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१ प्राचाया पाटील शधशकांत रामदास 1 काधशद पाका , मपपळेगुरव, पुणे ६१ 8975764547 91100

२
प्र. कायाालयीन 

अधधक्षक
पवार पुष्पा अरुण 3

प्लॉट न.ं79,इ.स.े16, धचखली 

प्राधधकरण, कृष्णा होम्पस 

अपाटामेंट,फ्लॅट क्र., धचखली पुणे 

411019

9822397275 71200

३ उपलेखापाल थोरात उषा सतीश 3

सप्रेम धनवास भारतरत्न 

हौ.सोसायटी धवकास नगर फकवळे 

ता.हवेली, धज.पुणे 4

9370521646 58500

४ भांडारपाल दाभाड ेबुधा ढवळा 3

धगरीराज धवहार , सी - 13, 

धबजलीनगर  , मचचवड पुणे 

411033

9922502439 69100

५ मुख्य धलधपक खैरे तानाजी रुपचंद 3
धचखलीगाव, पाटीलनगर, भांगरे 

कॉलनी
9730124047 56800

६ सहा.भांडारपाल थोरात बाळू हररभाऊ 3 भोसरी , पुणे 7721825692 28700

७ धलधपक शेलार प्रधवण तुळधशराम 3
धसल्व्हर धसटी सोसा. जाधववाडी 

धचखली
8805170817 41800

८ धलधपक राजगुरु संफदप एकनाथ 3
205/1305, संत तुकारामनगर, 

मपपरी पुणे 411018
9860187156 31100

९ धलधपक पवार धवरंजय संजय 3
धशवशक्ती हौमसग सोसा., समथा 

धबल्डींग, स.ेन.ं४, मोशी
8888038883 21700

१० धलधपक वसुधा धवक्रम वाळके 3
तधनष होम जवळ, वाळके नगर 

फदघी, फदघी कॅम्पप पुणे--411015
9957171177 19900

११ गटधनदशेक सोनवणे ज्योत बाजीराव 3

साईधाम रचेता को. ऑप. हौ. 

सोसा. स.ेन.ं21, यमुनानगर धनगडी 

पुणे 411044

8380070916 81200

१२ गटधनदशेक आगम धवजय गोपाळराव 3

सवे नं 35अ/1, सुलभ कॉलनी मागे 

शास्त्रीनगर रहाटनी िाटा रहाटणी 

मपपरी पुणे 411017

9552549362 81200
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१३ गटधनदशेक घोडके प्रकाश प्रभाकर 3

धवहार को.ऑप हौंमसग सोसा. 

तानाजीनगर,मचचवडगांव पुणे 

411033

9823329200 78800

१४ गटधनदशेक मोरे सुधनल दामु 3
जी.6 गणेश, हाईटस गणेशनगर 

दापोडी पुणे 411012
9767247576 76500

१५ धनदशेक ढवळे अंकुश शंकर 3

B-1 राऊत बाग हौंमसग 

कौंम्पप्लेक्ट्स,राऊत बाग,धनकवडी,  , 

पुणे 411043

9422323809 80100

१६ धनदशेक क्षीरसागर धवकास धमेंद्र 3

धनत्यानंद कृपा , वंृदावन क़ॉलनी , 

मचचवड ेनगर , मचचवड पुणे 

411033

9960727160 77800

१७ धनदशेक ढेरंगे मनोज रामदास 3

फ्लॅट नं. ००१, धमधथला हौमसग 

सोसायटी, वास्तु उद्योग कॉनार, 

मपपरी, पुणे ४११०१८ पुणे 

411018

9527319909 75500

१८ धनदशेक बांबळे अरुण नामदवे 3
सवे नं 39 सहकार नगर मपपळे गुरव 

सांगवी पुणे 411027
9923409309 73300

१९ धनदशेक खरात फकसन धभमराव 3

यश संकुल प्लॅट नं 1, ए 3 मवग 

म.न.पा. शाळेजवळ मपपळे सौदागर 

पुणे 411027

9823719983 73300

२० धनदशेक बोनकर अरमवद धवठोबा 3

फ्लॅट नं 10 सोनाफदप धबल्डींग 

तानाजीनगर मचचवड                   

, पुणे 411033

9923409298 73300

२१ धनदशेक धतकोने राजकुमार बाळकृष्ण 3
एि. 305, कुणाल पुरम िुगेवाडी 

पुणे-12 पुणे 411012
9923409309 73300

२२ धनदशेक साबळे धवष्णू धमाा 3

धवश्राम अपाटामेंट गुरुधवहार कॉलनी 

प्लॅट नं 18/9, पांजरपोळ समोर पुणे 

नाधशक रोड रोड,भोसरी पुणे 

411039

9822593599 73300

२३ धनदशेक ओव्हाळ रमवद्र शांताराम 3
सुखवानी हरेीटेज , बी. मवग , फ्लॅट 

न.ं 10 , आकुडी, पुणे 411035
9923409305 73300

२४ धनदशेक काटवटे धजतेंद्र बबन 3
स.ेनं 28. प्लॅट नं 374, प्राधधकरण , 

पुणे 411044
9922411785 71200
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२५ धनदशेक मशद ेफकशोर शंकर 3

11/7 मोधनका धशक्षक सोसायटी, 

काटे मपपळे रोड,मपपरी गाव,    , 

पुणे 411017

9922038600 51900

२६ धनदशेक रेंगड ेधवशाल बाळकृष्ण 3
स.न.ं29/4अ, धभमाशंकर कॉलनी, 

मपपळेगुरव, पुणे पुणे 411027
9822282132 51900

२७ धनदशेक कलापुरे मंगेश पोपट 3

धमााजी कलापुरे चाळ, गंगा 

कॉम्पप्लेक्ट्स शेजारी, खराळवाडी , 

मपपरी, पुणे 411018

9823195816 51900

२८ धनदशेक कोळेकर प्रधवण सदाधशव 3

द्वारा सखी नॉव्हले्टीज, डॉ.रजपुत 

यांचे समोर, धशराळा नाका, 

इस्लामपूर, धज.सांगली सांगली 

416313

8378975422 51900

२९ धनदशेक गरड योगेश हररदास 3

धसध्दशे्वर धनवास, आस्की 

कॉम्पप्युटरच्या पाठीमागे, तापकीर 

नगर, काळेवाडी, मपपरी, पुणे 

411027

9960799247 51900

३० धनदशेक सुवे गणेश धशवाजी 3

शेळके अपाटामेंट, म.न.पा. 

शाळेसमोर, कासारवाडी, पुणे पुणे 

411034

9890401466 51900

३१ धनदशेक ढेकळे जीवन एकनाथ 3
69/9, साई पाका , आळंदी रोड, 

फदघी पुणे 411015
9922891737 51900

३२ धनदशेक कंुभार उल्हास रोधहदास 3
161, कंुभारवाडा, सांगवी पुणे 

411027
9766985208 51900

३३ धनदशेक तापकीर सधचन काळूराम 3
मु.पो.च-होली बु., ता.हवेली, 

धज.पुणे पुणे 412105
9970887791 51900

३४ धनदशेक मशद ेअमोल बाबासाहबे 3
मु.पो. खामगाव कॉलनी, ता.जुन्नर, 

पुणे 410502
9850887412 51900

३५ धनदशेक अनपट जयवंत फकसनराव 3

1937, धशवकृपा धनवास, समथा 

नगर, साखर कारखाना रोड, मु.पो. 

भुईंज , ता.वाई, धज.सातारा 

सातारा 415515

9405745686 51900

३६ धनदशेक पाटील सुधनल धशवाजी 3

सोमवार पेठ, माळी गल्ली , 

तासंगाव धज.सांगली सांगली 

416312

9420683871 51900
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३७ धनदशेक कोठावद ेयोधगता मनोज 3
7, ओयाधसस रेधसडन्स्ट्सी, गुरुधवहार, 

भोसरी पुणे 411039
9689699065 51900

३८ धनदशेक गायकवाड सधतश गेणु 3

कॉलनी न.ं 3, राजवाड ेनगर, माने 

शाळे शेजारी, काळेवाडी, पुणे 

411017

9552123245 50400

३९ धनदशेक आनंदकर संजीव माधणक 3
506, शास्त्री नगर, वडार गल्ली, 

सोलापुर सोलापुर 413006
9673161320 50400

४० धनदशेक वाघमारे धशवदास भानुदास 3

मंगलनगर, प्रेरणाशाळेमागे, स.न.ं 

17/4, वाकड रोड थेरगाव, पुणे 

411033

8484813479 50400

४१ धनदशेक मशद ेसोमनाथ फकसनराव 3

द्वारा संफदप कैलास गोळे, मु.पो. 

धपरंगुट ता.मुळशी, धज. पुणे पुणे 

411

9890066218 50400

४२ धनदशेक अवधूत संतोष आसाराम 3
197/877, संत तुकारामनगर, 

मपपरी, पुणे पुणे 411018
9175806623 50400

४३ धनदशेक कोकणे तानाजी लक्ष्मण 3

व्दारा म्पहतेे्र दगडू श्रीपती ज्योतीबा 

कॉलनी तापकीर नगर काळेवाडी 

लक्ष्मी फदप अपाटामेंटसमोर पुणे 

411018

9975189908 50400

४४ मजूर आलम राजेंद्र काधशनाथ 4
मु.पो.बेबड ओहाळ ता मावळ , पुणे 

4
9823728545 41800

४५ मजूर मांडकेर काशीनाथ बबन 4
मपपरीगांव मुक्ताबाई मशद ेचाळ ,   

मपपरी पुणे 17 पुणे 411017
9307793362 39000

४६ धशपाई वाडकेर अधमत दत्तात्रय 4
आफदनाथ नगर, गव्हाणे वस्ती, 

भोसरी, पुणे ३९
9168506267 17000

४७ धशपाई गायकवाड सधमर सुधनल 4 मु.पो. कुरूळी, ता.खेड, धज.पुणे 9604618740 16500

४८
मानधन 

धनदशेक
श्रीमती. सातकर उज्वला लक्ष्मण 3

द्वारा, एल.एस.सातकर, 

एलआयजी/एलआय/२७८, एमएच 

८ कॉलनी, गोखलेनगर, पुणे १६

9657807744 30000
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४९
मानधन 

धनदशेक
श्री. काळोखे धवक्रममसह वसंत 3

मु.पो.दहेूगांव (काळोखेमळा), 

ता.हवेली, धज. पुणे, धपन ४१२१०९
9823316916 30000

५०
मानधन 

धनदशेक
श्री. लांडगे धनलेश खुशालचंद 3

स.न.ं६७९, लांडवेाडी, भोसरी, पुणे 

३९
9823223372 30000

५१
मानधन 

धनदशेक
श्री. दधुाळ भानुदास धमााजी 3

डब्ल्यू बी४/११, फ्लॅट न.ं२०३, 

डब्ल्यू सेक्ट्टर, मासुळकर कॉलनी, 

अजमेरा, मपपरी १८

98504212283 30000

५२
मानधन 

धनदशेक
श्री. गावड ेफकसन दत्तात्रय 3

मु.सोनापुर, पो.ओसाड,े ता.हवेली, 

धज.पुणे, धपन ४११०२५
9850260611 30000

५३
मानधन 

धनदशेक
श्री. ताठे शहाजी पांडूरंग 3

महात्मा िुले नगर, मुळे 

चाळीसमोर, चक्रपाणी रोड, 

भोसरी, पुणे ३९

9850527753 30000

५४
मानधन 

धनदशेक
श्री. मशद ेप्रकाश धशवाजी 3

रस्टन कॉलनी, बी २/१३, दत्त 

मंफदरामागे, मचचवड ३३
9657715144 30000

५५
मानधन 

धनदशेक
श्रीमती. जाधव सीमा यशवंत 3 सी-६५, एचए कॉलनी, मपपरी 9011845746 30000

५६
मानधन 

धनदशेक
श्रीमती. बोरसे वंृदावनी बन्स्ट्सीलाल 3 कासारवाडी, पुणे 9850377199 30000
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