
अ. . आवक . बचत गटांचे नाव नाव विडल / पितचे नाव आडनाव प ा मोबाईल . आधार कॉडर् 

१ A00099 अनुतेज मिहला बचतगट स्वाती बळीराम िपपरे
प्लॉट नं.४१, सेक्टर १८, िजजामात पाकर् , 

िचचवड पुणे १९
९४२२५२४०११ ७१४९५५२७८७४५

२ A00091 अवधुत मिहला बचत गट िमना दादाराव ठाकूरे
संत कृपा हौ. सो. ,म्हे ेवस्ती, िचखली, 

ता.हवेली, िज. पुणे.
९८९०२९६८७० २८८५६९९४१२९०

३ A00162
स्वामी समथर् मिहल बचत 

गट
उज्वला िदलीप लामखाडे

ािधकरण,सेक्चर . २८, गंगानगर, िनगडी, 
पुणे-४४

९३७२४२४३२७ २१७४१८३०६०८७

४ A00092 कल्पतरु मिहला बचत गट माधुरी दीपकुमार धुमाळ
संत कृपा हौ. सो. ,म्हे ेवस्ती, िचखली, 

ता.हवेली, िज. पुणे.
९८९०६९३०६५ २४९५६१०७९५२५

५ A00036
ीकुंज सखी मिहल बचत 

गट
ल मी दशरथ ब गाणे

ीकुंज हौ. सो.सावकार चौक, मोरेवस्ती, 
िचखली, पुणे

९९२२४३७१४७ ३७२१६१०८८८०३

६ A00101 नालंदा मिहला बचतगट माया िशवदास सुरवाडे
सुदशर्ननगर, रस्ता नं.४, बी.टी.कुंदा िनवास, 

िचखली,पुणे-
७३५०३८८४७७ 2017/90753/00873

७ A00163 िशवराज मिहल बचत गट चैताली अितश भडूळकर ीम्स पाकर् , मोरे वस्ती, िचखली, पुणे ९१५८५४९०११ ५५६४१५७००७३९

८ A00114 कादबंरी मिहला बचत गट िरता राहुल िदिक्षत गुलाब िनवास, िव लवाडी, आकुड ,पुणे-३५ ८८८८८८३३०२५ ८१०५५६२३५८१८

९ A00072 सुदशर्न मिहला बचत गट सोनाली सिचन लोखंडे
मु.पो. िचखली, पाटीलनगर, ता. हवेली, िज. 

पुणे
९९२२८९९६९९ ६७२०३३७७७९९६

१० A00089 हिरओम मिहला बचतगट पुष्पा िवलास भोसले
से.नं.२१, िस्कम नं-९, चाळ नं. ६/६, 

यमुनानगर, िनगडी,पुणे-४४
९५२७८८५७२९ ७१४८१८०२६१४५

११ A0013 कृष्णाई मिहल बचत गट सुवणार् द ा य बनकर रामदासनगर, िचखली, ता.हवेली, िज. पुणे. ९८५०६११०१६ ७६९२०८२३३२०७

नागरवस्ती िवकास योजना िवभाग.

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-१८.

 मिहलांसाठी अथर्सहाय्य. (बचत गट)



१२ A00034 ज्ञानगंगा मिहल बचत गट अिनता कृष्णा धनावडे
से. . २१, िस्कम नं १२, िब. नं १२०, रुम. नं. 

१ शरयू हौ. सो. यमुनानगर, िनगडी.
६७९०७००१६२४०

१३ A0026 दवुार्कुर मिहल बचत गट सुिनता अजय घाडगे नंदनवन हौ. सो. मोरेवस्ती, िचखली, पुणे ९५२७३०१७५३ ६०६६२७५०८५९५

१४ A00088 शु तारा मिहल बचत गट ेहलता चं कांत हगणे शांती हौ. सो., मोरेवस्ती, िचखली, पुणे १२१८/१६७६९/०३५६९

१५ A00076 रा माता मिहल बचत गट िव ा द ा य कदम नामदवे हौ. सो.मोरे वस्ती, िचखली, पुणे ९८५०२११०८२ ६७०८०२५९१९६७

१६ A0008 मु ाबाई मिहला बचतगट जय ी िनकेश पाटील ािधकरण, िनगडी, पुणे-४४ ९९२११८१७२९ ९८२५२०१३६९४७

१७ A00009
आहील्याबाई मिहल बचत 

गट
िदपाली नेमचंद पाटील

से.२५, प्लॉट न ४८३, काचघर चौक, 
ािधकरण, िनगडी.

८०८७८८४०७५ २८४८९०५१२०६०

१८ A00039 भ ी मिहल बचत गट कमल कािशनाथ  गायकवाड
स ा ी सो. आर.एच. ३३ कस्तुरी माकच 

जवळ िचचवड ,पुणे-३३.
६६०३२२१०४१४४

१९ A00056 समथर् मिहल बचत गट सुिनता चैतन्य िकव
सेक्टर . २५, प्लॉट नं ३१८, िनगडी, 

िधकरण, पुणे-४४.
२२०१५७९४८७०१

२० A00057 संस्कृती मिहल बचत गट मीना िदपक पंिडत
िनगडी ािधकरण, सावरकर भवन जवळ, 

िसधुनगर ५८/८
९८६०६११३१९ ७९७९७१०३६६६४

२१ A0124
 सखी सहलेी मिहल बचत 

गट
ि या खुशाल धाडे

पंचवटी, हौ. सो., शरदनगर, रस्ता .िचखली, 
पुणे-३४.

२८१७३३७२३४९८

२२ A00035 सुखकतार् मिहल बचत गट राज ी रानवा हाके ीकुंज हौ. सो. ,मोरेवस्ती.यमुनानगर. िनगडी ९९२२००८९२४ ४४०५४३०९१९९४

२३ A0004
सािव ीबाई  मिहल बचत 

गट
वासंती िनितन चौधरी ािधकरण, िनगडी, पुणे-४४ ९८२३८२८१४६ ९८७१६८५५२०११

२४ A0119
ी गुरुसमथर् 

स्वंयमसहाय्यता मिहल 
र माला आनद िहगे मु.पो. िचखली, मोरेवस्ती, साईसथ पाकर् ९०११९९९२०५ ५९९८५१२९८४५८

२५ A0069  िशवश ी मिहल बचत गट अि नी शंकर िसनलकर
मु.पो. िचखली, पाटील नगर, ता.हवेली, िज. 

पणुे.
२०१७/९०१४६/३५४४९

२६ A00097 िशव समथर् मिहल बचत गट संिगता रघुनाथ पोळ पंचतारानगर, आकुड , पुणे ९६८९४९७०१३ ८३१६५६१३०९६१

२७ A0082 िशवतीथर् मिहला बचत गट साधना महादवे  हाटले रुपीनगर,रुपी हौ. सो. िनगडी,पुणे ८१४९०७५७४६ ६४४३८२८७६६७८

२८ A0074 गोिपका मिहल बचत गट शारदा अशोक गारगोटे
१३९८, गट नं गोकुळ हौ. सो. मोरेवस्ती, 

िचखली
९६२३१५६५८८ ३५६७३४३१३९४८



२९ A0002 ल मीबाई मिहल बचत गट हमेलता तोषपाल महाजन
७/२०, से. .२९, चैतन्य पाकर् , ािधकरण, 

पुणे-३३
९८५००४९५०५ ८५४१०८०४३१७०

३० A00116 धन ी मिहल बचत गट मंगल जग ाथ कुंभार घर नं. ३८०, काळोखे िब. समोर, सरमाने चाळ ९९२१२४००१० ६९१५६०१०७७००

३१ A0023 स्वालंबन मिहल बचत गट िव ा चं कांत पवार द वाडी, आकुड , पुणे-३५ ९८२२५१६२३५ ९४३६८२५५३३४४

३२ A00011 िजजाबाई मिहला बचत गट िदपाली िनलेश महाजन सुखवानी प्लाझा, ए-२१, मेन रोड, आकुड , पुणे ९८९०६१७६९५ ६३६१८८४६१५०८

३३ A00041 ावणी मिहल बचत गट िशल्पा ीराम चव्हाण
तरटे चाळ, िशतल लॉन् ी रु.नं. १०५, 

द वाडी, आकुड ,   ,पुणे-३५.
९९२२२२२६९५ २६४८९७४२३५२२

३४ A0077 वीणा मिहल बचत गट आरती भाऊसाहबे कुंभार स ा ी हौ. सो. मोरेवस्ती, िचखली, पुणे ७२७६७१९७७८ ४०६६०८२०६२८०

३५ A00052 चंिडका मिहल बचत गट मेधा महशे पोटफोडे
िस्कम नं ६, िब. न. ११, रुम नं. ११, सेक्टर- 

२१, यमुनानगर, िनगडी, पुणे
१२१८/१६७६८/०३३४७

३६ A00154
स्वामी कृपा मिहल बचत 

गट
मंगल नंदकुमार पाचपुते

संत ज्ञाने र हौ. सो. बजाज स्कुल जवळ, 
संभाजी नगरर, िचचवड, पुणे

६४८४२३३८१७१३

३७ A00066 पंतकृपा मिहल बचत गट सुजाता सुिनल मगर गुरुदवे नगर, आकुड़ गांव, पुणे-३५ २१०६२४५४८९०३

३८ A00041 कारे र मिहल बचत गट ल मी रावसाहबे िबरादार
िशवशंकर कॉ. नं.४, च पाणी वसाहत रोड, 

महादवे मंिदरासमोर, भोसरी, पुणे
७७६७९१७७०४७०

३९ A00053 चंिडका मिहल बचत गट मेधा महशे पोटफोडे
िस्कम नं ६, िब. न. ११, रुम नं. ११, सेक्टर- 

२१, यमुनानगर, िनगडी, पुणे
१२१८/१६७६८/०३३४८

४० A00155
स्वामी कृपा मिहल बचत 

गट
मंगल नंदकुमार पाचपुते

संत ज्ञाने र हौ. सो. बजाज स्कुल जवळ, 
संभाजी नगरर, िचचवड, पुणे

३९५३५७४९३४५२

४१ A00067 पंतकृपा मिहल बचत गट सुजाता सुिनल मगर गुरुदवे नगर, आकुड़ गांव, पुणे-३६ ५७९९४५५२३८२७

४२ A00106 सुकेशनी मिहल बचत गट िवजया िव ास िनकम
फ्लॅट नं , िब. नं. २५, माता रमाई सािवि  हौ. 

सो.से.न.२२, िनगडी, पुणे-४४
९५२७८४५९३२ ४१९७८८३५२५७६

४३ A00033
स्वामी समथर् मिहल बचत 

गट
सिवता बाळकृष्ण शेलार

ऋतुजा कॉ.से. . २८, गंगानगर. आकुड , पुणे-
४४

९२७१६३७६९४ ६३८५३३१०३८५२

४४ A00086
न्यु जीवन गती मिहल 

बचत गट
सिवता अनंत कदम

घर न. २२,िब. नं.A/२२, संघिम ा हौ. सो. , 
से.न. २२, िनगडी, पुणे-४४

९६५७७१४३९१० २०१७/९०२३६/०६२१०



४५ A00010 वैष्णवी मिहल बचत गट आशा चं कांत कुंभार
कोरकर चाळ, रुपेश कॉ. द वाडी. आकुड , 

पुणे-३५
७३५०८५५३३८ ८९८१३५१०३१४६

४६ A00047 सेवाभाव मिहल बचत गट मिनषा िकसन जाधव स्मृती िनवास, मोरेवस्ती, (िचखली) ८६०५२५२९३० ३७५२४०४४९२५१

४७ A0134 ी द गुरु मिहल बचत गट िललावती राजकुमार भोसले २०१७/९०२३६/०६३५६

४८ A0079 कल्पवृक्ष मिहल बचत गट संिगता कािशनाथ बस्वर मोरया कॉ. मोरेवस्ती, िचखली, पुणे. ९७६४०४७२१९ ८४५६६३१४२८०८

४९ A00068
भ ी श ी मिहला बचत 

गट
संिगता कृष्णा चौगुले

१३/९/३१, िमरा -स्मृती भावे री, मोरेवस्ती, 
िचखली, ता. हवेली, िज. पुणे-४१२११४

७५८८३७४१२९ ३७१०५२६५५५१५

५० A00054 गंगाजल मिहला बचत गट अचर्ना संतोष जगताप से. . २२,काळभोर गोठा,  िनगडी,पुणे-४४ ९०११९९२२९६ ४९९१९७७१८८४४

५१ A00113
 कुलस्वािमनी मिहला 

बचत गट
वैशाली नवनाथ वाघमोडे

ल मण दातीर चाळ, मोहननगर, िचचवड, पुणे-
१९

९९२१३५५६८४ ३९७६३४५६०४५५

५२ A00113 गौरीनंदन मिहला बचत गट पावर्ती भरत कारिखले नंदनवन हौ, सो., मोरेवस्ती, िचखली, पुणे ९९२२२४७३५५ २२४२७७०३८७४२

५३ A00049
िस ी िशवतेज मिहला 

बचत गट
रोिहणी अजय म्हाळस ३२७ मंगल भवन, िशवतेजनगर. ९९२२८७८७६२ ८६६८४४४०४५६८

५४ A0003
बिहणाबाई मिहला बचत 

गट
िवजया कौितक जंगले

प्लॉट नं. ३२, से. .२५, िनगडी, ािधकरण, 
पुणे-४४

७५८८९४६४८४ ८०४६६७५३५५०१

५५ A0007
ी. आनंदीबाई मिहला 

बचत गट
गौरी एकनाथ सरोदे

िहतेश ५६/१ शेवंतीबन कॉलनी., िनगडी, पुणे-
४४

९२२५७३१४५७ ८३९०५३३६५८६१

५६ A0051 कािलका मिहला बचत गट ा रतन कोवळे
अमोल अपा. २ B/ १ िस्कम न. २ यमुनानगर, 

िनगडी.
८००७७४४७५७ १२१८/१६५५३/०३८८७

५७ A00141 धरम ी मिहल बचत गट अंजना द ा य कांबळे
जय भवानी इ. वजन काटा जवळ,  िचचवड, 

पुणे-१९
८६५७९२७१७४ ८२८२९५१४८१७९



अ. . आवक . बचत गटांचे नाव नाव विडल / पितचे नाव आडनाव प ा मोबाईल . आधार कॉडर् 

१ B00011 ी लंबोदर मिहल बचत गट जय ी िकशोर पाटील
१५६/७९, एक्झील्युिटव्ह अपाटर्. िबजलीनगर, 

िचचवड, पुणे-३३
६००४२२२९६१५ ९५७०४०५४९१३६

२ B00144 दवुाकुर मिहल बचत गट करुणा मुकेश पवार
स्वामी िववेकानंद द  पाकर्  स. नं. १२५ , 

िबजलीनगर, िचचवड पुणे- ४११०३३
१२०५/२७२७८/१२७५०

३ B00110 ी ओम मिहला बचतगट
पुनम िवजय गरडे

मोरया गोसावी राज पाकर् , फेज -१, केशवनगर, 
िचचवड गाव, पुणे ३३

९१५८२५४७४४ ४७४२०२८४३३७६

४ B00022 राजनंिदनी मिहला बचतगट

उषा अच्युतराव िभलारे

िशवश ी िनवास, स.नं. 165/1बी, प्लॉट नं 
२९, इंिदरानगर, िचचवड, पुणे-३३

८४८४८१०५८० ६७५६२५८९७९५३

५ B00016
िसधु-सिरता मिहला 

बचतगट वषार् ऋिषकेश आसवले

आय-३, िगरीराज हौ.सो., िबजलीनगर, 
िचचवड, पुणे-३३

९७६६२५९३३६ ६३५४९०७४८५६१

६ B00102 रािधका मिहला बचतगट

अि नी सुधाकर कोल्हे

स.नं.13/118 बी, सरोवर हौ. सोसा. 
वाल्हकेरवाडी रोड, िजजामात चौक, िचचवड, 

पुणे-३३
९८२२७८०९७८ २७२८०६५९६७०५

७ B00142
ी साई समथर् मिहला 

बचतगट पुष्पा अरुण थोरात
काकड ेपाकर् , िचचवड गाव, पुणे ३३ ९४२१९३०१८४ ३२९५७०११०२२१

८ B00005
शर य स्वयं-सहा. मिहला 

बचतगट वषार् नेताजी बनकर
दळवीनगर, िचचवड, पुणे-३३ ९९७००९६४८५ ५६१८००८०६११५

९ B00093 ीगणेशा मिहला बचतगट
छाया संिदप काळे

िगरीराज रेसीडेन्सी, िब.नं.३, प्लॉट नं. ८, 
िबजलीनगर िचचवड गाव, पुणे ३३

९७६६३१७२७५ ४२७५९३०२३४८२

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-१८.

 मिहलांसाठी अथर्सहाय्य. (बचत गट)

नागरवस्ती िवकास योजना िवभाग.



१० B00070 राजे री मिहल बचत गट
मंगल भारत सुपे स.न.६१, प्लॅट नं ५२ , िशवनगरी, 

िबजलीनगर, पुणे-३३
९८२३४२०६९९ ८३०१५३३२५०८२

११ B00039 िहरकणी मिहल बचत गट वेणू गोिपचंद पाटील
C/O सुिनल दशेमुख स.न.६०१३, िशवनगरी, 

िबजलीनगर, िचचवड, पुणे-३३
८९७५०५२७०० ६३४४०४५३१२७३

१२ B00041
अिहल्यादवेी मिहला 

बचतगट
चारुलता िव ल ब-हाटे

द ुकृपा कॉलनी,60/4,5बी,िशवनगरी, 
िबजलीनगर िचचवड गाव, पुणे ३३

७८७५६८७१३ ५९०४६६६३३१८१

१३ B00138 िजव्हाळा मिहला बचतगट
भावती द ा य चोपडे

म्हाडा कॉलनी, मोरवाडी, िपपरी पुणे -१८ ९८५०७४१९७५ ५७६३९९२६६४३२

१४ B00104 यश ी मिहल बचत गट
शोभा िशवाजी िशरसाठ ४२३/२२२३. संत तुकारामनगर, िपपरी, पुणे-

१८
९९२२४३७७५० ६२०८४५६१००६३

१५ B00047
ी. रेणुका  मिहल बचत 

गट

शोभना अशोक पवार
केशवनगर, िचचवडगांव,पुणे-३३. ९१७५९६१८४५ ५२६५१०१२७७३२

१६ B00066 सौदयर् मिहल बचत गट
हमेलता मनोज यादव ज हनुमान मंिदरा शेजारी, िबजलीनगर, 

िचचवड, पुणे-३३
९०११२१४७७३ ५०१३२२५१८१४५

१७ B00035
ी बालाजी मिहला 

बचतगट जयमाला उमाकांत व मवार

गणेश कॉलनी, िशवनगरी, िबजलीनगर, 
िचचवड, पुणे -३३

९७६३७१४३९४ ८४००२७५९०९४९

१८ B00018
ीमहाल मी मिहला 

बचतगट सचेता राज औटी

जयमल्हार कॉलनी, वाल्हकेरवाडी, िचचवड, 
पुणे -३३

९३२५६०९१७० 1335/70014/00730

१९ B00079
ी अ िवनायक मिहला 

बचतगट तृष्णा अशोक गावडे

ल मी अपाटर्., तालेरानगर, िचचवड गाव, पुणे 
३३

९७६३६७८७९७ ३६१२२८०९९६४७

२० B00152 वैष्णवी मिहल बचत गट
मनाली िगरीश खापरे जीवननगर िचचवड, योजना अपाटर्मट. 

िचचवड,पुणे-३३
२०१७/९००७५/१२४४५

२१ B00019 पाथर् मिहल बचत गट
अंजुम मुनीर मुलांनी

रस्टन कॉ. िचचवड,पुणे-४११०३३ ९८६०७२८३७१ ३४०११०९६३२१९



२२ B00112 परम मिहल बचत गट
िव ा सुरेश सुतार

इस्टन कॉ. , िचचवडगांव, पुणे-३३ ९९२२९५८६०५ २१४२६३२७९४३१

२३ B00040 मिननी मिहला बचत गट
वंदना 

मुकेश दशेमुख ए.आर. चव्हाण, िशवनगरी, सव्ह नं. ६०/४, 
िचचवड.

९७६७३१२९९५ ४०५४००४३१७९८

२४ B00048
िवशाल स्वयंसहाय्यता 

मिहल बचत गट

विनता ीधर जोशी िवशाल आगंण, प्लॅट नं १२/B, इंिदरानगर, 
िचचवड, पुणे-३३

९४२१७४१०८३ ९३३०९९९६००४६

२५ B00144 सािव ी  मिहल बचत गट
रु मा दशरथ वाघमारे

 वरद िनवास िवकास नगर(िकवळे) दहुरोड,पुणे ९७६७७९६८१९ १३२५/३००२९/०२७०७

२६ B00075 जागृती मिहल बचत गट
रिसका रिव मोरे स.न ३१/१, बळवंत नगर, मातो ी कॉ., 

िबजलीनगर जवळ, िचचवड, पुणे-३३
७६२४५७९३९७६३

२७ B00046 राजल मी मिहल बचत गट
िस्मता परशुराम पाटील राजा छ पती चौक, मोहननगर, िचचवड 

स्टेशन ,पुणे-३३.

७९५१४३६०६४२१

२८ B00158 आदशर् मिहल बचत गट
िदपाली सुहास थोरात

सदावत्सल हौ. सो.R.M.४०, BLOCK 
MIDC, संभाजीनगर, िचचवड, पुणे-४४

९७३०३७०७३०
७२७१०३२०९५०२

२९ B00112 यशोधरा मागासवग य  
मिहल बचत गट

वैशाली अंबादास जोगदडं ,िब. नं. ६, रुम नं. ३, अंजठानगर, िचचवड, 
पुणे-१९,

९६३७००८३२३ ५७९२३५७३२०९६

३० A00128 िहरकणी मिहल बचत गट अपेक्षा अिनल राणे राजगड हौ. सो. संभाजीनगर ९९२१९१७६१५ ५६११५२२४९१३५
३१ A00167 ी अ िवनायक मिहल 

बचत गट
लता संजय गावडे केशवनगर, िचचवडगांव, पुणे-३३ ९९७५५६६९९९ १२९३/३०००१/३४७८५

३२ B00046
मु ाई मिहल बचत गट

मीरा भास्कर बदळुे स.न. ६२, गणेश कॉ. , िशवनगरी, 
िबजलीनगर, िचचवड, पुणे-३३

८९८३०१९८४५ २२३०२४०४५३७४

३३ B00105 भूमी मिहल बचत गट ा माधव जोशी ईस्टन कॉ. , िचचवडगांव ९८८१४८५०८६ २०१७/९०१२१/३१४१३

३४ B00017 दािमनी मिहल बचत गट अिनता िव म ढेमरे प्लॉट न.३६, स.न.२८३, तालेरानगर, 
िचचवडगांव, पुणे-३३

९६६५६६२१४४ ५३१३७९४७१४२९

३५ B00141
िशवगणेश मिहल बचत गट

संजीवनी िवजय संकपाळ
स.न.६४,प्लॅट नं ८, िबजलीनगर, वािशग सटर,

९६५७०४१२०२ ३३२४२७७६९५००



३६ B00098
भाग्यो  मिहल बचत गट

सुिनता राधाकृष्ण नायर गाय ी प्लॅट नं ४, तानाजीनगर, िचचवड, पुणे-
३३

९८८१९६९११४ ७१८४७०१४६९०८

३७ B00111
साई मिहल बचत गट

संिगता सुधाकर भोसले
साई नामदवे पाकर् , मोरवाडी, िपपंरी,पुणे-१८

८४११९५७७९९ ५३७४९२५६८६३२

३८ B00067 वैदहेी मिहला बचतगट स्वाती सुरेश सावंत काकडे पाकर् , सं ाम सोसा.केशवनगर, िचचवड 
गाव, पुणे ३३

९८६०८७१७४६ ६४३८२९७४५२३३



अ. . आवक . बचत गटांचे नाव नाव
विडल / पितचे नाव

आडनाव प ा मोबाईल .
आधार कॉडर् 

१ C00061 ज्ञानमुत  मिहल बचत गट पौिणमा चं कांत सुव संत तुकारामनगर, पा याच्या टाकी शेजारी, 
गुजराती चाळ, भोसरी, पणुे-३९.

२०२७१२७१५२ ६६३६५३८४०१५०

२ C00063 तुकाई मिहल बचत गट
 मंदािकन गोगावले

साई िस  नगर, तुकाई माता मंदीराजवळ, 
िदघी रोड, भोसरी.

९८८१७१४६३७ ८३७४४३८६०१२९

३ C00169 साई समथर् मिहल बचत गट
नंिदनी अिवनाश जगताप

जे.पी.नगर,गव्हाणे वस्ती,भोसरी,पुणे-
४११०३९.

४४०३९०७७०५२८

४ C00024 ावस्ती मिहल बचत गट
सुिम ा कैलाश ठोसर

गोरख गवळी, िब. िदघी रोड, भोसरी, पुणे-३९. ८१३७७१०५३३५२

५ C00195 ीकृष्ण मिहल बचत गट
सुवणार् महशे कुलकण

शाि नगर, कासारवाडी,पुणे-३४. ६२७९५०३१५००६

६ C00083 ज्योितबा मिहल बचत गट सुषमा सुिनल लांडगे
लांडगे आळी, महादवे मंिदराजवळ, भोसरी, 

पुणे-३९
२००६/००३०८/००४४२

७ C00114 सरस्वती मिहल बचत गट
सिवता भगवान जाधव संत तुकारामनगर, पा याच्या टाकी 

जवळ,माऊली मेडीकल समोर  भोसरी, पुणे-
३९.

९०११६९९३९७ ७८८८०६१४८१५७

८ C00062 सुपर वुमन मिहल बचत गट
सुलोचना बबन बढे

संत ज्ञाने र नगर, च पाणी रोड, भोसरी,पुण्-
३९.

९९२२२२७८२२ २६२७९२७१६६०७

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-१८.

 मिहलांसाठी अथर्सहाय्य. (बचत गट)

नागरवस्ती िवकास योजना िवभाग.



९ C00203 ओम साई मिहल बचत गट
सुमन सुयर्कांत लांडगे

रामस्मृती  मंगल कायार्लयासमोर, आळंदी रोड, 
भोसरी, पुणे

१०६७/१०११०/००९६९

१० C00220 संस्कृती मिहल बचत गट
सिवता सोपान फुगे

िगताई ाथिमक िव ामंदीर, खंडोबा माळ, 
भोसरी, पुणे-३९.

९०११६५८७१६ ४१७९७१०२३०३५

११ C00098
ीकृष्ण स्वयंसहाय्यता  

मिहल बचत गट

मंगल अरुण िनकम
ीकृष्ण हौ. सो. गुळवे- वस्ती, भोसरी, पुणे-२६ ९९२२९७१२२५ ३१८४५३६४३५४९

१२ C00026 महाल मी मिहल बचत गट
सुजाता पाडुरंग कांबळे

गणेशनगर,धावडे वस्ती, भैरवनाथ हायस्कुल 
रोड, भोसरी, पुणे-३९.

९०११८२५२४६ ९५९५४६६९३६४६

१३ C00039 दशर्न मिहल बचत गट
लता शाम कुंभार

स.न.२१३,दशर्न कॉ., िस े र हायस्कुल 
जवळ, िदघी रोड, भोसरी, पुणे-३९

९७६३२०३२०१ ८६७५८६२६८५८३

१४ C00073
तुळजाभवानी मिहल बचत 

गट

कुसुम तुकाराम साखरे
जाधवचाळ, गवळीनगर, चचर्जवळ, भोसरी, 

पुणे-३९
८८५६८४८१५४ ५२५२६१५५५५००

१५ C00196 जोगे री मिहला बचतगट
सुरेखा नाथ पठारे

पठारे मळा, च-होली, पुणे ९८८१६११६०७ 632910590773

१६ C00036 िसध्दी मिहला बचतगट
मिनषा अिवनाश िशदे

संत गोरोबाकाका मंदीर, िशवशंभो कायार्लय, 
नेहरुनगर, िपपरी,पुणे- १८

९६८९९१९३६१ 946485275086

१७ C00119 जाई मिहल बचत गट
स्वाती महादवे नलावडे

नलावडे चाळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी, पुणे-३९. ७३८५९२८९९६ ५०८१००६२६१२१

१८ C00057 शु तारा मिहला बचतगट
रोिहणी अ णासाहबे बो-हाडे

रा ेम नगर, िदघीरोड, भोसरी, पुणे -39 ७२७६२५८४०३ 944999296406



१९ C00111 ीकृष्ण मिहल बचत गट
विनता शरद तापिकर

संत तुकारामनगर, मातो ी पाकर् , ीकृष्ण 
मंिदराजवळ,भोसरी

९७६५४०२७५० ८६२९६२०७८९३२

२० C00080 िसध्दाथर् मिहला बचतगट
मिनषा अिवनाश िशदे

िशवगणेशनगर, धावडेवस्ती, भोसरी,पुणे -३९ ९६८९९१९३६१ 946485275086

२१ C00239 अनुष्का मिहला बचतगट
िव ा ी आठर भोसले

रामनगर, बोपखेल सी एम ई जोगमाया 
दकुानासमोर, पुणे ३१

९३७२९०६९७१ 722634689924

२२ C00237 अंिबका मिहल बचत गट
किवता िदनेश वायकर

वधर्मान अपाटर्मट , जैन स्थानकाजवळ, खंडोबा 
माळ, भोसरी, पुणे.

९९२२६९३४१७ २१९००७६९५९२८

२३ C00202 आ पाली मिहल बचत गट
सुरेखा िमिलद लोखंडे

स ाट अशोकनगर, भोसरी, पुणे-३९ ८८०५५०४२४८ ५०८८२९५२८००५

२४ C00156 संकल्प मिहल बचत गट
संिगता भगवान िबल्लेवाड

मु.पो. च-होली, ता. हवेली, िजल्हा पुणे- ९७६२५०७९०० २१८९७५३०८५५८

२५ C00009 भरारी मिहल बचत गट
सुनंदा काळूराम वाघमारे

आिदनाथ नगर, झपके चाळ समोर, 
गव्हाणेवस्ती, भोसरी, पुणे-३९.

९८८१२२६६९७ ७८९३५२६६६४६४

२६ C00023 ज्ञाने री मिहल बचत गट
अलका िवजय िशदे

सयाजी ठाकूर मागर्, अंकुशनगर, धावडेवस्ती, 
भोसरी, पुणे-३९

९०११७२१७१० ६२६०७००३३२१४

२७ C00132 यशस्वी मिहल बचत गट
गुलाबताई बजरंग भोर

तुकाईनगर हौ. सो. िदघी रोड, भोसरी, पुणे-
३९.

४३९६ ५७१५५२८०९३१४

२८ C00006 गती मिहल बचत गट
शुंभांगी सुरेश थोरात

मु.काटेवस्ती, पूना आळंदी रोड, च-होली बु. ७३५०००२०५१ ७२९३५८६७४३५९



२९ C00185 िव हतार् मिहल बचत गट
रेखा राजू पटेल

संजयनगर, िशवसेना शाखे समोर, फुगेवाडी, 
पुणे-१२

९८८१६८७७०५ ९७२११६८७०७४९

३० C00025  साई मिहल बचत गट
मीनाक्षी अिनल लांडगे

िशवगणेश नगर, धावडेवस्ती, भोसरी, पुणे ९८२२४५६३९९ ३९९१७५१३३९१७

३१ C00189 जगदगुरु मिहल बचत गट
सुिनता मह माने

नवज्योत चौक, िदघीरोड, भोसरी, पुणे-३९ ९८५०७२८४४२ ९५९८६८६३४६८५

३२ C00238
भारत माता मिहल बचत 

गट
ितभा नथु कातुड ५०३००६६०७३७४

३३ C00053 िहदमाता मिहल बचत गट
संिगता शाम बड

मु.पो. मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे(दिक्षण 
ल मीनगर)

७५८८९५४५८३ ४३३५३२७०५८१७

३४ D00188 लुंिबनी मिहला बचत गट
सुिनता िवजय वाघमारे

िस े र हायस्कुल शेजारी, िदघी रोड, भोसरी, 
पुणे-३९

९०११६८९३१२ ५८७६३०३९२३०६

३५ D00001 राजमाता मिहला बचत गट
िस्मता कुमार जाधव

गणेश कॉ. िवजयनगर, काळेवाडी, िपपरी, पुणे-
१७

९८८१९१३७३७ ६६८९५१५१६१८७

३६ C00051 वृंदावन मिहला बचत गट
रचना कुंडिलक जरे

साईकृपा कॉ., तापिकर नगर, मोशी, पुणे ९८२२२८५९२६ ६४२०९५६७४४९६

३७ C00084 समृ ी मिहला बचत गट
वंदना िवजय मानकर

आदशर्नगर, िदघी रोड, भोसरी, पुणे-३९ ९६२३१३८०२३ ३०२५२९६१०६३३

३८ C00041 कारे र मिहल बचत गट
ल मी रावसाहबे िबरादार

िशवशंकर कॉ. नं.४, च पाणी वसाहत रोड, 
महादवे मंिदरासमोर, भोसरी, पुणे

७७६७९१७७०४७०

३९ C00052 ओम साई मिहल बचत गट
संध्या मारुती शेलार

मोशी िशवाजीवाडी ता हवेली िज. पुणे ९८८१७३८४७६ २००६/००३०६/०४५२९



४० C00010 िव हतार् मिहल बचत गट
कल्पना शांताराम दशेमुख

िशवाजीवाडी,मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे ८९७५३१७५४४ २२१६३४५०२६२२

४१ C00216 िदशा मिहल बचत गट मीरा कमलाकर काटमोरे स.नं.१९७, आळंदी रोड, शाि चौक, आनंद 
नगर , भोसरी, पुणे-३९. ९६८९८२४२३९ ७१७५३२७३४८०३

४२ C00216 िदशा मिहल बचत गट मीरा कमलाकर काटमोरे स.नं.१९७, आळंदी रोड, शाि चौक, आनंद 
नगर , भोसरी, पुणे-३९. ९६८९८२४२३९ ७१७५३२७३४८०३

४३ C00066 मु ाई मिहल बचत गट शिशकला भानुदास काळजे सत्यनारायण हौ. सो. िदघी रोड, भोसरी, पुणे-
३९.

########### ३८८८५७०१९२२७

४४ C00224 जय मल्हार मिहल बचत 
गट

आशा सुरेश होले संत तुकारामनगर, ज्वलीत िम  मंडळ, 
भोसरी, पुणे-३९. ########### ७५१८८९५५३२४४

४५ C00112 संत तुकडोजी मिहल बचत 
गट

शीला रामे र भगत संत तुकडोजी महाराज सोसायटी, िस े र 
इंिग्लश हायस्कुलसमोर,िदघी रोड़, भोसरी. ८७७२८९३५९३३९

४६ C00181 समृ ी मिहल बचत गट अि नी सुभाष काळजे काळजेवाडी,च-होली बु. ता. हवेली. िज. पुणे ७१०५८८६००५७७

४७ C00142 रानजाई मिहल बचत गट सुिनता चं कांत लोणकर च पाणी वसाहत रोड, पांडवनगर, कॉ. नं. ३, 
भोसरी, पुणे-३९ ५९६०४३११६३०६

४८ C00140 िव हतार् मिहल बचत गट सीमा गणपत भालिसह सहकार कॉ., च पाणी वसाहत, भोसरी, पुणे-
३९ ########### ५९६१५१२६७२२६

४९ C00123  वीरल मी मिहल बचत गट अलका ल्हाद आगवणे आळंदीरोड, शा ीचौक, गणेशनगर, एकता 
कॉ. भोसरी,पणे-३९.

९७६६६३०२३८ ४१९४२५९४१४५२

५० C00121 वैभवल मी मिहल बचत 
गट

िवजया शंकर भोसले एकता कॉ. ४, आळंदी रोड, भोसरी, पुणे-
४११०३९

९८८१९३४६७९ ३०४६११७८९६९२

५१ C00241 िरध्दी िस ी  मिहला बचत 
गट

रोिहणी शांत पवार िम  िनवास स्टार हौ.सो, नेहरुनगर.िपपंरी -१८ ९७६३३९००७० २०१७/९०१२१/८०२३३

५२ C00124 ी वैष्णवी मिहला बचतगट रंजना बबन पाबळे
गव्हाणे वस्ती, जय काश नगर,  भोसरी, पुणे -

39
९८८१३४३२३१ ९४५२६६३४००९५



अ. . आवक . बचत गटांचे नाव नाव 
विडल / पितचे नाव

आडनाव प ा मोबाईल . आधार कॉडर् 

१
D00043

बनशंकर स्वयंसहाय्यता 
मिहल बचत गट

िवणा ल मण हुलावळे नवी ल मीनगर, गल्ली नं ६, िपपळेगुरव, पुणे-
४११०६१

८००७२७७३७३
७०६४२२९७७५२९

२
D00420 ितरुपती मिहला बचत गट

रेश्मा िवजय िशक A/१०,बालाजी रेिस.िशरोळेनगर,िपपळेगुरव, 
पुणे

९६८९५२८०४५
७३७२२७५६४०८६

३
D00473 आिहल्या मिहला बचत गट

कल्याणी मिच्छ नाथ वाघमारे
स्व कुंज िनवास, स.न. ३१९, सुदशर्ननगर, पुणे ८८०५३९८८००

८२७२३५५६८००२

४
D00467

भाग्यल मी  मिहला बचत 
गट

सोनल दीप चौधरी
सुदशर्न नगर, गल्ली नं. १ , कासारवाडी #############

८३७५६०४९९५८७

५
D00128 रमाई मिहला बचत गट

शालन िव ल कांबळे ीनाथ सोसा. िब. नं. ६, रुम नं.७, थेरगांव, 
पुणे-३३

९६०४५३७५६९
४५७३२०५३९५९२

६
D00119 सुय दय मिहला बचत गट

िशवकन्या नंदू कांबळे ल मी अपा. फ्लॅट नं १०, नवमहारा  
कॉलेजच्या मागे, पुणे-

९५९५८८९९६२
११७७/७०२०३/०७०१९

७
D00191

वंद ेमातरम मिहल बचत 
गट

उिमला ल मण काळे भारत कॉ. ,नखाते वस्ती, रहाटणी, काळेवाडी, 
िलक रोड, पुणे-१७

९८८१०८१६३१
४९७५८९५४६९४३

८
D00093 सुवणार् मिहला बचत गट

सोनाली िवण जाधव अशोक हौ. सो.गणेश मंिदरा जवळ,काळेवाडी 
फाटा, थेरगांव,पुणे-३३

९६०४९६८८४८४
७६०९९५९८३७५६

नागरवस्ती िवकास योजना िवभाग.

िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी-१८.

 मिहलांसाठी अथर्सहाय्य. (बचत गट)



९
D00179

सािहल माई स्वंयसहाय्यता 
मिहला बचत गट

सुनंदा तानाजी गावडे
पवार नगर,  जुनी सांगवी, पुणे-२७ ९४२३५७९५५६

५८९४१७१३०६७२

१०
D00412 सिदच्छा मिहला बचत गट

राखी अिनल वाजानी
ी. संत अभंग कॉ, िपपळेगुरव, पुणे ९५७९९५२६६७

४२३३५०८१९८१५

११
D00316

िस ी िवनायक मिहला 
बचत गट

ितभा छगन पाटील
सनशाईन नगर, नखाते वस्ती, रहाटणी,पुणे-१७ ९८५०८६२२५६

७०९७८९६७२४३३

१२
D00406 ी. समथर् मिहला बचत गट

सािरका शिशकांत मोरे
भैरवनाथ नगर, िपपळे गुरव, पुणे ९९६०९१०३०५

९५८३५७२२७७९२

१३
D00133

उज्वल माई स्वयंसहाय्यता 
 मिहला बचत गट

मिनषा जयिसग खंडागळे
वेताळ महाराज सो. जुनी सांगवी, पुणे-२७ ९६८९९२५४१८

५०२१९६६००८०३

१४
D00137

कृष्णाई मिहला 
स्वयंसहाय्यता  बचत गट

आशा गजानन कडू िफनोलेक्स कॉ. ज्योितबानगर, काळेवाडी, पुणे-
१७

९८८१६८७३१४
४२३००२९९३५८३

१५
D00431

कुलस्वािमनी  मिहला 
बचत गट

कौशल्या ल मण कुंबर
भात नगर, िपपळेगुरव, वैद ुवस्ती, पुणे-६१ ७६२००२२७९३

९४८२७३८७७५८८

१६
D00012 कजरी मिहल बचत गट

पुजा अिनल धमवानी सुखवाणी इनंक्लेव्ह, दसुरा माळा, फ्लॅट नं ६, 
वाघेरे कॉ. ४, िपपरीगाव, पुणे-१७

९७३००४५८४०
९५५११५३१७३८१

१७
D00008 मोरे र मिहला बचत गट

शोभा संजय मोरे ी िनवास अपाटर्मट, प्लॅट नं. ८, समथर्नगर, 
सव्ह नं -७२, नवी सांगवी, पुणे-२७

९४२२३०९७८०
५४०४३५०३२८३६

18 D00060
ीमंत संजीवनी माई 

सहायता मिहला बचतगट सुरेखा गोिवद ढोरमले
ढोरेनगर, जुनी सांगवी, पुणृ २७ ९२७१४४२३२०

375095827347

१९ D00102
वैभवल मी स्वयं मिहला 

बचतगट सुिनता नंदकुमार वाघेरे
गीता िनवास, िपपरीगाव, पुणे - १७ ९९२११२७२४६

304233252412

20 D00379
यिशता मागासवग य 

सहायता मिहला बचतगट रंजना संजय गायकवाड
ल मीनगर, गल्ली नं १, िपपळे गुरव, पुणे- ६१ ९९२१०७९०९८

596277820262



21 D00254
स्वािमनी सहायता मिहला 

बचतगट अिनता िसध्दय्या मठपती
साई ि तम पाकर् , बी -४, िवजयनगर, 

काळेवाडी, िपपरी, पुणे - १७
८६०५९७११७४

734139980766

22 D00024
स्वर- पुष्प मिहला बचतगट

माया दादासाहबे पोकळे
गणेशकृपा,  िपपरीगाव, पुणे - १७ ७८४०९१११६४

228885714962

23 D00111
गंगे र स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट किवत िवनोद पाटील
सांगवी गावठाण, सांगवी, पुणे-२७ ९८८१४७०२६९

2017/90249/29016

24 D00284
णोती स्वयं सहायता 
मिहला बचतगट ज्योती संजय बारट े

फ्लॅट नं.७, सुि या अपा., िकत नगर,१, नवी 
सांगवी, पुणे-२७

९२७२३८३०५७
375812689006

25 D00077
स्वर-रािगणी स्वयं सहा 

मिहला बचतगट मंजुषा राज िवसपूते
बालमळ चाळ, िपपरीगाव, पुणे - १७ ९२२६८३१५१८

418428023431

26 D00167
पावर्ती स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट सिवता संदीप वाघेरे
वाघेरे हाऊस, िपपरीगाव, पुणे -१७ ८८८८८७४२७३

340284298060

२७ D00135
जानकी स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट सुमन बाळासाहबे काटे
१४/२ जय भवानी नगर, थेरगाव, पुण-े३३ ९६०४४१८१६९

328391168909

28 D00025
स्वर- सागर मिहला 

बचतगट सुरेखा महशे राऊत
330 गांधीपेठ, वाघेरे आळी, सुदशर्न चौक 

शेजारी, िपपरीगाव, पुणे १७
९७६७४८९९८६

464624278278

29 D00344
िशव-स ृंगी स्वयं मिहला 

बचतगट राज ी िनतीन नविगरे
िशतोळे नगर, जुनी सांगवी, पुणे ९८२२७६०३१७

992189494796

30 D00266
मृणािलनी मिहला बचतगट

अिनता संजय दशेमुख
िकत नगर, ७१/१,सांगवी,पुणे-२७ ८७९६६७७१५०

229175694940

31 D00039
रु ा मिहला बचतगट

सािरका पांडुरंग गुंड
गणेशकृपा, िपपरीगांव, पुणे-१७ ९२७३२१७१२७

967565460201

32 D00100
अंिबका स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट कािमनी बाळासाहबे सातपुते
स.नं.82/1/18, जवळकरनगर, िपपळे गुरव, 

पुणे-26
९८८१३६६८९७

925596233860
३३

D00153
दगुा स शती 

स्वयंसहाय्यता मिहल बचत 
गट

योिगता नरेश चौधरी
िशक्षक सो. जुनी सांगवी, पुणे-२७ ९३२६१९७०२२

४८२२३२१२२५०९

३४
D00289 महारा  कन्या   बचत गट

िकत िववेक पुकाळे नवी सांगवी, कवडे नगर, िशवनेरी िब. मागे, 
ांती चौक, पुणे-२७

७३८७९६२८३१
४०९१७३८२९५७३

३५
D00129 िमका मिहला बचत गट

पुष्पलता बापूसाहबे कदम सव्ह नं ६२११, रमनगर,  िपपळेगुरव, नवी 
सांगवी पुणे-२७

९०२१२७७१९४
७९६७६०३००९०६



३६
D00313 माहे री मिहला बचत गट

शुंभागी पुष्कराज जोशी समथर्नगर, शंकरवाडी पथ, साई चौक, नवी 
सांगवी, पुणे

९२७२११६५५८
३६७९७४१८४३११

३७
D00147 कार मिहला बचत गट

संिगता अिवनाश शेटकार
िवनायक नगर,नवी सांगवी, पुणे- ६१ ९७३०७८९३०९

८७७५५६२०३५५६

३८
D00162 गुरुकृपा मिहल बचत गट

वत्सलाबाई अरिवद पाटील सहकार कॉ., ज्योितबा नगर, काळेवाडी, पुणे-
१७

९८९०४२३६०५
४१७४०५३२२४९६

३९
D00146 आदशर् मिहला बचत गट

उिमला बाळासाहबे नवले
आदशर् नगर, िपपळे गुरव, पुणे-६१ ९८५०१३२१४१

८१९६३७६३४७२४

४०
D00378

तनुष्कातेज मिहला बचत 
गट

छाया संभाजी जावरे
ल मीनगर, गल्ली नं. १, िपपळे गुरव, पुणे-६१ ९८५०९०५८४८

५८२२४५९५८७५९

४१
D00134 यशस्वी मिहल बचत गट

िमला सुधीर तांबे
ीनगर रोड नं. २, िपपळे गुरव, पुणे-६१. ९९२२९७८१९

६८६२६७९४६६५४

४२
D00151 मयुरे र मिहला बचत गट

पुष्पा शु ाचायर् कांबळे
A-६०१, मयुरनगरी, िपपळेगुरव, पुणे-६१ ९४२३५८३६४९

५१४५४०५७८३९७

४३
D00136

कस्तुरी स्वयंसहाय्यता 
मिहला बचत गट

रुपा मोहन परदशेी
पडवळनगर, थेरगाव,पुणे-३३ ८९८३४३८०५४

४३६७३९७२३१५०

४४
D00150 भैरवी मिहला बचत गट

भारती शंकर शे ी गल्ली नं १, जुने ल मी नगर, िपपळे गुरव, पुणे-
६१

८०५५६०८००५
२०१७/९००४६/८२७९३

४५
D00268 ितभा मिहला बचत गट

सुजाता द ा य घरबुडवे राजीव गांधी नगर, िपपळे गुरव, पुणे-
४११०६१

९६८९९६१२९१
९०९४०७९११४७८

४६
D00192

ओम गुरुदवे मिहल बचत 
गट

सािरका अिजत शेलार रायगड कॉ. ,नखाते वस्ती, रहाटणी, 
काळेवाडी, िलक रोड, पुणे-१७

७२७६२६६३२६
७३३८७०१४२१३६

४७
D00325 नवरा  मिहला बचत गट

सुषमा आनंद थोरात सव्ह नं ३२/१B/२, िनसगर् कॉ., शा ीनगर, 
रहाटणी, पुणे-१७

९९२२३९९५९५
९२९२८१५४५९९२

४८
D00286 गौरी मिहला बचत गट

मिनषा नरसारे ी चुडे
नेताजी नगर, िपपळे गुरव, पुणे ८७९३४००८२३

४९२२९५३२१३८३

४९
D00225

यशदा स्वयं सहाय्यता  
मिहला बचत गट

िदपाली संतोष झळके १२/९/१०, पवार नगर, िचचवड, थेरगांव,पुणे-
२७

९८२२७४७८६
११७५/२१००५/१०९४६

५०
D00260

कल्याणी स्वयंसहाय्यता  
मिहला बचत गट

लिलता शंकर राठोड
सव्ह नं ८९/१/१, ीकृष्ण कॉ., पवना नगर, 

काळेवाडी, िपपरी, पुणे-१७

३२७७८४६६१२०४



५१
D00360

िशवकृती स्वयंसहाय्यता  
मिहला बचत गट

अलका रामचं खोपडे वेताळ महाराज सो., आनंद नगर, जुनी सांगवी, 
पुणे-२७

९९६०७२८३४५
२०१७/९०७५६/०४२६३

५२
D00090 पुजा मिहला बचत गट

भागूबाई िवष्णू भोसले
काळेवाडी, आदशर्नगर, गोकुळवाडी,पुणे ९८६०१५२४१५

७२२३३४४६२७७०

५३
D00006

जय महारा  मिहला बचत 
गट

उज्वला सुधीर वारवकर ज्योितबा कॉ., तापिकर नगर, काळेवाडी, 
िपपरी, पुणे-१७

९८८१५१३९३८
८५५७७७९७४४९६

५४
D00033

तुलसी स्वयंसहाय्यता 
मिहल बचत गट

गीता अिनल खराडे खराडेवाडा िपपंरीगाव पुणे-१७ ९५५२७४१८८२
७२०५२६५७२२०६

५५
D00477 सोनचाफा मिहल बचत गट राजे ी ल मण  िमरजकर

सुदशर्न नगर स.न. ८१/१, िपपळे गुरव,पुणे-
४११०६१.

७४७५१००९२४०२

५६
D00036

कल्पतरु स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

कल्याणी िवजय कड ले
आबासाहबे पवार नगर, जुनी सांगवी, गल्ली नं 

२  पुणे.
८७९६६१२३७५

३८१६०६१८६४४६

५७
D00202

भगवान भगवती 
स्वयंसहाय्यता मिहल बचत 

गट
रेश्मा राजू कांबळे साईिलला िब. अमृत हॉिस्पटल शेजारी पुणे ९०११९४४८२९

८२६१०७८६७३२०

५८
D00106

सखी सािव ी मिहल बचत 
गट

पि नी संजय गायकवाड
िशतोळेनगर, नृिसह हाय. रोड, जुनी सांगवी, 

पुणे-२७.
९५५२३३८७६३

२०१७/९०१२१/८०१७१

५९ D00120
कुंडुब स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट पे ामा थॉमस ठे े म्युिरयल
नढेनगर, काळेवाडी, िपपरी,पुणे-१७ ९२०९२६७३७१

८९२५७३५६८५५३

६० D00037
ीमंत पुनम मिहला 

बचतगट पुनम संजय ल ा
िहरकणी सो. , िशदनेगर, जुनी सांगवी ९७३०४४५१४९

११७५/२१०१८/००२२३

६१
D00130 ऋतूजा मिहल बचत गट

सुवणार् अभय नरडवेकर
६३, रामनगर, िपपळे गुरव, पुणे-६३ ९६०४४२१४८४

७७४२७१०१४३८८

६२ D00029
ओम शांती मिहला बचतगट

िव ा िवजय शेडगे
रहाटण, पवनानगर, िपपरी, पुणे -१७ ७३५१७९३१५

२५७२६२०८३२५९

६३
D00416 नुतन मिहल बचत गट

संिगता रामदास भोर
स.नं.४६, कािशद नगर, िपपळे गुरव,पुणे-६१. ९४२२९६०५५२

८९४८०५६८२५९२

६४
D00055

ेतांबर स्वयंसहाय्यता 
मिहल बचत गट

किवता पितगराव दवेरे
आ ेय द राज कॉ. पवार, भोरडेनगर, थेरगाव, 

िचचवड, पुणे-३३
९८२२३४४२८८

८५५९९८२००६८९

६५
D00068 िशवसमथर् मिहल बचत गट

स्वाती िशवाजी काटे
िपपळे सौदागर, िशवतेज नगर, पुणे-२७ ८८८८५०५११५

६८४५५७७८६९८०



६६
D00230 पुजा मिहला बचत गट

विनता जाधव
कवडे नगर, नवी सांगवी, पुणे-२७ ९६६५४८९०४३

५८७६९३३७९३८१

६७
D00158  सखी मिहला बचत गट

ज्योती कैलास शेजवळ प्लॅट नं ४, सोनल अपाटर्मट, रामनगर, िपपळे 
गुरव, पुणे-६१

९७६२८७७१४९
४१०४६८३१६५६६

६८
D00331 िव ेश मिहला बचत गट

भीमाबाई थाविरया पवार
सव्ह नं २५, सुवर्ण पाकर् , िपपळे गुरव, पुणे-६१ ९१५८३८६८४०

८०२९४१३४९५५७

६९
D00380

जानकी स्वयंसहाय्यता 
मिहला बचत गट

दवैता काश  घोरपडे
समतानगर, नवी सांगवी, पुणे-२७ ५७६७५८८८१६

२२७८३५१३४९२६

७०
D00026

ओमसाई स्वंयसहाय्यता 
मिहला बचत गट

सुिनता अिनल जानराव
पवारनगर ,थेरगांव, पुणे. ९२२५२३८०६४

५२९१६१३०३७२८

७१
D00229  आरती मिहला बचत गट

शालन गणपत िशदे
कवडे नगर, नवी सांगवी, पुणे-२७ ९८५०७०८९६३

७२०१२८१९५८६५

७२
D00433 सृ ी मिहला बचत गट

संिगता मारुती गायकवाड साई राज रेिसडेन्सी, िपपळे गुरव, नवी सांगवी, 
पुण-े४११०६१

९९२३१०७८५६
५२७७५२४६६२३७

७३
D00208 िसमरन मिहल बचत गट

वषार् पॅि क गायकवाड
स. नं. ७, ज्योितबानगर, काळेवाडी, पुणे-१७ ७३८५५५२३५७

२७८९०८०९५३६५

७४
D00161

राजमाताजी मिहल बचत 
गट

पुष्पा उ म पठारे गणराज कॉ. नं. २, िशलोह चचर् जवळ, 
ज्योितबानगर, काळेवाडी, पुणे-१७

९८९०९४२५५१
११०४/३०१२२/९३४१८

७५
D00251 गती मिहला बचत गट

िलला ल्हाद िरठे आनंद पाकर् , िस्विमग टक रोड. काटेपुरम, 
िपपळे गुरव, पुणे-६१

९०११४१५६९०
११०४/३०१३०/०२२३७

७६
D00265 कृष्णाई मिहला बचत गट

रुिक्मनी रमेश दवंडे
कृष्णानगर, नवी सांगवी, पुणे-२७ ९४२०७२७१२६

५६२९७५२२३३६१

७७
D00015

ओम श ी स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

कमलाजयंती करपयया स्वामीनाथन
भीमनगर, िपपरीगांव, िपपरी, पुणे-१७ ८३९०६२०९७२

६४७७२७३०७८२३

७८
D00048 मातो ी मिहल बचत गट

सरोजा बालाजी िबराजदार
भोरडेनगर, थेरगांव, काळेवाडी, पुणे-१७ ९७६४१५२६२६

३७३२८०३००२४४

७९
D00054

ी. स्वामी समथर् मिहल 
बचत गट

पुष्पा सुंदर अडसुळे
पवारनगर, थेरगांव, पुणे-३३ ९२२६४६८४४८

८४७९०९८८७४३१

८०
D00180

िशव आयुष  स्वयं 
सहाय्यता मिहल बचत गट

िनमर्ला िव ल मुठे
ेमराज िब. आनंदनगर, जुनी सांगवीस पुणे-१७ ९८८१०४०३१४

९६९७४६१३४५०१



८१
D00190

 सृ ी स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

रावी िवलास तोटे संभाजी गल्ली नं. २, पवार नगर, थेरगांव, पुणे-
३३

९८९०४५२२१५
२०९६९०६४०५४९

८२
D00041 अबोली मिहल बचत गट

रोहीणी सतीश बांदल फ्लॅट नं. २२, ेतायन समृ ी िब. िवजयराज 
कॉ., िपपळेगुरव

८८५६८२४०८५
३६९५३४८०३०८९

८३
D00178

ेयश माई स्वयंसहाय्यता 
मिहल बचत गट

अि नी अमर मंगसुळीकर िशव ताप सो. पवार नगर, जुनी सांगवी, पुणे-
२७

९५०३५०९९७७
१३३५/३०५१०/०२२७४

८४
D00160

सुवण िकशोर 
स्वयंसहाय्यता  मिहल 

बचत गट

गीतांजली अिनल शेळके ेरणा शाळेच्या गेटजवळ, ल मणनगर, 
थेरगांव, पुणे-३३

८१४९६८४०४७
३५६२२४७७२०५९

८५
D00156  स्वयंिस   मिहल बचत गट

वैशाली मोतीलाल मोरे मयुर नगरी, flat no. D-१०१,िपपळेगुरव, 
नवी सांगवी

९८२३८७६८०१
९७०८२७८३१८४५

८६ D00018
वेदजा मिहला बचतगट

पौिणमा संजय कापसे
कै.दशरथ नामदवे कापसे चौक, कापसे आळी, 

िपपरीगांव, पुणे-१७
८३०८८०६४१५

९०९३७४१८०४८६

८७ D00262
सहारा स्वयं सहायता 

मिहला बचतगट नुरजहॉ मुिनर शेख
न ता हौ.सो. , नखाते नगर, थेरगाव, 

स.नं.५/३,थेरगाव
९३२५०२००५९

९१७६९०४८९७८२

८८
D00205

मयुर नगरी मिहला बचत 
गट

वैशाली सुभाष घनवट
C-३०१, मयुर नगरी, िपपळे गुरव ९८८१०२२२३७

८१११०१४७३७८०

८९
D00138

भाग्यल मी स्वयंसहाय्यता 
मिहला बचत गट सुिनता 

संजय माळी
िशवश ी हौ. सो., थेरगाव ८५५२८६४५६५

४२५६४२८८४६८७

९०
D00091

 सखी वैभवी स्वयंम 
सहाय्यता  मिहल बचत गट

वैशाली धनजंय कोकणे ५९२, स्पायसर कॉलेज रोड जुनी सांगवी, पुणे-
२७

९७६३११११३९
८०४९४०२३७०३७

९१
D00014

जाई स्वयंसहाय्यता मिहल 
बचत गट

शुभदा गोपाल लोटवे वाघेरे कॉलनी नं २, मसाफल्य िबल्ड ग, 
िपपंरीगाव

८९८३२३२७४२
४७१२७९९१८१३३

९२
D00024  बंिदनी  मिहल बचत गट

मंदािकनी शांताराम कदम राजमु ा िब.,गव्हाणे आळी, िपपंरीगाव,पुणे-
१७

८८५७०९००८०
७८८५८०३९८२८२

९३
D00126

सखी दािमनी 
स्वयंसहाय्यता     मिहल 

बचत गट

उमा महशे फडताळे
मराठी शाळेमागे ,जुनी सांगवी, पुणे-२७ ९८५०३४९७९२

३८४९४०३८५०३५

९४
D00070

जुई   स्वयंसहाय्यता     
मिहल बचत गट

रंजना चं कांत माने बालामल, नवमहारा  शाळेमागे, 
िपपरीगांव,पुणे

९२७३४६४०४६
८०७५६०८९८२२८

९५
D00298

नवचतन्य माई 
स्वयंसहाय्यता   मिहल 

बचत गट

संिगता नारायण मडके
िहरकणी हौ. सो. , िशदनेगर,जुनी सांगवी ९५९५९१२११३२

७१८४१८२४५८१९



९६
D00250

अ िवनायक   मिहल बचत 
गट

सुिनता मारुती काते सनसाईन नगर, E २ flat no.२ नखातेवस्ती, 
रहाटणी

९८२२५४३१८९
४२८४३०१७५५४४

९७
D00056

आसावरी स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

नीता िदगंबर कुसेकर
िमक नगर, बालामल चाळ, िपपरी, पुणे-१७ ९७६३९३७६४४

६८९८६७४१६९६२

९८
D00425

गाय ी  स्वयंसहाय्यता   
मिहल बचत गट

वंदना बापूराव लाळगे
एकता हौ. सो., वाकड रोड, कलाटेनगर, पुणे ९९२२५७३९३५

४११२८९४०७६००

९९
D00245

योिगतामाई स्वयंसहाय्यता 
 मिहल बचत गट

वेरोिनका जोसेफ अँथोनी कांचन िनवास वेताळ महाराज सो. ,जुनी 
सांगवी, पुणे-२७

८४४६९४१९४७
८०१०६३९५१८८३

१००
D00072

धनल मी स्वयंसहाय्यता    
 मिहल बचत गट

संिगता िदलीप घनवट
स. न. ७/१, जय मल्हार नगर, थेरगाव, पुणे-३३ ९७३०४९२७२८

५१२६८०४९२२९६

१०१
D00200

गौरी स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

िशल्पा जािलदर नाणेकर सटवाई मंिदरासमोर, िशदवेाडा, िपपरी गांव, 
पुणे-१७

९८२२६७६८१८
७९५७९८२९५७१०

१०२
D00242

नारी सखी स्वयंसहाय्यता  
मिहल बचत गट

िसधू सदािशव राऊत
ढोरे नगर, जुनी सांगवी, पुणे-४११०२७ ८३०८६३३८९९

६४२४४५१६६२२७

१०३
D00072

महाल मी    मिहल बचत 
गट

संध्या िवपुल काळे
आदशर्नगर, काळेवाडी, पुणे-१७ ९८८१७९८३७९

८२५३१०५४६११३

१०४
D00324 यश मिहला बचत गट

ज्योती ताप खरवळे गुलमोहर कॉ., जगताप पाटील इस्टेट, िपपळे 
गुरव, पुणे-६१

९१७५०२२०४२
८०९७६५७२३७२१

१०५
D00439 गणराज मिहला बचत गट

िनता काश येडके
कृष्णा चौक, िपपळे गुरव, पुणे-४११०२७ ९०९६१२५०४८

११०४/३०१३०/०२९०३

१०६
D00349 संजीवन मिहला बचत गट

ज्योती रमेश राव
सव्ह नं १/१, ल मीनगर, िपपळे गुरव, पुणे-६१ ९६२३९९७४८६

७००४४२६३८४४६

१०७
D00088

रेणुका माता मिहला बचत 
गट

िदपाली नरेश पंदरे
गोकुळवाडा, आदशर्नगर, िपपरी, पुणे- ९६२३४२०७७३

११९३/६०३७०/०८२४७

१०८
D00352

संचय माता मिहला बचत 
गट

िलला वैजीनाथ िमसाळ
स.न. १/१, ल मीनगर नं., िपपळे गुरव, पुणे-४ ८६००११६००४

८३३९५४५२४७२१

१०९
D00432 साई मिहला बचत गट

अरुणा अरिवद दशेपांडे स्वामी िववेकानंद नगर, सव नं ६७, नवी 
सांगवी, पुणे-२०

८६००११६००४
११०४/३०११६/००६३७

११०
D00152 धन्वंतरी मिहला बचत गट

अंजली काकासाहबे रायबाण खड पाटील िब. समोर, पवारनगर, जुनी 
सांगवी, पुणे

९९६०८०८६०८
५४६६७३९६५३७७



१११
D00424 िगरीजा मिहला बचत गट

अनुराधा िवनायक कोनापुरे स.न. ५६/३/५१, सुयोग सागर, B-३, 
कवडेनगर, िपपळे गुरव, पुणे-४११०६१

९८८१६७०१५४
२०१७/९०१४५/०७३९४

११२
D00479 स ृंगी मिहला बचत गट

िवमल मनमंत चव्हाण िनसगर् कॉ. जवळकर नगर, िपपळे गुरव, पुणे-
६१

७८७५५३१३५३
५५९२३३११९३६९

११३
D00424 िगरीजा मिहला बचत गट

अनुराधा िवनायक कोनापुरे स.न. ५६/३/५१, सुयोग सागर, B-३, 
कवडेनगर, िपपळे गुरव, पुणे-४११०६१

९८८१६७०१५४
२०१७/९०१४५/०७३९४

११४
D00479 स ृंगी मिहला बचत गट

िवमल मनमंत चव्हाण िनसगर् कॉ. जवळकर नगर, िपपळे गुरव, पुणे-
६१

७८७५५३१३५३
५५९२३३११९३६९

११५
D00143

स्वयंमिस ी मिहला बचत 
गट

संिगता वसंत माने
गांगड नगर, गल्ली नं. ३, िपपळे गुरव, पुणे.

४०७११६२५८६४४

११६
D00063

कुसस्वािमनी मिहला बचत 
गट

शाकेरा शाकीर मुलानी
गांगड नगर, गल्ली नं. ३, िपपळे गुरव, पणुे.

३२३४९१५५५०४३

११७
D00418 सई मिहला बचत गट

सोनाली िमथुन दवेकर भैरवनाथ मंिदरा समोर, िपपळे गुरव, 
गावठाण, पुणे-६१

५३२४६२२८३१८६

११८
D00359

िशव ज्ञानिदप 
स्वयंसहाय्यता  मिहला 

बचत गट

ितभा शांत खैरनार वेताळ महाराज सो. , आनंद नगर, जुनी 
सांगवी, पुणे-२७

१३३५/३०५०४/००२४२

११९
D00309

ी महाल मी मिहला 
बचत गट
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८६६१४३८८५३०६

१२०
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स्वरगीत स्वयंसहाय्यता  
मिहला बचत गट
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कापसे चौक, िपपरीगांव, पुणे-१७

८९०७४९२४२३३६

१२१
D00141 ेरणा मिहला बचत गट
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पांडव नगर कॉ. नं. २, भोसरी, पुणे-३९

६५६१३८१७८४६१

१२२
D00322 होिलका मिहला बचत गट
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एकता कॉ. ज्योितबानगर, काळेवाडी, पुणे-१७

६२११२६५२५८५८

१२३
D00376

साथर्क स्वयंसहाय्यता  
मिहला बचत गट

नंदा ई ाईल रनिभसे
जवळकर नगर, िपपळे गुरव, पुणे-६१

७१६०४०१९९३६४

१२४ D00413
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िशवश ी स्वयंसहाय्यता  

मिहला बचत गट
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मंजू सुरेश चौधरी
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िशव वभवल मी 
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बचत गट
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मंगलनगर, वाक़ड रोड, थेरगाव, पुणे-३३ ९७६७४७५७९९
७६०८९५०६०६९७

१३८ D00040 काितकी मिहला बचत गट
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९४०३०९५३१०८०



१४० D000198 अि नी मिहला बचत गट
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३६४८०५०६३६९५

१४१ D00093 साई री मिहला बचत गट
छबुबाई खे जी खामकर

िवजयराज कॉ., िपपळे गुरव, पुणे-२७ ८८८८१८८२८३
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१४२ D00094 मोदके र मिहला बचत गट
मंगल ल मण काशीद
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 नारीश ी  मिहला बचत 

गट
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मु ाई  स्वयंसहाय्यता 
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   ी श ी मिहल बचत 
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   ी. गुरुद  मिहल बचत 
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१५३ D00028
  वात्सल्य स्वंय सहाय्यता 

मिहल बचत गट
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१५४

D00346
  मंगलमुत  मिहल बचत 
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