




अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
1 संजय रमेश जाधव िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 28-10-1962 जयवंत अपाटमट,67 लॉक नं,9 ेमलोक 

पाक, चंचवड, पुणे  411033
0

2 श मला िनतीन काराबळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 25-11-1971 धनराज पाक,d-7 क पटे व ती   रोड 
वाकड, पुणे  411057

8805013965

3 िव णू धमा साबळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 14-08-1973 िव ाम अपाटमट गु िवहार कॉलनी लॅट नं 
18/9, पांजरपोळ समोर पुणे नािशक रोड 
रोड,भोसरी पुणे  411039

9822593599

4 कसन िभमराव खरात िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 01-06-1975 यश संकुल लॅट नं 1, ए 3 वंग म.न.पा. 
शाळेजवळ पंपळे सौदागर पुणे  411027

9823719983

5 मनोज रामदास ढेरंगे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 20-08-1967 लॅट नं. ००१, िमिथला हौ संग सोसायटी, 
वा तु उ ोग कॉनर, पंपरी, पुणे ४११०१८ 
पुणे  411018

9527319909

6 र वं  शांताराम ओ हाळ िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 09-09-1970 सुखवानी हेरीटेज , बी. वंग , लॅट नं. 10 , 
आकुड , पुणे  411035

9923409305

7 िवकास धम  ीरसागर िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 20-10-1978 िन यानंद कृपा , वंृदावन क़ॉलनी , चंचवडे 
नगर , चंचवड पुणे  411033

9960727160

8 अ ण नामदेव बांबळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 12-01-1976 सव नं 39 सहकार नगर पंपळे गुरव सांगवी 
पुणे  411027

9923409309

9 राजू रामचं  कांबळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 01-08-1962 लॉट न.ंडी/4+5/1,से टर नं.27,िनगडी 
ािधकरण पुणे  411044

9226915856

10 िजत  बबन काटवटे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 12-02-1973 से.नं 28. लॅट नं 374, ािधकरण , पुणे  
411044

0

आदेश मांक - शा/1/कािव/361/2020, द.16 /03/2020 चे लगत
प  - अ 

िश णाचे ठकाण - ऑटो ल टर, चंचवड - वेळ दुपारी 12.०० वाजता



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
11 अंकुश शंकर ढवळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 21-10-1963 B-1 राऊत बाग ह संग क ले स,राऊत 

बाग,धनकवडी,  , पुणे  411043
9422323809

12 अर वंद िवठोबा बोनकर िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 15-08-1964 लॅट नं 10 सोना दप िब ड ग तानाजीनगर 
चंचवड                   , पुणे  411033

9923409298

13 राजकुमार बाळकृ ण ितकोने िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 04-01-1968 एफ. 305, कुणाल पुरम फुगेवाडी पुणे-12 
पुणे  411012

9923409309

14 सुिनल िशवाजी पाटील िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 13-01-1978 सोमवार पेठ, माळी ग ली , तासंगाव 
िज.सांगली सांगली  416312

9420683871

15 बिबता ाने र गावंडे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 03-03-1975 स हे . 57/1, चं भागा कॉलनी, पाईन 
रोड, िबजलीनगर, चंचवड पुणे  411033

8805000866

16 सोमनाथ कसनराव शंदे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 24-01-1977 ारा सं दप कैलास गोळे, मु.पो. िपरंगुट 
ता.मुळशी, िज. पुणे पुणे  411

9890066218 shindesanddy83@gmail.co
m

17 कशोर शंकर शंदे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 27-09-1976 11/7 मोिनका िश क सोसायटी, काटे 
पंपळे रोड, पंपरी गाव,    , पुणे  411017

0

18 सिचन काळूराम तापक र िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 21-05-1981 मु.पो.च-होली बु., ता.हवेली, िज.पुणे पुणे  
412105

9970887791 sachintapkir@gmail.com

19 मंगेश पोपट कलापुरे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 26-10-1979 धमाजी कलापुरे चाळ, गंगा कॉ ले स 
शेजारी, खराळवाडी , पंपरी, पुणे  
411018

9823195816 mangeshpro2@yahoo.co.i
n

20 िशवदास भानुदास वाघमारे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 13-05-1979 मंगलनगर, ेरणाशाळेमागे, स.नं. 17/4, 
वाकड रोड थेरगाव, पुणे  411033

8484813479

21 सितश गेणु गायकवाड िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 09-11-1974 कॉलनी नं. 3, राजवाडे नगर, माने शाळे 
शेजारी, काळेवाडी, पुणे  411017

9552123245 satishgaikwad911@gmail.
com

22 जीवन एकनाथ ढेकळे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 22-12-1976 69/9, साई पाक, आळंदी रोड, दघी पुणे  
411015

9922891737 jeevandhekale@yahoo.co
m



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
23 संजीव मािणक आनंदकर िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 09-07-1976 506, शा ी नगर, वडार ग ली, सोलापुर 

सोलापुर  413006
9673161320

24 िवशाल बाळकृ ण रगडे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 03-05-1981 स.नं.29/4अ, िभमाशंकर कॉलनी, 
पंपळेगुरव, पुणे पुणे  411027

9822282132 vishalait2009@rediffmail.c
om

25 योिगता मनोज कोठावदे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 02-05-1983 7, ओयािसस रेिसड सी, गु िवहार, भोसरी 
पुणे  411039

9689699065

26 उ हास रोिहदास कंुभार िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 09-04-1978 161, कंुभारवाडा, सांगवी पुणे  411027 9766985208 ulhasrk2007@rediffmail.co
m

27 तानाजी ल मण कोकणे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 05-04-1976 दारा हे े दगडू ीपती योतीबा कॉलनी 
तापक र नगर काळेवाडी ल मी दप 
अपाटमटसमोर पुणे  411018

9975189908

28 िवण सदािशव कोळेकर िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 11-01-1979 ारा सखी नॉ हे टीज, डॉ.रजपुत यांचे 
समोर, िशराळा नाका, इ लामपूर, 
िज.सांगली सांगली  416313

8378975422 kolekar.pravin@rediffmail.
com

29 संतोष आसाराम अवधूत िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 01-06-1978 197/877, संत तुकारामनगर, पंपरी, पुणे 
पुणे  411018

9175806623

30 अमोल बाबासाहेब शंदे िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 13-12-1986 मु.पो. खामगाव कॉलनी, ता.जु र, पुणे  
410502

9850887412 ab.shinde@pcmcindia.gov.
in

31 गणेश िशवाजी सुव िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 23-01-1982 शेळके अपाटमट, म.न.पा. शाळेसमोर, 
कासारवाडी, पुणे पुणे  411034

9890401466

32 जयवंत कसनराव अनपट िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 11-06-1979 1937, िशवकृपा िनवास, समथ नगर, 
साखर कारखाना रोड, मु.पो. भु ज , 
ता.वाई, िज.सातारा सातारा  415515

9405745686

33 योगेश ह रदास गरड िनदेशक आय.टी.आय (मोरवाडी) 07-07-1984 िस दे र िनवास, आ क  कॉ युटर या 
पाठीमागे, तापक र नगर, काळेवाडी, 
पंपरी, पुणे  411027

9960799247 yogesh.garad@rediffmail.c
om

34 मनसरा गोपीराम कुमावणी िनदेशक साई शारदा मिहला 
औ ोिगक िश ण क  
कासारवाडी

21-01-1974 कािशदनगर, शेवंताबाई कािशद 
हॉि पटलजवळ, पंपळे गुरव, पुणे   
411061

9552552373



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
35 हेमाली बाळकृ ण क डे िनदेशक साई शारदा मिहला 

औ ोिगक िश ण क  
कासारवाडी

26-04-1977 संत ाने र कॉलनी, जु या पो ट ऑफ स 
जवळ, कासारवाडी, पुणे ३४   411034

7722010720

36 िस ाथ अिभम यू कांबळे िनदेशक साई शारदा मिहला 
औ ोिगक िश ण क  
कासारवाडी

11-05-1979 पंचशीलनगर, वाकव तीरोड, पंपळे 
िनलख, पुणे २७   411027

9767003595

37 सोनाली पांडूरंग िनलवण िनदेशक साई शारदा मिहला 
औ ोिगक िश ण क  
कासारवाडी

17-04-1983 रजट लेक ्यु, लॅट नं. बी-८ , लॉट न.ं 
एल.सी.-१, गणेश तवा जवळ, सेनं.२६, 

ािधकरण, पुणे ४४   411044

9922916117

38 वंदना नरिसग चंचवडे िनदेशक साई शारदा मिहला 
औ ोिगक िश ण क  
कासारवाडी

14-10-1974 सी-७ द  मृती, कार कॉलनी, 
िवजयनगर, काळेवाडी, पंपरी, पुणे १७   
411017

9922757401

39 बाळाराम रघुनाथ शंदे डा िश क डा िवभाग 03-01-1973 गु िवहार कॉलनी िव ाम अपा. लॅट नं 3 
पांजरपोळ, भोसरी पुणे  411039

0

40 अशोक हनुमंतराव शंदे डा िश क डा िवभाग 07-03-1974  पुणे  412215 9730998910
41 अिनल कािशनाथ जगताप डा िश क डा िवभाग 15-09-1969 आकां ा बी-एस िब ड ग लॅट नं.19 

,रामनगर, ग हाणेव ती,भोसरी पुणे पुणे  
411039

0

42 मंगल तुकाराम जाधव डा िश क डा िवभाग 12-05-1968 मु.पो.मोशी आळंदीरोड उ र, ल मीनगर 
ता.हवेली िज. पुणे पुणे  412105

9960161338

43 िवजय नारायण ल ढे डा िश क डा िवभाग 13-08-1967 से. .27, लॉट न.ं84, म न.ं05, दशना 
अपाटमट, ािधकरण, िनगडी, पुणे पुणे  
411044

9423219850

44 दपक भागवत क हेरे डा िश क डा िवभाग 01-06-1970 आ द य कृ णानगर रोड .2 नवी सांगवी 
,पुणे पुणे  411027

9922068246

45 दपक बबन जगताप डा िश क डा िवभाग 20-08-1971 मु.पो.बेलसर,ता.पुरंदर िज.पुणे                  
      , पुणे  412304

9422550505



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
46 वैशाली राज  साळी डा िश क डा िवभाग 08-02-1972 घर नं.23, रा तापेठ,  मंजुळा िनवास,  

म ासी गणपती शेजारी, पुणे पुणे  411011
9922081268

47 नंद कशोर जयराम फुगे डा िश क डा िवभाग 30-06-1962 भोसरी दघीरोड सॅ डिवक कॉलनी 
पाठीमागे, ि यदशनी इंि लश कूल जवळ 
,ि यदशनी इंि लश कूल जवळ पुणे पुणे  
411039

0

48 हनुमंत ल मण सुतार डा िश क डा िवभाग 20-04-1969 साई कंुज  हौ संग सोसायटी,िब.नं.बी.,  
लॅट नं.बी.5, खराळवाडी  , पुणे 18          

       , पंपरी  411018

9891053951

49 िशवाजी रामभाऊ मुटकुळे डा िश क डा िवभाग 07-08-1968 आकां ा लॅट नं.15 ग हाणेव ती भोसरी 
,पुणे पुणे  411039

9881674340

50 शांत हाद अुबाळे डा िश क डा िवभाग 22-06-1972 चांदणी चौक, मेन रोड सासवड, ता.पुरंदर 
,िज.पुणे पुणे  412301

51 सोपान रंगनाथ खोसे डा िश क डा िवभाग 01-06-1971 आिभराज शा ी चौक आळं द रोड  भोसरी 
, पुणे  411039

9850417157

52 भाऊसाहेब ंकट खैरे डा िश क डा िवभाग 26-11-1972  िज.पुणे  411027 9011458061
53 ऐ या आशुतोष साठे डा िश क डा िवभाग 20-04-1970 94/21 अ , वृ◌ुदावन सोसायटी, भात 

रोड, ग ली नं.11, पुणे पुणे  431009
9822408287

54 सुलोचना राज  चौधरी डा िश क डा िवभाग 01-06-1966 सौ.सुलोचना राज  चौधरी नवी सांगवी, 
स हे न.ं73,  ग ली क है या वीटजवळ, 
समथ नगर, सांगवी पुणे  411027

9881040262

55 र वं  ावण कांबळे डा िश क डा िवभाग 03-05-1969 िविनत लाझा सी वंग लॅट न.16 
स.नं.177/1 व लभनगर पंपरी , पुणे  
411018

9850098956

56 पुनाजी सोमा पारधी डा िश क डा िवभाग 20-07-1973 स हे न.ं53 नेताजीनगर पंपळे गुरव पुणे 
पुणे  411027

9860183141
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57 ह रभाऊ मा ती साबळे डा िश क डा िवभाग 05-04-1973 िव ाम अपामट पांजरपोळ समोर 

गु िवहार कॉलनी , नािशक रोड, भोसरी 
पुणे  411039

9822954468

58 आ माराम कसन महाकाळ डा िश क डा िवभाग 01-06-1966 56 अ स रता अपाटमट, कासारवाडी ,पुणे 
पुणे  411034

9325400740

59 ब सी गंगाराम आटवे डा िश क डा िवभाग 10-04-1971 ंकटे र हाईटस् डांगे चौक इमारत .2 
लॅट . 102,  थेरगांव पुणे  411033

9860947572

60 अ ण शंकर कडूस डा िश क डा िवभाग 01-08-1969 बी.एस./16 राधानगरी हौ संग सोसायटी 
दघीरोड भोसरी , पुणे  411039

9822109592

61 वाि मक गेनबा पवार डा िश क डा िवभाग 09-10-1969 लॉय हयू रेसीडे सी,  लॅट नं.15, 2 रा 
मजला, वारजे पुणे  411012

9325503429

62 राज  वसंतराव सोनवणे डा िश क डा िवभाग 08-01-1976 स.नं. 78/1 , अनंत भा बी - 7, दांगट इंड 
इ टेट, िशवणे, पुणे  411023

9922136380

63 दादाभाऊ बबन होलगंुडे डा िश क डा िवभाग 01-06-1969 सुखवाणी लाझा सी िब ड ग लॅट नं.10 
दुसरा मजला ,◌े गु देवनगर आकुड  , पुणे , 
पुणे  411035

9226262014

64 ल मण राजाराम माने डा िश क डा िवभाग 13-02-1967 सुखवाणी कॅ पस वॉटरलीली डी-2 लॉट 
नं.10 व लभनगर पंपरी पुणे  411018

9850131193

65 रंगराव पांडुरंग कारंडे डा िश क डा िवभाग 01-06-1968 अबोली सोसायटी बी-6/005 कृ णानगर 
सिचन ि कम नं. 3, चंचवड पुणे  411019

9850587142

66 ानदेव मोतीराम िभसे डा िश क डा िवभाग 01-06-1963 अ िवनायक हौ.सोसायटी डी-8 दघीरोड 
भोसरी ,पुणे पुणे  411039

0

67 िववेक मुरलीधर साबळे डा िश क डा िवभाग 24-12-1964 वॉटरिलली डी लॅट नं.4 सुखवाणी िब ड ग 
व लभनगर पुणे                        , पुणे  
411018

9822822465
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68 सुिनता मोद पालवे डा िश क डा िवभाग 11-01-1972 डी 2/65, शांतीर क हौ.सोसा., 

शा ीनगर, येरवडा, पुणे 6    , पुणे  
411006

9881372875

69 सुभाष रामचं  जावीर डा िश क डा िवभाग 01-06-1971 काकडे टाऊनिशप सव न.ं 286/3 इमारत 
नं.बी, लॅट नं.8, केशवनगर, चंचवड पुणे  
411033

9822924545 subhashjaveer5@gmail.co
m

70 गोर  रंगनाथ ितकोने डा िश क डा िवभाग 01-06-1968 साई  मोहीत पाक, भोईर कॉलनी , 
चंचवडगांव, पुणे पुणे  411033

8975762489 tikone.gr@gmail.com

71 अशोक कसन पटेकर डा िश क डा िवभाग 05-05-1964 गु िवहार िनरंजन अपाटमट, पांजरपोळ 
सं थे समोर ,भोसरी पुणे पुणे  411039

9423022196

72 सुिनल भाऊराव ओहोळ डा िश क डा िवभाग 05-05-1970 साई कृ ण पाक , बी - िब ड ग , लॅट नं. 
106 ताथवडे रोड, थेरगांव पुणे  411033

9881995008

73 देव  िभवाजी घोडके डा िश क डा िवभाग 24-02-1964 583/23 भ गण हौ.सोसायटी गोखलेनगर 
पुणे पुणे 16 पुणे  411016

9850000860

74 हसन अ दुलरझाक मु ला म टी पपज वकर कुटंुब िनयोजन 01-06-1962 जसराज कॉ लॅ स मंुबई पुणे र रोड लॅट 
नं. 17 बोपोडी पुणे  411012

0

75 राज  भाऊराव गायकवाड म टी पपज वकर पशुवै क य 02-06-1972 वाघेरे रेिसडे सी, लॅट नं.205, ए वंग, 
पंपरी गांव पुणे  411017

9422569312

76 अमोल गणपत गोरखे म टी पपज वकर वै क य मु य काया. 04-12-1976 भु चबस लॅ.नं.13,द.ु 
मजला,काळभोरनगर चंचवड पुणे  
411019

0

77 मनोज आनंदराव गायकवाड म टी पपज वकर आकुड  णालय 27-07-1968 पंचशील हौ संग सोसा. ािधकरण 
से.नं.27/8 पुणे 44             , पुणे  
411044

9270030504

78 उ हास दगडू िथगळे म टी पपज वकर भोसरी णालय 10-08-1972 B/6/10 इं दरानगर अ पर िबबवेवाडी, पुणे 
 411037

0

79 शिशकांत िव नाथ भोसले म टी पपज वकर भोसरी णालय 08-06-1964 97,एम, सं कार सोसायटी येरवडा पुणे  
411006

0
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80 संतोष िव णू शंगाडे म टी पपज वकर िजजामाता णालय 13-12-1973 भागवतगीता मंदीराजवळ खराळवाडी 

पंपरी पुणे  411018
0

81 संजय चं कांत भवारी म टी पपज वकर यमुनानगर णालय 16-09-1975 पंपळे गुरव, तुळजा भवानी नगर, अ  
िवनायक अपाटमट बी. वंग- 5 पुणे  
411027

0

82 लाला सुखदेव खरात म टी पपज वकर पंपरी वाघेरे दवाखाना 23-12-1968 १३, ताडीवाला रोड, मा ती मं दराजवळ, 
पुणे-१ पुणे  411001

0

83 शैल संह िवजय संह तवर म टी पपज वकर वाय.सी.एम.एच.4 16-05-1970 स.न.20/1,पु याईनगर िव े र बँक 
मागे,घर.नं.114,धनकवडी पुणे  411043

0

84 शैलेश भाकर वाघमारे म टी पपज वकर आकुड  णालय 14-05-1970 से टर 28 लॉट 419, ािधकरण, आकुड  
गंगानगर,साईबाबा मं दरा ,   जवळ, 
िनगडी  411044

0

85 गोर नाथ पंुजाराम करपे म टी पपज वकर आकुड  णालय 15-05-1978 मु.पो.म. चंचोली, 
ता.घनसांवगी.िज.जालना जालना  432109

86 संदीप सखाराम जगताप म टी पपज वकर आकुड  णालय 01-03-1975 मु.पो.बेलसर , ता. पुरंदर िज.पुणे , पुणे  
412303

9881398391

87 सा रका गणेश तावरे म टी पपज वकर तालेरा णालय 25-06-1980 घर .302 पवना िम  मंडळ शंदे आळी 
जवळ पंपरी गाव पुणे   411017

9545130565

88 सिचन िशवाजीराव घनवट म टी पपज वकर सांगवी णालय 05-04-1977 बी-1/5, जैन टाऊनिशप , हांडेवाडी रोड , 
चंतामणी नगर , हडपसर , पुणे  411028

9922111700

89 संजय रामचं  कोळी म टी पपज वकर थेरगांव णालय 28-10-1979 अशोका सोसायटी , घर नं. 102 , से.नं. 8 
/11 , थेरगांव , पुणे पुणे  411033

9326167557

90 गणेश ंकटेश जवळकर म टी पपज वकर फुगेवाडी दवाखाना 29-03-1985 से. २८, लॉट न.ं ४०६, िनगडी, पुणे पुणे  
411044

9224358613

91 भालचं  गजानन राऊत म टी पपज वकर वा हेकरवाडी दवाखाना 15-01-1973 ी. वामी समथ िनवास , इंदोरी ता. 
मावळ , िज.पुणे पुणे  410507

9372570309
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92 अिमत िनिशकांत सुतार म टी पपज वकर यमुनानगर णालय 28-12-1980 टे को कॉलनी, भे ाईनगर, पो. फुरसुंगी 

ता.हवेली, िज.पुणे पुणे  412308
7028099611

93 संतोष दिलप कािशद म टी पपज वकर वाय.सी.एम.एच.4 01-06-1981 आबा हरपळे 
चाळ, ,नं.03,गंगानगर,(अवधुतनगर)भेकरा
ईनगर ता.हवेली ,िज.पुणे पुणे  4110

94 सिचन सुभाष करगळ म टी पपज वकर वाय.सी.एम.एच.4 11-05-1981 मु.पो. मोरगांव , ता. बारामती, िज.पुणे पुणे 
 412304

9850741190

95 मनोज िललाधर पाटील म टी पपज वकर वाय.सी.एम.एच.4 13-10-1982 लॉट न.ं364 से.नं.2, समथ कॉलनी 
इं ायणीनगर भोसरी पुणे  411026

9422663626

96 साधना बुधवेल च हाण ए.एन.एम. आकुड  णालय 28-08-1962 2/5,    वा तुउ ोग क़ॉलनी, पंपरी ,पुणे  
18 पुणे  411018

9890675999

97 संदेशा मायकल साळवी ए.एन.एम. िजजामाता णालय 04-05-1964  पुणे  411012 0
98 उषा लालासाहेब िपसाळ ए.एन.एम. थेरगांव णालय 28-04-1964 59, येरवडा ेहा अपाटमट, बी-4 पुणे  

411006
0

99 वंदना नर  गोपकर ए.एन.एम. थेरगांव णालय 22-08-1967 532/3035,अ य सोसायटी, संत तुकाराम 
नगर, पंपरी पुणे  411018

0

100 प ा िशवाजी खाडे ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 03-05-1966 इं ायणी नगर िशवा. से. नं 1 लॅट नं 83 
इं ायणी ,    भोसरी पुणे  411039

0

101 प ा राजे  जगताप ए.एन.एम. पंपरी वाघेरे दवाखाना 11-10-1965 मोिनका अपाट, लॅट नं.एस-5 सी िब ड ग, 
पंपरी पुणे  411017

9373335876

102 सायराबानू आ बास स यद ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 15-06-1964 घरकुल सोसा.िब ड ग न.ंA/68 पंपरी पुणे  
411018

0

103 लता र वं  जगताप ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 17-04-1966 िशतल अपा. दुसरा मजला लॅट नं 11 
आकुड  , पुणे  411035

0

104 मंगला यॅनुअल गायकवाड ए.एन.एम. िजजामाता णालय 14-08-1963 ाने र पाक, दघी रोड भोसरी पुणे  
411039

0

105 शामला एकनाथ घोडके ए.एन.एम. िजजामाता णालय 11-12-1963 14, यश ी, काटे पंपळे रोड पंपरीगांव, 
पुण  411017

0
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106 मंजुषा सुधीर इंगळे ए.एन.एम. सांगवी णालय 05-04-1963 बेधेल िब ड ग मु.पो.वडगाव शेरी, 

ता.हवेली पुणे  411012
0

107 आशा दलीप गायकवाड ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 20-12-1966 ेि टज लािसक, बी वंग, लॅट नं.7, 
चंचवड टेशन, पुणे  411019

108 शोभा बाबूराव थोरात ए.एन.एम. दापोडी दवाखाना 01-06-1964 भोसले पगा रया टॉवस लॅट .7,सँडिवक 
समोर,दापोडी , पुणे  411012

9921034827

109 ेहलता दलीपराव धुमाळ ए.एन.एम. वाय.सी.एम.एच.5 12-05-1962 लॅट नं.4, गोदावरी िब ड ग, तानाजीनगर 
चंचवडगाव पुणे  411033

0

110 सुि या सुिनल पवार ए.एन.एम. वाय.सी.एम.एच.5 03-07-1969 गणेश राजपाक, केशवनगर, लॅट न.8 
काकडे टाऊनिशपजवळ, चंचवड पुणे  
411033

0

111 मानसी हेमंत पुणतांबेकर ए.एन.एम. वाय.सी.एम.एच.2 14-01-1968 4, सुंदरमोती अपाट,तालेरा नगर 
चंचवडगाव पुणे  411033

0

112 राणीबाई रामचं  भोई ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 01-06-1978 मु.पो.िशरवली,ता.बारामती िज.पुणे पुणे  
411000

0

113 शैला िशवाजी साबळे ए.एन.एम. आकुड  णालय 23-01-1979 मु.सहयोग नगर पो.तळवडे ता.हवेली 
िज.पुणे               ,   बोडके चाळ चेतन 
टोअस पुणे  4

0

114 शािहन जमीर खान ए.एन.एम. आकुड  णालय 16-08-1970 स य र हर लॅट नं.बी-4, भाऊ पा टल 
रोड बोपोडी पुणे  411003

0

115 शोभा संजय भुजबळ ए.एन.एम. भोसरी णालय 01-06-1971 ारा - खंडेराव चंचवडे चाळ, िनळकंठे र 
सदन ल मीनगर, वा हेकरवाडी, चंचवड, 
पुणे  411033

0

116 जय ी रा ल खोमणे ए.एन.एम. भोसरी णालय 09-07-1977 आळंदीरोड,जयमहारा  चौक भोसरी, पुणे  
411039

0

117 नंदा सुभाष डाके ए.एन.एम. भोसरी णालय 10-10-1976 संभाजी नगर (िबडकर चाळ), ता.हवेली, 
पुणे  412114

0



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
118 रे मा संजय शेगर ए.एन.एम. भोसरी णालय 26-09-1982 िहरामण बारणे चाळ, पदमजी पेपर िमल, 

थेरगाव, चंचवड पुणे  411033
0

119 जय ी अंबादास बोदूल ए.एन.एम. भोसरी णालय 09-09-1968 1054/2 दासरी वाडा.आं  झार 
आळी,भवानी पेठ पुणे  411042

0

120 जय ी योतीबा फुले ए.एन.एम. भोसरी णालय 28-10-1977 मु.पो. लोणीकाळभोर, ता. हवेली, पुणे पुणे  
411007

0

121 ि मता बाळासाहेब आबनावे ए.एन.एम. भोसरी णालय 08-03-1975 नसस ाटस भोसरी पुणे  411039 0
122 किवता िवलास यादव ए.एन.एम. भोसरी णालय 27-04-1974 ारा ही.एस.यादव,बायोकेिम 

ी,ए.एफ.एम.सी. पुणे  411048
0

123 शारदा दनेश रसाळ ए.एन.एम. भोसरी णालय 23-01-1980 मु.पो.आळंदी देवाची,ता.खेड िज.पुणे पुणे  
411000

0

124 जो सना संतोष बधे ए.एन.एम. भोसरी णालय 24-02-1979 नसस ाटस भोसरी पुणे  411039 0
125 मिनषा िगरीश होले ए.एन.एम. िजजामाता णालय 17-04-1971 सव नं. 66, साई ितम , बी - 6 , रहाटणी 

रोड , पंपरी , पुणे  411017
9881501677

126 अिवता अिनल डमाळे ए.एन.एम. िजजामाता णालय 06-02-1975 संतोषी अपा.B/2, दघी रोड,इं ा यणी 
न सग होमजवळ,भोसरी, णे ,   39 पुणे  
411039

9822438845

127 आशा रमेश खुप ए.एन.एम. िजजामाता णालय 26-05-1966 आळंदी रोड, दे गाव पुणे  411019 0
128 सिवता पु षो म वेदपाठक ए.एन.एम. िजजामाता णालय 16-12-1975 ारा अशोक दि त,मु.पो. आळंदी,ता.खेड, 

पुणे  411111
0

129 मिनषा नंदकुमार कळसकर ए.एन.एम. तालेरा णालय 01-05-1978 लॅट न.◌ं26, कुणाल माकट, चाफेकर चौक 
चंचवडगाव पुणे  411033

9270018781

130 अचना काश शंदे ए.एन.एम. तालेरा णालय 12-11-1974 94 अ, रा ता पेठ, िशराळशेट चौक,           
       , पुणे  411011

0

131 वंदना सुिनल गवारी ए.एन.एम. थेरगांव णालय 09-05-1982 पलांडे चाळ, िशतोळेनगर सांगवी पुणे  
411027

0

132 अिनता सुदाम जोशी ए.एन.एम. ािधकरण दवाखाना 21-10-1974 कुकडी कॉलनी, मु.पो.ता.िश र िज.पुणे पुणे  
411000

0
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133 सुि या िवकास आघाव ए.एन.एम. पंपळे गुरव दवाखाना 16-07-1982 संतोषी अपाटमट, बी 2/12 दघी रोड, 

भोसरी, पुणे  411039
0

134 वैजंता िवशाल आरलीक ी ए.एन.एम. पंपळेिनलख दवाखाना 01-01-1977 राज कॉ ले स, लॅट नं. ३०, चंचवडगाव, 
पुणे चंचवडगाव  411033

0

135 योती चं कांत शंदे ए.एन.एम. पंपळे सौदागर दवाखाना 28-12-1973 िसताराज पाक, लॅट नं.6, केशवनगर 
चंचवड पुणे  411033

0

136 शोभा मनोज परदेशी ए.एन.एम. वा हेकरवाडी दवाखाना 15-08-1969 मु.पो.दे रोड, डॉ.आंबेडकर नगर िज.पुणे 
पुणे  411000

0

137 चं भागा िव ल कोकाटे ए.एन.एम. वा हेकरवाडी दवाखाना 07-01-1977 माऊली कृपा िब ड ग, जवळकर नगर, 
पंपळे गुरव पुणे  411027

138 इंदूमती रामदास आढारी ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 01-06-1976 जुनी सांगवी,  गंगानगर, भोसले चाळ, 
सिचन मिडकल समोर, पुणे  411027

139 रेखा सुभाष जमदाडे ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 10-11-1973 सुखवानी कॅ पस, वॉटरलीली 
एस.टी. टॅ डजवळ व लभनर, बी-6 पुणे  
411018

0

140 सुमन शा राज िथटे ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 02-06-1975 मु.पो.कदुर,ता.िश र िज.पुणे पुणे  411111 0

141 मंगल ब सी रोकडे ए.एन.एम. द नगर दवाखाना 16-04-1979 मु.पो.पारगाव तफ आळे जु र, िज.पुणे पुणे  
411000

0

142 अंजली तुळशीराम नेवसे ए.एन.एम. दापोडी दवाखाना 04-06-1970 नंदनवन कॉलनी, िवनायकनगर, स.नं. 
51/1 पंपळे गुरव पुणे  411027

143 सिवता सतीश गावडे ए.एन.एम. वाय.सी.एम.एच.5 05-09-1978 म न.ं26,वॉड न.ं5,सुभाषनगर नवी खडक  
येरवडा, पुणे  411006

0

144 सुजाता बाबूराव ढवण ए.एन.एम. वाय.सी.एम.एच.5 07-02-1968 28/1/1,  ी संत अंभग कॉलनी , रामकृ ण् 
मंगल कायालयाजवळ पंपळे गं◌ुरव. पुणे  
411000

9881399809

145 िमनल सुभाष पंचभाई ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 06-07-1981 ारा ही. ही.जोशी, ि वेणीनगर, साई 
कॉलनी, तळवडे रोड, ता.हवेली, िज.पुणे   
411062

9762271647
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146 अलका हाद साळवे ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 19-06-1977 मु.पो. केळवड,े ता. भोर, िज. पुणे पुणे 

सातारा रोड संघवी कंपनी   412213
7744891104 alkasalve77@gmail.com

147 िमला सोमनाथ अ वारे ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 09-03-1992 मु.फाकटे, ता. िश र, पो. पंपरखेड, िज.पुणे 
  410504

8805826954

148 िनमला हाद ड गरे ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 07-09-1983 स.न.१९७, घर नं.२०६, च पाणी वसाहत 
रोड, ीराम मं दराजवळ, भोसरी पुणे   
411039

9921900883

149 पाली िवनायक घुले ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 24-10-1986 मु.पो.बोपखेल (न दजवळ), ान मं दरा 
मागे, ता.हवेली, िज.पुणे   411031

8856863943

150 दपाली िशवाजी नवले ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 31-01-1991 मु.िचखलवाडी, पो.पाईट,ता.खेड, िज.पुणे 
410505   410505

8888538137 dipalir.roundhal@gmail.co
m

151 शामलताई अशोक गोसावी ए.एन.एम. कुटंुब िनयोजन 29-12-1986 मु.वडगाव शंद,े पो.वाघोली, ता.हवेली, 
िज.पुणे   412207

9405691520

152 किवता दादाराव िशरसाट ए.एन.एम. िजजामाता णालय 25-08-1977 मु.पो.सांगळूद बु, ता.अकोला, िज.अकोला - 
444001   444001

9552426973

153 उ वेला संतोष खरात ए.एन.एम. तालेरा णालय 09-03-1985 रा लनगर, परभणी, ता.िज. परभणी 
431401   431401

9049561681

154 सुिनता कारभारी ग दे ए.एन.एम. तालेरा णालय 02-01-1983 पी.एम.सी.नसस ाटस, अ णासाहेब मगर 
हॉ पीटल, मगरप ा, हडपसर पुणे   
411013

8805274158

155 पुजा इंदल राठोड ए.एन.एम. तालेरा णालय 11-11-1992 ंकटेशनगर, उमरी , ता. उमरी, िज. 
नांदेड, 431807   431807

9168170543

156 सीमा मुरलीधर जाधवर ए.एन.एम. नेह नगर दवाखाना 22-01-1984 से टर नं. ४, लॉट न.ं २७५/१, मोशी 
ािधकरण, पुणे   41

9850993105

157 मंगल गणेश बांगर ए.एन.एम. फुगेवाडी दवाखाना 18-12-1983 मु.पो. वाडा, ता. खेड, िज. पुणे िज.पुणे  
412402

158 पुनम अजुन बरबडे ए.एन.एम. पंपळे सौदागर दवाखाना 17-10-1990 मु.पो.उपळे दुमाला, ता.बाश , िज.सोलापूर -
 413401   413401

9552996818 punambarabade@gmail.co
m
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159 किवता कृ णा क डे ए.एन.एम. यमुनानगर णालय 07-01-1984 सव नं. २३/२४ िनवारा हौ संग सोसायटी, 

अ िवनायक अपाटमट, बालाजीनगर, पुणे 
४११०४३   411043

8554844901
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160 आ रफअहमद खलीलअहमद 
मा◌ेमीन

उपिश क कै. फक रभाई पानसरे उदू 
ाथ. शाळा आकुड  . 1

05-03-1982 501- बी वंग ,साई हो स ,बीना इं ीजी 
कूल जवळ ,आकुड    411035

8421777753

161 मोह मद शोएब अ दुल हमीद शेख उपिश क कै. फक रभाई पानसरे उदू 
ाथ. शाळा आकुड  . 1

02-07-1982 िप एम सी कोलोनी नं १० समोर डॉ गंुदु या 
दवाखाना मागे भवानी पेठ पुणे ४२   
411042

9595523474 shoebhamid7@gmail.com

162 िव ल ल मण कारोटे उपिश क सोनवणेव ती ाथ. शाळा, 
मुल,े सोनवणेव ती

23-06-1984 साई सृ ी, वंग-सी-
16,बोरजाईनगर,मेदनकरवाडी,चाकण,ता.खे
ड,िज.पुणे   410501

9075589496 vitthalkarote@gmail.com

163 आरीफ इकबाल मो शाह आलम 
शेख

उपिश क ता मा चापेकर िव ा 
मं दर, उदू शाळा, 
चंचवडगांव

24-04-1982 सव नं. १२१/१+२ साई दा कॉलोनी, 
राजवाडे नगर, काळेवाडी पंपरी पुणे   
411018

9021258054

164 िवण चं मुनी बोरकर उपिश क हंदी मुले ाथ. शाळा . 
3

17-10-1987 लट नं. बी. 702 भूमी ले सं ज बेब ज 
इंि लश शाळे या जवळ तापक र मळा, 
रहाटणी पुणे   411017

9921520602 pcborkar17101987@gmail.
com

165 पलाश अर वंद शंदे उपिश क हंदी मुले ाथ. शाळा . 
3

22-12-1989 लँट नं. 103 साईलीला अपाटम ट, 
रहाटणी पुणे   411017

8888997630 palashshindecool143@gm
ail.com

166 शंकर नारायण पाल उपिश क यशवंतराव च वाण हंदी 
शाळा, थेरगांव

10-10-1988 41 टेरा, लैट नं.807,'B' िब डंग, 
सावतामाळी माता मं दरजवळ, माळवाडी, 
पुनवळे, पुणे-411033   411033

9890213296 Shankarpal25@gmail.com

167 राजेशकुमार चैनलाल भेलावे उपिश क यशवंतराव च वाण हंदी 
शाळा, थेरगांव

23-03-1989 तिन क आकट, स.न. ७३/२G/१/२ लॅट न. 
२०२, योितबानगर, िहना हे रटेज समोर 
काळेवाडी, पंपरी पुणे १७   411017

9175274137 rajeshbhelave2010@gmail
.com

168 संतोष बबन िशतोळे उपिश क मोशी ाथ. क या शाळा, 
. 2, मोशी

02-04-1983 मीना रेिसडसी, लेट नं बी-१(102) शहा 
पे ाल पंपाजवळ एकता नगर नािशक रोड 
चाकण ता. खेड िज.पुणे   410501

8007484813 shitole2santosh@gmail.co
m

िश णाचे ठकाण - ऑटो ल टर, चचवड - वेळ दुपारी 2.०० वाजता
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169 वैभव ध डू सुपे उपिश क तळवडे ाथ. शाळा, 

तळवडे
18-09-1984 समथ नगर, िशवाजी पाक रोड नं.-3, 

सुमन ी कायालय रोड नवी सांगवी पुणे   
411027

8087265102 vaibhav.supe2011@gmail.
com

170 बंडू सोनू घोडे उपिश क तळवडे ाथ. शाळा, 
तळवडे

18-06-1981 सव नं.१२४/२/२/१ सुतारवाडी पाषाण पुणे-
२१ किपल आसमंत िब डंग समोर   
411021

9762689567 bandughode3082@gmail.c
om

171 बाबासाहेब तुकाराम आ हाड उपिश क कमलानेह  िव ामं दर 
मुले .4/2, पंपरी नगर

15-08-1983 सदगु  कॉलनी स ह नं १३१/२ शंदे व ती 
रावेत पुणे ४१२१०१   412101

9822198507 babasahebavhad1983@g
mail.com

172 रामदास चं कांत लभे उपिश क पंपळेगुरव ाथ. शाळा . 
54

01-12-1982 सव नं. २०, भालेकर नगर, पंपळे गुरव, 
पुणे - ४११०६१   411061

9689926076 ramlembhe@gmail.com

173 धम  िसताराम भांगे उपिश क पंपळे िनलख मुले ाथ. 
शाळा . 52, ध पो ट

09-02-1983 51/1/61 गांगाड नगर खाडेमहाराज 
मठा यामागे पंपळे गुरव पुणे ६१   
411061

9766704359 dharmendrabhabge9283@
gmail.com

174 पांडुरंग सोनाजी घुगे उपिश क पंपळेसौदागर ाथ. शाळा 
. 51, पंपळे सौदागर

10-11-1982 सव. .131/2, फुलजाई चौक ,सदगु  
कॉलनी,िश देव ती, रावेत्,ता.हवेली, 
िज.पुणे.   412101

9850491616 pghug293@gmail.com

175 सं दप सोमा आंबवणे उपिश क मोशी ाथ. क या शाळा, 
. 2, मोशी

12-08-1983 ीआिशष तपोधाम कॉलनी १३०ए रो 
हाउस नं ५ तळेगाव दाभाडे टेशन 
ता.मावळ िज.पुणे   410506

7391982026 sandipambawane1298604
91170@gmail.com

176 सुरेश कारभारी िमसाळ उपिश क जाधववाडी मुले ाथ. 
शाळा, जाधववाडी

21-05-1980 पंपळे गुरव,पुणे 61 8087699948 suresh.misal21@gmail.co
m

177 अिनल रामहरी काळे उपिश क बुरडेव ती ाथ. शाळा, 
च_होली

20-06-1981 ऑि टया डि टेनेशन गट नं २१६ मोशी 
आळंदी रोड द नगर एच िब डंग, फँ ट न-ं
२०४ दुसरा मजला.   412105

9689239659 anilkale551@gmail.com

178 पुनाजी तुकाराम आंबवणे उपिश क दघी क या ाथ. शाळा, 
. 2, दघी

04-05-1981 लेट नं डी/३०३ पपल लुम िब ड ग, 
साईपाक माउलीनगर, दघी पुणे   411015

9881124912 punajiambawane@gmail.c
om

179 अ णासाहेब मधुकर लोखंडे उपिश क कुदळवाडी ा.शाळा 
कुदळवाडी िचखली

13-07-1984 ीराम िब डंग, ीराम सोसायटी हे े 
व ती,िचखली,पुणे   412114

7276288248 andyanillokhande1234@g
mail.com
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180 रणधीर सुबराव सुयवंशी उपिश क कुदळवाडी ा.शाळा 

कुदळवाडी िचखली
07-03-1985 लॅट नं 102,सी वंग,साई कंुज 

सोसा.जाधववाडी,िचखली,पुणे   412114
8805598181 suryavanshirandheer@gm

ail.com

181 िनलेश रामदास बोरावणे उपिश क कुदळवाडी ा.शाळा 
कुदळवाडी िचखली

08-07-1988 अंजनी गाथा फेज 1 ऐ िब डंग लैट नं 
304 पाटीलनगर िचखली   412114

9850176931 borawanenilesh88@gmail.
com

182 गोपीनाथ िवनायक दवेकर उपिश क कुदळवाडी ा.शाळा 
कुदळवाडी िचखली

25-07-1983 जानाई मला.वरवंड ता.द ड िज.पुणे   
412215

8275467141 gopinathdivekar83@gmail.
com

183 नानाभाउ यशवंत भुतांबरे उपिश क कुदळवाडी ा.शाळा 
कुदळवाडी िचखली

15-12-1985 वा.मील जवळ,िव ल 
मं दरामागे,कुदळवाडी,िचखली,पुणे   
412114

9970259982 nanabhau2464@gmail.co
m

184 मदन बाळकृ ण साळवे उपिश क िनगडी क या पीसीएमसी 
ाथ. शाळा . 1

21-04-1988 WC5-101, अजमेरा हौ संग सोसायटी, 
पंपरी, पुणे   411018

9823103908

185 कृ णा अंबादास च वाण उपिश क पी नगर मुलांची शाळा 
. 2/2

15-06-1987 सपोट हो सो पीनगर   411062 9552520156 Krishnachavan746@gmail.
com

186 अमोल कािशनाथ नागरे उपिश क पी नगर मुलांची शाळा 
. 2/2

06-06-1988 साई ा पाक, कृ णानगर, चंचवड, पुणे 
१९   411019

9850565794

187 रोहीदास द ा य जाधव उपिश क म. फुले मुले ाथ. शाळा 
.2 , चंचवड टे.

18-10-1987 सदिनका . 202,ऋतू पश , C वंग 
नागे र नगर , मोशी ,पुणे   411105

8888825639 jadhavrohidas49@gmail.c
om

188 तानाजी ंकटराव कुकनर उपिश क म. फुले मुले ाथ. शाळा 
.2 , चंचवड टे.

10-05-1987 म नं ३० जुनी पोलीस लाईन 
िशवाजीनगर पुणे   411005

9049477697 tanajikuknar44@gmail.co
m

189 जा लंदर हणमंत राऊत उपिश क म. फुले मुले ाथ. शाळा 
.2 , चंचवड टे.

04-05-1987 सव न.70/1 A/1 , ऋतुगंध सोसायटी 
,भीमाशंकर नगर कवळे ,   412108

9822153183 jalindarraut1987@gmail.co
m

190 मोह मद मोहसीन अ दुल सिलम 
मोमीन

उपिश क फ करभाई  पानसरे उदू 
ाथ. शाळा चंचवड टे.

01-12-1984 दवा बाजार, चंचवड टेशन १९   411019 9175910850

191 दनेश मनोहर जगताप उपिश क ीम. िललाबाई खंवसरा 
मुली ाथ. शाळा, 
मोहननगर

04-07-1983 आिवद हौ. सोसा.िव टलवाडी आकुड  पुणे   
411035

8975229033 dinshaw8347@gamail.com
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192 सखाराम नरहरी डहाळे उपिश क िचखली मुले ाथ. शाळा 

.1, िचखली
15-06-1982 रामदास नगर, िचखली, पुणे   0 9623946051

193 रोिहदास भाऊराव भांगले उपिश क िचखली क या ाथ. शाळा 
.2, िचखली

11-02-1986 टाळमं दरा या बाजूला,गांधी चौक, िचखली 
गावठाण. िचखली ता.हवेली िज.पुणे   
411062

8805084565 rhdsbhangale@gmail.com

194 दयानंद राम यादव उपिश क सोनवणेव ती ाथ. शाळा, 
मुल,े सोनवणेव ती

09-06-1992 स ह न.ं३८/१/१९, ेय िब ड ग, गणराज 
कॉलनी, नखातीव ती, रहाटणी, पुणे १७   
411017

9763637573

195 सोमनाथ नागनाथ शंदे उपिश क सोनवणेव ती ाथ. शाळा, 
मुल,े सोनवणेव ती

07-10-1987 कृ णा आयकॉन A-6-508,गट 
नं.443,चह ली (खुद ) ता.खेड,िज.पुणे   
412105

9011685808

196 नामदेव भानुदास च हाण उपिश क कवळे ाथ. शाळा, कवळे 05-04-1986 B-402, ऋतुगंध सोसायटी 
,िभमाशंकरनगर, कवळे,ता.हवेली,िज.पुणे   
412101

9850385031 chavansaish@gamil.com

197 िम लंदकुमार रामाजी पाटील उपिश क कवळे ाथ. शाळा, कवळे 17-08-1987 c/o.उ म मानाजी 
गजरमल,आदशनगर, कवळे,ता.हवेली,िज.पु
णे   412101

9764955648 pcmc.teacher@gmail.com

198 सा दक र फक शेख उपिश क ता मा चापेकर िव ा 
मं दर, उदू शाळा, 
चंचवडगांव

24-04-1984 सव नं.१० कामराज नगर येरवडा पुणे   
411006

8149200530

199 काश भागु बावधने उपिश क भूमकरव ती क या शाळा 
.104

24-12-1982 मनसुबा ह .सोसा.,लेन. .10परमहंस 
नगर,वनाज कंपनी समोर,कोथ ड,पुणे   
411038

9049381000

200 अमीनो  न अलीयो  न कादरी उपिश क पीनगर उदू शाळा, 
िनगडी

02-06-1985 लेट नं ४०४ ओपेल अश सोसायटी सव नं 
४९ मीठा नगर क ढवा खुद, पुणे   411048

9226079868

201 जुनैद अ दु लाह शाहबाद उपिश क पीनगर उदू शाळा, 
िनगडी

21-06-1990 A-18 केशव नगर ध पुणे 9860076954 junaisshabbad@gmail.com



अ. . नाव पदनाम िवभाग ज मतारीख प ा मोबाईल . ई-मेल आयडी
202 मोह मद हारीस सेन न लामंदु उपिश क पीनगर उदू शाळा, 

िनगडी
06-07-1989 S No.77/2/1A िनशा अपाटमट १ला 

मजला फ न.१०२ कोकने नगर जामा 
मि जद जवळ काळेवाडी पंपरी पुणे १७   
411017

9860632585 haris7hn@gmail.com

203 अमर गजानन गांधी उपिश क खराळवाडी मुले ाथ. 
शाळा, खराळवाडी

08-11-1988 सी/ओ ी.टंकसाळे आश वाद ि टंग ेस 
जवळ बजरंगनगर खराळवाडी पंपरी पुणे 
४११०१८   411018

9975121868 amarggandhi@gmail.com

204 संजय दगडू धो े उपिश क कै. नवनाथ दगडू साबळे 
ाथ. शाळा, भाटनगर 
पंपरी

05-01-1984 मु.पो. मोरे र नगर भोर ता भोर िज. पुणे 7841888021

205 सूरज मा ती गायकवाड उपिश क रहाटणी मुले ाथ. शाळा 
. 55

23-02-1986 flat नं . १०३ , लॉट नं  २६,२७ गो डन 
लीफ अपाटमट,तळेगाव दाभाडे टेशन, 
तालुका मावळ िज. पुणे   410506

9764558527 gaikwadsuraj1986@gmail.
com

206 गणेश दलीप लंगडे उपिश क रहाटणी क या  ाथ. 
शाळा . 55/2

24-09-1988 आचाय आनंद ऋशी शाळेजवळ ,मराठा 
खानावळ हॉटेल पाठी मागे, नािशक फाटा 
,कासारवाडी, पुणे   411034

9730409936 lingadeganesh@gmail.co
m

207 आ णासो सोपान वाघोले उपिश क रहाटणी क या  ाथ. 
शाळा . 55/2

11-04-1988 मु.पो.पाबळ ता.िश र िज.पुणे   412403 9881816884 ASWAGHOLE@GMAIL.C
OM

208 गौरव अ ण जगदाळे उपिश क काळेवाडी क या ाथ. 
शाळा . 56/1, काळेवाडी

18-11-1987 A-601 सोिनगरा पाक डांगे चौक थेरगांव 
पुणे 33   411033

9552350987 ajitjagadale18@gmail.com

209 राजकुमार कसन जराड उपिश क काळेवाडी क या ाथ. 
शाळा . 56/2, काळेवाडी

29-04-1982 सुखवानी कॅ पस, वॉटर िलिल. A लॅट नं.2 
व लभनगर एस टी बस टँड समोर, पंपरी 
पुणे 18   411018

9890626220 rajkumarjarad@gmail.com

210 िवर  पांडूरंग पवार उपिश क पुनवळे क या ाथ. शाळा, 
पुनवळे

06-02-1984 बी ७/२० मोरया रेिसडे सी सूसरोड पाषाण 
पुणे २१   411021

7776853666 virenpawar007@gmail.co
m

211 िनलेश काश गुजर उपिश क पुनवळे क या ाथ. शाळा, 
पुनवळे

12-09-1986 सव , स.नं.131/2, स गु  कॉलनी, शंदे 
व ती, रावेत तालुका-हवेली िज हा-पुणे   
412101

9822270255 nileshpgujar@gmail.com
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212 ाने र शांताराम भोईर उपिश क पुनवळे क या ाथ. शाळा, 

पुनवळे
20-02-1988 स.नं. 218/1, ीकृ ण पाक, भोसरी   

411039
7875121571 dn77492@gmail.com

213 िनलेश गुलाबराव अडसुळ उपिश क माळवाडी ाथ. शाळा, 
माळवाडी

10-09-1986 A-202 भगवती िश प अपाटम   कोयते 
व ती, पुनवळे पुणे 33   411033

9960684822 adsulnilesh.na@gmail.com

214 िवनोद रामभाऊ बांगर उपिश क माळवाडी ाथ. शाळा, 
माळवाडी

14-04-1986 लॅट बी-301, भगवती िश प अपाटमट 
कोयतेव ती, जांबे रोड, पुनवळे, पुणे 33   
411033

9850150946 sanskarbooks01@gmail.co
m

215 संदीप एकनाथ शेळके उपिश क माळवाडी ाथ. शाळा, 
माळवाडी

05-06-1987 डे  िजमखाना पुणे 7773973660

216 सागर दलीप नेटके उपिश क मोशी ाथ. क या शाळा, 
. 2, मोशी

27-05-1988 मु.पो.पेठ ता.आंबेगाव िज.पुणे   410512 9730255686 sagarnetake1988@gmail.c
om

217 ानदेव ह रबा गोडे उपिश क मोशी  मुले ाथ.  शाळा, 
.1 , मोशी

12-02-1988 रामनगर हौ संग सोसायटी, िब १, लँट नं 
१५,ग हाणे व ती, भोसरी, पुणे   411039

9595392466 gode.d1988@gmail.com

218 वसंतराव वोनाजी मुठे उपिश क मोशी  मुले ाथ.  शाळा, 
.1 , मोशी

05-07-1986 ए वंग ६०५, आशानंद रेिसडसी, 
राजगु नगर ता.खेड िज.पुणे   410505

9850399448 vasantmuthe86@gmail.co
m

219 द ा य बलभीम लोकरे उपिश क मोशी  मुले ाथ.  शाळा, 
.1 , मोशी

15-05-1987 रा.शेवाळेवाडी, पो. मांजरी फाम, ता.हवेली 
िज.पुणे   412307

8308327560 dattatrayiokare1987@gmai
l.com

220 दपक द ा य दैन उपिश क च_होली ाथिमक शाळा, 
च_होली

19-10-1985 खडकमाळ अळी रा भुषण चौक घोरपडी 
पेठ पुणे   411042

9607052807 diprupa143@gmail.com

221 अमोल अनंत पवार उपिश क चोिवसावाडी ाथ. शाळा, 
च_होली

07-07-1986 काळे कॉलनी, तापक र हाय स, आळंदी पुणे 
रोड, च-होली फाटा, पुणे

9075842175 amol.ozone@gmail.com

222 सुदाम कंुडिलक कगले उपिश क चोिवसावाडी ाथ. शाळा, 
च_होली

17-11-1985 साबळे िनवास सव नं.78/2/1 ीराम 
कॉलनी गजानन महाराज नगर बी.यू. 
भंडारी सोसायटी जवळ दघी पुणे   
411015

8275574771 suudkengale@gmail.com

223 अमोल बंडु भालेकर उपिश क पठारमळा ाथ. शाळा, 
च_होली

14-09-1988 भालेकर हाउस सुवणा टील सटर या मागे 
मरकळ रोड आळंदी देवाची ता.खेड पुणे   
412105

7038546464 bhalekaramol14@gmail.co
m
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224 िववेक झंुबर रासकर उपिश क पठारमळा ाथ. शाळा, 

च_होली
09-04-1987 रामस ती से नं २७ रोड नं १३ 

मंुजाबाव ती धानोरी   411015
8308007100 vivekraskar30@gmail.com

225 ीकृ णा िव ल कगले उपिश क ीम. िललाबाई खंवसरा 
मुले ाथ. शाळा मोहननगर

13-08-1985 सी ./ओ डी .एस. मु हे . स.न.१८/१ शहीद 
भगत संग रोड संभाजी नगर दघी  १५   
411015

9970936904 KINGKRISHNA138@GMA
IL.COM

226 दप नामदेव घुटे उपिश क हे ेवाडी मुले ाथ. 
शाळा, हे ेवाडी

17-01-1990 हंद केसरी 
नगर,बोपखेल,पो.सी.एम.ई.ता.हवेली,िज.पु
णे   411031

9850138278 pghute123@gmail.com

227 समाधान ल मण धा जे उपिश क िवकासनगर  ाथ. शाळा, 
िवकासनगर

14-04-1986 B 302, लोबल िसटी,केशवनगर 
वडगाव,ता.मावळ,जी.पुणे   412106

9665352565 samdhainje007@gmail.co
m

228 मंगेश द ा य देशमुख उपिश क वामी िववेकानंद 
काळभोरनगर, ाथ. शाळा

30-06-1989 ला◌ॅ .304 QB 4/4 अजमेरा 
हौ.सोसा. पंपरी-१८   411018

8888859452 mangeshdeshmukh1989@
gamail.com

229 संतोष कंुडिलक राठोड उपिश क जाधववाडी मुले ाथ. 
शाळा, जाधववाडी

01-12-1987 लॅट नंबर 302,ओम साई ि वला िब ड ग, 
क है या हौ संग सोसायटी, गट नंबर 
1307,मोरेव ती िचखली,पुणे   411062

9423390065 ra.santosh10@gmail.com

230 अमोल सुखदेव फंुदे उपिश क जाधववाडी मुले ाथ. 
शाळा, जाधववाडी

27-12-1986 सव नं ४९, रेलवे ो संग जवळ, संयोग 
कॉलनी, काळेबोराटे नगर. हडपसर पुणे   
411028

9860315685 amol.funde86@gmail.com

231 रा ल बाबासो खाबडे उपिश क जाधववाडी मुले ाथ. 
शाळा, जाधववाडी

11-10-1987 वडाचा मळा, जाधववाडी, धायरकर 
कॉ ले स, िचखली   411062

8149253258

232 िजत  द ा य कराड उपिश क िमकनगर ाथ. शाळा, 
मुल,े िमकनगर

24-06-1987 याट . 701 सी वंग तिनष वा टका, 
आळंदीदेवाची , ता.खेड, िज. पुणे   412105

8805695087 jitu.karad@gmail.com

233 िवलास रामचं  साबळे उपिश क िमकनगर ाथ. शाळा, 
मुल,े िमकनगर

12-05-1984 याट. .ए301लेगसी स ीधी हंदू कॉलनी 
दघी पुणे 15   411015

9689003732 vilasabale1984@gmail.co
m
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234 सं दप तुळिशराम बांबळे उपिश क िमकनगर ाथ. शाळा, 

मुल,े िमकनगर
03-07-1986 स ह न:ं22 ला◌ॅट नं: 109A गंधव िवहार, 

(गाथा मं दरा जवळ) दे गाव ता. हवेली 
िज. पुणे   412109

8796183887 sbambale37@gmail.com

235 दीपकुमार रभाजी गज उपिश क िमकनगर ाथ. शाळा, 
मुल,े िमकनगर

04-01-1988 उषःकाल हौ संग सोसायटी, पीनगर, 
ता.हवेली, िज.पुणे   411062

9552513472 pradipkumargarje@gmail.c
om

236 संतोष पंुजाहारी घनवट उपिश क तळवडे ाथ. शाळा, 
तळवडे

30-05-1988 सुखवानी रेिसडे सी, दापोडी पुणे 9049535580 spghanawat@gmail.com

237 सुखदेव तुळशीराम घागरे उपिश क भूमकरव ती मुले ाथ. 
शाळा, भूमकरव ती

06-11-1987 स.नं.19/7/1, आमले िनवास, र दीप 
कॉलनी, डांगे चौक, थेरगाव, पुणे   411033

9096995890 sukhadeo104@gmail.com

238 गोर नाथ गोपाळा भांगरे उपिश क जाधववाडी क या शाळा, 
जाधववाडी

08-08-1983 मीना रेिसडे सी वंग A-2 लॅट नं. 101 
एकता नगर चाकण ता. खेड िज. पुणे   
410501

8888403983 gogobhangare@gmail.com

239 सं दप बलिभम वाघमोरे उपिश क जाधववाडी क या शाळा, 
जाधववाडी

27-07-1986 नारायण  अॅि ट ह फलॅट नं ३११ नाणेकर 
वाडी चाकण तळेगाव रोड चाकण पुणे 
४१०५०१   410501

9881549340 sandeepwaghmore@gmail
.com

240 सिचन अशोक वै उपिश क पंपळेगुरव ाथ. शाळा . 
54

19-03-1982 "वै  िनवास" स ह.नं ३६/२ब/२ मथुरा 
कॉलनी जवळ,नखाते व ती, रहाटणी, पुणे.  
 411017

9922223424 s9922223424@gmail.com

241 संतोष सुदशन वाघमारे उपिश क पंपळेगुरव ाथ. शाळा . 
54

01-06-1982 A/14 गुलमोहर कॉलनी, pcmc गाडन 
जवळ, पंपळे गुरव, पुणे   411061

9527241008 santoshwaghmar@gmail.c
om

242 पंकज यशवंत चौधरी उपिश क पंपळेगुरव ाथ. शाळा . 
54

27-08-1987 लॅट न.ं १, A. वंग, अ रहंत संकुल, साई 
चौक, नवी सांगवी, पुणे - ४११०६१   
411061

9421563439 pankajchaudhar@gmail.co
m

243 अनंत एकनाथ शेवाळे उपिश क खंवसरा पाटील क या 
ाथ. शाळा, थेरगांव

16-06-1984 c. 5/2 वेदांत सोसासटी सुसरोड पांडवनगर 
पुणे २१   411021

8329473266 shewaleae@gmail.com

244 सं दप सोपान आवारी उपिश क यशवंतराव च वाण मुले 
ाथ. शाळा . 60/1, 

थेरगांव

31-01-1982 मयुरेश हौ.सोसायटी ९२/१२३, डी.०४ 
वाघजाई रोड, ए.टी.कॉलनी मागे, 
मु.पो.भोर, ता.भोर, िज.पुणे   420221

9096131549
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245 अिनल िचमाजी दाभाडे उपिश क यशवंतराव च वाण मुले 

ाथ. शाळा . 60/1, 
थेरगांव

20-05-1987 ई-३०७, पपल लूम,साईपाक, माउली 
नगर, दघी   411015

9922037459

246 कृ णा भाऊ गाडगे उपिश क अ णासाहेब मगर मुले 
ाथ. शाळा, 

बो_हाडेवाडी, भोसरी

30-10-1988 फलेट नं १० िब ड ग नं २१, िशतल बाग 
कॉ ले स पुणे नािशक महामाग भोसरी पुणे 
  411039

9922425336 krishnagadge30@gmail.co
m

247 िनतीन भागा गोडे उपिश क डुडूळगांव ाथ. शाळा, 
डुडूळगांव

20-06-1986 आय-७०५ न  आयलड, मोशी 
चौकाजवळ आळंदी रोड मोशी पुणे   
412105

9860785515 nitngode20@gmail.com

248 रा ल कसन दघे उपिश क डुडूळगांव ाथ. शाळा, 
डुडूळगांव

20-08-1988 लेट नं बी १२, िशवसुिशला अपाटमट, 
लांडगेअळी, भोसरी पुणे   411039

9604787145 rahuldighe208@gmail.com

249 िवनायक संपत भुजबळ उपिश क डुडूळगांव ाथ. शाळा, 
डुडूळगांव

07-09-1988 बी१-३०३, तिनश सावली, नाना ी लॉ स 
जवळ, आळंदी मरकळ रोड, आळंदी देवाची 
ता. खेड िज.पुणे   412105

9850818019 7988vinayakbhujbal@gmai
l.com

250 शंकर रामचं  भवारी उपिश क डुडूळगांव ाथ. शाळा, 
डुडूळगांव

25-08-1985 सी-५०८, पपल लुम सोसायटी, साईपाक, 
दघी पुणे

9552549804 shankar.bhawari@gmail.c
om

251 िनतीन िवजयकुमार पापडे उपिश क धायकरवाडी ाथ. शाळा, 
मोशी

22-05-1988 तिनष हो स लेट नं ६०५ ए वंग आळंदी 
रोड दघी   411015

8484946643 nitinpapade@gmail.com

252 िसदधाथ पांडुरंग पराड उपिश क काळजेवाडी ाथ. शाळा, 
च_होली

23-03-1989 ए-२०३ ानाई रेसीडसी डुडुळगाव 
ता.हवेली िज पुणे   412105

8888092403 paradsiddharth@gmail.co
m

253 वसंत पांडुरंग शंदे उपिश क काळजेवाडी ाथ. शाळा, 
च_होली

01-01-1988 काळजेवाडी च-होली बु ता. हवेली िज.पुणे   
413801

7350002697 vasantshinde07@gmail.co
m

254 सागर अजुन गायकवाड उपिश क दापोडी क या ाथ. 
शाळा, . 31, दापोडी

18-01-1986 लॉट नं - 5 , लॅट नं 4, ीकृपा , नव-
महारा  हौ.सोसा , हॉटेल  नवर  मागे ,  
अर ये र कॉनर ,पुणे - सातारा रोड , पुणे -
411009   411009

9890246872 sagarteacher@gmail.com

255 फा क म इ माईल अंिबलिखचडे उपिश क िमकनगर उदू 
शाळा, िमकनगर

08-11-1985 घर नं. 264, 54 A/P िवर हनुमार िम  
मंडळ लोिहया नगर, पुणे   411042

9881854914 farukhambkk@gmail.com
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256 नईम सलीम शेख उपिश क पंपरी नगर उदू 01-03-1983 ३११ शहीद अ दुल रेहमान चौक शबनम 

टेलर जवळ काशेवाडी भवानी पेठ पुणे 
४११०४२   411042

9665869526 shabnaeem1981@gmail.c
om

257 मह मद गौस मह मद फा ख 
मोिमन

उपिश क पंपरी नगर उदू 25-12-1980 मोमीन मंझील सव नं. 51 उदू डी. एड. 
कॉलेज जवळ िमठानगर क ढवा खुद पुणे 
411048   411048

8983309716 zakriyamomin@gmail.com

258 शरद राम कसन खेडकर सहा यक िश क कासारवाडी मा य.िव ा. 17-10-1981 भा यो  इ रगेशन कॉलनी, मु.पो. ऊरळी 
कांचन, ता.हवेली, पुणे  41

8149797911

259 भागवत ल मणिगर िगरी सहा यक िश क केशवनगर मा य.िव ा. 05-11-1982 िशवसाई कॉलनी, चंचवडेनगर, चंचवड 
पुणे  411033

9420147830

260 रामे र सोपान पवार सहा यक िश क काळेवाडी/थेरगांव 
मा य.िव ा.

10-07-1983 पवार िनवास, स हे न.ं 24/2, जयगणेश 
कॉलनी, चंचवडेनगर, चंचवड पुणे  
411033

9689884595 pawarrameshwar41@gmai
l.com

261 बापू ल मण परदेशी सहा यक िश क काळेवाडी/थेरगांव 
मा य.िव ा.

02-08-1980 स.न.74/1, अमराई िनवास, रजिनगंधा 
हौ संग सोसायटी, वा हेकरवाडी, चंचवड, 
पुणे-३३   411033

9561558512 pardeshibapu@gmail.com

262 राधा कसन बाबाजी गुळवे सहा यक िश क काळेवाडी/थेरगांव 
मा य.िव ा.

01-07-1984 स.न.४९/९/१०, बळीराज कॉलनी, ग ली 
न.२, रहाटणी, पुणे   411017

9561859024 gulaverb@gmail.com

263 अंकुश महादेव गोसावी सहा यक िश क काळेवाडी/थेरगांव 
मा य.िव ा.

06-06-1982 ारा.सुरेश वसंतपुरी गोसावी, स.न.१६९, 
ाने र कॉलनी, आकुड  पुणे   411035

9561382550 ankushgosavi1982@gmail.
com

264 संतोष रंगनाथ मु तोडे सहा यक िश क िनगडी मा य.िव ा. 19-07-1982 93/17 ीकंुज अपाटमट, इं ायणी 
िव ामंदीर कॉलनी, तळेगाव टेशन, 
तळेगाव दाभाड,े ता. मावळ, िज. पुणे   
410507

9890492355 santoshmuntode19@gmail
.com

265 नंदु िशवराम जगताप सहा यक िश क पंपळे सौदागर 
मा य.िव ा.

01-06-1984 ल मी कॉलनी, घर . १८३, हडपसर, पुणे 
411028   411028

7588195794 nandujagtap1984@gmail.c
om
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266 मोहन वामन भोये सहा यक िश क पंपळे सौदागर 

मा य.िव ा.
02-06-1984 जाधव िनवास, सरीता अपाटमट या मागे, 

कासारवाडी रे वेगेट या खाली कासारवाडी 
  411034

9850587300 mohanbhoye1984@rediff
mail.com

267 इ माईल म सूर मु ला सहा यक िश क पंपळे सौदागर 
मा य.िव ा.

01-06-1985 राजीव गांधी कॉलनी, तरवडे व ती, 
महमंदवाडी, हडपसर, पुणे   411060

9763635833 imulla71@gmail.com

268 नर  म छं  बंड सहा यक िश क पंपळे सौदागर 
मा य.िव ा.

01-06-1982 मु.पो. देलवडी, ता. द ड, िज. पुणे 412214 
  412214

9960423499

269 माजीद श बीर खान सहा यक िश क उदू मा य.िव ा.(आकुड ) 27-11-1985 नाजनीन मंिजल , दळवी नगर, िवनायक 
नगर, चंचवड, पुणे   411034

8983286515 pcmcurduschool@gmail.co
m

270 म.इमरान अ.रसुल बगलुरे सहा यक िश क उदू मा य.िव ा.(आकुड ) 23-06-1984 एस. १५६ ए, बी.ए.,एल.०६ बकऊ वो फ 
सोसायटी, २, खराळवाडी, पंपरी, पुणे   
411101

9823347815 bengloreimran@gmail.com

271 इमरान खान शाहनुर खान पठाण सहा यक िश क उदू मा य.िव ा.(आकुड ) 08-12-1982 लॉट न.ं जी.पी. १७१ एम.आय.डी.सी. 
चंचवड, पुणे 411019   411019

9860418982 imranp8772@gmail.com

272 मोहसीन अजीम झाक र सेन शेख सहा यक िश क उदू मा य.िव ा.(आकुड ) 22-08-1983 लॅट नं. २९, रमिझम हौ.सोसायटी, 
कामगारनगर, पंपरी, पुणे 411018   
411018

9730932973 mohseenazeem@gmail.co
m

273 संदीप काशराव परळीकर सहा यक िश क वाकड मा य.िव ा. 26-11-1984 ांतीनगर, र क सोसायटी जवळ, पंपळे 
िनलख, पुणे 411057   0

8856006212 sndpparlikar@gmail.com

274 ीकांत रामलाल आिहरे सहा यक िश क वाकड मा य.िव ा. 15-01-1985 नेहा िनवास, ेरणा शाळेजवळ, ल मण 
नगर, थेरगाव पुणे   411033

9028143084 shrikantk.ahire85@gmail.c
om

275 संतोष ध डीभाऊ चेमटे सहा यक िश क पंपळे गुरव मा य.िव ा 09-05-1981 सदगु  हंबीरबाबा सोसायटी, स हे न.ं 29 
रामवाडी, पुणे  411044

9604615975

276 भा कर कचर साळवे सहा यक िश क पंपळे गुरव मा य.िव ा 26-11-1985 इं ायणी नगर, आशय िब ड ग, िब ड ग न.ं 
३, भोसरी, पुणे 39   411039

9970140573

277 सुिनल िव णु तायडे सहा यक िश क पंपळे गुरव मा य.िव ा 04-06-1981 कलगंुडे िब ड ग, रतन वीट या वरती, 
मेन रोड, जुनी सांगवी, पंपरी, पुणे 
411061   411061

8421885456 suniltayade4683@gmail.co
m






