
अ. अज . नाव प ा मोबा. .
1 103318190002229 सुनील नंदू खांडेकर इं दरा नगर िब डग नं १ म १० चचवड टेशन 8793443855
2 103318190002213 सुरेश ता याबा कांबळे ा हे रटेज बी नं ६ ल नं ९ मोरवाडी पपरी 9822829012
3 103418190000016 सुभाष दगडू पंिडत िशव श  सहकारी गृह रचना सं था आर एच  ४१/फल 

नं ८ संभाजी नगर चचवड
9922455252

4 103318190002228 राजू चंदू राठोड इं दरानगर टे को रोड चचवड टेशन 19 9890894409
5 103418190000017 कृ णा गोपाल देशपांडे आर एच ४४ संरेज सहकारी गृह रचना संथ मया दत 

संभाजी नगर चचवड
8888643247

6 105318190000030 सुरेश वासुदेव काकडे सव नं.८१/१/१, कृ णानगर रोड नं.बी=३, संभाजीराजे 
चौक, नदीम बँगलजवळ, दघी पुणे १५.

9552536972
7 100618190001083 रवी  धनबाल पांढरकर नगर रे वे गेट नं ५७ गणेश ि हजन मागे द  

मं दर जवळ आकुड
9665932878

8 100618190001151 दीप यशवंत मांदु कर से नं २५ ए १/३ ल नं ३ िनगडी ािधकरण 9561193198
9 100618190001147 चेतन दगंबर लोके २२/१ जानक  बन हौ सोसा से नं २७ िनगडी ािधकरण 9881409725
10 100618190001131 दलीप िवलासराव भोसले ८/३ िसधू नगर से नं २५ ािधकरण िनगडी 9921585665
11 100618190001126 सूयकांत ताराचंद िपसाळ बाबर ए पायार ल नं १०३ िव ल मं दर जवळ आकुड  

३५
9921088454

12 105218190000357 िवनोद िवलास भुजबळ से.नं.३, लॉट नं.७४, म नं. बी=६, पाईन रोड, जय 
गणेश सा ा य चौक, समथनगरी, इं ायणीनगर-३९.

9075385838
13 100618190001104 रोिहत गणेश नामदे सव नं १२७ ि मूत  िनवास मोहन नगर मोहन नगर 

वागत कमानी जवळ चचवड १९
9921909949

14 100618190001110 श बीर यासीन शेख दुगा नगर बजाज अॅटो मागे आकुड 9763006105
15 100618190001138 रघुपती  धनबाल डगलस ि हला ,रे वे गेटनं ५७ ,सुभाष पांढर कर चाळ 

,र टन कंपनी मागे ,आकुड
8208297287

16 100618190001156 िवटा उ म सकाटे जय भवानी वजन काटा जवळ ,िव ानगर , चचवड 9762282327
17 100318190000267 िव ा रतन होरगर २८९ रोिहत िनवास मूळ नगर जुनी सांगवी 9822864312
18 100318190000268 रेखा रतन होरगर २८९ रोिहत िनवास मुळा नगर जुनी सांगवी 8623850132
19 101518190000310 सितश िभमराव िबराजदार िबराजदार िनवास रे वे गेट कासारवाडी 8888668403
20 101518190000315 उ मला िवजय च हाण १३७,च हाण आळी पपळे गुरव 9890861787
21 101518190000320 लता कंुडिलक डोळस स नं १/१ ल मीनगर ग ली नं २ पपळे गुरव 9860078162
22 101518190000319 सुिनता कंुडिलक डोळस स नं १/१ लेन नं २ ल मीनगर पपळे गुरव 9860078162
23 100318190000263 समीर अकबर शेख सव नं १/२/१६ अशाबी मझीद लेन नं १ रोड नं ४ शंकर 

नगर जुनी सांगवी
9921290502

24 100318190000262 मािजद कुददुस शेख हौ सो ४८ लि म नगर सांगवी 9763631447
25 101518190000323 िबळेनिस ी िशवग डा 

कांबळे
सव नं ६/२/२३ ग ली नं २ जयमाला नगर जुनी सांगवी 9075365674

26 101518190000305 भानुमते सुवणा जगदीश सव नं ५० गंगाड नगर पपळे गुरव 9284248180
27 101518190000309 क पना शंकर साळंुके सव नं ८९/२अ/९/१५ िशतोळे आदश नगर नवी सांगवी 9850780638
28 101518190000308 रमा ितम पा हे े भात नगर ७७/२ /१/ पपळे गुरव 8149596484
29 101518190000298 रेखा बालीश गोरसे ल नं १०२ गोपाळ बाळकृ ण साथ फुटी पपळे गुरव 9028486210
30 100318190000265 धनंजय मोनोहर क तुरे ममता नगर ग ली नं १ सव नं १/२ जुनी सांगवी 9975667297
31 100318190000247 करी मा िशव पा 

ितपल दनी
आनंद नगर जुनी सांगवी 8482941985

32 100318190000246 म रय पा लग पा मांगडी आनंद नगर 9960392094
33 100318190000245 कमल  महानुभाव घर नं १४७ महानुभाव आ म जुनी सांगवी 9604689202
34 100318190000256 अ य अिनल काजरोळकर पवना नगर जुनी सांगवी 8793519096
35 100318190000255 संतोष चुिनलाल भंडारी केशव िनवास घर नं ८ ल मी नगर ग ली नं २ जुनी 

सांगवी
9975667338

36 101518190000322 अंकुश िसताराम नाळे ८५/२अ /१ सुवणयुग कॉ यू हायवे जवळ पपळे गुरव 9623300462
37 101518190000294 न ता मदन सग राजपूत क पत  इ टेट फेज २ िब नं ५ सी पपळे गुरव 9689302799
38 105618190000082 नसीम अ वर खान ७८६ चाळ सव नं १०३ नेह नगर ओपझीट आर.एम 

.पाठक पपरी १८
7385650539

39 101518190000333 सं या महेश कंुभार सव नं २०/१ भालेकर नगर नवीन ६० फुटी पपळे गुरव 9011947536
40 101518190000329 ितभा देिवदास पाटील सुदशन नगर ग ली नं २ पपळे गुरव 7350591023
41 101518190000328 शांत राज िप ले मानसी अपाटमट घर नं १२ पपळे गुरव 9923370206
42 100118190001008 नवनाथ संजू सरडे मोरया हौ सो नं ४ ल नं १०६ चाफेकर चासुक 9922471563
43 100118190000996 शुभदा िव ाधर आपटे ल नं २ केतक  अपाटमट चचवड 9271709099
44 100118190001006 तुषार पोपट जगदाळे ओमकार कॉ वा हेकरवाडी चचवड 9890051958
45 105618190000075 शांत दलीप पाईकराव ल.नं ३ अजय को ऑफ हौ सोसा यशवंत नगर पपरी १८ 9921700439
46 100118190000999 सोनाली मा ती साकोरे ए ६/१८ केशव नगर चचवड 9325011085
47 100518190000072 रमेश कसन शदे ी साई गणेश अपाटमट सव नं ४३अ /७/१ब/१ कवळे 9881473658
48 103318190002193 जमुना सोना गायकवाड िम लद नगर ,वाि मक  मं दर शेजारी , पपरी 9623596071

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवभाग, पपरी - 18
द ांग क याणकारी योजना

पंिडत दनदयाल उपा याय द ांग क याणकारी ( अथसहा य ) योजना
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49 106118190000017 शोभा ीराम चौलवार ५०१/५ , ेरणा शाळा र ता ,ल मण नगर ,थेरगाव 9881368706
50 106118190000015 धन  मनमोहनदास शहा गुजर नगर ,वेटेकर चाळ,थेरगाव 7743967433
51 106118190000016 ीराम भागवत चौलवार ५०१/५ , ेरणा शाळा र ता ,ल मण नगर ,थेरगाव 7841992580
52 105618190000085 िवजय सहादू द डकर घर नं ४९६ धमािधकारी चाळ िव य भा हौ सोसा 

नेह नगर पपरी
8381063980

53 106118190000018 मंगला दगंबर सोनवणे स.नं १७/१ ,दुगा कोलनी नं  ४ ,गणेश नगर ,थेरगाव 9850373840
54 103318190002170 रामदास िव ल बो े इमेज पलेस ३ रा मजला ल नं १८ खराळवाडी पपरी 7875918839
55 103318190002120 िवकास िवलास िबडकर गणेश िनवास नेह नगर पपरी १८ 9970346772
56 103318190002195 रेखा रघुनाथ दाते आ म नगर िब डग समोर गांधीनगर पपरी १८ 9763510596
57 103318190002176 परशुराम राजाराम धो े भगवती मं दर जवळ खराळवाडी पपरी १८ 8600217760
58 105218190000346 पंडीत महादू माळकर द  नगर देवाची आळंदी 412105 7517253071
59 103318190002102 दगंबर नथू पाठक िब.नं.िब/२८, म नं.१०५, माऊली हौ.सो.घरकुल, 

िचखली पुणे ४११०६२
7378922938

60 100118190000985 अिनल भा कर सोनावणे िव ानगर सागर पो हीजन टोर जवळ चचवड 9112140236
61 100118190000992 अ णा हणमंत मोळावडे प रहार हाई स सव नं ८० वा हेकरवाडी चचवड 9834223371
62 100118190000987 हेमा िवनायक देशपांडे जी ०३ गोखले वंृदावन ध रोड चचवड गाव 9921628335
63 105918190000094 र व  अशोक पवार घर नं १०११/१/२५ समथ कॉ िवजय नगर काळेवाडी 8552887821
64 105918190000089 अशोक महा  भामरे महा  भामरे ९६४ नढे नगर पपरी कॉ काळेवाडी 9422052016
65 105918190000087 मोतीराम म छ  डोईफोडे मा ती इले ोिनक जनरल टोर जवळ िवजय नगर 

काळेवाडी
9921653687

66 105918190000086 सुवणा अंकुश नढे घर नं १२३.८ नंददीप कॉ नढे नगर काळेवाडी 9822257988
67 100518190000073 ाने र भागुजी तरस तरसव ती कवळे 9881508055
68 100518190000074 शैलेश दशरथ साळंुके मराठी शेळे या मागे कवळे 9011386583
69 103218190000268 ि तम राजाराम च हाण स ह नं ७७ /१/१/१८ एम एम योितबा नगर काळेवाडी 

पपरी
9890252553

70 104918190000031 िव ल अंतू पावर सव नं ६०/३ लॉट नं ३२ िशवनगरी िबजलीनगर चचवड 7841802525
71 100118190000975 शांत रामचं  भालेराव अमेय अपाटमट ल नं २ तानाजी नगर चचवड गाव 9921180837
72 100118190000976 संतोष रमेश वहारे भीमनगर िहरामण जगताप चाळ चचवडगाव 9623230224
73 103318190002109 ि या मि लकाजुन 

दो ीमानी
ीकृ ण कॉ ३ कोकणे नगर काळेवाडी 8237010405

74 104918190000030 ीकांत कािशनाथ पवार सव नं ६०/४ ाज ा सुपर माकट िबजलीनगर चचवड 9604014439
75 103218190000270 काश गोपाळ कोतकर वाघेरे कॉ  १ पपरी 8975758616
76 100118190000983 भाऊसाहेब िनवृ ी दरेकर वनदेव नगर हौ सो सव नं २२/६/३ लेन नं २ थेरगाव 9860590658
77 100118190000980 िवजयकुमार बाबुराव 

सरवदे
चं कांत बारणे याची चाळ थेरगाव 9604256766

78 100618190001146 राजु दामोदर साळवे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ,घर नं ित १/१४ ,से नं २२ 
,संजय नगर ,िनगडी

9922373065
79 100618190001119 केशव बळीराम दांडेकर जे ७/४ ,बौ नगर ,से नं २२ ,आंबेडकर वसाहत ,िनगडी 9689386865
80 101518190000327 संिगता तानाजी रावते काशीद कॉ. ांतीनगर, पपळे गुरव,पुने६१. 8888258671
81 101218190000085 अिजत अमृतलाल गंुदेचा जाधव वाडी ,गट नं ६८८ ,िचखली 9623580235
82 105618190000081 िवण लि मकांत संत ॐकार बालाजीपुरम, लॉट डी-२८, से.नं.१,इं ायणीनगर 

भोसरी पुणे ३९.
8087029865

83 105618190000073 संतोष द ु कलापुरे ी.द ु कलापुरे चाळ,मा ती 
मं दराजवळ,खराळवाडी, पपरी पुणे १८.

9881972492
84 100118190001003 सोमनाथ सजराव नातू होऊस नो ११४ बापूजी बुवा नगर बापूजी लक  रोड 

थेरगाव
9011463077

85 100118190001064 अंकुश अंबाजी लंगोटे साई समथ ल नं ६ सव नं १२७ मोहन नगर चचवड 8657665387
86 103218190000388 अशोक बाबुराव उमाप MIDC शेजारी, भीमनगर पपरी 9763309066
87 100618190001432 मधुकर भरत वाघचौरे द  मंदीर, से नं २८ गंगा नगर िनगडी 8788342865
88 100118190001623 करण दलीप गायकवाड बौ  नगर पपरी  पपरी कॉलनी 9765641293
89 101518190000392 महेश तुकाराम खामकर िमळकत नं १५९ जैन मं दर जवळ द  वाडी आकुड 9850107110
90 103418190000023 अिभजीत काश शदे ि य वंदा हौ सोसा आर एम २३ बजाज कूल जवळ 

संभाजी नगर चचवड
8625998997

91 100618190001839 मनोहर िभकाजी 
वायंगणकर

र  िसधू हौ सोसा म नं २ आर एच ५० जी लॉक 
संभाजी नगर चचवड

8149615248
92 103218190000389 िहरा अशोक उमाप भीमनगर पपरी एम आय डी सी  जवळ 9139301882
93 100118190001459 सरला संदीप नामदे मु ाई िनवास सव नं १३६ मोहन नगर चचवड 9923981851
94 100118190001336 शांत रामदास मांडवकर ल नं ८ टे को रोड िशव नंदा सोसा मोहननगर चचवड 9881103254
95 100118190001116 सुरेश ल मण असवले रामनगर समोर द नगर झोपडप ी चचवड 9689439424
96 100118190001053 संतोष सुभाष राठोड इं दरानगर टे को रोड चचवड टेशन 7304835363
97 100118190001107 संदेश गो वद मलवडकर सव नं १३५ राजे िशवाजी हौ सोसा मोहन नगर चचवड 9850818155
98 100118190001106 रोिहदास नामदेव जाधव िशव दशन कॉलनी मोहन नगर चचवड 9422311292
99 100118190001142 राज  सुधाकर गुरव धोबी घाट नदी कनारे सुभाष नगर  पपरी कॅ प इ एन 

जी बी ७१
9545954363

100 103218190000296 मीना भीमराव ग ड सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर वैशाली हौ सोसा पपरी 9404130203
101 100118190001665 सु फया असलम स यद इं दरानगर पंचशील हॉटेल जवळ चचवड 9881933944



102 100118190001463 कमल राजाराम गुरव येवले चाळ मोहन नगर चचवड 9552506572
103 100118190001425 सिचन बापु वाघमारे बौ  नगर िगरजू बाबा मं दर जवळ पपरी 9881604157
104 100118190001277 रेखादेवी कशनलाल 

अ वाल
घर नं ४ बी नं १३  गावडे पाक टे को गेट जवळ चचवड 8805918843

105 100118190001508 िमत वसंत शे ी क पत  महावीर पाक मोहन नगर चचवड 9021828404
106 100118190001326 राज  क हैयालाल लंुकड १२६/अ गणपती मं दर मोहन नगर चचवड 9766755445
107 100118190001338 सोमनाथ रघुनाथ वीरकर चचवड टेशन समोर को गावडे चाळ चचवड 9822548072
108 104318190000061 राजु सुदाम घुले गणपती मं दराजवळ, जय महारा  चौक, आळंदी रोड 

भोसरी पुणे ३९.
9850510077

109 104318190000172 मनु करंबन उतमन ए /१ पोटे कानर आर एच २८/४ जी लॉक संभाजी नगर 
चचवड

9850520690
110 104318190000078 मोहमद आजम अ दुल पटेल खंडु फुगे चाळ, आळंदी रोड, एच.पी.पे ोल पंप 

जवळ,भोसरी पुणे ३९.
9822489223

111 100618190001879 ि या रा ल कांबळे १/३ पंचारील हौ सोसा भात रोड से नं २७/८ िधकरण 
िनगडी

9096389112
112 104318190000083 रमेश आनंद ल ढे ग हाणे चौक,पी.सी.एम.टी. डेपोजवळ, ल ढेवाडा,भोसरी 

पुणे ३९.
9130506267

113 104318190000068 उषा सुधाकर जगताप सव.नं.१, सुभाषचं  बोस माग,नेह  चौक दघी,पुणे १५. 9921864765
114 104318190000075 वषा नागेश गायकवाड गवळीमाथा,गवळीनगर वसाहत, भोसरी पुणे २६. 9637433997
115 104318190000079 गणेश रामदास पानमंद सव.नं.१९७/२, रामनगर, च पाणी वसाहत रोड, भोसरी 

पुणे ३९.
9702534650

116 104318190000073 नागेश ानु गायकवाड गवळीमाथा, गवळीनगर वसाहत, भोसरी पुणे २६. 9637433997
117 100618190001243 अिजत अशोक कवी घर नं १२ ांती नगर िव ल वाडी आकुड 9850219560
118 100618190001378 तुकाराम अजुन शेलारे ांती नगर िव ाल मं दरा मागे िव ाल वाडी आकुड  से 

नं १४/८
9011085583

119 104318190000090 दपाली जग ाथ सकटे सव नं. २१८/१/२, संत तुकारामनगर, मातो ी पाक, 
आळंदी रोड, भोसरी पुणे ३९.

9922489593
120 104318190000084 शांत दामोदरराव नागे गवळीनगर, ग ली नं.१, वयंभु गणेश मं दराजवळ 

भोसरी पुणे ३९.
9881336156

121 104318490000085 िधरज दामोदरराव नागे २११/१/१, ओ लेन ीराम कॉलनी, आळंदी रोड, भोसरी 
पुणे ३९.

9881667801
122 104318190000087 संदीप ताराचंद जाधव टे कोरोडजवळ, जे. लॉक, खंडेव ती, भोसरी पुणे २६. 7350022820
123 104318190000088 योती संदीप जाधव टे कोरोडजवळ, जे. लॉक, खंडेव ती, भोसरी पुणे २६. 7887781556
124 100118190001334 अिनता जनकराज 

नागुलपे ली
चचवड टेशन िनअर बी नं ४/११ द  मं दर चचवड 

फल नं ११ उ ोग नगर
9890497778

125 104318190000059 शुभांगी अिनल सांडभोर बी/५०, हनुमान कॉलनी, आळंदी रोड, भोसरी पुणे ३९. 9604528342
126 100118190001457 संदीप ल मण नामदे मु ाई िनवास सव नं १३६ मोहर नगर मा ती मं दर 

जवळ चचवड
9960257900

127 103418190000046 सुरेश सदािशव जमदाडे राज दीप हौ सोसा ल नं ४५ जी लॉक संभाजी नगर 
चचवड

9922432686
128 104318190000060 अिनल सोपान सांडभोर बी/५०, हनुमान कॉलनी, आळंदी रोड, भोसरी पुणे ३९. 9604528342
129 100118190001443 साहेब नारायणराव दुधमल घर नं १४ बी गावडे पाक टाटा माटस या समोर चचवड 9970153380
130 100618190001318 दपक वामन गायकवाड आंबेडकर नगर खोली नं ५ ए पवार होऊस जवळ िनगडी 

भोसरी रोड
9762487620

131 104318190000091 संतोष शंकर तांबे सव नं.१९४/४/१, गु कृपा कॉलनी, पांडवनगर, च पाणी 
वसाहत, भोसरी पुणे ३९.

9175590107
132 100618190001336 अतुल तुकाराम बनसोडे १८/ ी कृ ण नगर सर वती शाळे जवळ आकुड 9922323609
133 104318190000067 संतोष कसन कुलथे सव नं. १८११, चौधरी पाक, म ीद माग, कॉलनी नं.१, 

दघी पुणे १५.
9527325182

134 100618190001277 वसंतराव ल मण कानडे ४३/३/से नं २८ गंगा नगर िधकरण िनगडी 9922236438
135 100618190001292 राज  कौर चरणजीत सघ 

भू र
चै  बन को ओप सोसा ल नं २४ मोहन नगर चचवड 7304953465

136 100618190001291 चरणजीत सह वरन सह 
भू र

फल नं २४ चै  बन को ओप सोसा मोहन नगर चचवड 7304792338
137 100618190001849 नामदेव आनंदा चौधरी सव नं १३५ पंचशील चाळ मोहन नगर चचवड 9822210499
138 100618190001250 महादेव िव ल कोटकर ल नं १३० से नं २७ ािधकरण िनगडी 9604865765
139 100618190001215 राजू िबरा पा वाघमोडे महा मा फुले नगर मोहन नगर चचवड 7775973174
140 100618190001179 चं भागा राजाराम आयवळे देवी िनवास चाळ द वाडी आकुड 9850449837
141 105318190000051 िनिशकांत रमेश खोड स ह न.ं ८१/१/१, कोयना कॉलनी ए-६, कृ णानगर, दघी 

पुणे १५.
9665846562

142 100618190001871 ई रराव  चो लगी चचवड टेशन ोि हजन लािसक सी वग १०२ चचवड 8796172317
143 100118190001698 संतोष कृ णा शदे गणेश आंगण ल नं १० चौथा मजला सर् नं १२६ मोहन 

नगर चचवड
9860602260

144 100618190001175 अंकुश गुलाबराव पवार ६/३ एल आय जी कॉलनी से नं २५ सधू नगर िनगडी 
ािधकरण

9922022800
145 100618190001207 यशवंत राजाराम शेठ शहा जैन कॉलनी तुळजाई व ती आकुड 9850744103
146 100618190001241 सीताराम क डीबा 

कांदळकर
से नं २६/२८३ समथ नगर ािधकरण 9372455918

147 100618190001239 सुशीला मगन चौधरी ालीटी अपाटमट द वाडी आकुड 9689230126
148 104318190000069 सनी काळूराम तापक र वडमुखवाडी, गोखलेमळा, आळंदी रोड,  ता. हवेली, िज. 

पुणे.
9767056475

149 100618190001281 इं दरा माधव घरटे ४३/१ से नं २८ गंगानगर िनगडी ािधकरण 9922469908
150 105218190000390 संजय पांडुरंग ा हणकर ल मी अपाटमट, ग हाणे पे ोल पंपामागे, आळंदी रोड, 

भोसरी पुणे ३९.
9922378181

151 105318190000050 रोिहत िवजय भदरगे सव नं.८१/१/१, कोयना कॉलनी ए=६, कृ णानगर, दघी, 
पुणे १५.

7040182116
152 100618190001433 चं कांत नारायण मोटकर से नं २८ चाळ कर ३२ खोली नं ४ गंगानगर ािधकरण 

िनगडी
8308178620

153 105318190000058 ि यांका शांत महाडीक शांत िनवास, गायकवाडनगर, स ह न.ं२, दघी पुणे १५. 9890919042
154 100618190001303 शंकर महादू बिहरवाडे क प वृ  अपाटमट महावीर पाक मोहन नगर चचवड 8855947402



155 100618190001242 सुिनता चं कांत मोरे ल नं ३५२ से नं २७ िनगडी ािधकरण 9552751193
156 100518190000111 भुनाथ िशवमंगल पाल अतुल दशरथ िब. लॉट नं.२, हनुमाननगर, भगतव ती, 

भोसरी पुणे २६.
8857087434

157 104318190000103 ि मता िनतीन स ते बनकरव ती, पुणे-नािशक रोड, मोशी पुणे ४१२१०५. 8975752143
158 100518190000100 रव नाथ िशवशंकर ग ड काजळे पंपामागे,आदशनगर, गट नं.४५४, मोशी पुणे 

४१२१०५.
9028315837

159 104318190000140 सिवता िव णु कोळी स ह न.ं१८, गणेशनगर धावडेव ती, भोसरी पुणे ३९. 9561932102
160 104318190000127 दीप मोतीरामजी कोसे िब. वग, म नं.११, अ िवनायक सो. दघी रोड, भोसरी 

पुणे ३९.
8308825531

161 100618190001436 अनुसया द ा य कदम क डीबा जगताप चाळ म नं १२ सुदशन नगर आकुड  
गाव

9822212949
162 100518190000173 रमेश म हारी म के साईपाक, िशवनगरी, ७३=७४, आळंदी रोड, दघी पुणे 

१५.
9881720663

163 100618190001439 भाकर कृपाराम येवले ६०/४ से नं २८ गंगा नगर सीमा हौ सोसा द  मं दर 
जवळ ािधकरण

9767984442
164 104318190000144 अभंग रंगराव जगताप िशवगणेशनगर, धावडेव ती, भोसरीगाव, पुणे ३९. 8669563884
165 100918190001442 आनंदा द ा य माने घर नं ६ चाल नं ४ गंगानगर हाळसाकांत चौक से नं २८ 

िनगडी ािधकरण
7083160670

166 105318190000063 राजाराम बबनराव घुले बबनराव घुले चाळ, सी.एम.ई, बोपखेल पुणे ३१. 8888557368
167 100618190001421 गणपत शंकर सोनावणे से नं २८ ल नं ९१ िनगडी ािधकरण 9922435639
168 105318190000070 सिचन अशोक घुले सी.एम.ई. बापुजीबुवा चौक, बोपखेल पुणे ३१. 9823303168
169 100618190001422 रमेश वसंत वणवे लॉट नं ३८८ से नं २७ ािधकरण िनगडी 9923771133
170 100618190001424 परशुराम मा ती माळी िशव कृपा से नं २७ ल नं १४७ ािधकरण िनगडी 9822374011
171 105318190000066 बेबी राजाराम घुले सी.एम.ई. बापुजीबुवा चौक, बोपखेल पुणे ३१. 8888557368
172 100618190001459 कमल रामदास डोईफोडे से नं २८ ल नं १३६ ािधकरण िनगडी 9552374110
173 105318190000074 ल मी सदािशव घुले सी.एम.ई. मा ती मं दराजवळ, बोपखेल पुणे ३१. 8975916058
174 100618190001431 शबाना ल लगणी 

िशकलगार
से नं २८ ल नं ८१ ब ािधकरण िनगडी 9270115610

175 105318190000075 सुलोचना मा ती साकोरे पोलीस कॉलनी, आदशनगर, म ीदजवळ, दघी पुणे १५. 9767401550
176 100618190001405 िव ल भवानी बानाटे घर नं ११/५० धोबी घाट जवळ रामनगर समोर द नगर 

चचवड
9673497075

177 100518190000110 िशवक या उ रे र गवसाने टे कोरोड, गवळीमाथा गवळीनगर, भोसरी पुणे २६. 9834789435
178 100518190000112 िस बनलाल रामहरन कोरे गणेश मं दर, िहरामण लांडे चाळ, म नं. ए-२०, 

गुळवेव ती भोसरी पुणे २६.
7972663309

179 105318190000091 िवजय िहरामण देवकर स ह न.ं१४८, कॉलनी नं.१०, संतोषीमाता मं दराजवळ, 
गणेशनगर, बोपखेल पुणे ३१.

8928112222
180 105218190000583 ाने र नारायण तापक र मु ायण, आझादनगर, च होली बु ुक, ता. हवेली, िज. 

पुणे ४१२१०५.
9850429474

181 105318190000059 शांत मा ती महाडीक शांत िनवास, स ह न.ं२, गायकवाडनगर, रामचं  
गायकवाड शाळेजवळ, दघी पुणे १५.

9890919042
182 104318190000111 पक  बाळू डोळस राजकमल िनवास, पोटे चाळीसमोर, दघीरोड भोसरी 

पुणे ३९.
9822794553

183 105218190000424 आिशष ेमचंद बाफना म नं. २२/१,िशतलबाग, नािशक-पुणे रोड, भोसरी पुणे 
३९.

8600250111
184 100118190001154 बळी चं सा सोनकांबळे रामबाई नगर लक रोड पपरी ४११०१७ 7720932988
185 100618190001418 सुरेश पांडुरंग नेहेते फल नं १९८ से नं २८ मोरया पे ोल पंप जवळ ािधकरण 

44
9689884218

186 104318190000246 नानासाहेब अंबादास 
जगताप

आनंदनगर ल ढे िवटभ ीजवळ, ल ढेनगर, तळेकर चाळ, 
शांतीनगर भोसरी पुणे ३९.

9881970732
187 103218190000500 िजत  ावण दोडके वधमान वेलस या समोर महा मा  गांधी नगर पपरी 

कॅ प पुणे
7083984858

188 104318190000099 तुकाराम रंगनाथ िनळकंठ समथनगर, नवीन पा या या टाक जवळ, दघी पुणे १५. 9011243780
189 105418190000003 सोनु िगरधारी खंडारे कृ णा फुगे चाळ, माने आळी, भोसरी पुणे ३९. 8412074082
190 105318190000088 िनलेश अनंता बाराथे पंचशीलनगर कॉ.नं.१, बु िवहाराजवळ, बोपखेल पुणे 

३१.
8149208463

191 104318190000148 मनीषा नवनाथ पाखरे पी.सी.एम.सी. कॉटर िब.नं.२, म नं.१०,  भोसरी 
हॉि पटलजवळ, ग हाणेव ती, भोसरी -३९.

9689756366
192 105218190000437 अंकुश मािणकराव 

बेळमगीकर
स.नं.२२२/१, गु कृपा कॉ. दघीरोड भोसरी पुणे ३९. 9325339605

193 105218190000608 मयुर काश लांडे िसतारा िनवास, स.नं.६७७, छ पती िशवाजी महाराज 
चौक, लांडेवाडी भोसरी पुणे ३९.

9922983235
194 105218190000582 आशा नामदेव जाधव चोिवसावाडी, च होली बु ुक, िव ल मं दरामागे, पुणे 

४१२१०५
9850172014

195 104318190000115 मनीषा ीकृ ण खडके गवळीनगर, जैन मं दराजवळ, दघीरोड, भोसरी पुणे ३९. 8975252624
196 105318190000090 पुजा नारायण द लॅट नं.१२, ग ली नं.१२, गणेश मं दराजवळ, गणेशनगर 

बोपखेल, पुणे ३१.
8657499807

197 105218190000469 अिनल साहेबराव खैरनार राधानगर हौ.सो. म नं. २७, स ह न.ं २२७/१, दघी 
रोड, भोसरी पुणे ३९.

9860642848
198 100618190001262 शफ क र ाक शेख दगंबर काळभोर चाळ २/३ काळभोर नगर चचवड 9260234588
199 105218190000430 सुरेश चं कांत कांबळे मा ती रखमाजी शदे सजल, खंडोबामाळ, भोसरी पुणे 

३९.
9309939790

200 105218190000429 सिवता लाल माटा स ह न.ं २९२/३३, ांतीसूयनगर, दघीरोड, भोसरी पुणे 
३९.

9405751007
201 100618190001261 शबाना शफ क शेख दगंबर काळभोर चाळ ०२/०३ काळभोर नगर चचवड 9260234588
202 105218190000386 काश तुकाराम मोहारे कुलदीप रेिसडे सी, म नं.७, से.नं.१, इं ायणीनगर, 

वै णवीमाता मं दराजवळ, भोसरी पुणे ३९.
9890553400

203 105218190000408 िनमला भाकर बनकर रा ेम मं दराजवळ, सँडिवक कॉलनी, दघीरोड, भोसरी 
पुणे ३९.

9763584330
204 105218190000410 पाली ीकांत कदम ५९८ आदशनगर, दघीरोड, पापाशेठ दुकान  गवळीनगर, 

भोसरी पुणे ३९.
9850696113

205 104318190000138 सिचन चं कांत कांबळे मा ती रखमाजी शदे चाळ, खंडोबामाळ, भोसरी पुणे 
३९.

9309939790
206 105218190000420 संकेत संजय पारेकर स ह न.ं७३, आदशनगर िशवनगरी कॉ.नं.२, योित लग 

टोअसजवळ, दघी पुणे १५.
9890266722

207 104318190000268 रामदास िवठोबा देवडे संत तुकारामनगर, ि यद शनी शाळेजवळ, ा 
हॉि पटल िब. २ रा मजला, दघीरोड भोसरी पुणे ३९.

9766928532



208 105218190000421 कशोर बाळू साळंुके संत तुकारामनगर, ि मुत  कॉ. गवळी गाडनजवळ, 
दघीरोड, भोसरी.

8605456943
209 105218190000422 धन ी कशोर साळंुके संत तुकारामनगर, ि मुत  कॉ. गवळीगाडनजवळ, भोसरी 

पुणे.
8605456943

210 105318190000081 वैभव दलीप च हाण स.नं.८५/ए, मु धाम िनवास, परांडेनगर, दघी पुणे १५. 7058625298
211 105318190000077 ीधर देवराम बटवाल स.नं.७८/३, गजानन महाराज नगर, गणपती 

मं दराजवळ, दघी पुणे.
9921729779

212 105318190000089 राधा योगानंद झा स.नं.१५६/३, कॉ.नं.१४, गणेशनगर बोपखेल पुणे ३१. 9860638515
213 104318190000120 काश कारभारी दराडे ०२६०, फुगे-माने आळी, छ पती िशवाजी शाळेजवळ, 

पी.एम.टी चौक, भोसरी पुणे ३९.
9921088144

214 104318190000119 अिनता द ा य भोर ि तम काश रेिसडे सी, म नं. ए/३, डोळस व ती, 
पी.एम.टी चौक, भोसरी पुणे ३९.

9689748696
215 105218190000435 ाने र ध डीभाऊ कंधारे स.नं.१३९, रोशन गाडनमागे, महादेवनगर, भोसरी पुणे 

३९.
9130529668

216 105218190000585 किवता द ा य ठाणगे मु.पो.चोिवसावाडी, च होली बु ुक, िव ल मं दराजवळ, 
पुणे ४१२१०५.

7219805116
217 105218190000590 सुंदर ाने र तापक र मु ायण, आझादनगर, च होली बु ुक पुणे ४१२१०५. 9763748800
218 104318190000118 सातवीर पा चनबस पा 

िचिनवाल
जय काशनगर, ग हाणेव ती, भोसरी पुणे ३९. 7387856365

219 105418190000016 गणेश शंकर देवकर स.नं.२२९, वैशाली सुपर माकटजवळ, खंडोबामाळ, 
भोसरी पुणे ३९.

9623792383
220 105418190000015 अशोक अंबादास सोनवणे वा तुउ ोग डी.सहवास िब. म नं.५, रामनगर 

ग हाणेव ती, भोसरी पुणे ३९.
9503183222

221 105418190000014 तेज वी हंसराज काळे स यनारायण सो. िस े र कॉलेजसमोर, दघीरोड, 
भोसरी पुणे ३९.

7756884065
222 105218190000549 सिचन हरी ं  जाधव संगम चौक, नागे र मं दरासमोर, मोशी गावठाण, पुणे. 9881502650
223 105418190000013 रावसाहेब भानुदास शदे ग ली नं.१, गवळीनगर, तापक र चाळ, भोसरी पुणे ३९. 9881255918
224 105418190000006 मीना ी मधुसुदन जमदरे म नं.१०, गो वदा सो. च पाणी रोड, भोसरी पुणे ३९. 8999097484
225 100618190001195 जया िशवाजी काळे स.नं.५/१/२, िह स िवव.अपाटमट, द नगर, दघी पुणे 

१५.
8551016575

226 105618190000090 बाबु अ णा िपटेकर ए=१, तेलार बालाजीनगर, पॉवर हॉउस, भोसरी पुणे २६. 8605056718
227 105218190000427 करण नारायण पाटील स यनारायण हौ.सो. िस े र शाळेजवळ, दघीरोड, 

भोसरी पुणे ३९.
9011987682

228 105218190000484 हेमंत पांडुरंग च हाण माऊली बंगलो, लॉट नं.१४, युिनट १८, मयुरे र हौ.सो. 
मोशी ािधकरण, पुणे ४१२१०५.

8108778859
229 100618190001587 अफराना सलीम स यद वामी िववेकानंद शाळेसमोर , म नं १६ ,चाळ नं १३  

,काळभोर नगर , चचवड
7875048983

230 103218190000387 उ व द ा य पोतदार िडल स मॉल कोनर ,शा ी नगर पपरी क प, पपरी 8554861711
231 100618190001181 संजय रामचं  ओझरकर गु देवनगर, शंकर मंदीर, आकुड 8007780379
232 105218190000433 नामदेव बबन परांडे िव ल मं दराजवळ, दघीगाव, दघी कँप, पुणे १५. 8698892623
233 100618190001311 ानदेव चांगो नारखेडे स.नं १८/१ , ीकृ ण नगर ,िव लवाडी ,आकुड 9881245788
234 105218190000432 बाळासाहेब ल मण हांडे गणपती मं दराजवळ, स.नं.३, समथनगर,आळंदीरोड, 

दघीगाव पुणे १५.
9623316960

235 103218190000393 क हैया छोटेलाल परदेसी कैलास नगर  िनयर आय समाज शाळा ,शगुन चौक , पपरी 8956015358
236 105218190000425 संिगता आिशष बाफना िशतलबाग, नािशक-पुना रोड, भोसरी पुणे ३९. 9175629999
237 100118190001149 करण िभमा कांबळे जल शु ीकरन क ा जवळ ,रमाबाई नगर , लक रोड ,प ा 

शेड , पपरी
9049889883

238 100618190001579 ऋिषका संतोष इंदलकर २/८ बी ,र टन कोलनी ,से नं २७ अ , ािधकरण ,िनगडी 7385081160
239 105218190000426 िवलोक आिशष बाफना िशतलबाग, नािशक-पुना रोड, भोसरी पुणे ३९. 9175629999
240 100618190001576 रघुनाथ कृ णा पाटील १२/७ ,गंगानगर , ािधकरण से नं २८ ,काळभोर सभागृह 

,िनगडी
7410512463

241 105218190000428 नारायण आनंदा पाटील स यनारायण हौ.सो.िस े र शाळेजवळ, दघीरोड,भोसरी 
पुणे ३९.

9011987682
242 100618190001572 पराग मंगेश दळवी काळभैरवनाथ हौ सो ,अ/२ से २६ , लॉट ७ ,िनगडी 8793469989
243 100618190001480 सुि या अशोक गायकवाड लोट नं ५६० , से नं २५ , सधू नगर ,िनगडी 9970328182
244 100618190001430 सुदाम शेषराव कदम से २८ , लॉट नं १२ ,संभाजी चौक जवळ ,िनगडी 

ािधकरण
9850798014

245 105218190000409 ीकांत वसंत कदम ५९८,आदशनगर, दघीरोड पापाशेठ दुकान,गवळीनगर, 
भोसरी पुणे ३९.

9850696113
246 100618190001444 अंबादास भगवान इंगळे म नं १ ,गु देव नगर ,ऋिषकेश िमनी माकट , काश 

कंुभार चाळ ,आकुड
9673032746

247 100618190001427 दािमनी सं दप भोसले ल नं २११ ,से नं २८ , ािधकरण िनगडी ,संजय काळे 
डांगण जवळ

9922916022
248 100618190001413 िशवदास कसनराव हांडे गु कृपा हौ सो , ल नं १३ ,एच िब डग ,एस एन बी िप 

,शाळेजवळ ,मोरवाडी , पपरी
9922814745

249 100618190001429 रा ल शेषराव कुलकण सुखवानी लाझा ,सी वग , ल नं २४ ,आकुड 9881241768
250 100118190001216 िवजय परभत लांडे आय ३०२ , न टाऊन ,लोकमा य हॉि पटल जवळ 

, चचवड
9422325438

251 100718190000013 युवराज आगनू कांबळे िस टेक हौ सो , ल नं ४ ,िज लॉक,थरमकस चौक 
,संभाजी नगर , चचवड

9922414631
252 100118190001065 मुरलीधर िभमाजी मेमाणे के भात कॉलनी ,स.नं २९४ ,हौ.नं ३१० ,केशव नगर 

, चचवड
8379016664

253 100618190001441 मोहनलाल ताराचंद जैन बी-३ , ल नं ३ ,परमार कॉ ले स ,श  भ  ,िनगडी 8806316681
254 100618190001748 रमेश गजानन बापट मोरया हौ. सोसा. सुय दय कॉ पले स, फेज-2 

काळभोरनगर चचवड
9130393113

255 101218190000130 अमोल  रावसाहेब ओहोळ मोहन ो हीजन टोअस, आनंद नगर चचवड 9665922400
256 103218190000508 सुनील िभकन जाधव ास हॉ सो ५०/८ कमवीर भाऊराव पाठील शाळे 

समोर पपरी
8766779821

257 100618190001417 चधू मा ती ब े से टर नं २७ लॉट नं १९३ भेळ चौक जवळ ािधकरण 
िनगडी

9730624721
258 103318190002363 सोपान नामदेव आ हाट मु. पो. मोशी, नागे रनगर कॉलनी . ३., ता. हवेली, 

िज. पुणे ४१२१०५
9822828840

259 104318190000128 कसन भाऊ ब बले च पाणी रोड राधाकृ ण नगर भोसरी 9552999171
260 104318190000250 नेहा बाळू फुगे िव ल कािमनी मं दर मागे भोसरी 9960369110



261 100318190000278 सागर िह मतराव साळंुखे िशव ताप हौ सो ग ली नं १ पवार नगर जुनी सांगवी 9765394010
262 100318190000276 बसुराज िशवाजी जाधव SR.NO 71/1/2,B5 KRISHNA NAGAR,NEW 

SANGAVI
9850907884

263 101518190000348 सिवता राजं  गोसावी चंदन लोखंडे चाळ अनंत नगर साई मं दर जवळ पपळे 
गुरव

9850602615
264 101518190000339 संकेत िम लद जगताप सव नं ६६/२ संत तुकाराम नगर नवी सांगवी 9850602615
265 100318190000288 राजदीप िवकास जाधव साई लो पाक डी िब लो नं ६०४ ाने र पाक ले नं ४ 

पपळे गुरव
9890040753

266 100318190000284 िवशाल आनंदराव पडवळ काळभैरव िनवास घर नं ५००/१५ पटतील ग ली जुनी 
सांगवी

9423010868
267 101518190000340 उषा गोरखनाथ जगताप ली बोरे िनवास िशवाजी चौक पपळे गुरव 9527820028
268 101518190000354 आ द य सदािशव िशवणेकर स नं २५/५/१ नावेचा र ता तुळजाभवानी  पपळे गुरव 7057119735
269 106718190000048 मधुकर महादेव वाडकर मािनक दादा गायकवाड चाळ दापोडी 9822380126
270 101518190000412 शंकर जग ाथ झंडा सुदशन नगर सव नं ८१ ग ली नं ३ पपळे गुरव 9156594826
271 104318190000054 िनलेश काश िवधाते ६३/३/४/१ गजानन महादेव महाराज मं दर पपळे गुरव 8007213973
272 100318190000295 अिवनाश सुरेश कलगंुडे मेन रोड गंगा नगर जुनी सांगवी 9970588358
273 100318190000299 िसमा करण उ ेकर सव नं ७/१ ा िनवास शदे नगर सांगवी 8149538024
274 106718190000055 अ दनाथ ावण कांबळे गणपत जाधव चाळ जयभीम नगर दापोडी 9822506627
275 106718190000067 ेरणा चं कांत गायकवाड सव नं ७०/५ वाड नं ३ जयभीम नगर दापोडी 9371118915
276 101518190000338 िवजयकुमार महादेव गुरव िब ६ सुवण पाक पपळे गुरव 9049696362
277 101518190000351 तानाजी पंढरीनाथ िनवगंुडे सुदशन नगर ग ली नं ३ पपळे गुरव 8855006624
278 105618190000170 म सूरलाल मोह मद 

मिनयार
सव नं १०२ दो ती बेकारी जवळ िव लनगर नेह  नगर 

पपरी पुणे १७
7385861687

279 101518190000335 महेश राचं  कंुभार सव नं २०/१ भालेकर नगर पपळे गुरव 9011947536
280 103118190000375 कशोर अ ण पातकर िब डग .५८ ल नं ९ भा या ोय को ऑप हौ सग 

सोसा मासुळकर कॉलनी पपरी १८
9823575050

281 101218190000197 िनमला बबन हेगडे ी को.हौ सग सोसा ए २४ ल नं १०३ पाई न रोड 
िचखली घरकुल

7447674041
282 100318190000285 मह  आनंदराव पडवळ काळभैरव िनवास साई मं दर जवळ जुनी सांगवी 9850239065
283 101518190000349 िवजय सुधाकर कंुटे भालेकर नगर पपळे गुरव 7385887666
284 101218190000124 सोपान तुकाराम जाधव जाधव वाडी ग ली नं १३ पो ट िचखली  काळूबाई मं दर 

जवळ पुणे
9921046149

285 101218190000152 संजय कािशनाथ माळी साई दशन हौ सोसा बी ३ ल नं.१०६ घरकूल िचखली 
पाईन रोड  जवळ पुणे

9423204168
286 100118190001644 अफसर कादर भालदार सव न ११३ /१० कार का छ पती िशवाजी चौक जवळ 

वा हेकरवाडी चचवड
9657860061

287 105618190000149 अशोक मि छ  शदे २०८/१४३५४ संत तुकाराम नगर वाय.सी.एम  हॉि पटल 
जवळ पपरी १८

9767201898
288 100118190001685 िनितन रमेश वाणी ल नं ३ अिमत भूषण अपाटमट िशवाजी नगर चचवड 9922912273
289 101518190000446 दीप महा  कोलते सव नं १२१ भ डवे व ती वा हेकरवाडी चचवडगाव 7709486682
290 100118190001222 शफ अहमद िमरासाब 

दफेदार
ल नं ८ सुमंगल को ऑ सो चचवड 9637545422

291 100118190001123 कािशनाथ गढगेपा मुलगे िबजली नगर यू इंि लश कूल से नं ६०/१ चचवड 8857969476
292 100118190001408 महावीर ीमंत कोळी ीमंत लोळी प  चाळ लक रोड चचवड गाव 8380957518
293 100118190001328 रिव नामदेव िभसे सुभाष साठे चाळ माते री दुकानाशेजारी चचवड 8408013997
294 100118190001312 वैभव हणमंत कुलकण िश परेखा अपाटमट लॉट नं १ चचवड 9552970164
295 100118190001316 द ा य महादू बोरकर िव ुराज मंगल कायालय समोर योितबा नगर काळेवाडी 8055170712
296 100118190001235 शंकराव कसनराव रावळे युगा ात हौ सो केशवनगर चचवड 9730005885
297 104518190000054 सोमा बबन भुजबळ च होली वाघे रवाडी नगरपािलका ऑ फस जवळ 

कोतवाल वाडी
9921292524

298 100118190001245 अनुराधा सागर घुबे ल नं १५ काकडे नगर इ िब भट चचवड 8421881348
299 101518190000468 अ य दगंबर िशरसाठ ी िशवासाई कॉ चचवडे नगर 8805876222
300 100518190000082 संदीप पांडुरंग माने वाळंूज चाळ िवकासा नगर कवळे 9860699304
301 103218190000371 अिवनाश ध डीबा शदे सब नं ७७/२ आझाद नगर कॉ नं १ काळेवाडी 7745083080
302 105618190000099 अि नी चं कांत धुमाळ दो ती बेकरी जवळ िव ल नगर नेह  नगर पपरी १८ 9326466293
303 103218190000092 ल मी ीपती नाग टळक िस ाथ नगर कवळे 9763607970
304 100518190000131 रसाळ राजू दगडू िवकास नगर  पडसे कॉ 9850440023
305 105918190000177 कुमुद परशुराम बसवा िब डग नं ८/०९/७ म नं ४ काळेवाडी 7768058338
306 103318190002863 पेश राज  देशमुख भोसरी आळंदी रोड ी संत गजानन महाराज नगर 

सूयवंशी चाळ म नं १० दघी पुणे ४११०१५
9823568950

307 101218190000102 शरद या याबा फलके प रवतन हौ.सोसा िब डग नं बी ५ ल नं १०३ घरकुल 
से नं १७/१९ िचखली  ािधकरण

9270434601
308 102618190000030 साहेबराव हनुमंत 

गायकवाड
आंबेडकर नगर पी डी एम सी कवळे 8308245034

309 102618190000036 बाळू यशवंत तरस मराठी िव ालय मागे काताळे व ती कवळे 9689761080
310 100118190001396 भारत कंुडिलक गंुजाळ गंुजाळ वाडा पगे या तालीम जवळ चचवड गाव 9689652385
311 100518190000116 मा ती शंकर पवार िवकास नगर समथ कॉ दे रोड 9766479331
312 100118190001278 राजाराम ल मण जाधव मामुड  साई नगर 9922527456
313 101218190000111 अिनता अनंतराव देशमुख ी बालाजी हॉ सोसा सी-१० ल नं १०४ से नं १७ व 

१९ पाईन रोड घरकुल
9763495023



314 103318190003262 सुरज अंकुश धुमाळ ए-९,हनुमान कॉलनी, ता मा चौक भोसरी पुणे ३९ 8149313133
315 100118190001486 गीता रिव िभसे सुभाष साठे चाळ माते री चचवड गाव 8830930290
316 103318190002299 िवजयकुमार रंगनाथ राऊत ल नं ३ ,इं थात िब डग ई ३५ से नं ३ इं ायणीनगर  

भोसरी
9552540993

317 103318190003555 गणेश ल मण शदे सव नं ३७/२ ी वामी समथ चचवडे नगर 8888599994
318 100518190000169 वंदना संतोष भ डवे पाथ ि हला ७७/६ संतोष भ डवे नगर रावेत 9765820500
319 105218190000609 संतोष ल मण वायकर राधानगरी हौ.सो.सी ए २ म नं १ दघी रोड भोसरी 

पुणे ३९
8605270572

320 100518190000154 योती मनोज भादड िवकास नगर गणपती मं दर िवकास नगर कवळे 8379923568
321 104518190000058 रोिहदास पांडुरंग कोतवाल CHARHOLI BR. KOTWALWADI ALANDI 

RURAL PUNE 412105
9763675184

322 100118190001487 पांडुरंग कसन भालेकर िशवसाई कॉ शदे चाळ चचवडे नगर 8888344064
323 100118190001299 युसुफ सलीम शेख जय गणेश कॉ चचवडे नगर 9822746377
324 100118190001497 राणी भा कर काळभोर दवारका अपाटमट नं १ पगेची तालीम चचवड 9011677489
325 100118190001504 खुशबू देव  अडूरकर ल नं याच ३०२ स नं २९२ ४/५/६ केशव नगर चचवड 8888961401
326 104518190000053 काश कच  गवई VITTHAL MANDIR PARISAR, 

CHOVISAWADI, CHARHOLI BR. 
7350039149

327 104918190000044 सुरेश िसताराम तांबट सायली कॉ सव नं १२२/५ चचवड 9922994947
328 100118190001431 चं कांत बाळू च हाण तालेरा नगर चचवड 9096128055
329 103218190000359 मंगल पोपट मुंगसे संती कॉ िवजय नगर काळेवाडी 8625876735
330 100118190001602 िषकेश अशोक पाटील ४/५७ कमल हौ सो चचवड गाव 9850738276
331 104518190000033 राजू बबन पवार खोले र आळी, च होली बु ुक तालुका. हवेली.िज हा. पुणे 9545343400
332 100118190001604 मेघा र व  ितवारी गावडे भोईर आळी केशव नगर चचवड 7385233838
333 100118190001558 ब सी बंडू घोरपडे उ ोग नगर दळवी नगर चचवड 9657659335
334 100118190001482 िनवृ ी ीपती कंुभार पवार हाउस चौक मोरया चचवड 9370305196
335 105918190000175 जय ी िशवकुमार 

राजगोपाल
िब डग नं ८/९/१ म नं ४ नाढे नगर काळेवाडी 7768058338

336 104518190000076 मंदाबाई महादेव माटे च होली रोड, हनुमान मं दराजवळ,बुडव ती आळंदी पो ट 
पुणे

7028237272
337 100118190001423 ितक राजेश चंुबळकर सं नं २४/३ डी जय गणेश कॉ चचवडे नगर 9168837775
338 105918190000180 जग ाथ ह रभाऊ गोसावी ५३२/१ योितबा नगर संत ाने र काळेवाडी 9850227074
339 103218190000476 सगर महादेव मनोहर सव नं ३३/२ गजानन नगर घर नं १५ काळेवाडी 9975112901
340 104518190000051 मनीषा सुभाष काळजे मु.पो.च होली बु ुक काळजेवाडी रोड, गणपती 

मं दराशेजारी म न१ं१/४ तालुका.हवेली,िज हा.पुणे
9623716821

341 100118190001560 बळीराम तुकाराम महापुरे
ाने र कॉ सव नं ७७/२/२ म नं ४८२/५ योितबा 

नगर काळेवाडी
9767976876

342 104518190000050 संजय बबन माटे मु.पो.च होली बु ुक,माटेव ती, तालुका. हवेली, िज हा. 
पुणे.

8806696667
343 100118190001561 सधू बळीराम महापुरे ाने र कॉ सव नं ७७/२/२ म नं ४८२/२ योितबा 

नगर काळेवाडी
9767976876

344 104518190000034 चं कांत बाबुराव पठारे पठारेमळा, च होली बु ुक, तालुका. हवेली, िज हा. पुणे. 9763675183
345 104518190000062 अिनल महादू पठारे पठारेमळा भैरवनाथ मं दराजवळ,च होली बु ुक, तालुका. 

हवेली, िज हा. पुणे
9545902742

346 104518190000077 बाळकृ ण रावबा लडकत बुडव ती, माळीपेठा,हनुमान मं दराजवळ, च होली बु ुक, 
तालुका. हवेली, िज हा.पुणे ४१२१०५

9673424619
347 102618190000041 आिशतोष श ुघन सग नवरंग सो मामुड 9689121801
348 102618190000040 भागव ि तम सग रावत द  नगर जून वने िवटभ ी जवळ कवळे 9527349657
349 104918190000048 अिनल यादवराव गायकवाड १३२/२ धमराज नगर वा हेकरवाडी चचवड 9173854937
350 103318190002327 ऋिषकेश अिनल कलापुरे गंगुबाई िनवास १५९ अ खराळवाडी  पपरी १८ 8805345456
351 103318190002328 आनंद शंकर तुपे बबन कालापुरे चाळ गंगा कॉ ले स खराळवाडी पपरी 

१८
9960924759

352 100518190000137 ाने र छगन गायकवाड िस ाथ नगर कवळे 9028379530
353 100518190000130 रमेश वामन कोळी साई नगर मामुड 9657669443
354 100118190001437 राम पांडुरंग साळंुखे ीती सगर िनवास दळवी नगर सव नं १६४ चचवड 8805473200
355 105918190000187 सना सािजद शेख िवजय नगर साई कॉ काळेवाडी 8766505719
356 105618190000145 चं शेखर क डाजी रसाळ ल मी िनवास पो ट ऑ फस जवळ ीजी कॉ ले स मागे 

नेह  नगर पपरी १८
8149157172

357 100118190001598 सुभाष िनवृ ी िभसे सं नं ४० बळवंत कॉ वा हेकरवाडी चचवडे नगर 9960461031
358 103318190002398 संजय ह रभाऊ जाधव मु.पो.च होली,ताजणेमळा,पठारेव ती, तालुका.हवेली. 

िज हा.पुणे. ४१२१०५
9146632229

359 100218190000047 सुजाता सदािशव 
आवळणकर

वा तू उ ोग कॉलनी पपरी १८ ल नं ४ 9960277424
360 100118190001635 राज ी राजेश पाठारे चंदन िनवास मािनक कॉ चचवड 9975977592
361 103318190002300 धनंजय ल मण गाजरे ल नं ६,१ ला मजला नेह  नगर पपरी भोसले आकड 9096161619
362 100118190001509 िवनायक िव नाथ दुशफे शडा अपाटमट ल नं ३ ीधर नगर चचवड 9764045118
363 103318190002301 बाळासाहेब दगडू लोखंडे ११/३० अपाटमट िव ल नगर नेह नगर पपरी १८ 9881670471
364 103318190003130 रझवाना मु टर ढोणे बालाजी नगर पवार हौ फो जग कंपनी जे लॉक ३२४  

भोसरी २६
9657879671

365 100118190001405 संजय भालचं  कुलकण चं भागा कॉ दशनी हॉ मागे तानाजी नगर चचवड 9763203464



366 100518190000122 ल मीबाई रामभाऊ मदने तरस व ती भारतर  हॉ सो कवळे 9527605996
367 104518190000040 जय शग शंकर तापक र मु.पो. चोिवसावाडी, च होली बु ुक, िव ल मं दरामागे, 

पुणे=आळंदी रोड, ता.हवेली, िज. पुणे. ४१२१०५
9763256543

368 100518190000099 काश बबन वाजे समथ कॉ िवकास नगर कवळे 9881046680
369 100618190001787 बाजीराव शंकर भोर से टर नं १७/१९ िनमल  हौ सोसा िब डग नंबर बी -२५ 

म नं १०२ िचखली ६२
9766057909

370 103318190002845 प पू िव णू खरात गांधी नगर ,लोखंडे कामगार भवन या मागे  नेह नगर 
रोड पपरी १८

9545708777
371 100518190000096 दशरथ बाबुराव पपळे तरस व ती द मं दर शेजारी िवकासनगर कवळे 8788815384
372 103318190002906 वामनराव शंकर 

धमािधकारी
नेह नगर पपरी धमािधकारी िधकारी चाळ 9260237497

373 100518190000088 निलनी सुरेश भगत आझाद नगर दे रोड बािलका आ म या मागे मामुड 9922252542
374 103318190002904 मह  जग ाथ बारट े गणेश कॉलनी खराळवाडी पपरी भागवत गीता मं दर 

जवळ
8805672026

375 100618190002030 कांचन धनंजय नाक ल उ वेला हौ.सो.िब.५, म नं.९, आझाद चौक, सरकारी 
दवाखा यासमोर, से.२२, िनगडी पुणे ४११०४४

9225591989
376 103318190002587 राजेश रामभाऊ शदे घरकुल इ छापूत  कोहौ सोसा ए ३० ल नं १०१  

बालाजीनगर िचखली
9271427982

377 100618190001979 महादेव मोहन सूयवंशी म नं.जे७/५, प. च.म.न.पा. शाळेमागे, 
बौ नगर,सेनं.२२, आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे 

9921655755
378 105918190000179 शांत िवजय गाडे H NO 899 AJINKYA COLANY KALEWDI 9030415506
379 105918190000097 मिनषा दादाभाऊ टकले सव नं ७५/५ योितबा नगर सहकार कॉ काळेवाडी 8554920209
380 100618190002049 यशवंत तुळशीराम कांबळे ेरणा हौ.सो. िब.नं.११, म नं २, आझाद चौकाजवळ, 

िनगडी पुणे ४११०४४
9527510681

381 100118190001227 सुयश िव ल च हाण ी मोरया गोसावी राज पाक केशव नगर चचवड गाव 9767948505
382 105918190000166 िमलन संजीव नाईक साई ि तम ल नं १५ कळेवाडी 9890001959
383 102618190000026 राज  ानोबा विहले ओम िब डग नं िब लॉट नं १०५ कवळे 9822832114
384 100618190001786 दादाभाऊ बबन दवे बजाज टे पोमागे, अजंठानगर, चचवड पुणे ४११०१९ 9623714796
385 103318190003111 कार ीकांत वा गडे अजमेर कॉ ले स यु बी /३/२ ल नं १०४ पपरी 8380084103
386 100518190000091 उ म अंबादास हगे िस ाथनगर मामुड  कवळे 9764911165
387 100618190002046 दपक ह र ं  पाचपुते अंिबका िनवास, ३/३, अमराई ल मीनगर, िनगडी पुणे 

४११०४४
9272483398

388 103318190002351 आ पाली साहेबराव 
गायकवाड

गांधीनगर पपरी 7719046944
389 105918190000132 देव  ल मण आवटे ५९/७ ,पुरंदर कॉलनी,रहाटणी , ीनगर ,पुणे 9890314678
390 105918190000184 सं या राम कसन वढणे साईराम कॉ योितबा नगर काळेवाडी 9763852360
391 103218190000344 सुरेश पंिडतराव देसले वाघेरे कोलनी कर २ ,स दय गणेश मं दर जवळ , पपरी 

गाव
9657035879

392 105918190000178 योती ीकांत ध गडी S NO 292/294 DARSHAN NAGARI 
KALEWADI CHINCHWAD

8698496907
393 100618190001889 अिजत शंकर शगारे गु द  हौ. सो. लॉट नं.१५४, ि वेणीनगर, तळवडे, 

ता.हवेली, िज. पुणे
9822853578

394 105918190000134 सरफराज सिमउ ला शेख ३३/१/२ ,गजानन नगर ,रहाटणी फाटा ,जीवन योती 
हॉि पटल जवळ ,काळेवाडी ,रहाटणी

9689118025
395 100518190000148 मंथन सुधाकर अडसूळ २/७८५ समथ कॉ िवकास नगर कवळे 9822624060
396 103218190000322 सदािशव रामचं  घोडके महा मा फुले  हौ सो ,बी नं फ/२६ ,िडल स चौक जवळ 

,िम लद नगर , पपरी
9850696636

397 100618190002047 िवकास चं कांत धो े िब.नं. B२, म नं.९, आ पाली हौ. सो. आंबेडकर 
वसाहत िनगडी पुणे ४११०४४

9834595936
398 100518190000151 रे मा मोह मद अ सारी हैपी होम नेटके रोड िवकास नगर कवळे 7719041687
399 103218190000324 कुमोद एकनाथ पाटील िशवालय हौ सो ,पल नं ७ ,पॉवर हाउस जवळ , िमक 

नगर , पपरी गाव
9049451535

400 100518190000160 दवमनी शंकर नागुराम लॉट नं १९ साईनाथ नगर दे  रोड कवळे 9604777949
401 101218190000157 ता या संपत महापुरे िनसग हौ सोसा बी नं सी २८ म नं १०३ से नं १७/१९ 

घरकुल पाई न रोड िचखली
9822295003

402 104918190000047 िवशाखा यशवंत पाटील सं नं १२७ व नगरी ल मीनारायण बंगला चचवड 9503980503
403 101218190000099 सुरेश सुपडू पवार से.नं १७/१९ जय महारा  हौ सोसा बी नं डी ३२ म नं 

१०१ िचखली
8857079489

404 101518190000343 इरफान शौकत इनामदार बी.नं सी ,फल नं ती ५ ,कामगार नगर , पपरी 9860541997
405 104518190000037 राज ी सोपान पडवळ से.नं. २२, िब. नं.१२, म नं.५, िनगडी पुणे ४११०४४ 7350822795
406 100118190001360 कांचनगंगा बाळासाहेब 

िनगडे
ीमुरी हौ कॉ िब नं ए २/२७ चचवड 9545922695

407 103218190000347 नरेश चेलाराम नागरानी पी ड लू द ३०/१ ,३०/२/ सी सागर टील जवळ , पपरी 9923670067
408 100118190001411 शारदा एकनाथ पोहेकर सव नं १३४ गु ार रोड वा हेकरवाडी चचवड 9689018417
409 100518190000158 कोमल रमेश जाधव ी साई गणेश अपाटमट िवकास नगर कवळ 9767588143
410 105918190000255 संजय ह र ं  गायकवाड स.नं ६१/२/२ ,सी िनवास ,िस ीिवनायक कोलनी 

, ीनगर रहाटणी
9890255959

411 100518190000167 राजाभाऊ भगवानराव 
सवाई

राधा िनवास िवकास नगर कवळे 7775862354
412 103318190002592 िभमराव नारायण साळंुखे व नगरी, हौ.सो.िब.नं.ए/४, म नं.१०२, पाईन रोड, 

घरकुलजवळ, से. नं.१७/१९, ािधकरण, िचखली-६२
9922145084

413 106118190000023 बाळु िभमराव घुगे एच ५५६/६ ,बेलठीका नगर ,पवार नगर ,थेरगाव 9767198574
414 103218190000337 बेबी पांडुरंग टगरे यशोदा िनवास , हा ही आली ,वाघेरे कोलनी नं ३ ,वाघेरे 

वाडा , पपरी गाव
9767080276

415 106118190000021 अजय आनंदा गायकवाड स.नं १४/१६ ,बेलठीका नगर ,घर नं ६६६/२/१ ,गणेश 
कॉलनी१६ नं बस टोप,थेरगाव

8605071560
416 100618190002024 रावसाहेब कारभारी 

गायकवाड
ेरणा हौ. सो. िब.नं.११, म नं.९, से. नं. २२, अंकुश 

चौक, िनगडी - ४४
9604311393

417 103318190003526 रिव छागण खळगे नवजीवन सोसा िब डग नं ३ म नं ७०७ नेह नगर 
िव ल नगर  पपरी

9011591790
418 103218190000442 तुकाराम आ माराम कुदळे नव महारा  शाळे जवळ , पपरी गाव 9552626595



419 100118190001359 िनिखल दिलप चौधरी धनगर बाबा मं दर ,स.नं ५/२ ,समता हौ सो ,नखाते नगर 
,थेरगाव

9970403841
420 103318190003054 शुभम सुरेश जाखेटे रेणुका हे रटेज ए िब डग ल नं 4 खराळवाडी पपरी १८ 7507185862
421 103318190002705 सदू उमाकांत चदे सुखकता हौ सोसा ए ३९ ल नं १०४ से नं १७/१९ 

िचखली
9850686055

422 106218190000076 कालीपद िनरपद सरकार स गु  कोलनी ,बापूजी बुवा नगर ,कैलास नगर ,थेरगाव 9021354648
423 103318190002710 ऋ वीज वीण शे ी एल /बी/२ फलट  ३०३ अि न सोसा मासुळकर कॉलनी 

पपरी १८
9730260398

424 100618190002059 सुिनल भाकर सूयवंशी आंबेडकर वसाहत, िब. नं. ड य/ू५ए, म नं.१९, 
िमकनगर िनगडी पुणे ४११०४४

9763561649
425 100118190001614 वंदना द ू िबटे िहरामण चाळ,पदमजी पेपर िमल शेजारी ,बारणे 

िव ालय शेजारी ,थेरगाव
9762903623

426 103318190002489 अजुन एकनाथ अडसूळ गांधी नगर खराळवाडी पपरी १८ 8390056385
427 103218190000341 अ पासाहेब िवरभ  ह रके स.नं ३२/४ अ ,एम एस जते ,अशोक सो ,थेरगाव 7507860889
428 103318190003250 िचरायु संजीव फुलसुंदर रेणुका हे रटेज सी िब डग ल नं २४ खराळवाडी पपरी 

१८
9767755194

429 100618190002058 इशरत मह मद शेख W/8B, ROOM NO.9, AZAD CHOUK, NEAR 
PCMC HOSPITAL,NIGDI PUNE 411044

8805663178
430 101218190000115 शरण पा आ पाशा ह े घरकुल पाइन रोड एकता हौ सोसा ल नं १०१ सी ३४ 

िचखली
7507075811

431 106118190000035 इसाक इकबाल मिणयार स.नं १२ ,घर नं ३१ ,पवार नगर ,पवना बँक समोर 
,थेरगाव

9421014840
432 106118190000024 करण सुर  शहाणे गुजर नगर ,मातो ी कॉलनी,थेरगाव 9657843242
433 106118190000026 संजू िसताराम मातेरे माउली िनवास ,गुजर नगर थेरगाव 9767144552
434 103218190000350 शुभम हणुमंत सुतार ी वामी समथ पलेस ,कुडले कोलनी नं ४ , पपरी गाव 9545731771
435 104318190000228 िवजय िभकाजी सुयवंशी ओम साई ई ३२/७ ओम नगरी से नं १ इं ायणी नगर 

भोसरी
9922841826

436 103218190000348 सुनंदा ह रभाऊ पोखरकर ल नं ५ ,नाणेकर कॉ ले स , पपरी गाव 9673129518
437 104318190000110 राजाराम सहादू भोसले िब डग नं ४२ ल नं ४ इं ायणी नगर SVअमी समथ 

शाळे जवळ  भोसरी
9822489104

438 100618190002035 सिचन जनाधन वाघमारे म नं. जे ६/१९, बौ नगर, मनपा शाळेजवळ, िनगडी 
पुणे ४११०४४

9284845790
439 103218190000536 अंजू मुकेश िनकाळजे बौ नगर ,बी नं म नं ५० ,िगजू बाबा मं दर समोर 

, पपरी
9130163946

440 103218190000530 सुरेश मु कदा जोगदंड ल नं १०२ ,बी नं ए/१० ,संतोष हौ सो ,िम लद नगर 
, पपरी

9822557474
441 100618190000103 सिवता ल मण शदे लॉट नं. १५०, से. नं. १९, कोयनानगर, िचखली रोड, 

िव हता मं दराजवळ चचवड पुणे
8805020510

442 104318190000218 ीधर आ पाराव बाबर से नं १ ल नं जी ४४/३ बी रायगड पाक इं ायणी नगर 
भोसरी

9604787218
443 104318190000216 अमीन अ दुल रजाक क ूर गणेश मं दर जवळ इं ायणी नगर िब डग नं ६०/३ 

भोसरी
7775982329

444 106118190000038 सं दप गुलाबराव मानकर स.नं १२/४ , ि मणी िनवास ,पवार नगर ,थेरगाव 9960246405
445 103218190000504 िवण िवलास िशक घर नं बी नं ३०६ , व  संकुल ,स नं ४४ बी ,रहाटणी 

गाव ,िशवाजी चौक
9975450519

446 106118190000042 तानाजी सोपान वाघमारे स.नं १५/१ ,लोकमा य कोलनी ,गणेश नगर ,संगे चौक 
,थेरगाव

9890972652
447 100618190002037 द ा ानोबा िशखरे िब. नं. १४, म नं. ११०, राजहंस हौ. सो. िनगडी पुणे 

४११०४४
9767738542

448 106118190000034 सुनंदा इं िजत वारे ल मण नगर ,िभवा गुजर चाल ,ग हाणे हॉि पटल जवळ 
,थेरगाव

9881126090
449 106118190000036 यशोदा नवनाथ गोरवे नवनाथ गुजर चाल , म नं १९ ,डांगे चौक ,थेरगाव 9922990032
450 104318190000158 हेमंत सुरेश पाटील से नं २ ल नं २६० बी इं ायणी नगर भोसरी 9850410006
451 103218190000535 मुकेश सजराव िनकाळजे बौ नगर ,बी नं १० , म नं ५० ,िगजू बाबा मं दर समोर 

, पपरी
7719801358

452 100618190000106 कावेरी भारत पाटील िशवकृपा हौ. सो. साने कॉलनी, मोरेव ती, झडा चौक, 
िचखली

8698635652
453 105918190000192 पांडुरंग भानुदास गंुजाळ गु द  नगर पपरी टेशन जवळ खराळवाडी 9371055394
454 100118190001383 गौतम सटवा सोनट े कदम चाळ गांधीनगर िव कमा वक शॉप जवळ पपरी 8552066731
455 104318190000199 अिनता दलीप देशमुख गणेश मं दर समोर सव नं २३ हनुमान नगर  भोसरी भगत 

व ती  भोसरी
9850634076

456 106218190000068 सुरेश रामचं  इंगोले मंगल नगर ,वाकड रोड ,थेरगाव 9850389162
457 104318190000186 अिनता अशोक भोर ल मी कॉ ले स  बी /४ बी वग से नं ७ ल नं ८४ 

इं ायणी नगर भोसरी
9371222983

458 100618190001967 काश दादाभाऊ काळे तथागत हौ. सो. म नं. ३, अंकुश चौक , से. नं. २२, 
िनगडी पुणे ४११०४४

9552633385
459 104318190000207 सुर  िव ल इ े आळंदी रोड स ा ी पाक  गणेशनगर कमान शेजारी 

भोसरी ३९
9423248660

460 105918190000231 कसन दुगा पा पवार शा ी नगर , ीकृ ण कोलनी ,रहाटणी 9623895412
461 104318190000188 संघिम ा बाळासाहेब घुले ह-१/५१/१३ से नं १ कमयोग  हौ सोसा पाटील न सग 

होमा या मागे इं ायणीनगर भोसरी
9689246728

462 104318190000182 अशोक गो वद भोर ल मी कॉ ले स बी/४ से नं ७ ल ८४ इं ायणी नगर 
टळक रेिसडे सी  जवळ भोसरी

9922685986
463 103218190000537 अ णकुमार तारामोहन 

मुखज
लोट नं २६७ ,फल नं ३ ,शारदा अपाटमट. लक रोड 

, पपरी
7507732412

464 100518190000172 सुभाष िभवा शेरखाने बालाजी नगर पवार हौस जवळ टे को रोड भोसरी 9527630876
465 100118190001179 जयराज िहरालाल तेलगु कैलास टे पल जवळ ,कैलास नगर ,थेरगाव 9763154841
466 103218190000331 अलकनंदा युवराज मुंदडा वाघेरे रेिसडे सी बी वग ,फल नं १०१ , पपरी गाव 7875093871
467 105618190000118 योगेश अशोक मोरे सदिनक  ६०४ सहावा मजला इमारत  ए ७ िनवारा 

हौ सोसा नेह नगर पपरी
8237664092

468 105618190000132 अिनल सुंदरलाल जैन लेट नं १ बी वग  िशव कॉनर नेह नगर पपरी 9922685561
469 100118190001130 ई र िपतांबर कलबुग स.नं ४०/४ ,महारा  कोलनी ,गुजर नगर ,थेरगाव 8793899036
470 105618190000161 रिव  बबन काकडे व  नगरी हौ सोसा साताव मजला म नं ७०५ िव ल 

नगर नेह नगर पपरी
9028618623

471 104318190000180 चांगदेव दादाभाऊ शदे सव नं २३ हनुमान नगर भगत व ती भोसरी 8308788600



472 100118190001605 सुिनता देवराम शदे िस ाथ िनवास ,बेलठीका नगर ,थेरगाव 9011688725
473 106218190000062 रा ल मोहन गुजर १५/४ ,संतोष नगर ,पा या या टाक  जवळ ,थेरगाव 9561623549
474 104318190000167 गणेश शंकर बदाले यशवंत राव च हाण गुलाब पु षा उ ान समोर सी ६० 

गवळी  नगर टे को रोड भोसरी
9922476947

475 105618190000135 साद मोद ता हणकर भोसले रेिसडे सी ,३ रा मजला ,नेह  नगर , पपरी 8805724326
476 100618190001982 शांता िव ल मुह िब. नं. ११, ेरणा हौ. सो. म नं. १२, से. नं. २२, अंकुश 

चौक, िनगडी पुणे ४११०४४
9527866995

477 103218190000423 योगेश ह रपंत जोशी िमक नगर ,बालमन चाळ, पपरी गाव 7058602417
478 100618190001983 आनंद हाद गोतपागर अ णाभाऊ साठेनगर, बौ  िवहार रोड, िनगडी नाका, 

िनगडी पुणे ४११०४४
7263969645

479 104318190000095 राजेश पांडुरंग गु अितशिनवास  च हाण िब डग जाधववाडी िचखली 8237979918
480 100618190001984 शारदा मा ती चचे आशीवाद हौ.सो.िब नं. ए-२१, म नं.१३,से नं.२२, 

िनगडी पुणे ४११०४४
7721938168

481 103218190000420 धन ी अजय पाठे सुखवानी ए ले ह ,वाघेरे कॉलनी नं ४ , ी गाव 8999583252
482 100618190001985 मा ती रामभाऊ चचे आशीवाद हौ.सो. िब नं. २१ए, म नं १३, से.नं.२२, 

िनगडी पुणे ४११०४४
9921585762

483 104318190000082 मुरली वामनराव नाडगौडा मानस अपाटमट सम १६ ल नं ४ लॉट नं ३६ राजे 
िशवाजी नगर िचखली

9226192457
484 103218190000401 संगीता पिहलाजराय 

मंगवानी
ऑप एम यु सी सी कॉलेज समोर , पपरी 7350108013

485 100118190001318 अझीज कैयुम शेख सो २२/४ ,आनंद वन सो ,थेरगाव 8149661770
486 103318190002526 मंजुळा जु र साबळे समता हौ.सो. ए-६, म नं.११०, अजंठानगर, 

चचवड,पुणे ४११०१९
8805176910

487 100118190001317 नुसरत अझीज शेख सो २२/४ ,आनंद वन सो ,थेरगाव 8149661770
488 104318190000209 उ वला रमेशकुमार ख ी नंदा िशवराम भामरे िशव मुत  ल नं ३३२ समथ 

कॉलनी इं ायणी नगर भोसरी
9272171244

489 106118190000055 तुकाराम नामदेव वायदंडे ीकृ ण कोलनी ,पडवळ नगर ,थेरगाव 7709284509
490 104318190000160 सा रका जगदीश भुतडा गु कृपा से नं १ ल नं ३०१ महारा ्  कॉलनी इं ायणी 

नगर  भोसरी
9403979491

491 104318190000197 मोद नामदेव पाटील गणेश िवहार फेज २ ल नं २ लॉट नं सी २७ से  १ 
इं ायणी नगर भोसरी

8007020445
492 104318190000270 बंकट रघुनाथ म के सव नं १९३ िशव शंकर कॉलनी च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी
9975050121

493 100118190001626 वंदना सुरेश गायकवाड लेन नं ४ ,बस टोप मागे ,द  नगर थेरगाव 8999816146
494 103218190000417 सुिनता शिशकांत साठे सुषमा हौ सो ,िशव द  नगर , पपरी गाव 8149999537
495 104318190000215 वसंत बळीराम बंड चच लाइन रोड स गु  नगर भोसरी ३९ 9270019073
496 100618190001977 अमर मदन द ा लॉट नं. २५, से.-८३/२, साईनाथनगर िनगडी पुणे 

४११०४४
9552768196

497 103218190000452 मोद िव ासराव थोरात वामी समथ पलेस,नव महारा  िव ालय समोर , पपरी 9130310960
498 100118190001303 िनतीन िवनायक टे बे ५७७/,पु याई िनवास ,सुखद कोलनी ,पे ोल पंप समोर 

,ताथवडे , चचवड
7030627756

499 100118190001292 सरीता मनोहर वाघमारे द नगर ,मोरया मंगल काया जवळ ,थेरगाव 9881589697
500 101218190000098 अिजत गोपीनाथ द े ीराम िनवास, द  हौ. सो. मोरेव ती, िचखली पुणे 

४११०६२
9922983029

501 104318190000139 िववेक चं कांत कांबळे शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी ३९ 9309939790
502 104318190000225 सुदरसनम संजीव नायडू इं ायणी नगर पुजा अपाटमट ल नं ६ से नं २ गु द  

चौक भोसरी
8237106869

503 103218190000455 मंगल तानाजी पवार संत रोिहदास हौ सो ,िम लद नगर , पपरी 7064873792
504 100618190001972 राखी रामदास गायकवाड संघिम ा हौ. सो. बी.नं.ए २२, म.नं.४, आंबेडकर 

वसाहत िनगडी पुणे ४११०४४
8888290626

505 100118190001300 अंबादास अंकुश तावडे स.नं ७/१/२ ,जय म हार नगर ,कोलनी नं ३ ,थेरगाव 9096886007
506 104318190000221 वाती उ म भोसले महारा  कॉलनी लॉट नं ३२३ से नं १ इं ायणी नगर 

भोसरी ३९
9158481728

507 103318190002607 श फक हसन शेख िहनािचकन भ डवे व ती रावेत 9881057642
508 103318190003121 शा राज  र माजी माने MIDC रोड शदे व ती रावेत 9922378885
509 100118190001601 िनळोबाराय मािणक भु 

माने
स.नं ११/२,घ नं १७२३ ,संत कृपा नवस ,पडवळ नगर 

,थेरगाव
9764592150

510 104318190000114 िवपीन रामसागर िव कमा िशव शंकर कॉलनी नं ३ च पाणी वसाहत रोड भोसरी ३९ 9545901114
511 100118190001625 सुरेश गोपाळ गायकवाड लेन नं ४ ,द  नगर ,थेरगाव 9623167222
512 104318190000201 सुिनता अशोक महाले पंचवटी िनवास सव नं १२४/२ गुहल मीकॉलनी स गु  

नगर भोसरी
9762362718

513 103218190000418 शकंुतला चं कांत जगदाळे शदे आळी,पवना िम  मंडल जवळ , पपरी गाव 9975079691
514 103218190000397 लता सतीश नायर रवी को ऑप हौ सो ,फेज २ , ल नं ११ , पपरी 9922682680
515 100118190001178 आ माराम उ म पुलावळे स गु  कृपा ,स.नं ५/१ , दुबर सो , पक  सुपर माकट 

समोर ,थेरगाव
9423560070

516 100618190001978 रामदास सानू धो े आंबेडकर वसाहत से.नं.२२, झेड-१३-बी, म नं.६, 
रा लनगर िनगडी पुणे ४११०४४

7447371204
517 104318190000157 सिचन उ मराव करांडे से नं २ िब डग नं ६९ /१+२ इं ायणी नगर भोसरी ३९ 9011654853
518 103218190000449 चं सग िभम सग राणा िडल स रोड, कैलाश नगर , पपरी 9765056887
519 104318190000161 मधुकर कसन भातखबर टे को रोड बालाजीनगर भोसरी पुणे 9130276478
520 101218190000104 मयूर सुरेश ग हाळे ी ओमसाई कॉलनी, साई मं दरामागे, हनुमान िजम रोड, 

मोरे व ती, िचखली पुणे ४११०१९
7276475122

521 104318190000151 राज  आनंद जाधव म नं २२ भुजबळ कॉ ले स जाधववाडी िचखली 9689733683
522 103218190000408 राजू कौरोमल मतानी एच बी ३०/४ ,स यनारायण मं दर जवळ , पपरी 9324252413
523 104318190000193 एकनाथ सहादू कािशद अबोली लॉट नं ३१८ से नं १ महारा  कॉलनी इं ायणी 

नगर भोसरी ३९
9767880948

524 100118190001377 िव नाथ रावसाहेब 
गायकवाड

एकता कोलनी ,गणेश नगर ,डांगे चौक ,थेरगाव 9422546097



525 105618190000163 सागर हनुमंत देवकर िव ल नगर नेह  नगर टाकळे ग ली पपरी 7745855662
526 101218190000105 शुभम भारत पाटील िशवकृपा हौ.सो.साने कॉलनी, मोरेव ती, झडा चौक, 

िचखली.
8698635652

527 103218190000404 संतोष िभवाजी कापसे ग हाणे आली , पपरी गाव 9763582688
528 104318190000203 सुनील चंदर गोगावले ल  दीप हौ सोसा फ१/२३ से नं ३ संत नगर चौक 

इं ायणी नगर भोसरी
9922419476

529 106118190000048 संगीता रघूनाथ िभसे यशोदा िब डग समोर ,नरहरी चाळ,गुजर नगर ,थेरगाव 9921181341
530 105218190000458 सुधाकर गोरोबा कांबळे बो हाडे वाडी मातेरे हौ शेजारी मोशी 9763322399
531 103218190000503 सुरेखा चं शेखर जगताप िम  ेम िनवास , पपरी गाव 9822668993
532 101218190000160 आ पा बक इंगळे अजंठानगर क तुरी माकट या पाठीमागे म 

नं.१३,रमाबाई शाळेजवळ, चचवड पुणे ४११०१९
9921364472

533 105618190000126 दलीप िभमाजी देवकर देवकर चाल मराठी शाळेजवळ खराळवाडी 
पपरी १८

9850384868
534 101218190000095 सुदाम मा ती चोपडे डी २८/१०२, पाईन रोड िचखली घरकुल, पुणे 

४११०६२
9763275592

535 105618190000172 आशा ल मण नलावडे घर नं ४८१ िवजय भा हौ सोसा नेह  नगर पपरी १८ 8830692928
536 105618190000131 मा ती रामचं  पायगुडे िशवाजी फुले चाळ नेह नगर पपरी 9673285418
537 100618190001603 काश सौदागर तोडकर अ िवनायक सोसायटी सोमे र मं दराजवळ , पीनगर 

रोड, सहयोगनगर तळवडे पुणे
9175742358

538 105218190000513 सागर सुभाष सुपल से नं २ लॉट नं २४० भगवती िनवास िनसग हौ सोसा 
इं ायणी नगर भोसरी

9766795824
539 100618190002039 जा लदर रावसाहेब गाडेकर िब.नं.२२, म नं.६, संघिम ा हौ.सो.आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पुणे ४११०४४
9767143214

540 100618190001818 ल मण ध डीबा तुपसुंदर जय हनुमान हौ.सो.िब.नं.ई४, म नं.८, रा लनगर िनगडी 
पुणे ४११०४४

8975145340
541 104318190000165 धनबहादूर मनबहादूर गु ंग म नं ३०९ क डीबा लांडगे माग िशव गणेश नगर धावडे 

व ती  भोसरी ३९
7774002240

542 100618190002044 ि यांका रामहरी भोसले िब.नं.३, म नं.१६,र दीप हौ.सो.अंकुश चौक िनगडी पुणे 
४११०४४

9527531060
543 104318190000164 दीपक बबन रावडे गवळी माथा म  नं फ ४४ भोसरी २६ 7350383312
544 100618190001961 सलीम िनसार अ सारी िब.नं.ए स-१-िब, म नं.१८, िमकनगर हौ.सो.सरकारी 

दवाखा यासमोर से.नं.२२,िनगडी पुणे ४११०४४
9860712469

545 104318190000220 जय सग दगा परदेशी ल नं १५ से नं ३ गंधव ि हला सोसा इं ायणी नगर 
भोसरी

9168581444
546 104318190000222 िशवाजी दनकर बुडके चैत य पाक से नं १ लॉट नं ८३ आर ८ इं ायणी नगर 

भोसरी
7776875858

547 100618190001960 दलीप सखाराम घाणेकर िब.नं.िब२. म नं.८, आ पाली हौ.सो.सरकारी 
दवाखा याजवळ, से.नं.२२, िनगडी -४४

8975897622
548 100618190001975 सक ना सलीम शेख िब.नं. िब १, म नं.४, तथागत हौ.सो.अंकुश चौक िनगडी 

पुणे ४११०४४
9604045433

549 104318190000155 दीप कशोर वा हळ सव नं २/३/९/७ यू िस े र जवळ दघी रोड भोसरी 8888335664
550 100618190001974 सलीम जहांगीर शेख िब.नं. िब१, म नं.४,तथागत हौ.सो.अंकुश चौक िनगडी 

पुणे ४११०४४
8888265536

551 100618190001973 शरद मोतीराम थोरात िब.नं.ए-२९, म नं.१५,आशीवाद हौ.सो.से.नं.२२,िनगडी 
पुणे ४११०४४

9657415280
552 100618190001956 रावसाहेब ल मण दळवी िब.नं.ई.२३, म नं.१२, ी समथ हौ.सो.सरकारी 

दवाखा याजवळ, से.नं.२२,िनगडी-४४
9767635289

553 104318190000156 वंदना सुभाष गायकवाड िशवाजी मराठा हौ सोसा से नं ४ लॉट नं १३ बी नं ६ 
क ीय िवहरत समोर मोशी

8087465953
554 103318190002855 रोिहणी िभवाजी परब क म न.ं१२,िब.नं.८, म नं.१,अमृतकलश सो.से.नं.२१, 

यमुनानगर िनगडी -४४
9767841070

555 103318190003233 नयना रतन डोळसे िप.िच.म.न.पा.शाळेजवळ फुले शा  आंबेडकर 
हौ.सो.िब.नं.ए३, म नं.६१६, अजंठानगर चचवड -१९

8805421268
556 100618190001964 सोपान ह रभाऊ पडवड िब नं.िब१२/५,शरदचं  हौ.सो.से.नं.२२, अंकुश चौक 

िनगडी पुणे ४११०४४
7248963039

557 100618190001963 चं कांत शंकर गायकवाड िब.नं.३/९,र दीप हौ.सो.भाजी मंडई समोर स.ेनं.२२, 
अंकुश चौक िनगडी पुणे ४११०४४

9604225814
558 100618190001962 पाली चं कांत गायकवाड िब.नं.३/९,र दीप हौ.सो. अंकुश चौक स.ेनं.२२, िनगडी 

पुणे ४११०४४
7057403901

559 100618190002043 महादेव ह र ं  पवार िब.नं.३, म नं.८, र दीप हौ.सो. भाजी मंडई 
समोर,अंकुश चौक,िनगडी पुणे ४११०४४

9146097104
560 100618190002020 हरीभाऊ िव ल गायकवाड िब.नं.ए=२३, म.नं.१४, स ाट हौ.सो.अंकुश चौकाजवळ 

िनगडी पुणे ४११०४४
9822762752

561 100618190002021 संजीवनी ह रभाऊ 
गायकवाड

िब.नं.ए=२३, म.नं.१४,स ाट अशोक हौ.सो.अंकुश 
चौकाजवळ स.ेनं.२२,िनगडी पुणे ४११०४४

9822762752
562 103218190000358 रमेश रामचं  सपकाळ पी.सी.एम.सी कॉलोनी पपरीगाव,कापसे आळी , पपरी 

पुणे.१७
9922950933

563 100118190001402 अमृत िसताराम पाटील मंगलनगर वाकडरोड ेरानाशाला,थेरगाव पुणे.३३ 9637382871
564 105618190000166 संतोष शंकर वा हेकर िब डग नं १३ लॉट नं ४०१ िव ल नगर ी हनुमान 

सोसा नेह  नगर पपरी
9822336664

565 100618190002018 लीलाबाई रघुनाथ मोरे िब.नं.ए/२३, म नं.३११,स ाट अशोक सोसायटी अंकुश 
चौकाजवळ िनगडी पुणे ४११०४४

9767591565
566 104318190000211 चं कांत स यनारायण शमा सी १० समथ नागरी से नं ३ साइन रोड भोसरी 9763462090
567 100118190001414 राज  रावसाहेब जोगदंड मोरे र कॉलोनी लेन नं.१ पदमजी पेपरिमल जवळ, 

थेरगाव, पुणे ३३
8605861510

568 100618190002042 सोमनाथ कशोर कांबळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, आझाद चौक, से.नं.२२, 
िनगडी पुणे ४११०४४

9970384980
569 103218190000551 करण सुिनल टाक सुभाषनगर रीवोर रोड, झुलेलाल मं दर जवळ, पपरी 

पुणे.४११०१७
7038549562

570 106118190000045 हनुमंत जग ाथ िभसे भोरदेनगर, थेरगाव पुणे.३३ 9860570811
571 105218190000589 ाने र अिन  िनमळ गट नं ४५२ पुणे नािशक हायवे ग दाव नगरी जवळ मोशी 9420051283
572 106118190000054 स यम िशव णा कामटे पवारनगर नं.४ सिवस िनवास, थेरगाव, पुणे४११०३३ 9767340095
573 103218190000485 राजेश दयाराम तुराणी सी लो क १०/७ , वै णवीमाता मं दर जवळ, पपरी 

पुणे.१७
9579225574

574 106118190000052 नानासाहेब सोनाबा दादर सवे नं.४१४ पडवळनगर, थेरगाव ,साईपाक समोर 
,पुणे.३३

7776016632
575 105218190000486 सुवणा एकनाथ स ते मोशी स ते नगर पुणे 9561921737
576 103218190000479 उ म गणपत मानेकर गंगा िनवास वाघोरे 

कॉलोनी,नं.१ पपरीगाव,पुणे.४११०१७
9881878978

577 104118190000016 अंतोष संपतराव तांबे आदश हौिसग सो.पो ट पीनगर िनगडी पुणे ४११०४४ 9527448783



578 105418190000012 बबन ीपती लोखंडे संभाजी नगर मोशी 8208359796
579 104118190000017 केतक  द ा य पवार ४१६,सहजीवन हौ सग सो.कृ ण मं दराजवळ 

ि वेणीनगर पो. पीनगर िनगडी पुणे
9970092710

580 100118190001270 सतीश दगडू गायकवाड सव,नं.६२ अमरदीप कॉलोनी, 
ीनगर,रहाटणी, पपरीपुणे.१७

9595824486
581 103218190000342 जय भा अ पासाहेब ह रके सव नं.३२/४ ,अशोक सोसायटी,थेरगाव,पुणे 9766798350
582 100118190001177 क णा आ माराम पुलावले सव नं.५/१, औदुबर 

सोसायटी,बाबुजीनगर,थेरगाव,पुणे.४११०३३
8605241582

583 105618190000148 सुजाता अ णा दु शग ल नं १९ सुख वाणी अ हेन हौ सोसा नेह  नगर 
कामगार नगर पपरी

7887343209
584 105618190000089 लि म पांडुरंग वाघमोडे सवनं.१०१पी.सी.यम.सी गोडाऊन 

िव लनगर, पपरी,पुणे.१८०
9922820260

585 103318190002534 अिजत महादेव वाघमोडे घरकुल,िब.नं.ए/१०, म नं.१०४, िनसग हौ.सो.िचखली 
पुणे ४११०६२

9689034195
586 100118190001643 lराजूभाई नानाभाई चौहान सव नं.२०/९/२ डांगे चौक,पुणे.४११०३३ 9765768883
587 106718190000054 िधरज सुिनल ेमे लू आनंदवन वसाहत हनुमान मं दर शेजारी आई  उ ान रोड 

दापोडी १२
7798497960

588 100318190000344 ेहल दलीप रसाळ आबासाहेब पवार नगर ग ली  २ जुनी सांगावी 9767608679
589 100311819000034 अि नी अशोक समेळ गंगानगर मंकण हॉि पटल जवळ जुनी सांगावी 9158425978
590 101218190000117 अशोक उमाकांत टकले १२४५,अशोक िनवास गणल मी कॉलनी नेवाळे मळा यू 

पुना हॉटेल शेजारी िचखली पुणे ४१२११४
9763081536

591 101218190000122 रामदास सजराव नेवसे एकता कॉलनी ओम सुपर माकट जवळ,िवजयराज 
हरायटी जवळ, हे े ती,िचखली,पुणे

9763900920
592 100618190001517 अिनल ई रलाल शमा रा भूषण हौ.सो.रामे र मं दराजवळ पीनगर, पुणे 9765885111
593 100618190001524 िनलेश िव णु बनसोडे िब.नं.४, म नं.३९, सुय दय हौ.सो. अजंठानगर चचवड 

पुणे ४११०१९
9623800236

594 100618190001522 वाि मक ब सी सरवदे िब.नं.४, म नं.७, सुय दय हौ.सो.अजंठानगर चचवड 
पुणे ४११०१९

9822832472
595 100618190001866 नेहा चं कांत कांबळे गट नं.५०, योितबा मं दरासमोर, योितबानगर, तळवडे 

पुणे ४११०६२
9146673504

596 100618190001867 चं कांत भाऊराव कांबळे गट.नं.५०, योितबा मं दरासमोर, योितबानगर, तळवडे 
पुणे ४११०६२

7776902656
597 100618190001426 सुभाष िजभाऊ खैरे म नं.ए/४/१, वामी िववेकानंद सोसायटीजवळ 

से.नं.२२, िनगडी पुणे ४११०४४
9168281168

598 100618190001246 भा कर सुधाकर खारोडे िब.नं.२१, म नं.१४, आशीवाद सो.से.नं.२२,  अंकुश 
चौकाजवळ िनगडी पुणे ४४

9405852818
599 100618190001493 दलीप भु वायकर प ाशेड, द मं दराजवळ, से.नं.२२, िनगडी पुणे ४४ 9689087199
600 100618190001831 िवजय अर वद शगे म नं.६,िसि िवनायक नगरी रोड, द नगर स ह 

नं.१७/४, िनगडी पुणे ४४
9860743303

601 100618190001206 भाकर गणपत वाघोले समता कासार िनवास जैन मं दरामागे िनगडी पुणे ४४ 9823976272
602 100518190000170 ल मी मुलचंद कालोिसया पा या या टाक जवळ दे रोड कवळे 9049621277
603 100618190001213 यशवंत सोपान वाघमारे िब.नं.१, म नं.१२, तथागत हौ.सो.से.नं.२२, अंकुश चौक 

िनगडी पुणे ४४
9922648428

604 100618190001220 नंदराज सुधाकर कांबळे िब.नं.५, म नं.४, आंबेडकर वसाहत उ वेला 
हो.सो.सरकारी दवाखा याजवळ िनगडी पुणे ४४

9518995443
605 104118190000004 रयाज युसुफ स यद म नं.५१४, राम मं दर रोड, अ ज य िमरची कांडप, 

ि वेणीनगर, तळवडे पुणे
9881241014

606 104118190000008 िनमला भाऊसाहेब िवधाते िव णु हे े चाळ,िसि िवनायक कॉलनी, हनुमाननगर, 
हे ेव ती, िचखली पुणे ४११०६२

7249803886
607 100518190000175 राजु काशीनाथ चांदणे लॉट नं.३०३, म ीद जवळ सं ामनगर, से.नं.२२, 

िनगडी पुणे ४४
7507869121

608 100618190001379 वाती कसन कडू समता िनवास,२ रा मजला, जैन मं दराजवळ, िनगडी पुणे 
४४

9763030683
609 100118190001540 वीणा वैभव कुलकण िश पारेखा अपाटमट ल न पडवळ आळी चचवडगाव 8983339284
610 100618190001245 रजनी संतोष रोकडे िब.नं.ए स िब=१, म नं.१६, िमकनगर, आझाद 

चोकाजवळ िनगडी पुणे ४४
9405852817

611 100118190001539 सिचन रामगोपाल गु ा लोट नं १७१/३० नेअर चंदुकाका सराफ चचवडगाव 9373967311
612 105918190000202 मधुकर दामोधर गळं◌ंगे घर न १०५४ ाज ा अपाटमट समोर काळेवाडी 7875944403
613 100118190001358 मोिनता दीनदयाल पाटील सव नं ११९/१+२ भ डवे नगर १ वा हेकरवाडी 

चचवडगाव
8605820920

614 100118190001397 आकाश भारत गंुजाळ पंगेची तालीम जवळ चचवड गाव 8329441379
615 100518190000102 मा ती राजाराम जाधव २५१ िवकास नगर कवळे 9922012122
616 103218190000419 िवनोद गजानन गाढवे नवभारत कॉ तपक र शाळे या मागे काळेवाडी 7448092940
617 100318190000349 िवजय पचंद जेठवानी घर नं १९० आनंद नगर जुनी सांगावी 9881747564
618 100118190001526 आनंद भाकर अचलारे बी १ िगरीराज हौ कॉ िबजली नगर चचवड 9822289617
619 100518190000106 राजेश सुबराव देशमुख सव नं ४६ अ सुिवजाया िनवास कवळे 7875738289
620 100318190000361 माधुरी सयाजी फडताळे घर नं २९३ मराठी शाळे मागे जुनी सांगावी 8380017140
621 100118190001343 सुरेश राम कसन शदे मु पो रावेत ल मीनगर बी पाटील कूल 8378984411
622 103418190000045 महादेव मा ती तळेकर िब.नं.एफ/२१, म नं.१०१, से.नं.१७/१९, पु यनगरी 

हौ.सो.घरकुल िचखली,पुणे ४११०६२
9922325730

623 100318190000358 संतोष बबन गाडे आशा दप अपाटमट जुनी सांगावी महादेव मं दर 9527485149
624 100118190001115 सुिनल राजाराम नारकर अलकापुरी सो ल नं ५ बी नं ओ १ तानाजी नगर चचवड 9881126517
625 100118190001456 संजीव कशोर सह चौहान िब.नं.िब/२६, म नं.१०५, िस े र हौ.सो. पाईन 

रोड,से.नं.१६/१९, िचखली पुणे ४१२११४
9665623811

626 103218190000295 र व  द ा य बोरकर मातो ी िनवास सव नं सी नाथ का काळेवाडी पपरी 9970005499
627 100318190000369 ीकांत चं कांत गायकवाड महा मा फुले नगर बाराथे पगाची चाळ मराठी शाळे या 

पाठीमागे दापोडी १२
9579402917

628 103218190000300 अशोक काशीराम कदम सव नं ७४/१/२ अमरदीप कॉ  २ योितबा नगर 
काळेवाडी

8600055654
629 103418190000044 संिगता अ ण च हाण से.नं.१७/१९, अलंकार हौ.सो.डी-१५, म नं.१०२, 

पाईन रोड,िचखली पुणे ४११०६२
9890175765

630 106718190000106 सिचन बाळासाहेब दामले सी.एम. ई  गेट समोर सावंत वाडा दापोडी १२ 13/12 9922688403



631 103218190000303 संतोष बारकु मांडवकर सव नं ५९ सुयोग कॉ रहाटणी काळेवाडी 8087799062
632 103418190000043 कमल चं वदन वराडे से.१७/१९,डी/१५, म.नं.१०३,अलंकार हौ.सो. पाईन 

रोड,िचखली पुणे ४११०६२
9325454016

633 106718190000100 िसकंदर सायबू संकनुर पा बाई शेटे चाळ दापोडी १२ द  मं दर जवळ 9545051770
634 103418190000047 िवनायक शामराव चांदुरकर तुलसी संकुल, म.नं.१०३,सीडीसी१५, महाबली 

चौकाजवळ पुणानगर, चचवड पुणे १९,
9850608897

635 100118190001025 मंदार सीताराम भादारके िसताराम मुती तालेरा नगर चचवडगाव 9373308257
636 104118190000009 नागेश गुलाबराव काळे अवधूत हौ.सो.रामदास नगर, ल मी रोड, ी 

हॉि पटलजवळ,िचखली पुणे ४१२११४
9767022377

637 100318190000322 चं कांत सुरेश अ वाल गंगा नगर कथवटे चाळ जुनी सांगावी २७ 9145588766
638 103418190000049 मा ती दादाराव गायकवाड िस ाथ हौ.सो.िब/६, म नं.५५, अजंठानगर िनगडी पुणे 

४४
9822877690

639 106718190000101 संतोष ह रदास गायकवाड संजय नगर फुगेवाडी दापोडी ४११०१२ 9975956416
640 100118190001429 िवशाखा अशोक धान णाल लोर स, म नं.१८, वग अ, फेज१, माता 

अमृतानंद मठाशेजारी, िनगडी पुणे ४४
9922737487

641 100118190001071 संतोष भाकर िलमये अिमत सो लो नं ४०१ चाफेकर चौक चचवड 9860432240
642 100318190000319 ा काळूराम काटे मातो ी अिभनव नगर जुनी सांगावी २७ 9762487272
643 100118190001033 दलीप नारायण ढाके सव नं ६०/४ िशवनगरी साई छाया िबजली नगर चचवड 8421413605
644 100118190001034 अंकुश गोपीनाथ महानवर स नं वा हेकरवाडी चचवड 7038219539
645 104118190000010 राज ी उमेश भंडारी ए-४१,राजे िशवछ पती हौ.सो.ता हाणे व ती, 

हनुमाननगर, िचखली पुणे
9689070536

646 100318190000330 ीकांत बाळासाहेब वारे ३५७ सातपुडा हौ सोसा जुनी सांगावी संत गोरोबा कंुभार 
उ ान शेजारी

9527121166
647 100618190001197 भीमराव ल  जाधव िब.नं.१/२ समोर टी.सी.आय.चौक अजंठानगर चचवड 

पुणे १९.
8806323051

648 104718190000047 महेश नारायण गायकवाड रामचं   काटे चाळ  नेह  चौक सी एम ई  गेट समोर 
दापोडी

9923773957
649 100618190001334 ानदेव बाबा दडस नविनमाण हौ.सो.रामे र मं दराजवळ ठाकरे शाळेमागे 

पीनगर,तळवडे पुणे ४१२११४
9518775402

650 101518190000404 मुंजाजी भाकर िसगुरे सव नं ५१ गागाडनगर पपळे गुरव नवी सांगावी 9011628508
651 100618190001335 अशोक ह रभाऊ भोपळे ा सपोट हौ सग सो.पुजा हॉि पटलसमोर पीनगर 

तळवडे पुणे ४११०६२
7588634830

652 100318190000303 लिलत ब सीलाल सोलंक माता टेरेस  िशतोळे नगर पायर रोड जुनी सांगावी 9922131547
653 100718190000015 बाळासाहेब महादेव मुळे से.नं.१७/१९, सी-२२, वागत को.ऑप.हौ सग सो. पाईन 

रोड घरकुल िचखली,पुणे ६२
9860188639

654 101518190000391 रा ल शांतीनाथ मरसुते फल नं १०१ प ावती कॉ ले स पवना नगर गणेश मं दर 
जवळ जुनी सांगावी

8698764985
655 103218190000333 रेखा काश थोरवे चतामणीनगर,थोरवे व ती,आंबेडकर भवन पाठीमागे, 

िचखली
9763915109

656 100718190000008 िव ल ल मण मोरे ४/४६३,जय काश नारायण सो. पाईन रोड, शरदनगर 
रोड.नं.८,िचखली पुणे

9657292520
657 100618190001209 िजत  एकनाथ काटे िस नाथ हौ.सो.मोरया जनरल टोअस या पाठीमागे 

पीनगर तळवडे पुणे ४१२११४
9921408221

658 100618190001244 शाम बाळू आनंदकर िनलय हौ.सो.ए/१, लॉट नं.६०२, जाधववाडी िचखली 
वडाचा मळा सावता माळी तालीम या पाठीमागे

8806798500
659 100318190000300 करण रमेश उ ेकर सव नं ७/१ ा िनवास शदे नगर जुनी सांगावी २७ 8149538024
660 101518190000390 आरती रा ल मरसुते फल नं १०१ प ावती कॉ ले स पवना नगर जुनी 

सांगावी
8698764985

661 100118190001077 सैन इमामसाब नदाफ मोरया नगर मरीआई मं दर चचवड 9309804639
662 106318190000049 संदीप नाना फलके सव नं ५५/१/४८ ि मूत  कॉलनी देवकर पथ नवी सांगावी 9890631745
663 100118190001078 महेश आनंद धामणकर म नं ३  ओमकार सो चचवड 9325598394
664 100118190001076 शंकर परशुराम हरदाडे मोरया हौ सो ए ४ िबजली नगर रोड चचवड 9822992371
665 106718190000153 काश बबन जाधव बाबुराव भवन शंकर काची चाळ वाड नं ५ दापोडी 7350292563
666 100118190001032 सिचन अजुन देशमुख ल नं ७ गणेश नगर शाम हाईट िब सं नं २४६ चचवड 9960924082
667 106718190000156 अ लाउ ीन अिमन शेख जाधव चाळ नवभारत नगर पवार व ती जवळ वाड नं ३ 

दापोडी
9834504353

668 100118190001031 सौरभ शिशकांत जोशी तानाजी नगर सव नं ८६२ ल नं ७३ चचवड 9011689191
669 106718190000173 पुरषो म नामदेव वाखारे ५४५ िव ल मं दर जवळ फुगेवाडी पुणे 9960877787
670 100118190001607 शामल बाबू शदे काकुराम काटे चाळ जयभीम  नगर बु  िवहार जवळ 

दापोडी
8412855703

671 100118190001028 र ा राज  कोठावदे सव नं ६१ लॉट नं ३४ िशवनगरी िबजलीनगर 9552101347
672 100118190001099 दनेश रमेश पपळकर मोरे र कॉ दगडोबा चौक चचवडे नगर 9881424097
673 100118190001086 पटू सूयभान घोलप िवजय नगर चचवड 9850122131
674 104918190000046 ावण गंगाराम िशरसाट सव नं ८०/१ सायली वा हेकरवाडी चचवड 9881467332
675 106718190000152 सुहेल खुसरो रईस अहमद 

अ सारी
िव हता िब डग ल नं २ बॉ बे कॉलनी दापोडी १२ 9960618234

676 105918190000131 संदीप दलीप गंुजाळ संजय गांधी नगर पपरी 7276479771
677 100318190000353 ऋिषकेश रमेश धमािधकारी ग ली नं ६ मधुबन सोसा ाज ा िनवास जुनी सांगावी 8177834043
678 105918190000130 आरती दलीप गंुजाळ संजय गांधी नगर  काळेवाडी पपरी 7038883600
679 105918190000096 िवजय कशनचंद छाि या VIJAY NAGAR KALEWADI 8421983401
680 106718190000121 मनीषा आनंद कांबळे काळूराम काटे चाळ सव नं ८५ दापोडी 9545006667
681 106718190000138 कौस या िभकोबा देवकर ४६४ फुगेवाडी मेगामाट समोर दापोडी 9420723617
682 106718190000139 रेखा अशोक िनकाळजे ल नं १ भालचं  सहकारी गृह रचना सं था कंुदन नगर 

दापोडी
9922410051

683 101518190000378 सुरेखा रंगराव चौगले रंगराव चौगले सव नं ७०/२ गणेश नगर यू सांगावी 8390067883



684 105918190000235 वीण मा ती महाडीक मोहन नढे चळ पाचापीर चौक काळेवाडी 7385084207
685 105918190000257 िवजय छबन अंकुश अि नी कॉ योितबा नगर काळेवाडी 9922854903
686 106318190000046 अभय अंगद नागमोडे िशव तीथ समता नगर नवी सांगावी 9766892759
687 100118190001622 ल मी देिवदास वाघमोडे चचवडे नगर चचवड मेजावणी हॉ मागे 8975760554
688 106718190000161 सुशीला उ हास गायकवाड ल नं ११  िब डग ई दापोडी वीज िबल भरणा क ाजवळ 8796816814
689 100618190001869 िनमला सूयकांत दाभाडे ल मीमाता मं दराजवळ, योितबानगर तळवडे पुणे ६२ 7262027299
690 100618190001537 राजाराम बंिसलाला पाटील सव नं १३३ लॉट नं ०७ स शृंगी हौ सो वा हेकरवाडी 

चचवड
9822893702

691 100618190001380 द ा शंकर सुतार पा रजात हौ.सो.िशवकृपा कॉलनी ि वेणीनगर,तळवडे 
पुणे ४१२११४

9921336862
692 100318190000338 माधवी िभकोबा िशळीमकर ४९१/िशतोळे नगर सांगावी २७ 9767611549
693 103218190000429 रोिहत ीिनवास िशवदे सव नं १९/१ ि तीज कॉलनी साई चौक जगताप डेरी 

सांगावी
9158486665

694 100118190001223 राजू दनकर साळंुखे ेमालोक पाक कामधेनु िब नं िब/३/७ चचवड 9689447381
695 104118190000012 वाती िगरीष वामी म नं.१४५७/१, एकता कॉलनी, आढाव िब डग, 

गणपती मं दराजवळ हे े व ती, िचखली, पुणे ४१२११४
9604143356

696 101518190000371 मतुर संभाजी कावळे स.न.८२/२१/५,लेन न. ४, बडे हॉि पटल समोर, सुदशन 
नगर, पपळे गुरव पुणे ६१.

8623833621
697 101518190000411 िवजय शंकर कदम तुळशी िनवास, पी.सी.एम.सी. शाळेजवळ, दापोडी रोड, 

पपळे गुरव
9960105809

698 100618190001533 अिनता मछी  रामाणे गट न. १४४६, ीराम हौ सग सोसायटी, एम.एस.ई.बी. 
टॉवरलाईनजवळ, हे ेव ती, िचखली

9604871867
699 100118190001172 अिनल क हायालाल शमा ि मूत  अपाटमट तालेरा नगर चचवडगाव 9325110885
700 101518190000366 िनतीन कृ णकांत दरवेश रामभाऊ िनवास, दापोडी रोड, पी.सी.एम.सी. 

शाळेजवळ, पपळे गुरव पुणे ६१
9850408399

701 101518190000377 िवजय िव ल च हाण हाउस नं. १३७, च हाण आळी, गणेश मं दर जवळ पपळे 
गुरव पुणे ६१.

9890861787
702 100118190001138 अिन  अशोक िस े र चतामणी चौक साईराज कॉ चचवडगाव 7721024391
703 101518190000407 आशुतोष सुर  शु ला काटेपूरम फेस २ के ३ ८०४ नवी सांगावी 8600140858
704 106718190000105 रावसाहेब रामदास बोरसे आशीवाद िनवास सव नं ६६/१ ढोरे माळा नवी सांगवी 9175549385
705 100518190000094 संतोष शंकर सोनावणे मु पो कवळे लोखंडे व ती पंचशील चौक कवळे 7769092665
706 100618190001521 भारती िव ल हेवाळकर पवना नगर कॉ नं १ काळेवाडी 7350596132
707 101518190000382 रेणुका िव ल साळंुके जगताप पाटील इ टेट, गुलमोहर कॉलनी, पपळे गुरव, 

पुणे ६१
9689110745

708 105918190000154 चतुरा िव ल राऊत ११२/३/३ मोरया कॉ नढे नगर काळेवाडी 9623597103
709 101518190000370 िनशा मतुर कावळे लेन नं. २, बडे हाि पटलजवळ, सुदशन नगर, पपळे गुरव, 

पुणे ६१.
8623833621

710 101518190000372 सितश उ म मोटे नवीन ल मी नगर, पपळे गुरव, पुणे ६१ बु दिवहाराजवळ 9689514073
711 105918190000149 नर  वसंतराव भोसले 1047/1GANESH COLANYVIJAY NAGAR 

KALEWADI
9767816187

712 101518190000388 दुगा पंकज दंडग हाण पपळे गुरव, जय भवानी नगर, अ िवनायक िब डग, ता. 
हवेली, िज. पुणे ६१

9175826911
713 100118190001217 सोनाली संजय कुलकण चं भागा कॉ तानाजी नगर चचवडगाव 9921663116
714 105918190000119 सतीश िशवाजी जाधव िशवालय सव नं ७४ अ िवनायक कॉ नं १ योितबा नगर 

काळेवाडी
8208310386

715 105918190000108 िसता ल मण राठोड ीकृ ण कॉ कोकणे नगर काळेवाडी 7218941934
716 100118190001121 राजाराम गणपत खापेकर सव नं १७५/२/२ रे वे गेट नं ५७१ सी दळवी नगर 

चचवड
9850093711

717 100318190000340 सुिम ा दनेशराव कंुभार सव नं ८१ आदश नगर नर सह रेिसडट जवळ नवी 
सांगावी

8805606687
718 100318190000339 दनेश सुभाषचं  कंुभार सव नं ८१ आदश नगर नर सह रेिसडे सी जवळ नवी 

सांगावी
8805606687

719 106318190000030 पांडुरंग बाबुराव खाडे सव नं ५६/३ भाऊंची कृपा िब डग कवडे नगर नवी 
सांगावी

9762546387
720 100118190001661 िव नाथ द ोबा यादव आगा गा चाफेकर पुत या जवळ चचवडगाव 8149483850
721 100318190000440 सिचन काश शदे समथ िनवास पा रजात सोसा ल नं १ संगम नगर जुनी 

सांगावी
9423353543

722 100618190001381 गोवधन म छ  मगर सव नं ११६/२ ारका िनवास वा हेकरवाडी चचवड 9923018067
723 101518190000376 दपा ीपाद भार ाज पपळेगुरव, सुदशन नगर, बडे हॉि पटल, ग ली नं. ४. 9921911836
724 100618190001842 हेमराज आनंदा सपकाळ ि मुत  सो.पल पॉवर ल ीसमोर, ि वेणीनगर, तळवडे, 

पुणे.
9209893433

725 100618190001453 िवण देिवदास ग गाणे नेवाळे कॉलनी, पाटीलनगर िचखली, ता.हवेली, िज.पुणे 9146650817
726 100118190001157 ाने र मोहन पाटील साई समथ कॉ बळवंत नगर िशवनगरी 9881665358
727 101518190000389 व ाली गजानन जगताप जयभवानी नगर, पी.सी.एम.सी. बस टॉपसमोर, पपळे 

गुरव, पुणे ६१
8411849629

728 100118190001169 सोमे र दनकर महाजन आय /४ काकडे पाक तानाजी नगर चचवड गाव 9823083786
729 101518190000401 अिजत लि म साद मोरया पाक, लेन नं. ३, लवजाय िब डग, पपळेगुरव, 

पुणे ६१
7769039012

730 100118190001167 िललाधर एकनाथ चौधरी ए ३ गोयल कॉनर सो तानाजी नगर चचवड गाव 9850009276
731 101518190000409 राजेश राम जाधव सव नं.७५/२, आनंद नगर, अ ताअपाटमटजवळ, पपळे 

गुरव, पुणे६१.
9822407738

732 100118190001136 िशवाजी गणपती देवड घर नं ८क /५ मोिनका अपाटमट भोईर कॉ चचवड 9970506493
733 100118190001131 मंगलाबाई ई र पाटील स ह नं ३५ मोरे र कॉ वा हेकरवाडी रोड चचवड 9850685620
734 100118190001258 सुिशला रामचं  जोशी नंदा अपाटमट ल नं ०६ िबजलीनगर चचवड 9130252836
735 100118190001036 अिनल चंदबर पाचलग ए िब सी हौ सो पवना नगर िबजलीनगर रोड चचवड 9730283898
736 105918190000138 िवजय लि मन महाजन सव नं १३/३/२२ नंरदीप कॉ ४ नढे नगर काळेवाडी 9284831533



737 100118190001085 अमृता रामचं  व ते मोिनका अपाटमट िब नं ६ ल नं ७ तानाजी नगर चचवड 9822628186
738 100118190001129 िवनोद माधव चौधरी िव ा ी अपाटमट दळवी नगर चचवड 9595027945
739 105918190000145 वेद काश दादन काश शमा जय हद िवहार कॉ राजवाडे नगर काळेवाडी पपरी 9545030832
740 103218190000323 अॅलन जे स डेि हड एस नं ११३/४ िब /१/१ धमाला अपाटमट काळेवाडी 9922860781
741 105918190000120 िनलोफर सलीम खान सलीम खान सात भाई चाळ आदश नगर काळेवाडी पपरी 8793078480
742 105918190000117 र व  नामदेव काळे र व  नामदेव काळे पोलीस चौक  जवळ काळेवाडी 9834150136
743 100118190001056 उमेश मोतीराम भोळे ५६/१िहतेश शेवंतीबन कॉ वा हेकरवाडी चचवड 9960600998
744 100118190001051 शंकर गो वद गायकवाड ५/३५ र टन कॉ द ा मं दर पाठीमागे चचवड गाव 7038609959
745 100118190001264 वृषभ सदािशव लाड १४अ /१ भोसले चाळ वंृदावन कॉ चचवडे नगर चचवड 9881522875
746 100118190001188 गोपाळ िवजय सखदेव िशवगंगा अपाटमट केशवनगर चचवड 8796812206
747 100118190001163 मीना ी जयवंत थोरवे िववेक वसाहत लॉट नं ६ सव नं २८५/१+२ केशवनगर 

चचवडगाव
9766655561

748 100118190001186 ाने र राजाराम गावडे ल नं १ िब नं ए काकडे आंगण चचवड गाव 9890971729
749 105918190000153 सािव ा िव ल राउत ११२/३/३ मोरया कॉ धे  काळेवाडी पपरी 9623597103
750 105918190000135 िमना हीरालाल ल करे काळेवाडी अ य पा मं दर नढे नगर काळेवाडी 7776017679
751 105918190000136 िहरालाल नथू ल करे िहरालाल ल करे काळेवाडी नढे नगर काळेवाडी 7776017679
752 103218190000340 गो वद िसताराम कदम 121/1/1 JAYHIND COLANYNEARMANE 

SCHOOLKALEWADI
9960537001

753 100118190001145 द ाराम िशवाजी ठुबे ीराम राज पाक शनी मं दर जवळ चचवड 8888823614
754 100118190001164 काळूराम सोपान धारवडकर सर् नं ३०७ केशव नगर भोईर आळी चचवड 7719998880
755 100118190001231 केदार सुरेश बक ल नं ७ मोिनका अपाटमट चचवड 9689854139
756 100118190001234 नर सग पोत ा कलमोरगे िव भारती हौ सो िब वग लॉट नं ५ जी चचवड 9370121882
757 100118190001807 वैशाली जगदीश एरांडे ाने र हौ सो नखाते नगर थेरगाव 9823499861
758 103218190000426 ीकांत ल मण तोडकर झेड पी ६/२६ िम लद नगर पपरी 9860002164
759 103218190000433 कशन सोमाजी वाघेरे समाधान चौक माळआळी पपरी 8788275967
760 103218190000297 पंढरीनाथ िव नाथ आवाड तथागत हौ सो िब नं ११५ म नं ३०४ पपरी 8055457130
761 103218190000274 उमेश भीमराव अडसुळे म नं २ िब नं आई िस लद पपरी 9011019582
762 100118190001074 करण महादू येवले वनदेव नगर थेरगाव 9922533351
763 105918190000103 रामचं  नामदेव पवार ल नं ०३ िशवतीथ नगर रहाटणी 8805415164
764 101518190000413 मोहसीन इमाम शेख १६ नं पवना नगर थेरगाव 9689008991
765 103218190000425 ताप जीवनलाल 

तीलोकचंदानी
P .W.D.19/1,NEAR SHASTRI PARK ,PIMPRI 9765714778

766 103218190000291 बाबासाहेब सुभानराव 
पाटील

कार कॉ वािघरे कॉ नं २ पपरी 9850422856
767 103218190000301 िनतीन बाळासाहेब नढे ६३२,आझाद कॉ ३  काळेवाडी पपरी 8600181137
768 103218190000302 िव म काश कुदळे धनराज कॉ अशोक टोक ज जवळ पपरी 9890027007
769 100118190001187 संिगता नेताजी गवारे साई कृ णा पाक िब नं ५ ल नं ४ थेरगाव 9922842252
770 100118190001118 र व  नारायण ता सव नं १८/०४ समथ कॉ डांगे चौक थेरगाव 9767105091
771 106118190000027 पैगंबर नुरमहंमद शेख ५०४/१ ल मण नगर थेरगाव 9767834646
772 101518190000405 संजय वसंराव आवटे १८/९ दुगा माता कॉ गणेश नगर थेरगाव 9011976171
773 105918190000111 गो वद जणू नखाते राजयोग अ दनाथ कॉ रहाटणी 9422326087
774 106318190000051 महादेव बाबुराव इंदलकर सव नं १८/८ कार कॉ डांगे चौक थेरगाव 8600156779
775 103218190000486 दशा राजेश तुराणी C-BLOCK 10/7  DEVI MANDIR PIMPRI 7276240870
776 100118190001839 योती पदमाकर जाधव योती पदमाकर जाधव ले नं ३ अनाद पाक थेरगाव 9850957494
777 103218190000362 कामीनी मधुकर नाणेकर गंगा िनवास वाघेरे कॉ पपरी 8975573016
778 103218190000402 युवराज द ा य हेमगुडे कैलापी.डी.सी.सी बँक िसतळादेवी चौक िप पारीई वाघेरे 9623138954
779 100118190001385 बाळासाहेब दगडू मािशरे मु पो पुनावळे अनुसाई ओ हाळ पुनावळे 8862069097
780 100118190001453 अजय मधुकर वाघोले सं नं १८२/१७२ मयूर इ टेट रो हाउस वाकड 9822606211
781 101518190000427 परमे र राजाराम सावंत सं नं ७६/२/१५ आनंद नगर पपळे गुरव 9272745439
782 101518190000436 हेतल महेश गांगाणी घर नं ए/३४ गांगोजी नगर पपळे गुरव 9822279197
783 101518190000421 अ ज य शाम जाधव साई नाथ िनशा अपाटमट पपळे गुरव 9850710702
784 101618190000022 मंगेश मधुकर भालेकर शंकर मं दर जवळ पपळे सौदागर 7875212159
785 101618190000023 सुिनता दशरथ पवार ि मूत  हॉ मागे गो वद गाडन पपळे सौदागर 7038890220
786 103218190000428 शेषराव कसन घुगे िनळेश काटे िब जवळ वरा य गाडन रोड पपळे सौदागर 9545996068
787 100118190001572 नंदू भाऊराव हंकारे सव नं १७७/१ भात कॉ शंकर कलाटे नगर वाकड 9371841416
788 100318190000402 अ य काश बोरणा काश बोरना मा ती माग पपळे िनलख 9890006742
789 106318190000026 तृ ी सुरेश यादव ४८/१/२ वंृदावन पाक पपळे गुरव 9623834993



790 101518190000482 िवलास भाकर पेटकर सुदशन नगर पथ  ३ पपळे गुरव 9881579052
791 106218190000092 तो फक बिशर शेख पंचर  हौ सो वेणू नगर वाकड 9922842244
792 100118190001703 संदीप घनशाम िबनगुडे सव नं १४४ केमसेव ती वाकड 9881671793
793 100618190001841 सपना िशव लग इंगवले मु पो िमळशी वाकड 9767781214
794 103218190000316 तृ ी रतेश काटे ध कॅ प पपरी चचवड पपळे सौदागर 8999058071
795 103218190000310 संिगता उदय गायकवाड िशवतेज नगर पपळे सौदागर 7083121281
796 106118190000037 राजू बक साबळे बिहरट चाळ डांगे चौक रोड पुनावळे 9823389525
797 100118190001023 िवजय तुकाराम धोतरे अ णाभाऊ साठे कावेरी नगर रोड वाकड 9028270179
798 105918190000163 शांत मोहन काटे ल नं २०३ महादेव िह स कातेवा ती पपळे सौदागर 8888999558
799 101618190000016 ीकांत संभाजी अिहरे डी ३ तुषार गाडन फेज २ पपळे सौदागर 9011130625
800 103218190000496 सोनाली बाळकृ ण पाटील केशव नगर पपळे सौदागर 8087544306
801 100118190001392 काश गेनबा सकट स ह नं ६३/६ सोनावणे व ती ताथवडे मुळशी 9922048675
802 106218190000069 अवधूत दगंबर दीि त घर नं ४२४ ध कॅ प पपळे िनलख 9623039857
803 101518190000418 नानासाहेब दगंबर देठे िव हता िनवास सव नं ७८ भैरवनाथ पपळे गुरव 9689944325
804 101518190000420 योगेश ानदेव कारिखले डी लेस शिनमं दर रोड पपळे गुरव 9823305330
805 101518190000419 द ा लबाजी बिहरे र े र कृपा िनवास पपळे गुरव 8446986267
806 101518190000437 महेश बेचर गंगाणी घर नं ए/३४ गांगोजी नगर लेन नं ३ पपळे गुरव 9822279197
807 103318190003584 सुलोचना सुधाकर जगताप काटे पे ोलपंप पपळे सौदागर 9604673452
808 101518190000422 अपणा सजराव चाळके सुवणपाक सो घर नं िब १८ पपळे गुरव 8796817362
809 101618190000017 शंकर ल मण मुळीक संतोष िव ल काटे केशवनगर पपळे गुरव 9527675088
810 100118190001324 गोपीनाथ नामदेव पारखी पुनावळे गावठाण राम मं दर जवळ चचवडगाव 9822903535
811 106218190000070 काळूराम नानासाहेब 

धुमाळ
कॉ सव नं १७७ आदश नगर वाकड रोड वाकड पुणे 9225610085

812 103218190000317 रतेश गणपत काटे ध कॅ प पपरी चचवड पपळेसौदागर 7350690303
813 103218190000309 राणी मा ती गोळे ११ कातेव ती रोड पपळे सौदागर 8237165766
814 103218190000345 संदीप अ ण गोळे गोळे व ती िशवतेज नगर पपळे सौदागर 9767625598
815 105918190000164 सोनाली शांत काटे FLOT NA 203 महादेव िह स काटे व ती पपळे 

सौदागर
7262059723

816 100118190001096 अिवकार भीमराव ढवळे FLOT NO 302 BI WING SAR NO 183 DATTA 
MANDIR ROD WAKAD

9762815070
817 105918190000124 दीप िव ल साखरे रोमा लॉस सं नं १४९/२ िव शांती कॉ पपळे सौदागर 9881872351
818 106118190000049 रामचं  कसन भुजबळ घर नं ११५० हजवडी वाकड रोड संत सावता माळी 

मं दर जवळ वाकड
9689150265

819 100318190000292 ताप बापू शदे आबासाहेब पवार नगर, भात कॉलनी. जुनी सांगवी, पुणे 
२७

9860562036
820 105218190000610 अिवनाश िवनायक लांडगे मधुरा िनवास, संभाजीचौक, सागर कॉनर, कासारवाडी 

पुणे ३४.
9881676853

821 100618190001386 जय ी शांताराम िनकम तथागत हौ सो ,ह.नं १६ ,से नं २२ ,िनगडी 9975841717
822 100618190001274 अिनता काश कुटे घर नं ९ ,बी नं १ ,तथागत हौ सो ,से नं २२ अंकुश चौक 

जवळ ,िनगडी
9860411212

823 100618190001230 वैजयंती अशोक बोडके िहम गौरी हौ सो ,बी नं २१/१ , क म नं १० ,से नं २१ 
यमुना नगर ,िनगडी

9922953023
824 100618190001191 शामकांत वसंतराव नांगरे आकां ा रचेता सो ,अमृतानंद मयी मठ जवळ ,से नं २१ 

,यमुना नगर ,िनगडी
9850096881

825 100618190001252 द ा य िव ल हाटकर आशीवाद हौ सो ,बी नं अ/२१ , लॉट नं १६ ,से नं २२ 
,आंबेडकर वसाहत ,िनगडी

9767684754
826 100618190001535 गंुजन दशरथ तोरमल ल नं २ ,जीवन सो ,से नं २१ ,माता अमृतानंदमय 

मठाजवळ ,यमुना नगर ,िनगडी
7038037012

827 100618190001248 छाया ह रदास िभसे बी-६/१० ,ओटा क म ,मधुकर पवळे िजम मागे ,से नं २२ 
,राजनगर ,िनगडी

9657238639
828 100618190001214 सुिनता यशवंत वाघमारे तथागत हौ सो ,बी १ , म नं १२ ,से नं २२ ,अंकुश चौक 

,िनगडी
9607491122

829 100618190001249 केशव शहाजी साठे गु द  हौ सो ,िब डग नं एफ ४ ,घर नं १२ ,ओटा क म 
,द  मं दर जवळ ,से नं २२ ,दळवीनगर ,िनगडी

9156822833
830 100618190001275 काश बबुशा कुटे घर नं ९ ,बी नं १ ,तथागत हौ सो ,से नं २२ ,अंकुश चौका 

जवळ ,िनगडी
9860411212

831 100618190001221 सिचन अजुन सोनवणे गु द  हौ सो ,बी नं एफ/२ , म नं १६ ,दळवी नगर ,से 
नं २२ ,,िनगडी

9881131353
832 103318190002658 जनादन ंकटेश तलारे साई बाबा नगर ,साई मं दर , चचवड टेशन 9850024245
833 103318190003512 मीरा मायकल बाटंुगे इं दरा नगर ,पंचशील हॉटेल मागे , चचवड 7517637504
834 100618190001605 अ ेषा रंगनाथ शदे गेनू कुटे चाळ ,द वाडी ,आकुड 9922902755
835 100618190001642 राज  ध डीबा वाकचौरे मातो ी िनवास ,द  नगर ,द  मं दर िनगडी 9422353441
836 103318190002610 अिवनाश मधुकर गायकवाड गावडे चाळ ,  नं १ ,रे वे गेट शेजारी , चचवड टे 9665154621
837 103318190002823 गोपाल शंकर पॅटी आनंद नगर ,भंडारी चौक , चचवड टेशन , चचवड 9637348576
838 100118190001921 िव ल रामचं  महामुळरकर इं दरा नगर ,हॉटेल ड बल ी शेजारी , चचवड 9822867082
839 100118190001941 हेमलता वामन पाटील संभाजी नगर , शांत सो ,घर नं ५ अ , चचवड 9823030945
840 100618190001820 सुय काश भान सग 

ड गीवाल
ल नं ८ ,से नं १८/१ , ी कृ णा नगर ,िव ल वाडी 

,आकुड
9850782585

841 100618190001959 वैशाली तुकाराम मोिहते केसकर चाळ , म नं ५ ,एकता नगर ,आकुड 7083112799
842 100618190001958 महेश तुकाराम मोिहते केसकर चाळ , म नं ५ ,एकता नगर क,आकुड 9975073075



843 100618190001976 मंगला शांता पा कोळीिग र ह डीकप सटर ,िस ीिवनायक बाग ,मोहन नगर , चचवड 9890934833
844 103318190002702 गुणाजी यशवंत वालावकर सुखवानी इमिपरीयल ,फेज १ ,अजमेर ,मोरवाडी , पपरी 7276097191
845 103318190002698 सुिशला िभम पा आवलोळ चचवड टे ,साईबाबा नगर ,भाजी मंडई 9595879781
846 100618190001907 दनेशकुमार शंकरलाल 

रावला ा ण
काळभोर चाळ , म नं १ ,मेन रोड ,आकुड 9604876338

847 103318190003353 काजल जीवन गायकवाड इं दरा नगर ,टे को रोड ,डबल ीहॉटेल मागे , चचवड टे 7038038598
848 103318190003545 कौसर आयुब आतार े टीज लािसक ,सी वग , ा बाजार जवळ , चचवड टे 7249396402
849 103318190003435 वैशाली जीवन गायकवाड इं दरा नगर ,टे को रोड ,ड बल ी हॉटेल मागे , चचवड 

टे
9604464945

850 101218190000128 करण अमोल ओहोळ मोहन ोि हजन ,आनंद नगर चचवड 7620960669
851 100618190001679 राम िवठोबा बिहरवाडे स.नं २०२ , ल नं ३०३ , चचवड टे , चचवड 9689863247
852 103318190002979 दनेश का होजी नाईक िव ानगर ,जय भवानी वजन काटा जवळ , चचवड 7767809541
853 103318190002678 सुमन सिचन तु कमारे म नं ५१,िब नं १२ ,बौ नगर , पपरी 9890274881
854 100618190001819 राजेश द ा पोलकम ल नं ५ , दप योती हौ सो ४९ ,संभाजी नगर , चचवड 9767143690
855 100618190001821 िम लद नारायण सामंत िनमला अपाटमट,जय ी टोक ज जवळ , चचवड टे 9834383470
856 100618190001760 सुभाष ानु करोलकर गंधव पाक हौ सो ,बिहरवाडे मैदान जवळ ,शा नगर 

, चचवड
9922432374

857 104118190000015 प लवी कशोर टोणपे साई मंगल अपाटमट,२८/४ ,संभाजी नगर , चचवड 9011058100
858 100618190001617 राज ी गणेश काशीद म नं ४/५ ,ि मुत  होल मागे ,से २७ अ ,िनगडी 8975814167
859 100618190001616 गणेश तुकाराम कािशद म नं ४१५ ,ि मुत  हॉल मागे ,से नं २७/अ ,िनगडी 8888127069
860 100618190001888 वि ल तुकाराम बागल स.नं ७ ,बागल िनवास ,गु देव नगर ,आकुड 9623237333
861 103318190002388 सुरेश हाद साळवी अिह यादेवी ,होळकर हॉि पटल जवळ ,द  नगर , चचवड 9975581159
862 103318190003257 सिचन शहादेव तु कमारे बौ  नगर ,िब नं १२ , म नं ५१ , पपरी 9175956768
863 103318190003781 िसताबाई सुभाष बारट े वाळंुजकर चाळ ,िवशाल आंगन , पपरी टाऊन 7350331214
864 101518190000514 हषद दयालीजभाई टांक स.नं.१२/१/१,ग ली.नं.३,मोरया पाक, अजनेरी रो 

हाऊसजवळ,िव यमनगर, पपळेगुरव-६१.
8830079452

865 100618190001618 रोिहत महादेव बनसोडे पांढरकर व ती ,पांडुरंग काळभोर सभागृह ,आकुड 9689354232
866 100118190001958 रेखा िशवाजी जाधव इं दरा नगर ,पंचशील हॉटेल मागे ,टे को रोड , चचवड 8805109002
867 103318190002956 सुरेश तुकाराम कोळेकर ओमसाई िनवास, िवनायकनगर, पपळेिनलख पुणे २७. 8805681932
868 101218190000158 दामोदर धमा अवसरे ी बागल चाळ , म नं २ ,वमा वेलस समोर ,िव ल 

वाडी ,आकुड
9860949845

869 100618190002032 अिनता बाबासाहेब इंगवले िशवाजीचौक, पपळेिनलख पो ट पुणे २७. 8485896029
870 101218190000162 ीशैल महा लग या कणगी दीप तंभ सो ,आर एच १६  िब २८ ,शा  नगर , चचवड 9765410612
871 103318190002609 संतोषकौर मल कत सह 

पगािनया
म नं.५९९,कोयतेव ती बालाजीमं दराशेजारी,पुनावळे 

पुणे ३३.
9923505941

872 100618190001797 शैलेश नवनाथ भालेराव सुभाष पांढर कर नगर ,जय गणेश ि हजन शेजारी ,आकुड 9881421757
873 103318190002729 शोभा रघुनाथ कोयते कोयतेव ती, पुनावळे, पुणे. 9767590705
874 100618190001689 अंिबका सुयकांत यादव सुखवानी कोनर ,िब १९ ,िव ल मं दर जवळ ,िव ल वाडी 

,आकुड
9921492316

875 100618190001690 मयूर अंकुश ह के गजानन हौ सो , ल नं ३०४ ,स.नं ४९/५ ,आकुड 9049995245
876 103318190003503 मनोज िबभीषण जाधव आरती िनवास,काटे डेअरी फामसमोर,िशवतेजनगर, 

पपळे सौदागर पुणे २७.
9767665916

877 103318190002957 सुभ ा ल मण पडळघरे स.नं.७, यू डी.पी.रोड िव ,िमताली गाडन पपळे 
िनलख पुणे २७.

7350971988
878 103318190002958 उदय सुदाम गोरगेल भैरवनाथ मं दराजवळ, सुतार आळी, पपळे िनलख पुणे 

२७.
8805835361

879 103318190002553 गजानन बबन जगताप जय भवानीनगर, पपळे गुरव, पुणे ६१. 8793260508
880 100618190002053 सुिनल बाबासाहेब इंगवले िशवाजीचौक, पपळे िनलख पुणे २७. 9881665745
881 100618190002120 म हारी शंकर लोखंडे वैदूव ती, गुरव पपळे पुणे . 8888231608
882 101518190000454 कसन बुधाजी वाजे ल दीप िवहार, म नं.३०२, ए वग, गु द नगर, 

स.नं.४२/१०,पुजा हॉि पटलजवळ, पपळे गुरव पुणे ६१.
7219448027

883 106318190000028 शांताराम तुकाराम 
गायकवाड

५५/१/१५, साईकृपा,ि मूत  कॉ. देवकर पथ, 
कवडेनगर, पपळेगुरव पुणे ६१.

9881025603
884 106218190000088 िव णु हनुमंत साबळे आदश कॉ.एस.पी.शाळेजवळ, वाकडरोड,वाकड पुणे ५७. 8805220138
885 106318190000025 ि मणी राजु सोमनाचे म नं.४०, कवडेनगर, नवी सांगवी जवळ, पपळे गुरव 

पुणे २७.
7038091450

886 103218190000494 हाद गो वद गरड केशवनगर, काटे चाळ, पपळे सौदागर पुणे २७. 9923342979
887 101218190000131 ंकट रावसाहेब मुगळे से नं १७/१९ ,िब नं २१ , ल नं ३०६ ,गोकुळधाम हौ सो 

,घरकुल ,िचखली
9921782260

888 101218190000154 सोपान भानुदास कुबेर साई हौ सो ,हनुमान िजम जवळ ,मोरेव ती ,िचखली 9049687376
889 101518190000423 वागता वसंत िशक स.नं.२१,भालेकरनगर, गणेश मं दराजवळ, पपळे गुरव 

पुणे ६१.
8888482674

890 101218190000139 संपत िवठोबा मोटे गट नं १३२३ ,अनमोल कॉ ले स,िशवकृपा सो ,झडा 
चौक ,मोरे व ती ,िचखली

9975300190
891 101218190000138 रेखा केरबा जोहारे घर नं १२८,मोरेव ती ,तपोवन नगर ,िचखली 9850054133
892 101218190000135 राजु पे स पवार ओम साई हौ सो ,से १७//१९ ,िब नं फ-७ ,  नं २०५ 

,घरकुल ,िचखली
9673912190

893 100118190001659 समथ सोपान दशले भावना िनवास, संत तुकाराम ि जशेजारी, पुनावळे पुणे 
३३.

9822408471
894 106218190000103 महेश चौडा पा गायकवाड अ णाभाऊ साठेनगर,पोलीस लाईन मागे,वाकड पुणे ५७. 7030038200
895 100618190002025 लता रावसाहेब गायकवाड ेरणा हौ सो ,िब ११/९ ,से नं २२ ,अंकुश चौक ,िनगडी 8805223161



896 100618190002034 िवजय चं कांत दपावले िब नं ई-४ , ल नं ०१० ,से नं २२ , ािधकरण िनगडी 8308788385
897 100618190002048 सुिनता यशवंत कांबळे ेरणा हौ सो ,िब नं ११, म नं २ ,आंबेडकरवसाहत ,से 

२२ ,िनगडी
8975623068

898 100618190002015 संिगता सतीश बनसोडे आझाद चौक ,आ पाली सो ,िब नं २ , म नं १६ ,िनगडी 9881280463
899 100618190002022 उषा िस े र जगदाळे स ाट अशोक हौ सो ,िब नं २३ , म नं ७ ,आझाद हौ सो 

,िनगडी
9552497010

900 106318190000024 महेश िव ल राउत थोरवे िब. भारत बेकरीजवळ, पपळे गुरव पुणे. 7350149015
901 100118190001966 शुभम रमेश गुरव सोनाई मंगल कायालय पवना नगर कॉ नं ३ थेरगाव 9673678844
902 100618190002012 सुनंदा संजय सकट साईनाथ नगर , ीकृ ण मं दर जवळ ,िनगडी 9763921686
903 100618190002027 मीरा क याण मुंडे ल नं १०४ ,गजराज हौ सो ,साईनाथ नगर ,िनगडी 9552496100
904 103318190002252 अशोक कसन पवार बी=२२,सुवणा पाक, पपळे गुरव पुणे २७. 8484828063
905 101218190000149 वैजनाथ माधव गुळवे साने कॉलनी ,आकुड  िचखली ,मोरेव ती ,िचखली 9881610693
906 106318190000042 िवजय पोपट कांबळे घर न.ं२०,कवडेनगर, पपळेगुरव,पुणे ६१. 8087635736
907 101218190000227 हनुमंत िभकू सोडिमसे से १७/१९ ,साई मंगल हौ सो ,िब १/१०३ ,घरकुल 

,िचखली
9423252960

908 101218190000199 सुरेखा िवजय माळी रामदास नगर ,सोनवणे व ती रोड ,िचखली 7021114932
909 103318190002861 ब ीनाथ नामदेव म के  नं १३ रवर रोड बाबा मं दर पपरी 9970677475
910 103318190002382 अिमत काश वैराळ सं नं ७१/१अ तापक र नगर म हार कॉ पपरी 9860426905
911 100618190002033 िशवाजी आनंदा वाघमारे आशीवाद हौ सो ,िब नं १ , म नं ४ ,अंकुश चौक ,िनगडी 9850675910
912 100618190001210 सुषमा िजत  काटे िस नाथ हौ सो ,मोरया जनरल टोअर मागे , पीनगर 

,तळवडे
9960109028

913 100218190000056 म वराज ीिनवास 
बु ीकोट

िब नं ४७/४ व तू उ ोग पपरी 9860672111
914 103118190000620 अिभजीत राज कुमार 

पाटील
६१/२, मयुर िब.गणेश मं दरासमोर,अजमेरा रोड, 

मासुळकर कॉ. पपरी पुणे १८.
9049301295

915 105918190000220 गुणवंत तुकाराम ब दरे ३ नं कॉ ीनगर रहाटणी पपरी 9923589966
916 100118190001368 गणपत कसन कुले गु कृपा िनवास नारावते थेरगाव 8888054607
917 100618190002036 अशोक ल मण शदे संघिम  हौ सो िब नं अ/२२ , ल नं ३ ,से २२ ,आंबेडकर 

वसाहत ,िनगडी
9763501883

918 100618190002038 सुि या जा लदर गाडेकर संघिम ा हौ सो ,िब २२ ,  नं ६ ,आंबेडकर वसाहत 
शमसान भूमी जवळ ,िनगडी

9284833422
919 100618190001809 माया सुभाष पाटील ए ४/२ ,ओटा क म रेशिनग दुकान जवळ ,से नं २२ 

,इं दरा नगर ,िनगडी
9689382533

920 103318190003204 सोजरबाई मसू खवळे घर नं १९५ ,अजंठानगर ,िनगडी 0
921 100618190001734 सिचन बबन साळंुखे िशवशंभो हौ सो , पीनगर ,तळवडे 9823938184
922 104118190000007 वसंत महादेव साळवे ि वेणी नगर ,तळवडे रोड , पीनगर 9881063637
923 103318190002378 कसाना इरसाद घोसी इरशाद खान, सी-5, िशवसागर सोसा. ानदीप कॉलनी, 

रहाटनी-17
9665749337

924 106618190000156 काश गोवइ वदराम 
उदासी

सी लोक ४/११ शिनमं दर जवळ पपरी 9922775887
925 103318190002602 साईका भगवान गोसावी एच िब/१९ संजय लाय री पपरी 8459110154
926 100618190001384 महादेव गु बाळा कंुभार साईकृपा हौ सो ,से नं २१ ,यमुना नगर ,िनगडी 9021887664
927 101218190000133 र व  पानाचंद मेहता मु.पो.िचखली, मा ती मं दराजवळ,ता.हवेली,िज.पुणे. 9922782364
928 103418190000056 भा येश मदन मोरे िब नं २५ ,हाउस नं २ ,मोरया हौ सो ,पूणा नगर , चचवड 9881159162
929 103318190002611 लितका िशवाजी उमाप लॉट नं १६ िब मातो ी हॉ जवळ सव नं ३९/१५ थेरगाव 9011596566
930 103318190002670 गुलाब क डाजी व हाडी आंबेडकर कॉ बालाजी लोयावूड या समोर 9604132729
931 105418190000018 ल मी बाबु साबळे बालघरे व ती, भाऊसाहेबनगर, राधाराम िनवाससमोर, 

कुदळवाडी.
9850857724

932 103318190002561 न ता उमाकांत 
क याणशे ी

सं नं १११/६/१० वामी समथ कॉ िवजय नगर काळेवाडी 
पपरी

9730081113
933 105918190000209 ताय पा ता याबा जाधव संत कबीर हौ सो, K/3, िम लद नगर, पपरी 8888788621
934 103318190002910 शोभा ह र ं  गवळी संजय गांधी नगर पपरी 8007981832
935 103318190002544 संदेश अजुन कंुजीर राम नगर रहाटणी 7776962663
936 100618190002050 नंदा शरद थोरात आशीवाद हौ.सो.िब.नं.ए२१,घर 

नं.१५, मशानभूमीजवळ,से.नं.२२,िनगडी पुणे ४४.
9404314963

937 104518190000107 साना गुलाब मुलाणी भोईआळी तापे र तालीम जवळ च होली बुा. आळंदी 9822452815
938 103218190000334 र व  कृ णराव िशदे गुलमोहर अपाटमट पॉवर हाउस रोड पपरी 7743823011
939 103218190000431 शिशकला कुमार देवकर अशोक थेटर ,िशवाजी कुदळे चाळ पपरीगाव 9011860642
940 100118190001462 मंदार दामोदार मोदक कार बंगला आनंद पाक थेरगाव 8551842459
941 103218190000283 शामराव चुडापा नौकुडकर गीता िनवास , सहादू  शंकर वाघेरे चाळ  पपरी 9023438607
942 103218190000481 र व  नामदेव िशनालकर सुषमा हौ सग सोसाय ,सर् नो २२४/५ब ,बलक नो १६ 

िशवद  नगर  पपरी
9850246182

943 103218190000472 राजेश भाकर चोपडे धरमशाला,आंबेडकर  कॉलोनी र हर रोड पपरी 9637993325
944 103218190000552 सुनील सुरेश टाक सुभाषनगर , र हर रोड नेअर झुलेलाल मं दर पपरी 8796209666
945 106118190000030 युवराज िशवाजी पाटील ल मण बक गोसावी ,ऑ अि नी िमनी माकट ,स ,न 

.१४ बापूजी बुवा नगर , थेरगाव
9975323071

946 103218190000318 सुरेश बालाजी शदे वाघेरे कॉलनी नो २ , पपरीगाव ,भैरोनाथ मं दर 9921345626
947 103218190000502 कशोर काश गोरे राजगड कॉलनी, नेअर बलीराज मंगल  कायालय ,रहाटणी 9823292348
948 103218190000377 जय ी गणपत भंडारे गणपत भंडारे तपोवन रोड  नेअर संदेश गँस  जवळ 

पपरीगाव
9657038045



949 103218190000320 िगरीष अशोक िवधाटे िभमाई हौ सग सोसायटी ग नो प , म नो ३ आदश 
नगर िजजामाता हॉि पटल  पपरी

9922262690
950 105918190000126 सिवता आनंदा सातव बु दग, काळेवाडी तापक र 9765730778
951 103218190000355 िवशाल गो वद जोशी स .न ८/२ िव ला माई अ वग फ .नो ५०३  तपोवन 

मं दर रोड
9767520409

952 100118190001740 रवी करण सं दपान राउत गणेश नगर ,िख सारा पाटील िजम, थेरगाव 7028348644
953 100118190001878 शंकर बापू बुचुटे १४२,कदम वसती १०५ ते १०७, १०९ तापक र नगर 

मोरया कलानी
9503494015

954 106718190000070 िशवानी एकनाथ ितकोणे रे वे लाइन जवळ,सव नो ७१/१ ए पवार चाळ , दापोडी 8379045605
955 103218190000542 नूतन िशवमूत  कांबळे बौ नगर ,िब डग -१० , म -१२ रवर रोड 

,िगरजुबाबा टे ले, पपरी
9881612149

956 100618190001348 तानाजी हदूराव घाटगे गु ारा जवळ  आकुडी टेशन चचवड 9657403618
957 100618190001443 नारायण दनकन कदम शीतल अपाटमट फ नो १४ नेअर मा ती मं◌ंदीर जवळ, 

आकुड
8308652928

958 105418190000002 िजभाऊ सहादू पाटील सव नं ७२ िशवनगरी दघी 7774865363
959 100618190002023 ेता सुर  राऊत लॉट नं.१८,जीवनधारा सो.साईबाबा 

मं दराजवळ,से.नं.२१,यमुनानगर िनगडी पुणे ४४.
8237339499

960 100118190004538 व ील राज  बो डे क िडबा नगर ,वा हेकर वाडी , चचवड 8484821630
961 100118190004031 ईशा रघुनाथ खळदकर अनुसया िनवास ,सु भात कॉलनी ,केशव नगर , चचवड 9850007511
962 100118190003988 उमेश राजशेखर नंदरगी कमल कंुज , लॉट नं ३५/६२ ,गणेश कॉलनी ,िबजली नगर 

, चचवड
9579103935

963 100118190003851 क याणी राजेश कुलकण ल नं िब ३ ,िशवतीथ अपाटमट, चचवड गाव 7722075712
964 100118190003913 िच ा चं शेखर पटगर अकालिपका सहकारी गृहरचना मया दत , ल नं ६ ,पवना 

नगर , चचवड गाव
9043612689

965 100618190003921 कोमल िवजय देव २२,न  अपाटमट,बँक ऑफ महारा  जवळ,तुळजाई 
व ती आकुड  पुणे ३५.

9850163244
966 100118190004467 त वी शिशकांत सा स साईधाम सो , ल नं ९६ ,िस हर गाडन जवळ,पवना 

नगर , चचवड
9850055979

967 100118190004382 े ा रा ल लंुकड जग ाथ राज पाक , ल नं २ ,तानाजी नगर , चचवड 9011019413
968 100618190003990 ऋतुराज बाबुराव पाटील एकता-ए हौ.सोसा.आर.एच-१५/२,संभाजीनगर चचवड 

पुणे १९.
9325253843

969 100118190004379 सा ी रा ल गुजर वै द यमान िब डग , ल नं १६ ,तानाजी नगर , चचवड 8793730863
970 100618190004091 वै णवी िनलेश कणसकर ५४/१,से.२८,द  मं दरामागे, वामी कृपा 

िनवास,गंगानगर आकुड .
9970669919

971 100118190004310 सौरभ िवकास को हे केशव नगर , चचवड गाव 9881363853
972 100618190003892 अं कत िहरालाल चौधरी सुखवानी लाझा ए. म नं.१७, मेनरोड आकुड  पुणे ३५. 9096551466
973 100618190003464 िवण गोवधन महाराणा सव नं.१२०,िशवदशन कॉलनी,िशवाजी 

पुत यामागे,मोहननगर चचवड पुणे १९.
9960155331

974 100618190003969 सौरभ रामचं  पवार लॉट नं.४३१, से.नं.२७ ए िनगडी ािधकरण पुणे ४४. 9822850247
975 100618190003965 सोनल राज  पढारकर १८/१, ीकृ णनगर,िव लवाडी आकुड  पुणे ३५. 9881385516
976 100618190004043 िजत कमलाधरण नायर िस ल मी कॉ ले स, म नं.३०९, महादेव मं दराजवळ 

आकुड  पुणे ३५.
9766510806

977 100518190000392 सा ी मा ती पवार लोतूस वंृदावन ,िवकासनगर , कवळे ,,ताल हवेली , दसत 
पुणे

9767320914
978 100618190003927 पु कराज िवजय जगताप िब.नं.सी-१, म नं.८, एच.डी.एफ.सी.कॉलनी, चचवड 

पुणे १९.
9822841886

979 100618190004108 नेहा सुर  कनोिजया से.१८, लॉट नं.१४९,िशवाजी पाक,संभाजीनगर चचवड 
पुणे १९.

9763717139
980 100618190004120 संकेत सुिनल कंुभार ८१५, ीकृ णनगर सर वती शाळेजवळ िव लवाडी 

आकुड  पुणे ३५.
9702919467

981 100518190000334 तीथा दयानंद शे ी एलोरा रेिसदे य,नेअर बँक ऑफ इंिडया , ड -
२०४,दे रोड ,ताल हवेली , दसत पुणे

9922238124
982 100618190003930 िशवक या गणेश राजगुरे लॉट नं.२००,से.नं.२६, ािधकरण िनगडी पुणे ४४. 9850066831
983 100518190000247 मै ी गणेश कबाडी लोट .नो .१६ भारत हसग सोसायटी,िवकासनगर, कवळे 

,ताल.हवेली ,पुणे -१७
7972075126

984 100618190003852 इकरा फरोजखान शेख शुभ ी रेिसडे सी फेज-३, म नं.१०२, िब.नं.१ए डी, जय 
गणेश ि हजन जवळ आकुड  पुणे ३५.

9860380748
985 100618190003851 जोएल िबजॉय थॉमस लॉट नं.१४५,से.२८,िस.एम.एस.शाळेजवळ,िनगडी 

ािधकरण.
7276049279

986 100618190003860 आशुतोष राजेश स ुरवार ि मुत  िनवास,कामगारनगर,साई मं दराजवळ, द वाडी 
आकुड  पुणे ३५.

9890924807
987 103218190001022 द ी कमलेश िसरवानी सुभाष नगर जुलेलाल मं दर समोर पपरी 9763392291
988 100618190003865 वेद िवनायक पोरे वरदमूत " बंगलो, लॉट नं.२३४,से.२५, ािधकरण िनगडी 

पुणे ४४."
9422005774

989 100618190003937 अनुराग रिव करण लाड िनसग दशन सोसा.िस/१२०,आकुड  रे वे टेशनजवळ 
से.२६,िनगडी ािधकरण पुणे ४४.

9503361886
990 100518190000246 ेया नाथ पािनकर c-२०१,सोिनगारा पेअल ,दंगेत व ती,िवकासनगर, कवळे 

दे रोड,
9923125353

991 100618190003953 गंुजा दया सह कांबळे िनवास, िलला िवहार समोर मोहननगर चचवड 
पुणे १९.

8329977358
992 103218190001027 अि नी ल  वलेकर िशवराज नगर रहाटणी 9822822754
993 100618190003984 वैभवी िवकास सुतार एन.बी.आकड बी.नं.१, म नं.७,मेनरोड आकुड  पुणे ३५. 9604849255
994 100618190003666 धनराज रामा काळभोर सीता िनवास काळभोरनगर चचवड पुणे १९. 7709577902
995 103218190001045 रेणुका दयानंद वाणी ाने र नगरी िब २२ नवमहारा  कुदळे कॉ नं ४ पपरी 8087999665
996 106118190000209 कपील बाबाराव लोणकर एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 9689304509

997 100618190003598 पवनराज सुयकांत लडकत जी.पी.आर.ए.कॉलनी,क ीय सदन,से.२६,आकुड  रे वे 
टेशनजवळ ािधकरण पुणे ४४.

9923063135

998 106118190000200 आशय सुधाकर गाडेकर एच १०४, गंगा आिशयाना रंगोली हॉटेल सुनधाम जवळ 
द नगर थेरगाव पुणे

8446080580
999 106118190000155 मृणाल दीपक वाकचौरे ओमसाई िनवास ल मण नगर, महादेव कॉलनी थेरगाव 

पुणे
8390452035

1000 106118160000214 सुशांत शुशील स ापू◌ूरी १८/४, वामी समथ कॉलनी,गणेश नगर  थेरगाव पुणे 8668376319
1001 103218190001188 णव संदीप आभाळे सव नं ३४/३/१ ी संत तुकाराम नगर रहाटणी 9922926741



1002 100618190003671 सा ी नरेश ढगे सोिनगरा लािसक ए/२६ एकतानगर, द वाडी आकुड  
पुणे ३५.

9860739406
1003 103218190001026 ती ा बाळासाहेब पनर िशवराज नगर रहाटणी 9881747580
1004 103218190001189 मृ मयी िवलास कुकुडकर बळीराज कॉ सव नं ४२/०२/२/०१ रामनगर रहाटणी 8308810830
1005 106118190000199 ि ती बालाजी हे े एकता कॉलनी १, गणेश नगर थेरगाव  पुणे 9420290216
1006 100118190001027 वैशाली संतोष शदे सव नं १३६ घर नं ५२० मोहननगर चचवड 9623431766
1007 100118190001146 अशा ब सी गावडे काळभैरव सोसा से नं २६/७ बी ५ िधकरण िनगडी ४४ 9860383007
1008 104918190000053 सोनुराम साद दवाकर  नं १५ पंढारकर र चाळ िजजानगर गंगा नगर आकुड 9767352745
1009 103418190000069 सौरभ सखाराम गोळे सी/२ म नं ६ जी लॉक  संभाजी नगर चचवड 9028694920
1010 104318190000276 रमेश रामभाऊ वाघमारे बी=१२, हनुमान कॉलनी, आळंदीरोड, भोसरी पुणे ३९. 9970010184
1011 105218190000638 पु पक ल मण वाळके मा ती मं दराजवळ, दघीगावठाण पुणे १५. 9921608746
1012 105218190000635 सुहास स यवान तळेकर कृ णा कॉ ले स, पुणे-नािशक रोड, बनकर व ती, मोशी 

पुणे ४१२१०५.
8380841251

1013 100218190000073 साधना हनुमंत खरात ा हे रटेज बी-२ , ल नं ०४ ,स ल मॉलमागे ,मोरवाडी 
, पपरी

9096645495
1014 100218190000070 ीधर गंगाधर िच े पपरी चचवड मोरवाडी लालटोपी पपरी 7709098876
1015 106118190000067 िव नाथ अजुन काशीद अजुन काशीद ए ६/१३ कुणाल रेसीडे सी गंगा ओिसयन 

जवळ चचवड
9028503159

1016 104318190000307 कृपेश भानुदास दहीतूले गट नं २२ मोशी गायकवाड  व ती िशव कॉलनी मोशी 
टोल  नाका शंकर मं दर जवळ मोशी ४१२१०५

9822887477
1017 104318190000312 सुनील नामदेव ह के पॉवर हॉउस बालाजी नगर भोसरी पुणे ४११०३९ 9158877141
1018 105618190000194 मोहन अबू भोसले िवजय भा हौ सग सोसा नेह नगर पपरी पुणे १८ घर 

.४३६ पो ट ऑ फस भोसले िनवास जवळ
9921181059

1019 104318190000319 सागर अशोक आ डे ए १/८ नारायण ह  सहकारी सं था मया दत जय गणेश 
सा ा य पाईन रोड भोसरी ३९

9921900001
1020 104318190000316 रमेश तुकाराम ब बले बो  िपराजी लांडगे माग धावडे व ती भोसरी ३९ 9028405319
1021 104318190000315 रामरतन अंिबका साद कम योग हौ सोसा इं ायणीनगर एच -१/५१/११ भोसरी 8788655277
1022 104318190000314 आकाश धीर  झा से नं २ द  मं दर जवळ इं ायणी नगर भोसरी २६ 8446969681
1023 104318190000329 अिमतकुमार ओम काश 

िम
गु कृपा कॉलनी संत तुकारामनगर भोसरी पुणे ३९ 9657227877

1024 104318190000313 िवनोद नामदेव वाघ ल नं ६ शुभम रेिसड सी गु िवहार कॉलनी पांजरपोळ  
समोर भोसरी

8806847514
1025 101218190000272 द ा य तारबा सुक घरकुल पाईन रोड से नं १७ व१९ िचखली हौ सोसा ए 

२४ पिहला मजला  १०६
9767647038

1026 104518190000112 सिचन रमेश भाल सगे सव नं ४९०/१२ म नं ५०८ डी वग तिनष ओच ड के के 
िमडोज सोसायटी जवळ आळंदी र ता च होली पुणे 

8888830702
1027 105218190000634 िवण सुरेश औटी गंधव नगरी इं लोक कॉलनी तापक र नगर मोशी 8805273448
1028 106318190000071 फु ल ह र ं  घाडगे ROW. HOU. SO.PLOT 86/6, DIMOND 

RESIDENCY MOSHI PRADHIKARAN PUNE 
9730401563

1029 104518190000111 ीकांत मनोहर दळवी NAVNATH ALI,CHARHOLI BR. HAVELI, 
PUNE 412105

9527631218
1030 105218190000737 साधना राजाराम वैरागे 25, NEAR SAMAJ MANDIR, DUDULGOAN, 

ALANDI, PUNE 412105
7083997637

1031 104318190000275 िव णू रमेश वाघमारे B-43, HANUMAN COLONY NO.1, ALANDI 
ROAD, BHOSARI PUNE- 411039

8600333922
1032 103318190003673 अलताफ राजु शेख नेह नगर बौ  िवहार शेजारी गांधी नगर पपरी १८ 8623926325
1033 104318190000285 जयवंत राजाराम पवार जय महारा  चौक, दुगामाता कॉलनी,नं.५, आळंदी रोड, 

भोसरी पुणे ४११०३९
7875204847

1034 105618190000182 अ णासाहेब महादेव साठे संभाजी नगर कदम चाळ गणपती मं दर मागे खराळवाडी 
पपरी १८

9404552162
1035 104318190000293 सायली िवजय कड संक प हौ सोसा से.नं.१ ल नं २ घर नं १५ इं ायणीनगर 

भोसरी ३९
9284893702

1036 104518190000118 संिगता स यवान गायकवाड मु.पो. ताजणेमळा, पीसीएमसी शाळेजवळ, च होली 
बु ुक, तालुका.हवेली, िज हा. पुणे ४१२१०५

9762712070
1037 104318190000327 हावाबी र फक शेख मोझे डीएड कॉलेजजवळ, स.नं.८०, वडमुखवाडी 

माउलीनगर-१, पुणे-आळंदी रोड, पुणे ४१२१०५
9561745193

1038 103318190003672 स ाम राजमो द शेख नेह नगर रोड बौ  िवहार शेजारी गांधी नगर  पपरी १८ 7058042018
1039 100618190002322 रामहरी ानू भोसले र दीप हौ. सो. िब नं. िब ३, म नं. १६, अंकुश चौक, से. 

नं. २२, िनगडी पुणे ४११०४४
9766916712

1040 100618190002566 कार गणपत गायकवाड सट अ ेस कूलजवळ, लॉट नं. १८, साई कॉलनी 
ि वेणीनगर, तळवडे, पुणे ४१२११४

7507827648
1041 104318190000292 रमेश नाना माळी दुगामाता कॉलनी च पाणी रोड  भोसरी 9881643268
1042 100618190002448 गणपती िनवृ ी आ टे स ाट हौ. सो. िब .नं. ई/५, म नं.२, से. नं.२२, 

आंबेडकर वसाहत, िनगडी पुणे ४११००४४
7758075267

1043 100618190002446 भा य ी राजाराम कंुभार िवकास हौ. सो. आशीवाद जनरल टोस समोर पीनगर, 
तळवडे, िनगडी पुणे ४११०६२

9689627849
1044 100618190002455 रा ल ल मण शदे अ णाभाऊ साठेनगर िनगडी वसाहत म नं. ११५, 

जकात ना या या मागे, िनगडी पुणे ४११०४४
7218835433

1045 100618190002467 धनाजी बाजीराव च हाण शरदचं  हौ. सो. िब.
नं.िब.१२, म नं.९, अंकुश चौक िनगडी पुणे ४११०४४

9960150430
1046 100618190002453 कमल कांचनदास भोसले सं ामनगर झोपडप ी, से. नं. २२, ओटा क म, िनगडी 

पुणे ४११०४४
8308262635

1047 103218190000612 जगदीश बुधरमल जगवानी बी लोक १३/२ , र हर रोड , पपरी 9370366225
1048 100618190002451 ेमनाथ ल मण बनसोडे से. नं.२२, म नं. २११, िब. नं. २३, िनगडी पुणे 

४११०४४
8975268128

1049 101218190000290 रावसाहेब रामचं  कंुभार बालाजी िनवास ीद  हौ.सो. मोरेव ती १३/९, महादेव 
मं दराजवळ िचखली, ता.हवेली, िज .पुणे ४११०६२

9922939538
1050 106118190000059 शांत राजाराम िडके ल नं बी २०३ ,िनसग राज सो ,डांगे चौक ,थेरगाव 

चचवड
9422014174

1051 105918190000267 अ दल अिमरी ीन अ सारी ७३/२ए/१० ,सनलाईट बेकरी ,काळेवाडी ,तपक र नगर 
, पपरी

8421888410
1052 101218190000291 स यभामा राजू पतंगे पतंगे हनुमान मं दराजवळ  िचखली गावठाण, ता. हवेली, 

िज. पुणे
9881216020

1053 100618190002383 गुणवंतीबाई िव ल बोरगे िस ाथनगर, म नं.५, से. नं. २२, िनगडी पुणे 
४११००४४

9545684774
1054 100618190002364 केदार िवनायक पेडणेकर जयशंकर हौ. सो. िब. नं. २०/१५, क म न.ं १०, गु द  

गाडनजवळ, से. नं. २१, यमुनानगर, िनगडी-४४
9850815714



1055 100618190002360 अंजली चं कांत वाघमारे ऋणाल बहार जुई ई/६, शमा क पाउंड, िनगडी पुणे 
४११०४४

9765181272
1056 104718190000079 शारदा सुरेश घड सग िभमश नगर, पाईन रोड, कृ णानगर, िचखली, पुणे 

४११०१९
7350416907

1057 100618190002342 अझीम अमीर जमादार नालंदा हौ.सो.िब.नं.१३, म नं.१५, अंकुश चौक, िनगडी 
पुणे ४११०४४

9527117862
1058 100618190002341 सुमन मोहन कांबळे िब.१२, म नं. १४, शरदचं  हौ. सो. भाजीमंडई समोर, 

िनगडी पुणे ४११०४४
9552153123

1059 100618190002340 मोहन यादव कांबळे शरदचं जी हौ.सो.िब.नं.१२, म नं.१४, भाजी मंडई 
जवळ, से.नं.२२, िनगडी पुणे ४११०४४

9657377654
1060 100618190002354 िव ास रामदास शदे तळवडे रोड िवण ॅ◌ॅ ह स सहयोगनगर तळवडे पुणे 

४१२११४
8308446553

1061 100618190002588 सीमा नारायण फुगे सव नं. ८४, ल मण काळभोर चाळ िनगडी गावठाण 9096553155
1062 101218190000242 रंजना पांडुरंग पवार एच नं. १६८५, म नं. १३१३-४९६, हनुमान िजम रोड 

साई हौ. सो. मोरेव ती िचखली रोड पुणे ४१२११४
9767751689

1063 100618190002357 ताया पा बाबू पवार से.नं.२२,िस ाथनगर,ओटा क म िनगडी पुणे ४११०४४ 9921862473
1064 104718190000078 सालीमाबी ताहेर पठाण सूय दय हौ. सो.िब.नं.४ अजंठानगर चचवड पुणे,१९ 

टी.सी.आय ा सपोठ समोर
9130308119

1065 100618190002344 नंदा सुिनल सूयवंशी ए स ए३,से.नं.२२,ओटा क म िनगडी पुणे ४११०४४ 9011362957
1066 100618190002345 रामनाथ कािशनाथ दळवी िब.नं.ए-२२, म नं.१३,संघिम ा 

हौ.सो.से.नं.२२,आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे ४११०४४
9860023593

1067 100618190002326 बाबू सूयभान खाडे िस ाथनगर सरकारी दवाखा याजवळ से.नं.२२,िनगडी 
पुणे ४११०४४

8698207314
1068 100618190002324 आकाश राजाभाऊ अंकुश िब.नं.११, म नं.१०६, ेरणा हौ.सो.से.नं.२२,अंकुश 

चौक िनगडी पुणे ४११०४४
9767313052

1069 100618190002353 श बीर बाबुलाल बेग पी हौ सग सो. म नं.१०,इंिडया बेकरीजवळ पीनगर 
तळवडे पुणे ४१२११४

9049882840
1070 100618190002368 ाने र रामचं  भोसले िब.नं. झेड १ए/३,से.नं.२२,रा लनगर, मधुकर पवळे 

शाळेजवळ िनगडी पुणे ४११०४४
8605291678

1071 100618190002838 शोभा अशोक पवार िब.नं.११, म नं.६, देव  हौ.सो.अंकुश चौकाजवळ 
िनगडी पुणे ४११०४४

9595622021
1072 100618190002840 मंगेश कृ णा साळवी सहजीवन हौ.सो. पीनगर ि वेणीनगर पो. 

ता.हवेली,िज.पुणे ४१२११४
7420069636

1073 100618190002466 योती धनाजी च हाण शरदचं  हौ.सो.िब.नं.िब१२, म नं.९,अंकुश चौकाजवळ 
से.नं.२२,िनगडी पुणे ४११०४४

9527354832
1074 100618190002457 अिनल अंकुश गाडगे अ णाभाऊ साठेनगर म नं. ८७, से.नं.२२, िनगडी पुणे 

४११०४४
9767550038

1075 101218190000293 मदन िमशराज खैरारीया मिनषा हौ.सो. म नं.५०४,साई मं दराजवळ,मोरे व ती 
िचखली पुणे ४१२११४

7719997075
1076 100618190002375 रजाक सुलेमान शेख से. २२, सं ामनगर, वाले रेश नग जवळ, िनगडी, पुणे ४४ 9561800213
1077 100618190002315 लता िशवाजी वाघमारे िब.नं.ए-२१, म.नं.१४, आशीवाद हौ.सो.से.नं.२२, अंकुश 

चौक िनगडी पुणे ४११०४४
9850375910

1078 100618190002589 िव नाथ आ पा वाघमोडे योजना नं.९, चाळ नं.१३/७, से.नं.२१, यमुनानगर िनगडी 
पुणे ४११०४४

9890079888
1079 100618190002582 मा ती भाकर वाकळे िब.नं.ई-४, म नं.७, सरकारी दवाखा याजवळ 

से.नं.२२,िनगडी पुणे ४११०४४
9657388834

1080 100618190002377 टळक महादेव वाकुडे सं ामनगर, झोपडी नं.१०६,मयुरा सुपर माकट जवळ 
से.नं.२२, िनगडी पुणे ४११०४४

9604237067
1081 100618190002374 वंदना अशोक गावडे १७/५, मधुरा हौ.सो. क म न.ं१०, से.नं.२१, यमुनानगर 

िनगडी पुणे ४११०४४
9767373316

1082 100618190002372 देिवदास बाबुराव महाजन िब.नं.३, म नं.१३, र दीप हौ.सो.डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक िनगडी पुणे ४११०४४

8698194569
1083 100618190002376 हसीना सुलेमान शेख सं ामनगर वाले रेश नग जवळ से.नं.२२, िनगडी पुणे 

४११०४४
9921268331

1084 100618190002359 ोपदा राजु पवार सरकारी दवाखा याजवळ िस ाथनगर िनगडी पुणे 
४११०४४

9561402804
1085 100618190002331 धनंजय बापु पवार ठाकरे शाळेजवळ पी हौ सग सो. पीनगर तळवडे 9545611988
1086 100618190002330 अिनता धनंजय पवार ठाकरे शाळेजवळ पी हौ सग सो. पीनगर तळवडे . 9545611988
1087 100618190002339 दपक गदालाल लोढा अ रहंत, लॉट नं. ८३, दुगामाता मं दराजवळ 

साईनाथनगर िनगडी पुणे ४११०४४
9762550917

1088 101218190000271 िवजय िस ाम पा केवळराम सुरेश जाधव चाळ महादेवनगर महादेव मं दराजवळ 
िचखली पुणे ४१२१६२

8888633798
1089 101218190000277 मालन सुभाष बनकर एच नं.३८२, बनकर व ती,रामदासनगर िचखली 

ता.हवेली, िज.पुणे
9922236111

1090 101218190000275 ल मी कृ णा हे े वामी अपाटमट, गणेश सोसायटी सानेकॉलनी, मोरेव ती, 
िचखली पुणे

8600142529
1091 104318190000291 मंगला ाने र कासार इशानी पॅराडाईज बंगला नं.३४, टाटा इंिडका गेट समोर 

से.नं.१६,िचखली ािधकरण पुणे ४११०१९
8308736519

1092 100618190002470 साहेबराव तुकाराम जाधव िब.नं.िब४/५, म नं.३,से.नं.२२, आझाद चौक िनगडी 
पुणे ४११०४४

9881355232
1093 100318190000504 राज  भागवत वाघमोडे यश िव  अपाटमट ल नं २१ शदे नगर िहरकणी सोसा 

सांगावी
9527145638

1094 105918190000281 मोिहनी भगवान सग राणा घर नं ५०९/३/२ योितबा नगर 8600249872
1095 105918190000275 अजुन शंकर पवार पवना नगर रहाटणी गावठाण 9158779585
1096 105918190000266 संजय सदाशीव पालांडे कार कॉ िवजय नगर काळेवाडी 9922067848
1097 100318190000486 र व  ल मण सानंसे सव नं ७१,ग ली नं १ क त  नगर म रोड नवी सांगावी 9272250324
1098 102618190000047 योती चतामण भ डवे नाथ कृपा िब िशवाजी चौक वा हेकरवाडी चचवडगाव 9011291458
1099 106118190000060 कैलास ल मण सांगळे व  पु प कॉ बेलठीका नगर थेरगाव 9766238181
1100 103218190000611 मिनषा शंकर िचकटे रमाबाई नगर लक रोड पपरी 7038074997
1101 100318190000487 ेता मधुकर भारती मा ती मं दर समोर पपळे िनलख 9822327439
1102 100318190000479 चं भागा रामदास रडे िवनोद गु ा नगर पपळे गुरव 9130806697
1103 103218190000785 बंटी ीचंद माता स.न.१५३/१/२/३,१३८/(पी),१३९/१(पी), वग जे, म 

नं.जे-१०५,जरवरी कॉ.ऑप.हौ.सो. पपळे सौदागर,पुणे 
8007770079

1104 100118190002212 राज  नवनाथ भ मे स.नं.१६, काटेव ती रोड, बालाजी 
मं दरामागे,पुनावळे,पुणे ३३.

9881826462
1105 100618190002570 मिनषा शंकर बिहरवाडे क पवृ  अपाटमट,महावीर पाक ,मोहन नगर , चचवड 8855947402
1106 100618190002379 िशतल िवनोद यादव िव ल मं दर जवळ ,काळभोर नगर ,अ सारी िब डग 

, चचवड
9923118990

1107 100618190002609 मंगल मा ती दिहहांडे िमसाळ िनवास ,मोहन नगर चचवड 9730866545



1108 100618190003156 ल मण गुलाबराव काशीद आदश बळक मं दर ,संभाजी नगर ,आकुड 9921622079
1109 100618190003155 तुकाराम ल मण च हाण स.नं ०७ ,गु देव नगर ,आकुड 9766245100
1110 100618190002373 अमोल मा ती कु हाडे र दीप िनवास , म नं १० ,तरटे िब डग जवळ 

,द वाडी ,आकुड
9822968920

1111 100118190002136 संजय िशवाजी ध गडे लक रोड ,दास ेडस,रमाबाई नगर , पपरी 9822782012
1112 100618190002381 िवनोद रामदेव यादव िव ल मं दर जवळ ,काळभोर नगर चचवड 9923505704
1113 100618190002435 िशवपु  माया पा बनसोडे से नं २७ अ , ल नं १४२ ,िनगडी 8605553702
1114 103318190003609 रिव िव ल मोरे इं दरा नगर ,पंचशील हॉटेल मागे ,टे को रोड 9921041069
1115 100618190003194 ऋिषकुमार खोतु मोरे २७/६ ,गंगानगर ,से २८ , ा.मोरे महािव ालय जवळ 

,िनगडी
9271637694

1116 100618190002272 गोरख सुखदेव फुलवळे दुगानगर बजाज ऑटो मागे ,आकुड 9075141568
1117 100618190002482 महादेव पंढरी वाघमारे िशवाजी पुतळा , चचवड पूव पुणे 9822288861
1118 100618190003191 गजानन रामभाऊ बावरकर दामोधर पांढर कर चाळ , ल नं १० ,िनतीन लो ी समोर 

,आकुड  गाव
9325431579

1119 100618190003160 संजय मनोहर देव घर नं ६१२ ,से नं २८ , ािधकरण ,गंगानगर 9860381099
1120 100618190003159 अजय नामदेव भालेराव आकुड  गावठान ,सुतार वाडा ,िशवश  चौक ,आकुड 8626085050
1121 100618190003179 नरिगस िहदायत शेख र टन कॉलनी ,िब-६/३० ,से नं २७/अ ,िनगडी 9011382296
1122 100618190003180 ह र ं  सहदेव च हाण लॉट नं ६३१ ,से २८ ,गंगानगर , ािधकरण 9657058870
1123 104918190000062 महेश संघनाथ राऊत से २७ ,६/७ ,लाल बहादूर,शा ी नगर ,िनगडी 9822981178
1124 101491819000063 िजते  रमेशराव माने पंचवटी िनवास ,िव ल वाडी ,साई अपाटमट,आकुड 8605116900
1125 100618190003182 सुिशला जयवंतराव बाबर लॉट नं ५४३ ,से नं २८ , ािधकरण 9623320095
1126 100618190003192 ल मण पु षो म भोगे से २६ , लॉट नं २२५ ,रो हौ सग टाईम , ािधकरण 9850901006
1127 100618190003185 संजय रामा बैसाणे जीजानगर ,गंगानगर ािधकरण ,आकुड 9881615903
1128 100618190003189 सुि या दनकर जानुगडे गोपाल सदन ,शंकर पाटील अपाटमट जवळ ,पंचतारानगर 

,आकुड
9657489626

1129 101218190000241 सितश राजाराम दाभाडे जयवंत दातीर चाळ , म नं १ ,नवनाथ चौक ,मा ती 
मं दर जवळ ,आकुड

9922197595
1130 103418190000074 अमोल उ म देशमुख वै णवी कॉ ऑप हौ सो , ल नं २ , लॉट नं आर एच /क५ 

,संभाजी नगर , चचवड
9860506601

1131 100118190002304 कामराज तानाजी कणसे लॉट नं ३१ ,स.नं १६५ ,ओम हॉि पटल जवळ ,इं दरा 
नगर , चचवड

9823032531
1132 103318190003975 पोपट बक कोपनर ि मूत  िनवास, गणेशनगर पपळेिनलख पुणे २७. 9922088108
1133 100618190002318 िनलेश मनोहर जगताप अर वद हौ सो , ल नं ५१७ ,िव ल वाडी ,िव लवाडी  

आकुड
7211088757

1134 101518190000526 भाकर काश जाधव स.नं.७९/१/३४, वैदूव ती, बापूजीबुवा मं दरामागे सुरेश 
लोखंडे चाळ, पपळेगुरव पुणे ६१.

8668683795
1135 103318190003974 संिगता पोपट कोपनर ि मुत  िनवास, गणेशनगर, पपळे िनलख पुणे २७. 9922088108
1136 103318190003822 ाने र बापूराव शदे स.नं.१७/१,बापूसाहेब शदे कॉ.केशवनगर, पपळे सौदागर 

पुणे २७.
9922565258

1137 100618190002348 शािहन मोह मद आझम 
शेख

घर नं १० ,िब नं ए स/२/िब , िमक नगर ,से नं २२ 
,िनगडी

9011739806
1138 100618190002321 अशोक न थू पाटील से नं २२ ,शरद चं  हौ सो िब नं १२ , म नं १५ ,िनगडी 9552488801
1139 101218190000260 चं कला मनोज ल करे गट नं १६१२ ,ई वग , ल नं १०२ ,िचखली 8625938015
1140 101518190000623 संजु ीपती जगधने राजीव गांधीनगर, ग ली नं.२, पपळेगुरव,पुणे ६१. 8055626266
1141 100618190002319 शोभा बापू मोिहते अ णा भाऊ साठे वसाहत , म नं ७५ ,िनगडी 9970825761
1142 101518190000620 पांडुरंग गजानन शदे घर न.ं१/१/१२, ग ली नं.१, ल मीनगर पपळेगुरव पुणे 

६१.
9881997141

1143 100618190002380 करण देिवदास रणखांबे अंकुश आनंद हौ सो ,िब १५ ,से २२ ,िनगडी 9823093188
1144 101518190000619 मीना कसन पवार जवळकरनगर, पा रजात कॉ.ल मी िनवास,द  

मं दराशेजारी पुणे.
8805407542

1145 100618190002289 अिमत जय काश गावडे ४५/१३ ,से नं २१, क म नं १० ,यमुना नगर ,िनगडी 9569743730
1146 101518190000628 भटु तुकाराम पाटील गु द नगर, गु द  हॉटेलजवळ, पपळेगुरव पुणे ६१. 9325276519
1147 100618190002287 शारदा मोहन लोखंडे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत ,आ पाली हौ सो ,िब २ 

, म नं ३ ,अंकुश चौक ,िनगडी
9011547618

1148 100618190002349 मोह मद आझम इ ाहीम 
शेख

घर नं १७ ,िब नं १ , िमक नगर ,से २२ ,िनगडी 9545330015
1149 100618190002278 हरे र झंुबर गाडेकर राधाकृ ण िनवास,कळमकर व ती,वाकड पुणे २७. 9595071653
1150 100618190002352 यासमीन श बीर बेग पी हौ सो ,घर नं १० ,इंिडया बेकरी जवळ ,तळवडे 9689956278
1151 100518190000217 िनलेश सुरेश सोनावणे १३/४,सुखधारा िनवास,मातो ी पाक, पपळे गुरव,पुणे 

६१.
9422352294

1152 100618190002350 खंडु गोरोबा मांजरे आंबेडकर वसाहत ,से नं २२ ,िब नं ई २४ , लॉट ८ ,िनगडी 9373668456
1153 100318190000501 सुरेश दादा भोसले दुगामाता कॉ.स.नं.१७/१,घर न.ं४३७, थेरगाव,ताथवडे 

पुणे.
9922922387

1154 100618190002310 िव ल भाऊ ढोले आझाद चौक ,मनपा दवाखा य समोर ,िनगडी 9527456301
1155 100618190002308 छाया िव ल ढोले मनपा दवाखा या समोर ,आझाद चौक से नं २२ ,िनगडी 9527456301
1156 100318190000480 रामदास बुधा रडे िवनोद गु ा नगर, पपळे गुरव पुणे ६१. 9763136962
1157 100618190002309 संतोष सजराव रोकडे िब नं ए सिब-१ , म नं १६ ,आझाद चौक ,से २२ ,िनगडी 9730576863
1158 103318190003972 सुमन दशरथ गायकवाड गौतमा सो.खरात चाळ, पपळे िनलख पुणे २७. 7744910319
1159 100118190001992 हेमंत संपत िशक वामी गणेश रोड, मसाफ य बँकेजवळ स.नं.६२, पपळे 

िनलख,पुणे २७.
9881162226

1160 100618190002303 सीमा रामभाऊ बांगर चाळ नं ड लू/८ /अ , म नं १८ ,साई कॉलनी ,आझाद 
चौक ,से नं २२ ,िनगडी

8080539511



1161 100618190002292 महादेव लबाजी गवळी आ पाली हौ सो ,िब-२ , म नं १२ ,से २२ ,अंकुश चौक 
,िनगडी

9130358662
1162 100618190002355 सिवता दिलप घाणेकर आ पाली हौ सो ,िब नं िब २ ,अंकुश चौक ,से नं २२ 

,िनगडी
9011669181

1163 100618190002371 बापू िव णू कडाळे पु याई हौ सो ,िब नं अ २६ ,अंकुश चौक ,से २२ ,िनगडी 9657941470
1164 100118190002365 नवनाथ छगन जोगदंड सव नं १०/४/२ एक मत कॉ थेरगाव 7387541312
1165 100118190001982 अचना िबनयकुमार पांडे पांडे िनवास १३६/२ मोरे र कॉ थेरगाव 9923034145
1166 100618190002367 योती अशोक मोरे ी द  कृपा हौ सो ,िब नं ई ६  नं ११० ,से २२ ,िनगडी 8806177490
1167 100118190002025 पाली सं दप लामगे स.नं.२८६/२८७, म नं.१३/१४,मायका लािसक 

िब.पुनावळे पुणे ३३.
8605980952

1168 101218190000261 हाद राम कसन काटकर िचखली गाव ,पाटील नगर ,नागे र िव ालय मागे , 7083332589
1169 100618190002297 राज  वैजनाथ आयतनबोने र दीप हौ सो ,िब ३ , म नं ७ ,अंकुश चौक जवळ ,से नं 

२२ ,िनगडी
8983207364

1170 100618190002290 स यभामा राजू बाणमारे इं दरा नगर ,से २२ ,इं दरा नगर ,िनगडी 9405035221
1171 100618190002307 क याण उ म सकट स ाट अशोक हौ सो ,िब नं अ-२३ ,  नं १२ ,से नं २२ 

,िनगडी
7843009029

1172 100618190002304 किवता राज  थोरात िब नं िब ११ , ेरणा हौ सो ,अंकुश चौक ,िनगडी 9623245931
1173 100618190002306 मीना क याण सकट अमरत हौ सो ,िब नं अ-२३, म नं १२ ,से २२ ,िनगडी 7843009029
1174 100618190002285 बाबासाहेब संतराम माने ी राम हौ सो ,िब नं १० ,  नं ११५ अंकुश चौक ,से नं 

२२ ,िनगडी
9767973814

1175 100618190002299 चं कांत ानोबा काळे से नं २१/६/२/३ ,यमुना नगर ,िनगडी 9822410427
1176 100618190002302 राज  हनुमंत थोरात िब नं िब-११, म नं ११ , ेरणा हौ सो ,से २२ ,िनगडी 9623245931
1177 100618190002284 हनुमंत मनोहर शदे राज नगर ,से २२ ,िनगडी 9527090996
1178 100618190002327 रािगनी राजु जाधव िब नं १ २२ ,  ००२ ,सिम  हौ सो ,से २२ ,िनगडी 8975183208
1179 100618190002370 सुरेखा बापू कडाळे पु याई हौ सो ,िब नं अ २६ ,  नं १५ ,अंकुश चौक ,से नं 

२२ ,िनगडी
9657941478

1180 100118190002028 सिवता भानुदास 
िभगवणकर

मातो ी हौ जवळ सव नं ३१/३३/१ थेरगाव 7522978512
1181 100118190002009 बालाजी अशोक भोसले सव नं ८/४/१ िशवतीथ नगर थेरगाव 7558661151
1182 103218190000774 नरेश पेसुमल गोपालानी िब लोक ४/११ पपरी कॉ पपरी 8149660095
1183 100618190002366 वेणू शंकुणी िप ले से नं २२ ,िब नं ई-६ , ी द  हौ सो ,रा ल नगर ,िनगडी 9822736507
1184 100618190002314 पु पा महादेव पाटील स ाट अशोक हौ सो ,िब नं अ २३ ,  नं २ ,से २२ ,िनगडी 9860914485
1185 100118190002175 महेश ल मन शदे समता हौ सो सव नं ५/२ बापूजी बुवा नगर थेरगाव 8275697680
1186 100618190002316 रामदास सुभेदार गायकवाड िब नं अ २२ ,आर नं ४ ,संघ िम  हौ सो ,आंबेडकर 

वसाहत िनगडी
8888747560

1187 100618190002313 सं या बबन पवळ स ाट हौ सो ,अ/२३ , ल नं ००४ ,आंबेडकर वसाहत 
,िनगडी

9604442955
1188 100118190002125 अिनता पांडुरंग सुतार १७/४ वाकड रोड डांगे चौक ग ली नं ६ थेरगाव 9552170488
1189 100618190002295 जय ी दशरथ शदे ी पु याई हौ सो ,िब नं अ-२६ , म नं ६ ,आंबेडकर 

वसाहत अंकुश चौ ,िनगडी
9850752674

1190 100118190002121 मािनकबाई द ा य राऊत सं नं २३/२/१ ब आनंद पाक लेन नं १ थेरगाव 9922244925
1191 100618190002312 बबन नामदेव पवळ स ाट हौ सो ,अ/२३ , ल नं ००४ ,आंबेडकर वसाहत ,से 

२२ ,िनगडी
9604442955

1192 100618190002294 दशरथ िभवा शदे ी पु याई हौ सो ,िब नं अ-२६ , म नं ६ ,आंबेडकर 
वसाहत अंकुश चौक ,िनगडी

9922150643
1193 100618190002334 लता िवलास कदम ल नं ९६ ,साईनाथ नगर ,िनगडी 9860875958
1194 105918190000323 शोभा शाम ओहोळ तापक र नगर काळेवाडी म हार कॉ २ 9527906648
1195 100618190002335 काश बळवंत गायकवाड घर नं जे ६/१२ ,से २२ ,बौ  नगर ,िनगडी 9763453608
1196 100118190002583 संतोष कैलास दणके दाउस नं िब ३९ समता हौ थेरगाव 9028975767
1197 100618190002337 अि नी िनतीन शेलार रमाई सािव ी हौ सो ,िब नं २५ ,  नं ११ ,िनगडी 9763526478
1198 104318190000350 नवनाथ भाऊसाहेब मोरे दे -आळंदी रोड, अ पुणा भाजी 

मंडईशेजारी,पाटीलनगर,मु.पो.िचखली, ता. हवेली, िज. 
9922889697

1199 106218190000099 आकाश दलीप देशमुख सव नं २३/२/१ िब समथ िनवास थेरगाव 9552207966
1200 103218190000816 सुंदरराज कन पा शे ी संतोष हौ सो ३ ल म नं ३१५ पपरी 9619311877
1201 104318190000348 मु शी यािसन इनामदार इनामदार िब नेह  नगर पपरी 9923546786
1202 105618190000243 सुरेखा भगवान नळकांडे िब.नं.१३, म नं.७०३, जय हनुमान सो.अ णासाहेब 

मगर टेिडयमजवळ, नेह नगर पपरी पुणे १८.
9881850677

1203 100118190002606 मुरलीकांत राजाराम पेटकर ६४४/१ राजा पावती िनवास थेरगाव 9405128536
1204 104318190000347 शोभा नवनाथ मोरे दे -आळंदी रोड, अ पुणा भाजी 

मंडईशेजारी,पाटीलनगर,मु.पो.िचखली,ता.हवेली, िज.पुणे.
7350165182

1205 100618190002619 हौसाबाई चं कांत भालेकर योितबा नगर ,तळवडे ,िनगडी 9881372410
1206 104318190000341 मिनषा वासुदेव पांचाळ २ रा मजला, म नं.१,च पाणी वसाहत रोड,सर वती 

शाळेजवळ,भोसरी पुणे ३९.
9850289607

1207 100618190003181 सुमन अ ण सुरवदे 16/1B LAXMAN NAGAR THERGOAN PUNE 9637320804
1208 103218190000698 नरेश राह  पाठक जय संतोष माता िनवास आदश नगर पपरी 9011042242
1209 103218190000748 देिवदास ध डीबा कांबळे सव नं ३/१/१ गीताई जनरल टोर रहाटणी 9146352058
1210 103218190000731 संतोष अंबादास कांबळे इं दरा नगर डी िसनेमा पपरी 7773920846
1211 103218190000791 दीपक मािणकराव शगे र हर् रोड , पपरी ,नेअर गणेश मं दर जवळ, पपरी 

,सुभाष नगर
922693576

1212 106218190000109 काका ी िवलास मारकड सारंग िनवास , सोनाईमंगल कायालय पवार नगर थेरगाव 9767141592
1213 106718190000220 सुिनता आ दनाथ कांबळे गणपत जाधव चाळ,जयभीम नगर,दापोडी 9822506627



1214 106718190000226 सिचन सुगमचंद चंडालीया लबोरे व ती , बॉ बे पुणे रोड ,नेअर अ ण टोक ज, 
दापोडी

7058064825
1215 100118190002627 बाबासाहेब अ ुबा रण दवे मोरे र कॉलनी , नेअर पदमजी पेपर िमल जवळ थेरगाव 8098376418
1216 104318190000349 तेजि वनी द ा भालेकर नविनमाण हौ.सो.गोसावी हॉि पटलशेजारी, पीनगर 

तळवडे पुणे.
9922836244

1217 100618190002323 शेषराव ीरंग सुयवंशी म नं.ड य/ु८/ए१६,रमाबाई कॉ. कमवीरनगर,आझाद 
चौकाजवळ,से.नं.२२,िनगडी पुणे ४४.

8669844163
1218 101218190000287 दशरथ परशराम सहाणे नवचैत य हौ.सो.िवशाल रेिसडे सी,संत तुकाराम 

शाळेशेजारी,मोरेव ती िचखली पुणे.
8888942689

1219 100618190002437 बाबा महादू यादव गु द  हौ.सो.िब.नं.एफ/२, म 
नं.१५,द मं दराजवळ,दळवीनगर,िनगडी पुणे ४४.

7887529127
1220 100618190002203 श मला सुभान गायकवाड डॉ.खोत दवाखा यासमोर,से.नं.२१, क म 

नं.६/२३/७,यमुनानगर,िनगडी पुणे ४४.
9881238825

1221 100618190002438 जयवंत सहदेव दळवी क म न.ं१२,िब.नं.१९, म नं.४,डॉ.र ा 
हॉि पटलजवळ,यमुनानगर िनगडी पुणे ४४.

9405550377
1222 100618190002464 रामे र बाळू पवार से.नं.२१, क म न.ं१०,िब.नं.२९, म नं.८, अ दती को. 

हौ. सोसा. एल.आय.सी.ऑ फससमोर,यमुनानगर िनगडी 
9922501742

1223 104518190000114 बानुबी बाबू खान खोळे र आळी,च होली बु ुक,आळंदी रल,आळंदी 
देवाची, पुणे

9049550643
1224 100118190001144 पोपट गोरख जाधव खोली  ३ गणपती मं दर वाकड 8975393644
1225 105918190000084 रेणुका आकाश दघे SAI ANGAN SR NO 73/2A/7 FLOT NA 3 

KALEWADI
9561520088

1226 100118190001022 सुरेश तुकाराम पाटील लॉट नं १ वागत अपाटमट समथ कॉ दळवी नगर 
चचवड

9767975560
1227 105618190000300 सोनाई ावण सूयवंशी ह रओम अपाटमट ए वग २ लॉट नं १९ भोसरी 9730091557
1228 103318190002391 नारायण िव लराव चचोले द नगर द  मं दर चचवड 9767561454
1229 103418190000076 तुळिशराम नाथाजी िशनगरे परशुरामनगर, रामनगर चचवड 8975227652
1230 103418190000075 सुखानंद पंडू कठारे डी-103 कंुभारचाळ द नगर चचवड 9028146652
1231 103418190000079 सा रका ीरंग भोसले वानंद हौ सो ,संभाजी नगर , चचवड 7385480160
1232 100118190002720 आ पा रामचं  कलाटे रामचं  िनवास, केमसेव तीजवळ, वाकड पुणे ५७. 9922220956
1233 100118190002909 िवमलाबाई तानाजी 

िशवतारे
महा मा फुले चौक,पंचशीलनगर, पपळे िनलख पुणे २७. 9130447711

1234 100118190002726 जहागीर रहेमान शेख तापक र रोड म हार कॉ नं ३ तापक र नगर 9168624786
1235 105618190000297 गिहनीनाथ ध डीबा उबाळे जगदीश सुपरमाकट,मटण 

ग लीजवळ,िव लनगर,नेह नगर पपरी पुणे १८.
9922973992


