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अ. .
भाग 

.
जागा उमेदवाराचे  नाव

* वडील /आई 
िकंवा पतीचे नाव

उमेदवाराचा प ा प ाचे नाव

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१ १ अ सोनवणे मा ती ल मण ल मण िगताई कॉलनी रामदासनगर, अप

नमुना -३

वैध र या नामिनदिशत उमेदवारांची यादी

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - १८

सावि क िनवडणूक - २०१७

पहा िनयम ९(१३)

बाब  १८ 

१ १ अ सोनवणे मा ती ल मण ल मण िगताई कॉलनी रामदासनगर, 
िचखली पुणे ४१२११४

अप

२ १ अ रोकडे िवकास कैलास कैलास सी-५०४, शाईन िसटी, िचखली, 
सोनावणे व ती रोड,

अप

३ १ अ दघे सतीश िव ल िव ल िचखली, पाटीलनगर, दे  आळंदी 
रोड जवळ, टी, िपन ४१२११४

अप

४ १ अ पवार िवकास कांता कांता रेणूका िनवास, साई सोसायटी, मोरे 
व ती, िचखली, पुणे िपन ४११०६२

अप

५ १ अ रोकडे अतुल कैलास कैलास सी 505 शाईन िसटी िचखली 
सोनवणे व ती रोड  िपन ४११०६२

अप

६ १ अ ल ढे मोहन नामदेव नामदेव पाटीलनगर िनअर ीराम मं दर 
ता.हवेली, िचखली िपन ४१२११४

अप

७ १ अ गायकवाड कंुदन 
अंबादास

अंबादास कांचन बबाला िनवास दे  आळंदी 
रोड िचखली िपन ४१२११४

भारतीय जनता पाट

८ १ अ कुचेकर द ा य हाद हाद मु.पो. पीनगर एकता चौक अप
ता.हवेली िज.पुणे िपन ४११०६२

९ १ अ सोनट े  पांडुरंग 
पाराजी

पाराजी रािधका िनवास नेवाळे कॉलनी 
पाटीलनगर िचखली पुणे िपन 
४११०६२

अप

१० १ अ रोकडे िनतीन दगडू दगडू ६४ रोकडेव ती चतामणनगर 
िचखली िपन ४११०६२

िशवसेना

११ १ अ यादव महादेव भोसले महादेव गट नं.११८० िगताई कॉलनी 
रामदासनगर िचखली पुणे ४१२११४

अप

१२ १ अ िशनगारे रमेश 
मोतीराम

मोतीराम गट नं.१३९८ लॉट नं.ए/४१ गोकुळ 
हौ.सोसा.मोरेव ती  िपन ४११०६२

अप

१३ १ अ जाधव मा ती रामचं रामचं नंदनवन सोसा.सावकर चौक 
मोरेव ती िचखली िपन ४११०६२

अप

१४ १ अ रोकडे व ील िवनायक िवनायक ४/२ पंचशील हौ.सोसा.िनअर 
गजानन महा.मं दर िपन ४११०४४

अप

१५ १ अ शदे दयानंद उ दव उ दव यशवंत कॉलनी मोरेव ती िचखली अप१५ १ अ शदे दयानंद उ दव उ दव यशवंत कॉलनी मोरेव ती िचखली 
हवेली पुणे िपन ४१२११४

अप

१६ १ अ कांबळे दपक ल मण ल मण ीद  हौ.सोसा.मोरेव ती िचखली 
४१२११४

अप

१७ १ अ गायकवाड अिभम यू 
रामराव

रामराव आंगणवाडी रोड मोरेव ती िचखली इंिडयन नॅशनल क ेस
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१८ १ अ ल ढे शांताराम अिनल अिनल मु.पो. िचखली, महादेव नगर, 
महादेव जवळ, िपन ४११०६२

अप

१९ १ अ ल ढे सिचन जग दश जग दश मु.पो.िचखली पाटीलनगर ता.हवेली 
िज.पुणे िपन ४११०६२

अप

२० १ अ साबळे िवशाल िवलास िवलास लॉट नं.आरएल १८९ जी लॉक 
एमआयडीसी संभाजीनगर िपन 
४११०१९

अप

२१ १ अ रोकडे भाऊसाहेब 
िसताराम

िसताराम आनंदीबाई रोकडे िनवास 
मु.पो.िचखली िपन ४११०६२

अप

२२ १ अ कांबळे पा नाथ मोहन मोहन मु.पो.िचखली पाटीलनगर िनअर 
नागे र हौ.सोसा. िपन ४११०६२

अप

२३ १ क मोरे अलका लालासाहेब लालासाहेब माऊली िनवास, ाने री हौ सग 
सोसायटी, पडवळ Ho जवळ

भारतीय जनता पाट

२४ १ क भोसले लितका सजराम सजराव चैत य िनवास भावे री िशवसेना२४ १ क भोसले लितका सजराम सजराव चैत य िनवास भावे री 
सोसा.िचखली पुणे िपन ४११०६२

िशवसेना

२५ १ क साने पाली पांडुरंग पांडुरंग रामकृ णिनवास, सानेकॉलनी 
मोरेव ती िचखली ४११०६२

अप

२६ १ क मोरे सोनम िवनायक िवनायक गोकुलम हौ.सोसा. लॅट नं.डी-१०५ 
फ ट लोअर िपन ४११०६२

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

२७ १ क यादव आलका 
बाळासाहेब

बाळासाहेब रामदास नगर िचखली अप

२८ १ क मळेकर साधना अंकुश अंकुश ी. हॉि पटल समोर, रामदासनगर 
िचखली िपन ४१२११४

अप

२९ १ ड मोरे सोमनाथ 
आनंदराव

आनंदराव बबई िनवास, दे  आळंदी 
रोड,पाटीलनगर, िचखली, िपन 
४१२११४

अप

३० १ ड सोनवणे अमृत बबन बबन मु.पो.िचखली सोनवणेव ती 
ता.हवेली िज.पुणे ४११०६२

अप

३१ १ ड साने पांडुरंग 
बाळासाहेब

बाळासाहेब रामकृ णिनवास, सानेकॉलनी 
मोरेव ती िचखली ४११०६२

भारतीय जनता पाट
बाळासाहेब मोरेव ती िचखली ४११०६२

३२ १ ड कािशद साधना नेताजी नेताजी ओमकार िनवास िशवकृपा 
हौ.सोसा.मोरेव ती िचखली िपन 
४११०६२

अप

३३ १ ड साने द ा य बाबुराव बाबुराव गट .१२९७ यश िनवास िचखली 
आकुड  रोड सानेव ती िपन 
४११०६२

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

३४ १ ड सुयवंशी िवकास 
सुयकांत

सुयकांत भावे री सोसा.मोरेव ती िचखली 
िपन ४११०६२

ब जन समाज पाट

३५ १ ड मोरे िवनायक काळुराम काळुराम डी १०५ गोकुलम 
हौ.सोसा.पाटीलनगर िचखली िपन 
४१२११४

अप

३६ १ ड कािशद नेताजी 
दादाराव

दादाराव ओमकार िनवास िशवकृपा 
हौ.सोसा.मोरेव ती िचखली िपन 
४११०६२

िशवसेना

३७ १ ब रणसुंभे योिगता 
िवनायक

िवनायक िव ल मं दरजवळ, आंगणवाडीरोड, 
मोरेव ती,िचखली 411062

िशवसेना

३८ १ ब हे े वीनल किपल किपल ीराम हौ सग 
सोसायटी, हे ेवाडी,िचखली,पुणे

भारतीय जनता पाट

३९ १ ब साने वाित मोद मोद मु.पो. िचखली, दे  आळंदी रोड, 
पाटील नगर, पुणे िपन ४११०६२

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

४० १ ब जाधव िनमला मा ती मा ती मोरेव ती िचखली िपन ४११०६१ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४१ १ ब कोरडे संिगता द ा य द ा य मोरया कॉलनी मोरेव ती साईनगर 
िचखली ता.हवेली िपन ४११०६२

अप

४२ १ ब मोरे शारदा संजोग संजोग मु.पो.िचखली गांधी चौक िनअर 
तळमं दर िपन४११०६२

अप

४३ २ अ आ हाट पाली 
परशुराम

परशुराम बो हाडेवाडी, मोशी, पुणे िपन 
४१२१०५

िशवसेना

४४ २ अ जाधव अि नी संतोष संतोष ४३९ काळुबाई मं दराजवळ 
जाधववाडी िचखली

भारतीय जनता पाट

४५ २ अ जाधव छाया ाने र ाने र िनअर अिभनव कुल जाधववाडी 
िचखली िपन ४१२११४

अप

४६ २ अ जाधव शुभांगी िवशाल िवशाल बो हाईचा माळा कॉलनी नं.७ 
जाधववाडी िचखली पुणे िपन 
४१२११४

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

४७ २ अ परदेशी तृ ी सिचन सिचन आयुष गाडन, A2/3, लॉट नं. -९६, 
से टर नं. १६, राजे िशव, िपन 
४११०१९

अप

४८ २ अ बनकर सुरेखा गुलाब गुलाब बनकर व ती मोशी ता.हवेली 
िज.पुणे िपन ४१२१०५

अप

४९ २ अ बोराटे सुरेखा िवनोद िवनोद मु.पो.मोशी ता.हवेली िज.पुणे िपन 
४१२१०५

अप

५० २ क ओझरकर िनतीन 
िभकोबा

िभकाबो पाईन रोड िनअर -- कुल बो-
हाडेवाडी मोशी िपन ४१२१०५

अप

५१ २ क जाधव अंकुश सुरेश सुरेश जाधववाडी, िचखली, पुणे िपन-
४१२११४

िशवसेना

५२ २ क जाधव घनशाम उफ 
िनलेश शांताराम

शांताराम गट नं.४९४ बो-हाई मळाजवळ 
घनशाम ेडस जाधववाडी िपन 
४११०६२

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

५३ २ क जाधव ाने र कसन कसन िनअर अिभनव कुल जाधववाडी 
िचखली िपन ४१२११४

अप

५४ २ क जाधव रा ल गुलाब गुलाब गट नं.६३२ जाधववाडी िचखली पुणे 
िपन ४११०६२

भारतीय जनता पाट
िपन ४११०६२

५५ २ क जाधव िवशाल 
मुरलीधर

मुरलीधर बो हाईचा माळा कॉलनी नं.७ 
जाधववाडी िचखली पुणे िपन 
४१२११४

अप

५६ २ क बोराटे संजय िशवाजी िशवाजी मु.पो.मोशी ता.हवेली िज.पुणे िपन 
४१२१०५

अप

५७ २ क बो-हाडे अ ण तुकाराम तुकाराम गु कुल िनवास वाघे र पथ बो-
हाडेवाडी िपन ४१२१०५

अप

५८ २ क बो-हाडे िनतीन वसंत वसंत लॅट नं.१९ ी अपा.से.नं.९ 
पीसीएनटीडीए मोशी  िपन 
४१२१०५

अप

५९ २ क यादव गणेश अशोक अशोक कुदळवाडी िव लमं दराजवळ 
िचखली ता.हवेली िपन ४१२११४

इंिडयन नॅशनल क ेस

६० २ क यादव दनेश लालचंद लालचंद िव लमं दर मागे कुदळवाडी िचखली 
पुणे ४११०६२

अप

६१ २ ड जाधव रा ल गणपत गणपत गट नं.६२५ िनअर ि मुत  कराणा 
दुकान जाधववाडी िपन ४१२११४

महारा  नविनमाण सेना

६२ २ ड ठाकुर सिचन ध िडबा ध िडबा कुदळवाडी  िचखली ता.हवेली िपन 
४१२११४

िशवसेना

६३ २ ड बनकर रा ल वसंत वसंत मु.पो. मोशी, बनकर व ती, ता. 
हवेली, िज. पुणे िपन ४१२१०५

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

६४ २ ड बोराटे वसंत भाकर भाकर मु.पो.मोशी ता.हवेली िज.पुणे िपन 
४१२१०५

भारतीय जनता पाट
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

६५ २ ड बोराटे सिचन द ा य द ा य मु.पो.मोशी ता.हवेली िज.पुणे िपन 
४१२१०५

अप

६६ २ ड बो-हाडे भानुदास नाथू नाथू मु ाम - बो-हाडेवाडी, पो ट - 
मोशी, तालुका हवेली, िज. िपन 
४१२१०५

अप

६७ २ ब आ हाट किवता संदेश संदेश सावतामाळीनगर बो-हाडेवाडी 
मोशी ता.हवेली िपन ४१२१०५

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

६८ २ ब जाधव ितभा तुकाराम तुकाराम जाधववाडी िचखली पुणे िपन 
४१२११४

िशवसेना

६९ २ ब जाधव संगीता िवलास िवलास पीएन 105/ मधला पेठा 
जाधववाडी, िचखली पुणे 412114

अप

७० २ ब बो-हाडे शोभा दलीप दलीप मु.बो-हाडेवाडी पो.मोशी ता.हवेली 
िपन ४१२१०५

अप

७१ २ ब स ते  सा रका िशवाजी िशवाजी लॅट नं.१९ ी अपा.से.नं.९ 
पीसीएनटीडीए मोशी  िपन 
४१२१०५

भारतीय जनता पाट

७२ ३ अ आ हाट धनंजय मुरलीधर मुरलीधर म.ुपो.मोशी-आळंदी रोड,मोशी ता.हवेली िशवसेना

७३
३ अ काळजे िनतीन ताप ताप

काळजेवाडी, च होली ब.ु, ता. हवेली, िज. 
पुणे

भारतीय जनता पाट

७४ ३ अ खेडकर घन याम रामचं रामचं म.ुपो.च-होली ब.ु माळआळी ता.हवेली नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

७५ ३ क आ हाट सुजाता धनंजय धनंजय म.ुपो.मोशी-आळंदी रोड,मोशी ता.हवेली अप

७६ ३ क चौधरी सुनं दा साय ु साय ु संतनगर, मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे अप

७७ ३ क जाधव छबुबाई ह र ं ह र ं मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे अप

७८
३ क तापक र िवनया दीप िदप

चोिवसावाडी, िव ल मं िदरा जवळ,च-होली 
बु

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

७९ ३ क तापक र ि ती मोद मोद च होली ब.ु, ता. हवेली, िज. पुणे िशवसेना

८०
३ क तापक र साधना सिचन सिचन

ीकृ णपुरम सोसायटी, च होली ब.ु, ता. 
हवेली, िज. पुणे

भारतीय जनता पाट
पुणे

८१ ३ क पठारे भारती राजाराम राजाराम पठारे मळा, च होली ब.ु अप

८२
३ क मोळक शैला दामोदर दामोदर

चोिवसावाडी, च होली ब.ु, ता. हवेली, िज. 
पुणे

भारतीय जनता पाट

८३ ३ क स ते मिनषा िव ल िव ल मोशी,ता.हवेली,पुणे अप

८४ ३ ड काळजे िनलेश रामदास रामदास च होली ब.ु, ता. हवेली, िज. पुणे अप

८५ ३ ड खेडकर सु रेश ल मण ल मण च होली ब.ु, ता. हवेली, िज. पुणे अप

८६
३ ड िगलिबले भाऊसाहेब गुलाब गुलाब वडमुखवाडी, च होली ब.ु, पुणे अप

८७
३ ड तापक र िकसन ानोबा ानोबा

लॅट . बी-१-२०२ , यामा इ टेट 
चोवीसावाडी,पुणे

िशवसेना

८८
३ ड तापक र दीप सु रेश सु रेश

चोिवसावाडी, िव ल मं िदरा जवळ,च-होली 
बु

अप

८९
३ ड तापक र नवनाथ भगवान भगवान

च होली ब.ु वडमुखवाडी, ता. हवेली, िज. 
पुणे

अप

९० ३ ड तापक र शांताराम वसंत वसंत वडमुखवाडी, च होली ब.ु, पुणे अप९० ३ ड तापक र शांताराम वसंत वसंत वडमुखवाडी, च होली ब.ु, पुणे अप

९१
३ ड तापक र सिचन ीधर ीधर

ीकृ णपुरम सोसायटी, च होली ब.ु, ता. 
हवेली, िज. पुणे

अप

९२ ३ ड तापक र सुनील ल मण ल मण वडमुखवाडी, च होली ब.ु, पुणे अप

९३ ३ ड पठारे संजय संतुराम संतुराम भोसले व ती, च होली ब.ु नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

९४ ३ ड स ते गणेश शिशकांत शिशकांत हवालदार व ती, आळंदी रोड, मोशी अप



E:\Sachin Election 2017\BAB 18_Valid Candidates.xls   bab 18 2/7/2017 : bab 18

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

९५ ३ ड स ते गणेश साहेबराव साहेबराव िशवाजीवाडी, मोशी, अप

९६ ३ ड स ते राजेश द ा य द ा य िशवाजीवाडी, मोशी, अप

९७ ३ ड स ते ल मण सोपान सोपान म.ुपो.िशवाजीवाडी मोशी,ता.हवेली. भारतीय जनता पाट

९८ ३ ब आ हाट मंदा उ म उ म कुदळेव ती, मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

९९
३ ब बुड सुवणा िवकास िवकास च होली ब.ु, बुड व ती, ता. हवेली, िज. पुणे भारतीय जनता पाट

१००
३ ब माटे सु रेखा बाळासाहेब बाळासाहेब च होली ब.ु, बुड व ती, ता. हवेली, िज. पुणे िशवसेना

१०१
४ अ बाराथे मनोज दामू बाराथे  दामू

बोपखेलगाव,सीएमई ता.हवेली िज.पुणे 
४११०३१

अप

१०२
४ अ बाराथे िमना दीपक दीपक बाराथे

बाराथे व ती, पंचशील नगर, सी.एम.ई., 
बोपखेल, पुण-े३१

अप
पुणे

१०३
४ अ

च हाण बाळासाहेब 
वसंतराव

वसंतराव डोळस स.न.ं६९, माऊली नगर, िदघी, पुण-े१५ अप

१०४ ४ अ डोळस राज  िनवृ ी डोळस  िनवृ ी डोळसव ती िदघी पुणे १५ अप

१०५ ४ अ डोळस पेश रमेश डोळस  रमेश डोळसव ती िदघी पुणे १५ अप

१०६ ४ अ डोळस िवकास ह र ं डोळस ह र ं डोळस व ती िदघी गाव पुणे ४११०१५ भारतीय जनता पाट

१०७ ४ अ डोळस िवनोद आनंदा डोळस आनंदा डोळस व ती िदघी गाव पुणे ४११०१५ अप

१०८
४ अ डोळस िवनोद कृ णा डोळस  कृ णा

भाऊसाहेब सदन स.न.ं३ गाईकवाडनगर 
िदघी पुणे १५

अप

१०९
४ अ दोरवे िस दे र द ा य दोरवे द ा य

स.न.ं८१ आशा डे ह.कृ णानगर िदघी पुणे 
४११०१५

अप

११०
४ अ दु बळे सिचन िशवाजी िशवाजी दु बळे

स ह. न. ७४/२ अ िवनायक कॉलनी 
आदशनगर,िदघी,पुणे ४११०१५

अप

१११ ४ अ घोलप संतोष कृ णराव घोलप कृ णराव स.न.६९ साई पाक, िदघी पुणे ४११०१५ महारा  नविनमाण सेना

११२
४ अ इंगळे वसंत ल मण ल मण इंगळे

स.न.ं७५, सहकार कॉलनी न.ं१, भारतमाता 
नगर, िदघी, पुण-े१५

नॅशनॅिल ट कॉ ेस  पाट
नगर, िदघी, पुण-े१५

११३ ४ अ िजनवाल तेजवीर बनारसी िजनवाल बनारसी स.न.ं४ रामनगर बोपखेल पुणे ४११०३१ अप

११४
४ अ कांबळे समाधान सुदामराव कांबळे सुदामराव

स.न.ं७२,िशवनगरी क तुरी गॅलॅ सीसमोर 
िदघी ४११०१५

अप

११५
४ अ कांबळे िश पा गुं डू कांबळे गुं डू

स.न.ं८१/१/१, कृ णा कॉलनी कृ णानगर 
िदघी पुणे ४११०१५

अप

११६
४ अ पठारे मोद िजजाबा िजजाबा पठारे

स.न.१८/१ जयभवानी माग चौधरी पाक 
िदघी पुणे ४११०१५

अप

११७
४ अ रणिपसे अतुल बापूराव बापूराव रणिपसे

स.न.ं१४८, ऑपोझीट कॉलनी 
न.ं१०,िव लंजन बुल,िप-४११०३१

अप

११८
४ अ समु े िशवरतन संभाजी समु े  संभाजी

स.न.ं७४/२/१ लॉट न.ं१९ आदशनगर िदघी 
पुणे १५

अप

११९ ४ अ सवाई िकशोर बबन सवाई बबन साईपाक सैिनक कॉलनी िदघी ४११०१५ िशवसेना

१२०
४ अ िशंदे संतोष इरा पा इरा पा िशंदे

ीनगर, c/o शांतीनगर, ल ढेनगर, भोसरी, 
पुण-े२६

अप

१२१
४ अ सोनवणे सं िदप अजुन सोनवणे अजुन स.न.ं73/14,आदशनगर िदघी पुणे 4110३१ अप

१२१
४ अ सोनवणे सं िदप अजुन सोनवणे अजुन स.न.ं73/14,आदशनगर िदघी पुणे 4110३१ अप

१२२
४ क आ हाट पु पा एकनाथ एकनाथ आ हाट

बी. यु भंडारी काय लाईट लॉट न.ं६६ एफ-
११, द नगर पुणे १५

अप

१२३
४ क दंडवते िवमल िदिलप िदिलप दंडवते

स. न. ८४/१ लॉट. न, २ साई पाक िदघी 
पुणे ४११०१५

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१२४
४ क ढवळे शुभांगी राज राज  ढवळे

स.न.ं७८/३ संत गजानन महाराजनगर िदघी 
पुणे ४११०१५

अप

१२५
४ क धोदाडे कोमल पां डुरंग पां डुरंग धोदाडे म.ुबोपखेल, ता.हवेली, िज.पुणे ४११०३१ अप

१२६
४ क धुमाळ भावना संजय संजय धुमाळ

रेणुका िनवास स.न.ं७६ भारतमातानगर िदघी 
पुणे ४११०१५

अप

१२७
४ क घुले िहराबाई गोवधन गोवधन घुले

 रेसीडे सी, लॅट न.ं ४०१, गणेशनगर, 
बोपखेल, िपन ४११०३२

भारतीय जनता पाट

१२८
४ क हारदे मीना ी संदीप  संदीप हारदे ३९५ केसरीनगर बोपखेल पुणे ४११ ०३१ अप

१२९ ४ क जाधव कांचन संतोष संतोष जाधव स.न.ं७२ िशवनगरी िदघी पुणे १५ अप

१३०
४ क खाडे मालन धनाजी धनाजी खाडे

स.न. ८४/२, साईपाक, रोडे हॉ पीटल 
जवळ, िदघी, पुण-े१५

अप४ क खाडे मालन धनाजी धनाजी खाडे
जवळ, िदघी, पुण-े१५

अप

१३१
४ क लबडे वाती ह रभाऊ ह रभाऊ लबडे स.न.ं७४/२,आदशनगर िदघी पुणे ४११०१५ अप

१३२
४ क नाईक अलका भाऊसाहेब भाऊसाहेब नाईक

भारतमातानगर एस स,न. ७५ लॉ. ४१ 
सहकार कॉलनी पुणे ४११०१५

िशवसेना

१३३
४ क पाटील िमना ओम काश ओम काश पाटील

स. न. ७५, सहकार कॉलनी न.ं २, 
भारतमातानगर,  िदघी पुणे ४११०१५

अप

१३४ ४ क सदाणे आशा पुंडिलक पुंडिलक सदाणे स.न.ं७६ भारतमातानगर िदघी पुणे १५ अप

१३५ ४ क िटंगरे सुजाता सितश सितश िटंगरे चौधरी पाक, िदघी, पुण-े१५ अप

१३६
४ क वाळके सु रेखा संतोष संतोष वाळके

िव ल मं िदरा समोर, िदघी,पुणे िपन 
४११०१५

महारा  नविनमाण सेना

१३७ ४ क झपके वृषाली समीर समीर झपके मोरया हाईट गणेशनगर बोपखेल पुणे ३१ नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट

१३८
४ ड

बीपी मेनन सिबता राजेश के 
मेनन

 राजेश के  मेनन
१/३७/१४७,कॉलनी, न.ं२, गणेशनगर, 
बोपखेल, पो. सी.एम.ई. बोपखेल, पुणे ३१

अप

१३९ छाजिछडक िनवास, १३९
४ ड छाजिछडक सुिनता राज  राज  छाजिछडक

छाजिछडक िनवास, 
स.न.ं४/२,रामनगर,जग ु  ४११०३१

अप

१४०
४ ड देवकर योती संतोष  संतोष देवकर

स.न.ं१,१४८ कॉलनी नं  १२ गणेशनगर 
बोपखेल पुणे ४११०३१

अप

१४१
४ ड गायकवाड िनमला मनोज   मनोज गायकवाड

िशवद  िनवास.स.न.ं२,पुणे आळंदी रोड, 
िदघी जी. िपन ४११०१७

भारतीय जनता पाट

१४२
४ ड िगलिबले पा चं कांत  चं कांत िगलिबले वडमुखवाडी च-होली बु ु क, पुणे ४१२१०५ महारा  नविनमाण सेना

१४३
४ ड घुले सिवता संतोष  संतोष घुले

ओ ं कार कारभारी िनवास साई चौक बोपखेल 
पुणे

अप

१४४
४ ड घुले योिगता कैलास कैलास घुले

ऍट. बोपखेल पो.सी.म.ई. िनयर िव ल मं िदर, 
पो ट पुण-े४११०३१

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

१४५
४ ड वाळके क पना चं कांत चं कांत वाळके

िकसन साहेब िनवास पुणे आंळदी रोड 
िदघी४११०१५

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१४६
४ ड वाळके क याणी शिशकांत  शिशकांत वाळके मा ती मं िदराजवळ गावठाण िदघी पुणे १५ अपवाळके क याणी शिशकांत  शिशकांत वाळके मा ती मं िदराजवळ गावठाण िदघी पुणे 

१४७ ४ ड वाळके मिनषा कुलदीप कुलदीप  वाळके िकसन साहेब िनवास, िदघी ४११०१५ अप

१४८
४ ड वाळके सुजाता एकनाथ  एकनाथ वाळके

स.न.ं८२/७, ह र ार सोसायटी, लॅट 
.२०६, िदघी-४११०१५

िशवसेना

१४९
४ ब बुरसे मंगेश सखाराम  सखाराम बुरसे

स.न.ं७५, भारतमाता नगर, सहकार कॉलनी 
न.ं१ डीआयजी िपन ४११०१५

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१५०
४ ब जढर मिनषा नामदेव  नामदेव जढर

संत गजानन महाराज नगर िदघी पुणे 
४११०१५

अप

१५१
४ ब कोवे रिव गोपाल गोपाल कोवे

म.ुबोपखेल,पो सी.एम.ई. ता.हवेली, िज. पुणे 
३१

िशवसेना

१५२
४ ब लां डे बाळु गंगाराम गंगाराम लां डे स.न.ं८४/१ साई पाक िदघी पुणे ४११०१५ नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१५३ ४ ब लां डे िनवृ ी बाळु बाळु लां डे स.न.ं८४/१, साई पाक िदघी, पुणे १५ अप

१५४
४ ब लांघी कांचन अिनल अिनल लांघी

स.न.ं८१/१िस दीिवनायक कॉलनी द नगर 
िदघी पुणे १५

अप

१५५
४ ब लोहकरे िमनानाथ नामदेव  नामदेव लोहकरे

म.ुपो. सी.एम.ई, केशरीनगर, बोपखेल, पुणे 
४११०३१

अप

१५६
४ ब रगडे वसंत नाथा नाथा  रगडे

स.न.ं ७५, ी.द ा कॉलनी, भारतमातानगर- 
५, िदघी, पुणे १५

अप४ ब रगडे वसंत नाथा नाथा  रगडे
५, िदघी, पुणे १५

अप

१५७
४ ब साबळे युवराज यशवंत यशवंत साबळे स.न.ं७३ समथकृपा आदशनगर िदघी पुणे १५ अप

१५८ ४ ब शेळके उषा ह रभाऊ ह रभाऊ शेळके चौधरी पाक िदघी पुणे ४११०१५ अप

१५९
४ ब ितटकारे रामदास मा ती मा ती ितटकारे

स.न.ं ३५, सहकार कॉलनी न.ं१ 
भारतमातानगर िदघी पुणे १५

अप

१६०
४ ब उंडे ल मण ध डू ध डू उंडे

लॅट न.ं३१,जय गणेश अपाटमट, 
स.न.ं८४,साई पाक,िपन ४११०१५

भारतीय जनता पाट

१६१
५ अ गवळी सागर बाळासाहेब बाळासाहेब गवळी

व नसंक प िब ड ग आळंदी रोड भोसरी 
पुणे ३९

भारतीय जनता पाट

१६२
५ अ गवळी योगेश पंडीत पंडीत गवळी

स.न.ं२११/१/१, ी साई िनवास भोसरी 
४११०३९

अप

१६३
५ अ ल ढे िवण वसंत वसंत ल ढे

कृ णानंद िनवास,माळी आळी,भोसरी,पुणे 
िपन ४११०४०

अप

१६४
५ अ ल ढे वसंत आनंदराव आनंदराव ल ढे

कृ णानंद िनवास,माळी आळी,भोसरी,पुणे 
िपन ४११०३९

नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट५ अ ल ढे वसंत आनंदराव आनंदराव ल ढे
िपन ४११०३९

नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट

१६५
५ क बारसे ि यांका िवण िवण बारसे

एस. न.ं२२४,सॅ डिवक कॉलनी रोड, भोसरी 
िपन ४११०३९

भारतीय जनता पाट

१६६
५ क गवळी अि नी राहल राहल गवळी

स.न.ं२१३/२५ अमर िनवास िदघीरोड भोसरी 
४११०३९

िशवसेना

१६७
५ क होले आशा सु रेश सु रेश होले

संत तुकारामनगर मानस सरोवर चौक भोसरी 
पुणे ४११०३९

अप

१६८ ५ क फुगे कोमल अमर अमर फुगे ि यदशनी शाळेजवळ,भोसरी ४११०३९ नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट

१६९
५ ड आराख िवजय ल मण ल मण आराख

स.न.ं२०२, शा ी चौक, आळंदी रोड, 
भोसरी, पुण-े३९

बहजन मु  पाट

१७०
५ ड डोळस हरेश बाजीराव बाजीराव डोळस

ब सल िवहार जवळ, 
स.न.ं२१३, ां तीसूयनगर, अकाश ४११०३९

बहजन रपि लकन 
सोशािल ट पाट

१७१
५ ड ग हाणे अिजत दामोदर दामोदर ग हाणे

अिमत बंगलो,सॅ डिवक कॉलनी,िदघी 
रोड,भोसरी ४११०३९

नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट

१७२ ५ ड लांडगे सिचन िकसन िकसन लांडगे लांडगे आळी, भोसरी, पुण-े३९ भारतीय जनता पाट  (डमी)१७२ ५ ड लांडगे सिचन िकसन िकसन लांडगे लांडगे आळी, भोसरी, पुण-े३९ भारतीय जनता पाट  (डमी)

१७३
५ ड प-हाड अमृत सोमाजी सोमाजी प-हाड

ओमसाई िब ड ग रा ेमनगर िदघी 
४११०३९

भारतीय जनता पाट

१७४ ५ ड फुगे संतोष नारायण नारायण फुगे िदघी रोड, भोसरी, पुण-े३९ अप

१७५
५ ड पुं डे कारभारी गुलाबराव गुलाबराव पुं डे

स.न.ं२०९/४,संत तुकारामनगर, मजीवी 
शाळेजवळ,४११०३९

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१७६
५ ड सावंत िदलीप ानदेव ानदेव सावंत

सीए-१,राधानगरी हौ.सोसायटी,िदघी 
रोड,भोसरी ४११०३९

अप

१७७
५ ब भोवरे सुलोचना रामे र रामे र भोवरे

स.न.ं६९० पुणे नािशक रोड िशतलबाग फेज-
३ ४११०३९

भारतीय जनता पाट

१७८
५ ब गोफणे अनुराधा देिवदास देिवदास गोफणे

मालती िनवास गोफणे िब ड ग आळंदी रोड 
भोसरी ४११०३९

नॅशनॅिल ट कॉ ेस पाट

१७९
५ ब गुळवे क पना िव णू िव णू  गुळवे

ओम शांती क , वामीकृपा चाळ,शा ी 
चौक ४११०३९

अप

१८०
५ ब काकडे पावती िपराजी िपराजी काकडे

पुणे निशक रोड देना बॅकसमोर भोसरी पुणे 
४११०३९

अप

१८१ ५ ब लांडगे िनलम कंुडिलक कंुडिलक लांडगे शांताई पाक गवळीनगर भोसरी पुणे ३९ िशवसेना

१८२
५ ब थोरवे जय ी रामचं रामचं  थोरवे

रामनगरी ए-१, लॅट न.ं७,आळंदी रोड,भोसरी 
४११०३९

अप५ ब थोरवे जय ी रामचं रामचं  थोरवे
४११०३९

अप

१८३
६ अ दांगट सायली ीिनवास ीिनवास

२३/८ िशतलबाग कॉ ले स, स युरी ऐ का  
सीआ-२, भोसरी - ३९

अप

१८४
६ अ

य लेबोइनवाड यशोदा 
काश

काश
रावसाहेब  लांडगे माग , धावडेव ती, भोसरी 
पुणे - ४११ ०३९

भारतीय जनता पाट

१८५ ६ अ सुपे आशा रव रिवं भारत मातानगर, नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१८६
६ क बढे सुलोचना बबन बबन

संत ाने रनगर, च पाणी रोड, भोसरी पुणे -
४११ ०३९

अप

१८७ ६ क लांडगे योगेश सोपान सोपान लांडगे आळी भोसरी पुणे -३९ अप

१८८
६ क लांडगे रिव ल मण ल मण

आनंद दशन ,  िशवगणेशनगर, धावडेव ती, 
भोसरीर  ४११ ०३९

भारतीय जनता पाट

१८९ ६ ड गवळी योगेश पं िडत पं िडत स.न.ं२११/१/१ भोसरी अप

१९०
६ ड लांडगे राज  िकसन िकसन

एस/ओ िकसन लांडगे ओम बंगलो, 
स.न.ं२३,बीएबी जवळ, भोसरी -४११ ०२६

भारतीय जनता पाट

१९१ ६ ड लांडगे िवशाल अशोक अशोक फुलेनगर, भोसरी िशवसेना१९१ ६ ड लांडगे िवशाल अशोक अशोक फुलेनगर, भोसरी िशवसेना

१९२ ६ ब गवळी सु िनता पां डुरंग पां डुरंग आळंदी रोड, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१९३ ६ ब घनवट इंदु बाई ल मण ल मण हनुमाननगर भोसरी अप

१९४ ६ ब बढे क र मा महेश महेश च पाणी रोड,भोसरी िशवसेना

१९५ ६ ब बेलापूरकर सीमा िजत िजत च पाणी वसाहत,भोसरी महारा  नविनमाण सेना

१९६ ६ ब भाट शारदा िवशाल िवशाल धावडे व ती,भोसरी अप

१९७ ६ ब लांडगे  सा रका संतोष संतोष लांडगे आळी भोसरी भारतीय जनता पाट

१९८ ६ ब लांडगे जया िवशाल िवशाल फुलेनगर, भोसरी अप

१९९
७ अ लांडगे संतोष िशवाजी िशवाजी लांडगे

लांडगे आळी,  िनयर पी.सी.एम.सी. वॉटर 
टँक, भोसरी-४११०३९

नॅशनिल ट काँ ेस पाट

२००
७ अ ल ढे महेश आनंदा आनंदा ल ढे आनंदा िनवृि   ल ढे चाल, भोसरी-४११०३९ महारा  नविनमाण सेना

२०१
७ अ ल ढे संतोष ाने र ाने र ल ढे

स.न.ं६९१, लॅट .२४,  िवंग ए, थड 
लोअर, म हार-४११०३९

भारतीय जनता पाट

२०२ स.न.ं६९१, लॅट .२४,  आिदनाथ नगर २०२
७ अ ल ढे शुभांगी संतोष संतोष ल ढे

स.न.ं६९१, लॅट .२४,  आिदनाथ नगर 
भोसरी-४११०३९

अप

२०३
७ क फुगे नं दा उ दव उ दव फुगे

१८, मयुर रेसीडे सी, आ दीनाथ नगर, भोसरी-
३९

अप

२०४
७ क ग हाणे यमुना सुभाष सुभाष ग हाणे भारतमाता चौक, ग हाणे व ती, भोसरी-३९ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

२०५
७ क लांडगे सु िनता िव नाथ िव नाथ लांडगे

िसताई िनवास, िनयर बँक ऑफ महारा ा, 
लां डेवाडी-३९

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२०६
७ क लांडगे सुवणा गुलाब गुलाब लांडगे भारतमाता चौक, ग हाणे व ती, भोसरी-३९ िशवसेना

२०७
७ क पठारे राणी अशोक अशोक पठारे

स.न.ं६९४, लि  ता माऊली िनवास, ग हाणे 
व ती, भोसरी-४११०३९

अप

२०८ ७ क फुगे भीमाबाई पोपट पोपट फुगे नव योत चौक,  िदघी रोड, भोसरी-३९ भारतीय जनता पाट

२०९
७ ड ग हाणे अमोल अं कुश अंकुश ग हाणे

वै णवी िनवास, िबहाई ं ड पीसीएमटी चौक, 
ग हाणे व ती, भोसरी-३९

अप

२१०
७ ड ग हाणे द ा य दशरथ दशरथ ग हाणे

स.न.ं६८७, िबहाई ं ड नमदा रे टॅारंट, भोसरी-
३९

िशवसेना

२११
७ ड ग हाणे मकरंद हाद हाद ग हाणे

स.न.ं६९०/१, िव ल आकड, ग हाणे व ती, 
भोसरी-३९

अप७ ड ग हाणे मकरंद हाद हाद ग हाणे
भोसरी-३९

अप

२१२
७ ड ग हाणे संतोष भानुदास भानुदास ग हाणे

लॅट न.ं२, मोिनका िबि ड ंग, ग हाणे व ती, 
भोसरी-३९

अप

२१३
७ ड लांडगे नीतीन ाने र ाने र लांडगे

बँक ऑफ महारा  िबि ड ंग, लां डेवाडी 
भोसरी-३९

भारतीय जनता पाट

२१४ ७ ड िशंदे जािलंदर िकसन िकसन िशंदे स.न.ं२२९, मंजुळा िनवास, भोसरी-३९ नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२१५ ७ ब फुगे सीमा द ा य द ा य फुगे फुगे आळी, भोसरी, पुण-े४११०३९ अप

२१६
७ ब ग हाणे सोनाली द ा य द ा य ग हाणे से टर न.ं६९०, ग हाणे व ती, भोसरी-३९ भारतीय जनता प

२१७
७ ब ग हाणे सोनम अिजत अिजत ग हाणे

लॅट न.ंडी-३, केबीजी लािसक, ग हाणे 
व ती, भोसरी-३९

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२१८
७ ब काळे वेदवती पंढरीनाथ पंढरीनाथ काळे

िबि डंग न.ं९/३, िशतलबाग कॉ ले स, 
भोसरी-३९

िशवसेना

२१९ ८ अ गायकवाड केशर दीप दीप मोशी िभमनगर अप

२२० ८ अ कांबळे स रता स यवान स यवान हरी ओम पाक, इं ायणीनगर भारीप बहजन महासंघ

२२१२२१ ८ अ झ बाडे सिवता संदीपान संदीपान बालाजी नगर, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२२२ ८ अ िनसगध सु रेखा संतोष संतोष बालाजीनगर, भोसरी, अप

२२३ ८ अ भुंबे भारती िवकास िवकास गवळीनगर,टे को रोड,भोसरी-२६ अप

२२४ ८ अ लागडे चां दणी ध मदीप ध मदीप बालाजी नगर, भोसरी बहजन समाज पाट

२२५ ८ अ िशंदे सािव ी ब सी ब सी बालाजीनगर, भोसरी, इं िडयन नॅशनल काँ ेस

२२६ ८ अ साळंुखे कोमल अजय अजय इं ायणीनगर िशवसेना

२२७
८ अ सावळे िसमा रिवं रिवं

११/३ सुशा िब ड ग 
इं ायणीनगर,भोसरी,पुण-े२६

भारतीय जनता पाट

२२८ ८ अ सोनवणे हेमा ीिनवास ीिनवास क ढवेनगर, वा हेकरवाडी अप

२२९ ८ क आहेर अशोक िनवृ ी िनवृ ी इं ायणीनगर अप

२३० ८ क गंगणे दशरथ पाराजी पाराजी बालाजीनगर,भोसरी अप

२३१
८ क मिडगेरी िवलास हनुमंतराव हनुमंतराव इं ायणीनगर,भोसरी भारतीय जनता पाट

२३२ ८ क मुटके िनलेश रामदास रामदास इं ायणीनगर,भोसरी िशवसेना

२३३ ८ क वाबळे संजय म हारराव म हारराव इं ायणीनगर, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट२३३ ८ क वाबळे संजय म हारराव म हारराव इं ायणीनगर, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२३४ ८ क शहा जावेद रशीद रिशद बालाजी नगर, भोसरी बहजन समाज पाट

२३५
८ क सरवदे मह  ल मण ल मण बालाजीनगर,भोसरी-३९

बहजन रप लीकन 
सोशाली ट पाट

२३६ ८ क स ते राहल तुकाराम तुकाराम मोशी,ता.हवेली,पुणे अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

२३७ ८ क लांडगे हनुमंत नामदेव नामदेव से टरन.ं 4, गजानन सोसायटी, संतनगर, अप

२३८ ८ ड कंद आकाश मा ती मा ती पांजरपोळ,भोसरी अप

२३९ ८ ड आरगडे नारायण िवनायक िवनायक गवळी माता भोसरी अप

२४० ८ ड इंगवले अनंत रावसाहेब रावसाहेब आदशनगर,मोशी अप

२४१ ८ ड कामतेकर सारंग अिवनाश अिवनाश १५/३६४ गु राज सोसा,भोसरी,पुण-े२६ भारतीय जनता पाट

२४२ ८ ड खान अझर िसकंदर िसकंदर िदघीरोड, भोसरी इं िडयन नॅशनल काँ ेस

२४३ ८ ड लांडगे सुदाम िहरामण िहरामण इं ायणीनगर, भोसरी अप

२४४ ८ ड लां डे िव ांत िवलास िवलास लां डेवाडी, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२४५ ८ ड सहाणे तुषार िभवाजी िभवाजी घोडगंगा हौिसंग सोसायटी िशवसेना

२४६ ८ ब उदावंत सोनाली संजय संजय इं ायणीनगर, भोसरी नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२४७
८ ब गुरव ि मता संतोष संतोष

से टरन.ं 1, लॉट न.ं 272, महारा  
कॉलनी,  

अप८ ब गुरव ि मता संतोष संतोष
कॉलनी,  

अप

२४८ ८ ब देवकर सा रका िवलास िवलास बालाजीनगर, भोसरी, अप

२४९ ८ ब नेवासकर गौरी कैलास कैलास इं ायणीनगर अप

२५० ८ ब लांडगे पूजा सुरज सुरज लांडगेनगर, भोसरी िशवसेना

२५१
८ ब ल ढे न ता योगेश योगेश एस.बी.रेिसड सी रो हाऊस-बी, इं ायणीनगर भारतीय जनता पाट

२५२
९ अ  मंचरकर गीता सु िशल सुिशल

जी -४, सुिनता अपाटमट, कामगारनगर, 
िपंपरी - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२५३
९ अ िशंदे उषा सिचन सिचन

भोसले अपाटमट, लॉट न.ं ६, नेह नगर, 
िपंपरी, पुणे - १८

भारतीय जनता पाट

२५४
९ अ चौधरी छाया नवनाथ नवनाथ

लॅट न.ं ३०९, िब. न.ं ३, नवजीवन हौ. 
सोसायटी, िव लनगर, नेह नगर, िपंपरी - 
१८

अप

२५५
९ अ कांबळे र नरेखा नवनाथ नवनाथ

स. न.ं १०१, घर न.ं ९२, सेवा िवकास 
बँकेजवळ, नेह नगर, िपंपरी - १८

ऑल इं िडया मजिलस ए 
इ ेहादु ल मु ि लमीन

२५६२५६
९ अ वाळके शोभा सहदेव सहदेव

एचआयजी, लॅट न.ं ७२, िब. न.ं ६, जगत 
को-ऑ. सोसायटी, िव लनगर, िपंपरी - १८

अप

२५७
९ अ वाघमारे सु िशला गंगाधर गंगाधर

२०१/१०७२, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे 
- १८

बहजन समाज पाट

२५८
९ अ साळंुके सिवता सु रेश सु रेश

आर/ ए,२/२,००४ अजमेरा हौ. कॉ ले स, 
िपंपरी, पुणे - १८

अप

२५९
९ अ कांबळे मंगल िभकाराम िभकाराम

गांधीनगर, ल खडे कामगार भवनमागे, 
िपंपरी- १८

अप

२६०
९ अ बनसोडे पावती उमेश उमेश

डॉ. आंबेडकरनगर, काका लां डे 
दु कानासमोर, िपंपरी, पुणे -१८

अप

२६१
९ अ कांबळे आशा बाबासाहेब बाबासाहेब

लॅट न.ं १२, भ  कॉ ले स, खराळवाडी, 
िपंपरी - १८

िशवसेना

२६२
९ अ ससाणे सोजर दगडू दगडू

२६, िव लमं िदराजवळ, राम वामी टकले 
ग ली,  िपंपरी - १८

अप

२६३२६३
९ अ िशंदे िच कला मसुकांत मसुकांत

लॅट न.ं ५१६, िब. न.ं ए/२, अ णासाहेब 
मगर टे. जवळ, नेह नगर, िपंपरी - १८

अप

२६४
९ अ माने शशीकला नंदकुमार नंदकुमार

लॅट . २०३,बी/१५, शांतीदु त हौ. सोसा., 
पाईनरोड, िचखली, पुणे - ६२

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

२६५
९ अ कांबळे रेखा ई र ई र िव लनगर, नेह नगर, िपंपरी, पुणे - १८

बहजन रपि लकन 
सोशिल ट पाट

२६६
९ अ जगताप वैशाली ल मण ल मण

लोखं डेभवनमाग,े गांधीनगर, िपंपरी, पुणे - 
१८

अप

२६७
९ अ वाघचौरे आशा नाना नाना

स. न.ं १०३/१०४, संतोषीमाता मं िदराजवळ, 
नेह नगर, िपंपरी, पुणे - १८

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

२६८
९ अ गायकवाड रमा ल मण ल मण गांधीनगर, िपंपरी, पुणे - १८

रपि लकन पाट  ऑफ 
इं िडया (अ)

२६९
९ अ गुं जेकर ि मता रमेश रमेश भारतनगर, रे वे टे. जवळ, िपंपरी, पुणे - १८ अप

२७०
९ अ गायकवाड सारीका सिचन सिचन

लॅट न.ं ७, तारांगण हौ. सोसायटी, 
उ मनगर, िपंपरी - १८

अप९ अ गायकवाड सारीका सिचन सिचन
उ मनगर, िपंपरी - १८

अप

२७१
९ क  घोडेकर वैशाली ानदेव ानदेव

लॉट न.ं १५५/१५६, सीटीएस 
६४२४/६४२५, उ मनगर, िपंपरी - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२७२
९ क काळे आशा द ा य द ा य

२०/७, वा तुउ ोग, मासुळकर कॉलनी, 
िपंपरी, पुणे -१८

अप

२७३
९ क तोळणू रे कमला अशोक अशोक

ावणी हाईट्स, लॅट न.ं ९, ३ रा मजला, 
नेह नगर, िपंपरी - १८

अप

२७४
९ क भालेराव वषा द ा य द ा य

िकं सपाक, लॅट न.ं डी-७, लॉट न.ं २४, 
मोरवाडी, िपंपरी - १८

िशवसेना

२७५
९ क मोरे वैशाली िदिलप िदिलप

मोिनका सटर, ए िब ड ग, जी-३, रो लास 
कं. समोर, िपंपरी - १८

अप

२७६
९ क सोनवलकर वीणा द ानंद द ानंद

ए/१, ेमअंगण, उ मनगर, मासुळकर 
कॉलनी, िपंपरी - १८

अप

२७७ ९ क पानसरे अिमना महंमद महंमद ए २५७, एचए कॉलनी, िपंपरी, पुणे -१८ अप

२७८
९ क शेख मुमताज नवाब नवाब

एस आर न.ं १५९ए/१एफ, खराळवाडी, 
लॉट न.ं ५५२८, िपंपरी - १८

भारतीय जनता पाट
लॉट न.ं ५५२८, िपंपरी - १८

२७९
९ क वाघेरे पाली बापुसाहेब बापुसाहेब

टीबी/४/५-००४, टी - से टर, अजमेरा 
कॉलनी, िपंपरी, पुणे - १८

अप

२८०
९ क पाताडे अ ता अजय अजय

एफ ३, रिव भा हौ. सोसायटी, नेह नगर, 
िपंपरी - १८

अप

२८१
९ क ठाकरे मंदािकनी अजुन अजुन

जे. सी. - ४/१, िम ल हौ. सोसा., अजमेरा 
कॉलनी, िपंपरी, पुणे - १८

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

२८२
९ क खान कम ि नसा मजीद मजीद

२६, कामगारनगर, सु ृत हॉि पटल, िपंपरी, 
पुणे - १८

अप

२८३
९ क साळवे लता नवनाथ नवनाथ

मिहं ा कं. समोर, गांधीनगर, खराळवाडी, 
िपंपरी - १८

ऑल इं िडया मजिलस ए 
इ ेहादु ल मु ि लमीन

२८४
९ क पुरािणक िनलीमा यंकटेश यंकटेश

अजमेरा हौ. कॉ ले स, िब. न.ं ३/ सी ४ 
लॅट, िपंपरी, पुणे - १८

अप

२८५
९ ड मासुळकर समीर मोरे र मोरे र

६७, पंढरी िनवास, िव लमं िदरसमोर, िपंपरी -
 १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२८६
तरसगर अ दु लमुनाफ घर न.ं २२९, स. न.ं १०१, योती इं ि लश ऑल इं िडया मजिलस ए 

२८६
९ ड

तरसगर अ दु लमुनाफ 
मैनु ीन

मैनु ीन
घर न.ं २२९, स. न.ं १०१, योती इं ि लश 
शाळेजवळ, नेह नगर, िपंपरी - १८

ऑल इं िडया मजिलस ए 
इ ेहादु ल मु ि लमीन

२८७
९ ड इनामदार फा क नािदरअली नािदरअली

स. न.ं १०१, इनामदार िब ड ग, नेह नगर, 
िपंपरी - १८

िशवसेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

२८८
९ ड दु पटे सु िनल वसंत वसंत

ारा. िदिलप च हाण, शेख चाळ, यू 
टे कोरोड, नेह नगर, िपंपरी - १८

बहजन मु  पाट

२८९
९ ड वाघेरे प रि त राज राज

लॅट न.ं१, िशवालय िब ड ग, यशवंतनगर, 
िपंपरी - १८

अप

२९०
९ ड पवार परशुराम ितप ना ितप ना

पवार िनवास, जुना टे कोरोड, 
साईमं िदराजवळ, नेह नगर, िपंपरी - १८

अप

२९१
९ ड वाघमारे पंकज गंगाधर गंगाधर

२०१/१०७२, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे 
- १८

अप

२९२
९ ड शेख हमीद नवाब नवाब

एस आर न.ं १५९ए/१एफ, खराळवाडी, 
सीटीसी - ५५२८, िपंपरी - १८

अप

२९३
९ ड पाताडे  अजय संभाजी संभाजी

एफ ३, रिव भा हौ. सोसायटी, नेह नगर, 
िपंपरी - १८

अप

२९४ चांदेरे िनवास, मा ती मं िदराजवळ, २९४
९ ड चांदेरे पेश राम राम

चांदेरे िनवास, मा ती मं िदराजवळ, 
खराळवाडी, िपंपरी - १८

अप

२९५
९ ड

िप ले रामकृ णन 
गोिवंद वामी

गोिवंद वामी
स. न.ं १४४/४९, एन. ए. २, लॅट न.ं ३, 
अजमेरा हौ. सोसा., िपंपरी - १८

भारतीय जनता पाट

२९६
९ ड यादव द ा य ल मण ल मण

लॅट न.ं१२,ए िवंग, टार हौ. सोसा., 
नेह नगर, िपंपरी, पुणे - १८

अप

२९७
९ ब भोसले राहल हनुमंतराव हनुमंतराव

स. न.ं १०२, पो ट ऑिफसजवळ, भोसले 
सं कुल, नेह नगर, िपंपरी - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

२९८
९ ब जगनाडे कुणाल िदिलप िदिलप

६६/२, योगीना िब ड ग, यशवंतनगर, 
टे कोरोड, िपंपरी, पुणे - १८

िशवसेना

२९९
९ ब पवार मोहन मोतीराम मोतीराम

पवार िनवास, पो ट ऑिफसजवळ, 
िपंपरी,नेह नगर, पुणे - १८

अप

३००
९ ब तळेकर द ा य रामचं रामचं

१२२, िटळेकर िनवास, नेह नगर, िपंपरी - 
१८

अप

३०१
९ ब पवार ाने र तुकाराम तुकाराम

लॅट न.ं ४, सुखसमृ ी सोसायटी, 
कामगारनगर, िपंपरी - १८

ऑल इं िडया मजिलस ए 
इ ेहादु ल मु ि लमीनकामगारनगर, िपंपरी - १८ इ ेहादु ल मु ि लमीन

३०२
९ ब भोसले हनुमंतराव िभमराव िभमराव

नेह नगर पो ट ऑिफसजवळ, भोसले 
सं कुल, नेह नगर, िपंपरी, पुणे १८

अप

३०३
९ ब मंगोडेकर संजय उमाजी उमाजी

लॉट न.ं ३५, रामचं , कामगारनगर, िपंपरी, 
पुणे - १८

भारतीय जनता पाट

३०४
९ ब पवार िकरण अजुन अजुन स. न.ं १०२, नेह नगर, िपंपरी, पुणे - १८ इं िडयन नॅशनल काँ ेस

३०५
१० अ गोरखे अनुराधा गणपत गणपत

लॅट न.ं १३, भु चबस, काळभोरनगर, 
िचंचवड - १९

भारतीय जनता पाट

३०६
१० अ भोसले रमा सतीश सतीश

घर. न.ं सी/२०, मुत कार कंुभार चाळ, 
द नगर, िचंचवड, पुणे - १९

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

३०७
१० अ गायकवाड पाली अ णा अ णा लालटोपीनगर, मोरवाडी, िपंपरी, पुणे - १८ समाजवादी पाट

३०८
१० अ कांबळे अिशिवनी महावीर महावीर

तारांगण, लॉट न.ं ४ ए, पीसीएमसी कॉलनी, 
अजमेरा, िपंपरी, पुणे - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

३०९
१० अ तायडे रजनी शंकर शंकर

लुकरचाळ, वाघेरे ए पायरसमोर, मोरवाडी, 
िशवसेना१० अ तायडे रजनी शंकर शंकर

लुकरचाळ, वाघेरे ए पायरसमोर, मोरवाडी, 
िपंपरी - १८

िशवसेना

३१०
१० अ बनसोडे शारदा राजू राजू

बु िवहाराजवळ, द नगर, िचंचवड, पुणे - 
१९

भा रप बहजन महासंघ

३११
१० अ िखलारे मीनाताई यादव यादव एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, िपंपरी - १८ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

३१२
१० अ मोरे गजरा ीमंत ीमंत

गो डन िम मंडळजवळ, िव ानगर, 
िचंचवड, पुणे - १९

अप

३१३
१० अ गोरखे ि या अिमत अिमत

अनुराधा, से. न.ं २१, लॉट न.ं १७०, 
यमुनानगर, िनगडी, पुणे - ४४

अप

३१४ १० अ भोसले मीना गोिवंद गोिवंद मोरवाडी, िपंपरी, पुणे - १८ अप

३१५
१० अ कांबळे अचना सु रेश सु रेश

 हे रटेज, िब. न.ं ए६/९, मोरवाडी, िपंपरी, 
पुणे - १८

अप

३१६
१० अ वाघमारे सिवताताई िशवराम िशवराम लालटोपीनगर, मोरवाडी, िपंपरी, पुणे - १८ अप

३१७
१० अ पा े फुलाबाई राम राम

िव ानगर, आकुड , टे कोरोड, हनुमान 
मं िदराजवळ, िचंचवड, पुणे - १९

अप

३१८
१० अ भोसले लता राजू राजू

गट न.ं ११८०, गीताई कॉलनी, रामदासनगर, 
िचखली, पुणे - १४

अप१० अ भोसले लता राजू राजू
िचखली, पुणे - १४

अप

३१९
१० क स यद निसमा हमीद हमीद

लालटोपीनगर, एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, 
िपंपरी - १८

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

३२०
१० क कदम मंगला अशोक अशोक

साईमंगल हौ. सोसायटी,  लॅट न.ं १२, 
आरएच/२८/२, जी लॉक, संभाजीनगर, 
िचंचवड, पुणे - १९

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

३२१
१० क कुलकण  िव ा दीपक दीपक

ओं कार पॅलेस अपाटमट, आर एच १३५, 
लॅट न.ं ४, जी लॉक, शाहनगर, िचंचवड, 

पुणे - १९
महारा  नविनमाण सेना

३२२
१० क चांदगु डे सु ि या महेश महेश

डी-१, गौरीनंदन पाक, शाहनगर, िचंचवड 
पुणे - १९

भारतीय जनता पाट

३२३
१० क सांडभोर सुमन अंबरनाथ अंबरनाथ

स. न.ं ८, आर एच २, वृ ं दावन सोसायटी, 
एमआयडीसी, जी लॉक, िचंचवड, पुणे - 
१९

अप

३२४
१० क बाबर शारदा काश काश

मसाफ य िनवास, १२६/२, मोहननगर, 
िचंचवड, पुणे -१९

िशवसेना
िचंचवड, पुणे -१९

३२५
१० ड मोरे द ा य बाबुराव द ा य

हनुमान मं िदराजवळ, िव ानगर, िचंचवड, 
पुणे - १९

अप

३२६
१० ड स यद रशीद हमीद हमीद

लालटोपीनगर, एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, 
िपंपरी - १८

अप

३२७
१० ड िहंगे तुषार रघुनाथ रघुनाथ

अ फा रेिसडे सी, से. न.ं १६, िचखली 
ािधकरण, पुणे - ६२

भारतीय जनता पाट

३२८
१० ड खान करामत सलीम सलीम गो डन चौक, िव ानगर, आकुड , पुणे - १९ अप

३२९

१० ड कदम कुशा  अशोक अशोक
साईमंगल हौ. सोसायटी,  लॅट न.ं १२ 
आरएच-२८/१, जी लॉक, एमआयडीसी, 
संभाजीनगर, िचंचवड, पुणे - १९

अप

३३०
१० ड

महाबळे रकर िशिशर 
यशवंत

यशवंत
ओ ं मकार को.ऑप. हौ. सोसायटी, डी 
१०७२, मोरवाडी, िपंपरी - १८

अप

३३१
१० ड महािडक हषकुमार िशवराम िशवराम

र नािगरी हौ. सोसा., एमआयडीसी, 
अप

३३१
१० ड महािडक हषकुमार िशवराम िशवराम

र नािगरी हौ. सोसा., एमआयडीसी, 
संभाजीनगर, िचंचवड - १९

अप

३३२
१० ड भोसले अतुल आिदनाथ आिदनाथ लालटोपीनगर, मोरवाडी, िपंपरी, पुणे - १८ भा रप बहजन महासंघ
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

३३३
१० ड पाटील पां डुरंग िदनकर िदनकर

बी ९, महाल मी हौ. सोसायटी, लॉट न.ं 
आरएच-१२९, शाहनगर, िचंचवड, पुणे - १९

िशवसेना

३३४ १० ड कळसे िव ल बाबुराव बाबुराव िव ानगर, िचंचवड, पुणे - १९ इं िडयन नॅशनल काँ ेस

३३५
१० ड दातीर राहल भाऊसाहेब भाऊसाहेब

दातीरपाटील कॉलनी, रामनगर, िचंचवड, 
पुणे १९

अप

३३६
१० ड च हाण संदीप ीरंग ीरंग

लॅट न.ं ८, आरएच-११८, व नपुत  हौ. 
सोसा., जी लॉक, शाहनगर, िचंचवड, पुणे - 
१९

अप

३३७
१० ड बाबर योगेश मधुकर मधुकर

एम २/३०२, ए पायर इ टेट, िचंचवड, पुणे - 
१९

अप

३३८
१० ड दातीर िदिलप दगडू दगडू

दातीरपाटील कॉलनी, स. न.ं १२०, भागीरथी 
नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट१० ड दातीर िदिलप दगडू दगडू

दातीरपाटील कॉलनी, स. न.ं १२०, भागीरथी 
िनवास,  रामनगर, िचंचवड, पुणे १९

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

३३९
१० ड कसबे शाम मुरलीधर मुरलीधर

िवनय ो. टोअरजवळ, द नगर, िचंचवड, 
पुणे - १९

अप

३४०
१० ड वाघेरे रामदास तुकाराम तुकाराम

चं भागा िनवास, वाघेरे आळी, सुदशन 
चौक, िपंपरी, पुणे - १७

अप

३४१
१० ड जाधव बालाजी खं डु खं डु

१/५७/एफ-७४, भीमदीप िनवास, द नगर, 
िचंचवड, पुणे - १९

अप

३४२
१० ब पवार िदपक िकसन िकसन

िब. न.ं ४, म. न.ं २४, इं िदरानगर, 
टे कोरोड, िचंचवड, पुणे - १९

समाजवादी पाट

३४३
१० ब बिहरवाडे नारायण सदािशव सदािशव

अवधुत, १२६/२, मोहननगर, िचंचवड, पुणे -
 १९

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

३४४
१० ब च हाण िनतीन िकसन िकसन

इं िदरानगर, पंचशील हॉटेल यामाग,े 
िचंचवड, पुणे - १९

महारा  नविनमाण सेना

३४५
१० ब जोशी शाम राजाराम राजाराम

राजाराम जोशी चौक, एच लॉक, 
एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, पुणे - १८

अप
एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, पुणे - १८

३४६ १० ब वाघेरे िकरण नानासाहेब नानासाहेब साई नामदेव पाक, मोरवाडी, िपंपरी - १८ िशवसेना

३४७
१० ब घोळवे केशव हनुमंत हनुमंत

आर एच - १४७/७, िशवसुं दर हौ. सोसा., 
शाहनगर, िचंचवड, पुणे - १९

भारतीय जनता पाट

३४८
१० ब पवार संतोष गु नाथ गु नाथ लालटोपीनगर, मोरवाडी, िपंपरी, पुणे - १८ अप

३४९ १० ब पवार संजय नारायण नारायण रामनगर, द नगर, िचंचवड, पुणे - १९ अप

३५०
१० ब दु ग राजु  अनंत अनंत

से टर २५/२७९, वीना गाडन, िसंधुनगर, 
ािधकरण, पुणे - ४४

अप

३५१
१० ब संगम इ माईल खाजाहसेन खाजाहसेन

बी ९३, िटपू  सुलतानरोड, अ णासाहेब मगर 
टे. जवळ, िचंचवड, पुणे - १९

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

३५२
१० ब पठारे तीक भगवान भगवान

िशवश  अपाटमट, आर. एम. १००, ए/९, 
केएसबी चौकजवळ,िचंचवड, पुणे - १९

अप

३५३
१० ब गागडे सं िदप िदपक िदपक

इं िदरानगर, टे कोरोड, पंचशील हॉटेलमाग,े 
िचंचवड, पुणे - १९

अप
िचंचवड, पुणे - १९

३५४ ११ अ ओ हाळ शामल कैलास कैलास लॅट नं. ४०६, िब ड ग नं. - ७, 
वंृदावन हाऊ सग सोसायटी, से. १७ 
व १९ पाईन रोड, घरकुल 

ािधकरण, िचखली - ४११ ०६२

भारताचा क युिन ट 
प  (मा सवादी)
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

३५५ ११ अ कांबळे  सुनंदा बबन बबन से.नं.१९ लॉट नं.१२ कोयनानगर 
चचवड पुणे ४११०१९

अप

३५६ ११ अ कांबळे रमाबाई 
बाबासाहेब

बाबासाहेब अमृता कृपा हौ.सो., बीएल नं. ७, 
म नं. ३, अजथानगर, िपन 

४११०१९

अप

३५७ ११ अ कांबळे रोशनी 
अिभजीत

अिभजीत लॉट नं.३५८  िशवतेजनगर वेगे 
पे ोल पंप  िपन ४११०१९

अप

३५८ ११ अ खवळे उषा िहरामण िहरामण िशवराजे हौ.सोसा. लॅट नं 516 
अजंठानगर चचवड 411019

इंिडयन नॅशनल क ेस

३५९ ११ अ गजरमल वीना िव ास िव ास 46/6 ि शुळ अपा., से.नं.18 
िशवाजी पाक ,411019

अप

३६० ११ अ जाधव कत  मा ती मा ती महा मा फुलेनगर महे री 
हौ.सोसा.१५/५-६ िचखली िपन 
४११०१९

अप

३६१ ११ अ झडे रोिहणी सं दप सं दप घरकुल िचखली पुणे िपन ४११०६२ अप

३६२ ११ अ ठोसर ईलाबाई अशोक अशोक बु दिवहार जवळ अजंठानगर 
चचवड पुणे ४११०१९

रप लीकन पाट  ऑफ 
इंिडया

३६३ ११ अ धस आशा बाबासाहेब बाबासाहेब िगरीिवहार हौ.सोसा.आर एच 64 
जी लॉक लॅट नं.19 िपन 411019

ब जन रप लीकन 
सोशिल ट पाट

३६४ ११ अ धेडे गंगा संजय संजय ितरंगा हौ.सोसा. म २१२ 
अजंठानगर िपन ४११०१९

नॅशनॅिल ट क ेस पाट

३६५ ११ अ बोबडे अि नी िभमा िभमा से टर नं. २१, लॉट नं. ८७, 
यमुनानगर, िनगडी, िपन ४११०४४

भारतीय जनता पाट

३६६ ११ अ वाघमारे नुतन मोद मोद महा मा फुलेनगर ल मीनारायण 
हौ.सोसा.२०/१से.१८ िपन 
४११०१९

अप

३६७ ११ अ साळवे िश पा उमेश उमेश यशदा एि बयंस, अ वग, लॅट नं 
१६, से टर २०, िपन ४११०१९

िशवसेना

३६८ ११ अ रावळ ि यांका िनलेश िनलेश गट नं.१३०७ सानेमळा क हैया ब जन समाज पाट३६८ ११ अ रावळ ि यांका िनलेश िनलेश गट नं.१३०७ सानेमळा क हैया 
हौ.सोसा. िपन ४१२११४

ब जन समाज पाट

३६९ ११ क कसबे िवशाल ीकांत ीकांत िभमश नगर से.२० िनअर 
पाईनरोड कृ णानगर िपन 

४११०१९

इंिडयन नॅशनल क ेस

३७० ११ क कांबळे त म ा िसकंदर िसकंदर िव णु मृती अपाटमट, लॉट नं.३, 
लॅट नं. ५, िचखली, िपन ४११०१९

ब जन मु  मोचा

३७१ ११ क कांबळे बाबासाहेब 
गो वद

गो वद अमृता कृपा हौ.सो., बीएल नं. ७, 
म नं. ३, अजथानगर, िपन 

४११०१९

ब जन समाज पाट

३७२ ११ क कोकाटे युवराज 
सुयभान

सुयभान िशवनेरी हौ.सोसा.बी नं.५ म नं.६ 
अजंठानगर चचवड िपन ४११०१९

अप

३७३ ११ क खरात अशोक गोरख गोरख लॅट नं.२ आकाश अपा.िनअर एच 
पी पे ोल पंप िपन ४११०१९

रा ीय समाज प

३७४ ११ क गवळी आबासाहेब 
कसनराव

कसनराव बी-३०/३०४ सुखशांती 
हौ.सोसा.घरकुल िचखली पुणे 

अप
कसनराव हौ.सोसा.घरकुल िचखली पुणे 

४११०६२
३७५ ११ क जगताप कािशनाथ 

संभाजी
संभाजी लॅट नं.१९ बी िस दीआनंद पाक 

साने चौक िपन ४१२११४
अप

३७६ ११ क थोरात एकनाथ दादा दादा ृती अपाटमट, से टर नं. २०, लॉट 
नं. १०८, कृ णा, िपन ४११०१९

नॅशनॅिल ट क ेस पाट
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

३७७ ११ क नेवाळे द ा य ाने र ाने र िनअर जय गणेश लोअर िमल 
नेवाळे व ती िचखली िपन ४१२११४

अप

३७८ ११ क नेवाळे िवण गो वद गो वद मु.पो.िचखली नेवाळेव ती ता.हवेली अप

३७९ ११ क नेवाळे संजय बबन बबन िशवशंभो िनवास हरगुडे व ती 
िचखली पुणे िपन ४१२११४

भारतीय जनता पाट

३८० ११ क यादव संतोष िस दनाथ िस दनाथ ीराम हौ.सो., नामदेव मृती 
मंगलकायालय, िपन ४१२११४

महारा  नविनमाण सेना

३८१ ११ क लोखंडे पांडुरंग शंकर शंकर मु.पो.जाधववाडी िचखली बो-
हाईचा मळा कॉलनी िपन ४१२११४

अप

३८२ ११ क शहाडे सुखदा सुधीर सुधीर सेक नं १८, लॉट नं ८८, 
णानगर,िचखली

अप

३८३ ११ क िशनगारे लता उ म उ म पाणी शु दीकरण टाक जवळ 
िभमश  नगर मोरेव ती िपन 
४११०६२

अप

३८४ ११ क सानप सिचन भाकर भाकर लॅट नं. १, इं लोक हौ.सो., बी. नं. 
१२, क, िपन  ४११०१९

िशवसेना

३८५ ११ क सायकर अजय 
शंकरराव

शंकरराव से.नं.20 लॉट नं.140 कृ णानगर 
चचवड

अप

३८६ ११ क सोनावणे रोिहत 
नवनाथ

नवनाथ ी कॉ ले स आर.एच. सी -४, 
नं०९, संभाजीनगर, चचवड 
४११०१९

ब जन रप लीकन 
सोशिल ट पाट

३८७ ११ ड ओहोळ संजय 
साहेबराव

साहेबराव लॅट नं. ५०३, बी - ६, इं ायणी 
हाऊ सग सोसायटी, से. १७ व १९ 
पाईन रोड, घरकुल ािधकरण, 

िचखली - ४११ ०६२

भारताचा क युिन ट 
प  (मा सवादी)

३८८ ११ ड गायकवाड िवनोद 
जग ाथ

जग ाथ िब.नं.ए-३ आर नं.४११, अजंठानगर 
चचवड ४११०१९

ऑल इंिडया मजिलस ए 
इ ेहादूल मुसेलमीन

३८९ ११ ड गायकवाड सुिनल भू भू टी सी आय ा सपोट समोर १९/३ 
संघष हौ.सोसा.िपन ४११०१९

भारीप ब जन महासंघ
संघष हौ.सोसा.िपन ४११०१९

३९० ११ ड चौधरी रा ल ल मण ल मण िशवनेरी हौ.सोसा.िनअर टीसीआय 
ा सपोट अजंठानगर चचवड िपन 

४११०१९

अप

३९१ ११ ड जरे सिचन वसंत वसंत वै णव सदन मिनषा 
हौ.सोसा.मोरेव ती िपन ४१२११४

िशवसेना

३९२ ११ ड ठ बरे ई र बापुराव बापुराव बजाज ऑटौ कॉलनी ड यू ड यू 
१/४ आकुड  पुणे िपन ४११०३५

अप

३९३ ११ ड तेलंग  कशोर िशवाजी िशवाजी सी/ओ र व  ध डू साळवे गट 
नं.१३२३ यशवंत कं.िपन ४११०६२

अप

३९४ ११ ड दगडे अ ण रामा रामा साई िनवास म नं.२८ हनुमान 
हौ.सोसा.ता हाणेव ती िपन 
४१२११४

ब जन समाज पाट

३९५ ११ ड पवार एकनाथ 
रावसाहेब

रावसाहेब ल य िब.नं.८ लॅट नं.४ पुणानगर 
चचवड िपन ४११०१९

भारतीय जनता पाट
रावसाहेब चचवड िपन ४११०१९

३९६ ११ ड मगर अशोक जग ाथ जग ाथ 603,सी-23, कुल वािमनी  को.ऑ. 
हौ.सोसा., घरकुल, से ट.िपन 
411062

नॅशनॅिल ट क ेस पाट
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

३९७ ११ ड मटकर सखाराम 
तुकाराम

तुकाराम िब ड ग 
११७,एफ.एल.०६,महागणपती, 
सॉक,सेक १८,०१ म, फुलेन, िपन 
४११०१९

महारा  नविनमाण सेना

३९८ ११ ड मळेकर िनखील सुदाम सुदाम िचखली आकुड रोड नेवाळे व ती 
िचखली िपन४११०६२

अप

३९९ ११ ड मोरे तुकाराम िनवृ ी िनवृ ी सीडीसी लॉट नं.४३ िशवसाई 
बंगला पुणानगर िचखली िपन 
४१०१९

अप

४०० ११ ड यळमले गजानंद 
ित पा णा

ित पा णा शाकंुत िवहार , लॅट नं.८ 
ल मीनगर, पपरी- चचवड 
४११०३३

अप

४०१ ११ ड वाघमारे मनोहर गोरख गोरख से.नं.१७/१९ सुय दय 
हौ.सोसा. पाईन रोड िचखली िपन 

अप
हौ.सोसा. पाईन रोड िचखली िपन 
४११०६२

४०२ ११ ड साने अजय यशवंत यशवंत हाईट हाऊस साने चौक िचखली 
पुणे ४१२११४

अप

४०३ ११ ड स डेकर अतुल रामदास रामदास गट नं.१२६४ लॉट नं.४/८०४ लेन 
नं.६ िजजामाता िपन ४११०६२

अप

४०४ ११ ब करदास किवता नागेश नागेश ए 104 न  फेज 1 सीडीसी 
पुणानगर 411019

अप

४०५ ११ ब खंडागळे शोभा मंगेश मंगेश कृ णानगर वन ी 
हौ.सोसा.िब.नं.२० लॅट नं.८ िपन 
४११०१९

अप

४०६ ११ ब गोफणे योती िवनोद िवनोद िशक िब ड ग नं. ४, लॅट नं. ३ , 
पूणानगर - ४११०१९

अप

४०७ ११ ब जाधव कमल िवजय िवजय अकांशा, लॉट नं. १/बी/३, िचखली 
रोड, कृ णानगर, सी िपन, 
४११०१९

अप

४०८ ११ ब ठ बरे सुभ ा  ई र ई र बजाज ऑटौ कॉलनी ड यू ड यू 
१/४ आकुड  पुणे िपन ४११०३५

नॅशनॅिल ट क ेस पाट
१/४ आकुड  पुणे िपन ४११०३५

४०९ ११ ब दराडे जनाबाई 

(अपणा) गणेश

गणेश लॅट नं. १४ बी वंग ी हाईटस ्  सं 

नं. ८६/१ जे, जवळकरनगर, 

पंपळेगुरव, पुणे ४११ ०६१

भारताचा क युिन ट प  
(मा सवादी)

४१०
११ ब

धनोकार दपाली 
भगवान

भगवान
लॉट नं.३७८ से.नं.१८ 

िशवतेजनगर िचखली िपन 
४११०१९

अप

४११ ११ ब नागरगोजे योिगता 
ाने र

ाने र माऊली हौ.सोसा.१४/४ पुणानगर  
चचवड पुणे ४११०१९

भारतीय जनता पाट

४१२ ११ ब पवार सा रका मह मह तुलसी पुजा अपाटमट, लॅट नं. बी-
२, लॉट नं. ८३, सी.डी.सी., पी. 
४११०१९

अप

४१३ ११ ब सोनवणे मंगला अशोक अशोक से.नं.१७/१९ अलंकापुरी 
हौ.सोसा.सी २७ िपन ४११०६२

महारा  नविनमाण सेना

४१४ ११ ब सोमवंशी क पना 
अिनल

अिनल जीएमसी गंगा हौ.सोसा. लॅट नं.बी-
२ लॉट नं.सीडीसी १७ िचखली 
िपन ४११०१९

िशवसेना

४१५ ीराम हौ.सोसायटी, शरद सुपर माकट जवळ ४१५
१२ अ हे े सु रेश रंगनाथ रंगनाथ हे े

ीराम हौ.सोसायटी, शरद सुपर माकट जवळ 
412114

भाजपा

४१६
१२ अ भालेकर शरद वसंत वसंत भालेकर

िशवकृपा िनवास, स ृगी हौ.सोसा., 
पीनगर, पुण-े411062

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४१७
१२ अ नरळे सुकदेव ानु ानु  नरळे

ल मी िनवास, भािगरथी हौ. सोसायटी, 
411062

िशवसेना

४१८
१२ अ नरळे नामदेव ानु ानु  नरळे

ल मी िनवास, भािगरथी हौ. सोसायटी, 
411062

अप

४१९
१२ अ भालेकर िदनेश द ा य द ा य भालेकर

गट न.ं382/1, 383/1, देवी इं ायणी 
िब ड ग, पीनगर

अप

४२०
१२ अ घुले रघुनं दन रामभाऊ रामभाऊ घुले

नव िनमाण हौ.सोसा., वंदेमातरम चौक, 
पीनगर 411062

अप

४२१ १२ अ भालेकर िवण महादेव महादेव भालेकर गट न.ं106, योितबानगर, तळवडे NCP

४२२ १२ अ जाधव सं िदप जालम जालम जाधव िमक हौ.सोसा. गणपती मं िदर पीनगर अप

४२३
१२ क सातपु ते सीमा शामकांत शामकांत सातपु ते

पी हौ.सोसा.वीर सावरकर 
माग,द मंदीराजवळ, तळवडे,पुणे ६२

अप

४२४ नविनमाण हौिसंग सोसायटी, रामे र मं िदरा ४२४
१२ क काटे सुजाता अ ण अ ण काटे

नविनमाण हौिसंग सोसायटी, रामे र मं िदरा 
जवळ, पीनगर 411062

अप

४२५
१२ क भालेकर अ णा िदलीप िदलीप भालेकर ि वेणी हौ.सोसायटी, ि वेणीनगर 411062 भाजपा

४२६
१२ क भालेकर लिलता सुनील सुनील भालेकर

िव ल मं िदराचे जवळ, ि वेणीनगर, तळवडे 
411062

अप

४२७ १२ क जाधव िवजया अशोक अशोक जाधव राममंदीर, ि वेणीनगर, पुणे 411062 िशवसेना

४२८
१२ क ता हाणे सं िगता भाकर भाकर ता हाणे

हनुमान हौ.सोसायटी, सावतामाळी मं िदरा 
जवळ, ता हाणेव ती

रा वादी

४२९ १२ क बोराटे नयना कुलिदप कुलिदप बो-हाडे घारजाई सोसायटी, पीनगर पुणे 62 मनसे

४३० १२ क झावरे योती राहल राहल झावरे िव माला सोसा.ि वेणीनगर ताथवडे अप

४३१
१२ ड भालेकर शांताराम क डीबा क डीबा भालेकर

लॅट न.ं ई/१२/१२०३ देवी इं ायणी 
हौ.सोसा.तळवडे

भाजपा

४३२
१२ ड जाधव िस दे र िवठोबा िवठोबा जाधव

िवकास सोसा. हनुमान मंदीराशेजारी, 
पीनगर तळवडे पुणे ६२

अप

४३३४३३
१२ ड भालेकर पंकज द ा य द ा य भालेकर

भैरवनाथ मंदीराशेजारी तळवडे गावठाण ता. 
हवेली िज.पुणे ४११०६२

रा वादी

४३४
१२ ड भालेकर धनंजय पां डुरंग पां डुरंग भालेकर

गट न.ं177, ल मी कॉ पले स जवळ, गणेश 
नगर, तळवडे

अप

४३५
१२ ड भालेकर िवलास सोमाजी सोमाजी भालेकर

गट .188, योितबानगर तळवडे रोड, 
योितबा मंगल कायालय, तळवडे 411062

अप

४३६
१२ ड कदम गोरखनाथ फ कड फ कड कदम

माऊली हौ.सोसायटी, ानिदप 
िव ालयाजवळ, पीनगर, पुण-े४११ ०६२

िशवसेना

४३७
१२ ड भालेकर अमोल तुकाराम तुकाराम भालेकर

नवीन ानिदप कुल समोर, आिशवाद 
िनवास, पीनगर

अप

४३८ १२ ड पडवळ िवशाल नामदेव नामदेव पडवळ संगम सोसायटी, पीनगर तळवडे अप

४३९ १२ ड च हाण अिशष िवलास िवलास च हाण च हाण नगर, 411062 बहजन समाज पाट

४४० १२ ड भालेकर शांताराम दगडू दगडू भालेकर िस दनाथ हौ.सोसा. पीनगर तळवडे अप

४४१
१२ ड थोपटे अ ण मा ती मा ती थोपटे ब लाळे र सोसा., पीनगर, पुणे 412 114 अप

४४२
१२ ड थोरात रावसाहेब चं कांत चं कांत थोरात गट न.ं1519 हनुमाननगर ता हणेव ती -62 अप

४४३ १२ ड शेख मकबुल इ ािहम इ ािहम शेख गारजाई माता मं िदरा जवळ तळवडे काँ ेस
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४४४
१२ ब वणकर िशतल धनंजय धनंजय वणकर

नविनमाण हौिसंग सोसायटी, रामे र चौक, 
पीनगर 411062

भाजपा

४४५ १२ ब सोनवणे पौिणमा रिवं रिवं  सोनावणे पंचगंगा हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे NCP

४४६
१२ ब कासार वाती महादेव महादेव कासार

पी हौ.सोसायटी, पीनगर, तळवडे, पुण-े
411062

अप

४४७
१२ ब कलमोरगे व सला नरिसंग नरिसंग कलमोरगे

क म न.ं5 22/9, से.न.ं२१, यमुनानगर, 
िनगडी, पुण-े४४

अप

४४८
१२ ब भालेकर आशा दयानंद दयानंद भालेकर

गट न.ं170, गणेश नगर, तळवडे रोड 
पीनगर

िशवसेना

४४९
१२ ब घुले सु रेखा रघुनं दन रघुनं दन घुले

नव िनमाण हौ.सोसा., वंदेमातरम चौक, 
पीनगर 411062

अप

४५०
१३ अ घोलप कमल अिनल अिनल घोलप

वै णवी अपाटमट, लॉट न.ं24/ए, लॅट न.ं5, 
यमुनानगर, िनगडी 44

भाजपा१३ अ घोलप कमल अिनल अिनल घोलप
यमुनानगर, िनगडी 44

भाजपा

४५१
१३ अ सोनवणे ा िदलीप िदलीप सोनवणे

मािणक कॉलनी, मोिनका अपाटमट, 8/14, 
िचंचवड, पुण-े३३

BRSP

४५२
१३ अ जावळे रंजना सजराव सजराव जावळे

आ णाभाऊ साठे वसाहत, .न.ं६३, िनगडी, 
पुण-े411044

अप

४५३
१३ अ िखलारे सं िगता रिवं रिवं  िखलारे

चाळ न.ं17/1, क म न.ं9, से टर २१, 
यमुनानगर, पुण-े४४.

अप

४५४ १३ अ इंगवले ाची रिवराज इंगवले रिवराज .न.ं२०, यमुनानगर, िनगडी, पुण-े४४ अप

४५५
१३ अ वाघमारे सुजाता गणेश गणेश वाघमारे

िमिलंदनगर, से.न.ं२२, म १/७/८, िनगडी, 
पुण-े४४.

अप

४५६ १३ अ खाडे सुषमा धनाजी धनाजी खाडे राहलनगर, से.न.ं२२, िनगडी, पुण-े४४ रा वादी

४५७ १३ अ तुळवे िभमाबाई जानकू जानकू तुळवे गु द  हौ.सोसा.िब.न.४ िनगडी ४४ भा रप बहजन महासंघ

४५८
१३ अ पाटोळे िवदया रामदास रामदास पाटोळे

ओटा ि कम से.न.२२ िवलासनगर, िनगडी 
पुणे ४४

अप

४५९
१३ अ गवळी अनु  िववेक िववेक गवळी लॉट न.ं 58,  से.न.ं२१ यमुनानगर, पुणे ४४ िशवसेना१३ अ गवळी अनु  िववेक िववेक गवळी लॉट न.ं 58,  से.न.ं२१ यमुनानगर, पुणे ४४ िशवसेना

४६०
१३ अ गवळी िवशाखा शिशिकरण शिशिकरण गवळी लॉट न.ं 58,  से.न.ं२१ यमुनानगर, पुणे ४४ अप

४६१
१३ अ उबाळे वैशाली संजय संजय उबाळे म. न.ं 144 आ णाभाऊ साठे नगर से.न.ं 22 अप

४६२
१३ अ उमाळे मायावती वसंत वसंत उमाळे

िब.न.ं4, .न.ं56, से.22, पीसीएमसी 
कॉलनी-44

बहजन  मु  पाट

४६३ १३ अ ह के यो सना सुधाकर सुधाकर ह के से.न.ं22 संजय नगर िनगडी पुण-े44 AIMIM

४६४
१३ क टाक राखी संगमिसंग संगमिसंग टाक

राजनगर, ओटा ि कम न.ं १३ से.न.ं२२ 
सी.५१० िनगडी पुणे ४४

काँ ेस

४६५
१३ क खान नुहजहॉ इ ाहीम इ ािहम खान

से ट.22, डॉ.आंबेडकर वसाहत, िनगडी पुणे 
411044

अप

४६६
१३ क िचखले अि नी सिचन सिचन िचखले

ीकृ ण मं िदर, िनगडी, C/o-गवबाबा मृती, 
िनगडी 411044

मनसे

४६७
१३ क पवळे सुमनताई मधुकर मधुकर पवळे

पवळे सदन, मा ती मंदीर जवळ, िनगडी 
गावठाण, िनगडी 411044

रा वादी१३ क पवळे सुमनताई मधुकर मधुकर पवळे
गावठाण, िनगडी 411044

रा वादी

४६८
१३ क िहवाळे सु िनता मोद मोद िहवाळे लॉट न.ं ३३२ से.न.ं२१ यमुनानगर, पुणे ४४ बहजन समाज पाट

४६९
१३ क उबाळे सुलभा रामभाऊ रामभाऊ उबाळे लॉट न.ं440, से.21, यमुनानगर, िनगडी-44 िशवसेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४७० १३ क कदम सरोज ीिनवास ीिनवास कदम न ता हौ.सोसा. से. न.ं 21 यमुनानगर BRSP

४७१ १३ क पवार सं िगता शाम शाम पवार घर. . एम 3 / 10 बौ दनगर,िनगडी भाजपा

४७२
१३ क च हाण सा रका िववेक िववेक च हाण

से.न.ं83/2 लॉट न.ं 59/बी, लॅट न.ं 202 
साईनाथ  नगर

अप

४७३
१३ क शेख मैमुना झिहर झिहर शेख

बाबा साहेब आंबेडकर वसाहत राहल नगर 
िनगडी-44

AIMIM

४७४
१३ क जाधव मंदा कंुडिलक कंुडिलक जाधव

बाबा साहेब आंबेडकर वसाहत राहल नगर 
िनगडी-44

अप

४७५ १३ ड काळभोर राज  द ा य द ा य काळभोर 301, एिलज ट रेिसडे सी पुणे -44 अप

४७६ १३ ड सुिशल आ माराम गवळी आ माराम गवळी माता रमाई सोसा. म.१६ िनगडी ४४ बहजन समाज पाट

४७७
१३ ड कांबळे द ा जंगलीबाबा जंगलीबाब कांबळे

राजगृह हौ.सोसा., िब ड ग ई24/13, 
से ट.22, िनगडी 411044

अप

४७८
१३ ड सिचन तुकाराम िचखले तुकाराम िचखले

ीकृ ण मं िदर, िनगडी, C/o-गवबाबा मृती, 
िनगडी 411044

मनसे

४७९
१३ ड देवडे िव ल रामभाऊ रामभाऊ देवडे

से ट.22, राजनगर, म न.ंडी2/13, िनगडी 
411044

अप

४८०
१३ ड बरगले बालाजी काम ना काम ना बरगले

से ट.22, इं िदरानगर, हॉऊस न.ंए6/16, 
िनगडी 411044

रपि लकन सेना

४८१
१३ ड बरगले य ल पा काम ना काम ना बरगले

से ट.22, इं िदरानगर, हॉऊस न.ंए6/16, 
िनगडी 411044

अप

४८२
१३ ड म ढवे िदपक नारायण नारायण मोढवे

लॅट न.ं12, से ट.21, ि कम 10, िब ड ग 
17, यमुनानगर, िनगडी 44

भाजपा

४८३
१३ ड गायकवाड सुरज चं कांत चं कांत गायकवाड

K 2/9, िमल दनगर, से ट न.ं22, िनगडी, 
पुणे 44

AIMIM

४८४
१३ ड साबळे िवशाल िवलास िवलास साबळे

लॉट न.ंआर.एल.-189, जी- लॉक, 
एमआयडीसी, संभाजीनगर, िचंचवड 
411019

अप

४८५ १३ ड काळभोर रोहन शंकर शंकर काळभोर से.न.ं२५/२३८, िनगडी, पुण-े४४ अप४८५ १३ ड काळभोर रोहन शंकर शंकर काळभोर से.न.ं२५/२३८, िनगडी, पुण-े४४ अप

४८६
१३ ड काळभोर तानाजी बळवंत बळवंत काळभोर

लॅट न.ं४, काळभोर िब ड ग मा ती 
मंदीरा या मागे 44

अप

४८७
१३ ड माने कुसुम शिशकांत शिशकांत माने

िब ड ग १२, म न.ं३१४, िनगडी, 
ािधकरण, पुण-४४

भारतीय नवजवान सेना

४८८ १३ ड खाडे तानाजी िव ल िव ल खाडे राहलनगर, से.न.ं२२, िनगडी, पुण-े४४ रा वादी

४८९
१३ ड सोनवणे गुलाब बबन बबन सोनवणे

म.ुपो.िचखली, सोनवणेव ती, ता. हवेली, 
िज.पुणे

अप

४९०
१३ ड गायकवाड रमेश कािशनाथ कािशनाथ गायकवाड

िमिलंदनगर, से.न.ं२२, म १/८/१५, 
िनगडी, पुण-े४४.

भा रप बहजन महासंघ

४९१ १३ ड वाकोडे िवण नामदेव नामदेव बाकोडे से.न.२२ माता रमाई सोसा.िनगडी ४४ अप

४९२
१३ ड ि रसागर रजनीकांत उ म उ म ि रसागर

बी/5, 309, उिवला सोसायटी, आंबेडकर, 
िनगडी 44

िशवसेना

४९३ १३ ड पवार अिनल जग नाथ जग नाथ पवार राजनगर से.न.ं22 .न.ं ई/5 अप

४९४
१३ ड िसि क  रिशद सािदक सािदक िसि क िब-न.ंझेड 7 बी म न.ं 11 राहलनगर िनगडी काँ ेस१३ ड िसि क  रिशद सािदक सािदक िसि क िब-न.ंझेड 7 बी म न.ं 11 राहलनगर िनगडी काँ ेस

४९५
१३ ड अडागळे सागर भैसाहेब भैसाहेब अडागळे

से 22, संजयनगर, आंबेडकर वसाहत, 
िनगडी 44

अप

४९६
१३ ड ठाकर संतोष मा ती मा ती ठाकर

सोनाली हौ.सोसा. से.न.ं21 ि कम न.ं 10 
यमुनानगर

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४९७ १३ ड शे ी शाम शरण पा शरण पा शे ी भोईर शाळे जवळ भोईरनगर िचंचवड अप

४९८
१३ ड वाघमारे राजाराम िव ल िव ल वाघमारे

सागर मधुकर िचंचवड से.न.ं 40 बळवंत 
कॉलनी िचंचवड

बहजन मु  पाट

४९९ १३ ब होबळे खुदु बु ीन अबु अबु हबळे घर न.ं १०३१, पीनगर, पुणे ४४ समाजवादी पाट

५००
१३ ब खाडे राजु  अजुन अजुन खाडे

सी-3, लॅट न.ं408, गणेश हौ.सोसा., 
आझाद चौक, िनगडी 44

मनसे

५०१
१३ ब कदळे उ म काश काश कदळे

ानराज 3/52/21, यमुनानगर, िनगडी 
411044

भाजपा

५०२
१३ ब शेख शहनवाज ज बार ज बार शेख

बी.न.ं26, आर.न.ं414, पु याई हौ.सो., 
िनगडी 41104

AIMIM

५०३ १३ ब शेख खाजाभाई लितफ लितफ शेख से.न.ं२२, राहलनगर, िनगडी, पुण-े४४ RPI

५०४
१३ ब येवले राहल रामदास रामदास येवले

साईनाथ नगर, स.न.ं83/2, लॉट न.ं२, 
रा वादी१३ ब येवले राहल रामदास रामदास येवले

नं लॉट नं
िनगडी, पुण-े४४

रा वादी

५०५
१३ ब िहरे संजय नामदेव नामदेव िहरे

4/13, ि कम 10/21, िवशाल सोसायटी, 
यमुनानगर, पुण-े४४.

अप

५०६ १३ ब जाधव गुलाब मु कंुदा मु कंुदा जाधव से.न.ं२२, राहलनगर, िनगडी, पुण-े४४ अप

५०७
१३ ब बो हाडे शुभांगी संजय संजय बो हाडे

से.न.ं21, बो हाडे हाऊस, यमुनानगर,  
िनगडी, पुण-े४४

िशवसेना

५०८
१३ ब भगत राजेश सूयकांत सूयकांत भगत ि कम न.ं 6 िब.न.ं 22 म. न.ं17 िनगडी 44 अप

५०९
१३ ब खरात मानिसंग बाबासो बाबासो खरात

से.न.ं 21 ि कम-2/5/2, यमुनानगर िनगडी 
पुण-े 44

अप

५१० १३ ब पवार शाम बाबू बाबू  पवार से.न.22 बौ दनगर िनगडी अप

५११
१४ अ शेख जावेद रमजान रमजान शेख

हसन पापा चाळ, िव लवाडी, आकुड , 
पुण4े11035

रा वादी

५१२ १४ अ देवतरासे द ा भाऊराव भाऊराव देवतरासे चं भागा िनवास, स.न.ं137, 411019 मनसे

५१३
१४ अ कुटे कैलास गणपत गणपत कुटे

लॅट न.ं२, बी िब ड ग, कुटे वृदांवन 
भाजपा१४ अ कुटे कैलास गणपत गणपत कुटे

लॅट न.ं२, बी िब ड ग, कुटे वृदांवन 
आकुड  पुणे 35

भाजपा

५१४
१४ अ गु ा िवजयकुमार राधाकृ ण राधाकृ ण गु ा

गु ा जनरल टोअस, अ सारी वजन काट्या 
जवळ, िचंचवड, पुण-े१९

अप

५१५
१४ अ धो े लह बाजीराव बाजीराव धो े

बी/8, ब सल रेसीडे सी, तालेरा हॉ पीटल, 
िचंचवड, पुण-े३३

अप

५१६ १४ अ भागवत योगेश चं कांत चं कांत भागवत भागवत िनवास द वाडी आकुड अप

५१७ १४ अ लंगोटे गणेश चं कांत चं कांत लंगोटे से.न.ं 127 मोहनगर 19 अप

५१८
१४ अ भापकर मा ती साहेबराव साहेबराव भापकर

लॅट न.ं1, िलला िवहार, मोहननगर, 
िचंचवड.

िशवसेना

५१९
१४ अ कुटे संजय मा ती मा ती कुटे

लॅट न.ं8, कुटे वृदांवन, िव लवाडी, 
आकुड  35

अप

५२०
१४ क काळभोर वैशाली जािलंदर जािलंदर काळभोर काळभोरनगर, सीता िनवास, िचंचवड, पुणे रा वादी

५२१
१४ क कांबळे योिगता िकसन िकसन कांबळे

तापक र चाळ, गणपती मंदीरा जवळ, 
िव लवाडी, आकुड ,पुण-े३५

मनसे

५२२ १४ क जैन बिबता िवनोद िवनोद जैन से.न.२४ भेळ चौक िनगडी ४४ अप

५२३
१४ क काळभोर उिमला तुळशीराम तुळशीराम काळभोर यमुनातीर, तुळजाई व ती, आकुड , पुण-े35 िशवसेना

५२४ १४ क कुटे नंदा िदगंबर िदंगबर कुटे साथिक िनवास िव लवाडी आकुड  -35 अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

५२५
१४ क टेकवडे मोिहनी चं कात चं कांत टेकवडे

स.न.ं127, टेकवडे िनवास, मोहननगर, 
िचंचवड

भाजपा

५२६
१४ ड गोसावी िदिलप मुरलीधर गोसावी मुरलीधर

हाऊस न.ं२८३, अलंकार िनवास, द वाडी, 
आकुड  411035

अप

५२७
१४ ड रॉय अिशष अिनल अिनल रॉय

एच १०५, सरोदय कॉ ले स, 
काळभोरनगर, िचंचवड 411019

अप

५२८
१४ ड बाबर सुरज गजानन गजानन बाबर

िशवतीथ िनवास, माऊंटवट, 180/182, 
वाकड, पुण-े५७

अप

५२९
१४ ड दातीर द ा य ध डीबा ध िडवा दातीर

दातीर पाटील कॉलनी, रामनगर, िचंचवड, 
पुण-े१९

कॉ ेस

५३०
१४ ड मामीडीशे ी करण केशव मामीडीशे ी केशव

हाऊस न.ं119, बालाजी िनवास, राम निसग 
होम जवळ, पुण-े35

मनसे

५३१ लोटस रे सीडे सी लॉट न2ं से.न.24 ५३१
१४ ड शे ी उ हास शंकर शंकर शे ी

लोटस रे सीडे सी लॉट न2ं से.न.24 
ािधकरण

रा वादी

५३२ १४ ड पाचपु ते संतोष ल मण ल मण पाचपु ते घ.न.ं196, द वाडी, पुण-े35 अप

५३३ १४ ड विहले िव म िदलीप िदलीप विहले विहले चाळ, मोहननगर, पुणे 19 अप

५३४
१४ ड कुटे मोद भाकर भाकर कुटे

िश पा िनवास, िव लवाडी, आकुड , पुण-े
35

िशवसेना

५३५ १४ ड जाधव जयवंत सजराव सजराव जाधव साई सिचन अपाटमट से.न.27अ-44 अप

५३६
१४ ड जैन जयंत काश भबुतमल भबुतमल जैन

शांतीनाथ अपा., लॅट न.ं1, िववेकनगर, 
आकुड , पुण-35

भाजपा

५३७
१४ ब यो सना अभय भंडारे अभय बबन भंडारे

ए/४ सर वती अपा.तुळजाई व ती, आकुड  
पुणे ३५

अप

५३८
१४ ब िशंदे मिनषा चं कांत चं कांत िशंदे

लॅट नं   डी२डी, गगनिगरी आिशवाद 
िब ड ग िचंचवड टेशन १९

भाजपा

५३९
१४ ब कुटे िशतल गुलाव गुलाब कुटे

िव लकृपा बंगलो, िव ल मंदीरा जवळ, 
आकुड  411035

अप

५४० स.न.ं126/2, पा रजात बंगलो, मोहननगर, ५४०
१४ ब यादव िमनल िवशाल िवशाल यादव

स.न.ं126/2, पा रजात बंगलो, मोहननगर, 
पुण-े411019

िशवसेना

५४१ १४ ब वायकर सिवता अशोक अशोक वायकर वायकर चाळ, आकुड , पुण-े३५ अप

५४२
१४ ब जाधव िव ा संजय संजय जाधव

सी १८, स.न.ं४१०, आकुड  मेन रोड, 
सुखवानी लाझा आकुड

अप

५४३
१४ ब चाव रया अिदती िव णू िव णू  चाव रया

अ सारी वजन काट्या शेजारी, 
काळभोरनगर, पुणे १९

मनसे

५४४ १४ ब कुटे सु रेखा मंगेश मंगेश कुटे रामरथ िनवास द वाडी आकुड  पुणे ३५ अप

५४५
१४ ब जगताप माधुरी संजय संजय जगताप

चं मोळी, स.न.ं135, मोहननगर, िचंचवड 
पुण-े19

रा वादी

५४६ १४ ब टेकवडे सुजाता अिवनाश अिवनाश टेकवडे टेकवडे चाळ, मोहननगर, िचंचवड कॉ ेस आय

५४७ १४ ब दु ग तेजि वनी राजू राजू  दु ग िसंधूनगर ािधकरण पुण-े44 भाजपा

५४८
१५ अ िशकलगार सलीम अ दु ल अ दु ल िशकलगार

आिशयाना लॉट न.ं 74+75, से टर 28,  
िनगडी ािधकरण, 411044

अप

५४९
१५ अ िमसाळ शरद द ाराम िमसाळ द ाराम

c-२/७  शुभम पाक गणेश तलावाजवळ 
से टर -२६, ािधकरण िपन -४११०४४

रा वादी कॉ ं ेस प१५ अ िमसाळ शरद द ाराम िमसाळ द ाराम
से टर -२६, ािधकरण िपन -४११०४४

रा वादी कॉ ं ेस प

५५०
१५ अ फलके राजेश िकसन फलके िकसन

से टर न.ं२८, लॉट न.ं७७, ािधकरण िनगडी 
पुण-े४११०४४

िशवसेना

५५१
१५ अ िशनकर िवजय जग नाथ िशनकर  जग नाथ

र टन कॉलोनी,ए १८/६९,से टर न.ं२७अ 
, ािधकरण िपन-४११०४४

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

५५२
१५ अ काळभोर धनंजय िव ल काळभोर  िव ल

लॉट न.ं१३५,से टर न.ं२६, ािधकरण 
िनगडी पुण-े४११०४४

भारतीय जनता पाट

५५३
१५ अ बंगाळे िदपक रोिहत रोिहत बंगाळे

50/8, गंगानगर , द मं िदर जवळ , 
ािधकरण- 411044

महारा  नविनमाण सेना

५५४
१५ क काळभोर कोमल संतोष संतोष काळभोर

टे को हाऊिसंग न.ं ९, लॉट न.ं १०/१, िपन 
४११०४४

अप

५५५
१५ क दानवले वाती चं कांत चं कांत दानवले

िकसनराव काळभोर चाळ, मुंबई-पुणेरोड, 
िनगडी, पुण-े44

महारा  नविनमाण सेना

५५६
१५ क िनकम मनीषा सुभाष सुभाष िनकम

लॅट न.ं६१४, से टर न.ं २८, गंगानगर 
ािधकरण िपन न.४११०४४

अप

५५७
१५ क घोडके वैभवी िवकास घोडके िवकास

४ बी/८,अबोली अपाटमट,LIG 
COLONY ,SINDHUNAGAR ,िपन-
४११०४४

अप
४११०४४

५५८
१५ क नलावडे भारती दीपक नलावडे दीपक

लॉट न.ं३११,से टर न.ं२५,िनगडी 
ािधकरण िपन ४११०४४

अप

५५९
१५ क बागल ि मता जयवंत बागल जयवंत

रामकृ णहरी ,मा ती मं िदर जवळ,नवनाथ 
चौक िपन४११०३५

अप

५६०
१५ क फरांदे भारती माउली फरां दे माऊली

flat no.325,माऊली बंगलो ,२,आिशष 
लाझा चे समोर िपन-४११०४४

रा वादी कॉ ं ेस प

५६१
१५ क देशमुख भारती भािवक देशमुख भािवक

c/o अशोक गणपतराव भोसले,र टन 
कॉलनी, ािधकरण, ािधकरण,िपन-
४११०४४

अप

५६२
१५ क बोल कर रािधका रव बोल कर रव

लॉट न.ं१६,से टर न.ं२७,जनता ,शरयुनगर 
िपन-४११०४४

अप

५६३
१५ क काळभोर शिमला सिचन काळभोर  सिचन

भैरवनाथ मं िदरासमोर ,अकुद गाव,पुण,ेिपन-
४११०३५

िशवसेना

५६४
१५ क बाबर शिमला राजू राजू  बाबर

आिशष पाक, से. न.ं 24, ािधकरण, िनगडी-
भारतीय जनता पाट

५६४
१५ क बाबर शिमला राजू राजू  बाबर

आिशष पाक, से. न.ं 24, ािधकरण, िनगडी-
411044

भारतीय जनता पाट

५६५
१५ क झांबरे पुजा सितश सितश झांबरे

रेणुका तुलसी, लॅट न.ं 305, ितसरा मजला, 
वा हेकरवाडी, िचंचवड-411033

अप

५६६
१५ क पवार अ णा िकशोर िकशोर पवार

राजयोग ४७/५,से टर न.ं२८,गंगानगर 
ािधकरण िपन-४११०४४

अप

५६७
१५ ड गावडे अिमत राज राज  गावडे

राजल मी, लॉट न.ं 203, से टर न.ं 26, 
ािधकरण- 411044

िशवसेना

५६८
१५ ड पांढरकर िनलेश शंकरराव शंकरराव पांढरकर

मातृछाया िनवास ,पांढरकर व ती,आकुड  
िपन-४११०३५

अप

५६९
१५ ड थोरात अमोल िवनायक थोरात िवनायक

से टर न.ं२४ , लॉट न.ं२४३, लोकमा य 
हॉि पटल जवळ ,िपन-४११०४४

अप

५७०
१५ ड हेरोडे गोिवंद गंगाराम हेरोडे गंगाराम

शावा ती बंगलो , लॉट नं  जनता 
10,ि ट रया समोर िपन-४११०४४

बहजन मु  पाट

५७१
३३८/२५ ,िशंदे हॉि पटल जवळ.िसंधुनगर 

१५ ड घुले वीण ानोबा घुले ानोबा
३३८/२५ ,िशंदे हॉि पटल जवळ.िसंधुनगर 
, ािधकरण,िपन-४११०४४

अप

५७२
१५ ड जाधव जयवंत सजराव जाधव सजराव

साईसिचन अपा.flat no.१,से टर 
न.ं२७,िपन-४११०४४

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

५७३
१५ ड िशंदे चं कांत सुयकांत िशंदे सुयकांत

टे को सोसा.न.ं९,से टर न.ं२४,flat 
न.ं६/२, ािधकरण िपन-४११०४४

अप

५७४
१५ ड घागरे िनलकुमार नामदेवराव घागरे नामदेवराव

ए/११,कंुदन गाडन अपा .द वाडी रोड 
,आकुड ,िपन-४११०३५

अप

५७५
१५ ड थोरात अ ण िहंदु राव िहंदु राव  थोरात

िस दीिवनायक थ, यमुना बी िब ड ग , 
फ ट लो, िपन 411044

भारतीय जनता पाट

५७६
१५ ड नागपु रे सिचन िभमराज िभमराज नागपु रे

लॅट न.ं 05, हॅ रझओन ि लस, बापुजी बुवा 
िटम समोर िपन- 411044

अप

५७७ १५ ड कुमार िश पी आर आर कुमार 477/25, ािधकरण िनगडी- 411044 अप

५७८
१५ ड कुमार आर एस एस कुमार

से टर न.ं२५,FLAT 
NO.477, ािधकरण,िनगडी,पुणे िपन-
४११०४४

रा वादी कॉ ं ेस पाट

५७९ एलआयजी कॉलनी 47/1, से टर 25, ५७९
१५ ब िशंदे शुभांगी िवलास िवलास िशंदे

एलआयजी कॉलनी 47/1, से टर 25, 
िसंधुनगर, ािधकरण-411044

इं िडयन नँशनल कॉ ं ेस

५८० १५ ब जगताप सं या शहाजी जगताप शहाजी िशवश  चौक,आकुड  िपन-४११०३५ अप

५८१
१५ ब मोरे शैलजा अिवनाश अिवनाश मोरे

से. न.ं २८, लाट न.ं 380, ािधकरण, पुण-े 
411044

भारतीय जनता पाट

५८२
१५ ब िनकम पाली अमोल अमोल िनकम

म न.ं १, प हाळगड, ि ना हौिसंग 
सोसायटी, से. एन- िपन 411044

अप

५८३
१५ ब इंगळे वषा भाकर इंगळे भाकर

से टर न.ं२८,साईलीला अपा. लॉट ५८६ 
,िपन ४११०३५

अप

५८४
१५ ब साने स रता अ ण साने अ ण

सी.टी.एस.१२५,साने चे बस ,िनगडी बस 
टोप जवळ िपन-४११०४४

िशवसेना

५८५
१५ ब िशंदे वंदना चं कांत िशंदे चं कांत

टे को सोसा.न.ं९,से टर न.ं२४,flat 
न.ं६/२, ािधकरण िपन-४११०४४

अप

५८६ १५ ब पांढरे प लवी ीकांत पांढरे ीकांत घर न.ं२४,कुपर हौ.सोसा.िपन-४११०४४ अप

५८७
१५ ब िजंदल किवता कुलभूषण िजंदल  कुलभूषण

flat no.16,नंदाि गरी हौ सोसा,इ कॉन 
मं िदराजवळ   िपन-४१२१०१

अप१५ ब िजंदल किवता कुलभूषण िजंदल  कुलभूषण
मं िदराजवळ   िपन-४१२१०१

अप

५८८
१५ ब भालेराव ितभा ाने र ाने र भालेराव

भालेराव िनवास घर . 64, आकुड , पुण-े 
411035

रा वादी कॉ ं ेस प

५८९
१६ अ जाधव तुषार काश काश जाधव

घर न.ं १५-४/३४४, जुनी ाथिमक 
शाळेजवळ, रावेत गाव, िपंन - ४१२१०१

अप

५९०
१६ अ जाधव सिचन िवलास िवलास जाधव

म.ुपो. रावेत गावठाण, ता.हवेली. िज.पुण,े 
िपन - ४१२१०१

अप

५९१
१६ अ नेटके राज  िकसनराव िकसनराव नेटके

गंगा कृ णा िनवास, नेटके कॉलनी, 
िवकासनगर, िपन - ४१२१०१

अप

५९२
१६ अ नेटके सुमन राज राज  नेटके

गंगा कृ णा िनवास, नेटके कॉलनी, 
िवकासनगर, िपन - ४१२१०१

अप

५९३
१६ अ तंतरपाळे धमपाल यशवंत यशवंत तंतरपाळे

यशवंत िनवास, िवकास नगर, िकवळे, पुण,े 
िपन - ४१२१०१

अप

५९४
१६ अ

ओ हाळ बाळासाहेब 
नामदेव

नामदेव ओ हाळ
स.न.ं १२३, िनसग सोसा., वा हेकरवाडी, 
िचंचवड, िपन - ४११०३३

भारतीय जनता पाट१६ अ
नामदेव

नामदेव ओ हाळ
िचंचवड, िपन - ४११०३३

भारतीय जनता पाट

५९५
१६ अ हादगे शांत दीप दीप हादगे

स.न.ं २६, लॉट व.ं २३९, समथ नगर, िपन - 
४११०४४

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

५९६
१६ अ हटकर राजेश सुर सुर  हटकर

स ृ ं गी हौ. सोसा., लॅट न.ं१०, स.न.ं 
१३३, गु ारा रोड, वा हेकरवाडी, िपन - 
४११०३३

अप

५९७
१६ अ नवनाथ यशवंत लोखं डे यशवंत लोखं डे

मातो ी बंगला, सां कृितक भवन जवळ, 
िकवळे, ता.हवेली, िज. पुणे - ४१२१०१

रा वादी कॉ ं ेस पाट

५९८
१६ अ झ बाडे गौरीशंकर मिहपती मिहपती झ बाडे िभमाशंकर नगर, िकवळे, िपन - ४१२१०१ अप

५९९ १६ अ जाधव िदपक मनोहर मनोहर जाधव रावेत गाव, हवेली, पुन - ४१२१०१ इं िडयन नँशनल कॉ ं ेस

६००
१६ अ परदेशी िदलीप रामिसंग रामिसंग परदेशी

सं िगता अपाटमट समोर, िवकासनगर, 
िकवळे, िपन - ४१२१०२

िशवसेना

६०१
१६ अ कदम िवजय जयवंत जयवंत कदम

स.न. १२७/७, व ननगरी सोसा., गु ारा 
अप१६ अ कदम िवजय जयवंत जयवंत कदम

स.न. १२७/७, व ननगरी सोसा., गु ारा 
रोड, वा हेकरवाडी, िपन - ४११०३३

अप

६०२
१६ अ वनकर राजू  शंकर शंकर वनकर

डी.वाय.कॉलेज या मागे, जाधव व ती, 
रावेत, िपन - ४१२१०१

Bharip Bahujan 
Mahasangh

६०३
१६ अ वंजारे रामचं  जग नाथ जग नाथ वंजारे

१३२/२ए, वा हेकरवाडी रोड, गु ारा चौक, 
िपन - ४११०३३

अप

६०४
१६ अ केदारी राहल रामचं रामचं  केदारी

म.ुपो. रावोत, जाधव नगर, ता.हवेली, 
िज.पुण,े िपन - ४१२१०१

अप

६०५
१६ क तरस वंदना सुदाम सुदाम तरस

स ह न.ं 14/3, साईनगर, मामुड  देहरोड , 
ता. हवेली, िज. पुण-े412101

अप

६०६
१६ क भ डवे िशला सं िदप सं िदप भ डवे

सािव ी बंगला, पोलीस पाटील मळा, 
बीआरटीरोड, रावेत- 412101

अप

६०७
१६ क तरस वैशाली गोरख गोरख तरस

िवकासनगर, िकवळे -देहरोड, मुंबई पुणे रोड, 
िपन - ४१२१०१

रा वादी कॉ ं ेस पाट

६०८
१६ क दांगट प लवी िशवाजी िशवजी दांगट

ल मी िनवास, दांगट व ती, िवकास नगर, 
िकवळे - ४१२१०१

अप
िकवळे - ४१२१०१

६०९
१६ क सं िगता राज  भ डवे राज  भ डवे

िशवनेरी िनवास, भ डवे व ती, रावेत, पुणे - 
४१२१०१

भारतीय जनता पाट

६१०
१६ क तरस भा य ी नवनाथ नवनाथ तरस

म.ुपो. िकवळे, मंगलमुत  िनवास, ता.हवेली, 
िपन - ४१२१०१

Shivsena

६११
१६ क सोनावणे मृणालीनी म म. सोनावणे

लॉट न.ं ४६६, से. २८, ािधकरण, पुणे , 
िपन - ४११०४४

इं िडयन नँशनल कॉ ं ेस

६१२ १६ ड भ डवे तुकाराम महादू महादेव भ डवे म.ु पो. रावेत , ता. हवेली, िज. पुणे इं िडयन नँशनल कॉ ं ेस

६१३
१६ ड तरस बाळासाहेब जयवंत जयवंत तरस म.ु पो. िकवळे ता. हवेली, िज. पुण-े 412101 भारतीय जनता पाट

६१४
१६ ड भ डवे मोरे र महादू महादू  भ डवे महादेव िनवास, स ह न.ं 92, रावेत-412101 रा वादी कॉ ं ेस पाट

६१५
१६ ड भ डवे दीपक शरद शरद भ डवे

स.नं  १३३,िशंदे व ती ,राजमाता िजजाऊ 
नगर .रावेत .िपन न.ं४१२१०१

िशवसेना

६१६
१६ ड कडलक िवकास िदलीप िदलीप कडलक

K/२/६०, मीना कॉलनी, आवटे वकशॉप 
जवळ, िवकास नगर, िपंन - ४१२१०१

अप१६ ड कडलक िवकास िदलीप िदलीप कडलक
जवळ, िवकास नगर, िपंन - ४१२१०१

अप

६१७
१६ ड भोडवे गणेश तुकाराम तुकाराम भ डवे

सोनाई िनवास, स.न.ं १४, रावेत, िपन - 
४१२१०१

अप

६१८
१६ ड तरस नवनाथ सदािशव सदािशव तरस

म.ुपो.िकवळे, मंगलमुत  िनवास, ता.हवेली, 
िज.पुणे - ४१२१०१

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

६१९
१६ ड भ डवे तुषार िदवाणजी िदवाणजी भ डवे

म.ुपो. पां डुरंग पँलेस, रावेत, जुनी ाथिमक 
शाळेजवळ, िपन - ४१२१०१

अप

६२०
१६ ड कातळे कैलास ल मण ल मण कातळे

कातळे व ती, िकवळे, हवेली, पुण,े िपन - 
४१२१०१

अप

६२१
१६ ड भंडारी िवनोद इर णा इर णा भंडारी

स.न. ६८/१, द नगर, िवकासनगर, िकवळे, 
िपन - ४१२१०१

महारा  नविनमाण सेना

६२२
१६ ब रसाळ मेघा अ ण अ ण रसाळ

आदशनगर, म.ुपो. िकवळे,  ता.हवेली , 
िज.पुणे - ४१२१०१

िशवसेना

६२३
१६ ब िगरमे ि यांका सिचन सिचन िगरमे

ी साई हौिसंग सोसायटी, ए २८, ममता 
िनवास, गु ारा जवळ, िपंन - ४११०३३

अप

६२४
१६ ब भ डवे शोभा ध डीबा ध डीबा भ डवे

ध डीराज पँलेस, िशंदे व ती, रावेत, िपन - 
४१२१०१

अप१६ ब भ डवे शोभा ध डीबा ध डीबा भ डवे
४१२१०१

अप

६२५
१६ ब भारंबे भारती िनंबा िनंबा भारंबे

नवजीवन हौिसंग सोसायटी, मिमली म.ं, िपन 
- ४११०३३

अप

६२६
१६ ब सोनट के िशतल नर नर  सोनट के

म.ुपो.रावेत, सोनट के व ती, ता.हवेली., 
िज.पुण,े िपन - ४१२१०१

अप

६२७
१६ ब िसमा पोपट भ डवे पोपट भ डवे

३, ृती वा स य, पलॉट न.ं ७अ/६, 
से.न.ं२९, िपन - ४११०३३

अप

६२८
१६ ब तरस अि नी राहल राहल तरस

म.न.पा. शाळेजवळ, म.ुपो. िकवळे, 
ता.हवेली, िज. पुण,े िपन - ४१२१०१

अप

६२९ १६ ब पां डे अलका हेमंत हेमंत पां डे िकवळे, ता.हवेली, िज.पुणे अप

६३०
१६ ब ढोले िमना शामराव शामराव ढोले

८२५/२, पारस िनवास, समथ कॉलनी, 
िवकास नगर, िकवळे, िपन - ४१२१०१

इं िडयन नँशनल कॉ ं ेस

६३१
१६ ब साळंुके ि या सागर सागर साळंु के

मातो ी िनवास, साळंुके व ती, िकवळे, िपन 
- ४१२१०१

अप

६३२
१६ ब खानोलकर ा महेश महेश खानोलकर

ए-२१, मधुबन कॉलनी, पी.सी.एम.सी. 
कूल या जवळ

रा वादी कॉ ं ेस पाट
कूल या जवळ

६३३
१६ ब राऊत जया िदलीप िदलीप राऊत

आदशनगर, मामुड , पो.देहरोड, ता.हवेली., 
िपन - ४१२१०१

भारतीय जनता पाट

६३४
१७ अ साळंुके राज  गुलाबाराव गुलाबराव साळंु के

राजल मी, स हन.ं 75/1, िचंतामणी चौक, 
वा हेकरवाडी िपन - 411033

रा वादी कॉ ं ेस पाट

६३५
१७ अ भोईर हषवधन भाऊसाहेब भाऊसाहेब भोईर

स ह न.ं 164, मिनषा मृती िनवास, 
भोईरनगर, िचंचवड-411033

अप

६३६
१७ अ स डकर िचंतामणी आनंदराव आनंदराव स डकर

स ह न.ं 33/3, िचंचवडे फॉम समोर, 
वा हेकरवाडीरोड- 411033

िशवसेना

६३७
१७ अ ढाके नामदेव जनादन जनादन ढाके

दारा िनक ता योगेश िचनवले, िशवनगरी, 
िबजलीनगर- 411033

भारतीय जनता पाट

६३८
१७ अ गोफणे परमे र पां डुरंग पां डंु रग गोफणे

16/1, आदश हौिसंग सोसायटी, 
िचंचवडेनगर, िचंचवड-411033

अप

६३९
१७ अ सुतार सागर अ ण अ ण सुतार

112/2, िव ल मं िदराजवळ, रावेतरोड, 
वा हेकरवाडी-411033

Akhil Bhartiya Sena

६४०
१७ अ आग ान शांत नागेश नागेश आग ान

भोईआळी, यु इं लीश कुल शाळेशेजारी, 
अप

६४०
१७ अ आग ान शांत नागेश नागेश आग ान

भोईआळी, यु इं लीश कुल शाळेशेजारी, 
िचंचवडगांव-411033

अप

६४१
१७ अ नाळे अ य बबन नाळे बबन

साई कृपा िनवास, ानदीप कॉलनी 
िचंचवडेनगर िपन न.ं४११०३३

महारा  नविनमाण सेना

६४२
१७ क पांढरकर िसँधू  दामोदर दामोदर पांढरकर

दळवीनगर, रे वे गेट न.ं 57, िचंचवड,पुण-े 
411033

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

६४३
१७ क वा हेकर पाली सिचन सिचन वा हेकर

ल मीनगर. वा हेकरवाडी, िचंचवड- 
411033

अप

६४४
१७ क सुयवंशी आशा ाने र ाने र सुयवंशी

स. न.ं 59/1, माऊल ची आशा िनवास, 
ओम कॉलनी, िबजलीनगर, िपन- 411033

रा वादी कॉ ं ेस पाट

६४५
१७ क वाघ रजनी रघुनाथ रघुनाथ वाघ

लॅट न.ं १बी, वंदना अपाटमट, िबजलीनगर, 
िचंचवड-411033

िशवसेना

६४६
१७ क गायकवाड सु िनता मोहन मोहन गायकवाड

स ह न.ं 11/1, व नपुत , िचंचवडेनगर, 
िचंचवड-411033

महारा  नविनमाण सेना

६४७
१७ क िचंचवडे क णा शेखर शेखर िचंचवड

स ह न.ं12/2 ब,  वृ ं दावन कॉलनी, 
िचंचवडेनगर  िचंचवड-411033

भारतीय जनता पाट

६४८
१७ ड भोईर भाऊसाहेब सोपानराव सोपानराव भोईर

स ह न.ं 164, मिनषा मृती िनवास, 
भोईरनगर, िचंचवड-411033

रा वादी कॉ ं ेस पाट१७ ड भोईर भाऊसाहेब सोपानराव सोपानराव भोईर
भोईरनगर, िचंचवड-411033

रा वादी कॉ ं ेस पाट

६४९
१७ ड वा हेकर रोिहदास िदनकर िदनकर वा हेकर

सुभ ा िनवास, हनुमान मं िदरासमोर, 
वा हेकरवाडी, 411033

िशवसेना

६५०
१७ ड िचंचवडे सिचन बाजीराव बाजीराव िचंचवडे

लॅट न.ं 6, कािलका अपाटमट, पवनावगर, 
िचंचवड- 33

भारतीय जनता पाट

६५१
१७ ड वा हेकर ीधर ध डीबा ध डीबा वा हेकर

ल मीनगर, वा हेकरवाडी, िचंचवड - 
411033

अप

६५२
१७ ड लोकरे द राज नामदेव नामदेव लोकरे

स ह न.ं 32/2, ीहरी कॉलनी, बळवंतनगर, 
िचंचवड-411033

महारा  नविनमाण सेना

६५३
१७ ड गायकवाड अजय चं कांत चं कांत गायकवाड

स ह न.ं 39, माऊलीकृपा , बळवंत कॉलनी, 
िचंचवडेनगर-411033

Bahujan Republican 
Socolist Party

६५४
१७ ड भोईर नर  सुभाष सुभाष भोईर

िवठाबाई जयवंत मृती बंगलो, लॉट न.ं ३, 
भोईरनगर, िचंचवड-411033

अप

६५५
१७ ड पानसरे मु ताक बाबासाहेब बाबासाहेब पानसरे

पानसरे िनवास, ठकुरा िवहार जवळ, गांधी 
पेठ, िचंचवड- 411033

अप

६५६
१७ ब वा हेकर शोभा तानाजी तानाजी वा हेकर

िप.िच.म.न.पा शाळेजवळ, वा हेकरवाडी, 
रा वादी कॉ ं ेस पाट

६५६
१७ ब वा हेकर शोभा तानाजी तानाजी वा हेकर

िप.िच.म.न.पा शाळेजवळ, वा हेकरवाडी, 
िचंचवड -411033

रा वादी कॉ ं ेस पाट

६५७
१७ ब वा हेकर मंगल भगवंत भगवंत वा हेकर

धमराज िनवास , िशवाजी चौक 
वा हेकरवाडी-411033

िशवसेना

६५८
१७ ब पाटील धनल मी म हारी म हारी पाटील

स ह न.ं 156, लॉट न.ं 180,  िगरीराज 
रेसीडे सी 1, लॅट न.ं 2, -411033

अप

६५९
१७ ब भालके योती सं िदप सं िदप भालके

स ह न.ं 84, िपतृछाया िनवास, ल मीनगर, 
रावेतरोड, - 411033

अप

६६०
१७ ब कुलकण  माधुरी मु कंुद मु कंुद कुलकण

स ह न.ं 164, डे हीड िनवास, दळवीनगर, 
िचंचवड- 411033

भारतीय जनता पाट

६६१
१७ ब िच लरगे अचना परमे र परमे र िच लरगे

भोईर चाळ , भोईरनगर, िचंचवड, पुण-े 
411033

महारा  नविनमाण सेना

६६२
१७ ब बैस परदेशी िनता िवजयिसंह

िवजयिसंह बैस 
परदेशी

जा हवी अपाटमट बी1 अँ ड -2, अि नी 
हॉ पीटल जवळ, िबजलीनगर, िचंचवड-
411033

अप

६६३
१७ ब इनामदार माधवी ीहरी ीहरी इनामदार

न म , एल 4/ 301, ेमलोक पाक, 
अप१७ ब इनामदार माधवी ीहरी ीहरी इनामदार

न म , एल 4/ 301, ेमलोक पाक, 
िचंचवड, पुण-े 411033

अप

६६४
१८ अ पवार दीप रामचं रामचं  पवार मे ोपोलीटन सोसा, िचंचवड, पुण-े४११०३३ इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

६६५ १८ अ सायकर िदप चं कांत चं कांत सायकर सायकर लाझा, िचंचवड, ४११०३३ िशवसेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

६६६
१८ अ

दिफफळे शांतीलाल 
रामकृ ण

रामकृ ण दिहफळे केशवनगर, िचंचवड, ४११०३३ महारा  नविनमाण सेना

६६७
१८ अ िचंचवडे सं िदप गुलाब गुलाब िचंचवडे

लॅट न.ं१३, िब.न.ंबी/१, काकडे कॉनर, 
िचंचवड-४११०३३.

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

६६८
१८ अ भोईर सु रेश िशवाजी िशवाजी भोईर

ए२/१९, कुणाल इ टेट, केशवनगर, 
िचंचवड, पुण-े४११०३३

भारतीय जनता पाट

६६९
१८ अ ितकोणे ह रभाऊ िकसन िकसन ितकोणे

यु  इं ि लश कुल जवळ, भोई आळी, 
िचंचवडगांव, पुण-े४११०३३

अप

६७०
१८ अ जमखंडी सागर रामचं रामचं  जमखंडी राम आळी, िचंचवडगांव, पुण-े४११०३३ अप

६७१ १८ अ बाराहाते शरद भगवंतराव भगवंतराव बाराहाते केशवनगर, िचंचवड, ४११०३३ अप

६७२
१८ अ शेडगे मोरे र ाने र ाने र शेडगे

शेडगे िब ड ग, पडवळ आळी, 
िचंचवडगांव, पुण-े४११०३३

अप१८ अ शेडगे मोरे र ाने र ाने र शेडगे
िचंचवडगांव, पुण-े४११०३३

अप

६७३
१८ अ पानसरे इ ान बाबासाहेब बाबासाहेब पानसरे

पसरे िनवास, गांधी पेठ, चाफेकर चौक, 
िचंचवड, ४११०३३

अप

६७४
१८ अ चौधरी राज  दशरथ दशरथ चौधरी

२७९/५बी, चं भागा कॉलनी, तानाजीनगर, 
िचंचवड, ४११०३३

अप

६७५
१८ अ िचंचवडे िदनकर रामचं रामचं  िचंचवडे

स.न.ं१६९/२, रामचं  िजवाजी चौक,, 
४११०३३

अप

६७६
१८ अ भोईर राहल संपत संपत भोईर

लॅट न.ं४, धीरज गॅल सी, गावडे भोईर 
आळी, िचंचवड, ४११०३३

अप

६७७
१८ अ

भालदार गुलाबअली 
इ ािहम

इ ािहम भालदार
ए३, लॅट न.ं१०, पा रजात बन, िचंचवड, 
पुण-े४११०३३

अप

६७८
१८ क पवते लितका दादासाहेब दादासाहेब पवते केशवनगर, िचंचवड, ४११०३३ महारा  नविनमाण सेना

६७९
१८ क िचंचवडे अि नी गजानन गजानन िचंचवडे

पवना कॉनर, मोरया गोसावी समाधी मं िदर 
रोड, िचंचवड-४११०३३.

िशवसेना

६८० िववेक वसाहत, लॉट न.ं२९, केशवनगर, ६८०
१८ क माने सरोज सुरज सुरज माने

िववेक वसाहत, लॉट न.ं२९, केशवनगर, 
िचंचवड, ४११०३३

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

६८१
१८ क भोईर भा य ी िनिखल िनिखल भोईर

भोईर हाऊस, केशवनगर, िचंचवड, पुण-े
४११०३३

इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

६८२ १८ क बंब मयुरी िदलीप िदलीप बंब तानाजीनगर, िचंचवड, पुण-े३३. भारतीय जनता पाट

६८३
१८ क येवले सु िनता गजानंद गजानंद येवले

मोरया भुवन (नेवाळे हॉटेल), गांधी पेठ, 
िचंचवडगांव,४११०३३

अप

६८४
१८ क पां डे संजीवनी इं भुषण इं भुषण पां डे

लॅट न.ं१८, सुं दरबाग, दशन हॉल जवळ, 
िलंक रोड, ४११०३३

अप

६८५
१८ क गावडे दा सतीश सतीश गावडे

बी-२, लॅट न.ं८, काकडे नगर, केशवनगर, 
िचंचवड, ४११०३३

अप

६८६
१८ ड को-हाळे अनंत सुभाष सुभाष को-हाळे

लॉट न.ं१०, ल मी कंुज, िववेक वसाहत, 
केशवनगर, िचंचवड-४११०३३

िशवसेना

६८७ १८ ड गायकवाड रवी भारत भारत गायकवाड िबजलीनगर, िचंचवड, पुण-े४११०३३. महारा  नविनमाण सेना

६८८
१८ ड गावडे राज  तानाजी तानाजी गावडे

िसटीएस न.ं९९१, सरदार गावडे सदन, 
कािलका माता जवळ, ४११०३३.

भारतीय जनता पाट
कािलका माता जवळ, ४११०३३.

६८९ १८ ड गावडे िवजय हनुमंत हनुमंत गावडे गावडे भोईर आळी, िचंचवड, पुण-े३३. नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

६९०
१८ ड िनंबाळकर सिचन तानाजी तानाजी िनंबाळकर

िनंबाळकर लाझा, पागेची तालीमी जवळ, 
िचंचवडगांव, ४११०३३.

इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

६९१
१८ ड पारखी अिभजीत अशोक अशोक पारखी

ए९, भ  अंबर, मािणक कॉलनी, िचंचवड, 
पुण-े४११०४४.

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

६९२
१८ ड आरसुळ राजेश काश काश आरसुळ

बी/२२, ेमसागर सोसा., पीसीएमसी 
एच.सी. हॉल या, ४११०३३

अप

६९३ १८ ड देशपां डे रिवं  बाळकृ ण बाळकृ ण देशपां डे केशवनगर, िचंचवड, ४११०३३ अप

६९४
१८ ड जोशी साद अशोक अशोक जोशी सीताबाई गावडे चाळ, िचंचवड, ४११०३३ अप

६९५
१८ ड ब चे मधुकर बिह बिह  ब चे

ए-१, काकडे टाऊनशीप, केशवनगर, 
िचंचवड-४११०३३.

अप

६९६
१८ ब िचंचवडे िनिकता सागर सागर िचंचवडे

साई पावती अपाटमट, लॅट न.ं३, आ पाली 
गँस जवळ, ४११०३३

िशवसेना

६९७ १८ ब गुरव माधुरी मु कंुद मु कंुद गुरव केशवनगर, िचंचवड, ४११०३३ भारतीय जनता पाट

६९८
१८ ब डोके अपणा िनलेश िनलेश डोके

लॅट न.ं१४, दैिद यमान अपाटमट, 
कै.आनंदी, ४११०३३

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

६९९ २७९/२, यशोवेल सोसा. लॅट न.ं८, ६९९
१८ ब खड संगीता शाम शाम खड

२७९/२, यशोवेल सोसा. लॅट न.ं८, 
तानाजीनगर, िचंचवड, ४११०३३

अप

७००
१८ ब िगरी सु िनता ीमंत ीमंत िगरी

गजानन कॉ ले स, लॅट न.ं१३, पवनानगर, 
िचंचवड-४११०३३

अप

७०१
१९ अ गवळी िनतीन अं कुश अंकुश गवळी िचंचवड, पुणे

रप लीकन पाट  ऑफ 
इं िडया (ए)

७०२
१९ अ मोरे शैल  काश काश मोरे

लॅट न.ं५०३, िब ड ग ए-४, ए पायर इ टेट, 
मुंबई प.ु, ४११०१९

भारतीय जनता पाट

७०३ १९ अ तेलंगे संतोष पोपट पोपट तेलंगे सुदशननगर, िचंचवड, पुण-े४११०३३ महारा  नविनमाण सेना

७०४ १९ अ िशंदे सिचन िदलीप िदलीप िशंदे िपंपरी िशवसेना

७०५ १९ अ पवार काळुराम मा ती पवार मा ती आनंदनगर, िचंचवड, पुण-े४११०१९. नॅशनॅिल ट कॉ स पाट

७०६
१९ अ बनसोडे बाबासाहेब िव नाथ िव नाथ बनसोडे

िब ड ग न.ं१५, म न.ं११, बौ द नगर, 
िपंपरी-४११०१७.

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

७०७ १९ अ साबळे अरिवंद नागनाथ नागनाथ साबळे िलंक रोड, रमाबाईनगर, िपंपरी बहजन समाज पाट

७०८
१९ अ ि रसागर म हारी दु गादास दु गादास ि रसागर रवर रोड, िपंपरी

बहजन रप लीकन 
१९ अ ि रसागर म हारी दु गादास दु गादास ि रसागर रवर रोड, िपंपरी

बहजन रप लीकन 
सोशाली ट पाट

७०९ १९ अ सौ दडे अिनल रावसाहेब रावसाहेब सौ दडे कृ णानगर, िचंचवड, ४११०१९ अप

७१० १९ अ सोनवणे िव णू  मोतीराम मोतीराम सोनवणे आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप

७११
१९ अ सोनवणे िनळकंठ बळीराम बळीराम सोनवणे आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप

७१२ १९ अ सोनवणे िमिलंद केरवा केरबा सोनवणे आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप

७१३ १९ अ कांबळे मधुकर िव नाथ िव नाथ कांबळे एसकेएफ सोसा, िचंचवड अप

७१४ १९ अ कांबळे िवलास भागूजी भागूजी कांबळे दळवीनगर, िचंचवड अप

७१५ १९ अ थोरात सुयकांत सखाराम सखाराम थोरात गांधी पेठ, िचंचवडगांव अप

७१६ १९ अ ल ढे गणेश नारायण नारायण ल ढे वामी समथ नगर, िपंपरी िलंक रोड अप

७१७ १९ अ िशंदे नेताजी िशवाजी िशवाजी िशंदे आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप

७१८ १९ अ माने चं कांत अंबादास अंबादास माने िचंचवड, पुणे अप

७१९ १९ अ औसरमल संजय दयानंद दयानंद औसरमल रमाबाईनगर, िपंपरी अप

७२० १९ अ शेखर आनंद ओ हाळ आनंद ओ हाळ सुखवाणी उ ान, िलंक रोड, िपंपरी अप

७२१ १९ अ जमदाडे अमोल अशोक अशोक जमदाडे दळवीनगर, िचंचवड अप

७२२ १९ अ कानडी अं कुश रामचं रामतं  कानडी सुनं दा िनवास, िचंचवड टेशन, पुणे अप

७२३
१९ अ जगताप िव नाथ बबनराव बबनराव जगताप शांताई सदन, िभमनगर, िचंचवड अप

७२४ १९ अ कांबळे केतन राज राज  कांबळे िलंक रोड, िपंपरी-१७. अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

७२५ १९ अ रोकडे गौतम िव णू िव णू  रोकडे िभमनगर, िपंपरी अप

७२६
१९ अ आरसुळ राजेश काश काश आरसुळ

बी/२२, ेमसागर सोसा., पीसीएमसी 
एच.सी. हॉल या, ४११०३३

अप

७२७ १९ क रोकडे अपणा गौतम गौतम रोकडे िभमनगर, िपंपरी इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

७२८ १९ क बांगर अि नी राजेश राजेश बांगर परमे र सोसा., िचंचवड महारा  नविनमाण सेना

७२९ १९ क मेवानी कोमल िदपक िदपक मेवानी देवीिलंक सोसा., िचंचवड, ४११०३३ भारतीय जनता पाट

७३०
१९ क भोईर िवजया िवलास िवलास भोईर

माऊली िनवास, रासने सभागृह, िचंचवड, 
४११०३३

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

७३१
१९ क गायकवाड अंजना सिचन सिचन गायकवाड वेताळनगर, िचंचवड

ऑल इं िडया मजलीस - ए - 
इ ेहादू ल मु लीमीन प

७३२
१९ क काळे मनोरमा सु िनल सुिनल काळे बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७

बहजन रप लीकन 
सोशाली ट पाट

७३३
१९ क गोलां डे िव ा उमेश उमेश गोलां डे गोलां डे कॉलनी, िचंचवड, पुण-े४११०३३ िशवसेना

७३४ १९ क देवकर ल मी देव देव  देवकर आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ बहजन समाज पाट

७३५ १९ क साबळे छाया जग नाथ जग नाथ साबळे रमाबाईनगर, िपंपरी अप

७३६ १९ क कांबळे सिवता राज राज  कांबळे बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७३७ १९ क गायकवाड ेता संभाजी संभाजी गायकवाड ीकृ ण अपाटमट, सुदशननगर, िचंचवड अप

७३८ १९ क सोनवणे सुजाता अिनल अिनल सोनवणे बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७३९ १९ क िचंचवडे सु िनता िवजय िवजय िचंचवडे एसकेएफ सोसा, िचंचवड अप

७४० १९ क वाघमारे मोिहनी मनोज मनोज वाघमारे आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप

७४१ १९ क िपंगळे शुभांगी संतोष संतोष िपंगळे ए पायर इ टेट, िचंचवड अप

७४२ १९ क इराणी लिलता जाफर जाफर इराणी मा ती मं िदर, िचंचवड अप

७४३ १९ क देव  सु िनता अशोक अशोक देव बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७४४
१९ क भराडे शोभा िकसन िकसन भराडे

लॅट न.ं२९, देवीिलंक-२, िलंक रोड, 
िचंचवड, पुण-े४११०३३.

अप

७४५७४५ १९ क तामचीकर सरोदा भूप भूप  तामचीकर ६/४१, भाटनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७. अप

७४६
१९ ड गावडे चेतन बाळासाहेब बाळासाहेब गावडे

जनाई बंगला, गावडे पाक, िचंचवड, 
४११०३३

िशवसेना

७४७
१९ ड पहलानी गु ब  िकशनदास िकशनदास पहलानी िलंक रोड, िपंपरी-१७. नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

७४८ १९ ड माछरे सुभाष सावन सावन माछरे मातो ी कॉलनी, थेरगांव इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

७४९ १९ ड िशंदे िवजय गोरख गोरख िशंदे म हार हाईट्स, िचंचवड-१९. भारतीय जनता पाट

७५० १९ ड ढावरे राजेश िदप िदप ढावरे बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ बहजन समाज पाट

७५१ १९ ड शेख अजीज मोह मद मोह मद शेख देवीिलंक सोसा., िचंचवड, ४११०३३ अप

७५२ १९ ड मेवानी िदपक िहरालाल िहरालाल मेवानी देवीिलंक सोसा., िचंचवड, ४११०३३ अप

७५३ १९ ड पं ी मा ती बुढा पा बुढा पा पं ी कुणाल पाक, िचंचवड अप

७५४ १९ ड भारती काश नंद नंद भारती िपंपरी रे वे टेशन, िपंपरी अप

७५५ १९ ड भोईर हेमंत मोरे र मोरे र भोईर भोईर कॉलनी, िचंचवड अप

७५६ १९ ड जांभळे संजय द ा य द ा य जांभळे तानाजीनगर, िचंचवड, पुण-े३३. अप

७५७ १९ ड कदम आिशष अशोक अशोक कदम रवर रोड, िपंपरी अप७५७ १९ ड कदम आिशष अशोक अशोक कदम रवर रोड, िपंपरी अप

७५८ १९ ड पहलानी िजतू  गु ब गु ब  पहलानी िलंक रोड, िपंपरी-१७. अप

७५९ १९ ड घुमे िनतीन सोपान सोपान घुमे आंबेडकर कॉलनी, िपंपरी-१७. अप

७६० १९ ड साबळे जग नाथ दगडू दगडू साबळे रमाबाईनगर, िपंपरी अप

७६१ १९ ड प ले हनुमंत नरस पा नरस पा प ले आनंदनगर, िचंचवड टेशन, ४११०१९ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

७६२ १९ ड काळे सु िनल मधुकर मधुकर काळे बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७६३
१९ ड ीवा तव िदपक रमेश रमेश ीवा तव बौ दनगर, रवर रोड, िपंपरी, पुण-े४११०१७. अप

७६४ १९ ड शेख नसीम जिसम जिसम शेख बौ द नगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७. अप

७६५ १९ ड कांबळे सिचन िवनायक िवनायक कांबळे १२/४, बौ दनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७६६
१९ ड सोनवणे अिनल बाबू बाबू  सोनवणे

िलंक रोड, प ा चाळ, िपंपरी कॉलनी, पुण-े
४११०१७

अप

७६७
१९ ब शेख इरफाना अजीज अजीज शेख

ए-िब ड ग, लॅट न.ं०९, देवीिलंक अपा., 
िचंचवड, ४११०१७

िशवसेना

७६८ १९ ब भाट िशवानी संजीव संजीव भाट नेह नगर, िपंपरी इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

७६९
१९ ब

पठाण शमीम मोह मद 
िसराज

मोह मद पठाण दळवीनगर, िचंचवड नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

७७० १९ ब बनसोडे िश पा ई र ई र बनसोडे रमाबाईनगर, िपंपरी बहजन समाज पाट

७७१ १९ ब गावडे जय ी वसंत वसंत गावडे दा गाडन, िचंचवड, पुण-े४११०३३ भारतीय जनता पाट

७७२ १९ ब फरां दे अिनता द ा य द ा य फरां दे सुदशननगर, िचंचवड, पुण-े४११०३३ अप

७७३ १९ ब भाट शं कुतला राजेश राजेश भाट भाटनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७७४ १९ ब तामचीकर सारीका िजत िजत  तामचीकर भाटनगर, िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७७५ १९ ब वाळंूजकर अिनता गणेश गणेश वाळंूजकर टोन रज सोसा., िपंपरी, पुण-े४११०१७ अप

७७६
२० अ वारभुवन िश पा कैलास कैलास

जी - ७१, लां डेवाडी, आंबेडकरनगर, 
बु िवहाराजवळ, भोसरी - ३९

अप

७७७
२० अ ननावरे ि यांका िजत िजत महा मा फुलेनगर,एमआयडीसी, भोसरी - २६ भारतीय जनता पाट

७७८ २० अ घोलप संजीवनी िनतीन िनतीन वैशालीनगर, िपंपरी, पुणे - १८ अप

७७९
२० अ धर सुल णा राजू राजू

६/६७, एचआयजी, संत तुकारामनगर, 
िपंपरी, पुण-े १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

७८०
२० अ माने अनुपमा गौतम गौतम

६१/४६१, ीगणेश सदन, संत तुकारामनगर, 
िपंपरी, पुणे - १८

िशवसेना२० अ माने अनुपमा गौतम गौतम
िपंपरी, पुणे - १८

िशवसेना

७८१
२० अ मोरे मनाली िवजय िवजय

लॅट न.ं ९, गु गणेश अपाटमट, गांधीपेठ, 
िचंचवड, पुणे - ३३

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

७८२
२० क इंगवले शारदा रिवं रिवं

ई-बी-२०१, रोहन हाईट्स, संत तुकारामनगर, 
िपंपरी - १८

अप

७८३
२० क सुवणा सं िगता िकरण िकरण

३८/३०३, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - 
१८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

७८४
२० क लांडगे सु रेखा द ा य द ा य

िव णु मृती िनवास, सागर लाझाजवळ, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

िशवसेना

७८५ २० क पानसरे अिमना महंमद महंमद ए २५७, एचए कॉलनी, िपंपरी, पुणे -१८ अप

७८६
२० क पालां डे सुजाता सु िनल सुिनल

ए/१, आिशवाद को-ऑप. सोसा., संत 
तुकारामनगर, िपंपरी - १८

भारतीय जनता पाट

७८७
२० क थोरात मंगल ानदेव ानदेव

संत ाने र कॉलनी, भाजीमंडईजवळ, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

अप

७८८
२० क पाटील जया संजय संजय

सुवण योत टेल रंग कॉलेजजवळ, स. न.ं 
४३४, कासारवाडी, पुणे - ३४

बहजन रपि लकन 
सोशिल ट पाट४३४, कासारवाडी, पुणे - ३४ सोशिल ट पाट

७८९
२० ड समु े रोहन िवलास िवलास ४७३/२६६९, संत तुकारामनगर, िपंपरी - १८ अप

७९०
२० ड यादव संजय आनंद आनंद २७३/१९३३, संत तुकारामनगर, िपंपरी - १८ महारा  नविनमाण सेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

७९१
२० ड पासलकर अमोल हनुमंत हनुमंत ४८९/२७७५, संत तुकारामनगर, िपंपरी - १८ अप

७९२
२० ड लांडगे सु िनल नाथोबा नाथोबा

हनुमान कॉलनी, िवशाल रेिसडे सीजवळ, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

अप

७९३
२० ड िप ले राजन च लपन च लपन

आया पा मं िदराजवळ, शीतलबाग िब ड ग, 
भोसरी, पुणे - ३९

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

७९४
२० ड लांडगे िव ास बाळासाहेब बाळासाहेब

ीरामसृ ी िनवास, िशवाजी चौक, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

अप

७९५
२० ड भोसले यशवंत आनंदराव आनंदराव

डी/४/६०१, व ननगरी, उ मनगर, िपंपरी, 
पुणे - १८

भारतीय जनता पाट

७९६ २० ड कापसे िवजयकुमार बबन बबन बी ६८, एचए कॉलनी, िपंपरी, पुणे - १८ िशवसेना

७९७
२० ड बहल योगेश मंगलसेन मंगलसेन

वृ ं दावन, स. न.ं १७४, १७६, संत 
तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट२० ड बहल योगेश मंगलसेन मंगलसेन
तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - १८

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

७९८
२० ड शेरीगार रिवं  रामचं रामचं

६/४१, व लभनगर, बाबारामदेव रे टॉरंट, 
िपंपरी, पुणे - १८

अप

७९९
२० ड लोट नरेश सुरज सुरज

२१०९/३७२, वायसीएम हॉि पटलजवळ, 
संत तुकारामनगर, िपपरी - १८

अप

८००
२० ब वाबळे राजेश िचमनराव िचमनराव ३५८/२०८४, संत तुकारामनगर, िपंपरी - १८ िशवसेना

८०१
२० ब लां डे शाम गणपतराव गणपत

िसतांगण िनवास, ाने र कॉलनी, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

८०२
२० ब लांडगे कुणाल दशरथ दशरथ

रािहनाम िनवास, िव ल मं िदराजवळ, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

भारतीय जनता पाट

८०३
२० ब अरबुज साद चं कांत चं कांत

४८२/२७३१, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे 
- १८

अप

८०४
२० ब सुवणा िकरण यादव यादव

३८/३०३, बजाज टे पो कॉलनी, संत 
तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - १८

अप
तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - १८

८०५
२० ब लांडगे संदीप तानाजी तानाजी

पां डुरंग कृपा िब ड ग, कासारवाडी, पुणे - 
३४

अप

८०६
२० ब काची रवी युवराज युवराज

महा मा फुलेनगर, एमआयडीसी, भोसरी - 
२६

अप

८०७
२० ब संभेराव गणेश िभमाजी िभमाजी

लॅट न.ं १२, सागर हाईट्स, नािशकफाटा, 
कासारवाडी, पुणे - ३४

अप

८०८
२० ब बावी कर मह  ीकृ ण ीकृ ण

३२५/२०२५, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे 
- १८

अप

८०९
२० ब जाधव ाने र भगवान भगवान

१६७/७५२, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे - 
१८

महारा  नविनमाण सेना

८१०
२० ब दिहतुले ताप अिभम यू अिभम यू

लॅट न.ं ६, िवशाल रेिसडे सी, पुणे - मुंबई 
रोड, कासारवाडी, पुणे - ३४

अप

८११
२० ब अरबुज मोद चं कांत चं कांत

४८२/२७३१, संत तुकारामनगर, िपंपरी, पुणे 
- १८

अप

८१२
२० ब नाणेकर अमरिसंग नामदेव नामदेव स. न.ं २०८, मु ािनवास, िपंपरी, पुणे - १८ इं िडयन नॅशनल काँ ेस

८१२
२० ब नाणेकर अमरिसंग नामदेव नामदेव स. न.ं २०८, मु ािनवास, िपंपरी, पुणे - १८ इं िडयन नॅशनल काँ ेस

८१३
२१ अ चाबुक वार आलीशा सु िनल सुिनल चाबुक वार

अ थ बंगला, स.न.ं११, लॉट न.ं३, िपंपरी, 
पुण-े४११०१७

अप

८१४ २१ अ साळवे उषा िव णू िव णू  साळवे िमिलंदनगर, िपंपरी िशवसेना

८१५ २१ अ िजरगे मंजू  िव म िव म िजरगे कैलासनगर, िपंपरी कँप इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

८१६ २१ अ डोलारे छाया कंुडिलक कंुडिलक डोलारे आय समाज चौक, िपंपरी-४११०१७ समाजवादी पाट

८१७
२१ अ िनकाळजे मोिनका सु रेश सु रेश िनकाळजे

िवशाखा सोसायटी िब ड ग- य/ु०४, 
िमिलंदनगर, िपंपरी-४११०१७

भारतीय जनता पाट

८१८
२१ अ कदम िनिकता अजून अजुन कदम

म न.ं५, ए-िब ड ग, माता िव कमा 
हौिसंग, ४११०१७

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

८१९ २१ अ इंगळे शोभा मधुकर मधुकर इंगळे बाळामल ताळ, िपंपरी बहजन समाज पाट

८२० २१ अ सुवणा सं िदप रोकडे सं िदप रोकडे िभमनगर, िपंपरी अप

८२१ २१ अ कांबळे सिवता दादू दादू  कांबळे िभमनगर, िपंपरी अप

८२२ २१ अ सोनवणे िशतल कैलास कैलास सोनवणे िपंपरीगांव, िपंपरी अप

८२३
२१ अ िमसाळ मिनषा िवजयकुमार िवजयकुमार िमसाळ िपंपरीगांव, िपंपरी अप

८२४ २१ अ भोसले मेघा गणेश गणेश भोसले काटे िपंपळे अप८२४ २१ अ भोसले मेघा गणेश गणेश भोसले काटे िपंपळे अप

८२५ २१ अ टाक संतोष मदनलाल मदनलाल टाक सुभाषनगर, िपंपरी अप

८२६ २१ अ ओ हाळ लता आनंद आनंद ओ हाळ िलंक रोड, िचंचवड अप

८२७
२१ अ कांबळे वाती िनलेश िनलेश कांबळे

३०९/९/१, साई साद िनवास, काटे िपंपळे 
रोड, िपंपरी, ४११०१७

अप

८२८ २१ अ काटे सुनं दा सितश सितश काटे गांगाडनगर, पुण-े६१. अप

८२९
२१ क आरगडे ितभा िवजय िवजय आरगडे

िशवकृप,् ाने र नगरी जवळ, कुदले 
कॉलनी न.ं४, ४११०१७

अप

८३० २१ क कापसे िदपीका सं िदप सं िदप कापसे कापसे आळी, िपंपरीगांव, पुणे अप

८३१ २१ क वाघेरे सु िनता राजेश राजेश वाघेरे िपंपरीगांव, िपंपरी अप

८३२ २१ क नाणेकर मीना कैलास कैलास नाणेकर नाणेकरवाडा, िपंपरीगांव अप

८३३ २१ क बुलाणी हषा ल मण ल मण बुलाणी अशोक िथयटर, िपंपरीगांव िशवसेना

८३४ २१ क इंगळे योती भरत भरत इंगळे सुभाषनगर, िपंपरी अप

८३५ २१ क मुलचंदाणी माधुरी हरेष हरेष मुलचंदानणी िपंपरी, पुणे अप

८३६ २१ क कापसे पूनम अमर अमर कापसे नाना पेठ, िपंपरी अप२१ क कापसे पूनम अमर अमर कापसे नाना पेठ, िपंपरी अप

८३७
२१ क मलकानी योितका कमल कमल मलकानी एचबी/२०/०३, साई चौक, िपंपरी, ४११०१७ भारतीय जनता पाट

८३८
२१ क वाघेरे उषा संजोग संजोग वाघेरे

गणेश कृपा, पीडीसीसी बँके जवळ, िपंपरी 
वाघेरे गांव, ४११०१७

नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

८३९
२१ ड

आसवाणी िहरानंद 
िकमतराम

िकमतराम आसवाणी िपंपरी नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

८४० २१ ड वाघेरे िवज  िवलास िवलास वाघेरे िपंपरीगांव, िपंपरी अप

८४१
२१ ड

आसवाणी अिनल 
शामनदास

शामनदास आसवाणी िपंपरी अप

८४२ २१ ड आसवाणी धनराज नथुराम नथुराम आसवाणा िपंपरी भारतीय जनता पाट

८४३ २१ ड खराडे अजय मधुकर मधुकर खराडे खराडे वाडा, िपंपरी इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

८४४ २१ ड जाधव अं कुश सुधाकर सुधाकर जाधव िपंपरी अप

८४५ २१ ड शेख अ दु ल शहाबु ीन शहाबु ीन शेख सुभाषनगर, िपंपरी अप

८४६ २१ ड कडक मनोज छबूराव छबूराव कडक िमिलंदनगर, िपंपरी अप

८४७ २१ ड वाघेरे द ा य भगवंत भगवंत वाघेरे िपंपरीवाघेरे, पुणे िशवसेना८४७ २१ ड वाघेरे द ा य भगवंत भगवंत वाघेरे िपंपरीवाघेरे, पुणे िशवसेना

८४८
२१ ड

उधेय कमलजीत कौर 
मनोहरिसंग

मनोहरिसंग उधेय शा ीनगर, िपंपरी अप

८४९ २१ ड वडमारे राहल िशवाजी िशवाजी वडमारे िजजामाता हॉ पीटल, िपंपरी बहजन समाज पाट

८५० २१ ड वाघेरे रमेश आबासाहेब आबासाहेब वाघेरे िपंपरीगांव, िपंपरी अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

८५१ २१ ड कापसे अमर अशोक अशोक कापसे िपंपरीगांव, िपंपरी अप

८५२
२१ ड भालेराव राजू  सुदाम सुदाम भालेराव

जनता फुट िवयर या माग,े बलदेवनगर, 
िपंपरी-४११०१७.

महारा  नविनमाण सेना

८५३
२१ ब यादव रामआधार ननकुलाल ननकुलाल यादव

इं िदरानगर, िसटी स ह ऑफ स जवळ, िपंपरी 
कँप, ४११०१७

अप

८५४
२१ ब शेख शमा मोह मदअली मोह मदअली शेख

हाऊस न.ं२२/१८९, सुभाषनगर, रवर रोड, 
िसमला, ४११०१७

अप

८५५
२१ ब कुदळे िदलीप गुलाबराव गुलाबराव कुदळे

गज , तपोवन मं िदरा जवळ, टेशन रोड, 
िपंपरी गांव, पुण-े४११०१७.

अप

८५६ २१ ब कुदळे राजाराम सहादू सहादू  कुदळे िपंपरीगांव, िपंपरी िशवसेना

८५७ २१ ब वाघेरे भाकर नामदेव नामदेव वाघेरे िपंपरीगांव, िपंपरी नॅशनिल ट कॉ ं ेस पाट

८५८ २१ ब वाघेरे सं िदप बाळकृ ण बाळकृ ण वाघेरे िपंपरीगांव, िपंपरी भारतीय जनता पाट

८५९८५९ २१ ब वाळंूजकर महादेव िनवृ ी िनवृ ी वाळंूजकर िपंपरीगांव, िपंपरी इं िडयन नॅशनस कॉ ं ेस

८६० २१ ब कुदळे अजय आनंदराव आनंदराव कुदळे िपंपरीगांव, िपंपरी महारा  नविनमाण सेना

८६१ २१ ब माने सिचन कृ णा कृ णा माने सुभाषनगर, िपंपरी अप

८६२ २१ ब दुं दळे ीरंग रामचं रामचं  दु ं दळे िमिलंदनगर, िपंपरी अप

८६३
२२ अ नढे िवनोद जयवंत नढे जयवंत

लॅट न.ं १०५, स ह न.ं ६४, बी िवंग, साई 
सं कुल , पुणे ४११ ०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

८६४
२२ अ गुंड उमेश िशवाजीराव गुंड  िशवाजीराव

ओमकार कॉलनी , िवजयनगर , अ फा सा 
शाळेजवळ,  काळेवाडी, पुण-े ४११ ०१७

अप

८६५
२२ अ िमरगल सुिशल महादेव िमरगल  महादेव

स.न. १०३/२/१, लॅट नं  २०२, जीवन नेह 
िकनारा कॉलनी,  काळेवाडी, पुण-े ४११ 
०१७

अप

८६६
२२ अ पांचाळ अिनता बालाजी पांचाळ  बालाजी

मंगलिदप अपाटमट, पंचनाथ कॉलनी, 
कोकणेनगर, काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

मनसे

८६७
२२ अ तापक र सोमनाथ मोहन तापक र  मोहन

लाभता धाम, साईम हार कॉलनी, 
अप२२ अ तापक र सोमनाथ मोहन तापक र  मोहन

लाभता धाम, साईम हार कॉलनी, 
तापक रनगर , काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

अप

८६८
२२ अ ता हणकर मोद रघुनाथ ता हणकर  रघुनाथ

कॉलनी नं  ३, पवनानगर , काळेवाडी पुण-े
४११ ०१७

अप

८६९
२२ अ नरळकर संजय देवराम नरळकर  देवराम

स.न. १०९, समथ कॉलनी, िवजयनगर, 
गणपती मंदीराजवळ, काळेवाडी, पुण-े ४११ 
०१७

अप

८७०
२२ अ नढे सु रेश िव णू नढे िव णू

घर न.ं ५३५, योितबानगर काळेवाडी पुणे 
४११ ०१७

भारतीय जनता पाट

८७१
२२ अ पालकर सुनील पां डुरंग पालकर  पां डुरंग

स.न. १७/१९, लॅट नं  ६०२, ए-२७, 
गोकूळनगरी हौ. सोसा. पुणे -४११०६२

िशवसेना

८७२
२२ अ बनसोडे िनतीन सखाराम बनसोडे सखाराम

नढे नगर कोकणे चौक, काळेवाडी िपंपरी पुणे 
४११ ०१७

भारतीय शेतकरी कामगार प

८७३ २२ अ कुरवत संतोष अशोक कुरवत  अशोक शारदा कॉलनी पुणे ४११ ०१७ अप

८७४
२२ अ देवरे िनलेश अशोक देवरे  अशोक

स.न.ं३, गंगानगर, राम मंदीर रोड, रहाटणी, 
पुण-े ४११०१७

अप
पुण-े ४११०१७

८७५
२२ अ आ ार युनूस गुलाब आ ार  गुलाब

स.न. ७७/२ साई सबुरी अपाटमट,कोकणे 
नगर , काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

इं िडयन नॅशनल काँ ेस
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

८७६
२२ क नखाते सुजाता हरेश नखाते हरेश

घर न.ं ३९४ गजानन कॉलनी योितबानगर 
काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

िशवसेना

८७७
२२ क काळे उषा िदलीप काळे िदलीप

रघुनाथ लाझा लॅट न.ं इ १०१ आदशनगर, 
पुणे ४११ ०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

८७८
२२ क केमसे मनीषा वीण केमसे  वीण

घर न.ं १२१४/२, योती लोअर िमल , 
आदशनगर, काळेवाडी, पुण-े ४११ ०१७

अप

८७९
२२ क भारती योती सुखलाल भारती सुखलाल

होलक  ि हला योितबानगर काळेवाडी पुणे 
४११ ०१७

भारतीय जनता पाट

८८०
२२ क पाटील लिलता देिवदास पाटील  देिवदास

ाज ा अपाटमट लॅट न.ं १ िवजयनगर 
काळेवाडी पुणे ४११ ०१७

अप

८८१
२२ क ओ हाळ रंजना ाने र ओ हाळ  ाने र

स.न. ११२, म न.ं १२६, नढेनगर , 
काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

ए आय एम आय एम२२ क ओ हाळ रंजना ाने र ओ हाळ  ाने र
काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

ए आय एम आय एम

८८२
२२ ड नखाते हरेश बाळकृ ण नखाते  बाळकृ ण

घर न.ं ३९४ गजानन कॉलनी योितबानगर 
काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

अप

८८३
२२ ड जाधव कुमार केशवराव जाधव  केशवराव

िशवतीथ ,गणेश कॉलनी,िवजयनगर, 
काळेवाडी पुणे ४११०१७

भारतीय जनता पाट

८८४
२२ ड कोकणे संतोष अं कुश कोकणे  अं कुश

स.न.ं ७८ घर . ६९६, कोकणेनगर, 
काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

८८५
२२ ड नढे बाळासो सोपान नढे सोपान

राधाई िनवास, स.न. ७५/२, योितबानगर, 
काळेवाडी, पुण-े ४११ ०१७

िशवसेना

८८६
२२ ड नढे िकरण बाबाजी नढे  बाबाजी

सव नं  ७९/५/१ योितबानगर मनपा शाळे 
जवळ काळेवाडी,पुण-े ४११ ०१७

अप

८८७
२२ ड वक  सजी अ ाहमवक वक   अ ाहमवक

साई एन ले ह, लॅट न.ं डी ४, िवजयनगर, 
काळेवाडी, पुण-े ४११ ०१७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

८८८
२२ ड कोकणे सु िनता अं कुश कोकणे  अं कुश

स.न.७८, घर  न.ं ६९६, कोकणेनगर , 
अप

८८८
२२ ड कोकणे सु िनता अं कुश कोकणे  अं कुश

स.न.७८, घर  न.ं ६९६, कोकणेनगर , 
काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

अप

८८९
२२ ड येवले मोद िवनायक येवले  िवनायक

७१२/२ ,गु कृपा कॉलनी , नढेनगर , 
काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

अप

८९०
२२ ब पाडाळे िनता िवलास पाडाळे  िवलास

५४२, पाडाळे िनवास, योितबा नगर , 
काळेवाडी, पुण-े ४११०१७

अप

८९१
२२ ब सुतार िवजया िवजय सुतार िवजय

११२६ मेनरोड , िवजयनगर, काळेवाडी पुणे 
४११०१७

भारतीय जनता पाट

८९२
२२ ब काळे िवमल रमेश काळे रमेश

घर न.ं  ११४०, मोरया कॉलनी, िवजयनगर, 
काळेवाडी, पुण-े ४११०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

८९३
२२ ब आं े िदपा िदलीप आं े िदलीप

िशव कृपा िनवास, ६४६/३, पंचनाथ 
चौकाजवळ, काळेवाडी, पुण-े ४११ ०१७

अप

८९४
२२ ब जगताप िच ा बाबासाहेब जगताप  बाबासाहेब

सव न.ं११३/८,बी नढे नगर रहाटणी 
काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

अप

८९५
२२ ब काळे कांचन िव नाथ काळे  िव नाथ

१२१३ आदशनगर काळेवाडी िपंपरी पुणे 
अप२२ ब काळे कांचन िव नाथ काळे  िव नाथ

१२१३ आदशनगर काळेवाडी िपंपरी पुणे 
४११ ०१७

अप

८९६
२२ ब शेख हसीना आयुब शेख  आयुब

स.न.ं ७३, अमरदीप कॉलनी , योितबानगर 
, काळेवाडी पुण-े४११ ०१७

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

८९७
२२ ब भोईटे सुजाता राज भोईटे  राज

शांती कॉलनी बी, िवजयनगर , काळेवाडी 
पुण-े४११ ०१७

िशवसेना

८९८
२२ ब क ढरे योती सिचन क ढरे  सिचन

घर न.ं ७१२ ,नढेनगर , काळेवाडी पुण-े४११ 
०१७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

८९९
२२ ब शेख आिसया इशाद शेख  इशाद

१०७६/१, िवजयनगर , काळेवाडी पुण-े४११ 
०१७

अप

९००
२२ ब काळे सुनं दा राजाराम काळे  राजाराम

१११/१ ल मी िनवास िवजय नगर 
काळेवाडी पुण-े ४११०१७

अप

९०१
२२ ब नढे कुसूम िशवाजी नढे  िशवाजी

७१० तुळसा िनवास नढेनगर , काळेवाडी 
पुण-े४११ ०१७

अप

९०२
२२ ब पाटील छाया िनतीन पाटील  िनतीन

शांती कॉलनी बी, िवजयनगर , काळेवाडी 
पुण-े४११ ०१७

अप

९०३ घर न.ं ४, जगतापनगर, थेरगाव गावठाण, ९०३
२३ अ जगताप िसमा देिवदास जगताप  देिवदास

घर न.ं ४, जगतापनगर, थेरगाव गावठाण, 
पुणे ३३

अप

९०४
२३ अ चोरिडया उषा राहल चोरिडया राहल

मालती क हैया पाक, बेलिठकानगर, 
थेरगाव, पुणे ४११ ०३३

अप

९०५
२३ अ माने रेखा नर माने नर

४९ ब अशोका हौिसंग सोसायटी थेरगाव, 
पुणे ४११ ०३३

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९०६ २३ अ पवार मिनषा मोद पवार मोद पडनळनगर, थेरगाव, पुणे -४११०३३ भारतीय जनता पाट

९०७
२३ अ जगताप िवमल सु रेश जगताप सु रेश

जगतापनगर,थेरगाव गावठाण, ी महाल मी 
मं िदरा शेजारी पुणे ४११ ०३३

िशवसेना

९०८
२३ अ भालेराव अचना बाबु भालेराव  बाबु

ानदीप कॉलनी, ाने र नगर, थेरगाव , पुणे 
-४११०३३

अप

९०९
२३ क बारणे अिभषेक गोिवंद बारणे  गोिवंद

लॅट नं  101 ए िवंग नानाई हाइट्स वनदेव 
नगर थेरगाव, पुण-े ४११ ०३३

भारतीय जनता पाट

९१०
२३ क पवार िवशाल तुकाराम पवार  तुकाराम

हेमंत लोअर िमल जवळ,द  मंदीरासमोर, 
पवारनगर, थेरगाव, पुण-े ४११ ०३३

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९११
२३ क बारणे नं दू  गोिवंद बारणे  गोिवंद

सािव ी िनवास , बेलिठकानगर,थेरगाव पुण-े 
४११ ०३३

िशवसेना

९१२
२३ क शेळके संजय सुभाष शेळके  सुदाम पवार नगर लेन न.ं १ थेरगाव पुणे ४११ ०३३ अप

९१३
२३ क बारणे िवशाल नंदू बारणे  नं दू

सािव ी िनवास , बेलिठकानगर,थेरगाव पुण-े 
४११ ०३३

अप

९१४
२३ क गुंजाळ परशुराम शंकर गुंजाळ  शंकर

ए२ लॅट न.ं १४, सुयनगरी िब ड ग, िपंपळे 
गुरव पुणे ४११ ०६१

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

९१५ २३ ड बारणे संभाजी बाळू बारणे बाळू थेरगाव तालुका मुळशी पुणे ४११ ०३३ भारतीय जनता पाट

९१६
२३ ड गाडे संदीप कािशनाथ गाडे  कािशनाथ

पवार नगर लेन नं  1 िवजय ेडस थेरगाव, 
पुणे ४११ ०३३

अप

९१७
२३ ड दरेकर सतीश दगडू दरेकर  दगडू

तारंगन ीकृ णा कॉलनी, थेरागांव पुण-े
४११०३३

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९१८
२३ ड बारणे कैलास भालचं बारणे  भालचं

ए १२०३ ि वस काऊंटी, साईनाथ नगर 
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

अप
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

९१९
२३ ड बारणे िस े र बाळासाहेब बारणे  बाळासाहेब

बारणे इ टेट पदमजी पेपर िमलसमोर, थेरगाव 
पुण-े ४११ ०३३

अप

९२० २३ ड पवार संपत ानोबा पवार  ानोबा सव.न१ं२/१२,पवार नगर,थेरगाव,पुण-े३३ िशवसेना

९२१ २३ ड फुगे भालचं  कंुडिलक फुगे  कंुडिलक कैलास नगर, थेरगाव,पुण-े४११ ०३३ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

९२२
२३ ड शेख हमीद जैनु ीन शेख  जैनु ीन

समथ कॉलनी काळेवाडी फाटा पवार नगर 
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

अप

९२३
२३ ड गुजर सहादु  द ू गुजर  द ू

बापूजी बुवा नगर , पा या या टाक जवळ, 
थेरगाव , पुण-े ४११ ०३३

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

९२४
२३ ब सपकाळ शिशकला िदलीप सपकाळ िदलीप

स ह न.ं ६/१, कैलास नगर, थेरगाव, पुण,े 
४११ ०१३३

नॅशनॅिल ट कॉ ँ ेस पाट

९२५
२३ ब बारणे अचना तानाजी बारणे  तानाजी

घर न,ं १०१ , थेरगाव गावठाण , पीसीएमसी 
ऑफ स जवळ

भारतीय जनता पाट

९२६
२३ ब बारणे कंुदा याम बारणे  याम

१२५, संत ाने र नगर, थेरगाव पुण-े ४११ 
०३३

िशवसेना

९२७
२३ ब बारणे लता संजय बारणे  संजय

स.न.ं १०/१ दगडू पाटील नगर थेरगाव पुणे 
४११ ०३३

अप

९२८ स.न.ं ६/२/२ सं िदप नगर अि नी िमनी ९२८
२३ ब नदाफ हमीदा अलताफ नदाफ अलताफ

स.न.ं ६/२/२ सं िदप नगर अि नी िमनी 
माकटमागे पुणे ४११ ०३३

महारा  नविनमाण सेना

९२९
२७ अ तुळसे िकरण ल मण तुळसे  ल मण

घर न-ं ४२१/१, वषा बंगला, तापक रनगर , 
काळेवाडी, पुण-े ४११०१७

अप

९३०
२७ अ

िशरसाठ काका उफ 
बाळासाहेब भागवत

िशरसाठ भागवत
साई संतोष पॅराडाईज लॅट न.ं ४ काळेवाडी, 
पुणे ४११ ०१७

अप

९३१
२७ अ दाखले युवराज भगवान दाखले  भगवान

लॅट न.ं१६, साई वै णवी पाक, तापक र 
नगर, काळेवाडी , पुणे ४११ ०१७

िशवसेना

९३२
२७ अ ि भुवन बाबासाहेब ानोबा ि भुवन ानोबा

लॅट न.ं१, सी १ िवंग सनशाईन नगर नखाते 
व ती ,रहाटणी काळेवाडी पुणे ४११०१७

भारतीय जनता पाट

९३३
२७ अ कांबळे गोपाळ चं कांत कांबळे चं कांत

चं बेबी सदन, ३८/२/२, िकनारा कॉलनी, 
नखाते व ती, पुणे ४११ ०१७

अप

९३४
२७ अ भालेराव िवशाल काश भालेराव काश

घर न.ं १४० िस दाथनगर तलाठी 
कायालयासमोर रहाटणी, पुणे ४११ ०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट
कायालयासमोर रहाटणी, पुणे ४११ ०१७

९३५
२७ अ लोखं डे गोर  जाकाराम लोखं डे  जाकाराम

सिमर हाईटस स जनगड, रहाटणी, पुणे ४११ 
०१७

अप

९३६
२७ अ भालेराव गुलाब बाजीराव भालेराव  बाजीराव

१४४ आिशवाद कॉलनी आनंदभवन , 
रहाटणी, पुणे ४११ ०१७

अप

९३७
२७ अ भालेराव मोहन दादू भालेराव दादू आिशवाद कॉलनी रहाटणी, पुणे ४११ ०१७ अप

९३८
२७ अ जाधव िदपक काश जाधव काश

अमरदीप कॉलनी ीनगर रहाटणी, पुणे ४११ 
०१७

अप

९३९
२७ अ गायकवाड संजय बाबासो गायकवाड  बाबासो

सव न.ं७७ , योितबा नगर काळेवाडी िपंपरी 
पुणे ४११ ०१७

अप

९४०
२७ अ कांबळे कमल अशोक कांबळे  अशोक

स.न.ं ४८/ब ीनगर रहाटणी अमरिदप 
कॉलनी, रहाटणी पुणे ४११ ०१७

रपि लकन पाट  ऑफ 
इं िडया (आ)

९४१
२७ अ झाडे चतुभुज िसताराम झाडे  िसताराम

स.न.ं ६८, तापक र नगर काळेवाडी, िपंपरी, 
पुणे ४११ ०१७

अप

९४२
२७ अ कांबळे सिचन िदलीप कांबळे  िदलीप

मोरया कॉलनी, तापक र नगर, काळेवाडी, 
महारा  नविनमाण सेना२७ अ कांबळे सिचन िदलीप कांबळे  िदलीप

मोरया कॉलनी, तापक र नगर, काळेवाडी, 
पुणे ४११ ०१७

महारा  नविनमाण सेना

९४३
२७ अ उबाळे अमोल मा ती उबाळे मा ती

स.न.ं ५० नखाते व ती, रहाटणी पुणे ४११ 
०१७

अप

९४४
२७ अ चाबुक वार अ ण िव ाधर चाबुक वार िव ाधर

स न कॉलनी िस दाथ नगर, रहाटणी, पुणे 
४११ ०१७

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

९४५
२७ अ जगताप एकनाथ नामदेव जगताप  नामदेव

रामबाग कॉलनी, रहाटणी नखाते व ती पुणे 
४११ ०१७

बहजन मु  पाट

९४६
२७ अ िनकाळजे शांत राज िनकाळजे  राज

c/o अमोल यादव स.न.ं ७३/३ब, प रस 
कॉलनी न.ं ३, पुणे ४११ ०१७

अप

९४७
२७ क तापक र सु िनता हेमंत तापक र  हेमंत

लॅट नं   ३४ ी बाबासाहेब तापक र पाक , 
स.न. ७२/१/  पुण-े ४११०१७

भारतीय जनता पाट

९४८
२७ क नखाते उषा शरद नखाते शरद

स.न. २८, िशवराजनगर, िपंपरी, रहाटणी, 
पुण-े४११०१७

अप

९४९
२७ क नखाते सिवता देिवदास नखाते देिवदास

गजानन िनवास रहाटणी मेन रोड रहाटणी, 
पुण-े४११०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९५०
२७ क तांबे अिनता देिवदास तांबे  देिवदास

बाजीराव सदन, रामनगर, रहाटणी, पुणे ४११ 
०१७

िशवसेना

९५१ वामी समथ कॉलनी, ीनगर, रहाटणी, पुणे ९५१
२७ क तांबे वंदना अ ण तांबे  अ ण

वामी समथ कॉलनी, ीनगर, रहाटणी, पुणे 
४११ ०१७

अप

९५२
२७ क तुळसे नंदा ल मण तुळसे ल मण

४२१/१ वषा बंगला तापक र नगर सनलाईट 
बेकरी रोड, पुणे ४११ ०१७

इं िडयन नॅशनल काँ ेस

९५३
२७ क नखाते विनता राजू नखाते राजू

गणेश मं िदर जवळ, नखाते व ती, रहाटणी, 
पुणे ४११ ०१७

अप

९५४
२७ क तापक र सायली िववेक तापक र िववेक

लाभता धाम साई म हार कॉलनी तापक र 
नगर काळेवाडी पुणे ४११ ०१७

अप

९५५
२७ क नखाते िनलम िनलेश नखाते  िनलेश

स.न.ं ४६/१, घर न.ं २३३ जयराम पॅलेस 
नखाते व ती पुणे ४११ ०१७

अप

९५६
२७ ड नखाते वि नल िकसन  िकसन नखाते

स ह न.ं ३६/२ब, कृ णा नगरी, नखाते व ती, 
रहाटणी ,िपन ४११०१७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

९५७ २७ ड थोपटे कैलास गबाजी थोपटे  गबाजी रामनगर रहाटणी, पुणे ४११ ०१७ नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९५८
२७ ड नखाते चं कांत बारकु नखाते  बारकु

स.न.ं ४२/१ब नखाते व ती रहाटणी, पुणे 
४११ ०१७

भारतीय जनता पाट

९५९
२७ ड तांबे देिवदास गुलाबराव तांबे  गुलाबराव

बाजीराव सदन, रामनगर, रहाटणी, पुणे ४११ 
अप

९५९
२७ ड तांबे देिवदास गुलाबराव तांबे  गुलाबराव

बाजीराव सदन, रामनगर, रहाटणी, पुणे ४११ 
०१७

अप

९६०
२७ ड तापक र िवनोद हनुमंत तापक र हनुमंत

स.न.ं ७२/२/१, काका रेिसडे सी पिहला 
मजला, पुणे ४११ ०१७

अप

९६१
२७ ड कोकणे िवण शरद कोकणे  शरद

य़शकुश बंगला स.न.ं ४८/४ - १० ीनगर 
नखातेव ती पुणे ४११ ०१७

िशवसेना

९६२
२७ ब ढगे िदपीका िहतेश ढगे  िहतेश

डांगे िनवास तापक रनगर, राणी ल मीबाई 
पतसं थेशेजारी काळेवाडी पुणे ४११ ०१७

िशवसेना

९६३
२७ ब तापक र अिनता मि छं तापक र  मि छं

साईम हार कॉलनी, लाभताधाम तापक र 
नगर, काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

नॅशनॅिल ट कॉ ं ेस पाट

९६४
२७ ब तापक र अि नी चं कांत तापक र चं कांत

घर न.ं ३४७ , स.न. ७१, तापक र नगर, 
काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

अप

९६५
२७ ब एकिशंगे िनता िवकास एकिशंगे िवकास

स.न.ं६४/२/११  आिदनाथ कॉलनी, कृ णा 
फिनचर जवळ, पुणे ४११ ०१७

अप
फिनचर जवळ, पुणे ४११ ०१७

९६६
२७ ब खुळे सिवता बाळकृ ण खुळे  बाळकृ ण

लॅट न.ं ४०१, के.के. अंजेिलका,  रहाटणी, 
पुणे ४११ ०१७

भारतीय जनता पाट

९६७
२७ ब नखाते रोशनी कािशनाथ नखाते  कािशनाथ

स.न.ं ५/४, िशवनेरी नखाते नगर थेरगाव पुणे 
४११ ०३३

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

९६८
२८ अ देवरे सं िदप बारकू बारकू देवरे

बी-५०१, राजवीर पॅलेस १, िपंपळे सौदागर- 
पुणे ४११०२७

अप

९६९
२८ अ जाधव िवशाल अनंतराव अनंतराव जाधव

लँट न.ं ८०३, आय िवंग गणेशाम २, िपंपळे 
स दागर

अप

९७०
२८ अ काटे श ु न िसताराम िसताराम काटे

गोिवंद ि हला, काटेनगर, िपंपळे सौदागर, 
पुणे ४११०२७

भारतीय जनता पाट

९७१
२८ अ कंुजीर कैलास धान धान कंुजीर

कुजीर कॉलनी, िपंपळे सौदागर - पुणे ४११ 
०२७

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

९७२
२८ अ नागरगोजे िदपक राजमल राजमल नागरगोजे

िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर पुणे 
४११०२७

िशवसेना

९७३
२८ क िभसे कंुदा संजय संजय िभसे

स.न.ं १४४ मा ती िभसे कॉलनी, िपंपळे 
सौदागर- पुण४े११०२७

भारतीय जनता पाट

९७४ वामी बंगला,िपंपळे सौदागर - पुणे - ४११ ९७४
२८ क काटे िशतल िव ल िव ल काटे

वामी बंगला,िपंपळे सौदागर - पुणे - ४११ 
०२७

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

९७५
२८ क नखाते किवता िनलेश िनलेश नखाते स.न.४१/३, रामनगर, रहाटणी -४११०१७ अप

९७६
२८ क पाटील सु ि या राजेश राजेश पाटील

ए-७/६०२, कुणाल आयकॉन, िपंपळे 
स दागर - पुणे - ४११ ०२७

अप

९७७
२८ क सुयवंशी इं दू  बाळकृ ण बाळकृ ण सुयवंशी

बाळकृ ण बंगला, रोजलँड रेिसडे सी समोर, 
पीन-४११०२७

अप

९७८
२८ क तुतारे अिनता मि छ  मि छ  तुतारे

बी२-२०२, तुषार रेसीडे सी, रहाटणी रोड, 
िपंपळे स दागर

िशवसेना

९७९
२८ ड काटे जयनाथ नारायण नारायण काटे

राधाई िनवास, काटेनगर, िपंपळे सौदागर, 
४११०२७

भारतीय जनता पाट

९८०
२८ ड काटे िवजय ानोबा ानोबा काटे

साईराज पॅलेस, काटे व ती, िपंपळे सौदागर, 
२७

अप

९८१
२८ ड काटे िव ल कृ णाजी कृ णाजी काटे

वामी बंगला, काटे नगर, िपंपळे सौदागर - 
४११ ०२७

नँशनिल ट कॉ ेस पाट
४११ ०२७

९८२
२८ ड पारखी अिभजीत अशोक अशोक पारखी

सी -३, कुनाल आयकॉन, िपंपळे सौदागर, 
पुण-े४११०२७

अप

९८३
२८ ड पाटील राजेश िवरग डा  िवरग डा पाटील

ए-५/१०२, लँनेट िमलेिनयम,  िपंपळे 
स दागर, औं ध - ४११ ०२७

िशवसेना

९८४ २८ ड रावडे िनलेश िशवाजी िशवाजी रावडे काटे नगर, िपंपळे सौदागर, पुणे - २७ अप

९८५
२८ ड िततरमारे िववेक रामचं रामचं  िततरमारे

सी-७०३ रोझ आयकॉन, िपंपळे सौदागर, 
पुणे -४११०२७

अप

९८६
२८ ड

झु नझु नवाला लिलतकुमार 
उमाशंकर

झु नझु नवाला  
उमाशंकर

एच - २०१, दु सरा मजला, एच िब ड ग, 
जरवरी को-ऑप - ४११ ०२७

अप

९८७
२८ ब िभसे चं भागा िशवाजी िशवाजी िभसे

लँ.न.ं१०८, झेड ३ िबटा, रोझलँ ड 
रेिसडे सी, िपंपळे गुरव - पुणे -२७

अप

९८८
२८ ब जाचक भारती कंुदन कंुदन जाचक

गंगा पाक, बी िवंग, लॅट नं  1, िपंपळे 
सौदागर पुणे -४११०२७

अप

९८९
२८ ब काळे विनता म हारी म हारी काळे

साईराज पॅलेस, काटे व ती, िपंपळे सौदागर, 
पुणे २७

अप
पुणे २७

९९०
२८ ब काटे अिनता सं िदप सं िदप काटे िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर ४११०२७ नँशनिल ट कॉ ेस पाट

९९१
२८ ब काटे िमना ी अिनल अिनल काटे

स.न.ं१३९/१ िव शांती कॉलनी, िपंपळे 
सौदागर- पुणे ४११०२७

िशवसेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

९९२
२८ ब काटे वाती िशवाजी िशवाजी काटे

लँ.न.ं.१०, बी िवंग, गंगा पाक, िपंपळे 
सौदागर पुणे ४१ ०२७

अप

९९३
२८ ब कुटे िनमला संजय संजय कुटे

िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर पुणे 
४११०२७

भारतीय जनता पाट

९९४
२८ ब नखाते आरती सं िदप सं िदप नखाते

िदपमाला सोसायटी, कोकणे चौक, िपंपळे 
सौदागर- पुणे ४११०२७

अप

९९५
२८ ब

िसंग कमलिजतकौर 
जसब दर

जसिबंदर िसंग
लँट न.ं २, िब.न.ं एच नाल िदप माला 

हौिसंग, पुणे ४११०२७
अप

९९६
२९ अ आंगोळकर सागर सु िनल सुिनल आंगोळकर

िशवसाई रेिसडे सी, बी ४०२, िपंपळे गुरव 
बस टँड या मागे

भारतीय जनता पाट

९९७
२९ अ अिदयाल शोभा गु िमतिसंग गु िमतिसंग अिदयाल

स.न.ं ८४/२ जवळकर नगर, महाल मी 
मं िदराजवळ, ४११०६१

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

९९८ स.न.ं८१/१, भा य ी रेसीडे सी, लॅट नं  ३, ९९८
२९ अ चरावं डे िवनोद मदनलाल मदनलाल चरावं डे

स.न.ं८१/१, भा य ी रेसीडे सी, लॅट नं  ३, 
िपंपळे गुरव, पीन-४११०६१

अप

९९९
२९ अ धोमडे पां डुरंग कृ णाजी कृ णाजी धोमडे

स.न.२५/५/१, तुळजाभवानी नगर, 
िपंपळेगुरव  - ६१

अप

१०००
२९ अ डोळस शंतनू  गौतम गौतम डोळस

ल मीनगर, आरसीएम बाजारजवळ, िपंपळे 
गुरव

अप

१००१
२९ अ दु धारे शिशकांत मनोहर मनोहर दु धारे

एन एल मृती, स.न.ं ७५, आनंतनगर,िपंपळे 
गुरव-६१

अप

१००२
२९ अ जाधव रोिहत राहल राहल जाधव

स.न.ं ८६/१/२, कािशद कॉलनी, क पत  
इ टेट, िपंपळे गुरव-४११०६१

बहजन समाज पाट

१००३
२९ अ कांबळे अिनल दादु दादु  कांबळे

स.न.ं १७/१९ ए-३३/४०४, िशवम हार हौ. 
सोसायटी-४११०६२

अप

१००४
२९ अ कांबळे िदलीप पां डुरंग पां डुरंग कांबळे

स.न.ं १/३, यु ल मी नगर, लेन न.ं५, िपंपळे 
गुरव-६१

अप

१००५
२९ अ ह के संभाजी बाजीराव बाजीराव ह के

संन.ं७७/१, भैरवनाथ नगर, िपंपळे गुरव- पुणे 
४११०६१

अप
४११०६१

१००६
२९ क जाधव आिशष अ ण अ ण जाधव

लॅट नं  २०१, बी िवंग, स.न.ं ७३, सुशांत 
रेिसडे सी पीन-४११०६१

अप

१००७
२९ क जगताप शाम शांताराम शांताराम जगताप

ानिदप बंगला, गुलमोहर कॉलनी, िपंपळे 
गुरव-४११०६१

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

१००८
२९ क कदम शिशकांत गणपत गणपत कदम

कुल वािमनी िनवास, िशवाजी चौक, िपंपळे 
गुरव पुण-े४११०६७

भारतीय जनता पाट

१००९
२९ क लोखं डे राजू  रामा रामा लोखं डे

जगदंबा पॅलेस, वैदू  व ती, िपंपळे गुरव,पुणे 
४११०६१

अप

१०१०
२९ क मुलाणी अझ ीन  हसेन हसेन मुलाणी

बी-२४ स.न.ं ८२/२० शंकर मं िदर, िपंपळे 
गुरव ४११०६१

अप

१०११
२९ क मुलाणी मोहिसन हसेन हसेन मुलाणी

स.न.ं८२/२/१ सुदशन नगर, िपंपळे गुरव-
४११०२७

अप

१०१२
२९ क िशंदे मुसला शंकर शंकर िशंदे स.न.ं ७८, वैदु  व ती, िपंपळे गुरव -४११०६१ अप

१०१३
२९ ड जगताप अि नी शाम शाम जगताप

ानिदप बंगला, गुलमोहर कॉलनी, िपंपळे 
अप२९ ड जगताप अि नी शाम शाम जगताप

ानिदप बंगला, गुलमोहर कॉलनी, िपंपळे 
गुरव- पुणे ४११०६१

अप

१०१४
२९ ड जगताप प लवी महेश महेश जगताप

रवीिकरण िब ड ग िशवाजी चौक, मा ती 
मं िदराजवळ,िपंपळे गुरव-६१

भारतीय जनता पाट

१०१५
२९ ड जवळकर तृ ी तानाजी तानाजी जवळकर

ए-१०२, क पवृ  सोसायटी, जवळकर 
नगर, िपंपळेगुरव -६१

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१०१६
२९ ड जवळकर वैशाली राहल राहल जवळकर

स.न.ं ८५, लॅट नं  ११०१, ए िवंग, क पवृ  
सोसायटी, िपंपळे गुरव-६१

अप

१०१७
२९ ड जवळकर िव ा पु षो म पु षो म जवळकर

लॅट नं  1101, एस आर नं  ८५,/२ए/२/१ए-
१बी-सी क पवृ , पीन-४११०६१

अप

१०१८
२९ ड कािशद वैजयंता रमेश रमेश कािशद

साई पॅलेस, कािशद व ती, िपंपळे गुरव-पुणे 
४११०६१

अप

१०१९
२९ ड लोखं डे चंदा राजू राजू  लोखं डे

जगदंबा पॅलेस, वैदू  व ती, िपंपळे गुरव, 
पुण४े११०६१

भारतीय जनता पाट

१०२० २९ ड नवले िकरण आदेश आदेश नवले आदशनगर, िपंपळे गुरव,पुणे  ४११०६१ अप

१०२१
२९ ड नवले नंदा संदेश संदेश नवले

स.न.ं ४१, आदश नगर, िपंपळे गुरव, पुणे 
४११०६१

इंडीयन नॅशनल काँ ेस

१०२२ स.न.ं८२/१ हाउस नं  ए-४१, मनु मृती, १०२२
२९ ब असवले मीरा द िवजय द िवजय असवले

स.न.ं८२/१ हाउस नं  ए-४१, मनु मृती, 
सुदशन नगर-४११०६१

िशवसेना

१०२३
२९ ब बांबळे मालती सु िनल सुिनल बाबं ळे

स.न.ं ८३/२,लेन नं  ५, सुदशन नगर, , 
४११०६१

अप

१०२४
२९ ब धराडे शकंुतला भाऊसाहेब भाऊसाहेब धराडे

जगताप पाटील कॉ ले स, िब.न.ं१, लँट 
न.ं७, िपंपळेगुरव - पुणे - ४११०६१

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

१०२५
२९ ब मुंढे उषा अं कुश अंकुश मुं ढे

स.न.ं ८३/२/३/३, साईराम हाईटस् , 
सदिनका न.ं१०२, जवळकर, ४११०६१

भारतीय जनता पाट

१०२६
२९ ब पवार सारीका मुकेश मुकेश पवार

८१/१ िलला िनवास, सुदशन नगर, िपंपळे 
गुरव-४११०६१

अप

१०२७
३० अ बनसोडे राजू  िव नाथ िव नाथ बनसोडे

मुंबई पुणे रोड, सीएमई गेट समोर, िस ाथ 
नगर - १२

इंडीयन नॅशनल काँ ेस

१०२८
३० अ बाराथे मु कंुद काळुराम काळुराम बाराथे २०८, बाराथे वाडा, एसटी रोड, दापोडी -१२ अप

१०२९ ३० अ च हाण शंकर द ू द ू  च हाण म. फुले नगर, दापोडी -१२ अप

१०३० ३० अ कांबळे िनतीन िदलीप िदलीप कांबळे िस ाथ नगर, मुंबई पुणे रोड, दापोडी-१२ अप१०३० ३० अ कांबळे िनतीन िदलीप िदलीप कांबळे िस ाथ नगर, मुंबई पुणे रोड, दापोडी-१२ अप

१०३१
३० अ खंडागळे अिभजीत िभमराव िभमराव खंडागळे

स.न.ं ६८/२ गुलाबनगर, रे वेलाईनशेजारी, 
दापोडी-४११०१२

अप

१०३२ ३० अ मोरे गोपाळ काश काश मोरे िस ाथ नगर, वॉड नंबर ४, दापोडी -१२ िशवसेना

१०३३ ३० अ नाटेकर आकाश बाबू बाबू  नाटेकर र दाले चाळ, नेह  चौक, दापोडी - १२ अप

१०३४
३० अ ओ हाळ मु कंुदा आनंदा आनंदा ओ हाळ

१४४ नारायण रा े चाळ, एसटी रोड, 
दापोडी -१२

अप

१०३५
३० अ ओ हाळ िनतीन रामचं रामचं  ओ हाळ

मयुरवाटीका, लॅट नं  ७०२, बु  िवहार या 
मागे -४११०१२

अप

१०३६
३० अ पाटोळे कालीचरण रामचं रामचं  पाटोळे आबा काटे चाळ, जयिभम नगर, दापोडी-१२

All India Majlis e 
Ittehadul Muslieen

१०३७
३० अ

सोनकांबळे चं कांता 
ल मण

ल मण सोनकांबळे िस ाथनगर, पुणे मुं बई रोड, दापोडी-१२ भारतीय जनता पाट

१०३८
३० अ सोनोने  संतोष नागोराव नागोराव सोनोने

स.न.ं९/२ बी, लँ.न.ं४, साई िस ी पाक, 
४११ ०१२

बहजन मु  पाट

१०३९
३० अ सुयवंशी राज  चोखा चोखा सुयवंशी

बाजीराव काटे चाळ, िस ाथनगर, मुंबई पुणे 
इंडीयन नॅशनल काँ ेस३० अ सुयवंशी राज  चोखा चोखा सुयवंशी

बाजीराव काटे चाळ, िस ाथनगर, मुंबई पुणे 
रोड-४११०१२

इंडीयन नॅशनल काँ ेस

१०४०
३० अ तोरणे सु िनल मुरलीधर मुरलीधर तोरणे िस ाथ नगर,सीएमई गेटजवळ, दापोडी -१२ महारा  नविनमाण सेना

१०४१ ३० अ उदमले अमर रामदास रामदास उदमले र दाले चाळ, नेह  चौक, दापोडी - १२ अप

१०४२ ३० क हाके मृणाल िनलेश िनलेश हाके संजयनगर, फुगेवाडी-१२ अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१०४३
३० क जवळकर मु ाबाई िभमराव िभमराव जवळकर

जवळकर कॉलनी, जवळकर कॉलनी, 
कासारवाडी -४११०३४

अप

१०४४
३० क कणसे िदपाली संजय संजय कणसे

४१६, वरील आळी, िव ल मं िदर जवळ 
दापोडी-१२

अप

१०४५
३० क काटे अनुजा अिवनाश अिवनाश काटे

१५८ आनंद अिवनाश िनवास, एसटीरोड 
दापोडी - १२

भारतीय जनता पाट

१०४६
३० क काटे वाती चं कांत चं कांत काटे

१४६ काटे बंगला, एसटी रोड, दापोडी - 
४११ ०१२

नँशनिल ट कॉ ेस पाट

१०४७
३० क लां डे वैशाली िवजय िवजय लां डे

लॅट नं  ३१ ए, साई िवनायक रेसीडे सी, 
कासारवाडी -४११०३४

अप

१०४८
३० क नवले छाया तुषार तुषार नवले

लॉट नं  २/१ बी, स यबोध हौ. सोसायटी, 
सुं दरबाग-४११०१२

िशवसेना

१०४९ स.न.ं ५००/२ अ, िवकासनगर, कासारवाडी-१०४९
३० क पटेल मिदना आदम आदम पटेल

स.न.ं ५००/२ अ, िवकासनगर, कासारवाडी-
३४

अप

१०५०
३० क पटेल रजवाना नजीर नजीर पटेल

स.न.ं५००/२ अ िवकासनगर, कासारवाडी - 
४११ ०३४

अप

१०५१
३० क फुगे अचना संभाजी संभाजी फुगे

अ पा िनवास, महादेव मं िदराजवळ, 
फुगेवाडी-१२

अप

१०५२
३० क शेख शाहीन शक ल शक ल शेख

स.न.ं७१/२, पवार व ती, अहमद मंजील 
जवळ, दापोडी - पुणे - ४११ ०१२

All India Majlis e 
Ittehadul Muslimeen

१०५३
३० क शेटे िमला काश काश शेटे

२/६ एस टी रोड, काँ ेस भवन जवळ, गंगा 
नगर, ४११०१२

अप

१०५४
३० ड बोधे सुभाष गोपाळराव गोपाळराव बोधे

५ बी स यबोध सोसायटी, सुं दरबाग दापोडी 
१२

जनता दल से युलर

१०५५
३० ड कदम योगेश वासुदेव वासुदेव कदम

हाऊस न.ं७०८, मुंबई पुणे हायवे - ४११ 
०१२

अप

१०५६
३० ड काटे रोिहत सुदाम सुदाम काटे हा.न.ं२६५, एस टी रोड, िव लमं िदरामागे नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१०५७
३० ड काटे राज  िभकनशेठ िभकनशेठ काटे

२/६ सी, िवजयराज बंगला, एसटी रोड, 
दापोडी १२

भारतीय जनता पाट

१०५८
३० ड काटे संजय केशवराव केशवराव काटे

१४६ एमएस काटे बंगला, एसटी रोड, 
दापोडी-१२

िशवसेना

१०५९ ३० ड काटे सितश सदािशव सदािशव काटे ४८४ अ िवनायक चौक, दापोडी-१२ अप

१०६०
३० ड मोटे अमोल एकनाथ एकनाथ मोटे

४८४/१, केशवनगर, रे वेगेट जवळ, 
कासारवाडी - ४११ ०३४

अप

१०६१
३० ड मोटे िकरण बाळासाहेब बाळासाहेब मोटे

स.न.ं ४८४/१, केशवनगर, कासारवाडी-
४११०३४

अप

१०६२
३० ड नवले तुषार आनंदराव आनंदराव नवले

लॉट नं  २/१ बी, स यबोध हौ. सोसायटी, 
सुं दरबाग-४११०१२

अप

१०६३ ३० ड सकपाळ संतोष िदनकर िदनकर सपकाळ म. फुले नगर, दापोडी -१२ अप

१०६४
३० ड शेख आलम युसुफ युसुफ शेख

शेख िब ड ग, स.न.ं ४८७, व न हॉटेल या 
मागे, केशवनगर, ४११०३४

All India Majlis e 
Ittehadul Muslieen

१०६५
३० ड शेख इमाम बशीर बशीर शेख

मं ी  िनकेतन, ई िब ड ग, लँट न.ं४/बी, 
अप३० ड शेख इमाम बशीर बशीर शेख

मं ी  िनकेतन, ई िब ड ग, लँट न.ं४/बी, 
दापोडी - ४११ ०१२

अप

१०६६
३० ड शेख इ ताक अिमर अिमर शेख

लॅट नं  ए-२६, सी िब ड ग, काटे रेिसडे सी, 
एसटी वकशॉप-४११०१२

इंडीयन नॅशनल काँ ेस

१०६७
३० ड शेख िफरोज िदलावर िदलावर शेख

बापू  काटे चाळ, जयिभम नगर जवळ, वॉड नं  
३ दापोडी-१२

बहजन समाज पाट



E:\Sachin Election 2017\BAB 18_Valid Candidates.xls   bab 18 2/7/2017 : bab 18

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१०६८
३० ड िशंदे राजेश जग नाथ जग नाथ िशंदे

िस ाथनगर, मुंबई पुणे रोड, सीएमई गेट 
समोर - ४११ ०१२

अप

१०६९
३० ड वाखारे मनोजकुमार िशवाजी िशवाजी वाखारे

वाखारे चाळ, आझाद चौक, फुगेवाडी-
४११०१२

अप

१०७०
३० ब धायगुडे आशा तानाजी तानाजी धायगुडे

सी-६०६, सं कृतीदशन, केशवनगर, 
कासारवाडी-४११०३४

भारतीय जनता पाट

१०७१
३० ब गायकवाड सं या सुरदास सुरदास गायकवाड

स.न.ं४७१/३०अ, संजयनगर, फुगेवाडी - 
४११ ०१२

अप

१०७२
३० ब गायकवाड शुभांगी िवण िवण गायकवाड

५१/१ पवना रोड, वामी समथ मं िदराजवळ, 
फुगेवाडी-१२

िशवसेना

१०७३ ३० ब गावडे सुषमा गोिवंद गोिवंद गावडे स.न.ं४८६, कासारवाडी - ४११ ०३४ अप

१०७४
३० ब जोशी ितभा राज राज  जोशी

ी यंकटेश, लॉट नं  १७, सुं दरबाग 
कॉलनी, दापोडी १२

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट३० ब जोशी ितभा राज राज  जोशी
कॉलनी, दापोडी १२

नॅशनॅिल ट काँ ेस पाट

१०७५
३० ब लां डे पाली िवकास िवकास लां डे

ी आ पा समृती िनवास, अ रनता 
अपाटमटजवळ, कासारवाडी ३४

अप

१०७६
३० ब शेख अफसाना चाँद  चाँद शेख

पंढरीनाथ जवळकर चाळ, रे वेगेटजवळ, 
कासारवाडी -३४

अप

१०७७
३० ब शेख नसरीन रयाझ रयाझ शेख

तुकाराम लांडगे िनवास, ेमनगर वीट या 
मागे, कासारवाडी-३४

इंडीयन नॅशनल काँ ेस

१०७८
३० ब वाळंुजकर पुजा खुशाल खुशाल वाळंुजकर

१७१, एसटी रोड, नरवीर तानाजी पुतळा 
मागे, दापोडी १२

अप

१०७९
३० ब िझटे सुषमा िकरण िकरण िझटे

हाऊस नं  बर ३७१, महादेव आळी, सातकर 
चाळ, दापोडी-१२

अप

१०८०
३१ अ उथळे संतोष संपत उथळे संपत

स.न.ं 81/1बी,चै यबन सोसायटी, नवी 
सांगवी पुणे 411027

अप

१०८१
३१ अ कांबळे अंबरनाथ चं कांत कांबळे चं कांत

स.न.ं५५/२/१,सुयोग कॉलनी,िवनया नगर 
नंबर ३, ४११०६१

भारतीय जनता पाट

१०८२
३१ अ कांबळे िदलीप दादु कांबळे दादु

स.न.ं ७०/१/२, गजानन नगर, िपंपळे गुरव, 
अप

१०८२
३१ अ कांबळे िदलीप दादु कांबळे दादु

स.न.ं ७०/१/२, गजानन नगर, िपंपळे गुरव, 
पुणे ४११०२७

अप

१०८३
३१ अ खंदारे बाळासाहेब आ ुबा खंदारे आ ुबा

बापू  लोखं डे चाळ ,वैदु  व ती, भैरवनाथ 
नगर, िपंपळे गुरव,पुणे -411027

अप

१०८४
३१ अ गायकवाड ीतीज टे सास गायकवाड टे सास

१९२/५६, शांतीबोरा हाउिसंग रोड, कवडे 
नगर, नवी सांगवी - ४११०६१

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

१०८५
३१ अ च हाण िनिखल अिनल च हाण अिनल

स.न.ं८१/A,आदश  नगर ,नवी  सांगवी , 
४११०२७

अप

१०८६
३१ अ िनकाळजे शिशकांत बबन िनकाळजे बबन

औं ध चे ट हॉि पटल, कामगार वसंत उरो 
णालय, नवी सांगवी ४११०२७

अप

१०८७
३१ अ िप लेवर कािलदास पां डुरंग िप लेवर पां डुरंग

स.ंन.ं 70, समता नगर नवी सांगवी, पुणे 
411027

अप

१०८८
३१ अ मराठे संजय रामभाऊ मराठे रामभाऊ

लॅट न 101 ओम साई टॉवर,सुयोग कॉलनी 
, िवनायक नगर, िपंपळे गुरव -411061

अप

१०८९
३१ अ वाडते नर  जग नाथ वाडते जग नाथ

स.न.ं ८१/१ बी,चै बन सोसायटी, नवी 
अप३१ अ वाडते नर  जग नाथ वाडते जग नाथ

स.न.ं ८१/१ बी,चै बन सोसायटी, नवी 
सांगवी पुणे ४११०२७

अप

१०९०
३१ अ सकट सु रेश ह रभाऊ सकट ह रभाऊ

लॅट न. 404, माउली कृपा िब ड ग, 
जगताप पाटील पाक, िपंपळे गुरव, 411061

महारा  नविनमाण सेना
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१०९१
३१ अ सुवासे अिमत बापू सुवासे बापू

काटे पुरम चौका या समोर,गांगड नगर, लेन 
नंबर २, सांगवी पुणे - ४११०२७

िशवसेना

१०९२
३१ अ

सोनावणे बाळासाहेब 
बापूराव

सोनावणे बापूराव
स.न.ं 53/1/बी.46,िवनायकनगर, चच 
जवळ, िपंपळेगुरव 411061

रा वादी कॉ ं ेस प

१०९३
३१ क इंगळे ेता िवजय इंगळे िवजय

एस.आर,न.५४/१५५,वसुंधरा, िवनायक 
नगर,लेन न.२,िपन ४११०६१

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

१०९४
३१ क च हाण सुनं दा अशोक च हाण अशोक

स.ंन.ं५६/२/११, हाउस नंबर ८३, 
कवडेनगर,सांगवी -४११०६१

अप

१०९५
३१ क चौगुले पुजा बं डू चौगुले बं डू

ए २१, गु कुल,कृ णानगर, लेन नंबर१ नवी 
सांगवी - ४११०६१

अप

१०९६
३१ क चौगुले िसमा द ा य चौगुले द ा य

स.न.ं८० ल मण िनवास, समथ नगर , नवी 
सांगवी- ४११०६१

भारतीय जनता पाट

१०९७ गंगाड नगर ,काटेपुरम नंबर १,िपंपळेगुरव पुण-े१०९७
३१ क जगताप ि यांका योगेश जगताप योगेश

गंगाड नगर ,काटेपुरम नंबर १,िपंपळेगुरव पुण-े
 ४११०६१

अप

१०९८
३१ क जगताप िभमा िवलास जगताप िवलास

स.न. 27/1, ीमुत  कॉनर,िपपळेगुरव, 
411061

अप

१०९९
३१ क ढोरे मिनषा िदपक ढोरे िदपक

स.न.ं66/2, कृ णराज िब डीग संत तुकाराम 
नगर, 411027

अप

११००
३१ क िनंबाळकर पुवा अिमत िनंबाळकर अिमत

स.न.ं 72. समथ नगर ,ग ली न.ं2ब, डॉ.डांगे 
हॉि पटल जवळ, 411027

िशवसेना

११०१
३१ क पवार मंगल भगवान पवार भगवान

६६/१,िस.एम.ई.सोसायटी, एचडीएफसी 
बँकेजवळ, निव सांगवी, ४११०२७

अप

११०२
३१ क पाडुळे उमा िशवाजी पाडुळे िशवाजी

51/1,िवनायक नगर,िपंपळेगुरव, पुणे 
411061

रा वादी कॉ ं ेस प

११०३
३१ क साळंुके पुवा पवन साळंुके पवन

स.न.ं ६६/२, िमना ी िनवास,संत तुकाराम 
नगर,नवी सांगवी - ४११०२७

अप

११०४
३१ क साळंुखे सु रेखा मा ती साळंुखे मा ती

स.न.ं ७१, ग ली २,िकत नगर,नवी 
सांगवी,पुणे ४११०२७

अप
सांगवी,पुणे ४११०२७

११०५
३१ ड कडलग शांत बबनराव कडलग बबनराव

मातो ी िनवास, कृ णनगर, नवी सांगवी पुणे 
411027

अप

११०६
३१ ड गांगड िनलेश ाने र गांगड ाने र

स.न.ं 52/2 िवनायक नगर, िपंपळेगुरव पुणे 
411061

रा वादी कॉ ं ेस प

११०७
३१ ड जगताप नवनाथ द ू जगताप द ू

स.न.ं २२/१, साई नेह िनवास, िशवाजी 
चौक, िपंपळेगुरव-४११०२७

अप

११०८
३१ ड जगताप राज  गणपत जगताप गणपत

एस.आर.नंबर ३०/२, बी, मु ां गण िनवास, 
िवजयराज कॉलनी, ४११०६१

भारतीय जनता पाट

११०९
३१ ड ढोरे िदपक बाबासाहेब ढोरे बाबासाहेब

स.न.ं 66/2,संत तुकाराम नगर, नवी सांगवी 
पुणे -411027

िशवसेना

१११०
३१ ड पुं डे गणेश िदगंबर पुं डे िदगंबर

स.न.ं 63, गजानन नगर, लेन नं  . १ , 
िपंपळेगुरव 411061

अप

११११
३१ ड िशं े पां डुरंग योतीबा िशं े योतीबा

लॅट न.ं ए-१६,शामराज िब ड ग, 
ां तीनगर, लेन न.ं ४११०२७

अप

१११२ 621/2 कृ णाई िनवास एच.डी.एफ.सी 
३१ ब गारवे सािव ी िकशोर गारवे िकशोर

621/2 कृ णाई िनवास एच.डी.एफ.सी 
बँकेजवळ, एम.के. हॉटेल चौक, सांगवी - 
411061

अप

१११३
३१ ब ट णू भ  गौरव ट णू  गौरव

स.न.ं 74, समथनगर यशवंत नवी सांगवी 
411027

रा वादी कॉ ं ेस प
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१११४
३१ ब पाटील भारती राज पाटील राज

स.न.ं ६९,मातो ी वामी िववेकानंद 
सोसायटी,नवी सांगवी-४११०२७

अप

१११५
३१ ब बडे संगीता ीिनवास बडे ीिनवास

लॅट न.ं १, ीिनवासी 
हाईट्स,समथनगर,नवी सांगवी, ४११०२७

अप

१११६
३१ ब माने व योगीनी सदानंद माने सदानंद

धनंजय अपाटमट ,धनंजय पाक, लॅट न.ं ७. 
िपंपळे गुपव 411061

अप

१११७
३१ ब राजापु रे ाज ा राज राजापु रे राज

घरनंबर ६०,गजानन नगर, िपंपळेगुरव,पुणे 
४११०६१

अप

१११८
३१ ब राजापु रे माधवी राज राजापु रे राज

हाउस न.ं ६०, सुिशला सदन, गजानन 
नगर,िनअर जीए - ४११०६१

भारतीय जनता पाट

१११९
३२ अ आमराव पोिणमा देवराम आमराव देवराम

देवराम आमराव, ीनगर ३, 
िपंपळेगुरव,४११०२७

बहजन समाज प३२ अ आमराव पोिणमा देवराम आमराव देवराम
िपंपळेगुरव,४११०२७

बहजन समाज प

११२०
३२ अ कसबे कंुदन शेषराव कसबे शेषराव

घ.न.ं ६५१/१७ ,पी.ड य.ुडी.रोड, सांगवी 
गावठाण जुनी सागंवी- ४११०२७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

११२१
३२ अ कांबळे िगरीष सुभाष कांबळे सुभाष

flat no.१०२,िबि डंग no a-४,१० ईलाईट  
कंपनी समोर,४११०६१

अप

११२२
३२ अ कांबळे पंकज ानदेव कांबळे ानदेव

२०४,चं मणी नगर,बु िवहार 
मागे,सागावी,४११०२७

रा वादी कॉ ं ेस प

११२३
३२ अ कांबळे संतोष बबन कांबळे बबन

flat.no २,िशवशंकर सो.पवार 
नगर.४११०२७

भारतीय जनता पाट

११२४
३२ अ खुं टे संदीप काश खुं टे काश

९४/१ब/१ /२/१०,िपंपळे गुरव पुण-े
४१२१०६१

िशवसेना

११२५
३२ अ गायकवाड योगेश िवजय गायकवाड िवजय

पी.ड ल.ूडी.कॉलोनी  २/१४ ,जुनी सांगावी  
,४११०२७

अप

११२६
३२ अ जांभळे संतोष वसंत जांभळे वसंत

स.न.५/१२ पा रजात सो.एसटी कॉलोनी 
जवळ,जुनी सांगवी ,४११०२७

अप
जवळ,जुनी सांगवी ,४११०२७

११२७
३२ अ ि भवन मधुकर माधव ि भवन माधव

स रता िब ड ग,िहरकनी सोसायटी, 
िशंदेनगर, जुिन सांगवी, ४११०२७

अप

११२८ ३२ अ भोसले संतोष अिवनाश भोसले अिवनाश flat no ४,इं थ सो.साई चौक अप

११२९
३२ अ सरवदे सुमीत ता याराव सरवदे ता याराव

२२,बु  घोष हौिसंग सो.जुनी सांगवी 
४११०२७

अप

११३०
३२ क खापेकर व पा िदलीप खापेकर िदलीप

स.न.७/१/१/५०,तनु ी हॉि पटल 
जवळ,सांगवी ४११०२७

अप

११३१
३२ क ढोकले पाली पां डुरंग ढोकले पां डुरंग

G-१,योगी सोसायटी,िहरकणी हौिसंग 
सोसायटी,िशंदे नगर ,४११०२७

अप

११३२
३२ क ढोरे ऊषाताई मनोहर ढोरे मनोहर

४९९, िकलिबल िनवास, जुनी सांगवी, 
४११०२७

भारतीय जनता पाट

११३३
३२ क ढोरे योती गणेश ढोरे गणेश

३०४ ढोरेनगर, लेन नंबर १, जुनी सांगवी 
४११०७

रा वादी कॉ ं ेस प

११३४
३२ क िशंगटे उषा मोहन िशंगटे मोहन

17 /३, नेहयोग  बंगला,मधुबन सो.ग ली 
माक,४११०२७

अप
माक,४११०२७

११३५
३२ क शेख हरबानो आ रफ शेख आ रफ

स.न. ५/९/१ पवना नगर, जम िनवास समो,र 
जुनी सागावी,४११०२७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

११३६
३२ ड काटे राज  मा ती काटे मा ती

वामी ितक िनवास, आबासाहेब पवार 
नगर, जुनी सांगवी - ४११०२७

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

११३७
३२ ड जु स  िलओ  जे स जु स जे स

हाउस न.१०२,लेन न ४, मधुबन सोस.जुनी 
सांगावी ४११०२७

अप

११३८
३२ ड ढोरे हषल मि छं ढोरे मि छं

बाबुराव ढोरे भवन, जुनी सांगवी , पुणे 
४११०२७

भारतीय जनता पाट

११३९
३२ ड मिनयार फ रोज सलीम मिनयार सलीम

ड-४,पी,ड ल.ूकॉलोनी,लायान िम  मंडळ 
जुनी सांगावी ४११०२७

अप

११४०
३२ ड िशंदे चेतन  कैलास िशंदे कैलास

साई अंगण सो.flat no ४,तलाठी     
ऑिफस चे समोर ,४११०२७

िशवसेना

११४१
३२ ड िशतोळे अतुल अरिवंद िशतोळे अरिवंद

२४ गोपालकृ ण िशतोळे नगर, जुनी सांगवी -
 ४११०२७

रा वादी कॉ ं ेस प

११४२
३२ ड िशतोळे शांत कृ णराव िशतोळे कृ णराव

नेहां िकत बाबासाहेब िशतोळे 
माकट,४११०२७

अप

११४३ जयमाला नगर,लेन न ४,जुनी सांगवी ११४३
३२ ड शेळके रोिहत रघुनाथ शेळके रघुनाथ

जयमाला नगर,लेन न ४,जुनी सांगवी 
४११०२४७

इं िडयन नॅशनल कॉ ं ेस

११४४
३२ ड सावळे राजू  द ू सावळे द ू

मोरया, पवनानगर,जुनी सांगवी, पुणे 
४११०२७

महारा  नविनमाण सेना

११४५
३२ ब चौधरी शोभा मु कंुद चौधरी मु कंुद

सोना अपाटमट, लॅट नंबर ८ , 
ल मीनगर,जुनी सांगवी-411027

अप

११४६
३२ ब जम सोनाली पोपट जम पोपट

४४ मु ाई िनवास,पवना नगर,जुनी सांगवी 
४११०२७

अप

११४७
३२ ब ढोरे उ वला सु िनल ढोरे सु िनल महादेव मं िदराजवळ, सांगवी पुण,े ४११०२७ अप

११४८ ३२ ब ढोरे मीनल गणेश ढोरे गणेश लेन.न.६,मधुबन सो.जुनी सांगवी, अप

११४९
३२ ब ढोरे वैशाली राहल ढोरे राहल

ढोरे नगर लेन नंबर १ स.न.ं९ जुनी सांगवी 
,पुणे ४११०२७

अप

११५०
३२ ब तनपु रे सुषमा राज तनपु रे राज

स.न.१२/२/१२,flat no ३, ीराम सो.जुनी 
सांगावी,४११०२७

रा वादी कॉ ं ेस प

११५१
३२ ब तनपु रे सोनल िदलीप तनपु रे िदलीप

ीराम अपाटमेट लॅट नंबर ५, 
अप

११५१
३२ ब तनपु रे सोनल िदलीप तनपु रे िदलीप

ीराम अपाटमेट लॅट नंबर ५, 
आनंदनगर,जुनी सांगवी, ४११०२७

अप

११५२
३२ ब भागवत िनलीमा महेश भागवत महेश

ह र ा ,११९ िशतोळे नगर ,सांगावी 
४११०२७

अप

११५३
३२ ब भोकरे मंगला अशोक भोकरे अशोक

िमना ी अपाटमट,तुळजाभवानी मंदीरा 
समोर ,जुनी सांगवी-४११०२७

िशवसेना

११५४
३२ ब सोनवणे शारदा िहरेन सोनवणे िहरेन

ीमोिह िशतोळेनगर, जुनी सांगवी,पुणे 
४११०२७

भारतीय जनता पाट

११५५ २४ अ भगारे दप 
काशीनाथ

काशीनाथ भगारे वाकड रोड, सदगु  कॉलनी, नो.१ 
लॉट नं., बी ३२, ४था मजला, 

४११०५७

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

११५६ २४ अ मोिहते रोिहत सुयकांत सुयकांत मोिहते आदश कॉलनी वाकड रोड, पुणे 
४११ ०५७

भारतीय रा ीय क ेस  
(बी फॉम - आह)े

११५७ २४ अ चखाले दपक दनकर  दनकर चखाले स.नं. २१०/१, हातोबा नगर, 
झोपडप ी, वाकड पुणे ४११ ०५७

अप

११५८ २४ अ थोरात ीकांत राम  राम थोरात ीकृ ण कॉलनी, थेरगाव फाटा, डांगे अप११५८ २४ अ थोरात ीकांत राम  राम थोरात ीकृ ण कॉलनी, थेरगाव फाटा, डांगे 
चौक  ४११०३३

अप

११५९ २४ अ सरोदे अिनल दगडु दगडु सरोदे गणेश नगर, थेरगाव, पुणे ४११ ०३३ अप

११६० २४ अ थोरात पृ ीराज 
धमाजी

धमाजी थोरात स.नं. १८ एकता कॉलनी, गणेश 
नगर, थेरगाव, पुणे ४११ ०३३

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

११६१ २४ अ भोसले सिचन सुरेश  सुरेश भोसले सुय काश हाई स, ीकृ ण कॉलनी, 
मंगलनगर, वाकड रोड, पुणे ०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११६२ २४ अ जगधने िवकास ानदेव ानदेव जगधने हातोबानगर, वाकड रोड, कॅपीटल 
टॉवर जवळ, वाकड, पुणे ४११ ०५७

अप

११६३ २४ अ माने जय दप संपत संपत माने स.नं. २१/१ ब, ४ बी, ५०४ भोईर 
इ टेट डांगे चौक ४११०३३

भा.ज.पा (बी फॉम - 
आह)े

११६४ २४ अ चातुर िवशाल 
अिभमान

अिभमान चातुर गुजर नगर महादेव कॉलनी थेरगाव 
411033

अप

११६५ २४ क बारणे क र मा सनी सनी बारणे लॅट नं. १०४, फेस २, वधमान 
वाटीका ांतीवीर नगर, पुणे ४११ 
०३३

अप

११६६ २४ क बारणे अमृता शरद शरद बारणे स.नं.  २७ ांतीवीर नगर, थेरगाव अप११६६ २४ क बारणे अमृता शरद शरद बारणे स.नं.  २७ ांतीवीर नगर, थेरगाव 
पुणे ४११ ०३३

अप

११६७ २४ क पवार योती र व र व  पवार स.नं. २८/४, पवार नगर नं. २, 
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

अप

११६८ २४ क ग हाणे सुि या सुिनल सुिनल ग हाणे गणेशनगर थेरगाव, पुणे ३३ रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

११६९ २४ क बारणे माया संतोष संतोष बारणे संतोष नगर थेरगाव, पुणे ४११०३३ भा.ज.पा (बी फॉम - 
आह)े

११७० २४ क गुजर शािलनी 
कांतीलाल

कांतीलाल गुजर ऋतुका ल मण नगर थेरगाव पुणे 
४११ ०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११७१ २४ ड बारणे शरद कंुडिलक कंुडिलक बारणे शरद कंुडलीक बारणे, संचेती 
शाळेजवळ, ४११ ०३३

अप

११७२ २४ ड बारणे दलीप गो वद  गो वद बारणे िशवदशन कॉलनी,बेलठीका नगर, 
थेरगाव

भारतीय रा ीय क ेस 
(बी फॉम - आह)े

११७३ २४ ड बारणे िनलेश िहरामण िहरामण बारणे स.नं. २५/२०, ल मीचं , पदमजी 
पेपरिमल जवळ, थेरगाव पुणे ४११ 
०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११७४ २४ ड बारणे अिभषेक गो वद गो वद बारणे लॅट नं. १०१ ए वग नानाई हाईस अप११७४ २४ ड बारणे अिभषेक गो वद गो वद बारणे लॅट नं. १०१ ए वग नानाई हाईस 
वनदेव नगर थेरगाव ४११०३३

अप

११७५ २४ ड बारणे संतोष नागु नागु बारणे संतोष नगर थेरगाव, पुणे ४११०३३ अप

११७६ २४ ड गुजर गणेश द ोबा द ोबा गुजर द नगर थेरगाव पुणे ४११०३३ भा.ज.पा (बी फॉम - 
आह)े

११७७ २४ ड बाबर सुदाम अिजनाथ अिजनाथ बाबर स.नं. १३/१४ आदश कॉलनी, पुणे 
४११ ०३३

अप

११७८ २४ ड बारणे िस दे र 
बाळासाहेब

बाळासाहेब 
बारणे

बारणे इ टेट, पदमजी पेपर मील 
समोर थेरगाव पुणे ४११ ०३३

अप

११७९ २४ ब गुजर दपाली  संदीप  संदीप गुजर ल मण नगर, ग हाणे हॉ पीटल 
जवळ, थेरगाव, पुणे ४११ ०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११८० २४ ब ीरसागर रे मा संतोष संतोष ीरसागर स.नं. २३/२ ीकृ ण कॉलनी, 
थेरगाव फाटा, डांगे चौक, पुणे ४११ 
०३३

अप

११८१ २४ ब बारणे झामाबाई 
बाळासाहेब

बाळासाहेब 
बारणे

बारणे इ टेट, पदमजी पेपर मील 
समोर थेरगाव पुणे ४११ ०३३

अप
बाळासाहेब बारणे समोर थेरगाव पुणे ४११ ०३३

११८२ २४ ब करपे सिवता शेखर शेखर करपे र दप कॉलनी लॉट नं. २४, स.नं. 
१९/९ डांगे चौक पुणे ४११ ०३३

अप

११८३ २४ ब बारणे रे मा सुरेश सुरेश बारणे स.नं. २८,ओकांर पाक थेरगाव पुणे 
33

भा.ज.पा (बी फॉम - 
आह)े
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

११८४ २४ ब दरेकर माधुरी सितश सितश दरेकर तारांगण ीकृ ण कॉलनी 
थेरगाव,पुणे ४११०३३

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

११८५ २४ ब कव पूजा वैभव वैभव कव १९/३ डांगे चौक , हजेवाडी रोड, 
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

भारतीय रा ीय क ेस 
(बी फॉम - आह)े

११८६ २५ अ ओ हाळ पोिणमा योगेश योगेश ओ हाळ िकत नगर,बु दिवहार जवळ,पुनावळे 
िचंचवड ४११०३३

अप

११८७ २५ अ वाघमारे अि नी िव म िव म वाघमारे म.ुपो. वाकड, ता. मुळशी, िज. पुणे िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११८८ २५ अ गायकवाड सािव ा 
रामचं

रामचं  गायकवाड २५/१ गजानन कॉलनी म.ुपो. ताथवडे, 
मुळशी पुणे ४११ ०३३

भा.ज.पा (बी फॉम - आह)े

११८९ २५ अ ओ हाळ योती शंभू शंभू  ओ हाळ िजजाई िनवास, िपरबाबा म जीत 
जवळ ओ हाळ व ती पुणे ४११ ०३३

अप
जवळ ओ हाळ व ती पुणे ४११ ०३३

११९० २५ अ भालेराव अचना बाबु बाबु  भालेराव ानिदप कॉलनी, संत ाने र नगर, 
थेरगाव, पुणे ४११ ०३३

अप

११९१ २५ अ ओ हाळ सोनाली सागर सागर ओ हाळ गावठाण रोड, बु दिवहार,पुनावळे 
४११ ०३३

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

११९२ २५ क वाकडकर राम हनुमंत हनुमंत वाकडकर स.न.ं ४६/७, पाटील ई टेट,वाकड, 
औं ध िहजे. रोड पुणे ४११०५७

भा.ज.पा.  (बी फॉम -
आहे

११९३ २५ क पवार देव  चं कात चं कात पवार भाऊंची कृपा िनवास, पवार व ती 
ताथवडे, पुणे ४११ ०३३

अप

११९४ २५ क शेख जावेद रिशद  रिशद शेख आदश कॉलनी, एस.पी.सी. शाळा, 
वाकड, पुणे ४११ ०५७

भारतीय रा ीय कॉ स 
(बी फॉम - आह)े

११९५ २५ क पवार सं िदप रमन रमन पवार यमुना िनवास, स.न.ं ४३/३ ताथवडे रा वादी कॉ स पाट  ११९५ २५ क पवार सं िदप रमन रमन पवार यमुना िनवास, स.न.ं ४३/३ ताथवडे 
पुणे ४११ ०३३

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

११९६ २५ क पवार चेतन महादेव महादेव पवार म.ुपो. ताथवडे गाव, िजवन नगर, 
गंगो ी बंग पुणे ४११ ०३३

अप

११९७ २५ क वाकडकर िवशाल शंकर शंकर वाकडकर स.न.ं ६४ गणेश मं िदराजवळ 
वाकडकरव ती, वाकड पुणे ४११ ०५७

अप

११९८ २५ क कलाटे राहल तानाजी तानाजी कलाटे सव न.ं२७८/२, ता.मुळशी, पुणे - 
४११०५७

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

११९९ २५ क पवार अिजत पोपट पोपट पवार स.न.ं १४१/२ म.ुपो. ताथवडे, ता. 
मुळशी, िज. पुणे

अप

१२०० २५ ड कलाटे िवशाल मनोहर मनोहर कलाटे स.न.ं १६७/१६८, इडन गाडन, रो 
हाऊस न. २७, वाकड, पुणे ४११ ०५७

भा.ज.पा (बी फॉम - आह)े

१२०१ २५ ड कलाटे मयूर पां डूरंग पां डूरंग कलाटे रो.हा. न.ं १५ मॉ ट हट लॅ वील, 
वाकड पुणे ४११०५७

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

१२०२ २५ ड पवार संतोष िसताराम िसताराम पवार ४१७८, स.न.ं १५६/१, जीवन नगर, 
द मं िदर जवळ, ४११ ०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१२०३ २५ ड पवार िनलेश महादु महादु  पवार स.न.ं १० सोनाई िनवास संकपाळ 
व ती ताथवडे पुणे ४११०३३

अप

१२०४ २५ ड जगताप अिभजीत अनंत  अनंत जगताप अिभराज बंगला, ताथवडे पुणे ४११ 
०३३

भारतीय रा ीय कॉ ं ेस   
(बी फॉम - आह)े

१२०५ २५ ब आ हाट िसमा भरत  भरत आ हाट स.न.ं १०५, आ हाट व ती, 
िवनोदेनगर, वाकड पुणे ४११०५७

भा.ज.पा (बी फॉम - आह)े

१२०६ २५ ब कळमकर अलका 
रामचं

रामचं  कळमकर बी १०८ िवंडसर पाक, वाकड ४११ 
०५७

अप

१२०७ २५ ब जाधव बेबी नारायण नारायण जाधव वामी िववेकानंद काळा खडक, वाकड 
ता. मुळशी िज.पुणे ४११ ०५७

अप
ता. मुळशी िज.पुणे ४११ ०५७

१२०८ २५ ब दशले रेखा राजेश राजेश दशले स.न.ं ४१ माळवाडी,पुनावळे, मुळशी, 
पुणे ४११ ०३३

िशवसेना (बी फॉम - 
आह)े

१२०९ २५ ब पवार वषा िनलेश िनलेश पवार म.ुपो. ताथवडे गाव, िजवन नगर, 
गंगो ी बंग पुणे ४११ ०३३

अप

१२१० २५ ब भुमकर मीना मोहन मोहन भुमकर भुमकर व ती वाकड, ता.मुळशी, पुणे 
४११ ०५७

अप

१२११ २५ ब दशले मोिनका िनतीन िनतीन दशले म.ुपो. पुनावळे, माळवाडी, ता.मुळशी 
िज. पुणे ४११ ०३३

अप

१२१२ २५ ब भूमकर िशतल सुिनल सुिनल भूमकर म.ुपो. वाकड,भुमकर नगर, रामानंद 
कायालयाजवळ, पुणे ४११ ०५७

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

१२१३ २५ ब कंुभार संगीता सु रेश सु रेश कंुभार चैत य िनवास, िनंबाळकरनगर माग,े 
पुणे ४११ ०३३

अप

१२१४ २५ ब वाकडकर िवजया शंकर शंकर वाकडकर स.न.ं ६४ गणेश मं िदराजवळ अप१२१४ २५ ब वाकडकर िवजया शंकर शंकर वाकडकर स.न.ं ६४ गणेश मं िदराजवळ 
वाकडकरव ती, वाकड पुणे ४११ ०५७

अप

१२१५ २६ अ गंगावणे रोिहनी धम गंगावणे धम सं यानगरी िब.बी/१, लॅट २३, 
िवशालनगर, ४११०२७

अप

१२१६ २६ अ गायकवाड ममता 
िवनय

िवनय गायकवाड कावेरीनगर, पोिलस लाईन, 
िब.न.१६/४, वाकड पुणे ४११ 
०५७

भा.ज.पा.
(बी फॉम - आह)े

१२१७ २६ अ जगताप संजीवणी 
अजुन

अजुन जगताप स.न.ं ६७/२ पंचशील नगर, िपंपळे 
िनलख, पुणे ४११ ०१७

भारतीय रा ीय कॉ ं ेस 
(बी फॉम - आह)े

१२१८ २६ अ िशंदे िललावती सु रेश सु रेश िशंदे पंचशीलनगर, िपंपळेिनलख, पुणे 
४११ ०२७

रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े४११ ०२७ (बी फॉम - आह)े

१२१९ २६ अ जगताप शोभा दामु दामु  जगताप ती ा िनवास, पंचशीलनगर, घर न.ं 
१५१, िपंपळे  ४११०२७

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१२२० २६ अ खैरे िनमला राजु राजु  खैरे ीकृ ण िनवास ,सोनाई मंगल 
कायालय, पवार,  पुणे ४११ ०३३

अप

१२२१ २६ अ सावळे ऐ या अिनल अिनल सावळे ए८,पूजा अपाटमट, सं या नगरी रोज, 
पुणे - ४११०२७

िशवसेना 
(बी फॉम - आह)े

१२२२ २६ अ थोरात िदपाली िदप िदप थोरात िदप थोरात बी-८ पोलीस लाईन 
जवळ वेणू  नगर ४११०५७

अप

१२२३ २६ क वाघमारे जय ी शांत शांत वाघमारे म.ुपो.वाकड ता. मुळशी पुणे ४११ ०५७ िशवसेना 
(बी फॉम - आह)े

१२२४ २६ क साठे मृणाल पृ वीराज पृ वीराज साठे १३७, उमाकांत, िपंपळे िनलख 
पुणे ४११ ०२७

भारतीय रा ीय कॉ ं ेस 
(बी फॉम - आह)े

१२२५ २६ क च धे आरती सु रेश सु रेश च धे घर न.ं १७१,िवशाल नगर, िपंपळे 
िनलख पुणे ४११ ०२७

भा.ज.पा.
 (बी फॉम - आह)े

१२२६ २६ क कलाटे वाती मयूर  मयूर कलाटे रो.हा. न.ं १५ मॉ ट हट लॅ वील, 
वाकड पुणे ४११०५७

रा वादी कॉ स पाट
 (बी फॉम - आह)े

१२२७ २६ क बालवडकर वैशाली 
काश

काश बळवंत िनखील पॅलेस गणेशनगर िपंपळे िनलख 
पुणे 411 027

अप

१२२८ २६ ड नांदगु डे भु ले र 
तुकाराम

तुकाराम नांदगु डे िवशालनगर, िपंपळे िनलख, 
वाकडरोड पुणे ४११ ०२७

भारतीय रा ीय कॉ ं ेस 
 (बी फॉम - आह)े

१२२९ २६ ड नांदगु डे िकरण 
काळुराम

काळुराम नांदगु डे िवशालनगर, वाकडरोड, िपंपळे 
िनलख,  पुणे ४११ ०२७

अप

१२३० २६ ड इंगवले िनतीन 
सुदामराव

सुदामराव इंगवलेिशवाजी चौक, िपंपळे िनलख,पुणे 
४११ ०२७

रा वादी कॉ स पाट   
(बी फॉम - आह)ेसुदामराव ४११ ०२७ (बी फॉम - आह)े

१२३१ २६ ड क पटे सं िदप अ ण अ ण क पटे बी-६०३ बी पाक, पाक ीट, 
वाकड पुणे ४११ ०५७

भा.ज.पा. (बी फॉम - 
आह)े

१२३२ २६ ड शेडगे िगरीश ाने र ाने र शेडगे गंगो ी िनवास, शेडगे व ती, वाकड िशवसेना 
(बी फॉम - आह)े

१२३३ २६ ब साठे सिचन मुरलीधर मुरलीधर साठे ांती नगर, िपंपळे िनलख, औं ध 
कॅ प, पुणे ४११ ०२७

भारतीय रा ीय कॉ ं ेस 
 (बी फॉम - आह)े

१२३४ २६ ब िचलेकर मयुर जयवंत जयवंत िचलेकर स.न.ं २२८,क पटे व ती, वाकड, 
पुणे ४११ ०५७

अप

१२३५ २६ ब कामठे तुषार गजानन  गजानन कामठे महादेव िनवास ांती नगर, 
िपंपळेिनलख, ४११०२७

भा.ज.पा 
(बी फॉम - आह)ेिपंपळेिनलख, ४११०२७ (बी फॉम - आह)े

१२३६ २६ ब नांदगु डे िवलास एकनाथ एकनाथ नांदगु डे िपंपळे िनलख पुणे -४११ ०२७ रा वादी कॉ स पाट  
(बी फॉम - आह)े

१२३७ २६ ब केदारी सा रका राजु राजु  केदारी १२/१ कावेरी नगर पोलीस लाईन 
वाकड ४११०५७

अप
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१२३८ २६ ब भोज राजेश ऱामदास रामदास भोज सव न.ं२२८/६, अमृतराज िनवास, 
क पटे व ती, वाकड, पुणे - ४११०५७

िशवसेना 
(बी फॉम - आह)े

थळ - िपंपरी

िपंपरी ४११ ०१८

सहा यक आयु  (िनवडणूक)

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका

िदनांक - ०४/०२/२०१७


