
  इ. 8 ली चे इ. 12 ली भधीर भुरीॊना भोपत वामकर लाटऩ- वन-2016-17 ऩात्र मादी - 815

Sr. No Token no awak no Applicant Name mobile no Applicant Address 

1 A-1 100116170004577 अॊककता ळॊकय म्शेते्र 9922043751
वॊतोऴ नगय रोकभान्म शॉस्पऩटर ळेजायी चचॊचलड 
पटेळन , चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

2 A-2 100616170007830 अॊजरी बगलान सवॊश 9501901641
याजेळ चनलाव भोशन नगय ऩी.वी एभ.वी पकुर जलऱ 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

3 A-3 100616170007161
अॊजरी भोशनरार 

वोनी 9850812185 वलठ्ठरलाडी आकुडी

4 A-4 100616170007828 अॊजरी याजेळ मादल 9482940450

पे्रयणा प्रचतष्ठान शौचवॊग वोवामटी गणेळ प्रो.पटोवस 
जलऱ ,याभ नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड पटेळन- 

आनॊदनगय ऩुणे

5 A-5 100116170005418 असनऴा असनर ऩलाय 9552516070
व.न.१२०, ओभवाइ कॉरनी,पे्रयणा ळाऱे जलऱ, 

लाल्शेकयलाा़डी,चचॊचलडगाल ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

6 A-6 100516170000353 अरलीया ळकीर ळेख 9595654212
फाऩदेल नगय, येल्ले राईन जलऱ, चचस भागे, देशूयोड 
ता.शलेरी स्ज. ऩुणे ककलऱे ऩुणे

7 A-7 300116170005742
अश्विनी शणभॊतयाल 

सळॊदे 9970830016
रुभ.न.१, ऩालसती कॉरनी, रक्ष्भी नगय,लाल्शेकयलाडी 
चचॊचलड ऩुणे-१९ लाल्शेकयलाडी ऩुणे

8 A-8 100616170006654
आकाॊषा जासरॊदय 

ळेऱके 9881267313
ऩाॊडुयॊग बाऩकय श्री कृऩा ऩॊचताया नगय ,ऩाॊढयकय लपती 
आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

9 A-9 100616170007111 आकदती वुसनर भोये 9763716352
एप /६,अवलॊद शौ वोवामटी आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे

10 A-10 100516170000362 आभुदा भुगळे अॊगुऩत्तू 9168004912 आदळस नगय, भाभुडी गाल, देशूयोड, ऩुणे ककलऱे ऩुणे

11 A-11 100616170007082
आमेळा ळफीय 

सळकरगाय 9604865285

चचॊताभणी ऩाढयकय चाऱ, ऩाढयकय लपती,ऩाॊडूयॊग 
काऱबोय वबागशृ वभोय रुभ.न.२ आकुडी ऩुणे 35 

आकुडी गालठाण ऩुणे

पऩॊऩयी सचॊचलड भशानगयऩासरका , पऩॊऩयी - 18

नागयलस्ती पलकाव मोजना पलबाग
भकशरा ल फारकल्माण मोजना



12 A-12 100616170007332 आयती असनर फाॊफे 9890051464
छ्लाचनलाव ऩाढयकय लपती आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे

13 A-13 100516170000420 आयती यभेळ ऩामभोडे 9730353267 जुनलणे वलटटबटी दत्तनगय ककलऱे देशूयोड ककलऱे ऩुणे

14 A-14 100216170000225 आरीमा शुवेन वय्मद 9604870167 रार टोऩी नगय, भोयलाडी, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ भोयलाडी ऩुणे

15 A-15 100116170005101 आवभा शुवेन ळेख 9860248002
रार टोऩी नगय, भोयलाडी वाघभ शॉटेर जलऱ वऩॊऩयी 
ऩुणे-१८ भोयलाडी ऩुणे

16 A-16 100616170007533 ईकया भुश्ताक खान 9623581991
चळल्ऩा प्मारेव वलठरलाडी , वलठठरभॊकदया भागे , 

आकुडी,ऩुणे- ४११०३५ आकुडी गालठाण ऩुणे

17 A-17 100616170007541
ईसळका पलकाव 

ऩाटीर 8149032422 दत्तलाडी आकुडी

18 A-18 100116170005342 ऋसतका याजू ऩुॊडगे 9767972334
यघ ुचळलरे चाऱ, लाल्शेकयलाा़डी चचॊचलड ऩुणे-३३ 
लाल्शेकयलाडी ऩुणे

19 A-19 100616170007832 करयष्भा फाऱू याठोड 9850682608
भशात्भा पुरे नगय रूऩ वॊगभ पटोअय भागे भोशन 
नगय चचॊचलड चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

20 A-20 100616170006671
कल्ऩना जगकदळ 

लाल्शे 8888424797
प्रॉट नॊ-३६५ ,वेक्टय नॊ-२७/अ चनगडी ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

21 A-21 100616170007869 काॊचन कॊ लय याजऩूत 9890215571
वभता शौचवॊग वोवामटी रूभ नॊ-६१५ अजॊठा नगय 
,चचॊचलड तुऱजाईलपती- अजॊठानगय ऩुणे

22 A-22 100616170007631
काॊचन फाफाजी 

लाघभाये 8805485590
वल ेनॊ-६२ चवद्धी वलनामक नगयी ,तयव लपती ककलऱे 
,देशूयोड ककलऱे ऩुणे

23 A-23 100616170007831 काजर फाऱू याठोड 9850682608
भशात्भा पुरे नगय रूऩ वॊगभ पटोअय भागे भोशन 
नगय चचॊचलड चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

24 A-24 100616170006806
कासभनीदेली 

याभप्रवाद गुप्ता 9970580359
n.r कदभ चाऱ वुदळसन नगय आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे



25 A-25 100116170004814
कालेयी शनुभॊत 

लाल्शेकय 9527332853
कोंडीफा नगय धोंडीफा चनलाव लाल्शेकयलाडी चचॊचलड 
ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

26 A-26 100616170007592 कोभर प्रकाळ फऱे 9420862898
ऩॊचळीर चाऱ वल ेनॊ-१३५ भोशन नगय चचॊचलड 
चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

27 A-27 300116170004961
कोभर फाऱावाशेफ 

रोकये 9139339811
लाल्शेकय लाडी वामरी कॉम्ऩरेक्व,दत्त भॊकदय ऩावून 
रूभनॊ-६ लाल्शेकयलाडी चचॊचलड ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

28 A-28 100616170007191 कोभर याकेळ वोनी 9823356430
अनुफाई चनलाव ककयन काऱबोय चाऱ आकुडी आकुडी 
गालठाण ऩुणे

29 A-29 100616170007882
कोभर पलिनाथ 

याठोड 7276045578

भशात्भा पुरे नगय रूऩ वॊगभ दकुान ,तुऱजाबलानी 
भॊकदय भोशन नगय चचॊचलड चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय 
ऩुणे

30 A-30 100616170007128 क्ाॊती ळयदयाल खाडे 9881339004
फ्रोट नॊ १३,दमा अऩाटसभेंट , ऩाॊढयकय लपती , आकुडी 
आकुडी गालठाण ऩुणे

31 A-31 103316170007811 खुळी सनयज सतलायी 9657074502 अ-२३६ , एच.ए.कॉरनी वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

32 A-32 100616170007352 गामत्री दत्तात्रम ऩोऱ 7776020197
आकाळ अऩाटसभेंट वॊबाजीनगय, ऩाढयकय 
लपती,रुभ.न.फ.११ आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

33 A-33 100116170005360
सगताॊजरी शनुभॊत 

ठोंफये 9922698299
वल,ेन.८०/१, रयरामन्व टोलयवभोय लाल्शेकयलाा़डी 
चचॊचलड ऩुणे-३३ लाल्शेकयलाडी ऩुणे

34 A-34 100616170007055 गौयी फजयॊग चव्शाण 9922432513
a1-17,भाऊरी चनलाव, यजनीगधा शौ.वो. लाल्शेकयलाा़डी 
चचचलड ऩुणे 33 लाल्शेकयलाडी ऩुणे

35 A-35 100616170007336 ग्रोरयमा याजू डेश्वव्शड 9890051464
चवओत शाउव नायामण कॉम्रेक्व आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे

36 A-36 100616170007970 चाॉदनी रक्ष्भण वोनी 9527968630
याशुर लागर चाऱ, वुदळसननगय, आकुडी ऩुणे ३३ 
आकुडी गालठाण ऩुणे

37 A-37 100516170000431
चैतन्मा फवलयाज 

सळलळयण 9850830605
वॊ न ७०/१अ बीभाळॊकय नगय ऋतुगॊध वोवामटीच्मा 
ळेजायी ककलऱे देशूयोड ककलऱे ऩुणे



38 A-38 100616170007351
जमश्री फारकृष्ण 

ऩोऱ 8793353416
आकाळ अऩाटसभेंट वॊबाजीनगय, ऩाढयकय 
लपती,रुभ.न.फ.५ आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

39 A-39 100616170006916 जयीना इयळाद ळेख 7276445510
इयळाद ळेख १६ ,वयपलती ळाऱेजलऱ वलठठरलाडी 
श्रीकृष्ण आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

40 A-40 100616170007069 जयीना ईयळाद ळेख 7276445510
वयपलती ळाऱे जलऱ, श्रीकृष्ण नगय वलठ्ठरलाडी 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

41 A-41 100616170007299
जान्शली चेतनकुभाय 

लेल्शाऱ 7350307693
चवता येचवडन्वी 'वी' वलॊग फ्रॅट न.६ वलठ्ठरलाडी 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

42 A-42 100116170004835
ज्मुरी पलजबुऴण 

सतलायी 8796315811
याभचॊद्र पभतृी गणेळ वुऩय भाकेट लाल्शेकयलाडी 
चचॊचलड ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

43 A-43 100516170000336 ज्मोती प्रभोद ऩाॊडेम 9730505521
तयव लपती, वोनाई चनलाव,वर्व्शे.न.६२, वलकावनगय, 

देशूयोड ऩुने ककलऱे ऩुने

44 A-44 100116170005330 ज्मोती वॊजम गुयल 9689672389
झुॊफय चळलरे चाऱ भयाठी ळाऱेवभोय लाल्शेकयलाडी 
लाल्शेकयलाडी ऩुणे

45 A-45 100616170007625 तनुजा पलनोद थोयात 8275279653
भैत्री अऩाटसभेंट ,भळीद ळेजायी क्ाॊती नगय आकुडी ऩुणे 
आकुडी गालठाण ऩुणे

46 A-46 103216170001484
तपफफा जालेद 

सळकरगाय 9850908929 १७०, सानेश्वय कॉरनी, आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

47 A-47 100616170007501
तयन्नुभ भुन्ना 

ऩठाण 989096418
170 सानेश्वय कॉरनी , वॊतोऴ धान्म बाॊडाय वभोय , 

आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

48 A-48 100616170006915 तपृ्ती सबलाजी लाऱके 9822544772
जम फजयॊग शौ वोवामटी वफॊग न ३७ अजॊठानगय 
चचॊचलड तुऱजाईलपती- अजॊठानगय ऩुणे

49 A-49 100516170000360 तपृ्ती भुकुॊ द आव्शाड 9145191330
चवद्धाथस नगय, ककलऱे,देशूयोड ता.शलेरी स्ज. ऩुणे ककलऱे 
ऩुने

50 A-50 100616170007920
तेजश्वस्लनी सनसतन 

लाघ 9503276303
ऩलाय फी., रूभ न. १, श्रीकृष्णनगय, आकुडी, ऩुणे ३५ 
आकुडी गालठाण ऩुणे



51 A-51 100616170007879
कदव्मा शरयचॊद 

काऱबोय 9890051464
नथ ूशयी काऱबोय चनलाव घय नॊ-३०४ ,बाग नॊ- ६ 
आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

52 A-52 100616170007342 धनश्री भसनऴ ऩाटीर 9673005287 फडेलय वफस्ल्डग आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

53 A-53 100616170007328 नाइरा जालेद भसरक 9890346755
जालेद भचरक ककवन,काऱबोय चाऱ, ऩाढयकय लपती 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

54 A-54 100616170007529
नाजनीन अवरभ 

भन्वुयी 9970516640
देली चनलाव रूभ नॊ ४, दत्तलाडी , आकुडी आकुडी 
गालठाण ऩुणे

55 A-55 100116170005588 सनककता नयेळ सळॊदे 9503539484
वद्गरुू कॉरनी, चळलनगयी,वफजरी नगय, आकुडी ऩुणे 35 

आकुडी गालठाण ऩुणे

56 A-56 100616170007630
सनककता फाफाजी 

लाघभाये 8805485590
वल ेनॊ-६२ चवद्धी वलनामक नगयी ,तयव लपती ककलऱे 
,देशूयोड ककलऱे ऩुणे

57 A-57 103316170007888
सनतुकॊ लय जमसवॊश 

याजलत 9423527091
पोवस भोटवस रूभ न ३० ऩोचाभेंत कॉरनी चनमय 
थयम्माक्वचौक आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

58 A-58 100616170007769
सनळा फाफावाशेफ 

योकडे 9850785542 रुऩीनगय

59 A-59 100116170004979
नेशा आदेळ 
गामकलाड 9657086813

लाल्शेकयलाडी ,बोंडले लपती चळल तीथस कॉरनी चचॊचलड 
ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

60 A-60 100616170007168 ऩल्रली ऩोऩट कये 9767921036 अजॊठानगय ,चचॊचलड

61 A-61 100616170007855 ऩामर यपलॊद्र आष्टीकय 9527548854
भशात्भा पुरे नगय,वाई कृऩा शोटेर ळेजायी भोशन 
नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

62 A-62 100616170007524 पऩॊकी जगदीळ चौधयी 9822746068 वीता येवीडेन्वी , दत्तलाडी , आकुडी दत्तलाडी ऩुणे

63 A-63 100616170007507 ऩुलाा जनादान जालऱे 9970040075

वें नॊ २५,प्रॉट नॊ ४५४,आय .जे.ऩटेर योड,याधाकृष्ण 
भॊकदयाजलऱ , प्राचधकयण,चनगडी-४४ आकुडी गालठाण 
ऩुणे



64 A-64 100616170007196 ऩूजा ळॊकय कदभ 9881390724
आकाळ अऩाटसभेंट घय न ए १ गणेळ भॊकदय जलऱ 
ऩॊढाकय लपती ` आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

65 A-65 100616170007431 प्रसा अळोक कोकणे 9850882176
चळलळॊबो शौ वोवामटी रुऩीनगय,तऱलडे ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

66 A-66 100616170007575 प्रसा सनतीन वुकभ 9922886741
अकशयेकय कॉम्प्रेक्व रूभ नॊ-१७ ,दत्त लाडी आकुडी ऩुणे 
आकुडी गालठाण ऩुणे

67 A-67 100516170000337
प्रश्वणता अळोकयाल 

जोळी 9763461053 नेटके चाऱ,वलकाव नगय, ककलऱे ऩुणे ककलऱे pune

68 A-68 100516170000329 प्रणोती वुबाऴ वयक 9763751506
वाई कॉरनी, वल.ेन.४६, कशपवा न.१ अ, चवद्धीवलनामक 
भॊकदय वभोय, वलकावनगय, ककलऱे ऩुणे ककलऱे ऩुणे

69 A-69 100616170007110
प्रसतषा कदरीऩ 

मेलरकय 9767266431

पलप्नदीऩ वल ेनॊ ८०/२/३/४, चचॊचलडे कॉरनी 
१,चचॊताभणी गणेळ भॊकदयाजलऱ , लाल्शेकयलाडी चचॊचलड 
लाल्शेकयलाडी ऩुणे

70 A-70 100616170007504 प्रसतषा प्रभोद वालॊत 7057915722
बैयलनाथ भॊकदया जलऱ , फाऱकृष्णा काऱबोय चाऱ 
आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

71 A-71 100516170000357 प्रतीषा ऩोऩट रोंढे 9922944840
वाई कॉरनी, फाऩदेल, नगय देशूयोड ता.शलेरी स्ज. ऩुणे 
ककलऱे ऩुणे

72 A-72 100616170007713 प्राची गणेळ काऩडे 9011075108

व.न.१३२/१, फ्रॅट.न. ए-२५, वाई शौ.वो. वलट्टर 
येचवडन्वी जलऱ, लाल्शेकयलाडी चचचलड ऩुणे 
लाल्शेकयलाडी ऩुणे

73 A-73 100616170007872
पप्रती सतम्भानगौड 

ऩाटीर 9881604768 ऩॊचतायी नगय,  ऩाॊढायकय लपती, आकुडी, ऩुणे - ३५

74 A-74 100116170005327 पप्रती कदनकय फेडकुते 9763864106
वल ेन ११२,लाल्शेश्वय कॉरनी वलठठर भॊकदयाजलऱ 
लाल्शेकयलाडी लाल्शेकयलाडी ऩुणे

75 A-75 100516170000413

पप्रमॊका 
रक्ष्भीनायामणयाल 

फरीलडा
9763920896

वल ेन ७३/२/१,आदळस नगय ककलऱे , ता.शलेरी ,स्ज 
.ऩुणे ककलऱे ऩुणे

76 A-76 100616170007626 पप्रमा प्रभोद थोयात 9922877743
वल ेनॊ-१४/२ घय नॊ-३ ,क्ाॊती नगय आकुडी ता.शलेरी 
,स्ज.-ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे



77 A-77 100616170007091 कपयदोव पारूक ळेख 9545088967
अन्वायी कट्मा वभोय काऱबोयनगय कृष्णानगय 
चचचलड ऩुणे 19 काऱबोयनगय ऩुणे

78 A-78 100616170007877
फेफी याभआसळऴ 

गौतभ 9890051464
याभ चनलाव ,ऩाॊढय कय चाऱ रूभ नॊ-७ आकुडी ऩुणे 
आकुडी गालठाण ऩुणे

79 A-79 100116170005578
बाग्मश्री वुसनर 

इनाभदाय 9371103706
वल.ेन. ११३/४, ओभकायकॉरनी, लाल्शेकयलाा़डी चचॊचलड 
ऩुणे-३३ लाल्शेकयलाडी ऩुणे

80 A-80 100616170007741
बालना पलजमकुभाय 

भनुये 9552888490 इॊद्रप्रपथ कॉरनी आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

81 A-81 100616170007340 भभता घनळाभ वोनी 9890051464
नायामण भोये काऱबोय चाऱ वुदळसन नगय आकुडी ऩुणे 
35 आकुडी गालठाण ऩुणे

82 A-82 100616170007714 भानवी गणेळ काऩडे 9011075108

व.न.१३२/१, फ्रॅट.न.ए-२५, वाई शौ,वो. वलठ्ठर 
येचवडन्वी जलऱ, लाल्शेकयलाडी चचचलड ऩुणे 33 

लाल्शेकयलाडी ऩुणे

83 A-83 100616170006929
भानवी सळयीऴ 

शेयरगी 8983430882
इॊद्रामणी शौ.वो.वी वलॊग घय न १४ चतवया भजरा 
वलठठर लाडी आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

84 A-84 100616170007000 भुक्ताई पलजम फागुर 9049781412
व.न.३५/१, नॊदनलन कॉरनी, लाल्शेकयलाडी, चचचलड ऩुणे 
33 लाल्शेकयलाडी ऩुणे

85 A-85 100616170007842
भुस्कान अश्वजभुकिन 

अन्वायी 9175302150
रूभ नॊ-१७ भाताजी वुऩय भाकेट दत्तलाडी आकुडी ऩुणे 
आकुडी गालठाण ऩुणे

86 A-86 100616170007263
भुस्कान जशाॊगीय 

ऩठाण 9850073416
ळफाना भझीर, र्व्दायका भाई,वाईभॊकदय, वाईदळसन 
नगय,दत्तलाडी आकुडी ऩुणे 35 दत्तलाडी ऩुणे

87 A-87 100616170007502 भुस्कान भुन्ना ऩठाण 9890964718
170 सानेश्वय कॉरनी , वॊतोऴ धान्म बाॊडाय वभोय , 

आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

88 A-88 100616170007870
भदृरुा नॊदकुभाय 

ऩलाय 8605086021
चवद्धी वलनामक गशृ प्रकल्ऩ प्रॉट नॊ-१३ ,३ भजरा 
भोशन नगय चचॊचलड चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

89 A-89 100616170007878
मोसगता भशादेल 

याऊत 9890051464
व. नॊ. 179 आकुडी गालठाण ऩाॊढयकय लपती आकुडी 
गालठाण वऩॊऩयी



90 A-90 100616170007368
मोसगता वुबाऴ 

ऩाटीर 9527921050
गोऩार कुटे चाऱ.वलठ्ठर नगय वलठ्ठरलाडी आकुडी 
ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

91 A-91 100616170007217
यासभझा वाजकशॊद 

ळेख 9049188402 सानेश्वय कॉरनी आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण

92 A-92 100616170007071 रयना ऩयीखन गुप्ता 9762478491
वोचनगाया कास्ल्वक वभोय तयटे वफस्ल्डॊग दत्तलाडी, 
आकुडी ऩुणे दत्तलाडी ऩुणे

93 A-93 100616170007590
रुसचता असनर 

चव्शाण 9420490618
अ१२ ,१३ यजनी गॊधा शौचवॊग वोवामटी लाल्शेकयलाडी 
चचॊचलड ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

94 A-94 100616170007173 येचर क्ाईस्ट पऩल्रे 9922219228 प्राचधकयण चनगडी

95 A-95 100616170007341 योळनी रक्ष्भण वोनी 9890051464
अन्न ूफाई ककळन काऱबोय चाऱ, वुदळसन नगय, आकुडी 
ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

96 A-96 100616170007223 पलजमा याजेळ कदभ 7083502769
ऩाढयकय लपती वॊबाजी नगय ऩाॊडुयॊग शौ वोवामटी 
आकुडी आकुडी गालठाण ऩुणे

97 A-97 100616170007119
पलळाखा गणेळ 

जाॊबऱे 9762005409
ऩॊचगॊगा चनलाव वलठठरलाडी , आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे

98 A-98 100616170007702
लऴृारी वुदाभ 

काकऱीज 7218084118
श्रीकृष्ण नगय वयपलती ळाऱे जलऱ वलट्टरलाडी 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

99 A-99 100616170007910
लैष्णली देपलदाव 

गालडे 9970516330
चनळाण फी. १ रा भजरा, रूभ न. ६, दत्तलाडी, आकुडी, 
ऩुणे ३५ आकुडी गालठाण ऩुणे

100 A-100 100516170000361
लैष्णली भशेळ 

फॊदऩट्टे 9923184268
चवद्धाथस नगय ककलऱे,देशूयोड ता.शलेरी स्ज. ऩुणे ककलऱे 
ऩुणे

101 A-101 100116170005998
ळासरनी कळाप्ऩा 

ओवोडे 9130038343
आनॊद नगय भामासमाची भॊकदय चचॊचलड पटेळन ऩुणे 
चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

102 A-102 100616170007316
ळाशीन नूयभोशम्भद 

ळेख 9850794199 रुऩेळ कॉरनी, दत्तलाडी, आकुडी ऩुणे दत्तलाडी ऩुणे



103 A-103 100616170007293
सळतर तुकायाभ 

देघकय 9421697070
पतीकृष्णा कॉरनी. वामरी कॉ, ळेजायी, वल.ेन.१२१, 
लाल्शेकय लाडी चचचलड ऩुणे 33 लाल्शेकयलाडी ऩुणे

104 A-104 100616170007953
सळलानी भशादेल 

कायॊडे 9975584132
वलष्णू प्रोस्र्व्शजन पटोअवस, दत्तनगय, चचॊचलड, ऩुणे १९. 

दत्तलाडी ऩुणे

105 A-105 100616170006438
ळुबाॊगी वॊकदऩान 

इॊगऱे 9975082684
ऩत्राळेड , घय नॊ-१६० ,भाता यभाई आॊफेडकय ळाऱा 
अजॊठा नगय ,चचॊचलड तुऱजाईलपती- अजॊठानगय ऩुणे

106 A-106 100616170007881 श्रसुत याजेंद्र चव्शाण 9881990401
ऩॊचताया नगय ऩुष्ऩ चनलाव आकुडी ऩुणे आकुडी 
गालठाण ऩुणे

107 A-107 100616170007813 श्रसुतका ऩोऩट ऩाटीर 9921065826
बारेयाल चाऱ वुताय लाडा ,गुरुदेल नगय आकुडी ऩुणे 
आकुडी गालठाण ऩुणे

108 A-108 100616170007827 श्रतुी याजु भाने 9922820660
भोशन नगय ऩी.वी एभ.वी पकुर जलऱ भोशन नगय 
चचॊचलड चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

109 A-109 100616170007132 श्रतुी याजेंद्र पऩॊगऱे 9130753117
ककवन ऩाॊढायकय चाऱ आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण 
ऩुणे

110 A-110 100616170007553 श्रतुी याजेळ लामकय 9970790994
वलठ्ठरलाडी, ऩामर टेरवस वभोय आकुडी ऩुणे 35 

आकुडी गालठाण ऩुणे

111 A-111 100616170007103
श्रतुी याभसवॊग 

भन्शाव 7507902819
तयटे चाऱ, आकुडी गालठाण बैयलनाथ भॊकदय जलऱ, 

ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

112 A-112 100116170005015
श्रतुी पलठ्ठर 

जगदाऱे 9763169716
वल ेनॊ-८३ ,वॊकेत नेपट फ्रॉट नॊ.-२०४ ,पलाभी 
वललेकानॊद वोवामटी चचॊचलड ऩुणे लाल्शेकयलाडी ऩुणे

113 A-113 100616170007786 श्रतुी वॊकदऩ वुले 9604422162
वुल ेफ्रोअय चभर क्ाॊती नगय वलठ्ठर भॊकदय भागे 
आकुडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

114 A-114 100616170007856 श्रतुी वुयेळ रष्कये 9096008655
दत्त नगय दत्त भॊकदय जलऱ चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड 
पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

115 A-115 100616170007282 श्रतुीका वुयेळ लाडकय 9850037516
फाजीयाल काऱबोय चाऱ, ऩद्र्भारम चनलाव वभोय, 

आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे



116 A-116 100616170008065 श्रमेा वुयेळ सतलायी 7058519811
उत्तभ कुटे चाऱ, रूभ न. ७३, दत्तलाडी, आकुडी, ऩुणे ३५ 
आकुडी गालठाण ऩुणे

117 A-117 100616170007580 िेता भुयरीधय ऩलाय 8446127290
डॉ वॊघली दलाखान्म वभोय गामकलाड चाऱ आकुडी 
ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

118 A-118 100616170007627 िेता वुयेळ मादल 9765277788
गुरुदेल नगय वल ेनॊ-७ ,नली रार वफजरी चाऱ आकुडी 
ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

119 A-119 100616170007833 वना शुवेन वय्मद 7757820086
भोशन नगय ऩी.वी एभ.वी पकुर ,यडप वफस्ल्डॊग 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड पटेळन- आनॊदनगय ऩुणे

120 A-120 100116170005577
वयस्लती वुसनर 

इनाभदाय 9371103706
वल.ेन. ११३/४, ओभकायकॉरनी, लाल्शेकयलाा़डी चचॊचलड 
ऩुणे-३३ लाल्शेकयलाडी ऩुणे

121 A-121 100616170007660 वरभा शाकदळ ळाश 8796616330
कुदरे चाऱ रुभ.न.२, वललेक नगय, आय.के.अऩाटसभेंट 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

122 A-122 100616170007347 वाषी अॊकुळ कदभ 8446203648
कदभलाडा चळलळक्ती चौक, आकुडी, ऩुणे आकुडी गालठाण 
ऩुणे

123 A-123 100616170007333
वाषी धनॊजम 

कोफयणे 9890051464
व-१३, वदानॊद चनलाव, फडेकय वफस्ल्डग ळेजायी 
गुरुदेलनगय आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

124 A-124 100616170007189 वाषी प्रदीऩ कें दे 9763821134
प्रबात चनलाव ऩॊचतायानगय बागलतकय चाऱ आकुडी 
आकुडी गालठाण ऩुणे

125 A-125 100516170000335
वाषी भश्व्छॊद्र 

चव्शाण 9850268728
वलकाव नगय, वभथस कॉरनी, भयाठी ळाऱेच्मा जलऱ 
देशूयोड ऩुणे ककलऱे ऩुणे

126 A-126 100516170000459 वाषी भाश्वणक चलये 7798861538
भयाठी ळाऱेजलऱ, वभथस कॉ., वलकावनगय, देशूयोड ता. 
शलेरी, स्ज. ऩुणे ककलऱे ऩुणे

127 A-127 100516170000338 वाषी भारुती ऩलाय 9767320914
श्रीमोग चनलाव, वलकाव नगय, ककलऱे देशूयोड, ऩुने ककलऱे 
ऩुने

128 A-128 100516170000339
वाषी याजेळ 

मल्रकटकय 9623862314
७८८, वभथस कॉरनी, वलकावनगय, देशूयोड ककलऱे ऩुने 
ककलऱे ऩुने



129 A-129 100116170005959 वाषी पलजम देवाई 9822290375
वल,ेन. तुकायाभ नगय, लाल्शेकयलाा़डी चचॊचलड ऩुणे-३३ 
लाल्शेकयलाडी ऩुणे

130 A-130 100516170000314
वाषी पलजमकुभाय 

खटके 9960063436
वाई कॉरनी, वलकावनगय, ककलऱे ता.शलेरी स्ज. ऩुणे 
ककलऱे ऩुने

131 A-131 100616170007020 वाषी शणभॊत पयाॊदे 9260044802
भाऊरी कृऩा वफस्ल्डॊग, बैयालनाथ भॊकदया जलऱ, ऩाढयकय 
नगय आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

132 A-132 100616170007309 वासनमा अभीय ऩटेर 9604379792
आदळस कॉरनी. अन्वायी काट्मा वभोय, काऱबोय नगय 
चचचलड ऩुणे 33 काऱबोयनगय ऩुणे

133 A-133 100616170007344 वामभा अशभद ळेख 9423202786
फ्रॅट न.४०४, ४ठ पोरोय प्रचतषा अऩाटसभेंट एन.फी. 
आकुडी ऩुणे 35 आकुडी गालठाण ऩुणे

134 A-134 100616170007887
वामरी भशालीय 

वुताय 9822791142
गोभती पटाप कॉरनी वेक्टय नॊ-२७ ,प्रॉट नॊ-३४ 
चनगडी ऩुणे आकुडी गालठाण ऩुणे

135 A-135 101216170000941 वुजान भुस्तापा ळेख 9960633425
अजॊठा नगय वफस्ल्डॊग नॊ-१ ,रूभ नॊ-९ ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे तुऱजाईलपती- अजॊठानगय ऩुणे

136 B-1 100616170008040
अॊककता आनॊद 

ऩाटीर 8485806476
प्रॅट न. ०२, ब्रह्मा अऩाटसभेंट, गोखरे शॉर ळेजायी, 
चचॊचलडगाल,ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

137 B-2 100616170007957
अॊजरी फवलयाज 

ऩटणे 9623579707
चळल प्रोस्र्व्शजन पटोअवस, दत्तनगय वभोय, याभनगय, 

चचॊचलड,ऩुणे १९ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

138 B-3 106216170000098 अॊजरी पलष्णू टेकाऱे 9604644717
गुरुकृऩा को, पे्रभ वुऩय भाकेट भागे १६.न. थेयगाल ऩुणे 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

139 B-4 105016170000072
अॊजरी वॊतोऴ 

कोऱेकय 8237110336
९३ भशालीय ऩलना नगय चचॊचलड गाल ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

140 B-5 100616170007019 अषता भनोशय ऩलाय 9422546951
३१/१, वल,ेन. भातोश्री कॉरनी, फऱलॊत नगय, 

चळलनगयी,वऩॊऩयी चचॊचलड ऩुणे-३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

141 B-6 103416170000217 अषता भशेळ भेस्त्री 9922443861

भॊगरभूती शौ.वो. फ्रॅट.न.७, 'जी' ब्रॉक एभ. 

आम.डी.वी.,ळाशु नगय चचॊचलड ऩुणे-१९ चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे



142 B-7 100116170005361
अकदती भशेळ 

कुरकणी 9890996295
काकडे टाउनचळऩ केळलनगय ऩी वफस्ल्डॊग फ्रॅट.न.२ 
चचॊचलड ऩुणे-३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

143 B-8 106116170000017
अनुजा असनर 

कलठेकय 9850533632
वभथस प्रोट नॊ-६५ ,वल ेनॊ-५१/२ प्रचतबा भोटवस वभोय 
ताथलडे ताथलडे- ऩुनालऱे ऩुणे

144 B-9 100116170006013 अनुश्री आभोद ऩानवे 8805640933
फ्रॅट न. ए भान गॊगा अऩाटसभेंट केळलनगय ळाऱे 
वभोय चचॊचलड ऩुणे-३३ केळलनगय ऩुणे

145 B-10 100116170004913 अनुष्का पलजम इॊगऱे 9960474211
२८/२ ,चगयीयाज गाडसन वभथस कॉरनी ,दऱली नगय 
चचॊचलड ऩुणे दऱलीनगय ऩुणे

146 B-11 103316170007735 असबसा याजेळ दऱली 8149994121 याभनगय वभोय दत्तनगय चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

147 B-12 100116170005438
अभतृा ळाशुयाज 

बोवरे 9922726024

वल.ेन.५४/ नखाते नगय, थेयगाल, भेनयोड, काऱेलाडी,ivs 

ळोरूभ च्मा भागे, चळलनेयी फॊगरा ऩुणे थेयगाल गालठाण- 

ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

148 B-13 100116170004564 अरीळा जालेद ळेख 9730330468 दऱलीनगय झोऩडऩट्टी ऩुणे दऱलीनगय ऩुणे

149 B-14 103416170000211
अलॊसतका प्रपलण 

नॊदन 9960857438

भागराभुती वोवामटी फ्रोट न १२ प्रॉट न आय एच 
९६/५ जीब्रॉक एभ आम डी वी ळाशूनगय चचॊचलड 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे

150 B-15 100116170005248
अश्विनी गोयोफा 

जाधल 9011227172
ओभ वाई कॉरनी , तुऱजा बलानी भॊदीय , चचॊचलड 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे

151 B-16 100616170008054
अश्विनी फाऱू 

म्शाऱुॊगकय 9767011042
फी. २, २ य भजरा, भामा येचवडेन्वी, गणेळ ऩेठ, चचॊचलड, 

ऩुणे ३३. चचॊचलड गालठाण ऩुणे

152 B-17 100116170004848 अश्विनी वॊतोऴ बोई 9011995142
व.नॊ.८/५ चळल तीथस नगय श्री कृष्ण कॉरनी काऱे लाडी 
पाटा ,थेयगाल थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

153 B-18 101216170000848 अश्वस्भता याजेंद्र गुजय 9922432482
वे.न.१८, फ्रॅट.न.४८५, चळलतेज नगय प्राचधकयण 
चचॊचलड,ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

154 B-19 100616170008060
आॊकाषा वॊकदऩ 

कुरकणी 9822498226
याभफाग अऩाटसभेंट, ४०१ फी वलॊग, ऩॉलयशाउव चौक, 

चचॊचलड, ऩुणे ३३. चचॊचलड गालठाण ऩुणे



155 B-20 100116170004832
आकाॊषा कुॊ डरीक 

घाडगे 7350560858
श्री जम गणेळ कॉरनी वुदाभ चनलाव जलऱ चचॊचलडे 
नगय चचॊचलडेनगय ऩुणे

156 B-21 100116170005317
आकाॊषा चॊद्रकाॊत 

पऩवुऱे 9923806491
जगताऩ नगय थेयगाल गालठाण ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

157 B-22 100116170004574
आकाॊषा चाॊगदेल 

वोनलणे 9545716138
दऱली नगय झोऩडऩट्टी उद्योग नगय चचॊचलड ऩुणे 
दऱलीनगय ऩुणे

158 B-23 100616170007955
आकाॊषा याजेळ 

गामकलाड 9175796529
चळल प्रोस्र्व्शजन पटोअवस, याभनगय वभोय, दत्तनगय 
चचॊचलड ऩुणे १९ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

159 B-24 100116170005538 आकाळ गजानन लाघ 7350939946
वफना अऩाटसभेंट तानाजी नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

160 B-25 100616170007959 आकिन भशेफूफ ऩटेर 9623579717
एक्वाईड फॅटयी कॊ ऩनी वभोय, ळॊकयनगय, चचॊचलड, ऩुणे 
१९. चचॊचलड गालठाण ऩुणे

161 B-26 100116170005849 आमेळा जालेद ळेख 9326819894
अळोक वो. थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय 
भीर ऩुणे

162 B-27 100116170004978 आयती अरुण चोऱवे 7720979435
श्री जम गणेळ कॉरनी चचॊचलडे नगय चचॊचलड ऩुणे 
चचॊचलडेनगय ऩुणे

163 B-28 100616170008046
आयती आनॊद 

देळभुख 9921504364
३०९, २-३, केळलनगय, चचॊचलडगाल ऩुणे ३३ केळलनगय 
ऩुणे

164 B-29 100116170004864
आयती जलाशयरार 

गुप्ता 9860483691
वन्भ-२४/१ रूभ नॊ-४ ,जम गणेळ कॉरनी चचॊचलडे 
नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलडेनगय ऩुणे

165 B-30 100116170004957
आयती ळशाजी 

चोऱवे 9850251377
भोयमा शौचवॊग वोवामटी वफस्ल्डॊग नॊ-२ ,लेताऱ नगय 
चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

166 B-31 100116170004839 आमाा भशेळ आगाळे 9552630273
प्रवलण अऩाटसभेंट तानाजी नगय ,चळलाजी उद्यभ भॊडऱ 
जलऱ चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

167 B-32 100116170005514 आळा बुजॊग खोडले 9689654705
ओभ वाई कॉरनी चचॊचलडगाल चचॊचलड ऩुणे-३३ 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे



168 B-33 100116170006016
आस्भा फाफुरार 

छप्ऩयफॊद 9762379236
श्री याभ कॉरनी दगडोफा चौक, चचॊचलड चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

169 B-34 100116170005190 उली जमॊत वुताय 9421014008

२८२/८४ प्रवलण प्रॉट न ५ चळलाजी उद्यान 
भॊडऱाजलऱ तानाजी नगय चचॊचलड,ऩुणे-३३ चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

170 B-35 100116170005370
ऋसतका कदऩक 

वोनलणे 9689771627
जगताऩ नगय श्रभ वापल्म चनलाव, रेण.न.४, थेयगाल 
चचॊचलड ऩुणे-३३ थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

171 B-36 100116170005062 ऋतुजा उज्लर ढेये 9823359731

ऩी.टी.गुॊजाऱ वल ेनॊ-६०/३ ,ओभकाय गणेळ भॊकदय 
वभोय चळल नगयी ,वफजरी नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

172 B-37 105016170000092
ऋतुजा कुफेय 

ऩेडणेकय 8888735591
रूभ नॊ-७५ लेताऱ नगय चचॊचलड गाल ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

173 B-38 101216170000991
ऋतुजा प्रभोद 

गणगणे 9887335079
ए.३, जी एभ.वी.याज ऩॅरेव वानेचौक,कोमनानगय 
चचॊचलड ऩुणे-१९ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

174 B-39 100116170005518 ऋतुजा वॊजम राॊडगे 9881669392
भुजोफा लवाशत ,वूमस चनलाव. वल.ेन.२७/१, चचॊचलडेनगय 
ऩुणे चचॊचलडेनगय ऩुणे

175 B-40 100116170005894
ऋतुजा वुसनर 

भशाजन 9766277239
वागय वो. १०, a, तानाजी नगय, चचॊचलडगाल चचॊचलड ऩुणे-

३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

176 B-41 100116170005385 ऋतुजा वुबाऴ जाधल 7350160525
लदृालन कॉरनी, ऩाॅॅलय शा.जलऱ, चचॊचलडेनगय चचॊचलड 
ऩुणे-३३ चचॊचलडेनगय ऩुणे

177 B-42 100116170005225
ऋऴीता याजेळ 

कुरकणी 7776008983

७/२/२ गुरुनानक नगय चळलळॊबो वोवामटी न्म ु
इॊस्लरळ चभकडमभ पकूर जलऱ , थेयगाल थेयगाल 
गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

178 B-43 100116170005160
एेेिमाा गणेळ 

नरालडे 9822789982
वफजरीनगय नरालडे लपती , याधाकृष्ण फगरा चचॊचलड 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे

179 B-44 100116170005424
एैिमाा पलजम 

सवघवने 7385016540
श्रीपलाभी वभथस कॉरनी, चचॊचलडेनगय चचॊचलड ऩुणे-३३ 
चचॊचलडेनगय ऩुणे

180 B-45 100116170005364
करयष्भा सबभयाल 

दयेकय 9595463691

वल ेनॊ-१२/१ ,ऩलाय नगय नॊ-१ ऩडलऱ नगय योड 
,अॊवफका चभनी भाकेट च्मा भागे थेय गाल ता.शलेरी 
,स्ज.-ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे



181 B-46 100116170004752
कल्माश्वण पलनामक 

चव्शाण 9175644779
प्रॉट नॊ-१२ ,वल ेनॊ-१५७ वफजरी नगय ,रक्ष्भी 
अऩाटसभेंट चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

182 B-47 100116170004831
काॊचन कशॊम्म्तयाल 

ठाकये 9850655608
वल ेनॊ-६०/४ प्रॉट नॊ-६५,वफजरी नगय ,चळल नगयी 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

183 B-48 100116170005529
काजर वुबाऴ 

जगताऩ 9552433835
वफजरीनगय,नागवेननगय ऩाण्माच्म टाकी जलऱ 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

184 B-49 100116170005808
कोभर सनतीन 

चौयकडमा 8862030800 2, आनॊद क्राचवक जम बलानी नगय थेयगाॊल

185 B-50 100616170008061 श्वषसतजा अयपलॊद पॊ ड 7385520854
बोवाकय चाऱ, पते्तचॊद भागस, चचॊचलड, ऩुणे ३३. चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

186 B-51 100116170005233
श्वषसतजा सभसरॊद 

ऩेटकय 9527615457
भोयमा गोवाली जलऱ वुखकतास अऩाटसभेंट रूभ न क/४, 

चचॊचलडगाल चचॊचलड गालठाण ऩुणे

187 B-52 100116170005974
खरीकून 

सनजाभुिीन ळेख 9960261874
ऩद्मजा ऩेऩय चभर भोयेलपती कॉरनी, रेण.न.३, थेयगाल 
ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

188 B-53 103416170000214 खुळफू कदऩक वोभाणी 9860055131
फी /१४,ऩलसनाथ प्रचतष्ठा फचऩन ळाऱे वभोय` चळलतेज 
नगय , चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

189 B-54 106216170000092
गामत्री गोयखनाथ 

सभवाऱ 9922433718
काऱेलाडी पाटा,डार्व्शाय कॉरनी, शनुभान नगय,थेयगाल 
ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

190 B-55 100116170004818 गामत्री याजेंद्र आबाऱे 9923177704
वल ेनॊ १०/१ ,वद्गरुू कृऩा दगडू ऩाटीर नगय थेयगाल 
,चचॊचलड थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

191 B-56 100116170004761 गामत्री सळयीऴ शॊऩे 8605963855
चरॊक योड तानाजी नगय गजानन भशायाज भॊकदय वभोय 
चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

192 B-57 100116170005221
गायगी अपलनाळ 

डोऱव 7447680673
ए १/११ वी गणेळ ऩाकस  कुणार ईपटेट जलऱ चचॊचलड 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे

193 B-58 105916170000102
गौयी याजकुभाय 

कायकय 9823679264
चळलतीथस नगय, अळोक वो. थेयगाल ऩुणे थेयगाल 
गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे



194 B-59 103316170007759 चैतारी पलजम इॊगऱे 9921203410
चचॊचलड गालठाण यश ६३ रूभ न २० वॊबाजी 
नगय ऩुणे 411019

195 B-60 100116170005141 चैत्रारी ऩाॊडुयॊग ऩलाय 9766342727
प्रगचत कॉरनी ,ऩयाग ज्लरवस भागे,न १६,फव पटोऩ 
थेयगाल थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

196 B-61 100116170005118 चैत्रारी वुमोग कारे 9325155335
वाईनकय वफस्ल्डॊग एल्प्रा कॊ ऩनी ळेजायी यॊका प्मारेव 
वभोय पटेळन योड चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

197 B-62 100116170005376
जमाफन कभरेळ 

प्रजाऩती 9657973607

रक्ष्भणनगय गर्व्शाणे शॉस्पऩटर भागे वॊत तुकायाभ 
नगय, चाऱ, थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय 
भीर ऩुणे

198 B-63 100116170005396 जानली वॊजम खोत 9405852114

वॊजम वलराव खोत ,वाई कृष्ण ऩाकस , लदृालण वी-१०२, 

डाॊगे चौक,थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय 
भीर ऩुणे

199 B-64 100116170004856
जान्शली वॊजम 

ऩाटीर 8087264217
व.नॊ.३७/१ दगडोफा चौक वाई याभ कॉरनी चचॊचलडे 
नगय चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

200 B-65 100616170008058 जापीमा याजू नदाप 9145352785
भोयमा नगय एव .के .एप योड चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

201 B-66 100116170005093
सानेियी छगन 

आतकय 9850186887
जम गुरु दत्त शौचवॊग वोवामटी यानजाई शोटेर च्मा 
भागे चचॊचलडे नगय ,चचॊचलड ऩुणे चचॊचलडेनगय ऩुणे

202 B-67 100116170004756
सानेियी यभेळ 

झोडगे 9850247273
वल ेनॊ-२६३ ,प्रॉट नॊ=३७ ,चॊद्र बाग चॊद्रबागा चनलाव 
,तानाजी नगय चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

203 B-68 100116170005377
ज्मोती कभरेळ 

प्रजाऩती 9657973607

रक्ष्भणनगय गर्व्शाणे शॉस्पऩटर भागे तुकायाभ गुजय 
चाऱ, थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर 
ऩुणे

204 B-69 100616170007962
ज्मोती काकावाशेफ 

ळेंडगे 9405114428
भोये ककयाणा पटोअवस जलऱ, दत्तनगय, चचॊचलड, ऩुणे १९. 

चचॊचलड गालठाण ऩुणे

205 B-70 100116170005314 ज्मोती याभचॊद्र भाने 9623546803
वन ११२/१ यालेत योड वलठठर भॊकदयाजलऱ लाल्शेकय 
लाडी चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

206 B-71 100116170005460 तजीरा भुखतय ऩटेर 9422591194
श्री.येचवडन्वी फ्रॅट.न. १९, फी-वलग गणेळनगय,दाऩोडी 
ऩुणे गणेळनगय-फेरकठकानगय ऩुणे



207 B-72 100116170005246 तनुजा भारुती लालये 9767994242
श्री कोम्प्ल्माक्व शौ वोवामटी आय एभ वी प्रॉट न ४, 

वॊबाजी नगय , चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

208 B-73 100116170005988 तन्भमी कदऩक कदभ 9823565610
पलप्न चळल्ऩ वोवामटी चचॊचलडे नगयलाल्शेकयलाडी योड 
चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

209 B-74 100116170005288 तन्ली ळयद याऊत 9921512972
तानाजी नगय, भारुती रोंढे चाऱ , चचॊचलड चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

210 B-75 103316170007748 तपृ्ती वुनीर देळभुख 9011060146
वलद्यानगय ऩी.वी.एभ.टी फवटोऩ जलऱ चचॊचलड चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

211 B-76 100116170005572 तेजर वॊजम ढलण 9689497154
चळल वाई कॉरनी वल ेन १५,चचॊचलडे नगय चचॊचलड 
चचॊचलडेनगय ऩुणे

212 B-77 100116170005521 तेजश्री फाफू याजन 9049178344
भामा येचवडन्वी फ्रॅट.न.१, गणेळ ऩेठ, चचॊचलड गाल 
चचॊचलड ऩुणे-३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

213 B-78 100116170004566 तेजश्री पलजम भाॊढये 9623164328 दऱलीनगय झोऩडऩट्टी ऩुणे दऱलीनगय ऩुणे

214 B-79 100616170008041 तेजव याजेळ जाधल 8484811298
बोई आऱी चाऱ, जुन्मा ऩोरीव चौकी भागे, चचॊचलड, 

ऩुणे ३३. चचॊचलड गालठाण ऩुणे

215 B-80 100116170005049
तेजस्ली कैराव 

वोनलणे 9922639405
घय नॊ=३१/१ भातोश्री कॉरनी नॊ-१ ,फरलॊत नगय 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

216 B-81 100116170005091
कदषा भोशनरार 

रोशाय 9921181162
वल ेनॊ-३३/१ ,चवद्धीवलनामक कॉरनी चचॊचलडे पाभस 
,लाल्शेकय लाडी योड चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

217 B-82 100116170004995 कदप्ती देलजी धनालडे 9028275721
गुजय चाऱ ,दत्त नगय वफरास शॉस्पऩटर थेयगाल ,चचॊचलड 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

218 B-83 100116170004585
कदव्मा वॊतोऴ 

गामकलाड 8087806478
दऱली नगय झोऩडऩट्टी उद्योग नगय चचचलड ता.शलेरी 
,स्ज.-ऩुणे दऱलीनगय ऩुणे

219 B-84 103216170001512
देपलका वुयेळ 

म्शैवभाऱे 9567984574
काऱेलाडी कोकणे नगय` श्री कृष्णा कॉरनी न २, 

चचॊचलड,ऩुणे-19 चचॊचलड गालठाण ऩुणे



220 B-85 100116170005545
धनश्री असनर 

देळभुख 9766622875
ऩरयलतसन प्रॉट नॊ-५३ ,वे नॊ-६०/३ चळल नगयी ,वफजरी 
नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

221 B-86 103316170007756
धनश्री आण्णावाशेफ 

फडधे 8421436617
भ ु.वलद्यानयाल जमबलानी लजनकाटा चौक चचॊचलड , 

ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

222 B-87 100116170005147
धनश्री आनॊदयाल 

लाघ 9850023958
शयी ओभ फी प्रॉट न ५,वल ेन २३/५,वाई भाउरी 
कॉरनी चचॊचलडे नगय चचॊचलड चचॊचलडेनगय ऩुणे

223 B-88 100116170005368
धनश्री कदऩक 

वोनलणे 9689771627
जगताऩ नगय श्रभ वापल्म चनलाव, रेण,४. थेयगाल, 

चचॊचलड ऩुणे-३३ थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

224 B-89 100116170005414
धनश्री वॊदीऩ 

बाॊकदगये 9423226657 23 अ काकडे वलशाय केळलनगय चचॊचलडगाॊल

225 B-90 100616170007727 धनश्री वदोफा काॊफऱे 8975101230
दत्तनगय याभ नगय वभोय, फुद्ध वलशाय वभोय चचचलड 
ऩुणे19 चचॊचलड गालठाण ऩुणे

226 B-91 100116170005018
नॊकदनी भशादेल 

लानखडे 8055195771
तानाजी चनॊफाऱकय चाऱ ऩागेची तारीभ जलऱ 
चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

227 B-92 100116170005351 नॊकदनी याजेंद्र लॊजायी 8862090681
दगडू ऩाटीर नगय, सानकदऩ कॉरनी, थेयगाल ऩुणे 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

228 B-93 101216170001025
नगभा भोशभद 

वईद खान 9075641130
घोऱ चौक नाचळक योड एभ एव एप फी ओस्ल्रमा 
नेअय भाईन भोळी चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

229 B-94 100116170005372
नापफरा ऩयलीन 
अब्दरुलाकशद ळेख 9175119155

१२/१३, दत्तचगय भॊस्जर डॉगये कॉनसय ऩडलऱ 
नगय,थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर 
ऩुणे

230 B-95 100116170005533 सनककता अजम दधेू 9272135596
भातछृामा वफस्ल्डग, ओभ कॉरनी,१, वफजरीनगय चचॊचलड 
ऩुणे-३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

231 B-96 100116170005271 सनककता काॊत भुऱे 9657680942
एकता चौक दत्तनगय आकदत्म वफरास शॉस्पऩटर जलऱ 
थेयगाल थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

232 B-97 103416170000213
सनककता जमलॊत 

घाडगे 992151530
अचबऴेक ३ एय एच ५८/१० वॊबाजीनगय चचॊचलड 
चचॊचलड गालठाण ऩुणे



233 B-98 100116170005874
सनककता कदरीऩ 

कदभ 8605024641
वाईनाथ नगय वाई भॊकदय जलऱ थेयगाल थेयगाल 
गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

234 B-99 100116170005574 सनककता फाऩू ऩाटीर 9767859865
c/o आय, वल.चचॊचलड वफजरी नगय वल.ेन.६०२, चचॊचलड 
ऩुणे-३३ चचॊचलड गालठाण ऩुणे

235 B-100 103416170000224 सनककता ळशाजी खोवे 7350734394
लैष्णली रेकडज शोपटेर चळलतेज चतयॊगा चौक जलऱ 
ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

236 B-101 100116170005398 सनककता वुनीर बॊडाये 8806101521
चचॊचलड चाऱ, चनॊफाऱकय प्राजा जलऱ, चचॊचलडगाल 
ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

237 B-102 103316170007821 सनककता शेभॊत सनकभ 9527132253
गणयाज कॉरनी वॊदीऩनगय ऩुणे थेयगाल गालठाण- 

ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

238 B-103 100116170005893
सनरुऩभा याजीलन 

ऐयण 9921900125
अ,६/५, दळसन नगयी, केळलनगय चचॊचलड ऩुणे-३३ 
केळलनगय ऩुणे

239 B-104 100116170004588
सनरभ देलेंद्र 

काभनकय 7350420614
भोयमा नगय S.K.Fकॊ ऩनी योड चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

240 B-105 100116170004868
नेशा आनॊदयाल 

झारवे 8087320590
वल ेनॊ-५८/२ ,प्रॉट नॊ ४७ फी चळल नगयी 
वफजरीनगय चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

241 B-106 103316170007744 नेशा दगुाादाव जाधल 7350065062
दत्तनगय ळेराय गल्री चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण 
ऩुणे

242 B-107 106216170000111 नेशा पफऩीन ऩाॊडेम 9423524085
१६.न.ऩलाय नगय ळुक्रा वफस्ल्डॊग थेयगाल ऩुणे थेयगाल 
गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

243 B-108 100116170004743 नेशा योकशदाव याणे 9922437718
ओरयमॊटर शेरयटेज फ्रॉट नॊ.८ ,भास्णक कॉरनी 
चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

244 B-109 100116170005170 नेशा पलजम जभदाॊडे 8407985335
आनॊद ऩाकस  रेन न ३,थेयगालपाटा थेयगाल ऩुणे थेयगाल 
गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

245 B-110 100116170005519
ऩल्रली तानाजी 

कोऩनय 7218331697
भुजोफा लवाशत ,वूमस चनलाव. वल.ेन.२७/१, भोयमा 
चनलाव, चचॊचलडेनगय चचॊचलड ऩुणे-३३ चचॊचलडेनगय ऩुणे



246 B-111 100116170005140
ऩल्रली भनोशय 

ऩाटीर 9881995414
प्रगचत कॉरनी ,ऩयाग ज्लरवस नागे १६,न फव पटोऩ , 

थेयगाल थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

247 B-112 100116170004972 ऩल्रली वसतळ सळॊदे 9890677094
फी-१/६ यपटन कॉरनी वफजरी नगय योड दत्त भॊकदय 
,चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

248 B-113 100116170004931 ऩामर दत्तात्रम ळेटे 9975548816

मेऱलॊडे चाऱ ऩदभजी ऩऩेय चभर ळेजायी दत्त नगय 
थेयगाल ,चचॊचलड थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर 
ऩुणे

249 B-114 100116170004838 ऩुजा ऩाॊडुयॊग ताॊपफरे 8975373624 फीजरीनगय,चचॊचलड

250 B-115 100116170004584 ऩूजा चॊद्रकाॊत लामकय 9561293278
दऱली नगय झोऩडऩट्टी उद्योग नगय चचॊचलड ऩुणे 
दऱलीनगय ऩुणे

251 B-116 100116170004956 ऩूजा पलनोद कवफे 9766438283
फ्रॉट नॊ.-४०६ ,भोयमा शौचवॊग वोवामटी नॊ-३ ,लेताऱ 
नगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

252 B-117 100116170005120
ऩूनभ ऩयळुयाभ 

सवद्धगलऱी 9922253375
वाठे कॉरनी केऱीचे लकाय चचॊचलडेनगय र्व्शारेकय लाडी 
योड चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

253 B-118 105016170000087 ऩूनभ फाऩू थोयात 9657040154
भोयमा शौचवॊग वोवामटी नॊ-२ ४ भजरा प्रॉट नॊ-४१२ 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

254 B-119 100116170005562 ऩूनभ भश्व्छॊद्र भुॊगवे 9850873672
खोरी क् ८,दऱली वफस्ल्डॊग गणऩती भॊकदया ळेजायी 
दऱली नगय चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

255 B-120 100116170004748
ऩौश्वणाभा भशादेल 

चव्शाण 8805287055
लेताऱ नगय चचॊचलड गाल ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

256 B-121 100616170007145 प्रगती कदगॊफय गोबे 9765614805
फोयेकय चाऱ भोशननगय , चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

257 B-122 100116170005078 प्रसा प्रकाळ लाऱूॊज 9665675584
वाई छामा कॉरनी चळल नगयी ,वफजरी नगय चचॊचलड 
ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

258 B-123 100116170005050
प्रसा श्रीकाॊत 

कुरकणी 9657499179
वी-३०२ द्रायका अऩाटसभेंट ऩागेची तारीभ जलऱ 
चचॊचलडगाल ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे



259 B-124 100116170005306
प्रणारी कदरीऩ 

चौधयी 9766727522
५८/१ गुरूकृऩा चनलाव ,चळलनगयी शनुभान भॊकदया 
जलऱ , वफजरीनगय चचॊचलड गालठाण ऩुणे

260 B-125 100616170008043
प्रश्वणता बायत 

चव्शाण 9370359393
वोऩान बोईय चाऱ, वाई भॊकदयाजलऱ, केळलनगय, 

चचॊचलडगाल चचॊचलड गालठाण ऩुणे

261 B-126 100616170007868
प्रसतषा प्रबाकय 

धुरऩ 9763762261
रक्ष्भी ऩाकस  -१ ,प्रॉट नॊ-४ इ .एव .आम शॉस्पऩटर 
जलऱ भोशन नगय चचॊचलड चचॊचलड गालठाण ऩुणे

262 B-127 100116170005386 प्रसतषा प्रळाॊत लीय 9730365326
रक्ष्भी गॊगा अऩाटसभेंट जलऱ, चचॊचलड गाल ऩुणे चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

263 B-128 105016170000088
प्रसतषा वोभनाथ 

शाके 9689417589
भोयमा शौचवॊग वोवामटी नॊ-२ ५ भजरा ,घय नॊ-४१० 
चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

264 B-129 100116170005103
प्राॊजर प्रळाॊत 

कुरकणी 9665060100
अरुण ऩाकस , फी.न. ३, फ्रॅट.न.११, दत्त नगय,थेयगाल, ऩुणे 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

265 B-130 100116170005426
प्राची याजकुभाय 

उऩाध्माम 9850055607
वय.न.१४/५, कान्शमा ऩाकस , ऩडलऱ नगय,थेयगाल ऩुणे 
थेयगाल गालठाण- ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

266 B-131 103316170007754 पप्रती कदरीऩ भोये 7350734214
५६ धोफीघाट दत्तनगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण 
ऩुणे

267 B-132 100116170005873 पप्रमॊका असनर काऱे 8888950106
वाईनाथ नॊदफुायणे चाऱ थेयगाल ऩुणे थेयगाल गालठाण- 

ऩद्मजी ऩेऩय भीर ऩुणे

268 B-133 100116170005328
पप्रमॊका ऩुरुऴोत्तभ 

खटालकय 8381037389
ओभ कॉरनी न २ वफजरी नगय चचॊचलड चचॊचलड 
गालठाण ऩुणे

269 B-134 100116170005510 पप्रमॊका यपलॊद्र ऩलाय 7040382736
चळलनगयी वफजरीनगय, चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण 
ऩुणे

270 B-135 103316170007758
पप्रमा फाफुनाथ 

नाथजोगी 9763496095 वलद्यानगय चचॊचलड ऩुणे चचॊचलड गालठाण ऩुणे

271 C-1 100116170005818 अॊजरी असनर गुप्ता 9763665369
कशयाभण राॊडे वफस्ल्डॊग ऩकशरा भजरा रूभ न ५ 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे



272 C-2 100116170005708 अॊजरी अळोक वालरे 9545212105
फाफुयाल राॊडगे चाऱ धभसलीय वॊबाजी फॅक ऩाठीभागे 
कावायलाडी ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

273 C-3 100416170002190
अॊजरी श्रालण 

फडजातीमा 9850908238
वॊत तुकायाभ नगय ऩाण्माच्मा टाकी जलऱ बोवयी ऩुणे 
वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

274 C-4 100316170001093 अषदा पलठ्ठर फागडे 9921287820
व.न.१४/१, म्दफुन वो. गल्री.न. १, जुनीवाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

275 C-5 105616170000199 अकदती कदरीऩ फोयगे 8007367547
झऩके चाऱ, फोऩखेर ऩुणेळशय वी.एभ. ई. भशायाष्ड ऩुणे 
दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

276 C-6 103116170002599
अनुष्का जनादान 

उफाऱे 8421792824
वे.न.१७/१९, c23-202 कुरपलाचभनी शौ.वो. पऩाईन योड 
ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

277 C-7 100316170001193
अपयोज पतरुिीन 

ळेख 8380819405
ळेख पातारुकिन C/ऑ आय के ऩठाण पलाभी 
वललेकानॊद नगय नली वागाली नली वाॊगली ऩुणे

278 C-8 101516170000991
अभतृा गणेळ 

भेनकुदऱे 9850426166
वभथस नगय वल ेन ७८/१,नली नली वाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

279 C-9 100316170001124 अभतृा फफन भोये 9881089529
वत्रभूती कॉरनी, वऩॊऩऱे गुयल नली वाॊगली ऩुणे नली 
वाॊगली ऩुणे

280 C-10 100116170005718
अपऩाता ळयणाप्ऩा 

भाळाऱकय 8605118188
कावायलाडी येल्ले गेट खारी मळलॊत प्राईडच्मा भागे 
ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

281 C-11 100316170001114
अलॊसतका वतीळ 

मनऩुये 9561095053
फ्रॅाट न. १९, मनऩुये चाऱ चळतोऱे नगय जुनी वाॊगली 
ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

282 C-12 106516170000041
अश्विनी सानेिय 

लनावे 8805981283
भधफुन वोवामटी गल्री नॊ-१ वाॊगली ,ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

283 C-13 105616170000240
अनॅी वॅपफश्वस्टमन 

डामव 9921195985
घय.न.३, गुॊजाऱ चाऱ, वाई भॊकदया भागे जुना टेल्को योड, 

नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

284 C-14 100116170005772
आकाॊषा वुयेळ 

जगताऩ 9623154984
लयीर आऱी वलठठर भॊकदयाजलऱ दाऩोडी दाऩोडी-
फोऩखेर ऩुणे



285 C-15 100116170005715
आचर जमयाभ 

फागले 8275148799
पलप्नापपुती चनलाव जाभा भस्पजद जलऱ कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

286 C-16 100116170005393
आमळा इब्राकशभ 

ऩटेर 8888990364
घ.न.527/A इब्राकशभ ऩटेर शाउव वलकाव नगय 
कावायलाडी वऩॊऩयी चचॊचलड

287 C-17 100116170005712 आमळा यळीद इडगा 8625895310
वलकाव नगय कावायलाडी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
कावायलाडी ऩुणे

288 C-18 100116170005590
आसरमा भकफुर 

ऩटेर 9881294477
ऩुजा वुऩय भाकेट 0 वलकाव नगय कावायलाडी वऩॊऩयी 
चचॊचलड

289 C-19 100316170001087 आळा ळॊकय ऩलाय 8408948488
आफा वाशेफ ऩलाय नगय,जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

290 C-20 105616170000229 ईळा अश्वजत सचॊदयकय 9403551466
अचनर चनलाव वल.ेन.१०१, रुभ.न.२९०/२/फ नेशरूनगय 
वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

291 C-21 106516170000052
ऐिमाा वॊतोऴ 

तगयखेडे 9503377580
गणेळ नगय क्ाॊती चौक नली वाॊगली ऩुणे नली वाॊगली 
ऩुणे

292 C-22 100116170005823
कल्माणी भोयेिय 

रोऱगे 7083373872
वरयता अऩाटसभेंट वभोय वोनाय चाऱ केळलनगय 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

293 C-23 100116170005730 काजर धनॊजम राॊडे 9763815275
जलऱकय अऩाटसभेंट प्रॉट न ३, भशालीय रेन वषृ्टी चाऱ 
वदळसन नगय कावायलाडी ऩुणे

294 C-24 106616170000017 ककती वुसनर कदभ 9270771508
फाऩू काटे चाऱ, जम चबभ नगय दाऩोडी ऩुणे 12 दाऩोडी-
फोऩखेर ऩुणे

295 C-25 106416170000017 गामत्री असनर भदने 9923100268
वो फाई चनलाव वॊ न ७९/२,` चतै्रफन वोवा नली 
वाॊगाली नली वाॊगली ऩुणे

296 C-26 103316170007769 गामत्री फजयॊग भेदगे 7773902423
फोऩखेऱ वलठठर भॊकदया वभोय भेदगे लाडा फोऩखेऱ 
दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

297 C-27 106516170000043
गामत्री पलजमकुभाय 

ऩोये 8856897825
ऩारयजात वोवामटी वल ेनॊ-५/१२ जुनी वाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे



298 C-28 100316170001112
चॊचर पत्ररोकचॊद 

वैनी 9763817013
जमभारा नगय, गल्री न.२, जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

299 C-29 100116170005681 जाणली भनोज धरोड - नायामण याषे चाऱ दाऩोडी ऩुणे दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

300 C-30 105616170000239 जानली वुसनर ऩलाय 8605861940
दगुासचनलाव चाऱ, नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय 
ऩुणे

301 C-31 105616170000146 श्वजनत खासरद ळेख 8857895775
लवॊत दादा ऩाटीर पकूर जलऱ नेशरू नगय वऩॊऩयी ऩुणे 
नेशरुनगय ऩुणे

302 C-32 100116170005771
जीनत भुकताय 

वैय्मद 7040307100
फॉम्फे कॉरनी , दऱली चाऱ दाऩोडी ऩुणे दाऩोडी-
फोऩखेर ऩुणे

303 C-33 103316170006719
तनली वूमाकाॊत 

घोयऩडे 9371152922
वोऩान चळॊदे चाऱ खयाऱलाडी वऩॊऩयी ऩुणे-१८ खयाऱलाडी 
ऩुणे

304 C-34 100116170005741 तसनष्का वुसनर सळॊदे 9226193970
श्री चनलाव वफस्ल्डॊग वाईनगय ळास्त्री नगय चौक 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

305 C-35 105616170000189 तायनुभ इस्राभ ळेख 9765143354
पटाय शौचवग वो, फ्रॅट न.८,नेशरुनगय, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ 
नेशरुनगय ऩुणे

306 C-36 106516170000096
तेजश्री सरराधय 

चौधयी 952715824
१ रा भजरा ,मळ -वलश्व अऩाटसभेंट कशयकणी वोवामटी 
,चळॊदे नगय जुनी वाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

307 C-37 106516170000051 कदऩारी प्रभोद बोई 8698341800
७०/१/३ गणेळ नगय दाबाडे शाउव जलऱ नली वाॊगली 
ऩुणे नली वाॊगली ऩुणे

308 C-38 106516170000053
कदव्मा दत्तात्रम 

वाकतकय 9881600112
कलडे नगय , वप्रतभ भेडीकर ळेजायी नली वाॊगली ऩुणे 
नली वाॊगली ऩुणे

309 C-39 100116170005722 कदव्मा कदऩक ऩाचऩुते 9028325250
फाफुयाल राॊडगे चाऱ चनअय धभसलीय वॊबाजी कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

310 C-40 100416170002285 कदव्मा भशादेल शेयोडे 8308869662
नलयत्न कॉरनी ,वॊत तुकायाभ नगय २१३/९/७ चवदे्धश्लय 
शामपकुर जलऱ बोवयी ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे



311 C-41 106516170000095
धनश्री सानेिय 

भाकय 9764153872
ऩोपट ऑकपव वभोय भाकय चाऱ जुनी वाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

312 C-42 100116170005784 धनश्री वसतळ वुताय 9850341091
याभबाऊ लजायी चाऱ येल्लेगेटखारी कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

313 C-43 100316170001127 नॊदनी वॊजम नामडू 9604608317
जम भारा नगय, गल्री न.३, जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

314 C-44 103116170002628 नवयीन फवीय ळेख 9860832857
भशात्भा पुरे नगय M.I.D.C बोवयी ऩुणे भशात्भा 
पुरेनगय ऩुणे

315 C-45 103116170002679 नासभया नासवय देवाई 9975605620
४४८/२४७३, वॊत तुकायाभ नगय, वऩॊऩयी ऩुणे वॊत 
तुकायाभ नगय ऩुणे

316 C-46 100116170005751
सनककता चॊद्रकाॊत 

वातल 9623254657
७/४५ वातल चाऱ वेंनाऩती चौक दाऩोडी दाऩोडी-
फोऩखेर ऩुणे

317 C-47 100116170004946
सनककता सानेिय 

पफयादाय 9561539843
नरलडे चाऱ गणेळ नगय ,एभ .के टोर जलऱ नली 
वाॊगली ऩुणे नली वाॊगली ऩुणे

318 C-48 103116170002658 सनककता नॊद ूघाडगे 9527931605
शनुभान शौचवॊग वोवा वफस्ल्डॊग नॊ-१३ ,प्रॉट नॊ-५१४ 
,वलट्ठर नगय वऩॊऩयी ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

319 C-49 100116170005736 सनककता प्रकाळ ळभाा 9923465097
राॊडगे चाऱ वाई नगय येल्लेगेटखारी कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

320 C-50 100116170005740
सनककता याभचॊद्र 

भाॊडले 8446124361
वी एभ इ गेट वभोय लवॊत चाऱ दाऩोडी दाऩोडी-
फोऩखेर ऩुणे

321 C-51 100116170005782 सनळा प्रकाळ ऩॊकडत 9730975620
लाडस क् ३,याणू काॊफऱे चाऱ क्मायभ क्रफ ळेजायी 
जमबीभनगय दाऩोडी ऩुणे दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

322 C-52 100116170004948 नेशा सानेिय पफयादाय 9561539843
नरलडे चाऱ गणेळ नगय ,एभ .के टोर जलऱ नली 
वाॊगली ऩुणे नली वाॊगली ऩुणे

323 C-53 105616170000153 नेशा कदरीऩ मादल 8055251733
वेला वलकाव फॉके जलऱ , नेशरू नगय वऩॊऩयी ऩुणे 
नेशरुनगय ऩुणे



324 C-54 100316170001121 नेशा याजू कानडे 9922660715
लाडस न.३ चळयवाठ चाऱ दाऩोडी ऩुणे दाऩोडी-फोऩखेर 
ऩुणे

325 C-55 105616170000206 नेशा श्रीयॊग ऩाटोऱे 9763701202
नेशरूनगय, १०३ नूय भुशल्रा नुयाफी भवज्जीत वभोय 
वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

326 C-56 100416170002185
ऩल्रली फाऱावाशेफ 

ऩलाय 9881277209 वभाग्री शोम्व वे. 3 बोवयी

327 C-57 106516170000048 ऩुजा याजू फाणेकय 9175685300
चळतोऱे नगय जुनी वाॊगली ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

328 C-58 100116170005779
ऩूजा भश्वल्रनाथ 

ऩाटीर 7719966616
ककवन राॊडगे वफस्ल्डॊग वरयता अऩाटसभेंट कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

329 C-59 100116170005765 ऩूजा वॊजम शुरालऱे 9657760459
४९७/२/२,चबडे चनलाव येल्लेगेटखारी,ळास्त्रीनगय 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

330 C-60 100316170001129 ऩूनभ उऩारी वलागोड 9960409816
वप्रमादळसनी नगय, जुनी वाॊगली चळतोऱे चाऱ, ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

331 C-61 100316170001085 ऩूनभ पलजम जोगदॊड 9767582171
गजानन भशायाज भॊकदयाळेजायी गुराफ वदन जुनी 
वाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

332 C-62 100116170005717 ऩूनभ पलराव चव्शाण 9822882445
वास्त्री नगय कन्शैमा येवीडेन्वी वभोय आऱते चाऱ 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

333 C-63 100116170005778
प्रगती काकावाशेफ 

नकाते 9881968980
७०८/२इ स्जजाफा फाडे चाऱ पलाभीवभथस भॊकदय 
पुगेलाडी पुगेलाडी ऩुणे

334 C-64 103316170007863
प्रगती ळाभयाल 

गामकलाड 8446100170
वॊत तुकायाभ नगय गणयाज शौचवॊग वोवामटी बोवयी 
ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

335 C-65 100116170005726 प्रसा पत्रफॊक राॊडगे 9637808410
राॊडगे भऱा ,ळाकयलाडी ते वऩॊऩयी योड कावायलाडी 
येल्लेपटेळन ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

336 C-66 100116170005797
प्रणारी प्रपलण 

वूमालॊळी 9881334713
वी न १,प्रॉट न ७,वरयता कुॊ ज रेडीज आम टी आम 
ळेजायी कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे



337 C-67 100316170001040 प्रणारी वॊतोऴ कवुये 9975197192
फाराजी वलश्व ,प्रोट नॊ-९ भभता नगय ,जुनी वाॊगली 
ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

338 C-68 106716170000253 प्रसतषा याभ फागर 9881987424
भाधल केळल वोवामटी भेगा भाटस जलऱ पुगेलाडी 
पुगेलाडी ऩुणे

339 C-69 100416170002321 प्रसतषा वॊतोऴ कानडे 8149037314
वल ेनभ-२०९/२१०/८ वॊत तुकायाभ नगय ऩाण्माच्मा 
टाकी जलऱ बोवयी ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

340 C-70 100116170005810 प्रसतषा वॊकदऩ मेऱलॊडे 9850192151
राॊडे वफस्ल्डॊग वलवाला शॉटेर ळेजायी ` कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

341 C-71 100116170005707
प्राची गणेळ 

बारळॊकय 7387958118
केळलनगय चबभयाल जलऱ कय चाऱ कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

342 C-72 100116170005728
प्राजक्ता दादावाशेफ 

गुॊजाऱ 9763145640
कावायलाडी वुकलाणी आकाळदीऩ वभोय ळास्त्रीनगय 
दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

343 C-73 106516170000094 पप्रती नाभदेल भवेकय 9527142514
वालरी वफस्ल्डॊग वभोय फाफावाशेफ ऩलाय नगय ,गल्री 
नॊ-१ जुनी वाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

344 C-74 105616170000182
पप्रमॊका फाराजी 

गामलाडे 7709323931
वल.ेन.१०३, गाॊधीनगय, लवाशत, नेशरु नगय, वऩॊऩयी ऩुणे-

१८ नेशरुनगय ऩुणे

345 C-75 106516170000033 प्रीती फाराजी बोवरे 9960712052
आफावाशेफ ऩलाय नगय गल्री नॊ-२ , जुनी वाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

346 C-76 105616170000215
पासतभा इकफार 

ळेख 8485827861
चौधयी चाऱ, येणुका चनलाव, लवॊत दादा भयाठी ळाऱेच्मा 
ऩाठीभागे,नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

347 C-77 101516170001109 भॊगर ककवन याठोड 9604857379 इॊदफुाई राॊडे लपती कावायलाडी ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

348 C-78 100216170000215
भशेक भेशफूफ ऩठाण 

`
8888608346 वलठठर नगय, नेशरू नगय , वऩॊऩयी,ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

349 C-79 100316170001104 भानवी प्रभोद काॊफऱे 9890855440
कृष्णा याज चनलाव व.न. ८१२, गल्रीन.२, ऩलाय नगय 
जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे



350 C-80 100316170001113
भानवी सळलनाथ 

ढाकाणे 9822374036
फ्राॅॅट न,५७, c/o अळोक वालॊत,चळतोऱेनगय 
जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

351 C-81 100316170001137
सभतारी बाऊवाशेफ 

मादल 9604560014 ६५,चळतोऱेनगय जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

352 C-82 103116170002678
सभसवफा नासवय 

देवाई 9975605620
४४८/२४७३, वॊत तुकायाभ नगय, वऩॊऩयी ऩुणे वॊत 
तुकायाभ नगय ऩुणे

353 C-83 100116170005735 भुस्कान शुवेन ळेख 9552755675
कशयाफाई झोऩडऩट्टी वलकाव नगय येल्लेगेटखारी 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

354 C-84 100316170001095 भेघा याशुर कुरकणी 9420426951
अ-३४, वत्रभूती कॉरनी कलडेनगय नलीवाॊगली ऩुणे नली 
वाॊगली ऩुणे

355 C-85 103116170002622 भेघा ळाभ ऩलाय 7385654628 वलजम प्रबा शौ,वो. नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

356 C-86 106516170000057
भोनासरवा श्रीकाॊत 

फेशया 8605526371
ऩलाय चाऱ ,ऩलाय नगय गल्री नॊ-१ जुनी वाॊगली ऩुणे 
वाॊगली गालठाण ऩुणे

357 C-87 103116170002589
भोसनका ईिय 

ळेतवॊदी 7276513612
भशात्भा पुरे नगय M.I.D.C बोवयी ऩुणे भशात्भा 
पुरेनगय ऩुणे

358 C-88 106516170000047
मळस्ली कदरीऩ 

भशाजन 9270301635
भदने चाऱ चळतोऱे नगय जुनी वाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

359 C-89 100116170005811
येलती याजायाभ 

जगताऩ 9822970141 आनॊद वऩवाऱ वयण ळेजायी कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

360 C-90 103316170007873
पलद्याश्री वत्माप्ऩा 

आयबाली 9764152297
रक्ष्भी चनलाव, यवाऱ चाऱ, ऩोपट ऑकपव वभोय 
,नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

361 C-91 106716170000260
पलळाखा फाफावाशेफ 

वोनलणे 7888153165
अरुण टोकीज जलऱ, रीफोये लपती,दाऩोडी दाऩोडी ऩुणे 
12 दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

362 C-92 105616170000167 लैष्णली आनॊद भाऱी 9422559542
४९१/१२७९२ वॊत तुकायाभ नगय भशेळ नगय दत्त भॊकदय 
वभोय वऩॊऩयी ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे



363 C-93 100116170005710
लैष्णली उभेळ 

ऩड्माऱ 9970367525
घुरे चाऱ जाभा भस्पजद जलऱ कावायलाडी कावायलाडी 
ऩुणे

364 C-94 105616170000142 लैष्णली कैराव याऊत 8983798524 नेशरू नगय वऩॊऩयी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

365 C-95 106516170000040
लैष्णली याभदाव 

कायके 7387945038
वाई अऩाटसभेंट फ्रॉट नॊ.- -७ ,वलनामक नगय नली 
वाॊगली ऩुणे नली वाॊगली ऩुणे

366 C-96 103316170006771
ळसभना अनलय 

सचखफैनुय 9881251655
कशयाफाई झोऩड ऩट्टी, येल्ले गेट जलऱ, कावायलाडी, ऩुणे 
कावायलाडी ऩुणे

367 C-97 100116170005928 सळलानी वॊतोऴ सळॊदे 9028505714
घय.न.४९६ फाफुयाल गोऩार पुगे चाऱ पटाय पऩोटस 
कल्फ जलऱ ,पुगेलाडी,दाऩोडी ऩुणे दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

368 C-98 100316170001156
श्रद्धा यालवाशेफ 

आव्शाड 9764440210
भधयुत्न वफस्ल्डॊग रेन न २, भधफुन वोवामटी जुनी 
वाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

369 C-99 104316170000108 श्रध्दा वॊजम सळयवाट 9028521336 दगुासता कॉरनी, बोवयी

370 C-100 100116170005720 श्रालणी वॊजम दाते 9881829242
दाते चाऱ चळलाजी चौक कावायलाडी ऩुणे कावायलाडी 
ऩुणे

371 C-101 100316170001099
श्रालणी वसचन 

फाऱऩाटकी 8855952349 ३९१, भुऱानगय, जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

372 C-102 100416170002036
श्रसुतका पलराव 

वाऱले 8600243742
वल ेनॊ-२२२/३ गुरुकृऩा कॉरनी वॊत तुकायाभ नगय 
बोवयी वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

373 C-103 105616170000241 श्रतुी सनसतन याजऩूत 9673939399
रक्ष्भी चनलाव, फ्रॅट न. १, कदभ चाऱ जलऱ, नेशरूनगय 
वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

374 C-104 100216170000212 श्रतुी बयत आॊफाड 9552627135

जम श्री शनुभान शु वोवामटी .आण्णावाशेफ भगय 
पटेकडमभ ळेजायी नेशसरू नगय , वलठ्ठरलाडी नगय 
,वऩॊऩयी नेशरुनगय ऩुणे

375 C-105 100116170005719 श्रतुी वॊदीऩ रोखॊडे 8275877649
ऩुणे फॉम्फे योड फव पटोऩ , जलऱ गुरुदेल प्राझा , 

कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे



376 C-106 105616170000211
श्रतुी वाईनाथ 

गालनकय 8605402544
आमस दगुास चनलाव,व.न.१०१, नेशरूनगय, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ 
नेशरुनगय ऩुणे

377 C-107 103116170002704
श्रमेा अबवनायामण 

सतलायी 9579161015
वल ेन १०३वफ न ७२ ऩलाय फी लवॊतदादा ऩाटीर 
ळाऱेजलऱ नेशरूनगय नेशरुनगय ऩुणे

378 C-108 100116170005716 िेता तानाजी जाधल 9561122960
छत्रऩती चौक , यभेळ राॊडगे चाऱ , कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

379 C-109 100116170005821 वॊगीता शनुभॊत कुॊ बाय 7741899055
कावायलाडी येल्ले पटेळन जलऱ राॊडगे भऱा , 

कावायलाडी ,ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

380 C-110 100316170001059 वॊजना सनतीन अत्तयदे 7385627211
फाराजी शाइटव g.1 भुऱा नगय,जुनीवाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

381 C-111 105616170000145 वना शवीभ खान 9503569023
भारुती भॊकदय जलऱ रूभ नॊ-४ ,यभजान भॊस्झर 
नेशरूनगय वऩॊऩयी नेशरुनगय ऩुणे

382 C-112 100116170005727 वनाफी अल्रा ऩटेर 9881936814
कशयाफाई झोऩडऩट्टी वलकाव नगय कावायलाडी 
येल्लेगेटखारी ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

383 C-113 105616170000234 वरभा भनवुय ऩठाण 9623316469
भयाठी ळाऱे ळेजायी, भापजीत च्मा भागे वलट्टर 
नगय,नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे

384 C-114 100416170002160 वरोनी पलभर गुप्ता 9923574031
वल ेनॊ-२१४ ,वॊत तुकायाभ नगय श्री कृष्ण भॊदीय 
बोवयी ऩुणे वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

385 C-115 105616170000143 वाषी कैराव याऊत 8987379852 नेशरू नगय वऩॊऩयी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

386 C-116 101216170000803 वाषी दत्तात्रम इॊगऱे 9850700717
चतरुऩती शौ.वो. ५०/४, भशात्भा पुरे नगय कपतुयी 
भाकेट जलऱ चचचलड ऩुणे 33 भशात्भा पुरेनगय ऩुणे

387 C-117 100116170005817 वाषी नयेळ कासळद 9764210209 वलवाला शॉटेर भागे कावायलाडी ऩुणे कावायलाडी ऩुणे

388 C-118 101516170001060 वाषी बगलान दफेु 9822357439
गोदालयी पभतृी केवयी नगय कावायलाडी ,ऩुणे 
कावायलाडी ऩुणे



389 C-119 100116170005807 वाषी रक्ष्भण सळॊदे 9881176829
काचळनाथ चनलाव शॉटेर , वलॊवालाच्मा भागे ळास्त्री नगय 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

390 C-120 105616170000136 वाषी पलजम धोते्र 9975558281
वलठ्ठर नगय नेशरू नगय इभायत नॊ-५ ,भजरा ७ ल 
वऩॊऩयी ऩुणे नेशरुनगय ऩुणे

391 C-121 106516170000049 वाषी पलराव बोवरे 9096289734
वलनामक नगय कृष्ण चौक नली वाॊगली ऩुणे नली 
वाॊगली ऩुणे

392 C-122 100116170005711 वाषी ळयद सळॊदे 9881299082
कशयाभण ऩाठाये चाऱ , ऩी.वी.एभ.वी.,ळाऱेजलऱ 
कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

393 C-123 100116170005770 वाषी वसतळ ऩठाये 7098868830
१५१ जमबीभ नगय अगयलार लाडा लाडस न ५ दऩोडी 
दाऩोडी-फोऩखेर ऩुणे

394 C-124 100316170001094 वाषी वुसनर चव्शाण 9075760097
ओभ कोंप्रेक्व चळतोऱेनगय, जुनी वाॊगली ऩुणे वाॊगली 
गालठाण ऩुणे

395 C-125 100116170005804
वामरी रुऩेळ 

गामकलाड 8605668919 गडेकय चाऱ आझाद चौक पुगेलाडी पुगेलाडी ऩुणे

396 C-126 100116170005721 वीभयन अवरभ ळेख 9881538757
ळाॊतायाभ चळॊदे चाऱ कावायलाडी येल्लेगेट जलऱ ऩुणे 
कावायलाडी ऩुणे

397 C-127 105616170000135
वुपप्रमा वाशेफयाल 

सळॊदे 9960043500
चबभाई शौ.वो. ,फी नॊ- १ रूभ नॊ=७०८ नेशरूनगय वऩॊऩयी 
नेशरुनगय ऩुणे

398 C-128 103116170002659 वुसभत्रा यभेळ लभाा 9156796389
भशात्भा पुरे नगय एभ आम डी.वी. बोवयी ऩुणे 
भशात्भा पुरेनगय ऩुणे

399 C-129 100116170005713
वुऴभा आफावाशेफ 

रॊगे 9922579929
चळलाजी चौक मुयेखा राॊडगे चाऱ कावायलाडी 
कावायलाडी ऩुणे

400 C-130 103316170007656 वेजर श्माभ बाकटमा 9850442731
२०१/१०४१ , वॊत तुकायाभ नगय वऩॊऩयी ऩुणे वॊत 
तुकायाभ नगय ऩुणे

401 C-131 105616170000228 वोनारी यभेळ आमये 9970046376 नाणेकय चाऱ, नेशरूनगय वऩॊऩयी ऩुणे-१८ नेशरुनगय ऩुणे



402 C-132 100416170002189
वोनु श्रालण 
फडजातीमा 9850908238

वॊत तुकायाभ नगय ऩाण्माच्मा टाकी जलऱ बोवयी ऩुणे 
वॊत तुकायाभ नगय ऩुणे

403 C-133 100116170005773
वौबाग्म वुसनर 

पफयावदाय 9623813684 येल्ले गेट खारी धायणे चाऱ कावायलाडी कावायलाडी ऩुणे

404 C-134 106516170000038 स्नेशा लावुदेल भोकशते 9421107113
ब्रॉक नॊ-८ ,रूभ नॊ-५० एव .टी ,कॉरनी जुनी वाॊगली 
ऩुणे वाॊगली गालठाण ऩुणे

405 C-135 100116170005766 श्वस्भता प्रपलण रोखॊडे 9422304728
डी डी फॊडगे चाऱ वॊबाजी चौक कावायलाडी कावायलाडी 
ऩुणे

406 D-1 106516170000042
अॊककता जगन्नाथ 

ऩाॊचाऱ 9028695184
रक्ष्भी नगय चवद्धी वलनामक ऩाकस  वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

407 D-2 100116170005794
अॊजरी चॊद्रकाॊत 

घोडके 7083353784
वऩॊऩऱे गुयल ऩारयजात कॉरनी वलठठर भॊकदयाजलऱ 
ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

408 D-3 100116170005777
अषता आत्भायाभ 

शाये 8605410925

C/Oलवॊत भल्शायी रोखॊडे घय न ४१/१ लैदलुपती 
र्व्मामाभ ळाऱेजलऱ वऩॊऩऱे गुयल ,ऩुणे-४११०६१ 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

409 D-4 101516170001065
अषदा वोभ 

बारसचभ 7350180621
फ्रॅट.न.६, वाई कन्व वुष्टी शॉटेर वभोय प्रबातनगय 
वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

410 D-5 103216170001502
अकदती वजयेाल 

ऩाटीर 9657079995
व.नॊ.१२२ ,चळल अऩाटसभेंट याज लाडे नगय काऱेलाडी 
वऩॊऩयी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

411 D-6 105916170000066 अनुष्का वुबाऴ भोये 9764749445
वाइ नाथ प्रोस्र्व्शजन पटोवस काऱूफाई भॊकदय जलऱ 
कोकणे नगय,घय.न.८०१/३, काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी

412 D-7 105916170000097 अभयीन उस्भान ळेख 8975116574
आदळसनगय, गणयाज कॉरनी, काऱेलाडी,वऩॊऩयी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

413 D-8 103216170001409
अपऩाता गुरुनाथ 

वागालभढ 9028209986
रक्ष्भी चनलाव ळाॊचत कॉरनी वलजमनगय, काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

414 D-9 105916170000155
आकदती जमगुरु 

भाशुरकय 9011697142
ज्मोचतफा नगय, वलष्णू याज वफस्ल्डॊग काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे



415 D-10 105916170000153
आकदती नागेंद्र 

शोनगेकाय 8446273787
c/oएव.ए. भशाभुनी,ओॊकाय कॉरनी काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

416 D-11 103316170007184
आपयीन अकफय 

अरी सवद्धीकी 9370309944
प्रॉट न ९ श्री वाई याभ ऩाकस  काभगय नगय , वऩॊऩयी 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

417 D-12 100116170005787 आयती अळोक मादल 9765378117
वऩॊऩऱे गुयल लैदलाडी बैयलनाथ नगय ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल 
ऩुणे

418 D-13 100116170005742 आयती रुऩेळ ऩलाय 9552701102
वुलणस ऩाकस  वऩॊऩऱे गुयल तुऱजाई बलानी नगय ळेजायी 
घय न A१४३ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

419 D-14 103316170006791
आयती रक्ष्भण 

खऱगे 9881957590
इद्रप्रपथ कॉरनी.नढेनगय, काऱेलाडी, वऩॊऩयी ऩुणे-१७ 
काऱेलाडी ऩुणे

420 D-15 100216170000220
आरीळा सवयाज 

ऩयब्तानी 8796177260 पे्रभ ऩाकस  भावुऱकय कॉरनी वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

421 D-16 100116170004618 आसळमा आरी ळेख 9604050302
गजानन नगय अ कॉरनी, यशाटणी ऩुणे यशाटणी - 

वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

422 D-17 100116170004929 आसळमा वरीभ खान 8087673214 आदळस नगय काऱेलाडी वऩॊऩयी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

423 D-18 105916170000161
आवभा जशीय 

अन्वायी 9960620599
११५/१/१, गुरुकृऩा कॉरनी, नढे नगय,काऱेलाडी, ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

424 D-19 100116170005000
आसवमा ईस्भाईर 

फागलान 9850583611
वल ेनॊ-३३,भशायाष्ड नगयी गजानन नगय ,यशाटणी पाटा 
ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

425 D-20 100116170005768
ऋतुजा अरुण 

नरालडे 8390253436
वल ेन १२/१/१ वलल्मभन नगय भोयमा ऩाकस  रक्ष्भी 
चनलाव वऩॊऩऱे गुयल वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

426 D-21 101516170001075 ऋतुजा ऩाॊडुयॊग सळॊदे 9881997141 गल्री न १ वऩॊऩऱेगुयल, ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

427 D-22 101516170001072 ऋतुजा यपलॊद्र सळॊदे 9922844944 जम बलानी नगय वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे



428 D-23 105916170000137 ऐिमाा वसतळ सचकणे 9850577536
काऱेलाडी कोकणे नगय श्री कृष्णा कॉरनी न १, ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

429 D-24 100116170005824
कल्माणी जनाजी 

आलाये 985016409
वल ेन ८६/१/१/प्रॉट न १६ जलऱकय नगय , वऩॊऩऱे 
गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

430 D-25 105916170000177
कल्माणी फफनयाल 

लानखेडे 9766718515 वलजम नगय, काऱेलाडी वऩॊऩयी ऩुणे-१७ काऱेलाडी ऩुणे

431 D-26 103216170001469
काजर आनॊदा 

ऩाटीर 8605126774
नल भशायाष्ड ळाऱे वभोय, अजुसन कुडरे चाऱ, वऩॊऩयी ऩुणे-

१७ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

432 D-27 101216170000787
काव्मा व्मॊकटेळ 

गालडा 9823640016 शापककन कॉरनी, जी-८५, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

433 D-28 100116170005473
ककयण वुधाकय 

टेकाऱे 9850736182
वे.न.२९/५, घय.न.९, चबभाळॊकय कॉरनी.वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

434 D-29 101516170001003 केतकी गणेळ सनकभ 9850997584
पलाभी चनलाव वफस्ल्डॊग गुद्ऱा चाऱ, वुलणस ऩाकस , 
वभोय,लामूऩुत्र प्रोस्र्व्शजन वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल

435 D-30 105916170000060 कोभर इॊद्रश्वजत चुॊगे 9158818858
वल,ेन,७७/२/अ वाई ऩाकस कॉ, भजीद योड कोकणे 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

436 D-31 105916170000113 खातुनफी ळककर ळेख 8421781974
गाॅैव-उव-अजभ भजीद, वभता कॉरनी, 
याजेलाडीनगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

437 D-32 103116170002585
सगरयजा सळलप्रवाद 

कयभकय 9028446298 ए-१६८ एच.ए.कॉरनी वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

438 D-33 100116170005747
गुरुपऩत फरपलॊदय 

सवॊग 9764657155
जलऱकय नगय , भशारक्ष्भी भॊगर कामासरमाच्मा भागे 
वऩॊऩऱे गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

439 D-34 101216170000786
गौतभी व्मॊकटेळ 

गालडा 9823640016 शापककन कॉरनी, जी-८५, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

440 D-35 105916170000172 गौयी असनर गऱॊगे 9370389438 ओभकाय कॉरनी, नढे नगय, काऱेलाडी. ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे



441 D-36 101616170000266 चाॊदनी वॊग्राभ वुताय 9689555731
अनॊत नगय वाई भॊकदया जलऱ वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

442 D-37 303216170001671 चैतारी प्रळाॊत कोल्शे 9096065295
फ्रॅट.न.२०१,वलग वी-३, चळल नॊदन वो. वऩॊऩयीगाल ऩुणे 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

443 D-38 105616170000168 छामा वुसनर वूद 9762516430
नाटेकय चाऱ, प्रथभेळ ईलरीळ पकूरळेजायी. भशेळनगय 
वऩॊऩयी ऩुणे-१८ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

444 D-39 105616170000133 जीनत भशेभूद ळेख 8856976171
अटराव कॉरनी फॊगरा नॊ-२२ वभोय याजील गाॊधी 
लवाशत वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

445 D-40 106516170000050 जोमा याजू ळेख 9657868855
वॊत अबॊग कॉरनी ऩूना भाफसर रेन वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

446 D-41 103216170001638 सानदा ळशाजी सळॊदे 7507329083
ओॊकाय वफस्ल्डॊग ,प्रोट नॊ-५ नल भशायाष्ड ळाऱे भागे 
,फारभन चार वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

447 D-42 105916170000074
सानेियी उत्तभ 

सनकभ 9860779524

c/oमळ जेन्डव ऩरासय वुकालानी कडपकर्व्शय वफस्ल्डॊग, 

वॊत चनयकायी बुलन वभोय वलजम नगय, काऱेलाडी, 
वऩॊऩयी ऩुणे-१७ काऱेलाडी ऩुणे

448 D-43 105916170000160 ज्मोती यली याठोड 9730534431
गुरुकृऩा कॉरनी, याजेलाडे नगय, काऱेलाडी, वऩॊऩयी ऩुणे-१७ 
काऱेलाडी ऩुणे

449 D-44 105916170000090
ज्मोती ळाॊतायाभ 

रोणायी 8177828608
७८ फी, श्री कृष्ण कॉ.न.३, वलठ्ठर भॊकदया ळेजायी, 
कोकणे नगय, काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

450 D-45 103216170001644
तनुश्री कायबायी 

कयकॊ डे 9765559210

वाई वप्रतभ नगयी, ई वलग फ्रॅट.न.8, 

काऱेलाडी,यशाटणी,चरक योड, ऩुणे यशाटणी - वऩॊऩऱे 
वौदागय ऩुणे

451 D-46 105916170000131 तनुश्री गमत जामकय 9890456635
ज्मोचतफा कॉरनी ज्मोचतफा नगय काऱेलाडी काऱेलाडी 
ऩुणे

452 D-47 100116170004930
तफस्वुभ वरीभ 

खान 8087673214 आदळस नगय काऱेलाडी वऩॊऩयी वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

453 D-48 105916170000062
तेजर ककळोय 

नायखेडे 9158829746
डी-१०,चवद्धथस कॉम्रेक्व, ताऩकीय नगय,काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे



454 D-49 101516170001044
कदप्ती वॊजम 

खयकफान 9730511458
बैयलनाथ भॊकदयाळेजायी, जुना कदभ लाडा, वऩॊऩऱे गुयल 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

455 D-50 100116170005053 कदमा फाऩू वोनलणे 9689433586
वलजम नगय ,गणेळ कॉरनी रूभ नॊ-१०४२ काऱेलाडी 
वऩॊऩयी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

456 D-51 105916170000162
कदव्मा अळोक 

जभादाय 8600173040
c/o एडते चनलाव, नदादीऩ कॉरनी, न.४, नढे नगय, 

काऱेलाडी. ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

457 D-52 105916170000121 कदळा असभत प्रवाद 9423506465
'ओभ प्रवाद' आनद शॉस्पऩटर योड, ताऩकीय 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

458 D-53 105616170000226 कदळा वॊजम पऩल्रॊ 9822774179
४९,वेचनमाय ऑकपवय वो,टेल्को कॉरनी, वयसर्व्शन्त 
कोटवस वऩॊऩयी ऩुणे-१८ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

459 D-54 105916170000141
देलमानी पलजम 

खयोटे 9372410417 भात ृछामा कॉरनी काऱेलाडी वऩॊऩयी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

460 D-55 106516170000046 धनश्री कदरीऩ चौधयी 9545984761
वेर्र्ल ेनॊ-४८/२/१ ,सानेळ ऩाकस  गल्री नॊ-१ ,कृष्णा चौक 
जलऱ वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

461 D-56 100116170005029 नॊकदनी नाभदेल सळॊते्र 9922915944
वाई ज्मोत ऩाकस  नखाते लपती यशाटणी ऩुणे,काऱेलाडी 
यशाटणी - वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

462 D-57 105916170000145 नगभा गुदरुार ळेख 7741879791 आदळसनगय गणयाज कॉरनी काऱेलाडी काऱेलाडी ऩुणे

463 D-58 103216170001666 नसभया रतीप ळेख 9960112768
ऩलना नगय कॉरनी नॊ=२ काऱेलाडी वऩॊऩयी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

464 D-59 100116170004960
नाजीमा ईभाभ 

भकाळी 9860885898 वलकावनगय,कावायलाडी

465 D-60 103216170001487
नाश्वझमा इस्तीमा 

ळेख 8956605258
वऩॊऩयी गाल लाघेये कॉरनी न ४ ऩरयवय ऩुणे 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

466 D-61 100116170005335 सनककता ळेऴेयाल फॊडे 8605841356
वल ेन ९१/१,कॉरनी न २ ,ऩलनानगय काऱेलाडी वऩॊऩयी 
ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे



467 D-62 105916170000099
सनककता वौदागय 

दऱले 9822770488
r.k.भाऱी चाऱ. रुभ न .६२४, चळतोऱेदेली भॊकदयाजलऱ 
आझाद कॉरनी,न.१, काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

468 D-63 101516170000974
सनरभ ककळोय 

वोनलणे 9922650446
ळॊकय फफन वऩगट बैयलनाथ नगय वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

469 D-64 101516170001074 नीतू अळोक सभस्त्री 9689896378
जम बलानी नगय वऩॊऩऱे गुयल,चळॊदे चाऱ गल्री न.२, 

ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

470 D-65 101516170001016 नूतन नाभदेल लाघे 9823056244
वॊ न ८४/२/३ चवशगड कॉरनी जलऱकय नगय ` वऩॊऩऱे 
गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

471 D-66 100116170004753 नेशा नायामण खॊडाये 8434039785
खॊडू कोकणे चाऱ पलप्नीर चनलाव याभ नगय यशाटणी 
ऩुणे यशाटणी - वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

472 D-67 105916170000084 नेशा भनोशय देळभुख 9922683905
c/o कशयाफाई स्र्व्श ऩाटीर व.न. ७१, बाऊ वाशेफ ताऩकीय 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

473 D-68 103316170007531 ऩल्रली असनर गाडे 9823032593 ए-१४८ एच.ए.कॉरनी वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

474 D-69 103216170001470 ऩल्रली गोयख इथाऩे 9970344711
दऱली वफस्ल्डॊग,आकदनाथ कॉरनी, श्रीनगय यशाटणी ऩुणे 
यशाटणी - वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

475 D-70 105616170000207
ऩल्रली योकशदाव 

जाधल 9096885168
प्रगती इस्लरळ पकूर, ळेजायी भशेळनगय, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

476 D-71 103216170001553
ऩल्रली वशदेल 

ऩाचफोरे 9975844976
काऱेलाडी, ज्मोतीफानगय, वूमसककयण कॉरनी, ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

477 D-72 100116170005378 ऩामर भशेळ कॊ धाये 8796334915 प्रकाळ नढे काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

478 D-73 100116170006014
ऩामर वसतळ 

श्वषयवागय 9689962166
वाईफाफा भॊकदयाभागे नखाते ४/५ काऱेलाडी काऱेलाडी 
ऩुणे

479 D-74 101516170001129
ऩुजा कदरीऩ 

वाऴनकय 8308498025
७३/१/१, अनॊत नगय, वऩॊऩऱे गुयल,c/o योकशदाव जगताऩ 
ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे



480 D-75 105916170000075
ऩुजा मादल 
गामकलाड 8888429402

फफन नाढे चाऱ, श्री याभ कॉरनी, ज्मोचतफा 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

481 D-76 101516170000975 ऩूजा ककळोय वोनलणे 9922650446
ळॊकय फफन वऩॊगय बैयलनाथ नगय वऩॊऩऱेगुयल, ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

482 D-77 103216170001478
ऩूजा फाऱावाशेफ 

ऩलाय 9822110446
भधफून कॉरनी, यशाटणी योड, काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी 
ऩुणे

483 D-78 105916170000124 ऩूजा भुनेळ प्रजाऩती 9890934146
आदळस नगय, ऩोरीव चौकी भागे, काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

484 D-79 105916170000143 ऩूजा याजेळ ऩाटीर 8308399970
ऩालन ऩूर चनलाव वशकाय कॉरनी ,२,ज्मोचतफा नगय 
काऱेलाडी काऱेलाडी ऩुणे

485 D-80 100116170005783 ऩूजा रुऩेळ ऩलाय 9921332248
वुलणस ऩाकस  वऩॊऩऱे गुयल तुऱजाई बलानी नगय ळेजायी 
घय न ए /४३ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

486 D-81 105916170000108 ऩूजा शनुभॊत वाऱुॊके 9975545350
गणेळ बूलन शॉटेर, काऱेलाडी भेन फव पटाॅॅऩ , 

ळीतऱादेली भॊकदय भागे,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

487 D-82 105916170000071 ऩूलाा वुनीर कोरे 9881424794
ज्मोचतफा नगय, वशकाय कॉ१ काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी 
ऩुणे

488 D-83 101516170000981 प्रगती प्रभोद लाघभाये 9657265358 बैयलनाथ भॊकदया जलऱ, वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

489 D-84 100116170005474 प्रणारी यभेळ लाऱूॊज 9822528801
श्री वॊत अबॊग कॉरनी, फ्रॅट.न. फी-५, वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

490 D-85 106516170000045
प्रश्वणता गणेळ 

खसभतकय 8793244631
वॊत अबॊग कॉरनी ऩलना नगय ,दाऩोडी योड वऩॊऩऱे 
गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

491 D-86 100116170005734
प्रश्वणता फाराजी 

कुभाय 9960710466 बैयलनाथ नगय वऩॊऩऱेगुयल, ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

492 D-87 105916170000094
प्रश्वणता पलजमकुभाय 

वाखये 9860703983
वाखये कॉरनी ३,जोचतफ नगय काऱेलाडी वऩॊऩयी ऩुणे 
काऱेलाडी pune



493 D-88 106516170000035 प्रसतषा ळॊकय डाभवे 8007835124
भोयमा ऩाकस  ,गल्री नॊ-३ वलरीभ नगय वऩॊऩऱे गुयल 
ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

494 D-89 105916170000088 प्रसतषा वुसनर गलऱी 7741992483
वद्ऱश्रगुी कॉरनी, जाधल चाऱ, ताऩकीय नगय,काऱेलाडी 
वऩॊऩयी ऩुणे-१७ काऱेलाडी ऩुणे

495 D-90 100316170001084
प्रसतबा भश्व्छॊद्र 

कोकणे 8975303972 गजानन भशा. भॊकदय जलऱ, जुनी वाॊगली

496 D-91 103216170001579
प्रसतभा प्रकाळ 

तेऱगडे 9850562986
ज्मोचतफा नगय, कपनोरेक्व कॉरनी, काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

497 D-92 100116170005748 प्राॊजर पलराव चोऩडे 9922624878
वल ेन ४५ भशायाष्ड कॉरनी जलऱकय नगय वऩॊऩऱे 
गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

498 D-93 103316170007883 प्राची पलराव वालॊत 9823036026 fid,वाइ वप्रतभ नगयी काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

499 D-94 105616170000185 प्राजक्ता यभेळ खाॊफे 996007742
वल.ेन.१०३, काॊफऱे चाऱ, भशेळनगय, वऩॊऩयी ऩुणे-१८ 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

500 D-95 103216170001630
पप्रती अळोक 

श्रीलास्तल 7744080855
फाऩू लाघेये चाऱ, य.न.१, गीता चनलाव भागे वऩॊऩयी ऩुणे-

१७ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

501 D-96 105916170000079 पप्रती तानाजी मादल 9922437894
कृष्णा येचवडन्वी कॉ.न.१०१/a-2 वलग ज्मोचतफा 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

502 D-97 105916170000180 पप्रती याभ योडे 9623316174
ऩयभलीय कॉरनी ताऩकीय भऱा चौक काऱेलाडी वऩॊऩयी 
काऱेलाडी वऩॊऩयी

503 D-98 101516170001111 पप्रमा प्रकाळ कदभ 9767916006
रक्ष्भीनगय जलऱ दत्तभॊकदय वऩॊऩऱे गुयल ,ऩुणे-४११०६१ 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

504 D-99 103216170001648 पे्रभा बगलान ऩलाय 9823106267
गुरुप्रवाद चनलाव आमोध्मा नगयी, कोकणे नगय, 

ऩाचऩीय चौक, काऱेलाडी, ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

505 D-100 100116170005457 परकनाझ आय ळेख 9762167943
भॊगर चनलाव श्री नगय गल्री न.२, याभकृष्ण भॊगर 
कामासरम जलऱ,वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे



506 D-101 103216170001547
बाग्मश्री पलठ्ठर 

बदाणे 9860587109
अनुवमा चनलाव गुरुदत्त शौ.वो. नखाते नगय यशाटणी 
पाट्माजलऱ काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

507 D-102 101216170000926 भॊजू वुयेळ जैस्लाय 9823662725
शापककन कॉरनी ए/४ एच.ए.ऩेट्रोर ऩॊऩ जलऱ वऩॊऩयी 
ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

508 D-103 101516170001033 भसनऴा ऩाॊडुयॊग बोईय 9767077209
वॊ न २९/४ फ बीभाळॊकय कॉरनी वऩॊऩऱेगुयल, ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

509 D-104 101516170001064 भमुयी यभेळ बारेयाल 9765642450
वल.ेन.८२/२, वुदळसन नगय, वऩॊऩऱे गुयल फेंडे शॉस्पऩटर 
वभोय गल्री,न.४ऩुने ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

510 D-105 105916170000115
भशादेली दाभोदय 

ऩेटेलाड 8857052064
आझाद कॉरनी न.१, ऩाचऩीय चौक,काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

511 D-106 103316170006471 भुस्कान जापय ळेख 9823802726
यभाफाई नगय ऩत्राचाऱ चरॊक योड वऩॊऩयी वऩॊऩयीलाघेये 
ऩुणे

512 D-107 100116170005737 भुस्कान सवयाज ळेख 9850666193
याभनगय वभोय दत्तनगय चचॊचलड वऱीन टेरय ळेजायी 
वऩॊऩऱे गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

513 D-108 100116170004951
भुस्कानफानू 
भोशम्भद ळेख 8857811832

वल ेनॊ-२८ चळलयाज नगय यशाटणी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
यशाटणी - वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

514 D-109 100116170005143
भोसनका बाऊवाशेफ 

गामकलाड 9922119120
फौद्ध नगय चगयजुफाफा भॊकदय ळेजायी वऩॊऩयी वऩॊऩयीलाघेये 
ऩुणे

515 D-110 105616170000184 भोसनका याभचॊद्र कुॊ टे 9676727358
१०३, भशेळ नगय, प्रथभेळ ळाऱे जलऱ, काॊफऱे चाऱ, 

वऩॊऩयी ऩुणे-१८ वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

516 D-111 103216170001477 भोकशनी बायत बोवरे 9960266717
गजानन नगय ऩॊचलटी कॉरनी, काऱेलाडी पाटा 
,यशाटणी ऩुणे यशाटणी - वऩॊऩऱे वौदागय ऩुणे

517 D-112 105916170000130
ममाती भनोशय 

ऩाटीर 7235058062
कातेश्वय ऩेट्रोर ऩॊऩाच्मा भागे वुरुजी केट्रवच्मा फाजूरा 
काऱेलाडी काऱेलाडी ऩुणे

518 D-113 103216170001455 यश्भी उदम नरुरे 9822436853
१०६२/२,क्ाॊती चौक वलजमनगय काऱेलाडी वऩॊऩयी 
काऱेलाडी ऩुणे



519 D-114 105916170000123 याधा भुनेळ प्रजाऩती 9890934146
आदळस नगय, ऩोरीव चौकी भागे, काऱेलाडी ऩुणे 
काऱेलाडी ऩुणे

520 D-115 100116170005820 रयतू याजु वुनाय 8624998999
वलचनता अऩाटसभेंट वुदळसन नगय ६न गल्री वऩॊऩऱे 
गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

521 D-116 105916170000104
रुसचता वॊतोऴ 

गाॊजेकय 8605088867
८५/१/३, आदळस नगय, गणयाज कॉरनी, काऱेलाडी वऩॊऩयी 
ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

522 D-117 105916170000127
रुऩारी यपलदाव 

गामकलाड 9822648347
कृष्णा शॉस्पऩटर च्मा भागे ज्मोचतफानगय, काऱेलाडी 
वऩॊऩयी ऩुणे-१७ काऱेलाडी ऩुणे

523 D-118 103216170001577 येणुका दमानॊद लाणी 8446364876
सानेश्वय नगयी, कुडरे कॉरनी, भ,ु४ वऩॊऩयी लाघेये गाल 
नल भशायाष्ड ळाऱे वभोय ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

524 D-119 105916170000140 येलती वॊदेळ वकऩाऱ 9960190523
श्री कृष्णा कॉरनी न १, ऩाचऩीय चौक , काऱेलाडी 
काऱेलाडी ऩुणे

525 D-120 103216170001616
योळनी शयेळ 

श्रीलास्तल 9665875224
घय.न.१०३१/१, वलजम नगय, गणेळ कॉरनी, काऱेलाडी 
वऩॊऩयी ऩुणे-१८ काऱेलाडी ऩुणे

526 D-121 101516170001108 लऴाा एकनाथ चौधयी 9404148144
c/o जनकदन जगताऩ शळसर चनलाव काळीद लपती 
वऩॊऩऱे गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

527 D-122 105916170000101
लैबली फाराजी 

कुणारे 8055741584
भा, लैष्णली कुॊ ज वाई भल्शाय कॉरनी ताऩकीय 
नगय,काऱेलाडी ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

528 D-123 105916170000150
लैष्णली नयेंद्र 

कुरकणी 7709728479 बायतकॉरनी. नढे नगय, काऱेलाडी. ऩुणे काऱेलाडी ऩुणे

529 D-124 100116170005302 लैष्णली बगलान खोत 9226721627
वल ेन ८६/१/१/चनवगस कॉरनी जलऱकय नगय वऩॊऩऱे 
गुयल ,ऩुणे-४११०६१ वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

530 D-125 101516170001004 लैष्णली याजू कुॊ बाय 9623164663
वे.न. ५०/२१५, गाग्र्डे नगय, रेण.न.१, काटे ऩुयभ चौक 
वऩॊऩऱे गुयल,नली वागाली ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

531 D-126 106516170000058 लैष्णली याजेंद्र धालणे 9689724341
बैयलनाथ नगय वऩॊऩऱे गुयल ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे



532 D-127 106516170000055 लैष्णली याभेिय सळॊदे 8380991667
वुदळसन नगय चनवगस कॉरनी वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

533 D-128 103216170001521
लैष्णली वॊजम 

नाणेकय 9822427619 ऑप्ऩ लाघेये कॉरनी न २,वऩॊऩयी ऩुणे वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

534 D-129 100116170005724 ळलायी अरुण सनकभ 7720866212
बैयलनाथ नगय लैद ूलपती जगताऩ ऩेट्रोर ऩॊऩाजलऱ 
वऩॊऩऱे गुयल वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

535 D-130 105916170000151 सळखा पलजम सवॊघ 8421174030
c/o वुदाभ वलठ्ठर चळॊदे तुऱजा बलानी कॉरनी. नढे 
नगय, काऱेलाडी, वऩॊऩयी ऩुणे-१७ काऱेलाडी ऩुणे

536 D-131 101516170001103 सळलानी वॊजम पऩॊगट 8421224476 बैयलनाथ नगय वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

537 D-132 103216170001534
ळुबाॊगी श्रीकाॊत 

पफयाजदाय 8805415126
चळलाजी ऩुतऱा लाघेये आऱी घुरे लाडा वऩॊऩयी 
वऩॊऩयीलाघेये ऩुणे

538 D-133 101516170001045
श्रद्धा गौतभ 

षीयवागय 9545808302
बैयलनाथ नगय वल.ेन.७७/१, वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

539 D-134 101516170001056 श्रद्धा कदरीऩ वयाटे 9850712434
१०/१, भोयमा ऩाकस , कॉरनी,न.५, वऩॊऩऱे गुयल ऩुणे 
वऩॊऩऱेगुयल ऩुणे

540 D-135 105916170000175
श्रद्धा फफनयाल 

लानखेडे 9763612197 वलजमनगय,काऱेलाडी

541 E-1 104316170000122
अॊककता वॊकदऩ 
देळभुख 9960203849

ऩाॊडल नगय कॉरनी, न.३, चक्ऩाणी लवाशत बोवयी ऩुणे 
चक्ऩाणी लवाशत ऩुणे

542 E-2 100416170002057 अनघा प्रकदऩ नाईक 9028389219
आदळस नगय ,वल ेनॊ-७४ ,प्रॉट नॊ-१९ ,कशॊदली पलयाज 
कॉरनी कदघी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे कदघी ऩुणे

543 E-3 105216170000535 अनुजा प्रताऩ खोवे 9422478780
वी -९,चतैन्म ऩाकस  , इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-३९. 

बोवयी गालठाण ऩुणे

544 E-4 100416170002172 अनुजा लवॊत गोये 9637493660 आदळस नगय वह्याद्री कॉरनी कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे



545 E-5 100416170001970
अनुयाधा वसतळ 
भठऩती 9921374954

वप्रमदळसनी ळाऱे वभोय याष्ड पे्रभ नगय ,वी/० पलाभी 
कदघी योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

546 E-6 105216170000699 अऩूलाा यभेळ लाघभाये 9881543524
चतैन्म ऩाकस  इॊद्रामणी नगय बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

547 E-7 100416170002040 अऩूलाा यपलॊद्र ऩाटीर 9552646340
कॉरनी नॊ-३ ,वॊबाजी नगय आऱॊदी योड बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

548 E-8 100416170002282 अभतृा वॊजम जाधल 7066064198
वखफुाई गाडसन आऱॊदी योड बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

549 E-9 103316170007838
अचाना योकशदाव 
ऩामाऱ 9156939707

फाराजी नगय टेल्को योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण 
ऩुणे

550 E-10 103316170007238 अपऩाता अनॊत ऩाॊचाऱ 9922755498
c-१,प्रॉट न ४०५ वॊपकाय वोवामटी घयकुर C-१७/१९ 
बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

551 E-11 100116170005637 अपऩाता अनॊत वुताय 9763576736 १६५/१४ फी इॊद्रामणीनगय , चचॊचलड इॊद्रामणीनगय ऩुणे

552 E-12 100416170002390
अलॊसतका पलकाव 
ठोंफये 9552998831

आऱॊदी योड ,वॊत सानेश्वय नगय वॊत तुकायाभ नगय 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

553 E-13 103316170007904
अश्विनी बयत 
गामकलाड 8805139352

फो-शाडे लाडी अण्णावाशेफ भगय कन्मा प्रळारे जलऱ 
भोळी भोळी ऩुणे

554 E-14 100416170002328 अश्विनी पलष्णू लभाा 8975026102
इॊद्रामणी नगय,१९/५ अलॊती कॉ ऑऩेयेकटॊग वोवामटी 
वेक्टय नभ=२ बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

555 E-15 100416170002082
असवमानुजशत 
फाफावाशेफ ळेख 942313502

वल ेनॊ-७६/२ ,गणेळ कॉरनी नॊ-१ बायत भाता नगय 
कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

556 E-16 105316170000171
आकाॊषा चॊद्रकाॊत 
रफडे 8600259709

गामकलाड नगय , जुना च-शोरी योड कदघी ऩुणे कदघी 
ऩुणे

557 E-17 100416170002154
आकाॊषा याभकृष्ण 
ळेऱके 8087075248

१७/अ ,वुखलानी फाग शौचवॊग वोवामटी आकदनाथ 
नगय गर्व्शाणे लपती ,बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे



558 E-18 100416170002171
आकाॊषा ळॊकय 
आलाऱे 7385106460

गजानन भेडीकर वभोय रक्ष्भी स्क्रचनक भागे ,त्रीभुती 
चनलाव कदघी योड ,बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

559 E-19 105216170000505 आकाॊळा फाऩू कायरे 9850160932
ऩाॊजयऩोऱ वभोय ,गुरुवलशाय कॉरनी , ऩयॊऩया अऩाटसभेंट 
,फ्रोट न १०, बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी गालठाण ऩुणे

560 E-20 100416170002441 आकदती याजेंद्र ऩाटोऱे 9604853063
आऱॊदी योड, ळास्त्री चौक. गणेळ भॊकदय कॉरनी न.२, 

बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी गालठाण ऩुणे

561 E-21 105216170000688
आकदती वुयेळ 
धामकय 9657002324

नागेश्वय शाईटव ्वे नॊ-६ ,वॊत नगय भोळी प्राचधकयण 
भोळी ऩुणे

562 E-22 100416170001942 आयती वॊजम फोयकय 9763917646
वॊत सानेश्वय ळाऱा चौगुरे वफस्ल्डॊग रूभ नॊ-३ ,ळास्त्री 
चौक बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

563 E-23 100416170002396 आयती शयेंद्र गुप्ता 8237226606
ळाॊती नगय वलट बट्टी रोंढे चाऱ बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

564 E-24 105216170000473
आवालयी फाऱू 
रीभगुडे 9860893129

भ ुऩो भोळी , रक्ष्भीनगय दस्षण ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे 
भोळी ऩुणे

565 E-25 105416170000066 उत्तया वतीळ फनकय 8421975147
कृष्ण कुॊ ज चनलाव आकदनाथ नगय गर्व्शाणे लपती 
बोवयी ऩुणे-३९ गर्व्शाणे लपती ऩुणे

566 E-26 105216170000663
उसभारा सळलाजी 
मेलरे 9890173102

नायामण शौ.वो. वी.३/२, नाचळक योड जमगणेळ 
वाम्राज्म ,ऩाजयऩोऱ,३९, ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

567 E-27 100416170002442 ऋसतका याकेळ ळेये 9623532819
गलऱी नगय,कैराव गलऱी चाऱ, बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

568 E-28 100416170002418 ऋतुजा वॊजम भाने 9763326248
वल,ेन.७८/४, वॊत गजानन भशायाज नगय कदघी ऩुणे 
कदघी ऩुणे

569 E-29 100416170001972 ऋतुजा वुयेळ योभण 8888852159
वॊत वाई ळाऱे ळेजायी गर्व्शाणे लपती बोवयी ऩुणे 
गर्व्शाणे लपती ऩुणे

570 E-30 100416170002302 एैिमाा फाऱू बोवरे 779890269
फ्रॅट.न . २०६,ए भातोजी आॊगण गागोत्री ऩाकस , वॅडवलक 
कॉरनी बोवयी,ऩुणे-३९ वॉडवलक कॉरनी ऩुणे



571 E-31 105216170000672
ऐिमाा सळलाजी 
बातकाॊडे 9860996900

वेक्टय नॊ-२ ,वफस्ल्डॊग नॊ- ४ ,रूभ नॊ-२ याजलाडा 
इॊद्रामणी नगय बोवयी,ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

572 E-32 105216170000495 ऐिमाा वॊतोऴ सळॊदे 9623602066
चनवगस प्राईड वी -१७ इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-३९. 

बोवयी गालठाण ऩुणे

573 E-33 100416170002312
करयश्भा जगन्नाथ 
वुमालॊळी 9767836723

वप्रमदळसनी ळाऱे जलऱ वॊत तुकायाभ नगय कदघी योड 
,बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

574 E-34 105216170000562
कल्माणी कदरीऩ 
ऩाटीर 7276730805

रारफशादयू ळास्त्री प्राथ वलद्याभॊकदय , इॊद्रामणीनगय , 

बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

575 E-35 105216170000667
कल्माणी यपलॊद्र 
गुॊजाऱ 9765087890

वें नॊ १,प्रॉट नॊ जी /४४/१०,चतैन्म ऩाकस  जलऱ 
इॊद्रामणीनगय , बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

576 E-36 100416170002164 काॊचन गोपलॊद ऩॊकडत 9552143039
आऱॊदी योड श्री याभ कॉरनी बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

577 E-37 100416170002266
काजर वुसनर 
कोचयेकय 9850666491

वागय राॊडगे , चबर्व्नासथ भॊकदय जलऱ ,भमूय वदन 
वभोय बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

578 E-38 100416170002020 ककयण वॊजम काॊफऱे 9011654115
याज भेन्व लेअय फाराजी नगय ऩालय शौव,टेल्को योड 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

579 E-39 100416170001911
कृसतका आण्णा 
चाॊदणे 9890505079

गणऩत रोंढे चाऱ ,भशात्भा पुरे योड भाऱी आऱी , 

बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

580 E-40 100416170002411
श्वषसतजा ऩोऩट 
यावकय 9850429181

व.न.२०५/२, अऩाटसभेंट, वालॊतनगय, बोवयी ऩुणे-३९ 
बोवयी गालठाण ऩुणे

581 E-41 100416170001990 खुळी अभोर कोंडे 9763004755
अष्टवलनामक वोवामटी फ्रॉट नॊ.-३०३ ,भशादेल नगय 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

582 E-42 105216170000500 खुळी आकदत्म त्मागी 9175362451
याधा कृष्णा कोम्प्ल्माक्व वफ वलॊग प्रॉट नॊ २०१, 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

583 E-43 104316170000105
गामत्री योकशदाव 
चौधयी 8308820109

वशकाय कॉरनी गणेळ टी जलऱ ऩाॊडल नगय, बोवयी 
बोवयी गालठाण ऩुणे



584 E-44 103316170007902 गामत्री वॊजम ऩाटीर 9767674070 भ.ुऩो.फोऱ्शाडे लाडी भोळी ता.शलेरी स्ज. ऩुणे भोळी ऩुणे

585 E-45 105216170000541 गुॊजन कदनेळ भुऱीक 9822393629
प्रॉट नॊ ८३/४,फ्रोट नॊ २,ऩलनी अऩाटसभेंट इॊद्रामणी 
नगय, बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

586 E-46 100416170002401 चॊदन गजानन फोयरे 8983567639
गुरुकृऩा वफस्ल्डॊग, वल.ेन.२१२, आनॊद शॉस्पऩटर जलऱ, 

ऩी.ए.टी चौक. बोवयी ऩुणे-३९ राॊडेलाडी ऩुणे

587 E-47 100416170002337 चेतना देलानॊद अॊबोये 9371002292
वॊत तुकायाभ नगय,वल ेनॊ-२०९/२१० प्रज्लचरत चभत्र 
भॊडर जलऱ बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

588 E-48 100416170002165 जमश्री अळोक ऩॊडीत 9922821228
वशकाय कॉरनी नॊ-१ बायतभाता नगय कदघी ऩुणे कदघी 
ऩुणे

589 E-49 105416170000049
सानेियी श्रीयाभ 
ऩाचायणे 9921185428

१२४/१, वद्गरुू नगय बोवयी बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी 
गालठाण ऩुणे

590 E-50 100416170002079
ज्मोती नाभदेल 
देळभुख 7875724116

तुकाई भाता शौचवॊग वोवामटी आदळस ळाऱे च्मा भागे 
कदघी योड ,बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

591 E-51 105216170000697
तपृ्ती वुबाऴयाल 
ककटूकरे 9975094083

याजलाडा वफस्ल्डॊग नॊ-२/१५ , इॊद्रामणी नगय बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

592 E-52 100416170001927
तेजश्वस्लनी 
फाऱावाशेफ काॊफऱे 9921677879

फाराजी नगयऩॉलय शाऊव प्रकाळ प्रोस्र्व्शजन पटोअवस 
वभोय ,टेल्को योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

593 E-53 105316170000172
तेजस्ली अळोक 
मादल 8888765492

वल ेनॊ-२ कदऩभामा च्मा वफस्ल्डॊग भागे ,गामकलाड 
नगय कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

594 E-54 105216170000546
तेजस्लीनी अळोक 
खैये 9881358383

प्रॉट नॊ १६,वफस्ल्डॊग नॊ १,वेक्टय नॊ २, इॊद्रामणीनगय , 

बावयी बोवयी गालठाण ऩुणे

595 E-55 105216170000524
तैसवॊन 
रयमाजअशभद ताॊफोऱी 9850196187

वेक्टय नॊ २,वफस्ल्डॊग नॊ १०,रूभ नॊ ६,याजलाडा 
इॊद्रामणीनगय , बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

596 E-56 105216170000552
कदऩारी कायबायी 
नाणेकय 7276131276

लृॊदालन अऩाटसभेंट प्रॉट नॊ ९४,B वेक्टय नॊ 
४०४चतरुऩचत चौक इॊद्रामणी नगय बोवयी बोवयी 
गालठाण ऩुणे



597 E-57 105416170000051
कदऩारी श्रीयाभ 
ऩाचायणे 9921185428

१२४/१, वद्गरुू नगय बोवयी बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी 
गालठाण ऩुणे

598 E-58 100416170002417
कदव्मा आनॊद 
गोगालरे 9921279874

ळाॊचत नगय कॉरनी, न. वल.ेन.१२/१३, वऩठाच्मा चगयणी 
भागे, बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी गालठाण ऩुणे

599 E-59 100416170002155 कदव्मा यॊगयाल शुरवुये 9423506872
अ-२३ ,भेघ भल्शाय शौचवॊग वोवामटी आकदनाथ नगय 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

600 E-60 100416170002173 कदव्मा लवॊत ऩाटीर 9922565195
खॊडोफा भाऱ ऩयदेळी चाऱ , बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

601 E-61 105216170000691 कदव्मा पलकाव लऴे 7276194500
गुरु वलशाय कॉरनी ,ऩाॊजयऩोऱ रयतेळ येचवडन्वी ,प्रॉट 
नॊ-६ बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

602 E-62 100416170002277
धनश्री तानाजी 
खाॊडेकय 9922253238 गलऱी नगय टेल्को योा़ड बोवयी ऩुणे-26 गलऱीनगय ऩुणे

603 E-63 100416170002183 धनश्री तुकायाभ बाॊगे 9404421653
भोये चाऱ ,अडवूऱ कॉरनी आदळस नगय कदघी योड 
,बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

604 E-64 100416170002090
धनश्री प्रलीण 
कोठालऱे 9922887053

चक्ऩाणी लवाशत योड नॊदनलन कॉरनी फी-१७ ,ळायदा 
क्रावेव बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

605 E-65 105216170000666 धनश्री वॊजम फडे 9823999886
५/३८३/१,ऩुणे -आऱॊदी योड , वाइनगयी जलऱ 
,लडभुखलादी, चऱ्शोरी च-शोरी ऩुणे

606 E-66 104316170000107 धनश्री वुसनर भशल्रे 7798514254
वयकाय कॉरनी ,ऩाॊडल नगय चक्ऩाणी योड बोवयी 
बोवयी गालठाण ऩुणे

607 E-67 100416170002117 नॊकदनी याजील नेभाडे 9881252357
एकता कॉरनी नॊ-३ ,गणेळ नगय ळास्त्री चौक ,आऱॊदी 
योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

608 E-68 105216170000566 नाश्वजमा यभजान ळेख 9021471587
राॊडगे नगय , पलाभी वभथस कॉरनी नॊ ४, बोवयी, ऩुणे-

३९. बोवयी गालठाण ऩुणे

609 E-69 105616170000175
नाश्वझमा वरालूकिन 
भनवुयी 9762402061

९/६९/१५० खॊडे लपती क्लाचरटी आईवपक्ीभ भागे ,वे 
नॊ-१० बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे



610 E-70 100416170002420 सनककता वॊजम भाने 9763326248
वल.ेन.७८/४, वॊत गजानन भशायाज नगय, कदघी ऩुणे 
कदघी ऩुणे

611 E-71 105216170000510 सनकीता वुबाऴ धनगे 9881349394
शयी ओभ ऩाकस  , इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी 
गालठाण ऩुणे

612 E-72 105216170000565 सनता वुबाऴ पफक्कड 992215829 शनुभान नगय बगतलपती बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

613 E-73 100416170002240
सनरप्रबा पलजम 
ऩाटीर 9881549476

व .नॊ-२०२ /३ अ जम भशायाष्ड चौक वॊत सानेश्वय 
नगय बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

614 E-74 103316170007227 सनरभ बायत डाके 9673588757 फाराजी नगय ऩलाय शाउव बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

615 E-75 100416170002033
सनरभ यभाकाॊत 
मादल 9420077811

वल ेनॊ-२२४ ,श्री वत्म नायामण शौचवॊग वोवामटी कदघी 
योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

616 E-76 105216170000659 सनळा याभनाथ भोये 9552556740
प्रॉट नॊ १९०,वें .२,श्रीयाभ चनवगस कॉरनी , 

इॊद्रामणीनगय , बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

617 E-77 105216170000536 नेशा प्रबु कोयडे 9823077190
शनुभान नगय बागलत लपती बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी 
गालठाण ऩुणे

618 E-78 105216170000554 नेशा यपलॊद्र खोकयाऱे 9373335785
७/५ वद्ऱपे्रभी , इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी 
गालठाण ऩुणे

619 E-79 100416170001945 नेशा पलजम शऱदे 9552050597
एकता कॉरनी नॊ-३ गणेळ नगय ,दत्त भॊकदय ,ळास्त्री 
चौक बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

620 E-80 100416170001887
ऩुजा रक्ष्भण 
गामकलाड 9527030758

ऩाॊडलनगय कॉरनी नॊ-१ चक्ऩाणी योड बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

621 E-81 100416170002006 ऩुजा पलयबद्र स्लाभी 7387130273
याष्डपे्रभ नगय कदघी योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण 
ऩुणे

622 E-82 105216170000660 ऩुजा वॊतोऴ डाखोये 9604784278
इॊद्र्मानी नगय,वे.न.२, फी.न.५, फ्रॅट.न.,५ बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे



623 E-83 100416170002394 ऩुजा शयेंद्र गुप्ता 8237226606
ळाॊती नगय वलट बट्टी रोंढे चाऱ बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

624 E-84 105616170000235
ऩूजा देपलदाव 
वूमालॊळी 9822553561

श्री भशालीय टाईल्व अन्ड चवभेंट प्रोडक्ट जे ब्रॉक 
१७८/२ बोवयी ऩुणे-26 बोवयी गालठाण ऩुणे

625 E-85 105216170000551 ऩूजा प्रबु नागराऩुय 9422518586

ओभ नगयी ,प्रॉट नॊ ४७/१ वेक्टय नॊ १, भशायाष्ड 
कॉरनी इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी गालठाण 
ऩुणे

626 E-86 105216170000636
ऩूजा याभेिय 
पलिकभाा 985092415 भोमास कॉरनी बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

627 E-87 105216170000664 ऩूजा वॊजम वभसगय 787531305
ऩाॊजयऩोऱ वभोय ,वल ेनॊ ९५/१,काॊदे नगय , नाचळक 
योड बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

628 E-88 105216170000491 प्रसा अळोक खॊडागऱे 9881501758
वॅन्दवलक कॉरनी , याधानगयी शौ.वो.कदघी योड , बोवयी 
बोवयी गालठाण ऩुणे

629 E-89 100416170002039 प्रसा प्रपलण ओव्शाऱ 8805175917
फाराजी नगय टेल्को योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण 
ऩुणे

630 E-90 100416170002267
प्रणारी रतीळ 
वयश्वजने 996083111

वी/० फ्रॉट नॊ.-ई- -५०६ ऩद्मालती कॉ ओऩ शौचवॊग 
वोवामटी इॊद्रामणी नगय बोवयी,ऩुणे बोवयी गालठाण 
ऩुणे

631 E-91 105216170000492
प्रसतषा अळोक 
खॊडागऱे 9881501758

वॅन्दवलक कॉरनी , याधानगयी शौ.वो.कदघी योड , बोवयी 
बोवयी गालठाण ऩुणे

632 E-92 105216170000620
प्रसतषा यॊगनाथ 
यणपऩवे 8975825441

वॊ न १८,चळलगणेळ नगय धालडेलपती फाफा आनॊद 
,भॊगर कामासरम बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

633 E-93 100416170002121 प्रळॊवा प्रभोद वालऱे 9420662710
वल ेनॊ-७३ ,नारॊदा कॉरनी डॉ ऩाटीर स्क्रचनक वभोय 
,आदळस नगय कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

634 E-94 100416170002122 प्रळस्ती प्रभोद वालऱे 9420662710
व ्नॊ-७३ नारॊदा कॉरनी ,डॉ.ऩाटीर स्क्रचनक वभोय 
.आदळस नगय कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

635 E-95 100416170002059
प्राॊजरी धनाजी 
रोभटे 9881039784

वल ेनॊ-२०९ वॊबाजी नगय ,आऱॊदी योड बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे



636 E-96 100416170002296
प्राजक्ता प्रपुल्र 
खडवे 9370970082

अ-१३ ओभ वाई कॉरनी ऩाण्माच्मा टाकी जलऱ,आऱॊदी 
योड बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

637 E-97 100416170001937 प्राजक्ता फाफू ठाकूय 9850764568
भयाठे चनलाव ,आऱॊदी योड बोवयी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

638 E-98 100416170002316
प्राजक्ता फाऱावाशेफ 
नेशेये 8888433083

याजेंद्र डोऱव चाऱ ऩाटोऱे चचस वभोय ,गलऱी नगय 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

639 E-99 100416170002440
प्राजक्ता भशेंद्र 
ऩडऱकय 9922879750

वफस्ल्डॊग न.२८, चळलनेयी वफस्ल्डग फ्रॅट न.१४, इॊद्र्मानी 
नगय, बोवयी ऩुणे-३९ इॊद्रामणीनगय ऩुणे

640 E-100 105416170000018
पप्रतभ प्रबाकय 
जाधल 9637018346

सानेश्वय पुगे चाऱ, खॊडोफा भॊकदय ळेजायी,खॊडोफा भाऱ 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

641 E-101 105416170000061 पप्रमॊका याजेळ ळभाा 9922245223
क/५४,ऩगारयमा नेरगे प्राझा ऩुणे नाचळक योड, बोवयी 
ऩुणे-३९ बोवयी गालठाण ऩुणे

642 E-102 100416170001944
पप्रमॊका वॊतोऴ 
बारेयाल 9805203725

आऱॊदी योड,ळास्त्री चौक गणेळ कॉरनी नॊ-२ बोवयी 
ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

643 E-103 100416170002416 पप्रमा प्रभोद यणकदले 9822299282
वॊत सानेश्वय नगय, आऱॊदी योड, बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी 
गालठाण ऩुणे

644 E-104 105316170000170 पप्रमाॊका वुयेळ जाधल 7768912834
फ्रॉट नॊ-१०१ ,नॊदादीऩ शाईटव चौधयी ऩाकस  ,कॉरनी नॊ-
०५ कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

645 E-105 100416170002136 प्रीती अळोक घुरे 8421319006
गोकणे वफस्ल्डॊग S.B.Iफॉक वभोय आऱॊदी योड बोवयी 
ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

646 E-106 100416170002048 पे्रयणा ऩाॊडुयॊग कुॊ बाय 9850980020
वल ेनॊ-२०१ ,भशारक्ष्भी वफस्ल्डॊग जम भशायाष्ड चौक 
,आऱॊदी योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

647 E-107 105216170000682 पे्रयणा पलष्णु जाचक 9922485199
पलाभी वदन ,प्रॉट नॊ ६२/१०,ऩुणे - नाचळक शामले 
,इॊद्रामणी नगय , बोवयी, ऩुणे-३९. बोवयी गालठाण ऩुणे

648 E-108 105616170000222 पे्रयणा वुसनर कालडे 9822045085
गलऱी नगय,टेल्को बोवयी योड, मळलॊत चर्व्शाण 
गुराफऩुष्ऩ उद्यान वभोय, ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे



649 E-109 105216170000626
पय्मुभसनळा 
ळादरुसभय्मा भुल्रा 9960211514

गॊ न ६१६,याजे वॊबाजी कॉरनी रक्ष्भीनगय भोळी भोळी 
ऩुणे

650 E-110 100416170001939
बाग्मश्री गॊगाधय 
गॊगणे 9921366273

फाराजी नगयऩॉलय शाऊव टेल्को योड बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

651 E-111 100416170002089
बाग्मश्री प्रपलण 
कोठालऱे 9921510603

चक्ऩाणी लवाशत योड नॊदनलन कॉरनी,ळायदा क्राव 
ळेजायी बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

652 E-112 100416170002332 बाग्मश्री वॊजम ठाकूय 9921145608
दगुासभाता कॉरनी नॊ -२ जम भशायाष्ड चौक बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे

653 E-113 105216170000555 बालना वुसनर वालऱे 9881326145
श्री पलाभी वभथस कॉरनी नॊ ४, राॊडगे नगय , बोवयी 
बोवयी गालठाण ऩुणे

654 E-114 105216170000446 भधुया वोऩान फेऱे 9881075833
प्रॉट न १६,वफल्डीॊग न ऩी -१ , गॊधलसनगयी भोळी ऩुणे 
भोळी ऩुणे

655 E-115 105216170000493
भनारी कदरीऩ 
भोकशते 9763858659

चळलतेज कॉरनी ,गणेळ भॊकदया जलऱ , चळलाजीलाडी , 

भोळी भोळी ऩुणे

656 E-116 103116170002530
भभता याभदाव 
पलिकभाा 9890562639

भशात्भा नगय एभ.आम.डी.वी. , बावयी बोवयी गालठाण 
ऩुणे

657 E-117 100416170002178 भमुयी बयत जाधल 9850187017
अ-१७ ,भेघ भल्शाय वोवामटी आकदनाथ नगय बोवयी 
ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

658 E-118 100416170002330 भमुयी भशादेल केदाय 9822458068
वत्मनायामण शौ.वोवा कदघी योड बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

659 E-119 100416170001912 भमुयी पलराव फोयरे 9545276099
कोंडीफा राॊडगे भागस धालडे लपती बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे

660 E-120 105416170000075 भाधली बायत काटके 9850962716
वदगुरुनगय शनुभान कॉ बोवयी बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी 
गालठाण ऩुणे

661 E-121 100416170002395 भाधुयी शयेंद्र गुप्ता 8237226606
ळाॊती नगय वलट बट्टी राॊढे चाऱ बोवयी ऩुणे बोवयी 
गालठाण ऩुणे



662 E-122 100416170002235 भानवी अतुर नापडे 9011916608
S.S.NARKHEDE गजानन शौचवॊग वोवामटी खॊडोफा भाऱ 
बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

663 E-123 105416170000030 भानवी भारुती राॊडगे 9604513344
व.न. बालमरक्ष्भी कोंप्रेक्व आई शॉस्पऩटर च्मा लाय 
,ऩुणेनाचळक योड बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण ऩुणे

664 E-124 105216170000513 भानवी वुयेळ वालऱे 9822301471
२४/८,याजलाडा स्पकभ ४३२, इॊद्रामणीनगय , बोवयी, ऩुणे-

३९. बोवयी गालठाण ऩुणे

665 E-125 100416170002124
भारपलका भशालीय 
खाॊडेकय 9421174565

आदळस नगय,वभदृ्धी अऩाटसभेंट फ्रॉट नॊ.-३ ,आऱॊदी योड 
कदघी ऩुणे कदघी ऩुणे

666 E-126 100416170002374 भेघा कदरीऩ फाॊगय 9850082057
याशुर शौ.वो. वदगुरु नगय, बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी 
गालठाण ऩुणे

667 E-127 103316170007218 भेघा बायत डाके 9673588757 फाराजी नगय ऩॉलय शाउव बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

668 E-128 105216170000488 यजनी शयीऴ ळेऱके 9226573648 आदळसनगय, ओर्व्शाऱ चाऱ , बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

669 E-129 104316170000141 यसवका याजेंद्र वालॊत 8483917029
फी-८, भशात्भा कॉरनी, जम भशायाष्ड चौक आऱॊदी योड 
बोवयी ऩुणे-३९ बोवयी गालठाण ऩुणे

670 E-130 105216170000665 यासगणी बगत भयाठे 9850445559
इॊद्ररोक कॉरनी ,गॊधलस नगयी ताऩकीय नगय , भोळी 
भोळी ऩुणे

671 E-131 105216170000563
यासधका कारुसवॊग 
वोनाय 814972664

खॊडेलपती गलऱी भाथा , बोवयी ऩुणे बोवयी गालठाण 
ऩुणे

672 E-132 103316170007220 रयतू पलराव बारेयाल 8007309296
फाराजी नगय ऩॉलय शाउव टेल्को बोवयी बोवयी 
गालठाण ऩुणे

673 E-133 105216170000522 रुजुरा याभ कशॊगसभये 8888925117
वेक्टय न १,प्रॉट न ६२,वप्रतभ प्रकाळ वलल्शा 
,इॊद्रामणीनगय बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

674 E-134 100416170002320
रुऩारी भधुकय 
ऩाटीर 9922168985

गलऱी चाऱ ,वल ेनभ-१९८ आऱॊदी योड बोवयी ऩुणे 
बोवयी गालठाण ऩुणे



675 E-135 103316170007836 रुऩारी वॊजम ठोकऱ 9372330677 फाराजी नगय टेल्को योड बोवयी बोवयी गालठाण ऩुणे

676 F-1 101216170001066 अॊजरी अजुान भाऱी 9823452677
चळलतेज शौचवॊग वोवामटी फी नॊ-अ५ प्रॉट नॊ-५०६ 
चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

677 F-2 100616170007355
अॊजरी गौतभ 

ककखरे 9881247837
याष्डभाता यभाफाई वावलत्री शौ.वो. फी.न.ए.२५, रुभ.न.१३ 
चनगडी चनगडी गालठाण ऩुणे

678 F-3 101216170000936
अषता अळोक 

नरलडे 9822611330

वाने चौक. वाने कॉरनी. भभता वुऩय भाकेट 
जलऱ,वत्रभूती चनलाव,चचखरी ता.शलेरी स्ज. ऩुणे चचखरी 
ऩुणे

679 F-4 100616170007354 अकदती भॊगेळ बोवरे 7798902619
गगनागय वे,न,२८, रुभ.न.२६/५, चनगडी चनगडी गालठाण 
ऩुणे

680 F-5 100616170007441 असनऴा प्रकदऩ लाघ 9922000624
रुऩी .शौचवॊग वोवामटी रुऩीनगय,तऱलडे ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

681 F-6 104216170000024 अनुष्का गजेंद्र तामडे 9822040167
५१/फी,तायाफाई भोयेराईन, भोयेलपती चचखरी ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

682 F-7 100616170006997 अऩणाा वुसनर दालये 9561778602
वे,न.२१/११८, मभुनानगय, प्राचधकयण चनगडी,ऩुणे ४४ 
मभुनानगय ऩुणे

683 F-8 100616170007059 अऩेषा यभेळ याशणे 9921120398
याष्डबूऴण शौ.वो. रुऩीनगय ऩो.ऑ.जलऱ, तऱलडे ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

684 F-9 104816170000080 अभतृा अनॊत कदभ 9075401422
वघचभत्रा शौ.वो. a-22/108, अॊकुळ चौक चनगडी,ऩुणे ४४ 
चनगडी गालठाण ऩुणे

685 F-10 100616170007430 अभतृा असनर उफाऱे 9923014004
भ ुमेन योड गणेळ कॉरनी नॊ २,रुऩीनगय तऱलडे ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

686 F-11 101216170001079 अभतृा श्रीधय कदभ 9561513341
दत्तकृऩा शौ.वो ए-१७ चचखरी प्राधीकयण चनगडी 
चचखरी ऩुणे

687 F-12 103316170007276
अभतृा वॊबाजी 

जाधल 9552136345
य .चचखरी गाल , ऩाटीर नगय देशू आऱॊदी ता.शलेरी 
,स्ज .ऩुणे चचखरी ऩुणे



688 F-13 100616170007435 अपऩाता प्रकाळ उते्तकय 9921944764
नलचनभासण शौ वोवामटी, भेनयोड गोवाली शॉस्पऩटर 
जलऱ , रुऩीनगय रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

689 F-14 101216170001008
अश्विनी गॊगाधय 

गुजये 9975697180
सानेश्वयी शौ.वो भोयेलपती,चचखरी चचॊचलड ऩुणे चचखरी 
ऩुणे

690 F-15 100116170005296
अश्विनी भरकय्मा 

कऱीभठ 860895280
गट न १३०७ कान्शामे शौ वोवामटी भोयेलपती चचखरी 
चचखरी ऩुणे

691 F-16 101216170000907 अश्विनी वॊदीऩ थोयात 8421752677
घयकुर फी-७ ५०३ पऩाईन योड १७/१९ चचखरी चचखरी 
ऩुणे

692 F-17 101216170000779
अश्वस्भता असनर 

वाऱुॊखे 9657097102 गुरुकुर कॉरनी भोयेलपती चचखरी चचखरी ऩुणे

693 F-18 101216170000789
अश्वस्भता फाऱू 

चॊदनसळले 9860571599
भातछृामा शौ.वो. ए-१६, फ्राॅॅट न.७०५, वे.न.१७/१९, 

घयकुर,पऩाईन योड चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

694 F-19 103316170006893
अश्वस्भता पलनामक 

कदभ 5049193614
या चचखरी गाल ळेकडे लपती ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

695 F-20 101216170000990
आकाॊषा यघुनाथ 

चौधयी 9881094084
रूभ न ३०६,फ-१५ ळाॊती चनलाव घयकुर चचखरी 
चचखरी ऩुणे

696 F-21 101216170000809
आचर सळलाजी 

बाभये 8149218549
चचखरी,प्राचधकयण, घयकुर बक्तीळक्ती शौ,वो.६०६, ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

697 F-22 101216170000739 आचर वुधाकय कदभ 9822617108
घयकुर चचखरीप्राचधकयण वेक्टय न १७/१९ वफस्ल्डॊग न 
फ५ ऩुणे चचखरी ऩुणे

698 F-23 101216170000788
आम्रऩारी फाऱू 

चॊदनसळले 9860571599
वे.न.१७/१९, फ्रॅट न.७०५, भातछृामा शौ.वो. पऩाईन 
योड,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

699 F-24 101216170000895
आयती गजानन 

चोखॊडे 9730923982
भातोश्री चनलाव गोकुऱ शौचवॊग वोवामटी भोये लपती 
,चचखरी चचखरी ऩुणे

700 F-25 101216170001035
आयती याभककवन 

भाॊडलगणे 9604350732
३०२,वी २६,पलप्न शौ वोवामटी वेक्टय न १७/१९ 
पऩाईन योड चचखरी चचखरी ऩुणे



701 F-26 100616170007439
आसरळा आयपऩन 

भुल्रा 8600515217
ऩॊचगॊगा शौ.वो. ऩोपट ऑकपव जलऱ रुऩीनगय -तऱलडे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

702 F-27 101216170001082
आश्विनी याभचॊद्र 

फनवोडे 8888567531
मुलयाज डलयी काळी गॊगा चनलाव,शाम पकूर योड,ऩाटीर 
नगय ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे

703 F-28 100616170007444
आवभा पैमाज 

चौधयी 976408696
श्रीयाभ कॉरनी वॊ नॊ २०७/२०८, रुऩीनगय तऱलडे 
ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

704 F-29 104816170000073 ऋतुजा अळोक याऊत 9881992650
श्री वलट्टर शौ.वो. फाफावाशेफ आॊफेडकय लवाशत, 

चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण ऩुणे

705 F-30 101216170000874 ऋतुजा यभेळ वालॊत 9881934980
वत्रभूती शौ. वो. ते्रवलनीनगय, घय,न.७१५/१ ऩुणे रुऩीनगय- 

तऱलडे ऩुणे

706 F-31 100116170005932
एैिमाा गोयखनाथ 

काकडे 9922994701
प्रथभेळ ऩाकस  वे.१६, फ्रॅट.न.८८/६, याजेचळलाजी नगय, 

चचखरी चचॊचलड ऩुणे-१९ चचखरी ऩुणे

707 F-32 101216170000888
ऐिमाा दत्तात्रम 

कोठालऱे 9763677457
गणेळ कॉरनी नॊ-१ ऩाटीर नगय चचखरी ,ऩुणे चचखरी 
ऩुणे

708 F-33 101216170000892
ऐिमाा फाऱू 

गामकलाड 7276730856
अॊगणलाडी योड चवॊशगड कॉरनी भोयेलपती ,चचखरी 
चचखरी ऩुणे

709 F-34 101216170001056 ऐिमाा ळॊकय बोवरे 8605004932
गणेळ बलन वत्रलेणी शौ.वोवामटी त्रीलेणी नगय ,तऱलडे 
वत्रलेणीनगय ऩुणे

710 F-35 100616170007562
कसनष्का अयपलॊद 

वोनलणे 7038481299
वफस्ल्डॊग न.ई-२४, याजगशृ शौ,वो, घय.न.४०८, आफेडकय 
लवाशत चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण ऩुणे

711 F-36 104116170000230
कभयजश ॊ ळयीप 

ऩटेर 9975367993
याभ भॊकदय योड, वत्रलेणी, नगय, तऱलडे ऩुणे रुऩीनगय- 

तऱलडे ऩुणे

712 F-37 100616170007432
करयना यभजूदीन 

वय्मद 9763677018

भाउरी शौचवॊग वोवामटी प्रोट नॊ=०५ रापट -फव 
पटोऩ जलऱ,रुऩीनगय ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे रुऩीनगय- 

तऱलडे ऩुणे

713 F-38 100616170007407
करयऴभा याजेंद्र 

लाऱेकय 8554854421
नलचनभासण शौ वोवामटी रुऩीनगय तऱलडे ता.शलेरी 
,स्ज .ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे



714 F-39 101216170001167
काॊचनकुभायी 
याभदेल याभ 9975543406

नायामण कृऩा वफल्डीॊग, घय क्. ६२७/१४, वत्रलेणीनगय, 

तऱलडे वत्रलेणीनगय ऩुणे

715 F-40 101216170000992
काजर चॊद्रकाॊत 

फोंगाऱे 9850530553
याजगड ऩाकस  भाऊरी कृऩा वो, भोयेलपती चचखरी ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

716 F-41 100616170007731 कोभर अळोक सळॊदे 9049778460
कोमना शौ वो नलभशायाष्ड ळाऱे जलऱ रुऩीनगय,तऱलडे 
ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

717 F-42 101216170001010
कोभर ळसळकाॊत 

काटकय 9552510993
ए -३० इछाऩुयती शौ वोवामटी प्रॉट न १०२ घयकुर 
वें १७ ल १९ पऩाईन योड चचखरी चचखरी ऩुणे

718 F-43 100616170006746
कोभर सळलाजी 

याकशॊज 9850809857
इॊद्रामणी शौचवॊग वोवामटी रुऩीनगय,तऱलडे ता.शलेरी 
,स्ज.-ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

719 F-44 104116170000209
गामत्री तुऱळीयाभ 

ऩाटीर 9960154291
गट.न.१५००,चळलछत्रऩती शौ.वो. ताम्शाणे लपती फ-

१६,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

720 F-45 101216170001090 गामत्री वॊजम कदषीत 9762759226
जम चळल ळॊकय शौ.वो नॊ-२ म्शेते्र लपती चचखरी ,ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

721 F-46 101216170000889 गुड्डी फयकत खाॉ 9923361966
चवध्दीवलनामक शौ .वोवामटी म्शेते्र लाडी चचखरी ,ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

722 F-47 301216170001093 गौयी आफावाशेफ उॊ दये 8805675339
वुदळसन नगय रक्ष्भी शौचवॊग वोवामटी योड नॊ-४ 
चचखरी चचखरी ऩुणे

723 F-48 100116170005336 गौयी ऩॊकडत ठाकये 8605429325
वें न १७/१९ ए ७०४ वाई शौचवॊग वोवामटी ऩकदनयोड 
चचखरी प्राचधकयण चचखरी ऩुणे

724 F-49 101216170001134
गौयी भॊगरदाव 

वॊकऩाऱ 9766281816
नलचतैन्म वोवामटी , भोयेलपती,चचखरी ता.शलेरी ,स्ज.-

ऩुणे चचखरी ऩुणे

725 F-50 100616170006804 गौयी ळॊकय चौधयी 9403822376
फ्रॅट न. १०,वोचनमा शाइट तऱलडे केळल भॊगर 
कामासरमभागे,वत्रलेणीनगय ऩुणे वत्रलेणीनगय ऩुणे

726 F-51 101216170001128 चैतारी नलनाथ जेधे 9960199912
आयाधना ए-६ ,वे नॊ-२० फ्रॉट नॊ.-११२ कृष्णा नगय 
चचॊचलड कृष्णानगय ऩुणे



727 F-52 101216170001132 जान्शली ककयण कड 9595035827
श्री. गुरुकृऩा शौ. वोवा. F 22, FLAT NO. 202, पऩाईन योड, 

घयकुर चनगडी गालठाण ऩुणे

728 F-53 100516170000419
जान्शली वुधीय 

चौधयी 9823913398
वभधृ्दी ऩाकस  ळयदनगय चचखरी प्राचधकयण चचॊचलड 
चचखरी ऩुणे

729 F-54 101216170001091
सानेियी नलनाथ 

येऩाऱे 9881327748
फी-३ वाई दळसन को.ओऩ शौ.वोवामटी प्रोट नॊ-३०२ 
चचखरी ,प्राधीकयण चचखरी ऩुणे

730 F-55 101216170000910 ज्मोती भशेळ कदभ 8806029636
चळलळॊकय वोवामटी म्शेते्र लपती गट नॊ-१ चचखरी ,ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

731 F-56 100616170007358 तनली ळीरलान इॊगऱे 8805675048
डॉ.फाफावाशेफ आॊफेडकय लवाशत,` बीभनगय वे.न.२२, 

रुभ.न.१३, चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण ऩुणे

732 F-57 101216170001074 तपृ्ती वतीळ रगड 9881970137
वे नॊ-१७/१९ ,इॊद्रामणी शौचवॊग वोवामटी फी-६ ,प्रॉट नॊ-
५०२ चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

733 F-58 104116170000225
तेजर गुणलॊत 

गामकलाड 9423524093 वॊतकृऩा शौ.वो. म्शेते्रलपती,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

734 F-59 100616170007433 तेजश्री असनर उफाऱे 9923014004
भ ुगणेळ कॉरनी नॊ २ मेन योड रुऩनगय तऱलडे ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

735 F-60 100616170007280
तेजश्री उते्तिय 

गऱधय 9763570484
चळलदळसन कॉरनी, तात्मा टोऩे भागस, फेरठीका नगय, ऩुणे 
चनगडी गालठाण ऩुणे

736 F-61 100616170007436
तैय्मफा अरताप 

भोभीन 9921917439
शनुभान शौ वोवामटी रुऩीनगय तऱलडे ता.शलेरी ,स्ज 
.ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

737 F-62 101216170001030 दळान वुसनर अकशये 8805188497
वे.न.१७/१९, चचखरी प्राचधकयण घयकुर पऩाईन योड, 

फी.न. प-२१, ऩुणे चचखरी ऩुणे

738 F-63 100616170007414
कदऩारी यालवाशेफ 

मेलरे 9765821506
तात्माबोरकय ऩाकस , याभेश्वय भॊकदयाजलऱ रुऩीनगय ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

739 F-64 101216170001057 कदप्ती वुयेळ जगताऩ 9657085500
१४०१ ,श्री कुॊ ज शौ. वोवामटी भोयेलपती चचखरी ,ऩुणे 
चचखरी ऩुणे



740 F-65 101216170000853
कदव्मा असनर 

चव्शाण 9890154982
वे.न.२१, स्पकभ.न.५, चाऱ.न.२०/१०, मभुनानगय 
चनगडी,ऩुणे ४४ मभुनानगय ऩुणे

741 F-66 101216170000993
कदव्मा ककवन 

रोडकय 7888121754 भोयेलपती चचखरी ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे चचखरी ऩुणे

742 F-67 104116170000210
कदव्मा तुऱळीयाभ 

ऩाटीर 9960154291
गट.न.१५००,चळलछत्रऩती शौ.वो. ताम्शाणे लपती फ-१६, 

ऩुणे चचखरी ऩुणे

743 F-68 101216170001131
कदव्मा वदासळल 

रोखॊडे 9075652188
चचखरी ,याभ दाव नगय योड नॊ-२ ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

744 F-69 100116170005273
धनश्री फाऱावो 

व्शनानालय 9552542584
याज चळलछत्रऩती शौ वोवामटी शनुभाननगय ताम्शाणे 
लपती चचखरी चचखरी ऩुणे

745 F-70 104116170000246 नमन दळयथ कदभ 9922438015
वे.न.१६, फ्रॅट न.८८, घय.न.४/१, प्रथभेळ ऩाकस  याजे 
चळलाजी नगय,प्राचधकयण,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

746 F-71 103316170007267
नसरनी याभदाव 

बुजफऱ 9822762724
भ ुऩो चचखरी गालठाण , टाऱभॊकदया ळेजायी जी ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

747 F-72 101216170001029 नाजभीन वरीभ ळेख 9850246477
भनीऴा शौ.वो. प्रॉट नॊ-१२ ,भोये लपती चचखरी चचखरी 
ऩुणे

748 F-73 101216170001138
नाजीमा भॊजसरव 

फागलान 7507637285
गट नॊ-१०१६ ऩी.वी एभ.वी पकुर वभोय ,नेलाऱे लपती 
चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

749 F-74 101216170000791
सनककता कासळनाथ 

झाॊफये 9527530838
वाने चौक. भोयेलपती भात ृछामा वफस्ल्डग ऩुणे चचखरी 
ऩुणे

750 F-75 101216170001122 सनकीता फाऩु चौधयी 9423220160
बालेश्वयी वोवा, भोयेलपती, चचखरी, ता. शलेरी, स्ज. ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

751 F-76 100616170007736 सनळा वुसनर जाधल 8600863550 घयकुर चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

752 F-77 104116170000208 नेशा कैराव जाधल 9604874174
वलठ्ठर म्शेते्र वफस्ल्डॊग, एकता कॉ.म्शेते्रलपती,चचखरी 
ऩुणे चचखरी ऩुणे



753 F-78 100616170007440 नेशा गुरुदत्त वगऱे 9765716800
शनुभान शौचवॊग वोवा रुऩीनगय,तऱलडे(भनीया भजीद 
जलऱ ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

754 F-79 101216170000871 नेशा वुॊदय भोटे 9822675335
गट नॊ-१३०७ वाने इॊडपट्रीज इपटेट शोटेर प्राजक्ता भागे 
भोये लपती ,चचखरी चचखरी ऩुणे

755 F-80 101216170001154
नौळाद भॊजरीळ 

फागलान 7507637285
गट नॊ-१०१६ ऩी.वी .एभ..वी ळाऱे वभोय नेलाऱे लपती 
,चचखरी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे

756 F-81 100616170007418
ऩल्रली नलनाथ 

नयलडे 9922982164
श्रीयाभ कॉरनी न.२, रुऩीनगय, वोनगीय भैदान, अप्ऩा 
फनवे शामपकूर, ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

757 F-82 100616170007523 ऩल्रली याजेंद्र ळेऱके 9822635175
C/O एव .एभ.फायले वॊत कृऩा शौ , वोवामटी ताम्शणे 
लपती चचखरी चचखरी ऩुणे

758 F-83 101216170000827
ऩल्रली पलकाव 

कदलेकय 8421834593
गट.न.१३०५, वाने इडपट्रीज, आकुडी,चचखरी योड,वाने 
चौक, भोयेलपती ऩुणे चचखरी ऩुणे

759 F-84 101516170001107
ऩल्रली वागय 

गामकलाड 7507191819
घयकुर ड-१३, फ्रॅट न.७०६, चचखरी,प्राचधकयण ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

760 F-85 100616170007787 ऩामर श्वजतेंद्र कुॊ बाय 9689366578
शनुभान शौ.वो. भाऊरी शॉस्पऩटर जलऱ रुऩीनगय ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

761 F-86 101216170000914 ऩामर नयशयी कटकाय 9657078415
श्री याभ शौचवॊग वोवामटी म्शेते्र लपती चचखरी ,ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

762 F-87 101216170000730
ऩामर वॊतोऴ 

भशाकडक 8308736912
श्रीदत्ता शौ वोवामटी भोयेलापती लपती चचखरी ता.शलेरी 
,स्ज .ऩुणे चचखरी ऩुणे

763 F-88 100616170007421 ऩूजा अळोक भाने 8856003026
तात्मा बारेकय ऩाकस  , याभेश्वय भॊकदयाभागे रुऩीनगय 
ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

764 F-89 103316170007792 ऩूजा पलजम भऱेकय 9767374015
भ.ुऩो चचखरी , देशू -आऱॊदी योड,काॊचन फाफरा वफस्ल्डॊग 
भागे ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे

765 F-90 101216170001094 ऩूजा पलष्णू यन्शेय 9881171881
ए-६,४०३ ,धनेश्वयी शौचवॊग वोवामटी वेक नॊ-१७/१९ 
,पऩाईन योड चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे



766 F-91 103416170000226 ऩूजा श्रीयाभ लनाये 9225732706
डी.२६/३०६, आनदी शौ.वो. घयकुर पऩाईन.योड, चचखरी 
ऩुणे चचखरी ऩुणे

767 F-92 104116170000186 ऩूजा वुनीर वालॊत 8888259682
जम चळल ळॊकय शौ.वो. म्शेते्र लपती,चचखरी ऩुणे चचखरी 
ऩुणे

768 F-93 101216170000869 ऩूजा वुबाऴचॊद्र वोनी 9326133411
याभदाव नगय टाऱगाल चचखरी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

769 F-94 101216170000975 ऩूजा वोऩान कुफेय 9049687386
वाई वोवामटी वाने चौक भोये लपती ,चचखरी चचखरी 
ऩुणे

770 F-95 100616170007345
ऩूनभ मळलॊत 

तेंडोरकय 9545311446
भाता अभतृा नॊद भामी भठ मभुनानगय चनगडी,ऩुणे 
४४ मभुनानगय ऩुणे

771 F-96 104116170000218 प्रश्वणता भशेंद्र आढाल 9850410990 चवॊशगड वो. म्शेते्रलपती,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

772 F-97 100616170007747
प्रसतषा अजुान 

पऩटेकय 8390550149
चळलळक्ती शौ वो वशमोग नगय ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे 
ऩुणे

773 F-98 101216170000964
प्रसतषा ककळोय 

जगदाऱे 9881933547
जम प्रकाळ नायामण शौ.वो. ळयद नगय, चचखरी ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

774 F-99 101216170001054
प्रसतषा दत्तात्रम 

कोठालऱे 7385577590
गणेळ कॉरनी नॊ-१ ऩाटीर नगय ,चचखरी ता.शलेरी 
,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे

775 F-100 101216170001067
प्रसतषा दत्तात्रम 

फोयाटे 9762763034
भोयमा को-ओऩ शौचवॊग वोवामटी वफस्ल्डॊग नॊ-ए-४ 
,वेक्टय नॊ-१७ ल १९ चचखरी चचखरी ऩुणे

776 F-101 101216170001039 प्रसतषा कदरीऩ ऩॊडीत 9763191052 भोयेश्वयी शा वोवामटी भोयेलपती चचखरी चचखरी ऩुणे

777 F-102 101216170001072
प्रसतषा बाऊवाशेफ 

जाधल 942191106
चळलतेज शौचवॊग वोवामटी वफस्ल्डॊग नॊ-ए-५०२ चचखरी 
,प्राधीकयण चचखरी ऩुणे

778 F-103 101216170001001 प्रसतषा ळेऴयाल भदे 8550992035
फ्रॉट नॊ.-५६०४ ,ए-२९ ,आळीलासद शौ.वो पऩाईन योड 
,वे नॊ-१७/१९ ,चचखरी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे



779 F-104 104116170000251
प्रपलणफानु भुनाप 

पऩयजादे 9226462912
गुरुदत्त शौ.वो. याभ भॊकदय जलऱ, ते्रवलनी नगय तऱलडे 
चनगडी,ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

780 F-105 101216170000898
प्राॊजर याजेळ 

जमस्लार 9850991056
डॉ.डी .लाम.ऩाटीर कॉरेज जलऱ नेलाऱे लपती चचखरी 
,ऩुणे चचखरी ऩुणे

781 F-106 101216170000829
प्राॊजरी धनयाज 

दऱली 9764126019
वुदळसन नगय यपता.न.२, भोयेलपती चचखरी ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

782 F-107 100616170007406 प्राॊजरी प्रकाळ उते्तकय 9921944764
नलचनभासण शौ वोवामटी, भेने योड ,गोवाली शॉस्पऩटर 
जलऱ , रुऩीनगय रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

783 F-108 101216170000867 प्राची वॊजम वाऱली 8087801465
गुरुकुर कॉरनी ,अष्ट वलनामक चौक भोयेलपती ,बायत 
फ्रोअय चभर जलऱ चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

784 F-109 101216170000935
प्राजक्ता कदऩक 

नरलडे 9822817891
भोयेलपती, वाने कॉरनी, भभता वुऩय भाकेट जलऱ, 

वत्रभूती चनलाव ऩुणे चचखरी ऩुणे

785 F-110 100116170005526
प्राजक्ता कदरीऩ 

लामकय 9689087199
दऱलीनगय,ओटा स्पकभ काऱबोय वेक्टय न.२२ 
चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण ऩुणे

786 F-111 100416170001975 प्राजक्ता वॊजम भोये 9970818237
वल ेनॊ-२०९/२ .डी .टी.ऩोटे चाऱ २/२, ऩाण्माच्मा 
टाकीजलऱ ,वॊबाजी नगय बोवयी ऩुणे वॊबाजीनगय ऩुणे

787 F-112 100616170007422 पप्रती बगलान वुये 8888788647
शनुभान शौ वोवामटी रुऩीनगय जुन्मा गोवाली 
शॉस्पऩटर ळेजायी चनगडी रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

788 F-113 100616170007446 पप्रमॊका अनॊता घोगये 9921240137
नलचनभासण शौ वोवामटी रुऩीनगय तऱलडे ऩुणे रुऩीनगय-

 तऱलडे ऩुणे

789 F-114 104116170000198 पप्रमॊका गजऩत चोयट 9623022281
नलचतैन्म शौ वोवामटी वलळार अऩाटसभेंट भोये लपती 
चचखरी चचखरी ऩुणे

790 F-115 101216170001127 पप्रमा वदासळल रोखॊडे 9075652188
चचखरी , याभ दाव नगय ,योड नॊ-२ ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे 
चचखरी ऩुणे

791 F-116 101216170001156 प्रीती वॊतोऴ फनकय 9665185482
वॊत तुकायाभ नगय गणेळ इॊटयनॉळनर पकूर जलऱ 
भोयेलपती ,चचखरी चचखरी ऩुणे



792 F-117 100616170007546 पयशा नूय वय्मद 9766654072
वे.न.२४, फ्रॅट.न.२४७, रोकभान्म शॉस्पऩटर 
भागे,प्राचधकयण, चनगडी,ऩुणे चनगडी गालठाण ऩुणे

793 F-118 100616170007319 फुळया मुनूव ळेख 9890515655
फ्रॅट.न.१२, रुभ.न.२, एकनाथ काऱबोय चाऱ, रक्ष्भीनगय 
चनगडी गालठाण ऩुणे चनगडी गालठाण ऩुणे

794 F-119 103316170007181 बक्ती कदऩक बारेकय 9767684739
भ.ुऩो.तऱलडे ऩुणे ता.शलेरी ,स्ज .ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे 
ऩुणे

795 F-120 101216170000820 भनारी भोशन जाधल 9881665280
केडगे फ्रॅट वाई वो. चनमय.शनुभान स्जभ भोयेलपती 
,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

796 F-121 100616170007423
भसनऴा फाफावाशेफ 

देलकाते 9970878335
भाउरी शौ वोवामटी ऩोरीव चौकी वभोय रुऩीनगय ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

797 F-122 101216170000865
भसनऴा वुबाऴचॊद्र 

वोनी 9326133411 याभदाव नगय चचखरी ता.शलेरी ,स्ज.-ऩुणे चचखरी ऩुणे

798 F-123 101216170000982
भनोयभा वॊजम 

भाऱलदे 7774819135
भोयेलपती चचखरी बालेश्वयी शौ वोवामटी टॉलय राईन 
गणऩती भॊकदया जलऱ चचखरी ऩुणे

799 F-124 101216170001081 भमुयी भाधल भाने 9881537523
वे.न.१७/१९, वफस्ल्डॊग.न.a-१४. फ्रॅट .न.६०४, बक्ती-ळक्ती 
शौ.वो. घयकुर ऩुणे चचखरी ऩुणे

800 F-125 100616170007272 भशेक दाउद ळेख 9922167446

याभेश्वय भॊकदया जलऱ, चवदे्धश्वय लेल्डीग ळेजायी 
नलचनभासण शौ.वो. रूऩीनगय चनगडी,ऩुणे ४४ रुऩीनगय- 

तऱलडे ऩुणे

801 F-126 100616170007304 भशेक ऩयलेझ वैय्मद 9881672186
फी.न.२६, य.न.५, याशुरनगय ऩलऱे ळाऱे जलऱ ओटा 
स्पकभ वे.२२. चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण ऩुणे

802 F-127 101216170001169
भानवी वसचन 

भारुवये 9850339073 गोकुऱ शौ. वोवा., भोयेलपती चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे

803 F-128 101216170000861 भाम्ऩी देलळॊकय दाव 9975220070
येणुका वदन फ्रॉट नॊ.९ श्री कृष्णा येचवडन्वी ,वुदळसन 
नगय चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

804 F-129 101216170001133
भाशेियी वॊतोऴ 

देळदलीय 9689953459

झेवलअय वऩल्रे वफस्ल्डॊग प्रीत्पुर चनलाव ,वाने कॉरनी 
,गुद्ऱा ककयाणा दकुाना वभोय भोये लपती ,चचखरी 
चचखरी ऩुणे



805 F-130 100616170007404
भुनजयीन वाजीद 

काझी 8605156739
श्रीयाभ को.गणेळ नगय रुऩीनगय तऱलडे ऩुणे रुऩीनगय- 

तऱलडे ऩुणे

806 F-131 100616170007413 भुस्कान वभार खान 9850529061
शाउव.न.१६८८,वह्रभ वापल्म शौ,वो. रुऩीनगय ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

807 F-132 101216170001142 भुस्कान शरूण वुताय 7040312586
नलनाथ शौचवॊग वोवामटी वफस्ल्डॊग नॊ-ए-१० ,प्रॉट नॊ-२ 
,वे नॊ-२० कृष्णा नगय चचॊचलड कृष्णानगय ऩुणे

808 F-133 101216170001038 भदृरुा वॊजम लाणी 9422558295
भाउरी,फी -२८/१०४ वेक्टय न १७ल १९ , पऩाईनयोड 
,घयकुर चचखरी प्राचधकयण चचखरी ऩुणे

809 F-134 101216170000999
भोनारी फाऱावाशेफ 

ढगे 8975076799
घयकुर लृॊदालन वोवामटी फ/७ (३०२) ,पऩाईन योड 
चचखरी ,ऩुणे चचखरी ऩुणे

810 F-135 100616170007434
भोसनका सळलरार 

बुस्कुटे 9623598893
गणेळ कॉरनी नॊ २ घय क् १३०१ ळैरेळ आॅॅटो 
भोफाईर जलऱ रुऩीनगय रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

811 F-136 100616170007443
भोनी पुरचॊद्र 

प्रजाऩती 9881140577
चळलळॊबो शौ वोवामटी रूभ नॊ-१७२२ तऱलडे ऩुणे 
रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

812 F-137 100616170007415
भोशम्भदी शभीद 

कादयी 784104447
रूऩी शौ,वो. येणुका भागार कामासरम,रुऩीनगय,तऱलडे, 

ऩुणे रुऩीनगय- तऱलडे ऩुणे

813 F-138 101216170001123
मोसगता इॊद्रबान 

झालये 9423220160
बालेश्वयी वोवामटी, भोयेलपती, चचखरी ता. शलेरी, स्ज. 

ऩुणे चचखरी ऩुणे

814 F-139 100616170007270 यजनी यभेळ सळयवाट 8975229284

डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकय लवाशत वे. न.२२, फी.न.१अ 
रुभ.न.२, चबभाई नगय चनगडी,ऩुणे ४४ चनगडी गालठाण 
ऩुणे

815 F-140 104116170000200
याजरक्ष्भी वुसळर 

ऩाठक 9503866308
जम चळलळॊकय शौचवॊग वोवामटी नॊ.१, भोयेलपती 
,चचखरी ऩुणे चचखरी ऩुणे


