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1 103417180000151
रेवती स यवान 

सावंत
लॅट-ए २, लॉट.न.१७ जी.एम्.सी गंगा सी.डी.सी 

पूणानगर, चचवड चचवड गावठाण पुणे
9860613159

2 100117180003032
ई री सुिनल 

कुलकण
तानाजी नगर दशन हॉल जवळ , बी /१२,बळवंत दशन 

चचवड ,पुणे-३३ चचवड गावठाण पुणे
9922432327

3 100317180000551
अं कता अिनल 

करवंदे
िशवांजलीरोड िशतोळे नगर साई हे रटेज अपाटमट शेजारी 

जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9689253498

4 100117180002898
अं कता राज  

थोरात
- िवजय नगर ,अ ोकंपनी समोर चचवडगाव ,पुणे ३३ 

चचवडेनगर पुणे
९७६३८२६०१५

5 100617180005580
अं कता राज  

सोननी
पीनगर नव िनमाण हौ.सोसा. तळवडे पुणे १४ पीनगर- 

तळवडे पुणे
8888946670

6 104317180000140 अंकुर िवजय पाटील
राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण बी ९ िसि िवनायक 

पाक लॉट नं १०० से टर नं १६ पुणे िचखली पुणे
9850246145

7 105317180000073 अंजिल संजय काळंगे रेसीडे सी इ-६०२ ,रोड़े हॉि पटल शेजारी कमलराज बालाजी 
दघी दघी पुणे

9923570191

8 105217180001146 अंजिल संजय रगडे
िनवास , ी द  कोलनी , मातो ी िनवास जवळ, भारत 

माता नगर स.नं ७५ , सुवण भुवन दघी भोसरी गावठाण पुणे
8796541507

9 103417180000046
अंजली जीवन 

पाटील
शा नगर गंधव पाक आर एच ९३ ए ६ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
8378994020

10 104917180000038 अंजली दलीप म के लॅट नं क ३०६ डांगे चौक तािन क आयकॉन थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

8806325401

11 100117180003521
अंजली संतोष 

कोळेकर
93 महावीर पवनानगर चचवड 8237110336

12 106217180000220
अंिशका पारसनाथ 

सह
ऐ यम ी स, 259/4/1, वाकड रोड 9156588241

13 100617180003580
अ कन अिनल 

च हाण
एलीगट रेिसडे सी मंबुई पुणे हायवे अिनल च हाण लॅट नं बी-

४०५, सव नं ३१२ िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
7040833692

14 100117180003057 अ त रिव चौधरी मयूर लािसक अपाटमट,भोईर कॉलनी , लॅट नं ७, 
चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

9860720339

15 101617180000098 अ त िशरीष झा टे
एस एन बी पी शाळे जवळ रहाटणी देवयािन रेिसडे सी 

ल; लॅट न १० पपरी चचवड चचवड गावठाण पुणे
9423150454

16 100417180000748
अ ता नवनाथ 

मोहळकर
पवार िब डग आदश नगर ओ हाळ चाळ , भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9623645064

17 100317180000507
अ ता राजेश 

कांबळे
एस टी कॉलनी जवळ बु घौष हौ सग सोसायटी जुनी सांगवी 

सांगवी गावठाण पुणे
9156893441

18 103217180000595
अ ता िशतल 

स सागर
ई वग , ल. नं. ४ स.आर. नं. २२४/२२५ धमा अपाट., 

पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9518594050

19 100217180000173
अ ता सिचन 

पा टल
सुखवानी लो स मोरवाडी ल.नं. ई-४ पपरी मोरवाडी पुणे 9822019611

20 103117180002397
अ दा तुकाराम 

वाजे
लॅट नं ४०२ व लभ नगर सुखवानी कॉलनी शेलादोन नं एफ 

१ पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9922827516

21 100117180004216 अ दा हेमंत बो हाडे पूणानगर शांत लाझा , लॉट नं ८५ , लॅट नं ०४, चचवड 
,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

9822868658

22 100117180003203
अ य उमेश 
गायकवाड

पवारनगर कुणाल रेिसडे सी ए ३/ १० थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922967290

23 100117180003107 अ य िवजय मुनोत
आकुड  रे वे थानका जवळ लॅट नं ८,उदय गाडन से २६ बी 
एस एन एल समोर िनगडी ािधकरण िनगडी गावठाण पुणे

7887407495

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

इ. 10 वी म ये  90% पे ा जा त गूण संपादन करणा-या िव ा याना ब ीस र म देणे   
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24 101217180000335
अ य िशवाजी 

दळवी
शरद नगर पंचवटी हौ.सोसा.,रोड नं.३, िचखली िचखली पुणे 9850201643

25 100117180003051 अ य सुिनल भंडारी िबजलीनगर सुखनगरी लॅट नं.९,िब डग -ए चचवड ,पुणे-
३३ चचवड गावठाण पुणे

9604815775

26 105217180001017 अ सा - जोस ल नं ६ ,आ दनाथ नगर ग हाने व ती सुखवानी बाग़ ,बी 
िब डग भोसरी ग हाणे व ती पुणे

9850351966

27 101617180000131 अग या - खंडेलवाल गाते ४ वी १०१ रोसेलंड रेिसडे सी पपळे सौदागर रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

9922916170

28 103117180002628
अजय राजकुमार 

जगताप
धमाले गॅरेज जवळ १९७/९२८ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9881472665

29 100317180000679
अ ज य अर वद 

पाटील
ि यदशनी नगर ई-२५,जयराज रेिसडे सी फेज-२, जुनी 

सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे
9423562388

30 100317180000613
अ ज य िनितन 

कोतवाल
सेराज रेिसडे सी िब-१/२३,शंकर राज पाक , पपळे गुरव,पुणे 

४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9373446855

31 100617180003985
अ ज य िस ाम 

चचोळे

मुठा गोडाऊन पाठी मागे ,साई नाथ नगर लॉट नं १५,सव नं 
८३/१,िशवकृपा कॉलनी , िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण 

पुणे
8806661734

32 103417180000148 अिजत अिनल माने शाहनगर सी-३/११ एच.डी.एफ.सी. कोलनी चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9850241361

33 104017180000062 अथव अिनल जोशी यमुनानगर ५६/११ रजनीगांधा ,ि कम नं १०,से.नं. २१, 
िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

9420496539

34 105917180000165
अथव अिवनाश 

अंबले
योितबा नगर, ५३०,'आिशवाद ' अिभयंता कॉलनी , 

काळेवाडी पपरी [पुणे काळेवाडी पुणे
8623917147

35 105317180000145
अथव अि वन 

वडप ली
आलंदी रोड ,मृणाल होटेल मागे वसंत िवहार ,परांडे नगर 

दघी दघी पुणे
7276884753

36 103317180000485
अथव आ पासो 

िशरगावे
२ री ग ली अ ५ ७१/१/२/३ अथव कत  नगर नवी सांगवी 

नवी सांगवी पुणे
9922434897

37 100417180000690 अथव काळुराम कड जयिह द कोलनी संत तुकाराम नगर नीरज अपाटमे ट भोसरी 
संत तुकाराम नगर पुणे

7083387528

38 100617180003722 अथव गौतम बुरसे
पी सी एन टी कैव य गौतम अशोक बुरसे से टर न.ं २८ 

, लॉट नं २४४, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे
7350577023

39 100617180003660 अथव चं कांत नेब
कामायनी शाळे समोर ,पेठ -२४ के/ऑफ ी चं कांत म. नेब 

,४/१, ई-२ ,टे को कॉ -९ ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

9922503280

40 106517180000048 अथव दनेश वामी केशव नगर . ४, पंच िनवास , कासारवाडी पुणे ४११०३४ 
केशवनगर पुणे

9850274561

41 103117180002624 अथव देव  हंडे पपरी २९ उ वल महेश नगर पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9860921706

42 103417180000161
अथव िनतीन 

आ वाल
यश हौ.सोसा. RH-99, FLAT-29, जी लॉक, मा ती मंदीर, 

शा नगर चचवड
8600010186

43 100117180003564 अथव वीन पा टल चचवड केशव नगर पुणे चचवड गावठाण पुणे 9850659751

44 101217180000800
अथव बाळासाहेब 

थोरात
लॉट नं १९ अ /१३ कृ णा नगर साई ा पाक से.नं. २० 

चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे
9922686546

45 100117180004247 अथव िवनोद फंड ी वामी समथ िनवास , उ ोग नगर लॉट नं. १४७ , 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

9011085105

46 100117180004155 अथव शरद िहरे
द नगर चैतरीया िवहार सी ५०६ नेअर टू आ द य िबला 
हॉि पटल थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

8005729320

47 100117180003400
अथव िशवकुमार 

चौगुले
मगर टेिडयम समोर नेह  नगर लॅट नं बी १८, शांतीिवहार 

आ णासाहेब पपरी नेह नगर पुणे
7276074605

48 100617180003579
अथव ीकांत 

गोडबोले

अमृता शाळे जवळ यमुनानगर लॅट नं. ३,सुिमत गाडन 
अपाटमट लॉट नं एल सी बी -७,से .नं. २१, िनगडी पुणे ४४ 

यमुनानगर पुणे
9850965890
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49 103217180000862 अ दती - राव रोज ला ड रेिसडे सी एन लॉक १०४ , पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9890431595

50 103217180000905
अ दती िववेक 

कुलकण
डी-302, वसंत ए हे यु, रहाटणी रोड, पपळे सौदागर 8275237373

51 104317180000135
अ दती िशवाजी 

गुंजाळ
राजे िशवाजी नगर िचखली ािधकरण अ १/३ आयुष गाडन 

से टर नं १६ पुणे िचखली पुणे
9881131260

52 100517180000180
अ दती ीकांत 

कंुभार
लॅट नं १० , इं दरा कॉलनी , िवकास नगर दे रोड अमेय 

अपाटमट कवळे कवळे पुणे
8805523105

53 106517180000027 अ दती सुरेश ढमाले गजानन मं दर रोड ी साई िब डग जुनी सांगवी ,पुणे २७ 
सांगवी गावठाण पुणे

9850399695

54 101617180000111
अ द य कुमार 

अगरवाल
आिण १५ रहाटणी सी ६०२ पाक रॉयल स नं १४ पुणे 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9890998505

55 100417180000599 अ द य ल मण फुगे मधले फुगे तालीम समोर वै णव कुटी िब डग भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9922785932

56 100117180003654
अ दल बापूराव 

पादुळे
रटर बेकरी जवळ काळेवाडी फाटा ाय हर कॉलनी थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
8805354282

57 106217180000247 अ ा अमर समथ लॅट नं ५ , अनमोल रेिसडे सी क पटे व ती बी-ह २ , पुणे 
वाकड पुणे

9765395025

58 105217180001007 अ ता गौरांग जाना दे  आलंदी रोड र हर रेसीडे सी ,के-२०४ , मोशी मोशी पुणे 9850080293

59 100117180004101
अ ैत साद 

अलूरकर
गोयल ग रमासोसायटी बी ६१८ नेअर चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9623919793

60 100117180003140
अनािहता काश 

पुथनपुरा
गु ारा रोड १३३इं ानीलम गु नानक नगर वा हेकरवाडी 

वा हेकरवाडी पुणे
9765407787

61 100617180004743
अिनकेत आनंदा 

चोपडे

सहयोग नगर पो ट पीनगर , िशवश  हौ. सोसा. बी- १९, 
ान भात शाळेजवळ तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- 

तळवडे पुणे
8482960699

62 105217180000911
अिनकेत कृ णदेव 

काटकर
लॉट न.ं डी २७ लॅट नं ४ पो णमा टेलर जवळ इं ायणी 
नगर बालाजी पुरम से.नं.१ भोसरी इं ायणीनगर पुणे

9421059424

63 106117180000038
अिनकेत गोर नाथ 

आहेर
ी ल मी िनवास जय भवानीनगर सव नं १४/३ लॉट नं डी 

९ थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9822534484

64 100117180003889
अिनकेत जनादन 

बेदरे
चचवड ए १/२५ कुणाल इ टेट केशव नगर पुणे केशवनगर 

पुणे
9545050726

65 100117180003803
अिनकेत ाने र 

मोरे
उ ोग नगर ल मी अपाटमट लॉट नं २ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9922435598

66 104417180000041
अिनकेत दीपक 

मालपुरे
फेज १ ,बोहाडेवाडी ,िसनजी गैस प पजवल सी-२ ,५०२ , 

वू सिवले , मोशी मोशी पुणे
9422512884

67 105917180000160
अिनकेत राम कसन 

वढणे

योितबा नगर, साईराज कॉलनी ,जुनी रॉजस इंि लश कूल 
जवळ , सव नं. ७५/४/१. काळेवाडी पपरी पुणे १७ 

काळेवाडी पुणे
9822892837

68 103317180004895
अिनकेत संजय 

नळगुणे
कामगार नगर लॅट नं ६ डी वग अिनल राज पाक पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9822744102

69 100317180000487 अिन  अ ण शडे नवी सांगवी स नं ७१/१ मु ा नंद पाक लॅट नं ५ पुणे नवी 
सांगवी पुणे

9975344021

70 103117180002425
अिन  राजेश 

कुलकण
लॉट नं १८ से ट नं २६ आकुड  रे वे टेशन लॅट नं १०४ ला 

रेगिलया िनगडी िनगडी गावठाण पुणे
9970159228

71 100417180001368 अिनश गणेश भट इं ायणी नगर बी -२०५,आ द वा सोसा. से टर नं ७, भोसरी 
पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे

9850356984

72 100617180003794
अिनशा बापुराव 

राऊत
यमुनानगर " ी रामे र " २२/१२,से टर नं. २१,ि कम -५, 

िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे
9049045752

73 100617180003502 अनुज अिसत पं ा
से टर नं २४, ािधकरण लॅट नो १५, ओच ड हाईटस 

, लॉट नं ५०+५१,टे को कपूर हौ.सोसा. िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण pune

9623156781
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74 105917180000169 अनुजा अंकुश पवार
तुळजाभवानी मंदीरा जवळ ,नढेनगर, सव नं. ११४/१/२ 

तुळजाभवानी कॉलनी काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी 
पुणे

9673533653

75 100217180000203
अनुजा ाने र 

जाधव
अजमेरा कॉलनी ई ६/१२ ेम पाक सोसायटी पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9762213963

76 100117180003221
अनुजा भारत 

क ढाळकर
अपाटमट केशव नगर सव नं २८४/११ सीटी एस् १५२८ 

लॅट नं २ दशन चचवड केशवनगर पुणे
7720877840

77 105217180001018
अनुजा स यवान 

मारवाड़कर
पाइन िसटी रिधिसि  संकृित डी २०१ मोशी मोशी पुणे 9765175943

78 105217180001166
अनुजा सुनील 

पनर
ो ४५२/१/१ गंधव नगरी ल न १९ िब डग िप-३ मोशी 

मोशी पुणे
9881094196

79 100617180003817
अनु ी िनिशकांत 

पंिडत
िनअर ेक पाक लॅट नं.६,आर एच -४८,जी लॉक 

ीितसंगम हो.सोसा. संभाजी नगर , चचवड संभाजीनगर पुणे
7887739007

80 103417180000214 अनु ी सितश काळे से.नं. २८ ,िनगडी मातो ी , लॉट न.ं १५७ ािधकरण िनगडी 
गावठाण पुणे

9922957506

81 100617180004382
अनु का आनंद 

अ वाल
लॉट नं ११४/बी से टर नं २६ महाल मी रेिसडे सी िनगडी 

पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9075123692

82 100117180003691 अनु का मोद सह क पटे व ती डी २०१ िनसग िसटी १ अपाटमट वाकड वाकड 
पुणे

9423276164

83 100117180004111
अनु का िम लद 

हेलकर
सोसायटी केशव नगर लॅट नं ९ ए ५ दशन नगरी हौ चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
9820541625

84 103217180000645
अनु का शिशकांत 

वा हळ
जे.ऐन.रोड , गेलोड चौक ,बलदेव नगर पपरी पपरीवाघेरे 

पुणे
8975498477

85 105917180000174 अ वय राज  वाळके
एम .एम शाळे जवळ ए.-३०८ सािह स एलीग स , थेरगाव 

पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9422348572

86 100317180000611
अ वेिशका रणिजत 

कांबळे
एस .टी कॉलनी जवळ , ४०,बु  घोष हौ.सोसा. जुनी सांगवी 

,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे
9960303336

87 103417180000165
अपणा साता पा 

बोलके
लॉट न.ं९३ ,डी ३० पुणानगर कामधेनु मीरा अपाटमट 

चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
8855025430

88 105917180000116
अपुव िशवाजी 

पे टेवार
पंचनाथ कॉलनी 'बी' पाचवीर चौक , ल मी िनवास सव.नं. 

७९/२० काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे
9922926787

89 106317180000133
अपुवा बाळासाहेब 

थोरात
नवी सांगवी सव न.ं ५७८/१/सी समथ नगर ,मोनाली पॅलेस , 

पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ नवी सांगवी पुणे
9673965757

90 100417180000495 अपे ा अ ण तरटे गणेश कॉलनी स.नं. ७६ भारतमाता नगर दघी दघी पुणे 9921049560

91 106217180000195
अपे ा उ म 

झंुजुरके
क पटे व ती छ पती चौक वाकड वाकड पुणे 9822377213

92 106217180000202
अ दुल समद 

असलम अली शेख
माउंट हट ोपेझ जवळ शेख ती स.नं. २३९/२ वाकड वाकड 

पुणे
9850219856

93 104117180000012
अिभिजत अ ण 

धूमाळ
ता हाने व ती संतकृपा हौ.सोसायटी िचखली िचखली पुणे 9881488017

94 101217180000452
अिभिजत चं कांत 

िगराम
मोरेव ती सि त हौ. सोसा. िचखली िचखली पुणे 9922939492

95 105317180000100
अिभषेक अ ण 

रोकडे
आदशनगर अ िवनायक कोलनी दघी दघी पुणे 9503707890

96 100617180004311
अिभषेक अ दैत 

लोहोकरे
टेलीफोन क ाजवळ थम लॉट नं २१० सव नं २१०/३+४ 

वाकड पुणे ४११०५७ वाकड पुणे
9822022095

97 100117180003262
अिभषेक चं कांत 

साळंुके
स नं २९४/४ केशव नगर यू १२ मोया गोसावी राज पाक े  

१ चचवड केशवनगर पुणे
9623449014

98 100117180003895
अिभषेक धम नाथ 

च हाण
जवळ थेरगाव सोिनगरा पाक नं बी डांगे चौक पुणे थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9226778989
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99 103117180002403
अिभषेक काश 

लोकरे
ए २६ एच ए कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9623727057

100 100217180000125
अिभषेक िमल द 

पवार
मोरवाडी लॅट . .६०७,रॉयल रेिसडे सी, घर दा हॉटेल या 

पाठी मागे पपरी पुणे -१८ मोरवाडी पुणे
9881246749

101 100617180003558 अिभषेक राजू भोने लॉट नं. ९२,पूणा नगर लॅट नं ८, वामी िवहार "बी" वग 
चचवड,पुणे १९ चचवडेनगर पुणे

9822062690

102 103117180002806
अिभषेक राज  

जाधव
पपरी ए २३६ एच ए कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9890711604

103 100117180003958 अिभषेक रा ल क े जशन डस जवळ सव नं ६८/२, तापक र नगर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

7719034242

104 100317180000565
अिभषेक िवजय 

आभाणे
भालेराव हॉि पटल समोर ९८ इं ायणी िशतोळे नगर जुनी 

सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9689398517

105 100517180000139
अिभषेक संजय 

मुळीक
द  नगर , कवळे , दुवाकूर िनवास ', दे रोड,पुणे-४१२१०१ 

कवळे पुणे
9834737338

106 100117180003461
अिभषेक सौदागर 

राऊत
गणेशनगर डांगे चौक एकता कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण-

 प जी पेपर मील पुणे
9623631291

107 100217180000119
अमन दनेश 

गावकर
कामीनी हॉटेल समोर एस के एफ कॉलनी चचवड कवळे पुणे 9588677919

108 100617180003967
अमन राजमहमद 

शेख
ािधकरण लॉट नं ४८,से टर नं २६ जवळ वामी समथ मठ 

िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9823163162

109 105317180000054 अमर अजय गंगावणे ल.नं. २७ , ४ मजला ,गवली ए पायर जवळ बंसल िसटी 
,ए. िब डग दघी रोड भोसरी दघी पुणे

9766491858

110 100617180004418 अमर माधव आ ेकर यमुनानगर जुई िब डग ,भर सोसा. िनगडी पुणे ४४ 
यमुनानगर पुणे

9923696171

111 105217180000924
अमलदेव वासुदेवन 

िप ले
ग हाणे व ती ा म लॅट नं ४०२ भोसरी ग हाणे व ती पुणे 9765395794

112 100217180000133
अमान आ रफ 

नायकवडी
अजमेरा उ ान नगर , सुखवाणी पाक , लॅट नं ४,बी .नं ५, 

पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे
9822791825

113 100317180000515 अिमता िनलेश ह े इं थ रोड साई चौक बी /१३ कृ णाई नगर नवी सांगवी 
नवी सांगवी पुणे

9552644882

114 100117180003792
अमृता अजुन 

भुजबळ
पवारनगर कॉलनी  ३ सव नं १२/९ ऐ या थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9158800404

115 104417180000062 अमृता संतोष मरळ राधानगर हौ सोसायटी िब डग नं सी ए ४ लॅटनं १५ दघी 
रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9850014630

116 100117180004227 अमेय जयवंत घाडगे लॉट नं ९१ पूणा नगर पी सी एण टी ए बी ३ गती ाईड 
अपाटमट िचखली िचखली पुणे

9823885392

117 100117180003721
अमेय शांत 

महामुनी
ओिशयन मडॅज थेरगाव बी २ /१०३ गंगा चचवड थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9823932065

118 101617180000107
अमोघ सुधीर 

दीि त
गेत न ४ सी १०४ रोजल ड रेिसडे सी पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9822656393

119 100117180004237
अमोध बाळासाहेब 

मुतले
लॅट नं ८, पुणानगर १२२/६ जीएमएस वा तू चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
9423534389

120 103217180000633
अरमान मर 

स याद
गांधी हाय कूल बलदेव नगर अपोिजट इं दरा पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
8087781466

121 103117180002399
अ ंधती गजानन 

चचोलकर
सुखवानी को या स व लभ नगर लॉट नं १२करनेशन 

िब डग पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9881941024

122 100117180002868
अ पता काश 

च हाण
िबजलीनगर रजनीगंधा हौ. सोसा ,एस आर नं.६९/५, 

वा हेकरवाडी , चचवड पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे
9922435382

123 100617180004875 अ पता हाद हगे से टर नं २५, लॅट ५, वीण लेस , ािधकरण िनगडी पुणे 
िनगडी गावठाण पुणे

9970184131

124 100617180004413
अवंितका अिभिजत 

पाटील
ािधकरण लॉट नं २५२,से टर २७/ए िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
8149892456

125 100417180000596
अिव कार िव ल 

सु े
लॅट नं ४ िव ल दशन , तेजस रेिसडे सी आळंदी रोड ी 

चौक स.नं. २०७/३ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9850661607
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126 100217180000176 अि मका अजय गु े पपरी- नेह  नगर रोड बी-४०५ म ह  रॉयल, वडसर २ 
पपरी नेह नगर पुणे

9657228748

127 100617180003758
अि नी दलीप 

भानुसे
लॅट नं ७, लॉट नं १५/१७ से टर नं २१,यमुना नगर णाल 

लोरे स फेज २,एफ वग िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे
9689892180

128 106217180000188
अि नी राज  

घोलप
वामी िववेकानंद नगर स.नं. १२६/१/५ वाकड वाकड पुणे 9881920377

129 100617180004701
अि नी सितश 

जाधव
पीनगर पो ट ऑफ स या मागे भैरवनाथ हौ .सोसा. तळवडे 

पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे
9822557964

130 100617180004703
अ ीता िनल पा 

रामतीथ
योतीबा नगर गट नं १२० पांडुरंग हॉटेल समोर तळवडे पुणे 

१४ पीनगर- तळवडे पुणे
9021583571

131 100117180003923
असतोश ेमकुमार 

ित ोनडा
राज पाक केशव नगर फेस ३ सी १४ साई मोरया गोसावी 

चचवड केशवनगर पुणे
8390964661

132 103217180000886 अ था संजय जैन
लानेत िमलेिनयम सोसायटी जवळ , कुणाल आयकोन रोड , 
ए२ , ब ३०४ , ग गर सो. पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
9881741761

133 105617180000167
आंचल अिनलकुमार 

ितवारी
भ सले रेिसडे सी नेह  नगर मातो ी िनवास जवळ पपरी 

नेह नगर पुणे
9822868637

134 104417180000189
आकां ा आनंद 

सूयवंशी
च पाणी वसाहत िब-१८,नंदनवन कॉलनी शारदा कॉ ले स 

जवळ भोसरी पुणे ३९ च पाणी वसाहत पुणे
9130718038

135 100417180000394
आकां ा कशोर 

वराडे

आळंदी रोड संत तुकाराम नगर लँट नं-१४ ,शंतनू हाईटस 
िव ल ,दशन सोसायटी भोसरी ४११०३९ संत तुकाराम नगर 

पुणे
9371683002

136 100617180004525
आकां ा कैलास 

वाघ
मोहननगर १० ल मी पाक २, चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
9822393593

137 105317180000087 आकां ा द ा शगडे स.नं. ६२ दघी रोड िशवसाई नगर पुणे दघी पुणे 9511859758

138 100617180004705
आकां ा िम लद 

गवारे
घरजाई माता मं दरा जवळ ारकाहौ सोसा पीनगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पुणे
9405352933

139 100117180004116
आकां ा सं दप 

कुलकण
पॉवर हाऊस चौक रामबाग अपाटमट ४०१ बी वग चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
9822498226

140 100117180003238
आकां ा सुभाष 

रामाणे
हौ सोसायटी गु ारा वा हेकर वाडी सव नं १३१/बी २३ 

इं ायणी िनवास पुणे वा हेकरवाडी पुणे
9922425287

141 103117180002671 आकां ा हेमंत मराठे संत तुकाराम नगर महेश नगर चौक सुवण १५५ हौ सोसायटी 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9730008382

142 105517180000018 आकाश टी. सावंत 402, तुलसी हाई स भोसरी 8446687884

143 100617180003446
आितश खुशालदास 

गायकर
कोयना नगर िव हर से टर नं १९, लॉट नं २३, 

चचवड,पुणे १९ चचवडेनगर पुणे
9850302988

144 105317180000147
आदश दलीपकुमार 

नागपुरे
िवनायक पाक ,िवजय नगर ल.नं.२०१ , ेय आंगन 

अपाटमे ट दघी दघी पुणे
9730148326

145 106317180000136
आ दती जगदीश 

अ वाल(गग)
ीनगर रोड नं-२, ३८/१/५ यश रतन लेट नं.६ पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9011360010

146 100117180003872
आ दती िवनय 

गुरावे
द नगर अ ३२ चैत य िवहार थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9890036322

147 100317180000474 आ दती सं दप नांदे नं १ साई मं दर जवळ ४८८ जय माला नगर लाईन सांगवी 
सांगवी गावठाण पुणे

9860667289

148 106317180000146
आ द य अिनल 

यादव
नवी सांगवी, सव नं. ५६/२/५ कवडे नगर, पपळे गुरव,पुणे 

४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9860487116

149 105217180001108
आ द य िग रधर 

फाये
शा ी चौक आलंदी रोड , राम नगरी हौ.सो. भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9763719794
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150 101617180000130
आ द य जग दश 

यवहारे
लेनेट िमलेिनयम जगदीश वहारे ए ८,४०२ पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9420839418

151 103117180002707
आ द य दलीप 

बडवे
लॅट नं २०४ खराळ वाडी सोना पा हौ सोसायटी पा ए 

वग पपरी पपरीवाघेरे पुणे
7517792384

152 106317180000143
आ द य नंदकुमार 

फडतरे
लॅट नं-१० फेज -१, काटेपूरम ए -१ िब डग ,बी- वग, 

पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे
9822838746

153 100617180003433
आ द य भाकर 

धुमाळ
से.नं. २७/अ लॉक नं ५, हाळसाकांत शाळे शेजारी . शरद 

सहकारी गृहरचना सं था िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9881262745

154 100117180003767
आ द य महे र 

हरमलकर
द मं दरा या जवळ बी /४/९ उधोग नगर हौ सोसायटी 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
9422518348

155 100617180004410 आ द य रमेश घुले पाईन रोड शरद नगर लॉट नं ३०, से टर -१९, िचखली 
१४ िचखली पुणे

9423583245

156 103117180002807 आ द य राज  शेटे सुखवणी कॉ या स व लभ नगर लॉट नं ६ काराने र 
िब डग पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9850440965

157 103117180002473
आ द य राजेश 

कावळे
कॉ या स यमुना नगर लू बेल २ लॅट ६०४ सुखावणी 

पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9822992639

158 105217180001280 आ द य संतोष दघे
पुणे नािशक रोड पांजरपोळ समोर कुलदीप लािसक लॅट नं 
३, गु  िवहार कॉलनी भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

9527690696

159 101217180000673
आदी य अिजनाथ 

खटाळ
ि वेणी नगर िशव शंभू हौ सोसायटी ि वेणी नगर नूतन 

शाळेजवळ पुणे ि वेणीनगर पुणे
9850171787

160 100117180003296
आदेश परमे र 

गोफणे
जवळ चचवड नगर आदश हौसोसायटी भाले र कॉलनी 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
7588324420

161 105917180000274 आनंद - सिधशन साई इ कलेव जवळ संत िनरंकार भवन िवजया नगर लॅट नं 
आय ८ काळेवाडी िवजयनगर पुणे

9822097403

162 100117180002966
आनं दता नंदकुमार 

नायर
दशनी नगर,केशवनगर ल.नं. २ ,बी.नं. बी-२ , चचवड 

केशवनगर पुणे
9823273105

163 100417180000645
आ न अ दुल 
गणी अ सारी

कॉलनी न.ं १ च पानी वसाहत रोड स.नं. १९४/५/१ 
पांडवनगर भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

9822878319

164 100117180004118 आभा मनीष बोडस ल मी नगर लक रोड डी २१ ी वामी समथ नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9922981578

165 103417180000157
आयुष उमाशंकर 

साद
टाटा मोटस रोड , जे.१/९ एच,डी,एफ,सी, कोलनी चचवड 

चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9850556821

166 105217180001004
आयुष पंकज 

रघुवंशी
सािहल रेसीडे सी ,से.नं ९ ािधकरण ल नं. १०, ए वग , 

मोशी मोशी पुणे
9922998497

167 101617180000164
आयुष िवण 

कामतकर
िमलेिनअम २०४ -२०५ ए १३ लॉट पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
7276045213

168 100117180003921 आयुष रतेश पाटील
गल हॉटेल जवळ लक रोड डी ३०३ साई ेस सोसायटी 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
9545503484

169 100617180004571
आयुष िवनोद 

पाटील
संभाजी चौक जवळ लाट न.ं २०२ से.नं २७/अ ािधकरण 

िनगडी आकुड  गावठाण पुणे
9850975937

170 100617180003922
आयुष सुधाकर 

कोहाडे
क ीय सदन जवळ जी पी आर .ए कॉलनी िब /६६ टाइप ३ 

से टर २६ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे
9850473669

171 100617180003931
आरोही उमेश 

जाधव
संभाजी चौक ािधकरण ए १३ गाय ी एिलग स से २६ 

िनगडी िनगडी गावठाण पुणे
9850497917

172 100117180003518 आरोही संदीप भट ए िब डग स नं २८४ ,तलेरा हॉि पटल जवळ लॅट नं काकडे 
नगर चचवडगाव चचवड गावठाण पुणे

9822832393

173 100117180003829
आयन राजेशकुमार 

सह
लॉट नं २९० -२९२ से टर नं २९ रावेत लॅट बी २०२ गु  

मूत  ािधकरण चचवड गावठाण पुणे
9370130051

174 100117180003730 आया मधुकर पालवे चाफेकर चौक डी २/३० अिमत अपाटमट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9850292958

175 105217180001008
आिलशा कमलेश 

गु ा
हनुमान नगर ,भगत व ती समाधान कोलनी , भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9860637904

176 100117180004109
आशय मकरंद 

वांगीकर
आिण यम िब डग तानाजी नगर यल /१/१ ी साई समथ 

यल चचवड चचवड गावठाण पुणे
9763581428
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177 103217180000717
आिशष काश 

जेसवाणी
सी िब डग लॅट नं ४ सुखवानी िसटी पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9225637287

178 100617180003802
आिशष 

संतोषकुमार नायर
इ कान मं दर जवळ नंदनिगरी हौ.सोसा. लॅट नं ३८ ,सव नं 

१९०,१९१ रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे
9370275414

179 100417180000435
आिसफ जमीर 

अ सारी
भोसरी िवकास कॉलनी सव नं ६८१/१८ लांडेवाडी पुणे 

भोसरी गावठाण पुणे
9890137631

180 103317180005580 आ था संजय बोरा इ टेट जवळ दांडे चौक सी ३०१ िनसग राज भोईर थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

8275066199

181 103217180000655
आ मा 

फक रमो हमद शेख
जुनी टेट बकमागे आदशनगर ल नं २१९/३ र हर रोड 

पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9922166156

182 300117180003430
इशा इकबाल 

इनामदार
आनंद लाझा जवळ स नं १४/५/१ क ह या पाक ३ थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9822364324

183 100117180004198 ईशा - सह फेज १ , केशव नगर यु ३ , ी मोरया गोसावी राज पाक 
चचवड केशवनगर पुणे

9823775598

184 100217180000205 ईशा कुमार बजाज अजमेरा जी ६०१ म ह  रॉयल पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9881363607

185 100617180003403
ईशा गणेश 
बहादुरकर

ािधकरण २०/७ गंगानगर से टर नं २८, िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

9921059663

186 101217180000545 ईशा तुषार पा टल सुदशन नगर र ता नं ५ अकुद  िचखली रोड तुकमाई मोरया 
सोसायटी िचखली िचखली पुणे

9764015740

187 100117180004107 ईशा दनेश वाढई दशननगरी, िब. ए4, केशवनगर, चचवड 9822712643

188 100617180004448 ईशा शांत माळी मोरवाडी ( पपरी कोटाजवळ ) ए-४८ अमृते र अपाटमट , 
पपरी पुणे -१८ मोरवाडी पुणे

8698752674

189 100217180000127 ईशा िव णू लवटे
संत ाने र नगर , हाडा मोरवाडी , इ १/६६१,िनसग 

िब डग , पपरी पुणे -१८ मोरवाडी पुणे
7350015808

190 103117180002829 ईशान उदय शनवारे गंगा कायज वा लाभाई लॅट नं १००१ िब डग एफ १ 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

8605013369

191 101617180000139 ईशान पुनीत जैन नेअर कोकणे चौक ए ६०४ आकाशगंगा सोसायटी रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9028496107

192 100117180003065 ई री रिवकांत वै तानाजी नगर २ १ लॅट नंबर २ काकडे पाक चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

9764000380

193 101217180000546 ई री सुरेश कािशद
तुलजाभवानी मं दर शेजारील ग ली ि वेिननगर गट न.ं १५३ 

कृ णा हौ. सोसा. तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे
9822521004

194 100117180004100 ईषा िबधान हलदार राज पाक केशव नगर बी १३ ए संत सतरामदास चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

7588958997

195 103417180000032
उ ती राजशेखर 

देशमुख

लॉक एम आय डी सी िसि िवनायक मं दर जवळ संभाजी 
नगर मंगलमूत  आर एल १९४ जी चचवड चचवड गावठाण 

पुणे
9922946296

196 106217180000166
ऋतुजा अशोक 

पाटील
थेरगांव सी. 203, लॉरेल सोसा. पुणे भोसरी गावठाण पुणे 9404429671

197 100417180001364
ऋतुजा ाने र 

हरळे
इं ायणी नगर ारका िव  सो. लॅट . के -०८,से टर नं ७, 

भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे
9823384118

198 101217180000402
ऋतुजा दप 

रंगदळ

राजे िशवाजी नगर ,िचखली ािधकरण 'स  ',आयुष पाक 
लॉट नं. ११३/११ ,से टर नं.१६ चचवड ,पुणे-१९ िचखली 

पुणे
9922841818

199 106217180000230 ऋतुजा बंकट शदे गु  कृपा टोअस, काटे व ती पुनावळे 9075481996

200 105217180001218
ऋतुजा रघुनाथ 

तापक र
साई चौक इं ायणी नगर लॅट न.ं १०,राम ितलक अपाटमट 

से टर नं १, भोसरी पुणे ३९ इं ायणीनगर पुणे
9028112751

201 101217180000420
ऋतुजा राज  

देशमुख
पाईन रोड घरकुल ,से.नं.१७/१९, बी-१९,२०२,नंदनवन 

सोसा िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे
9822938404
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202 105417180000010 ऋतुजा िवजय कदम वग -ब आदे नगर समथ को ले  मोशी मोशी पुणे 9370907215

203 105217180000912
ऋतुजा िवजय 

चोपडे
रेज सी हाईट लॉट न.ं १२४ ए से.नं. १३ पी.सी.एन.डी.ए. 

लॅट नं ३०१ िचखली िचखली पुणे
9922403569

204 103317180004850
ऋतुजा संजय 

पुरोिहत
कामगार नगर , मु  को.ऑ .हौ.सोसा. पपरी पुणे -१८ 

पपरीवाघेरे पुणे
9860826141

205 100117180002899
ऋतुराज अिभजीत 

कोळपे
गावडे नगर ,गावडे पे ोल पंपाजवळ, २०२,उ कष िवहार 
,गोलांडे इ टेट फेज १, पपरी चचवड. चचवडेनगर पुणे

7350005813

206 100517180000164
ऋतुराज 

बाबासाहेब यादव
िवकास नगर, गती कॉलनी बी, कवळे ,दे रोड ४१२१०१ 

कवळे पुणे
9921180827

207 100617180004151 ऋि व सिचन क तुरे
खंडोबा मं दरा जवळ , लॅट नं. ४०२,िब डग नं .डी ऐ यम 

वचस , आकुड -- चचवड १९ आकुड  गावठाण पुणे
9922907401

208 105917180000142
ऋि वज र व  

जाधव
कॉलनी योितबा नगर मंगलमूत  िनवास सव नं ७९/२/२ 

अिबयांता काळेवाडी पपरी काळेवाडी पुणे
9767025153

209 101217180000633
ऋिषकेश जग दश 

डहाळे
हौ सोसायटी ता हणे व ती राजा िशवछ पती पुणे िनगडी 

गावठाण पुणे
7620703535

210 100117180003892
ऋिषकेश 

िशवकुमार िनकंुडे
कॉलनी थेरगाव क पत  साई नाथ नगर िव हता चचवड 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
8308575724

211 100517180000152
ऋिषकेश संजय 

पांचाळ
िवकास नगर, ६५७ ,सातारकर चाळ ,नेअर पी .सी .एम. कूल 

कवळे ,दे रोड ४१२१०१ कवळे पुणे
7767985284

212 100617180003567
ऋिषकेश सतीश 

पानग हाणे
चाफेकर चौक िब डग -१, लॅट -६,कामदा सोसायटी 

चचवड ,पुणे-३३ चचवड गावठाण पुणे
9657712194

213 100417180000646
ॠतुजा अिनल 

वाळंुज
गु द  कोलनी महाल मी िनवास धवादेवा ती भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
8975257259

214 105917180000272
ॠतुजा अ ण 

मालपुटे
ीकृ ण कोलनी कोकने नगर स.न. ७८//१/१ िमलकत 

नं.६९० काळेवाडी काळेवाडी पुणे
8999187008

215 100117180003299 ॠतुजा खंडू कंुभार वाकड रोड डांगेचौक िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922994901

216 104317180000145
ॠतुजा जग ाथ 

फड
अनुराज िब डग पा या या टा कजवळ रा ल पाक संत 

तुकाराम नगर भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे
7350140698

217 100117180003379
ॠतुजा जीवन 

गायकवाड
थेरगाव फाटा सव न२ं३/२ ीकृ ण कॉलनी पुणे थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9545630058

218 105417180000029 ॠतुजा धनंजय हांडे दघी सव नं ८१/१/१ बी २ रोड कृ णा नगर पुणे दघी पुणे 9922168443

219 105317180000085 ॠतुजा माधव िगर नं.ए-२,कृ णानगर स.नं.८१/१/१ कृ णा कोलनी रोड दघी 
कृ णानगर पुणे

8975878803

220 103417180000160
ॠतुजा राजकुमार 

सूयवंशी
आर.एच.-९७ ल.नं.८-१० महाबली चौक गणराज माउली 
ह.ैसोसा. शाहनगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8793419585

221 100117180003452
ॠतुजा राजे र 

वटपळवाड
डांगे चौक राम राधा अपाटमट लॅट नं बी ११ थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9823222389

222 100117180003316 ॠतुजा संजय माळी िवजहीनगर लॉट नं ६० ३,िशवनगरी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9822350735

223 100417180000732 ॠषभ मह  जैन बी एस िब डग ए वग ल. नं. ८ दघी रोड राधानगरी हौ. 
सोसा. भोसरी दघी पुणे

9028771314

224 300117180003228
ॠिषकेश ीकृ ण 

कुलकण
केशव नगर ए /२/२ साई गणेश पाक चचवड केशवनगर पुणे 8390994989

225 104117180000010 ॠषीकेश कडू गुडदे गट नं १५०० साई िवहार हौ सोसायटी ता हणे व ती िचखली 
िचखली पुणे

9545775835

226 100617180004115 ए जला अ ाहम - साई धाम हौ.सोसा. लॅट नं.८,सी वग आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

7588180511

227 106617180000028 ऐ या अिनल धो े धो े चाळ केशवनगर सरीता अपाटमट समोर कासारवाडी 
कासारवाडी पुणे

9850339268
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228 103417180000134
ऐ या चं कांत 

दि त
से.नं. १८ ,राजयोग बंगला ,िशवतेजनगर लाट.नं.६८७, 

ािधकरण चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9922403845

229 100217180000128
ऐ या दुगादास 

देशमुख
मोरवाडी लॅट नं .२०१,रॉयल रेिसडसी , पपरी पुणे -१८ 

मोरवाडी पुणे
9860142131

230 100617180004249
ऐ या शांत 

िशनगारे

आयकर िवभाग कोलनी समोर ,भारत प ोल प प मागे ,से.नं 
२६ , ािधकरण अ/१ ,उदय रेसीडे सी िनगडी िनगडी 

गावठाण पुणे
9881135104

231 100617180004879
ऐ या रामा न 

एयर
रोड बी -२०१, द ा हाईट जगताप डेरी फाम रोड रहाटणी 

पुणे .१७ काळेवाडी पुणे
9673005312

232 105217180001245 ऐ या िवलास काळे इं ायणी नगर राजसयोग हौ. सोसा. लॅट नं एच -९,से टर नं 
७ भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे

9921527917

233 100117180003964 कार - पोकळे काळेवाडी वामी समथ कॉलनी नेअर जा ानी े डेस पुणे 
काळेवाडी पुणे

8390919537

234 100617180003951
कार उदय 
कुलकण

सट उसुला शाळे मागे सलोनी अपाटमट लॅट नं ७,िन पम 
हौ.सोसा. नं १,जवळ आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

9970366376

235 105417180000008
कार राजीव 
िनपाणीकर

िशतलबाग कॉ या स पुणे नािशक हायवे िब डग नं २३ 
लॅट नं ११ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9850221178

236 101217180000286
कार िस राज 

गंगा
संभाजीनगर, आर.एम-५६ रामायण बंगला चचवड ,पुणे-१९ 

संभाजीनगर पुणे
9922858430

237 101217180000300 ओम मधुकर चाकणे
राजे िशवाजी नगर ,िचखली ािधकरण घर .नं.१९ सािहल 

समृ ी से टर.१६ लॉट नं.११०, िचखली िचखली पुणे
9822503538

238 100217180000242 ओम राजेश देवघरे मासुळकर कॉलनी िब-७, ेम गीत अजमेरा पपरी पुणे १८ 
पपरीवाघेरे पुणे

7758078736

239 100617180003645 ओम सखाराम भोर
यमुना नगर से टर नं २१,ि कम नं ११,इमारत नं ०९, लॅट 
नं १०,तथा तु हौ. सोसा . िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

9665894392

240 103217180000853 ओम सिचन गुंजाळ होटेल अठीठी लेन ,नव महारा  शाळेसमोर पपरी म न.ं १, 
अंजना कुडले चाळ पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9860396861

241 103117180002713
ओमकांत 

बाबासाहेब तांदळे
व लभ नगर ६०३ ए ३ वरगंगा पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9420322430

242 100417180000501
ओमकार उ म 

घुगरकर
ेयस रेिसडे सी दुसरा मजला लॅट नं १५ स.नं. २०७ िव ल 

दशन भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9881670656

243 105217180001230
ओमकार कमलाकर 

घाडगे
इं ायणी नगर आर एच नं -३, लॉट नं बी-१९, ित पती चौक 

से टर नं -७, भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे
9970071020

244 100617180003669
ओमकार िवलास 

नाईक
संभवनाथ चौक ,जैन मं दरा जवळ द वाडी ३५/३ राज गृह 

सोसा. आकुड  पुणे ३५ द वाडी पुणे
9881057628

245 100117180004102
ओवी महेश 
मनोलकर

यच यस जी सोसायटी चाफेकर चौक लॅट नं २० िब डग नं 
सी २ शाि तबन चचवड चचवड गावठाण पुणे

9011465590

246 100617180003883 ओहम शाम दशमुखे ािधकरण यु -१५,धृव दशन िब डग ,से टर नं २६, िनगडी 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

9011018049

247 100117180003833
किन का राज  

कदम
पपरी चचवड लक रोडल मीनगर ६८/सोहम रेिसडे सी 

लॅट नं १५ चचवड चचवड गावठाण पुणे
9423458869

248 103417180000137
क रना शमशु ीन 

मु ला
आर.एच. १४८ , जी लाक ,शाहनगर ी मौली हौ.सोसा. 

ल.नं. १ , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9850097235

249 100617180003520
क र मा 

सुनीलकुमार नायर
लॉट नं बी/१०७ ,से टर नं २९ िनअर डी माट महाल मी 

रेिसडे सी रावेत पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे
9552547258

250 104317180000033
क पेश िनितन 

आिहरे
राजे िशवाजीनगर से.नं. १६ तुलसी कोनर अपाटमे ट ल नं 

िचखली ािधकरण िचखली पुणे
9890623246
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251 100117180002901
क याणी नेताजी 

राजेभोसले
अि न हॉि पटल समोर ,िबजलीनगर पाथ -१,शॉप म३/४, 

चचवड ,पुणे-३३ चचवडेनगर पुणे
9665012196

252 104317180000092
क याणी िवनायक 

जाधव
वु सिवल फेज-२ ,बो-हाडे वाड़ी ,मोशी सी-२ /७०३ मोशी 

मोशी पुणे
9423248434

253 105317180000144
काजल क याण 

सवासे
सा  पाक स.नं.-६९/२ ,सा  िस ी कोलनी दघी दघी पुणे 8975547997

254 106317180000135
काजल देवनारायण 

िम ा
कवडे नगर .ग ली .-४ सव नं.५६/१/९/११. साई रेिसडे सी 

लॅट नं.१ पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9823022564

255 100117180003797
काजल िबिपन 

महाजन
मा हल केशवनगर बी ३१३ ओरीयनटल चचवड केशवनगर 

पुणे
9665513227

256 100317180000550
का तक आ माराम 

मोरे
नगर जवळ ५/१२ पा रजात सोसायटी ि यदशनी जुनी 

सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9922262132

257 100417180000617
का तक 

आ पासाहेब शेळके
स.नं.80/1 साईनगरी िब.-बी2 वडमुखवाडी, भोसरी 8605531058

258 100117180003042
का तक शांत 

कांडलकर
िब डग ए/२ लॅट नं ३.केशवनगर दशन नगरी चचवडगाव 

,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे
9552535532

259 105917180000202 कमया नर  पवार
मनमं दर को. हौ. सोसा. ध काळेवाडी रोड जगताप डेरी 

लॅट नं १३ रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9881132661

260 100617180004160 कु सिम ा संजय कुटे िववेक नगर लॅट नं.२ गु  कृपा हौ. सोसा. आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

9096241426

261 100617180004699
कु सायली िनतीन 

सातपुते
पीनगर िवजयानंद हौ सोस. तळवडे पुणे १४ पीनगर- 

तळवडे पुणे
8983476873

262 100117180002999
कु. केतक  अजय 

जोशी
मािणक कॉलनी जवळ , लॅट नं .१६, कुणाल ने ट, लक रोड 

, चचवड चचवडेनगर पुणे
8793148268

263 101217180000387
कु. वै णवी संतोष 

जंगम
हे े व ती ी राम हौ .सोसा,नामदेव मंगल कायालय जवळ 

गट नं. १४४५ िचखली, पुणे १४ िचखली पुणे
9923205072

264 100117180002911
कु.अनु का रिवराज 

टकोळे
गणेश नगर , िशव कॉलनी , थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
7350638702

265 100617180003360
कु.तेजल अिवनाश 

ग गे
फेज -२,जय गणेश ि हजन मागे लॅट नं. ८०२, वग ई 
,शुभ ी रेिसडे सी आकुड  पुणे ४४ आकुड  गावठाण पुणे

9922907012

266 100617180003877
कु.देिवका धनराज 

उपा ये

ािधकरण बँक ऑफ महारा  जवळ लॅट न.ं४ शामनंद 
रेिसडे सी , लॉट नं ३७९/ए ,से टर नं २४ िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9822880680

267 100617180003614
कु. ती ा दलीप 

पानसरे
कृ णानगर नेह अपाटमट लॅट नं. ३,िब डग नं बी ५,से टर 

नं २०, चचवड ,पुणे-१९ कृ णानगर पुणे
9960247682

268 105217180001219
कु.ि या अंगद 

िसरसट
ी राम कॉलनी , धने र लॉट नं ४५,िनवासी से टर नं 

४१० भोसरी ािधकरण भोसरी गावठाण पुणे
9850107951

269 100617180003478
कु.वै णवी ानदेव 

बो डे
इमारत -४ सी सदिनका . २०५ पेठ  २५ व पूत  फेज 

१, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9272392320

270 100117180002873
कु.सं कृती नंदू 

टोणगे
िबजलीनगर लॅट नं १०,पंकज पाक , चचवड ,पुणे-३३ 

चचवडेनगर पुणे
9765423637

271 105417180000025
कुणाल ाने र 

बिहरट
स.नं.७४/२ मातो ी कोलनी आदश नगर दघी दघी पुणे 9850312274

272 100417180000581
कुणाल िनतीन 

गोरडे
जु या पो टामागे च पाणी रोड संत ाने र नगर प रजात 

कॉलनी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9881611586

273 100317180000642
कुणाल िवनोद 

अ वाल
िवशाल नगर अ ६०३,िमडोरी टवस यु डी पी रोड पपळे 

िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे
9321721880

274 103117180002656
कुणाल संजीव 

उमाजी
स गु  नगर म नं १८ शांतीिनकेतन सोसायटी भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे
9922755782

275 104017180000050 कुमार भा कर पवार चै वेल सोसा. यमुनानगर से.नं. २१,ि कम न.ं१२,िब.नं. 
३१/१ िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

9850099735
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276 104317180000079
कुशल ीकृ ण 

देऊळकर
लाट न.ं १४ , दघी रोड न र हौ.सोसा. भोसरी दघी पुणे 9763477429

277 100617180004650
कुशाल छगनलाल 

चौधरी
यमुनानगर लॉट नं. २५८ , से टर नं. २१ , िनगडी पुणे ४४ 

यमुनानगर पुणे
9881365199

278 105517180000030
कुसुम बालाजी 

िचखले
भगवान फुगे चाळ खंडोबा माळ खंडोबा मं दर िनवृ ी भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे
9172292989

279 106517180000033
कू. आ दती 
शांतकुमार 
चचोलीकर

ममता नगर आ दराज लेन नं ४, जुनी सांगावी सांगवी 
गावठाण पुणे

9890733638

280 104317180000076 कृितका महेश िगरमे सि क कोलनी , दघी रोड सी/११ब ल मण बंगला भोसरी 
दघी पुणे

8308463133

281 101617180000161
कृितषा रवीन 

काय थ
फेज ४ सोसायटी कोकणे चौक जवळ लॅट नं ४०१ दारका 

सं े ट रहाटणी रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
8055522274

282 100617180004721 केतक  साद चं ा े े टीज कॉ ले स , िब डग नं. ४, लॅट नं ३, वग ए१ 
चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे

9371033303

283 100117180003827 केतन शैलेश जगताप ताथवडे रोड डांगे चौक एफ १०१ सोनीगारा पाक थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9823507397

284 100117180003922
केनक  संदीप 

सह बु दे
कॉलनी नं २ कोकणे नगर ६८४/५ से टर नं ७८/१ ी कृ ण 

काळेवाडी काळेवाडी पुणे
8552818799

285 100117180003424 केयूर चेतन कोळंबे
स नं ८३/२७३७४ वा हेकर वाडी ण लॉट नं ६८ वामी 

िववेकानंद हौ सोसायटी चचवड वा हेकरवाडी पुणे
9422346482

286 100617180003741 कोमल काश बढे मोहननगर पंचिशल िनवास सव नं १३५ चचवड ,पुणे-१९ 
चचवड गावठाण पुणे

9420862898

287 100617180004697 कोमल रामदास मोरे पीनगर ी राम कॉलनी नं. १, तळवडे पुणे १४ पीनगर- 
तळवडे पुणे

8390550155

288 105317180000200 कौिशक बबन सावळे द  नगर लॅट नं ७/३ लॉट नं ६५ बी यु कायलाईन दघी 
दघी पुणे

9420479736

289 100617180003943
कौिशक िशवानंद 

पवार
रावेत ािधकरण से टर ए ५ रो हौस शांती कंुज सो पुणे 

चचवड गावठाण पुणे
9822532234

290 100617180003965
कौ तुभ नाना 

जगताप
जय गणेश िवजन शेजारी , ई-१/४०६,शुभ ी रेिसडे सी फेज 

२, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे
9422006768

291 100117180003716
कौ तुभ ल मीकांत 

शदे
जगताप डेअरी वाकड रोड शुभम बंगला िवशाल नगर पुणे 

वाकड पुणे
9881991094

292 101617180000119
षीव ेया स 
डाकवला

िशव साई लने एफ ७ ाका साई पद से पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

8698599899

293 103417180000113
णा बालाजी 
िबरादार

शाहनगर गी लाक, एमआयडीसी लाट न.ं िपएिप१२२ 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

9665642267

294 103417180000209 ि ितज अतुल बापट लाट न.ं आर एम ३७ िव  भारती सोसायटी संभाजी नगर 
ल.नं. अ/३ चचवड संभाजीनगर पुणे

8888912134

295 100117180003153
ि ितज वीण 

पाटील

दुसरा मजला पपरी चचवड रोड सव नं २६३/६४ 
सुरववाणी उ ान डी िब डग लॅट नं ४ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9823550206

296 101217180000443
ि ितज मनमोहन 

गु ा
िशवाजी पाक लाट नं ५५ से.१८ संभाजी नगर संभाजीनगर 

पुणे
9372469185

297 100617180003430 ि ितज राज  मगरे ािधकरण ६९/८ गंगा नगर से टर नं २८, िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

9850724371

298 100617180004696
ि ितजा शंकर 

भालेकर
िव ल मं दर शेजारी ,ि वेणी नगर नूतन शाला शाळे जवळ , 

तळवडे पुणे १४ ि वेणीनगर पुणे
9850553688

299 100217180000122
ि तीज िबिपन 

कोलगे
सुदशन नगर लॅट नं ४, ी रेणुका अपाटमट बदू न सग होम 

जवळ , चचवड ,पुणे-३३ चचवड गावठाण पुणे
8983508792

300 103417180000118
ि ा वैभव 
वाघोलीकर

एम.आय.डी.सी.,शा नगर वछंद ,आर.एल.१४५ ,जी. लॉक 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9850186860
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301 100117180003196 खुशी मनोज ठोळे मंुबई पुणे रोड बी /१/१०१ इॅ पायर इ टेट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9850826130

302 100617180003417 ि स लूईस लोपेस जूना िम. नं. 2/13/1882, लोटस लस, िववेकनगर, आकुड 9922443657

303 100617180003993
गणेश िहरालाल 

पवार
नेह  नगर रोड बौ  िवहार समोर २०८ गांधी नगर 

खराळवाडी पपरी पुणे -१८ गांधीनगर पुणे
9960739044

304 100517180000144
गाय ी अिनल 

गवळी
संगीता अपाटमट या माग,े िवसावा , िवकासनगर ,दे रोड 

,पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे
9822846418

305 100617180003551
गाय ी अशोक 

दवेकर
ािधकरण ८ ए /१, सधूनगर से टर नं २५, िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9850109903

306 106317180000166
गाय ी आ दनाथ 

रोकडे
नवी सांगवी ल मी ो हीजन टोअस पुणे भोसरी गावठाण 

पुणे
8983349123

307 100117180003866 गाय ी संजय मराठे चचवड िगरीराज िवहार इ /१२ िबजलीनगर पुणे चचवड 
गावठाण पुणे

9371066122

308 100617180005336
गाय ी सं दप 

सदाफळ

मदनलाल धगा मैदान समोर , सधू नगर ुव अपाटमट से.नं. 
२५, लॉट नं.२८३, लॅट नं ३, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी 

गावठाण पुणे
9850880278

309 105217180001019
गाग  बालासाहेब 

थोरात
ल नं १३ ,गु िवहर ओऑसीस लेनेट , भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9850899570

310 100317180000610
गीता राम साद 

तौर
- वामी िववेकानंद नगर नवी सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे 8625967425

311 100617180004103
गै रक िववेकानंद 

दास

सव नं १४१/१/८ ,गु ारा र ता आकुड  रे वे टेशन जवळ 
लॅट नं. २०२ द ा नक टा॒ चचवड ,पुणे ३३ आकुड  

गावठाण पुणे
9970964800

312 100617180004695
गोरख चुिनलाल 

गायकवाड
राम मं दरा जवळ शेवटचा बस टॉप अ ज य तारा हौ 

.सोसायटी पीनगर तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे
8446104428

313 100617180004877
गौतमी िम लद 

पवार
ािधकरण से टर नं २४, लॉट नं ३३०, िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9372989498

314 100117180002939 गौरव मोद ठाकरे बलवंतनगर ,िबजलीनगर ीराम कोलनी . १ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9561641862

315 100417180000473
गौरव िशवाजी 

सोनवणे
िब डग गवळी नगर सुशीला िनवास समोर सहादू गवळी 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9763667688

316 100617180003937
गौरी गजानन 

अमीन
आपुघारा या मागे गंगा डी ५ िसि िवनायक नगरी िनगडी 

िनगडी गावठाण पुणे
9226879767

317 106317180000177 गौरी िनतीन मोने नवी सांगवी कृ ण चौक क तनगर ग ली न.ं १ पुणे नवी 
सांगवी पुणे

9657881308

318 100117180003209 गौरी िपयुष कडे
एस के एफ बंगलोज पवना नगर पराग ए बी सी कॉलनी ऑप 

हौ सो  ३ चचवड चचवड गावठाण पुणे
9881468729

319 101617180000113
ी मा मनोज 

देशमुख
क तुरी ए १०४ ला िवदा लोक पपळे सौदागर रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे
8390902682

320 101217180000315 चातक िव ल शदे पीनगर (बालसं कार क ) घर नं. १३७८,र ता  ४, 
स ृंगी हौ.सोसा. तळवडे पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

9890978950

321 103217180000785
चारवी देवांग 

ि वेदी
साई ेिसडट लोटस हॉि पटल जवळ फ-८ दारका पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9325791894

322 100617180004321
चा गा ी मह  

गारड
डी माट जवळ लॅट न.ं २ पवना अपाटमट से टर नं २९ 

रावेत ािधकरण पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे
7030143636

323 100417180001361
िच .यश अर वद 

गागरे

से टर नं २,ि य -दशनी कुल जवळ ,इं ायणी नगर लॅट नं. -
१, लॉट नं २३४,िनसग कॉलनी , भोसरी पुणे २६ 

इं ायणीनगर पुणे
7774052424

324 103217180000804
िच मय देिवदास 

पाटील
शुभ ी वू स सी-५ शुभ ी वू स पपळे सौदागर रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे
9763582824

325 100117180004115
िचराग कशोर 

ढमणगे
केशव नगर टी २ मोरया गोसावी राज पाक १ चचवड 

केशवनगर पुणे
9822997926

326 103217180000752
िचराग िबभीषण 

सोरटे
पपळे सौदागर अ-३/१०२ लनेट िमलेिनयम धकॅ प 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9545111456
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327 104417180000080
चेतन अिनलकुमार 

पाटील
राजे िशवाजी नगर से टर नं १६, लॅट नं ५७ लॅट नं. २०१ 

स यम रेिसडे सी , िचखली १९ िचखली पुणे
9049005886

328 103217180001146 चेतन दलीप बवरे वाघेरे कॉलनी नं ४ सुखावणी इंचलुवे पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9552537903

329 103217180000846
चेतन ि य दास 

धनािन
शनी मं दरासमोर एच बी-१८/५ पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9922502163

330 100317180000528
चैत य चतामणी 

पोरे
वाडा िशतोळे नगर सी /ओ पलांड िवजय िशवाजीराव ला ड 

जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9822849785

331 103417180000155 चैत य दनेश सह जी लाक ,संभाजीनगर लाट न.ं १९५, ल.नं.१०१, ाज ा 
को ऑप हौ.सोसा. चचवड संभाजीनगर पुणे

9921181259

332 100417480000747 चैत य दलीप खैरे एल -एि सस पाईन रोड लॅट नं ६०३, बी िब डग मोशी 
मोशी पुणे

9922524364

333 100617180004722
चैत य िवजय 

पाटील
मोहन नगर शमा हाईटस लॅट न.ं १२ चचवड १९ 

चचवडेनगर पुणे
9921270285

334 105217180001021
चैताली अंकुश 

पाटील
लाट नं ६८ , पाइन रोड गंगा िनकेतन , ल नं ११ ,से नं ६ 

मोशी मोशी पुणे
7350979800

335 103217180000763
चैताली शांत 

को हे
पपरीगाव सी-३ २०१ िशवनंदन सोसायटी पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9096065295

336 100617180005147 चै ा िवजय शे ी
पाईन रोड ािधकरण िब डग नं सी-३१, लॅट नं ३०५,सुख 

सागर हौ सोसा. से टर नं १७,१९ िचखली िचखली पुणे
9960843689

337 100617180003605 छिव अजय कालरा - ड -८०३ रॉयल कासा ,बँक ऑफ महारा  रावेत पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे

7709040405

338 103217180001155
जितन िवनांद 

राजपाल
संत िनरंकारी भवना या समोर िवजय नगर ब ६०२ 

गुलमोहर गाडन काळेवाडी काळेवाडी पुणे
7276111166

339 103417180000036 जय दपक सूयवंशी
एच आय डी जी लॉक शा नगर लॉट नं आर एच १६० 

लॉट नं ७ पूनम हौ सोसायटी चचवड चचवड गावठाण पुणे
9822854127

340 100117180004249 जय ी महेश बजरंगे ओऐसेस लक रोड गावडे पे ोल पंप मागे लॅट नं ९ काय 
लाईन चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9158243555

341 100617180004600 जयेश राजेश को हे से.नं. २८ ५/३ मनीषा हौ.सोसा. ािधकरण िनगडी आकुड  
गावठाण पुणे

8975760622

342 103117180002390
जसटीन पा◌ॅल 

कोलेनगाडन

एम आय डी सी जी लॉक शा  नगर चतामणी हाय 
सोसायटी लॉट नं ३० लॅटनं ए ४, चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9822269852

343 106217180000274 जाई आनंद भांगे िनअर पोिलस लाईन जवळ लॉट न.ं८, थम सोसा. , वाकड 
,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

9423931424

344 101617180000104
जानवी दीप 
मायारामानी

गो वद गाडन हॉटेल जवळ िसमरन कॉनर ए िब डग लॅट न 
१०४ पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9822282169

345 101217180000557
जा हवी चं कांत 

आवटे
बंगलो लाट नं २०१२ से.नं. १६ राजे मु ांगन िशवाजीनगर 

चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
8087019837

346 105217180001214 जा हवी रमेश मेह े
से टर नं १,इं ायणी नगर लॅट नं. ए -१०,िवशाल रेिसडे सी 

, लॉट नं जी-४७/२, भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे
9175041240

347 100617180004615 जा हवी राजेश िथटे एम.आय डी सी डी १०१ ऐ यम चचवड ,पुणे-१९ 
चचवडेनगर पुणे

9822568940

348 100117180004124
जा हवी सुधाकर 

अव थी
काळेवाडी फाटा लॉट नं ४३ िशवतीथ नगर थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
7040036730

349 100117180004096
िजनेश अिवनाश 

ओसवाल
भी आळी ए १ आनंद शोभा अपाटमट चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
982237272

350 100617180003887 जुई चं कांत पांगारे यमुनानगर से.नं २१,ि कम नं १०,िब.नं. १६/५, िनगडी पुणे 
४४ यमुनानगर पुणे

9881681766

351 100617180004202
जुिबया आिसफ 

सेन शेख
से.नं २७ लाट नं २७/१ जानक  बन हौ सोसा ािधकरण 

िनगडी िनगडी गावठाण पुणे
9921969403
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352 100617180003396
जुिलया रॉय 

कझकईल
गणेश तलाव जवळ शालोम बंगला , लॉट नं ३१,से टर नं 

२६, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
8956001234

353 106317180000160
जो ा िवलास 

भोईटे
ग लीमा.२ नवी सांगवी ५६/२ कवडेनगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पुणे
9421004252

354 106217180000191 जोश अिनल वाधवा २४०/२ द मं दर जवळ ए-७०३ परडीसो वाकड वाकड पुणे 7798643355

355 101217180000340
ाने र सुरेश 

िनकम
मोरे व ती , नामदेव हौ.सोसा , िचखली १४ िचखली पुणे 9921315340

356 103317180004899
झीनत अ दुलरिशद 

शेख
बी .आर.टी .रोड मु.पो.रावेत भ डवे व ती रावेत कवळे पुणे 9881057642

357 100617180003679 झैना रेहमान शेख ािधकरण ी कंुज ,से टर नं २४, लॉट नं १५२ , लॅट नं ६ 
िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

9881258605

358 100117180003790 टी - हरीहरन क पटे व ती बी १ /बी १२०६ सोनीगरा केसर वाकड वाकड 
पुणे

9766139710

359 100617180003603
तं वी अशोक 
िनबांळकर

ी कृ णा नगर ,िव ल वाडी सीता रेिसडे सी , लॅट नं २१, 
४था मजला से टर नं १८/३, आकुड  पुणे ३५ कृ णानगर पुणे

9637300934

360 100117180004191
तनया ता यासाहेब 

पाटील
केशव नगर गोयल ग रमा ,ब ३०३, चचवड ,पुणे ३३ 

केशवनगर पुणे
9850823092

361 103417180000075
तनया द ा य 

गावडे
लॅट नं. ७, शा नगर, आनंद हौ. सोसा., आर.एच. १४५, जी 

लॉक, चचवड, पुणे १९. चचवड गावठाण पुणे
9823063517

362 103117180002598 तनया दीपक गांगल महेश नगर लॉट नं ३/ अ शरद लीला पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9421697029

363 103417180000023 तनया महादेव गरड
ल नं ५ लोट न.ं आर एच १८४/१ , जी लाक एम आय डी 

सी अ ज य हौ. सोसा शाहनगर चचवड टेशन- आनंदनगर 
पुणे

9850099924

364 100617180003865
तनया शशांक 

स ा व
ािधकरण गु लीला से टर नं २७, लॉट नं १४८ िनगडी पुणे 

४४ िनगडी गावठाण पुणे
9766322859

365 100117180004033
तिनष राज  

मालेकर
हाऊस मोरया डसकला जवळ रो हाऊस नं इ ३ सोिनगरा 

रो केशवनगर चचवड केशवनगर पुणे
9028056841

366 101617180000097
तिन का दपक 

भा टया
रोव हाउस न बी २/३ सी गी गेर सोसायटी पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9370813221

367 101517180000474
तिन का 

मधुरकुमार भापकर
पी.सी.एम.सी .गाडन शेजारी द.११०१,वे ट साईड काउंटी. 

पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9823317173

368 100117180003305
तिन का मोहन 

माळी
केशव नगर गणेश राज पाक लॅट नं ९ चचवड केशवनगर पुणे 9890027342

369 100117180003007
तिन का राजेश 

महे री
िनअर सोिनगीरा , लॅट नं ९, याम हे रटेज 

केशवनगर, चचवड पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे
9881564621

370 100417180000682 तनुजा मोहन कांबळे मातो ी पाक -२, स.नं. २१८ संत तुकाराम नगर भोसरी संत 
तुकाराम नगर पुणे

8698314270

371 103117180002589 तनुषा रमेश मु या ऑप िव गुका उ ान नेअर सग गॅरेज व लभनगर साई राम 
कृपा म नं ३९/३१३ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9175019518

372 105417180000035 त मय संतोष डूबरे हॉि पटल समोर ग हाने वि त ा म लॅट न७ं०७ कुलकण  
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9960844118

373 100417180000824
त वीर जिमरखान 

मोकाशी
माग, धावडे व ती , बाबा साहेब लांडगे भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9604988720

374 106217180000250
तारक मिनष 

कुलकण
ि हस लग पा मस, मानकर चौक जवळ लॅट नं ६०४ बी न.ं- 

ए५ वाकड वाकड पुणे
9527238748

375 100617180003795
तुषार संजय 

खंडागळे
पांढरकर व ती ,गणपती मं दर जवळ , सिचन पांढरकर 

िनवास , आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे
9970681583

376 100117180003723
तृषांत रामदास 

जाधव
राज मु ा कॉलनी सव नं १४५ १ अ /२ ताथवडे ताथवडे- 

पुनावळे पुणे
9890078394
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377 100617180003888
तेजल अंबादास 

मारकड

महा  कॉलनी -िब ,वा हेकर वाडी रोड स.नं. 
१२२/२,सायली कॉ ले स , चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर 

पुणे
9004410245

378 103217180000559
तेज ी महादेव 

साखरे
नेढे नगर ७२०/१/३, वराज कॉलनी काळेवाडी , पुणे १७ 

काळेवाडी पुणे
9604684959

379 100117180003800 तेजस अजय राठोड डी ६०२ लक रोड सुदशन नगर लाइफ टाइल कॉ ऑप हौ 
सोसायटी चचवड चचवड गावठाण पुणे

9552535034

380 100617180004832 तेजस िनतीन जाधव साई धाम हौ.सोसा. सी वग लॅट नं ११,३ रा मजला , 
आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

9881189708

381 100117180003619
तेजस बाळासाहेब 

साबळे

लॅट नं ३ डी माट जवळ काळेवाडी म रोड णवाल 
लािस स बी ए २ थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे
7709602200

382 100117180002933
तेजस मनोज 

जमदाडे
मोरया गोसावी राजपाक फेज-1 िब डांग-यु, केशवनगर 

चचवड
9922443290

383 100417180000564
तेजस िशवाजी 

खंडेजोड
मातो ी पाक -२ संत तुकाराम नगर स.नं. २१८/८ भोसरी 

संत तुकाराम नगर पुणे
8605689484

384 100117180003310
तेजस संदीप 
जोगळेकर

दा गाडन गावडे पाक लोट नं ३ िब डग नं ७३ , चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9765401495

385 100117180003076
तेजस सुिनल 

वाईचोळे
बी /एच गणेश िवजन शुभ ी रेिसडेि शअल ,फेस २ डी ५०१ 

आकुड  आकुड  गावठाण पुणे
9881147107

386 105217180001203 द  जीत  पटेल पी सी एन टी द ए , ए ६/५ जल वायू िवहार ,से टर ६ मोशी 
पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

9921088820

387 106617180000046
दशन राजेश 

देसडला
सि क कंपनी समोर डी-१ रािधका रेिसडे सी फुगेवाडी 

फुगेवाडी पुणे
8600041833

388 106217180000266
दशन सुिनल 

देशपांडे
जगताप डेरी ल.नं.९,भ  अपाटमट ,िवशाल नगर पपळे 

िनलख ,पुणे-२७ पपळे िनलख पुणे
9373844944

389 103217180000745 द ा मनोज लुंड लॉट .1/2/7 जयम हार नगर कॉलनी-3, थेरगांव 8412058705

390 100117180004113 द ा संतोष िलखार केशव नगर २४,ए १ भ  रेिसडे सी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9922933684

391 104117180000016
दपक अशोक 

भालेकर
ता हणे व ती हनुमान हौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे 9763006104

392 104917180000024 दपक गणेश कोळी हनुमान मं दर जवळ सव न.ं ५७/२+३, साई कॉलनी 
िबजलीनगर , चचवड पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

8888632950

393 100317180000508
दप योती 

मधुसूदन बाला
सुखायांनी गाडन गणेश नगर सी /ओ मधुसूदन बाला लॅट नं 

१५ ई दापोडी दापोडी-बोपखेल पुणे
9922079883

394 100417180000547
दपाली िववेक 

कदम
िव ल दशन ी चौक , आळंदी रोड लॅट नं १, तेजस 

रेिसडे सी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9923052323

395 106217180000216 दपाली संजय कदम नंदनवन कॉलनी, द मंदीर, वाकड 9822677467

396 104017180000063
द ी ानदेव 

जोयशी
यमुना नगर तु ी िब डग नं.४३/११ ,ि कम नं १०,से.नं.२१, 

िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे
9822981964

397 100117180003137 द ी सुनील शेगर लॉट .117 पेठ . 29 , िशवश , रावेत 9011495775

398 104317180000078
द ा दलीप 

पा टल
गणेश रेसीडे सी , दघी रोड दुगा माता मं दर भोसरी दघी पुणे 7721950445

399 103217180000726
द ा िवनोद 

वनवारी
बी लॉक, 29/10, शगुन चौक, मेनबाजार, पपरी 8308539395

400 100117180003160
द ा िवरशेटटी 

बडूरे
केशव नगर अजुन भोईर चाळ साईबाबा मं दर जवळ चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
8308400966

401 100117180004117 द ा संतोष बग
ायाम शाळे समोर कृ णा बाई बंगलो मागे मािणक कॉलनी 
लक रोड सुिनल िनवास दनकर भोईर चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9922777078

402 105317180000136 द ा सुभाष िनमल ल.नं. १० , म नं. ३०२ ,समथनगर व शील रेसीडे सी 
,स.नं.४ दघी दघी पुणे

9970528646

403 100617180003562 द ांशु रमेश सग ि वेणी हौ सग सोसा. ि वेणी नगर एकनाथ भालेकर चाळ , 
तळवडे पुणे १४ ि वेणीनगर पुणे

7620905498
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404 100117180003156 दशा शंकर कटके राज पाक केशव नगर झेड ३ भागीरथी िब डग मोया 
गोसावी चचवड केशवनगर पुणे

9518311451

405 104017180000064 दीप अिवनाश ठ बरे यमुना नगर से.नं.२१,ि कम नं १० ,रजनीगंधा हौ.सोसा. 
िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

9922434928

406 103217180000580 दीपा रमेश क कल ल नं. २०५ वग बी वाघेरे कोलनी न.ं ३ व पूत  , फेज २ 
पपरी गाव पपरीवाघेरे पुणे

7972140791

407 100117180003050 दुगश िवनोद र दळ ओमकार िनवास, स.नं.80/1, ेरना शाळा, वा हेकरवाडी 9011858406

408 101617180000094 ी ी टेक मघानी पपरी कॉलनी सी लोक न ४/१० साई चौक जवळ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

9158112277

409 1.00117E+14 धनंजय बापू कुशारे लक रोड यशोपुरम या शेजारी भ  पॅराडाईज ए २२ 
पपरी चचवड चचवड गावठाण पुणे

9822844310

410 105217180000848 धन ी धीरज जाधव से.नं ७ लॉट न.ं८८अ इं ायणीनगर दारका िव  फ/७ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9403968710

411 105317180000146
धन ी मुकंुदा 

पा टल
चौधरी पाक स.नं.१८/१ जोगे री िनवास दघी दघी पुणे 7798935827

412 103417180000084 न ा काश पवार संभाजी नगर आर एच २७ एम आय डी सी ६, तापगड हौ. 
सोसा. चचवड संभाजीनगर पुणे

9822670206

413 100617180004134 निचकेत मुकंुद भाटे
बी एस एन एल ऑ शेजारी ए डी सी ३/१ स  रेिसडे सी 
लॅट नं ४ आकुड  रे वे टे जवळ पुणे ३५ आकुड  गावठाण 

पुणे
9922403002

414 105217180001241
निचकेत राजाराम 

गुळवे
संत नगर , ािधकरण गाथा लॉट नं ९०, से टर नं ४, मोशी 

पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे
9763495419

415 105317180000091
निचकेत राजेश 

कामठे
आदशनगर , ल.नं.४०२ ,सािव ी बाई फुले रोड जवळ सा  

गणेश रेसीडे सी पुणे दघी पुणे
9604554152

416 105317180000148 नताशा नजीर शेख परांडे नगर , दघी सा  अप. दघी दघी पुणे 8605601907

417 105217180001013
न ता नवनाथ 

कूदळे
कुदलेव ती पा या या ता क जवळ मु.पो ट मोशी मोशी मोशी 

पुणे
7887906225

418 100417180000820
नाजूका सुिनल 

पाटील

संत तुकाराम नगर , कृ ण मं दर रोड , ग हाणे पे ोल 
पंपासमोर साथक , ओम साई पाक भोसरी भोसरी गावठाण 

पुणे
9960640825

419 100117180003955 िनकत नाजीद गौर गावडे पे ोल पंप जवळ लक रोड लॅट नं १० ए बी नं ए ५ 
यशोपुरम सोसायटी पुणे चचवड गावठाण पुणे

8855968876

420 101217180000524
िन कता अजुन 

च हाण
गट नं. १३१८ पडवळ हॉि पटल मागे , सने चौक , मोरेव ती 

ी स पाक ल. नं. ३३ िचखली िचखली पुणे
9604865419

421 100617180003602
िन कता गंगाधर 

कांतीमठ
लॅट नं २५,िववेक नगर जी .आर .कांतीमठ ,लोटस लस 

िब डग , आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे
7774051233

422 103217180000771
िन कता द ा य 

कप
नखाते व ती रामबाग कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
8625954511

423 100617180004116
िन कता नवनाथ 

जेधे
ता हणे व ती हनुमाननगर गणेश हौ.सोसायटी िचखली पुणे -

१४ िचखली पुणे
8796928713

424 103417180000018
िन कता मंजुनाथ 

शे ी
बी वग आर ७२ शा नगर सव साई गणेश सो लो लॉट नं 

२१ चचवड चचवड गावठाण पुणे
9049042253

425 106117180000046 िन कता संजय देसले
बेल ठकानगर ,१६.नं.बस टॉप जवळ व  पु प कॉलनी , 

थेरगाव पुणे-३३ गणेशनगर-बेल ठकानगर पुणे
9860216030

426 100617180004308
िन कता सुधीर 

बोथरे
भ  श  पुत या मागे ,से.नं. २३ , सी /८,कोिहनूर लासी 

माबल, िनगडी पुणे ४४ भ -श  उ ान पुणे
9765394298

427 105517180000025
िन कता सुरेश 

नाईक
ए एम एस बॅक जवळ लंडेवाडीचौक सनशाईन लाझा ११, 

३ रा मजला भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9730284297

428 100117180004240
िन कता हेमंत 
जांबावलीकर

सी-२/३०७ , फेज १ , शुभ ी रेिसडेि शअल , आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

9422368241

429 105917180000158
िनिखल दपक 

जाधव
सोिनगीरा अपाटमट समोर स .नं.११३, घ नं.८४५,नेढेनगर 

काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे
9423010918
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430 104317180000044
िनिखल र व  

वािघरे
पंतनगर ,जाधव वाडी गट नं ५८२, लाट नं १० िचखली 

िचखली पुणे
8805027137

431 100617180003712
िनिखल िवनोद 

खोडके
इं ायणी नगर लॉट नं २६, ओम हॉि पटल जवळ चचवड 

,पुणे-३३ इं ायणीनगर पुणे
9822962964

432 100217180000118
िनिखल सुिनल 

लगाळे
अजमेरा कॉ पले स , ड यू .बी .४/११ /३०२ पपरी पुणे -

१८ पपरीवाघेरे पुणे
9822903882

433 101217180000353
िनरंजन नागनाथ 

भोळ
ता हाणे व ती तुळजाभवानी मं दरा जवळ ,गणेश हौ 

.सोसायटी िचखली पुणे १४ िचखली पुणे
7350630998

434 100617180004894 िनरज उ ीकृ णन - गंगा अपाटमट िववेक नगर , लॅट नं. १३,अ वग आकुड  पुणे 
३५ आकुड  गावठाण पुणे

9552060895

435 100617180003897
िनशांत 

मनोजकुमार जैन
ािधकरण लॅट नं-२, लॉट नं ३००,से.नं.२७ आगण 

अपाटमट िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9822294248

436 103117180002565
िनशीगंधा गणेश 

दरेकर
हौ सग सोसायटी वाय सी एम हॉि पटल जवळ लॉट नं १०२ 

ए २ िब डग वरगंगा पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9049994063

437 100317180000499
िनशीगंधा िवजय 

सातव
िशतोळे मळा गु साद लॅट नं ६ आदश नगर नवी सांगवी 

नवी सांगवी पुणे
9146758076

438 100517180000196 नील अभय िच े िवकास नगर ित.सी. कॉलनी जवळ , दे  रोड ३०१ व ील 
अपाटमट पुणे कवळे पुणे

9561699372

439 103417180000019 नील दलीप आचाय एच.डी.ऍफ़.सी. कोलनी सी-१५/६ चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

9823699219

440 106217180000253 नील संजीत नावकर
वीसडोम व ड शाळा ओ -१०२,टोपझ पाक ,पाक माग ध -

रावेत र ता वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे
9764140692

441 103217180000669
नील सोहनलाळ 

राठौड
िवजयनगर स शृंगी कोलनी काळावाड़ी िवजयनगर पुणे 9370389305

442 103417180000120
नीलम संजय 

सोनवले
बिहरवाड़े ाउंड जवळ,शाहनगर जी लॉक आर.एच -९३, 

गंधव पाक िब१/१० चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9011452142

443 101617180000184
नेहल िववेक 

सोनवणे
गो वद गाडन जवळ िब-१२०४,टीरोसे पपळे सौदागर पुणे 

४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9769355853

444 100117180003063
नेहा जय काश 

उपा याय

लेन नं २ लॉट नं डी /५ थेरगाव पदमजी पेपरिमल समोर 
सदािशव कॉलनी चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे
9595050226

445 100617180003513
नेहा मि लकाजुन 

अळगी

पी सी.सी.ओ .ई कॉलेज जवळ लॅट न.ं ४,ईडन गाडन 
अपाटमट , से.नं २६ िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी 

गावठाण पुणे
9552525705

446 100117180004229 नेहा रमेश सोनवणे लॅट नं ए.१५ पुणानगर पा नाथ ित ा हौ. सोसायटी 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

7276097402

447 100617180003512 नेहा र व  को हे से टर नं २६, ािधकरण लॅट नं १,िव ास कॉनर , लॉट नं 
३००, िनगडी पुणे १४ िनगडी गावठाण पुणे

9970007989

448 100617180003997 नेहा संजय पाटील गणपती मं दरा जवळ ,िबजली नगर सव नं ६०/३ िशव नगरी 
चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

7048617804

449 100117180004221 नेहा हणमंत फेरे पूणा नगर िब डग - ई-०४,परसुनाथ लॉट नं ६ /११ 
िचखली िचखली पुणे

9766600267

450 100317180000479
प रधा यामकांत 

तलमले
साई चौक शेजारी इं साद सोसायटी सी १ िब डग लॅट नं 

१४ नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे
9921288421

451 103117180002523 पलक रमेश गु े नेअर टे को ाउंड ५२/८ हसुळ कर कॉलनी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

9423076163

452 101217180000272
पायाल नवनाथ 

धुमाळ
ी हौ. सोसायटी पाईन रोड से टर १७/१९ िब डग नं. अ-

२४ म नं-३०५ िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे
9011040434

453 100217180000171 पाथ कृ णा इंदलकर योगी को. ऑप ह.ैसोसा. अजमेरा को ले स यु/ए/३-१ ल नं. 
२०३ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9881775907

454 100117180004110 पाथ पांडुरंग ग हाणे लॅट नं ९ केशव नगर कुणाल इ टेट बी नं ए ७/१ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9923564310

455 106517180000025
पाथ मोद 
गायकवाड

- िशवम राज पाक , लॅट नं बी -२, नवी सांगवी २७ नवी 
सांगवी पुणे

9881236139
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456 103217180001061 पाथ मोद चौधरी
एस एन बी पी शाळे जवळ रहाटणी सी ४०२ िस हरिम ट 

िब डग पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9890185300

457 100117180003677 पाथ शांत कोठारी
लक रोड ,एसबीआय मागे लॅट नं ११०१ आय िब डग द 

मे ोपोिलटन हौ सग सोसायटी चचवड चचवड गावठाण पुणे
9890875444

458 106317180000116 पाथ मिनष झोपे
िव ा नगर लाने नं.३ , सव नं.-४४/१अ १७,कृ णाई पाक 
, लॅट नं.९, पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

8149079757

459 101617180000137 पाथ सुहास शगटे क तुरी हौ सोसायटी डी २०४ ला िवडा लोका पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9373314139

460 100617180004408 िपयुष मह  धमाणे संतोष ीम ,सव नं ७७/३ लॅट नं. बी ४०४ , रावेत पुणे 
४१२१०१ कवळे पुणे

9422755460

461 105217180000932 िपयुष सुिनल ले वकटे र हौ.सोसा.संतनगर से- ४ बेलूर ब क नं २२ मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

9405852696

462 100617180003450 पुवा राजेश जाधव ािधकरण रोड लॉट नं. १०,िब .नं ३, एन .िब आकड 
आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

9371589341

463 105917180000118 पु पक िस े र िवर योतीबानगर , मंगलमूत  िनवास ,अिभयंता कॉलनी 
काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

9921184033

464 105217180001217
पूजा चं कांत 

कटपाळे
इं ायणी नगर िशवम ि हला , लॉट नं २८१, से टर नं १ 

भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे
9552565188

465 105217180001009 पूवा शांत वाडकर
हॉ टल ,से.नं २ , वामी समथ शालेजवळ ,इं ायणी नगर रम 
नं. ६, बी नं ३७ , आयबीएमआर भोसरी इं ायणीनगर पुणे

9422504516

466 100617180003823 पूवा रा ल गोडसे टे को सोसा. नं. १३, लॉट नं. ४६३, से टर नं. २५ , 
ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

9922443664

467 106217180000154
पूवा शिशकांत 

नबाळकर
क पटे व ती काळेवाडी फाटा िनसग फेज १ लॅट नं सी १२ 

िनसग िसटी समोर वाकड वाकड पुणे
9604500600

468 105917180000283
गती अिजतकुमार 

नरोटे
लि मतारा अपाटमे ट सहकर कोलनी ल.नं. ३ काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे
7507925281

469 100517180000143
गती िवजयकुमार 

पगारे
िवकास नगर, लॅट नं .ए-१०, थमेश हाईटस , कवळे 

,दे रोड कवळे पुणे
9767871036

470 105317180000155 वल आनंद डावरे कोलनी न.ं ७ चौधरी पाक आनंद ि हला स. नं. १५/१/१/३० 
दघी दघी पुणे

9527080123

471 101217180000501
ा दशरथ 

सोनवलकर
मोरेव ती हाउस न.ं ११४६ , मोरया कोलनी िचखली िचखली 

पुणे
9922455449

472 103217180000788
ा भाऊसाहेब 

इंगळे
सी लॉक 6, स.नं. 466, गु नानक मंदीर, पपरी 9850909169

473 100117180003422 ा रमेश देशमुख ा गाडन गावडे पाक लॅट नं २४ िब डग नं १४ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9881291733

474 100617180003434 ा हणमंत च हाण
ता हणे व ती हनुमाननगर के/ऑफ एस आर काटकर ,दुवाकुर 

,गणेश हौ सोसा. िचखली पुणे -१४ िचखली पुणे
9850201429

475 104917180000030 ेशा सुहास गाड स.न. 11/3 पुनवळे जांबे रोड, पुनवळे चचवड 9423527085

476 103417180000067
योत अनुरथ 

राऊत
अजमेरा रोड मोरवाडी सुखवानी लॉट ई िब डग घ नं ८ 

पपरी मोरवाडी पुणे
9421059501

477 103217180000631
वल जग ाथ 

कंुभार
महारा  शाळेसमोर सी /ओ गुलाबराव माळवदकर २२६/१ 

नव पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9890142240

478 100417180001362 वल महेश हो त
इं ायणी नगर लॅट नं.एम -७, ारका िव  सोसा . लॉट नं 

८८/ए ,से टर नं ७, भोसरी पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे
9890084408



अ. . अज . नाव प ा मोबा. .

479 103417180000153 वल याम भोसले
ल.नं. १०२ ,ए. वग पुनानगर ी कृ ण इमपायर, लाट न.ं 

१०८, चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9881339230

480 101617180000110
णय भाकर 

मालुसरे
हॉटेल गो वद गाडन मागे साई वैभव सोसायटी लॅट न सी 

३०२ पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9860833394

481 100417180000692 णय ीकांत शदे द ा नगर दघी रोड स.नं. ८२ ी राम कॉलनी दघी दघी 
पुणे

9860586750

482 100217180000193 णव ाने र कुल मोरवाडी लॉट न ए/१० सुखवानी लािसक पपरी मोरवाडी 
पुणे

9422000044

483 101617180000087 णव िनतीन प क िमलेिनयम ए ९/३०२ लॉट न २ पपळे सौदागर रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

9890973494

484 103417180000009 णव ीकांत जोशी सीडीसी पुराना नगर लॅट नं ए १०१ वा तू पूजा ग लॉट 
नं २६ चचवड चचवड गावठाण पुणे

9552561409

485 106217180000233
णव ीधर 
मा लकर

सी1/202, ि हस लग पा स्, क पटे व ती, वाकड 9921271022

486 103317180004918
णव संतोष 
कुलकण

वर गंगा ,व लभ नगर बी-३ ,३०२ पपरी पपरीवाघेरे पुणे 7038052872

487 100617180003753
णव सूयभान 

ितकोने
शदे व ती दयाकंुज ,सव नं १३१/२ स गु  कॉलनी रावेत 

पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे
9922563208

488 100117180004094 िणता आनंदा काळे गोसावी राज पाक ,केशव नगर लॅट एम ११ ी मोरया 
चचवड केशवनगर पुणे

9850941191

489 100117180003567
िणता दीप 
कुलकण

पडवळ आळी लॅट नं २७ हा अपाटमट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9552720062

490 100117180004225
ितक गोरख 
सूयवंशी

पाईन रोड ,घरकुल साई को ऑफ हौ ,बी- १/३०४ िचखली 
पुणे -६२ िचखली पुणे

9518358363

491 104317180000106 ितक द ु काल राजे िशवाजीनगर से.नं. १६ , लाट नं ८०/८ िचखली 
ािधकरण िचखली पुणे

7774033145

492 100617180003759
ितक फु लकुमार 

पवार
लॅट नं १२ यमुनानगर णाल लोरे स फेज २,एफ वग 

िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे
7588382706

493 100117180003632
ितक िवण 
बारगजे

कॉलनी चचवडे नगर स नं २७/२ ब ी वामी समथ 
चचवड चचवडेनगर पुणे

7038311721

494 105317180000138
ितक बाजीराव 

पगळे
स.नं. २०/१ ,िवजयनगर ी द  कृपा .नं. १० दघी 

िवजयनगर पुणे
9011962212

495 100417180000595
ितक बाळासाहेब 

दहात डे
रामनगरी कॉ ले स शा ी चौक लॅट नं १२३ , िब डग नं. 

२ डी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9850047572

496 104517180000026
ितक िवलास 

साबळे
पुणे आलंदी रोड ,सा  मं दर जवळ वदमुखवडी स.नं.१२० 

ल मी नारायण नगर च-होली च-होली पुणे
9145750060

497 103217180000762 ितक संजय रासने भारत कॉलनी, स.नं. 49, ीनगर रहाटणी 9689002521

498 100317180000608 ितक हनुमंत कराड
गागांडे नगर लेन नं २,काटे पुरम चौक ितक िनवास ,सव नं. 

५०/४ ए पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9850666470

499 100117180003477 ित ा राज  कदम  १ वा हेकर वाडी सव नं ८०/२ चचवडे कॉलनी चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

9881038023

500 100217180000121
ित ा सुिनल 

देवकर
मासुळकर कॉलनी, अजमेरा ड यू .बी .४/६ , म नं. १०२, 

पपरी पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे
9764869056

501 100117180003307 ित ा सुिनल माने डांगे चौक लॅट नं सी १०१ साई कृ ण पाक थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9623974112

502 100617180003826 ित ा हनुमंत नरड ािधकरण व पूत  फेज २,बी न.ं ११, लॅट नं ३०८, िनगडी 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

7066426464

503 100417180000597
ती ा दपक 

च हाण

जय महारा  कॉलनी , भारत गॅस समोर ओम यशोदीप 
िब डग स.नं. ७३ धमवीर संभाजी चौक आदशनगर दघी 

दघी पुणे
9850432708
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504 100417180000754
थमेश अशोक 

पडवळ
बी-१२ , दघी रोड , ाने री पाक जवळ गीताई अपाटमट 

फेज-२ भोसरी दघी पुणे
9922408297

505 105217180001020
थमेश उ म 

बारगळ
हौ.सोसा सेक ४ , लाट नं २४ ,संत नगर उ कष , ी रंगदास 

वामी मोशी मोशी पुणे
9860596390

506 105217180001001 थमेश कैलास गुरव लाट नं ४२ ,सेक नं ४ ल.नं. २०२ ,किशश ाईड मोशी 
मोशी पुणे

8275054545

507 100617180004560
थमेश योितबा 

बसरगे
सायली कॉ ले स,द नगर पा रजात ,स.नं. १२२/१, 

वा हेकर वाड़ी वा हेकरवाडी पुणे
8149953811

508 100317180000593
थमेश दगंबर 

कुमठेकर
कृ णा चौक कत  नगर सव नं ७, लॅट नं ७, संत कृपा लाझा 

, नवी सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे
9623026494

509 101217180000571
थमेश काश 

पा टल
राम मं दर रोड ि वेणीनगर ि वेणी हौ. सोसायटी तळवडे 

ि वेणीनगर पुणे
7028356465

510 100317180000633
थमेश मोद 

कंुभार
सुरज अपाटमट जवळ घर.नं. १६२,कंुभार वाडा , जुनी 

सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे
8805317055

511 100117180004122 थमेश िव ांत शदे अप लॅट नं १३ मा ती मं दरा जवळ ल मी िनवास चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9405021354

512 103217180000985
थमेश िवजय 

जाधव
जगताप डेयरी रहाटनी रोड सी-२०३ सोलीटीयर रेिसडेसी 

रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9850226023

513 100617180003946
थमेश संभाजी 

डसके
गंगा नगर ािधकरण तुजा कॉ या स लॅट नं ४ से २८ 

िनगडी िनगडी गावठाण पुणे
9922437549

514 100117180003434
थमेश सुरेश 
वाघमोडे

राऊत नगर मामुड  माऊली िनवास सव नं २/१ दे रोड 
चचवड गावठाण पुणे

9765559059

515 100417180000527 दीप दशरथ गोरडे शा ीचौक आळंदी रोड लॅट नं २२१ रामनगरी २/८ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

9921510772

516 100117180003832
दु  दुगा साद 
िचपळूणकर

रावेत िसले याल िसतीजी ५०२ पुणे चचवड गावठाण पुणे 9766402488

517 300117180003257 फु ल सुरेश जेधे लॅट नं सी ११ केशव नगर ी मोरया गोसावी राज पाक 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

9922994944

518 100617180003745 स  रमेश पगळे मोहननगर गणपती मं दर अपोिझट स  अपाटमट ल ६, 
चचवड १९ चचवड गावठाण पुणे

9822318423

519 103217180000908 स ा मोद जैन गो ड िलफ सी-101, पाक ीट रहाटणी 9977702625

520 105217180001232
साद अशोक 

पाटील
इं ायणी नगर अ मेध , लॉट नं १८, से टर नं २, भोसरी 

पुणे २६ इं ायणीनगर पुणे
9850938560

521 105217180001012 साद कशोर ले से.नं ७ , लाट नं ८८ब ,इं ायणी नगर राजसयोग सोसा. ल 
नं एफ १२ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

8149232732

522 100617180003983
साद िवनोद 

च हाण
गंगानगर ािधकरण लॉट नं ५५८ से टर नं २८, िनगडी पुणे 

४४ िनगडी गावठाण पुणे
9921060508

523 100517180000195
ांजल भा कर 

पाटील
लॅट नं १२, लॉट न.ं ३  नं. ४१/१िब/२ पडसे कॉलनी 

कवळे आ मन आंगण दे रोड कवळे पुणे
9420160478

524 104317180000107
ांजली साहेबराव 

केदार
जयदेव रेसीडे सी राजे िशवाजीनगर से.नं. 16, िचखली लाट 

नं. ८१/२, ल.नं. ४०१ िचखली ािधकरण िचखली पुणे
9890229186

525 105517180000029 ाची गजानन उगले खंडोबा माळ गजानन हौ सग सोसायटी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9922420722

526 104417180000051
ाची दपकराव 

घोरपडे
सुरज ोि हजन टोअस स गु  नगर १२४/१ मंगलमूत  हौ 

सोसायटी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9175213420

527 104117180000035
ाची िशवशंकर 

पांडे
नं १ हे ेव ती ंकटेश िनवास िशवशंकर हौ सोसायटी 

िचखली िचखली पुणे
8830096200

528 100117180003214
ाज ा दपक 

राऊत
चचवड गाव २८२/४५ तानाजी नगर पुणे चचवड गावठाण 

पुणे
9423630818

529 100117180003173
ाज ा दप 
गजरमल

थेरगाव कुणाल रेिसडे सी ए ३/ लॅट नं ९ पुणे थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922373462

530 100117180003215
ाज ा िवण 

काळभोर
वामी समथ मं दरा शेजारी ी कृ ण कॉलनी थेरगाव फाटा 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9767147101

531 100617180003868
ाज ा साद 

अवचट
ािधकरण से टर नं २७, लॉट नं. १४३, िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9767501494
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532 106317180000130
ाज ा िब देव 

थोरात
ग ली नं. १, एस. नं.५३/१अ/२४ िवनायक नगर , पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9767002643

533 100617180003514
ायुशी काश 
मजुमदार

सचेतन-१०, यमुनानगर भू कंुज ,िब डग नं ५८/७,से.नं. 
२१ िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे

9922449438

534 105217180001246 ि तम संपत पोटघन संत नगर , ािधकरण १९३-चं  कमल ,से टर नं ४, मोशी 
पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

9890646465

535 100117180003885
ि ती शांितलाल 

चौधरी
माधुरी अपाटमट गावेश नगर सव नं ५१/३ लॅट नं ६ 

ताथवडे ताथवडे- पुनावळे पुणे
9923317050

536 106317180000126 ि यंका कैलास येवले
काटे पुरम चौक , लॅट नं.१८,संकेत अपाटमट, गांगाड नगर 
,ग ली नं.३, नवी सांगवी,पुणे ४११०६१ नवी सांगवी पुणे

9767101665

537 100617180003439
ि यंका राजकुमार 

सहानी
ािधकरण रामाबाई से टर नं २९ रावेत ािधकरण पुणे 

४१२१०१ कवळे पुणे
9096554233

538 100117180003435
ि यांशु राजगौडा 

चौगुले
ल मी नगर लक रोड लॅट नं १९ सोहम रेिसडे सी चचवड 

गाव चचवड गावठाण पुणे
9922423740

539 104717180000005 ि येश ेम िस हा
आरएच १०० शाहनगर ल.नं.१८ , योिगराज एचसजी 

सोसा. चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9922907094

540 100117180002948
ीितश सतीश 

काजळे
ल.नं. ८ कुनाल आंगन,िबजलीनगर स.नं.१५६ , लाट न.ं७७ 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
9767720729

541 100617180004425 ेम िजत  जाधव
ािधकरण लॉट नं. १६,स यम िब डग ,िच गु  हौ.सोसा. 

से टर नं २८, िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9527912929

542 105217180001121
ेरणा नामदेव 
बेडदेवार

कैलास मु लेमवार ,हनुमान कोलनी ,च पाणी वसाहत 
,मा ती मं दर जवळ स नं १८९/२८ ,सी/० भोसरी च पाणी 

वसाहत पुणे
9881393276

543 100417180000701
बादल फुलबदन 

कुशवाहा
च पाणी वसाहत स.नं. १९१ िशवशंकर कॉलनी भोसरी 

च पाणी वसाहत पुणे
8796300146

544 105217180000936
हेश सुभाष 
चौगुले

बो हाडेवाडी िवनायक नगर कोलनी न.ं२ मोशी मोशी पुणे 9850245091

545 100617180003966
भावीका रोशन 

संघवी

आकुड  - चचवड लक रोड लॉट नं ब -२०१,शुभ ी 
रेिसडे सी सोसा. फेज -२, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण 

पुणे
9373504155

546 104017180000060
भावेश वि ल 

दोशी
यमुनानगर र य ,से.नं. २१/३६५, िनगडी पुणे ४४ 

यमुनानगर पुणे
9766544541

547 100117180004114 भैरवी चेतन गुरव िब डग नं ६ लॅट नं १० केशव नगर गंगा राज पाक फेज १ 
चचवड गाव केशवनगर पुणे

9373056270

548 101217180000360
मंजुषा राज  

चचोले
मोरे व ती व नगरी हौ.सोसा . िचखली िचखली पुणे 9822608406

549 103417180000132 मंदार मह  रेमणे लाट नं सी.डी.सी.४ कामधेनु ऑ चड ल.नं. ए-९ चचवड 
पुणे चचवड गावठाण पुणे

9421202440

550 100117180003575
मधुरा अर वद 

महामुनी
रांका वलस जवळ डी ३, लॅट नं १०३ ए पायर इ टेट 

चचवड टेशन चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
8380075711

551 103417180000076 मधुरा गो वद तुळशे
एम आय डी सी जी लॉक शा  नगर लॅट नं २ िशवतीथ 
हसग कॉ आर एच १४७ चचवड चचवड गावठाण पुणे

9604873680

552 106217180000248 मनन सं दप चावडा अनमोल रेिसडे सी रो हाउस न.ं डी ३२ वाकड वाकड पुणे 9890900108

553 100317180000483 मन वी राज  साठे संगम नगर लॅट नं ११ ी रेिसडे सी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

8975411239

554 104417180000035
मनाली कुशाभाऊ 

टेके
स.नं. २२४ दघी रोड ए-१६ बंसल िसटी गंगो ी पाक भोसरी 

दघी पुणे
8087626740

555 104117180000011
मनाली महादेव 

माजगावकर
ि वेणी नगर कृ णा हौ सोसायटी ता हाणे व ती तळवडे 

पीनगर- तळवडे पुणे
9405173975

556 101217180000341 मिनष द ा य ठुबे के िब डग ऐ यम कोटयाड लॉट न.ं२०६. िचखली पुणे -
६२ िचखली पुणे

9604865625
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557 10041718000643 मयुरी उमेश च हाण ि मृती कॉलनी, संत तु. नगर, भोसरी 9146366447

558 101217180000410 मयुरी संजय झाडे से.नं. 17 डी-15 - 405 अलंकार हौ.सोसा. पाईन रोड, 
िचखली

9371776683

559 100617180004237 मयूर गोरख बनकर से.नं.२९, क म न.ं११/३०/०८ यमुनानगर पसायदान 
हौ.सोसा. िनगडी यमुनानगर पुणे

9921182107

560 100117180003075 मयूर ानदेव मोटे साई नाथ साई बाबा मं दर जवळ िव हता कॉलनी थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9860603993

561 105217180001002 मयूर सुनील घोडेकर ल नं एच १० ,इं ायणी नगर राजसयोग ,से. नं ०७ , लाट 
नं ८८/बी भोसरी इं ायणीनगर पुणे

9226731965

562 105217180001005
मयूरी अशोक 

रांधवणे
गु िवहर कोलनी,पांजरपोल समोर ल नं ७, ाजलअपाटमे ट 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9822420293

563 105217180001015 मयूरी हनुमंत शबड़े कुलदीप ि हला गु िवहार कोलनी , पुणे नािशक रोड ल नं 
७ऐ , लाट नं ३३ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9823141443

564 100217180000204
महक रामचं  

बजाज
रोड लोटस अ पताल जवळ अ ८०१ ल मी आंगण िशव साई 

पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9028073209

565 106217180000244 महाल मी - सुरभी कासा इ पेरीया बी-२ लॅट नं २०५ स.नं. ६२/०१,५९/१/१ 
ब वाकड वाकड पुणे

9158452342

566 101217180000336
महावीर अनु  

गोफणे
पीनगर ल मी हौ.सोसा. जु या ानदीप शाळेजवळ तळवडे 

पुणे पीनगर- तळवडे पुणे
9604623212

567 100117180003798
माधव शांताराम 

पुजारी
सोसायटी गावडे कॉलनी लॉट नं ४ सागर हौ चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
8605154799

568 105217180001247 मानवी मुकेश सैनी नािशक रोड ारका चबस ,ि तम हॉि पटल शेजारी शॉप नं 
१व२ भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

9822419460

569 104117180000024
मान सग गंगाराम 

पाटील
ऊ षकाल हौ सोसायटी मेन रोड रना फोटो टुिडयो पीनगर 

पीनगर- तळवडे पुणे
9011025575

570 100117180003560 मानसी माधव जोशी
डांगे चौक डेअरी फाम जवळ घर  ६२७ मोहन राकबेटे 

कॉलनी ताथवड़े ताथवडे- पुनावळे पुणे
9850991190

571 103217180001053
मानसी राज  

मालुसरे
१६ नंबर ६७५ गणेश कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
8975760147

572 103310180004805
मानसी संदीप 

फटांगडे
- लॅट नं ६ ,मधुिलका अपाटमट,रो लास पपरी पुणे -१८ 

पपरीवाघेरे पुणे
8605862428

573 100117180003664
मानसी िस नाथ 

शेटे
केशव नगर आय १ जी १ सोिनगरा टाऊण िशप चचवड 

केशवनगर पुणे
9860785180

574 106217180000238
मानसी सुिनल 

तामगोळे
िवशालनगर , जगताप डेरी , पपळे िनलख यु डी.पी. रोड 
,क डझी कुल जवळ मातो ी बंगला पुणे पपळे िनलख पुणे

9860239027

575 100117180003609
मानसी सुिनल 

भोईर
स नं २८२/५२ तानाजी नगर लॉट नं ६ ेहल को ऑप 

सोसायटी चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे
9922437665

576 100117180003559 िमताली अिजत माने थेरगाव ि वस काउ टी पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

9922401727

577 106517180000026 िमनल शामराव छ े ग ली नं ७, कशोर िम ी िब डग मधुबन सोसा. जुनी 
सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

8149143920

578 100617180003898
िमहीका दीप 

धाडीवाल
ािधकरण आंगण , लॅट नं.१, लॉट नं ३००,से.नं.२७ िनगडी 

पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9850836441

579 106217180000242 िमहीर तुषार प क लॉट न.ं १४९ पोिलस लाईन स.नं. २१० थम सोसायटी 
वाकड वाकड पुणे

9860868339

580 100117180004103
मु ा िव ल 

भूमकर
सोिनगरा टाऊनशीप आय १,२०२ केशव नगर चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
9850276373

581 103217180000936
मु कान सुरेश 
गो वदवानी

पपरी बी/ लॉक २२/१३ पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9665436284

582 100117180003588 मृणाल अिजत काळे
कॉलनी गणेश नगर डांगे चौक सव नं १८/५ घर नं ४२६ 

शुभंकर हाइ स समथ थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

8380076538
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583 105917180000133 मृणाल िवजय गुजर योितबा नगर काळेवाडी ी कृपा िब डग म नं 
३,अ िवनायक कॉलनी पुणे काळेवाडी पुणे

8600195773

584 105917180000244
मृणाली अ ण 

पडवळ
तापक रनगर ३८२/ए/७२ काळेवाडी काळेवाडी पुणे 9763716362

585 100617180004148
मृणाली िनवृ ी 

येवले

द  मं दर समोर कमल कंुज ,महा  कॉलनी "बी " सायली 
कॉ ले स वा हेकरवाडी रोड , चचवड पुणे ३३ 

वा हेकरवाडी पुणे
9552003689

586 100617180005133
मृ मय मनोहर 

रामटेके
संभाजी नगर से.नं. २६, लॅट नं १० ,गणेश आंगण , 

ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे
9011025595

587 100117180003646
मृ मयी सिचन ` 

कुरळे
चचवड बी १३/८८ र टन कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे 7447770601

588 1.00117E+14
मृदुला मकरंद 

कुलकण
तानाजी नगर मोरया िनवास चचवड गाव चचवड गावठाण 

पुणे
9922971261

589 100117180003616 मृदुला शशांक मुळे लक रोड चचवड दशन हॉल संुदर बाग सोसायटी पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

9049003002

590 103217180000863
मृदुला सुिनल 

चौधरी
ांतीवीर नगर पवार नगर द मं दर गावठाण जवळचा भाग 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9763061799

591 103417180000211
मै ेयी राज  

कातरक
ी समथ हाईट लाट न.ं आर एच ५९/बी-२ संभाजीनगर 

संभाजीनगर पुणे
9423060705

592 103417180000146
मोनािलसा मानस 

बसाक
सा  करण सोसायटी , एम आय डी सी ल. नं. १४ 

संभाजीनगर संभाजीनगर पुणे
8087450531

593 101617180000076
मोिहत कुमार 

िवराणी
पपळे सौदागर डॅफोडी स ए ४ -७०४ पुणे रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
7378854920

594 100117180004060 मोिहत महादेव मोरे कॉलनी नं २ लॅट नं ए/२०६ ले रायोन बलीराज रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

8308505927

595 100117180003940
मोिहनी आनंदा 

रासकर
चचवड कुणाल रेिसडे सी लॅट नं १० िब डग नं ९ थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9889610126

596 103117180002667 मौसम शैलेश सग खराळ वाडी ए /१३ सोनकर रेिसडे सी पपरी खराळवाडी पुणे 8446968456

597 105217180001014 यश एकनाथ का े रेसीडे सी से, नं ६ , पाइन रोड ल.नं ७०४, ऑ सी ीन 
मोशी मोशी पुणे

7066009769

598 105217180001242 यश दलीप कांबळे इं ायणी नगर से टर नं १, लॉट नं ११६, भोसरी पुणे ३९ 
इं ायणीनगर पुणे

9158158053

599 100617180003864 यश धनजंय अ ेकर ािधकरण यशदा , लॉट नं. ९३,से टर नं २७ िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

9822790262

600 100117180003773 यश काश धामणे वा हेकरवाडी रोडसाई धाम कॉलनी ी मोरया स नं १५/१ अ 
२ ५ अ १ चचवड चचवडेनगर पुणे

9673934215

601 106217180000234 यश शांत वाठ पाक ीट,काळेवाडी फा ाजवळ के/१०३ , बी पाक , 
वाकड वाकड पुणे

9175894757

602 104917180000018
यश भाऊसाहेब 

पगार
जय म हार कॉलनी, वा हेकरवाडी चचवड 7588096272

603 100117180003433 यश मोहन धनोरे डी-601, गंगा आिशयाना, थेरगाव 8888846087

604 100617180003418 यश शिशकांत शदे ािधकरण शुभमपाक सी-१/१० से टर नं २६, िनगडी पुणे 
४४ िनगडी गावठाण पुणे

9422370182

605 104417180000014 यश सुनील पाटील ओमनगरी सेक.नं. १ इं ायणी नगर ध व तरी लाट नं.डी 
३०/२ इं ायणी नगर इं ायणीनगर पुणे

9850520530

606 100617180003862
यशल अिभजीत 

राईलकर
ािधकरण लॉट नं. १४६ ,से टर नं २७, िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9922902353

607 100317180000511
यश ी संुदरलाल 

महाले
काटे पुरम रोड घ नं १० व  पाक सव नं ४४ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पुणे
9881603092

608 100617180004248
यिशका िज ेश 

िससो दया
५०१, बी वग ,बो बे सेले शन मागे चचवड टेशन शांत 
रेसीडे सी , ५व मजला पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9527929049

609 105217180001162
यशो दप उ म 

शेलार
भोसरी स. नं. 19/2, धावडेव ती पुणे भोसरी गावठाण पुणे 9172854898
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610 100117180004098
यु ा नारायण 

प रहारीया
पपरी चचवड लक रोड २/१३ लोटस रेिसडे सी मािणक 

कॉलनी चचवड चचवड गावठाण पुणे
9850982683

611 103117180002549 रचना अजय साळवी संत तुकाराम नगर ४६६/२६०९ पपरी पपरीवाघेरे पुणे 8983069782

612 100117180003430 रजनी भारत साळंुके मा न पा शाळेसमोर वा हेकर वाडी जय म हार कॉलनी सव 
नं ९१ चचवड वा हेकरवाडी पुणे

9822528403

613 100317180000513
रिवराज रणिजत 

राजपूत
ग ली  ४, २ /ए मानसी अपटमट मधुबन सोसायटी जुनी 

सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9403643104

614 100617180003637 र मी िवजय मुळीक मामुड  इं ायणी दशन दे रोड पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे 8600375002

615 101617180000089 र लीन - कौर चौधरी पाक डी -७०५ ला मेलोसा सुकुएय न १७६/१/७ 
वाकड वाकड पुणे

8698958868

616 100117180003743
राकेश नागराजन 

राव
सोसायटी थेरगाव १०२ गुरांन सून धाम पुणे थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9881235917

617 101617180000120
राघव नरिस हा 

डॉइला
शुभ ी वू स रॉव हाउस नं आर १ पपळे सौदागर रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे
9860430388

618 100617180003973
राजवधन सुहास 

पाटील
द वाडी ई-४६,साई पुजा बाग फेज १, आकुड  पुणे ३५ 

द वाडी पुणे
7276779993

619 101217180000405
रािधका बबन 

िशवथेर
- साई दशन पाक ,सी वग , लॅट नं.सी बी -४,से.नं.२०, 

िचखली रोड, चचवड ,पुणे १९ िचखली पुणे
९८२२०४५६४८

620 100617180004441
रािधका वीर  

डोईजड
तुळजाई व ती लॅट नं.बी ०४, िशव द  रेिसडे सी आकुड  

पुणे ३५ तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे
9657712189

621 101617180000146
रािधका सुिनल 

वाडेकर
सोसायटी ए १/१०६ लॅनेट िमलेिनअम पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9850045426

622 100617180004402
रािबया यासीन 

साटिवलकर
मंबुई पुणे रोड लॅट नं १०,वंदना हौ सोसा. सी टी एस 

१२८/१ िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9822394904

623 100617180004010
रा ल दलीप 

बोरोले
इ कान मं दर जवळ णा हो स बी-०६,से टर नं २९, 

ािधकरण रावेत पुणे कवळे पुणे
9422327101

624 105317180000064 रा ल राकेश गाड़े कृ णानगर ने र पाक दघी कृ णानगर पुणे 9960500915

625 100117180003507 रा ल राजीव धावन वाकड क पटेवि त पुणे वाकड पुणे 8605416097

626 100117180004248
रक  िशव शंकर 

मोया
िब डग नं. बी-३० म नं.७०४ सुखशांती हौ. सोसायटी 

से.नं. १७/१९ िचखली िचखली पुणे
9975489305

627 100217180000160 रतीक उमेश मातेरे
ल.नं. ३०२ अ ा मगर टेिडयम समोर नेह नगर मनीष 
गाडन हौ. सो. ए२ बी. अजमेरा पपरी नेह नगर पुणे

9765989992

628 100617180004698 रतू शहाजी फोके पीनगर ,पोिलस चौक समोर माऊली हौ.सोसा. तळवडे पुणे 
१४ पीनगर- तळवडे पुणे

7083895839

629 103117180002719
रतेश दलीप 

तनपुरे
पपरी सी ५३ एच ए कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 8600865424

630 100117180003381
रया अिन  

मोकाशी

पदमजी पेपर िमल समोर आय /२०४ कॉमेलीया िब डग 
स सोसायटी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पुणे
9923110153

631 103217180000671 रया राज नायर हेमु कॉलनी, pwd, 30/7 पपरी 9890805526

632 100317180000540 रया राजीव िप ले पवना नगर राज िनवास जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे 9850062576

633 105217180001547
रीशु रीिशपाल 

डागुर
पी सी एन टी द ए , पाईन रोड जी-८,ल  दीप हौ.सोसा. 

से.नं. ३, भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे
9881407216

634 100617180003804 चा पेश दुबे िववेकनगर लॉट . ५०,लोटस लस , आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

9822571138

635 106117180000132 चा संजय लडे
ेरणा शाळे जवळ स.नं. १६/१ बी ,ल मण नगर थेरगाव 

(पेपर िमल जवळ ) पुणे-३३ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पुणे

9823585037

636 105217180001022 चा संजय सांगळे सी-३/३ , पाइन रोड जय गणेश सा ा य रो.हाउस भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

9657850551
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637 105217180001006 चा सुरेश भोसले ल नं १,२ स ा ी पाक , अवधूत अपाटमे ट पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

9604019393

638 101217180000378
िचका शिशकांत 

कालागते
हे े व ती ी.राम हौ.सोसा. िचखली िचखली पुणे 8888133174

639 105917180000111
िचता सुधीर 

कांबळे
आझात चौक ,जोितबा नगर , ४७२/३,गजराज कॉलनी , 

काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे
9970954431

640 104517180000024
तुजा िनितन 

आ हाट

सा  नगर कोलनी ण २ ,वदमुखवाड़ी च-होली रॉयल 
रेसीडे सी , ल नं ०५ पुणे ी साईमं दर - ी बापुजीबुवा 

नगर पुणे
9545512982

641 101217180000539
तुजा िनितन 

शेवाळे
लाट न.ं १०५ ,से.न. १८ िजजामाता पाक पु कर दीप , 

ल.नं. २ संभाजीनगर चचवड संभाजीनगर पुणे
9975713249

642 100617180003926
पाली मनोज 

महाजन
वा हेकर वाडी आहेर नगर चतामणी कॉलनी अ चचवाड 

वा हेकरवाडी पुणे
8888092582

643 101617180000106
िहका कमल 

बुलानी
रोड नेअर लोकल हॉि पटल ए ४०६ पवसाकशी िशव साई 

पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9225101718

644 104517180000027 रेणुका आबा जाधव राजमाता कॉलेज शेजारी ,डूडूळगाव ,आलंदी रोड पसायदान 
,गट नं १०० मोशी मोशी पुणे

9923205590

645 106217180000243 रेवा अमोल जोशी िनसग सु  , क पटे व ती आर एच १० वाकड वाकड पुणे 9765394130

646 103217180000568 रे मा मॅ यु - जुना काटे , पपळे रोड , लॅट नं बी-२९,साई िशव पाक , 
पपळगाव, पुणे १७ पपरीवाघेरे पुणे

9822393262

647 106217180000267
रोशन अवतार िसह 

मठाडू
ध वाकड रोड ,यशोदा गाडन समोर सी-२, ल.नं. 

६०२,ि हस लग पाम सोसा. वाकड पुणे ४११०५७ वाकड पुणे
9881075542

648 103117180002804 रोशना रीबा थॉमस सुखावणी कॉ या स वलभ नगर लॅट नं ६ सं लोवर ए 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9881476405

649 103417180000072 रोहन िवकास धोदरे कृ णा नगर िचखली रोड अिभमान सोसायटी से नं २० 
युिनयन न७ चचवड चचवड गावठाण पुणे

8999156353

650 103217180001062
रोहन हदुराज 

देवडकर
सव नं ६६/१ लक रोड रहाटणी गु कुल कॉलनी पुणे रहाटणी 

- पपळे सौदागर पुणे
9767205919

651 100617180004823
रोिहणी गु राज 

राव
ािधकरण नं ४५४ /३,िपयुशा अपाटमट ,से टर नं २७ अ , 

िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे
9970291248

652 100617180004197
रोिहत अिनल 

घाणेकर
ल.नं.३२ ,आर एच ३७ ,एमआयडीसी ,जी लॉक शांित 

िनकेतन हौ.सोसा. चचवड चचवड गावठाण पुणे
9822750910

653 106117180000051
रोिहत तुकाराम 

बगाडे
हनुमान मं दरासमोर ,पी सी.एम.सी. शाळेशेजारी गुजर 
िब डग थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9561098988

654 103417180000037
रोिहत बाळासो 

देसाई
शा नगर गणराज माऊली ए १४ आर एच ९७ चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
8483964972

655 101217180000288 रोिहत राज  िझटे नेवाळे व ती संत तुकाराम नगर िचखली वा हेकरवाडी पुणे 8308858321

656 103417180000112 रोिहत िवजय जोशी
एच.डी. एफ.सी. कोलनी के.एस.बी चौकाजवळ बी१२/४ 
मेकेयर को. ऑप. हौ.सोसा. चचवड चचवड गावठाण पुणे

9011025531

657 104317180000123
रोिहत िशवाजी 

नेटके
ल नं ५०२,बो-हाडे वाडी ,गट नं १११. जी.के.पलेिसओ ,सी 

वग मोशी मोशी पुणे
9834489443

658 100117180003375 रोहीत चं कांत शदे
आनंद मेमो रयल हॉि पटल समोर थेरगाव आनंद वन 

हौसोसायटी लेन नं ३, चचवड थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

9923771000

659 100117180003027 ल मी सुिनल मुथा
पपरी चचवा लक रोड मे ीपॉलीटीयन एच--

१०३/१०४,दशन हॉल समोर चचवड ,पुणे-३३ चचवडेनगर 
पुणे

9922245333

660 103117180002412
ललीता सुनील 

बोरकर
अ य सोसायटी , ५२८/३००८ संत तुकाराम नगर, पपरी 

संत तुकाराम नगर पुणे
9881546020

661 106217180000197
लोकेश चांदमल 

कुमावत
लेगसी क़ारो िब डग , कावेरी िब डग , पोिलस लाईन, 

लॅट नं 203 वाकड वाकड पुणे
9850748942
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662 100117180004123
वरद महेश 

काटकळबेकर
काकडे पाक पी /२/१५ आनंदवन सोसायटी चचवड गाव 

चचवड गावठाण पुणे
9764998658

663 101617180000129
वरदा सिचन 

कळसकर
पपळे सौदागर जे ५०२ रोझ हॉल पुणे रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
9423449159

664 100117180004104 व न रमेश जोशी
ए/६/२ कृ ण राज पाक केशव नगर शिन मं दरा जवळ ी 
रमेश जोशी कॉ तुषार कुलकण  चचवड केशवनगर पुणे

8275305059

665 103417180000141 वषा अशोक सावंत िशवाजी-पाक संभाजीनगर २४१ /१८ आनंद िनवास चचवड 
संभाजीनगर पुणे

9130944473

666 103217180000664
वषा देवानंद 

मोरधानी
शिन मं दर जवळ एच.बी.२२/५, पपरी कोलनी पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
8975828327

667 103417180000051 वा दराज आनंद राव
एम आय डी सी जी लॉक संभाजी नगर हौ नं २िब स ा ी 
हसग सोस रह ३३/२ िमडक चचवड चचवड गावठाण पुणे

7276061232

668 101217180000349
िवकास गंगाधर 

कु ळेकर
मोरे व ती के/ऑफ शिशकांत शेवाळे , व नगरीहौ.सोसायटी. 

िचखली, पुणे १४ िचखली पुणे
8412856939

669 100517180000145
िवकास नरहारी 

सोनवळे
- िव णू पाक सोसा , लॉट नं. ३०२ काळभोरनगर (अ) वग 

चचवड पुणे काळभोरनगर पुणे
९५४५७१६४२९

670 100117180003190
िवदुला िववेक 

सोनवणे
मािणक कॉलनी डॉिमनोज िपझा जवळ सी १२ बळवंत दशन 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
9730007820

671 100617180003648 िवनय िवजय शपी
आर .एम .३१/१,संभाजी नगर संत गजानन महाराज को 
.ऑफ हौ. सोसायटी , चचवड १९ चचवड गावठाण पुणे

9850433969

672 100617180003488 िवनया संजीव नायर ए डी सी ािधकरण भैरवी बंगला .७,से टर नं २६, िनगडी 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

9326026733

673 100617180004546
िवनायक 

बलबीर सग जादोन
से.नं २९ ,इ कोन मं दराजवळ ल न.ं १३ कम े  सोसा. 

रावेत कवळे पुणे
7744939988

674 105417180000048
िविनकेत यशवंत 

कोळमकर
समृधी रामनगर हौ.सोसायटी ग हाणे व ती लॅट नं ७ 

िब डग नं. २ भोसरी ग हाणे व ती पुणे
9881997390

675 100217180000172 िवपुल िवनय पाटील को.ऑप हौ. सोसा. उ म नगर सी २ ,१०३ , व नगरी 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9881716867

676 100117180003961
िवराज रिव करण 

पाटील
तापक र नगर काळेवाडी बी ६०२ रोिहत पो हेलीयान मोरया 

कॉलनी रहाटणी काळेवाडी पुणे
9975518448

677 100317180000501
िवराज राज  

जगताप
नगर ओ ड सांगवी साई ेह पाक ए /२/६ ि यदशनी पुणे 

सांगवी गावठाण पुणे
9922420629

678 100617180004182
िवराज संजय कु-

हाडे
ए/बी ४, ीनगरी ,ए/बी ४, िनगडी िनगडी गावठाण पुणे 9011992423

679 101217180000372
िववेक रिवदास 

च हाण
गट नं. १४१४ सावकार चौक मोरेव ती नवचैत य हौ. सोसा 

िचखली िचखली पुणे
9922050667

680 103217180000797
िवशाल भीम सग 

ठोके
समता हौ.सोसायटी ए-२४ , िवशाल िनवास थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9011309921

681 100217180000131
िवशाल िवजय 

कासनाळे
मोरवाडी रॉयल रेिसडे सी , लॅट नं.३०५,मोरजाई मं दरा 

समोर , पपरी पुणे -१८ मोरवाडी पुणे
9890578568

682 105317180000104
िवशाल हनुमंत 

कळेकर
स.नं.-६९ माउलीनगर सा  पाक दघी दघी पुणे 8805089344

683 100117180003896 िव जीत शंकर शदे सव नं ३२ द  नगर सून धाम लॉट नं बी ८ थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922958593

684 101617180000090
िव ा िवर या 

िहरेमठ
साई पथ रोड बी २/३०२ ट मालपाणी इ टेट पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9922244363

685 101617180000138 वंृदा मंगेश खारे
सव नं १७७/१ बँक ऑफ इंिडया जवळ बी ९ दारका साई 
पॅराडाईज पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

8600032025

686 100617180004285 वेद मंगेश खांडेकर
गंगा नगर बस टॉपजवळ लॅट नं. १ ,साई अंबर अपाटमट 

५२५/२८ िनगडी पुणे १४ िनगडी गावठाण पुणे
9822051811
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687 100617180003575 वेदांत तीम चौधरी एकता नगर डी-१८,सोिनगीरा लासेस , आकुड  पुणे ३५ 
आकुड  गावठाण पुणे

9890408862

688 100117180002895
वेदांत भागे र 

गाडेकर
केशवनगर जी -७, याम हे रटेज, चचवड ,पुणे-३३ 

चचवडेनगर पुणे
8796454799

689 104417180000030
वेदांत मनोहर 

गाडेकर
दघी रोड भोसरी स.नं.२२८/१/९ ,गीताई अपाटमे ट भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे
9922947481

690 103417180000172
वेदांितका 

साहेबराव जाधव
गणराज हौ.सो. आर एच 95/4 -3, जी लॉक शा नगर 

चचवड
9922013745

691 100117180004235
वैदेही िनतीन 

देशमुख
लॉट न.ं ९६, पुणानगर चचवड लॅट नं बी-४ साई दप 

अपाटमट चचवड चचवड गावठाण पुणे
9922447969

692 100617180004684 वैदेही मिनष घाटे िबजली नगर बी/१/३२ ,िब डग नं ३ ,रेल िवहार चचवड 
,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

9890602621

693 101217180000437 वैभव दगडू पुराणे मोरेव ती िशवम् िनवास शांित सोसा. िचखली िचखली पुणे 9860663938

694 104117180000013
वैभव देिवदास 

घोडके
ता हणे व ती अ ज य तारा हौ सोसायटी १ गट नं १४९८ 

िचखली िचखली पुणे
8805480592

695 103217180001127 वै णवी अिनल कदम संदीप नगर िशवशंकर कॉलनी थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

9850775647

696 100617180003666
वै णवी अिभजीत 

कंुभार

चतामणी चौक ,वा हेकर वाडी रोड , आया िनवास 
,स.न.७५/१/१ , चतामणी कॉलनी -ए , चचवड ,पुणे ३३ 

वा हेकरवाडी पुणे
9049768557

697 103417180000099
वै णवी कृ णा 

पाटील
एम आय डी सी संभाजीनगर अ त हौ. सोसा. ,आर एम 

२९/७ , जी लोक चचवड संभाजीनगर पुणे
9422009428

698 105217180001016
वै णवी तानाजी 

थोरावड़े
ताप कर नगर सहयोग कोलनी नं ३ , मोशी मोशी पुणे 9156433069

699 100617180003934
वै णवी परशुराम 

बिहरवाडे
चचवड टेशन बिहरावाडे लाझा लॅट नं १०३ िबएस एन 

एल ऑ फस समोर पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
7040802639

700 100617180004739
वै णवी काश 

भराडे
मोरेव ती िव ल ि मणी हौ.सोसा. िचखली पुणे १४ िचखली 

पुणे
9689732234

701 101517180000477
वै णवी मोद 

पाटील
साईनाथ नगर , यशोदा पुरम,'बी ' वग लॅट नं.५०३, पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9975687903

702 100117180004023
वै णवी बालाजी 

भागवत
थेरगाव द  नगर केजुदेवी बोट रोड पुणे थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
8928420118

703 100117180003302
वै णवी बाळकृ ण 

डूबे
गुजर नगर डांगेचौक थेरगाव सव नं३९/१५ मातो ी कॉलनी 

चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9922378735

704 105217180000950
वै णवी बाळकृ ण 

सोनोने
हनुमान कॉलनी -२ आळंदी रोड ता मा चौक भोसरी भोसरी 

गावठाण पुणे
9850773874

705 103217180000699
वै णवी मुकंुद 

देशपांडे
क पटे व ती ब-२०४ नवदीप सोसायटी वाकड वाकड पुणे 9890642135

706 106217180000144
वै णवी राजकुमार 

खराडे
हॉि पटल शेजारी गुजर नगर अ ज यतारा अपाटमट मातो ी 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9423229360

707 103417180000091 वै णवी राज  गागरे से नं. १८ , छ पित िशवाजी पाक ी कृपा , लाट न.ं ३०२ 
संभाजीनगर संभाजीनगर चचवड

9850246024

708 104917180000039
वै णवी रामचं  

सकंुडे
वामी िववेकानंद पाक , स.नं. १२५ , गु ारा रोड साई 

भवन वा हेकरवाडी चचवड वा हेकरवाडी पुणे
9922423512

709 100617180003873
वै णवी वसंत 

वायाळ
आहेर नगर वा हेकर वाडी चैत य ७६/८, चतामणी कॉलनी 

बी चचवड ,पुणे-३३ वा हेकरवाडी पुणे
9921448674

710 106217180000169
वै णवी िवजय 

शेलार
पोिलस वसाहत बी.नं. ३९/१ कावेरीनगर वाकड वाकड पुणे 9850672210

711 104317180000096
वै णवी संजय 

जाधव
जाधव वाडी कोलनी नं ६ , बो हाई मळा िचखली िचखली पुणे 9822002941

712 100417180000511
वै णवी संजय 

िनकम
िस े र हाय कुल समोर , दघी रोड ीकृ ण कॉलनी भोसरी 

दघी पुणे
9689943911
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713 103417180000187
वै णवी संजय 

वाढोकार

आर एच ७१ ी समथ सोसायटी महाबली मं दराजवळ लॅट 
नं ६, ए वग शा नगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर 

पुणे
9881700663

714 106317180000139
वै णवी संतोष 

साबळे
जवळकर नगर , लॅट नं ११,ल मीनारायण पाक, पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9970471527

715 100617180003574
वै णवी सतीश 

चौधरी
िववेक नगर सी-१३,गंगा अपाटमट , आकुड  पुणे ३५ आकुड  

गावठाण पुणे
8983495006

716 100417180000886
वै णवी सुिनल 

लांडगे
लांडगे आळी भैरवनाथ मं दरा जवळ लांडगे लबाची तालीम 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9822849450

717 100117180003965
ंकटेश नर सग 

नंदगावे
वग िब डग लॅट  ८ काळेवाडी सव नं ५१/२अ/१/४ 

िशवतीथ नगर पपरी काळेवाडी पुणे
9421685013

718 100417180000546
शंतनू दलीपकुमार 

कवडे
फुग-ेमाने आळी नगरपािलका शाळेजवळ सी/ओ गोकुळ माने 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9403963363

719 301217180000523 शिमक संजय घाडगे कोयानानगर िचखली रोड शंसा १०९/१९ चचवड िचखली 
पुणे

9011038648

720 103417180000042
शर या राजेश 

कणी
शा नगर ि तीज सोसायटी लॉट नं ४ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9561866144

721 104417180000033 शरयु सुनील भोसले पा या या टा कसमोर अमृते र कोलनी ,संत तुकाराम नगर , 
भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

9921332202

722 100117180003366 शवरी िवजय ग े चचवड लॉट नं २, बोइर कॉलनी पुणे चचवड गावठाण पुणे 9822491852

723 100117180003470
शवरी शैलेश 

देशमुख
गणेश नगर १८/२,देशमुख हाउस एकता कॉलनी थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9822320885

724 103117180002643
शलाका सुधाकर 

च हाण
३४० /२०५२ संत तुकाराम नगर सी/ओ नीिलमा कोरड 

पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9860068319

725 100117180003464
शामली अमोल 

गायकवाड
पपरी लक रोड आय ६०४ मे ो पोिलटन सोसायटी चचवड 

चचवड गावठाण पुणे
8983055139

726 100617180004255 शादुल दशन दुगड़ से.नं.२६ िपसीएनटीडी िनगडी बी-६ , गाय ी एलेजंस िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

9822537940

727 103417180000085 शादुल ीकांत ते गी
गोदावरी हौ. सोसा जी लोक शाहनगर ल.न. ८ , आर एच 

९२/१ , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9822242198

728 103217180000780 शजीनी - स हा रोझ वॅली एल ६०१ पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

9423006898

729 105917180000122
िशरीन 

अफआलअहमद 
अ सारी

स संग रोड , मृित गाडन समोर िवजयनगर कनारा कोलनी 
ए., पपरी िवजयनगर पुणे

9970512586

730 100317180000666
िशवम यशवंत 

िचपाडे
वामी िववेकानंद नगर , सव नं ६७,घर नं. १३५ नवी सांगवी 

२७ नवी सांगवी पुणे
9503706669

731 100417180000677 िशवम् कसन िमरगे ि य दशनी शालेसमोर दघी रोड स.नं. २१३ हरी ओम 
िब डग भोसरी दघी पुणे

8180989224

732 100617180003647 िशवराज ग राजगुरे ािधकरण लॉट नं २००,से टर नं २६, िनगडी पुणे १४ 
िनगडी गावठाण पुणे

9850066831

733 100117180003692
िशवानी राज  

िनगडे
प रस कॉलनी  २ काळेवाडी ३२२ िशवकृपा िनवास 

तापक र नगर पपरी काळेवाडी पुणे
9922564055

734 105217180000938
शुभम द ा य 

ठाकूर
जय महारा  चौक महा मा कॉलनी न-ं५ म -५ आळंदी रोड 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9689059776

735 103417180000108
शुभम भगवान 

िपसाळ
लाट न.ं १०९-१०-११ बी वग ल.नं. बी-७ पुनानगर 

जी,एस.सी. पाक चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9881901650

736 100117180003200 शुभम मनोज बालटे चचवड ली ४ ५०१ न म ेमलेक पाक पुणे चचवड 
गावठाण पुणे

8087029831

737 103117180002456
शुभम सुधाकर 

पाटील
रोड राज ी हॉटेल जवळ अनंत िनवास मंुबई पुणे खराळ वाडी 

खराळवाडी पुणे
7558538726

738 100117180004097
शुभो दया 

सुभोिसश वोष
राज पाक केशवनगर पी ३७८ वैजनाथ अ पी ी मोरया 

गोसावी चचवड केशवनगर पुणे
9601432945
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739 101617180000145 शेहजार रा ल कौल फेस २ , सी १२ तुषार गाड स पपळे सौदागर रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

9823061116

740 100617180004364 ा चं कांत भारंबे अ पूघर जवळ गंगा ए , लॅट नं ४,िस ी िवनायक नगरी 
िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

9552767665

741 100117180003655 ा नामदेव कांबळे
आहेर गाडन जवळ वा हेकरवाडी वामी िववेकानंद हौ 

सोसायटी सव नं ८३/२+३+४/३ चचवड वा हेकरवाडी पुणे
8983619424

742 100117180003960
ावणी ाने र 

घाटे
काळेवाडी रहाटणी ए /४०२ साई संतोष पाक पपरी 

काळेवाडी पुणे
9552214214

743 105617180000140
ावणी द ा य 

िच लाळ
मासुळकर कॉलनी ५४/६ पपरी मासुळकर कॉलनी पुणे 8956675541

744 100117180003763
ावणी िव ास 

कुलकण
चचवड ३८ गु साद सुदशन नगर पुणे चचवड गावठाण पुणे 9860768518

745 103417180000071 ावणी सुभाष मोरे आयो या हौ.सोसा. RH-169 ,जी लॉक शा नगर चचवड 9860500356

746 105317180000086 ि ितजा माधव िगर नं.ए-२,कृ णानगर स.नं.८१/१/१ कृ णा कोलनी रोड दघी 
कृ णानगर पुणे

8975878803

747 103417180000104 ि या मनोज वामन आर एच १०/२ ेरणा सोसा. , सा  गाडन जवल 
एमआयडीसी लॉक संभाजीनगर संभाजीनगर पुणे

9325083303

748 100617180003968
ीनाथ म छी  

साठे
साई नाथ नगर , लॉट १६,िशवकृपा कॉलनी िनगडी पुणे ४४ 

िनगडी गावठाण पुणे
9881075799

749 100417180000791
ीिनिध गु दास 

नाईक
ग हाने व ती सौज य िनवास ,भारतमाता चौक भोसरी 

ग हाणे व ती पुणे
9881669562

750 106317180000163 ीयश कैलास बोरसे फेज २ नवी सांगवी बी-२०१ ,मयुर नगरी पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

9822788713

751 101617180000100
ी ी बालकृ ण 

बैलकेरी
कोकणे चौक जवळ सी १ /१०२ िनसग िन मती पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
7875509444

752 100117180003731 ुित जयेश गंगर सुदशन नगर लॉट नं १० गाय ी चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

9145739874

753 105217180001137
ुित संतोष 
पाचारणे

जय महारा  चौक ,आलंदी रोड , ल नं. ४ ,देवकर पलेस 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9890469888

754 100217180000156 ुित सुभाषचं  गु ा
फेस२ कामगार नगर ल. १२ सा  पराडाईस पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9890609188

755 106217180000245 ुती - सुरेश काळेवाडी जवळ सी-४०१ , िव ता डी वूड वाकड वाकड पुणे 8975327868

756 100117180003143 ुती िचरंजीव सह गणेश नगर थेरगाव वरांनी अयो या १८/३ एकता कॉलनी 
पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922434803

757 103417180000074 ुती र व  पाटील
एम आय डी सी जी लॉक शा  नगर सारथी सहकारी 

सोसायटी लॉट नं आर एच १४९ चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

9922953816

758 100517180000146 ुती िवजय जाधव बापदेवकर, रामदास तरस व ती ,सव नं.  ६२ कवळे 
,दे रोड कवळे पुणे

9822208268

759 100117180003446 ुती िव ल जगदाळे
वामी िववेकानंद पाक , सोसायटी वा हेकर वाडी सव नं ८३ 

ी संकेत ने ट लॅट नं २०४ चचवड वा हेकरवाडी पुणे
9763169716

760 101217180000281 ुती िशवाजी जंगम नेवाळे व ती यच .एन ओ .२८ िचखली िचखली पुणे 9175091624

761 100117180004121 ुती ीकांत नाईक साई मंगल क  समोर नाईक िनवास घर नं ०००४२ केशरी 
नगर चचवड चचवड गावठाण पुणे

9975976750

762 100117180003414
ुती ीमंती 
च हाण

केशवनगर काकडे पाक शेजारी बी २,/१२ संत ाने र राज 
पाक चचवड चचवड गावठाण पुणे

9881126017

763 100117180004099
ेयश िवनायक 

पाटील
सोसायटी टाऊन िशप केशव नगर लॅट नं १०४ िब डग आय 

१ चचवड केशवनगर पुणे
8605007028
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764 106317180000167 ेयश संजय पाटील ेतायण समृ ी अपाटमट िवजयराज कॉलनी लॅट नं १६ , ए 
वग पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

8149161833

765 103217180001245
ेयस बाळकृ ण 

देसाई
पपळे सौदागर ही ३०१ रोझल ड रेिसडे सी पुणे रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे
9881958373

766 104117180000015 ेया अिनल िथगळे ि वेणीनगर राम मंदीरामागे तळवडे 9096121213

767 103217180000629 ेया जयवंत पवार रोड वाकड िनसग फेज १ बी २क पटे व ती पुणे वाकड पुणे 8805182676

768 100117180003377 ेया धनाजी हगारे
गणेश नगर आशीवाद सव नं१८/३ थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9763078205

769 103217180000701
ेया परमवीर 
भडवाल

पपळे सौदागर लॅट न.ं के 204, रोज हॅली पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9545454675

770 100617180003930 ेया राजकुमार मोरे
िबहाइंड लोकमा य हॉि पटल िनगडी ते लो सोसायटी नं ९ 
से टर नं २४ िसधािगरी ािधकरण िनगडी गावठाण पुणे

9922951009

771 101617180000124 ेया राज न नाईर नेअर गो वद गाडन सी ४०१ साई राज रेजे सी सर् नं ६४/१ 
पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9881099907

772 100117180003658 ेया सं दप धाडगे तालेरा हॉि पटल रोड २८९३/१५ तालेरा नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9371150671

773 103117180002682
ेया सुिनल 
उमरगेकर

पाठीमागे व लभ नगर संत तुकाराम नगर सी ८०२ गंगा 
काईज हॉटेल कलासागर या पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

9881208814

774 105917180000127 ेया सुिनल वीर योितबा नगर ४४१ राही राम िनवास आझाद चौक 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

9730214899

775 100617180003998 ेया हेमंत चौधरी
ािधकरण लॅट नं. ८,उदय रेिसडे सी , लॉट नं जी -३,ए डी 
सी ,से टर नं २६, िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

8806663415

776 100117180004065 ोक महेश नंदपवार
वा टका फेज ांतीवीर नगर लॅट नं २११ वधमान थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9881717099

777 100117180003290
ेता म छ  
घनवट

योितबा नगर काळेवाडी सव नं ७७ डी माट समोर योितबा 
कॉलनी पपरी काळेवाडी पुणे

9922964128

778 101217180000397 ेता िशवाजी शदे मोरेव ती वामी िववेकानंद हौ.सोसा, िचखली पुणे १४ 
िचखली पुणे

9767499795

779 100117180003967
ेता िस े र 

राऊत
वजनका यामागे सव नं १४८ तुळजाभवानी ताथवडे ताथवडे- 

पुनावळे पुणे
7744018817

780 100117180003722 संकेत अशोक कांबळे
िहरामोती लोअर िमल जवळ सव नं ६/१ घर नं ११५/१२ २ 
कैलास नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9890494344

781 103117180002821 संकेत काश जाधव व लभ नगर ७०४ ए टार १ सुखावणी कॉ या स पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

9049764646

782 100617180003612 संकेत िवण मोरे द वाडी सव नं ३८/२ए /६ , पेश कॉलनी , आकुड  पुणे ३५ 
द वाडी पुणे

7350097853

783 106317180000186
संकेत भीमाशंकर 

भावे
ग ली नं. ४ स.नं.११/३ मोरया पाक पपळे गुरव पपळेगुरव 

पुणे
9970326622

784 103117180002626
संकेत राज  
नामपूरकर

पपरी १९६/८७४ संत तुकाराम नगर पुणे संत तुकाराम नगर 
पुणे

9623440600

785 100417180000631
संकेत संजय 
नरतवडेकर

मयूरी पलेस मागे आलंदी रोड िशव साद अप. ल.नं. २०४ 
संत तुकाराम नगर भोसरी संत तुकाराम नगर पुणे

9011126632

786 100617180003663
संगीता धमपाल 

सह
संभाजी नगर ा िनवास ,पांढरकर व ती आकुड  पुणे ३५ 

संभाजीनगर पुणे
9834414676

787 105217180001151
सं चता राजाराम 

पाटोळे
मोशी िशवाजी वाडी , मोशी मोशी पुणे 9657420966

788 103217180000681 संिचता मह  मोरे नारायण दामू ,नानेकर चाळ िशवाजी पूतळा शदे आली 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9637459400
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789 100617180003399
संजना गणेशराव 

साळंुखे
िव ल मं दरा मागे २०/ए कुटे वृदावन , आकुड  पुणे ३५ 

आकुड  गावठाण पुणे
8805988073

790 100117180002985
संजना िनितन 

तारळेकर
िशवनगर ए /१, लॉट ३४/८ , एकता कॉलनी ,बळवंत नगर 

चचवड ,पुणे-३३ चचवडेनगर पुणे
8605160331

791 100617180003858 संजना राजेश जोशी आयुव दक हॉि पटल जवळ लॉट न.ं २०३,से टर नं २७, 
ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

9881099448

792 105217180001229
संजीवनी सावता 

जाधव

ए वग साई रेिसडे सी ,ि यदशनी े जवळ ,इं ायणी नगर 
से टर नं.७, लॉट नं ८४/१ लॅट नं ६०५ भोसरी पुणे २६ 

इं ायणीनगर पुणे
9552554313

793 100617180003495
संतोष फुलचंद 

रैदास
अडवानी आल कन समोर , मातृछाया , फे नं ६४, द  

मठ या मागे चचवड १९ चचवडेनगर पुणे
9021899359

794 100117180003304
सं कृित हनुमंत 

रासकर

बी िब डग समोर तालेरा हॉि पटल जवळ केशव नगर कृ णा 
नंद सव नं २८४/४ काकडे नगर चचवड चचवड गावठाण 

पुणे
9922926862

795 104017180000024
सं कृती सारंग 

येवलेकर
- णाल बहार सोसा. ,लोटस िब डग , ल नं. २, िनगडी पुणे 

४४ िनगडी गावठाण पुणे
7276097299

796 100517180000179
संिहता राज  

बांदोडकर
सटोसा रेसोट जवळ , पुणे बंगलोर हायवे , ोिपका आय 

५५४, रावेत कवळे पुणे
9769083748

797 100117180003090
सई बाळासाहेब 

गाडेकर
अंकुश कॉलनी लॅट नं २०१ मातृछाया अपाटमट सव नं 

३५/१/१० रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9850668648

798 106317180000157 स यम कैलास मुळूक िव ानगर रोड नं.१ मातो ी , बी-२ पपळे गुरव पपळेगुरव 
पुणे

9420201876

799 100617180004588
स यम काश 

मोिहते
बी/एच,िशवसेना ओि फस गु ारा रोड एस.नं.१३२/३ बी 

चचवड वा हेकरवाडी पुणे
9765492593

800 101617180000075
समीर सुिनल 

कुलकण
साई मंदीर जवळ सी २०१ ा हे रटेज पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9552544030

801 100617180004365
समृ ी उमेश 

पुरोिहत
एल आय जी कॉलनी , सधूनगर से टर नं. २५,िब डग नं ८ 
ए , लॅट नं २, ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे

9850186802

802 100117180004105 समृ ी दीपक कोरते
यच यस जी सोसायटी जन जकात नाका नेअर लॅट नं २७ ी 

गजानन कॉ ऑप चचवड चचवड गावठाण पुणे
9371507870

803 103117180002637 समृ ी महेश शदे अ य सोसायटी ,संत तुकाराम नगर ५१७/२९४६ भा यातारा 
पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

9822002186

804 103417180000180
समृ ी िम लद 

कोठारी

लॉट न.ंआर.-१५२ ,जी लॉक एम आय.डी.सी. लॅट नं ९ 
समीरा सोसा. शा नगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर 

पुणे
9922247773

805 100117180003394 समृ ी िव णू मुळे
िशवशंभो कॉलनी यु इंि लश शाळेजवळ सव नं ७/१/१ जय 

म हार नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9011698943

806 100417180000601 सलमा साबान शेख अ सरा ,बी-१/२३ आ दनाथ नगर सुखवानी रेिसडे सी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

9175334908

807 100117180003766
सि मत शांत 

जोशी
भोईर कॉलनी लॅट नं ९ अ रहंत लाझा चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
8237101114

808 106517180000024 साकेत दीप कोळपे सातपुडा सोसा. रोड ३८४,वेताळ महाराज हौ.सोसा. जुनी 
सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

9890011334

809 106617180000032 सा ी अतुल वायाळ कासारवाडी पै बाबुराव चाळ लांडगे चाळ पुणे कासारवाडी 
पुणे

9921270445

810 106117180000041 सा ी अिनल कंुभार वाकड रोड , सुदशन कॉ.नं.३, डांगे चौक ,थेरगाव पुणे ५७ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9623146275

811 100617180003662 सा ी कमलेश पवार - लॉट नं २०४ ऐ यम हचर अडोर वे डग क जवळ 
चचवड १९ चचवडेनगर पुणे

9552228099

812 101217180000401 सा ी कशोर वाणी पंतनगर कॉलनी .१ जाधववाडी लॅट नं ३८, गट . : 
५८२, िचखली िचखली पुणे

9922995964

813 100117180003022 सा ी कुमार धादमे ी सेवा िनवास , जय म हार कॉलनी वा हेकरवाडी , चचवड 
पुणे ३३ वा हेकरवाडी पुणे

9225799810
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814 103417180000035 सा ी कैलास तावरे
लॅट नं १८ बी वग महाबली चौका जवळ शा नगर आर एच 
९९ जी लॉक यश को ऑ हौ सोसायटी चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9850964701

815 105217180001215
सा ी कोमल 
घोसारवाडे

से टर नं ११ ए-३०३, रच वू स , लॉट १५०, िचखली 
ािधकरण पुणे िचखली पुणे

9922908662

816 103217180001051 सा ी गणेश मोहीते आदश नगर भारत कॉलनी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर 
पुणे

9049301157

817 103217180000588 सा ी जीते  कोशे अशोक ता क जवळ ए/२६, साईनाथ सो. पपरी अशोक 
िथएटर पुणे

9763114803

818 100617180003947 सा ी द ा य पवार राजयोग कॉलनी , पी -५०२,रेणुका वंृदावन , चचवड ,पुणे 
३३ चचवडेनगर पुणे

9850418290

819 104917180000028 सा ी दाजी मदने
ीनाथ नगर सोनिव  िनवास ,ि मता वा हेकर पोटस 

अँकँडमी जवळ वा हेकरवाडी , चचवड पुणे ३३ 
वा हेकरवाडी पुणे

9730882778

820 104317180000115 सा ी बबन नरवडे संत तुकाराम नगर स नं २/८ राधाकृ ण कॉलनी ीकृ णा 
मंदीर समोर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9822701302

821 105217180001011
सा ी महा लग 

जोगदंड
पॉवर हाउस बालाजीनगर टे को रोड भोसरी भोसरी गावठाण 

पुणे
9545026385

822 100117180003319 सा ी महेश जाधव नवले व ती सव.नं. ७5/2/1 ताथवडे ताथवडे- पुनावळे पुणे 8999685438

823 103217180000602 सा ी योगेश पये रोड , माळआळी तपोवन मं दर पपरी गाव पपरीवाघेरे पुणे 9762570832

824 103117180002653
सा ी रामदास 

कोळेकर
रोड गणपती मं दरा जवळ गवळी नगर तेलाको भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे
9850563967

825 103417180000138 सा ी िवजय डूबळ
बी.नं.६, रम.नं.८ , सेक.नं. १८ , ण.फुलेनगर ,आकुड  

िचखली रोड कृिष र हौ. सोसा. चचवड महा मा फुलेनगर 
पुणे

9850913807

826 101217180000487 सा ी िवजय शेलार गणेश कॉलनी सने चौक वै णवी बंगलो ीम पाक समोर मोरे 
वि त िचखली िचखली पुणे

9850958596

827 100617180004727 सा ी संजय सोनार िबना इंि लश मेडीयम शाळे जवळ , ए -१०३,साई हो स 
सोसा , आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

9423981900

828 105317180000062 सा ी संजय ंबे बी.यु भंडारी कायलाइन ६३/एच -१० , दघी दघी पुणे 9623001430

829 101217180000538 सा ी संतोष गोलांडे आकुड  रोड िचखली गट नं. ८८२ िशवशि  सुपर मारकेट 
समोर िचखली िचखली पुणे

9881736162

830 100317180000504 सा ी सितश फडतरे कॉलनी रोड लॉट नं १० फडतरे पॅलेस पायसर िशतोळे नगर 
सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

9028062400

831 103417180000053 सा ी सुदाम िनकत शा नगर गणराज माऊली हौ सो आर एच ९७ ए ६ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

9011044355

832 103417180000062 सा ी सुभाष ब े थेरगाव लॅट बी /६ ०१ ो २२/५,अिभजीत पाक पुणे 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9503954165

833 100117180004106 सा ी सुरेश कदम
फेज ३ केशव नगर सी ४ ी मोरया गोसावी राज पाक 

चचवड केशवनगर पुणे
9881038290

834 103217180000624 सागर बबन धोगडे पपरी गाव पपरी कॉलनी गीता िनवास शंकर वाघेरे चाळ 
पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9922519171

835 100117180003614
सािनका ीकांत 

उ पात
लोकमा य हॉि पटल लोग नं ८ लॅट नं २४ ी ार गाडन 

चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे
9423014835

836 104317180000088
सािनया जमीर 

स यद
िस े र हाय कुल समोर संत तुकाराम नगर संत ाने र 

सोसायटी दघी रोड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
8983094221

837 103417180000027
सािनया जावेद 

सुभेदार

एच डी एफसी कोलनी , एसिबआय बकके जवळ ी४/१४ 
पाट ऑफ़ एम आई डी सी , शाहनगर चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
8983855528

838 100617180003423
सायली िनतीन 

सातपुते
पीनगर िवजयानंद हौ सोस. तळवडे पीनगर ४१२११४ 

पीनगर- तळवडे पुणे
8983476873
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839 100117180004220
सायली बाळाराम 

पाटील
साई िनवास पूणानगर (आर टी ओ जवळ ) लॉट नं. 

११७, लॅट नं ०५ चचवड ,पुणे-१९ चचवड गावठाण पुणे
7385000010

840 100117180003739
सािहल पांडुरंग 

भरगुडे
पाक केशव नगर बी आय /१० साई गणेश चचवड केशवनगर 

पुणे
9890519727

841 100617180004100
सािहल काश 

भोसले
लॅट नं १२ यमुनानगर णाल बहार ,रोझ कॉ ऑफ हौ.सोसा. 

िनगडी पुणे ४४ यमुनानगर पुणे
9923236868

842 105917180000205
सािहल राकेश 

मेहता
मुिनसु त दशन, जोगे री हॉि पटल मागे िवजयनगर िमला 

मेहता , लॅट नं ३०२ काळेवाडी िवजयनगर पुणे
9892041396

843 100617180004742
सािहल िवनोद 

अ वाल
सहयोग नगर राज दप ,गट नं १६५ िनअर गंगानगरी मठ 

तळवडे पुणे ४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे
9767723713

844 100117180004112
स दी दपक 

चचवडे
मा ती मंदीराजवळ मातो ी गणेश पेठ चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9850761902

845 106317180000131
िस ांत िनितन 

पाटील
गणपती मं दर माग सव न.ं ५३/२/१ ,नेताजी नगर ,घर कर. 
२८७,रोड नं.२, पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

9420724724

846 103217180000941 िस ाथ मंदार गांधी ए. युिनट , सुरवाणी लािसक , मोरवाडी लॅट नं १५, ितसरा 
मजला पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9860251515

847 104417180000048 िसि  गोरख शदे
दशन रेसीडे सी, एस.बी.आय.ची पाठी मागे ता मा चौक 

,आलंदी रोड ल.नं.१२ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
8975224072

848 105917180000483 िस ी रमेश शेलार
मंगल दीप अपाटमट पंचनाथ कॉलनी स.नं. ७९/१४/१६ लॅट 

नं १४ काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पुणे
9011598969

849 103417180000043 िस ी िवनय शेळके
चचवड एम आयडीसी संभाजी नगर िव ािवहार हौ 

सोसायटी आर एच ४ जी लॉक चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

9822660620

850 100117180004228 िस ी संजय फुलारी लॅट . 12 सुदशन रेिसडे सी, पाईन रोड, शरदनगर, 
िचखली

9960973138

851 100617180003962 िस ी सिचन िथटे ािधकरण लॅट नं. ३,रोहन पाक ,मोरया पे ोल पंपा मागे , 
आकुड  पुणे ४४ आकुड  गावठाण पुणे

9823024071

852 103117180002800 िस ी सुिनल होळ कॉ या स व लभ नगर लुबेरी २ ४०३ सुखावणी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

9763147495

853 105217180001244
िस ेश द ा य 

गुंडाळ
जय गणेश सा ा य पांजरपोळ, रो .हाउस नं सी /४/८ 

,नारायण हट सोसा. , भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे
9011912773

854 100617180003466
िस ेश िवजय 

सावंत

डी.वाय .पाटील कॉलेज जवळ सी-२९,नवशांतीिनकेतन 
हौ.सोसा. से टर नं २९, आकुड  रे वे टे जवळ पुणे ३५ 

आकुड  गावठाण पुणे
8975751809

855 105217180000935 िस ेश संजय शदे लॉट न.ं ९७/८ लॅट नं १०२ से.नं. ६ साई िवहार मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

9921517486

856 105217180001116
िसधेश िवलास 

बोरनाकर
शा ी चौक आलंदी रोड महा मा फुले नगर भोसरी महा मा 

फुलेनगर पुणे
9923369872

857 100117180003966
िस दी युवराज 

पाटील
ताप करनगर भा यल मी, वामी समथ कॉलनी काळेवाडी 

पपरीवाघेरे पुणे
8605953806

858 103217180000657
िसमरन समीर 

मुलाणी
ल.नं.२०३ वघेरे कोलनी नं.२ ंकटेश हाइ स बी. 

पपरीगाव पपरीवाघेरे पुणे
8007903898

859 100217180000124
िस वीया संतान 

परेरा
मोरवाडी १०४ ,रॉयल रेिसडे सी , पपरी पुणे -१८ मोरवाडी 

पुणे
9665913150

860 100517180000165
सुिच ा द ा य 

ठाकुर
हवेली स. नं. 46, अ 1/1. साई कॉलनी पुणे दघी पुणे 9762874487

861 103117180002563 सुधा संतोष ढोरे एच ए कॉलनी ए २४ पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9028020776

862 100417180000809
सुभोिजत संजीत 

महातो
पांडवनगर नं. ४ कॉलनी च पाणी वसाहत भोसरी च पाणी 

वसाहत पुणे
9225964194
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863 100617180004222 सुिमत महेश करवा लाट नं ९४ िनगडी ािधकरण से.नं.२४, पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

8999715822

864 100617180004763
सुमेध पोपटराव 

जाधव
फेज -१,से टर नं २६ ७ ए /१०१ व  पूत  हौ.सोसा. 

ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे
9890503532

865 100617180004477 सुमेध सुहास पाटील संभाजीनगर "रीजट अ हे यू " लॅट नं २,से टर नं. २६ 
िनगडी ािधकरण पुणे ४४ संभाजीनगर पुणे

8378993570

866 100117180002974
सुमै या रजवान 

स यद
िब डग नं .बी .२ ए .बी. सी. को. ऑ.हौ. सोसा .नं.१ पावना 

नगर पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे
9922080703

867 105317180000139 सुयश अशोक कदम िग रराज हाईटस,आलंदी रोड ल.नं. २१०, स.नं. ४, दघी 
दघी पुणे

9420859021

868 100117180002988 सुयश द ा य मुसळे सं ाम को. ऑ .हौ. सो. तानाजी नगर एस.१०,काकडे पाक , 
चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण पुणे

9011018226

869 100417180000750
सुयश मोहन 

लोणकर
लॅट नं ७, वग बी लॉट न.ं१६ब+९५ से.६ संतनगर केतन 

परडाइस मोशी मोशी पुणे
9922449030

870 100117180003318
सुयोग दीप 

व हेकर
१२३/२ ी नाथ नगर वा हेकर वाडी मुितगंध िनसग 

हौसोसायटी चचवड वा हेकरवाडी पुणे
9011036360

871 103217180000747
सुरभी सुशील 

बजाज
ए वग ितसरा मजला लॅट नं १२ वैभव नगर -आय पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
9423214501

872 100117180003195
सुवैधा सुधाकर 

बोपचे
हाउस भांडू साहेब कलाटे नगर मुळशी डी/ओ सुधाकर बोपचे 

सव नं १९३ ,४७८८ िशवाजी वीर वाकड वाकड पुणे
9823579460

873 101217180000477 सुि मता अबोध झा ओमसा  मं दर रोड हनुमान िजम मोरेव ती मोद कुमार 
िम ा गटन.ं १३२३ िचखली िचखली पुणे

9922925540

874 101517180000480
सुि मत नंदकुमार 

वाळवे
जवळकर नगर , ५ सी /५०१, क पत  इ टेट,फेज २, पपळे 

गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे
9820424387

875 105317180000133
सूरज नंद कशोर 

गिड़या
देवी आई मं दर जवळ , स.नं.२ ,गायकवाड नगर दघी दघी 

पुणे
8055238981

876 106217180000241
सृ ी िभमा पा 

गोलिगरी
िवशाल नगर , जगताप डेरी स.नं. २८/४/५ पपळे िनलख 

पपळे िनलख पुणे
8208610737

877 100117180004005 सृ ी योगेश से ठया जीवन नगर संदेश बंगळा चचवड चचवड गावठाण पुणे 9604688005

878 105917180000180 सृ ी सितश सावंत
राम नगर लॅट नं २४,िनजरापाक .को.हौ. सोसा.िल.बळीराज 

कॉ न.ं२, रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9420862065

879 100417180000817 सृ ी हनुमंत ल ढे महा मा फुलेरोड महादेव मं दरासमोर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9762556074

880 100117180003138
सेजल आिशष 

चौधरी
िशवाजी उ ा न मंडळाजवळ आशांकुर २८३/५३ तानाजी 

नगर चचवड चचवड गावठाण पुणे
9890885516

881 100617180003850 सेजल िधरज गांधी ेमलोक पाक लॅट न.ं ३७ , बी.नं. सी,सर गॅवेन अपाटमट 
चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

8975762566

882 100117180003179 सेजल महावीर जैन थेरगाव ि वन पा म डांगे चौक पुणे थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

9822238779

883 100117180003255 सेजल महेश तरस
मोया गोसावी डा कुल जवळ सी/ओ उप  ना कासम डी 

६०२ गोयल को ऑफ सोसायटी केशवनगर चचवड 
केशवनगर पुणे

9850262947

884 100117180003016
सोनल संजय 

िशतोळे
वाकड रोड , ४२६/१३,र दीप कॉलनी , डांगे चौक पुणे ३३ 

वाकड पुणे
9860064665

885 100117180003945 सोनाली िवण ढगे जयशांती बंगला, ए-1/20, रजनी गंधा हौ.सोसा. स.नं. 74/7 
चचवड

9552564495

886 100117180003047
सोनाली रमेशचं  

शमा

गावडे भोईर आळी ाथना िशवराज अपाटमट, लॅट 
नं.३,दुसरा मजला , चचवडगाव ,पुणे ३३ चचवड गावठाण 

पुणे
9860928582

887 105317180000137
सोहम ाने र 

दि त
आजाद िह द िम  मंडळ चौक ८४/१ सा  पाक , दघी दघी 

पुणे
9766257292
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888 101617180000128
सोहम पराग 

कुलकण
िशव साई लाने नेअर ल मी ी दावन डी १६ ारका साई 

पर दसे पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9970180445

889 100117180003949 सोहम िवण सुव तानाजी नगर ७ धनकंुज अपाटमट चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

8624960374

890 100617180003550
सोहम शिशकांत 

पाटील
ए वग द वाडी साई पुजा बाग ,फेज -२, लॅट नं २६, आकुड  

पुणे ३५ द वाडी पुणे
8888830377

891 104917180000044 सोहम संजय बडे कॉलनी दगडोबा चौक स.नं. ३५/३ वामन भाऊ चचवडेनगर 
चचवडेनगर पुणे

8793880880

892 100317180000514 सोहम संतोष ढाणे
हनुमान मं दरा मागे सव नं ३९८/४०४ लॉट नं ७ ल मी 

नारायण अपाटमट जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे
9423253045

893 101217180000370
सौरभ महादेव 

कंुभार
मोरे व ती गु कृपा हौ . सोसायटी अंगणवाडीजवळ िचखली 

पुणे १४ िचखली पुणे
9011096645

894 105317180000153 सौरभ िम लद काळे चतामिण अपाटमे ट जवळ आलंदी रोड स.नं. १८/२ , 
नवाल पाक दघी दघी पुणे

9923520584

895 100117180003261 सौरभ संतोष गांधी तानाजीनगर ी िशवाजी उदय मंडळाजवळ लॅट नं ७ ी 
केवलराज पाक चचवड चचवड गावठाण पुणे

9011452720

896 101217180000326 सौरभ सुरेश पोवार
मोरे व ती सोनाई िनवास ,स ा ी हौ. सोसायटी ,अंगणवाडी 

रोड ,गट नं.१३९४ िचखली पुणे -६२ िचखली पुणे
9673329081

897 103217180000829
सौरव शैलेश 

कोतकर
बी-२,५०२ ,रहाटणी रोड द े ट , पपळे सौदागर रहाटणी - 

पपळे सौदागर पुणे
9765559084

898 105317180000077
ेहल नामदेव 

आंधळे
राघव मंगल कायालय , गायकवाड नगर ,कृ णानगर ल.नं. 

३३ ,६वा मजला दघी कृ णानगर पुणे
9130912654

899 100117180004034
ेहल नारायण 

तोडकर
भूमकर व ती करपे नगर लॅट नं १०१ रामचं  िवहार वाकड 

वाकड पुणे
9011002940

900 100517180000218 ेहल बाळू शेळके
द नगर तरस व ती दे रोड व ण भैरवनाथ गणपती सव नं. 

६८/१, लॉट -१३, कवळे , ४१२१०१ कवळे पुणे
9552175416

901 103417180000088 ेहल राज  जोशी राजस िब ड ग / 2, जी. लॉक शा  नगर, चचवड 9665396416

902 100617180004524 ेहल संजय कडव
बालाजी कोलनी ,िशवनगरी ,िबजलीनगर मातो ी स.नं 

५७/४/५, लाट नं १२ चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर 
पुणे

9881127400

903 104317180000142
ेहल संदीप 

राहांगडाले
च पाणी वसाहत िशवशंकर को.नं. २ भोसरी च पाणी 

वसाहत पुणे
7040775483

904 100117180004253 ेहा राज  चाळके िशवतेज नगर से नं १८ , लाट नं ६४९ ,मातो ी िनवास 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9922414449

905 100417180000536 ेहा सुदाम िवधाटे लॅट नं ११ खंडोबा माळ वधमान अपाटमट भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9822390141

906 100117180003297
ेहा सुभाष 
ग दुकुपी

समोर रहटणी बी ५०३ अनंत पाक धनगरबाबा मं दर पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9867828883

907 101217180000394 फूत  ीधर भट
िजजामाता पाक ,कृ णानगर , मालकंस अपाटमट, लॅट नं.३ 
लॉट नं.११०, िचखली रोड, चचवड ,पुणे १९ कृ णानगर पुणे

9404238830

908 104417180000009
मरिणका फु ल 

िबसोई
,ि य दशनी कुल जवळ सी-१०६ कमल राज , दा िवहर 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
8087563785

909 100117180004119
वजस शरद 
भाळेकर

केशव नगर क व १७ काकडे ताऊण िशप चचवड केशवनगर 
पुणे

9822754607

910 100217180000158 वि ल पांडुरंग शदे ल. नं. १०४ ड लू से टर अजमेरा कोलनी ड लू-बी १४११० 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9011389113

911 103417180000058
वरांगी दपक 

कुलकण
कॉलनी जे १/५ डी ने ट जेजे१ सोसायटी एम डी एफ सी 

चचवड चचवड गावठाण पुणे
9881737452

912 100317180000503
वराली बबन 

भालेराव
सी वग म नं ७ गणेश नगर गणेश गाडन को ऑप हौ सग 

सोसायटी दापोडी दापोडी-बोपखेल पुणे
9881995056



अ. . अज . नाव प ा मोबा. .

913 105217180000888
व पकुमार 

ब ुवान िबरंगळ
साईकृपा कॉलनी , तापक र नगर गट- नं.४५२/१ मोशी मोशी 

पुणे
9689482204

914 100117180003482
व पा ीकांत 

कुलकण
टाटा मोटस गेट समोर गावडे कॉलनी चचवड चचवड 

गावठाण पुणे
9881109745

915 105917180000105 वाती मोहन राठोड नेढे नगर जय हद िवहार कॉलनी , काळेवाडी पपरी पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

7057169276

916 105217180000934
वालेहा 

राजमोह मद शेख
फ-१ वग ४/५०२ पांजरपोळ जय गणेश सा ा य युिनट 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
9011550963

917 101217180000472 हष रंजन अबोध झा
गट नं. १३२३ ओमसा  सो. सा  मं दर रोड हनुमान िजम 

मोद कुमार िम ा मोरेव ती िचखली िचखली पुणे
9922925540

918 100617180003984 हष संजीव नगरकर शमा कंपाऊंड , ई २ जुई िब डग भर सोसा , िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

9822354647

919 105917180000106
हषदा ाने र 

यादव
मोरया कॉलनी ,िवजय नगर घर नं.११६३, अ फो सा 

हाय कूलजवळ , काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे
9763457630

920 103117180002396 हषदा तुकाराम वाजे लॅट नं ४०२ व लभ नगर सुखवानी कॉ या स शेडन एफ 
१ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

9922827516

921 100617180004700
हषदा सजराव 

माळी
सहयोगनगर , पीनगर मसाफ य िब डग िशवपावती हौ 

.सोसा तळवडे पुणे १४ पीनगर- तळवडे पुणे
9922737935

922 105417180000009 हषल दनेश दवटे जय म हार कराणा दुकाना या मागे उ ा चौक ग हाणे व ती 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

8624864094

923 100117180004230
हषल धनराज 

भंगाळे
से.नं. १८ लॉट नं ८७ िजजामाता पाक राधे याम अपाटमट 

िचखली िचखली पुणे
9860643886

924 100617180003543 हषल िम लद ढाके
गणेश तलाव जवळ ,से टर २६, लॅट नं ४,ब क लॅ ड -

१५,िसि िवनायक , िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

7507776200

925 103217180000675 हषल राजेश न टे १४ अ जुना कटे पपळे रोड सा  िशव पाक पपरी गाव 
पपरीवाघेरे पुणे

9096084074

926 100617180003891
हषल रामदास 

पवार
गणपती मं दर जवळ पंचतारा नगर ,घर नं २९, आकुड  पुणे 

३५ आकुड  गावठाण पुणे
9822415575

927 100617180005279
हषल शेखर 

राळेभात
पीनगर िन यसेवा ि लिनक ,मेन रोड तळवडे पुणे 

४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे
9226105261

928 104917180000043 हषल संजय पाटील चचवडे नगर वृदावन कॉलनी चचवड चचवडेनगर पुणे 9921921805

929 100617180004861
ह षता ि तीश 

अ वाल
जय गणेश िवजन शेजारी , ई -१/७०४ ,शुभ ी रेिसडे सी 

सोसा. फेज -२, आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे
9921663474

930 101617180000136
ह षता िवजये र 

गडूगोयल
गो वद गाडन जवळ डी ३०१ ला िवडा जोक पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9890500068

931 100117180003801
हा दक जयशंकर 

पुरोिहत
आय डी बी आय बँक या जवळ गगनिगरी आशीवाद बी ३ 

पहला मजल चचवड चचवड गावठाण पुणे
9890696967

932 103217180000789
हा दक मुकेशकुमार 

धमा
रवी सोसायटीसमोर आंचल , लॉट ३३७ पपरी पपरीवाघेरे 

पुणे
8446246298

933 100617180003690 िहरल मनोज राणे भाजी मंडई जवळ मयूर समृ ी ,फेज -२, ई -५०६, आकुड  
पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

8308828615

934 105217180001010
िषकेश काश 

खालकर
इं ायणी नगर  नं, १० , बी नं २ ,से नं २ ,राजवाडा भोसरी 

इं ायणीनगर पुणे
9371358708

935 100117180003151 हेजेल - रॉय िबजली नगर णाल ने ट लॅट नं ३ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9860459468

समाज सेवक
सहा. स. िव. अिधकारी

समाज िवकास अिधकारी

िलिपक / मु य िलिपक


