
अ. . अज . नाव मोबा. . प ा

1 100514150000463 द ा रमेश गायकवाड 9850624675
मराठी रले मागे कवळेगाव दे ड कवळे 

पपरी चचवड

2 100514150000337
िवशाखा दयानंद 

शा ी
9545477983 भीमाशंकर नगर स नं ७० पपरी कवळे पपरी

3 100614150002850 तेजस अशोक जगताप 9850258958
संतोषीमाता हौ सो नारायण कॉ ले स पपरी 

आकुड  गावठाण पपरी

4 100614150005975
िवशाल बालाजी 

वाघमारे
9689996614

अजंठा नगर चचवड चचवड तुळजाईव ती- 
अजंठानगर पपरी

5 100514150000336 िवजय दयानंद शा ी 9545477983 भीमाशंकर नगर दे रोड पपरी कवळे पपरी

6 103414150000543
वै णवी अशोक 

तांवोळी
8975751880 भीमाशंकर नगर स नं ७० पपरी कवळे पपरी

7 100614150003413
िवनायक लालदास 

मोटा
9881212442

शांताई उ कष लासेस जवळ द वाडी आकुड  
गावठाण पपरी चचवड

8 103114150001532 वै णवी अंबादास भाट 9923558893
मोिनका से टर िब कामगार नगर पपरी 

मोरवाडी पपरी

9 100514150000503 तुषार मा ती धायगुडे 9763446265 कोतवाल नगर कवळे दे रोड कवळे पपरी

10 100414150005127 ित ा राम कांबळे 9764155431 द नगर डूडूळगाव फाटा पपरी कवळे पपरी

11 100614150000125
सुशांत िवजय 

हावरकर
9960260093

जनिहत को ऑ हौ सो सुदामे हॉि पटल पपरी 
आकुड  गावठाण पपरी

12 100514150000707 शरद मािणक जाधव 8796913370 आझादनगर मामुड  पपरी कवळे पपरी

13 100514150000812 िननाद बापू गायकवाड 9881251623 इं दरा कॉ िवकास नगर पपरी कवळे पपरी

14 100614150005675
योिगता र व  

थोरावडे
7757886672

िप दसी िस शाळेसमोर िशवले चाळ 
वा हेकरवाडी पपरी चचवड

15 100614150000503
दपाली गजानन 

झोडपे
9881444051

सर वती शाळे जवळ िव ल वाडी पपरी 
आकुड  गावठाण पपरी

16 100614150005674 योगेश र व  थोरावडे 7757886672
पोपट महादू शेवाळे चाळ pcmc शाळे समोर 
वा हेकर वाडी वा हेकरवाडी पपरी चचवड

17 100614150007394 उ कषा िवलास जाधव 9822511517 रावेत रावेत रावेत कवळे पपरी चचवड

18 100614150006871 अिनता म छ  भोरे 9881548195
स न १०० तुपे चाळ जवळ वा हेकरवाडी 

चचवड वा हेकरवाडी पपरी

19 100614150000583 यश सुभाष माने 9823292254
जयवंत कुटे चाळ िव लवाडी आकुड  आकुड  

गावठाण पपरी

20 100614150006223 ेहल मा ती सुयवंशी 9922139345
मौजे चाळ इं दरा गांधी चौक आकुड  आकुड  

गावठाण पपरी चचवड

21 100114150001606
मंगेश िशवाजी 

हमुलपुरे
9970668944

मंजोबा वसाहत कॉलनी चचवडे नगर चचवड 
गाव वा हेकरवाडी पपरी चचवड

22 100614150001834 शुभम द ा य जाधव 9551210225
िसि िवनायक चौक काटे अपा पपरी आकुड  

गावठाण पपरी

23 100614150001835 सौरभ द ा य जाधव 9552102256
िसि िवनायक चौक काटे िब पपरी आकुड  

गावठाण पपरी

24 100514150000597 शुभम र व  पाटील 8552977915
ीनगर राजाराम नगर कवळे कवळे पपरी 

चचवड

25 100514150000809 शुभम यशवंत लंका 9860611844 राजकमल िब िवकास नगर पपरी कवळे पपरी

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पपरी - 18
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26 100514150000557 िवजय जय  कांबळे 9975051535
िभमा शंकर नगर ३/५८२ धुमाळ िगरणी मागे 

कवळे कवळे पपरी

27 100514150000561 तृ ी बबन हेगडे 9922821306
भारतर  हौ सो िवकास नगर कवळे कवळे 

पपरी

28 100514150000400
सायली राजाराम 

सावळे
8380072941

चं काला िब डग टी िस कॉलनी िवकासनगर 
दे रोड कवळे कवळे पपरी चचवड

29 100514150000460 का तक रंगनाथ राजले 8983538836 एम बी क प दे रोड पपरी कवळे पपरी

30 100614150003977 वैभव संजय साळंुके 9822776107
शंकर पाटील अपा जवळ पंचतारा नगर पपरी 

आकुड  गावठाण पपरी

31 100614150004174 तेजस गोपाळ डोळसे 8888580923
अजंठा नगर चचवड चचवड तुळजाईव ती- 

अजंठानगर पपरी चचवड

32 100614150004002 पो णमा िवलास देवरे 9922837107
िशवनेरी हौ सोसा बी न ५ म न ५७ 

अ जठनगर तुळजाईव ती- अजंठानगर null

33 100514150000335 मोहन अ ण रामटेके 9373354419
सव नं ७५, लॉट नं ४५/२४ आदश नगर दे रोड 

कवळे पपरी चचवड

34 100514150000505 सेजल उ मेश शदे 9604238616
आदश हौ सो थॉमस कॉ मामुड  दे रोड कवळे 

पपरी

35 100614150002655 तेजस तुकाराम झडे 9850787613
सोनाली आपाटमट भैरवनाथ मं दराजवळ 
आकुड  आकुड  गावठाण पपरी चचवड

36 100114150002731 ेम बालाजी सुयवंशी 9850713495
आनंदनगर,िचचवड टेशन मालध ा शेजारी,डॉ 

भालेराव दा खाना चचवड टेशन चचवड 
टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

37 100614150003078
अि नी आबाजी 

केदारी
9890685023

पा या या टाक जवळ पावती िवला झरेकर 
चाळ िबजलीनगर आकुड  गावठाण पपरी 

चचवड

38 100514150000595 धन ी सुरेश वैरागर 9850516419
साई नगर बािलका आ म जवळ दे रोड कवळे 

कवळे पपरी

39 100614150003992
अिवनाश रमेश 

सोनवणे
9763609004

भैरवनाथ मं दर जवळ जगताप चाळ पपरी 
आकुड  गावठाण पपरी

40 100114150003868
मोहन अंकुश 

बिहरवाडे
9270692884

सडीकेट बँक मागे चचवड टेशन पपरी 
चचवड टेशन- आनंदनगर पपरी

41 100614150002907 सं या िनवृ ी बु र 9604880084
फुले चाळ आंबेडकर अ ३ अ जठनगर 

अ जठनगर तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी 
चचवड

42 100614150002674
अिव कार द ा य 

वाकुडे
9850891205

इं ायणी यालेस पेश कॉलनी द वाडी आकुड  
गावठाण पपरी चचवड

43 100114150002531 कार द ा खळगे 9960934315
आनंदनगर, चचवड टेशन के.केवन जवळ 
चचवड टेशन चचवड टेशन- आनंदनगर 

पपरी चचवड

44 100114150002510 पूजा ल  चांदणे 9763198810
आनंदनगर चचवड चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पपरी चचवड

45 100614150002901 कोमल बबन सोनावणे 8600962126
देवता ोिवजन टोअर िव ानगर िव ानगर 

िव ानगर पपरी

46 100614150003136 दीप चंदकांत जगताप 9922888864
गणपतीमाि दरासमोर िव लवाडी आकुड  

आकुड  गावठाण पपरी चचवड

47 101514150001255 ितक रमेश महािडक 7350976559
कनारा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड

48 100114150002257 सा ी रमेश वाघमारे 9881644112
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी

49 100514150000592 आ द य शंकर कटेकर 206418936
७० िभमाशंकर नगर कवळे दे रोड कवळे 

पपरी

50 100614150004797 अिजत संतोष पवार 9175148642
सुखवानी कॉनर आकुड  आकुड  आकुड  

गावठाण पपरी

51 100114150005095
अं कता संपत 
िगरीगोसावी

9851808264
सु भात कॉ िबजलीनगर चचवड वा हेकरवाडी 

पपरी



52 100514150000591
पूवा सोमनाथ 

वाघमारे
9011244458

िव ल मं दराजवळ मामुड  गाव दे रोड कवळे 
पपरी

53 100514150000444 ा राजू बो हाडे 9860853688 दांगट व ती िवकास नगर कवळे कवळे पपरी

54 100514150000465 रोिहत सुरेश खे ी 7276151876
आदश नगर कवळे दे रोड कवळे पपरी 

चचवड

55 100614150004354 सुहािसनी गणेश धान 9921716945
मोरया कॉ भ डवे नगर पपरी वा हेकरवाडी 

पपरी

56 100114150002063
राजनं दनी 

अ णासाहेब ओहाळ
7507082365

आनंद नगर चचवड टेशन चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

57 100514150000511 ितक नामदेव दांडेकर 9326154092
७३ िशवशंभो कौ आदश नगर दे रोड कवळे 

कवळे पपरी

58 100614150005131
िशवम शामसुंदर 

सावंत
9762418778

सुतारवाडा आकुड  आकुड  आकुड  गावठाण 
पपरी चचवड

59 100614150004226 िन कता नवनाथ बडे 8483099028
सन.१२२ सायली कॉ ले द  नगर चचवड 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड

60 100514150000476
वै णवी अिनलकुमार 

खांडेकर
8087991918 ४७ बापदेव नगर कवळे दे रोड कवळे पपरी

61 100614150006872 अजय म छ  भोरे 9881548195
तुपे चाळ तािलमी जवळ वा हेकरवाडी 

वा हेकरवाडी पपरी

62 100614150001584 तेजस राजू वाघमारे 9767582114
अजंठा नगर बी प ाशेड नं.१०८ चचवड 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी चचवड

63 100614150004607
अिनकेत भा कर 

पुणेकर
9822437827

िव ल मं दर जवळ सुखवानी कॉनर पपरी 
आकुड  गावठाण पपरी

64 101214150000857 िस ाथ भाकर रोकडे 9766443051
िभमश  नगर कृ णानगर,ि पन रोड चचवड 

िव ानगर पपरी

65 100614150001601 सूयकांत चंदू दहीवडे 9730262160
फुले शा  आंबेडकर हौ.सोसा. अजंठा नगर 
चचवड तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी 

चचवड

66 101214150000851
वै णवी बाळू 

गायकवाड
7276730856

अंगणवाडी रोड िसहगड कॉलनी मोरेव ती 
आकुड  गावठाण पपरी चचवड

67 100514150000358 संयु ा िवण सहारे 9822066137 गती कॉ ए िवकास नगर दे रोड कवळे पपरी

68 100614150002475 नयन संजय बनसोडे 9011012797
कुटे वृदावन िव लवाडी आकुड  गावठाण पपरी 

चचवड

69 100614150000169
रोिहत योितराम 

कांबळे
9765560085

सिचन िनवास पंढरकर नगर पपरी आकुड  
गावठाण पपरी

70 100514150000560 ि यंका बबन हेगडे 9922821306
भारतर  हौ सो िवकासनगर कवळे कवळे 

पपरी

71 100114150004607
कोमल गंगाधर 

चीमनापुरे
8390994730

आनंदनगर चचवड टेशन चचवड टेशन 
चचवड टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

72 103414150000203 गंुजन ना  राजभर 8554059030
िवलास कुटे चाळ िव ल वाडी आकुड  आकुड  

गावठाण पपरी चचवड

73 100714150000743 दीपाली सुयकांत घोडे 8888486924
यशदा हौ.सोसा. अजंठा नगर .नं.204 

तुळजाईव ती- अजंठानगर पुणे

74 100114150002980 गणेश बाळू पारखे 8390709918
स ना ८०/१ वा हेकरवाडी पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

75 100214150000223
रोिहत मधुकर 

वाघमारे
9130244562

लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी मोरवाडी 
पपरी चचवड

76 100214150000314 संजीवनी िशवाजी मुंडे 9921758033
लालटोपी नगर कोटा जवळ पपरी मोरवाडी 

पपरी

77 100614150002348 पूनम मनोहर भदाणे 9921088313
मा ती कॉ ले स लोट नं.बी.९ द वाडी 

आकुड  गावठाण पपरी चचवड

78 100514150000510
िणता नामदेव 

दांडेकर
9326154092

स नं ७३ िशव शंभो कॉ आदश नगर पपरी 
कवळे पपरी

79 100614150001074 रा ल ता या कोपनर 9922577841
स नं ८०/१ वा हेकर वाडी लि म नगर पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

80 100514150000288
िवकास नरहरी 

सोनवणे
9545716429

सोपान काळभोर चौक काळभोर नगर चचवड 
आकुड  गावठाण पपरी चचवड



81 100514150000735
गती िवजयकुमार 

पगारे
9767871036

थमेश हाइटसं अ/१०,िवकासनगर कवळे 
पो ट दे रोड कवळे पपरी

82 100614150003255 नीलम द ा ेय उदागे 9545310151
अजंठा नगर क तुरी माकट प ाशेड A 

तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी चचवड

83 100114150003556 क त  शंकर धादवाड 9767592983
माउंली कृपा िब डग जयवंत कुटे चाळ 

द वाडी आकुड  आकुड  गावठाण पपरी 
चचवड

84 100114150002843
रा ल चं कांत 

सोनवणे
9021636635

स ना ६०/३ िशवनगरी िबजलीनगर 
वा हेकरवाडी पपरी

85 100514150000293
वै णवी ल मन 

िशवणकर
8975021975

सन.७५ आदश् नगर कवळे कवळे पपरी 
चचवड

86 103414150000737
अिभषेक िभमराव 

मदने
9881103820

िशवसंक प को-ऑप हौ.सोसा. शा नगर 
चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पपरी 

चचवड

87 100114150005157 मानसी संतोष साळवे 8975145943
ओम साई कॉ वा हेकरवाडी चचवड 

वा हेकरवाडी पपरी

88 100614150006562 िनलेश गुलाब काशीद 9623689709
अ जठनगर बाबासाहेब आंबेडकर प ाशेड 

द वाडी null

89 100514150000559
आकाश शाम 

गायकवाड
9881489352 िवकास नगर समथ कॉ दे रोड कवळे पपरी

90 100614150002849
गजानन राज  

गंगासागरे
9011141893

बाळू पाटील चाळ भैरवनाथ नगर पपरी 
आकुड  गावठाण पपरी

91 101514150002361 वै णवी दपक भोसले 9689367499 null null null null null

92 103414150000886 साद सूयकांत े 9763171503
मोहन नगर लोखंडे हॉि प,शेजारी चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

93 100514150000357 ेयश सुधाकर अडसूळ 9822624060
२/७८३ समथ कॉ िवकासनगर कवळे कवळे 

पपरी

94 103314150007604 क याणी म लेश प ी 9552506601
साईबाबा नगर चचवड टेश चचवड चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी

95 100614150004220
ितमा शहदेव 
औसरमल

9657160267
पंचशील हौ.सोसा. अजंठा नगर चचवड 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी चचवड

96 100614150004514 ेता बजरंग हनमोरे 9922108970
सायली कॉ ले स शाम शांती िनवास पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

97 100514150000359
सुरज ल मण 

चंदणशीव
8421068246 िवकासनगर कवळे दे रोड कवळे पपरी

98 100114150003646 तेजस सुिनल पवार 9226926141
क डीबा नगर वा हेकरवाडी पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

99 100514150000538
िपयुषा रघुिवर 

वाघमारे
9637621314

२/९७० गती कॉ िवकास नगर कवळे कवळे 
पपरी

100 100614150001538 आ द य मा ती मदने 9011675867
समथ कॉलनी िवकास नगर कवळे कवळे 

पपरी चचवड

101 100114150003652 िनलेश ल मण मुदले 9595953410
ेरणा शाळे जवळ भ डवे नगर पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

102 100614150003054 योती उ म तडाखे 9923566112
वि तक कंपनी काळभोरनगर पपरी 

काळभोरनगर पपरी

103 100514150000713 अभय दनेश थोरवे 9011675842
सं ा ी कॉलनी आदश नगर कवळे कवळे 

पपरी

104 100514150000535
अिनकेत बाबु 

गायकवाड
8308541448 माळवाले नगर कवळे दे रोड कवळे पपरी

105 100614150006489 रेखा दलीप जगताप 8381072169
एकनाथ पवार चाळ पंचतारानगर आकुड  

आकुड  गावठाण पपरी चचवड

106 100614150001349
मोिहनी बलभीम 

गायकवाड
7054543709

िव ल मं दरा समोर द  वाडी आकुड  द वाडी 
पपरी

107 100514150000683
अनुराज िनतीन 

अवचारे
9657115649

ी गणेश हौ सोसा साईनाथ नगर दे रोड 
कवळे पपरी चचवड

108 100514150000506 दपाली मधुकर जाधव 9881384397 टी सी कॉ िवकास नगर कवळे कवळे पपरी



109 100114150003039 िवशाल िभमराव िभसे 9822683941
गगनिगरी िनवास ेरणा शाळेजवळ पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

110 100514150000651 वै णवी बाबु इंदूर 9960273735
एम.बी.कॅ प गोपी सायकल मारत क पास 

दे रोड कवळे पपरी चचवड

111 100514150000396 गती रघुनाथ खडतरे 8605229823
समथ कॉलनी मराठी शाळा जवळ िवकासनगर 

दे रोड कवळे पपरी चचवड

112 100514150000398 णोती र व  कांबळे 9922696412
िभमा शंकर नगर धुमाळ चाळ शेजारी दे रोड 

कवळे कवळे पपरी चचवड

113 100514150000682 अनु ी िनतीन अवचारे 9657115649
ी गणेश हौ सोसा साईनाथ नगर कवळे 

कवळे पपरी चचवड

114 101714150000464 ित ा एकनाथ तारडे 9922499296 स.न.-62 तरस नगर ीनगर रोड कवळे पुणे

115 100514150000650 िशरीशा बाबु इंदूर 9960273735
एम .बी.कॅ प िनएअर गोपी सायकल मारत 

दे रोड कवळे पपरी चचवड

116 100214150003852 िवशाल सुिनल राजपुत 9923756447
अलंकापुरी सोसा. ओ-1-4 काकडेपाक 

केशवनगर चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

117 100514150000433 कोमल राजू बो हाडे 9860853688 दांगट व ती िवकास नगर कवळे कवळे पपरी

118 100614150001500 शुभम बाबासाहेब माने 9763242717
त िशला हौ सो अजंठानगर पपरी 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी

119 100514150000633
योगेशकुमार 

राजाराम जाधव
9960939108

संगीता अपाटमट, लॉट नं १५ िव ल 
मं दराजवळ,िवकासनगर कवळे कवळे पपरी 

चचवड

120 100614150006493 अपूवा र व  ओ हाळ 9689941560
सुखवानी हे रटेज बी वग लॉट न १० आकुड  

आकुड  गावठाण पपरी चचवड

121 100514150000631
आकां ा हनुमंत 

लोखंडे
8308319285

लोखंडे व ती कवळे गावठाण कवळे कवळे 
पपरी चचवड

122 100214150000244 वीर  अिनल आलदर 9158643557
सव न,५८/१९ गणपती मं दर जवळ मोरवाडी 

मोरवाडी पपरी चचवड

123 100514150000272 तेजस राजू सोनवणे 7769092665
लोखंडे व ती कवळेगाव कवळे गाव कवळे 

पपरी चचवड

124 100114150003980 ेम वीर शदे 9527600414
आनंदनगर भवानी टो जवळ पपरी चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी

125 100614150003647 हषदा दनकर भंडगे 8975898809
अमोघ पलेस म न११ िव लवाडी आकुड  

आकुड  गावठाण पपरी चचवड

126 100214150000245 िचता र व  आलदर 9158643557
सन,५८/१९ गणपती मं दराजवळ मोरवाडी 

पपरी मोरवाडी पपरी चचवड
127 100514150000432 वषा िवजय च हाण 9552399705 िवकास नगर समथ कॉ कवळे कवळे पपरी

128 100614150006859
ितक गणेश 
गायकवाड

9762069749
िव ानगर ए सईड या ी रोड चचवड 

िव ानगर पपरी चचवड

129 100514150000405
सोनाली शिशकांत 

लांघी
9370426081

भीमाशंकर नगर दे रोड कवळे कवळे पपरी 
चचवड

130 100514150000612 नेहा राजु ड गरे 9767651949
िवकास नगर ानजो ती शाळेसमोर दे रोड 

कवळे null

131 100514150000429 ितक सुरेश बामणे 9850949083 नवनाथ िब िवकास नगर दे रोड कवळे पपरी

132 100514150000613 मेघा रामू ड गरे 9767651949
िवकास नगर ानजो ती शाळेसमोर दे रोड 

कवळे पपरी चचवड

133 100514150000392 सागर करण िशवशरण 9923113380
आदश नगर िशवनेरी कॉलनी दे रोड कवळे 

पपरी

134 100514150000611
समी ा अजबराव 

गोळे
9881451504

इं धाम सोसा. संगीता अपाट 
िवकासनगर,दे रोड कवळे पपरी चचवड

135 100514150000303
ऋतुजा राजेश 

सोनवणे
9921139160

कृ णाई ी.कॉलनी िवकासनगर दे रोड कवळे 
पपरी चचवड

136 100514150000430 जय ी मा ती बेढारी 9767981218 दे रोड आदश नगर कवळे कवळे पपरी

137 100514150000431 गाय ी राजेश इंगळे 9850939769
७३ ३/६१५ आदश नगर कवळे दे रोड कवळे 

पपरी

138 100514150000394 सु ी दयानंद पाच पडे 8975596274
रामदास तरस व ती िवकासनगर कवळे कवळे 

पपरी चचवड



139 100614150005253
ि यंका बाबुनाथ 

नाथजोगी
976349695 िव ानगर चचवड चचवड िव ानगर पपरी

140 100614150001869 नेहा अिनल कातळकर 7774020075
संघवी दवाखा या समोर िव ल वाडी पपरी 

आकुड  गावठाण पपरी

141 100514150000315 सौरभ मोद सहारे 9860837907
दांगट व ती सुिनता अपाटसमोर िवकासनगर 

दे रोड कवळे पपरी चचवड

142 103314150008791 बु भूषण ल मण गोरे 7709305674
आनंदनगर चचवड टेशन चचवड टेशन 
चचवड टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

143 100114150004925 शांत संजय लांडगे 8605027542
िबजलीनगर रोड मोरया नगर चचवड 

वा हेकरवाडी पपरी

144 100114150004247
ओमकार देवानंद 

बनसोडे
9209887934

मुंबई पुणे रोड,माळ ध ा,आनंदनगर चचवड 
टेशन,पुणे शहर चचवड टेशन चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

145 100514150000508
ित ा िवकास 

कटकध ड
9823338250

ी गणेशा अपाट नेटके कॉ िवकासनगर कवळे 
पपरी

146 100614150006602 सौरभ हनुमंत झडे 9923012818
िखलारे चाळ द नगर रामनगर चचवड 

चचवड टेशन- आनंदनगर null

147 100114150004275
वै णवी शामराव 

कांबळे
9822941609

स नं.१५०,१५२,१५३, हाडा कॉलनी लॉट नं 
८४,मोरवाडी पपरी मोरवाडी पपरी चचवड

148 100514150000462 क तुरी ंकटेश हे े 8796345976
sn.71 लॉट नं.३/२ ए द  नगर दे रोड कवळे 

पपरी चचवड

149 100114150001466 गती योितबा बरडे 7350734077
क डीबा नगर मनपा हॉि प जवळ 

वा हेकरवाडी वा हेकरवाडी पपरी चचवड

150 100614150002922
कुसुम रामराव 

िशनगारे
9921846258

काळभोरनगर चाळ नं ७ पपरी काळभोरनगर 
पपरी

151 100614150003605 ऐ या मोद कांबळे 9545511298
संघष हौ सोसा. अजंठानगर पपरी 
तुळजाईव ती- अजंठानगर पपरी

152 100114150004277 सौ य शामराव कांबळे 9822941609
स नं.१५०,१५२,१५३, हाडा कॉलनी अिनकेत 

िब डग मोरवाडी मोरवाडी पपरी चचवड

153 102514150000666
म हार राजकुमार 

जगताप
8975062125 आनंद नगर र चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

154 100214150000313 धन ी िशवाजी मुंडे 9921758033
लाल टोपी नगर कोटा जवळ पपरी मोरवाडी 

पपरी

155 100614150000104 मोहन सहदेव रण सग 9766798165
द  नगर राम नगर चचवड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पपरी चचवड

156 100614150002273 िनिखल शािलक मेढे 9960167287
ी शंकर िनवास गु देव नगर पपरी आकुड  

गावठाण पपरी

157 100514150000461 लि म मनोज परदेशी 9764388432
बाल ाम आ म शेजारी साई नगर मामुड  

कवळे पपरी चचवड

158 100114150004304 अिनकेत सुिनल पगारे 7709592116
लाल टोपी नगर मोरवाडी मोरवाडी मोरवाडी 

पपरी चचवड

159 100614150001875 अिभनव भा कर खाडे 9850014330
बाबर ए पायर लॉट नं २०२ पपरी आकुड  

गावठाण पपरी

160 100114150005409
साद बाळासाहेब 

शेवाळे
9763418166

शदे व ती रावेतगाव रावेत कवळे पपरी 
चचवड

161 100114150003758 मनोज दलीप नविगरे 9552138268
आनंद नगर कुपर कोपरा चचवड चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

162 100614150004157 तेज ी दलीप कोकरे 9922430053
स नं ७४/६ रजनीगंध हौ सो पपरी 

वा हेकरवाडी पपरी

163 100614150004522 पुजा ल मण वाघमारे 9767870851
भालके चाळ वा हेकरवाडी चचवड 

वा हेकरवाडी पपरी

164 100114150003759
प लवी दलीप 

नविगरे
9552138268

आनंद नगर चचवड टेशन चचवड चचवड 
टेशन- आनंदनगर पपरी चचवड

165 100614150002797 िन कता वैिजनाथ धडे 9763375461
ीकृ ण कॉ सादळी कॉम वा हेकरवाडी 

चचवड वा हेकरवाडी पपरी

166 100614150002361
सोमराज िवकास 

ठ बरे
7709652910

रामचं  काळबोरनगर गोखले लासजवळ 
आकुड  आकुड  गावठाण पुणे



167 100414150002353
ध म दप भरत 

सूयवंशी
9921404150

बालाजी नगर टे को रोड भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

168 100414150001245
आकां ा आनंद 

गायकवाड
9850513294

सुशीला कशन शदे शा ी चौक भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

169 103314150007305
अभ ि◌जीत ाने र 

गाडेकर
9527414532 मु.पो. च-होली बु ुक च-होली पुणे

170 100414150003996
ेहल दादासाहेब 

धावारे
9860115748

हनुमान मं दरामागे बालाजीनगर,पावर हाउस् 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

171 100414150003647 कुलदीप नर  गणे 7875708911 आदशनगर मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

172 100414150005980
सुरज अिन  

सोनकांबळे
9975225958

pcmc बस टोप शेजारी शदे वाडा भोसरी 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड

173 100414150003643 भारती नर  गणे 7875708911 आदशनगर मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

174 100414150004201 संकेत सुिनल वाघमारे 9860300900
भोसरी एम आय डी सी रोड भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

175 100414150004049 िशतल संजय धूळधूळे 9011243753
िशवाई कॉलनी सव नं ७३,आदश नगर दघी 

दघी पपरी चचवड

176 100414150005872
आ दती भरत 

गायकवाड
9762490234 ल मी नगर िभम नगर मोशी मोशी पपरी

177 100414150004293 सिचन िव ल वटारकर 9850411829
राजतारा सोसा,बाबा लांडगे चाळ सदगु  नगर 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी

178 100414150005984 ेहल हनुमंत झडे 8805263012
२०२/२ एच ५९/५/१५० शा ी चौक भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

179 100414150004307 रिव चं कांत कोरपे nahi संत ाने र पाक सव नं ८३ दघी दघी पपरी

180 100414150004770
िनशीगंधा च कांत 

कांबळे
8485827281

जय महारा  चौक दुगा माता कॉलनी 
आळंदीरोड भोसरी भोसरी गावठाण पपरी 

चचवड

181 100414150001229 सागर िनळकंठ कांबळे 9763474537
लांडगे चाळ गणेश नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

182 100414150002191
ाज ा बाळासाहेब 

गाढवे
9657389868

ान दप कॉलनी पांडवनगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

183 100414150002170 अिनकेत दादा जाधव 9011452242
िशवनागरी आदश नगर दघी दघी पपरी 

चचवड

184 100414150004209 मयुर कैलास जगताप 9921494366
नंदनवन कॉ रामनगर भोसरी च पाणी वसाहत 

पपरी चचवड

185 100414150002126 हषल रमेश सूळ 9011967620
टळक रेिसडे सी,िब नं ९ लॉट नं १२,इं ायणी 
नगर भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

186 100414150004126 भा य ी राजु साळवे 9764189294
null २०५/२ संगम बेकरी जवळ भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

187 100414150002108
राधा बाबासाहेब 

गाढवे
9689495432

सव नं १९३ पांडवनगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

188 100041415004571 मेघा मोहन ह ीकर 9922456823 null मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

189 103114150001402
का तक हनुमंत 

गाडेकर
9405435882

च होली इं ायणीनगर च होली च-होली पपरी 
चचवड

190 100414150004212
राज ी कैलास 

जगताप
9762367593

नंदनवन कॉ रामनगर भोसरी च पाणी वसाहत 
पपरी चचवड

191 100414150005927 नेहा राज  सोनवणे 9371357311
िभमनळे बी एस इं ायणी पाक मोशी मोशी 

पपरी

192 100414150003948
क र मा पांडुरंग 

राठोड
9623725787

आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी लांडेवाडी 
पपरी चचवड

193 100414150002281
अिभषेक रेवलचंद 

कांबळे
9923054146

सव नं १८७/१,च पाणी वसाहत जवळ देवकर 
व ती गणराज मं दर भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड

194 100414150002270 गणेश काका राऊत 9922841025
स् नं २/१/१,गायकवाड नगर नागराज िब डग 

जवळ दघी दघी null



195 100414150001661 ेहा मयूकर उजगरे 9888155810
िवजय लांडगे चाळ वडके वाडा भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

196 100414150005943 कांचन अिजत खैरे 0
३०८ रामनगरी भोसरी भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

197 100414150003865 पूजा बाबाजी ढोबळे 8605072731
जय महारा  चौक दुगा माता कॉलनी  ३ 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

198 100414150004364 ेहा राज  तुळवे 8796527716
िपयुष अपाटमट, लॉट नं १ अशोक नगर,डोळस 
व ती भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

199 100414150003933 णव शहाजी कांबळे 9881152419
टे को टी टी आय एल हौ सो संत नगर मोशी 

मोशी पपरी चचवड

200 100414150004349 नरेश सुरेश ताथडे 9011409153
साई िस  नगर रोडे हॉि पटल मागे दघी रोड 

दघी पपरी चचवड

201 100414150004339 सुषमा ल मण कुचेकर 9767140992
गणेश नगर,एकता कॉलनी नं २ शा ती 

चौक,आळंदी रोड भोसरी भोसरी गावठाण null

202 103114150001540
िव ार  र व  

िशतोळे
9822868632

आशा टेलर जवळ बालाजीनगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी

203 100414150004778 ाज ा जग ाथ धो े 9767554215
शा ीचौक फुगेव ती बणाचा वाडा भोसरी 

गावठाण पुणे

204 100414150001865 मयुरी भरत खडसे 8554956491
संत गाडगे महाराज हौ सो शा ती चौक,आळंदी 
रोड भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

205 100414150002421 ओममंगल महेश घोणे 9850629926
फुगेमाने तालीम या मागे नारायण फुगे चाळ 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

206 100414150003027 द ा रघुनाथ चोपडे 9665663847
बालाजी नगर आशा टेलर जवळ टे को रोड 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

207 100414150001679
नेहा अिवनाश 

भालेराव
8796333371

बालाजीनगर पोवार हौसे भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

208 100414150002603
अ दती सखाराम 

ओ हाळ
9673264148

आदश नगर ओ हाळ चाळ दघी रोड भोसरी 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड

209 100414150001715 िनिखल पंिडत च हाण 9765504263
द नगर ीराम कॉलनी सव नं ८२/१ दघी 

दघी पपरी चचवड

210 100414150001983
अर वद राजकुमार 

गायकवाड
9922166561

वैशाली िनवास पाडवनगर च पाणी वसाहत 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी

211 100414150001734 गौरी सुभाष लोखंडे 9763211907
आळंदी रोड केश िनवास संभाजी नगर 

पा यची टाक  भोसरी भोसरी गावठाण पपरी 
चचवड

212 100414150002475
तेजि वनी नंदकुमार 

कांबळे
9881136667

सव नं १८६ साईनाथ नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

213 100414150001910 मोिनष सुिनल दरगुडे 9822134355
िव नाथ एकनाथ सानप १९९/१ च पाणी 

वसाहत भोसरी गावठाण पपरी

214 100414150001797 आिशष द  शदे 9881333493
झोपडप ी आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

215 100414150001693 तुषार रोिहदास गगजे 9881126635
साई पाक सैिनक कॉलनी दीघी दघी पपरी 

चचवड

216 100414150001959
अिभजीत भुजंग 

गायकवाड
9823900192 आदश नगर दघी मातो ी कॉ दघी पपरी

217 100414150001911 ेहल भागुजी लांडे 9822495225
७४ आदश नगर दघी मंजुरीबाई शाळे शेजारी 

दघी पपरी

218 100414150002508 बाळू सतु थोरात 8007767754
सव नं ८३ संत ाने र पाक दीघी दघी पपरी 

चचवड

219 100414150001671 कुणाल नंदु पवार ९६३७८९५५४४
िशवसेना चौक िव ल मं दरा जवळ लांडेवाडी 

भोसरी लांडेवाडी पपरी चचवड
220 100414150002797 रोिहत संजय माने 9028110201 िस ाथ नगर दघी गाव पपरी दघी पपरी

221 100414150002657 सागर गो वद गे जगे 9921845761
संभाजीनगर संभाजीनगर चौधरी पाक दीघी 

दघी पपरी चचवड

222 100414150002477
िस ाथ नंदकुमार 

कांबळे
9881136667

१८६ साईनाथ कॉ आळंदी रोड भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी



223 100414150001778
कुणाल ाने र 

बिहरट
9850312274

मातो ी कॉलनी आदशनगर सव नं ७४/२ दीघी 
दघी पपरी चचवड

224 100414150001773
वैभव राजकुमार 

कांबळे
9850375897

संतोष नगर आदश् शाळे जवळ दघी रोड 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

225 100414150002543 योती ध डू भोईर 9011852551
७८/३ ी संत गजानन महाराज नगर दघी 

भोसरी दघी पपरी

226 100414150002724
िशषकुमार अ ण 

भारसाकळे
9623454145

स न २२२ /३ गु कृपा कॉ पपरी भोसरी 
गावठाण पपरी

227 100414150002519
िनक ता बाबाराव 

मनवर
9763662213 जयगणेश कॉ ७३ आदशनगर दघी दघी पपरी

228 100414150001770 अतुल अिनल पांढरे 8421726401
साई िस  नगर आदश् शाळे जवळ दघी रोड 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

229 100414150002511 बाळू सानू थोरात 8007767754
सव नं ८३ संत ाने र कॉलनी दघी दघी 

पपरी चचवड

230 100414150002700
कोमल सुिनल 

गायकवाड
9850702027

िशवाजी वाडा मोशी मोशी मोशी पपरी 
चचवड

231 100414150002072 अजय राजेश भुमकर 9657882745
िशतल बाग सो भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी

232 100414150002712 भूषण सुदाम गवारी 9011641946
लांडगे व ती रोशल गाडन जवळ पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी

233 100414150002704
िव ास िभमचं  

झाडते
9657787343

भगात व ती हनुमान नगर से नं २३ भोसरी 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड

234 100414150003607 संकेत भगवान तूपेरे 7387538290
सुरेश लांडगे चाळ नं १ सदगु  नगर भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी

235 100414150003630
िवशाखा िवनोद 

गायकवाड
9929984563

िशवाजी वाडी मोशी मोशी मोशी पपरी 
चचवड

236 100414150002021 सागर शामराव जाधव 9552078254
शांितनगर ,ल ढेनगर वसाहत नं २ भोसरी 

भोसरी गावठाण null

237 100414150001841
अिनकेत धनुराज 

कांबळे
8975825149 रा ेम नगर दघी भोसरी दघी पपरी

238 100414150002780
सोनाली चं कांत 

वाघमारे
9921087785

शांतीनगर वसाहत न २ पपरी हनुमान मं दर 
मागे भोसरी गावठाण पपरी

239 100414150001840 ि या रामा भ डवे 8007129181
७३ आदश नगर पाटील ि लिनक जवळ दघी 

दघी पपरी

240 100414150002783
अमर चं कांत 

वाघमारे
9921087785

शांतीनगर वसाहत न २ पपरी भोसरी गावठाण 
पपरी

241 100414150003302 पूनम ह रबा सवदे 9764809675
स नं २ गायकवाड नगर िशव मु ा कॉ दघी 

पपरी

242 100414150003619 नूतन बाळू सुपे 9921434838
आदशनगर िशवनगर,सव नं ७२ दघी दघी 

पपरी

243 103314150007873 ऋितका संजय कांबळे 8796384694
बालाजी नगर पावर हौस पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी

244 100414150002669 पुजा गोरख देशमुख 9762155310
७२ िशवनगरी गणेश मं दरा समोर आदश नगर 

दघी पपरी

245 100414150001695 ि मता धुळाजी बव 9970301167
२३ हनुमान नगर भगतव ती भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

246 103114150001550
िशवानंद चौड पा 

माशाळकर
7385421177

महा मा फुले नगर एम.आय.डी .िस.रोड भोसरी 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड

247 100414150004038 चैत या सजराव दडे 9850401582
चौधरी िनवास लांडेवाडी भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

248 100114150003896 रोिहणी अशोक अजगरे 9850263416
वाले कर वाडी एम.आय.डी .िस.रोड राजमान 
हॉटेल वा लेकर वाडी भोसरी गावठाण पपरी 

चचवड

249 100414150004080
ऋि वक चं मनी 

खडसे
9730533410

सावंत नगर,हनुमान कॉलनी साई ध कॉलनी 
 ६ भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

250 100414150004162
मृणाली भाऊराव 

साखरे
8857922026 आदश नगर दघी दघी दघी पपरी चचवड



251 100414150004216
भा य ी कैलास 

जगताप
9762637548

नंदनवन कॉ च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

252 103114150001401
वृषांली रामदास 

गाडेकर
9689934229 च होली हवेली च होली च-होली पपरी चचवड

253 100414150003606 चा द  जयवंत माने 9922148767
रा ल हौ सो चच लाईण,सदगु  नगर भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी

254 100414150003605
अ ता अनील 

ठाणाबीर
9922711378

सुरेश लांडगे चाळ नं १ म नं ५,सदगु  नगर 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी

255 100414150005823 अि नी दादाभाऊ मुंढे 9881762854 चौधरी पाक म ीद रोड दघी दघी पपरी

256 100414150003328 सागर अिनल वांगीकर 7350319439
िब.नं-70 लॅट -9 अ दीप सोसा. रा.कृ.मोरे 

वेश ार िमनी माकट इं ायणीनगर भोसरी

257 100414150004050 पुजा संजय धुळधुळे 9011243753
िशवाई कॉ आदश नगर दघी दघी पपरी 

चचवड

258 100414150006044 रोशन र व  च हाण 7387137358
लाल बहादूर शा ी चौक अलाडी रोड भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

259 100414150004234 रोशन रमेश लोहकरे 9881912197
५/४ इं ायणी नगर पोलीस वसाहत भोसरी 

इं ायणीनगर पपरी चचवड

260 100414150004071
कृितका िव ाधर 

च हाण
9175364066

अशोक नगर भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी चचवड

261 100414150003655 अनमोल संतोष नाव 8378968833 null गवळी नगर पपरी गवळीनगर पपरी

262 100314150004748
िशक सुिनल 
काळपांडे

9604759625 आदशनगर िनरंकारी कालनी स.न-72 दघी पुणे

263 103114150002720 वाती अिनल हजारे 9823498727
महा मा फुले नगर एम आय डी सी पपरी 

भोसरी गावठाण पपरी

264 100414150000524 तनया नवनाथ हटकर 7719923060
८/१ भराडी ए जे िस े र कूल दघी रोड 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

265 100414150000517 सोनाली रमेश बिहरम 8805158142
नदीम कॉ ले स समोर ग ली न३ कृ णनगर 

दघी दघी पपरी

266 100414150000568
ऋितका रामदास 

िवरणक
7387714167

स अन ७८ से नं २७ गजानन महाराज मं दर 
जवळ पपरी दघी पपरी

267 100414150000502 धन ी ाने र वाजे 9822372651
कॉलनी नं २ मातो ी माग संभाजीनगर चौधरी 

पाक दघी दघी पपरी चचवड

268 100414150000677 कुणाल म छ  कांबळे 9922374445 स नं १८ चौधरी पाक संभाजी नगर दघी पपरी

269 100414150000552 कृ णा ोबाबा अकेले 7775868388
चौधरी पाक कॉलनी नं ६ दघी च पाणी 

वसाहत पपरी चचवड

270 100414150000643 ित ा र व  पुरी 9922629429
िशव गणेश नगर स नं १७ पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी

271 100414150000551 थमेश अ ण वायदंडे 9763211896
तेजस टस िशवगणेश धावडे व ती भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

272 100414150000635 हषदा िव णू साबळे 9011560300
िव ाम अपा गु  िवहार कॉ पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी

273 100414150005847
ाज ा दप 
गायकवाड

9921847131
स ाट अशोक नगर डोळस तालीम भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी

274 100514150000406 ा राजेश कांबळे 9604751370
चंदभागा िनवास आदशनगर िशवनेरी कॉलनी 

क़ दे रोड कवळे दघी पपरी चचवड

275 100414150000503 शांत रमेश बिहरम 8805158420 कृ णनगर दघी पपरी दघी पपरी

276 103114150002844 सुजाता ` संजय शदे 8055938029
महा मा फुले नगर एम आय डी सी पपरी 

लांडेवाडी पपरी

277 100414150000922 गती उ म घुगे 9372419476
सव नं ७३ गती संत ाने र कॉलनी दघी 

दघी पपरी चचवड
278 100414150004958 रामचं  अनोबा माने 9767030743 साई पाक दघी दघी दघी पपरी

279 100414150005955 संकेत पंिडत घोडे 9850652368
भारत माता चौक संत तू म नगर भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

280 100414150000949 अ या मोहन शदे 9922055707
स न १९३/१ब िशवशंकर कॉलनी डॉ देवकर 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी



281 100414150000827 यश र व  िशतोळे 9822868632
अिमत मेिडकल जवळ बालाजीनगर पवार हौसे 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

282 100414150000465 देवेश जा लदर जाधव 9822169394
िव ल नगर अंगणवाडी शेजारी पपरी 

लांडेवाडी पपरी

283 100414150000763 अ य िव ल हेडाऊ 9922842136
मा ती महादेव तां लेकर िम  सहकार नगर 

दीघी दघी पपरी चचवड

284 100414150000513 भा य ी गंगाधर गंगणे 9850868957
बालाजी नगर पावर हौस पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी

285 100414150000714 राजनी िशवाजी सावंत 9923595170
सव नं ८२/१ यांक िनवास ने र पाक 
ीराम कॉलनी दीघी दघी पपरी चचवड

286 100414150000919 फु ल चांगदेव पवार 8698014463
छ पती िशवाजी महाराज कॉ दघी आळंदी 

रोड दघी पपरी

287 100414150000702 दी ा शे ाव भालच 9960259271
िनरंकार सोसा सव नं ७२ आदश नगर दीघी 

दघी पपरी चचवड

288 100714150000934
प लवी बाळासाहेब 

सोनावणे
8805658775

गुलमोहर बी, म नं ८ महा मा फुले नगर 
द नगर भोसरी गावठाण पपरी

289 100414150004890 ितक िवण बाबर 7276899433
िभमसहकार नगर आळंदी रोड दघी दघी 

पपरी चचवड

290 100414150004655 तनुजा मोहन कांबळे 9604221748
संत तुकाराम नगर स नं २१८ मातो ी पाक 

पपरी भोसरी गावठाण पपरी

291 100414150005961 वषा वैजनाथ जोगदंड 9921550470
शांतीनगर भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड

292 100414150004746 नेहा ध डीबा खरात 9881474311
एस िब रेिस इं ायणी नगर लॉट नं २ 

इं ायणीनगर पपरी

293 100414150004918 यश दगंबर इंगोले 9762385807
तपक र नगर,आळंदी रोड साई िनकेतन,महारा  
चौक भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

294 100414150005962
वैजुनाथ भोलेनाथ 

जोगदंड
9763916711

शांतीनगर भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी चचवड

295 103114150000970 ीती पोपट हाके 9767089143
बालाजी नगर एम आय डी सी भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

296 100414150004534 ह र ा अिनल बागडे 9765283053
काजळे पे ोल पंपा जवळ आदशनगर पपरी 

मोशी पपरी

297 100414150004124 रमेश काळूराम कदम 9850437415
तुषार लांडगे िब डग ग हाणे व ती सभागृह 

जवळ भोसरी गावठाण पपरी चचवड

298 100414150004707 रोिहत बबन युनघव 954515232
िव लनगर लांडेवाडी भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी

299 100414150006097 ाज ा राजू िभसे 9762494641
भारत माता नगर दघी सन.७६ दघी पपरी 

चचवड

300 103114150000982
कुणाल िनवृ ी 

पाटसकर
9175931890

गवळी माथा भोसरी टे को रोड भोसरी 
गावठाण पपरी

301 100414150004897
अिनकेत मा ती 

सोनावणे
9922054360

दलीप ल ढे,लांडगे आली बापूजी बुवा चौक 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

302 100414150004839 पेश शंकर मोहोड 9763348092
च पाणी वसाहत िशवशंकर नगर पपरी 

भोसरी गावठाण पपरी

303 103114150001549
ीशैल चौदा पा 
माशाळकर

7385421177
महा मा फुले नगर एम.आय. द.िस. भोसरी 

भोसरी गावठाण null

304 103114150001436 अंकुश ईरा ा माने 9970011339
महा मा फुले नगर एम.आय. द.सो. भोसरी 

भोसरी गावठाण null

305 100414150003074 ेहा सुभाष गवंडे 8412814026
३/७ सन.३/२ समथ नगर जवळ डोळस िनवास 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

306 100414150003998 वैभव िवलास पुटे 9767030118
लांडेवाडी िव ल नगर भोसरी लांडेवाडी पपरी 

चचवड

307 103314150005691
यो सना संतोष 

जानराव
9049126567

बालाजीनगर पॉवर हाउस भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी

308 100414150005052
ओमकार स वाजी 

बहजाबहने
7350561025

बालाजी नगर भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी

309 100414150004575 तेज वी ल मण पोळ 9921087853 संजय गांधी नगर मोशी मोशी मोशी पपरी



310 100414150005166 अमर अिनल राजगु 9326022875 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी लांडेवाडी पपरी

311 100414150004704
ऋिषकेश शिशकांत 

रोकडे
9970789189

आदशनगर सव नं ७२,गणेश 
मं दराजवळ,रामलीला सावली दीघी दघी 

पपरी चचवड

312 100414150004843
आिशष अशोक 

वाघमारे
9923365377

शांतीनगर वसाहत नं २ पपरी भोसरी गावठाण 
पपरी

313 100414150003999 िवशाल िवलास पुटे 9767030118
लांडेवाडी िव ल नगर भोसरी लांडेवाडी पपरी 

चचवड

314 100414150004729 ऐ या सुयकांत पवार 9922898470 null िभमनगर आलंदी रोड मोशी पुणे

315 100414150005056
सुरज सुंदरराव 

जाधवर
8623989047 काळे कॉ चोिवसावाडी च होली च-होली पपरी

316 103114150001399 कार सुिनल गाडेकर 9657009277
मु पो चारोली हवेली च होली च-होली पपरी 

चचवड

317 100414150004845 पूजा सुभाष ग हाणे 9657140185
ता हाजी लांडगे चाळ लांडगे व ती पपरी 

भोसरी गावठाण पपरी

318 100414150004558
अिभषेक गोरखनाथ 

िभसे
7040380681

स नं ७४/२/१ आदशनगर दीघी दघी पपरी 
चचवड

319 100414150004862 सागर गणेश वा ळे 9922165383
पापद कराणा टो जवळ गणेशनगर पपरी 

भोसरी गावठाण पपरी

320 100414150004857 अ य सुभाष सुरवदे 9623457992
ओम साई िब डग गंधव नगरी पपरी मोशी 

पपरी

321 100414150004896 पूजा सहदेव िचले 9921181692
महादेव मं दरा मागे ल ढे चाळ पपरी भोसरी 

गावठाण पपरी
322 100414150003850 गाय ी काश जाधव 9923548547 द गड नगर दीघी दीघी दघी पपरी

323 100414150004981
सं या आनंदा 

गायकवाड
9822625561

नामदेव दशरथ गवाणे चाळ देना बके या 
पाठीमागे भोसरी भोसरी गावठाण पपरी 

चचवड

324 100414150003919
अिभषेक गंगाराम 

भवारी
9960751553

स नं ७२/अ िशवनगरी गणपती मं दर समोर 
पपरी दघी पपरी

325 100414150004987
सौरभ हाद 

चाफेकानडे
8605080668

खंडोबा माळ िशवाजी शदे चाळ भोसरी 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड

326 100414150005057 ऋतुजा रघुनाथ वाघ 9403718201
४५२/१/१ खानदेश नगर आदश नगर मोशी 

मोशी पपरी

327 100414150003833
अ य नारायण 

वाघमोडे
9730489883

आळंदी रोड दीघी गावठाण दीघी दघी पपरी 
चचवड

328 100414150005070
अिभजीत काश 

ओ हाळ
9763662230

अशोक नगर आंबेडकर चौक भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी

329 100414150003837
मेघा शामलाल 

कवनपुरे
7385681133

आदशनगर मोरया कॉलनी से नं ७४,मेजुराबाई 
शाळेसमोर दीघी दघी पपरी चचवड

330 100414150003873
गो वद ह रभाऊ 

चुनचुने
9822853607

परमे र सुपर माकट जवळ बालाजीनगर 
पपरी भोसरी गावठाण पपरी

331 100414150004784
ऋिषकेश मदन 

आदमाने
8421772199

पावर हाउस बालाजीनगर पपरी भोसरी 
गावठाण पपरी

332 100414150005039 ऋतुजा अनाजी पवार 7798659188
िशवशंकर नगर च पाणी वसाहत रोड भोसरी 

च पाणी वसाहत पपरी

333 100414150004962
शांत मा ती 
त कमारे

9011526513
४५४ आदश नगर मोरया चौक कालजे पे ोल 

प प मोशी पपरी चचवड

334 100414150005054
अं कता सुंदरराव 

जाधवर
8623989047 काळे कॉ चोिवसावाडी च होली च-होली पपरी

335 100414150004986
मोिनका हाद 

चाफेकानडे
8605080668

िशवाजी शदे चाळ ` खंडोबा माळ पपरी 
भोसरी गावठाण पपरी

336 100414150001500 घनशाम हनुमंत दराडे 8007767612
सन.७५ भारत माता नगर सहकार कॉलनी 

दघी पपरी चचवड

337 100414150004969 िन कता अशोक उघडे 8888078965
बालाजी नगर j ३३४ समोर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड



338 100414150004086
ऋिषकेश वीण 

गड लग
9881611628

सावंत नगर,हनुमान कॉलनी आळंदी रोड दघी 
दघी पपरी चचवड

339 100414150003186 मीना ी पोपट लांडे 9922757055 सन.१३७/३ लांडगे व ती भोसारी

340 100414150004098
थमेश बा पा 
जायभाय

9822829949
जायभाय िनवास लांडेवाडी िवकास कॉलनी 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

341 103114150001454
िवशाल संतोष 

गायकवाड
9503747854

महा मा फुले एम.आय./४ /९ भोसरी भोसरी 
गावठाण null

342 100414150003075 संकेत सुभाष गवंडे 8412814026
घर नं स नं.३/२ समथ नगर डोळस िनवास 

दीघी दघी पपरी चचवड
343 100414150001501 सुवणा हनुमंत दराडे 8805342051 भारत माता नगर दघी दघी दघी पपरी

344 100414150003199
सोनाली ाने र 

गभाले
9823320865

मातो ी सदन अस,७२/६ िशवशाही नगर दघी 
पपरी चचवड

345 100414150003083
तेजि वनी एकनाथ 

राठोड
9860417829

बागडे िनवास ी साई आनंद नगर ,धावडे 
व ती भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

346 100414150004456 राजू संतोष गाडेकर 9921088387
सावतामाळी मं दर जवळ च होली पपरी च-

होली पपरी चचवड

347 100414150003021 सोहन दलीप पाटोळे 9881232065
औदुंबर िनवास िशवनगरी कॉ पपरी दघी 

पपरी

348 100414150003180
आ द य द ा य 

जाधव
8600838022 ओम गणराज गायकवाड नगर दघी दघी पपरी

349 100414150004121 ि ती स यवान कांबळे 9970094493
बालाजी नगर बालाजीनगर,पावर हाउस् 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

350 100414150003951
मिनषा ानाजी 

गायकवाड
9767367086

खंडोबा माळ िशवाजी शदे चाळ, म नं १९ 
भोसरी भोसरी गावठाण null

351 103114150001685 साई िव ल भोसले 8888607973
महा मा फुले नगर एम.आय. द.सो. भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

352 100414150002871
अथव बापूराव 

जायभाय
9822835240

जायभयं िनवास,िवकास कॉलनी लांडेवाडी 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

353 100414150004292 ांजली संतोष कांबळे 9970801724
बालाजी नगर पॉवर हा टे को रोड भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

354 100414150003965 द ा अशोक मोरे 9881303588
सव नं ४, व  िश प रेिसडे सी लॉट नं 

१०३,समथ नगर दघी दघी पपरी चचवड

355 100414150004011
िस थ परशुराम 

सुरवाडे
981823427

सव नं ७२/३अ,िशवनागरी कॉलनी नं १ आदश 
नगर दघी दघी पपरी चचवड

356 100414150004018 लौ कक राज  राऊत 9545866748
सव नं ७२,िशवसाई नगर भारती इंि लश कूल 

जवळ दघी दघी पपरी चचवड

357 100414150003158 णाली द ा य सकट 9527715577
िप सी एम सी बस टोप ल ढे वाडा भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी

358 100414150001650
सौरभ संजीव 

गायकवाड
9922065970

स नं ६९०/४ब िशतल बाग िब नं ४ पपरी 
भोसरी गावठाण पपरी

359 100414150002900 ेश राजु कडाळे 8888396466
संत तुकाराम नगर,मातो ी पाक सव नं 

२१८, ीकृ ण पाक मं दरासमोर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

360 100414150003175 जयेश जयराम गवारी 9595277598
अशोक नगर डोळस व ती भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

361 100414150004032 रोिहत िवकास सरोदे -
लॉट नं ४८५,सव नं ६२० संभाजी राजे 
कॉलनी,ल मीनगर मोशी मोशी पपरी

362 100414150003501
दपाली नारायण 

िशरसट
0 सं न ७२ िशवसाई नगर दघी दघी पपरी

363 100414150002912 जो ती िस ाम मुळे 9922685392
सव नं २/१/१/अ गायकवाड नगर दीघी दघी 

पपरी चचवड

364 100414150002988 िवक  राजेश कांबळे 7768060132
बालाजी नगर ज बल कंपनी समोर पपरी 

लांडेवाडी पपरी

365 100414150001769 ित ा अिनल पांढरे 9552159943
साई िस  नगर भोसरी भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

366 100414150003127
अिभषेख मा ती 

जाधव
9325468572

बाव  खोली समोर शा ी चौक जाधव बंगला 
भोसरी गावठाण पपरी चचवड



367 100414150002984 चैताली आनंदा िहरवे 9421015340
सव नं ६९/१,िशव गणेश कॉलनी साई पाक 

दीघी दघी पपरी चचवड

368 100414150001674 रोिहत िम लद भोसले 7507798917 भीमनगर मोशी पपरी मोशी पपरी

369 100414150003254 अ य राजेश नामुगडे 9689494535
सं नं ११/१० िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी

370 100414150002913 सुरज संतराम मुळे 9689343237
सव नं २/१/१/अ गायकवाड नगर दीघी दघी 

पपरी चचवड

371 100414150002963 वराली संतोष पवार 9028242074
स नं २११/३ब रोड नं २ भुजबळ नसरी 

जवळ.गवळीनगर भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी चचवड

372 100414150003263 धनेश सुधाकर नेवरकर 9922423951 केवळ िनवास इं ायणी पाक मोशी मोशी पपरी

373 100414150001620
ितक साहेबराव 

लांडगे
9422566215

गु कृपा कॉ च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी

374 100414150003135
सर वती अिभमान 

अिहवळे
नाही

महा मा फुले नगर कतगे हॉि पटल 
जवळ,च पाणी रोड भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड

375 100414150001622 णव राम बोगे 8087903739 काळी भत वडमुखवाडी च होली च-होली पपरी

376 100414150003149 वाती चं कांत जाधव 9822867245
शांती नगर झो वसाहत भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी

377 100414150001676 तेजस ` िव ल वानखेडे 9860274015
िशव गणेश नगर धावडे व ती भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

378 100414150003975 आनंद संतोष वाघमारे 9371161488
नसस क स,ग हाने व ती िब डग नं ७/२ 
भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

379 100414150004453
ितक दादाराम 

साळंुके
9975231031

सव नं १२,शांितनगर फाईन् का ट 
शेजारी,िव लमं दर भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड

380 100414150004607
ि यंका योितराम 

तुंदारे
8975899842

राजसयोग सो इं ायणी नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

381 100414150004424 रा ल दशरथ कोकणे 9552398415
सव नं १८/१,कॉलनी नं ७ चौधरी पाक दघी 

दघी पपरी चचवड

382 100414150001570
अिनकेत ल मण 

सवगोड
9657145279

लांडेवाडी झो आंबेडकर नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी

383 100414150003201 संकेत िवलास तोगे 9822027816
तुकाई नगर गोरख गवळी चाळ िस े र साळे 

जवळ भोसरी गावठाण पपरी चचवड
384 100414150003458 योती राणुजी खरात 9604958075 बनकर व ती मोशी पपरी मोशी पपरी

385 100414150004412 अजय भागू खुटान 9326236381
संडिवक कॉलनी ांती सूय नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड

386 100414150006253
सोनल द ा य 

पानसरे
9763676996

मालन हाइ स, लॉट नं ०२ सव नं 
९८/२,गु िवहार कॉलनी,पांजर पोळ भोसरी 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड

387 100414150006104 ऋि वक दपक डोळस 9689887856
िप एम टी चौक अशोक नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

388 100414150003767 िवण रामचं  शेळके 8805186571 सव  अपाट दघी भोसरी दघी पपरी चचवड

389 100414150003777
सौरभ राजकुमार 

राठोड
9881362642

िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी लांडेवाडी पपरी 
चचवड

390 100414150003778 मयुरी िवलास कोळगे 8378918519
६३० ल मी नगर मोशी मोशी मोशी पपरी 

चचवड

391 100414150003791 वैभव संजय थोरात 8975018422
जय गणेश कॉ आदश नगर दघी दघी पपरी 

चचवड

392 100414150003987 सपना धनराज थोरात 9130294823
भैरवनाथ शाळे जवळ स् नं.१८/१,गणेश 

नगर,धावडे व ती भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी चचवड

393 100414150003797 द ा कृ णा मडके 7620066707
76 भारतमाता नगर दघी दघी दघी पपरी 

चचवड



394 100414150003814 वैशाली रंगनाथ कांबळे 8446935632
बाबा लांडगे चाळ गणेश नगर धावडे व ती 

भोसरी भोसरी गावठाण पपरी चचवड

395 100414150002195
केशव बाळासाहेब 

गाढवे
9657389856

ानदीप कॉ भोसरी भोसरी भोसरी गावठाण 
पपरी चचवड

396 100414150006105 केतन सखाराम डोळस 9881987450
क  मृती िनवास अशोक नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी

397 100414150005974 चैताली अतुल लोहार 9921753954
इ यनी नगर िसधी संकुल भोसरी इं ायणीनगर 

पपरी चचवड

398 100414150002271
सारीका जनादन 

बागडी
9763065852

िनवृ ी गुळवे चाळ गुळवे व ती भोसरी भोसरी 
गावठाण पपरी चचवड

399 100414150004368 पुजा द ा य बरकडे 9822254095
सूयदशन अपाट इं ायणी नगर भोसरी 

इं ायणीनगर पपरी चचवड

400 100414150002226 ा जगन खुटान 9326579902
७४ आदश नगर दघी दघी दघी पपरी 

चचवड

401 100414150002371 सारीका िब  लोखंडे 8975866453
िब यु.भंडारी काई लईन् लॉट नं ६२ दघी 

दघी पपरी चचवड

402 100414150002120
अं कत भारत 

गायकवाड
9623627134

मातो ी कॉलनी सन.३० मंजुरी बाई शाळे 
जवळ,आदशनगर दघी दघी पपरी चचवड

403 100414150002337
िशतल बळीराम 

च हाण
9922815772

मा ती दगडू साळे सव नं १२४,सदगु  नगर 
भोसरी भोसरी गावठाण null

404 101514150000638 तेजस दपक तेला डे 9890958173
िव यानगर ग ली न ३ स न ४४/१ब/६ पपळे 

गुरव मोशी पपरी चचवड

405 100414150005791
समृ ी रावसाहेब 

कांबळे
9637716353

पुणे नािशक हायवे िखरीड व ती मोशी मोशी 
पपरी

406 100414150005818 ुती सहदेव कसबे 9623925148 इं ायणी पाक मोशी मोशी मोशी पपरी

407 103314150007588
राजेश शंकर 
गायकवाड

9730430103
कदम चाळ बजरंग नगर पपरी खराळवाडी 

पपरी

408 C00767000000000 सुि या सुिनल टेकाळे 8483026032
रामनगर बोपखेल पो ट CME बौ िवहारामागे 

दापोडी-बोपखेल पुणे-31

409 103114150001172 अिवनाश गणेश ढवळे 9763139958
मा.फुले नगर लि म मं दर जवळ भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी चचवड

410 103114150001453 सुरज बंडू गायकवाड 7350088082
महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

411 103114150001415
अिभषेक मनोहर 

खरंमुठे
9822752634

२१५/१७२५ संत तुकाराम नगर पपरी संत 
तुकाराम नगर पपरी चचवड

412 103114150001435 दपक गणेश लोखंडे 9921576869
midc मा.फुले नगर भोसरी महा मा फुलेनगर 

पपरी चचवड

413 100114150004259 सुिमत सुिनल पगारे 7709592116
मोरवाडी लालटोपीनगर पपरी नेह नगर 

पपरी

414 103114150001529 अ ज य राजेश हाटे 9730230881
१०१ साई मं दरा शेजारी नेह नगर पपरी 

नेह नगर पपरी

415 103114150001189 ि शला उ म वाघमारे 7709386843
४३०/२३०४ सहयोग सो संत तुकाराम नगर 

संत तुकाराम नगर पपरी

416 103114150000613 पूजा राम शेखफक 9762401730
नवजीवन हौ सो अ णा मगर टेिडयम 

नेह नगर नेह नगर पपरी

417 103114150000620 ेता संभाजी जाधव 7720018710
ा िवकास हौ सो िव ल नगर नेह नगर 

नेह नगर पपरी

418 103114150001471
आकाश अडवे पा 

घोडके
9604870454

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 
महा मा फुलेनगर पपरी

419 103114150001266 ि ती नंदु वाळके 9765906592
११०/आ-३ नवजीवन नेह नगर पपरी 

नेह नगर null

420 100314150001101 राज सिचन नाईक 9881342447
172 काटे चाळ कंुभार वाडा जुनी सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी चचवड

421 100314150001099
सं कृती धनपाल 

सोनकांबळे
9527605507

िस ाथ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

422 103314150007695 आिशष पोपट कांबळे 9921692675
जय िभम नगर गुलाब काटे चाळ दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

423 103114150003525 सौरभ कुमार पोफळे 9764948665
sn.492/2A/3 केशव नगर कासारवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड



424 100314150001089
किवता िव ल 

गायकवाड
9822757248

िवनायक नगर गु द  कॉलनी सन.५२/२/६ 
लॉट.न.ए/५ नवी सांगवी पपरी चचवड

425 103114150003228
ाणव काश 
गायकवाड

नाही
२३९/१८६९ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड

426 103314150007945
िवशाखा महे  

वाघमारे
8796674649 रामनगर पपरी पपरी दापोडी-बोपखेल पपरी

427 103314150007916
उ कषा परमे र 

वा हळ
8888649638

गांधीनगर बौ  िवहार शेजारी पपरी 
गांधीनगर पपरी

428 103114150003366 अिभजीत सुरेश इंगळे 8806272645
४९३/२८०१ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड

429 103114150001470
वै णवी अडवे पा 

घोडके
9604870454

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 
महा मा फुलेनगर पपरी

430 103314150007563 अिनकेत बंडू खरात 9130403724
गांधीनगर पपरी गांधीनगर गांधीनगर पपरी 

चचवड

431 103114150001240
ऋिषकेश म छ  

घोरपडे
7350742744

महा मा फुलेनगर एम आय डी सी भोसरी 
महा मा फुलेनगर पपरी

432 103314150007694
अजय अ णासाहेब 

गायकवाड
नाही

जय िभम नगर गुलाब काटे चाळ दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

433 103314150008245 सािहल सुिनल टेकाळे 8483026032
राज नगर CME समोर बोपखेल दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

434 103314150008249 ित ा िवजय साखरे 9970940212
रामनगर CME समोर बोपखेल दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

435 103314150007935
तृ ी ीिनवास 

स पाळ
8888054699

रामनगर बौ  िवहार शेजारी पपरी दापोडी-
बोपखेल पपरी

436 103314150007562 िशतल बंडू खरात 9130403724
गांधीनगर मुंबई पुणे र ता गांधीनगर गांधीनगर 

पपरी चचवड

437 103314150008380 अंजली राज  जोगदंडे 9623918256
रामनगर सी एम ई पपरी दापोडी-बोपखेल 

पपरी

438 103114150003353 अिनकेत संजय कगले 9405021032
बी ४३,एच ए कॉलनी पपरी खराळवाडी 

खराळवाडी पपरी

439 103114150000713 शुभम मोद भोसले 9881601831
महा मा फुले नगर दापोडी पपरी महा मा 

फुलेनगर पपरी

440 103114150000705 हषा कैलास राठोड 9823548434
४६२/२५७४ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी

441 103114150001141 नेहा काळूराम कगार 7709134382
८५ कगार चाळ पाटील शाळे जवळ पपरी 

नेह नगर पपरी चचवड

442 103114150002544
र मी भरतकुमार 

गायकवाड
9921911726 संजय नगर शाखे जवळ पपरी फुगेवाडी पपरी

443 103114150001241 िशतल म छ  घोरपडे 7350742744
महा मा फुले नगर एम आय डी सी पपरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

444 103114150001132 गौतम कैलास बैसाने 9011823382
भोसले आकट संतोषी माता मं दर जवळ पपरी 

नेह नगर पपरी चचवड

445 103114150001544 पुजा मा ती खदारे 9552766420
महा मा फुलेनगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

446 103114150002716 धन ी सहदेव ल ढे 9890315568
काश दुकाना या माग या ग लीत संत 

तुकाराम नगर पपरी संत तुकाराम नगर पपरी

447 103114150001168 िनशांत दादू घोडे 8308759064
१५६/४/ब कॉ नं १४ गणेश नगर बोपखेल 

दापोडी-बोपखेल पपरी

448 103114150001165 सुरज गणेश लोखंडे 9921576856
महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

449 103114150001419 शुभम दपक कोकाटे 8007449230
िनवारा हौ सोसा अ७ ५११ िव ा नगर 

नेह नगर नेह नगर null

450 103114150001534 रितका अंबादास भाट 9923558813
मोिनका से टर िब कामगार नगर पपरी 

नेह नगर पपरी

451 103114150001324
ऋितका सुयकांत 

जावळे
9850792342 िव ल नगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी

452 103114150002279 ितक सुर  कांबळे 8856980529
६६५,पठाण चाळ,फुगेवाडी बस टोप समोर 
मेगा मात समोर फुगेवाडी फुगेवाडी पपरी



453 100714150000909 ित ा दशरथ शदे 7875289635
बी नं १२ या बाजूला िगरजू बाबा मं दर जवळ 

बौ नगर गांधीनगर पपरी

454 103114150001303 साद सुभाष कोळी 9226087440
शे ीचाळ नवी टे को रोड शेख रेशन 

दुकानाजवळ नेह नगर नेह नगर null

455 103114150002125 ि ती शेषराव लहाने 9623319252
२/५/१७४२,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

संत तुकाराम नगर पपरी

456 103114150001321 सोनाली ानोबा शदे 9960322966
भोसरी महा मा फुले नगर भोसरी महा मा 

फुलेनगर पपरी
457 103114150001769 मयुर शंकर दातीर 9881673630 हपक न कॉ पपरी पपरी नेह नगर पपरी

458 103114150001331 सोहम अजय महापुरे 9823779825
राजकमल ४३०/२३०० सोहम 

को.ओप.हौ.सोसा. पपरी संत तुकाराम नगर 
पपरी चचवड

459 100314150001203
शुभम शांतीलाल 

जगधने
9922080403

जयभीम नगर अ ार िवट भ ी जवळ पपरी 
दापोडी-बोपखेल पपरी

460 100314150001199 कौ तुभ रा ल काकडे 9764447697
राज लाझा िशवाजी पाक पपरी नवी सांगवी 

पपरी

461 100314150001146
आकाश िव ल 

हानकोळे
8605245803

लॉट नं.१०२ लि म िनवास जय माला नगर 
ग ली नं.५ जुनी सांगवी सांगवी गावठाण 

पपरी चचवड
462 100314150001187 सुिशल भाकर हगे 9270031464 संजय नगर फुगेवाडी पपरी फुगेवाडी पपरी

463 100314150001687 तेजस आनंद कांबळे 9960104081
मा.फुले नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड

464 100314150001185
ऋिषकेश भीमराव 

अवघडे
8857004797

जयमाला नगर आंबेकर चाळ पपरी सांगवी 
गावठाण पपरी

465 100314150001657 सागर जग ाथ आंभोरे 9623315472
मुळा नगर जुनीसांगवी जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

466 100314150001162 योती सुभाष जाधव 996025883
एल टी रोड नवीन गायकवाड चाळ पपरी 

दापोडी-बोपखेल पपरी

467 100314150001375
शुभांगी ीकांत 

िनकाळजे
9881601627

िस ाथ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

468 100314150001159 हषदा सुभाष जाधव 9960525883
एल टी रोड नवीन गायकवाड चाळ पपरी 

दापोडी-बोपखेल पपरी

469 100314150001198 ेता माधव शेळके 9823944109
संगम नगर ऑईल डेपो जवळ पपरी सांगवी 

गावठाण पपरी

470 100314150001197 द ा दपक साळवी 7058705680
मथुरा अपा शदे नगर लॉट नं ३ सांगवी 

गावठाण पपरी

471 100314150001376
शुभम दलीप 

नाईकनवरे
7350296466

चं भागा नगर डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर चौक 
िवहारा मागे सांगवी गावठाण पपरी चचवड

472 100314150001393
ितक भगवान 

आ हाड
9011044677

मधूबन सोसा. ग ली नं.७ जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी चचवड

473 100314150001324 द ा गौतम मोते 9371472445
५०५ ग ली नं.२ जयमाला नगर जुनी सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी चचवड

474 100314150001245 बु  िवनोद जाधव 8625848425
सोनल अपाट राम नगर पपळे गुरव,नवी 

सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

475 100314150001625 करण सुरेश मोहंदूले 9970040893
एम एम काटे चाळ, म नं १२ रे वे टेशन 

जवळ दापोडी दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

476 100314150001384 अ पता सुभाष बांबोळे 8698125020
सी /० ताराचंद द ोबा ढोरे मा ती 

मं दराजवळ पपरी सांगवी गावठाण पपरी

477 100314150001311 सा ी र व  जाधव 9822666003
मधूबन सोसा. ग ली नं.५ धनलि म अपाट 
लॉट.नं.७ सांगवी गावठाण पपरी चचवड

478 100314150001298 कार िम लद जाधव 9850656943
पी.ड लु.डी.कॉलनी डी./३ .नं.२१ सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी चचवड

479 100314150001277 गौरी सुिनल कांबळे 8007369604
३९३/१ मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

480 103314150008813 मंदार दादा गायकवाड 9890645187
रामनगर बालाजी मं दरा जवळ बोपखेल 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड



481 100314150001102 ेम अिनल गुजर 8180089955
नारायण रा े चाळ एस्,टी.रोड दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

482 100314150001485
करण राजशेखर 

िनकाबे
9822472643

गुलाब नगर वाड .३ दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

483 100314150001444 िन कता सुिनल कांबळे 9637473157
गुलाब नगर रे वे लाईन शेजारी दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

484 100314150001433 अ य दनेश कडलक 9420861833
अ मेघ सोसा. िशतोळे नगर सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

485 100314150001419 सुमेधा सेतू अगे लू 9372469198
sn.6/1 एककाल सोसा. साईबाबा मं दरा जवळ 

सांगवी सांगवी गावठाण पपरी चचवड

486 103314150008815 आ द य हनुमंत ड गरे 9822511587
गु ा बी जवळ रामनगर पपरी दापोडी-

बोपखेल पपरी

487 103314150008814 मनोज हनुमंत ड गरे 982251187
गु ा बी जवळ रामनगर पपरी दापोडी-

बोपखेल पपरी

488 100314150001624 सचेत संतोष रोकडे 9689954660
संगम नगर जुनी सांगवी पपरी सांगवी 

गावठाण पपरी

489 103114150000671
मानसी िव बर 

वाघमारे
9975112714

ा िवकास हौ,सोसा. िव ल नगर पपरी 
नेह नगर पपरी चचवड

490 103314150008878 योती िव णू सरपटे 9372219103
सुमेध बु  िवहारा जवळ गांधी नगर पपरी 

गांधीनगर पपरी चचवड

491 103314150008680 ित ा िवण माने 9763119589
सन.४/२ बालाजी मं दरा जवळ रामनगर 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड
492 103314150008682 णय िवण माने 9763119589 बोपखेल

493 103114150000670
वैभव िव बर 

वाघमारे
9975112714

ा िवकास हौ,सोसा. िव ल नगर पपरी 
नेह नगर पपरी

494 103114150000661
रोिहत लोरसा 

गायकवाड
8421778163

गायकवाड चाळ शांताराम शदे वीट भ ी जवळ 
पपरी नेह नगर पपरी चचवड

495 103114150001669
िवजयकुमार 

नानासाहेब लोखंडे
8605068374

िस एम ऑ फस मेस क  न फ-१२/८ दापोडी 
दापोडी-बोपखेल null

496 103114150000579
उ वला िगमाल 

हरवाळकर
9890026780

midc हनुमान मं दर जवळ भोसरी महा मा 
फुलेनगर पपरी चचवड

497 103114150000580
सिचन िगमाल 

हरवाळकर
9890026780

midc हनुमान मं दर जवळ भोसरी महा मा 
फुलेनगर पपरी चचवड

498 103114150001629 कुणाल चंदकांत कांबळे 9767493835
िस ाथनगर िस ाथनगर दापोडी दापोडी-

बोपखेल null

499 103114150001797 सा ी मंगेश गंगावणे 8421843327
गंगावणे िनवास नेह नगर पपरी नेह नगर 

पपरी

500 103114150001802 सोनाली मोद सानप 9881933676 ११७ एच ए कॉ पपरी पपरी नेह नगर पपरी

501 103114150001646 करण काश सावंत 9890164016
७२०/५१३ गणेश मं दर मागे पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड

502 103114150000650 आकाश अिनल जाधव 9552304639
शंकर गंगा हौ सोसा रो लास कंपनी समोर 

कामगारनगर गांधीनगर null

503 103114150001229 िमहीर धनंजय जाधव 9922502258
कुना  पुरम दापोडी पपरी दापोडी-बोपखेल 

पपरी

504 103114150001500 आ द य यशवंत च हण 9049044641
िव ल नगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी 

चचवड

505 103314150006992
अिभषेक नवनाथ 

कांबळे
9881071443

राम नगर बोपखेल सी,एम,ई दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

506 100314150000707 मोिहनी राजू मोटे 9156820402
बा पू काटे चाळ दापोडी दापोडी दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

507 101514150000950 शुभम भारत जाधव 9657924755
४४३ सेनापती चौक बॉ बे कॉलनी दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

508 101514150001558
उ मला पुंडिलक 

नाग दवे
9923565491

जाधव वाडा ल मी चौक दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी

509 101514150001260 ुती अिवनाश बाबर 8421079604
स.न.५४,ग ली नं.३ िवनायक नगर जुनी 

सांगावी नवी सांगवी पपरी चचवड



510 101514150001253 संकेत रंगनाथ भ डवे 9881997233
f-10/ b-7 साई राज सोसा. िव ा नगर नवी 

सांगवी पपरी चचवड

511 100314150000674
क णा िवकास 

गायकवाड
9881993076

िभकन शेट साठे चाळ ावण व ती दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

512 103314150006767 िवशाल पोपट कांबळे 7798629953
गांधी नगर म ह ा कंपनी जवळ पपरी 

गांधीनगर पपरी चचवड

513 100314150000641 िवनोद पुनाजी वीरनक 7038122438
एस,टी,कॉलनी  नं.६१ जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

514 103314150007331 अ ज य अिनल धो े 9822344190
159/अ उदु शाळे जवळ खराळवाडी 

खराळवाडी पुणे

515 100314150000504 कादंबरी संजय गोरे 7276845153
आनंद नगर व ि◌म ग टँक रोड सांगवी सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी चचवड

516 100314150000560 गौरव उ म धुळम 9922888032
उषा काल हौ.सोसा. साई बाबा मंदीरा जवळ 
जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पपरी चचवड

517 100314150000593 नेहा राजेश चांदने 9881269670
एस.टी.कॉलनी .नं.112 जुनी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी चचवड

518 103314150006878 िशतल शुभाष पौळ 8605149214
खराळवाडी .गांधी नगर पपरी गांधीनगर 

पपरी चचवड

519 103214150008683 ितक िवण माने 9763119589
सन.४/२ बालाजी मं दरा जवळ रामनगर 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

520 103314150007010 रीतु दीलीप सावंत 9764854097
गांधी नगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी 

चचवड

521 103314150007065
िवकास जनाजी 

भागीत
9595026451

सखाराम फुगे चाळ फुगेवाडी फुगेवाडी फुगेवाडी 
पपरी चचवड

522 103314150007066 िवकास वेदु मेमाणे 9923965014
आझाद नगर िशवाजी वाखारे चाळ फुगेवाडी 

फुगेवाडी पपरी चचवड

523 103314150007359
अंजली स यवान 

गायकवाड
9921240230

वाडबा गायकवाड चाळ संजय नगर फुगेवाडी 
फुगेवाडी पपरी चचवड

524 103314150007059 क डीबा गेनु शेळके 9890885619
रामचं  फुगे चाळ महादेव मंदीरा शेजारी 

फुगेवाडी फुगेवाडी पपरी चचवड

525 103314150007030
िवशाल च कांत 

ननवरे
9175472142

राम नगर बोपखेल बोपखेल दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

526 103314150006975
व ि◌टी िभकाराम 

कांबळे
9325093583

गांधी नगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी 
चचवड

527 103314150006978
 ि◌नीकेतन दीलीप 

जाधव
9921166055

हानुमान मंदीरा या पाठीमागे कदम चाळ.गांधी 
नगर खराळवाडी खराळवाडी पपरी चचवड

528 101514150001602 चै ाली ह र ं  इंगळे 9763623483
ि यदशनी नगर शेवट बस टोप िशतोळे नगर 

जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

529 100314150000272 अि नी सोमा भारमल 9822301924
एस टी कॉलनी जुनी सांगावी जुनी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी चचवड

530 103314150000268
कार शिशकांत 

वाठोरे
7875245623 481 शगोटेचाळ 0 दापोडी-बोपखेल पुणे

531 103314150007343 मयूर शैल  सोनवणे 9763620544 496 कार चौक मेगामाटसमोर फुगेवाडी पुणे

532 103214150000982 मृ मई मनोज कुलकण 7720856680
इं थ कॉ अय पा मं दरा जवळ पपरी अशोक 

िथएटर पपरी

533 103314150006577
त वी भै यासाहेब 

िमसळे
9921426373

ससानेचाळ बु  िवहार िव लनगर नेह नगर 
पपरी, पुणे

534 103314150006776 सोनाली अ ण पगारे 9270110735
बाबु हरी गंुजाळ चाळ साईकंुज िब जवळ 

खराळवाडी पपरी, पुणे

535 103314150007360
मानसी स यवान 

गायकवाड
9921240230 वाडबा गायकवाड चाळ संजयनगर फुगेवाडी पुणे

536 102914150000588 सं या गुणाजी प ेकर 9763966822
घर .307 नवजीवन सोसा. नेह नगर 

नेह नगर पपरी, पुणे

537 103114150000595 अ य रमेश च हाण 9822301097
द५७ अ११ साईकृपा सोसा िव लनगर 

नेह नगर null



538 100314150000732 िस ाथ संजय अ हाट 9637129357 null null null null null

539 103114150001163
द ा िलग पा 

बुडगल
9921900973

संत तुकाराम नगर नेह नगर पपरी संत 
तुकाराम नगर पपरी चचवड

540 103114150001171 ि मता दादू घोडे 8308759064
s.n.156/4 कॉ.१४ गणेश नगर दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

541 103114150001427 पंदन दप फुलकर 9881961803
४३०,२३०७ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड

542 100114150001553
सा ी बाळासहेब 

जाधव
9881146034

िब.नं.२०६/१३४४ संत तुकाराम नगर पपरी 
संत तुकाराम नगर पपरी चचवड

543 103114150000775
योती बाबासाहेब 

पगारे
9271442902 िव लनगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी

544 103114150001254
बसवराज राच पा 

िड गीकर
8421837401

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 
महा मा फुलेनगर पपरी

545 103114150000722 सुिमत दपक हेगडे 9960193593
भारतीय जैन संघटना संत तुकाराम नगर 

नेह नगर नेह नगर पपरी चचवड

546 103114150001342 पूजा बंडू गायकवाड 7350406423
महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

547 103114150001341
मोिनका बंडू 
गायकवाड

7350406423
महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

548 103114150001466 नेहा मोहन बनसोडे 8421667015
संतुकाराम नगर िवकास नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी

549 103114150000938 सिचन हनुमंत टाकळे 7775867928 िव ल नगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी

550 103114150000939 अिमत रमेश जानराव 8805353274 नेह नगर िव लनगर पपरी नेह नगर पपरी

551 100314150000220 िनितन संजय थोरात 9271626563
२२५ बाफना िब ड. िव ल मं दरा जवळ 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

552 100314150000316 ु ी संजय पुरी 9890369881
ा िब ड ग वेताळ महाराज सोसा. गणपती 

मं दरा जवळ सांगवी गावठाण पपरी चचवड

553 100314150000307
ि यंका चं कांत 

केदारी
8055596174

यू गुलाब नगर बापु काटे चाळ दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी

554 100314150000253 आशुतोष िजत  जाधव 8421348486
िस ाथ नगर सी.एमं.ई.गेट समोर जाधव चाळ 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

555 100314150000217 रा ल संजय थोरात 9028746877
२२५ भाफना िब िव ल मं दरा जवळ दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी

556 100314150000410 संकेत उ हास काठे 9028445505
सन.१ क िमरा िनवास ढोरे नगर जुनी सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी चचवड

557 100314150000409 वेधा उपाली बाराथे 9822291152
२२५ बाराथे िनवास िशवाजी पुत या जवळ 

दापोडी दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

558 100314150000408
िस ाथ भा कर 

गायकवाड
9922485332

गणपत जाधव चाळ दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

559 100314150000304
अंजली शा राज 

कांबळे
9765076428

बापू काटे चाळ दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

560 100314150000328 शुभम खंडू ढवले 955273596
नारायण रा े मा तर चाळ वॉड नं ३ दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

561 100314150000322 ीकांत कुमार च हाण 9890638002
स न ७२/१ साई अ य लॉट नं ६ जवळ सुमन 

ी केन नवी सांगवी नवी सांगवी पपरी 
चचवड

562 100314150000336
णाली देिवदास 

भालेराव
9763900332

बापू काटे चाळ गुलाब नगर दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

563 100314150000418
वल मोद 

जांभूळकर
9689548269

३४५ एस टी रोड दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

564 100314150000424 मीनल शामराव छ े 8149143920
बासाहेब पवार नगर रामगंगा िनवास जुनी 

सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

565 100314150000430
सोनाली नीलकंठ 

गायकवाड
9822447183

िस.एम गेट समोर िस ाथ नगर दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड



566 100314150000434 अिनता दपक दडगे 8180950729
पा बाई शेटे चाळ नेह  चौक दापोडी दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

567 100314150000436 ाची सितश खरात 9764795859
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी चचवड

568 100314150000246
ऋिषकेश हनुमान 

जायभाय
9623977267

शासक य िनवा थान त बी २/७ िवमा योजना 
ध जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

569 100314150000261 ेता दपक करडे 8308522962
पो ट ऑ फस सांगवी सांगवी नवी सांगवी 

पपरी

570 100314150000271 िनिखल महादेव शगले 9850134867
एस टी कॉलनी जुनी सांगावी जुनी सांगावी नवी 

सांगवी पपरी चचवड

571 100314150000279 उमेश नामदेव कांबळे 8796860163
३७७ महादेव आली कातावर चाळ दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

572 100314150000286 अनुपम िवलास पाटील 9326734794
पाटील संकल् धनु य पाक कृ ण चौक नािव 

सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

573 103114150000962 अनुराग सं दप मोिहते 9326422772
४३१/२३३२ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी

574 100314150000292
सं योत कािशनाथ 

ढोले
9823361608

गाडूले वाडा वैभव िब पपरी दापोडी-बोपखेल 
पपरी

575 103114150000923 अजय दुगा पा देवकर 7385962664
बालाजी हौ सो िव ल नगर नेह नगर 

नेह नगर पपरी

576 103114150000873 ती ा संतोष िगरी 963754430
अ-८७ एच कॉलनी पपरी पपरी खराळवाडी 

पपरी चचवड

577 100314150000520 ाव ती राजेश िचतारे 9527557696
िवजय संपत आ हाट बी मुळानगर जुनी सांगवी 

सांगवी गावठाण पपरी

578 103114150000864
आ द य अंकुश 

खंडागळे
985064668

िव ल नगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी 
चचवड

579 103114150000865 राज वीण वाघमारे 8380980142
िव ल नगर अ णासाहेब टेिडयम िव ल नगर 

नेह नगर पपरी चचवड

580 103114150000994 अिन  केलास शदे 9850287087
एच कॉलनी अ-१२९ पपरी नेह नगर 

नेह नगर पपरी चचवड

581 103114150001366 द ा भारत वाघमारे 8855012218 नेह नगर िव ल नगर पपरी नेह नगर पपरी

582 103114150000881 वि ल कैलास खुडे 9423577923 एच ए कॉ पपरी पपरी नेह नगर पपरी

583 103114150001280 सुयकांत दपक माने 9921827019
महा मा फुलेनगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

584 100614150002891
िशतीजा द ा य 

इंगळे
9890805335

म न३ यश ि हला भारत र  सोसा दे रोड 
दापोडी-बोपखेल null

585 103314150007011 आरती दलीप सावंत 9764854097
गांधीनगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी 

चचवड

586 103114150000767 कोमल िवलास म के 9657904522
ल मी मं दराजवळ राजीव गांधी वसाहत 

नेह नगर नेह नगर पपरी

587 103314150006984
न ता सोमनाथ 

सोनावणे
8855004639

गंगा कॉम खराळवाडी पपरी खराळवाडी 
पपरी चचवड

588 103114150001548
सुि या बालाजी 

गायवाडे
7709323931

वसंत दादा पाटील शाळे या मागे नेह नगर 
पपरी नेह नगर पपरी

589 100314150000470 आरती रामचं  तळेकर 9762106297
१२१ िशतोळे नगर जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी

590 103314150006003 संजोग भू जाधव 8605021987
ा िवकास हौ,सोसा. िव ल नगर पपरी 

नेह नगर पपरी

591 103314150005443 िनक ता अ ण खरात 9867428600
राजीव गांधी नगरम ह  कंपनी खराळवाडी 

पपरी खराळवाडी पपरी चचवड

592 103314150005949 सािहल राज  ढगे 7620558986
खारळ आई उ ान खराळवाडी पपरी 

खराळवाडी पपरी चचवड

593 103314150005976
कार गंगाराम 

च हाण
9371104229

सन.१५८/a/a2/485 सोना िब ड.एफ नं.४०६ 
पपरी खराळवाडी पपरी चचवड

594 103314150006193 सीमा िनवृ ी जाधव 9049387996
गांधीनगर म ह  कंपनी खराळवाडी पपरी 

खराळवाडी पपरी चचवड



595 103314150005951 मयुरी राज  ढगे 7620558986
खारळ आई उ ान खराळवाडी पपरी 

खराळवाडी पपरी चचवड

596 103314150006055
सोनाली अिजनाथ 

ल करे
8983343367

सुदशन गणपती मं दर पपरी खराळवाडी 
खराळवाडी पपरी चचवड

597 103314150005328 मंजुषा देिवदास कांबळे 9890481147
सन.२९/२ काटे व ती कार नगर दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

598 103314150005977 ि या दलीप पवार 7798456031
सुमेध िवहार जवळ गांधी नगर पपरी 

गांधीनगर पपरी

599 103314150006259
तुषार िवजय 
गायकवाड

9527939514 गांधीनगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी

600 103314150005521 रोिहत देिवदास साळवे 9764535681
रमाबाई नगर लक रोड प ा शेड पपरी 

गांधीनगर पपरी

601 103314150005505 ेयस शैले द शदे 9881808161
स रता अपाट समोर शदे िनवास कासारवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड

602 103314150005327 तेजस देिवदास कांबळे 9890481147
२९/२ काटे व ती कार नगर फुगेवाडी 

फुगेवाडी पपरी

603 103314150006165 सोनी राजू अलकुटे 9975544569
पी.जी.चबर गांधी नगर पपरी गांधीनगर 

पपरी चचवड

604 103314150006197
िशवगंगा िनवृ ी 

जाधव
9049387996

म ह ा सो समोर गांधी नगर पपरी गांधीनगर 
पपरी

605 103314150006196 िव ा दगंबर मुने 8390431608 गांधीनगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी

606 103314150006166 कृ णा राजू अ कुटे 9975544569
पी.जी.चबर गांधी नगर पपरी गांधीनगर 

पपरी चचवड

607 103314150006251 िवकास गोरख खळगे 9921182110
सुमेध िवहार जवळ गांधीनगर पपरी गांधीनगर 

पपरी

608 103314150005735 सृ ी उ वल ह रभ 9049348071
१२ बकाव हौ सो खराळवाडी पपरी 

खराळवाडी पपरी

609 103314150006250 सेजल संतोष जाधव 9881267243
शेवंता बाई काटे चाळ सुमेध बौ  िवहार 
शेजारी पपरी दापोडी-बोपखेल पपरी

610 103314150005572 ितक सुधाकर ह के 9657917897
शेवंताबाई काटे चाळ अ र िव भा ी जवळ 

दापोडी दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

611 103314150005734 ितक उ वल ह रभ 9049348071
बकाव हौ सो खराळवाडी पपरी खराळवाडी 

पपरी

612 103314150006195 आि नी दगंबर मुने 8390431608
गांधी नगर गांधी नगर पपरी गांधीनगर पपरी 

चचवड

613 103314150005571
ऋिषकेश िवनोद 

ह के
9657917897

शेवंताबाई काटे चाळ आ ार िव भाती दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

614 103314150006248 ि ती ब सीलाल बहारे 9579884652
आकाश िब मागे बजरंग नगर पपरी 

खराळवाडी पपरी

615 103314150006241 िनिखल िवलास अलोने 9372259208
पाप या चाळ म नं ३ सोना प िब डग 

समोर खराळवाडी खराळवाडी पपरी चचवड

616 103314150005771 योगे र पांडुरंग िभसे 9561838864
अनंत धो े चाळ खराळवाडी पपरी 

खराळवाडी पपरी
617 103314150006203 पृ वीराज राजू म के 9673916233 गांधीनगर पपरी पपरी गांधीनगर पपरी

618 103314150006244 मंगेश रतन इंगवले 9657288050
गु द  नगर पपरी रे वे टेशन पपरी 

खराळवाडी पपरी चचवड

619 103314150006226
स याजीत 

बाळासाहेब यांकुले
8390056385

गांधी नगर दुगा टोअस पपरी गांधीनगर 
पपरी चचवड

620 101514150002260
अि नी आ पा 

भंडारी
8007364735

शा ी नगर कासारवाडी कासारवाडी 
कासारवाडी पपरी चचवड

621 101514150002034 अि नी सु ीव कांबळे 9927055142
िस थ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड

622 101514150001972
आकाश देवराज 

च हाण
9922437743

सुयोग सागर लॉट ९ कवडे नगर नवी सांगवी 
नवी सांगवी पपरी चचवड

623 101514150001806
अ पता बाळासाहेब 

थोरात
9850010692

एम के अपाटमट लॉट नं ७ साई मं दर 
कवदेनगर नवी सांगवी नवी सांगवी पपरी 

चचवड



624 101514150002476 ऋिषकेश संतोष धीवर 9922484918
लॉट नं ३०२ गरजाई चौक कासारवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड

625 101514150002067
योती मि लकाजुन 

आहेर
9822644064

रे वे गेट खाली द  मंदीर जवळ पाटणे चाळ 
कासारवाडी पपरी

626 103314150000573 अं कत काश पवार 9822793968 िवजय बा हौ. सोसायटी नेह नगर पपरी, पुणे

627 101514150001751 सौरभ गजानन परळे 9850848005
लोट नं.८ ी िनवास कॉलनी साई चौक समथ 

नगर सांगवी गावठाण पपरी चचवड

628 101514150001750 अनु ी गजानन पराळे 9850848005
ीिनवास कॉनर साई चौक समथ नगर सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

629 101514150001832 रोिहत संतोष गोडबोले 9689111185
ीसागर चाळ िस रमाई गेट समोर दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

630 101514150001831
सिचन देिवदास 

वाडेकर
9689111185

ीरसागर चाळ सी एम ई गेत समोर दापोडी 
दापोडी-बोपखेल पपरी

631 101514150002056
ि ितजा चं शेखर 

कांबळे
9822385148

१४८ कांबळे चाळ वाड नं ५ दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी

632 100314150000645 ती ा संतोष साळंुके 982257068
िस ाथ नगर दापोडी सी एम ई गेट समोर 

दापोडी-बोपखेल पपरी

633 100314150000751 कार मह  रणखांबे 8698094061 सगम नगर स नं ४/१ पपरी नवी सांगवी पपरी

634 100314150000771
अिव कार िवनायक 

मने
9604871668

सोनुबाई िनवास आबासाहेब पवार नगर पपरी 
सांगवी गावठाण पपरी

635 100314150000789 ि या नेताजी काळे 8796238344
गुलाब नगर वाड नं ३ पपरी दापोडी-बोपखेल 

पपरी

636 100314150000790 ा नेताजी काळे 8796238344
४० गुलाब नगर दापोडी दापोडी दापोडी-

बोपखेल पपरी

637 100314150000747
अं कत जयपाल 

चंडािलया
9881997427

ि यदशनी नगर छावा चौक जुनी सांगवी 
सांगवी गावठाण पपरी

638 100314150000681 सुरज राजेश आ हाट 9552683147
मुळानगर आनंदगृहरचना जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी

639 100314150000711
मृणाली धनराज 

कांबळे
9767552964

यू गुलाबनगर दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी

640 100314150000727 गणेश रोिहदास बु ड 9922515614
अ ण कथावते चाळ दापोडी जय िभम नगर 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

641 100314150000713
सिम ा राजकुमार 

पाटील
8379045354

५००/९ जयमाला नगर सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी

642 100314150000454
अिनकेत महादेव 

कांबळे
9371239922

जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी

643 100314150000742
ित ा पांडुरंग 

वीरकर
9822727549

7/1/48 िहरकणी सोसा. शदे नगर सांगवी 
गावठाण पपरी चचवड

644 100314150000649 रया िजत  रामगडे 9881022161
सुपर होऊस कावेरी आबासाहेब पवार नगर 
जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

645 103114150001352 अं कता दयानंद क त 9921196706
अ ४ ३०२ ा िवकास स  िव लनगर 

नेह नगर नेह नगर null

646 100314150000734
दलीप तुलसीराम 

शदे
9762310279

िस ाथ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

647 100314150000478
समता िस ाम 

गायकवाड
8888419841

गणपत जाधव चाळ सर वती अनाथ आ म 
मागे दापोडी दापोडी-बोपखेल पपरी

648 100314150000463 सपना संजय वाघमारे 8698086554
काळू राम काटे चाळ सर वती अनाथ आ म 

दापोडी दापोडी-बोपखेल पपरी

649 100314150000614 सिम ा सितश कांबळे 8888505708
िस ाथ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड

650 100314150000616
आकां ा धनराज 

कांबळे
9881670569

महा मा फुले नगर दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

651 100314150000764 रोिहत रमेश लोद 830853261
आशाली िनवास सं न १/२/१६ ममता नगर 

जुनी सांगवी सांगवी गावठाण पपरी

652 100314150000577 सा ी उ म धुमाळ 9922888032
उषा काल हौ सो सांगवी पपरी सांगवी 

गावठाण पपरी



653 100314150000768 भावना राजू कांबळे 9860872376
िशतोळे मळा आदश नगर नवी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी

654 100314150000613 ुती द ा ेय मोरे 9860575718
१८६ आनंद नगर जुनी सांगवी सांगवी गावठाण 

पपरी चचवड

655 100314150000659 हेमंत मोद वाघ 9371230502
पवार नगर ग ली नं २ जुनी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी चचवड

656 100314150000663
आ दती सुभाष 

गायकवाड
8956392812

ि यदशनी नगर िवलास कांबळे चाळ जुनी 
सांगवी सांगवी गावठाण पपरी

657 100314150000571 ऋितक गणपत तळपे 9403356912
िशवांजली कॉनर स नं ६ अिभनव नगर पपरी 

सांगवी गावठाण पपरी

658 100314150000665
रोिहत रामचं  

भालेराव
8421914444

ोपदी िनवास जयमालानगर जुनी सांगवी 
सांगवी गावठाण पपरी

659 100314150000549 धन ी िवनोद िशतोळे 9209910089
िशतोळे नगर पाईन रोड पपरी सांगवी 

गावठाण पपरी

660 100314150000603 नेहा सतीश ल ढे 9763225101
गणेश आंगण दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी

661 100314150000495 लिलत देिवदास तावडे 9921971379
ढोरे नगर ग ली नं २ पपरी सांगवी गावठाण 

पपरी

662 100314150000522
करण गु नाथ 

सकपाळ
9767435104

ेम राडा हाइ स िब ड. आनंद नगर जुनी 
सांगवी सांगवी गावठाण पपरी चचवड

663 100314150000541
सोनाली राजेश 

आ हाट
9552683147

मुळा नगर आनंद गृह रचना पपरी सांगवी 
गावठाण पपरी

664 100314150000494 जयेश दलीप रण दवे 9822161563
लॉट नं १२ बुधघोष हौ सोसा एस टी कॉलनी 

जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी चचवड

665 100314150000586
दीप अिनल 
गायकवाड

9372727280
३४७ मुळा नगर पूण सांगवी सांगवी गावठाण 

पपरी चचवड

666 103114150001543
अ ता चं कांत 

िहपरगी
9503577991

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 
महा मा फुलेनगर पपरी

667 103114150001566
लंुिबनी प सेन 

िशरसाठ
9850994254

४४३/२४३९ संत तुकाराम नगर पपरी संत 
तुकाराम नगर पपरी

668 103114150001581 आकाश सुिनल रोकडे 9637546192
३२०/२०१७ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी

669 103114150001827 िमला भरत घोडके 9822597071
महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी 

महा मा फुलेनगर पपरी

670 100314150000798 समृ ी पुिनत कांबळे 9011686422
िस ाथ नगर दापोडी मुंबई पुणे रोड पपरी 

दापोडी-बोपखेल पपरी

671 100314150000816
सुिमत सतीष 

गायकवाड
8551003431

२०६ दापोडी राधा दापोडी दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी

672 100314150001050 ितक संजय पाटणकर 9545279789
िस थ नगर िस एम ई गेटसमोर दापोडी 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

673 100314150000825
द ल दीपकुमार 

पाखरे
9545050158

२८८ वेमाळ महाराज सो आनंद नगर जुनी 
सांगवी सांगवी गावठाण पपरी

674 100314150001035 िव ा र व  मोरे 7350290285
िस थ नगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड

675 100314150000908 फुल कृ णदेव यादव 9960765528
मधुबन सोसा मधुबन अपाट ग ली नं.२ सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड

676 100314150000846
अिभषेक िवजय 

आभाने
9850291415

९८ इं ायणी िशतोळे नगर जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी

677 100314150001017 गौतमी शाम घोडके 9860338107
सी एम ई कॉ मागे नवी सांगवी पपरी नवी 

सांगवी पपरी

678 100314150001033
तेज ी धनराज 

गायकवाड
9371034065

बॉ बे पुना रोड िस ाथ नगर दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

679 100314150000922 ितक सदािशव तळपे 9850397052
व सला िनवास माने चाळ सेनापती चौक 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

680 100314150001025
िस ाथ अर वद 

घोडराव
9527884775

सुये दय आपा िशवाजी पाक पपरी नवी सांगवी 
पपरी

681 100314150000855
क पना म छ  

थोरात
8805357164

ि य दशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी



682 100314150000949 गो वदा मोतीराम ल ढे 9326362143
ि यदशनी नगर ग ली नं.१ ि शरन िमनी 

माकट शेजारी सांगवी गावठाण पपरी चचवड

683 100314150000858 ऋतीक अशोक काची 9028801183
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी

684 100314150001029 रतेश रा ल दातरंगे 9552137747
उ काल सोसा घर न १९/ब साईबाबा मं दर 

जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी

685 100314150000888
इ मानुअल राज  

फासगे
7507683257

ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी

686 100314150001062 निगनी भारत काळे 9552646954 mamata nagr juni sangvi

687 100314150000890 ेहा उ व सुरवसे 9552338715
26 वि त ी.आपा,इं त रोड,साई चौक 

सांगवी

688 100314150000821 शुभम िभमराव िगरी 9011795386
ेमराज िवहार आनंद नगर जुनी सांगवी सांगवी 

गावठाण पपरी

689 100314150001039
सा ी धनराज 

गायकवाड
9371034065

बो य पुना रोड िस थ नगर दापोडी दापोडी-
बोपखेल पपरी चचवड

690 100314150000503 मयूर र व  गोरे 8888061880
आनंद नगर वी मग टंक रोड पपरी सांगवी 

गावठाण पपरी

691 100314150000824 ऋतुजा काश पाटील 9326734792
पाटील संकुल बी कृ णा चौक नवी सांगवी नवी 

सांगवी पपरी

692 100314150000799 ऐ या पुिनत कांबळे 9011686422
िस ाथ नगर दापोडी मुंबई पुणे रोड पपरी 

दापोडी-बोपखेल पपरी

693 100314150001037
न ता िलबराज 

सुयवंशी
9850407572

िस ाथनगर दापोडी दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

694 100314150000954
अिभजीत अिनल 

गायकवाड
8605546145

आनंद नगर ेम राज िवहार शेजारी जुनी 
सांगवी सांगवी गावठाण पपरी चचवड

695 100314150001079 आदेश ह र ंद भोई 8888063071
स नं ९७ बस टोप शेजारी वाल झाडे चाळ 

िशतोळे नगर जुनी सांगवी नवी सांगवी पपरी 
चचवड

696 103314150006958 ममता वसंत शदे 9822417844
साई कंुज बी.नं.सी.११ खराळवाडी खराळवाडी 

पपरी चचवड

697 103314150007236
िवनायक रामदास 

वाजे
8605298572

५६१ सखाराम फुगे वाडा फुगेवाडी पुणे 
फुगेवाडी पपरी चचवड

698 100614150002782 शुभम नारायण दुबल 8055905407
सन.१५६/१ CME कॉलनी नं.१३ गणेश नगर 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

699 103114150001255
गौराबाई राच पा 

िड गीकर
9922748862

महा मा फुले नगर एन आय डी सी भोसारी 
महा मा फुलेनगर पपरी

700 100214150000183 अंजली िवजय दणके 9822781677
नवजीवन हौ.सोसा. िव ल नगर नेह  नगर 

नेह नगर पपरी चचवड

701 100214150000093 थमेश भगवान गोरे 9960877536
जय ी हनुमान हौ सोसा घर नं ७११,बी नं १२ 
िव ल नगर नेह नगर नेह नगर पपरी चचवड

702 103214150000376
अि नी गु नाथ 

िचमणे
9765896263

संजय गांधी नगर पपरी पपरी गांधीनगर 
पपरी

703 100214150000199 अ य अिवनाश पवार 9881958406
संभाजी िनवास सन.१०३ हसोबा मं दरा 

समोर नेह नगर पपरी चचवड

704 103314150007002
नागेश िशवा शग 

ा हणे
9960939376

८/३ रामनगर बौ  िवहारा जवळ बोपखेल 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

705 103114150001274
शुभम कािलदास 

दळवी
9623579354

हनुमान मं दरा या मागे संत तुकाराम नगर 
पपरी संत तुकाराम नगर पपरी

706 101514150002490 भ  उमेश देशमुख 7743823599
गणेशनगर लॉट नं ४, बी -ब दापोडी दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड

707 103114150001205 कार अशोक चौगुले 9623712383
पोलीस च हाण चाळ नेह नगर पपरी 

नेह नगर पपरी

708 103114150000702 िमतेश प ालाल िनळे 9657311658
४६२/२५७८ संत तुकाराम नगर पपरी संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड

709 103114150001237 रोिहत पांडुरंग ढोसर 8805671547 िव ल नगर नेह नगर पपरी नेह नगर पपरी



710 100114150002588 रोहन महादेव ओ हाळ 9604010717
सुमेध बौ  िवहाराजा ल गांधीनगर पपरी 

गांधीनगर पपरी चचवड

711 100414150002983 ई र एकनाथ पांचाळ 9922597660
गोरडे लता कलास,आळंदी रोड डीएड कॉलेज 
जवळ वडमुख वाडी सांगवी गावठाण पपरी 

चचवड

712 103214150000162 वल आनंद यादव 8805864103
संत ाने री कॉ योितबा नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

713 103214150000061
वैभव सुभाष 
गायकवाड

9702163175
५३२/असव न ७७/२/५ब जो तीबा नगर एम 
एम शाळेजवळ काळेवाडी काळेवाडी पपरी 

चचवड

714 103214150000565 ऋितक हनुमंत माने 9326805971
स.न.६६/२अ/२ आ दनाथ कॉलनी रहाटणी 

तापक रनगर- ीनगर पपरी चचवड

715 103214150000589 ितक पेश कांबळे 9922502719
पंचशील िनवास भीमनगर आंबेडकर 

भवनसमोर पपरीगाव पपरीवाघेरे पपरी 
चचवड

716 101514150001274
िनशांत िशवाजी 

कोकणे
9158065926

ी हरी अपाटमट कार कॉलनी पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

717 103214150000588 यु ा पेश कांबळे 9922502719
पंचशील िनवास भीमनगर कांबळे चाळ 
पपरीगाव पपळे िनलख पपरी चचवड

718 103214150001201 रािधका ल  आढारी 9764867285
वाघेरे कॉ व  पूत  बी पपरी पपरीवाघेरे 

पपरी

719 103214150000575 कमलेश बबन सांगळे 9552742575
स  सै अपाटमट िब डग लॉट न ३ 
पपरीगाव पपळेगुरव पपरी चचवड

720 103214150000568 अिमत भारत शेलार 7507191252
िमकनगर बलामाल चाळ पपरीगाव 

पपरीवाघेरे पपरी
721 101614150000523 शुभम िवनोद पवार 9527547805 null null null null null

722 101514150001508 सौरभ सुिनल औताडे 9604604139
८०/१ सुदशन नगर पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी

723 101514150001191
मानसी िबिभषण 

कांबळे
7350123386

भात नगर वैदुव ती पपळे गुरव वैदुव ती 
पपरी

724 103214150001202 करण ल  आढारी 9764867285
वाघेरे कॉ व पूत  बी पपरी पपरीवाघेरे 

पपरी

725 101514150001179 द ा दनकर कांबळे 9561736867
बापुजी मं दरा जवळ िप गुरव वैदुव ती 

वैदुव ती पपरी

726 103214150001354 आिशष सुिनल ितजोरे 9881287972
तपोवन मं दरा जवळ पपरी पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
727 101514150001273 मयूर हनुमंत लोखंडे 9762825682 वैदुव ती िप गुरव िप गुरव वैदुव ती पपरी

728 100114150001527
सुिमत कािशनाथ 

पाखरे
9421687406

डी िब ड ग िम लद नगर पुनर् वसन क प 
अशोक िथएटर पपरी चचवड

729 100314150000712 िविनत राजेश रावळे 9822718729
नेताजी नगर द  मं दर रोड िप गुरव 

पपळेगुरव पपरी

730 103214150001355 शुभदा मधुकर कसबे 9623289366
शा  आर ितजोरे तपोवन मं दरामागे पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी

731 101514150001142 क णा िशवाजी मोरे 9881556328
८४ जवळकर नगर सहगड कॉ िप गुरव 

पपळेगुरव पपरी

732 102414150000036 पूनम रावसाहेब शेजूळ 9922820021
टकले नगर पपळे िनलख पपरी पपळे िनलख 

पपरी

733 103214150001356 सं दप िशवराम मु ड 9049818510
साई ा कॉ राजवाडे नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

734 101514150001152
ऋतुजा चं कांत 

बांबळे
9623794360 ८२/२ सुदशन नगर िप गुरव पपळेगुरव पपरी

735 101514150001254 ाची रमेश महािडक 7350976559
कनारा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी रहाटणी -

 पपळे सौदागर पपरी चचवड

736 101514150001153 अमेय चं कांत बांबले 9623794360
८२/२ सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव 

पपळेगुरव पपरी

737 101514150001340 ल मन हनुमंत लोखंडे 9881531310
वैदू व ती बापूजी बुवा मं दर रोड पपळे गुरव 

वैदुव ती पपरी चचवड

738 102414150000041 रोिहत राजू खचने 7756085943
शांती िनकेतन सो जगताप डेअरी पपरी 

काळेवाडी पपरी



739 100114150005880 ितभा काश सानप 7774061420
साई कॉ रहाटणी पपरी रहाटणी - पपळे 

सौदागर पपरी

740 101514150001111
आ द य राम कसन 

थोरात
9404220703

ल मी नगर गणेश मं दराजवळ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी

741 103214150001384 रोहन ाने र कमते 8805678274
कार कॉलनी नढेनगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड

742 101514150001363 शुभम चंदशेखर बुरसे 9527724784
सव न ६३ सुदशन नगर ग ली न ५ पप[ळे 

गुरव पपळेगुरव null

743 101514150000781 वैभव संतोष शगाडे 9623689978
अनंत नगर पपळे गुरव पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी

744 101514150000797 गणेश िशवाजी शेखरे 9922251375
गणेश कॉ ले स अनंत नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

745 101514150000856 सुरज कसन गभाले 9049715636
सुदशन नगर पपळे गुरव िप गुरव पपळेगुरव 

पपरी

746 101514150000849 ितक नंदु करवे 9922488146
४६/१/२/२ कािशद नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

747 101514150001563 माधुरी राज  िशवडे 9403762671
मु कान रेिस. ीनगर काटे पुरम चौक 

पपळेगुरव पपरी चचवड

748 101514150000848 ि ती नंदु कव 9922488146
४६/१/२/२ कािशद नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

749 103214150002007 सा ी भारत ससाणे 9604421304
स नं १११/३/६ िवजय नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

750 100114150002741 यश ीकांत तीरे कर 9922993519
कृ णा नगर,अंकुश कॉलनी जवळ नाखते व ती 

रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

751 103214150000785
वैभव युवराज 

गायकवाड
9209892256

कापसेचाळ म नं-ए-7 रामनगर रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

752 103214150001548 का तक सदािशव गदे 976336130
मातो ी िनवास साई नाथ पाक कोकणे नगरे 

काळेवाडी काळेवाडी null

753 103214150001688
शुभम आंबादास 

कांबळे
9922889152

कृ णा गाडन िस १२ नाधेनगर काळेवाडी 
काळेवाडी null

754 103214150001655 तुजा संजय जगताप 7841019375
सव न ११५/४/३२/१० ता ुगी कॉलनी 

काळेवाडी काळेवाडी null

755 103214150001659 रोशनी रामदास अिहरे 9657309853 नाधेनगर काळेवाडी काळेवाडी काळेवाडी null

756 100314150000716 तेजि वनी मधुकर मोरे 9730145667
साई राम रेिस. िव ानगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

757 103214150001755
अमरनाथ िहरामण 

दणके
8007731844

लक रोड िगजुबाबा मं दर पपरी पपरीवाघेरे 
null

758 103214150002011 शांत बजरंग शडगे 9049683532
सन लाईट बेकरी वीर हौ रोड तापक र नगर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

759 100314150000717 मानसी मधुकर मोरे 9730145667
साई राज रेिस. िव ानगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

760 103214150002329 ऋतुजा भगवान ढोले 9822897069 पपळे चाळ मोरवाडी पपरी पपरीवाघेरे null

761 103212415000833 ेम जा लदर पाटोळे 8975618209
राजवाडे नगर काळेवाडी काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड

762 103214150001689 ऋिषकेश अ ण लगे 9011291357
गोकुळ िनवास तपोवन रोड पपरी गाव 

पपरीवाघेरे पपरी

763 103214150002332
शंतनू बाबासाहेब 

ि भुवन
9922420770

लॉट न १िस१ नखाते व ती रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर null

764 103214150002333
दयान द मािणक 

साळवे
7040302636

स.न.११४/१ तुलसी िनवास नडेनगर रहाटणी - 
पपळे सौदागर null

765 101514150001320 सुरज सुधाकर मातंग 9921398974
सुदशन नगर पपळे गुरव सांगावी पपळेगुरव 

पपरी चचवड

766 101614150000428 अिमत अिनल समु 9657323483
कृ णा गाडन नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी

767 101614150000419
कृ णकांत बालाजी 

मालू
9763847685

िव शांती कॉ साई बी िप सौदागर रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी



768 101614150000543 चरण सुिनल थोरात 9689447266
घोरपडे िनवास िशलोट चच जवळ जोयतीबा 
नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

769 101614150000457 ितक चं कांत आ टे 9370627732
झी झुड वाडा मुंजोबा चौक पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

770 101614150000549 धीरज वीण सु शे 9623151617
सव नं ३८ गारमाळां कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 

चचवड

771 101614150000384
सौरभ सोमनाथ 

दाखले
9623562014

३०७/२ तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी 
पपरी

772 101614150000268 हषद सुरेश पंचरास 9763278366
दलीप काटे चाळ साठे िब जवळ पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

773 101614150000365 सागर िशवाजी देवकुळे 7768909360
मुंजोबा चौक पपळे सौदागर पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

774 101614150000381 सौरव द ु शदे 9922269460
३८/१/१२ नखाते व ती काळेवाडी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी
775 101614150000461 वैभव ल मन गभाले 9850829380 160 वरा य कॉलनी राम नगर रहाटणी

776 101614150000267 सुबोध र व  कळसकर 8888419698
स ाट नगर पपळे सौदागर पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

777 101614150000325
काजल सुिनल 

सोनावणे
8975868745

गोळे चाळ केशव नगर पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 

चचवड

778 101614150000239 सुषमा शाम कांबळे 9822457925
साई सागर कॉ रहाटणी पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

779 101614150000376 मेघा जयवंत वझोडा 9270726183
दपक डी घरत पवना नगर राहटनी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

780 101614150000327 गणेश सितश ल ढे 7057516019
पो ट औध् कॅ प पपळे सौदागर पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

781 101614150000341 ती ा भागवत माने 9657308192
िसहगड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी रहाटणी -

 पपळे सौदागर पपरी चचवड

782 101614150000238 रोहन दपक वाघमारे 9923321452
स न ५९/२ए भात नगर ीनगर पपरी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

783 101614150000371 िस ीता द ु शदे 8308302639
३८/१/१२ नखाते व ती रामबाग कॉ रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

784 101614150000466 पवन नंदकुमार लोखंडे 9890695598
अ-३ कापसे चाळ िवमल गाडन शेजारी रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

785 101614150000338 वैभव िशवाजी माने 9689852886
योितबा नगर नखाते व ती रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड

786 101614150000234 शुभम शाम कांबळे 9822457925
साई सागर कॉ रहाटणी पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

787 101614150000285 ितक संतोष खरात 9923309101
पंचशील गाडन महा मा फुले चौक पुणे शहर 

ध कॅ प पपळे िनलख पपळे िनलख पपरी 
चचवड

788 101614150000367 समथ काश जाधव 0
पी सौदागर काटे डेअरी फाम समोर रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

789 101614150000337
कार मान सगराव 

पाटील
9860878124

सन.३८/२/१ योितबा कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

790 101614150000487 अि नी शाम कांबळे 9822457925
साई सागर कॉ रहाटणी रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

791 101614150000565 ऋतुजा गणपती घाटने 8308675690
पवनानगर लुणावत हॉि पटल या मागे रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

792 101614150000531 ऋिषकेश हनुमंत माने 9881785912
गणराज कॉ नखाते व ती पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

793 101614150000332 पुजा रमेश चपटे 8975312053
ताई िनवास हनुमान मं दरा जवळ िप सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी



794 101614150000403
ऋिषकेश भगवंत 

सोनकांबळे
9822832514

कार हाउस तलाटी ऑ फस मागे रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

795 100114150005608 मेघा अंकुश ड गरे 9822326576
बौ  नगर रवर रोड पपरी िवजयनगर पपरी 

चचवड

796 101514150001554
वैशाली बाळासाहेब 

उंडे
9860676628

सुदशन नगर ग ली नं १ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

797 103214150001932 दप ललीत आटक 9767847057
तांबोळी िनवास पुरंदर कॉ पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

798 103214150002407 नेहा ल  जाधव 9175345723
वामी िववेकानंद सव न ८३/२+३+४/२ जय 

भवानी चौक काळेवाडी काळेवाडी null

799 103214150002030 जयेश संजय बनसोडे 9158264659
राम पंचवनी चौक रिव मागे पपरी िवजयनगर 

null

800 100314150000814 गौरी मा ती भंडारे 9922082897
गजानन नगर स न ५४/१/२ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

801 103214150002048 सौरभ शिशकांत डफळ 9604733579
कापसे आली कार कॉलनी पपरीगाव 

पपरीवाघेरे null

802 103214150001581 शुभम संजय पवार 8380918562
आदश नगर काळेवाडी काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी

803 103214150002004 कोमल अिनल खंडारे 9011659195
जोयतीबा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर null

804 103214150001566 आिशष शाम उनवणे 8482828400 काळेवाडी नढे नगर एकता कॉ काळेवाडी पपरी

805 103214150002005 क याणी अिनल खंदारे 9011659195
जोयतीबा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर null
806 101614150000237 ऐ या संजय कांवळे 9822457925 null null null null null

807 103114150001098
अिनकेत सुरेश 

वाघमारे
9970514226 वाघेरे चाळ पपरी पपरी पपरीवाघेरे null

808 101614150000132
िश पा बालाजी 

मढापुरे
9850936361 िनसग कॉ शा ी नगर पपरी काळेवाडी पपरी

809 100314150001031 सुशील अशोक पवार 9096284622
बी २२ सुवण पाक पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी

810 101514150000868 का तक िजत  मोहरे 8275143666
सन.८०/१/११ सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

811 103314150008623 िवशाल शाम कसबे 9623168915
स नं ११६/अ /१ वयश कॉ पपरी काळेवाडी 

पपरी

812 101514150000872 गौरी नामदेव साबळे 8237319035
ी.हाईटस् कॉम. सन.८६/१ जवलकर नगर 

पपळेगुरव पपरी चचवड

813 103314150008744
ितक अनुराधा 

भागवत
9096659148

वंृदावन कॉलनी रहाटणी रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी चचवड

814 100314150001750 गती महादेव नेटके 9767309105
कवाडे नगर बोरा हॉि पटल पपरी पपळेगुरव 

पपरी

815 100314150001787 संकेत िशवाजी कांबळे 9970366509
स नं ७३/६/१, लॉट नं २१ गुलमोहर 

कॉलनी,िप.िस.एम.िस.,गाडन मागे पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

816 101514150000867 ेहा उ म भोसले 9623138390
सहकार नगर,कदम चाळ पूजा हॉि पटल समोर 

पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

817 101514150002736
संजना सुभाष 

गायकवाड
8007020900

स नं १८/२ देवकर पाक पपरी पपळेगुरव 
पपरी

818 101514150002730 यश राजू पोळ 9921351227
सव नं ४६/२/३,बी ५४ कािशद माग,कािशद 

नगर पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी

819 101514150002711 नं दनी संजय पोळ 8484929808
सव नं ४६/२/३,बी ५४ कािशद माग,कािशद 

नगर पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी

820 101514150000870 वषा गेनू गवारी 9011902325
ाम शाळे शाळे मागे वैदू व ती पपळे गुरव 

वैदुव ती पपरी चचवड

821 101514150002734
िनलेश बाळिशराम 

बोकड
9923951616

जवळकर नगर पा रजात कॉलनी पपरी गुरव 
पपळेगुरव पपरी

822 103114150002671 ऋिषकेश िवलास खुडे 9922430483 आय ४४ एच ए कॉ पपरी काळेवाडी पपरी



823 103114150002122 मंथन िवजयकुमार थेटे 8237813757
सुखवानी का पस व लभ नगर पपरी अशोक 

िथएटर पपरी

824 103214150001103
कांचन सुभाष 

गायकवाड
9702163175

५३२/अ सव नं ७/२/५/ ५ब जोयतीबा नगर एम 
एम शाळेजवळ काळेवाडी काळेवाडी पपरी 

चचवड

825 103214150000989 िनिखल दलीप पवार 9689923607
ल मी दीप अपाटमट ब/२ स नं ७३/२० 
तपक रनगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी 

चचवड

826 103214150000993
आरती मधुकर 

सोनावणे
7350919205

सव नं १२० राजवाडे कॉलनी राजवाडे नगर स 
न १२ काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

827 103214150001222
िवराज िवलास 

िशरवडकर
9767239887

आझाद कॉ योतीबा नगर पपरी काळेवाडी 
पपरी

828 103214150001011 शंकर िव ल राउत 9823409013
संजय गांधी नगर आकश गंगा सोसा समोर 

पपरी काळेवाडी पपरी चचवड

829 103214150001010 कार िव ल राऊत 9823409013
संजयनगर आकाश गंगा सोसा समोर पपरी 

काळेवाडी पपरी चचवड

830 103214150001461 अजय द ा य कांबळे 7720856680
नाधेनगर इं थ कॉलनी अय पा मं दर 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

831 103214150001464 तेजस बाळू साळवे 7058156948
आदशनगर िब िब डग म न १८ पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी

832 103214150001491 ेमकुमार देव  कांबळे 9657044362
सहकार कॉ योितबा नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

833 103214150001223 रिव महे  तंतरपाळे 9226350572
स न ७७/२/अ१/१ आझाद कॉ पपरी काळेवाडी 

पपरी

834 100114150003796 थमेश गौतम जावळे 9850872665
बी.नं.१७/१३ बौ  नगर पपरी अशोक िथएटर 

पपरी चचवड

835 100114150003802 िनलेश बाळू तु कमारे 9822343110
बौ  नगर ा.शाळे मागे पपरी अशोक िथएटर 

पपरी चचवड

836 100114150003862
आरती बाबासाहेब 

जाधव
9923564936

ानदीप कॉलनी ीनगर काळेवाडी 
तापक रनगर- ीनगर पपरी चचवड

837 103214150000846 गणेश चं कांत थोरात 9970663155
साईबाबा मं दरासमोर तापक र नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

838 103214150000808 भारती संजय पाखरे 9923343416
कृ ण गाडन लॉट नं १९ नढेनगर पपरी 

काळेवाडी पपरी

839 101614150000433 करीना राम सुयवंशी 9822476399
नथुसोपान गोसावी मंजोबामंदीर शेजारी पपळे 

िनलख पपळे सौदागर, पुणे

840 101451415001633
अं कत समाधान 

लोखंडे
9850946683

रामनगर कोकणे चाळ िवमल गाडन रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

841 103214150000845
मोिनका नागनाथ 

हटकर
9922565781

कृ णाई कॉलनी िवमल गाडन शेजारी रामनगर 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 

चचवड

842 103214150000826 कोलम संतोष पाचारे 9890104452
िम लद नगर वाि मक आ म समोर पपरी 

अशोक िथएटर पपरी चचवड

843 103214150000830
ि यांका शिशकांत 

िशवशरण
9552924652

आ णाभाऊ हौ सो िम लद नगर पपरी अशोक 
िथएटर पपरी

844 103214150000840
वैभव युवराज 

गायकवाड
9922686322

सहकार कॉलनी ए लीने जो तीबा नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

845 103214150000977 िववेक चं कांत दांगट 9422080383
सोम ार कॉ िवमल गाडन समोर पपरी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

846 103214150000956
अ य कंुडिलक 

सूयवंशी
9822782308

सहकार कॉ नं २ योितबा नगर पपरी 
काळेवाडी पपरी

847 103214150000954 ुितका बाबा ढोणे 9822963592
स नं ७७/२ मि जद रोड पपरी काळेवाडी 

पपरी

848 103214150000948
सोमनाथ बाबूराव 

भोईटे
8180073802

योितबा नगर ाने र मंगल कायालय पपरी 
काळेवाडी पपरी

849 103314150006496 रोिहत संजय डोखे 9822009762
ांतीवीर कालनी नढेनगर काळेवाडी 

पपरीवाघेरे पुणे



850 103214150001303 पूजा अशोक आडागळे 9657225175
स नं ३२ शा ी नगर नखाते व ती अशोक 

िथएटर पपरी

851 103214150001297 शुभम नारायण सरवदे 7350297435 स नं ६९ तपक र नगर पपरी काळेवाडी पपरी

852 103214150000931 छाया दप शदे 9545867058
बबन वाघेरे चाळ पपळे रोड पपरी अशोक 

िथएटर पपरी

853 103214150000913 िशतल सुभाष ब लाळे 9673479531
योितबा नगर ीराम कॉ पपरी काळेवाडी 

पपरी

854 103214150000911
िवशाल आ णा 

सोनवणे
9763426697

तुळजाभवानी कॉ काळेवाडी पपरी काळेवाडी 
पपरी

855 103214150000887
िशवाजी िवलास 

खरात
9175784223

अमरदीप कॉ गराडे िब डग मागे पपरी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

856 103214150000875 तुषार काश वेरात 9767162958
आदश नागर अमान इले ोिनक शेजारी 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

857 103214150000882 ितक अंकुश जगताप 8237722671
कोकणे नगर ी कृ ण कॉलनी पपरी काळेवाडी 

पपरी

858 103214150000878 अनोमा दपक जगताप 9767502092
साई वै णवी पाक तापक र नगर पपरी 

काळेवाडी पपरी

859 103214150001294 दशना गेनबा संकपाळ 9822996066
बालामन चाळ महा मा फुले कॉलेज मागे पपरी 

अशोक िथएटर पपरी

860 103314150006699 सुि या भगवान गुजले 9689922947
स.न.-49 स नगड कालनी यशवंतनगर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

861 103214150000864 प लवी भगवान धुतडे 9623577482
सािहल िनवास नंद दीप कॉलनी न ४ काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

862 103214150001280 रिव रानबा कुकर 9881777434
गणराज कॉ आदश नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

863 103214150001279 अजय िवलास मोठेराव 9767161206
िवजय नगर योितबा मं दर जवळ पपरी 

काळेवाडी पपरी

864 103214150001130 संजीवनी संजय थोरात 9850795771
माने शाळेसमोर नंद नगर ितरंगा हौ सोसा 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

865 103214150001305
ा मुरलीधर 

गायकवाड
9822741517

एम आय डी पा या या टाक  मागे बौ नगर 
पपरी अशोक िथएटर पपरी

866 103214150001316 योगेश संभाजी कांबळे 9922983910
एम आय डी पा या या टाक  मागे बौ नगर 

पपरी पपरीवाघेरे पपरी

867 103214150001120 शुभांगी िवलास धावारे 9763632348
नाधेनगर इं थ कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड

868 103214150001320
सायली शामकुमार 

कांबळे
950394663

तपोवन रोड कुदळे चाळ डॉ िनकम जवळ 
अशोक िथएटर पपरी

869 103214150000756 ेहल अशोक मुंढे 9503403664
रामबाग कॉलनी नखाते व ती रहाटणी रहाटणी 

- पपळे सौदागर पपरी चचवड

870 101614150000578 कुणाल नामदेव कांबळे 9689758370
वामी समथ कॉ ीनगर रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

871 103214150003290 सागर बबन ध गडे 9922519171
गीता िनवास या मागे वाघेरे चाळ पपरी 

गावठाण पपरीवाघेरे पपरी

872 103214150001151 अिभषेक भारत खरात 9822609494
जोयीतबा नगर अि नी कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

873 103214150003056
वि ल एकनाथ 

येचेवाड
8605863575

ांतीवीर कॉ नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी 
पपरी

874 103214150003055 संदेश गौतम रणिभसे 8983339094
कृ णा रेिसडे सी योितबा नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

875 103214150003533 वैभव बळीराम हाके 8290621581
साईनाथ कॉ नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी

876 103214150004400
शुभांगी बाबुराव 

बनसोडे
9890365620

बौ  नगर िगरजू बाबा मं दर पाठी मागे पपरी 
िजजामाता हॉि पटल पपरी चचवड

877 101514150000878 दुगा अंकुश पारधी 8888679573
सन.८६१ जवळकर नगर ी हाईटस् 

पपळेगुरव पपरी चचवड

878 101514150001189
िवप यता सुमंगल 

सरोदे
838941648

२९/२ िभमाशंकर कॉ पपळे गुरव पपळेगुरव 
पपरी



879 103214150000749
अ दा द ा ेय 

वाघमारे
9764800567

राजवाडे नगर कॉलनी  ३ काळेवाडी 
काळेवाडी पपरी चचवड

880 101614150000737 न ता ाने र ल ढे 9762154924
काटे नगर िप सौदागर िव ल मृती बी रहाटणी 

- पपळे सौदागर पपरी

881 101614150000704
हषवधन महादेव 

च हाण
9822747338

गजानन नगर पंचवटी कॉ रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी

882 103214150001323
सौरभ शामकुमार 

कांबळे
9503946163

तपोवन रोड कुदळे चाळ डॉ िनकम जवळ 
अशोक िथएटर पपरी

883 103214150004407 मिनषा बाळू साळवे 7058156948
आदश नगर बी.िब ड. .न.१८ िडल स चौक 

अशोक िथएटर पपरी चचवड

884 103214150000733 मयूर रावसाहेब माने 9764388953
िवजयनगर साई कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड

885 103214150003454 मौय िम लद ड गरे 8422017413
रामदास मोरे ८/० ी हॉि पटल समोर पपरी 

काळेवाडी पपरी

886 103314150008193
अ पतकुमार भाऊराव 

नाइक
9860698221

नाढेनगर ांतीिवर कॉलनी काळेवाडी 
काळेवाडी पपरी चचवड

887 101614150000615
िशवराज गजानन 

रेव कर
9922490916

िनवृ ी नढे िनवास तलाठी ऑ फस जवळ 
पपरी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

888 101614150000616
ऋिषकेश गजानन 

रेव कर
9922490916

िनवृ ी नढे िनवास तलाठी ऑ फस जवळ 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

889 103214150000732 गणेश रावसाहेब माने 8800451578
िवजयनगर समथ कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड

890 103114150003526 सौरभ काश सहारे 9763114862
पा रजात कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

891 103214150000375 आ द य आनंदा सावंत 9764547510
४४२१ ७३/१ फनोले स कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी

892 103214150001346
सोनाली िशवाजी 

वाघमारे
9096064450

सोपान बानेकर चाळ जवळ कुदळे चाळ पपरी 
अशोक िथएटर पपरी

893 101514150001215 रोहन अ ण झांजरे 9378342415
अनंत नगर शहीद भगत सग चौक पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

894 101514150000877
मानसी अिनल 

भालेराव
7387641626

महारा  कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

895 103214150000382 शुभम िहरालाल पवार 9029535307
जाचक चाळ कापसे आळी पपरी गाव 

पपरीवाघेरे पपरी

896 100214150000222 करण मधुकर वाघमारे 9130244562
लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी काळेवाडी 

पपरी चचवड

897 103214150000612 आकाश संजय ओतारी 9921336674
४७३/२ योितबा नगर कालेवाडी काळेवाडी 

पपरी

898 101614150000583
िनिखल बालाजी 

सरवडे
9689855726

अमर दीप कॉलनी ीनगर रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी चचवड

899 101614150000604 सोहन सुिनल ओ हाळ 988197071
स नं ३८/२/१ योतीबा कॉ पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

900 101614150000742
आकां ा अगंद 

वाघमारे
9763170489

राजीव गांधी नगर िप गुरव सांगवी पपळेगुरव 
पपरी

901 101614150000600 माधुरी द ा िगरी 8975312115
रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

902 103214150000731 िगरीश िव णू बोबडे 9921471612
िब ६ साई िशव पाक जुना काटे पपळे रोड 

पपरीगाव पपरीवाघेरे पपरी चचवड

903 103214150000709 रोहन यल पा माने 9637543356
पांडुरंग नाढे चाळ जोयतीबा नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

904 101514150001206
ऋिषकेश संपत 

सातकर
9921283023

नवले चाळ खंडोबा मं दरा जवळ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी

905 103214150000646 ि ती दयानंद कांबळे 8805008056
स नं ५९/१ब /१ सुयोग कॉ पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

906 103214150001121 हषदा नंदा ल ढे 9763748088
सोमकर िब डग शेजारी भीमनगर पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी

907 100214150000019 िवजया रमण इंदवे 9823760495
ब/४ ३/१०१ अजमेर कॉलनी पपरी काळेवाडी 

पपरी चचवड



908 103214150000672 रोहन कृ णात सनगर 9763201442
स नं ६१/४/१ आझाद कॉ पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

909 103214150000708 रोिहत यल पा माने 9637543356
पांडुरंग चाळ जोयतीबा नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी चचवड

910 100214150000036 आ ेष बालाजी गाडे 9960320598
लॉट नं ६५ गायकवाड व ती,यशवंत नगर 

पपरी काळेवाडी पपरी चचवड

911 100114150003915
िनशा नामदेव 

िनकाळजे
9049678472

रमाबाई नगर लक रोड पपरी काळेवाडी 
पपरी

912 103214150000343
थमेश िवलास 

रसाळे
9767091686

नाणेकर चाळ िप डी डी डी बँके जवळ पपरी 
वाघेरे पपरीवाघेरे पपरी

913 100114150003923
ेहा पंिडत 

सोनकांबळे
9011193455

रमाबाई नगर लक रोड पपरी काळेवाडी 
पपरी

914 103214150000348
ा गौतम 

संदानिशव
9960368717

७५/३/२/१ शंभूराज कॉ योितबा नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी

915 101614150000103 संजीत भारत काबला 8805960424
िशवराज नगर रहाटणी पपरी रहाटणी - पपळे 

सौदागर पपरी

916 103214150000370 पुजा गोरीबा सोनवणे 9850058160
योितबा नगर तुकाराम नढे चाळ काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

917 100114150003924 िनतीन सायस च े 8888869785
म नं ५४ िब नं ३ लक रोड पपरी काळेवाडी 

पपरी

918 103214150000374 आकाश चं कांत डांबरे 9762569706
भैरवनाथ चौक संतोष कराणा टोअस या 

बाजूला पपरी गाव पपरीवाघेरे पपरी

919 103214150000789 सुरज अिनल वानखडे 8007251475 ेम लोक कॉ नढे नगर पपरी काळेवाडी पपरी

920 101614150000152
कार भानुदास 

मोिहते
8796105526

रामनगर मधू सुदन कॉ पपरी रहाटणी - पपळे 
सौदागर पपरी

921 101514150000760 रामानंद राजु नलावडे 8308115827
अनंत नगर साई मं दराजवळ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

922 103214150000629
ि ती बालाजी 

गायकवाड
9423247936

िनखील िमनी माकट समोर योितबा नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी

923 103214150000852 कार नवनाथ साबळे 9673762150
साईराज कॉलनी तापक र नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

924 103214150000625
प लवी हनुमंत 

गायकवाड
9011163877

फनोले स कॉ रामदास नढे कॉ योितबा नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी

925 103214150000635 पुजा माधव मडके 9850576039
िवज िवतरण कंपनी वसाहत पॉवर हाउस चौक 

पपरी पपरीवाघेरे पपरी
926 103214150002476 सुिमत दलीप पवार 9850165734 null null null null null

927 103214150000637 अिनकेत अजय थोरात 98224023
राजवाडे नगर काळेवाडी पपरी काळेवाडी 

पपरी
928 101514150002585 दी ी संजय बु ड 8378999078 null null null null null

929 100114150003312 णीता अिनल भंडारे 9011215092
िभमनगर पपरी कॅ प भाजी मंडई जवळ 

अशोक िथएटर पपरी चचवड

930 101514150002547
ा बालाजी 

गायकवाड
8605640748

गजानननगर ग ली .1 खंडागळेचाळ 
पपळेगुरव पुणे

931 100114150003310 ेता राजेश भंडारे 9921181923
िभमनगर पपरी कॅ प भाजी मंडई जवळ 

अशोक िथएटर पपरी चचवड

932 103314150006972 व ील सतीश रण दवे 9850112693
१/२५ अशोक नगर पपरी अशोक िथएटर 

पपरी चचवड

933 103214150000622
दपराज राधेलाल 

माहोर
9552924372

बलमाल चाळ नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरीवाघेरे पपरी चचवड

934 103214150000665
गौरव राज  
गायकवाड

9545867090
२०३ सुदशन चौक पपरी गाव पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी

935 100114150001962 पायल िवजय सुयवंशी 9970288911
सव न ५९ वृदावन शाळे या मागे रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

936 100114150001908
अिभजीत क डीबा 

सरपाते
9922049116

के जके सरपाते घर न ५११/१/२ जोयतीबा 
कॉलनीनगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी 

चचवड

937 103214150000644 मोद दयानंद कांबळे 8805008056
सन.५९/१िब/१ सुयोग कॉ रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड



938 103314150006945 योगेश बाळू गायकवाड 7040321782
बो  नगर पपरी पपरी अशोक िथएटर पपरी 

चचवड

939 100114150002635 शुभम अर वद वाटमारे 9881038286
साई ीतम नगरी हौ सोसा ीनगर ,रहाटणी 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

940 103214150000673 शुभम ीकांत सनगर 9766395764
६१/४/१ आझाद कॉ जय भवानी चौक रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

941 103214150000674 रोहन रमेश झडे 9822280204
आ दनाथ कॉ ीनगर रहाटणी रहाटणी - पपळे 

सौदागर पपरी

942 102414150000016
केदारनाथ तारेकरवर 

चौगुले
9922216852

पपळे िनलख वाक व ती टकले चाळ पपळे 
िनलख पपरी

943 103314150005984 तीक संतलाल यादव 9850029804
सहकार कॉ नं १ स नं ७७/१/१ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी

944 101514150001307
द ा प ाकर 

खो ागडे
8421832014

सुवण पाक आ/१८ िप लेगुराव पपळेगुरव 
पपरी चचवड

945 101514150001539 सुषमा संतोष लोखंडे 9158723882
बापूजी बुवा मं दरा माठीमागे वैदू व ती पपळे 

गुरव वैदुव ती पपरी चचवड

946 103314150005539 तेजस अशोक ल करे 9922218249
अ पा वामी मं दराशेजारी नढे नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

947 101514150002342 काजल कैलास करवे 9527399161
सव नं २९/४ िभमा शंकर कॉलनी पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

948 103314150005538 तृ ी अशोक ल करे 9922218249
अ पा वामी मं दरा शेजारी नढे नगर 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी

949 100114150003598 ा अशोक ओरसमल 9271079274 एम एम शाळेसमोर जो तीबानगर

950 103314150005437 मंदार दादाराम खोडके 9850031562
कृ णा गाडन ए वग लॉट.-५ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

951 101514150000750
शुभम देिवदास 

मानकर
9270735027

जय भवानी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी

952 101514150002364
आशुतोष गोपाळ 

जाधव
9822461771

६३/३/१ मयुरीनागरी फेज २ लॉट नं कु ००१ 
पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

953 101414150001112
आरती राम कसन 

थोरात
9404227303

ल मी नगर गणेश मं दर जवळ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

954 100114150001758 कोमल गुलाब रोकडे 8482813806
नावमहारा  क या िवधायलाय पपरीगाव 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड

955 103214150001521 प लवी संजय सातपुते 9822095715
स नं ६१ िस ी िवनायक कॉ पपरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी

956 103314150005577 ऋि वक शंकर सपाते 9921334614
सव नं १११/८९ ीकृ ण कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

957 101514150002501 ुितक कुणाल जाधव 9503802032
५३ रामनगर कोकालते हॉि पटल जवळ पपळे 

गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

958 102414150000020 काजल खंडू माने 9764387891
िवनायक नगर पपळे िनलख ध कॅ प पपळे 

िनलख पपरी

959 101514150002523 िन कता शंकर पुरी 9623892614
शुभाष जगताप चाळ गुलमोहर कॉलनी पपळे 

गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

960 100114150001748 ि ती रमेश िगमारकर 9371209682
अ ६ म न १०३ ीनाथ हौ स  तप करनगर 

तापक रनगर- ीनगर पपरी चचवड

961 103214150006926
नारायण पंढरीनाथ 

तळपे
9975609569

सी/17 हाफक न कालनी पपरीवाघेरे पपरी, 
पुणे

962 101614150000389
आदेश सुिनल 
सोनकांबळे

9657022621
ओमकार िब डग ऑ फस मागे रहाटणी 

रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

963 100114150004378
दपक ह रदास 

गायकवाड
8390785208

िवजयनगर ए ो कंपनी समोर चचवडगाव 
िवजयनगर पपरी चचवड

964 103214150004307 रकू राजमल सा क 9975305212
मथुरा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड

965 101514150001687
अं कता समाधान 

लोखंडे
9850946683

रामनगर कोकणे चाळ िवमल गाडन शेजारी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड



966 103214150004208
िवनोद ल मण 

गायकवाड
9763630711

गणेश नगर पॉवर हाउस जवळ पपरी 
पपरीवाघेरे पपरी

967 101514150001739 वैशाली र व  शदे 8796667086
पवना नगर पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पपरी 

चचवड

968 101614150000123 तुषार पोपट भालेराव 9822224758
स नं ७७/२/३ योितबा नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

969 105114150001740 गौरव र व  शदे 8796667086
स.न 27/5 पवनानगर पपळेगुरव पपळेगुरव 

पुणे

970 100114150003157 रचना पराग मुंढे 9552588325
२८९/५ मोरया कॉलनी तापक र नगर 

काळेवाडी तापक रनगर- ीनगर पपरी चचवड

971 101514150000829 संकेत हनुमंत धडवाड 9921270316
काश राम लोखंडे बी वैद् व ती पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

972 100114150001964 थमेश ीकृ ण शदे 9922448958
बी.िव ग लोट न, १ भ  लािसक तपक र 

नगर काळेवाडी पपरी

973 103314150006769
संतोष रघुनाथ 

सोनवणे
9850357592 नढे नगर पपरी काळेवाडी काळेवाडी पुणे

974 101514150002216
िशवशंकर शहादेव 

जाधव
9623601799

ीनगर आ दनाथ कॉलनी रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी चचवड

975 101514150002193 आरती बंडू माने 9527706796
स दय कॉलनी नाखते व ती रहाटणी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड

976 103314150006768
शिशकांत दादाराव 

बनसोडे
9604871936

रामनगर रहाटणी काळेवाडी काळेवाडी पपरी 
चचवड

977 103214150000525
सुि मता िशवशरण 

गोकुले
9921122870

बलामाल चाळ िमक नगर नव महारा  शाळे 
मागे पपरीवाघेरे पपरी

978 103214150001488
अि नी स या पा 

बजं ी
9604938584

साई ा कॉ राजवाडे नगर पपरी काळेवाडी 
पपरी

979 103114150001407 चा राज  बाबर 9623918758
A-102 हदु तान एटी पपरी पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड

980 101514150002228 ि यंका अ ण माने 8805635268
तुळजाभवानी मं दराजवळ बालाजी पाक 

तापक र नगर तापक रनगर- ीनगर पपरी

981 101514150001414 बु ि या वीण शदे 8888196897
सव न ३१/३/२ वराज गदन पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

982 101514150002140
समी ा िवजय 

भालेराव
8007668668

िसहगड कॉलनी सुदशन नगर पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

983 101514150002244
वि ल अंबादास 

उदार
9138416042

नखाते व ती गणेश कॉ रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी

984 101514150002273 िवशाल कृ णा कगले 7057993934
जय ी राम िनवास कवडे चाळ आदश नगर 

पपळेगुरव पपरी चचवड

985 101514150002161
ि यंका अशोक 

सोनट े
9767601809

चंदरंग कॉम लॉट नं २ रामनगर कोकाटे 
हॉि पटल शेजारी पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी चचवड

986 101514150002032
नागराज म ल पा 

िचगनुर
9158859134

राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव पपळेगुरव 
पपरी

987 101514150001702 ेता द ा ेय केदार 9881117003
रामजी आंबेडकर सोसा. मा जीत जवळ िम लद 

नगर अशोक िथएटर पपरी चचवड

988 101514150002587 करण िचमा मुठे 9975938545
भैरवनाथ नगर वै  व ती पपरी वैदुव ती 

पपरी

989 101514150001416 िवपुल दीप शदे 7350059779
३१/३/२/८ वराज गाडन समोर पपळे 

सौदागर पपळेगुरव पपरी चचवड

990 101514150002188 काजल संजय देवरे 9764439503
ीनगर जय हद कॉलनी रहाटणी फाटा रहाटणी 

- पपळे सौदागर पपरी चचवड

991 103214150004302
िगतांजली िवजय 

रणझंुजारे
9822355782

६७/२ नीतीन िनवास पंचशील नगर िप िनलख 
पपळे िनलख पपरी

992 101514150002258
अिवनाश मची  

लोखंडे
8380084311

वैदू व ती पपळे गुरव पपळे गुरव पपळेगुरव 
पपरी चचवड

993 101514150001086 थमेश अंकुश स मदर 9822833170
ी ीकृ ण कॉलनी रघुनंदन या मागे 

काळेवाडी काळेवाडी पपरी



994 101514150001928 हषदा नामदेव तळपे 9822444317
व  पाक पपळे गुरव पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी चचवड

995 101514150002282 शुभम केशव कांबळे 9657926619
यु.लि म नगर ग ली नं.८ साठ फुटी रोड 

पपळेगुरव पपरी चचवड

996 101514150002586
ि यंका सुिनल 

गायकवाड
9922893308 null null null null null

997 101514150002581 रा ल कृ णा कगले 9623762332
जय ी राम िनवास कवडे चाळ आदश नगर 

पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

998 101514150002580 योगेश रमेश जाधव 7350889172
कािशद व ती भा सग चौक पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी

999 101514150002478 अशोक िसकंदर थोरात 8551823289
अनंत नगर साई मं दराजवळ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

1000 101514150002574 वृषाली संजय सुळे 9922962741
स नगड कॉलनी सन.४/५/४९ रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1001 101514150001061
आ पाली मची  

गाडेकर
9881110117

आ-५३ पु याइ सुवण पाक पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1002 101514150002233 पाली काश सानप 7774061420
साई कॉलनी रहाटणी रहाटणी रहाटणी - पपळे 

सौदागर पपरी चचवड

1003 101514150002474 महेश सुदाम सुपे 8805220984
अनंत नगर वै  व ती पपळे गुरव पपळेगुरव 

पपरी चचवड

1004 101514150001688
योिगता अशोक 

पांचाळ
9011977245

नखाते व ती िसतारा गाडन समोर रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1005 101514150001678 ा सूयकांत मुंडिलक 9822294696
भ  लािसक तपक र नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

1006 101514150001742 वै णवी गजानन खच 8975312466
पराते जनन पलेस सव नं ८/१२ ग ली नं ३ 
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी 

चचवड

1007 103214150001389 ि यांका संतोष परसे 9049818805
३३ महारा  नगरी शा ी नगर रहाटणी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

1008 101514150001625 वै णवी हेमंत पाडुळे 9552131474
स नं ५० गांगाड नगर सुदशन हॉि पटल जवळ 

पपरी पपळेगुरव पपरी

1009 103114150000919
ुितका शिशकांत 

गायकवाड
9763582793

िशरसार िनवास काशीद कॉलनी पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1010 101514150002065
वै णवी बालाजी 

पुजारी
8600518085

महारा  कॉ गंगाड नगर िप गुरव पपळेगुरव 
पपरी

1011 103214150000074 ती ा काश तेलगडे 9850562986
जो तीबानगर फ़नोले  कॉलनी काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड

1012 100314150000247 ेया दगंबर कोपनर 9960650514
ारा ी ा  भानुदास पनगर २७० गणेश 
नगर पपळे िनलख पपळे िनलख पपरी 

चचवड

1013 101514150001046 िववेक द ा गवारी 9623147609
हशल िनवास जनादन जगताप चाळ पपळे 

गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1014 101514150000449 लितका दप शदे 8975941858
सन.३१/३/२ काटे माळा पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1015 101514150000422 ा िवण शदे 8888196897
सन.३१/३/२ वराज गाडन हॉटेल समोर पपळे 

सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

1016 101514150001992
सुरेश बलजीत 

चंडािलया
8421122073

राजीव गांधी नगर पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 

चचवड

1017 101514150001993
अंकुश बलजीत 

चंडािलया
8421122073

राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1018 103214150001167 सुरेखा काश कांबळे 7620043155
ी वामी समथ कॉ रहाटणी फाटा पपरी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी

1019 103214150001186 सौरभ रमेश िचले 9960334068
आदश नगर गोकुळ वाडा काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी

1020 101514150001612 संजय रमेश गोधम 7769055534
सुखदेव भालेराव चाळ राम नगर रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड



1021 101514150001611
क तेज गणपती 

गायकवाड
9373322436

काटे नगर ी हरी कॉलनी रहाटणी रहाटणी - 
पपळे सौदागर पपरी चचवड

1022 101514150001911 परेश सुरेकांत जाधव 9881277605
केशव नगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1023 101514150001770 वै णवी संजय खोमणे 9890907648
सव नं १४/१ ी पाक लॉट नं ०१ भाऊनगर 

पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1024 101514150001705 ए या मह  थोरात 9527707981
कािशद नगर सन.४६/२/६ सरकारी दवाखा या 

मागे पपळेगुरव पपरी चचवड

1025 101514150001865
भा य ी िवजय 

दाबो दया
7038076835

लि मनगर सुवण सर वती अपाट पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1026 101514150002003 ऐ या करण धनवटे 9881543871
स्.न.२३९ ते २४९ िशवाजी चौक pcmc शाळे 

समोर पपळेगुरव पपरी चचवड

1027 105114150001580 द ी बबुशा गवारी 9850664024 चं रंग कॉ. रामनगर लॅट .-8 पपळेगुरव पुणे

1028 101514150002011 शुभम मोतीराम डामसे 9822412068
सव नं ८३/२ सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

1029 101514150001925 सागर आशोक पेकर 952716074
सव नं ४४/५/१ आनंद पाक सपकाळ लोअर 
िमल पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1030 101514150001940 सौरभ सुभाष कगले 7588293915
भात नगर स नं ७८/१/२/७ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

1031 101514150001963
गौरव िशवाजी 

खंडागळे
7350903517

बळीराज कॉलनी नं १ दुवाकुर िनवास रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1032 101514150001285 पेश अिनल कुचेकर 8805040663
वि तक िनवास सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

1033 101514150001698
ाची अिवनाश 

वायदंडे
9657022504

स नं ३८/१/८/ गणराज कॉलनी नाखते व ती 
रहाटणी पपळे िनलख पपरी चचवड

1034 101514150001604 रोिहत रामे र तांगडे 9921467071
ी हरी कॉलनी,काटे चाळ अजुन कोटर िब डग 
रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी 

चचवड

1035 101514150001810
साद बाळासाहेब 

खंदारे
9762272789

वैदुवा ती अनंत नगर पपळे गुरव पपळेगुरव 
पपरी चचवड

1036 101514150001588 अ य राज  धाडवे 7758808742
ल मी मं दरासमोर च हाण आळी कदम चाळ 

पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1037 101514150001282
योगे र अ ण 

वाघमारे
9623663677

योगेश टस सुवण पाक पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1038 101514150001677 मंगेश संतोष दाखले 9405014128
नखाते व ती िसह गड कॉलनी रहाटणी रहाटणी 

- पपळे सौदागर पपरी चचवड

1039 103214150000156
ंकटेश महादेव 

जमादार
9689519187

गजानन कॉ योितबा नगर पपरी काळेवाडी 
पपरी

1040 101514715001679 महेश संपत माने 9881990575
जोयतीबा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड

1041 101514150001621 िशवानी देिवदास ल ढे 9766796050
सुदशन नगर ग ली नं १ पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड

1042 101514150002082 िस ांत औदांबर पावर 9689352933
िसि िवनायक पाक नवीन ल मी नगर पपळे 

गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1043 103214150001194 पो णमा हरेश ढोले 8888433620
काटे पपळे रोड िनता वक शॉप शेजारी पपरी 

गाव पपरीवाघेरे पपरी

1044 101514150002088
क याणी हनुमंत 

ओवाळ
9822500328

भालेकर नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 
पपळेगुरव पपरी चचवड

1045 101514150001631 िनिखल र व  शेलार 7875759824
गजानन नगर काळेवाडी फाटा पपरी 

काळेवाडी पपरी

1046 103214150000152 काश भारत भोसले 9881971845
मोरया कॉ तापक र नगर पपरी काळेवाडी 

पपरी

1047 101514150002083 सुरेखा दुंबर पावर 9689352933
िस ीिवनायक पाक १/३ नवीन ल मी नगर 

पपळे गुरव पपळेगुरव पपरी चचवड

1048 103214150000155 िववेक दनकर गुरले 9665414241
िशवश  कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड



1049 103214150000114 ऐ या पांडुरंग अंकुशे 9850299826
िशतल िनवास योितबा नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी

1050 103214150000124
मनाली गजानन 

नवरंगे
9767297647

ह रओम अपाटमट लॉट न १ राजवादेनगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

1051 103214150000123 शुभम मान सग ज प े 9922834478
वाहेरे रेिसडे सी बी वग लॉट न २०४ 

तेलीफोने ऑ फस पपरीगाव रहाटणी - पपळे 
सौदागर पपरी चचवड

1052 103214150000068 िशवानी शंकर वंजारी 9850898738
िशव नंदन िब डग लॉट न १०३ बी ३ वाघेरे 
कॉलनी न २ पपरीगाव पपरीवाघेरे पपरी 

चचवड

1053 100614150003067
आ ेषा संभाजी 

बनसोडे
7350158092

आंबेडकर वसाहत पंचिशला हौ सो िनगडी 
िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1054 100614150003072 पाली आबा अ गरे 9011996740
बौ नगर ओटा क म िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी

1055 100614150002634 महेश सुभाष उदागे 9209172468
िम लदनगर से २२ िनगडी संजय होटेल िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी

1056 100614150003066
सोनाली िवजय 

सोनावणे
9689707570

बी.नं.a/२१ .नं.४०९ आशीवाद हाऊ.सोसा. 
अंकुश चौक िनगडी गावठाण पपरी

1057 100614150002637
िनिखल िवनायक 

राठोड
9130818201

अ ज यतारा सो तहमानेवा ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड

1058 100614150003065
वाती गौतम 
नंदानवारे

9922639081
घर न.ंP517 सन.२२ संजय नगर िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1059 100614150002651
कार बाबासाहेब 

खेमनार
9850998611

से न २२ बी न ४ म न ४०६ ओटाि कम 
िनगडी गावठाण पपरी

1060 100614150002638 महादेव बळी वाघमारे नाही
अ जठनगर मा ामाबाई शाळेसमोर प ाशेड 

ि वेणीनगर पपरी

1061 100614150003407 पूजा रावसाहेब पवार 9552100776
आझाद चोक गणेश सोसा िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1062 100614150002450
वि ल ाने र 

सनेसर
9226811331

ि वेणी हाऊ.सोसा. भालेकर चाळ ि वेणी नगर 
पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1063 100614150002448
गौतम गोिव दा 

चं भाम
8087812388

ी द कृपा हौ सो िनगडी िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी

1064 100614150002478
दशा बाबासाहेब 

गवळी
9209112506

सहयोग नगर पीनगर पीनगर पीनगर- 
तळवडे पपरी चचवड

1065 100614150003209 तुषार सिचन कावळे 9860928303
घर न.ंP४१५ संजय नगर ओटा क म िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1066 100614150003341 ाने र राज  काळे 8975542901
उ वेला हौ सोसा बी ५ म न.४/२ बाबासाहेब 
आंबेडकर आझाद चौक पीनगर- तळवडे पपरी

1067 100614150003206 ऋतुजा सिचन कवळे 9860928303
घर न.ंP415 संजय नगर िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1068 100614150006106 अिवनाश लहानू बंदरे 9049595102
म न १० बी न २/१० से न २२ रा लनगर 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1069 100614150006125 ेहा दपक साळवे 9657015131
बी.नं.२४ .नं.२/४ सन.२२ राजगृह सोसायटी 
आझाद चौक िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1070 100614150006185 अजय बालाजी अजगरे 9922051987
मा.फुले हाऊ.सोसा. b,n,21,,r.n.301 िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1071 100614150007244 सुरज रमेश िशरसाट 8975229284
सन,२२,बी.नं.R/A/2 डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत िभमाई नगर िनगडी गावठाण पपरी 

चचवड

1072 100614150000018 िशवाजी सुिनल भोजने 9881634625 ि टक पैरादेअल ई २०२ िचखली िचखली पपरी

1073 100614150007242 अिमत अ ण पारवे 9272893515
सर वती हाऊ.सोसा. पी नगर िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1074 100614150007190 अिमत कृ णा च हण 9922821622
कोयना हौ सो पीनगर िपनागार पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड



1075 100614150007248 ितक बापू वाघमारे 7776021356
उशाकाल हौ.सोसा. पी नगर तळवडे िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1076 100614150007210 तेजस उ म सरतापे 9850228661
अ जय यतारा ीराम मं दराजावाल पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड
1077 100614150007208 जय ी मधुकर चोरे 9689493410 िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1078 100614150007252 महेश द ा ेय घोरपडे 9921347855
च हाण नगर तळवडे गावठाण िनगडी पीनगर-

 तळवडे पपरी चचवड

1079 100614150007204 कोमल अ ण मोरे 9422558085
ी समथ हौ सो मंजुळा िनवास पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1080 100614150007220 ितक िशवाजी गाढवे 9850186442
ब लाळे र हौ,सोसा, पीनगर तळवडे िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1081 100614150007199
िशतल भाऊसाहेब 

देवकाते
9850863667

माउंली िनवास नविनमाण हौ सोसा तळवडे 
पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1082 100614150007218
लिलत अनुरथ 

वाघमारे
9552894778

कमवीर हौ.सोसा, मा बेकारी शेजारी पी 
नगर पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1083 100614150007197 सुयश संजय जमदाडे 9860610618
स शृंगी सो पीनगर पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1084 100614150007194 रा ल गोकुळ बिहरम 9673593623
ि मूत  संकुल िज बी लॉट न ११ बोधनकार 

िनगडी िनगडी गावठाण पपरी

1085 100614150005645 अजय िपरा पा ले 9011525795
िम लदनगर वाि मक  घर न २/४/३ पीनगर 

पीनगर- तळवडे null

1086 100614150006193 ऋषभ संजय घोलप 7875068926
सं ाम नगर से टर न २२ िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1087 100614150006184 चेतन बाळू सोनावणे 8855820318
आझाद चोक र दीप[ हौ सोसा म न १०१ 

िनगडी िनगडी गावठाण पपरी

1088 100614150006483 ईशा गणेश बहदुकर 9657716161
२०/७ गंगानगर से न २६ िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1089 100614150007614 अंकुश जािवदार पाखरे 9637247682
से २१ क म १० बी न २६/६ यमुनानगर 
िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1090 100614150007235 सुयोग शहाजी कदम 8805492690
मुऊली हौ.सोसा. पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1091 100614150007234 तुषार संजय पनवर 9011434191
िसधीनाथ सदन भारेकर पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1092 100614150007256 अिन  अंबरनाथ ढेरे 7720184374
पी हौ.सोसा. द  मं दर जवळ पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1093 100614150007263 मयूर युवराज पवार 9823974069
अ जकायतारा पीनगर पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी

1094 100614150007259 िवशाल वैजंत टोपे 9763404226
रेणुका िनवास वंदे मातरम हौ.सोसा. तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1095 100614150007272
ऋिषकेश आंबादास 

गाडे
7385742555

िवकास सो हनुमान मं दर पीनगर पीनगर- 
तळवडे पपरी चचवड

1096 100614150007275 अं कत जयदेव तायडे 9890049862
िम लद हौ.सोसा. डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर 

वसाहत िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1097 100614150007274 उ  िभका या गवळी 9673543326
पी सो पीनगर पीनगर पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी

1098 100614150007276 अि न जयदेव तायडे 9890049862
िम लद हौ.सोसा. डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर 

वसाहत िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1099 100614150007278 राजेश राजुमाल बागुल 9673740480
संगम सो ीराम मं दराजावाल पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1100 100614150007613 कार जा लदर पाखरे 9637247682
से २१ क म १० बी न २६/६ यमुनानगर 
िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1101 100614150007224 नर  छोटो साटोटे 9604671942
िवकास हौ.सोसा. हानुमन मं दर जवळ तळवडे 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1102 101214150001052 तेजस अशोक घोडके 9552495907
संत कृपा हौ.सोसा. ता हणे व ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड

1103 100614150005457 आकाश अशोक मोटे 9975202324
सहयोग हौ.सोसा. सहयोग नगर पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड



1104 100614150000160
अं कता अिजत 

वाघमोडे
9421962363

इं ायणी हौ सो शदे चाळ पपरी पीनगर- 
तळवडे पपरी

1105 100614150007188 रोिहत कृ णा च हाण 9922821622
कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी

1106 100614150000300
आकाश रावसाहेब 

अजगरे
9623867789

घर न३०९ ए २१ महा मा फुले िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

1107 100614150000222 अितश अिनल जाधव 9881617734
गंगाराम काळभोर चाळ वृषाली टोअस जवळ 

िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1108 100614150001472
शुभम बाबूराव 

खंडागळे
8796475010

करवीर हौ पीनगर तळवडे पीनगर- तळवडे 
पपरी चचवड

1109 100614150001481
सौरभ िस थ 

भांजेवाल
7620270596

मातो ी हौ सोसा ब्-८ लॉट ७०१ िचखली 
िचखली null

1110 100614150000221 अमेय अिनल जाधव 9881617734
गंगाराम काळभोर चाळ वृषाली टोअस िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1111 100614150007186 द ा जनादन खाडे 9922700212
के ३/४ िवला गर से न २२ िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1112 100614150001484
वृषभ िस ाथ 

भांजेवाल
7620270596

सन.१७/१९ मातो ी हौ.सोसा.बी-८,७०१ 
िचखली िचखली पपरी चचवड

1113 100614150007170 नयन धनराज गड लगे 9623580117
राम मं दर जवळ अ ज य तारा हौ सो पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी

1114 100614150006925 णव राजू लोकर 9225616960
नविनमाण सो पीनगर पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1115 100614150000116 ितक द त शदे 9850752674
पु याई हौ.सोसा. बी.A-26 .नं.६ िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1116 100614150007177 िनमला सुरेश बागुल 9764916808
एन एस सुयवंशी भैरवनाथ मं दराजवळ 

पीनगर पीनगर- तळवडे null

1117 100614150000023
सौरभ िव णू 
गायकवाड

9604747494
गती हौ.सोसा. अंकुश चौक िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1118 100614150000072 कार सुिनल कांबळे 9822408072
से नं २५/३३६ िसधुनगर िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1119 100614150001485 र दप उ म कंुबळे 9326373102
माता रमाई हौ सो िनगडी िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1120 100614150001446 क त  िबभीषण देडे 9850210535
र दीप हौ सो से न २२ बी ३ िनगडी िनगडी 

गावठाण null

1121 100614150000157 ओमकेश आबा अंधारे 9158645178
कोयना हौ सो नवमहारा  तळवडे पीनगर- 

तळवडे null

1122 100614150000825 अ य चताराम गांगुड 9763794661
स शृंगी हौ.सोसा. पीनगर पपरी पीनगर- 

तळवडे पपरी

1123 100614150000824 ि ती सुरेश अिहरे 9623047392
गु  द  हौ सो पीनगर पपरी पीनगर- 

तळवडे पपरी

1124 100614150003541 ाज ा भारत लोणारे 9922671278
गती हौ सो  नं ११६ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1125 100614150000146
तुषार द ा य 

सोनवणे
9689557176

सुदशन हौ सो साने चौक मोरे व ती िचखली 
िचखली पपरी

1126 100614150001557
ांतीसेन दलीप 

इंगोले
7350572645

आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी

1127 100614150000749 म छ  वसंत सुयवंशी 9657028154
बौ  नगर आंबेडकर वसाहत िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1128 100614150000718
कात क बाबासाहेब 

धुरवडे
8007255975

गु द  हौ सो पीनगर तळवडे पीनगर- 
तळवडे पपरी

1129 103214150001699 तेजस संजय भोसले 8575941213
सव न १७/१९ योगायोग हौ सोसा िचखली 

िचखली null

1130 100614150004169
राजर  शहाजी 

गायकवाड
8446898536

गणेश हौ सोसा, िचखली िचखली िचखली 
पपरी चचवड

1131 100614150002441 शुभांगी धनाजी न टे 9822051824
ी ीकृ ण कॉलनी ता हाणे व ती िचखली 

िचखली null

1132 100614150004162 साद गंगाराम डबडे 9921185292
भैरवनाथ हौ.सोसा. पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड



1133 100614150003712 िशवानी नामदेव मोरे 0
बौ नगर ओटा क म पपरी िनगडी गावठाण 

पपरी

1134 100614150002102 कुणाल रामचं  शगाडे 8605477065
बाळू पावर चाळ पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1135 100614150002118 ि ती मोद सगर 9767591629
अ ज यतारा हौ.सोसा. पीनगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1136 100614150003936 आ द य ल मण शेळके 9975002616
से न २१ क म न ५ चाळ न ७/५ यमुनानगर 

िनगडी िनगडी गावठाण null

1137 100614150003762
प लवी कंुडिलक 

खरात
9657058743

बौ नगर से नं २२ पपरी िनगडी गावठाण 
पपरी

1138 100614150002117 अजुन गंगाधर डफळ 9762664443
िलमये वाडा पी हौ.सोसा. िनगडी पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1139 100614150003764 कोमल दलीप लांडगे 9689381595
से नं २२ इं दरानगर पपरी िनगडी गावठाण 

पपरी

1140 100614150003917 िव ा ीमंत हातागले 8888747528
श बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत पंचवटी 

कॉलनी िनगडी िनगडी गावठाण null

1141 100614150002091 दनेश गोरख पावर 9545379106
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1142 100614150003133 ऋतुजा सुिनल साबळे 9665341672
से न २२ राजनगर म न बी १ िनगडी िनगडी 

गावठाण null

1143 100614150002092 पुनम गोरख पावर 9545371906
पी हौ.सोसा. पी नगर मंगल कायालय 

शेजारी पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1144 100114150003149 ेता बाळू िव ासे 9822955141
म न १/१/१४ से न २२ िनगडी िनगडी 

गावठाण null

1145 100614150004775
आिशकेत तुकाराम 

माने
9822519206

से नं २२ ओटा क म िनगडी िनगडी गावठाण 
पपरी

1146 100614150001269 आ द य राजु साळवे 8975735863
संजयनगर से न २२ िनगडी िनगडी गावठाण 

null

1147 100614150003774 अिभषेक राम पळसकर 7709583032 ई र हौ सो फुलेनगर पपरी िचखली पपरी

1148 100614150003342
अिजत आ पासाहेब 

गोरे
9922215049

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से न २२ 
उरवेला हौ सोसा िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1149 100614150002364
रोहन बाळासाहेब 

बागुल
9850954371

वसुंधरा से न २७ लॉट न १८९ िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

1150 100614150002369
करण ोबाबा 

भालेराव
8888182899

से न २२ बी न ०१ घर न ०३ अंजुमन हौ सोसा 
िनगडी िनगडी गावठाण null

1151 100614150004092
िशव साद वैजनाथ 

देवकाते
9822706758

से नं २१ यमुनानगर िसि िवनायक मं दर 
समोर चाळ नं २० िनगडी गावठाण पपरी

1152 100614150003131 बाळू अजुन सोनवणे 8855820398
आझाद चौक र दीप हौ सो पीनगर पीनगर- 

तळवडे पपरी

1153 100614150004185 कुणाल अिनल वडागळे 9813527680
अंकुश आनंद हौ सो से नं २२ िब नं १५ िनगडी 

गावठाण पपरी

1154 100614150004186
िनिखल अिनल 

वडागळे
9881352768

अंकुश आनंद हौ सो िब नं १५ से नं २२ िनगडी 
गावठाण पपरी

1155 100614150002094 वैभव बबन मैदाड 9623800645
स शृंगी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1156 100614150002097 तेजस िवजय खैरे 8796227908
संगम हौ.सोसा. पी नगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1157 100614150002143 नारायण ाने र गुरव 9657331112
भैरवनाथ हौ,सोसा, पीनगर तळवडे पीनगर-

 तळवडे पपरी चचवड

1158 100614150002104 दप पबत गवारी 9130206044
माउली हौ सो पीनगर पपरी पीनगर- 

तळवडे पपरी

1159 100614150001585 सुरज सुधाकार घेवंडे 9921717955
बालाजी िनवास ीद  सोसा.सायकर चौक 

मोरे व ती िचखली पपरी चचवड

1160 100614150000885 सागर शंकर िशरसाट 9850856736
लॉट नं.४ गट नं.९० योितबा नगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1161 100114150003712 अिनकेत कशोर कोकरे 9552878245
योगायोगा ओप सोसा म न ६०२ से न 
१७/१९ िचखली िचखली पपरी चचवड



1162 100614150005853 अिन  अ ण कांबळे 7744976547
शरदचं  हौ सोसा बी न १२ म नं २०८ अंकुश 

चौक िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1163 100614150005862
अिनकेअत अजुन 

जाधव
9767308798

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से न २२ 
र दीप हौ सोसा िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1164 100614150004105 काजल नामदेव मांजरे 9922855063
बौ नगर ओटा क म से नं २२ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1165 100614150003478 आकाश गोरख दुनघव 8380971797
िजवलग हौ सो िब नं ७ पपरी िनगडी गावठाण 

पपरी

1166 100614150004104 ेमला नामदेव मांजरे 9922855063
बौ नगर ओटा क म से नं २२ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1167 100614150001787
आि नी ाने र 

सनेसर
9226811331

ि वेणी हाऊ.सोसा. भालेकर चाळ पपरी 
िनगडी गावठाण पपरी

1168 100614150001229
ऋिषकेश द ा य 

हाटकर
8605381932

आिशवाद हौ सो अंकुश चौक पपरी िनगडी 
गावठाण पपरी

1169 100614150001899 शुभम बालाजी कांबळे 9657787521
डॉ आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1170 100614150001891 अ य अ ण सातपुते 9049301843
आ णाभाऊ साठे नगर घर नं २ िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1171 100614150001653
ाज ा काश 
गायकवाड

9673593235
घर नं ३९५ यशवंत हौ सोसा साने चौक 

मोरेव ती िचखली िचखली पपरी चचवड

1172 100614150002189 रा ल गणेश यादव 9527532309
पंचिशला हौ सो से नं २७ गजानन महाराज 
मं दर जवळ पपरी िनगडी गावठाण पपरी

1173 100614150005800 िस ाथ शहाजी घ गडे 8698132555
से नं २२ आशीवाद हौ सोसा बी नं ए २१ लॉट 

नं ३१२ िनगडी िनगडी गावठाण पपरी

1174 100614150000478 ितक पांडुरंग शेवाळे 9604713708
काचघर चौक िनगडी ािधकरण पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1175 100614150001730
सुदशन शांताराम 

पोडमल
9637526775

आझाद चौक ेरणा हौ सो पपरी िनगडी 
गावठाण पपरी

1176 100614150003442 िवशाल शंकर आ हाड 9921987452
अंकुश भाजी मंडई समोर अ वेला हौ.सोसा. 

िनगडी पीनगर- तळवडे पपरी चचवड
1177 100614150000495 शुभम जनादन दळवी 9850518078 साने चौक ि स पाक पपरी िचखली पपरी

1178 100614150000576 हेमंत शाम इटकेली 8605395386
सावरकर रोड यू इंिडया बेकरी पपरी 

पीनगर- तळवडे पपरी

1179 100614150001920
णाली रामदास 

ीरसागर
7744905524

डॉ आंबेडकर वसाहत अंजुमन हौ सो पपरी 
िनगडी गावठाण पपरी

1180 100414150000508 सौरभ मनोज हा े 7385802025 से नं १७ संत कृपा हौ सो पपरी िचखली पपरी

1181 100714150000441 सुमेध केलास पाटील 9442463508
कृ णा हौ सोसा ि वेनीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड

1182 100714150000412
कांचन भीमराव 

वाघमारे
9689967480

संतकृपा हौ मेह े व ती िब डग िचखली 
िचखली पपरी चचवड

1183 103214150000102
वीर  िस थ 

नबाळकर
9767906937

ठाकूर चाळ डॉ िनकम हॉि पटल या मागे 
पपरी कृ णानगर पपरी चचवड

1184 100714150000735 सागर ह रचं  पोलके 9657756511
शरद नगर जय काश सोसा ग ली नं १ संभाजी 

नगर संभाजीनगर पपरी चचवड

1185 101214150001028
ि यंका बालाजी 

घोडके
9881001206

लॉट न ४/३२६ पंचवटी हौ सोसा शा गर 
िचखली िचखली पपरी चचवड

1186 101214150001024 आकाश बालाजी मसल 9922956732
संतकृपा हौ तहमानेवा ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड

1187 101214150001160
थमेश बाळासाहेब 

गाढवे
9096575693

रामदास नगर कंुभार चाळ िचखली िचखली 
पपरी चचवड

1188 101214150001095 शुभम भारत इंगळे 7350552128
कांितला सोने चाळ िचखली िचखली िचखली 

पपरी चचवड

1189 101214150001086
स यिजत भाकर 

रोकडे
9766443051

भीमश  नगर कृ णानगर चचवड कृ णानगर 
पपरी चचवड



1190 101214150001192
आिशष रामभाऊ 

मुसळे
8149450928

लॉट नं १० गट नं ११९२ सोनावनेवा ती 
दुगानगर िचखली िचखली पपरी चचवड

1191 101214150001083
ती ा छगनराव 

पनवर
9850646402

नेवाळे व ती गण ल मी गावडे टील िचखली 
िचखली पपरी चचवड

1192 101214150001195
सौरभ आ माराम 

ओतोले
8888210171

जय िश शाकार से न१ मे ेवा ती कृ णानगर 
कृ णानगर पपरी चचवड

1193 101214150001204 ऋिषकेश अ ण भोये 9970048390
गणेशनगर िचखली िचखली िचखली पपरी 

चचवड

1194 100614150003183 गौरी रमेश वाघमारे 9850136203
डॉ आंबेडकर वसाहत िस ाथ हौ सो पपरी 

पीनगर- तळवडे पपरी

1195 100614150003957
ओमकार िशवाजी 

जाधव
9921111902

आिशवाद हौ सो अंकुश चौक पपरी िनगडी 
गावठाण पपरी

1196 100614150003121 कावेरी गंुड पा मनोरे 9595821160
िम लद नगर ओति कम घर नं एच १२/१२ 

िम लदनगर पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1197 100614150003113 रोिहत िवजय िशरसाट 9822645598
गजानन सो गवळी िब डग स ो गर िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1198 100614150004454
बोधीराज छगन 

वाघोदे
9850178060

िप सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी

1199 100614150002699 गणेश मा ती इतकेली 9260453928
पी कॉ-ऑप.हौ.सोसा. द  मं दर रोड 

पीनगर पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1200 100614150004677 ा सुरेश खरात 9623332118
से नं ११ िनगडी ा िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी

1201 100614150005082
वै णवी कािशनाथ 

उगवे
7304221518

िम लद नगर से नं २२ ओति कम िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

1202 100614150004674 रेणुका सुरेश खरात 9623332118
से नं २२ िनगडी ा िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी

1203 100614150004292 अजय अिनल ल ढे 9657895177
बौ नगर ओटा क म से नं २२ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1204 100614150004456
िन कता नागराज 

कांबळे
9922455543

रा ल नगर िनगडी िनगडी िनगडी गावठाण 
पपरी

1205 100614150005025 िववेक िवजय कांबळे 9922387488
ी समथ हौ सो बी नं २३ म नं १०७ रा ल 

नगर िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1206 100614150001141 णव र व  सोनवणे 9855905613
स ा ी कॉ ि मूत  हॉलमागे िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1207 100614150003110 रोिहणी शरद रणिपसे 8484820263
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक 

िनगडी िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1208 100614150003073 ेहा रमेश पौडमल 7709984629
ेरणा हौ सो अंकुश चौक िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1209 100614150004205 अंजली गुलाब वैरागे 9011216461
िम लद नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड

1210 100614150003042 सागर दनकर सुरवसे 8275873915
बौ  नगर ओति कम घर नं एम/२/१५ िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1211 100614150003075 द ा गौतम रणिपसे 9545756108
ी पु याई हौ सो आंबेडकर वसाहत िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी

1212 100614150003175 ऐ या सतीश माने 8308715914
मातो ी हौ सो १७/१९ िचखली िचखली 

िचखली पपरी

1213 100614150003047 सिवता खंडू साळवे 9822725759
सं ाम नगर से नं २२ िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1214 100614150004214 मुलचंद फुलचंद मनेरे 8600029396
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत ी.पु याई 

हौ.सोसा. A-26/R-30 िनगडी गावठाण पपरी 
चचवड

1215 100614150003043
शिशकांत र पा 

िशवशरण
9623249646

इं दरानगर ओटा क म से नं २२ घर नं अ/१/२ 
समाज मं दराजवळ िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1216 100614150004443 उ वल संजय कु हाडे 9604014831
आझाद चौक गणेश हौ.सोसा. पीनगर 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड



1217 100614150003035 तुषार रामदास वेताळ 9921070828
रा ल नगर िव लवाडी म नं ४१४ बी २६ 

पीनगर पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1218 100614150002732
चंदा स यनारायण 

साद
7744904910

ी पु याई हौ सो से नं २२ डॉ बाबासाहेब 
आंबेडकर वसाहत िनगडी गावठाण पपरी

1219 103314150005278 सुमेधा राज  भोसले 9545088760
पंचशील हौ सो िनगडी ा िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1220 100714150000314 मृणाल मंगेश सोनावणे 9049733221
यश ी िब ड.A-12 लॉक न.ं२०५ कृ णा नगर 

कृ णानगर पपरी चचवड

1221 102514150000097 रोिहणी छगन सातपुते 7387670086
कोयना हौ.सोसा. शाळे समोर पीनगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1222 102514150000046 आरती राजेश धावारे 9763024149
माऊली हौ.सोसा. पोलीस टेशन समोर 
पीनगर पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1223 102514150000883 करण उ म सांगले ` 9028509554
१४/१/१२७८ घारजाई माता हौ सोसा जु या 
नदीप शाळेजवळ पीनगर पीनगर- तळवडे 

पपरी चचवड

1224 101214150000043 रिसका भजन देशमुख 8888487340
मिनषा हौ.सोसा. मोरे व ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड

1225 101514150002018
सु योग संजय 

वाघमारे
9922685672

महा मा फुले नगर आंबेडकर वसाहत िनगडी 
िनगडी गावठाण पपरी

1226 101214150000056 मोद आबा केळे 9850535854 द ा हौ सो मोरेव ती िचखली िचखली पपरी

1227 101214150000361 ओम सुिनल पनर 9421024778
साईभूमी अपा से नं २० कृ णानगर पपरी 

िचखली पपरी

1228 101214150000362 आकां ा सुिनल पनर 9420642978
साईभूमी अपा से नं २० कृ णानगर पपरी 

िचखली पपरी

1229 101214150000303 अिभजीत दपक काळे 9922566463
पोलीस वसाहत कृ णा नगर िचखली रोड 

कृ णानगर पपरी चचवड

1230 101214150000143
िशवम गिहनीनाथ 

पवार
9767056869 मिनषा हौ सो मोरेव ती पपरी िचखली पपरी

1231 101214150000764
नागेश सुभाष 

ीरसागर
8055095454

आर.एम.-३९ लॉट नं.१ संत गजानन हौ,सोसा, 
संभाजी नगर संभाजीनगर पपरी चचवड

1232 101214150000629
आकाश आ माराम 

िगरी
9921338258

पाटील नगर बजाज शो म जवळ िचखली 
िचखली पपरी चचवड

1233 101214150000628
भूप  िनवृ ी 
बलेगावकर

8308743615
नेवाळे चाळ टाळ मं दरा समोर िचखली 

िचखली पपरी चचवड

1234 101214150000555 व ील सु ीव नरवटे 9822632836
एकता हौ.सोसा. c34 sn.17/19 घरकुल 

पाईन रोड िचखली पपरी चचवड

1235 101214150000783 संकेत िवजय वाळके 9822583892
िववेकानंद सोसा. मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड

1236 101214150000781
अिन  गणेश 

पोतपागर
9011522711

ी.राम हौ.सोसा. नामदेव मृती हे े व ती 
िचखली पपरी चचवड

1237 101214150000774 अिभषेख रघुनाथ धो े 9175007569
पंचवटी सोसा. शरद नगर र ता .२ िचखली 

पपरी चचवड

1238 101214150000841 आि नी दगडू साबळे 9423248977
िस ी िवनायक हौ.सोसा. हे ेव ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड
1239 102514150000247 रोिहणी सुरेश धनगर 7745801319 जाधववाडी पपरी पपरी िचखली पपरी

1240 100214150000214
अिभषेक नागनाथ 

साकनुरे
9860878309

सुखवानी लो स डी िब डग लॉट नं १० 
अजमेर कॉलनी मोरवाडी मासुळकर कॉलनी 

पपरी चचवड

1241 102514150000244
अि नी ` राधाकृ ण 

सुयवंशी
8484995114

म नं १२ आबेडकर वसाहत िमक नगर 
आझाद चौक िनगडी िनगडी गावठाण पपरी 

चचवड

1242 100214150000017 रीना का ू इदुवे 8806324630
म नं १२/१०१ ` अजमेरा नगर पपरी 
मासुळकर कॉलनी पपरी चचवड

1243 100214150000180 मयूरेष सुिनल देवकर 9850558399
५१/१ ि मूत  हौ सोसा मासुळकर कॉलनी 

पपरी मासुळकर कॉलनी पपरी चचवड

1244 101214150000856
गोपा सोमे र 

वाघमारे
9767021612

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत स ाट हौ सो 
िनगडी िनगडी गावठाण पपरी



1245 101214150000861 साद नवनाथ धायगुडे 9764297715
मोरेव ती िचखली िशवाजी मोरे चाळ िचखली 

िचखली पपरी

1246 101214150000855 िणत चं कांत घुगे 9766767354
साईमंगल सो संभाजी नगर चचवड 

संभाजीनगर पपरी

1247 103414150000459 सं या बाळू बनसोडे 9763074256
हनुमान नगर ता हाणे व ती िचखली िचखली 

पपरी

1248 101214150000849 केतन भगवान धावारे 9822907271
वामी िववेकानंद हौ सोसा मोरेव ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड

1249 101214150000860
रोशनी गजानन 

दौलकर
9881643966

४/२०४ र ता .२ ीकृष सोसा सुदशन नगर 
िचखली िचखली पपरी चचवड

1250 101214150000858 िवशाल राज  शदे 9822030934
गोनो १३६८ ,सुयोग सोसा जवळ कणसे चाळ 

िचखली िचखली पपरी चचवड

1251 101214150000509
ेहल बाळासाहेब 

गवळी
9970777669

भीमश  नगर कृ णा नगर जवळ चचवड 
कृ णानगर पपरी चचवड

1252 101214150000435 शुभम संजू च हाण 9922414533
थमेश िवहार ३०२ सन.२० कृ णा नगर 

कृ णानगर पपरी चचवड

1253 100714150000796 युवराज संजय माने 8888099224
िव ल ि मणी हौ.सोसा. मोरे व ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड

1254 100114150004500 जो ती िव णू साळवे 8600238152
प ाशेड, लकरोड जलशु ीकरण समोर पपरी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1255 103114150002002
गजानन बाबाराव 

वानखडे
9011035753

गंगानगर गणेश नगर जाधव वाडी िचखली 
पपरी चचवड

1256 100114150004501 ती ा राजु शदे 9604646875
समशान भूमा शेजारी प ाशेड. लक रोड पपरी 

िनगडी गावठाण पपरी

1257 100714150000851 आरती सुभाष डोळे 9850193651
ी. वामी समथ हौ.सोसा. लॉट 

न.४०४,सन.१७/१९ िचखली िचखली पपरी 
चचवड

1258 100114150004503 आनंद कलास तांगडे 9764667812
रमाबाईनगर बौ  िवहार 

जवळ,प ाशेड, लकरोड पपरी िनगडी गावठाण 
पपरी चचवड

1259 100114150004504 ेहा राजु डांगे 9922557330
प ाशेड, लकरोड समशान भूमी जवळ पपरी 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1260 103114150001996
अ ज य भारत 

कोळेकर
9823393819

जांभूळकर कॉलनी कार नगर जाधववाडी 
िचखली पपरी चचवड

1261 103114150002000 शुभम हाद बैस 9657727915
जाधववाडी बो हाई मं दराजवळ िचखली 

कुदळवाडी-जाधववाडी पपरी

1262 100714150000813 चैत य देिवदास आढळ 9657197872 िनसग हौ.सोसा.घरकुल योजना िचखली

1263 103314150007958 अ य नर सग वैरागळ 9881067751 सहयोग हौ सो से नं १७ पपरी िचखली पपरी

1264 103314150008275
रवी कुमार अिनल 

जाधव
8888809783

४०१ लॉट.५७सन.१६ स यम रेिस. राजे 
िशवाजी नगर िचखली पपरी चचवड

1265 102514150000703 नेहा वसंत च हाण 8605863778
िप.सी.एम.सी शाळेजवळ च हाननगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी

1266 102514150000704 रेशमा रामचं  गोठे 8605863778
िप.सी.एम.सी.शाळेजवळ च हाण नगर तळवडे 

पीनगर- तळवडे पपरी

1267 102514150000903
तेजस ता यासाहेब 

गवळी
9209112506

सहयोग नगर पीनगर पीनगर पीनगर- 
तळवडे पपरी

1268 102514150000906 वाती सुभाष कसवे 8007654238
समथ हौ सोसा पीनगर,जानगुडे दवाखाना 

पीनगर पीनगर- तळवडे प ी

1269 102514150000907 आकाश दपक ताटे 9604867984
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत माता रमाई 

हौ सोसा िनगडी िनगडी गावठाण पपरी

1270 102514150000908
ीकांत रामदास 

शेगोकर
9767976831

िवजय फलके,,गणेश कॉलनी साई कॉमले स 
जवळ पीनगर पीनगर- तळवडे पपरी

1271 102514150000909 सौरभ राजेश वानखेडे 8805102049
िनसग हौ सोसा पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी

1272 100714150000890
िवशाल गोरखनाथ 

िनकाळजे
9158644366

धमराज नगर हाय कूल या मागे पपरी 
िचखली पपरी



1273 102514150000661
रोहन राजकुमार 

जाधव
7775864056

ी द नगर हौ सोसा मोरे व ती िचखली 
िचखली पपरी

1274 102514150000662 ा िशवलाल जाधव 9822095662
ी दत् हौ सोसा महादेव नगर,मोरे व ती,जय 

अंिबका टोर िचखली िचखली पपरी

1275 102514150000349 द ा बजरंग शेजाळ 9420863796
अ ज यतारा हौ सो नवीन ानदीप शाळे समोर 

पपरी िनगडी गावठाण पपरी

1276 102514150000669
अि नी भगवान 

बोडसे
9881057765

सव नं १५१,तुळजा भवानी मं दरामागे ता हणे 
व ती,ि वेणीनगर तळवडे पीनगर- तळवडे 

पपरी

1277 100714150000891
सिचन गोरखनाथ 

िनकाळजे
9158644366

धमराज नगर हाय कूल या मागे पपरी 
िचखली पपरी

1278 102514150000913 सुिमत ंकट ओ हाळ 9657546982
िशवशंभो हौ सोसा पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी

1279 102514150000912 शुभम ंकट ओ हाळ 9657546982
िशवशंभो हौ सोसा पीनगर तळवडे पीनगर- 

तळवडे पपरी

1280 102514150000911 शिशकांत भरत येडके 9850751513
इं ायणी हौ सोसा रामदेव सुपर माकट जवळ 

तळवडे पीनगर- तळवडे पपरी

1281 103114150002437 सौरव द ा ेय झडे 9922414560
मानस अपाट सन.१६ लो.नं.३६,५ िचखली 

ािधकरण िचखली पपरी चचवड

1282 103114150002431 दशा साधू समु े 9881114329
जाधववाडी िचखली िचखली िचखली पपरी 

चचवड

1283 103314150008748
अि मता िव जीत 

बागडे
8421703682

सन.१७व१९ ी.समथ कॉ.ऑप.हौ.सोसा. 
ािधकरण िचखली पपरी चचवड

1284 103314150008869 रोिहत गौतम शदे 9765753409 जाधववाडी िचखली पपरी िचखली पपरी

1285 000000000A00781
कुणाल ीराम 

नांदुरकर
9850096201

राममंदीर रोड िव ल मं दराशेजारी भाटेचाळ 
ि वेणीनगर पपरी

1286 103414150000128
िनक ता अवघेश 

जेसावाल
7709335686

सखाराम काळभोर चाळ िनगडी िनगडी 
गावठाण िनगडी गावठाण पपरी चचवड

1287 100614150002948 ि ितज कशोर ल ढे 9545432588
null म नं १०२ पपरी िनगडी गावठाण 

पपरी

1288 100614150004115 सुिनल भगवान ओटले 9822035188
डॉ आंबेडकर वसाहत पंचशील हौ सो पपरी 

िनगडी गावठाण पपरी

1289 100614150004138 वृषाली बाळू वाघमारे 8149145108
वाि तक कंपनी मेहता हॉि पटल मागे पपरी 

िनगडी गावठाण पपरी

1290 100614150004895 ेता अशोक च हाण 9881219425
अ णा भाऊ साठे वसाहत िनगडी िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1291 100614150003596 फुल मह  बनसोडे 8482857459
गती हौ सो अंकुश चौक िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1292 100614150003577
सुरेखा रघुनाथ 

सोनवणे
9552706565

यमुना नगर िनगडी िनगडी िनगडी गावठाण 
पपरी

1293 100614150003542
वंदना अ ण 
गायकवाड

9921950408
ि वेणी िम  मंडळा खाली नूतन शाळे जवळ 

पपरी ि वेणीनगर पपरी

1294 100614150002788
कोमल शिशकांत 

कांबळे
8087603233

ी पु याई हौ सो बी नं ए २६ पपरी िनगडी 
गावठाण पपरी

1295 100614150005281 अिभषेक दलीप कदम 8888341706
ऑटो बजाज क मागे दुगा नगर पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1296 100614150005283 रतेश रमेश कुचेकर 9011451613
ऑटो बजाज क मागे दुगा नगर पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1297 100614150005285 आितश दलीप कदम 8888341706
ऑटो बजाज क मागे दुगा नगर पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1298 100614150005294 मयूर िवण पवार 9552060898
लि म नगर लि म चबस पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1299 100614150005369 सा ी िवजय येवलेकर 8888158120 से नं २१ यमुनानगर पपरी यमुनानगर पपरी

1300 100614150001870 दपक अंकुश क हळे 9881612541
संघष हौ सोसा. से नं २२ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1301 100614150001692 रमेश दगडोबा मोरे 9623332035 से नं २१ यमुनानगर पपरी यमुनानगर पपरी



1302 100614150001690 थमेश जग ाथ शदे 9270949763
से नं २२ स ाट हौ सो पपरी िनगडी गावठाण 

पपरी

1303 100614150001733 अमृता बळीराम राऊत 9325127113
बो हाईचा मळा पवार चाळ पपरी िचखली 

पपरी

1304 100614150001729 दशा सुभाष ठाकरे 9922632034
ेरणा हौ.सोसा. अंकुश चौक पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1305 100614150003475 तुषार बाळू पठारे 0
आझाद चौक आंबेडकर वसाहत िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी

1306 100614150002903
ऋिषकेश आ माराम 

देवकर
9960829128

स ृंगी हौ सो णव पाक पपरी पीनगर- 
तळवडे पपरी

1307 100614150002936 कािशनाथ केशव दुपटे 9011361793
राजनगर ओटा क म से नं २२ पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1308 100614150005553 माया महे  िशनगारे 8055802461
बौ गर ओटा क म िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड

1309 100614150002962
पापल आिजनाथ 

खवळे
8857935526

आंबेडकर वसाहत िस ाथ हौ सो िनगडी िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

1310 A01435000000000 अिमत पांडुरंग काळे 9860512915
गणेश हौ.सो ता हाणे व ती िचखली िचखली 

पुणे

1311 100414150004326 सौरभ नर  काकडे 8149337173
िप सी एम टी चौक अशोक नगर,डोळस व ती 

भोसरी पीनगर- तळवडे पपरी चचवड

1312 103114150002018 ध मता िभकू राठोड 8975506241 null null null null null

1313 100614150007214
िसमरन गो वद 

जाडकर
9921844602 null null null null null

1314 101214150001197 वि ल जनाधन सळे 9763625174
पाईन रोड घरकुल कुल वामीनी सी-23 लॅट 

नं-306 िचखली पुणे
1315 101214150001175 िनिखल सुभाष तुपे 9763826454 पाटीलनगर िचखली ता. हवेली िचखली पुणे

1316 100614150004112 ाची कंुदन ढगे 9822472540
null से नं २२ संजय नगर पपरी िनगडी 

गावठाण पपरी

1317 103314150006762
िशतल धमराज 

जाधवार
7350101604

बो हाईचा माळा भैरवनाथ कराना टो. 
जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

1318 100714150000769 हषदा शंकर क डलकर 9922449315
िजजामाता हौ.सोसा. शारदा नगर िचखली 

िचखली पुणे

1319 100714150000092
इं जीत राजाराम 

कारंडे
8381029952

नामदेव हौ.सोसा. गट नं.१४१८ मोरे व ती 
िचखली पपरी चचवड

1320 103314150006765
साईनाथ धमराज 

जाधवर
7350101604

बो हाईचा माळा जाधववाडी िचखली िचखली 
पपरी

1321 103114150002428 ेहल कशोर दराडे 9422364190
plot no.44 flat no -8 raje shivaji nagar 

p िचखली पुणे

1322 A00926000000000 वि ल मा ती ल ढे 9226802246
महादेवनगर ता. हेवली महादेव मंदरी िचखली 

पुणे

1323 100114150004228 ि यांक दनेश थोरात 9623340214
िबजली नगर,दादा वलेकर चाळ पाना या 

टाक मागे,सव नं १२९,चाळ नं ८,िबजलीनगर 
िचचवड चचवडेनगर पपरी चचवड

1324 100614150002953 शुभम दुशासन गडिहरे 9689042132
परशुराम नगर जनता सलून मागे पपरी 

चचवड गावठाण पपरी

1325 100614150000127 रिसका गणेश नामदे 9822435375
ि मूत  िनवास मोहननगर पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1326 100614150000323 कार सुधाकर शदे 9689559245
से न १८ लॉट ३८४ िश ते नगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1327 100614150001723 कमलेश नाना द डकर 9822308403
शेळके लोअर िम स जवळ रामनगर पपरी 

चचवड गावठाण पपरी
1328 B00159000000000 कुणाल नंदु पारखे 9881038251 null null null null null

1329 100114150002086 सुशांत िव ास पुजारी 9881980492
उदय अपाट गावडे भोईर अळी पॉवर हाउस 

चौक चचवड गावठाण पपरी चचवड

1330 100614150006328
कार बाबासाहेब 

गणगे
9850527084

म न५ स गु  द  मं दराजवळ चचवड 
चचवडेनगर पपरी चचवड



1331 100114150004694 त मय िवजय खुडे 9657498454
लॉट न.१५ रेणुका अिव कार ेमलोक पाक 

दळवीनगर पपरी चचवड

1332 100614150007365 गौरव हनुमंत झडे 992302818
िखलारे चाळ द नगर रामनगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1333 100614150006866 कोमल संतोष साठे 8421440001
स.न.१२० भ डवे नगर वाले कावादी चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1334 100614150006751 थमेश दपक िखलारे 9762430921
िखलारे चाळ द नगर धोिबघाताशेजारी 

चचवड चचवडेनगर पपरी चचवड

1335 100614150005526
दनेश शामकुमार 

िवटकर
8600512240

रामनगर चचवड चचवड चचवड गावठाण 
पपरी चचवड

1336 100114150004515 राणी राजू साळवे 7709349849
जल शु ीकरण क  लक रोड पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1337 100614150006668
संिवधान रामचं  

बनसोडे
9922596922

जो गदर सग नागरी आकुड  रे वे टेशन 
चचवड चचवडेनगर पपरी चचवड

1338 100114150005310 वाती र व  भालसैन 9272439341
भीमनगर िचरंतन को ले  चचवडगाव 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1339 100614150002960 िच ा रितलाल गडिहरे 9689076889
परशुराम नगर रामनगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड

1340 100114150005366 दपक ीकांत कांबळे 9922563738
जगताप नगर थेरगाव गावठाण थेरगाव पुणे 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1341 100114150005794
ऋिषकेश अशोक 

सौदागर
8983349858

मारणे िब तापक र चाळ ल मण नगर थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1342 100614150002421 सुरज नागेश तेलंगी 9527858084
हनुमान ोि हजन रामनगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी

1343 100114150005527 आकाश फुलचंद कांबळे 8625922795
यमुना नगर,वाकड रोड मयूर कलाटे ऑ फस 

समोर वाकड वाकड पपरी चचवड

1344 100114150005505
अि नी ंकट 

बनसोडे
9657328877

बावुजी बुवा मं दर नेताजी लोअर िमल शेजारी 
,कलास नगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 

पेपर मील पपरी चचवड

1345 100114150005491
अिभजीत गौतम 

बनसोडे
9860509690

काकडे टउन िशप आर १९,केशवनगर 
चचवडगाव चचवड गावठाण पपरी चचवड

1346 100114150005051 कार पोपट मारकड 8796028878
इंदुबाई नबाळकर चाळ पागेची तालीम जवळ 

चचवडगाव चचवड गावठाण पपरी

1347 100114150005079 योिगता पोपट स मदर 9623992122
८/८/३ ीकृ ण कॉ िशवतीथ नगर थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1348 100114150005407
ऋिषकेश शांत 

तुपल ढे
9763722023

गणेशनगर,एकता कॉलनी सव नं 
१८/९/१,िशला िनवास,म .न.पा.शाळेजवळ 

शेजारी थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पपरी चचवड

1349 100114150004905 आनंद पोपट मारकड 8796879740
नबाळकर चाळ पगेची तालीम केशव नगर 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1350 100114150005118 ऋिषकेश दीप पवार 9890923211
काकडे नगर चचवड गाव चचवड चचवड 

गावठाण पपरी

1351 100114150005221 अथव िवजय कांबळे 9881879320
र टन कॉ चचवड गाव चचवड चचवड 

गावठाण पपरी

1352 100114150005691 संकेत सुरेश काळे 8227010537
सव नं २९५/५९ केशव नगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड

1353 100114150005753 चतनय द ा लवटे 7775828689
एकता हौ सोसा नाखते व ती थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1354 100114150005755 वै णवी िव ल पांढरे 9021165454
एकता हौ सोसा धनगर बाबा मं दर थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड

1355 100114150004922
िव म सुरेश 
िस गवळी

9623354037
गवळी वाडा वेताळ नगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड

1356 100114150005111 शवरी सं दप शदे 9922747774 भात कॉ केशवनगर चचवड केशवनगर पपरी



1357 100114150005567
शील नंदलाल 

टभूिनकर
9637015548

एम .बी.मसुरे.जय ह लर नगर िशवशंभो सोसा 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1358 100114150005239 मोिहत िहत  शहारे 8806929356 सुदशन कॉ हतोबा नगर वाकड वाकड पपरी

1359 100114150005868 साई राजेश बारसकर 8308870610
मातो ी दवाखा या जवळ गुजर नगर पपरी 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1360 100114150005307 िनलम र व  भालेसैन 8087576012
िभमनगर िचरंतन कॉम चचवड चचवड 

गावठाण पपरी

1361 100114150004918 पेश बुधर  खडसे 9805994377
शांताबाई जगताप चाळ िभमनगर तालेरा 

हॉि प. जवळ चचवड गावठाण पपरी चचवड

1362 100114150005309 पूजा र व  भालेसेन 8087576012
भीमनगर िचरंतन कॉ ले स चचवड गाव 

चचवड चचवड गावठाण पपरी

1363 100114150005759 सिम ा आशोक धराडे 9763390728
ी संत ाने र हौ सोसा नाखते व ती,सव नं 

५/२ थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पपरी चचवड

1364 100114150005023
िशवानी देवानंद 

जोगदंड
9623528968

झोपडप ी दळवीनगर चचवड दळवीनगर 
पपरी चचवड

1365 100114150004797
उ कष चं कांत 

जगताप
9923352071

रणधीर हॉि पटल मागे भीमनगर पपरी 
चचवड गावठाण पपरी

1366 100114150005789 िनक ता राज  वंजारी 9921590698
ानदीप कॉलनी,सव नं १० दगडू पाटील नगर 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1367 100114150004800 ित ा िव ल कांबळे 9552766657
का हया पाक बेलटीकानगर पपरी गणेशनगर-

बेल ठकानगर पपरी

1368 100114150005800 व ील राजु ठाकूर 9922954964
४०२ ी अपाटमट इं दरा नगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1369 100114150005387 दा सुभाष ह के 9850264182
सन.८१ लि म नगर आहेर गाडन शेजारी 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1370 100114150004806
आिशष बाळासाहेब 

लोखंडे
8888632960

ेह सागर होऊ सो जनता बँक जवळ चाफेकर 
चौक चचवड गावठाण पपरी

1371 100114150005813 दी ी िभमा साबळे 9763618176
स गु  कॉ .३ वाकड रोड,सव नं १७७/१८ 
,मुंजोबा मं दराजवळ वाकड वाकड पपरी 

चचवड

1372 100114150005718 चतनय काश जगताप 9527435261
वा ले करवाडी गावठाण गावठाण चचवडगाव 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1373 100114150004826 सुिमत राज  बनसोडे 9271489743
साईनाथ नगर स नं ८/४ िशवतीथ नगर समोर 

पपरी थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी

1374 100114150005390 िववेक काश िशरगेरे 8888697319
जय महा लर नगर,४ साने गु जी शाळेजवळ 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1375 100114150004898 सुिजत हनुमंत साठे 7387072434
केशवनगर साई मं दराजवळ काळूराम चाळ 

केशवनगर पपरी

1376 100114150005547
अिभषेक आशोक 

कांबळे
9921438044

जय महा लर नगर,काळेवाडी फाटा चेता य 
िब डग,सव नं ७/१ थेरगाव थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पपरी चचवड

1377 100114150002684 सौरभ मोहन कोतकर 9822099897
१४/५क हाया पाक सोसा बे ठीका नगर 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1378 100114150002683 सुशांत गणेश खेडेकर 9922081678
१४/५क हाया पाक सोसा बे ठीका नगर 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1379 100114150002579 ऋितक ज गनाथ या 9881426103
केशव नगर साई मं दराजवळ िचचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड



1380 100114150002681 ऐ या गणेश खेडेकर 9922081678
१४/५क हाया पाक सोसा बे ठीका नगर 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1381 100114150002628 रोिहत दपक शदे 9049514283
दळवीनगर झोपडप ी िचचवड चचवडेनगर 

पपरी चचवड

1382 100114150002577 ेता सुरेश पंिडत 9011479791
आनंदनगर भवानी ोि हजन शेजारी चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1383 100114150002576 नेहा रमेश वाघमारे 9881644112
आनंदनगर चचवड चचवड चचवडेनगर 

पपरी चचवड

1384 100114150002508 पाली ल  चांदणे 9763198810
आनंद नगर टे कुपरे कोपर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1385 100114150002377 क पक संजय कांबळे 9049239414
एकता कॉलनी गणेशनगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1386 100114150002227
रोिहणी द ा ेय 

वाघमारे
9822886662

क हैया पाक सोसा. १६ न. बस टोप जवळ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड

1387 100114150002370 ेता िवजय कांबळे 9657860099
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1388 100114150002284
सोनल बाबासाहेब 

पोलके
8888465778

दळवीनगर हनुमान मं दराजवळ चचवड 
चचवड गावठाण पपरी चचवड

1389 100114150002175
िवशाल धनराज 

हमीलपुरे
9881133162

ानदीप कॉलनी नारायण चचवडे चाळ 
चचवडे नगर चचवडेनगर पपरी चचवड

1390 100114150002274 अ य मधुकर मैलवाद 8888429044
मैलवाड अ य मधुकर समता हौ सोसा थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1391 100114150002795 पुजा अशोक ड गरे 9922740886
जय गणेश कॉलनी रानजाई हॉटेल या मागे 
चचवडे नगर चचवडेनगर पपरी चचवड

1392 100114150002794 मेघा सुदाम किमटे 9921452413
ी.गणेश कॉलनी चचवडे नगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1393 100114150002792 सुिशल िवण आवतारे 0
४४४/७ सुिम ा िनवास लोकमा य कॉ थेरगाव 

गणेशनगर-बेल ठकानगर पपरी

1394 101514150002198 अि मता गोपाळ गुजरे 8805449895
द राज कॉ पवार नगर थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1395 103414150000757 सुरज शाम दे खेर 7350997708
५९,दातीर पाटील कॉलनी भगीरठी िनवास 
शेजारी, रामनगर चचवड चचवड गावठाण 

पपरी चचवड

1396 103214150004274 गौतम मुकेश माने 9860878115
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत री हार रोड 

पपरी भाटनगर पपरी चचवड

1397 103414150000872 उमेश चं कांत मोकळ 9049058750
भात सोसा बी -७ आर.एच ९२/२ िज लॉक 
एम.आय.डी .िसशा नगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड

1398 103214150004192
सोनाली सुयकांत 

कमल
9623023058 अशोक नगर लक रोड पपरी भाटनगर पपरी

1399 100114150003954 अिभजीत दयानंद सुव 9922683409
बौ  नगर िगरजुबुवा मं दरा जवळ पपरी 

भाटनगर पपरी

1400 100114150004135 शुभम रोहा दास राउत 9881484677
याम टबबुरकर सव नं १२/८ पवार नगर ड गरे 
कॉनर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पपरी चचवड

1401 100114150004113
दनेश अिजनाथ 

जानकर
9679902972

स नं ११५/२ ि मूत  िनवास कलासनगर 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1402 100114150004114 शुभम संजय शदे 7038118658
५७/२७३ साई राज कॉलनी िबजलीनगर 
चचवड चचवड गावठाण पपरी चचवड

1403 100114150004158 द ा वसंत सातपुते 7843083225
मंजोबा वसाहत चचवडे नगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी

1404 100114150004106 ुितका ावण हरले 9922271927
जानवी अपाटमट लॉट नं १० िबजलीनगर 
चचवड चचवड गावठाण पपरी चचवड



1405 100114150004048 शुभम अिनल त 9822253828
स नं ५८/१ लॉट नं ६ 

िशवनगरी,िबजलीनगर,हनुमान मं दर चचवड 
चचवड गावठाण पपरी चचवड

1406 100114150004170 िन कता बबन खराडे 7040499653
सं दप नगर गणराज कॉ थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1407 100114150004147 आंचल संजय वालदे 9673206398
६/२/२१ िशवशंभो सो इं ायणी नगर थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1408 100114150004146 नेहा िवलास वाघचौरे 9527160133
जय िवजय सहकारी गृह रचना ेमलोक अपाट 

चचवड चचवड गावठाण पपरी

1409 100114150004004
आ द य अशोक 

च हाण
9922345591

तानाजी नगर ल ढे चाळ पपरी चचवड 
गावठाण पपरी

1410 100114150001769 थमेश अनंत गोपाळ 9767152774
सव न २३/२/१ आनं पक कोकण थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

1411 103214150003179 शुभम रामदास िशरोळे 9881319807
बौ  नगर बी नं १२ पाठीमागे पपरी भाटनगर 

पपरी

1412 100314150000485
सुक या रोिहदास 

चांदणे
9372456950

भ डवे नगर वा ले करवाडी चचवड चचवड 
गावठाण पपरी चचवड

1413 101514150001682 सा ी सिचन शदे 8888849420
कार िनवास स नं १२/१२ पवार नगर द  

राज कॉ थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी

1414 103314150005552 अं कता संजय जाधव 9028662298
मोिनका गाडन एफ िब डग लॉट नं ६ चांदणी 

चौक कामगारनगर भाटनगर पपरी चचवड

1415 100614150002801
िनिखल राजेश 

नलावडे
7387620893

सहजीवन क समोर रामनगर पपरी चचवड 
गावठाण पपरी

1416 100614150001055 अ ण सुखलाल कुसाळे 7719915068
रामनगर ीराम मं दर मागे पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1417 101214150001098 सुयश गणेश तोरपे 9763901693
भुईकोट सोसा से नं १८ महा मा फुले नगर 

चचवड चचवड गावठाण पपरी

1418 100714150000381 िनिखल अिनल सवाणे 9850935062
अ/२४/७ मनोरथ हौ सोसा क म न २ से नं २० 

कृ णानगर चचवड चचवडेनगर पपरी 
चचवड

1419 100614150001881 दनेश बबन भाईक 9850790317
िशव ेरणा चाळ मोहननगर पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1420 103314150000033 वल आनंदा मोरे 9766692671
रमाबाई नगर रावेत ता. हवेली ताथवडे- 

पुनावळे पुणे

1421 100614150006839
िनक ता नारायण 

च हाण
9011668854

वा हेकर वाडी भ डवे नगर वा लेकर वाडी 
चचवडगाव चचवड गावठाण पपरी चचवड

1422 100114150003878 गौरव सुिनल राजपूत 9923756447
अलंकापुरी सोसायटी काकडे पाक पपरी 

चचवड गावठाण पपरी

1423 100114150003875
सुरि त िशवाजी 

भालके र
9922437928

मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर पपरी 
चचवड गावठाण पपरी

1424 103214150000126
आ पाली अ ण 

लोखंडे
9763277273

काळेवाडी फाटा सु दर कॉलनी सव न ८/५ 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड
1425 100114150001552 रोहन रणधीर हेरोळे 9326416926 null null null null null

1426 103214150000576
ध मपाल नामदेव 

सोनकांबळे
9881744295

बौ  नगर गीरज बुवा मं दराशेजारी पपरी ी 
साईमं दर - ी बापुजीबुवा नगर पपरी 

चचवड

1427 100114150003881
अिमर सुहेल नजीर 

िशकलगार
9922426466

िवशाल अंगण अपाट इं दरानगर चचवड 
चचवड गावठाण पपरी

1428 103414150000695 अ दती राज  सोनवणे 985063095 null null null null null

1429 100114150003756 मंजु ी रमेश कोळेकर 9730618742
ी यश मुंजोबा वसाहत चचवडे नगर पपरी 

चचवड गावठाण पपरी



1430 100114150001492 ेहा बाळू पंिडत 8605266021
साईनाथ नगर नंदु बारणे चाळ िव हता कॉलनी 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

1431 100114150003719
अ पासाहेब जनादन 

काशीद
9822039857

१६ न पडवळ नगर हनुमान पाक थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1432 100114150003725 दनेश बाळू वा हेकर 9767314021 हातोबा नगर वाकड रोड पपरी वाकड पपरी

1433 100114150003815 ाज ा नंदकुमार मोरे 9922380061
आनंद पाक २३/२/१ थेरगाव फाटा थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड

1434 100114150003825 शुभम दलीप वाघमारे 9960378118
झोपडप ी दळवीनगर उ ोग नगर दळवीनगर 

पपरी चचवड

1435 100114150003889 तु ती सुधीर जानराव 9049387617
ड गरे कॉनर पडवळ नगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1436 100114150003760 अंजली संजय कांबळे 9011002269
बी.नं.A3 .नं.००५ ीनाथ हौ.सोसा. थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड

1437 100114150003771
संजना शाम 
गायकवाड

9657493039
मोरया या े िनवास मोरया गोसावी मं दरा 
जवळ चचवड चचवड गावठाण पपरी 

चचवड

1438 100114150003791
पुजा रावसाहेब 

वायकुळे
9011289076

वंृदावन कॉलनी लि म िनवास चचवडे नगर 
चचवडेनगर पपरी चचवड

1439 100114150003724 व ाली गणपती काळे 9096554598
सन ११/१ हनुमान पाक हनुमान मं दरामागे 

पडवालनगर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पपरी

1440 103214150000932 अ य दप शदे 9545867058
बबन वाघेरे चाळ पपळे रोड पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1441 103214150001289 आितश देवराम शदे 8975335877 अशोक नगर िब न४८ पपरी भाटनगर पपरी

1442 100114150003491 ऋतष संजय सातपुते 9637421726
संदीप नगर िशवराज कॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1443 100114150003148 संजीवनी सजराव साठे 9767561625
ल मी नगर पतसं था जवळ पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1444 100114150003298
आि नी अिभमान 

तु कमारे
9822360139

बौ  नगर १२/५१ पपरी भाटनगर पपरी 
चचवड

1445 100114150002007 कोमल नाना द डकर 9822308403
रामनगर शेळके लोअर िमल या शेजारी 

चचवड चचवडेनगर पपरी

1446 101014150003710
वै णवी गो वद 

चाफेकरंडे
8796586216

स.न.-22 नानाई रेिस. तुळजाभवानीनगर लॅट 
.-108 थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पुणे

1447 100114150003480
अिभजीत उ व 

वाघमारे
9175421703

घे न ब ४१ समता हौ सोसा नखाते नगर 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1448 100114150003147 नेहा तुकाराम कांबळे 7276753738
मोरया हौ सो वेताळनगर पपरी चचवड 

गावठाण पपरी

1449 100114150003375 वषा भारत उप 9657756159
मुंजोबा वसाहत राधीये िनवास वा लेकर रोड 

चचवड चचवडेनगर पपरी चचवड

1450 100114150003852 िवशाल सुिनल राजपूत 9923756447
अलंकापुरी सो केशव नगर चचवड चचवड 

गावठाण चचवड

1451 100114150003476
भा य ी उ व 

वाघमारे
7058042536

समता हौ सो नखाते नगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1452 100114150003473 रोिहत हनुमंत थोरात 9850773584
मोरया हौ.सोसा. िब ड ग नं.१ चचवडगाव 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1453 103314150000127
िमताली अशोक 

भालेराव
9923862635

सुंदर कॉलनी सव न ८/४ िशवतीथ नगर 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1454 100114150003150 संकेत सितश थोरात 9767515174
मोद ७० लॉट ना १० ेम लोक पाक स 

न१६५/२१/१६६ केशवनगर पपरी



1455 100114150003500 कोमल िवजय कांबळे 9881736071
िज ४ िगरीराज हौ सोसा िबजलीनगर चचवड 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1456 100114150003498 राणी अिनल टोणपे 9922564521
सव न १०/५ एकमत कॉलनी दगडू पाटील 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1457 100114150003376
शुभम बाळासाहेब 

बनसोडे
8554089591

व सला िनवास गणेशनगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1458 101014150003730
अमृता बाळासाहेब 

टपाल
9881038008

जयम हारनगर .-3 ◌ो थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

1459 100714150004521
णाली मधुकर 

वानखडे
8421861053

ेरणाशाळेजवळ वा हेकरकवाडी चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

1460 100011415002303 सौरभ र व  दळवी 7040294300
लॉट नं १५ इं दरा नगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड

1461 100114150003329
वि ल कािशनाथ 

मोरे
9673812638

ओम कॉलनी  २ चचवडे चाळ िशवनगरी 
चचवड चचवडेनगर पपरी चचवड

1462 100114150003236 वैशाली राज  रण दवे 9175974552
न ता हौ,सोसा. नखाते नगर थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी चचवड

1463 100114150003516 िवजय पंिडत वाघमोडे 9011629380
दगडू पाटील नगर लेन ना २ पपरी थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1464 100114150003230
द ा राजाराम 

जानकर
9922052055

सन.३८/३९ अपणा कॉलनी चचवडे नगर 
चचवडेनगर पपरी चचवड

1465 106014150004633 तेजल सोमनाथ देवकर 9673988834 द  सुपर माकट रामनगर चचवड गावठाण पुणे

1466 100114150003605 दुवा राज  वाघमारे 9960247649
पडवळ नगर कार लो ी ड गरे कॉनर 

थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी

1467 100114150003518
कार रामराव 

नवधन
9822527599

स ना १७/४ संत तुकाराम कॉ मंगलनगर 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1468 100114150003159 सुशांत दुशांत कांबळे 9763164401
रमाबाई नगर लक रोड पपरी भाटनगर पपरी 

चचवड

1469 100114150003613 शरयू संतोष कदम 8888432942
सुदाम बारणे चाळ एम.ए .िस.बी ऑ फस 

थेरगाव पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 
मील पपरी चचवड

1470 100114150003597 हषल सुरेश भाट 9823092958 ६/६२ भाटनगर पपरी पपरी भाटनगर पपरी

1471 100114150003629 रोहन ानदेव भोजने 9881465529
लॉट न ९ हशल अपाटमट का देनगर चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1472 100114150003367 वि ल र व  शेळके 9921474027
मातो ी िनवास मुंजाबा वसाहत पपरी 

चचवड गावठाण null

1473 100114150003520
का तक रामराव 

नवघन
9822527599

सव न १७/४ संत ने र मंगलनगर वाकड रोड 
थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड

1474 100114150002829 दपाली गौतम जाभाडे 9923013984
सुंदर कॉ िशवतीथ नगर पपरी थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1475 100114150003154 वल अशोक रोकडे 9689952465
रमाबाई नगर लक रोड पपरी भाटनगर पपरी 

चचवड

1476 100114150003565
िनतेश रामदास 

बाचकर
9970582601

आनंदवन हौ.सोसा. आनंदवन नगर चचवड 
चचवडेनगर पपरी चचवड

1477 103314150006920
रोहन गौतम 
गायकवाड

9604148217
पंचिशल हौ.सांसा. बौ द नगर पपरी भाटनगर 

पपरी चचवड

1478 100114150002913
िसमा गंगाराम 

दुधभाते
9175963511 भाटनगर लक रोड पपरी भाटनगर पपरी

1479 101514150001238 संिगता रमेश तौर 9689244972
वामी िववेकानंद नगर ह जवडी चचवड रोड 

वाकड वाकड पपरी चचवड

1480 100114150003455 मयुरी मा ती िवघाते 9762346812
दळवीनगर चचवड चचवड चचवड गावठाण 

पपरी चचवड

1481 100114150003451 माधुरी मा ती िवघाते 9762346812
दळवीनगर चचवड चचवडगाव चचवडेनगर 

पपरी



1482 100114150003449
रेणू अ णासाहेब 

जकाते
9922378188

दळवीनगर झोपडप ी चचवड चचवडेनगर 
पपरी चचवड

1483 100114150003152 नेहा नंदु ितकोने 9689110017
सि म  सदन तालेरा नगर २८६/६ चचवड 

चचवड गावठाण पपरी चचवड

1484 100114150003445 सनी मुकंुद खराडे 9422710193
िशवराज कॉलनी संदीपनगर थेरगाव पुणे 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

1485 100114150003573 तेजस पांडुरंग मदने 9822867095
िशवसाई कॉलनी चचवडेनगर चचवडगाव 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1486 100114150002133 हषल दादा जगताप 9552764610
ए ी कंपनी समोर िव य नगर चचवड 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह पपरी चचवड

1487 100114150003544
तेजस धनंजय 

वडवराव
7768922324 दळवी नगर चचवड पपरी दळवीनगर पपरी

1488 100114150003577 दी ा अिनल चावरे 9271489743
साईनाथ नगर सव न ८/४ िशवतीथ नगर या 
समोर थेरगाव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पपरी चचवड

1489 101614150000111 ि यांका अशोक शदे 9923537985
जगताप नगर लेन नं १ पपरी थेरगाव गावठाण-

 प जी पेपर मील पपरी

1490 103314150008640 रािधका मा ती नव े 7588954385
sn.12 हनुमान नगर ाय हर कॉलनी साई 

मं दर मागे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पपरी चचवड

1491 100114150005911
सुरज िसताराम 

बनसोडे
9881966320

sn.113/41 भूमकर व ती भगवान नगर वाकड 
पपरी चचवड

1492 102514150000667
िवजय वीण 

नाग टळक
9579448423

िभम श  नगर कृ णानगर पइन रोड चचवड 
चचवडेनगर पपरी

1493 103214150004398 अिनकेत राज  कांबळे 9527546499
12/4 बौ  नगर र हर रोड पपरी भाटनगर 

पपरी चचवड

1494 100114150004640 गाय ी चंदकांत जाधव 9970402370
स गु  कॉ,वाकड रोड सव नं १७७/१,ग ली नं 

३ वाकड वाकड पपरी चचवड

1495 100114150004573
वै णवी ल मण 

लभोरे
9881278319

ी शंकर तरस चाळ गावडे भोएअर आळी 
चचवडगाव चचवड गावठाण पपरी चचवड

1496 100114150004509 ा आशोक साबळे 9822013873
रमाबाईनगर प ाशेड. लक रोड पपरी 

भाटनगर पपरी चचवड

1497 100114150004508
ि ती दलीप 
गायकवाड

8793448419
लक रोड प ाशेड पपरी भाटनगर पपरी 

चचवड

1498 100114150004505 काजल मा ती काळे 9881992653
बौ  नगर िगरज बाबा मं दरा जवळ पपरी 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1499 100114150004502
कोमल राज  

तु कमारे
7744003224 बौ  नगर पपरी पपरी भाटनगर पपरी

1500 100114150003032 सोहन संजय गाडे 9850911135
रमाबाई नगर िशमला हॉटेल पपरी लक 

रोड.भाटनगर

1501 100114150003040 सोनाली सिचन बाढे 9822977681
सोपान भोएअर चाळ केशव नगर चचवड 

चचवड गावठाण पपरी

1502 100114150003141 फजा मा ीत शेख 9766675297
दगडू पाटील नगर ानदीप कॉलनी थेरगाव 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1503 100114150004336 संदेश राजू तायडे 9923014456
थेरगाव गावठाण मा ती मं दरा शेजारी मुळशी 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1504 100114150004692 मिनषा सुखदेव कापसे 9421858785
चांदणी चौक थेरगाव गावठाण थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी

1505 100114150003171 अबोली नवनाथ मोरे 9689961879
चांदणी चौक िम  मंडळ थेरगाव थेरगाव 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

1506 100114150004364 पूजा बाव ा तलारे 9881082905
आनंदनगर मारी आई मं दराजवळ चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1507 100614150004497 सोनाली बाळू वाघमारे 8149145108
वि तक कंपनी मेहता हॉ चचवड चचवड 

गावठाण पपरी



1508 100114150003572 िनजंजन दगडू थोरात 9763304042
िव णू जगताप चाळ महलि म मं दर समोर 
जगताप नगर थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पपरी चचवड

1509 100114150003536 ि ती सुिनल मोरे 9922155215
मातो ी रमाबाई नगर प ाशेड लक रोड 

पपरी भाटनगर पपरी चचवड

1510 100114150004512 राजेश जग ाथ कांबळे 9552857127
भीमनगर पपरी पपरी भाटनगर पपरी 

चचवड

1511 100614150003863 िशतल सुरेश जानराव 8975202057
क तुरी माकट पाटीमागे अ प ा रोड 

अ जठनगर चचवड चचवडेनगर पपरी 
चचवड

1512 103214150001707 िनिखल मोद कांबळे 9960151923
पपरीगाव ` भीमनगर आंबेडकर भवनसमोर 

पपरी थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील null

1513 100114150004507 पूनम मधुकर बनसोडे 8007441854
रमाबाईनगर प ाशेड. लक रोड पपरी 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1514 103214150001557 िपयुष िवलास माने 9960841367
सव न ५/३ न ता सोसा थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील null

1515 103214150001990 हरेश रमेश साबळे 8508880447
ाईवर कॉलनी तर बेकरी शेजारी थेरगाव पुणे 

थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील null

1516 100614150000426 अ दा संजय पालवे 9604681131
िनसग फेज ई/२ का पतेवा ती वाकड वाकड 

null

1517 100614150003538
थमेश द ा य 

कांबळे
9326999282

काळभोर चाळ काळभोरनगर पपरी चचवड 
गावठाण पपरी

1518 100114150004276 िस ांत अजय च हाण 9881585939
सव नं ६०/४, लॉट नं २९ 

िशवनगरी,िबजलीनगर िचचवड चचवडेनगर 
पपरी चचवड

1519 100614150001511 बालाजी आ पा घोडगे 9923981669
रामनगर द नगर पपरी चचवड गावठाण 

पपरी

1520 100614150000096 वृषभ सुिनल नामदे 7038773040
सव न ७२७ मोहन नगर चचवड चचवडेनगर 

null

1521 100614150000073
अिभषेक अिनल 

नागापुरे
9637015641

स नं १२६ मोहननगर पपरी चचवड गावठाण 
पपरी

1522 100614150001430 अिभषेक नवनाथ शदे 9657396548
िव ानगर एकता त ण मंडळ चचवड 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1523 100614150006927 कार मोिहत पोवार 9552537883
सव न १२/३/२ शील हौ सोसा चचवडगाव 

चचवडेनगर पपरी चचवड

1524 100614150005364 शुभांगी अिनल सरवदे 9623168472
गु द  हौ.सोसा. ओटा क म से नं २२ पपरी 

दळवीनगर पपरी

1525 100614150000631 शुभम शंकर ववते 9922908651
ल मी सो जु या नदीप शाळेजवळ तळवडे 

गणेशनगर-बेल ठकानगर पपरी चचवड

1526 100114150004691 रा ल काळू थाडे 9850872744
नागसेन नगर िबजलीनगर चचवड चचवड 

गावठाण पपरी


