
अ. . अज . नाव प ा मोबा. . इय ा
1 100615160013061 ि ती ह रभाऊ चाटसे गेट .174 गणेश नगर तळवडे 9604880183 5
2 100615160011192 आकाश मा ती मदने समथ कालनी, िवकास नगर कवळे 9011675867 5

3 100615160012262 अंजली िव णु िनकाळजे िव हता हौ.सो. से.-17 पाईन रोड 7773964525 5

4 100615160012862 समृ ी बाळु च हाण िवकास हौ.सो. हनुमान मंदीर पीनगर 7040006438 5

5 100615160011584 गाय ी वसंत काळदाते िशवशंभो हौ.सो. पीनगर 9923974410 5

6 100615160012887 सुिम ा सुरेश चौरे िशवशंभो हौ.सो. पीनगर 9552102214 5

7 100615160012430 अिनकेत संतोष कांबळे ल मी हौ.सो. ानदीप शाळा पीनगर 8421386205 5

8 100615160011583
अिभजीत सदािशव 

िसरसाट
िभमश नगर पाईन रोड चचवड 7798837534 5

9 103315160006361 वै णवी िव म वाघमारे साईनाथ नगर थेरगांव 9011178775 5

10 100615160012872 आमन दपक उमरे हनुमान हौ.सो. पीनगर 9762908462 5
11 100615160012868 शुभम भाऊराव िहरवे अ ज य हौ.सो. पीनगर 9764079015 5
12 103315160006352 ाची अर वद शदे रामनगर CME बोपखेल 8484071374 5
13 100315160001053 समथ राजमल जाधव स.न 78/1 चतुरशुंगी अपा. सांगवी 9271510499 5

14 103315160006270 अिभजीत अशोक कांबळ भुजबळ चाळ िचखली गांव 9922731324 5

15 103315160005777 सोनल अ ण खरात गांधीनगर खराळवाडी पपरी 9867428600 5
16 101515160000905 यश सुधीर जाधव CME समोर  जाधवचाळ दोपोडी 9028684297 5

17 100315160001072 िस ी सुयकांत काटवटे स.नं-72, समथनगर सांगवी 9881202693 5

18 103215160001086
िवशाखा िनळकंठ 

िशरसाट
अपणा इंड.तापक र नगर काळेवाडी 7350850942 5

19 100315160001136 अनीश अिवनाश नेवरे 1604 गंगानगर सांगवी 9921479949 5
20 103215160001418 िनिखल दुधाजी ड गरे िब.नं-3 म-16 पपरी -17 7057122012 5
21 101515160001031 ईशा बबुशा गवारी स.नं 63/1/2 रामनगर पपळे गुरव 9850664024 5
22 101515160001114 गौरी भारत भोसले स.न 44/4 आनंदपाक ए/30 प. गुरव 9922374050 5

23 101515160001055 तनुजा नवनाथ वाघमोडे
आशा दप रेिस. भात नगर 78/3 पपळे 

गुरव
9975701249 5

24 101515160001060 योती द ा य दुगाणे सुदशन नगर पपळे गुरव ग ली-3 9922687274 5

25 101515160001131 अ ज य सितश कांबळे सन. 82/2 सुदशन नगर प. गुरव 9822509897 5

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पपरी - 18
मागासवग य क याणकारी योजना

इ. 5 वी ते इ. 10 वी म ये िशकत असणा-या मुला / मुल ना िश यवृ ी
सन 2015-16                   पा  यादी                      सं या - 1306
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26 101515160001042 शुभम आनंद गायकवाड स.नं41 कृ णनगर पपळे गुरव 9881674128 5

27 101515160001091 दपक ावण तेलावडे िव ानगर ग ली-3 पपळे गुरव 9922373780 5

28 101515160001051
अिभषेक अनुराज 

दुधभाते
स.न 81/3118 सुदशन नगर पपळे गुरव 9922437716 5

29 100615160012961
तनुजा तानाजी 

गगणबोने
रामे र मंदीर तळवडे 9766365098 5

30 100615160012954
ाने री मु कदा 

कोडलकर
स ुंगी हौ.सो. पीनगर 9860326272 5

31 100615160012948 खुशी िवनोद नगराळे एकतचौक पीनगर मीक हौ. सो. 9850492764 5
32 100615160012929 रतेश संजय होसमनी िम लदनगर से.न -22 िनगडी 7741083021 5

33 100615160013035 न ता म छ  कडू िवकास हौ.सो. पीनगर 9881351572 5

34 100615160013028 पुनम िव म पवार ि मुत  हौ.सो. पीनगर 9657387601 5

35 100615160012940
िनरज ेमनाथ 

ि रसागर
नविनमाण हौ.सो. पीनगर 9767036180 5

36 100615160012979 द ा संतोष पटेकर इं ायणी हौ.सो. पीनगर 9970265250 5

37 100615160012835 नं दनी गणेश जायभाय
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9922449852 5

38 100615160012855 ितक दनकर चौरे िशवशंभो हौ.सो. पीनगर 9767093544 5

39 100615160012945 श द ा पुटगे एल 4/2 िम लद नगर से.नं-22 िनगडी 9011553619 5

40 100615160012938 त मय शहाजी कदम माऊली हो.सो. ानदीप शाळा पीनगर 8805492690 5

41 100615160011351 ित ा राजु नंदाने चावला शाळा, शरद नगर िचखली 8482818110 5

42 100615160012877 िवशाल पोपट गंगावणे
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9657440347 5

43 101215160000360 वैभव सुरेश शडे नवचैत य सोसा. मोरेव ती िचखली 8888580262 5

44 100415160002167 िनशा अ ण वैरागे िव लनगर लांडेवाडी 9657420142 5

45 100415160002609 सुजाता रमेश खरात स.नं-83 ाने र पाक दीघी 9657856432 5
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46 100415160002701 वसुधा अजय तायडे
स.नं 222/3 गु कृपा  दघी रोड कालनी 

भोसरी
9623153813 5

47 100415160002619 यशवंत भारत खंडारे
स.नं 72/6 मातो ी सदन िशवसाईनगर 

दघी
9850625399 5

48 100215160000298 आयुष कैलास सानप
साई स. अपा. स.नं 116/2 नढेनगर 

काळेवाडी
9552285444 5

49 100415160002722 ेहा रमेश शदे स.न-5/1 द गढ द नगर दघी 9372547745 5

50 100315160001209 सायली संजय मदनौ 55-जोशी िनवास िशतोळेनगर सांगवी 9552512010 5

51 100415160002714 दपाली िव णु बनसोडे आदशनगर स.नं-73 दघी 9049061053 5

52 100115160004881
मृणाली अिनल 

िचतळकर
503/2 ेरणा शाळा थेरगांव 8605597604 5

53 100115160005802 णव भाकर सोनवणे ि मुत  हौ.सो. िनरकमल चचवड 9922694174 5

54 100115160005646
वेदांत संजयकुमार 

आ हाड
प ी - जयभवानीनगर थेरगांव 9021689717 5

55 100115160005644 संिचता रमेश कोळेकर मंुजोबा वसाहत चचवडेनगर 9730618742 5

56 100115160005581 रा भुषन संजय िसरसाट मालध ा चचवड 9011318823 5

57 100115160005811 वण दपक ह के आनंदनगर चचवड टेशन 9527337981 5

58 100115160005765
वै णवी भाऊसाहेब 

च हाण
आनंदनगर कु पर कोपरा चचवड 9922171880 5

59 101215160000317
देवानी तुळिशराम 

साबळे
इं ायणी को.ऑप.हौ.सो. िचखली पुणे 9623727964 5

60 101215160000311 मयुर भगवान कांबळे जय िशवशंकर हौ. सो हे ेव ती िचखली 9890501303 5

61 100315160001175 यश राजेश ितखे
गुलाब नगर, रे वे लाईन शेजारी दापोडी 

पुणे
9764467820 5

62 103215160001229 चाण य कुल दप खंडारे
कोकणे नगर, ी कृ ण कॉलनी 

काळेवाडी, पपरी पुणे
9890543931 5

63 100315160001221 आसावरी शैले  कांबळे पवना नगर सांगवी पुणे 8975083928 5

64 100315160001192 द ा संतोष डंबाळे पवार व ती गुरव प ा,दापोडी पुणे 7350798608 5
65 100315160001193 बेन संतोष खचने शंकर काची चाळ, दापोडी, पुणे 9011204374 5
66 100315160001202 ेम चं कांत गभाले िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव पुणे 9730880929 5

67 100515160000338 रिसका र व  पोटे
ी कॉलनी, िवकास नगर, कवळे 

ता.हवेली, िज.पुणे
9822507967 5

68 100515160000392 गणेश केशव चाटे आदश नगर, कवळे दे रोड पुणे 9763601825 5
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69 100515160000277 सा ी राजेश कांबळे
च ंभागा िनवास आदश नगर, िशवनेरी 

कॉलनी कवळे दे रोड पुणे
9604751370 5

70 100315160001218 कांदबरी अिसत कांबळे
िस दाथ नगर, सोनकांबळे पथ, शेजारी, 

दापोडी, पुणे
9860406983 5

71 103215160001181 निवना राजेश खंडागळे
तुकाराम नढे चाळ, आझाद कॉलनी 

कालेवाडी पपरी
8600944054 5

72 101215160000298 सौरभ राजाराम कारंडे
नामदेव हौ.सो. मोरे व ती ता. हवेली िज. 

पुणे
8381029952 5

73 100715160000343 बबन राणु दरेकर अिज य तारा हॉ.सो. िचखली, पुणे 9623088790 5

74 100715160000355
कार बसवण पा 

बं दछोडे
सहजीवन हौ. सो ि वेणी नगर तलवडे. 

पुणे
9923974425 5

75 100715160000354 योगेश शामसंुदर खेडकर ि वेणी नगर ता .हवेली. िज.पुणे 9422569383 5

76 100615160011410 सािहल दनकर मगर ीराम कॉलणी, पीनगर,तळवडे िनगडी 8975229625 5

77 100615160011700 सा ी र व  गायकवाड
गंगाधाम िब. द मं दरा जवळ, िवठठल 

वाडी, आकुड
9881445917 5

78 100615160011360 समीर अर वद नवघडे बौ द नगर, िनगडी, ािधकरण, िनगडी 9762575923 5

79 100615160011356 ा संतोष  गवळी
अजंठा नगर, त शीला हौ.सो. ता.हवेली. 

िज. पुणे
8975955482 5

80 100615160011019 योगेश राजीव बोटे माऊली हौ. सौ. पीनगर तळवडे पुणे 9822620273 5

81 100615160011782 त वी हषवधन रिवढोणे पी हौ. सो पीनगर 9890189404 5

82 100615160011176 ेहा र व  सोनवणे
सहया ी कॉलनी ि मुत  हॉलमागे 

िनगडी, ािधकरण पुणे
8855905613 5

83 100615160011170 गणेश रा ल जांभले
लॉट न.ं505/27 अ िनगडी ािधकरण 

पुणे
8928480999 5

84 100615160011683 सायली िनवृ ी बु र
फुले शा  आंबेडकर हौ. सो अजंठानगर 

चचवड पुणे
9604880084 5

85 100615160011727 तुजा रावसाहेब बरकडे हनुमान हौ. सो पीनगर तळवडे 9850688340 5

86 100615160010861 ऋषभ सुभाष गोलाईत पी.सी.एम. सी कॉलनी, िनगडी पुणे 9272668755 5

87 100615160011721 पाथ सुरेश च हाण इं थ हौ सो. ांती नगर, आकुड  , पुणे 9881985345 5

88 103315160006922 सौरव गौतम घाडगे रामनगर बोपखेल ता. हवेली िज. पुणे 8975891558 5

89 103315160006913 यश संतोष गायकवाड
रामकुमार आ वाल चाळ, खटाळवाटी 

पपरी. पुणे
9011842070 5

90 103315160006773 हषदा पांडुरंग कांबळे
गती शाळेजवळ, नाटेकर चाळ, महेश 

नगर पपरी, पुणे
9850271590 5
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91 103215160001396 ेहा संजय वानखडे
आजाद चौक, नढे नगर, काळेवाडी 

पपरी, पुणे
9689034395 5

92 103315160006668 अ चता अजुन शदे
िवजय हौ सो पो ट ऑ फस जवळ, नेह  

नगर पपरी पुणे
9503198715 5

93 103315160006667
ध म द ा कुमार 

वाघमारे
भ डवे नगर, गणपती मं दरा जवळ 

वा हेकर वाडी, चचवड पुणे
9049831634 5

94 103315160006665 गौरव शरद ह के इं थ कॉलनी, नढे नगर काळेवाडी, पुणे 9552530239 5

95 103315160007081 नेहा रमेश दैठणकर िवठठलनगर नेह नगर पपरी पुणे 8805305765 5

96 101515160001249 ेम सुिनल कंकाळ
काचा चाळ, रे वे गेट शेजारी कासार 

वाडी पुणे
7058489013 5

97 101515160001257 सृ ी नर  माने
िनसग कॉलनी रामदेव सुपर माकट 

जवळ, पपळे गुरव, पुणे
9689091339 5

98 100515160000429 ावणी दपक गवळी गती कॉलनी िवकास नगर, दे रोड, पुणे 9850072319 5

99 100515160000427 ेहल सं दप बडे िशवनेरी कॉलनी, आदश नगर कवळे पुणे 9373845756 5

100 101515160001265 नेहा राजेभाऊ साठे
म नं. 6 िवठोबा कॉ पे स, कासारवाडी 

पुणे
9850851855 5

101 100615160011609 रिसका राजू माने
िसदधनाथ हौ.सो सहयोग नगर, पीनगर 

तळवडे, ता. हवेली िज.पुणे
9922420532 5

102 100615160011764 आशा िशवाजी कांबळे
आंबेडकर वसाहत. से न.ं22 रा. 

संजयनगर िनगडी पुणे
9850049354 5

103 100615160013064
पाली कािशनाथ 

चौधरी
ीराम कॉलणी, पीनगर,तळवडे िनगडी 9922867032 5

104 100615160013062 सुिमत चं कांत शगे िम लद नगर से नं. 22 िनगडी 8983923765 5

105 100615160011689
सा ी आ पासाहेब 

साळवे
म नं.409 िस दीिवनायक हौ सो p c m 

c हॉ, मागे िनगडी पुणे
7083932009 5

106 100615160012113 समथ दनकर खांडेकर
पी हौ सो डाकता चौक, साईबाबा 

मं दरा जवळ, तळवडे िनगडी
9657780120 5

107 100615160012219 ऋतुजा िव णू मोटे
प र म हौ सो, बँक ऑफ महारा  जवळ, 

यमुनानगर िनगडी पुणे
8600083640 5

108 100615160011453 आकाश िवठठल सोनट े ीराम कॉलणी, पीनगर,तळवडे िनगडी 9922981998 5

109 100615160011628 उ कष रघुनाथ कोळप
बाळू पवार चाळ, गोसावी हॉ पीटल  

समोर पीनगर,पुणे
9403300253 5

110 100615160011638 भ  समाधान गडदे
पी हौ सो यु इंिडया बेकरी एकता चौक, 

पीनगर
9552678827 5
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111 100115160005758 िनजला बाळू हातागळे काळाखडक वागड ता.मुळशी िज.पुणे 9766347077 5

112 103315160006057 अ वेष हनुमंत पं ी
साईबाबा नगर, चचवड टेशन रोड, 

चचवड पुणे
9665885928 5

113 103315160005763 नूरी सुिनल आ हाड संत तुकाराम नगर, पपरी पुणे 9822007199 5
114 103315160006355 सुि या वैजनाथ शदे राम नगर बोपखेल पुणे 8484071374 5

115 103315160006332 आकाश रमेश मोरे
ी.बालाजी हौ सो िब.िवठठल नगर 

नेह नगर पपरी पुणे
9657956771 5

116 103315160006298 ितक ीिनवास ऐवळे
ीनगर रहाटणी लग रोड, पुंरदर 
कॉलनी काळेवाडी पपरी पुणे

9503201683 5

117 103315160005694 ि या महादेव जाधव
शंकरगंगा हौ सो रो लास कंपनी समोर, 

कामगार नगर पपरी पुणे
9822631040 5

118 100115160005487 मंजुषा माकस को हे व नगरी हौ सो, ािधकरण िचखली 9689961632 5

119 100115160005485 करण नामदेव लोखंडे ाने र हौ सो, नखातेनगर थेरगांव पुणे 7276180080 5

120 100115160005635 तनु ी ानदेव कांबळे कुणाल पाक केशव नगर, चचवडगांव पुणे 9922430445 5

121 100115160005634 िनिखल तुकाराम कांबळे
मोरया हौ सो न.ं1 वेताळनगर, चचवड 

पुणे
7276753738 5

122 100515160000310 नेहा आ पा खडांगळे सौदागर गाडन, िवकास नगर कवळे 9657587477 5

123 103215160001225 नेहा अशोक शगाळे
आळंदी रोड शा ी चौक, आनंदनगर 

भोसरी पुणे
9850716040 5

124 103315160006577 आ दती भरत मोरे पुरंदर कॉलनी ीनगर रहाटणी, पुणे 9552661749 5

125 103315160007121 रेवा रा ल गायकवाड
रामकुमार आ वाल चाळ, खटाळवाटी 

पपरी. पुणे
9762006730 5

126 103315160005395 ावणी सुरेश कांबळे
गणेश कापसे, आ शवाद कॉलनी, 

िसदधाथ नगर, रहाटणी पपरी, पुणे
8421995721 5

127 100315160001270 िनवे दता िवजय आ हाट
आनंद गृहरचना मुळा नगर जुनी सांगवी 

पुणे
9822672463 5

128 102415160000209 पवन सुरज भडकंुबे
पपळे िनलख, पंजिशल नगर वाकव ती 

पुणे
9763609460 5

129 103215160001271 कुणाल ेम सग नाईक
सगलोक,कृ णा रेसीडे सी समोर 
साई दा कॉलनी काळेवाडी पुणे

9021509880 5

130 103215160001328 मा ती य ल पा प ले िस दाथ नगर झोपड पडी िनगडी, िनगडी 9561756027 5
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131 103215160001358
दनकर िशवाजी 

होलमुखे
ल मी-तारा अपाट सहकार कॉलनी 
योतीबा नगर, काळेवाडी पपरी पुणे

9922932284 5

132 100515160000415 चैत या गणेश थोरवे
पे डसे कॉलनी कवळे, पो दे रोड ता. 

हवेली िज. पुणे
9890871237 5

133 103215160001298 ित ा काश कवडे रहाटणी फाटा, ता. हवेली िज.पुणे 8888780752 5

134 100315160001262 यश राजु कांबळे
आदश नगर गणेश मं दर जवळ, िशतोळे 

नवी सांगवी पुणे
9860872376 5

135 100115160005717 यश महादेव दुकरे आनंद नगर चचवड टेशन, पुणे 9552506752 5

136 103215160001501 समी ा िहते  राऊत
जय ी लॉसेस जवळ, तापक र नगर 

काळेवाडी पुणे
9822920402 5

137 100215160000313 कांचण र व  गायकवाड िवठठल नगर नेह  नगर, पुनवसन िब. 8888535641 5

138 100115160006153 तेजस रमेश उ हवणे
लग रोड िगरजू बाबा मं दर जवळ, बौ द 

नगर पपरी
9850759325 5

139 100115160006159 मुरळीधर संतोष सुव िशवळेचाळ वा हेकरवाडी चचवड पुणे 8379984449 5

140 100415160002152
भा य ी दादाराव 

कामले
सुहास सदन अ दनात नगर ग हाणे व ती 

भोसरी पुणे
7387225817 5

141 100415160002191 रतेश दपक खडे
अंजना िनवास गणपती मं दर शेजारी 
िशवगणेश नगर धावडे व ती भोसरी

7743844776 5

142 100115160005416 वैभव अिजत पवार
रा. काळा खडक वाकड, ता.मुळशी 

ज.पुणे
7030982810 5

143 101615160000309
मयुरी दयानंद 

सोनकांबळे
सुभाष कंुजीर चाळ,रामनगर रहाटणी पुणे 9922225193 5

144 101615160000315 िनतीन बालाजी शदे रहाटणी पवना नगर पुणे 9881058215 5

145 100115160005684 थमेश रा ल  ितकोने सि म  सदन तालेरानगर चचवडगांव 8625887866 5

146 103215160000997 रेवती िनतीन इंगळे भ.कु. चाळ तपोवन मंदीर पपरीगाव 9765971551 6

147 103315160006347
किन क धनपाल 

सोनकांबळे
िस ाथनगर दापोडी 9527605507 6

148 103315160005877
आ द य आिजनाथ 

जाधव
शंकरगंगा हौ.सो. कामगार नगर पपरी 9822634801 6

149 103315160005782 कार नामदेव जाधव बजरंगनगर कदमचाळ खराळवाडी 7350555018 6

150 103215160001077 सृ ी िशवाजी वाघमारे स.कु.चाळ पपरीगाव 9096064450 6

151 101515160000896 राणी हनुमंत लोखंडे वैदव ती पपळेगुरव 9922277917 6
152 103215160001113 ेयस िम लद काटे बालमलचाळ बी-14 पपरी गाव 9604133020 6
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153 103215160001108 अं कता क िडबा सरपाते योितबाकालनी योितबानगर काळेवाडी 9922049116 6

154 103215160001051 िशवम गणपत किवतळे
स.नं-77/1/2/5, आझाद कालनी 

काळेवाडी
8796267971 6

155 103215160001122 शौय िवण चांदणे रोिहतपाक नढेनगर काळेवाडी 9881502120 6
156 103215160001118 रोशन माधव मडके पावरहाउस पपरी वसाहत खोली ई9 9850576039 6

157 100715160000310 िवपुल करमचंद वालकर िशवश  हौ.सो. सहयोगनगर पीनगर 9156617133 6

158 100115160005370 द ा र व  ता स.नं-18/4 गणेश नगर डांगे चौक 9767105091 6

159 100615160012906 रािधका शरणा पा शदे ओटा क म सोमे रमंदीर िम लदनगर 9921651794 6

160 100615160011519 अपूव सुधीर गुजर दा.पा.चाळ रामनगर स.नं-25 चचवड 9921088867 6

161 100615160011602 ांजली संतोष सोनवणे िवनायक हौ.सो. से.-21 यमुनानगर 9594240707 6

162 100615160011568 ि यांका पुरंदर देवनोळ भंडारीचौक आनंदनगर चचवड 9763173811 6

163 100615160012110 ितक िशवाजी गाढवे ब लाळे र हौ.सो. पीनगर 9850186442 6

164 100615160012895 थमेश िनवास िखलारे पी हौ.सो. पीनगर 9921273804 6

165 100615160012896 राज  आनंदा सुरवसे ा सपोट हौ.सो. पीनगर 9922085610 6

166 100615160013052 महेश संपत जाधव माऊली हो.सो. ानदीप कॉलेज तळवडे 7798889252 6

167 100615160011937 ित ा कािशनाथ दुपटे बी-3/11 राजनगर से.-22 िनगडी 7741052506 6

168 100615160012431 ेयश िव णु बोड आंबेडकरवसाहत, से-22 िनगडी 9527886960 6

169 100615160012325 नं दनी अशोक जोगदंड संजयनगर से.22 िनगडी 9527547730 6

170 100615160011322 यश िभकन सोनवणे से.27 /478 ािधकरण 9975991053 6

171 100615160011541 क पेश संजय बहारे
मिणषा हौ.सो. साईमंदीर मोरेव ती 

िचखली
9657289405 6

172 103215160001072 गौरव कशोर ंबरे िव शांतीकालनी पपळे सौदागर 9623711154 6

173 101515160001011 आदश संजय पालवे िनसग-2 स पटेव ती वाकड 8308311763 6

174 103215160001417 ेम दुधाजी ड गरे िब.नं-3 म-16 पपरी -17 7057122012 6

175 100415160002098
शांतकुमार गो वद 

चुनचुने
बालाजीनगर midc रोड जे- लॉस भोसरी 9822853607 6

176 101215160000370 ईशा रमेश कारंडे 25/14 कृ णानगर चचवड 9561083731 6

177 101215160000402 वै णवी संजय कदळे
िशवशंकर हौ.सो. 1419 हे ेवाडी 

िचखली
7038136409 6
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178 101515160000987 रोहन राकेश दुबळे
सहगडकालनी स.न.-84/2/3 जवळकर 

नगर
9822282297 6

179 101515160001013 ृती िवनायक देवकुळे स.न 50/316 गांगाड नगर पपळेगुरव 8446668300 6
180 101515160000970 जीया अिनल राऊत सुदशन नगर पपेळे गुरव ग ली-4 9881278977 6

181 101515160000967 ेया तानाजी भोजने
िभमाशंकर कालनी 29/ब दापोडी रोड 

प. गुरव
9822458441 6

182 101515160001097 हषदा शहादेव कांबळे स.नं 1/5 ल मी नगर पपळे गुरव 9373112292 6

183 101515160001134 अिमषा तुकाराम शेळके भालेकर नगर -20 पपळे गुरव 9657923957 6

184 101515160001020 िस दाथ आबु वडेकर स.न82/2 जवलकर नगर पपले नगर 9767030518 6

185 101515160001128 आयुष द ा य भोसले
ीनगर रोड नं-1 मु कान रेिस. पपळ 

गुरव
8007776142 6

186 100615160011330 सा ी दनकर खांडेकर
तथागत हौ.सो. िब. नं बी-1 म नं-309 

िनगडी
9657780120 6

187 100615160011310
सपना नंदकुमार 

सोनवणे
ीराम कालनी पीनगर तळवडे 9860361309 6

188 100615160011254 सुषमा सरदार पवार अ ज यतारा हौ.सो. पीनगर 9823365914 6

189 100615160012931
िगरी नारायण 

िव लराव
पडळकर गजानन हौ.सो. सहयोगनगर 

तळवडे
9881150643 6

190 100615160012958 सं कृती सुिनल उबाळे गणेश कालनी भा य ी हाडवेअर पीनगर 9403190355 6

191 100615160011309 ित ा अशोक जाधव िशवनेरी हौ.सो अजंठानगर  िब.न-5 7350471417 6
192 100615160011402 गौरी संतोष ितखे र ता .2 पंचवटी सो. िचखली 8805743091 6

193 100615160011444 शंगार राजेश रामटेक
सावलीिनवास स.न 132/3ए िबजली 

नगर
9225157486 6

194 100615160011412 गती म छ  महांकाळे ि मुत  हौ.सो. पीनगर 9765101326 6

195 100615160011416
आ द य अिभमान 

फुलवरे
क तुरी माकट प ाशेड अजंठानगर 9822521119 6

196 100615160013015 तनु ी िशवाजी कदम माऊली हो. सो. पीनगर 9850400456 6

197 100615160013017 णाली सोमनाथ सरवदे स ुंगी हौ.सो. पीनगर 9545204033 6

198 100615160010907 ितक म छ  शदे चं देव कॉ. सानेव ती िचखली 9970735992 6

199 100615160011074 सुमेध रा ल सावंत से.न-28 माटे दवाखाना िनगडी 9923974718 6
200 100615160011068 संदेश संजय वाघोदे PCMCकालनी िब.न4/53 िनगडी 8308018793 6
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201 100615160013022 अिभषेक अ युत ससाने नविनमाण हौ.सो. पीनगर 9860574736 6

202 100615160013023 रोिहत भ टु गांगुड िमक हौ.सो. पीनगर 9763599020 6

203 100615160012838 योगेश मा ती लांडगे सर वती हौ.सो. पीनागर 7385581934 6

204 100615160012914 सुहानी ीरंग रगडे नविनमाण हौ.सो पीनगर 9226840189 6

205 100615160012831
सौरभ भ यासाहेब 

ि रसागर
रारजगृह हौ.सो. ओटा क म िनगडी 9552301219 6

206 103215160001036 िम लद तुकाराम दांडगे
फनोले स कालनी योितबानगर 

काळेवाडी
8805417201 6

207 100615160012858
सायली िव नाथ 

पानढवळे
नविनमाण हौ.सो. पीनगर 8805165084 6

208 100615160012844 ा भाऊराव िहरवे अ ज य हौ.सो. पीनगर 9764079015 6

209 100615160012915 कुणाल राजु कांबळे िवजयानंद हौ.सो. भालेकर चाळ पीनगर 9637729753 6

210 100615160012937 ऋतुजा द ा कांबळे भैरवनात हौ.सो. पीनगर 8805119913 6

211 100615160012942 यश िनवास कोळेकर
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9766983732 6

212 100615160011365 ेरणा पोपट ग हाळे िशवशंभो हौ.सो. पीनगर 9922564760 6

213 100615160010899 ऋतुजा रमेश खोमणे इं ायणी हौ.सो. पीनगर 8421829543 6

214 100615160010887 धवल संजय दुपारे म-26 PCMC कालनी िनगडी नाका 9503366344 6

215 100415160002183 अ ज य म छ  ढेकर स.नं-73 िवकास कालनी आदशनगर दघी 9011244041 6
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216 100415160002353 उदय रामदास धनगर स.नं-76 भारतमाता नगर दघी 9657901131 6

217 100415160002342
दपाली िव लराव 

हेडाऊ
सहकार नगर दघी 9922842136 6

218 100415160002378
कार िवजय सह 

पाटील
स.नं 197/1ए, च पानी वसाहत बोसरी 9922323517 6

219 100415160002372 सािहल संतोष भालेराव अशोक नगर डोळस तालीम बोसरी 9850575734 6

220 100615160011342 पायल दनकर वाघमारे वाड-8, िव ानगर चचवड 8007831194 6

221 100315160001191 मंगेश संतोष डंबाळे 70/7ए पवारव ती दापोडी 7350798608 6

222 100315160001197 ावणी िनितन बिहरट िवनायक नगर स.न 53 ब सांगवी 9850708618 6

223 100415160002180 िस ाथ भरत सुयवंशी बालाजीनगर टे कोरोड  भोसरी 9921404150 6

224 100415160002221 ेहा िशवाजी बोने बालाजीनगर midc रोड जे- लॉस भोसरी 9922168655 6

225 100415160002227 उ मला देवराम बिहरम स.न-81/1/1 लाईन-3 कृ णानगर दघी 9657523372 6

226 100415160002196 गौरी शांताराम गवारी हदराज कालनी लांडगे व ती भोसरी 9604796389 6

227 100415160002045 हषल िव णु साबळे
िव ाम अपा. गु िवहार कालनी 

पांजरपोळ
9011560300 6

228 100415160002195 ि यंका शांताराम गवारी हदराज कालनी-1  लांडगे व ती भोसरी 9604796389 6

229 100415160002682 हषदा द ा य लांडे स.नं-76 भारतमाता नगर दघी 9922921369 6
230 100415160002698 आयुष अशोक मोरे स.नं-4 व नगरी रेिस. दघी 9881303588 6

231 100115160005741 मानशी संतोष िनकाळजे पडवळ नगर थेरगांव 7058752779 6

232 100115160004989 काजल रघुनाथ कांबळे जगताप नगर थेरगांव 9175647593 6

233 100115160005253 ओम पांडुरंग ग जारी ाने री हो.सो. पाईन रोड िचखली 9730247063 6
234 100115160005808 आयुष धनराज चांदणे आनंदनगर बु िवहार चचवड 9665169068 6

235 100115160005992
आयुष िश रषकुमार 

कांबळे
बौ नगर िब.नं 10/10 पपरी 9921353753 6

236 100115160005728 िन कता महादेव ड गरे वेताळनगर आय-37 जैन शाळा चचवड 9689685061 6

237 100115160005559 रोहन नामदेव झ बाडे भोई आळी सायकर चाळ चचवड 9527160451 6
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238 100115160005812 गौरव रमेश हे े आनंदनगर चचवड टेशन 8605425643 6

239 100115160005762
भारती भाऊसाहेब 

च हाण
आनंदनगर कु पर कोपरा चचवड 9922171880 6

240 101515160001263 ि यंका संदीप माने को. लांडगे चाळ द  मंदीर कासारवाडी 9272172781 6

241 101515160001259 हनुमंत मोने र बमनाळे
िहराबाई झोपडप ी हसोबा मंदीर 

कासारवाडी
9763641390 6

242 100115160005571 वैभव भारत उंप
बा हेकरवाडी रोड, राधाई िनवास 

िचचवडे नगर, चचवड
9657756159 6

243 101215160000289 न ता नर सग वैरागळ सहयोग हौ.सो िचखली ािधकरण पुणे 8308044276 6

244 100315160001198 मयुर मधुकर मगदूम आदश नगर , िशतोळे मळा, नवी सांगवी 9975844437 6

245 100515160000393 खुशी मुकेश तांबे
द  नगर, सरपंच व ती कवळे ता. 

हवेली. िज. पुणे
7745002216 6

246 100515160000406 कार हनुमंत ल खडे ल खडे व ती, कवळे ता.हवेली. िज.पुणे 8308319285 6

247 100515160000286 नुतन रामा िशवणकर आदश नगर कवळे ता. हवेली. िज. पुणे 9762838202 6

248 100515160000299
अनु का भारत 

िशवणकर
िवकास नगर कवळे रोड, दे रोड 

ता.हवेली िज,पुणे
9766309460 6

249 100515160000303 संकेत रोिहदास थोरात
कोतवाल नगर, कवळे, ता. हवेली. 

िज.पुणे
9527360889 6

250 100515160000302 गौरव रामभाऊ काकडे
साई कॉलनी, िवकास नगर कवळे दे रोड 

पुणे
9923598288 6

251 101215160000288 वै णवी सुयकांत माने
नंदनवन हौ.सो. मोरेव ती िचखली ता. 

हवेली, िज.पुणे
9850536426 6

252 100715160000432 यश नवनाथ गारळे नवचैत य हौ. सो मोरेव ती िचखली, पुणे 7588586424 6

253 100615160011357
वै णवी काश 

गायकवाड
सहयोग नगर, पीनगर तळवडे पुणे 9763764644 6

254 100615160010958
आकां ा फुलचंद 

गायकवाड
र  छाया िनवास, सुदशन नगर मोरे 

व ती, िचखली, पुणे
9623318101 6

255 100615160010956 ि ितजा शहाजी इटकर
िशवकृपा हौ सो,साने कॉलनी मोरे व ती 

िचखली, पुणे
9881210788 6

256 100615160012029 ृती काश भोई िनसग हौ,सो पी नगर तळवडे पुणे 9423203004 6

257 100615160012039 गाय ी अिनल लाळगे
काळभैरवानाथ सो. ािधकरण, िनगडी, 

पुणे
9860383007 6

258 100615160012357 ांजली नामदेव ठगल
खामगळ ग ली, द मं दर जवळ, 

चचवड पुणे
9921210585 6
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259 100615160012163 सुहास मा ती ब ले
अ णाभाऊ साठे वसाहत, म नं.14 

िनगडी पुणे
9028315995 6

260 100615160012866 ित ा िम लद पायाळ माऊली हौ. सौ. पीनगर तळवडे पुणे 9762378962 6

261 100615160012870 चैताली वसंत जोहरी
अ ज यातारा हौ. सो पीनगर तळवडे 

पुणे
9922809047 6

262 100615160011774
ानोबा िशवाजी 

ीरसागर
िस दीिवनायक हौ सो. आंबडेकर वसाहत 

िनगडी पुणे
9011420626 6

263 100615160010693
मोहन म रअ पा 

कडेचूरकर
िनवरा हौ.सो घरकुल ािधकरण िचखली 

पुणे
9960375011 6

264 100615160012415 यश जीवनलाल होळकर भीगरथी हौ सो. पीनगर 9922024938 6

265 100615160010884 द म चं काश जाधव
अजुन कुटे चाळ, पेश कॉलनी, द वाडी 

आकुड  पुणे
9561021860 6

266 100615160010953
िवजयकुमार िवठठल 

सुखसे
पा टल िमनारा मिजद समोर, हनुमान हौ 

सो पीनगर तळवडे पुणे
9689113667 6

267 100615160012437 पवन गणेश पवार
म नं. 006 बी 5 उखेला सो . आंबेडकर 

वसाहत िनगडी पुणे
7057571764 6

268 100615160012366 वै णवी महादेव पटेकर िम लद नगर से नं. 22 िनगडी 8805366391 6

269 100615160012374 सा ी सतीश ओतारी
िनगडी आ णभाऊ साठे नगर, म नं. 12 

पुणे
9822736547 6

270 100615160012383 ओम सुिनल ढावरे यमुनानगर ािधकरण िनगडी पुणे 9561778602 6

271 103315160007043 ाजंली संुदरराव कुकर
सहकार कॉलनी ं . 1 योती बा नगर 

काळेवाडी पुणे
8605902180 6

272 103315160006518 नेहा लालचंद अडागळे से न.22 संजय नगर िनगडी पुणे 9545764305 6

273 103215160001439 रजनी शंकर कांबळे
कांकणे नगर, काळेवाडी गावठाण, 

नठेव ती पुणे
8805995060 6

274 103215160001449 सा ी मुकेश कांबळे संजय गांधी नगर, पपरी 9765142927 6

275 103315160006871 ेहल संतोष गायकवाड
रामकुमार आ वाल चाळ, खटाळवाटी 

पपरी. पुणे
9011842070 6

276 103315160007010 ीयश िवनोद इनगर
कुल वािमनी हौ सो. से न.ं 17/19 

िचखली पुणे
9011989821 6

277 103315160006663 ित ा संतोष ह के इं थ कॉलनी, नढे नगर काळेवाडी, पुणे 9552530239 6

278 103315160007044 यश िवनय भोसले
संत तुकाराम नगर, दि णमुखी मा ती 

मं दरा जवळ पपरी, पुणे
7722009380 6

279 103315160006674 ितक सुधाकर कांवळे बोरखेल रामनगर. ता. हवेली. िज.पुणे 9527982996 6
280 103315160007082 करण समेश दैठणकर िवठठलनगर नेह नगर पपरी पुणे 8805305765 6

281 100315160001169 पृ वीराज ताप देवकाते
जयकमळ शेजारी मोरया पाक, पपळे 

गुरव पुणे
8600048754 6
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282 103215160001285 वैशाखी पांडुरंग इंगळे
िनसग कॉलनी िस दे र पाक जवळ 

पपळे गुरव पुणे
9421595270 6

283 103215160001284 पौ णमा पांडुरंग इंगळे
िनसग कॉलनी िस दे र पाक जवळ 

पपळे गुरव पुणे
9421595270 6

284 103315160007021 लिलता द ा कांबळे राम नगर बोमखेला  ता.हवेली. िज. पुणे 9175763506 6

285 101515160001251 मयुरी िनतीन ढाले
महारा  कॉलनी जवळकर नगर, गणपती 

मं दरा समोर पपळे गुरव, पुणे
8421358342 6

286 100415160002953 द ा राजमल काकडे
मधुबन हौ सो देवकर व ती च पाणी 

रोड भोसरी पुणे
9823414827 6

287 100415160002954 दशा राजमल काकडे
मधुबन हौ सो देवकर व ती च पाणी 

रोड भोसरी पुणे
9823414827 6

288 101515160001139 थमेश दप जगताप
तुळजाभवानी नगर, कमल हा. पपळे 

गुरव, िज. पुणे
9623154993 6

289 101515160001167 पूजा राम सनके
िभमराव जवळकर चाळ, रे वे गेटा 

खाली, कासारवाडी पुणे
7385618996 6

290 100515160000422
गाय ी वकटेशराव 

यापमान
कवळे ता. हवेली. िज. पुणे 9096951338 6

291 100615160011514
रे मा द ि य 

गायकवाड
सघष हौ सो आजठा नगर, चचवड पुणे 7755902762 6

292 100615160011515
रोिहत द ि य  

गायकवाड
सघष हौ सो आजठा नगर, चचवड पुणे 7755902762 6

293 100615160011381 अिशष हमत गवारी
कपी हौ,सो रेणुका मंगलकाया, जवळ, 

पीनगर
9158645101 6

294 100615160011370 ृती भुजंग जाधव
आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक, म 

नं.202 िनगडी पुणे
9595497056 6

295 100615160012068
बुधाभुषण गौतम 

करवले
आझाद चौक,बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

िनगडी पुणे
9881247837 6

296 100615160011386 सलोनी बंडू घागरे
संगम हौ सो पीनगर तळवडे ता. हवेली 

िज.पुणे
9921844640 6

297 100615160011389 वै णवी दादा गोरड
कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे, ता. 

हवेली िज.पुणे
9527407042 6

298 100615160011510 सुिजत मा ती न टे अंजण नगर T C T रोड चचवड पुणे 9623684917 6

299 103315160006305 शलाका सुधीर भोसले
ी.नगर रोड नं.1 मु कान रेसी डे सी 

समोर पपळेगुरव
9657274340 6

300 103315160005976 िसदधाथ संजय जोगदंड
नवजीवन हौ सो आ णासाहेब मगर 

टेिडयम जवळ, िवठठल नगर,नेह  नगर 
पपरी पुणे

9767290384 6

301 103315160005785 साधना आनंद जाधव
सुमेय बौ द िवहारा जवळ, गांधी नगर 

खराळवाडी, पपरी पुणे
9922460978 6
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302 100215160000259 सागर बकाराम गवळी स न.ं4/8 अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 9890732800 6

303 103315160006385 ित ा िशवाजी नेटके
माऊली लोअर िमल या पाठीमागे, 

लालटोपी नगर मोरवाडी पुणे
9552626359 6

304 103315160005409 ीयश संजय जाधव
रमाकंुज अपाटमट, खराळवाडी, पपरी 

पुणे
9850039769 6

305 103315160006278 ेहल ाने र समु े
बोपखेल रामनगर, बौ द िवहारा शेजारी 

पुणे
8421613595 6

306 103315160006218 ल मी िनतीन िधवार राम नगर बोपखेल पुणे 9763884136 6

307 103315160006387 रतेश धनजंय वडवराव
दळवी नगर झापडपटटी समाज 
मं दरा या पाठीमागे चचवड

8796304269 6

308 103315160006379 सायली बजरंग वाघमारे
गांधी नगर वषा फँिबकेशन यामागे 

खराळवाडी . पपरी पुणे
7719812324 6

309 103315160005935 योिगता ाने र मैदांड मातो ी हौ सो पाईन रोड िचखली पुणे 9860398216 6

310 103315160006016 मोिहनी द ा भोसले
म ह ा कंपनी समोर, गांधी नगर नेह  

नगर, पपरी पुणे
8237326653 6

311 103315160005593 गौरव अिन दध सुयवंशी
बौदधनगर एम.आय. डी शी कंपाऊंड 

पपरी, ता. हवेली िज. पुणे
9158793655 6

312 103315160005498 मानसी संतोष िवठकर
िवटकर चाळ, मा ती मं दर जवळ, 

खऱाळवाडी पपरी पुणे
9766982677 6

313 103315160005961 देवा अिनल पाथरमल आंबेडकर कॉलनी पपरी पुणे 9689211174 6

314 103315160005911 दपक ीरंग मुने
मंह ा कंपनी या समोर, गांधी नगर, 

पपरी पुणे
9545096097 6

315 103315160005927 कुणाल भारत मोरे गांधी नगर खराळवाडी, पपरी पुणे 9604558137 6

316 103315160005551 केतन सुरेश दौडकर
चं कांत कलापुरे चाळ, खराळवाडी 

पपरी, पुणे
9158644250 6

317 100115160005495 त वी दयानंद जाधव अजमेरा हौ सो पपरी पुणे 9637179481 6

318 100115160005484 तुषार हणुमंत लोखंडे ाने र हौ सो, नखातेनगर थेरगांव पुणे 7385980215 6
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319 100115160005620 अिभजीत सुिनल सावंत
मोरया हौ सो न.ं1 वेताळनगर, चचवड 

पुणे
9922379831 6

320 100115160005601
ि यांशू सुधाकर 

वाघमारे
आनंद नगर चचवड टेशन, पुणे 9637566131 6

321 100115160005637 ऋिषकेश शंकर शेळके ताप कर नगर भाऊ सादे काळेवाडी पुणे 9921952817 6

322 100115160004741 नेहा काश िशरिगरे
जय म हार नगर,नेयर शाने गु जी शाळे 

शेजारी थेरगाव पुणे
8888697319 6

323 100115160005376 ेहा बापू वाघमारे
नरेश सुपर माकट,आनंदनगर चचवड 

टेशन पुणे
9073445590 6

324 100515160000353 मोहन माधव चाकटे आदश नगर, कवळे दे रोड पुणे 9822696195 6

325 100515160000345 गणेश मधुकर जाधव
िह सी कॉलनी, िवकाश नगर, कवळे. 

दे रोड
9881384397 6

326 100215160000293 सुरज रमन इंदवे अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 9823760495 6

327 100515160000430 सृ ी दपक गवळी
गती कॉलनी, िवकास नगर 
कवळे,ता.हवेली. िज.पुणे

9850072319 6

328 103115160005378 णय रामदास मसळे बी-2 एच ए कॉलनी, पपरी पुणे 9420173992 6

329 103115160005352 वि ल दनेश गजधाने महा मा फुले नगर, भोलरी पुणे 9689911320 6

330 103115160005260 िपयुष आनंद नरवाडे
सिचन िनवास, स न.ं101 नेह नगर 

पपरी पुणे
9922167438 6

331 100515160000451
सुिमत बाळासाहेब 

भडांगे
सौदागर गाडन, िवकास नगर कवळे 8237123161 6

332 103215160001276 दव िवनोद खराडे म लद नगर, आनंद हौ सो िब. पपरी पुणे 7620071080 6

333 100515160000419 ेहा िवजय भाले
िभमाशंगर नगर, कवळे दे रोड ता. 

हवेली. िज. पुणे
8975443616 6

334 100515160000417
कोमल काश 

गायकवाड
मु. पो. कवळे ता. हवेली. िज. पुणे 8007493828 6

335 103215160001303 पुवश पुनम पाखरे
काळेवाडी कोकणे नगर ी कृ ण कॉलनी 

पपरी पुणे
9922535123 6

336 100315160001249 ऋषीकेश राजु माने स न.ं7/2/43 मुळानगर जुनी सांगवी पुणे 9922970957 6

337 100215160000307 ेम मोहन रण दवे लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 7385585022 6

338 100415160002151 अमोिलका दशरथ कावरे बालजी नगर टे को रोड भोसरी पुणे 9689037846 6

339 100115160005727 सुिमत दलीप भागर
गुजर नगर मातो ी कॉलनी, थेरगाव 

चचवड पुणे
9822920402 6
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340 100315160001347 नेहा अिनल ल ढे
गजानन महाराज म दरा या जवळ, ढोरे 

नगर जुनी सांगवी पुणे
9762486862 6

341 100215160000312 गंगा र व  गायकवाड िवठठल नगर नेह  नगर, पुनवसन िब. 8888535641 6

342 100515160000471
िणता िवकास 
कटकध ड

ी गणेशा अपाट. नेटके कॉलनी जवळ, 
िवकास नगर, दे रोड पुणे

9823338250 6

343 100515160000481 तनुजा सिचन कदम कु णकंुज अपाट िवकास नगर दे रोड पुणे 9822320307 6

344 100115160006028 गाय ी गौतम उघडे
साई कॉलनी, मगंल नगर वाकड रोड 

थेरगांव
9011920019 6

345 100115160006029 ेरणा गौतम उगडे
साई कॉलनी, मगंल नगर वाकड रोड 

थेरगांव
9011920019 6

346 100115160006039
मिनषा महावीर 

गायकवाड
बारणे चाळ, ांतीवीर नगर, थेरगाव 

ता.मुळशी िज. पुणे
8605022306 6

347 100115160006075 द ा भारत खलसे
आनंद नगर फ कर भाई पानसरे चौक, 

चचवड टेशन पुणे
9763204386 6

348 100415160002113 ितक राम बोगे
काळी भत वडमुखवाडी पो. च होली ता. 

हवेली िज.पुणे
8087903739 6

349 100415160002188 ि या सुदाम गवारी
गणपत लांडगे चाळ, रोशल गाडन जवळ 

लांडगे व ती भोसरी पुणे
9011641946 6

350 100415160002633 िपयुष संतोष कांबळे पॉवर हाऊस बालाजी नगर भोसरी पुणे 9970801724 6

351 100415160002574 अिभषेक ानोबा गंगणे
सव न.ं187/2/1 मथुरा कॉलनी देवकर 

व ती भोसरी पुणे
9881658405 6

352 100415160002521 शा त िवनोद घोडके
िशतल िनवास, घोडके चाळ, ग हाणे 

व ती भोसरी पुणे
9890008498 6

353 100415160002529
ऋिषकेश सुिनल 

गजिभये
बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी पुणे 9960207235 6

354 100415160002511 ीकांत उमेश पवार लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 8888557195 6

355 100415160002246 सुिशल रामदास पाटोळे लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 9657904527 6

356 100415160002320 िनशा िशवाजी कावरे बालाजी नगर, टे को रोट भोसरी 8975819665 6

357 100115160005420 सा ी बाळू उमाप
क डीबा नगर, वा हेकर वाडी, चचवड 

पुणे
7040697117 6

358 100115160005477 नुतन िनतीन िमसळे आनंद नगर, चचवड टे पुणे 9923381135 6

359 101615160000300 आया िवण लोखंडे
मथुरा कॉलनी मेनरोड नखातेव ती 

रहाटनी पुणे
9850602274 6

360 100615160013033 रोहन गणेश राठोड घारजाईमाता हौ.सो. पीनगर 9552546890 7
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361 100615160013080 यु ा ि तम बािव कर िमराई स.नं-74 आदश नगर कवळे 9822664330 7

362 103215160000996 चैताली िनतीन इंगळे भ.कु. चाळ, तपोवन मंदीर पपरी 9765971551 7
363 100315160001011 थमेश बापु वाघमारे खोली .100 ST कॉलनी सांगवी 9028341067 7
364 100315160001046 िहतेश अजय थोरात 225 िव लमंदीर दापोडी 8796841448 7

365 103315160005886 ऋतुजा राजु गायकवाड गांधीनगर पपरी 9850730419 7

366 103315160005868 सई सुयकांत गायकवाड लकरोड ए. िब. पपरी 9096086871 7

367 103315160005969 संदेश बाळासाहेब यंकुळे गांधीनगर पपरी 8390056385 7

368 100315160001061 सुि या आनंद कांबळे जयिभमनगर दापोडी 9175310349 7

369 100315160001077
अंिशता सुभाष 

गायकवाड
पंचर िनवास ि य द नगर सांगवी 8956392812 7

370 100315160001081 शिशकांत कुमार च हाण साई अ. अपा. स.न 72/1 सागंवी 9890638002 7

371 100315160001117 सेजल राजु मदने 55 जोशीिनवास िशतोळे नगर सांगवी 8793364955 7

372 103215160001079 ओम बंकट बचुटे स.न 114 बी नडेनगर काळेवाडी 9689038580 7
373 103215160001103 सुिमत सुरेश आहीरे राजवाडेनगर कालनी-2 काळेवाडी 9823445230 7
374 103215160001054 सिचन नरहरी कांबळे बौ नगर रवररोड पपरी 9767814044 7
375 103215160001117 नेहा माधव मडके पावरहाऊस ई-9 पपरी 9850566039 7
376 103215160001123 ृती मा ती मरभळ ए-12 दशनपाक स.नं-67 ीनगर 9923100273 7
377 100315160001154 िवनय दनकर करवंदे आनंद अपा. बी-5 समथनगर सांगवी 9403356249 7

378 100315160001155 ऋिषकेश सुिनल कांबळे गुलाबनगर रे वेलाईन दापोडी 9637473157 7

379 100115160005375
सागर नंद कशोर 

सोनवणे
मातो ीकालनी स.30/1 िबजलीनगर 

चचवड
9765614627 7

380 100615160011375 साथक पंिडत सोनवणे आ य को. हौ.सोसा शा नगर चचवड 9922419368 7

381 100615160011187 हष बाळु गायकवाड म-49 अजंठानगर चचवड 9960257952 7

382 100615160012863
आिशष ाने र 

गायकवाड
माऊली हौ.सो.-205 पीनगर 8796365186 7

383 100615160011574 सा ी ानोबा बु र यशदा हौ.सो. ए-5 अजंठानगर 9822372533 7

384 100615160012453
ओमकार कमलाकर 

िहरवे
भैरवनाथ हौ.सो. पीनगर 9922225183 7

385 100615160012105 िवशाल संभाजी गाजरे म-407 आझादचौक िनगडी 9766653914 7

386 100615160012472 िवनोद अिनल उ करडे रामनगर - द ानगर चचवड 9765468817 7
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387 100615160013055
आदश मूने र 

बारसागडे
हनुमान हौ.सो. पीनगर 7350995668 7

388 100615160011794 अनुजा सितश वाघचौरे ए-6 समता हौ.सो. अजंठानगर 9623139941 7

389 100615160011956 वैभव उ म दणाने से.न-21 िब.-27 म-8 यमुनानगर 9860756085 7

390 100615160012233 रोिहत अशोक जोगदंड बा.अं.वसाहत से टर-22 िनगडी 7262028572 7

391 100615160011934 सा ी सुभाष जाधव पीहौ.सोसा. पीनगर 9225547658 7

392 100615160011761 रािधका राज  नागपुरे से टर25, 42/3 सधुनगर िनगड 8975896197 7

393 100615160011756 िन कता िस ाराम आरे
िब.नं ई-4/113 हनुमान हौ.सो. 

रा लनगर िनगडी
9552075905 7

394 100615160011582
आकाश सदािशव 

िसरसाट
िभम नगर पाईनरोड चचवड 7798837534 7

395 100614150010936 ृती िबिभषण देडे र दीप हौ.सो. से टर-22 िनगडी 9850210535 7
396 103315160005807 रोिहत बलदेव तायडे स.नं 114/2/1 नडेनगर काळेवाडी 9850843340 7

397 100615160011590
हा दक नारायण 

वानखेडे
पु याई हौ.सो. िनगडी 9850144305 7

398 100615160010954 मािणक िव ल सुरवसे हनुमान हौ.सो. पीनगर 9689113967 7
399 100615160012156 वै णवी अिनल साबळे नविनमाण हौ.सो. पीनगर 9527548472 7

400 103315160006340 थम बळीराम ीभगत रामनगर CME बोपखेल 9552426060 7

401 103415160000194 अि मता िभमराव वदने िशवसंक प हौ.सो. शा नगर चचवड 9881103820 7

402 103215160001421 अं कता िनवृ ी शेळकंदे के-45 हाडा वसाहत पपरी 9403353989 7

403 100415160002624 सपना िजत  समु े बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 9527217645 7
404 101215160000361 गौरव सुरेश शडे नवचैत य सोसा. मोरेव ती िचखली 8888580262 7

405 103415160000192
आ पाली बाळु 

चंदनिशवे
से.नं-17/19 मातृछाया हो.सो. पाईनरोड 9860571599 7

406 101515160000906 हषद मोहन आवटे गांगाडनगर लाटे िब. ग ली नं-1 9850234683 7

407 101215160000354 ऐ या बाळु गायकवाड घर .1368 सहगड कालनी िचखली 7276730856 7

408 101515160001021 सा ी आबु वडेकर माउली कृपा िब. जवळकर नगर प. गुरव 9767030518 7

409 101515160000966 सा ी नामदेव लोहकरे स.नं-29/5 िभमाशंकर कालनी पपळेगुरव 9922750433 7

410 101515160001050 सा ी उमेश धादवड अमृतपाक पुजा दवाखाना पपळेगुरव 9922068050 7
411 101515160001059 ेता द ा य दुगाणे सुदशन नगर पपेळे गुरव ग ली-3 9922687274 7

412 101515160000981 शुभम िबिभषण कांबळे भात नगर ग ली-2 पपळे ग व 7350123386 7
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413 101215160000321 आकाश संतोष दंडवते साने कालनी िचखलीरोड शुभम रे टॉरंट 9623581707 7

414 101215160000358 सागर जनाधन सळे
कुल वािमनीहौ.सो.-306 से.17/19 

घरकुल चचवड
7875397763 7

415 101515160001000 तेजस अंकुश पारधी रो.ज.चाळ आनंत नगर पपळे गुरव 9404817159 7

416 101515160000999 िवशाल गो वद असवले का.ज.चाळ अनंत नगर पपळे गुरव 9689647196 7

417 101515160000969 तेज ी रमेश खाडे स.न 44/1 व पाक पपळे गुरव 9226349066 7

418 101515160001092 ऋिषकेश रा ल वाकळे भालेकर नगर 20/2ए/1 पपळे गुरव 9921036635 7

419 101515160001132 अिनकेत सितश कांबळे स.न 82/2 सुदशन नगर पपळे गुरव 9822509897 7

420 101515160001152 ृती अिनल साळवी साळवी चाळ कासारवाडी 9763816490 7
421 101515160001049 तनुजा संपत सातकर नवळे चाळ खंडोबा मंदीर प . गुरव 9921283023 7

422 101515160001033 यश जयंत मदने करण सुदशन नगर स.नं-82 पपळ गुरव 9890175737 7

423 101515160001052 ऋतुजा अनुराज दुधभाते स.न 81/3118 सुदशन नगर पपळे गुरव 9922437716 7

424 101515160001123 संकेत राज  संतर
आदश नगर 44/9 पुजा दवाखाना मागे 

पपळ गुरव
9423232332 7

425 100615160010754
आ द य राजाभाऊ 

साबळे
ए-5/604 अ दा हौ.सो. अजंठानगर 7350425997 7

426 100615160011331 अंजली बाळु घोडेराव पी हौ. सो. यु इंिडया बेकरी पीनगर 9422512481 7

427 100615160011303 िचरा अिनल खांडेकर देिवनीवास म- बी-9 द वाडी आकुड 7276285649 7

428 100615160011265 आनंद महेश शदे से-25 39/4 सदुनगर िनगडी 9881901753 7

429 100615160012897
अि मता अिजत 

गायकवाड
से.न 17/19 कुल वािमनी हौ.सो. िचखली 9096385721 7

430 100615160011307 सागर अशोक जाधव अजंठानगर िब.नं-5 चचवड 7350471417 7

431 100615160011308 करण कैलास वाघमारे िस ाथ हौ.सो. िब.-6 अजंठानगर चचवड 9373328840 7

432 100615160011248 ेहल अशोक सरवदे भीमश नगर कृ णानगर पाईन रोड 9850147416 7

433 100615160010571 सािहल रमेश कांबळे
बा. आंबेडकर वसाहत से.नं-22 म-

115िभमाईनगर िनगडी
9975199516 7

434 100615160010398 ृितका संतोष वेताळ
कशन अपा. िशवकृपा कालनी 

साईनाथनगर
9822508798 7

435 100615160011411 िवजय म छ  महांकाळे ि मुत  हौ.सो. पीनगर 9765101326 7
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436 100615160011302
सिचन सोमनाथ 

ओ हाळ
िजजामाता हौ.सो. शहाबाईिनवास 

िचखली
9850791950 7

437 100615160010659 थमेश महेश डाडर माऊली हौ.सो पीनगर 8308509573 7

438 100615160010666 ओमराज आबा अंधारे
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9158645166 7

439 100615160010663 ृितका अिजत वाघमोडे
िनसग हो.सो. िब.न-ए-10 घर -104 

घरकुल िनगडी
9421962363 7

440 100615160011339 यश कैलास वेळे
िशवतेज  हौ.सो. गट-148 ि वेणीनगर 

तळवडे
9604013928 7

441 100615160013040 णव गणपती मंग ळे अ ज यतारा हौ.सो. पीनगर 9657237132 7

442 100615160013051 उ व भानुदास वैराट इं ायणी हौ.सो. पीनगर 9922434951 7

443 100615160013012 केतन राज  खेडकर PCMCकालनी िब.न4/53 िनगडी 9922285071 7

444 100615160012924 व ील िवलास कोळेकर
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9766983732 7

445 100615160012921 िन कता संजय इंगळे संगम हौ.सो. र पीनगर 9762313624 7

446 100615160012920 सं या हनुमंत जाधव संगम हौ.सो. र पीनगर 9970321026 7

447 100615160012916
आ द य शामराव 

च हाण
पोलाईट रेिस. िचखली 9623450155 7

448 100615160012970 चैताली संतोष पटेकर इं ायणी हौ.सो. पीनगर 9970265250 7

449 100615160011752 तनय र व  माखर कृ णा हौ.सो. शा नगर चचवड 9420862948 7

450 100415160002089
व ील िहरागीर 

गोसावी
गवळीनगर संजय ो. टो. टे कोरोड 9503579811 7

451 100415160002346 ितक रामदास चपटे गजानन हौ.सो. से.-4 संतनगर मोशी 9823330073 7
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452 100415160002602 अजुन रमेश खरात स.नं.83 ाने र पाक संत िनवास दघी 9657856432 7

453 100415160002601 योगी ी राजु भडके बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 8421060498 7

454 100415160002617 ि मता बापु यादव बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 8888234608 7

455 100415160002708 द ा य मा ती देवकर बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 9665936103 7

456 100415160002686 ितक िवण गारे
स.नं-76 झरेकर पाक भारतमाता नगर 

दघी
9822797248 7

457 100415160002684 पुजा बाळु वाजे
स.नं-76  कालनी-1 भारतमाता नगर 

दघी
8888396237 7

458 100515160000333 थमेश सुिनल पनुर स.नं-61 द नगर कवळे 9158327893 7

459 100615160011028 आ द य जा लदर सरवदे ीद  हौ.सो. मोरेव ती िचखली 9922374561 7

460 100415160002651 गणेश सुधीर लांघी ता मा चौक लांडगेचाळ भोसरी 9405870466 7

461 100415160002233 कार ाने र गभाले
मातो ी सदन 72/6 िशव शािहरनगर 

दघी
9823320865 7

462 100415160002262 ृती राजु कांबळे शा ी चौक चौगुले िब. भोसरी 9423008803 7

463 100415160002719 अ दा सुिनल काळपांडे आदशनगर िनरंकार कालनी दघी 9604759625 7

464 100315160001206 ृती नारायण चमरे स.नं-67 वामी िव. नगर सांगवी 9923267467 7
465 100315160001204 अ ज य मनोहर शदे शैदाळेवाडा नेह चौक दापोडी 9325597159 7
466 100515160000343 मेघा र व  कांबळे िभमाशंकर नगर कवळे 9922696412 7

467 100115160004893 ेहल गोरख शदे
घर .486 - 77/2 योितबानगर 

काळेवाडी
9689725563 7

468 100115160004900 मेघा ल मण गरड 23/5 जय गणेश कालनी चचवडेनगर 9850143178 7

469 100115160005082 िनितकेश दगडु थोरात
िव णु जगताप चाळ, जगताप नगर 

थेरगाव
9763304042 7

470 100115160005118 सा ी िवजय सोनवणे 241- गजानन अपा. तानाजीनगर 9822828901 7

471 100115160005140 अिनकेत संजय कांबळे खवसरा शाळा एकता कालनी गणेशनगर 9049239414 7

472 100115160005301 रोहन सखाराम चांदेकर संत ाने र नगर स.नं10/1 थेरगाव 8888315381 7
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473 100115160005807 मिनषा रामे र डोलारे आनंदनगर बु िवहार चचवड 9822520419 7

474 100115160005810 आ द य गौतम वडिलक आनंदनगर बु िवहार चचवड 9922720229 7

475 100115160005991 यश अशोक सुयवंशी बौ नगर िब.नं 10/11 पपरी 9881612149 7
476 100115160005647 सा ी मोहन कोटकर 14/5 क है या पाक सोसा थेरगांव 9822099897 7
477 100115160005819 मयुर बाळु थोरात अशोक नगर ताथवडे 9762902546 7

478 101215160000284 मिनष सु ीव नरवटे
एकता हौ.सो घरकुल वसाहत पाइन रोड 

िचखली पुणे
9822632826 7

479 100115160005568
िवलास भगवान 

िशरसाठ
िवजय नगर, चचवडगांव पुणे 8805671588 7

480 103215160001209 िणत िवनोद आटोटे
जोितबा नगर िशलोह चच शेजारी, 

काळेवाडी, पपरी पुणे
9921296254 7

481 103215160001228 भुषण कुल दप खंडारे
कोकणे नगर, ी कृ ण कॉलनी 

काळेवाडी, पपरी पुणे
9890543931 7

482 100315160001217 संिवधान अिसन कांबळे
िस दाथ नगर, सोनकांबळे पथ, शेजारी, 

दापोडी, पुणे
9822308518 7

483 101215160000295 सा ी सितश जाधव
नंदनवन हौ.सो. मोरेव ती िचखली ता. 

हवेली, िज.पुणे
9860320116 7

484 103215160001213 ेरणा अमोल साळवे
आदश नगर गणराज कॉलनी काळेवाडी 

पपरी पुणे
9922481150 7

485 100315160001180 िववेक पेमा रोकडे मधुबन सो. सांगवी पुणे 9866507618 7

486 100315160001203 नं दनी चं कांत गभाले िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव पुणे 9730880929 7

487 100515160000337
विलत राजकुमार 

भ मे
नंदनवन हौ.सो. मोरेव ती िचखली ता. 

हवेली, िज.पुणे
9764439194 7

488 100515160000342 सा ी दपक गंगावणे
िवकास नगर कवळे रोड, दे रोड 

ता.हवेली िज,पुणे
9371508646 7

489 103215160001205 ेरणा कशोर गवळी
आदश नगर काळेवाडी पोिलस चौक  

जवळ, पपरी, पुणे
9960246345 7

490 100515160000368 िगतांजली पोपट कुरणे
सायकर चाळ, एम बी.कँ प कवळे 

ता.हवेली. िज.पुणे
9049545471 7

491 100515160000371
हषद बसवराज 

िशवशरण
िभमाशंकर नगर, शदे नसरी, जवळ, 

कवळे, दे रोड, पुणे
9850830605 7

492 100515160000397 जय दनेश थोरवे
सहया ी कॉलनी, आदश नगर कवळे 

दे रोड, ता. हवेली. िज.पुणे
9011675842 7

493 100515160000405
िन कता चं कांत 

सोनवणे
आदश नगर, कवळे दे रोड पुणे 8605189591 7

494 100515160000300 भारत गणपत िशवणकर
िवकास नगर कवळे रोड, दे रोड 

ता.हवेली िज,पुणे
9766309460 7
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495 100115160005360 योती संजय वा हेकर िभमनगर पपरी 7387144794 7

496 103215160001146 सुजल दप िशवशरण आ णाभाऊ हौ.सो.आदश नगर पपरी पुणे 9822639055 7

497 101215160000301 ाने र गो वद आरादे
िशवकृपा कॉलनी, पारीजात हौ.सो 

काकाक  कॉनर ि वेणी नगर, तळवडे. पुणे
7798837628 7

498 100615160011697 ा मोद चाबुक वार रहाटणी फाटा, ता. हवेली िज.पुणे 9681043763 7

499 100615160010955 पौ णमा शहाजी इटकर
िशवकृपा हौ सो. सोन कॉलनी मोरे व ती, 

िचखली पुणे
9881210788 7

500 100615160012050 िनलेश गणेश जगताप स न.ं28/a4 कुपर कॉलनी ािधकरण पुणे 9823154179 7

501 100615160012212 किशश गौतम घोडे वार
बाबासाहेब आंबेडकरस वसाहत, आझाद 

चौक, से न.ं22 िनगडी पुणे
9604930158 7

502 100615160012874 ि वटी देवानंद कांबळे हनुमान हौ. सो पीनगर तळवडे 9850559391 7

503 100615160011763 अनु का िशवाजी लोखंडे
ि वेणी हौ. सो. राममं दरा रोड ि वेणी 

नगर, तळवडे पुणे
9905004871 7

504 100615160011768 भारत बालाजी तरकसे
सिवि  हौ सो आबडकर वसाहत िनगडी 

पुणे
9623925710 7

505 100615160011171 अिभषेक रा ल जांभळे लॉट न.ं505/24 िनगडी ािधकरण पुणे 8055314999 7

506 100615160011372 सुयोग राज  कांबळे
अ ज यातारा हौ. सो हनुमान नगर 

ि वेणी नगर िचखली पुणे
9850090135 7

507 100615160011688
वै णवी िश नाथ 

ि रसागर
इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 9561733614 7

508 100615160010853 सागर वैजीनाथ भोगे नेवाळे व ती िचखली. ता.हवेली. िच.पुणे 9763609027 7

509 100615160011709 सौरभ सुिनल अधाटे
लॉठ नं.4 ब, से न.ं26 िनगडी, 

ािधकरण पुणे
7276928579 7

510 100615160012260 चैत य ानदेव साळी
नविनमाण हौ सो. रामे र मं दरा मागे, 

पीनगर तळवडे
9763618011 7

511 100615160012364 अ ेषा शरद ओ हाळ
िप.सी एंम सी कॉलनी, आ णाभाऊ साठे 

नगर,शेजारी िनगडी नाका.पुणे
9527148499 7

512 103315160006847 गौरव गौतम घाडगे रामनगर बोपखेल ता. हवेली िज. पुणे 8975891558 7

513 103315160006602 िस दाथ द ा य बोराडे
राम नगर,िवहारा य़ा पाठीमागे पो ट 

सी. एम. ई ता. हवेली. िज. पुणे
9730582584 7

514 103315160007022 ितक द ा कांबळे रामनगर बोपखेल ता. हवेली िज. पुणे 9175763506 7

515 103315160006666 िस दाथ कुमार वाघमारे
भ डवे नगर, गणपती मं दरा जवळ 

वा हेकर वाडी, चचवड पुणे
9049831634 7
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516 103315160006673 थमेश सुधाकर कांबळे बोरखेल रामनगर. ता. हवेली. िज.पुणे 9527982996 7

517 100415160002117 आरती मोहन शदे िशवशंकर नगर, च पाणी भोसरी, पुणे 9922055707 7

518 100215160000334 आ द य आनंद सोनवणे िवठठलनगर नेह नगर पपरी पुणे 9765229904 7

519 100215160000339
िसदधाथ बाबासाहेब 

ि भुवन
आ णासाहेब मगर टे जवळ, िवठठल 

नगर, नेह  नगर पपरी, पुणे
9922931839 7

520 101515160001171 क याणी िचमा मुठे
भैरवनाथ नगर, वैद व ती मिनषा 
लॉवर िमल जवळ, पपळे गुरव पुणे

9975938545 7

521 101515160001253
साद बाळासाहेब 

गायकवाड
सुजश िनवास,व ण हॉटेल जवळ, 

कासारवाडी पुणे
9922521922 7

522 100415160002951 द ा द ा य ल डे
कृ णा मं दर जवळ, गवळी नगर भोसरी 

पुणे
9921423064 7

523 100415160002934
अलोक आ पासाहेब 

भोले
संजय गांधी नगर, पो. मोशी, ता. हवेली. 

िज. पुणे
9763476220 7

524 100415160002932
अ य बाळासाहेब 

चांदणे
संजय गांधी नगर, बोराटे व ती मोशी , 

पुणे
9922490018 7

525 100215160000337 दपक बाळु वाघमारे
जय ी हनुमान हौ सो िवठठल नगर, 

नेह  नगर, पपरी पुणे
8605721508 7

526 101515160001268 िनशा देव  टगळे
सव न.ं497 टगळे हाऊस साईनगर, 

कासारवाडी, पुणे
7620506272 7

527 100615160012834
ांजली दादासाहेव 

होटकर
सर वती हौ. सो पीनगर, तळंवडे पुणे 

भगवती इं लीश िमिडयम शेजारी.
9175327804 7

528 100615160011603 अं कता संजय लोहार िशवरांभो हौ. सो. पीनगर 9881535637 7

529 103315160007065 कटेश पोपट हाके बालाजी नगर पॉपर हाऊस , भोसरी, पुणे 9767089143 7

530 100615160012903 िमतेश सुधाकर गोरड
िशवशंभो हौ सो पीनगर ता. हवेली िज. 

पुणे
9226236334 7

531 100615160012071 अजंली गौतम करवले
आझाद चौक,बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

िनगडी पुणे
9881247837 7

532 100615160011665 ांती शरदराव खाडे
दुसरा मजला.दया अपाटमट पांढरकर 

व ती आकुड  पुणे
9881339004 7

533 103315160006353 आकाश महादेव सनगुंदे
िनवारा हौ सो आ णासाहेब गमर 

टेिडयम जवळ, िवठठलनगर, नेह  नगर 
पपरी. पुणे

9960734201 7

534 100115160005757 सा ी बाळू हातागळे काळाखडक वागड ता.मुळशी िज.पुणे 9766347077 7
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535 103315160006370 ेश युवराज वाघमारे
गांधी नगर वषा फँिबकेशन यामागे. 

पपरी पुणे
8600021822 7

536 103315160006273 दा अशोक वाघमारे गांधी नगर खराळवाडी, पपरी पुणे 9923674335 7

537 103315160006299 णाली ीिनवास ऐवले
ीनगर रहाटणी लग रोड, पुंरदर 
कॉलनी काळेवाडी पपरी पुणे

9503201683 7

538 103315160005797 नेहा अिनल जाधव
शंकर गंगा हौ सो शेटलास कंपनी शमोर 

कामगार नगर पपरी पुणे
9552304639 7

539 103315160005960 क पेश सहदेव वाघमारे
स. न.17/19 शांती िनवास हौ सो पाईन 

रोड ,िचखली
9764204922 7

540 103315160005658 ित ा साईनाथ लाखे
मोिनका िब.. भैरवनाथ नगर, काटे पपळे 

रोड , पपरीगांव. पुणे
9822377876 7

541 103315160006004 मीता काळूराम कगार
वसंतदादा पिशल शाळे जवळ, नेह  नगर 

पपरी, पुणे
9762986692 7

542 103315160005497
रा ल सोमनाथ 

कुसाळकर
गंगा कॉ पले स महाजन हॉि टल जवळ, 

खराळवाडी, पुणे
8855041561 7

543 100115160004597 यश राजेश भंडारे िभमनगर पपरी 9552827638 7

544 100115160004596 अिमत अिनल भंडारे िभमनगर पपरी 7744829453 7

545 100115160005639 अशोक बबन खराडे गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगांव पुणे 7040499653 7

546 100115160004740
आनूराधा काश 

िशरिगरे
जय म हार नगर,नेयर शाने गु जी शाळे 

शेजारी थेरगाव पुणे
8888697319 7

547 100115160004628 ओम मोहन िखलारे
भोले र कॉलनी चचवडेनगर चचवड 

पुणे
9767568173 7

548 100515160000352 पवन माधव चाटे
आदश नगर शेवटचा पी. एम. टी बस 
टॉप जवळ, कवळे दे रोड ता.हवेली, 

िज. पुणे
9822696195 7

549 100115160005387 सोजेश रामदास बाचकर आनंद नगर हौ सो लेन नं.4 थेरवा पुणे 9970582601 7
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550 100115160005378 राणी नवनाथ जगताप गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगांव पुणे 9881697837 7

551 100515160000349 आ द य सुरेश खे ी
राजगड कॉलनी, आदश नगर, कवळे, 

दे रोड, ता. हवेली. िज.पुणे
7276151876 7

552 100215160000294 रोहन ख थू इंदवे अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 8806324630 7

553 100215160000296
अिनकेत नागनाथ 

सकनुरे
सुकवानी लॉ स डी िब. अजमेरा रोड 

मोरवाडी पपरी, पुणे
9860878309 7

554 100215160000288 सा ी बाळासाहेब मोरे
साई मंगल हौ सो पाईन रोड, िचखली 

पुणे
9881753399 7

555 100215160000302 वि ल सुिनल जाधव नामदेव लुकर चाळ,मोरवाडी पपरी पुणे नाही 7

556 103115160005107 कार मुरलीधर बगाड
ओम लािसक िब,स न.ं6 संतनगर मोशी 

ािधकरण पुणे
8600321490 7

557 103115160005122 अि नी शंकर जगताप आय 65 एच ए कॉलनी पपरी पुणे 9921953204 7

558 103115160005353 सुिजल दनेश गजधाने महा मा फुले नगर, भोलरी पुणे 9689911320 7

559 103115160004856 माधवी राजेश ल ढे महा मा फुले नगर, भोलरी पुणे 9766430706 7
560 100515160000449 नेहा मा ती हातेकर सौदागर गाडन, िवकास नगर कवळे 9970663643 7

561 100515160000447 िनशांत राजेश जावीर
ी गणेशा अपाट. नेटके कॉलनी जवळ, 

िवकास नगर, दे रोड पुणे
9922237041 7

562 100715160000381 राणी अंगद सुरवसे
बो हाईचा मळा, जाधववाडी, िचखली 

ता. हवेली. िज. पुणे
8805231542 7

563 103215160001275 लिलता िवनोद खराडे म लद नगर, आनंद हौ सो िब. पपरी पुणे 8149667373 7

564 103215160001352 मोिहनी सुयकांत िमसाळ समता हौ सो नखाते नगर. थेरगाव पुणे 9822002658 7

565 103215160001301 अजय संतोष गोखले
राजाभाऊ यादव, ओमकार कॉलनी 

िवजय नगर काळेवाडी पुणे
9767838317 7

566 103215160001300 आरती संतोष गोखले
राजाभाऊ यादव, ओमकार कॉलनी 

िवजय नगर काळेवाडी पुणे
9767838317 7

567 100515160000418 थम िश रष साळवे
आदशनगर कवळे दे रोड ता. हवेली िज. 

पुणे
9011380873 7

568 103215160001306 रोहन रोिहदास ल खडे आझाद चौक, िस दाथ नगर िनगडी पुणे 8888809758 7

569 100315160001261 देव दप सुभाष जाधव
नवीन गायकवाड चाळ,मोडांवे िब माग,े 

दापोडी पुणे
9960525883 7
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570 100115160005721 मोिहनी मधुकर शदे
पवार नगर, महाराजा फ नचर या 

बाजुला थेरगाव पुणे
9823942312 7

571 100315160001315 सौरभ संजय आ हाट
मुळा नगर, आ हाट चाळ, जुनी सांगवी 

पुणे
7040172799 7

572 100115160006098 दा राज  बनसोडे
साईनाथ नगर िशवतीथ नागर या समोर 

थेरगाव पुणे
9604894373 7

573 100115160006247 सा ी उ म सुयवंशी
पवना नगर रहाटणी िगताई जनरल 

टोअस शेजारी
9657782472 7

574 100415160002156 श ती मोद सावळे
नालंदा कॉलनी डॉ. पा टल ि लनीक 

समोर आदशनगर दघी पुणे
9420662710 7

575 100415160002157 शंशा मोद सावळे
नालंदा कॉलनी डॉ. पा टल ि लनीक 

समोर आदशनगर दघी पुणे
9420662710 7

576 100415160002129
आकां ा अनंता 

गोपनासयण
69 नाला जवळ,पवार हाऊस बालाजी 

नगर झोपडप ी भोसरी पुणे
9767395142 7

577 100415160002579 ाची काका राऊत
गायकवाड नगर, नागराज िब.जवळ 

दघी पुणे
9922841025 7

578 100415160002666
िवशाल संतोष 

पानपा टल
दा िनवास म नं.31 भोसरी पुणे 7350775650 7

579 100415160002572 िशवानी राज  माने
सव न.ं188/1 मु ा देवकर व ती 

च पाणी वसाहत भोसरी
9370924440 7

580 100415160002549 आयन अिनल डोळस
स ाह अशोक नगर, डोळस ताची िम 

जवळ भोसरी पुणे
9226144578 7

581 100415160002519
िशवम िशतलकुमार 

घोडके
शीतल िनवास, घोडके चाळ, ग हाणे 9890008498 7

582 100415160002480 िनिखल जग ाथ धो े
स. नं.179 बनावा ओढा जवळ फुगे व ती 

शा ी चौक, भोसरी पुणे
9767554215 7

583 100415160002287
तेजि वनी बाळासाहेब 

कांबळे
काश ोिवजन टोर समोर, बालाजी 

नगर,भोसरी
9921677879 7

584 100415160002321 कांचन भागुजी भालेराव आदश नगर, म ीद जवळ, दघी पुणे 9657664915 7

585 100415160002239 आंका ा मधुकर भंडारे
शांती नगर, वसाबत न.ं02 आमरस 

कंपनी, लांडेवाडी भोसरी पुणे
8378008215 7

586 100115160005286 सा रका तानाजी मुठे
कणवाल हे रटेज वाकड रोड, थेरगांव 

डांगे चौक, पुणे
9552532528 7

587 100115160005476 अं कता िनतीन िमसळे आनंद नगर, चचवड टे पुणे 9923381135 7

588 100115160005267 आकां ा कांतु रं दल मु पो. पुनावळे ता. मुळशी िज. पुणे 8055429167 7
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589 100115160005278 तेजस दादा जगताप
ए ो कंपनी समोर, िवजय नगर, 

चचवडगांव पुणे
9763544375 7

590 101615160000306
रतेश भागवत 
सोनकांबळे

कार िब तलाठी ऑ फस मागे रहाटणी 
पुणे

9822832514 7

591 101515160000916 ित ा रणिजत राऊत कंुभारमाकट रामिसता िनवास पवनानगर 9028973809 7

592 103215160001009 आकां ा ाने र पवार वंृदावन कालनी ीनगर चचवड 8698707526 8

593 103215160001029 िस ांत सुिनल व े ितरंगा कालनी नडेनगर काळेवाडी 7875419834 8

594 100315160001027 करण बाजीराव मागाडे स.न 50/4 गांगाड नगर पपळे गुरव 9850813682 8

595 103315160006269 अिनकेत अशोक कांबळे भुजबळचाळ िचखली 9922731324 8

596 103315160006316 अिन  करण कुरणे कंुदािनवास सुदशन नगर 7350388477 8

597 103315160005908 मोिनका संपत गोसावी बापुजीबुवानगर थेरगांव 8698638088 8

598 103315160005781 ेता नामदेव जाधव बजरंगनगर कदमचाळ खराळवाडी 9970995117 8

599 100315160001064
वागता काकासाहेब 

कोळेकर
स.न-52/2 साईनाथ कालनी िवनायकनगर 9850094575 8

600 101515160000877
अलोक अशोक 

िशवशरण
जगतापचाळ मा ती मंदीर पपळेगुरव 9763419913 8

601 103215160001081 गौरी कशोर ंबरे िव शांती कालनी 9623711154 8
602 103215160001076 रोिहत दशरथ भवर साईनाथकालनी नढेनगर काळेवाडी 9890853484 8

603 100315160001138 द ा य संपत हंडाळ
स.नं-51/1 िवनायक नगर कृ णाचौक 

प.गुरव
9822895550 8

604 103215160001015 तनया संजय भोसले ा.मा.कालनी योितबानगर काळेवाडी 8975941213 8

605 100615160011160 मयुरी संजय बहारे साईमंदीर मोरेव ती िचखली 9657289405 8

606 100615160011607 रोिहणी दुिलचंद भोयर व पूत  हौ.सो. से टर-26 िनगडी 9850740059 8

607 100615160011373 मोदीनी राज  कांबळे
हनुमाननगर ता हाणेव ती अ ज तारा 

हौ.सो.िचखली
9850090135 8

608 100615160012905 कोमल िस ाम सुयवंशी ब लाळे र हौ.सो.पांडे िब. पीनगर 9850601615 8

609 100615160011570 गाय ी संतोष तुपस दर आिशवाद हौ.सो. मशान भुमी िनगडी 9922788035 8

610 100615160011601 आि मता सुरेश वाघमारे घर .122 साठे नगर िनगडी 9049709379 8

611 100615160011572 आि नी हनुमंत तुपसंुदर अमरधाम मशान भुमी ािधकरण 7350747829 8
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612 100615160012382 ि यंका भा कर रामगुडे भ डवेनगर स.नं 119 वा हेकरवाडी 8308552071 8

613 100615160012326 ेहा अशोक जोगदंड संजयनगर से.नं-22 ओटा क म िनगडी 9527547730 8

614 100615160012421 ितक दपक िखलारे िखलारेचाळ द नगर चचवड 9762430921 8
615 100615160010939 यशवंत दादा काळे नेवाळेव ती मनपा शाळा िचखली 9922825399 8

616 100615160010935 व ील अिनल कांबळे
ृती सह.हौ.सो. इमारत-115 

म.फुलेनगर चचवड
9850846061 8

617 103215160001351 ि यंका सुयकांत िमसाळ समता कालनी नखातेनगर थेरगांव 9822002658 8

618 100215160000299
वै णवी िवलास 

किव कर
गणराज मा. हौ.सो. बिहरवाडे ाउंड 

शा नगर
9922910500 8

619 100615160012367 मंगेश महादेव पटेकर से.न-22 िम लदनगर िनगडी 8805366391 8

620 100615160013067 सुरज रघुनाथ जानराव स ाट हौ.सो. म-408 िनगडी िब.नं-ई-5 9922982185 8

621 103215160001281
अिनकेत ऋदयनाथ 

सपकाळ
गजानन नगर,काळेवाडीफाटा रहाटनी 8007606380 8

622 103215160001410 दनेश एकनाथ यचेवाड ांतीवीन कालनी नढेनगर काळेवाडी 8605863575 8

623 103215160001427 भा य ी दिलप च हाण घर .875 ेह कालनी नढेनगर 9637258273 8

624 100415160002707 ि यंका गो वद बांबळे स.न-75 हनुमान कालनी दघी 7709940781 8

625 100415160002088
आकाश िहरागीर 

गोसावी
गवळी नगर टे कोरोड भोसरी 8855821259 8

626 101515160001098 पूवा द ा य नेटके कवडेनगर बोरा दवाखाना पपळेगुरव 7350263705 8

627 101215160000380 गती द ा य वाघमारे मोतो ी हो.सो. पाईन रोड िचखली 9921183093 8

628 101215160000378 ओम मनोज हा े संतकृपा हो.सो. पाईनरोड िचखली 8857876459 8

629 103415160000193 अि मता बाळु चंदनिशवे से.नं-17/19 मातृछाया हो.सो. पाईनरोड 9860571599 8

630 101515160000964 नुतन नामदेव वाघे
सहगडकालनी स.न.-84/2/3 जवळकर 

नगर
9850691844 8

631 101515160000963 ड पल पांडुरंग भोईर
िभमाशंकर कालनी 29/4 दापोडी रोड 

प. गुरव
9767077209 8

632 101515160001058 पुजा कशोर सोनवणे
भैरवनाथ नगर रे मा ो. टो. पपले 

गुरव
9922650446 8

633 101215160000331 जयेश शिशकांत शेवाळे व नगरी हौ.सो. मोरेव ती िचखली 9604550240 8

634 101215160000328 सा ी संतोषकुमार धस बंसलिवहार, दगीरोड भोसरी 8888814193 8
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635 101515160001004 ृती तुकाराम भोजने
स.नं 29/ब, िभमाशंकर कालनी पपळे 

गुरव
8308311744 8

636 101515160001133 अिमत तुकाराम शेळके
बालेकर नगर गोसावी ा सपोट स.न-20 

प.गुरव
9657923957 8

637 101515160001150 मानसी सुिनल साळवी
साळवी चाळ कासारवाडी पांडुरंग िब. 

मागे
7385217984 8

638 101515160000948 शुभजीत सुमंगल सरोदे स.न 29/2 िभमाशंक कालनी पपळ गुरव 8308341648 8

639 101515160001155 अिभषेक सुधीर बनसोडे को. लांडगे चाळ द  मंदीर कासारवाडी 9960116044 8

640 101515160001159 ि यंका हाद राखपसरे गु द  िब. संबाजी चौक कासारवाडी 9922850950 8

641 101515160001041
मानसी आनंद 

गायकवाड
ीकृ न नगर स.न-41 पपळे गुरव 9881674128 8

642 100615160011329 कार सुरेश खरात
आ पाली हौ.सो. म -11 ओटा क म 

िनगडी
9623332118 8

643 100615160010669 आनंद अर वद ढेरे पीनगर हौ.सो. तळवडे 9689115320 8

644 100615160011262 णव राज  भोसले 1/1 पंचिशल हौ.सो. से टर-27 िनगडी 9545088760 8

645 100615160011276
अिभषेक शरण पा 

गायकवाड
िम लदनगर ओटा क म -22 िनगडी 9822531082 8

646 100615160012951 पुजा िभमराव नाईक
साईमाऊली िनवास करवीर हौ.सो. 

पीनगर
9922836345 8

647 100615160012927 आ द य कैलास लोखंडे िवधाते हौ.सो. पीनगर तळवडे 9890246963 8

648 100615160012901
तेजि वनी रामचं  

कारंडे
नविनमाण हौ.सो. वंदेमातरम चौक 

पीनगर
9921612009 8

649 100615160011405
मंदा कनी िवशाल 

सरवदे
जयम हार हौ.सो. अजंठानगर म-2 8983314405 8

650 100615160011435 हषली राज  सुळ माऊली हौ.सो पीनगर 9763494298 8

651 100615160010402 सुरज रमेश िशरसाट
बा. आंबेडकर वसाहत से.नं-22 

िभमाईनगर िनगडी
8975229284 8

652 100615160010384 िवशाल भाकर गवळी त िशला हौ.सो. अजंठानगर  ए-4 9657793012 8

653 100615160010570 गणेश रमेश कांबळे
बा. आंबेडकर वसाहत से.नं-22 

िभमाईनगर िनगडी
9975199516 8

654 100615160011408 अमृता ह र ं  पोकळे जय. नाराय़ण हौसो.शरद नगर िचखली 9657756111 8

655 100615160011409
अिनकेत भाकर 

ओ हाळ
महादेव मंदीर, अजंठा नगर चचवड 9767935219 8
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656 100615160011417 पवन म छ  सानप
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9881070483 8

657 100615160010475 ा गोर नाथ साळवे पंचगंगा हौ.सो. पीनगर 9766961804 8

658 100615160010665 अ ज य उमेश साबणे
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
8390628854 8

659 100615160010664 िन कता अिजत वाघमोडे िनसग हो.सो. िब.न-ए-10 घरकुल िनगडी 9421962363 8

660 100615160011069 अिनकेत मा ती भोमाळे नेवाळेव ती िचखली 9763442083 8

661 100615160011092 वृषाली संदीप दातीर सं दप िमल, िव ानगर चचवड 9763468257 8

662 100615160013048 साद तुकाराम कांबळे
बा.आं. वसाहत महा मा फुले हौ.सो 

नीगडी
9921663360 8

663 100615160013050 ित ा संपद जाधव माऊली हौ.सो पीनगर 7798889252 8

664 100615160013019 ृती ीरंग रगडे नविनमाण हौ.सो. पीनगर 9226840189 8

665 100615160012943
अिव कार िनवास 

कोळेकर
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9766983732 8

666 100615160012842 कोमल िशवाजी रा हज इं ायणी हौ.सो शदे चाळ. पीनगर 8888218278 8

667 100615160013018 ित ा सोमनाथ सरवदे स ुंगी हौ.सो. पीनगर 9545204033 8

668 100615160012909 आ द य दलीप कांबळे बा. आं. वसाहत से.न-22 िनगडी 9850485266 8

669 100615160010888 िगतम संजय दुपारे म-26 PCMC कालनी िनगडी नाका 9503366344 8

670 100415160002104
सोनाली नवनाथ 

मंडिलक
स.नं-2 दपमाया इंिज. गायकवाडनगर 

दघी
9404342189 8

671 100415160002185
आ द य राजाभाऊ 

िधमिधमे
बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 9922098613 8

672 100415160002588 सौरव िशवाजी शदे बालाजीनगर टे कोरोड अमोल मेिडकल 9822776415 8
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673 100415160002377
आकांशा िवजय सह 

पाटील
स.नं 197/1ए च पानी वसाहत भोसरी 9922323517 8

674 100515160000327 ऋिषकेश िवण मोिहते पावती िब. िवकास नगर कवळे 9326605575 8

675 100615160013014 अि नी भाईदास गांगुड ि मुत  हौ.सो. ठाकरे शाळा पीनगर 9922736694 8

676 100715160000364 वल करण पथवे वन ी सोसा.20/15, कृ णानगर चचवड 9860802692 8

677 100415160002229 ि यांका संतोष भालेराव गणेश मंदीर शा ी चौक भोसरी 8805263725 8

678 100415160002052 मयुर रोिहदास राठोड बी-6 अ िवनायक हौ.सो. दघीरोड 8888661092 8
679 100415160002213 वषा देवदान पंडीत शांतीनगर वसाहत-2 भोसरी 9922841402 8
680 100415160002269 सािहल दपक लगड वाघेरे कालनी-3 पपरी 9970074085 8
681 100415160002265 ावणी रतन उजगरे बालाजीनगर भोसरी 7350847376 8
682 100415160002683 अं कता द ा य उतळे भारतमातानगर स.न.76 दघी 8446975833 8

683 100415160002687 हषदा िवण गारे
स.न-76 झरेकर पाक भारतमातानगर 

दघी
9822797248 8

684 100515160000324 आकाश नामदेव ख ी ह र म िब. स.नं-73 आदशनगर कवळे 7028305345 8

685 100315160001210 ऋतुजा अ ण बांबळे स.नं-13 डोरेसदन िशतोळे नगर सांगवी 9763658231 8

686 100315160001208 हेमंत रावसाहेब हांडे स.नं 20/1 भालेकर नगर पपळेगुरव 9326734790 8

687 100515160000334
अिन  करण 

िशवशरण
आदशनगर िशवनेरी कालनी कवळे 9175031330 8

688 100715160000360 आ द य संतोष आडे
व नगरी को. सो. िब.-ए4 से.17/19 

िचखली
9881252445 8

689 100115160005790 गाय ी िशवाजी पवार
गावडे कालनी लोकमा य दवाखाना 

चचवड
9689694125 8

690 100115160005951 ृती िशवाजी काळे 40/4ब ल णन नगर गुजर नगर थेरगाव 9423187746 8

691 100115160004880
दपांजली अिनल 

िचतळकर
503/2 ेरणा शाळा थेरगांव 8605597604 8

692 100115160004984 शुभम मंगेश अटक
र टन कालनी बी10/65 पवनानगर 

चचवड
9763869703 8

693 100115160004999 िचराग परमे र पवार स.नं 59/2ए/2/1 वंृदावन कालनी रहाटनी 9323505081 8

694 100115160005122 सािहल अिजत इंगवले त िशला हौ.सो. आदशनगर पपरी 9921181986 8

695 100115160005187
हषदा बाळासाहेब 

शेवाळे
शदेव ती रावेत 9763418166 8

696 100115160005806 नयन रामे र डोलारे आनंदनगर बु िवहार चचवड 9822520419 8
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697 100115160005661 यश दलीप साळंुके SKF सोसा. डी-1 पवनानगर चचवड 9657392293 8

698 100115160005959 संकेत काश िनळे स.न 35/अ सुलभ कालनी रहाटनी फाटा 9822361791 8

699 100115160005329
आ द य आ णासाहेब 

ओहोळ
घर111/1 आनंदनगर चचवड 9822852313 8

700 100115160005682 धन ी राज  वायकुळे वंृदावन कालनी वा हेकरवाडी चचवड 9766264311 8

701 100115160005567 अजय महादेव ड गरे वेताळनगर आय-37 जैन शाळा चचवड 9689685061 8

702 100115160005815 सा ी संजय शेलार ल मीनगर वा हेकरवाडी चचवड 8605701326 8

703 101515160001264 रोशनी कशोर राखपसरे जवळकर कालनी कासारवाडी 9763919175 8

704 101215160000318 िस दी संजय गायकवाड मोरेव ती िचखली पुणे 9766255884 8

705 101215160000320 सिन ा नारायण कांबळे
ी वामी समथ हौ.सो िचखली 

ािधकरण पुणे
9209492502 8

706 100115160005359 िशवानी संजय वा हेकर िभम नगर, पपरी, पुणे 8605722145 8

707 100315160001201 ंकटेश कमलेश पाटील
चं कांत िशतोळे, िशतोळे मळा, नवी 

सांगवी, पुणे
8625961035 8

708 100515160000380 फुल शहाजी िगते
भामाई िनवास, कवळे दे रोड, 

ता.हवेली. िज.पुणे
9975772027 8

709 100515160000382 िगरीश चं कांत कांबळे
महावीर अपाटमट, िवकास नगर कवळे 

पुणे
7758034225 8

710 100515160000384 सुमेय सतीश च हाण
उ म नगर, कवळे दे रोड केरवा फाम 

पाठी मागे, ता हवेली. िज.पुणे
8975160351 8

711 100515160000402 दशा र व  भोसले
आझाद नगर, मामुड , दे रोड ता. हवेली 

िज.पुणे
9767076210 8

712 103215160001167 रया आनंद सोनवणे
सुखवानी इ फे ट िब. वाघेरे कॉलनी 

पपरीगांव पुणे
7276876686 8

713 103215160001154 अथव मनोज थेलगुंडे
रेणुका िनवास, हनुमान नगर, काळेवाडी 

फाटा, थेरगाव पपरी
9503552795 8

714 100715160000349 संजय भागनाथ माने
िशवकृपा िनवास, संत कृपा हौ सो, 

गजानन पथ..शेजारी, है ेवाडी िचखली. 
पुणे

8856091648 8

715 100615160010808 कौ तुभ द ा य दगडे से टर न.ं17/19 िचखली ािधकरण पुिण 8007775813 8

716 100615160010677 ओम संजय चौगुले ांती चौक, िचखली, नव ािधकरण पुणे 9763010445 8
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717 100615160011976 िनिखल मनोहर भदाणे मा ती कॉ.. द वाडी आकुड  पुणे 9921088313 8

718 100615160011247 अ य अशोक सरवदे
िभम श  नगर, क ा जवळ, चचवड 

पुणे
9850157416 8

719 100615160010690 ीकांत चंदू दिहवाडे अजंठानगर म नं.702 चचवड पुणे 9730262160 8

720 100615160010957
शुभम फुलचंद 

गायकवाड
सुदशन नगर मोरे व ती िचखली पुणे 963318101 8

721 100615160012084 तृ ी अिवनाश आबनावे
से. नं.21 चाळ न.ं6 यमुना नगर, िनगडी, 

पुणे
9922908753 8

722 100615160012058 वदंना सितश ठोसर
सी प ाशेड दप भारत, गँस जवळ, 

अजंठा नगर  नं.186 पुणे
9922348318 8

723 100615160012011 रतेश िशवाजी कांबळे
सोमनाथ िनवास, अिज यतारा हौ. सो. 

पी नगर िनगडी, पुणे
9850715742 8

724 100615160012166
शुंभागी िवजय 

हावरकर
 नं.5 सुदामे हॉ पीटल जवळ, िववेक 

नगर, आकुड , पुणे
9960260093 8

725 100615160012873 सृ ी राम वंजारे िवकास हौ सो, पी नगर, तळवडे पुणे 9665935516 8
726 100615160011724 पकंज भारत आवारे इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 9623014229 8

727 100615160011708 मानसी सुिनल जगताप
पंचगंगा हौ सो. िपनगर, तळवडे ता. 

हवेली. िज. पुणे
9922131688 8

728 100615160010895 आकाश गजानन अवयार
सहजीवन हौ सो. ि वेणी नगर तळवडे 

िनगडी
9850432576 8

729 100615160010952 वै णवी िवठठल सुखसे
पा टल िमनारा मिजद समोर, हनुमान हौ 

सो पीनगर तळवडे पुणे
9689113667 8

730 100615160011717 मयुर मह  सोनावणे एकता हौ सो िचखली घरकुल 9371240031 8

731 100615160011720 थमेश सुरेश च हाण इं थ हौ सो. ांती नगर, आकुड  , पुणे 9881985345 8

732 100615160010966 कोमल िशवाजी रा हज इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 9850809857 8

733 100715160000333
देवाजी तुळिशराम 

साबळे
इं ायणी को ऑप हौ सो. पाईन रोड 

िचखली
9623727964 8

734 103215160001405 करण नंदु वाघमारे जय हद कॉलनी रहाटणी फाटा पुणे 9921272061 8

735 103215160001397 द ा गोवधन बनसोडे
गजानन नगर, काळेवाडी फाटा, रहाटणी, 

पुणे
9850332017 8

736 100415160002926
 हाद मनोहर  

ि भुबन
संजयगांधी नगर मोशी ता. हवेली िज.पुणे 9970776891 8

737 103315160007011 िनशाखा िवनोद इनकर
कुल वािमनी हौ सो. से न.ं 17/19 

िचखली पुणे
9011989821 8

738 103215160001291
अिभिजत िवलास 

च हाण
वंृदावन कॉलनी रहाटणी लक रोड 

रहाटणी पुणे
9881639796 8

739 100215160000341 अथव काकासाहेब हजारे
शंकर सेिलग,संत तुकाराम नगर, पपरी 

पुणे
8796300640 8
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740 101515160001172 ऋणी अिनल कोळेकर
कािशद पाक, जवळकर नगर , पपळे 

गुरव पुणे
9850330100 8

741 101515160001250
सं दप भवाने पा 

मिनकडे
िहराबाई लांडगे चाळ, मसोबा मं दर 

जवळ, कासारवाडी पुणे
9881535508 8

742 101515160001252
पायल बाळासाहेब 

गायकवाड
सुजश िनवास,व ण हॉटेल जवळ, 

कासारवाडी पुणे
9922521922 8

743 100415160002935 न ता आ पासाहेब भोले
संजय गांधी नगर, पो. मोशी, ता. हवेली. 

िज. पुणे
9763476220 8

744 100415160002925 सागर हाद ि भुवन
संजय गांधी नगर, मोशी ता. हवेली. िज. 

पुणे
9970776891 8

745 101515160001136 सं कृती महादेव नेटके
नवी सांगवी, कवडे नगर, पपळे गुरव 

र ता,
9764309105 8

746 101515160001272 शशांक हंसराज रामटेके
नालंदा िनवास, स रता गाडन समोर, 

शा ी नगर,कासारवाडी पुणे
9049778450 8

747 101515160001269 आकाश देव  टगळे
सव न.ं497 टगळे हाऊस, साई नगर 

कासारवाडी पुणे
7620506272 8

748 101515160001267 ाची गणेश मालशंकर
जवळकर चाळ, केशव नगर, कासारवाडी, 

पुणे
7387958118 8

749 100515160000421
रागे र वकटेशराव 

यापमान
कवळे ता. हवेली. िज. पुणे 9096951338 8

750 100115160005131 अजय मधुकर मैलवाड
बापूजी बुवा नगर, समना हौ. सो थेरगांव 

पुणे
8888429644 8

751 100615160012848 दपाली मोद जाधव ी.द  कृपा, हौ सो पुणे 9545027912 8

752 100615160012837 िवनोद िवठठल जगताप
कमयोग हौ. सो भोर चाळ, जुनी ान दप 

शाळेजवळ, पीनगर तळवडे
9763151745 8

753 100615160012832 अमृता अिनल उबाळे
गणेश कॉलनी, मेन रोड, मु पो. पीनगर 

तळवडे ता. हवेली. िज. पुणे
9923014004 8

754 101515160001266 िन कता राजेभाऊ साठे
म नं. 6 िवठोबा कॉ पे स, कासारवाडी 

पुणे
9850851855 8

755 100615160011509 शांत सुभाष गायकवाड
िब.नं.A-4 त िशला हौ.सो अजठानगर 

चचवड पुणे
9011926548 8

756 100615160011511 राकेश राजेश च हाण
सोिगगरा हाईटस् तळवडे रोड, 

ि वेणीनगर
9423534358 8

757 100615160011385 मृदूला बंडू घागरे
संगम हौ सो. पीनगर तळवडे ता. 

हवेली. िज. पुणे
9921844640 8

758 100615160013065 िधरज रघुनाथ जानराव
स ाट हौ सो, पी.सी.एम.सी हॉि पटल 

जवळ, िनगडी पुणे
9922982185 8

759 100615160011018 ित ा राजीव बोटे
माऊली कृपा हौ सो मोरेव ती िचखली 

पुणे
9822620273 8

760 100615160010909 सोनल जा लदर सरवदे
ी.द  हौ सो साने चौक, मोरेव ती 

िचखली पुणे
9922374561 8
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761 100615160012263 ि यंका िव णु िनफाळजे स.नं.17 िव हता हौ सो. पुणे 9767143551 8

762 100615160011462 अिनकेत गोरख शदे
िवठठल मं दरा समोर, नेवाळे व ती 

िचखली पुणे
9730492367 8

763 100615160012160 जयेश गणेश गोतपांगर
ीराम हौ सो हे े व ती नामदेव मृती, 

मंगलकायालया जवळ, पुणे
9011522711 8

764 100615160011390 व ाली दादा गोरड
कमयोग हौ सो पीनगर तळवडे, ता. 

हवेली िज.पुणे
9527407042 8

765 103315160006272 सोनल अशोक वाघमारे गांधी नगर खराळवाडी, पपरी पुणे 9923674335 8

766 103315160006085 थमेश अशोक खामकर
ीिनवास अपाटमट साई चौक, नवी 

सांगवी पुणे
7083533740 8

767 103315160006098 सा ी सोपान गायकवाड
सुमेय बौ द िवहारा जवळ, गांधी नगर 

खराळवाडी, पपरी पुणे
9637278569 8

768 103315160005795 अिनकेत युवराज सुखसे रामनगर बोपखेल ता. हवेली िज. पुणे 9527009258 8

769 103315160005542
अिभषेक साहेबराव 

खोडके
कृ णा गाडन नढेनगर, काळेवाडी पपरी 

पुणे
9850031562 8

770 100215160000260 दपाली भीमा जोशी अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 9423008870 8

771 103315160006255 ीवधन मा ती देवकर
अबोली सो सेन.ं 20 कृ णा नगर 

चचवड, पुणे
7276967334 8

772 103315160005599
अिनश िवजयकुमार 

पोवार
रामबाग कॉलनी,नखाते व ती रहाटणी 

पपरी, पुणे
9823115281 8

773 103315160006326 सा ी बबन ओ हाळ
मह ा कंपनी समोर, गांधी नगर पपरी 

पुणे
9850739630 8

774 103315160006167 मैिथली अजय वानखेडे
ताराबाई जाधव इमारत, खराळआई, 
मं दर रोड खराळवाडी पपरी, पुणे

9923804770 8

775 103315160006277 िन कता ाने र समु े
बोपखेल रामनगर, बौ द िवहारा शेजारी 

पुणे
8421613595 8

776 203315160005955 सृ ी अंबादास भाट
मोिनका स टन िब, कामगार नगर पपरी, 

पुणे
9923558813 8

777 103315160005544 केदार दादाराव खोडके
कृ णा गाडन नढेनगर, काळेवाडी पपरी 

पुणे
9850031562 8
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778 103315160005695 तेजस महादेव जाधव
शंकरगंगा हौ सो रो लास कंपनी समोर, 

कामगार नगर पपरी पुणे
9822631040 8

779 103315160005968 सं या बाळासाहेब य़ंकुळे
दुगा जनरल टोअस जवळ, गांधी नगर, 

पपरी पुणे
8390056385 8

780 103315160005963 सािहल भु जाधव
ा िवकास हौ. सो िवठठलनगर 

नेह नगर पपरी पुणे
7083138399 8

781 103315160005495 िशवम ल  कुसाळकर
रमाकंुज अपाटमट, खराळवाडी, पपरी 

पुणे
9764000803 8

782 100115160005500 सा ी रमेश उ हवणे
िगरजुबाबा मं दरा जवळ, बौ द नगर, 

पपरी पुणे
9850759325 8

783 100115160005618 हषदा शंकर शेळके
घं.न.295 तापक र नगर भाऊसाहेब 
ताप कर शाळेसमोर काळेवाडी पुणे

9921952817 8

784 100115160005614 गाय ी रामे र कांबळे
वेताळ नगर, िशवसेना ऑ फस शेजारी, 

चचवड पुणे
9689122905 8

785 100115160004687
िवशाखा संजय 

गायकवाड
इं दरानगर, चचवड पुणे ऊँ हॉि पट मागे 

पुणे
9763315139 8

786 100115160004598 ेया राजेश भंडारे
िभम नगर पपरी, भाजी मंडई जवळ 

पपरी पुणे
9552827638 8

787 100115160005377 योिगता मरेश देवनोळ
नरेश सुपर माकट,आनंदनगर चचवड 

टेशन पुणे
9763616727 8

788 100515160000347 मु ा मधुकर जाधव
िह सी कॉलनी, िवकाश नगर, कवळे. 

दे रोड
9881374397 8

789 103215160001227 रोहीनी गोकुळ थोरात वामी समथ कॉलनी, रहाटणी रोड, पुणे 9921511029 8

790 100215160000305 नुतन वसंत रण दवे लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 9604867022 8

791 100215160000306 रतेश मोहन रण दवे लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 9604867022 8

792 103115160005321 अथव सुिधर कदम ए-308 एच ए कॉलनी, पपरी पुणे 8237177828 8

793 103115160005090 रोिहत संभाजी जाधव
ा िवकास हौ. सो िवठठलनगर 

नेह नगर पपरी पुणे
7720018710 8
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794 103115160005238 आ द य पांडुरंग कांबळे
गयाती सो  संत तुकाराम नगर, पपरी 

पुणे
9922035171 8

795 103115160005217 ृती दपक साबळे संत तुकाराम नगर, पपरी पुणे 9890616334 8
796 103115160004805 िवनीत िम लद जाधव एच ए कॉलनी पपरी, पुणे 9371104527 8

797 100315160001301 िनिखल भै नाथ बलसुरे
िस दाथ नगर, सोनकांबळे पथ, शेजारी, 

दापोडी, पुणे
9960364047 8

798 100315160001308 मानसी उमेश िपसाळ सरीता कंुज, कासारवाडी पुणे 9623252164 8

799 100315160001269  ित ा िवजय आ हाट
आनंद गृहरचना मुळा नगर जुनी सांगवी 

पुणे
9822675426 8

800 103215160001312 चेतन कंट पवार
सहकार कॉलनी ं . 1 योती बा नगर 

काळेवाडी पुणे
9970666619 8

801 100515160000416 रोहन काश गायकवाड डॉ.आंबडेकर ता. हवेली. िज.पुणे 8007493828 8

802 100715160000389
सुकेशनी राजकुमार 

साळवे
दुवाकुर हौ सो घरकुल िचखली 9604389755 8

803 100315160001259
णव सोमनाथ 
गायकवाड

गणेश कनारा, गणेश नगर, दापोडी पुणे 9923879175 8

804 100315160001252 यािमनी काश जयकर िवनायक नगर चच जवळ पपळे गुरव पुणे 9970253411 8

805 100315160001248 ऋतुजा राजु माने स न.ं7/2/43 मुळानगर जुनी सांगवी पुणे 9922970957 8

806 100115160005722 मयूरी मधुकर शदे
पवार नगर, महाराजा फ नचर या 

बाजुला थेरगाव पुणे
9823942912 8

807 100315160001333 णव मोद कांबळे चंदमणी नगर बौ द मं दर सांगवी पुणे 9372502299 8

808 100115160006004 ओम जयराम वायळ
मुकेश रेिसडे सी िबजली नगर चचवड 

पुणे
9527459200 8

809 100115160006038
मोहीनी महावीर 

गायकवाड
बारणे चाळ, ांतीवीर नगर, थेरगाव 

ता.मुळशी िज. पुणे
8605022306 8

810 100115160006228 उ त र व  मोरे
साई पँलेस अपाट, पाचवीर चौक 

काळेवाडी प ी पुणे
9423977883 8

811 100415160002123 साद दुंदा लांडे
पांडूरंग बापू लांडगे चाळ,धावडे व ती 

भोलरी पुणे
9881394102 8

812 100415160002150 नागेश दशरथ कावरे बालाजी नगर ऐ को रोड, भोसरी पुणे 9689037846 8

813 100415160002141 अं कत रेवलचंद कांबळे
देवकर व ती गणराज मं दर जवळ, 

च पाणी रोड भोसरी पुणे
9923054146 8

814 100415160002631 ेरणा संतोष कांबळे
बालाजी नगर, पॉवर हाऊस टे को रोड 

भोसरी पुणे
9970801724 8

815 100415160002573 ऋिषकेश ानोबा गंगणे
सव न.ं187/2/1 मथुरा कॉलनी देवकर 

व ती भोसरी पुणे
9881658405 8

816 100115160006184 सुिजत राज  कसबे
आनंद नगर चचवड आर के केवल जवळ 

ता. हावेली िज. पुणे
9175950036 8
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817 100415160002578 रतेश काका राऊत
गायकवाड नगर, नागराज िब.जवळ 

दघी पुणे
9922841025 8

818 100415160002528
पृ वीराज सुिनल 

गजिभये
बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी पुणे 9960207235 8

819 100415160002513 तिनष संतोष झडे
वधमान वेलरी समोर, ग हाणे व ती 

भोसरी पुणे
9850772580 8

820 100415160002520
िशवानी िशतलकुमार 

घोडके
िशतल िनवास, घोडके चाळ, ग हाणे 

व ती भोसरी पुणे
9890008498 8

821 100415160002296 िस देश पंिडत घोडे
भारत माता चौक,संत तुकाराम नगर , 

भोसरी पुणे
9767413316 8

822 100415160002568 अशोक सुभाष कांबळे
बाळासाहेब क डीबा लांडगे चाळ, नवी 

भाजीमंडई भोसरी पुणे
9226136184 8

823 100415160002245 योती रामदास पाटोळे लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 9657904527 8

824 100415160002309 मृदुल मोहन लवटे
ओम साई पाक, संत तुकाराम नगर 

भोसरी पुणे
8983419376 8

825 100415160002322 िस दाथ िवण ताकसांडे दघी मँगेझीन,पठारे कॉलनी, पुणे 9028863866 8

826 100415160002248 िन कता िशवाजी कावरे बालाजी नगर, टे को रोट भोसरी 8975819665 8

827 100115160005460 ाज ा नागनाथ कांबळे आनंद नगर चचवड पुणे 897525916 8

828 101615160000316 तेजस ह रभाऊ शेळकंदे रहाटणी रामनगर, ता. हवेली िज.पुणे 9881287899 8

829 101615160000321 सािहल सुधाकर कांबळे
स न.ं59/1A/216 साई सागर कॉलनी 

रहाटणी काळेवाडी पुणे
9767545092 8

830 101615160000319 अ य माधव केदासे
रहाटणी पवना नगर, कापसे पी सी एम 

सी शाळा जवळ,
9049389766 8

831 101615160000299 िविनत िवण ल खडे
मथुरा कॉलनी मेनरोड नखातेव ती 

रहाटनी पुणे
9850602274 8

832 101615160000335 वैभव द ा वाघ
मंजोबा चौक, कंुजीर टोर शेजारी, 

पपळे सौदागर पुणे
9767089972 8
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833 101615160000332 पुवा सुिनल ओ हाळ
योतीबा कॉलनी, नखाते व ती, 

राहाटणी पुणे
9881197071 8

834 101615160000308
पेश म छ  
सोनकांबळे

ी हरी कॉलनी, काटेनगर पपळे 
सौदागर पुणे

9689153501 8

835 100615160013105 ेया द ा य िमसाळ
िमसाळ िनवास महािवर पाक रोड, मोहन 

नरगर चचवड पुणे
9890268612 8

836 101615160000311 ा ी बालाजी थोरे पवना नगर रहाटणी पुणे 8411873675 8

837 101615160000325 ओमकार सुखदेव तुपे
गणराज कॉलनी नखाते व ती, िसतारा 

हॉटेल शेजारी रहाटणी पुणे
9763635039 8

838 100415160002628 संकेत अिभमान तांगडे बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 9881867364 9

839 101515160000965 दपक तेजस तेलावडे िव ानगर ग ली-3 पपळे गुरव 9890958173 9

840 101515160000949 िनमीष राजेश जाधव घर-51 िगतांजली राम नगर पपळ गुरव 8149458713 9

841 101515160001056 रा ल कृ णा कगले आदश नगर ीराम िनवास पपळ गुरव 7030870876 9

842 101515160000994 माधुरी आनंदा कांबळे ि मुत  लािसक ल फम नगर पपळे गुरव 9552659560 9

843 101515160000979 कोमल रोिहदास बेळगे
स.नं-10/1 संतभगवान बा. अपा. ग ली-

5 प. गुरव
9881549536 9

844 101215160000352 तृ ी सुधाकर ि रसागर व नगरी हौ.सो.-31मोरेव ती िचखली 9975038816 9

845 101215160000349 वै णवी बाळु गायकवाड सहगड सोसा. अंगणवाडीरोड िचखली 7276730856 9

846 101515160000968 ाने री पोपट देवकाते
काटेपुरम चौक नेताजी नगर ग ली-2 

सांगवी
9823571228 9

847 101515160001095 रितका कुणाल जाधव 53 राम नगर पपळेगुरव 9503802032 9

848 101515160001153
ाने र मािणक 

मोरवाल
िनिलमा अपा. िशवाजीचौक कासारवाडी 9921912165 9

849 101515160001151 सृ ी अिनल साळवी साळवी चाळ कासारवाडी 9763816490 9
850 101615160001153 अ दा संजय पालवे िनसग फेज-2 क पटे व ती वाकड 9921413354 9

851 101515160001124 उ कषा राज  संतर
आदश नगर पुजा दवाखाना मागे पपळ 

गुरव
9423232332 9

852 101515160001032 द ी बबुशा गवारी
चं रंग कॉ. स.न 63/1/2 रामनगर प. 

गुरव
9850664024 9

853 101515160001035 गणेश िशवाजी शेखरे 13 ए आनंद नगर साई मंदीर प. गुरव 7350936029 9
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854 101515160001048 वषा गेनु गवारी लोखंडेचाळ वैदुव ती पपळे गुरव 9011902325 9

855 101515160001158 धन ी धनंजय खडतरे
िवपुलानंद स.नं 1090/16 जवळकर 

कालनी कासारवाडी
9960114098 9

856 100615160010671 ईशा गणेश बहादुरकर गंगानगर से.-28 िनगडी 9657716161 9

857 100615160011311 कत  िबिभषण देडे र दीप हौ.सो. से.-22 म-105 िनगडी 9850210535 9

858 100615160011334 रोहन साहेबराव बांगरे रोकडे व ती आंबेडकर भवन िचखली 9011615144 9

859 100615160011250 सेनिजत गौतम सरवदे
माऊली कृपा हौ.सो. अंगणवाडीरोड, 

िचखली
8308874197 9

860 100615160011272 ि ितज राज  मगरे 69/8 गंगानगर से.28 आकुड 9850724371 9

861 100615160012955 सुरज ल मण भालेकरी स ुंगी हौ.सो. पीनगर 9890141478 9

862 100615160012933 मयुर युवराज पवार अ ज यतारा हौ.सो. पीनगर 9823974069 9

863 100615160012899 थमेश सुधाकर गोरड 847 िशवशंभो हौ.सो. पीनगर 9226236334 9

864 100615160011255 पूनम सरदार पवार अ ज यतारा हौ.सो. पीनगर 9823365914 9

865 100615160011403
ऋिषकेश अशोक 

गोतपागर
आ.साठेनगर, िनगडी वसाहत म-18 9552185266 9

866 100615160010548 किवता द ा य सोनवणे सुदशन हौ.सो. सानेचौक िचखली 9689557176 9

867 100615160010416
कार बाबासाहेब 

खेमनर
से.न-22 जय हनुमान हौ.सो. िनगडी 9850998611 9

868 100615160013025 ऋतुजा सिचन कावळे आंबेडकर वसाहत िनगडी 9860928303 9

869 100615160013026 रोिहनी छगन सातपुते
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
7038145575 9

870 100615160010824 ेरणा मह  बनसोडे िशवशंकर हौ.सो.  हे ेवाडी िचखली 7775894159 9

871 100615160013021
राजरतन प ाकर 

जंजाळ
ल मी  हौ.सो. ानदीप शाळा पीनगर 9657198602 9

872 100615160010917 वै णवी संजय म के दळणे इंड. पवारव ती िचखली 9881907306 9

873 100615160012881 सलोनी पाबत गवारी माऊली हौ.सो पीनगर 9657065523 9
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874 100615160011751 रोिहत िभम कांबळे बा. आं. वसाहत से.नं-22 िनगडी 8888189853 9

875 100615160010886 आकांशा राजेश तायडे र दीप हौ.सो.  बी-3/108 िनगडी 9545010446 9

876 100415160002350 ऋितक संजय किवतके िवकासकालनी लांडेवाडी भोसरी 7758044898 9

877 100415160002166 िन कती अ ण वैरागे िव लनगर लांडेवाडी 9657420142 9

878 100415160002507 ित ा पांडुरंग भोकटे बी-3 ाने री पाक दीघीरोड भोसरी 9975425100 9

879 100415160002371 संकेत संतोष भालेराव अशोक नगर डोळस तालीम बोसरी 9850575734 9

880 100415160002600 ऋतुगंध देव  थोरात से.न-3 वुडरोज इं ायणीनगर 9822406797 9

881 100415160002616 ेता बापु यादव बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी 8888234608 9

882 100415160002685 सुहास चतामण लांडे
स.नं-76  कालनी-1 भारतमाता नगर 

दघी
7385830081 9

883 100415160002710 कुणाल िनवृ ी पाटसकर
ए-5 साईनाथ सह. सं था गवळीमाथा 

भोसरी
9175931810 9

884 100515160000344 णौती र व  कांबळे िभमाशंकर नगर कवळे 9922696412 9
885 100615160011075 योती बबन कोकरे नेवाळे बंगला, हरगुडे व ती िचखली 9860554991 9

886 100615160011337 पृि वराज जा लदर त डे कृ णा हौ.सो. से. 27 अ शा नगर चचवड 9850728030 9

887 100715160000361 हषदा संतोष आडे
व नगरी को. सो. िब.-4 से.17/19 

िचखली
9881252445 9

888 100415160002301
आकां ा शांताराम 

नजरधने
आळंदीरोड भोसरी 9850745604 9

889 100515160000325 अंजली अिनल कांबळे िवकासनगर तरसव ती कवळे 9850103478 9
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890 100315160001205 तुषार मनोहर शदे शैदाळेवाडा नेह चौक दापोडी 9325597159 9
891 100715160000358 अिभषेक अशोक ढोले आदश हौ.सो. ि वेणीनगर 9850853906 9

892 100115160005330
राजनं दनी 

आ णासाहेब ओहोळ
229 सांगली बँक आनंद नगर चचवड 7507082365 9

893 100115160004854 आ द य अशोक च हाण ल ढेचाळ तानाजीनगर चचवड 9922345591 9

894 100115160005030
ममता शामराव 

गायकवाड
गांधीनगर खराळवाडी पपरी 7768900285 9

895 100115160005085 कमलेश सुिनल बंडागळे खंडोबा मंदीर बिहरट चाळ पुनावळे 9921687068 9

896 100115160005139 सा ी िवजय कांबळे लोकमा य कालनी गणेशनगर थेरगांव 9657860099 9

897 100115160005794 अतुल िव ल अंकुशराव आनंदनगर एम पी टु क चचवड 9763527550 9

898 100115160005797
ितभा बालाजी 

सुयवंशी
आनंदनगर भालेराव दवाखाना चचवड 9850713495 9

899 100115160005809
ऋिषकेश गौतम 

वडिलक
आनंदनगर बु िवहार चचवड 9922720229 9

900 100115160005662 सा ी रमेश वाघमारे आनंदनगर बु िवहार चचवड 9881644112 9
901 100115160005667 आंचल संजय वालदे मसुरे िब. स.नं 7/2/2 थेरगांव 9673206398 9

902 100115160005823
मंदाराणी िभमाशंकर 

जेठीथोर
रमाबाईनगर पपरी 9604870689 9

903 100115160005952 अपुवा अशोक मोरे 40/4 ब ल मननगर थेरगाव 8275325467 9

904 100115160005971
भावना बळीराम 

सोनावणे
खंबाटे कालनी ताथवडे 9422540250 9

905 100115160005313
तोताराम ह रभाऊ 

जाधव
हनुमान मंदीर थेरगांव 9049037011 9

906 100115160005648 सौरव मोहन कोटकर 14/5 क है या पाक सोसा थेरगांव 9822099897 9
907 100115160005645 मंजु ी रमेश कोळेकर मंुजोबा वसाहत चचवडेनगर 9730618742 9
908 100115160005561 िवशाल गंगाधर साठे िवजयनगर ए ोकंपनी चचवड 8805983720 9

909 100115160005558 शुभम नामदेव झ बाडे भोई आळी सायकर चाळ चचवड 9527160451 9

910 100115160005820 तुषार बाळु थोरात अशोक नगर ताथवडे 9762902546 9
911 100115160005817 आशा रघु बनसोडे चाळ-3 घर-112 अजंठानगर 8888912241 9
912 100115160005778 वषा िशवाजी कारंडे मंुजोबा कालनी चचवडेनगर 9921909233 9
913 100115160005777 शुभम शांत सावंत मोरया हौ.सो. िब. नं.-1 वेताळ नगर 9822997925 9

914 100115160005736
ि यांका रामदास 

गायकवाड
वेतालनगर चाफेकर चौक चचवड 9767682974 9

915 101515160001258 मानसी नर  माने
िनसग कालनी 83/1 जवळकर नगर 

प.गुरव
9689091339 9

916 100115160004814 थमेश ीकृ ण शदे तापक र नगर, काळेवाडी पुणे 9922448958 9
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917 100115160004839 सं दप काळुराम शदे
सोनाई भात कॉलनी, केशवनगर 

चचवडगांव पुणे
8983898483 9

918 100115160005570 वषा भारत उंप
बा हेकरवाडी रोड, राधाई िनवास 

िचचवडे नगर, चचवड
9657756159 9

919 100115160005584 िवजय बाबासो लोहार
एकता कॉलनी, गणेश नगर थेरगांव डांगे 

चौक, पुणे
9823863117 9

920 10035160001223 ेम अिनल गुजर नारायण रा े, चाळ दापोडी, पुणे 8180089955 9

921 103215160001215
िमताली अशोक 

भालेराव
संुदर कॉलनी िशवत थ नगर, थेरगांव पुणे 9923862635 9

922 101215160000285 व ील सु ीव नरवटे
एकता हौ.सो घरकुल वसाहत पाइन रोड 

िचखली पुणे
9822632836 9

923 100315160001183 िनशा दुलाजी साबळे जम चाळ पवना नगर,जुनी सांगवी पुणे 8976212199 9

924 100315160001194 रेचल संतोष खचने शंकर काची चाळ, दापोडी, पुणे 9011204374 9

925 100515160000315 ेयश सुधाकर अडसुळ
समथ कॉलनी, मराठी शाळे जवळ िवकास 

नगर, दे रोड.पुणे
9822624060 9

926 100315160001199 अनुपम िवलास पाटील कािशद चौक, नवी सांगवी,पुणे 9326734794 9

927 100515160000361 ित ा एकनाथ तारडे
तरस व ती, ीनगर रोड, कवळे दे रोड 

ता. हेवली. िच.पुणे
9922499296 9

928 100515160000396 अभय दनेश थोरवे
सहया ी कॉलनी, आदश नगर कवळे 

दे रोड, ता. हवेली. िज.पुणे
9011675842 9

929 100515160000401 नेहा रामू ड गरे
मदुबन कॉलनी िवकास नगर कवळे 

दे रोड ता. हवेली. िज. पुणे
9767651949 9

930 100515160000408
कशोर िस दा पा 

िशवशरण
कटेकर िनवास आदश नगर, कवळे ता. 

हवेली. िज. पुणे
8484821210 9

931 100515160000276 शुभम यशवंत लंका
राजकमल िब. इं दरा कॉलनी िवकास 

नगर कवळे ता. हवेली. िज. पुणे
9860611894 9

932 100515160000278 दा राजेश कांबळे
च ंभागा िनवास आदश नगर, िशवनेरी 

कॉलनी कवळे दे रोड पुणे
9604751370 9

933 100515160000298 िवशाखा दयानंद शा ी
िभमाशंगर नगर, कवळे दे रोड ता. 

हवेली. िज. पुणे
9922531074 9

934 100315160001196 कादंबरी संजय गोरे आनंदनगर जुनी सांगवी,पुणे 8888061880 9

935 103215160001164 आ द य ल मण जाधव
िशव  कॉलनी कोकणे नगर, काळेवाडी 

पुणे
9028659404 9

936 102415160000195 कौशल िवनोद होवाळ
बाजारे चाळ, ओम शांत हाऊटस समोर, 

गणेश नगर, पपळे िनलख. पुणे
9850713120 9

937 101215160000297 इं जीत राजाराम कारंडे
नामदेव हौ.सो. मोरे व ती ता. हवेली िज. 

पुणे
8381029952 9

938 100615160010799 अजय बबन कोकरे हरगुडे व ती, िचखली पुणे 9405758103 9
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939 100615160010680 वैभव म छ  शदे
चं देव कॉ. साने व ती, िचखली रोड, 

ता.हवेली िच.पुणे
9595626920 9

940 100615160011975 पुनम मनोहर भदाणे मा ती कॉ.. द वाडी आकुड  पुणे 9921088313 9

941 100615160011323 गाय ी िभकन सोनवणे से टर न.ं 24 अ, ािधकरण िनगडी पुणे 9975991053 9

942 100615160010913
िशतल बसवराज 

गायकवाड
आंबेडकर नगर, पुणे िसटी 8484809943 9

943 100615160012136 अपणा सुिनल ढावरे
यमुना नगर ािधकरण, मोगरा बं. 

िनगडी, पुणे
9561778602 9

944 100615160012049 योगेश गणेश जगताप
से.नं.28/A4 कुपर कॉलनी ािधकरण, 

आकुड , पुणे
9823154179 9

945 100615160010696 वै णवी दयानंद ओ हाळ
जयहारी हौ. सो. गट नं. 1248 नेवाळे 

व ती िचखली पुणे
8698179403 9

946 100615160011785 अ ता दगबर प दकुखे
िव नाथ कृपा हौ सो गंगानगरस 

द मं दर शेजारी, आकुड  पुणे
9922946083 9

947 100615160010638 थम भागवत हनमंते राम नगर समोर , द नगर चचवड पुणे 9860785561 9

948 100615160010695 सूयकांत चंदू दिहवाडे
फुले शा  आंबेडकर हौ. सो अजंठानगर 

चचवड पुणे
9730262160 9

949 100615160011728 वृषभ िस दाथ भांजेवाल राम मं दररोड ि वेणी नगर, 7620270596 9

950 100615160011702 म छ  वसंत सुयवंशी
बौ द नगर ओटाि कम म नं.m2/3 

िनगडी पुणे
9657028154 9

951 100331516007045 रिवकुमार अिनल जाधव
स यम रेिशडेशी, राजेिशवाजी नगर, 

िचखली, ािधकरण पुणे
8888809783 9

952 103315160006384 मह  िशवाजी नेटके
माऊली फलोअर िमल या पाठीमागे 

लालटोपी नगर मोरवाडी पुणे
9552626359 9

953 103315160006738 सोनाली विश  सातपुते महा मा फुले नगर, भोलरी पुणे 7758044892 9

954 103315160006739 वाती अिनल हजारे महा मा फुले नगर, भोलरी पुणे 7758044892 9

955 103215160001363 ांजली िशवाजी खोमणे
आझाद चौक, गणेश मं दरा जवळ, 

गजराज कॉलनी, काळेवाडी पुणे
9970702053 9

956 103415160000191 णव सहाजी कांबळे
टे को ट ट आय एल हौ सो से न.ं4 

संतनगर मोशी ािधकरण पुणे
9881152419 9

957 103315160006664 जागजी संतोष ह के इं थ कॉलनी, नढे नगर काळेवाडी, पुणे 9552530239 9

958 103315160007136 ि ती स यवान कांबळे बालाजी नगर पावर हौ  भोसरी पुणे 9011539909 9

959 100215160000336 थमेश भगवान गोरे
जय ी हनुमान हौ सो िवठठल नगर, 

नेह  नगर, पपरी पुणे
9960877536 9

960 100415160002950 गौरव द ा य लडे
कृ णा मं दर जवळ, गवळी नगर भोसरी 

पुणे
9921423064 9
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961 101515160001271
आरिपता शरण पा 

माशाळकर
िहराबाई झोपडप ी चाळ, रे वे गेट 

खाली, कासारवाडी, पुणे
8605118188 9

962 100115160004859
आिशष पंिडत 

सोनकांबळे
रामबाई नगर, िलक-रोड, पपरी पुणे 9011951356 9

963 100115160005132 अ य मधुकर मैलवाड
बापूजी बुवा नगर, समना हौ. सो थेरगांव 

पुणे
8888429644 9

964 100615160011005 िवशाल शंकर आ हाड
उ वेला हौ. सो बाबासाहेव आंबेडकर 

वसाहत.से.नं.22 िनगडी पुणे
9921987452 9

965 100615160011645 करण मोहन कुजेकर
बालजी इंि लश िमिडयम, कुल जवळ, 

िशवतेज, हौ सो. ता हाणेव ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

9850193014 9

966 100615160011775
ि रसागर णव 

ानोबा
िस दी िवनायक हौ सो. आंबेडकर 

वसाहत, िनगडी पुणे
9011420626 9

967 100615160012277 गौरव हनुवंत झडे िखलारे चाळ, द  नगर चचवड पुणे 7350147932 9

968 100615160011681 सुिशल सुखदेव खाडे
कृ णाई िनवास, हनुमान मं दरा माग,े 

द वाडी, आकुड  पुणे
9822498157 9

969 100615160012178 ितक रमेश कांबळे
डायमंड िवशाल पँराडाईन से नं 29 रावेत 

पुणे
9850620950 9

970 100615160012176 रे मा मुरिलधर बु र
फुले शा  आंबेडकर हौ. सो अजंठानगर 

चचवड पुणे
7350261019 9

971 100615160011478 अिभनव भा कर खाडे
बाबर ए पाय़र िवठठल मं दरा जवळ   

आकुड  पुणे
9850014330 9

972 100615160011661 गणेश मा ती इटकेली
पी हौ सो द  मं दर रोड, साई मं दरा 
जवळ, पी नगर, ता .हवेली. िज.पुणे

9260453928 9

973 100615160012904 सौरभ अिनल गावडे िवकास हौ सो पी नगर तळवडे पुणे 9604603543 9

974 103315160006310 हषदा अशोक बडेकर
गांधी नगर सुमे द बु द िवहार शेजारी, 

पपरी पुणे
9922045158 9

975 100715160000371 रोहन धुराजी शदे
कमयोग हौ  सो िब.. घरकुल िचखली 

ािधकरण पुणे
9922794870 9

976 103315160005776 िनक ता अ ण खरात
म ह ा कंपनी समोर, गांधी नगर 

खराळवाडी पपरी, पुणे
9867428600 9

977 103315160005970 अिनकेत बंडू खरात
दुगा जनरल टोअस जवळ, गांधी नगर, 

पपरी पुणे
7350289529 9

978 103315160006386 ित ा िवजय साखरे रामनगर बोपखेल ता. हवेली िज. पुणे 7387469880 9
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979 103315160006214 आरती दलीप सावंत
म ह ा कंपनी समोर, गांधी नगर 

खराळवाडी पपरी, पुणे
9637314504 9

980 103315160006215 रतू दलीप सावंत
म ह ा कंपनी समोर, गांधी नगर 

खराळवाडी पपरी, पुणे
9637314504 9

981 103315160006002 आिज य अजुन भंडगे खराळवाडी पपरी, पुणे 9623445414 9

982 103315160005946 कार भानुदास मोिहते
फुगेवाडी आझाद नगर िशवाजी वाखारे 

चाळ, पुणे
8796105526 9

983 103315160005496
न ता सोमनाथ 

कुसाळकर
गंगा कॉ पले स महाजन हॉि टल जवळ, 

खराळवाडी, पुणे
8855041561 9

984 100115160005557 मंगेश यशवंत सावंत
जुनी कुभार आळी बां टया शाळेजवळ, 

गांधीपेठ चचवडगाव. पुणे
9881279512 9

985 100115160005478 ऐ या साहेब पाईकराव
ओम मेिडकल समोर वंृदावन कॉलनी 

चचवडे नगर. चचवड पुणे
9822138677 9

986 100115160005590 आ पाली अ ण लोखंडे काळेवाडी फाटा थेरगांव पुणे 9763277273 9

987 100115160005591 थमेश अनंत गोपाळ
कोकण मंडळ ऑ फस शेजारी आनंदपाक 

थेरगाव पुणे
9767152774 9

988 100115160005638 िन कता बबन खराडे गणरा  कॉलनी, सं दप नगर थेरगाव पुणे 7040499653 9

989 100115160005587
अिभषेक बाबासाहेब 

कसबे
आनंदनगर चचवड टेशन, खंडागळे 

चौक, चचवड पुणे
8554896630 9

990 100115160005395 सिमर अशोक धराडे
ी सं. ाने र सो. सव न.ं5/2 नखाते 

नगर, थेरगांव पुणे
9763390728 9

991 100115160005386 िनतेश रामदास बाचकर
आनंद नगर हौ सो आनंदवन नगर, 

थेरगांव चचवड पुणे
9970582601 9

992 100515160000348 रोिहत सुरेश खे ी
राजगड कॉलनी, आदश नगर, कवळे, 

दे रोड, ता. हवेली. िज.पुणे
7276151876 9

993 100515160000346 दपाली मधुकर जाधव
िह सी कॉलनी, िवकाश नगर, कवळे. 

दे रोड
9881384397 9

994 103115160004638 कार सोमा गवारी एच ए कॉलनी पपरी, पुणे 9689558574 9

995 100515160000407 द ा य िपराजी इंगळे
य़श ि हला भारत र  सो िवकास नगर 

दे रोड पुणे
9890805335 9
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996 102415160000208 किवता सुरज भंडकुबे
पपळे िनलख, पंजिशल नगर वाकव ती 

पुणे
9763609460 9

997 103215160001329 करण यला पा प ले िस दाथ नगर झोपड पडी िनगडी, िनगडी 9561756027 9

998 102615160000119 ल मी मनोज परदेशी
राजल मी िनवास, बािलका ाम आ म 
शेजारी, साईनगर मामुड  दे रोड पुणे

9822487432 9

999 100115160005718 अतुल सितश वडिलक आनंद नगर चचवड टेशन, पुणे 9623621725 9

1000 100515160000485 वषा िवजय च हाण
समथ कॉलनी, मराठी शाळे जवळ िवकास 

नगर, दे रोड.पुणे
9922348129 9

1001 100115160006269 शकंर अशोक मांजरे
मातो ी कॉलनी, बळवंत नगर िबजली 

नगर, चचवड पुणे
9604421575 9

1002 100415160002306 ि ती पोपट हाके बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी पुणे 9767089143 9

1003 100415160002112 णव राम बोगे
काळी भत वडमुखवाडी पो. च होली ता. 

हवेली िज.पुणे
8087903739 9

1004 100415160002130
अ पता अनंता 
गोपनारायण

ना या जवळ भोसरी, पावर हॉउस 
बालाजी नगर, पुणे

9767395142 9

1005 100415160002632 ाजली संतोष कांबळे पॉवर हाऊस बालाजी नगर भोसरी पुणे 9970801724 9

1006 100415160002653 ितक सुरेश पानपा टल
वामी कृपा चाळ, ओम शांती सटर 

जवळ, शा ी चौक, आंळदी रोड भोसरी 
पुणे

9657410138 9

1007 100415160002569
गणेश अिभमान 

आिहवले
बाबर चाळ , फुले नगर च पाणी वसाहत 

सागर लॉर िमल जवळ भोसरी पुणे
9763883516 9

1008 100415160002481 व ील जग ाथ धो े
बनाचा ओढा जवळ, फुगे व ती, शा ी 

चौक. आळंदी रोड भोसरी पुणे
9767554215 9

1009 100415160002512 िनसग दपक ओ हाळ
ि तम काश रेिसडे सी दुसरा मजला, 

अशोक नगर, भोसरी पुणे
9850965131 9

1010 100415160002527 ेता अशोक शगाळे
आनंद नगर, शा ी चौक, आळंदी रोड, 

भोसरी पुणे
9850718040 9

1011 100415160002567 रे मा काळुराम कदम
भुरामचं  सभागृहा माग,े ग हाण व ती, 

भोसरी पुणे
9850437415 9

1012 100415160002292 अिमत िनतीन पाचारणे
पाचारणे वाडा, pcmc ;चौक संमोर 

भोसरीगाव पुणे
9890066239 9

1013 100415160002172 ाज ा जग ाथ धो े
स न.ं179 बनाचा ओढा जवळ, फुगे 

व ती, शा ी चौक, भोसरी
9767554215 9

1014 100415160002242 ेहा रमेश नलावडे गंगो ी पाक, दघी रोड, भोसरी पुणे 8390461037 9

1015 100415160002260
आ दती सखाराम 

ओ हाळ
आदश नगर, दघी रोड, भोसरी पुणे 9673264148 9
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1016 100115160005441
िनशांत बाबासाहेब 

साळवे

काळुबाई िनवास, समथ कॉलनी पावर 
हाऊस जवळ, िशवनगरी, िबजली नगर, 

चचवड पुणे
9762347710 9

1017 101615160000324 रोहन दपक वाघमारे
भात कॉलनी, लक रोड, राहाटणी 

काळेवाडी पुणे
9923321452 9

1018 100115160005295 ावण अिजत पवार
बालाजी कॉलेज या शेजारी, मुळशी िज. 

पुणे
9096161614 9

1019 100115160005417 वल अशोक रोकडे रमाबाई नगर, लक रोड, पपरी,पुणे 9689952465 9

1020 100115160005418 सोहन संजय गाडे रमाबाई नगर, लक रोड, पपरी,पुणे 9850911135 9

1021 101615160000326
कार मान सगराव 

पा टल
स न.ं38/211 योतीबा कॉलनी, नखाते 

व ती रहाटणी पुणे
9860878124 9

1022 101615160000330 ऐ या संजय जोगदंड साई नगर, नगर रहाटणी पुणे 7350119552 9

1023 101615160000310
आदेश सुिनल 
सोनकांबळे

कार हाऊस, तलाठी कायालयामागे 
रहाटणी पुणे

9657022621 9

1024 100615160012360 योती मा ती मुदळे अंजठा नगर म नं.37 चचवड पुणे 7875615231 9

1025 101515160001039 दुगा अंकुश पारधी स.न. 86/1 जवळकरनगर पपळेगुरव 7385574939 9

1026 101515160001040 समृ ी बापु करवे िवनोदगु ानगर पपळेगुरव 7875875192 9

1027 101515160001038 गौरी नामदेव साबळे
ी. हाई स कािशदपाक जवळकरनगर 

प.गुरव
8237319035 9

1028 101515160001126 ितक नंदु करवे कािशदनगर गणेश मंदीर पपळेगुरव 9922488146 9

1029 101515160001127 ि ती नंदु करवे कािशदनगर गणेश मंदीर पपळेगुरव 9922488146 9
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1030 100115160005730 कोमल द ा य वाघमारे क डीबानगर वा हेकरवाडी चचवड 9011102302 9

1031 103315160006333 मैिथली रमेश मोरे बालाजी हौ.सो. िब.नं-5 िव लनगर पपरी 9657956771 9

1032 104515160001011 आिलशा परमे र चौधरी
स.नं-5/2 िस ीिवनायक पाक ल मीनगर प. 

गुरव
8308311763 9

1033 103215160001016 तेजस  संजय भोसले
ाने र माऊली कॉलनी, योितबा नगर, 

काळेवाडी पपरी पुणे
8975941213

1034 100315160001018 िनतीन संजय थोरात
225 बाफना िब डीग, िवठठल मं दरा जवळ, 

दापोडी पुणे
9762313859

1035 103315160005957 आरती ल मण खळगे इं थ कॉलनी, नढे नगर काळेवाडी, पुणे 9881957590

1036 103315160005826 वैभव िवठठल गंगावणे ववले चाळ,मा ती मं दरा समोर, खराळवाडी 8793717923

1037 101515160000878 तेजस तूकाराम िशवशरण
रिव- करण िब ड ग, जगताप चाळ मा ती 

मं दरा संमोर पपळे गुरव पुणे
9763419913

1038 101515160000884 अिनकेत राज  गोसावी
चंदर ल खडे चाळ, साईबाबा मं दर अमंत 

नगर पपळे गुरव पुणे
9689424189

1039 100315160001071 मृ मयी सुयकांत काटवटे
समथ नगर डॉ. डांगे हॉ पीटल जवळ नवी 

सांगवी पुणे
9881202693

1040 100315160001118 हषल राजू मदने 55 जोशी िनवास िशतोळे नगर सांगवी पुणे 8993364955

1041 103215160001074 अ य कंुडिलक सूयवंशी
सहकार कॉलनी नं.1 योितबानगर, 

काळेवाडी पुणे
9822782308

1042 103215160001110 अिभिजत क डबा सरपाते
योतीबा कॉलनी, योितबा नगर, काळेवाडी 

पुणे
9922049116

1043 103215160001095 िशवानी शंकर वंजारी िशवदंन िब पपरीगांव पुणे 9850899738

1044 103215160001050 कृ णा गणपत किवतके
स हे न.ं77/1/2/5 आझाद कॉलनी, योितबा 

कॉलनी, काळेवाडी
8796267971

1045 103215160001134 अिमत अिनल समु कृ णा गाडन नढेनगर, काळेवाडी पपरी पुणे 7720958450

1046 100315160001145 भावना राजू कांबळे
आदश नगर, िशतोळे मका संतकृपा पँलेस नवी 

सांगवी पुणे
9860872376

1047 100315160001158 ाची देवीदास भालेराव बापू काटे चाळ, गुलाब नगर दापोडी पुणे 9075665884
1048 100615160013068 संकेत गणेश रंधवे संजय नगर ओटा क म िनगडी पुणे 7350837327

1049 100615160013107 सपना िवजय िमसाळ
िमसाळ िनवास महावीर पाक रोड, मोहन 

नगर चचवड पुणे
9960148481

1050 100615160013090 सुरज शाम देशरवैरे
दातीर पाटील कॉलनी, भागीरथी िनवास 

शेजारी, राम नगर चचवड पुणे
7350997708

1051 100615160011753 ेहा र वद मखर णा हौ सो सा  नगर चचवड पुणे 9420862948
1052 100615160010918 मयुरी क याण लवटे अंगणवाडी रोड.मोरेव ती िचखली पुणे 9049727933

1053 100615160010749 ा हणमंत च हाण
एस. ही. घनवट आरश हौ सो ि वेणी नगर 

तळवडे ता.हवेली िज. पुणे
9850201429
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1054 100615160010681 अिव ा ल मण कांबळे
साने कॉलनी मोरे व ती शुभम हॉटेल या 

पाठीमागे िचखली पुणे
9527796293

1055 100615160010687 वैशाली वसंत आडे
हाउस ए- नं655 िवदभ चौक मोरेव ती 

अंगणवाडी रोड ,िचखली पुणे
9552837075

1056 100615160010689 ृती बाळू गायकवाड
म नं.49 कु दन आंबेडकर नगर अजांठा नगर 

चचवड पुणे
9960257952

1057 100615160012860 नारायण ाने र गुरव भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे 9657331112

1058 100615160011573 हषदा हनुमंत तुपस दर
िब ड ग नं.1 घर नं.116 से नं.22 तथागत हौ 
सो अमरधाम मशान भूमी समोर ाधीकरण 

िनगडी
7350747829

1059 100615160011508 सुशांत सुभाष गायकवाड
िब.न. ए-4  नं.2/3 त िशला हौ सो 

अजठानगर चचवड पुणे
9011926548

1060 100615160012109 ित ा िशवाजी गाढवे
ब लोके र हौ सो पीनगर तळवडे िनगडी 

ान दप शाळे या पाठीमागे पुणे
9850186442

1061 100615160012473 ि या अिनल उ करडे रामनगर द  नगर चचवड पुणे 9765468817

1062 100615160011795 संयुजा सितश वाघचौरे
स ता हौ सो ए-6 अंजठा नगर आकड  

चचवड पुणे
9623139941

1063 100615160012429 सुरज सितश म के
समता हौ सो ए-6 म नं.201 अजंठानगर 

चचवड पुणे
9921136212

1064 100615160012428 संतोष सुिनल गायकवाड
कंुदन ंडाई शो म जवळ, अजंठा नगर 

चचवड पुणे
7775870353

1065 100615160012323 रा ल गौतम अनले पीनगर िवयजानंद हौ सो िनगडी पुणे 9270308912

1066 100615160012414 भूषण जीवनलाल होळकर भिगरथी हौ सो पीनगर ान दप शाळे समोर 9922025938

1067 100615160012871 र ा गोरख कडू कमयोग  हौ सो पीनगर तळवडे 9763211458
1068 100615160011604 अ दा संजय लोहार िशवशंभो हौ, सो पीनगर 9881535637

1069 100615160012211 नं दनी गौतम घोडे वार
बाबासौ आंबेडकर वसाहत मीक चौक आझद 

नगर से.नं.22 िनगडी
9604930158

1070 100615160011643 व ील अ ण कुसाळे
राम नगर ीराम मं दरा या माठीमागे राम 

नगर
7719915068

1071 103315160005945 समृ दी पुिनत कांबळे
िस दाथ नगर दापोडी पुणे12 मुबई पुणे र ता 

दापोडी
9011686422

1072 100215160000277 मानसी रा ल कांबळे
शा ी नगर, िडल स िसनेमा मागे झोपड 

पडडी पपरी पुणे
9822198155

1073 100615160011684 द ा िनवृ ी बु र
फुले शा  आंबेडकर हौ. सो अजंठानगर 

चचवड पुणे
9604880084

1074 100615160012217 ित ा महेश कांबळे संजय नगर िनगडी पुणे 9604715220

1075 103315160005883 पुजा अशोक आडगळे
रहाटणी फाटा, शा ी नगर / नखाते नगर 

ीकृ ण कॉलनी रहाटणी पुणे
9657225175

1076 100415160002331 अंजना भागवत गायकवाड लांडेवाडी िवठठल नगर, भोसरी पुणे 9921361682

1077 103215160001411
व ील एकनाथ 

यचवाड
ांतीवीन कालनी नढेनगर काळेवाडी 8605863575 10

1078 100415160002031 िव ेश मा ती चकोर 20 टे को सोसा. से-4 संतनगर मोशी 9822841787 10
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1079 100415160002097 पेश गो वद चुनचुने बालाजीनगर midc रोड जे- लॉस भोसरी 9822853607 10

1080 101215160000377 सौरभ मनोज हा े संतकृपा हो.सो. पाईनरोड िचखली 8857876459 10
1081 100115160005782 पूजा बापु थोरात वेताळ नगर मोरया हौ.सो. चचवड 7721830917 10
1082 101515160001054 अमृता संतोष शगाडे पपळेगुरव क याशाळा 9623689978 10

1083 101515160000972 ा बालाजी गायकवाड
गजानन नगर, खेडा गळे चाळ ग ली-1 

प. गुरव
8625080563 10

1084 101215160000357 व ील जनाधन सळे
कुल वािमनीहौ.सो.-306 से.17/19 

घरकुल चचवड
9763625174 10

1085 101515160001014
ावणी िवनायक 

देवकुळे
स.न 50/316 गांगाड नगर पपळेगुरव 8446668300 10

1086 101515160001005 संदेश तुकाराम भोजने
स.नं 29/ब, िभमाशंकर कालनी पपळे 

गुरव
8308311744 10

1087 101515160001003 लितका दप शदे स.न-31/3/2 वराज गाडन प. सौदागर 8975941858 10

1088 101515160000995 ि ती पुडिलक धादवड गणेश कॉ.साईबाबा मंदीर पपले गुरव 9850099293 10

1089 101515160001087 ऋतुजा रा ल वाकळे भालेकर नगर 20/2ए/1 पपळे गुरव 9921036635 10
1090 101515160001125 अभय संजय संतर स.न 44/1 ब आदशनगर पपळे गुरव 8605089014 10

1091 101515160001149 अपुवा अिनल साळवी साळवी चाळ िनलकमल मागे कासारवाडी 9763816490 10

1092 101515160000946 िवप यना सुमंगल सरोदे स.न 29/2 िभमाशंक कालनी पपळ गुरव 8308341648 10

1093 101515160000926 ितमा िवलास कदम मोरयापाक कार कालनी पपळे गुरव 9764343852 10

1094 101515160001130 चैत य सितश कांबळे सन.82/2 सुदशन नगर पपळे गुरव 9822509897 10
1095 100615160010787 दपाली सुयकांत घोडे यशदा हौ.सो. अजंठानगर -204 8888486924 10

1096 100615160011261 सुमेधा राज  भोसले 1/1 पंचिशल हौ.सो. से टर-27 िनगडी 9545088760 10

1097 100615160011304
सायली अमर दप 

आयवळे
देिवनीवास म-6 द वाडी आकुड 8983657539 10

1098 100615160012947
ीकांत रामदास 

रोगोकर
गणेश कालनी पीनगर 9767976831 10

1099 100615160012932 दीप पाबत गवारी माऊली  हौ.सो. पीनगर तळवडे 9657065523 10

1100 100615160012964 अि न िवजय जंजाळ
नविनमाण हौ.सो. रामे र मंदीर 

पीनगर
9637903294 10

1101 100615160012959 तेज ी अिनल उबाळे गणेश कालनी पीनगर 9923014004 10

1102 100615160012968 शुभम शरद को हे
पी हौ. सो.साईबाब मंदीर एकता चौक 

पीनगर
9922377151 10

1103 100615160010910
अिभषेक भाकर 

ओ हाळ
अजंठानगर महादेव मंदीर चचवड 9767935219 10
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1104 100615160011256 रे मा रामचं  गोठे pcmc शाळा च हाण नगर तळवडे 8605863778 10

1105 100615160010547 तुषार द ा य सोनवणे सुदशन हौ.सो. सानेचौक िचखली 9689557176 10

1106 100615160010600 थमेश जग ाथ शदे से.न-22 स ाट असोक हौ.सो. िनगडी 9260604031 10

1107 100615160010585
अिव कार द ा य 

वाकुडे
पेश कालनी द वाडी आकुड 9890819093 10

1108 100615160010399 अिमषा सितष कांबळे िव ानगररामनगर चचवड 9527681308 10

1109 100615160011282 ांितसेन दलीप इंगोले
बा. आं. वसाहत रमाई सािव ी हो.सो. 

िनगडी
7350572645 10

1110 100615160011297 मयुर मा ती भोमाळे नेवाळेव ती िचखली 9763442083 10

1111 100615160010467 गौरव शांताराम उपवट
िशवतेज  हौ.सो. गट-145 ि वेणीनगर 

तळवडे
9850141842 10

1112 100615160010667 ओमकेश आबा अंधारे
कोयना हौ.सो. नवमहारा  शाळा 

पीनगर
9158645166 10

1113 100615160010920 मानसी अिनल कांबळे संगम पान िव ानगर चचवड 7719949946 10

1114 100615160012919
संकेत ाने र 

गायकवाड
माऊली हौ.सो पीनगर 8796365186 10

1115 100615160013036 रोिहनी कृ णा च हाण ता या भालेकर पाक पीनगर 9922821622 10
1116 100615160013038 िनमला सुरेश बागुल भैरवनात हौ.सो. पीनगर 9764916808 10

1117 100615160012857 जय ी ड गर चौधरी ीराम कालनी ग ली-2 पीनगर तळवडे 9922753443 10

1118 100615160012907 नर  छोटु साटोटे िवकास हौ.सो. पीनगर 9604671942 10

1119 100415160002175
ओमकार सटवाजी 

बहनाबहने
बालाजीनगर midc रोड जे- लॉस भोसरी 7350561025 10

1120 101215160000371 संकेत िवजय वाळके वामी िव. हौ.सो. मोरेव ती िचखली 9822583892 10

1121 100415160002343 अ य िव लराव हेडाऊ सहकार नगर दघी 9922842136 10

1122 100415160002339 मयुर सुरेशराव कानपांडे स.नं-73 िशवनगरी कालनी दघी 8421276653 10

1123 100415160002582 सुरज तुकाराम वाघमोडे
स.नं 120 कालनी-8 साईबाब मंदीर 

वडमुखवाडी
9764544421 10
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1124 100415160002496 द ा शेषराव भालच स.नं-72 आदशनगर दघी 9960259271 10

1125 100415160002697 अतुल कशोर ढवळे स.नं-2 गायकवाड नगर दघी 8855071600 10

1126 100515160000332 ेया सुिनल पनुर स.नं-61 द नगर कवळे 9158327894 10

1127 100615160010921 िवशाल मा ती िपटेकर िभमश नगर महादेव मंदीर िचखली 9527531552 10

1128 100615160010923 ि मता महादेव ओ हाळ अजंठानगर समता हौ.सो. चचवड 9623582314 10

1129 100615160011343 वल आनंद मोरे रमाबाईनगर रावेत 9766692671 10

1130 100415160002644 नेहा जा लदर गायकवाड हनुमान कालनी स.नं 75 भारतमातानगर 7350445478 10

1131 100415160002370 कार आनंदा िहरवे स.नं. 69/1 लॉट-9 साईपाक दघी 9421015340 10

1132 100415160002228
योगे री देवराम 

बिहरम
स.न-81/1/1 लाईन-3 कृ णानगर दघी 9657523372 10

1133 100415160002232 सोनाली ाने र गभाले
मातो ी सदन 72/6 िशव शािहरनगर 

दघी
9823320865 10

1134 100415160002274 िन कता रतन उजगरे बालाजीनगर भोसरी 7350847376 10

1135 100415160002041 शुभम नाथा पवार
पांडवनगर कालनी-3 स.न 194/2 

च पानी रोड बोसरी
9552645996 10

1136 100415160002054 अिभषेक अंकुश पाचारणे शांतीनगर बौ िवहार भोसरी 9922566859 10

1137 100415160002220 िनवृ ी िशवाजी बोने बालाजीनगर midc रोड जे- लॉस भोसरी 9922168655 10

1138 100415160002044 हषदा िव णु साबळे
िव ाम अपा. गु िवहार कालनी 

पांजरपोळ
9011560300 10

1139 100415160002217 तनया नवनाथ हाटकर शा ी चौक चौगुले िब. भोसरी 7719923060 10

1140 100515160000323 प लवी नामदेव ख ी ह र म िब. स.नं-73 आदशनगर कवळे 7028305345 10

1141 100415160002720 िशक सुिनल काळपांडे आदशनगर िनरंकार कालनी दघी 9604759625 10

1142 100115160005784 ाज ा दलीप लोखंडे कावेरीनगर पोिलस कालनी बी-11 वाकड 9822632472 10

1143 100115160005972
ि यांका बळीराम 

सोनवणे
खंबाटे कालनी ताथवडे 9422540250 10

1144 100115160005029 रोहन महादेव ओ हाळ गांधीनगर खराळवाडी पपरी 9604010717 10

1145 100115160005125 ि या अशोक खराटे
131/2 सरोवर सोसा. ग ार चौक 

चचवड
9823651813 10
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1146 100115160005138 क पक संजय कांबळे खवसरा शाळा एकता कालनी गणेशनगर 9049239414 10

1147 100115160005144 रचना पराग मंुढे 289/5, मोरया कालनी काळेवाडी 9552588325 10

1148 100115160005188
साद बाळासाहेब 

शेवाळे
शदेव ती रावेत 9763418166 10

1149 100115160005247 अिभिजत दयानंद सुव िगरजुबाब मंदीर बौ नगर पपरी 9922683409 10

1150 100115160005805 आकाश शेषेराव गवळी आनंदनगर बु िवहार चचवड 8007341300 10

1151 100115160005658 हषल सुरेश भाट 6/62 भाटनगर पपरी 9823092958 10

1152 100115160005944 अं कता संतोष ग जारी कलावती िनवास दळवीनगर चचवड 9767805254 10

1153 100115160005693 ा द ा य वाघमारे वा हेकरचाळ मनपा दवाखाना चचवड 9011102302 10

1154 100115160005323 पायल िवजय सुयवंशी ीनगर रहाटनी स.न-59 9970288911 10

1155 100115160005690 पुजा नर सग बळदे
पवनानगर ग ली-1 वै णवी िनवास 

काळेवाडी
9604379435 10

1156 100115160005652 वाती शंकर कु-हाडे कुराडेचाळ भोईआळी चाफेकर चौक 7843055048 10

1157 100115160005743 समृ ी गौतम बनसोडे सोपानबाग कालनी चचवडे नगर 9011060661 10

1158 100115160005735 ित ा सोमनाथ हाके मोरया हौ.सो. िब. नं.-2 वेताळ नगर 9689417589 10

1159 100115160005739 दगंबर बाजीराव कांबळे
लोकमा य दवाखाना गोलांडे कालनी 

चचवड
9689078016 10

1160 101515160001261 द ा संतोष आदमाने 79/1/19 सुदशन नगर पपळे गुरव 9665150079 10

1161 101215160000304 आरती सुभाष डोळे
ी वामी समथ हौ.सो िचखली 

ािधकरण पुणे
9850193657 10

1162 100115160005583
िवकास बाबासाहेव 

कसबे
आनंद नगर खंडाळे चौक, चचवड 

टेशन. पुणे
8554896630 10

1163 100115160005353 ऐ या र व  दळवी इं दरा नगर, चचवडगाव पुणे 9881420037 10
1164 100315160001181 आकाश काश साबळे जयराज रेिसडे सी, जुनी सांगवी पुणे 9371104011 10
1165 100315160001182 पायल काश साबळे जयराज रेिसडे सी, जुनी सांगवी पुणे 9371104011 10

1166 100515160000316 संयु ा िवण सहारे गती कॉलनी िवकास नगर, दे रोड, पुणे 9822066237 10

1167 100515160000335 पायल राजकुमार भ मे नंदनविन को.ऑप. हौ. सो. िचखली पुणे 9764439194 10

1168 100515160000340 सेजल उ मेश शदे
आदश हौ. सो मामुड  दे रोड ता.हवेली. 

िज. पुणे
9604238616 10

1169 100515160000372 धन ी सुरेश वैरागर
जॉज शाळेजवळ मामुड  दे रोड ता. 

हवेली. िज.पुणे
9850516419 10
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1170 100515160000281 सौरभ मोद सहारे
िवकास नगर संिगता कवळे दे रोड ता. 

हवेली िज.पुणे
9860254682 10

1171 100515160000297 िवजय दयानंद शा ी
िभमाशंगर नगर, कवळे दे रोड ता. 

हवेली. िज. पुणे
9922531074 10

1172 100515160000308 मोहन अ ण रामटेके
आदश नगर रावेत, खडक माळ शेवटचा 

बस टोप, ता. हवेली. िज. पुणे
9373354419 10

1173 100315160001195 मयुर र व  गोरे आनंदनगर जुनी सांगवी,पुणे 8888061880 10
1174 100315160001172 धन ी सितश ल ढे गणेश आंगण, दापोडी 9096869509 10
1175 102415160000196 काजल खंडू माने िवनायक नगर पपळे िनलख पुणे 9764387891 10

1176 100615160010678 महेश सुभाष ि रसागर
राखण हौ. सो महा मा फुले नगर चचवड 

पुणे
8888197778 10

1177 100615160012040 प लवी महेश कांबळे
से टर न.ं28 भिगनी बँके समोर, 

ािधकरण,पुणे
7218959322 10

1178 100615160012127 त मय गौतम बािव कर
िमराई िब, पुरंदर कॉलनी आदश नगर 

कवळे ता. हवेली, िज पुणे
9922502250 10

1179 100615160012206 शुभांगी धनाजी न टे
ीकृ ण हौ. सो म. नं.3 बाबा िशवरकर 

चौक, िचखली पुणे
9822051824 10

1180 100615160012912 चेतन िवठठल बागुल
पी हौ.सो रेणुका मंगल कायालय जवळ, 

पीनगर तळवडे पुणे
9763367274 10

1181 100615160011172 ितक द ा य शेरखाने
गु द  हौ.सो ि वेणी नगर, तळवडे. ता. 

हवेली. िज. पुणे
9689024374 10

1182 100615160011153 दपाली गजानन झोडपे
सर वती शाळे समोर, िवठठल वाड , 

आकुड , पुणे
9881444051 10

1183 100615160011685 वंदना अ ण गायकवाड ि वेणीनगर तळवडे. ता.हवेली. िज.पुणे 9921950468 10

1184 100615160012404 ाज ा पोपट गाडे
िस दीिवनायक हौ सो. हे ेवाडी 

िचखली. पुणे
9890466851 10

1185 100615160010924 मिनषा कमलाकर पवार
गगनिगरी कृपा हौ सो िब.अजंणनगर 

चचवड पुणे
9767716609 10

1186 100615160010925
िन कता शाहाजी 

पुलवळे
अजंण नगर क तुरी माकट या मागे, 

चचवड पुणे
9860733052 10

1187 100615160010857 मयुर जाल दर दवे आ णाभाऊ साठेनगर िनगडी पुणे 7057041571 10

1188 100615160012294 सौरव िशवाजी साळवे िम लद नगर िनगडी पुणे 9822657157 10

1189 100615160012018 शुभम नारायण ठुबल
मु.बोपखेल पो. Cme ता.हवेली. िज. पुणे 

गणेश नगर पुणे
8796177340 10

1190 100615160012376 कोमल रमेश पवार
उखेला सो. म. नं 305 आंबेडकर 

वसाहत िनगडी पुणे
7058429661 10

1191 103215160001431
ह रओम ाने र 

सरदार
राजाराम कुदळे चाळ, पपरी पुणे 9271877805 10
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1192 103315160007101 समाधान रधुनाथ चोपडे बालाजी नगर भोसरी, पुणे 9665663847 10

1193 103315160007097
दधा वैजनाथ 
िवदयागज

बालाजी नगर अमोल मेिडकल शेजारी 
भोसरी पुणे

9822007058 10

1194 100415160002116 अ दा मोहन शदे िशवशंकर नगर, च पाणी भोसरी, पुणे 9922055707 10

1195 101515160001168
ऋितका योिगराज 

सुयवंशी
जवळकर नगर, पपळे गुरव, 9011507206 10

1196 101515160001182 ित ा गणेश शदे
शदे िनवास, सरीता अ. केशव नगर 

कासारवाडी पुणे
8600311519 10

1197 100415160002922
अिभजीत काश 

ओ हाळ
अशोक नगर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 

जय हनुमान टोअस मागे भोसरी पुणे
9156400207 10

1198 100415160002946 तेजस मह  डुकरे
वेदांत फायना स शेजरी, भारता माता 

चौक,भोसरी,पुणे
7385301375 10

1199 101515160001135 गती महादेव नेटके
नवी सांगवी, कवडे नगर, पपळे गुरव 

र ता,
9764309105 10

1200 101515160001270 खाजा पा ीसैला टगळे
िहराबाई झोपडप ी चाळ, रे वे गेट 

खाली, कासारवाडी, पुणे
9527266844 10

1201 100615160011534 शुभम ल मण डाबेराव
क पत  हौ सो. िब. पाईन रोड.िचखली 

पुणे
7262027378 10

1202 100615160011605 सागर ह रचं  पोळके
जय काश नारायण हौ सो चावला 

हाय कुल जवळ शरद नगर चचवड पुणे
9657756511 10

1203 100615160011690 िसदधाथ अनंत जाधव
अिभजीत पा टल चाळ, पंचगंगा हौ सो. 

पीनगर तळवडे
8308408904 10

1204 100615160011480 िवजया कसन मदने स शृंगी हौ सो पीनगर. तळवडे रोड,पुणे 7040454784 10

1205 100615160011691 योिगता िवकास कावळे
पवन पान सटर, संजय नगर से न.ं22 

िनगडी पुणे
9922637583 10

1206 100615160012161
अिन दध गणेश 

गोतपांगर
ीराम हौ सो हे े व ती नामदेव मृती, 

मंगलकायालया जवळ, पुणे
9011522711 10

1207 100615160012461 शुभम शंकर वरवटे ल मी हौ सो पीनगर, तळवडे पुणे 9922908651 10

1208 103315160005954 रितका अंबादास भाट
मोिनका स टन िब, कामगार नगर पपरी, 

पुणे
9923558893 10

1209 103315160006145 चैत य सुभाष रगडे
सं कृती दशन सी वग लॉट केशव नगर, 

कासारवाडी पुणे
9850273860 10

1210 103315160006003 नेहा काळूराम कगार
सेवा िवकास बँके जवळ, नेह  नगर, 

पपरी पुणे
9762986692 10
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1211 103315160005796 आकाश अिनल जाधव
शंकर गंगा हौ सो शेटलास कंपनी शमोर 

कामगार नगर पपरी पुणे
9552304639 10

1212 103315160005543 मंदार दादाराव खोडके
कृ णा गाडन नढेनगर, काळेवाडी पपरी 

पुणे
9850031562 10

1213 103315160005678 तृ ी महादेव जाधव
शंकरगंगा हौ सो रो लास कंपनी समोर, 

कामगार नगर पपरी पुणे
9822631040 10

1214 103315160005445 िस देश आनंद तुपे
बबन कलापुरे चाळ, खराळवाडी पपरी 

पुणे
9960924759 10

1215 103315160005964 संयोग भु जाधव
ा िवकास हौ. सो िवठठलनगर 

नेह नगर पपरी पुणे
7083138399 10

1216 103315160005558 ेयस शैल  शदे
स ह न.ं486 स रता आप... समोर, शदे 

िनवास केशव नगर कासारवाडी पुणे
9881808161 10

1217 100115160005507 वै णवी कमलाकर ढाळे गु द  हौ सो रहाटणी फाटा,पुणे 8975762623 10

1218 100115160005479 गारगी अिवनाश डोळस
साई गणेश पाक कुणाल इ टेट समोर 

केशवनगर चचवड
9975553269 10

1219 100115160005633 ेहल अशोक िचकाटे
पी.सी.एम.सी.शाळेजवळ, द  मं दरा 
मागे, वा हेकरवाडी, चचवडगांव पुणे

9921186226 10

1220 100115160005621 नेहा नंदू ितकोणे
साि म  सदन, पालेरा नगर, चचवडगांव 

पुणे
8796145747 10

1221 100115160005396 सिम ा अशोक धराडे
ी सं. ाने र सो. सव न.ं5/2 नखाते 

नगर, थेरगांव पुणे
9763390728 10

1222 100115160005383 ल मी देिवदास वाघमोडे
चचवडे नगर, भेजवानी हॉटेल या मागे 

चचवड पुणे
8975760554 10

1223 100515160000311 द ा राजेश गायकवाड
कवळेगाव,मराठी शाळेमागे, ता. हवेली 

िज.पुणे
9850624675 10

1224 100115160005589 द ा िवकास करंजे
ा कॉलनी, गजानन नगर,काळेवाडी 

फाटा रहाटणी
9960017850 10

1225 100515160000445 पुजा नागनाथ घोडके
नवनाथ अपाटम ट, िवकास नगर कवळे 

पुणे
73502718871 10

1226 103115160004827 ि ती चतामण शेळके एच ए कॉलनी पपरी, पुणे 9405435882 10
1227 103115160005405 िवण रामचं  शेळके सव  अपाट. दघी रोड भोसरी पुणे 8805186571 10
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1228 103115160005089 संभाजी सुखदेव जाधव
ा िवकास हौ. सो िवठठलनगर 

नेह नगर पपरी पुणे
7720018710 10

1229 103115160004958 साई िवनायक जाधव ए-13 एच ए कॉलनी पपरी पुणे 9921927094 10
1230 100215160000292 रना क थु इंदवे अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 8806324630 10

1231 100215160000297
अिभषेक नागनाथ 

सकनुरे
सुकवानी लॉ स डी िब. अजमेरा रोड 

मोरवाडी पपरी, पुणे
9860878309 10

1232 103115160005273 िनशांत दादू घोडे
गणेश नगर, बोपखेल पुणे ता. हवेली. 

िज.पुणे
8308759064 10

1233 103115160005390 अिनकेत संजय कगले
बी-43 हदु थान अँ टीबायो ट स 

कॉलनी, पपरी पुणे
9168473392 10

1234 100515160000448 जय ी राजेश जावीर
ी गणेशा अपाट. नेटके कॉलनी जवळ, 

िवकास नगर, दे रोड पुणे
9922237041 10

1235 103215160001262 रामे र दलीप च हाण ेह कॉलनी, नढे नगर काळेवाडी पुणे 9637258273 10

1236 100315160001296 िस दाथ संजय आ हाट
मुळा नगर, आ हाट चाळ, जुनी सांगवी 

पुणे
7040172799 10

1237 103215160001297 मौय िम लद ड गरे
जते  आर. मोरे हॉ पीटल समोर िवजय 

नगर काळेवाडी पुणे
9422017493 10

1238 100315160001260 हषदा सुभाष जाधव
नवीन गायकवाड चाळ,मोडांवे िब माग,े 

दापोडी पुणे
9960525883 10

1239 100215160000291 िवजया रमन इंदवे अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे 9823760495 10

1240 100115160005726 तुषार करण गायकवाड िभमनगर चचवडगाव पुणे 8698775174 10

1241 100515160000480 ऋतुजा सिचन कदम कु णकंुज अपाट िवकास नगर दे रोड पुणे 9822320307 10

1242 100115160006267 सोनाली अशोक मांजरे
मातो ी कॉलनी, बळवंत नगर िबजली 

नगर, चचवड पुणे
9604421575 10

1243 100115160006270 अिमत अशोक मांजरे
मातो ी कॉलनी, बळवंत नगर िबजली 

नगर, चचवड पुणे
8305605880 10

1244 100115160006273 कार रामराव नवघन
संत ाने र कॉलनी, मंगल नगर .वागड 

पुणे
9822527599 10

1245 100115160006099 सुिमत राज  बवसोडे
साईनाथ नगर िशवतीथ नागर या समोर 

थेरगाव पुणे
9604894373 10

1246 100115160006209 िन कता दगंबर कसबे आनंद नगर, चचवड टे पुणे 9130306729 10

1247 100415160002305 गती पोपट हाके बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी पुणे 9767089143 10

1248 100415160002148 ित ा रिव  पुरी
िशवगणेश नगर, शंकर धावडे माग धावडे 

व ती भोसरी पुणे
9922639429 10

1249 100415160002189 भुषण सुदाम गवारी
गणपत लांडगे चाळ, रोशल गाडन जवळ 

लांडगे व ती भोसरी पुणे
9011641946 10
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1250 100415160002546
अजय जा लदर 

गायकवाड
लॉट न.ं352 महारा  कॉलनी, इं ायणी 

नगर, भोसरी पुणे
9822662853 10

1251 100415160002297
अथव  बापुराव 

जायभाय
जायभाय िनवास,िवकास कॉलनी 

लांडेवाडी, भोसरी पुणे
9822835240 10

1252 100415160002295 संकेत पंिडत घोडे
भारत माता चौक,संत तुकाराम नगर , 

भोसरी पुणे
9767413316 10

1253 100415160002259
अिभषेक रेवलचंद 

कांबळे
स न.ं187/1 च पाणी वसाहत, देवकर 
व ती गणराज मं दर जवळ भोसरी पुणे

9923054146 10

1254 100115160005433 व ील र व  शेळके
मातो ी िनवास मंुजोबा नसाहत वा हेकर 
वाडी रोड चचवडे नगर चचवडगांव पुणे

9921474027 10

1255 100115160005442
िनिखल बाबासाहेब 

साळवे

काळुबाई िनवास, समथ कॉलनी पावर 
हाऊस जवळ, िशवनगरी, िबजली नगर, 

चचवड पुणे
9762347710 10

1256 100115160005468 ि यंका अ ण ितकोणे
द  नगर थेरगाव पुणे िबला हॉ पीटल 

शेजारी पुणे
9604208227 10

1257 100115160005471 ि ती नामदेव िगरमकर
ीराथ हौ सो काळेवाडी ताप कर नगर 

पुणे
9371209682 10

1258 100115160004796 सुिमत कािशनाथ पाखरे
िम लद नगर पुनवसन क प िडस स 

चौक, पपरी पुणे
9421687406 10

1259 100115160005266 रोिहत कांतु रं दल मु पो. पुनावळे ता. मुळशी िज. पुणे 8055429167 10

1260 100115160005399 भावना संतोष कंठाळे
ल मी नारायण कॉ,आंबडेकर चौक, 

िभमनगर चचवडगाव
8605917838 10

1261 103315160007875 पुवा गणेश गुजर रा े मा तर चाळ वाड,  3 दापोडी पुणे 9673562881 10

1262 101615160000318 अिभषेक  बाबुराव त डे
िशवराज नगर भारत गँस एज सी या 

पाठी मागे, रहाटणी पुणे
9766536288 10

1263 100315160001306 ा उमेश िपसाळ सरीनाकंुज, लॅट 6/सी-1, कासारवाडी 9423011175 10

1264 103215160001010 िवरे  िस दाथ नबाळकर ठाकर चाळ,िनगम हॉ पीटल मागे पपरी पुणे 9049043190 10

1265 100315160001019 रा ल संजय थोरात बाफना िब िवठठल मं दरा जवळ , दापोडी 9271625663 10

1266 103315160006349
सं कृती घनपाल 

सोनकांबळे
िस दाथनगर पुणे-मुबई रा ता दापोडी पुणे 8600868878 10
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1267 100315160001059 हषाि या आनंद कांबळे गुरव पटटा चाळ, दापोडी पुणे 9175310349 10
1268 100715160000324 शुभम महादेव पाटील ीमंगेश हौ सो. कृ णा नगर चचवड पुणे 9850698937 10

1269 103215160001012 शुभम मा ती सोनवणे
आदश नगर जवळ, पंचिशल हौ सो म नं.11 

पुणे
9689072563 10

1270 100315160001062 अंजली शा राज कांबळे बापू काटे चाळ, वॉड न.ं3 दापोडी पुणे 9765076428 10
1271 101515160000904 सागर अशोक पेकर आनंद पाक पपळे गुरव पुणे 9527160711 10

1272 100315160001082 च कांत कुमार च हाण
सं.नं.71/1 सुमन ी मंगलकायालया जवळ 

नवी सांगवी पुणे
9890638002 10

1273 100315160001083 अनुजा दनकर करवंदे
आनंद अपाटमंट समथ नगर शंकरा ही पथ 

नवी सांगवी पुणे
9970504412 10

1274 100315160001124 सुिशल भाकर हगे संजय नगर फुगेवाडी पुणे 9270031464 10

1275 103215160001085 ती ा िनळकंठ िशरसाठ
पी बी पा टल अपणा इंड टीज जवळ, 

ताप कर नगर काळेवाडी पुणे
9689683110 10

1276 103215160001049 सौरभ रमेश चते अयो या कॉलनी नगर काळेवाडी पपरी 9960334068 10
1277 100715160000334 चैत य देिवदास आढळ पाईन रोड िचखली, ािधकरण पुणे 9657197872 10

1278 100715160000332 िलना देवाजी साबळे
इं ायणी को-ऑप हो सो पाइन रोड , 

िचखली पुणे
9623727964 10

1279 103215160001127 रोिहत संजय डोखे ांतीवीन कालनी नढेनगर काळेवाडी 9822009762 10
1280 103215160001126 िस दाथ नाना शदे ांतीवीन कालनी नढेनगर काळेवाडी 9890827459 10

1281 100315160001137 वल द ा य हंडाळ
नंदनवन कॉलनी, िवनायकनगर कृ णा चौक 

द  मं दरा जवळ, पपळे गुरव
9822895550 10

1282 100315160001144 सं योत कािशनाथ ढोले
मंगलमुत  रेसीडे सी, गणेश मं दरा जवळ 

दापोडी पुणे
9823361608 10

1283 100315160001151 भा य़ा ी ताप देवकाते
जयकमल शेजारी, मोरया पाक पपळे गुरव 

पुणे
8600048754 10

1284 100315160001152 ऋतुजा मधुकर मगदूम
आदश नगर िशतोळे मळा, गणेश म दरा 

जवळ,नवी सांगवी पुणे
9975844437 10

1285 100115160005372 अशोक कृ णाजी उंडे
केनल राज पाक, िशवाजी उदय मंडळा जवळ, 

तानाजी नगर चचवडगांव पुणे
9860049022 10

1286 100615160013056 आ द य भानुदास वैराट इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 9922434951 10

1287 100615160013057 आकाश सुिनल जगताप
पंचगंगा हौ सो पीनगर गोपाल इ ड टीज 

जवळ पीनगर तळवडे पुणे
9922131688 10

1288 100615160011191 आ द य मा ती मदने समथ कॉलनी दे रोड पुणे 9011675867 10
1289 100615160010897 िश पा रामदास मांजरे संजय नगर  नं.22 िनगडी पुणे 9881611287 10
1290 100615160011189 अ ता दलीप बोडखे नंदनवन सो घरकुल िचखली पुणे 9689447259 10
1291 100615160011518 प लावी भाकर कांबळे साईकंुज जवळकर व ती कासारवाडी पुणे 9922508694 10

1292 100615160011571 वै णवी संतोष तुपस दर
आ शवाद हौ सो मशान भुमी समोर िनगडी 

पुणे
9922788035 10

1293 100615160011529 अजय ल मण शेळके चाळ नं. 7/4 यमुना नगर िनगडी पुणे 9975002616 10

1294 100615160012104 सुरज संभाजी गाजरे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आझाद 

चौक िनगडी पुणे
9766653914 10

1295 100615160012888 गणेश पंिडत शडगे हनुमान हौ. सो पीनगर तळवडे 8149914513 10
1296 100615160012886 हषाली वसंत जोहरी अ ज य तारा हौ सो पीनगर 9881528629 10
1297 100615160010926 ि यंका कैलास ससाणे पंचािशल हौ सो आजंठा नगर चचवड पुणे 9921255415 10
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1298 100615160012236 अंजली गुलाब नौराणे म लद नगर नं. 22 िनगडी पुणे 9011216461 10
1299 100615160012420 थमेश दपक िखलारे िखलारे चाळ, द  नगर चचवड पुणे 9762430921 10

1300 100615160011561 ि यंका बाळासाहेब आवाड िभमश  नगर िचखली मोरेव ती पुणे 9763396097 10

1301 100615160010933 ितक कैलास िसतापुरे
जय भवानी इले ािनक वजन काटा शेजारी 

िव ानगर चचवड पुणे
9762426178 10

1302 100615160010932 अिनकेत ीमंत कांबळे आ िवनायक चौक ,मोरेव ती िचखली ,पुणे 9764394298 10
1303 100615160011553 उ कषा िवलास जाधव रावेत ता. हवेली िज. पुणे 9822511517 10
1304 100615160011550 ाज ा कशोर ओतारी हनुमान हौ सो ता हाणे व ती िचखली पुणे 9881128615 10

1305 100515160000439 िपयुषा रधुिवर वाघमारे
गती कॉलनी िवकास नगर कवळे ता. हवेली 

िज. पुणे
9637621314 10

1306 103115160005121 वषा शंकर जगताप आय 56 एच ए कॉलनी पपरी पुणे 9921953204 10
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