
अ. . अज . नाव मोबा. . प ा
1 100014150001847

संपदा संदीप 
कारंडे

9404685474 284/4, मोरया िनवास रामकालनी चचवड, पुणे

2 100014150005718
मंदा कनी 

लालासाहेब 
लोहार

9881097177
अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 

चचवड

3 100014150005887
लता दलीप 

चचवडे
8149673653

आशीवाद िब डग पडवळ आळी चचवडगाव 
पपरी चचवड

4 100114150001558
माया रमेश 

गोलांडे
9922056050

गांधी पेठ,िविवधा िग ट हाऊस जवळ चचवडेनगर 
चचवड पपरी चचवड

5 100114150001561
पाली र व  

ितकोणे
9767394362

गोलांडे पेठ गोलांडे िब डग शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

6 100114150001567
ितभा राज  

काळे
9881317484

सव न १९/९ र दीप कॉलनी थेरगाव पपरी 
चचवड

7 100114150001569
जय ी गौतम 

देशमुख
9011068082

लॉट नं १२ काकडे पाक,केशव नगर चचवड पपरी 
चचवड

8 100114150001570
अ णा राजाराम 

च हाण
9011464303

ीकृ ण राज पाक केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

9 100114150001571 किवता शंकर शदे 9623869837 ह रओम सोसा काकडे पाक चचवड पपरी चचवड

10 100114150001572
शहनाज अ लम 

मुलानी
9762163543

मोरे र अपाटमट गांधी पेठ,भोई अिल चचवड 
पपरी चचवड

11 100114150001573
सुजाता िवजय 

गोलांडे
9881612044 गांधीपेठ मोरे र अपाटमट पुणे

12 100114150001574
पाली अंकुश 

गोलांडे
9960257678

गोलांडे पेठ,गोलांडे िनवास चाफेकर चौक चचवड 
पपरी चचवड

13 100114150001576
संगीता राज  

जमदाडे
9226933919

गांधी पेठ,िविवधा िग ट हाऊस जवळ नेवाळे 
िमसाळ शेजारी चचवड पपरी चचवड

14 100114150001577
संगीता काश 

चौधरी
9850599122

पपरी पॉवर हाउस गांधी पेठ,भोई अिल चचवड 
पपरी चचवड

15 100114150001581
क पना दलीप 

ल ढे
9850682561

बंसल रेसीडेि स,काकडे अंगण तालेरा 
हॉि प.रोड,तानाजी नगर चचवड पपरी चचवड

16 100114150001586
वैशाली राज  

भुजबळ
9850732844

पवना िम  मंडळ सभागुहा या मागे चचवड पपरी 
चचवड

17 100114150001588
अि नी सुधीर 

पवार
202735119

स न २, लॉट नं ६९ गु राज िब डग,पवना नगर 
चचवड पपरी चचवड

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग
मिहला बाल-क याण िवभाग

मिहलांना वयंरोजगारासाठी मोफत िशवणयं  वाटप
सन:- 2014-15    -    पा  यादी    -     सव भाग - सं या - 8039



18 100114150001589
सारीका करण 

घोडेकर
9850299048 मोरया साठे कालनी चचवडेनगर पुणे

19 100114150001590
ि मता सुयोग 

िलमये
8411878820

स.न.2 गु राज िब. पवनानगर लॉट --69 लॅट 
.-12 पुणे

20 100114150001591
ितभा भाकर 

िलमये
9922741852

स न २, लॉट नं ६९ गु राज िब डग,पवना नगर 
चचवड पपरी चचवड

21 100114150001592
अमृता उमेश 

परदेशी
9970276529

स न २, लॉट नं ६९ पवना नगर चचवड पपरी 
चचवड

22 100114150001593
अचना सुनील 

परदेशी
9970276532

स न ३९६,िवनायक अपाटमट गणेश पेठ, लॉट न ८ 
चचवड पपरी

23 100114150001594
वैशाली मोद 

मेहेर
9326499382

स न २, लॉट नं ६९ गु राज िब डग,पवना नगर 
चचवड पपरी चचवड

24 100114150001602
िव ा संतोष 

माचु े
9823785252

िशवनेरी िववेक वसाहत केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

25 100114150001604
साग मा िनरशे ी 

बडूरे
7387849873

अजुन भोईर चाळ साईबाबा मं दराजवळ,केशव 
नगर चचवड पपरी चचवड

26 100114150001610
सुवणा वसंत 

वाघोले
9028841071

ओ बी सी हौ सोसा पवनानगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

27 100114150001611
वृंदावनी नागनाथ 

हनमाने
९७६७८४७२०२

प जी पेपर िमल द नगर,तरस व ती थेरगाव 
पपरी चचवड

28 100114150001612
सुिम ा सुभाष 

नातू
9970103667 ए बी सी कॉलनी पवनानगर चचवड पपरी चचवड

29 100114150001619
छाया जनादन 

जगताप
9689111474

लॉट नं ३२,काकडे िवहार केशवनगर चचवड 
पपरी चचवड

30 100114150001621
नीता आनंद 

मंज पा
9762170830

जुना जकात नाका सुनंदा मुत ,खंडोबा माळ 
चचवड पपरी चचवड

31 100114150001622
शोभा सुभाष 

ितकोने
9767394362

गांधी पेठ गोलांडे िब डग शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

32 100114150001626
सुिनता क याण 

देशमुख
8888634200 मोरया साठे कालनी चचवडे नगर पुणे

33 100114150001629 दपा गणेश राउत 9822484989
स.न. 15/1 चचवडेनगर हाटेल मेजवानी मागे 

वा हेकरवाडीरोड पुणे

34 100114150001630
जय ी उमाकांत 

हाराळे
9881673512 मोरया साठे कालनी चचवडेनगर, पुणे

35 100114150001631
कुसुम िशवाजी 

ढोबळे
7350734271

वृंदावन कालनी वा हेकरकवाडीरोड चचवडेनगर 
पुणे

36 100114150001632
सुरेखा राज  

पोळेकर
9823171105

ी मोरया गोसावी राजपाक फेज-1 जमुना - ही-4 
केशवनगर पुणे

37 100114150001633 ितमा ीरंग साठे 9604421785
िवशाल हाई स घर .7 शांतीबन सोसा.समोर 

चाफेकर चौक पुणे

38 100114150001634
मोहरा बाबू 

नलावडे
8975826241

युिनक हीजन शाळा िहराईिनवास 
वा हेकरवाडीरोड चचवडेनगर, पुणे



39 100114150001635
िव ा लीलाधर 

मगरे
९९२२८३७८५४

सव न २३/४,औदुंबर हौ सोसा जवळ न म हॉटेल, 
चचवड पपरी चचवड

40 100114150001636
यो ा सुदाम 

आ डे
9657198395 साठे कालनी चचवडेनगर पुणे

41 100114150001637
मिनषा ह रशचं  

िहबकर
9850952343

पूजा साद िनवास मोरया साठे िनवास 
चचवडेनगर पुणे

42 100114150001638
अनुराधा दपक 

पाटील
8888902022

११/१ ओमसाई कॉ चचवडे नगर चचवड पपरी 
चचवड

43 100114150001640
क पना रघुनाथ 

सांगळे
9922449401

काकडे पाक तानाजीनगर केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

44 100114150001641
सा रका दप 

लांडे
9921355676 गजानन कॉ योतीबानगर काळेवाडी पपरी चचवड

45 100114150001642
आशा रामचं  

भुजबळ
9623156675

गु राज हौ सो पवनानगर चचवडगाव पपरी 
चचवड

46 100114150001645
सुिनता संजय 

भुजबळ
8605465169

गु राज हौ सो पवनानगर चचवडगाव पपरी 
चचवड

47 100114150001653
कमल कच ना 

ब लाळ
8888337927

भारतमातानगर चौक राजवाडेनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

48 100114150001660
सं या अशोक 

सावंत
9689648275 काकडे पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

49 100114150001662
मधुमती पांडुरंग 

काळे
8793101934

१/२ काकडे पाक तानाजी नगर चचवडगाव पपरी 
चचवड

50 100114150001664 मंगल नर  शदे 982283 काकडे पाक चचवड चचवड पपरी चचवड

51 100114150001668
गीतांजली अिनल 

शेळके
7774047373 खानेकर बी ल मण नगर थेरगाव पपरी चचवड

52 100114150001670
किवता राज  

कड ले
9028653846 गवळीनगर तापक र नगर भोसरी पपरी चचवड

53 100114150001674
मीना अिनल 

शेळके
8149684047 ल मण नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

54 100114150001676
मधुरा अिवनाश 

तापक र
9158049449

ल मण नगर थेरगाव ेरणा शाळा रोड पपरी 
चचवड

55 100114150001677
सोनाली नरेश 

खाणेकर
8796008181

१६/१ ल मण नगर थेरगाव ेरणा शाळा रोड 
पपरी चचवड

56 100114150001678 ि या दगंबर गुरव 8605705020
ल मण नगर थेरगाव ेरणा शाळा रोड पपरी 

चचवड

57 100114150001680
वंदना शांताराम 

महाजन
9579322441

६१/२३ िशवनगरी िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड

58 100114150001683
पूजा बालाजी 

बोबडे
9623616510

मोरया साठे कॉ चचवडे नगर चचवड पपरी 
चचवड

59 100114150001684
वैशाली भरत 

जाधव
9604558754

ेरणा शाळे मागे ल मण नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

60 100114150001685
जय ी िवनोद 

कदम
8421442873

व शील हौ सो चचवडे नगर चचवड पपरी 
चचवड



61 100114150001686
संपदा ंकटेश 

फाटक
9921061996

६०८/१४ ेरणा शाळे जवळ ल मण नगर थेरगाव 
पपरी चचवड

62 100114150001687
तृ ी द ा य 

गवळी
9421716916

सव नं ६८४/१४,अ दनाथ नगर ेरणा 
शाळेजवळ,ल मण नगर थेरगाव पपरी

63 100114150001688
साधना 

मनोजकुमार 
भळकट

9272529891
घर नं ५,अशीश िब डग द ारया कॉलनी 

चचवडगाव पपरी

64 100114150001690 लता रमेश दरवडे 9325010939
रसाळ चाळ ेरणा शाळेजवळ,ल मण नगर थेरगाव 

पपरी

65 100114150001691
िव ा दपक 

खानेकर
9767980505

सव नं १६/१,ल मण नगर ेरणा शाळेजवळ,ल मण 
नगर थेरगाव पपरी

66 100114150001692
उ मला पांडुरंग 

वांगने
8421718973 ल मण नगर ेरणा शाळेजवळ थेरगाव पपरी

67 100114150001693
उ वला सुधीर 

खानेकर
9975001818

सव नं १६/१,ल मण नगर ेरणा शाळेजवळ 
थेरगाव पपरी

68 100114150001694
अ णाबाई अनंत 

महाजन
9822207512

सव नं ६१, लॉट नं २३ िशवनगरी,िबजली नगर 
चचवड पपरी

69 100114150001695
संगीता चं शेखर 

महाजन
9822207512

सव नं ६१, लॉट नं २३ िशवनगरी,िबजली नगर 
चचवड पपरी

70 100114150001696
सारीका सुरेश 

खानेकर
9545868616

सव नं १६/१,ल मण नगर ेरणा शाळेजवळ 
थेरगाव पपरी

71 100114150001697
सुिनता भीमराव 

सुरवसे
8308551464

घर नं ६१/२४,िशव नागरी गणपती मं दर 
जवळ,िबजली नगर चचवड पपरी

72 100114150001699
स रता तुकाराम 

मगदुम
9823819625

ेरणा शाळे जवळ मंगल नगर रोड थेरगाव पपरी 
चचवड

73 100114150001701
शलाका िजत  

कटके
7774000350 पवना नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

74 100114150001708 मिनषा िशरीष हंपे 8605963855 तानाजीनगर चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

75 100114150001709 नलीनी कडू पठारे 202735135 गजानन कॉम पवनानगर चचवड पपरी चचवड

76 100114150001712
रंजना सुिनल 

जसाभाटी
8888313636 कुणाल पाक समोर केशवनगर चचवडगाव पपरी

77 100114150001714 िसमा िवजय पटेल 9860871268 सर वती गावडे शाळेजवळ,काकडेनगर,रामकॉ नी

78 100114150001716
शोभा ह रशचं  

च हाण
8805151833

काकडे नगर िब िब डग समोर राम कॉलनी,तालेरा 
नगर चचवड पपरी

79 100114150001717 सुवणा बंडू पाटील 7507759423 गांधी पेठ अपे ा िब डग चचवडगाव पपरी

80 100114150001719
िमला संतोष 

परदेशी
9881385437 काकडे पाक चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

81 100114150001720
सुमन बाबुराव 

जाधव
8308826634 काकडे पाक तानाजीनगर चचवडगाव पपरी



82 100114150001721 ेहा िवर  वामी 9850464847
आिशष अपाटमट, लॉट नं २५/२६ तालेरा हॉि पटल 

जवळ चचवड पपरी चचवड

83 100114150001722
वषा िशरीष 

कुलकण
9423336569

हेरंब हाईटस, लॉट नं १० सव नं २८२,तानाजी 
नगर चचवडगाव पपरी चचवड

84 100114150001723
उ वला शंकर 

पाटील
9028093153

काकडे नगर तालेरा हॉि पटल जवळ,तालेरा नागर 
चचवड पपरी

85 100114150001724
सं या महेश 

वामी
7758044115

सव नं २८४,सं ाम सोसा लॉट नं २२,तालेरा 
शेजारी चचवड पपरी

86 100114150001725
माधवी मंगेश 

आपटे
9545279444

लॉट नं २,सव नं २८४ काकडे अंगण,तालेरा 
चचवड पपरी चचवड

87 100114150001726
छाया काश 

िसनकर
9604561017

गु राज, लॉट नं ६९ नवीन पवना नगर,कािशधाम 
कायलया जवळ चचवडगाव पपरी चचवड

88 100114150001729
सुिनता सुिनल 

सुनगार
9922740475 अिमत भूषण अपाटमट तानाजीनगर चचवड पपरी

89 100114150001735
शुभांगी तानाजी 

कोटकर
9881980312

आगा कॉलनी आहेर गाडन शेजारी,वा ले कारवाडी 
चचवड पपरी

90 100114150001744
इदुमती खुशाल 

चौधरी
9552573434

लॉट नं २८१/३/२ आनंद िनवास,तानाजी नगर 
चचवडगाव पपरी

91 100114150001752
रंजना सितश 

थोरात
9890332801 भालेराव ि नक जवळ आनंद नगर चचवड पपरी

92 100114150001755
ोपदा आनंदा 

पवार
9657430925

िव ल खमाई कॉलनी 
एम.एम.शाळेसमोर,जो तीबा नगर काळेवाडी पपरी

93 100114150001756
सारीका सदािशव 

जाधव
9923088411

एम.एम.शाळेजवळ िव ल खमाई 
कॉलनी,जो तीबा नगर काळेवाडी पपरी

94 100114150001762
किवता ीकांत 

जगताप
8149543025 २३/३३ िभमनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

95 100114150001765
ि यांका वसंत 

ढवळे
8308361090 मोरया कॉ चचवडे नगर चचवड पपरी चचवड

96 100114150001766 िनमला गणेश साठे 9766508182 साठे कॉ चचवडेनगर चचवड पपरी चचवड

97 100114150001772
जागृित करण 

महाजन
9767031140

६१/२३ िशवनगरी िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड

98 100114150001779
रसना िशवदशन 

िबराजदार
9822630551 संत ाने र नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

99 100114150001782
मंदाबाई 

राम कसन 
खा टकमारे

8793519765
ानदीप कॉ संत ाने र नगर थेरगाव पपरी 

चचवड

100 100114150001783
अचना साता पा 

लोहार
9175985460 संत ाने र नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

101 100114150001785
कौश या गणपत 

वाडीकर
8483009841

संत तुकाराम नगर थेरगाव काळेवाडी पपरी 
चचवड



102 100114150001787
कांचन जाल दर 

कुचेकर
9689556638 संत ाने र नगर थेरगाव काळेवाडी पपरी चचवड

103 100114150001790
िमना ी 

यमनाजी गवंडी
9503605718 संत ाने र नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

104 100114150001792
वैशाली िवलास 

गायकवाड
9767898884 गणेश नगर थेरगाव वाकड पपरी चचवड

105 100114150001794
संिगता 

मोहनराज 
आ हाड

8698656367 संत ाने र नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

106 100114150001796
शशीकला जयवंत 

भोईटे
8888633320

रेणुका अिव कार ेमलोक पाक चचवड पपरी 
चचवड

107 100114150001801 ि ती धीरज वमा 9922122123 रेणुका लािसक चचवड चचवड पपरी चचवड

108 100114150001806
पु पा नरस पा 

पं ी
992295599 संतोष नगर चचवड पपरी पपरी

109 100114150001807
पाली रा ल 
िव लदास

9371894877 दळवीनगर चचवड चचवड पपरी

110 100114150001810
साईचं ा 

रामकृ ण िसलम
9922142174 ह रओम कालनी िशवनगरी िबजलीनगर पुणे

111 100114150001812
दपाली कशोर 

साळंुके
9270867682

सं नं ५७/४/५,बळवंत नगर िशवनगरी,मा ती 
मं दरा या मागे चचवड पपरी

112 100114150001813
गती चं कांत 
कळमकर

9552764698
िस.टी.एस,ल मी गंगा अपाटमट केशवनगर चचवड 

पपरी

113 100114150001815
संगीता संतोष 

सुपेकर
8805937392

सुमेध अपाटमट लॉट नं ४,िशवाजी उ म 
मंडल,तानाजी नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

114 100114150001816
छाया 

बाळासाहेब सु े
9168030260 अजुन भोईर चाळ केशवनगर चचवडगाव पपरी

115 100114150001817
सुषमा सूयकांत 

भोसले
9860366520 अजुन भोईर चाळ केशवनगर चचवडगाव पपरी

116 100114150001821
दपा द ोपंत 

कुलकण
9623891088

म साफ य हौ सो ओम हॉि पटल समोर,इं दरा 
नगर चचवड पपरी

117 100114150001823
हषदा करण 

कोराटे
9922420832

मसाफ य लॉट १९ इं दरानगर चचवड पपरी 
चचवड

118 100114150001825
संिगता पांडुरंग 

िशतोळे
9822563274 इं दरानगर चचवड ओम हॉ जवळ पपरी चचवड

119 100114150001826
दपाली िनलेश 

शदे
7744504406 इं ायणी नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

120 100114150001827
संगीता सजराव 

पवार
9623871249 केशवनगर चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

121 100114150001829
रयाना उमरेजी 

बागवान
9881608213 पंचवटी मागे चचवडे नगर चचवड पपरी चचवड

122 100114150001830
रोिहणी नारायण 

जाधव
206530989

िव ल ि मणी कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड



123 100114150001831
िनमला बबन 

पवार
0 परदेशी चाळ चचवडे नगर चचवड पपरी चचवड

124 100114150001845
अ णा भारत 

करंडे
9766454528

२८४/४ मोरया िनवास राम कॉलनी केशव नगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

125 100114150001848
अि नी घन याम 

को हे
8624920320

सव नं २८, ीराम कॉलनी नं १ बळवंत 
नगर,िबजली नगर चचवड पपरी

126 100114150001849
मिनषा िवजय 

ितडके
7387594299 एकता कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पपरी

127 100114150001850
योती राज  

देवकर
8379941360

सं नं २८, ीराम कॉलनी नं १ बळवंत नगर,िबजली 
नगर चचवड पपरी

128 100114150001853
संगीता नामदेव 

सुतार
9850224658

सव नं १७/२ िशवश  कॉलनी,िवजय नगर थेरगाव 
पपरी

129 100114150001854
मोिहनी िववेक 

िशराळकर
9921972582 ांती लब चौक नेह नगर पपरी पपरी चचवड

130 100114150001855 वंदना दपक तेलंग 9689118406
२९४/११ िमराई सदन केशवनगर चचवड पपरी 

चचवड

131 100114150001856
सीमा ाने र 

दघे
9689288551 १८/८ कार कॉ गणेशनगर थेरगाव पपरी चचवड

132 100114150001857
अिनता कशोर 

दोतुलबार
9209661644 एकता कॉ गणेशनगर थेरगाव पपरी चचवड

133 100114150001860
सुिनता गणेश 

कांबळे
8055447500

मोरया गोसावी चं भागा राज पाक केशवनगर 
पपरी चचवड

134 100114150001861 उषा भा कर शदे 9158254744 कावेरी राज पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

135 100114150001862
पाली िनतीन 

सुयवंशी
7507352239 एकता कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी चचवड

136 100114150001864
अि नी राज  

पवार
9689916629 गणेशनगर एकता कॉ थेरगाव पपरी चचवड

137 100114150001865
अिनता िवजय 

चचुलकर
9881973289 मोरया गोसावी केशवनगर चचवड पपरी चचवड

138 100114150001867
ांती कशोर 
गायकवाड

9028522960 गणेश नगर लोकमा य कॉ थेरगाव पपरी चचवड

139 100114150001868
ममता अर वद 

शमा
8605954160 मोरया गोसावी केशवनगर चचवड पपरी चचवड

140 100114150001869
शािहन ईसाक 

शेख
8443806284 ीराम कॉ िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड

141 100114150001870
भारती केशव 

ब हाटे
9860649705 नंदनवन सो गु ारा चचवड पपरी चचवड

142 100114150001871
केतक  रघुनाथ 

भागवत
9822833923

४७४/१ गणेशनगर लोकमा य कॉ थेरगाव पपरी 
चचवड

143 100114150001872
परिवन ग फार 

जमादार
7385546288 ीराम कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी चचवड

144 100114150001873
संगीता मोहन 

िपसे
8421735856 गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड



145 100114150001874
नाझनीन विसम 

जमादार
7385533571 ीराम कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी चचवड

146 100114150001876
सुहािसनी 

तानाजी वाघमारे
8390755764

लोकमा य कॉ गणेश नगर थेरगाव चचवड पपरी 
चचवड

147 100114150001878
अिनता बलिभम 

पवार
9921917131 गणेशनगर लोकमा य कॉ थेरगाव पपरी चचवड

148 100114150001879
आरती मधुसूदन 

परब
955246192

३९/४ लोब सो ेमलोक पाक चचवड पपरी 
चचवड

149 100114150001885
दपा जय काश 

ता
8626063928 २८/२७/४ गंगानगर आकुड  पपरी चचवड

150 100114150001886
िमना ी अंकुश 

बिहरट
8983501266 लो मय कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पपरी

151 100114150001887
सुवणा राज  

बंडगर
9545354477

मोरया गोसावी राज पाक चं भागा िब, लॉट नं १३ 
चचवड पपरी

152 100114150001888
भा य ी काश 

गुजर
9850555955 आनंद पाक थेरगाव पपरी पपरी

153 100114150001889
िवजया सुधीर 

बनसोडे
9850863006 गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी

154 100114150001890
कांचन शेखर 

शहाणे
9921407006 आदश िम  मंडळ गंगानगर आकुड  पपरी

155 100114150001893
नं दनी मोद 

जाधव
8698164777 गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी

156 100114150001894
सिवता 

राजकुमार 
बोळशे े

9604647209 एकता कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव

157 100114150001895
मोिनका काश 

डीके
9763487330 १९/७ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी

158 100114150001896
उषा महादेव 

लांडगे
9850914120 एकता कालनी गणेश नगर पुणे

159 100114150001897
क याणी धनंजय 

भालके
9767892131 भालके कॉलनी चचवड चचवड पपरी चचवड

160 100114150001898
राणी लालासो 

गुनावरे
9890897122

गणेशनगर,धावडे व ती लोकमा य कॉ,डांगे कॉलनी 
थेरगाव पपरी चचवड

161 100114150001899
वषा गणेश 

जगताप
9225602795 गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

162 100114150001900
सं या कैलास 

भालके
9921091614

भालके कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

163 100114150001919
सुलोचना सुभाष 

भालके
9623546565 भालके कॉलनी लि म नगर चचवड पपरी चचवड

164 100114150001920
सुलोचना 
कािशनाथ 
वा हेकर

9689309516
म.न.पा.शाळे जवळ चचवड चचवड पपरी 

चचवड

165 100114150001922
क पना अिधकार 

पाटील
9689454096 ग.न.३४८,सन.३२ द नगर चचवड पपरी चचवड



166 100114150001923
भावती 

शांताराम गुजर
9850566416

शेवंितबन कॉलनी सन.५६/९ वा हेकर वाडी रोड 
पपरी चचवड

167 100114150001924
िमला वामन 

ओतारी
9881660681 ई-४ काकडे टाउनिशप चचवड पपरी चचवड

168 100114150001926
संजीवनी संदीप 

चांदणे
8446263455

०५ अिभनंदन अपाट जीवन नगर धोका कॉलनी 
पपरी चचवड

169 100114150001930
रता उमेश 
चौधरी

9545716563 भोईर नगर भोईर चाळ चचवड पपरी चचवड

170 100114150001933
िनगुना ध डीबा 

िगते
8856810967 भोईर कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पपरी चचवड

171 100114150001934
सं या ल मनराव 

राऊत
9423066494 B 2/3 काकडे पाक चचवड पपरी चचवड

172 100114150001936
सुषमा जयचंद 

राऊत
9850160149 गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

173 100114150001937
पु पा हनुमंत 

साळंुखे
9623716357

सन.२४/२१ नर  छाया िनवास पंचर  कॉलनी 
पपरी चचवड

174 100114150001943
सधु सखाराम 

शदे
8303114766 वेताळ नगर झोपडप ी चचवड पपरी चचवड

175 100114150001944 सुिनता बापू सुतार 8308114766 वेताळ नगर झोपड प ी चचवड पपरी चचवड

176 100114150001946 मेघा िधरज जाधव 9763119624
बलवंत नगर ीराम कॉलनी पावती िनवास पपरी 

चचवड

177 100114150001949
सिवता बाळू 

पडवळ
7588033841 पडवळ आळी चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

178 100114150001950
िवमल रामदास 

जाधव
9623580381

बळवंत नगर ीराम कॉलनी पावती िनवास पपरी 
चचवड

179 100114150001951
चं कला सुरेश 

बोरे
9422674426 पडवळ आळी चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

180 100114150001986
छाया नामदेव 

गायकवाड
8856810136 हषिनवास लॉट --3 भोईआळी पुणे

181 100114150001988
भारती भालचंद 

ीरसागर
9767203440 माळी आळी ीरसागर वाडा पपरी पपरी

182 100114150001991 लता द ा य डौले 9890534113 काकडे पाक तानाजीनगर पपरी पपरी

183 100114150001992
माधुरी अनंत 

कुलकण
9604866858 काकडे पाक केशवनगर पपरी पपरी

184 100114150001993
पंकजा राघव  

कुलकण
9860011597 इं  िवहार अपा केशवनगर पपरी पपरी

185 100114150001994
िनलोफर दलील 

पठाण
9890972636 ीराम कॉ बळवंत नगर पपरी पपरी

186 100114150001995
िवजयमाला द ू 

शदे
9922276640

िशव म हार िनवास ीराम कॉलनी, ीकृ ण नगर 
पपरी पपरी

187 100114150001997 मोिहनी शरद शदे 9552727690
िशव म हार िनवास ीराम कॉलनी, ीकृ ण नगर 

पपरी पपरी



188 100114150001998
रेखा बाबासाहेब 

पाडळकर
9552102075

योितबा नगर िव ल खमाई कॉलनी,जो तीबा 
नगर पपरी पपरी

189 100114150002000
जय ी अशोक 

मोरे
9673222583 काकडे पाक चचवडगाव पपरी पपरी

190 100114150002001
माधुरी िवण 

को हे
9766491574 स् नं ५७/४ हनुमान मं दर जवळ पपरी पपरी

191 100114150002002
अिनता सितश 

झ े
8605964030

आकां ा अपाट तानाजी नगर चचवड पपरी 
चचवड

192 100114150002003
दपाली िवजय 

पाटील
9403255902

५७/४ हनुमान मं दराजवळ िबजलीनगर चचवड 
पपरी चचवड

193 100114150002004
वषा िवलास 

पाटील
9049077991

५७/४ हनुमान मं दराजवळ िबजलीनगर चचवड 
पपरी चचवड

194 100114150002010
छाया हेमचं  

जावळे
8855855966

सव नं १३३,नंदनवनसोसा गु ार जवळ चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

195 100114150002013
िमना पचंद 

चौधरी
9637508606 गु  ारा वा हेकरवाडी पपरी पपरी

196 100114150002021
मंदा बाजीराव 

रांजणे
9763662690

सोनाई मंगल कायालय जवळ पवार नगर पपरी 
पपरी

197 100114150002025
ि मता संतोष 

शगवी
9890790563 भ  रेिस काकडे पाक पपरी पपरी

198 100114150002026 अमृता अिनल मोरे 9850507579 िसमा हौ सो गंगानगर पपरी पपरी

199 100114150002027
अिनता लालचंद 

परतणे
8421128991

८०/१ ेरणा कूल जवळ सायली कॉम चचवड 
पपरी चचवड

200 100114150002029
अचना गणेश 

लोहकरे
9527200441

ओमकार िनवास वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

201 100114150002035
तृ ी पंढरीनाथ 

शदे
9405852653 स् नं ८०/१ ल मीनगर पपरी पपरी

202 100114150002036
अिनता नामदेव 

गुडमेवार
9850763738 गावडे चाळ केशवनगर पपरी पपरी

203 100114150002037
शुभांगी सुधाकर 

फुगे
9552878176 फुगे िनवास चचवडे नगर पपरी पपरी

204 100114150002038
कौश या िशवाजी 

पवार
8482856740 वा हेकर वाडी ल मीनगर पपरी पपरी

205 100114150002039
शारदा राज  

पवार
9604527683 स् नं ८०/१ ल मीनगर पपरी पपरी

206 100114150002046
िमला भारत 

पालवे
9604549783 पंच र  कॉ राण जाई हॉटेल जवळ पपरी पपरी

207 100114150002048
क पना योगेश 

झांबरे
9623919462 स् नं ५७/४ िशवनगरी पपरी पपरी

208 100114150002049
रेखा युवराज 

भारंबे
9623728785

७६/१/१ चतामणी कॉ वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी चचवड

209 100114150002050
क पना िवण 

चौधरी
9595797551

७६/१/१ चतामणी कॉ चतामणी चौक 
वा हेकरवाडी पपरी चचवड



210 100114150002053
िनमला शिशकांत 

जाधव
7798809036

७३/३/२० योतीबानगर काळेवाडी काळेवाडी 
पपरी चचवड

211 100114150002055
उषा बाजीराव 

मासुळकर
9527693573

तुकाराम नगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

212 100114150002058
कांता साहेबराव 

मासळकर
9921972257 वा हेकर चाळ ल मीनगर चचवड पपरी चचवड

213 100114150002060
नागर ा राजू 

रामाशे ी
8888262708

वा हेकर चाळ मनपा शालेसमोर वा हेकर वाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

214 100114150002065
मेघा मुकंुदा 

परमाने
9922908414 लो.नं.१७ ए २ भ  रेिस चचवड पपरी चचवड

215 100114150002068
अि नी सूरेश 

दशले
9604184358

िस ीिवनायक अपाटमट, लॉट नं ८ चचवडे 
आळी,गणपती रोड चचवडगाव पपरी चचवड

216 100114150002071
सं या तानाजी 

ताथवडे
8888899125 मसाफ य िनवास वा हेकरवाडी चचवड पपरी

217 100114150002072
आशालता 

भ यासाहेब 
भागवत

9822/83211 सन.१७/४ मंगल नगर वाकड रोड पपरी चचवड

218 100114150002073
किवता ह रहर 

चौहान
9657338444 पंचशील कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पपरी चचवड

219 100114150002074
चं कला कळकेश 

क बरगी
9763548354 नथु वा हेकर चाळ वा हेकरवाडी चचवड पपरी

220 100114150002075
अ पना िवजय 

गायकवाड
9767475799

१७/४,मंगलनगर,वाकड रोड ग ली  ५,साई 
कॉलनी थेरगाव पुणे पपरी चचवड

221 100114150002076
िव ा दीप 

पनालकर
8600111116

काकडे पाक,िप -११ आनंदवन सोसा,लेन नं ४ िच 
पपरी चचवड

222 100114150002077
सीमा नानाभाऊ 

उघडे
9921864359

सव नं १७/४मंगल नगर ग ली नं ५,वाकड रोड 
थेरगाव पपरी चचवड

223 100114150002078
रोिहणी भानुदास 

वाघमारे
9762069980

मािणक कॉलनी मोिनका अपाट चचवड पपरी 
चचवड

224 100114150002079
लता िशवदास 

वाघमारे
8482818392

१७/४,मंगलनगर,वाकड रोड सव नं १७/४, ेरणा 
शाळे या मागे थेरगाव पपरी चचवड

225 100114150002081
अिमना िनसार 

काझी
9850950977

मािणक कॉलनी मोिनका अपाट चचवड पपरी 
चचवड

226 100114150002082
संगीता िनरंजन 

जोशी
8237036780

सी २५ चाळ गावडे नगर मािणक कॉलनी लक रोड 
पपरी चचवड

227 100114150002087
आशा गौतम 

साळवे
9922020043 आनंद नगर कुपर कोपरा चचवड पपरी चचवड

228 100114150002093
लताबाई धमराज 

ओहोळ
8421450809 आनंद नगर कुपर कोपरा चचवड पपरी चचवड

229 100114150002095
मंदाबाई नवनाथ 

सोनावणे
8308212117

आनंद नगर जाभळे रेश नग दुकाना मागे चचवड 
पपरी चचवड



230 100114150002097
िनमला सुभाष 

पालके
9850867384 आनंद नगर चचवड टेश चचवड पपरी

231 100114150002099 उषा दीपक ब डे 9822452350
सव न ५७/४ ीहरी कॉलनी 

िप.िस.एम.िस,िशवनगरी चचवड पपरी चचवड

232 100114150002100
सिवता साधू 

थोरात
9011257550 आनंद नगर चचवड टेशन पपरी पपरी

233 100114150002102
मीरा राजकुमार 

िबडकर
9960845099

म न ११६,िवनयक दळवी चाळ दळवीनगर 
चचवड पपरी चचवड

234 100114150002104
ि मणी बापु 
गायकवाड

9881962615
व थ धा याचे दुकान आनंद नगर चचवड पपरी 

चचवड

235 100114150002106
रमा तुकाराम 

गवळी
8805977086

आनंद नगर जांभळे रेश नग दुकान चचवड पपरी 
चचवड

236 100114150002107
िनलावती भारत 

शदे
7798902123

आनंद नगर जांभळे रेश नग दुकान चचवड पपरी 
चचवड

237 100114150002109
दपाली नामदेव 

गवळी
8237878787 आनंद नगर चचवड टेशन पपरी पपरी

238 100114150002114
मंगल िव ल 

कंुभार
7350134512

8, िवजयाल मी अपा. लाट .62 स.न -156 
िबजलीनगर पुणे

239 100114150002117
अलका सजराव 

शदे
9552136437

सं ाम हौ सोसा भट ि लिनक शेजारी चचवडगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

240 100114150002118
शिबया साबीर 

स यद
9922562645 िवण अपाट तानाजी नगर चचवडगाव पपरी

241 100114150002120
सुिनता सूयकांत 

मठपती
8888192697 २२ कुणाल पाक चचवड पपरी चचवड

242 100114150002121
िव ा सुभाष 

पोहरे
8087808641 राजपाक केशवनगर चचवड पपरी

243 100114150002126
िवजया राजेश 

काळे
9890322363 सुखवानी लािसक तालेरा नगर चचवड पपरी

244 100114150002128
सर वती भगवान 

िवभूते
9921879914 सुखवानी लािसक तालेरा नगर चचवड पपरी

245 100114150002130
नमदा हाद 

िवभुते
9960090188 भ  रेिस केशवनगर पपरी पपरी

246 100114150002131
संिगता दीप 

िवभुते
9766092526 भ  रेिस केशवनगर पपरी पपरी

247 100114150002132
रंजना संतोष 

िवभुते
9822859637 तानाजी नगर पपरी पपरी पपरी

248 100114150002137
िवजया सुरेश 

पाटील
7350547648 स् नं २९४/११ भात कॉलनी पपरी पपरी

249 100114150002145
क पना सुिनल 

वाळके
9623668407 नमदा अपा केशवनगर पपरी पपरी

250 100114150002147
वंदना 

राज कुमार राऊत
9850722233 काकडे पाक तानाजीनगर पपरी पपरी



251 100114150002148
मीना रामदास 

ढोरजे
9922925378 नमदा अपा केशवनगर पपरी पपरी

252 100114150002151
रोिहणी सूयकांत 

जगताप
9822120114 िभमनगर आंबेडकर चौक पपरी पपरी

253 100114150002153
हेमलता 

राज सग िगरासे
9822642335 कृ णाई िनवास लॉट नं ३०७ पपरी पपरी

254 100114150002156
नंदा जुगल कशोर 

मुिखया
9890319946 काकडे पाक केशवनगर पपरी पपरी

255 100114150002157
शुभांगी शामराव 

सूयवंशी
9766358598 गंगानगर से नं २८ पपरी पपरी

256 100114150002158
पु पलता खंडू 

गवांदे
9605666223 गंगानगर चाळ नं ४/२ पपरी पपरी

257 100114150002165
शारदा गणेश 

जाधव
9527540196 से नं २८ ीराम कॉलनी, ीकृ ण नगर पपरी पपरी

258 100114150002166
ेहा ानदेव 
साळंुके

9923163246 ी राम कॉ बळवंत नगर पपरी पपरी

259 100114150002167 िनशा गणपत वप 9552497453 स् नं २८ बळवंत नगर,िबजली नगर पपरी पपरी

260 100114150002169
लिलता सुरज 

जाधव
9922056000

ीराम हौ सो बळवंत नगर,िबजली नगर,हरी 
कॉलनी पपरी पपरी

261 100114150002172
क पना संजय 

सुतार
8484046218 गणेश नगर िशव शंकर मं दराजवळ पपरी पपरी

262 100114150002177
क पना िशवाजी 

भाईगडे
9922430056 िबजली नगर चचवड पपरी पपरी

263 100114150002181
भारती भागवत 

पाटील
9623890320 िशव नगरी स् नं ५८/१ पपरी पपरी

264 100114150002182 वंदना िवनय शेटे 9823419688 समथ कॉ गणेशनगर पपरी पपरी

265 100114150002183
संिगता मधुकर 

खटाटे
9850287931 एकता कॉलनी गणेशनगर पपरी पपरी

266 100114150002184
क पना जग ाथ 

फडतरे
9881433113 एकता कॉलनी गणेशनगर पपरी पपरी

267 100114150002186
अचना ह रशचं  

कदम
9850208942 आहेर गाडन जवळ आगा कॉ पपरी पपरी

268 100114150002188 माया जयंत गावडे 9011038492
आपटे कॉ बी,न.२३ सन.१७/१९ भोसरी पपरी 

चचवड

269 100114150002196 िशतल िवण ढगे 9881248435 रजनी गंधा हौ सो वा हेकरवाडी पपरी पपरी

270 100114150002197
पाली नागराज 

िहरेमठ
8805223019

कोरोमंठ हौ सो गजानन महाराज मं दर पपरी 
पपरी

271 100114150002201
कांचन अ ण 

दराडे
9922275502 मराठी शाळेजवळ वा हेकरवाडी पपरी पपरी

272 100114150002204
मिनषा 

बाबासाहेब तरस
9730033221 िशव नगरी िबजलीनगर पपरी पपरी



273 100114150002205
आशा सुिनल 

दराडे
9850672199 मराठी शाळेजवळ वा हेकरवाडी पपरी पपरी

274 100114150002208
संगीता सजराव 

दराडे
8805206961

मनपा शाळे या समोर वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी चचवड

275 100114150002210
रजनी ध डीराम 

भोसले
9822831126

िगरीराज होऊ सोसा,कॉ पले स १२ िबजलीनगर 
चचवड पपरी चचवड

276 100114150002212
सारीका 

ध डीराम भोसले
9623186241

िगरीराज होऊ सोसा,कॉ पले स १२ िबजलीनगर 
चचवड पपरी चचवड

277 100114150002214
िसता शेषाराम 

प रहार
9822342538

पी सी एम सी शाळेजवळ वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी चचवड

278 100114150002215
माया आनंद 

खराते
9767276245

भाकर अपाटमट िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड

279 100114150002216
भा य ी ीधर 

शदे
9260122184

स न १४६ िशवकृपा नबाळकर,साई मं दराजवळ 
चचवडगाव पपरी चचवड

280 100114150002219
आशा दपक 

कंुभार
9657076485 मोरे र कॉलनी लेन न ३ थेरगाव पपरी चचवड

281 100114150002220
मोिहनी 

बाळासाहेब 
भोसले

9527542612
स न ९२,द  मं दरा समोर वा हेकरवाडी चचवड 

पपरी चचवड

282 100114150002222
सिवता दीपक 

कंुभार
8483097949 मोरे र कॉलनी लेन न ३ थेरगाव पपरी चचवड

283 100114150002223
सुिनता गोवधन 

दराडे
8888091731

मनपा शाळे या समोर वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी चचवड

284 100114150002224
सुवणा गणेश 

कदम
9158771342 भोईर चाळ केशवनगर चचवड पपरी चचवड

285 100114150002225
िवमल 

बाळासाहेब ल ढे
9881363303

द मं दरासमोर वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

286 100114150002229
प लवी संजय 

बोराटे
9767581216

२३/२/१ कोकण नव िवकास आनंद पाक थेरगाव 
पपरी चचवड

287 100114150002230
छाया अिवनाश 

कंुभार
9689496709 ७३१ ी कृपा कंुभार चाळ चचवड पपरी चचवड

288 100114150002233
ि तम एकनाथ 

राजमाने
9822065092 लॉट नं ४१ इं दरा नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

289 100114150002239
क पना अशोक 

च हाण
9922085645

चचवड गाव वा हेकरवाडी तुकारामनगर पपरी 
चचवड

290 100114150002240 रंजना गोर  ताठे 9922739982
८६ तुकाराम नगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी 

चचवड

291 100114150002244
सिवता िवनोद 

पाटील
8888428049

साईराज कॉलनी तपक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

292 100114150002248
अिनता र व  

राऊत
9921490997 स् नं २८ ीराम कॉलनी, ीकृ ण नगर पपरी पपरी

293 100114150002250
सुिनता यादवराव 

गायकवाड
8888429402

योितबा नगर ीराम कॉलनी,एम एम शाळेसमोर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड



294 100114150002251
सुनंदा राज  

लोणकर
9881489359 स् नं २८ बळवंत नगर पपरी पपरी

295 100114150002275
अिनता शंकर 

च हाण
9657925116 ान दप कॉलनी ीनगर पपरी पपरी

296 100114150002276
उ मला सुिनल 

करंकाळ
8888633259

५८/२ समथ कॉ िशवनगरी िबजलीनगर पपरी 
चचवड

297 100114150002282 ेमा रामचं  बो े 9011179052
ी द  िनवास ीनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

298 100114150002283
शीतल िवलास 

काथवटे
9021693004

स नं ३७/४ वा लेकरवाडी रोड चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

299 100114150002286
चं कला ाने र 

जगताप
9766410611

आनंदघन ंकतेष हौ सोसा लेन ना ३ थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

300 100114150002291
िवमल हदूराव 

जाधव
9561932933

ानदीप कॉलनी नं ४ ी नगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

301 100114150002296
क पना 

तुळशीराम जाधव
9604844906

िशवसागर हौ सोसा नवीन ानदीप िव ा मं दर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

302 100114150002298
िनमला र व  

धुमाळ
9270637369 िगरीराज कॉ ले स िबजलीनगर पपरी पपरी

303 100114150002304
तृ ी िवकास 

धुमाळ
9850758170 अ ज य तारा िनगडी िनगडी पपरी चचवड

304 100114150002305 रतन संजीव मोरे 7276051855 ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

305 100114150002306
रेखा िवनोद 

सुयवंशी
9561733077 दळवीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

306 100114150002307
लताबाई जगनाथ 

खेमनर
9881038251 वा हेकरवाडी चचवड रावेत रोड पपरी चचवड

307 100114150002308
जय ी सुिनल 

गायकवाड
9637014115

पदमजी पेपर मील शेजारी मोरे र कॉ थेरगाव 
पपरी चचवड

308 100114150002309
सर वती बालाजी 

गायकवाड
0 दळवीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

309 100114150002311 लता शंकर कणसे 9922349492 अमरदीप कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

310 100114150002312
सिवता ाने र 

सणस
8805673073 अमरदीप कॉलनी ीनगर रहाटणी रोड पपरी

311 100114150002313
सुिनता अशोक 

मांजरे
9604421575 िशवनागरी िबजलीनगर चचवड पपरी

312 100114150002314
सुिनता म छ  

राजगुरव
9860786056 -

313 100114150002315
मिनषा दलीप 

पोटे
9527815807

अशोक नगर,िब नं ३ ा ५७, लक रोड पपरी 
पपरी

314 100114150002316
संगीता संजय 

िप ले
8308364920

अशोक नगर,िब नं ३ म नं ६४, लक रोड पपरी 
पपरी चचवड

315 100114150002317
आम रन मु ताफ 

म सुरी
7276370025 २६०/५, ीनगर काळेवाडी रहाटणी पपरी



316 100114150002319
नूरजहा मुनीर 

शेख
9325020059

धनगर बाबा मं दराशेजारी सव नं ५/३,न ता हौ 
सोसा,नाखते व ती थेरगाव पपरी

317 100114150002320
लिलता संजय 

मटगीकर
8308364920 म नं ५५, लक रोड अशोक नगर पपरी पपरी

318 100114150002321
लता जय काश 

वामी
9922131615

लॉट नं २०४,सोिनगारा िवहार ो नं 
८५/२,काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

319 100114150002322
बिबता शा राज 

भोसले
9922726024

नाखते नगर टी.िव,एस,शो म जवळ रहाटणी 
पपरी चचवड

320 100114150002323
ल मी बालाजी 

कांबळे
9764532318

बौ नगर िब डग नं ९, म नं १७ पपरी पपरी 
चचवड

321 100114150002324 कमल बाळू ंडे 9657498451
दळवी नगर हनुमान मं दर मागे चचवड पपरी 

चचवड

322 100114150002325
फरीन अफजल 

शेख
7276869166

ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 
रहाटणी पपरी चचवड

323 100114150002326 कमल अशोक गोरे 7507782165
दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 

चचवड पपरी चचवड

324 100114150002327
बिबता ल राज 

भोसले
9545867411

नाखते नगर टी.िव,एस,शो म जवळ,थेरगाव 
रहाटणी पपरी चचवड

325 100114150002328
विनता बाळू 

कांबळे
9604537462

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

326 100114150002329
आशा रमेश 

उ हवने
9850759325 बौ नगर िब डग नं ९, म नं ६० पपरी पपरी

327 100114150002330
सर वती 

बळीराम खरात
9960840634

सोनाकाटा मागे ३३/२अ/१,पंचवटी कॉलनी,गजानन 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड

328 100114150002331
सुषमा िहमराज 

कांबळे
7776018698

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

329 100114150002332
वाती संतुराम 

केवट
9822415961

सव नं १/१३ बालाजी कॉलनी,इं ायणी नगर 
थेरगाव पपरी चचवड

330 100114150002333
रे मा योगेश 

कांबळे
nahi

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

331 100114150002334
वैशाली राकेश 

शेलार
9921027404

अशोक नगर लॉट नं ६५,िब डग नं ३ पपरी 
पपरी

332 100114150002335 ि या साद मे ी 9561680573
हॉटेल ेअत पंजाब मागे ान दप कॉ, ीनगर 

रहाटणी पपरी

333 100114150002337
संगीता उ म 

िगरी
9850151247

धनगर बाबा मं दराशेजारी सव नं ५/३,न ता हौ 
सोसा थेरगाव पपरी

334 100114150002339
िनशा रोिहदास 

राणे
9763540278 लॉट नं ०८,मािणक कॉलनी, चचवडगाव

335 100114150002340
राखी शंकरलाल 

केवट
9028546194

, र हर रोड आंबेडकर सुभाष नगर पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

336 100114150002341 दशना दनेश जैन 9011392213
मंगल िव  िब डग,माळी-आळी गांधी पेठ 

चचवडगाव पपरी चचवड

337 100114150002344
िशवशैला िसकंदर 

थोरात
8888381075

ान दप कॉलनी ीनगर,रहाटणी काळेवाडी पपरी 
चचवड



338 100114150002345
राज ी गोरख 

पाचारणे
9764807459

ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 
रहाटणी पपरी चचवड

339 100114150002347 सुरेखा राज  मोरे 9561296292
ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 

रहाटणी पपरी

340 100114150002349
िगता मंजनाथ 

कोडकानी
9822602656

िस १०४,संत गाडन लक रोड चचवडगाव पपरी 
चचवड

341 100114150002350
शाहीना 

मोहमदचांद 
स यद

8055972560
ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 

रहाटणी पपरी चचवड

342 100114150002351
मालन भीमराव 

सोनवणे
9689698354

आनंद नगर पे ोल प पा समोर चचवड टेशन 
पपरी चचवड

343 100114150002353
पदिमन गोरक 

गवळी
9130130345

आनंद नगर पे ोल प पा समोर चचवड टेशन 
पपरी चचवड

344 100114150002354
अि नी अशोक 

शदे
9764394104

सव नं ५/३,नमदा िनवास,िशशक् कॉलनी नाखते 
नगर,साईबाबा मं दरा या मगर थेरगाव पपरी 

चचवड

345 100114150002355
ि मणी रामचं  

चौधरी
8983446662

सव नं ११/२,बेि तका नगर बु  िवहार जवळ 
थेरगाव पपरी चचवड

346 100114150002356
मानसी म छ  

कदम
9763428220

ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

347 100114150002357
लता द ाराम 

कदम
9021603405

ान दप कॉलनी ेट पंजाब हॉटेल मागे, ीनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

348 100114150002358
राधा कैलास 

कंुडकर
9158220011

िशवसागर हौ सोसा ीनगर रहाटणी पपरी 
चचवड

349 100114150002360 नंदा सुरेश जाधव 8485850399
रजनी गंधा अपाटमट, लॉट नं ४ िगरीराज गाडन 

जवळ,दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

350 100114150002361
अंजना आनंद 

हासोळे
9881349795

रजनी गंधा अपाटमट, लॉट नं ६ िगरीराज गाडन 
जवळ,दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

351 100114150002373
नं दनी सुदशन 

चंदन
9923414700

अजुन भोईर चाळ भोईर चाळ चचवड पपरी 
चचवड

352 100114150002380
अिनता साद 

राऊत
9860050902

काकडे िवहार, लॉट नं ३४ केशवनगर चचवडगाव 
पपरी चचवड

353 100114150002383
राज ी रमेश 

परांडे
9763411158 संत ाने र नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

354 100114150002385
शुभांगी िशवाजी 

तुंगतकर
9689654746

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

355 100114150002386
विहदा 

अहमदखान पठाण
9922455592

िब न अ४२/१३,िहरा प ा सोसा ेमलोक कॉलनी 
चचवड पपरी चचवड

356 100114150002388
पु पा शहाजी 

वाघमारे
9881386636

यू हदु तान बेकरी शेजारी तेजस के डी,िशतोळे 
िब डग चचवडनगर पपरी चचवड



357 100114150002396
तुळसाबाई 

शामराव सपकाळे
9850751014

ल मी नगर चचवडे कॉ जवळ चचवड पपरी 
चचवड

358 100114150002398
िमना ी शेखर 

इंगळे
9975851625

V/7 ी.मोरया राज पाक फेज-२ बी.नं.ई, लॉट नं 
४,केशव नगर चचवडगाव पपरी चचवड

359 100114150002399
ि यांका परमे र 

पाटील
8983793357

ान दप कॉलनी ीनगर,रहाटणी काळेवाडी पपरी 
चचवड

360 100114150002404
चा लता िनतीन 

पाटील
9881448540

सव नं ५७/४, लॉट नं ३५ बळवंत नगर,िबजली 
नगर,हरी कॉलनी चचवड पपरी चचवड

361 100114150002405
बिबता संतोष 

सह
9561151062 पांढरकर चाळ दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

362 100114150002408
सु द ा वीण 

ध ते
9021750401

लॉट नं २७,इं दरानगर ओम हॉि पटल जवळ 
चचवड पपरी चचवड

363 100114150002413
िवजया राजू 

जगताप
9922001582

िभम नगर आंबेडकर चौक चचवडगाव पपरी 
चचवड

364 100114150002415
सुिनता नामदेव 

थोपटे
7620317726

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेर पपरी चचवड

365 100114150002416
मंगल बजरंग 

ढमढेरे
9823105733

९७ बी अशोका सोसायटी थेरगाव पुणे ३३ पपरी 
चचवड

366 100114150002419 ेहा राज  कराळे 9822833426
कराळे चाळ बा पुजी बुवा नगर थेरगाव पपरी 

चचवड

367 100114150002422 हेमा कशोर थोपटे 9552288461
वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 

थेरगाव पपरी चचवड

368 100114150002423
पावती क याण 

कांबळे
9970743590 आनंद नगर चचवड टेशन पपरी पपरी चचवड

369 100114150002424
सुिनता िवजय 

िशनगारे
9822875880

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

370 100114150002425 उषा मोहन िगरी 2065325201
अंिबका कॉलनी ीनगर,रहाटणी काळेवाडी पपरी 

चचवड

371 100114150002426
वैशाली 

नंद कशोर देसले
9822745751

संत रामदास राज पाक फेज-२ बी.नं.१३, लॉट नं 
४,केशव नगर चचवड पपरी चचवड

372 100114150002427
िगता िवजय 

मानकर
9762635134

बापूजी बुवा नगर,साईनाथ नगर पा या या टाक  
जवळ,संदीप नगर थेरगाव पपरी चचवड

373 100114150002428
वंदना मु ू 
आगवानी

8055296861
वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर साईनाथ नगर थेरगाव 

पपरी चचवड

374 100114150002430
सीता िबरजू 

िव कमा
8007252310

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

375 100114150002432
क पना संजीवन 

पवार
9673298263

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

376 100114150002433
रे मा शांितलाल 

बाबर
7350310258

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर बापूजी बुवा मं दर 
जवळ थेरगाव पपरी चचवड

377 100114150002436 पूजा कुमार कांबळे 9673297562 समता हौ सो थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

378 100114150002439
किवता िहरामण 

गोपाळे
nahi

बापूजी बुवा नगर,साईनाथ नगर थेरगाव थेरगाव 
पपरी चचवड



379 100114150002440
िशवनंदा सुधाकर 

गुडदे
9922798572

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

380 100114150002443
धनु आजीनाथ 

आढव
nahi

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

381 100114150002445
वैशाली रा ल 

टपले
8108792728

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

382 100114150002446
रे मा महादेव 

सावंत
9527565577 भालके कॉलनी ल मीनगर चचवड पपरी चचवड

383 100114150002447
इंदुबाई भीमराव 

कांबळे
9822812469

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

384 100114150002451
िशला संजय 

िमरकले
9421694951 िशवश  कॉलनी ीनगर काळेवाडी पपरी

385 100114150002452
आशाबाई दास 

कांबळे
9767393607

पूजा ो, टोअर दळवी नगर,उ ोगनगर चचवड 
पपरी

386 100114150002453
गाय ी 

िशव काश िम ा
8390897258

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

387 100114150002454
िनमला िव ल 

पाटील
9881063525 दळवी नगर चचवड पपरी पपरी चचवड

388 100114150002456
कमल िशवाजी 

सगर
9049742462

वृंदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी िमनी माकट 
थेरगाव पपरी चचवड

389 100114150002457
जय ी गौतम 

वाघमारे
nahi

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

390 100114150002458
किवता फु ल 

भोर
7709371771

सव न अ७/१,जय म हार नगर हसोबा 
मं दराजवळ थेरगाव पपरी चचवड

391 100114150002459
आशाबाई 
ध डीराम 
गायकवाड

9623879867
दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 

चचवड पपरी

392 100114150002462 संगीता कुबेर िथटे nahi
सव नं १२/६,नागू बारणे कूल भोड नगर थेरगाव 

पपरी चचवड

393 100114150002463
वाती ानोबा 

जगताप
8888633319

मा ती मं दरा शेजारी, ीज जवळ सोपान भोईर 
उ ाण पूल,दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

394 100114150002468
आ पाली 

तानाजी बनसोडे
9921751374

दळवी नगर हनुमान मं दरा मगर चचवड पपरी 
चचवड

395 100114150002469 िमना शांत वाघ 9860556684
गट नं ७७, योितबा नगर आरवेग कंपनी जवळ 

तळवडे पपरी चचवड

396 100114150002470 वंदना सुरेश पवार nahi
सव नं ४९/७, सहगड कॉलनी नाखते नगर,साईबाबा 

मं दरा या मगर रहाटणी पपरी चचवड

397 100114150002476
वै णवी 

गोर नाथ बडे
9921282977

रजनी गंधा हौ सो रे वे गेट जवळ,िबजली नगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

398 100114150002479
इंदुमती रमेश 

घोडके
9921493924

रजनी गंधा हौ सो िब नं २,िबजली नगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

399 100114150002480
उ मला 

दादासाहेब इंगळे
7709151646

रजनी गंधा हौ सो शे नं ७४/१,िबजली नगर 
चचवड पपरी चचवड



400 100114150002484
सुिनता ीकांत 

कडू
9922675198

एस नं २३,पंकज िसलेकाशन सामाई िब डग 
मोरे र कॉलनी,जय हद नगर थेरगाव पपरी 

चचवड

401 100114150002486
अंजना मोहन 

कलाने
9921734218 ान दप कॉलनी काळेवाडी रहाटणी पपरी चचवड

402 100114150002487
अलका तुकाराम 

बारणे
9922817174 मोरे र कॉलनी लेन नं ३ थेरगाव पपरी चचवड

403 100114150002488
रमा के. 

सुयनारायण
9890832431

सुखवाणी लािसक धोदार हाय कूल केशवनगर 
पपरी चचवड

404 100114150002490
अचना अजय 

संगीतराव
9130831293

लॉट नं १६, काश पाक शेजारी इं दरा नगर 
चचवड पपरी चचवड

405 100114150002496
सारीका मधुकर 

कांबळे
9623839568

यू s.k.f कॉ हौ चचवडगाव चचवडगाव पपरी 
चचवड

406 100114150002498 उषा रमेश ठु े 9011677430
यू s.k.f कॉ हौ िब नं १३/१ चचवडगाव पपरी 

चचवड

407 100114150002499 मीरा छगन साबळे 9763620239
अंिबका कॉलनी ीनगर,रहाटणी काळेवाडी पपरी 

चचवड

408 100114150002500
भा य ी दपक 

शमा
9225634514

योितबा नगर ीराम नगर,एम.एम.शाळेसमोर 
काळेवाडी पपरी चचवड

409 100114150002502 योती दपक डांगे 8237471452
ओमिशव कॉलनी िबजलीनगर चचवड पपरी 

चचवड

410 100114150002504
शालन जग ाथ 

िनकम
9404232592 रेणुका टॉवर िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड

411 100114150002509 ि या द ा घाटे 9763683845
पुरंदर कॉलनी,सव नं ५९/२ ितवारी कंपाउंड 

रहाटणी पपरी चचवड

412 100114150002512
वंदना दलीप 

महाजन
9689116092

सव नं १३३/१,मेन रोड गु ा, हांलेहकारवाडी 
चचवड पपरी चचवड

413 100114150002514
जय ी गोपाळ 

महाजन
9860948609

घर नं ७,जय गणेश कॉलनी वृ  आंनद आ मजवळ 
आकुड  टेशन पपरी चचवड

414 100114150002515
अ णा मोद 

वायकोळे
202764114

सव नं १३३/१,मेन रोड गु ार वा हेकरवाडी 
चचवड पपरी चचवड

415 100114150002516
जया धनाजी 

िबरादार
9730674787 ी कृ ण कॉ शा ी चौक रहाटणी पपरी चचवड

416 100114150002518
सपना द ा य 

पालवे
nahi

ान दप कॉलनी ीनगर,रहाटणी रहाटणी पपरी 
चचवड

417 100114150002519
कसाना हसन 

शेख
9021940004 -

418 100114150002520
उ मला रामदास 

पाटील
8625960221

सव नं १३३/१,मेन रोड गु ार रोड,नमदा जनरल 
टोअर आकुड  टेशन पपरी चचवड

419 100114150002521
माधुरी राज  

चौधरी
9552595619

स् नं १३३,सरदार फाम ी गणेश कॉलनी,गु ार 
रोड आकुड  टेशन पपरी चचवड



420 100114150002522
वीणा दपक 

महाजन
9960258224

घर नं ७,जय गणेश कॉलनी वृ  आंनद आ मजवळ 
आकुड  टेशन पपरी चचवड

421 100114150002523
बाळूबाई भारत 

भालेराव
7350174470

दळवी नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी चचवड

422 100114150002524
लोचन मोरे र 

नारखडे
9271507905 -

423 100114150002526
सुिनता ल मण 

सूयवंशी
7741020167

आनंद नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ चचवड 
पपरी चचवड

424 100114150002527
कलावती शंकर 

कंुभार
8857802263

भोईर नगर,भोईर चाळ चचवड पपरी पपरी 
चचवड

425 100114150002529
ल मी नंद कशोर 

कांबळे
9890518105 भोईरनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

426 100114150002530
िनमला महादेव 

शेळके
9860321253 आनंद नगर चचवड टेश चचवड पपरी चचवड

427 100114150002535
सोनाली दनकर 

तेलंग
9767202251 आनंद नगर चचवड टेश चचवड पपरी चचवड

428 100114150002537
सुवणा गंगाराम 

शदे
8605227234 काकडे पाक तानाजी नगर चचवड पपरी चचवड

429 100114150002541
शामल मोद 

मतकरी
8600108991 इं दरानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

430 100114150002544 ि ती स  मोरे 9049424761 दगडू पाटील नगर थेरगाव चचवड पपरी चचवड

431 100114150002546
अलका संजय 

पालांडे
9762122382 दगडू पाटील नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

432 100114150002548
शबनम अिसफ 

मुलाणी
8793889404 दळवीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

433 100114150002563
राजल मी 

मेहराराम पटेल
6603790556 ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

434 100114150002566
सुजाता िवशाल 

भ गे
8149945520 महादेव नगर िनराधार नगर पपरी पपरी चचवड

435 100114150002575
सुवणा द ा य 

राउत
9850538011 दळवीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

436 100114150002586
िहराबाई अिनल 

कुचेकर
9762467647 आनंदनगर चचवड टेश चचवड पपरी चचवड

437 100114150002592
रे मा िवशाल 

कांबळे
8308178900 सं ाम अपाट काकडे पाक चचवड पपरी चचवड

438 100114150002597
कंचन सेसाराम 

चौधरी
9764150813

संजय कराणा टोस तापक र नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

439 100114150002598
शांतीदेवी 

भवरलाल चौधरी
9637537030 ८८ पवनानगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

440 100114150002599
सुिनता शिशकांत 

पवार
9766512600

१६४/१/अ/ब पौ ष हौ सो दळवीनगर चचवड 
पपरी चचवड



441 100114150002608
आशा काश 

मराठे
9637582247 केशवनगर चचवड िववेक वसाहत पपरी चचवड

442 100114150002609
छाया र व  

पाटील
9021679337 िववेक वसाहत केशवनगर चचवड पपरी चचवड

443 100114150002610
उ मला िहरालाल 

सोनवणे
9767840909 भात कॉ केशवनगर चचवड पपरी चचवड

444 100114150002614
लंका सोमनाथ 

हाके
9370066593 िशवनगरी बळवंत नगर चचवड पपरी चचवड

445 100114150002615
वाती संतोष 
िमरजकर

9689743306 गांधी पेठ चचवड चचवडगाव पपरी चचवड

446 100114150002632
सुधा ाने र 

कुलकण
8888896810

९२/२ नगरपािलका शाळे जवळ वा हेकरवाडी 
चचवड पपरी चचवड

447 100114150002643
साधना सुभाष 

वा हेकर
8888264815

म न पा शाळे जवळ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

448 100114150002697
िसमा संतोष 

फगसे
9860934884

११/१ मोरया कॉ चचवडे नगर चचवड पपरी 
चचवड

449 100114150002698
शहजन अ दुल 
स र मोमीन

9764561699 बी.नं.२ दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

450 100114150002700
िव ा ीरंग 

थोरात
9595954814 िबजली नगर चचवड चचवडगाव पपरी चचवड

451 100114150002701
दीपाली िनलेश 

बोरोले
9922540090

िगरीराज हौ.सोसा. िबजली नगर चचवड पपरी 
चचवड

452 100114150002703
शकंुतला िव णू 

कांबळे
9657312467 दळवी नगर झोपडप ी चचवड पपरी चचवड

453 100114150002711
छाया चं कांत 

बारणे
9767463217

सन.१०/२ दगडू पाटील नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

454 100114150002712
वैशाली संदीप 

भोसले
9545808390 सन.१० दगडू पाटील नगर थेरगाव पपरी चचवड

455 100114150002714
मीरा ते बाहादूर 

जै वाल
8007251980

लीबलकर चाळ चचवड चचवडगाव पपरी 
चचवड

456 100114150002715
अि नी र व  

पाटील
9889832606

पाचपीर चौक आझाद कॉलनी ३ काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

457 100114150002716
प ाजा देवना 
ग वर ारा

nahi शेयश अपाट िबजली नगर चचवड पपरी चचवड

458 100114150002718
सुरेखा आकाश 

काळे
9657684583

बालाजी राज पाक केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

459 100114150002757
सीमा िवजय 

िवभूते
9561151413

ABCकॉ.ओप.सोसा. पवना नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

460 100114150002759
करण सुिनल 

ठवकर
9922313425

सन.१७/१ दुगा माता कॉलनी गणेश नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

461 100114150002760
राज ी अिवनाश 

मांढरे
9604596739 ेरंग िनवास गणेश नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड



462 100114150002761
उ वला र व  

माने
8888797096

समाज सेवा हौ.सोसा. गणेश नगर डांगे चौक 
प ि◌◌ंपरी चचवड

463 100114150002762
चं भागा भाकर 

ह के
9822968267

सन.१२/४ मोरया कॉलनी मंगल नगर ,वाकड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

464 100114150002763
मोिनका सुिनल 

गंुडगल
9689909633

लोकमा य कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

465 100114150002764
वंदनां शातृगन 

च हाण
8888797098

समाजसेवा हौ.सोसा. गणेश नगर डांगे चूक 
प ि◌◌ंपरी चचवड

466 100114150002801
ा ीकांत 
राजष

8087452185 २५/१ गजानन कॉ ताथवडे थेरगाव पपरी

467 100114150002802
स रता चं कांत 

शडगे
9860511510 गजानन कॉ ताथवडे थेरगाव पपरी

468 100114150002803
तृ ी संदीप 

ये णकर
9860292718 प े र कॉ थेरगाव थेरगाव पपरी

469 100114150002804
उषा शंकर 
ये णकर

9960086133 ताथवडे रोड गजानन कॉ थेरगाव पपरी

470 100114150002805
पुजा मंगेश 
ये णकर

9604020377 गजानन कॉ ताथवडे रोड चचवड पपरी

471 100114150002806
रंजना अजुन 

कांबळे
8975225160 गजानन कॉ ताथवडे रोड डांगे चौक पपरी

472 100114150002807
जयमाला सुरेश 

भोज
9028508256 ानदीप कॉलनी ीनगर पपरी पपरी

473 100114150002808 मंदा दशरथ कोकरे 9405880507 स नं ५९ ानदीप कॉलनी ीनगर पपरी पपरी

474 100114150002809
सोनाली दशरथ 

कोकरे
8149839609 स नं ५९ ानदीप कॉलनी रहाटणी पपरी पपरी

475 100114150002810
लता गिहणी नाथ 

साळवे
9921440943 ी राम कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी

476 100114150002811
छाया िव लराव 

पोखरकर
7387851224 २३/२ पदमजी पेपर िमल थेरगाव थेरगाव पपरी

477 100114150002812
अिनता नवनाथ 

डुके
8421341796 थेरगावफाटा पेपरमील कृ णा कालनी पुणे

478 100114150002813
अि नी 

िव लराव 
पोखरकर

7387851224
२३/२ प जी पेपर िमल जवळ थेरगाव थेरगाव 

पपरी

479 100114150002814
मंगल सितश 
गायकवाड

8605720418 पेपरिमल जवळ जय हद नगर थेरगाव पपरी

480 100114150002815
छाया अशोक 

ससाणे
8888290855 ी राम कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी

481 100114150002816
अिनता िशवाजी 

खुळे
9637388496 पदमजी पेपरिमल जवळ मोरे र कॉ थेरगाव पपरी

482 100114150002817
मिनषा िवजय 

थोरात
7885861737 पदमजी पेपरिमल जवळ मोरे र कॉ थेरगाव पपरी



483 100114150002818
इंदूबाई कसन 

जाधव
8551867178

प जी पेपरिमल जवळ मोरे र कॉिलनी थेरगाव 
पुणे पपरी चचवड

484 100114150002819
अनवर बी 
जदावली 
तांबोळी

9689249799 साईनाथ नगर िव हता कॉ थेरगाव पपरी

485 100114150002820
सुिनता िव ल 

कांबळे
9657465208 ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी

486 100114150002821
िव ा कशोर 

कांबळे
9970993099 ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी

487 100114150002830
र माला उ व 

होळकर
7588072091

इं ायणी नगर,महादेव मं दरा जवळ चचवडगाव 
चचवडगाव पपरी चचवड

488 100114150002831
सुलभा गोरख 

जाधव
9503020108 मोरया हौ सो िबजलीनगर चचवडगाव पपरी

489 100114150002833
मु ा िबभीषण 

थोरवे
9881356261 ीराम कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी

490 100114150002836
पुजा राजेश 

बाफना
9881715912 २८२/४५ मयुर बंगला तानाजी नगर चचवड पपरी

491 100114150002837
िमनाज आशपाक 

पठाण
8805878687 ४०/१ मातो ी हॉ जवळ गुजर नगर थेरगाव पपरी

492 100114150002839 राहत सईद आलम 9822596943 गुजर नगर थेरगाव थेरगाव पपरी

493 100114150002849
उ मला सुरेश 

पाटील
9822620437 ीनगर ानदीप कॉ रहाटणी पपरी

494 100114150002851
ीदेवी रामदास 

पाटील
9850859560 ीनगर ानदीप कॉ रहाटणी पपरी

495 100114150002852
दिपका मनोहर 

जोशी
9822101793 मातो ी कॉ बळवंत नगर चचवड पपरी

496 100114150002853
सिवता बालाजी 

च डे
8862016044 ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी

497 100114150002854 जय ी संजय चौके 8805673073 ीनगर अमरदीप कॉ रहाटणी पपरी

498 100114150002855
माधुरी राज  

पंिडत
9881001915 सन.३२ अ द नगर चचवड पपरी चचवड

499 100114150002856
भागीरथी 

चतामणी भोसले
9420169452

पी.जे.चे बस जवळ हनुमान मं दरा मागे पपरी 
पपरी चचवड

500 100114150002859
स यभामा रमेश 

उदमले
9922655108

योगपुत  िनवास गावडे भोईर आळी चचवड पपरी 
चचवड

501 100114150002860
सुिनता संतोष 

उदमले
9730801084

योगपुत  िनवास गावडे भोईर आळी चचवड पपरी 
चचवड

502 100114150002863
सं या गंगाधर 

होनराव
9890444996

गगांधी पेठ चचवडगाव चचवडगाव पपरी 
चचवड

503 100114150002864
उषा दलीप 

कांबळे
8237792978

लबाळकर लाझा समोर गावडे भोईर आळी 
चचवड पपरी चचवड



504 100114150002865
संगीता द ा 

जीरोळे
7350510917

संत ाने र नगर द  मं दर जवळ थेरगाव पपरी 
चचवड

505 100114150002867
सा रका र व  

कुलकण
9923091440

रघुनाथ साद अपाट राम आळी,राम मं दरा जवळ 
गणेश पेठ पपरी चचवड

506 100114150002868
योती काश 

करडे
9921626505 िशवितथ नगर थेरगाव ी कृ ण कॉ पपरी

507 100114150002869 पूजा बलिभम शदे 9657450562
दळवीनगर झोपडप ी हनुमान मं दर या मागे 

चचवड पपरी

508 100114150002870
सा रका महेश 

ढकोळे
7757936100

सव नं ७५/१,आहेर नगर आहेर गाडन वा लेकर 
वाडी पपरी चचवड

509 100114150002871
गोजर आ पा 

गायकवाड
7743899709 आनंदनगर चचवड टेशन पपरी पपरी

510 100114150002872
छाया आढीळराव 

वडघुले
9822083064 स नं १६/६/ब ७क गुजर नगर पपरी पपरी

511 100114150002873
भारती बाळकृ ण 

पाटील
9604524244 गावडे चाळ केशवनगर पपरी पपरी

512 100114150002874
सुिनता िवलास 

ढकोळे
9921491744

सव नं ७५/१,आहेर नगर आहेर गाडन वा लेकर 
वाडी पपरी चचवड

513 100114150002876
वंदना सुिनल 

ननवरे
8605438115

३०/३२ आहेर लॉ स समोर वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी

514 100114150002878
गौरी मा ती 
गायकवाड

9822877690
जय महा लर कॉलनी िप.सी.एम.सी,हॉि पटल 

शेजारी.से नं २२,अशोक चाळ वा ले कवाडी पपरी 
चचवड

515 100114150002879 सुिनता संजय शदे 8605427737
.नं.७/८ चाळ ई आहेर लो स शेजारी चचवड 

पपरी चचवड

516 100114150002880
आि नी संजय 

शदे
7507082215

.नं.७/८ चाळ ई आहेर लो स शेजारी आहेर गाडन 
रोड पपरी चचवड

517 100114150002881 रे मा अ ण साठे 8055428320
जय महा लर कॉलनी िप.सी.एम.सी,हॉि पटल 
शेजारी.से नं २२,अशोक चाळ वा लेकर वाडी 

पपरी चचवड

518 100114150002882
सिवता कैलास 

आहेर
9096554210

आहेर नगर आहेर लो स शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

519 100114150002883
शबाना जहांगीर 

शेख
9922654468

स गु  कॉ .१ सव नं १७६/१/७ घर नं २ वाकड 
पपरी चचवड

520 100114150002884
आि नी संतोष 

आहेर
9922860999

आहेर नगर आहेर गाडन शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

521 100114150002886
इरफान बेगम 

शुकर शेख
9881904319 स गु  कॉलनी ५७ . वाकड रोड पपरी चचवड

522 100114150002888
स यभामा 
तापकुमार 
भालके

9049451775
१६६/१/७ ब स गु  कॉलनी वाकड रोड पपरी 

चचवड

523 100114150002894
कांता मंगलदास 

तागडे
9960494112

तुकाराम नढे चाळ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड



524 100114150002896
मानसी उमेश 

जोशी
9766148887

आनंदवन हौ.सोसा. लेन नं ३,थेरगाव चचवड 
पपरी चचवड

525 100114150002898
सा रका हनुमंत 

कदम
9823336521 आनंद वन हौ सो थेरगाव पपरी पपरी

526 100114150002905
सुिनता कसन 

वां े
8605665969

पाटील बुवा गुजर चाळ थेरगाव गावठाण पपरी 
पपरी

527 100114150002906
सोनम िवशाल 

वलांवडे
8624899800 साई चौक नवी सांगवी सांगवी पपरी

528 100114150002907
नसीम जावेद 

स यद
7385785889 २६८/२ ल मीनगर चचवड पपरी

529 100114150002908
िवभाली रामचं  

कुदळे
0 ीसंत अपाट ीधर नगर चचवड पपरी

530 100114150002910
मालन नारायण 

बगाडे
9527334105 मोरया होऊ सो वेताळनगर पपरी पपरी

531 100114150002911
िशवानी िवजय 

कुलकण
9226406029

रेणुका रेिसडे सी लॉट नं ८,िबजलीनगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

532 100114150002914
योती जयदीप 

गावडे
9767509113 कावेरी नगर ेम सुपर माकट जवळ पपरी पपरी

533 100114150002917
मिनषा धमराज 

गावडे
9881331665 कावेरीनगर बेल ठकानगर ेमसुपर माकट पुणे

534 100114150002922
पूजा म छ  

पवार
7385982268 पवार नगर काळेवाडी फाटा पपरी पपरी

535 100114150002923 शालन बाळू बडे 7350818095
िशवनगरी िबजलीनगर,सं नं २८ चचवड पपरी 

चचवड

536 100114150002925
शारदा र व  

जबडे
9765085366 दळवीनगर झोपडप ी पपरी पपरी

537 100114150002926
सं या महादेव 

बागल
9823652927 स नं ७७/२ ढमाले इ टेट पपरी पपरी

538 100114150002927
आ पाली योगेश 

कांबळे
7776018896 दळवीनगर शामा मेडीकल पपरी पपरी

539 100114150002928
सीमा साभर 

चंपावत
8421746803 भीमनगर भाजी मंडई शेजारी पपरी पपरी

540 100114150002929 पाली िवजय ढूमे 9850881010
१०१,मे ोपावल म तानाजी नगर चचवडगाव 

पपरी चचवड

541 100114150002933
र मी अिनल 

भंडारे
9011215092 भीमनगर भाजी मंडई शेजारी पपरी पपरी

542 100114150002935
त लीम आलम 

मुलानी
9763312534 माने व ती भूम कर नगर वाकड पपरी चचवड

543 100114150002936
पु पा ानबा 

भंडारे
9552827638 िभम नगर भाजी मंडई शेजारी पपरी पपरी

544 100114150002938
योती सोमनाथ 

कांबळे
9922051050 वा हेकर वाडी वृंदावन कॉ पपरी पपरी

545 100114150002939
सुिशला नईम 

िसददीक
8857939367 अशोक नगर बी नं ३ पपरी पपरी



546 100114150002943 सुि या संजय शदे 8605427737 ७/८ चाळ आहेर नगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी

547 100114150002945 नूतन दलीप गुरव 7719988321
रामकृ ण चाळ सव नं ६,तानाजी नगर चचवड 

पपरी चचवड

548 100114150002946
िशतल रिव 

जानराव
9822796680

लक रोड,प शेड जलशु ीकरण शेजारी चचवड 
पपरी चचवड

549 100114150002947
मिनषा सितश 

गायकवाड
8605720487 पेपर िमल जवळ जय हद नगर थेरगाव पपरी

550 100114150002949
जया गौतम 

कांबळे
नाही

आनंदनगर,झोपडप ी धनलािखमी टोआर जवळ 
चचवड टेशन पपरी चचवड

551 100114150002951
सुरेखा अशोक 

भ डवे
8975826242 ल मी नगर रावेत रावेत पपरी चचवड

552 100114150002954
मंदा कनी उ म 

कंुजीर
9921181176

घर नं.९९८/१,स गु  कृपा िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

553 100114150002955
नवनीता िव ल 

गुजर
9923017019

यशोदा िनवास गुजर नगर थेरगाव पुणे पपरी 
चचवड

554 100114150002956
धन ी द ा य 

गुजर
9762545707 यशोदा िनवास गुजर नगर पपरी पपरी

555 100114150002957
रोिहणी राज  

घोगरे
9561009094 यशोदा िनवास गुजर नगर पपरी पपरी

556 100114150002959 बेबी वसंत गुजर 9545291637 यशोदा िनवास गुजर नगर थेरगाव पपरी चचवड

557 100114150002960
मानसी मनोज 

बालटे
9011022737

बी नं ४, लॉट नं ५०१ न टम, ेमलोक पाक 
चचवड पपरी चचवड

558 100114150002962
संगीता काश 

डंुगरवल
7588320157

एल १/१०३ न टम, ेमलोक पाक चचवड पपरी 
चचवड

559 100114150002964
अपणा भा येष 

अवधानी
9922423714

बी नं ४, लॉट नं ३०२ न टम, ेमलोक पाक 
चचवड पपरी चचवड

560 100114150002965
सा रका समाधान 

सोनावणे
9423220139

आनंदनगर जांभळे रेशनीग दुकाना या मागे चचवड 
पपरी चचवड

561 100114150002967
शारदा सुभाष 

द डकर
8888710609 मंगल नगर वाकड रोड थेरगाव पपरी

562 100114150002968
क पना द ा य 

कुलकण
9422337849 एकता कॉ गणेशनगर थेरगाव पपरी

563 100114150002972
वाती गणेश 

सा स
9881278759

सव नं ५१७/१/१ गुजर नगर थेरगाव पुणे पपरी 
चचवड

564 100114150002973
मालन सुभाष 

सा स
9850662391 स नं ५१७/१/१ गुजर नगर पपरी पपरी

565 100114150002974
किवता 

बाळासाहेब 
सा स

9881285861 स नं ५१७/१/१ गुजर व ती पपरी पपरी

566 100114150002976
शुभांगी दादाराव 

फरताडे
9689629666 ी वामी समथ कॉ बलवंत नगर चचवड पपरी



567 100114150002977
सिवता गोपाळ 

पपळे
8975560427

गजानन सुपर माकट जवळ मातो ी कॉ पपरी 
पपरी

568 100114150002978
जयमाला 

बाबुराव अंकुशे
9850700979 िशवाजी वाडी मोशी पपरी पपरी

569 100114150002981
मीरा िम लद 

कुलकण
8605861903 काकडे पाक चचवड पपरी पपरी

570 100114150002983
सिवता राजु 

जाधव
9689745174 चचवड पपरी पपरी पपरी

571 100114150002984
बेबीबाई 

कवल सग िगरासे
9922731498

िशवनेरी हौ सोसा गणपती मं दर,िबजली नगर 
चचवड पपरी चचवड

572 100114150002990
शिशकला रामचं  

फुले
9860227224 शंकर मं दर जवळ इं दरानगर पपरी पपरी

573 100114150003008
छाया उमाकांत 

खोपडे
9552303540

सव न ११/२,हनुमान पाक पडवळ नगर थेरगाव 
पपरी चचवड

574 100114150003010
ल मी मनोहर 

ईचके
9850845036 स नं १८/९ लोकमा य कॉ पपरी पपरी

575 100114150003011
शारदा सुिनल 

िबडगर
9049300339 लोकमा य कॉ गणेशनगर पपरी पपरी

576 100114150003013
सुिनता िव णू 

ईचके
9763330253 लोकमा य कॉ गणेशनगर पपरी पपरी

577 100114150003034
योती बालाजी 

भोजने
9665751889 अमरदीप कॉ ीनगर पपरी पपरी

578 100114150003041
नंदा ल मण 

पाटील
9822212307

मािणक कॉलनी मोिनका अपाट,बी नी ९, लॉट नं ६ 
तानािज नगर पपरी चचवड

579 100114150003043
िगतल राज  

गोलांडे
9552624509 मोरे र अ पा गांधी पेठ पपरी पपरी

580 100114150003049
किवता िशवाजी 

सातपुते
8378075746

िप िस एम िस शाळा जवळ वा ले कारवाडी 
चचवड पपरी चचवड

581 100114150003051
ा संपत 

भूजबळ
9881423025

माळवाडी भुजबळ नसरी जवळ.गवळीनगर पुनावळे 
पपरी चचवड

582 100114150003053
र मी संजय 

मगइम
7843021008

घर नं.३४,गुलमोहर माकट केशवनगर चचवडगाव 
पपरी चचवड

583 100114150003055
िनता सुखदेव 

पांढरे
9011059255

गोयल कॉनर,बी नं १९ काकडे पाक,पोदार 
शाळेजवळ चचवडगाव पपरी चचवड

584 100114150003057
रजनीगंधा 
िम लद तांबे

9011246919
लॉट नं ५,िशव अपाट ल मी नगर,वा लेकरवाडी 

िचचवड पपरी चचवड

585 100114150003058
जय ी अर वद 

ढूमने
9421910179

काकडे िबहार, लॉट नं ६ केशवनगर िचचवड पपरी 
चचवड

586 100114150003060
मोिनका उमेश 

महािडक
9822760237

काकडे िबहार, लॉट नं केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

587 100114150003061
सिवता 

भाऊसाहेब मोकाटे
9422360944

५८/१,६०/४, लॉट नं ८३ िशवनगरी,िबजलीनगर 
चचवड पपरी चचवड



588 100114150003063 अचना शंकर कटक 9422009582
भागीरथी बी,मोरया गोसवी राज पाक,फेज नं 

१,केशव नगर चचवड पपरी चचवड

589 100114150003076
संिगता महादेव 

देशमुख
9763445983 िबला हॉि पटल शेजारी द नगर पपरी पपरी

590 100114150003077
जय ी 

हेमंतकुमार 
िम तरी

9423219943
बेलितका नगर,गणेश कॉिलनी मेड वक ळ समोर 

थेरगाव पपरी चचवड

591 100114150003080
सुमन जयकुमार 

शदे
9763169760

पडवळ नगर थेरगाव गावठाण थेरगाव पपरी 
चचवड

592 100114150003081
मिनषा शंकर 

घोगडे
8975117316 हनुमान पाक पडवळ नगर थेरगाव पपरी चचवड

593 100114150003082
िनता राज  

जगताप
9890208113 पडवळनगर हनुमान पाक पुणे

594 100114150003083
ल मी नारायण 

जवंजळ
8605027295

सव नं ११/१,घर नं ६४१/२४ हनुमान 
पाक,िवशवकम पोलर िमल समोर थेरगाव पपरी 

चचवड

595 100114150003084
शोभा जनादन 

काशीद
9822039857

१६ न पडवळ नगर हनुमान पाक थेरगाव पपरी 
चचवड

596 100114150003085
िवजया नागनाथ 

राऊत
8308196912 दळवी नगर झोपडप ी पपरी पपरी

597 100114150003086
ुितका संपत 
भूजबळ

9881423025
माळवाडी भुजबळ नसरी जवळ.गवळीनगर पुनावळे 

पपरी चचवड

598 100114150003090 वषा केशव िभताडे 9850476615
सन.१११/२ PCMC शाळे जवळ िशवले िब ड 

पपरी चचवड

599 100114150003091
क पना िवलास 

माने
7387956077 लॉट नं १२ इं दरा नगर चचवड पपरी चचवड

600 100114150003094
िनमला सूधाकर 

कुलकण
9960244283

काकडे िबहार, लॉट नं १५ केशवनगर चचवडगाव 
पपरी चचवड

601 100114150003096
अि नी राजेश 

कुलकण
8805011760

morya gosahvi,raj park,kaeshv 
nagr,chichnchwead

602 100114150003097
नंदा कैलास 

पाटील
9970867907

सन.६१ लो.नं.६ िशवनगरी िबजली नगर पपरी 
चचवड

603 100114150003098 मंदा अशोक नेटके 9220943920
बालाजी कॉलनी इ यानी नगर थेरगाव पपरी 

चचवड

604 100114150003099
छाया तुकाराम 

सावंत
9881526120

भालके कॉलनी बस टोप शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

605 100114150003100
क पना गजानन 

तलमले
9922957560 सन.१२२/१ सायली कॉ प, चचवड पपरी चचवड

606 100114150003101
योिगता संदीप 

देशमुख
9689685229

दळवी नगर PCMC शाळे जवळ चचवड पपरी 
चचवड

607 100114150003102
शैलजा शांताराम 

पाटील
9665064433

ई/७ िगरीराज िवहार िबजली नगर चचवड पपरी 
चचवड

608 100114150003104
आरती कुमार 

करंजकर
9657293183 पगेची तालीम चचवडगाव चचवड पपरी चचवड



609 100114150003105
धन ी अ ण 

ितकोणे
9604208227

द नगर िबला हॉि प शेजारी चचवड पपरी 
चचवड

610 100114150003113 लता राजू परदेशी 9623727566 मोरया कॉलनी जय हद नगर थेरगाव पपरी चचवड

611 100114150003175
मानसी महेश 

हसवडे
9011056956

सूिचत अपाटमट हदु तान बेकरी मागे, लोट न १३ 
चचवड पपरी चचवड

612 100114150003181
अिनता सुरेश 

तु कमारे
7350281416 बौ  नगर बी.नं.१४, .नं.१ पपरी पपरी चचवड

613 100114150003184 वषा भारत होळे 9922126212
,नं.२ आहेर लो स शेजारी आहेर गाडन चचवड 

पपरी चचवड

614 100114150003187
सुिनता 

अिधकराव जाधव
9373662154 तुषार अपाट समथ कॉलनी चचवड पपरी चचवड

615 100114150003188
संगीता िवण 

च हाण
9021749573 सन,१६४ चचवड चचवड पपरी चचवड

616 100114150003189
रािधका द ा ेय 

कणसे
9421213960 दशन अपाट संताजी नगर चचवड पपरी चचवड

617 100114150003190
जय ी सतीश 

जाधव
9881430536 सुनीता िनवास दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

618 100114150003191
लता भानुदास 

खंडाळे
9881422778

यु.SKF कॉलनी बी-२ घर.नं.६ चचवड पपरी 
चचवड

619 100114150003192
सुजाता िचना 

वामी
9923236741

इं दरानगर लॉट नं २३,ल मी गोिवद् चचवड 
पपरी चचवड

620 100114150003193
अचना भानुदास 

खंडाळे
9881422778

A-12/6 यु.SKF हौ.सोसा. चचवड पपरी 
चचवड

621 100114150003194
ल मीबाई 

बाबुराव सूयवंशी
7276418141

यू एम.के एफ सोसा कािमनी हॉटेलसमोर,बी न 
१२/११ चचवड पपरी चचवड

622 100114150003195
मालन द ा य 

जगताप
9960933217 शुभाष पांढरकर नगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

623 100114150003196
सुिनता दनेश 

कोळपकर
9225327596

२० ा गाडन गावडे पाक गावडे कॉलनी पपरी 
चचवड

624 100114150003197
सायली याम 

परब
नाही शुभाष पांढरकर नगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

625 100114150003199
िनमला मनाजी 

कदम
9595565194

यु.SKF कॉलनी बी.नं.A1/12 चचवड पपरी 
चचवड

626 100114150003201
विनता जॉन 

लोखंडे
9822999241

साई ि तम नगरी रहाटनी रहाटणी लक रोड 
पपरी चचवड

627 100114150003203
रेखा संदीप 
अिहरराव

9270043548
साई हौ.सोसा. लो.नं.सी.३४ गु ार चौक पपरी 

चचवड

628 100114150003206
राधा भाऊसाहेब 

िमसळे
8149848108

आनंदनगर माताजी ो. टोअस जवळ चचवड 
टेशन पपरी

629 100114150003211
कोमल सुभाष 

तांबे
9960353591

यू.एस.क ..एफ कॉलनी,हौ सोसा चचवड चचवड 
पपरी चचवड



630 100114150003213
िमला मोद 

जाधव
9906029674

बी-४,िशवसागर हौ सोसा ानदीप सोसा, ीनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

631 100114150003214
छाया हाद 

माळी
7798834243

महा मा फुले रोड दळवी नगर चचवड पपरी 
चचवड

632 100114150003215
सुिनता चंदकांत 

प लेलु
9766523455

यू.एस.क ..एफ कॉलनी,हौ सोसा बी नं.१०, लॉट नं 
३ चचवडगाव पपरी चचवड

633 100114150003216 वषा उ म सुपेकर 9689647982
समता कॉलनी नाखते व ती,सव नं.४८ रामनगर 

रहाटणी पपरी चचवड

634 100114150003220
आरती अमोल 

मोरे
9881422778 रणदीप कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पपरी चचवड

635 100114150003221
ितमा दीप 

कंुडाजी
203078303

अ/१/१४, यू एस.क.हौ.सोसा चचवड िचचवड 
पपरी चचवड

636 100114150003225
साधना सुिनल 

शदे
9156572296

यू.एस.क ..एफ कॉलनी बी नं ३, लॉट नं ५ िचचवड 
पपरी चचवड

637 100114150003227
सुजाता नंदकुमार 

ढेबरे
8793860709

३८/१,कामद हौ सोसा चचवडगाव चचवडगाव 
पपरी चचवड

638 100114150003229 सपना तुषार शमा 9822762905
लॉट नं २,बी नं १३,skf कंपनी कामजा हॉटेल 

चचवडगाव पपरी चचवड

639 100114150003231
कमल कच  

जाधव
8605162062

यू.एस.क ..एफ कॉलनी लॉट नं १३,बी नं १३ 
चचवडगाव पपरी चचवड

640 100114150003233
िनिलनी मणीक 

गडप ले
9921182076

सोपान भोएअर चाळ साई मं दराजवळ,केशव नगर 
चचवड पपरी चचवड

641 100114150003237
िमना ी दनेश 

करोिलया
9766552602

यू.एस.क ..एफ कॉलनी,हौ सोसा कािमनी हॉटेल 
समोर,बी नं १९ चचवडगाव पपरी चचवड

642 100114150003239
सुिनता दनेश 
कोळवणकर

9822528403
जय महा लर कॉलनी वा लेकर वाडी चचवडगाव 

पपरी चचवड

643 100114150003244
अिनता बा बू 

पारखे
9604134202 वा हेकर वाडी चचवड पपरी पपरी

644 100114150003246 सुचेता राज  औटी 9763063128
जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 

चचवड

645 100114150003248
नेहा राधेरमण 

शु ला
9579798005

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

646 100114150003250
अ पूणा 

राधेरमण शु ला
9579798005

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

647 100114150003251
चं कला पांडुरंग 

सांडसे
9860455530 कार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी चचवड

648 100114150003252
संगीता तानाजी 

काकडे
9922821485

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

649 100114150003255
चा िशला 

उ हास रण सग
9403355876 ६०२ त म ेमलोक पाक चचवड पपरी चचवड

650 100114150003256
याि मन रशीद 

शेख
8983365050

िवशाल माकट पडवळ आळी चचवडगाव पपरी 
चचवड



651 100114150003257
इंदुबाई बबन 

वा हेकर
9822323304

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

652 100114150003258
ितभा धमराज 

देशमुख
9850473295

९१ जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

653 100114150003260
रेखा दरग डा 

पाटील
8408019344

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

654 100114150003262
मंदा कनी 

द ा य धादमे
9225799810

९१ जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

655 100114150003263
ितभा रमेश 

औटी
8888344699

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

656 100114150003265
िव ा दलीप 

लांडगे
9881533514 गजानन कॉ डांगे चौक थेरगाव पपरी चचवड

657 100114150003266
लिलता शहाजी 

काकडे
8888092664

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

658 100114150003267
शामल पोपट 

सोळकर
8308663054

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

659 100114150003268
मेघा बाळकृ ण 

जाधव
9823426003 िशवतेज हौ सो इं दरानगर चचवड पपरी चचवड

660 100114150003269
सुजाता तानाजी 

सुयवंशी
9637857755 कु हाडे चाळ चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

661 100114150003270
नं दनी नथुराम 

गायकवाड
9271005903

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

662 100114150003271 सधु िव णु लाड 9823281053
११६ ेरणा शाळे मागे वा हेकरवाडी चचवड 

पपरी चचवड

663 100114150003272
राज ी रा ल 

जाधवर
9823281053

११६ ेरणा शाळे मागे वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी

664 100114150003273
सुरेखा िसताराम 

भागवत
9422340395

जय म हार कॉ वा हेकरवाडी भागवत पपरी 
चचवड

665 100114150003275
उ वला राज  

मेमाणे
9850901608 जय म हार कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी

666 100114150003276
सुिनता अशोक 

गाडेकर
8275513106

१२० एकवीरा कॉ रावेत रोड वा हेकरवाडी पपरी 
चचवड

667 100114150003280
सिवता शांत 

म के
4864684766 गजानन अपाट चचवड चचवड पपरी चचवड

668 100114150003281
अचना रा ल 

उबीर
8888911285 ४७८/२ ह र ार गणेश पेठ चचवड पपरी चचवड

669 100114150003283
आ दती पवन 

शमा
9403136022 भ  अंबर सोसा मािणक कॉ पपरी पपरी

670 100114150003284
िनलम संदीप 

खो लम
7057480980 ३८१/१ गणेश पेठ चचवड चचवड पपरी चचवड

671 100114150003286
संगीता अशोक 

पाटील
9850128803 हा अपा आ  पाली गस जवळ पपरी पपरी

672 100114150003289
प लवी ीकांत 

िवभुते
9881468230 राज पाक केशवनगर पपरी पपरी



673 100114150003290
प लवी सितश 

चचवडे
9527693339 मातो ी िनवास वा हेकरवाडी पपरी पपरी

674 100114150003291
सुरेखा शांत 

चचवडे
9527693339 िवठाई िन पडवळ आळी पपरी पपरी

675 100114150003292
सुषमा धनंजय 
जहागीरदार

7875616920 अि नी अपा केशवनगर पपरी पपरी

676 100114150003293
रेखा पंिडत 
वाघमोडे

9011629380 पाटील नगर लेन ना २ पपरी पपरी

677 100114150003294
जय ी िवजय 

देशमुख
9561156622

शंकर काळे चाळ योती मंगल कायालय पपरी 
पपरी

678 100114150003296
वृषाली ीकृ ण 

ीरसागर
7385447200 मोरया गो मं दर रो सुखकता समोर पपरी पपरी

679 100114150003297 ा दप जोशी 9763480868 गणेश पेठ मा ती मं दरा जवळ पपरी पपरी

680 100114150003299
वैशाली सूयकांत 

िमरजकर
9657549889 गांधी पेठ जैन थानका समोर पपरी पपरी

681 100114150003301
शैला रामचं  

देशपांडे
9822598281 साई ेस चचवड पपरी पपरी चचवड

682 100114150003303
िशतल द ा य 

साडेकर
9595441600

३६८ परमे री अपाट चचवडगाव चचवड पपरी 
चचवड

683 100114150003304
जय ी िनलेश 

देसाई
9422310076

१७ िशवानंद अपाट मोहननगर चचवड पपरी 
चचवड

684 100114150003307
पाली साद 

काळे
9881079661 सेजल पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

685 100114150003309 पूवा शांत योगी 8087907236
७ गजानन अपाट चचवडगाव चचवड पपरी 

चचवड

686 100114150003311
मोहीनी 

मोहनराव 
कुलकण

9405756529
ीराम मं दरा जवळ चचवडगाव चचवड पपरी 

चचवड

687 100114150003313
ि यंका शांत 

महाडीक
9270050677 ी समथ कॉ चचवड दळवीनगर पपरी चचवड

688 100114150003315
लिलता र व  

कोळी
9881561010

ल मण राज पाक केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

689 100114150003331
शािलनी 

बाळासाहेब 
कांबळे

9922500648 सं ाम अपाट चचवड चचवड पपरी चचवड

690 100114150003335
ुतीका िस े र 

िपर
9921184033

मंगलमूत  िनवास ७८/२/२ योतीबा नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

691 100114150003337
संगीता अिनल 

घागरे
9822798204

अिभयंता कॉ ७९/२/२ योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

692 100114150003340
अनघा अिनल 

देशपांडे
8308258879

सोनादीप अपाट तानाजीनगर चचवड पपरी 
चचवड

693 100114150003348 सुरेखा दप शेडगे 9168793432 गुजरनगर ग हाणे थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड



694 100114150003351 उषा बाळू रटे 9552021750 गुजरनगर ग हाणे थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

695 100114150003352 मंगल बाळू मारणे 9922233539 ३९/६ गुजरनगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

696 100114150003354 उषा गो वद मारणे 9921196865
३९/६ गुजरनगर ग हाणे हॉ जवळ थेरगाव पपरी 

चचवड

697 100114150003361
रमा - 

सुयनारायण
9970838409 सुखवानी लािसक चचवड चचवड पपरी चचवड

698 100114150003363
सारीका 

मनोजराव जोशी
9923099932 केशवनगर काकडे टाउनिशप पपरी पपरी

699 100114150003364 उषा रामू बनसोड 9766040821 पु पांजली सो तानाजीनगर पपरी पपरी

700 100114150003372
रंजना द ा य 

भोईर
9604369655 भात कॉ केशवनगर पपरी पपरी

701 100114150003373
योित धनंजय 

कुदळे
9657585372 महादेव कॉ ल मण नगर थेरगाव पपरी चचवड

702 100114150003382
शुभांगी अिवनाश 

डोळस
9975553269

२९४ साई गणेश पाक केशवनगर चचवड पपरी 
चचवड

703 100114150003390
छाया ानेश 

अडगळे
7507254246 सुंदर का थेरगाव चचवड पपरी चचवड

704 100114150003394
िनलम सुिनल 

कांबळे
7774480779 काकडे पाक तानाजीनगर पपरी पपरी

705 100114150003396
िनमला पांडुरंग 

गुरव
8600386546 स नं ८६ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

706 100114150003398
ि यांका 

बाबासाहेब गवारे
9960597005 स नं १५६/७६ िबजलीनगर पपरी पपरी

707 100114150003401
वाती समाधान 

खोते
9552877535 ी राम कॉ िबजलीनगर पपरी पपरी

708 100114150003409
सुनंदा स य काश 

सावंत
9850229150 वामी िव नगर गणेशनगर पपरी पपरी

709 100114150003426
फूत  शंकरराव 

रावळे
8600865771 युग भात हौ सो केशवनगर पपरी पपरी

710 100114150003438
रे मी िवण 

रण सग
9226558100 शदेव ती रावेत पपरी पपरी

711 100114150003506 लता अमर घाडगे 9923463994 ओम कॉ िबजलीनगर पपरी पपरी

712 100114150003508
क पना सुिनल 

मराठे
9822749127 काकडे पाक तानाजीनगर पपरी पपरी

713 100114150003524
संपदा साद 
फणसळकर

9422551650 मोद हो सो न म एल जवळ पपरी पपरी

714 100114150003531
संिगता राजाराम 

चौधरी
7040499651 ानदीप कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड



715 100114150003532
संजना सितश 

कुमठाकार
0 ७५/१+२ राजपाक चचवड चचवड पपरी चचवड

716 100114150003533
चं कला सुभाष 

पाटील
0 ीनगर ानदीप कालनी साईलां ी पुणे

717 100114150003551
राज ी वसंत 

जगताप
9421077898

२६०/१ ानदीप कॉ ीनगर रहाटणी पपरी 
चचवड

718 100114150003552
सुिशला सुखदेव 

शदे
8308854477 ओम हॉ इं दरानगर चचवड पपरी चचवड

719 100114150003554
वाती सं दप 

जगताप
8087810478

२६०/१ ानदीप कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

720 100114150003557
अनुसया 

िवजयकुमार 
पांचाळ

9527036062 ४८ अंिबका कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

721 100114150003559
र भा वसंत 

जगताप
9421077898 ानदीप कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

722 100114150003561
मिनषा अिनल 

भोसले
9021515333 पोलीस कॉ रहाटणी ीनगर पपरी चचवड

723 100114150003563
सा रका दलीप 

फडके
9270342316

पोलीस कॉलनी ीनगर रहाटणी रोड पपरी 
चचवड

724 100114150003566
कुसूम संदीप 

च हाण
8888984130 अंिबका कॉलनी ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

725 100114150003575
भारती मधुकर 

सुयावंशी
9922435293

सन.१३१/२ सरोवर हौ.सोसा. गु ार चौक पपरी 
चचवड

726 100114150003580 कंुती साथस च े 8806717512
िब.नं.३, .नं.५४ अशोक नगर पपरी लक रोड 

पपरी चचवड

727 100114150003593
ि यांका ह र ं  

सुरवसे
9766620305 भूकृपा नवीन पवना नगर वसाहत पपरी चचवड

728 100114150003632
सुषमा िवजय 

भापकर
9922927023 द  नगर िबला हॉि प जवळ थेरगाव पपरी चचवड

729 100114150003657
विनता सुरेश 

कंुभार
7350347585 ल मण नगर लि म बाई गाडन जवळ पपरी पपरी

730 100114150003658
िगता रामदास 

वायळ
9225952682 कावेरी नगर पोलीस लाईन पपरी पपरी

731 100114150003659
म दना म सूर 

अ सारी
9021716871 मोरया हौ सो वेताळनगर पपरी पपरी

732 100114150003664
मंकावती 

बलभीम जाधव
9689479208 मुकेश सुपर माकट जवळ महादेव कॉ पपरी पपरी

733 100114150003665
वंदना दलीप 

बनसोडे
9552507587 एकता कॉलनी बळवंत नगर पपरी पपरी

734 100114150003667
शुभांगी काश 

शदे
9767627562

मातो ी कॉलनी सन.३० बलवंत नगर िशवनगरी 
चचवड पपरी चचवड

735 100114150003669
मंगल भीमराव 

िभसे
9822683941

गगनिगरी िनवास ेरणा शाळेजवळ चचवड पपरी 
चचवड



736 100114150003671 चंदा अजमेर सग 8484838971
िव ल मं दर भोईर चाळ भोईर नगर चचवड 

पपरी चचवड

737 100114150003677
जय ी 

भाऊसाहेब बांडे
7798903553

आहेर नगर आहेर लो स समोर चचवड पपरी 
चचवड

738 100114150003687
वैशाली 

शशीकुमार पाटील
9021169010 मोरया िनवास केशवनगर चचवड पपरी चचवड

739 100114150003774 रेखा संभाजी खैरे 9881604692
४५९ लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पपरी 

चचवड

740 100114150003777
रोिहणी आनंद 

साळंुके
7507487614

लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पपरी 
चचवड

741 100114150003793
पु पा संदीप 

भंडलकर
8805102799

घ.नं.४५३. लोकमा य कॉलनी गणेश नगर पपरी 
चचवड

742 100114150003794
वाती सुिनल 

भंडलकर
8087535306

घ.नं.४५३. लोकमा य कॉलनी गणेश नगर पपरी 
चचवड

743 100114150003804
जमनीदेवी 

सुखादेवं महतो
8693260910

६३२/६ महतो िनवास आझाद कॉलनी काळेवाडी 
पपरी चचवड

744 100114150003888
सुिनता कमलाकर 

कोळंबे
8862077590

३०८ A 2/2 केशवनगर साईनाथ मं दर जवळ 
पपरी चचवड

745 100114150003891 राज ी चाळू घुगरे 9850901462
िचका लो.नं.७ पवनानगर चचवड पपरी 

चचवड

746 100114150003895
चंपाबाई बाळासो 

िवभुते
9922920887 ल मन राज पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

747 100114150003897
तनुजा नारायण 

सरपटे
9822085497

आनंद नगर चचवड टेशन कुपर कोपरा पपरी 
चचवड

748 100114150003900
मीनल चं कांत 

सुवरे
9011608328

केशव नग,बलकवडे चाळ साईनाथ मं दरा या मागे 
चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

749 100114150003907
रेणुका शंकर 

कळसापूर
9823413699 दशननागरी केशवनगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

750 100114150003908
िसमा सुिनल 

नेहरकर
9623871253

कुणाल पाक केशवनगर शाळेसमोर चचवडगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

751 100114150003913
सुिनता करण 

मगाडे
9922116317

िब.नं.१. .नं.१६ अशोक नगर र हर रोड, पपरी 
पपरी चचवड

752 100114150003917
सा रका रा ल 

िशरोळे
9604476117

सूनशंकर अपाट भीमनगर आंबेडकर चौक पपरी 
चचवड

753 100114150003926
वाती अजुन 

भोईर
9881161277

भोईर आळी केशवनगर साईनाथ मं दर जवळ 
पपरी चचवड

754 100114150003948
भारती सुरेश 

पाटील
9028242877

सोिनगारा टाउन िशप I 2.204 केशवनगर पपरी 
चचवड

755 100114150003949
सिवता जय काश 

बाबेल
9922247248

सन.१८/१ गणेशनगर,गणेश मं दरा जवळ थेरगाव 
पपरी चचवड

756 100114150003950
स वशीला अिनल 

शेवते
8380071099

गणेश मं दरा जवळ लोकमा य कॉलनी,डांगे चौक 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड



757 100114150003951
भारती चं कांत 

मोिहते
8855969832

मिनषा िनवास,लोकमाय कॉलनी गणेश नगर 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

758 100114150003968
इंदुमती खुशाल 

चौधरी
9552573434

लॉट नं २८१,आनद िनवास साई साद,तानाजी 
नगर चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

759 100114150003976
िमलन सुधीर 

उ ेकर
9326347852

ल मी बाई गाडन जवळ ल मण नगर,गुजर नगर 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

760 100114150003992
भा य ी 
आणाराव 
महामुनी

9960034617
मोरया कॉलनी,िवजय नगर अ फो सा शाळे या 

मागे काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

761 100114150003996
जो ती मोहन 

कंुभारे
9158237207

जो तीबा नग,डी मात समोर िवजयनगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

762 100114150003998
भ  गंगाधर 

मिलक
9850144250

पदमजी पेपर िमल थेरगाव थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

763 100114150004000
क पना गंगाधर 

मलीक
9850144250

पदमजी पेपर मील शेजारी थेरगाव थेरगाव पपरी 
चचवड

764 100114150004002
सुिनता 

आ णाराव 
महामुनी

9028000630
११७४/१ मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

765 100114150004051
अनुजा कुमार 

गाडवे
7385410951 गणेश पेठ चचवडगाव चचवड पपरी चचवड

766 100114150004052 आशा राजू पाटील 9271613360
६१ बालाजी कॉ िबजलीनगर चचवड पपरी 

चचवड

767 100114150004057
सुिम ा 

बाळासाहेब तपसे
9763857473

६ तुकाराम नगर वा हेकरवाडी चचवडगाव पपरी 
चचवड

768 100114150004059 वाती संदीप शदे 9822255265
मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड

769 100114150004060
साधना चं कांत 

साळंुके
9822741622 राज पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

770 100114150004061
साधना मोहन 

कदम
8928462940 राज पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

771 100114150004062
विनता माधव 

वाघमारे
9561208595 िनमल कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

772 100114150004067
वषा िचमराधा 

धसाडे
9503388003 इं दरानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

773 100114150004076
वैजंता सुधाकर 

साळंूके
7350373103 कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

774 100114150004078
गीता िशवराज 

पूरी
8482847465 कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

775 100114150004079
यशोधा पांडूरंग 

जाधव
9096815347 कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

776 100114150004142
अिमता अशोक 

आं े
9822851365 साई कृपा िनवास गणेशनगर पपरी पपरी



777 100114150004217
सुरेखा सुहास 

कोरडे
9763366563 ेमलोक पाक चचवड पपरी पपरी

778 100114150004251
हमीदा सहाबु ीन 

पानसरे
9096452258 स.न.-295 / 10 ब केशवनगर शाळेमागे पुणे

779 100114150004254
शांता सुखदेव 

साकोरे
9881231991 कुणाल पाक केशवनगर चचवडगाव पपरी चचवड

780 100114150004270
सुमन उ हास 

हलगेकर
9822871671

मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर चचवडगाव 
पपरी चचवड

781 100114150004278
वाती अमोल 

नाझरे
7588232226

मोरया गोसावी राज पाक इं ायणी नगर,इं ायणी 
पाक,केशव नगर चचवड पपरी चचवड

782 100114150004290
आशा दलखुश 

माळी
9767265236

लोकमा य कॉलनी सव न १८/९,गणेश नगर थेरगाव 
पपरी चचवड

783 100114150004302 ीती रमेश बेलसरे 9922345192 ममता नगर अजमेरा हौ सोसा पपरी पपरी \

784 100114150004303
ि या पंजाबराव 

म ढे
9604134294

लोट न ४२५,से न २ वामी िववेकानंद शाळे 
जवळ,केशव नगर चचवड पपरी चचवड

785 100114150004316
नीता अर वद 

दुसाणे
7350560747

मोरया गोसावी राज पाक लॉट न ६५, लॉट न 
७,द  नगर चचवड पपरी चचवड

786 100114150004317
ि मता अर वद 

दुसाणे
7350560797

मोरया गोसावी राज पाक लॉट न १२०, म न 
अ/१२,तारांगण पाक चचवड पपरी चचवड

787 100114150004326
गुलनाज नु ला 

स यद
879665150

आ द य िबला हॉि पटल द  नगर पेपर िमल 
जवळ,मु ी िनवास चचवड पपरी चचवड

788 100114150004335 चंदा अ ण कुलथे 7385506604 िवशाल िनवास पवनानगर चचवड पपरी चचवड

789 100114150004337
क पना अंकुश 

पवळे
9689966048 स.न.-2 /6 /3 वनदेवी हौ.सो. वनदेवनगर पुणे

790 100114150004340
संगीता राजेश 

मराठे
9922980894

से नं २४, लॉट नं ३९ िनगडी ािधकरण िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

791 100114150004368
पूनम सु ीव 

सोनट े
-

लॉट न ४ िव ल ि मणीजवळ,तानाजी नगर 
चचवड पपरी चचवड

792 100114150004370
तेज ी पोपट 

पवार
- म न १२ ांतीवीर नगर थेरगाव पपरी चचवड

793 100114150004390
सुलभा सुभाष 

कदम
9503937534 लॉट न ३ िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड

794 100114150004392
सुगंधा सखाराम 

परब
- सुभाष नगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

795 100114150004395
कमलादेवी दल 

गडेरी
917513540

बाळू पं कर चाळ दळवीनगर चचवड पपरी 
चचवड

796 100114150004398 सधू त पी पाल 9545285024
पांढरकर चाळ दळवी नगर,उ ोगनगर चचवड 

पपरी

797 100114150004402
मोिहनी जयवंत 

सुयवंशी
9860587139 साई छाया कॉ िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड



798 100114150004408 तनुजा अनुप शे ी 9175700197 एस.के.एफ कॉलनी पवनानगर चचवड पपरी

799 100114150004409
जाि था 
झकेरीयस 
तेरेसराज

9011348010 एस.के.एफ कॉलनी पवनानगर चचवड पपरी

800 100114150004410 मंगल अंतु वाघोले 7875956056 ए बी सी हौ सो पवना नगर चचवड पपरी चचवड

801 100114150004411
हेमलता अमृत 

येवले
9270180131 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

802 100114150004412
शुभांगी सुिनल 

िनकम
9561199991 स् नं २८५/२ केशवनगर पपरी पपरी

803 100114150004413
वषा िवजयकुमार 

वै
9623452978 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

804 100114150004414
जय ी दपे  

खंडाळे
9890809373 पवनानगर चैत य सभागृह जवळ पपरी पपरी

805 100114150004415
उ वला राज  

थोरात
8237577774 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

806 100114150004416
िवमल मोतीलाल 

खंडाळे
9960559510 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

807 100114150004417
मो दनी िवलास 

बागडे
9763446177 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

808 100114150004523
आि नी आमोद 

वा ळबे
9049210111 साठे चाळ केशवनगर पपरी पपरी

809 100114150004543
मोनाली अमोल 

गांगुड
9921517041 राज पाक केशवनगर पपरी पपरी

810 100114150004547
जय ी वसंतराव 

जगताप
9423586843

रेणुका अपाटमट,सी िब डग दळवीनगर चचवड 
पपरी चचवड

811 100114150004557
आशा गणपत 

नेवाळे
0 िभमनगर पपरी पपरी पपरी

812 100114150004558
अिनता हाद 

आडसूळे
0 िभमनगर भाजी मंडई शेजारी पपरी पपरी

813 100114150004560
राज ी अशोक 

भालेराव
880884862 िभमनगर भाजी मंडई शेजारी पपरी पपरी

814 100114150004569
मीना ी जयंत 

लहरे
9623095595

चचवडे पाटील चाळ िशवकृपा नबाळकर,साई 
मं दराजवळ चचवड पपरी चचवड

815 100114150004570
अनुजा िनमराज 

लंुकड
7588541517

युग भात हौ सो लॉट नं ९,केशवनगर चचवडगाव 
पपरी

816 100114150004582
ल मीबाई 

रामभाऊ िनचळे
9552077427 सोपान भोईर चाळ केशवनगर चचवडगाव पपरी

817 100114150004586
अलका मधुकर 

कोरे
8308724121 लॉट नं १२० इं दरा नगर चचवड पपरी

818 100114150004606
मंगल रंगनाथ 

रोडगे
9767729321 स् नं ११२/१ िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी



819 100114150004626
मानसी मकरंद 

िवपट
7768869354 मंगलनगर गांधार,वाकड रोड थेरगाव पपरी

820 100114150004627
अिनता जयंत 

धाकरस
9096885120 ेमलोक कॉलनी िहराप ा सोसा चचवड पपरी

821 100114150004632
िवजया चंदकांत 

जाधव
9337147744

द  मं दरासमोर,सव नं ९२/२ िवठाई िनवास 
चचवड पपरी

822 100114150004642
िमला 

बाबासाहेब पोळके
9922152408 दळवी नगर चचवड चचवड पपरी

823 100114150004650
जय ी द ा य 

देशमुख
9763517955

१७/३/१ िशव कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

824 100114150004663
शामल खंडू 
गायकवाड

7304060446 दळवी नगर झोपडप ी पपरी पपरी

825 100114150004677
आशा राज  

जगताप
9922373297 आंबेडकर चौक जगताप चाळ पपरी पपरी

826 100114150004680
सुवणा काश 

नवले
9970458969 गोखले पाक चचवड चचवड पपरी चचवड

827 100114150004682
िवजया 

बाळासाहेब नवले
9766903524

६०/३ िशवनगरी नलवडे व ती िबजलीनगर पपरी 
चचवड

828 100114150004683 इंदू मुकंुद घाडगे 9922051348 आहेर व ती वा हेकरवाडी पपरी पपरी

829 100114150004687 वाती राजू कोडक 7276088085 ओम साई कॉ ेरणा शाळेजवळ पपरी पपरी

830 100114150004712
सुलभा काश 

गडवे
9423007001

लॉट नं ७,बी नं २िहटरांझा हौ सोसा तानाजीनगर 
चचवड पपरी चचवड

831 100114150004721
क पना िभमाजी 

टकले
9011512423

सव नं १४/२, लॉट नं २२ जय भवानी नगर,संतोष 
मंगल कायालय समोर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

832 100114150004722
सुमन बाळासाहेब 

काटे
9604418169

संतोष मंगल कायालया समोर सव नं १४/२, लॉट नं 
२२,जय भवानी नाहर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

833 100114150004729 पूजा सुधीर राउत 9604899899 सन.२८/२६० िनगडी ािधकरण पपरी चचवड

834 100114150004741
सुमती नारायण 

शे ी
9766123479

िवशाल िनवास पवार नगर तेजस हे थ जवळ पपरी 
चचवड

835 100114150004760
िवजयमाला 

शुभाष लामतुरे
8149470475

जय भवानी नगर द ू बारणे चाळ थेरगाव पपरी 
चचवड

836 100114150004764
गीता 

मदनगोपाल 
िबहाणी

7719996018 सेजल पाक केशवनगर चचवड पपरी चचवड

837 100114150004805
अनुजा अिनल 

साळवी
7350405671

केवळ राज पाक तानाजीनगर चचवड पपरी 
चचवड

838 100114150004807 अपणा िवजय बोड 8657761919
संचेती बंगला आनंद नगर काळेवाडी फाटा पपरी 

चचवड



839 100114150004808
अिनता 

ओम काश चांदल
9175470675 बारेकर चाळ दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

840 100114150004811
पु पा अशोक 

पारगे
9922703536 ल मन नगर महादेव कॉलनी थेरगाव पपरी चचवड

841 100114150004814
जय ी सदािशव 

जोगदंड
8308670700

सन.५/२ ाने र हौ.सोसा. नखाते वासी पपरी 
चचवड

842 100114150004815
मीना कैलास 

जोगदंड
9552877942

सन.५/२ ाने र हौ.सोसा. नखाते व ती पपरी 
चचवड

843 100114150004816
अलकानंदा 

जगदीश मुरंडा
9881499233

न म १/०४ ेमलोक पाक चचवडगाव पपरी 
चचवड

844 100114150004817
मंगल सदािशव 

जोगदंड
8308670700

सन.५/२ ाने र हौ.सोसा. नखाते व ती पपरी 
चचवड

845 100114150004818
िनळू िभवाजी 

कांबळे
9545050912 झोपडप ी दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

846 100114150004823
ि मता शंकर 

कुलकण
9972435992

लॉट नं ४,बी नं ४ न राम ेमलोक पाक चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

847 100114150004856
रे मा सुधीलनी 

मुथीयान
9423586689

से नं २७, लॉट नं ३७ िनगडी ािधकरण िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

848 100114150004858
मधू सुिनल 

कोठारी
9420729229

बी/१०६,ओ हेि सटी दापोडी चौक  मागे दापोडी 
पपरी चचवड

849 100114150004872
वैशाली शंकर 

बारणे
9657171960

नानाई िनवास वनदेव नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

850 100114150004879
दपाली दीपक 

राऊत
9762041291

पांढरकर चाळ दळवी नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

851 100114150004881
गीता कटेशराव 

कुलकण
9665814732

घर नं १६४/१अ/१/९ दळवी नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

852 100114150004889
िसमा अिनल 

खंडागळे
nahi

आनंद नगर चचवड टेशन पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

853 100114150004890
राणी सुरेश 

अडागळे
0 आनंदनगर म रआई मं दर 0 पुणे

854 100114150004892
शारदा शाम 

कांबळे
-

आनंद नगर चचवड टेशन चचवड टेशन 
प ि◌◌ंपरी चचवड

855 100114150004897
रंजना नाना 

भुजबळ
9503446565

लॉट नं ८,भागीराठी अपाटमट भैरवनाथ मं दरा 
शेजारी पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

856 100114150004901 मेघा संभाजी खैरे 9767498844
लोकमाय कॉलनी गणेश नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

857 100114150004924
मीना ी शेखर 

इंगळे
9975857625

मोरया गोसावी राज पाक बी नं ४, लॉट नं ४,केशव 
नगर चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

858 100114150004936
जय ी अशोक 

पवार
8055815706

िहराई िनवास राघूनानादन होटेल थेरगाव पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

859 100114150004941
मेघा जनादन 

जोशी
9421688129

लॉट नं १३,पावती राज पाक केशवनगर 
चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड



860 100114150004969
चंदाबाई 

साईनाथ गाडेकर
9527545784 दळवी नगर झोपडप ी पपरी पपरी

861 100114150004990
आि नी धनाजी 

ठवरे
9766313298 भोईर चाळ केशव नगर पपरी पपरी

862 100114150005005
अ सरा अकबर 

पटेल
0 आिमत कॉम लॉक नं ४०१ पपरी पपरी

863 100114150005006
वाती अिनल 

रणिपसे
0

संतोष नगर लोकमा य हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

864 100114150005009
कलाबाई हनुमंत 

लांडगे
9158997070 पागेची तालीम तलाठी ऑ फस जवळ पपरी पपरी

865 100114150005025
क पना उमाकांत 

कुटे
9765865252 नथू राज कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

866 100114150005048
लिलता अिनल 

बािव कर
8087790295 स नं ५६/२/३० कवडे नगर पपरी पपरी

867 100114150005057
उ मला बाबुराव 

उघडे
9890954787 पागेची तालीम लि म गंगा अपा पपरी पपरी

868 100114150005068
मालन संभाजी 

सु े
8888833195 ल मन नगर पपरी पपरी पपरी

869 100114150005080
सुषमा सुरेश 

बके
8605668808

मािणक कॉलनी मोिनका अपाट चचवड पपरी 
चचवड

870 100114150005084
सीमा अशोक 

गायकवाड
7273768617

सव न २८२/६२, लॉट न ०८ मयुरेष 
अपाटमट,तानाजी नगर चचवड पपरी चचवड

871 100114150005127
िवशखा मकरंद 

वांगीकर
27611445 ८/१/१ काकडे पाक चचवडगाव पपरी चचवड

872 100114150005138
वैशाली शरद 

भताडे
9272731211

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

873 100114150005139
उ मला 

सतीशकुमार 
शु ला

8605158821
िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 

पपरी चचवड

874 100114150005141
मनीषा दीप 

दवाणे
7963646062

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

875 100114150005147
ल मी द ा य 

रांजणे
nahi

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

876 100114150005150 मनीषा रमेश काटे 9762807599
ंकटे र पाक लो.न.३०१ ,िबना.०३ द  नगर 

पेपर िमल जवळ िहरामण बारणे चाळ पपरी 
चचवड

877 100114150005151 हरण काश पवार 9552399365
िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 

पपरी चचवड

878 100114150005152
अ का रंगनाथ 

पवार
7038899772

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

879 100114150005153
िनमला गुलाब 

िखलारी
9049157555

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

880 100114150005160
मिनषा बाळू 

िगराम
9960933512

मोरे र कॉलनी,तुकाराम बारणे चाळ प जी पेपर 
िमल जवळ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड



881 100114150005165
मैना गंुडीबा 

िगराम
9422540155

मोरे र कॉलनी,तुकाराम बारणे चाळ प जी पेपर 
िमल जवळ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

882 100114150005166
शांती शांताराम 

ढेबे
9673905123

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

883 100114150005167
नीता राज  
गायकवाड

9730236566
िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 

थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

884 100114150005168
सुशीला सतीश 

संचेती
9423274938

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

885 100114150005169
ि मणी िव णू 

सपकाळ
9657578174

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

886 100114150005170
सपना 

ाने रराव 
इंगोले

9527222688
िहरामण बारणे चाळ प जी थेरगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

887 100114150005171
मंगल चं कांत 

खुबा
9657748435

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

888 100114150005172
पावती राम 

दुधभाते
7350758223

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

889 100114150005179
किवता सुधाकर 

पाटील
9763384599

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

890 100114150005180
लिलता िशवाजी 

शदे
0 बारणे चाळ पेपर िमल पपरी पपरी

891 100114150005183
िवमल भै  
गायकवाड

9822350170
ांतीवीर कॉ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर 

पपरी पपरी

892 100114150005184 शारदा वसंत ब े 9604263546
बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 

पपरी

893 100114150005186
वषा साद 

बरिडया
9421635762

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

894 100114150005189 तृ ी सुभाष ठ बरे 9168991818 ंकटेश पाक बारणे चाळ पपरी पपरी

895 100114150005190
िश पा दयानंद 

कलमाडी
9860210471 स नं २८ शंकर मं दरा जवळ पपरी पपरी

896 100114150005196
निलनी चं शेखर 

सुरवाडे
8698040062

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

897 100114150005205
नंदा ाने र 

गायकवाड
9763616195 गुजर नगर िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

898 100114150005207 शोभा पांडुरंग ढेबे 9049940983
बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 

पपरी

899 100114150005208
सुिचता िशवाजी 

जाधव
0

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

900 100114150005209
सुिनता रामचं  

गोरे
7767923012

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

901 100114150005210
संगीता द ा य 

लांडगे
9011923213

वकटे ेर पाक पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर 
पपरी पपरी



902 100114150005211
वैशाली उमेश 

पवार
8856856049 ंकटेश पाक बारणे चाळ पपरी पपरी

903 100114150005214
सुिनता सुिनल 

सुतार
7038158158

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

904 100114150005216
कांचन परशुराम 

परचंडे
9657257267

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

905 100114150005222
ि या अमोल 

कानडे
9158940534

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

906 100114150005223
शोभा सुधीर 

काकडे
0

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

907 100114150005224
भामा काश 

पवार
9623983878

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

908 100114150005225
संजीवनी दलीप 

शेळके
9823372800

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

909 100114150005226
अिनता गणेश 

शेळके
8888802483

बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

910 100114150005228
िच ा माची  

पवार
7385982268 पवार नगर,काळेवाडी फाटा

911 100114150005229
कौश या शंकर 

सहाने
8087102777

काकडे टाउन िशप चचवडगाव चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

912 100114150005230
दुगा माची  

पवार
7385982268 पवार नगर काळेवाडी फाटा थेरगाव पपरी चचवड

913 100114150005232
मयुरी उमेश 

महािडक
-

सव नं १३२/८,कुटे अंगण लॉट नं ५०५,गु ार 
जवळ चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

914 100114150005234
अिनता फु ल 

ीरसागर
9096084183

देवई िनवास,िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

915 100114150005236
मेघा पु षो म 

गायकवाड
8421904347

सव नं १०/५/१,िशवगंगा िनवास दगडू पाटील नगर 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

916 100114150005237
अचना नागनाथ 

गायकवाड
9623453810

स नं १०/५/१,िशकोगा िनवास दगडू पाटील नगर 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

917 100114150005271
िवजया उ म 

बु ंगले
9503985974

िभकाबाई िनवास संतोष बारणे नगर थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

918 100114150005272
सधू सुिनल 

रासकर
9096553086

पांढरकर चाळ, म नं १४६ पं कर चाळ,रे वे गेट नं 
५७,दळवी नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

919 100114150005273
साधना र व  

भोसले
9881969520

पांढरकर चाळ दळवी नगर,रे वे गेट समोर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

920 100114150005274
रेखा शैले  

ीपाठी
9011818054

म नं ३,घनवे िनवास पं कर चाळ,रे वे गेट नं 
५७,दळवी नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

921 100114150005277
िनहा रका 
हरीशंकर 

ीवा तव
9762728692

िचता अपाटमट, लॉट नं १० दशन हॉल 
शेजारी,तानाजी नगर चचवडगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

922 100114150005279
गीता हरीशचंद 

च हाण
nahi

गावडे चाळ जवळ,काकडे नगर बी नं समोर,राम 
कॉलनी चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड



923 100114150005287
पाली महेश 

पाठक
9850047205

दुवाकुर रो हाऊस नं १ सु ागरी,िबजली नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

924 100114150005330 मेघा ितक जाधव 9860977560
लॉट नं ३३/३४ इं दरा नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

925 100114150005336 उमा राज  ढगे 7769927337
सव नं १५/१,िशवसाई कॉलनी चचवडे नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

926 100114150005359
मीरा सूरेश 
इ पकामाल

9881988331
सव नं २८५/२८६,गु नानक देव राज पाक बी नं ९ 
/ लॉट नं ३,केशवनगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

927 100114150005368 सुरेखा बाळू कदम 7575686934
आहेर लो स जवळ आहेरव ती चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

928 100114150005378 रेणुका अिनल माने 8055631990
चापेकर चौक मोरया सोसा,कोयना नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

929 100114150005442
सुजाता िनतीन 

गांधेले
9730328799 साई छाया कॉ िशवनगरी पपरी पपरी

930 100114150005467 पूजा गणेश बारणे 9623307781 स नं १४/१०१ जय भवानी नगर पपरी पपरी

931 100114150005478
सुधा सुयकांत 

िम ा
9021979833 पांढरकर चाळ दळवी नगर पपरी पपरी

932 100114150005488
ि ती राजेश 

भुजबळ
9771647799

गणेश कॉ अनुसया मंगल कायालय जवळ पपरी 
पपरी

933 100114150005503
ि मता िवठोबा 

तळे
9545832003 िवकासनगर दे रोड पपरी पपरी

934 100114150005504
सीमा द ा य 

काटकर
7350002088 िवकासनगर इं  भा सो पपरी पपरी

935 100114150005509
िललाबाई 
शांतीलाल 
डंूगरवाल

9028849173 वरद मूत  अपा लॉट नं ३ पपरी पपरी

936 100114150005514
अि नी मह  

कांबळे
9921909394 स नं १४/१० जय भवानी नगर पपरी पपरी

937 100114150005563
विनता शांत 

गोरड
9689011642 स नं २८२ तानाजीनगर पपरी पपरी

938 100114150005575
मीरा नारायण 

शे ी
8605688728 ओम साई िब डग चचवडे नगर पपरी पपरी

939 100114150005659
भावना ई रदास 

सोनट े
9763042631 आ दनाथ कॉ ीनगर पपरी पपरी

940 100114150005674
लिलता काश 

कानडी
7709353142 संतोष नगर लोकमा य हॉि पटल पपरी पपरी

941 100114150005681
मंजुषा िव नाथ 

कापशीकर
9689910939

थेर गाव पदमजी पेपर िमल कंपनी समोर पपरी 
पपरी

942 100114150005684
सुिनता अिभम यू 

शदे
8605619439 बारणे चाळ थेरगाव पपरी पपरी



943 100114150005693
शुभांगी संजय 

जाधव
8007586139

एकता हौ.सोसा. बापूजी बुवा नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

944 100114150005694
संिगता सदािशव 

च हाण
9623731318

ग हाणे चाळ एकता हौ.सोसा. नखाते व ती पपरी 
चचवड

945 100114150005711
सु दा द ा ेय 

भगडे
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

946 100114150005712
संिगता सुिनल 

ल ढे
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

947 100114150005713
आशा युवराज 

कांबळे
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड रोड पपरी 
चचवड

948 100114150005714
िवजया सुरेश 

नाईक
9689301233 िचखली िचखली िचखली पपरी चचवड

949 100114150005715
ठाकूबाई 

दादाराम शदे
nahi अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड पपरी चचवड

950 100114150005716
हौसाबाई मधुकर 

सजगने
9822261261

अ िवनायक कालनी शंकर कलाटे नगर वाकड रोड 
पुणे

951 100114150005717
शािलनी देवानंद 

च नारायण
nahi पडवळ नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

952 100114150005719
रािधया का तक 

महातो
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

953 100114150005721
सुिनता राजकमल 

काकडे
9881333498

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

954 100114150005722
िललावती संपत 

तावरे
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

955 100114150005724 शाइन आरीफ शेख 9175040037
अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 

चचवड

956 100114150005725
शारदा 

बाबासाहेब दंडवले
nahi

कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.३७ वाकड पपरी 
चचवड

957 100114150005726
सुभ ा गुलाबराव 

टोपे
nahi

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड पपरी 
चचवड

958 100114150005727
नंदा कािशनाथ 

मगडे
9890813086

अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड रोड पपरी 
चचवड

959 100114150005728
लोचना सखाराम 

करटकर
8888929809 अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड पपरी चचवड

960 100114150005729
अनुसया नीलकंठ 

देवकाते
nahi कलाटे नगर वाकड रोड वाकड पपरी चचवड

961 100114150005730
सुशीला चं कांत 

राउत
8407907043 लोणकर चाल गणेश नगर चचवड पपरी चचवड

962 100114150005731
लता राजू 
गायकवाड

9881333498 आदश कॉलनी चौधरी पाक वाकड पपरी चचवड

963 100114150005732
ल मी अिनल 

गायकवाड
nahi आदश कॉलनी वाकड वाकड रोड पपरी चचवड



964 100114150005733
आशा सीताराम 

शेही
9850446299

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

965 100114150005735
िहराबाई 

परमे र साळवे
-

अ िवनायक कॉलनी वाकड रोड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

966 100114150005736
शीला रावण 

ीरसागर
9890813086

अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड रोड पपरी 
चचवड

967 100114150005738
सुजाता करण 

पवार
nahi

कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.३२ वाकड पपरी 
चचवड

968 100114150005740
अचना पांडुरंग 

जगताप
nahi

कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.२५ वाकड पपरी 
चचवड

969 100114150005743
गीता अतुल 

वा हळ
9881569825

कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.२५ वाकड पपरी 
चचवड

970 100114150005744
दीपा बाळू 

भागवत
9225646176

एकता हौ.सोसा. कलाटे नगर वाकड रोड पपरी 
चचवड

971 100114150005746
संिगता ू  

ीरसागर
nahi

एकता हौ.सोसा. वेनुनगर कलाटे नगर पपरी 
चचवड

972 100114150005747
लुिसया मारशाल 

पाखरे
nahi

गेणूभाऊ कलाटे नगर एकता हौ.सोसा. वाकड रोड 
पपरी चचवड

973 100114150005748
विनता गोपाळ 

गेडाम
nahi

गेनूभाऊ कलाटे नगर एकता हौ.सोसा. वाकड रोड 
पपरी चचवड

974 100114150005750
आरती महेश 

शेतसंधी
9822031376 मोरया नगर SKF रोड चचवड पपरी चचवड

975 100114150005792
संिगता गो वद 

चचवडे
9922946094 सन.२ I -/11 पवना नगर चचवड पपरी चचवड

976 100114150005815
लंका चं कांत 

आखाडे
9545067630

सुयोग कॉलनी पवार नगर १६ नं.बस टोप मागे 
पपरी चचवड

977 100114150005850
विनता सोमनाथ 

माळी
9822663814

लो.न.बी-१/१३ काकडे पाक चचवडगाव पपरी 
चचवड

978 100114150005853
ा चं वंदन 
कावडे

8805581755 िब.न.३५/५ वेनुनगर वाकड पपरी चचवड

979 100114150005854
गोदाबाई 

जग ाथ सुतार
8308114766 वेताळ नगर झोपडप ी चचवड पपरी चचवड

980 100114150005855
पु पा पराशराम 

वमा
9422008292

साई िसमरन पाक से.िव.बँके जवळ म रोड पपरी 
चचवड

981 100114150005859 ुती संजय सावंत 9404382094 बालाजी अपाट नेह नगर पपरी पपरी चचवड

982 100114150005863
िमना ी रामदास 

सूयवंशी
9763848632 चचवडे नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

983 100114150005869
िनलम 

वीणकुमार 
बनकर

9420496598
महाकाले र िब डग मोरया गोसावी राज पाक 

चचवड पपरी चचवड

984 100114150005883
किवता शंकर 

वाघमारे
9823404290 शडगे व ती कलाटे नगर वाकड पपरी चचवड



985 100114150005885
सिवता द ा ेय 

शदे
nahi शडगे व ती कलाटे नगर वाकड पपरी चचवड

986 100114150005889
शािलनी सिचन 

गोलाइत
8805054996

सन.२९४/१५ भात कॉलनी चचवड पपरी 
चचवड

987 100114150005891
सुमन जयकुमार 

यागी
9370708104 पंढरकर व ती दळवी नगर चचवड पपरी चचवड

988 100114150005893
िव या चं कांत 

वालोपकर
8605862055

यशोधन अपाटमट लॉट नं ३, लक रोद चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

989 100114150005908
सं या 

भगवानराव शदे
9503181499

मातो ी कॉलनी बळवंत नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

990 100114150005909
ि यांका हाद 

वाघमारे
9028334784

आनंद नगर माताजी ोिवजन जवळ चचवड टेशन 
प ि◌◌ंपरी चचवड

991 100114150005910
कुसुम भागवान 

शदे
9503181499

मातो ी कॉलनी िबजली नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

992 100114150005912
भारती िशवाजी 

साळंुके
982085624

मातो ी कॉलनी बळवंत नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

993 100114150005914
भा य ी ितम पा 

कावली
8149768884

मातो ी कॉलनी बलवंत नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

994 100114150005918
ल मी िवनोद 

पोळ
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

995 100114150005919
वली 

िनलेशकुमार 
जावरकर

9850913555
सा वती राज पाक, लॉट नं ४ बी नं १६,राज पाक 
फेज २,केशव नगर चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

996 100114150005921
कांता िशवाजी 

ससाणे
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

997 100114150005922
सरसवती आणा 

च हाण
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

998 100114150005923 आशा दलीप[ घुगे nahi
आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

999 100114150005924
शमाबाई 

गोपीनाथ क
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1000 100114150005925
मािनता बाळू 

गायकवाड
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1001 100114150005927
शकंुतला द ोबा 

जाधव
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1002 100114150005929
अिनता हनुमंत 

खताळे
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1003 100114150005934
ल मी बबन 

जानकर
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर टेिलफोन एक े या या मागे 
वाकड प ि◌◌ंपरी चचवड

1004 100114150005937
अि नी मोहन 

शदे
nahi

आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1005 100114150005940 िवमल संतोष शदे nahi
आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड प ि◌◌ंपरी 

चचवड



1006 100114150005941
उषा म रबा 

पालके
0 आ णाभाऊ साठे नगर वाकड पपरी पपरी

1007 100114150005944 उषा अिनल ल ढे 0 आ णाभाऊ साठे नगर वाकड पपरी पपरी

1008 100114150005946
क पना भाकर 

बनसोडे
0 आ णाभाऊ साठे नगर वाकड पपरी पपरी

1009 100141500001516
आरती सं दप 

लांडगे
9923344733 पठारे लांडगे चाळ भोसरी

1010 100141500001516
आरती सं दप 

लांडगे
9923344733 पठारे लांडगे चाळ भोसरी

1011 100151450001527
मु ाबाई गंुडेराव 

महामुनी
9921628735 साई पाक ि मुत  सदन दघी पपरी चचवड

1012 100214150000031
माला गुलाबदास 

परदेशी
9823783070

सव न ५६/३, लोट न २ अजमेरा हौ सोसा पपरी 
पपरी चचवड

1013 100214150000047
नीिलमा मधुकर 

सोनार
9860114340

शांती िवहार,बी न ११ उ मनगर नेह  नगर 
पपरी चचवड

1014 100214150000050
वाती संभाजी 
गायकवाड

9270031492
िस थ कॉ प, लोट न ४ नडे नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

1015 100214150000052 मीना बाळू खरात 8698176495
५/३ बापूजी बुवा नगर पा या या टाक  जवळ 

थेरगाव पपरी चचवड

1016 100214150000057
अलका 

गिहनीनाथ टळक
9766773859

आणासाहेब मगर टेिडयम जवळ व  नागरी हौ 
सोसा नेह  नगर पपरी चचवड

1017 100214150000062
मिनषा दशरथ 

च हाण
9623204499 आदशनगर स् नं ७४/२ पपरी पपरी

1018 100214150000067
रीना ओगो तीन 

मंडोजा
9921203390

ओमकार हौ सोसा े िवकास हाडा मोरवाडी 
पपरी चचवड

1019 100214150000073
जय ी सदानंद 

सोरगावी
9552318972

लोट न ९ ी कॉलनी,िवकास नगर नेह  नगर 
पपरी चचवड

1020 100214150000080
शािलनी गणपत 

इंगळे
9325073169

एस िब डग, हाडा कॉलनी पवार नगर, लॉट न २७ 
मोरवाडी पपरी चचवड

1021 100214150000094
संगीता राज  

कदम
982207399

टार होऊ सोसा, लोट न ४ नेह नगर पपरी 
पपरी चचवड

1022 100214150000127
शहनाज 

िमयाजान शेख
8983798456

पा या या टाक  जवळ लॉट न १२०, म न 
अ/१२,तारांगण पाक नेह  नगर पपरी

1023 100214150000128
वाती िभकाजी 

पवळ
9604024014 लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पपरी चचवड

1024 100214150000129
सिवता शामराव 

सोनताटे
9552041433 लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पपरी चचवड

1025 100214150000134
सुिनता गौतम 

खरात
8805934029 लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पपरी

1026 100214150000142 लता सागर दास 8007606087 लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पपरी चचवड

1027 100214150000148
ाची रा ल 
जाधव

9763390070
िम  िनवास, टार हौ सोसा नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड



1028 100214150000152
ीती दीपक 
जाधव

9730978974
िम  िनवास, टार हौ सोसा नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड

1029 100214150000154
कमल िनवृ ी 

कदम
9922916130

िम  िनवास, टार हौ सोसा नेह नगर पपरी 
पपरी चचवड

1030 100214150000155 पुजा वीण कदम 9922916129
िम  िनवास, टार हौ सोसा नेह  चौक नेह  नगर 

पपरी चचवड

1031 100214150000156
ताराबाई रामचं  

जाधव
9960320174

िम  िनवास, टार हौ सोसा नेह नगर पपरी 
पपरी चचवड

1032 100214150000185
शांता अ तोनी 

वाघमारे
8805515977 रोहन हाईटस महेश नगर पपरी पपरी चचवड

1033 100214150000200
सबीना रहीम 

स यद
9766260255

लॉट न १०२ पाल सोसा,अजमेरा कॉ प पपरी 
पपरी चचवड

1034 100214150000202 अिनता र व  मोरे 9272182210
बाबू हरी गंुजाळ चाळ भागवत गीता 

मं दराजवळ,साई कंुज समोर खराळवाडी पपरी 
चचवड

1035 100214150000225
आरती दनेश 

नाईक
9422912266

लोक न ५३ अँटलास को पो कॉलनी,महेश नगर 
पपरी पपरी चचवड

1036 100214150000239
मंगल तानाजी 

देशमुख
9764566501

अजमेरा कॉलनी स ल कॉलनी ऑप हौ सोसा पपरी 
पपरी चचवड

1037 100214150000278
योित घन याम 

नाईक
9326734094

सुकवाणी पाक वा तू उ ोग, लॉट नं ५ अजमेरा 
पपरी चचवड

1038 100214150000287
मंगला अशोक 

देशमुख
9822392147 नेह नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

1039 100214150000289
सुषमा महादेव 

गुरव
9850907197

सुखवानी पाक िव कमा चाळ पपरी पपरी 
चचवड

1040 100214150000299
किवता नवनाथ 

जाधव
9881096365 रॉयल लाझा पुणानगर चचवड पपरी चचवड

1041 100214150000301
सुमन रामचं  

भाकरे
9011244177 नेह नगर वासवानी बी पपरी पपरी चचवड

1042 100214150000302
सुलोचना 

कािशनाथ देसाई
8600887627 नेह नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

1043 100214150000303
कंुदा चं कांत 

मोहोळ
8625994546 िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी चचवड

1044 100214150000316
ि मणी ाने र 

कंद
9881611416 आनंद पाक नेह नगर पपरी पपरी चचवड

1045 100214150000317
िमना ी आनंद 

माळी
9422559542

४९१/२७९२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

1046 100214150000324
राखी धनंजय 

गंगावणे
7350212969 दया अपाटमट पंचतारा नगर आकुड  पपरी चचवड

1047 100214150000326
शोभा परमे र 

ब लोळी
9822334906 नेह नगर ि मूत  िनवास पपरी पपरी चचवड

1048 100214150000348
लंकाबाई िवलास 

काचोळे
8446011182 मोरया कॉ काळेवाडी िवजयनगर पपरी चचवड



1049 100214150000349
शरंण ल मण 

वाघमारे
8446011182 मोरया कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी चचवड

1050 100214150000402
किवता मह  

सोनवणे
9881898058

सुखवानी पाक बी मा टर बेकरी जवळ पपरी 
पपरी चचवड

1051 100214150000404
अचना मोतीराम 

मगडे
8308363176 गणेशनगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1052 100214150000406
मिनषा दामोदर 

िथगळे
8308363176 खराळवाडी पपरी पपरी पपरी चचवड

1053 100214150000411
मेरी अ लदास 

िस वई
8308363176 २६/२०८ व लभनगर पपरी पपरी चचवड

1054 100214150000412
धन ी संतोष 

वा हेकर
9922863606 अजमेरा हौ कॉम पपरी पपरी पपरी चचवड

1055 100214150000478
शालन तानाजी 

माळवे
9960457002

से न २०, क म न २ मै ी हौ सोसा,कृ णनगर 
चचवड पपरी चचवड

1056 100214150002098
जया िनतीन 

गवळी
8007336464 आनंदनगर जांभळेरेश नग दुकान या मागे पुणे

1057 100311415000120
क पना िशवराम 

आिहरे
9822817521

२१४/१६९८ संत तुकाराम नगर पपरी पुणे १८ 
पपरी चचवड

1058 100314150000239
सुषमा सिचन 

ब बले
8275452618 ढोरे नगर गणेश खानावळ समोर पपरी पपरी

1059 100314150000257
आशाबाई 
कांतीलाल 
िखवंसरा

9421058637 पवार नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1060 100314150000258
विनता दलीप 

भुजबळ
9503200754 गुणतािवहार जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1061 100314150000265
रकुबाई 

सितशराज जैन
9850126136

ी कृषा हौ सो गंगानगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1062 100314150000278
ती ा काश 

कदम
9423559481 शदे नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1063 100314150000290
देवराणी युवराज 

ढोरे
9657971540 िशवाजी चौक जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1064 100314150000295 योती संजय घोरे 9371859985
आबासाहेब पवार नगर भात कॉलनी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड

1065 100314150000300
िगता मोजेस 

अ थोनी
9763573286

िस.एम.ई.कॉलनी सांगवी जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1066 100314150000301
सुिनता शशीकांत 

कांबळे
9850673944

सव नं ७/२/३६ मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1067 100314150000317
सुवणा दपक 

सातव
9850783977 सातव चाळ सेनापती चौक दापोडी पपरी चचवड

1068 100314150000324
शुभांगी पवन 

कांबळे
9326183761

चं मणी नगर बु द िवहारा शेजारी जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1069 100314150000333
योती मंगेश 

कांबळे
992235522

भागूबाई िनवास चं मणी नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड



1070 100314150000337 तृ ी संतोष कांबळे 9890313333 चं मणी नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी

1071 100314150000338
िनमला ताप 

शदे
9860562036 पवार नगर भात कॉ पपरी पपरी

1072 100314150000376
रेखा भीमराव 

भालेराव
9970736653 प रचा रका िनवास सांगवी पपरी पपरी

1073 100314150000379
सुिनता महादेव 

पाटील
9595491015 जयमाला नगर लोवर िमल पपरी पपरी

1074 100314150000381
फाितमा युसूफ 

शेख
9552316328 बाराथे व ती रा लनगर पपरी पपरी

1075 100314150000383
सुरेखा कच  

कांबळे
0 चं मणी नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1076 100314150000389
शुभांगी बाळकृ ण 

नेवे
7701007474

३३८/३ भात कॉ पवार नगर सांगवी पपरी 
चचवड

1077 100314150000401
आशा अिनल 

डोळस
9922343589 िशतोळे नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1078 100314150000426
शुभांगी संतोष 

चोरगे
8975043996

१३१/२ गणपती चौक िशतोळे नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1079 100314150000427
र मी िवण 

िशतोळे
8625036051 पवार नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1080 100314150000428
िवजया वसंतराव 

अिहरराव
7350954599

वामी समथ वा तू जुनी सांगवी सांगवी पपरी 
चचवड

1081 100314150000438
सिवता मोद 

वनखेडे
9823116284 िशव ताप सो पवार नगर सांगवी पपरी चचवड

1082 100314150000439
सुवणा अिनल 

कदम
9922277875 पवार नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1083 100314150000440
िवमल अशोक 

सुतार
9970234572 अिभनव नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1084 100314150000441 मंदा अर वद शदे 9527799910
११४ जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड

1085 100314150000442
कुसुम 

गोरख नाथ 
दारकंुडे

9922383741
३७/१२५ जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड

1086 100314150000452
सिवता शेषराव 

पांचाळ
9665968558

िशव ताप पवार नगर, लॉट न २७ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1087 100314150000453
सुरेखा िव ल 

देविखळे
9881121544

लोट न ६,िशव ताप होऊ सोसा पवार नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1088 100314150000455
आशा सुरेश 

धीवार
8408019030

िस, य,ूएम ए कॉ ले स सांगवी पपरी पपरी 
चचवड

1089 100314150000458
जनाबाई दगंबर 

ढोरे
9850014525

सव न १५,ल मी स  मधुबन सो, ाने र मंगल 
कायालयामागे जुनी सांगवी पपरी चचवड

1090 100314150000460
शुभांगी अिवनाश 

नवले
9960808608

लोट न ३,आनंद अपाटमट िश क सोसा रोड जुनी 
सांगवी पपरी चचवड



1091 100314150000464 ेहल साद ढोरे 9623062228
ल मी होऊ सोसा मधुबन सो, ाने र मंगल 
कायालयामागे जुनी सांगवी पपरी चचवड

1092 100314150000487
सायली द ा य 

ताजणे
9881951458 ताजणे तोवस सेनापती चौक दापोडी पपरी चचवड

1093 100314150000489
सिवता बाळू 

भालेराव
9923564266

सी, यु कॉ प कॉलनी गुनता िवहार सांगवी पपरी 
चचवड

1094 100314150000491
उषा अशोक 

केदारी
8381005453

आनंद गृहरचना मुळानगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1095 100314150000514
वषा िव नाथ 

कांबळे
9767025370

जा हवी बंगला,िहरकणी सोसा शदे नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1096 100314150000516
दपाली काळूराम 

ओ हाळ
9657752916

लोट न १ िशव ताप सोसा पवार नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1097 100314150000517
दशना योगेश 

आडसुळे
7350755044

ी साई अपाट, लोट न १०१ ममता नगर,ग ली न 
१ जुनी सांगवी पपरी चचवड

1098 100314150000535
पु पा सूधीर 

कांबळे
9881146069

सुदर बाग ओम हाड िवहार अपाटमट, लोट न २३४ 
दापोडी पपरी चचवड

1099 100314150000536
कमल भगवान 

कांबळे
9833435666

जा हवी बंगला,िहरकणी सोसा शदे नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1100 100314150000547
पारीया पावलस 

शदे
9049947283

सी, यु कॉ प कॉलनी गुणता िवहार सांगवी पपरी 
चचवड

1101 100314150000562
ितभा रणजीत 

सोलापुरे
9823685023

िहरकणी हौ सो शदे नगर,राधाकृ ण अपाटमट जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1102 100314150000566
सुनंदा चं कांत 

कुलकण
9960769642

साई माउली िनवास घर न ६३,जयमाला नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1103 100314150000579
माधुरी िजत  

राजपूत
9881393332

सव न २५४/१,िवशाल िनवास जगताप डेअरी,सं या 
नागरी समोर पपळे िनलख पपरी चचवड

1104 100314150000580
अिनता अशोक 

कडलग
7588680003

सोमनाथ अपाटमट शदे नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1105 100314150000585
अि नी िजत  

आडसुळ
8446683290

ी साई अपाट, लोट न १०१ ममता नगर,ग ली न 
१ जुनी सांगवी पपरी चचवड

1106 100314150000590
दीपा िनतीन 
गायकवाड

9922844607
सव न ७/१/१,िहरकणी सोसा शदे नगर जुनी 

सांगवी पपरी

1107 100314150000618
अ णा रामचं  

तळेकर
9762106297 121 आनंदनगर िशतोळेनगर पुणे

1108 100314150000635
यो सना ानदेव 

कांबळे
9623585863

चं मणी नगर बु िवहारा शेजारी बुध िवहारा मागे 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

1109 100314150000670 रना िव ल बागडे 9921287820
मधूबन सोसा िवठाई िब डग,ग ली न १ सांगवी 

पपरी चचवड

1110 100314150000683
शेरानी जोतीराम 

ननावरे
9527482928 ढोरे नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी चचवड



1111 100314150000761 िमरा द ा य मोरे 9764566515
ढोरे नगर,ग ली नं १ मुनोकामना शेजारी जुनी 

सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

1112 100314150000769
आशा अिमत 

असवले
9762848541

धन ी सोसा, म नं १५ दुसरा मजला पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1113 100314150000776
शैलजा बाळू 

कांबळे
9970729696

चं मनी नगर सुपर मेिडकल समोर जुनी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1114 100314150000777
दीिपका बाळू 

कांबळे
9970729696

चं मनी नगर सुपर मेिडकल समोर जुनी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1115 100314150000822
गीता धनाजी 

सुतार
9170035051

जयाजी काटे चाळ घर नं ४४१ दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1116 100314150000830
भा य ी नर सग 

चट कदी
7387175771

रौदाले चाले,नेह  चौक सी.एम.ई.गेट समोर 
दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

1117 100314150000844
अचना द ा य 

पुंड
8484015689

जे के िशतोळे चाळ ि यादशनी 
शाळेसमोर,रा ेमनगर जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

1118 100314150000899
अंिबका दलीप 

कांबळे
9922558507

सव नं २/२५,तुळजा भवानी नगर गोकुळ 
नागरी, लॉट नं ४ तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

1119 100314150000913
जय ी िवजय 

खैरनार
9850794955

वाती ी िब डग लॉट नं २,साई चौक नवी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

1120 100314150000924
यमुना सदािशव 

तळपे
9850397052

व सला िनवास सेनापती चौक,माने चाळ दापोडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1121 100314150000925 रेखा र व  गवारी 9921827112
सेनापती चौक शेळके टॉवर, लॉट नं ८ दापोडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

1122 100314150000972
सोनाली अशोक 

ढगारे
9657780079 आनंद नी एस टी रोड पपरी पपरी

1123 100314150000974
िजजाबाई 

सोमनाथ झांजरे
9762141432 एस एस काटे चाळ एस टी रोड पपरी पपरी

1124 100314150000991
लितका 

कािशनाथ ढोले
9673482498 दापोडी गाडूते वाडा पपरी पपरी

1125 100314150000993
यािमनी चं कांत 

वराडकर
9922358253 मुळा नगर पंच शील िनवास पपरी पपरी

1126 100314150001026 पूनम उ म शदे 9881461467 काटे चाळ नेह  चौक पपरी पपरी

1127 100314150001057
पाली संतोष 

रणपीसे
7276578081 महा मा फुले नगर मराठी शाळेजवळ पुणे

1128 100314150001072 उषा संजय ठाकर 8600861068 काटे चाळ नेह  चौक पपरी पपरी

1129 100314150001074
िनलम सुखदेव 

चंडाले
9552646518 -

1130 100314150001075
किवता बसवंत 

गादवालकर
7507038674 िज हा णालय चे ट हॉि पटल पपरी पपरी

1131 100314150001076
र ा अशोक 
चलवा दकर

7774005368 िज हा णालय चे ट हॉि पटल पपरी पपरी

1132 100314150001077
पाली अशोक 
चलवा दकर

9922692304 िज हा णालय चे ट हॉि पटल पपरी पपरी



1133 100314150001094
ित पती अजुन 

संग या
8600199267

पुणे उरो,िज हा णालय कामगार वसाहत ध 
पपरी चचवड

1134 100314150001106 रेखा सतीश चंदाले 8087629052
चे ट हॉि पटल,सव नं १/२ ध पपरी पपरी 

चचवड

1135 100314150001118
सुरेखा राज  

काळभोर
7350797496

वरील आळी िव ल मं दरा जवळ दापोडी पपरी 
चचवड

1136 100314150001136
संगीता राजेश 

गदवालकर
9960022843

चे ट हॉि पटल,सव नं १/२ चाळ नं ३ ध कॅ प 
पपरी चचवड

1137 100314150001144 सं या सुभाष शदे 9922757810
पा बाई शेहे चाळ नेह  चौक दापोडी पपरी 

चचवड

1138 100314150001150
सुषमा शांताराम 

बरकडे
8087251775

िशवालय आप, लॉट नं ९ िशवाजी पाक, यू 
िमलेिनयम शाळेजवळ नवी सांगवी पपरी चचवड

1139 100314150001216
अि नी चं कांत 

मोरे
9623233407

िहरकणी हौ सो शदे नगर,सतलज अपाटमट, लॉट 
नं ३ जुनी सांगवी पपरी चचवड

1140 100314150001224
नाझिनन एहसान 

कुरेशी
9579248450

जाधव चाळ सी एम ई.गेट समोर दापोडी पपरी 
चचवड

1141 100314150001232
ल मी अ पा 

कांबळे
8698249378

वामी िववेकानंद नगर मंजुळा िनवास,परदेशी 
आनंद नगर नवी सांगवी पपरी चचवड

1142 100314150001238
आशालता अशोक 

रकामे
8796816330

चे ट हॉि पटल,सव नं १/२ कामगार वसाहत ध 
कॅ प पपरी चचवड

1143 100314150001239
अंजली अशोक 

रकामे
9595163578

चे ट हॉि पटल,सव नं १/२ कामगार वसाहत ध 
पपरी चचवड

1144 100314150001240
ि यांका मायकल 

करंडक
9762742376

पुणे उरो,िज हा णालय कामगार वसाहत ध 
पपरी चचवड

1145 100314150001241 अचना दलीप कड 9850342884 कड चाळ महादेव आळी दापोडी पपरी चचवड

1146 100314150001242
योती दीपक 

दवेकर
9405606335

सामा य णालय उरो णालय,कामगार वसाहत 
ध कॅ प पपरी

1147 100314150001243
वाती नर  

रकामे
8796567605

पुणे उरो,िज हा णालय कामगार वसाहत ध 
पपरी

1148 100314150001248 माया बाळू रोकडे 7758994735
चं मनी नगर बौ  िवहार शेजारी नवी सांगवी 

पपरी चचवड

1149 100314150001265
सोनाली कृ णा 

काळे
8796281060 तुपे चाळ दापोडी पपरी पपरी चचवड

1150 100314150001266
योती उमेश 

कांबळे
8808598243

शेडले चाळ,म छ  काटे चाळ नेह  चौक,भाजी 
माकट दापोडी पपरी चचवड

1151 100314150001288
रेखा ल मण 

अ पार
7773966993 जाधव चाळ दापोडी पपरी पपरी चचवड

1152 100314150001289
सुजाता अर वद 

उ पार
9881501447

बापू काटे चाळ रे वे लाईन जवळ दापोडी पपरी 
चचवड

1153 100314150001291
सारीका बापू 

सूयवंशी
9881412091

िस,एम,ई गेट समोर नेह  चौक,शडले चाळ दापोडी 
पपरी चचवड



1154 100314150001293
िनमला मायकल 

करडक
9762750147

सामा य णालय कामगार वसाहत ध छावणी 
पपरी चचवड

1155 100314150001310
तृ ी रिवकांत 

िवधाते
9226802210 िप सौदागर श ती हॉ जवळ रहाटणी पपरी चचवड

1156 100314150001319
योती जय सग 

कडाळे
9764324854

३२१ बापु काटे वाडा दापोडी दापोडी पपरी 
चचवड

1157 100314150001320 लता संजय वाघ 9011619273
१२/१ मोया पाक कार कॉ िप गुरव पपरी 

चचवड

1158 100314150001325
मंगल कैलास 

ठाकर
9890700336

रामचं  काटे चाळ नेह  चौक दापोडी पपरी 
चचवड

1159 100314150001329
अ णा काश 

ठाकर
9970940039

रामचं  काटे चाळ नेह  चौक दापोडी पपरी 
चचवड

1160 100314150001377
भावना अ ण 

चौधरी
9860585769 ५४९ िशतोळे नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1161 100314150001392
भारती िशवाजी 

कांबळे
9762331718

सेनापती चौक अशोक काटे चाळ दापोडी पपरी 
चचवड

1162 100314150001432
िवजया कशोर 

पाटील
9096125322

७१/१+२ पी समथ िवहार साईराज रेिस नवी 
सांगवी पपरी चचवड

1163 100314150001451
अलका चं कांत 

वानखेडे
7709432121

गणेश गाडन अपाट फेमस चौक नवी सांगवी पपरी 
चचवड

1164 100314150001456
अि नी शरद 

िभताडे
9011041037 आदश नगर नवी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1165 100314150001457
वाती सुिजत 
िनघोजकर

9766261822 सावरकर चौक दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1166 100314150001458
संगीता मा बी 

काटे
7276083473 ३८४ महादेव आळी दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1167 100314150001459
णाली नंदकुमार 

काटे
9762653793 ३८२ महादेव आळी दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1168 100314150001461
क पना िवलास 

काटे
8975304235 ३९४ महादेव आळी दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1169 100314150001464
िमला िभम 
सोनवणे

9373216268
वाडेकर बी ११०/११ िवजयनगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

1170 100314150001465
गौतमी अ ण 

वाघमारे
8055767772

चं कांत काटे चाळ सेनापती चौक दापोडी पपरी 
चचवड

1171 100314150001466
वैजयंता अ ण 

वाघमारे
8055767772 काटे चाळ सेनापती चौक दापोडी पपरी चचवड

1172 100314150001467
जो ा अ ण 

वाघमारे
8055767772 काटे चाळ सेनापती चौक दापोडी पपरी चचवड

1173 100314150001468
िसमा अ ण 

वाघमारे
8055767772 सेनापती चौक शंकर सो दापोडी पपरी चचवड

1174 100314150001469
जागृती ल मण 

सुरवसे
965719815

काटे चाळ दापोडी पपरी दापोडी-बोपखेल पपरी 
चचवड

1175 100314150001478
िनिलमा कैलास 

काटे
8805172520 ३९४ महादेव आळी दापोडी पपरी पपरी चचवड



1176 100314150001524
सिवता गौतम 

कांबळे
9822595716 महा मा फुले नगर दापोडी पपरी पपरी चचवड

1177 100314150001533
इंदुमती चं कांत 

गायकवाड
9822595716 महा मा फुले रोड दापोडी पपरी पपरी चचवड

1178 100314150001538
सुरेखा िवजय 

कांबळे
9604451986 महा मा फुले नगर दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1179 100314150001551
संघिम ा सुधीर 

शदे
8379872678

सव नं ७/१/१ िहरकणी सोसा, शदे नगर जुनी 
सांगावी चचवड

1180 100314150001602
कत  िवजय 

रण दवे
9922790849 ल मण िनवास पवार नगर पपरी पपरी

1181 100314150001607
सं या रोिहदास 

साळवे
9579564991 कामगार वसाहत सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1182 100314150001611
िनमला सुरेश 

सोलंक
7276203832 ३५६ काटे चाळ दापोडी दापोडी पपरी चचवड

1183 100314150001617 अचना सुिनल काटे 9673872988
लॉट नं ८/१०,िभकनशेठ पाक सुंदरबाग रोड 

दापोडी पपरी चचवड

1184 100314150001632
रेणुका िनतीन 

इंगवे
9673579708

जवळकर नगर सहगड कॉलनी पपळे गुरव पपरी 
चचवड

1185 100314150001649
सुवणा द ा य 

सोमवंशी
9881674630 -

1186 100314150001659
सं या राज  

ढमाले
9689542211

जुनी सांगवी गावठाण जुनी सांगवी सांगवी पपरी 
चचवड

1187 100314150001666
सपना सितश 

जाधव
9822891204 काशीद नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

1188 100314150001686
ल मी नर सग 

तेली
9762336759

सी.एम.ई गेट समोर नेह  चौक दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1189 100314150001688
सुवणा ंकटेश 

तोरणे
9689111184 रंधाळे चाळ िस ाथ नगर दापोडी पपरी चचवड

1190 100314150001690
योती सुरेश 

तोरणे
9527752812 रंधाळे चाळ िस ाथ नगर दापोडी पपरी चचवड

1191 100314150001693
मायादेवी गौतम 

कांबळे
8605239627

रौदाले चाले,नेह  चौक दापोडी दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1192 100314150001694
वैशाली योगेश 

कांबळे
9923071417 िस थ नगर दापोडी पपरी पपरी चचवड

1193 100314150001700
िशतल िशमोन 

ठ बरे
9869153624 आनंद नगर वेताळ सो पपरी पपरी

1194 100314150001763
अि नी भगवान 

बोडके
7588324099 चं  रंग पाक सुदशन नगर पपरी पपरी

1195 100314150001769
वैशाली सुरेश 

कंुभार
9657686905 सुपर मेडी ग ली नं १ जुनी सांगवी पपरी

1196 100314150001788
शामा दादासाहेब 

कायगुडे
9881923131 सहगड कॉ हांडे कॉम पपरी पपरी



1197 100314150001845
मानसी भाकर 

पाटील
8087976373

null िशतोळे नगर सांगवी सांगवी गावठाण पपरी 
चचवड

1198 100314150001859
ुती दुडा पा 
िबराजदार

9637450068
वामी िववेकानंद नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड

1199 100314150001860
भारती 

धवलकुमार ड बे
9921283912

सव नं ७/२/३७,िनरंजन िब डग स नं ६ अिभनव 
नगर जुनी सांगवी पपरी चचवड

1200 100314150001861 शोभा हरी कदम 8446013701 मधुबन सोसा लेन नं ३ जुनी सांगवी पपरी चचवड

1201 100314150001862
योिगता चेतन 

भोईटे
9764789918

सव नं १६/१,ल मी नगर ग ली नं २ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1202 100314150001863
नंदा जग ाथ 

काळभोर
9527155890

स् नं १२/१ब,आनंद नगर ेमराज हाईटस् जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1203 100314150001864
संगीता दलीप 

ढमढेरे
8600086432

िहरकणी हौ सो शदे नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1204 100314150001867
किवता द ा य 

पवार
9011461937

जयमाला नगर साईबाबामं दर जवळ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1205 100314150001871
र ा संभाजी 

कोबल
9960472726

घर नं ३४२, शदे नगर नाडी कनारा,िहरकणी 
सोसा जुनी सांगवी पपरी चचवड

1206 100314150001872
पंकजा दनेशचं  

महाजन
9960189817

स् नं १२/१, ेमराज हाईटस् लॉट नं ८,आनंद नगर 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

1207 100314150001875 सं या सुधीर घारे 9850716677
स.न - 712/14 मुळानगर गणपतीमंदीराजवळ 

जुनी, पुणे

1208 100314150001877
शांता कसन 

िचमटे
8275877812

7 वेदांत अपा. िश क सोसा. स.न 12/2/4 साईनाथ 
सोसा जुनी, पुणे

1209 100314150001880
साधना संजय 

भंडारी
9975667338

केशर िनवास ल मी नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1210 100314150001895
अंजना महादेव 

क ी
9881610337 वामी िव नगर नवी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1211 100314150001913
छाया सुधीर 

अ णकर
9960722840

३४० सातपुडा हौ सो सांगवी सांगवी पपरी 
चचवड

1212 100314150001914 पु पा रमेश टेकाडे 9970053399
१०१ जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
1213 100314150001915 िनता मोहन हं े 7875374329 जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1214 100314150001916
साग रका सुखेन 

दास
8698538573 ममता नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1215 100314150001917
योती अिनल 

चपटे
9764885598 जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1216 100314150001920
योिगता युवराज 

सुयवंशी
9226928736

५०७/१ जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी 
चचवड

1217 100314150001925
मिनषा संदीप 

बोरोले
9420495822 ११५ जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1218 100314150001937
भारती िवजय 

कांबळे
9657860099

लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पपरी 
चचवड



1219 100314150001962
दीिपका रंगनाथ 

भागवत
8793144975 िशतोळे नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी

1220 100314150001985
वसुधा िम लद 

मानवटकर
9422570276

जयराज रेिस,फेज २, लॉट नं २० ि यादशनी नगर 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

1221 100314150002010
प लवी वीण 

मदने
9850055157 मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी चचवड

1222 100314150002015
जय ी दलीप 

महाजन
9890385258 मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी चचवड

1223 100314150002016
वंदना राजू 
भालेराव

8796534761
तुकाराम पवार चाळ,जुनी सांगवी ि तीज बंग या 

समोर पपळे गुरव पपरी चचवड

1224 100314150002017 किवता द ा पवार 9860248982
पवार नगर ि तीज बंगला समोर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड

1225 100314150002018 सिवता शरद ढोरे 9762762900
कृ णमुरली,वेताळ महाराज मं दर जवळ जुनी 

सांगवी पपरी पपरी चचवड

1226 100314150002019
िशतल सिचन 

थोपटे
9850385959 प गडे टॉवर गंगानगर जुनी सांगवी पपरी चचवड

1227 100314150002020
मानसी िवलास 

च हाण
9822871996

पवार नगर,ग ली नं २ म नं ५ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1228 100314150002021
मिनषा 

राजकुमार ट ु
9689003276

सव नं ७९,घर नं ६३२/८ समथ नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1229 100314150002022 सुवणा ीधर ढोरे 9049036506
शंकर िनवास,p.w.d rod वेताळ बुवा मं दर जवळ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड

1230 100314150002023
रे मा नंदकुमार 

ढोरे
9657362740

ढोरे नगर मनपा शाळेजवळ जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1231 100314150002024
मंगल शशीकांत 

ढोरे
9922795585

ढोरे नगर,लेन नं १ होळकर पुतळा जवळ जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1232 100314150002025
वाती दप 

कांबळे
9552066202

लेन नं ७,जयमाला नगर बु  िवहार जवळ जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

1233 100314150002026 राज ी उदय काटे 8390538999
पवार नगर,ग ली नं २ जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड

1234 100314150002027
मीनल अर वद 

ढोरे
9371015085

से नं २७५ वेताळ बुवा मं दर जवळ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1235 100314150002087
छाया द ा य 

भोसले
9423480110 ढमाले चाळ महादेव मं दरा जवळ पपरी पपरी

1236 100314150002090
नेहा ल मण 

पाचपुते
7385525512 पवार नगर गणपती मं दर जवळ पपरी पपरी

1237 100314150002092 सइदा म ान शेख 9763444008 पवार नगर जयमाला नगर पपरी पपरी

1238 100314150002095
अि नी आनंद 

भोसले
9105886969 पवार नगर ग ली नं १ पपरी पपरी

1239 100314150002099
अनािमका 

रामदास स ते
7350441282 स नं ४ ि य दशनी नगर पपरी पपरी

1240 100314150002100
चेतना देिवदास 

गोसावी
8888578011 मुळा नगर गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी



1241 100314150002237
दपाली महादेव 

कांबळे
9822779285 जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी

1242 100314150002240
िश पा ाने र 

ढमाले
9579594904 िहरकणी सो जुनी सांगवी सांगवी पपरी

1243 100314150002243
लिलता राम 

तळीखेडे
9922844221

ग ली नं १ जगताप नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1244 100314150002244
रिचता 

िशव काश पांडे
9657188850

संत कृपा हौ सोसा सुकताई,सांगावी गावठाण 
सांगवी पपरी चचवड

1245 100314150002247
रता रमेश 
जय वाल

962357610
पवना नगर एस.टी.कॉलनी जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

1246 100314150002249
धनल मी सुिनल 

िप ले
9922945948

गणराज पाक सोसा. .नं.८,ग ली.नं.२ बाबसाहेब 
पावर नगर पपरी चचवड

1247 100314150002252
लिलता दगंबर 

गंभीरे
8055832427 जयमाला नगर ग ली नं.२ सांगवी पपरी चचवड

1248 100314150002254
प लवी सोपान 

कांबळे
9822043485

जयमाला नगर अंिबका हॉि प जवळ सांगवी पपरी 
चचवड

1249 100314150002256
उ वला सुिनल 

ढोरे
9881470269

महादेव मं दरा जवळ घर न.ं१०३/९२ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1250 100314150002257
भा िनळकंठ 
गायकवाड

9422300463 जयमाला नगर जुनीसांगवी सांगवी पपरी चचवड

1251 100314150002261
संगीता देव  
गायकवाड

9527227415
जयमाला नगर ग ली.नं.६ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

1252 100314150002267
िश पा सुरेश 

माळी
9766660506 जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी

1253 100314150002270
सुधामती मधूकर 

गायकवाड
9764317734

ग ली नं १ जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1254 100314150002274
वैशाली िनतीन 

पवार
9860846352

जयमाला नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1255 100314150002277 जय ी संजय शदे 9860602220
शदे नगर िशवप वती अपाटमट जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

1256 100314150002279
सुजाता र व  

पाटील
8806629392

जयमाला नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1257 100314150002281
जय ी राजु 
गायकवाड

9272146812
आबा काटे चाळ बु द िवहार जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

1258 100314150002282
काजल िशराज 

मुजावर
9921233576

ग ली नं ४ जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1259 100314150002291
अि नी सोपान 

कांबळे
9028944855

ग ली नं ६ जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1260 100314150002294
भा य ी नारायन 

मुगळे
8055309673

जयमाला नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1261 100314150002416
सिवता अिनल 

िपसाळ
9623095052

मा ती मं दर जवळ जुनी सांगवी सांगवी पपरी 
चचवड

1262 100314150002417
राणी अिवनाश 

कांबळे
9689647341

चं मणी नगर बु िवहारा शेजारी जुनी सांगवी 
सांगवी पपरी चचवड



1263 100314150002476
सिवता जवेट 

इराणी
9158339966

स नं १/२,शांकर मठ रोड ममता नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

1264 100314150002480
हेमलता 

कांतीलाल राठोड
9881040882

स नं २/६,ममता नगर ग ली नं २ जुनी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1265 100314150002482
शहनाज मुसा 

खान
9823634000

लेन नं ३,ममता नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1266 100314150002483
वजा ी 

ru ा पा 
किव ाद

9881445599
िशवकृपा वेताळ महाराज सोसा सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

1267 100314150002484 िमना िवलास माने 9822028329
स नं ४,संगम नगर नशनल कूल 

रोड, वामीनारायण शेजारी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1268 100314150002486
विनता दीपक 

जाधव
9158333313

महादेव मं दरा शेजारी जुनी सांगवी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1269 100314150002488
मधुमती अिनल 

जोतराव
9766339999

जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी सांगवी जुनी 
सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

1270 100314150002500 रंजना उ म शदे 0 अिभनव नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1271 100314150002543
भावना भा कर 

पवार
8857992779

जय तुळजा भवानी मं दर िहरकणी सोसा, शदे नगर 
सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

1272 100314150002545
सिवता हेमंत 

देशमुख
9665986190

सव नं १२,शांतीनगर िपडीसी सी बँक जवळ सागवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1273 100314150002546
ती ा द ा य 

पाटील
8087578677

िजिज मुंढे नगर ढोरे नगर,ग ली नं १ सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1274 100314150002547
अलका धनंजय 

बाबर
9767791469

िशतोळे पायार मगर गणेश नगर नवी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1275 100314150002556
लीला दलीप 

देवकर
9881315540

सोनावळे हॉि पटल जवळ गंगानगर सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1276 100314150002562
मिनषा मोद 

बाबर
9011023555

मोनाली फ नचर जवळ गंगानगर सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1277 100314150002640
मंजुळा सिचन 

बाळपटक
9921424446 मुळा नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1278 100314150002642 ई फत मुसा खान 9850838314 ममता नगर सांगवी सांगवी पपरी चचवड

1279 100314150002643
राज ी नर सह 

घोरपडे
8793422887

सन.८/२अ/२ संत कला अपाट पवार नगर पपरी 
चचवड

1280 100314150002644 आरती अनंत राणे 9653703807 व तू शांती रेिस. ममता नगर सांगवी पपरी चचवड

1281 100314150002695 वषा धमश चौहान 9730511511 ि यदशनी नगर सेवा हॉ जुनी सांगवी पपरी

1282 100314150002708
बेबीबाई िभकाजी 

िथगळे
9767045685

घर नं ८,पु पानंद सून पाक ग ली नं १,ढोरेनगर 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

1283 100314150002711
सुगंधा संजय 
झुझारराव

9921823196
ी पु याई िनवास,आनंद नगर ग ली नं २, वी मग 

पूल मागे जुनी सांगवी पपरी चचवड



1284 100314150002712
क पना अिनल 

झुझारराव
9850392127

पु याई िनवास,आनंदा नगर ग ली नं २, वी मग पूल 
मागे जुनी सांगवी पपरी चचवड

1285 100314150002718 सीता पराजी बंड 9890926035
अथव अपाटमट मा ती मं दरामागे जुनी सांगवी 

पपरी चचवड

1286 100314150002721
जय ी महादेव 

पाटील
8007048428

जयमाला नगर ग ली नं ४ जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

1287 100314150002723 गीता सूरेश घोडके 8446810553
संगम नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

1288 100314150002729
बे जािमन 

ारि सस पंिडत
9420085256

संत तुकाराम नगर नवी सांगवी नवी सांगवी पपरी 
चचवड

1289 100314150002742
सा रका जग ाथ 

कगले
9226573066 पो ट ऑ फस जवळ जुनी सांगवी सांगवी पपरी

1290 100314150002743
सधु ल मण 

िनवगुने
9921912732

गजानन महाराज मं दरा शेजारी जुनी सांगवी 
सांगवी पपरी

1291 100314150002746
िललावती संपत 

काकडे
8605486472 मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी

1292 100314150002752
आनुजा अशोक 

कामते
9657416276 िशवाजी अपाट महादेव आळी जुनी सांगवी पपरी

1293 100314150002755
शुभांगी जग ाथा 

कगले
8796114884 पो ट ऑ फस जवळ जुनी सांगवी सांगवी पपरी

1294 100314150002760
संिगता सुभाष 

वाघ
9657291610 ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी

1295 100314150002767
शिशकला िसकंदर 

प गडे
9730253017 जयराज पाक मागे मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी

1296 100314150002768
पूजा िवण 

केदारी
9923666482 यश साद हाई स संगम नगर पपरी पपरी

1297 100314150002769
भारती सिचन 

गवांदे
9822781070 मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी

1298 100314150002770
िगता िवकास 

घोरपडे
7350294960 प रवार सदन गंगानगर पपरी पपरी

1299 100314150002771
वाती अमोल 

देशमुख
8698657540 ान राज अपा गंगानगर पपरी पपरी

1300 100314150005688
ल मी गणपत 

पवार
9763495433

सुर ा अपाटमट इं ायणी नगर भोसरी पुणे २६ 
पपरी चचवड

1301 100314150006375
िव ा सयाजी 

मांडवे
9552691505 खंडोबा माळ परदेशी चाळ भोसरी पपरी चचवड

1302 100314150007635
वैशाली संतोष 

समु
8149639508

से न २१, लॉट न ५ गु राज हौ सोसा िनगडी पपरी 
चचवड

1303 100414150000575
लता िशवरतन 

समु े
9373311650

हदवी वरा य कॉलनी नं १ आदश नगर,द  मं दर 
दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

1304 100414150000576
राज ी सूयकांत 

पारखे
9657274282 सव नं ५/४/१९ द  नगर दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

1305 100414150000577
ितभा भाकर 

पवार
8888292696

स नं ७४, लॉट नं १९, हदिव वरा य कॉलनी नं 
१,आदश नगर दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड



1306 100414150000578
सुनंदा जा लदर 

गायकवाड
9763583204

साईनाथ कॉलनी माउली हौ सोसा,सैपक दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1307 100414150000580
मिनषा िवनोद 

आंबे
9011371818

लॉट नं ५३,शाहीद माग चौधरी पाक मातो ी 
मागदीघी दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

1308 100414150000581
िनलोफर समीर 

मोमीन
7350158780

िशवनगरी,स नं ७३ म ीद जवळ दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1309 100414150000583
िनमला सितश 

पाटील
9922145380

िशवगणेश नगर सोपान धावडे व ती माग भोसरी 
पपरी चचवड

1310 100414150000584
आशालता 

लालासो क करे
8796400197

ी गणेश नगर धावडे व ती,पाटील नगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1311 100414150000585
छाया मधुकर 

कोकरे
8796886617 भगत व ती हनुमान नगर भोसरी पपरी चचवड

1312 100414150000587
सुनंदा सुभाष 

पाटील
9423542973 िमकनगर साई पाक रोड दघी पपरी चचवड

1313 100414150000588
सुनंदा िवजय 

कदम
982286352 माउली नगर दघी दघी पपरी चचवड

1314 100414150000589
िवजया कसन 

झुंझरे
9921185357 िमक नगर दघी दघी पपरी चचवड

1315 100414150000590
योती पवन 

बोराडे
9822985163 माउली नगर दघी दघी पपरी चचवड

1316 100414150000591
यमुताई रामकृ ण 

गेडाम
9423542973 ८८/१/२ गोकुळ कॉ दघी पपरी चचवड

1317 100414150000592
सरोज िव णू 

घाटकर
202715760

६९ माउली नगर साई पाक रोड दघी पपरी 
चचवड

1318 100414150000593
िबसिम ला युसुफ 

इनामदार
9689896447 ६९ माउली नगर साई पाक दघी पपरी चचवड

1319 100414150000595
मीना सुधाकर 

शदे
9822677843 िमकनगर दघी दघी पपरी चचवड

1320 100414150000596
हेमलता गणेश 

पाटील
8055550132

सव न ६९,माऊली पाक साई पाक रोड दघी पपरी 
चचवड

1321 100414150000597
अ दा हेमंत 

गायचूर
8407992032

सव न ६९,माऊली पाक गणेश नगर दघी पपरी 
चचवड

1322 100414150000598
िवमल अर वद 

घाटगे
8698771269

सव न ६९,माऊली पाक साई पाक रोड दघी पपरी 
चचवड

1323 100414150000599 सुिनता राजू खोत 9881664159 सव नं ६९ माऊली पाक दघी पपरी चचवड

1324 100414150000600
अिनता नरहरी 

साकुरे
९३७३७९१३२८ सव न ६९,माऊली पाक दघी दघी पपरी चचवड

1325 100414150000601 क मू तमीम शेख - सव नं ६९ माऊली पाक दघी पपरी चचवड

1326 100414150000602 मंगल िव ल कदम 9881504619
सव न ६९,माऊली पाक साई पाक रोड, िमक नगर 

दघी पपरी चचवड

1327 100414150000603
रेखा िवनायक 

लांडे
9225530978

ी समथ,साई पाक गु द  कॉलनी, लॉट न १७ 
दघी पपरी



1328 100414150000604
अिनता संतोष 

शदे
९८८११८१७५४

८४/२ साई पाक गु द  कॉलनी, लॉट न १७ 
भोसरी पपरी चचवड

1329 100414150000606
भावती बालाजी 

कांबळे
9370673886 लांडेवाडी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1330 100414150000607
अिनता बालाजी 

कांबळे
9561737254 लांडेवाडी भोसरी िव ल नगर पपरी चचवड

1331 100414150000608
िवजया 

बाळासाहेब 
मासाळ

9226434285 सहकार कॉ भारतमाता नगर दघी पपरी चचवड

1332 100414150000610
सुरेखा ल मण 

कोकाटे
9420498745

भंडारी लाय लॉट नं ३६,द  नगर दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1333 100414150000611
ल मी रोिहदास 

जाधव
9226434285 शा ी नगर आळंदी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1334 100414150000614
विनता मा ती 

माळी
9226434285 चौधरी पाक दघी दघी पपरी चचवड

1335 100414150000615
उषा शशीकांत 

तीटकारे
9226434382

सव नं ७५/३ भारतमाता नगर दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

1336 100414150000617
योती काश 

जागडे
9881333544

सव नं १७/१,गणेश नगर धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1337 100414150000619
सुवणा संजय 

कंुभार
9921174801

सव न १७/१,गणेश नगर धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1338 100414150000620
लीलावती 

दामोदर मांडे
-

सव न १७/१,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 
भोसरी पपरी चचवड

1339 100414150000622
छाया गो वद 

कोतवाल
7798904849 कोतवाल वाडी च होली च होली पपरी

1340 100414150000626 दपाली देव  ग गे 8087921060
मथुरा कंुज गायकवाड नगर,दीपमाला जवळ दघी 

पपरी चचवड

1341 100414150000633
अि नी ल मण 

जाधव
9970994043

सव नं ८४/१/१ गु द  कॉलनी,साई पाक दघी 
पपरी चचवड

1342 100414150000645 शामली सुरेश वाघ 9881071434
साई पाक गु द  कॉलनी, लॉट न १७ दघी पपरी 

चचवड

1343 100414150000646
कमल िवलास 

काळभोर
9822316382

सव न ७५/२ सहकार कॉलनी,च पाणी वसाहत 
दघी पपरी चचवड

1344 100414150000647
सकुबाई उदाराम 

जाधव
9527630379

िशवगणेश नगर सोपान धावडे व ती माग भोसरी 
पपरी चचवड

1345 100414150000651
शािलनी राज  

िमसाळ
7350061729

मातृ छाया िब डग पाचारणे वाडा भोसरी पपरी 
चचवड

1346 100414150000652
कोमल तानाजी 

इंगळे
9767394728

िशवगणेश नगर लांडगे चाळ,धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1347 100414150000653
सुिनता गो वद 

पवार
9922896413

भैरवनाथ मं दरा जवळ सोपान धावडे व ती माग 
भोसरी पपरी चचवड

1348 100414150000658 उषा गोरख जाधव 7276248903
सव न १८,क डीबा लांडगे व ती सोपान धावडे 

व ती माग भोसरी पपरी चचवड



1349 100414150000660
सुहानी िवनोद 

पांचाळ
7840916236

िशवगणेशनगर बाबासाहेब लांडगे चाळ धावडेव ती 
पुणे

1350 100414150000661
प ावती 

परमे र जाधव
9922079806

सव न १८,क डीबा लांडगे व ती धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1351 100414150000663
िवमल गजाजन 

देशमुख
9823079702

िशवगणेश नगर,द  मं दर समोर वामी िववेकानंद 
शाळे जवळ,केशव नगर भोसरी पपरी चचवड

1352 100414150000666 चंदा भरत तरटे 8888093024
सव न १७/७,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 

भोसरी पपरी चचवड

1353 100414150000667
शारदा दलीप 

कंुभार
8605026703

सव न १७/१,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 
भोसरी पपरी चचवड

1354 100414150000668
रेखा अशोक 
कॉढाळकर

८१४९७०७४००
सव न १७/१,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 

भोसरी पपरी चचवड

1355 100414150000670
वंदना िव णू 

सनगारे
9890642044

सव नं १७,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 
भोसरी पपरी

1356 100414150000671
सुनंदा बसा पा 

खोदानपुरे
9767880980

सव न १७/१,गणेश नगर सोपान धावडे व ती माग 
भोसरी पपरी चचवड

1357 100414150000682 शारदा उ म म के 8390520423 िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1358 100414150000683
भावती 

नागनाथ आडसुळे
9552758443

बाबा आनंद मंगल कायालय समोर धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1359 100414150000684
कलावती बबन 

आवळे
9921969859 िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1360 100414150000685
व ाली सुरेश 

आवळे
9921969859 िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1361 100414150000688
राज ी िशवाजी 

साळंुके
9421976012

सव न ८४/१,गु द  कॉलनी साई पाक रोड दघी 
पपरी चचवड

1362 100414150000690
सुिनता 

राम कशन चीलके
9850261920 साई स  पाक सैिनक कॉलनी दघी पपरी चचवड

1363 100414150000691
शोभा 

कशोरकुमार सह
9561735112

सैिनक कॉलनी न २सव न ७२ दघी दघी पपरी 
चचवड

1364 100414150000693
असमा विसम 

इनामदार
9922157418

िशवगणेश नगर धावडे व ती,बापू लांडगे चाळ 
भोसरी पपरी चचवड

1365 100414150000694
लताबाई अजुन 

रा े
8888092772

िशवगणेश नगर सोपान धावडे व ती माग भोसरी 
पपरी

1366 100414150000695
आशा उ म 

मरकड
9673269139

िशवगणेश नगर बाबा लांडगे चाळ,धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1367 100414150000696
छाया 

बाळासाहेब दडे
8401967389

धावडे व ती हदू केशरी कॉलनी भोसरी पपरी 
चचवड

1368 100414150000697
शािलनी र व  

नारखेडे
950432387 शांतीनगर वसाहत लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड



1369 100414150000698
शुभांगी बाळासो 

दडे
8407967389

धावडे व ती हदू केशरी कॉलनी भोसरी पपरी 
चचवड

1370 100414150000700
मीना भागुजी 

भालेराव
9657664915

पथ रोड कृ णानगर कॉलोनी न १ दघी पपरी 
चचवड

1371 100414150000701
क पना महादू 

लांडगे
8975073523

नवीन भाजी मंडई जवळ वा ा या शेजारी,लांडगे 
आळी भोसरी पपरी चचवड

1372 100414150000703
मीना सुभाष 

साळंुके
9922681654

आदश नगर िशवनागरी ,सव न ७३ दघी पपरी 
चचवड

1373 100414150000707
माधुरी पंजाबराव 

देशमुख
9158198819

माजी सैिनक पतसं था समोर दघी दघी पपरी 
चचवड

1374 100414150000708
पाली पंजाबराव 

देशमुख
9158198819

माजी सैिनक पतसं था समोर दघी दघी पपरी 
चचवड

1375 100414150000709
रजनी िवनोद 

वाळके
8975892525 मनपा शाळे या समोर दघी दघी पपरी चचवड

1376 100414150000710
आशरबी 

शमशो न शेख
9881937203 स न ७४,आदश नगर दघी भोसरी पपरी चचवड

1377 100414150000712
साधना ाने र 

सोमवंशी
9850691707

स न ६८४,ग हाणे व ती,गोरडे िब डग शनी 
मं दरासमोर,शा नगर भोसरी पपरी चचवड

1378 100414150000718
अिनता नागोराव 

िबटे
9689109349 िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1379 100414150000719
आशा राजाराम 

येवले
9763495524

हद केसरी कॉलनी िशवगणेश नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1380 100414150000720
सुरेखा गोरख 

मदने
९९२२६९७२४१

िशवगणेश नगर,द  मं दर समोर हदू केशरी 
कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

1381 100414150000723
िपरयानबी 

श फक 
जहागीरदार

7350187604
च पाणी वसाहत,देवकर व ती धावडे व ती भोसरी 

पपरी चचवड

1382 100414150000724
शोभा 

बाळासाहेब रोकडे
9767178233 आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

1383 100414150000725
संगीता अिनल 

वाघमारे
9822808943

िव लनगर गोलांडे िब डग शेजारी भोसरी पपरी 
चचवड

1384 100414150000726
लता सुनील 

वाघमारे
9689133911 आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

1385 100414150000727
सुनंदा िव ल 

नाईकडे
7743822339 िहरामण बारणे चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1386 100414150000728
महानंदा बबन 

दुनघव
9545151232 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी

1387 100414150000731
मधूरा मंगेश 

पाटील
8149164920

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड

1388 100414150000733
वाती िस ाथ 

वाघमारे
9762569541

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड



1389 100414150000734
मीना ी द ा य 

तापक र
9762287177

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर समता शाळे या 
मागे भोसरी पपरी चचवड

1390 100414150000738
अंजली 

बाबासाहेब 
िनपाणीकर

9158856864
च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड

1391 100414150000740
नसीम िजलानी 

जहागीरदार
9096905061

चांदिमनार िब डग ि या सुपर माकट,धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1392 100414150000744 कोमल गो वद घुले 9623727447 गु द  हौ सो ओम साई पाक दघी पपरी चचवड

1393 100414150000745
उषा परमे र 

यशवंत
9158110280 सन.५/१ द गड नगर आळंदी रोड पपरी चचवड

1394 100414150000746
अचना नर सग 

वडदरे
9011462660

पांडुरंग नढे चाळ धावडे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1395 100414150000748
सुिनता सुभाष 

नारखेडे
8446316972

सव न ८/१/१ कृ णानगर कॉलोनी न १ दघी पपरी 
चचवड

1396 100414150000749
मंदा पांडुरंग 

लांडगे
9922935205

ी गणेश नगर धावडे व ती,बापू लांडगे चाळ 
भोसरी पपरी चचवड

1397 100414150000752
वैशाली संतोष 

जगताप
9970807249

पांडुरंग नढे चाळ िशवगणेश नगर,धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1398 100414150000755 जुबेदा युनूस शेख 8888654067
सयाजी मा तर लांडगे चाळ गणेश हौ 

सोसा,हनुमाननगर भोसरी पपरी चचवड

1399 100414150000757
अलका वामन 

जाधव
9881267911 सव न ८४/१ साई पाक रोड दघी पपरी चचवड

1400 100414150000758
हेमलता िशवाजी 

जाधव
9271633704

िशवगणेश नगर सोपान धावडे व ती माग भोसरी 
पपरी चचवड

1401 100414150000759
माधुरी महादेव 

कबाडे
9011117599

सोपान धावडे माग भैरावनाथ नगर,गजानन लांडगे 
चाळ भोसरी पपरी चचवड

1402 100414150000760
अिलशा 

हजीबाबा पठाण
९८८१०७८२६१ गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1403 100414150000761 पक  िवजय गु ा 8055527339 िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1404 100414150000762
यायन मुबारक 

स यद
9011889261

शंकर धावडे माग सयाजी ठाकरे माग भोसरी पपरी 
चचवड

1405 100414150000764
जाक राफ  

मेहबूब स यद
९८८१५५५०८५

शंकर धावडे माग सयाजी ठाकरे माग भोसरी पपरी 
चचवड

1406 100414150000765
शहनाज गैबू दन 

शेख
7385490061

बाबा लांडगे चाळ िशवगणेश नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1407 100414150000766
जाक रा अकबर 

स यद
9881583554

सोपान धावडे माग सयाजी ठाकरे माग भोसरी 
पपरी चचवड

1408 100414150000768
िगतांजली 

द ा य सुतार
9763901958

सव न २/१,गायकवाड नगर आळंदी रोड दघी 
पपरी चचवड

1409 100414150000769 लता रमेश दवेकर 8975316130
क डीला लांडगे चाळ धावडे व ती भोसरी पपरी 

चचवड



1410 100414150000770
वषा बाजीराव 

मुळे
9552125411

सव न ६५,सहकार कॉलनी न २ भारत माता नगर 
दघी पपरी चचवड

1411 100414150000771
योती िशवराज 

काम ा
9604647153

धावडे व ती बाबा आनंद मंगल कायलय, कराणा 
दुकाना समोर भोसरी पपरी चचवड

1412 100414150000773
सुवणा 

बाबासाहेब ढेपे
९८५०४९००५०

सहकार कॉलनी भारत माता नगर दघी पपरी 
चचवड

1413 100414150000774
सुषमा िशवशंकर 

बांगर
7350080344 -

1414 100414150000776
ि मणी 

िव नाथ खरात
8796964593 सव न ६९,माऊली पाक दघी दघी पपरी चचवड

1415 100414150000777
ि मणी 

कािशनाथ सागर
9922886679

बाबा लांडगे चाळ िशवगणेश नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1416 100414150000786
सुलोचना 

समाधान िमसाळ
9881317682

बाबा आनंद मंगल कायालय समोर धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

1417 100414150000787
चं कला महादेव 

सांगळे
7777697981

बाबा आनंद मंगल कायालय समोर सोपान धावडे 
व ती माग भोसरी पपरी चचवड

1418 100414150000788 लता वामन माने 7709558580
बाबा आनंद मंगल कायालय समोर िशवगणेश नगर 

भोसरी पपरी

1419 100414150000793
अं कता मह  

कदम
9689495096

धावडे व ती िशवगणेश नगर,धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1420 100414150000794
िमरा युवराज 

सगर
9881848510

मातो ी कॉलनी आदश नगर,मजुरीबाई शाळे मागे 
दघी पपरी चचवड

1421 100414150000797
ीती महादेव 

वामी
8055377431

च पाणी वसाहत,देवकर व ती गणराज कॉ भोसरी 
पपरी चचवड

1422 100414150000798
छाया िवजय 

भोजने
9225385599

स न १८७,मथुरा कॉलनी च पाणी वसाहत 
रोड,पांडव नगर भोसरी पपरी चचवड

1423 100414150000805
िशतल उ व 

मालंुजकर
9403804895

वामी िववेकानंद रोड गोकुळ नगर दघी पपरी 
चचवड

1424 100414150000807
अिनता अिवनाश 

खंडागळे
9767315021 स न १८ संभाजीनगर दघी पपरी चचवड

1425 100414150000808
सखूबाई 

गोर नाथ हगवणे
9604154153

सव न १८६/११८,शंकर पाक च पाणी वसाहत 
रोड,पांडव नगर भोसरी पपरी

1426 100414150000810
नंदा सुभाष 

च हाण
7385671602

स न ७२/२,सैिनक कॉलनी साई पाक रोड, िमक 
नगर दघी पपरी चचवड

1427 100414150000811
सुिनता ाने र 

ह रहर
9890437084

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड

1428 100414150000813
अयो या िवजय 

च हाण
8149438589

जय ी हनुमान हौ सोसा भगत व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1429 100414150000815
शुभांगी िव ल 

मोरे
9545937234

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड



1430 100414150000819
रे मा आबासाहेब 

आदक
9552565863

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड

1431 100414150000821
मंगल सुभाष 

आदक
9370007775

च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर भोसरी भोसरी 
पपरी चचवड

1432 100414150000822
लिलता सतीश 

नागवेकर
९९६००९६९५३

ल मण लांडगे चाळ भाजी मंडई जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

1433 100414150000828
पु पा मधुकर 

अिहरे
9145639750

च पाणी वसाहत,देवकर व ती िशवशंकर नगर 
भोसरी पपरी चचवड

1434 100414150000829
पंचशीला गंगाधर 

कांबळे
9503808315

वैशाली िनवास,साई कॉलनी च पाणी वसाहत 
रोड,पांडव नगर भोसरी पपरी चचवड

1435 100414150000830 पक  संजय वैरागे 9325813360
साईधाम,सव न ७२/५ सैिनक कॉलनी,साई पाक 

दघी पपरी चचवड

1436 100414150000831
मनीषा सुभाष 

बालमोरे
9881991365

सैिनक कॉलनी न २सव न ७२ साई पाक दघी 
पपरी चचवड

1437 100414150000834
न फसा रिमज 

मोमीन
9766519190

सैिनक कॉलनी न २सव न ७२ साई सागर कॉ दघी 
पपरी चचवड

1438 100414150000844
अचना करण 

रासकर
9850014504 माळी पेठा च होली च होली पपरी चचवड

1439 100414150000845
जय ी रामदास 

गांधीले
9923363774 बाजार पेठ च होली च होली पपरी चचवड

1440 100414150000846
रंजना कािलदास 

गांधीले
९८२२२९२५२६ बाजार पेठ च होली च होली पपरी चचवड

1441 100414150000847 नंदा नामदेव बुड 9960713889 बाजार पेठ च होली च होली पपरी चचवड

1442 100414150000848
निलनी ाने र 

बुड
8605862540 बाजार पेठ च होली च होली पपरी चचवड

1443 100414150000849
सिवता जगनाथ 

पटेकर
9881282232 पटेकर व ती च होली च होली पपरी चचवड

1444 100414150000850
सुगंधा दगंबर 

ग ड
8483868809 भोईर चाळ च होली च होली पपरी चचवड

1445 100414150000852
संगीता 

बाबासाहेब घारे
9552198550 कोतवाल वाडी रोड गणेश नगर च होली पपरी

1446 100414150000853
मिनषा 

भाऊसाहेब काळजे
9767122611 काळजेवाडी च होली बु ुक च होली पपरी चचवड

1447 100414150000854
सीमा वीण 

तापक र
9975055727 वाघे री वाडी च होली च होली पपरी चचवड

1448 100414150000855 सुरेखा नाथ पठारे 9881611607 पठारे मळा च होली च होली पपरी चचवड

1449 100414150000856
शोभा संजय 

तापक र
9921021265 काटे व ती काळेवाडी काळेवाडी रोड पपरी चचवड

1450 100414150000857
शांता राजाराम 

शदे
9209486162 धमनाथ आळी च होली च होली पपरी चचवड

1451 100414150000858
सुरेखा संजीव 

जोशी
9850304310 च होली बु गांधी चौक च होली पपरी चचवड



1452 100414150000859
मनीषा यंबक 

िबराजदार
9922888939 िशवशंकर नगर कॉलनी न ३ भोसरी पपरी चचवड

1453 100414150000864 लता संतोष गवारे 9049612058
च पाणी वसाहत,नवनाथ नगर समता शाळे या 

मागे भोसरी पपरी चचवड

1454 100414150000868
ितभा िभवा 

वराळ
9960085343 साई पाक स् नं ७२/५ पपरी पपरी

1455 100414150000869
रहाना सलीम 

देशमुख
9096500104 साई पाक स् नं ७२/५ पपरी पपरी

1456 100414150000870
हौसाबाई बबन 

गांढूळ
9637121377 साई पाक स् नं ७२/५ पपरी पपरी

1457 100414150000871
सुमन राजाराम 

पवार
9881861449 साई ेह पाक स् नं ७२/५ पपरी पपरी

1458 100414150000872
किवता सूयकांत 

पाटील
8888725756 गणेश नगर स् नं १८/१ पपरी पपरी

1459 100414150000873
सुभ ा नारायण 

जाधव
8483915845 महा मा फुले नगर पपरी पपरी पपरी

1460 100414150000874
दपाली िवजय 

मुरकटे
8421850393 महा मा फुले नगर पपरी पपरी पपरी

1461 100414150000875
भारती िव णू 

थोरात
9921950116 महा मा फुले नगर पपरी पपरी पपरी

1462 100414150000876
धन ी सहदेव 

इंगळे
8626013588 ग हाणे चाळ पपरी पपरी पपरी

1463 100414150000877
िनता बाळासाहेब 

गायकवाड
9766618711 ग हाणे चाळ पपरी पपरी पपरी

1464 100414150000878
मीना भारत 

जगताप
7387877391 ग हाणे चाळ पपरी पपरी पपरी

1465 100414150000880
अंजना सोमाजी 

वायकर
9423506192

िशव शंकर नगर च पाणी वसाहत रोड पपरी 
पपरी

1466 100414150000881
अ णा पंढरीनाथ 

पडवळ
9850158495

िशव शंकर नगर च पाणी वसाहत रोड पपरी 
पपरी

1467 100414150000882 अिनता संपत शदे 9881099834 स् नं ७२/५ साई पाक पपरी पपरी

1468 100414150000883
चं कला नामदेव 

झडे
9970458146 सैिनक कॉ साई पाक पपरी पपरी

1469 100414150000884
सुवणा महेश 

घावटे
9922681767

राम लग िनवास मोिनका िब डग समोर,ग हाणे 
व ती भोसरी पपरी चचवड

1470 100414150000886
शीला रमेश 

चोरहो
7798024049

मेघा म हार होऊ सोसा आ दनाथ नगर,ग हाणे 
व ती भोसरी पपरी चचवड

1471 100414150000890
योती संभाजी 

पाटील
9923573109 सावंत नगर पपरी पपरी पपरी

1472 100414150000892
भारती िशवाजी 

िनकम
8975081089 िशवश  कॉलनी सावंत नगर पपरी पपरी



1473 100414150000893
क पना सुभाष 

देसले
9850930220 सावंत नगर पपरी पपरी पपरी

1474 100414150000895
सुजाता संतोष 

भामरे
8550974024 सावंत नगर आळंदी रोड पपरी पपरी

1475 100414150000896
िनिलमा अिनल 

फरदळे
9922887375 सावंत नगर आळंदी रोड पपरी पपरी

1476 100414150000900
ाची पांडुरंग 
िचपळूणकर

8446530823 ी कृ णा कॉ स् नं २०५/२ पपरी पपरी

1477 100414150000902 आशा सुरेश मुठे 9822621256 स् नं २०५/६ सावंत नगर पपरी पपरी

1478 100414150000903
व ा ाने र 

काकडे
9011858541 ओम अपा स् नं २०६/६ पपरी पपरी

1479 100414150000904 पाली ल  चौगुले 9423008804 संत गजानन महा सो सावंत नगर पपरी पपरी

1480 100414150000918 सुजाता रंजन घोष 8888396056 स् नं १७/१ गणेशनगर पपरी पपरी

1481 100414150000921
िनलोफर त यब 

शेख
9850862296

शहीद भगत सग माग चौधरी पाक दघी पपरी 
चचवड

1482 100414150000923
शगुफता अ दुल 

मुजावर
9766479270

ल मी अपाट पांढरीनाथ चाळ,ग हाणे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1483 100414150000924
सा रका 

राजकुमार खारोडे
9325476518

सन.८१/१/१ कृ णा नगर, चतामणी िब डग रोड 
नं.बी.२ पपरी चचवड

1484 100414150000925
योती संतोष 

वाघमारे
9371161488

लॉट नं ७,बी नं २ ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1485 100414150000931
आरती संजय 

धनवडे
9850995459

गणेशनगर,धावडे व ती क डीबा लांडगे माग भोसरी 
पपरी चचवड

1486 100414150000933
छबाबाई 

बळीराम कंुभार
8975067736

गणेशनगर,धावडे व ती क डीबा लांडगे माग भोसरी 
पपरी चचवड

1487 100414150000935
अ पूणा 

कािलदास सुतार
8087262715

सव न १८,क डीबा लांडगे व ती क डीबा लांडगे 
माग भोसरी पपरी चचवड

1488 100414150000938 वाती संजय शदे 9730613108
गणपत फुगे चाळ मुंजोबा चौक,फुगे आळी भोसरी 

पपरी चचवड
1489 100414150000940 िमरा बाळू उगवे 9881242193 संत तुकाराम नगर स् नं २०८ पपरी पपरी

1490 100414150000943
कोमल हनुमंत 

कानडे
9763859461 सव न ८४/१ ओम साई पाक दघी पपरी चचवड

1491 100414150000945
सुलोचना नवनाथ 

वाघमारे
8605025409 ८८ पवनानगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1492 100414150000947
शािलनी दनकर 

हनवते
9767490814

अ वाल कूल जवळ सव न १९५/३०४,िव कृपा 
कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

1493 100414150000953
शारदा शरद 

पाटील
9822439128 रोड नं १ कृ णानगर दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

1494 100414150000954
मिनषा संजय 

भागवत
9552570895 नवसागर नगर च पाणी वसाहत पपरी पपरी



1495 100414150000955
रािधका 

कािशनाथ जाधव
8446503476

सव न ७३ कृ णानगर कॉलोनी न १ दघी पपरी 
चचवड

1496 100414150000956
राज ी नगराज 

रेडूरे
9604870153 हनुमान नगर भगवत व ती पपरी पपरी

1497 100414150000962
सुधा सुधाकर 

वा कर
9763271806

िमक नगर सव न ६९,साई पाक रोड दघी पपरी 
चचवड

1498 100414150000963
माया रामदास 

धनगर
9011243730 स न ७६ भारत माता नगर दघी पपरी चचवड

1499 100414150000966
पूजा काश 

परदेशी
9922135009 आदशनगर स् नं ७४/२ पपरी पपरी

1500 100414150000967
योती सुिनल 

सावंत
8087924367 ी गणेश नगर धावडेव ती पपरी पपरी

1501 100414150000968
अिनता नामदेव 

ठाकुर
9822927378 धावडे व ती गणेशनगर पपरी पपरी

1502 100414150000972
सुरेखा अशोक 

सूयवंशी
8087851450 स् नं २२४/२ तुकाई नगर पपरी पपरी

1503 100414150000973
लिलता सं दप 

बागुल
9890866611 संत तुकाई नगर दघी रोड पपरी पपरी

1504 100414150000974
वषा िसधे वर 

तूपस दय
9850245475

िस े र शाळे जवळ नुम हाला कॉलनी भोसरी 
पपरी चचवड

1505 100414150000975 आशा बबन अि त 9881309057 िस े र शाळेजवळ दघी रोड पपरी पपरी

1506 100414150000976 शांता राघू कुरकुटे 9028285300
राधा नगरी हौ सो जवळ सव न २१२/५४, दघी 

रोड भोसरी पपरी चचवड

1507 100414150000977
मिनषा साहेबराव 

बागुल
9881525136 स् नं ८५/१/२ परांडे नगर पपरी पपरी

1508 100414150000978 नजमा हनीफ शेख 8550941466
नव ांती हौ सो, दघी रोड रगल जनरल टोअर 

भोसरी पपरी चचवड

1509 100414150000980
शैला तुकाराम 

सगर
8007768329

सव न २२४,तुकाईमाता हौ सोसा दघी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

1510 100414150000981
नं दनी 

अ पासाहेब माने
9822757479

सव न २२४,तुकाईमाता हौ सोसा दघी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

1511 100414150000982
सपना संदीप 

धान
9545745368 तुकाई हौ सो िसधे वर कूल जवळ दघी रोड पपरी

1512 100414150000983
नूतन परशुराम 

जाधव
7875256070

िवदभ सोसा प रसर तुकाई नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1513 100414150000984
अलका संतोष 

गंुजाळ
9527812346

स नं २१५/१,संत तुकाराम नगर गुजराती 
चाळ,नंदवन कॉलनी भोसरी पपरी

1514 100414150000985
सुषमा राजू 

फाफाळे
8600777507

स नं २१३/२३,पोटे चाळ िस े र शाळे जवळ 
भोसरी पपरी

1515 100414150000986
िवजया संतोष 

िनमसे
9921307891

स न २१५/१,संत तुकाराम नगर पा या या टाक  
जवळ भोसरी पपरी चचवड

1516 100414150000987
क पना बाळु 

पासलकर
9890487692

स.न.-213 संत तुकारामनगर िस े रशाळेजवळ 
पुणे



1517 100414150000988
किवता तानाजी 

झडे
9730348353

सव न २१३,संत युकाराम नगर रा ेम नगर 
भोसरी पपरी चचवड

1518 100414150000989
र मी र व  

केसरकर
9371033630

साईकृपा तुकाई माता हौ सोसा िस े र कूल 
समोर भोसरी पपरी चचवड

1519 100414150000990
अ णा आनंद 

गवस
9850561865

तुकाई माता हौ सोसा िसधे वर कूल जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

1520 100414150000991
किवता बाळू 
गायकवाड

9011645075
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी िस ी िवनायक 

अपाटमट,सव न २२/१ दघी पपरी चचवड

1521 100414150000992
सिवता दलीप 

जगताप
9623545426

स नं २०/२/१,काटे व ती दीप योती िनवास दघी 
पपरी चचवड

1522 100414150000993
ल मी राजाराम 

िभलारे
9822427695

स नं २०/२/१,राज ल मी िनवास काटे व ती दघी 
पपरी

1523 100414150000994
िमला गणेश 

साळंुके
9604873224 सव न २०/२, काटे व ती दघी पपरी चचवड

1524 100414150000995
उम ला नामदेव 

काजारी
976398220

तेजस लासेस स न २०,काटे व ती दघी पपरी 
चचवड

1525 100414150000996
मालन काश 

गाडवे
9767664305

िवजयनगर काटे व ती कॉलनी न ४ दघी पपरी 
चचवड

1526 100414150000997
मिनषा संतोष 

तापक र
9657457292 संभाजी नगर तापक रनगर दघी पपरी

1527 100414150000998 उषा अिजत देसाई 9503424042
स नं २०/२/१,काटे व ती पी सी एम सी हॉ दघी 

पपरी चचवड

1528 100414150000999
मनीषा पांडुरंग 

देसाई
9627222015

स नं २०/२/१,काटे व ती िवजयनगर दघी पपरी 
चचवड

1529 100414150001000
श मला राजेश 

सावंत
9657140113 िवजयनगर कॉलनी न २ दघी पपरी चचवड

1530 100414150001001 छाया राजू बाबर 9527304195 िवजयनगर कॉलनी न ४ दघी पपरी चचवड

1531 100414150001008
मोनाली दीप 

बोरसे
9021317686 ममता वीट कॉनर जवळ पपरी पपरी पपरी

1532 100414150001009
अंजली सुिनल 

जाधव
7798181003 कृ णा नगर से नं २ िब पपरी पपरी

1533 100414150001010
िशतल अिनल 

जाधव
9049132186 कृ णा नगर दघी पपरी पपरी

1534 100414150001011
सुिनता संजय 

बोराटे
9270748838 स् नं ८१/१/१ कृ णानगर पपरी पपरी

1535 100414150001013 सुनंदा िनितन इ े 9604560929 ग हाणे व ती लॉट नं ५ पपरी पपरी

1536 100414150001014
कांता कसन 

शेळकंदे
8237722384 ग हाणे व ती लॉट नं ८ पपरी पपरी

1537 100414150001017
सुिनता अशोक 

फडतरे
7721874266 ग हाणे व ती लांडगे चाळ पपरी पपरी

1538 100414150001019
यो ा वि ल 

िभसे
8421688428 ी कृपा िनवास गवळी नगर पपरी पपरी



1539 100414150001021
वराली सौरभ 

िभसे
9921116219 ी कृपा िनवास गवळी नगर पपरी पपरी

1540 100414150001023
दिपका दपक 

कारभारी
9325419121 िशवशंकर नगर च पाणी रोड पपरी पपरी

1541 100414150001028
संिगता अशोक 

पांडे
9923170216 संत तुकाई नगर िस े र शाळे जवळ पपरी पपरी

1542 100414150001029
आ रका आयुब 

पठाण
8308550924 िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी

1543 100414150001030
सर वती सुरेश 

कुईमाले
8308550924 िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी

1544 100414150001031
भारती अनंता 

च हाण
7304481555 िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी

1545 100414150001032
भारती अशोक 

पाटील
9373414077 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1546 100414150001034
मेघा मान सग 

पाटील
8888396560 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1547 100414150001035 किवता राज  ताठे 9158998981 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1548 100414150001036
उ वला िवजय 

धडे
7038109756 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1549 100414150001037
भा य ी वामन 

मुळे
8411845045 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1550 100414150001038
भा य ी सितश 

ठ बरे
8421214687 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1551 100414150001039
इंदुबाई गणेश 

ग हाणे
9561057752 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1552 100414150001040
अलका गजानन 

सुतार
9970963707 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1553 100414150001041 छाया वसंत कंुभार 9975374309 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1554 100414150001042 अबीदा चांद शेख 7350791892 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1555 100414150001043 आशा काका राऊत 9922841025 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1556 100414150001044
सुिनता िशवाजी 

जगताप
8796768388 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1557 100414150001046
कशोरी 

बाळकृ ण पवार
9762226224 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1558 100414150001047
पाली संतोष 

िशक
9922088612 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1559 100414150001050
पदमना संतोष 

हंडीबाग
8378816261 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1560 100414150001051
मालती गणेश 

कदम
8380087596 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी



1561 100414150001052
मासुम नबीभाई 

मकानदार
9730485152 गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी

1562 100414150001054
मंजुळा तुकाराम 

आवटे
8381037841 इं ायणी पाक जकात ना या समोर पपरी पपरी

1563 100414150001055
पावती गंगािगर 

िगरी
8308531567 इं ायणी पाक गायकवाड नगर पपरी पपरी

1564 100414150001056
मिनषा मधुकर 

मोठे
8308299660 इं ायणी पाक जकात ना या समोर पपरी पपरी

1565 100414150001060
स रता राव 

कांबळे
9730784066 ल मी नगर जगताप रेिस जवळ पपरी पपरी

1566 100414150001061
वैशाली बाळू 

बोराटे
9922356432 बोराटे व ती पपरी पपरी पपरी

1567 100414150001062 योती पवन वाघ 8446539892 ल मी नगर साईकॉ पपरी पपरी

1568 100414150001063
मिनषा मोद 

बोराटे
9763906726 मोशी पपरी पपरी पपरी

1569 100414150001064
वैशाली संतोष 

खरात
9922684827 वामी समथ कॉलनी इं ायणी पाक पपरी पपरी

1570 100414150001065
मेघा द ा य 

नरवडे
9850779623 वामी समथ कॉलनी इं ायणी पाक पपरी पपरी

1571 100414150001066
िनलीमा 

ओम काश कुबडे
9922922275 वामी समथ कॉलनी इं ायणी पाक पपरी पपरी

1572 100414150001067
करण रामे र 

गुजर
8378007211 साई कॉ लि मनगर पपरी पपरी

1573 100414150001069
आशा दयानंद 

सोनकांबळे
9822480450 इं ायणी पाक जकात ना या समोर पपरी पपरी

1574 100414150001070
निलनी बाजीराव 

देशमुख
9766609519 दि ण लि म नगर मोशी पपरी पपरी

1575 100414150001071
सारीका संदीप 

खडसे
9822781664 इं ायणी पाक जकात ना या समोर पपरी पपरी

1576 100414150001073
िमना ी सुभाष 

कानवडे
9922443451 वामी समथ कॉलनी इं ायणी पाक पपरी पपरी

1577 100414150001074
िनमला बबन 

कातखडे
9850269156 वामी समथ कॉलनी मोशी पपरी पपरी

1578 100414150001075
मंगल मुरलीधर 

स ते
7875749362 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1579 100414150001076
पाली मोद 

नारखेडे
8446767100 भागत व ती मोशी पपरी पपरी चचवड

1580 100414150001077
वैशाली नारायण 

पाटील
9881991214

वामी समथ कॉ इं ायणी नगर,इं ायणी पाक मोशी 
पपरी चचवड

1581 100414150001079
सुमन सुरेश 
गायकवाड

9975374980 दि ण ल मीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड



1582 100414150001081
सा रका सुिनल 

वाग कर
9921795292 स ते वाडी मोशी पपरी पपरी

1583 100414150001082
नंदा साहेबराव 

स ते
7743803032 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1584 100414150001084
योिगता िवजय 

आ हाट
0 सावतामाळी नगर पपरी पपरी पपरी

1585 100414150001086
साधना िशवाजी 

स ते
9604984073 स ते वाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1586 100414150001087
सिवता मोद 

आ हाट
8600680527 सावतामाळी नगर पपरी पपरी पपरी

1587 100414150001088
शांताबाई 

अंबादास धो े
9657891949 स ते वाडी पपरी पपरी पपरी

1588 100414150001090 शैला गणपत स ते 9881108542 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1589 100414150001091 मंदा संपत स ते 9623843677 स ते वाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1590 100414150001092
मनीषा रामदास 

स ते
9767338783 स ते वाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1591 100414150001094
संगीता बालाजी 

िगते
9850614370

जनादन जगताप चाळ ल मीनगर मोशी पपरी 
चचवड

1592 100414150001095
जय ी द ा य 

शदे
9922564134

इं ायणी पाक जकात नका समोर मोशी पपरी 
चचवड

1593 100414150001096
जय ी जा लदर 

स ते
9881829795 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

1594 100414150001097
लिलता संभाजी 

स ते
8888532670

दुदूलगाव शा ी चौक,आळंदी रोड मोशी पपरी 
चचवड

1595 100414150001098
ि यंका संतोष 

आ हाट
9850189888 सावतामाळी नगर मोशी पपरी पपरी

1596 100414150001099
शैला अिवनाश 

आ हाट
9604714285

सावता माळी नगर िवनायक नगर मोशी पपरी 
चचवड

1597 100414150001100
सा रका काश 

बोराटे
9595659095 बोराटे व ती मोशी पपरी पपरी

1598 100414150001101 दपा रिव िबसेन 9822551404 दि ण लि म नगर साईकॉ पपरी पपरी

1599 100414150001102
ि मता सुरेश 
गायकवाड

9922081976 साई कॉ ल मीनगर पपरी पपरी

1600 100414150001103
संिगता िशवाजी 

आहेर
9921185972 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

1601 100414150001104
मु ा ल मण 

पाटील
9922827706 लि मनगर मोशी पपरी पपरी

1602 100414150001105
मंगल 

ता यासाहेब 
चौघुले

9890576896 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

1603 100414150001106
अिनता काळूराम 

स ते
9096323429 ल मी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड



1604 100414150001107
सुरेखा मािणक 

स ते
9011639569 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी

1605 100414150001108 स ा नर  सुतार 960442140
से ना २७२, वामी समथ इं ायणी नगर मोशी 

पपरी चचवड

1606 100414150001109
गीता पांडुरंग 

खंडागळे
9850415336 कुटे आळी मोशी मोशी पपरी चचवड

1607 100414150001110 सारीका गणेश कुटे 9767415018 कुटे चाळ मोशी मोशी पपरी चचवड

1608 100414150001111
पु पा दनकर 

व हाडी
9881278257 संगम चौक मोशी मोशी पपरी चचवड

1609 100414150001112
रेखा मािणक 

देशमुख
9272337214 बोराटे व ती मोशी मोशी पपरी चचवड

1610 100414150001113
िसमा रामदास 

कुटे
9604416994 कुटे आळी मोशी पपरी पपरी

1611 100414150001114 छाया सं दप स ते 9623119247 स ते वाडी पपरी पपरी पपरी

1612 100414150001115
सुरेखा रा ल 

पाटील
9665647494 ल मी नगर जगताप कॉ पपरी पपरी

1613 100414150001116 पावती बाळू स ते 8308661865 स ते वाडी मोशी पपरी पपरी

1614 100414150001117
संजीवनी संतोष 

बोरहाडे
9763883482 मोशी पपरी पपरी पपरी

1615 100414150001119
सिवता 

बाळासाहेब 
चौधरी

8600812295 इं ायणी पाक गट नं २७२/१/१७ पपरी पपरी

1616 100414150001120
अनुसया वासुदेव 

िबसेन
9822551404 दि ण लि म नगर साईकॉ पपरी पपरी

1617 100414150001122
िनमला रामराव 

आहेर
9623153848 ल मी नगर साईकॉ पपरी पपरी

1618 100414150001129
अिनता राजेश 

खामकर
८०८७४५००५३

अनमोल िनवास खामकर चाळ,ग हाणे व ती 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1619 100414150001130
वैशाली अजुन 

जाधव
9975804089

सव नं ८६८४,आ दनाथ नगर ग हाणे व ती,सुदाम 
लांडे चाळ भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1620 100414150001132
जय ी संदीप 

सोमवंशी
9822613687

सुखवानी,एफ िब डग लॉट नं ०४ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1621 100414150001133
ल मी रा ल 

थोरात
9657288045

महा मा फुले नगर एम.आय.डी.सी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1622 100414150001136
र भा गुलाब 

काळे
9850520332 वृंदावन सह.सोसा.-202 58/3 ित पतीचौक पुणे

1623 100414150001141
अंजली संतोष 

सोनार
9890199529 धावडे व ती िशवगणेश नगर भोसरी पपरी चचवड

1624 100414150001142
सुिनता पांडुरंग 

िबरादार
9765074326 गोगावले िब. ग हाणेव ती पुणे



1625 100414150001143
ल मीबाई 

िशवाजी वाघदरे
9767749503 तानाजी लांडगे िब. ग हाणेव ती पुणे

1626 100414150001144
रोिहणी रोिहदास 

सुखरे
9850127378 10/9 िवकास कालनी लांडेवाडी पुणे

1627 100414150001147
मेघा अशोक 

पाटील
9403596669 जेपीनगर जुना PCMTडेपो ग हाणेव ती पुणे

1628 100414150001151
शबाना श बीर 

पटेल
9096917744 िस े र शाळा दघीरोड संततुकारामनगर पुणे

1629 100414150001153
कमल सुधाकर 

माने
9822348150 जयिशवशंकर नगर का.नं-4 च पानीरोड पुणे

1630 100414150001157
माधुरी िशवराम 

साबळे
8888925283 राधानगरी हौ.सो. एफ.1 - िब. दघीरोड पुणे

1631 100414150001158
योती 

बाळासाहेब 
च हाण

9422009727
ँट नं-11 िब.न- सी ऐ-1 राधानगरी हौ.सो 

दीघीरोड पुणे

1632 100414150001159
संिगता अशोक 

घरवाढवे
9552087882 दीघीरोड िस े र शाळा जवळ पुणे

1633 100414150001160
सुवणा अ ण 

लडघर
8446940408 राधानगरी हौ.सो. िब.न- सी ऐ-1 दीघीरोड पुणे

1634 100414150001164
कुमशीदेवी 

रामनारायण 
यादव

9850259811
सोपान धावडे माग धावडे व ती भोसरी पपरी 

चचवड

1635 100414150001165
चं कला सूरेश 

चौधरी
8983339697

सव न ८१/१/१,रोड नं ३ कोयना 
कॉलनी,कृ णानगर दघी पपरी चचवड

1636 100414150001166
लता मधुकर 

लांडगे
8007493157

ग हाणे व ती उदय चौक,जय म हार दुकानामागे 
भोसरी पपरी चचवड

1637 100414150001167
मिनषा चंदन 

पवार
9822515934 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

1638 100414150001170
अलका दामोदर 

काटे
7507636434

मराठी शाळेसमोर तापक र चाळी समोर,काटे वाडा 
दघी रोड पपरी

1639 100414150001174
ेरणा 

बाळासाहेब 
जाधव

9850763609 जय योगे र बी ग हाणे व ती, पपरी पपरी

1640 100414150001176
मंदा कनी 
स यवान 
गायकवाड

8888681666 महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी पपरी

1641 100414150001177
िसमा स यवान 

लांडगे
7350330587 लांडगे आळी मा ती मं दरामागे भोसरी पपरी

1642 100414150001178
अ पा काश 

मुंगी
8055745487

GS मोिनका िब डग ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1643 100414150001179
िनिलमा संदीप 

लांडगे
9860769182 लांडगे आळी मा ती मं दरामागे भोसरी पपरी

1644 100414150001180
ा भाऊसाहेब 
कांबळे

9011678504
द  मं दर नारायण कारले शेजारी भोसरी पपरी 

चचवड



1645 100414150001181
कुमु दनी 

नूतनकुमार 
चौधरी

9029853247
द  मं दर नारायण कारले शेजारी भोसरी पपरी 

चचवड

1646 100414150001182
त वी द ा य 

ल ढे
8605425225

जु या महादेव मंदीरामागे ल ढे आळी,महा मा फुले 
रोड भोसरी पपरी

1647 100414150001183
पूनम िवनोद 

साकुरे
7507636434 द गु  िनवास सन.२०/१ काटे व ती पपरी चचवड

1648 100414150001184 इंदू िवलास लाडके 8055004140
आदशनगर,सव नं ७३ मंजुरी बाई शाळे मागे दघी 

रोड पपरी

1649 100414150001185 िनता िवण शदे 9763364670 SN.20/1 कॉलनी नं.४ आळंदी रोड पपरी चचवड

1650 100414150001186
झयराबी 

अ लानुर शेख
9767275032 सन.२०/२/१ कॉलनी नं.५ काटेव ती पपरी चचवड

1651 100414150001187
क पना सूयकांत 

िचमटे
9561726499

सन.७३ वै णवी युटी पालर आदश नगर पपरी 
चचवड

1652 100414150001189
रेणुका संजय 

उदावंत
9889024537 सन.७३/५८ आदश नगर दघी पपरी चचवड

1653 100414150001191
ितभा मह  

मनवर
9922443427 सन.७३ आदश नगर दघी पपरी चचवड

1654 100414150001193
सुिनता गंगाकृ ण 

गु ा
9011010948 जय गणेश कॉलनी आदश नगर दघी पपरी चचवड

1655 100414150001194
शबाना बी 
श बीर शेख

8087500985 सन.७४ कॉलनी नं.२ आदशनगर पपरी चचवड

1656 100414150001195 माया दगडू डोळस 9890350738 सन.७३ आदश नगर दघी पपरी चचवड

1657 100414150001196 वाती संदीप शदे 7745806079
जय गणेश कॉलनी कॉलनी नं.२ आदश नगर पपरी 

चचवड

1658 100414150001197
अनुराधा 

बाळासाहेब 
सलगर

7620060989 सन.७३ आदश नगर दघी पपरी चचवड

1659 100414150001198
आशा अिजनाथ 

बनसोडे
8421746963 सन.७२ आदशनगर दघी पपरी चचवड

1660 100414150001208
धन ी शंकर 

जवेकर
7276033610

सन.१८७/२९ नवनाथ नगर च पाणी वसाहत 
पपरी चचवड

1661 100414150001209
शुभांगी चं कांत 

सुतार
9767084453

महा मा फुले नगर च पाणी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

1662 100414150001212
सिमना इ माईल 

सै यद
9657285639 गवळी नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1663 100414150001213
रेखा राजकुमार 

थोरात
9921246271 आजाद चाळ गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1664 100414150001214
मिनषा रावसाहेब 

कदम
8698060854 स.नं.२१२/३ गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1665 100414150001215
शोभा अशोक 

डावखरे
8087804855 स.नं.२१२/३ गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड



1666 100414150001216
सािबया मु तफा 

शेख
7276128108

लांडगे िब डग PMT बस टोप भोसरी पपरी 
चचवड

1667 100414150001217 लता दलीप भोर 9767917203 गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

1668 100414150001218
मंगल राज  

जाधव
7719097017 जाधव चाळ चच जवळ गवळी नगर पपरी चचवड

1669 100414150001219
छाया धान 

जाधव
9766374837 जाधव चाळ चच जवळ गवळी नगर पपरी चचवड

1670 100414150001220
जय ी द ा ेय 

जाधव
9850358637 जाधव चाळ चच जवळ गवळी नगर पपरी चचवड

1671 100414150001221
छाया चं कांत 

पाटील
9822076780

खानदेश नगर जवळ आदश नगर घर न.ं७४९ पपरी 
चचवड

1672 100414150001223
अचना िवलास 

पांचाळ
7276110851

िशवशंकर नगर च पाणी वसाहत भोसरी पपरी 
चचवड

1673 100414150001224
सुरेखा सिचन 

रोकडे
8626047450

सन.२, क .नं.१ िब डी.नं.४४ गणेश मं दर जवळ 
इं ायणी नगर पपरी चचवड

1674 100414150001226 मंगल संजय गोडसे 8975438579 िव ल मं दर जवळ दघीगाव दघी पपरी चचवड

1675 100414150001227
भागा ी कशोर 

गोडसे
9527168212

साई साद िनवास पुणे आळंदी रोड दघीगाव 
पपरी चचवड

1676 100414150001230
सुिनता भगवंत 

रामटेके
9923776852

िस े र शाळे या पाठीमागे दघी रोड भोसरी 
पपरी

1677 100414150001231
व सला 

ता याराम काळे
9822710325 डॉ आंबेडकर वसाहत लांडेवाडी भोसरी पपरी

1678 100414150001232
ितभा दलीप 

पाचगे
9923776852

िस े र शाळे या पाठीमागे दघी रोड भोसरी 
पपरी

1679 100414150001233 वषा महेश गंधे 8308638079
ममता वीट कॉनर जवळ सव नं 

८१/१,साई साद,कृ णानगर दघी रोड पपरी

1680 100414150001234
आशा बाबुराव 

शदे
9975706781

दशन कॉलनी,िस े  वर शाळेशेजारी नायकोडी 
िब डग , दघी रोड भोसरी पपरी

1681 100414150001236
का लदा पांडुरंग 

चीलमे
8805188840

स नं ७५/१/१/३६,भरत माता नगर झरेकर पाक 
जवळ दघी रोड पपरी

1682 100414150001237
लता बापूसाहेब 

टकले
9850626637 गवळी नगर,गु द  कॉलनी भोसरी भोसरी पपरी

1683 100414150001238
जरीना हमीद 

पटेल
8484861049 नवर  कॉलनी दघी रोड भोसरी पपरी

1684 100414150001240 सरला र व  िचते 9623270332 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी

1685 100414150001242
छाया िशवाजी 

भूजबळ
9822350489

जु या महादेव मंदीरामागे दौलत ल ढे चाळ,माळी -
आळी चाळ भोसरी पपरी

1686 100414150001243
सुरेखा सुभाष 

भूजबळ
9657045655

महा मा फुले रोड महादेव मं दरसमोर,माळी-आळी 
समोर भोसरी पपरी

1687 100414150001246
सुनंदा नारायण 

शदे
9011689356

च पाणी वसाहत रोड महा मा फुले नगर,आगरकर 
िब डग भोसरी पपरी



1688 100414150001247
मंदा सुभाष 
गायकवाड

8975543317
सन.२२२/१ गु कृपा कॉलनी संत तुकाराम नगर 

पपरी चचवड

1689 100414150001248 सिवता बाळू टकले 9850100949
गवळी नगर गु द  हौ सोसा भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

1690 100414150001250
सधूताई 

सावळेराम 
गायकवाड

9766151588
स नं २११,गु द  कॉलनी गवळी नगर भोसरी 

पपरी

1691 100414150001252
उ मला चं कांत 

बारणे
9011215316

गवळी नगर,गु द  कॉलनी अमोल ोिवजन टो 
जवळ भोसरी पपरी

1692 100414150001253
रोिहणी भरत 

फाळके
8888871372

सन.८४/१/१ लो.नं.३ साई पाक गु द  कॉलनी 
पपरी चचवड

1693 100414150001255 अलका नर  डंुबरे 9326455432
गवळी नगर,गु द  कॉलनी अमोल ोिवजन टो 

जवळ भोसरी पपरी

1694 100414150001256
संिगता भा कर 

डमरे
9657423279

गवळी नगर,गु द  कॉलनी अमोल ोिवजन टो 
जवळ भोसरी पपरी

1695 100414150001258
वैशाली नवनाथ 

गायकवाड
992613797

गवळी नगर,गु द  कॉलनी अमोल ोिवजन टो 
जवळ भोसरी पपरी

1696 100414150001260
सुरेखा सितश 

बाबर
8605486721

िनितन िनवास गु द  कॉलनी,गवळी नगर भोसरी 
पपरी

1697 100414150001263
क पना गजानन 

शदे
7066508710

च पाणी वसाहत रोड महा मा फुले नगर भोसरी 
पपरी

1698 100414150001266
कांता गंगाराम 

चौधरी
9975887044

आगरकर िब डग,फुले नगर च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पपरी

1699 100414150001268
सधू सरदार 

पावरा
9881661248

च पाणी वसाहत रोड महा मा फुले नगर भोसरी 
पपरी

1700 100414150001269
संिगता तानाजी 

िथटे
9881094951 हाफ कन वसाहत संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

1701 100414150001270
मनीषा ाने र 

क े
9850425055 रघुनाथ लांडगे माग धावडेव ती भोसरी पपरी

1702 100414150001271
अलका तुकाराम 

अ हाट
9730603399

सव नं २२/१,गु कृपा कॉलनी दघी रोड भोसरी 
पपरी

1703 100414150001273
मनीषा अ ण 

ढमाळ
9657655445

सव नं २२/१,गु कृपा कॉलनी दघी रोड भोसरी 
पपरी

1704 100414150001274
रोिहणी अिनल 

को के
8275239298

सव नं २२/१,गु कृपा कॉलनी दघी रोड भोसरी 
पपरी

1705 100414150001276
रमादेवी 

अ बलगन 
विडवरायर

9422027881 sidheshwar school javl

1706 100414150001277
अचना काश 

चं वंशी
9403869836

स.नं.२२२/१ गु कृपा कॉलनी दघी रोड पपरी 
चचवड

1707 100414150001280
शोभा अिनल 

जगताप
9881511572

आकां ा (बी/एस)िब डग रामनगर हौ.सोसा. 
ग हाणे व ती पपरी चचवड

1708 100414150001281
किवता परमे र 

खोटे
9975230908

सव नं २२/१,गु कृपा कॉलनी संत तुकाराम नगर 
भोसरी पपरी



1709 100414150001282
मीना महादेव 

सातपुते
8956357249

स.नं.१७/१ िशवगणेश नगर कै.सोपान धावडे व ती 
माग पपरी चचवड

1710 100414150001283 उमा शंकर गवस 9822409308 स य नारायण हौ सो दघी रोड भोसरी पपरी

1711 100414150001288 माया संजय गु ा 9579967461
सव नं १८/१,जय हनुमान िनवास सयाजी कौर 

माग,िशव गणेश नगर भोसरी पपरी

1712 100414150001290
अ णा दलीप 

पवार
9881741457

डॉ आंबेडकरनगर टे को रोड लांडे वाडी भोसरी 
पपरी

1713 100414150001292
संिगता संतोष 

को हे
8855031381

जुने महादेव मं दर,पांडुरंग सयाजी ल ढे चाळ माळी 
आळी रोड भोसरी पपरी

1714 100414150001294
वैशाली बजरंग 

वाघोले
9552066612

दौलतराव ल ढे चाळ माळी आळी रोड भोसरी 
पपरी

1715 100414150001298
सिवता माची  

डुकरे
9921375060

रामचं  रेिसडे सी,आ दनाथ नगर ग हाणे 
व ती,िशवश  िम  मंडळ भोसरी पपरी

1716 100414150001300
ीतीशा मोद 

पांचाळ
9850622815 बी-६,शांताई पाक गवळी नगर भोसरी पपरी

1717 100414150001301
नेहा राज  

नारखेडे
9922682867

से नं २, क म नं २,बी नं ९/२ 
राजवाडा,इं ायणीनगर भोसरी पपरी

1718 100414150001303
पूजा द ा 
वाघमारे

9730316524 आंबेडकर नगर बौ  िवहार शेजारी भोसरी पपरी

1719 100414150001304
वाती मोद 

गजधने
9175336498 डॉ आंबेडकरनगर टे को रोड भोसरी भोसरी पपरी

1720 100414150001305
कांचन संजय 

कसबे
8857936072

डॉ आंबेडकरनगर टे को रोड लांडेवाडी भोसरी 
पपरी

1721 100414150001307
कमला सीताराम 

पठारे
9372418633

इं ायणी नगर,से नं १ लॉट नं २७७,वै ो माता शेड 
भोसरी पपरी

1722 100414150001310 मनीषा ल  रा े 9822508014
सावंत नगर ओम अपाटमट,सव नं २०५/६ भोसरी 

पपरी

1723 100414150001312
भारती सुिनल 

िशतोळे
8793526659 राजगु नगर बँकेजवळ गवळी नगर भोसरी पपरी

1724 100414150001313 उषा रमेश ढगे 7350240090 राजगु नगर बँकेजवळ गवळी नगर भोसरी पपरी

1725 100414150001315
बेबी धमराज 

चौहान
9860185289

नवनाथ वाळके चाळ सव नं ७२/७,साई पाक दघी 
रोड पपरी

1726 100414150001317
सुवणा पखानाथ 

ड गरे
8087452615

इनामदार सन.६८३/२ आ दनाथ नगर पपरी 
चचवड

1727 100414150001318
वैशाली िव नाथ 

लांडगे
9960873535

बापूजी बुवा मं दर लांडगे आळी भोसरी पपरी 
चचवड

1728 100414150001319
संिगता काळूराम 

लांडगे
9975874805 बापूजी बुवा लांडगे आळी भोसरी पपर चचवड

1729 100414150001324
जय ी नामदेव 

जाधव
8605853856 परांडे नगर ला द प ड चाळ दघी पपरी चचवड

1730 100414150001327
शारदा तारकनाथ 

लोहार
9922540296 स नं ७४/२ मंजुरी बाई शाळे जवळ पपरी पपरी



1731 100414150001330
उषा सोपान 

टाकळकर
9096701621 भारत माता नगर स नं ७६ पपरी पपरी

1732 100414150001331
क पना चं कांत 

भालेकर
9011719647 भारत माता नगर से नं ७६ दघी पपरी चचवड

1733 100414150001334
अिनता सुभाष 

भोसले
9850139347

आदश नगर,सव नं ७३ आदश नगर,नालंदा कॉलनी 
दघी पपरी चचवड

1734 100414150001349
संिगता तानाजी 

जाधव
9881333963 धावडे व ती पपरी पपरी पपरी

1735 100414150001353
महानंदा 

िशवानंदा कोटगी
8007437603

स् नं ६९४ ग हाणे व ती,िशवश  िम  मंडळ 
पपरी पपरी

1736 100414150001354
सतोनी संतोष 

मे ी
8625962012 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1737 100414150001358
जय ी राज  

तापक र
9527843031

तापक र चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1738 100414150001359
मीना संभाजी 

तापक र
9767148170

तापक र चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1739 100414150001361
पु पा गणपत 

वाळके
8237519146

तापक र चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1740 100414150001363
हेमलता ता हाजी 

तापक र
9921054532

तापक र चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1741 100414150001364
िशतल गोपीनाथ 

नाईकवाडे
9922551652

सव नं ८१/१/१,रोड नं ४३ कृ णानगर दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1742 100414150001365
छाया ल मण 

ताप कर
9881670601

ताप कर चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1743 100414150001367
अ णा उमराव 

ताप कर
9860378850

ताप कर चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1744 100414150001368
शारदा बाजीराव 

बिहरट
9960925921

ताप कर चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1745 100414150001370
रंजना गोर नाथ 

वाळके
9623791875

ताप कर चाळ मनपा शाळे मागे दघीगाव पपरी 
चचवड

1746 100414150001372
अचना गजानन 

वाळके
9604020210

तापक र नगर िप िच म न पा शाळे जवळ दघी रोड 
पपरी

1747 100414150001373
अिनता 

बाळासाहेब 
तापक र

9623139526
तापीकर चाळ िप िच म न पा शाळेसमोर दघी 

पपरी

1748 100414150001375
ि ती तुळशीराम 

तापक र
7040147903 तापक र चाळ मराठी शाळेसमोर दघी रोड पपरी

1749 100414150001377
मंगल रमेश 

तापक र
9011901917 तापक र चाळ दघी गाव दघी रोड पपरी

1750 100414150001378
राज ी लालचंद 

तापक र
9850615908 तापक र चाळ मराठी शाळेसमोर दघी रोड पपरी



1751 100414150001379
सुिनता रघुनाथ 

वाळके
9503517657 तापक र चाळ दघी गाव दघी रोड पपरी

1752 100414150001380
संिगता संजय 

सोनवणे
9960450490 खंडोबा माळ अ वाल िब डग भोसरी पपरी

1753 100414150001382
अचना अतुल 

गवळी
9527179431 पंचर  िनवास गवळी नगर भोसरी पपरी

1754 100414150001384
रोिहणी 

बाळासाहेब 
गवळी

9890276838 गवळी नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1755 100414150001386
मालन सुभाष 

गवळी
nahi गवळी नगर रंका बँकेजवळ भोसरी पपरी

1756 100414150001389
िसता रामदास 

तांबे
7057511664 संभाजीनगर पुणे आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

1757 100414150001390
दशना सहदेव 

पीरधनकर
9890475111

गवळी नगर,गु द  कॉलनी सव नं २११/३२ 
भोसरी पपरी

1758 100414150001394
ि मता नागनाथ 

राणे
8237779061

सन.२११/िब२ अमोल िनवास गु द  कॉलनी 
गवळी नगर पपरी चचवड

1759 100414150001395
छाया भाकर 

खडसे
8237779061

सन.२११/िब२ गु द  कॉलनी गवळी नगर पपरी 
चचवड

1760 100414150001396
मंदा कनी कैलास 

शदे
9850669152

ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर घोडेकर बेकरी मागे 
भोसरी पपरी चचवड

1761 100414150001397 इंदू सोपान खच 9922067958 गु द  कॉलनी गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1762 100414150001398
पाली महेश 

बागले
9552002508

सव नं ६८४,िशवभ  िम  मंडळ आदीनाथ नगर 
भोसरी पपरी चचवड

1763 100414150001399
सा रका ीराम 

पाटील
9921141751

च पाणी वसाहत रोड महा मा फुले नगर भोसरी 
पपरी चचवड

1764 100414150001400
शकंुतला द ा य 

कासार
9730617141

ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर संत साई इंि लश 
शाळेजवळ भोसरी पपरी चचवड

1765 100414150001401
शीला भाकर 

कवळेकर
9922310061 गु द  कॉलनी गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1766 100414150001402
शोभा काश 

महाजन
9503306284

ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर घोडेकर बेकरी मागे 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1767 100414150001403
अिनता गुलाब 

जाधव
9850107480

तापक र चाळ शेजारी गवळी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1768 100414150001404
लता िशवाजी 

वारंगुळे
9822601325

ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर घोडेकर बेकरी मागे 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1769 100414150001405
संिगता भोलेनाथ 

जाधव
9503941719

तापक र चाळ गवळी नगर गणेश लोर िमल 
शेजारी पपरी चचवड

1770 100414150001406
सीमा िवकास 

ये ंणकर
9822201281

सव नं ६८४,अधीनाथ नगर ग हाणे व ती,िशवश  
िम  मंडळ भोसरी पपरी

1771 100414150001407 ा शांत शदे 9527073349 गु द  कॉलनी गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड



1772 100414150001409
सिवता िवजय 

आसोलकर
7798076455 तापक र चाळ गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1773 100414150001410
मीरा नवनाथ 

वारंगुळे
9623009287

सव नं ६८४,अधीनाथ नगर घोडेकर बेकरी भोसरी 
पपरी चचवड

1774 100414150001411
सिवता तुकाराम 

हजारे
8805283537 ताप कर चाळ गवळी नगर भोसरी पपरी चचवड

1775 100414150001412
अिनता अनंत 

कवंडेकर
9881427952

आ दनाथ नगर,िशवश  िम  मंडळ ग हाणे व ती 
भोसरी पपरी

1776 100414150001413
िशतल अिनल 

कासार
9860627662

आ दनाथ नगर,िशवश  िम  मंडळ संत साई 
इंि लश शाळेजवळ भोसरी पपरी चचवड

1777 100414150001414
अिनता अिनल 

च हाण
8141156659

सव नं ६८४/१४,अ दनाथ नगर अिभलाशा िनवास 
समोर भोसरी पपरी

1778 100414150001415
िव ा संजय 

सोनार
9604514506

सव नं ६८४/१४,अ दनाथ नगर भोसरी गावठाण 
भोसरी पपरी

1779 100414150001416
सगुणा राज  

कुलकण
9850382416

सव नं ६८४,अधीनाथ नगर ग हाणे व ती,िशवश  
िम  मंडळ भोसरी पपरी चचवड

1780 100414150001417
ि वेणी वीर  

कुलबुग
9823870879

सव नं ६८४,अधीनाथ नगर ग हाणे व ती,िशवश  
िम  मंडळ भोसरी पपरी

1781 100414150001418
माधुरी तापराव 

पाटील
9970006364

लॉट नं १६,सव नं ६८४ आ दनाथ नगर भोसरी 
पपरी

1782 100414150001436
अि नी राजाराम 

घाग
9028136683 संभाजीनगर भोसरी आळंदी रोड पपरी चचवड

1783 100414150001437
आशा राजाराम 

घाग
9921618039 संभाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1784 100414150001439
अिनता राजेश 

ख ी
9404244683

संभाजी नगर पोटे चाळ नं ३,आळंदी रोड भोसरी 
पपरी

1785 100414150001440
उ वला सोमे र 

चोरगे
9604847827

साई िस  नगर आदश शाळे जवळ दघी भोसरी 
पपरी चचवड

1786 100414150001441
सुषमा 

जयनारायण िग र
9822287036 सव नं २३ दशन कॉलनी, दघी रोड भोसरी पपरी

1787 100414150001443 मनू गु चरण जेना 9975674497
पोटे चाळ  ३, म नं ५ पा या या टाक  

जवळ,आळंदी रोड भोसरी पपरी

1788 100414150001445
सुवणा रोिहदास 

शेवाळे
9970789827

सव नं २०९,डी.टी.पोटे कॉलनी पा या या टाक  
जवळ,संभाजी नगर भोसरी पपरी

1789 100414150001446
ितमा रोिहदास 

शेवाळे
8087903767

सव नं २०९,डी.टी.पोटे कॉलनी पा या या टाक  
जवळ,आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

1790 100414150001447
योिगता रोिहदास 

शेवाळे
9730960994

सव नं २०९,डी.टी.पोटे कॉलनी पा या या टाक  
जवळ,शेडगे चाळ भोसरी पपरी

1791 100414150001449
क पना मोद 

कुरहाडे
9922262357

संभाजी नगर पा या या टाक  जवळ,शेडगे चाळ 
भोसरी पपरी

1792 100414150001450
अं कता अिजत 

जगताप
9561774392

संभाजीनगर,पोटे चाळ म नं ४,आळंदी रोड 
भोसरी पपरी



1793 100414150001453
सुिनता संतोष 

वरपे
9595650660 संभाजी नगर पा या या टाक  जवळ भोसरी पपरी

1794 100414150001455
अि नी राज  

देशमुख
9922956867

ऋिषकेश िनवास,संभाजी नगर पाना या टाक  
शेजारी भोसरी पपरी

1795 100414150001456
ेहल सखाराम 

नाईकरे
9822874147 संभाजी नगर पा या या टाक  जवळ भोसरी पपरी

1796 100414150001457 सायली संजय मोरे 9860179884
सव नं २०९,डी.टी.पोटे कॉलनी कॉलनी नं 

२,पा या या टाक जवळ भोसरी पपरी

1797 100414150001458
सुजाता अशोक 

लोखंडे
8237880741

सव नं २०९/२,संभाजी नगर पा या या टाक  
जवळ,आळंदी रोड भोसरी पपरी

1798 100414150001462
सायली सजराव 

जठार
9881502053 ल ढे चाळ माळी आळी भोसरी पपरी चचवड

1799 100414150001463 वसुधा महेश ल ढे 9860638161
९/९ महा मा फुले रोड माळी आळी भोसरी पपरी 

चचवड
1800 100414150001464 वैशाली राजु गोरे 9623934973 आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1801 100414150001468
जय ी शरद 

वाघमारे
7743844663 माळी आळी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1802 100414150001469
मोिहनी सुभाष 

चवरे
0

२/३ सॅडवीक कॉ िवनायक नगर दघी पपरी 
चचवड

1803 100414150001472
सुिनता रमेश 

भोसले
9822559946

७४/४३ आदश नगर मोरया कॉ दघी पपरी 
चचवड

1804 100414150001474
अंजना िहरालाल 

बागूल
8446910219 मोरया कॉ आदश नगर दघी पपरी चचवड

1805 100414150001475
रेखा सुपडा 

िहवराळे
8007899199

जयराम पडवळ चाळ तुकाई नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1806 100414150001476
पु पा गुणवंत 

नाखले
9960561665 २२४ तुकाई नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1807 100414150001478
मीराबाई 

भाऊसाहेब रोडे
9527632742

सं नं ७६/२,भरतमाता नगर यू इंिडया बेकरी दघी 
पपरी

1808 100414150001479
अलका भाऊसो 

नाईक
8956182281 भारतमाता नगर सहकार कॉ दघी पपरी चचवड

1809 100414150001481
प ा िव ल 

कळमकर
8767908475 भारतमाता नगर सहकार कॉ दघी पपरी चचवड

1810 100414150001482
सुरेखा संतोष 

जाधव
8975080855 द  िनवास आदश नगर दघी पपरी चचवड

1811 100414150001483
आशा अनील 

यंटमान
9665337877

संत तुकाई नगर संडवीक कॉलनी समोर, दघी रोड 
भोसरी पपरी

1812 100414150001484
शोभा धमराज 

जाधव
8149666061 द  िनवास आदशनगर दघी पपरी चचवड

1813 100414150001485
मिनषा भाकर 

अिहरे
9545987054 आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1814 100414150001486
सुंदर िभमराव 

पांचाळ
8796925621 ७४/४२ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड



1815 100414150001487
ारका द ा य 

टकले
9764567809 भारतमाता नगर सहकार कॉ दघी पपरी चचवड

1816 100414150001488
सिवता र व  

शेलार
9552026574

संभाजी नगर डी टी पोटे चाळ भोसरी पपरी 
चचवड

1817 100414150001492
िनलम सतीश 

रावडे
9130822859 संभाजी नगर माउली िनवास भोसरी पपरी चचवड

1818 100414150001493
मंगल रघुनाथ 

शदे
9881039982

रामनगर हौ सो ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1819 100414150001494
सुनंदा िवलास 

लबळे
8805187631 संभाजी नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1820 100414150001496
निलनी राज  

कामशे
9822971343 इं ायणी कॉ द नगर दघी पपरी चचवड

1821 100414150001497
छाया कसन 

पडवळ
9823158465

मंगलमूत  िनवास संभाजीनगर भोसरी पपरी 
चचवड

1822 100414150001499
ा कसन 

पडवळ
9823717465

मंगलमूत  िनवास संभाजीनगर भोसरी पपरी 
चचवड

1823 100414150001502
वैशाली सिचन 

वारंगे
9730503344 संभाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1824 100414150001506 सुरेखा सुरेश मोरे 9011369045
समता िम  मंडळ ग हाणे व ती भोसरी पपरी 

चचवड

1825 100414150001507
सुिनता अशोक 

यादव
8888955013 गायकवाड नगर दघी दघी पपरी चचवड

1826 100414150001514
अलका दगडू 

बागल
8007256410 दुगामाता कॉ पांडव नगर भोसरी पपरी चचवड

1827 100414150001516
भारती शांत 

बदुकले
9422445313

रोिहदास गवळी चाळ तुकाई नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1828 100414150001518
अ णा जा लदर 

होके
9822809057 लांडेवाडी आंबेडकरनगर भोसरी पपरी चचवड

1829 100414150001519 रेखा संजय जाधव 9922566121 लांडेवाडी आंबेडकर नगर भोसरी पपरी चचवड

1830 100414150001520
सुिम ा गंुडेराव 

पोतदार
9552442994 ८४/२ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1831 100414150001521
सुलभा वासुदेव 

इंगळे
9422311534 ८४/२ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1832 100414150001522
वैशाली सुनील 

दुबळे
8308977854 साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1833 100414150001523 वैजयंता बाळू शदे 9657287581 ८४/२ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1834 100414150001524
आरती िववेकानंद 

खच
7350827521 कृ णा नगर चं भागा कॉ दघी पपरी चचवड

1835 100414150001526
कांताबाई ीहरी 

पोतदार
202715851

साई पाक.सव नं ८४/२ रोडे हॉि पटल मागे दघी 
पपरी



1836 100414150001528
लितका 

बाळासाहेब 
लोखंडे

8805393519 साई पाक 84/2 रोजे दवाखाना मागे पुणे

1837 100414150001529
अिनता बालाजी 

चटपले
9850822339

साई पाक.सव नं ८४/२ गणेश अपाटमट शेजारी 
दघी पपरी

1838 100414150001530
िसमा कुमार 

जाधव
9527151894

साई पाक.सव नं ८४/२ रोडे हॉि पटल मागे दघी 
पपरी

1839 100414150001531
शिशकला िव ल 

तावरे
8698779499 ८४/२ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1840 100414150001532
छाया मु हारी 

मोरतळे
9763990251 ८४/२ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

1841 100414150001578
रे मा िनतीन 

गायकवाड
7350030873

सव नं २०८/१,कृ ण मं दराजवळ संत तुकाराम 
नगर मागे भोसरी पपरी

1842 100414150001579 ल मी िवनोद मोरे 9767681732
सव नं २०८/१,कृ ण मं दराजवळ संत तुकाराम 

नगर मागे भोसरी पपरी

1843 100414150001581
सुंदर बाळासाहेब 

लबाळे
9822335206

सव नं २०९ संभाजी नगर,आळंदी रोड भोसरी 
पपरी

1844 100414150001584
सुमन काश 

नाईक
9822552695

सुिशला िनवास,पा या टाक जवळ संभाजी 
नगर,आळंदी रोड भोसरी पपरी

1845 100414150001585
रंिजता शामसुंदर 

गावडे
879678617

सुिशला िनवास,पा या टाक जवळ संभाजी 
नगर,आळंदी रोड भोसरी पपरी

1846 100414150001587
हेमा लिलत 

नानकर
9689903448

सव नं २०९ संभाजी नगर,आळंदी रोड भोसरी 
पपरी

1847 100414150001588
भागीरथी गणपत 

रा े
9850074228

सव नं २०९,पा या या टाक जवळ संभाजी 
नगर,आळंदी रोड भोसरी पपरी

1848 100414150001591
शारदा पाटील 

लांडगे
9657558996

पाठारे लांडगे,तालीम जवळ लांडगे आळी भोसरी 
पपरी चचवड

1849 100414150001592 किवता राज  िस 9960219355 रोड नं अ/२,कृ णानगर दघी दघी पपरी

1850 100414150001594
सधूबाई राज  

रोकडे
9922891538 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी

1851 100414150001597 हसीना - शेख 9921589353
सीताराम िब डग,pcmc डेपो मागे ग हाणे व ती 

भोसरी पपरी चचवड

1852 100414150001598 सुगरा अहेमद शेख 7721981629
भोसले िब डग शेजारी,भारत माता नगर पांढरीनाथ 

चाळ,ग हाणे व ती भोसरी पपरी चचवड

1853 100414150001599
साना श कल 

शेख
9822820798

भोसले िब डग शेजारी,भारत माता नगर पांढरीनाथ 
चाळ,ग हाणे व ती भोसरी पपरी चचवड

1854 100414150001600
शीतल संतोष 

खोलगडे
9923985707

गजानन होऊ सोसा खंडोबा माळ भोसरी पपरी 
चचवड

1855 100414150001602
सुवणा गुलाब 

लांडगे
8308316311 ग हाणे व ती पगा रया समोर पपरी पपरी



1856 100414150001603
मिनषा मंगेश 

दवटे
9860388471

ग हाणे व ती जय म हार कराणा दुकान जवळ 
पपरी पपरी

1857 100414150001604
उ वला वसंत 

पाटील
8380852973

ग हाणे व ती जय म हार कराणा दुकान जवळ 
पपरी पपरी

1858 100414150001606
िसमा िबभीषण 

कािशद
7350321008 द  नगर दघी पपरी पपरी

1859 100414150001608
िमनल कािलदास 

ीरसागर
9325562224 अ य नगर,शा ी चौक साईनाथ कॉ पपरी पपरी

1860 100414150001614
संिगता कैलास 

मोरे
7350775536 ग हाणे व ती जय काशनगर पपरी पपरी

1861 100414150001616
आशाराणी 

जा लदर माने
9890142446

तुकाईमाता हौ.सोसा. लागत प रसर जवळ मागील 
रोड भोसरी पपरी

1862 100414150001619
अंजली िवलास 

िथगळे
9371350734 सहयोग िनवास आ दनाथ नगर भोसरी पपरी

1863 100414150001621
मंगल चांगदेव 

दघे
9850029554 जय काश नगर ग हाणे व ती, पपरी पपरी

1864 100414150001623
शोभा चं कांत 

पवार
9623918510 सं नं ७२/५ सैिनक कॉलनी,साई पाक दघी पपरी

1865 100414150001625
सुजाता द ा य 

झुंजूक
8550936811

ग हाणे व ती िप,िस.एम.िस हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

1866 100414150001626
मिनषा िशवाजी 

गावडे
9226965525 सं नं ७२/५ सै पाक दघी पपरी

1867 100414150001630 मीरा शाहराम जरे 8237181272
साई पाक.सव नं ८४/२ कमल िनवास,सैिनक 

कॉलनी दघी रोड पपरी चचवड

1868 100414150001632
िव ा 

राजनारायण 
िव कमा

9689495330
सं नं २२४,िव कमा िनवास तुकाई नगर हौ 

सोसा, दघी रोड भोसरी पपरी

1869 100414150001633
सपना नागनाथ 

गोखले
8625080753 खंडोबा माळ जवळ शदे चाळ पपरी पपरी

1870 100414150001635
चं कला संपत 

साबळे
9922982801

सं नं ७६,गणेश कॉलनी नं २ भारत माता नगर 
दघी पपरी

1871 100414150001637
सुमन दलीप 

चाळेकर
9623725790

ग हाणे व ती िप,िस.एम.िस हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

1872 100414150001639
संगीता वामन 

जोगदंड
7387887667 जय गणेश सा ाज पुणे नािशक रोड भोसरी पपरी

1873 100414150001644
सिवता नामदेव 

लगरे
9970227809 जय काश नगर ग हाणे व ती, पपरी पपरी

1874 100414150001648
सोजरबाई पोपट 

गायकवाड
9922685182 आदशनगर दघी पपरी पपरी

1875 100414150001649
ि यंका पुंडिलक 

आढाव
9764842260 जय काश नगर ग हाणे चाळ पपरी पपरी

1876 100414150001651
िमनीता अंकुश 

ओ हाळ
8796647393 बौ िवहारा जवळ रामनगर बोपखेल पपरी



1877 100414150001653
सुिशला अंकुश 

ओ हाळ
8796647313 बौ िवहारा जवळ रामनगर बोपखेल पपरी

1878 100414150001655
िवजया िवलास 

लोखंडे
9767368283 ग हाणे व ती लोखंडे िब पपरी पपरी

1879 100414150001656
अलका पांडुरंग 

वाघमारे
8308375989 डॉ आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी पपरी

1880 100414150001659
मीरा वासुदेव 

लांडगे
9763389394 भारतमाता चौक गणपती मं दर जवळ पपरी पपरी

1881 100414150001662
शकंुतला दुगापद 

शामल
9923948524 जय काश नगर भोसरी पपरी पपरी

1882 100414150001666
रेणूका िशवाजी 

कांबळे
9850478852 ७४ आदशनगर दघी दघी पपरी चचवड

1883 100414150001667 र मी दनेश दवटे 9657892534 उदय चौक ग हाणे व ती, पपरी पपरी

1884 100414150001669
सरीता सुिनल 

भोजने
9623799363 ग हाणे व ती गु  कृपा चाळ पपरी पपरी

1885 100414150001673
दपाली मोद 

भांगे
9881204006 जय काश नगर ग हाणे व ती, पपरी पपरी

1886 100414150001683
शारदा बाळा 

नाणेकर
9822550173 अ यकंुज शेजारी रामदास फुगेचाळ खंडोबामाळ पुणे

1887 100414150001685
जय ी सतीश 

कांबळे
9687899346

शदे चाळ खंडोबामाळ,िम ल कंपनी समोर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

1888 100414150001694
अनघा मंगेश 

हाडगे
8390343020

ग हाणे व ती िप,िस.एम.िस हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

1889 100414150001696
िनमला िवलास 

कदम
9763905485 खंडोबा माळ शदे चाळ पपरी पपरी

1890 100414150001699 वाती ल  को हे 9096028621 ग हाणे व ती लोखंडे िब पपरी पपरी

1891 100414150001702
कौश या पांडुरंग 

शेडगे
9850912251

देसाई गु कुल कॉलनी हॉटेल िव िवलास मागे,लांडे 
वाडी भोसरी पपरी

1892 100414150001710
दीिपका बालाजी 

जगदाळे
7385175221

बालाजी मं दरासमोर िव लनग,लांडेवाडी भोसरी 
पपरी

1893 100414150001713
सुमन पांडुरंग 

भरगुडे
8657113131 फुगे चाळ खंडोबा माळ पपरी पपरी

1894 100414150001717
िवठाबाई ध डू 

तळपे
8975003248 भारत माता नगर सव नं ७५ दघी दघी पपरी

1895 100414150001720
दीपाली रामभाऊ 

मे ाम
9405851231

गुजरात वसाहत,रामनगरी संत तूकाराम नगर,दीघी 
रोद भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1896 100414150001721 शोभा शाम भोसले 9405851286
सव नं २८/२/१,मातो ी पाक संत तूकाराम 
नगर, म नं २३ भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

1897 100414150001724
िवजया 

हनुमंतराव 
अिहरराव

9623139350
२१८/१ दघी रोड संत तुकाराम नगर भोसरी 

पपरी चचवड

1898 100414150001725
आशा िशवाजी 

गाडे
9970365328

मातो ी पाक २१८/१ संत तुकाराम नगर भोसरी 
पपरी चचवड



1899 100414150001726 सिवता ल  डफळ 9921088194 संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1900 100414150001727 शांता अंकुश डफळ 9850537008
ीकृ ण मं दराजवळ संत तुकाराम नगर भोसरी 

पपरी चचवड

1901 100414150001728
मनीषा िवलास 

सोनजे
9763659178

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1902 100414150001730
कां ता सुभाष 

मानकर
8888396339 गवळी नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1903 100414150001731
सिवता सयाजी 

गावडे
9922338401

२१८ मातो ी पाक संत तुकाराम नगर भोसरी 
पपरी चचवड

1904 100414150001733 वंदना पंकज कदम 9921269555 आपटे कॉ २७/२ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1905 100414150001735
दशना िवलास 

िशक
9552301889

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1906 100414150001737
सर वती िवजय 

पाटील
9657197385 आपटे कॉलनी भोसरी भोसरी पपरी

1907 100414150001739
सुि या संभाजी 

िशक
8805259823

२१८ संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी 
पपरी चचवड

1908 100414150001742 चमक दलीप ढोरे 9657433035
संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 

चचवड

1909 100414150001744
कवीता िनतीन 

कोतकर
9175508673

संत तुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

1910 100414150001747 तनुजा गणेश ले 9822629049
२१८ मातो ी पाक संत तुकाराम नगर भोसरी 

पपरी चचवड

1911 100414150001748
वाती संभाजी 

पाचपुते
9921352607

मातो ी पाक संत तुकाराम नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1912 100414150001749 आशा द ा ढवारे 9158573628
िशवशंकर नगर कॉ नंद च पाणी वसाहत भोसरी 

पपरी चचवड

1913 100414150001750
अ णा उमराव 

ब गर
9860378850 तापक र चाळ दघी आळंदी रोड पपरी चचवड

1914 100414150001751
करण संजय 

पवार
8421806821

ीराम नगर, ीराम मं दराजवळ भोसरी भोसरी 
पपरी

1915 100414150001752
अि नी अ ण 

ा हणकर
9850801744

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1916 100414150001754
वाती अिवनाश 

चौधरी
9922277628

७४/२ हदवी वरा य कॉ आदश नगर दघी पपरी 
चचवड

1917 100414150001755 रिवना र व  िशक 8809905334
संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 

चचवड

1918 100414150001757
सोनाली द ा य 

कोतकर
9763832058

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1919 100414150001759
अलका उमाकांत 

मडके
8856981333

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1920 100414150001760
शोभा द ा य 

गावडे
9096383964

२१८ मातो ी पाक संत तुकाराम नगर भोसरी 
पपरी चचवड



1921 100414150001763
न ता मधुकर 

िनकम
9975421824

संत तुकाराम नगर मातो ी पाक भोसरी पपरी 
चचवड

1922 100414150001775
सोनाली संदीप 

पवार
nahi

रामदास फुगे चाळ अ य कंुजशेजारी,खंडोबा माळ 
भोसरी पपरी

1923 100414150001780
रेखा महादेव 

भापकर
9881682744 साई पाक दघी दघी रोड पपरी

1924 100414150001781
शािलनी 

रावसाहेब दवेकर
9850434930 च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1925 100414150001786
सुषमा नंद कशोर 

हरसाड
9226199845 साई पाक गु द  कॉलनी,गवळी नगर दघी पपरी

1926 100414150001802
वैशाली संपत 

साबळे
9405035617 भारत माता नगर दघी भोसरी पपरी चचवड

1927 100414150001808
अ णा भागवत 

घाटूळे
9637261538 आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1928 100414150001809
किवता सुिनल 

कवटे
9970724851 ७३ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1929 100414150001816
िहराबाई सुखदेव 

दातारे
9762848092 िनवृ ी फुगे चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1930 100414150001823
नंदा मोहन 

जगताप
9850096799

भोसले चाळ संत तुकाराम नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1931 100414150001837 मंगल ानोबा जेधे 9158288403 १८६ एकता कॉ गणेश नगर भोसरी पपरी चचवड

1932 100414150001839
िवजया शंकर 

भोसले
9881934679 एकता कॉ शा ी चौक भोसरी पपरी चचवड

1933 100414150001844
संगीता भा कर 

फडतरे
9921479925

इं दरानगर, लॉट नं ४१ सं नं १६४/१,मिनषा 
अपाटमट चचवड पपरी

1934 100414150001845
संजीवनी 

राजकुमार जाधव
7719911586 धावडे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1935 100414150001847 वेनुबाई गणेश वप 9657312010 झपके चाळ लांडगे व ती भोसरी पपरी चचवड

1936 100414150001849
उषा रामदास 

बोरडे
9673754865

िशव गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

1937 100414150001851
ि वेणी शरद 

साळवी
9922054005 रोिहदास गवळी चाळ दघी भोसरी पपरी चचवड

1938 100414150001854
नगीना मोह मद 
इफतरबार खान

9049153342 तुकाई नगर भोसरी दघी पपरी चचवड

1939 100414150001864
सा रका संतोष 

डमकले
9158009257 णवाल पाक ाने र माग दघी पपरी चचवड

1940 100414150001873
दपाली सिचन 

िशक
9730493347 सदगु नगर ग हाणे व ती भोसरी पपरी चचवड

1941 100414150001879
लता साहेबराव 

िथगळे
7875761837 ७३ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड



1942 100414150001880
सुंदर मधुकर 

रसाळे
9922821241 साईनाथ कॉ शा ी चौक भोसरी पपरी चचवड

1943 100414150001882 रेखा अ ण सावंत 9922168733 आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1944 100414150001883
निलनी 

बाळासाहेब 
भालेराव

9822351814 ७३ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1945 100414150001884
अंतरा राजन 

जोगळे
9881589737

शांती िनकेतन सोसा १२५ सदगु  नगर भोसरी 
पपरी चचवड

1946 100414150001887
छाया तानाजी 

साळंुके
9922541650 आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1947 100414150001888
सुजाता गजानन 

रासकर
8087804815

साईनाथ कॉलनी शा ती चौक,आळंदी रोड भोसरी 
पपरी

1948 100414150001889
राज ी रामचं  

देशमुख
9850198735

सदगु नगर चच जवळ,रा ल सोसा भोसरी पपरी 
चचवड

1949 100414150001890 कांता सुभाष शदे 9503168345 अ य नगर,शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी

1950 100414150001892 मीरा रमेश केवाळे 9767315937 आदशनगर,सव नं ७३ दघी दघी पपरी

1951 100414150001893
अि नी पंिडत 

चामगले
9975175800

सावंत नगर सव नं ७३,कमानी जवळ दघी रोड 
पपरी

1952 100414150001894
अचना महादेव 

बाबर
9850188735

सदगु नगर चच जवळ,रा ल सोसा भोसरी पपरी 
चचवड

1953 100414150001896
वंदना संजय 

मोिहते
7709894110

जुनी संगम बेकरी जवळ सव नं २०५/२, लॉट नं 
३२,महादेव नगर भोसरी पपरी

1954 100414150001903
दीपा संदीप 

पाटील
9763549080

शांती िनकेतन सोसा १२५ सदगु  नगर भोसरी 
पपरी चचवड

1955 100414150001907
सिवता ल मण 

मुळे
9921229432

सदगु नगर मधुबन सो, ाने र मंगल 
कायालयामागे भोसरी पपरी चचवड

1956 100414150001916
रे मा भीमराव 

महा लगे
9225730746

लांडगे व ती भोसरी लांडेवाडी भोसरी पपरी 
चचवड

1957 100414150001917
विनता काश 

िबडे
9881312395 महा मा फुले रोड भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1958 100414150001920 सिवता खंडु दाते 9767899957
रामसुंदर िनवास माळी आळी भोसरी पपरी 

चचवड

1959 100414150001921
चं भागा बबन 

राऊत
9860274013 िशवशंभो हौ.सोसा. सदगु  नगर पपरी पपरी

1960 100414150001923 िश पा गणेश मोरे 9860528745 mali aali bhosari

1961 100414150001924 नंदा शंकर भोसले 9922566156 दौलत ल ढे चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

1962 100414150001926
हषला तुकाराम 

शदे
9604421280 शंकर मं दर जवळ सदगु  नगर पपरी पपरी



1963 100414150001928
िसमादेवी 

िशवचं  साद
997080775

महा मा फुले रोड माळी आळी भोसरी पपरी 
चचवड

1964 100414150001930
कावेरी िवलास 

ल ढे
0

महादेव मं दरा मागे माळी आळी भोसरी पपरी 
चचवड

1965 100414150001931
अिनता तुकाराम 

राऊत
9860274013 िशवशंभू हौ सो सदगु  नगर पपरी पपरी

1966 100414150001934
छाया कािशनाथ 

गगजे
7385681132 मुि धाम बी परांडे नगर दघी पपरी चचवड

1967 100414150001936
अचना संतोष 

बांडकर
8805777235 मुि धाम बी परांडे नगर दघी पपरी चचवड

1968 100414150001937
रोिहणी ानदेव 

जाधव
9657125172 शंकर मं दर जवळ रा ल सो पपरी पपरी

1969 100414150001940
सुजाता मह  
कुमार साखरे

0 समथ नगर आळंदी रोड दघी पपरी चचवड

1970 100414150001943
शुभांगी संजय 

शदे
9403979486 पांडव नगर सहकार कॉ पपरी पपरी

1971 100414150001952 िच ा काश हडप 8624019467 संत नगर से नं ६ पपरी पपरी

1972 100414150001960
िवजया पोपट 

गावडे
9822287239 ीराम मं दर जवळ गावडे चाळ पपरी पपरी

1973 100414150001966
सा रका सं दप 

जाधव
9890096361

सहकार कॉलनी,पांडवनगर च पाणी रोड पपरी 
पपरी

1974 100414150001968
महानंदा ल मण 

कांबळे
9604608535 भोसरी संत तुकाराम नगर भोसरी पपरी चचवड

1975 100414150001971 उषा पोपट पगळे 9881115865 ल मी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

1976 100414150001973
संगीता अशोक 

गायकवाड
9716362646

७७/१/१अ सहकार कॉ च पाणी वसाहत 
रोड,पांडव नगर भोसरी पपरी चचवड

1977 100414150001975
अि नी राज  

पवार
9922742740 ल मण नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

1978 100414150001977
योती संदीप 
भालेराव

9270817373 इं ायणी पाक मोशी दे  र ता पपरी चचवड

1979 100414150001979
रंजना िवलास 

रासने
9011956160

दुगामाता कॉलनी च पाणी वसाहत रोड,पांडव 
नगर भोसरी पपरी चचवड

1980 100414150001981
योती सुयकांत 

आडसुळ
8554864419 हनुमान नगर भगत व ती भोसरी पपरी चचवड

1981 100414150001982
िसमा गोरख 

आ हाट
9881666437 मोशी गावठाण पपरी पपरी पपरी

1982 100414150001984
पदमा बळवंत 

बोराटे
9637123747 मोशी गावठाण पपरी पपरी पपरी

1983 100414150001985
िवशाखा काश 

हगवणे
9823887181 ८४/१/१ गु द  कॉ साई पाक दघी पपरी चचवड

1984 100414150001987
योती िशवाजी 

साठे
9921850675

िशवशंकर नगर कॉ न २ पांडव नगर,च पाणी 
वसाहत रोड भोसरी पपरी चचवड



1985 100414150001988
पूनम एकनाथ 

बोराटे
9604416747 मोशी गावठाण पपरी पपरी पपरी

1986 100414150001989
मंगल मेघराज 

रोकडे
9850225191

८५/११२ सुमन िश प जवळ परांडे नगर दघी 
पपरी चचवड

1987 100414150001990
सोनाली वासुदेव 

आ हाट
9921845529 मोशी गावठाण पपरी पपरी पपरी

1988 100414150001991
सारीका मह  

परदेशी
9850297596 ७४/२ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

1989 100414150001992
मिनषा अ ण 

कुमावत
8888694241 आदशनगर मंजुरी बाई शाळे जवळ दघी पपरी

1990 100414150001993
अिनता सागर 

गाडेकर
9921246588 नवीन ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

1991 100414150001994 रंजना संजय नेडे 9922322724
पंचक या िनवास च पाणी वसाहत रोड,पांडव नगर 

भोसरी पपरी चचवड

1992 100414150001995
नयना शांताराम 

गाडेकर
9850717335 च पाणी वसाहत रोड मु ाबाई नगर भोसरी पपरी

1993 100414150001996 शैला रमेश भोसले 9604799784 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

1994 100414150001998 किवता संपत पोटे 8007101064 ल मी नगर मोशी पपरी पपरी

1995 100414150002000 सुजाता राज  वै 8623056674
दुगामाता कॉलनी च पाणी वसाहत रोड,पांडव 

नगर भोसरी पपरी चचवड

1996 100414150002004
रे मा संजय 

आ हाट
8975317691 दे  रोड पपरी पपरी पपरी

1997 100414150002006
िनमला सुिनल 

भोसले
9970301472 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

1998 100414150002008 कंुदा िवलास पठारे 9850220105
सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी पपरी चचवड

1999 100414150002010 उ वला उ म मोरे 9881710080
रामनगर हौ सो आ दनाथ नगर ग हाणे व ती 

पपरी चचवड

2000 100414150002014
ए तेर देवराव 

िशरसाठ
9762319782 शांती िनवास आदश नगर दघी पपरी चचवड

2001 100414150002015
कांचन यशवंत 

खेडेकर
9822773561 ७३ शांती िनवास आदश नगर दघी पपरी चचवड

2002 100414150002018
आि नी संतोष 

भोज
0 संभाजीनगर पपरी पपरी पपरी

2003 100414150002019
िश पा स यवान 

शेलार
9764206341 शांती िनवास आदश नगर दघी पपरी चचवड

2004 100414150002022 पदमा रमेश दुपटे 9552274666
सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी पपरी चचवड

2005 100414150002027
अचना िशवाजी 

साळवे
7775868464

सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पपरी चचवड

2006 100414150002029
शांता बळीराम 

मोरे
9822789559 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी



2007 100414150002031 मिनषा संपत ओटी 9689125146 िवजयनगर २०/९ ुती िनवास दघी पपरी चचवड

2008 100414150002032
रेणुका भागुजी 

गोळे
9922322637

दुगामाता कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत 
रोड भोसरी पपरी चचवड

2009 100414150002033
नकुशा द ा य 

मेदगे
9822173627 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

2010 100414150002035
पाली सिचन 

द डकर
8237548898

सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पपरी चचवड

2011 100414150002036
ितभा संदीप 

च हाण
8605901392 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2012 100414150002039
ितभा िहरामण 

गायकवाड
9766475004 ल मीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2013 100414150002041
ल मी नारायण 

जाधव
0 मोशी मोशी ल मीनगर पपरी चचवड

2014 100414150002042
वाती गो वद 

गावडे
9881331717

लांडगे आळी भाजी मंडई जवळ भोसरी पपरी 
चचवड

2015 100414150002043 वंदना पंकज शदे 9673729214 संभाजी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2016 100414150002045
साधना सुनील 

बेळे
9822852378

म न ५,सव न १९७ मधुबन सो, ाने र मंगल 
कायालयामागे भोसरी पपरी चचवड

2017 100414150002046
रेखा गणपत 

ओ हाळ
901104703 ल मी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2018 100414150002048
पाली दीपक 

सु शे
nahi

महा मा फुले शाळेशेजारी लांडेवाडी मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2019 100414150002050
दीपाली रमेश 

सु शे
nahi

देशमुख ग ली,सुतार वाडा वॉड नं १३ मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2020 100414150002052
उजवला िम लद 

भोसले
7507798917 भीम नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2021 100414150002053
पाली सुरेश 

कंजाळ
9623148214

दुगामाता कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत 
रोड भोसरी पपरी चचवड

2022 100414150002057
हेमा अशोक 

आ हाट
9921174976 आ हाट वाडी मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2023 100414150002059
भावना अिजत 

पोळ
9763677048 ल मी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2024 100414150002060
योती िव म 
वारभुवन

9922964470 लांडेवाडी आंबेडकर नगर भोसरी पपरी चचवड

2025 100414150002061
िवभा िजत  

ा हणकर
7276033639

स न १९९/१, ाने र नगर च पाणी वसाहत 
भोसरी पपरी चचवड

2026 100414150002062
िव या िवनोद 

गायकवाड
7350080506

दे र ता बोराते व ती मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2027 100414150002063
सिवता सजराव 

बांदल
8380846359

संभाजी नगर िवकास नगर,दे रोड मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2028 100414150002066
पु पा र व  
बेवीनमरद

8087445726 संभाजी नगर दे रोड मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड



2029 100414150002067
सुवणा दपक 

पाटील
9272333525 संभाजीनगर दे  र ता मोशी पुणे

2030 100414150002069
माधुरी अिनल 

गांजाळे
9850428596 संभाजी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2031 100414150002071
गोिपका रामचं  

भोईटे
9028459950 संभाजी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2032 100414150002073 उषा वसंत सावंत 9850514814 संभाजी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2033 100414150002074
मंगल तुकाराम 

ढवळे
9822298392

म न ५,सव न १९७ मधुबन सो, ाने र मंगल 
कायालयामागे भोसरी पपरी चचवड

2034 100414150002075
अिनता ल मण 

साठे
8975332491 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी

2035 100414150002076
क पना वसंत 

जाधव
8888808437 आदश नगर खानदेश नगर मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2036 100414150002079
जयमाला ताप 

पवार
9921526370 माउलीनगर , स.न. 84/2, दघी, पुणे साई पाक पुणे

2037 100414150002080
शामल 

बाबासाहेब कराड
8888871627 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2038 100414150002081
सुिनता द ा य 

साळंुके
8796914121 धावडे व ती लांडगे माग भोसरी पपरी चचवड

2039 100414150002082
सुरेखा संदीप 

ओ हाळ
9011376969 संभाजी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2040 100414150002083
नंदा राजेश 

देशमुख
9689398367

सव न १९४/१/१ सहकार कॉलनी,च पाणी वसाहत 
भोसरी पपरी चचवड

2041 100414150002085
वषा िव णू 

सायगुडे
8975753124 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2042 100414150002086
सिवता धनाजी 

झोडगे
9226599102

पंचक या िनवास नंद च पाणी वसाहत भोसरी 
पपरी चचवड

2043 100414150002087
मिनषा संजय 

पाटील
9960069440 िशवाजी वाडी मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2044 100414150002088
सुिनता दीप 

कगले
7304137619

वृंदावन होटेल,आळंदी रोद मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2045 100414150002089
मनीषा अिनल 

सोनावणे
860033972

सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पपरी चचवड

2046 100414150002092
जय ी उमाकांत 

मोरे
9850841128 संभाजी नगर दे  र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2047 100414150002093
मु ी फकुरउ ीन 

शेख
8550998023 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2048 100414150002094
सुरेखा नंदलाल 

िनकम
9767989761 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2049 100414150002096
वैशाली नवनाथ 

िचतळे
8087467216

सव न १९८ राधाकृ ण नगर कॉलनी.३ भोसरी 
पपरी चचवड

2050 100414150002097 ि मता अंकुश माने 9604769065 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड



2051 100414150002099
पु पलता सूयकांत 

जगदाळे
9604867721 संभाजी नगर दे र ता मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2052 100414150002100
मिनषा नवल 

सु शे
9923311489 ल मी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2053 100414150002101
मंगल पंढरीनाथ 

काळे
9503893939

एस एन जी कूल जवळ स गु  नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2054 100414150002102
पाली िवजय 

वीर
9604648930 ल मी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2055 100414150002106
वषा सुनील 

कांबळे
9881422566

शांती िनकेतन सोसा १२५ सदगु  नगर 
उ ान,यमुना नगर भोसरी पपरी चचवड

2056 100414150002117
िनमला रमेश 

जाधव
8888607647 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2057 100414150002122
मिनषा भारत 

ितडके
8975212560 स् नं १३६/१/१ सदगु  नगर पपरी पपरी

2058 100414150002125
मिनषा काश 

ग हाणे
9850872101 दे रोड मोशी मोशी पपरी चचवड

2059 100414150002127
पु पा पंडीत 

आ हाट
0 दे रोड मोशी मोशी पपरी चचवड

2060 100414150002128
भावती धनराज 

गायकवाड
9765790939 गवळी चाळ च पाणी वसाहत पपरी पपरी

2061 100414150002130
जय ी ीकृ ण 

राणे
9822542756 संभाजीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2062 100414150002132
सुिशला नामदेव 

बोराटे
0 दे रोड मोशी मोशी पपरी चचवड

2063 100414150002133
शोभा जनादन 

पोतदार
8805035004 मोशी मोशी दे रोड पपरी चचवड

2064 100414150002134
र ाबाई 

अिधकार सूयवंशी
8698305962 िशवश  कॉलनी लांडगे व ती पपरी पपरी

2065 100414150002135
सर वती मनोहर 

मोिहते
8806315095 मोशी मोशी दे रोड पपरी चचवड

2066 100414150002136
पूजा स यवान 

लोखंडे
8888607647 स् नं १३६/१/१ सदगु  नगर पपरी पपरी

2067 100414150002137
कौश या 

राम साद कळसे
9850339833 वृषाली लाझा सदगु  नगर पपरी पपरी

2068 100414150002138
भा य ी ीरंग 

गोरे
9765459924 भाबुडकर िब लांडगे व ती पपरी पपरी

2069 100414150002139
मिनषा म छ  

कळसे
8387452083 महादेव मं दरा मागे च हाण वाडा पपरी पपरी

2070 100414150002140
अिनता द ा य 

पाटणकर
9767446677 स् नं १३६/१/१ सदगु  नगर पपरी पपरी

2071 100414150002141
िनमला सुरेश 

जाधव
8378861687 सदगु  नगर पुणे नािशक रोड पपरी पपरी



2072 100414150002142
मालन रमेश 

वाघमारे
7745817316 मोशी मोशी दे रोड पपरी चचवड

2073 100414150002143
सुरेखा यशवंत 

वरळे
9689111049 स नं ९८ चौधरी पाक पपरी पपरी

2074 100414150002144
वासंती आनंदराव 

पाटील
7267223334 आदशनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2075 100414150002145
मंगल काश 

सातकर
7507051616 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2076 100414150002146
अि नी सुिनल 

ढगे
9689164456 आदशनगर िशवनगरी,स नं १२ दघी पपरी

2077 100414150002147
मंगल िवलास 

तांबोरे
9763677048 मोशी मोशी दे रोड पपरी चचवड

2078 100414150002149
मीनादेवी 

ह रशंकर सह
9657227934 मोशी पपरी पपरी पपरी

2079 100414150002151
सुरेखा िव ल 

सोनटकके
9657277793

स नं १८, णवाल पाक शमा िब डग,गणेश 
मं दराजवळ दघी पपरी

2080 100414150002152
ल मी िशवाजी 

सुतार
9767161054 मोशी पपरी पपरी पपरी

2081 100414150002153
अलका सुदाम 

शेळके
9028255235

सव नं २/२,गायकवाड नगर पसायदान कॉ,भिगनी 
िनवे दता दघी पपरी

2082 100414150002155
रिजया रफ क 

मुजािहत
8805218712 ल मी नगर मोशी पपरी पपरी

2083 100414150002156
रािगणी अजुन 

तुळसे
nahi गायकवाड नगर दघी दघी पपरी

2084 100414150002158
बबुताई नंदाराम 

फरताळे
9225680280 स नं १८/१ संभाजी नगर पपरी पपरी

2085 100414150002159
उ वला नवनाथ 

तुळसे
9552862173

सव नं २,भिगनी िनवे दता भगीनी िनवे दता 
ित ान समोर दघी पपरी

2086 100414150002160
छाया धनंजय 

काळबांडे
9921510754 मोशी पपरी पपरी पपरी

2087 100414150002161
मंगल रामदास 

गायकवाड
9822069177 िभमनगर पपरी पपरी पपरी

2088 100414150002162
वल महानंद 
जोगदंड

8550963220 बालाजी िनवास गायकवाड नगर दघी पपरी

2089 100414150002163
दीपमाला 

म छ  कांबळे
9665924542 स नं १८ चौधरी पाक संभाजी नगर पपरी पपरी

2090 100414150002165
शारदा राजु 

मोिहते
8605901392 मोशी पपरी पपरी पपरी

2091 100414150002166
मंजु ी मनोहर 

डंुबरे
9545438591

िशवशंकर कॉलनी नं १ च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पपरी

2092 100414150002172
वाती सुधीर 
काळबांडे

9890491612 मोशी पपरी पपरी पपरी

2093 100414150002173
क पना संतोष 

फरताळे
9225680280 स नं १८/१ चौधरी पाक संभाजी नगर पपरी पपरी



2094 100414150002175
िश पा िशतल 

िशलवण
9850061410 मोशी पपरी पपरी पपरी

2095 100414150002177 शरीफा चाँद शेख 9922490283 मोशी पपरी पपरी पपरी

2096 100414150002178
सुनंदा संजय 

पाटील
9767043408 स नं १८ चौधरी पाक दघी पपरी पपरी

2097 100414150002182 राधा र व  नायर 9763159490 स नं ६८४/४० आ दनाथ नगर भोसरी पपरी

2098 100414150002183 ओमना - सजी 7350061637
राजू लांडगे चाळ महेशदादा फाऊदेशान भोसरी 

पपरी

2099 100414150002184
कमल सखाराम 

जगताप
9922504501 मोशी पपरी पपरी पपरी

2100 100414150002185
गीता अशोक 

जगताप
9822799598 स नं २ दघी पपरी पपरी

2101 100414150002186
सिवता राजु 

बोराटे
9822390947 कुटे आळी मोशी पपरी पपरी

2102 100414150002189
िसमा चं कांत 

पवार
9130249511 स नं १८१ चौधरी पाक पपरी पपरी

2103 100414150002193
जया सुिनल 

वैरागर
9881019295 िभमनगर पपरी पपरी पपरी

2104 100414150002196 मंगल खंडू दाते 9850718764 मोशी पपरी पपरी पपरी

2105 100414150002197
ल मीबाई 

िभवसेन पारधी
9623365220 स नं ३ समथ नगर पपरी पपरी

2106 100414150002198
माया तेजराज 

गवई
9657893217 आदशनगर दघी रोड भोसरी पपरी

2107 100414150002200
ितभा राजहंस 

सरोदे
9975171367 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

2108 100414150002206
अि नी अिजत 

आ हाट
9822482814 मोशी पपरी पपरी पपरी

2109 100414150002207
अचना तुकाराम 

मुगडे
9850526956 स नं १८/१/१/४७ चौधरी पाक पपरी पपरी

2110 100414150002209
संिगता द ा य 

मगर
8605425038 संभाजी नगर मोशी पपरी पपरी

2111 100414150002211
योिगता मह  

मोिहते
9822260302 ल मी नगर मोशी पपरी पपरी

2112 100414150002212
मेघा तुकाराम 

साळोखे
7350791746 लॉट नं ६ब २ आळंदी रोड पपरी पपरी

2113 100414150002214
माया र व  

टळेकर
9922763714 मोशी पपरी पपरी पपरी

2114 100414150002216 लता द ू िथटमे 9881567793 च पाणी वसाहत रोड नवनाथ नगर भोसरी पपरी

2115 100414150002217
पु पा बलभीम 

आदाटे
8605208094 संभाजी नगर मोशी पपरी पपरी

2116 100414150002218
वाती वसंत 
जगताप

8956183003 दघी गावठाण गवारे जवळ पपरी पपरी



2117 100414150002221
जय ी बाळू 

िलमगुडे
9860893129 ल मी नगर मोशी पपरी पपरी

2118 100414150002224
िसमा महादेव 

पालकर
8928537028 स नं १८ राणी ल मी िनवास पपरी पपरी

2119 100414150002225
उ वला मधुकर 

िखलारी
9822490504 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

2120 100414150002227
सुिशला 

बाळासाहेब 
कांबळे

7350080506 दे  रोड मोशी पपरी पपरी

2121 100414150002228
सुिनता जगन 

खुटाण
9326579902 ७४ आदशनगर दघी दघी पपरी चचवड

2122 100414150002229
िनलम िशवाजी 

िवरनक
9960234962 चौधरी पाक पपरी पपरी पपरी

2123 100414150002230
सीमा सं दप 

भंडलकर
9604976898 संभाजीनगर मोशी पपरी पपरी

2124 100414150002231
ितभा मोद 

कदम
9860066018

इं दरा नगर,टे को रोड जुना टे को रोस चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2125 100414150002233
योती अंबादास 

वाढवे
8888653882 स नं १८ चौधरी पाक पपरी पपरी

2126 100414150002234
िशतल द ा य 

आ हाट
9657439640 भारतमाता चौक मोशी पपरी पपरी

2127 100414150002235
आशा िनतीन 

माळवे
9028009546 स नं १८ संभाजी नगर पपरी पपरी

2128 100414150002236
सुिनता बबन 

लोखंडे
9763395402 ल मी नगर पपरी पपरी पपरी

2129 100414150002237 माया नर  गणे 7875708911 गंधव नगरी जवळ आदश नगर मोशी पपरी चचवड

2130 100414150002238
समीना 

रयाजउ ीन शेख
9175413570

मा ती गायकवाड जुना च होली रोड दघी पपरी 
चचवड

2131 100414150002239
अचना सुरेश 
गायकवाड

9922188454 ल मी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2132 100414150002240 नंदा सुभाष गाड 9527824326 िशवाजी वाडी मोशी मोशी पपरी

2133 100414150002243
अलका द ा य 

वप
9922428458 राधाकृ ण नगर पपरी पपरी पपरी

2134 100414150002247
िमना ी नवनाथ 

उगीले
9921088003 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2135 100414150002248
सिवता िशवाजी 

मदे
9763696152 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2136 100414150002249
संिगता राम 

िबरादार
0 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2137 100414150002250
शारदा बाळासो 

पाटील
0 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी



2138 100414150002251
सुरेखा अंकुश 

लोखंडे
8087343783 गायकवाड नगर दघी भोसरी पपरी चचवड

2139 100414150002252
कुसूम राधा कसन 

खे े
0 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2140 100414150002253
संिगता नागनाथ 

मदे
9552594991 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2141 100414150002254
अिनता राजु 

बो डे
9011917355 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2142 100414150002255 सुमन राजू लोखंडे 0
भिगनी िनवे दता ित ान समोर दघी भोसरी 

पपरी चचवड

2143 100414150002256
िमना ी रामदास 

बोराडे
9975503894 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2144 100414150002257
सुिनता रामे र 

कंुभार
9960995420 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2145 100414150002259
संिगता ह रभाऊ 

डोके
9960093882 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2146 100414150002260
कांताबाई िवलास 

गजरे
9689890639 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2147 100414150002262
सिवता िवजय 

राचुरे
9822440532 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2148 100414150002263 लता शंकर तेलेटी 9604609271 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2149 100414150002264
लता ध डीभाऊ 

चौधरी
0 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2150 100414150002265 लता सुिनल सो े 9822213779 स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

2151 100414150002266
मोिहनी 

शांताराम कांबळे
9552765247

संतोषी डीपाटमट, लॉट नं १२०/२ भोसरी दघी 
पपरी

2152 100414150002269
सुरेखा पांडुरंग 

मेह े
9657075654

िव.यु.भंडारी,सनशाईन लॉट नं ६५,िब डग नं 
३,द नगर दघी पपरी

2153 100414150002276
दपा काश 

मानकर
8888854621

तूकाई िनवास,राममं दरा जवळ रामनगर भोसरी 
पपरी

2154 100414150002277
िमना धनंजय 

गजरे
9623824421

नव ह शिनमं दराशेजारी संत कृपा िनवास भोसरी 
पपरी

2155 100414150002279
शारदा संजय 

पाचारणे
9845101022

जय महारा  चौक दुगा माता मं दराजवळ,आळंदी 
रोड भोसरी पपरी

2156 100414150002280
िगता संतोष 

भालेराव
8805263725 च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2157 100414150002286
गीता राजाभाऊ 

पडोळे
9822849044 जगदंबा िनवास भोसरी दघी पपरी चचवड

2158 100414150002289
अ िशला शेषराव 

भालच
9960259271 िनरंकार सो आदश नगर दघी पपरी चचवड

2159 100414150002307
िशला शंकर 

तापक र
9881057415 साई पाक रोड माउली नगर पपरी पपरी



2160 100414150002309
िशतल िव णू 

तापक र
9689294664 स नं ६९ माउली नगर पपरी पपरी

2161 100414150002311
पाली सुशांत 
महािडक

7507017075 स नं ६९ माउली नगर पपरी पपरी

2162 100414150002314
संिगता शा  

िचलवंत
9881112056 स नं ७२/७३ आदश नगर पपरी पपरी

2163 100414150002321
वैशाली िनतीन 

पाचारणे
9890066237 ता मा चौक पाचारणे रोड पपरी पपरी

2164 100414150002323
िनलेशा सुधीर 

पाचारणे
9890066237 ता मा चौक पाचारणे रोड पपरी पपरी

2165 100414150002330
अि नी गणेश 

मुळे
nahi

जुने महादेव मं दर समोर सावता माळी मं दराजवळ 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2166 100414150002331 शोभा शाम भोसले 9130269246 आनंद नगर धावडेव ती पपरी पपरी

2167 100414150002339
गुलशनबी र फक 

शहापूरे
8796828179 स नं १८६ गणेशनगर पपरी पपरी

2168 100414150002341
भा य ी 

अतुलराव लंगडे
9767220669 स नं २२२ गु कृपा कॉ पपरी पपरी

2169 100414150002357
वंदना नंदकुमार 

भुजबळ
8975759492 शा ी चौक राज  नसरी मागे पपरी पपरी

2170 100414150002359
सिवता 

बाळासाहेब 
थोरात

9850553334 लांडेवाडी िवकास कॉ भोसरी पपरी चचवड

2171 100414150002368
सुमन पोपट 
गायकवाड

9850382816 िभमनगर मोशी पपरी पपरी

2172 100414150002369
आ पाली सं दप 

गायकवाड
9850382816 िभमनगर पपरी पपरी पपरी

2173 100414150002370 नंदा रमेश थोरात 9657531930 िभमनगर मोशी पपरी पपरी

2174 100414150002372
अिनता सुिनल 

थोरात
9657531930 िभमनगर मोशी पपरी पपरी

2175 100414150002374
सिवता सुरेश 

थोरात
7276745499 िभम नगर मोशी पपरी पपरी

2176 100414150002375
सारीका शरद 

गायकवाड
9970389400

बौ िवहारा जवळ िभमाई नगर से ना २२ मोशी 
पपरी चचवड

2177 100414150002376
आशा राजे  

वा हळ
9689938878

उ र ल मी नगर साईल फ नचर मागे मोशी पपरी 
चचवड

2178 100414150002377
वंदना िशवाजी 

िग े
9423248618 संभाजी कॉ ल मीनगर पपरी पपरी

2179 100414150002378
रोिहणी मा ती 

गायकवाड
9763916818 िभमनगर पपरी पपरी पपरी

2180 100414150002379
िमला पंिडत 

साळवे
8149625021 िभमनगर बौ  िवहार या मागे पपरी पपरी

2181 100414150002380
सुिच ा िम लद 

गायकवाड
7743871426 िभमनगर पपरी पपरी पपरी



2182 100414150002381
सुधा वामन 

वाग कर
8805187180 स ते वाडी पपरी पपरी पपरी

2183 100414150002384
कमल भगवान 

सोनवणे
8180971584 संभाजी कॉ ल नी नगर पपरी पपरी

2184 100414150002385
पाली 

बाळासाहेब ठाकरे
9552066805 गायकवाड व ती पपरी पपरी पपरी

2185 100414150002386
भारती सुिनल 

वाळेकर
8805754732 गायकवाड व ती मोशी पपरी पपरी

2186 100414150002387
पक  शंभू 
दवाकर

8149166653 ल मी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2187 100414150002388
सुिनता सूरेश 

भोसले
7798740412

भीम नगर बु िवहार जवळ मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2188 100414150002389
अिनता िव णू 

कुदळे
9922487866 आळंदी रोद कुदळे व ती मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2189 100414150002390
उषा िनवृ ी 

जगताप
9657017047

उ रल मी नगर,आळंदी रोद साईळ फ नचर मागे 
मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2190 100414150002391
अि नी िनवृ ी 

जगताप
9657017047

उ रल मी नगर,आळंदी रोद साईळ फ नचर मागे 
मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2191 100414150002392
ि यांका िववेक 

परंडवाल
9657017047

उ रल मी नगर,आळंदी रोद साईळ फ नचर मागे 
मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2192 100414150002393
प लवी सोमनाथ 

कुदळे
9657017047

साईल फ नचर मागे आळंदी रोड मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2193 100414150002394
ीती गोरअ 
परंडवाल

9657017047
उ रल मी नगर,आळंदी रोद सािहल फ नचर मोशी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2194 100414150002395 मेघा बबन बोराटे 9011669323
दे र ता बोराते व ती मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2195 100414150002396
जय ी रमेश 
गायकवाड

9049810118 भीम नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2196 100414150002397
अिनता भीमराव 

रोकडे
9552290108 भीम नगर आळंदी रोद मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2197 100414150002398
मंजुषा ल मण 

आ हाट
9527824412

कुदळे व ती पा या या टाक  जवळ मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2198 100414150002399
सुिनता कामाजी 

ड गर दवे
9595942974 आ हाट वाडी मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2199 100414150002402
शालन चं कांत 

ल ढे
9763464686 भीम नगर समाज मं दर मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2200 100414150002404
आशा द ा य 

परंडवाल
9657017047

उ रल मी नगर,आळंदी रोद साईळ फ नचर मागे 
मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2201 100414150002405
क पना भगवान 

भोसले
7798740412

भीम नगर बु िवहार जवळ मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2202 100414150002406
सारीका चंदू 

वैरागर
8055381479 िभमनगर बौ  िवहार शेजारी पपरी पपरी



2203 100414150002414
कांचन अिनल 

आ हाट
8888093012 मोशी मोशी मोशी पपरी

2204 100414150002415
सुिम ा भगवान 

शदे
8975092158

सव नं ७२/अ,िशव नागरी आदश नगर दघी पपरी 
चचवड

2205 100414150002418
सुभ ा िनवृ ी 

उदागे
9762504038 पांडव नगर च पाणी रोड पपरी पपरी

2206 100414150002425
िवजया रामरतन 

लकडे
9850640676 ekta co. chakrpani road

2207 100414150002432
सुहािसनी संतोष 

घोडे
7875265947 संत गाडगे महाराज हौ सो शा ी चौक पपरी पपरी

2208 100414150002435
माया सूयकांत 

भांडे
8087587293 आदशनगर िशवनगरी पपरी पपरी

2209 100414150002437
िशतल साहेबराव 

खेसे
8308799848 संभाजी नगर पा या या टाक  जवळ पपरी पपरी

2210 100414150002444
र ाबाई बजरंग 

मोरे
9689187427 स नं ८४ साई पाक पपरी पपरी

2211 100414150002453
मैना िसताराम 

भोसले
8975108902 स नं ७३ िशवनगरी पपरी पपरी

2212 100414150002458
सुिनता 

राजकुमार 
सूयवंशी

9922404657 हरी ओम अपा ि य दशनी शाळे जवळ पपरी पपरी

2213 100414150002463
योती सुिनल 
कोळंबेकर

9552977106 साई पाक रोड स ना ४६/३ पपरी पपरी

2214 100414150002467
माया रामदास 

ड गरे
9689894071

कृ णाई िनवास िप सी एम सी शाळे जवळ पपरी 
पपरी

2215 100414150002469
शक लाबी 
अफसर शेख

8888921758 गायकवाड नगर च होली रोड पपरी पपरी

2216 100414150002484
मंदा कनी दौलत 

गोगावले
9881714637

साई िस  नगर ,आदश शाळेजवळ दघी रोड दघी 
पपरी चचवड

2217 100414150002487
सीमा िवनोद 

पाटील
9527689098 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2218 100414150002490
कुसुम ाने र 

राजगुडे
9822063437 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2219 100414150002491
सुिनता रंगनाथ 

कांबळे
0 लांडगे चाळ गणेशनगर पपरी पपरी

2220 100414150002492
योती दौलत 
गोगावले

9226146466 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2221 100414150002495
रोिहणी शुभाष 

राजगुडे
9921361014 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2222 100414150002496
वैशाली राजेश 

जाचक
9767845841 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2223 100414150002498
सुलोचना उ म 

पगार
9657440530 भैरवनाथ शाळे जवळ धावडेव ती पपरी पपरी



2224 100414150002499
सुनंदा दामाजी 

रावण
9881310754 िशव गणेश नगर भैरवनाथ कूल पपरी पपरी

2225 100414150002501 सुमन रामचं  मोरे 9623727170 िशवगणेश नगर धावडेव ती भैरवनाथरोड पुणे

2226 100414150002506
िश पा शांताराम 

घेनंद
7841850818 राधाकृ ण नगर च पाणी रोड पपरी पपरी

2227 100414150002507
राणी सबाजी 

काळे
7385782910 से नं १ इं ायणी नगर पपरी पपरी

2228 100414150002512
माधुरी घन याम 

शदे
9762308917 से नं १ ओम नगरी इं ायणी नगर पपरी पपरी

2229 100414150002515
मिनषा 

करण सग 
सूयवंशी

7775868700
संत तुकाराम नगर मानस सरोवर या मागे 

पा या या टाक  जवळ पपरी चचवड

2230 100414150002517
िनिलमा सुरेश 

नावकार
9657120028 स ना १९७/२ रामनगर पपरी पपरी

2231 100414150002527 मेघा नर  आ हाट 9922878765
सावता माळीनगर िवनायक नगर मोशी पपरी 

चचवड

2232 100414150002529
आरती िव ल 

भूजनावळे
9730800212 लि मनगर दि न मोशी पपरी चचवड

2233 100414150002530
आशादेवी 

जगनारायण 
िव कमा

8421242011 संत तुकाई नगर दघी रोड पपरी पपरी

2234 100414150002531
मीना संतोष 

कनगे
8600904447 नागे र नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2235 100414150002532
ेहलता र व  

कुबडे
9922922275

वामी समथ कॉलनी इं ायणी पाक मोशी पपरी 
चचवड

2236 100414150002533
सुवणा िशव लग 

राघोजी
9225385257 एकता कॉलनी द  मं दर जवळ पपरी पपरी

2237 100414150002534
अिनता संदीप 

चाळके
9096449132 साई कॉलनी लि मनगर मोशी पपरी चचवड

2238 100414150002546
कमल िवजय 

सातेरे
9922741509 स ना ७५ भारत माता नगर पपरी पपरी

2239 100414150002547
हेमलता मधुकर 

काळंगे
7350530816 ानराज रोड कृ णानगर पपरी पपरी

2240 100414150002548
सारीका िनलेश 

ह के
8605667701 म साफ य हौ सो झरेकर पाक जवळ पपरी पपरी

2241 100414150002560
सिवता गजानन 

भ े
9689412427 गायकवाड व ती टोलना या जवळ पपरी पपरी

2242 100414150002561
जय ी 

बाबासाहेब 
सातपुते

9850263885 गायकवाड व ती टोलना या जवळ पपरी पपरी

2243 100414150002564
आशा नारायण 

कांबळे
9960071147

लांडगे िपठाची िगरणी जवळ िव ल नगर पपरी 
पपरी



2244 100414150002567
जय ी संजय 

आ हाट
9011697394

सावता माळी नगर िवनायक नागरी मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2245 100414150002569
लता मची नाथ 

आ हाट
9822114631 सावता माळी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2246 100414150002570 नेहा शंकर आ हाट 9922977800 सावता माळी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2247 100414150002571
रे मा दगंबर 

आ हाट
9604714285

बोराडे व ती सावता माळी नगर मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2248 100414150002572
सायली 

मि छ नाथ 
आ हाट

9011697194 सावता माळी नगर मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2249 100414150002573
कुसुम सुदाम 

आ हाट
9922687185

सावतामाळी नगर बोराडे व ती मोशी पपरी 
चचवड

2250 100414150002574
हौसाबाई िवठोबा 

आ हाट
9922687185

सावता माळी नगर िवनायक नगर मोशी पपरी 
चचवड

2251 100414150002575 आशा संतोष रोडे 9271430628
साई कॉलनी दि ण लाि मी नगर मोशी पपरी 

चचवड

2252 100414150002576
ि यांका आनंदा 

पांचाळ
8600388340 ल मी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2253 100414150002577
जय ी हंबीरराव 

घोलप
9623837890 िशवाजी वाडी गणेश कॉलनी मोशी पपरी चचवड

2254 100414150002578
जय ी 

मि लकाजुन शडे
9921757037 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2255 100414150002579
रेखा सदािशव 

चौगुले
9011241069 िशवाजी वाडी गणेश कॉलनी मोशी पपरी चचवड

2256 100414150002580
कौस या 

िबनाचाल बद
9657700620 इं ायणी पाक आळंदी रोड मोशी पपरी चचवड

2257 100414150002581
अनुराधा आनंद 

द ड
9881849719 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2258 100414150002582
धन ी िवलास 

राऊत
9604714285 बोराडे व ती मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2259 100414150002583
पावती गुलाब 

बांगर
9604746347 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2260 100414150002584
अलका दशरथ 

बडदे
9922841364 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2261 100414150002585
क पना दगंबर 

आ हाट
9604714235

सावता माळी नगर बोरःडेव ती मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2262 100414150002586
शामल महादेव 

च हाण
9657854532 साई िस  नगर आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2263 100414150002587
रेणुका सुकेश 

आ हाट
9822596856

सावता माळी नगर बोराडे व ती मोशी पपरी 
चचवड

2264 100414150002588
सुिनता दलीप 

चोपडे
9922056616

इं ायणी पाक जकात ना या समोर मोशी पपरी 
चचवड



2265 100414150002589
संिगता 

बाळासाहेब शदे
9922742338 पुना-नािशक हायवे मोशी मोशी पपरी चचवड

2266 100414150002590
वंदना द ा य 

आदक
9970442577

साई िस  नगर ,आदश शाळेजवळ स नं २२/१/११ 
भोसरी पपरी चचवड

2267 100414150002591 पूनम िव ल गाडे nahi लि मनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2268 100414150002592
उ वला द ा ेय 

दि त
9326792221

सन.२२४/२ तुकाईमाता हौ.सोसा. िव ल मं दरा 
शेजारी पपरी चचवड

2269 100414150002593
अलका दगडू 

बांगर
9096297502

सन.२२४/१/१ साई िस  नगर दघी रोड पपरी 
चचवड

2270 100414150002594
अचना युवराज 

आ हाट
9810133685

सावता माळी नगर बोरःडेव ती मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2271 100414150002595
वषा गणपत 

रोमान
9763900120

गट.न.६२८ जगताप कॉलनी आळंदी रोड 
पपर चचवड

2272 100414150002596
रािधका ाने र 

कधारे
9130529668

महादेव नगर सन.१३९ रोशन गाडन मागे पपरी 
चचवड

2273 100414150002597
िन कता पोपट 

स ते
8796222424 स ते वाडी आळंदी रोड मोशी पपरी चचवड

2274 100414150002599
आि नी 

काळूराम स ते
9011671980 हवलदार व ती मोशी मोशी पपरी चचवड

2275 100414150002600
मथुरा कंुडिलक 

बागडे
9604303078 नागे र नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2276 100414150002601
सुिनता िशवाजी 

जाधव
9604048331

िशवनेरी साई िसि िवनायक दघी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

2277 100414150002602
सुजाता पोपट 

स ते
9822632100 आळ द रोड स ते वाडी मोशी पपरी चचवड

2278 100414150002606
पु पा हातारबा 

वनवे
9860158404

शा ी चौक संत ाने र िव ालय जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

2279 100414150002607
यमुनाबाई हनुमंत 

लांडगे
9552405481

बापुजी बुवा चौक लांडगे आळी भोसरी पपरी 
चचवड

2280 100414150002608
आशा नागेश 

लांडगे
9657197829

बापुजी बुवा चौक लांडगे आळी भोसरी पपरी 
चचवड

2281 100414150002614 मंगल शंकर दळवी 8421001761 बोपखेल सी एम ई पपरी पपरी चचवड

2282 100414150002615
वाती अ ण 
आसवले

9921912249
ो १८/२/२०६, लॉट नं २ चौधरी पाक मातो ी 

माग दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2283 100414150002616
नुतन सिचन 

दळवी
8796964587 बोपखेल सी एम ई पपरी पपरी चचवड

2284 100414150002619
पु पा पांडूरंग 

ठोिगरे
nahi

सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2285 100414150002620
उ वला संभाजी 

चौधरी
9767325859

िशवशंकर कॉलनी च पाणी वसाहत रोड भोसरी 
पपरी चचवड

2286 100414150002621 िमना बाळू वाजे 8888396237
सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी दीघी प ि◌◌ंपरी 

चचवड



2287 100414150002624
ि मणी रामचं  

गवारी
9890168462

सव नं ७६भारतमाता नगर व ील िनवास,कॉलनी 
नं २ दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2288 100414150002625 लता बाळू ढास 9527138198
परांडे नगर िहरकणी िनवास या मागे दघी पपरी 

चचवड

2289 100414150002626
िमना िशवाजी 

पायाळ
9767184481 िहरकणी िनवास परांडे नगर दघी पपरी चचवड

2290 100414150002631
शारदा िशवाजी 

पारधी
9890992439

सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2291 100414150002635
िनशा महादेव 

ढगळे
9011959868

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं २,शैलेश 
मंगल कायलय जावल दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2292 100414150002637
मिनषा सखाराम 

लभे
9405863475

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं २,शैलेश 
मंगल कायलय जवळ दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2293 100414150002640
शकंुतला कृ णा 

भोजने
8888092992

सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2294 100414150002641
मंगल बबन 

असवले
9822874987

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी  २ दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2295 100414150002643 कंुदा वीण गारे 9822797248
सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं १ दीघी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2296 100414150002645
संगीता चतामण 

लांडे
9960108343

सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2297 100414150002648
स यभामा 

तुकाराम भोजने
9689496010

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी  १ दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2298 100414150002652
शशीकला 

तानाजी सुतार
9921220886

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं २,शैलेश 
मंगल कायलय जवळ दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2299 100414150002654
हेमलता िवलास 

शीरसाठ
9762263676

सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं १ दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2300 100414150002655
ेहा हनुमंत 
बनसोडे

9922686261
सव नं ७५,भारत माता नगर शेलेश मंगल 

कायालयजवळ दघी पपरी चचवड

2301 100414150002662
िमला कंुडिलक 

सुतार
9850628543

सव नं ७५,भारत माता नगर शेलेश मंगल 
कायालयजवळ दघी पपरी चचवड

2302 100414150002663
साधना संभाजी 

लांडगे
9011425234

बापूजी बुवा चौक लांडगे आळी भोसरी पपरी 
चचवड

2303 100414150002664
अिनता संतोष 

लांडगे
9527806836

बापूजी बुवा चौक लांडगे आळी भोसरी पपरी 
चचवड

2304 100414150002667
जय ी एकनाथ 

ढेकळे
9766165027 स नं ६९/९ साई पाक दघी पपरी चचवड

2305 100414150002673
जनाबाई दगंबर 

घुटे
9850774296

सव नं ७५,भारत माता नगर कॉलनी नं.१ दघी 
पपरी चचवड

2306 100414150002678
ि मता राज  

पवार
9527746664 संडिवक कॉ दघी रोड पपरी पपरी

2307 100414150002679
संिगता सूयकांत 

गवळी
9822437814 संडिवक कॉ दघी रोड पपरी पपरी

2308 100414150002680
मानंद ीशैल 

होटगी
9766302934

इं ायणी नगर,से नं ७ ारका िव  लाझा पपरी 
पपरी



2309 100414150002681 वषा रामचं  करडे 9921809120
रामचं  लांडगे चाळ हनुमान मं दरा जवळ,ल ढे 

आळी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2310 100414150002683
लिलता 

शंभूआ पा मठपती
9763584565

रामचं  लांडगे चाळ हनुमान मं दरा जवळ,ल ढे 
आळी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2311 100414150002684
मंजुळा रामचं  

ल ढे
8805262449

रामचं  लांडगे चाळ मा ती मं दरा या मागे भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2312 100414150002686
अलका अनंतराव 

पवार
9764514585 शैलेश मंगल कायालय जवळ स नं ७५ पपरी पपरी

2313 100414150002705
शुभांगी अमोल 

पानसरे
7350109106

िवकास कॉलनी पानसरे िनवास,लांडेवाडी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2314 100414150002710
तुळसाबाई 

भानुदास पुटटे
7350826754 लांडेवाडी िव ल नगर भोसरी पपरी चचवड

2315 100414150002720
मनकरना 

सदािशव मोिहते
9604019824

एकता कॉ गणेश नगर शा ी चौक भोसरी पपरी 
चचवड

2316 100414150002721
शांताबाई 

रामदास पवळे
9011210536

तुकाईमाता हौ.सोसा. भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड

2317 100414150002727
िवजया द ा य 

दो हे
8796557428 २२२/३ गु कृपा कॉ दघी भोसरी पपरी चचवड

2318 100414150002734
सारीका अजुन 

पवार
9527548173 ५/१ द नगर दघी दघी पपरी चचवड

2319 100414150002736
सिवता अजुन 

पवार
9527548173 ५/१ द नगर दघी दघी पपरी चचवड

2320 100414150002758
सोनाली मनोहर 

जैन
7620713334

जैन िब डग लांडेवाडी िवकास कॉलनी भोसरी 
पपरी चचवड

2321 100414150002784
किवता पोपट 

जाधव
7776085859

भोसले पगा रया ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

2322 100414150002785 िमरा दगंबर शदे 9921181422 साईनाथ कॉ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2323 100414150002787
सिवता द ा य 

शदे
9763413704 साईनाथ कॉ िव कमा चाळ भोसरी पपरी चचवड

2324 100414150002790
सुभ ा िनळकंठ 

जगदाळे
9822531335 संभाजीनगर भोसरी आळंदी रोड पपरी चचवड

2325 100414150002791
सोनाली क िडबा 

कािशद
9881228651

जय महारा  चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

2326 100414150002795
अिनता रामे र 

कोळसे
9226755181 अि नायक कॉ आदश नगर दघी पपरी चचवड

2327 100414150002809
िमना सुरेश 
भामोदकर

9922683649 शा ी चौक राज सो भोसरी पपरी चचवड

2328 100414150002810
कौश या संगदेव 

फड
9657495853 शा ी चौक राज सोसा, भोसरी पपरी चचवड

2329 100414150002812
र माला बाबराव 

तेलंगे
nahi

सन.२०२ तेलंगे चाळ,शा ी चौक आळंदी रोड 
पपरी चचवड



2330 100414150002815
कांताबाई मधुकर 

िमसळे
860586384 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2331 100414150002817
िललावती 

चं कांत धावडे
9822437606 १७/१ भोसरी धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

2332 100414150002819
गोदाबाई 

अ पासाहेब 
साळवे

8975624206 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2333 100414150002824
शोभा सहदेव 

साळवे
8390731015 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2334 100414150002825 सुमन सुरेश साळवे 8888371759 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2335 100414150002826
ितभा जीवन 

तापक र
9850559478 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2336 100414150002827
कांचन राज  

पासलकर
9064997546

गायकवाड व ती टोल ना या जवळ मोशी पपरी 
चचवड

2337 100414150002828
अलका क डीबा 

लंघे
9657087716 आदश नगर,सव नं ७३ मोशी मोशी पपरी

2338 100414150002829
संिगता बाळासो 

कांबळे
9657494964

पुना-नािशक हायवे संजय गांधी नगर,गणपती 
मं दरा शेजारी मोशी पपरी चचवड

2339 100414150002831
सुलताना बशीर 

तांबोळी
9921379253 ल मी नगर आळंदी रोड मोशी पपरी चचवड

2340 100414150002832 मालती सुर  बद 7757816685
गायकवाड व ती टोल ना या जवळ मोशी पपरी 

चचवड

2341 100414150002836 तुळसा राजू लांडगे 9175665501 संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी पपरी चचवड

2342 100414150002837
मिनषा देवीदास 

गायकवाड
9767177198 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2343 100414150002838
सुमन राजेश 

ह के
7775859287 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2344 100414150002840
किवता द ा य 

शदे
9922564135

ी द ा य िव णु,इं ानी पाक जकात नका समोर 
मोशी पपरी चचवड

2345 100414150002842
अलका मा ती 

काळे
9767506993 ७६/१ भारतमाता नगर दघी दघी पपरी चचवड

2346 100414150002843 रेखा संतोष िहले 9850458887 ७६/२ भारतमाता नगर दघी दघी पपरी चचवड

2347 100414150002844
सधुबाई हरी ं  

वाजे
9702944148

समथ नगर २/३३५ भिगनी िनवे दता दघी पपरी 
चचवड

2348 100414150002845 रेणुका शंकर सुपे 8983687115 ७६ भारतमाता नगर दघी दघी पपरी चचवड

2349 100414150002846 सा रका शंकर सुपे 9604986076
सव नं ७६भारतमाता नगर कॉलनी नं २,शैलेश 
मंगल कायलय जावल दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2350 100414150002847
मनीषा शंकर 

सांगाडे
8691943620

भारत माता नगर सव नं ७६ दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2351 100414150002848
लीला मा ती 

सूरकुले
9850765832

आदश नगर मंजुरीबाई शाळेजवळ,सव नं ७४ दघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



2352 100414150002850
जमुना 

रामनारायण 
मालपाणी

9673908577
७५/२ सहकार कॉलनी भारत माता नगर दघी 

पपरी चचवड

2353 100414150002852
शोभा महादेव 

शेवाळे
9011888627

भारत माता नगर सव नं ७६ दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2354 100414150002861
मेघा ावण 

िचमटे
9552524997 सन.७६ भारत माता नगर दघी पपरी चचवड

2355 100414150002862 ल मी बाळू रगडे 8806792490
सन,७६ ,कॉलनी न.२ भारत माता नगर व ील 

िनवास पपरी चचवड

2356 100414150002863
सुषमा बाळू 

कोतवाल
9860245466 कोतवाल वाडी च होली च होली पपरी चचवड

2357 100414150002864
जय ी नंदकुमार 

खुडे
9922027964 गणेश कॉ नं ३ भारत माता नगर पपरी पपरी

2358 100414150002865
संिगता चं कांत 

भालचीम
9763848564 स नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2359 100414150002867
उ वला रामदास 

बुरसे
9850522110 स नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2360 100414150002868
िशला िशवाजी 

शदे
NAHI शा ी चौक दे  आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2361 100414150002869
अलका द ा य 

कोकणे
9850833009 स नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2362 100414150002872
अ णा संजय 

जाजीमुगा
9762354220

७६ कसन काळे पोलीस शेजारी भारतमाता नगर 
दघी पपरी चचवड

2363 100414150002874
जया ह रभाऊ 

खंडवे
9545954674 ७६ भारतमाता नगर दघी दघी पपरी चचवड

2364 100414150002875 लता भाऊ सुपे 9604676808 ७६ भारतमाता नगर दघी दघी पपरी चचवड

2365 100414150002878
िमना राज  

रजपूत
9225638690 ७३/५८ आदश नगर दघी दघी पपरी चचवड

2366 100414150002884 सुंदर कृ णा मडके 9509233717
भारतमाता नगर भारतमाता कॉ दघी पपरी 

चचवड

2367 100414150002886
संिगता कृ णा 

मडके
8482847512

भारतमाता नगर भारतमाता कॉ दघी पपरी 
चचवड

2368 100414150002891
मिनषा कृ णा 

मडके
9503233717

भारतमाता नगर भारतमाता कॉ दघी पपरी 
चचवड

2369 100414150002894
लिलता रामचं  

डोळस
7038434160

यू जनता बेकरी जवळ भोसरी दघी रोड पपरी 
चचवड

2370 100414150002895
जय ी 

भाऊसाहेब 
हटकर

9822201051
कृ णाजून िनवास गायकवाड नगर दीघी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2371 100414150002897
िनलम अमोल 

गायकवाड
9372223307 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2372 100414150002904
ल मी संभाजी 

शदे
901104634 p c m t चौक रसाळ चाळ भोसरी पपरी चचवड



2373 100414150002905
योिगता अमोल 

बे हेकर
9665685658

६९१/सी आ दनाथ नगर ग हाणे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

2374 100414150002906
मंगल सुभाष 

देशमुख
9552065832 p c m t चौक रसाळ चाळ भोसरी पपरी चचवड

2375 100414150002916 नंदीनी शरद पवार 8827501616
३३७/१ िशवाई महारा  कॉ इं ायणी नगर भोसरी 

पपरी चचवड

2376 100414150002917
मंदा कनी भा कर 

पवार
9922214404

िशवाई महारा  कॉ इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2377 100414150002923
मंगल सुहास 

जावळकर
8308776171

गणेश नगर आळंदी रोड,शा ी चोक भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2378 100414150002924
सोनाली सुहास 

जावळकर
9175930056

गणेश नगर आळंदी रोड,शा ी चोक भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2379 100414150002937
वंदना मोद 

पाटील
7719813619 ७३ आदशनगर सावंत नगर भोसरी पपरी चचवड

2380 100414150002938 वषा वसंत पाटील 8390238120
सव नं ७३,आदशनगर सावंतनगर,कमानी जवळ 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2381 100414150002945
अचना िवलास 

धायगुडे
8446875753 ७४ मातो ी कॉ आदश नगर दघी पपरी चचवड

2382 100414150002949
वैशाली िवजय 

रासकर
7798906906

अ य नगर समोर शा ी चौक भोसरी पपरी 
चचवड

2383 100414150002961
योती पंिडत 

जाधव
9561963977 आंबेडकर नगर लांडे वाडी भोसरी पपरी चचवड

2384 100414150002969
मीना अशोक 

सोनावणे
9371963956

च पाणी वसाहत रोड महा मा फुलेनगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2385 100414150002975
रजवाना विहद 

शेख
9623316769 गायकवाड नगर दघी दघी पपरी चचवड

2386 100414150002991
अिनता रामदास 

हाडवळे
7840947557

संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2387 100414150002994
सुरेखा िवनायक 

कोतवाल
7875118336 कोतवाल वाडी चरो ली चरो ली प ि◌◌ंपरी चचवड

2388 100414150002996 उषा गजानन पाठे 8888961390 आदश नगर िशवनगरी दघी पपरी चचवड

2389 100414150003000
सुरै या शुकुर 

मु ला
9850737430 स.न.-76 भारतमातानगर गणेश कॉलनी -3 पुणे

2390 100414150003005
सर वती 

नागनाथ भोसले
9850898633

नवनाथ वाळके चाळ सन.७२/७ साई पाक पपरी 
चचवड

2391 100414150003006
सुि या अशोक 

साबळे
9762722457 शांताई मोशी िशवाजी वाडी मोशी पपरी चचवड

2392 100414150003007
िवजया राजू 

पाटील
8983258652

सव नं ७२ ,आदशनगर िनराकार कॉलनी दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2393 100414150003008
अलका नागनाथ 

भोसले
9850898633

नवनाथ वाळके चाळ सनं.72/7 साई पाक पपरी 
चचवड

2394 100414150003011
िहरा भगवान 

बुरसे
8805305220 अ य िनवास सन.७३ आदश नगर पपरी चचवड



2395 100414150003025 पूजा अिनल कंुभार 9730010036 सं नं ७३ आदश नगर पपरी पपरी

2396 100414150003047
शुभांगी म छ  

राऊत
9860642743 साई आनंद नगर भोसरी पपरी पपरी

2397 100414150003050
असुंदा िभकाजी 

डामसे
7743844536 सं नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2398 100414150003057
शीला राजेश 
शीसो दया

9405476345
िशवनागरी कॉलनी २ आदश नगर दीघी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2399 100414150003059
अचना रामे र 

हळदे
9604133365

सव नं १८६,एकता कॉलनी नं ३ गणेश नगर,आळंदी 
रोद भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2400 100414150003065 अचना रमेश ग ड 9850504841
ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2401 100414150003068
रंजना साहेबराव 

नाणेकर
4462448574

संत ाने र नगर च पाणी रोड साईबाबा 
ोि हजन टोअस समोर भोसरी पुणे पपरी चचवड

2402 100414150003078 लता सुभाष गवंडे 8412814626
सव नं ३/७,भिगनी िनवे दता जवळ गायकवाड नगर 

दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2403 100414150003093
मु ा ता याराम 

जाधव
9604997872 बालाजी मं दरासमोर लांडेवाडी पपरी पपरी

2404 100414150003101
रंजना अ ण 

िससाळे
8805352770 एकता कॉलनी शा ी चौक पपरी पपरी

2405 100414150003103 केशर राज  काळे 9850939115 गायकवाड नगर दघी दघी पपरी चचवड

2406 100414150003109
माया करण 

आनंदा कांबळे
0

भारत माता नगर,गणेश भंडारी लाईन रो हा पपरी 
पपरी

2407 100414150003111
किवता िनितन 

खरपसे
0 भारत माता नगर दघी पपरी पपरी

2408 100414150003112
मिनषा लबाजी 

जाधव
9767801771 च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2409 100414150003113
आरती रा ल 

दरेकर
0 भारत माता नगर दघी पपरी पपरी

2410 100414150003114
सिवता गोरख 

सुरवदे
9545365814 पांडव नगर च पाणी वसाहत पपरी पपरी

2411 100414150003132
मंगल आबा 

बनसोडे
8379912258 हनुमान मं दरामागे सं नं १८६ पपरी पपरी

2412 100414150003133
सुवणा राकेश 

सजन
9922503754 सं नं १८६ हनुमान मं दर जवळ पपरी पपरी

2413 100414150003140 नीता गौतम ठोसर 9822086256 गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड

2414 100414150003142
मेह न नबीरसूल 

शेख
7066535440 सं नं १८६ एकता कॉ पपरी पपरी

2415 100414150003151
गीता फु ल 

शेवरकर
9371596624 अ य नगर गणपती मं दर जवळ पपरी पपरी

2416 100414150003171
वाती सुभाष 

बावळे
9689448047 सं नं ५/१ द नगर पपरी पपरी



2417 100414150003179
अचना िवलास 

िग हे
9881121836

साईकृपा बी नंदवन कॉ च पाणी रोड पपरी 
चचवड

2418 100414150003211
िशतल जय हद 

गुरदाळे
9850028612 गणेश नगर सं नं १८/१ पपरी पपरी

2419 100414150003216
भयसर भानु 
जाक र शेख

8975070004
एकता कॉलनी च पाणी वसाहत रोड,गजराज िम  

मंडळ पपरी पपरी

2420 100414150003219 ा संतोष कदम 9270817215 पा  नाथ सो डगळे चाळ पपरी पपरी

2421 100414150003223
शोभा सं दप 

साबळे
9850298024

महादेव मं दरा मागे संत तुकाराम नगर पपरी 
पपरी

2422 100414150003270
िवजया साहेबराव 

थीटे
8087617517

राम मं दरा रोड ,राधाकृ णा नगर लॉट नं.१९९/अ 
काळेवाडी पपरी चचवड

2423 100414150003281 आरती अंनत झोरे 9860840822 अ य नगर,शा ी चौक िव  कम कॉ पपरी पपरी

2424 100414150003282
ितभा िवजय 

करकरे
9960990152 िव कमा कॉ शा ी चौक भोसरी पपरी चचवड

2425 100414150003288
ितभा शंकर 

सांगडे
9850458887 सं नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2426 100414150003289
चं कला अंजन 

जाजीमुगा
9975013286 सं नं ७६ भारत माता नगर पपरी पपरी

2427 100414150003304
उषा चं कांत 

हंिडबाग
9657989281 द नगर ीराम कॉ दघी पपरी चचवड

2428 100414150003313 रेखा िशवाजी माने 9763173577 ७३ आदश नगर दघी दघी पपरी

2429 100414150003320
क पना सुिनल 

जावळकर
9922065572

१९/२ बो  लांडगे माग धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

2430 100414150003329
अि नी रा ल 

गुळवे
8605753539

रघुनंदन अपाट च पाणी वसाहत भोसरी पपरी 
चचवड

2431 100414150003339
उ वला द ा य 

पगळे
9881069929 आदशनगर मोशी पपरी पपरी

2432 100414150003340
दैवशीला 

कांतराव सावंत
9767646713 आदशनगर पे ोल पंप जवळ पपरी पपरी

2433 100414150003341
अिनता संतोष 

गायकवाड
9921909093 आदशनगर पे ोल पंप जवळ पपरी पपरी

2434 100414150003342
रंजना बबन 

नलावडे
9860158608

आदश नगर काजळे पे ोल पंपामागे मोशी पपरी 
चचवड

2435 100414150003343
सुलोचना मा ती 

खे गे
9850585563 साई चौक आदश नगर मोशी पपरी चचवड

2436 100414150003344
शोभा सुभाष 

देवकाते
9145146021

पी डी सी सी बँक मागे संत तुकाराम नगर भोसरी 
पपरी चचवड

2437 100414150003347
सायली िव ाम 

वाघमारे
9689448046

गट न ४५२ `नािशक रोड,वाघमारे िवटभ ी मोशी 
पपरी चचवड

2438 100414150003348
शारदा गणपत 

राठोड
-

आदश नगर काजळे पे ोल पंपामागे मोशी पपरी 
चचवड



2439 100414150003351
काशीबाई 

कंुडिलक चौगुले
-

आदश नगर काजळे पे ोल पंपामागे मोशी पपरी 
चचवड

2440 100414150003352
मंगल मुरलीधर 

बो हाडे
9850725389 बो हाडे वाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

2441 100414150003353
मंदा मोहन 
सांडभोर

9850725389 चो हाडे व ती मोशी मोशी पपरी चचवड

2442 100414150003354
ताराबाई 

गंगाराम पठारे
9763427043

िस े र मं दरा जवळ धावडे व ती दघी भोसरी 
पपरी चचवड

2443 100414150003355
कृ णाबाई 

द ा य बाजखेले
9623160973

भात हौ सोसा लोट नं १,शा  गाडन समोर 
चचवड पपरी

2444 100414150003357
िवजया राम 

धायबर
9765828326 ितलक रेिस इं ायणी नगर पपरी पपरी

2445 100414150003359
शुभांगी सुदाम 

शदे
7350151769 आदशनगर मोशी पपरी पपरी

2446 100414150003360
प लवी मधुकर 

कुळधरण
8888470262 सं नं ४५७ आदश नगर पपरी पपरी

2447 100414150003361
संगीता बळीराम 

तोडकर
9423765442 आदशनगर मोशी पपरी पपरी

2448 100414150003363 आशा सुरेश पवार 9922686255 आदशनगर पे ोल पंपांमागे पपरी पपरी

2449 100414150003364
रंजना दलीप 

बोराटे
8975316638

संत सावता माळी बोराटेआळी मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2450 100414150003365
रोिहणी शांत 

पावसकर
9822957988

आदश नगर,माथो ी कॉलनी काळभोर नगर मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2451 100414150003366 प ा - पानसकर 9822295758 आदश नगर पदमा िनवास मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2452 100414150003367
कादंबरी िवण 

दवेकर
9850690477 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2453 100414150003368
माया द ा 
िमरजकर

9881032326 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2454 100414150003369
सुिनता र व  

कांबळे
9881181617 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2455 100414150003370
िनमला 

बाळासाहेब 
साबळे

9271637046 मे हे वाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

2456 100414150003371
जनाबाई पोपट 

मोरे
9604867035 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2457 100414150003432
आशा कैलास 

खरात
9623940592 बोराटे व ती मोशी पपरी पपरी

2458 100414150003434
संगीता ममताजी 

गायकवाड
9922883859 संजय गांधी नगर पपरी पपरी पपरी

2459 100414150003435
िवजया िवलास 

सुधारे
9689977390 संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी



2460 100414150003452
क याणी 

नानासाहेब 
सासवडे

9175857363 बापूजी बुवा मं दरा पाठीमागे मोशी पपरी पपरी

2461 100414150003457
रंजना तुकाराम 

भोले
7875413559 संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी

2462 100414150003464
शोभा नामदेव 

पाटोळे
9881210971 संजय गांधी नगर पपरी पपरी पपरी

2463 100414150003466
सुरेरखा िव णू 

गायकवाड
8956586867 संजय गांधी नगर पपरी पपरी पपरी

2464 100414150003468
कमल िव ल 

ग हाणे
9604220987 संजय गांधी नगर बोराटे व ती पपरी पपरी

2465 100414150003470
अलका 

बाळासाहेब 
जाधव

9604479527 संजय गांधी नगर बोराटे व ती पपरी पपरी

2466 100414150003477
कमल 

बाळासाहेब लांडगे
8378003329 संजय गांधी नगर बोराटे व ती पपरी पपरी

2467 100414150003478
योती सितश 

भोले
9881026017 संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी

2468 100414150003479
मंगल काश 
गायकवाड

0 संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी

2469 100414150003480
ल मीबाई 

आ पासाहेब भोले
9657469934 गांधीनगर मोशी पपरी पपरी

2470 100414150003481
ि या गौतम 

कांबळे
9730904868 संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी

2471 100414150003482
सुरेखा शरद 

आ हाट
9763402695 आळंदी रोड आ हाट व ती पपरी पपरी

2472 100414150003484 अचना सुरेश स ते 9697484074 आळंदी रोड स ते रोड पपरी पपरी

2473 100414150003485
क पना िवजय 

आ हाट
9604954923 आळंदी रोड आ हाट व ती पपरी पपरी

2474 100414150003486 छाया महेश शदे 8485081602 उ र ल मी नगर मोशी पपरी पपरी

2475 100414150003488
सुवणा अिजत 

गायकवाड
838085090 बोराटे व ती पपरी पपरी पपरी

2476 100414150003519
किवता अिनल 

वाळके
9922933880

इं लोक कॉलनी,तापक र नगर गंधवनागरी मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2477 100414150003520
िवमल ल मण 

जेडगुले
9552066505 ल मी नगर आळंदी रोड मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2478 100414150003521
वाती वासुदेव 

आ हाट
9921845529 मु.पो. मोशी आ हाट आळी मोशी गावठान पुणे

2479 100414150003522
मीना भाऊसाहेब 

दघे
9881208203

सीटेक कंपनी जवळ िस े र हाय कूल.दीघी रोड 
मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड



2480 100414150003523
सं या चं कांत 

आं े
7743822760

गु द  कॉलनी,िशवाजीवाडी मोशी मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2481 100414150003524
वैशाली सुधीर 

सोनवणे
9822893128 ल मी नगर आळंदी रोड मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2482 100414150003526
पाली शेखर 

गाडेकर
9175137348 ल मीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2483 100414150003527
सुिनता सुरेश 

शेवाळे
0 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2484 100414150003529
िनलम शहाजी 

गायकवाड
7276132904 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2485 100414150003530
क याणी बाबुराव 

गायकवाड
9158085175 इं ायणी पाक मोशी मोशी पपरी चचवड

2486 100414150003531
अचना कशोर 

च हाण
9922959469 ल मीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2487 100414150003532 िनमला महेश पे 7058376916 साबळे हॉ जवळ मोशी मोशी पपरी चचवड

2488 100414150003533
किवता गणेश 

काळदाते
8983760788 ल मीनगर भोसरी मोशी पपरी चचवड

2489 100414150003534
संिगता द ा य 

मोरे
0 ल मीनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2490 100414150003535
सुषमा हेमंत 

बासे
9595059914 इं लोक कॉ तापक र नगर पपरी पपरी

2491 100414150003536
सुिनता नामदेव 

भोरे
9850946209 इं लोक कॉ तापक र नगर पपरी पपरी

2492 100414150003537
सुजाता पांडुरंग 

तळेकर
9881088606 इं लोक कॉ तापक र नगर पपरी पपरी

2493 100414150003538
सुिनता शांताराम 

ढोबळे
9975933175 रमाई िब से नं ४ ािधकरण पपरी पपरी

2494 100414150003541
आशा ाने र 

उमाप
9552353215 गंधव नगरी क ीय िवहार समोर पपरी पपरी

2495 100414150003542
संजीवनी सितश 

जगताप
9850901994 से नं ४५२/१/१ गंधव नगरी पपरी पपरी

2496 100414150003544
सुमती ेमदास 

माळी
9822548531

गंधव नागरी इं नेक कॉलनी तपक र नगर पपरी 
चचवड

2497 100414150003547
वाती शिशकांत 

माळी
9881091565

गंधव नागरी तपक र नगर इं लोक कॉलनी पपरी 
चचवड

2498 100414150003549
जय ी सतीश 

जगताप
9850901994

सन.४५२/१/१ इं नेक कॉलनी गंधव नागरी जवळ 
पपरी चचवड

2499 100414150003552
सुिनता िव नाथ 

लांडगे
8805789090 स न ६७९ िसताइ िनवास भोसरी पपरी चचवड

2500 100414150003555
योती ाने र 

लांडगे
9767882599 सं न ६७९,सीताइ िनवास लांडेवाडी भोसरी पपरी



2501 100414150003556
आरती धीरज 

लांडगे
9921673036

आनंद िनवास महारा  बँके या मागे लांडेवाडी 
भोसरी पपरी चचवड

2502 100414150003557
वषा द ा य 

लांडगे
8484044009 संजय गांधी नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2503 100414150003558
जय ी िवनोद 

सांगळु कर
9850988246

स यनारायण हौ सोसा सव नं २२४/३/१,दीघी रोड 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2504 100414150003559
शोभा िव णूपंत 

ढग ळे
9422518745

तुकडोजी महाराज हौ सोसा दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2505 100414150003560
शोभा पु षो म 

चौधरी
7743822305

तुकडोजी महाराज हौ सोसा िसधे वर 
शाळेसमोर,दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2506 100414150003561
शािलनी नथुजी 

कांडळकर
8380093838

तुकडोजी महाराज हौ सोसा दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2507 100414150003562
सुिनता गजानन 

इंगळे
nahi

साई िस  नगर दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2508 100414150003564
मंगला सुभाष 

गांधी
nahi

लॉट नं १०४,वधमान टेरस दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2509 100414150003568
रेखा रामभाऊ 

उगवेकर
9922719517

तुकडोजी महाराज हौ सोसा िसधे वर 
शाळेसमोर,दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2510 100414150003569
सुनंदा राजाराम 

बाढे
9767041634

तुकडोजी महाराज हौ सोसा दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2511 100414150003570
ि या पु षो म 

चौधरी
9623658309

तुकडोजी महाराज हौ सोसा िस े र 
हाय कूल.दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2512 100414150003572
अंजली राजकुमार 

जीवाने
9881213903 शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2513 100414150003573
ीदेवी एकानंद 

चाकू वर
9881213903 शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2514 100414150003574
मंगल सुधाकर 

चाकू वर
9881213903 शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2515 100414150003577
शकंुतला जगनाथ 

मुरकुटे
7038201267 राज सोसा. शा ी चौक आळंदी रोड पपरी चचवड

2516 100414150003578
गगाबाई गो वद 

घुले
nahi शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2517 100414150003579
सुिनता जगनाथ 

मुरकुटे
नाही राज सोसा. शा ी चौक आळंदी रोड पपरी चचवड

2518 100414150003581
िव ा संदीप 

जगताप
9822237484

सन.२०२/२ शा ी चौक आळंदी रोड पपरी 
चचवड

2519 100414150003582
सुनंदा नागनाथ 

इरबतनवार
0 ीराम नगर गुळवे व ती भोसरी पपरी चचवड

2520 100414150003583
संिगता प ाकर 

मातोळे
0

च पाणी वसाहत पांडव नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2521 100414150003584
सकु भाकर 

आलटे
8223096036 लांडगेव ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड



2522 100414150003585
शालन बाबुराव 

आमले
9975111785 सदगु नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2523 100414150003586
ि मणी द ा य 

खरात
9768440449 सदगु नगर रा ल सो भोसरी पपरी चचवड

2524 100414150003587
वंदना अतुल 

लांडगे
9762419899 लांडगे आळी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2525 100414150003588
सुिनता रमेश 

मोिहते
9881262502

गु कृपा कॉ च पाणी वसाहत भोसरी पपरी 
चचवड

2526 100414150003589
पा बाई उमेश 

मोिहते
9881262502

गु कृपा कॉ च पाणी वसाहत भोसरी पपरी 
चचवड

2527 100414150003590
जनाबाई सोपान 

लहीरे
9763440449

हनुमान मं दरा शेजारी १२५ सदगु  नगर भोसरी 
पपरी चचवड

2528 100414150003609
सुनंदा अजुन 

घनवट
9527743337 १८/८ िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2529 100414150003611
िनलम युवराज 

स ते
9762636944 स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड

2530 100414150003613
शोभा िव णु 

सुकाळे
8975623058 गणेशनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2531 100414150003621 मेघा महादेव गोमे 9890037132
िशवगणेश नगर क डीबा नगर,धावडे व ती भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2532 100414150003640
वनमाला राज  

येवते
9763883948

च पाणी वसाहत रोड पंडव नगर कॉलनी २ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2533 100414150003655
अनमोल संतोष 

नाव
8378968833 null गवळी नगर पपरी गवळीनगर पपरी

2534 100414150003658 सुिनता सुरेश भड 9209067369 रा ेम नगर भोसरी दघी रोड पपरी चचवड

2535 100414150003660
भावती पंिडत 

िनदूरे
8421716287 दघी रोड रा ेम नगर दघी पपरी चचवड

2536 100414150003661
ितभा 

ओम काश सुव
9767886662

च पाणी वसाहत रोड पांडवनगर भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2537 100414150003665
अंजली भालचं  

वाणी
9881082991

ि यदशनी कूल जवळ रा ेम नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2538 100414150003666
सर वती ल मण 

डोमे
8698930210 rashtrprem dighi

2539 100414150003667
िव ावित बळवंत 

रोडे
9552542431 रा ेम नगर इघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2540 100414150003668
र व  महाराणा 

करण
9767210650

नवीन ि यादशनी शाळे समोर रा ेम नगर दीघी 
रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

2541 100414150003669 गुलशन - मिलक 9271298984 रा ेम नगर संि क कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

2542 100414150003670
हाजीरा 

िनजामु ीन 
िपरजादे

8888798590
अ.शं.सोनवणे स.न.213 - 4/5 दघी रोड 

ि यदशनीशाळेसमोर, पुणे

2543 100414150003671
सुि या रामचं  

िबरादार
8007767846

नवीन ि यादशनी शाळे समोर दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



2544 100414150003672
नलीनी गजानन 

बरगट
nahi

नवीन ि यादशनी शाळे समोर रा ेम नगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2545 100414150003673
न ता सुरेशराव 

लांडगे
9011807053 लांडगे आळी, पाना या टाक  शेजारी भोसरी पपरी

2546 100414150003674
जय ी सुरेशराव 

लांडगे
9881235583 लांडगे आळी, पाना या टाक  शेजारी भोसरी पपरी

2547 100414150003675
मंगला बाबूराव 

महाजन
9421027173 गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी

2548 100414150003676 उषा सुधाकर काळे 8805417259 संत ाने र सो दघी रोड दघी पपरी चचवड

2549 100414150003678 ेहा संतोष पलांडे 9465492864
संभाजीनगर,पोटे चाळ पाना या टाक  शेजारी 

भोसरी पपरी

2550 100414150003679
सुलोचना 

तुकाराम घोडके
nahi

संत तुकाराम नगर संडवीक कॉलनी समोर भोसरी 
पपरी

2551 100414150003680 उषा रेखा पाटील 8888600241
रवी करण, ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी 

पपरी

2552 100414150003682
िनमला काश 

मेहता
9657471471

गु  कृपा ीराम कॉलनी ओम हॉि पटल 
समोर,आळंदी रोड आळंदी रोड भोसरी पपरी

2553 100414150003683 इंदू गजानन वाघ 9922547338
नवीन ि यादशनी शाळे समोर रा ेम नगर,दीघी 

रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2554 100414150003684
लीना राज  

बा ठया
9226719690 गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी

2555 100414150003685
रोिहणी दनेश 

कांबळे
9637765070 गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी

2556 100414150003687
रेखा िवकास 

नारखडे
9730575010

आदश नगर शाळे जवळ दघी रोड,कुभार िब डग 
भोसरी पपरी

2557 100414150003688
मुमताज महमद 

शेख
9665505470

सं वेक कॉलनी रोड रा ेम नगर,दीघी रोड 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2558 100414150003689
हलीमा महमूद 

अ ार
9822786229 गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी

2559 100414150003690
जो ती संदेश 

पाटील
9922897160

सुशील चं  अपाटमट, लॉट नं १०२ से नं 
१,इं ायणी नगर भोसरी पपरी

2560 100414150003691
रिसका सूरेश 

खामकर
9922449028

महा मा फुले नगर ीतम मं दराजवळ,शा ी चौक 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2561 100414150003692
बेबीताई 

शांतीलाल 
राणावत

9823659292 शगारे चाळ कॉलनी नं ३, भोसरी पपरी

2562 100414150003693
सुलभा सुभाष 

पाटील
nahi गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी

2563 100414150003695
वषा दनबंधू 

भोसले
8605382427 आंबेडकर नगर,लांडेवाडी,भोसरी

2564 100414150003696
उ वला गोकुळ 

सोमवंशी
9860072837 ी राम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड



2565 100414150003698
शिशकला िवजय 

भडकंुबे
9552078069 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2566 100414150003699
सिवता सुभाष 

कोळपकर
9689648513

ी राम कॉलनी पांडुरंग कृपा आळंदी रोड पपरी 
चचवड

2567 100414150003700
सुशीला कसन 

भडकंुबे
9175151399

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी लांडेवाडी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2568 100414150003701
िमना ी राज  

बा ठया
9226717690 ी राम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2569 100414150003702
िशतल सुदाम 

कोळेकर
8805035100 ी राम कॉलनी F/6 आळंदी रोड पपरी चचवड

2570 100414150003703
तारामती गोरख 

भडकंुबे
9173306422

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी लांडेवाडी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2571 100414150003705
अचना अिजत 

जगताप
9921352409

पोरे चाळ नं.४ संभाजी नगर आळंदी रोड पपरी 
चचवड

2572 100414150003706
माधुरी कमलाकर 

पाटील
9975034210 ी राम कॉ ३ आळंदी रोड पपरी पपरी

2573 100414150003707
ि या अजय 

महाजन
9730584225 ीराम कॉ आळंदी रोड पपरी पपरी

2574 100414150003708
रीना सतीश 

ग हाळे
9011026597

आंबेडकर वसाहत लांडेवाडी भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2575 100414150003710
पवती अजुन 

खंडारे
9579161085

आंबेडकर वसाहत गावडे भोईर आळी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2576 100414150003712
वक ता पोपट 

ओ हाळ
nahi आंबेडकर नगर लांडे वाडी भोसरी पपरी चचवड

2577 100414150003713
िसमा काश 

सोनवणे
9604133742 पांजरपोळ समोर पपरी पपरी पपरी

2578 100414150003720
उ मला राना 

थोरात
9604270895 लांडे वाडी िव ल नगर भोसरी पपरी चचवड

2579 100414150003721
िमना ी 

वसंतकुमार रॉय
0 आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2580 100414150003723
शबाना रिहम 

का ी
9923631032 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2581 100414150003724
संिगता अशोक 

के
8888093368 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2582 100414150003725 नंदा र व  रॉय 8380925782 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2583 100414150003726
अिनता बाळू 

ि रसागर
9763903857 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2584 100414150003727
ल मीबाई 

ह रशचं  राठोड
9527630747 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2585 100414150003728
आि नी उ म 

भडकंुबे
9921062602 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2586 100414150003742
सुरेखा संतोष 

भोसले
8805353248 पंिडत गवळी चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड



2587 100414150003748
मा रया िवर पा 

धनगर
9270817215 कासारवाडी डगळे चाळ पपरी पपरी चचवड

2588 100414150003753
रेणुका ानोबा 

ताकसांडे
9028863866 दघी गाव पठारे कॉ दघी पपरी चचवड

2589 100414150003781
संगीता अिभमान 

जाधव
9766799534 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2590 100414150003782
सिवता दयानद 

कांबळे
9225492773

िशवगणेश नगर धावडे व ती,पाटील नगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2591 100414150003803
सुषमा दशरथ 

िख लारी
9766378207

चैत य िनवास, ाणे र हौ सोसा िस े र हाय कूल 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2592 100414150003804
कांता सोनाजी 

मगडे
8177999182

चैत य िनवास, ाणे र हौ सोसा िस े र हाय कूल 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2593 100414150003828 शैला खंडू गावडे 9921174119 च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2594 100414150003829
वैशाली िशवाजी 

िशवणे
9011080840

हदवी वरा य कॉ आदश नगर दघी पपरी 
चचवड

2595 100414150003840
परवीन आयुब 

शेख
9370925015

भैरवनाथ शाळा रोड रशीद बाबुलाला पठान 
धावडेव ती पुणे

2596 100414150003843
शालन सितश 

पगळे
9657227834

च पाणी वसाहत स न १३९/३,महादेव नगर 
भोसरी पपरी चचवड

2597 100414150003844
किवता िनतीन 

लांडगे
-

लांडगे लबाची तालीम जवळ लांडेवाडी भोसरी 
पपरी चचवड

2598 100414150003845
चंदाताई 

चंदशेखर वाघमारे
7276033732

महारा  बँके या मागे,पांडे चाळ लांडेवाडी भोसरी 
पपरी चचवड

2599 100414150003860
शीतल काश 

खंडारे
-

सव नं ७५,सहकार कॉलनी भारतमाता नगर दीघी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2600 100414150003861
लिलता हनुमंत 

सावंत
9689426123

सैिनक कॉलनी न २सव न ७२ िशवमंगल समोर 
दघी पपरी चचवड

2601 100414150003870
आयेशा राज  

दास
9850644132 िवकास कॉ मेहता चाळ पपरी पपरी

2602 100414150003875
सा रका सं ाम 

धावडे
9921848445

सव नं १,गणेश नगर धावडे व ती,पाटील नगर 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2603 100414150003892
संिगता दयाराम 

रेव कर
9762838847 राजगु नगर बँक जवळ गवळी नगर पपरी पपरी

2604 100414150003894
गौरी महेश 

च हाण
8956195988 रामनगर ग हाणे व ती, पपरी पपरी

2605 100414150003896 मंगल गबू भोसले 985029095
डोळस व ती िप िच म न पा शाळे जवळ पपरी 

पपरी

2606 100414150003898
मीना ी 

बाबासाहेब 
खांडेकर

9270746321
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी डोळस व ती दघी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2607 100414150003900
लताबाई 

बाबासाहेब 
खांडेकर

9270746321
आंबेडकर वसाहत,से नं २२ डोळस व ती दीघी 

प ि◌◌ंपरी चचवड



2608 100414150003901 मीना बाळू डोळस 9689796356
तापक र मराठी शाळे या मागे आंबेडकर 

कॉलनी, रवर रोड दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2609 100414150003912
ल मी बसवराज 

फुलारी
955274425

सव नं ६७७ िवकास नगर,दे रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2610 100414150003935 नलीनी संजय माने 902811
िस थ नगर बौ  िवहार समोर दीघी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2611 100414150003972 पुजा िवण बांगड 0 एम आय द सी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2612 100414150004004
िललाबाई गो वद 

िचखले
7709448875 दघी रोड आदश शाळे जवळ पपरी पपरी

2613 100414150004008
शिशकला 

बाळासाहेब 
भालेराव

8793712830 भारत माता नगर दघी पपरी पपरी

2614 100414150004009 मंगल संजय दांगट 8177566505
सव नं ७५ भारतमाता नगर दीघी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2615 100414150004017
अितया अफसर 

इनामदार
9545015636

द  नगर,सव नं ५/११ आळंदी रोड दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2616 100414150004048
आशा संजय 

धुळधुळे
9011243735 िशवाई कॉ आदश नगर दघी पपरी चचवड

2617 100414150004052 मंगल पंढरी शदे 9762631922
िशवनगरी िनरकांरी कॉ दघी भोसरी पपरी 

चचवड

2618 100414150004065
सुिनता बाबाराम 

ढेबे
9890938325 ८४/२ ओम साई साई पाक दघी पपरी चचवड

2619 100414150004074
िशतल मनोज 

शदे
7721993032 गायकवाड व ती मोशी मोशी पपरी चचवड

2620 100414150004108
सुि या चं कांत 

कळंबे
9420311979 स् नं २३ हनुमान नगर पपरी पपरी

2621 100414150004109
तेज ी ध डू 

च हाण
9850377033 ी कृ ण हौ सो गुळवे व ती पपरी पपरी

2622 100414150004134
िसमा यशवंत 

मगदूम
9850717419 ६९/१ पोलीस कॉ साई पाक दघी पपरी चचवड

2623 100414150004135
जय ी पांडुरंग 

देसाई
9823296305 चौधरी पाक मातो ी रोड दघी पपरी चचवड

2624 100414150004142 िव ा िवकास वप 9011243889 रतेश रेिस पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2625 100414150004145
वाती बाबुराव 

ल ढे
9623430233 रतेश रेिस गु िवहार कॉ भोसरी पपरी चचवड

2626 100414150004148
शताका सिचन 

पागे
8390550425 शुभम रेसी नािशक रोड भोसरी पपरी चचवड

2627 100414150004149
छाया िवण 

तापक र
9860550995 रतेश रेसी गु िवहार कॉ भोसरी पपरी चचवड

2628 100414150004152 वंदना शरद वाघ 7350808106 शुभम बी पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2629 100414150004153
मनीषा िव ल 

गोरडे
9850834317 रतेश रेिस पांजरपोळ समोर पपरी पपरी



2630 100414150004154
रिहसा मेहताब 

शेख
9175564429 १८/२ णाल पाक दघी दघी पपरी चचवड

2631 100414150004155
शारदा गणेश 

रायकर
9850138737 िशवगणेश नगर गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी

2632 100414150004157 शायदा नजीर शेख 952759647 चौधरी पाक काटे व ती दघी पपरी चचवड

2633 100414150004158
नंदा बाळासाहेब 

साबळे
0 साई सबुरी लािसक गु  िवहार कॉ पपरी पपरी

2634 100414150004160
मिलका एकबाल 

शेख
8308872140 णवाल पाक दघी दघी पपरी चचवड

2635 100414150004161
िशतल संजय 

कोठावदे
9403512058 ओयासीस रेिस गु  िवहार कॉ पपरी पपरी

2636 100414150004165
िश पा पांडुरंग 

च हाण
0 गु  िवहार पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2637 100414150004167
मंगल हदुराव 

पाटील
9960490588 अवधूत सो पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2638 100414150004168
पाली हदुराव 

पाटील
9762364292 अवधूत बी गु  िवहार कॉ पपरी पपरी

2639 100414150004170 बेबी गुलाब जाधव 0 गु  िवहार पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2640 100414150004173
गौरी बाळासाहेब 

साबळे
0 साई सबुरी लािसक पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2641 100414150004175
शुभांगी शिशकांत 

ड गरे
0 शाम ि हला पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2642 100414150004178
वैशाली अशोक 

तांबे
7350806466 स नं ९८/२ पांजरपोळ समोर पपरी पपरी

2643 100414150004180
वासंती छगन 

देसाई
7507491562

लॉट नं A१,अवदूत सोसा सव नं ९८/२,गु िवहार 
कॉलनी,पांजरपोळ समोर भोसरी पपरी

2644 100414150004192
जय ी अजुन 

पपळे
9623895244 खंडोबा माळ शदे चाळ भोसरी पपरी चचवड

2645 100414150004193
लता िशवानंद 

माडगयाळ
9175468781

द मं दर समोर धावडे व ती,पाटील नगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2646 100414150004205
शोभा िसताराम 

घाडगे
9960486496 गणेश नगर एकता कॉ भोसरी पपरी चचवड

2647 100414150004211
वषा अजय 

नारखेडे
9421394510

ाने र हॉि पटल जवळ पुणे नािशक रोड पपरी 
पपरी

2648 100414150004217
कडूबाई चं कांत 

गायकवाड
0 लांडे वाडी पपरी पपरी पपरी

2649 100414150004218
रे मा सिचन 

सावळकर
9970032531

मे  िनवास िवकास नगर,लांडेवाडी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



2650 100414150004224
लताबाई महादेव 

जाधव
9527150960 साई पाक दीघी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2651 100414150004227
िव ा राजेश 

पाटील
9860176461

च पाणी वसाहत रोड दुगा माता कॉलनी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2652 100414150004238
लता बळीराम 

कांबळे
9881631472 लांडेवाडी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2653 100414150004242
आि नी संभाजी 

कांबळे
9881631412 लांडे वाडी िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

2654 100414150004245
िशतल ल मण 

राठोड
9850498532 लांडेवाडी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2655 100414150004247
सुिनता 

बाळासाहेब 
गाडेकर

9076388411
महारा  बँके या मागे पांडे चाळ,लांडे वाडी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2656 100414150004248
मालन गणपती 

सगट
0 बालाजी मंदीर लांडेवाडी िव लमंदीरा समोर पुणे

2657 100414150004258
नंदा िवनायक 

फरताळे
9158857295

आळंदी रोड शा ी चौक गणेश नगर दघी पपरी 
चचवड

2658 100414150004259
िवमल दलीप 

दंडवते
9271691841 साई पाक गु द  हौ सोसा दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2659 100414150004260
िव ा िवजय 

टकले
9763337625

शा ी चौक गणेश नगर एकता कॉ दघी पपरी 
चचवड

2660 100414150004263
रसवाना 

आवबास शेख
8888406086 चौधरी पाक गणेश नगर दघी पपरी चचवड

2661 100414150004265
तृ ी िनतीन 

जाधव
9822755255

गणेश नगर कॉलनी ४ सोपान धावडे माग,धावडे 
वासी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2662 100414150004267
रंजना वीण 

जाधव
9850957040

गणेश नगर सोपान धावडे माग,धावडे वासी भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2663 100414150004270
ल मी अशोक 

मांडवे
9822244711

संदिवक कॉलनी दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2664 100414150004273
सं या संजय 

सातव
9689095610 शा ी चौक धनकुडे चाळ भोसरी पपरी चचवड

2665 100414150004274
ि तीका 

िशवकुमार 
िगरे पा

9763221989
फुले बी शा ी चौक ओमशांती जवळ भोसरी पपरी 

चचवड

2666 100414150004279
िवजया िव े र 

सुतार
9503510500

गणेश खेडकर शेजारी आळंदी रोड शा ी चौक 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2667 100414150004289
िमना ी मनोहर 

यादव
9371014141 सदगु  िनवास से नं १ पपरी पपरी

2668 100414150004295
मिनषा शांताराम 

मोरे
8237421653 ल ढे चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2669 100414150004297
सुिनता देिवदास 

जाधव
9860248744

हदवी वरा य कॉ संभाजी राजे चौक दघी पपरी 
चचवड

2670 100414150004299
मुि देवी नंदलाल 

िम ा
8087882824 हनुमान िम  मंडळ लांडगे आळी पपरी पपरी



2671 100414150004300 उषा शंकर मसके 9890275222
१८/१/०६ संभाजी नगर चौधरी दघी पपरी 

चचवड

2672 100414150004303
मंगल अशोक 

घाडगे
9922571215

.नं.६९ वसंत फुगे चाळ खंडोबा मं दर शेजारी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2673 100414150004310
गीतांजली 
ीकांत पाटील

9767845858
हनुमान कॉलनी नं ६ गणेश नगर च पाणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2674 100414150004313
िव ा िव ास 

महाजन
9860301578 स् नं १९७/२ रामनगर पपरी पपरी

2675 100414150004321
अचना कृ णा 

यादव
9822398764

ी सदगु  िनवास से नं १,इं ायणी नगर भोसरी 
पपरी चचवड

2676 100414150004322
राज ी मनोहर 

यादव
9822398764

ी सदगु  िनवास से न १,इं ायणी नगर भोसरी 
पपरी चचवड

2677 100414150004328
चंपला शेरालाल 

सोलंक
9850911780

ाने री िब डग दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2678 100414150004340 सुमन िनवृ ी लांडे 9850370054 लांडगे आळी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2679 100414150004342 वसुधा उमेश शदे 9922908626
िव कमा कॉलनी आळंदी रोड,शा ी चोक भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2680 100414150004377 जया िव ल हेडावू 9765744133 िम  सहकार नगर साई अपा समोर पपरी पपरी

2681 100414150004380
सिवता ेमचंद 

पवार
9890885168

एकनाथ ल ढे चाळ महादेव मं दरा जवळ महा मा 
फुले रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

2682 100414150004383
संिगता सुिनल 

सावंत
9527112812 ल ढे चाळ महादेव मं दरा जवळ पपरी पपरी

2683 100414150004385 मंगल कैलास खस 9822078293 दुगा माता मं दर जवळ पपरी पपरी पपरी

2684 100414150004389
सुमन रा ल 

डोळस
9689796356 स् नं १९ अशोक नगर,डोळस व ती पपरी पपरी

2685 100414150004393
पंचिशला 
िव नाथ 
गायकवाड

9637367079 गणेश नगर एकता कॉ पपरी पपरी

2686 100414150004407
लिलता अतुल 

पठारे
7720899644

पांडवान कॉलनी भोसरी च पानी वसाहत रोड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2687 100414150004434
पा 

ल मीपती सग 
च हाण

9822392815
१८६ एकता कॉ शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी 

पपरी चचवड

2688 100414150004435
सुकेिशनी 

ाने र िवसावे
9049382932

१३९/६१ रोशन गाडन या मागे धावडे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

2689 100414150004460
ेहल सुभाष 

बोहटे
9822890809

ीराम नगर भोसरी च पानी वसाहत रोड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2690 100414150004461
िमला ाने र 

पाटील
9822339534

A-१६ साईकृपा िब डग नं पवन कॉलनी च पानी 
वसाहत रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

2691 100414150004462
भा य ी मािणक 

गवळी
9922838381

संजीवन हॉि प.जवळ ता मा चौक आळंदी रोड 
प ि◌◌ंपरी चचवड



2692 100414150004473
शोभा सितश 

बाईगुडे
9890630872 आदशनगर, दघी रोड भोसरी भोसरी पपरी

2693 100414150004478
िमला मा ती 

देवकर
9657059990

अं कता हॉटेल शेजारी,देवकर चाळ गुळवे व ती 
भोसरी पपरी

2694 100414150004488 रे मा बाळू खैरे nahi
पूजा न सग होम मागे मराठे चाळ,आळंदी रोड 

भोसरी पपरी

2695 100414150004535
शालन संतोष 

साळंुके
8983419455 लांडेवाडी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2696 100414150004546
मिनषा सुरेखा 

हगणे
9595024439

नागे र मं दराजवळ हनुमान आळी मोशी पपरी 
चचवड

2697 100414150004562
अनुसया गंगाधर 

मुग कर
8308535895

सन.८४/१/१ गु द  कॉलनी १ साई पाक पपरी 
चचवड

2698 100414150004572
मीना बेचू 
िव कमा

9823150452
१८६/१ एकता कॉ गणेश नगर भोसरी पपरी 

चचवड

2699 100414150004586 सुरेखा सुरेश काळे 0 िनसग ाईड इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2700 100414150004603
शाबीरा 

अ दुलभाई स यद
9325042468 मोशी नागे र नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

2701 100414150004615
वैशाली नागनाथ 

िचतळे
8087467216

स.ण.१९८ रामकृष नगर कॉलनी ३ च पानी 
वसाहत रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

2702 100414150004616
पा बाई िव ल 

जाधव
9763584691 सन.१८/१ म जीत माग दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

2703 100414150004663
ि यांका संतोष 

ब े
9270018442

भारतमाता चौक ग हाणे व ती,िशवश  िम  
मंडळ भोसरी पपरी

2704 100414150004669 मंजु दीप सह 9371995466
ई र फुगे िब डग जय म हार कराणा टोअर् मागे 

भोसरी पपरी चचवड

2705 100414150004671
सुिनता धनराज 

ग हाणे
8975467479 ग हाणे व ती pcmt बस टाप मागे भोसरी पपरी

2706 100414150004675
अ णा उ म 

बु हानपुरे
8888119740

सव न ७३,शांती िनवास आदश नगर,म ीद जवळ 
दघी पपरी चचवड

2707 100414150004676
लता अर वद 

गजभीव
9922520106

िव कमा कॉ न २ अगरवाल कूल जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

2708 100414150004692
कांचन हनुमंत 

पठारे
9657621779 पठारे मळा चाह ली चाह ली पपरी चचवड

2709 100414150004694
रतन िव नाथ 

सानप
9822134355

संत ाने र नगर स नं १९९/१अ,शारदा लास 
जवळ भोसरी पपरी

2710 100414150004698
सिवता गोपाळ 

झांबरे
9623093203 कृ णानगर िशवनगरी दघी पपरी चचवड

2711 100414150004701
वैशाली सं दप 

गवळी
8975825197

८४ िस ी िवनायक कॉ परांडे नगर दघी पपरी 
चचवड

2712 100414150004702
िशतल नामदेव 

भोसले
9552569970 िस ी िवनायक कॉ परांडे नगर दघी पपरी चचवड



2713 100414150004712
सुिनता संजय 

िव कमा
10 द मं दर जवळ गणेश नगर भोसरी पपरी चचवड

2714 100414150004717
ि या दपक 

अरगडे
9921600315

१७/१ सोपान धावडे माग धावडे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

2715 100414150004722
अनुसया रघुनाथ 

नागरगोजे
nahi िशवशंकर नगर आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2716 100414150004731
ल मी उमेश 

सहाणे
9527325182 पोपट काटे चाल दघीगाव दघी पपरी चचवड

2717 100414150004734
सुनंदा भगवान 

पाटील
9657074901

पडवळ चाळ आदश शाळे जवळ दघी रोड पपरी 
चचवड

2718 100414150004759
मनीषा बाळकृ ण 

गोरे
9762209045

पोटे चाळ शा ी चौक,आळंदी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

2719 100414150004772
अंजली अनंत 

दलवटकर
9850187447 कालनी -11 गणेश नगर पुणे

2720 100414150004774
ि यांका िवजय 

दुळवटकर
7040101789

गणेश नगर कॉलनी नं ११ बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2721 100414150004775
नीता अंकुश 

धुमाळ
9922328125

हनुमान कॉलनी नं १ आळंदी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2722 100414150004791
सीमा सुभाष 

पगळे
9623028805

इं ायणी नगर,पोिलस वसाहत बी नं १०/८५ 
भोसरी पपरी

2723 100414150004792
छाया तुकाराम 

भोसले
9604092025 इं ायणी नगर,पोिलस वसाहत से नं १ पपरी पपरी

2724 100414150004794 सं या संजय यादव 9011956341 फुगे चाळ खंडोबा माळ पपरी पपरी

2725 100414150004795
सुरेखा िवलास 

शदे
9921197411

अ पूणा सोसा इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2726 100414150004796
वैजनाथ डोणे 

सुजाता
9763495458 से नं २ इं ायणी नगर पपरी पपरी

2727 100414150004797
भारती पोपट 

भोईटे
9730313206 िहमालय कंुज लॅट - 6 िनसग कालनी भोसरी

2728 100414150004798
ल मी हलग डा 

कार
9881290396

दुगा िनवास, लोट न ६३ से न १,इं ायणी नगर 
भोसरी पपरी चचवड

2729 100414150004800
मंगला रमणलाल 

लढढा
9960434891 समथ कॉ से नं २ पपरी पपरी

2730 100414150004802
संगीता अिवनाश 

शदे
9004074108

व दीप, लोट न ३५१ समथ कॉलनी,से न 
२,इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2731 100414150004803
योती िवजय 
खळदकर

9371276747 समथ कॉ से नं २ पपरी पपरी

2732 100414150004804
सुजाता गंगाराम 

भातकांडे
9657875046 बी 9/5 ितलक रेिस. से.न-7 पुणे

2733 100414150004805
र माला िव ल 

थोरात
9881038630

से नं २, लॉट नं ३५८ ी वामी समथ 
पाक,इं ायणी नगर भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2734 100414150004807
शोभा जगनाथ 

येवले
9850027478

से नं २, लॉट नं ३८७ ी वामी समथ 
पाक,इं ायणी नगर भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड



2735 100414150004808
मंगल िवलास 

भंडारी
9767643631 महारा  कॉलनी इं ायणी नगर पपरी पपरी

2736 100414150004812
अिनता संजीवन 

थोरवे
8446206083

ओम शोव िवहार अपाटमट लॉट नं ४, लॉट नं 
२३४,से नं २ भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2737 100414150004813
शािलका 

चं शेखर खोत
9822951600

इं ायणी नगर पोलीस वसाहत बी ,१०/१० 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2738 100414150004814
चंचला पोपट 

सातपुते
9975199950

से नं ३५९ ी वामी समथ पाक,इं ायणी नगर 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2739 100414150004815 मंजू गो वद दरगड 9420864050
लॉट न ३८१,से न २ इं ायणी नगर भोसरी पपरी 

चचवड

2740 100414150004816
राजे ी राज  

नारखडे
9404739504

लॉट नं ३५०,समथ कॉलनी बी नं आ/३२/१,से नं 
२० भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2741 100414150004817
वंदनादेवी 

बली टर महतो
9890868398 हनुमान कॉलनी हनुमान मं दर जवळ पपरी पपरी

2742 100414150004818 योती िजत  झोपे 8605322209
लो.३५० सन.२ समथ कॉलनी इं ायणी नगर 

पपरी चचवड

2743 100414150004819
राज ी अर वद 

गागरे
8805088199 िनसग कॉ लॉट नं १ पपरी पपरी

2744 100414150004820 वंदना भरत जैद 9623153891 समथ कॉ इं ायणी नगर पपरी पपरी

2745 100414150004821
र माला 

साहेबराव भाडळे
8605017010

सन.२ लो.नं.४३१ व  पूत  िब ड. समथ कॉलनी 
इं ायणी नगर पपरी चचवड

2746 100414150004822
वैशाली बाबासो 

देसाई
9922512758

शंकर शदे चाळ गजानन हौ.सोसा.जवळ खंडोबा 
माळ पपरी चचवड

2747 100414150004823
माधुरी मकरंद 

माळवदे
9405756200

भा लो.नं.२९९.सन.१ महारा  कॉलनी इं ायणी 
नगर पपरी चचवड

2748 100414150004825
वैशाली नवनाथ 

िनलख
9765391041 से नं १ इं ायणी नगर पपरी पपरी

2749 100414150004826
फुलमती कमचंद 

साद
9922055728 हनुमान कॉ हनुमान मं दर जवळ पपरी पपरी

2750 100414150004827
योती िवकास 

टेकाडे
9921802844 अ दप हौ सो इं ायणी नगर पपरी पपरी

2751 100414150004829 सिवता सुनील ले 9405852695
शांतीसदन ,से न २ इं ायणी नगर भोसरी पपरी 

चचवड

2752 100414150004830
सुनंदा िवलास 

बो हाडे
9689959373

ि यादशनी शाळेजवळ ओम हाड िवहार 
अपाटमट, लोट न २३४ भोसरी पपरी चचवड

2753 100414150004831
माधूरी हेमराज 

खाचणे
9766533380

संक प हौ सोसा इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2754 100414150004832
मंदा िशवाजी 

घोडेकर
9890685455

पोिलस वसाहत इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2755 100414150004833
छाया सुभाष 

गोरडे
9822449541 ीतम काश पे ीज इं ायणी नगर भोसरी पपरी

2756 100414150004834
जय ी िनवृ ी 

च हाण
9822199093

इं ायणी नगर,पोिलस वसाहत बी नं १०/८ भोसरी 
पपरी



2757 100414150004849
िव ा दुय धन 

ढाकरे
9890282298 सन.७४/२ शशी िनवास आदश नगर पपरी चचवड

2758 100414150004860
सारीका 

बाबाराम ढेबे
9158490433

िशव गणेश िम  मंडळ साई पाक जवळ दघी पुणे 
१५ पपरी चचवड

2759 100414150004870
पूनम द ा ेय 

शेलार
9763393672 द  मं दरा मागे गुवळे व ती भोसरी पपरी चचवड

2760 100414150004881
अिनता कशोर 

जानराव
9822516063 िव ल नगर लांडे वाडी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2761 100414150004920
कमल दप 

खैरकर
9130597000

िव कमा कॉलनी शा ी चौक आळंदी रोड पपरी 
चचवड

2762 100414150004921
माधुरी अ ण 

धार कर
8793602963 आदशनगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2763 100414150004925 बेबी रिशद स यद 9373327566 तना कंपनी मागे आदश नगर मोशी पपरी चचवड

2764 100414150004927
अनुराधा िशवाजी 

हगे
8796376060 संतकृपा कॉ आदशनगर मोशी पपरी चचवड

2765 100414150004930
नयना िव नाथ 

बोरसे
9921396010

८५२ पुणे नािशक हायवे आदशनगर संतकृपा कॉ 
मोशी पपरी चचवड

2766 100414150004961
सुमन चं कांत 

घोलप
9881501863

पोटे चाळ, म न ४ संडिवक कॉलनी समोर दघी 
पपरी चचवड

2767 100414150004972 किवता संजय शदे 8605267660 िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी

2768 100414150004999
संगीता संजय 

भदाणे
9922214126

से न १८, लोट न ५८१ िशवतेज नगर िचखली 
पपरी चचवड

2769 100414150005025
सुनंदा सुधाकर 

कोळी
0

मराठे चाळ,आळंदी रोड पूजा हॉि पटल जवळ 
पपरी पपरी

2770 100414150005027
सुकुमारबाई 
दलीप कांबळे

0 मराठे चाळ,आळंदी रोड पपरी पपरी पपरी

2771 100414150005065 सुवणा िनलेश तुपे 9922252146
ी समथ,साई पाक गणेश कॉलनी दघी पपरी 

चचवड

2772 100414150005072
चं कला काश 

िबरादार
9011557312

सव न १८६,एकता कॉलनी शा ी चौक,आळंदी रोड 
भोसरी पपरी चचवड

2773 100414150005079 सीमा सुरेश खंडारे -
सव न ६९,सहकार कॉलनी भारतमाता नगर दघी 

पपरी चचवड

2774 100414150005082
मनीषा गजानन 

बागल
9881936849 बंसल िवहार लोट न ९ भोसरी पपरी चचवड

2775 100414150005100
संगीता संजय 

उदागे
9921845668 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2776 100414150005138
वंदना बाबुराव 

भोयर
9822476052 229/2/1 गजानन हौ.सो. खंडोबामाळ पुणे

2777 100414150005158 राधा संतोष माने 9689827353
महा मा फुले नगर महादेव मं दरा जवळ पपरी 

पपरी

2778 100414150005180
शोभा मा ती 

िबडदवडे
7387227823

स.न.२२२ चैत य गु कृपा कॉलनी संत तुकाराम 
नगर पपरी चचवड



2779 100414150005193
जय ी चं शेखर 

पाटील
9767736407 गवारे चाळ गुळवे व ती भोसरी पपरी चचवड

2780 100414150005204
सुजता राम कसन 

महामुनी
9960713799

हनुमान नगर भगत व ती सव नं 23 लो.36 पपरी 
चचवड

2781 100414150005232
सुिनता 

बाळाभाऊ आसरे
9175137045 सव न ६९/१ साई पाक दघी दघी पपरी चचवड

2782 100414150005261
आ  ि◌न मशाक 

शेख
9272741939 गायकवाड नगर दीघी गाव दीघी पपरी चचवड

2783 100414150005269
अलका चं कांत 

खोलमकर
8805189028 लांडगेआळी ढगेचाळ पठारेतालीम पुणे

2784 100414150005270
वंदना िवजय 

पैठणकर
8390361617

हनुमान कॉलनी हनुमान चौक आळंदी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

2785 100414150005271
मु ा िव ासागर 

बनबरे
8390704856

हनुमान कॉलनी हनुमान चौक आळंदी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

2786 100414150005284
सुिनता मोहन 

जुनगडे
9762643740

हनुमान कॉलनी हनुमान चौक आळंदी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

2787 100414150005295
शकंुतला नारायण 

गवळी
7276602989

पी,सी,एम,सी शाळे पाठी मागे बाळकृ ण ताप कर 
चाळ दीघी पपरी चचवड

2788 100414150005302
शोभा ाने र 

पाटील
9049753136 संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

2789 100414150005322 पूजा िनतीन चंद 8975759489 शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2790 100414150005351 रे मा माधव पळे 862508684
जयदीप पाक संत तुकाराम नगर भोसरी पपरी 

चचवड

2791 100414150005356
मंगला पचंद 

कांबळे
9850683686 स.नं.१८ चौधरी पाक मा जीत रोड पपरी चचवड

2792 100414150005358
योती दीपक 
आगरवाल

9767843262
साई पाक रोड पुजा िनवास माउली नगर पपरी 

चचवड

2793 100414150005362 दी ी िगरीश िगरी 2010611988
माऊली वाडा मराठी शाळे जवळ नामदेव तपक र 

चाल पपरी चचवड

2794 100414150005396
कमल राज  

जगताप
9011992482

ि यदशनीशाळेजवळ-231 सँडिवक कालनी 
दघीरोड पुणे

2795 100414150005402 शोभा कशोर भुल 9763285869
तापक र चाळ मराठी शाळे जवळ दघी गावठाण 

पपरी चचवड

2796 100414150005406
शुभांगी गणेश 

कुचेकर
9881772168 सन ७५ भारत माता नगर दघी पपरी चचवड

2797 100414150005409
शैला अभेयराव 

कुलकण
9552072979

गणेश नगर एकता कॉलनी आळंदी रोड शा ी चौक 
पपरी चचवड

2798 100414150005432 सुजता दीपक चौरे 9922587430
सव नं १९७ महा मा फुले नगर च पाणी वसाहत 

पपरी चचवड

2799 100414150005452
क णा धनंजय 

चौधरी
9881033436

महा मा फुलेनगर आगरवाल शाळेमागे द.ना.करांडे 
पुणे



2800 100414150005461
सुषमा बालाजी 

मराळे
9890020782 ि मूत  कॉ आदश नगर दघी पपरी चचवड

2801 100414150005471
िव ा सुधीर 

पाटील
nahi

शीतल बाग कॉ ले स ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

2802 100414150005478
क पना राज  

भोरे
9011497872

नंदनवन कॉ तुकाराम गवळी चाळ च पाणी 
वसाहत पपरी चचवड

2803 100414150005479
वषा संभाजीराव 

भोसले
9970269258

दुगामाता कॉलनी च पाणी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

2804 100414150005494
देिवता भारत 

डोमांळे
नाही मोशी मोशी पपरी पपरी चचवड

2805 100414150005495
ितभा संजय 

शेळके
9370274771 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2806 100414150005496
सुजाता िवजय 

जाजु
9623819652 संभाजीनगर दे  र ता पुणे

2807 100414150005497
कावेरी गंगाधर 

मोरे
9881040915 मोशी हवेली दे  र ता पपरी चचवड

2808 100414150005499
चांगुणा सुरेश 

सोमवंशी
9623727117 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2809 100414150005501
शीला सोपान 

भालेराव
8552072414 मोशी हवेली दे  र ता पपरी चचवड

2810 100414150005502
कलावती भगवान 

वानखेडे
9175769592

गंधव नागरी संत ाने र नगर मोशी पपरी 
चचवड

2811 100414150005503
सुिनता िम लद 

केदारी
7875613464

खानदेशनगर गोकुळ जाधव िब. गंधवनगरी शेजारी 
पुणे

2812 100414150005505
उषा श ि◌वाजी 

गा◌ेरे
9922597756 अदरश नगर मा◌ेशी मा◌ेशी प ि◌◌ंपरी च ि◌◌ंचवड

2813 100414150005506
संग ि◌ता संपत 

गदादे
9922219665 मा◌ेशी हवेली दे  र  ता प ि◌◌ंपरी च ि◌◌ंचवड

2814 100414150005507
रंजना गवतराव 

केदारी
9765543225 खानदेश नगर मा◌ेशी मा◌ेशी प ि◌◌ंपरी च ि◌◌ंचवड

2815 100414150005508
िव ा संतोष 

धायकर
9763683837 मोशी मोशी मोशी पपरी चचवड

2816 100414150005509
वैशाली नंदकुमार 

वाघमारे
9922567078 नागे र नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2817 100414150005510
जय ी पंडीत 

भालेकर
9850457522 गंजीखाना बो-हाडे आळी मोशी पपरी चचवड

2818 100414150005511
पु पाबाई वसंत 

माने
7875852799

सावता माळी नगर बो-हाडे वाडी मोशी पपरी 
चचवड

2819 100414150005512
अपृणा राज  

कुलकण
9604779842 सहारा िनवास दे  र ता मोशी पपरी चचवड

2820 100414150005513
आशा द ा य 

वाघमारे
0 ल मी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड



2821 100414150005514
यो सना 

िशवाजी पठारे
नाही पठारे मळा च-होली बु ुक पपरी चचवड

2822 100414150005515
मनीषा संजय 

पठारे
7507371355 पठारे मळा च-होली बु ूक पपरी चचवड

2823 100414150005516
रीना सतीश 

कांबळे
9028338167

साई मं दरा या पाठीमागे ल मी नारायण नगर 
वादमुखवाडी,आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

2824 100414150005517 तृ ी अजुन पठारे 9604645111 पठारे मळा च-होली बु ुक पपरी चचवड

2825 100414150005519
अ णा िव ल 

पांचाळ
0 चोिवसावाडी च-होली बु ुक पपरी चचवड

2826 100414150005520
केशव द ा ेय 

पठारे
9158507312 पठारे मळा च-होली बु ुक पपरी चचवड

2827 100414150005521
योती शंकर 
कोतवाल

8551012756 कोतवाल वाडी च-होली बु ुक पपरी चचवड

2828 100414150005522
िशला शाम 
कोतवाल

7875118789 कोतवाल वाडी च-होली च-होली पपरी चचवड

2829 100414150005569
सुिनता अिधक 

माळी
9922983733 िव कमा कालनी आळंदी रोड पुणे

2830 100414150005595
सिवता राणुजी 

कांबळे
9028240098 संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी पपरी चचवड

2831 100414150005620
जय ी मोद 

पंचरास
9763785287

व पुत  िब ड, राम नगर हौ.सोसा. लांडेवाडी 
पपरी चचवड

2832 100414150005621
उ वला सुभाष 

पवार
8975701536

राम नगर हौ.सोसा. मातो ी िब.ए.22 लांडेवाडी 
पपरी चचवड

2833 100414150005642
अि नी ीधर 

सुव
7507078457

िशवनेरी हौ सोसा इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2834 100414150005646
किवता अबाराव 

कुरे
9763728261 टळक रेसी इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2835 100414150005648 न ता हाद कुरे 9975466391 टळक रेसी इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2836 100414150005650
राज ी रिव न 

नायर
7709009029

िवकास कॉलनी देवाळ िब डग भोसरी पपरी 
चचवड

2837 100414150005651
सं या राज  

परदेशी
9758003221 ारका िव  इं ायणी नगर४ भोसरी पपरी चचवड

2838 100414150005652
सुशील रमेश 

लोहकरे
9881912197

पोलीस वसाहत इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2839 100414150005653
वैशाली िवलास 

लांडे
9623819634 राजवाडा इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2840 100414150005654
सुजाता मोहन 

कुटटापन
9823457714

िवकास कॉलनी मेहता चाळ लांडेवाडी पपरी 
चचवड

2841 100414150005655
चं कला भीमा 

साठे
8600198734 रा ल सोसा सदगु  नगर भोसरी पपरी चचवड

2842 100414150005656 भ  संजय शदे 9011623202 टळक रेसी इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड



2843 100414150005658 वैशाली बंडू ढगे 9552398602 टळक रेसी इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2844 100414150005665
कांचन मुरलीधर 

गणवीर
9921972087 िनसग कॉलनी इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2845 100414150005668 ीती परेश दोषी 8698516961
हरी ओम पाक लो.नं.८०/१६ इं ायणी नगर पपरी 

चचवड

2846 100414150005670
दपाली 

संजयराव जोशी
9763616640

ईशकृपा िब डग इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2847 100414150005671 िशला उ म दघे 9767124913 11/10 राजवाडा इं ायनीनगर पुणे

2848 100414150005672
मीना ी ल मन 

िपसाळ
9503487217

हनुमान नगर,भा य ी िनवास भगतव ती भोसरी 
पपरी चचवड

2849 100414150005673
ेहल बाबुराव 

जाधव
9545291121

चा भूजा लािसक इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2850 100414150005674
ल मी रा ल 

सोमानी
20275786

घन नं 12 िव  रेिस. इं ायनी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2851 100414150005675
अनुपमा अनुप 

जोशी
9096001133 लोट नं 125, से.नं.२ इं ायणी नगर पपरी चचवड

2852 100414150005676
दपा शशी न 

नायर
9423586620

गोकुल से.नं.२ लॉट न. ३४० भोसरी पुणे पपरी 
चचवड

2853 100414150005678
कमल संभाजी 

शदे
9011659505 पपरी

2854 100414150005680
सुरेखा गणेश 

गंधा े
8805103011

६११३ राजवाडा इं ायणी नगर भोसरी पुणे २६ 
पपरी चचवड

2855 100414150005687 गौरी िगरीश बुरसे 9326240499
समथ कॉलनी इं ायनी नगर भोसरी पुणे पपरी 

चचवड

2856 100414150005690
रंजना जा लदर 

कुसाळकर
9623153891

समथ िब डग इं ायणीनगर भोसरी २६ पपरी 
चचवड

2857 100414150005694
फक नीसा युनुस 

पटेल
9371013543

लो.नं370 से.नं.२ अथव कॉलनी.इं ायणी नगर 
पपरी चचवड

2858 100414150005697
िवमलदेवी 

िन यानंद िम ा
9096996471 सदगु  नगर हनुमान कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

2859 100414150005698
छाया हारीदास 

भहड
9270445152 समथ कॉलनी इं ायनी नगर भोसरी पपरी चचवड

2860 100414150005701
जय ी सुरेश 

आहेर
9860027679

िशवकृपा लॅट नं ४४८ इंदाणानगर भोसरी पुणे २६ 
पपरी चचवड

2861 100414150005707
उ वला 

िव लराव फरांदे
8482971051

उमेद लॅट नं.३४६ इं ायणीनगर भोसरी पुणे 
पपरी चचवड

2862 100414150005712
िशतल रामचं  

पोखरकर
9890688005

सम थ कॉलनी लॅट नं. ३७५ इं ायणी नगर 
भोसरी पुणे २६ पपरी चचवड

2863 100414150005713
छाया िवलास 

गवारे
9881163030

िस े र शाळे जवळ दघी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

2864 100414150005715
सुरेखा अर वद 

दाळे
9657289280

ती क रेिस. इं ायनी नगर इं ायणी नगर पपरी 
चचवड



2865 100414150005718
ोपदी पुनाजी 

हगवणे
9850949376

िब.नं.11 .नं.08 पोिलस लाईन इं ायणी नगर 
पपरी चचवड

2866 100414150005720
सीमा सदािशव 

भुजबळ
9552511969

संत ाने र नगर पाटील हॉ प ि◌टल जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

2867 100414150005723
योजना भगवान 

ल ढे
9405852697

से.नं.2 क ि◌म नं.2. िब.नं.17/15 राजवाडा 
इं ायणी नगर पपरी चचवड

2868 100414150005728
वैशाली िवकास 

लांडगे
9689783339

६७९ िसताई िनवास लांडेवाडी भोसरी पपरी 
चचवड

2869 100414150005729
अिनता शांत 

केळकर
7745846487

से.नं.2 क ि◌म नं.2.432 िब.नं.22 इं ायणी नगर 
पपरी चचवड

2870 100414150005731
अलका सुखदेव 

आं े
8796424899

सुर ा अपाटमट इं ायणीनगर पुणे २६ पपरी 
चचवड

2871 100414150005740
ि मणी सजराव 

मोरे
9763189407

सन.२. क .न.४३२ राजवाडा इं ाणी नगर पपरी 
चचवड

2872 100414150005741
फलोिमना 

िनतीन केळकर
9545124507

सन.२२. क .न.२२/६ राजवाडा इं ाणी नगर 
पपरी चचवड

2873 100414150005743
िनमला रघुनाथ 

जाधव
9762615642

सन.७/१ राजवाडा क .न.४३२ इं ायणी नगर 
पपरी चचवड

2874 100414150005745
किवता चं कांत 

पवळे
9822006052

ानाई िनवास ५९/६ सन.०१ इं ाणी नगर पपरी 
चचवड

2875 100414150005747
रंजना कसान 

पवळे
9767901206

ानाई िनवास ५९/६ सन.०१ इं ाणी नगर पपरी 
चचवड

2876 100414150005751
राजकुमारी 

फुलचंद िव कमा
9850835693 टळक रेिस. इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

2877 100414150005754
योती संदीप 

वाबळे
8380849628

व तूशांती आरत. इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2878 100414150005756
जय ी शरद 

उ रकार
9552554435

िहमालय लंुज २३६ सन.२ इं ाणी नगर पपरी 
चचवड

2879 100414150005761
कावेरी 

िशवकुमार कोडगे
9767867072

बी.न.११. .न.११.सन.२ द  मं दर जवळ इं ाणी 
नगर पपरी चचवड

2880 100414150005763
चै ाली अशोक 

गंुजालकर
7721893138

बी.न.१९ ,न.१० इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2881 100414150005764
िहरा उ म 

लोणकर
8308321398

चा भूजा हौ.सोसा. सन.१. लो.न.४७/१ इं ाणी 
नगर पपरी चचवड

2882 100414150005771
मनीषा िसकंदर 

पटेल
9970803053 िवकास कॉलनी लांडे वाडी भोसरी पपरी चचवड

2883 100414150005774 फ रदा सौरभ शेख 9130551999 गंधवनगरी पी-6 बी-104 मोशी, भोसरी पुणे

2884 100414150005778
केशर भा करराव 

पाटील
9921795426

आदश नगर काजळे पे ोल पा पामागे मोशी पपरी 
चचवड



2885 100414150005798
शोभा शहाजी 

शदे
9270366687 ल मीनगर जयभीम नगर मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड

2886 100414150005805
अचना दीप 

पाटील
8623075810

सव नं २/८/२आळंदी रोद ी कृ ण मं दर,िव ल 
पाक भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

2887 100414150005817
िभमाबाई 

ब सीधर भोरे
9657766072 िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड

2888 100414150005855
िशतल िभमाजी 

िहले
9850879945

सन.६९/१० माउली हौ.सोसा. साईपाक दघी 
पपरी चचवड

2889 100414150005933
को कळा मह  

माळी
8888654141

सी.ओ. संतोष ल ढे चाळ महादेव मंदीर शांतीनगर 
वसाहत व ती यमाईनगर पुणे

2890 100414150005938
मनकराबाई 

िहराबाई पाटील
9763742011

शांती नगर वसाहत महादेव मं दरा जवळ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2891 100414150005989
वैशाली 

िशवाजीराव 
देशमुख

9623835228 गु  छाया िन पांडवनगर पपरी पपरी

2892 100414150006001
सिवता जग ाथ 

धो े
9767554215 स नं १७९ शा ी चौक पपरी पपरी

2893 100414150006041
अलका जवाहर 

मरळे
9623496439

संत तुकाराम नगर दीघी रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2894 100414150006043
जो ती दयानंद 

माने
9921788808

खंडोबामाळ िचमणी पुणे चाळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2895 100414150006062 रीता राजेश ठाकुर 8796808003 ी कृ ण सो गुळवे व ती पपरी पपरी

2896 100414150006065
सिवता पांडुरंग 

सु े
8275463794 पपरी

2897 100414150006066 ेहा सुरेश कोले 8983758160
सव नं. १६/१ घर नं. ३०/२ ीकृ ण हौ. सो. गुळवे 

व ती भोसरी पुणे २६ पपरी चचवड

2898 100414150006067
वाती अ ण 
नायकवडी

9960875790 ी कृ ण कॉ गुळवे व ती पपरी पपरी

2899 100414150006068
मंगल बजरंग 

िशवले
9922971295

ी. कृ ण सो. गुळवे व ती भोसरी पुणे २६ पपरी 
चचवड

2900 100414150006093
नंदूबाई िव ल 

लाठे
7385581260

आदश नगर साईकृपा िब डग मोशी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2901 100414150006145
िश पा संदीप 
घाडीगावकर

9730962215 च पाणी वसाहत रोड पांडवनगर पपरी पपरी

2902 100414150006197
पाली हनुमंत 

च हाण
9623139519 स नं ७३ िशवनगरी पपरी पपरी

2903 100414150006228
शोभा िवकास 

फुगटे
9623139324 से नं २ इं ायणी नगर पपरी पपरी

2904 100414150006229
तृ ी पु षो म 

अ ावधानी
9822148160 द  मं दरा मागे इं ायणी नगर पपरी पपरी

2905 100414150006233
सुवणा संजय 

पालवे
9922501450 िनसग फेज-2 ए-2 पुणे



2906 100414150006236
ितमा मनोहर 

मोरे
9922684609 ँट नं-427 मानस समथ कालनी, से.नं-1 पुणे

2907 100414150006268
गोदावरी 
हणमारे ी 
कुडलीकर

9762816840 च पाणी वसाहत पांडवनगर पपरी पपरी

2908 100414150006279
क णाबाई 

अजमल राठोड
9130206070

जय महारा  चौक पाचारणे चाळ अळंदीरोड पपरी 
चचवड

2909 100414150006299
ल मी बलराम 

राठोड
9881183745

िशवसहकार कॉलनी नं २४ च पाणी वसाहत 
रोड,गजराज िम  मंडळ भोसरी पपरी

2910 100414150006314
मंगल दीलीप 

मोळवणे
9850628955

आदश नगर काळजे पे ोल पंपा जवळ मोशी पपरी 
चचवड

2911 100414150006318
शोभा मा ती 

कदम
9527308475 गंधव नगरी तापक र नगर पपरी पपरी

2912 100414150006325
सुमन ल मण 

बो हाडे
9823139495 मोशी पपरी पपरी पपरी

2913 100414150006337
रेखा ीराम 

खरात
9175764151 आदशनगर काजळे पे ोलपंप या मागे पुणे

2914 100414150006364
ऐ या पोपट 

हजारे
8149977987

नं 454 पुणे नािशक रोड काळजे पे ोल पंपा जवळ 
आदश नगर पपरी चचवड

2915 100414150006366
रमा िसताराम 

साळवे
9765915240 संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

2916 100414151000586
सुषमा ीकांत 

बारट े
9604240427 िमकनगर साई पाक रोड दघी पपरी चचवड

2917 100414156000817 उषा राज  इंगळे 9226770211
सव न ६९ साई पाक रोड, िमक नगर दघी पपरी 

चचवड

2918 100514150000449 िनशा र व  पोटे 9822507967
ीकृ ण कॉलनी िवकास नगर कवळे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

2919 100514150000479
चं लेखा सुरेश 

कु हाडे
9226237577

आदश नगर राजगड कॉलनी,स नं.७३/२ब कवळे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2920 100514150000582
अचना िव नाथ 

मांजरे
9890148257

घर न १५/२, ी कॉलनी िवकासनगर दे रोड पपरी 
चचवड

2921 100514150000585
दशना आनंद 

भालेराव
7040497270 भैरावनाथ नगर रावेत कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

2922 100514150000622 पुनम राघुजी तरस 9822563231 कवळे दे रोड कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

2923 100514150000645
क पना सतीश 

तरस
7745047227 आदश नगर सव नं ७३ कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

2924 100514150000674
सोनाली 

पोपटराव गाडे
9673871111

मालवले नगर गणपती मं दरा जवळ कवळे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2925 100514150000675
सुरेखा गुलाब 

तरस
9763921671 माळवाडी पाडले कवळे कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

2926 100514150001022
रेणुका संजीव 

उकळे
9623595306

िशवशंकर नगर कॉ ४ च पाणी वसाहत रोड,पांडव 
नगर भोसरी पपरी चचवड



2927 100514150001049
सारीका िवशाल 

धडे
7038114787 गायकवाड नगर सव न २ दघी पपरी चचवड

2928 100514150002231
सुरेखा दगडू 

च हाण
8605901392 मोशी बोराडे व ती मोशी पपरी चचवड

2929 100514150004375
रेघना अहमद 

बेबटेकर
९६६५२३७५८१ धावडे व ती गणेश नगर भोसरी पपरी चचवड

2930 100514150004667
किवता दलीप 

ग हाणे
8975458511

ग हाणे व ती पी सी एम सी हॉ भोसरी पपरी 
चचवड

2931 100514150005345 जया दलीप कदम 8888341706 दुगानगर बजाज अटो मागे आकुड  पुणे

2932 100514150005667
िवजेता अ ण 

पवार
8983288413

सागर हौ सोसा. इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

2933 100614150000200
संिगता 

मािणकराव 
चासकर

9225603516 सं नं ३५/३ िव ल वाडी पपरी पपरी

2934 100614150000202 नंदा सतीश भोमे 9822880719 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2935 100614150000210
ि मणी 

िभकाजी िहवरेकर
9552716351 भीमश  नगर द नगर िनगडी पपरी चचवड

2936 100614150000212
आशा िनवृ ी 

येवले
9850910233 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2937 100614150000213
मयुरी करण 

रासकर
8975246587

भ  श  डेपो द नगर िनगडी पुणे ४४ पपरी 
चचवड

2938 100614150000214 शोभा शरद आवटे 9665770705 भ  श  डेपोमागे,द नगर,िनगडी

2939 100614150000215
तारामती कसन 

फलके
8796875113 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2940 100614150000217
मथुरा 

म छ नाथ 
ीरसागर

7798377096 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2941 100614150000219
सिवता रा ल 

कंुभार
9657038326 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2942 100614150000226
सुभ ा राज  

आरगडे
8149060560 भ  श  बस डेपो द नगर पपरी पपरी

2943 100614150000227
सा रका अ ण 

कंुभार
9021291636

भ  श  डेपो मागे द नगर िनगडी पपरी 
चचवड

2944 100614150000228
उषा बालाजी 

कदम
9975662962 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2945 100614150000229
वषा एकनाथ 

रसाळ
9970091541 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2946 100614150000231
सुरेखा िव ल 

क तुरे
8308859386 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड



2947 100614150000232
वैशाली रामदास 

फालके
7774079326 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2948 100614150000233
नूरजहाँ तग पन 

शेख
9960107863 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2949 100614150000234
शिशकला बबन 

टेकवडे
9637777808 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2950 100614150000235
िनलावती गु बा 

मारकड
8805909778 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2951 100614150000236
िनता िव ल 

रसाळ
9923856181 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी चचवड

2952 100614150000237
अिनता िवण 

च हाण
9049609590 भ  श  बस डेपो द नगर िनगडी पपरी

2953 100614150000248
मिनषा धनाजी 

माने
7875629336

संतोष िनवास,खचणे चाळ घर नं १५५,द वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

2954 100614150000249
वैशाली संजय 

िशरसाट
9763551730

अिवद हौ सोसा िव ल वाडी आकुड  प ि◌◌ंपरी 
चचवड

2955 100614150000250
नंदा म छ  

सुतार
9623163215

ीकृ ण कॉलनी सहयोग नगर,सर वती 
िव यालाया समोर आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड

2956 100614150000255
शोभा िशव लग 

पुटगे
9325127235

भ डवे चाळ,नेह  चौक लॉट नं ५०२ आकुड  
प ि◌◌ंपरी चचवड

2957 100614150000257
योती ता या 

कांबळे
976440955

भ डवे चाळ,नेह  चौक लॉट नं ५०२ आकुड  
प ि◌◌ंपरी चचवड

2958 100614150000264
अचना अिनल 

रोकडे
9881386707

से नं. क म ४, लॉट नं २१ यमुनानगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

2959 100614150000265
अंजली सुहास 

जोशी
9420727198 क म नं ६ से टर २१ यमुनानगर पपरी पपरी

2960 100614150000266
क याणी सुभाष 

सुतार
9850193856 से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर पपरी पपरी

2961 100614150000267
अपणा मोद 

जोशी
9922244979 से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर पपरी पपरी

2962 100614150000268
रोिहणी सिचन 

िपसाळ
8975229470 से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर पपरी पपरी

2963 100614150000269 हेमा उमेश पाटील 9767724689 से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर पपरी पपरी

2964 100614150000270 वषा संदीप मुळे 9881441392 सुखवानी लाझा मेन रोड पपरी पपरी

2965 100614150000271
भारती अशोक 

लोखंडे
7350754412 क म नं ६ यमुनानगर पपरी पपरी

2966 100614150000272 पुजा ीहरी पाठक 9822967773 से न २१ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

2967 100614150000273
िश पा बबन 

कंुभार
9270316337 से नं २२ यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड

2968 100614150000274
सुिशला 

पंढरीनाथ 
घाटिवसावे

9850286299 काळभोर गोठा िनगडी पपरी पपरी



2969 100614150000276 वषा िशवाजी माने 8796849778 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

2970 100614150000277
राज ी यशवंत 

वाघमारे
7719956536 सुखवानी लाझा आकुड  आकुड  पपरी चचवड

2971 100614150000280 रे मा जमीर शेख 9545777735
ी िस ी िवनायक हौ सो आझाद चौक पपरी 

पपरी

2972 100614150000281
ज मीन अहमद 

मुलाणी
9881348250 िस ीिवनायक हौ सो आझाद चौक पपरी पपरी

2973 100614150000282
किवता सोमनाथ 

कदम
9763254381

िसधी िवनायक हौ सोसा बी नं २, लॉट नं ३१५ 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

2974 100614150000283
िवठूबाई राज  

जरे
9822895004

ी िस ी िवनायक हौ सोसा बी नं २, लॉट नं २१२ 
िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

2975 100614150000284
उषादेवी 

लालबहादूर 
जै वाल

9764152924
आझाद चौक िप.िस.एम.िस शाळेसमोर िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

2976 100614150000286 िहना अ वर शेख 8805866992
िसि िवनायक हौ सो रा ल नगर िनगडी पपरी 

चचवड

2977 100614150000287 माया अजुन लगाडे 9011103618
िसि िवनायक हौ सो आझाद चौक िनगडी पपरी 

चचवड

2978 100614150000289
वंदना केरबा 

पुजारी
9921203639 नाथु काळभोर चाळ आकुड  आकुड  पपरी चचवड

2979 100614150000290
मिनषा क डीराम 

ओ हाळ
9325221430

िसि िवनायक हौ सो आझाद चौक िनगडी पपरी 
चचवड

2980 100614150000291
निलनी सुरेश 

सोनार
9765363793 जयवंत कुटे चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

2981 100614150000293
ि यांका ताप 

सुयवंशी
9011673556 काळभोर गाठा िनगडी िनगडी पपरी चचवड

2982 100614150000294 आशा राजू साळवे 9011824669
काळभोर गोठा भगवती सुपर माकट जवळ पपरी 

पपरी

2983 100614150000295
संिगता राजीव 

पुजारी
9011086183 से नं १८ िशवतेज नगर पपरी पपरी

2984 100614150000296
भावती सुधाकर 

शदे
9689559245 से नं १८ िशवतेज नगर पपरी पपरी

2985 100614150000299
भारती िशवाजी 

पाटील
9325981619 व  पूत  हौ सो से नं २६ पपरी पपरी

2986 100614150000302
नीिलमा राम लग 

शदे
8308468707

क म न ५,चाळ न २२ गणेश मं दर 
जवळ,यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

2987 100614150000303
संिगता भगवान 

सोनवणे
9527845932 रमाई सािव ी हौ सो िब ए २५ पपरी पपरी

2988 100614150000304
रतन अजुन 

जगताप
9881214610 रमाई सािव ी हौ सो अंकुश चौक पपरी पपरी

2989 100614150000305
पु पा गौतम 

करवले
9881247837 से नं २२ अंकुश चौक पपरी पपरी



2990 100614150000306
भवरी दुगश 

चौधरी
9765855322 से नं २२ अंकुश चौक पपरी पपरी

2991 100614150000307
शकंुतला नागनाथ 

कांबळे
9011332422 से नं २२ अंकुश चौक पपरी पपरी

2992 100614150000308
जनाबाई 

रामनाथ दळवी
9860023593 अंकुश चौक से नं २२ पपरी पपरी

2993 100614150000320
वैशाली िनतीन 

ओ हाळ
9922893474 गंगानगर से नं २८ पपरी पपरी

2994 100614150000321
अनुराधा िवलास 

सूयवंशी
9420093816

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल वाडी पपरी 
पपरी

2995 100614150000322
आशाराणी अजुन 

गुरव
9545210352

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 
पपरी पपरी

2996 100614150000324
िनमला वसंत 

सुतार
9850712425 काळभोर चाळ द वाडी पपरी पपरी

2997 100614150000325
सुनंदा िव ल 

ओझरकर
9850701489 नामदेव कदम चाल पंचतारा नगर पपरी पपरी

2998 100614150000326
रे मा राजेश 

भागडे
7620447249 काळभोर चाळ साई दशन नगर पपरी पपरी

2999 100614150000327
जय ी मोहनराव 

पवार
9767055742

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 
पपरी पपरी

3000 100614150000328
अ णा अनंत 

पवार
9767057015

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल वाडी पपरी 
पपरी

3001 100614150000329
ि मणी अंकुश 

च हाण
9623157767

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल वाडी पपरी 
पपरी

3002 100614150000330 सुरेखा अंकुश पोरे 9850416943
मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 

पपरी पपरी

3003 100614150000331
मंगल चं कांत 

सूयवंशी
7841941042 स नं ७ गु देव नगर पपरी पपरी

3004 100614150000332
किवता चं कांत 

वाळेकर
7038111402 अ ण आकड िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

3005 100614150000349
ि ती बजरंग 

ठाकरे
9689473876 बौ नगर ओटा क म पपरी पपरी

3006 100614150000350
मंजु ी संतोष 

िवधाते
8975756087 काळभोर गोठा मनपा शाळेजवळ पपरी पपरी

3007 100614150000351
ि ितजा िवकास 

जाधव
932533441

िस ीिवनायक हौ सो मनपा हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

3008 100614150000352
सुवणा बबन 

जाधव
9767634067

िस ीिवनायक हौ सो मनपा हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

3009 100614150000354
शकंुतला अंकुश 

कोठावळे
9763411290

काळभोर गोठा से नं २२ मनपा शाळा २/२ पपरी 
पपरी

3010 100614150000355
ाज ा दप 

जोशी
7304609173

म हार कुटे वाडा िवजय पान टोल जवळ पपरी 
पपरी

3011 100614150000356 हौसा बाळू शेटे 9922454921 ी कृ णा नगर सूयवंशी चौक िव ल वाडी पपरी



3012 100614150000357
िमरा द ा य 

िचखले
8446187361 िव ल कृपा िब द  मं दर जवळ पपरी पपरी

3013 100614150000359
लता िवलास 

च हाण
9970750542 साईनाथ नगर गणपती मं दर जवळ पपरी पपरी

3014 100614150000367
दािमनी दनेश 

परब
9921950402 साई दशन नगर द वाडी पपरी पपरी

3015 100614150000368 आशा द ू लबडे 9922491422
रा माता रमाई होऊ सोसा बी न २५, म न 

१०६,अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3016 100614150000372
अिनता राणूनाथ 

कासार
7385954800 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3017 100614150000373 सुजाता रमेश पोळ 8624959951 पी हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3018 100614150000375
सुमन योगेश 

बसपुरे
9503875359 पी हौ.सोसा. पी नगर पपरी पपरी

3019 100614150000380
पदमावती 

भाकर सूयवंशी
9960648506 भैरवनाथ हौ सोसा द  मं दर जवळ पपरी पपरी

3020 100614150000388
िजजाबाई गणेश 

जगताप
9850372561 ि मूत  हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3021 100614150000389 सीमा सुरेश बठे 8888665213 पी हौ सोसा. पी नगर तळवडे पपरी चचवड

3022 100614150000392
र माला हनुमंत 

खराडे
9922016553 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

3023 100614150000394
सुिनता िशवाजी 

भोसले
9730979835 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

3024 100614150000397
कौसाबाई ब सी 

कोरडे
9767041277 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3025 100614150000401
िनमला 

नानाभाऊ 
लाभखडे

9765176624 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

3026 100614150000402 शोभा ब सी कोरडे 9762041277 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3027 100614150000403
ितभा संजय 

पाटील
9011678868 पी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

3028 100614150000404
पाली िनतीन 

िलमकर
7350845585

भैरावनाथ हौ सोसा जु या पो ट जवळ तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3029 100614150000408
उषा अिवनाश 

पांचाळ
9822640218 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3030 100614150000427
शाईन मु ताक 

मुलाणी
9764565871 मुलाणी िनवास हनुमान मं दर जवळ पपरी पपरी

3031 100614150000428
हलीमा शीराज 

मुलाणी
9881007860 जी एम सी पाक नेह नगर पपरी पपरी

3032 100614150000435 सुवणा राज  बग 8698651189
गु द  हौ.सोसा. F1 .नं.००९ दळवी नगर पपरी 

चचवड

3033 100614150000437
िमना िवलास 

ओ हाळ
8379874790 काळभोर गोठा सुपर माकट जवळ पपरी पपरी



3034 100614150000438
बिबता जगरनाथ 

जैसवार
9850433436 गु द  हौ.सोसा. यमुनानगर पपरी पपरी

3035 100614150000439
पूजा जगरनाथ 

जैसवार
9860326357 गु द  हौ.सोसा. यमुनानगर  नं ३ पपरी

3036 100614150000440
सुराती रामजी 

जैसवार
8055224241 बौ नगर ओटा क म राजहंस सो पपरी

3037 100614150000441
िमला शामजी 

जैसवार
9764568122 कसन काळभोर चाळ ओटा क म पपरी पपरी

3038 100614150000443
शहनाज जाक र 

स यद
9765135687 एम एस कुटे चाळ िव ल वाडी पपरी पपरी

3039 100614150000445
िबसिम ला 

शेखसाब बागवान
0 राज नगर ओटा क म से नं २२ पपरी पपरी

3040 100614150000446
वाती गोपाल 

बाळे
8007403582 संघषिम ा हौ सो बी नं ए २२ पपरी पपरी

3041 100614150000449
िशतल ानोबा 

बु र
9822372533 यशदा हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3042 100614150000462
नंदा उमाकांत 

भोसले
9545716493 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3043 100614150000463
शायराबी दाउद 

शेख
9767797605 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3044 100614150000464
कमल काश 

गावडे
7038149562 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3045 100614150000465
सुवणा ीकांत 

भोसले
9764780534 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3046 100614150000466
आशा साईकृ णा 

अ यर
9325410601 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3047 100614150000469
सुिशला बबन 

सुतार
9881109857 एन बी आकड आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3048 100614150000470
का होपा ा िव णु 

गायकवाड
9604747494

गती हौ सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

3049 100614150000471
माधुरी करण 

कळसगौड
9922480339 आशीवाद हौ सो से नं २२ पपरी पपरी

3050 100614150000473
प ावती रंगराव 

कुकाला
8600286303 व पूत  बी नं ४/३ पपरी पपरी

3051 100614150000480
सुरेखा संभाजी 

फापाळे
9011125541 ी कृ णा नगर िव ल वाडी पपरी पपरी

3052 100614150000484
सािव ा 

भीमाशंकर 
नाटेकर

9763579258 नविनमाण हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3053 100614150000490 हषा तुषार जंगले 8554003130 सं नं १८/१ कृ णानगर पपरी पपरी

3054 100614150000491
रेवती मधुकर 

जंगले
8554003130 सं नं १८/१ कृ णानगर पपरी पपरी



3055 100614150000492
कांचन हेमकांत 

वेदक
9767102408 सं नं १८/१ कृ णानगर पपरी पपरी

3056 100614150000493
कलावती सुकदेव 

कु हरे
8149547046 सं नं १८/१ कृ णानगर पपरी पपरी

3057 100614150000494
प लवी िगरीश 

भामरे
9890442167 कृ णा नगर िव ल वाडी पपरी पपरी

3058 100614150000504
शुभांगी संदीप 

आ े
9657756228

म नं २०८,तरटे चाळ िशतल लो ी 
जवळ,द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3059 100614150000506
पाली सुरेश 
ससालटे

9890567895
लॉट नं २८, ही केवर ने ट आकुड  टे समोर 

िनगडी पपरी चचवड

3060 100614150000507
शोभा रंगनाथ 

भालेराव
8446203635 भालेरावचाळ मा ती मं दरा जवळ पपरी पपरी

3061 100614150000508
ि यांका राज  

रोडे
9960814281

इं थ हौ सोसा लॉट नं ४, ांतीनगर आकुड  
पपरी चचवड

3062 100614150000509
रेखा मि लकाजुन 

शदे
9881253130 इं दरानगर से नं २२ पपरी पपरी

3063 100614150000510 सिवता राज  रोडे 9960814281
इं थ हौ सोसा लॉट नं ४, ांतीनगर आकुड  

पपरी चचवड

3064 100614150000511
गौरी शशीकांत 

गुरव
8805014404

दातीर पाटील वाडा नवनाथ चौक आकुड  पपरी 
चचवड

3065 100614150000512
राज ी अिनल 

व गे
9881527691 इं दरानगर, से नं २२ पपरी पपरी

3066 100614150000513
सीमा रोहीदास 

िशवणेकर
8796273485 नवनाथ चौक च हाण चाळ पपरी पपरी

3067 100614150000515
वैशाली अशोक 

नबाळकर
9860625453 िसता रेिस िव ल वाडी पपरी पपरी

3068 100614150000516
शुभांगी सोपान 

पाटील
9921154574

१८/अ ीकृ ण नगर सूयवंशी चौक आकुड  पपरी 
चचवड

3069 100614150000517
सुिशला रमेश 

पाटोळे
0 इं दरानगर, से नं २२ पपरी पपरी

3070 100614150000518
पु पा िवनायक 

साळंुके
7709402881 तरटे चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3071 100614150000520
लता नंदे र 

च हाण
8805781610 तरटे चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3072 100614150000521
सुिनता राजाराम 

कोळी
9921182265

गुलाब िनवास चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3073 100614150000523
िविनता िवजय 

यादव
9767203582

माउली कृपा िब डग समोर बागल चाळ 
शेजारी,द वाडी आकुड  पपरी

3074 100614150000525
िशतल काश 

ढेरंगे
9922934118 गोपाळ कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3075 100614150000527
सुिनता सुधीर 

पांडे
8600786002 ३९/२ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड



3076 100614150000528
सुरेखा मंगेश 

पवार
7350786346 तरटे बी द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3077 100614150000532
अलका बाळकृ ण 

परदेशी
7875661624

घर नं १०३, ी हरी िनवास ी कृ ण नगर,िव ल 
वाडी आकुड  पपरी

3078 100614150000533
अलका दामोदर 

पाचपांडे
8446111912 घर नं ९७, ीकृ ण नगर िव ल वाडी आकुड  पपरी

3079 100614150000534
सरला देिवदास 

पाटील
9604811587 वा हेकरवाडी राजयोग कॉ चचवड पपरी चचवड

3080 100614150000535
िमराबाई 

भानुदास पाटील
9922836423

ी कृ ण नगर सुव लोअर िमल समोर,िव लवाडी 
आकुड  पपरी

3081 100614150000545
अिनता ाने र 

ि रसागर
9822217407

से नं २२ आशीवाद हौ सो अंकुश चौक िनगडी 
पपरी चचवड

3082 100614150000567
पूजा लालासाहेब 

कंुभार
9850001559 ि मूत  हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

3083 100614150000574
रजनी सुरेश 

भंगाळे
9623157751

४९/१८ ी कृ ण नगर िव लवाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3084 100614150000575
देवयानी 

बाळकृ ण पाटील
9689116303 कृ णा नगर िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

3085 100614150000581
योती सुभाष 

माने
9823292254 जयवंत कुटे चाळ िव ल वाडी पपरी पपरी

3086 100614150000589
मंगल बबन 

पडवळ
9604713533 n.b.अकट लो.नं. २ आकुड  पपरी चचवड

3087 100614150000590 मीना सुिनल दुग 9604599729 एन.बी.आकुड  िब ड नं.१ आकुड  पपरी चचवड

3088 100614150000591
सा रका परशुराम 

सुतार
9527162911 A-205 तुळजाई लािसक आकुड  पपरी चचवड

3089 100614150000594
सुिनता संजय 

सौ े
9922983301

बाळासाहेब काळभोर चाळ बंदे र िब डग जवळ 
गु देव नगर पपरी चचवड

3090 100614150000597
सुजाता सुनील 

मगर
9420859965

A-12 नमदाशंकर िनवास गु देव नगर इनामदार 
माग पपरी चचवड

3091 100614150000598
सुरेश कािशनाथ 

शदे
9765143470

बंदराव िब डग गु देव नगर इनामदार माग पपरी 
चचवड

3092 100614150000605
क पना पांडुरंग 

भवाळ
9689967947

सन.२२ डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी 
पपरी चचवड

3093 100614150000606
शीतल िनलकंठ 

शेटे
8888637631

लो.नं.२४िब, .नं.०९ थमा स कॉलनी सन.२४ 
ािधकरण पपरी चचवड

3094 100614150000617
कनकल मी 
ीिनवासराव 
कांडरेगुला

9527422845 काळभोर चाळ िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड

3095 100614150000618
हेमसुंदर 

काशीिव नाथ 
कुडपुडी

7040683703 पाटील िब ड िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड



3096 100614150000624
ि मणी हाद 

खेडेकर
9921490474

A/21, लो.नं.००५ ,स.नं.२२ आशीवाद हौ.सोसा. 
िनगडी पपरी चचवड

3097 100614150000625
काशीबाई 

गुलाबराव तळेकर
7038104290

A/21, लो.नं.१०९,स.नं.२२ आशीवाद हौ.सोसा. 
अंकुश चौक पपरी चचवड

3098 100614150000642
ितभा द ु 
जगताप

9623120340 १२२५ हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3099 100614150000643
सारीका द ु 

जगताप
9623120340 1225 हनुमान हौ.सोसा. पीनगर पुणे

3100 100614150000645
निलिन 

अिमतकुमार सह
9921890823 ब लाळे र हौ ओ पीनगर तळवडे पपरी

3101 100614150000647
किवता गोकुळ 

पाटील
9881381988 ब लाळे र हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी

3102 100614150000649
संगीता ताराचंद 

बागुल
9552138253 पीनगर हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3103 100614150000650 उषा राज  माळी 9657031752 ब लाळे र हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी
3104 100614150000652 रंिजता प पू या 9850425446 ब लाळे र हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी

3105 100614150000653 शोभा संतोष चोरे 5555270704 ब लाळे र हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी

3106 100614150000655
मिनषा युवराज 

तळे
9922877553

ल मी हौ सो िनगडी,दुवाकुर िनवास पीनगर 
तळवडे पपरी चचवड

3107 100614150000656
िव या दपक 

ओ हाळ
879678089

२१८/१४,बा लाळे र हौ सोसा पीनगर तळवडे 
पपरी

3108 100614150000657
शोभा अनंत 

देशमुख
9921492428

ब लाळे र हौ सोसा घर नं.५७६, पीनगर तळवडे 
पपरी चचवड

3109 100614150000658
संजीवनी रमेश 

ग ड
9545424447

नविनमाण हौ.सोसा. भालेकर कॉ ले स पीनगर 
पपरी चचवड

3110 100614150000659
सिवता संतोष 

ग जारी
9767805254

कलावती िनवास दळवी नगर चचवड पपरी 
चचवड

3111 100614150000660
लेखा दपक 

बरहाटे
7588009543 गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी

3112 100614150000661
लोभा रामदास 

अवचार
9850848883 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3113 100614150000662
गोदावरी 
बापूराव 
हाळनावर

0 ब लाळे र हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3114 100614150000663
िशतल द ा य 

यादव
9766238594 कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3115 100614150000664
िशतल िवजय 

गायकवाड
0 से नं २२ पी सी एम सी कॉ िनगडी पपरी

3116 100614150000665 रे मा सिचन मोरे 9689030005 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3117 100614150000666
सारीका तुकाराम 

िवरकर
9326804213 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी



3118 100614150000668
मंगल बाळासाहेब 

हरगुडे
9921881911 कुदळवाडी हरगुडे व ती िचखली पपरी चचवड

3119 100614150000669
दपाली सं दप 

कवळे
9028822927 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3120 100614150000670
िमना ी सुिनल 

फुले
7385362183 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3121 100614150000671
संिगता सुधाकर 

कारभारी
9921353769 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3122 100614150000673
फुलाबाई सुदाम 

यादव
9527447914 कुदळ वाडी िचखली पपरी पपरी

3123 100614150000675
वषा सागर 

इंदलकर
9767900938 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3124 100614150000676
आ पाली 

तातेराव पोटफोडे
0 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3125 100614150000677
लता म छ  

मकासरे
0 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3126 100614150000680
िसताबाई 

सोनाजी पवार
9767159032 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3127 100614150000681
लालबी रमजान 

पठाण
9096165874 कुदळवाडी हरगुडेव ती िचखली पपरी चचवड

3128 100614150000682
मंदा कनी िव ल 

हरगुडे
9767440644 कुदळवाडी हरगुडेव ती िचखली पपरी चचवड

3129 100614150000684
उ मला द ा य 

हरगुडे
9921881911 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

3130 100614150000685
अ णा आसाराम 

बनकर
9922078082 कुदळवाडी हरगुडेव ती िचखली पपरी चचवड

3131 100614150000686
निसम अकबर 

पठाण
7875613231 कुदळवाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

3132 100614150000687
उषा संदीपान 

भालेराव
9860986922 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3133 100614150000689
चांगुणा अशोक 

कवळे
9890656661 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3134 100614150000690
महेजबीन तनवीर 

शेख
9850792856 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3135 100614150000692
गंगुबाई हनुमंत 

नेवाळे
0 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

3136 100614150000693
शकंुतला भगवान 

मोरे
9689030005 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

3137 100614150000694
वाती कैलाश 

हरगुडे
9850658796 कुदळवाडी हरगुडेव ती िचखली पपरी चचवड

3138 100614150000695
जनाबाई 

नारायण नेवाळे
8855853111 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड



3139 100614150000696 राज ी अजुन मोरे 8888288834 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

3140 100614150000697 योिगता भरत मोरे 9011246867 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

3141 100614150000698
जाईबाई 

साहेबराव ग हाणे
9921881911 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3142 100614150000699
राधाबाई खंडू 

खवले
8888853295 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3143 100614150000701
साना 

इ माईल शेख
8975533856 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3144 100614150000702
सारीका राजेश 

हरगुडे
7745818418 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3145 100614150000703
आयशा िबलाल 

ल कर
9096147181 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3146 100614150000704
ताराबाई ल मण 

पायगुडे
9890090224 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3147 100614150000705
शांताबाई पांडुरंग 

अभयंकर
8484843340 कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी पपरी

3148 100614150000707
अचना िवजय 

पाटील
7774054880 एन बी आकड आकुड  आकुड  पपरी

3149 100614150000708
माधुरी िवजय 

अरणक ले
7709072937 १७९ पंचातारानगर द  िनवास आकुड  पपरी

3150 100614150000711
शबाना अनवर 

अगवान
9881546190

िब ड.नं.X/१/B िमक नगर सरकारी दवाखा या 
समोर पपरी चचवड

3151 100614150000712
कैलीदेवी 

िहराराम चौधरी
9850414788

िब ड.नं.X/१/A िमक नगर सरकारी दवाखा या 
समोर पपरी चचवड

3152 100614150000714
रिहसा अ रफ 

घोणे
7057586704

िमक नगर सरकारी हॉ जवळ िनगडी िनगडी 
पपरी

3153 100614150000730
नंदा कंुडिलक 

पाडोळे
9850556873 पेश कॉ द वाडी आकुड  पपरी

3154 100614150000734
सितशला 

रामदास जमदाडे
9850530522

१/१ ल मीनगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

3155 100614150000736
मंगल पांडुरंग 

पवार
9763827361 सन.८०/१ ल नी नगर चचवड पपरी चचवड

3156 100614150000737
सुजाता पांडुरंग 

पवार
9922344305 सन.८०/१ ल नी नगर चचवड पपरी चचवड

3157 100614150000743
पु पा हाद 

वारडे
0 आकुड  रे वे टेश नंदनवन सो आकुड  पपरी

3158 100614150000750
रिजया जाक र 

स यद
9011819143

इं दरानगर फाितमा म ीदजवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3159 100614150000752
शाहीन खुदाब  

हावरे
9921401811

बी नं १िब, म नं १० सरकारी दवाखा या समोर 
िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड



3160 100614150000753
संिगता राजु 

ससाणे
0 काळभोर गोठा िनगडी िनगडी पपरी

3161 100614150000757
िनता शिशकांत 

ढेरंगे
9960168159 गोपाळ कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3162 100614150000758
कसाना मेहबुब 

शेख
8378870651 िमक नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3163 100614150000759
त लीम श बीर 

शेख
9325891502 िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3164 100614150000760
दपीका भाकर 

गायकवाड
9767371618 शरद सो से नं २७/१/५/२० िनगडी िनगडी पपरी

3165 100614150000762
िमना दलीप 

नवले
8605389626 ५/१७ शरद हौ सो से नं २७ िनगडी पपरी

3166 100614150000764
मैमुना िसकंदर 

शेख
9011910227 िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3167 100614150000780 सुिनता महेश राय 8149480345 कुदळे व ती हरगुडेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

3168 100614150000783
नाजेमा फिहम 

शेख
9881357177 आंबेडकर वसाहत ओटा क म िनगडी पपरी

3169 100614150000784
रसुलबी जाफर 

शेख
9527176056 आंबेडकर वसाहत आझाद चौक िनगडी पपरी

3170 100614150000786
शुभांगी िशवाजी 

वखारे
9850997957

लो.नं.२४८.सन.२८ गंगानगर ािधकरण पपरी 
चचवड

3171 100614150000788
िव ांती सुदाम 

मारणे
9960084085

सव नं ७३ ,ल मी नगर कवडे चाळ,वा हेकारवाडी 
चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

3172 100614150000789
िसमा धनाजी 

पवार
8482835782

सव नं ७३ ,ल मी नगर वा लेकरवाडी चचवडगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3173 100614150000790
मंदा कनी 

द ा ेय घुले
nahi

सन.१३२(१) घ.नं.A-23 यशवंत,साई हौ.सोसा. 
चचवड पपरी चचवड

3174 100614150000791
वैशाली सुधीर 

सावंत
9922150307

सव नं ४०/७,ल मी नगर वा लेकरवाडी चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3175 100614150000793
तृ ी काश 

जगदाळे
8983813515

साईराज,से नं १, लोट नं २७७ इं ायणी नगर 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

3176 100614150000800
फ रदा ज बार 

शेख
9604776512

पु याई हौ सोसा मशान भूमी समोर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3177 100614150000801
वषा साईबाबा 

ीरसागर
9763613210

आशीवाद हौ सोसा लॉट नं ३०५ िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3178 100614150000807
राज वदर 

आझाद सग 
आलेख

8600869316 १३३ गु ारा आकुड  टेश आकुड  पपरी

3179 100614150000808
ह र ीत 

अमृतपाल संधु
9422306226 १३३ आकुड  टेश आकुड  पपरी

3180 100614150000809
कमलिजत 

ि तपाल संधु
9096161126 १३३ गु ारा आकुड  रे वे टेश आकुड  पपरी



3181 100614150000813
चंदना 

पुंडिलकराव 
वानखेडे

9970350112 आंबेडकर वसाहत र दीप हौ सो िनगडी पपरी

3182 100614150000814
सुिशला 

शांितलाल झडे
9850561390 अंकुश चौक िनगडी िनगडी पपरी

3183 100614150000815 झिनत महेबुब शेख 9860845448 द वाडी आकुड  आकुड  पपरी

3184 100614150000816 शोभा दनेश गु ा 7507383245
रा माता रमाई सािव ी हौ सोसा अंकुश चौक 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

3185 100614150000827
मिनषा संजय 

पाटील
9527928268 स नं १३४/२ वा हेकरवाडी पपरी पपरी

3186 100614150000830
यािमनी िववेक 

िभ ड
9923418751 साई हौ सो सं नं १३२/१ पपरी पपरी

3187 100614150000837 उ मला भरत देवरे 7385647919 ी साई हौ सो गु ारा चचवड पपरी

3188 100614150000838
सुजाता कमलाकर 

शदे
9822404460

ी साई हौ सो १३२/१ वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी

3189 100614150000839
छाया मनोज 

जाधव
9822116259

१३२/९ ी साई सो वा हेकरवाडी रोड चचवड 
पपरी

3190 100614150000840
मिनषा नर  

पाटील
8888859041 १३२/५ सी साई सो वा हेकरवाडी चचवड पपरी

3191 100614150000842
ई री कु पण 

वामी
8805995025

X/2/A/2 sn.22 िमक नगर हौ.सोसा. ओटा 
क म पपरी चचवड

3192 100614150000844
राज ी कैलास 

परदेशी
9552101611

.नं.९,बी.नं.XIB िमक नगर हौ.सोसा.सन.२२ 
िनगडी पपरी चचवड

3193 100614150000845
सुिमता 

राज कशोर दुबे
7276501915

.नं.१२,बी.नं.XIB िमक हौ.सो.सन.२२ िनगडी 
पपरी चचवड

3194 100614150000849
अचना राजेश 

सोनी
9028690586 संजय नगर ओटा क म िनगडी पपरी

3195 100614150000855
साधना करण 

भ डवे
- गणेश नगर पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

3196 100614150000869
सुिनना िवलास 

भ डवे
0 शदे व ती कवळे रावेत पपरी

3197 100614150000871
जनता सुभाष 

भ डवे
- गणेश नगर पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

3198 100614150000872
शकंुतला 

रावसाहेब 
नालकुल

9763720408
सन.२२४/२/२४ तुकाई नगर संत तुकाराम 

नगर, दघी रोड पपरी चचवड

3199 100614150000873 नीता ब ुवान हारे 7755941355
गु  कृपा कॉलनी िस े र शाळे जवळ दघी रोड 

पपरी चचवड

3200 100614150000874
सरोज नंद कशोर 

हारे
7755941344

गु  कृपा कॉलनी िस े र शाळे जवळ दघी रोड 
पपरी चचवड

3201 100614150000894
उषा ल मण 

चतामणी
8805776235 दुगा नगर आकुड  पपरी पपरी



3202 100614150000895
योती अ ण 
चतामणी

9881247727 दुगा नगर आकुड  पपरी पपरी

3203 100614150000905
कलाबाई 

िवनायक पाटील
9822262788  नं १६० द वाडी पपरी पपरी

3204 100614150000907
अमृता राज  

िब ी
9890017645

१६/५ गंगानगर ल मी अपाटमट आकुड  पपरी 
चचवड

3205 100614150000908
अचना अिनल 

खोत
9922947459 २८/८ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3206 100614150000909
अंजली हणमंत 

कुलकण
9604866950

दातीर पाटील चाळ मा ती मं दरा जवळ आकुड  
पपरी चचवड

3207 100614150000910
अनुराधा कैलास 

िगराम
9156697906

गु देव नगर इंदुमती िनवास सुखवानी लाझा 
पपरी चचवड

3208 100614150000912
सुिनता सितश 

कांबळे
8888146190 उ कष संभाजी नगर आकुड  पपरी चचवड

3209 100614150000913
राधा काश 

घाडगे
8888925212 नंदनवन सो सं नं १३३ पपरी पपरी

3210 100614150000914
िनमला िव ल 

काशीद
9922708540

णाल रेिसडे सी िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड

3211 100614150000915
भानुि या िवकास 

पाटील
9421413755

१३३/१ गु ारा रोड चचवड चचवड पपरी 
चचवड

3212 100614150000916 रेखा द ा बुटे 8888608020
भैरवनाथ मं दरा जवळ आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड

3213 100614150000918
वैशाली गुलाब 

काळभोर
8975052868 काळभोर नगर सुदशन नगर आकुड  पपरी चचवड

3214 100614150000919
मेघा सोमनाथ 

ीरसागर
8983307205

भैरवनाथ मं दरा जवळ आकुड  आकुड  पपरी 
चचवड

3215 100614150000920
िश पा शिशकांत 

परब
7841081364 घोडेकर चाळ गु देव नगर आकुड  पपरी चचवड

3216 100614150000921
निलनी उदयराज 

करसाळे
8983159552

गु देव नगर अ िवनायक चौक आकुड  पपरी 
चचवड

3217 100614150000922
सुरेखा साद 

साकुरे
9011545591 ५३/३ गु देव नगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3218 100614150000925
सुिनता वसंत 

जाधव
7798403177

पंचतारा नगर कोमल कॉ ले स आकुड  पपरी 
चचवड

3219 100614150000926
मिनषा अशोक 

रे ी
7387482601 शंकर पांढरकर चाळ आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3220 100614150000927
कांता बाबासाहेब 

सोनवणे
9890834470 संभाजीनगर पांढरकर व ती आकुड  पपरी चचवड

3221 100614150000931
स रता कशोर 

कदम
9763723906

आदश बालक मं दर पांढरकर व ती आकुड  पपरी 
चचवड

3222 100614150000934
िशतल ाने र 

पवार
8796755086 ३३/५ से नं २८ गंगानगर आकुड  पपरी चचवड



3223 100614150000936
अनुराधा मंगेश 

गावडे
9921142943

नवनाथ चौक दातीर वाडा,मा ती मं दराजवळ 
आकुड  पपरी

3224 100614150000937
ेमादेवी 

ान काश शमा
9890284679 सव नं ७,िशतोळे चाळ गु देव नगर आकुड  पपरी

3225 100614150000939
शुभांगी शैलेश 

देसाई
9960166656 से नं २८ गंगानगर िनगडी पपरी चचवड

3226 100614150000940
ल मी अर वद 

सकट
9850890406 से नं २८, म नं २३/८ गंगानगर आकुड  पपरी

3227 100614150000941
िनिलमा मनोहर 

मांजरेकर
9975452247 गंगानगर से नं २८ िनगडी पपरी

3228 100614150000942
सुल णा ल मण 

झडे
9689497251

सोनाली मृती िब भैरवनाथ मं दर जवळ आकुड  
पपरी

3229 100614150000943
अिनता एकनाथ 

गायकवाड
9226963031 नवनाथ चौक मा ती मं दरा जवळ पपरी पपरी

3230 100614150000944
लता नामदेव 

भालेराव
0 सुतार वाडा आकुड  गाव पपरी पपरी

3231 100614150000945
पाली दशरथ 

भालेराव
9850560104 सुतार वाडा आकुड  गाव पपरी पपरी

3232 100614150000946
रेहाना 

मसीयो न शेख
9561567329 से नं २८ गंगानगर िनगडी पपरी

3233 100614150000947
कमल यादिगरी 

संगा
9970710212 पांढरकर चाळ पंचतारा नगर पपरी पपरी

3234 100614150000948
संगीता 

लालबहादूर कोरी
9763539064 कोरी िनवास िव ल वाडी पपरी पपरी

3235 100614150000949
किवता राजेश 

हगाणे
9623631431 साई होम मागे संभाजीनगर पपरी पपरी

3236 100614150000950
िबना तैयब 

ह कम
9850432570 गवळी चाळ गु देव नगर पपरी पपरी

3237 100614150000951
साधना लालता 

साद जापित
8055922399 काळभोर चाळ भैरवनाथ मं दर जवळ पपरी पपरी

3238 100614150000952
योती सुभाष 

चौधरी
9604131360 इं दरा चौक आकुड  पपरी पपरी

3239 100614150000953
मीना साय ा 

िपटले लू
8055038684

से नं २८,गंगा नगर िनगडी ािधकरण िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3240 100614150000954
स यभामा 

काशरे ी राजोळे
7028194847 गु देव नगर सुतार वाडा आकुड  पपरी चचवड

3241 100614150000955
िमना ी महादेव 

माळी
9028583234 भालेराव चाळ सुतारवाडा आकुड  पपरी चचवड

3242 100614150000956
अलका ीपती 

ढमाळ
9970044392 भालेराव िनवास सुतारवाडा आकुड  पपरी चचवड

3243 100614150000962
लता अशोक 

बारहाते
9822782738

िस नाथ हौ सो सहयोग नगर पीनगर पपरी 
चचवड



3244 100614150000963
प लवी मह  

सावंत
8600244666 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3245 100614150000964
दशना द ाराम 

गुजर
9922096568 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3246 100614150000965
मिनषा नंदकुमार 

देशपांडे
8087947603 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3247 100614150000966
िवमल ाने र 

भालेकर
9922290876 ीराम कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3248 100614150000968
वाती नंदकुमार 

शदे
9604710538 िस नाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3249 100614150000970
िवमल कैलास 

गायकवाड
9604217012

शरदचं  हौ सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

3250 100614150000971
संिगता मोद 

भगारदेवे
9765847116 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3251 100614150000972
सुरेखा नारायण 

होळ
9545634360 नारायण होळ हनुमान हौ सो तळवडे पपरी चचवड

3252 100614150000973
उ वला 

ता यासाहेब भराटे
9763169733 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3253 100614150000974
रेखा युवराज 

मळेकर
9637423114 इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3254 100614150000975 सुमता द ू बुधर 9922023714 िशवशंभू हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3255 100614150000976
लितका बाळासो 

साठे
9975191584 साईनाथ हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3256 100614150000977
वंदना बबन 

खंडाळे
9503000381 ीराम कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3257 100614150000978
अंजली शेखर 

गोतपागर
973405812 िस नाथ हौ सो सहयोग नगर पपरी पपरी

3258 100614150000981
शिशकला 

तुकाराम भालेकर
9881634877 ीराम कॉलनी पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

3259 100614150000983
अ णा शशांक 

पोटफोडे
9822951598

िस नाथ हौ सोसा सहयोग नगर, पीनगर िनगडी 
पपरी चचवड

3260 100614150000986
सुनंदा पोपट 

ग हाळे
9922564760

िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3261 100614150000987
सुरेखा अिवनाश 

पवार
9767696878

नविनमाण हौ सोसा वंदे मातरम चौक पीनगर 
पपरी चचवड

3262 100614150000989
अिनता धनंजय 

पवार
9545611988 पी हौ.सोसा. तळवडे तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

3263 100614150000990
महादेवी महादेव 

पाटील
9822902725

िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3264 100614150000991
योती िनतीन 

भोसले
7387457056

लॉट नं ६७२,दुवाकुर हौ सोसा इं ायणी सोसा 
पीनगर प ि◌◌ंपरी चचवड



3265 100614150000993 पु पा वसंत कंुभार 9270615622
कमयोग हौ सोसा पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

3266 100614150000994 सुरेखा काश माने 9764402683
िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

3267 100614150000995
सुजाता अमोल 

ड गरे
9004698721

भागीरथी हौ सोसा नवीन ानदीप समोर तळवडे 
चचवड

3268 100614150000996
जानक  रमेश 

को हे
8411813745

इं ानी हौ सोसा पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3269 100614150000998
सुजाता शंकर 

औटी
9970000606

ता या भालेकर पाक पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3270 100614150001011
किवता अिवनाश 

तळेले
9922962868 तुळजाई लािसक आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3271 100614150001013 लता अ ण बळे 9921931037 साईदशन नगर द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3272 100614150001015
वैशाली 

आ माराम पाटील
206510116 आकुड  टेशन गु ारा चचवड पपरी चचवड

3273 100614150001019
सरला उ म 
िस लारकर

9823226930 नंदनवन सो गु ार जवळ पपरी पपरी

3274 100614150001021
सुनयना उ म 

िस लारकर
9823226930 नंदनवन हौ सो आकुड  चचवड पपरी चचवड

3275 100614150001022
पाली संतोष 
िस लारकर

9420339211 नंदनवन सो आकुड  चचवड पपरी चचवड

3276 100614150001023
योिगता दवाकर 

चौधरी
8796535940 ांतीनगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3277 100614150001028 सकू राज  कांबळे 9823131858
१८/१ भागीरथी िनवास ीकृ ण नगर आकुड  

पपरी चचवड

3278 100614150001032
कमल देिवदास 

कदम
9922928076 से नं ३५/१ द वाडी पपरी पपरी

3279 100614150001037
रोिहणी कृ णत 

च हाण
9850791355

मोरया चं माकुर सो िव लवाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3280 100614150001040
शोभा शांताराम 

सोनवणे
8605423342 वा हेकरवाडी गु ारा चचवड पपरी चचवड

3281 100614150001045 शोभा खंडू राउत 9689348770 १०/५ स ा ी कॉ िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3282 100614150001048 मिनषा महेश शदे 9890486495 एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी पपरी चचवड

3283 100614150001049
मंजुषा राज  

नागपुरे
9881604232 से नं २५/४२/३ सधुनगर िनगडी पपरी चचवड

3284 100614150001057
ितभा सतीश 

चौहान
9850767363 द वाडी आकुड  कुटे चाळ पपरी चचवड

3285 100614150001058
अफसरजहॉ 
जमाल शेख

9763612168
आंबेडकर वसाहत तथागत हौ सो िनगडी पपरी 

चचवड



3286 100614150001061
लिलता द ाराम 

िशगवण
9822668605

द -लता िनवास पेश कॉलनी,द वाडी आकुड  
पपरी

3287 100614150001065
तुळसा ल मण 

होनमाने
9921972115

उरवेषा हौ सोसा आझाद चौक.बी नं.५ िनगडी 
पपरी

3288 100614150001066
शोभा अशोक 

चौधरी
9890626063

स नं.१३२/१,घर नं.१०८४,बी नं २९ साई 
सोसा,वा लेहकरवाडी रोड िचचवड पपरी

3289 100614150001067
पवती देिवदास 

मांगले
27656702 १३२/१ साई सोसा. चचवड पपरी चचवड

3290 100614150001068 रेखा िव य मांगले 7709350474 सन.१३२/१ साई सोसा. चचवड पपरी चचवड

3291 100614150001079
निलनी दवाकर 

चौधरी
8796942575

म नं.२९,िव ल मं दरामागे शयनी कलासेस 
समोर, ांती नगर आकुड  पपरी

3292 100614150001080
च मा गुडा पा 

शदे
7038199310

सं ाम नगर झोपडप ी.सन.२२ द  मं दरा जवळ 
पपरी चचवड

3293 100614150001086
रंजना िवलास 

महाजन
8446242404

सन.५७/१ लो.नं.२० रे वे िववह जवळ पाईन 
रोड.िबजली नगर पपरी चचवड

3294 100614150001088
राधाबाई मा ती 

नरवडे
9922961795 सव  िनवास म नं २७३,द वाडी आकुड  पपरी

3295 100614150001091
संिगता जॉन 

डीकोना
9021472270

संघिम ा हौ.सोसा. बी.नं.A२२ .नं.२१४ 
आंबेडकर वसाहत पपरी चचवड

3296 100614150001093
नीता कमलाकर 

सरवदे
9552301053

बी.नं.१/१५३ PCMC शाळे मागे चचवड पपरी 
चचवड

3297 100614150001094 लंका संभाजी धडे 8796251370
प ाशेड C-215 रमाबाई शाळे जवळ चचवड 

पपरी चचवड

3298 100614150001097
सहाना नशीब 

शेख
8888947083 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3299 100614150001098
वंदना भाऊ 

वाघमारे
9552312401 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3300 100614150001101
शालन नामदेव 

स मदर
9623984612

बी प ा शेड .नं.६८ मराठी शाळे मागे चचवड 
पपरी चचवड

3301 100614150001103
शांता हवसराव 

स मदर
8888580943 प ाशेड लक रोड अजंठानगर पपरी पपरी

3302 100614150001104
आिशया वहीद 

अली शेख
9158992312 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3303 100614150001112
रंजना तुकाराम 

कांबळे
9545511298 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3304 100614150001113 आरती मह  पाल 9637188180 संघष हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3305 100614150001115
संकिनसा 

र फउ ला पठाण
0 अ दुल कलाम रोड पपरी पपरी पपरी

3306 100614150001116 उषा उ म कांबळे 0 संघष हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3307 100614150001117
रेखा कार 

कांबळे
9552004265 संघष हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी



3308 100614150001142
अिनता हनुमंत 

कोळेकर
8806204198 द  वाडी लॉट नं ३ पपरी पपरी

3309 100614150001165
शिशकला पोपट 

भरगुडे
9623300910 गवळी नगर बो हाडे चाळ पपरी पपरी

3310 100614150001166
वंदना राज  

बोराडे
9767158315 गवळी नगर गु द  कॉलनी भोसरी पपरी

3311 100614150001176
अंजना शाम 

वाघमारे
9049322639 डॉ आंबेडकर वसाहत िस ाथ हौ सो पपरी पपरी

3312 100614150001186
सीताबाई 

नवनाथ गाढवे
नाही

इं दरानगर ओटा क म राजनगर िनगडी पपरी 
चचवड

3313 100614150001187
जनाबाई कंुडिलक 

जगताप
8805239069 राजनगर ओटा क म, िनगडी पपरी चचवड

3314 100614150001188
ल मी बळीराम 

कांबळे
8605043615 राजनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3315 100614150001189
ि ती अिवनाश 

जाधव
9422326001

राम मं दर जवळ घर नं ३४७/सी,तळवडे पीनगर 
रोड पपरी चचवड

3316 100614150001194
अिनता िशवाजी 

गरड
9822473558

द वाडी, पेश कॉलनी औदुंबर िबि डग 
मागे.माउली कृपा आकुड  पपरी चचवड

3317 100614150001199
रेणुदेवी मनोज 

चौधरी
9527532039

घर नं १०,लेन नं ११/अ इं दरा नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3318 100614150001200
मीना ी अिनल 

वाणी
9422546941

व पूत  हौ सोसा बी नं ६. लॉट नं ३०८.से नं 
२६,शुभम पाक जवळ िनगडी ािधकरण पपरी 

चचवड

3319 100614150001210
संगीता गुलाब 

वा हेकर
9881349955

धमराज बंगला िशवाजी चौक मराठी शाळे मागे 
पपरी चचवड

3320 100614150001211
अ णा 

बाळासाहेब उघडे
8888770637

से नं २२,उरवेला हौ सोसा लॉट नं ४१५,डॉ 
बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 

चचवड

3321 100614150001222
अिनता िशवाजी 

लाटे
9372966347

सव नं.८०/१,िशव गणेश नगरी वा ले कारवाडी 
चचवड पपरी चचवड

3322 100614150001224
वंदना काश 

देवीकेरी
8446169399

यशदा हौ सोसा अ/५ म नं.७०७,अ जठा नगर 
चचवड पपरी चचवड

3323 100614150001226
सुमन भगवान 

गायकवाड
9665289323

न िशला हौ सोसा िब डग नं a/4, म 
नं.४१०,अ जठा नगर चचवड पपरी चचवड

3324 100614150001245
अिनता मंगेश 

पाटील
9545763603

साई हौ सोसा वा ले कारवाडी चचवड पपरी 
चचवड

3325 100614150001271
जय ी भगवान 

मुंडये
9370541492

तापक र चाळ, म नं २ कुलकण  दवाखाना 
जवळ,िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड

3326 100614150001272
योती चं शेखर 

डंुबरे
9730117979 से नं १ र  कंुज इं ायणी नगर पपरी

3327 100614150001275
जय ी अिनल 

उदावत
9326824247 दुगा नगर,झेड िप आकुड  आकुड  पपरी

3328 100614150001276
सीमा िवजय 

चतामणी
9970945883 दुगा नगर.झेड िप आकुड  आकुड  पपरी



3329 100614150001277
सुलभा सुभाष 

ओ तवाल
9326241281 सधू नगर शडे हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

3330 100614150001281
गुलशन तनशीर 

शेख
8237352278 िप सी एम सी कॉ घर नं २७ पपरी पपरी

3331 100614150001284
अिनता आनंद 

जाधव
9922544996 िप सी एम सी कॉ िब नं ४ पपरी पपरी

3332 100614150001292 उषा गणेश पवार 8888702585
अ जठा नगर,आय.सी कंपनी समोर िशवनेरी हौ 

सोसा,बी नं १७ अ जठनगर पपरी चचवड

3333 100614150001293
अलका रोिहदास 

हाके
9527822614

अ जठा नगर.प ाशेड,बी नं १९ रमाबाई शाळे या 
मागे चचवड पपरी चचवड

3334 100614150001294
पाली राजेश 

शदे
8888898604 समथ िनवास िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड

3335 100614150001296
जोय ा बाबासो 

माने
976342717

अ जठा नगर.झोपडप ी म नं २४,क तुरी माकट 
जवळ अ जठा नगर पपरी चचवड

3336 100614150001298
सुिनता िभमा 

सरवदे
9552630955

अ जठा नगर.झोपडप ी क तुरी माकट जवळ, म नं 
१७५ अ जठा नगर पपरी चचवड

3337 100614150001304
शोभा सीताराम 

गोळे
9649344418

िव ल मं दरामागे िव लवाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3338 100614150001306
सीमा मोद 

चौहान
9527928606

ह रओम अपाटमट, म नं.२५८ से 
नं.३५,द मं दर,द वाडी अकुरी पपरी

3339 100614150001309 हेमा दपक मोटा 9762169495
शांताई ३५/१,अकोलकार फै ीकेतरस जवळ 

द वाडी आकुड  पपरी

3340 100614150001310
सुसान शा ी 

वग स
9689967634

सीता रेिसडेसी,४ फोलरिव ल िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3341 100614150001311
शंकुतला योग  

चौधरी
9762640253

चं ावाटी चाळ,कामगार नगर साई 
मं दरामागे,द वाडी आकुड  पपरी

3342 100614150001314
दपाली िशवाजी 

कडव
9767937473

जयवंत कुटे चाळ िश पा पलेस जवळ,िवइ लवाडी 
आकुड  पपरी

3343 100614150001316
सुरेखा अशोक 

गायकवाड
8983481486 मुलानी चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी

3344 100614150001318 रटा पि क मंथेरी 8888622538
लॉट नं ३३ ,सीता रेिसडे सी िव लवाडी आकुड  

पपरी

3345 100614150001320
चं िशला राम 
आचल चौहान

9850280857 उ म कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3346 100614150001323
िनशा िबजे  

चौहान
9175313035 वायकर चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी

3347 100614150001324
संगीता सुभाष 

चौहान
7756033149 उ म कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3348 100614150001325
अरीफा शक ल 

स यद
9270758457 इनामदार चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3349 100614150001327
नामना िसकंदर 

मुकानी
9763608750 मुलानी चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3350 100614150001329
मुमताज हसन 

मुलानी
9730630786

म नं.९ मुलानी चाळ,िव लवाडी आकुड  पपरी 
चचवड



3351 100614150001330
अजुन 

राजमोहमद 
मुलानी

8983481486 मुलानी चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3352 100614150001333
गीतांजली 
चेतनकुमार 

वे लळ
7350307693

घर .७/७,E.W.S. गंगानगर,द मं दरा जवळ 
िनगडी पपरी चचवड

3353 100614150001336
ितभा 

अजयकुमार िम ा
8149481990 द  मं दरामागे द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3354 100614150001339
संगीता हरीशचं  

शुकल
9921519360 सी-१३,सीता रेिसडे सी िव लवाडी आकुड  पपरी

3355 100614150001340
सुिनता गजानन 

दरेकर
9970301767

नेपाळी चाळ,साईबाबा मं दराजवळ द वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

3356 100614150001341
नंदुबाई बालाजी 

तरकसे
9623925710

रा माता रमाई सािव ी हौ.सोसा. बी.नं.२५ 
.नं.३०३ अंकुश चौक पपरी चचवड

3357 100614150001343
जय ी पोपट 

कदम
9028572237

पाचवा मजला,मा ती कॉ पले स द वाडी आकुड  
पपरी चचवड

3358 100614150001352 तृ ी अ ण मोरे 8888817448
पेश कॉलनी,अजुन कुटे चाळ द वाडी आकुड  

पपरी चचवड

3359 100614150001355
शालन भीमराव 

घोरपडे
9922596912

म नं.१२,अजुन कुटे चाळ पेश कॉलनी,द वाडी 
आकुड  पपरी

3360 100614150001357
साधना 

दनेशकुमार सह
9561691894

कलशे ी चाळ,िव लवाडी रोड िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3361 100614150001358
वेकटरानन 
मुरलीधरणं 

कटरमणी
9028875951

लॉट नं.९,सी. वग सीता रेिसडे सी,िव लवाडी 
आकुड  पपरी

3362 100614150001360
सायरा यन 

अ सारी
8890433489

पजण चाळ,हनुमान मं दरा समोर द वाडी आकुड  
पपरी

3363 100614150001363
उ वला र कांत 

लाड
9822504189

ि मूत  िनवास जवळ वा ले कारवाडी चचवडगाव 
पपरी चचवड

3364 100614150001365
सौ या संदीप 

जोशी
9028069501

सीता रेिसडेसी,स नं.१८/३ क स ४/०५ आकुड  
पपरी चचवड

3365 100614150001366
शकंुतलादेवी 

रामलखन चौहान
9881165382

िनतीन कुटे चाळ िन पम सोसा मागे,द  वाडी 
आकुड  पपरी

3366 100614150001368
िव ा कशोर 

खूमकर
7719009406

इमारत डी- वग लॉट नं ९,सीता रेिसडे सी आकुड  
पपरी

3367 100614150001369
उ वला िवजय 

जाधव
9922676299 रामन सग होम िव लवाडी आकुड  पपरी

3368 100614150001370
अिनशा संजय 

माने
9665942077

ीिमत  िनवास म नं.८४,जैन मं दर,िव ल वाडी 
आकुड  पपरी

3369 100614150001373
मीना माधव 

ठाकरे
8888747546

म नं.४९,तरटे चाळ ग ली नं ४,द  वाडी आकुड  
पपरी



3370 100614150001375
क पना वीण 

पारखे
8484923264

घर नं ०२,शमा नंद चाळ अगरवाल चे बस मागे 
,िव ा वादी आकुड  पपरी

3371 100614150001376
पु पा िवकास 

पाटील
9881300838

शेखर िनवास,दा का माई साईबाबा मं दरा 
मागे,कामगार नगर आकुड  पपरी

3372 100614150001377
ाची शांत 

ध डगे
9850374359 द वाडी हनुमान मं दरामागे आकुड  पपरी

3373 100614150001378
िमला मह  

हा े
9822970283 ३१४ नेपाळी चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3374 100614150001379
आशा चं कांत 

कंुभार
9921240010 ३५ हमुमान मं दरामागे द वाडी आकुड  पपरी

3375 100614150001383
इसरावती रमेश 

चौहान
9822032328

उ म कुटे चाळ द मं दरामागे,द वाडी आकुड  
पपरी चचवड

3376 100614150001384
अचना महेश 

डरववे
9763612532

सव नं.३५/३ डरववे बंधू गणपती 
कारखाना,द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3377 100614150001385
मीना शंकर 

साळंुके
9881278744

सव नं.२२२,२/३,१५३ रा ल िनवास,िव लवाडी 
आकुड  पपरी

3378 100614150001388
सुिनता 

बाळासाहेब 
आनंदाचे

9890383954
खोली .१,साहेबराव काळभोर चाळ द वाडी 

आकुड  पपरी चचवड

3379 100614150001389
मेघना नंदकुमार 

पवार
9881991664

घर नं.१६१,यशदा सदन ओम कॉ पले स 
जवळ,द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3380 100614150001390
उ वला गणपती 

साळंुके
9763317692

कुटे चाळ. पेश कॉलनी द वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3381 100614150001391
अंजली अशोक 

पवार
8805185426

घर नं.७,साईदशन नगर नेपाळी 
चाळ,दा कामाई,साईबाबा मं दरामागे आकुड  

पपरी

3382 100614150001393 नंदा चंदकांत बने 9922646199
ओम साई कॉ पल स, म न. ७ घर नं 

२६९/७,द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3383 100614150001394
मंगला रमण 
गायकवाड

9922502470
गायकवाड चाळ,द वाडी िव लवाडी आकुड  पपरी 

चचवड

3384 100614150001396
िवना तानाजी 

माने
9822678164

देशमुख िनवास चाळ गणपती मं दरामागे ,द वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

3385 100614150001397
रोिहणी मं च  

गोफणे
8087097473

शॉप नं.९,अ ण आकड नवीन भाजी मंडई,िव ल 
वाडी आकुड  पपरी चचवड

3386 100614150001398
मोिनका संदेश 

माने
9970776562

िव ल मं दराजवळ माने िनवास.िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3387 100614150001399
सुजाता राज  

शदे
9657495196 द  मं दरामागे द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3388 100614150001400
भावती संजय 

शदे
9975035596 कुटे चाळ पीनगर आकुड  पपरी चचवड

3389 100614150001401
सुिनता शशीकांत 

ली हन
7709762540

घर नं.३,सांगवी दवाखा यजवळ िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3390 100614150001402
िशतल िवजय 

देशमुख
9762482191

लॉट नं.१४,से नं २४ टे को कपूर सोसा िनगडी 
ािधकरण पपरी चचवड



3391 100614150001403
िशलादेवी 

मािणकराज 
जैसवाल

9561371473
चं ावाटी चाळ,कामगार नगर द वाडी आकुड  

पपरी चचवड

3392 100614150001404
कौसर 

अ दु ाहीम 
बागेवाडी

8975769032
माउंली िनवास िब डग म नं.२,द वाडी आकुड  

पपरी चचवड

3393 100614150001405
वासंती 

बाबासाहेब दुधाडे
9850730740

सव नं ३५/३ उपकर चेबस,िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3394 100614150001406
किवता राजेश 

पाटील
9561371543

िव ल मं दराजवळ पणकुटी,िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3395 100614150001407
पाली संभाजी 

पाटील
8975900225 तरटे िब डग द वाडी आकुड  पपरी

3396 100614150001408
िनक ता िनतीन 

पवार
9552300407 भागवत चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3397 100614150001409
पो णमा संजय 

बोराडे
9960285789

जय ी हनुमान हौ सोसा जुना हायवे,धन ी हॉटेल 
जवळ आकुड  पपरी चचवड

3398 100614150001410
ि मणी ाने र 

जाधव
9175858018

साईबाबा मं दराजवळ द वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3399 100614150001411 छाया संजय शदे 9657263946 तरटे िब ड ग द वाडी पुणे
3400 100614150001412 रंजू जोखम सग 8793283209 का हया िनवास द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3401 100614150001414
अिनता तुषार 

बीजूटकर
9970929498 सीता रेिसडेसी,४ फोलर िव लवाडी आकुड  पपरी

3402 100614150001415
नीिलमा दगंबर 

पाटील
8149251969

अ-१,सुखवानी हे रटेज मेन रोड िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3403 100614150001416
सा रका 

बाळासाहेब 
काळजे

8796409695
अ ण माकट, लॉट नं ६ िव ल मं दरा 

जवळ,िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3404 100614150001417 सधू संपत माने 9970776562
माने िनवास िव ल मं दरा जवळ िव ल वाडी 

पपरी चचवड

3405 100614150001422
रीना िवलास 

खंबायत
8975642523

िव ल मं दरामागे कमलकंुज,िव लवाडी आकुड  
पपरी चचवड

3406 100614150001424
भारती िम लद 

राणे
9923796807

०८ अच ड हाईटस ,से नं २४ टे को कपूर सोसा 
िनगडी ािधकरण पपरी चचवड

3407 100614150001426 संजू अिनल राम 9762204546 चं ावती चाळ द वाडी पपरी पपरी

3408 100614150001427
सुरेखा योहन 

ीरसागर
9545439600 िश पा यालेस िव ल वाडी पपरी पपरी

3409 100614150001448
उ वला कृ णा 

च हाण
9922299357 से नं २२ गती हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी

3410 100614150001456
सुिनता पदमाकर 

च हाण
9922927725

िस े र नगर िव ल वाडी िव ल मं दर जवळ 
पपरी चचवड

3411 100614150001458
करण 

पदम कशोर राव
9923577257

बी.नं.३८/१ क म नं.१२ यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड



3412 100614150001459
पाली ेमराज 

वाळके
9422566165

बी.नं.३८/२ क म.नं.१२ यमूनानगर िनगडी पपरी 
चचवड

3413 100614150001473
रंजना गौतम 
गायकवाड

9921973038 संघष सोसा. अजंठा नगर चचवड पपरी चचवड

3414 100614150001486 पा  बा पू तेलंगे 9011121817
िप.सी.एम.सी.कॉलनी िब ड ग नं.७ िनगडी पपरी 

चचवड

3415 100614150001489 माया मोहन श य 9552731006
नेपाळी चाळ,साईबाबा मं दराजवळ म नं २,द  

वाडी आकुड  पपरी

3416 100614150001491
बिबता 

हरकबहादूर धान
9152555492 नेपाळी चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3417 100614150001492
सुनीता 

बाळासाहेब 
सोनावले

8149483038 उ म कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3418 100614150001494
राम यारी 

जगदीश शमा
नाही

म नं १,कंुजीर चाळ द वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3419 100614150001496 पूनम गोपाळ े 7040695951 नेपाळी चाळ द वाडी आकुड  पपरी

3420 100614150001507
मिनषा उ म 

गायकवाड
9158704680 संघष हौ सोसा. अजंठानगर पपरी पपरी

3421 100614150001522
छाया िव नाथ 

पवार
9923564977 द  नगर चचवड पपरी पपरी

3422 100614150001524
अिनता ल मण 

सातपुते
8605085942 द  नगर चचवड पपरी पपरी

3423 100614150001529
छाया अशोक 

खनाळ
9767752994 द  नगर चचवड पपरी पपरी

3424 100614150001531
ारका अशोक 

कांबळे
9527009824 द  नगर चचवड पपरी पपरी

3425 100614150001534
वंदना मोहन 

ल करे
976738680 द नगर चचवड पपरी पपरी

3426 100614150001535
जय ी सतीश 

शदे
8483965141 पंचतारा नगर आकुड  नारायण कॉम पपरी

3427 100614150001536
स रता भौम सह 

गोघिलया
8177877381 ह के व ती दे  रोड रावेत पपरी चचवड

3428 100614150001537 योती महेश कुटे 9011300457 ओम कॉम द वाडी आकुड  पपरी

3429 100614150001543
अनुराधा सुरेश 

मोरे
8888550474 ह के व ती पा या या टाक  जवळ पपरी पपरी

3430 100614150001547
ताराबाई सोपान 

कांबळे
8975438158

अ पाली हौ सोसा बी नं २, म नं.६३,जकात 
ना या समोर िनगडी पपरी चचवड

3431 100614150001550
कमला ी 

मा लक पा 
होसमनी

9657498721 सोिनगरा लािसक बजाज ऑटो समोर पपरी पपरी

3432 100614150001553
िशतल करन 

कांबळे
7350137578

अजंठानगर से २२ संघष सो अजंठानगर पपरी 
चचवड



3433 100614150001554
रेवती र कर 

कांबळे
9730239452

अ जठा नगर सं ाम सोसा , म नं १० अजंठानगर 
पपरी चचवड

3434 100614150001563
रंजना रमेश 
तु कामारे

7774917243
दुगामाता कॉलनी बजाज डेपो मागे,आकुड  आकुड  

पपरी

3435 100614150001564
अिमना बेगम 

अ दुल रशीद दज
9689773490

बजाज आटो कंपनी समोर दुगा नगर झोपडप ी 
आकुड  पपरी

3436 100614150001565
अिभदा बेगम 

आ फ सेन शेख
9970947785 दुगानगर बजाज आटो कंपनी मागे आकुड  पपरी

3437 100614150001566 सधू पोपट मांजरे 8805304911 दुगानगर आकुड  आकुड  पपरी

3438 100614150001568
सुमन सूयकांत 

वाघमारे
9604620794 दुगा नगर झोपडप ी आकुड  आकुड  पपरी

3439 100614150001569
संगीता संतोष 

बाबळकार
8975926309

दुगा नगर बजाज डेपो मागे,आकुड  आकुड  पपरी 
चचवड

3440 100614150001570 लता सुभाष लांडगे 9209169423 दुगानगर बजाज अटो मागे 0 पुणे

3441 100614150001576
उ वला अिनल 

शेटे
8796979818 १२६/१ राजयोग कॉ वा हेकरवाडी चचवड पपरी

3442 100614150001580
नंदा हाद 
माळोकार

7057677415 अंकुश चौक से नं २२ पपरी पपरी

3443 100614150001605
क पना परमे र 

हा दमणी
8605427764

संघष हौ.सोसा,बी नं ९, म नं २०८ बी नं९, म नं 
४/२,PCME होि पअतल िनगडी पपरी

3444 100614150001644
अिनता दादाराव 

दराडे
9922426296

सव नं ८०/१ थमेश िनवास,ल मी नगर 
वा हेकरवाडी पपरी

3445 100614150001687
शांताबाई 

बाबुराव पाटील
9822800792 ओम िनवास िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड

3446 100614150001694
सुजाता 

बाबासाहेब सावंत
9922344585 बळवंत नगर िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड

3447 100614150001705
रोजस आनंद 

सुवासे
-

व  पुत  हौ सोसा से नं २६ िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3448 100614150001714
रे मा चं कांत 

टपाले
9921202873

अ णा भाऊ साठे वसाहत से नं २२ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3449 100614150001722 ि या कैलास गजरे 9552645522
िसि िवनायक हौ सो से नं २२ िनगडी िनगडी 

पपरी

3450 100614150001725
िललावती 

राजकुमार भोसले
9011463928

से नं २१ िब नं ४७/१५ आ ेषा हौ सो यमुनानगर 
िनगडी पपरी

3451 100614150001726
िमरा हनुमंत 

कुलकण
8421814560 से नं २१ आ ेषा हौ सो यमुनानगर िनगडी पपरी

3452 100614150001737
क पना िवजय 

गवांदे
9423211001 पेश कॉ द वाडी पपरी पपरी

3453 100614150001738 िलला खंडू रोडे 8796825586 यशवंत कंुज द वाडी पपरी पपरी



3454 100614150001740
लिलता िव ल 

सहाणे
9604422248

नंदनवन हौ सोसा हनुमान मं दर या मागे,द  वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

3455 100614150001741
सुंदर देवराम 

शेळके
9881517315 यशवंत कंुज द वाडी आकुड  पपरी

3456 100614150001743
उ वला रंगनाथ 

शेळके
9657074323

यशवंत कंुज मा ती मं दरा जवळ आकुड  पपरी 
चचवड

3457 100614150001744
एकादस एकनाथ 

नरवडे
9423239705

िजजाई िनवास,रामदास कुटे चाळ म नं ६४, पेश 
कॉलनी आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड

3458 100614150001745
सुजाता द ा य 

नरवडे
9422549772

िजजाई िनवास,रामदास कुटे चाळ म नं ६४, पेश 
कॉलनी आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड

3459 100614150001746 नंदा िभमा कुरकुटे 7304975050 कपेश कॉ द वाडी पपरी पपरी

3460 100614150001747 सुनंदा िव णू ढेरंगे 9881192760 स नं ३४/३ द वाडी पपरी पपरी

3461 100614150001748
सं या पदमाकर 

फापाळे
9762533255

सव न २३/४,औदुंबर हौ सोसा जवळ द वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

3462 100614150001749
किवता िव ास 

फापाळे
9422325481 ३५/३ द वाडी आकुड  पपरी

3463 100614150001750
उषा रामदास 

वाळंुज
8275375583 ३५/३ द वाडी आकुड  पपरी

3464 100614150001751
ि मता सुदाम 

राखुंडे
0 ओदुंबर बी द वाडी आकुड  पपरी

3465 100614150001752
संिगता सुदाम 

राखुडे
9421929780 ओदुंबर बी द वाडी आकुड  पपरी

3466 100614150001753
मंदा कनी रंगनाथ 

कुरकुटे
9421929781 ओदुंबर सो द वाडी आकुड  पपरी

3467 100614150001756
ल मी नारायण 

मैलारफ
8149480107 जाय बजरंग हौ सो अजंठानगर चचवड पपरी

3468 100614150001771
सिवता सोपान 

वाघमारे
0 १४३ आ णाभाऊ साठे िनगडी िनगडी पपरी

3469 100614150001776
याि मन ईलाही 

पठाण
9011902372 िव ानगर चचवड टेश चचवड पपरी चचवड

3470 100614150001796 सिवता अिनस करे 8796573214 अजंठानगर आकुड  आकुड  पपरी

3471 100614150001816
रेखा गजानन 

मांडवकर
0 म दप हौ सो यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

3472 100614150001837
लता अ ण 

घोरपडे
9762218040

३१६/४D व पूत  फेज नं.१ सन.२६ ािधकरण 
पपरी चचवड

3473 100614150001874 रेखा िव ल चौगुले 8805844876
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आशीवाद हौ 

सोसा,बी नं २१, म नं ३१० िनगडी पपरी चचवड

3474 100614150001882
सरोज गोपीनाथ 

शु ला
9325532849 जोशी चाळ,द वाडी आकुड  आकुड  पपरी चचवड



3475 100614150001901
िनिलमा अर वद 

रसाळ
9822940640

सन.५६/१ शेवितबन हौ.सोसा. चचवड पपरी 
चचवड

3476 100614150001902
ि मता ल मण 

तांबे
9689993343 वा हेकरवाडी चचवड चचवड पपरी चचवड

3477 100614150001903
लिलता रामचंदर 

िव कमा
9823092145

वा हेकरवाडी जय म हार कॉ चचवड पपरी 
चचवड

3478 100614150001904
िसमा अिनल 

सूयवंशी
9763686076

मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 
िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3479 100614150001905
सुिनता नामदेव 

सपकाळ
9922097053

मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 
िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3480 100614150001906
िनमला पोपट 

नाटकर
9011603929

वा हेकरवाडी जय म हार कॉ चचवड पपरी 
चचवड

3481 100614150001907
कृ णावती 

राजकुमार मोरया
0

वा हेकरवाडी जय म हार कॉ चचवड पपरी 
चचवड

3482 100614150001908
रना राजम सह 

पाथो रया
9765615464

मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 
िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3483 100614150001909
ममता राजा 
पाथो रया

9762954669
मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 

िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3484 100614150001911
जय ी मोद 

शेगावकर
9763329775

मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 
िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3485 100614150001912
क पना िस े र 

सोलणकर
8380819500 वा हेकरवाडी जय म हार कॉ चचवड पपरी

3486 100614150001913
उ वला अिनल 

को हे
9011659086 मराठी शाळे जवळ वा हेकरवाडी चचवड पपरी

3487 100614150001917
संिगता साहेबराव 

देवरे
9604718447

मराठी शाळेजवळ जय म हार कॉलनी,सौरभ 
िनवास वा हेकर वाडी पपरी

3488 100614150001926
संिगता िव ल 

भांगले
9623800273 िप सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी पपरी

3489 100614150001929
मंगल ानदेव 

गोसावी
9822526233 मेन रोड पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3490 100614150001930 रंजना रमेश जाबरे 9762861250 कु दीर चाळ द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3491 100614150001935
सुिशला म छ  

शेळके
9325010888

उषकाल हौ.सोसा. गोसावी हॉि प जवळ पीनगर 
पपरी चचवड

3492 100614150001936
सिवता सोमनाथ 

शेळके
9960830628

उषकाल हौ.सोसा. गोसावी हॉि प जवळ पीनगर 
पपरी चचवड

3493 100614150001937
िवमल द ा ेय 

कातोरे
8805360027

T/१/५६५ ब लाळे र हौ.सोसा. पीनगर पपरी 
चचवड

3494 100614150001938
योती िशवलाल 

भु कुटे
9921015537 गणेश कॉलनी पी नगर तळवडे पपरी चचवड

3495 100614150001939
प लवी महेश 

बडदे
9881579510

सन.१४ ता या भालेराव पाक पीनगर पपरी 
चचवड



3496 100614150002195
सुिनता सुिधर 

काळभोर
9028487853

भैरवनाथ मं दरा शेजारी आकुड  गावठाण आकुड  
पपरी

3497 100614150002201
किवता अजय 

जाधव
8888747601 १९/७ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3498 100614150002203 रेखा िवजय जाधव 8796139376 १९/७ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3499 100614150002206
शबाना खलील 

मोमीन
7588680994

जाधव पाक, लॉट नं ९ िसधे वर नगर आकुड  
प ि◌◌ंपरी चचवड

3500 100614150002207
िवजुबाई संजय 

मिहरे
9922252636

गणपंती मं दराजवळ पंचतारा नगर आकुड  
प ि◌◌ंपरी चचवड

3501 100614150002211
शैला राजेश 
चचोळीकर

9881173501
से नं २८,३८/४,गंगानगर िनगडी िनगडी ािधकरण 

पपरी चचवड

3502 100614150002213
महानंदा सुिनल 

शहापुरे
9372511179

१५/८,से नं.२७अ लाल बहादूर,शा ी नगर िनगडी 
ािधकरण पपरी चचवड

3503 100614150002214
ितभा पंढरीनाथ 

पाटील
9637451588

एन.एस.पाटील िब डग कोयना माकट जवळ, ी 
कृ ण नगर आकुड  पपरी चचवड

3504 100614150002218
पाली ज गनाथ 

जाधव
9766363323 गंगानगर िनगडी िनगडी ािधकरण पपरी चचवड

3505 100614150002219
पुजा दयानंद 

मानके र
9921240535

दगडू िभकू पांढरकार चाळ से न.ं२८,गंगानगर 
आकुड  पपरी चचवड

3506 100614150002242
पाली संतोष 

भोसले
0 लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

3507 100614150002257
शोभा नामदेव 

वाळंूज
9423569631

औदुंबर िब डग,सव नं ३५/३ घर नं 
२०३/२१/६,हनुमान मं दरा मागे आकुड  पपरी 

चचवड

3508 100614150002263
सं या सुिनल 
तळेगावकर

7588330873 एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी पपरी चचवड

3509 100614150002274
जय ी राजाराम 

भापकर
9527332791 ८०/१ वा हेकरवाडी चचवड पपरी

3510 100614150002288
संिगता िव ाधर 

पाडाळे
9766273460 पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी पपरी

3511 100614150002289
अ णा रकेश 

कांबळे
9921993846 पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी पपरी

3512 100614150002294
नूरजहाँ मोनीन 

खान
9604610181

साने कॉलनी मोरेव ती,आकुड  िचखली पपरी 
चचवड

3513 100614150002306
िव ा मिहपती 

च हाण
7385297934 व पूत  हौ सो िनगडी िनगडी पपरी

3514 100614150002308
दपाली दपक 

वाणी
9923457688 शुभ ी रेिसडे सी आकुड  आकुड  पपरी

3515 100614150002316
ि यंका बबन 

कांबळे
9767921399 कोयना नगर चचवड चचवड पपरी

3516 100614150002334
अपणा अतुल 
तळेगावकर

9767131475 एल,आय,जी सधुनगर िनगडी पपरी



3517 100614150002346 मीरा रमेश इंगळे 9921401767
रा माता रमाई सािव ी हौ.सोसा. बी नं ए/२५ 

िनगडी पपरी चचवड

3518 100614150002368
वंदना ानोबा 

भालेराव
9623320173 अंजुमन हौ सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3519 100614150002381
जीसी बाबू 
कुजीतरेल

9921272830
से नं ४६३२, लॉट नं ७ मंजुळा अपाटमट चचवड 

पपरी

3520 100614150002384
चेतना िगरीश 

राणे
7588686462 सव नं ४७, लॉट नं २९ िववेक नगर आकुड  पपरी

3521 100614150002387
नंदा शांताराम 

बंडगर
9604610360

घर न २१०,द मं दरामागे द वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3522 100614150002388
अनुसया दनकर 

कदम
9561264099

द  वाडी,भवानी माकट मागे साईबाबामं दर जवळ 
आकुड  पपरी

3523 100614150002390 लता बंडू बंडगर 9604610360 द मं दरासमोर द वाडी आकुड  पपरी

3524 100614150002395
पाली शरद 

िनगडे
8805774291 लोणकर िब डग द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3525 100614150002397
िशतल अशोक 

कंुभार
9850553493

सन.८३/३ लो.नं.६१ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3526 100614150002398
िवशाल भाकर 

शेलार
9665242676

रामरथ िनवास हनुमान मं दर जवळ आकुड  पपरी 
चचवड

3527 100614150002399
सुभ ा सूयकांत 

वाजे
9890359003 जयवंत कुटे चाळ िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3528 100614150002413
िमला जयराम 

जेसावाल
8007614073

उपा याय चाळ म नं.४,द  वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

3529 100614150002416
वैशाली अमोल 

तळेगावकर
7387249350

३८/४,एल.आय.िज कॉलनी से नं २५, सधूनगर 
िनगडी पपरी चचवड

3530 100614150002419 नंदा िवजय सावंत 7768826342 सुमती िनवास िव लवाडी आकुड  पपरी

3531 100614150002453
लालमुनी अशोक 

साहनी
9860462880

काळभोर नारायण चाळ दुगानगर चचवड पपरी 
चचवड

3532 100614150002471
सुिनता सुिनल 

दरगुडे
9850901313 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3533 100614150002477
फाितमा अ दुल 

शेख
9604874626 पु याई हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3534 100614150002483 आशा आ पा इंगळे 9689379566 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3535 100614150002491
अिनता संजय 

भालेराव
0

स ाट अशोक हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी 
चचवड

3536 100614150002504
प ा िवनायक 

पाटील
9767112132 ीकृ ण नगर िव लवाडी आकुड  पपरी चचवड

3537 100614150002511
रोिहणी ानेश 

शदे
9870523993

५१/१ एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी पपरी 
चचवड

3538 100614150002512
सरीता सुिनल 

जाधव
9766654075 एल आय जी कॉ िनगडी िनगडी पपरी चचवड



3539 100614150002521
शेहबाज अ लम 

आ ार
8888557246 तयागत हौ सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3540 100614150002560
सुरेखा दिलप 

पवार
7276869643 ई र हौ सो िचखली िचखली पपरी चचवड

3541 100614150002566
सीता बलादेव 

पोददार
9028556044 २७/२७३ आकुड  आकुड  िनगडी पपरी चचवड

3542 100614150002570
कमला जयचंद 

ठाकूर
9767349981 से नं २२ इं दरानगर िनगडी पपरी चचवड

3543 100614150002581
माया कशोर 

शेवाळे
8407997293 सुखवानी कॉनर आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3544 100614150002583
अि नी मोद 

करंडे
7350311846 करंडे िनवास साईनाथ नगर पपरी पपरी

3545 100614150002584
दैवशाला 
आ माराम 

भागवत
9552630699 से नं २२ अंकुश चौक पपरी पपरी

3546 100614150002585
रीना िगरीश 

गोहेल
8149669807 साई नाथ नगर अंकुश चौक पपरी पपरी

3547 100614150002587
सुि या सूयकांत 

यादव
9822303213 िशव कृपा कॉ साईनाथ नगर स नं ८३/१ पपरी

3548 100614150002588
समीना हिनफ 

स यद
9881234355 स नं ८३/१ साईनाथ नगर पपरी पपरी

3549 100614150002589
अिनता ीमंत 

जाधव
9975659915 से नं २२ र  दप हौ सो अंकुश चौक पपरी

3550 100614150002590
छाया द ा य 

आदल गे
9881473640 स नं ८३ िशव कृपा कॉ साईनाथ नगर पपरी

3551 100614150002591
िनशा काश 

पवार
8975752404 अंकुश चौक साईनाथ कॉ पपरी पपरी

3552 100614150002592
उषा ाने र 

िशवले
9823158166 जय िशव शंकर हौ सो यमुनानगर पपरी पपरी

3553 100614150002593
मिनषा शैलेश 

गोहेल
9600420251

लॉट नं ७,अंकुश चौक जवळ साईनाथ नगर,स.नं 
८३ िनगडी पपरी

3554 100614150002595
जो ती ता या 

कांबळे
9209276004

संघिम  हौ सोसा बी नं २२, म नं 
३०१, मशानभूमी समोर,अंकुश चौक िनगडी पपरी

3555 100614150002596
जय ी भा कर 

गवळी
980867126

स ाट अशोक हौ सोसा बी नं ४/२३, म नं 
३०१,आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी

3556 100614150002597
जो ती मधुकर 

परामने
8805492639

साईकृपा कॉलनी,साई नाथ नगर लॉट नं १२४,सव 
नं ८३/२ िनगडी पपरी

3557 100614150002598
संिगता भुजंग 

जाधव
9049011988

से नं.२२,र दप हौ सोसा बी नं ३, म नं 
२०२.अंकुश चौक िनगडी पपरी

3558 100614150002599
जय ी रमेश 

ितरखुंडे
9922737922

लो.नं.११३,८३/२ गजराज हौ.सोसा. साईनाथ 
नगर पपरी चचवड

3559 100614150002600
मंगल ल मन 

जाधव
9767044813

मा ती मं दरा मागे जाधव चाळ िनगडी पपरी 
चचवड



3560 100614150002602
सुवणा सुिनल 

घाडी
9657288063

सव नं ८३/२,दुगामाता मं दरामागे साईनाथ नगर 
िनगडी पपरी

3561 100614150002603
िनता अ ण 

काणेकर
9604907224

स ाट अशोक हौ सोसा बी नं.अ/२३, म 
नं.३०५,आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी

3562 100614150002605
सायली संतोष 

िशवले
8483827355

साईनगर साईबाबा मं दरा शेजारी, लॉट स १२३ 
िनगडी पपरी

3563 100614150002606
उषा एकनाथ 

िशवले
9881625397

बी नं.४२, लॉट नं ३, क म नं ११,से नं २१ चं लोक 
सोसा,यमुना नगर िनगडी पपरी

3564 100614150002607
रिसला शैलेश 

चो लीया
9762636298 लॉट नं ६७,साई नाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी

3565 100614150002608
पु पलता शंकर 

कोलते
9604795217

लॉट नं.१२०,साई नाथ नगर साईबाबा 
मं दराजवळ िनगडी पपरी

3566 100614150002609
भारती शंकर 

खाणेकर
8554854413

स ाट अशोक हौ सोसा बी नं.अ/२३, म 
नं.२०२,अंकुश चौक, मशान भूमी नगर िनगडी 

पपरी

3567 100614150002610
अ णा 

मािणकराव यादव
7798006488

से नं.२२,नालंदा हौ सोसा बी नं १३, म नं.३१५ 
िनगडी पपरी

3568 100614150002611 प लवी नर  स ते 9881395687 साई नाथ नगर कृ णा मं दर जवळ पपरी पपरी

3569 100614150002612
िमना शामराव 

काळभोर
9881395687 साई नाथ नगर कृ णा मं दर जवळ पपरी पपरी

3570 100614150002614
सुरेखा अ ण 

घोडके
8149032874 साई नाथ नगर अंकुश चौक पपरी पपरी

3571 100614150002615
ताहेरा इसाक 

पठाण
7350902534 साई नाथ नगर अंकुश चौक पपरी पपरी

3572 100614150002616
लितका राजू 

च हाण
7350902534 साई नाथ नगर अंकुश चौक पपरी पपरी

3573 100614150002617
सुिनता िवजय 

घोडके
9850115403 साई नाथ नगर अंकुश चौक पपरी पपरी

3574 100614150002618
समीना आिसफ 

मुलानी
7350902534 साईनाथनगर अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3575 100614150002619
स रता दीपक 

लोढा
9822545095

अ रहंत लो.नं.८३२ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3576 100614150002620 वषा काश जाधव 9923016347
८३/१ करंडे िनवास साईनाथ नगर िनगडी पपरी 

चचवड

3577 100614150002621
शकंुतला रमाकांत 

चौधरी
9657611006

८३/१ िशवकृपा कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3578 100614150002623
उषा दलीप 

च हाण
9850764521

८३/१ अंकुश चौक साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3579 100614150002624
िनता नामदेव 

घोडके
9657377355 साईनाथ नगर अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3580 100614150002625
लिलता संजय 

घोडके
9604224357 साईनाथ नगर िनगडी अंकुश चौक पपरी चचवड



3581 100614150002628 वषा अ ण घोडके 8149799934 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3582 100614150002630
मिनषा िवण 

धा जे
9922442667 आंबेडकर वसाहत िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3583 100614150002631
माया दादा 

बनसोडे
9960632076

आंबेडकर वसाहत र दीप हौ सो िनगडी पपरी 
चचवड

3584 100614150002632
सरला बबन 

चौधरी
9881561088

८३/१ िशवकृपा कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3585 100614150002633 उषा अ ण सरोदे 9850528683
आंबेडकर वसाहत र दीप हौ सो िनगडी पपरी 

चचवड

3586 100614150002640
संजीवनी 

िशवाजी ल ढे
9922442667 र दीप हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3587 100614150002641
ल मीदेवी पेदया 

गबुर
9225591986

राजहंस सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

3588 100614150002642
शेख लजीना 

मैनो न
9923303393 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3589 100614150002644
चौधरी शिशकला 

अिनल
9762211335 साईनाथ नगर ओदुंबर हौ सो िनगडी पपरी चचवड

3590 100614150002645
सरला सुभाष 

चौधरी
9689383677

८३/२ ओदुंबर सो साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3591 100614150002646
लिलता ाने र 

चौधरी
9922736741

८३/२ ओदुंबर सो साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3592 100614150002647
चौधरी िलना 

ाने र
9657770810

८३/२ ओउदुंबर सो साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3593 100614150002690 सई इ ािहम शेख 9657374621 इं दरानगर मि जद जवळ पपरी पपरी

3594 100614150002693
शबाना िनसार 

शेख
9881197577 इं दरानगर, मि जद जवळ पपरी पपरी

3595 100614150002700
मीना िवलास 

जाधव
9822511517 रावेत पपरी पपरी पपरी

3596 100614150002711
लता शाम 
नाईकवाडे

0 से नं २२ पपरी पपरी पपरी

3597 100614150002712 आशा कैलास शदे 8657257506 आशीवाद हौ सो अंकुश चौक पपरी पपरी

3598 100614150002714
सोनाली सुिनल 

चाहेर
9922052220 व  पूत  हौ सो से नं २६ पपरी पपरी

3599 100614150002715 ल मी उमेश भगत 9011942945
व पुरती होऊ सोसा से न २६ िनगडी पपरी 

चचवड

3600 100614150002720
ऐ या िवलास 

खेडकर
9960244179

गोकुळधाम हौ सोसा घर न १०३,से न १७ िचखली 
पपरी चचवड

3601 100614150002727
शोभा नारायण 

खरसडे
7709260574 दुगा नगर टे को भोसरी रोड िनगडी पपरी चचवड

3602 100614150002741
वंदना अिभमान 

फुलवरे
9822521119

अ जठा नगर भालेकर यांची चाळ चचवड पपरी 
चचवड



3603 100614150002761
श फया 

शाहनु ला 
भालदार

7387780863
से न २१, क म न ११ बी न ५/१५,यमुनानगर 

िनगडी पपरी चचवड

3604 100614150002771
शोभा िशवाजी 

पवार
7709187351

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी साई पाक 
रोड, िमक नगर िनगडी पपरी चचवड

3605 100614150002775
लीला मनोहर 

दवाण
9730575343

से न २१, क म न १० बी न १९/१,अंकुश 
सोसा,यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड

3606 100614150002790
गौरी सुरेश 
गायकवाड

9421214543
अ जठा नगर त िशला होऊ सोसा चचवड पपरी 

चचवड

3607 100614150002821
ज मीन स ार 

तांडेल
9922373038

से न २२, म न २८ आ णा भाऊ साठे नगर िनगडी 
पपरी चचवड

3608 100614150002836
मंदा कनी 

बालाजी साळंुके
8308415963 साईराज कॉलनी अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3609 100614150002838
िनमला वसंत 

घोरकुले
9604679102 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3610 100614150002840
वैशाली दपक 

बोराटे
9765126589

लॉट नं ८३/८२,से टर नं २१ अ य सदन,साईनाथ 
नगर िनगडी पपरी चचवड

3611 100614150002843 रेखा दशरथ शदे 9028253529 से नं २२ िब नं अ/२३ िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3612 100614150002844
नीता वीण 

खंडागळे
0 द कृपा हौ सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3613 100614150002847
मंदाले प ा 

िभमा पा
8605005428 स ाट अशोक सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3614 100614150002848 संगीता जयंत हगे 9371086204 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3615 100614150002852
जसू वीण 
खोिलया

9028573711 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3616 100614150002855
प ा रमेश 

वाघेला
9822212217

िसि िवनायक कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3617 100614150002859
मंगल भानुदास 

वैराट
9922434951 इं ायणी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

3618 100614150002865
नूरजहाँ शक ल 

मुलाणी
9011193356 से नं २८ पांढरकर व ती पपरी पपरी

3619 100614150002867
हेमलता िवण 

जगताप
9637852151 जगताप चाळ कॉ ले स जवळ पपरी पपरी

3620 100614150002875
सरोजबेन जगदेश 

बनानी
9765057252 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3621 100614150002876
विनता सुरेश 

पाटील
8975263400

पाचपांडे नगर लॉट न४८ साईनाथ नगर िनगडी 
पपरी चचवड

3622 100614150002877
संगीता राजू 

शेलार
9730020803

िशवशंभो मं दराजवळ साईनाथ नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3623 100614150002878
ितभा कशोर 

कनगे
8805990975 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड



3624 100614150002880
जय ी कशोर 

मकवाना
9923014325 लॉट नं २७ साईनाथ नगर िनगडी पपरी चचवड

3625 100614150002882
लता नर सग 
गायकवाड

9767641024
िनलाचाल, लॉट नं १२० साईनाथ नगर िनगडी 

पपरी चचवड

3626 100614150002883
दिपका अतुल 

पाटील
9689116454 जे एन थोरात .-106 साईनाथनगर पुणे

3627 100614150002884 सरला सांडू शेजूळ 9209939313 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3628 100614150002893
सुिनता िवजय 

राणे
8149906048 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3629 100614150002894
सुिनता कशोर 

इंगवले
8805792600 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3630 100614150002895
मंदा कनी दलीप 

कासार
9325011998 िवधाता हौ सो यमुनानगर पपरी पपरी

3631 100614150002896
जय ी ल मण 

कलयोरगे
9860741963 से नं २१ ि क नं ९ यमुनानगर पपरी पपरी

3632 100614150002968
मोिनका सुभाष 

जाधव
8605690913 रावेत पो ट ऑफ जवळ रावेत पपरी

3633 100614150002969
माया सुभाष 

जाधव
8888849931

घर नं.२०४,िनवृथाथ ी िवभाग लॉक ुअ बा 
व ती रावेत पपरी चचवड

3634 100614150002971
रामजानबी 

इ माईल िपरजादे
9657374621

इं दरानगर फाितमा ीर समोर से नं २२ िनगडी 
पपरी चचवड

3635 100614150003001
कमल पृ वीराज 

बोरा
9545005567 राजनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3636 100614150003003
गीतांजली 

पृथीराज बोरा
9764674914 ई-२,राजनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3637 100614150003046
विहदा अयाज 

स यद
8888174800

म पु प हौ सोसा,बी ३ म नं ४, क म नं १०से नं 
२१ िनगडी पपरी चचवड

3638 100614150003053
सिवता जगमोहन 

िव ास
8805508948

िब नं.W8/D .नं.३ सन.२२ डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर वसाहत ओटा क म पपरी चचवड

3639 100614150003076
अझीमुि सा 

जाक रीया स यद
9404727294 उ म कुटे चाळ द वाडी पपरी पपरी

3640 100614150003077
लैलाबी युनूस 

मुलानी
8805910084

०१३ E-2 िसि िवनायक हौ.सोसा. आझाद चौक 
पपरी चचवड

3641 100614150003080
धन ी मा ती 

धनावडे
9975000594 गजराज हौ सो साईनाथ नगर पपरी पपरी

3642 100614150003084
िमना ॠिषपाल 

बोहत
9011555178 िप सी एम सी कॉ से नं २२ पपरी पपरी

3643 100614150003091
सुमन राजकुमार 

कांबळे
9823949387 आंबेडकर नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3644 100614150003092
िवजयाल मी 
ीशेल जामदार

9823949387
आंबेडकर नगर भरमे स चौक भोसरी पपरी 

चचवड



3645 100614150003095
कुसुम युवराज 

खवळे
9822813307 ए प ा शेड .नं.६ चचवड पपरी चचवड

3646 100614150003096
सुि या दपक 

भागवत
नाही

.नं.५०९ फुले शा  आंबेडकर हौ.सोसा. चचवड 
पपरी चचवड

3647 100614150003097
वेणू गोपाल 

सोनवणे
9131990268 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3648 100614150003103
का लदा िनतीन 

मोरे
8888996523

.नं.३१६ फुले शा  आंबेडकर हौ.सोसा. चचवड 
पपरी चचवड

3649 100614150003104
लता गोरख 
गायकवाड

8805482028
३० फुले शा  आंबेडकर हौ.सोसा. चचवड पपरी 

चचवड

3650 100614150003125
अि नी शिशकांत 

जोशी
नाही

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 
िव ल वाडी पपरी चचवड

3651 100614150003128
सं याराणी 

अिभजीत पाटील
7757011287

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 
िव ल वाडी पपरी चचवड

3652 100614150003139
अनुपमा अशोक 

चौधरी
9860672361

से नं.२१, क म नं.१० बी नं १७/८,यमुनानगर 
िनगडी पपरी चचवड

3653 100614150003148
सुिनता पांडुरंग 

गरड
8975515062

यशादा हौ.सोसा. अजंठा नगर चचवड पपरी 
चचवड

3654 100614150003170
उ वला मा ती 

चाचर
नाही हरगुडे व ती जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

3655 100614150003172
तेज वी मा ती 

चाचर
नाही हरगुडे व ती कुदळवाडी िचखली पपरी चचवड

3656 100614150003176
ि ती भाकर 

चौधरी
9423571614

१०८/६ अ व पूत  सो स.२६ ािधकरण पपरी 
चचवड

3657 100614150003198 मीना बंडू ड गरे 9881214259 डॉ आंबेडकर वसाहत उ वेला हौ सो पपरी पपरी

3658 100614150003239
मोिहनी 

आसाराम भवर
9881447565 पंचिशल िनवास पेश कॉ पपरी पपरी

3659 100614150003258
पाली 

नानासाहेब वारे
8308204141 गगनिगरी कृपा हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3660 100614150003264
पाली िनतीन 
वायकोळे

9595139397 से नं २१८/२७ िनगडी पपरी पपरी

3661 100614150003266
शशी सिचन 

देशपांडे
9011195928 आकुड  टे पारमार पाक पपरी पपरी

3662 100614150003267
संगीता िवनय 

दळवी
9552594146 से नं २५ लॉट नं ७७ पपरी पपरी

3663 100614150003269 सुषमा संदीप शदे 8308820118 से नं २५ लॉट नं ३३५ पपरी पपरी

3664 100614150003270
सुजाता सिचन 

महाजन
9823044850 से नं २७ शरयू नगर पपरी पपरी

3665 100614150003271
योती काश 

नाईक
9850151233 एल आय डी कॉ िनगडी पपरी पपरी

3666 100614150003273
सुवणा आकाश 

जोशी
9881672176 एल आय जी कॉ िनगडी िनगडी पपरी चचवड



3667 100614150003274
सुलोचना 

भालचं  जोशी
9763609580 िनगडी िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3668 100614150003275
हिलमा मेहबुब 

बाटगर
9561130511 िहराबाई झोपडप ी कासारवाडी पपरी पपरी

3669 100614150003276 िव ा रिव नेविगरे 9028601423 एल आय जी कॉ सधू नगर िनगडी पपरी चचवड

3670 100614150003277
सुनंदा पांडुरंग 

कंुभार
9028545482 शा युनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3671 100614150003278
अनीता 

रामकुमार गोयल
9762180058 सधुनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3672 100614150003279
िन कता िव म 

दळवी
9552594147

१७/५ एल आय जी कॉ िनगडी िनगडी पपरी 
चचवड

3673 100614150003280
योती सतीश 
वाघ कर

9850734443 एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी पपरी चचवड

3674 100614150003281
वैशाली भाकर 

पोतदार
9766123413 से नं २७ िनगडी पपरी पपरी

3675 100614150003284
ि यांका ल मण 

बांदकर
8983527817

१४/२ एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी पपरी 
चचवड

3676 100614150003286
िमना ी मा ती 

यादव
7709008226 से नं २५ एल.आय.जी.कॉलनी पपरी पपरी

3677 100614150003287
सािव ी होळे पा 

अिनगोळकर
9028849184 से नं २५ एल.आय.जी.कॉलनी पपरी पपरी

3678 100614150003289
िमना ी सुिनल 

सोमाणी
9850241922 से नं २५ सधू नगर पपरी पपरी

3679 100614150003295
सा ी िजत  

कसाट
9922982617 से नं २५ एल.आय.जी.कॉलनी पपरी पपरी

3680 100614150003305 िनशा राम टाक 7720832482 आशीवाद हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3681 100614150003306
माधुरी उ म 

परामणे
9657284113 स नं १/१ लि म नगर पपरी पपरी

3682 100614150003307
िव ा सुभाष 

गोलाईत
9272668755

अ णाभाऊ साठे वसाहत जकात ना या मागे पपरी 
पपरी

3683 100614150003309
सिवता नरहरी 

सुभेदार
9527928931 गणेश कृपा िब साईनाथ नगर पपरी पपरी

3684 100614150003310
सा रका दपक 

गलंदरे
8888999937 औदुंबर चौक साईनाथ नगर पपरी पपरी

3685 100614150003313
वैशाली संजय 

दुपारे
8600590852

डॉ आंबेडकर वसाहत जकात ना या मागे पपरी 
पपरी

3686 100614150003316
बसंती 

सुरेशकुमार सागु
9762939267 िप सी एम सी कॉ घर नं ५६ पपरी पपरी

3687 100614150003318
िवजया िव ल 

धाइंजे
9372563644 डॉ आंबेडकर वसाहत र  दप हौ सो िब नं ३ पपरी

3688 100614150003325
रमा धनराज 

कांबळे
9921947438

उ  वेला हौ सो डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत 
पपरी पपरी



3689 100614150003326
सुमन नंदराज 

कांबळे
9822336190 उरवेला हौ सोसा म नं.४ िनगडी पपरी चचवड

3690 100614150003328
माधुरी ल मण 

कामथे
9822099361

साईनाथ नगर,साईकृपा हौ सोसा लॉट नं १२५,सव 
नं ८३ िनगडी पपरी चचवड

3691 100614150003329
रेखा समाधान 

सुसर
9763608309

लॉट नं १०७ गजराज हौ सोसा,साईनाथ नगर 
िनगडी पपरी चचवड

3692 100614150003330
मीना माची  

शदे
9923260222

आर.आर.बाफना, लॉट न१२२/१२३ साईनाथ नगर 
िनगडी पपरी चचवड

3693 100614150003333
फुलाबाई भगवान 

भोसले
नाही

घर नं १२१ अ णाभाऊ साठे नगर िनगडी पपरी 
चचवड

3694 100614150003335
भारती कलास 

माळी
8975459449

सुखचेन िब डग न ११ क म नं १० म नं 
२,यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड

3695 100614150003336 पूजा दगडू कांबळे 9011332422
से नं.२२,राज नगर ओटा क म, िनगडी पपरी 

चचवड

3696 100614150003338
िललाबाई 

रघुनाथ मोरे
9767591565

स ाट अशोक हौ सो डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत पपरी पपरी

3697 100614150003339
अचना दलीप 

िशवले
7387694949

लॉट नं १२३,साई मं दरा शेजारी साईनाथ नगर 
िनगडी पपरी चचवड

3698 100614150003340
वाती संतोष 

िशवले
8483827353

साईनाथ नगर,साईकृपा हौ सोसा लॉट नं १२३ 
िनगडी पपरी चचवड

3699 100614150003435 गंगा याती भट 9657540727 कुटे चाळ द वाडी आकुड  पपरी चचवड

3700 100614150003498
सुनंदा िभमराव 

कांबळे
8421379944 बौ  नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3701 100614150003500
महादेवी 

शरण पा कांबळे
9762303175 िम लदनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3702 100614150003501
पावती बसवराज 

क ीमनी
9561787610 सं ामनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3703 100614150003503 सुिनता द ु कांबळे 8888676899 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3704 100614150003505
िस मा बसुराज 

कनगेकर
8975229086 िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3705 100614150003506
ल मी रेवन सह 

कांबळे
9561787610 सं ाम नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3706 100614150003508
साबाबा मालपा 

बडीगेरी
8975229086

ल जी नगर,से नं २४ पोलीस चुक या 
मागे,आदशनगर िनगडी पपरी चचवड

3707 100614150003588
वाती दीपक 

पाटील
9922922360

रजनीगंधा हौ सोसा सव नं ६९/५,िबजली नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

3708 100614150003590
लिलता अिनल 

साबळे
9975210706

अ जठा नगर िश ाजे हौ सोसा चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3709 100614150003606 सुमन मा ती खांबे 9604865697 िव लमंदीर मागे ीकृ णनगर िव लवाडी पुणे



3710 100614150003607
भामाबाई 

महादेव कोरे
9175440296

अ णा भाऊ साठे वसाहत म न ८६ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3711 100614150003624
वंदना दलीप 

पैठणकर
9823936298 पंचतारा नगर पारख िनवास आकुड  पपरी चचवड

3712 100614150003629
र माला र व  

ीसुंदर
9975581159 द नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3713 100614150003656
नेहा अंकुश 
गायकवाड

8035533662 कृ णा नगर पोलीस लाईन पपरी पपरी

3714 100614150003660
रेखा अंकुश 
गायकवाड

9960089935 पोलीस लाईन कृ णानगर िचखली पपरी चचवड

3715 100614150003663 िशतल र व  कदम 9922370266 ल मी सो सुदशन नगर िचखली पपरी चचवड

3716 100614150003664
िवमल गोपीचंद 

गोडसे
9840432495 सुदशन नगर ल मी सो िचखली पपरी चचवड

3717 100614150003729
सािव ीबाई 

जग ाथ 
गायकवाड

9011725298 आंबेडकर हौ सो अजंठा नगर पपरी पपरी

3718 100614150003730
सुजाता गु दास 

गायकवाड
9527169269 आंबेडकर हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3719 100614150003731
रेखा िवनोद 
गायकवाड

8796507776 आंबेडकर हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

3720 100614150003734
पतीता नानाभाऊ 

ससाणे
0 िजवलग हौ सो से नं २२ पपरी पपरी

3721 100614150003793
िनमला 

मोठाभाऊ आिहरे
7769938545 द  वाडी आकुड  पपरी पपरी

3722 100614150003794
िव ा चं कांत 

पवार
9822516235 द  वाडी आकुड  पपरी पपरी

3723 100614150003797
अमरावती मोहन 

जैसवाल
0 चं वती चाळ सुदशन नगर द वाडी आकुड  पपरी

3724 100614150003798
किवता बाळकृ ण 

उबाले
9975956928

अ ण आकड, लॉट न २० िव ल मं दरा समोर,नूतन 
शाळे या मागे आकुड  पपरी चचवड

3725 100614150003805
सुमती मुकु द 

कुलकण
9604049850 २६/११५ बी िनगडी िनगडी पपरी

3726 100614150003819
कुलाबाई भगवान 

भोसले
9881420037

१२१ आ णाभाऊ साठे वसाहत िनगडी िनगडी 
पपरी

3727 100614150003921
िशतल ह रलाल 

जै वार
0 िशवराम िमि चाळ द मंदीरामागे द वाडी पुणे

3728 100614150003967 सुिनता ल  कोळी 9657041106 महापुरे चाळ द नगर चचवड पपरी चचवड

3729 100614150003972 सायरा कमर खान 9011332422 से नं २२ अंकुश चौक िनगडी पपरी

3730 100614150003999
सुलताना अली 

शेख
9922845477 गती हौ सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी



3731 100614150004003
सुदेशना केशव 

गायकवाड
9850167936 ल मी पाक मोहननगर चचवड पपरी चचवड

3732 100614150004005
ि यांका ीकांत 

भरगुडे
8805028744 मोहननगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3733 100614150004007
सुनंदा पांडुरंग 

देवळे
9922582753 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3734 100614150004009
संगीता दयानंद 

शदे
7387092534 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3735 100614150004011 गोकुळ काश तुपे 9730261314 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3736 100614150004013 ल मी कच  िपसे 9822349259 द नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3737 100614150004014 रेखा राज  घोडके 9860935590 रामनगर द नगर चचवड पपरी चचवड

3738 100614150004016
व ा लाला 

भोसले
9850276646 रामनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3739 100614150004017
रोिहणी 

बाबासाहेब 
गणेशवाडी

9730073810 संभाजीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3740 100614150004028
अपणा महेश 

दाभाडे
9881700892 दंनं र प रक पाक जवळ रामनगर रामनगर ` पपरी

3741 100614150004029
जय ी ाने र 

जाधव
9922503548 िशव ेरणा चाळ रामनगर चचवड पपरी चचवड

3742 100614150004030 साधना धमा शदे 9604542366 द  नगर चचवड पपरी पपरी

3743 100614150004031
अिनता पांडुरंग 

कुसेकर
-

िव ानगर लोअरिमल जवळ एकसाईज बटरी 
जवळ चचवड पपरी चचवड

3744 100614150004032
शोभा नवनाथ 

राऊत
8796335812 िव ानगर चचवड पपरी पपरी

3745 100614150004033
सुिनता संजय 

राजगु
909611495 द  सुपर माकट रामनगर चचवड पपरी

3746 100614150004035
ाशायनी काश 

सागरे
8408082128

दाशीर पाटील, यू कॉलनी झोपडप ी समाज मं दरा 
जवळ चचवड पपरी चचवड

3747 100614150004037
सिवता सोमनाथ 

खािलपे
9657770468

दाशीर पाटील, यू कॉलनी झोपडप ी समाज मं दरा 
जवळ,रामनगर चचवड पपरी चचवड

3748 100614150004038
स रता िवजय 

पवार
0 े टीज कॉ ले स चचवड टेशन पपरी पपरी

3749 100614150004039
अ णा अशोक 

वाळके
8857000239

दातीर पाटील वाडा रामनगर चचवड पपरी 
चचवड

3750 100614150004040
िव ा राज  

हराळ
9890024635 से नं १२६ मोहननगर पपरी पपरी

3751 100614150004041 रेणू राजेश राजपूत 9860802835
द  सुपर माकटजवळ रामनगर चचवड पपरी 

चचवड

3752 100614150004042
क पना सितश 

च हाण
9657428252 मोहन नगर चचवड पपरी पपरी



3753 100614150004043
जिमला सलामत 

शेख
9665522647

िखलासक पाउंड झोपडप ी समाज मं दरा 
जवळ,रामनगर चचवड पपरी चचवड

3754 100614150004045
सा रका मिनष 

नािशरकर
9960865960 तेजस हाईडस मोहननगर पपरी पपरी

3755 100614150004047
शांताबाई महादू 

राठोड
885610131 चै बन हौ सो मोहननगर पपरी पपरी

3756 100614150004048
शोभा रामदयाळ 

चौरािसया
9762380615 रामनगर वयाळ चाळ चचवड पपरी चचवड

3757 100614150004049 रंजना पोपट गोरे 9765499817 दोडेकर चाळ रामनगर चचवड पपरी चचवड

3758 100614150004050 वृषाली भुषण वै 9922931460 मोहन नगर चचवड पपरी पपरी

3759 100614150004051
शािलनी शंकर 

यादव
8975884437

जयभवानी हौ सोसा रामनगर चचवड पपरी 
चचवड

3760 100614150004052 आशा दलीप घुले 8805545515 िखलासक पाउंड रामनगर चचवड पपरी चचवड

3761 100614150004053
िमरा नारायण 

मेगवडे
9922490597 ेरणा शाळे जवळ रामनगर चचवड पपरी चचवड

3762 100614150004054
शारदा जयपाल 

पावर
9272737712

जयभवानी हौ सोसा रामनगर चचवड पपरी 
चचवड

3763 100614150004055
शोभा दयानंद 

काळे
0 ल मी पाक चचवड पपरी पपरी

3764 100614150004057 हेमा राजेश शदे 9320785811 चै बन हौ सो मोहननगर पपरी पपरी

3765 100614150004058
सुलभा करण 

कबाडी
9890766986 द  नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3766 100614150004059
शैला बाळासाहेब 

धुमाळ
9890447779 मोहन नगर चचवड पपरी पपरी

3767 100614150004060
अिनता पोपट 

बनसोडे
8805089504

सव नं १३७,िखवसाकंप ड राम मं दरामागे,राम 
नगर चचवड पपरी

3768 100614150004061
शारदा सुरेश 

जगताप
- सदािशव पाक मोहननगर चचवड पपरी चचवड

3769 100614150004062 मिनषा अ ण गोरे 9890262721 िखवंसरा कॉमप ड रामनगर चचवड पपरी चचवड

3770 100614150004063
सुगंधा िवजय 

चौगुले
9822781302 सदािशव पाक मोहननगर चचवड पपरी चचवड

3771 100614150004064
कुसूम मधुकर 

देवकर
8149348657 मोहन नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3772 100614150004065
वाती गुलाब 

हनमाने
9763647911

ल मी पाक, लॉट नं ९ ESI हॉि पटल 
जवळ,मोहननगर चचवड पपरी चचवड

3773 100614150004067
सुवणा अिमत 

शदे
8657183501

गुरा पा चाळ मुंबई नािशक रोड चचवड पपरी 
चचवड

3774 100614150004068
लता संजय 

वायाळ
9881870116 ेरणा हौ.सोसा. रामनगर चचवड पपरी



3775 100614150004069
जय ी मुरलीधर 

कदम
9822429227

चै बन हौ सो, लॉट नं २८ मोहननगर चचवड 
पपरी चचवड

3776 100614150004071
वषा सिचन 

च हाण
9657885890 मोहन नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3777 100614150004072
िबि कस 

मोहमदअली शेख
9561877244 रामनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3778 100614150004074
िशला मोहन 

बागुल
9209111120

जयभवानी हौ सोसा रामनगर चचवड पपरी 
चचवड

3779 100614150004075
हेमलता 
ीधीनाथ 

जय वाल
9860133530 ेरणा हौ.सोसा. रामनगर चचवड पपरी चचवड

3780 100614150004076
मंिजरी मंगेश 

जाधव
9822969893 रामनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3781 100614150004077
संिगता सुभाष 

वायाळ
9158220100 ेरणा शाळे जवळ रामनगर चचवड पपरी चचवड

3782 100614150004079
स रता तारके र 

चौरिसया
9049058693

दातीर पाटील वाडा रामनगर चचवड पपरी 
चचवड

3783 100614150004080 आशा संजय देसाई 8308640642
द  सुपर माकटजवळ रामनगर चचवड पपरी 

चचवड

3784 100614150004081
अिनता 

दलीपकुमार 
पाटील

8888487068
जयभवानी हौ सोसा रामनगर चचवड पपरी 

चचवड

3785 100614150004082
रेखा ाने र 

उबाळे
9657044682

िव ानगर लोअरिमल जवळ िशवसेना शाळेजवळ 
चचवड पपरी चचवड

3786 100614150004083
सधू महादेव 

िनकम
8796252347

रावेतरावजी सुपर माकटदुकाना या मागे परशुराम 
नगर चचवड पपरी चचवड

3787 100614150004084
मिनषा दलीप 

नरोटे
8625011330

िशवसेना शाळेजवळ िव ानगर चचवड पपरी 
चचवड

3788 100614150004085
सिवता िवजय 

गावडे
9623382294

िव ानगर म जीदजवळ चचवड पुणे १९ पपरी 
चचवड

3789 100614150004086
सुिनता गोरख 

ओ हाळ
9604480319

िव ानगर म दना म ीद जवळ चचवड पपरी 
चचवड

3790 100614150004088
िशवगंगा यमाजी 

गावडे
-

िव ानगर लोअरिमल जवळ म दना म ीद जवळ 
चचवड पपरी चचवड

3791 100614150004121 िमना बापू माने 8605440240 िनगडी िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3792 100614150004145
यो ा अभय 

भंडारे
9881638866 सर वती हौ सो आकुड  आकुड  पपरी चचवड

3793 100614150004170
वैशाली चं कांत 

कंुभार
8625927813

संत भूमी हौ सो दवाण हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

3794 100614150004196
ि मणी रघुनाथ 

ल ढे
9762622640 प ाशेड अजंठानगर पपरी पपरी

3795 100614150004218 सुमन सुभाष घुले 9158549011 मोरेव ती साने चौक पपरी पपरी



3796 100614150004227
ितभा माधव 

पवार
9011579406 स ृंगी हौ सो सं नं १३३/१/१ पपरी पपरी

3797 100614150004332
इंदूबाई दगडू 

जोगदंड
नाही

म नं.२०१,फुले आंबेडकर हौ सोसा अजंठा नगर 
चचवड पपरी चचवड

3798 100614150004333
सिवता रमेश 
सोलापूरकर

नाही
म नं.७०१,फुले शा  आंबेडकर वसाहत अ जठा 

नगर चचवड पपरी चचवड

3799 100614150004380
विनता सिचन 

जाधव
8698190878

मा ती मं दर गावठाण रावेतगाव रावेत पपरी 
चचवड

3800 100614150004381
रे मा बाबुराव 

डोहीफोडे
7773963590 रावेत रावेत रावेत पपरी चचवड

3801 100614150004382
भावती मनोहर 

जाधव
9765378087 मा ती मं दर गावठाण रावेत रावेत पपरी

3802 100614150004395 शीतल संतोष मोरे 8698699596 अ जठा नगर यशदा हौ स  चचवड पपरी चचवड

3803 100614150004451
पुनम िजत  

कुलकण
9766492488 से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी

3804 100614150004453
ेहा िवनायक 
गायकवाड

0 आ णाभाऊ साठे वसाहत िनगडी िनगडी पपरी

3805 100614150004503
सुषमा कुमार 

करडे
9226096724

से नं. क म ४, लॉट नं ९० यमुनानगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3806 100614150004526
हसीना इ ािहम 

शेख
7740473750 सुखवानी हेरी टेज आकुड  पपरी पपरी

3807 100614150004602
सुषमा कशोर 

जाधव
9604880382

मोरया प ाकुर, लॉट नं १६ िव ल मं दरा 
जवळ,िव ल वाडी आकुड  पपरी

3808 100614150004603
प लवी सुभाष 

च हाण
नाही

मोरया प ाकुर, लॉट नं.६ िव ल मं दरासमोर 
आकुड  पपरी चचवड

3809 100614150004612
धन ी धनराज 

सपकाळ
9423524297

स ल एकसाईज कॉलनी गंगानगर,आकुड  िनगडी 
पपरी चचवड

3810 100614150004613
शोभा बाळकृ ण 

साळंुके
9561127744

स ल एकसाईज कॉलनी म नं ४/२,से नं.२८ 
िनगडी ािधकरण पपरी चचवड

3811 100614150004614 रंिजता राज  बने 9561757756
स ल एकसाईज कॉलनी लॉक नं ७,िब डग नं ३ 

िनगडी पपरी चचवड

3812 100614150004615
उ वला दलीप 

लामखाडे
9372424827 स यम अपा ॉट न-14 से.नं-28 पुणे

3813 100614150004616
मंगल मान सग 

इंगवले
8888503800

म नं.७,गंगा नगर से नं २८,गणपती मं दरा 
शेजारी आकुड  पपरी चचवड

3814 100614150004619
सुिनता हनुमंत 

ताटे
9423524297

बु  नगर िगरज बाबा मं दरा मागे पपरी पपरी 
चचवड

3815 100614150004668
कमीनी गजानन 

लोणकर
9689915990 तुकाराम नगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी

3816 100614150004749 लता सुरेश कांबळे 9850668369 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3817 100614150004753
सुवणा िनलेश 

ीरसागर
9890915507 टे को हौ सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड



3818 100614150004821
अि नी राज  

देशमुख
9890590705 अ जठा नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3819 100614150004822
कलावती 

भानुदास आढाव
8605159250

लॉट नं ३०२,यशदा हौ सोसा म नं ६०२,अ जठा 
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

3820 100614150004826
गंगुबाई सोपान 

सरवदे
9921194055 अजंठानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3821 100614150004836 िवमल िव ल कडु 9922901468 ८३/२ साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3822 100614150004867
दीपाली उमेश 

जगताप
8805842367

आकां ा बी एस िब डग लॉट नं १९,ग हाणे व ती 
भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

3823 100614150004891
सं दपा सोमनाथ 

सोनट े
7756872728 रावेत पपरी पपरी पपरी

3824 100614150004932
छाया 

कािनफनाथ 
हाळनोर

9881610095
िशवराजे हौ सोसा म नं ७०६,अ जठा नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

3825 100614150004962
गु बाई अमृत 

बोराळे
9890037366 सं नं १३९ वा हेकरवाडी पपरी पपरी

3826 100614150004991 दपा सुधीर इंगोले 9822991895
१२२/१ सायली कॉम द नगर चचवड पपरी 

चचवड

3827 100614150005107
वषा िवनायक 

केरकर
9822436026 िशवतेज नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3828 100614150005119
सुवणा अशोक 

गाडेकर
9922736794

१७९ अमोल िनवास पंचतारा नगर आकुड  पपरी 
चचवड

3829 100614150005123
िव ा अशोक 

गावडे
9850622083

भैरवनाथ मं दरा जवळ आकुड  आकुड  पपरी 
चचवड

3830 100614150005139
ल मी महादेव 

उदेकर
9922836251 िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3831 100614150005299
ा ायंनी पांडुरंग 

मानगंुडी
8421310581

अ वाल चाळ मराठी शाळा जवळ,िशवानी चौक 
आकुड  पपरी चचवड

3832 100614150005301
जय ी र व  

पवार
8421326981

कुणाल िनवास जैन मं दराशेजारी,िनगडी गावठाण 
िनगडी पपरी चचवड

3833 100614150005303
हेमा राजेश 

भागवत
9922983874

मातो ी िनवास,तुकाराम नगर वा ले कारवाडी 
चचवड पपरी चचवड

3834 100614150005305
अलका पोपट 

रान दवे
9763547321

सव नं.८६,तुकाराम नगर वा लेकर वाडी चचवड 
पपरी चचवड

3835 100614150005307
ि वेणी दयानंद 

मयूर
9850799383

लॉट नं ३०२,ि लस राजयोग कॉलनी 
वा ले कारवाडी चचवड पपरी

3836 100614150005344
कांचन िशवाजी 

गायकवाड
9921785009

दुगा नगर बजाज डेपो मागे,आकुड  िनगडी पपरी 
चचवड

3837 100614150005441
मिनषा ानोबा 

थोरात
9822690257 वा हेकरवाडी चचवड चचवड पपरी चचवड

3838 100614150005454
उ वला नर  

राठोड
9860464488 से नं २७ िनगडी िनगडी पपरी चचवड



3839 100614150005455
िशरीन अ याज 

शेख
9028424823 िव ल मं दर मागे आकुड  पपरी पपरी

3840 100614150005532
िव ा संजय 

ससाणे
0 िस ाथ नगर से नं २२ पपरी पपरी

3841 100614150005535
संगीता कैलास 

भालेराव
- िस थ नगर से नं २२ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

3842 100614150005538
हालीमा 

मीरासाब शेख
- िस ाथनगर िनगडी िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

3843 100614150005540
अयो या संदीप 

वाघमारे
- िस ाथनगर से नं २२ िनगडी पपरी चचवड

3844 100614150005559
कांताबाई शंकर 

तांगुडकर
0 िजवलग हौ सो िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3845 100614150005561
सुिनता सुभाष 

वाघमारे
-

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी से नं २२,िस थ 
नगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

3846 100614150005562 ल मी जंबू कानडी -
िजवलग हौ सोसा बी नं ७, म नं ४/३ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

3847 100614150005564
संजीवनी राजू 

गवळी
-

आंबेडकर वसाहत से नं २२,िस थ नगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

3848 100614150005566
शहनाज स यन 

शेख
0 िस ाथनगर ओटा क म पपरी पपरी

3849 100614150005568
मंगल पांडुरंग 

ढोबळे
0 से नं २२ िस ाथनगर पपरी पपरी

3850 100614150005569
मिनषा दपक 

उमाप
0 िस ाथ नगर से नं २२ पपरी पपरी

3851 100614150005570
प लवी िव ास 

दुनघन
0 िस ाथ नगर ओटा क म से नं २२ पपरी पपरी

3852 100614150005573
सुिशला वामन 

घोडके
0 िजवलग हौ सो बी नं ७ पपरी पपरी

3853 100614150005575
ल मी मा ती 

आवटे
-

आंबेडकर वसाहत से नं २२ िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3854 100614150005653
शुभांगी बाळू 

धांडोरे
9860980097

बाबासाहेव आंबेडकर हौ सोसा म नं ६०२,अ जठा 
नगर चचवडगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

3855 100614150005681
पुनम 

स यनारायण 
साद

9527268433
ी पु याई हौ सोसा बी नं ४/२६, म नं 

२,आंबेडकर वसाहत,से नं २२ िनगडी पपरी 
चचवड

3856 100614150005686
िमनाज इ माईल 

शेख
नाही

िस ाथनगर डॉ आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

3857 100614150005690 शीला संजय भोईटे 9552549546
से बा २७ अ, लॉट नं ३९ िनगडी ािधकरण िनगडी 

पपरी चचवड

3858 100614150005750
िवजया 

बाळासाहेब 
आमराळे

9922514413
आदश नग,आई िनवास ग ली नं ७,के.जी चावला 

शाळेजवळ िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड



3859 100614150005766
नाजमीन अहमद 

शेख
9689187158

वा ले करवाडी,तुकाराम नगर सव नं ८६,बस टोप 
चचवडगाव पपरी चचवड

3860 100614150005914
सुलभा जोसेफ 

वाघमारे
9922564627

ी पु याई हौ सोसा अ/२६,अ/२६, म नं 
४०४,से.नं.२२,आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 

चचवड

3861 100614150005957
गीता बैजनाथ 

साद
9423014743 से नं २८ गंगानगर पपरी पपरी

3862 100614150005958
ि मता रमेश 

भोसले
9028281017 से नं २८ लॉट नं २११ पपरी पपरी

3863 100614150005962
आशालता 

बाळकृ ण पंिडत
379838079 से नं २८ शाळे जवळ पपरी पपरी

3864 100614150005967
दािमनी सं दप 

भोसले
27655619 से नं ६१/१३ िबजलीनगर पपरी पपरी

3865 100614150005968
साना इकबाल 
िशकलगार

9860470036 से नं २८ लॉट नं २०९ पपरी पपरी

3866 100614150005969
मालती कसन 

चौधरी
9175696307 पसायदान िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3867 100614150005978
रोिहणी अिभिजत 

तरोडे
9422314210 तेजस लासेस िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3868 100614150005979 िनता अिनल शदे 9970176114 २८/२२३ िनगडी उषार  िनगडी पपरी चचवड

3869 100614150005981
िनता चैत य 

वाटकर
9004822523 से नं २८ लॉट नं २२२ पपरी पपरी

3870 100614150005982
िशतल िनतीन 

वाटकर
9579305960 से नं २८ लॉट नं २२२ पपरी पपरी

3871 100614150005984
रंजना र व  

नागवेकर
9527837083 से नं २८ लॉट नं १९२ पपरी पपरी

3872 100614150005989
माधवी गजानन 

पदमन
9881464382 से नं २८ लॉट नं १८३ पपरी पपरी

3873 100614150005990
शोभा दलीप 

िबडकर
9970356603 से नं २८ लॉट नं १९९ पपरी पपरी

3874 100614150005992 पूजा साद पटेल 8149964220 से नं २८ लॉट नं १७६ पपरी पपरी

3875 100614150005993
प लवी हेमंत 

पटेल
9673619439 से नं २८ लॉट नं २१८ पपरी पपरी

3876 100614150005994 ेरणा गणेश पटेल 9823063331 से नं २८ द  मं दर जवळ पपरी पपरी

3877 100614150005995
मालती अिनल 

सोनार
9623320050 से नं २८ लॉट नं ४४८ पपरी पपरी

3878 100614150005996
संगीता सुर  

नाडगौडा
9922420966 से नं २८ िनगडी ािधकरण पपरी पपरी

3879 100614150006127 मीना अ ण कंखरे 9881643259 ी कृ ण नगर िव ल वाडी पपरी पपरी



3880 100614150006157
सर वती संतोष 

कांबळे
7774915461 भ डवे व ती बालवाडी या मागे पपरी पपरी

3881 100614150006208
सुरेखा अशोक 

कांबळे
8055991402

रा माता रमाई सािव ी हौ.सोसा. बी.नं.२५, लॉट 
नं १४,अंकुश चौक िनगडी पपरी चचवड

3882 100614150006209
कांताबाई दगडू 

घनवट
नाही

से नं ४,िब डग नं.अ-२३ अंकुश चौक िनगडी 
पपरी चचवड

3883 100614150006243
ि हटो रया 

तंगराज िप ले
9921637368 रामनगर चचवड चचवड पपरी

3884 100614150006245
वैशाली कशोर 

खुरंगळे
9527457472

ए साईड बटरी रोड िव ानगर चचवड पपरी 
चचवड

3885 100614150006246
सुधा ल मण 

जाधव
8855967128 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3886 100614150006248
अिनता रामचं  

जाधव
7350083170 म ीद जवळ िव ानगर चचवड पपरी चचवड

3887 100614150006249 रेखा ल  शदे 6533254702 म ीद जवळ िव ानगर चचवड पपरी चचवड

3888 100614150006251
मुमताज चं पाशा 

शेख
9595980248 गो डन चौक िव ानगर चचवड पपरी चचवड

3889 100614150006252 वंदना राम उ ेकर 9371605048
िशवसेना शाळेजवळ िव ानगर चचवड पपरी 

चचवड

3890 100614150006253
सर वती संभाजी 

नाईकनवरे
976261109

िव ानगर आदश नगर,म ीद जवळ चचवड 
पपरी चचवड

3891 100614150006254
वाती 

भाऊसाहेब बके
-

ढोरे लोअरिमल एकसाइड रोड,िव ानगर चचवड 
पपरी चचवड

3892 100614150006255
रजाबाई केरबा 

पा े
9371122034 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3893 100614150006257
ल मीबाई 

अंबादास पवार
7350516959 रामदासनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3894 100614150006258
िशतल राम 

उ ेकर
7387852028

िव ानगर िशवसेना शाळेजवळ चचवड पपरी 
चचवड

3895 100614150006259
मिनषा कैलास 

पवार
8806391964 रामनगर हौ सो चचवड चचवड पपरी चचवड

3896 100614150006261
रे मा पोपट 

देवकर
9657788229 रामदास नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3897 100614150006262
लीलावती मोहन 

कांबळे
8796850198

ए साईड बटरी रोड िव ानगर चचवड पपरी 
चचवड

3898 100614150006263
जनाबाई गणेश 

पवार
9096722189 रामनगर चचवड चचवड पपरी

3899 100614150006264
मोिनका गणेश 

पवार
9096722189 रामनगर चचवड चचवड पपरी



3900 100614150006265
कांताबाई 

तानाजी जावेर
-

िव ानगर लोअरिमल जवळ म दना म ीद जवळ 
चचवड पपरी

3901 100614150006269
राधा ंकट 

जमाहार
9921183977

कोकरे कॉ त समोर एकसाइड रोड,िव ानगर 
चचवड पपरी चचवड

3902 100614150006270
ेहल पराम 
पाटील

- तेजस हाईटस मोहननगर चचवड पपरी चचवड

3903 100614150006271 कमल राज  रोडे 9011202298
ए साईड बटरी रोड शंकर नगर चचवड पपरी 

चचवड

3904 100614150006273
सिवता दनकर 

घंटे
9763413490 िव ानगर एकसाईज बटरी जवळ चचवड पपरी

3905 100614150006274
उषा गणेश 

जगताप
-

िव ानगर लोअरिमल जवळ चचवड चचवड 
पपरी

3906 100614150006275 िवजया झुंबर थोरे 927017221 कोकरे मंडपा शेजारी िव ानगर चचवड पपरी

3907 100614150006276
सुिनता नामदेव 

मोरे
9822397887

संदीप लोअर िमल िव ानगर चचवड पपरी 
चचवड

3908 100614150006277 सु ाला बाळू शदे 9923575043 िव ानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

3909 100614150006278
जुबेदा अखतर 

चौधरी
9822868328 म ीद जवळ िव ानगर चचवड पपरी चचवड

3910 100614150006280
मृदुल अिवनाश 

कदम
7588559574 िव ानगर चचवड पपरी पपरी

3911 100614150006282
शोभा मनोज 

पवार
9881700864 िव ानगर मि जद जवळ पपरी पपरी

3912 100614150006283
सोनाबाई 

सोमनाथ पवार
9385630590 िव ानगर मशीद जवळ पपरी पपरी

3913 100614150006285
रे मा ल मण 

ीरसागर
8888794601

अ भाऊ साठेनागर िनगडी वसाहत,से नं २२, म नं 
१९२ िनगडी पपरी चचवड

3914 100614150006294
जो ती सुिनल 

सपकाळ
8149988057

अ-१/११,से.नं.२२ इं दरा नगर,ओटा क म,से नं २२ 
िनगडी पपरी चचवड

3915 100614150006329 उषा बाळू तेलंग 9561778195
बी.नं.४, .नं.३२ PCMC कॉलनी जकात नाका 

पपरी चचवड

3916 100614150006468
अचना शामराव 

लाटकर
NAHI ३१/६ नथू काळभोर चाळ आकुड  पपरी चचवड

3917 100614150006469 ा शांत वामी 9730492952
ी िनवास,सव न १७९ पंचतारा नगर आकुड  

पपरी चचवड

3918 100614150006497
सा रका शांत 

तनपुरे
9665412782 से नं २८ गंगानगर पपरी पपरी

3919 100614150006511
रािधका बाळासो 

भुजबळ
9921509975 ओटा क म स ाट हौ सो पपरी पपरी

3920 100614150006525
मंगल द ा य 

काकडे
206419132

द राज कॉलनी द मं दरा जवळ,काकडे चाळ 
िनगडी पपरी चचवड

3921 100614150006573
सुरेखा नारायण 

ठुबल
8796177340 स नं १५६/४ब/१/५३ गणेशनगर पपरी पपरी



3922 100614150006661
हषदा 

िम लदकुमार 
रण दवे

9821761699
से न २१, क म न ९ यमुना नगर िनगडी पपरी 

चचवड

3923 100614150006662
सुिनता बक 

गायकवाड
8408019102 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3924 100614150006664
सरोज जगदीश 

पटेल
9822756097 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3925 100614150006665
ाज ा रा ल 

िभडे
9922218372 क म नं १० से टर २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3926 100614150006666
िसमा नारायण 

फुगे
9096553155 स नं ८४ िनगडी पपरी पपरी

3927 100614150006667
उ वला 

बकराव िश दे
9850503839 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3928 100614150006670
अि नी संदीप 

मोरे
9527979385 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3929 100614150006671
भा िवलास 
तडवळकर

8087804716 १७/१५ से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

3930 100614150006672
जयवंती जोसेफ 

तांबे
9860153097 नव ांती हौ सो ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

3931 100614150006673
रेखा संदीप 
सोनावणे

9657996222 कार सदन सव न ८४/१३ िनगडी पपरी चचवड

3932 100614150006674
सुलोचना 

ाने र िचखले
9822698969

सव न १/१ =, लोट न २ संत कृपा हौ सोसा िनगडी 
पपरी चचवड

3933 100614150006676
सुरेखा सुदाम 

िमसाळ
9766497890

क म न १० बी न ४७/१०,यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

3934 100614150006677
माधुरी अिमत 

िनरगुडे
9545292726

से न २१,बी न ९ म न १,यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

3935 100614150006678
हेमा दनेश 

च हाण
9860052387 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

3936 100614150006679
शैला शांताराम 

बो हाडे
9623120154 ९/१८/९ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

3937 100614150006680
कमाल ल मन 

मगर
7385071102

सन.२१ क म नं.९ चाळ नं.१७  नं.१० िनगडी 
पपरी चचवड

3938 100614150006681
हीना महेश 

पुरोिहत
9762041419

क म.नं.९,सन.२१ चाळ कर.१९,  नं.८ िनगडी 
पपरी चचवड

3939 100614150006682
किवता अशोक 

पोटे
8390536041 बी न १५/८/६,से न २१ यमुना नगर िनगडी पपरी

3940 100614150006748
उमा संजय 

ीरसागर
8275411967 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3941 100614150006807
पाली िशवाजी 

कोकणे
8888409032 सं नं १५६/४ब /१/५३ गणेशनगर पपरी पपरी

3942 100614150006808
सुिनता दलीप 

भोईर
9637550681 सं नं १५६/४ब /१/५३ गणेशनगर पपरी पपरी



3943 100614150006810
स रता 

बाळासाहेब 
िशरसाठ

0 अजंठा नगर िनगडी 0 पुणे

3944 100614150006836
निलनी बसवराज 

िशवशरण
9850830605

सन.७०/१ अ भीमाशंकर नगर नसरी जवळ दे रोड 
पपरी चचवड

3945 100614150006876
न फसाबानो 
िनसार स यद

9970452488 िमक नगर आझाद चौक िनगडी पपरी चचवड

3946 100614150006896
ि वेणी तुकाराम 

बिहरट
9850589775 रावेत रावेत रावेत पपरी चचवड

3947 100614150006897
पूनम तुकाराम 

बिहरट
9850589775 रावेत पपरी पपरी पपरी

3948 100614150006903
अनुसया िभमराव 

कोडबगी
9921677016 संघषिम ा हौ सो बी नं ए /२२ पपरी पपरी

3949 100614150006905
पाली अिनल 

वाघचौरे
9021647663 से नं २१ क म नं ९ यमुनानगर पपरी पपरी

3950 100614150006907
उ वला पंकज 

राजूरकर
9921516201

बी.नं.५ लो.नं.२ क .नं.१० सन.२१ िनगडी 
पपरी चचवड

3951 100614150006909
मंगला अमृत 

सोनजे
8805985509 सन.२१ क म, नं.९,२२/८ िनगडी पपरी चचवड

3952 100614150006911
रंजना िवनोद 

कांबळे
7276160044 से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी

3953 100614150006950
आि नी हरीभाऊ 

िपसाळ
9922481642 दा का सोसा पीनगर पीनगर पपरी चचवड

3954 100614150006951 कुसूम सुरेश जाधव 9011369308 माउली हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3955 100614150006952
छाया अ पासाहेब 

गोळे
9423210652 िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3956 100614150006953
सुिनता 

बाळासाहेब 
खेडकर

9767002500 माउली हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3957 100614150006954
राणी भैरवनाथ 

शदे
9011992391 पी हौ सो द  मं दर जवळ पपरी पपरी

3958 100614150006955
शुभांगी मोहन 

महािडक
9921167282

सर वती हाऊ.सोसा. नवीन ानदीप शाळे समोर 
पपरी पपरी

3959 100614150006956
सुिनता शांताराम 

बढेकर
9028573732 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3960 100614150006959 पूनम राकेश केकरे 9226778497
अ िवनायक हौ सो तुळजाभवानी मं दर जवळ 

पपरी पपरी

3961 100614150006961
पु पा सायजीराव 

गायकवाड
9421059034

माता रमाई हौ सोसा िब डग नं.ई-२२, म नं 
२१० िनगडी पपरी चचवड



3962 100614150006963
किवता शामराव 

च हाण
9623450155

पोलाईट रेिसडे सी, लॉट नं से नं २०, लॉट नं ३०५ 
िचखली पपरी चचवड

3963 100614150006964
मिनषा िशवाजी 

साळंुके
9922247704

नविनमाण हौ सोसा पीनगर पीनगर रोड पपरी 
चचवड

3964 100614150006966
जय ी आनंदा 

कराळे
9822813541

सूयकांत वाघ,रा भूषण हौ सोसा पो ट ऑ फस 
जवळ पीनगर रोड पपरी चचवड

3965 100614150006967
िनता सुिनल 

सोना वणे
9130242785 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3966 100614150006968
कौस या दलीप 

नेहरे
9011056807

नविनमाण हौ सो मोरया गोसावी राज पाक 
पीनगर पपरी चचवड

3967 100614150006970
वाती िवजय 

भोसले
9595299012

चं कांत देठे गुलमोहोर िब डग ि मूत  िब डग हौ 
सोसा,सौदािमनी हॉटेल ि वेणीनागर पपरी चचवड

3968 100614150006971
प लवी दपक 

पाटील
830842706

िव मला हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

3969 100614150006972
मिनषा चंदकांत 

महाजन
7350890887

सोिनगरा हाईटस जवळ,माउली कृपा 
टॉवरलाएन,ि वेणी नगर तळवडे पपरी चचवड

3970 100614150006974
लीना तानाजी 

वाघुले
9922836734

ई.सी.आय.चच रेणुका मंगल कायालय पीनगर 
पपरी चचवड

3971 100614150006975
शबाना अ याज 

खान
9689489874 हनुमंत हौ.सोसा. पीनगर िनगडी पपरी चचवड

3972 100614150006976
उ वला अशोक 

ससाणे
7620831909 िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर िनगडी पपरी चचवड

3973 100614150006978
राज ी बा पू 

साळवी
9762330927 ि मूत  हौ.सोसा. तळवडे िनगडी पपरी चचवड

3974 100614150006980
सुजाता माधव 

हटटे
9689489874 हनुमान हौ सो पीनगर िनगडी पपरी चचवड

3975 100614150006981
कुसूम वसंत 

पांचाळ
9527530669 िवजयानंद हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3976 100614150006982
विनता िवजय 

पवार
9921027073

सर वती हौ सो स शृंगी िशवशंभो,इं ायणी तळवडे 
पपरी चचवड

3977 100614150006983
मनीषा योगेश 

अिहरे
9623935480

साई माउली िनवास पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

3978 100614150006984
ि मणी नाना 

बागुल
9975662166

घारजाई माता होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

3979 100614150006985 मंगल शा  काळे 9922638388 िशवशंभो हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

3980 100614150006987
सर वती गंगाधर 

गौडा
8796367334 स शृंगी हौ.सो. क याणी माकट जवळ पीनगर पुणे

3981 100614150006988
ा ायणी 

िव पा पा 
इ गेर

8087465682 अंकुश चौक साईनाथ नगर िनगडी पपरी चचवड

3982 100614150006989
सुनंदा बळीराम 

शदे
9922096568 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी



3983 100614150006990
राजमती 

जाल दर घुमरे
7507086156 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3984 100614150006991
इंदुमती राजाराम 

कदम
9272961514

लॉट नं २३ िवजयानंद हौ सोसा तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3985 100614150006992
क पना दलीप 

कोकणी
9545613680

कोयना हौ सोसा नव महार  िवधायाला या मागे 
पीनगर पपरी चचवड

3986 100614150006993
स यावती 

ंकटराम पेडी
9028873495

स शृंगी हौ सोसा पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

3987 100614150006997 लता म छ  काळे 9370794577 साईनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3988 100614150006998
हेमा ताप 

च हाण
9158266534 रा  भूषण हौ सो पीनगर पपरी पपरी

3989 100614150006999
लता अशोक 

कोकणे
0 िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

3990 100614150007001
उ मला राजाराम 

कंुभार
9689627849 िवकास हौ,सोसा. पीनगर िनगडी पपरी चचवड

3991 100614150007004
पूजा राज  

बालोडे
9881937949 स शृंगी हौ.सोसा. पीनगर िनगडी पपरी चचवड

3992 100614150007005
मंगल राजाराम 

पाटील
8888944156 घारजाई माता हौ सो पीनगर िनगडी पपरी

3993 100614150007007
अि नी बाळू 

नाकाडे
9767803089 वंदे मातरम चौक पीनगर िनगडी पपरी

3994 100614150007010
किवता िशवाजी 

देवकर
9860703745 रा भूषण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3995 100614150007012
रे मा भालचं  

पाडूळे
7385580590 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

3996 100614150007014
इंदुबाई िशवाजी 

साळंुके
9822194423 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

3997 100614150007016
मोनाली सावता 

वणकर
9663097424

गोपाळे चाळ पी हौ सोसा,एकता चौक पीनगर 
रोड पपरी चचवड

3998 100614150007018
लीलाबाई 

नामदेव राउत
9657997897

स शृंगी हौ सोसा पीनगर पीनगर रोड पपरी 
चचवड

3999 100614150007020
ि या बापू 
वाघमोडे

7776021356
उषकाल हौ सोसा गोसावी हॉि पटल 
जवळ, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

4000 100614150007022
आशा पांडुरंग 

काळभोर
8888108767

नविनमाण हौ सोसा पीनगर पीनगर पपरी 
चचवड

4001 100614150007033
वंदना दलीप सग 

गौर
7843044067

पीनगर हौ सोसा रेणुका मंगल कायालयशेजारी 
िनगडी पपरी चचवड

4002 100614150007035
भा य ी पांडुरंग 

टाकळे
9822432655

सव नं १३२/६/१ भारतमाता 
सोसा,वा लेहकारवाडी चचवड पपरी चचवड

4003 100614150007039
नानाबाई गुजाबा 

राजपुरे
9403198519 कोयना हौ सो पीनगर िपनगर पपरी

4004 100614150007043 सपना शरद कदम 8975895836 िवजया नंद हौ सो पीनगर तळवडे पपरी



4005 100614150007045
अचना रंजीत 

िबराजदार
8888580380 अ ज य तारा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4006 100614150007046
दपाली मह  

धनावडे
9763613194 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4007 100614150007048
सुजाता गजानन 

वेदपाठक
8605909588 १६६६ पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4008 100614150007050
सुषमा धनंजय 

पंिडत
992269483 १४/२/८२ पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4009 100614150007051 िशतल दलीप बे े 9767398642 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4010 100614150007053
सुधा कशोर 

वायकोळे
9823620469 १४ ि वेनीनगर ि मूत  हौ सो तळवडे पपरी

4011 100614150007055
राज ी महावीर 

यंदे
8983434442 ि मूत  हौ सो तळवडे रोड तळवडे पपरी

4012 100614150007057
रिशदा हिनफ 

मु ला
9604865062 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4013 100614150007058
वैशाली द ा 

सोरटे
9763648971 पीनगर हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4014 100614150007060
मेघना ल मण 

नाचरे
8857892954 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4015 100614150007062
सरला िव ल 

बागुल
9763367274 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4016 100614150007063
बेबीनंदा मधुकर 

ताळे
9370495331 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी

4017 100614150007065
जय ी शहादेव 

काळे
9370495331 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी

4018 100614150007069
संजीवनी संजय 

तांबे
8857824911 पीनगर हौ सो तळवडे पीनगर पपरी

4019 100614150007070
भागे री रमेश 

आकोटकर
9763609236

घर.नं.९४१ पी हौ.सोसा. पीनगर िनगडी पपरी 
चचवड

4020 100614150007072
कािमनी महादेव 

उबाळे
9226430863 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4021 100614150007074
जय ी चं कांत 

साळवी
9822023778 ि मूत  हौ सो ि वेनीनगर तळवडे पपरी

4022 100614150007077
वाती द ा य 

जाधव
9881217078 िनसग कॉ ि वेनीनगर बालाजी कुल जवळ पपरी

4023 100614150007079
भा य ी अजय 

चौधरी
8888480110 िस नाथ हौ सो सहयोग नगर तळवडे पपरी

4024 100614150007082
राधा अशोक 

धावड
9689374941 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4025 100614150007083
अिनता राजु 

वाघमारे
8605909577 अ ज य तारा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4026 100614150007085
ल मी गोरखनाथ 

सुव
9860644036

हनुमान हौ सोसा दि ण हनुमान मं दरा जवळ 
पीनगर पपरी



4027 100614150007086
ितभा अ ण 
गायकवाड

9767168944
हनुमान हौ सोसा गोसावी हॉि पटल जवळ, पीनगर 

तळवडे पपरी चचवड

4028 100614150007090
अिनता अशोक 

शदे
9766134076 साई हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

4029 100614150007092
िनिलमा अनंता 

आंबेडकर
8087810510

९४५,गणेश कॉलनी पीनगर पीनगर रोड पपरी 
चचवड

4030 100614150007094
सुवणा िवण 

ळसमु
9028246605 स शृंगी हौ सो पीनगर िनगडी पपरी

4031 100614150007099
िवजया अजीत 

भंडारी
9860189600 ६४० कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4032 100614150007101
जया िजवराज 

यादव
8796587041 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी

4033 100614150007103
यमुना ह रभाऊ 

गोसावी
9921950960 घारजाई माता हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4034 100614150007108
ि मनी खंडू 

सगळे
9637981730 नविनमाण सो पीनगर तळवडे पपरी

4035 100614150007110
दपा सुरेश 
जांभुळकर

8390251817 कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4036 100614150007111
आरती राज  

कांबळे
9121519528 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4037 100614150007113
क पना अनंत 

ठोसर
9766482765 रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

4038 100614150007114
ेहल सतीश 
आ हाड

9960363299 कमयोग हौ सो पीनगर पपरी पपरी

4039 100614150007115
ितभा सुिनल 

आमणे
7875924777 मातो ी बी गोसावी हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

4040 100614150007117
िनमला बाबुराव 

शेलार
9226778247

हनुमान हौ सो गोसावी हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

4041 100614150007119
दपाली मंजुनाथ 

सुंटले
8087465687 साईनाथ कॉलनी पीनगर पपरी पपरी

4042 100614150007120
शािहदा लितफ 

मुलाणी
7276556277 ल मी सो पीनगर पपरी पपरी

4043 100614150007122
रािगणी शाम 

तापक र
9922437217 ल मी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

4044 100614150007260
चं कला हनुमंत 

पवार
8483834714 ल मी नगर वा हेकरवाडी पपरी पपरी

4045 100614150007357
ि यांका सुर  

बिहरट
9763637883

भ डवे व ती यू पुना रोड जवळ रावेत पपरी 
चचवड

4046 100614150007358
जय ी वसंत 

बिहरट
9767239900

भ डवे व ती यू पुना रोड जवळ रावेत पपरी 
चचवड

4047 100614150007425
किवता दलीप 

बसनाईक
9673026449

सन.२१ बी.नं.११.सन.१६ यमुनानगर िनगडी 
पपरी चचवड

4048 100614150007457
सिवता िशरीष 

घोरपडे
8421628673

ल मी िनवास सन २७८/२७ ािधकरण पपरी 
चचवड



4049 100614150007481
सुिनता िभमराव 

बनकर
9767164520 सं नं १२१ वा हेकरवाडी पपरी पपरी

4050 100614150007483 स रता उदय शाह 9850911992
अ ज यतारा हौ सो रामे र मं दरा शेजारी िनगडी 

पपरी चचवड

4051 100614150007484
रािधका सुिनल 

च हाण
9637271011

से नं २२, म नं ११८ म लद नगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4052 100614150007486
ेता सुिनल 
च हाण

9637271011 िप सी एम सी कॉ िनगडी वसाहत पपरी पपरी

4053 100614150007487
संिगता सुिनल 

च हाण
0 से नं २२ अ णाभाऊ साठे नगर पपरी पपरी

4054 100614150007491
अलका माधव 

च हाण
9637271011 से नं २२ अ णाभाऊ साठे नगर पपरी पपरी

4055 100614150007495
सुषमा सुहास 

पवार
9637271011 से नं २२ अ णाभाऊ साठे नगर पपरी पपरी

4056 100614150007509
य लमा भीमा 

देवनोळ
1976173811 भंडारी चौक कुपर कोपरा चचवड पपरी चचवड

4057 100614150007520
िनरिवता संजय 

इंगळे
नाही

सदगु  कृपा िनवास भैरवनाथ मं दर जवळ पपरी 
पपरी चचवड

4058 100614150007523 पाली शैल  नेहरे nahi
सदगु  िनवास भैरवनाथ मं दर जवळ पपरी पपरी 

चचवड
4059 100614150007535 रेणुका देव  शगे 0 सं ामनगर झोपडप ी से.नं-22 ओटा क म पुणे

4060 100614150007536
किवता चं कांत 

सोनकांबळे
-

िम लद नगर से न २२,सोमे र मं दर जवळ िनगडी 
पपरी चचवड

4061 100614150007538
ल मीबाई 

फक रा आळंदकर
-

िम लद नगर से नं २२, म नं ७/१४ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4062 100614150007543
परिवन बाशा 

बागबान
9767160550

िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल जवळ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4063 100614150007548
अचना गोपाळ 

काळभोर
8928990957

पंचतारा नगर अनुबाई काळभोर चाल आकुड  
पपरी चचवड

4064 100614150007551
सटमा अजुन 

काळभोर
8928990957

पंचतारा नगर दामू गणपत काळभोर चाळ आकुड  
पपरी चचवड

4065 100614150007552
मिनषा ध डीराम 

बामनकर
-

िब डग नं ४/१०८ गु द  हौ सोसा िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4066 100614150007553
क तुरा गु नाथ 

भोसले
-

िम लद नगर से नं २२, म नं ३/१५ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4067 100614150007555
संिगता बसवराज 

मंडे
9881648054

िम लद नगर से नं २२,सोमे र मं दरा जवळ 
िनगडी पपरी चचवड

4068 100614150007585
शरणाबाई 

ल मण बनसोडे
7057879703

िम लद नगर से नं २२, म नं ७/१४ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4069 100614150007597
कमल िशवराम 

ठाकरे
9689325184

गंगानगर द मं दरा जवळ,काकडे चाळ आकुड  
प ि◌◌ंपरी चचवड

4070 100614150007599
दी ी द ा य 

पवार
8796583207 गणेश नगर िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड



4071 100614150007619
अंजली सुहास 

समु
7040362247 से नं २२ गु द  हौ सो यमुनानगर िनगडी पपरी

4072 100614150007624
छाया भाऊराव 

उजैनकर
9011992509 अंकुश आनंद हौ सो िनगडी िनगडी पपरी

4073 100614150007626
िनमला ल मण 

च हाण
9423562444 ८३/१ िशवकृपा कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी

4074 100614150007629
िशतल सुभाष 

िहवाळे
9850702962 साईनाथ कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी

4075 100614150007634
प जा संजय 

आढाव
860597832 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी

4076 100614150007639
वषा उ हास 

मोहोड
9604990212 पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी पपरी

4077 100614150007640
अिनता संजय 

जायसवाल
9371073409 साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी

4078 100614150007641
शोभा अिभमान 

ताप करे
9011332422 से नं २२ अशोक हौ सो अंकुश चौक िनगडी पपरी

4079 100614150007642
नंदा िवजय 

हतागळे
8975590554 स ाट अशोक हौ सो िनगडी िनगडी पपरी

4080 100614150007643
सुमन चं कांत 

कुदळे
9850130832 साईनाथ नगर गजराज हौ सो िनगडी पपरी

4081 100614152001791
जय ी आ ुबा 

सा क
9850262297

सुदशन नगर हौ सोसा साने चौक,मोरेव ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4082 100614250000932
मिनषा शंकर 

बागल
702814835 नवनाथ चौक आकुड  आकुड  पपरी चचवड

4083 100624150000691
कुसुम ानोबा 

हरगुडे
9767918819 कुदळवाडी िचखली हरगुडेव ती पपरी चचवड

4084 100714150000106 सुजाता संजय आगे 9766549659 सदभावना हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4085 100714150000107
सुरेखा अंबादास 

कोतकर
8446833768 नवनाथ हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4086 100714150000109
मंिजरी मंगेश 

सोनवणे
9623920334 यश ी िब कृ णानगर पपरी पपरी

4087 100714150000110
लितका सं दप 

महािडक
9049733221 यश ी िब कृ णानगर पपरी पपरी

4088 100714150000111
संिगता शिशकांत 

घनवट
9822585015 आदश हो सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4089 100714150000112 वासंती राज  कण 9922910268 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4090 100714150000113
िशतल हणमंत 

च हाण
9096279137 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4091 100714150000114
शांता संभाजी 

िनलवण
9421078095 ि मूत  हौ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4092 100714150000116
सुिनता युवराज 

सूयवंशी
9890262552 ि मूत  हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी



4093 100714150000117
अलका िशवराय 

कनरे
9604644164 दुवाक हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4094 100714150000118
संिगता बंडू 

िशरसाठ
9595693200 दुवाक हौ सो िब नं ३३/९ बी पपरी पपरी

4095 100714150000119
िगतांजली 

िवलास पवार
9823188222 जगदंबा हौ सो से नं २० पपरी पपरी

4096 100714150000120
नयना 

बाबासाहेब 
टळेकर

9881717768 जगदंबा हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4097 100714150000126
शालन द ा य 

ड गरे
9881342663 रचना अ पा से नं २० पपरी पपरी

4098 100714150000127
वैशाली मा ती 

घोगरे
9096906505 कृ णा हौ सो गणेशमं दर पपरी पपरी

4099 100714150000129
अचना भगवान 

पवार
9271795780 से नं २० कृ णानगर पपरी पपरी

4100 100714150000130
मंगला आनंदा 

सपकाळ
9209893433 ि मूत  सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4101 100714150000131
निलनी आनंदा 

सपकाळ
9209893433 ि मूत  सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4102 100714150000133
मिनषा राज  

कोतकर
9822434047 साई कंुज सो कृ णानगर पपरी पपरी

4103 100714150000134
शैला हाद 

पवार
9763677309 से नं २० मािणकचंद सो पपरी पपरी

4104 100714150000135
क पना राज  

मारणे
9579997933 साई कंुज सो कृ णानगर पपरी पपरी

4105 100714150000136
ेता पु षो म 

कुडे
9404953081 िहमालय सो कृ णानगर पपरी पपरी

4106 100714150000137
हषला राकेश 

अमृतकर
9763708316 साई कंुज सो से नं २० पपरी पपरी

4107 100714150000138
िसमा ाने र 

पाटील
8421573021 साई कंुज सो कृ णानगर पपरी पपरी

4108 100714150000139
ेता संभाजी 

घाडगे
9096137060 देवदूत हौ सो से नं २१ पपरी पपरी

4109 100714150000141
सुमन अशोक 

वामी
9881622774 कृ णा नगर लॉट नं ०११ पपरी पपरी

4110 100714150000142
सोनाली 

ब पासाहेब राऊत
8421313135 एकता कॉलनी हे े वाडी पपरी पपरी

4111 100714150000143
उ वला अिजनाथ 

जगताप
8180801416 मािणकचंद हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4112 100714150000144
ेता बाळासाहेब 

मोरे
9921260057 लि म रोड ल मी मं दर जवळ पपरी पपरी



4113 100714150000145
संिगता मुरलीधर 

शेपुरे
9822606283 लि म रोड ल मी मं दर जवळ पपरी पपरी

4114 100714150000146
ित ा 

बाळासाहेब रोकडे
9689649763 लि म रोड ल मी मं दर जवळ पपरी पपरी

4115 100714150000147
कौश या द ा य 

केळे
9922051520 जय िशव शंकर हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

4116 100714150000149
िव ा संपतराव 

पाटील
9930144452 महलि म हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4117 100714150000150
सुमन शंकर 

पाटील
9657496915 सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4118 100714150000151
रंजना िशतल 

िशवपु े
7875094431 सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4119 100714150000152
शालन िशव लग 

िशवपु े
8888878269 सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4120 100714150000153
मालन काश 

कदम
9766752652 सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4121 100714150000154
ितभा 

बाबासाहेब सकट
9881191610 सह जीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4122 100714150000156 नंदा बाळू कराळे 9850616814 ेम सदन हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4123 100714150000157 सुषमा िवनोद कुशे 8308905549 ेम सदन कृ णानगर पपरी पपरी

4124 100714150000159
िगता अशोक 

थोरवे
8600123044 ढोकले चाळ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4125 100714150000160
अिनता नारायण 

हे े
9921066291 जय िशव शंकर हौ सो हे े वाडी पपरी पपरी

4126 100714150000161
सुषमा िवशाल 

हे े
7387634545 जय िशव शंकर हौ सो हे े वाडी पपरी पपरी

4127 100714150000162 िनशा काश हे े 8857073167 जय िशव शंकर हौ सो हे े वाडी पपरी पपरी

4128 100714150000163
सा रका अिनल 

हे े
8805866025 जय िशव शंकर हौ सो हे े वाडी पपरी पपरी

4129 100714150000176
मंगल मािणक 

हे े
9822246392 एकता कॉलनी हे े वाडी पपरी पपरी

4130 100714150000193
ितभा भाकर 

धूमक
8551067033 सदभावना हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4131 100714150000194
सुमन कसन 

शेवाळे
9822866116

से न २०िब नं २/३ कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4132 100714150000199
किवता भालचं  

बोरसे
9552768482

बाळू नेवाळे,िशवकृपा िनवास केधव नगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4133 100714150000200 िजजाबाई - अिहरे 9270770960
संत कृपा नगर जवळ नगर िव ल मं दर जवळ 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4134 100714150000201
िवजया चं कांत 

बाबर
9210334940

गु द  हौ सो ीहरी लोअर िमल शेजारी िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड



4135 100714150000202
साना जाक र 

मुळा
9545450434

गु द  हौ सो नलवडे इंजीअ रग जवळ,सहयोग 
नगर तळवडे पपरी चचवड

4136 100714150000203
रोिहणी सुरेश 

जमदाडे
9881641707 आदश हौ सो ि वेनीनगर िनगडी पपरी चचवड

4137 100714150000206
शारदा अशोक 

ढोले
8657137005 आदश हौ सो ि वेणी नगर तळवडे पपरी

4138 100714150000213
मंदा नारायण 

बळे
7777754792

िशवपवती हौ सोसा,बी न २२ कृ णानगर कॉलोनी 
न १ िचखली पपरी

4139 100714150000218
िमनाज शक ल 

जमादार
9689773210

४/४७६ िजजामाता हौ सो शरद नगर िचखली 
पपरी चचवड

4140 100714150000228 रेवती रा ल पवार 9923373984 सहयोग नगर पी नगर तळवडे पपरी चचवड

4141 100714150000234 सीमा सुरेश शगटे 8665080299
साईनाथ कॉ सट अ स कूल जवळ ि वेनीनगर 

पपरी चचवड

4142 100714150000235
मीना ी 
संजयराव 
देऊळकर

9890259453
जय िशवशंकर हौ सोसा मातो ी पाक,मेह े व ती 

िचखली पपरी चचवड

4143 100714150000236
भारती दलीप 

कदम
8888616705

साई कॉलनी सट अ स कूल जवळ ि वेनीनगर 
पपरी चचवड

4144 100714150000258
अिनता राज  

अमृतकर
9370121566

नील हौ सोसा, लॉट .१०१ कृ णानगर कॉलोनी न 
१ चचवड पपरी चचवड

4145 100714150000260
कमल संजय 

कंुभार
9623430569

नील हौ सोसा, लॉट .१०१ कृ णानगर चचवड 
पपरी चचवड

4146 100714150000261
जया जनादन 

चौकेकर
9860838727

बी न ००१,कृ णा नगर चचवड चचवड पपरी 
चचवड

4147 100714150000262
सीमा संतोष 

बांदेकर
9881387103

नील हौ सोसा, लॉट .१०१ कृ णानगर कॉलोनी न 
१ चचवड पपरी चचवड

4148 100714150000264
माधवी धनंजय 

पाटील
९८९०२४७०९१

लॉट न १०२,िस ी पाक साई मंगल कॉलनी,कृ णा 
नगर िचखली पपरी चचवड

4149 100714150000267
रोिहणी चं कांत 

माळी
9673594033

िशवश  हौ सोसा सहयोग नगर तळवडे पपरी 
चचवड

4150 100714150000268
संगीता सिचन 

शदे
9822952439

िशवश  हौ सोसा सहयोग नगर पीनगर पपरी 
चचवड

4151 100714150000269
वंदना बबन 
बोरवडकर

९७६७९७३८८४ गु द  हौ सो सहयोग नगर तळवडे पपरी चचवड

4152 100714150000270
सुरेखा शरद 

सदलगे
8149203284

गु द  हौ.सोसा. सहयोग नगर पी नगर तळवडे 
पपरी चचवड

4153 100714150000278
मिनषा मािणक 

सुवणाकार
9767497519

से-21 क म- 5 चाळ 15/4 दुगामाता मंदीर 
िनगडी, पुणे

4154 100714150000279
सुि या सुधीर 

करडे
८४८५००८०७

क म न ४, लॉट न ९० यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

4155 100714150000280
मेघा वसंत 
पोटफोडे

9689124051 से न २१,बी न २ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड



4156 100714150000281 ा रतन कोवळे 8007744757 अमोलअपाटमट यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड

4157 100714150000282
सुजाता मोद 

समेळ
9921953006

क म न ११,से न २१ यमुनानगर िनगडी पपरी 
चचवड

4158 100714150000283
पुजा राज  

तालीम
9604865317

क म न १२,बी न २७ राजधानी हौ सोसा,यमुना 
नगर िनगडी पपरी चचवड

4159 100714150000284
गोदावरी सिचन 

जगताप
9657761513

गणेश हौ सग सो हनुमान नगर,तह े व ती िचखली 
पपरी चचवड

4160 100714150000285
साळूबाई ध ड पा 

पाटील
९६५७७६१५१३

गणेश हौ सग सो ता हणे व ती,सावता माळी मं दर 
िचखली पपरी चचवड

4161 100714150000286
पुजा भाकर 

लामजणे
9960971625

िशवकृपा कॉलनी ि वेनीनगर,पा या या टाक जवळ 
तळवडे पपरी चचवड

4162 100714150000287
कलीमा हबीब 

शेख
9922501679

गु द  हौ सो ि वेनीनगर,पा या या टाक जवळ 
तळवडे पपरी चचवड

4163 100714150000288
ीदेवी भाकर 

लामझणे
9960971625

िशवकृपा कॉलनी पा या या टाक  जवळ तळवडे 
पपरी

4164 100714150000289
मनीषा िवजय 

शदे
७७०९८६८०८५

िवजय फुटवेअर जवळ गणेश हौ सोसा,हनुमाननगर 
िचखली पपरी चचवड

4165 100714150000290
ितभा दलीप 

खोचरे
9823292008

गणेश हौ सग सो ता हणे व ती िचखली पपरी 
चचवड

4166 100714150000292
राज ी कशोर 

वाघोले
8237353055

गणेश हौ सग सो हनुमान नगर,तह े व ती िचखली 
पपरी चचवड

4167 100714150000293
संगीता िव ल 

पडघन
9226149526

गट नं १५२०,गणेश हौ सोसा हनुमान नगर,तह े 
व ती िचखली पपरी चचवड

4168 100714150000294
आरती राकेश 

तालीम
9604014925

ीराम मं दरा जवळ ि वेनीनगर,पा या या 
टाक जवळ तळवडे पपरी चचवड

4169 100714150000296
सीमा सोमाणी 

बोडके
9922051740 सहयोग नगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

4170 100714150000297
संगीता द ा य 

शेरखाने
9689024374

द ा हौ सो, म न १६ ि वेनीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

4171 100714150000298 लता रमेश यादव 9689649415 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

4172 100714150000299
सुिनता ु णा 

माळी
9822019361

िशवछ पती हौ सोसा मोरेव ती िचखली पपरी 
चचवड

4173 100714150000300 सीमा संजय ब डे 9373057576
िशवछ पती हौ सोसा हनुमान नगर,तह े व ती 

िचखली पपरी

4174 100714150000302
सुवणा अशोक 

शीरजोशी
९८२२६१६६५३

गट नं १६०, लॉट नं १ मातो ी 
िनवास,तुळजाभवानी मं दराजवळ ीवेनीनगर 

पपरी

4175 100714150000303
योिगता महेश 

काकडे
8793556880

भालेकर चाळ िव ल मं दरा समोर,नूतन शाळे या 
मागे तळवडे पपरी चचवड

4176 100714150000304
योती िम लद 

काकडे
9527105735

भालेकर चाळ िव ल मं दरा समोर,नूतन शाळे या 
मागे ि वेनीनगर पपरी चचवड

4177 100714150000305
किवता योगेश 

काळे
9850291543

अ ज य तारा होऊ सोसा हनुमान नगर,तह े व ती 
िचखली पपरी चचवड



4178 100714150000306 आशा सुरेश पोतले 9822996093
ि मुत  िनवास रामदेव सुपर माकट जवळ तळवडे 

पपरी चचवड

4179 100714150000308
योती कृ णत 

खामकर
9689650238

काळभोर चाळ पंचतारा नगर िचखली पपरी 
चचवड

4180 100714150000310
मोनाली मनोज 

काकडे
8793556807 भालेकरचाळ िव ल मं दराशेजारी नुतनशाळा पुणे

4181 100714150000311
िवजया राज  

शदे
9850028260

गट नं १५/९,ता हाणे व ती गणेश हौ 
सोसा,हनुमाननगर िचखली पपरी चचवड

4182 100714150000312
योती तानाजी 

शदे
9527288230

अ ज य तारा हौ सोसा हनुमान नगर,तह े व ती 
िचखली पपरी चचवड

4183 100714150000313
ितभा संतोष 

खामकर
9689650238

लॉट न २,राघव  हौ सोसा शनी 
मं दरासमोर,शा नगर चचवड पपरी चचवड

4184 100714150000316
जय ी सुहास 

काटकर
8554981743

गट न १५/९ गणेशनगर,ता हाणे व ती िचखली 
पपरी चचवड

4185 100714150000317
सुवणा ीकांत 

कंुभार
7385359554 गु द  हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

4186 100714150000318
शीला रवीशंकर 

रदळे
9822773378

अ ज य तारा होऊ सोसा हनुमान नगर,तह े व ती 
िचखली पपरी चचवड

4187 100714150000319
सुिनता बाळू 

जगताप
8857969339 अ ज यतारा हौ.सो. हनुमान नगर ता हाणेव ती पुणे

4188 100714150000320
भारती राजशेखर 

पुजारी
9860470200 गु द  हौ सो ि वेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

4189 100714150000321
वाती दीप 

मालकर
9421989015

५३/२ पावती िनवास गणेश हौ सोसा,हनुमाननगर 
िचखली पपरी चचवड

4190 100714150000322
अिनता अ ण 

साळवी
9922493249

िस ी िवनायक हौ सोसा मे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

4191 100714150000323
िमला बबन 

गावडे
9421079535

हनुमान होऊ सोसा ता हणे व ती,सावता माळी 
मं दर िचखली पपरी चचवड

4192 100714150000324
अ णा ध डू 

साळवी
8793149387

िस ी िवनायक हौ सोसा मेह े व ती िचखली 
पपरी चचवड

4193 100714150000325
क पना अशोक 

पवार
9970968732

साईकंुज सोसा कृ णानगर कॉलोनी न १ िचखली 
पपरी चचवड

4194 100714150000326
राणी कशोर 

शेळके
9657078415

घाडगे हॉि पटल जवळ पोलाईट सोसा िचखली 
पपरी चचवड

4195 100714150000327
मीरा ह रदास 

जंगाले
8983981390

तुळजाभवानी मं दरासमोर ीमुती होऊ 
सोसा,ि वेणी नगर तळवडे पपरी चचवड

4196 100714150000328
धन ी तानाजी 

जाधव
9890934570

गट नं १३४४,राजगड पाक घर नं ८,मोरे व ती 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4197 100714150000329
शोभा दलीप 

डहाळे
7620703535

िशवशंकर हौ सोसा ता हाणे व ती,हनुमान नगर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4198 100714150000330
उ वला 

राजकुमार उबाळे
8055815055

िप.सी.एम,सी टंक जवळ ि वेणी नगर तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4199 100714150000331 शारदा पोपट तांबे 9689700257
गणेश हौ सोसा,ता हाणे व ती हनुमान नगर 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड



4200 100714150000332 शैला ह रचंद गुरव 9822746212
भाटेपाल जवळ ि वेणी नगर पी नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4201 100714150000334
सुिनता िवकास 

हाके
9890629285

राजिशष छ पती हौ सोसा ता हणे व ती,सावता 
माळी मं दर िचखली पपरी चचवड

4202 100714150000335 ीती िहत  ढाके 9766061672
राजािशव छ पती हौ सोसा ता हाणे व ती,हनुमान 

नगर िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4203 100714150000336
योती सारंग 

माळवदे
9881483762

िशव सागर हौ सोसा ता हाणे व ती,हनुमान नगर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4204 100714150000337
सािव ी सुरेश 

च हाण
9850938449

गु द  हौ सो सहयोग नगर, पीनगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4205 100714150000348
अनुराधा सतीश 

सातपुते
9922501679

हनुमान नगर, ीकृ ण हौ सोसा ता हाणे व ती 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4206 100714150000349
राज ी भा कर 

पाटील
9423961946

आराधना सोसा िब नं ६, लॉट नं २०९,कृ णा नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

4207 100714150000350
रोिहणी भा कर 

पाटील
7276098322

आराधना सोसा लोट णे २१,से नं २०,कृ णा नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

4208 100714150000352
वाती सुधीर 

साळंुके
9881501658

कृ णा अंगण िश ाजे हौ सोसा,टाटा इिनडका समोर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4209 100714150000353
विनता सुखदेव 

िशरगरे
9881322367 डॉ आंबेडकरनगर िनगडी पपरी पपरी

4210 100714150000355 अलका िव ल बोठे 9730283120
िशवकृपा कॉलनी ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4211 100714150000356
सुिनता घन याम 

कासार
9422965002

िशवकृपा कॉलनी ि वेणी नगर,बारा डबल म 
समोर िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4212 100714150000372
क पना िवलास 

ससाणे
9822518682 पंचशील हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

4213 100714150000373
अिनता कैलास 

ससाणे
9921255415 बजाज ां पो.मागे अजंठानगर पपरी पपरी

4214 100714150000374
पो णमा 

बाबासाहेब 
सोनवणे

9975464511 पंचिशला हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी

4215 100714150000387
सुिनता घनशाम 

कासार
9422965002 िशव कृपा कॉ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4216 100714150000398
मंगल रमेश 

अनारसे
9021777103

सदगु  साद हौ सो से नं २० कृ णानगर पपरी 
पपरी

4217 100714150000406
िवमला हरीलाल 

जैसवाल
9175945567

अजंठा नगर पंचिशल सोसा. थरमा स चौक िब.-8 
/53 प ि◌◌ंपरी चचवड

4218 100714150000494 सुिनता शरद मुळे 9623004007 १२२/७ पुनानगर चचवड पपरी चचवड

4219 100714150000497
रंजना सुभाष 

आहेर
8485084725 पुनानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

4220 100714150000499
स रता अशोक 

शदे
9011336222

ीती लाझा अपाट पुनानगर चचवड पपरी 
चचवड



4221 100714150000500
जीजाबाई अ ण 

ल ढे
9689126330

साई िनवास अपाट पुनानगर चचवड पपरी 
चचवड

4222 100714150000502 लीना राजू करपे 9050979020 ीती लाझा पुनानगर चचवड पपरी चचवड

4223 100714150000504
पाली सुिनल 

वाबळे
9604132551 िशक बी नं ३ पुनानगर चचवड पपरी चचवड

4224 100714150000508
तेज वीनी ीरंग 

नाझरे
8485084725 िशक नं ३० पुणानगर चचवड पपरी चचवड

4225 100714150000512
अि नी रवी 

ससाणे
9763001273 िशक १० पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4226 100714150000513
िश पा द ा ेय 

खुणे
8485084725 ि मूत  पूणानगर चचवड पपरी चचवड

4227 100714150000514
आरती वीण 

कुलट
8483084725 क पत  अपाट पूणानगर चचवड पपरी चचवड

4228 100714150000517
अिनता कदम 

कदम
8485084725 िशक १४ पूणानगर चचवड पपरी चचवड

4229 100714150000519
पु पा 

अ णासाहेब 
भालेकर

9922420865 ीती लाझा पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4230 100714150000521
जय ी िव णू 

सावंत
9226227125 िशक ३० पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4231 100714150000522
वषा राजकुमार 

शदे
8485084725 िनमल माकट पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4232 100714150000524
दीिपका सुिनल 

शदे
9922052336 िशक १४ पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4233 100714150000525
शोभा मा ती 

पाटील
8485084725 अनुज हाईटस पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4234 100714150000527
मोिनका उमेश 

कोठारी
8485084725 िशक ०५ पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4235 100714150000530
मिनषा संतोष 

शदे
9545945680 िशक िब.14 लाट .3 पणानगर पुणे

4236 100714150000531
अिनता सतीश 

खडके
9823777432 ीती लाझा पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4237 100714150000533 अचना र व  रॉय 9922052336 िशक ९ पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4238 100714150000535
स यवती सुिनल 

पोळ
9922052336 अनुजा हाईटस पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4239 100714150000536
पु पा बबनराव 

िझपरे
9850709353 अनुज हाईटस पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4240 100714150000542
सिवता संतोष 

पळसकर
9922052236 िशक १४ पूणानगर चचवड पपरी चचवड

4241 100714150000550
रोिहणी सदानंद 

परळीकर
8485084725

पूजा हौ.सोसा. महालि म मं दर जवळ शा नगर 
चचवड पपरी चचवड

4242 100714150000551
सुिनता सुिनल 

माने
8485084725 JMC पाक पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड



4243 100714150000556
सुरेखा संतोष 

थोबडे
8485084725 लो.नं.७४ ससुवनी अपाट पुवानगर पपरी चचवड

4244 100714150000557
लिलता एकनाथ 

रावसे
8485084725

िशक क िब नं १६ पूणा नगर चचवड पपरी 
चचवड

4245 100714150000558
योती अजय 

जाधव
8485084125

लोट न १५, लॉट नं १ पूणा नगर िचखली पपरी 
चचवड

4246 100714150000559
आशा देिवदास 

देशमुख
8485084725

लॉट नं.71,समथ हौ सोसा शा नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4247 100714150000560
शािलनी िवजय 

टफले
8485084725 साई िनवास पुणानगर िचखली पपरी चचवड

4248 100714150000561
शिशकला 

द ा य खरोड
8485084725 सी िनवास पुणानगर िचखली पपरी चचवड

4249 100714150000562 उषा संजय शदे 8485084725
साई िनवास जवळ पुणानगर िचखली पपरी 

चचवड

4250 100714150000563
व छला 

िसताराम पाटील
8485084725 साई िनवास पुनानगर िचखली पपरी चचवड

4251 100714150000564
सुवणा ीराम 

ितडके
8485084725 ी समथ सो शा नगर चचवड पपरी चचवड

4252 100714150000565
िनशा राकेश 

देशमुख
8485084725 ी समथ हौ सो शा नगर चचवड पपरी चचवड

4253 100714150000569
योिगता कशोर 

वमा
8485084725 समथ हौ.सोसा. शा  नगर चचवड पपरी चचवड

4254 100714150000570
सुिनता मा ती 

नाईकरे
8485084725 समथ हौ.सोसा. शा नगर चचवड पपरी चचवड

4255 100714150000572
ेरणा प ाकर 

फडके
8485084725 िशक १४ पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4256 100714150000574
सीमा िववेक 

पवार
8485084725 ीनाथ हाईटस पूणानगर RTO मागे पपरी चचवड

4257 100714150000665
शोभा एकनाथ 

फटांगडे
7774033549 अमोल अपाट यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

4258 100714150000674
जयमाला धनंजय 

नबाळकर
7875752235 सिचन गृह संकुल कृ णानगर चचवड पपरी चचवड

4259 100714150000675
वैशाली अर वद 

बादल
9763169495 से नं २० कृ णानगर पपरी पपरी

4260 100714150000693
आि नी द ा य 

हा े
9822433769 पंचवटी हौ सो शरद नगर िचखली पपरी चचवड

4261 100714150000714
तृ ी योगेश 

पोटफोडे
9881092567

क म नं ६,बी नं ११,से नं २१ यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

4262 100714150000715
ि मता सतीश 

करडे
9552530771

से न २१, क म न ९ यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

4263 100714150000716
सुलभा शामकांत 

नागरे
9850070429

आकां ा रचेता सोसा लोट न २,अमृता नंद मायी 
शाळेजवळ िनगडी पपरी चचवड



4264 100714150000717
पावती चं कांत 

शेडगे
9049941865

क म न ५,चाळ न २२ यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

4265 100714150000718
सुिनता संतोष 

कजबजे
9175739934

पा रजातबन होऊ सोसा सुदशन नगर चचवड 
पपरी चचवड

4266 100714150000729
आि नी नारायण 

गायकवाड
9766853913 आदश हौ सो ि वेनीनगर िनगडी पपरी चचवड

4267 100714150000734
आि नी द ा य 

बरकडे
8605770201

६६/६ गनयन सो महा मा फुले नगर चचवड 
पपरी चचवड

4268 100714150000794
आ पाली 

िबिभसेन साबळे
9604275004 भीमश  नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4269 100714150000846
िनलम जगनाथ 

गायकवाड
9860892873

एम.एस.ई.बी कॉलनी पॉवर हाउस,टे को रोड 
पपरीगाव पपरी चचवड

4270 100714150000848
सुिनता 

ल मीकांत 
भालेराव

9421005542
कामधेनु हौ सोसा ेमलोक पाक चचवड पपरी 

चचवड

4271 100714150000866
िललाबाई 

शांताराम भ डवे
0 गणेशमंदीर गणेशनगर रावेत रावेत, पुणे

4272 100714150000868
प लवी सिचन 

हे े
9765371609 एकता कॉ हे े व ती िचखली पपरी चचवड

4273 100714150000884 िमना पंिडत मदने 9922363542
पंचवटी हौ सोसा शरद नगर िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4274 100714150000887
पाली मोहन 

मोिहते
9822856134 सहयोग हौ सो तळवडे तळवडे पपरी चचवड

4275 100714150000913
िवजया पांडुरंग 

हे े
7350417699 एकता कॉलनी हे े व ती िचखली पपरी चचवड

4276 100714150000919
न गस रिशद 

मु ला
9767785558

सन.१७व१९ िनसग हौ.सोसा. सदिनका .७०३ 
पपरी चचवड

4277 100714150000941
सुषमा तुकाराम 

परब
9657494090

सन,१७व१९ साई मंगल हौ.सोसा, ािधकरण 
पपरी चचवड

4278 100714150000943
लिलता एकनाथ 

रावते
9011689425

िब.न.१६/३ आर.टी.ऑ.ऑ फस मागे पूणानगर 
पपरी चचवड

4279 100714150000944
रंजना सुहास 

आहेरे
9730988283

िब.न.१५/९ आर.ती.ऑ.ऑ फस मागे पूणानगर 
पपरी चचवड

4280 100714150001010
िवजया दनकर 

चौधरी
9822239306 व न २७ शा ीनगर िनगडी पपरी चचवड

4281 100714150001082
भा य ी हेमंत 

जगदाळे
8485094999

ि मूत  िनवास यू योती इंि लश कूल जवळ 
नेह नगर पपरी चचवड

4282 100714150001198
फाितमा 

सलाउ ीन शेख
8308764820

बी न २/१, िमक नगर सरकारी दवाखा यासमोर,से 
न २२ िनगडी पपरी चचवड

4283 100714150001232
सुरेखा बबु 
वाघमारे

9881061536
अंजुमन हौ सो बी न १, म न १५,से न २२ िनगडी 

पपरी चचवड



4284 100714150001262 ि या दीपक िभसे 9921981521
से न २२,आंबेडकर वसाहत ीराम हौ सोसा,बी नं 

१० िनगडी पपरी चचवड

4285 100714150001279 नंदा गो वद खरात 9822130048
घर न ४/४३९,र ता .६ पी सी एम सी कॉलनी 

िनगडी पपरी चचवड

4286 100714150001542 आरती अतुल शदे -
ी रामचं  संकुल ४ मजला, लॉट न १५ नेह  नगर 

पपरी चचवड

4287 100714150001773
शालन चं शेखर 

रसाळ
- रसाळ वाडा नेह नगर पपरी पपरी चचवड

4288 100714150002906 सोनी नाग  िम ा -
नेह नगर सी एम ई पो ट ऑ फस पपरी पपरी 

चचवड

4289 100714150003126
रेशमा म ीद 

पटेल
9689380241

मोरया पदमांकुर हौ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ 
िव ल वाडी पपरी चचवड

4290 100714150004984
शीतल शांत 

होळकर
965756111

लॉट न २०२,रोहन हाउस उ मनगर पपरी 
पपरी चचवड

4291 100714150005134
सा रका संतोष 

गायकवाड
9923142543

जय ी हनुमान हौ सोसा अ णासाहेब मगर 
टेडीयम शेजारी नेह  नगर पपरी चचवड

4292 100714150006490 सीमा रमेश शदे 9921337869 ी रामचं  संकुल नेह नगर पपरी पपरी चचवड

4293 100714150006529
मिनषा अिवनाश 

शदे
-- ी रामचं  संकुल नेह नगर पपरी पपरी चचवड

4294 100714150006700
गुलजार 

गुलमोहमद बेग
९८२२३०१४९२

नुराणी म ीद जवळ नेह नगर पपरी पपरी 
चचवड

4295 100714150006745 सुनंदा काश राणे 9766432605
से न २१, क म न ९ समता,यमुना नगर िनगडी 

पपरी चचवड

4296 100714150007067
सा रका मधुकर 

गवारे
9503279114

पी हौ सो रेणुका मंगल कायलया समोर तळवडे 
पपरी चचवड

4297 100714150007105
अिनता िवलास 

गोसावी
9689363796 घारजाई हौ.सो व पूत  िब.घर . 421 तळवडे पुणे

4298 100741415000511
ितभा महेश 

आया
9850428776

बी नं ४,आर,टी.ओ या मागे पुनानागर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4299 101114150005154
सुनीता राज ा 

सोनवणे
9860538455

िहरामण बारणे चाळ पेपर िमल जवळ चचवड 
पपरी चचवड

4300 101121415000292
भा य ी 

आ पासाहेब वडणे
9850891624 नेवाळे व ती द  मं दर जवळ पपरी पपरी

4301 101214150000051
भारती काश 

पाटील
9822199219 ि मूत  हौ सो ीवेनीनगर पीनगर पपरी चचवड

4302 101214150000052
संिगता धन सग 

पाटील
9767149446

ीवेनीनगर िशवसेना ऑफ मागे पीनगर पपरी 
चचवड

4303 101214150000054
िनिलमा 

कािशनाथ बागुल
9881578437

आनंद लॉज शेजारी खराळवाडी पपरी पपरी 
चचवड

4304 101214150000059
ितभाताई 

ाने र पाटील
9881141201 मनीषा हौ सो मोरे व ती िचखली पपरी चचवड



4305 101214150000061
उषा गंगाधर 

मारणे
9767684857 सहजीवन हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

4306 101214150000062
वैशाली सोमनाथ 

लोखंडे
9960660081 हनुमान नगर ता हाणे व ती िचखली पपरी चचवड

4307 101214150000065
बासमती बेचन 

यादव
7304848644 गु द  हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

4308 101214150000067
सुिनता िबभीषण 

भालेकर
9421902010 भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4309 101214150000068
मिनषा धनंजय 

भू
9371838263 नूतन शाळा ि वेणी नगर पपरी पपरी

4310 101214150000069
मंदा कनी 

द ा य देवकर
9763486482 ि वेणी हाऊ.सोसा. राम मं दराजवळ पपरी पपरी

4311 101214150000070
वैशाली िव ल 

टोणगे
9922803599 भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4312 101214150000073
पाली तुकाराम 

भालेकर
9881614180 भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4313 101214150000075 बीना रमेश सह 7620905498 भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी पपरी

4314 101214150000076
लितका हणमंत 

कदम
9850736363 ि वेणी हाऊ.सोसा. पपरी पपरी पपरी

4315 101214150000077
किवता शंकर 

डगणकर
9604715078

ि वेणी हाऊ.सोसा. राम मं दरामागे,राम नगर 
पपरी पपरी

4316 101214150000080
सिवता कैलास 

ढोकले
9890309094 ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4317 101214150000081
ितभा सुिनल 

कोरे
8007256176 ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4318 101214150000083
ितभा राम साद 

सोमवंशी
9921722484 ि वेणी हाऊ.सोसा. राम मं दर रोड पपरी पपरी

4319 101214150000084
सिवता सुिनल 

तांबे
9922454821 आदश हौ सो पपरी पपरी पपरी

4320 101214150000086
सिवता मोहन 

वेताळ
9604336623 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4321 101214150000087
उ वला 

कमलाकर परदेशी
9011908054 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4322 101214150000088
वंदना िव ल 
गायकवाड

9604610423 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4323 101214150000093
उ वला अिनल 

िशक
9881797014 जय काश नारायण हौ सो शरदनगर पपरी पपरी

4324 101214150000094 सरला सुिनल शेरे 9763781643 आदश हौ सो पपरी पपरी पपरी
4325 101214150000100 संिगता राजू शदे 9822695900 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4326 101214150000101
शकंुतला रमेश 

जेऊरे
9850739038 सहजीवन हौ सो पपरी पपरी पपरी



4327 101214150000102
उषा ह रदास 

जाधव
8421020012 िशवर कर चौक ि वेणी नगर पपरी पपरी

4328 101214150000103
रोिहणी ता हाजी 

जाधव
9922821352

गु द  हौ सो ि वेणी नगर िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4329 101214150000104
ि मणी अशोक 

कंुभार
9922052126

आदश हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4330 101214150000105 वषा सुरेश देशमुख 8793889350
घर नं १४,आदश हौ सोसा पाईन रोड,िशवनगर 

तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4331 101214150000106
रािधका द ा य 

देवकर
9595810304 गु द  नगर ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4332 101214150000107
ेहलता चं कांत 

हगणे
7350841419

शांतीकंुज अपाटमट मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4333 101214150000108
अनािमका 

गजानन नारखेडे
9028250990

िशवपावती हौ सोसा मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4334 101214150000109 रेखा सजराव पोळ 9503103351
सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4335 101214150000110 छाया शैले  वै 9373026658
सहजीवन हौ सोसा गट नं १५७ तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4336 101214150000112
सिचता 

िवजयकुमार हेबळे
9860586977

िब नं ३,घर  ३,से नं २० कृ णानगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4337 101214150000113
िवमल सजराव 

पोळ
9822318968

सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4338 101214150000114
अिनता संदीप 

चोरट
9921879426

गट नं १५७,सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4339 101214150000115
गीतांजली 

नेिमनाथ जोगी
9922760299

घर न २९३,गु द  हौ सोसा ि वेनीनगर,पा या या 
टाक जवळ तळवडे पपरी चचवड

4340 101214150000116
मधुंजली 

नेिमनाथ जोगी
9922760299

घर नं २९३,गु द  हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4341 101214150000117
नूतन दु यंतराव 

वानखेडे
9890302327

ीराम हौ सोसा हे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4342 101214150000118
रंजना संजय 

जाधव
9881469897

शांती नगर वसाहत हे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4343 101214150000119
सुशीला ल मण 

पवार
9011335372

जय भा सुपर माकट ढोकळे चाळ,ि वेिननगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4344 101214150000121
अ णा बाबुराव 

येळवंडे
9766528194

ि वेणी हौ सोसा गगनिगरी मठासमोर पी नगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4345 101214150000122
अिनता संभाजी 

शदे
9689647782 ि वेणी नगर तळवडे पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

4346 101214150000123
मिनषा दीप 

वाडेकर
9767807200

गगनिगरी मठासमोर ि वेणी नगर तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4347 101214150000124
सिवता चं राव 

साळंुके
9922982881 ीवेनीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड



4348 101214150000125
वंदना ता याबा 

वाडेकर
9422027146 ीवेनीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

4349 101214150000126
क पना बाबाजी 

मोिहते
9049687342

ीवेनीनगर गगनिगरी मठा समोर तळवडे पपरी 
चचवड

4350 101214150000127
िच ा िभवाजी 

थोरात
9822976612 ीवेनीनगर पीनगर तळवडे पपरी चचवड

4351 101214150000128
सुजाता लालाजी 

पठारे
9764396812

ीवेनीनगर गगनिगरी मठा समोर पीनगर पपरी 
चचवड

4352 101214150000129
अ णा 

बाळासाहेब गोडसे
9665332538 ि वेनीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

4353 101214150000130
िनता िनितन 

काटकर
9823870400 गणेश नगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

4354 101214150000132 पु पा राज  पवार 9325617202 ि मूत  हौ सो ीवेनीनगर पीनगर पपरी चचवड

4355 101214150000135
अचना िवजय 

मळेकर
9822739563 िचखली िचखली िचखली पपरी चचवड

4356 101214150000136
अिनता संभाजी 

शदे
8390899696 सहजीवन हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4357 101214150000140
शालन दलीप 

जाधव
9881375227 आदश हौ सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4358 101214150000141
भा य ी गंगाधर 

ताठे
9623983125 गणेश नगर गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी

4359 101214150000148
भा ाने र 
बोलधन

9890893975 ि वेणी नगर आदश हो सो पपरी पपरी

4360 101214150000150
सुवणा िहरालाल 

पाटील
9403354891

िव माला हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4361 101214150000151
र ा िवजय 
फलमारी

9028259966
हनुमान हौ सोसा अिज यतारा सोसा,थामाने व ती 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4362 101214150000152 धन ी सुिनल शेरे 9881309318
मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड

4363 101214150000153
वैशाली यशवंत 

जाधव
9552554408

सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4364 101214150000154 मेघा दीप शेळके 8928999472
हौ नं २०७,सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4365 101214150000155
अिनता सुरेश 

गरोडे
9921268165

सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4366 101214150000156
सुिनता पांडूरंग 

वारके
9657242764

ि मूत  हौ सोसा पॉवर लो ी जवळ तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4367 101214150000164
सुमन 

मालीकाजुन मनूर
9604180976

ि मूत  सोसा िशवसेना ऑ फस जवळ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4368 101214150000166
दी ी िव नाथ 

भाकरे
9689341093

मिनषा िनवास,लोकमाय कॉलनी मोरेव ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड



4369 101214150000167
दीपाली गणेश 

महाजन
9665483330

ि मूत  सोसा िशवसेना ऑ फस जवळ तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4370 101214150000168 सुमन उ म ढमाळ 8412064887
ि वेणी हौ सोसा राम मं दराजवळ तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4371 101214150000169
शांता संभाजी 

नीलवण
9421078095

ि वेणी हौ सोसा रामे र मं दर जवळ पी नगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4372 101214150000170
भुवने री 
नीलकंठ 
नबगावकर

9657171958
से नं २१ लॉट नं १९६,यमुनानगर िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4373 101214150000171
अिमता अशोक 

वाघधरे
7875094635

िशवकृपा कॉलनी ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4374 101214150000172
मोिहनी बालाजी 

तपसाळे
9761973817

छ पती हौ.सोसा. ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4375 101214150000173
मंगल िसताराम 

वाघमारे
9850160465 इं दरानगर, पपरी पपरी पपरी

4376 101214150000174
सुिनता अिवनाश 

िव कमा
9923644058 ि मूत  हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4377 101214150000175
सारीका िशवाजी 

काळे
8087875338 ि मूत  हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4378 101214150000176 छाया रमेश शदे 9922052396
ि वेणी हाऊ.सोसा. िव ल मं दरा जवळ पपरी 

पपरी

4379 101214150000177 योती नवर  ढगे 9850708981 ि मूत  हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4380 101214150000178
िमना ी 

क ला पा कांबळे
9657568021 हनुमान कृपा हौ सो ता हणे व ती पपरी पपरी

4381 101214150000179
सुिनता िनलेश 

येळवंडे
9763132803 नेवाळे व ती द  मं दर जवळ पपरी पपरी

4382 101214150000180
वैशाली काळूराम 

येळवंडे
9850417517 केशवनगर पपरी पपरी पपरी

4383 101214150000181
संिगता उ म 

घोलप
9763136361 केशवनगर नेवाळे व ती पपरी पपरी

4384 101214150000182
मिनषा रामदास 

आरणे
9922052188 केशवनगर नेवाळे व ती पपरी पपरी

4385 101214150000183
सधू मुकंुद 
देशमाने

9881423921 नेवाळे व ती केशवनगर पपरी पपरी

4386 101214150000184
योती अजय 

लोखंडे
9762435403 नेवाळे व ती केशवनगर पपरी पपरी

4387 101214150000186 रंजना पंडीत फ ले 9763005714 केशवनगर द  मं दर जवळ पपरी पपरी

4388 101214150000187
रािधका राजे  

नेवाळे
9561179992 नेवाळे मळा िचखली पपरी पपरी

4389 101214150000188 शोभा वसंत घुटे 9881245201 नेवाळे मळा िचखली पपरी पपरी



4390 101214150000190
िवजया दशरथ 

सोनवलकर
9405852722 मोरया कॉलनी साई नगर पपरी पपरी

4391 101214150000194
संिगता रमेश 

गायकवाड
7350762788 मोरया कॉलनी मोरेव ती पपरी पपरी

4392 101214150000195
साना जहांिगर 
रेणावीकर

9822889240 मोरया कॉलनी मोरेव ती पपरी पपरी

4393 101214150000196
शिहदा खुदबु न 

मुजावर
9766103810 ीराम हौ सो हनुमान नगर िचखली पपरी चचवड

4394 101214150000197
योती कंुडिलक 

कांबळे
9881734773 ीराम हौ सो हे ेवा ती िचखली पपरी चचवड

4395 101214150000198
अिनता सुहास 

हजारे
9881420543

ीवेनीनगर तळवडे पीनगर पीनगर पपरी 
चचवड

4396 101214150000199
तुळसाबाई 

सुयकांत हजारे
8605474754 ीवेनीनगर पीनगर तळवडे पपरी चचवड

4397 101214150000200 सुि या िव णू धुरे 9604541241 गु द  हौ सो सहयोग नगर पीनगर पपरी चचवड

4398 101214150000201
सुवणा कृ णा 

जाधव
9623902562 उदयाचल हौ सो कृ णानगर चचवड पपरी चचवड

4399 101214150000203
िनमला काश 

इंगवले
9096895892 दुवाक हौ सो कृ णानगर चचवड पपरी चचवड

4400 101214150000204
सुवणा ह र ं  

कंुभार
9823572168

ी वामी समथ कॉ शरद नगर िचखली पपरी 
चचवड

4401 101214150000209
ि मता ल मण 

नबाळकर
9822949325

ी वामी समथ कॉ शरद नगर िचखली पपरी 
चचवड

4402 101214150000210
व सला सहादू 

बनकर
9423221319

कृ ण कंुज गणेश नगर िचखली िचखली पपरी 
चचवड

4403 101214150000213 मंगला नाना शदे 9850527237 सा  नगरी मोरे व ती िचखली पपरी चचवड

4404 101214150000214
सुिनता सुखदेव 

पठारे
9271982594 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4405 101214150000215
सा रका तुकाराम 

सरोदे
8975950715 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4406 101214150000216
पावती सं दपान 

घोगरे
9850790513

हनुमान हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी 
चचवड

4407 101214150000218
कलावती सितश 

जाधव
9922052292

व  नगरी हौ सो मोरे व ती िचखली पपरी 
चचवड

4408 101214150000221
लता गोपाळ 

माळी
9028279026 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4409 101214150000222
शैलाबाई 

िभमराज मरकड
8421179202 नेवाळे व ती िचखली िचखली पपरी चचवड

4410 101214150000223
सुिनता शामराव 

पाटील
8657727270 आदश हौ सो ि वेनीनगर तळवडे पपरी चचवड



4411 101214150000224
विनता सुरेश 

मराळे
9421005259 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4412 101214150000225
प लवी मनोहर 

ितकोने
9657820937 इं दरानगर पाटील नगर िचखली पपरी चचवड

4413 101214150000226 वाती शरद उ छे 8888200109 इं दरानगर पाटीलनगर िचखली पपरी चचवड

4414 101214150000227
प लवी युवराज 

को े
9730751095 इं दरानगर पाटील नगर िचखली पपरी चचवड

4415 101214150000228
गंगुबाई सोना 

लोहकरे
9422528937

पाटील नगर इं थ गाडन जवळ िचखली पपरी 
चचवड

4416 101214150000230
अचना हनुमंत 

ितकोने
8483810422 पाटील नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4417 101214150000231
सुरेखा िनलेश 

गोलांडे
9763617751 पाटीलनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4418 101214150000232 मैना नागनाथ रेडे 8975533793 इं दरानगर पाटीलनगर िचखली पपरी चचवड

4419 101214150000233
शिशकला 

देिवदास ितकोने
9762364890

इं दरानगर घरकुल वसाहत िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4420 101214150000236
मिनषा संतोष 

काकडे
9765647794

पाटील नगर इं  थ गाडन िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4421 101214150000238
अलका महादेव 

मोरे
9604617494

नूतन शाला जवळ ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4422 101214150000239
िवमल िशवाजी 

कुडेकर
9552630924

िव ल मं दरा शेजारी सोपान धावडे माग,धावडे 
वासी तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4423 101214150000240
संिगता चं कांत 

भापकर
9881249119 गणेश नगर र ता  २ िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4424 101214150000241
वषा करन 

भापकर
9881249119 गणेशनगर गणेश मंदीरामागे र ता .2 पुणे

4425 101214150000242
शोभा गो वद 

जाधव
9604686113 गणपतीमंदीरा समोर गणेशनगर िचखली बु ुक पुणे

4426 101214150000244
सुिनता शोभाचंद 

गांगड
9767027124

गणेश नगर र ता .2 गणेश मंदीरामागे पपरी 
चचवड

4427 101214150000248
वैशाली सुरेश 

भगत
9922164707 व  नगरी हौ सोसा मोरेव ती पपरी पपरी

4428 101214150000249
शिशकला दनकर 

तांबे
9175912172 यमुनानगर से नं २१ पपरी पपरी

4429 101214150000254 िवमा दप घाटगे 9850550056 कृ णा नगर क म नं २ पपरी पपरी

4430 101214150000255
पु पा काश 

यादव
9689089713 रामदास नगर पपरी पपरी पपरी

4431 101214150000256
दशना दनेश 

गावडे
9823811898 शांित हौ सो मोरेव ती पपरी पपरी

4432 101214150000260
गौळण ध डीराम 

शेवाळे
9763129367 मकरंद हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी



4433 101214150000261
ल मी चं कांत 

खुडे
9730751095 इं दरानगर, पाटील नगर पपरी पपरी

4434 101214150000262
रोिहणी राजेश 

खंडागळे
9922131330 मोरेव ती साने चौक पपरी पपरी

4435 101214150000263
प जा 

बाळासाहेब पवार
9209417016 मथुरा धाम ि वेणी नगर पपरी पपरी

4436 101214150000264
सा रका िशवाजी 

कंुभार
9970940745 ि वेणी नगर पपरी पपरी पपरी

4437 101214150000265
विनता सुरेश 

यादव
9405033334 गणेश नगर गणपती मं दर जवळ पपरी पपरी

4438 101214150000266
शािलनी 

राजाराम तळेकर
9325015745 ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4439 101214150000267
सुिशला अशोक 

तापक र
9922836784 गगनिगरी मठ समोर ि वेणी नगर पपरी पपरी

4440 101214150000268
उषा राजाराम 

होजगे
9823820590 ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4441 101214150000269
मिनषा राजाराम 

होजगे
9922501201 ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4442 101214150000270 रतन रमेश कंुभार 9503181708
गगनिगरी मठासमोर पुरके िब डग,ि वेणी नगर 

तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4443 101214150000271
शैला घन याम 

कंुभार
8888862808

गगनिगरी मठासमोर पुरके िब डग,ि वेणी नगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4444 101214150000272
सारीका राकेश 

राऊत
9011870161

ि मूत  हौ सोसा पुरके िब डग,ि वेणी नगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4445 101214150000274
शैला चं कांत 

राऊत
9011870161

ि मूत  हौ सोसा पुरके िब डग,ि वेणी नगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4446 101214150000278
कुसूम अशोक 

सोनवणे
9272303015 िव माला हौ सो पपरी पपरी पपरी

4447 101214150000282
िनशा सतीश 

सोनवणे
9763609646 गु द  हौ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

4448 101214150000287 सोनी अर वद सह 8698989384 सदगु  साद हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4449 101214150000289
सुरेखा िव ल 

कटके
7841018680 जय म हार िनवास ि वेणी हौ सो पपरी पपरी

4450 101214150000290
राज ी द साद 

घोसाळकर
8796425122 सर वती हाऊ.सोसा. पपरी पपरी पपरी

4451 101214150000291
अलेशा र व  

होवाळे
9404949397 गु द  हौ.सोसा. सहयोग नगर पपरी पपरी

4452 101214150000293
कौश या महादेव 

वडणे
9921877313 गणेश नगर सागर िनवास पपरी पपरी

4453 101214150000294
इंदुबाई बबन 

िशतोळे
7776019313 केशवनगर नेवाळे व ती पपरी पपरी



4454 101214150000295
ितभा कैलास 

आगलावे
8888667284 मनोरथ हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4455 101214150000296
शुभांगी मा ती 

घोडेकर
9028280153 मनोरथ हौ सो कृ णानगर पपरी पपरी

4456 101214150000297 ेता संजय गावडे 9922008026 ि वेणी नगर ि मूत  हौ सो पपरी पपरी

4457 101214150000299
सुि या िवलास 

शेटे
8626039632 गणेश हौ सो गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी

4458 101214150000300
अिनता नामदेव 

तळेकर
9922540039 गु  कृपा कॉलनी मोरेव ती पपरी पपरी

4459 101214150000301
रंजना संपत 

सोमुसे
9552726925 ीराम हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

4460 101214150000310
चैताली िवकास 

जाधव
9011049581 मसाफ यिनवास पाटीलनगर 0 पुणे

4461 101214150000311
पु पा भाकर 

कळमकर
9822189461 िचखली पपरी पपरी पपरी

4462 101214150000312
स रता दपक 

जाधव
9561804188 रामदास नगर ल मी रोड पपरी पपरी

4463 101214150000314
संिगता 

बाळासाहेब 
गायकवाड

9021984834 गणेश नगर रामदास नगर पपरी पपरी

4464 101214150000316
ल मी दामाजी 

गंुजोटे
9767729468 गणेश नगर पपरी पपरी पपरी

4465 101214150000317 सुरेखा कृ णा मोरे 9763831642 िचखली पपरी पपरी पपरी

4466 101214150000318 शारदा सुदाम मोरे 9822196611 संत कृपा नगर पपरी पपरी पपरी

4467 101214150000319 संगीता राज  पांडे 9850302307 संत कृपा नगर आकुड  पपरी पपरी

4468 101214150000320
योगीता 

शांताराम दुबे
9604184354 गणेश नगर िचखली पपरी पपरी

4469 101214150000321
रािधका 

शांताराम डुबे
8600117491 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4470 101214150000322
िहरावती 

भुलईराम कहार
8983849372

जय काश नारायण सो िचखली िचखली पपरी 
चचवड

4471 101214150000324
सुवणा सुभाष 

िशगवण
9850242287 नेवाळे व ती िचखली िचखली पपरी चचवड

4472 101214150000325
सुजाता रमेश 

देसाई
8888356923 नेवाळे चाळ िचखली िचखली पपरी चचवड

4473 101214150000336 िशतल साद जंबे 9850384925 िचखली आकुड  िचखली पपरी चचवड

4474 101214150000337
िश पा काश 

कांबळे
9960494810

िशव शंकर हौ सो हे े व ती िचखली पपरी 
चचवड



4475 101214150000338
सुरेखा अनंत 

बो ा
9833048948 अभय िनवास हे ेव ती िचखली पपरी चचवड

4476 101214150000339
किवता िवण 

बोरसे
9975245559 द ा हौ सो मोरे व ती िचखली पपरी चचवड

4477 101214150000341
उ वला सं दप 

नबाळकर
9552541359 कृ णानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

4478 101214150000344
मु ा संतोष 

देशहवार
9689953459 साने कॉ मोरे व ती िचखली पपरी चचवड

4479 101214150000345
िश पा संजय 
आपोतीकर

9763608901 कृ णा नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

4480 101214150000346
सुरेखा ध डीराम 

पाटील
9561031021 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4481 101214150000347
नंदा िवनायक 

पाटील
9922000795

िवनायक पुजा बंगला ीवेनीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

4482 101214150000348
िशतल िगरीश 

पाटील
8308416819 ि मूत  हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

4483 101214150000349
उषा िव ल 

मेदनकर
9673608834 ओमकार सो सुदशन नगर िचखली पपरी चचवड

4484 101214150000350
दपाली गणेश 

लवंगारे
8087761460 ीवेनीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

4485 101214150000352
सिवता संभाजी 

डेरे
9970468187 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4486 101214150000357
अिनता िव णू 

कंुभार
9881115632 गु कृपा हौ सो मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4487 101214150000358
सुषमा िवजय 
चाबुक वार

9850753707 सहयोग नगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

4488 101214150000359 आशा संतोष खुने 8554873637 सहयोग नगर सहयोग सो तळवडे पपरी चचवड

4489 101214150000360
कुसुम तुकाराम 

मोिहते
8975224886 ीवेनीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

4490 101214150000373
पूनम बाबुराव 

िबरबोळे
8855890425

मोरया कॉलनी अंगणवाडी चौक,साई मं दर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4491 101214150000374
सुिनता बाबुराव 

िबरबोळे
9325011122

मोरया कॉलनी,अ फो सा कूल जवळ अंगणवाडी 
चौक,साई मं दर िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4492 101214150000375
अंजली अ ण 

पाटील
9527929552

मोरया कॉलनी,िवजय नगर मोरेव ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4493 101214150000376
वैशाली रामकृ ण 

जाधव
9764047219

मोरया कॉलनी अंगणवाडी चौक,साई मं दर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4494 101214150000377
अंजना कािशनाथ 

कांबळे
9765820976

आदश हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4495 101214150000378
मिनषा िनवास 

देशमुख
9960085472

महेश टो,आदश हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4496 101214150000379
सुनंदा कािशनाथ 

कदम
9922737438

आदश हौ सोसा लॉट नं २५,ि वेणी नगर तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड



4497 101214150000380
योती सुिनल 

शे ी
9766501574

िसधी िवनायक हौ सोसा सुदशन नगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4498 101214150000383
उ वला नागेश 

शदे
9860471717

ि मूत  हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4499 101214150000384
पूनम दीपक 

मळेकर
7058039592

कांचन िब डी ग मागे आळंदी रोड िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4500 101214150000385
मोिहनी 

भाऊसाहेब पाटील
9226847704

सायकल मात समोर ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4501 101214150000386
शोभा भाऊसाहेब 

पाटील
8308462102 ि वेणी हौ सो ि वेणी नगर तळवडे पपरी चचवड

4502 101214150000387
भारती ीकृ णा 

पादीर
8605002212

काळूबाई मं दरा शेजारी िचखली िचखली पपरी 
चचवड

4503 101214150000388 पुजा पांडुरंग मोरे 9922131303
काळूबाई मं दरा शेजारी िचखली िचखली पपरी 

चचवड

4504 101214150000389
दपाली दलीप 

कदम
9860425018

काळूबाई मं दरा शेजारी िचखली िचखली पपरी 
चचवड

4505 101214150000390
सुिनता सं दप 

साबळे
9970131651 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4506 101214150000391
नंदा िनतीन 

पडोळ
9604543747 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4507 101214150000392 िशतल राजू देवाडे 9730779295 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4508 101214150000393
उजवला कसन 

वाघमारे
9922658799 गणेश नगर िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4509 101214150000394
सोनाली रमेश 

पवार
9763020099 गणेश नगर िचखली chikhli प ि◌◌ंपरी चचवड

4510 101214150000395 मंदा रंगनाथ मोटे 9028994160
सा वती िनवास गणपती मं दरा जवळ,ममता नगर 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4511 101214150000396 चंदा गोपाल ढोले 9011434581
साईनाथ हौ सोसा मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4512 101214150000397
सुरेखा चं कांत 

बेडूरे
9822373944

साईनाथ हौ सोसा मोरे र कॉलनी,डांगे चौक 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4513 101214150000398
आशा अशोक 

भोकसे
9822764734

साईनाथ हौ सोसा मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4514 101214150000399
अनुराधा द ा य 

दु वा
7709799693

सिचन गृ संकुल सोसा,िब नं १६ कृ णानगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4515 101214150000400
सुनंदा गणपती 

खारगे
8600569188

अबोली हौ सोसा कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4516 101214150000401
अिनता संदीप 

लोखंडे
8857828547

करवीर हौ सोसा कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4517 101214150000402
का लदा सुभाष 

तांबे
8928023774 थामाने व ती ि वेणी नगर तळवडे पपरी चचवड



4518 101214150000403
मीनल जगदीश 

महाजन
9561530590

गट  १४५८ पावती कॉ प शेजारी, हे ेव ती 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4519 101214150000404
किवता सुकलाल 

माळी
9850553824

गट  १४५८ पावती कॉ प शेजारी, हे ेव ती 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4520 101214150000405
िहराबाई ल मण 

साबळे
9011036592 रामदास नगर र ता  २ िचखली पपरी चचवड

4521 101214150000406
अचना संजय 

पाटील
8149143833

गट नं १४५८,शांतीनगर हौ सोसा पावती कॉ प 
शेजारी, हे ेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4522 101214150000407 रे मा पांडूरंग चौरे 9689115640 रामदास नगर िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4523 101214150000408
िनमला सुरेश 

साबळे
9881333439 रामदास नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4524 101214150000410 जय ी काश मोरे 9763917857
गट नं १२६३, ी वामी समथ कॉलनी शरद नगर 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4525 101214150000412
संिगता काश 

शदे
9689525010

सर वती िनवास गणपती मं दरा जवळ,गणेश नगर 
िचखली पपरी चचवड

4526 101214150000413
शकंुतला अशोक 

जीवडे
9767841394 आदश हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

4527 101214150000414
सुनंदा 

बाळासाहेब 
वीरकर

9270996982
िशवकुपा कॉलनी मावळे चाळ,राम मं दरासमोर 

तळवडे पपरी चचवड

4528 101214150000415
रंजना पु षो म 

चतकुटलावर
9921239124

व नगरी हौ सोसा मोरेव ती िचखली पपरी 
चचवड

4529 101214150000416
िव ा ाने र 

पाटील
9096276501

सोनावणे व ती रोड अवधूत सोसा समोर िचखली 
पपरी चचवड

4530 101214150000417
संगीता भाईदास 

पाटील
9657073694 रामदासनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4531 101214150000418
िनमला माधव 

वा हळ
9763711530

रामदास नगर ानसागर शाळेशेजारी िचखली 
पपरी चचवड

4532 101214150000419
रईसा युनूस 

आ ार
9689089133

हनुमान होऊ सोसा ता हणे व ती,सावता माळी 
मं दर तळवडे पपरी चचवड

4533 101214150000420
लिलता 

बसंतलाल शमा
9579110202 मोरया कॉलनी मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4534 101214150000421
उ मला िवकास 

पवार
9689650074

सहजीवन हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

4535 101214150000422 उषा बाळू खुडे 9960813024
इं दरानगर घरकुल ािधकरण,पाटील नगर िचखली 

पपरी चचवड

4536 101214150000423
शारदा द ा य 

नांगरे
9970204192

इं दरानगर जैन हाय कूल जवळ िचखली पपरी 
चचवड

4537 101214150000424 शैला अतुल गोकुळे 9767728705
व नगरी हौ सोसा मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड

4538 101214150000427
िशला िजजाबा 

शगाडे
8856829876

सुदशन हौ.सोसा. र ता नं.१,साने चौक िचखली 
पपरी



4539 101214150000443
वाती शेखर 

पलसे
9960854248

शांती हौ सोसा कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4540 101214150000444
उ वला मोहन 

भाकरे
9922902524

रघुजानक  हौ सोसा सहयोग नगर, पीनगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4541 101214150000446
शोभा बक 

रसाळ
9765727840

िशवसेना ऑ फ या मागे पुरके िब डग,ि वेणी नगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

4542 101214150000449
विनता मनोहार 

घोगरे
8381092219

बावकर चाळ कोयना होऊ सोसा िचखली पपरी 
चचवड

4543 101214150000450
भारती 

भाऊसाहेब कंुभार
7276719778

लोट न ४०१ ओम साई पाक चचवड पपरी 
चचवड

4544 101214150000451
शारदा शहादेव 

नाईकवडे
9850603309 ि वेणी िनवास तळवडे तळवडे पपरी चचवड

4545 101214150000454
अिनता गणेश 

पवळे
9503253100

नूतन शाळेजवळ ि वेणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

4546 101214150000460
चंदा बाळासाहेब 

बामदले
9689669082

मातो ी िनवास जय काश नारायण हौ सोसा 
िचखली पपरी चचवड

4547 101214150000462
क पना संदीप 

पाटील
9420171708

लोट न ४७६,िशवतेज नगर से न १८ िचखली 
पपरी चचवड

4548 101214150000467
िहराबाई नामदेव 

हांडे
8055775200 शांती हौ सोसा मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4549 101214150000471
सपना संतोष 

नाईक
8983344414

गट नं १३३४,अ िवनायक चौक मोरेव ती िचखली 
पपरी चचवड

4550 101214150000472 वषा संजय बोरले 9822593886 ताराबाई चाळ मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4551 101214150000473
पु पा दीप 

सुरवसे
9921492460 गणेशनगर पाटील नगर िचखली पपरी चचवड

4552 101214150000474
ि तम जयकुमार 

शहा
7709259192

ानसागर शाळेशेजारी ल मी रोड िचखली पपरी 
चचवड

4553 101214150000475
पुनम अंकुश 

कोळेकर
8308696905 मा ती मं दर जवळ िचखली िचखली पपरी चचवड

4554 101214150000476
पुनम गुलाब 

कोळेकर
9922520234

मनपा शाळे या समोर िचखली िचखली पपरी 
चचवड

4555 101214150000479
सीमा र व  

पाटील
9850004344

ेमाकुर , लोट न ८० से न १६ राजे िशवाजी नगर 
िचखली पपरी चचवड

4556 101214150000480
शुभांगी जयवंत 

शडगे
9552536884

लॉट नं २४६/से नं २१ यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

4557 101214150000481
अि नी सुनील 

ितवाने
9922563673 रामदासनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4558 101214150000486
शारदा मधुकर 

बनकर
8421701670

हनुमान होऊ सोसा मेहे े व ती िचखली पपरी 
चचवड

4559 101214150000489
सुिनता जगदीश 

शदे
9822782685 ि मूत  िनवास ि वेणी नगर तळवडे पपरी चचवड

4560 101214150000490
क पना ीरंग 

जगताप
9850499508

िशव सग,गट न १६३ ीमुती होऊ सोसा,ि वेणी 
नगर िचखली पपरी चचवड



4561 101214150000498
उ मला अजुन 

आगवणे
8928297227

म नं २११,बी नं २ व नागरी हौ सोसा मोरेव ती 
िचखली पपरी चचवड

4562 101214150000500
शारदा कडूबाळ 

शदे
9657637484

घर न ४/४३९,र ता .६ िजजामाता हौ 
सोसा,शरद नगर िचखली पपरी चचवड

4563 101214150000518
दिपका मनोज 

मराठे
9209181225 गजानन हौ सो पीनगर िनगडी पपरी चचवड

4564 101214150000519
पुजा िवलास 

मराठे
9209181225

गजानन हौ सो सहयोग नगर पीनगर पपरी 
चचवड

4565 101214150000526
वंदना चं कांत 

जाधव
9970821709 मोरया हौ सो मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4566 101214150000527
शांता सुिनल 
गािडलकर

9049117829 रामदास नगर िगताई कॉ िचखली पपरी चचवड

4567 101214150000529
छाया काश 
बजबळकर

9370798786 अभंग सी के िचखली मोरेव ती पपरी चचवड

4568 101214150000530
वैशाली िवलास 

बजबळकर
9370798486 आदश हौ सो मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4569 101214150000531
िशतल राज  

रासकर
9822848313 िचखली रामदास नगर िचखली पपरी चचवड

4570 101214150000533
शांताबाई 

बाळासो नेवाळे
9657304477

बाळू नेवाळे,िशवकृपा िनवास सोनवणे व ती 
रोड,वृधा म जवळ िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4571 101214150000534
कुसुम िवनायक 

ठाकूर
9130405908

व नगरी सोसा,सव नं १४००/२ घर नं ८,मोरे 
व ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4572 101214150000537
वैशाली महेश 

पाटील
8805939193

िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ से नं १८ चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4573 101214150000538
कुमु दनी राज  

आटळे
9420721177

आर,जी.आटले,से नं १८ िशवतेज नगर, लॉट नं 
३३१ िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4574 101214150000540 ल मी मह  शेळके 7058042863
से नं १८,िशवतेज नगर लॉट नं ३३३ िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4575 101214150000541
अिनता संतोष 

शेळके
7058042864

लॉट नं ३३३,से नं १८ िशवतेज नगर, लॉट नं 
३३१ िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4576 101214150000542
सुजाता 

बाबासाहेब 
भोजकर

9423010535
से नं १८,िशवतेज नगर लॉट नं ४९२ िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4577 101214150000545 माधुरी संजय झाडे 9850144877
साई सोसा, लॉट नं ८ साने चौक,मोरेव ती िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4578 101214150000576
सीताबाई 

राजभाऊ कांबळे
9762628523

धमराजनगर पाटील नगर िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4579 101214150000577 ितभा संतोष बुटे 9822856838 पाटील नगर मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4580 101214150000579
सुलोचना सयाजी 

मोरे
9850353177 पाटील नगर मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4581 101214150000581
गंगुबाई िव ल 

मोरे
9604464145 पा टलनगर िचखली िचखली पपरी चचवड



4582 101214150000582
सुरेखा मधुकर 

गायकर
9881290436

एच नं ६२,पाटील नगर आळंदी रोड िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4583 101214150000583
लीला िव ल 

सीनलकर
7038161002 पाटील नगर िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4584 101214150000584
िवमल अंकुश 

लोकरे
9623018161 पाटील नगर मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4585 101214150000586
सुलोचना 

बाळासाहेब होले
9689115147 पाटील नगर मोरे व ती िचखली पपरी चचवड

4586 101214150000587 पूजा एकनाथ होले 9604608749 घर.न.४६६ दे  आळंदी रोड िचखली पपरी चचवड

4587 101214150000588
माया संजय 

कणवर
9763873087

पाटील नगर भगत िब डग शेजारी िचखली पपरी 
चचवड

4588 101214150000589
ितभा एकनाथ 

होले
9922984369

पाटील नगर घर न.४६६ दे  आळंदी रोड पपरी 
चचवड

4589 101214150000590
उ वला रमेश 

कुलवडे
9322166237

पाटील नगर आशीवाद िब डग िचखली पपरी 
चचवड

4590 101214150000592
अ णा दलीप 

खरसडे
9209504035 पाटीलनगर राममंदीर 0 पुणे

4591 101214150000593
छाया संपत 
िसनलकर

9028240731 पाटील नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4592 101214150000594
हेमलता संजय 

िसनलकर
7875589932 िचखली िचखली िचखली पपरी चचवड

4593 101214150000595
पाली 

गोर नाथ होले
7350011660 पाटील नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4594 101214150000598 पूनम राज  नवले 8888621862 पाटील नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4595 101214150000608
सुिनता िवजय 

काटे
8805880376

शरद नगर के.जे.चावला शाळे मागे ग ली.न.८ 
पपरी चचवड

4596 101214150000612
भारती िनलेश 

कदम
9850522272

गीताई कॉलनी रामदास नगर िचखली पपरी 
चचवड

4597 101214150000613
िव ा पांडुरंग 

वागदरे
7276387084

अवधूत हौ.सोसा. रामदास नगर िचखली पपरी 
चचवड

4598 101214150000614
योती िशवाजी 

गायकवाड
9604455194

पाटील नगर हाय वकुल रोड िचखली पपरी 
चचवड

4599 101214150000615
अमरावती 
अ णकुमार 
उपा याय

9850467345
पाटील नगर राममं दरा शेजारी िचखली पपरी 

चचवड

4600 101214150000630
िमला िव ल 

हेळकर
9922736625

साई कृपा हौ.सोसा. सहयोग नगर तळवडे पपरी 
चचवड

4601 101214150000631
सुिनता सुभाष 

ीरसागर
9960064045

शमा चाळ मोरया हौ.सोसा. मा ती मं दर शेजारी 
कोयना नगर पपरी चचवड

4602 101214150000632
ि यांका पुंडिलक 

ीिनवास
8805360065

िव ल मं दर मागे ि वेणी नगर िनगडी पपरी 
चचवड



4603 101214150000636
बस मा ीशैल 

नागठाण
9552020974

गट.नं.१४१३ शांती हौ.सोसा. मोरे व ती पपरी 
चचवड

4604 101214150000637
सुरेखा 

बाळासाहेब 
नागजोगे

8007465213
पाटील नगर भांगरे कॉलनी मोरे व ती पपरी 

चचवड

4605 101214150000638
व ाली िवण 

िबरनाळे
8624849630

अ िवनायक हौ सो सन.१६० मैजेस िनवास िनगडी 
पपरी चचवड

4606 101214150000639
र माला अशोक 

चोभे
9823826570

ी राम हौ.सोसा. हे े व ती िचखली पपरी 
चचवड

4607 101214150000640
छाया काश 

पवार
9922836494

ि वेणी हौ.सोसा. ि वेणी नगर िनगडी पपरी 
चचवड

4608 101214150000643
ि ती अशोक 

देिवलकर
9970037624 ४/१४२ सहजीवन हौ.सोसा. िनगडी पपरी चचवड

4609 101214150000645
संिगता िवलास 

कलम टे
8888580457

सन.१४००/२ व नगरी हौ.सोसा. मोरे व ती 
पपरी चचवड

4610 101214150000648
दुगा चं शेखर 

कंडपाल
9763918069 दशन पाक िशवतेज नगर चचवड पपरी चचवड

4611 101214150000649
दुगा कैलास 

पांचाळ
9767126232 रामदासनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4612 101214150000650
ि यंका िशवाजी 

मोरे
0

िपतृ मृती सदन संतकृपा नगर िचखली िचखली 
पपरी चचवड

4613 101214150000657
अचना दिलप 

िनकम
8087460471

४/४७६ िजजामाता हौ सो शरदनगर िचखली 
पपरी चचवड

4614 101214150000659
शोभा पुंडिलक 

शीरह ी
8380950163

ीकृ ण हौ सो तहमाने व ती,हनुमान नगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4615 101214150000661
माधुरी गु राज 

कुलकण
9850865018

महा मा फुले नगर ल मी नारायण सोसा चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4616 101214150000662
स यकला केरबा 

बालकंुदे
9657051473 गणेश नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4617 101214150000663
उमा देवीदास 

कुबडे
9822815379

शांती हौ सोसा मोरेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4618 101214150000664
उषादेवी सूरेश 

अगरवाल
8857991588

सागर अपाटमट,गट नं १६५,१६६ लॉट नं 
१,सहयोग नगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

4619 101214150000667
शुभांगी 

बाळासाहेब 
प हाळकर

9623452907
थमेश िवहार अपाटमट लॉट नं २१,बी नं २०१,से 

नं २० िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

4620 101214150000668
उषाराणी 
तानाजी 
प हाळकर

9922640327
िजजामाता हौ सोसा शरद नगर िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4621 101214150000670
श मला राज  

गायकवाड
9850958592

लोट नं २,कृ णाई हौ सोसा मोरेव ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4622 101214150000671
ताई भाकर 

खरात
7745807591 अजंठानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड



4623 101214150000672
िवजयल मी 
ीशैल जमादार

9822943753 आंबेडकर नगर चचवड िनगडी पपरी चचवड

4624 101214150000674
िसमा िनितन 

नारखेडे
9922131184 िशवपावती हौ सो मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

4625 101214150000676
नयना संतोष 

िपसाळ
9850069740 मोरया हौ सो सुदशन नगर िचखली पपरी चचवड

4626 101214150000678
सं या सुिनल 

वाणी
8623949960

से नं २० बी नं २६/१२ कृ णानगर चचवड पपरी 
चचवड

4627 101214150000818 अलका सुरेश शदे 9850154594
साईधाम हौ.सो. से.नं-17 /19 िचखली ाधीकरण 

पुणे

4628 101214150000828
संिगता अमोल 

पाटील
9762236927 स नं ६०५ भारत माता नगर पपरी पपरी

4629 101214150000832
अलका यशवंत 

च हाण
9833561733 आदश हो सो ि वेणी नगर पपरी पपरी

4630 101214150000833
िशतल संतोष 

ठाकूर
9975487774 िजजामाता हौ सो शरदनगर पपरी पपरी

4631 101214150000834
ितभा िव णू 

भोसले
9850236737 नव चैत य सो मोरेव ती पपरी पपरी

4632 101214150000957
सिवता िवजय 

बनकर
9689412584 रामदास नगर बनकर चाळ पपरी पपरी

4633 101214150000958
शिशकला िवलास 

मोिहते
9763451236 अ िवनायक हौ सो सहयोग नगर पपरी पपरी

4634 101214150000959
अनुसया अंबादास 

सपकाळ
8975896812 अजंठा नगर चचवड पपरी पपरी

4635 101214150000960 पूजा िवण जाधव 9766259382
घरकुल योजना पाईन रोड आशीवाद हौ.सोसा. 

पपरी पपरी
4636 101214150000962 ल मी िव णू बग 0 पाटील चाळ अ  िवनायक हौ सो पपरी पपरी

4637 101214150000963
आरती बाळकृ ण 

भोसले
0 से नं २० जगदंब सो कृ णा नगर पपरी

4638 101214150000965
नं दनी जा लदर 

जगताप
9960088580 गजानन हौ सो सहयोग नगर पपरी पपरी

4639 101214150000966
धन ी रामचं  

साळंुके
0 पीनगर धाडजाई मं दर जवळ पपरी पपरी

4640 101214150000967
अमृता 

अ पासाहेब गोळे
9604014303

िशवशंभो हौ.सोसा. धाडजाई मं दर जवळ पपरी 
पपरी

4641 101214150000969
िवजया द ा य 

रसाळ
9970094036 गजानन हौ सो सहयोग नगर पपरी पपरी

4642 101214150000972
कुसुम बाबासाहेब 

बनकर
9764567097 रामदास नगर िचखली पपरी पपरी

4643 101214150000974
वैशाली बालाजी 

घोडके
9881001206 पंचवटी हौ सो शरदनगर पपरी पपरी



4644 101214150000979
िमनल रोिहदास 

गावडे
9767162487 रामदासनगर िचखली िचखली पपरी

4645 101214150000989
योती शिशकांत 

आरोटे
9881149937 से नं १८ िशवतेज नगर चचवड पपरी चचवड

4646 101214150000996
उ वला संजय 

साळंुखे
9763414242 गणेश हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी \

4647 101214150001008
शोभा बाळू 

रासकर
9822347138 रामदासनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

4648 101214150001035
सुरेखा चं शेखर 

िहरेमठ
9623133538

सहयोग नगर अ िवनायक सो तळवडे पपरी 
चचवड

4649 101214150001043
मंगला दीप 

सूयवंशी
9527023956

सहयोग नगर अ िवनायक सो तळवडे पपरी 
चचवड

4650 101214150001046
शुभांगी बाळासो 

बोडके
9623133538

सहयोग नगर िशवश  हौ सो पीनगर पपरी 
चचवड

4651 101214150001050 सुरेखा िवजय कण 0 सहयोग नगर सहयोग हौ सो तळवडे पपरी चचवड

4652 101214150001060
कौश या िवकास 

काळोखे
9623133538

सहयोग नगर अ िवनायक सो तळवडे पपरी 
चचवड

4653 101214150001064
आशा सुिनल 

नाईकवडी
9921914859

यमुनानगर पोलीस चौक  शेजारी िनगडी पपरी 
चचवड

4654 101214150001069
शारदा िशवाजी 

मोकाशी
9921714859 सहयोग नगर सहयोग हौ सो तळवडे पपरी चचवड

4655 101214150001071 पूनम संभाजी शदे 9921714859 सहयोग नगर गु द  हौ सो तळवडे पपरी चचवड

4656 101214150001076
िनलावती अजुन 

भंडारकोटे
8888971087

सहयोगनगर िशवश  हौ सो तळवडे पपरी 
चचवड

4657 101214150001081
पाली र ाकर 

डगणकर
9895614389

सहयोग नगर िशवश  हौ सो तळवडे पपरी 
चचवड

4658 101214150001084
ि मणी ह र ं  

कदम
9041191778

सहयोग नगर िशवश  हौ सो तळवडे पपरी 
चचवड

4659 101214150001090
लता सदािशव 

जाधव
9273991960 अवधूत सो रामदास नगर पपरी पपरी

4660 101214150001093
साधना ाने र 

दरवंटे
9922922291 रामदास नगर अवधूत सो पपरी पपरी

4661 101214150001097
पु पा चं कांत 

महामुलकर
0 सहयोग नगर गणपती मं दर समोर पपरी पपरी

4662 101214150001101 िमना पोपट वीर 9765559461 स नं १६० अ  िवनायक हौ सो पपरी पपरी

4663 101214150001102
िसताबाई 

ानोबा काळोखे
9623133538

अ िवनायक हौ सो गणपती मं दर जवळ पपरी 
पपरी

4664 101214150001105 रंजना िव णू मोरे 9767305175 सहयोग नगर गु द  हौ सोसा. पपरी पपरी

4665 101214150001107
चं भागा संतराम 

राठोड
0 काळभोर चाळ िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

4666 101214150001109
ल मी ल मण 

बोडके
9623133538 िशवश  हौ.सोसा. सहयोग नगर पपरी पपरी



4667 101214150001115
मिनषा अतुल 

पाटील
9420876779

व नगरी हौ सोसा सव नं १४००/२,मोरेव ती 
िचखली पपरी चचवड

4668 101214150005855
मिनषा सोमनाथ 

शदे
9604737061 कलापूरे चाळ पपरी पपरी पपरी

4669 101314150002470
राजे ी राजे ी 

राठोड
9822531111

सहआनंद िब ड ग ममता नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

4670 101414150000890
र माला 

भाऊसाहेब 
देशमुख

9922115554 जनादन जगताप इ टेट कािशदव ती पुणे

4671 101414150000942
प लवी मनोज 

भावसार
9175019563

गणपत फुगे चाळ माने शाळे जवळ भोसरी पपरी 
चचवड

4672 101414150002352 क पना शंकर कव 9922235485 स.न.86/1/2 कािशद कालनी ांतीनगर पुणे

4673 101414150003288
ा वासुदेव 
रायपुरे

9860423684 ब-44 हनुमान कालनी आलंदी रोड पुणे

4674 101414150003662
सुमन बाळासाहेब 

खमसे
8308076819 स.न.-76 सह.कालनी नं-1 भारतमातानगर पुणे

4675 101514150000433
दपाली मनोहर 

नारखेडे
9960378239

िब नं ३०१,सायन कय काटे पुरं जवळ पपळे गुरव 
पपळे गुरव पपरी

4676 101514150000434
पु पलता कार 

चोपडे
9763695059

िसधी िवनायक,स नं ७२/१/क िशवाजी पाक,लेन नं 
३ नवी सांगवी पपरी

4677 101514150000437
राज ी 

दादासाहेब 
धायगुडे

8007282313 सव नं ५३/२ नेताजी नगर पपळे गुरव पपरी

4678 101514150000439
ि मता चं कांत 

सुतार
9270834500 सव न अ५३/२ नेताजी नगर पपळे गुरव पपरी

4679 101514150000440
मंगल द ा य 

शदे
9604116187 राम नगर पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी

4680 101514150000443
सुनीता मा ती 

देवकर
9763444884

घर नं २९३,नेताजी नगर सव नं ५३/२/१ पपळे 
गुरव पपरी

4681 101514150000453
मयू रका 

राज राज बघेल
9860968549

गांगाड नगर,सव नं ५१ ग ली नं १,काटे पुरं चौक 
पपळे गुरव पपरी

4682 101514150000455
अिनता गंगाराम 

पानगटवाड
9011165619

अंकुर कॉलनी,कोकाटे हाउस साई वा शग सतर 
समोर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4683 101514150000456
ताराबाई 
िशवाजी 

बाळसराफ
9922880856

अंकुर कॉलनी,सव नं ३५ िभकोबा तांबे शाळेजवळ 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4684 101514150000457
रोिहणी द ा य 

कुलकण
9527753222 रामबाग कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी चचवड

4685 101514150000458
वैशाली पांडुरंग 

काटे
9921325434 िव शांती कॉ िभसे पाक िप सौदागर पपरी चचवड

4686 101514150000461
िनमला नामदेव 

पवार
9960152776

जय भवानी चौक िसधी िवनायक कॉलनी ी नगर 
पपरी चचवड



4687 101514150000462
जय ी मोहन 

पांचाळ
9822857797

िसधीिवनायक कॉलनी ी नगर रहाटणी पपरी 
चचवड

4688 101514150000463
उ मला ल मन 

काळे
9657616830 भारत कॉलनी नखाते व ती राहटनी पपरी चचवड

4689 101514150000464
सुिवधा सुभकरन 

िव कमा
9890336125 बी/१ सन.३५ अंकुश कॉलनी पपरी चचवड

4690 101514150000465
अिनता िवलास 

ंडे
9850150077

बळीराज कॉलनी,सन.४५१ नाखाती व ती रहाटणी 
पपरी चचवड

4691 101514150000466
दलशाद कादर 

स यद
9373159424 ३५/१िब अंकर कॉ रहाटणी पपरी चचवड

4692 101514150000473
किवता िवजय 

काटे
9922614778

िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

4693 101514150000474
िनशा केदार 
आगीवाले

9921253223
जाचक चाळ पपळे सौदागर पपळे सौदागर 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4694 101514150000475
कौश याबाई 

बाबूलाल मसराम
8007993303

ीराम नगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4695 101514150000476
ितभा काश 

गावडे
9270579659

िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

4696 101514150000479
सुिनता नर सह 

संगमे
7776823006

कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ रामनगर रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4697 101514150000481
तीभा िवलास 

ढ देबे
9960447347

दशन पाक रहाटणी रहाटणी फाटा प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4698 101514150000482
व सला पांडूरंग 

पाटील
9765715197

अंकुर कॉलनी,सव नं ३५ ीनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4699 101514150000484 भा य ी राजू तांबे 9764284502
कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ रामनगर रहाटणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4700 101514150000485
वैशाली नामदेव 

तांबे
nahi

कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ रामनगर रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4701 101514150000487
रेखा चं कांत 

च हाण
9767871368

िशवराम नगर,सव न अ२८/१ सी आय. द कॉलनी 
मागे रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4702 101514150000488
मनीषा 

बाळासाहेब ढेपे
9028521029

समता कॉलनी,सव नं ४८ लॉट नं ३, लक 
रोद,नखाते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4703 101514150000490
संगीता िशवाजी 

खंडागळे
7350903517

पांडूरंग तांबे चाळ रामनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4704 101514150000491
मिनषा ीराम 

भोसले
9273562263

कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ भा या ी 
िनवास,रामनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4705 101514150000492
ीदेवी महादेव 

करंडे
9552249561

कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ रामनगर रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4706 101514150000495
नंदा हाद 

सातपुते
9028333214 ुगार पालर रामनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4707 101514150000498
िशला चं कांत 

िपसाळ
9822643189

लॉट नं २,सनशाईण नगर साई नगर,नाखते व ती 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4708 101514150000500
प लवी हेमंत 

पाटील
7798408401 ५२/१ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड



4709 101514150000507 लता र व  मोिहते 9766233366 स नं ५१/१ गांगुड नगर पपरी पपरी

4710 101514150000508
मीराबाई रघुनाथ 

पानसरे
9922361267 गांगाड नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4711 101514150000509
भावती द ा य 

जाधव
8007566366 नेताजी नगर काटे पुरम चौक पपरी पपरी

4712 101514150000510
वषा ीकृ ण 

इंगळे
7588344796 लॉट नं ८२/१/३५ सुदशन नगर पपरी पपरी

4713 101514150000511
अिनता जा लदर 

सहाणे
9960660997 स नं ५१/१/६९ गांगाड नगर पपरी पपरी

4714 101514150000515
अिनता िशवानंद 

चोपडे
9552724177 ५२/१/१ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड

4715 101514150000517
िशतल शांत 

वराडे
8550996792 ५२/१/१ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड

4716 101514150000518
जय ी राजीव 

पराते
8983703699 स नं ५१/१ गांगाड नगर पपरी पपरी

4717 101514150000520
ितभा अशोक 

राऊत
9822060181 स नं ५२/१/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4718 101514150000521
सिवता िनलेश 

सावंत
9960374018 स नं ५२/१/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4719 101514150000522
वरा मा वेम  
सु बारायडडू

9881479543 गांगाड नगर ५१/१/१ िप गुरव पपरी चचवड

4720 101514150000525
उषा संतोष 

उ ेकर
9657976688

सुदशन नगर िप गुरव गणपती मं दर जवळ पपरी 
चचवड

4721 101514150000526
वंदना संतोष 

आदमाने
9462346688 सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4722 101514150000528
अलका साहेबराव 

च हाण
9881603155 चं रंग रेिसडे सी िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4723 101514150000529
र भा देवराम 

कानडे
8805276060

चं रंग रेिसडे सी िप गुरव जवळकर नगर पपरी 
चचवड

4724 101514150000531
अचना सिचन 

साळवे
9850102191 ४४ कािशद नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4725 101514150000532
पाली राजेश 

आगरे
8421208072 कािशद पाक आनंद पाक िप गुरव पपरी चचवड

4726 101514150000533
कौसर अजमु न 

शेख
7385574489 आनंद पाक पपळे गुरव पपरी पपरी

4727 101514150000535
किवता राम सग 

बघेल
9860968549 स नं ५१ गांगाड नगर पपरी पपरी

4728 101514150000538
िबना युनुस 

आतार
9822308566 सुदशन नगर इ छा कॉ पुटर जवळ पपरी पपरी

4729 101514150000539
जुलेखा आयुष 

आतार
9881603411 सुदशन नगर ग ली नं १ पपरी पपरी



4730 101514150000540
िनिलमा िनितन 

खच
9850914491 सन.८२/१ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4731 101514150000541 िनता अिनल बठे 9011053185 सुदशन नगर िपपळे गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4732 101514150000543 नंदा िभम घाडवे 9767324719
२०/२अ/१ भालेकर नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड

4733 101514150000552
प ावती 

ह रभाऊ मोहरे
9403982111 सन.८०/१/११ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4734 101514150000555
आि नी चं कांत 

कदम
8390258953 सन.७९ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4735 101514150000558
वै णवी कैलास 

शेजवळ
9762877149 सोनल अपा रामनगर पपरी पपळेगुरव पपरी

4736 101514150000562
लिलता ल मण 

माने
9372627746 जवळकर नगर ी कृ ण मं दर रोड पपरी पपरी

4737 101514150000565
वैशाली हेमंत 

पाटील
9822030448

साई पलेस,a-3, लोट नं १७ रामकृ ण मंगल 
कायालय समोर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4738 101514150000572
किवता सुधाकर 

शदे
9552645392

जवळकर नगर ीकृ ण मं दर जवळ पपळे गुरव 
पपरी चचवड

4739 101514150000573
मनीषा संजय 

गायकवाड
8605846084

जवळकर नगर मधुकर गावडे, ीकृ ण मं दर रोड 
पपळे गुरव पपरी

4740 101514150000574
दीपा ीपाद 

भार ाज
9922068261 सुदशन नगर सव नं ८२/२ पपळे गुरव पपरी

4741 101514150000575
कौश य ल मण 

कँुवर
9689110745 भात नगर वैदुव ती पपरी पपरी

4742 101514150000577
पाली िनलेश 

सटाले
9921266033 भात नगर गणपती कारखा या जवळ पपरी पपरी

4743 101514150000578
पाली कशोर 

ा हणकर
8275319085 किवता रेिस सुदशन नगर पपरी पपरी

4744 101514150000581
रे मा िशवकुमार 

ड बे
9561782132 किवता रेिस जवळ कर नगर पपरी पपरी

4745 101514150000582
ि यांका बालाजी 

घोगरे
9767693307 सुदशन नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4746 101514150000587
सुशीला सुभाष 

सावंत
9767799869 ५३/२ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड

4747 101514150000588
उषा अिनल 

खंडागळे
9850776914 ८२/२/५ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4748 101514150000589
उ वला शरद 

खंडागळे
9922221143 स नं ८२/२ सुदशन नगर पपरी पपरी

4749 101514150000590
मुमताज रजाक 

शेख
9158924286 सुदशन नगर पपळे गुरव पुणे

4750 101514150000593
िसता िभमा 

शेलकंदे
9422372254 भैरवनाथ नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4751 101514150000594
अ णा गो वद 

उखळे
9405749769 स नं ६३/६/१ गुलमोहर कॉ पपरी पपरी



4752 101514150000595
राधीका रमेश 

जाधव
9372378877 अनंत नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4753 101514150000596
इंदुबाई सखाराम 

घोडे
8275883176 सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4754 101514150000597
वेणू पुनाजी 

शेळकंदे
9420424020 भैरवनाथ नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4755 101514150000599
सुनंदा िशवदास 

पोरे
9763522675

िशवकृपा िनवास सुदशन नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4756 101514150000601
सुजाता िभवाजी 

राऊत
8623832517

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4757 101514150000602
शोभा आिजनाथ 

नाइ◌ॅकनवरे
9822787554

सव ना ४४/३/३,संत तुकाराम नगर आदश नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4758 101514150000603
शैला एकनाथ 

अ वले
9657739429

अथव िब डग सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4759 101514150000604
अ णा सुदाम 

िहरवे
9767150362

घर ना २३१,सव नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4760 101514150000605
रेवती दीपक 

गोमले
8275372868

घर नं २८६ नेताजी नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4761 101514150000606 सोनल संदीप साठे 9552736084
काशीद कॉलनी, ांती नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4762 101514150000608
शोभा मोर र 

कानगुडे
9130716772

जवळकर नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4763 101514150000609
मंगला िशवाजी 

चचोले
8888450308

गुमोहर कॉलनी पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4764 101514150000610
मंगल बालाजी 

सूयवंशी
9765996580

जगताप पाटील पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4765 101514150000611
भा य ी यशवंत 

बडदे
9673546042

शनी मं दर रोड सव नं ५२/१/१,नेताजी नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4766 101514150000612 संगीता कांता शदे 7040781635
घर न अ२१४,नेताजी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4767 101514150000613
शैलजा पुंडिलक 

अंबोरे
9371037272

सव नं ५३/२ नेताजी नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4768 101514150000615
गती दलीप 

गोमले
8793638658 वासंती िनवास ५३/२ िप गुरव पपरी चचवड

4769 101514150000616
रोिहणी अिवनाश 

जाधव
743824200 स नं ५२/१/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4770 101514150000617
रे मा सुिनल 

गोमले
9763456231 नेताजी नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4771 101514150000621 माया राज  कगले 9527297065 स नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4772 101514150000622
आशा द ा य 

डावखर
9922688770 स नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4773 101514150000623
शारदा शंकर 

तळपे
7875728678 घर नं २२८ नेताजी नगर पपरी पपरी



4774 101514150000625 अचना सुिनल रोटे 9623153960 सुदशन नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4775 101514150000626
आशाबाई 

रामदास खोडे
9763949653 वैदुव ती पपळे गुरव पपरी पपरी

4776 101514150000627
िवजया द ा य 

करवे
7798461560 कािशद कॉ ांती नगर पपरी पपरी

4777 101514150000629
अलका शंकर 

देवकर
8698570909

५३/२ पावती िनवास नेताजी नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4778 101514150000630
सुरेखा दपक 

पवार
9158859045 राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4779 101514150000633
अ णा मा ती 

जगताप
9404529383 सुदशन नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4780 101514150000639
जो ती संजय 

िनकम
940571911

अंकुर कॉलनी सव नं ३५,तांबे शाळेजवळ रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4781 101514150000640
िव या संतोष 

िनकम
9320614522

अंकुर कॉलनी,सव नं ३५ िभकोबा तांबे शाळेजवळ 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

4782 101514150000642
िमना ी पसेन 

म के
9860875812 अंकुर कॉ रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

4783 101514150000643
िच कला अभंग 

मुळे
9763281420

ि वेणी िनवास बळीराज कॉ रहाटणी पपरी 
चचवड

4784 101514150000644
िवमल एकनाथ 

पांचाळ
9881319580 अंकुर कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी चचवड

4785 101514150000646
जय ी अशोक 

िशवणेकर
9822540462 अंकुर कॉ रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

4786 101514150000647 राणी मा ती गोळे 9552924435
िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे सौदागर पपळे 

सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

4787 101514150000648
पु पा शेषराव 

अंधारे
9175115529 सहगड कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी चचवड

4788 101514150000652
ि मता सुिनल 

आगीवाले
8390769191 जाचक चाळ केशव नगर पपरी पपरी

4789 101514150000654
इं ायणी 

बाजीराव गोळे
9850063419 िशवतेज नगर पपळे सौदागर पपरी पपरी

4790 101514150000655
नंदा गुणवंत 
गायकवाड

9823429933
केशव नगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4791 101514150000660
अिवधा सितश 

सितश
9767967773 जगताप पाटील इ टेट पपळे गुरव पपरी पपरी

4792 101514150000663
दपाली परमानंद 

बाईन
2027401100 िशवतेज नगर पपळे सौदागर पपरी पपरी

4793 101514150000664
वंदना लाला 

कुचेकर
2027401100

केशव नगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4794 101514150000665
मनीषा ीरंग 

काटे
2027401100

िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

4795 101514150000666
िवमल गुलाब 

भानुसे
2027401100 रामनगर कौितक हॉटेल समोर पपरी पपरी



4796 101514150000667
रंजना रमेशन 

साळवे
2027401100

िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे सौदागर पपळे 
सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

4797 101514150000676
िमना अशोक 

गटलेवार
7028030711 िनसग कॉ पपळे गुरव पपरी पपरी

4798 101514150000679
उमा िशवाजी 

माने
9922688039 राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4799 101514150000680
सोनल दीप 

चौधरी
7875291357

सन.८३/२/३ जवळकर नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4800 101514150000683
वसुधा िशरीष 

जगताप
8007976292 सन.५३ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड

4801 101514150000685
आि नी अशोक 

पाटील
7350948032 सु ाई ८२/२ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4802 101514150000687
सुजाता तुकाराम 

पाटील
9637129692

५३/२,२२०. सीताई वर वाती नेताजी नगर 
पपरी चचवड

4803 101514150000689
पाली शांत 
कळसकर

9763906859
सन.८६/१/८ काशीद कॉलनी ांती नगर पपरी 

चचवड

4804 101514150000690
सुजाता तुकाराम 

पाटील
9764163410

लोट नं १,घर नं १०२ रोड नं २,राम कृ ण मंगल 
कायालय पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4805 101514150000691
सिवता संतोष 

मोरे
9049486487 स नं ८१/१ सुदशन नगर पपरी पपरी

4806 101514150000698 सुवणा दामू मुठे 9922067841
गणेश कॉ ले. अनंत नगर पपळे गुरव पपरी 

चचवड

4807 101514150000699 शोभा मोद तांबे 8888196404
सन.५३/२ घर.न.२८६ वासती िनवास नेताजी नगर 

पपरी चचवड

4808 101514150000704
वैशाली पेश 

गायकवाड
8625820104

जगताप पाटील काशीद व ती पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4809 101514150000705
संिगता साहेबराव 

कळसकर
9922955363 पा रजात कॉ जवळकर नगर पपरी पपरी

4810 101514150000711
शोभा बालाजी 

माने
8007993328 राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4811 101514150000713
माधुरी उमेश 

चौगले
9881015290 जवळ कर नगर िशव साई अप पपरी पपरी

4812 101514150000714
िचमाबाई शंकर 

लोखंडे
7387082949 ायाम शाळे जवळ वैदू व ती पपरी पपरी

4813 101514150000715
गोनबाई मुसळ 

लोखंडे
9767395035 ायाम शाळे जवळ वैदू व ती पपरी पपरी

4814 101514150000718 अंिबका संजय पुंडे 9503244165 स नं ३०/२ बी साई पलेस पपरी पपरी

4815 101514150000720
शांता िव नाथ 

जोशी
8605315973 गणेश अंगण दापोडी दापोडी पपरी चचवड

4816 101514150000721
आशा मोहन 

घराडे
8605315973 सुदशन नगर बडे हॉि प.रोड िप गुरव पपरी चचवड



4817 101514150000722 पूजा सुहास जाधव 9975009528
८५/२ पा रजात कॉलनी जवळकर नगर पपरी 

चचवड

4818 101514150000723
संिगता मधुकर 

पवार
9226358632

िशवसाई अपाट. जवळकर नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4819 101514150000725
संिगता भाकर 

गोलसारकर
9175140172

ि मूत  िनवास शा ी नगर कासारवाडी पपरी 
चचवड

4820 101514150000726
रेणुका भारत 

राउत
9689021940 ८२/४ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4821 101514150000727
िमनल िभकाजी 

गुरव
9763678432 जयभवानी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4822 101514150000728
िमना ी ह रभाऊ 

खच
9226121587

आशीवाद िनवास महारा  कॉलनी जवळ िप गुरव 
पपरी चचवड

4823 101514150000729 सखू हनुमान दगडे 9657145344 भालेकर नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4824 101514150000730
क पना िवलास 

कामथे
9011241723

सुदशन नगर सव नं ८१/३ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4825 101514150000731
रेवती गोरख 

कराड
9657145344

सुदशन नगर ग ली नं ४ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4826 101514150000732
ल मी उमाकांत 

कांबळे
9922688039

राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4827 101514150000734
मंगल कसान 

गभाले
9049715636

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4828 101514150000735
जाणकाबाई 

शांताराम गभाले
9049715636

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4829 101514150000737 मनीषा संजय ल ढे 7038095546
मयूर नागरी पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4830 101514150000738
वैशाली सुभाष 

घनवट
9881022237

मयूर नागरी पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4831 101514150000739
जय ी शांताराम 

शदे
9049120030

सं नं ५३/२,नेताजी नगर रोड नं २,घर नं २७४ 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4832 101514150000740
संगीता मा ती 

घोडगे
9822173718

सव नं ६३/५,मयूर नागरी लोट नं १०४,दुसरा 
मजला पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4833 101514150000741
आशा कसन 

पारधी
8087587027

र व  अपाट, लोट नं ७ सव नं ८४, सहगड कॉलनी 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4834 101514150000742 दीपा राम माने 9545760179
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4835 101514150000749
िवजया जावजी 

शेळके
9881321658

सुदशन नगर शंकरा या मं दरामागे पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4836 101514150000751
शोभा संजीव 

घटके
8600034443

प ागरी िब डग लोट नं ४ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4837 101514150000752
शिशकला भा कर 

राणे
9552627378

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड



4838 101514150000754
लीलावती 
रिवकांत 
भानुसघरे

9527950810
सुदशन नगर ग ली नं ४ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4839 101514150000762 पु पा अंकुश सकंुडे 7774917821 महारा  कॉ जवळकर नगर िप गुरव पपरी चचवड

4840 101514150000770
अचना शरद 

जमदाडे
9923688050

८१/३६३,ग ली नं ३ सुदशन नगर पपळे गुरव 
रहाटणी

4841 101514150000771
सुिनता द ा य 

कांबळे
9881603390

जनादन जगताप चाळ वैदुव ती िप गुरव पपरी 
चचवड

4842 101514150000774
िजजाबाई ल मन 

मोहरे
8888685230 वैदू व ती िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4843 101514150000778
वैशाली र व  

अटाळकर
9923151016 मयूर नगरी िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4844 101514150000779
शुभांगी मनोज 

देशमुख
9764566575

द/२०३ मयूर नगरी िप गुरव िप गुरव पपरी 
चचवड

4845 101514150000782
सुलोचना वामन 

शगाडे
9657755816 ८२/१ सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4846 101514150000784
निलनी मोहन 

भेरकर
9763611439 िप गुरव काशीदनगर िप गुरव पपरी चचवड

4847 101514150000785
आशा गोरख 

च हाण
9028758532

िनसग कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4848 101514150000793
स रता शरद 

पाटील
9822658954

सन.४९/१ काटे पुरम चौक महारा  कॉलनी पपरी 
चचवड

4849 101514150000794
ि मणी शेषराव 

नगरे
9765663864

िनसग कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव पपरी 
चचवड

4850 101514150000799
श मला कसान 

घनकुते
9552443061

सन.७६११ A-1 ी.महलि म िनवास 
आनंदनगर, पपळे गुरव पपरी चचवड

4851 101514150000800
जुलेखा शा फ न 

जुनेदी
8308524773

अमर दीप िब ड सुदशन नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4852 101514150000801
जनाबाई कसन 

धनकुटे
9552443061

स.न.-7611 ए-1 ी महाल मीिनवास 
आनंदनगरवैदव ती पुणे

4853 101514150000802
कसाना गुलाब 

इनामदार
7350058009 वामन गांगड चाळ िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4854 101514150000804
सायरा िसकंदर 

पटेल
9209799948

सन.४६.B-S9 काशीद नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

4855 101514150000809
वैशाली गोकुळ 

पाटील
9762838074 सुदशन नगर पपरी पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4856 101514150000811
ितभा देिवदास 

पाटील
9762857787

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4857 101514150000827
भावना मनोज 

मोिहते
9404683362

सुवणा पाक मोिहते िनवास पपळे गुरव पपरी 
चचवड

4858 101514150000828 कमाल अजुन जढर 8805412393
ी.गणेश कॉ प. अनंतनगर साई मं दर शेजारी 

पपरी चचवड



4859 101514150000830
सोनाबाई ल मन 

कोकाटे
8623991170

द ोबा जगताप चाळ मा ती मं दर समोर पपळे 
गुरव पपरी चचवड

4860 101514150000837
लता अिनल 

सुयवंशी
9604309790 काशीद नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4861 101514150000838
वाती संतोष 

सुतार
9823294309 ८२/२ सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4862 101514150000839
कमल 

कािनफनाथ 
च हाण

9765614372 मयूर नगरी िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4863 101514150000842
कोमल आनंद 

सुयवंशी
9860789597 अनंत नगर िपपळे गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4864 101514150000843
आशा उदयकुमार 

अंबुलगे
9657285787 अनंत नगर जगताप चाळ िप गुरव पपरी चचवड

4865 101514150000844
सुिनता बाळासो 

मानगावकर
9922653044 A/12 नं २ क त  नगर नवी सांगावी पपरी चचवड

4866 101514150000845
पंचफुला 

साहेबराव साळंुके
9890302253 ५०/४ गां डे नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4867 101514150000850
दपाली बबन 

पाटील
9850196925

जय भवानी नगर िशवाजी चौक िप गुरव पपरी 
चचवड

4868 101514150000855
वंदना िव ल 

जावणे
7588326746 ल मी नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी चचवड

4869 101514150000858
संिगता कसन 

धराडे
9420929315 ८२/२ सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4870 101514150000864
रंजना बालाजी 

गु े
9850173841 सुवणा पाक A/34 िप गुरव पपरी चचवड

4871 101514150000866
नझिनम नईम 

खान
9890136457

जवळकर नगर मा जीत जवळ िप गुरव पपरी 
चचवड

4872 101514150000883 छाया गौतम माने 8380973882
भानुदास काटे पाटील चाळ यशवंत नगर िप गुरव 

पपरी चचवड

4873 101514150000884 नूतन िव णु जाधव 8796817063 सन.८२/२/१ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4874 101514150000885
माधुरी िवकास 

कांबळे
9175755639  नं.३३३ भात नगर सृ ी चौक पपरी चचवड

4875 101514150000886
मंगला हाद 

अनारसे
9850100716 सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4876 101514150000887 आशा अिनल घुले 8087989789 ६१/१/१ राम नगर नवी सांगावी पपरी चचवड

4877 101514150000889 िवजय िव ल खोत 9822362216 सुदशन नगर ग ली नं.३ िप गुरव पपरी चचवड

4878 101514150000890
िहराबाई 

नारायण मदने
9011189884

सन.८२/रो.नं.५ सुदशन नगर शामनाथ पाक समोर 
पपरी चचवड

4879 101514150000892
वैशाली ल मण 

सुकाळे
9158311151

जनधन जगताप इ टेट काशीद व ती पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड



4880 101514150000895 रेखा मोद गुरव 9822739081
सव नं ५३/२/१,नेताजी नगर द शांती, लोट नं २ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4881 101514150000896 दीपा मह सग - 8888196405
जवळकर नगर महाल मी कायलय शेजारी पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4882 101514150000899
राणी िन ु ी 

सुराशे
7757006134

भैरावनाथ नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4883 101514150000902
योती िनवास 

जाधव
7057677005

सन.२५/२ पा रजात कॉलनी जवळकर नगर पपरी 
चचवड

4884 101514150000908
शोभा 

बाळासाहेब 
गोडांबे

9637896345 िशवराज नगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

4885 101514150000910
सुजाता सोपान 

भोसले
9881966784

िशवशंभो हौ सो ७३/१/२ इं ायणी नगर थेरगाव 
पपरी चचवड

4886 101514150000914
राज ी ीमंत 

एफुग
7385322196 मधुबन कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

4887 101514150000930 दीपा िव णू सुतार 9767558074
गगाई िनवास,महारा ष कॉलनी कृ ण हॉि पटल 

जवळ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4888 101514150000931
पावती 

बाळिशराम बोकड
9923951616

पा रजात कॉलनी,सरसावती शाळा जवळ जवळकर 
नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4889 101514150000935
शीतल गणेश 

िनकम
9689501177

ी वामी समथ कॉलनी गु ा नगर,वायूपु  जवळ 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4890 101514150000937
सोिनया द ा 

गवारी
9623147609

हषल िनवासं,जगताप आळी काशीद व ती पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4891 101514150000938 मंगल रमेश आरडे 9767680909
लोट नं ३०,चं रंरंग पाक सुदशन नगर पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4892 101514150000940
अमृता दीप 

जगताप
8888797634

दीप जगताप,सव नं १३/५ मोरया पाक पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4893 101514150000941
िश पा ीकांत 

आवटे
9822133150

सव नं २०/२अ,भालेकर नगर पपळे गुरव पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4894 101514150000942
भा य ी गु राज 

केरी
9762016977

भालेकर नगर सं नं २०/२अ/१० पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4895 101514150000947 सं या मदन कदम 9604601968 िप गुरव वैदुव ती भगत सग चौक पपरी चचवड

4896 101514150000948
सं या रोिहदास 

जगताप
9922374143

िप गुरव सारामकृ ण मंगल कायालय िप गुरव 
पपरी चचवड

4897 101514150000955
सिवता गो वद 

अ वले
9689647196

कािलदास जगताप चाळ आनंद नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4898 101514150000956
वंदना संजय 

जवळकर
9623726263

शकंुतला िनवास,शा ी नगर स रता गाडन समोर 
कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

4899 101514150000957
मनीषा संतोष 

शदे
9604244983

पंिडत िब डग,सव नं ६१/१/२ रामनगर,कोकाटे 
हॉि पटल पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड



4900 101514150000962
छाया अिनल 

गायकवाड
9689493722

ग ली नं २,गजानन नगर मयूर नागरी जवळ,पवना 
नगर जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

4901 101514150000984
भारती जीवन 

च हाण
8087260872 स ाट नगर िप सौदागर िप सौदागर पपरी चचवड

4902 101514150000992
अ मीता उमेश 

देवकुळे
9850846552 स नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपरी पपरी

4903 101514150000993
जय ी राजेश 

देवकुळे
9767440976 ५३/२/१ नेताजी नगर िप गुरव पपरी चचवड

4904 101514150001001
पाली हनुमंत 

कोकाटे
9422340247 ग ली नं.२ सुदशन नगर पपरी पपरी

4905 101514150001002
चं कला बबन 

कोकाटे
9850871452 ग ली नं ४ सुदशन नगर पपरी पपरी

4906 101514150001003
अिनता संजय 

साळंुखे
9657855453 जवळकर नगर ांती नगर पपरी पपरी

4907 101514150001007
सुवणा बालाजी 

कांबळे
9850623785

सव नं ८२/२ सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4908 101514150001008
सिवता राजाभाऊ 

खोत
8796497374

सुदशन नगर ग ली नं २,िसधीिवनायक होटेल समोर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4909 101514150001009
आशा बाळासाहेब 

चोथवे
9922416915

सुदशन नगर ग ली नं ४,िसधीिवनायक होटेल समोर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4910 101514150001010 सुरेखा बाळू तुपे 9030511266 ओम िब डग जवळकर नगर पपरी पपरी

4911 101514150001013
भामाबाई 
ानदेव बु ड

9762483244 सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4912 101514150001018
सुिशला 

पंढरीनाथ 
िनरझापुरे

9960685711 गु कंुज जवळकर नगर िप गुरव पपरी चचवड

4913 101514150001020
अनुि त िग रधर 

कुलकण
9422994917 मयुरी नगरी िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4914 101514150001024 इंदू अशोक गंुड 9923025188 ल मी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4915 101514150001030
संजीवनी बळवंत 

पाटील
9552630477 सुदशन नगर चं रंग पाक िप गुरव पपरी चचवड

4916 101514150001031
छाया द ा य 

झजुड
8007946757 झजुड मळा िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4917 101514150001033
अिनता बालाजी 

माने
9881728304 ल मी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

4918 101514150001042 मैना ब सी मांगले 9552645281
लोट नं ४०४,साई िमलन सु ी चौक पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4919 101514150001043
महानंदा िशवाजी 

िबरादार
8888433204

सव नं १/१ ल मी नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4920 101514150001048 ि या संतोष शदे 9762913844
भैरावनाथ नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड



4921 101514150001062
सुवणा 

चौफ लगत 
नाडार

9822246108
सुदशन नगर पी,सी.एम.सी शाळे मागे पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4922 101514150001065 सीमा र व  यादव 9130510145
दगडू जवलकर नगर रे वे गेट शेजारी कासारवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4923 101514150001069
मंजुळा रामचं  

े
9970358132

सं नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4924 101514150001077
संगीता िभकाजी 

शडे
9545941037

काशीद कॉलनी, ांती नगर रेिसडे सी 
समोर,जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4925 101514150001078 वेणू चीमा दाते 9420424020 सुदशन नगर पपळे गुरव पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

4926 101514150001089
फरजाना इमाम 

तांबोळी
9730448006 द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी चचवड

4927 101514150001091
निलनी 

गुलाबराव शदे
8888849420

कार द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी 
चचवड

4928 101514150001092
म दना िनसार 

खान
9545945122 द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी चचवड

4929 101514150001093
सुमन 

िवणकुमार शमा
9763842688 द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी चचवड

4930 101514150001096
शकंुतला 

भाऊराव जाधव
9175092805 द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी चचवड

4931 101514150001101
परवीन इमाम 

शेख
9423239828 पवार नगर लोट नं ५ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

4932 101514150001103 वंदना बापू कदम 9049389661
भोड नगर,भोड चाळ सोनाई मंगल कायालय समोर 

थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

4933 101514150001105
िमला बाळकृ ण 

शमा
9970939705

द राज कॉलनी सव नं १२/२,पवार नगर थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4934 101514150001106
शमशाद 

मोहे ीन 
तांबोळी

8390902494
द राज कॉलनी पवार नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4935 101514150001122
सरोज मह  

लंभाडे
9881116011

सन.८३ द राज िनवास सुदशन नगर पपळे गुरव 
पपरी चचवड

4936 101514150001125
ि मणी 

नानासाहेब शेलार
9823103719

रे वे गेट जवळ कुहाडे चाळ कासारवाडी पपरी 
चचवड

4937 101514150001126
मंदा िशवराम 

गायकवाड
9823103779 रे वेगेट खाली कुराडेचाळ कासारवाडी पुणे

4938 101514150001127
तय वा िस ाराम 

केरी
9762016977

भालेकर नगर गणेश मं दर जवळ पपळे गुरव 
पपरी चचवड

4939 101514150001136
सुिशला बाबुराव 

जाधव
8806552696

धनवटे चाळ रे वेगेट जवळ कासारवाडी पपरी 
चचवड

4940 101514150001143 सृ ी िवण मधान 9822683856
सन.८१/१ घ.न,३५६ गणपती मं दर शेजारी सुदशन 

नगर पपरी चचवड



4941 101514150001144
वैशाली जग ाथ 

लोखंडे
8605209722

सन.८५.२ए/८१ सुवणयुग कॉलनी जवळकर नगर 
पपरी चचवड

4942 101514150001145
राणी यादव 

जाधव
8552977953

सन.२५/२६ साईनाथ नगर िनशा अपाट पपरी 
चचवड

4943 101514150001146
िनलम सुरेश 

गांगाड
9850536562 सन.४९/१ गांगाड नगर पपळे गुरव पपरी चचवड

4944 101514150001147
शारदा सुरेश 

वाघमारे
9850927708

सुदशन नगर गणेश मं दर जवळ पपळे गुरव पपरी 
चचवड

4945 101514150001161
भारती मधुकर 

वाकचौरे
9850333649 आशा दप रेिस भात नगर पपरी पपरी

4946 101514150001180
वंदना द ा य 

कािशद
9763311821 सुवणा पाक ए -३ पपळे गुरव पपरी पपरी

4947 101514150001183 आशा राम कांबळे 9922757635 स नं ८४/३/३/३ सहगड कॉ पपरी पपरी

4948 101514150001203 लता अशोक कदम 9011686934 वैभव जनरल टो सुदशन नगर पपरी पपरी

4949 101514150001212 उमा द ु शदे 7350846743 जवळकर नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

4950 101514150001217 शुभांगी जगन ब डे 7030703724 स नं ८३/१ सुदशन नगर पपरी पपरी

4951 101514150001220
रािधका कृ णांत 

डवंग
9860524039 सुदशन नगर हाडवेअर शेजारी पपरी पपरी

4952 101514150001221
हेमलता िव ल 

एकबोटे
9096021620 िनमल कॉ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

4953 101514150001250
सिवता िव ल 

गलांडे
nahi

शंकर मं दर जवळ पपळे सौदागर पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

4954 101514150001256
राज ी अमोल 

चाहते
9604732065

साठे िब डग शेजारी चावडी चौक पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

4955 101514150001257
वैशाली राघू 

सुरवसे
9850167178

सन.८५/२/१ सुवणयुग कॉलनी जवळकर नगर 
पपरी चचवड

4956 101514150001262
लता दलीप 

थोरात
8551074359

सन.८५/२A/1 सुवणयुग कॉलनी जवळकर नगर 
पपरी चचवड

4957 101514150001265
ल मी दगंबर 

पवार
8805353538 कॉलनी न.६ गणेश नगर बोपखेल पपरी चचवड

4958 101514150001267
अि नी संतोष 

पवार
9922575106 कॉलनी न.६ गणेश नगर बोपखेल पपरी चचवड

4959 101514150001270
मिनषा गजानन 

राहणे
9850636281

सन.८२/२ ग ली न.४ सुदशन नगर पपळे गुरव 
पपरी चचवड

4960 101514150001276
छाया राजू 
बाव कर

9175894039
सन.८२/२ ग ली न.४ सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड

4961 101514150001278 मंदा अ ण पाटील 955213269 ८२/२ सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

4962 101514150001280 वषा मोद फरके 9552130534
सर वती पाक िवनायक नगर ानसागर अपाट 

पपरी चचवड



4963 101514150001281
रजनी िवण 

फरके
9850207812 कवडे नगर डॉ बोसे हॉि पटल पपरी पपरी

4964 101514150001293
सुिनता चं कांत 

साळवे
960414907

गं डे नगर,सव नं ५०/२ ग ली नं १,काटे पुरं चौक 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4965 101514150001325
संगीता दगडू 

पाटील
9763532031

िहरामण फुगे चाळ फुगेवाडी फुगेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

4966 101514150001330
उ मला ल मण 

साबळे
9527802247 स नं ७८/१ समथ नगर पपरी पपरी

4967 101514150001332
पावती िव ल 

गवारी
8149223173 स नं ७८/१ समथ नगर पपरी पपरी

4968 101514150001333
ेहल उ म 
पाटील

9822518382
ँट नं-18 साई पॅलेस ए-3 रामकृ णमंगर कायालय 

पुणे

4969 101514150001334
संिगता उ म 

िभलारे
9011918013 साई पलेस रामकृ ण मंगल कायालय पपरी पपरी

4970 101514150001345
व ाली अनुराज 

दुधभाते
9922437716 सुदशन नगर पपरी पपरी पपरी

4971 101514150001350
कांता शांताराम 

डामसे
9850635431 स नं ६३/१/२ रामनगर पपरी पपरी

4972 101514150001357
सुभ ा सुभाष 

वाजे
8888196715

सव नं ६३/१/२,चं रंग कॉ प लोट नं १२,रामनगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4973 101514150001361
दैवशाला सुधाकर 

पवार
9659899198 सुदशन नगर लोखंडे चाळ पपरी पपरी

4974 101514150001364
सुरेखा महादेव 

डीडूळे
8855812007 सुदशन नगर शंकर मं दरा जवळ पपरी पपरी

4975 101514150001376
साधना दामोदर 

सूयवंशी
8805958050 जवळकर नगर सुवण युग कॉ पपरी पपरी

4976 101514150001379
किवता गणेश 

फुलपगार
9921153939

सं नं ८१/१ चे बन सोसा,जय पाक नवी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4977 101514150001381
जय ी संजय 

कनगे
9822923925

मोनाली पलेस,साई चौक समथ नगर नवी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

4978 101514150001382 िनशा मुकंुद जाधव 9657995758
लोट नं १४ मोनाली पलेस,साई चौक नवी सांगावी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

4979 101514150001386
काजल कैलास 

नाणेकर
9850200633

नव महारा  शाळे समोर नाणेकर वाडा पपरी 
पपरी

4980 101514150001387
माधुरी िवजय 

कुलकण
9881737273 रेणुका रेिस साई चौक पपरी पपरी

4981 101514150001388
करण िवलास 

नाणेकर
7744977997

नव महारा  शाळे समोर नाणेकर वाडा पपरी 
पपरी

4982 101514150001389
चं कला चं कांत 

पुरी
9850825942 मोनाली अपा समथ नगर पपरी पपरी

4983 101514150001391
किवता िशवाजी 

शदे
9527481592 साई कुटीर बी समथ नगर पपरी पपरी

4984 101514150001396
शारदा द ा य 

तुपे
9822549096 ी िनवास हाईटस स नं ७८/१ पपरी पपरी



4985 101514150001412 छाया रमेश सरवदे 9922277996
कवडे नगर,डॉ बोरा होि पटल सव नं ५६/३/५३ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

4986 101514150001413
ीक या 

कसनराव झांबरे
9890183047

कवडे नगर,डॉ बोरा होि पटल नवी सांगावी नवी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

4987 101514150001415
अ णा नंदकुमार 

रनसुभे
9922980926

सं नं ७/२/३, म नं ३०२ बालाजी हाईटसं जुनी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

4988 101514150001417 सुधा बंडू ससाणे 8421194635
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

4989 101514150001427
माधुरी नागनाथ 

ननवरे
9922528848

रा ल दसरे,माथो ी िनवास गु नानक 
का,केशवनागे कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

4990 101514150001435
वाती सुभाष 

पनवर
8446618499

सज  गड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 
पपर चचवड

4991 101514150001436
सुनंधा देवाजी 

सोनवणे
8308390360

स नगड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

4992 101514150001437
उषा बाबासाहेब 

जगदाळे
9860323858

स नगड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

4993 101514150001438
अिनता साहेब 

जोगदंड
9049002748

सन.४९/४/५ स नगड कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

4994 101514150001439
िशवांजली ीमंत 

राउत
9623617803

गणराज कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

4995 101514150001441
सुरेखा उ म 

िशनगारे
9822500976

वृंदावन कॉलनी तपक र नगर तपक र शाळे मागे 
पपरी चचवड

4996 101514150001454
यशोधा गेनुभाऊ 

भवारी
8805071069 चं रंग कॉ प. राम नगर पपळे गुरव पपर चचवड

4997 101514150001456
अचना सुरेश 

लोखंडे
83809583

null बापूजी बुवा मं दर जवळ पपरी पपळेगुरव 
पपरी

4998 101514150001476
संिगता मिहपती 

पाटील
9822683892 ८२/२/४७ सुदशन नगर ध पपरी चचवड

4999 101514150001479
मंदा कनी 

ई रदास मगर
7038147111 स नं ६३/१/१ भ  दशन पपरी पपरी

5000 101514150001507
वैशाली िनवृ ी 

साळवे
9764068046 स नं ५०/३/६ गांगड नगर पपरी पपरी

5001 101514150001513
सुिनता िवजयवंत 

घाडगे
8308180868 स न गड कॉ वामी िववेकानंद शाळा पपरी पपरी

5002 101514150001515 िनशा सुभाष काळे 9623729831 जयवंत अपा ेमलोक पाक पपरी पपरी

5003 101514150001517
सुिशला द ा य 

काळे
9763164506 जयवंत अपा ेमलोक पाक पपरी पपरी

5004 101514150001519
भा य ी िव ल 

सुतार
9922613818 गजानन नगर ग ली नं १ पपरी पपरी

5005 101514150001525
संिगता सुभाष 

कंुभार
7038198150 सुदशन नगर ग ली न.३ पपळे गुरव पपरी चचवड



5006 101514150001530
कावेरी 

िव ासागर 
वामी

8698109193 सन.२७ पवना नगर पपळे गुरव पपर चचवड

5007 101514150001534
आशा एकनाथ 

जाधव
8308311363 नवीन ल मी नगर िसि िवनायक पाक पपरी पपरी

5008 101514150001546
सुिनता 

करबसं या वामी
9730583489

सुवण पाक,कदम चाळ म नं २ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5009 101514150001566
सा रका सुदाम 

नेटके
9604718334

कवडे नगर,डॉ बोरा होि पटल नवी सांगावी पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5010 101514150001573
भारती राजेश 

जावीया
9764150517

िसधी िवनायक पाक लि म नगर पपळे गुरव पपरी 
चचवड

5011 101514150001574
यो ा कशोर 

गंगाणी
7841934782

ल मन नगर िसि िवनायक पाक पपळे गुरव 
पपरी चचवड

5012 101514150001575
कांचन रमेश 

परमार
8087683964 ल मी नगर पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड

5013 101514150001576
अशा सुरेश 

च हाण
9960055454

सन.३०िब ड नं.A/2 साई पलेस राम कृ ण 
कायालया समोर पपरी चचवड

5014 101514150001578
अचना ाने र 

भीमदे
8087200464 स नं ७५ आनंद नगर पपरी पपरी

5015 101514150001582
हेमलता पांडुरंग 

ढबरे
9922941072

अ रहंत संकुल साई चौक नवी सांगवी पपरी 
चचवड

5016 101514150001593
उषा शरण पा 

वामी
9175116102 गु द  नगर िव ल कृपा पपरी पपरी

5017 101514150001606 फरहीन युसुफ शेख 8485025150 गुलमोहर कॉ पाटील ई टेट रोड पपरी पपरी

5018 101514150001607 बीना उमर शेख 9923036183 गुलमोहर कॉ पाटील ई टेट रोड पपरी पपरी

5019 101514150001634
िमना िव ल 

कांबळे
9226317471 स न गड कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5020 101514150001635
अि नी करण 

सोनवणे
9422907995 स नं १३/५ पराग गो डन मागे पपरी पपरी

5021 101514150001636
मंगल सदािशव 

सकाटे
9049388898 बेलठीका नगर पराग गो डन मागे पपरी पपरी

5022 101514150001637
अफसर मोनो ीन 

मिनयार
9881727864 द राज कॉ पवार नगर पपरी पपरी

5023 101514150001639
आरती िनतीन 

ठोसर
8237086090 बेलठीका नगर बस टोप जवळ पपरी पपरी

5024 101514150001646
सिबया 

महमदपाशा 
अ ार

9922885571 पवार चाळ पवार नगर पपरी पपरी

5025 101514150001647
सुरेखा अ ण 

कंकाळ
9604421629 स न गड कॉ यशवंत नगर पपरी पपरी



5026 101514150001649
िव ा नरहरी 

पांचाळ
9373224815 सहगड कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5027 101514150001651
ि मणी अशोक 

पांचाळ
9011977245

नखाते व ती सतीश गदन सामोईर रहाटणी पपरी 
चचवड

5028 101514150001653
नीता अनंत 

पांचाळ
9890216822 नखाते व ती ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

5029 101514150001659
अचना गणेश 

राउत
9552302353

सौदया कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5030 101514150001661
सुदेश अशोक 

पांचाळ
9011977245

नखाते व ती िसतारा गाडन समोर रहाटणी पपरी 
चचवड

5031 101514150001663
जय ी भगवान 

गुजले
9657932238

स नगड कॉलनी यशवंत नगर रहाटणी पपरी 
चचवड

5032 101514150001664 सुिनता राज  पोरे 9922563709
स नगड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 

चचवड

5033 101514150001665
िनमला धमराज 

पांचाळ
8482965280

सन.४९/४/५ स नगड कॉ नखाते व ती पपरी 
चचवड

5034 101514150001671
सुिनता लालचंद 

बरांडे
9158004651 ानदीप कॉलनी ी नगर रहाटणी पपरी चचवड

5035 101514150001672
सीमा रामबहादूर 

सग
9860785700 िनमल कोलनी ी नगर राहटनी पपरी चचवड

5036 101514150001673
ल मी टीप ा 

कांबळे
9960155142

वामी िववेकानंद कूल जवळ िहरामण नाखते चाळ 
रहाटणी पपरी

5037 101514150001700 उषा यशवंत मुंढे 9552737545 सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5038 101514150001728
जय ी जय सग 

पवार
9822319295 स अन ४९१/१अ केशवनगर पपरी पपरी

5039 101514150001741
संगीता पांडूरंग 

भोरे
9767313632

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5040 101514150001743
राधा जीवन 

सोमवंशी
9158126218

जय तुळजा भवानी मं दर शेवट बस सतोप पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5041 101514150001772
दपाली महादेव 

डवरी
9850549552 मयूर नागरी ए-२०४ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5042 101514150001774
साधना अिनल 

नारखडे
9822508589

सुदशन नगर रोड नं ४,महादेव मं दरा जवळ पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5043 101514150001783
स यमाला पंिडत 

मुकणे
9922960790

सव नं ४६ काशीदनगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5044 101514150001784
वैशाली िवनायक 

गायकवाड
8855822007

ब-३८,एकता सोसा काशीदनगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5045 101514150001790
लीलावती मह  

पुजारी
8007236888

काशीद नगर सव नं ४६,घर नं ४१ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5046 101514150001812
सुिशला वसंत 

शेवाळे
8888864334 रेणुका रेिस साई चौक पपरी पपरी

5047 101514150001825
महानंदा महादेव 

वामी
9763624647

गु द  नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड



5048 101514150001855
किवता 

िवनोदकुमार 
संबारे

9689111265
मयूर नगरी इ बी िप गुरव नवी सांगवी पपरी 

चचवड

5049 101514150001856 मीरा संजय भांगे 8380949594
सव नं ८३/२,सुदशन नगर सेन हाडवेअर शेजारी 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5050 101514150001863
क पना रिवकांत 

वाघमारे
8805959163 -

5051 101514150001874
गौराबाई अशोक 

कदम
9970367565

भीमराव जवळकर चाळ केशवनगर कासारवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5052 101514150001881
सुिनता अिवनाश 

मुळे
964955809

८३/१/११,किवता रेिसडे सी जवळकर नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5053 101514150001882
किवता गोपाळ 

पोरे
9822631157

सव नं १३/१/११,किवता रेिसडे सी जवळकर नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5054 101514150001885
एिलना वसंत 

तोरणे
9226821562

साई पलेस, लॉट नं १४ रामकृ ण मंगल कायालय 
समोर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5055 101514150001886
साना 

मोहमदशफ  शेख
8421717871

हरमान सग चाळ खोली नं ५ कासारवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5056 101514150001888
माधुरी द ा य 

भारंबे
9371025959

सव नं ५२/१, लॉट नं ९ नेताजी नगर नवी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5057 101514150001889
सुल णा ल मण 

िगरे
9689935874

कवडे नगर मं दर रोड साईनाथ बंग या समोर नवी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

5058 101514150001894
हेमलता संभाजी 

जाधव
9326825918

बाजीराव जाधव चाळ पपरी गाव पपरी पपरी 
चचवड

5059 101514150001896
सुरेखा र व  

नाणेकर
9922755021 शदे आळी नाना पेठ पपरी पपरी चचवड

5060 101514150001901
अिनता दनेश 

सुयवंशी
7350023666 कासारवाडी शा ी चौक पपरी पपरी चचवड

5061 101514150001902
नवल बाबुराव 

जाधव
9960179921

८५/१ब/२/२ जवळकर नगर महारा  कॉ िप गुरव 
पपरी चचवड

5062 101514150001907
अिनता महादेव 

सावंत
9767869182 सहगड कॉ जवळकर नगर िप गुरव पपरी चचवड

5063 101514150001908
राज ी अकंुश 

भोसले
7798453209 राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

5064 101514150001917
शीतल हेमंत 

मालखेडे
9225308503 िव शांती कॉ िभसे पाक िप सौदागर पपरी चचवड

5065 101514150001927
विनता सितश 

कादुळे
9921048180

सन.८५/१०/१२१२ जवळकर नगर पपळे गुरव 
पपरी चचवड

5066 101514150001951
सिवता ध डीराम 

वाडकर
9011492478 ी कृ णा कॉ शा ी नगर रहाटणी पपरी चचवड

5067 101514150001956
वाती िशवाजी 

काटे
0 िप सौदागर रहाटणी िशवाजी चौक पपरी चचवड



5068 101514150001958
रोहीणी संभाजी 

काटे
7588324099 िप सौदागर िशवाजी चौक रहाटणी पपरी चचवड

5069 101514150001982
र मी द ा य 

र दाळे
9209957576 नवीन ल मीनगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5070 101514150001984
िमला रामदास 

पांढरे
9623153697

८५/१ब जवळकर नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 
चचवड

5071 101514150001986
सुजाता भगवान 

दुबे
9822357439 गोदावरी मृती केशवनगर पपरी पपरी चचवड

5072 101514150001996
राखी ेमनाथ 

राठोड
9595189045 ३८/१ िप गुरव ी नगर िप गुरव पपरी चचवड

5073 101514150001998
सुवणा करण 

करंजुले
8378977540

साई िवनायक सो कासारवाडी पपरी पपरी 
चचवड

5074 101514150001999
वषा हादराव 

माने
9762455517 जवळकर नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5075 101514150002000 रीमा स ार शेख 9890074751 गुलमोहर कॉ िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड
5076 101514150002001 सीमा स ार शेख 9890075007 गुलमोहर कॉ िप गुरव इ टेट रोड पपरी चचवड

5077 101514150002008
कलावती 

बालाजी पुजारी
8600518085 गुलमोहर कॉ पपळे गुरव पपरी पपरी

5078 101514150002014
पाली 

कािनफनाथ 
पाटोळे

8550974466
साई िवनायक रेिस केशवनगर चचवड पपरी 

चचवड

5079 101514150002015
गौरी सिचन 

किवटकर
9975137021 हषल रेिस चचवड चचवड पपरी चचवड

5080 101514150002016
जमुना नरेश 

गोजे लू
9822290104

िह सा  २,सव नं ४८७ केधव नगर कासारवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5081 101514150002039
सुलभा वसंत 
गायकवाड

8380864369
िनसग कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5082 101514150002054
जम द श बीर 

शेख
9405852623 हनुमान नगर ाय हर कॉ थेरगाव पपरी चचवड

5083 101514150002059
छाया अशोक 

काळेल
9405852767

सव नं ७,हनुमान नगर थेरगाव थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5084 101514150002092
अंिबका राज  

कदम
9922758052

८४/३/९,र व  अपाट िसहगड कॉलनी जवळकर 
नगर पपरी चचवड

5085 101514150002093
उ वला िसताराम 

मोिहते
9763325807 भैरवनाथ नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5086 101514150002098
उ मला मनोज 

पुले लु
7743824280 अनंत नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5087 101514150002128
सुिनता रिवकांत 

ीरसागर
7774917538 राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5088 101514150002155
िमला शरद 

गागरे
9766572110

पपळे अपाटमट िप,सी.एम,सी मराठी शाळेमागे 
कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5089 101514150002158 माया ीरंग गुजर 9763775868
महा मा फुले नगर िप,सी.एम,सी मराठी शाळेमागे 

दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड



5090 101514150002163
क पना संजय 

पाटील
8421821438

पंच िनवास,डायमंड लाि टक जवल केशव नगर 
कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5091 101514150002165 मंगल भीम ह के 8482972093
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5092 101514150002171
सखूबाई वसंत 

िचमटे
955277545

सुदशन नगर सेन हाडवेअर शेजारी पपळे गुरव 
पपरी चचवड

5093 101514150002177
िवजयमाला 

चं कांत कांबळे
9822613004

अमर दीप कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5094 101514150002178
शोभा हनुमंत 

सगर
9421934547 ीनगर ानदीप कालनी रहाटनी पपरी, पुणे

5095 101514150002181
ल मीबाई 

शरण पा ह े
7507075811

एकता हौ.सोसा. घरकुल ािधकरण िचखली पपरी 
चचवड

5096 101514150002186
आरती सुरेश 

पाटोळे
9767728479

पवार नगर ओम हाड वेअर या मागे थेरगाव पपरी 
चचवड

5097 101514150002189
शामला गीते र 

च हाण
9673727947

समता हौ सोसा साई नगर,नाखते व ती थेरगाव 
पपरी चचवड

5098 101514150002217
पावती उ म 

कांबळे
8698525606

स नं ४८/१२,समता कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5099 101514150002224
िशला काश 

सानप
7774061420 साई चौक रहाटणी काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5100 101514150002227
शकंुतला िशवाजी 

दारवटकर
9421684888 साई कॉलनी रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड

5101 101514150002276
सुि या कशोर 

काटे
9922434300 स नं ४३ पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5102 101514150002286
छाया चं कांत 

कवडे
9922068022 सन.४४/३ िव ानगर पपळे गुरव पपरी चचवड

5103 101514150002288
क याणी मिनष 

कुलकण
9960694158

लॉट नं १०४,आशा शंकर लाझा िवधायनगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5104 101514150002289
लिलता मनोज 

टांक
9970941514

स ा ी कॉलनी काटेपुरं रोड पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5105 101514150002290
नयना भावेश 

राठोड
8796255928 स ा ी कॉ काटे पुराम रोड पपरी पपरी

5106 101514150002291
िश पा देव  

पाटील
9850717905 कृ णाई पाक िव ानगर पपरी पपरी

5107 101514150002292
सुषमा गोपाळ 

कांबळे
8888880169 कृ णाई पाक िव ानगर पपरी पपरी

5108 101514150002293
व पा संगमे र 

कुल
9623701121 स नं ४४/१ब/१६ िव ानगर पपरी पपरी

5109 101514150002294
शैलेजा राज  

येवले
9657000579 स नं ४४/१/ब िव ानगर पपरी पपरी

5110 101514150002295
अिह याबाई द ू 

गवळी
9922059747 स नं ४४ िव ानगर पपरी पपरी



5111 101514150002296
क पना रामचं  

पाचंगे
7350797702 िव ानगर ग ली नं ३ पपरी पपरी

5112 101514150002297
अिनता कैलास 

बागुळ
8308533529 स नं ४६१/२ िव ानगर पपरी पपरी

5113 101514150002298
भागवती 

बाबुलाल साबळे
9049143858 स नं ४४ अमर िनवास पपरी पपरी

5114 101514150002299
िव ा सुधाकर 

सूयवंशी
9527098809

ल मी िनवास िव ानगर ग ली नं ३ पपळे गुरव 
पपरी चचवड

5115 101514150002300
क पना कैलास 

गुरव
8446616708

कुशल कंुज िब डग लॉट नं १०,िव ा नगर पपळे 
गुरव पपरी चचवड

5116 101514150002301
सिवता दलीप 

पाचंगे
9096887144

िव ा नगर,ग ली नं ३ लॉट नं ४४ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5117 101514150002302 सीता शंकर रेणुसे 8446616708
सव नं ४४/२/२,िव ा नगर रोड नं ३ पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5118 101514150002303
रेखा नंदूलाल 

पाटील
9423203379

कुशल कंुज िब डग लॉट नं ६,रोड नं ३ िव ानगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5119 101514150002304
पाली चं कांत 

भालेराव
8600766594

सव नं ४४/१ब/१८ रोड नं ३,िव ा नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5120 101514150002305
ेता संजय 
ग हाणे

8804150204
म नं ४४/१,बी -२५ रोड नं ३,िव ा नगर, लॉट नं 

७ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5121 101514150002306
उषा काश 

सोनवणे
9371989885

२०७/१४११ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

5122 101514150002307
िवनोदा गोपाला 

मु या
9766794334

ी देवी कृपा िनवास रोड नं ३,िव ा नगर, लॉट नं 
७ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5123 101514150002308
िच ा िशवाजी 

कळसे
9890629454

सव नं ४४/२/२,िव ा नगर रोड नं ३ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5124 101514150002309
अि नी उमेश 

ावणी
9921911979

स नं ४४/१ब , लॉट नं १८ रोड नं ३,िव ा नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5125 101514150002315
रचना राजेश 

िपटले
9765297946

कृ णानागरी नखाते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5126 101514150002319
अिनता तानाजी 

साळवे
9763194513

साई सागर कॉलनी रहाटणी प ि◌◌ंपरी पपरी 
चचवड

5127 101514150002320
ीती संतोष 

िपटले
9405885988

देवक  िनवास,कृ णनागरी नखाते व ती रहाटणी 
पपरी चचवड

5128 101514150002324
िमताबाई काश 

आंबवणे
9623726870

सव नं.५८/१/२,साई कॉलनी साई नगर,नाखते 
व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

5129 101514150002325
संगीता गो वद 

इंदलकर
9763901105

नखाते व ती,बळीराज गाडन शेजारी सहगड 
कॉलनी,सुदशन नगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

5130 101514150002326 अचना िबिपन जेधे 9860819814
कॉलनी नं ३ पवना नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5131 101514150002328
संगीता जयशंकर 

िमरगाळे
9923609128

कृ णानागरी नखाते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड



5132 101514150002330
किवता ल मण 

मुजमुले
7798801044

स नं ५९/१/२/५,साईसागर कॉलनी रामनगर 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

5133 101514150002335
आयेशा 

अ तर सेन 
अ सारी

9763920644
कॉलनी नं ३ गु कृपा जनरल टोअर,पवना नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5134 101514150002347
स रता सूयकांत 

तामचीकार
9850161168 कािशद नगर लोट नं ३०३ पपरी पपरी

5135 101514150002353
मिनषा दपक 

कोळी
9765788156 जवळ कर नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

5136 101514150002354
अचना िवकास 

थोरात
8657474309 जवळ कर नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

5137 101514150002356
सुलभा राजेश 

च हाण
8805705305

िभमराव जवळकर चाळ केशव नगर कासारवाडी 
पपरी चचवड

5138 101514150002357
वैशाली शरद 

आवटे
9730610134 सं नं ४९१/२ केशवनगर पपरी पपरी

5139 101514150002359
िमना अिनल 

कांबळे
9850200633 िभमनगर कांबळे चाळ पपरी गाव पपरी चचवड

5140 101514150002398
माधुरी जगनाथ 

बनसोडे
8625809615

गंगो ी नगर सव नं ६९/३ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5141 101514150002403
किवता रघुनाथ 

पवार
9158441372 सं नं ७३ समथ नगर पपरी पपरी

5142 101514150002405
मायादेवी 

काकासाहेब 
गायकवाड

9371824079 राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

5143 101514150002423
संिगता िवजय 

ता
9822889251 रेणुका रेिस समथ नगर पपरी पपरी

5144 101514150002424
पु पा अशोक 

जाधव
7774065128 ि मूत  सदन भात नगर पपरी पपरी

5145 101514150002445
अंजना िवलास 

पाटील
9561151267 िव ा नगर िप गुरव सांगवी पपरी चचवड

5146 101514150002447
माधुरी रामहारी 

बिहर
9763859844 सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी चचवड

5147 101514150002448
मीना रामहरी 

बिहर
9552338574 सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी चचवड

5148 101514150002451
सिवता मह  
कुमार गु ा

9325497256 िप गुरव चं  रंग पाक सांगवी पपरी चचवड

5149 101514150002453 कत  भा कर राणे 9552627378 सुदशन नगर रोड नं ३ पपरी पपरी

5150 101514150002454
सुि या भा कर 

राणे
9503139275 सुदशन नगर ग ली नं ३१ पपरी पपरी

5151 101514150002465
रेणुका अनंत 
बेळगावकर

9579842785 गु  द  िब हदवी चौक पपरी पपरी

5152 101514150002468
संिगता जा लदर 

लांडगे
9011254904 लांडगे चाळ पे ोल पंप जवळ पपरी पपरी



5153 101514150002470
मंगल सुभाष 

कोकाटे
9762965486 कासार वाडी पे ोल पंप जवळ पपरी पपरी

5154 101514150002479
सिवता िवलास 

ध गडे
8605143557

दुगाडे चाळ इं ायणी नगर सदगु  कॉ पपरी 
चचवड

5155 101514150002484
ल मी सं ाम 

सगर
8983300557 ६७ अनंत पाक रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5156 101514150002485 रेखा संतोष सगर 8983300556 अनंत पाक रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5157 101514150002495
योिगता योगेश 

चौधरी
9763817513

सव नं ८१ सुदशन नगर,ग ली नं ३ पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5158 101514150002538 शोभा द ा िभसे 9921516323 साई सागर कॉ रहाटणी पपरी पपरी

5159 101514150002568
वैशाली रमेश 

सुतार
9156496533 कािशद नगर पपळे गुरव पपरी पपरी

5160 101514150002579 िमना िव णू दगडे 9922526065 रामनगर गणेशमं दर पपरी पपरी

5161 101514150002588
मिनषा सहदेव 

माने
8888624354

आनंद पाक पुजा न सग होम मागे,आळंदी रोड 
पपळे गुरव पपरी चचवड

5162 101514150002620 अचना िव ल शदे 9922564821
मोरया कॉलनी,रमाई िब डग िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी

5163 101514150002623
संजना सुशील 

सुतार
9823789422

स नं ०९७/२/३,घर नं ११३२ िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी

5164 101514150002626
अिनता अंकुश 

कगार
9657290343

गणेश कॉलनी,काटे चाळ िवजय नगर काळेवाडी 
पपरी

5165 101514150002635 नेहा नामदेव मोरे 9011024246 साई सागर कॉ रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5166 101514150002671
पूजा मोतीराम 

जागडे
8180051359

गणेश कॉलनी म नं.१०३४/२,िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

5167 101514150002684 रे मा चांद शेख 7387010843
गणेश कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5168 101514150002698
वाती रमेश 
गायकवाड

9923071012 बबन काटे चाळ दापोडी दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5169 101514150002725
नेहा दपक 
नरडवेकर

9373068968
सुमती मृती रामनगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड

5170 101514150002735
आशा अिवनाश 

चोरमले
8484069647 शामनाथपाक सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

5171 101514150002738
न ता नंदकुमार 

कोयंडे
880523650 गणेश कॉम अनंत नगर िप गुरव पपरी चचवड

5172 101614150000175
उ वला महादेव 

अनपट
8805623752 योितबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5173 101614150000176
मिनषा नागनाथ 

म के
9881147056 संत कृपा िनवास योितबा कॉ पपरी पपरी

5174 101614150000177
अिनता गोपाळ 

म के
8983747056 संत कृपा िनवास योितबा कॉलनी पपरी पपरी

5175 101614150000178
चंपाबाई 

नागनाथ म के
9021139135 संत कृपा िनवास योतीबा कॉ पपरी पपरी



5176 101614150000179 मंदा िशवाजी माने 9405870138 योितबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5177 101614150000180
योिगता चं कांत 

खेडकर
7709692679 योतीबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5178 101614150000182
करण िशवानंद 

नागशे ी
9822599771 नखाते व ती योितबा कॉ रहाटणी पपरी चचवड

5179 101614150000183
आशालता 

स यिजत हारपुडे
9922919464

३८/१/२ योितबा कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5180 101614150000184
सुिनता सोमा 

गावडे
9767684240 नखाते व ती सं नं ३६/२/९१ पपरी पपरी

5181 101614150000186 ि या अंकुश मोरे 9822916262 योितबा कॉ सं नं ३८/२/१ पपरी पपरी

5182 101614150000187
जय ी पांडुरंग 

कजुले
8605902412 योितबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5183 101614150000188
अचना शाम 

नखाते
8793997000 योतीबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5184 101614150000189
िग रजा जयवंत 

रनाळकर
9762050831 योतीबा कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5185 101614150000190
शिशकला 

परमे र राठोड
9527816057 नखाते व ती योतीबा कॉ पपरी पपरी

5186 101614150000191
लिलता द ा य 

लांडे
9850785192 नखाते व ती योतीबानगर पपरी पपरी

5187 101614150000192
वेणूताई िव ंभर 

जाधव
9822839259 सं नं ३८/२/१ योतीबा कॉ पपरी पपरी

5188 101614150000193
ि या पंढरीनाथ 

नखाते
9823388810 रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5189 101614150000194
िशतल अिनल 

जाधव
9921347076 रामनगर लि म िनवास पपरी पपरी

5190 101614150000195
संिगता संतराम 

सोनट े
9860656337 नखाते व ती रामबाग कॉ पपरी पपरी

5191 101614150000196
सा रका द ा य 

कप
9421036685 सं नं ३८/१/५ रामबाग कॉ पपरी पपरी

5192 101614150000197
क पना आनंद 

हदरणे
8390483529 रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5193 101614150000199
पाली िव ल 

नखाते
9689586520 रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5194 101614150000201
संिगता राजू 

चौधरी
9763602301 रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5195 101614150000202
छाया बाळकृ ण 

दरणे
9509387717

गणराज कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5196 101614150000204
िनमला िम लद 

दगडे
9922526065 ६३/१ रामनगर कोकाटे हॉ पी गुरव पपरी

5197 101614150000205
नंदाराणी संतोष 

पाटील
9665269778

सव नं ३५/३बी,अंकुर कॉलनी नाखते व ती,द  
मं दर रहाटणी पपरी चचवड



5198 101614150000206 वंदना उमाजी ढोपे 9422317159
ी वामी समथ कॉलनी ीनगर रहाटणी पपरी 

चचवड
5199 101614150000207 वषा संतोष पांढरे 7840988251 स नं ३८/४/३/३ अमृतवेल कॉ पपरी पपरी

5200 101614150000208
िमना ी 

मान सगराव 
पाटील

9260878124
सव नं ३८/२११ जोयतीबा नगर,नाखते व ती 

रहाटणी पपरी चचवड

5201 101614150000209
विनता सुखदेव 

तुपे
9763635039 गणराज कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5202 101614150000210
क पना अिवनाश 

वायदंडे
9822496092 गणराज कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5203 101614150000212
सुजाता सुरेश 

वाळंूज
839990368 रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी पपरी

5204 101614150000213
सुषमा दलीप 

नाळे
9850619960

सव नं ३८/१/५,राम बाग कॉलनी नाखते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5205 101614150000214
रोिहणी गणेश 

वाळूज
8379990368

रामबाग कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5206 101614150000215
सुनंदा सूरेश 

मांडके
9822424161

रामबाग कॉलनी,सव नं ३८/१/२ नाखते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5207 101614150000216 िव ा रमेश पवार 9604519560
सव नं ३८/११६,रामबाग कॉलनी नाखते व ती 

रहाटणी पपरी चचवड

5208 101614150000217
वैशाली संतोष 

साठे
9657347201

सव नं ३८/१/७/ रामबाग कॉलनी नाखते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5209 101614150000218 वाती संजय शदे 9881935314
सव नं ३८/१/५,राम बाग कॉलनी नाखते व ती 

रहाटणी पपरी चचवड

5210 101614150000250
सरोजनी म छ  

शदे
8626082081 स नं ६१/२/४ िस ी िवनायक कॉ पपरी पपरी

5211 101614150000252 वषा दनेश बंड 9922686042
खुळे चाळ जवळ बळीराज कॉलनी रहाटणी पपरी 

चचवड

5212 101614150000253
पि न राजा 

पाटील
9527071041 स न ३५/बी अंकुश कॉ पपरी पपरी

5213 101614150000254
ि मणी दशरथ 

सरवदे
9922212251 पवनानगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5214 101614150000255
पाली सितश 

पाटील
8381016213

जोयतीबा नगर नाखते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5215 101614150000256
छाया संभाजी 

नाखते
9850054008 नथूराज कॉलनी लक रोड रहाटणी पपरी चचवड

5216 101614150000257
अनुसया अभंग 

तलवारे
9850611029 पवनानगर रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड

5217 101614150000258
कुशाबाई बापुराव 

जगताप
9763825065

िगताई जनरल टोअर पवनानगर रहाटणी पपरी 
चचवड

5218 101614150000259 आशा बाबू कांबळे 9881223613 पवनानगर रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड



5219 101614150000260
सुवणा सिचन 

महाजन
9850895250 िवजयनगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

5220 101614150000263
शीतल संजय 

सदानदे
8888503417

अमृतवेल कॉलनी,रामनगर थोपटे लो स शेजारी 
रहाटणी पपरी चचवड

5221 101614150000264
सा रका सुिनल 

नाखते
9762935972 अमृतवेल कॉलनी रामनगर रहाटणी पपरी चचवड

5222 101614150000265
िव ा भानुदास 

मोिहते
8796105526

ी पलेस मधुसूधन कॉलनी थोपटे लो स समोर 
पपरी चचवड

5223 101614150000274
अिनता संजय 

भुजबळ
7875943079

सन.११४/१ बी/१ सहयोग कॉलनी नढे नगर पपरी 
चचवड

5224 101614150000278
सुरेखा संतोष 

कोलते
8857078381

सन.४३/२बी अमरदीप कॉलनी ीनगर पपरी 
चचवड

5225 101614150000279
मंडोधरी ल मण 

दहीमाते
9890299889

नथूराज कॉलनी समता कॉलनी,नखाते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5226 101614150000282
मिनषा पांडुरंग 

कांबळे
9922373534 पवनानगर रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड

5227 101614150000283
रिसका उ म 

गायकवाड
9028284567 पवना नगर रहाटनी पपरी

5228 101614150000284
रे मा असलम 

खान
9890643895

सन.१४/५/१ बेलठीका नगर क हैया पाक शेजारी 
१६ नं. पपरी चचवड

5229 101614150000291
अिनता कसन 

पवार
9767205130

चावडी चौक पपळे सौदागर पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

5230 101614150000292
सं या अमोल 

पवार
9763104356 सव नं ३ पवनानगर रहाटणी पपरी चचवड

5231 101614150000293
सं या अिनल 

सोनार
8421456795

३५/अ/१०,सुलभ कॉलनी रहाटणी फाटा काळेवाडी 
फाटा पपरी चचवड

5232 101614150000294
पुनम बालाजी 

थोरे
8698650337

पवनानगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

5233 101614150000295
अनुपमा मनोहर 

कदम
9552554986

गणराज पाक,ब/३५ क पटे व ती वाकड पपरी 
चचवड

5234 101614150000296 मु का भरत शदे 9545818803 पवनानगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5235 101614150000297 वंदना शंकर संगमे 9822831857 पवनानगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5236 101614150000298
योती दशरथ 

दातार
9922902306 भारत कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी

5237 101614150000299
अिनता रमेश 

सुयवंशी
8564862158 काटे नगर िप सौदागर रहाटणी पपरी

5238 101614150000300 वषा मोहन संगम 9850323496 रहाटणी पवना नगर काळेवाडी पपरी

5239 101614150000301
कांताबाई हाद 

संगम
8796248988 रहाटणी पवना नगर काळेवाडी पपरी

5240 101614150000302 रेखा कसन येमले 8308303624
३/१/१ िगताई टोर जवळ पवना नगर रहाटणी 

पपरी



5241 101614150000305
किवता भागवत 

माने
9657308192

सहगड कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5242 101614150000306
रायाबाई पंढरी 

सुयवंशी
9822917290 ३८/२/१ योितबा कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी

5243 101614150000307
सुषमा नवनाथ 

नाखते
9637343782

अमृतवेल कॉलनी थोपटे लो स शेजारी रहाटणी 
पपरी चचवड

5244 101614150000308
शोभा शांताराम 

शदे
9552877130

लॉट नं २,िव शांती कॉलनी यशदा इमारत, ध 
कॅ प पपळे सौदागर पपरी चचवड

5245 101614150000309
जो ती राज  

साखरे
9881112872

सोपान साखरे चाळ म न पा शाळे समोर रहाटणी 
पपरी चचवड

5246 101614150000310
मेघा राजे द 
गायकवाड

9921613937
वामन नाखते चाळ म न पा शाळे समोर रहाटणी 

पपरी चचवड

5247 101614150000311 गौरी सागर घाग 9921939158
वामन नखाते चाळ िप िच म न पा शाळे जवळ 

पपरी पपरी

5248 101614150000312
सुिनता ाने र 

साखरे
9921441464

सोपान साखरे चाळ िप िच म न पा शाळे जवळ 
पपरी पपरी

5249 101614150000313
िनमला हनुमंत 

शदे
9822385862

वामन नखाते चाळ िप िच म न पा शाळे जवळ 
पपरी पपरी

5250 101614150000314
िशतल कुलदीप 

उभे
9881209298

ि मणी िनवास िप िच म न पा शाळे जवळ पपरी 
पपरी

5251 101614150000316
अि नी 

आ मराम साळवी
8888700457 आझाद कॉ ीनगर रहाटणी पपरी

5252 101614150000317
राधाबाई चं कांत 

जाधव
8888100457 ीनगर सुयोग नगर पपरी पपरी

5253 101614150000359
शोभा अनंत 

च हाण
9527609459 धनवटे चाळ मा ती मं दरा जवळ पपरी पपरी

5254 101614150000360
िगतांजली सुिधर 

बाऊ कर
9011698804 आनंद िवहार जवळ थेरगाव थेरगाव पपरी

5255 101614150000361
ाज ा साद 

परंडेकर
9423507028 आनंद िवहार अपाट थेरगाव थेरगाव पपरी

5256 101614150000398
िगताबाई रामा 

कांबळे
9850525014 पवना नगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5257 101614150000435
सुनंदा चंदशेखर 

पवार
9922669445

मयुरा कॉलनी नाखते व ती,दशन िनवास रहाटणी 
पपरी चचवड

5258 101614150000436
अमृता अिनल 

सुतार
9922346906 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5259 101614150000437
मोिनका 
परशुराम 
गायकवाड

8605901792 ३६/२ ब मथुरा कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी

5260 101614150000438
ेहल पांडुरंग 

भदाणे
8087979922 मन मं दर सोसा रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5261 101614150000439
भारती नरेश 

पवार
9921301185 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड



5262 101614150000440
अिनता सखाराम 

रानवडे
7350038396 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5263 101614150000441
जय ी नंदकुमार 

धीवरे
9011748080 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5264 101614150000442
पाली वीण 

लोखंडे
9763839618 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5265 101614150000443
संगीता उ म 

भानुसे
9322255899 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5266 101614150000444
सं या शांत 

अिहरे
9850587890

सव नं ३६/२१५,मयुरा कॉलनी नाखते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5267 101614150000445
भारती यशवंत 

आिहरे
9922116025

सव नं ३६/२१५,मयुरा कॉलनी नाखते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5268 101614150000446
अि नी बाबुराव 

पाटील
9960235117 िनसग कॉलनी शा ी नगर रहाटणी पपरी चचवड

5269 101614150000447
जय ी िशवदास 

पाटील
नाही मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5270 101614150000448
संगीता आनंद 

सोनावणे
8055288999 मयुरा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5271 101614150000449
सा रका िनशांत 

धुमाळ
9527347456 कृ णा नगरी नाखते व ती रहाटणी पपरी चचवड

5272 101614150000458 जा कया गौस शेख 9822398876 संत कबीर हौ सो िम लद नगर पपरी पपरी

5273 101614150000470
जयंती कसन 

िभसे
9011221207

िव ल मं दराशेजारी पपळे सौदागर पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

5274 101614150000471
वाती कसन 

िभसे
9011221207 िप सौदागर िव ल मं दराशेजारी रहाटणी पपरी

5275 101614150000472 अिनता राजू काटे 9673213444 िप सौदागर मुंजाबा चौक रहाटणी पपरी

5276 101614150000473
लिलता उमेश 

बनकर
9766518589 िप सौदागर सुतारवाडा रहाटणी पपरी

5277 101614150000474
कौश या संभाजी 

काटे
9604308288 महादेव मं दरासमोर िप सौदागर रहाटणी पपरी

5278 101614150000475
सुक या शंकर 

वाघेरे
9890966167 वाघेरे आळी सुदशन चौक पपरीगाव पपरी चचवड

5279 101614150000476
रेणुका हनुमंत 

भालेकर
8888234638 पपळे सौदागर सुतारवाडा रहाटणी पपरी चचवड

5280 101614150000477
सुिनता मनोहर 

साळे
8390240261

कारे र हाईट िप सौदागर रहाटणी पपरी 
चचवड

5281 101614150000478
संिजवनी 

द ाराम सागवेकर
9822509068 िप सौदागर रहाटणी िप सौदागर पपरी चचवड

5282 101614150000479
वंदना िवकास 

िभसे
8805413040

िव शांती कॉ ओम साई पाक पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

5283 101614150000490 मंगल चं कांत कुटे 9822427922 िव शांती कॉ िप सौदागर रहाटणी पपरी चचवड



5284 101614150000491
िसमा करण 

जगताप
9850211379

पपळे सौदागर िव शांती कॉ ओमसाई पाक पपरी 
चचवड

5285 101614150000492
नेहा िनितन 

उ ेकर
9011931744

िव शांती कॉ पपळे सौदागर रहाटणी पपरी 
चचवड

5286 101614150000493
विनता गणेश 

च हाण
9527855855

पपळे सौदागर मा ती मं दराशेजारी रहाटणी 
पपरी चचवड

5287 101614150000494
वैशाली िवनोद 

काटे
9527267382

िव शांती कॉ ओम साई पाक पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

5288 101614150000495 हेमा नामदेव िभसे 9049239045
िव शांती कॉ पपळे सौदागर रहाटणी पपरी 

चचवड

5289 101614150000496
मंगल िशवाजी 

काटे
9011475346

शंकर मं दराजवळ सुतारवाडा पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

5290 101614150000497
पाली िनतीन 

काटे
9604868537

िव शांती कॉ पपळे सौदागर रहाटणी पपरी 
चचवड

5291 101614150000498 सिवता अजुन काटे 9604174574
पपळे सौदागर मुंजाबा चौक रहाटणी पपरी 

चचवड

5292 101614150000499 सुवणा गणेश काटे 9604922370
141/1 िव शांती कालनी पपळेसौदागर पपरी, 

पुणे

5293 101614150000500
सा रका आदेश 

काटे
9545055536

हरी कृपा िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर पपरी 
चचवड

5294 101614150000501
मंदा कनी सुिनल 

काटे
9764257513

ह र कृपा िनवास िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

5295 101614150000502
अचना ीकांत 

सावंत
9689111279

याशोदेवी िब डग िव शांती कॉलनी पपळे 
सौदागर पपरी चचवड

5296 101614150000503 वषा इं िजत काटे 9881583615
मंजोबा चौक कंुजीर ो. टो.समोर पपळे सौदागर 

पपरी चचवड

5297 101614150000513
वृषाली पांडूरंग 

काजुले
8605902412

जोयतीबा कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी 
चचवड

5298 101614150000532 िभवरा छगन माने 7887518783
गणराज कॉलनी नाखते व ती रहाटणी पपरी 

चचवड

5299 101614150000533 मंगल हनुमंत माने 7387518783 गणराज कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी

5300 101614150000541
िमना ी स यवान 

गोडांबे
8600849046 २५२ िशवराज नगर रहाटणी रहाटणी पपरी

5301 101614150000551
शोभा अंकुश 

साबळे
7057260004 रहाटणी चौक ा िनवास रहाटणी पपरी

5302 101614150000558 सुरेखा शंकर माने 9657302905 पवनानगर रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड

5303 101614150000559
अंजनाबाई दादू 

साठे
7875485394 पवना नगर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

5304 101614150000560
सािव ीबाई 

बलभीम शेरखाने
9850500380 पवनानगर रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड

5305 101614150000563
सुशीला सूयकांत 

गोतावळे
9881556764

घ वे चाळ शेजारी पवना नगर रहाटणी पपरी 
चचवड



5306 101614150000566
सुिशला ाने र 

ल ढे
9604868488

िव ल मुत ,काटे नगर जुनी हे प पा जवळ पपळे 
सौदागर पपरी चचवड

5307 101614150000574 मिनषा राज  काटे 9922072920 स न ४/७ पे ोल पंप जवळ पपरी पपरी

5308 101614150000585
अि नी जगनाथ 

वारे
9922426811

िशवगणेश कॉलनी तांबे शाळेजवळ,नाखते व ती 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

5309 101614150000605
संगीता मा ती 

सोनकांबळे
9552737415 पवना नगर रहाटणी रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

5310 101614150000614 मंदा कनी नंद काटे 9822631307
िव शांती कॉलनी यशोदा केवर समोर,महादेव 

िनवास पपळे सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

5311 101614150000618 शोभा सूरेश यादव 9921491844
स नं ८४/२,जवळकर कॉलनी िज  िनवास,लुि बनी 

पाक पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5312 101614150000621
आशाबाई 

द ा य िनकम
9763343206

काशीद कॉलनी, ांती नगर काशीद पाक पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5313 101614150000622
दपाली शरद 

जाधव
9225501545

सव नं ८४,िसहगड कॉलनी जवळकर नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5314 101614150000623
सुिनता ि ह टर 

चंदनिशव
8796541820

मोरया पाक,सव नं ११/३ वै ैवी अपाटमट पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5315 101614150000624
वैशाली िम लद 

शदे
9271709308

जवळकर नगर लॉट न.ं१२,िस े र पाक पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5316 101614150000625
शांताबाई महादेव 

डीडूले
9822832155

सुदशन नगर शंकरा या मं दरामागे पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5317 101614150000627 रतन रामा भोरे 9552502964
सव नं १४ जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5318 101614150000628
पाली अमोल 

कांबळे
9049409361

सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5319 101614150000630
माधवी अशोक 

चौगुले
8805988238

स नं ८४/२, लॉट नं १४,कुबेर िनवास सहगड 
कॉलनी,सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5320 101614150000631
क याणी िवलास 

जमदाडे
9657741445

सव नं ८४/१ जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5321 101614150000632
नीता नामदेव 

वाघे
9823056244

स नं ८४/२/३ सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5322 101614150000633
मना ध डीराम 

भोरे
9762883425

मोरे िनवास, लोक नं ५०१ जयमाला नागर नवी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

5323 101614150000634
क पना ध डीराम 

भोरे
9762883425

मोरे िनवास, लोक नं ५०१ जयमाला नागर सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5324 101614150000635
वैशाली संभाजी 

सूयवंशी
9552657131

सुदशन नगर ल मी िनवास िब डग पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5325 101614150000636
क पना अशोक 

शदे
9271709308

लॉट नं १२ िसधे वर पाक,जवळकर नागर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5326 101614150000637
अि नी जेते  

भांबरे
9370210881

रोड नं ४,सव नं ८२/२ सुदशन नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड



5327 101614150000639 मंगल रामा भोरे 9850707831
सहगड कॉलनी सव नं १४,जवळकर व ती पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5328 101614150000640
मालती नरेश 

ठ बरे
9604608427

जवळकर नगर पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5329 101614150000641 कमल कृ णा इंगवे 9921065390
स नं ८४/२,जवळकर कॉलनी पपळे गुरव पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5330 101614150000642
उषा बाबूराव 

गुटाळ
9850222195

काशीद पाक जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5331 101614150000643
माधुरी 

बाबासाहेब धुमाळ
9689273760

सव नं ७३/६/१,जगताप इ टेट जवळ साई हे रटेज 
मागे,गुलमोहोर कॉलनी पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5332 101614150000644
मीना ी ीराम 

काटे
9960976996

सव नं ७३/६/१,जगताप इ टेट जवळ साई हे रटेज 
मागे,गुलमोहोर कॉलनी पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5333 101614150000645
कांता बाबासाहेब 

धुमाळ
9689273760

सव नं ७३/६/१,जगताप इ टेट जवळ साई हे रटेज 
मागे,गुलमोहोर कॉलनी पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5334 101614150000646
ेहल सूयकांत 

गोळे
9960090696

िशवलोक,सव नं ८४ सहगड कॉलनी,सुदशन नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5335 101614150000647
भा य ी दलीप 

सीतापूरे
8888434795

सहगड कॉलनी िव ल कृपा िनवास,सुदशन नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5336 101614150000648
अचना नंदकुमार 

कांबळे
9225663455

सहगड कॉलनी सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5337 101614150000649 पुनम मंगेश कदम 8408935910
सव नं ८४/१ जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5338 101614150000650
मंदा कनी पांडूरंग 

जाधव
9552502964

िव ल कृपा िनवास सव नं ८४, सहगड कॉलनी 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5339 101614150000651
मनीषा चं कांत 

थोरे
9850707831

सव नं ८४,िसहगड कॉलनी सुदशन नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5340 101614150000652
वाती बलराम 

भोई
9689648384

पारीजात कॉलनी,सव नं ८५/२ जवळकर नगर 
पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5341 101614150000653
मिनषा मोहन 

जाधव
9195007624 पा रजात कॉ जवळ कर नगर पपरी पपरी

5342 101614150000654
छाया सुभाष 

भोईर
9850418484 स नं ८५/२ जवळ कर नगर पपरी पपरी

5343 101614150000655
आ पाली गौतम 

िहरवे
8806715715 जवळकर नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5344 101614150000656
वाती कृ णा 

पाटील
9763451319

चतामणी सहगड कॉ सुदशन नगर िप गुरव पपरी 
चचवड

5345 101614150000657
कसाना खाजा 

शेख
7620886969 सहगड कॉ जवळकर नगर िप गुरव पपरी चचवड

5346 101614150000658
जय ी अशोक 

गंगणे
9503033117

८५/१िब/७१२ जवळकर नगर िप गुरव पपरी 
चचवड



5347 101614150000659
सुवणा कृ णा 

पाटील
9881669639 सहगड कॉ स नं ८४/२ पपरी पपरी

5348 101614150000660
ल मी ीकांत 

इंगवे
9545156500 स नं ८४/२ सहगड कॉ पपरी पपरी

5349 101614150000661
ि मणी सूयकांत 

देवकर
9850030521 नेताजी नगर ग ली नं ३ पपरी पपरी

5350 101614150000662
अिनता 

बाबासाहेब देवकर
9922774533 नेताजी नगर ग ली नं ३ पपरी पपरी

5351 101614150000663
उ वला िभमाजी 

देवकर
9921820248 नेताजी नगर ग ली नं ३ पपरी पपरी

5352 101614150000664
मंगल कािशनाथ 

देवकर
9850270933 नेताजी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5353 101614150000665 सुमन दलीप खोत 9423010449 िस े र पाक सुदशन नगर िप गुरव पपरी चचवड

5354 101614150000675
संतोषीदेवी 

बाबुलाल वमा
9822507587

बे ठीका नागर का यहायलाला पाक थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5355 101614150000684
वषा िवजय 

पानमंद
9921851538

घर नं ३७७/६ अ िवनायक चाळ,तापक र नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

5356 101614150000686
अिनता राजू 

नकाते
9223459547

िमितका अपाटमट लॉट नं ११,तापक र नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5357 101614150000751
रोिहणी दनकर 

शदे
9881635712

६३/१/४ कोकाटे हॉ रामनगर सांगवी पपरी 
चचवड

5358 101614150000752 पुजा गणेश शेलार 9923239669
गु  मावली,िशवराज कॉलनी रामनगर रहाटणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5359 101614150000754
अमृता िनितन 

यादव
9850227320 महारा  कॉ िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5360 101614150000755
शािलनी मा ती 

बोटे
9822484622

महारा  कॉलनी लेन  २,जवळकर नगर पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

5361 101614150000756 विनता श ु  ढेके 9762248516
महारा  कॉ जवळकर नगर पपळे गुरव पपरी 

चचवड

5362 101614150000757
िनलम 

जय सगराव घारे
9881297370

८४/३/७ सहगड कॉ जवळकर नगर पपळे गुरव 
पपरी चचवड

5363 101614150000758
सुजता सुभाष 

भुजबळ
9158825606

रोड नं ४,सव नं ८२/२ नेताजी नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5364 101614150000760
किवता गोपाल 

पोरे
9822631151

८३/१/१ किवता रेिसडे सी जवळकर नगर िप गुरव 
पपरी चचवड

5365 101614150000761
रेखा पांडुरंग 

थोरात
9763919136

जवळकर नगर िप गुरव सुवणयोग कॉ पपरी 
चचवड

5366 101614150000762
अिनता ल मण 

राउळ
9822313058 भ  दशन िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5367 101614150000763
मालती र व  

तळपाडे
9028413034 भ  दशन अपाट िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड



5368 101614150000764
सुरेखा हणमंत 

अरेकरी
8805424699

६३/१/१ राम नगर भ  दशन िप गुरव पपरी 
चचवड

5369 101614150000766 अ णा संजय माने 8623920796 भ  दशन अपाट िप गुरव िप गुरव पपरी चचवड

5370 101614150000767
साधना िशवाजी 

खाडे
9623693310

भ श  अपाट पपळे गुरव पी गुरव पपरी 
चचवड

5371 101614150000769
अिनता ितप ा 

कदम
9404953250 बबन काटे चाळ दापोडी दापोडी पपरी चचवड

5372 101614150000777
सुिम ा िशवाजी 

सोनावणे
9372356232

गो वद नाखते चाळ रामनगर,रहाटणी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5373 101614150000778
शुभागी राजू 

कांबळे
9822995379

सव नं ३८/२/१ योितबा कॉलनी,नखाते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

5374 101614150000783
रोिहणी िवजय 

महाजन
7083808707

तलाठी ऑ फस मागे रहाटणी पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5375 101614150002858
संिगता सुिनल 

घनवट
9011332422

से.नं. ४२ आझाद चौक िनगडी पुणे ४४ पपरी 
चचवड

5376 101614150006467
जय ी जा लदर 

शेळके
9890051464 कसन पांढारकर चाळ पुणे

5377 101614715000688
कमल िशवाजी 

कटारे
9850018584

िशवराज कॉलनी नाखाती व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5378 102514150000016
अपणा अमोल 

जोशी
9403765421 ऑटो सो वंदे मातरम चौक पपरी पपरी

5379 102514150000019
किवता मोहन 

चौधरी
9689859290 म साफ य हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5380 102514150000024
उ मला मुरलीधर 

चौधरी
9922131466 सर वती हाऊ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

5381 102514150000025
उषा नवनाथ 

घोडके
9860307753 इं ायणी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5382 102514150000026 वषा काश खरात 9763612172 सर वती हाऊ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

5383 102514150000027
सुिनता पांडुरंग 

गाड
9922426612 सर वती हाऊ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

5384 102514150000029
िमराबाई 

साथीराम साळंुखे
8805313895 ा सपोट सो पीनगर पपरी पपरी

5385 102514150000030
वैभवी संजीव 

सादरे
9921085828 माउली हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5386 102514150000031 लता उमेश शदे 9822926100 सर वती हाऊ.सोसा. पपरी पीनगर पपरी

5387 102514150000032
यशोदा काश 

शदे
9763621279 सर वती हाऊ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

5388 102514150000033
नूतन बजरंग 

िशनगारे
9923718856 गोसावी हॉि पटल जवळ पीनगर पपरी पपरी

5389 102514150000036
चं कला सितश 

कांबळे
8625064035 ा सपोट हौ सो पीनगर पपरी पपरी



5390 102514150000037
कांताबाई शहाजी 

घाडगे
9762601774 सर वती हाऊ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी

5391 102514150000038
साना 

महमदआली शेख
9881568645

कामयोग हौ.सोसा. पी नगर िनगडी पपरी 
चचवड

5392 102514150000039
मानसी मा ती 

पोवार
9823904509 कमयोग हौ.सोसा. पीनगर िनगडी पपरी चचवड

5393 102514150000042
शारदा सोपान 

थोरात
7875589578 भाटे चाळ राम मं दर जवळ िनगडी पपरी चचवड

5394 102514150000043
पूनम िनतीन 

पवार
9850098269 बजाज होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5395 102514150000049
कांता ाने र 

गुरव
9657331112 भैरवनाथ हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5396 102514150000050
किवता रेवतनाथ 

शदे
9850550057 ी राम कॉलनी पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5397 102514150000051
सुरेखा हाद 

ग ड
9922407626

जय िवजय सुपर माकट कोयना होऊ सोसा 
पीनगर पपरी चचवड

5398 102514150000052
अ ाताई हनुमंत 

भूपती
9922981366

मेह े व ती िवनायक होऊ सोसा िचखली पपरी 
चचवड

5399 102514150000054
सुिनता गोकुळ 

मांडवे
9665675844 यशोदा िनवास पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5400 102514150000055
मिनषा बबन 

मैदाड
9923539848 स शृंगी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी

5401 102514150000057
रंजना अर वद 

साळंुखे
9850702949 बला र हौ सोसा पी नगर तळवडे पपरी

5402 102514150000058
बबूताई खाशाबा 

पवार
9822415512

बा लेशावर हौ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5403 102514150000059
वै णवी अमोल 

गवते
9822953511 रा भू ण हौ सो पी नगर तळवडे पपरी

5404 102514150000060
शोभा आ दनाथ 

फडतरे
9096463367 कोयना हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5405 102514150000061
सं या सुभाष 

पावडे
9763677730

स शृंगी हौ सोसा सोनाई मंगल कायालय समोर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5406 102514150000062
लता रावसाहेब 

नागवडे
9850489365

साईनाथ नगर नवीन ानदीप िव ा मं दर पी 
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5407 102514150000063
मालती संजय 

घ गडे
9604640056

सर वती हौ सोसा पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5408 102514150000064
रतन देिवदास 

सायकर
9822434967

स शृंगी हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5409 102514150000065
अलका ानदेव 

घोटकुले
9767684840

सर वती हौ सोसा पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5410 102514150000066 िसमा सुरेश शदे 9822434967
ल मी कॉ पले स गणेश नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड



5411 102514150000067
भा य ी बापूराव 

माळिशकारे
9637986552

कोयना हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5412 102514150000068
िव ा गजानन 

साबळे
9764387272

नविनमाण हौ सोसा रामे र मं दर जवळ पीनगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5413 102514150000069 अ ंधती ऋतू रेगे 9850996987
देिवदास िनवास स ुिग हौ सोसा पी नगर 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5414 102514150000070
सिवता गजानन 

सूयवंशी
9158645178

गती हौ सोसा,से नं २२ बी नं २७,आंबेडकर 
वसाहत िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5415 102514150000071
सुषमा साथीराम 

काळकुटे
9527438046

गु द  हौ .सोसा घरजाई माता मं दराजवळ पी 
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5416 102514150000072
कांताबाई सुरेश 

वराट
9975436050

नव महारा  शाळेजवळ ि मूत  बी जवळ,कोयना 
िनवास पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5417 102514150000073
संजीवनी िव ल 

जगताप
9545985450 पी हौ.सोसा. पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5418 102514150000075
ेमलता ेमानंद 

पेडणेकर
9960697413

साईनाथ हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5419 102514150000076
भादेवी भुनाथ 

गु ा
9373779762

बौ  नगर से नं २२,सोमे र मं दरा जवळ पी 
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5420 102514150000077
सा रका नवनाथ 

गांगाड
9921795574

गोसावीहॉि पटल समोर\ साईनाथ मं दरा या मागे 
पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5421 102514150000078
िवजया बाजीराव 

पाटील
7387870076

गोसावीहॉि पटल समोर नवीन ानदीप िव ा 
मं दर पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5422 102514150000079
चं कांता राजेश 

कांबळे
9595949720

स शृंगी हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5423 102514150000080
िच ा दीपक 

जावळे
9763989236

सर वती हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5424 102514150000081
वषा ल मण 

कालेकर
9921611646

सर वती हौ सो नवीन ानदीप शाळे या मागे 
पीनगर पपरी चचवड

5425 102514150000082
मीना ी हनुमंत 

नांगरे
9604874285

पी हौ सो िशवश  हौ सो पीनगर पपरी 
चचवड

5426 102514150000083
मनीषा गो वद 

जाडकर
9921844602 स शृंगी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5427 102514150000084
सिवता अशोक 

जगताप
8605389254

ल मी सो जु या ानदीप शाळेजवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5428 102514150000085
पाली िवलास 

पाटील
9765394417 सर वती हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5429 102514150000086
अचना िवलास 

पाटील
9765394417 सर वती हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5430 102514150000087
शीला अमोल 

गारगोटे
9011090492

घारजाई माता होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5431 102514150000088
पदमा अशोक 

गारगोटे
9762431337

घारजाई माता होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड



5432 102514150000089
सुमन महादेव 

गारगोटे
9049691664

घारजाई माता होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5433 102514150000090
अचना नर सह 

भोसले
9657522436 पी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5434 102514150000091
संगीता एकनाथ 

देशमुख
9881903593 स शृंगी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5435 102514150000092
उषा हनुमंत 

सरवदे
9421362872 स शृंगी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5436 102514150000093
छाया पु षो म 

जाधव
9762673542

कोयना होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5437 102514150000094
गाय ी सारंग 

पुराणीक
9881038456

कमयोग हौ.सोसा. तुषार इलेि क जवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5438 102514150000095
लता भीमराव 

नाईक
9922836345

साई माउली िनवास करवीर होऊ सोसा पीनगर 
पपरी चचवड

5439 102514150000096
माया अ पाजी 

पवार
9175212777 बजरंग होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5440 102514150000098 सुनंदा बबन लाड 9604597473 कमयोग हौ.सोसा. पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5441 102514150000099 अचना वीण बग 9850566388
कोयना होऊ सोसा नवीन ानदीप शाळे या मागे 

पीनगर पपरी

5442 102514150000100
आरतीबाई 

सुखलाल महाले
9822115223 पी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5443 102514150000102
जय ी वैजनाथ 

ट पे
9763404226

रेणुका िनवास,वंदे मातरम होऊ सोसा भालेकर पाक 
तळवडे पपरी चचवड

5444 102514150000103
ल मी बाळासो 

भालेकर
9822265165 सर वती हौ सो पी नगर तळवडे पपरी

5445 102514150000104 मेघा मा ती पवार 9923566114 पी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5446 102514150000105 नंदा महादेव धुकटे 9527507085 भालेकर पाक पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5447 102514150000106
अ ता अनंत 

गावडे
9049032526 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5448 102514150000107
ाज ा िवजय 

गावडे
9764356334 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5449 102514150000109 दुगा अर वद यंदे 9763827193
साई माउली िनवास पी नगर तळवडे पपरी 

चचवड

5450 102514150000110
राज ी रमेश 

खोमणे
8421824543 इं ायणी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5451 102514150000112
पाली शरद 
च हाण

8805352952 भागीरथी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5452 102514150000113 संिगता संजय शदे 7843817927 अ ज य हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5453 102514150000114 योती ता या मोरे 9822007956
अ ज य तारा हौ सो पी नगर िनगडी पपरी 

चचवड



5454 102514150000115
अ णा धनराज 

गड लगे
9623420117

अ ज यतारा हौ सो पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5455 102514150000116 सुजाता रवी शदे 9657016102 सर वती हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5456 102514150000117
मंदा कनी उ म 

उबाळे
8806673795

अ ज यतारा हौ सो पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5457 102514150000118
आशा सदािशव 

वाघमारे
8605594272

अ ज य तारा होऊ सोसा साई कॉलनी तळवडे 
पपरी चचवड

5458 102514150000119
ितमा पंढरीनाथ 

शेजाळ
9604442393

अ ज य तारा होऊ सोसा राम मं दर जवळ 
पीनगर पपरी चचवड

5459 102514150000120
अलका मोहन 

गवळे
9822047696

अ ज य तारा होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5460 102514150000121 रेखा दीपक शदे 7843017927 अ ज य तारा होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी

5461 102514150000122
प ावती िवजय 

बाबर
9850070381

अ ज य तारा होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5462 102514150000123
मीना ी संजय 

पवार
9667036042

साई कॉलनी अ ज य तारा हौ सो पीनगर पपरी 
चचवड

5463 102514150000124
अलका िशवग डा 

पाटील
9604224851

अ ज य तारा होऊ सोसा साई कॉलनी पीनगर 
पपरी चचवड

5464 102514150000125 छाया सुभाष शदे 9673611012 इं ायणी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5465 102514150000127
अलका भारत 

येडके
9850751513

ी द ा य िव णु,इं ानी पाक रामदेव सुपर माकट 
जवळ पीनगर पपरी चचवड

5466 102514150000128
शीतल दयानंद 

रगडे
9623727957

रामदेव सुपर माकट जवळ इं ायणी होऊ सोसा 
पीनगर पपरी चचवड

5467 102514150000129
सुरेखा देवराम 

येवले
9922247794

हनुमान होऊ सोसा हनुमान मं दर, पीनगर तळवडे 
पपरी

5468 102514150000131
वाती कंुडिलक 

पाटील
9552925775

हनुमान होऊ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5469 102514150000132
आशा ाने र 

पठारे
9561372514 जय गणेश कॉलनी पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5470 102514150000133
वैशाली संपत 

गोधडे
9421728708

पी सी एम सी कॉ िजजामाता हॉि पटल पपरी 
पपरी चचवड

5471 102514150000135
नाजूकबी राजू 

शेख
8806531314

घर न २,पाटोळे चाळ पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5472 102514150000136
सुिचता अशोक 

जगताप
9767394699

ल मी होऊ सोसा जु या ानदीप शाळेजवळ 
पीनगर पपरी चचवड

5473 102514150000138 लता संतोष को हे 9011774225 कोयना होऊ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5474 102514150000139
संगीता द ा य 

शेळके
7276056898 अ ज य तारा हौ सोसा पी नगर तळवडे पपरी

5475 102514150000140
ीती मोद 
जगताप

9552539016 रा भू ण हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड



5476 102514150000141
सिवता सुधीर 

क तने
9730030367

भैरवनाथ हौ सो भालेकर यांची चाळ पीनगर 
पपरी

5477 102514150000142 उ वला बबन शेटे 9405852788
भैरवनाथ हौ सो िम ल ोि हजन शेजारी पीनगर 

पपरी चचवड

5478 102514150000143
शोभा सुभाष 

िवधाते
9175007371

अ ज य तारा हौ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5479 102514150000163
वाती पु षो म 

वराडे
9767879757 अ ज यतारा हौ सो हनुमान नगर पपरी पपरी

5480 102514150000165 रेखा संजय पाबळे 9850285409 ता हणे व ती हनुमान नगर पपरी पपरी

5481 102514150000166
योती सुधीर 

हजारे
9011419199 एकता कॉलनी हे े व ती पपरी पपरी

5482 102514150000167 योती संतोष हे े 8087447116 एकता कॉलनी हे े व ती पपरी पपरी

5483 102514150000169
छाया तुळशीराम 

मगर
9822403313 गु द  हौ.सोसा. सहयोग नगर पपरी पपरी

5484 102514150000170
रजनी िवलास 

देऊळकर
7709291183 िचखली पपरी पपरी पपरी

5485 102514150000172 संिगता संजय आड 9921202210 िशव पावती हो सो सहयोग नगर पपरी पपरी

5486 102514150000173
जा ता करमचंद 

वालकर
9698877980 गु द  हौ.सोसा. सहयोग नगर पपरी पपरी

5487 102514150000174
इंदू रावसाहेब 

पाटील
862302772 िशवपावती िनवास सहयोग नगर पपरी पपरी

5488 102514150000176
सुल णा संदीप 

सोनवणे
9657973327 िशव शंकर हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5489 102514150000177 ा िवजय हे े 9422308427 ीराम हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5490 102514150000179
रेणूका महादेव 

इंगळे
8956933703 ी गणेश हौ सो ता हाणे व ती पपरी पपरी

5491 102514150000180
सुजाता ेमानंद 

पेडणेकर
8888118868 साईनाथ हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5492 102514150000181
िवमल वैजनाथ 

एकाळे
9922758399 सहगड हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5493 102514150000182
सुिचता अ ण 

तळवडेकर
9011031259 जय िशव शंकर हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5494 102514150000184 मंजु करण पंडीत 9922886898 साईनाथ हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5495 102514150000185
सुरेखा 

बाळासाहेब घुले
9527929591 हे े व ती हे े वाडी पपरी पपरी

5496 102514150000186
वषा दादासो 

साबळे
9922967341 संत कृपा िनवास हे े व ती पपरी पपरी

5497 102514150000187 सुरेखा शंकर मुंढे 9665624738 एकता कॉलनी हे े व ती पपरी पपरी

5498 102514150000188
योिगता गणेश 

दरेकर
9422008780 ीराम हौ सो हे े व ती पपरी पपरी



5499 102514150000189
जेजीपीन 

लोरीयन गोवेस
9822745677 सहगड हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5500 102514150000190 लता िवजय ढमढेरे 9860509101 हे े व ती िचखली पपरी पपरी

5501 102514150000191
मधुमती बबन 

पगळे
9604556635 जय म हार हौ सो िचखली पपरी पपरी

5502 102514150000192
र माला 

नारायण हारकळ
9096952080 एकता कॉलनी हे े व ती पपरी पपरी

5503 102514150000194
िनमला कैलास 

भुजबळ
9390840116 सहगड कॉलनी मे े व ती िचखली पपरी चचवड

5504 102514150000196
िनमला अंकुश 

भुजबळ
9763413149

गणेश नगर,एकता कॉलनी मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5505 102514150000197
सीमा महादेव 

कंुभार
8237042785

जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5506 102514150000199
शीतल बाळू 

कारसकर
9403190312

सहगड कॉलनी मे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5507 102514150000200
अिनता ाने र 

दुधाळ
9921088405

अ ज यतारा हौ सो ता हाणे व ती,हनुमान नगर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5508 102514150000201
अिनता मा ती 

सावंत
9763413149

संत कृपा हौ.सोसा मे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5509 102514150000202
शीलवती मोहन 

फडतरे
8888580526

जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5510 102514150000203
महानंदा चं कांत 

सपकाळ
9657794938

ता हाणे व ती मे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5511 102514150000204
अिनता चं कांत 

देशपांडे
9604895714

अ ज यतारा हौ सो सहयोग नगर,सर वती 
िव यालाया समोर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5512 102514150000206
शीतल संजय 

लसुरे
8487332392

िशवपावती हौ सोसा सहयोग नगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5513 102514150000207
वाती शहाजी 

िशक
9096961753

गणेश हौ सोसा,ता हाणे व ती हनुमान नगर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5514 102514150000208
राधा बसवे र 

होणराव
9823775538

काळभोर गो याजवळ ,से नं २२ राज नगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5515 102514150000209
शोभा िवलास 

पगळे
8237089091

पावती आनंद िनवास द मं दरा जवळ,काकडे चाळ 
आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड

5516 102514150000210
मंगल ाने र 

गोरडे
-

जयिशवशंकर हौ सोसा से नं २, हे ेव ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5517 102514150000211
वाती संजय 
मुरवेकर

7722005970
िशव पावती हौ सोसा मेह ेव ती िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5518 102514150000212
अिनता सदानंद 

सुतार
9960878761

ल मी हौ सोसा ,गट नं २१८ जु या ानदीप 
शाळेसमोर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5519 102514150000213 मीना महदेव मोटे 9860369171
जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5520 102514150000214
कािमनी रतेश 

चौधरी
9689474590

लॉट नं ३,गजानन हाईटस सहगड हौ सोसा,मे े 
व ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड



5521 102514150000215 नंदा काळुराम ढोरे 9881040377 जयिशवशंकर हौ.सो हे ेव ती िचखली पुणे

5522 102514150000216 मंदा सोपान शदे 9922186839
जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड

5523 102514150000217
सुिनता नंदकुमार 

भुजबळ
9922186839

जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5524 102514150000218
सारीका बंकट 

मढेकर
9404242049

ि वेणी हौ सोसा ीवेिननगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5525 102514150000219
रेखा बाळासाहेब 

जंिजरे
8983432635

ि वेणी हौ सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5526 102514150000221
नयना मुरलीधर 

पाटील
8482811542

अ ज यतारा हौ सो हनुमान नगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5527 102514150000222
िवजया िवजय 

भंगाळे
9766374240

िशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5528 102514150000223
सुवणा वैभव 

लोहोकरे
9637015685

गणेश हौ सोसा,ता हाणे व ती ता हाणे 
व ती,हनुमान नगर िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5529 102514150000224
उ वला सुरेश 

पाटील
9881743514

जयिशवशंकर हौ सोसा मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5530 102514150000226
सिवता गजानन 

काटकर
7775794142

जयम हार सोसा नामदेव मंगल कायलय िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5531 102514150000227
लता बालाजी 

मुंडकर
9765616910

तळवडे रोड गणेश नगर पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5532 102514150000228
पु पा जग ाथ 

जाधव
9822959585

संत कृपा हौ.सोसा ता हाणे व ती,हनुमान नगर 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5533 102514150000229
सुरेखा ल मण 

भुजबळ
9767683449

मे े व ती ता हाणे व ती,हनुमान नगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5534 102514150000230
माधुरी उमेश 

सरोदे
9049936188

गणेश नगर,एकता कॉलनी मे े व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5535 102514150000236
मंगल रामेश 

मोगल
7350841940

तथागत हौ.सोसा. .न.३०४ अंकुश चूक पपरी 
चचवड

5536 102514150000242
आ पाली बाबू 

वाघमारे
8055367801 अ ज यतारा हौ सो राम मं दर मागे पपरी पपरी

5537 102514150000256
कािमनी सुरेश 

घोडे
9657441727 इं दरानगर ओटा क म से नं २२ पपरी पपरी

5538 102514150000257
ितभा कुमार 

कांबळे
9850210331 िशवतेज हौ सो ीवेनीनगर पपरी पपरी

5539 102514150000258
सुिनता रामे र 

चाटसे
9823204736 िशवतेज हौ सो ता हणे व ती पपरी पपरी

5540 102514150000259
मंगल राज  

सपकाळ
9371104148

िशवरकर रोड,गट  १५३ तुळजा भवानी 
चौक,तह े व ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5541 102514150000260
सुमन सखाराम 

उनवणे
nahi

२२३/२ ी कृ ण हौ सो ता हाणे व ती,ि वेणी 
नगर तळवडे पपरी चचवड



5542 102514150000261
सुिनता दनकर 

राणे
9922695899

ि मूत  हौ सोसा ीवणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5543 102514150000262
वैशाली िशवाजी 

गवते
9922139064 दुगा नगर बजाज ऑटो मागे िनगडी पपरी चचवड

5544 102514150000263
मिनषा दनेश 

इंगळे
9527457965

गट ने १४९८,अ ज यतारा हौ सोसा हनुमान 
नगर,तह े व ती िचखली पपरी चचवड

5545 102514150000264
ल मी नेह  

भोसले
9822972967

अ ज य तारा हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी 
चचवड

5546 102514150000265
जय ी शांताराम 

पाटील
9975845407

मेह े व ती संत कृपा हौ सोसा िचखली पपरी 
चचवड

5547 102514150000266
माधवी बसवराज 

सालुटगी
7028010370

अ ज य तारा हौ सो हनुमान नगर,तह े व ती 
िचखली पपरी चचवड

5548 102514150000267
ि या गौतम 

सरवदे
9689171273

गु द  हौ सो फुलोरे चाळ,तुळजा भवानी मं दरा 
जवळ तळवडे पपरी चचवड

5549 102514150000268 सिवता रमेश शदे 9960257906 ी वामी समथ हौ सो सहयोग नगर पपरी पपरी

5550 102514150000269
िवजयता 

रिवकांत शदे
8805900087 िशव पावती हो सो सहयोग नगर पपरी पपरी

5551 102514150000270
क पना िनतीन 

ता हणे
9922184524 अ ज यतारा हौ सो ता हणे व ती पपरी पपरी

5552 102514150000271
सुरेखा संतोष 

द डेकर
0

िसि िवनायक हौ.सोसा. िशव शंकर मं दराजवळ 
पपरी पपरी

5553 102514150000272
रािधका उ म 

फराकटे
9822633974

शारदा िनवास तुळजाभवानी मं दर जवळ पपरी 
पपरी

5554 102514150000275
मंगला पांडुरंग 

साळवे
9689875744 सहगड हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5555 102514150000276
किवता माधव 

ससाणे
9922628347 गु द  हौ सो ि वेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

5556 102514150000277
सुरेखा िव ल 

आसवर
9860489737 एकता होऊ सो हे े व ती पपरी पपरी

5557 102514150000279
सािव ी 

कािशनाथ खाडे
9960816534 ता हणे व ती हनुमान नगर पपरी पपरी

5558 102514150000280
आशा युवराज 

ससाणे
9766024391 गु द  हौ.सोसा. ि वेणी नगर पपरी पपरी

5559 102514150000281
अिनता िव ल 

भुजबळ
9011699298 एकता कॉ हे े व ती िचखली पपरी चचवड

5560 102514150000282 वैशाली बबन सूसे 9011996431 अ ज यतारा हौ सो ता हणे व ती पपरी पपरी

5561 102514150000283
सिवता नंदकुमार 

पाटील
9011242580 सहगड हौ सो हे े व ती पपरी पपरी

5562 102514150000284
वैशाली शंकर 

जगताप
0 एकता कॉलनी हे े व ती पपरी पपरी



5563 102514150000285
सिवता रामे र 

सावंत
8484927782 िसि िवनायक कॉ ता हणे व ती पपरी पपरी

5564 102514150000286
सुवणा अशोक 

िशरजोशी
9922152414 अ िवनायक हौ सो मातो ी िनवास पपरी पपरी

5565 102514150000287
मंगल अिनल 

मांढरे
9922514413

से नं १८/१, ी कृ ण नागर िव लवाडी,सर वती 
शाळेजवळ आकुड  पपरी चचवड

5566 102514150000288 उमा उ व पाटील 8975618199 गु द  हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

5567 102514150000289
अलका मुरलीधर 

ता हाणे
9822601630 ता हाणे व ती हनुमान नगर िचखली पपरी चचवड

5568 102514150000291
उषा शांताराम 

उपवट
8087073398

िशवतेज हौ सो ता हाणे व ती ीवेनीनगर पपरी 
चचवड

5569 102514150000292 उषा िवजय कांबळे 8446494465 गु द  हौ सो ीवेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

5570 102514150000294
रािगणी सं ाम 

सग
7620715784

ीकृ ण हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी 
चचवड

5571 102514150000295
सुमन बाळू 

सुयवंशी
9823841582 एकता हौ सो मािणक हे े िचखली पपरी चचवड

5572 102514150000296 उषा शरद सावंत 9850095487 से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

5573 102514150000297
िव ा मधुकर 

सपकाळ
9767057075 सहगड हौ सो हे ेव ती िचखली पपरी चचवड

5574 102514150000298
सुमन भगवान 

बोडखे
9881057765

१५१ हनुमान नगर ि वेणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5575 102514150000299
संिगता महेश 

िलमकर
9028284553

साईिवहार हौ सो तळवडे रोड ता हाणे व ती पपरी 
चचवड

5576 102514150000300
िवमल नंदकुमार 

बालघरे
9881146532

िसहगड हौ.सोसा. हे े व ती साने चौक प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5577 102514150000301
क पना बाबासो 

टळेकर
9822323014

ँट नं-201 लॉट -32 गजानन आकड चचवड, 
पुणे

5578 102514150000302
वाती नारायण 

िभसे
9850507845 गु द  हौ सो ीवेनीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5579 102514150000303
वंदना मा ती 

होनराव
9049727355

गु द  हौ सो सहयोग नगर िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5580 102514150000304
रेखा योगेश 

रामाने
9822368424

रामकृ ण हरी िनवास हे े व ती साने चौक 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5581 102514150000305
कमल ानदेव 

ढवळे
9823428655

अ ज यतारा हौ सो ता हाणे व ती िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5582 102514150000307
सुिनता संतोश 

आसबे
7350074239 सहयोग नगर पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5583 102514150000308
इंदुबाई आनंदा 

कदम
9765379747 सहयोग नगर पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5584 102514150000309
योती ाने र 

गोरडे
9850394700

जय िशवशंकर हौ.सोसा. हे े व ती साने चौक 
प ि◌◌ंपरी चचवड



5585 102514150000311 िनशा उ व मोरे 9689960995 गु द  हौ सो ि वेनीनगर तळवडे पपरी चचवड

5586 102514150000312
सुिनता िवरेश 

वाघ
9921239671

अ ज यतारा हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी 
चचवड

5587 102514150000313
सुिनता शरद 

फलके
9270434601 से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड

5588 102514150000314
धन ी देिवदास 

अठवळकर
9922024860 से न २२ ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5589 102514150000316
छाया िजत  

धुरधर
0

द ा ता हाणे अ ज यतारा हौ सो ता हाणे व ती 
पपरी चचवड

5590 102514150000318
िनलम द ा य 

कोकाटे
8421911109 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5591 102514150000320
आशा सुधाकर 

दळवी
9730145333 गु द  हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5592 102514150000322
नयना कुल दप 

बोराटे
9011614151 साईनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5593 102514150000323
पाली राम 

उजगावकर
9272801180 माउली हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5594 102514150000325
मिनषा संतोष 

िशक
9545631594 पी हौ सो तळवडे पपरी पपरी

5595 102514150000326
पु पा पंिडत 

महाले
9527929238

रा  भूषण हौ सो जागृती सुपर माकट जवळ पपरी 
पपरी

5596 102514150000327
ाज ा संतोश 

देऊळकर
9922318557 समथ हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5597 102514150000328
ि मता संदीप 

जाधव
9921875154 समथ हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5598 102514150000329
साधना सतीश 

आहेर
9011796810

व नगरी सोसा. सन.१२८/२,१२९/१ चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5599 102514150000330
अचना भालचं  

सावंत
8796427255

चं गड सोसा. बी.नं.१३/१६ क .नं.११ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5600 102514150000331 रहाना दगडू शेख 9689185830 पी हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5601 102514150000332
सिवता िवलास 

नायकवाडी
9763825538

िशवशंभो हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5602 102514150000333
सुिनता महेश 

सुयवांशी
9665339188 पी हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5603 102514150000334
वषा अशोक 

देवडेकर
9921014639 पी हौ.सोसा. पीनगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5604 102514150000336
जय ी द ा य 

पुजारी
9881667915 पी हौ सो गोपाळ सुपर माकट जवळ पपरी पपरी

5605 102514150000337
िवमल सग पा 

कोलारे
9371458205

T/1/706 कोकणे हौ.सोसा. िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5606 102514150000338
क पना दलीप 

झडे
9881385658 इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5607 102514150000339
मयुरी दगंबर 

गायकवाड
9766477965 ल मी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5608 102514150000355 जय ी राज  शदे 9763585408 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5609 102514150000357 सा रका गणेश तुपे 9881848140 यू इंिडया बेकरी पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5610 102514150000359
िनलम द ा य 

ह रहर
7709599926 पाटीलनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

5611 102514150000360
िव ा भारत 

राउत
7507885869 िशवशंबो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5612 102514150000361
भा य ी 

बाळकृ ण राउत
8806428437 िशवशंबो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5613 102514150000362
िमना ी ाने र 

जगताप
9011245493 पी हौ सो तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5614 102514150000363
र माला काश 

भोसले
9689115983 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5615 102514150000365 मंगल संजय काळे 9860124006 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5616 102514150000366 संिगता नाना काळे 8805352216 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5617 102514150000367 शोभा संपत सावंत 8007030977 गजानन हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5618 102514150000368
आशाताई सुिनल 

िबले
9881849289 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5619 102514150000369 सं या अिनल िबले 9604968875 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5620 102514150000370 वंदना राज  काळे 9762482563 रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5621 102514150000371
अनुराधा परमे र 

दुधभाते
9822736913 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5622 102514150000373
संगीता सतीश 

बोराटे
9762200761 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5623 102514150000377
शामल हदेब 

गायकवाड
7841020147

भैरावनाथ हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5624 102514150000378
िग रजाबाई 
भान सग शदे

9623134316
भैरावनाथ हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5625 102514150000379
सुरेखा वीरभ  

डाके
9270368669 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5626 102514150000380
शुभागी िवलास 

यादव
7350829017

पी हौ.सोसा. एकता कॉलनी नं ४,शा ी चौक 
पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5627 102514150000381 यशोदा करण तुपे 8087791164
पी हौ.सोसा. एकता कॉलनी नं ४,शा ी चौक 

पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5628 102514150000382
सिवता बालाजी 

जगताप
9175648706 गंगा नगर से नं २८ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड



5629 102514150000384 दीलशाद राजू शेख 9765545002
छ पती हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5630 102514150000386
शालन हाद 

कांबळे
9922746385

पी हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5631 102514150000387
उ वला उमेश 

थोरात
8805216531

पी हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5632 102514150000388
जय ी द ा य 

कुचेकर
9765176121

छ पती हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5633 102514150000389
मंदा कनी 

सुधाकर बु हाडे
9921971890

छ पती हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5634 102514150000390
अबीदाबी नजीर 

शेख
9822482548

छ पती हौ.सोसा. एकता चौक पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5635 102514150000393
िवजया िव नाथ 

आलोनी
9922879214

हनुमान हौ सोसा गोसावी हॉि पटल जवळ पी 
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5636 102514150000394
अलका रमेश 

आिहरे
9922888477

हनुमान हौ सोसा गोसावी हॉि पटल जवळ पी 
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5637 102514150000395 अचना अनंत कदम 9403765471
माऊली हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5638 102514150000397
अंजली शहाजी 

कदम
8308541637

माऊली हौ सोसा नवीन ानदीप िव ा मं दर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5639 102514150000398
िनमला चं कांत 

भणगे
7774031590

रा भूषण हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5640 102514150000399
रईसा मोही न 

पठाण
8605224171

मसाफ य हौ सोसा नव महार  िवधायाला या 
मागे पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

5641 102514150000400 दुगा संजय च हाण 9922414533
थमेश िवहार अपाटमट लोट णे २१,से नं 

२०,कृ णा नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

5642 102514150000401
सुदेशना माधव 

मोरे
9767846867

पी हौ.सोसा. साईबाबा मं दराजवळ तळवडे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5643 102514150000402
वंदना दलीप सह 

गौर
7843044067 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5644 102514150000404
नमदा गणपत 

धडके
8796434045

भैरावनाथ हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5645 102514150000405
सुिनता गंगाराम 

सकटे
9922173496

पी हौ.सोसा. रेणूका मंगल कायलय, पीनगर 
तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5646 102514150000406
सुिनता संजय 

बागुल
8975480063 पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5647 102514150000407 उषा दलीप दहाड 9423219937
यमुनाई िनवास,नाणेकर चाळ िनगडी ािधकरण 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

5648 102514150000408
शिशकला 

भागवत कोकणे
8888896959

िशवशंभो हौ.सोसा. पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5649 102514150000409 न ता दनेश काळे 8007135973
रा भूषण हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 

चचवड



5650 102514150000410
योती तबाजी 

औटी
9975952322 गणेश कॉलनी पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5651 102514150000411
सुिनता सुबराव 

पाटील
9604185068

नविनमाण हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5652 102514150000412
सुवणा िवलास 

पाटील
8975626500

नविनमाण हौ सोसा पी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5653 102514150000413
दिपका शांत 

मोढवे
7709979203 नविनमाण हौ.सोसा. पीनगर तळवडे पपरी

5654 102514150000414
अलका ाने र 

उशीर
9850200891

ता या भालेकर पाक पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5655 102514150000415 नेहा पेश पाटील 9822343552
ेहल कले शन गणेश कॉलनी, पीनगर तळवडे 

पपरी

5656 102514150000416
सोनाली अंबादास 

गाडे
9922344782

िवकास हौ,सोसा. हनुमान मं दर जवळ पीनगर 
पपरी

5657 102514150000417 िनता रा ल भाते 9763646105 नविनमाण हौ.सोसा. पीनगर तळवडे पपरी

5658 102514150000418
पाली संतोष 

भालेकर
8888876959

ा िवकास हौ,सोसा. संत ाने र हॉि पटल 
समोर पीनगर पपरी

5659 102514150000419
सारीका सिचन 

झांबरे
9881650398

नविनमाण हौ.सोसा. रामे र मं दर मागे तळवडे 
पपरी

5660 102514150000420
नंदा धनाजी 

गड सग
9011858956

िवकास हौ.सोसा. नवीन ानदीप शाळे समोर 
पीनगर पपरी चचवड

5661 102514150000422
राज ी योगेश 

कुलकण
9370177393

नविनमाण हौ.सोसा. पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

5662 102514150000423
गौरी अशोक 

वराडकर
9921239437 भैरवनाथ हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी

5663 102514150000426
शारदा िव ल 

सरगर
9226884429 भैरवनाथ हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5664 102514150000428
सुवणा पंढरीनाथ 

जाधव
9881440993

िमक हौ सोसा एकता कॉ, पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5665 102514150000429 ुती संजय जोशी 9970321176
भैरवनाथ हौ सोसा जु या पो ट ऑ फस या मागे 

पीनगर पपरी चचवड

5666 102514150000435
िव ा िहरालाल 

चौधरी
9921149015 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5667 102514150000436
मंगल िवजय 

पवार
9850912741 कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5668 102514150000437
संिगता बाजीराव 

सूयवंशी
9881057724

१४/१/१२७८ घारजाई माता हौ सोसा पीनगर 
तळवडे पपरी चचवड

5669 102514150000438
मंजू चंपालाल 

चौधरी
9850176836

सोघनी मृती िनवास ल मी हौसोसा, पीनगर 
तळवडे पपरी चचवड

5670 102514150000440
लाडकवर 

राजु सह राठोड
9552308428

इं ायणी सोसा लॉट नं ५०२, पीनगर तळवडे 
पपरी चचवड

5671 102514150000441
पाली एकनाथ 

ीरसागर
9623599200 इं ायणी सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5672 102514150000442
सोनाली 
िव नाथ 

ीरसागर
9561733614 इं ायणी सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5673 102514150000443 सधू अशोक ळे 9096484034
िवजयानंद हौ.सोसा. िखलारी चाळ पीनगर पपरी 

चचवड

5674 102514150000444
वषा नाना 
नागरगोजे

9689489874
साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप शाळेजवळ पीनगर 

पपरी चचवड

5675 102514150000445
लितका अिवनाश 

जंगले
9762518798 -

5676 102514150000447
सुिम ा िशवाजी 

राऊत
9158619460

गांगुड िब एल भैरवनाथ मं दर जवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5677 102514150000448
वैशाली कृ णा 

खडगे
9764903902 भागीरथी हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5678 102514150000449
सिवता वीर ा 

मुचकंडी
9028871014

१४/१/१२७८ घारजाई माता हौ सोसा जुनी 
ानदीप शाळेजवळ पीनगर पपरी चचवड

5679 102514150000450
िवना िवनोद 

मंडल
9850560771 ारका हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5680 102514150000452
अचना बाबा 

देवकाते
8805360132

रामे र मं दराजवळ नविनमाण हौ सोसा पीनगर 
पपरी चचवड

5681 102514150000453
कमला ल मण 

चौधरी
9371090940 कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5682 102514150000454
सुिनता बापू 

मालोदे
9970517220 िवकास हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5683 102514150000455
र मी राज  

च हाण
9604871980

संगम हौ सो ठाकरे शाळे मागे पीनगर पपरी 
चचवड

5684 102514150000456
मिनषा मनोज 

बनसोडे
9689489874

साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप शाळेजवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5685 102514150000457
जय ी राजाराम 

सूयवंशी
9665117797

साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप शाळेजवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5686 102514150000458 लता आ णा पोळ 8805391204
१४/१/१२७८ घारजाई माता हौ सोसा पीनगर 

तळवडे पपरी चचवड

5687 102514150000459
चा िशला भरत 

      राटे
9766399717

साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप शाळेजवळ पीनगर 
पपरी चचवड

5688 102514150000460
विनता संतोष 

कंुभार
9604809322

से नं २१ क म नं ५ चाळ नं ५,यमुनानगर िनगडी 
पपरी चचवड

5689 102514150000461
आशा राजेश 

च हाण
9423534358

सोिनगारा हारायटीज ि वेणी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5690 102514150000462
मिनषा िवजय 

गोपाळ
9604648649 इं ायणी पाक पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5691 102514150000463
सुिनता भ टू 

गांगुड
9763599020 साईनाथ हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5692 102514150000464
शमीम 

अ वरअली स यद
9881459140 कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5693 102514150000465
पाली र व  

च हाण
9689496783

पावती िनवास, लॉट नं २० ल मी 
हौसोसा, पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5694 102514150000467
संतोषी संतोष 

च हाण
9881039715

पावती िनवास, लॉट नं २० ल मी 
हौसोसा, पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5695 102514150000468
सुिनता तानाजी 

सुतार
9421039165 इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5696 102514150000469 उषा िजत  ठाकुर 9822642304 बालमल चाळ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5697 102514150000471
सुिचता सिचन 

पवार
9028378429

गट नं २१८ घारजाई हौ सोसा तळवडे पपरी 
चचवड

5698 102514150000472
सरला राजे  

थोरात
9766122448 िवकास हौ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5699 102514150000473
किवता नागेश 

साखरे
9623581024

सर वती हौ सोसा कशोर कंपनी या मागे,डे टा 
कंपनी शेजारी पी नगर पपरी चचवड

5700 102514150000480
अि नी यशवंत 

तडोलकर
0

अमृतानंद मयी मठ जवळ यमुनानगर िनगडी पपरी 
चचवड

5701 102514150000481
सोनल िवण 

शमा
8624095244 स मान अपाट दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5702 102514150000482
उमा ल मण 

नलवडे
9623727923 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5703 102514150000484
सुरेखा बाळासो 

लोहकरे
9975219139 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5704 102514150000485
पु पा हदेव 

देवकाते
9921401764 रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5705 102514150000486
गीता रामआसेर 

गु ा
9764387667 ा सपोट हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5706 102514150000487
माधुरी मधुकर 

नाईक
9762281534 रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5707 102514150000488 िसता अशोक शमा 7588232157 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5708 102514150000489
मेराज मु तार 

शेख
9960197658 बजाज ा सपोट तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5709 102514150000490
इं ायणी कार 

बोरसे
0

घारजाई माता होऊ सोसा पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

5710 102514150000491
दपाली दगंबर 

कुलकण
7385780506 यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

5711 102514150000492
राजे ी राजन 

तडूलकर
9860377512 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5712 102514150000493
दपावली दगडु 

फावडे
0 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5713 102514150000494
सिवता अिवनाश 

सवाई
7741017221 गु द  हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5714 102514150000495
रेखा द ा य 

फुरडे
9604646101 भागीरथी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5715 102514150000496
अचना गणेश 

भगारे
7038174746 द  कॉ नविनमाण हौ सो पीनगर पपरी चचवड

5716 102514150000497
िनमला चं शेखर 

कडलग
9552370136 िशवशंबो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5717 102514150000498 माया राज  रा े 0 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5718 102514150000504
सुलोचना कृ णा 

सोनगरे
9960211273 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5719 102514150000505
ितभा नागनाथ 

िनचळ
7774008490

२३१ िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

5720 102514150000506
सुलोचना अंकुश 

बंडगर
9850718663 करिवर हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5721 102514150000507
विनता 

बाळासाहेब रोकडे
9850785542 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5722 102514150000508
रे मा बबन 

देवकाते
7709074143 द  कॉ नविनमाण हौ सो पीनगर पपरी चचवड

5723 102514150000509
िवजया सजराव 

गावडे
9604373092 द  कॉ नविनमाण हौ सो पीनगर पपरी चचवड

5724 102514150000510
अि नी िशवाजी 

पाटील
9373868957 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5725 102514150000511
तेजि वनी द ा 

भालेकर
8856005012 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5726 102514150000512
ठकुबाई बापू 

सगळे
8856005012 नविनमाण हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5727 102514150000513
र माला अशोक 

लंगडे
9762218041 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5728 102514150000514
पु पा मनोहर 

भालेकर
0 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5729 102514150000515
ची महेश 
गोगरकर

9730189303 कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5730 102514150000516
योती हाद 

गोगरकर
9730189303 कमयोग हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5731 102514150000517 मंगल सुरेश शदे 9860747888 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5732 102514150000518 रोिहणी बाळू िमठे 9011957157 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5733 102514150000519
कोमल कंुडिलक 

गड सग
9922503378 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5734 102514150000520
िमला नागनाथ 

िनचळ
9767722374 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5735 102514150000521
िवजया बळीराम 

काटे
7350766121 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5736 102514150000522
रे मा दपक 

गड सग
9850186665 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5737 102514150000523
सुलोचना पांडुरंग 

उ ेकर
9028525289 भालेकर पाक पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5738 102514150000524
सुिनता भरत 

कोकाटे
9226723824 भालेकर पाक पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5739 102514150000525
स रता शंकर 
गायकवाड

8796933441 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5740 102514150000526
रंजना जग ाथ 

उ ेकर
9881988162 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5741 102514150000527
संिजवनी सितश 

पारते
8888925911 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5742 102514150000528
न ता िव ास 

मोरे
7350359892 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5743 102514150000529
इशरतशे रईस 

शेख
9860149023 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5744 102514150000530
सुरेखा वासुदेव 

जाधव
9604622564 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5745 102514150000533
ि मता र व  

मांजरे
9922095129 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5746 102514150000534
सुरेखा बक 

सापते
7798999855 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5747 102514150000535
सुिचता रघुनाथ 

मोरे
8857892909

अ ज यतारा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

5748 102514150000536
उषा िवजय 

साळंुके
8308262956 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5749 102514150000537
सुिनता दीप 

समगीर
9763210144 ि मूत  हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5750 102514150000538
उषा काश 

जगताप
8888892596 पीनगर पंचगंगा हौ सो तळवडे पपरी चचवड

5751 102514150000540
सुवणा दुलीदास 

काळेल
9552900643 साईनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5752 102514150000541
मोिनका डॅिनयल 

पाटोळे
9822540284 ा सपोट सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5753 102514150000542
वैशाली चंदु 

पाटोळे
9822743637 ा सपोट सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5754 102514150000543 वषा र व  शदे 9527114029 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5755 102514150000544
गीता सुरेश 

गड सग
9021598810 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5756 102514150000545
िललाताई 

गणपती पाटील
8600179248 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5757 102514150000546
अि नी मोद 

कदम
9545600548 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5758 102514150000547
रेणुका अर वद 

मुंजे
9623308553 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड



5759 102514150000548
शारदा सुरेश 

गड सग
9021598890 पीनगर तळवडे तळवडे पपरी चचवड

5760 102514150000549 रे मी संजय पवार 9767753788 तळवडे पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5761 102514150000550
सुि या मा ती 

पोवार
9011464252 पीनगर तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5762 102514150000551
सोनाली दगडू 

फावडे
8087430748 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5763 102514150000552
संिगता संजय 

ठाकरे
9604330357 गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5764 102514150000553
माधवी कृ णराव 

जाधव
9960614536 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5765 102514150000555 पु पा अशोक म के 9209278735 गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5766 102514150000557
आरती िभमराव 

वरोकार
9552490346 गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5767 102514150000558
ि मनी अ ण 

मुंजे
9822872001 भािगरथी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5768 102514150000559
मिनषा सुरेश 

गायकवाड
9175082696 भागीरथी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5769 102514150000560
संजीवनी िव ल 

िह परकर
8390145817 भागीरथी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5770 102514150000561
सुवणा 

बाळासाहेब 
भालेकर

9604715255 गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5771 102514150000562
योती संतोष 

सोनट े
9850855028 संगम हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5772 102514150000563
दपाली अ ण 

पवार
9922610119 पंचगंगा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5773 102514150000566 कमल मधुकर चौरे 9689493410 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5774 102514150000567
सुरेखा रोिहदास 

भांडवलकर
9604326680 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5775 102514150000568
सुिनता अ ण 

बंडगर
9422557835 उषकाल हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5776 102514150000569
नीता िवण 

सकपाळ
9822895105 उषकाल हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5777 102514150000570
मिनषा महेश 

भंगाळे
9890515457 उषकाल हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5778 102514150000571
योिगता शंकर 

कळसे
9822627852 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5779 102514150000572
सिवता अ ण 

सावंत
8806800459 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5780 102514150000573
ि मता िसताराम 

वाघमारे
9689723330 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5781 102514150000574
संिगता काश 

वाघमारे
9096189876 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5782 102514150000576
सुजाता संजय 

जोशी
9975928300 नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5783 102514150000577
राज ी स यवान 

कचरे
9922718153 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5784 102514150000578
सधुताई आनंदा 

काटे
8087042654 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5785 102514150000579
अि नी आनंदा 

काटे
8087042654 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5786 102514150000580
जना ंकटराव 

साठे
9552890409 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5787 102514150000581
सं या संजय 

फरताळे
9922281046 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5788 102514150000582 ेता रमेश पाटील 9850765834 भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5789 102514150000583
जय ी देिवदास 

कोरके
9623156970 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5790 102514150000584
यारीबाई 

वसंतलाल 
ओ तवाल

9762857283 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5791 102514150000585
शबाना अ ताफ 

मोमीन
9545955130 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5792 102514150000586
सािजदा 

फरोजरवान शेख
9226334386 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5793 102514150000588
वंदना एकनाथ 

मोरे
9325540432 हनुमान होऊ सोसा पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5794 102514150000589
विनता दलीप 

वाघमारे
9762265989 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5795 102514150000590
नंदा ाने र 

पुजारी
9890025111 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5796 102514150000591
शिशकला 

ह रदास जानराव
9922776783 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5797 102514150000592
कमल अजून 
गायकवाड

9604887550 हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5798 102514150000594
सुिनता दलीप 

घोडके
9850477331 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5799 102514150000596
वाती रामदास 

यादव
9850554744 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5800 102514150000597 सिवता ई र मोरे 9922596918 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5801 102514150000598
को कळा दलीप 

पाटील
8605202647 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5802 102514150000599 उषा सुरेश चौरे 9552102214 िवकास हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5803 102514150000600
वीणा जनादन 

कुलकण
9766515023

रेणुका मंगल कायालय जवळ पी हौ सो पीनगर 
पपरी चचवड

5804 102514150000601
राज ी कृ णा 

चाकल बी
9689371244

रेणुका मंगल कायालय जवळ पी हौ सो पीनगर 
पपरी चचवड

5805 102514150000602
षणी जग ाथ 

पवार
9763602963 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5806 102514150000602
षणी जग ाथ 

पवार
9763602963 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5807 102514150000604
सुमन िवजय 

काकडे
9623035663 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5808 102514150000605
ि यांका हणमंत 

वाघ
8806395157 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5809 102514150000606 वषा हणमंत वाघ 8605151119 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5810 102514150000607
कमल धनाजी 

भोसले
9763974205 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5811 102514150000608
िशतल िवजय 

काकडे
9579440653 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5812 102514150000609
चं भागा 

साहेबराव मळेकर
9689366985 पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5813 102514150000610
रिजया फा क 

आतार
9623985068 पी हौ सो तळवडे पीनगर पपरी चचवड

5814 102514150000611
क पना द ा य 

कांबळे
9763849817 िवजयानंद हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5815 102514150000613
संिगता सुिनल 

गायकवाड
9767056366 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5816 102514150000614
सुिशला आ णा 

कांबळे
9503791149 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5817 102514150000615
शामल अशोक 

कुठार
8605358066 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5818 102514150000616 आरती द ू गवारे 8484928697 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5819 102514150000617
िशतल समीर 

हालगे
9552185169 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5820 102514150000618
ल मी अशोक 

कंठाळे
0 गु द  हौ सो दळवीनगर चचवड पपरी चचवड

5821 102514150000619
माधवी संभाजी 

बैकरे
9657973185 गु द  हौ सो सहयोग नगर तळवडे पपरी चचवड

5822 102514150000620
क पना दनेश 

सुयवंशी
9860245191 समथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5823 102514150000621
नैना नर सह 

कुलकण
8975930300

िभमाशंकर हौ सो महा मा फुले नगर चचवड 
पपरी चचवड

5824 102514150000622
सुिनता संदीप 

जाधव
9860490600 िमक हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5825 102514150000623
सुजाता सरदार 

िबराजदार
9921611646 सर वती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5826 102514150000624 शैला मोद सगर 9921074080
अ ज यतारा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड

5827 102514150000625
सुिनता संदीप 

केदारी
7350017830 यशोदा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5828 102514150000626
वैशाली िव ल 

जगताप
9763151745 कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5829 102514150000627
स भागा 

चं कांत ग ड
9527200726 कोयना हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5830 102514150000628
मिनषा देिवदास 

दातीर
9860387698 जय गणेश सा ा य भोसरी भोसरी पपरी चचवड

5831 102514150000629
अिवधा बालाजी 

माने
8605389302 छ पती हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5832 102514150000630
सुरेखा 

बीजयकुमार 
मशालकर

860096067
ई र हौ सो महा मा फुले नगर चचवड पपरी 

चचवड

5833 102514150000631
िगतादेवी 

मोहनलाल चौधरी
9822951490 शरदनगर िचखली िचखली पपरी चचवड

5834 102514150000632
िविनता मोहन 

चौधरी
9822951490 िचखली शरदनगर िचखली पपरी चचवड

5835 102514150000633
गौिसया उमर 

तांबोळी
9545611521 गजानन हौ सो सहयोग नगर तळवडे पपरी चचवड

5836 102514150000634
सुजाता मिहपती 

कुलकण
9422036413 इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5837 102514150000635 पुजा खंडु शदे 9657894022
८/८/१७ िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड

5838 102514150000636
िमला अिजनाथ 

िनकम
9604613880 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5839 102514150000637
ीदेवी राज  

लोखंडे
9011698753

७/११ िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी 
चचवड

5840 102514150000638
मंगल बालाजी 

भंडारे
9527333134 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5841 102514150000639
वनवी रमजान 

तांबोळी
9689112275 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5842 102514150000641
स बाई गुलचंद 

लोखंडे
9011698353 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5843 102514150000642
िजसादेवी 

भेराराम चौधरी
985099932 िम लद नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड



5844 102514150000643 दुगा द ू नलवडे 9552429799 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5845 102514150000644
मालन महमद 

अतार
9921640064 ओटा क म िम लद नगर िनगडी पपरी चचवड

5846 102514150000645
अंिबका तानाजी 

भंडारे
8421007018 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5847 102514150000646 सुरेखा बाळू आरणे 7057574886 िम लद नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5848 102514150000647
शबाना 

अ लाउ ीन 
आतार

9881494491 िम लद नगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

5849 102514150000648
आ पाली आ ू 

देवकते
8805322478 िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5850 102514150000649
सधु मोतीराम 

तांगडे
9960026170 िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5851 102514150000650
सायली िभमराव 

गवळी
9922983407 िम लदनगर िनगडी िनगडी पपरी चचवड

5852 102514150000651
सुिनता बसवराज 

कुठार
9970634947 राज नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5853 102514150000652
जय ी रमेश 

महाजन
7387623488 राजनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5854 102514150000653
कमला भैराराम 

चौधरी
9773307189 राजनगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5855 102514150000654
संिगता गो वद 

पवळ
9623154605

स ाट हौ सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

5856 102514150000655
िशतल संजय 

उदार
9665952469 दशन पाक काळेवाडी रहाटणी पपरी चचवड

5857 102514150000656
अिनता िहरामण 

पवार
9922831112

पवार व ती ताथवडे गावठाण ताथवडे पपरी 
चचवड

5858 102514150000739
सुरेखा बाळकृ ण 

मोरे
9767973195

हनुमान हौ सोसा सावता माळी मं दराजवळ 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5859 102514150000740 अचना सतीश लघे 8421248592 हनुमान नगर चीखली िचखली चचवड

5860 102514150000742 लता मह  आढाव 9850410990 मेहे े वाडी चीखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5861 102514150000743
नीता योगेश 

कवा े
9767713961 मेहे े वाडी चीखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

5862 102514150000744
शोभा कमल सग 

परदेशी
nahi ि वेणी नगर तळवडे तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

5863 102514150000745
साधना भागवात 

चौधरी
8055485195 triveninagar,chikhli

5864 102514150000746
सुजाता अशोक 

भोईटे
9689114365

सोिनगरा हाईटसं,अ/३ सर वती शाळेसमोर,ि वेणी 
नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड



5865 102514150000749
उषा महादेव 

पंिडत
नाही

ीकृ ण हौ.सोसा. ता हणे व ती िचखली 
पपरी चचवड

5866 102514150000750
मेघा शेषराव 

पाटील
9545457227

ीकृ ण हौ.सोसा. ि वेणी नगर ता हणे व ती 
पपरी चचवड

5867 102514150000751
सुिनता दलीप 

घारे
9422335944

जय िशवशंकर िनवास हे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

5868 102514150000752
सुिच ा दयानंद 

बु टे
8983472846

जय िशवशंकर हौ.सोसा. हे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

5869 102514150000753
पाली मोहोन 

फडतरे
8888580526

जय िशवशंकर हौ.सोसा. हे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

5870 102514150000755
मंगल मा ती 

कौतवाल
9763918404

जय िशवशंकर हौ.सोसा. हे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

5871 102514150000756
िवजयमाला 

माधव िबरादार
9527863607 शांती हौ.सोसा. मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

5872 102514150000757
सुिनता 

ओम काश 
िबराजदार

9623140254 शांती हौ.सोसा. मोरेव ती िचखली पपरी चचवड

5873 102514150000758
कुसुम अजुन 

राठोड
9881980796

मािणक हे े चाळ एकता कॉलनी हे े व ती 
पपरी चचवड

5874 102514150000761
अिनता शंकर 

शपले
8605128394

ीराम सोसा. हे े व ती पावती अपाट 
पपरी चचवड

5875 102514150000763
प लवी 

कपुंडिलकराव कडू
8855891145

िसहगड हौ.सोसा, हे े व ती िचखली 
पपरी चचवड

5876 102514150000771
िसमा सुिनल 

पाटोळे
8855891459

संत कृपा हौ.सोसा. हनुमान नगर िचखली 
पपरी चचवड

5877 102514150000772
सुनंदा चं कांत 

झगडे
8888548880

अ ज यतारा हौ.सोसा. हनुमाना नगर हे े व ती 
पपरी चचवड

5878 102514150000773
ेहल चं कांत 

झगडे
9011220330

अ ज यतारा हौ.सोसा. हनुमान नगर मोरेव ती 
पपरी चचवड

5879 102514150000774
उ वला शरद 

तावसे
9730708994

अ ज यतारा हौ.सोसा. ता हणे व ती मोरेव ती 
पपरी चचवड

5880 102514150000775
भारती संतोष 

उमाळे
9552300816

गु कृपा हौ.सोसा. हे े व ती मोरेव ती 
पपरी चचवड

5881 102514150000777
बासमती बेचेन 

यादव
nahi

गु द  हौ .सोसा ि वेणी नगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5882 102514150000778
करण राज  

िनरगुडे
8180801457

१५१९ ता हाणे व ती गणेश हौ सो िचखली पपरी 
चचवड

5883 102514150000779
रंजना दलीप 

गांधीले
9657622848 गणेश हौ सो ता हाणे व ती िचखली पपरी चचवड

5884 102514150000780
अि नी देिवदास 

अठवळकर
9922024860 इं दरा नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड



5885 102514150000781
वषा रामदास 

घोलप
0 इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5886 102514150000783
ीदेवी राजु 
पोतदार

8975922405 संभाजीनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

5887 102514150000793
नसीमा शेखलाल 

तांबोळी
9822394298 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5888 102514150000794
का लदा 

बाजीराव देवकर
8888099286 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5889 102514150000796
आशाबाई 

परमे र जगताप
0 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5890 102514150000797
राही 

आ णासाहेब 
खामकर

9922549763 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5891 102514150000798 गंगा खंडू मळेकर 9673337327 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5892 102514150000801
रोिहणी सतीश 

जाधव
8888353643 भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

5893 102514150000802
कौस या कैलास 

शदे
नाही भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

5894 102514150000803 वषा मोहन शेवाळे नाही भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

5895 102514150000804
जागुबाई तानाजी 

कंुभार
9822730974 भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

5896 102514150000807
अंजली अ ण 

शारंगधर
9850557654

१३५५ भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

5897 102514150000809
किलमा दलावर 

पठाण
9922190279 गु द  हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5898 102514150000810
राजक या 

िशवाजी फाळके
9975199693 सर वती पूव हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5899 102514150000811
सर वती हाद 

मांडवे
0 स ृंगी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5900 102514150000812
रंजना अशोक 

प हाळकर
9595448446 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5901 102514150000813
जनाबाई ल  

वराट
9552009610 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5902 102514150000815
नमदा बापू 

च हाण
9881634798 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5903 102514150000816
क पना रामचं  

चौधरी
9049830547 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5904 102514150000817
श कला िबलाल 

पठाण
9922190956 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5905 102514150000818
ितभा सितश 
बारसकर

9881665839 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड



5906 102514150000819
िमनाज जाफर 

पठाण
9764135975 स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5907 102514150000820
सोनाली संजय 

भोगे
9762625903 ीराम कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5908 102514150000821
पुनम ाने र 

भालेकर
0 ीराम कॉ पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5909 102514150000822
सीमा िभवा 
प हाळकर

9404423580 िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5910 102514150000827
वंदना राजाराम 

फेगडे
9850412545

मगनथन हौ सो संभाजी नगर चचवड पपरी 
चचवड

5911 102514150000829 पाली रमेश शदे 9822119830
अ ज य तारा हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड

5912 102514150000830
धन ी राज  

शेळके
9158198725

म साफ य अ ज य तारा हौ सो पीनगर पपरी 
चचवड

5913 102514150000832
अपणा संजय 

पवार
9552320448 उषा काल हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5914 102514150000834
सधू अ ण 
गायकवाड

9604887550 हनुमान हौ सो पी नगर पपरी पपरी

5915 102514150000835
परिवन जावेद 

शेख
9766167493

हनुमान हौ सो कंुभार टग ेस जवळ पपरी 
पपरी

5916 102514150000836
का लदा जनक 

जानकर
8888832716 हनुमान हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5917 102514150000838
बीदेवी 

गुलाबचंद जैसवार
9762265989 हनुमान हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5918 102514150000839
िनमला द ा य 

सूळ
9762265989 हनुमान हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5919 102514150000840
पूनम िशवशंकर 

जै वाल
9623728516 िवजयानंद हौ.सोसा. पी नगर पपरी पपरी

5920 102514150000841 अि नी द ु वाघ 9096008637 अ ज यतारा हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5921 102514150000842
शारदा राजू 

सरवदे
9604847988 अ ज यतारा हौ सो राम मं दर मागे पपरी पपरी

5922 102514150000843 तृ ी बबन हजारे 9371836613 पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5923 102514150000846
योती गुलाब 

पवार
9860780527 िशवशंभू हौ सो पी हौ सो पपरी पपरी

5924 102514150000847
संिगता भगवान 

जगताप
9423210514 पी हौ सो सुयोग जनरल टो पपरी पपरी

5925 102514150000848
सिवता अजुन 

माळी
8308582877 पी हौ सो नवीन द  मं दर जवळ पपरी पपरी

5926 102514150000849
अचना संदीप 

करचे
9860878379 भैरवनाथ हौ सोसा पीनगर पपरी पपरी

5927 102514150000850
आशा संजय 

लांबखेडे
9175970145 भैरवनाथ हौ सोसा पीनगर पपरी पपरी



5928 102514150000851
योती िवजय 
गायकवाड

8007447980 पंच गंगा िनवास पीनगर पपरी पपरी

5929 102514150000852 रे मा दीप मोरे 8805901005 िस नाथ हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5930 102514150000853
र माला धनाजी 

भालेकर
9822899793 िस नाथ हौ सो पीनगर पपरी पपरी

5931 102514150000854
मिनषा वासुदेव 

पाटील
9175101731 एकता होऊ सो घर नं ७०२ पपरी पपरी

5932 102514150000856
सधू रघुनाथ 

भंगाळे
9552574192 िववेक नगर स नं ४७ पपरी पपरी

5933 102514150000857
जो सना रघुनाथ 

भंगाळे
8149512504 िववेक नगर स नं ४७ पपरी पपरी

5934 102514150000858
चंपाकुवर 
िभम सग 

राजपुरोिहत
9552372829 स ाट हौ सो रा लनगर पपरी पपरी

5935 102514150000859
उषा भाऊसाहेब 

शदे
8698445513 बजाज हौ सो नरळे चाळ पपरी पपरी

5936 102514150000860
रेणुका िस ाम 

बाणे
9011859054 अजंठा नगर क तुरी माकट मागे पपरी पपरी

5937 102514150000862
आशा बलिभम 

मापारे
9921801522 ा सपोट हौ सो पीनगर तळवडे पपरी चचवड

5938 102514150000863
ल मी बाबू 
होळीकर

7875732905 िमल द नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5939 102514150000864
जय ी िशवल ग 

मेक री
7743952084 िमल द नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5940 102514150000865
िवमल शहाजी 

जाधव
9822635217

ब-५/१४ राज नगर वामी िववेकानंद शाळे जवळ 
िनगडी पपरी चचवड

5941 102514150000866 लता कच  सगट 9823900393 िवलास नगर ओटा क म िनगडी पपरी चचवड

5942 102514150001529
ि यांका दीप 

बलकवडे
9922684487 सन.१/२ देवकर चाळ पपळे गुरव पपर चचवड

5943 102514150003130
योती आनंद 

कुतवळ
9767065219

अ ज य तारा हौ सोसा पी नगर तळवडे पपरी 
चचवड

5944 102514152000101
सिवता सुखलाल 

महाले
9822115223 पी हौ सो पी नगर तळवडे पपरी चचवड

5945 102614150000038
मिनषी 

द लीराव सुमता
9028523680 इं धाम-ए / लॅट .9 ी कालनी िवकासनगर पुणे

5946 102614150000041
भावती अिनल 

थेटे
9822737818 िवकास नगर मराठी शाळे जवळ पपरी पपरी

5947 102614150000042
वंदना द ा य 

ठाकूर
9881473677 िवकासनगर अिभराज िन पपरी पपरी

5948 102614150000047
दमयंती तुकाराम 

रोकडे
9373180940 आदशनगर स नं ७३ पपरी पपरी

5949 102614150000048
मिनषा राजू 

कुलकण
9763394329 भारत र  हौ सो िवकास नगर पपरी पपरी



5950 102614150000065
शोभा अशोक 

कांबळे
9970801834 िवकासनगर अिभराज िन पपरी पपरी

5951 102614150000067
मोहनी मोहन 

कदम
9860600404 िशव मृती िन िवकास नगर पपरी पपरी

5952 102614150000068
अिनता आनंद 

शदे
8087267125 ा अपा िवकास नगर पपरी पपरी

5953 102614150000069
वैशाली दलीप 

दांगट
9011529998 िवकासनगर दे रोड पपरी पपरी

5954 102614150000073
पूजा राजकुमार 

भालेसैन
9823146636 िवकासनगर कवळे पपरी पपरी

5955 102614150000078
उषा ीिनवास 

कुलकण
9822325230 भारत र  हौ सो िवकास नगर पपरी पपरी

5956 102614150000079 शारदा राज  शदे 7507987900 भारत र  सो द  मं दर जवळ पपरी पपरी

5957 102614150000080
आशा िवनायक 

शेडगे
9881950304 दांगट व ती िवकास नगर पपरी पपरी

5958 102614150000081
राज ी शंकर 

मांढरे
8087114999 िवकासनगर ी कॉ घर नं ६२६ पपरी पपरी

5959 102614150000082
लितका काश 

ओहळ
9822666645 स नं ४० ी कॉ पपरी पपरी

5960 102614150000084 मीना राजू बोराडे 9860853688 डागट व ती िवकास नगर पपरी पपरी

5961 102614150000087
अचना िव नाथ 

मांजरे
9890148257

घ.न.१५/२/५१९ ी कॉलनी,िवकास नगर दे रोड 
पपरी चचवड

5962 102614150000089
मीना अ ण 

आंबेकर
27675508

भारतर  हौ.सोसा. िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

5963 102614150000090
ाज ा दीप 

मोरे
8888620631

भारतर  हौ.सोसा. िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

5964 102614150000091
ा ीिनवास 
आरोळे

9657563225
भारतर  हौ.सोसा. िवकास नगर दे रोड पपरी 

चचवड

5965 102614150000092
अ णा सुरेश 

नायर
8888190167

लो.ना.१२ इं धाम (A) ी कॉलनी,िवकास नगर 
दे रोड पपरी चचवड

5966 102614150000093
मनीषा ाने र 

मांढरे
8975300858

येलु नारायन िनवास िशवाजी चौक िवकास नगर 
दे रोड पपरी चचवड

5967 102614150000094
वैशाली भैरवनाथ 

वा ळे
9890852091

सन.६८/१ द नगर,तरस व ती िवकास नगर पपरी 
चचवड

5968 102614150000095
वैभवी िवशाल 

तातु कर
9762227974 िवकास नगर िवकास नगर दे रोड पपरी चचवड

5969 102614150000096
संिगता द ा य 

तातूसकर
9623313105

घ.न.६२७ ी कॉलनी िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

5970 102614150000097
सुमन चं कांत 

शदे
8983432088

अिभलाषा सन.४०, लो.न.७१२ ी कॉलनी िवकास 
नगर दे रोड पपरी चचवड

5971 102614150000099
भारती सूयकांत 

शदे
9890263481

अिभलाषा लो.न.७/२ िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड



5972 102614150000100
सुरेखा राजेश 

सोनावणे
9373338175

कृ णाई ी कॉलनी,िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

5973 102614150000102
वंदना संतोष 

मोहीते
9823146636

अथव स.न.४० ी कॉलनी,िवकास नगर दे रोड 
पपरी चचवड

5974 102614150000116
िनलम िनवृ ी 

जाधव
9823146636

अिभराज िनवास िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

5975 102614150000122
शीतल दशरथ 

गावडे
9881161546

सहारा बेकरी जवळ िवकास नगर कवळे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5976 102614150000123 ेता मोहन कदम 9923231888
िशवमूत  िनवास अिभराज िनवास,िवकास नगर 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

5977 102614150000124
ल मी नारायण 

साळंुके
8806716202 सहारा बेकरी िशवाईिनवास िवकासनगर पुणे

5978 102614150000125
अंजली ल मण 

दाखटकर
9372139226

ी कॉलनी, लॉट नं २४ िवकास नगर कवळे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

5979 102614150000126
राणी सतीश 
गायकवाड

9011037659
िवकासनगर,दांगट व ती दे रोड कवळे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

5980 102614150000127
जय ी सुभाष 

ननवरे
nahi

गु द  नगर अिभराज िनवास कवळे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

5981 102614150000130 मीना राजेश पांडे 9881994376
ि मणी िनवास,िव डम शाळे यामागे िवकास नगर 

दे रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

5982 102614150000132
ि मता सुधाकर 

अडसूळ
9822624060

२/७८३,समथ कॉलनी मराठी शाळेजवळ,िवकास 
नगर े रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

5983 102614150000140 न ता शाम घाडगे 7767830452 क डीबा नगर वा हेकरवाडी पपरी पपरी

5984 102614150000166
िमला िशवाजी 

खखडे
nahi

िवकासनगर,दांगट व ती िवकास नगर,दे रोड 
कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

5985 102614150000185
उ वला नामदेव 

भोसले
9763130453 स नं १४/७ िशवश  सो पपरी पपरी

5986 102614150000187
सौज य 

मु ा वामी 
रामोशी

0 एम बी क प गोपी सायकल माट पपरी पपरी

5987 102614150000198 आशा िव णू को हे 9767720244
गट न १४५८ ८४/३/७ सहगड हौ सोसा िचखली 

पपरी चचवड

5988 103114150000721
आ णा संतोष 

कसबे
9689860772

िभमाई हौ सो िव लनगर नेह नगर पपरी पपरी 
चचवड

5989 103114150000738
यो ा रामदास 

धनावडे
9423022074 रोहन हाईटस महेशनगर पपरी पपरी चचवड

5990 103114150000742
मीना संजय 

येलपूर
9975459306

४४०/२४१७ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

5991 103114150000754
सिवता पांडुरंग 

पोमन
9860472700 A-73 H.A. कॉलनी पपरी पपरी चचवड

5992 103114150000755
ि यांका पांडूरंग 

पोमन
8796946516 A-73 H.A. कॉलनी पपरी पपरी चचवड



5993 103114150000764
िव ा िवलास 

सोळंके
9021263750 संततुकारामनगर िब.न-204 पपरी पुणे

5994 103114150000766 नंदा काश आखंडे 9766502277
४९१/२७८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

चचवड

5995 103114150000770
नंदा सीताराम 

न हे
9766100066 गवळी नगर टे को रोड पपरी पपरी

5996 103114150000773
ाची परशुराम 

पडवेकर
9049748321 िशवकृपा िब ड ग शदे चाल पपरी पपरी चचवड

5997 103114150000774
पदमा िनतीन 

गुजर
9047806732

२०७/१४०७ YCM हॉि प.जवळ पपरी पपरी 
चचवड

5998 103114150000776
पूजा गुलशन 
कुमार शमा

9823910274 नेह  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

5999 103114150000781
नीता संदीप 

मोिहते
9325099913

४३/२३३२ ोपदा िनवास द  मं दरा या 
मागे, पपरी पपरी चचवड

6000 103114150000786
सिवता 

बाळासाहेब 
देशमुख

8975172823
सन,१०२ वसंत दादा पाटील शाळे जवळ पपरी 

पपरी चचवड

6001 103114150000788
सुिमता अशोक 

कुलकण
9765243215

४२९/२२८३ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6002 103114150000790
गीता िनगा पा 

तीलपूर
9763163558

डेरे चाळ बळीराम लो.िमल जवळ पपरी पपरी 
चचवड

6003 103114150000791
विनता राजाराम 

कदम
9561926160

धाडगे चाळ बळीराम लो.िमल जवळ पपरी 
पपरी चचवड

6004 103114150000792
सुिशला फक रा 

गावडे
9881098634

सन.१०२ बळीराम लो.िमल जवळ वसंत दादा 
पाटील शाळे जवळ , पपरी पपरी चचवड

6005 103114150000793
सुनंदा अशोक 

धाडगे
9270786926

बळीराज लोअर िमल समोर धाडगे चाळ 
नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6006 103114150000794
नंदा काळूराम 

कगार
7709134382 ८५ कगार चाळ नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6007 103114150000795
योती सं दप 

वचकल
9822995066 संत तुकाराम नगर अ य सो पपरी पपरी चचवड

6008 103114150000797
करी मा हेदर 

पठाण
9921899867

१७७/७८९ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6009 103114150000798
लता क डीराम 

बास
9921184171

४६१/२५६९ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6010 103114150000800
उ वला अ ण 

घोलप
7385893628

४२८/२२६२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6011 103114150000802
ि मता अमोद 

वायदंडे
9890944593

२३६/१८६४ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6012 103114150000803
पु पा उ म 

वायदंडे
27423657

२३६/१८६४ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6013 103114150000807
कांता महादेव 

खळदकर
9096576864 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी



6014 103114150000808
िनमला शिशकांत 

भोसले
8087420316 संत तुकाराम नगर घर नं ४५८ पपरी पपरी

6015 103114150000811
सु ाबी अिजज 

शेख
8483954037 संत तुकाराम नगर पपरी /२०७/१३८१

6016 103114150000812
ल मी शार सग 

पांचाल
9561799229

२०७/१३८६ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6017 103114150000813
दी ी दनकर 

पाटील
9850909189

२०७/१३८१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6018 103114150000823
सुिनता िगरीश 

शहा
7709592324

२५६/१९०२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6019 103114150000831
रिहमा इ माईल 

खान
8087804517

२९५/१९७२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6020 103114150000834 उषा खुदा कांबळे 9763667365 म ह ा कंपनी समोर गांधीनगर पपरी, पुणे

6021 103114150000835
आशा जीवन 

थोरात
9763667365 अगरवाल चाळ खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

6022 103114150000841
वाती सुभाष 

गोळे
9689118137

२०३/११४७ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
पपरी चचवड

6023 103114150000842 वंदना नवनाथ शेटे 9860561508
शेटे िनवास शगटे चाळ नेह नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6024 103114150000843 ा नवनाथ शेटे 8561360626
शेटे िनवास शगटे चाळ नेह नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6025 103114150000845
अलका हदुराव 

जाधव
9822455969

घर नं १३७, शगटे चाळ वसंतदादा पाटील 
शालेजाळ नेह नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6026 103114150000846
माधुरी केशव 

चौधरी
8600952586

घर नं १३७, शगटे चाळ िवठल नगर नेह  नगर 
नेह नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6027 103114150000847 सुिनता संजय डेरे 9552288854
बलीराज लोर िमल शेजारी िवठल नगर नेह  नगर 

नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6028 103114150000878
खै िनसा सईद 

स यद
842112972

सन लोवर सुखवानी क पास िव लनगर नेह  
नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6029 103114150000879
संपदा अभय 

पेडणेकर
9665036902

लॉट नं ७, ाईमरोझ सुखवानी क पास िव लनगर 
नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6030 103114150000885
वसुधा वसंत 

कुलकण
9404962960

४५०/२४,संत तुकाराम नगर भवन जावल पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6031 103114150000888
पाली रमेश 
वाघवले

9960499191
संदलवूड,सी १/१६ सुखवानी क पास व लभनगर 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6032 103114150000889
शुभांगी जीते  

खच
9822107601

लॉट नं १२,सनफोअर ए सुखवानी क पास 
व लभनगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6033 103114150000890 जो ती मोद ढगे 9763665649
अच द -डी-१ लॉट नं २२,सुखवानी कॅ पस 

व लभनगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6034 103114150000892
ितभा सुिनल 

आ हाड
9604870448

लॉट नं १०१,एकतर २ सुखवानी क पास 
व लभनगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6035 103114150000893
मनीषा अिनल 

याधव
9970222226

िवजय भा है सग सोसा िवठल नगर नेह  नगर 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड



6036 103114150000894
लिलता संजय 

ल करे
9665711070

साई मं दर बौ  िवहार समोर नेह नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6037 103114150000899
न फसा उ मान 

शेख
9224929628

बालाजी नगर जुना टे को रोस भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6038 103114150000901
रे मा अ दुलगणी 

स यद
9850147788 बालाजी नगर भोसरी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6039 103114150000904
फातेमा कल दर 

शेख
7841943246 बालाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

6040 103114150000909
वैशाली दलीप 

च हाण
9762433824

२१७/१८०८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6041 103114150000911
वैशाली 

अिजत सह इंगवले
8275473367 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6042 103114150000913
ेता शशांक 
िमरजकर

9822822429 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6043 103114150000914
ाची गजानन 
चचोलीकर

9881941024
लो.न.९२ सुखवानी कॉ ले व लभ नगर पपरी 

चचवड

6044 103114150000915
िश पा अिनल 

साळवी
8888876009

लो.न.५ सुखवानी कॉ ले व लभ नगर पपरी 
चचवड

6045 103114150000916
अंजली िगरीश 

पराजपे
8806305631 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6046 103114150000917
कृ णा लेखाराम 

िमना
0 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6047 103114150000925 उषा मह  बारी 8983896586 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6048 103114150000926
िगतांजली बबन 

माने
8600096505 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6049 103114150000927
र माला सोहन 

नवले
0 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6050 103114150000928
संगीता ना 
पेडणेकर

9823170079 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6051 103114150000930 नंदा राज  पाटील 9028302912
२०६/१३६० संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

चचवड

6052 103114150000932
मिनषा ल मण 

माने
9527233620 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6053 103114150000933
छाया कैलास 

कुदळे
8975981854

२१५/१७५४ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6054 103114150000935
सुिचता राज  

भोसले
9689730494

४६०/२५६२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6055 103114150000937 गौरी अिनल मोरे 9373065980 शगटे चाळ नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6056 103114150000949
मनीषा शाम 

पवार
9623527246

िवजय भा हौ,सोसा िवठल नगर नेह  नगर पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



6057 103114150000950
िनशा 

राकेशकुमार सह
9545944599

शेटे चाळ िवठल नगर नेह  नगर पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6058 103114150000952
िसमा िवजय 

कारंडे
9158778460

ए-१९०,एच.ए .कॉलनी मुंबई पुणे हायवे पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6059 103114150000953
सुि या कृ णा 

सौदेकर
9763391998 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6060 103114150000956
ुितका चं शेखर 

िशवते
9689495681

२००/००२,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6061 103114150000957
क पना चं शेखर 

िशवते
9689495681

२००/१०२२,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6062 103114150000963
छाया सुिनल 

बाजडे
9763847591

महादेव िनवास िशव शंभो मंगल कायलय शेजारी 
नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6063 103114150000969
आशा िशवाजी 

नांदवडेकर
9822392274

घार नं ०८७६,एस नं ९९ लॉट नं ६२,यशवंत नगर 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6064 103114150000984
संगीता िवजय 

रणधीर
9922188879

सेवा िवकास बँक जवळ रणधीर िनवास,नेह नगर 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6065 103114150001000
अि नी आनंद 

सुतार
9225514525 २९/२२५ वा हाभ नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6066 103114150001001
संिगता गोपाळ 

पाटील
9922323810

२९७/१९७५ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6067 103114150001008
धन ी िशवाजी 

शदे
9637270424

४३७/२३९१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6068 103114150001009
ि या िशवाजी 

शदे
8796377541

४३७/२३९१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6069 103114150001016
भारती भाकर 

शदे
9763851857

४३८/२४०० ययाती हौ.सोसा. पपरी पपरी 
चचवड

6070 103114150001017
मिनषा मनोहर 

जाधव
9922218225 ७/५२ व लभ नगर पपरी पपरी चचवड

6071 103114150001021
योती ाने र 

शदे
9763851857

४३८/२४०० ययाती हौ.सोसा. पपरी पपरी 
चचवड

6072 103114150001022
मनोरमा मोहन 

शेमाडकर
8983439839 २२४ व लभ नगर पपरी पपरी चचवड

6073 103114150001023
संगीता आनंदराव 

गायकवाड
7709386843

सहयोग नगर संत तूकाराम नगर, म नं २३ पपरी 
पपरी चचवड

6074 103114150001024
लिलता मह  

ब ले
202742262

४२८/२२५९, ी वामी समथ को-ऑप सोसा संत 
तुकाराम नगर पपरी चचवड

6075 103114150001034
संगीता दौलत 

मोहोड
9158357530

रामनगर,लुिबनी िवहारा जवळ बोपोडी दापोडी 
पपरी चचवड

6076 103114150001045
उ वला िवशाल 

कदम
9881208806 ययाती हौ सो संत तुकाराम नगर पपरी पपरी

6077 103114150001049 सुरेखा अमूल मोरे 9689667657
संत तुकाराम नगर घर न १०/७४ पपरी पपरी 

चचवड



6078 103114150001053
िमला भाऊराव 

ठाणाबीर
9764292397

बौ िवहारजवळ िव लनगर सुय दय चौक पपरी, 
पुणे

6079 103114150001063
शांता कािशनाथ 

खेडकर
9921369671

२०७/१३९८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6080 103114150001064 नंदा भागू जाधव 9604871942
२०६/१३४२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

चचवड

6081 103114150001067
ि या धनाजी 

जाधव
9326951977 ८२/५२१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी चचवड

6082 103114150001069
न ता नंदकुमार 

काळे
9892077452

१५६७/७३१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6083 103114150001070
वैशाली सुिनल 

कांबळे
9860441637

२१२/१६१४ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6084 103114150001072
मनीषा संदीप 

नाइ◌ॅक
962379072

२०९/१४७३,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6085 103114150001073
ितभा मनोहर 

कोरेगावे
9730750834

१५७/७३७,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6086 103114150001074
उषा संदीप 
माईणकर

9975553222
२०६/१३६२,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6087 103114150001077
सं या सोमीनाथ 

सोनावणे
9226969245

यु.एल,लाड,४२६/२२४४ संत तूकाराम नगर, म नं 
२३ पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6088 103114150001078
दपाली सुहास 

मोिहते
9011755402 अिमत बी मासुळकर कॉ पपरी पपरी चचवड

6089 103114150001079
छाया अमोल 

आवटे
9960115678

प ावती अपाट इं ायणी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

6090 103114150001080
कांचन सुधाकर 

सोनवणे
0

४२६/२२४४ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6091 103114150001081
सुगंधा मिहपत 

साळवी
202742494

४६७/२६१९ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6092 103114150001095
कमला 

यामनारायण 
चौहान

9665332138
सव नं १०१,चौहान िनवास िवठल नगर नेह  नगर 

नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6093 103114150001113
मालती ह रराम 

ितवारी
9371915999 ८/५८ व लभ नगर पपरी पपरी चचवड

6094 103114150001125
संिगता राम 

द डकर
9372868923

सन.१०३ वसंत दादा पाटील शाळे जवळ पपरी 
पपरी चचवड

6095 103114150001126
सुरेखा ल मन 

द डकर
9372868923

सन.१०३ वसंत दादा पाटील शाळे जवळ पपरी 
पपरी चचवड

6096 103114150001127
पौ णमा वीण 

द डकर
9822076310

सन.१०३ वसंत दादा पाटील शाळे जवळ पपरी 
पपरी चचवड

6097 103114150001139
ेता द ा ेय 

दगडे
9604310071

४३४/२३७२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6098 103114150001144
अिनता नवनाथ 

गोरवे
9823451648

वसंत दादा पाटील शाळे जवळ नेह नगर पपरी 
पपरी चचवड



6099 103114150001164
िवजया सतीश 

कसब
9028874508

लो.ना.१२४ इं दरा िनवास पा या या टाक  जवळ 
, पपरी पपरी चचवड

6100 103114150001166
सुषमा महादेव 

सोनवणे
9689648980 िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6101 103114150001181
भा य ी अ ण 

रसाळे
9503612414

५१३,अ य सोसा संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6102 103114150001197
द ी दनकर 

पाटील
9850883297 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी

6103 103114150001226
ा महेश 

देशमुख
9145544881

२०४ रोहन हाइटस महेश नगर पपरी पपरी 
चचवड

6104 103114150001235
आलीया मु ा 

स यद
9175672656

पठाण चाल नुराणी म ीद समोर नेह  नगर पपरी 
चचवड

6105 103114150001248
िनमला मह  

तायडे
0

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी पपरी 
चचवड

6106 103114150001250
सुवणा संजय 

ब बले
nahi MIDC महा मा फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

6107 103114150001251
अि नी गु देव 

ब बले
nahi MIDC महा मा फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

6108 103114150001252
याग िव ल 

सरदार
nahi MIDC महा मा फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

6109 103114150001276
िवजया संजय 

भारती
8055383251

२१४/१७०७,अंत तुकारामनगर पपरी पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6110 103114150001334 सुजाता सुरेश क े 8605388563
३३२/२०३८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

चचवड

6111 103114150001335
र माला ल मण 

भगार दवे
9011659755

३३२/२०४१ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6112 103114150001361
जो ती दादा 

कळसकर
8793172991

नागेश नलावडे चाल नेह नगर पपरी पपरी 
चचवड

6113 103114150001362
प लवी हनुमंत 

रं दल
9372424395 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी

6114 103114150001363
छाया हनुमंत 

रं दल
9623156071 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी

6115 103114150001383
सुिनता िग रश 

ंबरे
9975605698

५/१४ िशतलबाग कॉम भोसरी ए का कॉ पपरी 
चचवड

6116 103114150001388
वंदना भगवान 

दुपटे
9503801010

३६५/२०९८,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
पपरी चचवड

6117 103114150001395 रे मा हाद शदे 9823857085
सूया  िम  मंडळ जवळ िव ल नगर नेह  नगर 

पपरी चचवड

6118 103114150001412
योती भारत 

हेडवळे
9049051175 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी

6119 103114150001458 उमा शंकर अ यर 9766798248 सुखवानी क पस व लभनगर पपरी पपरी चचवड

6120 103114150001472
मु ा काश 
गायकवाड

8275149033 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी



6121 103114150001473
शामल रामचं  

आचाय
9975490886

२०३/११७८ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6122 103114150001490 वाती ल  धो े 7350486389 िवजय भा हौ सो नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6123 103114150001491
अ णा तानाजी 

शदे
0 िवजय भा हौ सो नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6124 103114150001492
संगीता अंकुश 

धो े
8605128662

िवजय भा को ऑ सो नेह नगर पपरी पपरी 
चचवड

6125 103114150001507
मीना भा कर 

लांडगे
9270684870

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी पपरी 
चचवड

6126 103114150001520
किवता सुिनल 

ग हांडे
7350363615

महा मा फुले नगर एम आय डी सी भोसरी पपरी 
चचवड

6127 103114150001537
जय ी युवराज 

पवार
992274962 िवजय भा हौ सो नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6128 103114150001556
िसता रामदास 

जाधव
9604870449 च पाणी वसाहत गणराज कॉ पपरी पपरी

6129 103114150001563
शांता अ था◌ॅनी 

शेख
8805515977 रोहन हाईटस महेशनगर पपरी पपरी

6130 103114150001564
आनंदव ली 

नारायणन िप ले
8605474874 रोहन हाईटस महेशनगर पपरी पपरी

6131 103114150001570 करण राजू लोटे 8975966739
३७२/२१०९,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6132 103114150001605
र माला 

रावसाहेब मोिहते
9922450853

५६/४४५,संत तु काराम नगर पपरी पपरी पपरी 
चचवड

6133 103114150001618
संजना अिनल 

शदे
7709774409

शंकर मं दर जवळ िवठल नगर नेह  नगर पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6134 103114150001699
लता सुिनल 

जगताप
7350247398 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6135 103114150001702
िमला काश 
धायरकर

7776021061
वादाचा मळा जाधववाडी िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6136 103114150001703
सुमन बाळासाहेब 

मोनमोडे
9011072739 जाधववाडी कॉ नं ११ पपरी पपरी

6137 103114150001704
किवता द ा य 

सोळंके
9527548583 जाधववाडी ेहा लोवर िमल पपरी पपरी

6138 103114150001705
सुनंदा अशोक 

गवई
7507580525 कानू बाई मं दरा जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6139 103114150001706
जय ी संतोष 

िभसे
9764504398 जाधववाडी पपरी पपरी पपरी

6140 103114150001707
सुवणा पोपट 

जाधव
9226476306 वडाचा मळा जाधववाडी पपरी पपरी

6141 103114150001715
परिवन अमीन 

नदाफ
8484822287 गट नं ५९४,द नर जाधववाडी िचखली पपरी



6142 103114150001717
पदमजा सुरेश 

माळी
9604379298 गट नं ५९४,द नर जाधववाडी िचखली पपरी

6143 103114150001718 सुवणा िव ल मुळे 9561030503 द नगर जाधववाडी िचखली पपरी

6144 103114150001719 आशा बाळू कोरे 9822155274 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6145 103114150001720
वाती राम साद 

माने
9604016489 सहयोग नगर जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6146 103114150001721 िमला राजू िथटे 9922565969 सरपंच व ती जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6147 103114150001722
कत का 

क िडराम भांगे
9423248393 जाधववाडी सहयोग नगर िचखली पपरी चचवड

6148 103114150001723
सुरेखा आ माराम 

कदम
8605150485 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6149 103114150001726
कमल गोकुळ 

च हाण
8796540758 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6150 103114150001727
रंजना ल मण 

बनकर
9371432949

सावतामाळी मं दरा या मागे जाधववाडी िचखली 
पपरी चचवड

6151 103114150001728
िवजया हनाथ 

जाधव
9921240125

प र म बंग यासमोर जाधववाडी िचखली पपरी 
चचवड

6152 103114150001729
पाली चं कांत 

माळी
9623982977 द नगर जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6153 103114150001735
सुधामती 

कमलाकर दळवी
9689288016 भुजबळ चाळ जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6154 103114150001738
उषा संतोष 

जेजुरकर
8975926258 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6155 103114150001739
संगीता बाळू 

वाळंूजकर
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6156 103114150001740 संगीता सुरेश शदे 0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6157 103114150001741
योती बाळू 

लोखंडे
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6158 103114150001742
मंदा बाळासाहेब 

साळंुके
0 पावती माकट जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6159 103114150001743
क पना अंकुश 

वाडेकर
9850833378 प र म बी जाधववाडी पपरी पपरी

6160 103114150001744 राखी सुजय घर 8605410437 पावती बी जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6161 103114150001745
चैताली गणेश 

आहेर
9623818251 पावती बी जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6162 103114150001746
अचना मुकंुद 

कांबळे
952925266 प र म बी जाधववाडी पपरी पपरी

6163 103114150001747 िवमल र व  डेरे 8805862894 अिभनव शाळे जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6164 103114150001748
पाली संतोष 

आहेर
9922080059 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी



6165 103114150001749
क पना िव ल 

वाळंूज
0 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

6166 103114150001750 वाती भरत आहेर 8308570909 प र म बी जाधववाडी पपरी पपरी

6167 103114150001751
अचना दपक 

बो डे
9595433432 हे े व ती कृ णानगर पपरी पपरी

6168 103114150001752
शालन राज  

खराडे
9921369491 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

6169 103114150001754 रे मा राज  बाबर 9552102267 जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6170 103114150001756
शुभांगी गुलाब 

जाधव
0 प र म बी जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6171 103114150001757
सुवणा शांत 

जाधव
8888960862 प र म बी जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6172 103114150001758
सिवता र व  

करपे
0 बालवाडी जवळ जाधववाडी पपरी पपरी

6173 103114150001759 सधू मोहन जाधव 7745839564 सुभाष िम  मंडळ जाधववाडी पपरी पपरी

6174 103114150001760 जो ती वामन प धे nahi जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6175 103114150001761
सिवता सोमनाथ 

चोभे
9545438773 जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6176 103114150001762
राज ी राजेश 

आहेर
9921249975 जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6177 103114150001768
संिगता सुिनल 

पवार
8446138917 िवजय भा हौ सो नेह नगर पपरी पपरी चचवड

6178 103114150001838 फाितमा उमर शेख 9272886230
से न २२,आंबेडकर वसाहत िजवलग होऊ सोसा,बी 

न ७, म न ४०१ िनगडी पपरी चचवड

6179 103114150001853
जय ी अशोक 

कांबळे
8446246254

२०४/१२२९,संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
पपरी चचवड

6180 103114150001861 ा संतोष नाईक 8698135053
वीण करना टोअर जाधववाडी िचखली पपरी 

चचवड

6181 103114150001862
चं कला अंकुश 

च हाण
8856828396 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6182 103114150001863
जो ती शांताराम 

नेटके
7385981672

सहयोग नगर जाधववाडी, म न १२४४ िचखली 
पपरी चचवड

6183 103114150001864
मीरा िशवाजी 

आदक
9657758914

गट नं ५७७,भा यल मी िनवास से नं १६ 
जवळजाधव वाडी िचखली पपरी चचवड

6184 103114150001865
अि नी स यवान 

मांदळे
9850177826

गात न ५७७,भा यल मी िनवास से न ३६ 
जवळ,जाधव वाडी िचखली पपरी चचवड

6185 103114150001866
आशा ाने र 

आहेर
9657923973 आहेर वाडी चौक िचखली िचखली पपरी चचवड



6186 103114150001867
शांताबाई सुदाम 

शदे
8805186697 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6187 103114150001868
संजीवनी अ ण 

शदे
7773959315

आहेर वाडी चौक सावता माली मं दर जवळ 
िचखली पपरी चचवड

6188 103114150001869
जनाबाई मनोहर 

पोटे
9762230072 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6189 103114150001872
कुसुम म हारी 

आहेर
8421872359 आहेर वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6190 103114150001878
मीरा शेषराव 

घाडगे
9011762417

िवठल नगर िवठल नगर नेह  नगर पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6191 103114150001879
योिगता दीपक 

आहेर
9669684042 जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6192 103114150001880 लता हनुमंत करपे 9657749336 आहेर वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6193 103114150001881 मंदा तुकाराम सु े 9960075027 गणेश नगर जाधववाडी िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6194 103114150001894
वैशाली सूरेश 

महािडक
7038783993

गट नं ६०६, म नं ९८१ जाधववाडी िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6195 103114150001895
विनता अनुरथ 

िमटकरी
9850192353 जाधव वाडी िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6196 103114150001896
अलका तानाजी 

साखरे
8408251516 गट नं ५९५ जाधववाडी िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6197 103114150001898
वषा दयानंद 

करद
8554098021 गट नं ५९५ जाधववाडी िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6198 103114150001913
सुिनता वामन 

जोगदंड
9923172864 महादेव नगर जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6199 103114150001914
सुमन मुकंुद 

मकासरे
0 जाधववाडी िचखली मधला पेठ पपरी चचवड

6200 103114150001916
िललाबाई 

बाळासाहेब 
जाधव

0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6201 103114150001918
पूनम परेश 
को थबीरे

8975858543 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6202 103114150001919
नंदा मिलकाजुन 

शेटे
0 िचखली जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6203 103114150001920 छाया राजू जाधव 0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6204 103114150001921
सुजाता नंदेश 

सुतार
8149183650 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6205 103114150001924
भा य ी नवनाथ 

आहेर
9552739784 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6206 103114150001925
सुिनता जा लदर 

जाधव
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड



6207 103114150001926
पायल अशोक 

जाधव
9975266446 पंढरी िनवास जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6208 103114150001927
सिवता जा लदर 

अवघडे
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6209 103114150001929
कुसुम आसाराम 

शेटे
8657585086 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6210 103114150001930
संिगता केशव 

जाधव
9767566019 िव हरी िनवस जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6211 103114150001932
कांताबाई अशोक 

पटेकर
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6212 103114150001933
िव ा शहाजी 

च हाण
0 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6213 103114150001934
किवता शांत 

कणसे
0

स शृंगी िनवास जाधववाडी िचखली िचखली 
पपरी चचवड

6214 103114150001935
सुिनता 

भाऊसाहेब बागडे
9623800651 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6215 103114150001970 वंदना संजय येवले 9860946988
२४४/१८७८,से स अ तोनी गाडन या मागे संत 

तूकाराम नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6216 103114150001995
सुषमा सुभाष 

कांबळे
7709102772 ८६/५३२ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी चचवड

6217 103114150002193 नंदा म मथ यादव 9822666511 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

6218 103114150002228
िसमा रेणुकुमार 

िप ले
9764535910 कफमट लॅट -अ-203 पपरी कालनी पपरी, पुणे

6219 103114150002434
मिनषा अ ण 

माळी
9850046521

आहेरवाडी,वडाचामाळा जाधववाडी िचखली पपरी 
चचवड

6220 103114150002435
सं या तुकाराम 

जाधव
8605909796

आहेरवाडी,वडाचामाळा जाधववाडी िचखली पपरी 
चचवड

6221 103114150002438
अंजली रामहरी 

कातले
9881144312

सावतामाळी मं दर जवळ जाधववाडी िचखली 
पपरी चचवड

6222 103114150002498 वषा दीप बोरसे 9226995273
साईकृपा सोसा लॉट नं १३०,संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड

6223 103114150002613
शशीकला िवलास 

काळे
9850909189 आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6224 103114150002693
साधना िवजय 

नांगरे
9923883859

नटराज हौ सोसा लॉट नं १५ नेह नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6225 103114150002784
व सलाबाई 

का हाजी नागोसे
9272182210

मातृछाया,गणेश कॉलनी भागवत गीता मं दराजवळ 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6226 103114150002879
अचना नवनाथ 

व े
8857099452

िव ल नगर,भीमाइ नगर बी नं १,घर नं ४/४ 
नेह नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6227 103114150002931
वषा नवनाथ 

दणाणे
9923016965 िव ल नगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड



6228 103114150002948
गीता दीपक 

बंदप े
9325270673

िवजय भा हौ,सोसा,सव नं १०२ बौ  िवहार या 
मागे नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

6229 103114150003236
संिगता तुकाराम 

वाळेकर
9850031001

२०६/३२५ संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
चचवड

6230 103114150003266
जय ी िव ास 

पाटील
9860939579

रे वे गेट खाली कासारवाडी कासारवाडी पपरी 
चचवड

6231 103114150003295 सुवणा शैलेश माने 9225668089 िब९० HA कॉलनी पपरी पपरी चचवड

6232 103114150003417
साधना संजय 

खांडवे
9049461284 कोतवाल वाडी चाह ली चाह ली पपरी चचवड

6233 103114150003420
मिनषा बाळासो 

कोतवाल
nahi कोतवाल वाडी चाह ली चाह ली पपरी चचवड

6234 103114150003421
संिगता मोद 

काळजे
8605082974 काळजेवाडी चाह ली चाह ली पपरी चचवड

6235 103114150003424
कािमनी 

मुरलीधर काळजे
9850552900 काळजे वाडी चाह ली चाह ली पपरी

6236 103114150003426
मनीषा संभाजी 

काळजे
8605974496 काळजे वाडी चह ली चह ली प ि◌◌ंपरी चचवड

6237 103114150003499
सुरेखा गो वद 

साळंुके
8483835322 बापु काटे चाळ,दापोडी

6238 103114150003503
वैशाली मुकंुद 

जाधव
9923670118

गुलाब नगर रे वे लाईन शेजारी दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6239 103114150003504
ध मशीला 

माची  िहरवे
9623947904

पवार व ती,वॉड नं ५ दापोडी दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6240 103114150003506
सोनाली गौतम 

गायकवाड
9271262223

सारे नं ७३/५,िभकनशेड काटे चाल जयभीम नगर 
दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6241 103114150003508
संगीता उ म 

कांबळे
9595962647

िपलाजी काटे चाळ सर वती अनाथ आ म वाडनं-5 
पुणे

6242 103114150003509 जायदा फरीद बेग 9922891768
एन.डी.तेलगु चाळ वॉड नं.५,जयभीम नगर दापोडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6243 103114150003510
सुकुमार भू 

भायदोडे
9762418946

कैलास जाधव चाळ जयभीम नगर दापोडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6244 103114150003511
आरती अशोक 

जगताप
9890479059 िपलाजी काटे चाळ वाड नं ५ पपरी पपरी

6245 103114150003512
संपताबाई सुभाष 

माने
9890949529 जाधव चाळ जयभीम नगर पपरी पपरी

6246 103114150003513
उ का राजकुमार 

माने
0 जाधव चाळ जयभीम नगर पपरी पपरी

6247 103114150003514
सर वती हनुमंत 

उ पार
8482936163 काटे चाळ वाड नं ३ पपरी पपरी

6248 103114150003515
उ वला राज  

गायकवाड
9975091050 तेलगु चाळ जयभीम नगर पपरी पपरी

6249 103114150003516
जनाबाई नर सग 

भायदुंडे
9175614587 जाधव चाळ जयभीम नगर पपरी पपरी



6250 103114150003517
सुवणा योहान 

गायकवाड
9850742777 स नं ७३१५ जयभीम नगर पपरी पपरी

6251 103114150003518 योती बाळू गजरे 9762078395 जय िभम नगर गजरे चाळ पपरी पपरी

6252 103144150001249 रेखा भारत घेवंदे nahi MIDC महा मा फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

6253 103211415000387
लीलाबाई िम लद 

जोगदंड
9850442151

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6254 103214150000177
सिवता संजय 

कुदळे
9881092229 कुदळे कॉ पावर हौस जवळ पपरी पपरी

6255 103214150000178
मिनषा राज  

कुदळे
9881997471 अितथी हॉटेल जवळ पावर हौसे जवळ पपरी पपरी

6256 103214150000180
छाया तीथराज 

सौदाने
9527447160

योगायोग चाळ पोवार हाउस कुदळे कॉलनी नं.३ 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6257 103214150000181
अिनता राज  

वाघेरे
9922863893

पवना िम  मांडळा जवळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6258 103214150000183 वाती दीपक शदे 9922219717
पवना िम  मडळा जवळ पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6259 103214150000185 सूया संतोश नायर 9763211801 रवी कॉ.हौ.सोसा. फेज २ पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6260 103214150000190
िन कता िगरीश 

आवटे
9822041361

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6261 103214150000192
अपणा िगरीष 

आवटे
9922501176 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6262 103214150000193
रेखा भगवानदास 

यादव
9822029880 सून िशव अपा भैरवनाथ नगर पपरी पपरी

6263 103214150000194
िनमला सुभाष 

पगार
9527273348 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6264 103214150000196
रेणु महेश 

ीवा तव
8484946677 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6265 103214150000197
राज ी 

तारा कशोर शेळके
8379046279 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6266 103214150000198
ि मणी सुदाम 

खराडे
7350062325 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6267 103214150000199
मु ाबाई मधुकर 

खराडे
9604133038 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6268 103214150000200
सुरेखा गणपत 

जाधव
9922869327 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6269 103214150000201 आ ा सलीम शेख 27411406 बालामन चाळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6270 103214150000202
तेज ी मधुकर 

पाटील
9890788311 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी



6271 103214150000205
िगना शिशधरण 

िप ले
8390037873 साई िशव पाक पपरी गाव पपरी पपरी

6272 103214150000206
सुमा मोहनन 

िप ले
9096470711 वाघेरे कॉ पपरी पपरी पपरी

6273 103214150000207 सुधा बी नायर 9689654595 सुदरम बी नव महारा  शाळे जवळ पपरी पपरी

6274 103214150000208
सजीता ीजीत 

िप ले
9049768001 प  सो डेअरी हौस पपरी पपरी

6275 103214150000209
आशाराणी 

राज न िप ले
9096091369 िशवनंद सोसा. स नं ३१८/१/३१९/२ पपरी पपरी

6276 103214150000210
अिनता एन 
सलनाथन

8554979345 पपरीगाव सुय दय पाक पपरी पपरी चचवड

6277 103214150000211 ेमा रामन नायर 9657871366 पपरीगाव मासुळकर पाक पपरी पपरी चचवड

6278 103214150000212
क णाक न पी 

सरोिजनी
9028856494 २५० गोला जे इ टेट पपरी पपरी पपरी चचवड

6279 103214150000214
ेहल संतोष 

वाघेरे
9850774746 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6280 103214150000215
सुरेखा काश 

तळेकर
9890968665 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6281 103214150000217 छाया अनंत कंुभार 9923800428 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6282 103214150000218
भारती िवनोद 

बाऊसकर
9403132239

ो ३०९/५ गोदावरी, यू काटे मोिनका सोसा जवळ 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6283 103214150000219 लता सूरेश देसले 9860627218
वाघेरे कॉलनी नं २ पपरी पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6284 103214150000221 सिवता मनेश माने 9637313028 शदे चाळ पपरी गाव पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6285 103214150000222
नूतन राजाराम 

माने
9637313028 शदे चाळ पपरी पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6286 103214150000223
लिलता रामचं  

नायर
9049088112

सावकार कुदळे चाळ पपरी पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6287 103214150000224
राजम तुळशीराम 

नायर
9764221690

लोट नं ५०१, लोट नं १३२३/१ जारे हाईटस 
नायर कॉलनी िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

6288 103214150000225
सुवणा नागनाथ 

सुरवसे
9011147216

कासीर ग ली,पु पाजली कले शण पाठीमागे वाघेरे 
चाळ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6289 103214150000228
मीना सुभाष 

मुंदाणकर
9579979825

साईनाथ नगर जगदंबा वीट या मागे,तपोवन 
मं दर रोड पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6290 103214150000229
अि नी अजुन 

मराठे
9767081151

वपनपुत  वग, लोट नं ३०१ वाघेरे कॉलनी 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6291 103214150000230
लता राजकुमार 

अवसरे
9921182324

मयूर अपाटमट,नव महारा  हाय कूल जवळ पपरी 
गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6292 103214150000232
गाय ी िव णू 

बोबडे
9921471612

साई िशव पाक भैरवनाथ नगर,जुना काटे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6293 103214150000234
अिनता मधुकर 

इंगळे
8605778239

मयूर अपाटमट,नव महारा  हाय कूल जवळ 
कोनकार कॉ प पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी चचवड



6294 103214150000235 रोिहणी मधू देसाई 9823076541
ाने र नगरी पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6295 103214150000236
रेखा काळूराम 

कुदळे
9175140799

मयूर अपाटमट,नव महारा  हाय कूल जवळ 
ाने र नगरी, लॉट नं १० पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6296 103214150000238 मालू रमेश पाटील 8308556474
बरसे चाळ िन म या पाठीमागे पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6297 103214150000239
जय ी द ा य 

तावरे
9763920430

तावरे चाळ पु पाजली कले शन मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6298 103214150000241
संजीवनी 

बाळासो वािघरे
9822919834

बालासा ेब िशवरकर चौक शंकर वाघेरे 
चौक,टेलीफोन सटर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6299 103214150000242
शशीकला मधुकर 

बु टे
9763005091

स शृंगी कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6300 103214150000243
रोिहणी 

िच रंजन जोशी
9767506320

चंदन अपाटमट काटे पपळे रोड पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6301 103214150000245
करण नवनाथ 

आठवले
9657969660

आनंद हौ.सोसा. W िब डग .नं.१८ िम लग नगर 
पपरी चचवड

6302 103214150000247
करण दीप 
िशवशरण

9822639055 आदशनगर पपरी पपरी पपरी चचवड

6303 103214150000248
अि नी अिवनाश 

बलकवडे
9657725957

केवल कशोर अपाट संदेश यास समोर पपरी गाव 
पपरी चचवड

6304 103214150000250
मीना ी संजय 

बडदे
9960943668

तपोवन मं दर जवळ पपरी गाव पपरी गाव 
पपरी चचवड

6305 103214150000253
सुिनता िवण 

उ ेकर
9850347255 पपरी २९५१ पपरी गाव पपरी चचवड

6306 103214150000254
योिगता ल मन 

िचमणे
9325129198

शा ी नगर िडल स टोक  मागे पपरी 
पपरी चचवड

6307 103214150000256
संिगता भानुदास 

कलाटे
9552060598

वाकड व ती गणपती मं दर जवळ वाकड 
पपरी चचवड

6308 103214150000257
योती दीपक 

ग हाणे
9689815848

ग हाणे आळी भैरवत चौक पपरी गाव 
पपरी चचवड

6309 103214150000258
पाली सोमे र 

भोसले
9420487384 २२५/३०२ पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6310 103214150000260
क पना िवनायक 

भंडारी
9764251766 बालम चाळ िस हन /टेन पपरी पपरी चचवड

6311 103214150000261
कािमनी बबन 

ननावरे
9823563793

िशवम िब ड वाघेरे हाइटस पपरी गाव 
पपरी चचवड

6312 103214150000262
पाली िसताराम 

कांबळे
9325057341 पपरी पपरी कॉलनी पपरी पपरी चचवड

6313 103214150000263
िललावती बबन 

ननावरे
9764251766 वाघेरे कॉ िशवंम िब डग पपरी गाव पपरी चचवड



6314 103214150000265 िबना सैफल शेख 9623292787
सुखवानी िब डग वाघेरे कॉलनी गणपती मंदीर 

जवळ पपरी चचवड

6315 103214150000266
ितमा अिवनाश 

वाघेरे
8888188904 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6316 103214150000267
वैशाली महेश 

वाघेरे
8855026074 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6317 103214150000274
मीनी िहरामन 

वाघेरे
9822546497 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6318 103214150000278
दपाली आनंद 

हेरेकर
9011221180 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6319 103214150000279
तेज ी साद 

लोहार
9881371567 पपरी वाघेरे पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

6320 103214150000280 मंगल यशवंत शदे 9822330093 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6321 103214150000281
किनपका िनलेश 

तेलगु
9623597068 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6322 103214150000282 माया वसंत तेलगु 8237850457 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6323 103214150000283
िमना िवलास 

लोहार
9689962194

संक प िम  मंडळ पपरी गाव पपरी पपरी 
चचवड

6324 103214150000284
कलावती 

जगनारायण 
यादव

9923974938
पवना िम  मंडळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 

चचवड

6325 103214150000285
दपाली संदीप 

वाघेरे
8975319710

पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6326 103214150000286
सीता अिनल 

वाघेरे
9975706071

पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6327 103214150000287
उ वला दशरथ 

सोरटे
9922081409

पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6328 103214150000289
सुरेखा तुकाराम 

कुदळे
9922504732 पावर हाउस अितथी हॉटेल मागे पपरी पपरी

6329 103214150000290
सर वती महादू 

वाघेरे
9922504732 पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6330 103214150000291
तेज ी िम लद 

शदे
8888101074 पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6331 103214150000292
शारदा 

बाळासाहेब वाघेरे
8888101074 पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6332 103214150000293
माया साईनाथ 

जाधव
9763210012 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6333 103214150000294
रमाबाई साईनाथ 

जाधव
9763210012 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6334 103214150000388
रेखा रा ल 

ा हणे
9767554349

पु पांजली दुकाना मागे पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड



6335 103214150000389
सुनीता गोकुळ 

अमृतकर
9822340745

पु पांजली दुकाना मागे पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6336 103214150000390
मेघा िशलानंद 

पंडीत
7387550451 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6337 103214150000392
सुनंदा िवलास 

माळी
9822509526 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6338 103214150000393 मिनषा राज  साठे 9822509537 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6339 103214150000394
िमना ी रामचं  

अरणकलले
9552511932 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6340 103214150000399
संिगता बाजीराव 

नाणेकर
9921517092 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6341 103214150000400
िनलाबाई 

चं कांत डांबरे
955201996 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6342 103214150000401
संपदा सोपान 

टेमिगरे
8605276032 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6343 103214150000402
कांता दनकर 

गोरड
9763153031 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6344 103214150000404
िच ा दपक 

वाघेरे
9011243546 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6345 103214150000405
राज ी पंिडत 

कापसे
9689725410 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6346 103214150000407
दपाली िवशाल 

कोकाटे
9765615285 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6347 103214150000409 मेरी थोमस प ाड 9545985260 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6348 103214150000410
योती संजय 

प ाड
7507893924 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6349 103214150000414
मंदाबाई योगेश 

इंगळे
8796938362 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6350 103214150000415
मिनषा बाळकृ ण 

वाणी
9763683522

भाऊसाहेब वाघेरे चाळ पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड

6351 103214150000416
मालती धीर  

कुशवाह
8007309680 पपरीगाव पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

6352 103214150000418
प लवी संजय 

गायकवाड
8793364288

साई िशव पाक पपरी जुना काटे पपळे रोड पपरी 
चचवड

6353 103214150000419
भामा सोमराजन 

नायर
8407980238 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6354 103214150000420
पु पा अशोक 

चौधरी
8698218546 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6355 103214150000421
अिनता पंडीत 

बोरसे
8806652946 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6356 103214150000422
िवमल िशवाजी 

वाघेरे
9011179270 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6357 103214150000423
रे मा सुभाष 

वाघेरे
9922941217 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6358 103214150000424
मंदाबाई सुभाष 

वाघेरे
9922141217 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6359 103214150000427
सुलताना यासीन 

मनेर
8805413486 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6360 103214150000428
अिनता ीधर 

हे े
9527692940 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6361 103214150000430
िमना सुरेश 

बडगुजर
9764538025 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6362 103214150000431
िवमल राज  

जगताप
9764538025 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6363 103214150000432
र भा भारत 

शेलार
7507191252 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6364 103214150000433 जय ी नंदा ल ठे 9763748088 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6365 103214150000435
ितभा दपक 

चबळकर
7798191104 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6366 103214150000436
योती सितश 

जाधव
9774581940 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6367 103214150000437
सर वती 

दामोदरम िप ले
9049744936 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6368 103214150000438
सादेदेवी 

बाळकृ ण नायर
9890679440 पपरी पपरी गाव पपरी गाव पपरी चचवड

6369 103214150000441
प लवी ाने र 

जाधव
9822450121 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6370 103214150000443
मंगल हरीलाल 

पवार
9029535307 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6371 103214150000446
छाया राज  

भदाणे
9552301795 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6372 103214150000447
समता सुरेश 

जगताप
9604872037 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6373 103214150000452
गीता दलीप 

पाचाने
9822881704

सन.२२७ नव महारा  शाळे समोर पपरी गाव 
पपरी चचवड

6374 103214150000453
सुिनता र ाकर 

झोपे
9158323095

सी ४/१४,बलामाल चाळ पुणे िसटी, पपरी कॉलनी 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6375 103214150000454
अि नी र ाकर 

झोपे
9673783409

सी ४/१४,बलामाल चाळ पुणे िसटी, पपरी कॉलनी 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6376 103214150000455
स रता िगरीश 

ग हाजे
9922502366

ग हाने आळी भैरवनाथ नगर,जुना काटे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6377 103214150000456
रोिहणी गंगाधर 

ग हाणे
8888430018

ग हाणे आळी,सव नं २८८ गजानन अपाट िशवाजी 
पुतळा पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड



6378 103214150000457
जो ती महेश 

वापटे
9561800093

ग हाणे आळी,सव नं २८८ भैरवनाथ नगर,जुना 
काटे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6379 103214150000458
शीतल अिनल 

वािघरे
9881644040

गीता िनवास सदािशव वािघरे चाळ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6380 103214150000459
अचना चं कांत 

नाईक
7038072130

सखाराम कुदळे चाळ,तपोवन रोड पु पाजली 
कले शन मागे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6381 103214150000460
राणी िवकास 

भ डवे
7350050198

१/३७८/३६३.ग हाणे आळी िशवाजी चौक 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6382 103214150000461 रेखा समीर कुदळे 9272303630
ग हाणे आळी,सव नं २८८ पुणे िसटी, पपरी कॉलनी 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6383 103214150000462
अचना सतीश 

कुदळे
9850416541

मानी चाळ िनकम होि पटल मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6384 103214150000463
छाया अिनल 

वािघरे
9850774746

िसतीएम ५१९/टी ११ वािघरे चाळ िप डी सी सी 
बँक या मागे,पो त ऑ फस पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6385 103214150000465 आशा करण शदे 9823243158 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6386 103214150000466
सुनंदा सुरेखा 

मंग ळकर
9011918038 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6387 103214150000468
शारदा बंडोबा 

वाघेरे
7350050198 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6388 103214150000469
वंदना अमरनाथ 

रॉय
9860086901 यू मालती अपाट पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6389 103214150000471
संिगता अशोक 

तावरे
9175716488 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6390 103214150000472
क पना िवकास 

तावरे
9623155086 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6391 103214150000474
योती करणस पा 

आळंबे
7304397775 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6392 103214150000475
रोजमेरी िग बट 

िडसोझा
8485003910 साई साद िब समृ ी हॉटेल जवळ पपरी पपरी

6393 103214150000476
संिगता महादेव 

वाळंुजकर
8796525414 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6394 103214150000477
कृ णाबाई मोहन 

वाळंूजकर
9767080364 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6395 103214150000478
िवजया िवलास 

वाघमारे
9822927777 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6396 103214150000479
मु ाबाई िनवृ ी 

देडे
9850144558 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6397 103214150000480
अचना राजू 

परदेशी
9822301253 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6398 103214150000481
राणी पदमाकर 

कानडे
9049743264 स नं ३५/ए १ द नगर पपरी पपरी



6399 103214150000482
वाती शांत 

घोडके
9423507032 स नं ३३/१/२१३ महारा  नगरी पपरी पपरी

6400 103214150000484
या मीन अ दुल 

शेख
9637016729 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6401 103214150000489
अिनता 

बाळासाहेब 
आवचट

9767889998 शा ीनगर ीकृ ण कॉ रहाटणी पपरी चचवड

6402 103214150000490
मिनषा करण 

देवकर
9011179218

३२/१ब/१/२ शा ी नगर कृ ण कॉ रहाटणी पपरी 
चचवड

6403 103214150000491
राजक या रवी 

देवकर
9765966109

३२/१ब/१/२ शा ी नगर कृ णा कॉ रहाटणी पपरी 
चचवड

6404 103214150000493
सुनंदा अिनल 

जमदाडे
9890070177 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6405 103214150000494
शुभ ी ीशौ य 

महाजन
9552924340 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6406 103214150000495
वंदना चं कांत 

बनसोडे
8087049319 स नं ३४ शा ी नगर पपरी पपरी

6407 103214150000496
भारती िव ल 

जाधव
9850213832 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6408 103214150000497
पु पा राजकुमार 

चांदगुडे
9767946128 शा ीनगर नखाते नगर रहाटणी पपरी चचवड

6409 103214150000498
ि मणी दलीप 

पवार
9689204180

सन.२६०/२१७ िनमल कॉलनी ीनगर 
पपरी चचवड

6410 103214150000499
िव ा नानासाहेब 

पुणेकर
9011860558 सन.३४ ी कृ ण कॉलनी शा ी नगर पपरी चचवड

6411 103214150000500
अिबदा शामीर 

मोमीन
9922539092

शा ी नगर ी कृ ण कॉलनी काळेवाडी 
पपरी चचवड

6412 103214150000501 वंदना राज  िभसे 9552530245 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6413 103214150000503
भा य ी रामदास 

वाघेरे
9823595962 पपरी िवशाल नगर पपरी गाव पपरी चचवड

6414 103214150000504
जय ी 

बाळासाहेब सटाले
9921580826 सन.३४ शा ी नगर नखाते नगर पपरी चचवड

6415 103214150000507
सुिनता सूरेश 

कदम
9922542698

गुमोहर कॉलनी रायगड कॉलनी जवळ रहाटणी 
पपरी चचवड

6416 103214150000508
िनमला िवजय 

देशमुख
9762341092

सव नं ३४,शा ी नगर साई नगर,नाखते व ती 
रहाटणी फाटा प ि◌◌ंपरी चचवड

6417 103214150000509
लता पांडूरंग 

पवार
9922522433

सव नं ३४,शा ी नगर साई नगर,नाखते व ती 
रहाटणी फाटा प ि◌◌ंपरी चचवड

6418 103214150000512
मंदा बाजीराव 

जगताप
9681644382

सव नं ९१६,बनकर चाळ दूर वनी क  पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड



6419 103214150000515
अि नी िशवम 

पाट
9960154360 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6420 103214150000517
ल मी जगदीश 

च हाण
9011475425 पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव पपरी चचवड

6421 103214150000518
संजीवनी 

िशवराम पाट
9960154360 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6422 103214150000520
अि नी राजू 

िनकम
9767979257 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6423 103214150000677
पो णमा संजय 

बागल
9420171775 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6424 103214150000678
िमला बजाबा 

शदे
9689286977 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6425 103214150000679
शारदा तुकाराम 

िबरादार
9579773624 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6426 103214150000682
िवमल महादेव 

िनकम
9503853583 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6427 103214150000686
सुि या राज  

सुपेकर
9527547820

सोनकर कॉ ले स नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी

6428 103214150000689
मिनषा संजय 

सैदाने
8862090325 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6429 103214150000691
िशतल नर  

सोनवणे
8446273106 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6430 103214150000692
िव ा रणजीत 

गायकवाड
9011565028 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6431 103214150000693
प लवी धनंजय 

लोखंडे
9665087073 बालामल चाळ पपरी गाव पपरी पपरी चचवड

6432 103214150000694
सुजाता बाबुराव 

हातरंगे
8888540158 पपळे सौदागर रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

6433 103214150000697
नर  िशवाजी 

गायकवाड
8390927041 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6434 103214150000698
िशला अशोक 

गायकवाड
7385442911 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6435 103214150000699
निलनी दलीप 

देशमुख
9552207966 ी समथ कृपा आनंद पाक पपरी पपरी

6436 103214150000700
क पना ीकांत 

िबरासदार
8805415126 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6437 103214150000701
सुरेखा द ा य 

कापसे
9623407695 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6438 103214150000763 इबा वीण भ गे 9823455724 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6439 103214150000764
दपाली भुशन 

महाले
9158264328 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6440 103214150000765
सुमन बाबु सग 

राजपूत
7385247672 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6441 103214150000767
अ णा सुनील 

फलफले
9881736152 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6442 103214150000770
क पना मह  

जमादार
9921338260 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6443 103214150000774
उ मला दशरथ 

पवार
9823428234

सी ४/१४,बलामाल चाळ नव महार  
िवधायाला या मागे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6444 103214150000775 सोनी संतोष पवार 9823428234
बालामाळ चाळ नव महार  िवधायाला या मागे 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6445 103214150000776
शोभा सहादू 

वाघेरे
9921913002

सी ४/१४,बलामाल चाळ नव महार  
िवधायाला या मागे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6446 103214150000777
धन ी सहादू 

वा ेरे
7038153222

घर नं ३०३ साई िब डग,सावता माळी मनीर 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6447 103214150000778
शीतशाला अंकुश 

आबाडे
9860327609

म नं ४, करण कापसे वाडा कापसे आळी 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6448 103214150000779 प लवी र व  मोरे 9637016734
यमुनाई िनवास,नाणेकर चाळ वाघेरे चाळ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6449 103214150000781
व सला मनोहर 

कदम
9689714451

पपरी गाव पपरी गाव िप पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6450 103214150000782 र मी राकेश मोरे 8605404188
सारंग अपाटमट पो त ऑ फस जवळ पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6451 103214150001032
संगीता चं कांत 

पाटील
9767941418 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6452 103214150001034 सुरेखा ताप शदे 9822351229 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6453 103214150001035
सुिनता सतीश 

शु ला
9822620218 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6454 103214150001036
योती सुरेश 
िननगुडकर

7776016992 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6455 103214150001037
संगीता सुभाष 

माने
7385459042 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6456 103214150001038
छाया राजेश 
गायकवाड

9764910172 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6457 103214150001040 सुरेखा कशोर देव 8421067733 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6458 103214150001041
शैला सुिनल 

अमृतकर
9890507650 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6459 103214150001042
सुिनता नंदकुमार 

वाघेरे
9921127246 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6460 103214150001044
शबाना शरीफ 

खान
8796774768 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6461 103214150001045
मोनाली कसान 

कुतवळ
9096639044 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6462 103214150001046
अलका कसन 

कुतवळ
9881093816 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6463 103214150001047
ीदेवी नागनाथ 

कंुभार
9850552378 सन.११५ ितरंगा कॉलनी काळेवाडी पपरी चचवड

6464 103214150001049
वैशाली योगेश 

खराडे
8379046280 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6465 103214150001050
नंदाबाई िशवाजी 

खराडे
8379046280 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6466 103214150001051 उ मला शरद शदे 9960950430 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6467 103214150001052 लता भारत शदे 9960950430 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6468 103214150001056
सं या सुनील 
माळवदकर

9623138483 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6469 103214150001057
इंदुमती 

गुलाबराव 
माळवदकर

8308760099 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6470 103214150001058
कंुदा बाबुराव 
माळवदकर

8308760099 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6471 103214150001059
सुवणा ानदेव 

मोरे
9421903671 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6472 103214150001060
उषा गोरख 

सुयवंशी
9405777961 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6473 103214150001061
अिनता चं कांत 

मोरे
9273208060

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6474 103214150001062
सुिनता रामचं  

नाणेकर
9767973508

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6475 103214150001063
िनलोफर इलाटी 

तांबोळी
9604899897

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6476 103214150001064
रोिहणी शामकांत 

सनेर
9260229898

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6477 103214150001065 हेमा सुिनल मुंढे 9370389243
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6478 103214150001066
सिवता अशोक 

जाधव
8421758281

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6479 103214150001067
सारीका चेतन 

कांबळे
9763683521

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6480 103214150001068
सोनाली अशोक 

जाधव
9370559927 खोली नं-62 बालमल चौक पपरी गाव पपरी, पुणे

6481 103214150001069
लीला अशोक 

जाधव
8421758281

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6482 103214150001070
राजकुमार 

िवजयकुमार 
परदेशी

8007306015
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड



6483 103214150001071
सुशीलाबाई 

परदेशी परदेशी
8007306015

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6484 103214150001072
राणी शांतवा 

साळवी
9689914356

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6485 103214150001073
सधू मोहन 

धुमाळे
9922442510

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6486 103214150001074
किवता राजू 

साळवी
9850971410

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6487 103214150001075
किवता द ा ेय 

काळभोर
9850615650

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6488 103214150001076
वषा राजू 
काळभोर

9960227040 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6489 103214150001077
कत  द ा य 

काळभोर
9689113880 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6490 103214150001078 पूनम अमर कापसे 9881667722 शदे चाळ ` कापसे बी पपरी पपरी

6491 103214150001079
योती ाने र 
कोनदाळकर

9527273910 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6492 103214150001080
सुमती रामचं  

कुलकण
9860337264 शदे चाळ ` अमृत हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

6493 103214150001083
आ कुिनसा 
मोह मद खान

9850292533 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6494 103214150001084
िनलेशा कशोर 

धनावडे
9960967815 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6495 103214150001085
नूरजहाँ 

िसराजु ीन शेख
9226226835 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6496 103214150001086 छाया बबन ठ बरे 9689887382 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6497 103214150001087
संिगता अ ण 

लगे
9011291357 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6498 103214150001090
िनशा नवनाथ 

खराडे
8149628912 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6499 103214150001091
मंजुषा सोमनाथ 

खराडे
7350224203 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6500 103214150001093
कांता दशरथ 

खराडे
9763811010 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6501 103214150001094 ि या िवण पवार 8605383751 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6502 103214150001095
सुरेखा िव म 

वाघेरे
8796843245 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6503 103214150001097 कुसूम मिनष दुबे 8421888642 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6504 103214150001098
सुजाता मधुकर 

इंगळे
8605778239 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी



6505 103214150001099
रेखा धनाजी 

कांबळे
9595889862 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6506 103214150001100 िमना रवी तेवर 9673287402 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6507 103214150001101
व ाली स यवान 

कांबळे
9881108131 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6508 103214150001102
संिगता ाने र 

जाधव
9822450121 वाघेरे वाडा माळी आळी पपरी पपरी

6509 103214150001596
संिगता िसताराम 

मोरे
9763447748 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6510 103214150001599
रे मा ज गनाथ 

जगताप
9767841509

िवशाल अंगण, लॉट नं ५ जुना काटे रोड पपळे 
सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड

6511 103214150001603
सा रका पांडूरंग 

गंुड
9552916410

बापू काटे चाळ पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6512 103214150001604
माधुरी मधूकर 

शदे
8237748941

पांडूरंग गो वद कुदळे चाळ नव महार  
िवधायाला या मागे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6513 103214150001605
सुजाता राज  

गायकवाड
9545867090

लॉट नं ५,ओमकार अपाटमट पपरी गाव 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6514 103214150001606
शशीकला रमेश 

पंिडत
9637612413

आंबेडकर कॉलनी रवर रोड,ल मी होटेल समोर 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6515 103214150001607
सुजाता सुधाकर 

इंगळे
9527961038

रंगनाथ कंुज,२ रं मजला तपोवन मं दर रोड,र म 
अन ६ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6516 103214150001608
अपणा िवजय 

खराडे
9960259630

भैरवनाथ मं दरा मागे पपरी गाव पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6517 103214150001611
सुिनता िवलास 

खुराडे
9762341313 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6518 103214150001612
आि नी ल मण 

गाडेकर
9689922997 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6519 103214150001613
जय ी ल मण 

गाडेकर
9689922997 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6520 103214150001614
शाहीन महमद 

शेख
9657014170 पवनानगर कॉ नं ४ पपरी पपरी

6521 103214150001615
सिवता उ म 

डोळस
9175781073 पवनानगर काळेवाडी पपरी पपरी

6522 103214150001616
सुवणा एकांत पा 

अ
9881662060 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6523 103214150001619
साधना 

भाऊसाहेब 
मोहोळ

9850729691 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6524 103214150001620
िनता दीप 
गायकवाड

9175517847 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6525 103214150001621
राज ी भीमराव 

पाटील
9764286474 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी



6526 103214150001622
ि यांका सुरेश 

नाणेकर
9921181183 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6527 103214150001624
ि ती सुरेश 

नाणेकर
9921181183 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6528 103214150001627
िमरा परशुराम 

वाघेरे
8605721712 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6529 103214150001629
ितभा िवण 

ननावरे
9850975893 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6530 103214150001631
मंगल राज  

कापसे
9850822020 कापसे आळी पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6531 103214150001632
वृषाली संजय 

कापसे
8308806415 कापसे आळी पपरी पपरी पपरी

6532 103214150001633
पो णमा संजय 

कापसे
9921952915 कापसे आळी पपरी पपरी पपरी

6533 103214150001637
आरती ानोबा 

नाणेकर
7350767572 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6534 103214150001639
नंदा बाळासाहेब 

मुळीक
9096553594 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6535 103214150001640
सुजाना राजाराम 

शेलार
9763920653 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6536 103214150001708
िसमा िव ल 

जाधव
9226476306 वडाचा मळा जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

6537 103214150001824
सुिशला अ न 

नाणेकर
9922070741 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6538 103214150001825
शारदा ल मण 

वेदपाठक
9922201012

कापसे आळी जवळ पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड

6539 103214150001826
भा य ी शेखर 

कापसे
9763462032 शदे आळी कापसे बी पपरीगाव पपरी चचवड

6540 103214150001827
कृ णा यशवंत 

कापसे
9822927777 शदे आळी कापसे बी पपरीगाव पपरी चचवड

6541 103214150001828
आशा कशोर 

कापसे
9763411054 शदे आळी कापसे बी पपरीगाव पपरी चचवड

6542 103214150001829
िशतल पोपट 

कापसे
9850429697 शदे आळी कापसे बी पपरी पपरी चचवड

6543 103214150001830
सर वती द ा य 

कापसे
7385325450 िशवे आळी कापसे बी पपरीगाव पपरी चचवड

6544 103214150001832
ि यांका िवकास 

कापसे
8888582088 शदे आळी पपरी वाघेरे िपपरी पपरी चचवड

6545 103214150001834
सुरेखा ज लदर 

गायकवाड
9421215856 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6546 103214150001838
भामाबाई द ू 

शंकर
9970980539 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6547 103214150001839
सुिशला मोरे र 

खराडे
9604910542 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6548 103214150001840
मंगला नेताजी 

जावळे
9850908615 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6549 103214150001841
कलावणी 

राजाराम शेलार
9765406953 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6550 103214150001842
भारती दनकर 

जाधव
9763920653 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6551 103214150001843
योती द ा य 

बारबोले
9527497939 सं नं ९१/१/१३ पवनानगर पपरी पपरी

6552 103214150001844
सुवणा िवलास 

देवराम
9822601114 सं नं ९१/१/१३ पवनानगर पपरी पपरी

6553 103214150001845
मिनषा रमेश 

खलाटे
9766483296 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6554 103214150001847
अलका संजय 

वाघेरे
9767229623 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6555 103214150001849
िमना ी िव ल 

कोळी
9689495770 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6556 103214150001852
कुसूम हानंद 

मोरे
9552925689 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6557 103214150001856
विनता सूयकांत 

गंुजवटे
9552499159

वािघरे कॉलनी नं २ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6558 103214150001857
गुलजेहेरा 

द तगीर पटेल
8626061848

जय हद कॉलनी राजवाडे नगर,सव नं १२१ 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6559 103214150001858
सुरेखा सुदाम 

वाळंूज
9767845788

३३० गांधी पेठ सुदशन नगर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6560 103214150001861
शिशकला शंकर 

ओवुळकर
9604807190 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6561 103214150001863
ीदेवी सुशाधरण 

उ ीण
9881138404 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6562 103214150001864
पावती शंकर 

सुतार
8888582163 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6563 103214150001865
सुवणा पांडुरंग 

देसाई
9823412873

१११/सीअ/२७ मजीवी बँक रोड नढे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6564 103214150001866
सरोिजनी संजय 

घुगे
8055747191 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6565 103214150001868
वैशाली शरद 

दंडवने
8055747191 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6566 103214150001869 तृ ी शरद दंडवने 8055747191 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6567 103214150001870
शकंुतला मधुकर 

दंडवते
8055747191 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6568 103214150001872
नािझया मुनीर 

जरे
9860705470 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6569 103214150001874
मिनषा िजजाराम 

सपकाळ
9270276762

एन आर कुदळे बी सावता माळी मं दराजवळ पपरी 
पपरी चचवड

6570 103214150001875 िसमा अशोक काटे 9881355943 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6571 103214150001876 रे मा र फक मनेर 9561912830 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6572 103214150001877
सुरेखा तुकाराम 

फगसे
9763218628 ल मण वाघेरे पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6573 103214150001878
िमना ी र व  

कापसे
9922222654 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6574 103214150001879
नं दनी गणेश 

गोलांडे
9881473669 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6575 103214150001880 तृ ी गणेश गोलांडे 9881473669 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6576 103214150001881
अ णा शंकर 

वाघेरे
8888876236 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6577 103214150001882
सुिनता अिनल 

कदम
7387392537 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6578 103214150001883
िमना नानासाहेब 

टळेकर
9860946904 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6579 103214150001884
मिनषा हनुमंत 

टळेकर
8888705100 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6580 103214150001885
योती गणेश 

वाघेरे
9527267878 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6581 103214150001891
रेखा गंगाधर 

गोतारणे
9011220227

संत तुकाराम नगर बी नं २१३,घर नं १२९२ 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6582 103214150001892
बिबता संतोष 

शदे
7038101172

शदे चौक योितबा नगर,िप.सी.एम.सी शाळेजवळ 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6583 103214150001893 सुवणा वसंत काळे 9404739149
बालामाळ चाळ िमक नगर,बी नं ३/५ पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6584 103214150001894
सर वती वसंत 

काळे
9404739149

बालामाळ चाळ िमक नगर,बी नं ३/५ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6585 103214150001895
आरती अशोक 

लाळगे
8149357116

बालामाळ चाळ िमक नगर,बी नं ३/५ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6586 103214150001896
सुरेखा अशोक 

लाळगे
9923052585

बालामाळ चाळ िमक नगर,बी नं ३/५ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6587 103214150001898
संगीता राज  

पाटील
9623155536

ीराम कॉलनी पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6588 103214150001899
अिनता मोहन 

वाघमारे
7776017119 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6589 103214150001937
वषा राजू 
गायकवाड

9604868556 -



6590 103214150001942
रेणुका सुरेश 

कांबळे
7776016931 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6591 103214150001945
सुिनता अ ण 

घोडके
9763407089

नढे नगर,समृ ी हाईटसं समोर पेटकर िनवास,घर 
का ८०१/१ काळेवाडी पपरी चचवड

6592 103214150001948
वंदना महादेव 

शदे
9767149936 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6593 103214150001949
सुजाता सुरेश 

सुतार
9209200603 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6594 103214150001965
अ णा संजय 

जाधव
9881591048 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6595 103214150001966
ि मता िव णू 

माळवी
9730474790 वाघेरे कॉम पपरी पपरी पपरी

6596 103214150001968
बिबता द ा य 

बोरसे
7276724781 शांित कॉ िवजय नगर पपरी पपरी

6597 103214150001969
सुिशला बापूराव 

बोरसे
9960864959 शांित कॉ िवजय नगर पपरी पपरी

6598 103214150001970
मिनषा कैलास 

बोरसे
7276724781 शांित कॉ िवजय नगर पपरी पपरी

6599 103214150001972
सा ी संतोष 

पांचाळ
8087886551 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6600 103214150001973
जय ी संभाजी 

जांभूळकर
9226229985 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6601 103214150001975
पावती हाद 

वाळंुजकर
9970375624 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6602 103214150001977
अिनता पांडुरंग 

खडके
9881762699 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6603 103214150001979 िनमला - जॉज 8421913895 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6604 103214150001980
िमनी रामचं न 

नायर
9764878507 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6605 103214150001981
स यशीलन 
ीदेवी कुमारन

9850534640 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6606 103214150002056
संिगता सुभाष 

नाणेकर
8793003003 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6607 103214150002057
मोरस सेवे रन 

पा◌ॅल
9763201750 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6608 103214150002058 ि ती पॉल मोरस 8237650035 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6609 103214150002059
वैशाली ाने र 

नाणेकर
9049295160 सटवाई मं दर जवळ पपरी पपरी पपरी

6610 103214150002060 शैला नथु नाणेकर 9604143221 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6611 103214150002061
जयवंता कच  

कांबळे
9763567871 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी



6612 103214150002062 किवता मह  मोरे 9028530304 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6613 103214150002064
वषा अ ण 
गायकवाड

8149751934 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6614 103214150002065
सुरेखा 

बाळासाहेब वाघेरे
9657971573 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6615 103214150002067
योती कशोर 

डहाळे
9623519977 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6616 103214150002069
सा रका अजय 

कुदळे
9762838181 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6617 103214150002070
राज ी सुभाष 

कुदळे
9850438745 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6618 103214150002072
िसमा िवकास 

खराडे
9822212112 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6619 103214150002075
मंदा कनी र व  

जाधव
9763235541 कामगार नगर खाराळ वाडी पपरी पपरी

6620 103214150002076
रे मा बबन 
वाळंुजकर

9922279165 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6621 103214150002077
मंगल देिवदास 

वे हाळ
9922268320 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6622 103214150002078
मीन अिभमान 

माने
9767005346 स् नं ९१/९ पवनानगर पपरी पपरी

6623 103214150002079 सुधरमा के शशी 9850665838 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6624 103214150002081
उ वला िनितन 

िवलकर
9372513093 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6625 103214150002082
काजल राज  

पाटील
9623155536 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6626 103214150002084
उ मला 

राजकुमार चौधरी
8793799236 स् नं ९१/१/४ पवनानगर पपरी पपरी

6627 103214150002085
मिनषा हनुमंत 

कवडे
8975495616 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

6628 103214150002086 राज ी गणेश चडे 9165285184 पवनानगर स् नं ९१/१/४ पपरी पपरी

6629 103214150002088
रंजना भागचं  

पाटील
7798245520 पवनानगर पपरी पपरी पपरी

6630 103214150002089
सुिनता जगदीश 

पाठक
9175845414

योितबानगर कॉलनी न ४ पवनानगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6631 103214150002093
दीपा िवजय 

परदेशी
9527893538

िवशाल अंगण सो समोर पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6632 103214150002094
िजजाबाई 

द ा य कुदळे
8857092201

योितबा नगर पपरी वाघेरे पपरीगाव पपरी 
चचवड



6633 103214150002095
शीला िशव लग 

आळगे
९२७३४९१३६४ िमकनगर बलामाल चाळ पपरीगाव पपरी

6634 103214150002097
पावती नामदेव 

ल ढे
9689908637

सव न ९६/१,मोरया कॉलनी अ फो सा कूल 
रोड,िवजय नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6635 103214150002098
अंजना नामदेव 

ल ढे
9689908637

सव न ९६/१,मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6636 103214150002099
क पना नंदकुमार 

ल ढे
8975496871

सव न ९६/१,मोरया कॉलनी अ फो सा कूल 
रोड,िवजय नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6637 103214150002100
वैशाली 

र व नाथ शदे
८०८७५८७०६८

पी द सी सी बँक मागे पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड

6638 103214150002101
अिनता अनंत 

आरोळकर
9168469938

पी द सी सी बँक मागे पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6639 103214150002102
िहराबाई चं कांत 

गुळगंुडे
9049042726

योितबा मंगल कायलया जवळ िवजयनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6640 103214150002103
महानंदा भीमराव 

िबळबे
9028398426

मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6641 103214150002104
संगीता कसान 

हारगुडे
9765757520

पी द सी सी बँक मागे पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

6642 103214150002105
सुरेखा रेवणिस  

गुळगंुडा
9922564120

िवजयानंद हौ सो काळेवाडी काळेवाडी पपरी 
चचवड

6643 103214150002106 मंजू दनेश सग 9923417529
योितबा मंगल कायलया जवळ पपरी पपरी 

पपरी चचवड

6644 103214150002107 मंजू िवनोद सह 9921344913 वैभव आकट पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

6645 103214150002111
सा रका संतोष 

कांबळे
9922842042

पी द सी सी बँक मागे पपरीगाव पपरीगाव 
पपरी चचवड

6646 103214150002112
मंगल महादेव 

पाटील
9923505757 तपक र नगर काळेवाडी पपरी पपरी

6647 103214150002113
आशा सुभाष 
गायकवाड

9860699138
अपणा इंदु ीज तपक र नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

6648 103214150002114
स रता अंकुश 

बाणेकर
९९२२८४३३५९

७३/३/२० योतीबानगर पपरी वाघेरे पपरी 
पपरी चचवड

6649 103214150002115
गीता र व  

बाणेकर
9689189996

पी द सी सी बँक मागे पपरीगाव पपरीगाव 
पपरी चचवड

6650 103214150002116
िमता राजेश 

मेटकरी
9527918186

बलामाल चाळ ल मी नगर पपरीगाव पपरी 
चचवड

6651 103214150002117
रे मा दनकर 

बानेकर
9637636929

बलामाल चाळ ल मीनगर पपरीगाव पपरी 
चचवड

6652 103214150002118
िशवक या नंदू 

कांबळे
9595889962

दि ण ल मीनगर बलामाल चाळ पपरीगाव पपरी 
चचवड

6653 103214150002120
चं भागा 

कािशनाथ जाधव
9595889962

नव महा. कालेज घर .174/9 ल मी अपा. 
पपरीगाव पपरी, पुणे



6654 103214150002123
वन ी िवनोद 

सगावर
८९८३५०४७७५

४३९/१ योितबा नगर संत ाने र नगर 
पपरीगाव पपरी

6655 103214150002125
शैला राजू 
वाळंूजकर

9921184878
सावता माळी मं दर समोर पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी चचवड

6656 103214150002127
पु पावती खुशाल 

धो े
9527637443

संत ाने र नगर योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6657 103214150002128 छाया गो वद चौरे 8421729561
योतीबानगर संत ाने र नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

6658 103214150002130
ल मीबाई सुभाष 

कदम
9764059308

ाने री पाक योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6659 103214150002132
मनीषा भारत 

ीरसागर
9850025755

योितबा कॉ संत ाने र िव ालय जवळ 
काळेवाडी पपरी चचवड

6660 103214150002134 पुजा फुलेश यादव 9850533654
आझाद कॉ नं ३ ७८/२/२ योतीबा नगर,पाचपीर 

चौक काळेवाडी पपरी चचवड

6661 103214150002135
पाली धनाजी 

िभसे
9881978026

अयो या कॉलनी,कोकणे नगर िनमल सावली िनवास 
काळेवाडी पपरी चचवड

6662 103214150002136
लातादेवी अजय 

भोसले
9225633780

सव न ७४/२२/२,उ कष िनवास योितबा नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6663 103214150002137
क पना कृ णा 

अडागळे
९५४५२६४५७६

िशवश  कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6664 103214150002138
तुळसा यशवंत 

जाधव
9860527917 सहयोग हौ सो नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6665 103214150002139
करणदेवी 

लालबहादुर यादव
9922841272

सव न ७७/१२/६,सहकार कॉलनी न २ योितबा 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6666 103214150002140
सिवता चंपालाल 

भाटी
९९२२३८३५६७

१८६/१ एकता कॉ योतीबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6667 103214150002147
माधूरी नर  

सोनवणे
9545858334 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6668 103214150002151
सुवणा संजय 

देशमुख
9881162249 बालमन चाळ पपरी पपरी पपरी

6669 103214150002152
ा परशुराम 
वाघेरे

7841898549 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6670 103214150002153
शुभदा संतोष 

गुरव
8605722205 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6671 103214150002155
अिनता देवराम 

शदे
9850214006 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6672 103214150002157
ा जय सग 

पासलकर
8888850157 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6673 103214150002158
जागृती जय सग 

पासलकर
9604857967 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6674 103214150002160
मालन तानाजी 

झांजुण
9096161036 कोकणे नगर काळूबाई मं दर जवळ पपरी पपरी



6675 103214150002161
िनमला मोहन 

फरांदे
9822335152 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6676 103214150002162
मीरा सुनील 

वाघेरे
9822315008 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6677 103214150002163
चै ाली िवजय 

सातुडकर
8390121181 नथुवाघेरेचाळ वाघेरे कॉलनी 2 प ि◌◌ंपरी गाव पुणे

6678 103214150002164
माधुरी िवजय 

सातुडैकर
8390121181 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6679 103214150002165
जरीना बादशाह 

शेख
8308532733 आदशनगर गोकुळ वाडा पपरी पपरी

6680 103214150002166
फाितमा फरीद 

शेख
9730334040 नढे नगर इं  था कॉ पपरी पपरी

6681 103214150002167
ि यांका राज  

बगाडे
9673334718 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6682 103214150002168
दिपका राज  

बगाडे
9673334718 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6683 103214150002169
सुिनल िवलास 

च हाण
9226737434 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6684 103214150002170
संिगता शरणा पा 

आळंगे
7620773393 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6685 103214150002172
कमलाबाई आनंद 

वाघेरे
9763475870 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6686 103214150002173 िसमा गणेश खराडे 9552741882 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6687 103214150002174
िसताबाई 
ाने र खराडे

9422553366 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6688 103214150002175
रोिहणी अमोल 

कदम
9011697150 मंगल मूत  िनवास स् नं ३५ पपरी पपरी

6689 103214150002176
योिगता भालचं  

कानडे
8421997730 स् नं ३५ द नगर पपरी पपरी

6690 103214150002177
कम िनसा 

िनजामउ ीन शेख
8237890091 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6691 103214150002178
फातमा द गीर 

शेख
9860264386 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6692 103214150002179
दमयंती रामचं  

ढोले
9011042217 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6693 103214150002181
चेतना रोिहदास 

कापसे
9175692637 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6694 103214150002182
अ दा अ ण 

िबडकर
7028677784 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6695 103214150002183
शैला अ ण 

िबडकर
7387027030 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6696 103214150002184
सुमन दशरथ 

सूयवंशी
8956515776

बलामाल चाळ नव महार  िवधायाला या मागे 
पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी चचवड

6697 103214150002185 रिजया सेन शेख 8237297065 आदशनगर गोकुळ वाडा काळेवाडी पपरी चचवड

6698 103214150002188
रेणूका जयराम 

नाणेकर
8605193573

नाणेकर चाळ पांढर वाडा पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6699 103214150002189
ेमकुवरबा 

अिन  चुडासमा
750701069

संत ाने र कॉलनी लेन नं ३,एम एम कॉलेज 
समोर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6700 103214150002190
दशा िहराचंद 

वाघवनी
9595910130

बालामाळ चाळ नव महार  िवधायाला या मागे 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6701 103214150002191
रंजना सुखदेव 

खेडकर
9011532379

संत ाने र कॉलनी योितबा नगर,िप.सी.एम.सी 
शाळेजवळ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6702 103214150002192
उमा िवजय 

नाणेकर
9767980048

भैरावनाथ नगर काळेवाडी पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6703 103214150002193
उ वला पांडूरंग 

िगते
7798413854

संत ाने र कॉलनी योितबा कॉलनी,नखाते व ती 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6704 103214150002196
किवता वामन 

भालेकर
9604641009

भैरावनाथ नगर पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6705 103214150002197
इंदुबाई रघुनाथ 

साबळे
9604733579

दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6706 103214150002198
रेखा शिशकांत 

डफळ
9604733579 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6707 103214150002203
देविशला मोहन 

साळंुके
9923761465 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6708 103214150002204
सुिनता शामराव 

कांबळे
9881089530

दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6709 103214150002205
निसमा मु ताक 

महमद
7798293505

बलामाल चाळ पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6710 103214150002206 मीना अंकुश वाघेरे 9422005274
दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6711 103214150002208
सुमन चं कांत 

वाघेरे
9527266835

दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6712 103214150002209 भारती राम वाघेरे 9527366835
दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6713 103214150002211
सुषमा धनंजय 

ल ढे
9657761807

सव नं ९६/१,मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6714 103214150002214 स ा चं न नायर 7507191023
दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6715 103214150002215
मिनषा दलीप 

मोिहते
8055111907

दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6716 103214150002218
पु पा अिजत 

गुळीण
9923521618 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी



6717 103214150002219
वैशाली रामदास 

जगताप
8856812425 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6718 103214150002221
क पना ल मण 

तांडरा
7875240141 अ  ि◌नी कॉलनी जोतीबा नगर काळेवाडी पपरी

6719 103214150002224
शीजा दनेश 

कुमार
9175608654

ि यंका कॉ ऑप हौ सो नव महारा  शाळे जवळ 
पपरी पपरी

6720 103214150002225
सुजाता 

बाळासाहेब 
कलापूरे

9822341965 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6721 103214150002227
ेहल द ाञय 

धायगुडे
9970565042

प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 
च ि◌◌ंचवड

6722 103214150002229
सुनंदा ला◌ेटन 

वा ळे
9922880569

प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 
च ि◌◌ंचवड

6723 103214150002230
सारीका अ न 

वाघमारे
9561037879

ग ि◌ता न ि◌वास प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव 
पपरी

6724 103214150002231
मालती भरत 

सावंत
9975488801 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6725 103214150002232
मंगल राज  

पट े
9552399341 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6726 103214150002233
श ि◌ला रामु 

शहाने
9922534891 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6727 103214150002234 मंजु व ि◌नोद दुबे 9421004421
पॉवर हाउस जवळ कुदळे चाळ प ि◌◌ंपरी गाव 

पपरी

6728 103214150002235
नालीनी रव ि◌ 

मुदलांआर
9420862596 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6729 103214150002237
नयना संदीप 

लोहारे
9766216917 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6730 103214150002238
सुरेखा ाने र 

काळे
8237056009

जु या मा ती मं दराजवळ काळेवाडी काळेवाडी 
पपरी चचवड

6731 103214150002239
आशा चं कांत 

केसवड
9922225630

जु या मा ती मं दराजवळ काळेवाडी काळेवाडी 
पपरी चचवड

6732 103214150002241
वैशाली हेमंत 

वाघेरे
9923058626 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6733 103214150002242
शुभांगी र व  

वाघेरे
9763197271 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6734 103214150002243
शाल ि◌नी हनुमंत 

वाघेरे
9763197271 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6735 103214150002244
अ  ि◌नी 

अम ि◌त वाघेरे
7350581516 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6736 103214150002245
मंगल 

व ि◌लासराव 
पाटील

7773963845 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6737 103214150002247
स ि◌मा मह  

कुदळे
9921950687 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी



6738 103214150002248
राजमाल 

मुरसीलाल शमा
9595441218 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6739 103214150002251
मंगल राजं कुमार 

कचरे
9921173195 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6740 103214150002253
मीराबाई अशोक 

जाधव
9922517206 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6741 103214150002254
िनलम दपक 

पवार
9970948262

घर नं 886,पवार िनवास नढेनगर, पाटील हॉ. 
काळेवाडी पपरी, पुणे

6742 103214150002255
स ि◌मा अंकुश 

पवार
9011463593

घर नं 886,पवार िनवास नढेनगर, पाटील हॉ. 
काळेवाडी पपरी, पुणे

6743 103214150002256
सारीका राजु 

पवार
9273329293 पवार न ि◌वास नढेनगर काळेवाडी पपरी

6744 103214150002259
कोमल ानदेव 

रसाळ
9763488495 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6745 103214150002260
उशा ाने र 

रसाळ
7350050158 प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी गाव पपरी

6746 103214150002262
शालन बापूसाहेब 

रसाळ
9881751454

बापु रसाळ िगता िनवास सावतामहाराज मंदीर 
पपरी, पुणे

6747 103214150002263
शिशकला 

नंदकुमार रसाळ
7709696920

सावतामाळी मं दर जवळ आशा हॉि पटल 
समोर,रसाळ वाडा पपरीगाव पपरी

6748 103214150002264
अिनता सुिनल 

रसाळ
9922423953

लॉट नं ५ यश संकुल, पपळे गुरव रोड पपळे 
सौदागर पपरी चचवड

6749 103214150002271
मधु रका रमेश 

ल ढे
8796511002 राजु ल ढे चाळ पपरीगाव पपरीगाव पपरी

6750 103214150002273
संिगता म छ  

कांबळे
9527066653

वाघेरे चाळ पूणा बँके समोर,बानेकर चाळ 
पपरीगाव पपरी

6751 103214150002276
धन ी िव नाथ 

पवार
8087703269

घर न ६१५,नाथ िनवास आझाद कॉ ३ काळेवाडी 
पपरी चचवड

6752 103214150002277
भा य ी नरहरी 

कांबळे
9767814044

बौ  नगर िगजुबाबा मं दराजवळ, र हर रोड 
पपरीगाव पपरी चचवड

6753 103214150002278
मीना ी भाकर 

जेटीथोर
9921339046

बौ नगर िगरजू बाबा मं दर मागे पपरीगाव पपरी 
चचवड

6754 103214150002279
शोभा काश 

कांबळे
8975313627

िगरजूबाबा मं दराजवळ र हर रोड,बौ  नगर 
पपरी पपरी चचवड

6755 103214150002280
सिवता सोमनाथ 

कुदळे
9881334712

माळी आळी सावता माळी मं दराजवळ पपरीगाव 
पपरी चचवड

6756 103214150002281
सुजाता सितश 

कुदळे
8149666201

नव महारा  शाळेसमोर पपरीगाव पपरीगाव 
पपरी चचवड

6757 103214150002283
हषदा देवदास 

कुदळे
9673818930

नव महारा  शाळेसमोर पपरीगाव पपरीगाव 
पपरी चचवड

6758 103214150002285 हीना देव  कोटक 9850420598
पपरीगाव कुणाल हॉटेल जवळ पपरीगाव पपरी 

चचवड



6759 103214150002289
मिनषा 

शासनराव शदे
9049004299 बौ  नगर, पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

6760 103214150002290
रेखा नंदकुमार 

काटे
8975597828 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6761 103214150002292
िलला वसंत 

फलफले
7774917739 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6762 103214150002293 पूनम मु ा शमा 9970439375 जय तुळजा भवानी कॉलनी नढे नगर पपरी पपरी

6763 103214150002296
लिलता 

बाबासाहेब 
पाटील

9850422856
कार कॉ प वाघेरे कॉलनी न २ पपरीगाव पपरी 

चचवड

6764 103214150002297
योिगता िवकास 

कुदळे
9096119036 पपरी गाव माळी आळी पपरी पपरी

6765 103214150002298
सुिनता वासुदेव 

दसपुते
9850720840 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6766 103214150002300
सुजाता िम लद 

चचलीकर
8857090080 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6767 103214150002301
मंदा कनी 

शांताराम कदम
8421545974 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6768 103214150002302
मिनषा सं दप 

घाडगे
8308522716

११७३/२/२ मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6769 103214150002303
सुिशला 

भगवती साद 
शमा

9011459859 समथ कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6770 103214150002304
वासंती अंकुश 

वाघेरे
9881387686 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6771 103214150002306
माधुरी सिचन 

गवळी
9158268114

७७/१ सहकार कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6772 103214150002308
अचना मा ती 

कांबळे
9226291675 िभमनगर पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6773 103214150002309
सा रका अिजत 

शेलार
9657759250 िभमनगर पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

6774 103214150002310
रतन मा ती 

कांबळे
9226291675 िभमनगर पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

6775 103214150002312 ेता शेखर शेटे 9689772849 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6776 103214150002314
िशतल बाळसाहेब 

दळवी
9767900305 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6777 103214150002315
सुरेखा 

बाळासाहेब दळवी
9822825047 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6778 103214150002316
सुिनता 

योितराम करडे
9922841560 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6779 103214150002317
धन ी सदािशव 

पाटील
8600508475 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6780 103214150002334
सािनका स यवान 

कुळे
8975163218 पवनानगर कॉलनी .३ काळेवाडी पपरी चचवड

6781 103214150002335
मनीषा रखमाजी 

टोणपे
9822286622 ११३/C रामू िनवास पाचपीर चौक पपरी चचवड

6782 103214150002336
अ णा वसंत 

िनकम
9552719515 घ.नं.८०३ नढे नगर पाचपीर चौक पपरी चचवड

6783 103214150002339
पाली िनतीन 

नाणेकर
9922904959 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6784 103214150002341
शारदा जयाजी 

नाणेकर
9822960053

सोनकर िब डग जवळ पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड

6785 103214150002343
नंदा अशोक 

आगळे
9420171811 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6786 103214150002351
रे मा ाने र 

लांघे
9767847062 व पूत  वाघेरे कॉलनी पपरीगाव पपरी चचवड

6787 103214150002352
रे मा जग ाथ 

मोरे
8975319829 व पूत  वाघेरे कॉ.नं.३ पपरीगाव पपरी चचवड

6788 103214150002353
वैशाली काश 

धदर
7743825199 व पूत  वाघेरे कॉ.नं.३ पपरीगाव पपरी चचवड

6789 103214150002354 सुरैया कयूम शेख 9765055369
बालमाल चाळ पवार हाउस जवळ पपरी पपरी 

चचवड

6790 103214150002355
िनलीमा रा ल 

वाळंुजकर
9822369267 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6791 103214150002356 केशर गणपत वीर 9665708157
आझाद कॉ १ पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी 

चचवड
6792 103214150002357 उषा संजय सपाटे 9822404251 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6793 103214150002358
रोजा जावेद 

अ सारी
9421077806 आझाद कॉलनी काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

6794 103214150002359
सुवणा बसवराज 

माळगे
7709118842

ांतीवीर कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6795 103214150002360
रे मा बसवराज 

माळगे
7709118842

ांतीवीर कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6796 103214150002362
जनाबाई नामदेव 

मुळे
9767393506

राम नढे िब डग योतीबानगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6797 103214150002365
ाज ा शांत 

भंडारकवठेकर
9404953500

ंकटे वर पाक,सव नं ३२/३अ िशवराज कॉलनी 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

6798 103214150002366 नूतन शरद काळे 9623430091
िभकोबा तांबे शाळेसमोर िशवगणेश कॉलनी,अंिबका 

िनवास रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

6799 103214150002371 राखी दीप खच 8237811450
गु  मावली,िशवराज कॉलनी द  कॉलनी,नाखते 

वसतो रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

6800 103214150002372
सुिनता िशरीष 

कैलासे
9767973017

स ा नाणेकर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड



6801 103214150002374 मंगल काश ल ढे 9822902795
जु या मा ती मं दरा जवळ आदश नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6802 103214150002377
िसमा कसन 

वाघेरे
9767312107

गणेश कृपा,िभकू पाटील वाडा आंबेडकर हॉि पटल 
समोर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6803 103214150002378
पुनम गंगाराम 

जाधव
9850896227

काश पारखी,घर नं १७६ पेठ रोद भैरवनाथ 
मं दराजवळ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6804 103214150002379
भा य ी ानदेव 

नाळे
9226558081

वाघेरे कॉलनी नं २ ओमकार कॉ पले स पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6805 103214150002391
ाज ा अिनल 

तावरे
9225068622

राजाराम कुदळे चाळ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6806 103214150002393
कोमल अिनल 

तावरे
9225068622

सावकार कुदळे चाळ,जगदंबा वीट मागे तपोवन 
रोद पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6807 103214150002396
शीतल अशोक 

वाघेरे
8805413761

िभकू पाटील िब डग पपरी वाघेरे पपरी वाघेरे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6808 103214150002397
नीिलमा नीलकंठ 

दळवी
9978489359

बलामाल चाळ पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6809 103214150002401 लता हनुमंत मेदगे 9890915336 पपरी गाव वाघेरे चाळ पपरी पपरी

6810 103214150002402
ि मता सुिनल 

गायकवाड
9970183639 ि मणी कॉम पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6811 103214150002403
सुिनता नारायण 

गायकवाड
9970183639 वाघेरे रेिस पपरी वाघेरे पपरी पपरी

6812 103214150002410
िशतल 

भाऊसाहेब 
मोहोळ

9850868792 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6813 103214150002411
चं का द ा ेय 

ढेकणे
9923253438 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6814 103214150002412
ि यांका द ा ेय 

ढेकणे
9923343436 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6815 103214150002413
अ णा शांताराम 

क डे
9226879705 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6816 103214150002414
मरमया थोमास 

ई ी
9923461749 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6817 103214150002416
जय ी 

पुरषो मभाई 
पटेल

9860812868 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6818 103214150002417
आशा शंकर 

नाणेकर
9545716205 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6819 103214150002418
कमल अंबादास 

एक शगे
9767753967 योितबा नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

6820 103214150002419
अचना संभाजी 

नाणेकर
9860107516 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6821 103214150002420
महादेवी शांत 

िबराजदार
9595456342 ी नगर पा या या टाक  जवळ पपरी पपरी



6822 103214150002421
ि यांका दीप 

शदे
9545867058 बबन वाघेरे चाळ काटे पपळे रोड पपरी पपरी

6823 103214150002422 ित ा सुरेश शदे 9604868478 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6824 103214150002423 ि या शाजी नायर 9823113359 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6825 103214150002424
सुवणा शांताराम 

माने
8956644095

साई ा कॉ राजवाडे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6826 103214150002425 सुनंदा िव ल माने 8484065648 ीकृ ण कॉ कोकणे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6827 103214150002426
अपणा िवकास 

पवार
9822413689 वाघेरे कॉ पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6828 103214150002427
िमना मधुकर 

िशरभाते
9921366213

६८/१/२अ साईराज कॉ तापक रनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6829 103214150002432
अि नी द ा य 

सावंत
9011528558

३८/२/१ योितबा कॉ रहाटणी काळेवाडी पपरी 
चचवड

6830 103214150002433 शैलजा पी सोमन 9604711354 वाघेरे चाळ पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6831 103214150002434
अि नी राजाराम 

पवार
9623138983 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6832 103214150002437
रजनी उमाजी 

कांबळे
9767455367 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6833 103214150002438
अिह या 

रोिहदास कांबळे
9922842775 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6834 103214150002439
योती नानाजी 

घुले
9175268588 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6835 103214150002440
हौसाबाई 

एकनाथ थोपटे
9096637559 आझाद कॉलनी योतीबानगर पपरी पपरी

6836 103214150002446
अलका संपत 

वाघोले
7276203741 ांतीवीर कॉ नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6837 103214150002448
पावती बळवंत 

मंडले
9421058514 मोरया कॉ तापक रनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6838 103214150002452
अिनता मा ती 

नांदे
9767724064

सन.३२/३ A वरा य कॉलनी नखाते व ती पपरी 
चचवड

6839 103214150002453
योती नरेश 

कांबळे
9011943806 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6840 103214150002456
ि यांका बाळू 

पाटील
9767610984

तुकाराम भाऊ काळे चाळ िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6841 103214150002458
मिनषा शांताराम 

बाराथे
8888196522

भीमनगर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन समोर 
पपरीगाव पपरी चचवड

6842 103214150002459
शालन सुभाष 

पाटील
9921337142

सन.७३/बी/१२ फनोले स कॉलनी काळेवाडी 
पपरी चचवड

6843 103214150002460
भावना 

मोतीलाल ककरा
9763850713 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6844 103214150002461
रेणुका द ा य 

धेकने
9923343438 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6845 103214150002462
सिवता उ मराव 

चौरे
9922241619

सन.३५ ब साई योती िनवास,द नगर 
ीनगर,रहाटणी रोड पपरी चचवड

6846 103214150002463
संिगता अतुल 

सोनिगरे
8605383619 साईनाथ कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

6847 103214150002464
ममता केदारनाथ 

िम ा
9326296826 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6848 103214150002465
किवता राज  

ा हणकर
9767376227 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6849 103214150002466 क त  उ व राउत 9764882778 पा रजात हौ सो पपरी पपरी पपरी चचवड

6850 103214150002469
सुिनता चं कांत 

पाठे
9764178389

आय.िस.एम.को पुटर पाचपीर चौक काळेवाडी 
पपरी चचवड

6851 103214150002471
सिवता अशोक 

पाठे
9561380030

आय.िस.एम.को पुटर पाचपीर चौक काळेवाडी 
पपरी चचवड

6852 103214150002472
िवजया 

जयवंतराव पाटील
9011463571 घ.न१९४५ र ा कॉलनी िवजय नगर पपरी चचवड

6853 103214150002477
महानंदा 

मंगलदास पवार
9881976026

संदीप चाल M.M. शाळे समोर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6854 103214150002478
कुसूम बाळकृ ण 

कुभंलकर
9423242528 आझाद कॉ नढे नगर पपरी पपरी

6855 103214150002505
क पना दशरथ 

वाघेरे
9604168306 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6856 103214150002506
दपाली अशोक 

पाटील
9552535314 वाघेरे कॉ नं.४ िशवाजी पुतळा पपरी पपरी

6857 103214150002507
माधुरी िहरामण 

हेमगुडे
8983416476 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6858 103214150002508
शांताबाई 

द ा य हेमगुडे
9623138954 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6859 103214150002514
सुधा ती पत या 

येरलू
9960952118 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6860 103214150002515
सुजाता गु नाथ 

िचमणे
9765896263 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6861 103214150002516
जय ी ाने र 

इंगळे
7774033710 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6862 103214150002522
बेबीताई मनोहर 

बािव कर
9175781810 आझाद कॉलनी पचपीर चौक काळेवाडी पपरी

6863 103214150002523
सुिशला सुभाष 

िसताफळे
8087300606 योितबा नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

6864 103214150002524
रेखा काश 

कांबळे
9881555092 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6865 103214150002526
हेमलता राज  

कुदळे
9881992053 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6866 103214150002527
सधूबाई 

भाऊसाहेब 
नाणेकर

9975332744
योितबा नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी 

चचवड

6867 103214150002528
उ वला भूप  

नाणेकर
9975332744 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6868 103214150002529
सा रका िजत  

नाणेकर
9922320831 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6869 103214150002532
ितभा भागवत 

कांबळे
7385108507

सुखवानी क पस वाघेरे कॉ.नं.४ पपरीगाव पपरी 
चचवड

6870 103214150002558
शोभा िवलास 

शेळके
9970062755 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6871 103214150002561
क पना राज  

गुळवे
7350080876 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6872 103214150002564
संगीता कसन 

काळे
9881242431 काळेवाडी मा ती मं दराजवळ पपरी पपरी

6873 103214150002568
जय ी पांडुरंग 

रसाळ
9764450989 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6874 103214150002571
आशा शहाजी 

लाखे
9225157473 आझाद कॉ २ काळेवाडी पपरी पपरी

6875 103214150002573
आशा शांताराम 

हडे
8484921179 आझाद कॉ २ पाचपीर चौक पपरी पपरी

6876 103214150002579
िमला सुरेश 

िबजवे
8857085040 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6877 103214150002580
सुिनता बापू 
गायकवाड

9689772554 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6878 103214150002581
सुवणा िवण 

जगताप
8180068119 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6879 103214150002585
शाहीन 

अफसा क खान
8485040312

बालामन चाळ नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी

6880 103214150002586
शािह ता अिनस 

खान
9579658873

बालमल चाळ नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी

6881 103214150002587
संिगता शेरा पा 

आळंगे
9689612656 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6882 103214150002593
आरती दशरथ 

मानकर
9763198397 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6883 103214150002595
िवमल िशवाजी 

शदे
8485040317 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6884 103214150002644
काजलकौर 

ताजी सग भुरजी
7709577293 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6885 103214150002645
उषा गोरख 
वाळंुजकर

8855847790 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6886 103214150002646
सुिनता बाबुराव 

कांबळे
8308394350 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6887 103214150002647
जय ी ीकांत 

सव
9860392529 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6888 103214150002648
शालनताई 

एकनाथ वाळंुज
982335002 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6889 103214150002651
वाती िवण 
माळवेकर

9881522526
योितबा नगर कृ णा हॉ जवळ काळेवाडी पपरी 

चचवड

6890 103214150002652
पु पा िवजय 

पाटील
8805073913

१९/३ िशवतीथ नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 
चचवड

6891 103214150002653 िवमल सुरेश लाड 9922513458 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6892 103214150002654
सुिचता स  
कुमार जंगम

9960871332
३२/३ए िशवराज कॉ तांबे शाळे जवळ रहाटणी 

पपरी चचवड

6893 103214150002655
मंदा कनी ीमंत 

पाटील
9595212001

शांती कंुज िशवराज कॉ नखाते व ती रहाटणी 
पपरी चचवड

6894 103214150002656
विनता गंगाराम 

जंगम
9970512685

३२/३९ िशवराज कॉ तांबे शाळे जवळ रहाटणी 
पपरी चचवड

6895 103214150002657 सुिनता शैल  माने 9637313028 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6896 103214150002658
मोिनषा सुरेश 

कुमार
9325016312 पंचनाथ कॉ पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी चचवड

6897 103214150002659 उषा सुरेश कुमार 9325016312 पंचनाथ कॉ पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी चचवड

6898 103214150002673
सा रका सितश 

खरात
7350312775 भीमनगर पपरी गाव पपरी पपरी चचवड

6899 103214150002675
जय ी अमोल 

कुदळे
9763704009 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6900 103214150002676
िणता मोद 
केसरकर

9975991124 अनंत पाक काळेवाडी रहाटणी पपरी चचवड

6901 103214150002677 मिनषा भरत द ड 9689804221 ओमकार कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6902 103214150002678
सोजरबाई 

िभमराव शदे
9922473733 मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6903 103214150002679
िनमला ि वेणी 

मौया
9604511339 मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6904 103214150002680
मंजुदेवी राज 
कुमार पटेल

9765281503 मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

6905 103214150002681
िशतल रामे र 

गायकवाड
9766300055

साईराज कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6906 103214150002682
वंदना शांत 

साळंुके
8149001880

साई सदन १०२ तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6907 103214150002683
िशतल िशवाजी 

साळंुके
8605902215 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6908 103214150002684
िनमला पंडीत 

अिहरे
8605902215 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6909 103214150002685
सुषमा संतोष 

सुयवंशी
9922410912 तापक र नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

6910 103214150002686 सोनू दलीप वाघेरे 9921936650 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6911 103214150002690
सुरेखा रामचं  

फडतरे
9922984247

चं रेखा िनवास िशवराज कॉलनी, ते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड

6912 103214150002691
महानंदा द ा य 

पाटील
9730372167

मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6913 103214150002692
चैताली दलीप 

ववले
9689494887

संक प चौक शेजारी ववले िनवास पपरीगाव 
पपरी चचवड

6914 103214150002697
सुिनता रामदास 

कापसे
8888295276

कापसे आळी दशरथ कुदळे चाळ पपरी वाघेरे 
पपरी चचवड

6915 103214150002698
ल मी सखाराम 

मोरे
8975878241

पवनानगर कॉलनी नं ५ काळेवाडी पपरी पपरी 
चचवड

6916 103214150002699
रोिहणी संजय 

पवार
9881693550

घर नं ८८६/२,पवार िनवास नढे नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6917 103214150002701
शैलजा गजानन 

वरहाडे
8928996626

योितबा नगर आनंद हॉि पटल जवळ काळेवाडी 
पपरी चचवड

6918 103214150002702 िशला संजय खडसे 7850225798
डी.िप, शद,ेसव नं ७४/२/२ स् ी कृपा 

िब डग,साई संतोष पाक काळेवाडी पपरी चचवड

6919 103214150002705
िसमा योगेश 
िननगुरकर

9763462176
वालमंद चाळ महा मा फुले नगर,आगरकर िब डग 

पपरी वाघेरे पपरी चचवड

6920 103214150002706
योती शांत 

गोलांडे
9922330353 गोलांडे िनवास पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6921 103214150002707
मोिनका सुभाष 

कुदळे
9527371793

गो वद कुदळे चाळ पोवार हाउस जवळ पपरीगाव 
पपरी चचवड

6922 103214150002708
वंदना सुभाष 

कुदळे
9527371793 सुभाष कुदळे चाळ पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

6923 103214150002711 सं या द ा य नढे 9762343176
नाढे नगर,संघष कॉलनी ा ८५० काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6924 103214150002712
हेमलता 

िशवकुमार 
अगरवाल

8087789210
सव न ११४/२/३२, ढे नगर ेमलोक कॉलनी 

काळेवाडी पपरी चचवड

6925 103214150002714
सरोज ीपती 

माहोर
8856807320 कार िब. बालभाउचाळ प ि◌◌ंपरी गाव पुणे

6926 103214150002715
शीतल शैले  

पाटील
9850022643

महा मा फुले नगर पवना इं ीअल 
जवळ,नगरसेवक ऑ फस जवळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6927 103214150002716
संगीता मंगेश 

कंरजेकर
9922572620

िशवर  कॉलनी पाचपीर चौक,कोकणे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड



6928 103214150002717
धन ी िनलेश 

कंरजेकर
8446639087

िशवर  कॉलनी पाचपीर चौक,कोकणे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6929 103214150002718
बेबी ेम सग 

बी ट
9019410941

िशवर  कॉलनी पाचपीर चौक,कोकणे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6930 103214150002719
सरोज चंदर सग 

संधू
9881611893

िशवर  कॉलनी पाचपीर चौक,कोकणे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6931 103214150002720 कंुदा संदू इदर सग 9158428455
िशवर  कली पाचपीर चौक,कोकणे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

6932 103214150002723
देवका पांडूरंग 

पाटील
9423569922

पवना नगर,कॉलनी नं १ वैभव िनवास काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6933 103214150002724
सुजाता महादेव 

वाघले
9850777390

पो ट ऑ फस या शेजारी िप डी सी सी बँक या 
मागे,पो त ऑ फस पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6934 103214150002726
शुभांगी सुभाष 

ग हाणे
7350102520

ग हाणे आळी पपरी वाघेरे पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6935 103214150002727
संगीता 

दादासाहेब लगे
9049984689

करण अपाटमट लॉट न २ िनकम होि पटल मागे 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

6936 103214150002731
मंगला बाळू 

बा कर
9270997115

११७३/१३,शांती कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6937 103214150002732
रेखा िव ल 

कुलकण
9881997326 नढे नगर ेमलोक कॉलनी काळेवाडी पपरी चचवड

6938 103214150002734
खौ िलया महमद 

शेख
9270157306 बालमल चाळ पपरी पपरीगाव पपरी चचवड

6939 103214150002736
शोभा रामगौडा 

कोळी
9665644463

योतीबानगर आझाद चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

6940 103214150002737
किवता िवनय 

भावसार
9689743692

स ृंगी चौक साई वै णवी पाक जवळ तापक र 
नगर पपरी चचवड

6941 103214150002738
दपाली िव ास 

भावसार
9689743686

स ृंगी चौक साई वै वी पाक जवळ तापक र नगर 
पपरी चचवड

6942 103214150002740
अि नी िभवराज 

बोबडे
9604185265

वैभव कॉलनी िवजया नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6943 103214150002741 भा रमेश आलूर 9860505356 नं ीप कॉ नढे नगर पपरी पपरी

6944 103214150002745
धन ी समीर 

वाघेरे
8605287185 वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे पपरी पपरी

6945 103214150002746
सुरेखा ीकांत 

वाघेरे
9922380083 स यभामा िनवास पपरी पपरी पपरी

6946 103214150002747
वाती शहाजी 

नवले
9657968594 गजराज कॉ आझाद कॉ पपरी पपरी

6947 103214150002749
िव ा संजय 

नाणेकर
9011462886

नाणेकर चाळ आंबेडकर हॉि पटल समोर पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6948 103214150002751
मंदा संभाजी 

वा ेरे
9763667586

स यभामा िनवास पपरी वाघेरे पपरी वाघेरे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6949 103214150002752
सीमा सतीश 

वाघमारे
9657055460 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



6950 103214150002753
जय ी काश 

धनाभुरे
9767331591 ३०२ ीधर अपाट. पपरीगाव पपरी चचवड

6951 103214150002755
रे मा िमयाजानी 

शेख
9860505356

नंददीप कॉलनी नाढे नगर,शेख िब डग काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6952 103214150002756
क र मा 

िमयाजानी शेख
9860505356

नंददीप कॉलनी नाढे नगर,शेख िब डग काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

6953 103214150002759
मीना सिचन 

गवारे
9822261670

ल मी िनवास इंगळे हॉि पटल,िवजय बगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6954 103214150002761
उ वला 

ीषादव लभ 
मुंडिलक

9552738134 घर नं १११३ िवजय नगर पपरी पपरी

6955 103214150002764
सुजाता सूरेश 

हालगे
9960154899

स नं ६८/१/१,तापक र शाळेजवळ तापक र नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6956 103214150002765
उजवला शरद 

रासकर
8888132491

सव नं ६८ तापक र नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

6957 103214150002774
सिवतादेवी 
शामलाल 
कुशवाहा

9049724541 मोरया कॉ िवजय नगर पपरी पपरी

6958 103214150002777
छाया मधुकर 

देशमुख
9881241421 तापक र नगर काळेवाडी पपरी पपरी

6959 103214150002785 जया राजेश नाफडे 8796534189 कोकणे नगर स नं ७७ पपरी पपरी

6960 103214150002791
संगीता शांताराम 

नढे
9921472132

ी राम कॉलनी योितबा नागर काळेवाडी 
पपर चचवड

6961 103214150002793
कोमल अशोक 

भोसले
9324979811 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6962 103214150002799
िवमलदेवी राजेश 

यादव
9762307584

योतीबा नगर गणेश कॉलनी काळेवाडी पपरी 
चचवड

6963 103214150002800
सिवता नंदलाल 

यादव
8552886137

ीकृ ण कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6964 103214150002801
क पना सुर  

नाणेकर
9767312137 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6965 103214150002802
शिशकला अिजत 

नाणेकर
9921658877 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6966 103214150002803
िशतल अिजत 

नाणेकर
9970094748 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

6967 103214150002809
शिशकला 

इछाराम च हाण
8888293047

स ृंगी कॉलनी िवजया नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6968 103214150002811
चाकिशला नर  

बग
9226259717 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

6969 103214150002813
जुिलया िव म 

पाटोळे
9637393041 -

6970 103214150002814 वे न सलीम शेख 9156011302
अि नी कॉलनी जोितबा नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड



6971 103214150002816
अंजली बाबाराव 

ढोणे
9604421632

म ीद रोड शांता दुगा िनवास जवळ,कोकणे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

6972 103214150002817
िशला राजाभाऊ 

कुलकण
9049740640

ी द  रेिस . शांती कॉलनी काळेवाडी पपरी 
चचवड

6973 103214150002821 छाया िव ल गुरव 8087623348
साई कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6974 103214150002823 सुवणा अंकुश नढे 9822257988
ल मी िनवास नंददीप कॉलनी नढेनगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

6975 103214150002826
किवता भीमराव 

कांबळे
9130544644

आंबेडकर भवन शेजारी भीमनगर पपरी गाव 
पपरी चचवड

6976 103214150002838
सािनका ीकृ ण 

आडीवरेकर
9890158617

घर नं ६३८/३,पंचनाथ कॉलनी नढे नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6977 103214150002858
िवजया 

गोपीनाथन तुपे
8809435207

सव नं ९६,मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

6978 103214150002859
का लदा नारायण 

साळवे
9552671804

सरेव नं ५९/२,िब दावन कॉलनी ीनगर,रहाटणी 
रहाटणी पपरी चचवड

6979 103214150002861
सुरेखा अ ण 

कोळी
7709267385 आदशनगर पोिलस चौक या मागे काळेवाडी पपरी

6980 103214150002862
सुिनता िवनोद 

भालच
8950349808

चंदू सायकल या दुकानाजवळ योतीबानगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6981 103214150002863
स रता संतोष 

कोळी
9881422608

योितबा नगर,अजुन नाढे चाळ मराठी शाळेसमोर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6982 103214150002864 िनता - जाधव 9975755127
िशवर  कॉलनी,पा पीर चौक कोकणे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

6983 103214150002865
िशतल ल मण 

रण दवे
9766544800

रण दवे िनवास आ द य हॉि पटल जवळ पपरीगाव 
पपरी चचवड

6984 103214150002866
महादेवी 
राजशेखर 
उमदीकर

9730126470
सुरभी िनवास,आझाद कॉलनी नं १ बस टोप जवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड

6985 103214150002867
िलला कसन 

सावंत
9762368555

ीकृ ण कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6986 103214150002868
वैशाली 

िवजयकुमार मुंडे
9028945425

मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पुणे १७ 
पपरी चचवड

6987 103214150002869
िमना ी सुरेश 

सोमवंशी
9767249060

मोरया कॉलनी,रमाई िब डग िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6988 103214150002870
सु याबाई पंिडत 

सोमवंशी
9767249060

मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

6989 103214150002871
मेरी राजू 
सायब ा

9325149783
स् नं ९६,घर नं ११७३/२/४ िवजय नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड

6990 103214150002872 ेहा करण कुह 8806272550
ी बाबाअहेब तापक र चाळ तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

6991 103214150002875
शोभा कसन 

तलमले
9881612876 गणेश कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी चचवड



6992 103214150002876
मिनषा 

बाबासाहेब 
मासाळ

9822858051
नंदादीप कॉ,इंगळे हॉि पटल मागे नढे नगर 

काळेवाडी पपरी

6993 103214150002878
वषा संगमे र 

पाटील
9822817782

िशवगंगा िनवास,नंद दप कॉलनी नढे नगर 
काळेवाडी पपरी

6994 103214150002880
आयशा नइमु न 

शेख
9763483454

खराडेवाडा,हनुमान मं दरा मागे पपरीगाव पपरी 
पपरी चचवड

6995 103214150002882
वैशाली मधुकर 

पाटील
9011594120

योितबा नगर सहकार नगर रोड काळेवाडी पपरी 
चचवड

6996 103214150002883
माया कृ णा 

सूरपाटणे
8796749502

िशव तीथ नगर धनगरबाबा मं दरा समोर 
काळेवाडी पपरी चचवड

6997 103214150002884
बी सुखलाल 

यादव
8390946331 पंचनाथ कॉलनी काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

6998 103214150002885
सुषमा सुखलाल 

यादव
8390946331 पंचनाथ कॉलनी काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

6999 103214150002887
पूनम शांत 

गोसावी
9767176252

सुयादोय हौ.सोसा. पपरीगाव पपरीगाव पपरी 
चचवड

7000 103214150002889
अंजना िव णू 

नामदे
7387395174 साईनाथ कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7001 103214150002894
वैशाली हनुमंत 

वाघेरे
8308359080 गांधी पेठ पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7002 103214150002898
कांचन सुिनल 

गायकवाड
8484911781

सव नं ७५/५,समता कॉलनी योतीबानगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7003 103214150002899 शाहीन इसा शेख 9881296604
नंदादीप कॉ,इंगळे हॉि पटल मागे नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

7004 103214150002902
सुर या मु तफा 

शेख
9763851685 -

7005 103214150002905
गौरी रावसाहेब 

माने
9766073955

घर नं ६७८/७, ीकृ ण कॉलनी कोकणे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7006 103214150002906
वैशाली गजानन 

साळंुके
9960971635

योितबा नगर,अजुन नाढे चाळ इंगळे हॉि पटल 
मागे काळेवाडी पपरी चचवड

7007 103214150002909
असमा वािहद 

स यद
9960231623 बळीराज कॉ रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड

7008 103214150002911
कत  सितश 

झांबरे
7620804125 शा ी नगर पपरी कॅ प पपरी पपरी चचवड

7009 103214150002912
सुलोचना सजराव 

दोरगे
9850121462

४१३/२ तापक र नगर योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7010 103214150002913
ममता महेश 

महाजन
9922889080 नंदादीप कॉ नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7011 103214150002915
सुि या दलीप 

सपकाळ
9970512613

ल मी िनवास ५३/२१ अयो या नागरी पाचपीर 
चौक काळेवाडी पपरी चचवड

7012 103214150002916
सुनंदा िव म 

आिहरे
8796760637

३१३ कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी 
चचवड



7013 103214150002918 ा रमेश अिहरे 9766731878
६८/१ तापक र नगर तापक र शाळे जवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड

7014 103214150002919
राधामनी 

शिशधरन िप ले
9766614424 वाघेरे कॉ पपरी पपरी पपरी चचवड

7015 103214150002923
िबल कस आरीफ 

खान
9764910347

बालामाळ चाळ, म नं २७ पोवार हाउस जवळ 
पपरीगाव पपरी चचवड

7016 103214150002924
अि नी अिवनाश 

बलकवडे
9763847454 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7017 103214150002927
िव ा िव म 

कुदळे
8888840246

सव नं.२२६/१ नव महारा  शाळे जवळ पपरीगाव 
पपरी चचवड

7018 103214150002934
तकदी ण मु शी 

शेख
8605089063

पवनानगर कॉलनी नं ३ काळेवाडी पपरी पपरी 
चचवड

7019 103214150002935
कैसरवानो फ े 

शेख
9763484558

पवनानगर कॉलनी नं ३ काळेवाडी पपरी पपरी 
चचवड

7020 103214150002937
रिजया मिहबूब 

मणेर
9890438788

िब नं ४५५.२५२३ संत तुकाराम नगर पपरी 
पपरी चचवड

7021 103214150002938
अिसया मुखतार 

उ तेखारी
9325926011

लॉट नं ७०१,अ ा प लीस सोसा कनारा 
कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7022 103214150002939
याि मन मु ार 

इ तेखारी
9325926011 -

7023 103214150002941
सुिनता पुंडिलक 

पाटील
9272063597

मोरया कॉलनी अ फो सा कूल मागे,िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7024 103214150002942
क णा मधूकर 

पसफुलील
7038041713 सुभाष नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7025 103214150002943
माधुरी शामराव 

दशरथराव
9623155536

भैरवनाथ मं दर,नेरकर चाळ गो ड चौक,मा ती 
मं दर पपरी वाघेरे पपरी चचवड

7026 103214150002945
ि यांका दपक 

पवार
9028552085

समता कॉलनी योतीबानगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7027 103214150002946
द ी गंगाराम 

आिहरे
8275118507

ांतीवीर कॉलनी ी गणेश अपाटमट, लॉट नं १५ 
काळेवाडी पपरी चचवड

7028 103214150002948
संगीता दनेश 

साद
8087878907

गु  कृपा ीराम कॉलनी कोकणे नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7029 103214150002949
शैलेजा गंगाराम 

आिहरे
9767637252

ांतीवीर कॉलनी ी गणेश अपाटमट, लॉट नं १५ 
काळेवाडी पपरी चचवड

7030 103214150002951
ि यांका अंबाजी 

जगदाळे
9096551572

योितबा नगर पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

7031 103214150002952
िललाबाई बळवंत 

चोरे
7745865181

एकता कॉलनी,नढे नगर सोिनगरा रेिसडे सी जवळ 
काळेवाडी पपरी चचवड

7032 103214150002953
धन ी 

दलबहादूर 
बोगटी

9860724793
सोिनगारा िवहार के ३०२ पवनानगर,आदश नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

7033 103214150002955
िमना िशरीष 

शेवाळे
9823978130 िव म िवहार पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड



7034 103214150002957
ि मता आर 

काशन
9730216732

करण अपाटमट लॉट नं १५ पपरीगाव पपरी 
चचवड

7035 103214150002958
सुिनता बाजीराव 

सुतार
9011215062 िम लद हौ.सोसा. पपरीगाव पपरी पपरी चचवड

7036 103214150002959
राज ी कशोर 

इरकल
9011033313 रवीन अंकुश चौक,िनगडी नाका,िम लद नगर

7037 103214150002960 रजनी सुिनल घुले 9860875743
वाघरे आळी,िशवाजी पुतळा जवळ पपरी वाघेरे 

पपरी पपरी चचवड

7038 103214150002963
िनशांत मू 

मुलानी
9881323343

परीस कॉलनी तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7039 103214150002964
िनलोफर 

रजवान मुलानी
9822141393

परीस कॉलनी तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7040 103214150003003
छबूताई महादेव 

कटके
9767755077

शीतलादेवी मं दर आझाद कॉ १,मेन रोड काळेवाडी 
पपरी चचवड

7041 103214150003005
मंगल सुरेश 
सोनावणे

9766465494 िवजयनगर गणेश नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7042 103214150003006
िहराबाई हनुमंत 

कापसे
9763462421

सुदशन नगर पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7043 103214150003010
रेणुका िवरेश 

लाळगे
9764563476 सुदशन नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

7044 103214150003013
िसमरन लालचंद 

छाबरीया
9922613948 िवजयनगर इंगळे हॉ काळेवाडी पपरी चचवड

7045 103214150003014
द ा दपक 

नाईक
9922710019

७३/२ए/१६ तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7046 103214150003015
किवता उ वराव 

िबरादार
8975195310

अि नी कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7047 103214150003016
पु पाबाई 

बालाजी िबरादार
8482827936

योितबा नगर काळूराम काळे बी काळेवाडी पपरी 
चचवड

7048 103214150003018 सूसी जॉन जॉज 9763582587 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7049 103214150003019
खाशाबाई 

िशवाजी शदे
9922984367

योितबा नगर अि नी कॉ काळेवाडी पपरी 
चचवड

7050 103214150003023
शोभा अिनल 

शेलार
8975397311

७५/६/७ समता कॉ योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7051 103214150003025
अचना बाळू 

सपकाळ
9850417712 आदश नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7052 103214150003026
ितभा अिजत 

शेवाळे
9923794492 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7053 103214150003027
िव ा िशव साद 

यादव
9890961793 काळेवाडी पपरी पपरी पपरी चचवड

7054 103214150003028
सुरेखा दयानंद 

खापे
9423520431

फनोले स कॉ तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड



7055 103214150003030 िलली कु ी - 9552825463
सोिनगर रेिसडे सी पपरी गाव पपरी पपरी 

चचवड

7056 103214150003031
अंजली अनंत 

यादव
9890468454 आझाद कॉ १ काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7057 103214150003032
सुल ना संदेश 

गोलांडे
9822396538 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7058 103214150003033
संिगता भगवान 

ितकते
9765443432 बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7059 103214150003035 िस ी उमेश कदम 9673264004
७१/२ब/१२२ मोरया कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड

7060 103214150003037
मानसी महेश 

कदम
9673264004 मोरया का तापक र नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7061 103214150003038 उषा िवजय सुतार 9822601816 मोरया कॉ तापक र नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7062 103214150003039
िमना ी पांडुरंग 

ढोले
9823055135

७/१अ/१ब मंगलदीप अपाट तापक र नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7063 103214150003040
चं कांत 

कािशनाथ जगताप
9850512880 िशवतीथ नगर ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7064 103214150003041
सं या िस ाथ 

कांबळे
9527906967 िशवतीथ नगर ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7065 103214150003042
कािमनी गो वद 

वाळंुजकर
9527548385

िवशाल अंगण सो समोर पपरी गाव पपरी पपरी 
चचवड

7066 103214150003043
वाती आजून 

माकर
9689282382 ी कृ ण कॉ काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7067 103214150003047
क पना तानाजी 

रण दवे
8796434108 राजगड कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी चचवड

7068 103214150003048
सारीका 
शिशकांत 
िशवशरण

9552924652 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7069 103214150003049 पुजा दीप कदम 8087752168 पाचपीर चौक नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7070 103214150003050
सुरेखा द ा य 

िनकम
8793522247 पाचपीर चौक नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7071 103214150003051
अलका आनंदराव 

भोसले
8390450085

िवजय नगर इंगळे हॉ समोर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7072 103214150003065 संिगता िव ल शेटे 9689888406
स नं ७९/२ िप िच म न पा शाळे जवळ पपरी 

पपरी

7073 103214150003070
फरीदा 

शमशो ीन स यद
9822401284 डोल कर िनवास कोकणे नगर पपरी पपरी

7074 103214150003073
मीना भा कर 

िशरसाट
9604867671 रमेश नढे चाळ योतीबानगर पपरी पपरी



7075 103214150003075
िवमल रामलाल 

वमा
9922698817 ल मणनगर पपरी पपरी पपरी

7076 103214150003077 शमा र फक शेख 9373758175 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7077 103214150003078
वा◌ॅिलहज 

अकरम पठाण
8237863411 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7078 103214150003079 ल मी भूप  सेन 9545417917 २७६/१ गु कृपा चाळ पपरी पपरी पपरी चचवड

7079 103214150003088
शुभांगी संजय 

नायकवडी
9922166209 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7080 103214150003093
क पना रितकांत 

नांदूरकर
9657747610

संत ाने रनगरी नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी

7081 103214150003102
सुरेखा िनवृ ी 

कंुभार
9921887927 ल मी हौ सो योितबा मंगल कायालय पपरी पपरी

7082 103214150003103
मंगल कृ णराव 

कदम
8888868811 िवजय नगर दार नं ९९३ पपरी पपरी

7083 103214150003104
माला ाने र 

बारसागडे
8856810626 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7084 103214150003105
मंगला िस ाथ 

कांबळे
9623155084 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7085 103214150003106
राज ी अिनल 

कांबळे
9623155084 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7086 103214150003107
फरोजा नजीर 

ए तेखारी
9049059237 वाघेरे हाईटस लॉट नं ५/२ पपरी पपरी

7087 103214150003108
गोदावरी सुरेश 

पाटील
9850442568 kalewadi

7088 103214150003109
दपाली करण 

मोरे
9373215353 रोिहत पाक जवळ नढे नगर पपरी पपरी

7089 103214150003111
िमला कशोर 

सूयवंशी
9657037082 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7090 103214150003112
सुिनता िवर  

यादव
9765277303 बालमल चाळ पपरी पपरी पपरी

7091 103214150003113
अं कता आनंद 

रेडकर
9371639641 जय हद कॉ नढेनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7092 103214150003115
अिनता िवजय 

पाटील
9689038793 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7093 103214150003117
नसीमा शहाद  

मंडल
9175918428 नं ीप कॉ नढे नगर पपरी पपरी

7094 103214150003118
िशतल द ा 

कांबळे
9850530282 कोकणे नगर काळेवाडी पपरी पपरी

7095 103214150003119
सुवणा बळीराम 

भड
9850551499

सन.७९/९/१ ी कृ ण कॉलनी योितबा नगर 
पपरी चचवड

7096 103214150003120
िवजया िशवराम 

मोट
9657942155

मनपा शाळे जवळ काळे िब डग काळेवाडी पपरी 
चचवड



7097 103214150003121
ि मता रणिजत 

फडतरे
7276383556

बी/२०१ साई सदन हौ.सोसा. तापक र नगर पपरी 
चचवड

7098 103214150003122 लता िव ल गावंदे 9325885844 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7099 103214150003123
योती राजू 
गायकवाड

9765297783
समता कॉलनी राजवाडे नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

7100 103214150003124
उ वला 

बाबासाहेब शेळके
9623891243 २८३ मोरया कॉलनी तपक र नगर पपरी चचवड

7101 103214150003127
अि नी शंकर 

सातकर
9423524457 तापक र नगर आनंद हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

7102 103214150003128
आजमा गुलाम 

सेन शेख
8485852186 अिभयंता वसाहत योतीबानगर पपरी पपरी

7103 103214150003130
मोिनका मह  

गजभे
9921000951 स नं ५१ बळीराज कॉ २ पपरी पपरी

7104 103214150003131 सुरेखा िनतीन पढे 9922314742 ी राम कॉ तापक र नगर पपरी पपरी

7105 103214150003132
ल मी काश 

तेलगडे
9850562986 फनोले स कॉ योतीबानगर पपरी पपरी

7106 103214150003135
रोिहणी सुिनल 

नाणेकर
9822782651 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7107 103214150003136
िश पा सोपान 

ब डे
9850396802 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7108 103214150003138
सािव ी 

लि मनारायण 
नायक

9822343328 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7109 103214150003140
पो णमा अिनल 

कापसे
9763462421

नलावडे आळी कापसे आळी पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7110 103214150003143
मोिनका अिमत 

वाघेरे
9922439501

िशवाजी पुतळा चौक पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7111 103214150003144
मंगल िव नाथ 

वाघेरे
9689992096

िशवाजी पुतळा चौक पपरी कॉलनी पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7112 103214150003146
अलका याम 

कांबळे
8806937949

बौ  नगर, गी जू बाबा माि दरा या मागे 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7113 103214150003149
सुमन बबन 

रांधवण
9923388004

लॉट नं १,द  कृपा अपाटमट साई नगर,नाखते 
व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

7114 103214150003150
िव या अमृत 

वाघोले
9890129320

१०ब,पांडूरंग रेिसडे सी तापक र नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7115 103214150003151
ुितका अमृत 

वाघोले
9890129320

१०ब,पांडूरंग रेिसडे सी तापक र नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7116 103214150003153
किवता िव ांत 

र पारखे
8390044560

नवीन ि यादशनी कॉलनी,पाचीपीर चौक कोकणे 
नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7117 103214150003154
सुलोचना हनुमंत 

बनसोडे
8888272592

चं करण कॉलनी जो तीबा नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



7118 103214150003157
उषा द ाराम 

वाकचौरे
9881089608

वैभाव नगर लॉट नं १०, पपरी कॉलनी पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7119 103214150003158
राजेश अनंत 

बारखेडे
9326068670 नवर  चौक िवजया नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7120 103214150003162
जोिनता माट न 

िमनेजीस
8421493112 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7121 103214150003163
सिवता सूरेश 

गजिभव
9763437370 गांधी नगर पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7122 103214150003165
कालीमूि सा 
इि तयाफ शेख

7385604810
िनकेतन िब डग कॉलनी नं १ वाघेर कॉलनी नं ४ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7123 103214150003166
सुिम ा सखाराम 

गोडे
9767096218 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7124 103214150003167 अचना राजू कापसे 9890133805 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7125 103214150003168
मिनषा 

िवजयकुमार 
िमसाळ

9270993802 अटलास कॉलनी महेशनगर पपरी पपरी चचवड

7126 103214150003169 अशा नरेश महेसुने 8888569013 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7127 103214150003170
संिगता सुभाष 

डफळ
9096059991

गुजर नगर महादेव गुजर चाळ ग हाणे हॉि प.मागे 
पपरी चचवड

7128 103214150003171
मनीषा िशवाजी 

कारके
9527497290

गुजर नगर महादेव गुजर चाल ग हाणे हॉि प जवळ 
पपरी चचवड

7129 103214150003172
रेती शशीकुमार 

िव कमा
9921345334 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7130 103214150003173 पूनम संजय वारे 9175010281 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7131 103214150003174
किवताबाई 

बारीकराव िघगे
9922655216

मोरया कॉलनी तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7132 103214150003175
शोभा चतुर 

पाटील
9767690151 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7133 103214150003177
स बाई पांडुरंग 

कुडले
9960388825 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7134 103214150003182 वषा राज  देसले 8888989897 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7135 103214150003183
सुरेखा तुकाराम 

महाजन
9763414237 पवनानगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

7136 103214150003184 तृ ी शरद दंडवते 8055747191 वाघेरे कॉ पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7137 103214150003190
लता साहेबराव 

गायकवाड
9657340198 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7138 103214150003191
नंदीनी गणेश 

गोलांडे
9881473669

िशवाजी पुत यासमोर पपरी गाव पपरी पपरी 
चचवड

7139 103214150003193
योिगता सिचन 

मलु े
9049584877

ि यादशनी शाळेजवळ नढे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड



7140 103214150003204
फरीदा 

पीरमहमद 
इनामदार

9822810091
एस नं ११/६/१७, वामी समथ मं दरा शेजारी 

िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7141 103214150003209 मेघा गणेश भोसले 9970060813
मोिनका बी,बी २ भैरवनाथ नगर,जुना काटे पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7142 103214150003212
पुनम मोद 

पाटील
8087430789

वाघेरे कॉलनी नं.१ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7143 103214150003220 उषा काश केदारे 9850872481
साईराज स नं ३२/३ िशवराज कॉलनी,नखाते व ती 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

7144 103214150003221
लीलावती 

परमे र पाटील
9850832140

ानदीप कॉलनी काळेवाडी रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7145 103214150003224
शांताबाई 

िशवाजी मोरे
8983779394

अशोक थीयेतर,रवी सोसा जवळ पपरी पपरी 
वाघेरे प ि◌◌ंपरी चचवड

7146 103214150003229
िनमला िव नाथ 

मवाळ
9372860536

लॉट नं १३,स नं ३२ िशवराज कॉलनी,नखाते 
व ती रहाटणी पपरी चचवड

7147 103214150003230
सुनंदा संभाजी 

पाटील
9962027548

स नं ११०/१/१८,हरदेव अपाटमट लॉट नं ३,समथ 
कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7148 103214150003232
ि मता पांडूरंग 

अंकुशे
9850299826

शीतल िनवास,आनंद हॉि पटल जवळ जो तीबा 
नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7149 103214150003234 जया - ीभूवन 9271174405
साई ा कॉलनी राजवाडे नगर,सव नं १२१ 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7150 103214150003235
मनीषा ीरंग 

घाडगे
8983564533

नंददीप कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7151 103214150003238 वषा अतुल साठे 9881877409
९६६,नाढे नगर रोहोत पाक, म नं ९ काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7152 103214150003240
पाली दीपक 

कंुभार
9545940233

लॉट नं १, टगरे नगर संतोश नगर पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7153 103214150003241
मालती िव म 

पाटील
12

कृितका रेिसदडी लॉट नं ९७/२२,संत नगर मोशी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7154 103214150003245
योती मोहन 

कुदळे
9226831925 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7155 103214150003247
योती र व  

अपार
9923796161 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7156 103214150003248
िबजू भगवान सह 

राजपुरोिहत
8855004110 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7157 103214150003249
रेखा मुरलीधर 

अिहरवार
9822078365 गणेश कॉ काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

7158 103214150003250
अिनता 

नंद कशोर शमा
9011464062 वैभव का िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7159 103214150003251
रेखा काशीनाथ 

जामगोडे
8805020237

स शृंगी पत सं थेसमोर िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7160 103214150003252 मंजु संजय पांडे 9421994553 साई कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड



7161 103214150003254
सुदामी रामभाऊ 

िव कमा
8796776240

आझाद कॉ नं२ पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

7162 103214150003255
चं ावती ह र  

िव कमा
9049745861

आझाद कॉ २ पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

7163 103214150003256
सुनीता रामकृत 

िव कमा
8482827230

तुकाराम कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7164 103214150003258
मिनषा करण 

वारे
9561271572

पाचिपर चौक आझाद कॉ २ काळेवाडी पपरी 
चचवड

7165 103214150003260
रेखा अशोक 

मुतणेकर
9766815069 ११३/२ नढे नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

7166 103214150003261
मॅ यू थॉमस 
ऐिलयामा

8888898765 नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7167 103214150003262
नं दनी िव णू 

बोबडे
9921471612 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7168 103214150003267
माधुरी ाने र 

च हाण
9921183789 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7169 103214150003268
अ णा मनोज 

हातमकर
9881039652 पवना नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड

7170 103214150003270 मंगल सुरेश मोरे 9764845217 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7171 103214150003271
मिनषा िव ल 

काळे
9096938112 आशीवाद बी िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7172 103214150003272
िशतल ंकट 

बनसोडे
9922374312 मोरया कॉ िवजयनगर पपरी पपरी चचवड

7173 103214150003273
सुि या शंकरराव 

बनसोडे
9922374312 मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7174 103214150003274 रता दनेश शमा 9823283160 कॉलनी ीकृ ण ७९/९/१ काळेवाडी पपरी चचवड

7175 103214150003279 सुवणा उमेश शदे 9617722544 धनराज पाक क पटे व ती वाकड पपरी चचवड

7176 103214150003281 सारीका शंकर नढे 9665621064 वैभव आकट पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7177 103214150003312
सुिनता गोपाल 

गवळी
9960638398

बाजी भू चौक योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7178 103214150003313
सुवणा िशवराज 

पाटील
9922674122 ९१/२ A पवना नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7179 103214150003317 पु पा संजय चोरघे 9657045273
मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

7180 103214150003331
भारती भाकर 

मोरे
8308679212 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7181 103214150003333
जय ी काश 

गायकवाड
8805675657 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7182 103214150003334
कांचन बाबुराव 

िशरोळे
8888842746 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



7183 103214150003335 रेहाना बाबु शेख 9890509579 समथ कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7184 103214150003336
मंगल िव ाभंर 

वडेर
9604644860

७५/६ एकता कॉ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7185 103214150003338
िवमल मा ती 

कोळसकर
9881458686

९७/१ मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7186 103214150003340
िशवरानी 

सोमनाथ खेडकर
8806067385

७२/२/२/११ योितबा कॉ तापक र नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7187 103214150003343
वाती िवलास 

वाघेरे
9011860100 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7188 103214150003348
गौरी सोमनाथ 

मोरे
7350478212 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7189 103214150003350
वैशाली संभाजी 

वाघेर
9011613086

ग हाणे आळी,सव नं २८८ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7190 103214150003351
आशा राजाराम 

वाघेरे
9011613086

ग हाणे आळी,सव नं २८८ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7191 103214150003352
पूजा काश 

ग हाणे
9765454328

ग हाणे आळी,सव नं २८८ पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7192 103214150003353
रमाबाई अजुन 
नाइ◌ॅकनवरे

9689447503
पवना सहकारी बँक जवळ रामकर चाळ पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7193 103214150003356
चं भागा नामदेव 

वाघेरे
8805949411

सौदय चौक गीता िनवास पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7194 103214150003357
अ णा सूरेश 

वाघेरे
9689962028

सौदय चौक गीता िनवास पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7195 103214150003358
वाती िव ल 

बोराडे
9226729563

सव नं ३४/१,िशव गणेश कॉलनी नाखाते व ती 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

7196 103214150003361
क पना राज  

देशमुख
7709834109

वाघेरे कॉलनी नं.१ पपरी गाव िप पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7197 103214150003365
आशा कशोर 

जाधव
7798398570

वाघेरे हाईटस ,स यम िबल लॉट नं २०३ 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7198 103214150003367
सुिनता पंचदेव 

िव कमा
7709314525

जय तुळजा भवानी मं दर कोकणे नगर,सव नं ७७ 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7199 103214150003368
वंदना िवजय 

िधवार
9604855616 -

7200 103214150003369
आशा अजय 

धीवार
9762885255

सव नं ८९८ जयभीम नगर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7201 103214150003372
z योती शामकांत 

कुलूमकर
9922307005

नाणेकर कॉ प. नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी चचवड

7202 103214150003374
योिगता लीलाधर 

चौधरी
8625942441 पपरी पपरी पपरी पपरी चचवड

7203 103214150003406 िवभा - काळे 9922693440
िशवनदन सोसा लोट न ५०३ पपरीगाव पपरी 

चचवड

7204 103214150003408
मेघा िनलेश 

नागपुरे
9637016714 सुदशन नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड



7205 103214150003410
क पना तुषार 

अिहरे
7798185698

सावली िनवास ी गणेश कॉलनी काळेवाडी पपरी 
चचवड

7206 103214150003411 शैला संजु जोशी 9764298340 कुदळे चाळ िव ांत कॉ प पपरीगाव पपरी चचवड

7207 103214150003412
आरती चकोर 

गांधी
8149051776 जोशी चाळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7208 103214150003414
अ ता अशोक 

मुतगेकर
9503977763 नढे नगर काळूबाई मं दर जवळ पपरी पपरी

7209 103214150003419
योिगता राजेश 

खोपकर
9762340992

पंचनाथ कॉ,घर न ४१ पाचपीर चौक काळेवाडी 
पपरी चचवड

7210 103214150003421
अलका राज  

कासार
9326180650 वाघेरे वाडा सुदशन नगर पपरी पपरी

7211 103214150003422
र माला केशव 

पडळे
9922238241

स न ३२/२, ी द  कॉलनी िभकोबा तांबे शाळे 
जवळ रहाटणी पपरी चचवड

7212 103214150003423 ीती पंकज पवार 9970786664
ांती चौक अ फो सा कूल रोड,िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड

7213 103214150003429
कमल सुधाकर 

कनेकर
7798488576

अ िवनायक कॉलनी जोयतीबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7214 103214150003431
छाया सुरेश 

ीरसागर
9665621176

पा रजातबन होऊ सोसा भैरावनाथ नगर पपरीगाव 
पपरी चचवड

7215 103214150003433
योिगता 

नानासाहेब 
औताडे

8007332013
नाथु िनवास,पंचनाथ कॉलनी पाचपीर चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड

7216 103214150003434
जगवती बाबुलाल 

परदेशी
९८२३१३८९९३

बलामाल चाळ नवमहारा  िव ालयसमोर 
पपरीगाव पपरी चचवड

7217 103214150003435
शेफाली 

िवजयकुमार 
परदेशी

7798969913 बलामाल चाळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7218 103214150003437
लीना केशव 

भालेकर
7385211556

सव न ७९/१३/१ आझाद कॉ ३ काळेवाडी पपरी 
चचवड

7219 103214150003461
शोभावती नाखडू 

यादव
9028017000

वृंदावन कॉलनी सन.५९ रहाटणी पपरी पपरी 
चचवड

7220 103214150003462
फुलमती 

िव नाथ शमा
9822530012 सोनी िमनी माकट शेजारी पवनानगर पपरी पपरी

7221 103214150003463
सुनंदा िवलास 

लाळगे
7875859606 सुदशन नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

7222 103214150003464 सुनंदा सुर  जाधव 9881312285 सुदशन नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

7223 103214150003465
िहरा रामचं  

उ ेकर
9270301462 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7224 103214150003470
सिवता सुिनल 

पवार
9881691290 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7225 103214150003471
भ  राजेश 

पोतनीस
7620591220 सुदशन नगर पपरी गाव पपरीगाव पपरी चचवड



7226 103214150003473
िहराबाई 

पु षो म राउत
8482833889

नामदेव नाणेकर चाळ घर न २१५ पपरीगाव 
पपरी चचवड

7227 103214150003475
आशा सायब ा 

नागेश
9325149783

शामा रेिसडे सी,घर न १०४ शांती कॉलनी 
काळेवाडी पपरी चचवड

7228 103214150003476
सीमा दादासाहेब 

सुंब
8007207761

आनंद िनवास तपक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7229 103214150003477
सीमा र व  

सोनजे
9423019342 गु द  हौ सो पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

7230 103214150003478 िवमल म बोरसे 9823294075
सूया  पाक, लोट न २४ नवमहारा  

िव ालयसमोर पपरीगाव पपरी चचवड

7231 103214150003482
सुवणा तुकाराम 

ता हणकर
8796535861

सव न ७५/६,एकता कॉलनी योितबा नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7232 103214150003483
अि नी मंगेश 

क डाळकर
9822042812 सुदशन नगर पपरीगाव पपरीगाव पपरी चचवड

7233 103214150003485
गीता धरमदास 

यादव
7709951860 स् नं ७२/५ कोकणे नगर पपरी पपरी

7234 103214150003487
िनलम धरमदास 

यादव
9175872730 स् नं ७२/५ कोकणे नगर पपरी पपरी

7235 103214150003488
रटा धरमदास 

यादव
9922740070 स् नं ७२/५ कोकणे नगर पपरी पपरी

7236 103214150003489
सोनाली अिनल 

नढे
8975262601

नढे मराठी शाळेसमोर साई योती िनवास,द नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

7237 103214150003492
उ वला मधुकर 

काकडे
7276866869 साई पाक कोकणे नगर पपरी पपरी

7238 103214150003493
िनशा पंकज 

दाभाडे
9158649882 आझाद कॉलनी नं २ पाचिपर च क पपरी पपरी

7239 103214150003494
संिगता राजु 

िबि कर
9890959520 तपोवन मं दर कुदळे चाळ पपरी पपरी

7240 103214150003495
िनलम सिचन 

नाणेकर
8308535804 तारा कॉ प जगदंबा वीट मागे पपरी पपरी

7241 103214150003497
न ता िनतीन 

सातपुते
9922529007 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7242 103214150003498 आशा राज  हावरे 9673915854 बाजी भू चौक ल ढे चाळ काळेवाडी पपरी चचवड

7243 103214150003499
आजरा 

शौकतअली 
इ तेखारी

9763683871 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7244 103214150003500
शिबना मोजाफर 

खतीब
9272008126 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7245 103214150003501
स ीना अ ार 

खान
9970517076 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7246 103214150003502
ितभा सुरेश 

बनकर
9850725748

योितबा नगर ाने र कॉ काळेवाडी पपरी 
चचवड



7247 103214150003503
रजनी अजीत 

देशमुख
9422009629 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7248 103214150003505
रोिहणी सिचन 

क ढाळकर
8421974506 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7249 103214150003547
ांती घनशाम 

अिहरे
8087576926 पपरी गाव नाणेकर कॉ ले िपपरी पपरी चचवड

7250 103214150003553
पूनम िनलेश 

झांबरे
8421818425

जोितबा नगर सहकार कॉलनी काळेवाडी पपरी 
चचवड

7251 103214150003556
अनुसया रमेश 

उघडे
9011733402

ग धळी समाज कॉलनी तापक र नगर मराठी शाळे 
जवळ पपरी चचवड

7252 103214150003558
पावती चं शेखर 

क याणशे ी
9763114995 गणेश कॉ िवजया नगर पपरी पपरी

7253 103214150003559 दशा दपक वारे 9921184425 िसि िवनायक मं दर जवळ स न ३१४ पपरी पपरी

7254 103214150003560
पु पलता दपक 

वारे
9921184425

िसि िवनायक मं दर जवळ पपरी गाव पपरी 
पपरी

7255 103214150003562
सुलभा सुर  

जाधव
9637541148 पवनानगर अ य जनरल टो जवळ पपरी पपरी

7256 103214150003563 ेहा संदेश मोरे 8855961871 पवनानगर काळेवाडी पपरी पपरी

7257 103214150003564 माधुरी मंगेश चांदे 9225158440 िवजय नगर आठवण हॉटेल जवळ पपरी पपरी

7258 103214150003566
अंजली िव ल 

दंडवते
8007309462 सहकार कॉ योितबा नगर पपरी पपरी

7259 103214150003568
उ मला चं काश 

पांडे
9527376044 तापक र नगर बेबीज इंि लश कूल पपरी पपरी

7260 103214150003570
भारती हसमुख 

जोशी
8149091622 िवजय नगर िनमल कूल जवळ पपरी पपरी

7261 103214150003571
शािलनी चं कांत 

नाणेकर
9970517777

नव महारा  शाळे समोर सहकारी बँक जवळ पपरी 
पपरी

7262 103214150003574
योिगता अंतीश 

वाघमारे
8888862351 स नं ५९/२/ए िशवतीथ नगर पपरी पपरी

7263 103214150003575
चांदबी 

नजीरसाहेब 
छ परबंद

9763920280 िवजय नगर अ फासो कूल जवळ पपरी पपरी

7264 103214150003576
शुभांगी िव म 

माने
9637301577 िव ल ि मणी मं दर कृ ण गाडन पपरी पपरी

7265 103214150003577
रेणुका कािशराम 

उ ेकर
9922442311 आदशनगर घर नं ११९९ पपरी पपरी

7266 103214150003580
अचना सुिनल 

कांबळे
9049819751

तुकाराम नढे चाळ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7267 103214150003582 आशा संजय कदम 9822869031
३४/१ िशव गणेश कॉ नखाते व ती रहाटणी पपरी 

चचवड

7268 103214150003583
कुसुम संभाजी 

पाटील
9921181353 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड



7269 103214150003585
अंजना िशवाजी 

जाधव
9922843667 राकेश िनवास नंददीप कॉ काळेवाडी पपरी चचवड

7270 103214150003587
कुसुम दलीप 

पाटील
9922565710

८२४ नंद दीप कॉ नढे नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7271 103214150003588
सधु रघुनाथ 

सुयवंशी
9689694965 ८७/६ नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7272 103214150003592 पुजा संतोष नढे 9689154306 नढे नगर पंचनाथ चौक काळेवाडी पपरी चचवड

7273 103214150003594 रेखा बजरंग नढे 9689143380 नढे नगर पंचनाथ चौक काळेवाडी पपरी चचवड

7274 103214150003596 मैना राज  कांबळे 9822418237 बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7275 103214150003606
अिनता गंगाधर 

पाठक
9960924167 फनोले स कॉ योतीबानगर पपरी पपरी

7276 103214150003607
रहेना 

फरोजखान पठाण
8796231225 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7277 103214150003613
शैला शांताराम 

वाघेरे
8308556880 पपरी गाव मुरणल हॉटेल जवळ पपरी पपरी

7278 103214150003614
आशा अर वद 

ग हाणे
7743221049

ग हाणे िनवास पु पांजली कले शन मागे पपरी 
पपरी

7279 103214150003615
उ वला मातड 

अभंग
9822832271

नाणेकर चाळ नव महारा  शाळे जवळ पपरी 
पपरी

7280 103214150003616
चं कला भटू 

हातगीर
9503678738 संघष कॉ नढे नगर पपरी पपरी

7281 103214150003618
आशा माची  

शदे
9881326522

ी िवतल साखरे स व नं ७३/१ ,तापक र नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7282 103214150003621
लता रवीशंकर 

आलमलकर
9881992928

गजानन कॉलनी जो तीबा नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7283 103214150003624
सुजाता 

अ पासाहेब गुगाडे
9657318025

ी वामी समथ कॉलनी तापक र नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7284 103214150003625
माधुरी 

पांढरीनाथ शेडगे
9765882626

पावती आनंद िनवास ११७३/३,शा ती 
कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7285 103214150003627
रंजना भानुदास 

भुजबळ
9657759125

माळी आळी सावता माळी मं दरा समोर पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7286 103214150003628
वाती 

बाबासाहेब ड गरे
9881460248

सव नं ७५/२, लोट नं ६ ाने र होऊ सोसा 
थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7287 103214150003630
फरजाना 

आलाउ ीन 
पजारी

9223889967 ाने र नगर पपरी पपरीगाव काळेवाडी



7288 103214150003633
अि नी जयवंत 

पाटील
9922953225

लोट नं १४,सव नं ३२/२९ द  कॉलनी,नाखते 
वसतो रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

7289 103214150003634
िबना शोकेत 

पठाण
8379867706

आनंद हॉि पटल सं नं ७३,तापक र नागर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7290 103214150003641
पुजा मनोज 
गायकवाड

8308301254
संजय गांधी नगर पपरी काळेवाडी रोड पपरी 

चचवड

7291 103214150003643 िनता बजाबा शदे 9196890013 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7292 103214150003644
मिनषा पांडुरंग 

ठाकरे
9822344132 तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी

7293 103214150003645
क पना सुरेश 

जगताप
9420171357

साई वै णवी पाक जवळ तापक र नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7294 103214150003646
जय ी सुभाष 

वारगडे
9881156144 तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7295 103214150003648
नूतन सुधीर 

ीवा तव
9373714302 हेमू कॉ जवळ पपरी गाव पपरी पपरी

7296 103214150003649
साजेदा सलीम 

इ तेखारी
9881688066 तुळजाभवानी कॉ नढे नगर पपरी पपरी

7297 103214150003650 लता पे स बारासे 9579058919 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7298 103214150003652
शबीना आशपाळ 

स यद
8087962309 आदशनगर पोलीस टे जवळ पपरी पपरी

7299 103214150003653
फरदोस 

घोसमो द 
स यद

8087962309 स नं ८४० गजानन म का पपरी पपरी

7300 103214150003659
शुभांगी िसताराम 

साळवी
9822390080

४३६ योितबा नगर आझाद चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

7301 103214150003662
शिशकला 

नर सगराव मुळे
7385472233 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7302 103214150003669
छाया िवजय 

साळवी
9881671549

९९/१६/ब/९ ल मी िनवास शांती कॉ काळेवाडी 
पपरी चचवड

7303 103214150003670
शगु ा फेयाज 

शेख
9021653142 समथ कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7304 103214150003671
रे मा रयाद 

मोह मद
9881800265 समथ कॉ िवजया नगर पपरी पपरी

7305 103214150003677 रता दगडू आिहरे 9270992629
गणेश कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7306 103214150003683
अिनता िव ल 

लांडगे
9850076532

स यम िब डग लोट नं ५२ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7307 103214150003684
ि या संिमगम 

साद
9271628742

एस नं १०९७/२ िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7308 103214150003687
र भा मोद 

धुळकर
9923562342

जे एम इ टेट मेनरोड पंचनाथ चौक,िवजय नागर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड



7309 103214150003689
राज ी सुधाकर 

घोडके
9922983734

अ फो सा चचमागे,११७३/२ मोरया कॉलनी,िवजय 
नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7310 103214150003690 उषा र व  सुतार 777009430
हेरब िनवास,सव नं ३४/१ िशवगणेश कॉलनी,नाखते 

व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

7311 103214150003693
सा रका ल मण 

कांबळे
9890361901

पावती आनंद िनवास कौितक हॉटेल या मागे, 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7312 103214150003694 नीता - भूमकर 7385429607
सव नं १०/ए२७ टेशन रोड तपोवन मं दर जवळ 

प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7313 103214150003695
मंगल कसन 

लोणकर
9881163896

कालवती िनवास,आनंद हॉि पटल जवळ तापक र 
नगर काळेवाडी चचवड

7314 103214150003702
वैशाली अिवनाश 

गायकवाड
962357686

ि र  िनवास भैरवनाथ नगर,जुना काटे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7315 103214150003703
मनीषा शिशकांत 

ठाकरे
9850962341

तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7316 103214150003718
करण अमोल 

शदे
8482832952

जय तुळजा भवानी कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7317 103214150003720
सुलोचना चीधुजी 

बारंगे
8380072688

माळी हाउसं,वैभव कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 
चचवड

7318 103214150003721
जेिसता औ ोलो 

ाि सस
9881217861

सावकार कुदळे चाळ आ द य हौ सोसा पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7319 103214150003722
नीता आनंदा 

कारंडे
9623918266

सव नं ७५/६७,समता कॉलनी जो तीबा नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7320 103214150003724
सिवता 

बाळासाहेब 
मुरकुटे

9921910095
िशवर  कॉलनी पाचपीर चौक काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7321 103214150003725 दपाली सुधीर नडे 8624014150
नडे नगर,आठवण हॉटेल या समोर काळेवाडी 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7322 103214150003727
फरझाना अ ताफ 

शेख
9763163501

९६६,नाढे नगर काळेवाडी काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7323 103214150003728 अनुसया - नारवटे 9922686990
सव नं ३१५/२ वाघेरे कॉलनी पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7324 103214150003730 पूजा संतोष शदे 9096588164
आझाद कॉ कर ३ जो तीबा नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7325 103214150003731
पाली घनराम 

उणेचा
9096699606

सव नं ९१५ चौहान सोसा,तपोवन मं दर 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7326 103214150003732
सोनाली संदीप 

महालपुरे
9671209670

राजवाडे नगर,कॉल नं १ काळेवाडी काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7327 103214150003738
िवमल रतनलाल 

उणेचा
9503173737

ल मी अपाटमट िनकम होि पटल मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7328 103214150003739
रेखा रतनलाल 

उणेचा
9503173737

ल मी अपाटमट िनकम होि पटल मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड



7329 103214150003741
परवीन िसकंदर 

मुलांनी
8600973895

जमदार िवधा लाय मागे बलामाल चाळ पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7330 103214150003742
अंजली िमिलद 

शेटे
8149001896

चेता य लीनीक,अ फो सा कूल रोड िवजय नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7331 103214150003745
भावना 

मि लकाजुन 
ज पनावर

9764562611
काटके चाळ तपोवन मं दर पपरी गाव पपरी 

चचवड

7332 103214150003759
विनता िशवाजी 

नाणेकर
9765293686

नाणेकर वाडा िशवाजी महाराज पुत या जवळ 
पपरी गाव पपरी चचवड

7333 103214150003760
गाय ी गणेश 

ठाकरे
8446077771

शहाजी मा ती चाळ पपरी गाव पपरी गाव पपरी 
चचवड

7334 103214150003767 लुसी संतान रेस 8149561028 शांती कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7335 103214150003788
राज ी करण 

मुंडकर
9049007639

योितबा नगर अि नी कॉ काळेवाडी पपरी 
चचवड

7336 103214150003789
सोनम संजीव 

पाटील
9922237345

७९/१५/८ िशवर  कॉ पाचपीर चौक काळेवाडी 
पपरी चचवड

7337 103214150003801
तनुजा कैलास 

परदेशी
8796749502 िशवतीथ नगर ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7338 103214150003802
बेबी अिनल 

पाटील
8796749502 िशवतीथ नगर ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7339 103214150003807
अिनता राजेश 

परदेशी
8888809007

75/2/7 योितबा नगर बाळू नढे चाळ काळेवाडी 
पपरी चचवड

7340 103214150003820
दिमनीबाई 

वैजनाथ गजले
9922374311

अ फो सा कूल मागे मोरया कॉलनी,िवजय नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7341 103214150003825
लता अशोक 

तापक र
9922721736

िशवश  कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7342 103214150003826
योिगनी सुनील 

चचोलीकर
9922340994

३८/४/ब,पावती दशन साईनाथ नगर पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7343 103214150003832
छाया िशवकुमार 

च हाण
9881585312 नाणेकर चाळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7344 103214150003833
अिनता संजय 

यादव
9637008196

७९/७ ी गणेश कॉ योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7345 103214150003840 ेता अशोक भगत 9175377493 िव ल मं दर जवळ नढे नगर पपरी पपरी

7346 103214150003847
सरोिजनी 

गणपती येडे
9604269658 मोरया कॉ अ फा सो कूल पपरी पपरी

7347 103214150003849
अि फ सा 
अ थोनी -

9689683780
मोरया कॉलनी अफो सा कूल या मागे,िवजय नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7348 103214150003850
वाती र व  

ननावरे
9325651623

चं मा,िशवराज कॉलनी तांबे शाळेजवळ रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7349 103214150003852
कमल हाद 

मगर
9922820688

पवना नगर कॉलनी नं ३ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड



7350 103214150003855
माया अर वद 

सग
9890032919

211. व ा नगरी कॉलनी राजवाडे नगर,सव नं 
१२१/१/२१ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7351 103214150003856
सुरेखा जनाधन 

जगताप
9970376547 आंबेडकर कालनी रवर रोड पपरी पुणे

7352 103214150003857
विनता अिनल 

पोखरना
9762629438 मोरयानगर िवजयनगर अलफा स शाळेमागे पुणे

7353 103214150003859
पाली िवजय 

शदे
8805683305 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7354 103214150003860
सुिनता िभमराज 

परदेसी
9823149404 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7355 103214150003861
गती संजय 

कडाळे
7304641909 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7356 103214150003862
अलका सुरज 

जाधव
9767839846 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7357 103214150003863
योती िम लद 

जोगदंडे
9850442151 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7358 103214150003864 संजीदा रहीस शेख 9823266744 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7359 103214150003865 नैना माट न िपटर 9552705084 डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी

7360 103214150003866
सुषमा अिवनाश 

खेतमाळी
8888381021

बावुजी बुवा नगर थेरगाव थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7361 103214150003867
िहराबाई 

रामदास बोराटे
9767712305

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रवर रोड,ल मी 
होटेल समोर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7362 103214150003868
संगीता 

बाळासाहेब 
गायकवाड

9921660086
बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रवर रोड,ल मी 

होटेल समोर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7363 103214150003869
शकंुतला 
वेद काश 
अगरवाल

7057430036
िम लद नगर संतोष होऊ सोसा, म नं ७०६ पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7364 103214150003870
ीती सिचन 
गायकवाड

9921352739
बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7365 103214150003871
अंजू दलीप 

सोहंदा
8806848811 सुभाष नगर रीवर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7366 103214150003872
राणी भीमराव 

परदेशी
9823149404

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7367 103214150003873 छाया द ू शदे 8983589436
बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7368 103214150003876
बिबता उमेश 

वाघमारे
9881383486

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7369 103214150003877
मुमताज मेहबूब 

शेख
9226392786

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7370 103214150003878
शबनम फायाज 

शेख
8380003439

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड



7371 103214150003879
सुशीला संजय 

सूयवंशी
9552302124

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7372 103214150003880
अिनता पंिडत 

मोईकर
9689295712

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7373 103214150003882
सीमा माट न 

िपटर
9552705084

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7374 103214150003884
अिमना असलम 

शेख
9226392786

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7375 103214150003885
जो ती महादेव 

िनकाळजे
9011340067

तपोवन मं दर जवळ सुशसा माग पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7376 103214150003887
आरती राजेश 

कांबळे
9922565531

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7377 103214150003888
सोना लालचंद 

दमवाणी
9890114410

बी बलोक १३ समोर आंबेडकर कॉलनी, रवर रोड 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7378 103214150003889
शीतल मनोज 

काकडे
8975320085

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड प ि◌◌ंपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7379 103214150003890
जय ी रामदास 

बोराटे
9970722144

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7380 103214150003891
दीपा लालचंद 

दमवाणी
8007745231

बी बलोक १३ समोर आंबेडकर कॉलनी, रवर रोड 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7381 103214150003892
सुनीता भरत 

लोकरे
7304430788

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7382 103214150003893
मंगल सदानंद 

गायकवाड
9604870662

बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर रोड पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7383 103214150003898
देवमुनी पारस 

कुशवाहा
7798032115 चं करण कॉ योितबा नगर पपरी पपरी

7384 103214150003903
िमराबाई हनुमंत 

गायकवाड
9011163877 रामदास नढे चाळ योतीबानगर पपरी पपरी

7385 103214150003904 कौसर जावेद शेख 9028404917 समथ कॉ िवजया नगर पपरी पपरी

7386 103214150003905
सुलताना जलाल 

पठाण
9623431617 समथ कॉ िवजया नगर पपरी पपरी

7387 103214150003909
अं कता अिनल 

कळजे
8806607392

योितबा नगर तापक र नगर पपरी काळेवाडी 
पपरी

7388 103214150003911
िसताबाई मािणक 

वाघमारे
9766854494 बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7389 103214150003912
शोभा िव ाधर 

कांबळे
9657370547 बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7390 103214150003916
अिनता दीप 

भोईर
9552737900 आदश नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7391 103214150003920
सिवता सुरेश 

मांडेकर
9096949507

४१३/५ तापक र नगर योितबा कॉ काळेवाडी 
पपरी चचवड

7392 103214150003921
सिवता सिचन 

गंुजाळ
9860396861

एकनाथ कुदळे चाळ पपरी गाव पपरी पपरी 
चचवड



7393 103214150003924
सं या गौतम 

रणिभसे
8983339094

७६/१/अ कृ ण रेिस योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7394 103214150003925
मिनषा आबा 

खराडे
9657377219

११७१ मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

7395 103214150003926
अं कता अिनल 

कळजे
9673319333

७४/७ ी गणेश कॉ योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7396 103214150003927
सं या नंदकुमार 

कुलकण
9822082347

योितबा नगर गणराज कॉ काळेवाडी पपरी 
चचवड

7397 103214150003928
पु पा 

िवजयकुमार 
प ार

9923060617 ाज ा अपाट िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7398 103214150003929
वैशाली 

गजाननराव मुडे
9420062845 सूय करण कॉ योतीबानगर पपरी पपरी

7399 103214150003930
किवता ाने र 

सातपुते
9049688474 सूय करण कॉ योतीबानगर पपरी पपरी

7400 103214150003932
अिनता गो वद 

पाटील
9823199590 पवना िम  मंडळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी

7401 103214150003934
वसंदा िशवकृ ण 

नायर
9767977027 स नं ९/३ चैत य सो पपरी पपरी

7402 103214150003935
सुषमा शहाजी 

िप ले
7507417624 ए १/१६ वैभव नगर पपरी पपरी

7403 103214150003936 ि ती संतोष नायर 8888567601 टोन रेज वाघेरे कॉ पपरी पपरी

7404 103214150003943 िव या - शदे 9921951775
नाना पेठ आळी पपरी पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7405 103214150003944 रिसका - शदे 9823867563
सावकार कुदळे चाळ स  पाक, लोट नं ८ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

7406 103214150003945
अ णा ल मण 

ठाकरे
9922032404

सावकार कुदळे चाळ स  पाक, लोट नं ८ पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7407 103214150003949
ितभा िवण 
ता हणकर

9168469421 ११८७/३ आदशनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7408 103214150003950 पक  शामू आवळे 9922224259 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7409 103214150003951
वंदना काश 

ता हणकर
7030703591

११८७/३ गोकुळवाडा आदश नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7410 103214150003952
मनोरमा भाकर 

हेगडे
9423562091 पपरी गाव पपरी िप ी पपरी चचवड

7411 103214150003953 आशा संजय डफळ 8308689135 रामनगर रहाटणी नखाते चाळ पपरी चचवड

7412 103214150003955 पूनम कैलास कुदळे 9552492459 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7413 103214150003956
रेखा तानाजी 

बनसोडे
7507162641 आदशनगर गणराज कॉ पपरी पपरी



7414 103214150003960
जय ी हनुमंत 

कुदळे
9665277069 नव महारा  शाळे समोर पपरी गाव पपरी पपरी

7415 103214150003961
ि यांका अमोल 

कांबळे
9890966173 स नं ११४/१ब/५ सहयोग कॉलनी पपरी पपरी

7416 103214150003963
शोभा मा ती 

रंधवे
9763066371 ४९/४+५ स नगड कॉ रहाटणी पपरी चचवड

7417 103214150003964
मोिनका िभकम 

मासरे
9764152378 मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

7418 103214150003965 मंगल - ध गडे 9922519171 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7419 103214150003967
को कळा ीधर 

सोमवंशी
9763939066

मंजुळा मासुळकर पाक पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड

7420 103214150003974
रंजना शाम 

सुयवंशी
9767521042 शदे वाडा पपरी वाघेरे पपरी पपरी चचवड

7421 103214150003975
मानसी गो वद 

ता हणकर
9881976910 आदश नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड

7422 103214150003978
दपाली सुरज 

नाणेकर
9370401308 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7423 103214150003979
मृदुला सदािशव 

नाणेकर
9860093436 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7424 103214150003982
वषा अिनल 
नाईकनवरे

9552744369 ह रओम लाझा नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7425 103214150003983
निलनी नामदेव 

नाईकनवरे
9822893855 ह रओम लाझा नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7426 103214150003990
िव ा धनंजय 

लोमटे
9763075155 ६०/१/८ ीनगर रहाटणी पपरी चचवड

7427 103214150003995
अचना ीकांत 

ह कर
9850920660

सं नं १०५ जगदीश अपाटमट पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7428 103214150003996
क माबाई 
कपा पोतु

9370666025
सं नं ७,घर नं ४३३,साई नगर जगदंबा वीट या 

मागे पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी चचवड

7429 103214150004000
सुधा िवजय 

जमदाडे
9503429023

िशवम बी, लोट नं ३०३ वाघेरे हाईटसं पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7430 103214150004001
किवता गौरव 

जमदाडे
8425951199

िशवम बी, लोट नं ३०३ वाघेरे हाईटसं पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7431 103214150004004 पूजा महेश लाड 9637544221
मोरया कॉलनी काळेवाडी रहाटणी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7432 103214150004007
सुिनता जगदीश 

पाठक
9175845414

पवना नगर,कॉ.४ जो तीबा उ ान जवळ काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7433 103214150004011
सपना सदानंद 

कांबळे
9921714201

१११५ िवजय नगर काळेवाडी योितबा 
मं दराजवळ पपरी चचवड

7434 103214150004012
पूनम मामचंद 

वािलमक
9763768906

५९/२अ/१/४ गंगातीथ िशवतीथ नगर रहाटणी 
पपरी चचवड

7435 103214150004017
शोभा चं कांत 

गोरे
8483977114 द  मं दरा शेजारी मराठी शाळेसमोर पपरी पपरी

7436 103214150004021 गौरी - खराडे 9970670574 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी चचवड



7437 103214150004025
भारती संपत 

महापुरे
9764873690 पवनानगर रघुनंदन होटेल जवळ पपरी पपरी

7438 103214150004029
नंदा रामदास 

वाघले
9850831559 आदशनगर जोती लोअर िमल मागे पपरी पपरी

7439 103214150004030
सािव ी रामचं  

जाधव
9011722771

स नं ८३१ आदशनगर जोती लोअर िमल मागे 
पपरी पपरी

7440 103214150004034
िवमल कशोर 

कदम
9325011995 ांती वीर कॉ नढे नगर पपरी पपरी

7441 103214150004038
मोिहनी संतोष 

पट े
9970367473 अि नी कॉलनी योतीबानगर पपरी पपरी

7442 103214150004039
पु पा महादेव 

वाघेरे
9096058182 गंगवा चौक जवळ पपरी कॉ पपरी पपरी

7443 103214150004050 मीना र व  वाघेरे 9767811234
र व  वाघेरे कॉ प ले स नव महारा  

िव याला या मागे पपरीगाव पपरी चचवड

7444 103214150004052
ा दलीप 
वाघेरे

9764563738 गीता िनवास पपरी गाव पपरीगाव पपरी चचवड

7445 103214150004114
मालती 

ब सीलाल चौघरी
9096131239

वैभव कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पुणे १७ 
पपरी चचवड

7446 103214150004216
चं कला ई र 

उघडे
9011733402

ग धळी समाज कॉलनी तापक र नगर मराठी शाळे 
जवळ पपरी चचवड

7447 103214150004278
सुिनता मुकंुद 

च हाण
8805412979

ओमकार िब डग लोट न.३ महादेव मं दरा 
जवळ,शांती नगर वसाहत व ती,साई नगर पपळे 

सौदागर पपरी चचवड

7448 103214150004355
सुिमता र व  

नाणेकर
9604868480

नाना पाठे शदे आळी पपरी पपरीगाव पपरी 
चचवड

7449 103214150004357
तृ ी मनोहर 

सोनावणे
9767802417

सावता माळी मं दर समोर पपरी वाघेरे पपरी 
पपरी चचवड

7450 103214150004375
रोिहणी पंिडत 

भालेराव
9175948625

सोनकर िब डग जवळ सटवाई मंरीर जवळ 
पपरीगाव पपरी चचवड

7451 103214150004376
दपाली सिचन 

भालेराव
9175948625

सोनकर िब डग जवळ सटवाई मंरीर जवळ 
पपरीगाव पपरी चचवड

7452 103214150004384
बाबी शांताराम 

वाघेरे
9767405899 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7453 103214150004389
धन ी दीपक 

कुदळे
9881472678 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7454 103214150004391
सुिनता 

बाळासाहेब वाघेरे
9881501796

पवना िम  मंडळ जवळ वाघेरे िनवास पपरी 
पपरी चचवड

7455 103214150004393 सुरेखा राजीव नढे 7798283195
माळी आळी सावता माली मं दर जवळ पपरीगाव 

पपरी चचवड

7456 103214150004396
रातीशा संजोग 

वाघेरे
9960027777

गणेश कृपा िब डग पपरीगाव पपरी पपरी 
चचवड



7457 103214150004397
मंगल द ेय 

वाघेरे
9850739502

पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 
चचवड

7458 103214150004401
रे मा तुकाराम 

कुदळे
9689647716

पपरी पॉवर हाऊस जवळ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7459 103214150004409
अलका सदािशव 

भागवत
9881324948

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7460 103214150004410
संगीता ीनाथ 

वाळंुजकर
9975076151

वाळूजकर वाडा पपरी वाघेरे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7461 103214150004411
वाती ीनाथ 
वाळंुजकर

9975076151
वाळूजकर वाडा पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7462 103214150004413
अचना सुधीर 

कुदळे
9922888166

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7463 103214150004417
मेघना अिनल 

रासकर
9822391944

माळी आळी सावता माळी मं दराजवळ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7464 103214150004424
शोभा अशोक 

गायकवाड
9762408028

मोिनका बी,बी २ काटे पपळे रोड पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7465 103214150004425
ल मीबाई 

रामचं  पंचमुख
9762408028

काटे पपळे रोड िह सा  ६/८/००५७५ पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7466 103214150004428
शीतल 

बाबासाहेब पोटरे
9881111330

पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7467 103214150004446
आरती 

नर सहराव मुळे
9689772954

वाघेरे चाळ पपरी गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7468 103214150004452
क  रामदास 

मुरकुटे
9011534549 -

7469 103214150004455
संगीता कसन 

खराडे
9604311479

भैरवनाथ मं दरा मागे िशवाजी चौक पपरी वाघेरे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7470 103214150004457
िनमला तुकाराम 

खराडे
9604753672 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7471 103214150004462
अपणा अिजत 

देशमुख
9860952158 चंदन िब पपळे रोड पपरी पपरी

7472 103214150004488
सुनंदा अिजत 

कुरडे
8855873712 सूय दय पाक पपरी पपरी पपरी

7473 103214150004520
अिनता सुिनल 

कापसे
9850716767 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7474 103214150004522
ध डाबाई ीपती 

नाणेकर
9975332744 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7475 103214150004530
नजमुन िसकंदर 

मुलानी
9822927777 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7476 103214150004538
चं का र व  

पनीकर
9822927777 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7477 103214150004566
सुिनतादेवी 
ह र सग 

राजपुरोिहत
9822927777 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड



7478 103214150004569
जगवती बाबुलाल 

परदेशी
9822927777 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7479 103214150004570
शांता 

महाबळे र हेडगे
9822927777 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7480 103214150004571
सुिचता अमर सग 

िनकम
9822041847 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7481 103214150004572
सुधा अमर सग 

िनकम
9822041847 पपरीगाव पपरी पपरी पपरी चचवड

7482 103214150004952
ताराबाई पांडुरंग 

कुदळे
8888101074

कुदळे कॉलनी पवार हाउस जवळ पपरी पपरी 
चचवड

7483 103214150006255
िभमाबाई अशोक 

कांबळे
8805040868 बौ नगर िब.नं-15 या बाजुला पपरीकप पुणे

7484 103214150006410
वंदना शेषराव 

ढगाळे
9371313161 लाट . - नंदादीप कॉ आपटे कॉ भोसरी पपरी

7485 103221415001914
िमला रा ल 

लांडगे
7350001272 जाधववाडी िचखली िचखली पपरी चचवड

7486 103311415006088 लता हनुमंत मेदगे 9767845853
िव ल मं दराशेजारी बोपखेळ पपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7487 103314150000299
सुषमा सूयकांत 

वराडकर
9822563955 मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी पपरी चचवड

7488 103314150002080
लता कृ णाकुमार 

नायर
9665749123 पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

7489 103314150003417
मनीषा राजाराम 

भोसले
9881670560 घर न ८८१ नढे नगर काळेवाडी पपरी चचवड

7490 103314150003423
अिनता संतोष 

काळजे
7689086175 काळजे वाडी च होली चह ली पपरी चचवड

7491 103314150005511
सुरेखा दलीप 

उगले
9922407391

५३५/३०५६ संत तुकाराम नगर अ य सो पपरी 
पपरी चचवड

7492 103314150005518
नंदा सुरेश 
सोनवाल

9011738391 मोिनका अपाट मािणक कॉ चचवड पपरी चचवड

7493 103314150005520
योिगता िवण 

जगताप
8888313783

७६३ राजेश सुपर माकट ांतीवीर कॉ नढे नगर 
पपरी चचवड

7494 103314150005548
शोभा सुभाष 

िनसंगध
9552546197 िभमाई हौ सो िव ल नगर पपरी पपरी चचवड

7495 103314150005549
सुरेखा दिलप 

िशरसाट
7875090763 िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी चचवड

7496 103314150005568
फरजाना 

अ दुलरहीम शेख
9028440590 ११/२ पडवळ नगर थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड

7497 103314150005599
शिशकला 

गिहणीनाथ 
साळंुके

9011819182 लांडगे चाळ कासारवाडी पपरी पपरी चचवड

7498 103314150005615
शीतल संदीप 

दुधाटे
- पाईन रोड िचखली िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड



7499 103314150005625
अलका ीहरी 

जावळे
8600012620 व  नगरी िव ल नगर पपरी पपरी चचवड

7500 103314150005702
शोभा राजन 

मािणकम
9890296126

बौ  िवहार जवळ रामनगर पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7501 103314150005703
मंगल िवजय 

साखरे
9970940212

रामनगर बौि वहारा शेजारी बोपखेल बोपखेल 
पपरी चचवड

7502 103314150005704
योती संजय 

अवघडे
8087681419 िव ल नगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7503 103314150005711
बिबता द ा य 

कुदळे
9881997417

हाफ कण कॉलनी पपरी वाघेरे पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7504 103314150005712 जय ी दपक िथटे 9689577210
हाफ कण कॉलनी पपरी पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7505 103314150005721
केशर परमे र 

जाधव
8605034402

हनुमान हौ सो िव ल नगर नेह नगर पपरी 
चचवड

7506 103314150005726
िशतल भाकर 

झडे
7350256952

ससाणे चाळ शेजारी िव ल नगर नेह नगर पपरी 
चचवड

7507 103314150005727
ारका भाकर 

झडे
8888799728 ससाणे चाळ शेजारी िव ल नगर नेह नगर पपरी

7508 103314150005728
संगीता अंजन 

काकडे
7775867783

पुनवसवन िवभाग िव ल नगर नेह नगर पपरी 
चचवड

7509 103314150005729 अ णा गुलाब िथटे ८००७२०२७०४
जय ी हनुमान हौ सोसा नेह नगर नेह नगर 

पपरी चचवड

7510 103314150005730
शोभा रणजीत 

जाधव
9881050712

जय ी हनुमान हौ सोसा िव ल नगर नेह नगर 
पपरी चचवड

7511 103314150005732
सुिनता उ रे र 

जाधव
8796765896

जय ी हनुमान हौ सोसा िव ल नगर नेह  नगर 
पपरी चचवड

7512 103314150005744
दपाली करण 

भोईटे
9922420820

िशवसुंदर हौ सोसा एम आय डी सी बँक,शा नगर 
चचवड पपरी चचवड

7513 103314150005780
अिनता मधुकर 

अडके
9028872953 रामनगर हौ सो पपरी पपरी पपरी

7514 103314150005794
आशा बाबासाहेब 

पानढवळे
9850740725 मोरया कॉलनी िवजय नगर पपरी पपरी

7515 103314150005822
जय ी सिचन 

कांबळे
9763087308 कांबळे चाळ दापोडी दापोडी पपरी चचवड

7516 103314150005839
रेहमत मोह मद 

शेख
9503826965 भ  कॉ ले स खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

7517 103314150005854
सुषमा भागोजी 

च हाण
7276644943

३५३/८/अ बजरंग नगर खराळवाडी पपरी पपरी 
चचवड

7518 103314150005860
नीलम रा ल 

पवार
9763666754

द ू कलापुरे चाळ महाजन हॉि पटल जवळ 
खराळवाडी पपरी चचवड

7519 103314150005862
वैशाली अजय 

कोपरे
8793301212

आशीवाद िनवास खराळवाडी खराळवाडी पपरी 
चचवड



7520 103314150005863
िशला अ थोनी 

मनी
9822472625

शािलनी पलेस बबन कलापुरे चाळ खराळवाडी 
पपरी चचवड

7521 103314150005864
ताई कािलदास 

वराळे
9730283591

चं भागाई िनवास गंगा कॉ पले स जवळ 
खराळवाडी पपरी चचवड

7522 103314150005868
शायरा जाफर 

मु ला
8983536587

दशरथ कलापुरे चाळ शािलनी पलेस समोर 
खराळवाडी पपरी चचवड

7523 103314150005869 जुबेदा समीर शेख 9604310987
दशरथ कलापुरे चाळ शािलनी पलेस समोर 

खराळवाडी पपरी चचवड

7524 103314150005872
सुनंदा िव णू 

बाबर
9766200789

सं याराणी िनवास महाजन हॉि पटल जवळ 
खराळवाडी पपरी चचवड

7525 103314150005920
रेहाना र फक 

मु ला
-

बबन कलापुरे चाळ महाजन हॉि पटल जवळ 
खराळवाडी पपरी चचवड

7526 103314150005964
कंुदा रामदास 

कलापुरे
7775868206 गंगा कॉम खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

7527 103314150006070
मोिहनी अिनल 

मोळक
7875879885

बापूजी बुवा मं दराजवळ मोळक चाळ बोपखेल 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7528 103314150006071
ल मी सूरेश 

धावडे
7387494077

मा ती मं दर शेजारी बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7529 103314150006074
लीलाबाई िव णू 

घुले
9623826462

सी.एम.ई गेट समोर बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7530 103314150006075
अि नी अ ण 

डेहामकर
952782043 साई चौक पो त सी एम ई बोपखेल पपरी चचवड

7531 103314150006076
मंगल शामाकांत 

घुले
800424019

बोपखेल गावठाण बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7532 103314150006077
संगीता मधुकर 

शेळके
9960166172

गणेश नगर कॉलनी नं २ बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7533 103314150006078
सुिनता मह  

लोहकरे
9545935993

लोहकरे चाळ पो त सी एम ई बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7534 103314150006080
जो ती अशोक 

सोनार
9762598883

केसरी नगर वाडी संक प लास शेजारी बोपखेल 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7535 103314150006081
महानंदा हनुमंत 

चाराकले
8055364344

कािलदास घुले चाळ बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7536 103314150006082
किवता रंगनाथ 

घुले
7385440752

बोपखेल गावठाण बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7537 103314150006083
वैशाली धमराज 

आ हाट
9860864996

सुगंधा हौ सोसा कामाजी हाडवेअर समोर,गणेश 
नगर नवी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

7538 103314150006084
सुिनता तानाजी 

झपके
nahi

सी.एम.ई गेट समोर बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7539 103314150006085
सा रका मा ती 

गायकवाड
7776062559

हद केसरी नगर पो त सी एम ई बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7540 103314150006086
माधवी बजरंग 

मेदगे
nahi

िव ल मं दराशेजारी बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7541 103314150006087
लता दलीप 

जाधव
8446588171

छ पती िम  मंडल िवशाल अंगण समोर,सव नं 
३१२ बोपखेल पपरी चचवड



7542 103314150006089
सिवता भानुदास 

घुले
9762328917

गणेश नगर कॉलनी ४ बोपखेल बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7543 103314150006090
रोिहणी सुभाष 

कंुभार
9921271169 संक प िनवास हद केसरी बोपखेल पपरी चचवड

7544 103314150006091
मीना राजेश 

आमनुर
9011199200 कािलदास घुले चाळ CME बोपखेल पपरी चचवड

7545 103314150006092
सोनाली दीपक 

ह े
9881009663 हद केसरी नगर CME बोपखेल पपरी चचवड

7546 103314150006093
संगीता ाने र 

घुले
8855026077

भैरावनाथ मं दर जवळ CME बोपखेल पपरी 
चचवड

7547 103314150006094
पाली अिनल 

झोपके
9923170016 द  मं दर जवळ CME बोपखेल पपरी चचवड

7548 103314150006095
संगीता राजू 

काकडे
8796541362 केशव नगर CME बोपखेल पपरी चचवड

7549 103314150006096
राज ी िनितन 

मेदगे
842117436 िव ल मं दर शेजारी CME बोपखेल पपरी चचवड

7550 103314150006097
गंगुबाई दगंबर 

डावखर
0 १४८ गणेश नगर थेरगाव पपरी चचवड

7551 103314150006098
अलका सुभाष 

शदे
9823519006 बोपखेल गणेश नगर गणेश नगर पपरी चचवड

7552 103314150006099
रजनी पोपट 

साळेकर
9762180620 केसरी नगर बोपखेल काटे चाळ पपरी चचवड

7553 103314150006101 क पना मोहन घुले 9923733741
मा ती मं दर जवळ बोपखेल बोपखेल पपरी 

चचवड

7554 103314150006102
ि यांका रामचं  

कोळी
0

सी एम ई िशतळादेवी मं दर समोर बोपखेल पपरी 
चचवड

7555 103314150006103
िश पा शांत 

मेदगे
8605529090 मेदगे वाडा बोपखेल बोपखेल पपरी चचवड

7556 103314150006104 प ा सुरेश देवकर 9763792633
स यवान िपराजी सपके चाळ बोपखेल पपरी पपरी 

चचवड

7557 103314150006105
सुषमा िवलास 

गोसावी
8805368645 बोपखेल सी एम ई पपरी पपरी चचवड

7558 103314150006106
पा बाई 

िसताराम शेळकंदे
8805728532 हद केसरी नगर बोपखेल पपरी पपरी चचवड

7559 103314150006107
वैशाली आनंदराव 

चौगुले
9689597260 बोपखेल बौ  मं दराजवळ पपरी पपरी चचवड

7560 103314150006109
मालती 

ध डीभाऊ वािहले
9823757282

मांऊली मं दर वािहले चाळ बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7561 103314150006111 कुसुम िव ल ढगळे 8149867716 केसरी नगर बोपखेल पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7562 103314150006112
नीता अशोक 

जाधव
9881960390 अंगणवाडी शेजारी बोपखेल पपरी पपरी चचवड



7563 103314150006179
अिवदाबाई 

मोतीराम काकडे
9922676824

िभमाई हौ,सोसा. िब ड नं.१ घ.नं.६११ िव ल नगर 
पपरी चचवड

7564 103314150006180
योती अिनल 

काकडे
9922676824

िभमाई हौ,सोसा. िब ड.१ .न.६११ िव ल नगर 
पपरी चचवड

7565 103314150006181
वंदना राजू 
गायकवाड

9850730419
गांधी नगर सुबोध बु  िवहारा समोर पपरी पपरी 

चचवड

7566 103314150006187
ना दश महेमुद 
िशवकालगार

9890360621
व लभ नगर संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

चचवड

7567 103314150006205
सपना संजय 

संचेती
8888091737

सन.४३/४४ लाल घर कृ णा मं दर जवळ पपरी 
चचवड

7568 103314150006212
माया आनंद 

खासबाग
9890016208 सन.१५६ मोजर चाळ बजरंग नगर पपरी चचवड

7569 103314150006217 नीलम सुरेश टापरे 9657027014
िवशाल रेिसडे सी कासारवाडी कासारवाडी पपरी 

चचवड

7570 103314150006234
शकंुतला बाळू 

गायकवाड
7040321782 बौ नगर बी.न.१५ पपरी पपरी चचवड

7571 103314150006235 सुमन सुधाकर धस nahi बौ नगर बी.न.१७ .न.३० पपरी पपरी चचवड

7572 103314150006237 जय ी सुभाष मोरे 9764874327 बौ नगर बी.न.१६, .न.१६ पपरी पपरी चचवड

7573 103314150006253
संिगता अजुन 

वाि मक
9604698231

बौ नगर बी.न.५५ या शेजारी पपरी कॅ प पपरी 
चचवड

7574 103314150006254
िच कला 
द ा ेय 
ीरसागर

9637392029
ए/२ बौ नगर गीराजुबाबा मं दर शेजारी पपरी 

चचवड

7575 103314150006266
र माला गणेश 

व नकर
nahi MIDC मा.फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

7576 103314150006267
सिवता कांतेश 

आलमेल
nahi MIDC महा मा फुले नगर भोसरी पपरी चचवड

7577 103314150006271
शंकुतला अमा 

पाटील
नाही

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

7578 103314150006272
कांताबाई ई र 

वंजारे
नाही

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

7579 103314150006274
रमाबाई म हारी 

गायकवाड
9623357331

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

7580 103314150006277
िवमल साहेबराव 

सरदार
नाही

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

7581 103314150006278
ल मी ध डीभाऊ 

ढमाले
नाही

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

7582 103314150006279
शहनाज इ माईल 

शेख
नाही

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

7583 103314150006280
िमना ी िवरप ी 

मा डोलीकर
nahi MIDC मा.फुले नगर भोसरी पपरी चचवड



7584 103314150006285 नीिलमा ा मठ नाही
महा मा फुले नगर एम.आय.डी .िस.रोड भोसरी 

पपरी चचवड

7585 103314150006286 सुमन ीकांत ह े नाही
महा मा फुले नगर एम.आय.डी .िस.रोड भोसरी 

पपरी चचवड

7586 103314150006287
वाती मोद सह 

नगरकर
9049766916 आपटे कॉ काळे हॉि पटल भोसरी पपरी

7587 103314150006289
अिनता अिभजीत 

बोरा
नाही

२६/३,आपटे कॉलनी पुना-नािशक हायवे भोसरी 
पपरी चचवड

7588 103314150006292
जो ा हेमंत 

बडगुजर
नाही

गु द  हौ सोसा आपटे कॉलनी,पुना नािशक रोड 
भोसरी पपरी चचवड

7589 103314150006293
उ वला साईराम 

नायडू
9767899813

१६/१० गु राज हौ सोसा,आपटे कॉलनी भोसरी 
पपरी चचवड

7590 103314150006297 उषा सुभाष जोशी 9767942563 गु राज होऊ सो आपटे कॉलनी पपरी पपरी

7591 103314150006298
चंचल िवजय 

ठाकूर
8625887664

सयाजी मा तर लांडगे चाळ भारतमाता चौक 
भोसरी पपरी चचवड

7592 103314150006302
अनुसया अमृत 

िबरादार
8308316519

ग हाणे व ती समता िम  मंडळ भोसरी पपरी 
चचवड

7593 103314150006303
सोनाली 

ल मीकांत 
चंडेगावे

9860098939 आपटे कॉ गु राज हौ सोसा चचवड पपरी चचवड

7594 103314150006305
सुरेखा रामदास 

मोरे
7040273713 आपटे कॉ बी न १५/११ भोसरी पपरी चचवड

7595 103314150006309
क पना जगदीश 

बडगुजर
8275563298

गु द  हौ सो आपटे कॉ,नािशक रोड भोसरी पपरी 
चचवड

7596 103314150006312
अलका नारायण 

ठाकुर
8625887664 भारतमाता चौक ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7597 103314150006313
रेखा हेमंत 
गो याल

9767844695
ग हाणे व ती समता िम  मंडळ ६९४ भोसरी 

पपरी चचवड

7598 103314150006317
ा रावसाहेब 

करव
9922684895

बी न ८, लोट न ८ आपटे कॉ,नािशक रोड भोसरी 
पपरी चचवड

7599 103314150006319
सुिम ा जयकुमार 

नायडू
9822478264

गु राज हौ सो आपटे कॉ,नािशक रोड भोसरी पपरी 
चचवड

7600 103314150006320
ुती रावसाहेब 

करव
9922684895

बी नं ८, लॉट नं ८ आपटे कॉलनी,पुना नािशक रोड 
भोसरी पपरी चचवड

7601 103314150006321
सुचेता ीकांत 

कुलकण
9604303116

आपटे कॉलनी गु राज हौ सोसा,१३/१ भोसरी 
पपरी चचवड

7602 103314150006322
मोसमी सुिमत 

िम ा
नाही

बी नं १३/१०,अ यपा मं दराजवळ गु राज हौ 
सोसा,आपटे कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

7603 103314150006325
योती िवनोद 

पाटील
9011498095

रामनगरी कॉ ल शाखा चौक आळंदी रोड पपरी 
चचवड

7604 103314150006327
भा य ी हाद 

जोशी
9158801324

गु राज होऊ सो भा यदशन िब२ आपटे कॉलनी 
पपरी चचवड



7605 103314150006329 िशतल सूरेश खस 9822365311
गु राज हौ सोसा १२/७,२३२४ भोसरी पपरी 

चचवड

7606 103314150006330
भा य ी िवजय 

पाटील
8888882168 शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड

7607 103314150006331 वाती मह  होगे 9011495212
बी नं १३/१०,अ यपा मं दराजवळ गु राज हौ 

सोसा,आपटे कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

7608 103314150006332
िवजयाल मी 
रामचं  राव

9689974636
बी नं.१२/९,अ यपा मं दराजवळ गु राज हौ 
सोसा,आपटे कॉलनी भोसरी पपरी चचवड

7609 103314150006336 तृ ी संतोष टकले 9922436872
खंडोबा माळ,िचमाजी फुगे चाळ िनरंजन िब ड ग 

भोसरी पपरी चचवड

7610 103314150006337
संगीता िशवाजी 

वाडेकर
9881343231

के / ऑफ जय काशनगर द मं दराजवळ,गवहाने 
व ती भोसरी पपरी चचवड

7611 103314150006338
पाली सुिनल 

शहा
9850549505

के / ऑफ जय काशनगर द  मं दर जवळ भोसरी 
पपरी चचवड

7612 103314150006339
सुवणा अ ण 

बो डे
8087450093

ज.िप.नगर,ग हणे व ती िप.सी.एम.सी,डेपो या 
मागेभो भोसरी पपरी चचवड

7613 103314150006340
रेखा िनग पा 

सुतार
9822839186

के / ऑफ जय काशनगर िप.सी.एम.सी,डेपो या 
मागेभो भोसरी पपरी चचवड

7614 103314150006341 राखी र व  शहा 7756985415
ज.िप.नगर,ग हणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड

7615 103314150006342
मुलायम शफ क् 

भंडारी
9922489946

ज.िप.नगर,ग हणे व ती िप.सी.एम.सी,डेपो या 
मागे भोसरी पपरी चचवड

7616 103314150006343
सुवणा शांताराम 

चूबळकर
9657197359

जय काशनगर ग हाणे व ती,सादवास िब डग 
भोसरी पपरी चचवड

7617 103314150006344
गु देवी गो पा 

सज
8623094178

ज.िप.नगर,ग हणे व ती िप.सी.एम.सी,डेपो या 
मागेभो भोसरी पपरी चचवड

7618 103314150006347
फुलावती 

ज गनाथ भोसले
9923207258

के / ऑफ जय काशनगर कामते चाळ,ग हाणे व ती 
भोसरी पपरी चचवड

7619 103314150006348
सुनंदा रोहीदास 

वाघ
7350946838

ज.िप.नगर,ग हणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड

7620 103314150006349 रमा शेषराव इंगळे 9552072650
शांती नगर,झोपडप ी जवळ लंघे िवटभ ी भोसरी 

पपरी चचवड

7621 103314150006350
सुिनता रामचं  

सुतार
7588868994

ज.िप.नगर,ग हणे व ती िप.सी.एम.सी,डेपो या 
मागेभो भोसरी पपरी चचवड

7622 103314150006351 मीना अतुल शहा 8446400848
जय काशनगर िप.सी.एम.सी,डेपो या मागेभो 

भोसरी पपरी चचवड

7623 103314150006352
माधुरी सुभाष 

नागरे
9922124549

शीतल बाग,कॉ प बी नं १६, म ७ भोसरी पपरी 
चचवड

7624 103314150006353 िनता राजु आडाव 9397558228
लॉट नं १३,बी नं ९ िशतल बाग पुणे-नािशक हायवे 

भोसरी पपरी चचवड

7625 103314150006354
क पना गणपत 

भोपते
9921952762

भोपते पाटील िनवास पुणे नािशक रोड भोसरी 
पपरी चचवड



7626 103314150006355
लिलता जय सग 

पोखरकर
9766558738 सन.६८५ आ दनाथ नगर भोसरी पपरी चचवड

7627 103314150006356
छाया िव ाधर 

मडजोगी
9922443817 गीताई अपाट लो.न.A-6 दघी रोड पपरी चचवड

7628 103314150006357
रे मा डोिनयाल 

औताडे
9890594985

िब ड.न.१६, लो.न.११ िशतल बाग भोसरी पपरी 
चचवड

7629 103314150006358
प लवी 

बाळासाहेब शदे
9766190589 आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी पपरी चचवड

7630 103314150006359
ऋतुज राजन 

दानी
7387924324 ६/१० िशतलबग भोसरी पपरी चचवड

7631 103314150006360
चंचला बाबुराव 

कोळी
9689207809

बी नं २३, लॉट नं ४ िशतल बाग पुणे-नािशक हायवे 
भोसरी पपरी चचवड

7632 103314150006361
महानंदा देिवदास 

सोनवणे
9623725929

बी.न.२०, .न.११ िशतल बाग भोसरी पपरी 
चचवड

7633 103314150006362
राधा सुरेश 

सोनवणे
8308347646 िशतलबाग कॉ प बी २० पपरी पपरी

7634 103314150006363
छाया भागवत 

सोनवणे
nahi

बी.न.२०, लो.न.११ िशतल बाग भोसरी पपरी 
चचवड

7635 103314150006364
पु पा बा पुराव 

चवरे
9226600100

खंडोबा माळ परदेशी चाळ दघी रोड पपरी 
चचवड

7636 103314150006365
वैशाली िवलास 

शाह
8482808361

खंडोबा माळ परदेशी चाळ दघी रोड पपरी 
चचवड

7637 103314150006366
पुनम राज सग 

बयस
9822962614

बयस खंडोबा माळ परदेशी चाळ भोसरी पपरी 
चचवड

7638 103314150006368
शीला क डीभाऊ 

जाधव
9970462230 खंडोबा माळ परदेशी चाळ भोसरी पपरी चचवड

7639 103314150006369
गाय ी िशव सग 

परदेशी
8605073321

सव न २२९/१ सुनंदा मुत ,खंडोबा माळ भोसरी 
पपरी चचवड

7640 103314150006370 नंदा देवराम मुळे 7768058402 परदेशी चाळ खंडोबा माळ पपरी पपरी

7641 103314150006371 वैजंता र व  लबडे 9922564316 परदेशी चाळ खंडोबा माळ पपरी पपरी

7642 103314150006372
िशतल दनेश सग 

परदेशी
9011497976 स् नं २२९/१ खंडोबा माळ पपरी पपरी

7643 103314150006373
आशा क िडभाऊ 

जाधव
8888925034 खंडोबा माळ परदेशी चाळ भोसरी पपरी चचवड

7644 103314150006374
मीना रतन सग 

परदेशी
9881165896 खंडोबा माळ परदेशी चाळ भोसरी पपरी चचवड

7645 103314150006376
पु पलता िवनोद 

शदे
9372474120

सव न २२५११ सुनंदा मुत ,खंडोबा माळ भोसरी 
पपरी चचवड

7646 103314150006377
सदुमती शंकर 

पानसरे
9028461016

सव नं २२९/१,शुभागी िनवास खंडोबामाळ शेजारी 
भोसरी पपरी चचवड

7647 103314150006378 सुमन शंकर ल ढे 9767245380
सं नं.२२९,परदेशी चाळ शेजारी खंडोबामाळ 

लांडेवाडी भोसरी पपरी चचवड



7648 103314150006380 वासंती वसंत शदे 7709235292 २२९/१ सुनंदा मृती खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7649 103314150006381 राणी संदीप कचरे 9765840348
गु द  लोआर िमल परदेशी चाळ,खंडोबा माळ 

भोसरी पपरी चचवड

7650 103314150006382
जो ती रावसाहेब 

काळे
9049381215

गु द  लोआर िमल परदेशी चाळ,खंडोबा माळ 
भोसरी पपरी चचवड

7651 103314150006383
जनाबाई 

राघुनाथ सोनावणे
9922259489

गु द  लोआर िमल परदेशी चाळ,खंडोबा माळ 
भोसरी पपरी चचवड

7652 103314150006384
मंगल िह मत 

पाटील
9028298884

गु द  लोआर िमल खंडोबामाळ शेजारी भोसरी 
पपरी चचवड

7653 103314150006385
अं कता 

आ माराम खेतले
8485827289 िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी

7654 103314150006387
वाती हेमंत 
जगताप

7798829733 िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी

7655 103314150006388 शीला सुर  म ल 9890340204 ६८१ िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी

7656 103314150006389
शालीनी 

वसंतराव जगताप
9158389192 िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी

7657 103314150006390
सुमन मधुकर 

ढमाले
9765543765 िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी

7658 103314150006399
जय ी सुिनल 

खरमाटे
8888556843

फुगे चाळ संजय ेडस शेजारी पुणे नािशक रोड 
पपरी चचवड

7659 103314150006400
योती राजेश 

कुदळे
9156371012

से चुरी अ फा कॉ.न.२ समोर मेघम हार सोसा. 
आ दनाथ नगर पपरी चचवड

7660 103314150006401
वसंती नवनाथ 

जाधव
9763919313

जय काश नगर आ दनाथ नगर ग हाणे व ती 
पपरी चचवड

7661 103314150006402
वाती भीमराव 

बडे
9604061088

अय पा मं दर मागे आपटे कॉलनी बी.न.२७/४ 
पपरी चचवड

7662 103314150006403
संिगता िबरा पा 

कोकणे
9923475130 झपके चाळ आ दनाथ नगर भोसरी पपरी

7663 103314150006405
िस ी गणेश 

साळंुके
9226380417 समपण अपाट िशतलबाग भोसरी पपरी

7664 103314150006406
रबानू 

ईजारतखा पठाण
9552829005

मा ती ग हाणे चाळ भोसले पगा रया िब ड ग या 
मागे भोसरी पपरी चचवड

7665 103314150006408
उ वला शांत 

नाटक
9822942831 ६९१/C आ दनाथ नगर भोसरी पपरी चचवड

7666 103314150006409
ि मा हेमकांत 

नाईक
9657045778 नंदादीप बी आपटे कॉ भोसरी पपरी

7667 103314150006410
सुनंदा सुभाष 

पोतदार
9370000000 683/2 आ दनाथ नगर पुणे

7668 103314150006413
सुहािसनी सुभाष 

पोतदार
9011738984 ६८३/२ सुहास सदन आ दनाथ नगर भोसरी पपरी



7669 103314150006414
तृ ी एकनाथ 

िचपाडे
9763989953 ६९१/१ बी आ दनाथ नगर भोसरी पपरी चचवड

7670 103314150006415
िनमला राजेश 

बे हेकर
9850026195

फ नं ३३३८ मेघ म हार सो आ दनाथ नगर भोसरी 
पपरी

7671 103314150006416
ऐ या शंकर 

शगाडे
9604871061

लो.न.५७ पगा रया-नेलगे लाझा नािशक रोड 
पपरी चचवड

7672 103314150006417
अं कता हेमकांत 

नाईक
9657045778 नंदादीप बी आपटे कॉ भोसरी पपरी

7673 103314150006418
वाती सुिनल 
पडघमकर

7350194526 आपटे कॉ ि वेणी अपाट भोसरी पपरी

7674 103314150006420
िन कता दामोधर 

डावरे
9922166747

सुखवानी रेिसडे सी ६९१/१अ/२ आ दनाथ नगर 
भोसरी पपरी

7675 103314150006421
सुजाता रा ल 

काळे
8485014437

सुखवानी रेिसडे सी ६९१/१अ/२ ीिनधी आ दनाथ 
नगर भोसरी पपरी

7676 103314150006422
मिनषा मोद 

मंडिलक
9975926193 ि मूत  भवन रामनगर ग हाणे व ती भोसरी पपरी

7677 103314150006424 मंजू पी मोहनन 9923733142 सूय दय कॉम काळभोर नगर चचवड पपरी

7678 103314150006425
लसी डािनयल 

जोस
9422021966 ६८३ आ दनाथ नगर भोसरी भोसरी पपरी

7679 103314150006426
मिनषा च भुज 

ड गरे
7745025070 एन बी फुगे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7680 103314150006427
उ वला संतोष 

पालव
8275649876 रामदास ानोबा फुगे चाळ भोसरी भोसरी पपरी

7681 103314150006428
परवीन सुलतान 

शेख
8087687512 २३०/६ संगम सो खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7682 103314150006429
सुिनता शाम 

कुलकण
0 शा ी चौक आशीवाद िनवास भोसरी पपरी

7683 103314150006430
मालती बारकू 

बाटले
9850185537 िनवृ ी फुगे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7684 103314150006431
भा य ी द ा य 

पारेकर
9527240916 गजानन हौ सो खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7685 103314150006433
संजीवनी गो वद 

तांबवाडे
8605397476 कैलास फुगे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पपरी

7686 103314150006435
नीता रमेश 

जगताप
9881715376 ग हाणे व ती आ दनाथ नगर भोसरी पपरी

7687 103314150006436
िसता देिवदास 

धुमाळ
9657495181 रामनगर हौ सो ग हाणे व ती पपरी

7688 103314150006437
राणी कािलदास 

िशक
9975370055

लो.न.१३,सन.४ िशवाजी मराठा हाउस के ीय 
िवहार समोर पपरी चचवड

7689 103314150006440 शैला वसंत नरके 9823512694
गांधी िब डग जवळ सव नं ६९/५,िबजली नगर 

दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड

7690 103314150006441
सरीता शिशकांत 

पाटील
9822895014 गजानन हौ सो भोसरी भोसरी पपरी चचवड



7691 103314150006442
अलका रतन 

साळवे
8975495074

समता िम  जवळ ग हाणे चाळ भोसरी पपरी 
चचवड

7692 103314150006443
िनलोफर िसकंदर 

िसकलगार
8485015410 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी

7693 103314150006444
सुवणा अतुल 

लांडगे
0 केसरी धावडे आळी िशवश  चौक भोसरी पपरी

7694 103314150006452
सुरेखा द ा य 

लांडे
9730368379

लांडगे लबाची तालीम भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड

7695 103314150006453
रोमा ऋिषकेश 

लांडगे
9175993228

स् नं ६८१ ग हाणे व ती,िशवश  िम  मंडळ 
पपरी पपरी

7696 103314150006454
क पना मोद 

नळकांडे
9762432809 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7697 103314150006466 पु पा कैलास मुळे 8888512622 उदय चौक ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7698 103314150006474
आशा िव नाथ 

तापक र
9850455510 मोिनका िब ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7699 103314150006475
सुनंदा रोिहदास 

मुळे
8308353572

उदय चौक िप,िस.एम.िस हॉि पटल जवळ पपरी 
पपरी

7700 103314150006476
अनुजा करण 

लांडगे
9011099884 स् नं ६८१ ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7701 103314150006477
चं कला दपक 

लबडे
9689140025 मुळे चाळ शिन मं दर जवळ पपरी पपरी

7702 103314150006478
योती िव नाथ 

तापक र
9881765168 मोिनका िब ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7703 103314150006480
सारीका दनेश 

लांडगे
9577133399

ग हाणे व ती शिन मं दर जवळ भोसरी पपरी 
चचवड

7704 103314150006481
अचना काश 

िबरादार
9767999427 लांडगे िनवास शिन मं दर जवळ पपरी पपरी

7705 103314150006482
अचना अिनल 

टेहरे
9371472423

रामनगर हौ सो ग हाणे व ती, भोसरी पपरी 
चचवड

7706 103314150006483 नंदा संजय मोिहते 9657185360 ग हाणे व ती घ नं ६५५ मोिहते चाळ पपरी पपरी

7707 103314150006484
सुिनता जयवंत 

लांडगे
8888081451

सािव ीबाई फुले शाळे जवळ शिन मं दर जवळ 
पपरी पपरी

7708 103314150006485
मंगल काश 

िबरादार
9767999427 लांडगे िनवास शिन मं दर जवळ पपरी पपरी

7709 103314150006486
लिलता दलीप 

लांडगे
9552140888 स् नं ६८१ ग हाणे व ती, पपरी पपरी

7710 103314150006487
रे मा दशरथ 

लांडगे
8378998454

सािव ीबाई फुले शाळे जवळ शिन मं दर जवळ 
भोसरी पपरी चचवड

7711 103314150006490
अि नी कशोर 

पानढवळे
8975275215 िवजय नगर मोरया कॉलनी पपरी पपरी

7712 103314150006495
मीना चं कांत 

धानोरे
9764143461

याशोधरा मा रला उ ोग कामगार भवन जवळ 
गांधी नगर पपरी चचवड



7713 103314150006516
नंदा शहादेव 

वडमारे
9637545685 गांधीनगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7714 103314150006563
अ दा पांडुरंग 

िव ासे
9881425417 िव ासे चाळ चाळ नं ३ दापोडी पपरी चचवड

7715 103314150006564
मोनाली रामदास 

सोनवणे
9762254310 काटे चाळ दापोडी दापोडी पपरी चचवड

7716 103314150006622
गोरे मा 

महादेव पा तंगडी
-

यशोधरा मिहला उ ोग कामगार भवन जवळ गांधी 
नगर पपरी चचवड

7717 103314150006662 िव ा वसंत घुले 9822407608 गणेश नगर पपरी पपरी पपरी

7718 103314150006663
रता कृ णा 
कुमार सा

9579061676
बालाजी मं दर जवळ रामनगर बोपखेल पपरी 

चचवड

7719 103314150006664
सुिनता र व  

शेळके
8805593191 गणेश नगर बोपखेल दापोडी दापोडी पपरी चचवड

7720 103314150006666
आशा रिवराज 

िनकम
0 िशवसाई रेिस िचखली िचखली पपरी चचवड

7721 103314150006667
रोिहणी नंदकुमार 

सावंत
9766329498 गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी पपरी

7722 103314150006668
माधूरी र व  

गायकवाड
9822778341

िशवपावती िनवास गट नं ५८२,५८३,पंतनगर 
िचखली पपरी चचवड

7723 103314150006669
िवशाला महादेव 

प ार
-

सािहल पाक हौ सोसा राजे िशवाजी नगर, कवळे 
माला िचखली पपरी

7724 103314150006670 सं या बाळू पाटील 9822067209
लॉट नं ९०/११,संक प िवहार सोसा राजे िशवाजी 

नगर िचखली पपरी

7725 103314150006687
साना 

िमरगुफर सेन
8605021293

कदम चाळ उमेश ोिवजन टो समोर गांधी नगर 
पपरी चचवड

7726 103314150006738
अिनता 

भाऊसाहेब ढबळे
9921641867 गांधीनगर पपरी पपरी पपरी

7727 103314150006748
शुभांगी मोतीराम 

लाढाणे
9637661809 जाधववाडी मराठी शाळे जवळ पपरी पपरी

7728 103314150006749
ल मी ावण 

पालके
9922122865 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

7729 103314150006750 भा सुभाष पंकज 9823116978 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

7730 103314150006751 उषा संतोष शदे 9579263341 जाधववाडी पपरी पपरी पपरी

7731 103314150006753
साधना 

बाळासाहेब 
रण दवे

9921180824 महादेव मं दरा मागे जाधववाडी पपरी पपरी

7732 103314150006754
सुिनता सं दप 

शदे
9822508291

गट नं ४८६ ल ढे लोअर िमलजवळ िचखली पपरी 
चचवड

7733 103314150006755
सा रका 

बाजीराव कदम
9822556216 116 शाळेसमोर सरपंचव ती जाधववाडी पुणे

7734 103314150006756
नंदा अंकुश 

गंगाधर
9552602797 जाधववाडी पपरी पपरी पपरी



7735 103314150006757
लता भा कर 

कणसे
-

स ृंगी िनवास भोलाईमाळा ,जाधववाडी िचखली 
पपरी चचवड

7736 103314150006772
कुसुम सुबराव 

माने
9767751377 इं दरानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7737 103314150006784
शैला िनळकंठ 

मापारी
9272849273 राजेिशवाजी नगर िचखली िचखली पपरी चचवड

7738 103314150006785 सधू गणेश कवळे 9552739273
से नं १६ राजे िशवाजी नगर, कवळे माला िचखली 

पपरी

7739 103314150006786
अचना द ा य 

काल
9028259984

८०/९ िचखली राजेिशवाजी नगर िचखली पपरी 
चचवड

7740 103314150006787
िशतल अिनल 

देवकर
0 मोहन नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7741 103314150006788
ा सुिनल 

गायकवाड
9881138709

िशवपावती िनवास गट नं ५८२,५८३,पंतनगर 
िचखली पपरी

7742 103314150006789
ाची मोद 
मुळीक

880525584 से नं १६, लॉट नं ८०/८ कुदळवाडी िचखली पपरी

7743 103314150006790
आशा सुिनल 

धुमाळ
9552739273 सािहल पुरम िचखली पपरी पपरी

7744 103314150006791
िलला अजुन 

खराडे
9850502175 िशवाजी नगर अ फा रेिस पपरी पपरी

7745 103314150006792 िनता नर  इंगळे 9822398736
िजजामाता पाक, लॉट नं १३४ राजे िशवाजी नगर 

िनगडी पपरी

7746 103314150006793
अंजना हनुमंत 

िनकम
9272830102

महा मा फुले नगर झोपडप ी समाज मं दरा जवळ 
चचवड पपरी

7747 103314150006794
वैशाली िवजय 

कवळे
9604715159

से नं १६ राजे िशवाजी नगर, कवळे माला िचखली 
पपरी

7748 103314150006795
मंजुषा अिनल 

कािशद
9850176901

लॉट नं २,९१,से नं १६ राजे िशवाजी नगर,अ फा 
रेिसडे सी िचखली पपरी

7749 103314150006796
सोनाली तुषार 

हगे
9689131699

से नं १६, लॉट नं ९१ राजे िशवाजी नगर,अ फा 
रेिसडे सी चचवड पपरी

7750 103314150006797
मंदा कनी 

भाऊसाहेब झुरंगे
9850970725

से नं १६, लॉट नं ८०/८ राजे िशवाजी 
नगर,गणपती मं दराजवळ चचवड पपरी

7751 103314150006798
शारदा दीप 

इंगळे
9922994824

राजे िशवाजी नगर से नं १६, लॉट नं ८०/३ 
चचवड पपरी

7752 103314150006800
वंदना दशरथ 

कदम
9922438016

थमेश पाक राजे िशवाजी नगर िचखली पपरी 
चचवड

7753 103314150006801
संजीवनी भारत 

ड गरे
-

से नं १६, लॉट नं ९१ िचखली िचखली पपरी 
चचवड

7754 103314150006802
दशना पंकज 

पाटील
9011331807

से नं १६, लॉट नं ८०/८ जाधववाडी िचखली पपरी 
चचवड

7755 103314150006804
माधवी संभाजी 

गड सग
7350376063

शारदा सुमन, लॉट नं ८६/१ राजे िशवाजी नगर 
िचखली पपरी चचवड

7756 103314150006805
वैशाली संजय 

सातपुडे
9923700370

साई दप रेिसडे सी राजे िशवाजी नगर िचखली 
पपरी चचवड



7757 103314150006806
मिनषा 

गोर नाथ काकडे
9922994701

थमेश पाक से नं १६, लॉट नं ८०/३ िचखली 
पपरी चचवड

7758 103314150006807
िलना शांत 

जाधव
9881920747

िजजामाता पाक लॉट नं १३४ िचखली पपरी 
चचवड

7759 103314150006808 चंदा अ ण जाधव 9272849273
योगीराज अपाटमट राजे िशवाजी नगर, लॉट नं ६ 

िचखली पपरी चचवड

7760 103314150006809
सुनंदाबाई अिमत 

पाटील
-

रंगनाथ िहरेवाडी वडाचा माळा िचखली पपरी 
चचवड

7761 103314150006810
मंगल भीमराव 

पाटील
-

भैरवनाथ मं दर जवळ बालघारे व ती,कुदळवाडी 
िचखली पपरी चचवड

7762 103314150006811
िवशाखा पांडुरंग 

वाणी
9422546944

लॉट नं ४०/२, लॉट नं ३ आर.डी अपाट,राजे 
िशवाजी नगर िचखली पपरी चचवड

7763 103314150006812
अचना रमाकांत 

वासरे
7774050150

से नं १६,शारदा सुमन सोसा राजे िशवाजी नगर 
िचखली पपरी चचवड

7764 103314150006813
सिवता ज गनाथ 

किवतके
9970807332

शारदा पाक,से नं १६ राजे िशवाजी नगर िचखली 
पपरी चचवड

7765 103314150006815
सुिनता सुहास 

च हाण
-

लॉट नं ५२ राजे िशवाजी नगर, कवळे माला 
िचखली पपरी

7766 103314150006816
िशतल संजय 

हजारे
8888845230

वाती मृती राजेिशवाजी नगर िचखली पपरी 
चचवड

7767 103314150006817
सुषमा सुिनल 

देवकर
9822665397

१३४/६ से न १६ कुदळवाडी िचखली पपरी 
चचवड

7768 103314150006819
उ वला बाळू 

बाबरे
9822419903

से नं १६, लॉट नं ५८ िव ास रेिसडे सी,राजे 
िशवाजी नगर िचखली पपरी चचवड

7769 103314150006820
िणता चं कांत 

िबरादार
9579697482

शारदा सुमन, लॉट नं ८६/१ राजे िशवाजी 
नगर, कवळे माला िचखली पपरी चचवड

7770 103314150006830
िवनया चं शेखर 

संबेटला
9011495212 अय पा मं दर मागे गु राज हौ.सोसा. पपरी पपरी

7771 103314150006833
िनलीमा दपक 

बु े
9503578902

४६८/२ रे वे गेट खाली केशवनगर कासारवाडी 
पपरी चचवड

7772 103314150006834
शीतल राघव  

देसाई
9423304592

रामनगर हौ सो ग हाणे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

7773 103314150006835
किवता संतोष 

कणसे
0 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

7774 103314150006836
सुषमा चं कांत 

कणसे
0 आदश नगर मोशी मोशी पपरी चचवड

7775 103314150006837
ि यामहदा 

मानस मोहंती
9860235859 रामनगर हौ सो पपरी पपरी पपरी

7776 103314150006838
नंदा वसंत 
इनामदार

7743880188 आ दनाथ नगर पपरी पपरी पपरी



7777 103314150006839
रेणुका मनोहर 

उ पार
9822189832 ि तम हॉि पटल जवळ धावडे िनवास पपरी पपरी

7778 103314150006840
िनलम द ा य 

शदे
9921510415 ५/१४ िशतलबाग कॉम पपरी पपरी पपरी

7779 103314150006842 ि या केशव बोधले 9657755370 िशतलबाग कॉ प भोसरी पपरी पपरी

7780 103314150006844
संिगता राज  

कडूसकर
9637457400 ी िनधी हौ सो आ दनाथ नगर पपरी पपरी

7781 103314150006848
मंगल एकनाथ 

पांचाळ
8308119199 म साफ य हौ सो आळंदी रोड पपरी पपरी

7782 103314150006850
योिगता िवण 

लांडगे
9623143136 िशतल बाग बी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7783 103314150006851
सिवता सुभाष 

मोरे
9226132280 गजानन हौ सो भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7784 103314150006852
शुभदा संजय 

कु हेकर
9822872985 मयूर रेिस आ दनाथ नगर भोसरी पपरी चचवड

7785 103314150006853
शामलता सुिनल 

ता
0 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7786 103314150006854
आशा सदानंद 

साबळे
9623317378 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7787 103314150006855 जय ी दीपक िथटे 9623317378 ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7788 103314150006858
िमना ी रंगनाथ 

हाडवळे
9689881011

संत ाने र हॉ जवळ भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड

7789 103314150006859
सिवता सोपान 

फुगे
0 खंडोबा माळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7790 103314150006860
सुिनता ल मण 

कािशद
8888654012 खंडोबा चाळ भोसरी भोसरी पपरी चचवड

7791 103314150006861
िमना सुिनल 

बांदल
8796828384 लांडे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पपरी चचवड

7792 103314150006862
रे मा अिनश 

हाडवळे
9689881011

से चुरी हौ सोसा संत ाने र हॉि पटल समोर 
भोसरी पपरी

7793 103314150006863
रे मा रामभाऊ 

सुतार
9689839213 सोमवंशी चाळ जनता बेकरी जवळ भोसरी पपरी

7794 103314150006864
माया पंकज 

हाडवळे
9689881011

से चुरी अ फा कॉ.न.२ समोर संत ाने र 
हॉि पटल समोर भोसरी पपरी

7795 103314150006866 सुवणा संतोष मुळे -
गजानन हौ सोसा खंडोबा मं दरा जवळ भोसरी 

पपरी चचवड

7796 103314150006867
क पना काश 

खाचणे
9766331186

सुवण हौ िससा पुणे नािशक रोड भोसरी पपरी 
चचवड

7797 103314150006868
िबना 

अ दुलवािहद 
मु ला

9860323566 पी सी एम टी चौक पपरी पपरी पपरी



7798 103314150006869
राजमती लाल पा 

उक
9762882557 िशव पावती अपा पपरी पपरी पपरी

7799 103314150006871
अंिबका िनितन 

मासोळे
9623429912 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7800 103314150006879 कौसर मेहबूब शेख 9766504459
पाया चाळ,स नं ११ पा सोना समोर खराळवाडी 

पपरी

7801 103314150006896
जरीना बानु 
इलाही शेख

9860504887 पुनम चबस खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

7802 103314150006897
अिबदा अ दुल 

शेख
8078843000

बुकाबू बु फ हौ सोसा स न १५६,कामगार नगर 
पपरी पपरी

7803 103314150006923
फरीदा फैझु ला 

शेख
9011189901 िवकासनगर कासारवाडी पपरी पपरी चचवड

7804 103314150006924
बशीरा सोक  

वालेकर
9922757054 िवकासनगर कासारवाडी पपरी पपरी चचवड

7805 103314150006940 चांद मेहबुबी पटेल 9890597206
िवकासनगर िबलाल मि जद जवळ कासरवाडी 

पपरी

7806 103314150006943
अिबदा मोहमद 

पटेल
9890654944

िवकास नगर िबलाल मि जद जवळ कासरवाडी 
पपरी

7807 103314150006944
हमीदा इ ािहम 

पटेल
9890597206

िवकासनगर िबलाल मि जद जवळ कासरवाडी 
पपरी

7808 103314150006961
संगीता अिन  

सूयवंशी
9158793655

एम आय डी पा या या टाक  मागे बौ  िवहार या 
मागे पपरी पपरी

7809 103314150006980
िवजयमाला 

सुंदरराव कुकर
8605902180

सवण ७७/१२, ाने र कॉलनी नं १ योतीबानगर 
काळेवाडी पपरी

7810 103314150006995
मंगल सतीश 

िम ल
8796865291

इं िजत को ओप हौ सोसा इं ानी नगर भोसरी 
पपरी

7811 103314150006996
सुमन अनील 

िम ल
9822834410

भागवत गीता मं दर जवळ लॉट नं १०५ 
खराळवाडी पपरी

7812 103314150006997
अिनता 

अिनलकुमार 
अगरवाल

9370166997 १५८/अ खराळवाडी पपरी पपरी पपरी चचवड

7813 103314150006999
आरती मिनष 

अगरवाल
8983900001 ाने र अपाट खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

7814 103314150007064
राखी भाऊसाहेब 

खंडागळे
9822443954 बौ नगर पपरी पपरी पपरी

7815 103314150007123
करण अिनल 

िम ल
9796056131 व  नगरी हौ सोसा अजमेरा पपरी पपरी

7816 103314150007164
आशा रा ल 

जाधव
9657992445 जाधव चाळ फुगेवाडी पपरी पपरी

7817 103314150007166
सुजाता सिचन 

नहार
9823185488 नेह  चौक लंुडक चाळ दापोडी पपरी

7818 103314150007168
शुभांगी िवनय 

नहार
9822500367 नेह  चौक लंुडक चाळ दापोडी पपरी



7819 103314150007217
राणी राजू 
भालेराव

9860706052 गांधीनगर सुमेध बौ  िवहार शेजारी पपरी पपरी

7820 103314150007218 सिहदा तम शेख 9975845137 गांधीनगर िव ल मं दरा जवळ पपरी पपरी

7821 103314150007250
ि मणी मा ती 

िखरीड
9763604597

ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर वाघमारे चाळ,झपके 
चाळ भोसरी पपरी

7822 103314150007252
नंदा अर वद 

साळवी
9604994637

मा ती सोपान गवाणे चाळ भोसले पे ोिलयम मागे 
भोसरी पपरी

7823 103314150007254
सुवणा सखाराम 

मोरे
9860327650

सा ी चौक,अमोल िनवास आळंदी रोड,काळेवाडी 
फाटा भोसरी पपरी

7824 103314150007257
वैशाली मोहन 

परदेशी
8237826129 कॉलनी नं ११ गणेशनगर बोपखेल पपरी चचवड

7825 103314150007258 पु पा िव ल उंडे 9626119826 गणेश नगर कॉलनी नं १४ बोपखेल पपरी

7826 103314150007260
सरोज फुलकुमार 

झा
9423248566 गणेश नगर सी एम ई.गेट समोर बोपखेल पपरी

7827 103314150007261
सुिनता सुनील 

िनकम
9373708757 गणेश नगर कॉलनी न ११ बोपखेल पपरी

7828 103314150007262 कावेरी शंकर घुले 9822530718 पाटील वाडा मा ती मं दरा समोर बोपखेल पपरी

7829 103314150007264
रोिहणी िभवसेन 

दांगट
7385428876 िशवकृपा कॉलनी नं १४ गणेशनगर बोपखेल पपरी

7830 103314150007265
रना जय कसन 

जीनवाल
- गणेश नगर कॉलनी नं १ बोपखेल पपरी पपरी

7831 103314150007269
संिगता ाने र 

कािशद
9175461389

गोयल िनवास या मागे बोपखेल पपरी पपरी 
चचवड

7832 103314150007270
लिलता उ व 

धीवार
9604729603

सव नं १५४,रामनगर सी एम ई.गेट समोर बोपखेल 
पपरी चचवड

7833 103314150007271
शोभा भरत 

नागवण
9545585102

गणेश नगर दुगा माता मं दराजवळ,सव नं २४ 
बोपखेल पपरी चचवड

7834 103314150007274
चंचल मधूसदन 

देवकर
7798011952 माळा-आळी नगर बोपखेल बोपखेल पपरी

7835 103314150007275 सुनंदा िव ल उंडे 8796269898 गणेश नगर िस.एम,ई,कॉलनी नं १४ बोपखेल पपरी

7836 103314150007325
मरया पा 

िशवा पा लेरी
-

यशोधारा मिहला उ ाग कामगार भवन जवळ 
गांधी नगर पपरी चचवड

7837 103314150007400
बसा मा वना पा 

भंडारे
9850519966 गांधीनगर कामगार नगर पपरी पपरी

7838 103314150007401 मु ी मनीर शेख 0 गांधीनगर कामगार भवन जवळ पपरी पपरी

7839 103314150007486
िशतल अिमत 

घोरपडे
9767900880 जाधव चाळ दापोडी दापोडी पपरी चचवड

7840 103314150007488
रेखा ल मण 

उ पार
7773966993 सोपान जाधव दापोडी पपरी पपरी चचवड

7841 103314150007503
सुिनता राजेश 

नागोसे
9763355336 गांधीनगर कामगार भवन जवळ पपरी पपरी



7842 103314150007512
शोभा दलीप 

काळे
9763623458

िप.ड लू.डी.कॉलनी पाच बंगला दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7843 103314150007569
कलावती गणेश 

नाडार
9158643044

ल मी अपाटमट, लॉट नं ३ ३ लोर,११अ 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7844 103314150007572
कोटीला राजन 

नाडार
9225637014

शांतीकंुज अपाटमट लॉट नं ५ खराळवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7845 103314150007613 सायली सुरेश वाघ 9657358162 िभमनगर एम आय डी सी पपरी पपरी चचवड

7846 103314150007620 कांचन संपत कदम 9325994099
सव नं १४७/२,गणेश नगर कॉलनी नं ४ बोपखेल 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7847 103314150007622
सुशीला अंकुश 

ओ हाळ
8796647313

बौ  िवहार जवळ रामनगर बोपखेल प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7848 103314150007674 चतुरा कु प  माने 8087057158
नाढे नगर,संघष कॉलनी भावटे शाळेजवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड

7849 103314150007757
आशा मािणक 

जावळे
9765239185 बौ नगर पपरी पपरी पपरी

7850 103314150007780
प लवी कसन 

जाधव
9922488788 दगडू पाटील नगर थेरगाव पपरी पपरी

7851 103314150007877
सायुजता पांडूरंग 

दोडके
9822158543

बी ११६,एच.ए.कॉलनी पपरी खराळवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7852 103314150007899 वंदना द ा चोरगे 9657996121 आगरवाल चाळ खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

7853 103314150007964
सुजाता मा ती 

कलापुरे
8805672414 खराळवाडी पपरी पपरी पपरी चचवड

7854 103314150008089
कलावती 

िशवाजी येडे
8888233912 गांधी नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7855 103314150008161
शांताबाई िभमशा 

कांबळे
9657925857 िवजय ल मी जनरल टो गांधी नगर पपरी पपरी

7856 103314150008179
आ पाली दगंबर 

गायकवाड
8421034466 गमेशमंदीर त शीला अनाथ आ म पडवळनगर पुणे

7857 103314150008180
लता दगंबर 
गायकवाड

9527996053 पडवळ नगर गणेश मं दर जवळ पपरी पपरी

7858 103314150008209
नंदा िव ल 

राजपुरे
9011256622 पपळे सदन कासारवाडी पपरी पपरी

7859 103314150008227
रािधका पोपट 

गायकवाड
9765614575 िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी

7860 103314150008317
किवता ाने र 

वाडीकर
9762304826

रामचं  लांडे पाटील चौक कासारवाडी पपरी 
पपरी चचवड

7861 103314150008339
सरोजा िस पा 

पाटील
9881756537 सं नं ३९६/५ कंुदन नगर पपरी पपरी

7862 103314150008399
सिवता शहाजी 

आ ेन
9922859965 डॉ आंबेडकर कॉ पपरी पपरी पपरी



7863 103314150008402
आशा राजकुमार 

मुगळे
9730953554

महादेव मं दर शेजारी फुगेवाडी दापोडी पपरी 
चचवड

7864 103314150008403 ल मी शंकर टोपे 9823759968 साईनाथ चौक फुगेवाडी पपरी पपरी चचवड

7865 103314150008404
मंगल सुभाष 

गुलिमरे
9960191815 सोनारी कर चाळ फुगेवाडी पपरी पपरी

7866 103314150008481 िव ा दप मोरे 9881728141 िवजय नगर काळेवाडी पपरी पपरी

7867 103314150008482
रंजना कनकराज 

नाडार
9689548875 आपटे कॉ गु राज हौ.सोसा. पपरी पपरी

7868 103314150008529
सुरेखा तानाजी 

काळे
9970742029 लांडगे चाळ हनुमान कॉ कासारवाडी पपरी चचवड

7869 103314150008535
अनुराधा आबाजी 

कांबळे
9623254730 ४४५ दापोडी दापोडी पपरी पपरी चचवड

7870 103314150008562
गौर मा संजय 

शगळे
9850980280 िव ल नगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7871 103314150008563
देिवका आया पा 

जेगरी
8888412660 िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी

7872 103314150008564
शांता लग पा 

जेगरी
8888412660 िव ल नगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7873 103314150008565
पावती कािशनाथ 

कांबळे
7385030333 िव ल नगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7874 103314150008568
म ल मा हनुमंता 

तेलगु
8888412660 िव लनगर नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

7875 103314150008594
उमा िनग मा 

बनसोडे
7387956118

बालाजी हौ सोसा नेह नगर पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7876 103314150008595
जय ी िशवानंद 

सकरबी
9561946795

बालाजी हौ सोसा अ/५०६ नेह नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7877 103314150008627
जगदेवी महादेव 

सनगंुडे
9960784201

बी नं ७, म नं ३०५ िव ल नगर नेह नगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7878 103314150008628
शारदा दलीप 

काडलकर
9096887231

लेन नं ०२,क त  नगर नवी सांगावी नवी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7879 103314150008629
निमता शांत 

बकाले
9881330304

पंचमोिनहा आबासाहेब पवार नगर भात कॉलनी 
जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

7880 103314150008741
क पना मनोज 

दबडे
9923553838 माने चाळ मि जद जवळ पपरी पपरी

7881 103314150008742
र मी संजय 

मगदुम
0 केशवनगर चचवड पपरी पपरी

7882 103314150008750
अिनता िव जीत 

बागडे
8381001088 से नं १७/१९ ी समथ हौ सो पपरी पपरी

7883 103314150008775
सुवणा िव णू 

बाबर
9923104961

सं याराणी िनवास,बबन कालापुरे चाळ महाजन 
हॉि पटल जवळ खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

7884 103314150008840 सुिनता सुरेश ल ढे 9881585885
मा.फुले शाळे समोर ल ढे आळी भोसरी पपरी 

चचवड

7885 103314150008841 ि या सुरेश ल ढे 9881585885
मा.फुले शाळे समोर ल ढे आळी भोसरी पपरी 

चचवड



7886 103314150008860
मिनषा बालाजी 

जाधव
9850319081 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

7887 103314150008871
वैशाली संजय 

गोतारणे
8888585151 वडाचा मळा जाधववाडी पपरी पपरी

7888 103314150008872
सुजाता गौतम 

ओ हाळ
9822194971 आदश नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7889 103314150008874
िमला िशवाजी 

वाघमारे
nahi आनंद नगर कुपर कोपरा चचवड पपरी चचवड

7890 103314150008875
आरती िव णू 

सरपते
9372219103

गांधी नगर सुबोध बौ  िवहार जवळ पपरी पपरी 
चचवड

7891 103314150008876
गाय ी अमोल 

भांडेकर
8698422907 जाधववाडी िचखली पपरी पपरी

7892 103414150000019
अचना अशोक 

नामदे
7745080198

सन.१२७ व वा जू िनवास मोहन नगर िशवाजी 
महाराज वेश ार पपरी चचवड

7893 103414150000021
पाली सुभाष 

नामदे
9423104882

मंगल अकत मोहन नगर िशवाजी महाराज वेश 
ार पपरी चचवड

7894 103414150000022
शोभा अिनल 

नागापुरे
9604283311 गणेश अंगण मोहननगर चचवड पपरी चचवड

7895 103414150000023
संिगता दनेश 

नामदे
9822744941

सन.१२६ राम िनवास पंचशील होटेल समोर टे को 
रोड पपरी चचवड

7896 103414150000024
रेणुका मोहन 

नामदे
8237445082

सन.९२७,सोना हरी भवन मोहननगर टे को 
रोड, चचवड पपरी चचवड

7897 103414150000025
पाली सुिनल 

नामदे
7038773040

सन.१२७ सोना हरी भवन मोहननगर टे को 
रोड, चचवड पपरी चचवड

7898 103414150000026
पाली यल पा 

नामदे
9552630629

सोना हरी भवन मोहननगर िशवाजी महाराज वेश 
ार, चचवड पपरी चचवड

7899 103414150000027
अचना संजय 

दहीहांडे
9421008989

सन.१३६ शमा हाईटस मोहननगर चचवड पपरी 
चचवड

7900 103414150000028
राणी संतोष 

नामदे
9822650882

सन.१२७ सोना हरी भवन मोहननगर चचवड 
पपरी चचवड

7901 103414150000029 कंुदा उदय नामदे 9762952544
सन.१२७ सोना हरी भवन मोहननगर टे को 

रोड, चचवड पपरी चचवड

7902 103414150000030
दपाली गणेश 
भागानगरे

9423529494
ी आधार, ांती चौक मोहननगर चचवड पपरी 

चचवड

7903 103414150000031
िनलम अजय 

नामदे
9404609494

सन.१२७ मोहननगर टे को रोड, चचवड पपरी 
चचवड

7904 103414150000032
राणी िवजय 

नामदे
9420729222

सन.१२६ जाधव िब डग मोहननगर चचवड 
पपरी चचवड

7905 103414150000039
लता िवलास 

सुकल
8554091249 िलला िवहार मोहननगर पपरी पपरी

7906 103414150000040
उषाताई दपक 

देवरे
9420231955 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7907 103414150000043 संगीता बापू यादव 7038495381 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी



7908 103414150000044
िनमला उ म 

पवार
9527532175 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7909 103414150000045
कमलादेवी 

खडक सग नेगी
9922517948 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7910 103414150000046 सुनंदा संजय शदे 9890389892 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7911 103414150000047
योती दीप 
घरणीकर

9503137524 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7912 103414150000048 ि मता सुर  िम ा 9699209137 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7913 103414150000049
शुभांगी 

हेमराजजी 
उपरकर

8698141770 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7914 103414150000051
शारदा रामा 

नायकु
9922836452 िलला िवहार मोहननगर पपरी पपरी

7915 103414150000052
वंदना गणेश 

नामदे
9689654551 स नं १२७ मोहननगर पपरी पपरी

7916 103414150000053
शोभा ` दशरथ 

िमसाळ
7776834050 मोहन नगर पपरी पपरी पपरी

7917 103414150000054
ितमा कच  

पोटघन
9762954864 िलला िवहार मोहननगर पपरी पपरी

7918 103414150000055
सुवणा संजीव 

जाधव
9272560048 िलला िवहार मोहननगर पपरी पपरी

7919 103414150000058
मंगल जा लदर 

नागवडे
9767846772 िलला िवहार मोहननगर पपरी पपरी

7920 103414150000059
िवजया हनुमंत 

कंुभार
9823138420 िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ पपरी पपरी

7921 103414150000063
अिनता सुरेश 

नामदे
8421226553 राम िनवास मोहननगर चचवड पपरी चचवड

7922 103414150000064
आशा अशोक 

नामदे
8421226553 राम िनवास मोहननगर चचवड पपरी चचवड

7923 103414150000216
सुमन द ा य 

नामदे
9623139135

१२७ मोहननगर चचवड टेश चचवड पपरी 
चचवड

7924 103414150000217
मिनषा गोरख 

भागानगरे
9765502268 सदिशव पाक मोहननगर चचवड पपरी चचवड

7925 103414150000218
रमा ताय पा 

बिहरवाडे
9623708670

बिहरवाडे लाझा चचवड टेश चचवड पपरी 
चचवड

7926 103414150000219
संजीवनी 

सुिशलकुमार तंथी
9371459036 णव हौ सो मोहननगर चचवड पपरी चचवड

7927 103414150000285
पाली सुिनल 

पाटील
8805026090

ी समथ हौ.सो. एम.आय.डी.सी. शा नगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड

7928 103414150000286
िनशा राकेश 

देशमुख
9922443505

ी. समथ को.ऑप. सो. शा  नगर चचवड पुणे १९ 
पपरी चचवड



7929 103414150000287
मिनषा भूषण 

पाटील
9922443504 ी समथ हौ सो शा नगर चचवड पपरी चचवड

7930 103414150000288
आशा देिवदास 

देशमुख
9561696627

समथ हौ. सो आर.एच. ७१/२४ शा नगर चचवड 
पुणे १९ पपरी चचवड

7931 103414150000292
क पना सं दप 

घोडे
9822076199 पुनानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7932 103414150000293
िमला बाबाराव 

घोडे
9822435731 पुनानगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7933 103414150000309
लता पांडुरंग 
गायकवाड

9822320301 कृ णकंुज हौ सो शा नगर चचवड पपरी चचवड

7934 103414150000354
सुजाता सुयकांत 

िनकम
9890674349 शा नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7935 103414150000355 जोसपीन - जोसेफ 9850974518 शा नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7936 103414150000380
ि यांका 
ी कसन 

ड गर दवे
9763668084 बौ नगर पपरी पपरी पपरी

7937 103414150000381
वंदना सुधाकर 

ह के
9657985571 बौ नगर पपरी 0 पुणे

7938 103414150000382
रािगणी म छ  

पंडागळे
7350781466 बौ नगर पपरी पपरी पपरी

7939 103414150000383
मंदा कनी सुदाम 

मोरे
9881591894 बौ नगर पपरी पपरी पपरी

7940 103414150000388
कौश या कैलाश 

िनकाळजे
9822021735 सुभाष नगर र हर रोड पपरी पपरी चचवड

7941 103414150000389
सािव ी अरमान 

खंडागळे
9326257709 आदश नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7942 103414150000390
िव ा ी कसन 

ड गर दवे
9763668084 बौ नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7943 103414150000391
दपाली सादू 

ड गरे
8484993296 १५/५८ बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7944 103414150000392
सोनाबाई बापू 

िवटकर
8484993296 १५/५८ बौ  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7945 103414150000393
िवमल सुिनल 

कलबुग
9881415440 आदश नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7946 103414150000394
सुिनता कैलास 

घोलप
8796601915 िम लद नगर वाि मक  आ म पपरी पपरी चचवड

7947 103414150000395
मीरा भगवान 

इंगवले
9673162827 बौ  नगर र हर रोड पपरी पपरी चचवड

7948 103414150000397
अलका शंकर 

पडवळ
9922732534 िम लद नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7949 103414150000400
क पना पांडुरंग 

वाघमारे
9823838042

पपळे सौदागर िमिथलानगरी रहाटणी पपरी 
चचवड



7950 103414150000401
रािधका ह रभाऊ 

खोडदे
9850175751 िम लद नगर र हर रोड पपरी पपरी चचवड

7951 103414150000403
ि ती िवनोद 

खराडे
7620071080 िम लद नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7952 103414150000408
सुमन नवनाथ 

बनसोडे
8975381138 आदश नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7953 103414150000410 िमला द ा झडे 0 २०८ शा नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7954 103414150000413
शांता भीमराव 

सुयवंशी
0

७७/१/१अ सहकार कॉ योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड

7955 103414150000418
व छला 

िहमंतराव वानखेडे
0 गौतम नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7956 103414150000420
किवता गु बा 

साबळे
0 आदश नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

7957 103414150000424
आशा कसन 

सुयवंशी
0 वेणुनगर वाकड वाकड पपरी चचवड

7958 103414150000544
आशा मधुकर 

जाधव
9922218108 मोहननगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7959 103414150000559
संिगता अशोक 

कांबळे
9696671132

नारायण िव णू काळभोर चाळ काळभोरनगर 
चचवड पपरी चचवड

7960 103414150000561
नुऱहासा महमंद 

खान
9921919254

काळभोरनगर काळभोरनगर चचवड पपरी 
चचवड

7961 103414150000563
किवता बाबूराव 

कोिनन
8055306919

काळभोर चाळ काळभोरनगर चचवड पपरी 
चचवड

7962 103414150000564
गती सिचन 

च हाण
9011160909

काळभोरनगर काळभोरनगर चचवड पपरी 
चचवड

7963 103414150000565
भा य ी भगवान 

कदम
9881488002

काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

7964 103414150000566
बीना फरोज 

कलावंत
8505964124

काळभोर नगर काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

7965 103414150000567 मंगल िव म उकंडे 9881612025
१२२/२ सायली कॉम वा हेकरवाडी चचवड पपरी 

चचवड

7966 103414150000568
जानक  

बाळासाहेब 
गायकवाड

9657309694 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7967 103414150000569
शोभा जनाधनन 

नायर
202737006

काळभोर नगर २३/३ काळभोर नगर चचवड 
पपरी चचवड

7968 103414150000570
िशतल रामचं  

डाउल
9923608494 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7969 103414150000571
आशा संतोष 

च हाण
9545050631 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7970 103414150000572
मेहराज इिलयास 

यासीन शेख
805553097 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड



7971 103414150000576
शोभा धैयिशल 

बोदडे
9922661199 ३६ अिनकेत पाक शा नगर चचवड पपरी चचवड

7972 103414150000612
वंदना सितश 

भंगाळे
9850771894

१२६/१ साई दशन अपाट वा हेकरवाडी चचवड 
पपरी चचवड

7973 103414150000616
अंजली सुभाष 

वारके
8975713806

साईदशन अपाट वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

7974 103414150000623
मिनषा मह  

पाटील
9403356518

चाळ  ७, म नं १२ ि ह.एस,काळभोर चाळ 
काळभो नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

7975 103414150000624
शोभा राजन 

िप ले
9049675825

वामन काळभोर चाळ, म नं ३/७ 
ि ह.एस,काळभोर चाळ काळभो नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7976 103414150000625 दीपा कुमार सावंत 9970187084
िव के चाळ काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

7977 103414150000626
अि नी 

पंढरीनाथ कजुले
7756916160

बक भू काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7978 103414150000627
चंदा गंगाधर 

पांचाळ
9762202579

भू कुशाबा चाळ नं १ खोली नं १०,काळभोर चाळ 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

7979 103414150000630
छाया 

बाळासाहेब 
गायकवाड

9922798178
दगंबर काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7980 103414150000631
अलका र व  

कोळी
8308127316

मारायण काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7981 103414150000632
साधना जीवन 

पोळ
9766909536

सुयडोय कॉ प काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

7982 103414150000633
राखी रामे र 

जाजोट
9960118298

िव णू काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7983 103414150000634
रमागौरी 

बाळासाहेब 
गायकवाड

9960114088
दगंबर काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7984 103414150000658
जय ी रामदास 

पगळे
9767064210

नारायण काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7985 103414150000659
ि यांका संजय 

पाडोळे
8796903967

बक भू काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7986 103414150000660
आशादेवी दीपचंद 

गौड
9922822179

सोपान काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7987 103414150000661
सजअिनसा 

अ दुलहलीम शेख
9923905854

बक भू काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7988 103414150000662
ल मी रामसेवक 

यादव
nahi

िव ल ि मणी शेजारी काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7989 103414150000663
ितभा भीकचंद 

मं ी
8087804750

िव णू काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7990 103414150000666
आशा चं कांत 

उकंडे
9921202940

दगंबर काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड



7991 103414150000667
वैशाली संजय 

दु बा
9922563305

वामन काळभोर चाळ, म नं ३/७ काळभोर नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

7992 103414150000668
किवता सतीश 

बारहाते
8624975708

िप के काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

7993 103414150000671 छाया दनकर आढे 7385368310
नारायण काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

7994 103414150000678
हसीमा साबीर 

खान
7719907085

वामन काळभोर काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

7995 103414150000679 ेमा साद शेवळे 9923832482
काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड पपरी 

चचवड

7996 103414150000680
चं ाबाई जगदीश 

चाव रया
8888290854 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

7997 103414150000681
ल मी नवनाथ 

देवकर
9850542183

काळभोर चाळ काळभोरनगर चचवड पपरी 
चचवड

7998 103414150000682
ेमादेवी 

कािल साद यादव
0

काळभोर नगर काळभोरनगर चचवड पपरी 
चचवड

7999 103414150000683 ेहल सुिनल दुग 9767719510 काळभोर नगर चचवड चचवड पपरी चचवड

8000 103414150000684 मस  पा ओस 9403261474
काळभोर नगर १०/१६ काळभोर नगर चचवड 

पपरी चचवड

8001 103414150000687
सोनू दनेश 

पाटेकर
9665357261

स ा ी इंड ीज काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

8002 103414150000689
अिनता स ी 

चौ हाण
9503866539 रामनगर चचवड चचवड पपरी चचवड

8003 103414150000690
रेखा म ल पा 

वाघमारे
9762068894 अनसारी काटा काळभोरनगर पुणे

8004 103414150000691
शुभदा िशवाजी 

कदम
8888143362

काळभोर नगर काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

8005 103414150000763
वासंती गजानन 

कप
8796363557 उबाळे वाडा मोहननगर पपरी पपरी

8006 103414150000773 िव ा सितश शमा 9763096802 शकंुतला अपा मोहननगर पपरी पपरी

8007 103414150000775
लैला सादीक 

आवटे
9527149928 जगताप चाळ मोहननगर पपरी पपरी

8008 103414150000777
आशाबाई 

भाऊसाहेब लगड
9850220983 चै बन हौ सो मोहननगर पपरी पपरी

8009 103414150000778
म दना रिशद 

पठाण
9850975352 तुळजाभवानी मं दर जवळ मोहननगर पपरी पपरी

8010 103414150000779
वैशाली काश 

च हाण
9860615810

िशवदशन कालनी िशवनेरी सोसा. लाट नं-4 
मोहननगर पुणे

8011 103414150000780
चैताली सुभाष 

जाधव
9689686066 स नं १२०/ब मोहननगर पपरी पपरी



8012 103414150000781
श मला अजुन 

शदे
8149630621 स नं १२० मोहननगर पपरी पपरी

8013 103414150000783
सुमन संपत 

देशमुख
7588032904 ी जय अपा मोहननगर पपरी पपरी

8014 103414150000784
आशा संजय 

ज हाड
9763657515 रेणुका हाई मोहननगर पपरी पपरी

8015 103414150000785
अि नी अनुप 

सोनी
9921073181 िशवदशन कॉ मोहननगर पपरी पपरी

8016 103414150000786
यो ा जय सग 

कुदळे
9860822663 ि यका अपा पपरी पपरी पपरी

8017 103414150000787
िवजया बबन 

भाईक
9850790317 िशव ेरणा चाळ मोहननगर पपरी पपरी

8018 103414150000788
वाती मोहन 

गावडे
9021456700 स नं १३६ मोहननगर पपरी पपरी

8019 103414150000789
स रता मा ती 

कोडक
8484812171 स नं १३६ मोहननगर पपरी पपरी

8020 103414150000791
वाती दप 

भुजबळ
9689844121 स नं १२०/ब मोहननगर पपरी पपरी

8021 103414150000792
योती िवजय 

माने
9270018421 राजेश िन मोहननगर पपरी पपरी

8022 103414150000795
न फसा इकबाल 

स यद
8605980567 िव ानगर पपरी पपरी पपरी

8023 103414150000796
िनमला 

दादासाहेब माने
9527159928 ीजय अपा मोहननगर पपरी पपरी

8024 103414150000797 ि या मोद राउळ 9921182556 रेणुका रेिस मोहननगर पपरी पपरी

8025 103414150000798
सधू शिशकांत 

मुळीक
9096122134 लोखंडे हॉि पटल जवळ मोहननगर पपरी पपरी

8026 103414150000801
आरती सुधीर 
वालावलकर

9028040415 शमा हाई मोहननगर पपरी पपरी

8027 103414150000804
आबजल नजीर 

शेख
9763066423 अलंकार िन पपरी पपरी पपरी

8028 103414150000805 वषा ीरंग गवळी 9850894827 रेणुका अपा मोहननगर पपरी पपरी

8029 103414150000806
संिगता 

नानासाहेब खरात
8390185615 जय तुळजा भवानी कॉलनी मोहननगर पपरी पपरी

8030 103414150000807
नमीता िवनय 

महाराणा
9763122912 येवले चाळ मोहननगर पपरी पपरी

8031 103414150000808
िशतल जयंत 

भोसले
8149666614 देवागे िन मोहननगर पपरी पपरी

8032 103414150000814
वैशाली दीप 

गाढवे
8482871459 शमा हाई मोहननगर पपरी पपरी



8033 103414150000820
मंगला अिन  

आंबूसकर
8805822625 स नं १३६ मोहननगर पपरी पपरी

8034 103414150000826
िनमला हाद 

शदे
7507544874

लोखंडे हॉि पटल जवळ मोहननगर चचवड टेशन 
प ि◌◌ंपरी चचवड

8035 103414150000839
पु पा पंढरीनाथ 

डोके
8087790454

रामनगर राम मं दराजवळ चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

8036 103414150000840
मिनषा बबन 

जाधव
9850418098

स नं १२०,मोहननगर चचवड चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

8037 103414150000841
शोभा तुकाराम 

हरपाळे
7620003226

सव नं १२०,िशवदशन कॉलन मोहननगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

8038 103414150006212
गीता रमेश 
सोनावणे

9552687107 गांधी नगर पपरी पपरी पपरी चचवड

8039 103414150006803 उषा संजय बोराडे 985005373
लॉट न ९१ राजे िशवाजी नगर चचवड पपरी 

चचवड


