत 9291863
23988

देवळालीगांव इतर िस र फाटा 9623229046

4288  नािशकरोड जंगम िनलेश अशोक 9032950
50527

देवळालीगांव इतर िस र फाटा 9763003503
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4289  नािशकरोड जंगम पु पा संतोष 7116462
15603

भगुर नािशकरोड इतर िस र फाटा 9552372582

4290  नािशकरोड जंगम महेश मलीकाजुन 7775133
63171

नािशकरोड इतर िस र फाटा 9175300545

4291  नािशकरोड जगदीश गोपालदास आमेसर 3237722
92850

जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9604544950

4292  नािशकरोड जगदीश रावसाहेब झळके ####### ०१, हिरओम पाक, सैलानी दग  जवळ, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ८६०३२४४१०२

4293  नािशकरोड जगदीश तेलाराम भाटीया #######
लेत नं ९, सुयमुखी सोसायटी, गायखे 

कॉलोनी, आशीव द बस टोप जवळ, 
नािशकरोड, नािशक.

कपडे रे वे टेशन ९२७१८०९५८०

4294  नािशकरोड ज जे खजाची सोनकर घर नं.605/0044/01, द  मंदीर, 
देवळालीगांव, ना. रोड

फळ िव ी के.एन केला 8626016523

4295  नािशकरोड जनादन आनंद जावरे
9016299
76357

देवळाली गाव ना. रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8482823343

4296  नािशकरोड जमीर पापा शेख 2247345
14047

नारायण गायकवाड नगर गोरेवाडी 
नािशकरोड

क बडी िव ी गंगासागर 9689323124

4297  नािशकरोड जयंत िशवाजी रौ दाले ####### ि िव म सोसायटी, मंुबई नाका, कुटे माग, 
नाहीक.

फा टफूड वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

७७६९९५५२५५

4298  नािशकरोड जया राकेश पाटील ####### स त ुंगी नगर-१, नांदरू गाव, नािशक, 
मं संगावी-४२२००३.

भाजीपाला के.एन केला ९४०५४०३७३६

4299  नािशकरोड जाकीर उ मानगणी  खाटीक बालाजी नगर, पवारवाडी, पंचक, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9923437183

4300  नािशकरोड जाकीर खान मेहबुब खान  पठाण सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8087127330

4301  नािशकरोड जाधव  िवठोबा बाबुराव 4219347
88359

भोरमळा नािशकरोड चहा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8007355545

4302  नािशकरोड जाधव संिगता बाळू 5078402
02156

द मंदीर नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 8149783383

4303  नािशकरोड जाफर अ दलु 
अजीज

सै यद 3926474
28792

माडसांगवी नािशक क बडी िव ी गंगासागर 9689625744

4304  नािशकरोड जावरे  राजु सहादु 3945371
49798

 देवळालीगांव नॅ स िव ी देवळालीगांव 9623820715

4305  नािशकरोड जावरे हिर चं  रमाकांत 5569390
68775

देवळालीगांव नािशकरोड भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 9921299336

4306  नािशकरोड जावरे बळीराम नथु देवळालीगांव भेळभ ा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7507693555

4307  नािशकरोड जावरे उमाकांत सहादु देवळालीगांव भेळभ ा िव ी दगु  गाडन 8357958845

4308  नािशकरोड जावरे सुरेश मोहन 4231319
66580

नािशकरोड देवळालीगांव भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 9763287231

4309  नािशकरोड जावरे राहुल भाकर 9273713
67898

देवळालीगांव भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 98601359924309  नािशकरोड जावरे राहुल भाकर
67898

देवळालीगांव भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 9860135992

4310  नािशकरोड जावेद श बीर खान ####### लेत नं ५, ीम वेर बी, दगु  गाडन 
जवळ, नािशकरोड, नािशक.

फळ िव ी शनीमंदीर ९५९५७८८६६९

4311  नािशकरोड जावेद रिशद शेख 9055715
27549

संजय गांधी नगर, पढारकर कॉलनी फळ िव ी के.एन केला 9763310720

4312  नािशकरोड जावेद हुसेन मोह मद हुसेन शेख ####### गोसावी वाडी, नािशक रोड, नािशक-
४२२१०१.

फळ िव ी के.एन केला ७७४३८८००३५

4313  नािशकरोड जािहद रऊफखान पठाण 4337927
18008

लॅम रोड, िवहीतगांव, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9890619095

4314  नािशकरोड िजजाबाई िदगंबर सदगीर िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9623538987
4315  नािशकरोड िजत ब चनलाल गु ता द  मंिदर, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9766228689

4316  नािशकरोड जुबेर इं ीस खान 5164926
09746

मगर चाळ, कॅनलरोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 7709121410

4317  नािशकरोड जॉ सन िदवाकर उमाप 4647692
32216

अनुराधा थेटस मागे, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9766642400

4318  नािशकरोड जोग दौलत जाधव गोरेवाडी, शा ीनगर, न ता दकुानासमोर, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 7507325364

4319  नािशकरोड ाने वर पंुजाराम गायकवाड 7343764
51621

टेशन वाडी , ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9420604395

4320  नािशकरोड ाने वर  भाऊराव बव 4437129
50137

मारोती मंदीरा शेजारी, नािशकरोड, नािशक म छी िव ी गंगासागर 9049231243

4321  नािशकरोड योती सिचन  मैड 3005638
66177

सर वती नगर, साय ीक पंचक जेलरोड, 
नािशकरोड

कटलरी िव ी शनीमंदीर 8421275243

4322  नािशकरोड योती जगदीश आढाव #######
ल मी िनवास, मनपा शाळे शेजारी, दसक 
गाव, जेलरोड, नािशकरोड, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ७०३०७३३०१७

4323  नािशकरोड योती  भगवंत जाधव 3447437
24552

कपडे िव ी दगु  गाडन 9370608587

4324  नािशकरोड टाकेकर ाने वर िवजय 2916082
17637

गायकवाड मळा नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9881626577

4325  नािशकरोड ठाकुर  भारती हरबन सग 8089501
21824

चेहेडी  नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8975588353

4326  नािशकरोड ठाकुर हेमलता शाम 6659446
32330

जयभवानी रोड मािणक नगर फुल िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

8421071505

4327  नािशकरोड डंुबरे शोभा द ा य िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9881297037

4328  नािशकरोड ड गरे अशोक देव लग 2082173
59546

भगुर नािशकरोड इतर िस र फाटा 9921395348

4329  नािशकरोड ढगे सुधाकर दगा 6244265
98098

सामनगांवरोड नािशकरोड कटलरी िव ी िस र फाटा 9552381671
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4330  नािशकरोड ढगे नवनाथ दगा सामनगांवरोड नािशकरोड इतर िस र फाटा 9890892091

4331  नािशकरोड ढोकणे सुराजी नथु सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4332  नािशकरोड ढोले योगेश सुरेश 9.6E+10 देवळाली गाव भेळभ ा िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9881585409

4333  नािशकरोड ढोले िनलेश रमेश 7568795
22055

 देवळालीगांव भेळभ ा िव ी देवळालीगांव 9881323753

4334  नािशकरोड ढोले नारायण नथु 4061259
29474

देवळालीगांव नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8308460534

4335  नािशकरोड ढोले िसताराम गोटीराम 3942813
87052

 देवळालीगांव भेळभ ा िव ी देवळालीगांव 9773617200

4336  नािशकरोड ढोले सुकदेव तापीराम 9648743
03377

 देवळालीगांव स कार चौक इतर देवळालीगांव 9922495993

4337  नािशकरोड तांबोळी चांद  इ माईल 9369140
94248

िस र फाटा नािशकरोड पानिबडी िव ी िस र फाटा 9273902522

4338  नािशकरोड ताजनपुरे  गोरख  नारायण 9893598
10376

िस र फाटा नािशकरोड चहा िव ी िस र फाटा 9960622499

4339  नािशकरोड ताराचंद हिरचंद िशवदे देवळाली गाव ना. रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8055655812

4340  नािशकरोड तावडे नामदेव गोरख 3314231
17310

नािशकरोड भेळभ ा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9527243388

4341  नािशकरोड तुकारम जग ाथ बडगुजर #######
उमा योत रो.हौ., घर.नं. २, सुवण नगर, 
चरणदास माकट जवळ , जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९७६६४१५३१२

4342  नािशकरोड तुलिसधरण दामोधारण िप लई सातपूर, नािशक िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9373908606

4343  नािशकरोड तुळसाबाई रंगनाथ पवार हनुमान चौक, कॅनॉल रोड, पंचक, 
जेलरोड, नािशकरोड

भाजीपाला िव ी 
यवसाय

शनीमंदीर

4344  नािशकरोड तुळसाबाई िदिलप मोरे 2440538
80330

काश आंबेडकरनगर, जेलरोड, पा या या 
टाकीजवळ,

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8390951762

4345  नािशकरोड तेली रामलाल भवरलाल 7069392
26007

 देवळालीगांव भेळभ ा िव ी दगु  गाडन

4346  नािशकरोड तेली चेतन शामलाल  देवळालीगांव भेळभ ा िव ी दगु  गाडन 9021360236

4347  नािशकरोड तेली कमलेश काश 6921817
92993

आनंदनगर नािशकरोड भेळभ ा िव ी िस र फाटा 9423655625

4348  नािशकरोड तौिसफ फा क खाटीक कैलासजी हौ सग सोसायटी, जेलरोड, 
नािशकरोड

मटण िव ी गंगासागर 9881347862

4349  नािशकरोड यंबक पंुजा मते 7499652
51879

म नं. 356, अयो या नगर, जेलरोड 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9275550019

4350  नािशकरोड दगुबाई चं कांत  मांडवे काश आंबेडकरनगर, जेलरोड, पा या या 
टाकीजवळ

माकट नािशकरोड शनीमंदीर

4351  नािशकरोड द ू िशवराम आडके ####### दोनवडे रोड, नानेगओन, नानेगाव, नािशक-
४२२५०२.

ना ता शनीमंदीर ७५८८५५१४२१4351  नािशकरोड द ू िशवराम आडके #######
४२२५०२.

ना ता शनीमंदीर ७५८८५५१४२१

4352  नािशकरोड दशन  िकशोर उ ेज गायकवाड मळा ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन

4353  नािशकरोड दशरथ िशवराम िशरसाठ 7093304
94864

पवार चाळ, इंगळे नगर, जेलरोड भाजीपाला िव ी गंगासागर 9922194798

4354  नािशकरोड दिहभाते शेषराव बाबुराव सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4355  नािशकरोड दादा िभमराव काळे लॅट नं.17, साईर न सोसा. िव ल मंगल 
काय लय, ना.रोड

फळ िव ी के.एन केला 9890154364

4356  नािशकरोड दादाराव िव ल  भंडारे जय काश नगर, सामनगांव रोड, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9527955741

4357  नािशकरोड िदगंबर शंकर  ब छरे 69/6 बालाजी नगर मोरे मळा नािशकरोड भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9763419499

4358  नािशकरोड िदनेशकुमार लालता साद  सोनकर केळकर वाडी िस र फाटा नािशक रोड फळ िव ी के.एन केला 8308763795
4359  नािशकरोड िदपक सुकदेव िचडे भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9922590486

4360  नािशकरोड िदपक काळू गवळी अ रगळे मळा, ना.रोड दधु व दु धज य पदाथ 
िव ी

दगु  गाडन 9623775824

4361  नािशकरोड िदपक आनंदा इंगळे गोरेवाडी, मणी नगर, नािशकरोड आईसि म िव ी के.एन केला 9604595508
4362  नािशकरोड िदपक चं कांत थोरात भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9850754382

4363  नािशकरोड िदपाली सुिनल खांगळ ####### लॉट नं.७, व े वरी नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ८८३०८८५४३५

4364  नािशकरोड िदलावर अ दलु करीम शेख 7796017
52586

मा ती मंदीर, दसक , जेलरोड, नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 9923722707

4365  नािशकरोड िदिलप उखा मोरे 8052490
29180

काश आंबेडकर नगर,  जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9921475199

4366  नािशकरोड िदलीप खंडु आहेर 9668277
92424

गोरेवाड,  िहवाळेवाडी नािशकरोड िसजनल व तु  िव ी के.एन केला 9689414281

4367  नािशकरोड िदलीप आशा साद चौहान
7695731
16656

फळ िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8177970210

4368  नािशकरोड िदलीप दादा रायते #######
िचनार हौ. सो., इ छामनी नगर, िशवाजी 
नगर पूव, अ रगळे मळा शेजारी, जेल रोड, 
नािशक रोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९३७०२०४३९१

4369  नािशकरोड िदलीप िव ल झो टग ####### लेत नं १, बी वग, बालाजी हाई स, 
दसक, जेलरोड, नािशकरोड, नािशक.

चपल के.एन केला ९५२७१५८४५७

4370  नािशकरोड िदलीप र व नवसरे 2877261
398

घ.नं.4, कृ ण आराधना सोसा, नारायण 
बापुनगर, जेलरोड

भाजीपाला िव ी िशवाजीनगर 9225144502

4371  नािशकरोड िदलीप यामलाल सोनी
4292433
12648

द  मंिदर रोड, ना.रोड कटलरी िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9689383028
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

4372  नािशकरोड दीपक िनवृ ी गोसावी
5778608
61810

अ रगळे मळा. ना.रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

7385151609

4373  नािशकरोड दीपक परशुराम पवार ####### शा ीनगर, गोव दी, नािशक रो -४२२१०१. च पल शनीमंदीर ९६५७२५१०८६

4374  नािशकरोड दीपक िचमाजी िहरणवाळे चेहडी, ना.रोड चहा िव ी दगु  गाडन 9881683677
4375  नािशकरोड दीपा शिशकांत जगताप जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9421608072

4376  नािशकरोड दगु अशोक अिहरे #######
नवीन-ई-४१/४, एकलहरे कॉलनी, 
नािशक, TP टेशन एकलहरे, नािशक 
४२२१०५

भाजीपाला के.एन केला ९४२३१८१५४४

4377  नािशकरोड ारथ राजदेव सग देवळाली गांव ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9156958437

4378  नािशकरोड देवकाबाई युवराज सुयवंशी 7391842
27032

शिन मंदीर अयो या नगर, जेलरोड, 
नािशककरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9527746287

4379  नािशकरोड देवधर गोपाळ बडकुळे 5659581
96439

भैरव नगर, पंचक, जेलरोड, नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 9009666947

4380  नािशकरोड देवराम शहाजी आहेर जय काश नगर, सामनगांव रोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9881463649

4381  नािशकरोड देवानंद उ म पवार िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9850328672

4382  नािशकरोड देिवदास वामन पवार िल बोनी नगर, डायमंड रो.हाऊस जवळ, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9921943868

4383  नािशकरोड देिवदास चुडामन  कोळी 6970031
34117

घ.नं.295, जुना सायखेडारोड, 
आढावमळा, जेलरोड, ना.रोड

िसजनल व तु िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

9975905248

4384  नािशकरोड ारका नारायण  मांडे 8176533
39468

नरहरी नगर, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9372564460

4385  नािशकरोड ारका रतन सग जाधव वागत सोसायटी, इंगळे नगर, जेलरोड,  
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9370239563

4386  नािशकरोड धगाने अशोक मुरलीधर एकलहरा रोड नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8975245347

4387  नािशकरोड धारवानी नंद जगिदश 5732641
51854

नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9657250425

4388  नािशकरोड ुपताबाई िहरामण गोपाळ स ाट नगर, शदे गांव, नािशक भाजीपाला िव ी के.एन केला

4389  नािशकरोड नंदिकशोर िदलीप आहेर #######
िव वास नगर, शा ी रोड, गोरेवाडी, 
रे वे टेशन जवळ, नािशक रोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ९१७२१७५४३२

4390  नािशकरोड नंदा शंकर सदगीर 3742459
10168

चचोली ना. रोड बॅग व पस िव ी दगु  गाडन 7350299925

4391  नािशकरोड नजमा हसन शेख गोसावी वाडी, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9960607692

4392  नािशकरोड नयुम कयुम पठाण 6049589
19635

िस र फाटा ना.रोड कटलरी िव ी दगु  गाडन 8308912407

4393  नािशकरोड नरवडे िमला गो वद 3405752
86693

िस रफाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9921297842

6421531 अ टिवनायकनगर, तुलसीपाकजवळ, 4394  नािशकरोड नर  नाना काजळे 6421531
30653

अ टिवनायकनगर, तुलसीपाकजवळ, 
िशवाजीनगर, जेलरोड,

फा ट फुड िव ी िशवाजीनगर 880679272

4395  नािशकरोड नर रमेश मोरे ####### ३६, कृ णनंद हौ. सोसायटी, सा भाई नगर, 
दसक गाव, जेलरोड, नािशक.

भाजीपाला िस र फाटा ८०८७२९८०११

4396  नािशकरोड नर भागवत बो-हाडे 2362326
02748

सुवाना पाक, कॅनल रोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9403878671

4397  नािशकरोड नर देिवदास मोरे जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 97622612560
4398  नािशकरोड नमदाबाई  सुरेश गवाणे गायकवाड मळा, ना.रोड सनॅकस िव ी दगु  गाडन 8605994960

4399  नािशकरोड नागेश भाऊसाहेब वाघमारे 3596611
18303

सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड चाट भेळ िशवाजीनगर 9763739353

4400  नािशकरोड नागोराव भगवान समदरु 4741048
24879

कॅनल रोड, पा या या टाकीजवळ, 
जेलरोड, ना.रोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9850655010

4401  नािशकरोड नाझीम याकुब सै यद देवळाली गांव, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9271702313

4402  नािशकरोड नाडे भगवान हसु 7506382
15559

द मंदीर जवळ, नािशकरोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 7875797559

4403  नािशकरोड नानजी घुसा चेखलीया द  मंिदर, ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9370903295

4404  नािशकरोड िनकम  िमराबाई गो वद 2067003
27181

िस र फाटा नािशकरोड कडधा य िव ी िस र फाटा

4405  नािशकरोड िनकम संिगता अिनल 8202024
92747

िस र फाटा नािशकरोड टलरी िव ी िस र फाटा 9336426794

4406  नािशकरोड िनतीन गजराथी भारत सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4407  नािशकरोड िनतु नंदकुमार आहेर 9081699
81873

सामनगाव रोड ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8412924460

4408  नािशकरोड िनरभवणे बीजलाबाई रंभाजी 4701920
57223

चंदनवाडी नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9922537863

4409  नािशकरोड िनमला बापू िश लक ####### दसक महाल मी नगर, गावठाण, जेल रोड, 
नािशक रोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ९९२३१४०५०९

4410  नािशकरोड िनमला मधुकर आहेर ####### लेत नं मोती कमाल हौ सग सोसायटी, 
गणपती मंिदर जवळ, नािशक रोड.

फुल शनीमंदीर ९७६६५६९४२८

4411  नािशकरोड िनमला भाऊसाहेब ि भुवन 5088701
11988

िशवर न सोसायटी, मॉडेल कॉलनी, 
जेलरोड, नािशकरोड

टेल रग गंगासागर 8149602604

4412  नािशकरोड िनलेश उ म ब छरे 6288775
64241

मॉडेल कॉलनी, िशवाजी नगर भाजीपाला िव ी के.एन केला 8484838680

4413  नािशकरोड नुर  दाऊद शेख 4888089
46439

356, इंदीरनगर झोपडप ी, कॅनल रोड 
जेलरोड ना. रोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9860326661

4414  नािशकरोड नोमान लुकमान  बागवान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8237373113

4415  नािशकरोड हावी समाधान भगवान िस र फाटा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9763207644

141



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

4416  नािशकरोड पकडे संजय िव लराव 2847417
15259

जयभवानी रोड भालेराव मळा भाजीपाला िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9637325605

4417  नािशकरोड पगारे सुशांत संजय 2522485
40057

देवळालीगांव पानिबडी िव ी दगु  गाडन 8624913441

4418  नािशकरोड पठाडे सागर रामदास 9027053
53594

जेलरोड नािशकरोड कपडे िव ी िस र फाटा 7798185749

4419  नािशकरोड पठाण शाहीजाना शरीफ सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4420  नािशकरोड पठाण अिबदखान साहेबखान देवळालीगांव नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850786789

4421  नािशकरोड पठाण चांद अमीर 2538697
95230

िस र फाटा नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9403710862

4422  नािशकरोड पठाण जावे खान ज बारखान 6675085
39428

देवळालीगांव सुभाषरोड फळ िव ी रे वे टेशन 9011131940

4423  नािशकरोड पठाण अजमाहखान अलापखान  िस र फाटा नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8605864344

4424  नािशकरोड परशुराम िव म वाडीले 3302955
16073

काश आंबेडकर नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9822593632

4425  नािशकरोड पवार बाळू रावसाहेब 4168008
72874

राजवाडा देवळालीगांव कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850417412

4426  नािशकरोड पवार सुधाकर रामा 3348385
80991

जेलरोड नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9326881286

4427  नािशकरोड पांडुरंग कच झनकर 4390409
69351

ए नगर, तुलसी जेलरोड पुव, िशवाजीनगर, 
नािशकरोड

फा ट फुड िशवाजीनगर 9272426292

4428  नािशकरोड पाचुराम रामचरण यादव िच रंजन सोसायटी, चैतन िनवास, गणेश 
नगर

फळ िव ी के.एन केला 9766782711

4429  नािशकरोड पाटील तुषार बाळासाहेब 4401956
27928

जेलरोड नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8805024060

4430  नािशकरोड पाटील संिजव गरबड 7546128
95240

सामनगांव रोड नािशकरोड सामन इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9822030996

4431  नािशकरोड पाटेकर काश नामदेव 7894135
14955

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी देवळालीगांव 9689631713

4432  नािशकरोड पावतीबाई सयाजी  राऊत 2722619
04662

1, तुलसीपाक, िशवाजी नगर, जेलरोड म छी िव ी गंगासागर 9921265025

4433  नािशकरोड पजारी अ वर शरफुउ ीन नािशकरोड च पल बुट िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9665203199

4434  नािशकरोड पजारी मुनवर शरफु ीन 8479651
57308

आंनद नगर नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8983756970

4435  नािशकरोड पजारी सलीम शरफो ीन ####### िस र फाटा नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8805626987

4436  नािशकरोड पजारी खलील शरफु ीन 8512964
66409

आनंदनगर नािशकरोड च पल बुट िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8087996767

4437  नािशकरोड पटु उमेशकुमार सोनकर फळ िव ी जेतवननगर 95527207884437  नािशकरोड पटु उमेशकुमार सोनकर फळ िव ी जेतवननगर 9552720788
4438  नािशकरोड पटु सुभाष सोमकर वरद कॉलनी, राजल मी कॉलनी फळ िव ी के.एन केला 9096556512

4439  नािशकरोड िपटले  राजेश कृ णा वा
मी

3061947
50598

गोसावीवाडी नािशकरोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9156694669

4440  नािशकरोड पुजारी  कम या अ ू नािशकरोड फा ट फुड िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

97666496084

4441  नािशकरोड पु कराज भगवानजी तेली ####### घर नं १८, जगताप मला, देवळाली गाव, 
नािशकरोड, नािशक.

चाट भांडार के.एन केला ९५७९०८६५०२

4442  नािशकरोड पु पा रमेश कांबळे 9322940
16624

के  पाटील नगर  जेलरोड नािशकरोड कपडे िव ी शनीमंदीर 9224364900

4443  नािशकरोड पूजा संजय खरात ####### गा ठला मु. जाखुरी पो. पपरी, संगमनेर, 
अहमदनगर, संगमनेर

भाजीपाला दगु  गाडन ९८८१३९६४५४

4444  नािशकरोड पेखडे काश बाळसाहेब 4462428
05623

 देवळालीगांव नॅ स िव ी देवळालीगांव 9011608842

4445  नािशकरोड पोपट खंडू आढाव ####### बालवाडी जवळ, जेलरोड, नािशकरोड, 
वसलगाव, नािशक-४२२१०१.

भाजीपाला के.एन केला ९८८१८४४८०९

4446  नािशकरोड पोरजे गो वदराव िनवृ ी वडनेरदमुाला नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8806073268

4447  नािशकरोड पोळ कुसुम नामदेव 5311001
44049

पळसे नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 7304549017

4448  नािशकरोड काश जग ाथ वाणी 3388210
91062

मोटवानी रोड, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9822211995

4449  नािशकरोड काश नारायण तेली आनंद नगर, ना.रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
हसोबा मंदीर िबग बाजार 9422761051

4450  नािशकरोड काश यंबक चौधरी 6508589
11276

नािशकरोड भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

9689937449

4451  नािशकरोड काश रघुनाथ बड #######
हनुमान नगर,  िव ुत नगरी, दसक गाव, 
राज-राजे वरी काय लय जवळ, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९६०४८२९५१२

4452  नािशकरोड काश तुळशीराम चौधरी 7960693
41926

गुलमोहर कॉलोनी, ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9420730814

4453  नािशकरोड िदप हाद बागुल 5217782
56639

च पल व बूट िव ी दगु  गाडन 9552676716

4454  नािशकरोड भाकर उ मराव मटादाने िव विम  रो-हाऊस घ.नं. 3, शिन मंदीर 
मागे, जेलरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9158321880

4455  नािशकरोड भाकर रघुनाथ  वाघ सामनगांव रोड, ना.रोड केश कतनालय दगु  गाडन 9763965722

4456  नािशकरोड भाकर आंनदा बडकुळे 5847570
81923

पंचक गावठान जेलरोड नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 9960328541
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4457  नािशकरोड मोद केदू देबू #######
६२१, वंृदावन कॉलोनी, तळेकर वसाहत, 
जेल रोड, नािशक रोड, नािशक.

िचकन
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

९५५२५२९५५२

4458  नािशकरोड हाद  हिर चं चौहान जयराम हॉ पटल जवळ, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9021981223

4459  नािशकरोड िवण भरत कडक 7371247
54442

जेलरोड भाजी माकट, नािशकरोड चहा िव ी के.एन केला 8482844926

4460  नािशकरोड वीण अशोक मोरे #######
काश आंबेडकर नगर, भाजी माकट, 

केनल रोड, पा या या टाकी जवळ, 
नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ९९२१२६३००२

4461  नािशकरोड शांत सुरेश  पगारे रजनीगंधा अपाटमट, लॉट न. 6 मंगलमुत  
नगर नािशकरोड

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

9860795951

4462  नािशकरोड शांत माधवराव पाटील 9997629
41735

िशवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9975484986

4463  नािशकरोड ेम बनवार सासी िस र फाटा ना.रोड टेशनरी िव ी दगु  गाडन 7745820254

4464  नािशकरोड फिकरा िकसन िशरले ####### वाड नं ०४, सुलतानपूर, बुलढाणा, 
महारा -४४३३०२.

भाजीपाला के.एन केला ९५०३२७४९४८

4465  नािशकरोड फा क अ दलु गणी खाटीक कैलासजी हौ सग सोसायटी, िब ड ग नं. 
10, जेलरोड

मटण िव ी गंगासागर 9850256277

4466  नािशकरोड िफरोज अ दलु करीम शेख 8676144
08334

संत नरहरी नगर, दसक, जेलरोड, 
नािशकरोड

मटन िव ी गंगासागर 9923635062

4467  नािशकरोड फुलपगारे रेखा संजय सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4468  नािशकरोड ब छे ई वर युवराज सामनगांव रोड कटलरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9604242560

4469  नािशकरोड बबन मािणक नामदे
7170623
92942

देवळाली गांव, ना.रोड
दधु व दु धज य पदाथ 

िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9881859709

4470  नािशकरोड बड बाळू िव ााम सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4471  नािशकरोड बड सकुबाई मनोहर सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4472  नािशकरोड बड महाद िव ााम सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4473  नािशकरोड बलकवडे नलीनी संजय 3184652
96499

देवळालीकॅ प इतर िस र फाटा 8421358690

4474  नािशकरोड बिलराम चुडामन  गवळी 7208783
59011

चहा िव ी दगु  गाडन 9975912205

4475  नािशकरोड बागवान महेमुद रशीद 2600715
82393

सुभाषरोड नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9261180383

4476  नािशकरोड बागवान हसन युसुफ नािशकरोड देवळालीगांव फळ िव ी रे वे टेशन 9326803427
४२२  नािशकरोड शेख द तगीर बाबुलाल ##### नािशकरोड गोसावीवाडी सुकी मासळी के.एन केला 9850103792

4478  नािशकरोड बागवान हा ण युसुफ देवळालीगांव नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 84469169294478  नािशकरोड बागवान हा ण युसुफ देवळालीगांव नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 8446916929
4479  नािशकरोड बादल ेम सासी िस र फाटा ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9822794611

4480  नािशकरोड बापू गंगाधर धुजड बेलतग हाण, ना.रोड कटलरी िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9226706117

4481  नािशकरोड बाबा वजीर सै यद देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9822113527

4482  नािशकरोड बाबासाहेब रघुनाथ मुसले 7419956
97420

देवळाली गाव, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 985020730

4483  नािशकरोड बाबुराव मंुजाबा माने मीक नगर, जेलरोड नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला

4484  नािशकरोड बाबुलाल िभका जाधव 4506161
09690

इंदीरानगर, जेलरोड, ना.रोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9002147798

4485  नािशकरोड बायस अ णा भगत सग ओढा रोड नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 8149057636

4486  नािशकरोड बालाजी गणपत जाधव फा ट फुड िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9552011199

4487  नािशकरोड बाळकृ ण गंगाधर खैरनार देवळालीगांव, बाबु गेणु रोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9689391411

4488  नािशकरोड बाळु िव ाम बड उदोजी नगर पंचक जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी शनीमंदीर

4489  नािशकरोड बाळू उ म बव 8695595
39515

वडनेर दमुाला, भैरवनाथ मंदीरा समोर भाजीपाला िव ी के.एन केला 7588130166

4490  नािशकरोड बाळू बळवंत सोनवणे गोरे वाडी, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9730337748

4491  नािशकरोड बद मनोजकुमार िमठाईलाल सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4492  नािशकरोड िब म ला रशीद शेख बागवान नािशकरोड सुभाषरोड फळ िव ी रे वे टेशन 7775852848

4493  नािशकरोड बुडण खान चांद खान देऊळघाट, बुलढाणा फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8888887366

4494  नािशकरोड ब जय ी माधवराव 4113244
50603

पळसे नािशकरोड फुल िव ी िस र फाटा 8308888515

4495  नािशकरोड बेलाबाई अशोक जाधव पपळप ी, सायखेडा रोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

िचकन शॉप के.एन केला

4496  नािशकरोड बैसाणे  र व अमृत देवळालीगांव फा ट फुड िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9011234166

4497  नािशकरोड बोरवे धीरज सतीश 7539370
70093

चेहडी बु. नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9921409798

4498  नािशकरोड बोरवे सतीश जग ाथ 9827438
27901

चेहडी बु. नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9279868843

4499  नािशकरोड भंडारी  बेबीबाई भजगनाथ 6866320
63934

आंनद नगर नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9823515180

4500  नािशकरोड भंडारी  िदपक शांतीलाल नािशकरोड भेळभ ा िव ी रे वे टेशन 9423375130
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4501  नािशकरोड भंडारी कमाबाई केरनाथ 3585239
01766

आंनद नगर नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9921950434

4502  नािशकरोड भंडारी शंकर रामभाऊ 6668891
366

िस रफाटा नािशकरोड कटलरी िव ी िस र फाटा 9881518163

4503  नािशकरोड भगवान भीमराव पाटील जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9890098246

4504  नािशकरोड भगवान गोदा पाटील शा ी नगर, ठाकरे िकराणा समोर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 8308078861

4505  नािशकरोड भगवान जग ाथ वाघ नारायण बापु नगर, घर नं.9, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी दगु  गाडन

4506  नािशकरोड भदाणे राजु िवजय देवळालीगांव फा ट  फुडिव ी रे वे टेशन

4507  नािशकरोड भांड ानदेव नारायण देवळालीगांव फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9763103457

4508  नािशकरोड भाऊराव देिवदास फमफले 7734920
23355

ि जनगर, सायखेडा रोड, पवार वाडी, 
नािशकरोड

चहा िव ी गंगासागर 9823428881

4509  नािशकरोड भाऊराव रंगनाथ आहेर #######
वसंत दादा नगर, आडगाव, ल मी मंिदर 
जवळ, नािशक आडगाव ४२२००३

म छी िव ी शनीमंदीर

4510  नािशकरोड भाऊसाहेब िवठठल वाघमारे 8735704
06737

िशवाजी नगर, जेल रोड, ना.रोड चहा िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9763739353

4511  नािशकरोड भाऊसाहेब म हारी वाघ 4352243
29207

सदन चाळ, पगारे मळा, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 8975776057

4512  नािशकरोड भागवान अ लाम रिशद सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4513  नािशकरोड भागवान अ याज रशीद पवारवाडी,ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 7709552495

4514  नािशकरोड भारत ावण राठोड 2087593
00664

साईनाथ नगर, जेलरोड, नािशकरोड म छी िव ी के.एन केला 9890276483

4515  नािशकरोड भारती रमेश च हाण 7728590
32735

लॉट नं.1, िशवाजी नगर,  जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9689984019

4516  नािशकरोड भारती शालीकराम आिहरे िशवाजी नगर, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9850144282

4517  नािशकरोड भालेराव राहुल हरी 9429685
17291

िशवाजी नगर नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9922287436

4518  नािशकरोड भालेराव सिचन हरी 3551509
59777

जेलरोड नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8806086612

4519  नािशकरोड भगारे वसंत िहरालाल 4370071
00639

नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9970259126

4520  नािशकरोड भगारे िशतल  संतोष 2252239
42969

 देवळालीगांव इतर देवळालीगांव 8149993076

4521  नािशकरोड भगारे उषा काश 3276775
37986

द मंदीर रोड नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9890869510

4522  नािशकरोड िभकन  अजुन दाभाडे 3976756
54885

आईस ीम िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 8600837419

4523  नािशकरोड भीम सग ब ीनाथ जाधव ####### बोराडे मला, पंचक, जेलरोड, नािशक रोड, 
नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ८३०८५१५६६२4523  नािशकरोड भीम सग ब ीनाथ जाधव #######
नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ८३०८५१५६६२

4524  नािशकरोड भे लाल प ालाल नागिरया
9249733
90963

चाट, भेळ भ ा, 
शगदाणे फुटाणे िव ी

हसोबा मंदीर िबग बाजार 9881327014

4525  नािशकरोड भोजणे िनतीन तुळिशराम देवळालीगांव नॅ स िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850079898

4526  नािशकरोड भोजे कैलास गुलाब 5938877
36683

नािशकरोड सुखामावा िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9403490286

4527  नािशकरोड भोर र नाकर ल मण िस र फाटा नािशकरोड नॅ स िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9881479463

4528  नािशकरोड भोर मह ल मणराव 9989138
93758

भारती मठ नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9545415252

4529  नािशकरोड भोर राहुल िशवाजी 2228483
25207

भारती मठ नािशकरोड इतर िस र फाटा 9822592522

4530  नािशकरोड भोर ाने वर मह भारती मठ नािशकरोड इतर िस र फाटा 9561554524

4531  नािशकरोड मंगल िवलास सोनवणे #######
ीकृ ण नगर, पंचक, कािनकनाथ मंिदर 

जवळ, सूर-संगम रो-हाउस जवळ, जेल 
रोड,  नािशकरोड, नािशक-४२२१०१

भाजीपाला के.एन केला ९९२११०२३६३

4532  नािशकरोड मंगल रणिजत चौहाण आट लरी सटर रोड, जय भवानी रोड, 
नािशकरोड

नारीयल पाणी िव ी के.एन केला 8007118560

4533  नािशकरोड मंगल अशोक गुडघे िविहत गाव, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन

4534  नािशकरोड मंगला रामिजत चौहाण आट लरी सटर रोड, औटे मळा, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 8007118560

4535  नािशकरोड मंजु सग ल लन सग  ठाकूर
6459766
12985

कदम लॉ स, ना.रोड चहा िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8888296738

4536  नािशकरोड मंजूरखान जयशीरखान खान फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8975438221

4537  नािशकरोड मंदा िकसन आडके #######
रघुनंदन रो.हौ., संत नरहरी नगर, दसक, 
देवी मंिदर जेल रोड , नािशकरोड, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९७६३२२६१५१

4538  नािशकरोड मंदा िवलास महाजन ####### लॉट नं १०८, अंगािरका आ त, सायखेडा 
रोड, गती नगर, नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ९६७३४६४७३६

4539  नािशकरोड मंदा बबन गायकवाड ####### गवळी वाडा, मराठी शाळे जवळ, नािशक 
रोड, नािशक.

चहा गाडेकर मळा ९९२१०५२३१३

4540  नािशकरोड मंदाबाई बाबुराव जाधव 8968371
98106

राजीव गांधी शाळे या मागे दसक गांव 
जेलरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9822094924
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4541  नािशकरोड म छ एकनाथ गोतराज #######
F.No. १५, वा तू-िविनत िब डग, लवटे 
मळा , जय भवानी रोड, नािशकरोड, 
नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९९२११११९७८९

4542  नािशकरोड मिणयार  खै िनसा महेबुब ओढारोड कटलरी िव ी िस र फाटा 81493235231

4543  नािशकरोड मिणयार छोटीबी गरीब 6138773
65882

 देवळालीगांव यशवंत मंडई इतर यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

9175977701

4544  नािशकरोड मिणयार आिसफ इ माईल 4271330
98092

िसडको नािशकरोड कटलरी िव ी िस र फाटा 9922288295

4545  नािशकरोड मिणयार कौसर  याकुब 5354471
68896

देवळालीगांव इतर िस र फाटा 9689267332

4546  नािशकरोड मिणयार शिबराबी िनजाम 4991360
20988

पळसे नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9325850080

4547  नािशकरोड मिणयार युनुस वजीर 8989134
16708

िस र फाटा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9421508785

4548  नािशकरोड मिणयार सािजद फकीर नािशकरोड कटलरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9860827866

4549  नािशकरोड मिणयार िरयाझ  हसन 7550220
85299

निवन नािशक बॅग पस  िव ी िस र फाटा 9881687534

4550  नािशकरोड मिणयार मुकारब  नदीम 2027538
49106

िस र फाटा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9021133364

4551  नािशकरोड मिणयार अबेदा किसमभाई 6737231
41026

 देवळालीगांव कॉ मेटीक यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

8600960920

4552  नािशकरोड मिणयार सलीम स ार 7564547
99486

िस र फाटा नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9860283574

4553  नािशकरोड मधुकर  तुकाराम भादेकर 8005109
26349

िविहतगांव हांडोरे हॉल समोर, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला 9881779757

4554  नािशकरोड मिनयार मैमुना स ार नािशकरोड इतर िस र फाटा 9766712387

4555  नािशकरोड मिनयार नदीम फकीर 9850575
08929

िस रफाटा नािशकरोड इतर िस र फाटा 9860352793

4556  नािशकरोड मिनयार खलील हसन 7836705
49064

िसडको नािशक बॅग पस  िव ी िस र फाटा

4557  नािशकरोड मनीष कुमार सोनकर िमझापुर, उ र देश फळ िव ी के.एन केला 9890490039
4558  नािशकरोड मनोज अशोक ठाकरे िवहीतगाव ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9850142710
4559  नािशकरोड मनोज मोगल  बव 783, लाखलगांव, नािशकरोड भाजीपाला िशवाजीनगर 9890038735

4560  नािशकरोड मनोज गोपाल भोजे हया 7954311
05657

गंधव नगरी, लोकमा य नगर,  नािशकरोड िसजनल व तु िव ी के.एन केला 9822933432

4561  नािशकरोड म सुर िदलावर शेख संत नरहरी नगर, दसक, जेलरोड, 
नािशकरोड

क बडी िव ी गंगासागर 9657485634

4562  नािशकरोड मिसन  रेहमान  खान दावत नगर अ रगळे मळा जेलरोड िचकन सटर गंगासागर

4563  नािशकरोड महमद मिनयार 
मोिसन

फकीर नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9860827866

4564  नािशकरोड माधव लोटन पाटील 4012592
25170

िशवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 99754849864564  नािशकरोड माधव लोटन पाटील
25170 नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9975484986

4565  नािशकरोड माधव उखाजी पेठकर ####### दसक गाव, कृ णनंद हौ. सो. जवळ, 
जेलरोड, नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ९२७१९६५१३८

4566  नािशकरोड माने परशुराम साहेबराव सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4567  नािशकरोड माने इंदबुाई बाबुराव सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4568  नािशकरोड माया कृ ण उ हवणे 3768257
70637

भीम नगर, जेलरोड, नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 8956040286

4569  नािशकरोड माया कांतीलाल भदाणे 6256642
59691

मोरे मळा, बोराडे चौक, योती नगर, 
पंचक, जेलरोड

िसजनल व तु िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

8484837298

4570  नािशकरोड मायाबाई नारायण मोरे काश आंबेडकर नगर,  जेल भाजी 
माकट, नािशकरोड

भाजीपाला िव ी गंगासागर 9096692107

4571  नािशकरोड मा ती महादेव उबाळे ####### ीकृष नगर, खंडेराव मंिदर जवळ, पंचक, 
जेल रोड, नािशक-४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ७३५०९२८७६९

4572  नािशकरोड मालती राज पाटील ####### राजीव गांधी नगर, कॅनल रोड, 
जेलरोड,नािशकरोड, नािशक-४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ७३५०९५२४५६

4573  नािशकरोड माळवे चेतन राम जगताप मळा नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9822429808

4574  नािशकरोड माळवे िमना िसताराम 4522129
59788

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

9767003213

4575  नािशकरोड िमराबाई आबाराव अजुन 7390964
23521

समाज मंदीराजवळ, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9823767544

4576  नािशकरोड िमराबाई पांडुरंग सोनवणे 3198062
90211

सैलानी बाबा चौक, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9057463867

4577  नािशकरोड िमराबाई राजु बड 4599173
96438

इंगळे नगर, पा या या टाकी जवळ, 
जेलरोड

म छी िव ी गंगासागर

4578  नािशकरोड मीना जय थ  काकडे देवळालीगाव ना. रोड कपडे िव ी देवळालीगांव 9372229328

4579  नािशकरोड मीना नानजी चेखलीया 5879295
56220

द  मंिदर, ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9370903295

4580  नािशकरोड मीराबाई अ ण बडकुळे 8875360
84374

मा ती मंदीर, दसक गांव, जेलरोड, 
नािशकरोड

म छी िव ी गंगासागर 8605137654

4581  नािशकरोड मीराबाई भागवत बो हाडे ####### िच रंजन सोसायटी, गणेश नगर, जेलरोड 
, नािशकरोड, नािशक४२२१०१

भाजीपाला िस र फाटा ८०८७३७३३२३

4582  नािशकरोड मु ता सुरेश टावरे देवळाली गाव, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9011441096

4583  नािशकरोड मु ता िशवाजी  ल ढे भालेराव मळा, ना.रोड च पल व बूट िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 7350648992

4584  नािशकरोड मु तार हबीब शेख िविहतगाव, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9822859480
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4585  नािशकरोड मुनाफ बुढान सै यद िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9922276248

4586  नािशकरोड मुरलीधर गुलाब काळे राजु गांधी नगर, कॅनल रोड, जेलरोड 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8888910652

4587  नािशकरोड मैमुना नशीर पटेल टेल रग दगु  गाडन 9273359555

4588  नािशकरोड मोदिसन  बुडन खान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9028147039

4589  नािशकरोड मोबीन अहमद खान मगर चाळ, मोह दीया नगर, म जद 
अरकम

फळ िव ी के.एन केला 9270502721

4590  नािशकरोड मोरे हषद अिनल सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4591  नािशकरोड मोरे अशेक अखा सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4592  नािशकरोड मोरे रेखाबाई िवजय सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4593  नािशकरोड मोरे पुनम शांत 6953617
68963

देवळालीगांव, जय भवानी रोड भेळभ ा जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

8421840166

4594  नािशकरोड मोरे सितश रामदास 6329723
83606

िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9657014502

4595  नािशकरोड मोरे अर वद के 9819147
22081

गोसावी वाडी नािशकरोड भेळभ ा िव ी दगु  गाडन 9545741890

4596  नािशकरोड मोरे िदपक बुधा िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9763787111

4597  नािशकरोड मोरे देव देिवदास 8133134
18381

जेलरोड नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9021058727

4598  नािशकरोड मोहमद हरीस मोहमद त यब बागवान 2546887
98614

देवळाली गांव, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 8484971435

4599  नािशकरोड ह के स यभामा रामदास 4463797
42141

चंदनवाडी नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9730348302

4600  नािशकरोड यमुनाबाई  िवजय जाधव भीमनगर हौ.सोसायटी, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 7875004919

4601  नािशकरोड यश राजू येसुरकर ####### १५/५, जानकी राम िनवास, अमृतनगर, 
दसक, जेलरोड, नािशक.

ना ता देवळालीगांव ८४२१४८१४६५

4602  नािशकरोड यशवंत लहानू गांगुड ####### इं ानगर पिरसर,मु.पो. ओढा, नािशक 
४२२००३

म छी िव ी शनीमंदीर 9689819804

4603  नािशकरोड यशोदा रामचं गायकवाड पवन अपाटमट, बी.बी.आर.सी रोड 
देवळाली गांव

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8975356375

4604  नािशकरोड यशोदाबाई तुळिशराम राठोड घर नं. 32 वागत हौ.सोसायटी नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 7709152658

4605  नािशकरोड यादव  रामनवल रामधारी नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 9372394224

4606  नािशकरोड युनस श बीर शेख
8934086
97635

देवळाली गांव कटलरी िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8956333116

83229834607  नािशकरोड युनुस सरदार स यद 8322983
90410

देवळाली गांव, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9373914598

4608  नािशकरोड युसुफ सलीम  खान कपडे िव ी दगु  गाडन 9175174865
4609  नािशकरोड युसुफ खालीख शेख िव णु नगर, ना.रोड जुस िव ी दगु  गाडन 8850647615
4610  नािशकरोड युसुफ शेख सािजद  मोह मद  देवळालीगांव पानिबडी िव ी दगु  गाडन 9890310458
4611  नािशकरोड येागेश देिवदास मोरे द  मंिदर, ना. रोड पान बीडी िव ी दगु  गाडन 9975914315

4612  नािशकरोड येा े जगदीश आमेसर 6926739
07964

जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9579554873

4613  नािशकरोड योगेश कृ णा आढांगळे 3564282
92706

चेहडी ना. रोड कटलरी िव ी दगु  गाडन 7709474873

4614  नािशकरोड योगेश भाऊसाहेब वाघमारे #######
लेत नं २, णाली सोसायटी, वीर 

सावरकर नगर, हनुमान मंिदर जवळ, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक.

अंदाभूज दगु  गाडन ७०३८८७३३०३

4615  नािशकरोड रंगनथ बाजीराव बागुल देवळाली गाव ना. रोड फळ िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9623524978

4616  नािशकरोड रंगनाथ नरहरी सहणे
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

4617  नािशकरोड रंजना कमलाकर जेजुरकर ####### अ टिवनायक नगर, िशवाजी नगर, 
जेलरोड, नािशक, महारा -४२२१०१.

भाजीपाला शनीमंदीर ८३०८६४१२९१

4618  नािशकरोड रईस रशीद बागवान 9785076
67180

िशवाजी नगर, वाघचाळ, जेलरोड फळ िव ी गंगासागर 9011002661

4619  नािशकरोड रईसखान रेहमानखान पठाण फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9767302067

4620  नािशकरोड रउफ बुडण  सै यद िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9890696230

4621  नािशकरोड रऊफ याकुब शेख जय भवानी रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9890341245
4622  नािशकरोड रणजीत  मंजलाल  सोनकर फळ िव ी उपनगर मकरंद कॉलनी 9096856512

4623  नािशकरोड रतन नारायण अिहर ####### राजराजे वरी मंगल काय लय, पंचक, 
जेलरोड, नािशक.

आई ीम के.एन केला ८३०८७२४७३७

4624  नािशकरोड रतन सग मोतीराम जाधव 9902856
73789

वागत सोसायटी  इंगळे नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

िसजनल व तु िव ी गंगासागर 9370239563

4625  नािशकरोड रिफक मोहंमद टकारी िपयोनीर सोसायटी, घर नं. 5, गोकुळ नगर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 8975118344

4626  नािशकरोड रिफक जलाल शेख हुसेनी बाग, गोरेवाडी, नािशकरोड पान िबडी िव ी के.एन केला 9325282873

4627  नािशकरोड रिफक नुरमोहमंद खाटीक मोरे मळा, बालाजी नगर, जुना सायखेडा 
रोड, नािशक

क बडी िव ी गंगासागर 9226705141

4628  नािशकरोड रिफक शकूर देशमुख ####### केनल रोड, संतुल पोइंत, च हाण, वखार 
जवळ, जेलरोड, निशक.

कप बशी के.एन केला ८८८८१३५३५५
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4629  नािशकरोड रिफक शफी शेख कटलरी िव ी दगु  गाडन 9822216512
4630  नािशकरोड रमजान ई माईल शेख दसक पंचक जेलरोड नािशकरोड भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9637452791

4631  नािशकरोड रमेश मटाजी सरदार 5337836
42690

स ाट अशोक नगर, घेगडमल चाळ, 
नािशकरोड

फळ िव ी िशवाजीनगर 7774808446

4632  नािशकरोड रमेश चुनीलाल जाधव ####### तळेकर वसाहत, सैलानी टोप, जेलरोड, 
नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ९८६७३३१३४२

4633  नािशकरोड रमेश दस पैकराव िमक नगर, जेलरोड फळ िव ी के.एन केला 9960254073

4634  नािशकरोड रिव समाधान समदरु 8110848
49222

कॅनल रोड, पा याची टाकी जवळ 
जेलरोड, नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8390974781

4635  नािशकरोड र व मदन जाधव 19, चंचल सोसा, गणेश मंदीर, मॉडेल 
कॉलनी, िशवाजीनगर,

क बडी िव ी िशवाजीनगर 9960421554

4636  नािशकरोड र व शंकर इंगवले द  मंिदर ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 8600170930

4637  नािशकरोड र व अजुन सोनवणे देवळाली गाव ना. रोड जुस िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9552789102

4638  नािशकरोड रव दोधु  मोरे
4125896
73001

गाडेकर मळा, ना.रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9767799526

4639  नािशकरोड रव लहानू शदे ####### अवधूत वाडी, देवी मंिदर जवळ, दडोरी 
रोड, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ९९२१५४०६३७

4640  नािशकरोड रव काश पंिडत #######
लेत नं एन-१०३, जय भाकर आ त, 

केनोल रोड, मंगलमुत  नगर, जेल रोड, 
नािशक.

चायनीज शनीमंदीर ९०२१५९५४९०

4641  नािशकरोड रव दामू पाटील 2174210
22524

भोर मळा, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9822760471

4642  नािशकरोड राकेश कैलास पुणेकर दसक गांव, मा ती मंदीर, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी के.एन केला 9860326661

4643  नािशकरोड राकेश िशवा ओगािनया ध गडे मळा, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8055580230
4644  नािशकरोड राकेशकुमार फुलचंद सोनकर फळ िव ी के.एन केला 8623011619

4645  नािशकरोड राजकुमार मोय 4161442
91064

वैशाली चाळ, भागवत ग ली, 
देवळालीगांव, ना.रोड

फळ िव ी के.एन केला 7385293530

4646  नािशकरोड राजकुमार ी ीनाथ ीबाथव ####### ए-६७, भीमनगर, िमकनगर, जेलरोड, 
नािशकरोड-१०१.

भाजीपाला के.एन केला ९३७१५२८६८८

4647  नािशकरोड राजमान ####### तेराजी ८३, कािदपूर, अिहलास पूर, 
आजमगढ, गाली पूर-२७६२८८.

ना ता शनीमंदीर ९०७५८४५४६५

4648  नािशकरोड राजाराम सोनकर उ र देश फळ िव ी जेतवननगर 7040623837

4649  नािशकरोड राजू भागुजी गारे ####### पवारवाडी, सुभाष रोड, रे वे कॉलोनी, 
नािशक रोड, नािशक.

फळ िव ी के.एन केला ८०८७१७८५९९

4650  नािशकरोड राज शंकर मंडिलक
8624308
22939

देवळाली गांव, ना.रोड खा पदाथ िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9762726353

4651  नािशकरोड राज  द ा य भोसले 2503319
17738

पवारवाडी डायमंड रो-हाऊस म नं.5 
नािशकरोड

कपडे िव ी शनीमंदीर 77438914454651  नािशकरोड राज  द ा य भोसले
17738 नािशकरोड

कपडे िव ी शनीमंदीर 7743891445

4652  नािशकरोड राज चेलाराम लासी मु तीधाम मंिदरा जवळ, ना.रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9372517912

4653  नािशकरोड राजेश सुरेश शदे ####### समता नगर, टाकळी गाव, गांधी नगर. 
नािशक ४२२००६

फळ िव ी शनीमंदीर ९६२३५१५०९५

4654  नािशकरोड राजेशकुमार शंकर  सोनकर फळ िव ी उपनगर मकरंद कॉलनी 8623012795

4655  नािशकरोड राठोड अलका अशोक 5643764
62484

नािशकरोड िस र फाटा फळ िव ी रे वे टेशन 9561042810

4656  नािशकरोड राठोड िगता कांती 9927417
61075

गोसावी वाडी नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9822134319

4657  नािशकरोड राणी संजय बोराडे ####### पा या या टाकी जवळ, सुयोग नगर, 
केनल रोड, नािशक रोड, नािशक.

भाजीपाला िशवाजीनगर ९५२७९९९८६३

4658  नािशकरोड राधािकसन मंगुमल अहुजा गायकवाड मळा पान बीडी िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9373433911

4659  नािशकरोड रामकृ ण नामदेव झाडे दगु  गाडन 9850677692
4660  नािशकरोड रामदास सखाराम क डले भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9373910351
4661  नािशकरोड रामनाथ पाराजी वाघ अ रगळे मळा, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 7385934150
4662  नािशकरोड रामराज सोनकर फळ िव ी उपनगर मकरंद कॉलनी 8484905912
4663  नािशकरोड रामलाल राम यारे सोनकर फळ िव ी के.एन केला 8421798350

4664  नािशकरोड रामलोचन आशा साद चौहान देवळाली गाव ना. रोड फळ िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8177970210

4665  नािशकरोड राम सग देवी साद कुशवाहा
7480778
79458

सुभाष रोड, ना.रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

8805407921

4666  नािशकरोड रामे वर  गंगाधर बोरसे
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
दगु  गाडन 9822044051

4667  नािशकरोड रामे वर पंुजाराम गायकवाड िस र फाटा, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9850225307

4668  नािशकरोड राहुल िनवृ ी िनकम #######
घर नं. २१८, िनकम िनवास, ि शरण नगर, 
िस र फाटा, नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

म छी िव ी के.एन केला ९२७३२७०९०२

4669  नािशकरोड िरजवान अयुब देशमुख िव ल नगर, मगर चाळ, िशवाजीनगर, 
जेलरोड, ना.रोड

िसजनल व तु िशवाजीनगर 9168503040

4670  नािशकरोड िरता  िदपक बारसे 8833147
50508

शा ीनगर, गोरेवाडी, नािशकरोड कटलरी िव ी के.एन केला 9552270390

4671  नािशकरोड मणी िकसन िशरसाठ ####### पाटील गेरेज समोर, चंदनवाडी, 
देवळालीगाव, नािशकरोड-४२२१०१.

फळ िव ी के.एन केला ७२७६८२८०५४

4672  नािशकरोड  मनीबाई पांडुरंग  गाडेकर 8159413
92888

देवळाली गांव, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9881080657
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4673  नािशकरोड मनीबाई ल मणराव पाडेवार ####### आंबेडकर नगर, परतूर, जालना, महारा -
४३१५०१.

भाजीपाला के.एन केला ८८८८१२६३०५

4674  नािशकरोड पाली शंकर पवार ####### १२, रो हाउस गो वद संकुल, श तीनगर, 
रे वे लाईन, नािशक.

कटलरी रे वे टेशन ९५२७९०७७३९

4675  नािशकरोड पेश जीवन ओगािनया कपडे िव ी दगु  गाडन 9923933029

4676  नािशकरोड रे मा  हाद खंडारे 3232296
68901

नांदरुगांव नािशक भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 7350208216

4677  नािशकरोड रे मा हाद खंदारे ####### नांदरू गाव, २०७१४, मु नांदरू, पो 
मा संगावी, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला

4678  नािशकरोड रोशन जीवन ओगािनया गायकवाड मळा ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 9890878349

4679  नािशकरोड रोिहणी अिनल गाजरे ####### एकदंत अपाटमे ट, ल मी केदार नगरी, 
जेल रोड, नािशक रोड ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ८४४६२१६००७

4680  नािशकरोड रोहीदास सुका साठे मोरे मळा बालाजी नगर जेलरोड 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 7721922953

4681  नािशकरोड रौफखान अ दु लाखान पठाण 5119749
12926

लॅम रोड, िवहीतगांव, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9922435882

4682  नािशकरोड लंकाबाई सुधाकर बोराडे आ पाली नगर, ई-56, कॅनलरोड, 
झोपडप ी, जेलरोड,

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8308153346

4683  नािशकरोड ल मण मेघाजी अिहर 5192785
85465

जैन भवन जवळ, ना.रोड जुस िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9923498319

4684  नािशकरोड ल मीबाई शंकर कदम 4114941
72248

काश आंबेडकर नगर, जेलरोड  
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9011787573

4685  नािशकरोड लखानी पंकज िगरधारीला
ल

7793308
71469

खुशीनगर नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9373782668

4686  नािशकरोड लता भाऊराव भा कर जेलरोड, काश आंबेडकर नगर, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी गंगासागर 8482976002

4687  नािशकरोड लताबाई िदपक ठाकरे िहवाळेवाडी, मोहन िकराणा समोर, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9763216603

4688  नािशकरोड लताबाई गणेश साळवे 4030092
67722

चेहडी िशव, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9225001860

4689  नािशकरोड लताबाई पांडुरंग खडसे राजल मी अपाटमट शा ी नगर, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8805707985

4690  नािशकरोड लभडे सुभाष रंगनाथ 5469118
08468

 देवळालीगांव युस िव ी दगु  गाडन 9011121922

4691  नािशकरोड लिलत सोनकर फळ िव ी उपनगर मकरंद कॉलनी 8484905912

4692  नािशकरोड लवटे पु पाबाई पांडुरंग 8805446
12138

 देवळालीगांव भाजीपाला दगु  गाडन 8600454768

4693  नािशकरोड लहू आनंदा बे कुले ####### पंचक गाव, जेलरोड, नािशक रोड, नािशक. म छी िव ी देवळालीगांव ८६००१८९७१८

4694  नािशकरोड लाला हरी सोनवणे ####### परमजीत हौ सग सो.सा, गोकुळनगर, 
जेलरोड, नािशक.

इले क व तू शनीमंदीर ९९६०८८२४३८

4695  नािशकरोड लाला िकशोरीलाल  सोनकर फळ िव ी के.एन केला 8486665060
6379898 आंबेडकर रोड स वस 4696  नािशकरोड लासी  चं कांत चेलाराम 6379898
82301

नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8087186690

4697  नािशकरोड लासी भारती मोहन 3779708
66975

नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8485002449

4698  नािशकरोड िलटे कुसुम अंबादास  देवळालीगांव भाजीपाला िव ी यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

4699  नािशकरोड िलयाकत आले सै यद 7868076
45854

देवळाली गांव, ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9921611788

4700  नािशकरोड िललाबाई अजुन भालेराव भीमनगर हौ सग सोसायटी, जेलरोड भाजीपाला िव ी गंगासागर 9209609215

4701  नािशकरोड लीलाबाई तुकाराम बव बोराडे मळा राजराजे वरी दसक जेलरोड भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9663379315

4702  नािशकरोड लीलावती अंबादास जगताप सामनगांव रोड, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9850692343

4703  नािशकरोड लुकमान मजारोि न सै यद सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9503273440

4704  नािशकरोड लोखंडे गजानन नारायण 3430398
14947

देवळालीगांव भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9673707374

4705  नािशकरोड लोखंडे सुनंदा कांतीलाल 4715636
97117

नािशकरोड सुभाषरोड इतर रे वे टेशन 8055401488

4706  नािशकरोड वंदना कडू थाठे #######
लॉट नं.७६, जेलरोड, पा या या टाकी 

जवळ, ीज नगर,  नािशकरोड ४२२१०१
भाजीपाला के.एन केला ९७६४८६५१३५

4707  नािशकरोड वंदना मनोज ि य ####### लॉट नं ६, चं शेकर नगर, जुना सायखेडा 
रोड, दगु  मंिदर रोड, नािशक.

मसाले शनीमंदीर ९२६०४४७९१२

4708  नािशकरोड विनता रावसाहेब जाधव #######
लताबाई चाळ, सोसायटी ऑिफस, पंचक, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९०११७३३६७०

4709  नािशकरोड वराडे जोती िवशाल 4843495
42589

िव णू नगर नािशकरोड िस र फाटा 9604299628

4710  नािशकरोड वसंत काशीनाथ साबळे #######
लॉट नं.४८, जेलरोड, ल मी केदार नगरी, 

नािशकरोड, अमृत नगर, नािशक ४२२१०१
भाजीपाला शनीमंदीर ८०८७७०८४५४

4711  नािशकरोड विसम बुदनखा पठाण सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8856968888

4712  नािशकरोड विसम खान फयज खान पठाण िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9096070748

4713  नािशकरोड वाघमारे संजय यादव जयभवानीरोड, नािशकरोड म छी िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9766173394

4714  नािशकरोड वाडेकर राहुल काश 5854776
03954

नािशकरोड भोरमळा कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7276780147
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4715  नािशकरोड वाणी कैलास सुरेश आंनद नगर नािशकरोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9545641766

4716  नािशकरोड वाणी िदनेश सुरेश 3796244
71410

िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 8888734863

4717  नािशकरोड वाधवाणी लेखराज नारायण 3579617
04792

देवळालीकॅ प च पल बुट िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9370606119

4718  नािशकरोड वािसम  हुसैन शेख गोसावी वाडी ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 7709708392
4719  नािशकरोड वािसम िवकार शेख नांदगाव, नािशक िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 8600338576

4720  नािशकरोड िवकास सुरेश आहेर 328/29, स त ृंगी नगर, नांदरुगांव, दसक 
नािशकरोड

उसळ िव ी के.एन केला

4721  नािशकरोड िव म भाकर जाधव जेल रोड, ना. रोड िसजनल व तू िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9763723736

4722  नािशकरोड िव म सग रामकुमार  यादव
4892525
51162

गाडेकर मळा
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
हसोबा मंदीर िबग बाजार 9579033222

4723  नािशकरोड िवजय िवखा मोरे काश आंबेडकर नगर,  जेलरोड, 
नािशकरोड

के.एन केला 9673054945

4724  नािशकरोड िवजय फकीरचंद सोनवणे गोसावी वाडी, मराठी शाळेजवळ, 
नािशकरोड

कटलरी िव ी के.एन केला 8625803511

4725  नािशकरोड िवजय कारभारी चौहान 8053226
10409

भवानी नगर, एकलहरा गेट सामनगांव म छी िव ी गंगासागर 9822097106

4726  नािशकरोड िवजय सीताराम ढोले
7223428
86912

देवळाली गाव ना. रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9890678097

4727  नािशकरोड िवजय राजू धोपे ####### सायि क कंपनी रोड, पंचक गाव, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक४२२१०१

म छी िव ी शनीमंदीर ९५५२६७२६०१

4728  नािशकरोड िवजय गणेश तवर ####### कडेठाण, कडेठाण, औरंगाबाद, महारा -
४३११२१.

हुसळ शनीमंदीर ७५०७३३४०२९

4729  नािशकरोड िवजय िभकाजी राठोड 4323108
20086

साईनाथ नगर, जेलरोड फळ िव ी गंगासागर 8177997742

4730  नािशकरोड िवजय कुमार सोनकर फळ िव ी के.एन केला 9665029746

4731  नािशकरोड िवजय खंडु िदवेकर 4803025
82469

िस दी िवनायक रो-हाऊस पािरजात नगर 
जेलरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 7507978305

4732  नािशकरोड िवजया शिशकांत  भोये 3423432
96664

7, गु द  रो-हाऊस, माऊली कॉलनी, 
नािशकरोड

म छी िव ी के.एन केला 9880851575

4733  नािशकरोड िवजया सतीश संसारे ####### मु पो भालूर, नांदगाव, नािशक. भाजीपाला शनीमंदीर ८६०५९२७१३३

4734  नािशकरोड िवजया संजय टळनोर भोज मळा, गंगावाडी रोड, एकलहरा 
कॉलनी नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9673244957

4735  नािशकरोड िवठाबाई बाबुराव िथगळे िव ुत सब टेशन जवळ, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी गंगासागर 8446007555

4736  नािशकरोड िवनोद िनवृ ी शदे ####### लोहार वाडा, देवळाली गाव, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला आंबेडकर रोड स वस 
रोड

७०५७८५०४२८

4737  नािशकरोड िवनोद  काश आहेर जगताप मळा, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9921390039

4738  नािशकरोड िवनोद रामदास जाधव भारती मठ, ना.रोड फुल िव ी हसोबा मंदीर िबग बाजार 9881336634

4739  नािशकरोड िवमल  रंगनाथ साळंूके 6206123
39355

घर नं.38, कृ णानंद सोसायटी छ पती 
नगर, दसक, जेलरोड, नािशकरोड

िसजनल व तु िव ी िशवाजीनगर 9594460654

4740  नािशकरोड िवमल िव वनाथ पराते ####### उफाडे चाळ, ीकृ ण नगर, पंचक, 
जेलरोड, नािशक ४२२१०१

कपडे शनीमंदीर ८४८४९९७९८९

4741  नािशकरोड िवमल िदिलप सोनवणे सोनवणे मळा, सामनगांव रोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 7350568698

4742  नािशकरोड िवमलाबाई बाळु गायकवाड 5778165
34745

काश आंबेडकर नगर,  जेलरोड, कॅनल 
रोड नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9422174156

4743  नािशकरोड िवमलाबाई रिवकांत सोनकर फळ िव ी उपनगर मकरंद कॉलनी 9665780945

4744  नािशकरोड िवलास अ वर खान केशवराव जेधे रोड, िविहतगांव, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला 9579038783

4745  नािशकरोड िवलास सुपडू वाणी जगताप मळा, ना.रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9822666009

4746  नािशकरोड िवलास ल मण काकूळते भैरवनाथ नगर, जेलरोड सायखेडा रोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 7776081632

4747  नािशकरोड िविश ट क डीबा घाडगे 3067122
06480

हनुमान मंदीर, घ नं. 1122, दसक गांव, 
जेलरोड, नािशकरोड

नॅ स िशवाजीनगर 9850624760

4748  नािशकरोड वेदी िवजय कुमार 5568330
74800

देवळालीगांव नािशकरोड टेशनरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9175578692

4749  नािशकरोड वैशाली  रमेश िथगळे 6409169
74243

एमएसईबी सब टेशन, जेलरोड, नािशकरोड शनीमंदीर 9890159139

4750  नािशकरोड वैशाली रमेश िधगले ####### घर नं- ३, ारका नगर, बोराडे मला, जेल 
रोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ८६२६०८०६४८

4751  नािशकरोड शंकर हसु पवार 2523054
11931

दसक गांव, मा ती मंदीर म छी िव ी गंगासागर 9545783564

4752  नािशकरोड शंकर रामभाऊ  िशरसाठ 9924127
96301

मॉडेल कॉलनी, िशवाजी नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9657494791

4753  नािशकरोड शंकर सजराव िनकम उपनगर, ना. रोड कटलरी िव ी दगु  गाडन 9665727602

4754  नािशकरोड शंकोळे भुषण कृ णा 8347401
44903

नािशकरोड फा ट फुड िव ी रे वे टेशन

4755  नािशकरोड शंभू माधवराव मोय 6911497
81829

मालध का रोड, रमाबाई आंबेडकर नगर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9922157270

4756  नािशकरोड शकील इ माईल बागवान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9272425111

4757  नािशकरोड शकील सलाम शेख ####### अंजुमन जवळ, देवळाली गाव, 
नािशकरोड, नािशक.

फळ िव ी शनीमंदीर ८९७५५८८८२५
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4758  नािशकरोड शकंुतला ावण जाधव साय ीक, शनी मंदीर, हरी ममता िब ड ग 
नािशकरोड

शनीमंदीर 8888691464

4759  नािशकरोड शकंुतला बाजीराव खेलूकर #######
अयो या नगर, सायि क पंचक , शनी 
मंिदरा जवळ, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

७५०७९०८४३८

4760  नािशकरोड शकंुतला तुकाराम गायकवाड ए-1, नारायण बापु नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी मकरंद कॉलनी, 9561921387

4761  नािशकरोड शकुर मोहंमद युसुफ 4969063
19626

राजवाडा, देवळालीगांव, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला 7276795293

4762  नािशकरोड श ुगण  बयाजी कडक 8969903
90956

जेलरोड, भीम नगर चहा  िव ी के.एन केला 9028157292

4763  नािशकरोड शिफफ दादािमया शेख वॅा को हॉटेल ना. रोड क बडी िव ी दगु  गाडन 9850788848

4764  नािशकरोड शमशेर रशीद स यद िटळक पथ रोड ,संतोषी माता मंिदर ना. रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 7385833953

4765  नािशकरोड शमशोददीन  मजारोिददन सै यद पवारवाडी ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8483018483

4766  नािशकरोड शरीफ मोह मद पठाण 2564613
77061

संिदप मेटल, कुबेर कॉनर, सैलानी बाबा, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9890154364

4767  नािशकरोड शम िवर िकसनलाल 5348185
68333

देवळालीगांव, नािशकरोड नॅ स िव ी रे वे टेशन 9175962289

4768  नािशकरोड शम नकुल राज 8169675
06680

भालेराव मळा नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9762772771

4769  नािशकरोड शम राज धम नंद 5808651
65741

भालेराव मळा नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8055655783

4770  नािशकरोड शशांक वसंत घायवटे च पल व बूट िव ी दगु  गाडन 842155113
4771  नािशकरोड शहमद शकुर शेख देवळाली गांव, ना.रोड पान बीडी िव ी दगु  गाडन 9921655592

4772  नािशकरोड शहरकर लता अ ण देवीचौक नािशकरोड फुल िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9011900845

4773  नािशकरोड शहा कैलास गनोरी 2491109
96685

देवळालीगांव नािशकरोड बॅग पस िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9273985826

4774  नािशकरोड शांताबाई िव णु  कांगणे कमल पु प अपाटमट शिन मंदीर भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9881703208

4775  नािशकरोड शांताबाई बालिकसनन नेहरे 5948125
72453

ए/4 सा ी गणेश सोसायटी िव ुत गोडावुन 
जेलरोड

सुखी म छी शनीमंदीर 9860622598

4776  नािशकरोड शांताराम मुरलीधर पाटील 7127914
68408

चेहडी बु कु, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9822520396

4777  नािशकरोड शादाब गुलाब शेख राजवाडा देवळालीगांव, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला 9623819189

4778  नािशकरोड शाम काश गोहाड
8457422
08481

देवळाली गाव ना. रोड
चायनीज खा पदाथ 

िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9011166947

4779  नािशकरोड शामबहादरू िमठालाल बद फळ िव ी दगु  गाडन 7058110955

4780  नािशकरोड शायदाबी गुलामनबी देशमुख 2211001
03388

कॅनलरोड, मगर चाळ, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9890897969

35778704781  नािशकरोड शदे सुिनल पांडुरंग 3577870
49399

 देवळालीगांव भाजीपाला दगु  गाडन 9422752242

4782  नािशकरोड शदे शारदाबाई बंडु एकलहरा रोड नािशकरोड भाजीपाला िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

4783  नािशकरोड शदे कमल केशव 2414978
95572

िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8805363166

4784  नािशकरोड शदे जय ी रामकृ ण शदे नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 7387332448

4785  नािशकरोड िशरोळे िवशाल बाळू 7694902
54988

चंदनवाडी नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9970819609

4786  नािशकरोड िशला  िनतीन गुजराथी 8749132
06351

5, हेरंब कॉ ले स, सैलानीबाबा, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 2418870

4787  नािशकरोड िशवदे सिचन भगवान 3865259
30849

िस र फाटा नािशकरोड चायिनज व तु िव ी रे वे टेशन 9175744199

4788  नािशकरोड िशवराम ब ीनाथ जाधव ####### िनसग नगर, नांदरुनाका, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक-४२२१०१.

भाजीपाला शनीमंदीर ९६२३५४५४६४

4789  नािशकरोड िशवराम माताजतन बद चहा िव ी के.एन केला 9423174886

4790  नािशकरोड िशवाजी भा कर  जंजाळे उपनगर, महारा  हाय कुल जवळ, आंनद 
कॉलनी,

िसजनल व तु िव ी दगु  गाडन 9657464675

4791  नािशकरोड शीला मदनलाल छाचेद ####### िशव श ती नगर, मोडेल कॉलोनी, पाथ 
सोसायटी, नािशक रोड.

कटलरी शनीमंदीर ८३९००३२८९१

4792  नािशकरोड शेख  इकबाल  शे 8214480
00046

िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा

4793  नािशकरोड शेख  मोबीन मोईयो ीन
5777462
044499

गोसावी वाडी नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9767861212

4794  नािशकरोड शेख अ फ अ वर बाग सा ी रोड, धुळे फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8484803508

4795  नािशकरोड शेख रईस  श बीर 3133834
86862

चेहडी नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9922537863

4796  नािशकरोड शेख नीसार गणी 9323537
17998

सुभाषरोड नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7385330780

4797  नािशकरोड शेख साबीर अयानो ीन 5880742
11520

गोसावी वाडी नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9689877853

4798  नािशकरोड शेख नबाब दादािमयॉं िविहतगांव चहा िव ी सौभा य नगर 9850981307

4799  नािशकरोड शेख फै याझ वाली मोह मद गोसावी वाडी, ना.रोड सुखा मावा, काजू 
बदाम िव ी

हसोबा मंदीर िबग बाजार 9850422018

4800  नािशकरोड शेख परवीन कादर 9663504
38709

देवळालीगांव नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8856839822

4801  नािशकरोड शेख तांबोळी अनवर 
अहमद

देवळालीगांव नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

848499761
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4802  नािशकरोड शेख मुरांद चांद 5525901
62779

वडाळा रोड नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850882052

4803  नािशकरोड शेख म सुर नजीर देवळालीगांव इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9881819845

4804  नािशकरोड शेख शौकत मोहमदसा 6514548
09462

जेलरोड नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9421609175

4805  नािशकरोड शेख असलम इ ािहम 2330929
45852

गोसावी वाडी नािशकरोड कटलरी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8796789493

4806  नािशकरोड शेख आिसफ जाकीयो ी
न

7099460
08010

गोसावी वाडी नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9767861234

4807  नािशकरोड शेख जुलेखा द तगीर 7496077
90624

गोसावी वाडी नािशकरोड नॅ स िव ी दगु  गाडन 9850685421

4808  नािशकरोड शेख शबाना रिहम 8283109
04005

नािशकरोड फळ िव ी रे वे टेशन 9823102401

4809  नािशकरोड शेख दादािमया गोसावी वाडी ना.रोड पान बीडी िव ी दगु  गाडन 9822111004

4810  नािशकरोड शेख अलताफ इ माईल 4755098
81684

नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9209187400

4811  नािशकरोड शेख जैनो ीन जाकीरो ीन 2122969
96285

देवळालीगांव राजवाडा म छी िव ी दगु  गाडन 8888621421

4812  नािशकरोड शेख रशीद जलाल शेख िभकाजी गांगुड पे ोल पंप, पंचक, 
जेलरोड, नािशकरोड

फळ िव ी शनीमंदीर 9545083645

4813  नािशकरोड शेख उमर हसन 9750430
44905

नािशकरोड ओढारोड इतर रे वे टेशन 9881600863

4814  नािशकरोड शेख रिजया बाबु 5115960
98221

नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8625868336

4815  नािशकरोड शेख कादीर गुलाब 4938858
50215

नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8483812627

4816  नािशकरोड शेख शरीफ मोहमंद 3167609
73403

देवळालीगांव कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9890280575

4817  नािशकरोड शेख युनुस नजीर िस र फाटा नािशकरोड फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9028107498

4818  नािशकरोड शेख आिसफ युनुस राजवाडा देवळालीगांव फळ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9850881529

4819  नािशकरोड शेख युनुस रशीद 7191782
97785

पवारवाडी ना.रोड फळ िव ी दगु  गाडन 8149813808

4820  नािशकरोड शेख 
जाकीयो ीन

मगु ीन मगु ीन 3915528
52553

गोसावी वाडी नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 9767861234

4821  नािशकरोड शेख फरीद अ दलु 
र जाक

शेख िविहत गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

4822  नािशकरोड शेखर ब सीलाल वायडे मालेगाव, नािशक भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 8805808249

4823  नािशकरोड शैला योगे वर पंदरेु #######
लेत नं , संजीवनी आ त, पढारकर 

कॉलोनी, दीपक मेिडकल मागे, जेलरोड, कटलरी िस र फाटा ७०५८५८८७१०
नािशक.

4824  नािशकरोड शोएब सईद शेख खा पदाथ िव ी दगु  गाडन 9579427953

4825  नािशकरोड शोभा एकनाथ भालेकर 5716001
33763

गाळा नं. 1 गो वद शाळे जवळ पवार वाडी, 
नािशक

कटलरी िव ी शनीमंदीर 9766596319

4826  नािशकरोड शोभा मािणकलाल खोडे #######
१, उमभा ती सोसायटी, जेलरोड, 
राजराजे वरी समोर, नािशकरोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला

4827  नािशकरोड शोभा उ म धाकरणे ####### हाउस नं ३१३, गायधनी चाळ, जेलरोड, 
नािशक रोड, नािशक.

भाजीपाला गाडेकर मळा ७०४०३००१७९

4828  नािशकरोड शौकत अकबर तांबोळी 7328126
35178

देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी दगु  गाडन 9850190746

4829  नािशकरोड याम नारायण खंडाळे
8874082
44652

आनंद नगर, ना.रोड चहा िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9881365353

4830  नािशकरोड ीकांत राकेश कुमार सोनकर ध गडे मळा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

7385327654

4831  नािशकरोड ीकृ ण अंबादास लुटे ####### मु कोध, पो फ ेपूर, पो पा खुता, 
बाबु गाव, यवतमाळ-४४५१०१.

भाजीपाला जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

९१४५३०३४२८

4832  नािशकरोड ीवंत िजत पंुडलीक 5746900
72192

नािशकरोड फा ट  फुडिव ी रे वे टेशन 7276756276

4833  नािशकरोड ीवा तव रमेश िदिलप देवळालीगांव नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

8855953632

4834  नािशकरोड ीसंुदर प ा िवहसन 4586066
20913

देवळालीगांव फुल िव ी िस र फाटा 9767475196

4835  नािशकरोड संिगता िम लद वाघमारे बेला िडसुजा रोड, भीम नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9685214280

4836  नािशकरोड संिगता अिनल आिहरे भीमनगर हौ.सोसायटी जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 7350690613

4837  नािशकरोड संिगताबाई हनुमान वाघ घर नं. 2, िब ड ग नं. एफ-2, कैलासजी 
सोसायटी, जेलरोड

म छी िव ी के.एन केला 9209137970

4838  नािशकरोड संगीता अिनल संत #######
लॉट नं.३८, हनुमान नगर,सायखेडा रोड, 

दसकगाव, जेलरोड, नािशकरोड, नािशक 
४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ८९७५८८६६०४

4839  नािशकरोड संगीता िव णू देवरे #######
जेलरोड, नािशकरोड, शनी मंिदरा जवळ, 
अयो या नगर, पंचक, नािशक४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ७५०७९०८४३८

4840  नािशकरोड संगीता िवलास बोराडे ####### ारा नगर, बोराडे मला, एम आस बी, 
पंचक, नािशक रोड, नािशक.

भाजीपाला िस र फाटा ७५८८७३५२११

4841  नािशकरोड संगीता मधुकर भाडेकर 2763885
44871

कटलरी िव ी दगु  गाडन 9881779737
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4842  नािशकरोड संगीता संजय पाटील सामनगांव रोड, ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9623820312

4843  नािशकरोड संघवी उ म धनराज िस र फाटा, नािशकरोड, गोदेरे वादी, 
नािशक रोड-१०१.

फळ िव ी िस र फाटा

4844  नािशकरोड संघवी कुणाल कांतीलाल 6150349
49345

देवळालीगांव नािशकरोड इतर रे वे टेशन 9225115631

4845  नािशकरोड संिचता संतोष राहाडे #######
घर नं. ६३४, संभाजी नगर, दसक, पंचक, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

९८८१६९५४४२

4846  नािशकरोड संजय  महादेव ढगळे सनॅकस िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9850219207

4847  नािशकरोड संजय  सोनू मोरे
3851427
03876

देवळाली गांव, ना.रोड िसजनल  व तु िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9260100121

4848  नािशकरोड संजय पोपट आिहरे 8152829
31249

हनुमान चौक, वडनेर दमुाला, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9881857451

4849  नािशकरोड संजय नरपत सघ परमार जेल रोड ना. रोड
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

4850  नािशकरोड संजय गु लग सुराडे 4731030
88403

वीर सावरकर नगर, जेलरोड, नािशकरोड, 
नािशक

चाट, भेळभ ा, 
शगदाणे िव ी

शनीमंदीर 9766170187

4851  नािशकरोड संजय चतामण िशरोडे 3791015
10320

देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9011561514

4852  नािशकरोड संजय रघुनाथ बड #######
हनुमान नगर,  िव ुत नगरी, दसक गाव, 
राज-राजे वरी काय लय जवळ, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९८९०१८९३०४

4853  नािशकरोड संजय अिभम यु फुलपगारे पंजाब चाळ, कॅनल रोड, दसक, जेलरोड, 
नािशकरोड

पान िबडी िव ी गंगासागर 9175584911

4854  नािशकरोड संजय सुखदेव मोरे काश आंबेडकरनगर, पाणी टाकी, 
कॅनलरोड, जेलरोड

भाजीपाला िव ी गंगासागर 9028770693

4855  नािशकरोड संजय आग टीन पगारे .नं.2, निवन गॅले सी पाक, 
स त ृंगीनगर, जेलरोड, ना.रोड

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

8796962728

4856  नािशकरोड संजु खंडु िदवेकर िस दी िवनायक रो-हा. नं. 8, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9923296819

4857  नािशकरोड संतोष बाबाजी शदे 8229483
74798

एकलहरा रोड, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9766665439

4858  नािशकरोड संतोष राजाभाऊ गायधनी #######
लेत नं ४, ि भुवन सोसायटी, केनल रोड, 

मंगलमुत  नगर, जेलरोड, नािशकरोड, 
नािशक.

चहा के.एन केला 837883619111

4859  नािशकरोड संतोष आ माराम जाधव ####### इंिदरानगर, केनोल रोड, गौरी कमल हौ सो 
समोर, जेलरोड, नािशक.

भाजीपाला के.एन केला ९८५०६८९२२८

4860  नािशकरोड संतोष गुलाब भोजे 9615558
44131

गोसावी वाडी, ना.रोड कपडे िव ी दगु  गाडन 8888110133

4861  नािशकरोड संतोष समाधान समदरु मीक नगर, कॅनल रोड, जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 96650740464861  नािशकरोड संतोष समाधान समदरु मीक नगर, कॅनल रोड, जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9665074046
4862  नािशकरोड संतोषी हनुमंता गोलप ली फळ िव ी के.एन केला 9860326661
4863  नािशकरोड संिदप सुधाकर पवार मगर चाळ, कॅनल रोड, जेलरोड िसजनल व तु िव ी के.एन केला 8446671184

4864  नािशकरोड संिदप शरद जाधव 2359705
06478

िस रफाटा नािशकरोड कपडे िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

7276013603

4865  नािशकरोड संिदप गणेश पवार ####### चंदन वाडी, शुभाष रोड, नािशक रोड, 
नािशक.

चाट भांडार जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

९८६०३६८५१३

4866  नािशकरोड संदीप  चुडामन मोरे पावताबाई नगर, नारायण बापु नगर, 
जेलरोड, नािशकरोड

भाजीपाला िव ी पवारवाडी पा या या 
टाकीजवळ

9158560028

4867  नािशकरोड संदीप कृ णा अ हवणे सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4868  नािशकरोड संदीप ल मण िहरे िजजामाता नगर, सानेगु जी नगर, जेलरोड म छी िव ी गंगासागर 7385756084

4869  नािशकरोड संदीप मुरलीधर पाटील 3779545
14870

चेहडी, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9657294770

4870  नािशकरोड संदीप कच िनकाळे भाजीपाला िव ी के.एन केला 9552434021
4871  नािशकरोड सखुबाई िदनकर आ हाड जेलरोड, ि मुत  नगर, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9767577058

4872  नािशकरोड सखूबाई देिवदास हांडगे ####### चेहडी बु., पुना हायवे, नािशक रोड, 
नािशक ४२२१०१

म छी िव ी शनीमंदीर ९६३७०५६४८५

4873  नािशकरोड सिचन सुदाम भांगरे 9936994
10912

देवळाली गांव, ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन

4874  नािशकरोड सिचन मधुकर िहरे 3718999
59900

िभम नगर हौ.सोसायटी, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9545620100

4875  नािशकरोड सिचन द ा य शदे
4377913
21803

जगताप मळा, ना.रोड जुस िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9970698271

4876  नािशकरोड सिचन काशीनाथ  लोहकरे भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9850655011

4877  नािशकरोड सिचन िवजय शदे 2628463
56582

ठाकरे रोड, भ काली, ना. रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 7719909036

4878  नािशकरोड सचीन सुधार पवार #######
मगर चाळ, पाणी टाकी जवळ, जेलरोड, 
नािशकरोड.

मडके
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

९१३०७३८५८७

4879  नािशकरोड सतीश गंभीरचंद सुरंजे गायखे कॉलनी रोड, ना.रोड च पल व बूट िव ी दगु  गाडन 9657464864

4880  नािशकरोड स ार श बीर शेख काश आंबेडकर नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

िसजनल व तु  िव ी गंगासागर 9975902671

4881  नािशकरोड सफदरखान रेहमानखान पठाण िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9763223537

4882  नािशकरोड समधुर अिनल समाधान सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला
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4883  नािशकरोड समाधान  हाद  हसके आ पाली नगर कॅनलरोड, उपनगर, 
नािशक

फळ िव ी दगु  गाडन 8390198153

4884  नािशकरोड समाधान शेषराव  दिहभाते ारकामाई, पुव वाळ, जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 7875328932
4885  नािशकरोड समीर महमुद पठाण िविहतगाव ना. रोड फा ट फुड िव ी दगु  गाडन 9623874021

4886  नािशकरोड सरदार रमेश मराजी सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4887  नािशकरोड सरदार सुखदेव मरसाळे काश आंबेडकर नगर,  जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला

4888  नािशकरोड सरला ाने वर मरसाळे नांदरु नाका, जेलरोड, नािशकरोड, ता.िज. 
नािशक

भाजीपाला िव ी गंगासागर 9096162307

4889  नािशकरोड सरला िवनायक मगर 8100433
85341

घर नं. 12 कुल वामीनी िनवास, चं शेखर 
नगर, जेलरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 8149738562

4890  नािशकरोड सजराव सहादू पाटील जगताप मळा, ना. रोड जुस िव ी दगु  गाडन 9552745959

4891  नािशकरोड सलमान अिजज  खान राजवाडा देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9689320971

4892  नािशकरोड सलमान असलम शेख फळ िव ी के.एन केला 7040620640

4893  नािशकरोड सलमान इ माईल शेख गोसावी वाडी ना.रोड टोपी, गोगल, प े 
िव ी

दगु  गाडन 8055565992◌़

4894  नािशकरोड सलाम महबुब शेख मु लावाडा, देवळालीगांव, अंजुमन जवळ, 
नािशकरोड

फळ  िव ी के.एन केला 9881166814

4895  नािशकरोड सलीम युसुफ पठाण िस र फाटा, ना.रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

7756897121

4896  नािशकरोड सिवता मधुकर पाटील 3350918
89357

दसक गांव मा ती मंदीर जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 8390461585

4897  नािशकरोड सिवता संतोष देवरे 2846801
56949

पंचक अयो यानगर, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 9403200660

4898  नािशकरोड सहाणे िहराबाई सुरेश 7794523
29570

 देवळालीगांव भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9689562772

4899  नािशकरोड सहीदखान जाबीर खान सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

8421126663

4900  नािशकरोड सहेमान मणीयार अ याज 
अ दलु

6283408
18110

िस र फाटा नािशकरोड खेळणी िव ी िस र फाटा 9922070431

4901  नािशकरोड सागर  अिनल शदे तेली ग ली, देवळाली गांव
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
हसोबा मंदीर िबग बाजार 9709911001

4902  नािशकरोड सागर सोमनाथ गोधडे 4768538
73269

संत नरहरी नगर, दसक, जेलरोड, 
नािशकरोड

म छी िव ी गंगासागर 9561642506

4903  नािशकरोड सागर बापू महाजन गोसावी वाडी ना.रोड िसजनल व तू िव ी दगु  गाडन 9403887748

4904  नािशकरोड साठे रोिहदास सुका सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4905  नािशकरोड सानप शांताराम मुरलीधर सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

2460214 आंबेडकर रोड स वस 4906  नािशकरोड सानप संपत िशवाजी 2460214
57819

चेहडी बु. नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9420019368

4907  नािशकरोड सानप सिचन िशवाजी 2771609
67894

चेहडी नािशकरोड इतर आंबेडकर रोड स वस 
रोड

4908  नािशकरोड साबीर  सलीम सै यद देवळाली गाव, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9011318298

4909  नािशकरोड साबीर मेहबूब खान फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9850304800

4910  नािशकरोड साळवे सिचन देवराम सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4911  नािशकरोड साळवे िदलीप चं कांत 2258516
08818

देवळालीगांव सुभाषरोड फा ट  फुडिव ी रे वे टेशन 9823553835

4912  नािशकरोड साळवे उ हास पंुडिलक 7605265
22181

िस र फाटा नािशकरोड भाजीपाला िव ी िस र फाटा 9271931359

4913  नािशकरोड साळवे काश रामचं 8282120
3312

िस र फाटा नािशकरोड इतर िस र फाटा 8308068880

4914  नािशकरोड साळी र व नाना 5391032
28807

द मंदीर रोड नािशकरोड कटलरी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9021223504

4915  नािशकरोड सावळीराम सोनु बड 6956990
14792

मा ती मंदीर दसक गांव, जेलरोड, 
नािशकरोड, नािशक

म छी िव ी शनीमंदीर

4916  नािशकरोड सािव ी अजय लगा 9157137
77428

गायाकवाड मळा, ना.रोड कटलरी िव ी दगु  गाडन 9503116303

4917  नािशकरोड सकदरखान बाबुखान 
पठाण

नसीमखान दसक ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9209030442

4918  नािशकरोड सग र व कुमार 6033351
74826

जयभवानीरोड, नािशकरोड भाजीपाला जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

7709136418

4919  नािशकरोड सधुबाई िसताराम कु-हाडे 5901548
16253

स त ृंगी नगर, नांदरु गांव, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9321266627

4920  नािशकरोड िसताबाई रामभाऊ कातकाडे 6431484
91118

भीमनगर हौ.सोसायटी जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 8975484118

4921  नािशकरोड सीमा संजय साठे ####### औरंगाबाद रोड, िशव नगर, िनलिगरी बाग 
नांदरु नाका, नािशक ४२२००१

भाजीपाला शनीमंदीर ८४८५००२५०१

4922  नािशकरोड संुदराबाई बाबुलाल जाधव इंदीरानगर सोसायटी, कॅनल रोड, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9021477978

4923  नािशकरोड सुकेनकर  कांता कमलाकर 4761309
33151

भालेराव मळा, नािशकरोड भाजीपाला िव ी जयभवानी रोड भालेराव 
मळा

9371512022

4924  नािशकरोड सुिजत ओम काश वम 6122638
28470

कपडे िव ी दगु  गाडन 9921349828
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4925  नािशकरोड सुनंदा आनंद बडकुळे 6470435
69908

पंचक गावठान, जेलरोड, नािशकरोड म छी िव ी गंगासागर 9960328541

4926  नािशकरोड सुनंदा संतोष  भोर 7896555
41703

रो. नं.1, रिवराज हला, हदश तीनगर, 
पवारवाडी, जेलरोड

शनीमंदीर 9270404682

4927  नािशकरोड सुनंदा शांताराम पवार ####### १६, ग ली नं २, स त ुंगी नगर, नांदरू 
नाका, नािशक-४२२०१३.

भाजीपाला शनीमंदीर ९०११४३७६८३

4928  नािशकरोड सुिनता सुभाष उ हवणे 8827955
67216

राजवाडा देवळाली गाव ना.रोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 8888773993

4929  नािशकरोड सुिनता सुभाष पवार गोसावी वाडी, फायर टेशन समोर, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9373260130

4930  नािशकरोड सुिनता िवजय  कोतकर 3729947
77304

अ टिवनायक नगर, िशवाजी नगर, 
जेलरोड, नािशकरोड

पान िबडी िव ी के.एन केला 9049884443

4931  नािशकरोड सुिनता र व जाधव ####### ३८,माडा कॉलनी, जेल रोड, गोकुळ नगर, 
नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ८६००४२०९५४

4932  नािशकरोड सुिनता सजराव खंदारे ####### गायधनी चाळ, जेलरोड, नािशक रोड, 
नािशक.

भाजीपाला जेतवननगर ९५५२१५९७२४

4933  नािशकरोड सुिनल दशरथ रहाटळ 7662678
77386

आिह यामाता पथ, धनगर ग ली, 
देवळालीगांव, ना.रोड

फळ िव ी के.एन केला 9850767401

4934  नािशकरोड सुिनल िवराग घाटी अर गळे मळा, एकलहरा रोड, नािशकरोड खा  पदाथ  िव ी के.एन केला 7841032882

4935  नािशकरोड सुिनल रामदास आहेर 5188463
52791

िस र फाटा, ना.रोड टेशनरी िव ी दगु  गाडन 8421121132

4936  नािशकरोड सुनील रघुनाथ बड #######
हनुमान नगर, दसक , राजराजे वरी जवळ, 
जेलरोड, नािशकरोड, नािशक ४२२१०१

भाजीपाला शनीमंदीर ९८२२७२५२२९

4937  नािशकरोड सुभाष उ मराव दळवी 5689848
86317

संत नरहरी नगर, जेलरोड, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9049292253

4938  नािशकरोड सुभाष मोतीराम  िनरभरवणे 9590259
7771

भीमनगर, जेलरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9766040007

4939  नािशकरोड सुमन भरत बडकुळे #######
नेह  नगर, खोली नं.१९४, कार नं.२५, 
नेह  नगर पोलीस टेशन जवळ, 
नािशकरोड, नािशक-४२२१०१

म छी के.एन केला ८१४९९८३५०४

4940  नािशकरोड सुमन संपत  माने काश आंबेडकर नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

भाजीपाला िव ी के.एन केला 9763131405

4941  नािशकरोड सुमन सुिनल खुळे गोदावरी सोसायटी, घर नं. 54, इंदीरागांधी भाजीपाला िव ी गंगासागर 9822444581

4942 नािशकरोड सुमन शांताराम काकडे आनंद नगर, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9822822656
4943 नािशकरोड सुमनबाई िभमराव ठाकरे गोसावी वाडी, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9158705867
4944 नािशकरोड सुरज रामब चन गु ता काश आंबेडकर नगर, जेलरोड भाजीपाला िव ी गंगासागर 7276458433
4945 नािशकरोड सुरतान सग गो वद सग ठाकुर नािशकरोड देवळालीगांव भेळभ ा िव ी रे वे टेशन

4946 नािशकरोड सुरेखा युवराज बु-हाडे िशवाजीनगर बस थानक जवळ, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळिव ी िशवाजीनगर 9921263614

जेलरोड, शेलार मला, पंचक, सर वती 4947  नािशकरोड सुरेखा सुरेश हु लाले ####### जेलरोड, शेलार मला, पंचक, सर वती 
नगर, श ोद, नािशक-४२२१०१.

भाजीपाला शनीमंदीर ९३७१२५९४२०

4948  नािशकरोड सुरे या याकूब पठान 3751599
18383

भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 7385292925

4949 नािशकरोड सुरेश नाना हगिमरे िमक नगर, जेलरोड बॅग व पस िव ी के.एन केला 9271676808

4950  नािशकरोड सुरेश गणेश वा ं गसे #######
लॉक नं २/५, सुवण सोसायटी, आनंद 

ऋषी कूल जवळ, देवळाली गाव, 
नािशकरोड, नािशक.

पानटपरी गाडेकर मळा ८६६८६०९७२५

4951  नािशकरोड सुरेश दगडू जाधव 2698746
35940

देवळाली कॅ प, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9975914681

4952  नािशकरोड सुरेश गोपाल भोसले 3370945
42355

भीमनगर हौ. सोसायटी, जेलरोड चहा िव ी के.एन केला 7887059479

4953  नािशकरोड सुयकांत उमाकांत  झळके मॉडेल कॉलनी म नं. 18, जेलरोड 
नािशकरोड

िसजनल तु िव ी यशवंत मंडई 
देवळालीगांव

9623180591

4954  नािशकरोड सुय जी नथु ढोकणे 2318268
38129

सामनगांव, एकलहरे  ता.िज. नािशक भाजीपाला िव ी शनीमंदीर 7507177757

4955  नािशकरोड सुिशल ब चनलाल गु ता द  मंिदर, ना. रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 8624063359

4956  नािशकरोड सुिशला वसंत सानप ####### मु. पो. वडगाव पगळा ता.-िस र, वडगाव 
नािशक ४२२५०२

भाजीपाला शनीमंदीर ९८६०१०३७०५

4957  नािशकरोड सुिशला  युवराज ठाकरे 3235252
42108

िहवाळेवाडी, गोरेवाडी, नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 9158705867

4958  नािशकरोड सुिशलाबाई िकसन जाधव 2777390
91363

शा ी नगर, गोरेवाडी देवी मंदीर नािशकरोड भाजीपाला िव ी के.एन केला 8380804456

4959  नािशकरोड सुषमा सुनील पाटील #######
हनुमंत नगर, जुना सायखेडा रोड, िव ल 
मंगल काय लय, लोखंडे मला, नािशक 
रोड, नािशक.

भाजीपाला शनीमंदीर ८६००००९७२२

4960  नािशकरोड सूयभान जग ाथ बोरसे #######
शेलार मळा, सर वती नगर, पंप ग रोड, 
पंचक, जेल रोड, नािशक रोड, नािशक 
४२२१०१

चणे-फुटाणे/ भेळभ ा के.एन केला ८३९०४७४२४४

4961  नािशकरोड सै यद अ युबअली ताहेरअली 8488178
44775

देवळालीगांव राजवाडा फळ िव ी दगु  गाडन 9766154445

4962  नािशकरोड सै यद चादेगअली तैबरअली 7024268
79669

गोसावी वाडी नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन 8087903349

4963  नािशकरोड सै यद युनुस मोहमंद िस र फाटा नािशकरोड खा पदाथ िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9803222766

4964  नािशकरोड सै द चांद वजीर  देवळालीगांव स कार चौक फळ िव ी देवळालीगांव 9552296802

4965  नािशकरोड सै द आिरफ बुडण 6090052
90815

िस र फाटा नािशकरोड फळ िव ी िस र फाटा 9860811137

4966  नािशकरोड सोनकर िवजयकुमार िम ीलाल नािशकरोड फळ िव ी दगु  गाडन
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

4967  नािशकरोड सोनवणे शरद जगताप सैलानी बाबा चौक, जेलरोड, नािशकरोड फळ िव ी के.एन केला

4968  नािशकरोड सोनवणे रामभाऊ िव ल 8782407
15310

जेलरोड नािशकरोड पानिबडी िव ी आंबेडकर रोड स वस 
रोड

9637839956

4969  नािशकरोड सोमनाथ पंुजाराम गायकवाड िव णु नगर ना.रोड भाजीपाला िव ी दगु  गाडन 9973333351

4970  नािशकरोड सोमनाथ वसंतराव उिचत 6254100
22827

173/174, हनुमंता नगर, जेलरोड, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9890154364

4971  नािशकरोड सोमनाधा सोनू मोरे देवळाली गाव ना. रोड
चाट, भेळ भ ा, 

शगदाणे फुटाणे िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9881693745

4972  नािशकरोड सोहन रामदास सोनकर नेह बंधन कॉलनी, ध गडे मळा, ना.रोड फळ िव ी के.एन केला 8928967021
4973 नािशकरोड सोहेब  रफीक शेख फळ िव ी के.एन केला 9175540645

4974  नािशकरोड हसन  मोहंमत टकारी 3678095
76898

िपयोनीर सोसायटी, घर नं. 5, गोकुळ नगर, 
नािशकरोड

फळ िव ी के.एन केला 9890375956

4975  नािशकरोड हा न खान मंजूर खान फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9890637725

4976 नािशकरोड िहराबाई क है या गवळी साईनगर, नांदरुगांव भाजीपाला िव ी के.एन केला 9271593653

4977  नािशकरोड हुसनोि न िचरागो ीन सै यद 9219694
00877

सुभाष रोड, ना. रोड फळ िव ी वा कोचौक, ांतीचौक, 
ना.रोड

9767300939

4978 नािशकरोड हेमंत वन या पुजारी जेल रोड, ना. रोड पान बीडी िव ी दगु  गाडन 9881622229
4979 नािशकरोड हैिसयत  हिनफ शेख कपडे िव ी दगु  गाडन

4980  नािशकरोड सिचन शंकर मंडिलक 7.3E+11
थोरात चाळ, महा मा फुले रोड, देवळाली 
गाव, नािशक रोड

   खा पदाथ िव ी
सोमानी 
गाडन,मु तीधाम, ना.रोड

9850290919

4981 नािशकरोड शकुतंला भगवान िशवदे 3E+11 िस र फाटा, यु रे वे कॉलनी जवळ चणे फुटाणे िस र फाटा 9890068633

4982 न. नािशक अंकुश संतोश कापुरे देवळाली रो हॉ नं- 3 वासन नगर समथ 
हॉ पीटल बाजुला पाथड  फाटा

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7507727378

4983 न. नािशक अंकुश िशवराम भोर ####### भाोर ग ली हनुमान मंदीर जवळ दाढेगाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9922542222

4984 न. नािशक अंजना पोपट मटाले गु कृपा रो हा घर नं 13 अंबड लक रोउ 
मािणक नगर नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9850849926

4985 न. नािशक अखलाफ स ार खाटीक ####### एन 42 एसी 2/1/6 पवन नगर रोड ी राम 
नगर िसडको

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8177874220

4986 न. नािशक अखलाफ स ार खाटीक ####### एन 42 ए सी 2/1/6  पवन नगर रोड ी 
राम नगरिसडको

कटलरी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8177874220

4987 न. नािशक अनंता भा कर वराडे ####### एन 42 जे ए 1/37/3 तोरणा नगर उद ू
शाळा जवळ पवन नगर नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9763810050

4988 न. नािशक अिनता संजय घुले ####### तुलसी रो हा नं 3 लॉट नं 65/66 शांत 
नगर पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9637243110

4989 न. नािशक अिनता ल मण पंुड ####### धारण गाव िवर भाजीपाला िव ी गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

8956126213

4990 न. नािशक अिनता संजय सुयवंशी ####### एन 41 ही सी 2/15/12 सावता नगर देवी 
मंदीर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

90116479284990 न. नािशक अिनता संजय सुयवंशी #######
मंदीर िसडको

भाजीपाला िव ी
समोर

9011647928

4991 न. नािशक अिनता सोनाजी मुळे ####### आिदत पाक रो हा नं 29 कारगील चौक 
द  नगर अंबड चंुचाळे िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

4992 न. नािशक अिनता योगेश अलई ####### एन 42 जे ए 134/1 4 थी कीम तोरणा 
नगर पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9527687536

4993 न. नािशक अिनता काशीनाथ साखरे ####### लॉट नं 215 पंडीत नगर नािशक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8380785501

4994 न. नािशक अिनता सोनाजी मुळे ####### अआदीत पाक रो हा नं 29 कारगील चौक 
चंुचाळे िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9860490840

4995 न. नािशक अिनल गंगाधर जगताप मोरवाडी िवजय नगर िसडको मासे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

4996 न. नािशक अिनल धनाजी ढेपले ####### एन 29 रमाबाई आंबेडकर नगर अंबड 
एमआयडीसी नािशक

सायकल पंचर पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9421509614

4997 न. नािशक अिनल अजुन महाजन
7597 
9569 
9571

ता, भडगांव वाडे जळगांव भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9657324948

4998 न. नािशक अिनल रंगनाथ अिहरे ####### ाम पंचायत जवळ वाघाली जळगाव भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9730384663

4999 न. नािशक अिनल सुखलाल महाजन एन 31 7/9 िवजय नगर द  चौक िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस9730209056

5000 न. नािशक अिनल पांडुरंग बागड ####### ॲट पो जावखेडे अमळनेर जळगाव िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस9657529771
5001 न. नािशक अिनल बाबूलाल बिहरम ####### मोहलंगी गोलवाड बेगलान नािशक ना टा द नगर अंबड 7875939203

5002 न. नािशक अिनल पंुजाराम वाघ ####### नेहा इंिजिनअर ग लॉट नं एम 46 अंबड 
एम आय डी सी अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8390115081

5003 न. नािशक अिनल रमेश वाळे ####### एन 53 ए एच 2/16/6 राजर न नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5004 न. नािशक अिनल मुरलीधर वाणी 
येवलकर

####### एन 41 ए एफ 1/7/2 पिरवतन चौक 
साईबाबा नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9763200721

5005 न. नािशक अिनस द तगीर सै यद ####### गीता चौक अंबड गाव अंबड खुद नािशक कटलरी अंबड गाव भाजी माकट 9552997609

5006 न. नािशक अनीस रफीक अ ार ####### शामसंुदर रो हा नं 5 समाज मंदीर मागे 
वामी नगर अंबड

भंगार र ी अंबड गाव 7756854816

5007 न. नािशक अ शराम असुबा सराटे #######
आर एच नं 20 लॉट नं 11 स नं 9 अंबड 
सातपूर लक रोड िवराट संकुल चंुचाळे 
िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9158670497

5008 न. नािशक अ दलु रब अ दलु मुनाफ 
खाटीक

####### एन 31 के 1/12/6 मॉडन शाळे जवळ जुने 
िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9604664351

5009 न. नािशक अ बास करीम पजारी ####### 35 आझाद नगर ग ली नं 4 धुळे फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट
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5010 न. नािशक अिभमान राधो बगाड ####### 61 कोळीवाडा पाथड  गाव नािशक अंबड 
खुद

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9175131987

5011 न. नािशक अमन िरयाजुल खान ####### लॉ नं 3 रो हा नं 10 अनु का नगर अंबड 
नािशक

च पल बुट िरपेअ रग संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9130918122

5012 न. नािशक अमर पांडूरंग गायधनी #######
िसदधल मी अपाट., बी -8 ध वंतरी 
मेडीकल कॉलेज जवळ एकदंत चौक 
कामटवाडा नािशक

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5013 न. नािशक अमोल जग ाथ चौधरी
9043 
2587 
4823

एन 8 /1/38/3 हनुमान चौक राणा ताप 
चौक िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9923266773

5014 न. नािशक अयुब अिमन तांबोळी ####### इंिदरागांधी वसाहत नं 2 लेखा नगर नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8888137971

5015 न. नािशक अरमेश मिनराम ितवारी ####### वार बाबा नगर एम आय डी सी मागे 
कांबळे वाडी सातपूर अशोक नगर

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9730777501

5016 न. नािशक अर वद ल मण ता हणकर ####### जेडी 1/19/6 पवन नगर बस टॉप िसडको 
नािशक

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9823236312

5017 न. नािशक अ ण रखमाजी रासकर #######
राजिसदधी रो हा नं बी 3 गनपु प कॉलनी 
मांडे नगर बुरकुले हॉल मागे महाजन नगर 
अंबड

खा पदाथ िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5018 न. नािशक अ ण ल मण बडगुजर ####### एन 41 जे ए 2/9/2 िहरे िव ालय समोर 
सावता नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

7588733712

5019 न. नािशक अ ण छगन बडगुजर एन 52 एस एफ 1/15/4 उ म नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9766781167

5020 न. नािशक अ णा रोिहदास महाजन ####### एन 41 ही सी 2-6-8 सावता नगर 
अ टिवनायक चौक िसडको 4 थी कीम

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9011823667

5021 न. नािशक अ णा योगेश दराडे #######
बी 13 ले या ी दशन को ऑप सोसा 
पोलीस कॉलनी जवळ वासन नगर पाथड  
फाटा

फळ िव ी
अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5022 न. नािशक अजुन गणेश महाजन एन 31/7/9 िवजय नगर द  चौक भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8657414295

5023 न. नािशक अलका राज देशमुख #######
ए 18 ावण क पत  रो हाऊस पाथड  
फाटा मुरलीधर नगर नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

8888139301

5024 न. नािशक अलका राज सुयवंशी #######
एन 41 ही सी 2/15/12 सावता नगर 
स त ृंगी मंदीरासमोर 4थी कीम िसडको

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8624816217

5025 न. नािशक अलका र नाकर भाटेवाला ####### एन 52 ए एस ई 1/25/4 िशवपुरी चौक 
उ म नगर नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9156782044

5026 न. नािशक अलकाबाई र व रोकडे ####### एन 41 बी बी 2/3/2 पंडीत नगर नािशक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657457277

5027 न. नािशक अ का नंदू च हाण ####### हाऊस नं 140 वरचा वाडा पो. अंजनेरी 
नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 7218490693

एन 42 ए सी 2/1/6 पवन नगर रोड ी राम संभाजी टेिडयम या 5028 न. नािशक अशपाक स ार खािटक ####### एन 42 ए सी 2/1/6 पवन नगर रोड ी राम 
नगर िसडको नािशक

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9595888278

5029 न. नािशक अशा युवराज माळी ####### एन 53 ही एफ 1/21/6 पाटील नगर 
नािशक

फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9765363127

5030 न. नािशक अशोक फकीरा कोरडे ####### लॉट नं 53 वामी नगर अंबड नािशक केशकतनालय अंबड गाव भाजी माकट 96232810245

5031 न. नािशक अशोक नथू महाजन ####### एन 41 ए एफ 3/13/9 साई बाबा नगर 
नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9604569408

5032 न. नािशक अशोक भानुदास गाढे ####### लखमापुरी अंबड जालना भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9922008370

5033 न. नािशक अहेसान स ार खाटीक ####### एन 42 ए सी 2/1/6 पवन नगर रोड ी राम 
नगर िसडको नािशक

कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9096587723

5034 न. नािशक आनंद राजाराम मोरे एन 41 ही ए 2/1/8 बजरंग चौक सावता 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

8149606521

5035 न. नािशक आनंदराव भीमराव सोनवणे ####### एन 42 जे ए 1/15/4 ीराम नगर पवन 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8975225270

5036 न. नािशक आनंदा िदलीप खलाने सातपूर अंबड लक रोउ चचोळे िशवार 
जाधव संकूल घर नं 845

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8055802240

5037 न. नािशक आ पा गणपत नागमोती ####### 5 चं भागा रो हाऊस मुरलीधर नगर 
पाथड  फाटा नािशक

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5038 न. नािशक आ पा ंबक काळे
3813 
3308 
4182

हाताळे जळगांव भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9970282204

5039 न. नािशक आ पा लहानू सगर ####### एन 41 बी बी 1/10/12 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9689158555

5040 न. नािशक आरीफ अलीमोह मद मिणयार #######
एन 41 जे ए 3/5/5 साई बाबा चौक 
गणपती मंदीर जवळ सावता नगर िसडको 
नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9561358195

5041 न. नािशक आशा िनितन देवरे ####### घर नं 30 कंुभारवाडा नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7741908167

5042 न. नािशक आशा सुदाम वाकळे ####### खांडे मळा सावता नगर िहरे िव ालय 
समोर 4 थी िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5043 न. नािशक आशा संजय लाड #######
एन 53 ए जे 1/22/6 महा मा फुले नगर 
भोळे मंगल काय लय जवळ अंबड लक 
रोड नािशक

शगदाणे फुटाणे
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9822757897

5044 न. नािशक आशा अशोक वाघ एन 41 ही बी-1-7-10 सावता नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9881792778

5045 न. नािशक आशा द ा य कोठावदे
7141 
3336 
4883

एन 53 ही जी -18-6 पाटील नगर िसउको 
नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8378875895
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5046 न. नािशक आशा िवजय महाले ####### माोरवाडी िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9552862215

5047 न. नािशक आशा संजय द दे ####### लॉट नं 30 गट नं 70 कारगील चौक ी 
द  नगर अंबड

कटलरी द नगर अंबड 9860525031

5048 न. नािशक आशा संजय माळी ####### रो हा नं 272 6 वी कीम उप  नगर अंबड 
लक रोड नािशक

फुल िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9552141072

5049 न. नािशक आशामती काश सातपुते ####### कोळपा बामणी परभणी बामणी बी के 
बामणी जतूर परभणी महारा

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7798510307

5050 न. नािशक आिशया नासीर पठाण ####### हॉटले अंगण पांडवलेणी अंबड नािशक थंडपेय िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

5051 न. नािशक इंदू द ू डो र ####### 11 शांती िवराज हाई स पाथड  फाटा वॉटर 
टँक जवळ नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5052 न. नािशक इंदबूाई बाळकृ ण पोरजे ####### रायगड चौक वडनेर गेड नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5053 न. नािशक इंदबूाई मधूकर ब ते ####### अ 110 इंिदरानगर झोपडप ी कॅनॉल रोड 
जेल रोड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9923755085

5054 न. नािशक इकबाल िसराज तांबोळी ####### घर नं 11 इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 ग ली 
नं 1 बालभारती मागे िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5055 न. नािशक इ माईल िसराज तांबोळी ####### घर नं 11 इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 ग ली 
नं 1 बालभारती मागे िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5056 न. नािशक ई वर संजय खेडकर ####### बाळासाहेब मटाले चाळ म नं 5 अंिबका 
नगर कामटवाडे नािशक

मासे द नगर अंबड 9503036263

5057 न. नािशक ई वरदास िहरामण को टी ####### एन 53 ही एफ 2/5/7 वामी समथ क  
जवळ पाटील नगर

कटलरी व खेळणी 
िव ी

ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9860685443

5058 न. नािशक उ वला नाना गायकवाड ####### बाळमुकंुद रो हा चांगल चंुगल हॉटेल 
शांत नगर पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9527460725

5059 न. नािशक उ म चधा लोखणे
4832 
7133 
3361

एन-41 अे एफ-1-14 पिरवतन चौक 
साईबाबानगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9765924110

5060 न. नािशक उ मराव पंुजाबा वाकचौरे ####### एन 42 ए बी 2/27/6 लोकमा य नगर पवन 
नगर िसडको नािशक

फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

9371528836

5061 न. नािशक उ मराव िशवलाल पाटील #######
साईदशन रो हा नं 2 अंबड लक रोड 
बुरकुले हॉल जवळ ावन से टर निवन 
नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5062 न. नािशक उदधव नामदेव राऊत ####### बाौ  िवहार समोर कारगील चौक द  
नगर अंबउ नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9922598659

5063 न. नािशक उमेश िदनानाथ पाटील ####### एन 53 ए डी 2/26/5 महाकाली चौक 
राजर न नगर पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8412024762

5064 न. नािशक उषा पंढरीनाथ पगळे ####### एन 44 ए ए 1/11/3 4थी कीम पवन नगर 
िसडको

फळ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5065 न. नािशक उषा संजय ीरसागर ####### एन 41 ए एफ 2/26/10 िशव ताप चौक 
साई बाबा नगर िसडको

फुलिव ी पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

घर नं 116 आंबेडकर चौक राजवाडा पाथड  फाटा साई बाबा 5066 न. नािशक उषा िवजय ढसाळ ####### घर नं 116 आंबेडकर चौक राजवाडा 
पाथड  गाव समाज मंदीर जवळ नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5067 न. नािशक उषा मह द दे ####### लॉट नं 30 गट नं 70 सुिमत कंपनी या 
बाजूला द  नगर चंुचाळे िशवार नािशक

कटलरी द नगर अंबड 8623829225

5068 न. नािशक उषा संजय ीरसागर ####### एन 41 ए एफ 2/26/10 िशव ताप चौक 
साई बाबा नगर िसडको

फुल िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9822930638

5069 न. नािशक एकनाथ देवराम मोरे ####### एन 41 जे ए 3-12-13 4 थी कीम 
िशवनेरी चौक सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9921843933

5070 न. नािशक किपले वर भाकर येवले ####### ए 05 पुजा पाक रो हाऊस गजानन नगर 
शुभम पाक या बाजूला अंबड

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9890328525

5071 न. नािशक कमलाबाई िव णू पुणेकर ####### एन 41 बी बी 2/6/11 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9921504805

5072 न. नािशक कलावती ंबक अिहरे ####### उमीया दशन रो हा  म नं 8 इं त 
कॉलनी महाजन नगर िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5073 न. नािशक कलावती ंबक अिहरे ####### उमीया दशन रो हा नं 8 इं थ कॉलनी 
महाजन नगर नािशक

कपडे िव ी पवन नगर 9923018120

5074 न. नािशक क पना संजय बावी कर ####### एन 53 ए एच 2/1/3 राजर न नगर मचट 
बँके शेजारी ि मुत  चौक

फुलिव ी पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

5075 न. नािशक क पना राम पवारे ####### एन 31 एच 2/1/8 द चौक िवजय नगर 
िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5076 न. नािशक क पना गुलाब महाजन ####### धानोरे धरणगाव जळगाव भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9146632487

5077 न. नािशक क पना संजय बािव कर ####### एन 53 ए एच 2/1/3 राजर न नगर मचट 
बँक शेजारी िसडको

फुल िव ी पवन नगर गणपती मंदीर 8805229202

5078 न. नािशक क पेश िभकन िशनकर #######
साई ाम सोसायटी हाऊस नं 129 अंबड 
लक रोड शनी मंदीर जवळ साई ाम 
कॉलनी

मसाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8483096126

5079 न. नािशक कांताबाई आसाराम लांडगे एन 41 बी बी 1/1/5 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9975907471

5080 न. नािशक कांताबाई सतीश जाधव ####### रांजी गोराई बीड भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7887903891

5081 न. नािशक काशीनाथ गुणवंत भंडारी ####### एन 53 ही एच 35/06/5वी कीम पाटील 
नगर िवशाल चौक िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8308911754

5082 न. नािशक िकरण नंदकुमार सोनवणे ####### एन 51 ए डी 1/1/5 भगत सग चौक 
साईबाबा मंदीर जवळ पवन नगर

िशवणकाम पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9604424812

5083 न. नािशक िकरण रामे वर करंडे ####### एन 42 िसडको जेबी 2-6-6 4 थी कीम 
नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7756854726

5084 न. नािशक िकरण नबा च हाण ####### 1/2/3 रिविकरण अपाट., सावता नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9860111256
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5085 न. नािशक िकरण िव णू परदेशी ####### एन 41 जे ए 2/4/2 सावता नगर िसडको 
िहरे शाळा जवळ नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5086 न. नािशक िकरण िवनायक गांगुड ####### द दे चौक जवळ राजवाडा अंबडगाव 
नािशक

चहा िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9273683400

5087 न. नािशक िकरण पंुजाराम केदारे ####### अआंबेडकर नगर अंबड लक रोउ चंुचाळे 
िशवार अंबड नािशक

चाट भांडार द नगर अंबड 9527358131

5088 न. नािशक िकरण सुरेश चौधरी ####### एन 52 एस एफ 4/8/4 िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623179043

5089 न. नािशक िकशोर िव ल ि भुवन ####### एन 52 एस एफ 3/13/6 भगवती चौक 
उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9767799885

5090 न. नािशक िकशोर बाबूराव दातार #######
107/1445 द  नगर ध म सं कार क  
जवळ कारगील चौक चंुचाळे िशवार 
नािशक

कपडे िव ी द नगर अंबड 8177935135

5091 न. नािशक िकसन बाळू भाडमुखे ####### विडव हे वंजर ग ली वाडीव हे नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5092 न. नािशक कंुदा िकरण पानकर
5345 
3321 
7448

एन 31/11/2/1/8 द  चौक िसडको 
नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9921732017

5093 न. नािशक कुसुम तुळशीराम बोराडे ####### एन 8 ई 2 समी ा हौ सोसा गणेश चौक 
िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9921638257

5094 न. नािशक कुसुम पंडीत च हाण ####### घर नं 726 एस एन 38/2 शाहू नगर योगेश 
िकराणा जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9561516333

5095 न. नािशक कृ णा रामराव भारशंकर ####### उ देगाव उंदेगाव हगोली भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5096 न. नािशक कृ णा िदनकर खोसे ####### एन 42 जे बी 1/3/8 स त ृंगी चौक पवन 
नगर िसडको

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5097 न. नािशक कृ णा रामराव भारशंकर ####### उ देगाव हगोली महारा भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9623762250

5098 न. नािशक केतन गमन करंदे ####### एन 44 सी बी 2-23-5 द मंदीर टॉप 
आंबेडकर गाडन समोर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5099 न. नािशक केरबा भीमराव पोले
3543 
1554 
0737

एन 51 ए डी -1-5-12 भगत सग चौक 
पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8857023139

5100 न. नािशक केसरबाई बाळासाहेब दा े
2425 
2127 
6508

लट नं 118 साईगणेश अप  चेतना नगर  
िसडको नािशक

फळ िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8855062871

5101 न. नािशक कैलास शंकर िगरी ####### सुमनचं  हॉटेल समोर फाळके मारक रोड 
पांडवलेणी

पाणीपुरी भेळभ ा 
िव ी

फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9561886638

5102 न. नािशक कैलास बळीराम िशवांगे ####### आर 27 िबना मंिजल शाहू नगर शनी 
मंदीर िसडको 4 थी कीम

शगदाणे फुटाणे िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9158245918

5103 न. नािशक कैलास ीराम मंगळवेढे लॉट नं 55 आषाढ से टर फळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8888163471

चेतना राज अपाट स त ृंगी मंदीर जवळ िशवाजी चौक भाजी 5104 न. नािशक कैलास वामन पांजगे ####### चेतना राज अपाट स त ृंगी मंदीर जवळ 
राजीव नगर नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9975838476

5105 न. नािशक कैलास साहेबराव मोरे ####### एन 41 ए एफ 2/23/3 साई बाबा नगर 
िसडको

अंडाभुज अंबड घरप ी काय लय 9604718671

5106 न. नािशक क ाबाई ं जा बोराडे ####### हौसाबाई मळा डीजीपी नगर 2 रोड डीजीपी 
नगर 2 अंबड

ब बील सुकी मासळी 
िव ी

अंबड गाव भाजी माकट

5107 न. नािशक खटाबाई रामलाल पाटील ####### 97 नीलकंठ रो हा भोर टाऊनिशप चंुचाळे 
िशवार अंबड लक रोड अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8600192314

5108 न. नािशक गंगाधर पांडूरंग वाणी एन 42 ही सी 1/30/1 पेठे शाळा द  
मंदीर थानक पाटील नगर

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

7385393631

5109 न. नािशक गंगुबाई सखाराम माळोदे ####### एन 52 बी ई 1/9/5 सह थ नगर िसडको भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9272655716

5110 न. नािशक गजानन जग ाथ च हाण एन 31 ए 1/8/15 िवजय नगर िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8888328377

5111 न. नािशक गजानन मुकंुद चरफे ####### रेणूका संकुल माऊली चौ   द  नगर 
चचोळे

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड

5112 न. नािशक गणेश िशवाजी वाबळे ####### सुरेगाव कोळपेवाडी कोपरगाव अहमदनगर भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9975064520

5113 न. नािशक गणेश रमेश कानडे #######
साई िव व हौ सोसा म नं 134 अंबड 
लक रोड साई बाबा मंदीर जवळ साई ाम 
नगर अंबड नािशक

कटलरी िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5114 न. नािशक गणेश मधुकर अमृतकर ####### एन 42 ए बी 1/3/5 लोकमा य नगर 
पा या या टाकी जवळ उ म नगर

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8862069743

5115 न. नािशक गणेश जग ाथ नालेगावक
र

####### एन 11 ए से टर 135/3 सुदशन नगर 
हुडको औंरगाबाद

फळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

992395117

5116 न. नािशक गणेश सुधाकर सोनार 
बागुल

####### साई दशन रो हा नं 6 कामटवाडे िशवार 
अंबड

युस िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस9689753966

5117 न. नािशक गणेश बाळकृ ण गोरे ####### एन 41 बी बी 2/13/8 नािशक िसडको कटलरी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9689338518

5118 न. नािशक गफुर इ ािहम पठाण #######
लॉट नं 36 गट नं 73/2 साई िकराणा 

दकुाना जवळ द  नगर कारगील चौ   
नािशक

पानटपरी द नगर अंबड 9850403647

5119 न. नािशक िगरीजा गणेश शदे ####### एन 42 सी ए 2/13/8 ि मुत  चौक िसडको भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5120 न. नािशक गीता रामिकसन आिहरे ####### आंबेडकर नगर चंुचाळे गाव वरचे अंबड भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9273493314

5121 न. नािशक गुरव शांत िजवन #######
ी राम संकुल रो नं 2 वन ी कॉलनी 

डीजीपी नगर अंबड
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

8623889098
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5122 न. नािशक गोकुळ जा बोराडे ####### गणेश नगर पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5123 न. नािशक गोकुळ सुनील लाडे ####### सैखेडे नािशक सायखेडा मासे द नगर अंबड 7887326898

5124 न. नािशक गोरख रामभाऊ सुयवंशी ####### एन 41 ए एफ 2/1/23 साईबाबा नगर 
पिरवतन चौक िसडको

फळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5125 न. नािशक गोरखनाथ िव ल पवार
9007 
7437 
1845

एन 41 बी सी डी 1/22/8पंडीत नगर 
िवजय नगर िसडको

बुट पॉिलश
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8421705996

5126 न. नािशक गौतम गंगाराम काळे ####### एन 53 एस एफ 2/2/6 उ म नगर एकता 
चौक िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8624840915

5127 न. नािशक गौरी राजू मथुरे #######
शुभमपाक िब ड ग नं 11 म नं 2 अंबड 
लक रोउ भोळे मंगल काय लय जवळ 
उ म नगर िसडको

कटलरी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9890571173

5128 न. नािशक घन याम रमेश चौधरी ####### तावसे कुवेल जळगाव भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8806906368

5129 न. नािशक चं कला एकनाथ घुगे #######
मन र ता मा ती मंदीर ग ली चापडगाव 
कारंजाव नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5130 न. नािशक चं कला बाळकृ ण वानखेडे #######
एन 41 सी जी 1/6/1 सर वती चौक 
िशवश ती चौक द  मंदीर रोड िसडको 4 
थी कीम

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9890426329

5131 न. नािशक चं कला युवराज कापसे ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 1 जुना िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5132 न. नािशक चं कला भा कर ठाकरे ####### 3 िशवम पाक राजीव नगर राणे नगर 
नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5133 न. नािशक चं कांत रतन िशरसाठ ####### सुतारवाडा पाथड  गाव नािशक बॅग िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8796596559

5134 न. नािशक चं कांत मोठाभाऊ देवरे ####### म नं 592 अंबड नािशक अंबड पान टॉल िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9975881151

5135 न. नािशक चं कांत पंुजू कोतकर ####### एन 42 जे बी 1/32/5 पवन नगर िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9922733945

5136 न. नािशक चं कांत चतामण वाणी एन 31 एच 2/12/14 साई बाबा नगर 
बजरंग चौक िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9921842439

5137 न. नािशक चं भागा बाजीराव डेमसे ####### 245 वाडी रान ॲट पो पाथड  नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5138 न. नािशक चं भागा भा कर झ बाड ####### मनपा शाळा अंबड गाव नािशक भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9923866948

5139 न. नािशक चं भागा पांडूरंग भार कर ####### एच एन 107/2922 कारगील चौक िम ा 
भवन समोर द  नगर चंुचाळे

ब बील िव ी द नगर अंबड 8149558776

5140 न. नािशक चतुर साहेबराव साळंुके ####### एन 52 ए डी 10/5 साई बाबा नगर 
मोरवाडी िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9403534765

5141 न. नािशक िचमण भा कर िदवे #######
रमाबाई आंबेडकर झोपडप ी जय भारत 
रोल ग िमल मागे एमआयडीसी अंबड

चहा िव ी
पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9011965976
रोल ग िमल मागे एमआयडीसी अंबड आय डी सी

5142 न. नािशक चुिनलाल उखा िच े ####### लॉट नं 22 ी द  नगर िशवाजी चौक 
मा ती संकुल मागे चंुचाळ  अंबड

पानटपरी द नगर अंबड 9921236188

5143 न. नािशक छगन ओमकार सोनार ####### एन 42 जे सी 3/32/5 रायगड चौक पवन 
नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8149176012

5144 न. नािशक छबाबाई रामदास दातीर कृ णा रो हा नं 12 मािणक नगर िगरणार 
वीट मागे नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9665339895

5145 न. नािशक छबू शंकर बारसे ####### एन 41 बी बी 2/4/10 पंडीत नगर उ म 
नगर िसडको

च पल बुट िरपे रग पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9850920553

5146 न. नािशक छाजेड रमेशलाल नेमीचंद ####### एन 42 जे बी 3/2/6 सुयनारायण चौक 
पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9270531219

5147 न. नािशक छाया पोपाट पोटे ####### अआंबेडकर नगर अंबड लक रोउ चंुचाळे 
िशवार अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9011917492

5148 न. नािशक छायाबाई िकशोर चौधरी #######
एन 31 आर 6-9-5 चीती हॉ पीटल 
जवळ माताजी चौक िवजय नगर िसडाके

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9373618059

5149 न. नािशक छोटू संगराव पवार #######
एन 41 िसजी 1/7/13 सर वती चौक शाहू 
शनी मंदीर जवळ 4 थी कीम  िसडको

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

9373365155

5150 न. नािशक जगदीश िशव साद भडांगे ####### एन 51 ए डी 2/24/10 महाकाली चौक 
साई बाबा नगर िसडको

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9011155785

5151 न. नािशक जगन देवराम मोरे ####### एन 41 ही बी 1/14/1 क है या चौक 
जवळ पाटील नगर िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9673110986

5152 न. नािशक जग ाथ िशवराम च हाण ####### एन 41 सी ई 1/10/10 िशवश ती चौक 
तुळजाभवानी मंदीर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9561638634

5153 न. नािशक जनाबाई ाने वर आिहरे ####### पी नं 40 एस एन 68 द  नगर नािशक हॉटेल द नगर अंबड 9503394200

5154 न. नािशक जफर अहमदअनो ी
न

काझी ####### एन 4 31 के मॉडन कुल समोर िशवाजी 
चौक जुने िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9209937369

5155 न. नािशक जयराम अमृता साबळे ####### एन 41 बी बी 2/9/11 खंडेराव मंदीर जवळ 
पंडीत नगर िसडको

मासे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8888139090

5156 न. नािशक जयराम धमराज पांडे ####### 11 ी संकुल सोसायटी मोगल नगर 
कामटवाडे नािशक

फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5157 न. नािशक जयवंत सहदेव रावराणे ####### साई शांती सोसा लॅट नं 2 कािनफनाथ 
चौक राजीव नगर नािशक

खा पदाथ िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9822608592

5158 न. नािशक जय ी शरद कहांडळ ####### गु  साई रो हा नं 8 मुरली नगर पाथड  फाटा िसजनल व तू िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5159 न. नािशक जय ी यशवंत गांगुड ए जी 1/5/6/42 भगत सग नगर लोकमा य 
नगर पवन नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9762734036
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5160 न. नािशक जयेश रामचं जोशी ####### 3 ओम िनवास हेमुकलानी उ ान जोशी 
कॉलनी जळगाव

युस िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8007735949

5161 न. नािशक जाकीर हुसेनशफी शेख ####### दाढेगाव रोड सुकदेव नगर पाथड  गाव 
नािशक

कापड िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9881783360

5162 न. नािशक जाकीर आलम पठाण ####### लॉट नं 52 गट नं 5 संजीव नगर चंुचाळे 
अंबउ

सुकी मासळी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9970421648

5163 न. नािशक जा लदर बाबुलाल बागुल
4351 
7947 
9980

एन 31-आर 6-3-6 द  चौक िवजय नगर 
िसडको नािशक

थंड पेय
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9604628339

5164 न. नािशक जावेद शेखमोह मद  खाटीक ####### 32 स नं 69 ए द  नगर चंुचाळे िशवार 
अंबड खुद नािशक

मासे द नगर अंबड 8975842837

5165 न. नािशक िजजाबाई िशवराम साबळे ####### 323 बी मोरवाडी रोड िसडको मासे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9763338138

5166 न. नािशक िजजाबाई ल मण पाटील #######
एन 41 ही सी 2/14/12 अ टिवनायक 
चौक सावता नगर िसडको 5 वी कीम 
नािशक

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9552235522

5167 न. नािशक िजजाबाई गंगाराम गुळवे ####### पाथड  गाव भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5168 न. नािशक िजजाबाई रतीलाल माळी ####### अंबड वजन काटा र नं 3 अंबड नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5169 न. नािशक िजजाबाई भमवान सोनवणे उप  नगर एम आय जी 10/11 िसडको कटलरी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9881949354

5170 न. नािशक िजजाबाई राजाराम िशरसाठ गु कृपा रो नं मािणक नगर िगरणा वीट 
नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7744893324

5171 न. नािशक िजजाबाई उ म सोनवणे ####### एच आय जी 13-6 उप  नगर 6 वी कीम 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9860990135

5172 न. नािशक िजजाबाई गंगाराम गुळवे ####### बेळगाव कु हे अ वली आर एस नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9545860780

5173 न. नािशक िजत फिकरा चौधरी ####### द मंदीर कृ णवाडी हुमाई मापाडी फलोट 
धुळे

अगरब ी िव ी पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

5174 न. नािशक िजभाऊ शंकर जाधव
6948 
0977 
5427

एन 41-ए एफ-2-20-10 साईबाबानगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9822920754

5175 न. नािशक जुलेखा जमीर सै यद ####### लाईन नं 5 म नं 195 पोलीस मु यालय 
गंगापूर रोड नािशक

लॅ टक व तू पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9637945560

5176 न. नािशक जुलैखा जमीर सै यद ####### लाईन नं 5 म नं 195 पोलीस मु यालय 
गंगापूर रोड नािशक

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5177 न. नािशक ने वर मगन जगताप
8071 
3538 
6413

एन 42-जे सी-2-22-3 रायगड चौक 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9011133584

5178 न. नािशक ानेशवर सुरेश सानप ####### मरळगोई पो ग देगाव मार लोई खुद िनफाड 
नािशक

भाजीपाला िव ी गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

एन 53 ही एफ 1-13-6 पाटील नगर ि मुत  चौक पेठे शाळे 5179 न. नािशक ाने वर वामनराव खरात ####### एन 53 ही एफ 1-13-6 पाटील नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9604840309

5180 न. नािशक ाने वर बळीराम महाजन ####### एन 32 आर 3/36/3 तानाजी चौक निवन 
नािशक

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9595781239

5181 न. नािशक ाने वर िकसन गूळवे ####### पपळगाव खांब नािशक चहा िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5182 न. नािशक ाने वर रामचं पवार जाधव संकुल अंबड लक रोड चंुचाळे 
िशवार

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8149626082

5183 न. नािशक ाने वर सुरेश जगताप ####### मु मरळगोई पो ग दे गाव मार लोई िनफाड 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9922169296

5184 न. नािशक योती संदीप भोई ####### 137 एरंडवाडी पेठ रोड पंचवटी नािशक खा पदाथ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5185 न. नािशक योती िदगंबर िभसे ####### एन 53 ए एफ 1/20/2 साई बाबा नगर 
िजजामाता चौक 5 वी कीम िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5186 न. नािशक योती सुकदेव कराटे #######
कृ णा रो हाऊस म नं 12 कृ णा नगर 
अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

9689813432

5187 न. नािशक योती नवनाथ ब बले म नं 1 उंटवाडी नािशक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8805523720

5188 न. नािशक योती िवलास रनमाळे #######
भा पद से टर 10 गोवधन रो हाऊस भारत 
पे ोल पंप िब ड ग समोर ी वामी समथ 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657322961

5189 न. नािशक ठकूबाई भागुजी सांगळे ####### ेरणा चौक उ म नगर एन 52 बी ई 1/1/6 
उ म नगर िसडको

फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5190 न. नािशक ता हाबाई नागू म ढे ####### हाऊस नं 423 गौळाणे रोड म ढेवाडी पाथड भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5191 न. नािशक ता हाबाई नागू द दे ####### हा नं 423 गौळाने रोड म ढेवाडी पाथड  
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9552674754

5192 न. नािशक तामिचकार जागण सग राम सग ####### रमाबाई आंबेडकर नगर अंबड चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8007377269

5193 न. नािशक ताराबाई राजाराम आ हाड ####### बु  िवहार जवळ राजवाडा अंबड गाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट

5194 न. नािशक तुकाराम नबा महाले #######
रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडप ी वॉटर 
टँक जवळ अंबड एमआयडीसी नािशक

केशकतनालय
पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

992294780

5195 न. नािशक तुकाराम मधुकर िश डे ####### एन 53 ही जी 31/3 पाटील नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8605357573

5196 न. नािशक तुपे अिनल रामदास ####### जोरे चाळ तळेनगर रामवाडी पंचवटी 
नािशक

कापड िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8390875844

160



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5197 न. नािशक तुलसीदास गणपतराव िलपणे ####### म नं 35 हाडा कॉलनी अंबड नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7350193707

5198 न. नािशक तुळसाबाई ावण आिहरे #######
ए 84 शहीद भगत सग नगर झोपडप ी 
सुमन पे ोल पंप शेजारी राजीव नगर 
नािशक

च पल बुट िरपे रग
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5199 न. नािशक ंबक आनंदा जाधव ####### काळे मामा चाळ भगवती चौक िसडको 
कॉलेज समोर उ म नगर िसडको

युस िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9130672369

5200 न. नािशक ंबक हिरचं भार कर ####### एन 52 एस ई 1/23/1 िशवपुरी चौक 
लभास पाक समोर उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623548722

5201 न. नािशक दगडू ओंकार वाणी ####### एन 41 ए ए14-8 आदश नगर पवन नगर 
िसडको नािशक

पुजा सािह य पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

5202 न. नािशक दगडू इॅसूफ खाटीक #######  हीडीओ हॉल जवळ राजवाडा अंबड गाव 
नािशक

िचकन िव ी द नगर अंबड 9623450411

5203 न. नािशक द राव भीमराव लहाने #######
जाधव सुकंल चंुचाळे ओम साईनाथ रो 
हाऊस ल मण शॉप शेजारी चंुचाळे िशवार 
नािशक़

युस िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9767796326

5204 न. नािशक द ा नाथा पवार ####### लॉ नं 20 गट नं 63 माऊली चौक द  
नगर नािशक

चहा िव ी द नगर अंबड 9767942523

5205 न. नािशक द ू नबा देसले ####### एन 42 जे बी 1/33/1 दगु  माता मंदीर 
समोर पवन नगर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9765101336

5206 न. नािशक द ू संपत लोणे ####### सुकदेव नगर दाढेगाव रोड पाथड  गाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5207 न. नािशक द ू संपत लोणे ####### सुकदेव नगर दाढेगाव रोड पाथड  गाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8805752915

5208 न. नािशक दयानंद नाना वाघचौरे ####### िशवाजी चौ   राजवाडा पाथड  गाव नािशक मासे पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9545881150

5209 न. नािशक दलपत सग देिव सग राजपूत ####### एन 51 एच 2/18/2 राजर न नगर िसडको खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5210 न. नािशक दशरथ िभकाजी च हाण ####### एन 42 जे ई 1/34/8 सावता नगर राजे 
संभाजी टेिडयम जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9372422511

5211 न. नािशक दशरथ संतु खकाळे ####### लॅट नं 12 सं कृती आकड समोर नरहरी 
लॉ स पाथड  फाटा

खा पदाथ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5212 न. नािशक दादासाहेब रामराव वाजे
9242 
5993 
0442

लॉट नं 68 कृ ण मंिदर राणे नगर चेतना 
नगर नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9226004111

5213 न. नािशक िदगंबर िशवाजी नागोलकर ####### साई ाम सोसायटी उप  नगर म नं 54 
िसडको

कटलरी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9923605973

5214 न. नािशक िदनेश नबा आिहरे
7202 
8673 
6046

एन 41/ ही/सी/2/15//7 अ टिवनायक 
चौक सावता नगर निवन नािशक

फळ िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8698503565

5215 न. नािशक िदनेश वामन पगारे
2784 
2249 

एन 41 जे अे /15/16 मोती चौक िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9011192134
8073

नािशक माकट

5216 न. नािशक िदपक खंडू पारधी ####### एन 51 ए डी 1/17/6 भगत सग चौक पवन 
नगर िसडको नािशक

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5217 न. नािशक िदपक सुरेश खानापुरे घर नं 2320 िहरवे पाडा डगर अली जुने 
नािशक 1

शगदाणे फुटाणे िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9260426946

5218 न. नािशक िदपक गोिपचंद महाजन एन 31-7-9 द चौक िसडको नािशक भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8007711568

5219 न. नािशक िदपक शरद मोडक एन 41 ज ए 3/8/5 नेह  चौक सावता 
नगर िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस8421745153

5220 न. नािशक िदपक वामन राऊत ####### 34 मा ती संकुल 2 द  नगर अंबड 
नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 7776885991

5221 न. नािशक िदपक महादू गवळी ####### दाढेगाव राजवाडा पपळगाव खांब 
नाि◌शक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9503509704

5222 न. नािशक िदलीप मधुकर वाणी ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 लेखा नगर िसडको फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8605734431

5223 न. नािशक िदलीप बुधा मोरे ####### मा ती मंदीर संभाजी नगर गावठाण 
कळवन नािशक

कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9850075655

5224 न. नािशक िदलीप यशवंतराव साळुके
3069 
1840 
0652

एन 51/एजी1/12/2 राजर न नगर शीव 
चौक िसडको नािशक

जुस िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9763484071

5225 न. नािशक दीपक दामू अिहरे ####### एन 41 ही सी 1/8/5 राधाकृ ण चौक 
सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9270729060

5226 न. नािशक दगु िदलीप सई ####### घर नं 5 एम आय डी सी गु नानी मेटल 
कंपनी अंबड नािशक

चायनीज द नगर अंबड 8928010607

5227 न. नािशक देव टीकराम सोनार ####### 10 पनो 62/64 कुल वामीनी हाट स 
चंुचाळे िशवार अंबड नािशक

चायनीज द नगर अंबड 8888232726

5228 न. नािशक देवचंद ि राम केदारे ####### एन 51 ए डी 2/12/9 साई बाबा नगर 
िवजय नगर िसडको

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9922232564

5229 न. नािशक देिवदास झंुबर बोरसे ####### एन 31 एच 1/5/7 शांती नगर गजानन 
चौक जुने िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5230 न. नािशक धनंजय मधुकर कुलकण ####### ए 13 साई संकेत रो हाऊस लॉड बेकरी 
समोर ी कृ ण नगर अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5231 न. नािशक धनंजय ीपत दातीर ####### आमटीचा मळा हाऊस नं 421/210 अंबड 
गाव नािशक

भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 7588554759

5232 न. नािशक धनंजय मधुकर कुलकण ####### ए 13 साई संकेत रो हा लॉड बेकरी ी 
कृ ण नगर अंबड

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

80807271905

5233 न. नािशक धनराज बुधा महाले
4352 
3602 
8183 

एन 42- जे सी /3/22/07 रायगड चौक 
पवन िसडको नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8308594259
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5234 न. नािशक धमराज िव ल चाळसे घर नं 59/2 भा पद से टर नािशक िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9689338550

5235 न. नािशक धम वामन पाटील एन 42 ए सी 15/3 लोकमा य नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9665373690

5236 न. नािशक ध डीराम सुकदेव गांडोळे ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 लेखा नगर िसडको फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9730701547

5237 न. नािशक ध डू सुखा माळी ####### एन 42 जे ए 1/10/1 ी राम नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस9527642426

5238 न. नािशक ुपतराव गो वदा पोले ####### भु  िनवास अपाट मटाले काय लय जवळ 
कामटवाडे नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8390588911

5239 न. नािशक ुपदाबाई अशोक घाटेसाव ####### राजवाडा पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5240 न. नािशक नंदकुमार अमृतराव कासार ####### 3466/ए िशरपुड नाका वाद चौक बालाजी 
पुरा अंमळनेर जळगाव

कटलरी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7875526373

5241 न. नािशक नंदाबाई िशवाजी नेहूल ####### नव या बाबा कॉलनी पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8888316764

5242 न. नािशक नंदु राम सग पाटील ####### एन 42 जे सी 1/20/6 4 थी कीम पवन 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9158796634

5243 न. नािशक न हे नशीम खान ####### भाजी माकट जवळ अंबड गाव नािशक टेलर अंबड गाव भाजी माकट 9021115985

5244 न. नािशक नर रमेश सोनिगरे ####### एन 52 एस 3/12/5 स त ृंगी मंदीर जवळ 
उ म नगर 5 वी कीम िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9822988125

5245 न. नािशक नमदा गणेश गोवधने #######
गट नं 68 लॉट नं 8 िशवाजी चौ   
िशवसेना काय लय पाटीमागे द  नगर 
चचोळे अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9762069350

5246 न. नािशक नमदा म छ सातपुते ####### एन 41 बी बी 2/3/6 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8975442701

5247 न. नािशक निलनी म छ वाजे #######
लॅट नं. 16 राजल मी रेसीडे सी पाथड  

गाव जायभावे नगर वासन नगर नािशक
भाजीपाला िव ी

गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

5248 न. नािशक निलनी पु षो म िशरोडे ####### एन 53 ए जे 1/25/5 उ म नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623160674

5249 न. नािशक नाना कच गायकवाड ####### बाळमुकंुद रो हा नं 13 नवले नगर शांत 
नगर पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9527460725

5250 न. नािशक नामदेव जयराम साळंुके ####### सोनाली अपाट 8 कामटवाडे िसडको खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9921972936

5251 न. नािशक नामदेव गजमल पवार ####### पो माहेजी ता. पाचोरा जळगाव भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7709303264

5252 न. नािशक नारायण िभका नवरे ####### एन 41 ए एफ 2/11/12 साईबाबा नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

7775852642

5253 न. नािशक नारायण अंकुश खांडेभराड #######
म नं 77 मा ती संकुल रो हाऊस मां ती 

मंदीर जवळ द  नगर चुचाळे िशवार अंबड
कटलरी द नगर अंबड 7773930584

मंदीर जवळ द  नगर चुचाळे िशवार अंबड

5254 न. नािशक िनकीता अंकुश शदे ####### हरसूल सोनांबे नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7040207161

5255 न. नािशक िनितन वसंत रोडे #######
एन 41 जे ए 3/1/9 साईबाबा चौक गणपती 
मंदीर जवळ सावता नगर िसडको निशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9021109865

5256 न. नािशक िनतीन बाळासाहेब शेळके #######
मु पो गंुज बु ता घनसावंगी जालन गंुज बु 
गंुज जालना

चहा िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

8796926740

5257 न. नािशक िनतीन वसंत यवहारे #######
एन 52 एस ई 4/5/1 िशवपुरी चौक 
जने वर महादेव मंदीर जवळ उ म नगर 
िसडको

केशकतनालय
पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8975833744

5258 न. नािशक िनतीन गंगाधर देवरे #######
धनदाई रेिडमेट दकुान भाजी माकट जवळ 
अंबड गाव नािशक

कपडे िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

9405307616

5259 न. नािशक िनतीन जवान सग पाटील ####### एनगाव बोदवड वरखेडे जळगाव कपडे िव ी द नगर अंबड 9922946937

5260 न. नािशक िनतीन नानाजी साबळे ####### एन 52 ए एच 2/30/2 दगु  माता मंदीर 
जवळ राजर न नगर िसडको

कटलरी गणपती मंदीर जवळ 9049752857

5261 न. नािशक िनमला सदू तुपल ढे च पल िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5262 न. नािशक िनमला हरी खडताऴे #######
एन 41 ही बी 1/7/15 सावता नगर 
हनुमान मंदीर 4 थी कीम िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7350607685

5263 न. नािशक िनमला गणेश जाधव ####### पुलिकत रो हा 9 ए भा पद से टर समथ 
नगर रोड लॉरे स कूल िसडको

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5264 न. नािशक िनमला मधूकर इंगळे ####### एन 53 ही एफ 1/9/6 5वी कीम पाटील 
नगर निवन नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9158920425

5265 न. नािशक िनमला सधू तुपल ढे ####### एन 41 ही ए 1/9/7 राधाकृ ण चौक 
सावता नगर िसडको

च पल िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9921179820

5266 न. नािशक िनमलाबाई आनंदा सुयवंशी ####### एन 41 बी बी 2/15/10 शनी मंदीर रोड 
पंडीत नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8007229059

5267 न. नािशक िनलेश पांडूरंग शदे ####### गोडगाव सोपगाव औरंगाबाद फळ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

7387545854

5268 न. नािशक िनलेश गोपाळ सावंत ####### लॉ नं 33 गट नं 70 गायधनी चौक रो हा 
द  नगर अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 7263015934

5269 न. नािशक िनवृ ी राजाराम महाजन ####### एन 41 जे ए 3/14/3 सावता नगर 
महाल मी मंदीर जवळ िसउको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8605429169

5270 न. नािशक िनशा तुळशीराम बोराडे(मग
र)

####### एन 42 जे सी 1/18/3 लोकमा य नगर 
पवन नगर िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत
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5271 न. नािशक पंडीत दगडू पाडमुख ####### गौतम नगर स त ृंगी चौक गरवारे कंपनी 
समोर नािशक

फळ िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9890592656

5272 न. नािशक पंढरीनाथ दामू ध गडे #######
हा नं 436/1 गवळी मळा नांदरू रोड पाथड  
गाव नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

8888109046

5273 न. नािशक प ा रतन दोदे ####### राजवाडा अंबड  गाव नािशक ब बील िव ी अंबड गाव भाजी माकट 7372337703

5274 न. नािशक प ाबाई वामन िशक #######
एन 41 सीडी 1/24/5 ि मुत  चौक द  
मंदीर िवशाल पे ोल पंप मागे िसडको 4 थी 
कीम नािशक

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9921816900

5275 न. नािशक प पू काश खैरनार ####### रो हा नं 3 सरोदे लाझा पाथड  फाटा भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5276 न. नािशक प पू काश खैरनार ####### 3 सरोदे लाझा वासन नगर प ड  फाटा 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9822856623

5277 न. नािशक परवेज मुनाफ खाटीक ####### 7 चैत य अपाट कारगील चौक चंुचाळे 
अंबउ

िचकन िव ी द नगर अंबड 8087258700

5278 न. नािशक प लवी संिदप साळंुके ####### लॉट नं 130/131 िशवराज हौ सोसा 
अंबड लक रोड मािणक नगर नािशक

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5279 न. नािशक पांडुरंग भा कर शपी एन 52 एस ई 4/37/6 िशवपुरी चौक उ म 
नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

7798418328

5280 न. नािशक पावती माधव शेजवळ ####### हाऊस नं 423/470 शेजवळ मळा 
म ढेवाडी पाथड  गाव नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5281 न. नािशक पावती तम हराळ ####### िहवरखेडा हगोली साखरा महारा भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9623566017

5282 न. नािशक पावती ग बर सह िब ट ####### गाय ी रो हा नं 4 दौलत नगर नािशक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7276890975

5283 न. नािशक पावती माधव शेजवळ ####### हा नं 423/470 शेजवळ मळा म ढेवाडी 
पाथड  गाव

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7720993898

5284 न. नािशक पतांबर सुदाम खैरनार
राजभवन घर नं 35 भारत पे ोल पंपा या 
समोर भा पद से टर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623034879

5285 न. नािशक िपराजी द ा दासरे
5083 
1072 
6605

एन 51 ए िड 1/7/6 भगत सग चौक 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657432892

5286 न. नािशक पंुडिलक ध डीराम पुजारी लॅट नं 2 ी साद अपाट नरहरी नगर 
अंजना लॉ स पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5287 न. नािशक पुजा बाबुराव रोकडे ####### 421/514/2 अंबड बस टॉप जवळ अंबड 
नािशक

भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9881800663

5288 न. नािशक पुनम िकशोर बािव कर #######
एन 43 जे डी 1/15/7 4 थी कीम पवन 
नगर िसडको हनुमान मंदीर जवळ िसडको

फुलिव ी
पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

5289 न. नािशक पु षो म रमेश जगदाळे ####### यश िवहार अपाट लॅट नं 2 महाकाली 
चौक पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

92604692915289 न. नािशक पु षो म रमेश जगदाळे #######
चौक पवन नगर िसडको

कटलरी िव ी
माकट

9260469291

5290 न. नािशक पु पा दौलत लोखंडे #######
अ पूण  रो हाऊस म नं 9 वामी नगर 
अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5291 न. नािशक पूनम िशवाजी कथले ####### शॉप नं 3 जे के टॉवर िसडको ना टा पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5292 न. नािशक पोपट परशराम हलकंदर ####### जीवराम दातीर चाळ नवनाथ नगर अंबड चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8390981029

5293 न. नािशक काश कैलास िगरी ####### सुकदेव नवले मळा पाथड  फाटा पाणीपुरी िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9561886400

5294 न. नािशक काश तुकाराम माळी ####### बालाजी रो हा नं 5 आनंद नगर िव ीकर 
भवन पाथड  फाटा

सुकट मासे ब बील 
िव ी

पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9657111466

5295 न. नािशक काश यंबक बोरसे ####### िशरसोडे भ ापूर ता. पारोळा िशरसोडे फळभाजी व 
भाजीपाला िव ी

ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9325347803

5296 न. नािशक काश िव णू िशनकर ####### 22 ओंकार वैशाख से टर पेठे कुल 
जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5297 न. नािशक काश सुखा माळी ####### इंिदरा नगर पो. कापडने लोनखेडा धुळे फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9021057834

5298 न. नािशक काश वसंत पाटील ####### एन 31 एच 3/11/1 द  चौक िसडको 
नािशक

पुजा सािह य िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9689410270

5299 न. नािशक काश शामराव थोरात ####### म नं एल 1 शांतीनगर अंबड नािशक भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8421995246

5300 न. नािशक ितभा राज पािटल #######  एन 53/ ही-8/33/3 पाटील नगर, नािशक 
ि मुत  चौक नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9011132940

5301 न. नािशक ितभा िवजय माळी ####### अआडगाव जळगाव महारा भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5302 न. नािशक ितभा चं कांत येवले #######
िशवराज सोसायटी र 18 रो नं 10 मािणक 
नगर वामी समथ मंदीर जवळ अंबड 
लक रोउ नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9403514174

5303 न. नािशक ितभा मुरलीधर खैरे ####### एन 53 एस एफ 4/1/3 महादेव मंदीर उ म 
नगर िसडको

फुल िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9850102071

5304 न. नािशक िदप नबा पािटल ####### रिविकरण अपाट., सावता नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7709108393

5305 न. नािशक िदप छगन बडगुजर ####### िपपखेड जळगाव पपरखेड भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9890988320

5306 न. नािशक भाकर बाबुलाल अमृतकर ####### एन 42 ए सी 1/25/5 लोकमा य नगर 
िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या मागील बाजूस9657540315

5307 न. नािशक भावती कृ ण शदे ####### एन 42 सी सी 1/27/4 हेडगेवार नगर 
उंटवाडी िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8805380699
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5308 न. नािशक िमला शामराव पवार #######
ं दावन रो हा नं 4 मुरलीधर नगर पाथड  

फाटा नािशक
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

7507550939

5309 न. नािशक िमला िवनोद वानखेडे ####### एन 41 ए सी डी 1/20/16 4 थी कीम 
आनंद नगर िसडको

कपडे िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9226995452

5310 न. नािशक िमला सुिनल जाधव ####### घ नं 569 डॉ आंबेडकर चौक राजवाडा 
सातपूर नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9226344528

5311 न. नािशक मोद बाबुलाल कोतकर
3578 
9841 
8713

एन-42/एबी/ 1-3-5 लोकमा य नगर 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9527495065

5312 न. नािशक मोद िदनकर घाटगे ####### एन 44 एए 1/24/2 पवन नगर पा या या 
टाकी समोर िसडको

पानटपरी अंबड घरप ी काय लय 93701785800

5313 न. नािशक हाद राजाराम देसले एन 42 ही ए 1/23/5 सावता नगर 
इ छामनी चौक िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9623702093

5314 न. नािशक िवण काश भोई #######
लॅट नं 2 पाणीणी सोसायटी वासन नगर 

साई कृपा हॉ पीटल या बाजूला पाथड  
फाटा

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5315 न. नािशक िवण बाळकृ ण द दे #######
शांताई बंगला घर नं 31 बु  िवहार जवळ 
अंबड गाव नािशक

चहा िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

9822108719

5316 न. नािशक िवण वसंतराव िचतोडकर
7644 
4676 
0404

एन 53/ ह /एफ/2/4/7 पाटील नगर 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7276384117

5317 न. नािशक िवण वसंत िचतोडकर ####### एन 53 ही एफ 2/4/7 कोठारी चौक 
पाटील नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7276384117

5318 न. नािशक िवण काश भोई ####### यशवंत नगर भोई वाडा टो गाव भडगाव 
जळगाव

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9860613724

5319 न. नािशक शांत राज सुयवंशी #######
गाळा नं 17 भाजी माकट ि मुत  चौक 
िसडको नािशक गांधी नगर उपनगर नािश

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9921888097

5320 न. नािशक शांत कडू वंजारी ####### एच आय जी 20 म नं 8 6 वी कीम उप  
नगर िसडको नािशक

भेळभ ा संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9423125827

5321 न. नािशक ि ती िदपक मराठे ####### साई रो हा नं 1 एकदंत नगर महाजन नगर 
अंबड लक रोड नािशक

फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

9765506350

5322 न. नािशक फकीरा िभकाजी द दे भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5323 न. नािशक फरजाना फा क शेख ####### मंुबई आ ा रोड अंगण हॉटेल मागे 
पांडवलेणी पाथड   िशवार

च पल दकुान पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8625090714

5324 न. नािशक फरीदा लालभाई शेख ####### 551/4 हॉटेल अंगण मागे पांडवलेणी कटलरी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9623517867

5325 न. नािशक फसाबाई पंुजा जाधव ####### आहुल  गाव सांजेगाव इगतपुरी नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7083971852

पांडवलेणी पाथड  िशवार आंगण हॉटेल फाळके मारक कंपाऊंड 5326 न. नािशक फा क दादामीया शेख ####### पांडवलेणी पाथड  िशवार आंगण हॉटेल 
मागे मंुबई आ ा रोड नािशक

खा पदाथ िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

7040429207

5327 न. नािशक बंडू िनवृ ी भोर ####### दाढेगाव पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5328 न. नािशक बंडू अमृता लाड ####### 107 उप  नगर अंबड लक रोड उप  नगर कटलरी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8806768018

5329 न. नािशक बंडू िनवृ ी भोर ####### दाढेगाव राजवाडा पपळगाव खांब 
नाि◌शक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8856965551

5330 न. नािशक ब सलाल नामदेव बागुल ####### एन 42 जे सी 3/35/2 रायगड चौक मनपा 
शाळा जवळ िसडको

नॅ स िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7875354805

5331 न. नािशक बबन छोटू खाटीक ####### म नं 21 पाटील पाक चचोळे अंबड िचकन िव ी द नगर अंबड 8806031059

5332 न. नािशक बबन सोनाजी भुते ####### एन 42 जे सी 4/11/2 रायगडचौक पवन 
नगर 4 थी कीम िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9922917971

5333 न. नािशक बिबता दगडू पाटील
116/117 सर वती कॉलनी िस ी 
िवनायक मंदीर जवळ उप  नगर नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9011026175

5334 न. नािशक बाजीराव हरी मथुरे ####### वंजार ग ली वाढीव हे नािशक फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5335 न. नािशक बापु िव ल कंुभार ####### ता भडगाव आमडदे जळगाव महारा चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9763687516

5336 न. नािशक बाबासाहेब रानबा वाघ
3316 
5325 
3384

एन 51 के ए-1-43-9 सह थ नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657103093

5337 न. नािशक बाबुराव ंबक खांडगे ####### एन 52 एस इई 3/14/2 उ म नगर 
िव वकम  चौक यू नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9921386821

5338 न. नािशक बाबू ल मण गायकर ####### िनमबराल भोडी अकोले अहमदनगर भेळभ ा द नगर अंबड 9604693641

5339 न. नािशक बाबूराव गौणाजी दातार ####### 107/1445 दातार िनवास बु  िवहार 
जवळ द  नगर अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड

5340 न. नािशक बालू झीप पटाईत ####### घ नं 2171 संभाजी नगर पवार वाडी 
चाळीस गाव जळगाव

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9021488030

5341 न. नािशक बाळकृ ण ध डू चौधरी ####### एन 8 सी 2/8/2औदुंबर टॉप जवळ 
िस े वर मंिदर िसडको

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9822140789

5342 न. नािशक बाळकृ ण पांडूरंग पाचपुते ####### एन 42 ही डी 1/4/6 सुभाषचं  बोस 
गाडन जवळ सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9921843905

5343 न. नािशक बाळासाहेब जयराम आंबरे #######
गु वंदन रो हा नं 1 मुरलीधर नगर पाथड  
फाटा

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9011122113

5344 न. नािशक बाळासाहेब पंढरीनाथ पुजारी रंगरेज मळा राजसाथ  सोसायटी मागे 
ीराम नगर वडाळा िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर
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5345 न. नािशक बाळासाहेब िव वनाथ किपले ####### साई सदर लॉट नं 74 स नं 8 महाल मी 
नगर अंबड गाव

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9689238896

5346 न. नािशक बाळू िकसन शदे ####### जाधववाडी पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9921313630

5347 न. नािशक बाळू राजाराम रोकडे ####### घर नं 314 राजवाडा चांदशी िज हा पिरषद 
शाळा मातोरी

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5348 न. नािशक बाळू िव णू फडोळ #######
गेट नं 208 ए शंकर मंदीर िस दे वर नगर 
अंबड नािशक

पान टॉल िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

9403326537

5349 न. नािशक बाळू िकसन शदे ####### जाधववाडी पपळगाव खांब भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9921313630

5350 न. नािशक िबजला सुयकातं शेटे
6558 
5041 
6422

एन 41 बी सी िड 1/8/11 पंिडत नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8975239189

5351 न. नािशक िबजलाबाई जयराम आंबरे ####### गोवधन रो हा म नं 5 मुरलीधर नगर 
पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9011122113

5352 न. नािशक बेबाबाई िभकन माळी #######
दसकबड  पो ट बहाल तालुका 
चाळीसगाव जळगाव

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5353 न. नािशक बेबी िवजय िपठे ####### मथुरा ुह संकुल म  नं 5 मुरलीधर नगर 
पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9605413713

5354 न. नािशक बेबीबाई बाबुराव रोकडे ####### 421/514/2 अंबड बस टॉप जवळ अंबड 
नािशक

फुलिव ी अंबड गाव भाजी माकट 9881800263

5355 न. नािशक भगवान िभकन महाजन एन 31 7/9 िवजय नगर द  चौक िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5356 न. नािशक भगवान िदलीप मोरे ####### गावठाण संभाजीनगर कळवण नािशक िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9850075655

5357 न. नािशक भगवान आसाराम वाघमारे ####### नवनाथ नगर म ह  युिजन कंपनी जवळ 
डीजीपी रोड अंबड नािशक

च पल बुट िरपेअ रग द नगर अंबड 9623549364

5358 न. नािशक भटू गुलाबराव लोहार #######
ला नं 35 ते 38 /42 ते 44 स नं 

310/3/1/2/3/4 वराज नगर नवले मळा 
नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8975343790

5359 न. नािशक भटू गुलाबराव लोहार ####### एन 42 जे बी 1/20/2 स त ृंगी मंदीर 
जवळ पवन नगर 4 थी कीम िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

86923084729

5360 न. नािशक भाऊराव कच भालेराव ####### एन 41 बी सी 2/11/13 4 थी कीम शनी 
मंदीर जवळ सावता नगर िसडको

नॅ स िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8605447574

5361 न. नािशक भाऊसाहेब सुभाष कदम
9530 
5352 
8018

म नं 11 श ती रो हॉ भा पद से टर 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9021109865

5362 न. नािशक भामाबाई िकसन शदे ####### जाधववाडी पपळगाव खांब भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9881978418

5363 न. नािशक भारत पोपट पवार ####### पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5363 न. नािशक भारत पोपट पवार ####### पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी
मंदीर समोर

5364 न. नािशक भारत पोपट पवार ####### पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7038646492

5365 न. नािशक भालचं िशवदास बडगुजर ####### 3135 सर वती शाळे जवळ यावल 
जळगाव

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे िव ालय 8657191031

5366 न. नािशक भालचं ता हेराम देव ####### साई ाम कॉलनी म नं 32 अंबड लक 
रोड िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9850338110

5367 न. नािशक भा कर दगडू काथवटे ####### एन 41 बी सी डी 1/22/6 पंडीत नगर 
िवजय नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9527353930

5368 न. नािशक भा कर रंगनाथ जाधव गंगो ी रो हाउस म नं 2 दौलत नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9011310355

5369 न. नािशक िभमराव तुकाराम महाजन #######
हा नं 850 सातपूर कॉलनी महारा  दरबार 
हॉटेल समोर आठ हजार चाळ अशोक 
नगर नािशक

चहा िव ी
पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9850476838

5370 न. नािशक िभमराव दामू लोणे ####### दाढेगाव मागे पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9075120915

5371 न. नािशक िभमाबाई िकसन शदे ####### जाधववाडी पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5372 न. नािशक िभमाबाई राजू पाटील ####### राजवाडा आंबेडकर चौक पाथड  नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5373 न. नािशक भीमराव सोनाबा चरफे ####### लॅट नं 37 गट नं 63/3ए द  नगर 
माऊली चौ   पांजरपोळा अंबड

कपडे िव ी द नगर अंबड 9765249598

5374 न. नािशक भुषण बाळासाहेब पगार ####### से टर नं 2 थमेश लाझा ध वंतरी 
मेिडकल कॉलेज मागे नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5375 न. नािशक भुषन रमेश वाणी
7195 
5203 
6121 

लॉट नं 3 ल मी नारायन रेसीडे सी 
कामटवाडे नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9860547851

5376 न. नािशक भूषण रोिहदास पाटील ताोरणा हौ सोसा िशवाजी नगर टाकळी 
िशवार पुना रोड नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7840968493

5377 न. नािशक मंगल मनोज अिहरे ####### ए 87 शिहद भगत सग नगर झोपडप ी 
अ को माकट निवन नािशक

च पल बुट िरपे रग पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9011540801

5378 न. नािशक मंगल िहरामण घाटेसाव ####### मरी माता मंदीर जवळ आंबेडकर चौक 
पाथड  गाव नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9545212772

5379 न. नािशक मंगल छबु जाधव ####### पाथड  फाटा मुरलीधर नगर नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9767591078

5380 न. नािशक मंगल राज पानकर
6822 
8279 
7093 

एन 31 एच 2/1/8 द चौक िसडको 
नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8600479721
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5381 न. नािशक मंगल िदप सोनवणे ####### म नं 10 मा ती संकुल 3 सातपूर अंबड 
लक रोड चंुचाळै िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9860005143

5382 न. नािशक मंगल राज महाजन ####### एन 52 एस ई 3/17/8 िशवपुरी चौक उ म 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9604087486

5383 न. नािशक मंगल भारत मोकळ ####### म नं 98 अंबड लक रोड कामटवाडे भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9371899908

5384 न. नािशक मंदा छबु सानप ####### लॅट नं 8 पोलीस कॉटर जवळ वासन 
नगर पाथड  फाटा

फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5385 न. नािशक मंदािकनी मोद मुरकुटे ####### वामी समथ मंदीर जवळ एन 51 एस एफ 
1/23/8 नंदनवन चौक उ म नगर

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8626047175

5386 न. नािशक मंदाकीनी मोद मुरकुटे #######
वामी समथ मंदीर जवळ एन 51 एस एफ 

1/23/8 नंदनवन चौक उ म नगर िसउको
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5387 न. नािशक मंदाबाई पांडूरंग शदे ####### वैतरणा धारगाव नािशक इगतपूरी भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5388 न. नािशक मंदाबाई सतीन सोनपसारे ####### कृ ण कुज रो हा नं 6 गजानन मंदीर समोर 
शांत नगर पाथड  फाटा नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7620127563

5389 न. नािशक मतीन जु मा खाटीक ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 बालभारती मागे 
लेखा नगर िसडको

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9921947673

5390 न. नािशक मदन दलपत सग राजपूत ####### एन 51 ए एच 2/14/3 राजर न नगर नागरे 
िगरणी जवळ िसडको

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5391 न. नािशक मिदना मदार शेख ####### इंिदरा गांधी वसाहत पा या या टाकी जवळ 
लेखा नगर जुना िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5392 न. नािशक मधुकर द ा य बागुल ####### एन 31 एफ 2/11/8 महाराणा ताप चौक 
कालीका मंदीर जवळ िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8600585930

5393 न. नािशक मधुकर दामु जाधव
3428 
5780 
0411

एन 41 सी-इ 1-9-14 िशवश ती चौक 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9373904318

5394 न. नािशक मधुकर काशीनाथ िनकम ####### एन 41 जे ए 3/14/5 नेह  चौक सावता 
नगर िसडको

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9604833536

5395 न. नािशक मनसूब कारभारी शदे ####### एन 41 ही ए 2/7/6 सावता नगर िसडको 
नािशक

अंडा भुज  िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5396 न. नािशक मिनयार द तगीर ज बार
7874 
3015 
3807

एन 41- ही सी-1-2-3 गु द  चौक 
सावता नगर िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7875293725

5397 न. नािशक मिनषा द ू नखाते #######
एच ई एन 79/66/56 अवनी रेसीडे सी 
मटाले चाळ कामटवाडे ग ली नं 5 नािशक 
ि मुत  चौक

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9822712442

5398 न. नािशक मिनषा सोपान जाधव ####### िशवश ती चौक ि मुत  चौक िसडको भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8624874733

5399 न. नािशक मिनषा चं कांत सोनवणे ####### एन 41 ए 2/14/9 मोती चौक सावता नगर 
तुळजा भवानी मंदीर जवळ

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9890395330

एन 53 ए जे 1/30/5 अंबड लक रोड संभाजी टेिडयम या 5400 न. नािशक मिनषा चं कांत जमदाडे ####### एन 53 ए जे 1/30/5 अंबड लक रोड 
भोळे मंगल काय लय समोर पवन नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9552683462

5401 न. नािशक मिनषा शांताराम सोनवणे एन 41 बी बी 2/3/6 पंडीत नगर िसडको मासे संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9552712051

5402 न. नािशक मिनषा सुरेश बािव कर ####### एमआयजी1/5 6 वी कीम उप  नगर 
समोर िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9273486016

5403 न. नािशक मिनषा नर टीळे ####### एन 53 ए जे 1/32/7 महा मा फुले चौक 
उ म नगर िसडको

िसजनल व तू िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7350240121

5404 न. नािशक मिनषा द ा य सुयवंशी #######
ी लखन हौ सोसा लॉट नं 3 वंृदावन नगर 

ज ा हॉटेल आडगाव पोलीस टेशन जवळ 
आडगाव िशवार

पानटपरी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8698404280

5405 न. नािशक मनीषा िदपक पाटील ####### जानता राजा चौक चंुचाळे िशवार संजीव 
नगर नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8421421814

5406 न. नािशक मनीषा बोडखे ####### पारतूर वाघाडी बाबुलतारा पातूर जालना कटलरी द नगर अंबड 7507666420

5407 न. नािशक मनोज रामकृ ण महाजन ####### एन 42 जे बी 1/34/7 पवन नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

8482841373

5408 न. नािशक मनोज आबा शपी ####### एन 51 एस एफ 1/19/2 उ म नगर 
नंदनवण चौक िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

8888313108

5409 न. नािशक मनोज भाऊ
पाटील 
मंुगसे

#######
40 गट नं 72 द  नगर कारगील चौ   
सातपूर अंबड लक रोउ तुळजाभवानी 
मंदीर मागे नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8308368965

5410 न. नािशक मनोज गोरख पाटील ####### अवध रो हा भा पद से टर 223 वामी 
समथ क  जवळ िसडको

आईस ीम िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7588551212

5411 न. नािशक मनोहर बािजराव सैदाने
5049 
9373 
2054

एन 41 /1/7/10 साईबाबा नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8007120821

5412 न. नािशक ममता गुलाब महाजन ####### धानोरे धरणगाव जळगाव भाजीपाला िव ी द नगर अंबड

5413 न. नािशक महमह ता हाजी पठाण ####### लॉट नं 76 म नं 3 अंबड लक रोड 
रामकृ ण नगर चंुचाळे िशवार अंबउ

सुकी मासळी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9604367185

5414 न. नािशक महादेव रामभाऊ मोकळकर ####### लॉट नं 28 गट नं 67 राधे याम रो हा 
जवळ द  नगर चचोळे िशवार अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9623402080

5415 न. नािशक महा सखाराम माळी ####### एन 41 बी सी 1/1/3 सावता नगर नािशक फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5416 न. नािशक मह एकनाथ भोये म नं 8 संगम रो हाऊस शांत नगर 
पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9890078329

5417 न. नािशक महेबुबखान चांदखान पठाणखान
3522 
9357 
1655

एन-41-अे अेफ-18-11 साईबाबा नगर 
िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट
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5418 न. नािशक महेश भाकर नाकवे #######
िशवराज सोसायटी र 18 रो नं 151 मािणक 
नगर वामी समथ मंदीर जवळ अंबड 
लक रोउ नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9860930363

5419 न. नािशक महेश रमेश कांबळे #######
एन 53 ए डी 2-3-6 साई बाबा नगर 
महाकाली रोड ओमकार मेडीकल िसडको

चहा िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9158845898

5420 न. नािशक माण सग लालवचन कुशवाघ घर नं 11 ए डी 2 महाकाली चौक पवन 
नगर िसडको

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9145067615

5421 न. नािशक माधव यानबाराव हराळ ####### िहरवखेडा हगोली साखरा भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5422 न. नािशक माधुरी अिनल पाटील ####### एन 41 ही सी 2/13/10 सावता नगर शनी 
मंदीर जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7741908602

5423 न. नािशक मालेकाबी नैशादी अ सारी इंदीरानगर फायर अपाट लॉट नं 203 बी 
वग

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5424 न. नािशक मालेकाबी नौशाद अ सारी ####### लाईन नं 5 म नं 115 पोलीस मु यालय 
गंगापूर रोड नािशक

कपडे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9823710734

5425 न. नािशक िमनाबाई ंबक भार कर ####### एन 52 एस ई 1/23/1 िशवपुरी चौक 
लभास पाक समोर उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623548722

5426 न. नािशक िमरा तुकाराम सहाणे ####### सह थ नगर मोरवाडी िसडको भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8975581672

5427 न. नािशक िमरा सुरे ं शम
2069 
4437 
7368

िव ं म बंगला जवळ राजीव नगर भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8975418619

5428 न. नािशक िमरा भाकर खडांगळे ####### एन 51 एस एफ 4-19-1 सव वर चौक 
उ मनगर िसडको

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9096313971

5429 न. नािशक िमरा अर वद साबळे ####### अंबड लक रोड गु  दशन अपाट फ लॅट नं 
2 मािणक नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9890810479

5430 न. नािशक िमराबाई िहरामण कापसे ####### राजीव नगर गोवधन गंगापूर फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9767795228

5431 न. नािशक िमराबाई संतोष पाटील ####### एन 32 आर 1/2/6 राणा ताप चौ   हनुमान 
चौ   िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5432 न. नािशक िमराबाई िशवराम ितदमे ####### रोिहले रोिहले नािशक भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5433 न. नािशक िमराबाई िदप सांगळे
5682 
5806 
4950

323/ब/66 मोरवाडी गांव िसडको नािशक भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9011455541

5434 न. नािशक िमराबाई रामदास रंधे ####### एन 42 जे बी 1/23/7 पवननगर िसडको 4 
नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9028204770

5435 न. नािशक मीना िदलीप भागवत एच एन 424/0803/022 शाहू नगर जवळ 
सेवादास नगर िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5436 न. नािशक मीना ी िदलीप देवरे ####### एन 42 जे सी 1/18/5 रायगड चौक िसडको कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9420831349

08 िनिशगंधा अपाट गजानन नगर पाथड  गामणे मळा गामणे 5437 न. नािशक मीनाबाई गणपत बुटे ####### 08 िनिशगंधा अपाट गजानन नगर पाथड  
फाटा  टेट बँक शेजारी नािशक

भाजीपाला िव ी गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

5438 न. नािशक मीनाबाई शांताराम कहार ####### लॉट नं 6 गट नं 74/ए ओंकारे वर मंदीर 
चंुचाळे िशवार ी द  नगर अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9689964672

5439 न. नािशक मीनाबाई गणपत बुटे ####### 8 िनिशगंधा अपाट गजानन नगर पाथड  
फाटा नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7249457482

5440 न. नािशक मीरा िदलीप सांगळे ####### राजभवन रो हा म नं 55 सह थ नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7385993037

5441 न. नािशक मीराबाई संतोश पाटील ####### एन 31 आर 1/2/6 राणा ताप चौ   हनुमान 
चौक िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8793007015

5442 न. नािशक मुकंुद जग ाथ महाले ####### एन 53 ए एच 2/16/5 मचट बँक शेजारी 
राजर न नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9860399010

5443 न. नािशक मुकेश िदलीप वाणी ####### एन 43 जेडी 1/14/2 मा ती मंदीर जवळ 
पवन नगर नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9011132941

5444 न. नािशक मुकेश िकसन छडीदार ####### द  नगर कारगील चौक वा याय क  
जवळ यंुचाळे अंबउ

कपडे िव ी द नगर अंबड 8459123773

5445 न. नािशक मुकेश िदलीप वाणी ####### एन 43 जे डी 1/14/2 मा ती मंदीर जवळ 
पवन नगर िसडको

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8888222782

5446 न. नािशक मुि बी मैनु ीन शेख ####### लेखा नगर 277 इंिदरा गांधी वसाहत नं 2 
नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5447 न. नािशक मुमताज अजीज स यद ####### कोथिमरे ग ली पाथड  फाटा पाथड  गाव थंडपेय िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9604016788

5448 न. नािशक मुमताज अजगर पटेल ####### एन 52 एस एफ 3/11/1 उ म नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8552862574

5449 न. नािशक मूद सर मुखतार खाटीक ####### लॉ नं 16 स नं 3/1/3ए लेन नं ए रेहमत 
नगर कॅनल रोड नािशक

फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5450 न. नािशक मोहन कडू वंजारी ####### एच आय जी 20 म नं 8 6 वी कीम उप  
नगर िसडको नािशक

भेळभ ा संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9422033039

5451 न. नािशक योगेश मधुकर सोनवणे ####### एन 52 एस एफ 2/29/3 जनादन वामी 
चौक उ म नगर िसडको

फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

9881770621

5452 न. नािशक योगेश रघूनाथ काळे ####### एन 42 जे बी 2/24/1 पवन नगर 4 थी 
सकीम िसडको नािशक

फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9552158256

5453 न. नािशक योगेश बाळकृ ण अलई ####### एन 42 जे ए 1/34/1 तोरणा नगर पवन 
नगर िसडको

कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9527687536

5454 न. नािशक योगेश पांडुरंग शदे ####### एन 41 ही ए 2/7/11 गु द  चौक सावता 
नगर िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

9403913932

5455 न. नािशक योगेश िदलीप माळी म नं 845 जाधव संकुल चुचाळे अंबड 
िलक रोड सातपुर नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

167



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5456 न. नािशक रंजना बाळू पानकर ####### एन 31 एच 2/1/8 वामी समथ क  जवळ 
द  चौक िसडको

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9273546942

5457 न. नािशक रंजना नारायण राऊत ####### लॉ नं 45 गट नं 68/ए द  नगर अंबड चहा िव ी द नगर अंबड 7058941966

5458 न. नािशक रंजना बबन भुजबळ ####### एन 52 बी ए 2/1 म नं 3 िशवपुरी चौक 
उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9421507688

5459 न. नािशक रंजना गो वद च हाणके ####### हा नं 423/18/42 सुकदेव नगर मिरमाता 
मंदीर पाथड

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7030534116

5460 न. नािशक रंजना िहरामण पगारे ####### मा ती संकुल 3 चंुचाळे िशवार अंबड ब बील िव ी द नगर अंबड 7249761866

5461 न. नािशक रजीया शहानवाज शेख ####### हॉटले अंगण पांडवलेणी अंबड नािशक थंडपेय िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

8149947982

5462 न. नािशक र ना िनतीन अिहरे ####### यशवंत रो हा म नं 169 भा पद से टर 
उ म नगर िसडको

उसळ भाजीपाला 
िव ी

ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9145573371

5463 न. नािशक रिफक बाब खािटक ####### नवनाथ अपाट राजवाडा अंबउ सुकी मासळी अंबड गाव भाजी माकट 9822346115

5464 न. नािशक रमाबाई मधूकर तपासे ####### दाढेगाव राजवाडा पपळ गाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5465 न. नािशक रमाबाई मधुकर तपासे ####### दाढेगाव राजवाडा पपळगाव खांब 
नाि◌शक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8554030225

5466 न. नािशक रमेश मालोजी मोरे #######  भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7350035800

5467 न. नािशक रमेश संपत लोणे ####### दाढेगाव राोड पाथड  गाव भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5468 न. नािशक रमेश रामदास सोनार ####### एन 42 सी एफ 3/6/6 िशवश ती नगर 
िसडको नािशक

कटलरी िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9604930709

5469 न. नािशक रमेश आ ुबा लाहाने #######
बी 20 रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडप ी 
पा या या टाकी जवळ अंबड नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9049228737

5470 न. नािशक रमेश कौितक चौधरी
6471 
8527 
8764

िस ाल नाका गोसावी ग ली चाळीस गांव 
जळगांव

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9673441827

5471 न. नािशक रमेश शंकर वाणी
2328 
3934 
0109

एन 42-एबी-2-8-1 लोकमा यनगर 
िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9860547851

5472 न. नािशक रमेश चधा वाले ####### एन 53 ए एच 2/16/6 राजर न नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657524616

5473 न. नािशक रमेश भा कर वाघ ####### एन 42 जे ए 1/24/2 तोरणा नगर िसडको फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9158788129

5474 न. नािशक रमेश ओंकार चौधरी एन 53 एस एफ 2/1/4 शनी मंदीर जवळ 
उ म नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5475 न. नािशक रमेश संपत लांडगे ####### दाढेगाव राजवाडा पपळगाव खांब 
नाि◌शक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9604659410

5476 न. नािशक रिव रतन भोर ####### दाढे गाव नािशक भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 

98508705465476 न. नािशक रिव रतन भोर ####### दाढे गाव नािशक भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9850870546

5477 न. नािशक र व हरलाल पेरी ####### पे ोल पंप या बाजूला तुकाराम वाडी िजहा 
पेठ जळगाव

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7276282841

5478 न. नािशक र व मोतीराम गायकवाड #######
िनसग रो हा घर नं डी 15 पाथड  देवळाली 
रोड जी डी सावंत कॉलेज जवळ पाथड

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5479 न. नािशक र व िव ाम इंगळे ####### एन 41 जे ए 3/12/3 नेह  चौक सावता 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9970361031

5480 न. नािशक र व पांडूरंग महाजन राजभवन 5 म नं 35 भारत पे ोल 
पंपासमोर भा पद से टर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623034879

5481 न. नािशक र व भालचं रोकडे ####### एन 41 बी बी 2/3/2 घर नं 21973 पंडीत 
नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9657457277

5482 न. नािशक र व मोतीराम गायकवाड #######
िनसग रो हा घर नं डी 15 पाथड  देवळाली 
रोड जी डी सावंत कॉलेज जवळ पाथड

िसजनल व तू िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8412049804

5483 न. नािशक रिवकांत खंडू मोरे ####### एन 53 ही एफ 2/11/ 6 ओमाकर चौक 
पाटील नगर ि मुत  चौक िसडको

िसजनल व तू िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5484 न. नािशक रिव अंकुश आिहरे
4470 
4497 
7438

एन 8 इ-1-12-4 राणा ताप चौक िसडको 
नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9260287589

5485 न. नािशक रिव सखाराम चौधरी
5887 
6678 
8375

गोसािव ग ली चाळीसगांव जळगाव टल भांिड
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9021833970

5486 न. नािशक रव नथू दसुाने ####### एन 41 सी एफ 1/6/8 द  मंदीर जवळ 
िशवश ती चौक ि मुत  चौक

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9421606531

5487 न. नािशक राकेश चतामण द दे ####### समाज मंदीर जवळ आंबेडकर चौक 
पाथड  गाव नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8975472019

5488 न. नािशक राकेश तुकाराम र दळ ####### एन 41 जे ए 3/14/3 महाल मी मंदीर 
सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9922624615

5489 न. नािशक राजकुमार दहाऊर च हान
9318 
1162 
9581

घर नं 901/77/17 राणे नगर चेतना नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9890617062

5490 न. नािशक राजन िव णू सरडे ####### एन 41 जे ए 3/8/6 नेह  चौ   सावता नगर 
महाल मी मंदीर मागे िसउको

फुलिव ी पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

5491 न. नािशक राजन िव णू सरडे ####### एन 41 जे ए 3/8/6 नेह  चौक सावता 
नगर महाल मी मंदीर मागे िसडको

फुल िव ी गणपती मंदीर जवळ

5492 न. नािशक राज ी घनशाम चौधरी ####### तावसे बु जळगाव भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8806906368

5493 न. नािशक राज ी अमोल अविचते ####### अंबड लक रोड गु  दशन अपाट फ लॅट नं 
2 मािणक नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8421959843
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5494 न. नािशक राजसबाई भा कर माली ####### चौधरी वाड निवन नागे वर चौक 
चाळीसगाव

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5495 न. नािशक राजाराम सावळीराम भोर #######
मा ती मंदीर जवळ दाढेगाव पाथड  गाव 
खांब नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9689684659

5496 न. नािशक राजू िशवराम साबळे ####### घर नं 323/बी 25 मोरवाडी जीम जवळ 
मोरवाडी निवन नािशक

मासे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9271917156

5497 न. नािशक राजू बाबूराव ग ड ####### हाऊस नं 689 दणगरबा चौक शांती चौक 
शांती नगर अंबड

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

5498 न. नािशक राज साईनाथ खांबेकर #######
एन 8 ई 2/28/3 िस े वर मंदीर मागे 
औदुंबर बस टॉप राणा ताप चौक िसडको

कटलरी व पुजा 
सािह य िव ी

िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7887330483

5499 न. नािशक राज पंडीत महाले ####### एन 41 एसीडी 1/15/3 महाकाली चौक 
आनंद नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

8390211482

5500 न. नािशक राज रामदास कोतकर
एन 53 ही एफ 2/5/2 कोठारी बंधू चौक 
पाटील नगर िसउको

भाजीपाला िव ी
े श अप बेकरी ते 

जगताप नगर पाटील 
नगर

7743881569

5501 न. नािशक राज कािशनाथ भामरे एन 42 जे सी 2/17/3 4 थी कीम रायगड 
चौक िसडको

कपडे िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9403628119

5502 न. नािशक राज नारायण पाटील एन 41 ए सी डी 1/11/10 िसडको फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

5503 न. नािशक राज रघुनाथ जगदाळे एन 52 जी 2/16/13 राजर न नगर िसडको कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8308678525

5504 न. नािशक राज उ म पवार ####### एच नं 3022 लॉ नं 233 जी नं 64 ए द  
नगर कारगील चौक अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9763402071

5505 न. नािशक राज आनंदा वािढले ####### 15 नवनाथ नगर धुळे चणे द नगर अंबड 7507711710

5506 न. नािशक राजे ं िभमिसगं राजपुत एन 51-ए  िड-2 -30-08 आनंद नगर 
िसडको नािशक

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9527575285

5507 न. नािशक राधा रघूनाथ घायाळ #######
लॉ नं 10 स नं 69/ए द  नगर चंुचाळे 

िशवार मनपा शाळा नं 130 मागे द  नगर 
नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8983634211

5508 न. नािशक रामकृ ण सुकलाल चौधरी ####### एन 51 एस एफ 4/17/13 उ म नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8446046718

5509 न. नािशक रामचं िद ली बहादरू #######
एन 36 ड यू 87/ए अंबड एमआयडीसी 
ए सोलो पॉईंट जवळ अंबड

चायनीज
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 
अंबड एम आय डी सी

7040358182

5510 न. नािशक रामजी िशवराम अिहरे ####### एन 43 जे डी 2/9/2 रायगड चौक पवन 
नगर िसडको

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

7588551163

5511 न. नािशक रामदास पंुडिलक शेलार ####### बी/7 डीजीपी नगर 2 कामटवाडे िसडको 
नािशक

फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

9767795315

5512 न. नािशक रामदास द ू खैरनार #######
42 िशवश ती चौक ि मूत  चौक नव 
जीवन डे कूल जवळ िसडको नािशक

पान टॉल िव ी
अंबड घरप ी 
काय लया या शेजारी 9527314110

जीवन डे कूल जवळ िसडको नािशक
अंबड एम आय डी सी

5513 न. नािशक रामदास नबा जाधव एन9 एस जी 2/24/4 राणा ताप चौक 
िसिडो नािशक

कापड दकुान िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9922639452

5514 न. नािशक रामदास खंडू कसबे ####### माळेगाव ंबके वर नािशक भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9096951150

5515 न. नािशक रामा जीन पा कुलाल ####### 10 रामकृपा अपाट अंबड लक रोड 
रामकृ ण नगर राम मंदीर चंुचाळे िशवार

पान टॉल िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9604782845

5516 न. नािशक रामे वर फिकरा कोरडे ####### 13 कोरडे चाळ हनुमान चौक अंबड गाव 
नािशक

केशकतनालय अंबड गाव भाजी माकट

5517 न. नािशक रायभान िकसन उ हवणे ####### शांतीनगर पंप ग टेशन गरवारे अंबड च पल बुट िरपेअ रग द नगर अंबड 7719048068

5518 न. नािशक रावसाहेब पाटीलबुवा तेलगड ####### एन ही सो 38/21 यमुना नगर योगेश 
िकराणा जवळ

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5519 न. नािशक राहुल गोिपचंद महाजन ####### एन 31 एच 1/7/9 द  चौक िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8007711568

5520 न. नािशक राहुल वामन राऊत ####### 34 मा ती संकुल 2 द  नगर अंबड 
नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 777585429

5521 न. नािशक राहूल अ ण रासकर ####### 4 िवजय पु प अपाट अंबड लक रोड 
कामटवाडे नािशक

दधूिव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5522 न. नािशक िरयाज रशीद शेख ####### एन 31 एच 3/12/4 द  चौक िसडको कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9860077975

5523 न. नािशक मनी भा कर सोळस ####### एन 41 बी बी 2/4/8 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8605098584

5524 न. नािशक मीनी रामराव साबळे ####### बंगलो नं 23 रथच  सोसायटी कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5525 न. नािशक खिमनी रामराव साबळे ####### लॉट नं 72 कुमावत नगर मखमलाबाद 
रोड पंचवटी नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9689354843

5526 न. नािशक पाली िदणेश सोनवणे एकदंत नगर िसडको नािशक कापड िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5527 न. नािशक पाली िदनेश सोनवणे ####### एन 31 एफ 2/12/5 महाराणा ताप चौक 
जवळ िसडको

कपडे िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9673675473

5528 न. नािशक पेश शांताराम जावरे ####### सावता चौक दाभाडी नािशक मालेगाव मासे संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9049802971

5529 न. नािशक रेखा मनोहर देवरे ####### एन 42 जे सी 1-18-5 रायगड चौक 
िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9665936660

5530 न. नािशक रेखा राजू कांकिरया ####### एन 53 ही एफ 2/7/7 ओमकार चौक 
पाटील नगर िसडको

कटलरी िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8390147338

5531 न. नािशक रेखा बापू सुयवंशी ####### एन 41 बी सी डी 1/1/8 खंडेराव मंदीर 
जवळ पंडीत नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9921862270
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5532 न. नािशक रेखा िनितन बागड ####### एन 52 बी ए 2/8/15 िशवपुरी चौक उ म 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8390034025

5533 न. नािशक रेखाबाई जगन डोईफोडे ####### मातंग वाडा पळस खेड िमराचे नेरी जळगाव भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5534 न. नािशक रोशन िव णू गवळी ####### वचूर गवळी पो. माडसांगवी नािशक भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8657485100

5535 न. नािशक रोिहदास काश सोनार ####### एन 41 ए डी 2/30/7 आनंद नगर तोरणा 
नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5536 न. नािशक ल मण रघुनाथ येवले एन 41 एफ 2/19/16 साई बाबा नगर 
िसडको

शगदाणे फुटाणे संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8806917155

5537 न. नािशक ल मण िव वनाथ पैठणकर ####### एन 9 डी 23/1 वीर सावरकर चौक िसडको कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9890034062

5538 न. नािशक ल मण कृ णा सोनजे #######
9 ीराम संकुल आय टी आय अंबड लक 
रोड हॉटेल गोदावरी जवळ कामटवाडे

मसाला
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9158549131

5539 न. नािशक ल मी मा ती वाघचौरे #######
वामी समथ क  जवळ लॅट नं 4 मनसा 

अपाट शांत नगर िव ीकर भवन नािशक
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5540 न. नािशक ल मी इं पाल जापती ####### प 35 द  नगर कारगीय चौक वा याय 
क  जवळ चंुचाळे

चायनीज द नगर अंबड 8788407260

5541 न. नािशक ल मी गो वद तपासे ####### 98 कामटवाडे ि मुत  चौक नािशक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9372663601

5542 न. नािशक ल मी मा ती वाघचौरे #######
वामी समथ क  जवळ लॅट नं 8 मनसा 

अपाट शांत नगर िव ीकर भवन पाथड
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9890939895

5543 न. नािशक ल मीबाई अजुन बोराडे #######
261 गणेश नगर पाथड  रोड मु. पपळगाव 
खांब नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9552434466

5544 न. नािशक ल मीबाई धनगर ढगे ####### घर नं 134 भोर टाऊनिशप अंबड लक 
रोड चंुचाळे िशवार अंबड

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5545 न. नािशक ल मीबाई धनगर घुगे ####### वामी समथ मंदीर जवळ पाथड  गाव भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9604750264

5546 न. नािशक लता बाळू दोदे ####### राजवाडा पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8605719550

5547 न. नािशक लता शांताराम जाधव ####### 8 साई कृ णा अपा अंबड लक रोउ वंदना 
अपाट िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9922173649

5548 न. नािशक लताबाई खंडेराव गायधनी ####### 14 गट नं 67 मा ती संकुल द नगर 
चंुचाळे िशवार अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9761806857

5549 न. नािशक ललीता हेमंत परदेशी ####### 42 सी डी 26-3 यमुना नगर योगेश 
िकराणा मागे िसडको 4 थी कीम

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9145609620

5550 न. नािशक लहानुबाई राजू तालखे ####### आंबेडकर चौक राजवाडा समाज मंदीर 
समोर पाथड  िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8805099032

शहीद भगत सग झोपडप ी सुमन पे ोल गामणे मळा गामणे 5551 न. नािशक िलला बबन पारवे ####### शहीद भगत सग झोपडप ी सुमन पे ोल 
पंप जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

5552 न. नािशक िललाबाई भा कर माळी ####### 6 साई कृ ण अपाट अंबड लक रोड वंदना 
अपाट जवळ साई ाम अंबड

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9922173649

5553 न. नािशक लीला भगवान कडतन ####### एन 41 सीई 1/3/15 िशवश ती चौक 
नविजवन डे शाळेजवळ निवन नािशक

पान टॉल िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9226860869

5554 न. नािशक लीला बबन पारवे ####### शहीद भगत सग झोपडप ी जवळ सुमन 
पे ोल पंप िसडको

चहा िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8380944061

5555 न. नािशक वंदना आसाराम तुपसमु े ####### कमलेश अपाट मखमलाबाद नाका 
पंचवटी नािशक

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5556 न. नािशक वंदना िवजय फ टगे ####### लॉट नं 31 एस नं 62/ए द  नगर चंुचाळे 
िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9822396343

5557 न. नािशक वंदना जय काश बागुल गु कृपा रो हा मािणक नगर अंबड िसजनल व तू िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9762402466

5558 न. नािशक वंदना तानाजी बोडके ####### मोडाळे सांजेगाव ता इगतपुरी भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9011442918

5559 न. नािशक वष िनितन िगते एन-41 ही बी-1-7-15 हनुमान चौक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8857983297

5560 न. नािशक वसंत िभवसन मराठे ####### साई  रो हा नं 1 एकदंत नगर महाजन 
नगर अंबड लक रोड

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5561 न. नािशक वसंत अ ू पुजारी ####### एन 33 एच 89/2/1 स ा ी नगर िसडको 
नािशक

पान टॉल िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9371888958

5562 न. नािशक वसंत िभकाजी मंुगसे ####### 172 आंबेडकर नगर चंुचाळै गाव वरचे 
अंबड नािशक

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8007121796

5563 न. नािशक विसम तािहर शेख ####### हाडा कॉलनी पाथड  रोड  िशव छ पती 
नगर नािशक अंबड

फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5564 न. नािशक विसम साहेबजी बागवान ####### एन 9 पी के 82 मॉडन हाय कुल जवळ 
जुने िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5565 न. नािशक विसम करीम खाटीक ####### गट नं 67 लॉट नं 6 छ पती चौक सुिमत 
कंपनी मागे अंबउ

िचकन िव ी द नगर अंबड 7719040602

5566 न. नािशक वासुदेव जयवंत सुव ####### पो. खरादबरी सा ी धुळे फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे 
िव ालय

9970260083

5567 न. नािशक वासुदेव गो वद िशवडे ####### एन 41 ए एफ 3/2/2 राजिवहार हॉटेल मागे 
साईबाबा नगर िसडको

दु धज य पदाथ िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

7276175547

5568 न. नािशक िवकास वाळासाहेब केनेकर 53 करवंद बुलढाणा करवंद महारा भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5569 न. नािशक िवकी सुहास धनगर ####### एन 42 डी सी सी 1/6/2 द  मंदीर जवळ 
उंटवाडी नािशक

सुकी मासळी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7972513594
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5570 न. नािशक िवजय ल मण बडगुजर ####### एन 51 2/28/7 साईबाबा नगर महाकाली 
चौक िसडको 5 नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8888139591

5571 न. नािशक िवजय काशीनाथ गाडे ####### िनसग रो हा नं डी 8 जे उी सावंत कॉलेज 
जवळ

भेळ भ ा िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5572 न. नािशक िवजय राजू लोखंडे ####### महारा  हौस ग बोड म नं 1000 800 
मळा सातपूर नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8856932415

5573 न. नािशक िवजय मधुकर शपी ####### एन 52 ए डी 2/10/6 साई बाबा नगर 
िसडको

कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9822652754

5574 न. नािशक िवजय िदगंबर भोकरे ####### एन 53 ही एच 34/4 पाटील नगर ि मुत  
चौक जवळ िसडको

फळ िव ी ि मुत  चौक पेठे िव ालय 9881999677

5575 न. नािशक िवजय सुभाष काशीद एन 51 एस एफ 1/19/5 उ म नगर िसउको चाट भेळ भ ा संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8975389805

5576 न. नािशक िवजय सुभाष काळे एन 31 एच 1/4/18 द  चौक भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9579085928

5577 न. नािशक िवजय सावता अिहरे ####### लॉट नं 7 गट नं 70 मा ती संकुल मागे 
कारगील चौक द  नगर अंबड

पानटपरी द नगर अंबड 8237772017

5578 न. नािशक िवजय भाऊराव भालेराव ####### सावता नगर िशवनेरी चौक िसडको नािशक नॅ स िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5579 न. नािशक िवजय पुजाराम सांगळे ####### नांदरू शगोटे िस र नािशक फळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9096425113

5580 न. नािशक िवजया सुभाष कवडे ####### एन 44 ए ए 1/28/8 वाटर टँक जवळ 
आदश नगर पवन नगर

कटलरी िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9970087197

5581 न. नािशक िवठाबाई भानुदास लोणारे ####### 1595 ब गौतम नगर गरवारे कंपनी समोर 
अंबउ नािशक

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9922932303

5582 न. नािशक िव ल सेनू फुलपगारे ####### एन 41 बी बी 1/10/3 पंडीत नगर िसडको 
नािशक

भेळ भ ा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8446408680

5583 न. नािशक िवनोद वामनराव ढबाले ####### एन 41 ही सी 1/3/5 सावता नगर िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8975846914

5584 न. नािशक िवनोद रमेश वडनेरे ####### एन 53 ए एच 2/36/4 राजर न नगर उ म 
नगर नािशक

चहा िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

90118386259

5585 न. नािशक िवनोद छगन बडगुजर ####### घुगे चाळ राजर न नगर उ म नगर िसडाके भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9096677524

5586 न. नािशक िवमल मधुकर इंगळे ####### घर नं 726 शाहूनगर यमुना नगर योगेश 
िकराणा जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8087625716

5587 न. नािशक िवमल पंुजा कसबे ####### पो टे माळेगाव ंबके वर नािशक भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 7719049353

5588 न. नािशक िवमलबाई अजुन पाटील ####### एन 41 बी बी 2/4/6 खंडेराव मंदीर या 
बाजूला पंडीत नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9158103409

5589 न. नािशक िवलास भाकर दोदे ####### घर नं 116 आंबेडकर चौक राजवाडा 
पाथड  गाव समाज मंदीर जवळ नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9775839608

5590 न. नािशक िवलास ल मण नरवाडे ####### डी 53 रमाबाई आंबेडकर नगर अंबड 
एमआयडीसी नािशक

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8605331305

5591 न. नािशक िवलास द ा य िनकंुभ ####### एन 42 जे सी 3/25/3 रायगड चौक 4 थी 
कीम िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

86055797795591 न. नािशक िवलास द ा य िनकंुभ #######
कीम िसडको

कटलरी िव ी
मागील बाजूस

8605579779

5592 न. नािशक िव वनाथ बाबूराव बागुल
5509 
9004 
8185

एन 41 ए एफ 1-6-2 साईबाबा नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7721944325

5593 न. नािशक वृशाली मंगल सग बलोदे ####### बस टॉप जवळ नेरी िदगर जळगाव कटलरी िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8007978918

5594 न. नािशक वैशाली बाळासाहेब वाघ ####### एन 51 के ए 1/43/9 सह थ नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9604295970

5595 न. नािशक वैशाली िव णू गवळी ####### गवळी मळा गौळाणे रोड मु पो पाथड  गाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5596 न. नािशक वैशाली िशवाजी घुगे ####### एन 42 ए बी 2/6/4 लोकमा य नगर पवन 
नगर िसउको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे िव ालय 8379899235

5597 न. नािशक वैशाली सुधाकर मानकर ####### एन 53 ही जी 17/7 पाटील नगर िसउको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9175503525

5598 न. नािशक वैशाली िवजय वाघ #######
एन 52 एस इ 3/3/3 निवन िसडको अतुल 
डेअरी मागे स त ृंगी चौक उ म नगर

कटलरी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9527802344

5599 न. नािशक वैशाली िव णू गवळी ####### गवळी मळा गौळाणे रोड पाथड  गाव 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9923966032

5600 न. नािशक शंकर तुकाराम भार कर ####### बार शगवे पो टाकेद ता इगतपुरी नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5601 न. नािशक शंकर आनंद आहेर ####### संघष नगर िव होळी मंुबई आ ार रोड 
िव हाळी नािशक

केशकतनालय पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9766539013

5602 न. नािशक शंकर तुकाराम भार कर ####### बार शगवे टाकेद ता इगतपुरी भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9011442918

5603 न. नािशक शकील िपरन पजािर
3635 
6799 
0777

सोनवने चाळ द चौक िसडको नािशक फळ िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9730716317

5604 न. नािशक शकंुतला राज गीते ####### एन 42 सी सी 2/32/8 ि मुत  चौक 
रामे वर मंदीर जवळ िसडको

फल िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8805363236

5605 न. नािशक शकंुतला दादाराव खरात गरवारे कंपनी समोरील झोपडप ी नािशक खा पदाथ िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

5606 न. नािशक श बीर अमीर खाटीक ####### साई ाम सोसायटी उप  नगर म नं 26 
िसडको

क बडी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7620974050

5607 न. नािशक शरद आसाराम पाटील ####### एन 41 ही सी 1/13/5 सुभाष चं  बोस 
गाडन जवळ सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8007976562

5608 न. नािशक शरद देवराम कांदळकर ####### घोटेवाडी पो वावी ता िस र नािशक भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8698211158
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5609 न. नािशक शिशकांत द ा य मेटकर
8070 
4656 
5808

एन 41/ ही/बी/1/12/6 सावता नगर च 
सावता नगर निवन नािशक

कपडे िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9421508437

5610 न. नािशक शशीकला भाऊराव भालेराव एन 41 ही सी 2/11/13 िशवनेरी चौक 4 
थी कीम सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9011344765

5611 न. नािशक शशीकांत मह पगारे ####### बी 4 गौरी नंदन रो हा ि ज नगर बोराडे 
मळा नािशक

चायनीज पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9762754111

5612 न. नािशक शांताराम िसताराम क बडे ####### वंृदावन रो हा नं 3 मुरलीधर नगर पाथड  
फाटा नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5613 न. नािशक शांताराम िसताराम क बडे ####### वृदावन रो हा नं 3 मुरलीधर नगर पाथड  
फाटा नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9028341659

5614 न. नािशक शांतीला गो वद भदाणे ####### लॉट नं 41 िजजामाता माकट नगर 
िसडको नािशक

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7875352381

5615 न. नािशक शामकांत पोपटराव मुसळे
5524 
1606 
6859

एन 42 /ए बी-2-3-8 लोकमा य नगर 
िसडको नािशक

मसाला
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8237835206

5616 न. नािशक शारदा नानासाहेब शेळके एन 53 एस एफ 2/36/5 एकता चौक उ म 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9860962810

5617 न. नािशक शारदा िवजय काळोखे ####### गोवधन रो हा नं 13 भा पद से टर भारत 
पेटा्रल कॉ पले स उ म नगर

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8856004642

5618 न. नािशक शािलक शंकर पाटील एन 32 पी 52/4 गणेश चौक नॅ स िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9623481088

5619 न. नािशक शालीनी िव ल गाडे भगारे नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

98818290174

5620 न. नािशक िशतल राजेश िशरसाठ ####### 544 सह थ चाळ फाळके मारक जवळ 
पांडवलेणी पाथड  फाटा

पाणीपुरी भेळभ ा 
िव ी

फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9604120566

5621 न. नािशक िशतल वसंत धुरंधरे ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 1 लेखा नगर 
पा या या टाकी जवळ नािशक

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

7066315862

5622 न. नािशक िशला सोपान जगताप ####### मा ती मंदीर जवळ जुने सामनगाव 
सामनगाव नािशक

भाजीपाला िव ी गामणे मळा गामणे 
ाऊंड भती लगत

5623 न. नािशक िशला सोपान जगताप ####### मा ती मंदीर जवळ जुने सामनगाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9552695695

5624 न. नािशक िशवाजी गणेश गोवधने ####### गट 68 ला 8 द  नगर िशवसेना 
काय लया या बाजूला चंुचाळे नािशक

चाट भांडार द नगर अंबड 8796171893

5625 न. नािशक शोभा संजय वाघ ####### गोपाल संकुल रो हा म नं 1 संभाजी नगर 
अशोक नगर सातपूर

च पल िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9881019672

5626 न. नािशक शोभा भाकर बोराडे ####### पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5627 न. नािशक शोभा भगवान िशरोडे #######
रो हा नं 129 साई ाम सोसा अंबड लक 
रोड साई ाम गाडन जवळ नािशक

कटलरी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623089052

5628 न. नािशक शोभा बाळू साळवे िब ड ग नं 4 म नं 16 शुभम पाक उ म 
नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

86050899655628 न. नािशक शोभा बाळू साळवे
नगर

भाजीपाला िव ी
मागील बाजूस

8605089965

5629 न. नािशक शोभा भाकर बोराडे ####### पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5630 न. नािशक शौकत अजेमु ीन स यद घर नं 10 िशवगंगा सोसा, यबके वर नगर 
कामटवाडा नािशक

िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9881269623

5631 न. नािशक यामसंुदर हिरपंथ रसाळ #######
िव णूदास मंगल काय लय मागे अ वनी 
सहकार कॉलनी पुणे िसटी काळेवाडी पुणे

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9890433963

5632 न. नािशक ावन ओंकार चौधरी ####### एन 53 एस एफ 2/1/4 शनी मंदीर जवळ 
उ म नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5633 न. नािशक ीकांत बळवंत जाधव ####### राजवाडा पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9822843286

5634 न. नािशक वेता अ णा नागरे #######
4 ओमकार हाई स राजीव नगर पा या या 
टाकी जवळ राणे नगर िसडको

युस िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9673000898

5635 न. नािशक संिगता िनवृ ी आहेर #######
8 गु साई रो हाऊस पोलीस कॉटर रोड 
मुरली नगर जवळ वासन नगर पाथड  फाटा

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9823710534

5636 न. नािशक संिगता ाने वर िशरसाठ ####### पांडवलेणी दादासाहेब फाळेक मारक 
शेजारी नािशक

भेळभ ा िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

5637 न. नािशक संिगता बंडू बोराडे ####### गणेश नगर पपळगाव खांब नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7350681284

5638 न. नािशक संिगता रोिहदास बोरसे ####### प नो 32 छ पती िशवाजी नगर चंुचाळे 
िशवार द  नगर अंबड

टेल सग द नगर अंबड 9623989577

5639 न. नािशक संिगता अंबादास शपी ####### 212 उप  नगर अंबउ लक रोड 6 वी 
कीम समोर नािशक

कपडे िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9689989217

5640 न. नािशक संगीता िवजय सुयवंशी #######
एन 41 ही सी 2/15/12 सावता नगर 
अ टिवनायक चौक स त ृंगी मंदीर जवळ 
4 थी कीम िसडको

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9922159369

5641 न. नािशक संगीता अशोक भवर #######
7 यशोदा िनवास जी डी सावंत कॉलेज 
जवळ बाळकृ ण नगर पाथड  िशवार 
नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5642 न. नािशक संगीता रमेश च हाण ####### पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5643 न. नािशक संगीता बबन कडूसकर ####### काताळ वेढे अहमदनगर भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9552326457

5644 न. नािशक संजना अमर सग ####### लॅट नं 8 गौरव िस ी हौ सो गौरव शंकर 
हॉल मागे उ म नगर िसडको

खा पदाथ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8390873865

5645 न. नािशक संजय वसंत मुठेकर ####### आषाढ से टर ए डी 2 लॉट नं 12 िसडको फळ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9011696187
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5646 न. नािशक संजय साहेबराव बोरसे ####### एन 3 एल 60 िशवाजी चौक द दे चाळ जुने 
िसडको

फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5647 न. नािशक संजय िव ल पाटील ####### एन 41 जेए 3/1/3 महाल मी मंदीर जवळ 
सावता नगर िसडको

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9850639733

5648 न. नािशक संजय िदनकर खोसे
9837 
5965 
9234

एन 42/जे सी 1/10/1 स तशृगी चौक पवन 
नगर िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9850639656

5649 न. नािशक संजय उ म परदेशी
4777 
6180 
9495

घर ने 133 जी, पी, ओ ,रोड खडकाळी 
नािशक

कटलरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8087571950

5650 न. नािशक संजय रमेश गाडगे ####### एन 41 ही सी 2/13/5 4थी कीम 
क है या चौक सावता नगर

चाट भेळ भ ा संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9822746157

5651 न. नािशक संजय आनाजी ब छाव ####### एन 41 ही ए 2/3/1 बजरंग चौक सावता 
नगर िसउको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9822392625

5652 न. नािशक संजय रामचं गुळवे ####### लॉ नं 14 गट नं 70 द  नगर चंुचाळे 
िशवार अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9604085875

5653 न. नािशक संजय ध डू भोई एन 41 बी बी 2/15/2 पंडीत नगर 4 थी 
कीम िसडको

भेळभ ा संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9823055644

5654 न. नािशक संतोष पंुजा जाधव ####### अभय पाक पांडवलेणी पोलीस कॉटर 
गवळाणे िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9260587140

5655 न. नािशक संतोष रोिहतन बेरा ####### एन 4 के 22 शांती नगर जुने िसडको फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5656 न. नािशक संतोष जयराम पगारे ####### शांती नगर झोपडप ी ड गरबाबा चौक 
नवनाथ नगर नािशक

केशकतनालय पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9011707624

5657 न. नािशक संतोष बाबूराव रोकडे ####### 421/514/2 अंबड बस टॉप जवळ अंबड 
नािशक

सुकी मासळी अंबड गाव भाजी माकट 8796900291

5658 न. नािशक संतोष िशवाजी ि रसागर ####### रो हा नं 3 राधाकृ ण बी ऑपोिसट 6 कीम 
दौलत नगर नािशक

अंडा भुज  िव ी पाथड  फाटा अिभनंदन 
लॉ स

5659 न. नािशक संतोष काशीनाथ कोतकर #######
एन 52 एस एफ 3/32/1 भगवती चौक 
केटीएचएम कॉलेज समोर उ म नगर 
िसडको

युस िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7841058855

5660 न. नािशक संतोष शंकर चौथे
3534 
1684 
8826

एन 51/ एस एफ -4-19-6 सव वर चौक 
उ म नगर

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8390941533

5661 न. नािशक संतोष िनवृ ी गायधनी ####### तुळजाभवानी लोअर मील जवळ अंबड 
गाव नािशक

भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 8888930736

5662 न. नािशक संिदप बाळकृ ण गायकवाड ####### एन 42 ए बी 2/28/1 लोकमा य नगर पवन 
नगर िसडको

कटलरी िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

5663 न. नािशक संिदप शामराव िबडकर ####### कापसे चाळ अंबड लक रोड खालचे 
चंुचाळे चंुचाळे िशवार अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9881761103

5664 न. नािशक संिदप एकनाथ गोलेसर #######
एन 41 ए एफ 3/11/3 मोरवाडी राजिवहार 
हॉटेल शेजारी िवजय नगर िसडको

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8857041818
हॉटेल शेजारी िवजय नगर िसडको मागील बाजूस

5665 न. नािशक संिदप िशवाजी पाटील ####### रो हा नं 2 खडेलवाळ आर एच द  नगर 
चंुचाळे अंबउ नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 8887164269

5666 न. नािशक संपत देवराम खवने ####### एन 41 ही सी 2/16/14 सावता नगर भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

8605428960

5667 न. नािशक संपत मा ती नागरे ####### राधीका अपाट शॉप नं 8 वासन नगर 
पाथड  फाटा

फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5668 न. नािशक संपत आबा दातीर ####### हनुमान चौ   अंबड गाव नािशक भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 8805610725

5669 न. नािशक संपत कच पगळे #######
प नो 36 ग नो 68 कारगील चौक  सुिमत 
कंपनी मागे द  नगर अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9552151922

5670 न. नािशक संपत मा ती नागरे ####### राधीका अपाट शॉप नं 8 वासन नगर 
पाथड  फाटा नािशक

फळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8275507073

5671 न. नािशक सिचन द ा य घुगे ####### पवार िनवास कारगील चौक अंबड चहा टपरी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9527018391

5672 न. नािशक सिचन िदनकर वाणी ####### एन 42 जे बी 2/6/6 अ य चौक पवन नगर भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5673 न. नािशक सिचन पोपट महाले गु कृपा रो हा घर नं 12 अंबड लक रोड 
मािणक नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9823999603

5674 न. नािशक सितश सारंग खांडरे #######
एन 52 एस ई 4/28/7 िशवपुरी चौक 
अतुल डेअरी या बाजूला उ म नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9372498684

5675 न. नािशक सतीश बाळू शेलार ####### एन 532 ए एच 1/19/4 राजर न नगर 
िसडको

फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

9665148207

5676 न. नािशक सतोश लालुशेट लांडगे
4939 
4660 
9096

एन 53- ही जी-15-5 पाटील नगर िसडको 
नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9689479459

5677 न. नािशक स यभामा राम साद तारे ####### एन 41 ही बी 1/9/5 सावता नगर 
स त ृंगी मंदीर जवळ िसडको

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5678 न. नािशक सनी गो वद तपासे ####### म नं 98 अंबड लक रोड कामटवाडे भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9922624664

5679 न. नािशक सपना योगेश दंडग हाळ ####### एन 52 एस ई 3/7/3 उ म नगर िसडको भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9673402820

5680 न. नािशक सरला यातीष शेवाळे ####### भगवती चौक उ म नगर िसडको फळ िव ी पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

5681 न. नािशक सरला द ू मुसळे ####### रो हा नं 2 वध  सोसायटी दि णमुखी 
हनुमान मंदीर जवळ कामटवाडे

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर
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5682 न. नािशक सरला सुदाम गवारे ####### एन 41 ही सी 2/14/14 अ टिवनायक 
चौक सावता नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम मागील 
बाजूस

9923935092

5683 न. नािशक सरला द ा य मोरे
3696 
5461 
2446

एन 41 जे सी िड 1/19/13सावता नगर 
िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9421508275

5684 न. नािशक सरला दौलत खैरे ####### लॉ नं 23 स नं 70/1 द  नगर अंबड 
चंुचाळे िशवार

फुल िव ी द नगर अंबड 98502645563

5685 न. नािशक सरला िवजय लाड #######
मायको दवाखाना या बाजूला दडोरी रोड 
ग ली नं 2 घर नं 1125 वडारवाडी पंचवटी 
नािशक

भाजीपाला िव ी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9860691308

5686 न. नािशक सिरता हिर सोनवणे #######
लॉट नं 46 फालगुन कॉलनी जैन मंदीर 

जवळ राणा ताप चौक िसडको
भाजीपाला िव ी

पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

9767825916

5687 न. नािशक सरोज जोगे वर शाहू ####### लॉ नं 56 गट नं 61 अ माऊली चौक द  
नगर चंुचाळे िशवार अंबड

चायनीज पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9766641693

5688 न. नािशक सलीम सुपुडू खाटीक ####### मा ती संकुल सुिमत कंपनी मागे द  नगर 
चंुचाळे िशवार

िचकन िव ी द नगर अंबड 8625834551

5689 न. नािशक सिवता िवजय धुळेकर एन 53 एच एच 2/4/3 मोरवाडी िसडको फुलिव ी पवन नगर गणपती 
मंदीरालगत

8007691103

5690 न. नािशक सिवता िकसन कातकाडे ####### स नं 323/281 द मंदीर या बाजूला 
मोरवाडी गाव िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8408948141

5691 न. नािशक सिवता िदलीप गायकवाड #######
साई अमृत सोसा लॉट नं 285 गट नं 308 
ए 307 ब अंबड लक रोड 6 वी कीम 
िसउको

कटलरी
संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9767323017

5692 न. नािशक सिवता सोमनाथ मोगल ####### म नं 2 वै णवी पाक भा योदय रो हा 
अंबड लक रोड अंबड

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7350245264

5693 न. नािशक सिवता सतीश सोनपसारे ####### कृ ण कुज रो हा नं 6 गजानन मंदीर समोर 
शांत नगर पाथड  फाटा नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8412018259

5694 न. नािशक सिवश िवनायक नानकर एन 42 जे बी 3/20/6 रायगड चौक िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8421749066

5695 न. नािशक सिवश बळीराम मंगळवेढे ####### 469 इंिदरानगर गली नं 7 भटार रोड सुरत 
गुजरात

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

7840974678

5696 न. नािशक सागर चतामण साळंुके ####### साळंुके नगर गोदावरी पाक कामटवाडे 
िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5697 न. नािशक सागर नंदू सासे ####### हा नं 3695 भोई ग ली वीर सावरकर 
चौक कथडा नािशक

मासे पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

888883383

5698 न. नािशक सािदक साहेबाजी बागवान ####### एन 9 पी के 82 जुने िसडको नािशक फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9222021282

5699 न. नािशक सादीक शेनबाब खाटीक ####### एन 32 आर 2/78 हनुमान चौक िसडको क बडी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9665335528

5700 न. नािशक साहेबराव देवराम मोरे ####### बजरंगवाडी िव होळी नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर
िशवाजी चौक भाजी 5701 न. नािशक साहेबराव बाजीराव तारगे एन 32 एफ 22/11 राना ताप चौक िसडको िसजनल व तू िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9881622794

5702 न. नािशक साोमनाथ बाबूराव गोराडे 4670 नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7249720536

5703 न. नािशक सधुबाई ता याराव ठोके ####### डी 59 रमाबाई आंबेडकर नगर अंबड चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8485053156

5704 न. नािशक सधू िवजय जापती ####### 57/7 नीलकंठ रो हा चंुचाळे सातपूर 
अशोक नगर नािशक

फळ िव ी द नगर अंबड 818094573

5705 न. नािशक सधूबाई बाबूराव सरदार ####### एन 41 बी बी 1/12/1 पंडीत नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

8390930328

5706 न. नािशक सीता द ा सावंते ####### इंिदरा गांधी वसाहत नं 1 िसडको भाजीपाला िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5707 न. नािशक संुदरी ि जलाल भाटीया ####### एन 52 एस ई 3/12/3 उ म नगर िसडको 
नािशक

फळ िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9689664798

5708 न. नािशक सुकदेव कािशनाथ गोफणे
2382 
7402 
9449

एन 53-एस-एफ-5/7/6 एकता चौक उ म 
नगर िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9763421621

5709 न. नािशक सुखदेव शामराव पाटील ####### 50 गट नं 19 अंबड लक रोड आनंदा 
बेकरी जवळ सातपूर नािशक

पान टॉल िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8855855993

5710 न. नािशक सुगंधा अंबादास पगारे ####### पाथड  गाव पाथड  नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8055553825

5711 न. नािशक सुगंधाबाई नाना वाघचौरे ####### हा नं 179 मु पो सांजेगाव इगतपुरी मासे पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9922155157

5712 न. नािशक सुधाकर देजू पुजारी ####### एन 33 एल 68/2 स ा ी नगर िसडको भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 8975475360

5713 न. नािशक सुनंदा िवलास बोरसे ####### एन 52 एस एफ 2/13/3 एकता चौक 
गोकुळ पाक उ म नगर िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9637535960

5714 न. नािशक सुनंदा तुळशीराम जाधव ####### एन 42 जे बी 3/21/2 रायगड चौक पवन 
नगर िसडको

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9371243110

5715 न. नािशक सुनंदा परबत आरोटे ####### आगस खड मा ती मंदीर जवळ नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5716 न. नािशक सुनंदा अजुन सोनवणे
3217 
7932 
0440

घर नं 2 लाट नं 61 समथ रो. हॉ वामी 
समथनगर िसडको नािशक

िसजनल व तू िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

8237897736

5717 न. नािशक सुनंदा िदलीप र दाळे #######
एन 41 ही सी 2/16/5 4 थी कीम 
अ टिवनायक चौक सावता नगर िसउको

भाजीपाला िव ी
पेठे िव ालय ि मुत  
चौक

9767016954

5718 न. नािशक सुनंदा राज पाटील ####### एच नं 116/117 6 वी कीम समोर 
िसदधीिवनायक मंदीर समोर उप  नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9552278027
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5719 न. नािशक सुनंदा परबत आरोटे ####### मा ती मंदीरा जवळ आगस खड िस र 
नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7517917325

5720 न. नािशक सुिनता सुकदेव आहेर #######
पाथड  रोड पाथड  नांदरू रोड िहमालय 
बाबा आ म रोड नािशक

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5721 न. नािशक सुिनता मंजनाथ पटेल ####### साई श ती रो हा डी 2 िव ीकर भवन 
शांत नगर पाथड  फाटा

कटलरी िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9850448685

5722 न. नािशक सुिनता गजानन तेलगड #######
लॉट नं 30 स नं 38/2ए यमुना नगर आय 

टी आय या मागे शाहू नगर िसडको
भाजीपाला िव ी

ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9673167842

5723 न. नािशक सुिनता रोिहदास शदे संतोष हॉटेल जवळ पाथड  फाटा फळ िव ी अिभनंदन लॉ स पाथड  
फाटा

5724 न. नािशक सुिनता पांडूरंग शदे ####### आंबेडकर चौक राजवाडा समाज मंदीर 
समोर पाथड  िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9657365296

5725 न. नािशक सुिनता पोपट जंजाळ ####### 2261 भोसले वाडा मोदकेशवर मंिदर 
जवळ खैरे लेन आसराची वेस नािशक

कटलरी िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9096111218

5726 न. नािशक सुिनता द ू रोटे ####### एन 52 एस एफ 3/5/3 भगवती चौक 
उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

5727 न. नािशक सुिनल जनादन संगपाळ ####### 06 अनुिदप सोसा िमनाबाई शाळा 
कामटवाडे

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

8390524114

5728 न. नािशक सुिनल फिकरा चौधरी #######
हमाल माथडी लॉट द  मंदीर कृ णवाडी 
पा या या टाकी जवळ मनमाड

अगरब ी िव ी
पवन नगर गणपती मंिदर 
भती लगत

9822397941

5729 न. नािशक सुिनल सावता अिहरे ####### द  नगर अंबड राधे याम अपाट घर नं 3 
मा ती संकुल कारगील चौक नािशक

पानटपरी द नगर अंबड 9922123893

5730 न. नािशक सुिनल अशोक सातपुते ####### हा नं 2 615 गट नं 87 लॉ नं 11 
आंगणवाडी जवळ द  नगर अंबड

अंडाभुज द नगर अंबड 9766273858

5731 न. नािशक सुिनल साहेबराव धापसे ####### पी ओ 14 जी नं 60 माऊली चौक द  
नगर अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड

5732 न. नािशक सुबेदार सग एनयादव ####### एफ 31 मायको टल अंबड नािशक चायनीज द नगर अंबड 9130870357

5733 न. नािशक सुभाष धुळाराम राजपूत #######
एन 42 जे ए 1/3/7 मोती चौक तुळजा 
भवानी मंदीर जवळ सावता नगर िसडको

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9011650620

5734 न. नािशक सुभाष रायभान बांगरे ####### एच 407/03/23 भगत सग चौक काळे 
मळा िसडको

पाणीपुरी िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9527273268

5735 न. नािशक सुभाष गेणूजी पगार ####### जी 66 रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडप ी 
गरवारे अंबड नािशक

भेळ भ ा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

8551907934

5736 न. नािशक सुभाष िव ल फलपगारे ####### एन 41 बी बी 1/10/3 पंडीत नगर िसडको 
नािशक

भेळ भ ा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9970431127

5737 न. नािशक सुभाष बळीराम चौधरी ####### एन 41 जे ए 2/10/10 कालभैरव चौक 
सावता नगर िसडको

फळ िव ी ि मुत  चौक पैठे 
िव ालय

7385733470

5738 न. नािशक सुभाष अ पाराव ध गडे ####### लॉट नं 25 घर 73 िशवाजी चौक द  नगर 
अंबड नािशक

च पल बुट िरपेअ रग द नगर अंबड 9527713965738 न. नािशक सुभाष अ पाराव ध गडे #######
अंबड नािशक

च पल बुट िरपेअ रग द नगर अंबड 952771396

5739 न. नािशक सुमन गो वद शेजवळ ####### म ढे व ती पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5740 न. नािशक सुमन अशोक शेलार ####### मा ती संकुल तुळजा भवानी माग द  
नगर चंुचाळे अंबड

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9767017825

5741 न. नािशक सुमन तुकाराम मोरे ####### एन 41 बी बी 1/15 पंडीत नगर िसडको भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9960042033

5742 न. नािशक सुमन गो वद शेजवळ ####### म ढे व ती पाथड  गाव नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9850743971

5743 न. नािशक सुमनबाई बाळू सोनकांबळे ####### पाथड  गाव राजवाडा भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5744 न. नािशक सुमनबाई युवराज अिहरे #######
िवजय नगर नािवन आडगाव नाका पाटा 
जवळ संत जनादन वामी नगर नािशक 
पंचवटी

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5745 न. नािशक सुमनबाई अंकुश ड गरे ####### गरवारे कंपनी समोर गौतम नगर अंबड एम 
आय डी सी नािशक

भाजीपाला िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9527744179

5746 न. नािशक सुमनबाई पांडूरंग द दे ####### राजवाडा द दे चौक अंबड गाव नािशक भाजीपाला िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9021712362

5747 न. नािशक सुमनबाई िव ल फुलपगारे ####### एन 41 बी बी 1/10/3 पंडीत नगर िसडको शगदाणे फुटाणे िशवाजी चौक भाजी 
माकट

5748 न. नािशक सुरज यशवंत बडगुजर ####### एन 51 ए डी 2/29/11 महाकाली चौक 
आनंद नगर पवन नगर

खा पदाथ िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9922108910

5749 न. नािशक सुरज कुमार साह ####### कृ णा साह वाड नं 12 ाम इ ाहीमपुर 
सारन िबहार 841403

चहा ना टा िव ी अंबड गाव भाजी माकट 8421441094

5750 न. नािशक सुरेखा सुयकांत वाघ ####### 4थी कीम एन 44 पवन नगर िसउको नारळपाणी िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9420229651

5751 न. नािशक सुरेश पंिडत खैरनार ####### िनवृतती पाक रो हा नं 11 वावरे नगर 
कामटवाडे नािशक

कापड िव ी पवन नगर िमनी 
टेिडयम भतीलगत

9921843774

5752 न. नािशक सुरेश जग ाथ जापती #######
888/2/839/1/ए राजीव नगर कािनफनाथ 
नगर वीण दाबेली वाला नािशक िसडको

पाणीपुरी िव ी
िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9011643675

5753 न. नािशक सुरेश महादू येवले एन 53 ही एच 32/1 ीकृ ण चौक 
पाटील नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9423925429

5754 न. नािशक सुरेश रघुनाथ िनकुळे ####### 41 सातपूर अंबड लक रोड मा ती संकुल 
चंुचाळे िशवार नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9689287932

5755 न. नािशक सुरेश नामदेव चौधरी ####### एन 52 एस एफ 4-6-4 सव वर चौक 
महादेव मंदीर उ म नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623179043

5756 न. नािशक सुरै या गुलाब म सुरी ####### लॉट नं 127 हनुमान मंदीर जवळ 
महाल मी नगर अंबड नािशक

कटलरी िव ी अंबड गाव भाजी माकट 9423932844
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5757 न. नािशक सुिशला शंकर कालेकर ####### एन 52 एस ई 3/5/6 िशवपुरी चौक उ म 
नगर िसडको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9623291802

5758 न. नािशक सुिशलाबाई बबनराव भूते ####### एन 42 जे सी 4/11/2 रायगडचौक पवन 
नगर 4 थी कीम िसडको नािशक

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9765572120

5759 न. नािशक सुशीला दशरथ मातोरकर ####### 1608 सुखदेव नगर पाथड  गाव पाणीपुरी िव ी फाळके मारक कंपाऊंड 
लगत

9158485319

5760 न. नािशक सुषमा िवशाल गांगुड ####### 423/123 दाढेगाव रोड राजवाडा द मंदीर 
पाथड  गाव

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5761 न. नािशक सुहास राजाराम सहाने ####### महा मा गांधी रोड चैत य िव यालय जवळ 
ओतूर पुणे

कटलरी पवन नगर गणपती मंदीर 9970745657

5762 न. नािशक सोनबाई आनंदा गांगुड ####### आंबेडकर चौक राजवाडा जवळ समाज 
मंदीर पाथड  गाव नािशक

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8605719550

5763 न. नािशक सोनाली अशोक पाटील ####### एन 41 ही ए 2/12/1 सावता नगर िसडको 
नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

7263935445

5764 न. नािशक सोिनका अिन साद ####### लॉट नं 43 अंबड लक रोड द  नगर 
चंुचाळे िशवार अंबड नािशक

भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9762763023

5765 न. नािशक सोमनाथ अशोक शेजवळ #######
एन 31 एच 3/12/8 द  चौक िवजय नगर 
िसडको

भाजीपाला िव ी
पाथड  फाटा गामणे मळा 
ि डांगणा या भतीलगत

5766 न. नािशक सोमनाथ तुकाराम उगले ####### तुळशी रो हा नं 3 शांत नगर पाथड  फाटा 
अंबड

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

5767 न. नािशक नेहल अिनल ब े #######
07 िपतृभवन रो हा अनुराधा सोसा दडोरी 
रोउ आकाश पे ोल पंप समोर हस ळ 
नािशक

कापड िव ी
पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8308448086

5768 न. नािशक व नल रामदास वाघ #######
ग जािशष अपाट लॅट नं 6 कामटवाडे 
रोड सायखेडकर हॉ पटल मागे नािशक

भाजीपाला िव ी
ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

5769 न. नािशक हिरष िदलीप मोहड ####### पुरा खेल चौधर करजगाव अमरावती लाँ ी द नगर अंबड 8237188859

5770 न. नािशक हरी वामन सोनवणे ####### लॉ नं 46 फा गुन कॉलनी जैन मंदीर 
जवळ राना ताप चौक िसडको

भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

9271769484

5771 न. नािशक हसन मौला शेख ####### एन 1 64 हनुमान चौक जुने िसडको फळ िव ी िशवाजी चौक भाजी 
माकट

9860534549

5772 न. नािशक िहराबाई ावील वानखेडे ####### घर नं 2 गौरी रो हा शांत नगर अलकापुरी 
पाथड  फाटा

हूसळ िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

7743997174

5773 न. नािशक िहराबाई ध डीबा उगले ####### ला नं 27 गट नं 74 द  नगर अंबड 
नािशक

चहा िव ी पॉवर हाऊस अंबड एम 
आय डी सी

9881336182

5774 न. नािशक िहरालाल मोतीलाल कोकणी ####### मु पो मोगरानी नवापुर नंदरुबार महारा टे भाजीपाला िव ी द नगर अंबड 9112612985

5775 न. नािशक हेमंत रामनाथ दातीर ####### ी महादेपव कृपा रो हाऊस अंबड नािशक भाजीपाला िव ी पाथड  फाटा साई बाबा 
मंदीर समोर

8421220861

5776 न. नािशक हेमंत िहरालाल परदेशी 3 िशव योती सो पेठरोड गणपती मंदीरमागे 
मेहरधाम नािशक

भाजीपाला िव ी ि मुत  चौक पेठे शाळे 
समोर

9561162678

5777 न. नािशक हेमंत िवनायक मोरे ####### एन 41 ही बी 1/4/6 सावता नगर हनुमान 
चौक िसडको नगर

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

98817930125777 न. नािशक हेमंत िवनायक मोरे #######
चौक िसडको नगर

भाजीपाला िव ी
मागील बाजूस

9881793012

5778 न. नािशक हेमंत पोपटराव मुसळे एन 42 ए बी 2/3/8 लोकमा य नगर 
िसउको

भाजीपाला िव ी संभाजी टेिडयम या 
मागील बाजूस

9260629721

5779 सातपुर अंजना रमेश पंिडत घ.नं.288,मराठी शाळे जवळ, 
महादेववाडी,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822013451

5780 सातपुर अंजना रमेश राजवंशी िशवम टाकी जवळ,महादेववाडी,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8308175734

5781 सातपुर अंजना िव णु गांगुड २७२७ ८३७० २२४९ घर न ३७४ ांती चौक पराबुधा नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7719929489

5782 सातपुर अंजना हिर चं पांचाळ८९५१ ०४८० १६६२ घर नं २४/१, महादेववाडी, सातपूर, 
नािशक-४२२०१२.

भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

5783 सातपुर अंजनाबाई ज ग ाथ ितडके ६८८० ६१५५ १६३३ भंदरेु ग ली शनी चौक सातपूर अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850252566

5784 सातपुर अंबादास महादु पवार लोखंडे ग ली,वैदय वाडी,अगर 
टाकळी,गांधीनगर,नािशक

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921820045

5785 सातपुर अंबादास महाद ू धा क ९८५४ ८३५१ ०५२७ म नो-४, नारायण सो.सा, अशोकनगर 
सातपूर, नािशक

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7588194083

5786 सातपुर अंबादास मधुकर शदे ७७३९ १६४० ८३७४ जनता िव ालय,nmc  
न.९४,सातपूर,नािशक

जूस िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7721039831

5787 सातपुर अकबर नवाब  खािटक४४५३ ३३९६ ७८७९
होऊसनं.५ भीम शंकर सोस िवराट संकुल 
अंबड ४२२०१०

िचकेण
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9850400574

5788 सातपुर अिकल शकील खान .नं.14,संजीव नगर,सातपुर फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8087315042

5789 सातपुर अ म शौकत शेख .नं.10,जयेस पाक,अंबड लकरोड 
संिजवनगर,सातपुर

कपडे िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9657500587

5790 सातपुर अ दा नंदकुमार जाधव ८१९७ ५३९३ ८०९८ 
१०९५, मेनरोड, आंबेडकर पुत या समोर, 
वब बा नगर आंबेडकर चोक, नािशक, 

महारा .
भाजीपाला 

टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890642843

5791 सातपुर अ य िवलास टेकावडे कदम चाळ , िशवाजी नगर,वालधोणी , 
क याण

सनॅकस इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9272408805

5792 सातपुर अ य बापू भंदरेु ४३६३ ८३८६ ०५५५ भंदरेु ग ली शनी चौक सातपूर अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

चाट भांडार सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921892050

5793 सातपुर अचीत रामा गाडेकर .नं.5,अंबड लकरोड,जाणता राजा 
चौक,संजीवनगर

चहा िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9226463548

5794 सातपुर अजय अभय सग सग गौतमनगर, वारबाबानगर, सातपुर इतर आय टी आय मागील 
पिरसर

9921142900

5795 सातपुर अजय िदलीप मोराडे २३२१ ४०२८ ८८२५होऊस नं.३०५ मटन माकट जवळ सातपूर 
नािसक ४२२०१२

फळ िव ी अ नशमन भतीलगत 8600584891
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5796 सातपुर अजय संजय भंदरेु ४८९६ ५३९९ ४४८५ ११९ शनी चौक भंदरेु लेन सातपूर नािशक 
४२२००७

ना ता सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8605453800

5797 सातपुर अ ज य साहेबराव पगारे५५०८ २२७४ ४७४० 
म न ८३२, एम एच बी कॉलोनी, 

आंबेडकर माकट जवळ, सातपूर कॉलोनी, 
नािशक.

चपल
इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7387387817

5798 सातपुर अिजत किबर पजारी आझाद नगर, नगरदेवळा, पाचोरा, 
संगमे वर, जळगांव

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7709441782

5799 सातपुर अिजत िवजय कुमार ५८६७ ६८७७ ९१६८ तरवा थाना बाजरांज गया िबहार ८०५१२८ चादर / बेड शीत आय टी आय मागील 
पिरसर

8600343206

5800 सातपुर अ णा रामचं बकरे अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9271643994

5801 सातपुर अ णासाहेब भाऊसाहेब पाटील ९९५० २००० ४४१८ जाधव टो न िशप सातपूर नािशक ४२२०१२ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9371186192

5802 सातपुर अतुल हिरभाऊ कलाने िशवम टाकी जवळ,महादेववाडी,सातपुर चाट-भेळ सातपुर मटन माकट रोड 8805470563

5803 सातपुर अतुल भागवत गायकवाड ४२३१ २८७२ १३६३ लॉट नं.२५ आनंद िम  कॉलोनी 
िप पाराला जळगाव ४२५००१

फा टफूड अशोकनगर, भाजीमाकट 9130540464

5804 सातपुर अ कार कबीर पजारी .नं.4,जाधव संकुल,रेणुका माता मंिदर 
जवळ, िमकनगर

इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 7741844731

5805 सातपुर अनाजी खंडु गायकर .नं.124,रजत पाक, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9881047726

5806 सातपुर अनाजी शंकर कडाळे .नं.03,साई मंगल अपा . िशवाजी नगर 
,सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960275544

5807 सातपुर अिनता िव णु कािशद धम जी कॉलनी, िशवजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8605370076

5808 सातपुर अिनता राजु सािलयन घ.नं.15,एमएससीबी,ऑिफस 
जवळ, वारबाबानगर,सातपुर

सनॅकस टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9096344274

5809 सातपुर अिनता बाळासाहेब सोनावणे ६०७६ ०८३१ १३५३ महादेव वाडी मराठी शाळे मागे सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7840929231

5810 सातपुर अिनता अशोक गांगुड २८६० ०१२१ ५८८३ 
घर नं.५३९ वसंत मृती डॉ बाबासाहेद 
आंबेडकर चौक राजवाडा सातपूर 
४२२०१२

ना ता िव ी 
ह टर गॅसिकट 

कंपनीलगत
9225764904

5811 सातपुर अिनता भा कर िसरसाठ ७५७४ ४७०९ ९८०२आंबेडकर चौक बक रोड पपळगाव 
बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8888681764

5812 सातपुर अिनता राज  द दे ६४९० ५४६८ २४०३ ५ यमुना नगर ८ शाहू नगर जवळ नािशक 
४२२००८

च पल सो स आय टी आय मागील 
पिरसर

7720986559

5813 सातपुर अिनता राज  ली कर ९०७६ ३४७५ ९८८१५ िलली को ओप हौ सग सोसा मह मा 
नगर नािशक ४२००७

जूस सटर महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9922368559

5814 सातपुर अिनता बाळू सावंत २२६४ ६२१९ २६६२ संत गोरोबा काका मंिदर जवळ, मु/पो - 
िनफाड, नािशक

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9763329317

5815 सातपुर अिनता भा कर रणिपसे५०६४ ६४८६ ६८४८ शेवगल, घ संगावी, पानेवाडी, जालना, 
महारा -४३१२०४.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9767683369

माळी लोर िमल, िमकनगर,सातपूर, 5816 सातपुर अिनता भगवान मोरे ६११० ७८९८ ६५३८ माळी लोर िमल, िमकनगर,सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7219303440

5817 सातपुर अिनता रावसाहेब पानपाटील६३२८ ४९९६ ३२७१ नंिदन, जायखेडा, नािशक, महारा -
४२३३०३.

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9637997725

5818 सातपुर अिनताबाई मधुकर कांबळे महा मा गांधी चौक , सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

7057314583

5819 सातपुर अिनल िव ल पुराणे महाल मी चौक,महादेववाडी, सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975670609

5820 सातपुर अिनल केशव िशरसाठ .नं.379,एमएचबी कॉलनी , सातपुर 
कॉलनी,सातपुर

सनॅकस साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9890785112

5821 सातपुर अिनल ावण थोरात B27/28,सातपुर MIDCरोड,सातपुर फा ट फुड  िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

7304445210

5822 सातपुर अिनल रामभाऊ बोरसे .नं.2, मंगल रो.हा.राधाकृ ण नगर,सातपुर चहा िव ी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

5823 सातपुर अिनल मधुकर मेतकर ी साई िनवास,ए.185,पाटणकरबाबा देवी 
मंिदरामागे, .नगर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7774820527

5824 सातपुर अिनल वामन भंदरेु ३१११ ०५८१ ५८६२ ४१० शनी मंिदरासमोर सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9049049403

5825 सातपुर अिनल िहरामण मौले७०९४ ९१७२ २५१०मा ती मंिदर जवळ च हाटा सातपूर गाव 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9011969635

5826 सातपुर अनुसया िभमा आहेर िकमया संकुल, िमकनगर,सातपुर च पल/बुट िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8600188969

5827 सातपुर अनुसयाबाई लहानू आघाव४७२७ ००६० ९६९४ 
८०/१२ ब, घुगे चाळ, नवनाथ नगर पवार 
िमल जवळ, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट

5828 सातपुर अनुसयाबाई साहेबराव सांगळे ६६२५ २२६७ ५५८५ MHB कॉलोनी,सातपूर नािशक. भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7387817791

5829 सातपुर अ ापुण बाई सुखदेव सोनवणे ७०९४ ९०२२ ८५१७ 
लॉट नो ११६, गात नो १९७, एकिवरा 

चोक, गंगासागर नगर, ािम नगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7219303440

5830 सातपुर अ पा िनवृ ी देशमुख .नं.58, ुवनगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9011834511

5831 सातपुर अफसाना राजू शेख२४०२ २२१९ ९५५८ पुरी, पुरी, नािशक, महारा -४२३१०१. भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9623083269

5832 सातपुर अ दलु अहमद अ सारी .नं.8,संजीवनगर,महादेव मंिदर, सातपुर फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8055395260

5833 सातपुर अ दलु वािहद मोह मद जमा शहा ४६२९ ६४८२ ५४३६ 
लॉट नं २१ , सातपूर अंबड लक रोड , 

चंुचाळे िशवार , अंबड , नािशक , महारा  
४२२ ०१०

िचकन 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9860756187
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5834 सातपुर अमका िबरबल जय वाल ३८७३ ८३९८ ७२९२ ल ढे ग ली वारबाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7058199710

5835 सातपुर अमजद कुडूस खान .नं.400,महादेव वाडी , सातपुर इतर गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9766268890

5836 सातपुर अमरावती रामबरण पाल गंगापुर रोड,बजरंग नगर, आनंदव ली चहा िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9730864796

5837 सातपुर अिमत अशोक पानपािटल 2074,म.हौ.कॉलनी,समतानगर,सातपुर फा ट फुड  िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

8177817766

5838 सातपुर अिमत सुदाम खैरनार ६१३४ ९४९५ ७१३५ 
लॉट नं.३१ सव नं.१२६/1ब ी गणेश 

कृ ण मंिदर जवळ िशवाजी नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

ना ता िव ी 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888859172

5839 सातपुर अिमत मा ती पाटील२९०४ ०६०२ ३५७७ घर नं १५४३, एम एचं बी कॉलोनी, 
िशवनेरी चौक, सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 8983483643

5840 सातपुर अमीन रशीद शैख ६०७३ ५०२२ २४६१ वर बाबा नगर ध मा चौक सातपूर 
नािशक ४२२०१२

चहा ना ता आय टी आय मागील 
पिरसर

7774855770

5841 सातपुर अमृत नारायण पािटल मानभाव ीकृ ण मंिदर , िशवाजीनगर सनॅकस छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8390056824

5842 सातपुर अमृता भरत सावंत ७१७२ ४२७० ०३३०१०७७ महारा  हौ सग कॉलोनी अशोक 
नगर सातपूर नािशक ४२२००७

चहा ना ता टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9923793770

5843 सातपुर अमोल बबनराव सांगळे अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8237109010

5844 सातपुर अमोल बाबासाहब आरणे४६२९ ०६४५ ४६५८

वसंत पाक बंगला नं.११ सव नं.४८५/१८  
लॉट नं.३  बक रोड हॉटेल गु कृपा 

समोर सातपूर पपळ गाव बहुला नािशक 
४२२०१२

भंगार िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822783635

5845 सातपुर अमोल िदलीप सावंत ६९८६ ५१४८ ०४०६ १०७७ महारा  हौ सग कॉलोनी अशोक 
नगर सातपूर नािशक ४२२००७

अंडाभुज  इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9665292832

5846 सातपुर अमोल जयराम माने ३१४० ९९३६ १६५५ 
१३९८ अमोल िनवास कॉलेज रोड  
नवनाथ चौक कामगार नगर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9881329171

5847 सातपुर अमोल मा ती कडाळे५०१४ १३८५ ३०१८ कोळगाव, वचूर, नािशक, महारा - 
४२२३०५.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7387118747

5848 सातपुर अयासो ीन शािफ ीन खािटक .नं.1470,इंिदरा गांधी शाळे जवळ , 
िशवाजीनगर

इतर छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9420110569

5849 सातपुर अर वद हिरभाऊ पगळे
ीकृ णरोहा.,पवार संकुल, .नं.4,िव वास 

नगर,अशोकनगर
इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9272540811

5850 सातपुर अर वद िमठुराम जापती .नं.230,जाधव संकुल,चुचांळे , सातपुर सनॅकस गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9975574765

5851 सातपुर अर वद उखाजी सोनवणे संगम चौक, वारबाबानगर, सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

5852 सातपुर अर वद संजय भा दरेु ७०४५ ३९४४ ५२७२ 
तत  नं.२ पंुडिलक शो पग सटर ी हंस 

चौक मा ती मंिदर समोर सातपूर गाव ना ता 
सातपुर मटन माकट 

80559661115852 सातपुर अर वद संजय भा दरेु ७०४५ ३९४४ ५२७२ चौक मा ती मंिदर समोर सातपूर गाव 
नािशक ४२२००७

ना ता 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8055966111

5853 सातपुर अरीफ खान इदरीश .नं.14,संजीव नगर,सातपुर युस िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9156472801

5854 सातपुर अ ण पंुडिलक भंदरेु 212,भंदरेु वाडा, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890894971

5855 सातपुर अ ण मोगल पानपािटल िवनायक संकुल, .नं.51, ंबकरोड ,खोडे 
पाक, सातपुर

चायिनज िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9881740985

5856 सातपुर अ ण संपत खैरे .नं.810,म.हौ.कॉलनी , सातपुर फुल िव ी मा ती मंदीराशेजारी 
सातपुरगांव

9226323007

5857 सातपुर अ ण मनोहर जाधव 625,राजेश िकराणा जवळ,महादेववाडी, 
सातपुर

पान बीडी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8087828182

5858 सातपुर अ ण दगडू हावी ८८४१ ४४६२ ६६८५ 
िनगळ ग ली िनगळ पंच कायलय जवळ 
िशवाजी चौक सातपूर नािशक ४२२००७

सलून 
छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8698286369

5859 सातपुर अ ण कारभारी बंदावणे ८१२८ ८१०७ १९२४सातपूर बंदावणे लेन सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9096900157

5860 सातपुर अ ण पंुडिलक भंदरेु ६२२२ ८४८४ ४०४३ २१२ , भंदरेु वाडा , सातपूर , नािशक , 
महारा  ४२२ १०२

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890844971

5861 सातपुर अ ण नारायण बोडके५८२५ ०३१९ ९९२९ पपळगाव बहुला, बक रोड, वीर 
सावरकर चौक, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9921747262

5862 सातपुर अचना दौलत गोतारणे ५३७८ ८३१३ २८८७ शनी चौक कोळीवाडा सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

5863 सातपुर अचना नवनाथ काकड५१६६ ३१४५ २४१६ फ नं ६, ी गणेश िव व आ त, शदे मला, 
अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9028555544

5864 सातपुर अचना ाने वर खानकरी८०६७ ४६०७ ९२२६ 
एन ४१, जे- ३/८/१५, चौथी कीम, 
सावतानगर, िसडको, ि मूत  चौक, 
नािशक.

भाजीपाला
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9145730048

5865 सातपुर अजुन हसु सोनवने .नं.1,महादेव मंिदर , िमकनगर,सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9049723351

5866 सातपुर अजुन रामचं आिहरे घ.नं.340,रोिहदास चौक, बु नगर,सातपुर गटई ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9921223169

5867 सातपुर अलका रमेश घोडके घ.नं.748,बंदावणे ग ली, िशवाजी चौक, 
सातप

सुकी मासळी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8793489898

5868 सातपुर अलका मुकेश डांगरे घ.नं.3056,चौक मंडई , वडाळारोड, 
नािशक

म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975785972

5869 सातपुर अलका वा मक जेजुरकर द मंिदर रोड,मोठी होळी , गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9890202234
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5870 सातपुर अलका िव णू कडले ८५८६ ४७३१ ४७७७ मु.पाचोरे वाणी ता. िनफाड नािशक 
४२२००९

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7756850272

5871 सातपुर अलका बाळू घाटोळ ५५६९ ५८४८ १४०१ गोर नाथ रोड घाटोळ मला सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9503968770

5872 सातपुर अलका द ू बोडके ४८६३ २७२१ ९७०० म नं.१५९१ महारा  हौ सग कॉलोनी 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7249006660

5873 सातपुर अलका द ू िबराढे ६४२६ २२१९ ५०२० कांबळे वाडी वर बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

फळ िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9407194206

5874 सातपुर अलका पंुडिलक िनगळ २६८१ ८१२९ ९२१९ घर नं.३५३ िनगळ ग ली भंदरेु वाडा समोर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970037600

5875 सातपुर अलका ब तीराम कथार६१६२ ४०५९ ३४७७ वष  िनवास, घुगे ग ली, बक रोड, 
पपळगाव बहुला, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9767517318

5876 सातपुर अलकाबाई िशवदास खैरनार ६१६१ ९०६२ ८९२३ म नो १५, ऋतुराज िब डग, 
िमकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट

5877 सातपुर अ क चं हास गज स.नं.192/1,तुळजाभवानी मंिदर, 
िशवाजीनगर

चहा िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9881799035

5878 सातपुर अ ताफ इलाही खािटक ६०७७ २८३१ ३१९६
म नं.९ गजानन रो होऊस राधाकृ ण नगर 

अशोक नागार सातपूर नािशक ४२२०१२
िचकन 

गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9850629366

5879 सातपुर अ ताफखान मु वारखान पठाण 3/4,मोरया सो.,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर

इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9217773134

5880 सातपुर अ लाउ ीन बनेिमया मिनयार 489,गोदावरीनगर, गंगापुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921781495

5881 सातपुर अिवनाश शंकर ताजने .नं.287,हनुमान मंिदरा जवळ,अशोकनगर इतर िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9970642007

5882 सातपुर अशपाक रशीद शेख 443, महादेववाडी,सातपुर कटलरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890558592

5883 सातपुर अशा हनुमंत थोरात ४२१९ ८०९६ २७१६होऊस n.५०१ मा ती मंिदर जवळ 
आनंदव ली नािशक ४२२०१३

ना ता आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9764304730

5884 सातपुर अशोक कािशनाथ ाने लाल बहादरु शा ी चौक,पा या या 
टाकीजवळ,अशोकनगर

इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9225571231

5885 सातपुर अशोक ध डीराम कोरडे िशवाजीनगर, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9168504231

5886 सातपुर अशोक रामदास चौधरी उफाडे िपठ िगरणी, िशवाजीनगर,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9890064340

5887 सातपुर अशोक सुयभान ठेलारी िगरजाई रो हा.अिह याबाई चौक, 
िशवाजीनगर

पान बीडी िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8421215228

5888 सातपुर अशोक वामन को हे िशवश ती चौक, िसडको, नािशक चहा िव ी 
कै.गो देशपांडे 
उदयानलगत, 
महा मानगर

9730155416

5889 सातपुर अशोक यादवराव जाधव वेता अपा. .नं.1, वामी क ा 
जवळ, िमकनगर, सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8855918834

सातपुर मटन माकट 5890 सातपुर अशोक दशरथ िशवदे महाल मी चौक, महादेवनगर,सातपुर चने-फुटाणे सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922362023

5891 सातपुर अशोक राज साव जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8149062439

5892 सातपुर अशोक द ा य सूयवंशी २९२० ५३०३ २२११ 
म n.२३४ एम ए च बी कॉलोनी मायको 

कंपनी जवळ सातपूर कॉलोनी नािशक 
४२२०१२

चहा टपरी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9763278079

5893 सातपुर अशोक िकसान को हे ८१०८ ५४४९ १९६५ पो ट.वराडसीम कु तया भुसावळ जळगाव 
४२५३११

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9049116438

5894 सातपुर अशोक धन सग देवरे ७८७१ ३५१३ ३७८२ वरची ग ली , अ ताने , नािशक महारा  
४२३ २०५

कांदा / बटाटा गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9689823983

5895 सातपुर अशोक सखाराम साळवे ८०५२ ३६१४ ४५८०
P.No.८२, घर No.१९२, अिह याबाई 
होळकर चौक, िशवाजीनगर, नािशक 
महारा -४२२२२२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9011652557

5896 सातपुर अशोक कुमार याम सरोज ६१८० ०७६५ ९३९३ 
घर नं २३ रमाबाई आंबेडकर नगर टाटा 
इंिडकॉम ऑफ मागे अंबड नािशक 
४२२०१०

भाजी पाला
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8956112421

5897 सातपुर अ पाक ह न खािटक ८८३६ ०५५२ ५६३८ घर न.१८३१ब /४४६,पाथ  रो 
हौसे,िव व नगर,सातपूर,नािशक

िचकन शोप अशोकनगर, भाजीमाकट 89605454025

5898 सातपुर असलम इ लाम खान७६४२ ८४१३ ०२२३ िनगळ ग ली, सातपूर गाव, अशोकनगर, 
नािशक.

कटलरी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9028231535

5899 सातपुर अिसफ इ ािहम खािटक िव वधारा रा हो.नं.3, िमकनगर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7841909887

5900 सातपुर अ मा मोह मद सािदक मु ला ७७८८ ०१५१ ०८११
म नं.१०४१ समाज मंिदरा जवळ एम ए  

च बी कॉलोनी सातपूर नािशक ४२२०१२
च पल बूट िव ी 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9175482676

5901 सातपुर अ लम गफार खािटक ७३५० ५८७० २०३१ 
गजानन रो. होऊस लॉट नं.३/४ सव 
नं.३१/ब म नं. १० राधाकृ ण नगर 
अशोक नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

मटन शॉप 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9922209236

5902 सातपुर आंतराम लहानू धुळे ४०८६ ७६२४ ५८५२ गंगावाह गंगापूर नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7758997708

5903 सातपुर आकाश बबन भंदरेु ६५९२ २९८८ ४०८७ शनी चौक सातपूर नािशक ४२२००७ अंडारोल सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9637363591

5904 सातपुर आ णा िशवमण आिहरे दगडी िब.जवळ,िशवाजीनगर सनॅकस छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7030752125

5905 सातपुर आ माराम बालकदास बैरागी 4, कांचना अपा.,संभाजी नगर , 
अशोकनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8624016550
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5906 सातपुर आ माराम पंिडत दाते २३०४ ८३७२ ८१४२ 
म नं.४२ गंगाजल सोसायटीजाधव  

संकुल अंबड लक रोड सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011645240

5907 सातपुर आनंद खंडू सूयवंशी ७९१६ ९५३९ ०७९३ स तशंृगी चौक महादेव नगर सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8888211331

5908 सातपुर आनंदा देवचंद शदे द मंिदर रोड , वा याय क ा जवळ , 
िशवाजीनगर

चहा िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

880605569

5909 सातपुर आयशा इ बाल खान ८५८६ ०२०० ७३६७ 
लॉट नं २४ , सातपूर अंबड लक रोड , 

चंुचाळे िशवार , अंबड , नािशक , महारा  
४२२ ०१०

भाजीपाला 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9175609770

5910 सातपुर आिरक चौकल जॉन ८७४४ ८८४१ ४६८० 
गंगापूर रोड , तालुका पोलीस टेशन समोर 
, म हारखान झोपडप ी , नािशक , 
महारा  ४२२००२

अंडा / िचकन रोल 
सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

9975500017

5911 सातपुर आशा आबा मराठे घ.नं.1252, सातपुर कॉलनी, सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9637560278

5912 सातपुर आशा रामचं  कांबळे ९९५० २१६९ ००१४ महादेव वाडी सेवा ऑटो मोबाईल जवळ 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

880602282

5913 सातपुर आशाबाई गुलाब गोटे .नं.666, अ पाली चौक, 
बु नगर,सातपुर

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9767807743

5914 सातपुर आशाबाई ीपती घुगे माळत डी, पो. पांगरी बु ता.मळा िज. 
जालना,

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7709632316

5915 सातपुर आशाबाई संजय सोनेवाने६२०४ ६८४० ८९५८ 
घर नं.७९८ हाडा अंबड लक रोड सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9822591291

5916 सातपुर आिशष शामराव काळे ४२८८ ९५७१ ४१३३ घर नं.१०२/०९८१ आंबेडकर चौक 
राजवाडा सातपूर नािशक ४२२००७

अंडाभुज  ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9011864003

5917 सातपुर इंिदराबाई कािशनाथ भदरगे मराठी शाळे जवळ,महादेव वाडी, सातपुर म छी िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8605692440

5918 सातपुर इंदबुाई तुळशीराम लोखंडे 360, वारबाबानगर, हनुमानचौक, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881356335

5919 सातपुर इंदबुाई ंबक लुटे घ.नं.31, दादोबारोड, नासडीनदी जवळ, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8805998546

5920 सातपुर इंदबुाई सुरेश शेळके महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9604442132

5921 सातपुर इंदबुाई िव वनाथ गायकवाड महादेव नगर,अंिबका वट जवळ, सातपुर इतर टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9850591720

5922 सातपुर इंदबुाई ब सी वा हाले ४८८८ ५८८२ ३२१९ घर नं.५८३ समथ चौक सातपूर बु  
नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9595898059

5923 सातपुर इंदबुाई अिभमान वा हाले ५७६० ६५४३ ५०८५ म ह  कंपनी समोर बु  नगर स ाट चौक 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8669117086

5924 सातपुर इंदबुाई रघुनाथ का का े ४५७९ ०८१६ ३६३५ घर न.४००, मओले पे ोल पंप 
समोर,महादेवनगर,सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890100073

लॉट नं ३०, गो वद कृ ण आ त, भाजी सातपुर मटन माकट 5925 सातपुर इंदबुाई िदलीप देमगर५८५७ ३३४५ ६०९६ लॉट नं ३०, गो वद कृ ण आ त, भाजी 
माकट, िशवाजी नगर, नािशक.

हळद सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9049787782

5926 सातपुर इंदबुाई बाळू घ गडे५९२६ ९९१२ २९४६ २८७, कोळी वाडा, बक रोड, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9970431245

5927 सातपुर इं ा इं जीत गौतम 172/764,अंबड लकरोड, आझाद नगर, 
सातपुर

भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8446594342

5928 सातपुर इंि स इ ािहम खािटक .नं.3,िव वाधारा रो हाऊस,कडलग 
िगरणी, िमकनगर

मटन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9921507780

5929 सातपुर इजाज एकबाल शेख 3413,काझीपुरा कोट,जुने नािशक. कपडे िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9545392786

5930 सातपुर इ ान अ दलु र ज़क़  शैख९१९६ १९११ ०१४३ जगताप वाडी वार बाबा नगर मराठी 
शाळेसमोर सातपूर नािशक ४२२०१२

िचकन आय टी आय मागील 
पिरसर

8055182345

5931 सातपुर इसा कािदर शेख६१२९ ६८९८ ६९०४ २८९, देवी मंिदर, महारा  हौ सग 
कॉलोनी, सातपूर कॉलोनी, नािशक.

ना ता िव ी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9764417861

5932 सातपुर इ ाइल गुलामोि दन खािटक इंिदरा गांधी शाळे जवळ , िशवाजीनगर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9657568178

5933 सातपुर इ मेल िब म ला  कुरेशी ९७२९ २५४४ ७३२४ महादेव वाडी , एम आय डी सी , सातपूर 
नािशक , महारा  ४२२ ००७

फळिव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9689647800

5934 सातपुर इ मैल रशीद शैख ८७७९ ५३१४ ३९०४ ध म चौक वर बाबा नगर सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

कटलरी आय टी आय मागील 
पिरसर

5935 सातपुर ईसरावतीदेवी धमराज भारती .नं.20,सु भात वसाहत, संिजवनगर, 
सातपुर

चहा िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8983592572

5936 सातपुर उ वला मोहन पवार२३९४ ९६२६ ०१३८ १०, बी वग, चाण यपुरी हस ळ, 
नािशक.

कटलरी गंगापुर गांव भाजी माकट

5937 सातपुर उ म लहानु मांडे मु.पो.बेलगांव ढगा,ि बंके वर, नािशक भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9226024567

5938 सातपुर उ म बुधा धुळे ७४४५ ६३१५ ७८२९ गंगावारे Ycm ओपेन युिन ह सटी नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7767015380

5939 सातपुर उ म द ू शदे ७८५८ ७६७७ ०८१३आनंदवली गंगापूर रोड सुहास मेिडकल 
समोर आनंदवली नािशक ४२२०१३

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8975368554

5940 सातपुर उ म सुखदेव ितवडे६०३७ ७७३८ ८१०३ बक रोड, राजवाड, पपळगाव बहुला, 
नािशक, महारा -४२२०१२.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8208847088

5941 सातपुर उमेश नंदराम भावसार घ.नं.1862,आनंद छाया, सातपुर कॉलनी, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7387691681

5942 सातपुर उमेश उप िम ा संगम चौक, वारबाबानगर, सातपुर कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8600583171

5943 सातपुर उमेश रघुनाथ देसले २४८० ०५२३ ४३८९२६४ गंगापूर रोड बजरंग नगर 
आनंदव ली नािशक ४२२०१३

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9970573150
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

5944 सातपुर उमेश कुमार पाल २५१५ ५५५२ ३६१२ म नं.७ बालाजी रो होऊस िमक नगर 
नािशक ४२२०१२

फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7219810110

5945 सातपुर उ हास राव माधवराव गायकवाड२९०३ २२३३ १७६७ 
गंगापूर रोड, लहानगे चाळ, 
कोळीवाडा,मा ती मंिदर, आनंदवली, 
सातपूर, नािशक, महारा .

पानटपरी
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9881451093

5946 सातपुर उषा देिवदास ितनगोटे .नं.347,महादेववाडी,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8605834923

5947 सातपुर उषाबाई रमेश वाघ९७४९ ७८९० ३०५२ रो हाउस नं १, अनुरणी पाक, िव वास 
नगर, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

फळ अशोकनगर, भाजीमाकट 9172707828

5948 सातपुर उषाबाई बक आ हाड५६४६ ६२४९ ४९४० जामगाव, िस र, नािशक-४२२१०३. भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960618475

5949 सातपुर ऊमदेव अ णाजी पवार घ.नं.1496,िस े वर चौक,सातपुर 
कॉलनी, सातपुर

मसाला िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9561200740

5950 सातपुर ऊमेश पंिडत बाबर २०२५ ९०४२ १४८८ 
च ैई हौ सग सोसायटी ंबक रोड गणपती 
मंिदर जवळ जाधव संकुल सातपूर नािशक 
४२२०१२

कटलरी
महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9850151493

5951 सातपुर एकनाथ गोपाळ येवले .नं.13,पदम सो. िशवाजी नगर, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8975267759

5952 सातपुर एकनाथ परशराम घाटोळ ३६०४ ९७७८  १९२६ घर न.१०२,घाटोळ मळा,सातपूर,नािशक भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805360676

5953 सातपुर ओम काश रामजी कनोिजया लो ी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

7756850585

5954 सातपुर कचराबाई संतु भरीत
हाडा कॉलनी, बु िवहार जवळ,चुचांळे, 

सातपुर
भाजीपाला 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

5955 सातपुर कने ा सुदाम राजिगरे८३७८ ६८९६ ३०४१ म नं १८३४, म ह बी कॉलोनी, सातपूर 
कॉलोनी, नािशक.

ना ता िव ी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9850209409

5956 सातपुर क हैया रा जात लाल पासी ५९४१ ७७३२ ९७६७ ध म चौक वर बाबा नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

चहा ना ता आय टी आय मागील 
पिरसर

9648988234

5957 सातपुर कपुरचंद दयाराम पाल िवधाते ग ली , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7276163217

5958 सातपुर कमल बापु आहेर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया जवळ, 
राजवाडा,सातपुर

इतर ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

8856857378

5959 सातपुर कमल संपत ढगे पांडुरंग िनवास जवळ,राजीव गांधी 
नगर,गंगापुर गांव

भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9158772523

5960 सातपुर कमल िनवृती पुराने ८४२७ ००८६ ४२४९ घर न २१६ कोळी वाडा शनी चौक सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960173835

5961 सातपुर कमल सोमनाथ भंदरेु ८०९० २६४९ ६६९३७१८, भंदरेु मला, शेरी रोड, नदी जवळ, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850919065

5962 सातपुर कमल पांडुरंग चौधरी७७३७ १९४१ ५३०९ माउली अप, कृ णा मंिदर जवळ, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

िसजनल काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7038137797

5963 सातपुर कमलाबाई मुकंुदा शगाडे घ.नं. जेपी नगर,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

5963 सातपुर कमलाबाई मुकंुदा शगाडे घ.नं. जेपी नगर,सातपुर फळ िव ी 
मंडई

5964 सातपुर कमलाबाई कािशनाथ बदाडे ५४३३ ३६५० ७१३५भोसला कॉलेज संत कबीर नगर नािशक 
४२२००५

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7741877188

5965 सातपुर कमलेश ि जनंदन यादव .नं.02,भैरव श त आप.अशोकनगर, 
सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8806645452

5966 सातपुर कमलेश पांडुरंग चौधरी २४९४ ३८१७ ०००६ 
घार नं.५१५ महाल मी चौक स तशंृगी 
मंिदर शेजारी महादेवनगर सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

चहा िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9552240022

5967 सातपुर कमलेश गौतम जाधव ५०८८ ८६३९ ९१२६वर बाबा नगर संगम चौक सातपूर 
नािशक ४२२००७

चहा ना ता ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9075249737

5968 सातपुर कमाल रामदास घाटोळ सातपूर बंदावणे मला सातपूर माले व ती 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9604847465

5969 सातपुर कमाल तुकाराम सानप ९५६० ३९७४ ०८८८ 
म नं.९०७ एम एच बी कॉलोनी वाटर 

टाकी जवळ संतोषी माता चौक सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9730510619

5970 सातपुर कयाम गुलाम रसुल 561,एमएचबी कॉलनी, सातपुर कपडे िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7757924308

5971 सातपुर कलाबाई शांताराम पािटल बांविद,िडपी जवळ,अशोकनगर,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

5972 सातपुर कलाबाई नागुराव तीनगोते३३५३ ६८६५ ३८८०
२५१, बक रोड म ह  सकल महादेव 
नगर सातपूर  पपळ गाव बहुला नािसक 
४२२०१२

फळिव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9604089048

5973 सातपुर कलाबाई तुकाराम वाघ ४२२९ ५०६४ ८२४२  महादेव वाडी मराठी शाळेमागे सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8805130070

5974 सातपुर कलावती गंगाधर आहेर वडजे ग ली दडोरी रोड, हस ळ भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9421212441

5975 सातपुर क पना बाळकृ ण खोडे ८०८५ ७३२८ ८४७३ 
म नं.३ खोडे पाक नेअर महादेव मंिदर 

वामी जनादन नगर सातपूर कॉलोनी 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8806055161

5976 सातपुर क पना िवकास लहानगे ३४४४ २०६८ ५०८९घर नं४३९ कोळीवाडा शनी चौक सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8605430137

5977 सातपुर क पना पांडुरंग घोडके ६५५८ ५९७८ ९१९४ 
िशवाजी महाराज पुत या समोर, िशवाजी 
चोक सातपूर गाव,अशोकनगर, सातपूर, 
नािशक, महारा .

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8390584966

5978 सातपुर कळू गंगाराम शदे ३०५३ ९०७४ ००४६ महाल मी चौक महादेव वाडी सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657686325

5979 सातपुर कळू खंडू गु बडे ९५०४ ६८८६ ०४६७ फुनसाची ग ली पेठ नािशक ४२२२०८ भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9561137768
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5980 सातपुर किवता सोमनाथ मोरे िशवाजी चौक, कोळीवाडा, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9028561855

5981 सातपुर किवता िवकास अिहरे ३३१५ ४९८८ ०४३५
नं१२१/१ लॉट नं.५४ म नं.३ िजजामाता 
कॉलोनी तुळजाभवानी मंिदर जवळ 
िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9921787017

5982 सातपुर किवता बापू ठोके २९४० ८५९१ ०८०२ 
म ह  कंपनी समोर बु  नगर संत 
रोिहदास चौक सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजीपाला /फळिव ी 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7249343984

5983 सातपुर किवता िम लद भालेराव ६७८५ १२९२ २७३९ 
घर नं. ४३१/१., मौले पे ोल पंप समोर, 
महादेव वाडी, सातपूर, नािशक, महारा -
४२२०१२

चहा िव ी अ नशमन भतीलगत 9960731224

5984 सातपुर किवता राजू फड ९३७० ८०६९ ४९४१
N-३१/G-६/१३, गोपाल ि णा चौक, 
भुजबळ फाम जवळ, नािशक, महारा -
४२२००७

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8805356842

5985 सातपुर क तुरबाई हिरभाऊ मोरे ४३६८ ८५३४ ०६६५ ५६८ म ह  कंपनी समोर बु  नगर 
स ाट चौक सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8007359712

5986 सातपुर क तुराबाई चतामण वाडेकर िशवशंकर अपा. 6, मनोहर चौक, 
िमकनगर

चाट-भेळ टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9028969377

5987 सातपुर कांताबाई अशोक च हाण .नं.468,िवनायक संकुल,सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9657568908

5988 सातपुर कांताबाई दादाराव गारद ५८५६ ६४३६ १५४६ कांबळे वाडी वरबाबा नगर अशोकनगर 
सातपूर नािशक.

भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

7767981837

5989 सातपुर कांितलाल घन याम पुणेकर आनंदछाया िब ड ग, म.हौ.कॉलनी,सातपुर फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

5990 सातपुर कारभारी आबाजी सोनावणे ४०११ ०८१० १८५० न/४२  शुभाश चं  बोस गाडन सावता 
नगर िसडको नािशक ४२२००८

सो स िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9763338335

5991 सातपुर काळू गंगाराम गांगुड ५०२६ ९९५९ ५४३७ वर बाबा नगर िस ाथ चौक सकाळ ेस 
मागे सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

7038373814

5992 सातपुर काळू हरी पवार ८०९२ ६३४० ९४१४ भोसला िमिलटरी, संत कबीर नगर, 
नािशक.

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9768473418

5993 सातपुर िकरण एकनाथ िनगळ ३६१७ ८०५७ ३१८४ 
घर नं१०८/२ ए बी बी कंपनी मागे सोमे वर 
कॉलोनी िशवाजी नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9595968587

5994 सातपुर िकरण हाद पगारे ४१४५ ६५४० ८०६९ घर नं.२८५ अंिबका वी स मागे महादेव 
वाडी सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9421562475

5995 सातपुर िकरण कािशनाथ शादलु ९७३५ ८३०५ ९४०२ म नं.२ रािधक अपाटमट सातपूर 
कॉलोनी अशोक नगर सातपूर ४२२०१२

चायनीज टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9860386969

5996 सातपुर िकरण संतोष काळे ४४५१ ३६४६ ९७८१ 
बाबासाहेब आंबेडकर चौक नेअर वसंत 

ीतू राजवाडा सातपूर नािशक ४२२०१२
फा टफूड 

ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9860419023

5997 सातपुर िकरण ाने वर काठे ९२५४ ४३१८ ५४५२ ४०७ शनी चौक सातपूर नािशक ४२२०१२ भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8484874617

िशवनेरी िब डग जवळ िनगळ ग ली सातपुर मटन माकट 5998 सातपुर िकरण मोहन िनगळ ४७१३ ३२१७ १७३३ िशवनेरी िब डग जवळ िनगळ ग ली 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922212608

5999 सातपुर िकरण गौतम मोकळ ८६२५ ९००३ ०३८२हनुमान  मंिदर वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

7028676539

6000 सातपुर िकशोर गंभीर कोळी दाबोडी खड  , जळगांव भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9623536873

6001 सातपुर िकशोर िभवसेन रासकर गंगापुर रोड,सं तशृगी िकराणा जवळ, 
माळीवाडा,आनंदव ली

चाट-भेळ आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9657196011

6002 सातपुर िकशोर मुलीधर पागे कोकणी मळा,पो ी फाम 
जवळ,महा मानगर,सातपुर

फा ट फुड  िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9850640338

6003 सातपुर िकशोर नाना जावरे शैलेश िकराणा जवळ, महादेववाडी, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7276213937

6004 सातपुर िकशोर शंकर क तुरे २०६२ ५४२९ ४२०६ 
१३६७ महारा  हौ सग कॉलोनी आनंद 
छाया बस टोप जवळ अशोक नगर 
सातपूर ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8888684119

6005 सातपुर िकशोर द ा य शदे ८२५७ ४२२० ३६०२ 

लॉट नं.27 गट नं.५०१ रा य काम चीर 
सोसायटी योजना २ िसि िवनायक मंिदर 
जवळ अशोक नगर पपळगाव बहुला 
नािशक ४२२०१२

कटलरी 
छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9689930783

6006 सातपुर िकशोर बळवंत िशरोरे७८२७ ४३५० ४७०३ म नं २, सव नं १२६/२अ/१-२, लॉट नं 
४६, िशवाजीनगर, नािशक.

कपडे अशोकनगर, भाजीमाकट 9403164812

6007 सातपुर िकशोर पंढरीनाथ ल ढे ९१०० २८१० ५२४६ वारबाबानगर,सातपूर,नािशक जूस िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

7720981713

6008 सातपुर िकशोर नारायण जाधव७५८८ ९७७६ ८२०९ 
१४०३, एम एच बी कॉलोनी, सातपूर 
कॉलोनी, साई बाबा मंिदर जवळ, नािशक.

ना ता िव ी
साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9604178351

6009 सातपुर िकसन सहादु नागरे .नं.1,कोजािगरी िनवास,िशवाजीनगर चाट-भेळ छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8551014177

6010 सातपुर कंुदा रमेश आिहरे .नं.546,जाधव संकुल,अंबड लकरोड, 
सातुपर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9767547282

6011 सातपुर कुणाल ावण को हे ९६०७ ०८३० ९९६८ गणेश चौक कामगार नगर सातपूर नािशक 
४२२००७

फळिव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8624938332

6012 सातपुर कुणाल रमेश घोणे२२९२ ८६६८ ४७८३ म नं ८३५, सातपूर, अशोकनगर, 
नािशक.

मासे अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9850781050

6013 सातपुर कुणाल युवराज िहरे३५३८ ०४३७ ५१४८ मनोहर िब ड ग, िशवश ती चौक-२, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9028565238

6014 सातपुर कुतुबु ीन बशीर खान संिजवनगर,चंुचाळे, सातपुर फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9595687076
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6015 सातपुर कुतुबोिदन का ोिदन खािटक ९४८१ ४२३१ ५२४४ म नो १०४२, िजजामाता चोक, सातपू 
कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

चीकेन अशोकनगर, भाजीमाकट 8808410676

6016 सातपुर कुलदीप जय काश ितवारी ३४९७ ७९२४ ८३५० लेट नो २, शु ननाद सो.सा, बळवंत नगर, 
सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9545135711

6017 सातपुर कुसुम रमेश बेदरकर शनी चौक , बंदावणे ग ली, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9604828025

6018 सातपुर कुसुम दंगल पाटील८५७८ १११२ ५५१३ 
म नं ११८८, एम एचं बी कॉलोनी, 

कामगार मंडळ समोर, सातपूर कॉलोनी, 
नािशक.

भाजीपाला
साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9545829069

6019 सातपुर कृ णा काळू खादम२९५७ ७०७३ ८२५० 
लॉट नं १२, अमोल िनवास जवळ, ी 

कृ णा मंिदर जवळ, अशोक नगर, नािशक.
अंदाभूज

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8552974666

6020 सातपुर केसरबाई कारभारी जाधव ९७२१ ८५१० ७०७३संतोषी माता नगर, MIDC सातपूर, 
नािशक, महारा -४२२००७

झाडू िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7083414905

6021 सातपुर कैलास िव ल सदाणे िवधाते ग ली,गणेश इंिज.मागे,सातपुर. इतर अ नशमन भतीलगत 9730155401

6022 सातपुर कैलास पंुडिलक सोनवणे कृ णाई सो.अिह याबाई होळकर 
चौक,जाधव संकुल.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8379044511

6023 सातपुर कैलास पंिडत पािटल 2339अ,मु.पो.अडावद,चोपडा,जळगांव भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7040035107

6024 सातपुर कैलास दशरथ जाधव जीजाई रो-हा.जाधव संकुल, हदी 
शाळेजवळ,अशोकनगर

चहा िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9604538296

6025 सातपुर कैलास खेमा गायकवाड .नं.1, यु सुदशन संकुल , धम जी कॉलनी 
, िशवाजी नगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8600078992

6026 सातपुर कैलास कथु रामोळे नमदा िनवास, .नं.1,िशवकृपा नगर, 
िहरावाडी ,पंचवटी,नािशक

चाट-भेळ महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9156684672

6027 सातपुर कैलास िशवराज गु ता अ टिवनायक नगर,अंबड लकरोड,अंबड इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9860532752

6028 सातपुर कैलास रामदास भंदरेु २७६१ ८२४१ ०५८१ 
िवठाई िनवास माता अमृते वर माग मटन 
माकट जवळ सातपुत गाव सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9975016116

6029 सातपुर कैलास नामदेव ितडके ५७९४ ०८३८ ०६४६ १२५ , िवधाते ग ली , वामी समथ चौक , 
सातपूर , नािशक ४२२ ००७

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9028055512

6030 सातपुर कोिकला भरत काठे ९२०६ ६९४२ ७९२९शनी चौक माली ग ली अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7385931763

6031 सातपुर कोशाबाई बिह  घाटोळ ३८२४ ४३३५ ५०५१ हो नो- १०२, घाटोळ ग ली, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6032 सातपुर कौशालीबाई िनवृ ी नागरे५७४९ ४३६५ ४२८९ 
घर नं १०८/१६६५, बक रोड, मा ती 
मंिदर जवळ, पपळगाव बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9552576220

6033 सातपुर कौसाबाई सुदाम साबळे माळी ग ली,वडाळा गांव,इंिदरा नगर, 
नािशक

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9175341995

6034 सातपुर कौसाबाई पंुडिलक हुलारे ९३६३ ३४३१ २७२३ 
घर नो २५०, मनाप  चूल महादेव वाडी, 

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 

70583450496034 सातपुर कौसाबाई पंुडिलक हुलारे ९३६३ ३४३१ २७२३ 
घर नो २५०, मनाप  चूल महादेव वाडी, 
सातपूर, पपळगाव बहुला, नािशक,महारा .

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7058345049

6035 सातपुर खलील रसीद खान गो ड आट,संिजवनगर, सातपुर भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9823416065

6036 सातपुर खलील स ार खािटक ५२१४ ९८६६ ७३७१ १७ , संभाजी नगर , टेट बँक जवळ , 
सातपूर , नािशक , महारा  ४२२ ०१२

िचकन अशोकनगर, भाजीमाकट 8793556546

6037 सातपुर गंगुबाई राजु कांबळे मराठी शाळे जवळ,महादेव वाडी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8975523871

6038 सातपुर गंगुबाई रतन दास बैरागी ९७७० ०३७७ १५८८ 
१३०७ एम एच बी कॉलोनी कामगार 
क याण भवन जवळ सातपूर कॉलोनी 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860525918

6039 सातपुर गंगुबाई ल मन दा हाद ९९९७ ५९३४ ६८१६ घर नं.१०४/३ पेठ ग ली ांती चौक 
गंगापूर नािशक ४२२२२२

मकाई भु  सोमे वर धबधबा, 
सोमे वर

8796107533

6040 सातपुर गंगुबाई सदािशव वैद ४४६३ ८०९५ ९०१५ ामीन ग ली, अहमदनगर, महारा . भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9766802304

6041 सातपुर गजानन एकनाथ महाजन िस   हनुमान मंिदर समोर , अशोकनगर चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9545132500

6042 सातपुर गजानन कािशनाथ चौधरी६७४५ ५०२२ ८९८४ 
लंबोदर हौ सग सोसायटी, म नं २३, गट 
नं २२२, लॉट नं ८-९, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला
अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9012491719

6043 सातपुर गजीराम महाद ू जाधव ९२१० ८४०७ ३५२४ गंगावारे Ycm ओपेन युिन ह सटी नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9767536619

6044 सातपुर गणपत चं कांत घाटोळ घ.नं.139,केवलपाक, चुचांळे , सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921694450

6045 सातपुर गणपत सोमा धुळे २१०४ ५५८० ३०४३ गंगावाह गंगापूर रोड नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9881047468

6046 सातपुर गणेश आ माराम बडगुजर 491/अ1,बदे वर 
को.ऑप.सो. .नं.2/3,अशोकनगर

सनॅकस इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9860633289

6047 सातपुर गणेश द ुजी मेसरे 5/0 .नं. 108, बागडे हॉ.जवळ , 
िशवाजीनगर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9923187473

6048 सातपुर गणेश ीफुदी यादव अंबड लकरोड,संिजवनगर, सातपुर भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9665059429

6049 सातपुर गणेश वसंत बागुल एमएचबी , कॉलनी, आंबेडकर माकट, 
सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9623464707

6050 सातपुर गणेश नानासहेब  माने ९३११ ९६८७ २४४१ १२५६ नवनाथ चौउक कामगार नगर पई 
पलेन रोड सातपूर निशक ४२२००७

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8446464650

6051 सातपुर गणेश राज  सोनावणे ९१९८ ७३८६ १२५३ १६० माली ग ली सातपूर च हाटा सातपूर 
नािशक ४२२००७

चाट भांडार सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9960831129

183



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6052 सातपुर गणेश शांताराम िनगळ ४६३८ ९४११ ९०५४  िनगळ ग ली होऊस नं.२०४ सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822667111

6053 सातपुर गणेश िशवाजी काठे ९०५४ ०३४० १७९९ शनी चौक सातपूर नािशक ४२२००७ फळ िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9822220446

6054 सातपुर गणेश अंकुश भोले ५८८९ २८२४ ९४४८ 
म न.२ फायार टेशन बक रोड सकाळ 

बस टोप सातपूर नािशक ४२२००७
जूस िव ी 

सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

8308577530

6055 सातपुर गणेश ीधर जाधव ८५५४ २१४० ७४१४ िसधात चोक, वारबाबानगर, नािशक. सलून आय टी आय मागील 
पिरसर

9552987566

6056 सातपुर गणेश देिवदास जाधव३९०० ७४७२ ४२४० म नो १२४९, एम एचं बी कॉलोनी, 
सातपूर कॉलोनी, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8796574449

6057 सातपुर गणेश गणेश गायकवाड६९५८ ५३९८ ४६६३ 
िगरजाई अपाट, वा याय क  जवळ, 
केतन मेिडकल, िशवाजी नगर, सातपूर, 
नािशक.

फळ
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7875508654

6058 सातपुर गणेश ल मण फरांदे४३०३ ६३३६ ९१२८ 
लॉट नं ८३, गट नं १९२, अिह याबाई 

होळकर चौक, िशवाजीनगर, सातपूर, 
नािशक.

िजलेबी
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921388025

6059 सातपुर गणेश ल मण डहाके४७१९ ३४५३ ३३८८ यश हॉ पटल समोर, भवानी चौक, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604828588

6060 सातपुर गणेश सदािशव पाईकराव७००१ ८२४५ ६८२१ िवजय निसग होमे, जुना नाका, गंगापूर 
रोड, नािशक.

फळ आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9890824514

6061 सातपुर गाय ी बाबाजी पवार .नं.3,भाजी माकट जवळ, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9890232627

6062 सातपुर गीता िदनेश वाघ १५, अनुजा रो हाउस, आशीव द बंगलो, 
िमकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9595984482

6063 सातपुर गंुफाबाई नामदेव साळवे ५६६९ ०९१२ ८९३४ ४८५ महादेव नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9067841911

6064 सातपुर गु  कुमार यादव २०१८ ३८९८ ०६८० तरवा थाना बाजरांज गया िबहार ८०५१२८ चादर / बेड शीत आय टी आय मागील 
पिरसर

8483826945

6065 सातपुर गुलाब रामभाऊ पगारे काळे ग ली,माळी वाडा,आनंदव ली भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9623065959

6066 सातपुर गुलाब मधुकर शादलु 258,महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7350646877

6067 सातपुर गुलाब दशरथ पुराने ४१२० ८५२७ ९३१६ 
म नं.५०१/२३७ िनगळ ग ली िशवाजी 

चौक सातपूर गाव अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960171863

6068 सातपुर गुलाब पंुजा धुळे ६६०४ ७१७२ ४५२४होऊस नं.१३० गंगावाह गंगापूर नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8698562850

6069 सातपुर गुलाम नबी सफ ीन काबन नाका , िशवाजीनगर,सातपुर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9850756622

6070 सातपुर गुलाम मोह मद खान .नं.3,हफुल अपा.सातपुर कॉलनी,सातपुर कपडे िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9028160539

.नं.2,तुळजाभवानी मंिदर छ पती िशवाजी भाजी 6071 सातपुर गेापाल भाकर इखनकर .नं.2,तुळजाभवानी मंिदर 
समोर,िशवाजीनगर

सनॅकस छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8605838791

6072 सातपुर गेापाल ई वर खैरनार िशव नगर,गंगापुर रोड,आनंदव ली इतर आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8793283806

6073 सातपुर गोकुळ रामदास बािव कर ओम अपा.नं.844,अंबड लक रोड, सातपुर इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6074 सातपुर गोकुळ रामदास बािव कर ८६६० १७०५ ७५७६ 
ओम आप. नो ८४४ अंबड लक रोड 
अंबड नािशक ४२२०१०

मसाले 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6075 सातपुर गोकुळ कािशनाथ अिहरे ४४५९ १०४७ ९२९५९९० आंबेडकर पुतळा जवळ वर बाबा 
नगर नािशक ४२२०१२

ना ता अ नशमन भतीलगत 9881825390

6076 सातपुर गोदाबाई िनवृ ी तुपे .नं.11, सातपुर, अंबड लकरोड, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9763870764

6077 सातपुर गोदावरी िशवाजी झोते ३०४७ ६९०७ ५५१८ 
घर नं.२ सुमंगल अपाटमट धम जी 
कॉलोनी िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8551921160

6078 सातपुर गोर रागुनाथ िनगळ ६३४७ ३९५२ ५७४८
िनगळ मला सोमे वर रोड ए बी बी कंपनी 
मागे सोमे वर कॉलोनी सातपूर अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

दधू िव ी 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9657568941

6079 सातपुर गोर नाथ िकसन बरबंडे ल मी पान टॉल,खोक माकट, 
महादेववाडी ,सातपुर

पान बीडी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975151150

6080 सातपुर गोर नाथ सावळीराम काळे २४०१ ६१४४ १४१३
९ ल मी अपाटमट साईनाथ बाबा चौक 
राधाकृ ण नगर अशोक नगर सातपूर 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767513285

6081 सातपुर गोरख िभका रंधे .नं.8,ओमकार संकुल, िशवाजीनगर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9763950845

6082 सातपुर गोरख ध डीराम कोरडे ५१९७ ३८१४ ०५२० सावरगाव मराठी शाळेजवळ गंगावारे 
नािशक ४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7083023241

6083 सातपुर गोरख फकीरा काठे ७५६६ ७७८९ १६४९ काठे मला , शेरी रोड , सातपूर , नािशक , 
महारा  ४२२ ००७

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011437321

6084 सातपुर गोरख बाबुराव माळी ५००७ ३२६८ ७७६६ गणराज हौ.सो.सा,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8999066608

6085 सातपुर गोरख िनवृ ी खोडे ९८३७ ९७८९ २००५ २२,स गु ची लीला,माळी 
ग ली,सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805371353

6086 सातपुर गोरख बाबुराव माळी ५००७ ३२६८ ७७६६ गणराज हौ.सो.सा,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8999066608

6087 सातपुर गो वद रामभाऊ बुटे महारा  पोिलस ॲकडमी, ंबकरोडर, 
सातपुर

भाजीपाला महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9922485724
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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नसुार)

6088 सातपुर गो वद कािशनाथ वाणी ६२९६ २१८५ ६४९७ 
मयुरे वर डु ले स रो-बंगलो नं. १२ गट नं. 
२२०, लॉट नं. ५७/५८, अशोक नगर, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9028951769

6089 सातपुर गो वदराव िहलाल पाटील २४८९ ०७४० ६८५७
१०२, िनगळ ग ली, िशवाजी चौक, 
सातपूरगाव, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

 ७८४१०९३४६५ 
६३५००९९२३७

6090 सातपुर गौतम जग ाथ वंजारे .नं.39,िवधाते ग ली, सातपुर खा पदाथ इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7744046996

6091 सातपुर गौतम लोभाजी िवधाते ३६१० ९११४ ०३६३ 
ी वामी समथ चौक नवजीवन हॉ पटल 

मागे िवधाते ग ली सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7588172221

6092 सातपुर गौतम दामोदर काळे ६४३० ४४८१ ५२१६ 
राजवाडा डॉ आंबेडकर चौक चावडी मागे 
सातपूर पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7507770523

6093 सातपुर चंचल कामोद ठाकुर घ.नं.105,केवलपाक, अंबडिलकंरोड, 
सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9175872155

6094 सातपुर चंदन अमृत वारके सा ी,िदपनगर,भुसावळ,जळगांव भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7387643488

6095 सातपुर चंदरभागा बाई  बाळू वाघ ६९६४ ४१४८ ६०८१ म नं.१० खोडे पाक रोिहत पे ोल  पंप 
मागे नािशक ४२२००७

फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822546172

6096 सातपुर चंदाबाई सोपान नेहरे ५१३३ २८८५ ३०१९ 
१०२/४४१ शनी चौक वाटर टंक 
कोळीवाडा सातपूर अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9730025620

6097 सातपुर चंद ू देवराम डहाके ४६६३ ९९९८ ५७६०गंगावाह गंगापूर नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7028893570

6098 सातपुर चं ताभागा सुखदेव द दे ८४९२ २८४७ ७९५५ लॉट नो २२, माळी कॉलोनी, ािम नागेर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9689600471

6099 सातपुर चं कला बापु शदे 66,जेपी नगर, ंबकरोड, सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9420462019

6100 सातपुर चं कला रव  बोकड ७१३० ७८२० ०३४४ शनी चौक सातपूर नािशक ४२२००७ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

 

6101 सातपुर चं कला वा मक पवार४८८९ ९८२८ १७५७ अशोकनगर, सातपूर, महारा . भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9158285228

6102 सातपुर चं कांत के जी गोरे 69, वारबाबानगर,सातपुर कपडे िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9028152160

6103 सातपुर चं भागा दामू वाघ ५२६० ३९०७ ९३१८ िन गल ग ली भंदरेु वाडा सातपूर नािशक भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805100596

6104 सातपुर चं भागा झंुबर ितडके८८८२ २६६१ ३२०४ म नं ७४-७५, बक रोड, समृ  नगर, 
अमृत गाडन, सातपूर, नािशक.

फळ टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822432866

6105 सातपुर चं भागा ाने वर लोखंडे३००५ ६५८५ ५४८६ लॉट नं २६, मीनाताई ठाकरे उ ान, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

फुल काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8698286345

कौश य नागर रामवाडी िहलतच सोसायटी सातपुर मटन माकट 6106 सातपुर चं भागाबाई िभवा म ढे ८४७९ ७०४३ ५७२३ कौश य नागर रामवाडी िहलतच सोसायटी 
मागे पंचवटी ४२२००३

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8605456425

6107 सातपुर चं भान रामदास भंदरेु ३८५१ ३९३२ ८१५१ 
िवठाई िनवास माता अमृते वर माग मटन 
माकट जवळ सातपुत गाव सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9764403265

6108 सातपुर चंि का साद िबरबल जै वाल २८७३ ४०९६ ३१३७ल ढे ग ली वारबाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9673270093

6109 सातपुर चा शीला राज भावसार
53,भोर टाऊल शप , अंबड  लक रोड, 
सातपुर

कटलरी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9921619146

6110 सातपुर चु ू कमलाकांत झा कांबळे वाडी, वारबाबानगर, सातपुर कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7385542129

6111 सातपुर चेतन मुरलीधर घोडके ५७७९ ७०९८ ७२८३ म नं.२८५  बंदावणे ग ली िशवाजी चौक 
सातपूर अशोक नगर नािशक

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890707165

6112 सातपुर चेतन काश िनगळ ३६२४ २८१२ ६८९२ गोर नाथ रोड िनगळ  मला सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921842960

6113 सातपुर चेतन भाकर भडांगे ७६१२ ५५७२ १२४२ जगताप वाडी, वार बाबा नगर, सातपूर, 
नािशक महारा  ४२२०१२

भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

7620303940

6114 सातपुर चेतन मािणक िशलावत २५६२ ५५१४ ९८००रो हौ नो १, िव नहत  रो हौ, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

फळिव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

8379998643

6115 सातपुर चौधरी मोईउ ीन ई बल ७१५३ ५३८९ ६५३७ लॉट न.४ भारत नगर वादाला रोड 
नािशक ४२२०११

सं ला सेस आय टी आय मागील 
पिरसर

9766786271

6116 सातपुर छगन सोमा ध गडे २०६९ ९१४१ ७१६९ गंगावारे Ycm ओपेन युिन ह सटी नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7057379033

6117 सातपुर छबाबाई ीरंग वाघ ९८५९ ३२२८ २६८८ िशव अमृत रो हा, पपया नुसरी, समथ 
नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट

6118 सातपुर छबुबाई िझ ु अिहरे .नं.4, राधाकृ ण नगर, िमकनगर,सातपुर इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9011423226

6119 सातपुर छबुबाई रामचं काठे लॉट नं.32, .नं.2, राधाकृ ण नगर, सातपुर फुल िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 8380810035

6120 सातपुर छबुबाई रंगनाथ शदे .नं.1248/2, वारबाबानगर , सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7030465793

6121 सातपुर छाया मंगेश पंुडे ६२८६ २११५ ६५१६ महादेव वाडी बक रोड महादेव मंिदर 
जवळ सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7840929300

6122 सातपुर छाया शांत ितवडे २४६४ ५००३ ६८८१ 
घर नं .३२ जाधव संकुल तुळजाई का ओप 
हौ सग सोसायटी अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

कटलरी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

९२७०३२८१८१/८
१४९९७३०२५
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नसुार)

6123 सातपुर छाया अंकुश गाढवे ६४५४ ९५०५ ७६८३ 
घर नो १४६, अंबड लक रोड, भोर तो न 
िशप चंुचाळे िशवार, अंबड, नािशक, 
महारा .

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9527793989

6124 सातपुर छाया सुरेश भडांगे ३९७९ ६३६४ ४५०९ वरबाबा नगर, जगताप वाडी, सातपूर. भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9890100062

6125 सातपुर छाया आ माराम देशमुख६४०९ ७५८६ ४५२८ लॉट नं ११३/१/४, धन ी रो हाउस, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9922581159

6126 सातपुर जगिदश शामराव न ावरे बुधवाडा,पालधी खुद,धारणगांव,जळगाव इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9049703679

6127 सातपुर जगदीश अशोक जाधव७०८८ ५१७६ ६८८२ लॉट नं ७८, वामी िववेकानंद नगर, 
अशोकनगर, नािशक.

चायनीज अशोकनगर, भाजीमाकट 7249123154

6128 सातपुर जगन गंगाराम लहांगे आनंदव ली कोळीवाडा,हनुमान मंिदर 
जवळ,सावरकर नगर

फळ िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8888440925

6129 सातपुर जनाबाई बाळू पुराने कोळीवाडा,शिनचौक,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7745095468

6130 सातपुर जनाबाई जग ाथ काठे ६८३३ ६३७२ २८६७ भंदरेु वाडा, सातपूर गाव, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011830524

6131 सातपुर जनादन कुमार सु ीव चौरािसया २९७२ ४९८३ ८३०० लॉट नं.५ पाणी टाकीजवळ चंुचाळे िशवार 
अंबड नािशक ४२२०१०

कटलरी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8055807327

6132 सातपुर जनाधन नामदेव पालवे शा ी नगर,गंगा हाळुजगे, नािशक फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9527695047

6133 सातपुर जबीन वािसम इनामदार ३०२२ ५२८५ ७१७२ यू मोडेण चूल, िशवाजी चोक जून 
िसडको, नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9371649727

6134 सातपुर जमील बंडू म सुरी ४९४६ ९५५४ १५८३ स मौली चोक, िमकनगर, सातपूर, 
नािशक.

चीकेन काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9860353252

6135 सातपुर जय ी द ा य शेलार
शांती अपा. ी कृ णनगर,सातपुर कॉलनी, 
सातपुर

चहा िव ी 
कै.गो देशपांडे 
उदयानलगत, 
महा मानगर

9763830740

6136 सातपुर जय ी बाबुराव ड गरे २८९५ ५५९९ ६२५३ 
काळे चाळ दादासाहेब गायकवाड नगर 
आंबेडकर नगर रावाडा सातपूर ४२२०१२

हंगामी 
आय टी आय मागील 
पिरसर

8857016460

6137 सातपुर जया भारत डहाळे वामी िववेकानंद नगर, अशोकनगर, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9890993155

6138 सातपुर जया सुनील लहांगे२०४७ १६७२ ४२५३ कोळीवाडा शनी मंिदर जवळ शनी चौक 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9527756631

6139 सातपुर जहांगीर किबर पजारी िमकनगर , सातुपर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9623068654

6140 सातपुर जिहर बशीर कुरेशी आयिटआय कॉलनी , िशवाजी 
नगर,सातपुर

िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8007474044

6141 सातपुर जहीर अ दलु शेख 1/2,िवनायक संकुल, सातपुर म छी िव ी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9273641989

.नं.108/11,नेहे फलॉवर िमल जवळ , छ पती िशवाजी भाजी 6142 सातपुर जािकर आयुब शेख .नं.108/11,नेहे फलॉवर िमल जवळ , 
िशवाजीनगर

िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8975546889

6143 सातपुर जािकर िभकन खािटक २९३४ ८०८७ २९८२
िम  यपे नगर झोपड प ी चाळीसगाव 
४२४१०१

मटन
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7774856978

6144 सातपुर जानकाबाई भागीरथ वाघमारे वंृदावन कॉलनी,अमृत वट मागे , 
िशवाजी नगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

6145 सातपुर जानकीराम भालेराव पािटल .नं.3, गजा मक िब.िव वास नगर 
रोड,अशोकनगर

इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9822566916

6146 सातपुर जा लदर ल मण महाजन७५९७ ६२७८ ९८८२ १६, गणराज सोसायटी, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

7057804159

6147 सातपुर जालौि न कामा ग खािटक ७६७४ ७६३२ १०२२
१७ मयूर अपाटमट संभाजी नगर अशोक 
नगर पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

मटन चीकेन अशोकनगर, भाजीमाकट 9209249621

6148 सातपुर जावेद लतीफ खािटक २१०७ ९८९६ ९७६६ मयूर अपा , संभाजी नगर , सातपूर नािशक 
, महारा  ४२२०१२

िचकन अशोकनगर, भाजीमाकट 9860525943

6149 सातपुर जािहद हुसेन मोह मद जमा शाह ५१७७ ०८८१ ५००२ 
लॉट नं २१ , सातपूर अंबड लक रोड , 

चंुचाळे िशवार , अंबड , नािशक , महारा  
४२२ ०१०

िचकन 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9156819761

6150 सातपुर िजजाबाई िसताराम वाकचौरे
सातपुर अंबड लक रोड, बजंरग नगर, 
सातपुर

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6151 सातपुर िजजाबाई िभला चौधरी घ.नं.1587,एमएचबी कॉलनी, कामगार 
क याण भवन सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9922512371

6152 सातपुर िजजाबाई जयवंत सकट ७८७० ३६३० ४९७९ 
आय टी आय  कॉलोनी होल नं१९४ 
िशवाजी नगर सातपूर नािशक ४२२००७

झाडू िव ी 
छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

6153 सातपुर िजजाबाई तुकाराम महाजन ९५०६ ९८९९ ७६५५ शदे मळा, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9604938596

6154 सातपुर िजत िव णु िवधाते गट नं. 706,स.नं.316/1, िवधाते मळा, 
सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8275468138

6155 सातपुर िजत  रमेश िवसपुते २५३६ ९५२१ २९०६ 
मयुरे वर िब डग म नं.इ१० 
अ टिवनायक कॉलोनी नािशक ४२२०१२

अंडा भुज  अशोकनगर, भाजीमाकट 9011413940

6156 सातपुर िजत  मनोहर सोनावणे ९९५३ ४३३४ २५२४ महादेव वाडी, सातपूर गाव, सातपूर , 
नािशक.

पानटपरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881783665

6157 सातपुर िजत सह िकसन सह िगरासे ३९०४ ५७५६ १६६७ 
लॉट नं १५ , रेणुका अपा , िनगळ पाक 

िशवाजी नगर , सातपूर , नािशक , 
महारा  ४२२०१२

मसाला िव ी 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7507958811

186



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6158 सातपुर िजभाऊ सुपडू साबळे९०९६ ५१०२ ८६७० 
कोमल सोसायटी, लॉट नं ७, महादेव 
मंिदर जवळ, िमक नगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट

6159 सातपुर जीतं  िव ल गायकवाड ३२४९ ८२९७ ७६३२ 
डी-५२ िन कां ठे वर हौ सग 
सोसा.गणपती मंिदर जवळ अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881832594

6160 सातपुर जीशान मु ा पठाण पंचशील नगर, आंबेडकर पुतळा समोर, 
नािशक

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9689579430

6161 सातपुर जुबेदा बशीर मिनयार महाल मी चौक, महादेवनगर,सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9822836824

6162 सातपुर ाने वर ल मण खोजे धनल मी रोहा, .नं.2, वा याय क ा 
जवळ, िशवाजीनगर

पान बीडी िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9822090307

6163 सातपुर ाने वर वा मक ह के २०४३ ८९८५ ६१९२जनता िवदयालाया  सातपूर नािशक 
४२२००७

जूस अ नशमन भतीलगत 7057908555

6164 सातपुर ाने वर खंडू मोरे  ३०५२ ६२०६ २३३० दंगुमे धुळे ४२५४०७ सायकल रेपै रग अ नशमन भतीलगत 9405499952

6165 सातपुर ाने वर मा ती वीर ३९४७ ०९५५ ९९४३ ध मा चौक वर बाबा नगर अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9579959461

6166 सातपुर ाने वर तुकाराम  भालेराव ९३४१ ८७२८ ८४९९ २९२९ ंबक रोड अंिबका वी स मागे 
सातपूर नािशक ४२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8888030366

6167 सातपुर ाने वर गो वद दाते ५४९९ ६५२५ ३६१०तळेगाव यंबक रोड नािशक महारा  
४२२ २१३

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

6168 सातपुर ाने वर हिरभाऊ वाळके २७५१ १४०८ ७८३९ 
म. नं. १५२२, यंबक रोड, महारा  हौ. 

बोड कॉलोनी, सातपूर कॉलनी, नािशक, 
महारा -४२२०१२

कपडे िव ी 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860525907

6169 सातपुर ाने वर वा मक महाजन ८०९७ ४७१८ ६९५६ 
जय गजानन संकुल घर नो-५, साई पे ोल 
पंप मागे, िशवाजी नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8378942760

6170 सातपुर ाने वर कोला पा धो े ९८३७ ९१६६ ९७११ घर नो- २९, पोलीस चोकी,सातपूर, नािशक. िचकन सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

92264447322

6171 सातपुर ाने वर वा मक महाजन ८०९७ ४७१८ ६९५६ 
जय गजानन संकुल घर नो-५, साई पे ोल 
पंप मागे, िशवाजी नगर, सातपूर, नािशक

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8378942760

6172 सातपुर ाने वर शंकर बोडके७८४८ ५६६७ ४१०७ 
म नं ५, उमकंुज आ त, वामी समथ 

क  जवळ, िव वास नगर, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9850137598

6173 सातपुर ाने वर सतीलाल कोळी६८६९ ९०३३ ५६९२ मु नवे भामपूर, नवे भामटे, धुळे, महारा -
४२५४२७.

कटलरी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7385826562

6174 सातपुर योती राजु पखाले सी 23, िभम वाडी , शंकर नगर, गंजमाळ, भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9767807743

6175 सातपुर योती रमेश लोखंडे महा मागांधी  चौक , एमआयिडसी, 
बु नगर,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9273918478

6176 सातपुर झुमला देवी राय मु.पो.राणी उ चे गांग , जालना भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8388704936176 सातपुर झुमला देवी राय मु.पो.राणी उ चे गांग , जालना भाजीपाला 
माकट,िशवाजीनगर

838870493

6177 सातपुर झु बरबाई तुकाराम तुपसंुदर ४५२२ ९२४६ १९२२ २,शारदा िनवास, सातपूर-गंगापूर लक 
रोड, िशवाजीनगर,नािशक,महारा .

झाडू िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8605351793

6178 सातपुर ठकुबाई जगन गायकवाड महादेववाडी, सातपुर चहा िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9272571610

6179 सातपुर डॉलेश जॉन बलाड .नं.6,शारदा िनवास, धम जी कॉलनी, 
िशवाजीनगर

म छी िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9175600901

6180 सातपुर तबरेज नबाब खािटक आयिटआय कॉलनी , िशवाजी 
नगर,सातपुर

िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9049780892

6181 सातपुर तानाजी दशरथ िनगळ ८०३५ ३६८५ ३८९० घर नं.१०२/२०२ िनगळ ग ली सातपूर गाव 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860594069

6182 सातपुर तानुबाई रमेश चकोर६४१३ ६६१८ ७१५९ 
म नं ५, उमाकंुज अपाट ए, वामी समथ 

क  जवळ, िव वास नगर, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8605838842

6183 सातपुर ता हुबाई गणपत घोटेकर गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट

6184 सातपुर ता हुबाई रामभाऊ साळवे ३०८८ ६५८० ८८१४ म नो.१९९९ महादेव वाडी सातपूर गाव 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850104375

6185 सातपुर तारण साहेबराव गांगुड काबन नाका , िशवाजीनगर,सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

8421567199

6186 सातपुर ताराबाई उ म रोकडे रोकडे मळा,बजरंग नगर,आनंदव ली , 
नािशक

फळ िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9970701174

6187 सातपुर ताराबाई क डाजी पवार अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7774820104

6188 सातपुर ताराबाई साहेबराव पवार 413,पे ोलपंप 
समोर,महादेववाडी, ंबकरोड,सातपुर

पान बीडी िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890008804

6189 सातपुर तुकराम बाकेराव मोराडे ६९४७ २२७२ ६१६७ घर नं.३०५ मटन माकट जवळ िशवाजी 
चौक सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9823397695

6190 सातपुर तुकानी भोला यादव अंिबका संकुल,संिजवनगर , सातपुर कटलरी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9657456380

6191 सातपुर तुकाराम गंगाराम अ वले यश अपा.घ.नं.5,िस दिवनायक 
चौक, िमकनगर, सातपुर

म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9011990459

6192 सातपुर तुकाराम के साबळे .नं.88, हाडा कॉलनी , सातपुर गटई 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9667060616

6193 सातपुर तुलसी ेम सग पवार २९०० ८२९८ १९५५ १७४ महादेव मंिदर जवळ महादेव वाडी 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8698686631

6194 सातपुर तुळसाबाई राजधर महाजन ५१७५ ९७६६ १११९ राजधर, एट पो ट दोदवाड, महारा  . भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9730523656
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6195 सातपुर तुळसाबाई तुकाराम खोडे ७०५८ २९५६ ४८०० ०२ भंदरेु पाक ब ंबक रोड सातपूर नािशक भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9763592942

6196 सातपुर तुषार सुरेश  च हाण ६२४४ ३११२ ०६६९ लॉट नो-१९, अशोकनगर, सावरकर नगर, 
नािशक.

अंडारोल अशोकनगर, भाजीमाकट 9271773780

6197 सातपुर तुषार वसंत वाणी९४३१ ५७३५ ४८४३ म नं १११८, एम एचं बी कॉलोनी, सातपूर 
कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9168213237

6198 सातपुर तुषार सुरेश  च हाण ६२४४ ३११२ ०६६९ लॉट नो-१९, अशोकनगर, सावरकर नगर, 
नािशक.

अंडारोल अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9271773780

6199 सातपुर तौिफक ह ीस खान 16/1,सातपुर अंबड लकरोड,िवराटनगर, 
सातपुर

फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9325035233

6200 सातपुर तौिसब गुलाब मिणयार 2,अनुराधा अपा.काबन नाका , िशवाजी 
नगर

सनॅकस छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8446722786

6201 सातपुर ंबक यशवंत ध गडे ७९५१ १५०८ ५३३२ घर नं.३३९ गंगावारे Ycm ओपेन 
युिन ह सटी नािशक ४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9860763961

6202 सातपुर ि शरण सोनाजी उजगरे २६९२ ०९६४ ७४४२ ांतीनगर, वरबाबा नगर, सातपूर, 
नािशक.

कुशन िव ी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9850940720

6203 सातपुर दगडु वामन कांबळे णव अपा.धम जी कॉलनी,िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7875542137

6204 सातपुर द ा देवराम वारे जुने नािशक,घ.नं.4050, पंचायत टाकी 
जवळ, नािशक

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9604448876

6205 सातपुर द ा य रामभाऊ लहाने गंगापुर रोड, आनंदव ली भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9503088595

6206 सातपुर द ा य बाकेराव मोराडे ४६९२ ५२५२ २२३६ घर नं.३०५ मटन माकट जवळ िशवाजी 
चौक सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960901177

6207 सातपुर द ु पांडुरंग नाईक चांदशी रोड,गंगापुर रोड,िगरणी या 
मागे,बजरंग नगर

लॉ ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9763212967

6208 सातपुर द ू पंढरीनाथ मौले ५९२० ५८२८ ९७६११७३ मौले ग ली सातपूर अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881183209

6209 सातपुर दया शंकर सरोज मराठी शाळे जवळ, िशवजी नगर,सातपुर सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9326793774

6210 सातपुर दशरथ चं भान उबाळे नंधना, वाशीम, महारा युस िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9763506135

6211 सातपुर दागुबाई िशवराम देशमुख३६५६ ३३९५ ४६३९ शहा चाळ, केतन मेिडकल जवळ, िशवाजी 
नगर, नािशक.

ब बील काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8390325076

6212 सातपुर दादा िकसन िब र .नं.3,इ छापुत  गणपती मंिदर, िमकनगर चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8806814208

6213 सातपुर दादासाहेब भुजंगराव ठुबे िमनाताई ठाकरे उदयान,िशवाजीनगर इतर छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9552651088

6214 सातपुर दावी बे ा कुवर६७०४ ३८५१ ४६७८ १४९, डांगशीरवाडे, बोपखेल, धुळे, 
महारा -४२४३०६

ब बील काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9637922757

6215 सातपुर िदगंबर वामन भंदरेु ८८८६ १०८४ २६१४घर नं.१ समथ नगर सातपूर कॉलोनी 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7588956357

घ.नं.116,िस ाथ सातपुर मटन माकट 6216 सातपुर िदनेश भुवने वर झा घ.नं.116,िस ाथ 
चौक, वारबाबानगर,सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9765951562

6217 सातपुर िदनेश शीतल साद पांडे ७२१४ ७०५३ ०३१६ अमरधाम रोड , वारबाबा नगर , सातपूर 
नािश हारा  ४२२०१२

मका िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

6218 सातपुर िदनेश काश पाटील४४३२ ०२६१ ६६८४ 
साई आ त, लॉट नं २२, गट नं २०३, 
संभाजी नगर, हनुमान मंिदर जवळ, 
अशोक नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9860973670

6219 सातपुर िदनेश आबा बोबडे६७१४ ४४८१ ७३३६ १२५२, महारा  हौ सग कॉलोनी, ओम 
साई चौक, सातपूर कॉलोनी, नािशक.

चहा छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8308403454

6220 सातपुर िदपक सुपडु िश डे .नं.72,भवर टॉवर,अशोकनगर फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 8378943438

6221 सातपुर िदपक िभला सावंत .नं.4,िशवश ती चौक,िशवाजीनगर चाट-भेळ छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9604120663

6222 सातपुर िदपक रामदास श े रामसंुदर िनवास,संभाजी नगर, अशोकनगर चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9922601638

6223 सातपुर िदपक िफलीप ओहोळ वाबाबानगर, सातपुर चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

8446006555

6224 सातपुर िदपक देवी साद िम ा रो.हा.नं.7,8,9, मृ यजय अपा. अशोकनगर पान बीडी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9260469349

6225 सातपुर िदलदार शफी म सुरी ५०६८ ९८६२ ६५३३ 
लॉट नं.३ ल मी रो होऊस तुलसी िनवास 

सावरकर नगर सातपूर निशक ४२२०१२
गरेज 

टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9921231940

6226 सातपुर िदलीप नारायण सोनार .नं.365, हाडा कॉलनी , सातपुर इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7350281849

6227 सातपुर िदलीप रामचं टेमगर 3,ग िवद अपा. िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7385834039

6228 सातपुर िदलीप शंकर महाजन .नं.6,िनम ण संकुल,गणेश कृ ण मंिदर, 
िशवाजीनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9158788623

6229 सातपुर िदलीप ल मण आिहरे आनंदव ली,गंगापुर रोड,मा ती मंिदर 
जवळ.

युस िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9689756452

6230 सातपुर िदलीप राजाराम बोबडे .नं.159,िब ड ग नं07,एमएचबी कॉलनी, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9823318262

6231 सातपुर िदलीप धनाजी पगारे ९६७४ १८४३ ७७२५ महाल मी मंिदर समोर महदेव नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8805366307

6232 सातपुर िदलीप दामोधर काळे ७४५७ १७६८ ११५० घर न.१०२, ंबक रोड,सातपूर,नािशक िशवाजी मंडी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9579233754

6233 सातपुर िदलीप अशोक िवधाते २८०३ १७१९ ६४९२ घर न. ६६४,गट न.४२९,भादरेु 
चाळ,सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657175299

188



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6234 सातपुर िदलीप एकनाथ पंचभाई५५१८ ५४३२ ९५९१ गंुजाळ बाबा चाळ, िशवाजी नगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9175768592

6235 सातपुर िदलीप गोरख िशरसाठ७८२० १०५३ ५९५३ म नं १७६५, एम एचं बी कॉलोनी, 
सातपूर, नािशक-४२२००७.

ना ता िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921840556

6236 सातपुर दीपक पंुजा पुराने ४४४० ४३८३ ९२५३ िनगळ ग ली िशवाजी चौक सातपूर गाव 
नािशक ४२२०१२ `

िफश िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9225575242

6237 सातपुर दीपक समाधान नेतने९०१५ ७२०३ ५४३९ धो े िनवास, साई दशन, लॉट नं ३७, घर 
नं १, िमक नगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9850784269

6238 सातपुर दगु राजु गांगुड गैातम नगर,कांबळेवाडी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9823760357

6239 सातपुर देवदास िनवृ ी कानकते५३८९ ५२७० ७५२३ 
सव नं १२६, लॉट नं ४०/४१, शुभम 
अपाट, िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक, 
महारा -४२२०१२.

भाजीपाला
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9763762509

6240 सातपुर देवाकर मह सग 3956,बुधवार पेठ,नािशक इतर इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

6241 सातपुर देिवदास भाऊसाहेब शेजवळ ध मचौक, वारबाबानगर,सातपुर चहा िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

848432001

6242 सातपुर देिवदास फकीर िनगळ २१६० ४३२९ ७७८९ दादोबा रोड  िनगळ मला सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960272255

6243 सातपुर देवीचंद पंुडिलक शदे ६५५६ ४९९४ ४४१५१८६ ा बु  नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

89759205946

6244 सातपुर देवीदास हरी काळे ५७६० ३७७३ ६४२२ राजवाडा,नदीका जवळ,अशोकनगर,सात
पूर,नािशक

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9049259116

6245 सातपुर देव प ालाल जाधव भोसला िमि कुल,संत कबीर नगर,सातपुर पान बीडी िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9730032069

6246 सातपुर देव साद रावत जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9096702446

6247 सातपुर ाने वर परशुराम रामोले५२९८ ४५८९ १०५८२३१/१ बजरंग नगर आनंदवली गंगा[पूर 
रोड नािशक ४२२०१३

चाट भांडार सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9960886564

6248 सातपुर ने वर नारायण सोनावणे ६९१६ ३९६२ ०१८३ राजल मी सदन मळी ग ली शनी चौक 
जवळ सातपूर गाव नािशक ४२२००७

चाट भांडार सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9423191947

6249 सातपुर ोपदी भाऊसाहेब सोळसे २९०० १४६७ ६४८४ ८४ वार बाबा नगर मा ती मंिदर समोर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9604090446

6250 सातपुर ोपादा पंुडिलक शदे ६९२८ ७९८३ ३४११ वाधोली खांबाला नािशक ४२२२१३ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8975020548

6251 सातपुर धनंजय संजय भंदरेु ६८५६ ४१४७ ५८४४ 
पंुडिलक शॉ पग सटर ी हंस चौक मा ती 
मंिदर समोर सातपूर नािशक ४२२०१२

भेल भा ा
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9423191868

6252 सातपुर धनराज राजू परदेशी ८३७० ३४८६ ५६४० नवजीवन डे शाळेजवळ िशवश ती चौक 
िसडको नािशक ४२२००८

अंडारोल /िचकन रोल आय टी आय मागील 
पिरसर

7620099992

6253 सातपुर धनाजी गो वद सावकार७५८३ ४०२६ ३२२३ १२५७, सातपूर कॉलोनी, नािशक. चायनीज साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

8482940808

इंिदरा गांधी भाजी 6254 सातपुर धमराज दगडु नानकर 1017,एमएचबी कॉलनी, सातपुर फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9021943134

6255 सातपुर धुले वर गणोजी कटारे३९७७ २६१२ ७८४६ घर नं १४३७, एम एचं बी कॉलोनी, 
सातपूर, नािशक-४२२१०२.

केळी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9881799961

6256 सातपुर ध डू नथू सोनार६९८७ ८९०० ४५९४ 
लॉट नं ८, िव ाभूषण लासेस समोर, 

अशोकनगर, सातपूर, नािशक-४२२१०२.
कटलरी

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8975132040

6257 सातपुर नंदा जय काळे घ.नं.804,दादासाहेब गायकवाड 
नगर,राजवाडा,सातपुर

चहा िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9527293064

6258 सातपुर नंदा काळु ध गडे 113,महाल मी चौक , महादेववाडी, 
सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6259 सातपुर नंदा बाळकृ ण पगारे 1128,सातपुर कॉलनी,सावरकर 
नगर,अशोकनगर

चहा िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9579928701

6260 सातपुर नंदा अिनल साठे २९६९ ८६३२ ४६२९
म नं.६२५  महादेव वाडी राजेश िकराणा 

दकुान जुने भाजी माकट नािशक ४२२०१०
भाजी पाला 

छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8177834478

6261 सातपुर नंदा जोनसोन जोको ४८५२ ९११६ १७७६ २६०, अंिबका वी स मागे, महादेव नगर 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

6262 सातपुर नंदाबाई वामनराव शदे घ.नं.288, बंदावणे ग ली, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6263 सातपुर नंदाबाई िनवू ती खोडे ८२०४ ६७११ ६८०२ ८१०/१ संत सावता माळी, खोका माकट 
जवळ, सातपूर गाव , नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9821711018

6264 सातपुर नंदु तुकाराम सोनवणे .नं.4,संभाजी नगर,अशोकनगर, सातपुर चहा िव ी 
छ पती िशवाजी  
माकट,िशवाजीनगर बाहेर

9021148353

6265 सातपुर नंदू देिवदास भोई४६५१ ९२१६ ७५४६ 
म नं ५, िगज ई संकुल लॉट नं ७६/८७, 

सव नं १९२/१, िशवाजीनगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7741823049

6266 सातपुर नकुल िकसान िवधाते ७१४५ ४४५७ ५१७१ 
लॉट नं.१६ मौनिगरी िनवास अिह याबाई 

होळकर चौक जाधव संकुल अशोक नगर 
४२२०१२

हंगामी 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975034659

6267 सातपुर निबहसन अलीहसन खान लॉट नं.34,अंबड लकरोड, शदे फलोअर 
िमल,संजीवनगर

पुरी भाजी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9595771963

6268 सातपुर न ता भटू पाटील ३४८९ ६०५० ४३२६ लॉट नो १२१/१२०, तुळजा आ त, 
अशोकनगर, सातुर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9158635846

6269 सातपुर नर  हरी घोडके २२०९ ५०१४ ४४७९  म न.२८५,बदवाने ग ली,िशवाजी 
चो क,सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890470948

189



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6270 सातपुर नरेश रतन चौधरी ६१९७ २३४३ ९८३८ 
म न.०२ सात मोउले चौक डी एस पाक 

मागे िमक नगर नािशक ४२२०१२
गोटी सोडा 

महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9850190698

6271 सातपुर नमदाबाई बाजीराव बंदावणे घ.नं.379,िशवजी चौक, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9975201550

6272 सातपुर नवनाथ दामु िझरवाळ वंृदावन कॉलनी,अमृत वट मागे , 
िशवाजी नगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9175295886

6273 सातपुर नवनाथ मुकंुदा आहेर ३४१७ ८३२१ १९०५ 
घर नं.३७७ िनगळ ग ली िशवाजी महाराज 
पुतळा जवळ सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

9270748283

6274 सातपुर नवल राज िम ा .नं.7,राधाकृ ण नगर, अशोकनगर, 
सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9766183806

6275 सातपुर नसीर कुतुबोि न खािटक ६६५२ ३२३३ २९२०
म नं.२३ बालाजी लास जवळ जसवंत 

नगर अशोक नगर नािशक पपळगाव 
बहुला नािशक ४२२०१२

िचकन अशोकनगर, भाजीमाकट 9271772584

6276 सातपुर नाना जयराम पवार २७१७ ७४५९ ६६५० मु. बेळगाव धागा पो ट. बक िव ा.६ वा 
मैल बके वर नािशक ४२२२१३

फळिव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9764583636

6277 सातपुर नानाजी पंुडिलक खैरनार .नं.8,शुभम रो हा.महा  हनुमान मंिदर 
जवळ, िमकनगर

िचकन िबय णी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9011268526

6278 सातपुर नानाजी रामचं िधवरे८०२६ २९२४ ३२०३ वीण िनवास, द मंिदर रोड, मीनाताई 
ठाकरे तेिदएम, िशवाजी नगर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8390980629

6279 सातपुर नामदेव मुरलीधर ठाकरे 369,एमएचबी कॉलनी , सातपुर फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

976757835

6280 सातपुर नामदेव यादव नंदन 1073, एमएचबी कॉलनी, इंिदरा माकट 
जवळ,सा.कॉलनी.

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922810861

6281 सातपुर नारायण राजाराम सोनावणे ४१२४ ८७७१ २७२८घर नं.१५८ राजल मी सदन माली लेन 
च हाटा सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9423570636

6282 सातपुर नारायण रघुनाथ नेहेरे २७०४ ७८२३ ७४५० लॉट नं.३३१३ महाल मी चौक महादेव 
वाडी सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805349399

6283 सातपुर नारायण भगत गोडसे ४६३५ ८१४४ ४३८७ घर न.४२८ वसंत लेन सातपूर नािशक 
पपळगाव बहंुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9373903016

6284 सातपुर नबा बाबुराव पािहलवार धन ी अपा.िववेकानंद नगर, अशोकनगर, 
सातप

चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9730974902

6285 सातपुर नबा िकसनराव थोरात िवधाते ग ली , सातपुर सनॅकस सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9270973072

6286 सातपुर िनितन मधुसुदन शम .नं.3,सािहल रो हा.िशवाजीनगर,सातपुर चहा िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9226198466

6287 सातपुर िनतीन चुनीलाल भंदरेु ९८३१ ०६१७ ७८७२ शांतीइ िनवास मा ती मंिदर जवळ शनी 
ग ली सातपूर गाव नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8087169991

6288 सातपुर िनतीन बाबुराव भंदरेु ३१२६ ७९५२ ८२८३होऊस न,११२ बक रोड समृ  नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

9623290539

6289 सातपुर िनतीन अशोक को हे ५६९७ ९६३५ ०१२२ पो ट.वराडसीम कु तया भुसावळ जळगाव 
४२५३११

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

86984096386289 सातपुर िनतीन अशोक को हे ५६९७ ९६३५ ०१२२ 
४२५३११

भाजी पाला 
पिरसर

8698409638

6290 सातपुर िनतीन आबाजी भापकर४५४९ ६१२६ ०४८४ लेत नं ७, शुभािननाद अपाट, बळवंत 
नगर, सातपूर, नािशक.

अंदारोल साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9923876533

6291 सातपुर िनतीन िव ल खैरनार८४९७ ३५०१ ००५० दा केबाद , वाहल, जळगाव, महारा -
४२४१०६.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9921691475

6292 सातपुर िनरंजन फुलगेन राम .नं.1506,अशोकनगर,सातपुर फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9890679137

6293 सातपुर िनमला सखाराम वायकंड 4569,गणेशवाडी कोळीवाडा, पंचवटी भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011593279

6294 सातपुर िनमला बाळु खरात वामी समथ अपा. .नं.2,अशोकनगर कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 9822717450

6295 सातपुर िनमला चं कांत लहानगे ३२९३ ३६८२ ७४२८ 
४४०/१ M.N.C सातपूर गावठाण शनी 
मंिदर कोळीवाडा  अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7066089082

6296 सातपुर िनमला रामचं  मगर ५१७० ९७३७ ०६४० 
१०४/१८२७ मुरलीधर िनवास गणेश चौक 
ग ली नं.२ कामगार नगर सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8308293991

6297 सातपुर िनलम कंचन िम ा गौतम नगर आयटीआय रो , सातपुर 
नािशक

भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

8600931704

6298 सातपुर िनलेश अशोक को हे ९२४४ १६८६ ३६७८ वाऱड सीम पो त कु हा ता भुसावळ 
जळगाव ४२५३११

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9049116438

6299 सातपुर िनलेश िभकन िशनकर८१९४ १२२८ ६२१८ साई ाम सो म नं १२९, अंबड लक 
रोड, उपे नगर, िसडको, नािशक.

मसाले काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8605703975

6300 सातपुर िनवृ ी सावळीराम ितडके िवधाते ग ली , सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805611071

6301 सातपुर िनवृ ी कच सोनवणे आनंदव ली ,कडलग मळा,गंगापुर 
रोड,आनंदव ली

चहा िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9860790778

6302 सातपुर िनवृ ी िव णू महाले ५०३१ १२९४ ७७५७ वाधोली खांबाला नािशक ४२२२१३ चहा /ना ता 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9623513875

6303 सातपुर िनवृ ी ब ीनाथ पवार ९७२१ ७३५८ १९९५
रो.हौ. नं. ७२, सातपूर-अंबड लक रोड, 
हाडा शेजारी, चंुचाळे िशवार, भोर टाउन 

िशप, अंबड, नािशक, महारा
भाजी पाला 

गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9552874943

6304 सातपुर िनसार इ मैल पजारी५७४५ ३८८८ ०८५९ म नं ९१५, एम एचं बी कॉलोनी, सातपूर, 
नािशक.

हंगामी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9923358487

6305 सातपुर नीता भा कर जाधव ८८९९ १४९३ १५०१ गंगापूर रोड वधाय क  जवळ 
आनंदव ली निशक ४२२०१३

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9923708503

6306 सातपुर नीता गणेश भालेराव४३३५ १७७९ ४६७२ २, मीना ी कॉ ओ सो, िनलकंठे वर मंिदर 
जवळ, सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9922553602
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6307 सातपुर नीलम संतोष पवार९५०१ ८७६४ १२५८ ८८९, एम एचं बी कॉलोनी, सातपूर 
कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

कटलरी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9420621375

6308 सातपुर पंकज नाना को हे७५६४ ५७९० ६७५३ कामगार नगर सातपूर नािशक ४२२००७ हुसळ आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8975914091

6309 सातपुर पंजाबराव आबासाहेब भोसले ७५२२ ५९७७ ७९५१अ टिवनायक कॉलोनी िव वास नगर 
जवळ अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7083087981

6310 सातपुर पंिडत बाळू पुराने  ५२०८ २७१५ ९५१२घर न. ४२०,कोळीवाडा,शनी चो क 
सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

830054077

6311 सातपुर प ा अिनल वालकर स.नं.193/अ,िशवाजीनगर,सातपुर चहा िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8412888781

6312 सातपुर पि नी बाबसाहेब गायकवाड७६१५ १७३० ५०४५ फ-९/१०, चामंुडा नगर, गणपती मंिदर मागे, 
अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9689757203

6313 सातपुर प पु रामखेलावन सह 14,सोमे वर ग ली, मायको 
हॉ.जवळ, वारबाबानगर,सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8149551186

6314 सातपुर पमबाई िहरामण भो घाल ५४२६ ४५१३ ८९९० कोळपे व ती, सुरेगओन,अहमदनगर, 
कोळपेवाडी, महारा .

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9960874473

6315 सातपुर परमे वर काश आंधळे घ.नं.103/1033,एमआयिडसी,संतोषी 
माता नगर,सातपुर

पान बीडी िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

8805355108

6316 सातपुर परिवन समीर शेख लॉट नं.5,देवगड सो. मागे , िशवाजीनगर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9823733729

6317 सातपुर परवेज शकीन खािटक सुदशन कंुज सो. .नं.2,आयिटआय 
कॉलनी , िशवाजीनगर

मटन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9822606213

6318 सातपुर परशराम पंुडिलक मोरे गंगापुर रोड,बजरंग नगर, आनंदव ली म छी िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9823182742

6319 सातपुर परसराम महादु पवार वैदयवाडी,आगर टाकळी, नािशक इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921330613

6320 सातपुर पवन मुकंुद भंदरेु ३५२० ५३३४ ३०४०भंदरेु मला दादोबा रोड सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8888423091

6321 सातपुर पवन भगवान अिहरे एमएचबी , कॉलनी, आंबेडकर माकट, 
सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9665228934

6322 सातपुर पारस कांतीलाल जैन महादेव मंिदरा जवळ, िमकनगर,सातपुर फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9881854703

6323 सातपुर पावताबाई हरी पवार २१६४ १०१९ ७२६० कॉलेज रोड संत कबीर नगर नािशक 
४२२००५

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7028380885

6324 सातपुर पावताबाई मोहन नवघरे ६८०४ ०९२६ ०२३४ घर नं. २४३ र १०२८ शनी मंिदर जवळ 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921842851

6325 सातपुर पावतीबाई रामभाऊ जावळे ३१२६ ७४३४ ५०६७ र न २५६९/१०८, लॉट नो १२२, 
ािमकनगर, अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9767876719

6326 सातपुर पताबर आ माराम बागुल लॉट नं.143, कोजागीरी िब. जवळ , 
िशवाजीनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9561551145

6327 सातपुर पंुजा जाखुजी भाटे घ.नं.3, िमकनगर,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011378754

भोसला कॉलेज संत कबीर नगर नािशक छ पती िशवाजी भाजी 6328 सातपुर पंुजाजी देवराम पोत डे ७८१८ ८०६९ ५१७६भोसला कॉलेज संत कबीर नगर नािशक 
४२२००५

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8379988609

6329 सातपुर पंुजाबाई सोपान उ हारे गटनं.197, लॉट नं.23,िव वकम  चौक, 
िमकनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6330 सातपुर पंुजाबाई सोपान उ हारे ९८३८ ४०४२ ४७५९ 
सोनाई िनवास गट नं.१९७ लॉट नं.२३ 
िव वकम  चौक िमक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822668800

6331 सातपुर पंुडिलक जग ाथ काठे ७३३३ ६३४८ ८३८५भंदरेु वाडा च हाटा योगेश िकराणा टोर 
जवळ सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9623774888

6332 सातपुर पंुडिलक िहरामण नेहरे ३९२९ ७४३९ ५८०९ घर नं.१२३ महाल मी चौक महादेव वाडी 
सातपूर ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8308345231

6333 सातपुर पंुडिलक तमान पवार ४५१३ ९४११ ३९७८
पूजा अपाटमट म नं,४ गट नं.७२ 
वा याय क  राधा कृ ण नगर अशोक 

नगर सातपूर नािशक ४२२०१२
भाजी पाला 

छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7773977312

6334 सातपुर पुजा भगवान आहेर
840,जाधव संकुल,सातपुर अंबड- लक 
रोड, सातपुर

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9890545292

6335 सातपुर पुजा भाऊसाहेब वानखेडे महादेववाडी, सातपुर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6336 सातपुर पुजाबाई खंडेराव घुगे५८८६ ८३१८ ९४७३ १९१, सावरकर चौक, बक चौक, घुगे 
ग ली, पपळगाव बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8329882893

6337 सातपुर पु पा िशवाजी मगर जगतापवाडी, वारबाबानगर,सातपुर चहा िव ी अ नशमन भतीलगत 9763662925

6338 सातपुर पु पलता रमेश गायकवाड७७६२ २६८३ ४७६२ 
लेत नं ११, गीत गौरी सोसायटी, लोखंडे 

मला, स त ुंगी नगर, जेलरोड, नािशक.
भाजीपाला

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

96673338023

6339 सातपुर पु पाताई नंदलाल वानखेडे वारबाबानगर, सातपुर, फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9595509942

6340 सातपुर पु पाबाई िशवदास महाले६०३५ ४९९५ ३६५२ लॉट नं २१४, िस ी िवनायक आ त, नगरे 
मला, अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 92426652368

6341 सातपुर पूजा पंकज वखारे५३१२ ४६४९ ३२६६ 
म नं ९५/९६, खुटवड नगर , डी िज पी 

नगर , कामातवाडे, ि मूत  चौक , नािशक 
, महारा  ४२२ ००८

जनरल अ नशमन भतीलगत 9970086907

6342 सातपुर पूजाबाई ब सी कानकते ९१६४ ८३६९ ५८४८ 
अशीिवनी सोसायटी भाजी माकट जवळ 
अशोक नगर सातपूर निशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011823316

6343 सातपुर पोपट एकनाथ पवार ९४०८ ६९२५ ६८५४ ८ दडोरी रोड कॅनॉल रोड शाहू नगर 
नािशक ४२२००४

िफश िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881033957

6344 सातपुर काश शंकर अ वले आवटे ग ली, गंगापुर गांव सनॅकस आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9273805387
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6345 सातपुर काश िशवलाल मुसळे समथ डी आड कॉलेज जवळ , अशोकनगर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9970616740

6346 सातपुर काश िकसन साव जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9175183578

6347 सातपुर काश गुलाब डांबले ६५०४ १९५७ ८६३७ कोळीवाडा  पोिलस  तोवन सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9850162428

6348 सातपुर काश नथू वाणी३२७३ ३१६९ ३९१५ जुने पोलीस टेशन, कासोदा, एरंडोल, 
जळगाव, महारा -४२५११०.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8805207507

6349 सातपुर ताप कािशनाथ वाघ अमृत अपा. .नं.1, गणपती मंिदर जवळ, 
िशवाजी नगर

चाट-भेळ छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9326196288

6350 सातपुर ितभा राजाराम ा हणे ७५९६ ०७१३ ५८८८ आनंद वाली माळी वाडा, गंगापूर रोड, 
नािशक.

फा टफूड आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7775841660

6351 सातपुर ितमा सुनील अिहरे ८१९५ ००४४ ९३८४ ध म चौक वर बाबा नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

फळिव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9890551377

6352 सातपुर िदप शांताराम गवळी घ.नं.87,एमएचबी कॉलनी, सातपुर 
कॉलनी, सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

6353 सातपुर दीप शिशनाथ झा ३४२३ ८११९ ९६४० एन बी कॉलोनी, स तसंृगी मंिदर जवळ, 
सातपूर कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9595736469

6354 सातपुर दीप कृ णदास पाटील६१२९ ५९९६ ८२०६ म नं ३, भैरव एच एस िज कॉलोनी, 
अशोकनगर, नािशक.

फळ अशोकनगर, भाजीमाकट 9561199740

6355 सातपुर दीप आ माराम कंुभार२९७९ ७९७४ १३४४ िशवाजी चौक पगारे ग ली, सातपूर, 
नािशक.

ना ता िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922159072

6356 सातपुर भाकर मधुकर गायकवाड .नं.9,आयिडयल संकुल,महाल मी 
िनवास, िमकनगर

कपडे िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7767058056

6357 सातपुर भाकर सदािशव उ हवणे िवधाते ग ली , सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9960973989

6358 सातपुर भाकर िवनायक पंघारकर ६७१० २५२९ ४३३५ एच बी कॉलोनी, सातपूर, नािशक. उडपी कॉनर साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

8956960117

6359 सातपुर िमला िवलास कारंडे घ.नं.06,कडेपठार चौक, िमकनगर, 
सातपुर

सॉ स िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527747958

6360 सातपुर िमला दामोदर अ े ८२२७ ९४३६ ५६४७ कला रो हो. ११ सात मोउली चौक िमक 
नगर नािशक ४२२०१२

चहा िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7507680732

6361 सातपुर िमला िव वनाथ माने ३८९३ १२९९ २८४०मयुरे वर  कॉ ले स म नं.७ शदे मला 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881980611

6362 सातपुर िमला साहेबराव अपसंुदे९४९१ ६२९७ १६६४ 
लॉट नो २५, गेट नो २०२/ए, हाउस नो 

४४३, संभाजी नगर, सातपूर, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8830611152

6363 सातपुर िमला शैलेश पाटील ८१९९ ५६०२ ३४०३जगताप वाडी संगम चौक वर बाबा नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

कटलरी आय टी आय मागील 
पिरसर

8623044953

6364 सातपुर मोद बाबासाहेब आरणे बंगला नं.11,वसंत पाक, ंबक रोड,सातपुर इतर इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7385710404

6365 सातपुर मोद दगडु वडनेरे वरद िवनायक अपा.िशवाजीनगर,सातपुर चाट-भेळ छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

73502911826365 सातपुर मोद दगडु वडनेरे वरद िवनायक अपा.िशवाजीनगर,सातपुर चाट-भेळ
माकट,िशवाजीनगर

7350291182

6366 सातपुर मोद कुशावत  हसे ३००४  ७३१० २०७४ 
लॉट नं.४९/५०, रंगाई बंगला काळे नगर 

साई गाडन सोसायटीजवळ आनंदव ली 
िशवार सातपूर ४२२००७

भाजी पाला 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9881238865

6367 सातपुर मोद सुकदेव महाजन ७२६९ ०४५६ ९२२४ हाउस-५६१, जनराज मौय, भाजी माकट 
जवळ, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9970113910

6368 सातपुर िवण माधव वाघ महादेववाडी ,महाल मी चौक, सातपुर सनॅकस सातपुर मटन माकट रोड 9423477555

6369 सातपुर वीण वसंत पाटील ४८४८ ८६७७ ८६४१ बजरंग नगर गंगापूर रोड आनंदव ली 
नािशक ४२२००३

फळ िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

९०११७६५८३५/८
४२१८४५४४५

6370 सातपुर शांत िहरामण वाघ ६७७६ ०७३५ ६३४७  B-१  उ वल सोसायटी  िमक नगर 
सातपूर निशक ४२२०१२

सी डी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9371828288

6371 सातपुर शांत मधुकरराव फुलमाळी ८३२७ ७३६७ ०७८५ 
२०९४ शांती कंुज समता नगर बक रोड 
बु  िवहार मागे सातपूर कॉलोनी ४२२०१२

भाजी पाला अ नशमन भतीलगत 8788363703

6372 सातपुर शांत उ म शदे ९६४८ ५२२३ ७३३८ 
म नं २०९ गंगापूर रोड , माळ वाडा , 

आनंदव ली , नािशक महारा  ४२२ १०३
भाजीपाला फळ िव ी 

आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7721037488

6373 सातपुर शांत आनंद को हे ५४३५ ६८९२ ०१४० गो वद िनवास, कामगार नगर, सातपूर, 
नािशक.

अंदाभूज  आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9822900072

6374 सातपुर शांत जग ाथ जाधव४३४८ ०८३९ ९७८७ दीिपका रेसेदे सी म नं ४, भवर टोवर 
रोड, िशवाजी नगर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8806830792

6375 सातपुर ि यांका रव सहाने५००० ५८९४ १३५७ बक रोड, अंिबका वी स जवळ, 
महादेव नगर, सातपूर, नािशक.

भेळ भ ा टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7741905850

6376 सातपुर ेमचंद रामआ य जय वाल 925,राजवाडा, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860407131

6377 सातपुर ेम सग चं सग पाटील ४१५८ ७९४९ ०६५७ भावली बहाल भावली चाळीसगाव 
जळगाव ४२४१०६

चहा ना ता अशोकनगर, भाजीमाकट 9960169733

6378 सातपुर ेम सग लाल सग बोहरा६५२१ ३५१५ ८०९१ 
७२८, महारा  हौ सग सोसायटी, 
आंबेडकर भाजी माकट जवळ, सातपूर, 
नािशक.

ना ता िव ी
साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

8554075726

6379 सातपुर फिकरा बाळाजी च हाण बी-ए,506,ए-
एस,नवमहारा नगर,तुळशीवाडी, मंुबई

च पल/बुट िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9987874340

6380 सातपुर फिकरा िनवृ ी डंबाळे महादेववाडी , सातपुर गांव चहा िव ी 
छ पती िशवाजी  
माकट,िशवाजीनगर बाहेर

7507371008

6381 सातपुर फकीर तुकाराम खोडे ५२५२ ३३२० ६०९७ 
९२ स गु  लीला माली ग ली िजजा माता 
चोक च हाटा अशोक नगर ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822263741

192



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6382 सातपुर फकीरराव दामोदर जाधव३२१३ ८३३४ ८२७२ लॉट नं १३, गट नं ४९४/ २ ए, घर नं 
८१३, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भेलभा ा अशोकनगर, भाजीमाकट 9850192539

6383 सातपुर फिरद बशीर शेख दगु  माता मंिदर समोर,रामोशी 
वाडा,वडाळागाव,नािशक

आय टी आय मागील 
पिरसर

9762255313

6384 सातपुर िफरतराम सहदेव जय वाल भगत सग चौक, वारबाबानगर,सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

97306351020

6385 सातपुर िफरोज हा न मिनयार३९७९ २६०० १७८२ 
लॉट नो १४७, म नो ०१/२, अमन 

अपत, शनी चौक, िमक नगर, नािशक.
चीकेन 

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9890581443

6386 सातपुर िफरोज हा न मिनयार३९७९ २६०० १७८२ 
लॉट नो १४७, म नो ०१/२, अमन 

अपत, शनी चौक, िमक नगर, नािशक.
चीकेन 

िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9890581443

6387 सातपुर िफरोजआलम रामोह मद रेईन .नं.2,महादेव मंिदर जवळ, 
संजीवनगर,सातपुर

फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8149463830

6388 सातपुर फु याबाई बंडु पुराने घ.नं.27,महादेववाडी,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9763520556

6389 सातपुर फु याबाई रामचं भंदरेु 11, राजे ी पाक , अशोकनगर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9823102887

6390 सातपुर बंडू साहेबराव पाटोळे ४८४४ ८६३१ ९१५२ ंबक रोड दादासाहेब गायकवाड नगर 
सातपूर ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767234930

6391 सातपुर बंडू शंकर चोथे २१७९ ६४१२ ६५४८ महादेव वाडी जनता शाळेजवळ सातपूर 
गाव सातपूर नािशक ४२२०१२

दधू िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921231942

6392 सातपुर ब सीलाल देिवदास सोनार .नं.13,िस ीिवनायक सो,गणपती मंिदरा 
जवळ, अशोकनगर

कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 8806018804

6393 सातपुर बबन एकनाथ इंगळे गणेश चौक,कामगार नगर, सातपुर फळ िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9545867353

6394 सातपुर बबनबाई हरी बुरंगे घ.नं.26,महादेववाडी,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8623041322

6395 सातपुर बबनबाई रामू िनरभवणे २४१८ ४७६८ ३३१६ ांती चौक वर बाबा चौक सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9850953258

6396 सातपुर बबलुकुमार लालचंद व न सातपुर अंबड लक रोड , िवराट नगर. भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8408805427

6397 सातपुर बलुदास गंगादास बैरागी ४९२३ ७५५४ २३२५ महारा  हौ सग कॉलोनी आनंद छाया 
जवळ सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860132855

6398 सातपुर बशीर स र खािटक ५२९३ ९२३९ ३७२९ मयूर अपा , संभाजी नगर , सातपूर नािशक 
, महारा  ४२२०१२

िचकन आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9881866029

6399 सातपुर ब तीराम िव ल कथार३८७४ ८०६२ २६९० बक रोड, राजवाड, पपळगाव बहुला, 
नािशक, महारा -४२२०१२.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9767517318

6400 सातपुर बाजीराव रामदास डहाळे ८९२१ ९०५३ ४९८२ घर न.२८८ गंगावाह संगापूर ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9765116725

6401 सातपुर बादल िशवदायाल मेवाडे ४९९० २१७५ २७६१ 
म न ९ चं भागा छ पती चौक भवर 

तोवर मागे िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२
भाजी पाला

आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7875554769
तोवर मागे िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२ पंपासमोर

6402 सातपुर बापू िहरामण भंदरेु ५९७३ ७७५६ ९४१६घर नं.२०७ व े वरी अपाटमट राधा कृ ण 
नगर सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921892050

6403 सातपुर बाबाबाई िशवराम साळवे २४७० ४१०१ ४६५९बक रोड म ह  सकल महादेव नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

झाडू िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9146331646

6404 सातपुर बाबासाहेब दगडू गायकवाड संतोषी माता नगर, एमआयिडसी, सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8805367812

6405 सातपुर बाबासाहेब मा ती ढाकणे९८०२ ७११६ ३८७३ हाउस नं ३९९, िगरणारे रोड, बस टोप 
जवळ, गंगापूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7972554028

6406 सातपुर बाबीबाई दामू सोनवणे३४९७ ०७४१ ७००६ १९१, बक रोड, घुगे ग ली, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7385181989

6407 सातपुर बाबु हरी काळे आंबेडकर चौक, राजवाडा, सातपुर चायिनज िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

7350291326

6408 सातपुर बाबुराव शंकर गायकवाड कांबळेवाडी, वारबाबानगर,सातपुर चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9921716725

6409 सातपुर बाबुराव ल मण इंगोले६३२१ १७८२ ०८५० यशवंत िनवास, पाईप लाईन रोड, 
आनंदव ली, नािशक.

फळ आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7798735257

6410 सातपुर बायजा भू भार कर ८७६१ २२८४ २१५५ ४३९ मौले पे ोल पंप समोर महादेव वाडी 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9011754460

6411 सातपुर बारकु गुणाजी पाटोळे अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7385383090

6412 सातपुर बारकू दगा घीसडी९०५६ ६३५६ ६७८९ लॉट नं.१९४  माली कॉलोनी िमक नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

लोहार काम अशोकनगर, भाजीमाकट 9822965584

6413 सातपुर बाळासाहेब साखजी धुमाळ गंगापुर रोड,आनंदव ली,बजरंग नगर चहा िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9604531594

6414 सातपुर बाळासाहेब तुकाराम सोनवणे .नं.4,गोपाल संकुल,गणपती मंिदर 
जवळ,अशोकनगर

चहा िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9011803077

6415 सातपुर बाळासाहेब िदनकर काळे ७०१४ ६०९८ ३१०० 
घर नं.१०२१ आंबेडकर चौक दादासाहेब 
गायकवाड नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

झेरो स 
ह टर गॅसिकट 

कंपनीलगत
9766766582

6416 सातपुर बाळासाहेब प ाकर वाखारे ५३४४ १६५२ ७२८५ 
डी जी पी नगर ३ सुरेश बापू लाझा जवळ 
खुटवड नगर कामाठवाडे निशक ४२२००८

  झेरो स अ नशमन भतीलगत 9823030432

6417 सातपुर बाळासाहेब फकीरराव जाधव४६५० ०१३७ ४३७३ 
गट नं ४८०, लॉट नं १४, तुलाजाभावणी 
िनवास, महदेव मंिदर जवळ, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9922028019

6418 सातपुर बाळु पोपट करवंदे 15,राजेश िकराणा मागे,महादेववाडी , 
सातपुर

म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9625977406
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6419 सातपुर बाळु रघुनाथ डांगरे अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर चाट-भेळ टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9850614443

6420 सातपुर बाळू येशवंत गायकवाड ८२१२ २४५ ०००० २८७ बक रोड अंिबका वीट मागे 
महादेव वाडी सातपूर नािशक ४२२०१२

ना ता टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

98877220609

6421 सातपुर बाळू द ा य सांगळे ७२९९ १९६३ ७४५० सातपूर व ती सातपूर नािशक ४२२००७ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9673608639

6422 सातपुर बाळू मनोहर जाधव ३७११ ४१६३ ३८५४ म नं.६२५ महादेव वाडी सातपूर गाव 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850104375

6423 सातपुर बाळू देवराम डहाळे ३४८४ ४९५८ २५४३ घर नं.२२८ गंगावाह  गंगापूर नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604828740

6424 सातपुर बाळू सदािशव पंिडत९२३६ ६६७९ १९०८ १/११३, ांती चौक, वरबाबा नगर, 
सातपूर, नािशक-४२२१०२.

भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

8380890463

6425 सातपुर बासुदेव सुधामय सरकार लॉट नं.55, द मंिदर , िशवाजीनगर चहा िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9923280517

6426 सातपुर बेबाबाई शुभाष कुमावत ४१८७ २१५९ ८२६५ 
म नो ८०५, हाडा, सातपूर, अंबड लक 

रोड,चंुचाळे िशवार, अंबड, नािशक, 
महारा .

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9767486546

6427 सातपुर बेबाबाई िवनोद गोपाल३२३२ ६८०९ ०५५७ हाउस नं ५६१, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9552859736

6428 सातपुर बेबी भीमराव सोनवणे रेणुका अपा. .नं.6,िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8698987214

6429 सातपुर बेबी सोपान गायकवाड ५४७५ २१३० ७८२७ शैलेश िकराणा जवळ , महादेव वाडी , 
सातपूर , नािशक महारा  ४२२ १०२

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8308446894

6430 सातपुर बेबीताई संतोष गढरी .नं.6,अिह याबाई चौक, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9673888583

6431 सातपुर बेबीताई नंदू दरुगुडे५५९७ ५१३८ ५२२१ म नं ८, ओम साई रो हाउस, लॉट नं 
१४६७, िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

पाववडा काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888194091

6432 सातपुर बेबीबाई अशोक उगलमुगले
111,भोर टाऊन शप , जाधव संकुल, 
सातपुर

इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9552931268

6433 सातपुर बेबीबाई अशोक शदे२८९९ ०८०० ०३६३ १०४/१५९५/००८, थोरात िवहार, म नं 
५, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9763141209

6434 सातपुर ीजनंदन रामे वर यादव मीनाताई ठाकरे उदयान, िशवाजीनगर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9730155379

6435 सातपुर भगवान संपत मोरे .नं.106,धम जी कॉलनी, िशवाजीनगर भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9823591836

6436 सातपुर भगवान पांडु कुवर िस   हनुमान मंिदर समोर , अशोकनगर फा ट फुड  िव ी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9823199248

6437 सातपुर भगवान शंकर चौधरी ७९२२ ४२७९ २९२३  
म नं. ५७० सातपूर अंबड लक रोड  

गणपती मंिदर जाधव संकुल चंुचाळे िशवार 
नािशक ४२२०१०

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9767913317

6438 सातपुर भगवान सुखदेव कदम६४३६ ७७४४ ७२१४ िवदोळी, जालना, रादोली, महारा -
४३१५०४..

फळ अशोकनगर, भाजीमाकट 90113652566438 सातपुर भगवान सुखदेव कदम६४३६ ७७४४ ७२१४ 
४३१५०४..

फळ अशोकनगर, भाजीमाकट 9011365256

6439 सातपुर भटू वंजी खरे४३६३ ९७०४ ८७८२ न१३२, गंगापूर रोड, टेिलफोन टेशन 
मागे, आनंदवली, नािशक.

रसवंती आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9623210471

6440 सातपुर भ यासाहेब िदलीप अिहरे४२७८ ०१४३ १८५० म नं ५, लॉट नं १७७, काबन कंपनी 
जवळ, िशवाजीनगर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7776867938

6441 सातपुर भरत िव ल होते ि मुत  चौक, िसडको, नािशक इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9175858667

6442 सातपुर भरत बाबुराव िनगळ ४०४२ ०५५६ ८०११ 
िनगळ ग ली म नं.५११ सोमे वर 
कॉलोनी ए बी बी कॉलोनी मागे सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011765570

6443 सातपुर भरोस बाले वर झा एमएचबी , कॉलनी, आंबेडकर माकट, 
सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9763124334

6444 सातपुर भाऊशेठ िव णु जाधव म नं.897,एमएचबी कॉलनी,पा या या 
टाकीजवळ,सातपुर

चहा िव ी अ नशमन भतीलगत 8308726606

6445 सातपुर भागवत पंुडिलक कोठावदे .नं.5, कृ ण मंिदराजवळ, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9823116993

6446 सातपुर भागाबाई पंिडत मोरे बाजार ग ली,मु.पो.कसबे वणी ता. दडोरी, 
नािशक

इतर ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9970588771

6447 सातपुर भागीरथी पोपटराव िनगळ ५८९० ४१२० ७८६६ 
घर नं. ५२०, िनगळ ग ली, िशवाजी चौक, 
सातपूर गाव, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850894243

6448 सातपुर भागुबाई नबा मोरे
सातपुर अंबड लक रोड , जाधव संकुल, 
सातपुर

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6449 सातपुर भागुबाई हरी झोले संत रोिहदास चौक, बु नगर, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6450 सातपुर भा य ी उदयचं मोरे मु.पो.पेाहरे,ता.चाळीसगांव,जळगांव भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

6451 सातपुर भारत यशवंत जाधव महा मागांधी  चौक , एमआयिडसी, 
बु नगर,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9175341995

6452 सातपुर भारत नारायण थोरात ३६४९ ६५१२ १३७५ ०९ राम भूमी मंुजे माग भोसला कूल 
समथ नगर नािशक ४२२००६

मका सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9175483501

6453 सातपुर भारत तुकाराम भालेराव ३२३२ ०३१७ ५८३५ 
कांताई सदन, म नं. ४१०, ध म चौक, 
गणेश अपाटमट शेजारी, महादेव वाडी, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9689442268

6454 सातपुर भारती अ ण नेरकर .नं.962, हाडा कॉलनी  , सातपुर फळ िव ी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7745881885
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6455 सातपुर भारती भा कर िहरे८५०२ ५२३६ २७५८ 
२०३, बहुचर रो हाउस, म नं ७, हनुमान 
मंिदर, िमकनगर, सातपूर, नािशक.

केळी
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

90381631925

6456 सातपुर भा कर शिशकांत किव वर कांबळे वाडी, वारबाबानगर, सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7030751075

6457 सातपुर भा कर गुलाब धुळे ८५६९ २८९३ ६१३१ घर न.२७९ कोळीवाडा  गंगावारे नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9336737077

6458 सातपुर िभ.के. सग शांतीलाल जमादार .नं.6,ओम साई रो हाऊस,पवार 
संकुल,अशोकनगर

इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 8956762686

6459 सातपुर िभकन इलाही खािटक ९०५८ १३१८ ८४७४
म नं.९ गजानन रो होऊस राधाकृ ण नगर 

अशोक नागार सातपूर नािशक ४२२०१२
िचकन 

छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9921456354

6460 सातपुर िभकाजी धम  लोणारे ५४०८ २६६२ ६८९० शदे मळा, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9067710327

6461 सातपुर िभलाजी कारभारी मढे२९५१ ५५५७ ३९३६ घर नं ३१०, कृपा हॉ पटल जवळ, 
कामगार नगर, नािशक.

भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9527751877

6462 सातपुर भीमराज िव णू च हाण८१८१ ९१९६ ६०१५ 
लॉट नं ४०, गट नं ४९९, हनुमान मंिदर 

जवळ, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.
भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9881169012

6463 सातपुर भीमाबाई मा ती शदे घ.नं.405, महादेववाडी , सातपुर टेशनरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881003621

6464 सातपुर भूषण बंडू हसे ६८८९ २४६० ८८१५ साईगाडन सोसा रंगाई बंगलो काळे नगर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8408941468

6465 सातपुर मंगल ता हाजी थोरात िशवाजी संकुल .नं. 
16,िशवाजीनगर,सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9158589470

6466 सातपुर मंगल मंगेश बलसाणे८५२९ ८३३० ७०५६ म नो २०३, ी साई मूत  हौ 
सोसा,िशवाजीनगर, जैलरोड, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7447322612

6467 सातपुर मंगल कांताराम खुडे ६२३१ ६३४७ ६१३९ पो ट बलेगाव मानेगाव िशवार औरंगाबाद 
४३१११६

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9096446813

6468 सातपुर मंगल हाद खैरनार गौतमनगर, सातपुर चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9175683544

6469 सातपुर मंगल िजतेश पवार आगर टाकळी रोड, वैदवाडी, नािशक कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881330704

6470 सातपुर मंगल अशोक पवार ३२५७ १४५६ ५४८२ ३४० एम एच बी कोलोनी स तशंृगी मंिदर 
सातपूर कोलोनी ४२२००७

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890287366

6471 सातपुर मंगल योगेश काळे ३७९९ ५७४९ ४९२२ आनंद िवहार, हौसे नो १०, िशवाजी नगर, 
गंगापूर, नािशक.

फा टफूड गंगापुर गांव भाजी माकट 8407906895

6472 सातपुर मंगलबाई रमेश भगारदेव ३९५२ २५०८ ६०२७ वीण िनवास मीनाताई ठाकरे उ ान 
िशवाजी नगर नािशक ४२२२२२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7775872052

6473 सातपुर मंगला द ु मोरे आंबेडकर चौक, राजवाडा, सातपुर चहा िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

8605901467

6474 सातपुर मंगला साहेबराव बदादे कोळीवाडा, िशवाजी चौक, सातपुर भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

92725853396474 सातपुर मंगला साहेबराव बदादे कोळीवाडा, िशवाजी चौक, सातपुर भाजीपाला 
भतीलगत

9272585339

6475 सातपुर मंगला अंबादास खैरनार िमनाताई ठाकरे उदयान,िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8390722885

6476 सातपुर मंगला गणपत पुराने शनी चौक,टाऊन पोिलस चौकी जवळ, 
सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6477 सातपुर मंगला अशोक नवसे घ.नं.1383,स यक चौक,सातपुर कॉलनी, 
सातपुर

बॅग व पस सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6478 सातपुर मंगलाबाई बलीरामशेठ वडनेरे 3,जीवनधारा अपा. िमकनगर,सातपुर चहा िव ी 
कै.गो देशपांडे 
उदयानलगत, 
महा मानगर

9881768179

6479 सातपुर मंगेश एकनाथ फसाळे सािहल संकुल,सी, लॉट नं.25/26,महादेव 
मंिदराजवळ. .नगर

ना टा सातपुर मटन माकट रोड 9421852883

6480 सातपुर मंगेश रमेश च हाण ३१५६ २३१६ १४३४ घर नं.२४५ ती ा हॉटेल मागे बक रोड 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970333622

6481 सातपुर मंगेश अ ण सोनार ९३६९ १७८४ ३१६४ सोनार ग ली मु .पो ,नगरदेवळा ताल. 
पाचोरा जळगाव ४२४१०४

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767228414

6482 सातपुर मंगेश िजजाबा कांबळे ८७३४ ०१३२ ६६९४ २४८ कॉलेज रोड भोसला कूल जवळ 
संत कबीर नगर नािशक ४२२००५

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7840991434

6483 सातपुर मंगेश जनाधन घाटे ४९१६ १२९३ ००३१ म नं.१०१२ एम एच बी  कॉलोनी सातपूर 
कॉलोनी नािशक ४२२०१२

ना ता सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8856047998

6484 सातपुर मंगेश िकसन पाखेर ३०८७ ५९२२ २२६८ 
िज ३७, भोसला िमिलटरी कूल , योगेश 
िकरण टोर, संत कबीर नगर, 
आनंदव ली, नािशक , महारा  ४२२०१३

अंडा रोल 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8055558871

6485 सातपुर मंदा रामदास कापसे बजरंग नगर, गंगापुर रोड, आनंदव ली भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9822952264

6486 सातपुर मंदा फुलचंद मुतडक 486,खालचा कोळीवाडा,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7875191711

6487 सातपुर मंदा मोतीराम च हाण मु.पो.वासाळी, ंबकिवदयामंिदर, 
ंबके वर, नािशक

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9270957379

6488 सातपुर मंदा खंडू साळवे ८९७० ८५१९ २७६८ घर न १७७ महादेव मंिदर शेजारी महादेव 
वाडी सातपूर नािशक ४२२०१२

ब बील टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9145547314

6489 सातपुर मंदा उ म बडवणे ४३८२ २७९२ ६८२७   िशवाजी चोक बडवणे ग ली सातपूर 
नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8888114128

6490 सातपुर मंदा मधुकर उगले ६८१४ ८२५२ ९८७३ क तुरी पाक नासड  पुल नािशक पुणे रोड 
नािशक .

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8421719628

6491 सातपुर मंदा सुदाम अविचते२३७७ ६७०३ ६१४० संतोषी माता नगर, सातपूर िमडक, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8605352040

195



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6492 सातपुर मंदा राजू काशीद५३४० २३५० ६११२ ध म चौक, वरबाबा नगर, जगताप वाडी, 
सातपूर, अशोकनगर, नािशक.

फळ सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9970888110

6493 सातपुर मंदा यशवंत नारायणे२४९२ ७२५६ ४९६१ भू आ त, म नं ४, गंगासागर नगर, 
िकमया संकुल, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9175588264

6494 सातपुर मंदाबाई पंुडिलक िवधाते ६१०४ ८४७० ०८८५ िवधाते ग ली दादोबा रोड सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8482804989

6495 सातपुर मंदाबाई िव वनाथ उगलमुगले ८५४५ ८३८१ ८८०८
म नं. १५६, भोर टाऊन िशप, अंबड 

लक रोड, िव ल मणी मंिदर जवळ, 
चंुचाळे िशवार, नािशक, महारा -४२२०१०

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890220009

6496 सातपुर मगन कारभारी ड गरे आयिटआय कॉलनी , िशवाजी 
नगर,सातपुर

गटई छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7038403296

6497 सातपुर म छ बाबुराव माळी६२८१ ६७९२ ७३२१ म नो- ३, गणराज हौ सो.सा, 
अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला  अशोकनगर, भाजीमाकट 9850440133

6498 सातपुर म छ नारायण कुचेकर गंगापुर रोड,िशवनगर, आनंदव ली चहा िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9657191719

6499 सातपुर म छी   भगवान घनदाट ८०९४ ४०१३ ८७०१ 
घर नं ५०९ , कािलका िम  मंडळ , वर 
बाबा नगर , सातपूर , नािशक , महारा  
४२२०१२

च पल बूट िव ी 
सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

9325556627

6500 सातपुर मथुरा उ म उभाळे 683, हाडा कॉलनी, जाधव संकुल, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9766065894

6501 सातपुर मथुराबाई सखाराम लहांगे घ.नं.110,टाऊन पोिलस चौकी , वरचा 
कोळीवाडा,सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8888211268

6502 सातपुर मधुकर चधु वां े गणराज अपा. लॉक नं.3, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9209062854

6503 सातपुर मधुकर गुणाजी पाटोळे अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8237512788

6504 सातपुर मिनषा भारत खैरनार हीआयिट कॉलेज 4, अ पर बी बेवाडी , 
पुणे

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

6505 सातपुर मिनषा ल मण भालेराव पा या या टाकीजवळ,लाल बहादरु शा ी 
चौक,अशोकनगर

पान बीडी िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

8975375493

6506 सातपुर मिनषा काश िवसपुते घ.नं.264,कळवण बु.द नगर,कळवण भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8975824892

6507 सातपुर मनीषा सोमनाथ बोचरे कोळी वाडा, पेठ ग ली , गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9689452133

6508 सातपुर मनीषा अिनल कोकांडे ५६२६ ४५२९ ९५३१ 
लॉट N.११ िजजामाता कॉलोनी 

तुळजाभवानी मंिदर िशवाजी नगर 
४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7030750603

6509 सातपुर मनीषा जनक मोकळ३१९७ ४२४५ ३२३४ दादोबा रोड, महादेव वाडी, महाल मी चौक 
जवळ, सातपूर, नािशक.

चपल सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527975428

6510 सातपुर मनीषा संजय वप९०३४ ८२५१ ९८९५ 
लॉट नं ५४, गट नं २०८, म नं ४, मुली 

अ त, राधाकृ ण, अशोकनगर, नािशक.
भाजीपाला

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8180014127
अ त, राधाकृ ण, अशोकनगर, नािशक. बस टॉप

6511 सातपुर मनीषा सखाराम साळवे६४६८ १७५८ ०६५५ 
म नं २८९, बक रोड, अंिबका वी स 

जवळ, महादेववाडी, सातपूर, अशोकनगर, 
नािशक.

भेळ भ ा
अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9028371654

6512 सातपुर मनोज िदगंबर घोलप .नं.24,कािलका मंिदर 
जवळ,अिह याबाई देवी चौक,गंगापुर

भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9822590041

6513 सातपुर मनोज मधुकर मेतकर अनुसया अपा.राधाकृ ण 
नगर,अशोकनगर, सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8149986865

6514 सातपुर मनोज िवजय बागडे ८२३१ ४८९५ ५९९२ सव नं.१९३/११२ घर नं.१०६/२१६९ 
िशवाजी नगर सातपूर ४२२०१२

फूल िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7350899176

6515 सातपुर मनोज िभमदास हैसधुणे ४४८४ १००९ ०८२३ 
एमआयडीसी रोड व नील िकराणा समोर 
नवनाथ चौक कामगार नगर नािशक 
४२२००७

च पल रेपै रग 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9922111350

6516 सातपुर मनोहर नारायण वाघमारे मटन माकट, मनपा चाळ सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9763194750

6517 सातपुर मनोहर चवमंगर साव जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9881802959

6518 सातपुर म स पशुराम अिहरे .नं.343,संत रोिहदास चौक, बु दनगर, 
सातपुर

च पल/बुट िव ी मायको दवाखाना 
भतीलगत

9850932310

6519 सातपुर महाजन गो वदा ाने वर२९४२ ०२४४ २५२६ घर नं २, अनुअय बी संकुल रो हाउस, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8806414127

6520 सातपुर म ह  सदािशव लोखंडे २९२० १७९८ १९९७ हसूल रोड मा ती मंिदर जवळ देवरगाव 
नािशक ४२२००५

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8087555184/९३
७३९२२९९१

6521 सातपुर मह  द ू भंदरेु ५३८३ ८०७४ १८९१ भंदरेु मला जाधव संकुल अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9270117870

6522 सातपुर मह  बाळकृ ण क तुरे  िवधाते ग ली वामी समथ चौक अशोक 
नगर  नािशक ४२२०१२

जूस िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9552931869

6523 सातपुर मह  एकनाथ महाजन ३८०५ ९९०७ ७९७१ मकान नो-५२९, वाड नो-११, ाम ब भाडा 
म य देश

चाट भांडार साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

7798515335

6524 सातपुर महेबूब सपुि न खािटक २१६६ ६७५४ ८२०८ 
म नं. १० गजानन रो होऊस ३/४/३१/ 

राधाकृ ण नगर सातपूर अशोक नगर 
नािशक ४२२०१२

चीकेन 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9881737710

6525 सातपुर महेश मधुकर भ डकर जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9960704935

6526 सातपुर महेश मनोहर बडकोळी ग िवद रोहा.नं.1,मोतीवाला कॉलेज जवळ, 
ुवनगर,िशवाजीनगर

इतर वनगर ओमकार 
पॅलेससमोर भतीलगत

6527 सातपुर महेश तुकाराम सानप ३३४७ ८५३३ ८१८२ 
म नं.९०७ एम एच बी कॉलोनी कामगार 

क याण भवन सातपूर कॉलोनी नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011776615
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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नसुार)

6528 सातपुर महेश गंगाधर दै कार ६९६१ ७२८० १७८० ितरंगा चौक घर नं.२२६ कामगार नगर 
नािशक ४२२००७

ना ता /भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9767799068

6529 सातपुर महेश काश महाले ३०६२ ८७३७ ६३५० िशवनेरी िब डग जवळ िनगळ ग ली 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9657374422

6530 सातपुर महेश बापाजी बडगुजर८०९२ ३९५४ ५१६७ म नं ७९७, एम एचं बी सोसायटी, 
सातपूर कॉलोनी, नािशक.

हंगामी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9860565858

6531 सातपुर मातीन अहमद खािलक शैख८५२३ ६३५७ १६९४३७६९ कठडा जुने नािशक नािशक 
४२२००१

गरेज टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890382412

6532 सातपुर मा लूब अयुब खान ७०७५ ८२४५ २३४१ लाउली उ ळी फातापूर उ र देश 
२१२६६१

च पल शूज आय टी आय मागील 
पिरसर

8857886858

6533 सातपुर माधुरी सुिनल को हे वद सम,भुसावळ,जळगांव भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8007730682

6534 सातपुर माधुरी कैलास पवार २७८० ४३०२ ००९७िस ाथ चौक वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

फळिव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921170069

6535 सातपुर माधुरी राजेश िशरसाठ #######
म नं २४२, जाधव संकुल, चंुचाळे 

िशवार, अंबड खुद, नािशक.
ना ता िव ी

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8806165027

6536 सातपुर माया सुरेश िहवाळे अ पाली चौक, बु नगर,सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

7030996420

6537 सातपुर माया देिवदास िहरे ीकृ ण मंिदराजवळ , िशवाजीनगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9823763846

6538 सातपुर माया ने वर भालेराव ३५८७ २८३१ ७९९३२९२९ महादेव नगर गणेश अपाटमट 
सातपूर अशोक नगर नािशक ४२२०१२'

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8888030366

6539 सातपुर माया दीप कटारे ४८७० ११७८ ६१८५ ४०५, वरबाबा नगर, ांती चोक, 
जगताप वाडी, सातपूर, नािशक.

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9822955801

6540 सातपुर मालनबाई दादाराव आगळे महा मागांधी  चौक , एमआयिडसी, 
बु नगर,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9766442299

6541 सातपुर मालुबाई मुरलीधर जगताप ५९१३ ०२८७ ८७३९ 
चंुचाळे िशवार, भोर तो शीप, अंबड, 
नािशक.

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9623822158

6542 सातपुर िम कुमार शंकर जापती आर2720, वा याय क ा जवळ,अशोनगर फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9595882675

6543 सातपुर िमिथलेश हजारी साव .नं.197,िव वकम  चौक, िमकनगर इतर छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8421245813

6544 सातपुर िमना िव णु भालेराव .नं.2929,गणेश अपा.महादेववाडी,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7385828936

6545 सातपुर िमनाबाई पंुडिलक बदादे पेठ ग ली , गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8805951444

6546 सातपुर िमनाबाई आसाराम वा घरी सोमे वर जवळ, िशवनेरी नगर,गंगापुर गांव इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9226155290

6547 सातपुर िम लद वसंत मौले २१५८ ५९२४ ४९२२ ४२७ , शनी चौक ,सातपूर गाव , नािशक , 
महारा  , ४२२ ००७

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850163121

6548 सातपुर िम लद सुरेश साळवे३७९२ ५४३३ ९३७० 
१२३३, वरा य चौक, क याण भवन 
जवळ, सातपूर कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

चाट भांडार अशोकनगर, भाजीमाकट 9822250181

6549 सातपुर िम ीलाल ि वेदी साद चौधरी 159,महादेववाडी, सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7058561397

6550 सातपुर मीना रहीम म सुरी .नं.1075, हाडा कॉलनी , सातपुर इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9960651960

6551 सातपुर मीना सोमनाथ फसाळे घ.नं.26 , महादेववाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860817502

6552 सातपुर मीना पंुडिलक बदाडे ३२३१ ६१३४ १४१८पेठ ग ली गंगापूर नािशक ४२२२२२ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805951444

6553 सातपुर मीना िव णू दास वै णव ५८०५ १७६५ ०८३९ म न.44 मोिहत अपाटमट िब डग न २ 
संदीप नगर सातपूर निशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8806604727

6554 सातपुर मीना अिनल  पगारे 
घर नो ५५४, आंबेडकर चोक, वरबाबा 
नगर, राजवाडा सातपूर, नािशक.

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7057072242

6555 सातपुर मीरा राहुल पाईकराव महा मा गांधी चौक, बु नगर,सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9175341995

6556 सातपुर मीरा काश भावसार 1862, आनंदछाया बस टॉप जवळ, 
सातपुर कॉलनी.

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8087719560

6557 सातपुर मीरा संजय जाधव७९६९ ८७०५ ६५८९ 
लॉट नं ६/७, सव नं १९६/ए, वामी समथ 

क  जवळ, शारािम नगर, नािशक.
कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 8446824119

6558 सातपुर मीराबाई पंुजा शेळके .नं.3,जाधव संकुल , सातपुर भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9922624484

6559 सातपुर मीराबाई कािशनथ जाधव .नं.661, अ पाली 
चौक, बु नगर,सातपुर

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9225592453

6560 सातपुर मीराबाई चं कांत जाधव 30/62,धनाजी िनवास,चौक मंडई ,जुने 
नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9689286967

6561 सातपुर मीराबाई रामदास जाधव महाल मी चौक,महादेववाडी, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970571007

6562 सातपुर मीराबाई भागवत सरोदे सातपुर कॉलनी ,िनलधारा 
सो. .नं.1475,सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921620547

6563 सातपुर मीराबाई अशोक माली ९४५६ ६०३४ ८९७८
रेणुका िनवास लॉट नो १६ सव नो.५०० 
रा य कमचारी सोसा अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर
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6564 सातपुर मीराबाई सुरेश लोणारे४८४४ ३६२९ ७९२८ 
५६१, गणराज मोरया आ त, भाजी माकट 
जवळ, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला
अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9689015041

6565 सातपुर मुकंुदा िव वनाथ जाधव ५८२५ ११५४ ९७६९ गंगावाह गंगापूर रोड मा ती मंिदरा जवळ 
नािशक ४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9096750396

6566 सातपुर मु ताबाई बाबु धो े जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6567 सातपुर मु ताबाई कमलाकर पो टदे घ.नं.64,शिन चौक , कोळीवाडा,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011901976

6568 सातपुर मुजबीर हुसेन पजारी शांतीिदप बंग याजवळ,यादव 
अपा.अशोकनगर,सातपुर

टेशनरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9960362416

6569 सातपुर मुि लाल सुखी ड बर .नं.117,अंबड लकरोड, हाडा कॉलनी , 
सातपुर

बेकरी आयटम अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8698680475

6570 सातपुर मुमताज िसकंदर पजारी६७७५ ८९०५ ८२१४ लॉट नं १९२/१, ी लिनक, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

फळ काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9357519534

6571 सातपुर मु ताक हुसेन शेख गोवधन रोड, पेठ ग ली , गंगापुर गांव सुकी मासळी गंगापुर गांव भाजी माकट 9767235280

6572 सातपुर मु तकीन यािसक अिसफअली संजीवनगर,अंबड लकरोड, सातपुर भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9545313770

6573 सातपुर मु तकीम राहु खान एस-7/अ,अंबड लकरोड,भवानी 
चौक,संिजवनगर ,सातपुर

चहा िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

6574 सातपुर मु तकीम अजीज शेख 368,महादेव नगर,वेताळबाबा 
मंिदराजवळ,सातपुर

फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9975225215

6575 सातपुर मेघ याम दगडु बागड स.नं.100अ,जाधव संकुल,सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6576 सातपुर मोतीराम सुखा आिहरे ५१३५ ८५३७ ०३२० २५२/२,महादेव वाडी,मराठी शाळे 
मागे,सातपूर,नािशक

चहा िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9404782566

6577 सातपुर मोहंमद इसरार इदिरस संजीव नगर, सातपुर इतर गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9975713530

6578 सातपुर मोहन भगवान भागवत िजवे वर भवन,िवनयनगर,गांधी 
नगर,नािशक

फा ट फुड  िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9960557288

6579 सातपुर मोहन वसंत वाघ ५९८३ ५२८४ ८५१४ शनी चौक माळी ग ली सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881045900

6580 सातपुर मोहनलाल िमठाईलाल िदवाकर 78,,संिजवनगर, अंबड लकरोड, सातपुर चाट-भेळ गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9156940835

6581 सातपुर मोहमंद नाजु लाहा बागवान वाबाबानगर, सातपुर फळ िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9527815432

6582 सातपुर मोहमंद अहसन ज वन N-42-AB-1-4-3,पवननगर,नािशक इतर आय टी आय मागील 
पिरसर

8657996958

6583 सातपुर मोह मद फैजउ ला शेख राजवाडा, सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9595311980

6584 सातपुर मोह मद सैययद७३२५ ९५५९ ०५५३ िनहाल गाढ चक जंगला अमेठी उ र देश 
२२७८०९

कटलरी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

98221416376584 सातपुर मोह मद सैययद७३२५ ९५५९ ०५५३ 
२२७८०९

कटलरी 
चंचाळे

9822141637

6585 सातपुर मोह मद जमा अ दलु ज बार शहा ६२१४ २१७५ ९०१२ 
लॉट नं २१ , सातपूर अंबड लक रोड , 

चंुचाळे िशवार , अंबड , नािशक , महारा  
४२२ ०१०

िचकन 
गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9970039285

6586 सातपुर मोिहनी धनराज बडगुजर५७७७ १९७७ ८२४४ घर नं ८४, िहरावाडी रोड, ि मुती नगर, 
पंचवटी, नािशक.

कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 9975342737

6587 सातपुर यमुना नारायण बे कुले ५९६४ ५४२६ ०४३० घर नो ४०, कोळीवाडा, शनी चोक, 
सातपूर, अशोकनगर, नािशक, महारा .

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8975545415

6588 सातपुर यमुना कारभारी सांगळे २६४५ ३०६६ ६६४७ जाधव संकुल, लावते मला, सातपूर 
अशोकनगर नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6589 सातपुर यमुना नामदेव कसबे८७६८ २३९२ २७८७ 
लॉट नं १२, सव नं १९४/अ१२, साई लीला 

हॉटेल जवळ, िमक नगर, नािशक.
ब बील

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7066300382

6590 सातपुर यमुना  रव  गांगुड हाडा वसाहत, चचोळे, नािशक भाजीपाला िव ी
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9271474866

6591 सातपुर यमुनाबाई उ म गोटे .नं.654,अ पाली चौक , 
बु नगर,सातपुर

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9175341993

6592 सातपुर यमुनाबाई रामदास धुम मराठी शाळे जवळ,महादेव वाडी, सातपुर सुकी मासळी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

6593 सातपुर य लमा साहेबराव पवार
घ.नं.1, सावरी 
िनवास,वैदयनगर,आगरटाकळी, नािशक

कटलरी 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9423696531

6594 सातपुर यशवंत तुकाराम सूयवंशी ५०९२ ६१८७ ३२३६ एकिवरा िनवास, गंगापूर रोड, आनंदवली, 
नािशक.

फळिव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9850260023

6595 सातपुर यशोदा मा ती कांबळे ५९४३ ९९०९ ०११८ ३२ स ाट चौक बु  नगर सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604838236

6596 सातपुर यशोदा सदािशव वागले ८०९७ ०९१५ ४८५७ सातपूर पोिलस चौकी जवळ शनी चौक 
कोळीवाडा सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7040605527

6597 सातपुर यशोदा मधुकर अिहरे ३३४८ १२६५ ९९५६ 
अंिबका वी स मागे, महादेव वाडी, 
सातपूर, पपळगाव बहुला, नािशक, 
महारा .

झाडू िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9139265339

6598 सातपुर यशोदा बंिशवास बैरागी ५०८२ ७३६२ ६४८७ माळी कॉलोनी,शम  हाल, िमकनगर, 
सातपूर.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8484007271

6599 सातपुर यशोदा  कैलास गोवधने ५३२७ ०७५९ ३२३२ गोवधन सदन मेन रोड मा ती मंिदर जवळ 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822165145

6600 सातपुर यशोदा बाई पंढरीनाथ पगारे 
जगताप वाडी वरबाबानगर १०१३ -२ 
नेअर आंबेडकर टाटू सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8983590186

198



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6601 सातपुर यशोदाबाई रामभाऊ सावंत २८५८ ३१९६ १२८९ कुलथे धा े धुळे नािशक ४२४००६ भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6602 सातपुर यासीन उ मान नदाफ ३३२१ ३१७२ ४७४१ हो नो १०४९, आंबेडकर माकट, सातपूर 
कॉलोनी, सातपूर , नािशक.

कपडा िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8055806649

6603 सातपुर या मीन मुनीर अ ार गायकवाड  नगर मोिहनी िनवास, 
राजवाडा, सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7776982003

6604 सातपुर योिगता संजय अिहरे ४९६५ १८८१ ४७८२संगम चौक वर  बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9579055971

6605 सातपुर योगीराज वसंत साळवे साई दा अपा., .नं.01, आनंदछाया, 
सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970888110

6606 सातपुर योगेश वामन पारधी कोळी वाडा,शनी चौक, सातपुर फा ट फुड  िव ी सातपुर मटन माकट रोड 9503964120

6607 सातपुर योगेश वामनराव भंदरेु ६२४० ४६४० ३९८३ ३३० भंदरेु ग ली मा ती मंिदर जवळ 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9403986712

6608 सातपुर योगेश रमेश च हाण ४२६५ ७६९३ ६४४५ 
घर न.२४५ बक रोड ती ा 
हॉटेलजवळ च हाण चाळ नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8275292739

6609 सातपुर योगेश वसंत सूयवंशी २४५७ ५२९४ ९८७६ कोळीवाडा गोवधन गंगापूर नािशक 
४२२२२२

भाजी पाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8237512707

6610 सातपुर योगेश र नाकर केदारे ६५१३ ७१३३ ९५८७ 
पाथ रो होऊस न.९ डी जी पी नगर न २ 
बु  िवहार जवळ कामाठवाडे नािशक 
४२२०१०

पान टपरी 
आय टी आय मागील 
पिरसर

7507944198

6611 सातपुर योगेश सुयकांत ब छाव६८१८ ४५५९ १५९३ 
म नं ३२६, जाधव संकुल, अंबड लक 

रोड, चंुचाळे िशवार, अंबड खुद, अंबड, 
नािशक.

िमसळ पाव
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7350489706

6612 सातपुर योगेश  गो वद  काळे२८४६ ०१९० ०३२० आनंि हार रो हौसे न.ड-१४,शिन 
चोक,िशवाजीनगर सातपूर,नािशक

ना ता िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7030751658

6613 सातपुर रंजना िभमराव जगताप महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7385408012

6614 सातपुर रंजना अिधकारी इंगळे ४३३८ ९५४२ ८७१० घर नं.२८ संत रोिहदास चौक बु  नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9623802729

6615 सातपुर रंजना रमेश क मीरे ४१८३ १६९६ ३४६३ ३४५ क मीरे ग ली शनी चौक सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8888633658

6616 सातपुर रंजना बाळू वानखेडे५०९६ २४८३ ६८१३ काळमदरे, काळमदरे, नािशक, महारा -
४२३१०४.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9923117278

6617 सातपुर रखमाबाई बाळु भामरे मालुजकर चाळ, िशवाजी चौक,सातपुर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9049676788

6618 सातपुर रिजया इ बाल पजारी ९६२९ ७७१२ २७७८ आंबेडकर पुत या समोर वर बाबा नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9096063311

6619 सातपुर रणिजत सग िकसन सग िगरासे लॉट नं.1 8, मता पाक, 
िमकनगर,सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922720167

6620 सातपुर रणधीर यादव ८९४६  ८६१५ ६००२चोवर टोला सो बघा तव न गया िबहार 
८०५१२८

का बल आय टी आय मागील 
पिरसर

73854106086620 सातपुर रणधीर यादव ८९४६  ८६१५ ६००२
८०५१२८

का बल 
पिरसर

7385410608

6621 सातपुर रतन ेमजी मौले ६०४२ ६४७२ ५५७५ ३३१ िवधाते ग ली वामी समथ चौक 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9730974452

6622 सातपुर रतन रघुनाथ गायकवाड ५६९४ ०१३४ ९५५९
लॉट नं. ९, अंिबका अपाटमट शेजारी, 

मा ती मंिदर समोर, अशोक नगर, सातपूर 
नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9622060198

6623 सातपुर र न द ा य गीते ३५९७ ४४१८ ०६५९महा हौ सग बोड कॉलोनी अशोक नगर 
सातपूर ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805403156

6624 सातपुर र ना भगवान काळे ५३१० ८७०७ ९६७७ 
हाउस नो- ५७७, राजवाडा, आंबेडकर 
चोक, सातपूर गाव, सातपूर, नािशक, 
महारा .

भाजीपाला 
ह टर गॅसिकट 

कंपनीलगत
8623829992

6625 सातपुर र ना भटू बोरसे५४९६ ५७८२ १४१४ ४ ए, कृ णराज सो. सा, देवपूर, धुळे-
४२४००२.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9850399393

6626 सातपुर र नाकर चतामण शेलार .नं.269,जाधव संकुल , सातपुर चायिनज िव ी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9850166893

6627 सातपुर रिफक र जाक कुरेशी ८२३७ २०९९ ६३१९ 
घर नं २/१२ िशवम टाकी जवळ , महादेव 
वाडी , सातपूर , नािशक, महारा  
४२२०१२

भंगार िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9850548451

6628 सातपुर रमानाथ तुकाराम भवर८३०६ २००४ ७८५५ १४९३ नीलधारा सोसायटी साईबाबा मंिदर 
जवळ सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9225491744

6629 सातपुर रमाबाई शंकर बदादे घ.नं.113/2, महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921840477

6630 सातपुर रमाबाई नामदेव पगारे िस ाथ चौक, वारबाबानगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8055602312

6631 सातपुर रमाबाई सुरेश वािघरी .नं.58,हनुमान मंिदर जवळ, गंगापुर भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9765592183

6632 सातपुर रमाबाई काळूराम शेजूळ ८२६६ ३३७८ १९०६ 
घर नं.५८९बु  िवहार जवळ स ाट चौक 

बु  नगर सातपूर नािशक ४२२०१२
भाजी पाला 

छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

6633 सातपुर रमाबाई मनोहर सोनवणे ८५९१ ३०१७ ३३८५
घर नं. ४२९/१, मौले पे ोल पंप समोर, 
महादेव वाडी, सातपूर, नािशक, महारा -
४२२०१२

चहा 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9270927093

6634 सातपुर रमाशंकर सुकदेव पाल बालाजी रो-हा. .7,अतुल योती 
िब.जवळ, िमकनगर,सातपुर

फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8857037934

6635 सातपुर रमेश गंगाधर कचके घ.नं.362,कोळीवाडा, सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7350394498
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6636 सातपुर रमेश रंगनाथ लावरे .नं.494/2अ,द मंिदर, अशोकनगर चहा िव ी 
छ पती िशवाजी  
माकट,िशवाजीनगर बाहेर

9860254649

6637 सातपुर रमेश दशरथ िनगळ ४०७७ ४२४७ ७९८३ िनगळ ग ली सातपूर नािशक ४२२००७ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7038163038

6638 सातपुर रमेश ीधर येवले९०४१ ०९३२ ७७२१  उ कष िम  मंडळ, िवजय नगर जवळ, 
िसडको, नािशक.

कटलरी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604519667

6639 सातपुर र व तुळशीराम बडगुजर वामी िववेकानंद नगर, अशोकनगर, 
सातपुर

सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9822578187

6640 सातपुर र व भगवानदास पंिडत 67 , ंबकरोड, जेपी नगर, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860389984

6641 सातपुर र व भुरा ठाकरे .नं.4,आयिटआय कॉलनी, िमकनगर, 
सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9372622660

6642 सातपुर र व रामचं ढवळे गणेश अपा.महादेववाडी,सातपुर चहा िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9272272107

6643 सातपुर र व  िव णू भंदरेु ९९१८ ०९४२ ३७९४
४१२, ल मी िनवास, दादोबा रोड, महादेव 
नगर जवळ, सातपूर, नािशक, महार -
४२२००७

भाजीपाला िव ी
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9922901055

6644 सातपुर रिव  िनवृ ी क मीरे ६८४२ ८५५७ ४८६७ ३५६ िशवाजी माकट समोर सातपूर 
नािसक ४२२००७

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9373984442

6645 सातपुर रवी बाळु जाधव जलालपुर ता.िज.नािशक इतर सोमे वर धबधबा, 
सोमे वर

9881843539

6646 सातपुर रव  सुधाकर धाडगे ९९०६ ०२७४ ४४७० हॉटेल दावत मनीषा नगर वाळूज 
और गाबाद ४३११३३

रेडीमेड कपडे आय टी आय मागील 
पिरसर

9146506361

6647 सातपुर रव  तुकाराम महाजन ४३५६ ११७२ ५६८९ शदे मळा, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9822317041

6648 सातपुर रव  दशरथ पालवे ५६४२ ०२५२ २०६४ हो नो- ११५९, ल ढे माग, वारबाबानगर, 
सातपूर, नािशक.

चहा आय टी आय मागील 
पिरसर

9922609789

6649 सातपुर रव बबनराव आ हाड२४७५ १८९३ ७८४७ पोलीस हे वतर १२, गंगापूर रोड, नािशक. ना ता िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9405813039

6650 सातपुर रव सीताराम बडगुजर४४८३ २०५५ ९१३३ 
म नं १, रो हाउस, गणपती मंिदर जवळ, 

िव वासनगर, अशोकनगर, नािशक.
भाजीपाला

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

7276005245

6651 सातपुर रव भा कर शेळके२८३४ ७८७७ ४४९१ अट पो ट वादळी, तालुका नांदगाव, 
नािशक, महारा - ४२३१०६.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9158825529

6652 सातपुर रव रामदास खंदारे५९७६ १३२८ ४४१५ 
लॉट नं ३०, सव नं ५९/१अ, पंिडत 

ज हारलाल नेह  शाळे जवळ, सातपूर, 
नािशक.

कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 9763950880

6653 सातपुर राजकुमार िवरजु कनोिजया लॉट नं.3,अंबड लकरोड,िवराट 
नगर,सातपुर

पान बीडी िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9823082489

6654 सातपुर राजिगर चुलाई शाह जनादन खोडे चाळ, खंडेराव मंिदर जवळ, 
सातपुर

सनॅकस सातपुर मटन माकट रोड 9890253360

6655 सातपुर राजाराम देवाजी करवंदे ५२१६ २३१२ ८६०१
नासड  नदी, महादेव मंदीर समोर, महादेव 
नगर, सातपूर नािशक, महारा -४२२०१२

पान टपरी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9130342132

6656 सातपुर राजाराम नागू झोले ७९२५ ३०९२ ५५७१ सुलावाईन रोड गंगावाह गंगापूर नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7420822943

6657 सातपुर राजीव हरी अ वाल गजानन अपा.अंबड लकरोड,संिजवनगर 
,सातपुर

सनॅकस गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9975005691

6658 सातपुर राजु ल मण चे ा ाम गणेश चौक,घाटोळ मळा,कामगार नगर, 
सातपुर

इतर महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9881737095

6659 सातपुर राजू रघुनाथ शदे ६९३३ ४३०८ ९०६६ 
१०२/१०११/००१ बक रोड सुदशन 
कॉलोनी सातपूर पपळगाव बहुला  नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9923029407

6660 सातपुर राज नबा सोनवणे वडगांव ितगजी, औरंगाबाद फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9158095628

6661 सातपुर राज िपतांबर अिहरे लॉट नं.39,अंबड लकरोड,मा ती मंिदर, 
संजीवनगर

चाट-भेळ गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9623582038

6662 सातपुर राज कैलासिगर गोसावी रा य कमचारी वसाहत,अशोकनगर सनॅकस सातपुर मटन माकट रोड 8975340785

6663 सातपुर राज िव ल होते एन42/सीए2/7/2,ि मुत  चौक, िसडको इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9689981993

6664 सातपुर राज धम पगळे घ.नं.102/1096,िशवाजी चौक, सातपुर कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7276010852

6665 सातपुर राज साद छोटु जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7276519587

6666 सातपुर राज  नबा अिहरे४७१० २७१७ १२२३ २९ संत कृपा नांदरू औरंगाबाद रोड 
मा संडावी नािशक ४२२००३

च पल रेपै रग आय टी आय मागील 
पिरसर

9657319214

6667 सातपुर राज  दादाजी रामोले ६९०६ ९२१६ ५३८९ अंबासन बागलाण नािशक ४२३२०४ भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9021557195

6668 सातपुर राज  यशवंत ध गडे ५३४७ ९२०८ ५३५७ गंगावारे Ycm ओपेन युिन ह सटी नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7219547335

6669 सातपुर राज  ावण वाणी ७२५५ ६६३४ ६५८९१२६/२  ए  / लॉट  मनपा शाळे मागे 
िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२

िकरकोळ िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9657470050

6670 सातपुर राज  रघुनाथ चधडे ५०३७ ६५४७ ०२३६ २२४, वाणी ग ली, चीखालोहाल, 
मालेगाव, नािशक.

अगरब ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9552214260

6671 सातपुर राज   बाबूलाल  सोनावणे ९०३० ६७८८ ४८६१ गंुजाळ बाबा चाळ, िशवाजी नगर, सातपूर, 
नािशक.

सलून काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888040281
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6672 सातपुर राज  साद जानकी वम  ६१६३ १७४३ ३३५३ 
म नं ४ , ओम साई , आई टी आई रोड , 

खुटवड नगर , ि मूत  चौक , नािशक , 
महारा  ४२२००८

बेड शीट अ नशमन भतीलगत 7385408197

6673 सातपुर राजे  दशरथ नेवसे ७८९३ ४८२० २८१५लॉट नं.४६ सव नं.५२/२ मंथन सुपर 
माकट िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9665363100

6674 सातपुर राजे  गंगाधर हंडगे ३६१२ ९४३२ ४३८० १० वृषाली अपाटमट महा मा नगर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9890110422

6675 सातपुर राजेश बंगाली सोनकर जयराजपुर ,आजमगड,उ र देश फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

8087900826

6676 सातपुर राजेश उ म पािटल .नं.3,आयडीयल संकुल, िमकनगर वडा-पाव
छ पती िशवाजी  
माकट,िशवाजीनगर बाहेर

6677 सातपुर राजेश सुरेश कुलथे .नं.979,एमएचबी कॉलनी, पा या या 
टाकीजवळ सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6678 सातपुर राजेश बबनराव पंुडे ३३४५ ८९०३ ८५३० महादेव मंिदर जवळ , सातपूर , नािशक , 
महारा  ४२२००७

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9922312491

6679 सातपुर राजेश सुधाकर करंजीकर ####### गणराज हौ.सो.सा,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9049305521

6680 सातपुर राजेश सुधाकर करंजीकर ####### गणराज हौ.सो.सा,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9049305521

6681 सातपुर राधाबाई अ ण रणिदवे कांबळेवाडी, सातपुर, नािशक चहा िव ी अ नशमन भतीलगत 9326329051
6682 सातपुर राधाबाई िव णु शदे िस ाथ चौक, वारबाबानगर,सातपुर चहा िव ी अ नशमन भतीलगत 9922649188

6683 सातपुर राधाबाई वसंत भोई९३७८ ३९३६ ५५५० 
म नं ८, िसि िवनायक कॉलोनी, नगरे 

चौक, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.
फुटाणे

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

6684 सातपुर रािधका देवचंद ितदमे .नं.4,धम जी कॉलनी, िशवाजीनगर भाजीपाला वनगर ओमकार 
पॅलेससमोर भतीलगत

8975273073

6685 सातपुर रािधका नानाज भालेराव ६९४० ६६५८ १७४४िस ाथ चौक वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9850212330

6686 सातपुर राम छगन पवार ८९४९ १५२२ ७११३ 
सािहल संकुल लॉट नं.२५/२६ महादेव 
मंिदर जवळ िमक नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8087514530

6687 सातपुर रामअचल रामसमुझ जय वरा संत कबीर नगर,दधुारा, उ र देश फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8625068115

6688 सातपुर रामआ ा सोमाई तापती खेलीवाडा,वुसला सैईद,खैिलबाद संत 
कबीर नगर,उ र देश

फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

7385951090

6689 सातपुर रामकुमार सुकदेव पाल लॉट नं.18/19, िमकनगर, सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9960297797

6690 सातपुर रामकृ ण संतोष गढरी ९३८२ १८४३ ७०३०

होऊस न.०६ मानी अपाटमट गट 
न.१९२ लॉट न.१२५ अ लीया बाई 
होळकर चौक जवळ िशवाजी नगर 
नािशक.४२२०१२

हंगामी 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7276933853

लॉट नं.167, स.नं.193, काबन नाका, िमकनगर भाजी 6691 सातपुर रामचिर भगवती साद जापती लॉट नं.167, स.नं.193, काबन नाका, 
िशवाजीनगर

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9765572996

6692 सातपुर रामजी िशवराम केदार६२२५ ४५३९ ५४९९ ६, गोपाल रो हाउस, अ टिवनायक 
कॉलोनी, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9604020892

6693 सातपुर रामदास मुरलीधर पुराणे फुल िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9764472743

6694 सातपुर रामनाथ दामु टल अंबाई रो-हा, .नं.14,हंस नगरी 
जवळ, िमकनगर,सातपुर

पान बीडी िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9850585705

6695 सातपुर रामनाथ भाऊराव घोडके .नं.3036,मायको 
हॉ.जवळ, वारबाबानगर,सातपुर

मटन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9657569371

6696 सातपुर रामनाथ िनवृ ी डंबाळे मौले ग ली, शनी मंिदर ,सातपुर चहा िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9503093886

6697 सातपुर रामनाथ सोमा धुळे ५४०२ ७५२५ ४४९८ गंगावारे Ycm ओपेन युिन ह सटी नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9881047468

6698 सातपुर रामनाथ साद सोिपराम गु ता ७२१५ १९७९ ०३०२ 
करपे चाळ वृनादावन हो टेल समोर 
मखमलाबाद रोड पंचवटी नािशक 
४२२००३

पान टपरी 
महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

8177850184

6699 सातपुर रामपदारथ जुगे वर िम ा कांबळे वाडी, वारबाबानगर, सातपुर  कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9923573678

6700 सातपुर रामबहादरु रामनाथ जापती .नं.0327,संिजवनगर,अंबड लकरोड, 
सातपुर

सनॅकस गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8796850192

6701 सातपुर रामभरत शोभा जापती .नं.156, िवराट नगर, चंुचाळे, सातप भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9021054989

6702 सातपुर रामाजोर महे साद ि पाठी२६७९ ५७९९ ५०६९ म नं ११२०, एम एचं बी कॉलोनी, सातपूर 
कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

चायनीज साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9405208995

6703 सातपुर रामे वर धमराज गोजरे 3, ीहंस पाक, संभाजीनगर, िशवाजीनगर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9850842321

6704 सातपुर रामे वर ताप मोतीलाल 1092, फुलवारी कला, सैदपुर, गाजीपुर फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8180892515

6705 सातपुर रायबा सखाराम खरात अिह याबाई होळकर चौक, िशवाजी नगर फळ िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9623514178

6706 सातपुर रावसाहेब िभवसन महाजन ८४२९ ४६१९ २३९९ 
लॉट नो - २३/२४, इं ायणी अपत, म नो 

- ८, संभाजी नगर, अशोकनगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9689963582

6707 सातपुर रावसाहेब मानाजी वप २९०४ १८१२ ४५६२ 
म नो १०४, भोर तो शीप, सातपूर अंबड 

लक रोड, अंबड,नािशक.
भाजीपाला 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9657183118

6708 सातपुर राहुल िदलीप िधवरे मयुरे वर अपा. अशोकनगर इतर िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9860380024

201



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6709 सातपुर राहुल सुरेश सुराडे मेनरोड, अंदरसुल चाट-भेळ छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9890676215

6710 सातपुर राहुल िकसान कडलग २१२० ८७६३ ५५०४ मटन माकट रोड भंदरेु मला सातपूर  
नािशक ४२२००७

चहा टपरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9766392230

6711 सातपुर राहुल परशुराम िव वकम  ७३८४ ३२२९ ७५४६ 
िशवश ती चौक िनगळ ग ली िनगळ 
मंगल काल लय जवळ कोळीवाडा सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

गरेज 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890128170

6712 सातपुर राहुल पंुडिलक हुलारे ३९१० ८६६०  ८७५३ २५७ महादेव वाडी सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

7058345049

6713 सातपुर राहुल संतोष सुरसे ९६७९ ४४८९ ४२९८ पो त. साकोर ताल, नांदगाव नांदगाव 
४२३१०६

हंगामी आय टी आय मागील 
पिरसर

8007290740

6714 सातपुर राहुल सुनील कुमार ९२१८ ३६०५ ७७४३ भागलपूर पो ट बोधगया गया िबहार 
८२४२३१

कंबल चादर आय टी आय मागील 
पिरसर

7040763753

6715 सातपुर राहुल ल मण गोतारणे २७१२ ४६५७ ५२९६ कोळी वाडा शनी चौक सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7769818313

6716 सातपुर राहुल मुरलीधर लगड४८३७ ३८५१ ९६१७ ४८०, रा य कमचारी वसाहत, 
अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9960205879

6717 सातपुर िरयाना गुलाब मिनयार .नं.2,अिन द अपा. िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8793800786

6718 सातपुर पेश रंगनाथ तुपे अमरधाम रोड, वारबाबानगर,सातपुर गटई गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8857044194

6719 सातपुर पेश रमेश बडगुजर .नं.8,कंचन रो हा.गणपती मंिदर जवळ , 
अशोकनगर

सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9767318766

6720 सातपुर रेखा योगेश जाधव वेता अपा. .नं.1, वामी क ा 
जवळ, िमकनगर, सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9768803434

6721 सातपुर रेखा भा कर सहजराव६६६७ ५०१५ ७९०५ ३८१ सातपूर रोिहदास चौक बु  नगर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888423781

6722 सातपुर रेखा िव ल िबबे ३८६७ २९८९ ९२२७ 
भोर टाउनिशप हौउस नं. १४६, जाधव 
संकुल जवळ, चंुचाळे िशवार, नािशक, 
महारा - ४२२०१०

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8888563490

6723 सातपुर रेशमाबाई शामुवेल खरे २८४१ ६७८१ ७२३० 
जगताप वाडी, संगम चौक वारबाबा नगर, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
आय टी आय मागील 
पिरसर

8623044953

6724 सातपुर रे मा संतोष नेह े ८२५२ ४२९० २४६९ वरबाबा नगर ांती चोक सातपूर , 
नािशक.

भाजीपाला महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

7875123145

6725 सातपुर रोिहणी पोपट पुराने २९८९ १३७३  १९४३
घर नं.१०२ िशवाजी महाराज पुतळा जवळ 
िशवाजी चौक सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8905025728

6726 सातपुर रोिहदास हिरचं अिहरे म लार खान,गंगापुर रोड,तालुका पोिलस 
टेशन समोर,नािशक

आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9689136861

6727 सातपुर रौफ मेहबूब खािटक ८०२६ १०१० ४५९५ 
रो हा नं.२०७ लॉट नं.५७/५८ घर नं.६ 
हदी शाळा िमक नगर सातपूर नािशक िचकन िव ी 

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9767905486
४२२०१२

मंदीर

6728 सातपुर ल मण राघो जपे२५२२ ६८४२ ५५४७ देवगड सोसायटी मागे, कवाडे ग ली, 
िशवाजी नगर, सातपूर, नािशक.

फळ काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8484892323

6729 सातपुर ल ुमी गोरखनाथ पवार ३४६९ ४२४६ ०४५२ 
वेदंतरी आपट, महारा  कॉलोनी, 
महाल मी नगर, िहरावाडी रोड, नािशक, 
महारा .

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9623347921

6730 सातपुर ल ुमीबाई वसंत वाघ ८८२७ ३१४० ३४१८ घर नो ४०६ शनी लेन सातपूर नािशक. भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8485860140

6731 सातपुर ल मण द ु बडकुळे गणेशवाडी रोड,गाडगेमहाराज 
पुलाजवळ,पंचवटी

म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975322431

6732 सातपुर ल मण पंुडिलक हसे घ.नं.304/3,मटन माकट रोड,सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9545996659

6733 सातपुर ल मण रखमाजी पवार आंबेडकर पुतळया सामोर, 
वारबाबानगर,सातपुर

सनॅकस सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9689192360

6734 सातपुर ल मण शंकर िमरेकर जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर चहा िव ी 
छ पती िशवाजी  
माकट,िशवाजीनगर बाहेर

9860320252

6735 सातपुर ल मण अंबादास धा क७१३९ ५०६८ ५६७३ नारायण सोसायटी, म नं ४ ए, शा ी 
चौक, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7588195083

6736 सातपुर ल मन रामभाऊ धेरीगे ८५५ ९८६३ ५३१६ फुले नगर  पळसे पळसे नािशक ४२२१०१ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9767798617

6737 सातपुर ल मन सोमा ध गडे ५२९६ ८७१४ ८२२६ गंगावाह गंगापूर नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7709255833

6738 सातपुर ल मी रंगनाथ त गरे ३८६२ ७९६२ ३७०१ घर नो १, जून मटन माकट, सातपूर गाव, 
नािशक.

म छी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8484818120

6739 सातपुर ल मीकांत रा धारा उपा यय४२५६ ९५०३ ४३५२ 
म नं.५१० िनगळ ग ली िनगळ मंगल 

काय लय सातपूर गाव नािशक ४२२०१२
भाजी पाला 

छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9139291540

6740 सातपुर ल मीबाई चीमा डामसे इिदरा नगर,कोळी वाडा,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9011123903

6741 सातपुर ल मीबाई नारायण कदम .नं.64,देवी मंिदर समोर,मोठी होळी , 
गोवधन, गंगापुर गांव

भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9823526468

6742 सातपुर ल मीबाई उ गा पा िवटकर जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6743 सातपुर ल मीबाई गणपत गांगुड ३१९१ ४३६८ ३३९९ अशोकनगर बक रोड नािशक ४२२०१२ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011751316

6744 सातपुर ल मीबाई रतन डगळे३७६० २७३० ५३८४ 
म N.६,७ कुणाल अपाटमट तुळजा 

भवानी मंिदर जवळ िशवाजी नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9158616563
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6745 सातपुर ल मीबाई कारभारी धाकतोडे ८८१३ ७२१६ ०९०३ २६८, बक रोड, आंबेडकर चोक, पपळ 
गाव बहुला,नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8007127203

6746 सातपुर लता िभकन परदेशी सुतारवाडा, िशवाजी चौक, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8007359247

6747 सातपुर लता वामन चारो कर कॉलेज रोड, भोसला िमलीटरी शाळे मागे, 
संत कबीर नगर

कटलरी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9373448980

6748 सातपुर लता शंकर भोर मु.समनेरे,पो.वाघेरे ता.इगतपुरी,नािशक भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9923570510

6749 सातपुर लता गो वद जाधव ८१०३ ९१५२ ४७१३
पोलीस चौकी मागे शनी चौक कोळीवाडा 
सातपूर अशोक नगर ४२२०१२

भाजी पाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8805691665

6750 सातपुर लता िशवाजी अिहरे ५२४१ ६२४९ ४५८४कांबळे वाडी वर बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7387855030

6751 सातपुर लता अ ण िखराडकर ६९८४ १७१६ १७३२ 
िब डग नं.७ म नं१४६ महारा  हौ सग 
कॉलोनी सातपूर कॉलोनी नािशक 
४२२००७

चीकेन िव ी 
इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7350111650

6752 सातपुर लता रमेश शदे ५३४१ ९८८१ ३६७८कोलम बु कु, नािशक, ४२३४०१ भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9623223168

6753 सातपुर लता गोपाळराव काठे ५९८७ ४४५७ १७९५ ३६५, अशोक नगर,जाधव 
संकुल,सातपूर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9422273781

6754 सातपुर लता रमेश लांबड ४८६४ १२६३ ०५९३ म नो १ लाल बहुदार शा ी चोक 
अशोकनगर नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9764017949

6755 सातपुर लताबाई िदपक काळवाघे घर नं.514,राजवाडा, सातपुर भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9623616755

6756 सातपुर लितका अशोक भंदरेु ८२०८ ६१०३ ७१६३राजे ी पाक इ.३ अशोक नगर रोड मौले 
होल सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921639109

6757 सातपुर लिलत उ म पगारे ९४०३ ३९५९ ४०९० 
डॉ.आंबेडकर चौक राजवाडा सातपूर 
क तुरी लोर मील या मागे नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657140423

6758 सातपुर लिलता सोमनाथ देसले जुनी मंडई , नंदरुबार. कपडे िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9975710162

6759 सातपुर लिलता सुरेश गोळेसर ांती चौक,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8796384354

6760 सातपुर लिलता गणेश लोहारकर िवधाते ग ली , सातपुर कटलरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9923093101

6761 सातपुर लिलता योगेश बैरागी ६२८७ ५५९६ ३३४२ धनदाई रो होऊस हदी शाळेजवळ िमक 
नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9011824686

6762 सातपुर लिलता राजेश सोनावणे ४७७१ ०४३१ ०२१९ 
गंगापूर रोड, लहानगे चाळ, 
कोळीवाडा,मा ती मंिदर, आनंदवली, 
सातपूर, नािशक, महारा .

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8485893311

6763 सातपुर लिलता द ू झ बड६३७३ ८६६२ ५०५९ कोळी वाडा, बक रोड, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7776858206

टापिरया टु स, एसटी 6764 सातपुर ल लन अमराथ पाल भगत सग चौक, वारबाबानगर,सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7709150217

6765 सातपुर लव नारायण सरोज .नं.50,मराठी शाळे जवळ, 
िशवाजीनगर,सातपुर

चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9822066445

6766 सातपुर लहानु गंगाधर वडीनके संजीवनगर,अंबड लकरोड, सातपुर भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9011755898

6767 सातपुर लहानुबाई माधव थोरात८४७० ५४७९ ०४७६ लॉट नं १४८/१४९, िमकनगर, नािशक-
४२२०१२.

ब बील काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8975083212

6768 सातपुर िलयाकत रफीक शेख .नं. वंृदावन कॉलनी , िशवाजीनगर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9890509175

6769 सातपुर िललाबाई दगबर पवार महाल मी चौक,महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6770 सातपुर लीलाकार साहेबराव बोरसे४७८८ ५६७१ ६३६३ एम एच बी कॉलोनी, पाणी टाकी जवळ, 
सातपूर, सािहक-४२२०१२.

पूजा सािह य साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9823578698

6771 सातपुर लीलाबाई पांडुरंग चौधरी घ.नं.515,महाल मीचौक, 
महादेववाडी,सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9552240022

6772 सातपुर लीलाबाई जयराम पगळे वारबाबानगर, सातपुर, भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6773 सातपुर लीलाबाई दादासाहेब बंदरे .नं.1,यादव अपा. अशोकनगर इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9921391033

6774 सातपुर लीलाबाई योगराज पािटल कु शिमनी रो हा.अशोकनगर , सातपुर पान बीडी िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9657217653

6775 सातपुर लीलाबाई सुधाकर राऊत राऊत व ती ,मंुबई आ ा रोड, मंडिलक 
कॉलनी, नािशक

फुल िव ी मा ती मंदीराशेजारी 
सातपुरगांव

9226292777

6776 सातपुर लीलाबाई िहरामण भंदरेु ५२४२ ०९४८ ६८४३ बालाजी िनवास मा ती मंिदरे समोर 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822441765

6777 सातपुर लीलाबाई ल मन  महाजन २५१४ ००८५ २२११ वीट भ ी रोड मु/पो कसबे सुकेणे, िनफाड, 
नािशक

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7057804159

6778 सातपुर लीलाबाई बाबुराव पगारे २६९४ ६४८४ ४५०७ 
घर न- ५५४, आंबेडकर चोक, राजवाडा, 
वरबाबा नगर, सातपूर, नािशक, महारा ट.

भाजीपाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975500629

6779 सातपुर लीलाबाई बाजीराव आ हाड २७५२ ९६३४ ११०४ 
२०७/१,लि म 
अप मत, िमकनगर,राधा ी ना 
नगर,सातपूर,नािशक

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7058383856

6780 सातपुर लीलाबाई उ हास खाडे३३८४ २६३४ ८०४६ लॉट नं ३०, म नं ३,  तुळजाई सोसायटी, 
अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9970246666

6781 सातपुर वंदना संजय देशमुख मुथा हॉ पीटल,गौतमनगर, सातपुर म छी िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

8308733147
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मांक
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6782 सातपुर वंदना केशव राव िनगळ ८४८१ ८७९८ ११७४ 
सोमे वर कॉलोनी घर नं.१०४/१०५ए बी 
बी कंपनी मागे िनगळ मला िशवाजी नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8624016151

6783 सातपुर वंदना काश मोहाडकर७७४१ २६८६ २२०५ 
आर. एच. १२८, भोर टाउनिशप, स तशंृगी 
मंिदर जवळ, चंुचाळे िशवार, अंबड, 
नािशक, महारा -४२२०१०

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9604839623

6784 सातपुर वंदना मोद जगताप३३५४ ४०६४ ५०९२ लॉट नं ७७, म नं १०९१, धा दीप, 
वामी इवेकानंद नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7040430157

6785 सातपुर वंदना युवराज च हाण५४३१ ४९१२ ६९४५ 
िब ड ग नं ९ ए, अंबड लक रोड, जाधव 
त शीप, पाटील पाक, चंुचाळे िशवार, 
नािशक.

कडी भेळ अशोकनगर, भाजीमाकट 9604024349

6786 सातपुर वंदना संजय बडगुजर५८७६ ९४३९ ३८६५ म नं १०, गणपती मंिदर मागे, चामंुडा 
नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 77690035362

6787 सातपुर वंदना मोहन धापसे६२१४ २५०३ ४२४९ गौतमनगर, ध तीथ िवहार, वरबाबा, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9527339228

6788 सातपुर व सला तुकाराम पो टदे खालचा कोळीवाडा , सातपुर सुकी मासळी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9767257082

6789 सातपुर व सला तुकाराम चारो कर .नं.160,कोळीवाडा,गोवधन ,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8379052097

6790 सातपुर व सला बाळू मनोहर ५२२८ ९१८२ ५८०५गौतम नागार वर बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

चहा िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9552090725

6791 सातपुर व सलाबाई वसंत साळवे साई दा साई मंिदर,बलवंत नगर, 
अशोकनगर,सातपुर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8605376708

6792 सातपुर विनता बाळू ढोले कोळीवाडा,शिनचौक,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9096327258

6793 सातपुर विनता ाने वर पाटील ३१७६ ०९७१ ९२९१ अिहलादेवी चो क गंगापूर गाव नािशक 
४२२२२२

भाजी पाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9657526292

6794 सातपुर वष अशोक देवरे िशवाजीनगर, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7798824915

6795 सातपुर वष मंगेश नबेकर कॉलेज रोड, भोसला िमलीटरी शाळे मागे, 
संत कबीर नगर

इतर आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9273967508

6796 सातपुर वष पंडीत भदरगे६९२९ ०३४२ ०९५६ ३०६, महाल मी मंिदर, महादेव वाडी, 
सातपूर, पपळगाव बहुला, नािशक.

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9890915621

6797 सातपुर वसंत शकर बोकड ितरडशेत , नािशक म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9850917129

6798 सातपुर वसंत रानु शदे ऋिष प चाळ, शनी चौक, सातपुर 
कॉलनी, सातपुर

सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9860741080

6799 सातपुर विसम इसुफ शेख िशवाजीनगर, सातपुर िचकन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8698287896

6800 सातपुर वसीम गुलाब मिनयार अिन द अपा. .नं.2,काबन नाका, 
िशवाजीनगर

सनॅकस छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9960707670

6801 सातपुर वामन दामू भंदरेु ५३८६ ३३७४ ३९८४ घर नं.२११ भंदरेु वाडा सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6801 सातपुर वामन दामू भंदरेु ५३८६ ३३७४ ३९८४ 
४२२००७

भाजी पाला
भतीलगत

6802 सातपुर वा मक बापु खैरनार तुळजाभवानी मंिदर, िमकनगर,िजवनधारा 
अपा.

सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8007847259

6803 सातपुर वािसम लसको ीन शेख घ.नं.202,महा मागांधी चौक, बु नगर, 
सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011785783

6804 सातपुर वासुदेव वामन पारधी ३१६१ ३८९४ ०७१९ १०२/०३९/००२ टावून पोलीस चौकी मागे 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657539072

6805 सातपुर िवकास बबन पािटल .नं.7,संभाजी नगर, अशोकनगर इतर अशोकनगर, भाजीमाकट 9637121675

6806 सातपुर िवकास ीकृ ण आिहरे 282,अंिबका वट,महादेवनगर,सातपुर पान बीडी िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9763718272

6807 सातपुर िवकी भागवात गांगुड ९०६६ २३१६ ६१३२ जगताप  वाडी वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8308768883

6808 सातपुर िवजय देवराम घोलप .नं.1192,से टर 14,कामोठे,कंळबोली 
रोड, रायगड

इतर इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9920103820

6809 सातपुर िवजय वामन लाड काठे ग ली , गांगुड चाळ , पुणा रोड , 
नािशक

भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9226650391

6810 सातपुर िवजय आ माराम बडगुजर वरदे वर रो हा,अशोकनगर , सातपुर सनॅकस अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9326039940

6811 सातपुर िवजय वसंत वाघ भंदरेु ग ली ,शनी ग ली ,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9604639583

6812 सातपुर िवजय ल मण उघडे मौले पे ोलपंप समोर,महादेव नगर , सातपुर चाट-भेळ टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7030751488

6813 सातपुर िवजय बाळू जगताप ३३०८ १४३५ २४१३मेन रोड वर बाबा नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

चहा टपरी अ नशमन भतीलगत 9172966118

6814 सातपुर िवजय सीताराम मोरे३६०१ ६३०८ ४२९९ 
स मौली अपाट, म नो ८, गट नं २०२, 
लॉट नं ३५/३६, िमक नगर, सातपूर, 

नािशक.
ना ता िव ी

िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9767013622

6815 सातपुर िवजय एकनाथ मोरे४८७७ २४६६ २९१० मानस संकुल म नं १, सव नं १९२/१, 
लॉट नं १३८, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9767388650

6816 सातपुर िवजय िशवराम उ हारे९३१० २१२८ ९०७५ ८९२, महारा  हौ सग कॉलोनी, सातपूर, 
अशोकनगर, नािशक.

भेलभा ा अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9689836475

6817 सातपुर िवजयाबाई िनवृ ी गांगुड घ.नं.79, महाल मी चौक, महादेववाडी, 
सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9423477555

6818 सातपुर िवजे र नाकर केदारे पाथ 
रोहाऊस, मनं.9,िव लनगर,कामटवाडे

पान बीडी िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9960317628

6819 सातपुर िवठाबाई बाबुराव शदे महाल मी चौक, महादेवनगर,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6820 सातपुर िवठोबा िभला िदवटे धनदाई हौ.सो.िस द हनुमान मंिदर जवळ, 
सातपुर

चहा िव ी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8983070836

6821 सातपुर िवठोबा नारायण  च हाण ४५१६ १७७२ ६०४१ 
जनादन पाक, गाळा नो-४, गट-१९७, 
गंगासागर नगर, ािम नागेर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8806819366

6822 सातपुर िवठोबा नारायण  च हाण ४५१६ १७७२ ६०४१ 
जनादन पाक, गाळा नो-४, गट-१९७, 
गंगासागर नगर, ािम नागेर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8806819366

6823 सातपुर िव ल देवराम बडोगे मनोहर बंगला , िशवश ती चौक, 
िशवाजीनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9209574640

6824 सातपुर िव ल नारायण केमकर चकोर ग ली,भगत सग चौक, 
वारबाबानगर, सातपुर

कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9673777279

6825 सातपुर िवनय योग िम ा .नं.1958,म.हौ.कॉलनी, सातपुर कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9665984394

6826 सातपुर िवनय देव लाल यादव ७९१८ ०००६ ००४७ पदैरी कारीयादपूर   फतेह पूर गया िबहार 
८२४२३२

चादर/बेड शीत आय टी आय मागील 
पिरसर

8793570116

6827 सातपुर िवनेाद िवजय लहांगे आनंदव ली,गंगापुर रोड,मा ती मंिदर 
जवळ.

पान बीडी िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9657013394

6828 सातपुर िवनेादा संुदर शे ी िहल हीव अपा. .नं.10,गणपती मंिदर, 
महा मानगर

इतर महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

8424070333

6829 सातपुर िवनोद भगवान जावरे क-36,संुदरनगर,ग ली नं.4,देवळाली 
गांव, नािशक

इतर ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

8378948101

6830 सातपुर िवनोद सुरेश बडकुले ४५१० ५८८९ २२७१ होऊस नं.१३७ गंगावाराहे गंगापूर नािशक 
४२२२२२

िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9011482164

6831 सातपुर िवनोद िशवराम भंदरेु ५१३८ १११६ १६९९ 
४८१ , माळी चौक , वामी समथ चौक , 
सातपूर , नािशक , महारा  ४२२ ००७

भाजीपाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921839905

6832 सातपुर िवनोद पांडुरंग चौधरी५१४८ ७९०६ ७६६० माउली अप, कृ णा मंिदर जवळ, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

खारी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9766198793

6833 सातपुर िवमल कच बदादे िशवाजी चौक, कोळीवाडा, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9823934983

6834 सातपुर िवमल िहरामण गायकवाड चारमुळे चाळ,काबन नाका , िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7875010237

6835 सातपुर िवमल हरी केदार ७१८० ७२६५ ०५६० घर न,१२०६ स तशंृगी चौक सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527712996

6836 सातपुर िवमल अशोक कजाले६७८४ ८००० ७९९१ वावरे ग ली, भ काली माकट, नािशक भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9067363371

6837 सातपुर िवमल दशरथ भंदरेु ४७५७ ०३०३ ६२३४७१८, भंदरेु मला, शेरी रोड, नदी जवळ, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9850919065

6838 सातपुर िवमल सुरेश खांडरे ४२६७ ४२६० ८२४४ कृ ण मंिदर मागे, िशवाजीनगर, सातपूर, 
नािशक, महारा .

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8485893311

6839 सातपुर िवमल एकनाथ भंदरेु ८२१२ १८०३ ७२७३ का मीर लेन, सातपूर गाव, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

95528326826839 सातपुर िवमल एकनाथ भंदरेु ८२१२ १८०३ ७२७३ 
नािशक.

भाजीपाला 
मंडई

9552832682

6840 सातपुर िवमलबाई मधुकर िनमसे ंबकरोड , पपळगांव बहुला टेल रग सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8806033954

6841 सातपुर िवमलबाई मधुकर क मीरे ७३०९ ८४८३ ५७३५ िन कांते वर मंिदर सातपूर कॉलोनी 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767179371

6842 सातपुर िवलास बबन गांगुड ४४९५ ४३१३ ९८४० धबधबा जवळ आंबेडकर नगर जलालपूर 
गंगापूर नािशक ४२२२२२

पान टपरी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9762259714

6843 सातपुर िवलास चंदर गायकवाड ४९०३ ५५८१ ०४८९ आंबेडकर नगर जलालपूर गंगापूर नािशक 
४२२२२२

फळ िव ी सोमे वर धबधबा, 
सोमे वर

9763605486

6844 सातपुर िवलास अशोक हैसे ८९८९ २७५६ २६३३ 
४१०, शनीमंिदरा समोर, मु.पो. 
सातपूरगाव, नािशक, महारा -४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9623219779

6845 सातपुर िवलास दगडू पाचपुते५२७१ ५६१७ ८१८१ लॉट नं २०, स त ुंगी मंिदर, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9271423293

6846 सातपुर िवशाल मोहन आढाव ७७२० २७११ ८३४३सावता चौक जवळ जामगाव गंगापूर 
औरंगाबाद ४३१११०

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9960242721

6847 सातपुर िवशाल भाकर सोनावणे ३७०० ५४५० ४११२ जगताप वाडी हनुमान चौक सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890982581

6848 सातपुर िवशाल राज  पाटील ८७३६ ८८१२ २१०८ नीलधारा सोसायटी एमए च बी कॉलोनी 
सातपूर नािशक ४२२००७

चहा टपरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9637517252

6849 सातपुर िवशाल सतीश जाधव ६१०७ ६७८२ ७७२८ 
िनगळ संकुल सातपूर अंबड लक रोड 
संजीव नगर चंुचाळे अंबड नािशक 
४२२०१०

चहा टपरी 
सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

8421549817

6850 सातपुर िव वनाथ यशवंत गोणके८९६२ ४५४० ८७९६ रंिजत सघ चाळ, ९९/२६ मराठी शाळे 
जवळ, िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8007759760

6851 सातपुर िव णु गंगाराम बुलाखे रमाबाई आंबेडकर 
चौक,घ.नं.87, बु नगर,सातपुर

इतर इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9657519280

6852 सातपुर िव णू खंडू वनसे५१७८ ५४६७ ५१०८ मा ती मंिदर सावरगाव नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7378385613

6853 सातपुर वेणूबाई रामदास शदे ५४१९ ८६१९ ३३९२ महाल मी चौक महादेव वाडी सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822516539

6854 सातपुर वैभव अशोक खैरनार ३४७८ ४६९५ ६५९२ आनंदव ली बजरंग नगर, गंगापूर रोड, 
नािशक.

अंदारोल आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7264001959

6855 सातपुर वैशाली रमेश पवार िरलुमल चाळ,कावराम चौक,राजिवर 
मंिदर,उ हासनगर,मंुबई

कपडे िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9604030957

6856 सातपुर वैशाली काश अिहरे २९७९ १०३२ ७०८३ 
लॉट नं.५४ म नं.३ िजजामाता कॉलोनी 

तुळजाभवानी मंिदर जवळ िशवाजी नगर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604855597
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6857 सातपुर वैशाली भरत िहरे ७०९७ २१३७ ९०६२ महारा  हौ सग कॉलोनी सातपूर नािशक 
४२२००७

ना ता िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

8483033722

6858 सातपुर वैशाली घनशाम सूयवंशी ६०१४ १९७५ ४५४८ 
ी कृ ण हौ सग सो.सा, धम जी कॉलोनी, 

घर नो-१०१, हनुमान मंिदर, िशवाजी नगर, 
सातपूर, नािशक, महारा .

भाजीपाला 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8600336498

6859 सातपुर वैशाली राज देशमुख६६३७ ९९४६ २४१६ म नं ३०२, जाधव संकुल, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8928101260

6860 सातपुर शंकर रामराव पगारे महादेव संकुल .नं.8,  िमकनगर ,सातपुर म छी िव ी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6861 सातपुर शंकर सदािशव वै  ६११२ ५९३५ २४०६ चोर तले ग ली शेवगाव अहमदनगर 
४१४५०३

च पल िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9766802504

6862 सातपुर शंकुतला कृ ण वाघ घ.नं.78, वारबाबानगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8421491050

6863 सातपुर शंकुतला तुळशीराम अ हाट घ.नं.51/1,सोमे वर ग ली, 
वारबाबानगर,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822560208

6864 सातपुर शंकुतला बाई िकसान जाधव ५१८७ २१९५ ४१३३पईपे लीने  रोड जाधव मला आनंदवली  
नािशक ४२२००५

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9156134514

6865 सातपुर शकंुतला ल मन मुतडक ४४०३ ०००२ ५८०७
म नं.१ जय माता वै णवी को 

ऑप.सोस.जाधव संकुल बालाजी सुपर 
माकट अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011815870

6866 सातपुर शकंुतला तुकाराम लोखंडे ४७६७ ५८७३ ७९६८ 
१३९, भीम योती चाळ, आंबेडकर चौक, 
लबोणी बाग,िशवाजी नगर, मंुबई.

भाजीपाला
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8390749663

6867 सातपुर शकंुतला मनोहर काळे २३१२ ९१६१ ९१०६ घर नं. ५७७, आंबेकर चौक, राजवाडा, 
सातपूर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजीपाला ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9890421386

6868 सातपुर शकंुतला भानुदास माळी ४००६ ७६६० २९९१ कामगार नगर, सातपूर. भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9623417743

6869 सातपुर शकंुतला देवराम कळंबे२७१२ ९१५२ ८८६६ आिद य दशन अप, घर नं ६, वा याय 
क , िमकनगर, अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

7397822642

6870 सातपुर शकंुतलाबाई द ा य काचोळे ४९३४ ०८५४ ४९६८ 
म नं.०५ SR. NO.१०४जाधव संकुल 

सातपूर अंबड लक रोड अंबड नािशक 
४२२०१०

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9822325082

6871 सातपुर शमसु ीन रािफउि न खािटक ९६८१ २२५१ ३५८१ 
गजानन अपा , र नं ४ , माळी कोलोनी , 

िमक नगर , नािशक , महारा  ४२२०१२
िचकन 

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9822818921

6872 सातपुर शरद जग ाथ अमृतकर िजजाऊ व नील अपा. लॉट 
नं.184, िमकनगर

फळ िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9209120962

6873 सातपुर शरद द ा य शेवाळे .नं.1676,िनलधारा सो.एमएचबी कॉलनी, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9890613066

6874 सातपुर शरद रामभाऊ बेलीसकर बेली कर,सुमन मेिडकल 
जवळ, वारबाबानगर,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

97634216226874 सातपुर शरद रामभाऊ बेलीसकर
जवळ, वारबाबानगर,सातपुर

भाजीपाला 
बस थानक

9763421622

6875 सातपुर शिरन इकबाल शेख 1186, वारबाबानगर, सातपुर अंडी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9822608161

6876 सातपुर शरीफ सकुर शेख 156,िवराट संकुल,चंुचाळे , सातपुर फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9595319744

6877 सातपुर शरीफ िब म ला  कुरेशी८६०३ ६२५० ४९९७ िशवम टाकी जवळ महादेव वाडी सातपूर 
नािशक ४२२०१२

फल िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9623803635

6878 सातपुर शिशकला आनंदराव िख लारे बु नगर,सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9673758262

6879 सातपुर शिशकला ा हाद बाजड ७९४१ ३७०५ ०११९
गंगापूर रोड वा याय क  आनंदव ली 
नािशक ४२२०१३

दाबेली 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8856880115

6880 सातपुर शिशकला बाबासाहेब साळवे ९१८६ ३१९२ ४१७२संत रोिहदास चौक बु  नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9623802729

6881 सातपुर शिशकला छगन जगताप ३१७९ ७७१२ ७९०८भगत सग चौक वर बाबा नगर अशोक 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7350791336

6882 सातपुर शिशकला वामन कांबळे८०७७ ७३३९ ८९२४ मु पो शहापूर, अंबड, जालना, महारा -
४३१२०५.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

6883 सातपुर शिशकांत अशोक गांगुड७३८४ ६५२० २९४१ १२५१, एम एचं बी कॉलोनी, समाज मंिदर, 
कॉलोनी, सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9822151023

6884 सातपुर शांतवन मनोहर पवार ६३६४ २५३६ ०९२१ ल ढे ग ली वारबाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

ना ता अ नशमन भतीलगत 9823942755

6885 सातपुर शांताबाई छबु नेटावटे प म सो. .नं.14, िशवाजी नगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9689455188

6886 सातपुर शांताबाई गोपीनाथ ह के स ाट चौक,म ह ा कंपनी जवळ, 
बु नगर, सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7712922633

6887 सातपुर शांताबाई गोपीनाथ ह के स ाट चौक,म ह ा कंपनी जवळ, 
बु नगर, सातपुर

भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7721922633

6888 सातपुर शांताबाई देवराम पगार िनगळ ग ली , सातपुर. फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

6889 सातपुर शांताबाई शंकर लबोळे महाल मी चौक बु नगर, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8380856490

6890 सातपुर शांताबाई नाना जावरे शैलेश िकराणा जवळ, महादेववाडी, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

-

6891 सातपुर शांताबाई पंुजाजी भंदरेु ६६९२ ७०९९ ३८२६घर नं,१०२/६६६ सातपूर गाव सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7588097797

6892 सातपुर शांताबाई िवलास भास त३९७४ १३९३ ३०२१ १४ रजनीगंध उदय नगर नेअर अ व नी 
तोवर सावरकर नगर नािशक ४२२०१३

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9923708503
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
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पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6893 सातपुर शांताबाई शंकर िनरभवणे २२६८ ३३७० १४४० महाल मी चौक महादेव नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

ना ता िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9850515660

6894 सातपुर शांताबाई रामदास बोडके५९८७ ७९०० १४८५ बक रोड, पपळगाव बहुला, नािशक, 
महारा - ४२२१०२.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9657019935

6895 सातपुर शांताराम बाबुराव बोबंले शनी चौक, कोळीवाडा, सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527007002

6896 सातपुर शांताराम राजाराम जाधव 151, वारबाबानगर,सातपुर कटलरी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9595866983

6897 सातपुर शांताराम तुकाराम गांगुड लॉट नं.19/20, हदी 
शाळेजवळ, िमकनगर,सातपुर

फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9209915179

6898 सातपुर शांताराम द ा य वाघचौरे 361,कोळीवाडा, शनी मंिदर,सातपुर खा पदाथ सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9822898590

6899 सातपुर शांताराम तुकाराम गांगुड ६२६६ ५०७५ ०८६७ 
सिमधा को हो सग सोसा सव न.२०७ हदी 
शाळेजवळ िमक नगर निशक४२२०१२

फळ िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7447309536

6900 सातपुर शािकर ईलाई कस खािटक .नं.3,मािणक नगर,िशवाजी नगर मटन िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9881774424

6901 सातपुर शाम देवा भरवाड .नं.7,मंुबई आ ा रोड, जैन मंिदरा जवळ, 
िव होळी, नािशक

दधु िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8796937399

6902 सातपुर शाम िनवृ ी बेजेकर ८९०२ ४००४ ४०४२
शनी चौक शनी मंिदर जवळ कोळीवाडा 
सातपूर अशोक नगर नािशक ४२२०१२

िफश िव ी 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9623959256

6903 सातपुर शािलनी वसंत साळवे २८६८ ०१९५ ४३४८घर न.३३२ वेताळ मंिदर जवळ महादेव 
नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890552358

6904 सातपुर शािशकात ानदेव ितडके ५३८७ ८३९३ ७४३३ िवधाते ग ली ी वामी समथ चौक 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921049230

6905 सातपुर शाहीन अ लम शैख ५०३६ ८८१५ ८७२५ ध म चौक वर बाबा नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

बांगडी दकुान आय टी आय मागील 
पिरसर

9156875406

6906 सातपुर िशतल द याने वर आिहरे भवानी संकुल, .नं.9,िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9850537797

6907 सातपुर िशलाबाई रामदास च हाण जनादन वामी मंिदर जवळ, िशवाजीनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8805970555

6908 सातपुर िशवकुमार रामनारायण तापती आझाद नगर,अंबड लकरोड,चंुचाळे फळ िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9767438210

6909 सातपुर िशवकुमार संिचत शाह िनगळ ग ली , सातपुर. सनॅकस सातपुर मटन माकट रोड 7276873853

6910 सातपुर िशवनंदा िशवाजी शेजूळ४७८५ १४१६ ५७९३ ५६६, म ह  कंपनी समोर, बु  नगर, 
स ाट चौक, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7749909958

6911 सातपुर िशवनाथ रामचं थोरात९८७५ ४७०५ ०२५५ 
म नं १९, मेहेर रो हाउस, िव वास नगर 

रोड, चामंुडा नगर, अशोकनगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8975536229

6912 सातपुर िशवनाथ िनवृ ी दळवी२०९० ५८१४ ४७८० 
१, व मग पूल, गंगापूर रोड, भोसला 

चाट भांडार
आनंदव ली ,िरलाय स 

94058857856912 सातपुर िशवनाथ िनवृ ी दळवी२०९० ५८१४ ४७८० 
१, व मग पूल, गंगापूर रोड, भोसला 
िमलेतरी, कॉलेज के पस, रा भूमी, नािशक.

चाट भांडार
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9405885785

6913 सातपुर िशवाजी झावराजी जाधव स.नं.121, 20 म चाळ शेजारी, 
िशवाजीनगर, सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8408822082

6914 सातपुर िशवाजी दामू िवधाते ४९२३ १७७१ २४५२ 
म नं४ लॉट नं.१४/१५ अशोक नगर 

रोड सावरकर नगर े य नगर सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8605352269

6915 सातपुर िशवाजी रामभाऊ खरात ८०४६ ०५३४ ४०६७ 
घर न २७० अ णाभाऊ साठे चौक महादेव 
वाडी नािशक महारा  ४२२०१२

भंगार िव ी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8805538026

6916 सातपुर िशवाजी िवनायकराव आरगडे ७२७४ ६९८८ ७५९७ ध लि म रो.हा. नो २, िशवाजीनगर, 
सातपूर,नािशक.

कटलरी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9326201111

6917 सातपुर िशवाजी शंकर बोडके९१९७ ३०३५ ३७९१ 
म नं ५, उमकंुज आ त, वामी समथ 

क  जवळ, िव वास नगर, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 97631685050

6918 सातपुर िशवाजी रामलोतन कांडू९०२७ ४९७४ २८५३ 
४४४९, अिह या राम यायाम शाळे 
समोर, कपाले वर रोड, गंगाघाट, पंचवटी, 
नािशक.

भाजीपाला
महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9762211449

6919 सातपुर शीफा स ाम खािटक ९५८१ ९३६७ ६१३८ 
म नो ५, भीम शंकर सो.सा,सातपूर 

अंबड लक रोड, अंबड नािशक.
ब बील 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7776925051

6920 सातपुर शु ीसागर ानचंद शम  ३०८८ ३४७९ २४९४ 
म नं.५५८ SR.NO.१०५/२ चंुचाळे 

िशवार हाडा कॉलोनी पपळगाव खांब 
नािशक ४२२०१०

कटलरी 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9881266474

6921 सातपुर शुभांगी िकशोर किपले .नं.6,योगे वर पाक,अशोकनगर कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 8087888216

6922 सातपुर शुभांगी िकशोर किपले५६१७ १८५३ ७५८५ रो हाउस नं ६, योगे वर पाक, लॉट नं ११, 
गट नं २२२, अशोकनगर, नािशक.

कटलरी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9763950927

6923 सातपुर शुभाश बक सोनावणे ७५६२ ८३८८ ६८३६ ि यांका िनवास म नो.२ िशवाजी चौक 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9850953258

6924 सातपुर शेवंता गुलाब िन वाडे ३६०० ८७६१ ३९०१ 
ी.िव नहत  रो हा म नो ब-५, मंगलमुत  

नगर, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.
भाजीपाला 

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9881923748

6925 सातपुर शेवराव हिरदास गांगुडे९८१० ६४८९ २११९ पाझर तलाव जवळ, गंगापूर, नािशक, 
महारा -४२२२२२.

फळ काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9850059320

6926 सातपुर शैएद जामृउिदन खािटक ६१८७ २७६८ ३५४२ म न.६, लॉट न.५७/५८, हदी 
शाळेजवळ, ीिम नगर,सातपूर,नािशक

िचकन शोप काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9881733670

6927 सातपुर शैला भाकर मोरे ३८७३ १५१८ १०८६ मंुजा मंिदर जवळ पेठ ग ली गंगापूर 
नािशक ४२२२२२

मकाई भु  सोमे वर धबधबा, 
सोमे वर

9689328261
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

6928 सातपुर शोऐब मनवर खान .नं.4,मोरया सो.,भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर

फळ िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 8007272263

6929 सातपुर शोभा रव िशनकर .नं.84, जाधव संकुल , सातपुर इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

6930 सातपुर शोभा अशोक वा हळ 793,अ पाली चौक, बु दनगर, सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9404796242

6931 सातपुर शोभा नामदेव अिहरे संत रोिहदास चौक, बु नगर, सातपुर इतर िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9850677421

6932 सातपुर शोभा शांताराम िशरसाठ लॉट नं. 5, औदांबर पाक,जाधव 
संकुल,चुचांळे िशवार,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9011411608

6933 सातपुर शोभा मािणक कसबे ७८२० ८५३९ ८१७७ गंगापूर रोड संत कबीर नगर आनंदव ली 
नािशक ४२२०१३

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9270919171

6934 सातपुर शोभा ानोबा बाजड २९६० ४७४१ ४८३५ 
म नो १७५, तो शीप अंबड, नािशक, 

महारा .
चायनीज 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9604448613

6935 सातपुर शोभा म छ साबळे ४१३० ५७९८ ५२०८ िनसाका रोड कसबे सुकेणे, सुकेणे िनफाड, 
नािशक

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9623012920

6936 सातपुर शोभा रमेश धा क ६७४७ ६२५६ ५१४७ 
िशव आिशष आ त,भोले हाल जवळ, 
समथ नगर, सातपूर कॉलोनी, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8698092888

6937 सातपुर शोभा अ ण घाटोळ ८००७ ४८२० ६५४० २४१ घाटोळ ग ली, अशोकनगर, सातपूर, 
नाशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

96230704861

6938 सातपुर शोभा मोहन बोराडे४१७१ ८९४४ ४३८९ म नं १०४०, एम एचं बी कॉलोनी, पाणी 
टाकी जवळ, सातपूर, नािशक.

टेशनरी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9850381021

6939 सातपुर शोभाबाई संजय पािटल .नं.990,एमएचबी कॉलनी , सातपुर चहा िव ी िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9657356688

6940 सातपुर शोभाबाई उ म केदारे ५२०८ ५८१४ ५२३१ ५४७ अंबड लक रोड चंुचाळे िशवार 
अंबड नािशक ४२२०१०

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9887168123

6941 सातपुर शोभाबाई गंगाधर हजारे४७३५ ९८५४ ३४७० आय टी आय िस नल जवळ, गौतमनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

8805474089

6942 सातपुर ावण बुधा बरफ िशव नगर,गंगापुर रोड,आनंदव ली म छी िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9028635023

6943 सातपुर ावण नामदेव पोमनार२८४२ ०४०५ ३२६८ फळात नं ६, रा ीका लौर िमल, नािशक. भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9011081307

6944 सातपुर ीकांत िहरामण भंदरेु ७१३७ ४३६४ ५३१४होऊस नं. ९६८ मौले ग ली सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9822736763

6945 सातपुर ीिकसन रामचं िनमल८४५८ ५५९५ ६१८८ घाटोळ शॉप, कामगार नगर, घाटोळ मला, 
सातपूर, नािशक.

भाजी-फळ महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9822536539

6946 सातपुर ीधर लुखाजी ह के ७५०३ ५४७९ ५५४७ 
घर नो ७८१, मा ती मंिदर चोक, वरबाबा 
नगर, सातपूर, नािशक, महारा .

फळ
आय टी आय मागील 
पिरसर

9064410910

छ पती िशवाजी भाजी 6947 सातपुर ीराम बाबुलाल कोठावदे धंदारी,ता.बागलान,महारा भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7507730361

6948 सातपुर संगम शंकर काळे ८३०१ ५६८६ ५००९ 
जयभीम िनवास ५९२ डॉ. आंबेडकर चौक  
सातपूर राजवाडा नािशक ४२२००७

पान टपरी 
ह टर गॅसिकट 

कंपनीलगत
9757013877

6949 सातपुर संिगता िवलास गोवधने पगारे चाळ, िशवाजी चौक, सातपुर गांव. भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7507936741

6950 सातपुर संिगता िव ल भवर 784, ंबकरोड, महादेव वाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9881202775

6951 सातपुर संिगता गणेश वाघ घ.नं.415,पे ोलपंप 
समोर,महादेवनगर,सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8888189106

6952 सातपुर संगीता सुिनल भोपळे .नं. 160, िवराट संकुल, सातपुर भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9273702722

6953 सातपुर संगीता आनंदा खलाणे
.नं.618,जुनी जैनधम 

शाळेजवळ,मु.पो.वेटावद,धुळे
भाजीपाला 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8055802240

6954 सातपुर संगीता अ ण सोनवणे ी लंबोधर कृपा,हौ.सो.अशोकनगर,सातपुर फुल िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9689757040

6955 सातपुर संगीता भोलानाथ वाघचौरे 26,गणेश अपा. ंबकरोड, सातपुर चाट-भेळ सातपुर मटन माकट रोड 9850142688

6956 सातपुर संगीता संजय बोरसे .नं.4,अनुसया अपा.राधाकृ णनगर, 
िमकनगर,सातपुर

खा पदाथ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9860969709

6957 सातपुर संगीता शामु िमरेकर जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9011378754

6958 सातपुर संगीता केशव महाजन ४६५१ ४२८८ २३०९
सुपाराभात अपाटमट  म नं.९ अंबड 
लक रोड मा ती मंिदर मागे संजीव नगर 
चंुचाळे नािशक ४२२०१०

भाजी पाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9689876587

6959 सातपुर संगीता िवजय बागडे ३२८४ ४८४५ ३५५६ म नं.१२ प सम सोसा काब न नाका 
िशवाजी नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

नारळपाणी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7058531535

6960 सातपुर संगीता युवराज तालखे ९५८७ १६५२ ४२३३ घर नं.४३१ शांती चौक बु  नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

ब बील अशोकनगर, भाजीमाकट 9766058830

6961 सातपुर संगीता रामदास मांडवे ९२७६ ९६३५ ४७८३ 
िशवाजी चौक, जी म हार िकराणा टोस 
जवळ कोळीवाडा सातपूर नािशक 
४२२०१२

जूस िव ी अ नशमन भतीलगत 8180050082

6962 सातपुर संगीता संजय साळवे ७६६९ २१४७ २३५८ ४० िनगळ ग ली सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8975110928

6963 सातपुर संगीता राजाराम करवंदे ३९९२ ३६३३ १३६५ महादेव मंिदर जवळ , सातपूर , नािशक , 
महारा  ४२२००७

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822610903
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6964 सातपुर संगीता नवनीत काळे ९३६९ ९३२३ ७८५० घर नो ५७७, आंबेडकर चोक , सातपूर. भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9890421386

6965 सातपुर संगीता नाना कलाल७६६७ ३१५८ ६९५१ 
माता राजे वरी कुटी आ त नं ४, वसली 
रोड, वामी समथ क  जवळ, िमकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888307086

6966 सातपुर संगीता शंकर जाधव७९६५ ११५९ ७६५७ 
म नं ४, कुणाल रो हाउस, महदेव मंिदर 

जवळ, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.
पापड िव ी

अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9209126088

6967 सातपुर संजय मधुकर पगार .नं.2,वरण अपा.काबन नाका, िशवाजी 
नगर

कटलरी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9850063426

6968 सातपुर संजय सजन आिहरे आंबेडकर चौक,नांदगांव, मालेगांव कटलरी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9096674491

6969 सातपुर संजय भागवाणी साव कालीमंडा,डोमचांच,कोडरमा,झारखंड फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8624009826

6970 सातपुर संजय जग ात कथे ३१७८ ६४५२ १५८७ 
योगेश िकराणा टोर जवळ भंदरेु वाडा 
सातपूर रोड अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9860033257

6971 सातपुर संजय द ा य मौले ३४१२ ६१७६ ८४३४ घर नं.१७३ मौले लेन सातपूर गाव नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9823495441

6972 सातपुर संजय फुला अिहरे २२२६ ४०९३ ३७२५ घर नं.११२ संत रोिहदास चौक बु  नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

च पल रेपै रग छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8806716322

6973 सातपुर संजय द ा य गायकवाड ८६८४ ७३४२ ७०२८ म नं.१०  अंबाई सोसा. जाधव संकुल 
अशोक नगर ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8007807796

6974 सातपुर संजय महाद ू जाधव २१४६ ७८२१ ०५१३घर नं.२८०  गंगावारे नािशक ४२२२२२ िफश िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8698285407

6975 सातपुर संजय पंुडिलक सांगळे २५४६ १४६९ ७२४३ म नो.२ लॉट नो .१७ स तशंृगी रो 
हौ,अशोकनगर , सातपूर, नािसक

भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8308596356

6976 सातपुर संजय भालचं अमृतकर८१७७ ३८०४ १२२९
प.नो.१९५, जोगे वरी िनवास, िमक 
नगर, सातपूर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9922288552

6977 सातपुर संजय िव ल वप६७१३ ०९१६ ४७०१ 
लॉट नं ५४, गट नं २०८, म नं ४, मुली 

अ त, राधाकृ ण, अशोकनगर, नािशक.
भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8180014127

6978 सातपुर संजय बंदजुी घोणे६५५१ ४०९१ ०५१४ हाउस नं १२६, महाल मी चौक, महादेव 
नगर, सातपूर, नािशक.

म छी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9028199894

6979 सातपुर संजयकुमार लालचंद व न िवराट नगर, चंुचाळे, सातपुर भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9545994165

6980 सातपुर संजीत योग िम ा घ.नं.1,एचनं.220/ए, शदे मळा, 
अशोकनगर , सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

6981 सातपुर संजू उमेश सग४७९२ ८७०३ ९१७५ गौतम नागार वर बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9518928815

6982 सातपुर संतोष धन सग पाल .नं.2102,एमएचबी कॉलनी , समता 
नगर,सातपुर

चाट-भेळ साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

98504908946982 सातपुर संतोष धन सग पाल
नगर,सातपुर

चाट-भेळ
छाया अशोकनगर

9850490894

6983 सातपुर संतोष जग ाथ शेलार .नं.1806,एमएचबी कॉलनी, सातपुर भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9010904080

6984 सातपुर संतोष हरी बोबडे िशराज िनवास,बालाजी अपा. िमकनगर च पल/बुट िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9890952479

6985 सातपुर संतोष महादेव भालेराव ओम साई राम हो. काबन कंपनी मागे, 
िशवाजीनगर

पान बीडी िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9860813895

6986 सातपुर संतोष पांडुरंग पालवे गंगापुर रोड,मा ती मंिदर 
जवळ,आनंदव ली

पान बीडी िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8657948319

6987 सातपुर संतोष शंकर तावडे .नं.303,गंगापुर रोड,हनुमान मंिदर 
जवळ,सावरकर नगर,आनं.

चाट-भेळ आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9021706267

6988 सातपुर संतोष पोपट बंदावणे बंदावणे मळा , पाणवाट मळा, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9028111925

6989 सातपुर संतोष नीलकंठ झारेकर .नं.जी.9, लॉट नं.31 बी, अशोकनगर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9272432216

6990 सातपुर संतोष जानआ पा हगिमरे 86,पेठ ग ली, 
मु.पो.धोडंबे,ता.चांदवड,नािशक

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9552223369

6991 सातपुर संतोष एकनाथ च हाण ५३१९ २१५२ १८५० महादेव वाडी मराठी शाळे मागे सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9130456160

6992 सातपुर संतोष बाबुराव भंदरेु ७०९३ ६५०६ ६४९४११२ ंबक रोड समृ ी नगर अशोक नगर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9423220574

6993 सातपुर संतोष मधुकर पवार ७३३१ ६१७१ १६६२ १०७७ वार बाबा नगर डॉ. आंबेडकर 
चौक सातपूर नािशक ४२२००७

जूस िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9970137074

6994 सातपुर संतोष मोतीराम क मीरे ४३६६ ०५९२ १२४१ होऊस नं ४०४ शनी मंिदर शनी चौक 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9888602199

6995 सातपुर संतोष नंद ू पुराने ८८६४ ४५४४ ९६४४ कोळीवाडा शनी चौक सातपूर अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975536279

6996 सातपुर संतोष अंबादास जाधव ४१७० २१३९ ८२९७ २ स यिवजय अपाटमट पाथरवट लेन 
सेवाकंुज समोर नािशक ४२२००३

चहा िव ी सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

8856008042

6997 सातपुर संतोष साहेबराव खोडे ९८७९ २५७३ ८५१८ सातपूर नािशक ४२२०१२ भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9766713204

6998 सातपुर संतोष भरत रावत ९०३२ ५२८२ ०२५७ घर न.२ अ प ली मह मा नगर नािशक 
४२२००७

फळ िव ी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

9960474727

6999 सातपुर संतोष रामदास पवार ७८०९ १००१ ६९४४
म. नं.२४२, िब डग नं.३, एम.एच.बी. 

कॉलोनी, महादेव मंिदराजवळ, सातपूर, 
नािशक, महारा -४२२०१२

टी- टोल 
सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

9763080544

7000 सातपुर संतोष फु चं  वम  ५८८२ ८९२६२४६२ म नो १८, आंबेडकर चोक,जगताप 
वाडी,नािशक.

चहा आय टी आय मागील 
पिरसर

8945629471
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7001 सातपुर संतोष कांतीलाल ध गडे ८६६२ ९४८८ ३४७१ गंगापूर रोड , आनंदवली, नािशक. भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8625065433

7002 सातपुर संतोष चं मणी ितवारी८८५० ३९७५ ०८७७ 
न-५३, फ- १/११/४, िशवपुरी चौक, 
महागणपती मंिदर जवळ, उ मनगर, 
िसडको, नािशक.

दाबेली
साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

7774900303

7003 सातपुर संतोष तानाजी जाधव३९९७ ६३५० ८१०९ साईनगर, सुरेगओन, कोळपेवाडी, 
अहमदनगर, महारा -४२३६०२.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7559256155

7004 सातपुर संतोष यशवंत नारायणे९४८६ १२७० ३९९० 
रवी िकशन आ त, रो हाउस नं ४, 
गंगासागर नगर, िमकनगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9922173733

7005 सातपुर संतोष रामचं ग बले८६३० ०३०२ १९२१ कोळीवाडा, सातपूर, नािशक. मासे सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7721933675

7006 सातपुर संिदप खंडु कोळी अशोकनगर ,नािशक कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 8888006045

7007 सातपुर संिदप िदगंबर गोसावी ९६७९ ०१४४ ४७५६ 
घर नं ब/६, ग ली नं १, रामानंद नगर, 
सोमे वर कोलोनी, सातपूर, नािशक 
महारा  ४२२०१२

अंडा भुज  
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9175650984

7008 सातपुर संिदप पंजा लहांगे ६७९४ ७५८६ ९७२६
कोळीवाडा, शनी चौक, सातपूर, अशोक 
नगर, नािशक, महारा -४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8605047917

7009 सातपुर संिदप मधुकरराव ध गडे८१६३ ७३७१ ०७२१ सव १४/१, गणेश फाम, सुला वायनेरी, 
गंगापूर, नािशक.

ना ता िव ी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9604639577

7010 सातपुर संिदप बबन तांदळे५६०५ ९८१८ ४५६९ सव नं ३८, योगेश िकराणा, शाहू नगर, 
िसडको, ि मूत  नगर, नािशक.

पावभाजी साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

8623854505

7011 सातपुर संदीप ल मण वागळे कोळीवाडा, शनी चौक, सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9651982456

7012 सातपुर संदीप बाजीराव आ हाड ६७६७ ९६७६ ५०३५ 
म.नं.२९१ कृ णाई सोसा. ी कृ ण मंिदर 

अशोक नगर पपळगाव बहुला नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881269597

7013 सातपुर संदीप बाळू घाटोळ ६७९६ ९८४४ १७०४ 
होऊस नं.१०२/६४ डॉ. कराड हॉ पटल 
घाटोळ ग ली सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8975792907

7014 सातपुर संदीप वाळू गु बाडे९७८२ ६५५२ ५१२३मा ती मंिदर जवळ सावर गाव नािशक 
नािशक ४२२२२२

िफश िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7719883967

7015 सातपुर संदीप भाकर मौले ८६७१ ८३८३ १६१७ अंबे दडोरी नािशक ४२२२०२ भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9422929055

7016 सातपुर संदीप राज  खलाणे ७५०८ ८४४० ८५६० 
गंगापूर रोड मा ती मंिदर जवळ 
आनंदव ली बजरंग नगर नािशक 
४२२०१३

ना ता 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8888855788

7017 सातपुर संदीप भाकर भावसार ३४७९ १८१० ५५०८
लवकुश अपाटमट लॉट नं.०६ धम जी 
कॉलोनी िशवाजी नगर नािशक ४२२०१२

हंगामी 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9860934578

अंिबका िकराणा  टोर बक रोड महादेव 
7018 सातपुर संदीप सुरेश वाघमारे ६३८७ १९७३ ७३५४ 

अंिबका िकराणा  टोर बक रोड महादेव 
नगर सातपुर म न.३१९ नािशक 
४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890881261

7019 सातपुर संदीप यशवंत महािडक ९०३० ४४५७ ७९५९
म न. २३ मातले हौ सग सोसायटी अंबड 

लक रोड कोकण भवन ि मूत  नािशक 
४२२००८

सं ला सेस 
आय टी आय मागील 
पिरसर

8657013137

7020 सातपुर संदीप कडूबा िखराडकर ५१८१ २६४६ ११६९ 
०४ राजे वारी कुती  अपाटमट 
वासालीरोड िस ी िवनायक चौक िमक 
नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

चहा  ना ता 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

९६८९५८२०५०/८
६६८५५८६३६

7021 सातपुर संदीप पंुडिलक तायडे ६५७७ ८७१२ १३१२
भूदेवी रो होऊस गट नं.२०७ लॉट 
५७/५८ हदी शाळेजवळ िमक नगर 
नािशक ४२२०१२

सोडा वाटर
साईबाबा मंदीर आनंद 
छाया अशोकनगर

9158911017

7022 सातपुर संदेश सुरेश िशवकर महादेववाडी पािटल िकराणा जवळ,सातपुर पान बीडी िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7276742604

7023 सातपुर संपत द ा य जाधव ६८१२ ४०३८ ७०८७तळवडे चचोळे नािशक ४२३१०१ भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9921619884

7024 सातपुर संपत िनवृ ी काठे३६०३ ०८२४ ८६०५ जाधव संकुल म ३०२, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9823478759

7025 सातपुर संभाजी दादाजी यालीज७४५६ ७९५६ ४०६४ २७८, जुनेगाव, करंजगाव, मालेगाव, 
नािशक-४२३२०३.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9623495432

7026 सातपुर सकुबा आबा गायकवाड ४६०८ ६०८४ ८७९१ घर नो १०७, महा शुमी मंिदर महादेव नगर 
नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7027 सातपुर सखुबाई पंुडिलक िन बरे ९३४६ २९८६ ४५१२ 
म नो ११३ सातपूर लक रोड, जी 

योगे वर िकरण, चंुचाळे िशवार , अंबड, 
नािशक.

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7350411469

7028 सातपुर सिचन दशरथ पुराणे घ.नं.501,िशवाजी चौक, सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527581833

7029 सातपुर सिचन द ा य भामरे स.नं.126,भवानी चौक , िशवाजीनगर पान बीडी िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8412820051

7030 सातपुर सिचन मधुकर पुराणे घ.नं.544,यशोदाई सो.जाधव 
संकुल,अशोकनगर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881531705

7031 सातपुर सिचन उ म पवार आनंद रो-हाऊस नं.5,स.नं.199, िमकनगर इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922466755

7032 सातपुर सिचन द ा य नळे भंदरेु पाक,रोिहत पे ोलपंप मागे, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9766243882

7033 सातपुर सिचन अ ण काठे ५८४७ २५६४ ८१६१ म नं.११  लॉट नं.४ ंबक रोड अंबड 
फाटा सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9767300817

7034 सातपुर सिचन कैलास दोबाडे४३८९ ८६९६ ५६४२ होऊस.नं.१८ महादेव वाडी  बक रोड 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8805355344
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7035 सातपुर सिचन बाकू िवधाते ५२२४ २१३९ ६९२३दादोबा  रोड  मेले िवघाग सातपूर नािशक 
४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8482804989

7036 सातपुर सिचन रमाकांत िवधाते ६६४८ ७६०६ ४४९५
११५५ गट नं.४२८ ६७२४ दादोबा रोड 
भंदरेु चाळी जवळ माले िवभाग सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7249450230

7037 सातपुर सचीन यशवंत ितडके घ.नं.125,जुने बस टॉ ड, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970237554

7038 सातपुर सचीन शामराव जाधव २८७० ०५२० ८९९३ आनंदवली,गंगापूर रोड, नािशक. वडापाव आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9689080576

7039 सातपुर सचीन द ा य थोरात४८४२ २४४३ ४८५७ म नं १२४५, एम एचं बी कॉलोनी, 
सातपूर कॉलोनी, नािशक.

ना ता िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 9604328048

7040 सातपुर सताबाई चुडामण पाटील ९६५६ ७९५१ ७५४४ म नं.५ कुबेर वामी रो होऊस चामंुड 
नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9067814737

7041 सातपुर सतीश अजुन माळी९७४२ ८७०८ ७८७२ वडाळी रोड, चारी  ५, मु पो कसबे 
सुकेणे तालुका िनफाड, सुकेना, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9156937267

7042 सातपुर सतीश मह पवार३००६ ३५७२ १३११ 
िब ड ग नं ९, ए म नं ५, पाटील पाक 
सव नं १०९, जाधव तून िशप, नािशक.

भाजीपाला
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

8308432697

7043 सातपुर स यभामा गोर नाथ ताठे ४३२६ ८९०७ ६८३३ नािशक िशड  हाय वे गु वांज रोड एम 
आय डी िस िस र नािशक   ४२२१०३

भाजी पाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9130757566

7044 सातपुर स यभामा दशरथ िनगळ ५९१४ २१३६ १८३२ िनगळ ग ली, सातपूर गाव, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9028098533

7045 सातपुर स यभामा िहरामण नेहरे ५२९१ २१५२ ८००३ घर न.१२३,महलि म चो क, 
महादेववाडी,सातपूर, नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8308345231

7046 सातपुर स यभामा रामदास लहानगे ८२१६ ५५२२ ४५२१ १०९ कोळीवाडा, शनी नगर सातपूर नािशक भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

962314834

7047 सातपुर स यभामा कारभारी गु बाडे७०३१ ३६३६ ३४४५ बक रोड, मराठी शाळे जवळ, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7350114267

7048 सातपुर सिफर अहमद शेख .नं.6,अंिबका संकुल,चंुचाळे, सातुपर पान बीडी िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9762026627

7049 सातपुर समशेर इंि स शेख 627,िनगळ ग ली, सातपुर इतर इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9860711578

7050 सातपुर समाधान वाळूबा कंुगर ५५४२ ३१७९ ९५६१मु. ेल पो त िन ब ती  
मालेगाव४२३२१२

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9763816498

7051 सातपुर समाधान जयदेव  जगताप५६४८ ४२९९ ७३३२ 
घर नं.३०० मेन रोड ल ढे ऑफ जवळ वर 
बाबा नगर सातपूर अशोक नगर नािशक 
४२२०१२

चायनीज अ नशमन भतीलगत 8007230663

7052 सातपुर समाबाई मोतीराम लोणके घ.नं.324,मराठी शाळे जवळ , 
महादेववाडी ,सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9545993417

7053 सातपुर समीर इ मील शैख४९६२ ९८१७ १८४६घर न.११/२० बजरंग वाडी संताजी नगर 
पुना रोड नािशक ४२२००१

रेडीमेड कपडे आय टी आय मागील 
पिरसर

9922259292

7054 सातपुर सरला शंकर जाधव घ.नं.01, मनपा चाळ, मटन माकट , सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7054 सातपुर सरला शंकर जाधव घ.नं.01, मनपा चाळ, मटन माकट , सातपुर म छी िव ी 
भतीलगत

7055 सातपुर सरला म हारी खरे .नं.1437, िशवाजी नगर, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8805612038

7056 सातपुर सरला िवजय ग ड 113,महादेव मंिदराजवळ, िशवाजी नगर इतर छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

8975671466

7057 सातपुर सरला िकशोर वानखेडे 645,आ पाली चौक,मिह ा ॲ ड मिह ा 
एमआयिटसी,सातपुर

सुकी मासळी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7058 सातपुर सरला एकनाथ पुराने ५७२७ ६९१० ७७३० कोळीवाडा शनी चौक  सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7083117296

7059 सातपुर सर वती वामन कंकाळ ५१३७ ७७०३ ५५७३४२ संत कबीर नगर भोसला कूल मागे 
नािशक ४२२००५

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7020078344

7060 सातपुर सलमान नवाब खािटक िवराट नगर, चंुचाळे, सातपुर म छी िव ी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8796965141

7061 सातपुर सलमान अमील खान 679,पंचिशलनगर,गंजमाळ,नािशक कटलरी महा मानगर, गणेश 
मंदीराजवळ

8805167025

7062 सातपुर सलीम इऐनोधीन पजारी ७७८० ६२९४ ४१६४काळे चाळ म नं.२ आंबेडकर चौक 
राजवाडा सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960307665

7063 सातपुर सलीम गफूर मिणयार २२७० ५५१४ ५५१० म नं.३९ मराठा शाळा जवळ िमक 
नगर नािशक ४२२०१२

िचकन अशोकनगर, भाजीमाकट 9850553561

7064 सातपुर सलीम स र खािटक ५१८० ९७०० ५४४७ 

                                                          
                                                          
                                                  लॉट 
न. १७, गुत न.२०२/ज/संभाजी 
नगर,सातपूर, नािशक

िचकन शोप 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7066367969

7065 सातपुर सलीम शेख जामृि न खािटक ३७९२ ०५०० ७२८५ 
भूदेवी रो होऊस गट नं.२०७ लॉट 
५७/५८ हदी शाळेजवळ िमक नगर 
नािशक ४२२०१२

िचकन
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9767928200

7066 सातपुर सवराम भोलीराम गायरी बंदावणे मळा,अशोकनगर, सातपुर ना टा अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

-9850917129

7067 सातपुर सिवता गोरख देवरे
सातपुर अंबड लकरोड,पािटल पाक 
,सातपुर

भाजीपाला 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9665460492

7068 सातपुर सिवता िदलीप बाभुळकर 905, हाडा कॉलनी , सातपुर इतर 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

7350635772

7069 सातपुर सिवता िकशोर सोनवणे .नं.161,अंिबका संकुल,अंबड लकरोड , 
सातपुर

भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

7875306192

7070 सातपुर सिवता गोरख बनकर८६६५ ६०८१ ०९५० िशवम टोकीज समोर सातपूर ४२२००७ भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7588551589
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

7071 सातपुर सिवता गोकुळ  कािशिमरे ६५९४ ०५४६ २५९८ घर नो ४०४ शनी चोक सातपूर नािशक भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881833691

7072 सातपुर सिवता रावसाहेब खैरनार४५२६ ५५११ ९००९ म नं ११, आनं लीला सोसायटी, हदी 
शाळे जवळ, अशोकनगर, नािशक.

कपडे अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9689269231

7073 सातपुर सिवता काश पंिडत४६४५ ७५२१ ५२१२ वरबाबा नगर, स त ुंगी हॉटेल, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7756929872

7074 सातपुर साईराज चं भान ढेपले ५८७२ ४२५९ १०१३१० ेया संकुल जाधव संकुल अशोक 
नगर नािशक ४२२०१२

चहा टपरी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

8698001269

7075 सातपुर सागर कैलास गांगुड ४२३५ ४५७६ २०६० डॉ.आंबेडकर चौक राजवाडा सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657965343

7076 सातपुर सागर काश च हाण ५६६१ ९१९१ १३४१ म नं.२० सोमे वर ग ली वर बाबा नगर 
सातपूर नािशक ४२२००७

िकरकोळ िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

8805791684

7077 सातपुर सागर िदलीप भंदरेु ४७८६ ७२२७ २५३७ होऊस नं.४१९ शनी लेन ांती चौक 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9372622947

7078 सातपुर सागर शांताराम मोरे ३६९७ ०१७८ २१९०जयदेव अपाटमट म नं.२ गणेश नगर 
सातपूर नािशक ४२२००७

ना ता आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9130919748

7079 सातपुर सागर िवठोबा जाधव ९८५८ ३२४४ ५८९१ ३५७ म ह  गेट समोर बु  नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7038808943

7080 सातपुर सागर भूखन वै णव ३९३४ ८५८३ ७९०३ 
म न ५ कपाले वर हौ सग सोसायटी  

माळी कोलोनी िमक नगर नािशक 
४२२०१२

फळ िव ी 
आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8855899777

7081 सातपुर सागर राज नगरे३५१२ ६३०९ ५९८१ म नं १२४१, एम एच बी कॉलोनी, 
िशवनेरी चौक, सातपूर, नािशक.

ना ता िव ी अशोकनगर, भाजीमाकट 8805410703

7082 सातपुर सा याभामा रखमाजी पवार ६७२१ ९५४० ३११५वर बाबा नगर जगताप वाडी सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला आय टी आय मागील 
पिरसर

7083 सातपुर सािदक युसुफ मु ला .नं.1041,एमएचबी कॉलनी, सातपुर म छी िव ी 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9227122303

7084 सातपुर साधना ओम काश खैरनार ३५३६ २८९१ ६१०८ 
औरंगाबाद हौ सग सोसायटी डावखर वाडी 
नािशक पुणे रोड नािशक ४२२१०१

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8329979293

7085 सातपुर साधना राजाराम घाटोळ ५०६९ ५०६ ४९८५ घाटोळ ग ली कराड हॉ पटल समोर 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9130100857

7086 सातपुर सािरका िदलीप सातपुते स ल बॅक जवळ, गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8983384020

7087 सातपुर सािरका भा कर ताठे ६१४८ ७७७६ ६३८९
दगु  हॉटेल वरबाबा नगर जगताप वाडी 
सातपूर पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

सोडा वाटर
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9545895827

7088 सातपुर सािरका अिभमान जाधव ८७२९ २१३७ ०२९३ 
रो होऊसे नं.२ नीलकंठे वेर मंिदर जवळ 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8975971283

7089 सातपुर सािरका संदीप भावसार ५०६२ ८९९० १०६४
लवकंुश अपाटमट लॉट नं.५ सव नं.५५  
धम जी कॉलोनी िशवाजी नगर नािशक ना ता िव ी 

काबन नाका ते हसोबा 
95522907977089 सातपुर सािरका संदीप भावसार ५०६२ ८९९० १०६४धम जी कॉलोनी िशवाजी नगर नािशक 

४२२०१२
ना ता िव ी 

काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9552290797

7090 सातपुर सािशकला चं कांत पगारे २५८० २४५९ ८२९० दादासाहेब गायकवाड नगर  राजवाडा 
सातपूर नािशक ४२२०१२

ना ता िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9860928785

7091 सातपुर सािहल नबी पजारी ६५६५ ०८५८ ५५३८
घर नं.२ सुतार वाडा िनगळ ग ली िशवाजी 
पुतळा जवळ सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7020569327

7092 सातपुर साह नंदा भार दाज घ.नं.193,महाल मी चौक, महादेववाडी, 
सातपुर

फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7507457319

7093 सातपुर सदु मुरलीधर वाघचौरे घ.नं.1235, वारबाबानगर,सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657074583

7094 सातपुर सदबुाई देवराम ितदमे लॉट नं. 31, मातो ी िनवास, 
अशोकनगर, सातपुर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7095 सातपुर सधुबाई बबन घुमरे सातपुर अंबड लकरोड, िवराट 
नगर,सातपुर

भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

7096 सातपुर सधुबाई िशवाजी ड गरे ६४९७ ५४५४ १६०२१७८ महादेव वाडी जवळ सातपूर नािशक 
४२२०१०

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7841960081

7097 सातपुर िसजय बसामन भार दाज बंदावणे ग ली, िशवाजी चौक , सातपुर सनॅकस सातपुर मटन माकट रोड 8446204453

7098 सातपुर िस ाथ दशरथ लोखंडे ५०८६ ६१७२ ९८५१ वर बाबा नगर अमरधाम रोड जय भीम 
चौक सातपूर नािशक ४२२००७

फळ िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9657969702

7099 सातपुर सीताबाई द ू िनगळ ३०३६ ६०१४ ८६५४ गोर नाथ रोड गोर नाथ मंिदर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9604367008

7100 सातपुर सीताबाई नामदेव मोरे ७११३ ८६०६ ३०६२ २५८, तुळजाभवानी मंिदर जवळ,महादेव 
नगर, सातपूर, नािशक .

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8378914385

7101 सातपुर सीताबाई देवराम पोहीदे ५५६६ ७८५२ ६७२९ भोसला िमिलटरी कूल,कबीर 
नगर,नािशक

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9657676208

7102 सातपुर सीताराम िभकाजी लोणारे ९८३३ ०५१९ ८४४४ शदे मळा, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9067710327

7103 सातपुर सीताराम क डाजी जगताप ८०७७ ९९०० ४२३३ 
लॉट नो ७७, म नो १०९१, 

तुळजाभवानी मंिदर जवळ, सातपूर, 
अशोकनगर, नािशक.

भाजीपाला 
अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

7841910902

7104 सातपुर सीताराम नारायण सोनवणे५०३७ ३५८९ ५६६६ गडर शॉप, िशवनेरी नगर, नांदगाव, 
नािशक, मनमाड.

फळ काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7387952382

7105 सातपुर सीमा माधव माळी ४९५० ०१६४ ९२९४ 
रोव नो ८/३, पाटील पाक ,अंबड लक 
रोड चंुचाळे, नािशक.

मसाले 
हाडा 

कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9623803096

7106 सातपुर संुदर नागोराव िभसे४७०८ ००६८ ३७५७ घर नं ७५५, आंबेडकर चौक, भु  नगर, 
सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9657135891
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7107 सातपुर संुदराबाई नागा पा िमरेकर जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7108 सातपुर सुकदेव बाळु पुराणे कोळीवाडा,शिनचौक,सातपुर म छी िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921842034

7109 सातपुर सुकदेव दादा पुराणे कोळीवाडा,शनी चौक,सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9527007004

7110 सातपुर सुगंधाबाई नारायण वाघमारे मटन माकट, मनपा चाळ सातपुर भाजीपाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7111 सातपुर सुजाता संतोष भालेराव
.नं.675, हाडा कॉलनी , जाधव 

संकुल,सातपुर
भाजीपाला 

हाडा 
कॉलनी,स.नं.105/2 
चंुचाळे

9604537224

7112 सातपुर सुजाता िहरामण गायकवाड ४५९२ ६७७३ ३६२७ २६५ स तशंृगी चौक महादेव मंिदर महादेव 
वाडी सातपूर ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9049387123

7113 सातपुर सुदाम बाबुराव माळी गणराज अपा.भाजी माकट 
जवळ,अशोकनगर

फा ट फुड  िव ी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9011440108

7114 सातपुर सुदाम शंकर साळवे ५८८७ २३२१ ८२११ स तशंृगी हॉटेल मागे ांती चौक वर 
बाबा नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

आय टी आय मागील 
पिरसर

8605349392

7115 सातपुर सुधाकर रामकृ ण धामणे .नं.79,िनलंकठे वर सो. अशोकनगर, 
सातपुर

इतर सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881791633

7116 सातपुर सुनंदा अशोक च हाण घ.नं.102/1099,सुतार ग ली,सातपुर गांव, 
सातपुर

चहा िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

7385403471

7117 सातपुर सुनंदा अशोक चौधरी लॉट नं.77,स.नं.192,अिह याबाई 
चौक,िशवाजीनगर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8806818699

7118 सातपुर सुनंदा भाऊसाहेब खैरनार ३५७९ ३९५५ ९०३९ 
लॉट नं.३१ सव  नं.१२६/1B ी गणेश 

कृ ण मंिदर िशवाजी नगर सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

8421151135

7119 सातपुर सुनंदा भगवान शपी२२४९ ५५७८ ३६८१ 
लॉट नो ९१, िजजामाता कॉलोणी १, 

तुळजाभवानी मंिदर जवळ, िशवाजी नगर, 
सातपूर, नािशक.

ब बील 
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7120 सातपुर सुनंदा उ म ितवडे ४८५७ ३२३५ ६०५८ बक रोड , राजवाडा, आंबेडकर चौक, 
पपळगाव बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9822606928

7121 सातपुर सुनंदा बापू वाणी७३५९ ३५१७ २०५८ ी राम रो हाउस, म नं १, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

पूजा सािह य अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8605202383

7122 सातपुर सुिनता राजु कापसे 809,महाल मी चौक, बु नगर, सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9822772298

7123 सातपुर सुिनता कािशनाथ िहरे लॉट नं.6, मा ती मंिदर जवळ, 
संजीवनगर ,चुचांळे, सातपुर

भाजीपाला गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

8421637302

7124 सातपुर सुिनता रामु पवार जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9552337262

7125 सातपुर सुिनता िव ाम गागंुड अंिबका वटस, महादेववाडी , सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7774820104

7126 सातपुर सुिनता बाबासाहेब धाकारगे ९११३ ८५८६ ४४६३ २६१ महादेव नगर सातपूर पपळगाव 
बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

98907762127126 सातपुर सुिनता बाबासाहेब धाकारगे ९११३ ८५८६ ४४६३ 
बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
बस थानक

9890776212

7127 सातपुर सुिनता काश तायडे २६५६ ११६३ ३४३५ कांबळे वाडी वर बाबा नगर सातपूर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9011200545

7128 सातपुर सुिनता एकनाथ गांधले ९७४६ ५९५३ ५०९८ लॉट नं.३९ यायाम शाळेजवळ िशवाजी 
नगर नािशक ४२२२२२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9922831074

7129 सातपुर सुिनता काश मेहेर५१८० २७६२ ४०१९ म नो ६. राहुल िब डग, अशोकनगर, 
सातपूर, नािशक.

कटलरी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8087337016

7130 सातपुर सुिनता भगवान अवचार  ७१३९ ४६६८ ९८५८ िवदोली बु, जालना भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8600500828

7131 सातपुर सुिनता िव ल साबळे२५६३ ५०५३ ४९६२ शदे मळा, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9604938596

7132 सातपुर सुिनता िशवनाथ दळवी९५८० ०९८६ ७८६६ म नं १, व मग पूल, भोसला  िमिलटरी 
कूल, रा भूमी, नािशक.

दधु आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9405885785

7133 सातपुर सुिनता राज वाणी५७५४ ३५७१ १६७६ करमाड खुद, करमाड खुद, जळगाव, 
महारा -४२५१११.

िकरकोळ अशोकनगर, भाजीमाकट 7709847329

7134 सातपुर सुिनता शांताराम सोनवणे६०७८ ९२६५ ४५५४ 
च हाण चाळ, घर नं १०८/०३५६, केतन 
मेिडकल, जवळ, िशवाजीनगर, नािशक.

फोटो े म
काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8390808304

7135 सातपुर सुिनल चं कांत चं मोरे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया जवळ, 
राजवाडा,सातपुर

पान बीडी िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

7385141414

7136 सातपुर सुिनल मुकंुदा कासार लॉट नं.22,सातमाऊली मंिदर 
जवळ, िमकनगर

कटलरी अशोकनगर, भाजीमाकट 9270465077

7137 सातपुर सुिनल वा मक पवार माळी वाडा,गंगापुर रोड,कांचन िकराणा 
जवळ,आनंदव ली

इतर आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8888011088

7138 सातपुर सुिनल िव ल गायकवाड 145,माळी वाडा,गंगापुर रोड, आनंदव ली चायिनज िव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9890702303

7139 सातपुर सुिनल अंबादास ि भुवन ीराम नगर,पवननगर,िसडको, नािशक फा ट फुड  िव ी 
कै.गो देशपांडे 
उदयानलगत, 
महा मानगर

9145720383

7140 सातपुर सुिनल बाले वर पंिडत .नं.74,जेपी नगर, सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9970188690

7141 सातपुर सुिनल हाद भारती 501,िवजय िकराणा 
जवळ,महादेवनगर,सातपुर

अंडा-भुज टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8623999907

7142 सातपुर सुिनल साहेबराव कापसे .नं.407,महादेवनगर,सातपुर कटलरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8975041416

7143 सातपुर सुिनलकुमार दगु साद वारबाबानगर, सातपुर, भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9049299749

7144 सातपुर सुनील बाबुराव िनगळ २९६२ ०५१७ ७०९४ ए बी बी कंपनी जवळ सोमे वर कॉलोनी 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970644124
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7145 सातपुर सुनील नामदेव भंदरेु ६२११ ११७५ ५४२६४१० शनी मंिदर समोर सातपूर गाव 
नािशक ४२२००७

चाट भांडार सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9028111914

7146 सातपुर सुनील रघुनाथ नेहरे ९५१७ ६०७५ १९७१ महाल मी चौक महादेव वाडी सातपूर 
पपळगाव बहुला नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9881859703

7147 सातपुर सुनील कमलाकर गराड २०९३ ४९९० ६०९५ गंगापूर रोड रामे वर मंिदर बजरंग नगर 
नािशक ४२२०१३

ना ता आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

8007862614

7148 सातपुर सुनील आबासाहेब भोसले ९१८४ ६२९९ ३५४० अ तािवनायक कॉलोनी िव वास नगर 
अशोक नगर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7767057899

7149 सातपुर सुनील लुखाभाऊ घाटोळ ९६४८ ०४६९ ९३९२ घर नं. १५६ मु.वासाली पो. बक 
िव म दर नािशक ४२२२१३

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7350291505

7150 सातपुर सुनील बक भंदरेु २७३६ ६१३८ ९८४० 
घर नं.६५३ संगम चौक संगम होटेल जवळ 
बजरंग नगर सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9423047510

7151 सातपुर सुनील रामदास मोरे २५६७ ९४९८ ८२९६ 
घर न.११४१ मटन माकट रोड सा ी 
िकराणा समोर सातपूर गाव सातपूर 
नािसक ४२२०१२

फळ िव ी 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8421725270

7152 सातपुर सुनील हिरभाऊ घोडके ७९२९ ५७३९ ८२७१ 
घर नं २८५ , िशवाजी चौक , िनगळ ग ली 
, सातपूर नािशक महारा  ४२२००१

पान टपरी 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9021191945

7153 सातपुर सुनील कािशनाथ िबलाडे ६६६१ २३३६ ८८४७ 
१३ ब , जय रो हाऊस , महादेव मंिदर 
जवळ, िब वास नगर , सातपूर , नािशक 
महारा  ४२२०१२

िजलेबी अशोकनगर, भाजीमाकट 9890579336

7154 सातपुर सुनील एकनाथ गंुजाळ२८२४ ०९४४ १०९३ महादेव वाडी, सातपूर गाव, सातपूर , 
नािशक.

पान टपरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

7840952821

7155 सातपुर सुनील सीताराम लोणारे९६४० ८९४३ ३५०६ शदे मला, भाजी माकट जवळ, 
अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9067710327

7156 सातपुर सु ी सुदशन ि भुवन ९७४२ १७२८ २२४८ ल ढे ग ली वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२२०१२

चहा ना ता आय टी आय मागील 
पिरसर

9595352174

7157 सातपुर सुभ ा अशोक दोडके ३८५६ ८९९३ ५३६७ २२२, महादेव नगर, सातपूर, पपळगाव 
बहुला, नािशक, महारा .

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7843015496

7158 सातपुर सुभाष क डाजी गाजरे .नं.1030,एमएचबी कॉलनी, सातपुर चहा िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9822628760

7159 सातपुर सुभाष सुरत सग राजपुत लॉट नं.6,लाला बहादरु शा ी 
चौक,अशोकनगर

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9822821507

7160 सातपुर सुभाष सुरत सग राजपुत लॉट नं.6,लाला बहादरु शा ी 
चौक,अशोकनगर

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9822821507

7161 सातपुर सुभाष अशोक डावरे अंबड लकरोड, संिजवनगर, सातपुर गटई गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9175792749

7162 सातपुर सुभाष िभकाजी भंदरेु ७४१५ ४६०५ १५९१ माली ग ली थोरात लेस जवळ च हाटा 
सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9921699281

7163 सातपुर सुभास नामदेव भंदरेु ४९३५ ११५६ १२५९ भंदरेु लेन मा ती मंिदर जवळ सातपूर गाव 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9058872232

छ पती िशवाजी भाजी 7164 सातपुर सुमन धम वडनेरे भंदरेु पाक,ग ली नं.1,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7165 सातपुर सुमन गंगाधर गायकवाड ीकृ ण मंिदराजवळ , िशवाजीनगर,सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7166 सातपुर सुमन िनवृ ी कडाळे रो.नं.2,ओम रोहाऊस, काबन नाका, 
िशवाजीनगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9175421235

7167 सातपुर सुमन भािगनाथ जेजुरकर .नं.9,गोवधन रोड,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 8793291560

7168 सातपुर सुमन रामचं पो टदे भोसला िमि कुल,संत कबीर नगर,सातपुर भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9273967508

7169 सातपुर सुमन गो चद भंदरेु ६१८९ २४८३ ३८१३शनी मंिदर जवळ भंदरेु ग ली सातपूर 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9270523060

7170 सातपुर सुमन एकनाथ उ हाळे २६५३ १७९८ ६३८३ हनुमान मंिदर जवळ पेठ ग ली ांती चौक 
गंगापूर गाव नािशक ४२२२२२

मकाई भु  सोमे वर धबधबा, 
सोमे वर

8308793332

7171 सातपुर सुमन ज गानाथ पारधी ९४१४ ०५२२ २०९८ १०२/०३९१ सातपूर पोलीस चौकी मागे 
कोळी वाडा सातपूर नािशक ४३३०१२

भाजी पाला सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9922322103

7172 सातपुर सुमनबाई संतु गायकवाड इंिदरा नगर,कोळीवाडा, गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 7276325288

7173 सातपुर सुमनबाई िव वनाथ मोरे कंुभार वाडा,पेठ ग ली, गंगापुर गांव इतर गंगापुर गांव भाजी माकट 9552157166

7174 सातपुर सुमनबाई तुळशीराम िबसोडे महादेववाडी, सातपुर फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9970079167

7175 सातपुर सुरज रामे वर साद भैरव श ती अपा.राधाकृ ण नगर, 
अशोकनगर

इतर सौभा य लॉ स,पपया 
नसरी ंबकरोड

7176 सातपुर सुरज हाद पगारे ७३०९ १४५६ ७८६० घर नं.२८५ अंिबका वी स मागे महादेव 
वाडी सातपूर नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960059698

7177 सातपुर सुर हरलाल पेरी घ.नं.161,बाबा मंिदर 
जवळ,गोपालनगर,भुरणपुर

चायिनज िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

7841027874

7178 सातपुर सुरेखा अशोक पवार वैदयवाडी,आगर टाकळी, नािशक कटलरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9860452639

7179 सातपुर सुरेखा उ म कोरडे 616,महा मा गांधी चौक, बु नगर, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9175342722

7180 सातपुर सुरेखा संतोष आहेर लॉट नं.8,भा यल मी आप. भात 
नगर, हस ळ,नािशक

इतर टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8857042675

7181 सातपुर सुरेखा िनवृ ी क मीरे ५१२७ २६३४ ७०८० घर नं.१४७ क मीरे लेन सातपूरगाव 
नािशक ४२२००७

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7385440373

7182 सातपुर सुरेखा अजुन घाटोळ ७०७४ ४८४४ ६७४४ ८४/१ गोर नाथ रोड शेरेचा र ता घाटोळ 
मला सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9637293943

214



अ.नं. िवभाग आधार 
मांक

पथ िव े याचा िनवासी प ा. (आधार 
काड नसुार) यवसायाचा कार यवसायाचे िठकाण

पथ िव े याचा 
मण वनी 

मांक

पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
नसुार)

7183 सातपुर सुरेखा जंगलू भोई९२१२ ५७०७ ७५५० गणेश कृपा, प-६, रा ीका लोर, स गु  
नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8855933685

7184 सातपुर सुरेखा राज सोनवणे२४८३ ५२१३ ७९४३ हरी ओम अप मत म नं १४, वामी 
समथ मंिदर, िशवाजी नगर, नािशक.

फुल काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

9527009885

7185 सातपुर सुरे या नजीर शेख७१५१ ४२५१ २६१० लॉट नं ३०, स न १८२, िशवाजी नगर, 
गंगापूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8888267319

7186 सातपुर सुरेश मोतीलाल गवळी गौतम नगर, वाबाबानगर, सातपुर इतर आय टी आय मागील 
पिरसर

7187 सातपुर सुरेश मेथािज अ वले वेताळ मंिदरजवळ, महादेववाडी, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9260622232

7188 सातपुर सुरेश िव ल साळवे .नं.5,सुयउदय अपा. िशवाजीनगर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9960705100

7189 सातपुर सुरेश खुशाल वािघले .नं.58,गंगापुर गांव इतर गंगापुर गांव भाजी माकट 9765592179

7190 सातपुर सुरेश राम साद पंिडत जेपी नगर,वडारवाडी , सातपुर फळ िव ी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890221512

7191 सातपुर सुरेश माधव जंगम .नं.485, एमएचबी कॉलनी,िशवाजी 
गाडन, सातपुर

जंगम मा ती मंदीराशेजारी 
सातपुरगांव

9271846264

7192 सातपुर सुरेश ल मन भंदरेु ८२१० ८६२० २४०३ 
लोट नं.४ शांताई िनवास मा ती मंिदर 

जवळ शनी  लेन सातपूर नािसक 
४२२००७

पान टपरी 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9270207603

7193 सातपुर सुरेश दौलत बािव कर ६२७१ ४३५४ ७०३६ध म चौक वर बाबा नगर सातपूर नािशक 
४२२०१२

ना ता िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9960627500

7194 सातपुर सुरेश सुखदेव जाधव ५४२७ ६५९५ ०२९२ 
म नं.२ हिरदशन पाक नीलकंठे वर 

मंिदर जवळ ेयनगर सावरकर नगर 
सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

९८२२३३७५३१'

7195 सातपुर सुरेश रघुनाथ कानकते ३९१३ २७२१ ५०१८ घर नं.४०० मौले पे ोल पंप जवळ महादेव 
वाडी नािशक ४२२०१२

चहा टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9890100073

7196 सातपुर सुरेश िभकाजी लोणारे८६९४ ०१९९ ८१२९ 
५६१, गणराज मोरया आ त, भाजी माकट 
जवळ, अशोकनगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 7420821910

7197 सातपुर सुयभान ध डु वाडेकर .नं.2101,िजजामाता कॉलनी , िशवाजी 
नगर

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9822639713

7198 सातपुर सुलोचना माधव काकड७६९० ५६५१ ०७०९ 
लेत नं ६/७, नवीन आ वन सोसायटी, 

अशोक नगर, सातपूर, नािशक.
भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9004495032

7199 सातपुर सुिशला सुधाकर मिहरे कांबळेवाडी, सातपुर, नािशक भाजीपाला आय टी आय मागील 
पिरसर

9604702156

7200 सातपुर सुिशला बाळु बडकूळे गंगापुर रोड, मा ती मंिदर जवळ , 
आनंदव ली

सुकी मासळी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9527766838

7201 सातपुर सुिशला पंुजाराम पंिडत घ.नं.288,मराठी शाळे जवळ, 
महादेववाडी,सातपुर

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

.नं.611,जगतापवाडी, वारबाबानगर, सातपुर मटन माकट 7202 सातपुर सुशील िसताराम झा .नं.611,जगतापवाडी, वारबाबानगर, 
सातपुर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9527404890

7203 सातपुर सुशील वामन गायकवाड ४३६० ५६७३ ३५९०जगताप वाडी वर बाबा नगर सातपूर 
नािशक ४२०१२

भाजी पाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

7057740091

7204 सातपुर सुशीला बाळासाहेब िवधाते 388, िवधाते ग ली , सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9921840459

7205 सातपुर सुशीला शंकर राजभर .नं.2, िमकनगर सातपुर भाजीपाला िमकनगर भाजी 
माकट, केदारनगर

9156132368

7206 सातपुर सुशीला रामहरी गायके २८९३ ६८९७ ६८५० अंबड लक रोड जनता राजा चौक संजीव 
नगर अंबड नािशक ४२२०१०

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767927498

7207 सातपुर सुशीला रघुनाथ पठाडे ६०८४ ८०६० ४६६९ मराठी चूल मागे, महादेव वाडी, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9767085233

7208 सातपुर सुशीला आ माराम गु बाडे६६६५ ७२२० ३२८७ 
घर नं ४२५, कोळीवाडा, शनी मंिदर 
जवळ, शनी चौक, सातपूर गाव, नािशक.

भाजीपाला
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

8975536279

7209 सातपुर सुशीलाबाई वामन बोडके ७३६३ २९७३ १८६४ म नो १५९१, कामगारनगर, सातपूर 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

98501545419

7210 सातपुर सूयभान मुरलीधर ीरसागर ४६३८ ३२८३ ७९६४ काळे मला आनंदवली नािशक ४२२०१३ फळेिव ी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9371247628

7211 सातपुर सोनाली िदलीप जगताप४१९५ ९८७० ०९२८ ध म चौक, वरबाबा नगर, जगताप वाडी, 
सातपूर, अशोकनगर, नािशक.

कटलरी अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9011870310

7212 सातपुर सोनाली गजानन चौधरी४१७२ ४५५५ १७०४ 
लंबोदर हौ सग सोसायटी, म नं २३, गट 
नं २२२, लॉट नं ८-९, अशोकनगर, 
नािशक.

भाजीपाला
अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

8530491645

7213 सातपुर सोनाली  आय टी आय जवळ गायकवाड ९६५२ ९२१७ ६४२३ 
म नं.११२ ध म भूषण िनवास वार बाबा 

नगर अशोक नगर नािशक ४२२०१२
भाजी पाला 

आय टी आय मागील 
पिरसर

9923930841

7214 सातपुर सोपान िभकन भोई ४०२१ ६६६५ ८७३२ गंगापु  िब डग, िशवाजी नगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7748561890

7215 सातपुर सोपान िभकन भोई ४०२१ ६६६५ ८७३२ गंगापु  िब डग, िशवाजी नगर, सातपूर, 
नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

7748561890

7216 सातपुर सोमनाथ ध िडराम साटोटे घ.नं.53,िवधाते ग ली,कराड हॉ पीटल 
जवळ,सातपुर

चहा िव ी ह टर गॅसिकट 
कंपनीलगत

9822666576

7217 सातपुर सोमनाथ रामकृ ण बागुल .नं.106/2,िशवाजीनगर, सातपुर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9763958848

7218 सातपुर सोमनाथ िनवृ ी डंबाळे महादेववाडी , सातपुर गांव चहा िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9657555506

7219 सातपुर सोमनाथ रामराव थोरात शुभांगी संकुल,कॅनलरोड,भोसला 
िम ी कुल मागे,आनंदव ली

भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9637178437
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अ.नं. िवभाग आधार 
मांक
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नसुार)

7220 सातपुर सोमनाथ तुकाराम डहाके३१७१ ७९५५ ७७६५ यश हॉ पटल समोर, भवानी चौक, 
िशवाजीनगर, सातपूर, नािशक.

पाणीपुरी काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8983068516

7221 सातपुर सोमे वर राम लग सुराडे रतनवाडी, ंबकरोड,सातपुर भेळ भ ा टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9372937771

7222 सातपुर व नील िहरामण घोडके ५६७५ ८२०६ ७९३९ वर बाबा नगर जगताप वाडी सातपूर 
नािशक ४२२००७

चीकेन/मटन आय टी आय मागील 
पिरसर

8379824208

7223 सातपुर व नील संभाजी देसाई५८४९ ४८७७ ९९९८ म नं ८५५, एम एच बी कॉलोनी, 
सातपूर, नािशक-४२२००७.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 8805366653

7224 सातपुर हिकम रिसद पटेल रो हा.1,िहल हयु,अपा. िमकनगर,सातपुर पान बीडी िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9767652106

7225 सातपुर हजाराबाई मोह द पजारी ८३५२ ३७३९ ९४५३ िशवश ती चोक िनगळ मंगल काय लय, 
कोळीवाडा सातपूर नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7058407155

7226 सातपुर हनीफ इ ािहम शाह 1344,गयबन सग बाबानगर, 
खडकाळी,नािशक

वडा-पाव टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9096937862

7227 सातपुर हनुमंत बंडू थोरात ७३७० १५९३ २४८५ हाउस नो- १०५, मा ती मंिदर जवळ, 
आनंदवली, नािशक.

भेळपुरी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9823030121

7228 सातपुर हिरदास बापुराव शेलार
ल सरी रो हाऊस,एन.ए8, .नं.1,चुचांळे 
िशवार , सातपुर

फळ िव ी 
इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

7229 सातपुर हिरभाऊ िशवाजी िच े  10 खो या चाळ , काबन कंपनी जवळ , 
िशवाजीनगर

फळ िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

7798926564

7230 सातपुर हिरशंकर गो वद िव वकम  ३८१५ ६५७७ १२७३ 
म नं १० , िब ड ग नं १ , एम एच बी 

कोलोनी , सातपूर कोलोनी , नािशक , 
महारा  ४२२००७

यारेज 
टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9822372603

7231 सातपुर हरीिकशोर राज िम ा .नं.100/2599,गंगासागर,िव ल मणी
मंिदराजवळ, .नगर

कपडे िव ी सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9370668220

7232 सातपुर हरी संुदर यादव अंबड लकरोड,ओके ा सपोट जवळ, 
संिजवनगर,सातपुर

कटलरी गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9730868397

7233 सातपुर ह न सपुिदन खािटक ९४२४ ९१५१ ५६०७ 
घर नं.१८ ३१/४६ पाथ रो होऊस मराठी 
शाळा जवळ िव वास नगर नािशक 
४२२०१२

मटन चीकेन अशोकनगर, भाजीमाकट 9850795529

7234 सातपुर हशल राज  दळवी ८२१७ २१३३ ५७७० सुशांत मेडीकल कामगार नगर सातपूर 
नािशक ४२२००७

हंगामी आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

982292553

7235 सातपुर हवालदार वीरफल यादव 58,िवराट नगर, सातपुर सनॅकस गट नं 19, संजीवनगर, 
चंचाळे

9665229629

7236 सातपुर हसमत अजयत खान टुबिरया,बदौसा, बांदा, उ र देश च पल/बुट िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

8055979285

7237 सातपुर िहरा दौलत घाटोळ ३९४० ९८१० ०६७६ १२९/१ गोर नाथ रोड शेरेचा र ता घाटोळ 
मला सातपूर नािशक ४२२०१२

भाजी पाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

9890045002

7238 सातपुर िहराबाई लु स गायकवाड द नगर,को हार खु. ता. राहुरी,अहमदनगर भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9860843691

7239 सातपुर िहराबाई सुरेश कटारे .नं.316,कटारे ग ली,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 96897610847239 सातपुर िहराबाई सुरेश कटारे .नं.316,कटारे ग ली,गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9689761084

7240 सातपुर िहराबाई िव ल भ डवे भ डवे चाळ , गंगापुर रोड,आनंदव ली भाजीपाला आनंदव ली ,िरलाय स 
पंपासमोर

9657038671

7241 सातपुर िहराबाई िव ल मुतडक ९६७६ ६१६३ ३४९२
म नं.९०८ एम एच बी कॉलोनी 

िजजामाता कूल  सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7550305423

7242 सातपुर िहराबाई बाजीराव पगारे ३५१२ २२७४ ५२२१ नगल ग ली िनगळ मंगल कारयालय 
जवळ सातपूर गाव नािशक ४२२०१२

भाजी पाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

8975441870

7243 सातपुर िहराबाई अशोक ढोले ९०२५ १०३२ ५२९० 
१०२/३७४ टोओऊन पोलीस चौकी मागे 
कोळीवाडा शनी चौक सातपूर नािशक 
४२२०१२

भाजी पाला 
सातपुर मटन माकट 
भतीलगत

9881025032

7244 सातपुर िहराबाई मोतीराम बेळेकर ९९७२ ०१८१ ८९४६ कोळीवाडा शनी चोक, सातपूर गाव, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7245 सातपुर िहराबाई िवजय धा क६७८९ ३५२५ ८६८२ घर नं ११२, िजजाई िनवास, बक रोड, 
पपळगाव बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9511960088

7246 सातपुर िहराबाई ीकृ ण गु बाडे८६७६ ३२४४ २४३६ कोळी वाडा, बक रोड, पपळगाव 
बहुला, नािशक.

भाजीपाला अशोकनगर, भाजीमाकट 9130612723

7247 सातपुर िहरामण िकसन गाडेकर महादेव वाडी , सातपुर पान बीडी िव ी इंिदरा गांधी भाजी 
मंडई,सातपुरकॉलनी

9850675535

7248 सातपुर िहरामण शंकर मौले घ.नं.302,एमएचबी कॉलनी, सातपुर भाजीपाला टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9373057746

7249 सातपुर िहरामण सीताराम कराटे३४९७ ४७३० १७४८ ५७ संतोषी माता नगर सातपूर नािशक 
४२२००७

िफश िव ी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9552201822

7250 सातपुर िहरामण िशवाजी गोधडे ४४१५ ८५४७ ८१६८ िनगळ ग ली राजवाडा,सातपूर,नािशक गाडी अ सेसरीज मायको दवाखाना 
भतीलगत

9823743317

7251 सातपुर िहरालाल अयो या साद सरोज घर नं.455,शाहुनगर,द मंिदर 
कामवटवाडा, नािशक

इतर आय टी आय मागील 
पिरसर

9881921479

7252 सातपुर हुबेदार शंकर कंुभार वा तु नगर, अशोकनगर चाट-भेळ अशोकनगर शेवटचा 
बस टॉप

9823945932

7253 सातपुर हुसेन नुरशाह शाह नािशक पुणारोड,पंचिशल नगर, नािशक कटलरी टापिरया टु स, एसटी 
बस थानक

9552939016

7254 सातपुर हेमंत सुधाकर वाणी 24,मु.पो.धुळे,िचतोडरोड,मा ती 
मंिदराजवळ, धुळे

कटलरी छ पती िशवाजी भाजी 
माकट,िशवाजीनगर

9420661835

7255 सातपुर हेमकांत गजानन पवार जनाबाई अपा.घ.नं.12,रोिहत 
संकुल,अशोकनगर,सापतुर

पान बीडी िव ी आय टी आय मागील 
पिरसर

9822195467

7256 सातपुर हेमराज िव ल देवरे .नं.4,िदगंभर अपा. लॉट नं.125, हदी 
शाळेजवळ, िमकनगर

सुकी मासळी अशोकनगर, भाजीमाकट 9604088931

7257 सातपुर हौसाबाई भाकर वायचले मोठी होळी , गंगापुर गांव भाजीपाला गंगापुर गांव भाजी माकट 9657031022
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पथ िव े याचे नांव (आधार काड 
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7258 सातपुर हौसाबाई मधुकर सोनावणे ८११४ १११६ ५८१७ लॉट नो ८/९, शेरी रोड, सातपूर गाव, 
नािशक.

भाजीपाला छ पती िशवाजी भाजी 
मंडई

7350282875

7259 सातपुर हौसाबाई हनुमंत जाखेरे९३९४ ७५५६ ०९९० स ये दार सघ चाळ, मराठी शाळे मागे, 
िशवाजी नगर, सातपूर, नािशक.

भाजीपाला काबन नाका ते हसोबा 
मंदीर

8007230893
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