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1 100416170001948 अं कत रेवलचंद 
कांबळे

देवकर व ती गणराज मं दर जवळ च पाणी रोड 
भोसरी गावठाण पुणे

9923054146

2 100416170002230 अं कता द ा य 
उतळे

सं.नं. 76 भारत माता नगर कॉलनी नं. 1 दघी पुणे 8446975833

3 101216170000814 अं कता देवाजी 
साबळे

इं ायणी हौ सग सोसायटी बी-6/ 306 िचखली 
, ाधीकरण

7030884091

4 100116170005525
अंक ता िनतीन 

िमसळे
आनंद नगर ,माताजी टोअस जवळ चचवड टेशन , 

चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9923381135

5 105216170000467 अंकुश राजू शदे राधाकृ ण नगर, िशवाजी वाडी, मोशी,पुणे मोशी पुणे 9372875518

6 100116170005099 अंजली अिनल 
लोखंडे

पी .िच .वा हेकरवाडी क िडबा नगर पुणे 
वा हेकरवाडी पुणे

9689751880

7 105216170000655 अंजली चांगदेव 
साळवे

संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी मोशी पुणे 9921174131

8 103316170007056 अंजली राज  पवार राम नगर बोपखेल सी .एम.ई बोपखेल पुण-े३१ 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9881834876

9 100316170001058
अंिशता सुभाष 

गायकवाड
पंचर  िनवास,ि य दशनी नगर कांबळे चाळ ,लाईन् 

नं-१ जुनी सांगवी पुणे सांगवी गावठाण पुणे
8956392812

10 100116170005749 अ ता महादेव 
तलवार

सी.एम .ई गेट समोर पा  बाई शे ी चाळ दापोडी 
पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

8862099004

11 100116170005660 अ ता रामचं  
वीरकर

चं ाबाई ढोरे चाळ दापोडी पुणे 12सी.एम.ई गेट 
समोर

9823304491

12 100616170007237
अ ता िव ल 

ड गरे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आशीवाद हौ सग 
सोसायटी ए-२१, म नं-४०७ िनगडी पुणे आकुड  

गावठाण पुणे
9922748099

13 101216170000882 अ य अशोक 
सरवदे

म नं 14 िभम श  नगर कृ णानगर िचचवड पुणे 
19 चचवड गावठाण पुणे

9850157416

14 105616170000205
अ य कािलदास 

ह के
आ णा मगर टेिडयम जवळील इमारत नं-३ 

नवजीवन हौ .सो. िव ल नगर , पपरी नेह नगर पुणे
9325109465

15 100116170004949 अ य दगंबर वाघ C/O तानाजी आ पा चीचवडे िचचवडेनगर िचचवड 
पुणे 33 चचवडेनगर PUNE

9763169712

16 100616170007238 अ य िव ल ड गरे
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आशीवाद हौ सग 
सोसायटी ए-२१, म नं-४०७ पीनगर -तळवडे 

पीनगर- तळवडे पुणे
9922748099

17 103316170007674 अिखलेश सुिनल 
िचतारे

रमाबाई नगर लग रोड पपरी पपरीवाघेरे पुणे 8605353281

18 100416170001863 अचल रघुनाथ 
भोईर

स नं. 244/2/1 ी गणेश रेिस. दुगामाता मं दरा 
जवळ तुकई नगर दघी रोड भोसरी गावठाण पुणे

8692900060

19 100116170005159 अजय महादेव 
ड गरे

वेताळ नगर आई 37 जैन कुल रोड वेताळ बूवा 
मं दरा मागे चचवड गावठाण पुणे

9689685061

20 103316170007834 अजय िशवाजी 
कावरे

बालाजी नगर टे को रोड भोसरी पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9822918695

21 104116170000237 अजय संजय येडे गणेश हौ सग सोसायटी हे े व ती िचखली ,पुणे 
िचखली पुणे

9011533120

22 104416170000055 अजय संतोष 
गोखले

null null null null null 9767838317

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवभाग
मागासवग य क याणकारी योजना

इ. 8 वी ते इ. 12 वी म ये िशकत असणा-या मागासवग य  मुला / मुल ना सायकल वाटप
सन 2016-17       पा  यादी       सं या - 782
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23 103316170007396
अ ज य अजुन 

भंडगे
सी/०-डी-५ बका उ फ हौ सग सोसायटी कामगार 

नगर खराळवाडी , पपरी खराळवाडी पुणे
9623445414

24 100416170002286 अ ज य िवलास 
रायपुरे

िवलास रायपुरे स न-ं२१८,मातो ी पाक संत 
तुकाराम नगर भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9623430288

25 100616170008068 अ ज य सुर  
गायकवाड

संतोष पोळ ,घर नं-१०३ से नं-२२ ,२५६ गाळे 
वसाहत िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

7875758414

26 100116170005755 अिजत बालाजी 
गायकवाड

महा मा फुले नगर मराठी शाळे मागे , दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9850542085

27 100616170007014 अिजत संभाजी 
साळवे

सं ाम नगर झोपडप ी से न-ं२२ िनगडी पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

9850426367

28 100116170005413 अतुल िवठठल 
अंकुशराव

आनंद नगर चचवड टेशन भारत पे ोल पंपा समोर 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9760527550

29 103316170007699 अथव अिनल वनवे 4/6 104 अजमेरा मासुळकर कॉलनी पपरी 
पपरीवाघेरे पुणे

7588743112

30 100316170001097 अथव िजत  
रामगडे

सुपर रो हौसेस ,कावेरी आबासाहेब पवार नगर जुनी 
सांगवी पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9822963760

31 105216170000464 अ दती अिजत 
गायकवाड

मु. पो. मोशी, बोराटे व ती, संजय गांधी नगर, ता. 
हवेली, िज. पुणे मोशी पुणे

9921886480

32 105216170000560 अ दती अ ण 
पाटेकर

७/१० पोलीस वसाहत इं ायणी नगर भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9822197365

33 100116170005686 अ दती दलीप 
गायकवाड

सव नं-८२/२ सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 
पुणे पपळेगुरव पुणे

9890186899

34 100616170007790 अ द य बाळु 
बनसोडे

महा मा फुले नगर मोहन नगर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9921846978

35 103316170007264 अिनकेत अशोक 
कांबळे

िचखली गावठाण भुजबळ चाळ ता.हवेली ,िज.-पुणे 
िचखली पुणे

9767633574

36 101216170000769 अिनकेत गोरख 
शदे

िवठठल मं दरासमोर नेवाळे व ती िचखली पुणे 
िचखली पुणे

9730492367

37 103316170007233 अिनकेत ाने र 
कांबळे

बालाजी नगर भोसरी ता.हवेली ,िज.-पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

960446702

38 103316170007395 अिनकेत दादासो 
साठे

साई सदन अपाटमट म न-ं१ िबडकर चाळी मागे 
िचखली िचखली पुणे

9604421944

39 100216170000186 अिनकेत नागनाथ 
सकनुरे

सुकवणी लो स डी िब डग लॉट न-ं१०,अजमेरा 
रोड ,मोरवाडी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9860878309

40 100616170007819 अिनकेत िभकंत 
सोनवणे

जोशी लाल ,िश डे माकट शेजारी िव ल वाडी 
आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9158803550

41 100116170005945 अिनकेत रमेश माने पी.एल पांढरकर चाळ म न-ं८ ,दळवी नगर 
चचवड पुणे दळवीनगर पुणे

9766341323

42 100116170005644 अिनकेत राज  
गोसावी

चंदर लोखंडे चाळ साई मं दर जवळ अनंत नगर 
िपपळेगुरव पुणे ६१ पपळेगुरव पुणे

9689424189

43 101516170001070 अिनकेत िशवाजी 
गवारी

सृ ी चौक सुदशन नगर ग ली नं. 5 पपळेगुरव पुणे 8605981829

44 100416170002104 अिनकेत सुदाम 
गवारी

स नं. 69/3 साई पाक िभमाशंकर कॉलनी दघी पुणे 8605010156

45 101216170000841 अिन  करण 
कुरणे

बी.टी.कंुदा िनवास सुदशन नगर र ता नं-४,,ल मी 
सोसायटी िचखली ,पुणे िचखली पुणे

7350388477

46 100416170002336
अिनल गोर नाथ 

हगवणे
च पाणी रोड हनुमान मं दरा जवळ भोसरी पुणे 

भोसरी गावठाण पुणे
7350966097

47 103316170006888
अिनश 

िवजयकुमार पोवार
रामबाग कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पुणे रहाटणी -

 पपळे सौदागर पुणे
9823115281

48 105916170000063
अिनशा कशोर 

कांबळे
योितबा नगर सहकार कॉलनी न-ं२,जय रोिहदास 

िनवास काळेवाडी पपरी पुणे काळेवाडी पुणे
9923974366
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49 105616170000219
अिनशा राज  

कांबळे

अ णासाहेब मगर टेडीयम जवळ िब डग न-ं१,घर 
नं-७१४ ,िभमाई होऊ.सो. िव ल नगर ,नेह  नगर 

, पपरी नेह नगर पुणे
9623690015

50 103316170006784 अनुप अिनल जाधव
सव .नं .७/२/१ जय लर नगर कॉलनी नं 3 

थेरगाव पुणे 33 थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 
पुणे

9922617345

51 103216170001450 अनुराग कमलाकर 
पातारे

११४/१/१A, साईनाथ कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, 
पुणे काळेवाडी पुणे

9673006715

52 100616170007924 अपणा भारत 
आवडे

पी.सी .एम.सी ाटर अ पू घर कॉनर ,िब डग नं-
१, म नं-७ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9075248317

53 100616170007925 अपे ा भारत 
आवडे

पी.सी .एम.सी ाटर अ पू घर कॉनर ,िब डग नं-
१, म नं-७ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

7744904834

54 100616170007646 अफजन दौड शेख संघिमगा हौ सो बॉ  ए22 अंकुश चौक पीनगर- 
तळवडे पुणे

9767797605

55 103116170002562 अबोली बुधाजी 
भारमळ

१२२/१५७७ संत तुकाराम नगर द  मं दर िपपरी 
पुणे 17 पपरीवाघेरे पुणे

9601999300

56 105216170000480 अभय दनकर 
पाबळे

इं ायणी पाक कॉलनी न-ं४ मोशी ािधकरण मोशी 
पुणे

9922449034

57 100416170002114 अिभजीत अशोक 
साळंुखे

13/6 राजवाडा इं ायणी नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9922878462

58 100116170005263 अिभजीत 
जयकुमार जावळे

लॉट नं. 14 ए वग साई वै णवी पाक तापक र 
नगर काळेवाडी पुणे

9371276380

59 105616170000200 अिभजीत तुकाराम 
तळपे

बोपखेल सी.एम .ई .गेट ,केसरी नगर ता.हवेली ,िज.-
पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

8308927534

60 105616170000111
अिभजीत 

बाबासाहेब पगारे
नवजीवन सौ आ णसाहेब मगर टे शेजारी पपरी 

पपरीवाघेरे पुणे
7249684289

61 103316170006606 अिभजीत बाळू 
शेळके

चौधरी पाक गणेश माग दघी पुणे दघी पुणे 9881297520

62 101516170001058 अिभजीत भारत 
ढोबळे

ल मी नगर ग ली नं. 1 पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे 9766212930

63 106516170000068 अिभजीत िवलास 
एडके

ढोरे नगर िशतोळे चाळ जुनी सांगवी पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

9822537134

64 101216170000831 अिभजीत 
समाधान उमाळे

जय िशवशंकर हौ सग सोसायटी नं 1 हे ेव ती 
िचखली पुणे िचखली पुणे

9822832049

65 100116170005100 अिभषेक अिनल 
लोखंडे

क डीबा नगर वा हेकरवाडी पुणे 33 वा हेकरवाडी 
पुणे

8308795806

66 105216170000550 अिभषेक अ ण 
पाटेकर

७/१० पोलीस वसाहत इं ायणी नगर भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9822197365

67 104116170000171 अिभषेक अशोक 
ढोले

गट १५१९,गणेश हौ सोसायटी ता हणे व ती 
िचखली िचखली पुणे

9850853906

68 100116170005832
अिभषेक उ म 

कांबळे
रे वे गेट अलीकडे सोमे र िम  मंडळ समोर शदे 
तुकाराम चाळ कासारवाडी ,पुणे कासारवाडी पुणे

9922596347

69 100616170006875 अिभषेक जय सग 
पंडोरे

ी द  कृपा हौ.सो िब डग न-ं६ से नं-२२ िनगडी 
पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9922738101

70 103116170002572 अिभषेक ाने र 
खाडे

महा मा फुले नगर एम आय डी.सी. भोसरी पुणे 
महा मा फुलेनगर पुणे

9822049689

71 105216170000698 अिभषेक महेश 
कारंडे

२९/२ नील गंगा सोसायटी इं ायणी नगर भोसरी 
पुणे इं ायणीनगर पुणे

7262024359

72 103116170002539
अिभषेक राजाराम 

िशरसाठ
नेताजी नगर द  मं दर जवळ रोड नं-३ पपळे गुरव 

पुणे पपळेगुरव पुणे
9623727056

73 100616170006799
अिभषेक शरण पा 

गायकवाड
िम लद नगर से.नं. 22 िनगडी िनगडी गावठाण पुणे 9822531082
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74 105216170000479 अिभषेक िशवाजी 
कांबळे

ल मी नगर राजे संभाजी कॉलनी मोशी ािधकरण 
मोशी पुणे

7083944101

75 106216170000094 अमर मा ती शदे 16 नं. बस टॉप पोिलस लाईन रोड गु कृपा कॉलनी 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9637615299

76 104316170000110 अमर रमेश भदे गणेश मं दर कॉ.नं २ शा ी चौक आळंदी रोड 
भोसरी पुणे 39 भोसरी गावठाण पुणे

8855835359

77 100116170005899 अिमत अिनल 
भंडारे

िभम नगर पपरी कॅ प पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 7744829453

78 101516170001029 अिमत तुकाराम 
शेळके

भालेकर नगर गोसावी ॉ सपोट या मागे पपळे 
गुरव पपळेगुरव पुणे

9657923957

79 100616170007312 अिमत द ा य 
शदे

िनगडी गावठाण िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे 7741063550

80 101216170001047
अमृता कािलदास 

गायकवाड
जय िशव शंकर हौ.सो नं-२ हे े व ती िचखली ,पुणे 

िचखली पुणे
9011085918

81 105616170000201 अमृता सोमा तळपे बोपखेल केसरी नगर बोपखेल पुणे-३१ दापोडी-
बोपखेल पुणे

9765187402

82 103216170001516 अमोल अिभमान 
तु कमारे

बु नगर िगरजु बाबामंदीर बी.नं-12/51 पपरी,पुणे-
१७ पपरीवाघेरे पुणे

9822360139

83 100416170002311 अजुन रमेश खरात क/० हनुमंत खरात ,सव नं-८३ संत रोिहदास िनवास 
दघी पुणे दघी पुणे

7038191450

84 101516170000964 अलोक अशोक 
िशवशरण

रिव करण िब जगताप चाळ मा ती मं दपा समोर 
पपळेगुरव पुणे

9763419913

85 103316170007098 अिवनाश ंकट 
हे े

गांधी नगर खराळवाडी पपरी पुणे खराळवाडी पुणे 9657279917

86 100316170001086 अिव कार संजय 
पुरी

िहरकणी सोसायटी तुळजाभवानी मं दरासमोर जुनी 
सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

9890369881

87 105616170000115 अि नी नवनाथ 
दनाने

बालाजी हैो सो िवठठल नगर नेह  नगर पपरीवाघेरे 
पुणे

9923016965

88 103316170007280 अि नी रमेश 
दुंडयार

अ मेघ हॉि पटल पाटील नगर ,राम मं दर जवळ 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9850553308

89 101216170001003 आंकेत बबन सानप मोरया कॉलनी मोरेव ती,िचखली ता.हवेली ,िज.-
पुणे िचखली पुणे

9604873263

90 100116170005220 आकां ा ाने र 
पवार

वंृदावन कॉलनी ीनगर काळेवाडी चचवड गावठाण 
पुणे

8698707526

91 100416170002343 आकां ा मधुकर 
भंडारे

शांतीनगर वसाहत नं-२ अंिबका सुपर माकट जवळ 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

8483916915

92 100616170006765 आकाश कसान 
माने

िशवशंभो छौ सोसायटी पी नगर[ तळवडे ] 
ता.हवेली िज. पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

7387180077

93 101216170001018 आकाश गजानन 
अवचार

यशवंत जाधव सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पुणे 
ि वेणीनगर पुणे

9850432576

94 100116170005698 आकाश नंदू कांबळे जयभीम नगर साळवे मा तर चाळ दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9096132513

95 106516170000070 आकाश काश 
साबळे

जयराज रेसी फेज न,2 ि यदशनी नगर जुनी सांगवी 
सांगवी गावठाण पुणे

9371104011

96 105216170000695 आकाश र व  
जाधव

से नं-२,पोिलस लोझ िब डग न-ं४ , म नं-१२ 
इं ायणी नगर भोसरी,पुणे इं ायणीनगर पुणे

9881591272

97 103316170007164 आकाश र व  
सडेकर

१११/६०९ संत तुकाराम नगर पपरी पुणे संत 
तुकाराम नगर पुणे

9822646732

98 101216170001050 आकाश संतोष 
दंडवते

साने कॉलनी िचखली रोड ता.हवेली िज. पुणे 
िचखली पुणे

9623581707

99 100116170005058 आकाश सुभाष 
काळे

मोरया गोसावी मंदीराजवळ पावती उदयन िचचवड 
पुणे 33 चचवड गावठाण पुणे

9767231842

100 101516170001067 आकाश सोमा 
भालिचम

लॉट नं. 6 साई क शन सृ ी हॉटेल समोर 
पपळेगुरव पुणे

7350180621
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101 100416170001987
आकाश िहरागीर 

गोसावी
गवळी माशा टे को रो़ड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे 8855821259

102 101216170001085 आ द य अिनल इघे गणेश हौ.सो.मोरव त िचखली िचखली पुणे 9130417113

103 105616170000112 आ द य अशोक 
िनसगध

िभमाई हौ सो म न.ं 716 िवठठल नगर नेह नगर 
पुणे

9656795247

104 100416170001857 आ द य चंदन 
पवार

लांडेवाडी झोपड प ी िवठठल नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9822515934

105 101516170001115 आ द य दगबर 
भोरले

सव नं-८४/३/६ सहगड कॉलनी ,जवळ कर नगर 
पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे

9822042736

106 105216170000478
आ द य 

बाळासाहेब कांबळे
ल मी नगर राजे संभाजी कॉलनी मोशी मोशी पुणे 9764512698

107 101516170001110 आ द य र व  मोरे स.नं. 84 जवळकर नगर सहगड कॉलनी पपळेगुरव 
पुणे

9850872772

108 100616170006811 आ द य राजाभाऊ 
साबळे

ए-5/604 यशदा हौ सो अजंठा नगर चचवड 
चचवड गावठाण पुणे

7350425997

109 103316170007174 आ द य िवनोद 
कुसाळकर

स.नं.१३७ ए ,अिह या सदन रामनगर चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9881729500

110 101216170000971 आ द य संतोष आडे अ४ िब डग व  नगरी हौ सो १७/१९ ािधकरण 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9881252445

111 100116170005840 आ द य संतोष 
आदमाने

सव नं-७९/१/१९ सुदशन नगर ,वैद व ती पपळे 
गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे

8483858072

112 100616170007396 आनंद अर वद ढेरे पी नगर तळवडे ता.हवेली िज. पुणे पीनगर- 
तळवडे पुणे

9689115320

113 100516170000326 आयुष भारत 
िशवणकर

लोटस वंृदावन सोसायटी लँट न.ं-इ-२०४ ,िवकास 
नगर कवळे ,दे रोड कवळे पुणे

9766309460

114 100316170001079 आयुष राजेष रावळे नेताजी नगर द  मं दर रोड पुणे ०१ पपरे गुरव 
ग ली ३ घर -३२७ पपरीवाघेरे पुणे

9822718729

115 105616170000245 आयुष सं दप माने सुयोग िनवास गणपती मं दरा शेजारी नेह नगर 
पपरी नेह नगर पुणे

9922841516

116 100116170005689 आरती मोहन 
कांबळे

माउली िनवास गुल मोहर कॉलनी ,पी.सी.एम.सी 
गाडन ` पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे

9765037807

117 104416170000056 आरती संतोष 
गोखले

रा ल कँसल अपाट गायकवाड व ती बोराडेवाडी 
टोलनाका जवळ मोशी पुणे

9767838317

118 101216170000977 आरती सुरेश 
िवटकर

गत नं-१३२३ िशव कृपा हौ.सो झडा चौक मोरे व ती 
,िचखली िचखली पुणे

9442978560

119 105516170000069 आयन अिनल 
डोळस

अशोक नगर डोळस तालीम शेजारी भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9226144578

120 101216170000773 आयन चं कांत 
भंडारे

गु कुल कॉलनी गट नं 1331 मोरेव ती िचखली पुणे 
ता.हवेली जी पुणे िचखली पुणे

9921951852

121 100616170007346 आयन संजय आढाव सी बी कुदळे गजराज हौ सो साईनाथ नगर िनगडी 
गावठाण पुणे

8605970832

122 100116170005308 आिशतोष रमेश 
वाकोडे

ताप कर नगर काळेवाडी साई म हार कॉलनी 
चचवडेनगर पुणे

7776005280

123 100116170005665
आिशतोष रामचंद 

ि रसागर
भैरवनाथ नगर जगताप पे ोल पंप मागे पपळे गुरव 

पुणे पपळेगुरव पुणे
9527348208

124 100616170006989
आशुतोष रितलाल 

माळवाळ
िजजा नगर पांढर कर चाळ गंगानगर आकुड  आकुड  

गावठाण पुणे
9011037754

125 100616170006810 उदधव भानुदास 
वैरट

null null null null null 9922434951

126 100116170005158 उमेश िम लद 
साळवे

बौ द िब न.ं 15 पपरी कँ प पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9881672068
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127 100616170007401 उमेश वाघ कांबळे िवलास नगर ओटाि कम संजय हॉटेल शेजारी िनगडी 
गावठाण पुणे

9158336814

128 100616170006661
ऋितक राजकुमार 

सहानी
रमाबाई नगर रावेत ता.हवेली िज. पुणे कवळे पुणे 9096554233

129 100416170001992 ऋितक संजय 
किवतके

िवकास कॉलनी न.ं 1 लांडवाडी भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9860947585

130 100416170001841 ऋतुजा द ा य 
गरगडे

िशव शंकर नगर 1 च पाणी वसाहत रोड भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

9763478198

131 103116170002674 ऋतुजा फुलचंद 
गायकवाड

217/1818 यशवंत चौक संत तुकाराम नगर 
पपरीवाघेरे पुणे

9975542065

132 101216170001110 ऋतुजा संजय कदळे िशवशंकर हौ सो गट न.ं 1419 हे ेवाडी िचखली पुणे 9860146372

133 106516170000069 ऋतुजा सुरेश 
खंडागळे

शदे नगर िहरकणी हौ सो जुनी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

9172606208

134 105616170000196 ऋतुजा सुरेश वाजे हदकेसरी नगर िशव नेरी कॉलनी न-ं२ बोपखेल पुण-े
३१ दापोडी-बोपखेल पुणे

9767403728

135 105016170000099 ऋिषकेश अंकुश 
िस दगवळी

वेताळ नगर िबजली नगर रोड ,बालवाडी शाळा 
जवळ चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे

9922102165

136 104116170000236 ऋिषकेश अिनल 
बनसोडे

ओम साई हौ.सो. ता हणे व ती ,हनुमान नगर 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9922565934

137 101216170000824 ऋिषकेश आ दक 
माने

ाने र हौ सो मोरेव ती िचखली िचखली पुणे 9850026130

138 101216170001048
ऋिषकेश 
कािलदास 
गायकवाड

जयिशवशंकर हौ सो हे े व ती न2ं िचखली िचखली 
पुणे

9011085918

139 100116170005664 ऋिषकेश ाने र 
शदे

शदे िनवास केशव नगर कासारवाडी ,पुणे 
कासारवाडी पुणे

9623656510

140 100516170000334 ऋिषकेश िवण 
मोिहते

पावती िब डग िवकास नगर कवळे ,दे रोड कवळे 
पुणे

7447679188

141 100416170001929 ऋिषकेश बालन 
वाघमारे

लांडेवाडी िवठठल नगर पपरी रोड भोसरी गावठाण 
पुणे

7218725541

142 100616170007001 ऋिषकेश रिव 
अलबनुर

१७० ाने र कॉलनी केशव राव पाटील चाळ 
आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9823807069

143 103116170002538
ऋिषकेश 

राजाराम िशरसाठ
नेताजी नगर द मं दर जवळ र ता नं-३ पपळे गुरव 

पुणे पपळेगुरव पुणे
9623727056

144 100416170001956 ऋषीकेश ानोबा 
गंगणे

मथुरा कॉलनी देवकर व ती समता शाळे जवळ 
भोसरी गावठाण पुणे

9881658405

145 100316170001039 ॠतुजा अ ण 
बांबळे

सव नं १३ म नं ४९१ ढोरे सदन िशतोळे नगर जुनी 
सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे

9763658231

146 101216170000794 ॠतुजा कैलास 
मकासरे

नंदनवत हौ सग सोसायटी से 17/19,शरदनगर 
िचखली पुणे मोरवाडी पुणे

9960759005

147 103316170006603 ॠतुजा राजू 
गायकवाड

गांधीनगर पपरी पुणे 18,सुमेधा बौ  िवहार जवळ 
गांधीनगर पुणे

9850730419

148 100316170001045 ॠतुजा राजू माने सव ७/२/४३ जुनी सांगवी मुळानगर पुणे २७ सांगवी 
गावठाण पुणे

9922970957

149 103216170001418 ॠिषकेश रघुनाथ 
कांबळे

s/r 34 ी कृ णा कॉलनी नखाते नगर रहाटणी पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

8975319382

150 101216170000818 ॠिषकेश समाधान 
उमाळे

जय िशवशंकर हौ सग सोसायटी नं नं 1 हे ेव ती 
िचखली पुणे िचखली पुणे

8149610575

151 100316170001128 ॠषीकेश 
साहेबराव अिहरे

गंगानगर टेलीकोन एवसचज समोर जुनी सांगवी, 
पुणे-४११०२७. सांगवी गावठाण पुणे

9763158070

152 100116170005667 ऐ या अिनल धो े स रता अपाटमट समोर धो े चाळ केशवनगर 
कासारवाडी केशवनगर पुणे

9850339268
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153 100116170005223 ऐ या अशोक 
ओहळ

िवजया हौ सो तानाजी नगर िशवाजी चचवड 
गावठाण पुणे

9975265119

154 105516170000065 ऐ या हनुमंत 
च हाण

395अशोक नगर बु िवहार शेजारी भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

8806036347

155 101216170000832
कार 

आ णासाहेब 
वाघमोडे

null हे े व ती ता.हवेली िज. पुणे िचखली पुणे 9881128480

156 100616170007195 कार परमे र 
घोळवे

आकाश अपाटमट बी-९ ,पांढरकर व ती ,संभाजी 
नगर आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9890938842

157 103316170007907 कार ल मण 
नागरगोजे

अजमेरा से , म नं-३०२ अजमेर कॉलनी चचवड 
पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

7709877202

158 100416170002019 कार िवठठल 
च हाण

नवर  कॉलनी िस दे र शाळेजवळ दघी रोड 
भोसरी गावठाण पुणे

9822098376

159 100216170000210 कार संजय 
वंजारी

null कॉ. हसुळकर कॉलनी पपरी पुणे पपरीवाघेरे 
पुणे

7040540616

160 103316170007535 कार संतोष 
उजगरे

रामनगर बोपाखेळ बौ  िवहारामागे पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

7875124029

161 103216170001473 कार सुखदेव तुपे गणराज कॉ. नखाते व ती रहाटनी - 17 9763635039

162 100416170002103 कार सुदाम 
गवारी

69/3 साई पाक िभमाशंकर नगर दघी दघी पुणे 8605010156

163 103316170007131 कार सोमा 
गवारी

ए-२९७,एच ए कॉलनी पपरी ता.हवेली ,िज.-पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

9689558574

164 100616170007376 ओम गणेश शेळके िशवशंभो छौ सोसायटी घर नं 837 पीनगर तळवडे 
ता हाणे व ती पीनगर- तळवडे पुणे

8805671456

165 103116170002648 ओम गो वद घोले ए-244 एच ए कॉलनी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9423010527

166 103216170001416 ओम बंकट बचुटे सहयोग कॉलनी नदे नगर काळेवाडी पपरी रोड 
काळेवाडी पुणे

9689038580

167 100616170007394 ओमकार अनंत 
नलावडे

ा सपोट हौ सग सोसायटी वंदे मातरम चौक 
पीनगर -तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

9822379614

168 103316170007196 ओमकार िवकास 
शदे

प ाशेड , लक रोड मशान भूमी समोर पपरी पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

9762786458

169 100616170006679 ओमराज आबा 
अंधारे

कोयना हौ सो पीनगर नममहारा  शाळे जवळ 
पीनगर- तळवडे पुणे

9158645166

170 100116170004616 करण िवजय धीवारे
क र मा िनवास नखाते व ती तांबे शाळेजवळ 

कृ णानगरी रहाटणी रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
8308360087

171 100316170001145 करण िवजय 
रण दवे

346युळनगर जुनी सांगवी , पुणे २६ सांगवी 
गावठाण पुणे

9922791594

172 100116170005960 क णा जा लदर 
नरवडे

इं ायणी नगर भोसरी ता.हवेली ,िज.-पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9657950679

173 103316170007427 क पेश सहदेव 
वाघमारे

से नं. 17/19 वाईन रोड िचकली घरकुल B 15 
शांती िनवास लोट 403 िचखली पुणे

9764204922

174 100116170005704 क याणी िचमा मुठे सव नं-७८/१ ,भैरवनाथ नगर वैदू व ती ,मिनषा 
लोअर िमल पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे

9975938545

175 104316170000114 कांचन भागुजी 
ठाकर

सव नं 81/1 कु णानगर दघी भोसरी दघी पुणे 9657664915

176 103316170007133
कांती दशरथ 

काचगुंडे
काटे व ती ,स मान वीट होम जवळ पपळे सौदागर 

ता.हवेली ,िज.-पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9922684212

177 106516170000103 कांदबरी मा ती 
कांबळे

जयमाला नगर ग ली नं-६ जुनी सांगवी ता.हवेली 
,िज.-पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9881324593

178 100416170002061 काजल िवठठल 
ब े

महादेव नगर कॉलनी  2 सव नं. 205/2/बी आंळदी 
रोड भोसरी गावठाण पुणे

9763675285
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179 101516170000997 काळू पोपट लोखंडे आ णासाहेब िनवास वैदु व ती पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

9762324198

180 101216170000901 कावेरी भारत 
बामणे

िशवम रेिसडे सी लॉट नं ११/15 से नं 20 
कृ णानगर िचचवड पुणे 19 कृ णानगर पुणे

9850977289

181 100116170004628 करण कसन 
िमसाळ

तांबे शाळे शेजारी िशव गणेश कॉलनी रहाटणी पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9850277121

182 100616170006954 करण शाम 
वाघमारे

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से न.ं 22 िस दाथ 
हौ सो आझाद चौक िनगडी गावठाण पुणे

9049322639

183 100616170007068
करण िशवाजी 

कांबळे

रघुनाथ पांढरकर चाळ म नं-बी-१ ,र ता ,संभाजी 
नगर राम िनवास िब डग ,आकुड  आकुड  गावठाण 

पुणे
9326840729

184 103216170001451 करन नंदू वाघमारे जय हद कॉलनी, रहाटणी फाटा, मा ती 
मं दराजवळ, पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9921272061

185 101216170001065 करन र व  
वाघमारे

आिशवाद नेि◌वास गट 1401 संगम हौ सो 
मोरेव ती िचखली पुणे

9623138974

186 100416170002203 कत  पांडूरंग मंुढे घोडे गु जी चाळ हद केसरी नगर बोपखेल दापोडी-
बोपखेल पुणे

9890454322

187 105216170000602 कशन मािणक 
गोपाळे

दि ण ल मी नगर राजे संभाजी कॉलनी , मोशी 
मोशी पुणे

9767465624

188 101516170001113 कशोर गणपत 
खामकर

स नं. 33/11/17 िशवराम नगर ि मुत  कॉनर 
पपळेगुरव पुणे

9767517791

189 100116170004889
कुमार नारायण 

मासाळ
स ह न.ं22/5/2िशवराम कॉलनी,संचेती शाळेजवळ 

थेरगाव पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9850190865

190 105516170000064 कृितका िव ाधर 
च हाण

395अशोक नगर बु िवहार शेजारी भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

8806036347

191 100616170007789 कृ णा शिशकांत 
च हाण

महा मा फुले नगर मोहन नगर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

8928321133

192 100616170007938 कृ णा सूरेश कमाने द  नगर चचवड चचवड पुणे चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

9172118274

193 100116170005138 केतन कैलास 
भालेराव

भाऊसाहेब कलटे नगर द मं दरा मागे वाकड वाकड 
पुणे

9689932604

194 103316170007274
केरबा नानाभाऊ 

बनसोडे
हनुमान मं दरा या पाठी मागे िचखली ता.हवेली 

,िज.-पुणे िचखली पुणे
8605810480

195 105216170000508
कोमल कैलास 

बनकर
सव न. १९, िशवगणेश नगर, धावडे व ती, सोनल 
हॉटेल माग,े भोसरी, पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

8805263948

196 103316170006927 कौिशक जा लदर 
िभसे

स/२ सुिनता अपाटमट कामगार नगर ,िवजय पाक 
खराळवाडी , पपरी खराळवाडी पुणे

9767195480

197 103316170006306 कौ तुभ द ा य 
दगडे

बी -24/103 साईशरण सो. पाईन रोड, िचखली 8007775813

198 103316170007232 श सुरेश कांबळे बालाजी नगर भोसरी ता.हवेली ,िज.-पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

8888222039

199 105216170000453 खंडू भागवत मगर राजे संभाजी कॉलनी, ल मीनगर, मोशी मोशी पुणे 9689112595

200 100116170005648 खाजा पा ीशैल 
टगळे

िहराबाई झोपडप ी कासारवाडी पुणे कासारवाडी पुणे 9527266844

201 100616170006758 गणेश ताय पा 
पवार

िस दाथ नगर से 22 औटि कम िनगडी पुणे िनगडी 
गावठाण पुणे

9921862473

202 105616170000172 गणेश धनाजी 
सरवदे

साईिलला हो सो िब न.ं ए6 नेह  नगर पपरीवाघेरे 
पुणे

9975661477

203 100616170007291 गणेश रमेश कांबळे
उ वेला हौ.सो .बी न-ं५ , म नं-११५ डॉ 

.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

9975199516
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204 100416170002152 गणेश सुधीर लांघी ता मा चौक गणेश लास सटर या पाठी मागे 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

7218387737

205 100116170005836 गणेश सुभाष 
शेरीकर

िवकास िम  मंडळ केशव नगर कासारवाडी ,पुणे 
कासारवाडी पुणे

9552399105

206 100416170002202 गणेश सोमा भांगे बोपखेल पुणे -31 िशवनेरी कॉलनी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

8390378710

207 105216170000649 गाय ी अिनल 
हंडाळ

आदश नगर मोशी मोशी ािधकरण मोशी पुणे 9922439588

208 100116170005754 गाय ी मनोज 
कुमावत

१९/ए ,१/१ ल मी नगर पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव 
पुणे

9850299759

209 100616170007236
गाय ी संतोष 

तुपस दर

आझाद चौक कमवीर नगर आशीवाद हौ.सो म नं-
४/४ , मशान भूमी समोर िनगडी पुणे आकुड  

गावठाण पुणे
9922788035

210 100616170007130 िगतम संजय दुपारे पी.सी.म,टी कॉलनी , म नं-२६ ,बी न-ं६ िनगडी 
ना या जवळ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9503366344

211 103216170001427
िग रष िशवाजी 

कांबळे

स.नं.25/1/9 ओ ड मंुबई रोड भारत गैस जवळ 
िशवराजनगर रहाटणी पुणे -17 रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
7350175923

212 100516170000320 िगरीष चं कांत 
कांबळे

महावीर अपाटमट िवकास नगर कवळे ,दे रोड 
कवळे पुणे

7758034225

213 100516170000392 िगरीष रोिहदास 
क ढवळे

मु.पो. भीमा शंकर नगर कवळे ,दे रोड कवळे 
,दे रोड कवळे पुणे

9011699086

214 100516170000308 गीतांजली पोपट 
कुरणे

सायकल चाळ एम .बी कॅ प , कवळे ,दे रोड 
ता.हवेली ,िज.-पुणे कवळे पुणे

9049545471

215 101216170001172 गो वद महादेव गज वामी िववेकानंद हौ.सो. मोरेव ती,िचखली िचखली 
,पुणे िचखली पुणे

8605613802

216 100116170005162 गौरव िव म 
कांबळे

स नं. 116/2 ेरणा शाळे जवळ वा हेकरवाडी 
वा हेकरवाडी पुणे

8390533067

217 104316170000100 गौरव िवजय 
पाचारणे

जय महारा  चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

9011760588

218 106216170000086 गौरी शंकर पारधी 16 नं. बस टॉप कावेरी नगर पोिलस लाईन वाकड 
पुणे

9823805339

219 100116170005558 गौरी सुभाष 
शेरीकर

िवकास िम मंडळ केशवनगर कासारवाडी पुणे 
केशवनगर पुणे

9552399105

220 100416170002201 गौरी सोमा भांगे बोपखेल पुणे -31 िशवनेरी कॉलनी बोपखोल दापोडी-
बोपखेल पुणे

8390378710

221 100316170001116
चं कांत कुमार 

च हाण
72/1साई अ य अपाटमट सुमन ी मंगल कायालय 

समोर नवी सांगवी पुणे सांगवी गावठाण पुणे
9890638002

222 102416170000266 िचराग आनंद मोरे 464 आई िनवास हलकर सोसायटी पपळे िनलख 
पपळे िनलख पुणे

9823574753

223 100116170005219 िचराग परमे र 
पवार

सनं. 59/2ए/211 वंृदावन कॉलनी ी नगर रहाटणी -
 पपळे सौदागर पुणे

9323505081

224 100116170005673 चेतन बदाम कांबळे सव नं-१/४ ल मी नगर ग ली नं-८, ीजी अपाटमट 
पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे

9822889177

225 100316170001148 चेतन बाळू भूरकंुडे भालेकर नगर पपळे गुरव पुणे 61आनंद िनवास 
शेजारी पपळेगुरव पुणे

8605430223

226 101216170000923 चेतन िव णू 
सपकाळे

लॉट नं. 503 एकता हौ सो घरकुल पाईन रोड 
िचखली पुणे

9970391623

227 105916170000139 चेतन ंकट पवार 77/1/211 सहकार कॉलनी योितबा नगर 
काळेवाडी पपरीवाघेरे पुणे

7709177994

228 100616170007136 चैत य ानदेव 
साळी

नविनमाण हौ.सो. पीनगर,तळवडे ता.हवेली ,िज.-
पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

9763618011

229 100416170002091 चैत य र कांत 
डोळस

212/9 अ सँडिवक कॉलनी दघी रोड भोसरी 
गावठाण पुणे

8390367156
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230 105416170000072 चैताली अमोल 
सुकाळे

C/O बी. एस. कदक, शा ी चौक,आळंदी रोड 
भोसरी, पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे

9922828147

231 100116170005930 चैताली मनोहर 
जाधव

null जाधव चाळ दापोडी दापोडी-बोपखेल पुणे 8087877378

232 100416170002032 चैताली सितश 
आंबडेकर

सनं. 401/ अ जय महारा  चौक एफ-5 महा मा 
कॉलनी भोसरी गावठाण पुणे

9922886973

233 100616170007387 जय गणेश शेळके
िशवशंभो छौ सोसायटी HOOSE NO 837 
पीनगर तळवडे ता.हवेली िज. पुणे पीनगर- 

तळवडे पुणे
8805671456

234 105216170000595 जयेश अिनल 
शेलार

ीयश ,से नं-४ , लॉट न-ं२४ ,संत नगर मोशी मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

9960710944

235 104416170000064 जयेश द ा य 
भागवत

आळंदी रोड कुदळे व ती मोशी मोशी पुणे 9911658586

236 100116170005752 जानवी मनोज 
कुमावत

१९/ए ,१/१ ल मी नगर पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव 
पुणे

9850299759

237 100116170005696 जा हवी युवराज 
नविगरे

एन .डी तेलगु चाळ वाड नं-३ दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

8888810883

238 104116170000164 जा हवी संजय माने c/oसुखदेव िशवराम गोरडे संत कृपा हौ सो हे े 
वाडी िचखली िचखली पुणे

8856091648

239 101216170000900
योती दादासाहेब 

हातेकर
कोकरे मंडप जवळ ए साईड बॅटरी र ता िव ानगर 

पुणे शहर िचचवड िव ानगर पुणे
9922836848

240 101216170000850 योती दपक 
दाभाडे

ीराम हौ सो हे े व ती िचखली िचखली पुणे 9146910586

241 101216170001120 योती िशवाजी 
तु़डमे

हनुमान नगर हनूमान हौ सौ ता हाणे व ती िचखली 
पुणे

9763446024

242 105416170000025 तनवी सुिनल 
खरमाटे

ना. फुगे चाळ, आय पा मंदीर, भोसरी 9604130577

243 105516170000073 तिनषा िवकास 
डोळस

अशोक नगर डोळस तालीम शेजारी भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

8237981153

244 105616170000140 तनुजा पोपट 
गायकवाड

िवठठल नगर नेह  नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे 7770053073

245 100516170000317 तनुजा सिचन कदम कृ ण कंुज अपाटमट िवकास नगर कवळे ,दे रोड 
कवळे पुणे

8956034222

246 100616170007942 त मय नाना चांदणे द नगर शंकर नगर चचवड पुणे चचवड टेशन- 
आनंदनगर पुणे

9130887215

247 103316170007162 त वी रामे र 
झुळुक

स नं. 64/1 बी वग 403 साईराज रजे सी 
पपळेगुरव पुणे

9881040568

248 101516170001104 तुकाराम बापू 
लोखंडे

वैदु व ती पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे 9011298572

249 105616170000164 तुषार सिचन 
नरवाडे

सिचन िनवास नेह  नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9271697555

250 100116170005224 तुषार सुिनल पवार क डीबा नगर वा हेकरवा़डी चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9226926141

251 106716170000248 तृषाली मनोज 
बाराथे

िशवाजी पुत या मागे बाराथे वसाहत दापोडी पुणे 
12 दापोडी-बोपखेल पुणे

-

252 101516170001096 तेजस अंकुश पारधी रोिहदास जगताप चाळ आनंद नगर भगतिसगं चौक 
पपळेगुरव पुणे

9404817159

253 100616170007949 तेजस अर वद 
वाघमारे

ए साईड बटरी कंपनी समोर शंकर नगर चचवड 
पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8237353816

254 103316170007569 तेजस गोपाल 
रोकडे

िचतमण नगर दे रोड आळंदी िचखली िचखली पुणे 9850729431

255 101516170000965 तेजस तुकाराम 
िशवशरण

घरकुल ािधकरण सनं. 17/19 क पत  हौ सो 
पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे

9763419913

256 105616170000169 तेजस महादेव 
जाधव

शंकर गंगा हौ सो रो लास कंपनी समोर कामगार 
नगर पपरीवाघेरे पुणे

9822631040
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257 100616170007945
तेजस राजु 
भालेराव

िशव ोि हजन टोअस शेजारी रामनगर समोर द  
नगर चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9637343155

258 100116170004817 तेजस संजय मनमत सव नं-५८/२ ,िशव नगरी ,िबजली नगर ,िबजली 
नगर चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

8446589616

259 100616170006684
तेजि वनी 

रावसाहेब सोनसळे
द सुया पाक लोनो 139 िचखली िचखली पुणे 8888822534

260 103216170001380 तेज व नी नामदेव 
पनवर

तपक र नगर मोरया कॉलनी काळेवाडी पपरी पुणे 
काळेवाडी पुणे

9766795112

261 101216170000891 द ा रावसाहेब 
कारकुड

से नं १७/१९ ी गणेश लाझा ,बी न-ंएफ -४ म नं-
४०६ िचखली ,पुणे िचखली पुणे

8975724089

262 100616170007374 द ा िव ल 
महानोर

कमयोग हौ सग सोसायटी माग मांक 5 पीनगर 
तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

8484029632

263 106516170000089 द ा राज  
तुपल ढे

387, मुळानगर जुनी सांगवी -27 8308591818

264 103116170002686 दगंबर िवलास खुडे एच ए कॉलनी आय 42 पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9922430483

265 100116170005839 दपक संजय 
गायकवाड

पा रजात कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव पुणे 
पपळेगुरव पुणे

8482925211

266 100216170000184 दपाली भीमा 
जोशी

ड लू बी ४/८, लॉट न-ं१०१ अजमेर कॉलनी पपरी 
पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9423008870

267 105216170000601 द ी दलीप 
िसरसट

राजे संभाजी कॉलनी दि ण ल मी नगर मोशी मोशी 
पुणे

9822267688

268 103216170001589 द ा गोवधन 
बनसोडे

गजानन नगर ब कॉलनी काळेवाडी फाटा रहाटणी - 
पपळे सौदागर पुणे

9850332017

269 100416170002250
द ा िवजय 

ससाणे
काश ोि हजन टोअस समोर बालाजी नगर पावर 
हौस,टे को रोड भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9881979967

270 101516170001131 द ा िशवराम 
वा हळ

जय भवानी नगर पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे 7741808296

271 100416170002400 द ा संजय घोडके िशवकृपा ओम साई पाक संततुकाराम नगर भोसरी 
भोसरी गावठाण पुणे

9875757647

272 103316170007166 द ानी जय ी 
सदगर

जे-िब डग , लॉट न-ं९५ हाडा कॉलनी,मोरवाडी 
पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

7385050266

273 101516170001105 द ाराणी संजय 
सुवासे

गांगाड नगर काटे पुरम चैक ग ली नं. 2 पपळेगुरव 
पुणे

9011360927

274 105216170000458 दशा संतोष मोरे नागे र नगर, एळवंडे चाळ, मोशी ता. हवेली, िज. 
पुणे मोशी पुणे

7775867164

275 100116170005451 दीपक संजय 
भालेराव

सव नं-७७/१ , चतामण , काटे चाळ , म नं-बी-४६ 
दापोडी पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

8087815399

276 100116170004811
दीपांजली अिनल 

िचतळकर

घर नं-५०३/२ , ेरणा शाळा रोड दामोदर गुजर 
पथ,ल मण नगर थेरगाव , चचवड थेरगाव गावठाण-

 प जी पेपर मील पुणे
8605597604

277 100116170005788 देवतोष िवजय 
जाधव

सी.एम .ई गेट समोर जाधव चाळ दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9689962323

278 100316170001012 देवदीप सुभाष 
जाधव

एस .टी रोड,नवीन गायकवाड चाळ दापोडी 
ता.हवेली ,िज.-पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

8960525883

279 100416170001843 देिवका द ा य 
गरगडे

िशवशंकर नगर कॉलनी नं-१ च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9763478198

280 100316170001139 धनराज अिनल 
गायकवाड

३४७ मुळानगर, पूव सांगवी, पुणे २७ नवी सांगवी 
पुणे

9372727280

281 100416170002062 धनराज िवठठल 
ब े

महादेव नगर कॉलनी  2 सव नं. 205/2/बी आळंदी 
रोड भोसरी गावठाण पुणे

9763675285

282 100516170000324 धन ी केशव बे के कोतवाल नगर सािहल सुपर माकट होलसेल शेजारी 
कवळे ,दे रोड कवळे पुणे

8605355168
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283 100116170005150 धन ी राज  
वायकुळे

चचवडे नगर वा हेकरवा़डी रोड वंृदावन कॉलनी 
वा हेकरवाडी पुणे

9766264311

284 100616170007397
धीरज बाबासाहेब 

वाघमारे
से नं. 22 बी .नं B-11  नं 444 ेरणा हौ सो 

िनगडी पुणे िनगडी गावठाण पुणे
7798925178

285 100316170001106 नं दनी चं कांत 
गभाले

स नं. 29/5 संजय रेिसडे सी िभमाशंकर कॉलनी 
पपळेगुरव पुणे

9730880929

286 101516170000994 नं दनी र व  
कांबळे

भैरवनाथ मं दरा जवळ, पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव 
पुणे

7083912330

287 100316170001105 निचकेत उ हास 
काठे

िमरा िनवास 9क ढोरे नगर सांगवी सांगवी गावठाण 
पुणे

9028445505

288 100616170007951 नयन राजु भालेराव
िशव ोि हजन टोअस शेजारी द  नगरसमोर ,राम 
नगर चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9637343155

289 100116170005011 नर सह बाब णा 
तलारे

मरीआई मं दरा जवळ आनंद नगर चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9881082905

290 100116170005447 नर  नंदकुमार 
जोशी

अिभनव नगर युिनक लास समोर जुनी सांगवी पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

8484998975

291 100616170006932 नर  िभका 
बािव कर

िशवश  हौ सो से न.ं 26 ािधकरण िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

7620127838

292 105616170000154 नागेश दशरत 
कावरे

बालाजी नगर पॉवर हौ हे को बोड पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9689037846

293 100616170006681 िन कता अिजत 
वाघमोडे

घरकुल इमारत नं. ए-10 नसग हौ सो पाईन रोज 
िचखली पुणे

9421962363

294 105416170000039 िन कता अ ण 
जगताप

िनतीन घोलप िब डग खंडोबा माळ , भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9623316968

295 100116170004650
िन कता गो वद 

गज

सव नं-७/१/२ ,राज शांती िनवास जय म हार नगर 
,साने गु जी शाळे जवळ थेरगाव , चचवड थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9049111447

296 103316170007271 िन कता द ा य 
डबर

गांधी चौक गावढाण टाळगांव िचखली िचखली पुणे 9922093339

297 100116170005677 िन कता बबन 
थोरवे

शेवंती नन कॉलनी सव नं ६६/१ वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे वा हेकरवाडी पुणे

9766928002

298 100616170007112 िन कता 
बाबासाहेब शडगे

महा मा फुले नगर मोहन नगर चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

9881352957

299 103316170007223 िन कता मोहन 
धांडे

बालाजी नगरपॉवर हाऊस टे को रोड भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

8007309296

300 105616170000123 िन कता रतन 
उजगरे

काश टोअर मागे बालाजी नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

7350847376

301 105216170000523 िन कता राजेश 
कारंडे

g/48/7, दुवाकुर, से. न. १, इं ायणी नगर, भोसरी, 
पुणे इं ायणीनगर पुणे

9823571718

302 100116170005441 िन कता िवलास 
लोहार

यामा हे रटेज लँट न.ं न /3 केशव नगर चचवड 
गावठाण पुणे

9604874543

303 103316170007841 िन कता िशवाजी 
कावरे

बालाजी नगर टे को रोड भोसरी पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9822918695

304 105216170000503 िन कता ीधर 
कोपरे

सव नं-२३ ,हनुमान नगर भगत व ती भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

8605251828

305 101216170001055 िन कता सुधाकर 
गावंडे

िब डग नं. ब 21 गोकुळ धाम हौ सो घरकुल 
िचखली िचखली पुणे

9850653474

306 103316170007534 िनक ता ाने र 
समु े

रामनगर बोपाखेळ बौ  िवहारामागे पुने दापोडी-
बोपखेल पुने

8421613595

307 100616170007843 िनिखल गणेश 
उघडे

मेसकर चाल िव  हता मंडळ शेजारी ,राम नगर 
चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9623810670

308 100616170006788 िनिखल नागराज 
कांबळे

रा ल नगर से नं. 88 िनगडी िनगडी गावठाण पुणे 9922455543
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309 100116170004922 िनिखल िम लद 
गणे

146/2 अिशव द कॉलनी िस ाथ नगर रहाटणी पुणे -
17 रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9762590376

310 106516170000078
िनिखल रोिहदास 

मानकर
शदे नगर िहरकणी सोसायटी ,कृ ण-क प समोर 

जुनी सांगवी पुणे सांगवी गावठाण पुणे
8600514132

311 100116170005022
िनितकेश दगडू 

थोरात

िव णू जगताप चाळ महाल मी मं दरा समोर 
,जगताप नगर थेरगाव , चचवड थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9763304042

312 100616170006991 िनतीन िव णू 
गावडे

ा हाईटस से न-ं२७ ,ए िस ी िवनायक मं दर 
समोर िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9371175811

313 105216170000431 िनतेश चं शेखर 
कांबळे

गट . ४५४, मोया कॉलनी न. ११, आदश नगर, 
मोशी,पुणे मोशी पुणे

9922440743

314 100616170007175
िनतेश रावसाहेब 

बरकडे

हौ न-ं२२/८ हनुमा हौ सग सोसायटी 
पीनगर,तळवडे ता.हवेली ,िज.-पुणे पीनगर- 

तळवडे पुणे
9850688340

315 100116170005024
िनरंजन दगडू 

थोरात

िव णू जगताप चाळ महाल मी मं दर समोर जगताप 
नगर थेरगाव पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे
9763304042

316 103316170007823 िनरज सुभाष 
ओ हाळ

दघी रोड ांती सूय नगर जवळ साई मं दर न-ं२१३ 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

7276727125

317 105216170000504
िनवृती िशवाजी 

बोने
परमे र सुपर माकट जवळ, एम.आय.डी.सी रोड 

बालाजीनगर, भोसरी, पुणे ३९ भोसरी गावठाण पुणे
9922168655

318 100316170001157 िनवे दता सुिनल 
तुपल ढे

387, मुळानगर जुनी सांगवी , पुणे सांगवी गावठाण 
पुणे

9850151825

319 100616170007751 िनशा दनेश 
सोनवणे

गु दत् हौ सो म न.◌ं 416 दळवी नगर िनगडी 
गावठाण पुणे

9923794911

320 106516170000073 िनशा दुलाजी 
साबळे

पवना नगर जुनी सांगवी सांगवी ,पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

7058652411

321 100516170000441 िनशांत राजेश 
जावीर

ी गणेश अपा नेटके कॉलनी जवळ, िवकास नगर 
दे रो़ड कवळे पुणे

9922238041

322 106516170000063 िनशांत सुहास 
भांबळे

िशतोळे नगर कनारा हॉटेलजवळ जुनी सांगवी पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

9822380397

323 101216170000844 िनिशगंधा िवण 
दाभाडे

गट नं. 1305 ाज ा लाईन िचखली रो़ड मोरे व ती 
िचखली पुणे

9922455030

324 106516170000061 िनहाल सुिनल 
कांबळे

जयमाला नगर ग ली नं-६ जुनी सांगवी ता.हवेली 
,िज.-पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9011557942

325 100516170000312 नूतन रामा 
िशवणकर

४३८ खडक माल ,धारसकर हॉि पटल जवळ आदश 
नगर कवळे ,दे रोड कवळे पुणे

9146794498

326 103316170007222 नेहा अिनल जाधव शंकर गंगा हौ सग सोसायटी रो लास कंपनी समोर 
,कामगार नगर पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9552304639

327 105216170000533 नेहा अ ण पाटेकर ७/१० पोलीस वसाहत इं ायणी नगर भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9822197365

328 101216170000778
नेहा देिवदास 

धबाले

C/Oकाळूराम ठाणगे िव ामाला हौिसग सोसायटी 
गह नं 2377 तळवळे रोड गीपेणी नगर गणेशनगर-

बेल ठकानगर पुणे
9623728402

329 100516170000307 नेहा मा ित 
हातेकर

सौदागर गाडन ए-२/५ िवकास नगर ,दे  रोड कवळे 
पुणे

9970663643

330 105216170000456 नेहा रमेश जाधव आदश नगर, काजळे पे ोल पंपा या माग,े मोशी 
मोशी पुणे

7350816857

331 104116170000172
प लवी गोर नाथ 

द ड

एकता हौ.सो.सा., व पुत  िनवास, गट -
1457/1सावता माळ मं दर समोर हे े व ती 

िचखली पुणे िचखली पुणे
9623091102

332 105216170000471 प लवी वैजनाथ 
शदे

मोशी, जगताप रेिसडे सी द. ल मीनगर, ता. हवेली, 
िज. पुणे मोशी पुणे

9860151374
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333 103316170007266 प लवी सुधाकर 
हाके

अ िवनायक मं दरा या मागे गणेश नगर िचखली 
िचखली पुणे

7507678387

334 100616170007010 पवन आनंद 
लवंगारे

घर .174, सहयोग नगर, गजानन हौ.सो. पीनगर 9890643107

335 100516170000327 पवन माधव चाटे स नं.७३ ,नवीन कोहली गस गोडावून आदश नगर 
कवळे ,दे रोड कवळे पुणे

9872269619

336 103116170002627 पायल गणेश ढवळे भोसरी 8308998327

337 106516170000071 पायल काश 
साबळे

जयराज रेसी फेज न,2 ि यदशनी नगर जुनी सांगवी 
सांगवी गावठाण पुणे

9371104011

338 105616170000110
पायल बाबासाहेब 

पगारे
नवजीवन सौ आ णसाहेब मगर टे शेजारी िवठठल 

नगर पपरीवाघेरे पुणे
7249684283

339 100116170005688
पायल बाळासाहेब 

गायकवाड
सव नं-४९७ घर नं-३९० सुयश िनवास स रता 

अपाटमट कासारवाडी ,पुणे कासारवाडी पुणे
9922521922

340 104416170000068 पायल रमेश कांबळे डुडुळगाव फाटा द  नगर मोशी मोशी पुणे 9921332116

341 100516170000322 पायल राजकुमार 
भ मे

से नं-१७/१९ ए/२ नंदनवन हौ.सो.जवळ, िचखली 
,पुणे िचखली पुणे

9764439194

342 100116170004762
पायल स यवान 

पाटोळे

नगरपािलके या हॉि पटल जवळ कवडे चाळ 
,वा हेकर वाडी चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण 

पुणे
9527159238

343 103316170007832 पायल सुरेश पथवे ड यू बी/४/८/००२ अजमेरा पपरी पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

8806288460

344 103216170001647 पावन भगवान 
पवार

गु साद िनवास अयो या नगरी कोकणे नगर 
पाचपोर चौक काळेवाडी पुणे

9823106267

345 103316170007765 िपयुष अमोल 
भोसले

अजमेरा कॉलनी W से टर िब. नं. 10 पपरीवाघेरे 
पुणे

9823534707

346 100616170006567 पुजा राजेश पुंडगे रमाबाई नगर रावेत से नं.29 ता.हवेली िज. पुणे 
कवळे पुणे

7038705116

347 101616170000258 पुवा सुिनल 
ओ हाळ

37/21 योितबा कॉलनी नखाते व ती राहटणी 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9552322350

348 105016170000102 पूजा बापू थोरात मोरया हौ सग सोसायटी घर न-ं४१२ ,वेताळ नगर 
चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

9657040154

349 101216170000905 पूनम द ा य ढोले से नं. 17/19 सवकृपा हौ.सो.बी.नं.ब20 फॉट 
नं.201 पाईन रोड िचखली िचखली पुणे

9225633605

350 100116170005690 पूनम बदाम कांबळे सव न. १/४, ल मी नगर, ग ली न. ८, ी जी 
अपाटमट, पपळे गुरव, पुणे ६१ पपळेगुरव पुणे

9822889177

351 100116170004984 पूनम सुभाष काळे मोरया गोसावी मं दरा जवळ पावती उ ान चचवड 
पुणे चचवड गावठाण पुणे

9156101082

352 105216170000452 पौ णमा गणपत 
िभसे

िशवाजीवाडी, िश क कॉलनी, मोशी मोशी पुणे 9921879165

353 103316170007163 पौ णमा र व  
सडेकर

१११/६०९ संत तुकाराम नगर पपरी पुणे संत 
तुकाराम नगर पुणे

9822646732

354 103316170007275 पौ णमा राजू 
भोसले

गीमाई कॉलनी िचखली ता.हवेली ,िज.-पुणे िचखली 
पुणे

8805040961

355 101216170000976 पौ णमा शहाजी 
इटकर

िशवकृपा हौ .सो. झडा चौक ,गट नं-१३२३ िचखली 
,पुणे िचखली पुणे

9881210788

356 105016170000103
गित सोमनाथ 

हाके
वेताळ नगर मोरया हौ सग सो .िब डग नं-२, म नं-

४१० चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे
9689417589

357 101216170000751 गती राधाकृ ण 
सूयवंशी

िमक नगर आझाद चौक आंबेडकर वसाहत िनगडी 
पुणे िनगडी गावठाण पुणे

7378810921

358 100116170005054 ा मोद 
चाबुक वार

३५/१/ए जय हद कॉलनी रहाटणी फाटा ता.हवेली 
,िज.-पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9767004709
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359 100416170002038 ा योगेश सैदाणे सनं. 189/1 च पाणी वसाहत रोड भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

7030386845

360 103116170002623 ा ल मण 
वाघमारे

महा मा फुले नगर एम आय डी.सी. भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9226247015

361 103316170006704 ा संतोष 
टाकणखार

राम नगर बु  िवहार मागे पुणे 31 दापोडी-बोपखेल 
पुणे

9075209027

362 100116170005658
ेश िवजय 
च हाण

जय भीम नगर वसंत काटे चा व वाड नबर-३ ी 
व ती कॉलनी दापोडी पुणे १२ दापोडी-बोपखेल null

8237278041

363 101216170000966 वल करण पथवे वन ी सो 20/15 कृ णा नगर आकुड -िचखली रोड 
चचवड गावठाण पुणे

9860802692

364 101216170000753 वल गौतमराव 
सरवदे

1334, आंगणवाडी रोड, मोरेव ती, िचखली 8308874197

365 101516170001079 वल बबन 
शेळकंदे

सनं. 25 जांभूळकर हाईटस साईनाथ नगर 
पपळेगुरव पुणे

9423247283

366 100116170004901
वल शांतीलाल 

दिहफळे
९-८/१ , ी बालाजी राज पाक केशव नगर चचवड 

पुणे केशवनगर पुणे
8888608037

367 100516170000323 विलत 
राजकुमार भ मे

से नं-१७/१९ ए/२ नंदनवन हौ.सो.जवळ, िचखली 
,पुणे िचखली पुणे

9764439194

368 103216170001552 णव गो वद 
खळसोडे

महारा  नगरी गजानन नगर काळेवाडी पपरीवाघेरे 
पुणे

9822914239

369 104116170000174
णाली काश 

कांबळे
C/Oपांडुरंग च हाण अ ज यतारा सोसायटी ता हणे 

व ती िचखली,पुणे-४१२११४ िचखली पुणे
9881626897

370 100116170005833 णाली महादेव 
कोकाटे

रे वे गेट जवळ कासारवाडी ,िहराबाई झोपडप ी 
िवकास नगर कासारवाडी पुणे

9689789793

371 100316170001083 िणता राजेश िझटे नवी सांगवी सुपय नगर पुणे २६ प ावती िनवास 
सांगवी गावठाण पुणे

8421803402

372 105216170000468 ताप शा राज 
दाणे

िशवाजीवाडी, मोशी, ता. हवेली, िज.पुणे मोशी पुणे 9922164205

373 100116170004821 ितक जोितबा 
बरडे

म.न्.पा ,दवाखा या मागे कोिन दबा नगर 
वा हेकरवाडी चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

7350734077

374 104316170000142 ितक तुकाराम 
कोकाटे

गणेश गवळी चाळ, गवळी नगर राजगु नगर भोसरी 
गावठाण पुणे

9970653830

375 101216170000906 ितक द ा य 
ढोले

से.१७/19 साईकृपा हौ.सो.बी.नं.B20 लोट नं 201 
पाईनरोड िचखली 62 िचखली पुणे

9225633605

376 103216170001527 ितक काश धंदर व पुत  िब डग वाघेरी कॉलनी नं 3 
पपरीगाव,पुणे-१७ पपरीवाघेरे पुणे

8975312427

377 105616170000121 ितक काश शदे कलु दप आंगण लँट नं. 8 नेह  नगर पपरीवाघेरे 
पुणे

9763201655

378 100416170002232 ितक िवण गारे झरेकर पाक शेजारी ,सव नं-७६ भारतमाता नगर 
कॉलनी न-ं१, दघी पुणे दघी पुणे

9822797248

379 100116170005387 ितक बाळू शदे सं. नं. 5/12 नखाते व ती संत ाने र हौ सो 
थेरगांव थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9921522426

380 100416170001917 ितक भगवंत 
रामटेके

सोपान फुगे चाळ दशन कॉलनी दघी रोड भोसरी 
गावठाण पुणे

9923776852

381 104116170000215 ितक भीमराव 
वाघमारे

संतकृपा हौ.सो. हे ेव ती िचखली ता.हवेली ,िज 
.पुणे िचखली पुणे

9689967480

382 100616170007283 ितक सितश मसुरे पी.सी .एम.सी कॉलनी बी न-ं६/६१ िनगडी पुणे 
आकुड  गावठाण पुणे

9922247566

383 101216170001080 ितक सुरेश 
पानपा टल

मुदुक चाळ आळंदी रोड जय महारा  चौक भोसरी 
गावठाण पुणे

9657410138

384 100416170002128 ित ा अशोक 
कदम

िशवशंकर कॉलनी च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9146362817
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385 100516170000325 ित ा केशव बे के कोतवाल नगर सािहल होलसेल माकट या शेजारी 
कवळे कवळे पुणे

9011408560

386 100116170005657 ित ा िम लद 
बनसोडे

िपपळे गुरव भैरवनाथ नगर पपळेगुरव पुणे 9130323922

387 100616170006507 ित ा सुयकांत 
शेळके

रमाबाई नगर धमराज चौक रावेत पुणे कवळे पुणे 7218501072

388 100116170005046 ती ा कसन 
बटूळे

क डीबा नगर वा हेकर वाडी चचवड पुणे 
वा हेकरवाडी पुणे

9011560945

389 100316170001068 ती ा िवजय 
आ हाट

मुळानगर जुनी सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे 9130557291

390 103316170007783 ती ा संजय एडके टाळ गाव संत कृपा नगर ,स शृंगी पथ िचखली 
िचखली पुणे

9850398548

391 100516170000358 थम हनुमंत 
भोसले

जुनवणे िवट-भ ी जवळ िवकास नगर कवळे ,दे रोड 
कवळे पुणे

9527679040

392 103316170006649 थमेश अशोक 
खामकर

स.नं.७७/२ ी िनवास , लॉट न-ंअ२अ ,साई चौक 
नवी सांगवी पुणे नवी सांगवी पुणे

8888870624

393 100316170001077 थमेश बाबू 
वाघमारे

खोली मांक १०० एस टी कॉलनी सांगवी पुणे २७ 
सांगवी गावठाण पुणे

9028341067

394 103116170002533 थमेश भरत 
शेलार

साईिलला हौ.सो. ए-7/503 िव लनगर पपरी 7875493543

395 100616170007259 थमेश महेश डाडर माउली हौ सग सोसायटी पीनगर,तळवडे ता.हवेली 
,िज.-पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

8308509573

396 100316170001111
थमेश रमेश 

आघाव
२९७, कणसे वाडा, वरील आळी,िव ल मं दरा या 

माग,े दापोडी, पुणे दापोडी-बोपखेल null
9168411336

397 105516170000068 थमेश ीकृ ण 
जाधव

िपत-ृ मृती िनवास ीतम - काश रेिसड सी भोसरी 
पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9404384740

398 100316170001110 थमेश सुिनल िझटे 371महादेव आळी सातकर चाळ दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9763023373

399 100516170000321 थमेश सुिनल 
पनूर

सव नं-६१, लॉट न-ं५ द  नगर कवळे ,दे रोड 
कवळे पुणे

9158327893

400 105216170000476 थमेश सुभाष 
लोखंडे

पो ट -मोशी ,साई कॉलनी दि ण ल मी नगर 
ता.हवेली ,िज.-पुणे मोशी पुणे

8975101593

401 100616170007081
फु ल काश 

इंगोले
रा माता रमाई सािव ी हौ.सो बी न-ंअ२५ म नं-
४११ ,से नं-२२ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9604809030

402 100516170000389 फु ल शहाजी 
िगते

भामाई िनवास, राजाराम नगर, कवळे 9975772027

403 101216170000949 बोध सुबोध 
भोसले

िनसग हौ .सो ,बी न-ंए-१० , म नं-५०३ ,से नं-
१७/१९ िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9325237694

404 103316170007281 मोद िभमराव 
मोरे

आवधुत हौ सो रामदास नगर िचखली िचखली पुणे 9922655414

405 100616170007968 मो दनी राज  
कांबळे

अ ज यतारा हौ.सोसा. हनुमान नगर ,ता हाणे व ती 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9850090135

406 106516170000067 िवण िवलास 
एडके

ढोरे नगर िशतोळे चाळ जुनी सांगवी पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

9822537134

407 100416170002388 शांत खंडू भोकटे सव नं-७८ -२/१ गजानन महाराज नगर दघी पुणे 
दघी पुणे

9881971981

408 101216170000864 शांत दपक 
कांबळे

ए-10 लँट नं. 702 िनसग हौ सो घरकुल ािधकरण 
िचखली िचखली पुणे

9767855505

409 101516170001084 स  बालाजी 
गायकवाड

गजानन नगर ग ली नं. 1 खंडागळे चाळ पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

8625080563

410 100116170005274 साद कुमार 
लांभाते

22/8 तुळजाई कॉलनी लेन न.3 बारणे कॉनर 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9860329915

411 100416170002234 साद दुंदा लांडे पांडुरंग बापू लांडगे चाळ धावडे व ती भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9881394102
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412 105616170000195 साद सोमा तळपे घोडे गु जी चाळ केसरी नगर बोपखेल पुणे-३१ 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9765187402

413 101216170000752
सेनिजत 

गौतमराव सरवदे

1334 ध म दप िनवास मनीषा ि लिनक समोर 
अंगणवाडीसमोर रोड िसहगड कॉ मोरेव ती िचखली 

िचखली पुणे
8308874197

414 100116170005275 ांजल कुमार 
लांभाते

22/8 तुळजाई कॉलनी लेन न.3 बारणे कॉनर 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9860329915

415 100116170004737 ांजली काश 
बरडे

पंचशील कॉलनी गणेश नगर थेरगाव , चचवड 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9049818126

416 103216170001438 ाची म छ  
िशलवंत

मोरया सोसायटी रहाटणी रोड ी नगर रहाटणी पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9890764299

417 100116170005164 ाज ा द ा य 
मोटे

चचवडे नगर चचवड पुणे चचवडेनगर पुणे 8857875391

418 100116170004798 ाज ा नागनाथ 
कांबळे

आनंद नगर संजय गांधी चौक चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

9021576290

419 100116170005066 ाज ा काश 
खरात

सममा सोसायटी थेरगाव पुणे 33 थेरगाव गावठाण- 
प जी पेपर मील पुणे

7875089838

420 100416170002238 ाज ा र व  
भोसले

लांडेवाडी आंबेडकर नगर भोसरी भोसरी गावठाण 
पुणे

8380925722

421 105516170000066 ाज ा हनुमंत 
च हाण

395अशोक नगर बु िवहार शेजारी भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

8806036347

422 100616170007746 ि ितका पंडीत 
राठोड

अकंुश हाके मोरया क़ॉलनी मातोळी शाळे जवळ 
िचखली पुणे

9527707237

423 103316170007529 ि ती युवराज 
वाघमारे

वषा फॅि सामागे गांधी नगर खराळवाडी पपरी 
पुणे खराळवाडी पुणे

8600021892

424 101516170001095 ि ती रमेश 
गायकवाड

स नं. 50/4बी गांगाड नगर ग ली नं. 3 पपळेगुरव 
पुणे

9766788462

425 101216170001071 ि ती रामदास 
कांबळे

वामी िववेकानंद हौ.सो. मोरेव ती,िचखली 
ता.हवेली ,िज.-पुणे िचखली पुणे

9922650517

426 100416170002377 ि यंका दलीप 
भगत

सव नं-७५/२ सहकार कॉलनी न-ं२,भारत माता नगर 
दघी पुणे दघी पुणे

9850859645

427 100116170005379 ि यंका भगवान 
गायकवाड

स नं. 28/5 23/5 माऊली िनवास साई माऊली साई 
माऊली कॉलनी चचवडेनगर पुणे

9371634158

428 100616170006866 ि यंका भा कर 
रामगुडे

भ डवेनगर लेन नं-०१, सव नं-११९ वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

8308552071

429 105516170000067 ि यंका िव ाधर 
च हाण

359 अशोक नगर बु िवहार शेजारी भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

8806036347

430 103316170007833 ि यंका सुरेश पथवे ड यू बी/४/८/००२ अजमेरा पपरी पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

8806288460

431 103216170001396 ि यंका सूयकांत 
िमसाळ

समता हौ सग सोसायटी नखाते नगर थेरगाव 
, चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9822002658

432 100116170005135
ि यदशनी 
दगंबरराव 
आळंदीकर

नबाळकर नगर आ वाल गोडावुन शेजारी ल मी 
कॉलनी ताथवडे- पुनावळे पुणे

9890085179

433 100616170007926 ि या अिनल 
उ करडे

राम नगर समोर द  नगर चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

9689348307

434 100116170005687 ि या दुगादास 
मुने र

स रता अपाटमट समोर कासारवाडी कासारवाडी 
,पुणे कासारवाडी पुणे

7350903149

435 100616170006660
ि यांका राजकुमार 

सहानी
रमाबाई नगर रावेत ता.हवेली िज. पुणे कवळे पुणे 9096554233

436 100516170000318 ि यांका संजय 
होळकर

सव नं ७४ आदशनगर पुरंधर कॉ कवळे ता हवेली 
जी पुणे कवळे पुणे

9822927694

437 100116170005349 ि यांका सुरेश लवटे ान दप शाळे जवळ तळवडे पुणे ताथवडे- पुनावळे 
पुणे

9623440324
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438 100116170005188 ेरणा तुकाराम 
भोईटे

िबि डग नं. 9 िगरजुबाबा मं दर शेजारी बौ द नगर 
पपरीवाघेरे पुणे

9130349672

439 100416170001920 ेरणा संतोष 
कांबळे

बालाजी नगर टे को रो़ड पॉवर हौ सो भोसरी 
गावठाण पुणे

9970801724

440 100616170007858 ेरणा सुभाष तरटे
राम नगर समोर खामगळ ग ली ,द  मं दर जवळ 
द नगर चचवड ,पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर 

पुणे
9922852259

441 100616170007937 बालाजी एकनाथ 
कांबळे

१/सी/५ नवनाथ लोअर िमल लेन द  नगर 
चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8485804375

442 101216170001027 बािलका राज  
कांबळे

ड यू ६ बी म नं-१२ आझाद चौक ,से नं-२२ 
, िमक नगर िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

721836983

443 100216170000223 िबिपन ीकांत 
प ाळे

लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी पुणे पपरीवाघेरे 
पुणे

7058811352

444 103216170001639 भा य ी कच बा 
ब लाळ

साबळे िब जय हद िवहार कॉलनी समोर काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

9970033057

445 100616170007645 भा य ी कसन 
वाघमारे

मु पो िचखली गणेश नगर ता.हवेली िज. पुणे िचखली 
पुणे

9130885844

446 100616170007343 भारत बालाजी 
तरकसे

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत रा माता रमाई 
सािव ी हौसो िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

9623925710

447 105216170000497 भूषण बापू डोळस १२/५,ईश कृपा , इं ायणी नगर भोसरी पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9552503570

448 103316170006883 मंगेश आ णा 
देवकुळे

िशवाजी चौक ल मी रोड ,पवार िब डग िचखली 
िचखली पुणे

9850682787

449 105216170000475 मंगेश भानुदास 
हाके

ड ल मी नगर ,जगताप कॉलनी मोशी ता.हवेली 
,िज.-पुणे मोशी पुणे

9767387958

450 100116170005133 मंगेश यशवंत 
सावंत

174 जूनी कंुभार आळी जु या बां टया शाळे जवळ 
चचवडगांव चचवड गावठाण पुणे

9881279512

451 105616170000246 मन वी 
बाळासाहेब गरड

१३५ यशवंत नगर टे को रोड ,अ णासाहेब मगर 
टेडीयम जवळ पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

7350247322

452 100116170005071 मनाली सुिनल 
पांढरे

साई समथ हाईटस , संघवी गेट समोर ,मोहन नगर 
चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9156485185

453 100616170006933 मिनष िभका 
बािव कर

सुयवंशी अिलल िशवश  हौ सो से.नं.26 ािधकरण 
िनगडी िनगडी गावठाण पुणे

7620127838

454 103316170007786 मनीषा वािश  
तांगडे

चतामण नगर दे  -आळंदी रोड िचखली ,पुणे 
िचखली पुणे

9922175675

455 101216170000800 मनीषा सु ीव 
नरवते

ीमती शेषाबाई देवराज गनगे काश कृ णानगर 
ता.हवेली जी पुणे िचखली पुणे

9822632836

456 105916170000076 मनोज गोकुळ 
कांबळे

ा कॉलनी जोितबा नगर काळेवाडी पपरी पुणे 
काळेवाडी पुणे

8308505118

457 103316170006799 ममता शामराव 
गायकवाड

गांधी नगर सुमेध बौ  िवहार जवळ पपरी पुणे 
गांधीनगर पुणे

8485032631

458 103316170007186 मयुर कैलास 
गायकवाड

परशुराम नगर िव ा नगर चचवड चचवड 
गावठाण पुणे

9960190315

459 100116170005154 मयुर बंडू बंडगर वा हेकरवाडी आहेर गाडन शेजारी चचवडगांव 
चचवड गावठाण पुणे

8605271033

460 101516170001042 मयुर महादेव 
बनसोडे

भैरवनाथ मं दरा जवळ, पपळे गुरव गावढाण 
पपळेगुरव पुणे

9011697878

461 101216170000904 मयुर मह  
सोनावणे

एकता हौ.सो. सी-34 / 703, घरकुल चचवड 9371240031

462 100116170005744 मयुर शिशकांत 
जाधव

सी.एम .ई गेट समोर जाधव चाळ दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9673504155

463 100116170005750 मयुरी चं कांत 
गायकवाड

महा मा फुले नगर दापोडी दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

9850226214

464 100116170005449 मयुरी जीवन 
सुयवंशी

ाव ती कॉलनी िहवाळे चाळ दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

9764637319
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465 103316170007279 मयुरी द ा य 
डबर

गांधी चौक टाळगाव िचखली ता.हवेली ,िज.-पुणे 
िचखली पुणे

9922093339

466 101216170000989 मयुरी महादेव 
बोबडे

सव नं-१३२३ ,िशव पावती हौ.सो मोरे व ती 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9860436980

467 100516170000409 मयुरी राजाराम 
कोळेकर

रंगोली अपाट िवकास नगर दे रो़ड कवळे पुणे 9822426174

468 100116170005834 मयुरी रामचं  
ि रसागर

भैरवनाथ नगर जगताप पे ोल पंप मागे पपळे गुरव 
पुणे पपळेगुरव पुणे

9527348208

469 101216170000846 मयुरी संजय बहारे मिनषा सो साई मं दरा या मागे साने चौक िचखली 
पुणे िचखली पुणे

9657289405

470 103216170001663 मयूर गजानन 
कांबळे

सहकार कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी काळेवाडी 
पुणे

9881352324

471 100416170002355 मयूर ानोबा 
वाघमारे

बालाजी नगरपॉवर हाऊस राज मे स जवळ ,बालाजी 
नगर भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9763345739

472 103316170007599 महे री िवनोद 
पाटेकर

रामनगर बोपाखेळ पो ट ऑ फस समोर पो सी एम ई 
दापोडी-बोपखेल पुने

8975826419

473 100616170006693 मािणक िवठल 
सुरवसे

c/o जोशी ल मी हौ सग सोसायटी पीनगर तळवडे 
पीनगर- तळवडे पुणे

9689113967

474 100116170005666 माधुरी वसंत 
कायगुडे

हांडे पाटील िब डग सहगड कॉलनी पपळे गुरव 
पुणे पपळेगुरव पुणे

9823902690

475 100116170005646 मानसी नर  माने null काशीद नगर िपपळे गुरव पुणे 61 पपळेगुरव 
पुणे

-

476 100116170005743 मानसी भागवत 
बनसोडे

दापोडी 9021862443

477 101216170000750 िमना ी 
बाळासाहेब दगडे

व नगरी हौ सग सोसायटी १७/१९ ािधकरण 
पाईण रोड िचखली

9923889699

478 106516170000079 मुकंुद सटवाजी 
सातपुते

राज  िडपाटमटल टोअर गंगा नगर जुनी सांगवी 
पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9175349914

479 100416170002413 मृणाल मोहन लवटे आकार ,ओम साई पाक लॉट न=ं२८ ,सव नं-
२१६/१ ब भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

8983419376

480 100416170001962 मृणाल संतोष 
िगरीगोसावी

ी वामी समथ नगर िब नं-बी , लॉट न-ं१० दघी 
रोड ,भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9011657071

481 100416170002414 मृदुल मोहन लवटे आकार ,ओम साई पाक लॉट न-ं२८ ,सव नं-
२१६/१ब भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

8983419376

482 101216170000922 मेघराज िव णू 
सपकाळे

लँट नं.-५०३ ,एकता सोसायटी पाईन् रोड 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9970391623

483 103316170006802 मोिनका संतोष 
गायकवाड

महा मा फुले नगर भोसरी पुणे महा मा फुलेनगर पुणे 9503747854

484 101516170001094
मोिनका सुयकांत 

गायकवाड
स.नं. 50/4बी गांगाड नगर ग ली नं. 3 पपळेगुरव 

पुणे
9766788462

485 100616170006876
मोिहत जग ाथ 

काकडे

िस ाथ हौ .सो ,बी न-ं८ , म नं-११५ सरकारी 
दवाखाना समोर यमुनानगर िनगडी आकुड  गावठाण 

पुणे
9028594867

486 103216170001397 मोिहनी सूयकांत 
िमसाळ

समता हौ सोसायटी नखाते नगर पुणे 17 थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

98222658

487 100116170005531 यश काका भालेराव दळवी नगर झोपडप ी हनुमान मं दरा जवळ 
चचवड पुणे दळवीनगर पुणे

9763170184

488 101516170001005 यश जयंत मदने सुदशन नगर सनं. 82 पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे 9763919339

489 100616170006791 यश जीवनलाल 
होळकर

भिगऱथी हो सो ान दप िव ा समोर पीनगर 
पीनगर- तळवडे पुणे

9922025938

490 100116170005065 यश दलीप साळंुके SKFसोसा अबक-२,डी/१,पवना नगर चचवड पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

9664968998

491 101516170001020 यश धरम सग 
वळवी

बी 2 /24 पावती राज पाक साईराज रेिस पपळे 
गुरव पपळेगुरव पुणे

9833467604
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492 100616170007742 यश भटू गांगुड एकता चौक पो ट ऑ फस समोर पीनगर पीनगर- 
तळवडे पुणे

9763599020

493 100116170005898 यश राजेश भंडारे िभम नगर पपरी कॅ प पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9552827638

494 100416170002356 यश रामदास 
सोनवणे

शांता राम डोळस चाळ नवर  कॉलनी , दघी रोड 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9921041642

495 100216170000218 यश ल मण िशरोळे लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी पुणे पपरीवाघेरे 
पुणे

9881399441

496 103316170006736 यश िवलास सकट 7 सेनेटरी चाळ, ए लॉयमट काया. पपरी 9767161679

497 100116170005152 यश संजय भोसले वा हेकरवाडी िशवले चाळ लहानाई नगर चचवड 
गावठाण पुणे

9657421823

498 101216170001024 यशोदीप दगबर 
ब बले

आशीवाद हौ.सो. िब डग नं-२९ लोट न-ं१०२ 
, पाईन रोड िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9763883506

499 100316170001082 यािमनी काश 
जयकर

िवनायक नगर पपळे गुरव होसी यािनटी चच जवळ 
पुणे १६ िव ानगर null

9970253411

500 101516170001066 युवराज बापूराव 
कोकरे

लॉट नं. 9 मानसी अपा कृ णा चौक पपळेगुरव पुणे 9011041725

501 103316170006885 योगेश आ णा 
देवकुळे

िशवाजी चौक ल मी रोड िचखली ,पुणे िचखली पुणे 9850682787

502 100116170005842 योगेश सिचन 
िबडलान

शा ी नगर स रता गाडन समोर कासारवाडी ,पुणे 
कासारवाडी पुणे

7770085467

503 100116170005136 रिव दगंबरराव 
आळंदीकर

िनबांळकर नगर आ वाल गोडावुन शेजारी ताथवडे 
ताथवडे- पुनावळे पुणे

9890085179

504 100616170006955 रवी शाम वाघमारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से न.ं 22 िस दाथ 
हौ सो आझाद चौक िनगडी गावठाण पुणे

9049322639

505 100616170006890 राकेश नामदेव 
बोरसे

गंगा नगर पांढर कर व ती आकुड  पुणे आकुड  
गावठाण पुणे

8087574812

506 103216170001524 राकेश सातापा 
कांबळे

पपरी गाव कॉ ४ पुणे 17 पपरीवाघेरे पुणे 9921282914

507 100516170000309
रागे र 

वकटेशराव 
यापमान

एम बी कँ प दे रोड कँ टो कवळे पुणे 909651338

508 101216170000772 राज ाने र 
चंदनखेडे

1331, मोरे व ती िचखली 8975239622

509 100416170002350 राज द ा य 
चंदनिशवे

शांतीनगर वसाहत नं-२ लांडेवाडी भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

8483916915

510 105216170000564 राज ी मनोज 
आढाव

लँट नं.-१०१ ,सी रेिसडे सी इं ायणी नगर भोसरी 
पुणे इं ायणीनगर पुणे

8308104300

511 103316170006508 राज ी संतोष 
पाचारणे

राज सोसायटी शारगी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 
39 भोसरी गावठाण पुणे

9822498707

512 100616170006690 राजीव िवनोद 
देवकुळे

गु देव नगर सव नं 7 आकुड  गाव पुणे 35 आकुड  
गावठाण पुणे

9922982098

513 101516170001083 राजेश एकनाथ 
असवले

अथव िब सुदशन नगर ग नं. 5 पपळेगुरव पुणे 8087331933

514 100116170005086 रा ल गंगाधर साठे िवजय नगर ए ो कंपनी समोर चचवड गाव 
ता.हवेली ,िज.-पुणे चचवड गावठाण पुणे

9271402430

515 103316170007425 रा ल गौतम 
पालखे

आदश नगर ओ हाळ चाळ जाधव चाळ दघी पुणे 9271442830

516 100116170005675 रा ल नंदू कांबळे जयभीम नगर साळवे मा तर चाळ दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9096132513

517 100116170005344
रा ल बाबासाहेब 

आठवले
गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगांव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
8862090620

518 104416170000067 रया रमेश कांबळे डुडुळगाव फाटा द  नगर मोशी मोशी पुणे 9921332116
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519 100616170007113 िचरा अिनल 
खांडेकर

देवी िनवास द वाडी आकुड  पुणे आकुड  गावठाण 
पुणे

7775983241

520 101516170001137 णाली संजय 
अडसूळ

लॉट नं. 1 िशवशंकर बी नवी सांगवी सांगवी 
गावठाण पुणे

9822260905

521 105416170000068 तुजा उ हास 
बु ड

गजानन लांडगे चाळ, िशवगणेश नगर, धावडेव ती, 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9420038779

522 103216170001496 पेश सुिनल कदम न ता कॉलनी, नखाते नगर, काळेवाडी 9049280512

523 100616170007836 रेणुका मोहन 
बागुल

जय भवानी हौ सोसायटी राम नगर चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8857946116

524 100316170001159 रेणुका राजू जाधव c.Q A E colony िडफे स सांगवी पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

8308303837

525 100116170005270 रेवती सोमनाथ 
पवार

जुना जकात नाका कु-हाडे चाळ, वा हेकरवाडी 
वा हेकरवाडी पुणे

7447631848

526 100116170005753 रे मा ीरंग जाधव तोरणे लॉन ी समोर िस ाथ नगर दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

8600720099

527 100116170005023 रैतेश राज  थोरात िव.ज.चाळ, मिहल मी मंदीर, जगताप नगर, थेरगांव 9763304042

528 100616170007549 रोशन सुिनल पजई िस ी ल मी कॉ पले स शंकर मं दर शेजारी आकुड  
पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9850499652

529 100316170001186 रोहण दपक 
गभाले

अ ण काथवचे चाळ वाड  3 दापोडी पुणे 12 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9822481562

530 105016170000101 रोहन नवनाथ 
सलगर

ए ो कंपनी समोर िवजय नगर चचवडगाव पुणे 
चचवड गावठाण पुणे

7758043919

531 100616170008067 रोहन मह  शदे रामदास नगर िचखली ता.हवेली ,िज.-पुणे िचखली 
पुणे

9960228565

532 105616170000148 रोहन िव म खरात वसंत दादा पाटील शाळे समोर नेह  नगर 
पपरीवाघेरे पुणे

8856025239

533 100316170001154 रोहन शिशकांत 
गायकवाड

तापक र नगर , िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

7038498087

534 100116170004755 रोहन सखाराम 
चांदेकर

दगडू पाटील नगर लेन नं-२ थेरगाव , चचवड 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

8888315381

535 103216170001395 रोिहणी गोकुळ 
थोरात

वामी समथ कॉलनी रहाटणी फाटा ,पा या या 
टाक  रहाटणी पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9921511029

536 105216170000509 रोिहणी भुजंग काळे स न् ९५/१ ी वामी समथ कॉलनी लांडगे नगर 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9921983180

537 100616170007835 रोिहत गणेश 
ल करे

राम नगर चचवड टेशन , चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

8554943280

538 105616170000183 रोिहत वीण धनवे गती कूल रोड अटलास कंपनी समोर नेह नगर 
पपरी नेह नगर पुणे

9175329630

539 105616170000132 रोिहत शरद पोटे हदकेसरी नगर मु पो बोपखेल ता.हवेली िज. पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9875023385

540 100416170002031 रोिहत संजय 
आंबडेकर

पोटे चाळ 1 संभाजी नगर आंळदी रोड भोसरी 
गावठाण पुणे

9860748035

541 100616170007837 रोिहत सुनील 
पवार

महा मा फुले नगर साळंुखे चाल मोहन नगर चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9921630402

542 100116170005683 रोहीत िव ेवान 
कांबळे

यशोदा िस ी सोसायटी सुदशन नगर पपळे गुरव 
पुणे पपळेगुरव पुणे

9689825775

543 103116170002557 रोहीत संभाजी 
जाधव

ा िवकास हौ .सौ .A4  नं 612 िवठठल नगर 
नेह  नगर िपपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

7720018710

544 101216170000770
ल मी देिवदास 

आढळ

िनसग हौ.सोसायटी इमारत माक सी-28 म नं 
503 सव नं 17/19 घरकुल ािधकरण पाईन रोड 

िचखली पुणे िचखली पुणे
9657197872

545 101216170000916 ल मी संजय कांबळे ए/प , सहगड कॉलनी आंगणवाडी रोड ,गत नं-
१३५४ िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9850147174
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546 100616170006651 लखन बापू शदे सं ाग नगर झोपटपटटी से नं. 22 िनगडी गावठाण 
पुणे

9922564423

547 102416170000267 लिलत आनंद मोरे 464 आई िनवास ह कन सोसायटी पपळे िनखर 
पुणे पपळे िनलख पुणे

9823574753

548 100116170005446 लिलत नंदकुमार 
जोशी

अिभनव नगर ग ली नं-३ जुनी सांगवी पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

8484998975

549 101516170001114 वषा गणपत 
खामकर

स नं. 33/1/17 िशवराम नगर ि मुत  कॉनर 
पपळेगुरव पुणे

9767517791

550 104116170000203 वषा द ा े िमरजे
ि वेणी नगर तळवडे बालाजी यु इंि लश कूल या 

पाठीमागे िस ाथिवनायक कॉलनी पीनगर- तळवडे 
पुणे

9881444457

551 100416170002340 वषा देवदान पंडीत शांतीनगर वसाहत नं-२ अंिबका सुपर माकट जवळ 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9922841402

552 103316170007762 वषा िसकंदर 
चौधरी

यशवंत नगर पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 7875644643

553 100616170007170 वषा ह रभाऊ 
भारती

गु द  हौ सग सोसा ि वेणीनगर ,तळवडे ता.हवेली 
,िज.-पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

9011859462

554 100116170005045
िवकास िव णू 

जाधव

क स -129/1 टो9 शािलनी लाझा गावडे भोइ 
2अळी ल 6िचचवड पुणे 33 चचवड गावठाण 

pune
8806067264

555 101516170001130 िवकास िशवराम 
वा हळ

जय भवानी नगर पपळे गुरव ता.हवेली िज. पुणे 
पपळेगुरव पुणे

7741808296

556 100616170007846 िव क ानदेव 
लगाडे

तुळजाभवानी मं दर समोर महा मा फुले नगर 
चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9860449934

557 100616170006669 िव  भरत 
ओ हाळ

अंजढा नगर यशोदा हौ सो म न.ं 214 चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

8605329881

558 105216170000496 िव ेश मा ती 
चकोर

२०,टेलको सोसायटी ,से टर नं-४ ,संत नगर 
ािधकरण मोशी ता.हवेली ,िज.-पुणे मोशी पुणे

9822841787

559 100616170007390 िवजय पंिडत गांगुड िवजय पंिडत गांगुड िवकास हौ .सोसायटी पीनगर 
तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

9922675312

560 101216170000917 िव ा पुनाजी गुंड माउली हौ सग सोसायटी बी-२८ घरकुल पाईन् रोड 
से नं-१७/१९ िचखली ,पुणे िचखली पुणे

8657155722

561 100416170001954 िव ा िवकास 
य लेबोहनवाड

रावसाहेब लांडगे माग धावडे व ती भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

8408953344

562 100316170001067
िवनय दनकर 

करवंदे

आनंद को ऑफ हौ सग सोसायटी बी बी लाड ग पॉट 
नं ५ समथ नगर शंकर पथ नवी सांगवी पुणे १७ 

सांगवी गावठाण पुणे
9970504412

563 100616170007927 िवनोद अिनल 
उ करडे

राम नगर समोर द  नगर चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

9689348307

564 103116170002550 िवनोद िम लद 
जाधव

अे.173 एच .ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9371104527

565 100616170007379 िवनोद िवठठल 
जगताप

कमयोग हौ सग सोसायटी भोर चाळ पी नगर 
तावडे पुणे पीनगर- तळवडे पुणे

9763151745

566 103216170001492 िवनोद सदािशव 
मंुढे

योितबा कॉलनी नखाते व ती रहाटनी -17 8446767732

567 105616170000179 िववेक अशोक 
जोगदंड

राजीव गांधी वसाहत सव न-ं१०३ , नेह नगर 
पपरी नेह नगर पुणे

9049585481

568 100416170002100 िववेक कैलास 
इलामे

िव कमा कॉलनी न.ं 2 शा ी चौक आळंदी रोड 
भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9763659078

569 100416170001940 िववेक गंगाधऱ 
गंगणे

बालाजी नगर पँवार हाऊस टे को रो़ड भोसरी 
गावठाण पुणे

9921366273

570 100316170001023 िववेक पेमा रोकडे सव नं-१५ ,लेन नं-३ मधुबन सोसायटी, जुनी सांगवी 
पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9766507618

571 100616170007070 िवशाखा रवी 
अलबनुर

३७० ाने र कॉलनी केशव राव पाटील चाळ 
आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9823807069
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572 100516170000402 िवशाखा राजेश 
कगले

ी साई दशन िब डग शालोम िनवास िवकास नगर 
,दे  रोड कवळे पुणे

7743971201

573 103316170006788 िवशाखा िवनोद 
इनकर

कुल वािमनी को अ◌ॉप हौ सग सोसायटी C-23 
लोट नं 304 घरकुल िचखली िचखली पुणे

9011989821

574 103216170001400 िवशाखा िवनोद 
राऊत

सव नं 33/28/2/12 गजानन नगर रहाटणी पुणे -17 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9763155096

575 100116170005703 िवशाखा सोपान 
डामसे

रीका नगरी िब डग नं-सी- लॉट न-ं८ कासारवाडी 
,पुणे कासारवाडी पुणे

7350434674

576 100116170005085 िवशाल गंगाधर 
साठे

िवजय नगर ए ो कंपनी समोर िचचवड पुणे 33 
चचवड गावठाण पुणे

8975847403

577 101516170001082 िवशाल गो वद 
असवले

कािलदास जगताप चाळ अनंत नगर पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे

9689647196

578 105216170000457 िवशाल संतोष 
कनगे

नागे र नगर, कॉलनी . ३, मोशी,पुणे मोशी पुणे 8600904447

579 105616170000176
िवशाल सुभाष 

पोल
िव ल नगर ,िब डग नं-७,घर नं-११२ अ णासाहेब 

मगर टेडीयम शेजारी पपरी पपरीवाघेरे पुणे
9689192254

580 100616170006437 िव जीत नागनाथ 
कसबे

रा उ मनगर लेखा फम या मागे कवळे दे रोड पुणे 
कवळे पुणे

7350864644

581 103216170001443 िव णवी बालाजी 
क े

c/oजी बी पवार गजानन नगर अ ी नगर रहाटणी 
काळेवाडी फाटा काळेवाडी पुणे

9730003158

582 104816170000081 वेद ी दनेश शदे िब डीगं नं. 24/1 ि कम न.ं 10 से नं. 21 यमुनानगर 
पुणे

9860946909

583 103216170001444 वैभव बालाजी क े c/oजी बी पवार गजानन नगर अ ी नगर रहाटणी 
काळेवाडी फाटा काळेवाडी पुणे

9730003158

584 100116170005069 वैभव भगवान 
कांबळे

रा स.नं.३३/१/१/१ बी महारा  नगरी ,गजानन 
नगर रहाटणी पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

8308839099

585 100116170005870
वैभव भाऊसाहेब 

िमसळे
आनंद नगर ,माताजी टोअस जवळ चचवड टेशन , 

चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
8149848108

586 100116170005746 वैभव महादेव 
तलवार

पा  बाई चाळ सी.एम .ई .गेट समोर दापोडी पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9175283812

587 100316170001122 वैभव िस ाम 
गायकवाड

सर वती अनाथ आ मामागे कैलास जाधव चाळ 
जयभीम नगर दापोडी पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

8888419841

588 105216170000567 वैशाली ंकट मोरे आनंद दीप अपाटमट , लॉट न-ं३५ इं ायणी नगर ,से 
नं-१ भोसरी पुणे इं ायणीनगर पुणे

9423453110

589 100616170007605
वैशाली सरदार 

केदार

गती हौ.सो.,िब डग नं-ए/२७ लोट न-ं३०४ 
,अंकुश चौक,से नं-२२ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण 

पुणे
8975884971

590 100116170005702 वै णवी अिनल 
पारगे

लॉट न-ं३०८ ,भ  धाम सोसायटी व ण हॉटेल 
जवळ कासारवाडी ,पुणे कासारवाडी पुणे

9657034952

591 100116170004873 वै णवी अर वद 
ल ढे

चचवड गाव तानाजी नगर ,ल ढे चाळ ता.हवेली 
,िज.-पुणे चचवड गावठाण पुणे

7875959966

592 100316170001190 वै णवी जीवन 
भालेराव

आदश नगर गुरवप ा चाळ दापोडी पुणे 12 दापोडी-
बोपखेल पुणे

7040487220

593 101516170001138 वै णवी द ा य 
हरेल

जय भवानी नगर पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे 9175591470

594 105216170000449 वै णवी नारायण 
बांगर

सावतामाळी कॉलनी वािहले नगर, आळंदी मोशी 
रोड, डूडुळगाव, मोशी,पुणे मोशी पुणे

9823759477

595 100416170001814 वै णवी पांडूरंग 
पवार

िवठठल नगर बालाजी मं दरा शेजारी लांडेवाडी 
झोपड प ी भोसरी गावठाण पुणे

8975064163

596 105916170000134 वै णवी पोपट खाडे पोपट खा़डे योितबा नगर तुकाराम नढे कॉलनी 
काळेवाडी पुणे

7709176244

597 100116170005299 वै णवी भाकर 
जलमुलवार

वा हेकरवाडी रोड द ा य कॉलनी आिशष िब 
चचवड गावठाण पुणे

9175496615
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598 100116170005375 वै णवी भानुदास 
फाळके

पडवळ नगर थेरगांव पुणे थेरगाव गावठाण- प जी 
पेपर मील पुणे

9552962492

599 103316170007369 वै णवी रमेश 
वाघमारे

गांधी नगर खराळवाडी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9767651376

600 100316170001162 वै णवी राजेश घुले अ /६गौरव हाउ सोसायटी गंगानगर जुनी सांगवी, 
पुणे-४११०२७. सांगवी गावठाण पुणे

8087564134

601 100616170006694 वै णवी िवठठल 
सुरवसे

c/oजोशी ल मी हौ सग सोसायटी पीनगर तळवडे 
पीनगर- तळवडे पुणे

9689113967

602 100616170007861 वै णवी िव ल 
कबाडे

से नं-२२ नालंदा हौ .सो. बी.नं-१३, म नं-३०३ 
िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9763451511

603 100616170007156 वै णवी िव ल 
शेगोकार

मोरे व ती िचखली िनगडी पुणे िचखली पुणे 9767328655

604 100616170007199
वै णवी संतोष 

तुपस दर

आझाद चौक , कमवीर नगर आशीवाद हौ.सो म नं-
४/४ , मशान भूमी समोर िनगडी आकुड  गावठाण 

पुणे
9922788035

605 105216170000652 वै णवी सुनील 
गायकवाड

आदश नगर मोशी मोशी ,पुणे मोशी पुणे 9657622176

606 100316170001134 ंकटेश कमलेश 
पाटील

िशतोळे नगर आदश नगर नवी सांगवी, पुणे-२७. 
नवी सांगवी पुणे

9657786397

607 100416170002025 ंकटेश पोपट हाके बालाजी नगर पॉवर हाऊस एम. आय. डी सी भोसरी 
गावठाण पुणे

9767089143

608 100416170002333 शंकर जा लदर 
काकडे

िवनायक नगर बो-हाडे व ती मोशी मोशी पुणे 8888844234

609 100116170005679 शंतनु सिचन 
वायदंडे

गणेश कनारा ` लॉट न-ंए-८ िविनयाड चच जवळ 
दापोडी पुणे दापोडी-बोपखेल पुणे

27149192

610 100316170001070
शिशकांत कुमार 

च हाण
72/1साई अ य अपाटमट सुमन ी मंगल कायालय 

समथ नगर सांगवी पुणे 27 सांगवी गावठाण पुणे
9890638002

611 100616170007203
शिशकांत चंदू 

दिहवाडे

फुले शा  आंबेडकर हौ सग सोसायटी ए-३ म नं-
१०२ ,अजंठा नगर चचवड पुणे चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
9730262160

612 100516170000391 िशरीष रोिहदास 
क ढवळे

भीमा शंकर नगर कवळे ,दे रोड ता.हवेली ,िज.-पुणे 
कवळे पुणे

9011699086

613 101216170000873 िशवक या अंगद 
पाडोळे

अिभषेक िव ालय जे पी 128 शा  नगर चचवड 
गावठाण पुणे

9112036052

614 101216170000919
िशवानी 

भाऊसाहेब हंकाळे

साई कॉलनी ,हनुमान िजम जवळ जय नारायण 
िब डग म नं-२ िचखली ता.हवेली ,िज.-पुणे 

िचखली पुणे
8421398882

615 100416170002092 िशवानी राज  माने 188/1 मु ा पाक च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9762067910

616 100616170007306 शुभम आ ुबा 
शेजोळ

से नं. 22 रा ल नगर िनगडी पुणे िनगडी गावठाण 
पुणे

9881363135

617 100416170002338 शुभम जा लदर 
साबळे

स ा ी लॉट न-ं७४ गंगो ी पाक भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9922066231

618 100116170005266 शुभम नामदेव 
झ बाडे

भोई आळी, सायकर चाळ चचवडगांव चचवड 
गावठाण पुणे

9527160451

619 100616170007183 शुभम फुलचंद 
गायकवाड

र छाया िनवास ,सुदशन नगर र ता नं-२ मोरे व ती 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9623318101

620 104816170000072 शुभम भगवान 
आढाव

यशदा हौ सोसायटी (A/5)अंजठानगर चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8805737893

621 100116170005051 शुभम मंगेश अटक रसटन कॉलनी ब10/65 पवना नगर िचचवड पुणे 
33 चचवड गावठाण पुणे

9822783126

622 104416170000054 शुभम मधुकर 
वैरागे

अ णा भाऊ साठे नगर डूडुळगाव ता.हवेली जी पुणे 
मोशी पुणे

9767361685

623 100516170000355 शुभम मा ती 
बढारी

मु.पो दे रोड आदश नगर , कवळे ,दे रोड कवळे 
पुणे

8698942864
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624 103316170007185 शुभम रघुनाथ 
सोनवणे

गांधी नगर लोखंडे कामगार भवन या मागे पपरी 
पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9822152871

625 100316170001155 शुभम शिशकांत 
गायकवाड

तापक र चाळ, िशतोळेनगर, जुनी सांगवी, पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

9011360112

626 100116170005362 शुभम संतोष 
खांडेकर

धनल मी िनवास ल मी नगर वा हेकरवाडी 
वा हेकरवाडी पुणे

9689174479

627 100116170005338 शुभांगी तुकाराम 
लांडगे

शांताई िनवास साईनाथ नगर सन.ं 37/6 थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9860387312

628 100216170000222 शुभांगी दगंबर 
कांबळे

लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी पुणे पपरीवाघेरे 
पुणे

9881553160

629 104316170000129
शुभांगी 

मि लकाजुन कोरे
मु ा पाक कॉलनी ,च पाणी वसाहत रोड िवनायक 

सुपर माकट शेजारी भोसरी भोसरी गावठाण पुणे
8483046440

630 100616170007946 शुभांगी महादेव 
कारंडे

िव णू ोि हजन टोअस जवळ द  नगर चचवड 
पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9975584733

631 103216170001597 शुभांगी संजय 
पवार

आदश नगर सया ी बाजार दुकाना मागे काळेवाडी 
काळेवाडी पुणे

888832897

632 103316170007057 शैलेश राज  पवार राम नगर बोपखेल सी .एम.ई बोपखेल पुण-े३१ 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9881834876

633 100616170006622 ा गोर नाथ 
साळवे

गट नं. 224 पंचगंगा हौ सो गोपाळ इंडा. जवळ 
पीनगर- तळवडे प

9766961804

634 103316170006935 ा नंद कशोर 
नकाते

कांबळे िब डग खराळवाडी पपरी पुणे खराळवाडी 
पुणे

7588235586

635 104316170000121 ा रमाकांत 
भोसले

संदीप दळवी चाळ जय महारा  चौक आळंदी रोड 
भोसरी पुणे 39 भोसरी गावठाण पुणे

9921407681

636 103316170007574 ा रामराजे 
च हाण

सुदाम मोरे चाळ पाटीलनगर हाय कूल रोड िचखली 
ता हवेली िचखली पुणे

9689700570

637 105216170000519 ा सुिनल 
वाघमारे

ए - ४, ीकृ णनगरी इं ायणीनगर, भोसरी, पुणे 
३९ इं ायणीनगर पुणे

9881124270

638 105616170000122 ावणी रतन 
उजगरे

काश टोअर मागे बालाजी नगर भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

7350847376

639 101216170000833
ीकर 

आ णासाहेब 
वाघमारे

ीराम हौ .सो . हे ेव ती िचखली ता.हवेली जी पुणे 
िचखली पुणे

-

640 100316170001126 ीजीत िवलास 
रामटेके

जयराज रेिसडे सी फेज-1,B-8 मयुरे र राजपाक 
जुनीसांगवी ,पुणे-२७. सांगवी गावठाण पुणे

9762485583

641 100116170005859
ीधर िवजय 

लोहार

एकता कॉलनी गणेश नगर ,थेरगाव डांगे चौक 
,थेरगाव ,पुणे थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पुणे
9823863117

642 103316170002554 ीयश खंडू शदे महा मा फुले नगर एम .आय .डी .सी भोसरी पुणे 39 
भोसरी गावठाण पुणे

9423248711

643 103316170007573 ीया रामराजे 
च हाण

सुदाम मोरे चाळ पाटीलनगर हाय कूल रोड िचखली 
ता हवेली िचखली पुणे

968700570

644 103116170002569 ीयोग िगरीश 
गायकवाड

महेश नगर घर न-ं६७ पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9049726551

645 103316170007052 ुितका राज  
सोनवणे

वेणू नगर ब-९ बी , म नं-६ ,नव शुभम हौ सग 
सोसायटी वाकड वाकड पुणे

9579206329

646 100616170007871 ुितका संतोष 
वेताळ

कशन अपाटमट लोट न-ं६ िशव कृपा कोलनी ,साई 
नाथ नगर िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9689385066

647 100116170005978 ुती कशोर 
हाडमोडे

पपरी - चचवड लक रोड प ा शेड पपरी पुणे 
पपरीवाघेरे पुणे

9689557171

648 104116170000173 ुती बापू साकळे माउली हौ सोसायटी िवठलमं दर जवळ मोरेव ती 
िचखली पुणे िचखली पुणे

9011283066

649 100616170006680 ृितका अिजत 
वाघमोडे

घरकुल इमारत नं. ए-10 नसग हौ सो पाईन रोज 
िचखली पुणे

9689034195
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650 103316170006594 ेयश सुधाकर 
बनसोडे

रमाबाई नगर िपपरी पुणे -17 लक रोड जगताप 
कराणा ठोअस पपरीवाघेरे पुणे

9881959317

651 100116170005897 ेया राजेश भंडारी िभम नगर पपरी कॅ प पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9850354697

652 100116170004619 ेता अशोक धडे पवनानगर रहाटणी पुणे 17,म .न .पा .शाळेसमोर 
गीताई टोअर मागे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9922491305

653 100616170007834 ेता गणेश ल करे राम नगर चचवड टेशन , चचवड पुणे चचवड 
टेशन- आनंदनगर पुणे

8554943280

654 103316170007273 ेता सुधाकर हाके अ िवनायक मं दरा या मागे गणेश नगर िचखली 
,पुणे िचखली पुणे

7507678387

655 100116170005700 संकेत गौतम 
गायकवाड

जयभीम नगर ा व ती कॉलनी दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

9923069286

656 100116170005231 संकेत दपक 
बनसोडे

समथ कँ रना लँट नं. 1202 अे थेरगांव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9762224395

657 100116170005661
संकेत राजू 
वालकोळी

िसहगड कॉलनी र व  अपाटमे ट दुसरा मजला म 
न-8 जवळकर िनगडी िपपळे गुरव 61 पपळेगुरव 

pune
-

658 100616170006645 संजना कच  
गायकवाड

समता हो◌ौ सो दुसरा मजला म न.ं212 अंजढा 
नगर चचवडेनगर पुणे

9337123948

659 100116170005272 संजीवनी संजय 
घाडगे

िव नाथ बारणे जाळ सं दप नगर थेरगांव चचवड 
गावठाण पुणे

9881918611

660 100116170005685 संदीप भवाने पा 
मनीकडे

रे वे गेट जवळ लांडगे चाळ ,मसोबा मं दर जवळ 
कासारवाडी ,पुणे कासारवाडी पुणे

9881535508

661 103316170006963
संदेश बाळासाहेब 

यंकूळे
दुगा जनरल टोअस गांधी नगर पपरी पुणे 

गांधीनगर पुणे
8390056385

662 103316170006962
सं या बाळासाहेब 

यंकुळे
दुगा जनरल टोअस गांधी नगर पपरी पुणे 

गांधीनगर पुणे
8390056385

663 105616170000162 सं या सिचन 
नरवाडे

सिचन िनवास नेह  नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9271697555

664 103216170001523 सिचन बापू कांबळे ी कृ ण कॉलनी ,नखाते नगर शा ीनगर रहाटणी 
फाटा पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9762248847

665 101216170001005 स यिजत भाकर 
रोकडे

भीमश  नगर कृ णा नगर ता.हवेली ,िज.-पुणे 
कृ णानगर पुणे

9766443051

666 101216170000994
स यम गिहनीनाथ 

पवार
मनीषा हौ.सो. मोरे व ती िचखली ,पुणे िचखली पुणे 9767056869

667 101516170001100 सनी िशवाजी 
अंकुश

भैरवनाथ नगर िवदु व ती पपळे गुरव पपळेगुरव 
पुणे

9922113240

668 106216170000089 सपना सुिनल 
बोकड

कावेरी नगर पोलीस लाईन िव न.ं 31/5 वाकड 
वाकड पुणे

9823805339

669 100316170001071 समथ अिनल भोकरे c/oनर  चौधरी मधुबन सोसायटी गाली नं १ सांगवी 
पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9922757975

670 106516170000072 समाधन सुिनल 
िभसे

आनंद नगर भगीनी बँक रो़ड ेयराज सो समोर 
राजाराम िनवास सांगवी गावठाण पुणे

7083987785

671 101516170001132 सिमर दाजी करवंदे अनुसया रे सी लँट नं. 6 नुमान मं दरा शेजारी 
पपळेगुरव पुणे

9011310536

672 103316170007538 सलोनी सुधाकर 
सरोदे

रामनगर बोपाखेळ बौ  िवहारामागे पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

8605063007

673 100116170005406 सा ी कले र 
सरवदे

आनंद नगर चचवड पुणे चचवडेनगर पुणे 8928617511

674 100116170005659 सा ी खंडु साखरे ४८४/१० केशव नगर भाग नं-१ कासारवाडी ,पुणे 
कासारवाडी पुणे

9552369577

675 100516170000311 सा ी दपक 
गंगावणे

के७६१/२ ,पावती िब डग लॉट न-ं०३ ,िवकास 
नगर कवळे ,दे रोड कवळे पुणे

9371508646
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676 100316170001185 सा ी दपक गभाले अ ण काथवचे चाळ वाड  3 दापोडी पुणे 12 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9822481562

677 103216170001530 सा ी काश धंदर व पुत  िब डग वाघेरी कॉलनी नं 3 
पपरीगाव,पुणे-१७ पपरीवाघेरे पुणे

8975312427

678 100216170000208 सा ी बाळासाहेब 
मोरे

से टर नं 17/9B/301 साई मंगल हौ सोसायटी 
पाईन रोड िचखली पुणे

9881753399

679 105416170000022 सा ी म छ  
अजुन

आ दनाथनगर ग हाणे व ती अ सरा सोसायटी लॅट 
नं.13 भोसरी पुणे 39 भोसरी गावठाण पुणे

9760627515

680 103316170006583
सा ी महादेव 

िमसाळ

महादेवभगवान िमसळ घोडेकर िनवास ओ ड टे को 
रोड नेह ट 192 समोर नेह नगर पपरी पुणे 18 

नेह नगर पुणे
9604310133

681 100116170004626 सा ी रमेश 
उ हवणे

िगरजुबाबा मं दर जवळ िब डग न-ं६०,बौ  नगर 
पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9850759325

682 103316170006983 सा ी लालचंद 
पवार

से नं-२२ , म नं-पी/६/४ संजय नगर ,पवन पान 
भंडार जवळ िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9422623581

683 100116170005539 सा ी िवजय 
सोनवणे

सव नं-२८२ गजानन अपाटमट तानाजी नगर 
चचवड पुणे चचवड गावठाण पुणे

9822828901

684 101216170000963 सा ी संजय कांबळे घर नं. 48 हाफ कन कॉलनी पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9970508643

685 100516170000405 सा ी सुिनल 
वाघमारे

िशवर  अपाटमट भारतर  हौ सग सोसायटी 
िवकास नगर ,दे  रोड कवळे पुणे

9158386770

686 101516170001088 सागर ानदेव गोडे अनुसया रे सी लँट नं. 11 नुमान मं दरा शेजारी 
पपळेगुरव पुणे

9922694443

687 100116170004910 सागर बबन 
खंडागळे

कोडीबानगर P.C.M.C दवाखा य मागे 
वा हेकरवाडी िचचवड पुणे 33 वा हेकरवाडी पुणे

9623727578

688 103216170001381
सागर भाऊसाहेब 

औसरमल
सहकार कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी पपरी पुणे 

काळेवाडी पुणे
7387823981

689 103316170006803 सागर म लेश 
भासिगकर

महा मा फुले नगर एम आय डी.सी. भोसरी पुणे 
महा मा फुलेनगर पुणे

8805398138

690 100116170005573 सागर सुिनल धंदर समता हौ सग सोसायटी नखाते नगर थेरगाव 
, चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

7798992373

691 104116170000179 सािनका अ ण 
गडगे

संतकृपा हौ.सो. हे ेव ती ता हणेव ती (िचखली ) 
चचे या म यात िचखली पुणे

9552301421

692 100116170005785 सायली कशोर 
कांबळे

आदश कॉलनी वाड नं-३ दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

962357610

693 106516170000077 साथक ानदेव 
भोईर

एस .टी कॉलनी म न-ं६८ ,शेवटचा बस टोप 
सांगवी ,पुणे सांगवी गावठाण पुणे

9822917248

694 103216170001401 सािहल अ युत 
कांबळे

नखाते नगर िश क सोलायती अ दु बर िनवास 
समोर काळेवाडी थेरगाव काळेवाडी पुणे

9922807048

695 100116170005672 सािहल पुनाजी 
दगडे

सव नं-८०,सुदशन नगर वैदू व ती पपळे गुरव पुणे 
पपळेगुरव पुणे

9130314524

696 101616170000246 सािहल सुधाकर 
कांबळे

साई सागर नगर राहटणी काळेवाडी काळेवाडी पुणे 9767545092

697 103116170002582 साहील फुलचंद 
जोगदंड

क-२३ एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 9890150260

698 100616170007290
साहील रमेश 

कांबळे

उ वेला हौ.सो .बी न-ं५ , म नं-११५ डॉ 
.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, िनगडी पुणे आकुड  

गावठाण पुणे
9971599516

699 103216170001517 िस ांत सुिनल व े ितरंगा कॉलनी नांदे नगर माने शाळे शेजारी 
काळेवाडी , पपरी,पुणे-१७ काळेवाडी पुणे

8805066980

700 100116170005841 िस ाथ िनतीन 
वाघमारे

मोरे कराणा दुकाना समोर म न-ं३६ द नगर 
चचवड ,पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8308577861

701 100216170000211
िस ाथ 

बाबासाहेब 
ि भुवन

जय ी नुमान हौ सो िब. नं. 12 अ णा साहेब मगर 
टे नेह नगर पुणे

9970506355
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702 103316170007366 िस ाथ सयाजी 
शदे

मनोज को.ऑ.सोसायटी पी.सी -८ , म नं-२०४ 
,अजमेर कॉलनी पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9420299675

703 101216170000974 िस ी संजय 
गायकवाड

मनीषा हौ.सो. मोरेव ती,िचखली िचखली ,पुणे 
िचखली पुणे

9766255884

704 100516170000359 िस ी हनुमंत 
भोसले

जुनवणे िवट-भ ी जवळ िवकास नगर ,दे रोड 
ता.हवेली ,िज.-पुणे कवळे पुणे

9527679040

705 100616170007947
सुजल आ पासाहेब 

कांबळे
िशव ो हीजन टोअस शेजारी राम नगर समोर ,द  

नगर चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
9028650048

706 100616170007357 सुजल ल मण 
गुंजाळ

से नं. 22 रा ल नगर िब सं. 12 िनगडी िनगडी 
गावठाण पुणे

9921917702

707 100116170004854 सुिजत ल मण 
पानढवळे

रहाटणी गाव भैरवनाथ मं दरा मागे ,कोकणे वाडा 
रहाटणी पुणे रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9850319038

708 103116170002644 सुजीत दनेश 
गजधाने

महा मा फुले नगर एम आय डी.सी. भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9689911320

709 100616170007315 सुदशन संतोष 
च हाण

गु देव नगर स नं. 7 आकुड  आकुड  गावठाण पुणे 9975601292

710 101216170001168 सुि या महादेव 
खाडे

सहभावना हौ.सो से टर नं-२० कृ णा नगर चचवड 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9850870948

711 100416170002339 सुबोध जा लदर 
साबळे

स ा ी लॉट न-ं७४ गंगो ी पाक भोसरी पुणे 
भोसरी गावठाण पुणे

9922066231

712 100216170000217 सुिमत मनोज 
ढोबळे

अ३/७ जागृती हौ.सो अजमेरा , म नं-२०१ पपरी 
पुणे पपरीवाघेरे पुणे

7350883256

713 100616170007114 सुिमत िस ाथ 
गायकवाड

चांद तारा चौक महा मा फुले बी न-ंइ २१ सोसायटी 
िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9527234491

714 104316170000131 सुिमत िस ाथ 
वाघमारे

स.नं.१८७/२/१ मथुरा कॉलनी च पाणी वसाहत 
भोसरी पुणे भोसरी गावठाण पुणे

9762424681

715 105216170000499 सुिमत सुधीर बांगर गंगा िनकेतन , लॉट न-ं६८ ,से नं-६ मोशी 
ािधकरण मोशी पुणे

9850416433

716 100116170005323 सुमेध दशरथ 
गायकवाड

सनं. 10/5 दगडू पा टल नगर थेरगांव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

8782817476

717 100516170000367 सुमेध सतीश 
च हाण

उ म नगर, कवळे लेखा फाम या पाठी मागे दे रोड 
.पुणे कवळे पुणे

8975160351

718 100616170006570 सुमेध सुभाष ह के रमाबाई नगर रावेत ता.हवेली िज. पुणे च-होली पुणे 9823645561

719 100316170001187 सुयोग रमेश 
थोरावडे

515 िवठठ मं दर मागे सांगवी सांगवी गावठाण पुणे 8055840672

720 100616170007967 सुयोग राज  
कांबळे

अ ज यतारा हौ.सोसा. हनुमान नगर ,ता हाणे व ती 
िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9850090135

721 101216170000801 सुरज धनराज 
जगधने

माउली हौ सग सोसायटी अ िवनायक चौक 
मोरेव ती िचखली िचखली पुणे

7030886151

722 105516170000075 सुरज नारायण 
कांबळे

लांडगे िपठा या िगरणी समोर िव ल नगर लांडे 
वाडी ,भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9860947442

723 100616170006846
सुरज बळीराम 

राऊत

से नं-२२ आंबेडकर वसाहत िस ाथ हौ सग 
सोसायटी,बी न-ंबी-८ , म नं-२०२ िनगडी पुणे 

आकुड  गावठाण पुणे
9763066240

724 103316170007503 सुरज माकस केशर बौ ािवहारा मागे पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे 8605223017

725 100616170007160 सुरज वैजनाथ ट पे व दे मातरम हौ सग सोसायटी रेणुका िनवास 
पीनगर -तळवडे पीनगर- तळवडे पुणे

9763404226

726 100616170007149 सुरज िशवाजी 
कांबळे

रघुनाथ पांढरकर चाळ म नं-बी-१ ,र ता ,संभाजी 
नगर आकुड  पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9923228500

727 104316170000119 सुरज सं दप दळवी जय महारा  चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे भोसरी 
गावठाण पुणे

9850404779

728 100116170005656 सुयराज िवजय 
जाधव

m.c.e गेटसमोर जाधव चाळ दापोडी पुणे १२ 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9689962323
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729 100416170002073 सुवणा संतोष 
तायडे

गवळी नगर जवळ लाला गवळी चाळ भोसरी भोसरी 
गावठाण पुणे

9075643975

730 105916170000138 सुशांत नवनाथ गोरे ीराम कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी 
पपरीवाघेरे पुणे

9689914341

731 100316170001150 सुशांत सुरेश तुडमे पवनानगर काळेवाडी पपरी पुणे 17 पपरीवाघेरे 
पुणे

9763005261

732 100116170005063
सुषमा अिनल 

गवळी

साठे कॉलनी केळीचे वकार िचचवडे नगर 
व हालेकवाडी रोड िचचवड पुणे 33 वा हेकरवाडी 

पुणे
8308663249

733 103316170006523 सुषमा भारत 
चोपडे

डॉ आंबेडकर कॉलनी र हर रोड ल ुमी धम 
शाळेजवळ पपरी पुणे पपरीवाघेरे पुणे

9921181922

734 105016170000097
सुहानी चं कांत 

कांबळे
मोरया हौ सग सोसायटी िब डग न-ं३ लॉट न-ं

५०१ चचवड पुणे चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे
7057744889

735 100416170002228 सुहास चतामण 
लांडे

सव नं-७६ ,कॉलनी न-ं१ भारतमाता नगर दघी पुणे 
दघी पुणे

9881598114

736 100616170007287 सुहासनी सुभाष 
चाबुक वार

काळभोर नगर गु  हॉटेल या शेजारी चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

8605388790

737 101616170000245 सूजल संजय 
ज गदेड

साई सागर नगर राहटणी पुणे रहाटणी - पपळे 
सौदागर पुणे

7350119552

738 104316170000134 सृ ी दगडू इरकर मथुरा कॉलनी देवकर व ती च पाणी वसाहत 
,भोसरी भोसरी गावठाण पुणे

9822460990

739 103316170007205 सृ ी बाबासाहेब 
जावळे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से टर न-ं२२,संजय 
नगर िनगडी पुणे आकुड  गावठाण पुणे

9011668897

740 100616170006687 सेजल र व  चांदणे कृ णा हो सो ि वेणी नगर ता.हवेली िज. पुणे 
ि वेणीनगर पुणे

9209439018

741 100316170001118 सेजल राजू मदने 55जोशी िनवास िशतोळे नगर सांगवी पुणे सांगवी 
गावठाण पुणे

8793364955

742 100116170004855
सोजस रामदास 

बाचकर

आनंद वन हौ सग सोसायटी आनंद नगर ,लेन नं-४ 
थेरगाव , चचवड थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पुणे
9970582601

743 100516170000344
सोना ी 

राज कुमार थूल

यश ि हला ,कुडले िनवास पिहला मजला , म नं-१ 
,भारत र  हौ सग सोसायटी िवकास नगर ,दे  रोड 

कवळे पुणे
9370986613

744 105216170000430 सौरभ अजुन माने राजे संभाजी कॉलनी, ल मीनगर, ता. हवेली, िज. 
पुणे मोशी पुणे

9922357453

745 100616170007395 सौरभ मुकंुद 
खैरमोडे

गु दत् हौ सग सोसायटी पीनगर पीनगर- तळवडे 
पुणे

8888863215

746 100316170001115 सौरभ िवजय खुडे पवार नगर सांगवी पुणे २७ सांगवी गावठाण पुणे 9766498628

747 100416170002035 सौरभ िशवाजी 
शदे

बालाजी नगर टे को रो़ड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे 9604309869

748 100116170005934 सौरभ सूरेश बडे रामबाग कॉलनी नखाते व ती , रहाटणी पुणे 
रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे

9822824171

749 101216170000883 ेहल अशोक 
सरवदे

कृ णानगर भीमश नगर िचखली िचचवड पुण1े9 
कृ णानगर पुणे

9850157416

750 101216170000828
ेहल नर सग 

सरवदे

व साकार िब डीगA-13 पाईनरोड घरकुल 
िचखली पुणे 62 दुसरा मजला उमन7ं04 चचवड 

गावठाण पुणे
9158109865

751 105216170000448 ेहल भगवान 
इंगोले

राजे संभाजी कॉलनी, ल मीनगर, मोशी,पुणे मोशी 
पुणे

8308310560

752 101516170001000 ेहल रंगनाथ 
गुंजाळ

समता कॉलनी राजवाडे नगर काळेवाडी पपरीवाघेरे 
पुणे

8308805205

753 101216170000947 ेहल संुदर सावंत अ िवनायक चौक मोरेव ती,िचखली ता.हवेली ,िज.-
पुणे िचखली पुणे

8908902570
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754 103316170006790 ेहा अिनल खरात म ह ा कंपनी, गांधीनगर, नेह नगर रोड पपरी 8390240515

755 106516170000088
ेहा क याण 
सोनट े

डी.गायकवाड ,सव नं-३४८ मुळा नगर ी राम 
अपाटमट समोर जुनी सांगवी पुणे सांगवी गावठाण 

पुणे
9637887704

756 100616170007838 ेहा गणेश पवार अिह या सदन या शेजारी राम नगर चचवड पुणे 
चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9011392653

757 100616170006688 ेहा सुिधर 
भालेराव

आ णभाऊ साठे नगर िनगडी वसाहत ता.हवेली िज. 
पुणे िनगडी गावठाण पुणे

9527451972

758 100416170002007 ि मता बापू यादव बालाजी नगर पँवार हाऊस टे को रो़ड भोसरी 
गावठाण

8888234608

759 100116170005671 व ाली बुधा 
वाळकोळी

अनंत नगर वैदू व ती पपळे गुरव पुणे पपळेगुरव पुणे 260604

760 103316170007394 वि ल दादासो 
साठे

साई सदन अपाटमट म न-ं१ िबडकर चाळी मागे 
िचखली गाव ठाण िचखली पुणे

9604421944

761 100416170001988 वि ल िहरागीर 
गोसावी

गवळी माथा टे को रो़ड भोसरी भोसरी गावठाण पुणे 8855821259

762 100116170004950 व ील महादेव 
वानखडे

क/० तानाजी नबाळकर चाळ पागेची तालीम जवळ 
चचवडगाव पुणे चचवड गावठाण पुणे

8055195771

763 100116170005790 व ील राज  
कांबळे

महा मा फुले नगर मराठी शाळे या पाटीमागे दापोडी 
पुणे १२ महा मा फुलेनगर पुणे

9960815919

764 100616170006996 व ील सूयकांत 
शेळके

रमाबाई नगर रावेत ता.हवेली ,िज.-पुणे कवळे पुणे 7218501072

765 101216170000830
वागत अंगद 

पाडोळे
अिभषेक शाळा जीपी /128 जी - लॉक एमआयडीसी 

शा नगर िचचवड पुणे .19 चचवड गावठाण पुणे
9112036052

766 100316170001100 वाती मह  
आ हाट

ह.नं.३८९ आनंद गृह रचना ,मुळा नगर सांगवी ,पुणे 
सांगवी गावठाण पुणे

7385168432

767 105616170000197 वाती राज  बांगर घोडे गु जी चाळ बोपखेल गाव ता.हवेली ,िज.-पुणे 
दापोडी-बोपखेल पुणे

9763278811

768 101216170001119 वाती िशवाजी 
तु़डमे

हनुमान नगर हनूमान हौ सौ ता हाणे व ती िचखली 
पुणे

9763446024

769 100616170007102 हष बाळू 
गायकवाड

कंुदन ंडाई शो म जवळ आंबेडकर नगर `अजंठा 
नगर चचवड चचवड टेशन- आनंदनगर पुणे

9960257952

770 100616170007561 हषद धनाजी न टे ी कृ ण हौ.सो हनुमान नगर सहया ी(तोडकर 
)अपाटमट , म नं-३ , िचखली ,पुणे िचखली पुणे

9822051824

771 100516170000432 हषद बसवराज 
िशवशरण

स नं. 70/1अ िभमाशंकर नगर दे रो़ड कवळे पुणे 9850830605

772 101516170001008 हषद मोहन आवटे काटे पुरम चौक गांगाड नगर पपळे गुरव पपळेगुरव 
पुणे

9850234683

773 103316170006544 हषद संतोष ड बे मा ती मंदीर, दळवी नगर, चचवड 9049533645

774 100116170005400 हषदा िजत  पगट ीकृ ण कॉलनी थेरगांव फाटा डांगे चौक थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9850284230

775 104416170000065 हषदा द ा य 
भागवत

आळंदी रोड कुदळे व ती मोशी मोशी पुणे 9011658586

776 100416170002231 हषदा िवण गारे झरेकर पाक शेजारी सन.ं 76 भारतमाता नगर 
कॉलनी दघी पुणे

9822797248

777 100616170007311 हषदा नुमंत 
तुपस दर

िब ड नं. 116 तथागत हौ सो असरधाम मशान 
भूमी समोर िनगडी गावठाण पुणे

7350747829

778 100416170002041 हषल गोपीचंद 
सोनवणे

ी महावीर रेसी संत गजानन महाराज नगर दघी 
दघी पुणे

9822030398

779 100316170001117 हषल राजू मदने 55जोशी िनवास िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुणे २७ 
सांगवी गावठाण पुणे

8793364955

780 100316170001188 िहतेश बाबा कांबळे रौदाळे चाळ िस दाथ नगर दापोडी पुणे 12 दापोडी-
बोपखेल पुणे

9970021779
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781 100116170005695 िहमांशु युवराज 
नविगरे

एन .डी तेलगु चाळ वाड नं-३ दापोडी पुणे दापोडी-
बोपखेल पुणे

8888810883

782 103316170007373 हेमंत ाने र 
थोरवे

मु.पो िचखली थोरवे व ती ता.हवेली ,िज.-पुणे 
िचखली पुणे

9623770576


