
अ. . अज . नाव प ा

1 103417180000103 र या राघव  जोशी
सोसा. आर.एच १५४ ,एम आय.डी.सी. शाहनगर ल.नं.९ िशव 

सा  चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

2 105317180000141 तुजा िस ाम पाटील ताप कर नगर ,गंधवनगरी शेजारी स.नं.४५२/१/१/१०९, 
इ लोक कोलनी मोशी मोशी पुणे

3 100317180000767 अं कत अिनल सोलंक ि य दशनी नगर ी हरी कृपा ,लाने नं. ५, जुनी सांगवी ,पुणे २७ 
सांगवी गावठाण पुणे

4 101217180000521 अं कत दलीप 
गायकवाड

मोरे व ती गट नं १४००/२, व  नगर हौ.सोसा. िचखली 
४११०६२ िचखली पुणे

5 100117180003389 अं कता अजय दूडे नागु बारण कुल जवळ बेलठीकानगर बोडके िब डग ,१६ नं बस 
टॉप थेरगाव गणेशनगर-बेल ठकानगर पुणे

6 100617180003911 अं कता अिनल वाणी से न २६ ६/३०५ , व पू त हौ सोसा ,फेज २ ािधकरण िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

7 100117180003232 अं कता अिवनाश 
देव थळी

िबजली नगर ४५/१५६ ,अनंत कृपा , चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

8 100417180000745 अं कता िनितन घोलप घोलप िब डग खंडोबा माळ मं दरा समोर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9 105217180001032 अं कता संभाजी खेडेकर युिनट लॅट नं १०३ पांजरपोळ पुणे नािशक हायवे जय गणेश 
सा ा य वग ३ एफ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

10 105217180000893 अं कता सुरेश केदारी - ल मीनगर दि ण , मोशी पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

11 100617180004670 अंक त सुभाष शेवाळे ३०३ िशवतेज हौ सोसायटी पाईरोड ािधकरण घरकुल िब डग 
नं ए ५ , िचखली िचखली पुणे

12 103217180000549 अंक ता बलिभम 
माशाळकर

नं प कॉलनी ,नढेनगर ,काळेवाडी इंगले हॉि पटल जवळ , पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

13 100617180003749 अंजली अशोक जाधव सने चौक ,मोरेव ती पु याई िनवास , ी गणेश कॉलनी , मोगा 
माकट रोड िचखली िचखली पुणे

14 100617180003463 अंजली गणेश जगताप ािधकरण से नं २८/ए ४ कुपर कॉलनी आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

15 100617180004405 अंजली दयाराम 
ि रसागर

ािधकरण लॉट नं १२१ से टर नं २८ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

16 103217180000647 अंजली राजेश शाह ऑप जय भरत त ण मंडल शा ी नगर ,डील स मोल के पीछे 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

17 100117180003963 अंजली संतोष ठाकुर ताप कर चौक जवळ ,सनलाईट बेकरी ए-३ ि म दप अपाटमे ट 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

18 100617180003553 अंशुल अचना गुगळे से २५ ,िसधुकरण २४/३ ,एल आय जी कॉलनी िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

19 100617180004558 अकां ा िगरीश 
कुलकण

ािधकरण से टर नं २६ िसि िवनायक था सर वती सी २/७ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

सन 2017-18                    पा  यादी                   सं या - 713

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

इ. 12 वी म ये एकूण 80% व 80% पे ा जा त गूण संपादन करणा-या िव ा याना ब ीस 
र म देण ेर म . 15,000/- येक



20 105617180000135 अ ता गोपाळ पायगुढ़े नेह  टावर या मागे स .नं १०१ , व प िलवास नेह नगर 
, पपरी नेह नगर पुणे

21 100117180003321 अ दा उमेश ीरसागर बी िब डग ल नं ३अ केशव नगर यामा हे रटेज चचवड 
केशवनगर पुणे

22 103217180000768 अ य कशोर मोटवानी िनअर डेरी फाम रोड , हरी कृपा , लॉट नं ८, पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

23 100617180004071 अ य पु षो म 
कुलकण

गंगानगर संक प , लाट नं ३७९ ,से नं २८ , ािधकरण िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

24 103217180000744 अिखल ि तम गांधी बाळ गोपाळ िव ा िनकेतन शाळेजवळ , सुभाष हौ.सोसा 
. म१, या समोर , पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

25 101617180000096
अिखलेश चं मणी 

गायकवाड
वैभव माबल मागे ,गीताई कॉलनी ,जगताप डेरी स नं १९/२ अ 

,जुना पुणे मंुबई रोड पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

26 100617180003527 अिखलेश राजेश 
देशपांडे

राधारमण पाक , ल नं ५ से नं २८, लाट नं ४९६ ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

27 100417180000461 अजय मनोज यादव गंगो ी पाक शेजारी , दघी रोड बी -१०४ ,राम हीरा रेसीडे सी , 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

28 100517180000147 अजहर शक ल मुजावर िवकास नगर लॅट नं. पी २ तळमजला कृ णा गाडन ख ा 
हाडवेअर शेजारी कवळे ,दे रोड ४१२१०१ कवळे पुणे

29 100617180003536 अ ज य एकनाथ 
मेढेकर

ल नं ९आ , ीकृ णनगर ,िव ल वाडी स नं १८/३ ,अ नं १५२० 
,सीता रेसीडे सी आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

30 103417180000069 अ ज य मनोज सोनार जी लॉक , ल नं ५ ,एमआईडीसी ,शा नगर मंगलमूत  सो, आर 
एच ९६/५ , चचवड चचवड गावठाण पुणे

31 100617180004633 अ ज य सतीश अनारसे यमुना नगर उ कष से न २१ लॉट न ४५६ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

32 100117180003313
अ ज य सतीश 

कुलकण
सोसा. अ द य िबरला हॉि पटल समोर ल नं ए २०२ ,समथ 

क रना थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

33 100317180000489 अथव िजत  डे सा  लोरेल पाक ७०२, बी वग , पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

34 103217180000790 अथव दलीप बव तापक र नगर सुदाम िब डग , शदे लॅब जवळ काळेवाडी पुणे १७ 
तापक रनगर- ीनगर पुणे

35 104117180000007 अथव पंकज कुलकण कृ णानगर पोलाईत रेसीडे सी , ल नं २०७ , बी वग िचखली 
कृ णानगर पुणे

36 103117180002479 अथव िम लद िनकंुभ व लभ नगर एफ १०४ फओरेला सुखवानी को प पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

37 100617180004834 अथव संतोष पवार से टर 21 िब. नं. 14 खोली न.ं 16 यमुनानगर िनगडी

38 103217180000888
अ दित शिशकांत 

कुलकण
वग फ ,िशव सा  ल , पपळ सौदागर पोिलस चौक  जवळ ल नं 

४०३ ,िशवम् सोसा. पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

39 100117180004090 अ दित शाम दवाणे चचवड गाव चाफेकर चौक ,िप एन गाडिगल जवळ , बी-१२ 
,गोखले वृ दावन चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

40 100117180003494 अ द य महेश कारेकर तानाजी नगर ल नं १ऐ, जग ाथ राज पाक चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

41 103417180000158 अनघा गणपती 
गुडाळकर

एम आय डी सी ,जी लॉक ,संभाजीनगर ल नं २ , लोटस २ , 
आर एच १९७ , चचवड संभाजीनगर पुणे



42 100617180003501 अनघा र व  कदम आर एच ३२ ,ग लॉक ,एमआयडीसी िशवनेरी हौ सोसा , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

43 100617180004631 अनघा िववेक अलूरकर गंगा नगर से टर न २८ लॉट न २७० िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

44 100117180003054 अनमोल आिशष राठोड ल नं ए/३०२, लाट नं १-०२,डी -माट मागे मंगलमदीप सोसा , 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

45 101217180000600 अिनकेत सुधाकर चोपडे शांती हौ.सोसा. साने चौका जवळ मोरेव ती िचखली

46 100617180004171 अिनश अ ताफ मुलाणी अजंठानगर गगनिगरी कृपा हौ.सोसा. लट -९, िब डग नं.११, 
लोअर -१, चचवड,पुणे १९ चचवडेनगर पुणे

47 100217180000190 अिनशा हरीकुमार 
नायर

सुखवानी लािसक ,मोरवाडी ल नं ए-९ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

48 105917180000393 अिनषा अजय करनेळ पवारनगर सी-१/४०४,गंगा ओिशयन िमडोज , थेरगाव पुणे-३३ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

49 100217180000181 अनीश अ म शेख लॅट नं ६ मोरवाडी क र मा हे रटेज अ वग पपरी मोरवाडी पुणे

50 105217180000853 अनुजा संतोष आ हाट उ र आळंदी रोड ल मीनगर , मोशी पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

51 100617180004859 अनु का दीप जाधव
से टर नं २८ हाळसाकांत चौक ािधकरण लॉट नं ७ िशखा 

अपाटमट लॉट नं ५३५ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

52 100617180005572 अपुवा राजू पाचपुते पेश कॉलनी ,द  कॉलनी गूंजाळिनवास आकुड  द वाडी पुणे

53 100617180004808 अपूवा गौतम कुलकण
राजयोग कॉलनी वा हेकर वाडी रेणुका वंृदावन कॉ ऑफ हौ 

सोसायटी िब डग नं ए /२ लॅट नं १०५ चचवड वा हेकरवाडी 
पुणे

54 100617180003410 अपूवा द ा य 
कुलकण

लाट नं २१ ,िजजामाता पाक ,कृ णानगर ी िचदंबर,से नं १८ 
चचवड कृ णानगर पुणे

55 100617180004034 अपूवा दीप पडवळ अपाटमट २५/िब ,कंुदन गाडन आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण 
पुणे

56 100317180000436 अपूवा र व  महाजन डांगे हॉि पटल ,समथ नगर ४३/३/३१ ,स.नं ७२, सुमन ,धन ी 
नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे

57 100117180004212 अिबनया कुमार 
कु बरन

ए-१२ , लाट नं ९१ ,पूणानगर गित ाईड चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

58 105217180001037 अिभजीत राजीव 
पिनकर

इं ायणी नगर एफ एल ३८९ िब १० िनमल ने ट सेक ३ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

59 106217180000261 अिभ ा गणेश हेगडे िवशाल नगर टी -१६ , नंदन वन सोसा , पपळे िनलख पपळे 
िनलख पुणे

60 100417180000664 अिभराज िवजय हे े भगत व ती सव नं २३ हनुमा नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

61 106317180000147 अिभषेक अतुल गवळी भिगनी बँक मागे , ी कृ ण िब डग लॉट नं १६,आनंद नगर 
जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

62 100617180003534 अिभषेक अ ण माचकर से नं २१ द ाई लाट नं ३६८ , यमुनानगर यमुनानगर पुणे

63 100117180002871 अिभषेक करण जाधव केशवनगर ल नं २८ , भि  रेिसडिशयल चचवड केशवनगर पुणे



64 100617180004007
अिभषेक चं शेखर 

पुरंदरे
एम्आयडीसी ,जी लॉक ल नं बी ६ , सा  मंगल हौ.सो. 

संभाजीनगर , चचवड संभाजीनगर पुणे

65 100617180003683 अिभषेक मधुकर थोगुले िबजलीनगर ५२/८,वैशालीकॉनर , चचवड वा हेकरवाडी पुणे

66 100617180004141 अिभषेक रघुराज राठोड ऑटो आकुड  १/९ बजाज िवहार पुणे आकुड  गावठाण पुणे

67 106317180000124 अिभषेक रामदास पवार फेमस चौक जवळ बी-३,हषदा एन ले ह ,समता नगर नवी सांगवी 
पुणे ६१ नवी सांगवी पुणे

68 100617180004555 अिभषेक सुनील गु हाने चचवड सी ४०१ रॉ कास भ डवे कॉनर रावेत पुणे चचवड 
गावठाण पुणे

69 100117180003618 अिभषेख िनितन 
जुगदार

केशवनगर ल नं १० ,यशगंगा सोसा चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

70 105217180001211 अमर काश चं कांत 
सघ

से टर नं ६ ािधकरण लॉट नं १०३ िब डग ए मोशी मोशी पुणे

71 100617180004497 अमलनाथ के िव नाथ नेअर सर वती िव ालय सीता रेिसडे सी सी नं १८/३ आकुड  पुणे 
आकुड  गावठाण पुणे

72 100117180004085 अिमत म छ  खैरनार केशवनगर जी-१, यामा हे रटेज चचवड चचवड गावठाण पुणे

73 104317180000045
अमृता ांतीकुमार 

कडुलकर
द मं दरजवळ ,से नं १६, राजेिशवाजीनगर सािहलपुरम हौ. 
सोसा , ल नं ७ , लाट नं ११४ चचवड चचवड गावठाण पुणे

74 100417180000469 अमृता िभकाजी कंुभार वग नं इ , ल नं २२ , आ दनाथनगर स नं ६८३, सुखवानी बाग़ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

75 100617180003586 अमृता माधव मोिहते से नं २१ , वाित हौ सोसा ,बी ४४/५ , क म १० यमुनानगर 
यमुनानगर पुणे

76 100617180003710 अमृता िम लद कुलकण लाट ७८ ,संभाजी चौक ि मू त , लाट ०४ , से २७ िनगडी 
आकुड  गावठाण पुणे

77 101217180000309 अमृता सहदेव कणेकर मोरे व ती घर नं १३०२,सुदशन नगर ओमकार कॉलनी िचखली 
,पुणे ,१४ िचखली पुणे

78 100617180004495 अमेय दप देवरे संभाजी नगर से टर नं १८ लॉट नं १७० िशवाजी पाक चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

79 100617180004619 अमेय िवण येवले से टर न २५ ािधकरण लॉट न १२८ ए टे को हौ सोसायटी न ४ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

80 101217180000278 अमोद संजय ब ळे साने चौक , लॉट नं ७,साई कृपा ,गणेश कॉलनी , िचखली 
४११०६२ िचखली पुणे

81 100117180003345 अमोल उमाकांत जोिगरे नखाते नगर समता हौ.सोसा. थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

82 106217180000237 अ रहंत संजय बेडगकर
कावेरी नगर सी १/४ बी.एस .एन .एल . टाफ ाटस वाकड 

टेलीफोन ए चज पोिलस कॉलनी जवळ वाकड पुणे ४११०५७ 
वाकड पुणे

83 105217180000919 अ ंधती बसवराज 
ि मठ

राज िशवाजीनगर लॉट १३९,हौ.नं. ११,सूया पाक से टर १६, 
चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

84 106217180000182 अ िणमा अ ण यादव ध वाकड रोड सुफलम नसरी जवळ वाकड वाकड पुणे

85 100117180003864 अणव िवजय जगताप इ ७ ,सुखनगरी शेजारी िबजलीनगर सा  िशव वै णवी पाक , 
चचवड चचवड गावठाण पुणे



86 100117180003049 अ पत सुनील कंुभार काकडे पाक ,तानािजनगर २/१६ ,आनद वन चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

87 100117180004218 अवनी अिजत पाठक चचवड आयन रेसीडे सी लाट नं १००, ल नं ११ ,पूणा नगर 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

88 100117180003071 अिवनाश दीपक कंुभार यू इंि लश कुल जवळ स नं ७/१ ,गु नानक नगर , थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

89 100117180002989 अिवनाश युवराज 
जायभाय

लेन नं २ दगडू पा टल नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

90 100117180004041 अ दैत अिभिजत 
पारसिनस

केशवनगर बी-३०३ ,सा  साठे पाक चचवड केशवनगर पुणे

91 103217180000617 अि न मोहन - तपोवन मं दर जवळ ल नं ४ , तीथदास केशवानी बी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

92 100417180000451 अि नी दलीप दवटे रामनगर हौ सोसा ल नं १०, गु कृपा बी नं १७ , लांडेवाडी 
भोसरी लांडेवाडी पुणे

93 106317180000165 अि मता अिनल खटाटे ल नं. अ-२ नवी सांगवी िशवम् राज पाक पुणे नवी सांगवी पुणे

94 103217180000641 अेनामेरी बैनी फनािडस जे एम ए टेट , ल नं सी-१६ , स नं ११३/१ , पाि पर चौक , 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे

95 103117180002798 आकां ा राजू िमरजकर वाय सी एम हॉि पटल समोर २०७ /१३९७ संत तुकाराम नगर 
पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

96 105417180000028 आकाश च कांत 
देशमुख

माउली नगर , ,पुणे आलंदी रोड मोझे डी.ऐड कॉलेज जवळ 
वडमुखवाडी च-होली पुणे

97 100417180000530 आकाश फुलबदन 
कुशवाहा

च पाणी वसाहत सव नं १९१,िशवशंकर कॉ नं ३, भोसरी पुणे 
३९ च पाणी वसाहत पुणे

98 100417180000492 आकाश बाबासाहेब 
माने

आदश शाळे जवळ , दघी रोड सव नं २२४,िवशाल चबस भोसरी 
पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

99 103217180000969 आकाश संजय पवार
कुनाल आयकोन समोर ,स नं १२५/२ब , घर  १४ ,साईकृपा 

सहकारी गृह रचना सं था  रहाटणी - पपळे सौदागर

100 100117180003824 आकाश संजय ल खंडे रो हाउस नं ०२ ,िजव नगर सुखवानी ि हला ,१ बी , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

101 102417180000011 आ द य गोपाळ पवळे रामनगरी हौ सोसायटी आ दनाथ नगर ग हाणे व ती सहवास 
लॉट नं १३ भोसरी ग हाणे व ती पुणे

102 100617180003992 आ द य दपक पाटणे ीिवहार िसि िवनायक नगरी ल नं १०, एफ िब डग , से नं बी 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

103 103417180000231 आ द य िनितन लोणकर आर एच ४५ , संभाजीनगर ल नं ६ ,सुर ी हौ सोसा , चचवड 
संभाजीनगर पुणे

104 100617180004545 आ द य भालचं  जोशी से टर नं २७ ािधकरण लोटस आंगण अपाटमट लॅट नं ६ लॉट 
नं ३०० िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

105 100617180003706 आ द य महेश कावळे िववेकनगर ,आकुड  ल नं ३ , लोटस लस सोसा आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

106 103417180000086 आ द य योगेश पाटील शा नगर चचवड पूव बी-२/४ ,एच.डी.एफ.सी कॉलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

107 100117180004256 आदीती पांडुरंग हांडे राजयोग कॉलनी ,गु ारा रोड लाट नं १० , ल नं ४ ,स थक  
अपाटमे ट चचवड वा हेकरवाडी पुणे

108 100117180003604 आदेश दलीप मानकरे एच ९ , केशव नगर यामा हे रटेज चचवड केशवनगर पुणे



109 100117180003199 आनंद नर  लुणावत गाँधी पेट सौभा य , मा ती मं दर समोर चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

110 100117180003026 आ न वजीर स यद चचवडेनगर बळवंत कॉलनी ,स नं ४० वा हेकर वाड़ी 
वा हेकरवाडी पुणे

111 100617180003882 आयुष अतुल भुणे से नं २६ , ल नं ए-२४ एबीसी तुजा एलेग स ािधकरण िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

112 100617180004687 आयुष रामिबर सह 
राठोड

उधाना जवळ यमुनानगर लॉट न ४०६ से टर न २१ नाना नाणी 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

113 100517180000191 आयुषी जब लभ सग िवकास नगर , कवळे लॅट न.ं८,ए वग ,िवशाल गाडन , 
दे रोड,पुणे-४१२१०१ कवळे पुणे

114 100417180000600 आयेशा िवनुस पठाण धावडे व ती गणेश नगर भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

115 101217180000525 आरती ब वराज मंदाडे संत कृपा , िव ल मं दर , िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

116 100417180000507 आया रामराव लामखडे संतनगर लॅट नं. ७,नागे र हाईटस ,से टर ६, मोशी पुणे 
४१२१०५ मोशी पुणे

117 105417180000050 आशा बै नाथ साद दघी ,पानी ता क जवळ ,समता नगर ब-७०७ पोलाईट पनोरमा 
दघी दघी पुणे

118 101217180000480 आिशष राज  सपकाळे मागे मोरेव ती साने कॉलनी िचखली लॅट नं ३५ ी सपाक डॉ 
पडवळ हॉि पटल चचवड िचखली पुणे

119 106117180000062 आिशष हनुमंत जगताप महादेव कॉलनी से नं १६/५ ल मण नगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

120 100117180003293 आशीष दीपक ऊबाळे ल नं. ०३ आळी कोलिन गोखले हॉल , चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

121 103217180000954 इशा सुधीर धमानी गणेश होटेल , बसेरा लाट नं ३१४ ,हेमू कलानी रोड पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

122 104417180000182 इिशता संजीव िनमकर डी पी,रोड इ.२,-२०३ वॉटर एज ,िवशाल नगर , पपळे िनलख 
पपळे िनलख पुणे

123 100617180004632 ईवा थॉमस कुटीनो महा मा फुले नगर िचखली कृ णाई अपाटमट लॅट न १ लॉट न ८ 
से टर न १८ चचवड िचखली पुणे

124 100117180003283 ईशा िनलेश सावंत लाट नं २८, िबजलीनगर ल न ३, िगरनार िनवास चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

125 100617180004019 ईशान अशोक राव २ बी /२०५ ,से नं २६ व पुत -१ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

126 100217180000163 ईिषता अंमल नंदी ओरचीड ४०३ अ २ िब डग मािणक बँक पपरी पपरीवाघेरे पुणे

127 100617180003870 उ कषा अ ैत भोमे ता मा चौक से नं २६ , लाट नं ७० , ािधकरण िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

128 105917180000150 उ कषा िवजय शेमडकर कोकने नगर , ी कृ ण कॉलनी नं २ , काळेवाडी काळेवाडी पुणे

129 106317180000182 उ कषा िवजयकुमार 
कुलकण

गणपती चौक िवनायक नगर ि मणी िनवास पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

130 100617180004014 उमेश पंिडत कवळे से नं २५ मािणक, लाट नं २०९ ािधकरण िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

131 100617180004302 ऋचा सारंग शदे ािधकरण लॉट नं १४४ से टर नं २५ कॉसामॉस बँके या जवळ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

132 100617180004206 ऋतुजा महेश रािशनकर भ डवे कॉनर जवळ , डी- ८०१, णाल रॉयल कसा , रावेत 
कवळे पुणे



133 104117180000021 ऋतुजा संजय मुखेकर हे ेवा ती जय िशवशंकर सो नं २ िचखली िचखली पुणे

134 105217180001055 ऋतुजा संजय लांडगे लाझा लॅट नं १५ लांडेवाडी शांतीनगर देवकर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

135 100617180004496 ऋतुजा संतोष कुलकण फेज ३ गणेश ि हजन लॉट नं २०३ वग बी नं १६ शुभम 
रेिसडे सी आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

136 100317180000646 ऋि वक शांत मराठे
हॉटेल वरा य गाडन जवळ िब-५०२,शुभम अपाटमट , पपळे 

सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

137 100417180000529 ऋिष तुळशीदास 
नाणेकर

पुणे नािशक हायवे जी/०४ िहरा लाझा , पी बँक जवळ भोसरी 
पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

138 100617180004159 ऋिषकेश अिनल पाटील एम आय डी सी रोड ५५ लॅट न ३ िन यानंद सोसायटी संभाजी 
नगर चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

139 101217180000392
ऋिषकेश दलीप 

खोलमकर
बी-२१/३०३, से टर नं. १७/१९, पाईन रोड ,घरकुल ,गोकुळ 

धाम हौ.सोसा. , िचखली ािधकरण पुणे-६२ िचखली पुणे

140 100417180000504 ऋिषकेश शरद वाघमारे महादेव मं दर समोर ,माळी आळी आनंद ल ढे चाळ , भोसरी पुणे 
३९ भोसरी गावठाण पुणे

141 100417180000658 ऋषीकेश ाने र 
लवळे

समथ नगर सव नं ४ हाऊस नं १/२ ए दघी दघी पुणे

142 100617180004006 ॠ वेद भूषण अवधानी क म नं ११ ,से नं २१ ,यमुना नगर १४/९ , ितमा हौ सोसा 
िनगडी यमुनानगर पुणे

143 100617180003517 ॠतुजा उमेश मधुरे तळवडे भागीरथी हौ सोसा ,नव  नदीप शाले शेजारी िपनगर 
पीनगर- तळवडे पुणे

144 100117180004214 ॠतुजा बबन गज स.नं १२८/२ , व  नगरी हौ.सोसा. , ल नं १ ,अथव अपाटमे ट 
वा हेकर वाड़ी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

145 100317180000677 ॠतुजा याम कदम गणेश मं दर जवळ स नं ५/१०, पवनानगर ,गणेश मं दर जवळ 
जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

146 106617180000020 ॠतुजा सुनील कवडे मयूर िमनी मारकेट गु नानक कॉलनी , स रता अपाटमट समोर 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

147 103217180000563 ॠतुपण र व  शदे जुना काटे पपळ रोड १५/ए, सा  िशव पाक , पपरी गाव 
पपरीवाघेरे पुणे

148 103417180000021 ॠि वका िवजय 
सोनवणे

आर एम १०३ , शा नगर अिभिजत हौ सोसा., चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

149 100117180003671 ॠिषकेष रामचं  
तांबीले

आशीवाद िनवास ,ल मी नगर , स.नं ६०/१ , वा हेकर वाड़ी 
वा हेकरवाडी पुणे

150 100117180003823 एजीत संजीव नरगुंद मािणक कॉलनी ल नं ५ , सून पाक चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

151 100117180003069 ऐ या मकरंद रानडे तानाजी नगर २८२/७४ , ल नं ६ , लौ कक अपाटमट चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

152 100117180004091 ऐ या महागणेश 
आनंथा

जी/५ पवना नगर ए.बी.सी. हौ.सोसा. नं २ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

153 100617180003499 ऐ या मािणक डन 
मेनन

इं प थ, से नं २१ , क म ११ ,बी नं १५/१५ यमुनानगर 
यमुनानगर पुणे

154 100317180000616 ऐ या र ाकर नंबीयार गणपती मं दर जवळ घर नं. ११७५, ी िवहार ,ममता नगर जुनी 
सांगवी ,पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

155 103217180001284 ऐ या राजेश िप लाई नव महारा  कुल लॉट नं. २०७, स यम िब.,वाघोरे हाईटस 
मागे पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे



156 100117180003385 ऐ या वादीराज 
प छापुर

गणेश नगर स.नं.१७/१ , खवसरा पा टल कुल जवळ थेरगाव 
गणेशनगर-बेल ठकानगर पुणे

157 105617180000121 ऐ या िशवाजी महागडे
िसटी स नं ६५०४/व् ६५०५ ,गणेश मं दराजवळ , ी सा  पाक 

, ल नं ३०४ ,स नं १०२ , नेह नगर , पपरी नेह नगर पुणे

158 101217180000502 ऐ या संजय भोईटे लॉट नं १२१,से टर नं २०, कृ णा नगर आनंद अपाटमट लॅट नं 
२, चचवड १९ कृ णानगर पुणे

159 103417180000097 ऐ या हणमंत जाधव ल नं ७ , शा नगर अथव हौ सोसा ,आर एच १८७ , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

160 100617180003635 कार तानाजी जाधव
जलशु ीकरण क जवळ कृ णा नगर पोलाईट हो स लॅट नं६ 

, लॉट नं ३३ए /२,से टर नं २०, चचवड,पुणे १९ चचवडेनगर 
पुणे

161 100117180003899 कार काश िबरांजे पोला रस हॉि पटल जवळ ,वाकड बी-५०१, पलाश ए आिण बी 
सोसा वाकड वाकड पुणे

162 103217180000781
कार संतोष 
अरणक ले

नानकटे यां या ऑफ स समोर , शांताई रेिसडे सी ओरीअ टल बँक 
समोर , पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर 

पुणे

163 105217180001577 ओम िवनायक िपसे मोहन नगर वेणुका ाईड लॅट नं. ४, चचवड १९ चचवडेनगर 
पुणे

164 103417180000169 ओमकार अशोक आढाव
व् लॉक नं आर एच १०३ ,एम आय डी सी ,शाहनगर पांचाले र 

हौ.सोसा. चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

165 101617180000099 ओमकार बालकृ ण 
बैलकेरी

कोकणे चौक सी-१/१०२ , िनसग िन मती पपळे सौदागर रहाटणी 
- पपळे सौदागर पुणे

166 100617180003819 ओमकार सोमनाथ 
घोटेकर

से नं २६ , व पुत फेज १ , ल नं १२ ,िब डग ४/ए , ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

167 101217180000473 कमल बालाजी बंडले याच यस जी सोसायटी पाईन रोड से ट नं १७/१९ घरकुल अर 
एफ १ िचखली िचखली पुणे

168 100117180003001 करण िवजय भोसले फेज १ ,केशवनगर िप/६ ,मोरया गोसावी राजपाक चचवड 
केशवनगर पुणे

169 103217180000632 क र मा जय काश 
कारडा

ल नं ५ , बी नं ए , अशोक िथयटर जवळ मा ती का ले स , 
पपरी अशोक िथएटर पुणे

170 105217180001035 क याणी र व  गुंजाळ इं ायणी नगर सा नं १ लॉट जी १४४ चचवड भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

171 105217180001323 क याणी ल मण 
कासार

गंधव नगरी लॅट नं ३०१ िब डग नं जी ३ मोशी मोशी पुणे

172 104317180000047 काजल गो वद बदावणे सहयोगनगर जाधव वाडी िचखली िचखली पुणे

173 103217180000583 काजल राजेश 
लीलवानी

सी लॉक, 1/8 साईचौक साई मंदीर पपरी

174 100417180000525 काजल रामिवलास गु ा आदश नगर ,िशवनगरी कॉलनी .२, सव नं ७३, दघी पुणे 
४११०१५ दघी पुणे

175 101217180000358 काजल शामराव डुकळे मोरे व ती नव चैत य हौ.सोसा. गट नं १४१४, िचखली १४ 
िचखली पुणे

176 105317180000120 करण िशवाजी सुपे गणेश नगर कॉलनी नं. -५, मासळकर सदन बोपखेल गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे

177 106217180000221 कत  िबशन सग तोमर गणेश नगर घर नं ९,गणेश मं दर जवळ , पपळे िनलख ,पुणे-२७ 
पपळे िनलख पुणे



178 103217180000704 कु.मिहमा रमेश कंुभार वाघोरे कॉलनी नं ४, बी वग १०१,गीताई आंगण पपरी पुणे -
१७ पपरीवाघेरे पुणे

179 105917180000295 कंुजल करण पगार आ दनाथ कॉलनी लॅट नं ४०३ शांताई से नं ६४/२/६ रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

180 100617180003919 कंुदन ल मीकांत पाटील शुभ ी रेिसडस बी-५०२ ,शुभ ी रेिसडस आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

181 100617180004433 कुणाल ीराम नांदूरकर मं दरा मागे बाठे चाळ ि वेणी नगर ीवणी नगर राम मंदीर रोड 
िव ल पीनगर पीनगर- तळवडे पुणे

182 100617180004845 कुलसूम हमझा खान ािधकरण से टर नं २४ लॉट नं ३४५ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

183 100117180003684 कृितका अनूप मेहरो ा िबजलीनगर बी-२/८५ ,रेल िवहार कॉलनी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

184 105217180001056 कृ णा बालाजी सुरवसे ल मी ोि हजन टास या शेजारी सव नं २३ भागात व ती 
हनुमान नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

185 105917180000128 केतक  वामन काळे िवजयनगर ११७३/११/१ ,शांित कॉलनी-बी काळेवाडी 
िवजयनगर पुणे

186 100617180004483 कोमल अिनल खोत आकुड  गंगा नगर से नं २८/८ गणपती मंदीर जवळ पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

187 100617180004417 कोमल उ व आ ेकर णाल बहार सोसायटी यमुना नगर लॅट नं १४ जुई िब डग 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

188 100617180004566 कोमल राजीव 
उपा याय

गंगा नगर ािधकरण से नं २५ लॉट नं ५४/४ पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

189 100117180003198 कोमल राज  कदम कैलासनगर , मोहटा देवी मं दरा जवळ थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

190 103417180000150 कोमल सुधारकर पाटील संभाजीनगर ी का ले स ,आर-एच सी ४ , ल नं १२ चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

191 100117180004081 कौिशक  िव ास 
कलेढ़ णकर

गणेश पेठ , ी समथ अपाटमे ट ,मोरया गो वामी समािध 
चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

192 100617180004053 खुशबु दीप राठी सूय दय िब डग , काळभोर नगर ल नं ४१ मोरया सी , चचवड 
काळभोरनगर पुणे

193 103217180000792 गगनदीप सग 
िजते र सग क र

लॅट नं २६,सी वग साई नाथ सोसा ,अशोक टॉक ज जवळ पपरी 
पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

194 100117180003359 गजानन धनजय 
खळेगावकर

, ा गाडन ,गावडे पाक , ल नं.१९, िब डग नं १८ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

195 105317180000202 गणेश पांडुरंग देसाई मातो ी माग चौधरी पाक ओम गु देव िनवास स.नं. १८/१/१ 
लट नं.२५, दघी पुणे ४११०१५ दघी पुणे

196 100117180004208 गणेश महादेव िनरगुड़े लाट नं १०९ ,पुनानगर जी.एफ.सी पाक ए/८ िचखली िचखली 
पुणे

197 100117180003838 गणेश राजमल सोनवने िशवनगरी ,िबजलजीनगर स नं ५८/२ , चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

198 100617180004334 गणेश सुखदेव हनमाने पो ट पीनगर तळवडे सहयोग हौ सोसायटी  २ सहयोग नगर 
पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

199 100617180003426 गाय ी कुबेरण 
न बूतीरी

से नं २१ ,यमुनानगर सी-१६ नल लोरं स ,फेज १ िनगडी 
यमुनानगर पुणे

200 100317180000498 गाय ी गोकुळ अमृतकर अपाटमे ट , पायासर रोड ,िशतोले नगर ल नं २ , वामी समथ 
जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पुणे

201 100617180004636 गाय ी िवण साळंुखे ािधकरण लॉट न २९४ र न २६ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे



202 100617180003525 गाय ी राज  धामणेकर से नं २८ ,गंगानगर ाची अपाटमट, मनं २५ , ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

203 100117180003568 गाय ी संजय देवकर मोय पाक , ल नं ४६ ,रेणुका चचवड चचवड गावठाण पुणे

204 100617180003748 गाय ी सागर कुलकण से नं २७ ९/२ सा साद कोरोमंट होस सोसा िनगडी ािधकरण 
आकुड  गावठाण पुणे

205 100617180004286 िगत कंुतीलाल शगी ािधकरण १२३/२६ मधुर नेअर िबग इंिडया िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

206 100417180000579 िगतेश संजय डोळस पी .सी.एम सी शाळे जवळ आंबेडकर चौक , चतामणी हाईटस , 
दघी पुणे ४११०१५ दघी पुणे

207 100117180004088 िग रजा नंदकुमार 
िबडकर

महान हाई स , ल नं ५ िववेक वसाहत ,केशव नगर चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

208 105317180000116 गुरिव र कौर टूरे गणेश नगर कॉलनी नं. ०७, १४७/१/२८ बोपखेल कवळे पुणे

209 104317180000042 गो वद मदन झा भैरवनाथ मं दर जवळ रमेश िव ल लांडगे चाळ भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

210 100617180003812 गौतमी िगरीमल 
कनशे ी

हिगरी बंगलो ,गु ारा , स नं १३१/१ ,सरोवर सोसा चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

211 100117180003154 गौरव िजत  ीरसागर पवानानगर गोकुल २, एस के.एफ. सो. नं.३ चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

212 100617180003684 गौरांगी नारायण 
हाडगुत

इ कोन मं दर जवळ इ ६०४ ,स नं १७९/२ ,सोनिगरा आंगन , 
रावेत कवळे पुणे

213 103117180002414 गौरी उ व िशरकांडे साईबाबा मं दरा समोर संत तुकाराम नगर साई कृपा नं १ लॅट नं 
१२१ पपरी संत तुकाराम नगर पुणे

214 100417180001138 गौरी िवलास साबळे संत नगर सुिवचार ,िशव श  हौ सोसा. से.नं. ४/१५/१४, मोशी 
पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

215 103117180002580 िच मय नरेश मंुिगलवर व लभ नगर एफ १००४ गणगा क स पपरी पपरीवाघेरे पुणे

216 100617180004690 िच मयी उप  जोशी बेहाईनड इनो  इ १०२ शुभ ी रेिसडे सी फोसे २ आकुड  चौक 
आकुड  गावठाण पुणे

217 100117180002995 िच मयी द ा य 
तारळकर

केशवनगर ए-१०३ , गोयल ग रमा चचवड केशवनगर पुणे

218 100317180000656 िचराग शिशकांत गोरे कृ णा नगर कृ णा चौक , लट नं .९,अयो या अपाटमट ,रोड . 
१, नवी सांगवी २७ नवी सांगवी पुणे

219 100117180003347 चैत य संतोष देशपांडे गणेश नगर ल नं १७ ,समता हौ.सोसा चचवड गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे

220 103217180000874 जग दश गोपीचंद 
खतीजा

लाल मं दर के पास , सुभाष नगर , रवर रोड , पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे

221 100617180003987 जय िवकास मेहता ल नं १० , दारका अपाटमट, दूसरा मजला िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

222 100417180000528 जय ी आ तराम कापले द नगर सव नं ५/१/२/६ दघी पुणे ४११०१५ दघी पुणे

223 100117180003634 जागृित घन याम भारंबे हॉि पटल समोर , काकडे आंगन ,अ-१४ ,तालेरा चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

224 103417180000202 जागृित ह र ं  पाटील आर.एच ५७ ,संभाजी नगर अ/९, गौरी नंदन सोसा. चचवड 
संभाजीनगर पुणे

225 100617180003770 जाि मन इकबाल 
तांबोळी

सा शरण को ऑप हौ सोसा , से नं १७/१९ , बी २४ , ल नं 
४०५ , िचखली िचखली पुणे



226 105217180001036 जा मीन िनकलास 
मिडस

शा नगर भोत सोसायटी िब ६ आर एच ९२/२ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

227 106617180000022 जीनत परवीन कौसेर 
अली

िवकासनगर रेलवे गेट स नं ५००/१अ/७, िहराबाई झोपडप ी 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

228 100617180003636 जुई रमेश शदे गणेश तलाव जवळ लॉक नं. ३,िशव सोसा .से.नं. २६, िनगडी 
ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

229 100617180004452 जेिनफर अिनल कोशी लॅट नं ६ िन पण हौ सोसायटी नं १ इमारत ई आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

230 106617180000049
यो ा माधवाईयह 

द मू
राजे िशवाजी नगर ,गणेश मं दर जवळ िव ास रेिसडे सी से.नं. 

१६, लट नं. ५८ िचखली ािधकरण पुणे-१९ िचखली पुणे

231 103217180000680 डपल देवानंद नागपाल पपरी चचवड लक रोड एफ ३ , देिविलका सोसा , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

232 101217180000475 डपल संतोष सघ कृ णा नगर सी ५/६ साई दशन पाक चचवड कृ णानगर पुणे

233 106217180000164 तनय संदीप सोनी स.नं. २२६/२ ,क पटे व ती , ए-२०३ , िनसग सृि  अपाटमे ट 
वाकड वाकड पुणे

234 100617180004807 तनयं संजीव िशरोडकर आकुड  लॅट नं २ ए सलोनी अपाटमट सव नं ३७/१/१ पुणे 
आकुड  गावठाण पुणे

235 100417180000465 तनुजा दशरथ भोकसे इं ायणी नगर ८/९ , पोिलस लाईन , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

236 100617180003569 तनुजा राज  घाडके पाटील नगर इ प थ गाडन जवळ िचखली िचखली पुणे

237 100617180003908 त मय वीण अमृतकर से नं २४ , अ णकुमार रणधीर वे ,भेल चौक २ब ,टे को हौ सोसा 
नं ३८ ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

238 106617180000040 त मय भालचं  फडके साईराज टेलर ४२२/१ अ , िशवाजी चौक कासारवाडी 
कासारवाडी पुणे

239 103117180002597 त मयी मुगुट ह के पपरी ए २३७ एच ए कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

240 100617180004244 त वी जय धोल कय ािधकरण ७,उदय हाईटस ,सी टेर नं. २६ िनगडी पुणे ४४ 
िनगडी गावठाण पुणे

241 100117180004052 त वी संतोष नरबोळकर लाट नं १आिन २ , ीधर नगर गित हाइ स, चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

242 103217180000803
त वी सितश 
धमािधकारी

पी.एम सी हॉि पटल काटे नगर मल भा िब डग ारका कॉलनी 
पपळे सौदागर पुणे ४११०२७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

243 105417180000026 तािनया ल मीनारायण 
रॉय

बी नं १० , आ टे कॉलनी ल नं ११ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

244 100117180004077 तुषार मातड कमळे चाफेकर वाडा समोर ल नं ७ ,आशीवाद राम आळी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

245 106217180000162 तृ ी अशोक च हान पंचशील नगर अशोक च हान , ६६/५/३ , पपळे िनलख पपळे 
िनलख पुणे

246 105317180000150 तृ ी िव ल सुव गायकवाड नगर , सव नं २ कादंबरी िनवास दघी दघी पुणे

247 100117180003243 तेजस घन याम को हे बळवंतनगर ,िबजलीनगर स.नं.२८ , ीराम कोलनी १ चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

248 105217180001222 तेजस दलीप राजपूत कॉलनी पंजळपोळ १४ गोमुख रेिसडे सी गु िवहार भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे



249 100617180003725 तेजसकुमार वगताराम 
राठोड

मं दरजवळ िशव शंभो कॉलनी साईनाथनगर , लाट नं ४१ ,दुगा 
माता िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

250 100217180000208 तेज वीनी सदािशव 
येसुगडे

गो डन लो स शेजारी , अ ३०२ ,परादाईस ,िव णु िवजन 
मोरवाडी पपरीवाघेरे पुणे

251 100117180003628 दशन मरकंद लोखंडे चचवड टेशन रोड ल नं ३०५, गो ड ा ट , चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

252 103217180001206 दशना नानकराम 
अ छरा

तुलसी टावर ३ रा मजला र हर शेड पपरी पपरीवाघेरे पुणे

253 103417180000188 द शता शैलेश कुमार खंडोबा मं दर जवळ ल नं ई ४०१ , ऐ या वचस चचवड 
आकुड  गावठाण पुणे

254 100117180003068 दािमनी दलीप केदारी काकडे पाक के-२ िब डग , ल नं २ ,हरी ओम हौ सोसा चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

255 105917180000352 दपक सुरेश मेघानी अ य पा मं दर काळेवाडी सर् नं ११८/३ महारािशरा कॉलनी 
पपरी काळेवाडी पुणे

256 100117180003372 दपाली जा लदर सुतार त-मुलशी मु.पु. पुनावळ पुणे ताथवडे- पुनावळे पुणे

257 104117180000046 दपाली रघुनाथ इंगळे मोरेव ती िव हता सौ सोसायटी िचखली िचखली पुणे

258 105917180000227 द ी िजजाबराव 
पाटील

सेवा िवकास बँक जवळ ,नेढे नगर लॅट नं.४,गु कृपा कॉ ले स , 
काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

259 103217180000857 दलराजकौर 
तिज दर सग भुराजी

िशवनंदन सोसा .बी र लॅट नं १०१ वाघोरे कॉलनी न.ं २., पपरी 
पुणे -१८ पपरीवाघेरे पुणे

260 100617180004020 द ा करीट काचा सा नाथ नगर लाट नं ६१ ,सा नाथ नगर िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

261 100117180004301 द ा िजत  बाफना तालेरा नगर ल नं ४ , गित अपाटमे ट चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

262 103217180000873 द ा दलीप सुकूमार पाचपीर चौक जवळ जे .एम इ टेट , लॅट नं ०३, द वग , 
काळेवाडी , पुणे १७ काळेवाडी पुणे

263 100117180003205 द ा वीण मुनोत केशवनगर ई १०१ , गोयल ग रमा , चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

264 100117180003472 द ा शांत दरवेश बेल ठकानगर ,१६ नं. बस टॉप ंकटेश टेलर ,अंिबका िमनी 
माकट शेजारी थेरगाव गणेशनगर-बेल ठकानगर पुणे

265 100617180004000 दशा उदय देशपांडे काळभोर नगर सी-७ ,सूय दय कॉ पले स चचवड काळभोरनगर 
पुणे

266 100617180003398 दशा मनोज गु ा गंगानगर बस टॉपजवळ ,आकुड  लाट नं ५३० ,से नं २८ , 
ािधकरण आकुड  गावठाण पुणे

267 103317180004909 दीपक सुधाकर पाटील लाट नं १६ , पूणानगर सी-१० , गित आयकोन चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

268 100117180003508 दी ी बालाजी ितवारी चचवड र टन कोलनी ,ब६/४१ चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

269 105217180001512 दुगा बाळासाहेब जाधव ता मा चौक बाणेकर िनवास ,आलंदी रोड हनुमान कॉलनी  ४ , 
भोसरी गाव भोसरी गावठाण पुणे

270 100617180004328 दुगश सवैश पा डेय ािधकरण ाटर नं २०/टाइप ३ के जी पी आर ए से टर नं २६ 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

271 100617180004517 देवािशष िववेक पांडे
से टर नं २५ सावरकर सदन जवळ ािधकरण लॅट नं ७ लॉट नं 
यल सी ए ३ यामलीला अपाटमट िनगडी िनगडी गावठाण पुणे



272 106217180000288 धन ी सुरेश बारवकर िप क िसटी जवळ सव नं २०३/कािलसटो , लट नं. ए ९०२, 
वाकड ,पुणे -४११०५७ वाकड पुणे

273 105217180001024 निमता ीपाद 
माणगावकर

इं ायणी नगर से टर नं ७ के ९ दारका िवरव भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

274 103417180000163 न ता मा ती 
बिहरवाडे

मोहननगर . अवधूत ,१२६/२ चचवड चचवड गावठाण पुणे

275 100617180003387 नागेश सुभाष 
ि रसागर

लाट नं ८ सुबोधशाळा जवळ ,संभाजीनगर ि ितसंग हौ सोसा 
,आर एच ४८ , चचवड संभाजीनगर पुणे

276 100617180004504 िन कता - दुरा वामी पंचतारा नगर नेअर गणेश मंदीर आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

277 100617180003925 िन कता उ म गावडे द वाडी पावती नंदन हौ सोसा आकुड  द वाडी पुणे

278 101217180000519 िन कता िनरंजन दास
पाईन रोड ,घरकुल से टर नं १७/१९,घरकुल ,साई मंगल कॉ .हौ 

सोसा. बी-१,७०२, िचखली ािधकरण पुणे-६२ िचखली पुणे

279 100617180004806 िन कता राजेश सुतार
डी वाय पाटील कॉलेज जवळ नावाशांती िनकेतन हौ सोसायटी 
लॉट नं ए २ से नं २९ रावेत रोड िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

280 101217180000298 िन कता िवलास िनकम
नेवाळे व ती आकुड  िचखली रोड , गट नं १२४८, लॉट नं बी -
४०३,आशीवाद हे रटेज सोसा. िचखली ४११०६२ िचखली पुणे

281 100117180003621 िनिखल आबासाहेब 
खोमाणे

सहकार कोलनी , योितनगर ७७/१/१ ि मतारा अपाटमे ट 
पपरी काळेवाडी पुणे

282 103217180001085 िनिखल परमानंद 
मघानी

ओ ड यस िब टी पपरी लॉट नं २१७ रवर रोड नेअर नटराज 
ाव स नेअर पुणे पपरीवाघेरे पुणे

283 100617180003820 िनिखल रणजीत कदम वा हेकर वाडी लाट नं िस२२ , ी सा  हौ सोसा चचवड 
वा हेकरवाडी पुणे

284 103217180000656 िनिखल रामकृ णन 
नायर

बी/एच नव महारा  कुल ई-२/११ , यू बलामल चाळ पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

285 106317180000161 िनिखल संतोष कोळी
िशवाजी पाक रोड न.ं३ ,समथ नगर ,सुमन ी मंगल 

कायालयजवळ स.नं.७२/सी ,ह रहर अपाट नवी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे

286 100617180003831 िनिखल संतोष बांबळे १७/४ कावेरी नगर ,पोिलस लाईन वाकड वाकड पुणे

287 100617180004396 िनधी आनंद क ी िनगडी १०२ गाय ी लॉट नं ५१६ आिण ५१७ से टर नं २५ पुणे 
िनगडी गावठाण पुणे

288 100317180000602 िनधी िनला र ठाकुर िशवराम नगर १०१,देवयोग अपाटमट , पपळे गुरव,पुणे 
४११०६१ पपळेगुरव पुणे

289 106317180000176 िनधी यार सघ पंडीर काटे पुरम चौक रस आर हाऊस नं ३१२ नेताजी नगर लाने ३ 
पपरी गाव पपरीवाघेरे पुणे

290 100617180004909 िनधी बं बाहादूर सग द वाडी पेश कॉलनी ,अजुन कुटे चाळ आकुड  द वाडी पुणे

291 105417180000061 िनरंजन काश बे हेकर दघी रोड सी ए ३ लॅट नं २८ राधानगरी हौ सोसायटी भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

292 100117180002935 िनरज कैलास पाटील िशवनगरी ,िबजली नगर स नं ६१ , लाट नं ६ चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

293 100317180000589 िनरज दनकर महाजन गणेश नगर िब-२,िस ी टॉवर दापोडी पुणे -१२ गणेशनगर-
बेल ठकानगर पुणे



294 101217180000367 िनरमोही अिनल 
गायकवाड

साने चौक , लॅट नं. २१, ीम पाक ,गणेश कॉलनी , िचखली 
४११०६२ िचखली पुणे

295 103417180000061 िनरव अजय मेराई एमआयडसी ,शा नगर जी लॉक , चचवड चचवड गावठाण पुणे

296 103217180000689 िनलम िवनयकुमार 
शाह

अपोिझट जय भारत त ण मंडळ , शा ी नगर िडल स मॉल मागे 
पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

297 105217180001028 िनशा रामनाथ मोरे िनसग कॉलनी इं ायणी नगर ीराम लॉट नं १९० से टर नं २ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

298 105217180001034 िनसी िहत मानापुर ू ग हाणे व ती ६८४/१/५२ आ दनाथ नगर भोसरी ग हाणे व ती 
पुणे

299 100117180003775 नीरज सुहास बोराडे जुना जकात नाका ि मणी िनवास ,सुधदु नगर चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

300 100117180004009 नील आनंद जावळे लॅट .2 िस वर इन. अपा. ऊ ोग नगर चचवड

301 100617180005122 ने ा अजय नामदे टे को रोड १२७,मोहन नगर ि मूत  िनवास , चचवड ,पुणे-१९ 
चचवडेनगर पुणे

302 103417180000217 नेहा अ पासाहेब पाटील दी ने ट ,एचडीएफसीकॉलनी ल नं एफ ७ , चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

303 100117180003849 नेहा जयंत ठपसे तानािजनगर , इं  अपाटमे ट , साईधाम चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

304 100117180003826 नेहा िनितन चोरिडया भैर कॉलनी ३०५ ,संगम हे रटेज चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

305 100317180000476 नेहा बाबासाहेब 
च हाण

फेज १ ,ि यदशनी नगर ,जुनी सांगवी ल न.ं ९ , डी वग 
,जयराज रेसीडे सी पुणे सांगवी गावठाण पुणे

306 103217180000930 नेहा मनोहर जमतानी टेट बक समोर ,सुखवानी िसटी जवळ ,गु नानक नगर स नं १५/२ 
,नीलकंठं िनवास , पपरी पपरीवाघेरे पुणे

307 100117180004087 नेहा मा ती साबळे केशवनगर चचवड चाळ ,सई सदन समोर चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

308 100317180000618 नेहा योगेश कु हाडे आनंद नगर माउली लट नं. २०, जुनी सांगवी ,पुणे २७ सांगवी 
गावठाण पुणे

309 100617180003462 नेहा राजाराम शदे कूपर कॉलनी कत  हौ सोसा , लोक नं २४ ,से नं २८ ािधकरण 
िनगडी गावठाण पुणे

310 100117180002922 नेहा संजय सावंत राज अपाटमट , ीधरनगर लाट नं ३९ , ल नं १ , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

311 100617180004741 नेहा सुरेश भोसले गणेश नगर भालेकर व ती तळवडे रोड गणेशनगर-बेल ठकानगर 
पुणे

312 100617180003982 पदमजा सुनील सारदळ बी नं ४ बी , ल नं ११२ ,से नं २६ , व पूत  हौ सोसा फेज १ 
ािधकरण िनगडी गावठाण पुणे

313 103217180000692 परम काश िमरानी वैभव नगर सी िब डग , लॅट नं ९, पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे 
पुणे

314 100117180003455 प लवी दपक जगदाळे िव टो रया ३ होटेल मागे काळेवाडी फाटा , से नं १२/१३ 
,राजनं दनी िब डग थेरगाव काळेवाडी पुणे

315 100117180004049 प लवी बाळासाहेब 
तपसे

जगदाळे लासेस जवळ स.नं ८६ ,तुकाराम नगर वा हेकर वाड़ी 
वा हेकरवाडी पुणे

316 100317180000690 पायाल कृ णा नारखेडे स. .५१/१/१, कृ णा चौक लट . ७,अरीहात िवहार , पपळे 
गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

317 103217180000766 पायाल दौलत केवलानी पपरी कॉलनी , पी .ड यु .डी २१/७, पपरी पुणे -१७ 
पपरीवाघेरे पुणे



318 106617180000047 पाथ अशोक बेलवटे पुणे मंुबई हायवे बी-२०३ ,कुणाल पुरम , अ लास को को 
फुगेवाडी फुगेवाडी पुणे

319 100317180000799 पाथ शेखर बाकळे
ग ली नं १,मधुबन हौ.सोसा. लट नं. ३०२, ३ रा मजला 

,गुलमोहर अपाटमट , जुनी सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

320 104917180000041 िपयुष सुभाष रामकृ ण लॅट नं ४,वा हेकर वाडी रोड साई दशन ,बी-५,राजयोग कॉलनी 
चचवड ,पुणे-३३ वा हेकरवाडी पुणे

321 103417180000096 पीयूषा िवण नांदेडकर हौ सोसा ,आर एच २००,संभाजीनगर ल नं ०८ ,यश लाझा २ , 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

322 105217180000904 पुजा अिनल ढमाले - ल मीनगर दि ण , मोशी पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

323 100117180003667
पुजा चं शेखर 
िनजामपुरकर

ल मी नगर , पपरी चचवड लक रोड ल नं १० , गीताई 
अपाटमे ट चचवड चचवड गावठाण पुणे

324 100417180000420 पुजा देिवदास सूयवंशी खानदेशनगर ,गंधवनगरी स नं ४५४/१, लाट नं ३७ , मोशी 
मोशी पुणे

325 100117180003515 पुजा शांत जोशी दा मं दराजवळ २ अ /२२ ,र टन कोलनी , चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

326 105917180000177 पुजा बाबासाहेब िचतळे योतीबा नगर सहकार कॉलनी काळेवाडी पपरी पुणे १७ 
काळेवाडी पुणे

327 100417180000442 पुजा बाळासाहेब कसरे ल नं १० ,लांडेवाडी रामनगर हौ सोसा ,िब डग नं ए/१८ , 
भोसरी लांडेवाडी पुणे

328 100417180001370 पुजा रामकुमार झा इं ायणी नगर चैत य पाक , लाट नं ८३ , ल नं आर-१६ ,से नं १ 
भोसरी इं ायणीनगर पुणे

329 100617180003555 पुजा िवजय चोटलीया सा नाथनगर लाट नं ५५ , जय गणेश कॉलनी , िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

330 100617180003921 पुवश राज  जैन
ब क लनद ५०+५१ ,से नं २४ , ओ चड ही स , ल नं ४ , टे को 

कपूर सोसा , ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

331 105317180000143 पूजा िवठोबा ितकोने साई पाक सव नं ६१माउली नगर दघी दघी पुणे

332 100617180003587 पूजा सुरेश परीट घर नं ए५/७ ,संजय होटेल जवळ िमिलदनगर ,से नं २२ िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

333 104317180000129 पूनम अमरदेव यादव लट नं. ८, से.नं. १६ जीवन दप सोसा. लॉट नं -१३१, िचखली 
,पुणे ,१४ िचखली पुणे

334 100117180003174 पूनम जा लदर जाधव सरकारी दवाखाने जवळ लहानाई नगर ,िशवाले कॉलनी , 
वा हेकर वाड़ी वा हेकरवाडी पुणे

335 100617180004012
पूनम सूबश चाँद 

चौधरी
,द वाडी पेश कॉलनी ,अजुन कुटे चाळ आकुड  द वाडी पुणे

336 100617180003957 पूव  महेश तायल ांसपोट नगर , से नं २३ , लाट नं ११६/ए ािधकरण िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

337 100417180000621 पो णमा म छ  
तापक र

च होली हसोबा मंदीर चोिवसा वाडी पुणे च-होली पुणे

338 103117180002799 पौलोिम मिनष 
आरिबकर

मोरवाडी ६०६ रॉयल रेिसडेि स लॉट नं २० पपरी मोरवाडी पुणे

339 100117180003786 गित अिनल नाईकर बी १२ ल नं २ , यू,एस के .एफ कोलनी चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे



340 100117180003408 गित शांत ल ा छ पित चौक ,क पटे वि त , मालपानी ी स , पल नं ई/१२०४, 
वाकड वाकड पुणे

341 100617180004409 चेता जयदीप जैन से टर नं २४, "माऊली" लॉट नं ४२४ , ािधकरण िनगडी पुणे 
िनगडी गावठाण पुणे

342 103417180000022 ा गणेश बोरसे ओ ड ान दप िव ा मं दर घरजाई हौ सोसा , िपनगर पीनगर-
 तळवडे पुणे

343 103217180000646 ा रामराव कुयटे ल नं ६ िपतृ िनवास ,पॉवर हौस जवळ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

344 100617180004651 ा सुभाष कांबळे कॉलनी काळेवाडी मनोहर िनवास आजाद पपरी काळेवाडी पुणे

345 100617180004569 वल चं कांत 
सपकाळ

शदेव ती रावेत सव नं १३१/२ लॉट नं २९ सदगु  कॉलनी पुणे 
कवळे पुणे

346 100117180004211 वल हाद मोरे लाट नं ११८ , ल नं ३ ,पुनानगर िस ाथ अपाटमे ट चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

347 100617180003782 णव गणेश चं ा े लाट नं ६ , ल नं ४ ,से नं २४ वीतराग अपाटमट , ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

348 100117180003070 णव पोपट जाधव १/१ स नं १५७ ,िबजलीनगर णाल अपाटमट चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

349 100617180003607 णव मोद आचाय यमुनानगर ९/१ क म नं ५ ,से नं २१ िनगडी यमुनानगर पुणे

350 100317180000668 णव िम लद िख ती सी यूएएई रेिसडिशयल का ले स िप-१८/सी-१०६ ध नवी 
सांगवी पुणे

351 106617180000024 णाली काश मलवाड यू ल मीनगर ग ली नं ३ घर नं सी १२ , िसि िवनायक पाक 
कोलनी , पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

352 100117180003821 णाली दीप गबाळे िप सी एम सी ना गृह शेजारी ल नं ई ४ , ेमसागर , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

353 100317180000482 णाली मंजभाऊ गाढवे गणेश नगर ,िसटी ,स.नं.२१/४ एल-१ ,गणेश रेसीडे सी दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पुणे

354 100117180003537 णाली मधुकर माळी ,क पटे वि त , सी-१, हा पाक वाकड वाकड पुणे

355 103417180000040 णाली मोहन िखलारी शा नगर गीतांजली हौ सोसा , ल नं ,आर एच १७७ , एम आय 
डी सी , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

356 103217180000928 णाली संभाजी शदे सव नं २९५/१ फेज २,बी वग , लॅट नं २२, मंजुळा मासुळकर 
पाक , पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

357 100117180003573 णोती राज  देसाई पपरी चचवड लक रोड यशोपुरम बी-३/१५ चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

358 100617180003628 ितक नंदु लोिहकपूरे क म नं ११ ,से नं २१ ,यमुनानगर िब डग नं ४८/२ ,शशांक हौ 
सोसा िनगडी यमुनानगर पुणे

359 106317180000142 ितक रामचं  ढोरे कृ णा चौक , लॅट नं. ३, ी राम रेिसडे सी ,िव ा नगर ग ली 
.२, पपळे गुरव,पुणे ४११०६१ पपळेगुरव पुणे

360 101217180000550 ित ा उमाकांत 
माशाळकर

महादेव पाक समोर हाय कुल रोड पाटील नगर िचखली ,पुणे ,१४ 
िचखली पुणे

361 103117180002408 ित ा मुकंुद बनकर व लभ नगर सुखवानी कॉ वॉटल ली िब /१२ पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

362 101217180000380 ित ा युवराज खलाटे जी नं १३१८,साने चौक ,मोरे व ती लॅट नं. ४४ िब डग नं २ 
, ीम पाक , िचखली िचखली पुणे

363 100117180003735 ती ा ाने र 
िशनगारे

केशवनगर, चचवड ल नं १९ ,स नं २८४ ,कुनाल पाक डी 
चचवड केशवनगर पुणे



364 304317180000118 ती ा तानाजी 
गायकवाड

पसायदान कॉलणी दा याने र आळंदी नेअर ओ ड पो ट ऑ फस 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

365 100117180004082 ती ा काश हंडे
केशवनगर ,पाददर इंटरनॅशनल कुल जवळ एल१/१४ ,सा  समथ 

को.ऑप.हौ.सोसा. ,काकडे पाक चचवड केशवनगर पुणे

366 106517180000045 थमेश अर वद 
िशरिगरे

अ-४ , वामी िववेकानंद नगर , सनशाइन नवी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे

367 103317180005577 थमेश आबासाहेब 
बो हाडे

वाकड रोड गणेश नगर सव नं १७/३ िशवकॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

368 100217180000201 थमेश गजानन 
हसकर

ल नं ५ ,अजमेरा वा तु उ ोग सुखवानी पाक सी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

369 100117180003851 थमेश मोद ढवळे चापेकर चौक जवळ ए-४/१३ ,शांितवन चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

370 100117180004055 थमेश शांत 
िनमलकर

चचवडेनगर ३३/४ ,बी -४ ,समथ ी बँगला ,िस दे र कॉलनी 
चचवड चचवडेनगर पुणे

371 100117180003813 थमेश मनोज करंदीकर ,गोलंडे इ टेट ,केशे होटेल जवळ लक रोड , ल नं २०१ ,उ कष 
िवहार चचवड चचवड गावठाण पुणे

372 100117180002959 थमेश ीिनवास जोग तालेरा नगर २६/२८३ िगता मृित चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

373 100617180005043 िधत - गोल द  मं दर रोड ७०२,ओमेगा पॅरडाइस , वाकड ,पुणे -४११०५७ 
वाकड पुणे

374 103417180000055 मोद सुिनल चौगुले ६ लॉक ,शा नगर आ य हौ सोसा १ चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

375 100117180003881 वीण बाळासाहेब 
साळंुके

बिलराज कॉलनी नं २ ,रामनगर स.नं ४९/९+१० , रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

376 101217180000285 वीण ीिनवास 
उपा याय

पीनगर गट नं २३५,अ ज य तारा हौ.सोसा. तळवडे पुणे 
४११०६२ पीनगर- तळवडे पुणे

377 103117180002623 साद अशोक डोके पपरी जी ८७ हाफक न वसाहत पुणे पपरीवाघेरे पुणे

378 100617180003699 ांजल िगरीश महाजन जय गणेश िवजन डी ६०५ ,फेज १ ,शुभ ी रेसीडे स आकुड  
आकुड  गावठाण पुणे

379 103417180000065 ांजली कैलास 
गायकवाड

शा नगर एम आय डी सी िनरामय हौ सोसा. ,आर एच १५५ , ल 
नं १२ चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

380 100417180000443 ाची िवमल जैन आलंदी रोड रामनगरी हौ सोसा , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

381 100117180003501 ाची सुरे  जापती पुनावाले ताजने व ती मुलशी ताथवडे- पुनावळे पुणे

382 100117180003736 ाज ा ताप भोसले अपाटमे ट , ल नं ०७ ,भोई आळी , आनंद शोभा चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

383 100117180003053 ाज ा शांत जोशी तालेरा हॉि पटल जवळ ल नं ८ , ाची अपाटमट तालेरानगर 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

384 103417180000133 ाज ा राज  इंगळे एम आय डी सी ,जी लॉक ,शा नगर आर.एच १४४ , ल नं १४ 
,पायल हौ सोसा ,  चचवड टेशन- आनंदनगर

385 103417180000101 ाज ा िवजयकांत मोरे
एम आय डी सी ,जी लॉक ,संभाजीनगर दशा अपाटमट, ल नं २ 

, लाट नं आर./एम ५९ चचवड संभाजीनगर पुणे

386 105217180000906 ाज ा शंकर शदे जय गणेश सा ा य पांजरपोळ, िब डग नं २, लॅट नं १०२, 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे



387 106517180000035 ि ित जगदीश यादव पु पानंद सून पाक ,ढोरेनगर ल नं ९ , जुनीसांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

388 103117180002579 ि ती कमवीर शमा कंुदन नगर ३/११९ नेअर अ सत नगर दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पुणे

389 100417180000470 ि ती राजु िबरादार पा या या टा क जवळ ,संत तुकाराम नगर ,घर नं ब ३ . आलंदी 
रोड ओम सा  कोलिन भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

390 103117180002418 ि ती ह रदास जाधव शळेजवळ सव नं १०३ घर नं १३ महेश नगर गती इंि लश कुल 
पपरी पपरीवाघेरे पुणे

391 106317180000185 ि यंका कमल साह सव नं ५१/१/१ काटे पुरम चौक लॅट नं २ थमेश अपाटमट बी 
पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

392 100617180004825 ि यंका राजीव ब तुले चचवड के १/३०२ ओ ड मंुबई पुणे हायवे पुणे चचवड गावठाण 
पुणे

393 103417180000185 ि यंका राज  कदम रामे र हौ.सोसा. Rh-75/32 शा नगर. चचवड

394 101217180000471 ि या बिलराम ितवारी अ  िवनायक चौक मोरेवती गट नं १३७४ माउली हौ सोसायटी 
िचखली िचखली पुणे

395 106217180000257 ि यांका अिनल कामठे कामठे व ती ध कै प , पपळे िनलख पपळे िनलख पुणे

396 100117180003286 ीतम सिचन च हान
िबग बी १०१, संतोष मंगल कायालय जवळ भगवती रॉयल 
अपाटमे ट थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

397 105617180000156 े ा वीण सघी ल नं ट ४ ,कटे पपले रोड मोिनका अपाट. भैरवनाथ नगर पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

398 100617180004646 ेरणा िवज  सग ािधकरण लॉट न १०३ गो डन िब डग से टर न २९ आकुड  
आकुड  गावठाण पुणे

399 100617180004476 ेरणा िशवाजी पाटील गु ारा वा हेकर वाडी रोड गु ारा सव नं १३२/६ भारतमाता 
हौ सोसायटी चचवड चचवड गावठाण पुणे

400 100617180003766 फा गुनी सं दप 
कुलकण

बंडेवार बी जवळ स नं १३ , गु देवनगर आकुड  आकुड  गावठाण 
पुणे

401 103217180000939 बुलबुल राजेश शमा ी नगर काळेवाडी ी न द लािसक िब डग नं डी-६०३ पपरी 
काळेवाडी पुणे

402 100617180003629 हा मधुकर मोरे रम नं ३बी,इं दरानगर से नं २२ , बी नं x२ब िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

403 100217180000191 भा यदा समीर पंिडत टे को सीिनयर ऑ फस कॉलनी बंगला २, पपरी पपरीवाघेरे पुणे

404 105917180000307 भा य ी अिन  
कुलकण

िवजयनगर ,संत िनरकारी भवन सा  इ ले ह , जी/१ , काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

405 100117180003500 भा य ी दीपक पुजारी पाजळ,बी न.ं६, काळवाडी फटा अशोका सोसा. थेरगाव् थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

406 103417180000221 भा य ी िव ल खांदवे - क-६०४,देवी इं ायणी हौ.सोसा. तळवडे पुणे १४ पीनगर- 
तळवडे पुणे

407 100117180003479 भा य ी िशवाजी भावे पपरी िम लद नगर पुणे पपरीवाघेरे पुणे

408 100117180003630 भािवक शैल  गावडे ल नं ५ ,गावडे भोईर आळी,ि मू त िब डग जवळ मयूरे र 
िब डग , चचवड चचवड गावठाण पुणे

409 100417180000585 भािवका सं दप पाटेकर पावती हाईटस ,लांडेवाडी सव नं ६८०/५अ /१ ल.नं ३०५ 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

410 100217180000216 भावी भावेन पाठक आर.आर होटेल समोर ,उ यम नगर रिव रंजना िब डग , लाट नं 
१०३ , यू टे को रोड पपरी पपरीवाघेरे पुणे



411 100217180000161 भावेश अिनल 
गुलाबानी

अजमेरा हौ सोसायटी कॉ या स मासूळकर कॉलनी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

412 101217180000514 भूिमका नंद कशोर 
मोदी

मोरेव ती जय िशव शंकर सो न.ं १, िचखली १९ िचखली पुणे

413 100617180003608 मंदार दगंबर पाटील स नं १२/२ म रोड ल नं अ १ ,सुखवानी हे रटेज आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

414 105217180001070 मंदार स  नेवे से टर ९ ए वग लॅट नं २ संत नगर ािधकरण आ द य वुडस 
लॉट नं ९७/२९ मोशी मोशी पुणे

415 105217180001061 मधुरा मिनष कुलकण राजे िशवाजी नगर ािधकरण िचखली ३९ रघुकुल लॉट नं १३९ 
सूया पाक चचवड िचखली पुणे

416 105317180000142 मधुसूदन तानाजी 
भोसले

आदश नगर िशवदशन ए िबमं १०२ दघी दघी पुणे

417 103217180000909
मन ीतकौर दीप सग 

रामा सघाणी
पपरी एच बी ३५/२ ए ,बी िह आडवाणी धम शाळा जवळ पपरी 

पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

418 100617180004732 मनाली आिशष मुनोत िव लवाडी औनोत िनवास भाजी मांडइ जवळ आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

419 103217180000977 मनाली निवन 
भानुशाली

ऑ चचवड रेलवे टेशन सी-१२०१ न टाउन चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

420 100617180004446 मनाली स यिवजय 
दुगुळे

यमुना नगर रिचत ५२३ /२१ टेिलफोन ए सचज जवळ िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

421 100117180003481 मनीषा दरग डा पाटील जय म हार कोलनी स.नं.९१ , वा हेकर वाड़ी वा हेकरवाडी पुणे

422 100317180000595 मनु राज  िप ले समथ नगर लट नं. ८,साईशांती अपाटमट , नवी सांगवी २७ नवी 
सांगवी पुणे

423 100117180002955 ममता शिशकांत औटे साईराज कॉलनी , चचवडेनगर यशोदा िनवास , चचवड 
चचवडेनगर पुणे

424 105217180001134 मिसरा बबलू शेख च पानी वसाहत रोड िशव शंकर कॉलनी नं २ भोसरी च पाणी 
वसाहत पुणे

425 100617180004184 मानस िववेक बुझ क पी सी एन टी ािधकरण लटनं २०५, से.नं.२६, वामी समथ 
मं दर जवळ िनगडी पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

426 100117180003371 मानसी चं कांत शदे
ल नं ३ , थेरगाव् आनंदवन हौ.सोसा. ,आनंद मेमो रयल हॉि पटल 

समोर चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

427 104917180000029 मानसी जनादन वाडेकर लॅट नं २०१,साई राज कॉलनी , सव नं ५७/२+,साई दप पाक , 
चचवड ,पुणे ३३ चचवडेनगर पुणे

428 100417180000689 मानसी मंगेश 
माडखोलकर

जी िब डग लॅट नं १८ दघी रोड सव नं २१६/२ ी वामी 
समथ नगर भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

429 100617180004648 मानसी समीर 
भांडारकर

गंगानगर ािधकरण सोहम लॉट नं ३९१ से २८ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

430 105217180001029 िमताली िम लद मेहदळे इं ायणी नगर सुयोग लॉट नं ८०/१९ से टर नं ७ ि यदशनी 
शाळे जवळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

431 100617180003899 िमताली राकेश याद ल नं ३०७ ,से नं २६ व पुत  फेज २ , िब डग नं १० 
ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

432 105217180001225 िमतेश नारनभाई पटेल सािनअगर मोशी िब ४ जाल िवहार से टर नं ६ लो ा २० 
ािधकरण मोशी पुणे

433 100617180004635 िमिहर राज  शहा यमुना नगर आनंद से टर न २१ लॉट न ८०न िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे



434 106217180000258 मीरा राजेश जोशी ने ट टू पक िसटी ए-५०२ , पलाश लस वाकड वाकड पुणे

435 100117180003194 मुकुल िवजय घारे जुना जकात नाका , डी-१-१७ काकडे कोनर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

436 100617180003583 मुमताज इ माईल 
नदाफ

बी नं ०५ ,रम नं ३९ िप.सी.एम.सी कॉलनी िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

437 100617180004185 मृणाल अिनल सावंत सर वती शाळे मागे १५३, ी कृ ण नगर िव ल वाडी आकुड  पुणे 
३५ आकुड  गावठाण पुणे

438 105617180000165 मृणाल िनितन 
गायकवाड

उ म नगर बी १ ,५०४ , व  नगरी पपरी पपरीवाघेरे पुणे

439 100117180003789 मृणाल भा कर पालांडे िह दु तान बेकरी समोर ,जनता सहकारी बनके जवळ १०३ गो ड 
ा ट , चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

440 100117180003263 मृणाल िवनायक पारखी द मं दर जवळ १ब ,११/७१, र टन कोलनी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

441 100117180004092 मृ मयी संजय फगसे गावडे भोईर आळी ल नं १ ,देवकर पराडाईस चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

442 103417180000114 मेघना सुनील नाईक
रो नं ए २ , िज लॉक ,एम आय डी सी औदुंबर हौ.सोसा. ,आर 

आयम ९८ , शा नगर चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

443 101217180000417 मेघा िवजय शे ी जय हारी हौ.सोसा. नेवाळे व ती , ी िनवृ ी ल मन मोरे घर नं 
१२४७, िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

444 100617180004198 मेहंदी रणजीत जैन सर वती शाळे समोर सीता रेिसडे सी लट न.ं १८-ए ,३ रा 
मजला आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

445 105217180001033 मे ल िवजय सूयवंशी ई ३२/७ इं ायणी नगर ओम नगरी ओम साई से टर नं १ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

446 101617180000135 मै ई आनंद िव णू ाईम केवेअर सव नं १२५/५ ऑ फस नं २०९ पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

447 100117180003425 मै यी अनंत मराठे उ ोगनगर ३ संक प अपाटमे ट चचवड चचवड गावठाण पुणे

448 106617180000021 मैमूना फैजू ला शेख रे वेगेट िवकास ब िबलाल मजीद जवळ कासारवाडी 
कासारवाडी पुणे

449 103417180000222 मो.सैफु लाह अल 
मो.रफ़  अनसारी

पवार व ती ,िचखली बु ुक गट नं ८११ ,रोकाडे इंड ी जवळ 
िचखली िचखली पुणे

450 103217180000643 मोहक अिनल 
ितलोकचंदानी

शा ी पाक समोर १९/१ िप ड लू.डी , पपरी पपरीवाघेरे पुणे

451 103417180000106
मोह मदजैद अयुब 

मुलाणी
आर एच ७७ ,जी लॉक एमआयडीसी,शा नगर ल नं १५ ,स यम 

हौ सोसा , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

452 100617180004585 मोिहत राजू बुरकुले ािधकरण लॉट नं ३५९, से टर नं २४ िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

453 100617180003801 मोिहत िवराज िगध ी िवहार ,अ पूघर मागे से नं बी ,िब डग नं जी , ल नं ७ िनगडी 
भ -श  उ ान पुणे

454 100617180004312 यश दनेश मानधना बेहाईनड जय गणेश इनोस ई १ /३०५ फासे २ शुभ ी रेिसडे सी 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

455 103417180000011 यश धनंजय जगदाळे एमआयडसी ,शा नगर सु ेह , ल नं १४ ,आर एच १६६ ,जी 
लॉक चचवड चचवड गावठाण पुणे

456 100617180003810 यश शांत शाह िवशाल े डग के जवळ से नं २७ , लाट नं ३९७ , ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे



457 100617180004210 यश मनोज शेलार ािधकरण गाय ी िनवास , लट नं. २२९,स नं. २७ ए िनगडी 
पुणे ४४ िनगडी गावठाण पुणे

458 100617180004389 यश िवकास मंडलेचा ािधकरण २४/२६३ िबहाइंड स ल बँक िनगडी िनगडी गावठाण 
पुणे

459 105217180000910 यश सुिनल शहा चैत य पाक ,इं ायणी नगर से टर नं १, लॉट नं ८३,ए /६, 
भोसरी पुणे ३९ इं ायणीनगर पुणे

460 105617180000143 यश सुरे  गु ा नेह नगर गु ा िब डग ,ऑप नेह  टे यु पपरी नेह नगर पुणे

461 100117180003784 यशोधन िनरंजन 
अि हो

मािणक कॉलनी , पपरी चचवड लक रोड बी-१ ,सु दर बाग़ , 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

462 100617180004074 यु ा राजेश महाजन दे गाव १६/बी इं ायणी पाक सोसा दे गाव कवळे पुणे

463 100117180003910 योगेश र व  कंुभार मािणक कॉलनी , लक रोड बी १४ कुनाल ने ट चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

464 105317180000093 योगेश राज  पाटील दघी लॅट नं ८०६ इंदू हाईटस् पुणे दघी पुणे

465 105217180000940 योगेश सुरेश कंजाळ च पाणी वसाहत िशवशंकर कॉलनी न-ं४ , भोसरी पुणे ३९ 
च पाणी वसाहत पुणे

466 106317180000158 रचना सुिनल राऊत सा  चौक ,नवी सांगवी स.नं. ७५/१+२ ,िव ालंकार पुणे नवी 
सांगवी पुणे

467 100117180003957 र व  मेहरराम पटेल ीनगर नदीप कॉलनी , रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

468 103217180000673 रिवना मह  पाटील पवना नगर समाचार जवळ ,तपोवन मं दर रोड नामदेव वाघेरे 
चाळ पपरीगाव पपरीवाघेरे पुणे

469 101217180000648 रिवना सुभाष चौ हाण कॉलनी नेवाळे व ती पोलाईट पाक हौ सो लॉट नं ५०५ जी नं 
१२४५/१ घनल मी िचखली िचखली पुणे

470 100617180003597 रिसका िववेक दळवी से नं २५ लाट नं ७७ , िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

471 100217180000189 रािधका ाने र कुल मोरवाडी ल नं ए/१०, सुखवानी लाि सक पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

472 103417180000156 रािधका साद िभडे शा नगर ९,पायल हौ सो., आर एच १४४ , चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

473 103117180002513 रािधका राजीव बाग चचवड २४९/४ २४ राजस सुदशन नगर पुणे चचवड गावठाण 
पुणे

474 105917180000210 रािधका िवजयन िप ले िवजय नगर समथ कॉलनी , काळेवाडी पुणे १७ िवजयनगर पुणे

475 105217180001361 रािधका सुधीर नायर पि म च ापानी वसाहत ए-९ ,िशवशंकर कॉलनी १ , भोसरी 
च पाणी वसाहत पुणे

476 101217180000348 रामचं  भूिमनंद जोशी िनअर साने चौक लॅट नं. ११०४,पोलीते हाम नी , िचखली पुणे -
६२ िचखली पुणे

477 100417180000503 राशी देव  चौधरी संत तुकाराम नगर आळंदी रोड २०९/४,आनंद िनवास , भोसरी 
पुणे ३९ संत तुकाराम नगर पुणे

478 100117180003825 राशी सुरेश गोयल पुणे मंुबई हायवे , चचवड टेशन , ल नं १ , पा टल लाझा पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

479 103317180004917 रा ल उमेश 
कासेगांवकर

एच ए कॉलनी सी-५५ , पपरी पपरीवाघेरे पुणे

480 105417180000027 रितका तपन घोष ६८४/१ , व पू त िनवास जवळ आ दनाथनगर ,ग हाने व ती 
भोसरी ग हाणे व ती पुणे

481 100617180003533 रदधी राजेश भंडारी
िपपरी चचवड पोिलटे क कॉलेज शेजारी ,से नं २६ ल नं यू ६ 

, ुवदशन , ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे



482 100417180000447 र ीका सौम  घोशाल सुखवानी िब डग आ दनाथ नगर ,गावडे व ती ल नं २४ , वग 
बी-सी , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

483 103217180001180 रया उमेशकुमार 
बोराना

ल नं ३०३ ,काळेवाडी ,िवजयनगर ी मुनीसु त दशन एस नं -
९९/२१/१ पपरी िवजयनगर पुणे

484 103217180000677 रया कशोर मोटवानी बी.वन , ल नं ४ सुखवानी पराडाईस ,गणेश होटेल मागे पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

485 100417180000427 रया च पाणी शदे पुणे नािशक रोड ल नं २ , िवपुलानंद ,ने गे पगा रया लाझा 
जवळ भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

486 100317180000685 रया िजत  रामगडे कावेरी आबासाहेब पवार नगर सुपर रो हौ.सोसा. जुनी सांगवी 
पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

487 100117180003374 रया धीर  कासवा लक रोड ,स.नं २७५/३ ,दशन हाल जवळ सु दर बैग , सी/अ/३ 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

488 104117180000037 रयाज रमजान आतार पाईन रोड िचखली माग नं २ गट नं १२९७ लॅट नं ५०५ 
पंचवटी हौ सो शरद नगर िचखली पुणे

489 103217180001179 रीतू चंदर तरानी इं दरा गांधी कुल जवळ , सी लॉक नं ५/२४ , गायलोड चौक 
जवळ पपरी पपरीवाघेरे पुणे

490 103217180000727 रीया राजा वाधवानी १ पिहला मजला ,वै णव देवी लाने लॅट नं. ३,कृ णा कॉ ले स , 
पपरी पुणे -१७ पपरीवाघेरे पुणे

491 103417180000125 िचता िवण 
मालपाणी

शा नगर गट नं १,आर एम ९१,जी लॉक आपुलक  हौ सोसा 
चचवड ,पुणे-१९ चचवडेनगर पुणे

492 100617180003989 ची संजय बंसल िहलटॉप रेसीडे सी ,इ कोन मं दर जवळ िप-२ ,१२०१ रावेत 
कवळे पुणे

493 103317180005568 रे मा स  नायर केशवनगर सन ४९१ , लॉट नं १२ काळेवाडी केशवनगर पुणे

494 100617180004691 रे ाया संदेश शाहा चचवड के ३०४ न टाउन उधोग नगर पुणे चचवड गावठाण 
पुणे

495 100617180003990 रोशनी अशोक कुमार 
सग

लक र हौ सोसा ,एस िप एम इंि लश शाळा जवळ , से नं २१ , 
िब डग नं २, ल नं ६ , यमुनानगर यमुनानगर पुणे

496 105217180001025 रोहन अिनल दायमा इं ायणी नगर िब नं २७ /६ से टर नं २ राजवाडा भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

497 101217180000317 रोहन आ पासाहेब माने मोरे व ती गट नं.१३९८,गोकुळ हौ.सोसा. िचखली पुणे -६२ 
िचखली पुणे

498 100117180004108 रोहन गो वद माने लाट नं ६४ ,आहेर नगर से.नं ३०/३२ , ािधकरण आकुड  
गावठाण पुणे

499 100217180000194 रोहन शरद कंुजीर संत ाने रनगर , हाडा ,मोरवाडी डी-३ ,६३६, पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

500 100617180004671 रोिहणी िसमोन उबाळे ठकारे शाळेजवळ पीनगर ि मूत  हौ सोसायटी तळवडे पीनगर- 
तळवडे पुणे

501 100517180000230 रोिहत - सह वीजडम कुल िवकास नगर मकान न.ं २, लट नं. ६,वसंत दादा 
अपाटमट ,िनअर दे गाव ४१२१०१ कवळे पुणे

502 100117180004032 रोिहत उदयराज 
कालकंु े

थे रगाव एफ १२०२ ,मपल , ी स सोसा चचवड थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

503 100617180004288 रोिहत द साद 
कुलकण

भ  उ ाना मागे से टर २३ ािधकरण लॅट न बी ३ कोिहनूर 
लािस मावल िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

504 100317180000531 रोिहत नवनाथ सानप
टाइप२/अ, रम नं. ११ ध कै प रा य कामगार िवमा योजना , 

णालय ,शासक य िनवास थान पुणे सांगवी गावठाण पुणे



505 105217180001023 लिलत िवजय जाधव गु िवहार कॉलनी पांजोळ पोळ लॅट नं १२ समथ रेिसडे सी 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

506 100617180004158 वािन ी आनंद नायर ऑपोजीट ि मूत  हौ ािधकरण लॅट न ५ गाय ी िमशन से टर न 
२७/ए लॉट न २ िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

507 100617180004415 िविनता ंकटे र - परमार पाक जवळ इडन गाडन ब रो हौ नं ११ दे ट नं २६ िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

508 100617180004539
िवरविजत चं शेखर 

घाडगे
ािधकरण लॉट नं ३५८ से टर नं २८ िनगडी िनगडी गावठाण 

पुणे

509 105517180000017 िवर  िवनायक शदे खंडोबा माळ , िशवाजी शदे चाळ , भोसरी पुणे ३९ भोसरी 
गावठाण पुणे

510 103217180000596 िववेक मनमोहन 
बुलानी

िवजय नगर बी-३ ,सा  इन लेव , िनरंकारी स संग भवन जवळ 
काळेवाडी िवजयनगर पुणे

511 103417180000105 िवशाखा संजय 
गंगासागर

आर एच ९६/२ ,शा नगर १४,अथव -१ , चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

512 105217180000954 िवशाखा सुधीर पाटे मोशी टोल ना या जवळ गट न.ं५०-१, लॅट नं बी-२०८,ईला 
िब डग , मोशी पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

513 103417180000044 िवशाखा सुिनल सावळे चचवड द नगर पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

514 105317180000191 िवशाल भगवंत सवडे गजानन महाराज नगर एस आर नो ७८/३१/६/१ ि मूत  
अपाटमट लॅट नं ७ दघी दघी पुणे

515 103117180002828 िवशाल रोिहदास फलके पपरी ए २९१ एच ए कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

516 100117180003673 िवशाल संजय शु ला बेल ठकानगर शांित िनवास ,१६ नं बस टॉप , थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

517 103417180000197 वकटेश िगरीश को ूर अनमोल हौ.सोसा. एम आई डी सी ,जी लॉक आर एच ११९, ल 
नं ५ चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

518 103117180002648 वे दका जग दश 
धायगुडे

पपरी ए ४८ एच ए कॉलनी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

519 100617180003889 वैभव अतुलकुमार 
म ह ा

यमुनानगर लाट नं १०९ , से नं २१ , कृ णा िनवास िनगडी 
यमुनानगर पुणे

520 100417180000484 वैभव अ ण मांढरे
च पाणी वसाहत रोड स नं १९३/१ , डॉ देवकर शेजारी 

,िशवशंकर कॉलनी नं १ , रम नं बी ३० , भोसरी च पाणी 
वसाहत पुणे

521 100617180004174 वैशाली दुलीचंद भोयर
िब डग नं. ४, लट नं. २११, व पूत  हौ.सोसा. फेज-१,सव न.ं 

१५५/१/७,से नं. २६, िनगडी ािधकरण पुणे ४४ िनगडी गावठाण 
पुणे

522 100417180000735 वैशाली काश पाटील एम आय डी सी ी महावीर टाई स जे लॉक १७८/२ भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

523 100117180003145 वै णवी उ म महािडक
नगर ,लेण नं ३ ,गणेश नगर ,ल ३ ,गणेश मं दर मागे स.नं १०/१ 

,दगडू पाटील थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

524 100617180003386 वै णवी एकनाथ उगले यमुनानगर ०७/२०/११/२१ धमवीर हौ सोसा िनगडी यमुनानगर 
पुणे

525 105217180001030 वै णवी गणपत घुले गु िवहार कॉलनी पांजोळ पोळ ओऑसीस लानेट लॉट नं ५ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

526 105317180000203 वै णवी जग दश 
कुलकण

कायलाईन , लॉट नं ६५/१ िब/ लट नं १४, िब.यु. भंडारी दघी 
दघी पुणे



527 100117180003815 वै णवी दलीप शमा बंगला नं १२ , सुदशन नगर अिभलाषा सोसा चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

528 100617180004042 वै णवी काश बनकर होटेल िस वर सेवेन जवळ ल नं ३ , जय ी ए सल स िववेकनगर 
आकुड  गावठाण पुणे

529 100117180004079 वै णवी दीप पा ते केशवनगर मनीषा चचवड केशवनगर पुणे

530 100517180000154 वै णवी म छ  
जगताप

इं दरा कॉलनी ,िवकास नगर लॅट नं. ८,वरद िवनायक अपाटमट , 
कवळे , ४१२१०१ कवळे पुणे

531 100617180004482 वै णवी संतोष यादव िव ल वाडी िव ल हे रटेज लॅट नं ४ आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

532 100217180000157 वै णवी सुहास वळंजू हादा मोरवाडी एफ ७०७ त शील सोसायटी पपरी मोरवाडी 
पुणे

533 106217180000265 शंकर वसंत राव थेरगाव लक रोड , िस- १०३,म ट वेत सीवेअल , वाकड ,पुणे -
४११०५७ वाकड पुणे

534 100617180004663 शंतनू कैलासनाथ 
तोडमल

िबजलीनगर सी ९ िगरीराज िवहार चचवड चचवड गावठाण पुणे

535 100317180000580 शंतनू िजत  वाळके ल मी मं दर शेजारी , ४३१,उष कोलनी , जुनी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे

536 105217180001026 शंतनू र व  माळी लॉट नं ९७ /१० मोशी सी १०५ ी कृ णा हो स से टर नं ६ 
ािधकरण मोशी पुणे

537 103417180000228 शनाया ऑिल हर 
िडिस वा

िपसीएनटी , बेन बेल िवला , लाट नं ४६८ ,से नं ४६८ ,से नं २५ 
, ािधकरण िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

538 103217180000964 शरिमन सैफन शेख वाघेरे कॉलनी नं ४ ई ६ सुखवानी इ लो िपपरीगाव पपरीवाघेरे 
पुणे

539 100617180004051 शवरी वीण देशपांडे शुभ ी रेिसडिशयल ,आकुड  चौक, ल नं १०३ , िब डग १ऐ /बी 
वग , आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

540 100117180002970 शलाका काश ज हेरी डांगे चौक सी-४०२ ,सोनीगरा पाक थेरगाव थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

541 103217180000663 शा ती गवरिसह रावत वीर हॉि पटल ,ताप कर नगर ४११/७ ,सन लाईट बेकरी रोड 
जवळ काळेवाडी तापक रनगर- ीनगर पुणे

542 106617180000023 शामली पदमाकर हांडे यामहा शो म जवळ िवशाल रेसीडे सी , बी वग , ल नं ६-ए , 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे

543 100117180003225 शादुल ध िडबा 
ितऊरवाडकर

सा  हौ.सोसा. ए/३४ ,सा  हे रटेज , वा हेकर वाड़ी 
वा हेकरवाडी पुणे

544 100617180005573 शादुल नथुराम साळंुके सट उसुला शाळे मागे २९,ए , वग सी ,साई पुजाबाग फेज १, 
द वाडी रोड आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

545 100117180003888 शािलनी वीरशे ी 
मु तारे

सा  चायना कॉलनी,िशवनगर ,िबजली नगर स.नं ६०/४ ,भ  
िनवास , चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

546 101217180000470 िशखा अबोध झा ओम साई मं दर रोड ,हनुमान िजम मोरेव ती मोद कुमार िम ा 
गट नं १३२३ िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

547 100317180000622 िशतल बाबासाहेब 
लोखंडे

सा चौक जवळ राज लाझा , लाट नं ६ ,िशवाजी पाक रोड २ 
,समथ नगर नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे

548 100617180004138 िशतल शतीलाल पटेल एम आय डी सी जी यीवन लोट न ६७/१६ लोक न डी -३ 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

549 100617180004672 िशतल संजय शदे शेलाराव ती नॅशनल रिज टर कंपनी िचखली िचखली पुणे

550 100617180003876 िशतल सुिनल नारखेडे आकुड  पोिलस चौक  जवळ ल नं ५ , रॉयल आकड , सी-४/५ , 
एडीसी , िनगडी िनगडी गावठाण पुणे



551 101217180000297 िश पा गोपाळ तळेगावे मोरे व ती साई कॉलनी िचखली िचखली पुणे

552 105917180000209 िश पा िशवनकु ी 
िप ले

िसमरन अपाटमट , कनारा कॉलनी सी ,िवजय नगर सव नं 
१०४, लॅट नं १०७, काळेवाडी पुणे १७ िवजयनगर पुणे

553 100617180004330 िशव ांती काळे ािधकरण िब डग नं १७ ३ जी पी आर ए नेअर आकुड  िनगडी 
िनगडी गावठाण पुणे

554 100517180000184 िशवम - पांडे अंकुश चौक , लॅट नं. १०,ए -२२, िनगडी पुणे ४४ िनगडी 
गावठाण पुणे

555 103217180000748 िशवम महादेव शेळके सुयोग कॉलनी ी नगर स.नं. ५९, ाने री बंगला रहाटणी पुणे 
.१७ रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

556 104317180000058 िशवम सुरेश 
बलीक डवार

पी सी एम सी ािधकरण तुलसी आकड सी १५ से टर नं १३ 
ओ प टे को िचखली िचखली पुणे

557 105917180000235 िशवम् सुभाष गोळे हौ.सोसा.,तापक र नगर ल नं. १४ ,गणेश गाडन पपरी 
तापक रनगर- ीनगर पुणे

558 100117180003127
िशवानी जवाहार सह 

पुरोिहत
सुनधाम सोसा.जवळ ६०४, शुभंकर रेसीडे सी , थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

559 103417180000038 िशवानी द ा पा े हनुमान मं दर शेजारी िव ानगर , चचवड चचवड गावठाण पुणे

560 103117180002711 िशवानी द ा य सातव शेजारी स नं १७२/३ िशवसृ ी इंर ड २ िब वाकड वाकड पुणे

561 105217180001562 िशवानी मह  कु हाडे लाल बहादूर शा ी आळंदी रोड कु हाडे िनवास , भोसरी पुणे ३९ 
भोसरी गावठाण पुणे

562 100117180004013
िशवानी ल मीकांत 

हांडे
िशवराज कॉलनी तांबे हाय कूल ,नखाते व ती स.नं ३२/३/ए 

, लाट नं १८/ए रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

563 101217180000284 िशवानी शिशकांत शदे सहयोग नगर पीनगर गु द  हौ .सोसा. रोड नं.२, तळवडे पुणे 
१४ पीनगर- तळवडे पुणे

564 105217180001221 िशवानी िशवशंकर शमा से टर नं ७ इं ायणी नगर लॅट नं ९ ीतम काश ाईज भोसरी 
इं ायणीनगर पुणे

565 100317180000527 शीतल र व  रासकर पीसीएमसी गाडनजवळ जयगु◌ु  अपा., लॅट नं. 9, पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

566 100617180003444 शीता पु पागंधरन 
नायर

से नं २१ ,एल.आय.सी. जवळ, यमुनानगर अ नधया बी नं ३२/४ 
, िनगडी यमुनानगर पुणे

567 100417180000628 शुभदा दलीप जाधव च पाणी वसाहत पंचक या िनवास , भोसरी पुणे ३९ च पाणी 
वसाहत पुणे

568 100417180000771 शुभम गो वद िभसे सावंत नगर साईकृपा कॉलनी नं ४ , भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

569 106217180000199 शुभम जय काश िजतुरी वेणु नगर ऐ३८/६ ,गु द  गृह रचना सं था वाकड वाकड पुणे

570 100117180003074 शुभम ानदेव मोटे साईनाथ नगर , साईबाबा मं दर जवळ िव हता कॉलनी , थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

571 100417180000818 शुभम दादासाहेब पवार ल नं ३०२ ,भा यदशन हौ.सोसा ,आपटे कोलनी स.नं.२३२/४, 
िब डग नं बी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

572 100617180003757 शुभम धनाजी माने ीकृ णनगर पराग िनवास , आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

573 105217180000945 शुभम बाळासाहेब ढमे शा ी चौक आळंदी रोड , अ यनगर भोसरी पुणे ३९ भोसरी 
गावठाण पुणे



574 106617180000045 शुभम रा ल पगा रया बालाजी मंगल कायालयसमोर बंगला नं ७८ नयन यार ,पा नाथ 
सोसायटी कासारवाड़ी कासारवाडी पुणे

575 103217180000838 शुभम ल मण रामपुरे नखाते व ती स.नं. ३८/३/१ गार मळा कॉलनी रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

576 100117180003962 शुभम संजय पवार कोलनी ,नखातेव ती स नं ३८/३/१ , गारमळअ रहाटणी रहाटणी -
 पपळे सौदागर पुणे

577 100617180003528 शुभम संजय महािडक से नं २६ , व पुत फेज १फेज १ ,५ऐ /१०५ िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

578 103117180002488 शुभम संजीव परखड संत तुकाराम नगर ४३६ /२३८५ ययाती पपरी संत तुकाराम 
नगर पुणे

579 105317180000114 शुभम संपत कोळेकर आ दनाथ कब ी संघ शेजारी शीतळादेवी मं दर बोपखेल कवळे 
पुणे

580 103217180000662 शुभम सुभाष आहेर ीनगर ,धनगरबाबा मं दरासमोर सी-२०५ , अनत पाक ,रहाटिन 
, पपरी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

581 100117180004209 शुभम सुभाष पोटे ल नं २ , लाट नं १४ ,से नं २० ,कृ णा नगर िनमल 
अपाटमे ट,फेज ३ चचवड कृ णानगर पुणे

582 100617180003427 शॅरन र फनो लोबो गंगानगर २१६/२८ ,सा  मं दर जवळ ािधकरण िनगडी गावठाण 
पुणे

583 100117180003473 शौनक सुनील 
िनघोजकर

दुगा िनवास ,पड़वळकर स.नं. ११/२/९२ थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

584 100117180003309 यामल संजय खाचणे िबजलीनगर स.नं ५७/४, िशव नगरी चचवड चचवड गावठाण 
पुणे

585 104317180000061 ा अशोक सोनवणे भुजबळ होटेल शेजारी ,जाधववाडी कत  मेिडकल समोर , 
िचखली िचखली पुणे

586 100117180004084 ा कशोर साटलकर सी/६ ,पवना नगर ए.बी.सी. हौ.सोसा. नं १ चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

587 100617180003940 ा नवनाथ कुटे द कृपा िब डग ,द वाड़ी द मं दर , आकुड  द वाडी पुणे

588 106217180000175 ा रामदास शेवाळे पोिलस लाइन वाकड २६/४ कावेरी नगर वाकड वाकड पुणे

589 105317180000187 ा िवजय पेठे
पुणे आळंदी रोड वाडमुख वाडी साई मं दरा शेजारी लॅट नं १०५ 

जेनेिसस अपाटमट ए ४ िब डग पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

590 104417180000040 ा िव ल कानडे देवकर व तीनं ३ गणेश मं दरा जवळ च पाणी वसाहत भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

591 100117180003175
दा धनजय 

बालवडकर

तिन क वेल ,र दीप कोलनी,गणेश नगर ,डांगे चौक ल 
नं.१०३, एमरलड़ बी. थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे

592 100617180004523 ावणी िनळकंठ पोमण वा हेकरवाडी लॉट नं ६ सव नं १२६/१ राजयोग कॉलनी 
चचवड वा हेकरवाडी पुणे

593 100117180003566 ि या शांत नाईक ल नं २८ ,बी वग ,गावडे पे ोल पंपाजवळ स.नं. २५० ,भि  
शि  गोलंडे ए टेट चचवड चचवड गावठाण पुणे

594 106317180000184 ी द ा - भागावातुला नवी सांगवी लॅट नं ३०४ के /७ कातेपुरम फेज २ पुणे नवी 
सांगवी पुणे

595 103417180000147 ीिन या गणेश - से ६ , पाइन रोड बँगला नं जी/५ ,कलचर े ट मोशी ािधकरण 
चचवड गावठाण पुणे

596 100117180002931 ीयश चं कांत मगर ल नं २०३ , सोिनगरा टाउनिशप ,जी -२ िब डग , केशवनगर 
केशवनगर पुणे



597 106217180000192 ीया भरत नेलेकर ि शूल ल ,िवशालनगर ीनाथ ए पल हॉि पटल मागे पपळे 
िनलख पपळे िनलख पुणे

598 100617180004254
ील मी 

योित दनराज पारेमल
अपुघर िनगडी ए १ लॉट नं ७ से टर नं जी ीनगर नेअर पुणे 

िनगडी गावठाण पुणे

599 105317180000185 ुित शांत गडेकर िशवाजी तौये राज ह रशचं  रोड इ १२ मं ी हौ सग कॉ या स 
नेअर दघी दघी पुणे

600 103417180000143 ुितका मंगेश तेली शाहनगरनगर अथव नं १ , ल नं १३ , ९६/२ चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

601 100117180004086 ुती अजय भोईर काळेवाडी लक योद िशवसमु  िनवास ,िच राव गणपित मन दर 
शेजारी चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

602 100117180003471 ुती अिवनाश लोखंडे इं दरा नगर आशा अपाटमे ट, ल नं. १० अ चचवड 
इं ायणीनगर पुणे

603 100117180002946 ुती िवजयकुमार बोरसे कुनाल इ टेट ,केशवनगर ए-६-१३-आय , चचवड गाव केशवनगर 
पुणे

604 105217180001113 ुती िवलासराव दाते
पाठीमागे च पाणी रोड महादेव नगर सव नं १३९/३ लॉट नं 

१३८ रोशल गाडन या भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

605 100217180000186 ेयश शंकर पवार अजमेरा रोड मोरवाडी सी २/१३ सुखावाणी इ पेरीयल फेज १ 
पपरी मोरवाडी पुणे

606 106217180000179 ेयस अतुल पवार िवशालनगर िस६०२ , ध टेरेसेस पपळे िनलख पपळे िनलख पुणे

607 100117180002960 ेयस सुनील पदमवार लोकमा य हॉि पटल जवळ १४/२६ , ा गाडन गावडे पाक 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

608 100617180003792 ेयस सुरेश िनकम से नं २४ सा कंुज अपाटमट, ल नं १ , लाट नं २८२ , ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

609 100617180005713 ेया दीपेश भगत
अशोक सोसा. काळेवाडी फाटा पाली गांधी , लॅट नं. २८, 

िब डग नं ए२, भगवती प स चचवड ,पुणे चचवडेनगर पुणे

610 105317180000301 ेया िवलास शदे सव नं ८३/२, ल.नं. िब. -३०२,िवशाल नगरी , दघी पुणे 
४११०१५ दघी पुणे

611 100117180004080 ेया संतोष गांधी तानाजी नगर ७ अ ,केवल राज पाक चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

612 100117180003246 ेया सुनील गायधने पुनावळे तलाठी ओि फसजवळ चचवड ताथवडे- पुनावळे पुणे

613 100117180003043 ेया ह रदास 
ीरसागर

क पटे व ती , िश-समथ ,स नं २२८ वाकड वाकड पुणे

614 105217180001123 ोक गो वद खैरे समथ नगर स नं ७९/२/२ गौतमी अपाटमट लॅट नं ३ नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

615 105517180000073 ेता अनु गाईकवाड हाईवे भोसरी २०३ िहवा लाझा पुणे नािशक पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

616 105217180001141 ेता कैलास भोसकर नवनाथ नगर च पाणी वसाहत भोसरी च पाणी वसाहत पुणे

617 100317180000492 ेता नेताजी सावंत ल नं ३ ,आबासाहेब पवार , गणेश गाडन जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

618 106217180000218 ेता संदीप देशमुख शारदा कॉलनी , लॉट नं १६,रेणुका कृपा , पपळे िनलख ,पुणे-
२७ पपळे िनलख पुणे



619 105317180000094 संक प सुभाष भीवरे दु  नगर लॅट नं ई /यस लॉट नं ६२ बी यु भंडारी दघी दघी पुणे

620 105217180001031 संकेत काश पोरवरकर पंजळ पोळ समोर जय गणेश सा ा य िब डग ३ लॅट नं २०२ 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

621 100617180003701 संकेत हेमंत साठे िववेकनगर ,आकुड  पो टतसमोर िवजय का ले स आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

622 103117180002405 सं ाम शरद िगरे नेअर आ द या िबला हॉि पटल डी २०३ कांगा आिशयाना 
थेरगावण पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

623 101617180000133
संिचता जगदीशकुमार 

बगरे
ऑप बक ऑफ़ इंिडया ,िशव सा  रा ता डी-१७ , दारका सा  

पराडाइस पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

624 100117180003615 संजना जनादन िगते वग बी , द नगर पिव  आंगन सोसा , ल नं ८ , थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

625 100617180004399 संजना संजय लकेरी
चतामणी गणपती मंदीर वा हेकर वाडी सौदािमनी सर् नं १२५ 

विमिववेका नंद पाक नेअर चचवड वा हेकरवाडी पुणे

626 100117180002932 संदेश ल मण पवार िहरामण बारने चाळ , पदमजी पेपरिमल जवळ २५/१९ ब 
,आशीवाद सोसा , थेरगाव  गावठाण- प जी पेपर मील

627 106317180000169 संपदा मनोज पांडकर गांगड नगर सव ४९१ ,ब५ पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

628 100117180003704 संवाद ाने र शदे अमृत िवहार अपाटमे ट ,संतोष नगर ल नं २४ ,स नं ३१३३ 
चचवड चचवड गावठाण पुणे

629 100117180003167 सं कृित राज  घोलप िशव नगरी िबजलीनगर ६०/३ , ी समथ कोलनी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

630 100317180000546 सई संजय गाढवे सा  राज रेसीडे सी ी संजय गाढवे , ल नं १६, बी-३ , , नवी 
सांगवी नवी सांगवी पुणे

631 103417180000199 स यम द ा य घोगरे
लाट नं आर एच ५७,आयम आय डी सी ,जी लॉक ,संभाजी नगर 
गौरीनंदन हौ,सोसा. ल नं ए १७ , चचवड संभाजीनगर पुणे

632 101217180000419 स यम सितश मोरे पाटील नगर इं स थ कायालय शेजारी िचखली पुणे -६२ 
िचखली पुणे

633 103417180000183 सफल शरद सराफ शा नगर ए-१५ ,एच डी एफ सी कोलनी चचवड चचवड टेशन-
 आनंदनगर पुणे

634 100117180003121 समी ा शिशकांत रहाटे तालेरा नगर सुमंगल हौ सोसा , ल नं ९ , चचवड गाव चचवड 
गावठाण पुणे

635 100317180000583 स न वग स जॉन ल  २, स.नं. ८/२अ , १४ पटेल गाडन ,पवार नगर जुनी सांगवी 
नवी सांगवी पुणे

636 103117180002557 सवश सं दप सह बु े व लभ नगर िब ३/१०१ परागंगा पपरी पपरीवाघेरे पुणे

637 100617180004828 सलोनी अवधूत िबचारे फेज २ सव नं १४१ गु ारा मागे लॅट नं ६०४ बी वग तेज 
ने ट चचवड चचवड गावठाण पुणे

638 105917180000154 सलोनी उ हास 
करमाळकर

आदश नगर मेन रोड १२२३ /११,आझाद चौक ,स ा ी बझार , 
काळेवाडी पपरी पुणे १७ काळेवाडी पुणे

639 105217180001224 साई दीि त ा  गा  
ली गीनेनी

से टर १ सी वग लोट नं ३०३ सूयदशन अपाटमट नेअर यस यन 
यस जी वाय एम इं ायणी नगर   भोसरी गावठाण

640 103417180000208 सा ी पांडुरंग जोशी
आर टी ओ या मागे पूणा नगर सी द सी न  सोसायटी फेज १ 

लॉट नं ५१ ५२ ५४ ते ५९ चचवड चचवड गावठाण पुणे



641 106617180000025 सा ी भगवान दुबे केशवनगर गोदावरी मृित ल नं २ कासारवाडी केशवनगर पुणे

642 100617180004616 सा ी संजय गु े कास बी ३० ना स रोड रावेत वा हेकरवाडी पुणे

643 103417180000166 सा ी सुदशन आहेर
लाट नं १०७ ,जी लॉक एम आय डी सी ,शा ँनगर ल नं ७ ,jai 

भवानी सोसा. चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

644 100617180005097 सागर र व  अिहरे िनअर महादेव मं दर , िस ी ल मी हौ.सोसा. घर नं. २०७, 
आकुड  पुणे ३५ आकुड  गावठाण पुणे

645 100317180000659 सागर संजय जैन कृ णा बाजार चौक ३,नील लािसक सोसा. सव न.ं ५१/१ 
नंदनवन कॉलनी नवी सांगवी ६१ नवी सांगवी पुणे

646 100617180004547 सािनका द ा य पवळे इले ोिनक नेअर मा ती मं दर पवळे सदन अबाव शालीमार 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

647 103317180004851 साबा नशीर पठान खराळवाडी ए/२ , इमेज पलेस, पपरी खराळवाडी पुणे

648 100117180003443 सायली हेमंत कुलकण ल नं. ९ ,काकडे पाक ,केशव् नगर गु कृपा हौ.सोसा. िव-१ 
चचवड केशवनगर पुणे

649 100117180003483 सारंग रिव नागपूरकर बी नं ३ , लक रोड ८ऐ ,भि  पारदाईस चचवड चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

650 100117180003420 सारंग सुधीर महदळे ीधर माटे शाळा जवळ साईकृपा ४ , ल नं. ७ चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

651 100617180003783 सािहल िवजय िबरजे सधुनगर 4/3, एल.आय.जी. कॉलनी िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

652 100617180004649 िसतारमण - 
बाळसुबरमानीयन

ुव दशन लॅट नं १५ िब डग से टर २६ आकुड  आकुड  
गावठाण पुणे

653 100117180003876 िसदधाथ राज  भोईटे ,अ रहंत लाझा स नं २६९/१ ,भोईर कॉलनी चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

654 100517180000168 िस ाथ - दास शुभंकर नगरी िनअर िवकास नगर लॉट नं ६, ए - वग दे रोड 
पुणे ४१२१०१ कवळे पुणे

655 100617180003532 िसि  राजेश भंडारी से नं २६ ल नं बी ६ , ुवदशन , ािधकरण िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

656 100117180003239 िस ी नवीन कांक रया कंपनी समोर , चचवड टेशन रोड स.नं. ३१७४, ए ो चचवड 
गाव चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

657 100417180000562 िस ेश भाऊसाहेब 
पाचण

ेह .िस ी िनवास संभाजी नगर लॉट नं २०,सव नं २०९/१ 
भोसरी पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

658 100417180000568 िस ेश राजेश घोलप सहकार कॉलनी न.ं१,सव न.ं ७५, भारत माता नगर दघी पुणे 
४११०१५ दघी पुणे

659 100117180003617 िस दी उमेश गवळी डांगे चौक ,िहजवडी ४८५/१ ,गणेश नगर ,लोकमा य कॉलनी , 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

660 100417180000438 िसमरन कैलास ग हाणे ग हाने व ती, िप.सी.एम.टी बस टॉप जवळ भोसरी ग हाणे 
व ती पुणे

661 100617180003915 सुकृती सुरेश राऊळ बी वग , ल नं १०१ संतोष ी स . रावेत कवळे पुणे

662 100117180004014 सुजीत भरत भोर लक रोड ,गावडे पे ोल पंपजवळ हषल रेसीडे सी , चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

663 100117180003234 सुदशन नेताजी जावळे नथुराम कोलनी , ीनगर , स. नं ६०/१/९ रहाटिन रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

664 106617180000043 सुपोग दलीप पाटील समपण ,नेताजी नगर र ता  २ घर  २२९ , पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

665 103217180000843 सुि तकौर 
उर वदर सग च ा

कोकणे चौक िमरचंदानी पा म ,ए-३/२०२ रहाटणी पुणे .१७ 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे



666 100117180003911
सुिमत गुलाबराव 

पाटील

ल नं ४०५ ,१६ नं बस टॉप जवळ , स.नं.१४/१४ ,सोलाना 
सोसा ,एच ए वग थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पुणे

667 101217180000551 सुमीत सुबोध सग मोरेव ती गट नं १३२३ ,यशवंत कॉलनी िचखली ४११०६२ 
िचखली पुणे

668 103217180000889 सुि  संतोष चाळके कत  हॉि पटल मागे ए-१/८ धमा अपाटमे ट पपरी पपरीवाघेरे 
पुणे

669 103117180002417 सु ी मह  मुसळे संत तुकाराम नगर ५३१ /३०२४ अ य सोसायटी पपरी संत 
तुकाराम नगर पुणे

670 100117180003135 सृि  िशवाजी रायभोगे बी.३ ,इं दरा पाक भाजी मंडई जवळ सयाली सोसा , ल नं ६, 
चचवड गाव चचवड गावठाण पुणे

671 100117180003778 सृि  संतोष जगताप िबजली नगर वसंत , यू इंि लश कुल जवळ , लाट नं ६०/१, ऑप. 
मीना ी चचवड वा हेकरवाडी पुणे

672 101617180000132 सृ ी सिचन िहरडे दारका सा  परडाईस सी-१ , पपळे सौदागर रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

673 101217180000431 सोनाली बाळासाहेब 
ढगे

पाईन रोड से ट नं १७ आिण १९ बी ७ ३०२ उ दावन हॉ 
सोिसती पुणे िचखली पुणे

674 103217180000978 सोिनया सुनील धमानी दुगा माता मं दर एच बी ३१/७ , पपरी पपरीवाघेरे पुणे

675 100617180004164 सोमेश पंिडत कवळे कॉलनी जवळ ािधकरण मािणक २०९ से टर न २५ आयुवद 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

676 101617180000091 सोहम अतु य भटडूबरे िशवार गाडन मागे बी-५०१ , िशवा हाइ स, पुणे रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

677 103417180000034 सोहम सुहास 
वळसंगकर

आर एच १६४ , ल नं ८ , गाय ी सो ,शा नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

678 100417180000620 सौ य महावीर खोते भोसरी २०१ / यू शीतल पुणे भोसरी गावठाण पुणे

679 100617180005333 सौ या संजय कुमार से टर नं. २६ ािधकरण लॅट नं १०५/०८ ए, व  पू त होऊ.सो. 
फेज १, िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

680 101617180000101 सौ यािशष - गुण बी-१०३ , एस ३ लाइफ टाइल अपाटमट पपळे सौदागर रहाटणी 
- पपळे सौदागर पुणे

681 100117180003334 सौरभ करण बािव कर डांगेचौक बी-७ अ ण लाझा , थेरगाव् थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

682 100117180004089 सौरभ भा करराव 
ीरसागर

चा -गावडे नगर ,मािणक कॉलनी ल नं ७ अ वग , चचवड गाव 
चचवड गावठाण पुणे

683 100317180000544 सौरभ राजेश दाभाडे बोरा हॉ पीटल रोड ल मण िनवास पपळे गुरव पपळेगुरव 
पपरी चचवड

684 100117180003476 सौरभ िवजय देसाई वा हेकर वाडी स.नं. ८६ तुकाराम नगर चचवड गाव 
वा हेकरवाडी पुणे

685 100617180005335 सौरभ िव णू दामले इ कान मं दर जवळ लॅट नं ३०५,िप १,िब डग ,उदय िहल टॉप 
रेसीडे स रावेत कवळे पुणे

686 100617180003890 सौरव अिजत कुलकण
सने गु जी कुल जवळ , बोडके सायकल मागे , लाट नं ९१,से नं 

७/१ , थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

687 100417180000508 ेहल अिनल रासकर
जननी ,इं ायणी नगर २६/११ से टर नं २, भोसरी पुणे २६ 

इं ायणीनगर पुणे



688 100617180003424 ेहल मान सग बाठे
से नं १७/१९ , पाईन रोड ,घरकुल ल नं ७०२,एफ १ िब डग 

,न म हौ सोसा िचखली िचखली पुणे

689 105217180000898 ेहल राज  चौधरी िशवाजी वाडी गणेश मं दरा जवळ मोशी पुणे ४१२१०५ मोशी पुणे

690 100617180003773 ेहल िव ल सटलावार
ािधकरण म रोड सुखवानी लाजा , बी िब डग, ल नं १८ , 

आकुड  आकुड  गावठाण पुणे

691 100417180000431 ेहल संजय इंगळे
ल नं ९ रामनगर हौ सोसा , समथ बी ,ए १४ , ,भोसरी भोसरी 

भोसरी गावठाण पुणे

692 100617180003460 ेहा महेश चौहान द वाडी म नं १ ,ननावरे िब डग आकुड  द वाडी पुणे

693 100117180003563 मृित संजय िखरे
ल मीनगर डी-१ , वामी समथ नगर चचवड चचवड गावठाण 

पुणे

694 100617180003422 व ाली धनंजय सावंत
ि वेिननगर ,तळवडे रोड घर  १२२२ , ी राम िनवास िनगडी 

ि वेणीनगर पुणे

695 100117180003118 व ील िव ल कांबळे
बालाजी कॉलनी , इं ायणी नगर स नं ७/२/३/५ , थेरगाव 

इं ायणीनगर पुणे

696 100117180003126 वराली िननाद मुळे
िशवाजी उदय मंडल जवळ सोना-दीप , ल नं २ , लाट नं ३६ , 
तानाजी नगर ,िशवाजी चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

697 100617180004333 वाती भा कर शे ी
िबहाइंड देवसा हॉटेल पंिडत काळभोर चाळ आकुड  आकुड  

गावठाण पुणे

698 101217180000866 वाती िवलास बारकुल गीताई कॉलनी ल मी रोड िचखली ,पुणे ,१४ िचखली पुणे

699 103217180000746 वाती िव णू पंिडत स दय कॉलनी, नखातेव ती रहाटणी पपरी

700 100117180003959 ह रदास कसन डुकरे काळेवाडी ताप कर नगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे

701 105917180000303 हष ल मण गौतम
भात कॉलनी ीनगर ,कालेवाडी रोड , थम टील , स.नं 

६३/२/६ रहाटिन रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

702 103217180000753 हषदा िव ल जाधव
भारत कॉलनी सव नं ४९, रहाटणी पुणे .१७ रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे

703 104517180000032 हषदा शांताराम घारे च होली क दाभाडे व ती पुणे च-होली पुणे

704 100617180003811 हषा र व  भाकरे
िसि िवनायक नगरी ,अ पू घर मागे कावेरी िब डग १ , िनगडी 

भ -श  उ ान पुणे

705 106617180000048 हा दक संदीप फुलफगर
नािशक फाटा १९ पा नाथ सोसा. कासारवाडी पुणे ४११०३४ 

कासारवाडी पुणे



706 100417180000557
िहना ताजु ीन 

इनामदार
च होली मा ती चौक च होली पुणे ४१२१०५ च-होली पुणे

707 103217180000958 िहना महेश मघावानी
सा  चौक जवळ , ल नं १४ ओम सा  राम अपाटमे ट पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे

708 103217180000967 िहना शरफु हा खान
ल नं १० ,दुसरा मजला सूय करण अपाटमे ट पपरी पपरीवाघेरे 

पुणे

709 106517180000047 िहमांशू नर  मलीयाल
संगम नगर ४/२/३०-शांित कंुज , वामी नारायण मं दर जवळ पुणे 

सांगवी गावठाण पुणे

710 103417180000193
िषकेश सखाराम 

खोपड़े
शा नगर डी-३/१३ एच डी एफ सी कोलनी चचवड चचवड 

टेशन- आनंदनगर पुणे

711 305217180001510 हेत दपककुमार पटेल
समोर पाईण रोड १०२ ेरणा हो स से टर १० पाईण िसटी 

भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

712 100617180004662 हेतवी छगनलाल पटेल
ािधकरण माधवी लॉट नं ४१ से नं २८ िनगडी िनगडी गावठाण 

पुणे

713 103417180000057 हेमंत िललाधर टोके
शा नगर मृित हौ.सोसा ,आर एच १७०, ल नं ३ , एम आय डी 

सी ,जी लॉक , चचवड चचवड गावठाण पुणे

समाज सेवक

सहा. स. िव. अिधकारी

समाज िवकास अिधकारी

िलिपक / मु य िलिपक


