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1 106217180000227 अं कत अशोक गावडे वाक् व ती ६६/५/१ टकले नगर पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख 
पुणे

2 105217180001085 अं कत राजू पारखे से.नं ७ , लाट नं ८८९, एम ६ ारका िव  सोसा इं ायणीनगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

3 101217180000505 अं कत राज  िम ा पाटील नगर सर् बी वग िव े रया िचखली िचखली पुणे

4 100617180004802 अं कत सुभाष पाटील साई पुजा बाग द वाडी , लॅट नं.५१-अ , वग सी फेज -२, आकुड  पुणे 
३५ द वाडी पुणे

5 105317180000130 अं कता अ ण 
सोनावणे

कॉलनी  ३ गजल मी अपाटमट द नगर दघी दघी पुणे

6 100117180003934 अं कता बाळू साळंुके केशव नगर क व १० काकडे टाऊनशीप चचवड चचवड गावठाण पुणे

7 101217180000305 अं कता युवराज 
करळे

कृ णानगर आकुड -िचखली रोड डी-४/२, साई दशन पाक से .नं. २०. 
चचवड ,पुणे चचवडेनगर पुणे

8 105217180001082 अं कता र व  कदम पांडव नगर को.नं ४ च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9 100417180000499
अं कता वासुदेव 

बडगुजर
भा य ी हौ सो पा या या टाक  मागे आळंदी रोड नो २०१/२ लोट 

नं बी ९ संभाजी नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

10 100617180004025
अं कता िवजयकुमार 

िव णूपुरीकर
ािधकरण लॅट नं. ४, लॉट नं ३१२,कोझी हो स से टर नं २८, िनगडी 

पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

11 100117180003391
अं कता शांताराम 

साळवे
साईबाबा मं दराजवळ साईनाथ नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 

पेपर मील पुणे

12 104317180000054 अं कता संतोष 
खाकरे

शा ी चौक ,आळदी रोड स.नं १९७/२/१ ,ल मीनगर , भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

13 105317180000170 अं कता हनुमंत 
पाटील

आळंदी रोड स नं २०/१/१ िवजय नगर दघी दघी पुणे

14 100117180003969
अंकुश रामकृ ण 

मडावी
ी राम कॉलनी तपक र नगर साई वागत िब डग काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

15 105917180000188 अंजली मकुमार 
गु ा

िनअर रतन गॅस जवळ सवनं.२५/१/१,िशवराज नगर , रहाटणी पुणे 
.१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

16 105217180000914
अंजली नाग पा 

कंुभार
इं ायणी नगर तीळक रेिसडे सी बी नं ११ लॉट नं १४ भोसरी 

इं ायणीनगर पुणे

17 105417180000038 अंजली राजू पिनकर दघी रोड डी/१२ बी सॅि च कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

18 100417180000452 अंजली राज  पवार पो ट सी.एम. ई पा या या टाक जवळ रामनगर बोपखेल पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

19 104417180000037 अंजली राजेश सावंत भोसरी िशवशंकर कॉलनी नं २ च पाणी वसाहत पुणे भोसरी गावठाण 
पुणे

20 104417180000056 अंजली वसंत 
गायकवाड

खंडोबा माळ स नं २२९ ,गजानन हौ,सोसा भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

21 100617180004870 अंजली शंकर पडवळ  बजाज अॅटो कॉलनी आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण 9637840909

22 105917180000288 अंजली िशवासरे 
िव कमा

थेरगाव िशव शंभो सोसायटी जय म हार नगर पुणे थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग
इतर क याणकारी योजना

इ. 10 वी म ये 80% ते 90% गूण संपादन करणा-या िव ा याना ब ीस र म - र म 
पये 10,000/- येक

सन 2017-18          पा  यादी         सं या - 2140
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23 100117180003217 अंजली सुिनल 
कांबळे

भाकर सह. गृह सं था िबजलीनगर स नं १५६/४७ लॅट नं १२ 
चचवड वा हेकरवाडी पुणे

24 100317180000506 अंजली सुभाष मांढरे
वामी नारायण मं दर जवळ ,संगम नगर िस ी िवनायक कॉ ले स 

लॅट नं.बी-३ जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

25 100417180000740 अंजली सूयकांत 
इथापे

मगर बँक शेजारी कांडगे वाडी चौक सन शाईण लाझा लॉट नं बी 
१/१० आ णाभाऊ साठे भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

26 103217180001033 अंजूम सलीम पठाण अजून दामू नाणेकर चाळ िशवाजी पुतळा , शदे आळी, पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

27 103217180000992
अंश जगदीशकुमार 

बागरे
अपोिझट बँक ऑफ इंिडया ,िशव साई र ता , डी-१७ , ारका साई 

पर दसे , पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

28 100617180004239 अंशुल अचना गुगळे सधुनगर २४/३ एल आय जी कॉलनी से २५ िनगडी   गावठाण 
9623936549

29 100617180003767 अंशू शिशकुमार सह
जवळ पीनगर पीनगर पी हौ सोसायटी तळवडे पीनगर- तळवडे 

पुणे

30 105417180000022
अंिसका दीपक 

कुमार सह
दघी रोड सव नं २३१ नेअर सी एम इ कंपाऊनद हरी ओम भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

31 100417180000480 अ ता अजुन 
चांदेकर

स.नं.२१६/ए ,संत तुकाराम नगर गणराज हौ.सो. भोसरी संत तुकाराम 
नगर पुणे

32 103217180000589 अ ता महादेव शदे मि जद रोड सी पाक कॉलनी कोकणे नगर सव नं ७७/२/१अ /१ ल मी 
िनवास काळेवाडी काळेवाडी पुणे

33 103217180000560 अ ता िवनोद 
पंजाबी

शांताई रेिसडे सी लोट नं १२, १८३/ए /२ . पपळे सौदागर पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

34 100617180005151 अ ता संजय शेटे कॉ या स शमा कंपाऊंड स नं ८४/३-४ लॅट नं १ डी वग जाई 
िब डग बहार हौ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

35 103217180000666 अ ता संतोष 
िशरसकर

लॅट नं-६,पावर हाऊस रोड ,अशोक टोक ज जवळ अवंती 
अपाटमट, लॉट न-ं६५/सी पपरी अशोक िथएटर पुणे

36 103217180000801 अ ता सुिनल 
माळवदकर

नं ३ पपरी इं ायणी कवाज वाघेरे कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

37 105517180000036 अ द अजय पाटील बोरठेवाडी ,मोशी बी-९०३,स ा ी शुबेरी , पपरी चचवड. 
४१२१०५ मोशी पुणे

38 105417180000007 अ दा गबाजी 
सदाकाळ

मा ती िनवास ,धावडे व ती , पी.सी.एम.टी डेपो मागे , भोसरी पुणे 
३९ भोसरी गावठाण पुणे

39 103217180000601 अ दा जय काश 
दाणी

कॉलनी रहाटणी सव नं ४९/४ +५ स  नगर पुणे रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

40 101217180000388
अ दा ानदेव 

शडकर
मोरे व ती गट न.ं १३६८, िचखली िचखली पुणे

41 103417180000109 अ दा राज  शदे पाईन रोड ,शरद नगरजवळ सुदशन रेिसड सी, लॉट नं १८ िचखली 
िचखली पुणे

42 103317180004861 अ य अजुन मुळे भाजी मंडई जवळ स.न.१२/१८ ,हनुमान नगर ाय हर कॉलनी थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

43 101217180000444 अ य गो वद पवार मयूर सुपर माकट जवळ संत कृपा हौ.सोसायटी, ता हाणेव ती,िचखली 
िचखली पुणे

44 103217180001050 अ य बलिभम कवडे तांबे शाळे शेजारी रहाटणी रोड अंकुर कॉलनी काळेवाडी पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

45 105917180000284 अ य बाबासाहेब 
शेळके

तपक र नगर घर नं २८३ मोया कॉलनी काळेवाडी तापक रनगर-
ीनगर पुणे

46 104917180000046 अ य भा कर केदार दगडोबा चौक , सव नं. ३५/३, संत वामन भाऊ कॉलनी , चचवडे नगर 
पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

47 100617180004392 अ य या ीरी 
जलिनला

िनअर वामी समथ मेडीकल पीनगर , िस ांत हौ.सोसा. तळवडे पुणे 
१४ पीनगर- तळवडे पुणे

48 103217180000706 अ य राजू धो े पपळे सौदागर बोरा पाक लोट नं डी २०४ स नं १४७/२/१,२,३ पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
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49 100117180003903 अ य िवनोदकुमार 
गु ा

नगर थेरगाव ान दप कॉलनी दगडू पाटील चचवड थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

50 103417180000078 अ य िशवाजी मदने शा नगर साई िस  हौ.सोसायटी आरयच.-१२१, लॅटनं -१० चचवड 
,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

51 100617180004068 अ य सितश रोकडे काचघरा मागे से टर नं २५, लॉट नं ४३५, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

52 104317180000067 अ या सुरेश मेहेर वु सिवल फेज-२ ,बो-हाडे वाड़ी ,मोशी डी२/७०४ , मोशी मोशी पुणे

53 100517180000153 अिखल सुदश  . दे रोड, िनमला देवी राघवन, H NO. 1628, मीना कॉलनी, कवळे 
कवळे पुणे

54 103117180002404 अिखलेश सँमसन 
सग

सेनापित चौक,बो बे कोलनी ३१७/२ ,िवठाल मं दर जवळ दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पुणे

55 105217180001321 अिखलेश संजय 
पा टल

जुनी ि यदशनी कुल जवळ स.नम २२६/१, सि क कॉलनी , दघी रोड 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

56 103417180000215 अिखलेश सूयकांत 
पाटील

संभाजीनगर यश लाझा -२,आर एच -२००, लॅट नं -०४ ,िस ी 
िवनायक मं दरा जवळ , चचवड 9922796439

57 100617180003954 अजय कमलाकर 
बोराडे

ािधकरण लॉट नं ३७५,से टर नं २५, िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

58 105217180000939 अजय मोहन घुटे आळंदी रोड गणेश कॉ १ शा ी चौक भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

59 106217180000137 अजय रतन गालफाडे लांडेवाडी एस/० रतन गालफाडे भोसरी लांडेवाडी पुणे

60 100617180003924 अजय रमाकांत सुरसे वा हेकर वाडी ,पा याची टाक  जवळ रमेश हाडवेअर समोर 
१३३/२,गु ारा रोड चचवड ,पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

61 105917180000129 अजय वैजेनाथ 
च हाण

रहाटणी वरधमान हाई ट मागे सव नं ६६/१ गु कुल कॉलनी ी नगर 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

62 100117180003622 अजय समीर मोरे सहकार कॉलनी पाचपीर चौक लॅट नं १३ लि मतारा अपाटमट 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

63 100117180004254 अ ज य ई र 
सोनार

पूणानगर ए १ , पाक यू , लाट नं २७ , पाईन रोड , लोकसेवा 
पे ोल पंप जवळ िचखली ािधकरण िचखली पुणे

64 100417180001349 अ ज य रोिहदास 
हजारे

ल नं ए/६ ,से नं ३ , पाईन रोड जवळ ल दीप हौ.सोसा ,बी वग 
इं ायणी नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

65 100617180003849 अजीन शिज जोस ािधकरण जीजय , लॉट नं ३८५,से.नं. २७ अ िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

66 101217180000304 अतीयाकौसर 
आिसफो ीन शेख

जुनी ान दप िव ामं दर समोर घर न.ं७ ,घारजाई हौ. सोसायटी 
पीनगर पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

67 105317180000102 अतुल बाळू लोखंडे भिगनी िनवे दता सं थे समोर गायकवाड नगर सव नं २/ए दघी दघी 
पुणे

68 100117180003810 अथव अिजत काटे केशव नगर तालेरा रोड साई सुमन पाक लॅट नं १३ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

69 100117180004195
अथव अतुल 
बोनगीरवार

िववेक वसाहत जवळ केशव नगर , लॅट नं.०९,काकडे िवहार पाक 
जवळ , चचवड गाव ,पुणे ३३ केशवनगर पुणे

70 100617180004551 अथव अिभजीत 
परळीकर

सोसायटी से नं २६ ािधकरण लॅट नं ३ िब डग ुव दशन िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

71 101617180000069 अथव अमोल काटे िव शांती कॉलनी नं ६, ह रकृपा िब डग सव नं १३९/१, पपळे 
सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

72 101217180000467 अथव अजुन शेजुळ गोकुळ सोसा. बी-19 मोरेव ती गट . 1398 िचखली

73 100117180004179 अथव ऋिषकेश 
जाधव

पवना नगर ए.बी.सी हौ.सोसा. नं.१ए /२ र टन कॉलनी र ा टाप 
जवळ चचवड,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

74 106217180000212 अथव दलीप माळी क पेट व ती , सी/२, ह पाक ,फेज -२, वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड 
पुणे

75 100117180003210 अथव दलीप शेवकर िशवाजी उदय मंडळाजवळ करणराज पाक लॅट नं ०६ तानाजीनगर 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

76 103417180000136 अथव नर  कुलकण दशन नगरी बी-१/३ चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

77 106517180000043 अथव भरत शदे कृ णा नगर ,िस ी िवहार लॅट न.ं ए-३१,सव नं ७१/१ नवी सांगावी 
नवी सांगवी पुणे

78 100117180004196 अथव मिनष 
कारभारी

द  मंदी जवळ , कोमल अपाटमट, ीधर नगर , चचवड ,पुणे ३३ 
चचवड गावठाण पुणे

79 100117180004163 अथव महेश जगताप तालेरा रोड साई संुदर पाक िब वग लॅट नं ४ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

80 100217180000135 अथव िम लद 
कुलकण

सून लाझा नेह नगर पा या या टाक जवळ लॉट न-ं १४३ लँट नं ८ 
नेह नगर पपरी पुणे नेह नगर पुणे

81 100117180004252 अथव राज  
कुलकण

लाट नं ६७३ , िशवतेजनगर वै णव ,से नं १८ , चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

82 101217180000456 अथव राजेश ओझड णा नगर , थमेश पाक , लॅट नं.बी-३०५, लॉट न.ं २०,से टर 
नं.२०, इ ट चचवड पुणे १९ कृ णानगर पुणे

83 100117180003675 अथव रामराव देवरे
फेज १ डी २ केशव नगर ी मोरया गोसावी राज पाक चचवड गाव 

चचवड गावठाण पुणे

84 100117180003907
अथव ल मण 

रासकर
पवार नगर कॉलनी नं ८ काळेवाडी फाटा स नं १२/१४ ि ह टो रया ड 

हॉटेल पाठीमागे थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

85 100117180003301 अथव िववेक पडुरकर फेज २ केशवनगर चचवड फ-१० मोरया गोसावी राज पाक चचवड 
पुणे केशवनगर पुणे

86 103217180000759 अथव संजय को हे पंचर  िनवास नखाते व ती ३८/३/१ गारमळ कॉलनी रहाटणी रहाटणी 
- पपळे सौदागर पुणे

87 106217180000223 अथव संदीप देशमुख मोरयािगरी अपाटमट जवळ , लॉट .१६,रेणुका कृपा ,शारदा कॉलनी , 
पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे

88 105217180001308 अथव सुनील घोडेकर से नं ७ ,शाि त िनकेतन कोलनी सु ेह , लाट नं ८४/२ ,१४ बी , 
इं ायणी नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

89 105917180000109 अिथरा सुरेश आचाय बॉ बे िमनी माकट जवळ ,नढे नगर हाउस नं-११३/११/५ काळेवाडी 
१७ काळेवाडी पुणे

90 100617180004688 अ दती अंकुश पाटील ता हणे व ती गणेश हौ.सोसा. संक प िनवास बुट कंपनी जवळ िनगडी 
पुणे १४ िनगडी गावठाण पुणे

91 100117180003583 अ दती अजुन पाटील
एम .आय.डी.सी. "जी " लॉक , स यम हौ सोसा. लॅट नं. -६ , लॉट नं -

आर.एच ७७, शा नगर चचवड १९ चचवडेनगर पुणे

92 106217180000134 अ दती कािलदास 
भोईटे

धनगरबाबा मं दरामागे ाने र कॉलनी नखाते नगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

93 100117180003220 अ दती िगरीश हंपे लॅट नं-५ तालेरानगर दीप तंभ हौ. सोसायटी चचवडगाव पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

94 104017180000061 अ दती िनितन 
कुलकर

- सी-३०,३ रा मजला िनमला कॉ.ऑफ. हौ.सोसा. चचवड टेशन पुणे 
३३ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

95 100117180004199 अ ैत रोिहत गोखले पवनानगर अबक हौ.सोसा नं २ , फ /१० चचवड चचवड गावठाण पुणे

96 100617180003449 अन या दयानंद शे ी मं दर शेजारी मोहन नगर रेणुका हाईटस लॅट नं बी ३ कलावती 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

97 105217180000777 अनम अ वर शेख हॉि पटल जवळ २४३ /९ काळेवाडी फाटा जीवन जोती रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

98 100117180003929 अनामय वसंत ढेपे
आिशयाना समोर रहाटणी फा ा जवळ सव नं ७/१ जय म हार हट 

करा २ कमलाई हाईट या मागे थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

99 101217180000347 अिनकेत अजुन 
जागडे

नेवाळेव ती, सुदाम मळेकर चाळ, िवटभ ी शेजारी, िचखली १९ 
िचखली पुणे

100 105217180000952 अिनकेत 
आ पासाहेब राउत

वसाहत रोड ीरामनगर च पाणी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

101 104317180000056
अिनकेत चं कांत 

सोनवने
अथव पाक ,से.नं १६ ,राजे िशवाजीनगर ल.नं.४ , लाट नं ११५/बी-३ 

चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

102 101217180000325 अिनकेत जयराम 
देशमुख

मोरे व ती लॅट नं -२५,४ था लोअर,वसंत लीलािब डग,'बी' वग 
िचखली पुणे १४ िचखली पुणे
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103 104417180000028 अिनकेत द ा य 
तावरे

िनवास सव नं २०८/२१ संत तुकाराम नगर रा ल पाक पा या या 
टाक जवळ अनुराज भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

104 104017180000051 अिनकेत िनतीन 
कुळकण

राजधानी सोसा. यमुनानगर से.नं.२१,ि कम-१२ ,िब.नं.२७/३, िनगडी 
पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

105 100517180000304 अिनकेत बाबू 
गायकवाड

मं दरा समोर माळवाले नगर १ कवळे पुणे कवळे पुणे

106 100617180003920 अिनकेत बाळासाहेब 
देसाई

ितमा हौ सोसा. यमुनानगर से.नं. २१,ि कम नं ११,िब.नं. १४, ल.नं. 
२, िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

107 101217180000343 अिनकेत िभवसन 
तायडे

माऊली हौ.सो. िव लवाडी दे गांव

108 103117180002666 अिनकेत मधुकर 
कारभारी

रोड नं ६ ,हनुमान मं दर,सुदशन नगर ओमकार सोसा ,गट नं -१३०२ 
िचखली िचखली पुणे

109 105317180000060 अिनकेत मधुकर 
िवरकर

गणेश मं दरा जवळ आदश नगर सव नं ७२ िनरंकारी कॉलनी दघी 
दघी पुणे

110 100417180000441 अिनकेत मा ती 
सोनवणे

बापुजी बुवा चौक महा मा फुले शाळे समोर मा ती िव ल सोनवणे 
,लांढे चाळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

111 100617180003674 अिनकेत राजेश 
उ ेकर

जी लॉक ,संभाजी नगर अ मेघ आप आर .एम -२६, चचवड १९ 
चचवडेनगर पुणे

112 100617180003755
अिनकेत िशवानंद 

चोळळे
समोर गु ारा रोड वा हेकरवाडी सव नं ४१०/५ स ुंगी हौ सोसायटी 

चचवड वा हेकरवाडी पुणे

113 101217180000695
अिनकेत ीकृ ण 

समदुर
पाईन रोड ,नेवाळे व ती , साई कृपा हौ सोसा. सव नं. १७/१९, 

िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

114 100517180000217 अिनकेत संदीप मोरे
नेअर िवकास नगर दे  रोड कृ णा गाडन िब डग लॅट नं २ पुणे कवळे 

पुणे

115 100617180003708 अिनकेत सितश माने सव नं ८२ इ नं ८३ वा हेकर वाडी तुकाराम नगर चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

116 100117180003498 अिनकेत सुिधर झा गव हॉटेल जवळ १३/१,रामकृ णानगरी बंगलो,िवठाई कॉलनी 
वा हेकरवाडी रोड , चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

117 105417180000043
अिनकेत सुभाष 

भोसले
आळनदी रोड सव न १८६ गणेश मं दरा जवाळ भोसरी भोसरी गावठाण 

पुणे

118 100417180000602 अिनकेत हदय साद रा ेम नगर नवीन ि यदशनी शाळेसमोर डी /७ ओम साई िब डग 
म नं ६ दघी पुणे भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

119 105917180000164 अिनता म ल पा 
पुजारी

योितबा नगर सव नं ७३/१के /२/३ फनोले स कॉलनी काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

120 105917180000136 अिन  अिजन सह 
नवले

पवना नगर रोड काळेवाडी सोिनगरा िवहार लॅट नं ए ५०७ आदश 
नगर पपरी काळेवाडी पुणे

121 100517180000173 अिनल - जे स िवकास नगर लॉट  ६ महावीर अपाटमट कवळे िव ानगर पुणे

122 105917180000108 अिनल - राधाकृ ण
काळेवाडी , स नं ११३/११/१२१ घर नं ७८०/६ नढे नगर , पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे

123 105217180001261
अिनलकुमार रमेश 

चौधरी
जे-४०८ , शील होटेल जवळ ,बालाजीनगर ी महावीर कंपनी भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

124 100617180003822 अिनश अिमत छाजेड ािधकरण लॅट नं १,आच ड एमरालड से टर नं २४ िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

125 103217180000995 अिनश अिवनाश 
हगे

भोईर कॉलनी , गंगा अपाटमट लॅट नं २, चचवड ,पुणे ३३ चचवड 
गावठाण 8888101074

126 100617180003995 अिनश दीप सो जे यमुनानगर ि कम नं.९,से टर नं २१, म नं १७/७, िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर 9822567508

127 105217180001092 अिनषा बाळू 
बातखबर

इं ायणी नगर ितलक रेसीडे सी ब१०/१४ , भोसरी इं ायणीनगर पुणे
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128 100117180003182 अिनषा संजू मोरे माउली िनवास गुजरनगर स. नं ३९/१० थेरगाव चचवड थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

129 105217180001238 अनीषा अिनल हांडे ल नं एफ १७ ि मू त संकुल ,से नं ९ , लाट नं १७ मोशी मोशी पुणे

130 103117180002701
अनुज ाने र 

बनकर
एच.ए कॉलनी ए -१३७, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

131 105217180001189 अनुज संतोष बारवे ल नं २५ ,बी वग गंधव नगरी िप-५ , मोशी मोशी पुणे

132 100117180004159 अनुज सुरेश सुतार चचवड गाव २ िब १० /९० र टन कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे

133 100617180004747 अनुजा अिनल काळे ि वेणी नगर , काळे चाळ ,राम मं दर रोड ,राम मंदीर जवळ , पीनगर 
तळवडे ि वेणीनगर पुणे

134 106317180000194 अनुजा गणेश डेरे जगतापडेअरी आ द य स नं २६/२/२/१+१+१ िवशाल नगर नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

135 100117180003880 अनुजा भाकर गुरव
डांगे चौक थेरगाव वनदेव हौ सोसायटी चचवड थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे

136 103217180000581 अनुजा राजू भोसले आनंद हॉि पटल शेजारी म नं ४५१/६ योितबा नगर , काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

137 103417180000210 अनुराग बीर 
सरदार

शाळे या माघे पीनगर सर वती हौ सोसायटी ानदीप पुणे पीनगर- 
तळवडे पुणे

138 103217180000959 अनुराग ि तम पवार
कोकणे चौक स.ण. १६८,२ , सी.र.िब डग ,१०३,िनसग िन मती , 

पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

139 100117180004147 अनुराग िवनायक 
गोिवदास

चचवड तालेरा नगर तालेरा होि पटल जवळ पुणे चचवड गावठाण पुणे

140 100117180003141 अनु ी आमोद 
वाळीबे

सुभाष साठे लेन केशवनगर म नं ९ चचवड केशवनगर पुणे

141 100417180000766 अनुषा सदानंद 
आरा य

ग हाणे व ती , के/ऑप के.बी.काकडे ,९- िशव दशनी ,ए -७ रामनगर हौ 
सोसायटी , भोसरी पुणे ३९ ग हाणे व ती पुणे

142 100117180002937 अनु का करण पवार काळेवाडी फाटा सव नं १३/१६ पवार नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

143 101217180000399 अनु का 
दलीपकुमार सग

ािधकरण,से टर-१७/१९ लॅट नं .४०५,िब डगन.ंबी-३,साई दशन 
हौ. सोसायटी िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

144 100617180004156 अनु का महेश 
अिहरेकर

द वाडी , अिहरेकर कॉ ले स, आकुड  पुणे ३५ द वाडी पुणे

145 100617180003600 अनु का रिव करण 
लाड

से टर नं २६ ािधकरण िनसग दशन सो लॅट नं सी १२० आकुड  रे वे 
टेशन जवळ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

146 101217180000447 अपणा भारत ढेरे मोरे व ती , कृ णाई हौ.सो.कुल वािमनी िनवास िचखली १४ िचखली 
पुणे

147 103417180000102 अपुवा अजय धनावडे
अिभषेक िव ालय जवळ एम आय डी सी ि या को. ओप. हौ . 

सोसा.फळात नं ६ RH ९५/१ शा नगर, चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

148 100117180004194 अपुवा िम लद 
दंडवते

िस हर गाडन जवळ ,जुना जकात नाका , लॅट .१४,गणेश पाक 
हौ.सोसायटी , चचवड ,पुणे-३३ चचवड गावठाण पुणे

149 106617180000031 अपूवा नामदेव रा े मंुबई पुणे रोड बी -३०४ मनी मंगल सोसायटी कासारवाडी कासारवाडी 
पुणे

150 100317180000545 अपूवा योगेश तावरे - ६१,िशतोळे नगर , सांगवी ,पुणे २७ नवी सांगवी पुणे

151 105217180001310 अपूवा र व  शाह पुणे नािशक रोड , से नं १ , लाट नं ११९ , पा नाथ हाईट भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

152 106217180000143 अपे ा अिनल जोशी ीनगर रहाटणी ५५३/२ अमरदीप कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

153 100117180004162 अपे ा सितश शदे चचवडे डेरी जवळ िशवसाई कॉलनी चचवड चचवड गावठाण पुणे
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154 104017180000038 अफ़साना िलयाकत 
भालदार

महादेव मं दर जवळ ,सहयोग नगर िस नाथ हौ.सोसा. िपनगर 
पीनगर- तळवडे पुणे

155 100617180005577 अ फान वसी उल 
हसन खान

बीड बझार लॅट नं १०७ िब वग े टीज लासेस नेअर चचवड टेशन 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

156 105217180001103 अभंग दशरथ आदक गवळीनगर राजगु  नगर बक , भोसरी गवळीनगर पुणे

157 105217180000928 अभय अिन  
वड शगे

इं ायणी नगर लॉट नं ८३ से टर नं २ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

158 100617180004526 अभय कशोर 
िशरसाट

मोहन नगर सुयोग िब डग  नं ३ द ा मंदीर जवळ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

159 100517180000251 अभय दनेश थोरवे रावेत पो ट दे रोड सव नं ७४/४ए /१ ए आदश नगर कवळे कवळे पुणे

160 100117180003891 अभय िवजय 
जगताप

नखाते नगर धनगर बाबा मं दरा जवळ ५/१ एकता हौ सोसायटी 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

161 104317180000143 अभय संजय यादव कॉलनी नं ३ नागे र नगर चैत य मिहला मंडळा जवळ मोशी मोशी पुणे

162 103117180002559 अिभिजत पांडुरंग 
यादव

आदश नगर स .नं ७३ , दघी दघी पुणे

163 105217180001039 अिभिजत बाळू लांडे इं ायणी नगर से.नं.१, ल नं एफ ३८ /११ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

164 105217180000864 अिभजीत अिनल 
तपक र

काटे नगर कॉलनी नं ५ मु पो च होली बु ११ पुणे च-होली पुणे

165 100117180002973 अिभजीत ीमंत 
पाटील

से टर नं २७ शाकु एज सी जवळ ािधकरण यस /ओ ीमंत मधुकर 
पाटील लॉट नं ५१४ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

166 101217180000368 अिभनव उप  सग नेवाळेव ती , १८४९,बागडे व ती ,आकुड िचखलीरोड, करण सुपर 
माकटजवळ , िचखली १९ िचखली पुणे

167 100617180003373 अिभराज संजय 
मोढवे

म नं २ यमुना नगर क म नं ६ िब डग नं २१ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

168 100117180004019 अिभषेक अ ण तावरे वा हेकर वाडी आहेर नगर स नं १२६ /१ अथव पाक चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

169 100617180003855 अिभषेक अशोक 
कोलते

रम नं ३ , नव  सा मं दरजवळ , पांढरकर व ती माऊिल कृपा िब डग , 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

170 101217180000361 अिभषेक अशोक ढोले ता हाणे व ती गणेश हौ.सोसायटी िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

171 105217180000943 अिभषेक गजानन 
बोबडे

आगरवाल शा ी चौक पांडव नगर कॉलनी  १ भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

172 100117180003693 अिभषेक चं कांत 
खोचरे

समथ कॉलनी िशवनगर िबजली नगर सी /ओ भागवत चोपडे सी नं 
६०/२ ी चचवड 9767938819

173 105617180000178 अिभषेक दलीप 
नेरकर

नेह  नगर , भोसले रेिसडे सी ,शंकर मं दर जवळ , पपरी पुणे -१८ 
नेह नगर पुणे

174 106317180000188
अिभषेक धीर सह 

रावत
कावेड नगर एच डी एफ सी बँक मागे धीर  रावत सव नं ५६/२/१८ घर 

नं ४६/१/११/१४ पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

175 103417180000066 अिभषेक नवनाथ 
शदे

एकता त ण मंडल िव ा नगर चचवड पुणे १९ िव ानगर पुणे

176 100217180000136
अिभषेक 

नारायणराव 
कुलकण

अजमेर, यन.सी-७,ममता हौ सग सोसायटी, लॅटनं.१०३ पपरी पुणे -
१८ पपरीवाघेरे पुणे

177 105917180000140 अिभषेक हाद 
अडसरे

रामनगर साई ल ु रआ अपाटमट लॅट नं बी २०१ रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

178 100117180003524
अिभषेक 

बाळासाहेब पवार
म ीद जवळ ,कोकणे नगर सव नं. ७७-२-१,ए-१, ी कृ ण कॉलनी 

नं.२, काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

179 100417180000622 अिभषेक भाऊसाहेब 
यादव

संत तुकाराम नगर नंदनवन कॉलनी बी ३७ भोसरी संत तुकाराम नगर 
पुणे

180 104317180000110 अिभषेक महेश 
ीरसागर

राजेिशवजी नगर ािधकरण चचवड सेकंतर नं १६, लॉट नं ३२/१ 
िचखली िचखली पुणे
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181 103417180000152 अिभषेक योगेश 
जंगले

सृ ी हौ.सो.,शा  नगर ,जी लोक ,MIDC ०२/आर.एच १६२ चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

182 100617180004694
अिभषेक रिव करण 

गुडगुंटी
जुने ान दप िव ालय जवळ , के/ऑफ बबनराव कासीद ल मी हौ 

सोसा. पीनगर तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

183 100617180004664 अिभषेक राजकुमार 
गंभीर

शा नगर आर एच-७३,िस ांतहौ.सोसा. "सी " वग लॅट नं. २७, 
चचवड 9822746320

184 103217180000724 अिभषेक राजू बावणे िशवाजी पुत या या शेजारी संक प अपाटमट ३रा मजला सरकारी 
दवाखा या जवळ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

185 104517180000023 अिभषेक राम 
पोतदार

आळंदी रोड ३/१८९ द वाडी च होली फाटा पुणे च-होली पुणे

186 100117180003990 अिभषेक ल मण 
जापती

रहाटणी साई सागर कॉलनी एस नं ५९/१ ए /२ /२ नकहाटे व ती 
पपरी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

187 300417180000701
अिभषेक िव नाथ 

वाघमारे
संत तुकाराम नगर गु द  कॉलनी भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

188 100117180003997 अिभषेक संतोष 
सोनवणे

लक रोड ीनगर अ िवनायक कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

189 100117180003399
अिभषेक संभाजी 

मासुळकर
उ म नगर डा भोिधनी शाळेजवळ लॉट नं ८८ िशवनगरी िब डग 

पपरी पपरीवाघेरे पुणे

190 100417180000789 अिभषेख अिनल 
कलशे ी

दोघी रोड रा ेम नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

191 103217180000953 अमन करपाल 
कुकरेजा

साई चौक , लॅट नं.२,ए -१०/११,रेनटेड कॉरटर पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

192 105217180001173 अमन बसवराज 
िबरादर

बी नं ४६/३ ,इं ायणी नगर साकेत सोसा. भोसरी इं ायणीनगर पुणे

193 105217180000948 अमर रमेश भदे आळंदी रोड गणेश मं दर कॉ  २ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

194 105217180001295 अमृता देिवदास शदे ल नं १२ , लाट नं ए ७ बी १० ,से नं १ ,इं ायणी नगर भोसरी यश 
ऐ हे यु अपाटमे ट , भोसरी इं ायणीनगर पुणे

195 100417180000744 अमृता मोद साळवे पपळे गुरव स नं ५३ िवनायक नगर पुणे पपळेगुरव पुणे

196 105917180000291 अमृता मा ती दवटे बी पाचवीर चौक अंजनी िनवास पंचनाथ कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

197 105917180000249 अमृता र व  घडशी आ फा सो शाळेजवळ ल मण िनवास स नं ९९/१५ िवजय नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

198 100417180000616 अमृता राज  
िबरादार

दघी रोड संतोषी अपाटमट भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

199 100617180003625
अमृता िशतलकुमार 

ननावरे
पीनगर तळवडे शी पावती हौ सोसायटी गट नं १६८ सहयोग नगर 

पो ट पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

200 100617180004394 अमृता सुभाष बळूके िव ल वाडी अ-२,कुटे वृदांवन ,िव ल मं दर मागे आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

201 100117180003776
अमेय िगरीश 
महाबळे रकर

जवळ लक रोड लॉट नं ३ देवधर सोसायटी दुगा कॉलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

202 100317180000660 अमेय मकरंद नांदेकर कृ णा चौक नवी सांगवी ५ िनल लािसक नंदनवन कॉलनी द मं दर 
नजीक पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

203 100117180002858 अमोघ दीप लवटे लक रोड चचवड लोट नं १० वग नं बी ४ यशोपुरम पुणे चचवड 
गावठाण पुणे

204 100317180000522 अमोल सुदाम थोरात पवना नगर ग ली नं. १, लॅट नं १०४ , दगंबर लािसक िब डग , 
जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

205 100117180000422 अरबाज ह मुदीन 
खान

िशव तृ ी सदन ग हाणे व ती सव नं ६९२ आ दनाथ नगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

206 105917180000304 अ रफ नूरमहमद 
करीम

योतीबा नगर अिभयंता वसाहत ,५३०/४,सव . ७९/२, काळेवाडी 
पुणे १७ काळेवाडी पुणे
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207 100217180000159
अ ंधती वासुदेव 

देशपांडे
अंतरी  सोसायटी अजमेरा रोड िब डग नं ए २ घर नं ४०२ पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे

208 100617180004529 अचना साद 
अदालत

चचवड सुदाम पवार चाळ राम नगर पुणे चचवड गावठाण पुणे

209 105217180001066 अजुन मोहन - इं ायणी नगर से .नं २,िब डग नं ६६/१,तप या , भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे

210 103417180000059 अ पता अनंत 
पांचाळ

लॅट नं-४०५ ,से नं-१७/१९ सं कार सोसायटी , िचखली िचखली पुणे

211 100117180004167 अ पता कैलास डांगे केशव नगर साई गणेश पाक मोरया गोसावी डांगनाशेजारी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

212 100117180004126 अ पता गु नाथ 
सागावमठ

दुसरा मजला केशव नगर लॉसम ीज िब िवठा चचवड केशवनगर पुणे

213 100417180000509 अ पता दादासाहेब 
खेडकर

िशवसुशीला अपाटमट ,बी. नं. सी-१४ स.नं. ३५७ पठारे लांडगे 
तालीमजवळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

214 105317180000152 अ पता पांडुरंग 
यशवंत

संभाजीनगर छ िशवाजी माग चौधरी पाक द ायोग १/१/९स नं १४ 
कॉलनी नं ५ दघी दघी पुणे

215 105217180001259 अ पता युवराज 
बडाले

महारा  कॉलनी ,इं ायणी नगर सुय दप िब डग , भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे

216 103417180000171 अ पता योगेश वाणी ४ लोक शा नगर अ ज य हौ सोसायटी एम आय डी सी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

217 103217180000694 अश ल आ रफ शेख पाचापीर चौक काळेवाडी िशव श  कॉलनी संक प िनवास कृ णा 
गाडन मागे पपरी काळेवाडी पुणे

218 104317180000121 अलका पारीतोष 
पांडे

दघी रोड मातो ी कमल िनअर ि यदशनी हाय कुल भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

219 100617180003765 अलफैज तम 
काझी

ऑपोिजट शीतला देवी मं दर धनंजय अपाटमट बी तेरा आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

220 100617180003800 अिलशा सा दक 
मु ला

गणेश नगरी लॉट नं.६,डी वग आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

221 103217180000554
अि फया 

अ दुलरहीम मोमीन
ए लती फया जवळ ५४६/०४२ र हर रोड िम लद नगर द /ओ 
अ दुलरहीम मोमीन जामा मि जद जमाल पपरी पपरीवाघेरे पुणे

222 100117180003689 अवंितका पंिडत 
बडगुजर

गांधीपेठ अवधूत कृपा अपाटमट लॅट नं २ चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

223 100317180000486 अवंितका भरत ढोरे िनअर होळकर पुतळया जवळ , सबुरी िनवास ,ढोरे नगर, लाने नं.१, 
ओ ड सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

224 105217180001284 अवंितका िवकास 
ठ बरे

पा या य ता क जवळ ,पोते चाळ ,आलंदी रोड संभाजी नगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

225 103117180002678 अवंती िनवृती वाळंुज टे को भोसरी रोड,शंकर मं दराजव ळ एफ/५७ ,गवळी नगर , भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

226 100317180000475 अिव कार िवनायक 
मने

मा ती मं दर शेजारी क/ऑ.ताराचंद द ोबा ढोरे, चाळ मागे , सांगवी 
गावठण ,जुनी सांगवी २७ सांगवी गावठाण पुणे

227 100117180004164 अ दैत ाणेश टोळे
केशव नगर शामा हे रटेज िब यान लॅट नं ४ चचवड गाव चचवड 

गावठाण पुणे

228 100617180003564 अ दैत बाळासो 
कंुभार

हौ सो से नं २४ ािधकरण लॅट नं १५ बी नं ५ अ शु तारा हौ 
सोसायटी िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

229 100117180003612
अशरफ अ सब  

िशकलगार
थेरगाव सव नं ११/२ पडवळ नगर पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे

230 100441718000022
अ ेषा गुणवंत 

तांबोळकर
लांडगे माग सव नं १८ गणेश नगर धावडे व ती सुरेश गोगावले िब डग 

क डीबा भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

231 103217180001001 अ ेषा बाळासाहेब 
वाघेरे

मोिनका अपाटमट शेजारी जुना काटे पपळे रोड , पपरी 
9657971573 9175541113
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232 105217180001094
अ थी अजयकुमार 

मािनयाथ
सेक नं ७, ल-८४ ,इं ायणीनगर पल.नं ५/बी ,ल मी का ले स भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

233 101217180000354 अि न शांताराम 
भोर

अ वाल लासजवळ से टर-१८ लॉट नं.१०७'िशवनेरी' िजजामाता 
पाक चचवड 9922922725

234 105317180000112 अि नी अजय 
चनाखेकर

रेिसडे सी बोपखेळ लॅट नं ए १०७ मािणक पाक पुणे दापोडी-बोपखेल 
पुणे

235 101217180000486 अि नी कमलाकर 
दळवी

िब. नं. सी-1, सं कार, लॅट . 406 पाईन रोड िचखली

236 101217180000377 अि नी मलक या 
कळीमठ

मोरे व ती क हैया.हौ सोसायटी िचखली पुणे १४ िचखली पुणे

237 105917180000310 अि नी रामनाथ 
राणा

सु वी िनवास योतीबा नगर रामनाथ राणा ,िव णु राज मंगल कायालय 
, काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

238 105217180000917 अि नी िवजय 
सानपुते

इं ायणी नगर ितलक रेिसडे सी िब डग नं ए २ लॉट नं ७ से टर नं ७ 
भोसरी इं ायणीनगर पुणे

239 105917180000267 अि नी संजय यावले सी िवजय नगर काकडे वाडी ओम हे रटेज लॅट नं ५ कनारा कॉलनी 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

240 100317180000543 असद अकबर 
मुलाणी

नॅशनल कुल समोर , स.न. ४/२/३६ संगम नगर , जुनी सांगवी ,पुणे 
२७ सांगवी गावठाण पुणे

241 100617180004745 असलम फा क 
आतार

रेणुका मंगल कायालय समोर , पी हौ.सोसा. गट नं. २,घर नं ९६, 
पीनगर पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

242 100117180003327 अिसतांग मनोज 
ल रकर

ाइम िसटी सटर द मं दर रोड लॅट नं बी-१० वाकड वाकड पुणे

243 104317180000068 अि मता आनंदराव 
रैनाक

राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण िजजामाता पाक से टर नं 
१६ लोत नं १३४/१५ चचवड िचखली पुणे

244 103217180000927 अॅलन - रॉय काळेवाडी कदम यानेट अ ७०५ साई एनक व िवजय नगर पपरी 
काळेवाडी पुणे

245 105917180000145 अॅलन थॉमस - योितबा नगर कृ णा रेिसडे सी,ए-१,रॉय, काळेवाडी काळेवाडी पुणे

246 105917180000138 अॅलन सॅम - नढे नगर साई आनंद पाक लॅट नं १४, ११२/९/२ काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

247 105917180000261 अॅलीना जॉ सन 
पर पील

कोकणे नगर ६४५,िन य िनवास ,िशवर  कॉलनी काळेवाडी , पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

248 104317180000116 आकां ा अंकुश टकले सदगु  नगर सव नं १२५ गृहल मी हौ सो भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

249 106217180000152 आकां ा अिनल 
मुनोत

थेरगाव संतोष नगर जवळ नागू बारणे शाळा थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

250 100117180004074 आकां ा अ ण इंगळे कॉलनी वाकड यू द  नगर माजी पोलीस पुणे वाकड पुणे

251 100417180000790 आकां ा काळूराम 
गारगोटे

कॉ या स एस नं ६६२/१ ग हाणे व ती ए ४/१३ रामनगर हौ 
सोसायटी भोसरी ग हाणे व ती पुणे

252 100417180000454 आकां ा गोपीनाथ 
घुले

लॅट नं १ कॉलनी ०४ बोपखेल शुभम अपाटमट गणेशनगर गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे

253 106117180000049 आकां ा गो वद 
जाधव

गणपती मं दरा जवळ वाकडकर व ती वाकड वाकड पुणे

254 100417180000822
आकां ा चं कांत 

पवार
िशव कॉलनी ,आदश नगर , साई कृपा िनवास , दघी पुणे ४११०१५ 

दघी पुणे

255 105217180001169 आकां ा द ा य 
माने

पांजरपोळ िब डग नं ८ , ल नं १०२ जय गणेश सा ा य भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

256 100117180004127 आकां ा दादा कंुभार सोनिगरा टाऊनिशप, आय-2--104, केशवनगर चचवड

257 105617180000128 आकां ा दपक 
जाधव

नेह  नगर , िम  िनवास , टार हौ.सोसायटी, पपरी पुणे -१८ 
नेह नगर पुणे

258 106117180000055 आकां ा भारत 
सोनावणे

गुजर नगर ४०/४/३ ओ प मातो ी हॉि पटल थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे
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259 100617180004734 आकां ा मनोहर 
काळभोर

बालाजी पे ोल पंपा मागे , काळभोर िनवास ,से.नं. २३, िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

260 100617180003631 आकां ा राजेश 
तायडे

सोसायटी बी नं बी ३ म नं १०८ से नं २२ डॉ आंबेकर वसाहत र दीप 
हौ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

261 100417180000519
आकां ा शांताराम 

नजरधने
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

262 105917180000222 आकां ा संतोष 
िचकणे

अ पा ,काळेवाडी नाधगर ी वामी कृपा पुणे काळेवाडी पुणे

263 100617180004737 आकां ा सितश 
िडसले

मोरे व ती अ िवनायक हौ सोसा. िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

264 100617180004201 आकां ा सुिनल 
काळभोर

नेअर िव ल मंदीर लॅट नं ४ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

265 105217180001559 आकाश - सघ बे ट ि पहे िसटी ािधकरण िब १०२ कुल ािमनी युिनटेड से टर ९ 
पाईन रोड मोशी मोशी पुणे

266 104417180000015 आकाश गजानन 
घोरपडे

ोि हजन टोर १२४/१ मंगलमूत  हौ सोसायटी सुरज भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

267 100417180000679
आकाश ाने र 

गायकवाड
शा ी चौक आळंदी रोड सम वय िब डग िव कमा कॉलनी भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

268 100617180003981 आकाश नर  
भागवत

जनता पी.सी.एन.टी लॉट नं ६१,से.नं. २७, िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

269 101617180000078
आकाश नवनाथ 

ड गरे
िव  शांती कॉलनी , वंृदावन बंगला , पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

270 100117180002875 आकाश काश 
भालेराव

चचवड ओम साई कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे

271 100317180000509
आकाश बाळकृ ण 

देशमुख
ममता नगर लॅट नं ए/६, वा तूशांती रेिसडे सी जुनी सांगवी ,पुणे २७ 

सांगवी गावठाण पुणे

272 100617180003380 आकाश मोहन 
चौधरी

पीनगर तळवडेनाव महारा  शाळेजवळ मसाफ य हौ सो पुणे 
पीनगर- तळवडे पुणे

273 100417180000736 आकाश रमेश 
िबरादार

शांती नगर स नं १२/४ कॉलनी नं २ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे 
9850701640

274 100617180003552 आकाश राज  मोरे ािधकरण SE NA 27 PLOT NA 467 िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

275 101217180000316 आकाश िवजय मुळे मोरे व ती द  हौ .सोसायटी. िचखली िचखली पुणे

276 100617180004195 आकाश सुरेश जैन बेहाईनड ऑप गणेश ब /१२ िसि िवनायक नगर िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

277 105217180000887
आचल छोटेलाल 

टभरे
ए वग नागे र मं दर जवळ संगम चौक मै ेय रेिसडे सी लॅट नं ३०५ 

मोशी मोशी पुणे

278 100417180000763 आिजत बालासाहेब 
आगळे

िस ीिवनायक नगर स.नं. ३८८, काळेवाडी चा होली काळेवाडी पुणे

279 101217180000369 आितश कैलास 
भुजबळ

हे े व ती गजानन हे े पतसं था, ३४६ सहगड हौ.सोसायटी िचखली 
पुणे १४ िचखली पुणे

280 105617180000158 आदश रोिहदास 
मासळकर

वे ट साईड कांऊटी ,िब डग -बी , लॅट नं. ६०२, सव नं. ७२/१ अ+३, 
पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

281 103117180002411 आदश संजय शाही संत तुकाराम नगर एच.नं. २१८/१८२९, पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम 
नगर पुणे

282 100617180004725 आ दती अजय 
लोखंडे

ािधकरण से.नं. २५, लॉट नं. ४१७, िनगडी ४११०४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

283 103417180000033 आ दती अिजत 
भालेराव

शा नगर यम .आय.डी.सी. शुभम हौ .सो.आर.यच.-१८६ एफ-१जी -
लाँक चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

284 100117180003932 आ दती महेश शदे मोरया पे ोल पंप से टर २६ िवप २ म नं २३ आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे
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285 100617180003566 आ दती र व  मोरे यमुना नगर से टर नं २१ क म नं ५ चाळ नं १०/ ११ िनगडी 
यमुनानगर पुणे

286 100417180000784 आ दती संजय रावत इं ायणी नगर , लॉट नं. ८८/िप,आ द व अपाटमट लॅट न.ं अ 
१०५,से टर नं ७, भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे

287 100417180000639 आ दती संतोष 
भोसले

भोसले व ती च होली ,ु११ आळंदी ,पुणे ४१२१०५ च-होली पुणे

288 105917180000237 आ दती सं दप 
जाधव

योितबा नगर अ िवनायक कॉलनी घ न ४२०/१ काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

289 100417180000413 आ द य अिनल 
धुमाळ

,उरकुटे कॉनर रसाळ िब डग शा ी चौक महा मा फुलेनगर 
अ िवनायक चौक भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

290 100617180004243 आ द य अिमताभ 
शदे

पाटील नगर हाय कूल रोड घर नं १४४ िशवनेरी हौ सोसायटी िचखली 
िचखली पुणे

291 100117180004160 आ द य गणेश 
तोडकर

िब नं ए २ लॅट नं १७ साई गणेश पाक केशव नगर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

292 100317180000560
आ द य दादाभाऊ 

पोखरकर
िशतोळे नगर सव नं. २४/१िब /३, मधुबन सोसा. र ता . ८, जुनी 

सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

293 103417180000176 आ द य िनवास 
म हद

शा नगर आर.एच. ९९, म नं.२१,यश को, प .हौ सो., चचवड ,पुणे-
१९ चचवड गावठाण पुणे

294 103217180000961 आ द य ि तम पवार
कोकणे चौक स.ण. १६८,२ , सी.र.िब डग ,१०३,िनसग िन मती , 

पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

295 100117180003781 आ द य िम लद 
गावणंग

सोसायटी थेरगाव िनिशगंध अशोका पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

296 100117180003761 आ द य मुरलीधरन 
िप ले

लक रोड चचवड लॉट नं ३० देवी लक पुणे चचवड गावठाण पुणे

297 100417180000730 आ द य िशवाजी 
सोनार

साई माऊली कॉलनी आळंदी रोड सव नं २०६/१ शा ी चौक भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

298 105217180001087 आ द य संजय 
खटावकर

इं ायणी नगर रो.नं.०९,यश गाडन ,से नं ३ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

299 100417180000491
आदेश काश 

जगताप

लोट नं सी ४ सप यान समोर जी लोक एम आय डी सी .संभाजी 
नगर गु कृपा हौ सग सोसायटी आर एम ३२/३३ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

300 105317180000160 आनंद बालदेव सह साई पाक सव नं ७२/५ सैिनक कॉलनी दघी दघी पुणे

301 106317180000181 आनंद र व  पवार सर् नं ७४ नवीन सांगवी साई चौक गणेश पलके समथ नगर पुणे नवी 
सांगवी पुणे

302 100617180003847 आनंदकुमार 
राम साद गु ा

- म.नं ५,एन .आर .कदम चाळ आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

303 100417180000474
आफरीन 

वलीमो मद 
मुजावर

स.नं २२२/१ हसन मंजील साईधाम बंग याजवळ गु कृपा कॉलनी 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

304 100117180003611 आभास राजू 
वासिनक

केशव नगर संत गाडगेबाबा चौक काकडे टाउनिशप के १० चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

305 100117180003971 आिभषेक िवजय 
सकपाळ

तपक र नगर साई राज कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

306 103217180000989 आ पाली अिनल 
औसरमल

बापूजीबुवा नगर , न ता हौ.सोसायटी , थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

307 100117180003361 आ पाली अ ण 
लोखंडे

स. नं.8/5, संुदर कॉलनी, रघुनंदन हॉटेल, थेरगांव

308 100117180003950 आय रन के आईप गणेश कॉलनी ०११/२ िवजय नगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे

309 100417180000576 आयशा फत  स यद टोर या पाठीमागे िशवगणेश नगर कॉ /ओ नमदा अनंत धुमाळ दीप 
जनरल धावडे व ती भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

310 103217180000837 आयान क़ युम शेख म नं. ६२ ए बालामल चाळ ,िनअर पॉवर हौस , पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

311 100617180004127 आयुष अजय गु ा सेले तीअल ल नं. १०४,फेज -१,िब डग सव न.ं ७८/८६, रावेत पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे
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312 100417180000743 आयुष अ ण पारख पी सी एम सी शाळे समोर सी टी एस ६५/१ पी एम टी चौक भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

313 103417180000081 आयुष अपण 
िससो दया

आर एच १७ ,जी लॉक ि वेणी हौ सग सोसा . लॉट न-ं१२ संभाजी 
नगर , चचवड 9850385439

314 105217180001059 आयुष आनंद वाघ गणेश नगर ,धावडे व ती गु द  कॉलनी भोसरी गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे

315 100417180000471 आयुष तुकाराम 
गायकवाड

मातो ी पाक -२ संत तुकाराम नगर भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

316 106217180000159 आयुष काश रथ िनअर कोकणी लॅट नं :डी-३०१,साई िह ेस, रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

317 100417180000799 आयुष मनोज चु र लांडेवाडी मोती महाल ,हॉटेल िवलास या मागे , भोसरी पुणे ३९ 
लांडेवाडी पुणे

318 100617180003503
आयुष संतोषकुमार 

जय वाल
शुभम पाक जवळ व  पूत  हौ सोसायटी फेज १ बी नं ६ से टर नं २६ 

िनगडी ािधकरण िनगडी गावठाण पुणे

319 100117180004139
आयुष िसकडचंद 

जयसवाल
मं दर समोर पंचशील कॉलनी डांगे चौक गणेश नगर बु  िवहार थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

320 100617180004901 आयुष सुनील सग पीनगर ,वंदेमातरम चौक , नविनमाण हौ.सोसायटी तळवडे पुणे 
४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे

321 100117180004213 आयुषी आिशष चवडे
आर.टी.ओ. ऑ फस या मागे , पूणा नगर ल नं बी १०३ , लाट नं 

१०४ ,अजय िसि  अपाटमट चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

322 100617180005576 आयुषी केशव सावळे जोशी काकाशेजारी २१८/ए इं ायणी हाउ सग सोसायटी पीनगर 
पीनगर- तळवडे पुणे

323 103417180000056 आयुषी संदीप 
सना से

एम. आय. डी.सी.जी. लॉक, १२,िव शांती आर एम-५० संभाजी नगर 
, चचवड संभाजीनगर पुणे

324 104017180000054 आरती अशोक भाकरे सहयोग नगर िशव पावती हौ.सोसा. आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण 
पुणे

325 101217180000404 आरती आ माराम 
सपकाळ

मोरे व ती ,साने चौक से.१४१७,माउली िनवास,द  हौ सग सोसायटी, 
िचखली पुणे िचखली पुणे

326 103417180000025 आरती दलीप 
शडकर

शा नगर मंगलमूत  हौ.सो.रह ९६१५ एम आय.डी.सी.जी - लाक 
चचवड ,पुणे-१९ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

327 100117180003805 आरती बाळू हाके ी राम कॉलनी नं २ बळवंत नगर िशवनगर चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

328 106617180000039 आरती रामआसरे 
यादव

लोट नं १ नेअर िवठोला कॉ ला स िहरामण लांडे िब डग २ , 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

329 100117180003972 आरती िव णू बोलके थोपटे लॉ स शेजारी रहाटणी रामनगर पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर 
पुणे

330 100117180003450 आरती संतोष मेहेर भ डवेनगर स.नं ११९ वा हेकरवाडी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

331 100117180003503 आरबाज मुबारक 
तांबोळी

- साईनाथ नगर नं.२, थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

332 105217180001050 आरोही शांताराम 
मोळावडे

आलंदी मोशी रोड , े साई अपाटमे ट, ल नं ३०७, डूडूळगाव जकात 
नाका डूडूळगाव मोशी पुणे

333 101217180000395 आयन वीन येलमार अिभमान हौ .सोसायटी अ पूणा बंगलो लॉट न.ं४ से ट.नं.२० िचखली 
रोड १९ कृ णानगर 9823022132

334 101617180000123 आयन साद - - आर एच-४, ारका राज पाक , पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

335 100417180001517 आया अिनलकुमार - से नं ०२ , लाट नं ४६० , इं ायणी नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

336 103417180000041 आया दलीप साबळे पूणानगर न  फेज-१.आय- वग, लॅटनं-६०४ पी सी यन टी डी ए 
िचखली िचखली पुणे

337 106217180000256 आया नर  फडणीस गणेश मं दर जवळ वेणू नगर ३७/६, एटाइप पु पक हौ सो वाकड वाकड 
पुणे

338 100517180000157 आया शिशधरण . सौदागर गाडन, िवकासनगर, लॉट न. ५, िब ड ग ए ४, कवळे, पुणे 
कवळे पुणे
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339 100617180004238 आिलया मु तार शेख एम आय डी सी जी लॉक शा  नगर आर.एच १३६ िवजय नगर ी 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

340 100117180003762 आशना रॉय अ ाहम ल मी नगर या जवळ लक रोड िब १५ बका वू फ हौ सग सो चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

341 101217180000522 आशा शंकर पवार क पत  हौ सोसायटी पाईण रोड से टर नं १७/१९ बी ३२ २०२ 
िचखली िचखली पुणे

342 103417180000050 आिशवाद शंकरलाल 
जाट

आर एम .९१. लॉट न-ं१४ आपुलक  हौ.सोसायटी शा नगर , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

343 100617180004552 आिशष कुमार नायडू यमुना नगर लॉट नं १५० ,से टर नं २१ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

344 101217180000371 आिशष कैलास 
भुजबळ

हे े व ती गजानन हे े पतसं था, ३४८ सहगड हौ.सोसायटी िचखली 
पुणे १४ िचखली पुणे

345 105417180000014 आिशष बाळ 
कोतवाल

कोतवालवाडी मु पो च होली पुणे च-होली पुणे

346 103417180000179
आशुतोष भागवत 

नागवडे
राजे िशवाजी नगर ,िचखली ािधकरण साई कंुज अ फा रेिसडे सी 

, लॉट नं -१६, पपरी पुणे १९ िचखली पुणे

347 105917180000241 आशुष सुरेश नायर िवजय नगर काळेवाडी सुख़वाणी िडसकवर लॅट न३ं/ए पपरी 
काळेवाडी पुणे

348 103217180000856 आि ता 
सा यनारायण -

िवजया नगर लॅट नं बी-४०२,आ द रेजनसी ,िनअर िनरंकारी भवन , 
काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

349 105217180001106 आसमा र फक शेख राम मं दर जवळ ,स.नं १९७/२ च पाणी वसाहत रोड मुमताज मंिजल 
राम नगर , भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

350 101217180000540 इंदुजा नंबीराजन - तामणेव ती बालाजी शाळा जवळ घर नं २० िशवतेज हौ सोसायटी 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

351 100317180000627 इं जीत िवजय 
केदारी

पपळे सौदागर अमृतवेल स नं १४३/१ िव शांती कॉलनी पुणे रहाटणी -
 पपळे सौदागर पुणे

352 100417180000890 इकरा शफ क पटेल च पाणी वसाहत रोड , साई कॉलनी ,पांडव नगर १, भोसरी पुणे ३९ 
च पाणी वसाहत पुणे

353 101217180000567 इ हान फेरोझ शेख पाईन रोड िचखली ािधकरण लॅट नं २ िब डग िस २,िसले त ि पन 
पुणे िचखली पुणे

354 105217180000909 इशा अजय पापत मोशी डी ३०१ प ज़ अपाटमट लॉट नं ३७,सी से टर नं ६ पुणे मोशी 
पुणे

355 103217180000782 इशा मुकेश जाधव नेअर तपोवन मं दर स नं २२४ पपरी वाघेरे पपरी 8446638692

356 100117180004224 इशान िनतेश मेढेकर
काळेवाडी , पपरी चचवड रोड , यूिनयन बक िब डग ऑफ ,धनगर 

बाबा मं दर सी-४०४ ,अनंत पाक सो. काळेवाडी काळेवाडी पुणे

357 105317180000131 इ री िवनोद आं े चौधरी पाक लेन नं ४ शहीद भगत सघ माग दघी दघी पुणे

358 100617180003718 ईशा अिजत 
फाकटकर

यमुना बी १/११ ािधकरण गणेश तलवा जवळ से नं २६ िसि िवनायक 
थ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

359 100617180003980 ईशा नर  भागवत जनता पी.सी.एन.टी लॉट नं ६१,से.नं. २७, िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

360 106217180000262 ईशा मोद मोरे िवशाल नगर , जगताप डेरी लॅट नं ६ भ  अपाटमट पुणे पपळे 
िनलख पुणे

361 100117180003540 ईशा शांत बदरकर गावडे कॉलनी गणेश कृपा अपाटमट लॅट न.ं९, चचवड ,पुणे-३३ 
चचवडेनगर पुणे

362 100117180004177 ईशा िववेक नातू - १०५,पवना नगर , चचवड गाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

363 100617180003559 ईशान नीरज ास ािधकरण से टर २७ लॉट ४५५ अ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

364 105217180001083 ई र सुरेश वाणी महारा  कॉलनी ,इं ायणी से नं १, लाट नं ३७१ , भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे

365 100617180003852 ई री िनितन 
गोसावी

कृ णा हौ.सोसा. समोर ३८४से.नं २७/अ , ताप गड समोर , ािधकरण 
िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे
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366 103217180001048 उ वला सुरेश 
नबोळकर

अंकुर कॉलनी के/ऑफ ता या रे ी िब डग दुसरा मजला रहाटणी पुणे 
.१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

367 100117180002985 उ कष अतुल जैन
गंगा आिशयाना जवळ सून धाम आ द य िबला हॉि पटल समोर बी-
६०३ समथ करीना थेरगाव चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे

368 106217180000255 उ कष उमेश 
सूयवंशी

िब १३/१२ कावेरी नगर पोलीस वसाहत वाकड वाकड पुणे

369 105617180000155 उ कष मोद पाठक 333 पाठक चाळ खराळवाडी पपरी

370 100617180003941 उ कष िवनोद सुरबसे यमुना नगर ेरणा हौ.सोसा. िब.नं.९, ल.नं १५ ,ि कम नं १०,से.नं. 
२१ िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

371 103217180000682 उ ती रमेशलाल 
नागदेव

कृ णा देवी मं दर एच बी २५/१ डेरी फाम रोड पपरी पपरीवाघेरे पुणे

372 103417180000190 उमेश एकनाथ 
आढारी

आिशवाद हौ.सो. शा नगर चचवड

373 103217180000676 उ मला सुरेश 
गोतरने

काळेवाडी कार कॉलनी नढे नगर पपरी काळेवाडी पुणे

374 100117180004143 उव  िवजय पटेल
काकडे नगर राय कॉलनी सर वती बाई गावडे शाळेजवळ चचवड 

चचवड गावठाण पुणे

375 100117180003696 ऋचा उमेश पुरंदरे धाम सो द नगर थमेश िब लॅट नं १०४ सून थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

376 105317180000099 ऋचा राज  भोसले कृ णा नगर बाळा हाई स लॅट नं ३ दघी दघी पुणे

377 100317180000541 ऋचा िवजय 
सरपोतदार

काटे पुरम चौक , लॉट नं ४०४, ी नगर ग ली नं. १, पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

378 105217180000933 ऋचा सुिधर िपटके सेकटर १ इं ायणी नगर द वग लोट न ४१६ सूयदशन अपाटमट 
भोसरी इं ायणीनगर पुणे

379 105617180000127 ऋितक राजू पडवळ नेह  नगर , िनअर ि यदशनी इंि लश कुल ,भामाबाई वािघरे चाळ , 
पपरी 9545858302

380 100117180004180 ऋितका सं दप 
कटा रया

गांधी पेठ , कटा रया ेसेस, परदेशी फरसाण समोर , चचवड गाव ,पुणे 
३३ चचवड गावठाण पुणे

381 105617180000176 ऋती चं कांत पवार
नेह  नगर , िवजय भा हौ .सोसायटी, सव नं. १०१, पपरी पुणे -१८ 

नेह नगर पुणे

382 105517180000015 ऋतुगंध देव  थोरात से टर नं ३ लॉट ७५ लॅट नं ३, वूड रोझ अपाटमट भोसरी ािधकरण 
भोसरी गावठाण पुणे

383 100117180003451 ऋतुज काश हसे टी-12 मोरया गोसावी राजपाक केशवनगर चचवड

384 103217180000637 ऋतुजा अ पासाहेब 
देसाई

लॅट नं ८ िब डग यु दुसरा मजला तपोवन मं दर वैभवनगर वाघेरे फेज 
२ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

385 100117180003844 ऋतुजा जयश पाटील अपाटमट रावेत २०७ ए गती पुणे कवळे पुणे

386 103217180000634 ऋतुजा दयानंद 
गायकवाड

लॅट नं बी-३ िवजयनगर साई िसमरन पाक काळेवाडी िवजयनगर पुणे

387 101217180000425 ऋतुजा दनेश काळे दे -आळंदी रोड , शेलार व ती िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

388 100617180004444 ऋतुजा धनंजय गुजर "शारवेय", से टर नं २६, लॉट नं २२९,अ , िनगडी ािधकरण पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

389 100617180004040 ऋतुजा नंदकुमार 
सुरसे

पा या या टाक  जवळ रमेश हाडवेअर समोर १३३/२,गु ार रोड 
,वा हेकर वाडी , चचवड ,पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

390 104317180000105 ऋतुजा नामदेव 
जगदाळे

जाधववाडी कॉलनी नं ७ जांभूळकर कराणा दुकान िचखली िचखली पुणे

391 100117180004173
ऋतुजा िनतीन 

गायकवाड
केशवनगर लॅट नं ७ गोदावरी मोरया राज पाक चचवड केशवनगर पुणे
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392 103217180000761 ऋतुजा मोद नढे मं दराजवळ रहाटणी गाव शेखर मुती भैरव नाथ पपरी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

393 103217180001045
ऋतुजा बाबासाहेब 

आघाव
रामनगर किवतके चाळ ,सुिनल फुट वेअर मागे म नं ३,कॉलनी नं ४ 

रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

394 100117180003729 ऋतुजा बाळासाहेब 
होले

भ डवे व ती वा हेकर वाडी सव नं १२० एकता कॉलनी गौरवशाली 
िनवास चचवड वा हेकरवाडी पुणे

395 105917180000115 ऋतुजा महादेव 
चोधरी

जोितबा नगर अमरदीप कॉलनी नं २ आझाद नगर चौक काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

396 101217180000428 ऋतुजा रमेश सावंत ि वेणी नगर घर नं. ७१५/१ ि मूत  हौ.सो. पल पॉवर जवळ तळवडे 
पुणे १४ ि वेणीनगर पुणे

397 102617180000031 ऋतुजा र व  भ डवे बी आर ती रोड , सोहम १०७/२, ए/पी रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे 
पुणे

398 100317180000516 ऋतुजा ल मण शदे
समथ नगर , िशतोळे ए पायर िब डग ,मेन रोड ,फेमस चौक ,बी वग 

, लॉट नं.२०५ नवी सांगवी,पुणे ४११०२७ नवी सांगवी पुणे

399 100117180004172
ऋतुजा वसंतराव 

दवेकर
िबजली नगर मातो ी कॉलनी नं १ स नं ३१/१ बळवंत नगर चचवड 

चचवड गावठाण पुणे

400 103217180000832 ऋतुजा िव म शदे नखाते व ती राम बाग कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

401 100117180003602 ऋतुजा िशवाजी 
वा हेकर

वा हेकरवाडी , जय म हार कॉलनी चचवड ,पुणे-३३ वा हेकरवाडी पुणे

402 100417180000478 ऋतुजा िशवाजी 
िवलायते

पावशे िनवास , स.नं.२१६/१ ,संत तुकाराम नगर , मजीवी शाळे जवळ 
भोसरी ४११०३९ भोसरी गावठाण पुणे

403 101217180000435 ऋतुजा संजय कदळे हे े व ती िशवशंकर हौ.सो.नं.१ गट नं.१४१९ िचखली िचखली पुणे

404 104317180000114 ऋतुजा संजय घोडके जाधव वाडी गणेश नगर िचखली िचखली पुणे

405 100617180003999 ऋतुजा सिचन 
कुलकण

आय .सी.आय.सी. आय.बँक मागे सावली से. २७/४८१,   ािधकरण 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण 9552543088

406 100217180000195
ऋतुजा सितश 

तळेकर
नेह  नगर , तळेकर िनवास पपरी पुणे -१८ नेह नगर पुणे

407 100617180004216 ऋतुजा सुिनल राऊत मामुड  आदश नगर दे रोड कवळे पुणे

408 100417180000482 ऋतुजा सुरेश मुळे जय हद कॉलनी ,आळंदी रोड अिभराव सोसायटी , लॉट न-ं१०६,क 
संभाजी नगर ,भोसरी संभाजीनगर पुणे

409 103417180000082 ऋतुराज कृ णदेव 
माने

RH -123 ,G लॉक ,MIDC िस कला हौ.सो. शा नगर चचवड 
टेशन- आनंदनगर  9049202894

410 100617180004247 ऋतुराज रोिहदास 
हांगे

हॉि पतल मोहन नगर लॅट नं ३ सुरभी अपाटमट ई एस आय चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

411 100617180004634
ऋतूराज चं कांत 

राऊत
िव लवाडी , कुटे वृदावन ,सी-१२, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

412 100117180003839 ऋि वक िजते  
पाटील

ािधकरण से टर नं २७/ए ९ /३४ यच यस जी सोसायटी िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

413 106217180000153
ऋि वक बाळासाहेब 

प हाळे
पी ची महानगर पािलका मराठी शाळे जवळ कवळे िवकास नगर समथ 

कॉलनी दे रोड कवळे पुणे

414 105917180000131 ऋि वक राम 
खिमतकर

योितबा नगर काळेवाडी स नं ७७/१/१ अ आझाद कॉलनी नं २ पपरी 
काळेवाडी 9423506580

415 100117180004048
ऋि वक रामचं  

देशपांडे
लक रोड चचवड डी ९०९ साई स पपरी चचवड पुणे चचवड 

गावठाण पुणे

416 100317180000578 ऋ वीक शांत 
सपकाळ

िवशालनगर ,( जगताप डेअरी) गोपाल कृ ण सहकारी गृहरचना ,स 
.न.२९ पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे
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417 101217180000409 ऋिषकेश गोपाल 
इटकल

नेवाळेव ती, साने चौक शामला िनवास,गणल मी कॉलनी आकुड -
िचखलीरोड,पुणे६२ िचखली पुणे

418 100117180003772 ऋिषकेश मनोहर 
काकरे

िमल जवळ वकटे र पाक ए /३०३ पदमजी पेपर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

419 103417180000144 ऋिषकेश संजय ढाके िशवाजी पाक लोट न-ं२०३ ,से नं-१८ चचवड पुणे चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

420 100117180003149
ॠ वेद ीशै य 

नरवणे
ा गाडन िब डग नं ०९ लट नं १५ चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे

421 105917180000248 ॠितक सूयकांत 
सावंत

कोकने नगर काळेवाडी पचनाथ कॉलनी बी पपरी काळेवाडी पुणे

422 105217180001179 ॠतुजा अिनल को हे लाट नं १५५ ,संतनगर मोरया पाक ,से नं ४ मोशी ािधकरण मोशी पुणे

423 105217180000990
ॠतुजा चं कांत 

पुकळे
मोशी ई३, ल नं १९,गंधवनगरी मोशी मोशी पुणे

424 100417180000500
ॠतुजा द ा य 

गरगडे
च पाणी वसाहत रोड िशवशंकर नगर कॉ १ भोसरी भोसरी गावठाण 

पुणे

425 105217180001283 ॠतुजा राजाभाऊ 
पालकर

द कृपा िनवास राधा कृ णनगर , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

426 103217180000639 ॠतुजा राजेश 
अमृतकर

लॉट न २२८/३ अशोक टॉक ज जवळ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

427 105217180001138 ॠतुजा संजय पवार आलंदी रोड िसि िवनायक कोलनी शा ी चौक भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

428 100117180003134 ॠतुजा सुभाष 
जाधव

पॉवर हौस जवळ चचवडेनगर वृदावन कॉलनी चचवड पुणे 
चचवडेनगर पुणे

429 100617180003799 ॠतुपण अिनल 
पाटील

िपनगर रा. हनुमान गृहिनमाण हौ.सोसा , तळवडे पीनगर- तळवडे 
पुणे

430 104117180000022
ॠिषकेश पांडुरंग 

लडकत
हनुमान नगर ,ता हाने व ती गट नं १५१२ ,हनुमान हौ.सोसा , िचखली 

िचखली पुणे

431 105217180001058 ॠिषकेश मंगेश 
बारणे

गु िवहार कॉलनी ,पांजरपोळ समोर ल नं ७ , कुलदीप विहला ,पुणे 
नािशक हायवे भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

432 104017180000036 ॠिषकेश सुभाष 
यादव

िपनगर भैरवनाथ हौ.सोसा , तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

433 100117180003396 ॠषीकेश भगवान 
लगड

द नगर खानेकर हाईदस थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पुणे

434 105917180000207 ए◌े ाया सोमनाथ 
वामी

नं २ नढे नगर काळेवाडी डॉ पाटील हॉि पटल मागे सव नं ११३ 
/४ब/१७६ नंददीप कॉलनी पपरी काळेवाडी पुणे

435 100117180003093 ऐ या अिजत 
नाग टळक

णाल लािसक ल नं १ , िबजलीनगर नं १५६/७५ , चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

436 100117180004185 ऐ या अिनल 
सुववंशी

राज कॉ ले स , ल.नं. २०, जुना पावर हाउस चौक ,मोरया हॉि पटल 
जवळ , चचवड गाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

437 100317180000542
ऐ या अशोक 

पाटील
अपोिझट -यु बी आय. बँक , लॅट नं सी-४,नाश न रेिसडे सी,सव नं. 

८१/२अ./१अ , नवी सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे

438 100117180003268 ऐ या अि न 
िनखळ

लॅट नं१०५ सव नं ५७/२+३ साईदीप पाक, साईराज सोसायटी 
िबजलीनगर चचवड वा हेकरवाडी पुणे

439 105317180000161 ऐ या कसन 
वाडेकर

इं ायणी नगर ५/८ पोिलस लाईन भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

440 103217180000723 ऐ या दपक शदे पपरी पंकज िनवास शदे आळी पवना िम  मंडळ जवळ पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

441 105217180001329 ऐ या ा म गा  
िल गीनेनी

सी- वग सूया दशन अपाटमट ,इं ायणी नगर ,भोसरी एच ५०,सेक १ 
, लैट न ३०३ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

442 104317180000082 ऐ या राजाराम 
खराडे

चौथा मजला ,सि क कॉलनी , दघी रोड वधमान टेरेस , ल नं ४०६ , 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
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443 103217180000614 ऐ या राज  माने कुदळे कॉलनी - २ ग हाणे िब डग नवमहारा शाळेसमोर पपरी 
गावठाण पपरीवाघेरे पुणे

444 100117180004222 ऐ या िव णु ढोल िशवतेज नगर लाट नं ३९८ , से नं १८ चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

445 105417180000036 ऐ या शरद पाटील ानसाई लासेस समोर च पाणी र ता नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

446 100117180003388
ऐ या शािशकांत 

घाटगे
लॅट नं ६ ितसरा मजला नंदादीप कॉलनी नं ४ नढेनगर स नं ११३/३/१ 

शांताई पाक काळेवाडी पपरी काळेवाडी पुणे

447 105217180000929 ऐ या िशवाजी 
भातकांडे

ि मूत  िहई स पाईन रोड इं ायणी नगर से टर नं १० लॉट नं ६० 
लॅट २ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

448 105917180000289 ऐ या सितश 
चीकणे

काळेवाडी कोकणे नगर ी कृ ण कॉलनी नं १ पुणे काळेवाडी पुणे

449 104917180000027
ऐ या सतीशकुमार 

पवार
ी साई हौ. सोसा., गु ारा, पाथ आंगण, सव नं. १३२/५, लॉट न.ं C-

40, चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

450 100117180003115 ऐ या साहेबराव 
मडे

गणेश नगर १९/८ र दप कॉलनी वाकड रोड गणेशनगर-बेल ठकानगर 
पुणे

451 105917180000186 ऐ या सुभाष मसने साई पाक कॉलनी,कोकणे नगर, सव .नं.७७/२/१ अ, काळेवाडी पपरी 
पुणे १७ काळेवाडी पुणे

452 100617180004363 ऐ या हषल िभसे क म न.ं४,यमुनानगर 'कािलकाई ' लॉट नं ३७,से टर नं. २१, िनगडी 
पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

453 101217180000359
कार आळासाहेब 

पाटील
मोरेव ती वपनगरी सोसायटी ,गट नं. १४००/१, िचखली पुणे -६२ 

िचखली पुणे

454 104317180000101 कार करण 
टाकसाळ

स गु  हौ सोसायटी सदगु  नगर १२४/१/८ ओम साई िनवास भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

455 103417180000181 कार छाय  मोरे महाल मी को. हो. सोसा. बी/6 RH-129 जी लॉक, शा नगर चचवड

456 100417180000588 कार ता हाजी 
भालेराव

पदमावती नगर पी .एस डेळलपाक सव नं २१८/५/१ पी /१२/पी लॉट 
नं १०१ वडमुखवाडी भोसरी गावठाण पुणे

457 100517180000167
कार द ा य 
जगताप

आदश नगर अ य ओम बंगलो सव नं ७३ िशव शंभो कॉलनी कवळे 
कवळे पुणे

458 105917180000185 कार दलीप मोरे िवजय नगर, राधेकृ ण मं दरजवळ, १०१/१/६ए,शांतीकॉलनी-बी, 
काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

459 104417180000036 कार नथुजी शदे शाळे जवळ दघी रोड ी कृ ण हौ सोसायटी िस े र भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

460 105417180000045 कार िनतीन कगले बी २३/ लॅ ३२ पुणे नािशक हायवे िशतलबाग को या सा भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

461 105217180001079 कार यायधीश 
नाणेकर

इं ायणी नगर लाट इ /३५ ,से नं ०१, ल नं १२ भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे

462 103417180000079 कार ताप खाडे आर एच - १८४/१, एम. आय. डी. सी. जी लॉक अ ज य- को ओप हौ 
सोसा, शा नगर, चचवड 9850343912

463 100617180003698
कार बाबासाहेब 

खेमनर
जय हनुमान हौ सोसायटी सरकारी हॉि पटल से नं २२ बी नं इ ४ म नं 

४०६ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

464 101217180000489 कार राज  कंुभार नेवाळे व ती गणेश मं दर जवळ , िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

465 105217180001288 कार िवजय मडके पांजरपोळ समोर ,पुणे नाशी रोड ल नं ८, िव ा िवहार भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

466 103117180002680 कार िव ास िशक र ता  ७ ,शरदनगर कार िनवास ,जय काश नारायण हौ.सोसा 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

467 101217180000457 कार िशवराम 
गावडे

मोरे व ती नंदनवन हौ. सोसा , िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे 
9975895002

468 104317180000035 कार संजय पवार लांडगे िब डग ,च पाणी वसाहत रोड राधाकृ ण कॉलनी  १ , भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे
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469 103217180000737 कार संजय 
सोनावणे

िवजय नगर काळेवाडी घर  ९४७ पपरी चचवड बँके समोर पपरी 
काळेवाडी पुणे

470 101217180000314 कार सतीश खडके पूणानगर ीती लाझा लॉट-०४,सवनं. १२२/७ चचवड पुणे 
चचवडेनगर पुणे

471 100417180000680 कार सुिनल 
गाडेकर

ता हवेली मु पो च होली पुणे च-होली पुणे

472 103117180002398 कार सोमा गवारी पपरी ए-२९७ ,एच ,ए कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

473 100117180003898 मकार रणिजत 
ितबोले

केशव नगर स नं २९५ गुलामोहर कलमी पी सी एम सी शाळे जवळ 
चचवड केशवनगर पुणे

474 105917180000294
ओम दयासागर 

पं या री
िनमल बेथनी हाय कुल जवळ नं १०२३ गणेश कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

475 105217180001086 ओम िनलेश वाघ
गृहल मी कॉलनी गणेश मं दराजवळ ८२ स गु  नगर , भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

476 101617180000144 ओम िवजय शदे
कुणाल आयकॉन जवळ डी-६०५,एस ी लाईफ टाईल अपाटमट , 

पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

477 100117180003201 ओम िशवाजी 
नबाळकर

नबाळकर आळी नामदेव मृती पगेची तालीम जवळ ची वा ाव पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

478 100117180004129 ओम ीकांत नाईक साई मंगल क  समोर नाईक िनवास घर नं ०००४२ केशव नगर 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

479 100117180004203 ओम संजय अडसुरे तानाजी नगर अमे अपाटमट चचवड गाव दापोडी-बोपखेल पुणे

480 100617180004568 ओम संजय भंडारी संभाजी चौक ािधकरण ेता यन मूत  १६९/२७ ए िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

481 100117180004002 ओम सुदाम हांगे ी नगर रहाटणी सर् नं ५९ सुयोग कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

482 105217180001057 ओमकार अंगद झरे गु िवहार कॉलनी ल नं ४ ,पुणे नािशक रोड थमेश अपाटमे ट, भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

483 100617180003702 ओमकार आकाराम 
पाटील

िनगडी लॉट नं ६ युिनट ए ८ से टर बी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

484 101217180000508 ओमकार तानाजी 
यादव

कुदळवाडी गट नं ८१० यादव नगर िचखली िचखली पुणे

485 100117180003908 ओमकार दयानंद शेटे ओम गणेश अपाटमट काकडे टाऊनिशप ए ३ केशव नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

486 100417180000523 ओमकार बापूसाहेब 
टकले

गवाळी नगर गु द  कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

487 106317180000192
ओमकार म छ  

रासकर
सहकार नगर िहराकुश िनवास स नं ३९/३/२ नावेचा रोड पपळे गुरव 

पपळेगुरव पुणे

488 104417180000029 ओमकार संतोष शदे गुजराथी चाळ पा या या टाक जवळ सव नं २१५/३ संत तुकाराम नगर 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

489 100617180003756 ओमकार हणमंत 
लोखंडे

ि वेणी नगर घर नं १२२५ गु द  हौ सोसायटी तळवडे ि वेणीनगर पुणे

490 105317180000122 कंचन रामगन गौतम गणेश नगर रोड नं ९ दुगा माता मंदीर जवळ बोपखेळ दापोडी-बोपखेल 
पुणे

491 103117180002402
कमले र रामे र 

फुलशंकर
ग हाने व ती , ीतम ाइड अपाटमे ट आ दनाथ नगर भोसरी ग हाणे 

व ती पुणे

492 103217180000610 करण मह  ब े पाचवा मजला िवजय नगर काळेवाडी सुखवानी िड कलर बी वग लॅट 
नं १८ पपरी काळेवाडी पुणे

493 100317180000557 करण सुधाकर 
गायकवाड

- गौरव रजनी अपाट ,समथ नगर ,िनअर कॉकरीया गॅस एज सी , नवी 
सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे

494 100117180004050 क र मा उ व 
ढमाले

घर नं ४४६ डांगे चौक १९५ ताथवडे स नं २५/२ खंबाटे कॉलनी पुणे 
चचवड गावठाण पुणे
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495 105617180000159 क र मा मुनाफ 
मुजावर

िशवाजी वाडी , गटनं.४६,नागे र हाय कूल या मागे , मोशी पुणे 
४१२१०५ मोशी पुणे

496 100317180000572 क पना रंगराव माने ी नगर बी-२१,आशीवाद िनवास ,सव नं. ३८/१,ग ली नं. २, पपळे 
गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

497 100617180004329
क पेश रामकृ ण 

च हाण
शमा कॅ पऊड , ऋणाल बहार जय हौ. सोसा. १३, िनगडी गाव पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे

498 100617180003944 क याणी जयवंत 
खंडाईत

िववेक नगर सी-९,गंगा अपाटमट आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

499 103117180002665 किवता मोद 
कंुदनकर

घरकुल ए-10 िनसग हौ.सो. -502 िचखली ािधकरण

500 105917180000112 काजल जयवंत 
च हाण

योितबा नगर सव नं ७७/१/१ अ सहकारकॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

501 105617180000154 काजल राजीव शमा योती शाळे मागे ,नेह  नगर , सव नं.१०१, लॉट नं. ९९, पपरी पुणे -
१८ पपरीवाघेरे पुणे

502 100117180003933 काजल संजय जाधव बालाजी मं दर शेजारी पुनावळे कोयते व ती पुणे ताथवडे- पुनावळे पुणे

503 105517180000024 काजल सुिनल 
कोचरेकर

मयूर सदन समोर लांडगे आळी सागर लांडगे िब डग भैरव नाथ मं दरा 
जवा ह भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

504 100117180003230
काजोल पवनकुमार 

पटणी
कुणाल लाझा पुणे मंुबई हायवे सी वग लॅट नं ५ चचवड पुणे चचवड 

टेशन- आनंदनगर पुणे

505 105317180000171 कादंबरी बाबासाहेब 
शदे

द नगर सव नं ८०/२ दघी दघी पुणे

506 106217180000140 का तक िवकास 
कोळी

कावेरीनगर िब डग २९/०६ वाकड पोिलस लाइन वाकड वाकड पुणे

507 100117180003528 का तक सुनील यादव वा हेकरवाडी , सुनील यादव,ल मीनगर ,एडे री मं दर जवळ , 
चचवड ,पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

508 103117180002592
का तका ेमकुमार 

नायर
एच.आय .जी कॉलनी , संत तुकाराम नगर लॅट नं.१२०,िब डग नं 

१०, पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम नगर पुणे

509 105317180000068 का तका राज न - कृ णा नगर सट नं अ ३ कृ णा कॉलनी दघी दघी पुणे

510 100617180003570 का तका राजेश 
नायर

ािधकरण यु ६ दशन स नं १७८ ५ बी / १ ए से नं २६ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

511 100617180003829 का तक  संजय 
पाथरकर

से.नं. २८, ५५/४ गंगा नगर ,द मं दर जवळ आकुड  ािधकरण पुणे 
३५ द वाडी पुणे

512 105217180001078 का तकेय िशवचं  
पाटील

गेट नं २, इं ायणी नगर कमयोग हौ.सोसा. , ल नं १७, भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

513 103217180000944 कात क हनुमंत 
वाघोरे

गांधी पेठ , भैरवनाथ मं दर जवळ , घर नं. ३४७,वाघोरे आळी, पपरी 
पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

514 105217180000976 कावेरी बालाजी 
कंुभार

ि या माकट जवळ ,धावदेव ती बाळ धावडे िब डग भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

515 100617180003977 का ा बालकृ णन - पंचतारा नगर कोमल कॉ ले स बी/५,पांडुरंग सभागृह समोर आकुड  
पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

516 100417180000549 करण कृ णा देसाई भोसरी ी नगर कॉलनी शांितनगर पुणे ग हाणे व ती पुणे

517 100417180000665
करण दादा 
पाचारणे

गणेश लाझा या मागे ता मा चौक,आळंदी रोड भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

518 100617180003590 करण िवण येळवडे
िब डग नं बी २२ लॅट नं २०२ घरकुल पाईन रोड से टर नं १७/९९ 

योग योग हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

519 100617180003571 करण मधुकर जाधव संभाजी नगर पांढरकर व ती आदश बालक मं दर जवळ गणपती मं दरा 
मागे आकुड  आकुड  गावठाण पुणे
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520 105217180001117 करण म लापा 
हिवनाळ

पूव मा ती मं दरा जवळ च पाणी वसाहत,स.नं १८९ भोसरी च पाणी 
वसाहत पुणे

521 100117180003828 करण र व  जाधव बळवंत नगर िशव नगरी सव नं ३१/१ लॉट नं ६३ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

522 104917180000049 करण राज  पालवे गणेश कॉलनी , हषदा हाईटस,भूमकर व ती , वाकड ,पुणे -४११०५७ 
वाकड पुणे

523 105217180001129
करणकुमार 

ीिनवासुलू ड गा
रम नं २ ,गु द  कोलनी ,गवळीनगर स.नं २११/२अ /३अ ,सयोग 

िनवास भोसरी गवळीनगर पुणे

524 103417180000184 कत  उ व सुखेजा पूणानगर िब डग नं. ११, लॅट नं १, आर.टी.ओ.ऑ फस, चचवड ,पुणे-
१९ चचवड गावठाण पुणे

525 100617180003825 कत  िबिभषण देडे अंकुश चौक , र दप हौ.सोसा. से.नं. २२,िब.नं. ३, म नं. १०५, 
िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

526 105417180000041 कत  यशवंत गोरे सोसायटी पुणे नािशक रोड िब डग नं लोट नं ५ शीतल बाग़ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

527 100317180000575 कत  रंगराव माने ी नगर बी-२१,आशीवाद िनवास ,सव नं. ३८/१,ग ली नं. २, पपळे 
गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

528 100517180000197 कशोर िस पा 
िशवशरण

गणपती मं दर दे रोड  नं ४२/ए /५ दांगट व ती जवळ कवळे कवळे 
पुणे

529 101217180000331 कु. पूजा सायबू ठ बरे मोरेव ती िशवशंकर,सोसायटी , िचखली िचखली पुणे

530 100617180004873
कु. ावणी ाने र 

िशवले
यमुनानगर जय शंकर हौ.सोसा. से टर नं. २१, क म न.ं १०,िब डग 

नं.२०, लॅटनं ०१, 9823158166 यमुनानगर पुणे

531 100617180004500 कु. सई र व  जोशी डी वाय पाटील कॉलेज रोड ए-२३, णाल िमरॅकन से.२९, ािधकरण 
िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

532 100617180003866 कु.अ य नंद कशोर 
शदे

एल.आय जी.कॉलनी , सधू नगर लॅट नं.११,िब डग नं. ९ बी ,से टर 
नं २५, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

533 100117180002889 कु.आरती िवलास 
शेडगे

वाकड काळाखडक र ता ओलीव ओरे रड , लॅट न . ९०१अ, 
गणेशनगर , वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

534 103217180000986
कु.ि िशता जयराम 

जमतानी
सुखवानी िसटी जवळ ,गु नानक नगर , सव नं. ११/२,नीलकंठ िनवास 

" टेट बँक समोर , पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

535 100317180000537
कु.मयुरी करण 

आहेर
िव ा नगर , साईराज रेिसडे सी ,यच .ए.देव , लॅटनं १६,डी िब डग , 

नवी सांगवी , पपळे गुरव पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

536 100617180004748 कु.मयुरी सजराव 
कंुभार

ि वेणी नगर , गट नं. १६०,टावर लाइन , अ िवनायक हौ सोसा. 
तळवडे पुणे ४११०६२ ि वेणीनगर पुणे

537 105417180000060
कु.रिसका कशोर 

भांड
शीतलबाग िप िब डग लॅट नं ५०२, भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण 

पुणे

538 101217180000296 कु.शुभांगी 
बाळकृ ण थोरात

मोरेव ती लॅट नं ४७, गटनं.१३२३ आशीवादिब डग िशवपावती 
सोसायटी, िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

539 100117180004178 कु. ीराम रमेश कवी गणेश पेठ भा कर केशव अपाटमट ल.नं. १, चचवडगाव ,पुणे ३३ 
चचवड गावठाण पुणे

540 100417180000782 कु. ुती बाळासाहेब 
पठारे

- च होली बु ११(बुड व ती) च होली पुणे ४११०३४ च-होली पुणे

541 101217180000379 कु. ेता गणेश 
आंजलकर

मोरे व ती सव.नं.१४१५, भावे री हौ.सोसायटी िचखली िचखली पुणे

542 100617180003884
कु.सा ी म छ  

पोवार
ी गणेशाय हाईटस ,गणेश नगर लॅट नं ०४, पिहला मजला , रावेत 

ािधकरण पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

543 106117180000071 कु.सा ी संजय िभटे
आनंद टबस रोड जय भवानी नगर १६ नं.बस टॉप ,संतोष मंगल 

कायालय , थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

544 100617180004125 कु.सायली िवनायक 
पतक

सधु नगर १४/५,एल.आय.जी. कॉलनी ,से टर नं. २५, िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

545 104317180000091
कंुजन पु षोतम 

रावल
दशन कॉलनी दघी रोड माउली कृपा िब डग भोसरी भोसरी गावठाण 

पुणे

546 101217180000383 कुणाल अिनल देसाई सुदशन नगर लॅट नं ३,साईकृ ण अपाटमट,रोड.नं २ िचखली िचखली 
पुणे

547 105317180000156 कुणाल अिनल 
वाळके

दघी आळंदी रोड पूवज मुती मा ती मंदीराशेजारी पुणे दघी पुणे

548 103417180000094 कुणाल क याण मोटे चचवड लॅट नं B-३/४,एच.डी.एफ.सी.कॉलनी, चचवड ,पुणे-१९ 
चचवडेनगर पुणे

549 100117180003718
कुणाल गोरखनाथ 

िलमण
िशवाजी उदय मंडळाजवळ तानाजी नगर मेघना अपा लॅट नं १ सव नं 

२८२/४६ चचवड चचवड गावठाण पुणे

550 105217180001305 कुणाल जगदीश ढाके
डी-२९/१ ,से नं १ , ओमनागरी कॉलनी इं ायणी नगर भोसरी 

इं ायणीनगर पुणे

551 103217180001063 कुणाल जयदेव 
नसकर

साई भाजी मंडई समोर गु द  हौ.सोसा. , रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

552 103217180000864 कुणाल दलीप सुव थेरगाव लॉट नं ५९ अशोक सोसायटी पुणे थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

553 103317180005708
कुणाल िनितन 

जवळकर
- ई .२०३ कुणाल पुरम ,अॅटलास कॉप को कं. समोर फुगेवाडी ,पुणे 

४११०१२ फुगेवाडी पुणे

554 103217180000802 कुणाल पोपट पवार योितबा नगर मातुछाया कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

555 105917180000167 कुणाल संजय 
कुलकण

अिवनाश जोितबा नगर ७९/२२/२२ इंिजिनअर कॉलनी बेहाईड 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

556 100617180004881 कुमारी .िमताली 
ीकांत घोडके

णा स रॉयल कासा हौ.सोसायटी, लॅट नं. बी-४०१, ािधकरण 
िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

557 101217180000601 कुशल िशतलकुमार 
शाहा

िचखली मा ती मं दरा जवळ पुणे िचखली पुणे

558 105917180000153 कृितका िनलेश शदे म जीवी बँके या पाठीमागे ,संघष कॉलनी ,नढे नगर सव नं. ११९/७ 
H.N.८७५ काळेवाडी, 9168375591

559 105217180001175 कृती चं कांत पटेल इं ायणी नगर डी ४ , ारका िव  भोसरी इं ायणीनगर पुणे

560 101517180000482
कृ णकांत द ा य 

कोळेकर
िवजयराज कॉलनी, रामकृ ण मंगल कायालयासमोर, ेतायन समृ ी, 

लॅट नं. २५, पपळे गुरव, पुणे ६१ नवी सांगवी पुणे

561 104517180000030 कृ णा अशोक मुळीक आलंदी रोड सा  राज कोलनी नं ६ च-होली च-होली पुणे

562 105917180000125 कृ णा गणपत 
किवतळे

जोितबा नगर सव नं ७७/१/२/५ आझाद कॉलनी नं ३ काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

563 104017180000048 कृ णा र व  दंडवते से.नं.२१,यमुनानगर १३ गु  द  धाम हौ.सोसा. , िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर पुणे

564 103217180000919 कृ णा िवनोद अघीचे वै णवी मं दरे वोनोद अघोची सी लॉक १०/४ िबहाईड पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

565 100317180000598 कृ णा ीधर वा के िशवाजुई पाक रोड नं ३ ७२/१ सी ेतायण पॅलेस लॅट नं १४ नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

566 105217180001084 कृ णा सुबोध बोगांळे लाट नं बी-१५ ,से नं ७ शुभ शगुन सोसा , ल नं अ-१०२ इं ायणी 
नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

567 106317180000180 कृ णाकांत िव ास 
थोरात

चेतन जनरल टोर मागे सव नं ५३/१ए /२४ िवनायक नगर पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

568 100617180004368 कृ णाली िनतीन 
कठाळे

क म नं .१०,से टर नं २१,यमुनानगर नव ांती हौ.सोसा. बी न.ं 
४७/२, िनगडी ४११०४४ यमुनानगर पुणे

569 105217180001299 केतक  करण 
गायकवाड

म नं ५ ,से नं २ ,इं ायणी नगर मधुगट हौ सोसा ,बी नं ४३ , भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे
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570 100117180003410 केतक  कशोर 
महाजन

लॅट नं ५ गावडे पाक ा गाडन िब डग नं ११ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

571 100217180000221 केतक  केदार जोशी - १७/२,वा तू -उ ोग , पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

572 100117180003799 केतक  सितश परांडे सोसायटी सुदशन नगर लॅट नं सी १२ पा रजात बन चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

573 103417180000173 केतन सुनील कु-हाडे
डी वाय पा टल जवळ शाहनगर जय भवानी हॉ सग सोसायटी लॉट नं 

आर /एन /१०७ लॅट नं२, चचवड चचवड गावठाण पुणे

574 103417180000060 केतन सुभाष 
सांडभोर

एच िब ड ग म न-ं४५ मोरवाडी हाडा गु कृपा सोसायटी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

575 106617180000027 केदार अजय इंगळे सं था पुणे मंुबई र ता ई १० पपळे सदन सहकारी गृहिनमाण 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

576 104017180000023
केदार िललाधर 

भारंबे
िपनगर नविनमाण हौ.सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

577 100617180003744 केदार सुनील गुरव िनगडी र टन हौ सोसायटी से टर २७ अ १५/५७ ािधकरण िनगडी 
गावठाण पुणे

578 103217180000609 केदार सुरेश पाटील तपोवन रोड डॉ िनकम समोर सरवाराम कुरळे चाळ पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

579 103217180000670 केया क नामोय दास ऑप देलु े फोतुनेस िमल लॅट न २२५ काश मोहमद चाळ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

580 103217180000552 केिसया एस बाबू नढे नगर कृ णा गाडन लॅट नं ३ वग बी काळेवाडी पपरी काळेवाडी 
पुणे

581 103217180000658 कैलाश गोपाल 
चौधरी

िव ालय शेजारी दुगा िनवास नव महारा  पपरी पपरीवाघेरे पुणे

582 100417180000629
कैलाश घेवाराम 

परमार
- ६८४/१/१४ आ दनाथ नगर भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

583 100117180003100 कोमल उमेश गवसणे स नं ५९/२अ/२/२ िशवकृपा कराना दुकान जवळ वृ दावन कॉलनी , 
साई दप चौक रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

584 101217180000382 कोमल खंडेराव 
झोडगे

झडा चौक मोरे व ती िशव कृपा हौ.सोसायटी िचखली 9922334851

585 104117180000019 कोमल गोपाळ शदे मोरेव ती द  हौ सोसा िचखली िचखली पुणे

586 100617180004675 कोमल धमराज 
आटकळे

यमुनानगर वागत ५१, लॉक १६, क म ११,से टर २१, िनगडी ४४ 
यमुनानगर 9637675257

587 100617180004601 कोमल प ालाल 
यादव

कॉलनी अ पू घरा या मागे म नं ९ शा  कॉ या स आशीवाद 
ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

588 101217180000320 कोमल काश लवटे पाईन रोड ,शरद नगरजवळ ी वामी समथ कॉलनी , र ता नं. ८ 
िचखली िचखली पुणे

589 105917180000286 कोमल राजकुमार 
यादव

कॉलनी पपरी डी /ओ नढे नगर काळेवाडी इंिडयन पुणे काळेवाडी पुणे

590 100117180003311 कोमल राजाराम 
मोिहते

िशवगंगा रेिसडे सी वा हेकरवाडी रोड व शी प कॉलनी चचवडेनगर 
चचवडेनगर पुणे

591 103217180001125 कोमल ल मण सगर भगीरथ िनवास, गजानन नगर, काळेवाडी

592 103417180000115 कोमल िवजय 
च हाण

लॅट नं-१० अिभषेक न-ं५ , लॉट नं आर एच -१८३ शा  नगर चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

593 100117180003993 कोमल सुिशल िग हे िनअर हनुमान मं दर रहाटणी फाटा ी नगर जय हद कॉलनी पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

594 101217180000389 कोमल िहरालाल 
बोरकर

नंदनवन सोसायटी, पाईन रोड घरकुल ,से टर १७/१९,बी -१९ 
िचखली ािधकरण पुण-े६२ िचखली पुणे

595 105917180000208 कौशल कैलाश मोया आ फो स शाळा रोड संुदर ो िवसळ टोर समोर स नं ९९/२१/१ 
िवजय नगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे

596 100617180004371 कौशल सिचन गांधी तुळजाई व ती , क/ऑफ िशव द  रेिसडे सी , आकुड  पुणे ३५ 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे
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597 100117180003019 कौ तुभ अनंत 
देशपांडे

लक रोड चचवड ए ४ ी वामी समथ नगर ल मीनगर पुणे चचवड 
गावठाण पुणे

598 100117180003236 कौ तुभ मंदार 
बोक ल

िब डग लॅट नं१२ पपरी चचवड लक रोड यशोपुरम ए - ३ 
चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे

599 105317180000154
कौ तुभ म छ  

नाणेकर
भोसरी आळंदी रोड गजानन महाराज नगर सव नं ७८/३ दघी दघी पुणे

600 106317180000162 कौ तुभ योगेश 
नाईक

िववेकानंदनगर यूिनयन बक जवळ बी ५ िशवतेज पाक वामी पुणे नवी 
सांगवी पुणे

601 100117180003168 कौ तुभ रमेश 
गायकवाड

ेमलोक पाक १९/६७ जयंत अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे

602 101617180000085 ांती दशरथ 
काचगुंडे

काटेव ती स मान वीट होम या मागे पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

603 100617180003775 णा करण शमा ािधकरण ३२/२,जानक बन हो.सोसा. से.नं २७, िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

604 100617180004502 स लेरे स 
िडिस वा

शा नगर िवजय ी हौ.सोसा. लॅट नं १०, लॉट नं आर.एच .१३६, 
चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

605 103217180000659 ि ितजा रा ल कु हे नव महार  शाळे मागे रा ल कु हे बालमाल चाळ पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

606 100117180003284 ि ितजा िवजय 
पगार

रहाटणी काळेवाडी दशन पाक लॅट नं १२८ चचवड पुणे काळेवाडी पुणे

607 100617180003464
ि ितजा ीिनवास 

अ दािगरे
ऑप लोकमा य हॉि पटल लॉट नं ६७ से २७ ए साब कापले िब डग 

िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

608 105517180000040 ि तीज िवण इंगळे घरकुल, पाईन रोड वि तक हौ.सोसा. सी-११, लॅट नं.१०२, िचखली 
ािधकरण पुणे-६२ िचखली पुणे

609 100617180004683 ि तीज राज  कदम िबजली नगर ओम कॉलनी नं.२,मातृ छाया िनवास चचवड,पुणे ३३ 
चचवड गावठाण पुणे

610 105917180000162 ि तीजा दशरथ 
नाटकर

स नं ७१/३/१२ ीराम कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी एम .एम 
शाळेसमोर पुणे काळेवाडी पुणे

611 105917180000187 खाजाबी नवाब शेख गणराज कॉलोनी आदश नगर काळेवाडी पुणे काळेवाडी पुणे

612 103417180000119 खुशबू दीपक 
सोमाणी

िशवतेज नगर बी-१४ पा नाथ ित  बचपन कूल चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

613 105217180001285 ख़शी आ द य यागी राधाकृ णा का ले स लाट -१ , ल नं -बी २०१ ,ित पित चौक 
इं ायणी नगर  9175362451

614 105917180000181 खुशी आनंद सग 
पंवार

कोकणे नगर ह नं ६७८/९/१ ीकृ ण कॉलोनी काळेवाडी पपरी [पुणे 
काळेवाडी पुणे

615 101217180000541 गंगा रामकरण सुथार
से टर नं २० कृ णा नगर िचखली रोड लॅट नं ११ यशदा अमिबयनस 

लॉट नं २५ चचवड चचवड गावठाण पुणे

616 103217180000608 गणेश नाथ िभसे स दय चौक वाघेरे चाळ वाघेरे कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

617 100417180000575 गणेश भाऊराव िशक भगतव ती सव नं हनुमान नगर  भोसरी गावठाण 9922324046

618 103217180001047 गणेश महादेव मुळे नखाते व ती योतीबा कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

619 101217180000334 गणेश माधव क े मोरेव ती, िशवशंकर,सोसायटी न.ं१ िचखली िचखली पुणे

620 100117180003572 गणेश िशवाजी 
भोसले

भोईआळी, आनंद अपाटमट लॅट नं -०७, चचवडगाव ,पुणे ३३ 
चचवड गावठाण पुणे

621 103217180000869 ग रमा बालेज - पपळे सौदागर सी ५०४ रोसालंड रेिसडे सी गाते नं ४ पुणे रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

622 100117180003089
ग रमा सुिनल 

उपा याय
ल मी नगर सव नं १६ ेरणा शाळे या जवळ थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
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623 100117180003036 गाय ी अभय प े संतोष नगर ,लोकमा य हॉि पटल जवळ बी-३२ अमृता िवहार हौ.सो. 
चचवड,  गावठाण 9545551430

624 100117180003004 गाय ी केवल सग 
िगरासे

गणेश मं दरा जवळ िशवाजी नगर िबजली नगर ६२/३ गणेश कॉलनी 
िमला िनवास चचवड चचवड गावठाण पुणे

625 103117180002796 गाय ी गणेश 
धारािशवकर

अशोक बँक जवळ ३/१७,व लभ नगर पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

626 100617180003857 गाय ी चतामणी 
वै

ािधकरण लॉट नं. ५७६ से टर नं. २८, गंगानगर आकुड  पुणे ४४ 
आकुड  गावठाण पुणे

627 106217180000172 गाय ी धनंजय 
जगताप

इं दरा कॉलनी जवळ ओ ड मा ती रोड ताथवडे पीनगर- तळवडे पुणे

628 100617180003681
गाय ी राजीव 

िशरसाट
गु  गणेश शाळे जवळ से.नं. २७अ, ािधकरण अ ज यतारा हौ.सोसा. 

अ/५, िनगडी गाव पुणे ४४ िनगडी गावठाण 9763609397

629 105217180000931 गाय ी राज  िप ले इं ायणी नगर आर १५ लॉट नं ८३ से नं १ चैत य पाक भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

630 104317180000041 गाय ी रोिहदास 
चौधरी

पांडव नगर गणेश टी जवळ स नं १९४/१ सहकार कॉलनी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

631 100117180002950 गाय ी िवजय टकले
दुगा माता कॉलनी ३ गणेश नगर सव नं १७/१ िशव पावती िनवास 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

632 100617180003623 गाग  गणेश देशमुख महाराज मं दरा या मागे ािधकरण सुयोग जोशी से टर नं २७ गजानन 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

633 100317180000651 गाग  मोद पाडळे ि यदशनी नगर आदश िनवास जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

634 105417180000021 गाग  शांत धायबर पुणे नािशक रोड िब डग नं २६ लॅट ४ िशतल बाग कॉलनी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

635 100117180003726 िगरीकेष वासुदेव 
जावळे

बळवंत नगर िबजली नगर सव नं ३१/१ लॉट नं ३५/२ एकता कॉलनी 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

636 103117180002710
िगरीजा िशव साद 

करमरकर
एच.ए कॉलनी , ए -१६८, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

637 100617180004718 िगरीश संजय घाडगे काळभोर नगर सुय दय कॉ ले स ,मोरया "अे" वग लॅट नं ३, 
चचवड ,पुणे-१९ काळभोरनगर पुणे

638 100117180003635 गुंजन अतुल लुंकड सव नं ३८७६ उ ोगनगर एम यस आर तोवन वग ह लॅ नं ५०६ 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

639 101217180000499 गु राज मु पा 
अगसर

मोरेव ती िशव पावती हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

640 100417180000522 गोपाल मनोहर ह े ल मी नगर शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

641 100117180003858 गौतम संतोष बाफना लो ा ५ शांतीबन िब डग ए ५ चचवड चचवड गावठाण पुणे

642 100317180000518 गौतमी योगेश काकडे - सुयोग मातो ी पाक , पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

643 100117180003956 गौरव अजय पा डेय पदमजी पेपर िमल जवळ िशवद  िनवास थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

644 105217180001260 गौरव अिनल खाचणे इं ायणी नगर १/२६८ महारा  कॉलनी भोसरी इं ायणीनगर पुणे

645 100417180000759
गौरव द ा य 

थोरात
ितसरा मजला ,आळंदी रोड शा ी चौक , सव नं. २०७/२/१,रामनगरी 
कॉ पे स ,२/सी, लॅट नं. ३१९, भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

646 103217180000674 गौरव दनेश रोहरा रॉयल िवहार व ड कूल या मागे व न िवहार िब डग दुसरा मजला 
लॉट नं २०३ पपरी8180037316

647 100117180003034 गौरव राज  पाटील ेरणा शाळेजवळ घर नं १७ वा हेकरवाडी सव नं १२० ओमकार 
कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी पुणे
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648 100517180000175
गौरव रामचं  

वाघमारे
आदश नगर गैस गोडाऊन जवळ , कवळे कवळे पुणे

649 104117180000048 गौरव संजय गोरे तळवडे बालाजी नगर ई िमडीयम जवळ घर नं १४७ गट नं ११२५ 
ि वेणी नगर पुणे ि वेणीनगर पुणे

650 104317180000040 गौरव संतोष रढे च पाणी वसाहत स नं १९० ,िशव शंकर कॉलनी नं ४ भोसरी च पाणी 
वसाहत पुणे

651 100617180003573 गौरव सितश पाटील सर वती शाळे जवळ ीकृ ण नगर पुणेकर िनवास आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

652 100117180004051 गौरव सागर 
बडगुजर

सव नं २५/५/१ ०५ चं भागा कॉ पपळे गुरव तुळजाभवानी नगर पुणे 
पपळेगुरव पुणे

653 105217180000895 गौरी अिनल बरहाटे पी सी एन टी से नं १० लॅट नं ४ बी वग तुलसी शाइन लॉट नं 
१७/१८ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

654 100617180003661 गौरी उदय सग शदे नेअर पी सी एम सी इंजेिनअ रग कॉलेज से टर नं २६ लॅट गाडन आर 
/एच -१३ पुणे िनगडी गावठाण पुणे

655 100617180004527 गौरी कैलास अंिबके मोहन नगर लॅट नं १०१ वग बी हषमय हाईत ई यस आय िस 
हॉि पटल जवळ चचवड टेशन चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

656 106317180000156 गौरी गणेश बोराडे मयुर नगरी मागे रामनगर लॅट नं ६ साई अपाट मट मयूर पपळे गुरव 
9850666753

657 105217180001257 गौरी द ा य बोराटे इं ायणी नगर राजवाडा २१/६ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

658 100617180004219 गौरी र व  मंडिलक ऑप मेगिवलोन स नं १२६ साई िम याकल लॅटनं ५०२ ५ थ लोर 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

659 104017180000018 गौरी ल मण नलवडे िपनगर िवकास हौ.सोसा. ,मा ती मं दर शेजारी िनगडी पीनगर- 
तळवडे पुणे

660 100617180004682 गौरी िवलास फलके मोरेव ती , लॅट नं. .३ ी स पाक ,डी-५, िब डग िचखली पुणे -१४ 
िचखली पुणे

661 105217180000916 गौरी संतोष देशमुख से टर नं २ इं ायणी नगर िब डग नं १४ लॅट नं ४ श १ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

662 106117180000037 गौरी सुिनल माने थेरगाव, गणेश नगर, चचवड ,पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

663 103217180000879 गौरी ी साईनागा 
बेतू

काटे नगर अिनल कुमार बेतू िशवआगन हौ सोसायटी लॅट नं ए २०१ 
पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

664 100417180000652 चंचल दीप सैनी जवळ संि ककॉलनी , दीपकुमार सैनी ,अपोझीट ओ ड ि यदशनी 
कूल, दघी रोड ,भोसरी पुणे ३९ दघी पुणे

665 100617180004069 चंदन शैल  धामंदे
६ वा मजला तुळजाभवानी मं दर मागे िशव द  रेिसडे सी िब.१८, 

आकुड  पुणे ३५ तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

666 105517180000032 चं कांत बालाजी 
िचखले

चाळखंडोबा माळ खंडोबा मं दर िनवृि  भगवान फुगे भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

667 101217180000282 च.संकेत र व  
िवभुते

मोरेव ती गट न.ं १३६८/१०, राजगड पाक -३, िचखली िचखली पुणे

668 100617180004474
िच मयी नानासाहेब 

देशमुख
एल .आय.सी .कॉलनी . ४६/६,िवराज सोसायटी ,से.नं. २५, िनगडी 

ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

669 100117180004152 िचरंजीता योगेश 
पाटेकर

चाफेकर चौक सी १/१५ शांतीबन सोसायटी चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

670 100117180003780 िचराग कशोर 
कोठावदे

झुजार मंडळ जवळ तानाजी नगर लॅट नं २ मु ागण अपाटमट चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

671 106317180000122 िचराग रमेश खच िव यम नगर मोरया पाक र ता  १ सव नं १२/१/१ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

672 105217180001327 िचरायु आदेश शहा भारतमाता नगर ,सहकार कॉलनी दघी आदेश मािनकचंद शहा दघी 
दघी पुणे

673 103117180002392 िचरायू र व  पाटील एच.ए कॉलनी ए-१५५, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

674 101217180000301
चेतन मधाराम 

चौधरी
इं  सुरेर माकट गणेश हौ सोसा gat नं १३२३ मोरेव ती िचखली 

िचखली पुणे

675 101217180000491 चेतन महादेव 
वाघमारे

मोरेव ती नंदनवन सोसायटी िचखली िचखली पुणे

676 104117180000023 चेतन संदीप वप ता हाने व ती संतकृपा हौ.सोसा. िचखली िचखली पुणे

677 103417180000164
चेतना िव ासागर 

थोरात
संभाजी नगर अिभषेक ३ आर एच ५८/९ चचवड चचवड गावठाण पुणे

678 100617180003970 चैत य अजय 
कुलकण

तुळजाई व ती बँक ऑफ महारा  जवळ बी-१४,िशव द  रेिसडे सी , 
आकुड  पुणे ३५ तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

679 100217180000197
चैत य महेशकुमार 

पाटील
मोरवाडी कसन कृपा अ-५०२, हाडा िब डग जवळ , पपरी पुणे -१८ 

मोरवाडी पुणे

680 101217180000465 चैताली अजय फरके हे े व ती जय िशवशंकर हौ.सो.नं. १, टावर लाईन रोड , िचखली १४ 
िचखली पुणे

681 105217180001142 चैताली सितश 
आंबेडकर

एफ-5, महा मा कॉलनी स.नं. 201/4अ जय म. चौक, भोसरी

682 103417180000128 चैताली सुनील 
कुलकण

लॅट नं-०१ ,पूण नगर महेश अपाटमट , लोट न-ं६९ चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

683 106317180000179 चै ाली गणेश 
िवरणक

हॉि पटल शेजारी कवडे नगर साई रेिसडे सी लॅट नं ६ सव नं ५६ बोरा 
पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

684 101617180000142
चै ाली जगदीश 

गायकवाड
- स  कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

685 100617180004505 चै ाली िवजय िथटे
योतीबा मं दर समोर गट न.ं ८८, योतीबा नगर तळवडे पुणे 

४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे

686 100117180003360 चै ाली शैलेश रांगडे केशवनगर सेजल पाक चचवड केशवनगर पुणे

687 103117180002706 जग ाथ अथबंधू 
सीठा

साई मं दर जवळ ,हजारे िब डग , संत तुकाराम नगर पपरी पुणे -१८ 
संत तुकाराम नगर पुणे

688 105217180001182 जनक दनेशभाई 
पटेल

से.नं ६, िप.सी.एन.टी.डी. ए.१/११ ,जल वायु िवहार मोशी मोशी पुणे

689 100617180004393 जय िवजय अगरवाल डी वाय कॉलेज शेजारी नॉल िनरंजन हौ.सोसा. से.नं. २९, रावेत पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे

690 101217180000451 जय सुहास 
गायकवाड

मोरे व ती (महादेव मं दर जवळ ) 'समथ िनवास ' शांती हौ.सो. 
िचखली,पुणे १४ िचखली पुणे

691 100617180004661 जय.आ द य सुिमत 
धुमाळ

- १३५,रणुका ,२७/अ ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

692 100617180004679
जयंत द साद 

घोसाळकर
पीनगर सर वती हौ.सोसा. , तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे

693 103417180000198 जयवधन दीप 
िघ डीयाल

एम .आय.डी.सी.ए रया जे-१२,"द ने ट सोसा. " एच.डी.एफ.सी. 
कॉलनी चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

694 100117180003847 जय ी ाने र 
पाटील

िशवनगरी िबजलीनगर सव नं ६२ लॉट नं ७३ गणेशकॉलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

695 100117180003015 जया लालाराम 
चौधरी

ी भाऊ जगताप स. .2 जगताप नगर थेरगांव गावठान

696 105417180000049 जय  साहेबराव 
माळी

ि तम हॉि पटल जवळ लॉट न३ं सहयोग अपाटमट पुणे नािशक रोड 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

697 103117180002551 जयेश दनेश लोहार वायिसयम हॉि पटल जवळ २१५/१७३३ संत तुकाराम नगर पपरी संत 
तुकाराम नगर पुणे

698 103417180000154 जयेश िनतीन िनव खंडोबा मं दर जवळ डी-३०२ ,ऐ यम वे टरस चचवड चचवड टेशन-
 आनंदनगर पुणे
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699 100417180000533
जयेश पंढरीनाथ 

शेवाळे
 २, दघी परांडे नगर िसि दिवनायक कॉलनी पुणे दघी पुणे

700 103417180000068 जयेश संतोष शदे लॅट नं-बी १/९ जी लॉक,एम .आय.डी.सी गंधव पाक हौ सग सोसायटी 
शा नगर , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

701 100117180003125 जयेश सुिनल घरटे वा हेकर वाडी जय म हार कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

702 100117180003613 जरीन जाक र 
िशकलगार

पडवळ नगर सव नं ११ /२ हनुमान पाक थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

703 103417180000107 जागृती योगेश 
पाटील

िशव सागर सोसायटी ,शा  नगर आर एच -१२७ , लॉट न-ं०८ चचवड 
पुणे १९ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

704 100317180000539
जा हवी ओम काश 

बिहवाल
ि मूत  कॉलनी िवनायक नगर , २५८/५५/१,देवकर माग , पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

705 100617180005581
जा हवी चं शेखर 

कुलकण
वा हेकर वाडी रोड गु ारा जवळ सव नं १३२/५ साई सोसायटी िब ६ 

चचवड चचवड गावठाण पुणे

706 106317180000168 जा हवी िवजय 
पवार

ग ली नं१ पपळे गुरव यशराज सव नं ५/२ अ गंगो ी नगर पुणे 
पपळेगुरव पुणे

707 103417180000016 िज ासा धनराज 
पाटील

जी लॉक MIDC रामे र हौ.सो.,आर एच -७५/ लॉट न=ं२३ 
शा नगर, चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

708 100617180003942 िज ासा संदीप 
जोशी

कॉसम स बँक जवळ से.नं. २५, ल .नं २५१ िनगडी ािधकरण पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

709 100117180003746 जीनत मुक म शेख गु ारा वा हेकर वाडी रोड गु ारा सव नं १२९ हरी ओम सोसायटी 
चचवड वा हेकरवाडी पुणे

710 100617180003781 जुनेद अ दु ला ताजी इं दरा नगर फातेमा मजीद से.नं. २२, िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण 
पुणे

711 103217180001003 जुही पुरषो म 
िगडवाणी

स यनारायण मंदीर जवळ , एच बी २९/१,पिहला मजला , पपरी पुणे -
१७ पपरीवाघेरे पुणे

712 105417180000040 जूही रामजनक 
जापित

खंडोबा माळ जवळ खंडोबा मं दर ी ाने र द ा य फुगे चाळ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

713 105317180000103 जेणू िशवाजी एस कॅय लॉड द  नगर लॅट नं ६८ ए ७ बु भंडारी दघी दघी पुणे

714 105217180001100 जोतेश सोमनाथ 
सागावे

ता मा चौक ,आलंदी रोड हनुमान कॉलनी 1, भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

715 103217180000813 जो णा िशवाजी 
पांढरपोटे

मं दर रोड िनकण हॉि पटल या पाठीमागे पु पा िशवाजी पांढरपोटे 
िशवम पाक पपरी गावठाण पपरीवाघेरे पुणे

716 100617180004680 ाने र अशोक 
झोपळे

पीनगर पावन हनुमान मं दरा जवळ ,िवकस हौ .सोसा. तळवडे पुणे 
१४ पीनगर- तळवडे पुणे

717 100417180000490 ाने री नवनाथ 
येवले

नंदनवन कॉलनी संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

718 103317180005588 ाने री सुनील 
लांडगे

वडके वाडा , लांडगे आळी, भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

719 105217180000944 योती देिवदास 
माळी

सव नं २१६ अपाट मट लो नं संत तुकाराम नगर पा या या टाक जवळ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

720 101217180000408 योती मा ती कदम मोरे व ती घर नं.४ , व नगरी सोसायटी िचखली िचखली पुणे

721 103117180002395 िझशान अिजज शेख संत तुकाराम नगर २२/१७१ पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

722 103217180000808 डपल खेमचंद 
नागपाल

चौक िचराग फ नचर समोर सी लॉक ३/६ साई पपरी पपरीवाघेरे 
9226221435

723 103217180000875 डपल सुिनल मेघांनी
साई मं दर जवळ साई चौक डी /ओ सुिनल मेघानी का हा िवहार लॅट नं 

ए ३ रेनटेड टस ए ३३/३४ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

724 100617180003391 तजीन िसराज शाह िनगडी सो नं २२ राज नगर सी २/३ ओटा क म पुणे िनगडी गावठाण 
पुणे
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725 101617180000149 तनया काश काटे तनया डेअरी ,िशवाजी चौक कासाई हाईट िब डग पपळे सौदागर पुणे 
४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

726 104917180000022 तनया िवण जोशी स.न. १८६/१/१-A, शदे व ती, B-201, सागर िवहार, रावेत कवळे 
पुणे

727 100117180003687 तनया मंदार 
ताथवडेकर

वा हेकर वाडी आहेर गाडन जवळ इ ६०२ स ष  रेिसडे सी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

728 100117180003802 तनया महेश पवार मोरवाडी चौक िवजडम पाक जी ३०२ स नं २३/१ व २४ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

729 100617180003689 तनया राज  कठाळे िव लवाडी सीता रेिसडे सी सी १७ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

730 106117180000039 तनया संतोष 
सपकाळ

वाकड रोड , सव नं -१७८/१/१, एकता सोसायटी, गेनू भाऊ कलाटे 
नगर वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

731 103417180000194 तिनषा तुषार नाझरे ' लु डाईस ' , गट नं. १५९६, द-१ वग , लॅट नं ३०४, िचखली पुणे -
६२ िचखली पुणे

732 103217180000844 तिन क - ठाकूर पपळे सौदागर ,नेर को काने चौक , जी -७,दीपमाला अपाटमट पुणे २७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

733 100417180000479
तनुजा भाऊसाहेब 

रासकर
सावता माळी मं दरा जवळ मु.पो. च-होली माळआळी च-होली पुणे

734 100317180000597 तनुजा येडू म लाव िशतोळे नगर १३/३ ए नािनवडेकर िब डग जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

735 105917180000148 त मय राज  चौधरी नखाते व ती, णा नागरी, सव .न.३०/२/२, रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

736 103317180004867 त मय राज  पवार लॉट न-ंए २ ए , साई कंुज अपाटमट खराळवाडी , पपरी खराळवाडी 
पुणे

737 100417180000615 त मय संजय 
कोठावदे

ग हाणे पे ोल पंपा मागे आळंदी रोड मु  हाईत  नं ५०१ ५ वा 
मजला शा ी चौक भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

738 100117180003104 त मयी ाने र शदे
रोड चचवड गाव महादेव कॉलनी वा हेकर वाडी चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

739 105217180001093 त वी जगदीश 
ऐहोळी

ारका िव  सोसा. से.नं. 7 85 पी ई-7 भोसरी

740 100617180004338 त वी िनतीन लोखंडे ािधकरण ी अपाटमट लॉट नं १०७/२४, िनगडी ४११०४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

741 105917180000170 त वी सुिनल सावंत सहकार कॉलनी स. नं, 77/7/7 योतीबा नगर, काळेवाडी गांधीनगर पुणे

742 100117180003264 त वी हेमंत मेहता िब डग दशन हॉल समोर लक रोड आय ४०४ द मे ोपोलीटन 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

743 105217180001289
तम ा वण 

िव णोई
से नं ३ , इं ायणी नगर ए-४ , ी कृ णपुरम भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

744 103217180000696 तलत रईस पटवेकर मागे  नं २८, बालामल चाळ एम पी कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

745 103217180000890 ति मया नसीर 
तांबोळी

शा ी नगर लॅटनं.ए -१०,यशवंत परेड सोसायटी, कासारवाडी पुणे 
४११०३४ कासारवाडी पुणे

746 103217180000697
ति मयॉ 

मोहो मवजाफर 
खितब

बलामल चाळ िमक नगर नावमहारा  िव ालया या मागे पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

747 103417180000175 ताितया सुिनल 
आवजेकर

शा नगर लॅट नं ८,जी.बॉ क देव  हौ सोसा. चचवड ,पुणे-१९ 
चचवड गावठाण पुणे

748 100217180000141 तािनया धम  सघल अजमेरा सुखवानी पाक ४/११ पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

749 105217180001197 तारादेवी तेजाराम 
चौधरी

के ीय िवहार रोड ल नं १ , मेगा हाईट मोशी मोशी पुणे

750 100117180003512 ितलक नविनतलाल 
बोरा

बी.नं.४, लॅट नं ०३, ा गाडन लोकमा य हॉि पटल जवळ , चचवड 
,पुणे-३३ चचवडेनगर पुणे
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751 101217180000598 तुषार अ ण पाटील मोरेव ती माऊली िनवास , नामदेव सो.गट नं. १४१८ िचखली ,पुणे 
,१४ िचखली पुणे

752 105217180001160 तुषार नवनाथ िगते काले कॉलनी ,दे  फटा कसनराव पालवे आलंदी भ -श  उ ान पुणे

753 103217180000833 तुषार पंकज पाटील ांतीवीर कॉलनी , स. . ११३/११,नेढे नगर, काळेवाडी , पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

754 104417180000034 तुषार सुखदेव 
नानेकर

आदश शालेजवळ तुकाईमाता हौ.सोसा दघी दघी पुणे

755 103417180000159 तुषार सुिनल पवार टे को रोड ,सी-४८ ,इं दरा नगर पंचशील हॉटेल या मागे चचवड, पुणे 
१९ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

756 106417180000085 तृ ी आनंद 
फुलस दर

शाळे समोर लॅट नं ९ दुवाश िव ा िवकास कासार वाडी कासारवाडी 
पुणे

757 101217180000287 तृ ी बळवंत 
ताबोळकर

िचखली िस िवनायक हौ. सोसायटी िचखली िचखली पुणे

758 100617180004533 तृ ी राजाराम औसरे
मंुबई पुणे रोड िवण मात जवळ काकडे रेिसडे सी कॉलनी नं २८ ितसरा 

मजला चचवड टेशन चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

759 103217180000926 ते कुमुपुरम 
आि वन जे स

िवजय नगर ११७३/१/४ मोया कॉलनी काळेवाडी पपरी काळेवाडी पुणे

760 101217180000324 तेजल आ पा गुंड राजवा ाजवळ, लॅट नं.२७१ टाळगाव िचखलीिबडकर चाळ िचखली 
१९ िचखली पुणे

761 100617180004271 तेजल राकेश सरनोत िव ल मं दरा जवळ लॅट नं ९ ए वग सुखवानी कॉरनर कॉ हौ 
सोसायटी आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

762 104317180000136 तेज ी काश गोरे जाधववाडी गणेश मं दरा समोर िचखली िचखली पुणे

763 103417180000052 तेज ी िवनायक लुंगे िव ानगर, िशवसदन वछता गृह , यू ए साईड बॅटरी चचवड पुणे १९ 
िव ानगर पुणे

764 101217180000375 तेजस अंगद शदे पाईन रोड ,शरद नगरजवळ सुदशन रेिसड सी, लॉट नं ८ िचखली 
िचखली पुणे

765 105217180001301 तेजस आबासाहेब 
जाधव

लाट नं ३७४, से नं ९ ,इ यिन नगर महारा  कॉलनी भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

766 100617180003869 तेजस करण 
कुलकण

द मं दर जवळ , ६५/१ ,गंगानगर , सीमा सोसा , से नं २८ , िनगडी 
आकुड  गावठाण पुणे

767 100117180003841 तेजस गु नाथ कोरे लॅट नं ९ िवजय नगर अमृतधाम सव नं ०८ ए िब डग काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

768 105917180000226 तेजस िजजाबराव 
पाटील

नगर सेवा िवकास बँके जवळ लोट नं ४,गु कृपा कॉ या स नढे 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

769 100117180003584 तेजस तानाजी 
च हाण

वा हेकरवाडी नगर , ानदीप कॉलनी ,सव नं. २८ , चचवडे नगर पुणे 
३३ 9766869248 9822326472

770 105217180001287 तेजस दलीप तायडे हदराज कोलनी  ३ , लांडगे व ती भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

771 100117180002987
तेजस देिवदास 

सायकर
चौक वाकड ताल मुळशी सायकर कॉ या स भूमकर पुणे वाकड पुणे

772 104017180000039 तेजस नर  सकपाळ िपनगर संगम हौ.सोसा , ीकृ ण मं दर मागे तळवडे पीनगर- तळवडे 
पुणे

773 104317180000074 तेजस पंिडतराव 
िनपटे

दघी िशवनगरी कॉलनी आदश नगर पुणे दघी पुणे

774 100617180003854 तेजस बालकृ ण 
िबजवे

मेन रोड सुखवानी हे रटेज, सी-७ , आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

775 105317180000182 तेजस बालाजी ल ढे आदश नगर सव नं ७२/२,स ा ी कॉलनी दघी दघी पुणे

776 106317180000205 तेजस योगेश दुग लेन नं २, नवी सांगावी घर नं २६०स नं ५६/२ नेताजी नगर पपळे 
गुरव पपळेगुरव पुणे

777 100617180004530 तेजस राजू भोसले से टर नं १७/१९ पूणा नगर िस ११ लॅट नं ५०१ िचखली ािधकरण 
पुणे िचखली पुणे
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778 105317180000058 तेजस राज  ताकवले सव नं ७६ गणेश कॉलनी भारतमाता नगर दघी दघी पुणे

779 100117180003295 तेजस शरद राऊत तानाजीनगर ी िशवाजी उदय मंडळाजवळ मा ती ल ढे चाळ चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

780 100117180002968 तेजस संजय परभणे मृती अपाटमट,िबजलीनगर लँट नं-३,पी-१५७ चचवड पुणे ३३ 
चचवड गावठाण पुणे

781 100117180002993 तेजस सतीश कोळी
आहेर गाडन जवळ वा हेकरवाडी रोड िब डग ए /ब लॅट नं ५०१ 

सितश रेिसडे सी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

782 103117180002681 तेजस सुधीर भोसले व लभनगर ल नं २३ , ओ चड डी/१ ,सुखवानी कपस पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

783 105217180000927 तेजि वनी अशोक 
झळके

जय गणेश सामराज युिनट एन रो हाऊस नं २ भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

784 104417180000018
तेजि वनी 

मु दिवर प िशरसंगी
च पाणी वसाहत देवकर व ती गणराज कॉलनी ४ भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

785 105217180000941 तेजि वनी राज  
जाधव

ओम िनवास समोर फुले नगर च पाणी वसाहत रोड भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

786 106217180000178 तेजि वनी संजय 
थोरात

बी नं १ म नं ११ कावेरी नगर वाकड वाकड पुणे

787 100117180003980
तेज वी ानोबा 

भोसले
कैलास नगर सव नं ६/२/४ गणराज कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे

788 105917180000144 तेज वीनी काश 
पवार

माने शाळेजवळ, राजवाडे नगर,कॉलनी  -०१, काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

789 100117180003101 द ा अतुलकुमार 
बोरे

शेजारी पवना नगर मु धा रेिसडे सी लॅट ६७ लॉट नं ४ अ कािशधाम 
मंगल कायालय चचवड चचवड गावठाण पुणे

790 104417180000026 द ा युवराज 
िबरादास

भोसरी िशवशंकर कॉलनी नं १ च पाणी वसाहत पुणे भोसरी गावठाण 
पुणे

791 100117180004003
दशन द ा य 

कुलकण
नखाते व ती रामबाग कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

792 106317180000118 दशनी संभाजी बाबर
गांगाडेनगर(काटेपूरमचौक)जवळ स.नं.५०,चौहान िनवास ,ग ली,२ 

पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

793 103217180001069 दामीनी िवनोद दुबे गजानन नगर महारा  नगरी , रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

794 100117180003579 द ा जयवंत कांबळे िनसग िसटी मागे ,वेदांत हाइटस जवळ सव न.ं२०७/२/१/१ क पटेव ती 
, वाकड पुणे ४११०५७ वाकड पुणे

795 105917180000156 द ा संतोष खडकर अ पूणा हॉटेल शेजारी क पटे व ती जनाई िनवास दुवाकुर पाक वाकड 
वाकड पुणे

796 103217180000566 दि वजय सं दप 
ग हाणे

ग हाणे आळी िशवाजी पुत या पपरी गावठाण पपरीवाघेरे पुणे

797 105917180000201 दनेश आनंद पटेल िवजय नगर काळेवाडी शांती कॉलनी सी पपरी काळेवाडी पुणे

798 100417180000691
दनेश बाळासाहेब 

भोसले
च होली बु भोसले व ती द वाय पाटील रोड पुणे च-होली पुणे

799 100117180002934 दनेशकुमार बाबू 
हणानावर

स गु  कॉलनी स नं १७/१/८िब गंगा िनवास वाकड वाकड पुणे

800 106117180000059 दपक नवनाथ 
सुबुगडे

जय भीम नगर सव नं १४/३ थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

801 100417180000769 दपाली संतोष 
गायकवाड

- च होली बु ११(बुड व ती) च होली पुणे ४११०३१ च-होली पुणे

802 105917180000214 द ी अ ण सकपाळ पवना नगर ९१/१ काळेवाडी पपरी काळेवाडी पुणे
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803 100417180000618 द ी राजू तरडे आळंदी रोड आनंद नगर शा ी चौक भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

804 105917180000264 दया िनकोलॉस - िवजय नगर, वधमान भूमी , लॅट नं.बी.१०३, काळेवाडी पपरी पुणे 
१७ िवजयनगर पुणे

805 100117180003717
दलीप नेकाराम 

चौधरी
वाकड रोड स गु  कॉलनी नं १ मकान नं िब /२ पुणे वाकड पुणे

806 101617180000134 दवाकर ोमेष 
टेकवाणी

गो वद गाडन हॉटेल मागे बी-११०२,गणेशम फेज -२, पपळे सौदागर 
पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

807 100417180000673
द ा अजाबराव 

लांजुडकर
दपक ो हीजण टोस जवळ, सव नं १९७/२ ल मीनगर शा ी चौक 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

808 105617180000134 द ा ओम काश 
पाल सग

नेह  नगर , मनाली को ऑपरेटीव हौ.सोसायटी पपरी पुणे -१८ 
नेह नगर पुणे

809 100117180003289 द ा द ा य 
कौजलिगकर

सुन शंकर अपा-10 आंबेडकर चौक चचवड

810 100117180004241 द ा दगंबर सानप शरदनगर गोवधन, पंचवटी सोसा िचखली िचखली पुणे

811 105217180001234 द ा बंडू दळवी से नं ३ , ल नं बी १६ , िनसग ाइड सोसा , लाट नं ६५/४१ इं ायणी 
नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

812 100117180003474 द ा य. गपाट वामी समथ कॉलनी संत गजानन महाराज नगर दघी दघी पुणे

813 105217180001174 द ा िवकास वप गु िवहार कॉलनी पांजरपोळ समोर भोसरी रतेश रेसीडे सी ल नं ६ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

814 101217180000527 द ा िवनोद जाधव गणपती चौक वामी िवकानंद हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

815 105917180000218 द ा िशवाजी 
गुंजाळ

सहकार कॉलनी  ३ योितबा नगर ए ा कॉलनी समोर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

816 103117180002673 दशा अिनल करपे संतनगर ,साईनाथ हॉि पटल दशा , लाट नं ४९ ,से नं ४ , संतनगर 
मोशी मोशी पुणे

817 105917180000161 दशा अिमत साद तापक र नगर ओम साद आनंद हॉि पटल रोड काळेवाडी काळेवाडी पुणे

818 100617180003622 दशा नारायण गोरे शो पे ािधकरण लॉट नं ६२ से टर नं २५ ऑप क कणी िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

819 100617180004804 दशा संदीप भोसले
पीनगर पी हौ. सोसा. इंिडया बेकारी समोर तळवडे पुणे ४११०६२ 

पीनगर- तळवडे पुणे

820 103317180005564 दी ा रावसाहेब शदे नेश पाक ,र ता नं ३ , चं रंग हे रटेज , ल नं ८ , पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

821 100617180004809 दीप दनेश गवते यमुनानगर ४३/४ तु  हौ. सोसा. से टर नं २१, क म-१०, िनगडी 
४११०४४ िनगडी गावठाण पुणे

822 105217180001102 दीपाली म छ  
तळकर

शा ी चौक आदश कॉलनी ,अ य नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

823 105217180001204 दी ी धान जाधव चच जवळ गवळी नगर जाधव चाळ भोसरी गवळीनगर पुणे

824 100117180003653 दुगा नंदकुमार 
कुलकण

संचेती शाळे या पाठीमागे वामी समथ कॉलनी आनंद बाग थेरगाव  
9970034576

825 103217180000955 दृ ी कशनलाल 
बालाणी

िनअर अशोक थेटर , बसेरा अपाटमट, लॅट नं १२,अपोिझट तुषार 
मेिडकल , पपरी पुणे -१७ अशोक िथएटर पुणे

826 100117180004007 देवकर बसवराज 
मु तारे

िशवनगरी िबजली नगर सर् नं ६०/४ भ ा िनवास साई होया कॉलनी 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

827 100417180000515 देवयानी िनतीन 
सरोदे

भुजबळ नसरी जवळ १० आर पी ढोरे िहतेन सदन दघी रोड दघी पुणे

828 103417180000073
देवांग परशुराम 

ढेकणे

लट नं १६ मेघा कॉम ले स को ऑ यचयसजी सोसा प आर यच 
सी६,एम आय डी सी जी लॉक संभाजीनगर चचवड पुणे संभाजीनगर 

पुणे
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829 103217180000814 देवांगी शेखर जाधव
पपळे सौदागर कोकणे चौक जवळ लॅट नं ६०४ िब डग नं बी १ 

िनसग िनमाण हौ सोसायटी रहाटणी पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

830 103117180002670 देवेन िनलेश उ कड
िन ा  िनवास नेह नगर ,िशवशंभो मंगल कायालय शेजारी पपरी 

नेह नगर पुणे

831 100117180003788 देवेश ल  जमदाडे पी ची मा नं पा वाकड मु पो वाकड जमदाडे व ती सव नं ६२/४ पुणे 
वाकड पुणे

832 100117180004068 देवेश िव जीत 
कुलकण

तालेरा हॉि पटल शेजारी लॅट नं २ ेरणा अपाटमट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

833 100117180002920
धन ी आनंदराव 

वाघ
दुसरा मजला लोट नं ५,साई माउली कॉलनी स नं २३/५,ह रओम 

आपटमट चचवडे नगर चचवड चचवडेनगर पुणे

834 100117180004076 धन ी कैलास गावडे गणेश पेठ केहाई कृपा मु ाई आंगण चचवड चचवड गावठाण पुणे

835 105217180000999 धन ी गणेश चौधरी खा देशनगर गंधव नगरी या पाठीमागे मोशी मोशी पुणे

836 105917180000149 धन ी र व  बोरोले नखाते व ती ३८/१/१८,गणराज कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

837 100117180003113 धन ी राकेश 
औसरकर

डांगे चौक थेरगाव ४८४ गणेश नगर गणपती मंदीरा मागे चचवड 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

838 104117180000008 धन ी रामहरी 
संकपाळ

हे े पतसं था जवळ संतकृपा हौ सग सोसायटी ेव ती िचखली,पुणे 
िचखली पुणे

839 100617180003900 धन ी संदीप 
जगताप

ांतीनगर १४/१सव नं ३२८,महादेव मं दर जवळ आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

840 105917180000309 धन ी सितश शादुल तपक र शाळेजवळ , सव नं. ५९/७/२,वंृदावन कॉलनी , रहाटणी पुणे 
.१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

841 105217180001231 धन ी सुमितलाल 
तावरे

से नं ६ ,संतनगर ल नं ९ , नागे र है स , लाट नं ६९ मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

842 100617180003504 धिन ा अभय यादव ािधकरण २५/२८६ ी अपाटमट लॅट नं २ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

843 105217180001170 धनेश बाबुराव ल ढे पांजर पोळ समोर, रतेश रेसीडे सी ल नं ३, गु  िवहार कोलिन 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

844 100117180002969 िधरज मधुकर ठ बरे ी नाथ कृपा िनवास मंुजोबा मं दरा जवळ सी /नं २५/४ जय गु द  हौ 
सोसायटी चचवड चचवड गावठाण पुणे

845 100517180000135
धीरज र व न 

पारापुरथ
िवकासनगर, लॅट नं. A3, थमेश हाईटस, कवळे, पुणे कवळे पुणे

846 103217180000616 धीरज शंकर कारडा मा ती कॉ ले स अशोक टाक  लॅट नं ६ खालचा मजला पपरी अशोक 
िथएटर पुणे

847 100117180003819 धृवी कमलेश पांचाळ पे ोल पंप जवळ लक रोड स२१ गोलांडे इ टेट भ  श  गावडे 
पपरी चचवड पपरीवाघेरे 9096084150

848 101217180000583 ुव दपक पवार
संभाजी नगर एम .आय.डी.सी. जी.एम .सी .ए पायर(आय) आर .एच -

१९४ लॅट नं.डी -९ चचवड ,पुणे-१९ संभाजीनगर पुणे

849 100117180003376 ुव राजेश िभ ड ध रोड डांगे चौक तिन क आयकॉन बी २०३ थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

850 105217180000767
ुवील नंदकुमार 

भावलार
पी सी एन टी समोर अ ३/४०१ लॉट न ८ िमलीयम सोसायटी पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

851 100317180000494 नं दता सतीश सूळ साई रेिसडे सी लॅट नं १, सव नं.५४,िवनायक नगर , पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

852 100117180003517 नं दनी सुरेश 
ओ हाळ

आंबेडकर नगर , सव नं ९०/१, कवळे , ४१२१०१ कवळे पुणे

853 106217180000219 न ा साद गोकुळे देवांग हॉटेलजवळ ,शारदा कॉलनी लॅट नं ३०१, आ द य रेिसडे सी , 
पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे
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854 100317180000481 निचकेत र व  
सनांसे

कत नगर , सव नं. ७१,धुवा सदन , नवी सांगवी,पुणे ४११०२७ नवी 
सांगवी पुणे

855 100417180000514
निचकेत राज  

दळवी
स ी चौक आळंदी रोड १५७/२ रामनगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

856 105217180001281 निमता जग ाथ 
साबळे

सा  कॉलनी ,ग हाने िब डग च पाणी रोड ,पांडव नगर १, भोसरी 
च पाणी वसाहत पुणे

857 104317180000070 न ता गोर नाथ 
ढोबळे

राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण से टर नं १६ लॉट नं ३२/४ 
चचवड िचखली पुणे

858 104017180000020 न ता जय सग 
केदार

िपनगर िशवशंभो हौ. सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

859 100617180003784 न ता काश पवार ि वेणी नगर िव ल मं दरा जवळ ि वेणी हौ.सोसा. , तळवडे पुणे 
४११०६२ ि वेणीनगर पुणे

860 100117180003747 न ता राज  राठोड पुणे िज हा म यवत  बँके जवळ सोिन ा पाक एच ४०२ डांगे चौक पुणे 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

861 100417180000794 नरेश खेताराम 
चौधरी

नेअर आदश कूल साई सधी नगर भोसरी   गावठाण 9765438404

862 100117180004201 िन कता गणेश कदम िशवकृपा िब डग साईबाबा मं दरा जवळ चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

863 105317180000107 िन कता दयानंद 
मूळजे

माऊली नगर आशा ी स जवळ साई पाक दघी दघी पुणे

864 101217180000412 िन कता िनरंजन 
धाकड

को.ऑफ.हौ.सोसायटी.घरकुल ए.१४. लॅट.नं.१०४,भ  -श  , 
िचखली ािधकरण पुण-े६२ िचखली पुणे

865 100417180000407
िन कता परमे र 

दराडे
ल ढे चाळ माळी आळी महादेव मं दरा मागे भाकर भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

866 106317180000121 िन कता र व  
जाधव

िशवाजी पाक र ता  २ ओम रेिसडे सी लोट न ९ साई चौक नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

867 103417180000178
िन कता राकेश 

देशमुख
आर एच.-७१,एम .आय.डी .सी,जी लॉक, ी समथ को. 

ऑप.हौ.सो., लॅट नं.४५, शा नगर चचवड १९ चचवड गावठाण पुणे

868 105317180000162 िन कता राज  
सुरवाडे

आदश नगर िशवनगर कॉलनी  १ दघी दघी पुणे

869 103317180004832 िन कता वीर  मेहता ीन फ स सोसायटी व तू उ ोग कॉनर रो.हाउस ई८ अजमेरा पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

870 103417180000130 िन कता शरद शदे िशवतेज नगर से नं-१८ , लोट न-ं६०२ चचवड पुणे चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

871 105917180000168 िन कता सौदागर 
दळवे

आझाद कॉलनी नं १ नढे नगर आर के माळी चाळ शीतळमं दर  नं 
६२४ काळेवाडी काळेवाडी पुणे

872 105317180000128
िनक ता गोर  

गेलोत
गणेश माग चतामणी रेिसडे सी समोर चौधरी पाक सव नं १८/१३६ 

कॉलनी नं ९ दघी दघी पुणे

873 100117180004001 िनक ता नवनाथ 
जाधव

शेजारी घर नं ७१० अ िवनायक कॉलनी लेन नं ७ योितबा नगर यू 
पुन बेकरी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

874 103217180001087 िनखत जाक र 
अ सारी

- ५/३,नखाते नगर न ता हौ सोसायटी, थेरगाव पपरी पुणे ४११०३३ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

875 103217180000795 िनिखल के मु या काटे पपळे रोड समाधान चौक माली अली पपरी पपरीवाघेरे पुणे

876 100617180004196 िनिखल िनरंजन 
कंुडले

सुरभी बंगलो िबजली नगर रजनीगंधा सो सव नं ६१/५ लॉट नं िस 
२./३७ चचवड चचवड गावठाण पुणे

877 103417180000031 िनिखल शांत 
जगताप

शा नगर लॅट नं २४,यश के.ऑफ.हौ सग सोसायटी,आरयच-९९ 
चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

878 100117180003206 िनिखल रमाकांत 
िम ी

स.नं. 294/7 केशवनगर चचवड

879 103117180002393 िनितन नारायण 
थोरबोले

एम .आय.डी.सी. महा मा फुले नगर भोसरी पुणे २६ महा मा फुलेनगर 
पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

880 105317180000186 िनितन मु ा ितवारी आदश नगर पपरी चचवड सव नं ७१४ ि मूत  कॉलनी दघी दघी पुणे

881 103217180001049 िनितश भरत यादव
संतोषीमाता मं दर ीनगर ६१/३/५ ल मी िनवास अ िवनायक कॉलनी 

रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

882 100617180005154 िनतीन ीिनवास 
गुणीशे ी

शा नगर लॅट नं १२ आर एच १३८ पु पक लाझा चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

883 100317180000473 िनतीन संजय थोरात िव ल मं दर जवळ बाफना िब डग २२५, दापोडी पुणे -१२ दापोडी-
बोपखेल पुणे

884 105917180000182 िनधी हेमंत नीर संत िनरंकारी भवन जवळ लॅट नं ई ५ साई इं लावे काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

885 100117180003335 िननाद िवलास दशले माळवाडी मु. पो. पुनावळे मुळशी ताथवडे- पुनावळे पुणे

886 100617180003429
िनिमश िनतीन 

महादार
से टर नं २७ अ ािधकरण गाय ी लॅट नं ४०२ लॉट नं ३ िनगडी 

िनगडी गावठाण पुणे

887 103417180000123 िनमीष िनतीन 
चराटकर

लॉट न-ंआर एम -३१ साकेत गृहरचना सं था , संभाजी नगर , चचवड 
संभाजीनगर पुणे

888 100117180003979 िनरंजन दपक िगरमे गोडांबे चौक िवमल गाडन जवळ लॉट नं िब २/१०३ दारका साई 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

889 106317180000190 िनरंजन महेश कंगणे एच . डी. एफ. सी. बँके या मागे ५६/१ १३ कवडे नगर नवी सांगवी 
नवी सांगवी पुणे

890 100617180004163 िनरज संजय भोईटे - से.नं. २७ अ , लॅट नं ३९, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

891 100417180000505 िन मती परमे र 
सहारे

ग ली  ६ महादेव कराणा समोर धवल पाक  १५ िवजय नगर दघी 
पुणे दघी पुणे

892 106171800000064 िनलम नागनाथ 
भांडारे

थेरगाव साई पाक बेलठीका नगर १६ नं बस टोप रोड पुणे थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

893 105417180000031
िनलम िव नाथ 

जगताप
संगम नगर बेकरी जवळभोसरी महादेव नगर दघी दघी पुणे

894 104317180000108 िनलेश बंडू पवार राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण सािहल पुरम हौ सो लॉट नं 
११४ से नं १६ चचवड िचखली पुणे

895 103117180002808 िनळकंठ िनखील 
दास

खंडवा माळ, िशवाजी शदे चाळ , भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

896 100317180000519 िनशा दुलाजी साबळे - पवना नगर (एस टी कॉलनी ) जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण 
पुणे

897 100117180003099
िनशा बाबासाहेब 

जगताप
लेन नं ३ आनंदवन हौ सोसायटी डांगे चौक थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे

898 103417180000013
िनशा शर या 

िहरेमठ
आर एच १६९ , लॉट न=ं३ ,MIDC अयो या हौ.सो. शा नगर 

, चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

899 100417180001352 िनशा संतोष 
िव कमा

ितळक रेसीडे सी िब डग नं बी ११ ,फ नं १३ इं ायणी नगर भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

900 103117180002527 िनशांत िपयुष 
भार दाज

- ए-२९९, एच.ए कॉलनी , पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

901 104117180000034 िनशांत हाद पांडे नं १ हे े वाडी िशवशंकर हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

902 100317180000532 िनशांत िवनोद 
मोडक

गणेश कृपा शेजारी "साई राम " सव नं ५१/१ काटे पुरम चौक पपळे 
गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

903 104117180000027
िनशाकवर 

राज िसह रठौड
मोरेव ती गट नं १४/५ ,भावे री हौ सोसा िचखली िचखली पुणे

904 100617180003680 िनिशका राकेश 
पाटील

इ कान मं दर रोड रॉ.हाउस .१४,ईशािन गाडन ,से.नं. २९, रावेत पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे
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905 106217180000215 िन ा - शमा - ए-१००१, ी तीने ंदेउर सोसा. वाकड पुणे ४११०५७ वाकड पुणे

906 103117180002812
िनसग दनकर 

कांबळे
संत तुकाराम नगर १४५/६९८,गंगा नगर िनअर डॉ डी वाय पाटील 

इंिजनीअर कॉलेज पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम नगर पुणे

907 100117180003977 िनहा रका िनरंजन 
कणीकर

ि वस काऊटी लॅट नं ७०२ िब डग जे १ थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

908 105417180000011
िनहाल सुनीलकुमार 

अ वाल
िशवगणेश नगर धावडे व ती सव नं १८ अंजनाबाई लांडगे चाळ भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

909 106317180000132
नीलकंठ मोहनराव 

कुलकण
ग ली नं १ काटेपूरम चौक सव नं ५०/३/१५ ,गागाड नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पुणे

910 105217180001233 नुपुर िव ास बो-
हाडे

ल नं ०३ ,से नं ०३ ,से नं ७ , वैशनो माता मं दर रोड इं ायणी नगर 
ारका िव  सोसा भोसरी इं ायणीनगर पुणे

911 100117180004168 नुपूर संतोष भावे आकुड  शांतीबन अपाटमट िब ५ पुणे आकुड  गावठाण पुणे

912 103117180002679 नूतन भै  ढमाले भारत माता नगर ,स नं ७५/१ सहकार कॉलनी नं १ , दघी दघी पुणे

913 100617180003814 नेहा अिनल िश डे शुभ - ेह बंगलो , चतामणी चौक ,वा हेकर वाडी से टर नं ३०/३२ 
ल.नं ७७ चचवड ,पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

914 103117180002630 नेहा आजाद शमा संत तुकाराम नगर स नं ४९९/२८४५ पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

915 100617180003412 नेहा आनंदा 
िश रमठ

नेअर तुळजाई व ती ` िब ६ िशवद  रेिसडेि स आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

916 105917180000175 नेहा गजानन 
गायकवाड

िवजय नगर काळेवाडी मुती गाडन डी -१२ पपरी काळेवाडी पुणे

917 101217180000432 नेहा द ा य 
गायकवाड

मोरे व ती गु  कृपा हौ.सो. िचखली १४ िचखली पुणे

918 100417180000457 नेहा दलीप कंुभार लॅट नं १०६ वि तक हौ.सोसा पाइन रोड घरकुल िचखली स.नं 
१७,१९ क-११ चचवड िचखली पुणे

919 101217180000421 नेहा भारत ढोपे गट . 1318 ाने र हौ. सोसा. मोरेव ती िचखली

920 105217180001326 नेहा भीमराव पंिडत दघी रोड िसधे र हाय कूल जवळ स.नं २२४/३/१ भोसरी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

921 100617180003711 नेहा मािणक फडतरे िवशाळगड म नं २५ कृ णा है सोसायटी ािधकरण से टर नं २७/४ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

922 100117180002938 नेहा रोिहदास राणे मािणक कॉलनी ओरीएंटल हे रटेज लॅट नं ८, चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

923 101617180000141 नेहा वाि मक कुटे - आशीवाद कॉलनी , रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

924 100417180000535 नेहा शेखर कंुभार आळंदी रोड चोवीस वाडी काटे नगर पुणे चाह ली च-होली पुणे

925 105217180001163 नेहा संदीप िनटूरे शांितनगर कोलनी नं १ िनटूरे िनवास , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

926 105917180000311 नेहा समीर पालांडे योतीबा मंगल कायालय , िवनायक ए कॅलावे, ल नं. ५०३,ए वग , 
पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

927 100617180003582
नेहाकुमारी हलाद 

यादव
साई नाथ नगर म नं ८ लॉट नं ८२/३ काळभोर बो दग िनगडी 

िनगडी गावठाण पुणे

928 100417180000731 पंकज िशवाजी देसाई चाळ ,भोसरी माली आळी रोड चं कांत ल ढे पुणे भोसरी गावठाण पुणे

929 103417180000200 पंकज संदेश पाटील सुदशन नगर िव हता सोसा. िचखली पुणे ६२ िचखली पुणे
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930 100117180003700
पित ा बाळासाहेब 

भांगीरे
बेलठीका नगर आदश कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे

931 100617180003867 परम स  टाटीया ािधकरण लॉट नं २३०,से टर नं २७ अ िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

932 100117180003317
परमे र संजीव 

फुलसुरे
करसंकलन ऑफ स जवळ कैलास नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 

पेपर मील पुणे

933 100117180003535 परी ीत मनोज 
पवार

पडवळ अळी, ल मी पावती अपाटमट लॅट न.ं६,४ था मजला , चचवड 
,पुणे-३३ चचवड गावठाण पुणे

934 104317180000084 प लवी अशोक कदम दघी रोड , ल नं १८ , तीसरा मजला िशव पारवती अपाटमट ,िब डग 
नं सी , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

935 100117180004156
प लवी बालाजी 

भालेकर
इं ायणी नगर ७/२/३ स गु  कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 

पेपर मील पुणे

936 101217180000364 प लवी बाळू 
कोळेकर

नेवाळे व ती जय हरी हौ.सोसायटी,माताजी सुपर माकट शेजारी , 
िचखली िचखली पुणे

937 105617180000116 प लवी रोिहदास 
जाधव

सव नं. १०३,जाधव चाळ ,महेश नगर , गती इंि लश कूल जवळ, 
पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

938 100117180003098 प लवी संजय 
उरणकर

आदश नगर कोहली गॅस गोडाऊन जवळ लॉट नं १९/२० सव नं ७४ 
पुरंदर कॉलनी कवळे दे रोड कवळे पुणे

939 100117180002927 प लवी सितश शदे एम लोयी सासयटी िबजली नगर रोड बी १/६ र टन कॉलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

940 106617180000026 पवन सुिनल िहरे बालाजी मंगल कायालय जवळ नािशक फाटा ि मूत  िनवास प ानाथ 
सोसायटी समोर , कासारवाडी कासारवाडी पुणे

941 100617180003958 पवनकुमार 
ीिनवास बो ा

गणपती मं दरा जवळ,िव ल वाडी इमानदार चाळ म न.ं ९, आकुड  
पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

942 100517180000158 पायल अिभिजत 
कंुभार

ता. हवेली आदशनगर, मु. कवळे 8805538867

943 104017180000019 पायल उमेश राठोड िपनगर दारका हौ सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

944 105317180000165 पायल पोपट घोलप िनवास गायकवाड नगर नं ११८९ एस एन २ व िश प दघी दघी पुणे

945 105217180001161 पायल मंगलदास 
वालकोळी

गंदाव नगरी पाठीमागे आदश नगर गट नं ४५७ मोशी मोशी पुणे

946 101217180000306 पायाल नरहरी टकर गजानन हे े उ ानिनअर ीराम हौ.सो, हे ेव ती, िचखली िचखली पुणे

947 100117180004170 पाथ अजय िशखरे चचवड गाव जी १२ शामा हे रटेज केशव नगर पुणे केशवनगर पुणे

948 100617180004225 पाथ करण ढाके िशवनगरी िबजलीनगर स.नं. ५७/४ चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

949 100617180003707 पाथ दपक 
जोगळेकर

ािधकरण सेक २५ लॉट ३० िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

950 100617180004434 पाथ दलीप शदे दारकामाई सा  मं दरा जवळ ,द वाडी घर  ३२५ ,पारोटे चाळ 
आकुड  द वाडी पुणे

951 100117180003565
पाथ नंदकुमार 

सोळवंडे
वंृदावन सोसा. जय म हार नगर नाम भा य िब डग ,सव नं ७/२/२, 

थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

952 100417180000816 पाथ फु ल 
महामुनी

इं ायणी नगर , लॅट नं. बी २०३,प ावती अपाटमट ,से टर ७, 
भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे

953 100117180003633 पाथ िवण वडेलकर शाळे समोर केशवनगर कुलकण  पाक सी २० केशव नगर चचवड 
केशवनगर पुणे

954 100117180004181 पाथ शांत दंडवते तानाजी नगर सी-३२,बालवंत दशन , चचवड,पुणे ३३ चचवडेनगर 
पुणे

955 103317180004810 पाथ साद लोखंडे सोना पा हौ. सोसा खराळवाडी लॅट नं ३०४ प -ए पपरी 
खराळवाडी पुणे
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956 104017180000029 पाथ राजेश कंुभार ान भात शाळा जवळ ,सहयोगनगर िशवशि  हौ.सोसा. तळवडे 
पीनगर- तळवडे पुणे

957 100617180004449 पाथ वैभव पानसे से टर नं. २६, सी-१/९,शुभम पाक , ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

958 103417180000080 पाथ िशवकुमार 
धुमनसुरे

एम. आय. डी.सी.जी. लॉक, वंृदावन सोसायटी संभाजी नगर , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

959 103217180000971 पक  हरेश थावानी िनअर साडू वासवानी गाडन , रवी करण सोसायटी, ल नं ९,सव नं 
१५७, पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

960 103117180002717
िपयुष हेमंतकुमार 

कुलकण
संत तुकाराम नगर २/१९,गोकुळ हौ सोसा. ,एच आय जी कॉलनी , 

पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम नगर पुणे

961 100317180000534 िपयुषा धनजंय पोळ यश ी िब डग सव नं ५३/१ िवनायक नगर राजयोग पाक जवळ पपळे 
गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

962 100117180003378 पी. सु ह यम गोयल ग रमा बी-१०४ , केशवनगर चचवड केशवनगर पुणे

963 103417180000230 पुजा अिवनाश काळे ल नं ४०६,खंडोबा मं दर जवळ ऐ यम क फट ,बी िब डग आकुड  
आकुड  गावठाण पुणे

964 105217180001148 पुजा गोपाळ पवार भोसरी ,स गु  हौ. सोसा स गु  नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

965 101217180000426 पुजा रामलाल 
चौधरी

संभाजीनगर महाराजा फ नचर ,ओ सया माकट , चचवड ,पुणे-१९ 
संभाजीनगर पुणे

966 105217180001076 पुजा िवजय प हाळे मसडीज चौक ,मोशी ािधकरण ,से नं ११, लाट नं १५३ तुलसी 
लडमाक , पाइन र ता मोशी मोशी पुणे

967 100617180004008 पुजा संजय साळंुखे पदमजी पेपर िमल जवळ िहरामण बारणे चाळ , थेरगाव (पेपर िमल 
जवळ ) पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

968 100617180004089
पुनम यशवंत 

तडोलकर
यमुनानगर ल.नं.२,से.नं. २१ माता अमृता मायी मठ िनगडी पुणे ४४ 

यमुनानगर पुणे

969 100617180003953 पुवा आशुतोष 
ओतूरकर

िव ल मं दर िव ल वाडी म साफ य रेिसडे सी ,िनअर आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

970 101217180000346 पुवा मंुजाजी कोरडे सुदशन नगर १३०२, कार हौ.सोसायटी.लेन नं.६, िचखली पुणे १४ 
िचखली पुणे

971 100117180003690
पु करणी नंदकुमार 

भागवत
क पटे व ती A/३० धनराज पाक वाकड वाकड पुणे

972 103217180000713 पूजा अशोक मतकर गजानन नगर ३३/१/१/१ ए १ महारा  नगरी रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

973 100617180004544
पूजा कुमारी अशोक 

कुमार गु ा
कुटे चाळ िव ल वाडी म नं ४ शंकर िव णू आकुड  आकुड  गावठाण 

पुणे

974 100417180000657 पूजा जयेश पाटील दुगामाता कॉलनी च पाणी वसाहत रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

975 100417180001335 पूजा धनंजय यादव
ग हाणे व ती िशव श  चौक आ दनाथ नगर भोसरी पुणे ३९ ग हाणे 

व ती पुणे

976 105917180000147
पूजा भाकर 

पालीवाल
रािधका गोडाऊन या शेजारी िवजयनगर संत िनरंकारी भवन शेजारी 

काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

977 100117180004190 पूजा बाबु चचवडे आशीवाद िब , पडवळ आळी , चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण 
पुणे

978 100317180000561 पूजा मनोहर मोहरे म नं.९, एस.टी.कॉलनी , जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

979 100417180000661 पूजा रंगनाथ कदम संत तुकाराम नगर मातो ी पाक २ भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

980 105217180001143 पूजा ल मण 
गायकवाड

च पाणी रोड , पांडव् नगर को १ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

981 104317180000130 पूजा िशवाजी केदारी िचखली जाधव वाडी रोड ,िवसावा चौक जवळ १३/६/१४ केदारी चाळ 
पुणे िचखली पुणे
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982 100117180004000 पूजा िहरामण गवारी वाकड स गु  कॉलनी नं १ पुणे वाकड पुणे

983 100417180000555 पूनम बजरंग कावडे महाराणा ताप चौक हनुमान नगर भागत व ती भोसरी गावठाण 
9881873006

984 100617180003538 पूनम मनोज काळे साई चौक िस ी पाक ए ३ लॅट नं ५ पोलीस टेशन जवळग नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

985 100617180003516 पूनम मनोहर भदाणे द वाडी मा ती कॉम लॅट नं बी ९ आकुड    गावठाण 9921088313

986 100117180003547 पूनम ीिनवास गौड - सव नं. १३/३,संतोष नगर ,कॉलनी न.ं०२, थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

987 100617180004693 पूनम सरदार पवार पीनगर अ ज यतारा हौ.सोसा. तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- 
तळवडे पुणे

988 100117180003760 पूवा दपक देव चचवड लॉट नं ३२ सव नं २७० देवधर कॉलनी पुणे चचवड गावठाण 
पुणे

989 100117180004131 पूवा ेमानंद जोशी तानाजी नगरिशवाजी उ  मंडळा जवळ लॉट नं ३ २८२/८३ साद 
अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे

990 104317180000087 पूवा िशरीष पाटील पुणे शहर स नं २१०, गवळीनगर जवळ ,लाला गवळी चल भोसरी गाव 
भोसरी गावठाण पुणे

991 100617180004713 पूवा संजय जाधव वा हेकरवाडी रोड ,गु ारा "यश- लीला " भारत माता हौ सोसा. 
आकुड -- चचवड ३३ वा हेकरवाडी पुणे

992 100117180004157
पृ वीराज धनंजय 

च हाण
मोरया गोसावी मं दरा जवळ २०१ /ए वग सोिनगरा िनलय चचवड 

चचवड गावठाण पुणे

993 103417180000149
पृ वीराज सुरेश 

जासूद
िजजामाता पाक ,िचखली - ाधीकरण , ी अपाटमट , लोट न-ं३५ 

,से टर नं-१८ ड चचवड टेशन- आनंदनगर 9850082838

994 105217180000883
पो णमा संजय 

धायरकर
िशवाजीनगर मोशी िशवाजीनगर पुणे मोशी पुणे

995 105417180000098 पौ णमा राज  पवार शा ी चौक हनुमान ना दरा शेजाती सव नं १८६/१ हनुमान कॉ नं ६ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

996 100417180000410 गती उ म घुगे आदश नगर सव नं ७३ संत ाने र कॉलनी दघी दघी पुणे

997 100317180000626 गती िजत  अडसुळे ग ली नं १ लॅट नं १०१ ी साई हाईटस ममता नगर सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

998 103417180000131
ग भ िगतेश 
संव सरकर

आर एच ९४ अिभषेक शाळे जवळ लोट न-ं५ ,अिनकेत हाईटस हौ सग 
सोसायटी शा  नगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

999 103217180000743 ा पंजाबराव 
साळवे

बी वग २ रा मजला वाघेरे रेिसडे सी लॉट नं ३०६ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

1000 103217180000809 ा माधव वाघमारे सेवा िवकास बँके या पाठीमागे िवजय नगर म रोड साई िसमरन पाक 
लॅट नं सी /२ काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1001 100617180003447
ा रामचं  

गायकवाड
कृ णा नगर सर वती शाळेजवळ िव ल वाडी िसता रेिसडे सी लॅट नं 

१२ दुसरा मजला आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1002 100617180004325 ा रामदास कुटे द  वाडी द  कृपा िब डग आकुड  पुणे ३५ द वाडी पुणे

1003 106217180000209 ा रामदास खाडे बी २२ म नं६ कावेरी नगर पोिलस वसाहत वाकड वाकड पुणे

1004 105217180001139 ा संजय खराडे भारतमाता नगर गणेश कॉलनी नं ०१, दघी दघी पुणे

1005 106517180000031 ा ह रदास येवले नवी सांगावी जवळ गजानन नगर ग ली नं २ पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

1006 100117180003170 वल अशोक रोकडे रमाबाई नगर, लक रोड, पपरी
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1007 104017180000047
वल ानदेव 

हलकरे
यमुना नगर याग हौ.सोसा. ल.नं. १६, से.नं. २१,ि कम.नं. ११, 

िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

1008 105217180001125 वल नामदेव 
गायकवाड

डूडूळगाव ,आलंदी मोशी रोड व  दपण ,सावता माळी कॉलनी मोशी 
मोशी पुणे

1009 104317180000036 वल दप िबरे आळंदी रोड संत तुकाराम नगर पा या या टाक जवळ भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1010 105217180001262 वल शांत शहा इं ायणी नगर से नं १ , ल नं १ अ ,िस दी संकुलन पा टल न सग होम 
जवळ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1011 104317180000090 वल बाळू मोिहते सावली िनवास आदश नगर अ िवनायक कॉलनी दघी दघी पुणे

1012 105217180001119 वल ल मण वलवे भारतमाता चौक मातो ी बंगला जवळ , आ हाट ग ली मोशी मोशी पुणे

1013 100417180000414 वल िवजय गवस दघी रोड स यनारायण हौ सोसायटी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1014 105217180001133 वल सुदाम खरपुड़े च पाणी वसाहत रोड महा मा फुले नगर भोसरी महा मा फुलेनगर पुणे

1015 106217180000161
वल सूयकांत 

जाधव
िवशाल नगर, द  कॉलनी , पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे

1016 105217180000922 वल हनुमंत 
गायकवाड

से टर नं ६ संतनगर ९७/२२ ए ३०३ कृितका रेिसडे सी मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

1017 103417180000207 वल सग 
दप सग खालसा

जी बँक संभाजी नगर पा रजात संुदर हौ सोसायटी आर एम ४३ ए /१० 
पुणे चचवड गावठाण 9096242636

1018 100617180004297 णथी सोमप ली - जी.िप.आर.ए कॉ ले स ,से टर २६, ाटर नं. ९, लॉक . ही .टाईप 
.४. ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

1019 105517180000019 णय जगदीश 
दयेवiर

दशन कॉलनी िस े र हाय कूल जवळ स ह नं २१३ दघी रोड भोसरी 
गावठाण पुणे

1020 106317180000159
णव आ दनाथ 

कोलते
महारा  कॉलनी लेन नं ३,काटे पुरम चौक २०,उशाईसव न४ं९ 

गंगाडनगर पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

1021 101217180000403 णव कृ णात कंुभार साई हौ.सोसा. अ िवनायक चौक, मोरेव ती िचखली

1022 101217180000500 णव जा लदर 
खेडकर

नं १ हे ेव ती िशवशंकर हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1023 100117180003272 णव मनोज बसरगे समथ कॉलनी िवजय नगर िनमल शाळेमागे घर नं १०११/१/९, ीयश 
िनवास काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1024 103217180001054 णव ल मण भरणे िशवराज नगर सव नं. २८/१/१ द, रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

1025 105217180001298 णव िव ल दातीर से नं ४ ,संत नगर माऊली बी लाट ५८ , मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1026 105217180001256 णव िवनायक 
कासार

से नं १ , लाट नं एच ४७/१ , ल नं ३०३ बी िब डग ,चारभुजा 
लािसक इं ायणी नगर 9922902435

1027 100617180003459 णव सुरेश सोळंुके तळवडे इहाजीवन हौ सोसायटी ि वेणी नगर पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

1028 105417180000064 णाली तुळशीदास 
पाखरे

आ दनाथ नगर लॅट नं ६ संकेत रेिसडे सी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1029 104017180000055 णाली बबन 
`ममदापूरे

म नं. १, यमुनानगर से.नं. २१,ि कम न.ं ५, चाळ न.ं २०, िनगडी पुणे 
४४ यमुनानगर पुणे

1030 105217180000923 णाली सुिनल 
अडागळे

लॅट नं १ इं ायणी नगर ीतम काश पराडाईज से टर नं १ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1031 103117180002705
िणता सखाराम 

ढवळे
मोरया कॉलनी , आदश नगर , दघी पुणे ४११०१५ दघी पुणे

1032 100417180001353 णोती धान वप आर ३५ ,चैत य पाक से नं १ , लाट नं ८३ , इं ायणी नगर भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे
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1033 100417180000476 णोती हनुमंत 
च हाण

सॅ ीच कॉलनी दघी रोड हरी ओम अपाटमट लॅट न बी १६ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1034 100317180000814 ताप सह दीप 
पाबळे

कृ णा नगर नवी बालाजी िनवास र ता नं २ सांगवी नवी सांगवी पुणे

1035 101517180000479 ितक गणेश पवार
द  मं दराजवळ, सव नं. १/१/३६, लि म नगर, पपळे गुरव, पुणे ६१ 

सांगवी गावठाण पुणे

1036 103217180000644 ितक दलीप आढाव रामनगर आई सव नं ५१ बळीराज कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

1037 100117180003338 ितक नंदकुमार बाठे
सुिमत काश अपाटमट लॅट नं ४ तानाजीनगर चचवड चचवड टेशन-

 आनंदनगर पुणे

1038 105917180000114 ितक प पू गवळी काळेवाडी लॅट न ५ साई संतोष रेिसडे सी तपक र चौक पपरी 
काळेवाडी पुणे

1039 101517180000473 ितक पांडुरंग 
पाटील

सहकार नगर दापोडी अ ५०३,करण पॅडाईज, पपळे गुरव पपळेगुरव 
पुणे

1040 105317180000079 ितक दप खाडे हनुमान कॉलनी भारतमाता नगर दघी दघी पुणे

1041 101217180000534 ितक शांत गोटे हाय कुल रोड िचखली पाटील नगर पुणे िचखली पुणे

1042 100617180004422 ितक मनोज मेहता
- "नवरंग " से टर नं. २८, लॉट नं.५४४,िनअर हाळसाकांत चौक , 

िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1043 100617180003885 ितक रमेश कांबळे से.नं.२९, ल.नं १-३,इ कन मं दर जवळ िब/१०२,डायमंड िवशाल 
पराडईन रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

1044 100617180003486 ितक राजकुमार 
िम ा

िनयर राम िनवास रायू पांढरकर चाळ रामिनवास पांढरकर व ती 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1045 105417180000016 ितक राजू लांडगे लांडगे आळी पठारेलांडगे तालीम जवळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1046 100317180000678 ितक राज  
जगताप

जयमाला नगर सव नं ५/४ अ लेन नं ४ जुनी सांगवी सांगवी गावठाण 
पुणे

1047 103417180000167 ितक रा ल 
गायकवाड

`एम आय डी सी लॉट नं ३५/१ डी २ लोक चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

1048 103117180002676 ितक िशवाजी शदे जाधव वाडी गट नं ४९१ ,कोलिन िचखली िचखली पुणे

1049 100417180000487 ितक साहेबराव 
लांडगे

च पाणी रोड बी ८ गु कृपा कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1050 105317180000157 ितक सुिनल ढाणे काटेव ती लॅट ०२ जीवन दप पाक पुणे सांगवी गावठाण पुणे

1051 105517180000021 ितक् जगदीश 
दयेवर

दशन कॉलनी िस े र हाय कूल जवळ स ह नं २१३ दघी रोड भोसरी 
गावठाण पुणे

1052 101217180000384 ितक् िशवाजी 
पाडळकर

मोरेव ती िव णूसदन ,मोरयाकॉलनी घरन.ं १०४२गट नं. १३६८ 
िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

1053 105917180000152 ितक् संतलाल 
यादव

योतीनगर,काळेवाडी सव न.ं७७/१/१ सहकार कॉलनी, पपरी पुण-े१७ 
काळेवाडी पुणे

1054 100517180000163 ित ा एकनाथ 
तारडे

ीनगर रोड, दे रोड, सव नं. ६२, तरस व ती, कवळे, पुणे कवळे पुणे

1055 100117180003077 ित ा कसन 
आढाव

थेरगाव साई नाथ िव हता कॉलनी पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

1056 100117180004008 ित ा नाना साहेब 
डांगे

बालाजी मं दरा जवळ मु पो पूनावळे कोयते व ती ताथवडे- पुनावळे पुणे

1057 100317180000526
ित ा पांडुरंग 

वीरकर
शदे नगर , ७/१/४८,िहरकणी सो, जुनी सांगवी पुणे २७ सांगवी 

गावठाण पुणे

1058 105317180000164 ित ा भाकर स ते टक रोड स नं १८/२ णवाल पाक दघी दघी पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

1059 100617180004397 ित ा बाळू गरंडे ेरणा शाळे मागे सव न.ं १५ रलाय स टॉवर , वा हेकरवाडी रोड 
, चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

1060 105917180000173 ित ा भगवान 
पांडूळे

तापक र नगर घ नं ३६१ आनंद िनवास काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1061 104417180000228 ित ा िमनीनाथ 
खामकर

पा या या टाक जवळ संत तुकाराम नगर मोरया कॉलनी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1062 105917180000123 ित ा राज  साबळे योितबा नगर सव नं ७५/३/१५ शंभूराज कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

1063 102417180000013 ित ा राजेश 
वानखडे

नं १ द  मंदीर जवळ शा ी चौक सव नं १८६/१ गणेश नगर ए ा 
कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1064 100417180000795 ित ा संतोष कानडे पा या या टाक जवळ संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1065 100117180003985 ित ा सुदाम 
रासकर

तपक र नगर काळेवाडी साई म हार कॉलनी पपरी काळेवाडी पुणे

1066 100117180002977 ित ा हनुमंत चवरे
वा हेकरवाडी रोड द ा य कॉलनी,मंुजोबा वसाहत चचवडेनगर 

चचवडेनगर पुणे

1067 104317180000034 ितभा भाकर िनळे होटेल मागे ,लंडे व ती मोद लांडे िब डग िशवसागर भोसरी लांडेवाडी 
पुणे

1068 100617180003404
ितमा शहादेव 

औसरमल
म नं १० अजंठा नगर पंचशील हौ सो बी नं ८ चचवड तुळजाईव ती- 

अजंठानगर पुणे

1069 101617180000118 तीक अशोक 
देवशे ी

सव नं १७७/१-२, लॉट नं. एफ -२५, ारका साई परदेसी पपळे 
सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1070 100117180003224
ती ा आबासाहेब 

कारंडे
चचवडेनगर चचवड गाव द ा य कॉलनी चचवड चचवडेनगर पुणे

1071 101217180000279
ती ा दशरथ 

ब गाणे
मोरे व ती ी कंुज सोसायटी.गट नं-१४०१,अ िवनायक चौकाजवळ 

िचखली पुणे १४ िचखली पुणे

1072 100117180003462 ती ा राजू गोड गणेश कॉलनी िशवनगरी स.नं ६२ लॉट नं ४८ िबजलीनगर चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1073 100417180001236 ती ा संजय चाकणे से नं ४ ,दसरा चौक , संतनगर , यूिनट नं बी १४ , पी सहकारी 
गृहरचना सं था , मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1074 100117180003489 थम सुरज शेलार गजानन महाराज मं दर जवळ , गीतांजली हौ. सो. लॅट नं .३, तानाजी 
नगर , चचवड पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1075 100317180000559 थमेश अिनल 
पाटील

लॅट नं-१०,साई चौक जवळ , सव नं.७६, ी िश प सोसा. , नवी 
सांगवी पुणे ६१ नवी सांगवी पुणे

1076 100417180000524 थमेश अ ण 
च हाण

आळंदी रोड िव ल दशन सव नं२०७/३ शांतनु हाईटस लॅट नंसी ६, 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1077 100617180004113 थमेश तुकाराम 
चोपडे

एस.बी, पाटील शाळे जवळ , सं कुती हो स ,सव नं. -७७/४ ल नं. 
४०२,४था मजला , रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

1078 100417180000486 थमेश िनतीन 
नारखेडे

चाकपानी वसाहत पांडव नगर कॉलनी ना भोसरी लांडेवाडी पुणे

1079 103417180000095 थमेश पराग शहाणे बिहरवडे डांगणाजवळ अथव-१, लॅट नं. १७,आर.अच९६/२, 
शा नगर चचवड गावठाण पुणे

1080 100617180004146 थमेश मोद दुगुळे ध वंतरी हॉि पटल जवळ , #२,ल मी लाझा अपाटमट , लॉट नं 
९,से टर नं २७, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

1081 100617180004719 थमेश शांत जोशी िनअर संतोषीमाता मं दर ,मोहन नगर आिशवाद सव नं .१३५,मोहन 
नगर , चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1082 106517180000023 थमेश मधुकर 
बडवाईक

अपोिझट नमदा गाडन बी-७०७ सव नं ३८,बिसलेओ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

1083 100317180000640 थमेश योगेश 
िवसाळे

नगर ि यदशनी नगर जवळ िब २ सनशाईन तेरेसेस जय शग जुनी 
सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

1084 103217180000626 थमेश राज  काळे २/१ ए वग नवमहारा  शाळेसमोर ाने र नगरी पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

1085 105217180001248 थमेश िवजय 
च हाण

पुणे नाशीक हायवे जवळ , ल नं 11 , ीतम काश पराडाईस इं ायणी 
नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1086 100117180003738 थमेश ीकृ ण शदे तपक र नगर भ  लािसक िब वग लॅट नं १ काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

1087 103117180002394
थमेश सं ाम 

सोनवने
पपरी ३१९/४० संत तुकाराम नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1088 100317180000569 थमेश संजय 
बेलूरकर

गणेश राज पाक , लॅट नं.१७, साईराज रेिसडे सी पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

1089 103117180002677 थमेश संजय 
सूयवंशी

िशवाई कॉलनी ,आदशनगर केशगंगा िनवास चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

1090 100617180004381 थमेश संतोष मराठे गणपती मं दर जवळ ,पांढरकर व ती पंचतारा नगर , आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

1091 101217180000603 थमेश संभाजी 
सावंत

महा मा फुलेनगर गजाई हौ सोसा. ४०/२ चचवड महा मा फुलेनगर 
8888479903

1092 100117180002944 थमेश सुधाकर 
नाईक

पाटील हॉि पटल शेजारी एस नं ११३/५ बी /८ आनंदी अपाटमट लॅट 
२०४ काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1093 101217180000533
थमेश सुधाकर 

सूयवंशी
साने चौक मोरवाडी ी स पाक फ ४३ ब २ गणेश कॉलनी िचखली 

िचखली पुणे

1094 100417180000516 थमेश सुधीर कराळे
तोलाना या जवळ पुणे नािशक हायवे ईला अपाटमट सी ४०२, मोशी 

मोशी मोशी पुणे

1095 100117180003978 दप बालाजी 
भोसले

ी नगर ान दप कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1096 100117180003599 मोद द ा य मोरे केमसे व ती , सव नं. १४४/१,भूमकर व ती,भूमकर शाळे जवळ वाकड 
,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

1097 101217180000365 मोद देिवदास 
बचाटे

लॉट-3  साई ा पाक मोरे व ती िचखली

1098 105917180000192
मो दनी संगमे र 

पाटील
नढ़ेनगर काळेवाड़ी िशवगंगा िनवास नंदादीप कॉलनी पपरी काळेवाडी 

पुणे

1099 103417180000047
वण सुभाषचं  

िबरादार
संभाजीनगर, ेहल अपाटमट , लॉट नं .आर.एच.-१८९, लॉटनं-११, 

'जी लॉक' चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

1100 100617180005575
शांत नागोराव 

रावनगावे
िनगडी स नं १२८/१ ा अपाटमट लॅट नं २६ पुणे िनगडी गावठाण 

पुणे

1101 100617180004377
शांत पांडुरंग 

सूरशेटे
पी.सी. एम.सी शाळे जवळ ,बौ नगर , बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत,जे-

९/१६ से टर नं २२,, िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1102 100417180000647 शांत िव म केदारी शांती नगर सव नं. ७/१ ी समथ इंटर ायजेस महा मा फुले शाळा 
जवळ , भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

1103 100117180003694 शांत सोमनाथ 
िशकारे

िबजली नगरआदश शाळे मागे सव नं २९/३ बळवंत नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1104 100617180003949 स  राज  जगताप तुळजाई व ती बँक ऑफ महारा  जवळ िशव द  रेिसडे सी ,ए /३, 
आकुड  पुणे ३५ तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

1105 105517180000016 साद कैलास रसाळ धमवीर संभाजी चौक भाजी मंडई जवळ नगरपािलका हॉि पटल समोर 
रसाळ चाळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1106 100317180000496 साद यानोबा 
िमरकले

ढोरे फॉम रोड , िव ल पाक बी-५,िस.एम .ई.कॉलनी , नवी सांगवी,पुणे 
४११०६१ नवी सांगवी पुणे

1107 106217180000277 साद बापूराव 
लाळगे

लाईन िब नं २५/१० मु पो वाकड कावेरी नगर पोलीस वाकड वाकड पुणे

1108 105217180001304 साद मोहन सोनार ओमसाई हौ.सोसा पाइन रोड से.नं १७ & १९, ए - २६-४०३. िचखली 
िचखली पुणे

1109 106617180000035 साद याम भालेकर रे वे टेशन जवळ , स रता संगम बी वग लोट नं ३०१ , कासारवाडी 
कासारवाडी पुणे
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1110 106217180000236 साद संजय 
िगरमकर

पोिलस लाईन कावेरी नगर वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

1111 100417180000521 साद िहरामण 
नलावडे

पांडुरंग मं दरा शेजारी चोिवसवाडी चह ली बु ुक पुणे च-होली पुणे

1112 100217180000129 ांजळ अिनल पाचण हाडा कॉलोनी a २० घरकुल हौ सोसा मोरवाडी , पपरी मोरवाडी पुणे

1113 100617180003705 ांजळ रानेश 
संकलेचा

पी सी सी आई कॉलेज शेजारी ािधकरण पी ७ बी ुवादशन से टर नं 
२६ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1114 104417180000016 ाची कशोर गुगळे खंडोबा माळ जैन यानक २२८/२/१ महावीर िनवास भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1115 106617180000033 ाची गणेश आंबेडे सं था लोट नं जी -३०३ स रता संगम सह गृह रचना कासारवाडी 
कासारवाडी पुणे

1116 103417180000191 ाची नानासाहेब 
काळे

शा नगर संजीवनी हौ.सोसा., लॉट नं.आर.एम १०४, लेट नं-२, 
चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

1117 103217180000925 ाची िनतांत बकरे िमिलटरी डेअरी फाम जवळ िब डग नं १ लॅट नं २ पदम हौ सग 
सोसायटी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1118 100617180004253 ाची दीप भंगाळे िववेक नगर लॉट नं २९ से टर नं ४७ आकुड  गावठाण पुणे 
7756009180

1119 103217180000606 ाची मोहनलाल 
गुंडीयाल

नेअर योितबा मंगल कायालय काळेवाडी साई ीधर गाडन एफ ४/सी 
फासे आय पपरी काळेवाडी पुणे

1120 105917180000124 ाची संजय पालांडे िवजय नगर काळेवाडी कार कॉलनी पपरी िवजयनगर पुणे

1121 105417180000039 ाज ा अिनल 
कोडग

भोसरी राम नगर हौ सग सोसायटी िब डग नं अ ११/३ पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

1122 103117180002590 ाज ा अशोक 
लवळे

संत तुकारण नगर आर एच ११/१३३ संकेत हाउ सग सोसा पपरी संत 
तुकाराम नगर पुणे

1123 103117180002655 ाज ा काशीनाथ 
िपकले

ी गु कृपा हौ सोसा , पाइन रोड से नं १७११९ पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

1124 100617180003456 ाज ा दलीप 
िनकाळजे

आकुड  सुभाष पंढरकर नगर पुणे आकुड  गावठाण पुणे

1125 105417180000059 ाज ा नामदेव ल ढे जी.सांगली ,ह.मु. भोसरी मु.पो.नरंडी तालुका तासगाव भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

1126 100117180004046
ाज ा िवण राव 

मोहोरीर
लक रोड चचवड ४/सी अकार अपाटमट ल मी नगर पुणे चचवड 

गावठाण पुणे

1127 103117180002652
ाज ा भाउसाहेब 

मापारी
िव ल ि मणी मं दराजवळ कूदळवाडी िचखली  9764404017

1128 100317180000490 ाज ा रणजीत 
बागडी

ध कप मागे , राज पॉराडाईज चै बन सोसा ,डी.पी.रोड ,साई चौक , 
नवी सांगवी,पुणे ४११०२७ नवी सांगवी पुणे

1129 100117180004012 ाज ा रमेश कांबळे िब नं ए ९ / लॅट नं ९ पवार नगर नं २ कुणाल रेिसडे सी हौ सोसायटी 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1130 103217180001126 ाज ा राम सगर सव नं ३३/२ अ काळेवाडी फाटा भगीरथ िनवास ,गजानन नगर , 
रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1131 104317180000137 ाज ा िशवाजी 
कवळे

बो हाईचा मळा जाधववाडी िचखली िचखली पुणे

1132 100117180004189 ाज ा संतोष 
जगताप

मंजू ोि हजन टोर जवळ , लॅट नं.१०४,िचरंतर कॉ ले स ,भीमनगर 
, चचवड गाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1133 100117180003005 ाज ा संदीप पवळे चचवडेनगर वंृदावन कॉलनी चचवड चचवड गावठाण पुणे

1134 100417180000421 ाज ा साने र 
जाधव

काय लाईट द नगर लॅट नं ६६, लॉट नं १२ वी यु भंडारी दघी दघी 
पुणे

1135 103171800000090 ाज ा सुिनल 
भोसले

लेन नं ६ साई ु पा सर् नं १८/१ चौधरी पाक दघी दघी पुणे

1136 104017180000031 ाज ा सुरेश 
मोिहते

िपनगर म रोड ,गोसावी हॉि पटल जवळ उष:काल हौ.सोसा , तळवडे 
पीनगर- तळवडे पुणे
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1137 100117180003116
ाि  कार 
करमासे

गु दारा समोर ,रे वे टेशन जवळ , उदय कॉलनी ,सव नं. १३७,िशव-
श  िनवास , आकुड -- चचवड ३३ वा हेकरवाडी पुणे

1138 105917180000296
ि ती धम  
चंदनिशवे

िवजय नगर १११/१५,मॉ गंगा कॉलनी, काळेवाडी पुणे १७ िवजयनगर 
पुणे

1139 100617180003653 ि ती भू भाडेकर साई नाथ नगर लॉट नं ११८ िहवाळे िब डग िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

1140 103217180000949 ि ती मनोहर मराठे पा या या टाक मागे ,िसटी सव ऑफ सजवळ कैलासनगर , पपरी पुणे -
१७ पपरीवाघेरे पुणे

1141 100317180000581 ि ती िव णू कु ंद घर नं पी ७, रेिसडे सी कॉ ले स सी.क व ऐ(ई ई ) आऊ द वॅया प नवी 
सांगवी,पुणे ४११०२७ नवी सांगवी पुणे

1142 100617180004465 ि तेश ल मण मगर रम नं १० ,यमुनानगर से २१ , क म ९ , चाळ -१७ िनगडी यमुनानगर 
9850815822

1143 100517180000306 ि तेश सुरेश 
लगराज

कवळे दे रोड सु वग िब लॅट नं १० िवकास नगर पुणे कवळे पुणे

1144 100117180003072 ि यंका अिनल काळे नंदू बारणे चाळ साई नाथ नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

1145 100617180003914 ि यंका कंुडिलक 
वाळंुज

पीनगर , ान दप शाळे मागे सर वती हौ.सोसा. तळवडे पुणे १४ 
पीनगर- तळवडे पुणे

1146 105217180001074
ि यंका जगतनाथ 

गो वामी
पांढ गर २ शारदा िनवास च पाणी रोड ,राम मं दर भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

1147 105217180001171 ि यंका योतीराम 
तुंदारे

इं ायणी नगर ल नं अ-११ ,राजसयोग सोसा. ,ित पित बालाजी चौक 
भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1148 101217180000366 ि यंका दलीप स दर मोरेव ती, व नगरी हौ.सोसायटी िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

1149 100117180003526
ि यंका भूराम 

चौधरी
लाने नं-१,मागे संिचती कुल , सव नं. २२/७,तुळजाई कॉलनी थेरगाव 

पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1150 103117180002525 ि यंका मोद ढगे व लभ नगर ऑच ड डी-१, लॅट नं २२, सुखवानी कॅ पस , पपरी पुणे -
१८ पपरीवाघेरे पुणे

1151 100617180004689
ि यंका बाबासाहेब 

देवकाते
पीनगर , माऊली हौ.सोसा. तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे

1152 100117180003123 ि यंका सुनाकर सा िनअर चचवडगाव िनअर कुणाल पाक सुना कंुज भोईर आली केशव 
नगर पुणे केशवनगर पुणे

1153 100617180003803 ि यंका सुिनल 
भोसले

टाईप-२ , आकुड  रे वे टेशन समोर , गी.िप.आर.ए , से नं २६ , 
ािधकरण बी द, रम नं ३५ , ४११०४४ आकुड  गावठाण पुणे

1154 104817180000026 ि यंका सुभाष 
जगताप

िबजलीनगर, पाईन रोड, सव नं. ५७/२/३, साईराज कॉलनी, चचवड 
पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1155 103417180000140 ि यंका सोनेश पवार चचवड टेशन इं दरा नगर पंचशील हॉटेल या पाटीमागे चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1156 105217180001054 ि यंका ह रभाऊ 
दरवडे

सहयोग कॉलनी -२, सा  कृपा िनवास स.नं ४५२ ,ताप कर नगर 
मोशी मोशी मोशी पुणे

1157 100117180003495 ि यल यशवंत गळे से टर २९, लॉट २९०/२९२, "गु  मृती "अपाटमट बी-१०१, रावेत 
ािधकरण पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

1158 100617180003415 ि या मोद थोरात िव लवाडी सव नं १४/३ घर नं २ ांती नगर आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

1159 105417180000065 ि या रमेश 
िव कमा

पुणे नािशक रोड िनराळार गृहरचना सोसायटी मया दत लॉट नं १२ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1160 100117180003442 ि यांका अनंत 
मंग ळकर

पपरी चचवड लक रोड १९ कुणाल शेजारी मिणक कॉलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1161 106217180000170 ि यांका तानाजी 
ल ढे

चतामणी चौक वेणूनगर पु पक सोसायटी ए /३५ लॉट नं ७ वाकड 
वाकड पुणे

1162 100617180003658 ि यांका रणिजत 
च हाण

मा ती मं दर जवळ दातीर पाटील वाडा नवनाथ चौक आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे
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1163 101217180000459 ि यांका सूरेश पवार नेवाळे व ती डी.वाय .पाटील.कॉलेज जवळ िचखली िचखली पुणे

1164 105217180001303 ीती उमाकांत 
जानापुरे

द  कृपा या मागे िवजयनगर ,कोलनी नं १ , दघी दघी पुणे

1165 105917180000238 ीती िभमराव 
जमादार

काळेवाडी अमर दप कॉलनी पपरी काळेवाडी पुणे 9975153571

1166 103417180000177
ीती संतोष 
धामणेकर

एम .आय.डी.सी. संभाजीनगर ' ी कॉ ले स' आर एच-सी ४ लॅट नं 
१३ जी. लॉक , चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1167 103217180000796 ी वी उमेश पवार पपरी वाघेर वैभव नगर ई वग लॅट नं १९ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1168 100117180003983 ेम साद िमरजकर रेरीदे सी लॅट नं १ काळेवाडी सव नं १२/१/१ तपक र नगर साई संतोष 
पपरी काळेवाडी पुणे

1169 105917180000228 ेम भगाराम पटेल िवजय नगर काळेवाडी शांती कॉलनी सी पपरी काळेवाडी पुणे

1170 100417180000644 ेम दारका 
खंडेलवाल

ि यदशनी शाळेजवळ,सॅडिवक कॉलनी मागे २२६/१/११ सराई 
अपाटमट, दघी रोड ,भोसरी पुणे ३९ दघी पुणे

1171 105217180001358 ेरणा पांडुरंग कंुभार
जय महारा  चौक ,आलंदी रोड २०१, महाल मी िब डग भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

1172 105317180000117 ेरणा राजू िप ले रेिसडे सी हद केसरी नगर ३०३ए वग मािणक पाक बोपखेळ दापोडी-
बोपखेल पुणे

1173 101217180000520 ेरणा िवनोद कंुभार पंचवटी ने ट गट नं ९७७/७९ याट  डी २०२ केशवनगर केशवनगर 
पुणे

1174 105217180001158
फ युम िनशा 

शादुलिमया मु ला
कॉलनी जी नं ६१६ ,ल मी नगर ,राजे संभाजी मोशी मोशी पुणे

1175 100117180003502 फझा फरोज सुव - जगताप नगर लेन नं.१, थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

1176 100117180004153
फझा रफ क 

बागवान
िलल क स कुल गु नानक नगर पडाले बा फाराना हनुमंत सर् १७१ 

अशोकसोसायटी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1177 103117180002662
फैजान झा कर सेन 

शेख
आलंदी भोसरी रोड , ी गणेश नगर ,कॉलनी नं २ दघी दघी पुणे

1178 100117180002942
बालाजी 

बा पासाहेब जाधव
चचवड जय गणेश कॉलनी चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे

1179 105317180000177
िबबेक कुमार मुरली 

जैसवाल
भिगनी िनवे दता गायकवाड नगर दघी दघी पुणे

1180 100617180004332 ा सुरेश मोिहते ािधकरण से.२४, लॉ .४२३/२, िनगडी ४११०४४ िनगडी गावठाण 
पुणे

1181 100617180003654 लीस टॅिनलस 
तु कानो

िव लवाडी िसता रेिसडे सी सी /७ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1182 105217180001081 भि  िशवाजी 
गुंजाळ

इं ायणी पाक कोलनी  ५ मोशी मोशी पुणे

1183 105217180001089 भि  संतोष गुरव गु िवहार कॉलनी ,पांजरपोळ शुभम िब डग , लाट नं ५ भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1184 100617180003729 भ  योगेश भंडारी िववेक नगर लॅट नं ६ ओरीया तल लासेस अपाट आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

1185 103217180000721 भ  राज  कासार यश कूल समोर स नं १८/२ वामी समथ कॉलनी पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1186 100117180004067 भ  सागर पवार केशव नगर शाळेजवळ साठे चाळ चचवड चचवड गावठाण पुणे
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1187 100617180003736 भरत बाबुलाल 
चौधरी

िब डग एफ लॅट नं ३० िन पम १ कोप हौ सोसायटी आकुड    
गावठाण पुणे 9922347047

1188 105917180000183 भा य ी गोरख 
टकले

िनवारा हौ सोसा b ३३ ३०६ से टर १७/१९ पाईन रोड घरकुल 
िचखली 9850529881

1189 105917180000178 भा य ी गो वद 
होनवाड

िशव श  कॉलनी काळेवाडी ८४४/५ रिवशंकर नढे नगर पपरी 
काळेवाडी पुणे

1190 100617180003557 भा य ी दपक मोटा आकुड  ३५/१ शांताई िनयास नेअर उ कष लासेस नेअर पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

1191 104417180000052 भा य ी नामदेव 
देसाई

कूडळवाडी बालघर व ती िचखली कुदळवाडी-जाधववाडी पुणे

1192 105417180000094 भा य ी बाबुराव 
पाचपुते

भारत माता चौक ग हाणे व ती कुलकण  हॉि पटल शेजारी भोसरी 
ग हाणे व ती 8805677065

1193 104317180000086 भा य ी िवजय 
पाटील

तुकाईनगर िस े र शाळा जवळ , दघी रोड भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

1194 100117180003315
भा य ी िस े र 

सूयवंशी
सु भात कॉलनी सव ६०/२ िबजलीनगर िशवनगरी रोड चचवड पुणे 

वा हेकरवाडी पुणे

1195 100117180002984 भारत राज  चौधरी बी आहेर नगर वा हेकरवाडी चतामणी चौक चतामणी कॉलनी 
िचचवड वा हेकरवाडी पुणे

1196 100617180004354 भागव अिवनाश 
ड गरे

पीनगर ीराम कॉ.नं.२, तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे

1197 100617180004676 भावना सुिनल 
औसरमल

पीनगर , भैरवनाथ ,हौ.सोसा. तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- 
तळवडे पुणे

1198 100117180002872 भािवका सुहास 
सावंत

थेरगाव काळेवाडी फाटा अशोक सोसायटी लॉट नं २२ पुणे थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1199 100417180000607 भावेश र व  गावडे
लाझा पुणे नािशक रोड लोट न ५० पगा रया नेलगे भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

1200 105217180001115 भावेश िशवराम 
गजरे

शा ी चौक भोसरी आलंदी रोड स.नं १९७/क ,अ य नगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1201 103317180004852
भूप सग 

रणजीत सग सहेमी
लॅट नं-२ ,अ णासाहेब मगर शेजारी यशवंत सोसायटी ,यशवंत नगर 

यशवंत नगर , पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1202 105717180000951
भूषण बाळासाहेब 

वाळंूज
आळंदी रोड हनुमान कॉलनी नं ३, भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1203 100117180003705
भूषण ल मण 

महाजन
सव नं २१ /४/सी गो ड ि हले लॅट नं िब ४०४ चौथा मजला थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1204 100117180004011
भूषण िव नाथ 

महाजन
तानाजी नगर िशवाजी उ ान मंडळा जवळ लॉट नं ७ सुमती काश 

अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे

1205 106217180000168 मंिजरी राज  
कुमावन

पोलीस वसाहत २६/१ कावेरी नगर वाकड वाकड पुणे

1206 103217180000729 मंजुशा शैलेश साह गारमाळा कॉलनी रहाटणी नखाते व ती पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1207 100417180000518 मंथन मािणक तांबे धावडे वि त सव नं १७१, साई नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1208 103217180000627 मंदार आनंद देशमुख मयूर अपाटमट कुदळे कॉलनी ४ पपरी गाव पपरीवाघेरे पुणे

1209 103117180002512 मंदार र व  जगताप गोपी केबल जवळ ए-१९८,एच.ऐ .कॉलनी पपरी पुणे -१८ 
पपरीवाघेरे पुणे

1210 105217180001312 मधुर मुरलीधर साठे लाट नं जी ४४/५ऐ इं ायणी नगर सावली से नं १ भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे

1211 100117180002961 मधुरा संजय कोळेकर ना गृहा जवळ सी/२ ेमसागर रामकृ ण मोरे चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे
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1212 101617180000155 मधुरा हनुमंत घाडगे
पवना नगर डोळस चाळ जवळ घर नं ३४/५ घाडगे िनवास , रहाटणी 

पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1213 101617180000143 मधुि मता मनीष 
मि लक

फेज -१, जे-२०२,राजवीर पैलेरा, पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1214 100117180004130 मनाली संतोष 
महामुनी

भात कॉलनी १ केशव नगर चचवड चचवड गावठाण पुणे

1215 103317180004897 मिनष महावीर 
गौतम

बौध नगर ,भाट नगर महावीर गौतम िब ड ग न-ं१२ बौध िवहार 
, पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1216 105617180000147 मिनष राज  मोडक नेह  नगर , मोडक िनवास , पपरी पुणे -१८ नेह नगर पुणे

1217 105217180001286 मिनषा कशोर 
राजपुरोिहत

हाईड रेिसडे सी, लॅट . 4 लॉट 64/7, से.नं. 3, भोसरी

1218 104317180000117 मिनषा छगन गदादे सोसायटी ना ीद शेजारी स गु  स नं १२५/२ हनुमंत भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1219 100417180000440 मनोज भागवत 
चोपडे

िशवाजी चौक ,िशवश  ित ान बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1220 101217180000430 मनोज ल मण ठ बरे हे े व ती एकता हौ.सो. िचखली १४ िचखली पुणे

1221 101217180000319 ममता कसन 
सूयवंशी

मोरेव ती सहगड कॉलनी, अंगणवाडी रोड, िचखली िचखली पुणे

1222 103217180000839
मयुका कनहैयालाल 

ितलोकचंदानी
- लॅट नं ३१०,िनअर तपोवन मं दर पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

1223 100117180004182 मयुर संजय सोनार
केशव नगर , एच.१,५०१, सोिनगीरा टाउनशीप , चचवडगाव ,पुणे 

३३ केशवनगर पुणे

1224 100417180000550 मयुरी दलीप 
जगताप

आळंदी रोड कातेवा ती स नं २०,२/१ दघी योितबा िनवास दघी 
दघी पुणे

1225 100617180004186 मयूर अिनल सावंत आकुड  १५३ ीकृ ण नगर िव ल वाडी सर वती शाळे यामागे पुणे 
आकुड  गावठाण 7218740197

1226 104117180000030
मयूर बाबुराव 

सायबाने
ता हाने व ती िशवछ पती हौ सोसा िचखली िचखली पुणे

1227 100117180003475 मयूर संजय दास राजयोग कॉलनी दामोदर िनवास जवळ वा हेकरवाडी चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1228 105217180000896 मयूर संपत शदे आदश नगर मोरया कॉलनी नं ५ मोशी मोशी पुणे

1229 100117180003227
मयूर संभाजी 

खरमाटे

ित रकोणेिनवास सव २२/ ए बीट लब रोड द नगर एस/ओ संभाजी 
शामराव खरमाटे,२६४ थेरगाव चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे

1230 103217180000707
मि लकाजुन 
चं कांत डोणे

गुलाब वाघेरे चाळ पुणे िज हा मा यावत  बँकेसमोर पपरी च-होली पुणे

1231 100117180003490 मिहमा मनोहर वमा संतोष नगर , ममता ो. टोअस, थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1232 100117180004042 मिहमा 
राजीवकुमार सा

दळवी नगर म नं १ ठंुबे िनवास सव नं १६४ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1233 100217180000209 महेक मुखतार 
मोमीन

मोरवाडी बी-१०,क र मा लोरी, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

1234 100117180003505 महेक राजू शेख साई कॉलनी , ३७/२,वाशू , चचवड चौक , चचवडे नगर पुणे ३३ 
चचवडेनगर पुणे

1235 104017180000042 महे  िशवलाल 
चौधरी

देवी इं ायणी सोसा. ,दे  आलंदी रोड आईएम िब डग ल नं ५०१ , 
तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

1236 105317180000169 महेश अंकुश गोडसे द नगर सव नं ७९, कॉलनी नं ४, दघी दघी पुणे
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1237 104117180000017 महेश मोहन पे टे द .हौ. सोसायटी, मोरेव ती. क/ओ गोपीनाथ े , महादेव मंदीर 
जवळ.गट नं-१४१७. िचखली िचखली पुणे

1238 100117180003879 माधुरी द ा िगरी नखाते व ती रामबा कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1239 101217180000344 माधुरी िवनोद 
चौधरी

मोरेव ती नव चैत य हौ सोसा िचखली िचखली पुणे

1240 100617180003392 मानव जगदीश 
भंगाळे

फेज ३ अजमेर रोड मोरवाडी लॉट नं पाट २ सुखवानी इ पेरीयक 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1241 100117180003078 मानस अ ण टोळे नखाते व ती सव नं ३६/२ ब मथुरा कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

1242 105617180000142 मानस मदन 
कुलकण

व लभ नगर , डी १/३०२, गंगा क एस, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे 
पुणे

1243 100117180003355 मानस िम लद 
कुलकण

प.ुना.गाडगीळ मागे एच - ९ गोखले वृदावन चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

1244 105317180000168 मानसी गोपाळ इंगळे द नगर लॉट नं ५५ सोलर पाक दघी दघी पुणे

1245 105217180000880 मानसी दयाशंकर 
सग

इं ायणी नगर िब डग न ५० लॅट नं ८ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1246 100117180003166 मानसी दीप जाधव िबला हॉि पटल मागे द नगर चैत य िवहार को ऑप हौ सोसा थेरगाव  
गावठाण- 9422508309

1247 106117180000066 मानसी मोद 
शेजाळे

डेअरी पपळे िनलख २९/५३ गु कृपा सोसायटी जनताप पुणे पपळे 
िनलख पुणे

1248 100117180003504 मानसी मंचक ल ठे तुकाराम नगर क/ऑ .संतोष वंसत धुगे सव नं ८८/१/१ वा हेकरवाडी 
, चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

1249 104317180000072
मानसी मि लकाजुन 

उमरदंड
राजे िशवाजी नगर ािधकरण िजजामाता पाक से टर नं १६ लॉट नं 

१३४/१४ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1250 103217180000565 मानसी रमेश अधाले लाल मं दरा जवळ सुभाष नगर र हर रोड पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1251 106417180000086 मानसी र व  
आळंदकर

मो दोल ऑप यशवंत पाक कॉसा ती केशव नगर स नं ४९२ नेअर 
िविवकास िम ी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1252 104917180000047 मानसी िवजय शदे चतामणी कॉलनी ए, आहेर नगर , हारी ओम िनवास सव न.ं ७५/१, 
वा हेकरवाडी , चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

1253 100117180003061 मानसी संजय शेवाळे थेरगाव पावने र कॉलनी पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1254 104017180000058 मानसी संतोष 
िवगुळकर

यमुना नगर से.नं. २१,ि कम.नं. ५ ,चाळ न.ं १२, म.नं. ९ िनगडी पुणे 
४४ यमुनानगर पुणे

1255 101217180000398 मानसी समाधान 
पाटील

पाईन रोड ,कृ ण नगरजवळ ए-७, लॉट नं.११२ ीमंगेश 
हौ.सोसायटी, चचवड कृ णानगर पुणे

1256 103417180000020 मानसी सुिनल 
सोनपाटक

महा मा फुले नगर बी-१८ , सधुदुग हौ.सोसायटी चचवड महा मा 
फुलेनगर 9423248391

1257 105917180000155
िमताली द ा य 

गंगणे
िनसग िसटी दुिवकुर पाक क पटे व ती ओ प वाकड वाकड पुणे

1258 100117180003639 िमताली िवजय 
भोसले

ना गृहा शेजारी ए १० ेमसागर सो रामकु ण मोरे चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1259 103417180000127 िमनल घन याम 
नारखेडे

से नं-१८ ,आमं क होटेल जवळ ,पूण नगर रोझ हाईटस , लोट न-ंबी-४, 
िचखली िचखली पुणे

1260 101217180000460 िमरा िव ल चीडगीरे हे े व ती संत कृपा हौ.सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1261 106517180000030 िमसबा मोह मद 
हनीफ स यद

संगम नगर ४/१/५९,पणकुटी अपाटमट , जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी 
गावठाण पुणे

1262 104317180000049
मुक म अ तर 

अबुतािलब खान
िचखली मोशी रोड अ ा इमपायर बी-८०४ िचखली िचखली पुणे
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1263 100117180003511 मुकुल संजय चौधरी
लॉट नं २०,५अ, वषा गाडन सहकारी सोसायटी,गावडे कॉलनी , सी 
आय डी नं.४१६८,सव नं १८८, चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

1264 105617180000151 मुन झा आिसफ 
मा फ

मा ती मं दर समोर ,नेह  नगर , केदार ि लिनक जवळ , ीजी 
कॉ पे स मागे , पपरी पुणे -१८ नेह नगर पुणे

1265 101217180000506
मुना रा मोह मद 

तस वर खान
हगुदेव ती घट नं ९०५ म नं बी ११५ िचखली िचखली पुणे

1266 100117180003981 मुिन व य न ीज 
दसरी

कॉलनी िशवतीथ नगर नेअर वमा लॅट िमल सर् नं ८/७/६ संुदर 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1267 103217180001252 मुलुंग जयपाल कगर िवजय नगर १०१ तुलसी िवहार स न.ं १०३/१ कनारा कॉलनी ए 
काळेवाडी , पुणे १७ िवजयनगर पुणे

1268 100617180004522
मु कान अिजमू न 

अ सा र
माताजी सुपर माकट द वाडी म नं १७ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1269 100117180003120 मु कान नजीर 
तांबोळी

ेमलोक पाक ि मूत  हौ सो बी नं २६ लॅट नं ९, चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1270 100117180003816 मु कान नरेश 
छाबरीया

लक रोड रमाबाई नगर िशवं िब डग लॅट नं ३ पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे 8605758015

1271 103217180000968 मु कान राम 
राजवानी

सुखवानी कॅिपटल, वैभवनगर, लॅट . 2, पपरी

1272 104017180000057 मृणाल जोतीराम 
चोपडे

यमुना नगर लॉट नं १३८,से.नं. २१, िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

1273 105217180001090 मृणाल दीपक रावडे साईबाबा गृप योजनेसमोर गवळीमाथा टे को भोसरी रोड , भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1274 104317180000127 मृणाल िवण ठवळी से नं १६ लॉट नं ९९/३ घर नं १ िचखली ािधकरण आयन हे रटेज 
राजे िशवाजी नगर पुणे िचखली पुणे

1275 103217180000755 मृ मथी महेश बांगर गणेश मं दरा जवळ िवशाल रेिसडे सी लॉट नं दुसरा मजला 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1276 100617180004440 मृ मयी वि ल 
जाधव

ािधकरण लाट नं ११९ , से नं २५ ,िनगडी िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

1277 100417180000538
मृदुला सिस न 

पर पा लील
शीतल बक स तुरी इनका कॉलनी नं २, भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1278 300117180003017 मेघना भटू कदम चचवडेनगर मंुजोबा वसाहत वा हेकरवाडी रोड चचवड चचवडेनगर 
पुणे

1279 100317180000667 मेघना संतोष पवार लॅट नं ९ स नं १३/१+२ िशतोळे नगर ी संतोष एकनाथ पवार गणेश 
अपाटमट जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

1280 100117180003987 मेघा अिवनाश सुतार काळेवाडी तापक र नगर पपरी काळेवाडी पुणे

1281 100117180004010 मेघा युवराज चौधरी मािणक कॉलनी लक रोड जानक  िनवास चचवड चचवड गावठाण पुणे

1282 103117180002577 मेघा संदीप गाडगीळ पपरी एच-४/३९ ,संत तुकाराम नगर पपरी संत तुकाराम नगर पुणे 
9922565942

1283 100417180000434 मे रण माथाचन - आ दनाथ नगर ,ग हाणे व ती सुखवानी बाग ,सी-१६ भोसरी ग हाणे 
व ती पुणे

1284 103417180000219 मे रन िबजू सारा िशवतेज नगर पोिलस हेमीतज , ल नं. क .३, ल बी -५०२ से टर -
१८, िचखली रोड, चचवड ,पुणे १९ िचखली पुणे

1285 105917180000471 मेहेक दनेश साद काळेवाडी साई कॉलनी िवजय नगर पपरी काळेवाडी पुणे

1286 100617180004144 मै ेयी शांत गोरसे सधू नगर लॉट नं. ३५१,से.नं. २५ िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

1287 105217180001236 मैिथिल सुनील 
देवळीकर

इं ायणी नगर लाट नं ९१,से न २ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1288 100417180000553
मोनािलसा 

िब वरंजन नायक
संत तुकाराम नगर गु  कृपा कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
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1289 105317180000121 मोनाली भगवान 
धायगुडे

बॉ बे बेकरी समोर गणेश कॉलनी नं ४ सव नं ७६ भारत माता नगर 
दघी दघी पुणे

1290 103217180000672 मोह मद फैसल 
शाहाबुधीन खान

सुदशन बुक अजे सी शा ी नगर नेअर देलु  ऑप पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

1291 100317180000860 मोिहत संजय 
भावसार

आनंद नगर रांगोळी िस  अ ड सरीस जुनी सांगवी नवी सांगवी पुणे

1292 100117180003697 मोिहनी सुखदेव गाडे थेरगाव फाटा हंगे चौक ी कृ णा कॉलनी चचवड चचवड गावठाण पुणे

1293 103217180000613 मोिह का सुिनल सेन अशोक थीयटर पॉवर हाउस पारस होम पपरी अशोक िथएटर पुणे

1294 103417180000029 मौिमता मनोज िम ा महा मा फुले नगर से टर नं १८ ३१/१ इ र हौ सोसायटी चचवड 
महा मा फुलेनगर पुणे

1295 101217180000466 यतीश मनोहर 
पाटील

मोरेव ती ग.ट.१३६८/४ राजगड पाक ५, माऊली हौ.सोसा . िचखली 
१४ िचखली पुणे

1296 100617180003948 यदु रिव िप ले मेन रोड सुकवाणी लाझा ,सी-४, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1297 100617180003687 यश अिवनाश मनकर गणेश तलाव जवळ "पु पद "िशव कॉ .हौ.सोसा. से.नं.२६ िनगडी 
ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1298 100617180004337 यश अशोक जगताप आकुड  चौक , िब डग ई -२ लॅट नं.-२०६,शुभ ी रेिसडेि शअलफेज-
२, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1299 100117180003546 यश आनंद शु ल िबनला हॉि पटल रोड जे,५०४, ीन अपोिझट पदमज पेपर िमल , 
थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1300 100117180003724 यश उदय नायकवडी लॉट नं ६ तानाजी नगर हेमांगी अपाटमट से नं २८२ लॅट नं ५२ 
चचवडे चचवड गावठाण पुणे

1301 101217180000338 यश दनेश माने
नेवाळेव ती, आशीवाद हे रटेज'बी - वग' लॅट-४०६, िचखली पुणे -४४ 

िचखली पुणे

1302 104117180000036 यश दुवश सह से टर नं २० कृ णा नगर साई ेह पाक सी /२/३ मयूर हॉि पटल जवळ 
चचवड कृ णानगर पुणे

1303 100617180003797 यश मोद पाटील िव लवाडी, आकुड  उपकार चंबर, डॉ.संघवी , पुणे आकुड  गावठाण पुणे

1304 100617180004246 यश बळवंत िलमण तुळजाई व ती िशवद  रेिसडे सी क  बी लॅट नं ३ आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

1305 103217180000628 यश महेश कुमार 
सुगनानी

शांितवन हौ.सो. िजजामात दवाखा यामागे पपरी

1306 100117180003369 यश र व  जाधव तानाजीनगर लॉट नं ३५/२८३  चचवड गावठाण 8087437749

1307 100617180004501 यश र व  पागेरे एम .आय.डी.सी. (संभाजीनगर) लॅट नं. २४,नू ि मूत  हौ.सोसा. 
आर.एच . लॉक , संभाजीनगर 9922414173

1308 105217180001296 यश राजेश िनतनवरे संतनगर से नं ४ , लाट नं १७५ मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1309 101217180000442 यश राजेश भंडारे 1323/1, नायर कॉलनी, आकुड  साने चौक

1310 100417180000587 यश शरद खोपडे इं ायणी नगर गणेश मं दर शेजारी िब डग नं ३० लॉट नं १ से २ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1311 104317180000131 यश सिचन कुमावत से टर नं ११ िचखली ािधकरण रोहाऊस ए ८ गो डन ओ डी लॉट 
नं १३६ चचवड िचखली 9822745871

1312 100517180000174 यश सितश कुदळे कवळे रोड दे रोड सालापूरम अपाटमट पुणे कवळे पुणे

1313 100617180003762 यश सुरेश माळी मा ती मंदीराजवळ िसधल मी अपाटमट लॅट नं २०३ िस े र नगर 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1314 104417180000217 यशवधन गंगाधर 
मंडी

सदगु  नगर साई सुपर माकट अ िवनायक कॉलनी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1315 103217180000815 यश वीणी सं दप 
परदेशी

बळीराज मंगल कायालय जवळ तुलसी छाया रहाटणी लक रोड 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1316 100117180004200 यशांजली मोहन 
नेहेरे

दशन नगरी ,केशवनगर ल नं ८ ,बी ३ चचवड चचवड गावठाण पुणे
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1317 101217180000393 यशोधन राजीव 
शु ल

- से टर नं. २७ अ, लॉट नं २११, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

1318 103417180000220 यु ा मोहन पांचाळ हनुमान मंदीरजवळ , कृ णानगर ,' ी समथ ,से-२०, लॉट नं १३१, 
चचवड ,पुणे-१९ कृ णानगर पुणे

1319 100617180004871 यु  िनलेश पारेख िव ल वाडी महावीर पॅलेस लॅट नं ३, आकुड  9850069056

1320 101217180000318 युगधंर िनलेश 
भालेकर

दे  आळंदी रोड MIDC चौक तळवडे

1321 100617180003774
युितका सुनील 

आचाय
ािधकरण लॉट नं. २८१,से टर नं २७, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे

1322 105317180000167 युसुफ सलीम खान म ीद मागे ग ली नं २ सव नं १८,चौधरी पाक मं दना दघी दघी पुणे

1323 105919180000197 योिगता युवराज 
पाटील

योितबा नगर सहकार कॉलनी काळेवाडी वाकड पुणे

1324 10021718000126 योिगता सहदेव 
मारकड

28/2, साई मंगल हौ.सोसा. जी लॉक संभाजी नगर, चचवड

1325 105217180000874 योगेश एिहदास 
बो हाडे

मागे िशवाजीनगर भू कंुज १२/१/१४६ ाने र हाय कूल मोशी मोशी 
पुणे

1326 105217180000930 योगेश नर  िनकम
लॉट नं १३ मोशी ािधकरण गीत िस ी लॉट नं ८८-२ से टर नं ११ 

लॉट नं १३ पुणे मोशी पुणे

1327 100117180003830 योगे र नामदेव 
इिबतदार

चचवडेनगर साई राम कॉलनी चचवड चचवडेनगर पुणे

1328 100617180004398 योहॅन िव सट कोशी अ मेघ पाक ४२९ /२७अ मोिनका अपाटमट ल.नं. १,बोईर कॉलनी 
ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

1329 100117180003685 र दा अतुल दळवी बदू नर सग होम जवळ १ अिभलाषा सोसायटी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1330 100417180000779 रजत सुयकांत 
पाटील

दघी रोडी स. नं. 224, िह सा 12/3 भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1331 100617180004155 र माला गजानन 
पाटील

वृ ा म रोड , रामदास नगर अवधूत हौ.सोसा. िचखली िचखली पुणे

1332 100417180000746
रमेश दुगाराम 

चौधरी
बनकर व ती जगमोहन ोि हजन टोर मोशी मोशी पुणे

1333 100417180000728
र या र व  
कोळीवाड

संत तुकाराम नगर ए ४०१ मानस सरोवर ग भोसरी संत तुकाराम 
नगर पुणे

1334 100417180000477 रवीना संजय िजनगरे मातो ी पाक -२ ,िहरामण गवळी चाळ , सव नं-२१८/१/२ संत 
तुकाराम नगर , भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

1335 103117180002594 रशीद आिशक सैन तापक र नगर जोशी वडेवाला जवळ ीनाथ हौ.सोसा. आर .नं. १०९, 
थेरगाव पुणे-३३ तापक रनगर- ीनगर 9595290100

1336 100117180003513 र मी नवनीतलाल 
बोरा

बी -४, लॅट नं ३, शारदा गाडन गावडे पाक िनअर लोकमा य हॉि पटल 
जवळ चचवड ,पुणे-३३ चचवडेनगर पुणे

1337 100617180004532 रिसका गणेश नामदे मोहननगर १२७ टे को रोड ि मूत  िनवास चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

1338 100617180004599 रिसका र व  पाटील संभाजी चौक ािधकरण साई करण अपाटमट लॉट नं ५३३ लॅट ५ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1339 104117180000009
राकेश हौिशराम 

सोनवणे
साई िवहार जवळ, अ ज यतारा हौ सोसायटी,गट नं,१५०० 

ता हाणेव ती,िचखली िचखली पुणे

1340 100617180004111 राज आनंद माथने िशवनगरी ,िबजली नगर सव नं.५७/४, लॉट नं. १५, चचवड ,पुणे-३३ 
चचवड गावठाण पुणे

1341 103417180000026 राज दलीप शडकर जी लॉक मंगलमूत हौ सोसा आर यच एम आय डी सी शा नगर 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1342 103217180000618 राज बबन घोडके काळेवाडी फाटा पंचवटी कॉलनी रहाटणी पपरी रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे
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1343 103417180000098 राज संदीप भोसले एम आय डी सी जी लॉक तापगड हौ सग सोसायटी लोट नं १५ आर 
यच२७ संभाजीनगर चचवड संभाजीनगर पुणे

1344 100217180000239 राजक या सितश 
मोरे

पवार िब डग नेह  नगर दो ती बेकारी शेजारी पपरी नेह नगर पुणे

1345 100417180000548 राजकुमार िवनोद 
गु ा

ी कृ णा मं दर समोर सव नं २१८ संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1346 100417180000654
राजकुमार संजय 

सग
भोसरी सव नं ६८४/१ आ दनाथ नगर पुणे भोसरी गावठाण पुणे

1347 101217180000390 राजन रामसहाय 
जैसवार

मोरे व ती आंगणवाडी चौक ,अ िवनायक,हौ.सोसायटी िचखली 
ािधकरण पुणे-६२ िचखली पुणे

1348 101217180000568 राजनं दनी शंकर 
बारकुल

संभाजी नगर लॉट नं १ से टर नं १८ िशवाजी पाक चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1349 105217180000949
राज ी कैलास 

जगताप
बालाजी वीट सामोये च पाणी वसाहत रोड मुरकुटे िब डग ए 
,नंदनवन कॉलनी ,रामं दरा या मागे भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1350 100417180000534 राजू िशवरकर 
पांडुरंग

ता हवेली िज हा बुडव ती चह ली बू ११ पुणे च-होली पुणे

1351 105217180001324 राजे ी सोमनाथ 
मुळे

सं.फुगे िब ड ग खंडोबा माळ भोसरी

1352 106217180000181 राणी महादेव गौड ता या माग नं १६ बस टॉप िशवादाशनी कॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1353 105917180000176 राधा मुनेश जापती पाचपीर चौक िव ल मं दर नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1354 103217180000612
रािधका दपक 

वाधवानी
िवजय नगर सव नं ९९ आठवण हॉटेल मागे काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1355 101217180000406 रािधका िनतीन 
जावळे

सुदशन नगर हरी ओम िनवास मोरया सोसायटी िचखलीरोड र ता न-ं५ 
िचखली पुणे

1356 106617180000038 रािधका मोद शदे नव जीवन चौक ल ढे िब डग पिहला मजला कासारवाडी कासारवाडी 
पुणे

1357 100617180004252 रािधका हेमंत िम ा टेिडयम समोर ािधकरण लॅट नं ४ ी अपाटमट २८६/२५ मदनलाल 
ध ा िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1358 100217180000227 राम का  केशवाला कॉ या स पपरी गी से टर जी / िब ३/५ अजमेर पुणे पपरीवाघेरे पुणे

1359 100117180004202
रामचं  भालचं  

कुबूल
ल नं एफ ६०२ , सून धाम मंदार िब डग चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे

1360 100117180004184 राशी रा ल राठी केशव नगर , डी-२८, ी मोरया गोसावी राज पाक फेज ३, चचवडगाव 
,पुणे ३३ केशवनगर पुणे

1361 103217180000834 रा ल िजत  
कुशवाहा

नेढे नगर सव नं.११२/४,िनअर कृ णा टपल , काळेवाडी , पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

1362 100117180003867 रा ल िवण जैन स.नं. 294/1/1 िधरज पाक मोया टेिडयम केशवनगर चचवड

1363 101217180000590 रा ल भाऊसाहेब 
िशरसाठ

मोरे व ती भावे री हौ.सो. िचखली १४ िचखली पुणे

1364 100617180003677 रा ल राज  साळवी िव ल मं दर जवळ िव ल वाडी लॅट न.ं २४,मोरया पदामंकुर अपाटमट 
, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1365 105217180001316 रा ल राजेश तोगरे ल मीनगर ल मी मं दर मागे ,ल मी नगर मोशी मोशी पुणे

1366 105217180001145 रा ल वसंत नाईक गु द  कॉलनी गवळीनगर भोसरी गवळीनगर पुणे

1367 105217180000921 रा ल वासुदेव 
बालगी

नेअर पीनिसटी से टर नं ९ लॅट नं ७, लॉट नं १७ सािहल रेिसडे सी 
मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1368 105217180001318 रा ल सु दर शमा सा  काश अपाटमे ट संत नगर से.नं ४, लाट नं २१ , ल नं १ मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

1369 100617180003461 रपा अ ण आरोस भवन सेकंडरी कूल संतोष साद लोग नेअर िव ानंद िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे
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1370 100117180003995 रजवान नािसर 
खान

नाढे नगर काळेवाडी इंिडयन कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1371 103217180000842 रितक पचंद 
शेवाणई

फ ट लोअर,श  रोड , २७/२ पी ड लू डी कॉलनी पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

1372 100617180004126 रितका राजेश दुबे िववेक नगर स नं. ४७, म नं. -०३,सुदशन चबस , आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

1373 100617180004720 रतीक दनेश सह महावीर पाक मोहन नगर , बी- १० , चं  लोक को -ऑपरेटी ह 
हौ.सोसा. चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1374 106317180000140 रतू तुषार चौधरी जवळ पपळे गुरव ग ली नं २ ५४/५४ िवनायक नगर ,चच नवी सांगवी 
नवी सांगवी पुणे

1375 100117180003986 रतू रामसेवक पाल बापूजी बुआ नगर एकता हौ सोसायटी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

1376 100117180003860 र ी संतोष बाफना लॉट नं ५ शांतीबन िब डग ए ५ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1377 101617180000093 रया - जैन - बी -२०१,साई -िवसीओन पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

1378 100617180004359 रया मनोज जैन
िनअर नातुरालस,भेळ चौक , से टर नं.२५,वर -ल मी अपाटमट , लॉट 

नं.३, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

1379 105917180000137 रया िवजयपाल 
सघ वाि मक

नं १ कोकण नगर ी कृ णा कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1380 100617180004887 रया सुनील मोदी जनता लॉट, से.नं. २७, लॉट नं .३०, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

1381 101217180000490 रयाज फरोज शेख लॅट नं-४०१,दुवाकुर हौ. सोसा. से टर नं. १७/१९,एफ-२०, पाईन 
रोड घरकुल िचखली िचखली पुणे

1382 100417180000810 रशी राजेश चौधरी लांडेवाडी , राजेश कुमार चौधरी ,सोिनगीरा कॉनर ल.नं.४०१, 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

1383 100317180000592 रशी राजेश राठोड मं दर जवळ ि यदशनी नगर लेन नं ४ राधा कृ ण जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

1384 103317180005583 रषब िबिपन झा मातो ी हॉि पटल ,गुजर नगर , स.नं ४०/४ ,महार  कॉलनी थेरगाव् 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1385 100117180003951 रषीकेश धम  
पाटील

क पाऊंड दशन हॉल जवळ लॉट नं ड/२०१ मे ोपॉिलटन ए ो चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1386 100617180004139
चा संदीप 

गायकवाड
िब डग नं -एफ , एफ-२८,िन प हौ.सोसा.नं.१, आकुड  पुणे ३५ 

आकुड  गावठाण पुणे

1387 100517180000172 िचता अिनल 
च हाण

िवकास नगर घर नं १६५८ भारतर  सोसायटी कवळे कवळे पुणे

1388 100517180000142
िचता गोर नाथ 

िख ारी
द नगर, सव न. ६२, रामदास तरस व ती, दे रोड, कवळे कवळे पुणे

1389 100117180002907
िचता तानाजी 

कदम
केशवनगर चचवडगावं स.नं.२९४/९, ी. मोरया गोसावी राजपाक फेज-

२िब-िब डग लॉट नं.४, पुणे-४११०३३ चचवड गावठाण पुणे

1390 103217180000965
िचता ल मण 

सोनवणे
- बौ नगर , पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

1391 100417180000719 िचरा गणेश 
वाळक कर

ीराम मेिडकल शेजारी दघीरोड सव नं २१३ २५ सॅ डिवच कॉलनी 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1392 100617180003487 ची िवनोदकुमार 
ितवारी

पंचतारा नगरगणेश मं दर जवळ से टर नं १७९/५ ए ेह सदन आकुड  
आकुड  गावठाण पुणे

1393 100117180004004 चीता िमल द खोले कॉलनी तापक र नगर रेणुका िनवास २७३/१ वामी समथ काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

1394 104517180000021 णाली संजय दळवी नेवाळेव ती , १८४९,बागडे व ती ,आकुड िचखलीरोड, करण सुपर 
माकटजवळ , िचखली १९ िचखली पुणे
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1395 100617180004503
ितका रमाकांत 

शेडगे
एम.आय डी सी चचवड , शा नगर , बी/६,गौरीनंदन पाक , लॉटनं 

आर एच ९१/१,जी लॉक , चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

1396 101217180000376 ि वक पोपट भोजने मोरे व ती गु कुल सोसायटीत,खैरारीया िनवास , िचखली 
9767056053

1397 100417180000561 पाली दैवाने थोरात दघी कॉ या स सव नं ८३ ाने र पाक पुणे दघी पुणे

1398 104317180000104 पाली मधुकर 
जाधव पाटील

आळंदी रोड गळवी चाळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1399 104017180000021 पाली ल मण 
कामठे

त.हवेली मु.पो. तळवडे पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

1400 100117180004250 पेश गो वद सावंत ल नं ३०१ , घरकुल बी नं .एफ ८ , व तुंड हौ सोसा , िचखली 
ािधकरण िचखली पुणे

1401 101217180000560 पेश महादेव जाधव मोरेव ती गट नं १३२३ िशवपावती हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1402 100617180004855 पेश रताराम 
चौधरी

गणेश मं दर जवळ , हारी ओम कले शन ,गंगाई चबस , आकुड  
9518323874

1403 100117180003409 बी रामानंद राय तेजस रेिसडे सी मोरया कॉलनी लेन ८ वाकड लक रोड एस नं १७/४ ए 
लॅट नं -०६ थेरगाव वाकड पुणे

1404 100317180000579 िषकेश अिजत 
पालव

सव नं.२८/२द, जगताप डेरी , 'पंचवटी बंगला ,समथ कॉलनी, पपळे 
िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे

1405 100517180000176 रेणुका कैलास गवळी मामुड  सव नं १७/१/अ साईनगर दे रोड कवळे पुणे

1406 105317180000105 रेवती देिवदास परांडे स.नं.69/7, अ ज य लब समोर, साईपाक, दघी

1407 100417180000453 रे मा काळूराम कदम भुरामचं  सभागृहामागे ग हाणे व ती तुषार हांडगे िब डग भोसरी 
ग हाणे व ती पुणे

1408 100117180003968
रे मा िव नाथ 

गवळी
घर नं ३०४ काळेवाडी तपक र नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1409 100417180000485 रे मा शौकत खान प रजात कॉलनी ,च पाणी वसाहत रोड सव न-ं१९९ , शदे चाळ 
भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

1410 100517180000137 रेहान रयाज पटेल िवकासनगर, घर. नं. १८२७, पटेल मंिजल, सहारा बेकरी जवळ, 
कवळे, पुणे कवळे पुणे

1411 100117180004073 रोमन याम बहादुर 
थापा

स.नं. 26/9 ग ली -2, सदािशव कालनी थेरगांव

1412 104317180000125 रोशन ब न साद आलंदी रोड , राज सोसा. शा ी चौक भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1413 100617180003737 रोशनी कुमार 
गणेशन

ािधकरण १२/५ स ा ी कॉलनी से टर नं २७ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

1414 101217180000280
रोशनी होिशयार 

सह मेहता
मोरे व ती ी स पाक िचखली ४०११०१९ िचखली पुणे

1415 100117180003079 रोहन अजय ो ी देवघर सोसायटी लॅट नं १ िनशीगंध अपाटमट चचवडगाव पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

1416 100217180000198
रोहन ाने र 

पासलकर
हाडा ,मोरवाडी लॅट न.ं ए/६,घरकुल हौ.सोसा. पपरी पुणे -१८ 

मोरवाडी पुणे

1417 103217180000974 रोहन बाळासाहेब 
झंझणे

स.ण.३४/२/१ , ीकृ ण कॉलनी,शा ी नगर ,रहाटणी फाटा , 
काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

1418 100617180003750 रोहन रंगनाथ शेळके द वाडी यशवंत कंुज हनुमान मं दर आकुड  द वाडी पुणे

1419 100617180004280 रोहन रजनीश खंदारे ािधकरण कंचन गंगा लॉट नं ५०५ से नं २८ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

1420 103417180000064 रोहन रतन हराळ ५५ जी लोक संभाजी नगर िन यानंद हौ सग सो घ न ६,आर ए 
चचवड चचवड गावठाण पुणे
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1421 105417180000044 रोहन रमेश आदक ए ा कॉलनी नं ३, गनेश नगर भोसरी गणेशनगर-बेल ठकानगर पुणे

1422 100617180003529 रोहन राजकुमार 
पवार

ािधकरण से टर नं २८ ड /३ म नं १० मसाफ या हौ सोसायटी 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1423 103217180000725 रोहन राज  कुदळे अितथी हॉटेल मागे स नं २२८ /३ अ पपरी वावर हाउस जवळ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

1424 100117180004134
रोहन िवजयकुमार 

राऊत
हाउस चौक सी वग लॅट नं ९ क हाडकर िह स पॉवर चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

1425 104317180000089 रोहन िवलास ठोसर दघी रोड रोिहदास गवळी चाळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1426 100117180003058 रोहन शिशकांत 
तापक र

पांडुरंग गावडे चाळ केशव नगर नगर पािलका शाळे समोर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1427 100117180003087 रोहन िशवाजी 
चचवडे

चचवडेनगर २८ ान दप कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे

1428 103417180000204 रोहन संजय 
नबाळकर

इमारत नं १ आर एच २१ संभाजी नगर फोरमायका हौ सोसायटी लॅट 
नं ७ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1429 100617180004677 रोिहणी जनादन 
देवकर

पीनगर ीराम कॉलनी माग . -२ तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे 
पुणे

1430 100117180002921 रोिहणी शिशकांत 
आसादे

आनंद नगर कसन ोिवजन टोस भंडारी चौक चचवड टेशन चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

1431 100617180003665 रोिहत ` संजय 
जावळे

मे ेव ती संतकृपा हौ सग सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1432 100117180004145 रोिहत अिनल 
देशमुख

चचवड गाव िब १५/१०४ र टन कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे

1433 105917180000211 रोिहत अिनल 
मोिहते

कोकणे नगर , साई पाक कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1434 101217180000434 रोिहत अ ण नविगरे मोरे व ती गट.नं.१४००,माऊली कृपा हौ.सोसायटी िचखली पुणे -१४ 
िचखली पुणे

1435 103417180000186 रोिहत अशोक संुबड पूणानगर लॅट .६,सी.डी.सी. -८४, वामी अंगण , चचवड ,पुणे-१९ 
चचवडेनगर पुणे

1436 106217180000148 रोिहत उ म पवार वाघमारे चाळ, डांगे चौक रोड द  मं दरसमोर वाकड वाकड पुणे

1437 101617180000077 रोिहत कुमार 
िवराणी

काटे व ती डॅफोडी स ए ४-७०४, पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1438 100617180003788 रोिहत गंगाराम 
आवारे

मामुड  ेह सोसा. साई नगर दे रोड पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

1439 100117180004166 रोिहत गणेश शेलार
तानाजी नगर पोदार शाळेमागे जयेश बराला लॉट नं ७० सव नं २८३ 

चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

1440 100117180004095 रोिहत घन याम 
मोरे

वा हेकर वाडी सव नं ८०/१ ल मी नगर चचवड चचवड गावठाण पुणे

1441 100617180003630
रोिहत दपक 

कलशे ी
आकुड  १८/१ ीकृ ण नगर पुणे आकुड  गावठाण पुणे

1442 105917180000151
रोिहत नर सगराव 

लवटे
रहाटणी गणराज कॉलनी नखाते व ती पपरी पुणे -१७ रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे

1443 106317180000189 रोिहत भाकर 
महाजन

फेमस चौक पाळणा घरासमोर समता नगर सव नं २ नवी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे

1444 103217180000619 रोिहत बबन घो के गजानन नगर बी-७ पंचवटी कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर 
पुणे

1445 103417180000083 रोिहत बबन लुटे शा नगर महाबली चौक , यश हौ .सोसा. ,आर एच.-९९, लॅट नं. १२, 
चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1446 100117180004015
रोिहत बाळासाहेब 

स ास
वाकड १७४/१/१ पो टल कॉलनी पुणे वाकड पुणे
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1447 103117180002702 रोिहत महादेव 
च हाण

एच.ए कॉलनी बी -९८, पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

1448 103217180000685 रोिहत महादेव मोरे सोसायटी लोट नं अ /२०५ बा हा राज कॉलनी न २ ले रयान 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1449 100417180000578 रोिहत मा ती हजारे गायकवाड व ती मु पो मोझी मोशी मोशी पुणे

1450 104017180000135 रोिहत रमेश 
गायकवाड

िपनगर,ता हवेली िशवशंभो हौ सोसा , पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

1451 105517180000034 रोिहत रामदास 
जगताप

जगताप चाळ , दघी रोड , अतुल िवडीओ सटर जवळ , भोसरी पुणे ३९ 
दघी पुणे

1452 105917180000121 रोिहत िवनोद 
चौहान

सौ नं ७७/२/२१ िव ल ि मणी कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1453 105917180000119 रोिहत िव णू नामदे साईनाथ कॉलनी नढेनगर स.नं ११४/१/१ ए काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1454 105217180001072 रोिहत िशवाजी 
पाटील

गणपती मं दर, गंधवनगरी, मोशी

1455 100117180004245 रोिहत संजय ठाकूर
शा नगर सु वागतम हौ.सोसा , आर एच ८२ , ल नं १२ चचवड 

चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1456 100417180000681 रोिहत संपत आरोटे आळंदी रोड कोतवालवाडी रोड च होली बु ११ पुणे च-होली पुणे

1457 105317180000183 रोहीत सुनील डगळे आळंदी रोड सव नं १/१/१ ए गायकवाड नगर दघी दघी पुणे

1458 100117180003091 ल मी राज  कोरी गणेश नगर सव नं १७२ पंचशील कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1459 100117180003897
ल मी िशवनारायण 

सुथार
बळवंत नगर सव नं ३०/१ लॉट नं ४२ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1460 103217180000573
ल मीकांत गो वद 

शेडोळे
योितबा नगर पाचपीर चौक जवळ ,पंचनाथ कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

1461 105317180000176 ल मीकांत सीपू 
देसाई

कॉलनी  ९९ िवजय नगर दघी दघी पुणे

1462 101617180000127 ल शय संजीव वधवा - जे -६०३,रोसेवूड कुणाल आयकॉन रोड , पपळे सौदागर पुणे 
४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1463 103217180001101 लखन नारायण 
पोपटानी

पपरी कॉलनी एच बी १८/१,अपोिझट शनी नवघर मं दर पपरी पुणे -
१७ पपरीवाघेरे पुणे

1464 105917180000141 लटवाल सुिमत सह 
िगरीश सह

रामनगर सव नं.४९/८ बलीराज कॉलनी न.ं२ रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1465 100617180003728 लिवना िवजय 
जगताप

पेश कॉलनी द वाडी सी /ओ ि भुवन एच जे काटेकर चाळ म नं ५८ 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1466 100617180003577 लीना ल मण झडे भैरवनाथ मं दरा जवळ सी /ओसोणाली मृती आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

1467 100317180000655 लैक क िवलास 
हगवणे

रोड नं ३ सुमन ी मंगल कायालय जवळ लॉट नं ११ जय सग 
पॅरडाईज िशवाजी पाक नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे

1468 105217180001062 लोकेश रमाकांत 
चौधरी

से.नं ४ ,संतनगर िशवाजी म थ हौ.सोसा. मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1469 104417180000032 लौ कक संजय पवळे ी कृ ण मं दरा शेजारी सव नं २०८/२/१ संत तुकाराम नगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1470 105517180000014 लौ कक संतोष सवाई दघी रोड संत तु लारा गर गु युपा कॉलोनी िस े र शाळे जवळ 
भोसरी पुणे संत तुकाराम नगर पुणे

1471 100117180004197 वरद गणेश फानडे केशवनगर ए-५ , ल नं ११ ,कुनाल इ टेट चचवड गाव केशवनगर 
9922443642

1472 104917180000025 वरद महेश कुलकण चतामणी चौक, वा हेकरवाडी, ी. वामी समथ, लॉट न. ८४, से. 
३०, ािधकरण, पुणे ३३. चचवड गावठाण पुणे

1473 100117180004192 वरद िव ानंद तोटे - लॅट नं. २६,काकडे िवहार , चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण 
पुणे
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1474 100317180000673 वरद िशवाजी 
आखाडे

लेन नं १ स नं ७१/१+२ िब २६ कृ णानगर नवी सांगवी नवी सांगवी 
पुणे

1475 103417180000039 वरद संभाजी थोरात शा नगर ीितसंगम हौ.सो . लाट आर .एच १३३/११ चचवड ,पुणे-
१९ चचवड गावठाण पुणे

1476 100117180003129 व ण सुिनल 
सलगरकर

गोयल गरीमा, ई-201 केशवनगर चचवड

1477 104317180000077 व ण यत  वाघोदे आळंदी रोड सव नं २०९/१ संभाजी नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1478 100117180003938 व न - स न हॉि पटल जवळ ब ३०२ स टाऊन लोकमा य चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1479 100417180000584 वषा पांडुरंग शदे वामी समथ कॉलनी संत गजानन महाराज नगर दघी दघी पुणे

1480 100517180000156 वषा िवजय च हाण समथ कालनी िवकासनगर कवळे

1481 100617180004738 वसीउ लाह 
अ दुलहाई खान

िनलेश यादव ,कुदळवाडी िव ल मं दर जवळ , िचखली १९ कुदळवाडी-
जाधववाडी पुणे

1482 103217180000980
िवकास धनवंत 

पांचाळ
अ फो सा शाळेजवळ , शांती कॉलनी (सी) िवजय नगर काळेवाडी 

पपरी पुणे १७ िवजयनगर पुणे

1483 103117180002407 िवकास िवलास 
साळवी

संत तुकाराम नगर पोिलस चौक  मागे ,संत तुकाराम नगर , १२३/६३६ 
पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

1484 100117180004144 िव  राकेश पांडे पदमजी पेपर िमल शु का िब डग ब २ सदािशव कॉलनी जवळ थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1485 100117180003647
िव म सांवरमल 

कुमावत
अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड सव नं १७७/१ /१ ऑप कॅिपटल तोवर 

पुणे वाकड पुणे

1486 100117180003346 िव ेश अिनल 
जांभूळकर

वाडेकर चाळ चचवडे नगर वंृदावन कॉलनी चचवडगाव पुणे 
चचवडेनगर पुणे

1487 100417180000678
िवजय िव णू 

आगलावे
रोशन गाडन मंजुळा िनवास महादेव नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1488 100117180003428 िवजय सुरेश सुव बालाजी कॉलनी इं ायणी नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

1489 100117180003989 िव ा दलीप धुमाळ तपक र नगरकाळेवाडी म नं ३४१ जयजवान िनवास पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

1490 100617180004839 िव ा ी नाग  ह ुरे
३२/१ ीकृपा पी हौ.सोसा. पीनगर द  मं दरा या पाठीमागे , 

तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे

1491 100217180000180 िवधी जगपाल 
अगरवाल

दापोडी बी १० रािधका रेिसडे सी पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

1492 105217180001258 िवनय त ण मनोचा से नं ३ ,इं ायणी नगर ,यश गाडन जवळ ल नं २०९ ,सा ागी होमस 
भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1493 101617180000074 िवनय दनेश वाघेला पंचर  नगर स.नं. २६/२/३, पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव 
पुणे

1494 1217180000416 िवनया अ ण घोलप ता हाणे व ती गणेश हौ.सोसायटी, िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

1495 100117180003994 िवनया शामदास कव चौक तपक र नगर सव नं ७१/१ अ स ुंगी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1496 100617180003861 िवनायक जोतीबा 
कुराडे

भैरवनाथ मं दर जवळ पांढरकर व ती माऊली कृपा बी. .नं.५,पंचतारा 
नगर आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1497 105217180001071 िवनायक संदीप ढोरे टे को भोसरी रोड गवळी नगर भोसरी गवळीनगर पुणे

1498 104317180000144 िविनत गणेश तोतरे खंडोबा माळ गजानन हौ सोसायटी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
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1499 101217180000488 िवनोद सदािशव मंुढे से टर नं १७/१९ स गु कृपा हौ. सो. िचखली ािधकरण पुण-े६२ 
िचखली पुणे

1500 104017180000049 िवभव तारक जोशी यमुना नगर २०/१९ ,योजना . ६,से.नं. २१, िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर पुणे

1501 106217180000254 िवभांश दीप 
अ वाल

िसिवल वाकड रोड लॅट नं आय ८०४ माऊट व ड थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1502 100117180004063 िवभावरी अिनल 
बोरोले

िब डग नं २६/७ इं ायणी नगर गणेश मं दर जवळ हौ सो भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1503 100617180005981 िवमल कलाराम 
चौधरी

बेवंडी नगर स नं १४/१३ व  पु प कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1504 105217180000913
िवरा ी िव े र 

नबग
इं ायणी नगर मा ती मं दरा शेजारी सुर ा िब डग नं २ , लॉट नं ६ 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1505 100117180003440 िवलािसनी शीतल 
बुलबुले

लॉट नं ४४ भोईर कॉलनी गोलांडे गाडन जवळ साई मोिहत पाक लॅट 
नं ४ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1506 105917180000139 िवलीता िव मन 
िप ले

काळेवाडी साई पाक सव नं ११२/९/२ नढे नगर पपरी काळेवाडी पुणे

1507 104917180000033 िववेक गजानन 
च हाण

व नगरी हौ सो गु ारा रोड लॅट नं १०२ सव नं १२७ ेताय ेल 
िब डग वा हेकर वाडी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1508 105217180001294 िववेक मनोज मोडक इं ायणी नगर २४/४ ,राजवाडा भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1509 100617180003695 िववेक ल मण 
कलमोरगे

यमुना नगर क म ना ३ लॉट नं ५४ िनगडी यमुनानगर पुणे

1510 100117180003496
िवशाखा अिनल 

गायकवाड
सं यक कॉलनी ,दगडू पाटील नगर , घर . १३२/२ सव नं. १०/५ अ, 

थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1511 100617180003515 िवशाखा गणेश 
जांभळे

नं २१४८ िव ल वाडी साई अपाटमट जवळ पंचगंगा िनवास लॅट नं २ 
हाऊस आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1512 103217180000558 िवशाल गोपाल 
खेतावत

नढेनगर जय हद िवहार कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1513 100617180004313
िवशाल मोहन 

कांबळे
से.नं. २२,ओटा क म , बी-१२, म नं. १४,शरद चं जी हौ.सोसा. 

भाजी मंडई समोर िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1514 106317180000178 िवशाल राज  हसुरे समथ नगर साई अ य अपाटमट नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे

1515 104317180000066 िवशाल ल मण 
आहेर

च पाणी वसाहत गणराज कॉलनी ४ ,देवकर व ती , भोसरी च पाणी 
वसाहत पुणे

1516 100617180003611 िवशाल िवकास 
च हाण

द वाडी म नं ८ नोपाळी चाळ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1517 105917180000279
िवशाल 

िवजयबहादूर सह
कॉलनी राजवाडे नगर सव नं १२१/१/२ व  नगरी काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

1518 106117180000040 िवशाल वीरभ  शेरे
मातो ी हॉि पटलजवळ क/ओ िवशालवीरभ  शेरे/सुधीर बबन शदे 

सेनापती बापट माग ,सोहम िनवास, थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1519 100117180003757 िवशाल संभाजी च े
योजना -१०,से.नं. २१,यमुनानगर तु ी सोसा. बी.नं. ४३, लॅट नं ९, 

िनगडी पुणे १४ िनगडी गावठाण पुणे

1520 100117180003329 िवशाल सदािशव 
ग हाणे

चचवडेनगर चचवड गाव मंुजीबा वसाहत चचवडगाव चचवडेनगर 
पुणे

1521 100417180000780 िव जीत रमेश 
शेजवळ

मेघ म हार ,आ दनाथ नगर सव नं. ६९१,बी वग , लॉट नं ९, भोसरी 
पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

1522 100117180003197
िव नाथ ब सीधर 

नाईकवाडे
दे  आळंदी रोड मोडनकॉलेज जवळ मोशी मोशी पुणे
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1523 104317180000126
िव ास िभमचं  

झडते
गणेश मं दर जवळ ,स.नं २३ भगत व ती हनुमान नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

1524 105217180000920 िव ास सुिनल 
ब बले

िशवागणेश नगर धिवडव ती कै अंजनाबाई लांडगे माग भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1525 102417180000010 िव ास सुिनल 
बोबले

िशवगणेश नगर धावडे व ती अजनाबाई लांडगे माग भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1526 105417180000030 िव णु मुरली पिणकर
जवळ आ दनाथ नगर गवाने वि त शमा िब डग रम नं५ िशव मं दर 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1527 103217180000571 िवसाक कृ णाकुमार 
-

ा वल स वस नं ३०९/१४ ओ ड काटे पपळे रोड गोरख कांबळे 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1528 101217180000332
वीजय काशपती 

ि दवेदी
मोरेव ती िशव-पावती हौ.सोस. साने चौक िचखली ४११०१९ िचखली 

पुणे

1529 103217180001034 वीरेन अिनल पंजाबी िनअर सधू पाक , ए-२०४, ल मीअंगण , पपळे सौदागर पुणे 
४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1530 100417180000783 वृषब महेश घोडके
ता मा चौक ,आळंदी रोड , "गाय ी कृपा " भोसरी पुणे ३९ भोसरी 

गावठाण पुणे

1531 100617180003709
वृषभ िश ाथ 

भाजेवाल
घरकुल से टर नं १७/१९ ािधकरण मातो ी हौ सोसायटी बी ८ लॅट 

नं ७०१ िचखली िचखली पुणे

1532 105217180001311 वृषाली आनंद 
बोरकर

इं ायणी नगर बी ६.१२ ,ितलक रेसीडे सी भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1533 100417180000722 वृषाली रामदास 
गाडेकर

सावता माळी मं दरा मागे मु पो च होली पुणे च-होली पुणे

1534 100417180000942 वृषाली सोमनाथ 
कुलथे

लांडेवाडी िवकस कॉलनी भोसरी पुणे ३९ लांडेवाडी पुणे

1535 100417180000520 वेदंगी िवलास ठाकुर सर वती िनवास आळंदी रोड सव नं२११/१, जयमहारा  चौक भोसरी 
भोसरी गावठाण ४११०३९

1536 100117180004169 वेदांत उमेश 
कुलकण

समोर चापेकर चौक लॅट नं १३ कुबेर माकट मनक णका मेिडकल 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

1537 105217180000881 वेदांत चं शेखर कडू
गाडन समोर से टर  ७ इं ायणी पदमावती अपाटमट बी/२०८ यश 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1538 100117180003252 वेदांत स ा मंुज िवहार , काळेवाडी से. हाउस-आय , पेिनगरा पपरी काळेवाडी पुणे

1539 100317180000529 वेदांत रा ल भोसले आनंद अपा. बी-9, िशवाजी पाक रोड नवी सांगवी

1540 105917180000285 वेदांत सं दप क डे नं १ ी कृ ण िजम या वर ६५१ कोकणे नगर ीकृ णा कॉलनी 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1541 105917180000179 वेदांत संदीप मोरे अ फॉ सो कूल जवळ िवजय नगर सािव ी िनवास शांती कॉलनी ए 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1542 100117180003620 वेदांती नरेश चौधरी राजयोग कॉलनी वा हेकरवाडी रेणुका गो वद लॅट नं २०२ चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1543 100117180003253 वेदांती मोद जोशी ए- वग मधुबन - 302 सोसा. केशवनगर चचवड

1544 100417180000483
वे दका ाने र 

साळवी
शीतल बाग जवळ से चुरी इंका कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1545 100617180003779 वे दका नारायण 
तांदळे

ान बोिधनी शाळे जवळ लॉक नं १२२,से.नं. २५, िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

1546 100617180003657
वे दका िवणकुमार 

िनकम
सोसायटी गु ारा वा हेकर वाडी रोड रामाकुसुम िनवास ए २६ सव नं 

१३२ /१/९ साई चचवड चचवड गावठाण पुणे
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1547 100217180000155 वैदेही िवजय 
मणचेकर

कॉ ऑप हौ सोसायटी ऊदय नगर बी २ लॅट नं ४०१ मिनष गाडन 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1548 100417180000449 वैभव गणपत पाटील बाबासाहेब आंबेडकर गाडनमागे िस े र हाय कुल दघी रोड आ े 
चाळ भोसरी दघी पुणे

1549 100117180003812 वैभव गो वद 
िनपुणगे

देवधर सोसायटी ९/िनिशगंधा अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे

1550 104017180000025
वैभव बाळासाहेब 

मुसळे
िपनगर ब लाळे र हौ.सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

1551 103117180002632 वैभव भरत दिहतुले ने र कॉलनी पो ट ऑ फस जवळ कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1552 100117180003656 वैभव रमेश यादव पुनावळे सन ४०/४/२ जावड जमीनदार पुणे ताथवडे- पुनावळे पुणे

1553 100117180003930 वैभव ल मण 
िमसाळ

शेजारी द  नगर ताई तीक ने चाळ िबला हॉि पटल थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1554 101217180000422 वैभव िवजय जाधव साने चौक ,मोरे व ती १३२३/१,नायर कॉलनी ,आकुड  रोड िचखली 
१४ िचखली पुणे

1555 105217180001144 वैभव ीपत 
िबरादार

आलंदी रोड हनुमान कॉलनी , भोसरी थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

1556 100417180000580 वैभव िसताराम 
बोडके

द  कॉलनी सोनाई िनवास , सव नं. ७५,भारतमाता नगर , दघी पुणे 
४११०१५ दघी पुणे

1557 100617180003379 वैभव सुिनल गादेकर पीनगर तळवडेनाव महारा  शाळेजवळ मसाफ य हौ सोसायटी पुणे 
पीनगर- तळवडे पुणे

1558 100617180004208 वैभवी उ व 
अिहवळे

पीनगर िनगडी संजय नगर ओति कम घर नं िप /१/४ पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

1559 100617180003640 वैभवी करण राऊत पाटील हॉि पटल जवळ बबन पंढरकर चाळ पंचतारा नगर आकुड    
गावठाण 9922117496

1560 105217180000871 वैभवी मनोज 
सोनावणे

साई िशवाजी नगर िशवाजी वाडी मोशी मोशी पुणे

1561 101217180000396 वैभवी राज  टभेकर
संभाजीनगर, साई मंगल सोसायटी, आर एच.-२८,जी - लॉक , चचवड 

,पुणे-१९ संभाजीनगर पुणे

1562 104317180000093 वैभवी िव ल सुतार ि सीपाक ,राजे िशवाजीनगर से.नं १६, लाट नं ६१ िचखली 
ािधकरण िचखली पुणे

1563 104317180000083 वैशाली बाबुराव 
िबरादार

दघी रोड संत तुकाराम नगर ,गु  कृपा कॉलनी भोसरी संत तुकाराम 
नगर पुणे

1564 100617180003827 वैशाली मोहन 
चौधरी

ांतीनगर आई माता सुपर माकट आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

1565 106517180000049 वैशाली िशवलाल 
ढोरे

ी कृ णा अपाटमट जवळ सुदशन नगर पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ 
पपळेगुरव पुणे

1566 106217180000171 वै णवी अ ण गायखे बेलठीका नगर िशवदशन कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

1567 105217180001290 वै णवी अशोक माने ितलक रेसीडे सी , ए-१ /१४ , इं ायणी नगर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1568 105917180000107 वै णवी अशोक 
यादव

अ फो सा कुलमागे घर नं. ११६३ िवजयनगर मोरया कॉलनी 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1569 105217180000863 वै णवी आकाश 
बनकर

पे ोल पंपा या मागे मोया कॉलनी मोशी आदश नगर काजाळे मोशी 
मोशी पुणे

1570 103217180000582 वै णवी आनंद माळी पपरी ४९१/२७९२ संत तुकाराम नगर पुणे संत तुकाराम नगर पुणे

1571 100117180003589 वै णवी गोरोबा काळे गणेश नगर , समथ कॉलनी , थेरगाव (डांगे चौक ) पुणे-३३ थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1572 100117180003845 वै णवी गो वद मोरे वाकड सुदशन कॉलनी नं ३ पुणे वाकड पुणे

1573 100317180000766 वै णवी गो वदराव 
कदम

नवी सांगवी जोगावडे िनवास गणेश नगर पुणे नवी सांगवी पुणे
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1574 104417180000038 वै णवी चं कांत बढे
आळंदी रोड पोटे कॉलनी नं ३ म नं ६ संभाजी नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

1575 105917180000236
वै णवी चं कांत 

साबळे
माने शाळे या मागे िव हता कॉलनी रानवाड़े नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

1576 103217180000774
वै णवी जयराम 

नागरहाळळी
काळेवाडी वंृदावन कॉलनी तपक र शाळेमागे पुणे काळेवाडी पुणे

1577 105917180000132 वै णवी द ा य 
जंजीरे

रहाटणी रायगड कॉलनी शेजारी सव नं ५८/१+२ के साई कॉलनी नं २ 
साई सागर नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1578 106617180000029 वै णवी दादासाहेब 
वै

मंुबई पुणे हायवे बी १ णालय ू सोसायटी मािनमंगल सोसायटी 
जवळ कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1579 100117180003288 वै णवी दपक पवार िववेकानंद पाक गु ारा सव नं १२५ चचवड पुणे वा हेकरवाडी पुणे

1580 100617180003638 वै णवी धनाजी 
पाटील

वग डी आकुड  साई पूजा बाग फेज १ लॉट नं ३८ अ पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

1581 100117180004193 वै णवी नर सह 
गायकवाड

काकडे पाक लॅट नं -५,अपाटमट २,िब डग चचवड ,पुणे ३३ 
चचवडेनगर पुणे

1582 105217180001184 वै णवी नारायण ले ,से.नं ६ ,भोसरी एम आय डी सी .प.ु टेशन समोर , बी-८०२ एल 
एि सस , पाइन रोड मोशी मोशी पुणे

1583 105217180001124 वै णवी काश ठाकुर च पानी रोड, िशवशंकर कॉलनी, प. स  िब ड ग भोसरी

1584 100417180000401 वै णवी काश 
डोळसे

आळंदी रोडशा ी चौक अ वाल शाळे मागे च पाणी वसाहत रोड 
महा मा फुले नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1585 100117180004136 वै णवी दीप गळंगे पॉवर हाऊस चौकजवळ लॅट ६ िब क हाडकर हाइ स चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1586 100417180000466 वै णवी मोद अढाव तुकाराम नगर ए-१७ नंदनवन कॉलनी भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

1587 100417180000481
वै णवी बाजीराव 

भाडळे
सव नं-२०७, लॉट न-ंअ२/अ४ ,पा या या टाक  जवळ ,शा ी चौक 

,आळंदी रोड िनरज अपाटमट भोसरी ४११०३९ भोसरी गावठाण पुणे

1588 100617180004692 वै णवी बाळासाहेब 
बाबर

पुणे-मंुबई रोड, एस. एस .२०/१,बजाज िवहार मेन कॉलनी , आकुड  
पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1589 100417180000475
वै णवी बाळासाहेब 

भुजबळ
सॅ डिवक कॉलनी , दघी रोड से -१५ ,ह र ओम अपाटमट भोसरी 

४११०३९ भोसरी गावठाण पुणे

1590 101217180000357 वै णवी महेश पोटे पाईन रोड र ता नं ८. ,शरद नगरजवळ लॅट नं .२०,से टर नं. १९ , 
समृ ीपाक चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1591 105317180000061 वै णवी राजेश 
जगधने

द नगर पोिलस पॅनोरमा बी १०७ गायकवाडी नगर दघी दघी पुणे

1592 104517180000018 वै णवी ल मण 
तापक र

मेन रोड दाभाडेवली िब डग नं ६३९ ी िव ल च होली च-होली पुणे

1593 100117180004204 वै णवी ल मण 
लभोरे

गावडे-भोईर आळी , मोरया टग ेस जवळ ी शंकर नथू तरस वाडा 
चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

1594 100117180003010 वै णवी वासुदेव 
पोवार

िबजली नगर रोड ,द  मंदीर माग,े चचवड गाव बी -८ /घर नं-५२ 
,र टन कॉलनी चचवड पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1595 105917180000130
वै णवी िवजयकुमार 

प ार
िवजय नगर काळेवाडी १९९/२१/७ लॉट नं ६ ाज ा अपाटमट 

पपरी िवजयनगर पुणे

1596 100217180000170 वै णवी िवजय सग 
पाटील

कॉ ऑप सोसायटी मोरवाडी बी २२ क र मा लोरी पपरी मोरवाडी पुणे

1597 100117180003869 वै णवी िवनायक 
मगर

वा हेकर वाडी जय म हार कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1598 100617180004602
वै णवी िव नाथ 

थोरात
अ पुघारा या मागे कावेरी डी /६ िसि िवनायक नगरी िनगडी िनगडी 

गावठाण पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

1599 100617180003643 वै णवी वैभव 
सोनवणे

शाळे जवळ िवकास नगर िव म दे रोड कवळे पुणे

1600 100617180003821 वै णवी िशवानंद 
वामी

गु साद ,िशव नगरी िबजली नगर सव नं .६०/२, चचवड ,पुणे ३३ 
चचवडेनगर पुणे

1601 100117180003548 वै णवी ीकांत 
पांडेय

गुजर नगर ३९/१०, िनअर मातो ी हॉि पटल , थेरगाव पुणे-३३ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1602 100117180003642
वै णवी ीधर 

िव ांस
ऑप पुदामाजी पपेर िम स िब ५०२ इं ेस िब डग स सोिसटी थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1603 101217180000589 वै णवी संजय 
जनकवाडे

लॅट . 25 बी गट-1250 वामी समथ कालनी, शरदनगर िचखली

1604 100117180003480 वै णवी संतोष 
घोडके

िशवाजी चौक , िशवम मेडीकल मागे , वा हेकरवाडी , चचवड पुणे ३३ 
वा हेकरवाडी पुणे

1605 100117180003312 वै णवी संतोष 
जाधव

पपेरिमल जवळ मोरे र कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

1606 103417180000126 वै णवी संतोष 
रांजणे

MIDC,शा नगर १२,िम ेम ,आर एच ६६/१ ,जी लॉक , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1607 100117180004138 वै णवी सदािशव 
पाटील

नबाळकर लाझा िब डग गणपत भालके वाडा पगेची तालीम चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1608 101517180000483 वै णवी सुिनल 
जगताप

िशवम को.ऑप. सोसा., लॉट न.ं ५, िवनायकनगर, सव नं. ५४, नवी 
सांगवी, पुणे २७ नवी सांगवी पुणे

1609 100117180003992 शंकलेश सुदेश 
च हाण

रहाटणी काळेवाडी रोड ी वामी समथ कॉलनी पुणे काळेवाडी पुणे

1610 103417180000170
शंतनु चं कांत 

धायबर
िशव शा  गाडन जवळ संभाजी नगर अिभषेक ४ को ऑ हौ सोसायटी 

लॉट न२ं, लॅट नं २ म १८२ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1611 104317180000063 शंतनु िशवकुमार 
लकडे

िजजामाता पाक ,राजे िशवाजी नगर से.नं. १६ , लाट नं १३४/१६ 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1612 100117180002917
शंतनू िनळकंठ 

िमरजगावे
फेज १ केशव नगर यु १,मोरया गोसावी राज पाक , चचवड पुणे 

चचवड गावठाण पुणे

1613 105217180001328 शंतनू काश भोर गु िवहार कॉलनी ,पांजरपोळ समोर ,पुणे नािशक रोड ल नं १९, 
वदांग बी डग भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1614 103417180000116 शंतनू सुिनल 
झाडबुके

शुभम हौ.सो ,शा  नगर आर एच १८६ , लॉट न-ं१७ चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1615 103417180000015 शंभुराज दपक माने ी नगर ग ली नं १,१० इलाईट समोर काटेपूरम चौक गंधव पाक 
हौ सग सोसायटी पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

1616 104317180000073 शंभूिगर हनुमंत िगरी संत तुकाराम नगर नंदनवन कॉलनी भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

1617 100417180001345 शता ी भाकर 
पाटील

पांजर पोळ ,इं ायणी नगर गु  िवहार लॅट नं ०७,िनरंजन अपाटमट , 
भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे

1618 100217180000174 शता दी शैलेश 
पगळे

सव नं १०३ नेह  नगर ४०२ आ दती अपाटमट लॉट नं १४६ पपरी 
नेह नगर पुणे

1619 105217180001314 शबरी योगेश जोशी संथा मया.एल.सी. २ ,से नं ११, ल नं ११ गीत िस दी ,सहकारी 
गृ ाचना मोशी मोशी पुणे

1620 100117180003996 शमा तोिहद खान काळेवाडी आझाद कॉलनी ीनगर पुणे काळेवाडी पुणे

1621 105217180000915 शिमका दप पवार शुभम रेिसडे सी लॅट नं १ पांजरपोळ गु िवहार कॉलनी सव नं ९९/२ 
लॅट नं ४५ भोसरी 9850216875

1622 105917180000206 शमीम सैनअली 
शेख

हौि पतल जावळ नढे नगर िवशाल टेलर नंद दप कॉलनी इंगळे 
काळेवाडी पुणे काळेवाडी पुणे

1623 106517180000028 शरत शिशधरण 
नायर

ममता नगर लॅट नं. ५०१ ी साई हाईटस ,५ वा मजला , जुनी सांगवी 
,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

1624 300117180003163 शरयू सुिनल शदे
पोदार इंटरनॅशनल कुल जवळ स नं २८३, लॉट नं ५१ 

समसामा यिनवास तानाजी नगर चचवड चचवड गावठाण पुणे
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1625 103417180000100
शरयू सुयकांत 

जगताप
आर एच १५९ ,जी लॉक गोरधन हौ.सो .साई मं दरा जवळ शा नगर, 

चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1626 103217180000883 श मला स यजीत 
िम ा

सी ७०२ पपळे सौदागर िशव हाई स २ राजािवर यालेस या शेजारी 
पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1627 100617180003497 शवरी संदीप सावंत ािधकरण इ २०२ परमार पाक से टर नं २६ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

1628 100117180003608 शवाणी हेमंत 
एकताटे

- ब/७,गोखले वंृदावन चचवड ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1629 100117180003999 शादुल मोद त के मािणक कॉलनी लक रोड लॉट नं १३/ए भ  अंबर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1630 100117180003811 शादुल िववेक जोशी रामकृ ण मोरे ओडीटेडीयम जी ११ ेमसागर नेअर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1631 100617180004674
शाहीनाथ 

काकासाहेब मळेकर
पीनगर सर वती हौ.सोसा. ,भगवती इं लीश िमडीयम कूल शेजारी , 

तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे

1632 103217180000760 िशजीन - झेिवयर पपरी गाव स नथू वाघेरे ग पुणे पपरीवाघेरे पुणे

1633 100117180003998 िशतल अ ण ख े हनुमान नगर काळेवाडी फाटा ाय हर कॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1634 105917180000120 िशतल कसन नामदे नढे नगर काळेवाडी साई कॉलनी पपरी काळेवाडी पुणे

1635 100317180000495 िशफा अफझल शेख
िशतोळे नगर सव नं.१३,गजानन व ती , लॅट नं ६,िनअर िलटल 

लॉवर कूल , ओ ड सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

1636 104417180000070 िशफा शािहद शेख च ापानी रोड ,महादेव नगर रोशल गाडन मागे पुणे नाशीक हायवे 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1637 105317180000080
िश रष रघुनाथ 

वाघमोडे
िग रजा हौ समोर साई पाक स नं ७२/५ सैिनक कॉलनी दघी दघी पुणे

1638 105317180000129 िशवम अिनल 
कुलकण

साई पाक सव नं ८४/१ रोडे हॉि पटल जवळ दघी दघी पुणे

1639 100217180000167 िशवम अिवनाश 
देशमुख

कोट रे टोरंट समोर कामगार नगर जी ८ मोिनका से टर लॉटर पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

1640 100117180004142 िशवम िजत  िम ा नगर वाकड रोड भात कॉलनी शंकर कलाटे थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1641 100317180000584 िशवम मातड मुळुक ग ली नं.१, ३२९/८,पवार नगर जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण 
पुणे

1642 103217180000749 िशवम हनुमंत गाड पपळे रोड िनअर िवशाल अंगण सी मफोटस लोट नं २०२ ओ ड काटे 
पपरी गाव पपरीवाघेरे पुणे

1643 100617180004269 िशवा गौतम काळे ािधकरण स नं के १७ आकुड  टेशन िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1644 100617180004796 िशवांजली सदािशव 
जाधव

द वाडी , साई पुजा बाग फेज-१, वग-डी, लॅट नं ४०,अे आकुड  पुणे 
३५ द वाडी पुणे

1645 102617180000032
िशवानी 

कैलाशकुमार 
क याणी

द  मं दर जवळ , द  नगर , कवळे ,दे रोड ४१२१०१ कवळे पुणे

1646 105217180001077
िशवानी कैलास 

कोकने
पुणे नािशक रोड ,गणेश मं दराजवळ ,पांजर पोळ स.नं ९८/२,गु िवहार 

कोलनी ,रि ता अपाटमे ट, ल नं १० भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1647 103417180000077 िशवानी जयंत 
कांबळे

लॉट नं २० साई गणेश आर यच -७२ शा नगर चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

1648 100617180003589 िशवानी जा लदर 
घोडके

हौ सोसायटी स नं १३/२ ए /२ लॅट नं ६ सी वग २ नंद मजला साई 
धाम आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1649 103217180000593 िशवानी पोपट 
हारदाडे

संदीप नगर िशवराज कॉलनी सव नं ६, थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे
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1650 106217180000259
िशवानी भाऊसाहेब 

खळेकर
संचेती शाळे या पाठीमागे वामी समथ कॉलनी आनंद बाग थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1651 100417180000718
िशवानी भाऊसाहेब 

नरवडे
वसाहत रोड रान मं दरा जवळ सव नं १९७ /१/ए नं ५ च पाणी 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1652 100117180003606 िशवानी महेश 
इनामदार

वाकड रोड , १७४/१/१,पो टल कॉलनी , वाकड ,पुणे -४११०५७ 
वाकड पुणे

1653 100617180003988 िशवानी वसंत गोरे पाली ला ीजवळ द वाडी ,कुटे चाळ आकुड  पुणे ३५ द वाडी पुणे 
9822069585

1654 104017180000046 िशवानी ीका त 
नांदणीकर

यमुना नगर ,र ाहॉि पटल जवळ से.नं. २१/६२/१, ी गणेश अपाटमट , 
िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

1655 101217180000544 िशवानी संजय करे तळवडे रोड ि वेणी नगर भारत गॅस समोर िव माला हौ सोसायटी पुणे 
ि वेणीनगर पुणे

1656 100617180004001 शुि का काश 
िनमळ

बक ऑफ़ महारा  जवळ ह/१०१ , नलस रॉयल कासा , रावेत 
वा हेकरवाडी पुणे

1657 100117180004188 शुभदा शशीकुमार 
पाटील

केशव नगर , मोरया िनवास, चचवड गाव ,पुणे ३३ केशवनगर पुणे

1658 100117180004183 शुभम आनंद 
कुलकण

शनी मं दर जवळ ,केशव नगर, काकडे टाउन िशप क-८, चचवड,पुणे 
३३ केशवनगर पुणे

1659 100117180003157 शुभम आनंद िगरमे
लक रोड चचवड बका-वो फ हौ सोसा ब २२ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

1660 100517180000178 शुभम गणपत खुपसे तरस व ती सव नं ६८/८१ द नगर , कवळे कवळे पुणे

1661 104417180000027 शुभम गणपत नरवडे च पाणी वसाहत महादेव नगर रोशल गाडन या मागे भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1662 100417180000662 शुभम गणेश खडके दघी रोड जुनी ि यदशनी शाळे जवळ सॅडावीच कॉलनी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1663 105217180000897 शुभम जा लदर 
साबळे

गंगो ी पाक स ा ी लॉट नं ७४ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1664 100317180000603 शुभम दलीप खंडाळे सव नं ७०/१/१२ समता नगर हषदा एना लो ह लॅट नं १ ए नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

1665 100317180000512 शुभम नर  भोळे
िसवाजी पाक , लॅट  -२ " ी अपाटमट,सुमन ी मंगल कायालय 
समोर ,३ री ग ली , नवी सांगवी,पुणे ४११०२७ नवी सांगवी पुणे

1666 101217180000413
शुभम पु षो म 

पाटोळे
मोरेव ती मनीषा हौ. सोसायटी.टॉवर लाईन िचखली िचखली पुणे

1667 100117180004210 शुभम मनोज यादव लेन नं १, पदमजी पेपर िमल समोर , बी / ६ सदािशव कोलनी थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1668 103417180000145 शुभम मा ती सुतार द  नगर आर-१०,सिचन टेलस जवळ चचवड पुणे चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

1669 100617180004072 शुभम राजेश िगराम िबना इंि लश कुल जवळ पंढरकर व ती साई हौ.सोसा. लॉट नं 
२०४,स.नं. १७८/७, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1670 102417180000012 शुभम िवजय गावडे वसाहत मु ापक च पाणी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1671 101517180000478 शुभम िव ल कारंडे यश कंुज, अमृता कॉलनी, सव नं. १४/८, लॉट न.ं १० ए, पपळे गुरव, 
पुणे ६१ सांगवी गावठाण पुणे

1672 100617180003895 शुभम शांताराम 
जोशी

िव ल वाडी पंच गंगा िनवास आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण  
9881631265

1673 100617180003649
शुभम िशरीषकुमार 

पगळे
यमुना नगर लोकेशन हौ सोसायटी ५/ब से टर नं २१ िनगडी यमुनानगर 

पुणे

1674 105217180001068
शुभम िशवशंकर 

शमा
से नं १ ,इं ायणी नगर ल नं ९ , ीतम काश पराडाईस भोसरी 

इं ायणीनगर पुणे
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1675 100117180004174 शुभम सितश भारती केशव नगर चं कांत ए वग लॉट नं ९ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1676 105217180001120 शुभम सुरेश नावकार बी-१० रामनगर च पाणी वसाहत भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

1677 100617180004647 शुभम सुरेश भांगे गजानन हौ.सो. स.नं. 49/5 आकुड

1678 100117180003848
शुभ ी िबजयकुमार 

मजुमदार
काळेवाडी फाटा ६२ ब अशोका को ऑप रेिसडे सी हौ सो थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1679 100117180003603 शुभांगी रमेश कदम वा हेकरवाडी , झंुबर िशवले चाळ ,भ डवे नगर, चचवड ,पुणे-३३ 
वा हेकरवाडी पुणे

1680 100117180003478 शुभांगी संतोष 
िगराम

गंगानगर कॉलनी स.नं ११६/१ ेरणा शाळेजवळ वा हेकरवाडी 
चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1681 103217180000597 शुभांगी सुमंत रकने पपळे सौदागर नवले रेिसडे सी बी १० काटे पे ोल पंप जवळ पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1682 105217180000942 शेखर िभमाशंकर 
वामी

ता मा चौक, हनुमान कॉलनी - 3, भोसरी

1683 100117180003324
शेखर िशवशंकर 

देशमुख
स नं २८२ लॅट नं ५ तानाजीनगर वाती अपाटमट चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

1684 103117180002664
शैलेश रेवणिस द 

हमाणे
आदश नगर स.नं ७२/बी कॉलनी नं ३ ,िशवशाही दघी दघी पुणे

1685 100117180003582 शोएब इलाई बंडवल पी.सी.एम.सी .ना गृहा जवळ , ई-१९,परम सागर , चचवड ,पुणे-
३३ चचवड गावठाण पुणे

1686 100617180003747 ा दलीप मुरगुंड अजंठा नगर लॅट नं ए ६ /७०२ समता हौ सोसायटी चचवड 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

1687 103217180000625 ा धनाजी शगाडे काळेवाडी कार कॉलनी नढे नगर पपरी काळेवाडी पुणे

1688 105217180001147 ा राम कसन 
उफाड

ी कोलनी ,आलंदी रोड एफ-५ , ेहा िनवास भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

1689 105217180001237 ा िवकास नरवडे स गु नगर , चच समोर ,स नं १२४/२ अ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1690 105217180001322 ा िवलास नवले एकता कॉलनी गणेश नगर द  मंदीर भोसरी 9767308022

1691 104017180000056 ा सुभाष शेरखाने
यमुना नगर म नं. २३,से.नं. २१,न ता हौ.सोसा. िनगडी पुणे ४४ 

यमुनानगर पुणे

1692 104317180000064 दा द ा य काल राजे िशवाजीनगर , से नं १६, लाट नं ८०/६, िचखली ािधकरण 
िचखली पुणे

1693 100417180000630 दा रामदास 
िशवले

( गणेश मं दर समोर ) संत गजानन महाराजनगर दघी रोड ,भोसरी 
पुणे ३९ दघी पुणे

1694 105217180001091
दा सूयकांत 
मळभागे

ल नं ५ इं ायणी नगर ,गणेश िवहार भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1695 100617180003789 ावणी अतुल 
पु लीवार

जय गणेश िवजन शेजारी , सी १-८०१,शुभ ी रेिसडे सी , आकुड  पुणे 
३५ आकुड  गावठाण पुणे

1696 105217180001060 ावणी अिनल 
मांदळ

बी-१/७ इं ायणी नगर ितलक रेसीडे सी भोसरी इं ायणीनगर पुणे

1697 100117180003056 ावणी कैलास 
भालके

वा हेकर वाडी भालके कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1698 103417180000139 ावणी नर  पाटील लोट न-ं६०१ कसन कृपा िब डग ,बी- वग , मोरवाडी , पपरी 
मोरवाडी पुणे

1699 105417180000058 ावणी पांडुरंग 
आगलावे

िशवाजीपाक, से.नं. 18 - 284 संभाजी नगर

1700 106317180000197 ावणी िवजय 
सूयवंशी

काटेपुरम चौक जवळ ए३-६०४ ,१० एलाईट , पपळे गुरव पपळेगुरव 
पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

1701 100217180000123 ी र ाकर जगताप एस.एन.बी.पी.शाळेजवळ, ल मण रेिसडे सी,िब१६, मोरवाडी मोरवाडी 
पुणे

1702 101217180000697 ीकांत तानाजी 
यादव

ि वेणीनगर ि वेणी हौ सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

1703 105217180001183 ीकांत शिशकांत 
वाली

से नं ७ ,इं ायणी नगर पदमावती अपाटमे ट, ल नं ए-१०४ भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

1704 100617180005121 ीजीत टी नारायण अपंग िव ालय समोर यमुना नगर १६/३, याग क म  ११ , से टर 
 २१ िनगडी यमुनानगर पुणे

1705 100117180003291 ीतेज काश 
ितरोडकर

४/१५ सािहल एिलग स , लॅट नं ए-४०८ स नं ४/५ , थेरगाव पुणे 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1706 100117180003431 ीधर िवजय लोहार गणेशनगर डांगे चौक एकता कॉलनी थेरगाव गणेशनगर-बेल ठकानगर 
पुणे

1707 103117180002415
ीिनवास 

काशीनाथ सुरेबान
एच.आय .जी कॉलनी , संत तुकाराम नगर कोमल ृह रचना सोसा. 

,एच४/३२, पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम नगर पुणे

1708 100617180004821 ीयश अिवनाश 
दवसे

- घर नं. ५७४,नूतन शाला रोड ,ि वेणी नगर तळवडे पुणे ४११०६२ 
ि वेणीनगर पुणे

1709 103417180000045
ीयश िशवाजी 

पाटील
चचवड राघव  हौ .सो . लॉट.नं ९ आर .एच १५७ जी लक 

एम.आय.डी .सी.शा नगर पुणे-१९ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1710 100117180004140 ीयश संदीप भसुले
चापेकर चौक रेणुका अंगण लॅट नं िब ५ भाजी मंडई जवळ 

चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे

1711 100617180003809 ीयश सितश 
चांदगुडे

ल मी नगर के/ऑफ ल मण ध डीबा गाधले , लॉट नं -१९,सव नं 
१/१,ल मी कंुज िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1712 101217180000290 ीयश िहरालाल 
जाधव

मोरेव ती अ िवनायक हौ.सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1713 100117180003645 ीराज गजानन 
चचवडे

समाधी मं दर रोड उदू शाळेसमोर पावन कॉनर मोरया गोसावी चचवड 
7719872929

1714 100117180003974
ीराम कुमारआ या 

मु गेसन
पपरी आंबेडकर कॉलनी रवर रोड पुणे पपरीवाघेरे पुणे

1715 106217180000147 ीराम गणेश 
खैरनार

डांगे चौक, सव नं.१९/४ णवाल हे रटेज िब डग'सी' लॅट नं. '४' 
पपरी चचवड. चचवड गावठाण पुणे

1716 101617180000148 ुित िनतीन पवार
कुणाल आयकॉन जवळ एस-३,लाईफ टाईल अपाटमट ,डी-५०७ पपळे 

सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1717 100117180002979 ुित संतोष फगसे चचवडेनगर सव नं ११/१ मोरया कॉलनी चचवड चचवडेनगर पुणे

1718 104117180000020 ुितका कैलास 
नबाळकर

हे े व ती जय िशवशंकर सोसा िचखली िचखली पुणे

1719 105317180000163
ुितका जग ाथ 

तरसनळी
शेजारी िव ल मंदीर दघी दघी पुणे

1720 105217180000865 ुितका दप कामटे से टर नं १ ,इं ायणी नगर पी नं ८० डी /१ चैत य पाक भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1721 103217180000734 ुितका बाबा ढोणे िनवास जामे म जीत रोड कोकणे नगर सव नं ७७/२ समृ ी हाउस 
समोर दुगामाता काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1722 105417180000020 ुितका मा ती 
कु नकर

ग हाणे व ती लांडे वाडी राम नगर हौ सोसायटी यश िब डग ए १२/७ 
, भोसरी ग हाणे व ती पुणे

1723 100117180003785 ुितका र व  कंुभार
गुजर नगर ल मन नगर थेरगाव सव नं ४०/४ ब कमळ िनवास गणेश 

कॉलनी चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1724 100317180000517 ुती गंगाधर गट लाल साईराज पाक ,ई -१/फ -२ साई रेिसडे सी , नवी सांगवी , पपळे 
गुरव पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

1725 100117180003756 ुती पवन ड गर दवे ा गाडन गावडे पाक लॅट नं १ िब डग नं १४ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे
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1726 100317180000634 ुती शांत नरळे यशोधन नवी सांगवी िनवास चै बन सोसायटी लॉट नं ११ फेमस चौक 
पुणे नवी सांगवी पुणे

1727 100117180003011 ुती महेश िडके कुणाल इ टेट ,केशव नगर लँट नं=३१ ,िब ड ग नं-A3,A- वग, 
चचवडगाव , चचवड चचवड गावठाण पुणे

1728 100617180003704 ुती मुकेश िम ल चौक ग स हो टेल से टारार नं २८/५३६ हलाराकांत आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

1729 100117180002945 ुती राजाराम 
जाधव

गावडे पाक बी ई लॅट नं १५ ा गाडन चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

1730 100117180004239 ुती राज  पाटील शरदनगर जय काश नारायण हौ. सोसा िचखली िचखली पुणे

1731 103217180000564 ुती िवजय जाधव सव नं १९/७/३ गणेश कॉलनी योितबा नगर , ५४१/६ पाच पीर रोड 
,पी सी एम सी शाळे मागे काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1732 100617180004746 ुती संतोष तापक र पीनगर १०९२, ी समथ हौ.सोसा , पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

1733 105417180000032 ुती संतोष नायर लंडेवाडी िवकास कॉलनी न२ं, भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1734 100117180003449 ुती साहेबराव गाडे वामी िववेकान द सोसायटी आहेर गाडन जवळ लॅट नं ५ तुळजाई 
लासीक वा हेकरवाडी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1735 100117180004187 ुती सुिशल वारंग केशव नगर सेजल पाक बी/८, चचवड पुणे ३३ केशवनगर पुणे

1736 103417180000030 ृती बाळू गायकवाड आंबेडकरनगर ( अजंठानगर) घर ४९ कंुदन डांई शो म समोर 
चचवड पुणे तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

1737 103217180000787 ृती राकेश िप लई ारका साई, लॅट . वी2 104 िवमल बाग रहाटणी

1738 103117180002721 ृती रोिहदास गावडे - चोिवसावाडी च होली पुणे ४१२१०५ च-होली पुणे

1739 100117180004186 ृती सुयाजी च हाण वा हेकरवाडी रोड , सुधे  नगर जुना जकात नका चचवड ,पुणे-३३ 
वा हेकरवाडी पुणे

1740 100117180003146 ेयल संजय संुदरकर फेज १ िब डग आर १६ केशवनगर ी मोरया गोसावी राज पाक 
चचवड केशवनगर पुणे

1741 100617180004099 ेयश कैलास मंुगसे कृ णानगर , िस ी आनंद पाक बी-२६, चचवड ,पुणे-१९ कृ णानगर 
पुणे

1742 103417180000117 ेयश द ा य 
चौगुले

ओ ड मंुबई पुणे हायवे जवळ ,मोरवाडी , दा हे रटेज िब डग -
४, लॅट नं. १३,  पपरीवाघेरे 9011244593

1743 105317180000067 ेयश दपक राऊत कायालय शेजारी ग ली नं ३ भारत माता नगर शैलेश मंगल दघी दघी 
पुणे

1744 100617180004406 ेयश मधुकर पळसे िबजलीनगर िगरीराज हौ.सोसा. लॅट नं ८,िब डग-सी चचवड ,पुणे 
३३ चचवड गावठाण पुणे

1745 105617180000130 ेयश रा ल धाडगे राजमाता िजजाऊ नगर , से नं.१३, लॉट नं.१२२/४/डी, िचखली 
ािधकरण चचवड पुण-े१९ चचवडेनगर पुणे

1746 100417180000488 ेयश िवनोद 
धनिवज

च पाणी वसाहत शा ी चौक ीराम बालक मं दर रामनगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1747 104317180000132 ेयश िव नाथ 
येरोळे

कुदळवाडी घर नं १७६२ यश ी िनवास िव ल मंदीरा समोर मु 
िचखली िचखली पुणे

1748 103217180000635 ेयश शंकर जाधव रामनगर ४९/८ बलीराज कॉलनी -२ रहाटणी रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

1749 100117180003771 ेयश शरद जाधव एकता कॉलनी गणेश नगर सव नं १८/३ हरब िनवास थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1750 104317180000080 ेयश सिचन जंगम आदश नगर दघी रोड िशगटे िब डग चं मणी हौ सोसायटी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

1751 104417180000007 ेयशा आनंद 
हाडवळे

इं ायणी पाक वरद िनवास गट नं २७२ फुगे िगरणी जवळ कॉलनी नं २ 
मोशी मोशी पुणे

1752 100117180002943 ेयस अजय 
कुलकण

केशव नगर ए /३ २९ कुणाल इ टेट चचवड केशवनगर पुणे

1753 105217180001297 ेयस भात लोळगे लाट नं ८६, इं ायणी नगर ए-१०२ ,सा  दशन भोसरी इं ायणीनगर 
पुणे
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1754 100617180003692
ेयस शांत 
कुलकण

मालध या लॅट ना ५४ बी िब डग रोनक रेिसडे सी चचवड टेशन 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1755 105217180000907 ेयस राजू साखरे ािधकरण संत नगर मोशी मोशी पुणे

1756 100617180004240 ेयस राजेश पाटील िनगडी लॉट न.ं 474, से. 25, सधुनगर पुणे िनगडी गावठाण पुणे

1757 103117180002797 ेयस रामदास 
गुंजाळ

व लभ नगर सुखवानी कॅमपूस वाटरिलली "एफ" ३रा मजला . ल.नं. -
१५ पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

1758 100617180003880 ेयस िव ल काकडे वा हेकर वाडी स.नं. १३१/१/१ लॉट नं. १८/,साई िवहार अपाटमट , 
चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

1759 100117180002957 ेया अतुल 
को हापुरे

राज पाक केशव नगर याल १४ मोरया गोसावी चचवड केशवनगर पुणे

1760 100117180003857
ेया कािशनाथ 

वा हेकर
मराठी शाळे समोर सव नं ८९ वा हेकर वाडी चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

1761 100317180000571 ेया जा लदर 
कांबळे

समथ नगर , साई कुटीर ए/६ सुमन ी मंगलकायालय जवळ नवी 
सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे

1762 100617180004611 ेया तानाजी जाधव मोहन नगर सव नं. १३६,खोडाचा गणपती जवळ चचवड ,पुणे-१९ 
चचवड गावठाण पुणे

1763 101217180000441 ेया दनेश गु ा - महा-संती, लॉट नं ५५,से टर -१८, ी छ पती िशवाजी पाक , 
चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1764 100417180000813 ेया नंदू ल ढे आळंदी रोड , ि मूत  िनवास , भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

1765 106117180000054 ेया नाना िपनगारे टॉप अ य पाक ए -१७ १६ नंबर बस थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1766 100117180004207
ेया पंढरीनाथ 

पैठनकर
हौ सोसा २/११ ए मोरया पाक संिहत को.ऑप चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे

1767 105317180000056 ेया िवजय चौधरी आदश नगर सव नं ७३ संत ाने र कॉलनी दघी दघी पुणे

1768 106217180000136 ेया िशरीष 
कुलकण

C-27 सं यानगरी िवशाल नगर पपळे िनलख

1769 105317180000074 ेया यामनंदन 
साद

दळवी सायकल माट शेजारी आदश नगर दघी दघी पुणे

1770 100617180004075 ेया संजय मयेकर साईनाथनगे ,सा मं दराजवळ स नं ८३/१ , ल नं १८ , िशवकृपा 
कोलनी िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1771 105917180000268 ेया संतोष सावंत
बंगलोर बेकरी या मागे नवर  कॉलनी बी , एच.नं.४/६३/२९६,सव नं. 

९९/२१,के ऑफ संतोष सावंत , िवजय नगर काळेवाडी पुणे १७ 
िवजयनगर पुणे

1772 106217180000189 ेया सुभािवस दास वाकड सी ४०१ रीगालीया सी पुणे वाकड पुणे

1773 106317180000195 ेया हेमंत सोनवणे िब डग बी वग काटे पुरण सोसायटी लॅट नं ११ ए पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

1774 100617180004587 ोक िमिलनकुमार 
शेठ

एल आय िस ेिनग सटर मागे ािधकरण िभरवी कॉलनी लॅट नं 
३१./३२ से टर नं २६ ए डी िस िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1775 101217180000381 ेता अ ण शडगे मोरे व ती िशव कृपा हौ.सोसायटी िचखली 8975755276

1776 103217180000574 ेता गो वद शडोळे योितबा नगर पाचवी चौक पंचनाथ कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1777 104317180000069 ेता चं कांत लोखंडे शेजारी जाधववाडी भैरवनाथ कराणा तेअस िचखली िचखली पुणे

1778 100617180005579 ेता बाळू िव ासे से टर नं २२ बु  नगर पी सी एम सी शाळे मागे िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

1779 100117180003365 ेता महेश पाटील गुजरनगर यशोदा बी. थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
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1780 101217180000323 ेता िवकास 
जगताप

पाईन रोड ,शरद नगरजवळ ी वामी समथ कॉलनी , िचखली पुणे 
१४ िचखली पुणे

1781 105217180001047 ेता शंकर मोहन से.नं १ ,इं ायणीनगर ी.महा मी कृपा , लाट नं ६२/५, भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1782 105317180000124 ेता शरद मोिहते जयभवाणी माग कॉलनी नं ६ ी िनवास चौधरी पाक दघी दघी पुणे

1783 101617180000079 ेता शरद सावंत केशव नगर िशवपावती सव नं १७/१ पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1784 105417180000012 ेता ीकृ ण चटप
दघी रोड ी वामी समथ नगर वग ए लॅट नं ९ भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे

1785 100617180004085 ेता सुिनल देशमुख िबजली नगर सव नं ६०/३ िशव नगरी चचवडे नगर पुणे ३३ 
चचवडेनगर पुणे

1786 100417180000704 ेता सूयकांतराव 
वै

ऑप बँके जवळ गवळी नगर साई संुदर िब डग राजगु  नगर कॉ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1787 100117180004133 संक प अिनल जाधव पोगे या तालमी जवळ लॉट नं ६ मयुरे र अपाटमट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1788 100117180003728 संकेत कसन ल ढे
दगडू पाटील नगर सी /ओ दनकर शडगे द नगर समोर सव नं १० 
गवारे बंगला लाईन थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1789 104417180000023 संकेत दप भारती ािधकरण ि यांका सह सोसायटी से नं ९ वग जी लॉट नं १२ मोशी 
मोशी पुणे

1790 105217180001306 संकेत बाजीराव 
ता हाणे

अनुजा अपाटमे ट गु िवहार कॉलनी ल नं १, भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

1791 105417180000023 संकेत मािणक 
आरगडे

सव नंबर ६८७ नमदा हॉटेल शेजारी सदािशव एम चं  ग हाणे चाळ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1792 100317180000500 संकेत राज  गांधी पवार नगर सव नं.८/२ अ भात कॉलनी ग ली नं-२, जुनी सांगवी ,पुणे 
२७ सांगवी गावठाण पुणे

1793 105317180000065 संकेत िवलास सुपारे साई पाक सैिनक कॉलनी दघी दघी पुणे

1794 100417180000436 संकेत संजय माटे च-होली च-होली ,माते व ती ता .हवेली ,िज.पुणे च-होली पुणे

1795 105517180000013 संकेत स यवान 
लांडगे

मा ती मं दर मागे लांडगे आळी भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

1796 105317180000059 संकेत िसताराम 
हाकरे

आदश नगर िनरंकारी कॉलनी दघी दघी पुणे

1797 100117180002928 संकेत सुदाम चौधरी केशव नगर सोिनगरा टाउनशीप आई -१,३०२ चचवड केशवनगर पुणे

1798 103417180000234 संकेत सुनील गावडे कोयनानगर से नं १९ , लाट नं ९८ चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर 
पुणे

1799 103417180000213 संकेत सुयकांत 
घोलप

गु दावरा ,वा हेकरवाडी,िनअर सरवर हॉटेल, ए-िप सव न.ं १३१-
२,सरवर कॉलनी , चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

1800 106317180000187
सं ाम ाने र 

बाबर
कवडे नगर भीमाशंकर िनवास नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे

1801 100617180004031 सं ाम िशवाजी 
पोवार

पी सी एन टी द ए ,कृ णानगर पोलाईट हो स लॅट नं ५, लॉट नं ३३ए 
/२,से टर नं २०, चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

1802 100617180004108 संचेती काश 
बोरकर

कदम िनवास, अमर दप कॉलनी, योितबा नगर काळेवाडी

1803 100117180004137 संजना िमल द तेलंग वलस समोर पवना नगर इ रेखा लॉट नं ४९५ पु ना गडगीर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1804 105917180000135 संजना िव णू ठाकूर िवजय नगर, शांती कॉलनी'ए', काळेवाडी काळेवाडी पुणे 7276727757

1805 105617180000132 संजना संतोष 
साळवी

केदारनाथ िनवास नेह नगर पपरी 9921748824

1806 100117180004161 संजना सिचन को ी तालेरा नगर लॅट नं १०९ ि मूत  िब डग चचवड चचवड गावठाण 
पुणे
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1807 103217180000976 संजय सुधीर औसरे तपोवन मं दर रोड , िव म िवहार लॅट न.ंए-३,िनअर डॉ .देवधर 
हॉि पटल पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

1808 106317180000170
संिजवनी 

बाळासाहेब जाधव
पपळे गुरव व सेतु सव नं २८/१/१ अभंग कॉलनी पुणे पपळेगुरव पुणे

1809 105417180000024
संजीवनी िव नाथ 

शगटे
लॅट नं ९ ग हाणे व ती राम नगर हौ सोसायटी यश िब डग ए /१२ 

भोसरी ग हाणे व ती पुणे

1810 101217180000327 संजोग रामा 
िशरोडकर

मोरे व ती बाळू सोपान साने मातो ी िब डग झडा चौक िचखली पुणे 
१४ 8087713604

1811 100617180003436 संदली आनंद पाटील ए आहेर नगर वा हेकर वाडी सव नं ७५/७६ शांती ि हला चतामनी 
कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1812 105317180000125 सं दप दादाभाऊ मंुढे म ीद रोड कॉलनी नं १ चौधरी पाक दघी दघी पुणे

1813 100417180000494
सं दप संगा पा 

लोखंडे
कॉलनी नं ८ सव नं १८/१ चौधरी पाक दोघी दघी पुणे

1814 103217180001065 संदीप राज  जाती साई योत पाक कॉलनी ,नखाते व ती लॅट नं.१७, ी हरी अपाटमट 
रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1815 101217180000400
सं या चं कांत 

बनकर
िब डग ए४/१०४ व नगरी हौ.सोसायटी.से टर १७/१९. िचखली 

ािधकरण पुणे-६२ िचखली पुणे

1816 100117180003984
सं या धमाली गम 

नादर
नाढे नगर काळेवाडी लॅट नं १६ सी वग कृ णा गाडन पपरी 

काळेवाडी पुणे

1817 100517180000133 सं यु ा सजीवन 
नांिबयार

बापदेव नगर, एस. आर. नं. ४७, गु कुल हौ. सोसा., कवळे, पुणे कवळे 
पुणे

1818 103217180000732 सं कार तुलसीदास 
वै णव

पपरी रिव करण हौ सोसायटी लोट नं १५८ लॉट नं १२ पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

1819 105217180000772 सं कुती भगवान 
पाईकराव

कवडे िब डग रामनगर रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1820 104017180000052 सं कृती शरद भोळे
कार सायबर कॅफे शेजारी ,यमुनानगर आशंकर , लॉट नं.४६९,से.नं. 

२१,देनेश सुपर माकट समोर िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

1821 105217180001315 सई सुनील जावळे संत नगर , सा  तीथ लाट नं ५३ ,से.नं ४ मोशी ािधकरण मोशी पुणे

1822 101217180000479 स कना सुजा जोसफ 
शमा

मोरे व ती साई सोसा, मागे चाळ , िचखली १४ िचखली पुणे

1823 100117180003162 सिचन पुरषो म 
शमा

घर . बी152, क है या पाक सोसा. माऊली रोड, थेरगांव

1824 105217180000908 सिचन मधुकर 
बातखबर

भोसरी लांडगे नगर पुणे भोसरी गावठाण पुणे

1825 100617180004867
सिचन मि लकाजुन 

संगापुरे
पीनगर घार जाई माता हौ.सोसा. घर नं. १८ जु या ान दप शाळे 

जवळ तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे

1826 104417180000046 सिचन राजकुमार 
हनसनाळे

िशवगणेश नगर धावडे व ती बाबा लांडगे चाळ यमुना आनंद िनवास 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1827 100117180003416 सिचन िशवाजी 
नागरगोजे

गणेश कॉलनी िशवनगरी स नं ६२ िबजलीनगर चचवड वा हेकरवाडी 
पुणे

1828 105217180001128 सिचन संजय सा िसधे र हाय कूल शेजारी , दघी रोड स.नं २१३ , ांती सुया नगर 
भोसरी दघी पुणे

1829 104317180000120 सिचन संतराम 
वाळूजकर

लांडगे व ती पुणे नािशक रोड िशवश  कॉलनी नं १ सव नं १३७/७ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1830 100417180000464 सिचन सुनील 
देशमुख

गंगो ी पाक दघी रोड मातो ी आंगन , बी वग भोसरी दघी पुणे

1831 100417180000591 सतीश सुर  पांडे आदश नगर ममता वीट जवळ संत ाने र कॉलनी दघी दघी पुणे
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1832 100117180003973
स यम वेद काश 

बंशल
गो वद धाम रेिसडे सी रहाटणी स नं ५८/३ साई कॉलोनी नं ३ नेअर 

पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1833 100617180003848 स यम संतोष 
बलदवा

सधू नगर लॉट नं २६६ ,से.नं. २७, िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण 
पुणे

1834 105217180001319 सना द तगीर पठान , लाट नं १५ , ल.नं जी/०१ ि यंका सोसा.,सेक नं ०९ पुणे मोशी पुणे

1835 101217180000659 सपना राज  
वाळंुजकर

मोरेव ती , नवचैत य सोसा. िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

1836 103217180000621 सपना िवनोद गौड डीले स चौक मागे शा ीनगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1837 100117180003218 समरीन मेहबूब शेख आनंदनगर चचवड टेशन मरीआई मं दरासमोर चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

1838 100617180004673 समथ अशोक 
मारकड

पीनगर माऊली िनवास ,नविनमाण हौ.सोसा. तळवडे पीनगर 
४१२११४ पीनगर- तळवडे पुणे

1839 100117180003055 समाधान दपक 
कंुभार

द नगर िबला हॉि पटल जवळ सुरेश बारणे चाळ थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1840 105217180001112
सिम ा गोर नाथ 

बु े
देवकर व ती ,गणराज कॉलनी १ च पाणी वसाहत भोसरी च पाणी 

वसाहत पुणे

1841 100317180000615 सिम ा संजय साळंुके संगम नगर ए ८ िस ी िवनायक कॉ सव नं ४/१४/२ जुनी सांगवी 
सांगवी गावठाण पुणे

1842 103317180004900
समी ा दशरथ 

कांबळे
तुळजाई व ती भ  देसाई हाईटस बी ७ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

1843 100117180003398 समी ा शैलेश 
महाजन

वाकड रोड डांगे चौक गणेशनगर यशोदा कॉलनी थेरगाव गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे

1844 100217180000188
समीर अ दुलमुनाफ 

बुवाजी
उ म नगर , बी १-१०१ व नगरी , पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

1845 106217180000205
समीर मोहो मद 

कलाम खान
शेख वि त सव नं२३९/२ वाकड वाकड पुणे

1846 103117180002620 समीर राज  जावळे संत तुकाराम नगर , एच-६/६६ , पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

1847 100117180004148 समीर राजेश तरस
स नं २८२ तानाजी नगर हेमांगी पाट लॅट नं ८ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे

1848 103217180000598 समृ ी उ ीकृ णन 
नाईर

थेटर नेअर शा ी पाक िप ड लू डी २१/२ पपरी कॉलनी नेअर अशोक 
पपरी अशोक िथएटर पुणे

1849 100617180004554 समृ ी नागेश मोदी दुगामाता मंदीर जवळ लॉट नं ६०,साई नाथ नगर िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

1850 104417180000050 समृ ी रोिहदास 
पानसरे

गवळे व ती िशवा ेरना ओ ४/४ राम नगर हौ सोसायटी भोसरी ग हाणे 
व ती 9158190707

1851 103417180000203
समृ ी शैलेश 

शानभाग
िशवाजी नगर , ए.५०२,पोलाईट हे मटेज , िचखली १९ िचखली पुणे

1852 100217180000164 समृ ी संजय भा ड मासुळकर कॉलनी अजमेरा ३२/२ वा तू उ ोग पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1853 100117180003364 समृ ी सुिनल 
पाटील

अि नी हॉि पटल समोर िबजलीनगर पाथ ०१ लॅट नं ०४ चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1854 100517180000136 समृ ी हेमंत सकटे शदे पे ोल पंपाजवळ, इं भा सोसा., िवकासनगर, कवळे, पुणे कवळे 
पुणे

1855 105217180001073 समृ दी गणेश पाटील लाट नं २२ , ािधकरण िशव ुि  से नं १०, भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

1856 100317180000520 समृ दी देव  पाटील शंकरही पथ स.न. ७४/२, बी-२०४,िमरॅकल लािसक ,िशवाजी पाक 
रोड .२ नवी सांगवी पुणे ६१ नवी सांगवी पुणे
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1857 106217180000240 सवश अिनल पालव जगताप डेअरी 'पंचवटी बंगला ,समथ कॉलनी, िवशाल नगर पुणे २७ 
पपळे िनलख पुणे

1858 104017180000053 सलोनी संजय 
च हाण

यमुना नगर िब.नं. ११/७,ि कम न.ं ६,से. नं. २१, िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर पुणे

1859 100117180004135
सलोनी संजयकुमार 

काळे
सलोनी लेडीज टेलर एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1860 106117180000067 सलोनी सोमनाथ 
पतंगे

डांगे चौक ेतादशन , ल नं ६ ,र दीप कॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1861 105917180000117 सांची तेजपाल 
कांबळे

ीनगर भात कुल कॉलनी स.नं.६३/२/१ रहाटणी पपरी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

1862 106217180000163 साइ ता मोिहत राजे ा द कॉलनी यू डी पी रोड उ हास नगर लाट नं ५ णा िवला 
ा द कॉलनी पपळे िनलख पपळे िनलख पुणे

1863 105317180000173
साईनाथ द ा य 

ननवरे
कॉ नं ९ साई िनवास चौधरी पाक संभाजी नगर दघी दघी पुणे

1864 100117180003073 साईनाथ रामदास 
भालेराव

जयागणेश कॉलनी चचवड गाव सी /ओ रामदास भालेराव सव नं २४/४ 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

1865 100117180003096 साई साद बालाजी 
कागणे

वाकड सद गु  कॉलनी नं २ वाकड रोड पुणे वाकड पुणे

1866 100117180004128
साईराज 

म छ नाथ जाधव
केशव नगर शनी मं दर जवळ जे /२० काकडे टाऊनिशप चचवड 

चचवड गावठाण पुणे

1867 105217180001067 साईराज रोिहदास 
खताळ

िशवाजी वाडी ,ता हवेली मु.पो.मोशी पुणे मोशी पुणे

1868 103417180000223 सा ी आबाजी 
कोळगे

िशवतेज नगर लाट नं ४२६ ,से नं १८ , िचखली ािधकरण िचखली पुणे

1869 101217180000322 सा ी उदय वावरे मोरेव ती गु कृपा सोसायटी साने चौक िनअर साई बाबा मं दर िचखली 
िचखली पुणे

1870 104317180000124 सा ी जयकुमार 
घनाते

लॅट नं १२ से टर नं १६ िपचीयांता िचखली ािधकरण िशव साई 
कॉ या स लॉट नं ४१ चचवड िचखली पुणे

1871 101217180000474 सा ी जय काश 
िम ा

साने चौक , िस ी िवनायक हओऊ.सो, िचखली िचखली पुणे

1872 100317180000556 सा ी जा लदर 
जगदाळे

- तलाठी ऑ फस जवळ , जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

1873 101217180000427 सा ी ाने र 
गायकवाड

मोरे व ती िव ल ि मणी हौ.सो. ,अंगणवाडी रोड िचखली पुणे -१४ 
िचखली पुणे

1874 100117180003444 सा ी द ा य मरळ नंदनवन सोसायटी भ डवे नगर स.नं १२१ वा हेकरवाडी चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1875 100117180002879 सा ी द ा य शेटे पेपर िमल शेजारी येळवडे चाळ द नगर थेरगाव   गावठाण- 
9975548816

1876 100117180003954
सा ी दादासाहेब 

मोकाशी
द ा नगर थेरगाव  नं ३०५ सातारकर चाळ चचवड थेरगाव गावठाण-

 प जी पेपर मील पुणे

1877 100117180004125 सा ी दपक घाडगे शाळेजवळ केशव नगर गुलमोहर केशव नगर चचवड केशवनगर पुणे

1878 103217180000572 सा ी दपक सोनजे तपोवन मं दरा जवळ कुल वािमनी िनवास पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1879 100117180003152 सा ी दलीप पाटील िशवनगरी िबजलीनगर सव नं ५८/२ लॉट नं १५ ए चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

1880 100117180004234
सा ी देवराम 

शेनकर
ी रि  - िसि  को ऑप हौ. सो. ली िचखली म यवत  सुिवधा क  , 

इमारत  ७ , म  ३० , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

1881 104317180000062 सा ी देवीदास इंगळे से नं १६ ,राजर िशवाजी नगर बंगलो नं १, ,सािहल पुराम , लाट नं 
११४ िचखली िचखली पुणे

1882 103417180000124 सा ी शांत 
अमृतकर

गणेश मं दर समोर लॉट न-ं२२८/३, अशोक िथएटर जवळ पपरी 
अशोक िथएटर पुणे
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1883 100417180000910 सा ी बसवराज 
कलशे ी

- सीताराम ल ढे चाळ ,माळी आळी ,महा मा फुले रोड , भोसरी पुणे 
३९ भोसरी गावठाण पुणे

1884 100117180003119 सा ी बाळासाहेब 
शदे

मं दरा या पाठीमागे थेरगाव एकता कॉलनीधनगर बाबा पपरी थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1885 100417180000462
सा ी भाऊसाहेब 

पठारे
स यनारायण सोसायटी िस े र हाय कुल जवळ दघी रोड स.नं 

२१८/३/१ भोसरी दघी पुणे

1886 100617180003626 सा ी भारत बनसोडे अजंठा नगर थरमॅकस चौक समता हौ सोसायटी  नं ६०८ आकुड  
आकुड  गावठाण पुणे

1887 105917180000110 सा ी भारत ससाणे वैभव कॉलनी ,िवजय नगर जोगे री हॉि पटल समोर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

1888 101217180000493 सा ी मकरंद 
कुलकण

साने चौक िचखली रोड बी ३ जी एम िस राज पॅलेस चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1889 106617180000030 सा ी मनोज सोहणे मराठी शाळे समोर िव णू कांडे चाळ कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1890 103417180000048 सा ी महेश करांडे भात को ओप हौ सग सोसायटी लॅट नं B4 शा नगर चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

1891 101217180000363 सा ी महेश काकडे िस ी होम बेस जवळ , जगतगु  हौ.सोसायटीत.गट नं. 
४६६, लॉटनं.७/८ तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे

1892 105917180000189 सा ी मा ती खोत d वग लॉट नं ७ िस ाथ कॉ पले स तापक र नगर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

1893 100117180003128 सा ी र व  शदे केशव नगर ए /८ लॅट नं ६ कुणाल इ टेट चचवड केशवनगर पुणे

1894 100617180003860 सा ी राज  कांबळी भेळ चौक ािधकरण से टर नं २७, लॅट २०२, लॉट नं ३२७, िनगडी 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

1895 103317180004890 सा ी राज  घुगरे से नं-२४ ब ाधीकरण १२ ,थरमॅ स हौ सग सोसायटी िनगडी पुणे ४४ 
आकुड  गावठाण पुणे

1896 105517180000026 सा ी राम शेळके लांडेवाडी सव नं ६८१ गीता वसाहत भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1897 103417180000218 सा ी ल मण इंगवले कृ णानगर , पूनम रेिसडे सी , ल.नं. -४,से टर नं-२, लॉट नं १३४/सी 
, चचवड ,पुणे-१९ कृ णानगर पुणे

1898 100117180003402 सा ी िवजय वडेकर संभाजीनगर अशोक हौ. सोसा. काळेवाडी संभाजीनगर पुणे

1899 106217180000213
सा ी िवजयकुमार 

केदार
क पेट व ती , रो.हौ. २४, िनसग सृ ी , वाकड पुणे ४११०५७ वाकड 

पुणे

1900 105217180000937 सा ी िव ल आ हाट च पाणी रोड राधाकृ ण नगर कॉलनी नं २, भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

1901 104317180000100 सा ी िवलास 
रणनवरे

राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण िवनायक पाक से नं १६ आर एच 
७३/९/२ पुणे िचखली पुणे

1902 100317180000629 सा ी संजय कथारे जयमाला नगर ओ ड सांगवी लाईन नं ४ संजय कथारे लॅट नं २ शुभम 
मकरोती िनवास पुणे सांगवी गावठाण पुणे

1903 106517180000034
सा ी संजय 

नबाळकर
जयमाला नगर रोड ल मी नगर, वाळके चाळ जुनी सांगवी ,पुणे २७ 

सांगवी गावठाण पुणे

1904 100117180004165 सा ी संजय शेलार ेरणा शाळेजवळ ल मण नगर कृ णा कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1905 106117180000045 सा ी संतोष जाधव ांतीनगर वाकडरोड ममता सुपर माकट थेरगांव

1906 100117180004021 सा ी संदीप 
अिहरराव

गु ारा चौक १३२/५ साई हौ सोसायटी लॉट नं सी ३४ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1907 103217180000871 सा ी समाधान 
कोरडे

पपरी बु  नगर बी नं १५ पुणे पपरीवाघेरे पुणे

1908 105217180001000 सा ी सुधीर वाडे गजानन महाराज मं दर जवळ स.नं ७८, ल नं २३ ,गजानन महाराज 
नगर दघी दघी पुणे
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1909 100317180000612 सा ी सुिनल आिहरे ए /१५ सव नं ४६/१/२ िव ा नगर ग ली नं १ सी/ऑ ी जी डी बागुल 
पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

1910 100617180003906 सा ी सुिनल कुदळे कुदळे वाद इं दरा गांधी चौक आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1911 100117180003607 सा ी सुभाष ग हाणे आकाश गंगा सोसा. जवळ , १६, ह कन सोसा. काशीराम वर पे पथ, 
पपळे िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे

1912 100617180003563 सा ी सुभाष पवार सहयोग हौ सोसायटी िमलकत नं ०१८२ गेट नं २१९ बी सहयोग नगर 
तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

1913 106217180000146 सा ी सुरेश कोळेकर ओम साई, पपळे िनलख,िवनायक नगर, पुणे २७ पपळे िनलख पुणे

1914 105317180000127 सागर गो वद गगजे दघी या प मा ीत माग च होली रोड पुणे दघी पुणे

1915 100617180004245 सागर जनादन कुडू कृ णा नगर सिचन बी ५ /१०३ िनसग हौ सो चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

1916 101217180000385 सागर दादासाहेब 
देडे

ता हाणे व ती संत कृपा हौ.सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1917 100317180000596 सागर सुभाष नविगरे ढोरे नगर पारस ढोरे चाळ जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

1918 100617180003618 सािनका सुशील 
इनामदार

रे टन कॉलनी हॉ या समोर से टर नं २७ अ लॉट नं २५३ ािधकरण  
 िनगडी गावठाण 7767960772

1919 100317180000558 सािनया चॉद नदाफ एस.बी.आय ,बँक जवळ ,समथ नगर , बी-१८,साई कुटीर , नवी 
सांगवी,पुणे ४११०६१ नवी सांगवी पुणे

1920 105417180000019 सािनया म तान 
कडमुडे

एम सी ई बी ऑ फस जवळ ए ५५ आंबेकर नगर थरमॅ स चौक चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1921 104917180000050
सािनया मोह मद 

आ म खान
िबजलीनगर रोड , बी- १७/११६, तोन कॉलनी चचवड,पुणे ३३ 

चचवड गावठाण पुणे

1922 101217180000433 सािनया रईस खान साने चौक ,मोरे व ती गु  कृपा हौ.सो. ,िनअर बालाजी माकट , िचखली 
पुणे १४ िचखली पुणे

1923 105917180000103 सा ा राजी सॅ युयल नं ३ सी साईड जोितष नगर िम पा स नं ७७/१/२/४ आझाद कॉलनी 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1924 100617180003526 सायली अिवनाश 
िबजुटकर

ािधकरण ५०/३ सधूनगर यल आय जी कॉलनी िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

1925 100117180003918 सायली चं कांत दुरंदे घर .11, बी. िब ड ग, काकडेनगर चचवड

1926 100117180003927 सायली दपक सरवदे सर वती शाळे समोर सव नं १८/१ ी कृ ण नगर आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

1927 100617180004475 सायली नामदेव 
बिहर

अजंठानगर यशदा हौ.सोसायटी ए/५,घर नं. -२१५, चचवड ,पुणे-१९ 
चचवड गावठाण पुणे

1928 100617180003414 सायली दप जाधव गणपती चौक ािधकरण लॉट नं ३४३ से टर नं २८ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

1929 103417180000063 सायली फु ल 
कुलकण

मॉरीस हौ सग सोसायटी , लँट नं-२४/९ संभाजी नगर , चचवड 
संभाजीनगर पुणे

1930 100117180002916 सायली योग  
झगेकर

राज पाक फेज १,केशव नगर यु ५,मोया गोसावी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

1931 100417180000594 सायली िवनायक 
पाटील

सा.फुले शाळा रा. लांडगे चाळ, ग हाणे व ती भोसरी

1932 105317180000075 सायली सूयकांत 
िलगाडे

सहकारी कॉलनी नं २ भारतमाता नगर दघी दघी पुणे

1933 100317180000609 सायली सोमनाथ 
कोरे

उषा कॉलनी समोर िशव गाडन जवळ लॉट नं ७ िशरीष हौ सग 
सोसायटी जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
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1934 100417180000552 सा रका काश शदे च पाणी वसाहत रोड दुगामाता कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1935 100617180004277
साथक लालबहादूर 

भार दाज
ािधकरण ५/५ वी रेिसडे सी भूल चौक िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

1936 100617180004326 साथक िवजय उंडाळे ािधकरण गाय ी इलेि क ,से .२६, लॉट नं ५१६/५१७, िनगडी 
४११०४४ िनगडी गावठाण पुणे

1937 101217180000342
साथक सिचन 

कुलकण
मोरे व ती गट.नं.१३३१,गु कुल कॉलनी एस.एस. ही.हाईटस शेजारी, 

िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

1938 106617180000034 साथक  िव ल पवार लॅट इ २ पपळे सदन कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1939 100217180000166 सािहल िजत  मंुडके इटन कंपनी जवळ ६०२ एच वग म ह ा रॉयल पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1940 106317180000129 सािहल रमेश ढोले फेज २ के १ /७०३,काटे पुरम पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

1941 100617180003445 सािहल सुिनल मोरे यमुना नगर णाल लोअस बी ७ फेज आय िनगडी यमुनानगर पुणे

1942 103217180000551 िसजू - साजी सहकार कॉलनी ल मी तारा अपाट लॅट नं ७ काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1943 100317180000653 िसदेशवरी 
वासुदेवण राव

सगम नगर सव नं ४/१/५९ लॅट नं ८ २ रा मजला परकुटी अपाटमट 
जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

1944 100617180003385 िस ी गणेश आठाव
िचखली रोड आर टी झो ओ ऑ फस मागे पूणा नगर क/ओ गणेश आठव 
तुलसी संकुल लॉट नं १५ लॅर नं १३०२ चचवड चचवड गावठाण 

पुणे

1945 100117180003600
िस ांत शैल  

होनराव
प,ुनं.गाडगीळ वेलस समोर ,िस हर गाडन , "अ य बंगला " सव नं. 

१, लॉट नं ५, चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

1946 100117180004176 िस ांत सुहास 
देशपांडे

साईसाठे पाक सी वग - 202 केशवनगर चचवड

1947 103217180000845 िस ाथ तानाजी 
वांकुजकर

भैरवनाथ मं दरा मागे , वाघेरे कॉलनी नं १ समोर पपरी गावठाण 
पपरीवाघेरे पुणे

1948 103217180001067 िस ाथ िवण शेळके नखाते व ती स.नं. ३८/३/१ गारमळा कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1949 104017180000065 िस ाथ राजेश 
जाधव

यमुना नगर १५/४,से.नं. २१,ि कम.नं. १२,कावेरी िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर पुणे

1950 104417180000031 िस ाथ संजय 
िशतीळे

आळंदी रोड सव नं २०७/३ ेयश रेिसडे सी िव ल दशन भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

1951 106617180000050 िस ी दपक 
महाडीक

जवळ केश नगर ४ साई िवनायक रेिसडे सी समोर साई नसरी 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

1952 104917180000034 िस ी दलीप हडप हौ सोसायटी आकुड  टेशन सव नं १२७ /२६ लॅट १०१ ेता येना ेस 
व  नगरी वा ेकर वाडी वा हेकरवाडी पुणे

1953 100117180003665
िस ी बाळकृ ण 

वेदपाठक
तालेरानगर २६३/९ जाणीव िनवास चचवड वडगाव चचवड गावठाण 

पुणे

1954 100617180003771 िस ी भरत देशमुख यमुना नगर णाल लॅटर स फेज १ से टर नं २१ लॉट नं १९ +२१ अ 
१२ िनगडी यमुनानगर पुणे

1955 100117180003219 िस ी राज  धावडे तालेरानगर तालेरा हॉि पटल समोर चचवडगाव चचवड गावठाण पुणे

1956 103217180000722 िस ी राज  भडेकर बळीराज मंगल कायालय जवळ सव नं ४५/१ बळीराज कॉलनी  १ 
नखाते व ती रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1957 100617180003576 िस ी शरद मांढरे ेयस राणा मोहन नगर सव नं १२६/२ लोत नं २८ २०४ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1958 104417180000227
िस ी शामसंुदर 

गावडे
संभाजी नगर आळंदी रोड सव नं २०९/१ िसशीला िनवास पा या या 

टाक जवळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
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1959 100617180003859 िस ी संतोष पोटघन पी.सी .पी.शेजारी यू -३,धृवदशन ,सोसा. से टर नं २६, िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

1960 100117180003859 िस ी संतोष बाफना लॉट नं ५ शांतीबन िब डग ए ५ चचवड चचवड गावठाण पुणे

1961 100117180004154 िस ी संभाजी 
कोकाटे

गणेश पेठ ी भैरवनाथ अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे

1962 100617180003565 िस ी सुिनल मोरे यमुना नगर से टर नं २१ क म नं ९ चाळ नं २१ म नं ५ िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

1963 106617180000042 िस ेश दलीप 
पाटील

रा ता मांक २ पपळे घर मांक २२९ समपणनेनाजी नगर गुरव पुणे 
पपळेगुरव पुणे

1964 100417180000532
िस ेश भगवान 

पगळे
सवंतामाळी िनवास िवल पाक संत तुकाराम नगर आळंनदी रोड भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

1965 101217180000384 िस ेश ीकांत 
धाईजे

जरे आयकॉन लॅट नं.३०३ साने चौक ,नायर कॉलनी िचखली िचखली 
पुणे

1966 105917180000467 िस े र संजय कदम राज वाडे नगर सव नं १२१/१/२ ज हद कॉलनी माने शाळे जवळ 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

1967 101217180000526 िस े र सुदाम 
भगत

मोरेव ती ी द  हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

1968 103217180000683 िसमरन खेराज 
ठाकूरानी

पपरी एच .बी .४०/४ गैलाड चौक पुणे पपरीवाघेरे पुणे

1969 100117180003725 िसमरन हरगो वद 
नयानी

लक रोड चचवड लॅट नं ७ देवी लक २ पुणे चचवड गावठाण पुणे

1970 103217180000695 िसमा गंगाराम 
दुधभाते

लक रोड भाट नगर आई माता मं दर मागे िब डग नं ५ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

1971 104417180000068 िस पी अंबुजकुमार 
रॉय

खंडोबा माळ रामदस फुगे चाळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1972 100217180000185 िस न परवेज 
मुलाणी

अजमेरा वी ए ३/२ लॅट नं ००४ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1973 105317180000064 सुजय सुरेश गवस भारतीय इंि लश कुल समोर िशव साई नगर दघी दघी पुणे

1974 101217180000495 सुजाता गोरोबा 
मारकड

से टर नं १८, संभाजीनगर िशवाजी पाक लॉट नं २८१ चचवड ,पुणे-
१९ संभाजीनगर पुणे

1975 100417180000608 सुजाता काश 
थोरबोले

तु.लांडगे चाळ, िवकास कॉलनी, लांडेवाडी भोसरी

1976 100317180000658 सुजाता सितश गंगाड जुनी सांगवी १६५ आनंद नगर व मग टँक जवळ पुणे सांगवी गावठाण 
पुणे

1977 101217180000458 सुजान मु तफा शेख अजंठा नगर, टी.सी. आय. समोर म नं. ९ िब डग नं. १, चचवड 
,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

1978 104417180000017 सुिजत अिनल माळी आशा माबल या पाठीमागे सदगु  नगर िनशांत िनवास सव नं १२४ 
मंगलमूत  सोसायटी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1979 101217180000498 सुिजत शंकर एरंडोले मोरेव ती गट न.ं १४१८ नामदेव हौ.सोसा. , िचखली पुणे १४ िचखली 
पुणे

1980 103217180000684 सुदशन अिभमान 
अंधारे

युतीबा नगर काळेवाडी ७७/२ /१९ ाने र कॉलनी योितबा नगर 
पुणे काळेवाडी पुणे

1981 105217180000998 सुदशन दयानंद मोरे गंधवनगरी ,ताप कर नगर जी-१/८, मोशी मोशी पुणे

1982 100617180003978 सुदशन िवजय 
काळभोर

- भैरवनाथ मं दर समोर आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

1983 103217180000991
सु द णू अजय 

कुलकण

िशव साई र ता ,िनअर लोटस हॉि पटल , ए-१०, ारका साई पर दसे 
,सव नं. १७७/१+२, पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे

1984 100317180000700 सुधीर घन याम व हॉि पटल लेन नं ४ ओ ड सांगवी ि यदशनी नगर नेअर सेवा पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

1985 100417180000674 सुि या मािणक 
कांबळे

चाळ भगत व ती गणेश मंदीरा जवळ भाकर यादव भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे
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1986 100617180004372 सुि या शेखर भंडारी िस ी िवनायक मं दर जवळ , साई बाबा नगर , चचवड ,पुणे-१९ 
चचवड गावठाण पुणे

1987 100617180005560 सुि या सोमनाथ 
डांगे

पीनगर अ ज यतारा हौ सो राम मं दरा शेजारी तळवडे पीनगर- 
तळवडे पुणे

1988 100417180000463 सुभाष सुरेशकुमार 
भाटी

ीरामनगर च पाणी रोड स.नं.१९७/१ बी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1989 103217180000678 सुिमत आ पा टकुरे गजानन नगर ि यंका िनवास रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

1990 104317180000102 सुिमत क याण 
पाटील

आळंदी रोड गवळी चाळ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

1991 105917180000166 सुिमत दलीप पवार ितरंगा कॉलनी नढे नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे

1992 106317180000128 सुिमत साहेबराव 
महाजन

ी नगर ग ली नं १,१० इलाईट समोर काटेपूरम चौक लोट नं १०२ 
,मातो ी िनवास पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

1993 100617180004323 सुिमत सुर  शदे काटे पुरम चौक , जवळ डी-१०५,मयुरी नगरी , पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

1994 100617180003613
सुमीत शांताराम 

दामगुडे
चतामणी चौक वा हेकर वाडी मातो ी , लॉट न.ं ७१ से टर नं 

३०/३२ चचवड वा हेकरवाडी पुणे

1995 100117180003271
सुमेध दशरथ 

गायकवाड
सव नं १०/५ दगडू पाटील नगर विहणीसाहेब कॉलनी थेरगाव चचवड 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

1996 100617180003828 सुमेध समीर जोशी णाल बहार , लॅट नं १५,लोटस िब डग ,शमा कंपाऊंड , िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

1997 101217180000277
सुमेधा आ पासाहेब 

टेकाळे
अ िवनायक चौक मोरेव ती, माउली हौ सोसा ,राजगडपाक-४, िचखली 

१९ िचखली पुणे

1998 101217180000503 सुमेधा बालाजी 
उ रवार

गट .1303 तुजा हाई स सानेव ती िचखली

1999 101217180000445 सुयश रमेश कारंडे
अंजनी गाथा शेजारी ,पाटीलनगर , यशराज िनवास ,धमराजनगर 

कॉलनी . ०३,गट नं-१५८८, िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे

2000 101217180000450 सुयश संजय गाडे मोरे व ती , द  कृपा िनवास ,भावे री सो. िचखली १४ िचखली पुणे

2001 106317180000125 सुयश संजय यादव सृ ी िनवास स नं ५४/१/१६ िवनायक नगर पपळे गुरव 9822540506

2002 105417180000056
सुयश हनुमंत 

पोखरकर
ीराम कॉलनी आळंदी रोड , बी-७,पा रजात , भोसरी पुणे ३९ भोसरी 

गावठाण पुणे

2003 103217180000615 सुयोग सुधीर फडतरे ई िब डग लॅट नं ५ वैभव नगर रॉयल इंि लश कुल जवळ पपरी 
गावठाण पपरीवाघेरे पुणे

2004 100117180003777 सुरि त िशवाजी 
भालके र

केशव नगर मोरया राजपाक लॅट नं ए ६ चचवड केशवनगर पुणे

2005 100117180003707 सुरज अिनल झडे केशव नगर िब डग नं ए १ लॅट नं ४ दशन नगर चचवड केशवनगर 
पुणे

2006 100617180003856 सुरज घन याम सोनी सुदशन नगर नारायण मोरे काळभोर चाळ आकुड  पुणे ३५ आकुड  
गावठाण पुणे

2007 100417180000450 सुरज दलीप दवटे गु कृपा िब डग नं अ१७/१० लांडेवाडी रामनगर हौ. सोसायटी भोसरी 
लांडेवाडी पुणे

2008 104417180000053 सुरज राज  मामडगे सहयोग नगर जाधव वाडी भुजबळ कॉ कत  मेिडकल जवळ िचखली 
िचखली पुणे

2009 103217180000793
सुरज वामनराव 

इंगवले
काळेवाडी सहकार कॉलनी २ जोितबा नगर पुणे काळेवाडी पुणे

2010 105917180000184 सुरज िवकास कंुभार नढे नगर व पूत  िनवास,साईनाथ कॉलनी, काळेवाडी पपरी पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे
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2011 103217180000738 सुरज शेषराव 
काळवाघे

अबाव कंचन ि लिनक नढे नगर यस आर नं ११३ लॉट नं ३ कंचन 
िब डग पुणे काळेवाडी पुणे

2012 101217180000328 सुरज सुधाकर घेवंदे मोरे व ती महादेव मंदीर भावे री हौ.सोसायटीन.ं २ िचखली १९ 
िचखली पुणे

2013 100617180004391 सुरभी िवण मोरे
इ कॉन मं दर जवळ , ी कृ ण आयकॉन को.ऑफ. हौ. सोसा. ल.नं. ए-

११, लॉट नं ९/१२, रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

2014 104317180000053 सुवणा अशोक 
सोनवणे

भुजबळ होटेल शेजारी ,जाधव वाडी कत  मेिडकल समोर िचखली 
िचखली पुणे

2015 103417180000093 सुशांक राजेश 
डेहनकर

ए/21-1, HDFC COLONY, चचवड

2016 105317180000179 सु ी संजय बाबर नं ४ आळंदी रोड सव नं २०/२ िवजय नगर कॉलनी दघी दघी पुणे

2017 105617180000177 सुि मता चं ा भुल डॉ बेक कंपनी ,दुबे िब डग कामगार नगर , पपरी पुणे -१८ 
पपरीवाघेरे पुणे

2018 100117180003601 सुसा ा संतोष 
साइमन क डे ी

केशव नगर , साई गणेश पाक , लॅट नं.१, वग बी-१, चचवडगाव ,पुणे 
३३ केशवनगर पुणे

2019 101217180000423 सुि मता नारायण 
पाटील

तुळजा भवानी मं दरा जवळ ि वेणी नगर गु द  हौ सोसायटी तळवडे 
ि वेणीनगर पुणे

2020 100117180003237 सुहाना नजीर कुरणे साईराज कॉलनी दगडोबा चौक ज त , स नं ३७ चचवडे नगर चचवड 
चचवडेनगर पुणे

2021 100217180000177
सुहास िव ासागर 

देशपांडे
लॉट नं ३१ मासुळकर कॉलनी सुखवानी रेिसडे सी बी लॅट नं २ पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे

2022 100417180000513 सूरज जा लदर 
गायकवाड

सैिनक कॉलनी साई पाक दघी दघी पुणे

2023 100317180000488 सूरज सुरेश नायर 508/3, जयमालानगर, ग.नं. 2, जुनी सांगवी

2024 105217180001088 सृि  अशोक माटोडे से.नं ०१ , लाट नं ८३,इं ायणी नगर सी/६ ,चैत य पाक भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

2025 103117180002811 सृ ी संजय झगडे संत तुकाराम नगर २१०/१५१५, पपरी पुणे -१८ संत तुकाराम नगर 
पुणे

2026 100617180004052 सृ ी संतोष जोशी ािधकरण ४६/६,से-२८,गंगानगर िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

2027 100417180000468 सृ ी सदािशव प रट ीरामनगर च पाणी रोड स.नं १९७ भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

2028 103417180000070 सृ ी साहेबराव से आर यच १४९ सारथी िब डग लॅट नं शा नगर चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

2029 100117180003975 सृ ी सुरेश कड ले चचवड िब ३ लॅट नं ४ दशन नगरी पुणे चचवड गावठाण पुणे

2030 103117180002672 सेजल महादेव 
िभवारकर

धोबीघाट जवळ ,द नगर ऐ साईड बतेरी कंपनी समोर चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2031 100117180003453 सेजल ल मण थोरात रजनीगंधा हौ.सोसायटी बी-१/१४ ि तीज, ७४१६ वा हेकरवाडी 
चचवड वा हेकरवाडी पुणे

2032 103417180000111 सेि वन ि टफन 
बंगेरा

आर एच -१५३ , लोट न-ंफ १ ,शा  नगर ी सी फेज 
(आय)को.ओप.हौ., चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2033 100617180003676 सो वल संजय गुळवे गु देव नगर वैशाली चामबेस आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

2034 101217180000468 सोनल जा लदर 
सरवदे

मोरे व ती ी द  हौ. सोसा , िचखली १४ िचखली पुणे

2035 104017180000040 सोनल िनतीन 
गादेवार

अमृता शाळा जवळ ,से नं २९ ,यमुनानगर पलट नं ७ , अिभमान पाक 
सोसा िनगडी यमुनानगर पुणे

2036 100117180003142 सोनल सुधीर जठार
मंगलनगर वाकड रोड स नं १७/४ सुधीर मृती िनवास सुवण दीप 

कॉलनी थेरगाव पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

2037 100117180003982 सोनाली कृ णा 
सुरपाटणे

ी नगर रहाटणी सव नं ५९/२अ /१/४ िशवतीथ नगर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे
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2038 105217180000862
सोनाली िभमराव 

महा लगे
स गु  सोसायटी समता शाळे सामोर लांडगे िब डग स गु  नगर 
संतोष भाऊ लांडगे फ डेशन भोसरी पुणे 39 भोसरी गावठाण पुणे

2039 106117180000047 सोनाली महादू गोरे वाकड रोड, सुदशन कॉलनी . ४, वाकड पुणे ५७ वाकड पुणे

2040 105217180001264 सोनाली हमाजी 
डांगे

ल नं ८ ,भि  पाक से नं ७ , लाट नं ८०/२२ , इं ायणी नगर भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

2041 100617180005574 सोनाली रघुनाथ 
मोरे

पीनगर इं ायणी हौ सोसायटी तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

2042 100117180004017 सोनाली ल मण 
हैसमाळी

थेरगाव कैलास नगर पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

2043 103217180000679 सोनाली 
संतोषकुमार बेहेरा

नखाते व ती रहाटणी सव नं ४२/२/२/१ बळीराज कॉलनी पपरी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

2044 105417180000034 सोिनया नर  
राजपूत

लॅट नं५/२४ पुणे नािशक रोड िशतल बाग कॉलनी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

2045 103417180000049 सोिनया िनतीन 
सावंत

संत ाने र नगर , इ/३/६८७ ,िनसग सोसायटी , हाडा मारवाडी 
पपरी पुणे १८ पपरीवाघेरे पुणे

2046 103217180001030 सोिनया रमेश चुघ िनअर वैभव नगर सुखवानी कॅिपटल ,ए -४, पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

2047 105917180000171 सोिनया रमेश शाह िवजयनगर, िवमल िनवास, ांती चौक, काळेवाडी, पपरी, पुणे १७. 
िवजयनगर पुणे

2048 100117180003395 सोनी राज  पांचाळ
नेवाळेव ती , १८४९,बागडे व ती ,आकुड िचखलीरोड, करण सुपर 

माकटजवळ , िचखली १९ िचखली पुणे

2049 100117180003668 सोमनाथ मोहन 
भोसले

दळवी झोपडप ी मोगा ोि हजन टाअस चचवड दळवीनगर पुणे

2050 105917180000134 सोमशेखर राजू 
िम ी

योितबा नगर ४२५/क डीबा कदम चाळ काळेवाडी काळेवाडी पुणे

2051 100117180003460 सोमेश रमेश फगडे स.नं ९८ ए-२०२ एिलट हो स ताथवडे ताथवडे- पुनावळे पुणे

2052 100617180004058 सोहनकुमार पंकज 
पाटील

िववेक नगर लॅट ५,जय ी इं लावे धन ी शेजारी आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

2053 100117180003192 सोहम िवकास 
फडतरे

सव नं २०६/४ डी वय पाटील कॉलेज रोड भ डवेकॉनर जवळ लट नं 
सी ७०१ णाल रोयाल कसा रावेत कवळे कवळे पुणे

2054 106217180000260 सोहम संतोष मदने ध कॉ प ६१ गणेश नगर पपळे नीलख पुणे पपळे िनलख पुणे

2055 101217180000552 सोहेल इकबाल 
मु ला

से टर २० रचना अपाटमट लॅट नं ५ लॉट नं १७ कृ णानगर क तुरी 
माकट पुणे कृ णानगर पुणे

2056 100117180004141 स दया िमल द तेलंग गाडगीर वेलस समोर पवना नगर र रेखा िब डग लॉट नं ४९५ पु नं 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

2057 101617180000112
सौिम  राजेश 

नािशककर
कुणाल आयकॉन रोड , ए-११/५०५, लॅनेट िमलेिनयम को हौ.सोसा. 

पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

2058 103417180000024 सौरभ गजानन 
सागडे

साई गाडन समोर लँट नं-७ ,ि वेणी को.ऑप हौ सग सोसायटी   
संभाजीनगर 9922566239

2059 105217180001075
सौरभ गोर नाथ 

कडले
चैत य पाक जवळ इं ायणी नगर से नं १, लाट नं ५९/१५ , भोसरी 

इं ायणीनगर पुणे

2060 101217180000476 सौरभ भाकर 
कसाळ

मोरेव ती, िव ल ि मणी हौ.सो. िचखली रोड १४ िचखली पुणे

2061 105217180000926 सौरभ म हारी 
कुटेकर

तापक र नगर साई कृपा कॉलनी मोशी मोशी पुणे

2062 105417180000057 सौरभ महादेव 
आंबेकर

संत साई हाय कुल जवळ िशव तीथ ल. नं. ए३/५ रामनगर हौ.सोसा, 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

2063 104117180000039 सौरभ महादेव खाडे घरकुल शेजारी नेवाळे व ती मातो ी िनवास तुळजाई नगर िचखली 
8208824271
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2064 100117180003303 सौरभ र व  पाटील िबजलीनगर िशवनगरी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

2065 105217180001263 सौरभ र व  ले गु िवहार कॉलनी ,पांजरपोळ समोर , शुभम रेसीडे सी , ल नं १० 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

2066 100617180003639 सौरभ ल मण मदने कॉलनी साई नाथ नगर लॉट नं २०/ए सव नं ८३/१ िशवकृपा िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

2067 105217180001165 सौरभ वीरे  
ितवारी

जाधव वाडी गट नं ४९२, गणेश मं दर जवळ िचखली िचखली पुणे

2068 100617180003572 सौरभ संजीव ताटे गंगानगर से टर नं २७ म नं ४ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

2069 100417180000589 सौरभ सदानंद घाडगे पोमन िब डग ी कृ णा हौ सग सोसायटी दघी दघी पुणे

2070 100617180004022 सौरभ सुिनल टेमिगरे मोरे व ती सव नं १४००, व नगरी हौ.सोसा. िचखली पुणे १४ िचखली 
पुणे

2071 100117180003092 सौरभ सुिनल 
देशमाने

इं दरा नगर महादेव मं दरा समोर लॅट नं १३/ब आशा अपाटमट 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

2072 100117180002991 सौरव मोहन कोटकर बेलटीका नगर १४/५/१ क हैया पाक सोसायटी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

2073 101617180000140 सौरव राजाराम 
शेलार

स  कॉलनी राम नगर स नं. १५१/१,द  मं दर जवळ रहाटणी पुणे 
.१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

2074 100617180005578 कंदा अ ण ठोकळे बोधन सोसायटी ािधकरण से टर नं २६ भूखंड  नं ११ द ६ िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

2075 100417180000502 ेहल तानाजी 
गवळी

आळंदी रोड सव नं १९७ आनंद नगर ,शा ी चौक , भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

2076 104317180000065 ेहल दलीप 
आजेटाराव

राजे िशवाजी नगर से टर १६ िह नं ४१३ लॉट नं ८८ थमेश पाक 
राज पपरी पपरीवाघेरे पुणे

2077 103417180000224 ेहल दलीप िशक अ-२० ,सी.डी.सी. पूणानगर ी नाथजी हाई स पपरी अशोक िथएटर 
पुणे

2078 100417180000554 ेहल िनितन घाडगे सैिनक कॉलनी साई पाक सव नं ७२/५ दघी दघी पुणे

2079 100117180003033 ेहल बापूसाहेब 
गायकवाड

गोसावी राजापक फेज १, केशव नगर लॅट  टी ८ नमदा िब डग ी 
मोरया चचवड केशवनगर पुणे

2080 105917180000159 ेहल शैलेश साद िवजय नगर डी ३०४ वधमान भूमी नेअर आ म काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

2081 100417180000632 ेहल सितश पुजारी राधानगरी हौ.सोसा. दघी रोड , लॅट नं -२३, िब डग नं.सी.ए-१, 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

2082 101217180000414 ेहल सोमनाथ 
सुतार

मोरे व ती िशवकृपा हौ .सो साने कॉलनी िचखली िचखली पुणे

2083 100417180000460 ेहा अशोक शगाळे शा ी चौक आनंदनगर आळंदी रोड भोसरी चचवड टेशन- आनंदनगर 
पुणे

2084 100117180003419
ेहा कांता पा 
कोलकर

मोरया गोसावी राज पाक , कुणाल इ टेट जवळ लॅट नं ७ पी वग 
केशवनगर केशवनगर पुणे

2085 104017180000041
ेहा नगणगौडा 

रेवतगाव
िपनगर पी.हौ.सोसा तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

2086 100617180003805 ेहा िवण कदम संभाजी नगर ,पांढरकर व ती , सव नं १७८, आकुड  पुणे ३५ आकुड  
गावठाण पुणे

2087 100317180000624 ेहा र व  कदम जगताप डेअरी रोस अपाटमट लॅट नं ११ िवशाल नगर पपळे िनलख 
पपळे िनलख पुणे

2088 105217180001118 ेहा राजकुमार 
बबळगे

च पाणी वसाहत रोड दशन िनवास रामनगर भोसरी च पाणी वसाहत 
पुणे

2089 103417180000090 ेहा िवजय भुजबळ शा नगर जी लॉक एम आय डी सी लॉट न.ंआर एच ७७ लॅट नं ०९ 
शा नगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2090 104417180000205 ेहा संपत घोगरे बो हाईचा मळा मु जाधववाडी पो िचखली िचखली िचखली पुणे
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2091 100617180004088 ि मतल ीकांत ढोले सधू नगर ािधकरण ३३/४,एल .आय ,जी कॉलनी िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

2092 106617180000036 मीता वीण लोखंडे संभाजी चौक व  पूत  िब डग कासारवाडी कासारवाडी पुणे

2093 104317180000050 व ाली सोपान 
ट ल

राजेिशवाजीनगर से टर16 लॉट 113/4 आयुष पाक पपरी 
8805011175

2094 103217180000705 व ील गज  जाधव वाकड ४३-१११,सं कृती क पटे व ती पुणे वाकड पुणे

2095 105317180000076 व ील िव ल 
बारवकर

 २ सव नं ८४ साई पाक गु द  कॉलनी दघी दघी पुणे

2096 101217180000283 व ील सोमनाथ 
पवार

थमेश िवहार,कृ णनगर लॅट नं :-२१ ,डी वग -२०३,से टर -२०, 
साने चौक४११०१९ कृ णानगर पुणे

2097 100317180000631
वरांगी बाळासाहेब 

येणारे
सुवण पाक सव नं २५/१/३ वरकंुज िब ५९ पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

2098 100617180004528 वराज अशोक 
कोकरे

मोहन नगर क पवृ  महावीर पाक चचवड चचवड गावठाण पुणे

2099 101217180000418 वराज द ा य 
पवार

वसंतिलला, बी वग नायर कॉलनी साने चौक िचखली 9225633612

2100 100117180004171 वराज िमल द भोपे लॅट नं २०२ केशव नगर साई साठे पाक िब िब डग चचवड 
केशवनगर पुणे

2101 300117180003037
वराली ंकटेश 

तोताडे
जवळ चचवड टेशन जे ९०३ नस टाऊन लोकमा य हॉि पटल पुणे 

चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2102 104517180000016 व पा सितश 
काळजे

काळजेवाडी, भैरवनाथ मंदीर, च-होली

2103 105217180001140 वाती इर पा बेनुरे सखुबाई गाडन या मागे संत तुकारण नगर ,ि मू त कॉलनी भोस र संत 
तुकाराम नगर पुणे

2104 103417180000089 वाती ीमंत कांबळे जी लॉक RH96/2 ,शा नगर MIDC अथव -१ हौ.सो., लॉट न-ंअ-०६ 
चचवड पुणे १९ चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2105 105417180000051
वाती सुरेशबाबू 

नायर
अ य पा मं दर जवळ शीतल बाग िब डग नं ७, लॉट नं १०, भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

2106 100117180004244 ि वटी अंगद 
भातलवंडे

गा नं १२ ,कृ णा नगर ,िचखली रोड मकरंद हौ सोसा ,बी नं २३ , 
चचवड िचखली पुणे

2107 100617180003742 ि वटी िवण पगारे ए ा चौक िमक हौ सोसायटी पीनगर पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

2108 105217180001333 ह रतािलका 
परसराम मंुडे

िख रड व ती तेली िनवास ,िशवराज नगर , मोशी मोशी पुणे

2109 105417180000017
ह रशकुमार 

फुआराम चौधरी
से टर नं १ लॉट नं १ इं ायणी नगर पी सी एम टी डेपो जवळ ीतम 

काश कॉनर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

2110 105217180001178 ह रशा नर  पटेल इं ायणी नगर डी ४ , ारका िव  भोसरी इं ायणीनगर पुणे

2111 103417180000087 हरीि या सुनील वाठ जी लॉक िस ी िवनायक मंदीर , सी/ओ ी करंडे , म दप हौ.सो 
, लॉट न-ं६० संभाजी नगर , चचवड संभाजीनगर पुणे

2112 100317180000652
हष िच रंजन 

काटकर
सट िविनयाड चच जवळ ई १ सुखवानी गाडन गणेश नगर दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पुणे

2113 101217180000547 हष ानदेव डाके आकुड  िचखली रोड जे ५०२ ई ायम् कोटयाड िचखली िचखली पुणे

2114 100617180004002 हष भा कर कांबळे सधू नगर पेठ .२५ ािधकरण एल .आय .जी-२,ए -३/५, िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

2115 105317180000092 हष राजीव चतुवदी संभाजी राजे चौक 81/1, नमदा कॉलनी दघी 9511852239

2116 100117180003373 हष संजय घाडगे गणेशनगर ४३३/४ ओमकार कॉलनी थेरगाव गणेशनगर-बेल ठकानगर 
पुणे



अ. . अज . िव ाथ चे नाव प ा

2117 102617180000033 हष संजय य लटीकर मराठी शाळे जवळ , ७८८,समथ कॉलनी िवकास नगर , दे रोड पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे

2118 105217180001317
हष सुजीतकुमार 

मह
शीतल बाग़ समोर ,आ दनाथ नगर ,ग हाने व ती माउली कृपा ,िब डग 

,पुणे नािशक हायवे भोसरी ग हाणे व ती पुणे

2119 103417180000110 हष सुिनल रांजणे जी लॉक थरमकस चौक २९,क त  सोसायटी , लॉट न-ं आर एच -१९२ 
संभाजी नगर , चचवड संभाजीनगर पुणे

2120 105217180001172 हषद िशवाजी 
पाचपुते

जय गणेश सा ा य ,पांजरपोळ ल नं ३०१, एफ ३ , वग २ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

2121 103417180000135 हषदा अशोक शदे आर एच -९५/४ , लोट न-ं५ गणराज हौ.सो. शा  नगर चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2122 103217180000882 हषदा नंदा ल ढे शेजारी ल ढे चाळ अमृता हौ सग सोनकर िब डग पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

2123 101217180000411 हषदा नागनाथ 
इटकल

शमला िनवास, साने चौक,नेवाळेव ती,गणल मी कॉलनी आकुड -
िचखलीरोड,पुणे६२ िचखली पुणे

2124 105317180000110 हषदा िनतीन 
मावके रकर

कृ णा नगर ए ६ कोयना कॉलनी दघी दघी पुणे

2125 100117180004364 हषदा रघुनाथ हे े
गुलाब ल , र ता -२ ,िशवाजी पाक लाट नं २४७ , से नं १८ , 

चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2126 100317180000478 हषदा पेश कामत एस टी कॉलनी शेजारी , बु घोष हौ सोसा. लॉट नं.५, जुनी सांगवी 
,पुणे २७ नवी सांगवी पुणे

2127 105317180000174 हषल अिनल पवार नं २आदश नगर सव नं ७२/१,स ा ी कॉलनी दघी दघी पुणे

2128 106317180000154 हषल उ कष बांगर व हेकर वाडी रोड सव न३ं७/१,साईराम कॉलनी चचवड वा हेकरवाडी 
पुणे

2129 105917180000146
हषल नं कुमार 

गायकवाड
पंचनाथ चौक कोकणेनगर म नं .८०२,ि यदशनी कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

2130 100117180003415
हषल युवराज सग 

राजपूत
न म होटेल वा हेकरवाडी रोड एसनं २३/४ औदुबर हौ सोसायटी 

जवळ चचवड वा हेकरवाडी पुणे

2131 100117180003353 हषल संजय बारणे केजुदेवी पदमजी पेपरिमल या मागे थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

2132 100117180003349
हषवधन 

आ णासाहेब 
जगताप

पोिलस लाइन ३२/४ कावेरीनगर वाकड वाकड पुणे

2133 100117180003831 हषवधन िवजय 
गायकवाड

केशव नगर ीमोया गोसावी राज पाक लॉट नं आय क व /८ चचवड 
केशवनगर पुणे

2134 101217180000429 हषवधन सुिनल 
साळंुखे

(सोसा .नं.१९) मोरे व ती " मसाफ य ' िनवास भावे री हौ.सो. 
िचखली १४ िचखली पुणे

2135 103217180000622 हि मता याम 
तीलोकचंदानी

पपरी कॉलनी पी.ड लू.डी.सुख सागर दरबार जवळ पुणे पपरीवाघेरे 
8087435868

2136 105217180000947 हदुराज हेमंत खराबे रोड ीतम हॉि पटल समोर ग हाणे व ती सव न ६९० २ब पुणे नािशक  
 भोसरी गावठाण  9834137109

2137 103217180000636 िहतेश हरेश 
मुलवाणी

वै णवदेवी मं दराजवळ सी/ लॉक ७/१५ - 9604421246 पपरीवाघेरे 
पुणे

2138 100417180000688
िहमांशु राज  

नारखेडे
या मागे भोसरी लॉट नं २४ महादेव नगर हॉटेल रोशलगाडन पुणे 

भोसरी गावठाण पुणे

2139 100217180000192
षीकेश िव नाथ 

कदम
मोरवाडी सुखवानी लािसक बी/१६,४था मजला पपरी पुणे -१८ 

मोरवाडी पुणे

2140 105917180000126 ि ितक सुरेश यादव जोितबा नगर सत दयाने र कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पुणे


