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Sr.No

.

Application 

No.
Applicant Name Applicant Address

Payment 

Type

Pradhany

a No.
Caste Date

Nominee 

Name

1 209299
हनुमंत भिकु 
सोडभमसे

882/1, सर्व्हे नं, 113/ब/4, 

लक्ष्मी हौ,सो, नढे नगर, 

ज्योततबा मंगल कायाा, 
काळेवाडी, पपपंरी-17

CASH 21
अधं-

अपंगांची 25-09-2013

वैशाली 
हनुमंत 
सोडभमसे

2 209281
भशवाजी बाबुराव 

साकोरे
कु्रष्णाई तनवास, रुम नं.7, 

ढोरे नगर, जुनी सांगवी, CASH 1759
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

पवदया 
भशवाजी 
साकोरे

3 208075
रपवदं्र लक्ष्मण 

कोरडे

पांडवनगर कॉलनी नं १ 
साई कॉ. गुरुकुपा तनवास 
चक्रपाणी वसाहत रोड 

िोसरी पुणे ३९
CASH 1383

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सुतनता 
रपवदं्र कोरडे

4 100083
तकुाराम 

दत्ताराम परब
राम साधू साने चाळ, जी 
एन १२६४ , सानेवस्ती, 

चचखली
CASH 2477

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सुषमा 
तकुाराम परब

5 307602
संग्राम भशवाजी 

सावंत
अ-१४ चगरीराज पवहार 
बबजली नगर चचचंवड CASH 828

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

पल्लवी 
संग्राम 
चर्व्हाण

6 205734
पवजय पपडंीदास 

खन्ना
नानेकर चाळ नेहरुनगर 

पपपंरी पुणे CASH 1404
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

िाचगरथी 
पवजय खन्ना

7 105573
अरुण झंुबर 

रसाळ
ओल्ड टेल्को रोड, घोडकेर 
तनवास, िोपती कदम 
चाळ, नेहरु नगर, पपपंरी

CASH 2027
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

भशतल 
अरुण रसाळ

8 200864
चदं्रकांत 

भशवराम मालुसरे
भशवाजी कुदळे चाळ, 

प्लॉट नं.228, पपपंरीगाव CASH 2463
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

तनता 
चदं्रकांत 
मालुसरे

9 202217
भशवाजी यशवंत 

गोळे
पुरदंर कौ. हौ. सो. 

आर.एच.22/15, संिाजी 
नगर, चचचंवड पुणे

CASH 2440
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सीमा 
भशवाजी गोळे

10 206628
योचगराज 
पवलास काळे

स नं 198, न्यु , गवळी 
काम्पप्लेक्स, चक्रपाणी 
रोड,हॉटेल भसध्देशवर 
मागे, िोसरीगाव पुणे

CASH 2500
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

अश्ववनी 
योचगराज 
काळे

11 102029
आनंद शंकर 

साळंुके
हरगुड ेवस्ती िारत 

नसारी चचखली ता. हवेली, 
श्ज. पुणे

CASH 1328
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013 नाही

12 105892
रमेश भिमाशी 

अबंबगर

र्व्दारा-तांबे,सवे नं. 
२८२/२४,कमलकंुज 

,तानाजी नगर, चचचंवड 
गाव

CASH 2424
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सीमा रमेश 
आंबबगर



13 306097
भशवाजी लक्ष्मण 

पवार

श्री ज्ञानेवरर तकुाराम 
िांगे काळेवाडा शास्री 
चौक आंळदीरोड िोसरी 

पुणे
CASH 1543

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

कल्पना 
भशवाजी पवार

14 207572
िाऊसाहेब 
िागुजी डांगे

संत ज्ञानेववर नगर 
पसायदान कॉलनी,आळंदी 

रोड िोसरी
CASH 101

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

चांगुणा 
िाऊसाहेब 

डांगे

15 204206
ददनकर 

रोदहदास पटेल
प्लॉट नं ४२ जगदाळे 
बबश्ल्डगं भशतोळेनगर CASH 347

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

संगीता 
ददनकर पटेल

16 206219
तनरंजन 

चचत्तरंजन दास
भमततकेा अपाटामेंन्ट सवे 
नं.72/2/5/2 तापकीर 

नगर, काळेवाडी
CASH 2442

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

कतनका 
तनरंजन दास

17 204586
पवजय बबन 
जगताप

प्रिाकर भसताराम ढोरे 
िाजीमंडई समोर 

गजानन महाराज्रा शजेारी
CASH 2256

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

मतनषा 
पवजय 
जगताप

18 103202
बाबाजी राणु 

साळवे र्व्दारा-लक्ष्मण पाटील, CASH 2441
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सुतनता 
बाबजी साळवे

19 106871
सुतनल सुधाकर 

देशमुख
र्व्दारा-मुळीक नवचतैन्य 
सौ. साने चौक, मोरे वस्ती, 

चचखली पुणे
CASH 1990

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

तनुजा 
सुतनल 
देशमुख



20 104572
मुस्ताक 

बालेचॉद अत्तार
से. नं. २५ बबल्डीग नं. ९ 
अ प्लॉट नं.२ एम. आय. 

जी . कॉलनी भसधंु नगर
CASH 1761

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

रेवमा 
मुस्ताक 
अत्तार

21 305924
बाबासाहेब 

िानुदास खेडकर

कन्हैया अ पवगं 
पसायदान कॉलनी संत 
ज्ञानेववर नगर आळंदी 

रोड िोसरी पुणे
CASH 2797

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सुमन 
बाबासाहेब 
खेडकर

22 100732
मुक्ताबाई 
उत्तम होले

श्री.बाळा पाटील ,काळ्िोर 
चाळ, िैरवनाथ मंददर 

आकुडीगाव
CASH 2711

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013 नाही

23 208679

दादासाहेब 
आप्पासाहेब 
बनसोडे

नवनीत CASH 2567
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

वैशाली 
दादासाहेब 
बनसोडे

24 208884
अजय पवजय 

जाधव

आकांशा फ़्लट नं १/ब/३ 
से क्र२० कृष्णा नगर, 

पाणीच्या टाकीचा रस्ता, 
चचचंवड-१९.

CASH 575
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

भशल्पा 
अजय जाधव

25 203268
मुहम्पमद अली 

शखे
११२३०२ न्यु रॉयल 

बेकरी काळेवाडी पुणे १७ CASH 1141
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

नुरजहा 
मुहम्पमद शखे

26 105201
गोरख ददनकर 

सूयावंशी पवठोबा भशदें वाडा CASH 743
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

usha gorakh 

suryavanshi

27 202582
पोपट सुिाष 

पपसाळ
५२०/१०. महादेव कॉलनी 
गुजर नगर लक्ष्मण नगर CASH 207

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

manisha 

popat pisal

28 208177
संजय सदाभशव 

फडतरे
द्वारा लालासो मोरे 

वस्ती चचखली CASH 35
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

suvrana 

SANJAY 

PHADATARE

29 205977
तकुाराम मारुती 

धमाल
तरुाककया मेटल फॉमासी 
पप. भल. जे ४७७/१ एम 
आय डी सी िोसरी

CASH 282
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

SANGITA 

TUKARAM 

DHAMAL

30 101491
जालीन्देर 

बाबुराव यादव
ककसन पांडरकर चाळ 

पंचतारानगर CASH 157
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

SANGITA 

JALINDER 

YADAV

31 206218
कात्ठू पपरेन 

इंदावे
ड्ब्लु बी. /४/३/प्लॉट नं. 
१०१ अजमेरा पपपंरी CASH 49

अनुसुचचत
 जाती 25-09-2013

bhurabai 

katthu 

indave

32 102878
लक्ष्मण 

िाऊसाहेब आवटे
१२६/७ नवजीवन हौ. सो. 
सा.म. फ़ुलेनगर चचखली 

रोड चचचंवड पुणे
CASH 555

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

vijaya 

laxman 

aawate

33 103658
पवष्णु िागुजी 

भशगंाडे अजंठा नगर चचचंवड पुणे CASH 191
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

SANGITA 

VISHNU 

SHINGADE

34 101915
सुवणाा बबभिषण 

गुंड
१०३ सेक्टर२६ हुतात्मा 
चौक प्राचधकरण तनगडी CASH 163

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

आकाश 
बबभिषण गुंड



35 100425
बाळासाहेब 
पवनायक मोरे

माऊली तनवास 
नवतनमााण हौ. सो. वंदे 
मातरम चौक रुपी नगर 

घर नं. १०८/१
CASH 132

अनुसुचचत
 जाती 25-09-2013

उज्वला 
बाळासाहेब 

मोरे

36 100973
सुरज मोहन 

देशमुख
अथवा सेक्टर २८ प्लॉट नं-
५८० गंगानगर तनगडी 

प्राचधकरण
CASH 16

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

उज्वला 
सुरज देशमुख

37 200713
चदं्रिान श्रावण 

सावळे
द्वारा-बी.जी.वाघ, बी-१६, 

तनमाल कॉलनी, 
श्रीनगर,काळेवाडी,पपपंरी

CASH 71
अनुसूचचत
 जमाती 25-09-2013

पवजया 
चदं्रिान 
साळवे

38 105436
बापुराव 

धनभसगं सपकाळे
लक्ष्मी नगर, वाल्हेकर 

वाडी, चचचंवड CASH 411
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

िारती 
बापुराव 
सपकाळेे़

39 100882
राजेंद्र धनाजी 

िोसले
गुलाब काळ्िोर चाळ 
भशतळा देवी चौक CASH 353

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

दगुाा राजेंद्र 
िोसले

40 207345
नंदकुमार 

गणपत ताकवले
संत तकुाराम नगर 
ददप्ती डडपार्टामेंटल 

स्टोअसा मागे
CASH 580

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सपवता 
नंदकुमार 
ताकवले

41 100777
नामदेव 

परशुराम चडु्बजी
िाबी चाळ रुम नं-५ 
दत्तवाडी आकुडी-३५ CASH 112

खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

भशला 
नामदेव 
चडुजी

42 104478
सुधाकर 

नारायण धरुी
सुदामा मारुती टावरे 
महीपती लांड्बगे पथ 
धावडे वस्ती,िोसरी-39

CASH 292
खलुा 
प्रवगा 25-09-2013

सुषमा 
सुधाकर धरुी
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Sr.No.
Application 

No.
Applicant Name Applicant Address

Payment 

Type

Pradhanya 

No.
Caste

1 102713
वैशाली सुिाष 

काळिोर
द्वारा-पोपट तनवतृ्ती तरस, पुरंदर 
कॉलनी, आदशानगर, ककवळे पुणे CASH 3

अधं-

अपंगांची

2 400514 राजेश भशवाजी ढमे र्व्दारा-राजेश पाटील, भशवयोगी तनवास, 

ओमकार हौ.सौ.मोरे वस्ती, चचखली CASH 2107 खलुा प्रवगा

3 103086
राम पंढरीनाथ 

िापकर मतनषा हौ सो मोरे वस्ती चचखली CASH 1225 खलुा प्रवगा

4 307604
सचचन बबनराव 

पवधाते
स न ८१/१/१ ददघी गाव कृष्ण नगर 

ददघी CASH 1279 खलुा प्रवगा

5 201948 हषाद सुरेश ठोस्रर पवार चाळ खराळवाडी पपपरी,पुणे-१८ CASH 770 खलुा प्रवगा

6 102365
कुडभंलक लक्ष्मण 

सावंत
नारायण मोरु काळिोर चाळ रंु. न.ं२२ 

मेन रोड, आकुडी, पुणे-35
CASH 1949 खलुा प्रवगा

7 105218 ददपक रामराव पाटील बबजली नगर, भशवनगरी,गणेश कॉलनी, 
चचचंवड, पुणे-33

CASH 1356 खलुा प्रवगा

8 101947
संजय भशवप्रसाद 

जायसवाल
83/2,अक्षय सदन, प्लॅट न.ं-10, साईनाथ 

नगर, तनगडी-411044
CASH 2080 खलुा प्रवगा

9 209476 संग्राम पंढरी बनसोडे
931/5,मोरे बबल्डींग, ओकांर कॉलनी, 
बी.टी. मेमोरीयल स्कुलमागे, काळेवाडी, 

पुणे-17

CASH 74
अनुसुचचत 

जाती

10 105365
तनलेश हररिाऊ 

चाकणे
द्वारा घोडकेर तनवास नेहरु 

टॉवरजवळ,नेहरु नगर,पपपंरी, पुणे-18
CASH 766 खलुा प्रवगा

11 204362 वशीम युनुस खान आझाद कॉलनी श्रीनगर रहाटणी,पुणे-१७ CASH 188 खलुा प्रवगा

12 100796
गोरखनाथ दशरथ 

काळे
सातरज चाळ, नारायण कॉम्पप्लेक्स 

समोर, आकुडी-35
CASH 948 खलुा प्रवगा

13 103865 भशवाजी शंकर तनकम रुपेश कॉलनी द्त्तवाडी आकुडी 
गायकवाड चाळ रुम न ३ पुणे CASH 133 खलुा प्रवगा

14 100352
पवनोद सुखदेव 

गायकवाड
स.ेन.-21,स्कीम न.-5,रुम न.ं14/13, 

यमुनानगर तनगडी-44
CASH 1827 खलुा प्रवगा

15 201391 ईववर हनुमंत कांबळे हॉटेल गोंपवद गाडान, पपपंळे 
सौदागर,औधं रोड, पुणे-27

CASH 211
अनुसुचचत 

जाती

16 105421
अ्दलु रऊफ अमीन 

शखे
कदम चाळ, गणेश मंदीर, बजरंगनगर, 

खराळवाडी , पपपंरी,पुणे-18
CASH 1953 खलुा प्रवगा

17 203365 राजु माणणक पगारे श्रध्दा कॉलनी, ज्योततबा नगर, प्लॉट 
न.ं75/5, काळेवाडी, पपपंरी, पुणे CASH 396

अनुसुचचत 
जाती

18 103254
सुधाकर मारुतीराव 

मानकर
सुदशान हौ. सौ. रस्ता न.ं-1, तन्मय 

हॉटेल,शजेारी, चचखली CASH 1789 खलुा प्रवगा

19 103508
राजाराम कारिारी 

गुंजाळ
गुलाब्रराव काळ्िोर चाळ , पवजय 

स्टोअसा शजेारी,आकुडी CASH 1836 खलुा प्रवगा



20 105596
पवनायक रामचदं्र 

हाटकर जे.95, म्पहाडा कॉलनी, मोरवाडी,पपपंरी CASH 35

िटक्या व 
पवमुक्त 
जाती

21 200143
यशवंत रामचदं्र 

डोलारे
सर्व्हे न.ं14, स्वप्न पुष्प कॉलनी, 
बेलदटका नगर,थेरगांव, पुणे-33

CASH 81

िटक्या व 
पवमुक्त 
जाती

22 201047
गोपाळ कल्याणराव 

नाड्बगौडा
संिाजी कुदळे चाळ, कौवयला तनवास, 

तपोवन मंदीर रोड,स्टेट बँके जवळ 
पपपंरी पुणे-17

CASH 2741 खलुा प्रवगा

23 100359 अजंली अतनल बाईत मातछृाया रूम.न.ं२०४ स.न.ं५९/३ ओम 
कॉलनी, बबजलीनगर चचचंवड CASH 1602 खलुा प्रवगा

24 101301
स्वश्प्नल परशुराम 

साळंुके
गुरुर्व्दाराजवळ, आकुडी रेल्वे स्टेशन 

जवळ, वाल्हेकरवाडी, चचचंवड CASH 111
अनुसुचचत 

जाती
25 103118

रत्ना पवनायक 
ब्राम्पहणे

फ़्लॉट न ं४०/२ साईनाथ नगर तनगडी 
पुणे CASH 2523 खलुा प्रवगा

26 200604
पवद्यासागर संगय्या 

स्वामी
सर्व्हे न.ं २७/४ब पवना नगर पपपंळे 

गुरव पुणे-२७ CASH 1277 खलुा प्रवगा

27 201167 गोकुळ नामदेव अबंुरे भशवरामकृपा तळुजािवानीनगर CASH 887 खलुा प्रवगा

28 102322
मश्ल्लकाजुान 
रामलींग शटेे

पंढरी तनवास शजेारी, म.ु जाधववाडी, पो. 
चचखली CASH 1152 खलुा प्रवगा

29 103489 रमेश ज्ञानदेव काकडे काकड ेचाळ,दत्त मंददरा मागे द्त्तवाडी 
आकुडी पुणे CASH 1384 खलुा प्रवगा

30 106376
वसंत खाशाबा 

जगताप
सर्व्हे न.ं126/1, पावाती तनवास, राजयोग 
कॉलनी, स न.ं २६/१ वाल्हेकर वाडी, 

चचचंवड
CASH 2697 खलुा प्रवगा

31 100399
नवनाथ शषेमल 

कजुाले
घर. न.ं१४१८ जवळ भशवशंकर सोसायटी 

मोरेवस्ती चचखली CASH 1961 खलुा प्रवगा

32 101784 मोहीनी राजेंद्र नाटे
पवद्यानगर कोकरे मंडप ड ेको. समोर 
एक्साईड बॅट्ररी कंपनी रोड चचचंवड पुणे 

१९
CASH 1741 खलुा प्रवगा

33 305761 राजेंद्र दाद ूबनसोडे २१२/१६०७ संत तकुारामनगर, 

शतनचौकाजवळ पपपंरी पुणे - १८ CASH 81
अनुसुचचत 

जाती
34 208062 बाप ुबबन डाके घोडकेर तनवास नेहरु नगर साई मंदीरा 

जवळ पपपंरी पुणे CASH 2188 खलुा प्रवगा

35 103308
भिमराव जाभलदंर 

घोड्बके
मनोहर बंगला, सेक्टर- २७ प्लॉट ४० 

प्राचधकरण तनगडी CASH 2338 खलुा प्रवगा

36 103665
लक्ष्मी बाबुशहा 

गायकवाड
नारायण मोरु काळिोर चाळ,रूम.न.ं२५ 

पुणे CASH 1903 खलुा प्रवगा

37 100069 नंदा पवलास चथगळे कु-हाड ेचाळ बरवेणी नगर तळवडे CASH 2651 खलुा प्रवगा

38 102504
शकंुतला पवठ्ठल 

सोळंके सरस्वती हौ सो रुपीनगर तळवड ेपुणे CASH 951 खलुा प्रवगा

39 100889
पवनोद जनादान 

चर्व्हाण
द्वारा- गुणवंत ककसन सुरवस,े 

स.न.ं९/१/१/९, पवनानगर, काळेवाडी CASH 2243 खलुा प्रवगा

40 400221
अश्रबुा गोकुळ 

नायककंदे दगुाा नगर, आकुडी CASH 1845 खलुा प्रवगा

41 203024
सदाभशव ददनकर 

पाटील
द्वारा- रघुनाथ वाघेरे, पवना भमर मंडळ 

जवळ, पपपंरी वाघेरे, पपपंरी गाव CASH 2083 खलुा प्रवगा

42 204962
वैजनाथ उध्दवराव 

पंचाळ
रामबाग कॉलनी, नखात ेवस्ती ,अमोल 

फ्लोअर शजेारी, रहाटणी CASH 971 खलुा प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
          झोपडपटटी ननमुिुन व पुनवसुन पवभाग
           रोख भरणा केिेिे (बायोमॅट्रीक यादी)

               घरकुि सहकारी गहृरचना सिंस्था इमारत क्रिं . 3
Sr.N

o.

Applicatio

n No.
Applicant Name Applicant Address

Paymen

t Type

Pradhan

ya No.
Caste Date

1 209556 संजय काभशनाथ माळी
सव ेनं.201/1अ, हनुमान 
कॉलनी, आळंदी रोड, 

िोसरी,पुणे-39

CASH 12 अधं-अपंगांची 25-09-2013

2 300177
हररिाऊ सदाभशव 

राजदेव
वषाा जनरल स्टोअसा 
श्रीनगर रहाटणी फ़ाटा 

पुणे - १७
CASH 1445 खलुा प्रवगा 27-09-2013

3 105741
प्रकाश बापुराव 

बापवस्कर
रमाकांत रामिाऊ गावड े
चाळ, भलकं रोड, तानाजी 

नगर,

CASH 1763 खलुा प्रवगा 41544

4 208707 बाजीराव दामु हारदे वास्तु उद्योग बी नं 
३४/४ मासुळकर पपपंरी CASH 1565 खलुा प्रवगा 27-09-2013

5 105410
चनेाराम मानाजी 

चौधरी
तानाजी नगर सरदार 
गावड ेचाळ चचचंवड, ता. 

हवेली
CASH 2692 खलुा प्रवगा 27-09-2013

6 105053
पवनायक महादेव 

गोपवलकर

द्वारा लोणकर चाळ, 

स.नं.२९५/१७ब२, आभशवााद 
तनवास, चचचवंडगाव, पुणे - 

३३
CASH 360 खलुा प्रवगा 27-09-2013

7 300678 अतनता रपवदं्र थोरात
र्व्हल्कन सो. पपपंळे 

तनलख औधं कैं म्पप पुष्कर 
तनवास पुणे

CASH 429 खलुा प्रवगा 27-09-2013

8 307317 ज्ञानेववर ककसन डहाके
मारणे चाळ पोस्ट 

ऑकफस मागे पारीजात 
कॉलनी, आळंदी रोड, िोसरी

CASH 1862 खलुा प्रवगा 27-09-2013

9 205970
परवीन मोहमद्द 
मुखतार शखे

फ्लॅट नं.ऐ-६, जय गणेश 
हाईटस ्जवळ, शाम 
क्लासेस,नव महाराष्ट्र 

शाळा समोर, दसुरा मजला, 
पपपंरी गाव

CASH 549 खलुा प्रवगा 27-09-2013

10 104406 दुंदा लक्ष्मण पारधी
राधा कृष्ण पॅलेस, सुपेकर 
चाळ, चचखली ता हवेली 

श्ज पुणे
CASH 827 खलुा प्रवगा 27-09-2013

11 102435
सराजुददन नबीरसुल 

अन्सारी
रु नं २४ काळिोर नगर 
काळिोर चाळ, चचचंवड, 

पुणे -१९
CASH 1848 खलुा प्रवगा 30-09-2013

12 100507
महम्पमदनदीम 

महम्पमदयाकुब शखे

स े२७ ्लाक नं- २९/२ 
जानकीबन 

सोसायटी,प्राचधकरण, 

तनगडी, पुणे - ४४.

CASH 224 खलुा प्रवगा 30-09-2013

13 401722 दहरा राघ ुयेळवंडे भिमराव पवठोबा काळिोर 
वाडा, तनगडी गावठाण पुणे CASH 158 खलुा प्रवगा 01-10-2013

14 208269
पवकास पवठ्ठल् 
म्पहावरकर

महात्मा फ़ुले नगर एम. 

आय. डी. सी. िोसरी पोष्टा 
मागे

CASH 162
अनुसुचचत 

जाती 01-10-2013

15 105488
महंमदसाददक 
अबुबकर कडतल

द्वारा रऊफ कुरेशी, जाम 
मभशद जवळ, खराळवाडी, 

पपपंरी , पुणे - १८
CASH 2543 खलुा प्रवगा 01-10-2013



16 202398
अशोक पंढरीनाथ 

यादव

द्वारा-आशा शहाजी लाखे, 

महाराष्ट्रनगरी,स.नं.३३, 

हनुमाननगर रहाटणी, 
काळेवाडी फाटा जीवन 
ज्योती हॉश्स्पटलजवळ

CASH 453 खलुा प्रवगा 01-10-2013

17 402003 िारती पवठ्ठल शटे्टी आगळे तनवास रुम नं-८ 
तनगडी गावठाण पुणे-४४ CASH 875 खलुा प्रवगा 01-10-2013

18 103710 सततश रतन उजागरे
लोकशाहीर आण्णिाऊ 

साठे नगर तनगडी तनगडी 
जकात नाकयामागे पुणे

CASH 31
अनुसुचचत 

जाती 01-10-2013

19 307800
शभशकांत माणीक 

कदम
२५० कवड ेनगर नवी 

सांगवी पुणे-२७ CASH 153 खलुा प्रवगा 01-10-2013

20 307779
गजराज सुधीर 

मुदकन्ना
द्वारा- दादासाहेब मुकड,े 

रूम.नं.७०१ बबल्डींग बी-
४,श्र्व्हसलींग पामस,वाकड

CASH 212 खलुा प्रवगा 03-10-2013

21 101741 अजय अशोक बंडवाल
स.नं.१२२,आप्पा ज्ञानेववर 
वाल्हेकर चाळ,वाल्हेकर 
वाडी दत्त नगर चचचंवड

CASH 1109 खलुा प्रवगा 03-10-2013



22 400096
सदाभशव गोपाळराव 

थोरात
मंगलनगर वाकड रोड 
थेरगाव, भशव कॉलनी 
समोर, अशोक गजिार

CASH 1024 खलुा प्रवगा 03-10-2013

23 106782
फुलाबाई रामचदं्र 

चौधरी
नानेकर चाळ स्टेशन रोड 

जवळ पपपंरी पुणे-१८ CASH 2757 खलुा प्रवगा 03-10-2013

24 100041
संदीपान भलबंाजी 

जाधव
से। नं २७ प्लॉट नं.१४४ 

प्राचधकरण तनगडी CASH 207
अनुसुचचत 

जाती 03-10-2013

25 300165 रघुनाथ महादेव जाधव
गणपत ज्ञान ुभशदें, कवड े
नगर ,नवी सांगवी, पुणे - 

२७
CASH 262 खलुा प्रवगा 03-10-2013

26 101648
ददलीपकुमार 
रामदयाल भसगं

स्वप्नपुती हौ.सोसा.फेज-१, 

फ्लॅट नं.३०८, बबल्डींग 
नं.४ डी, प्राचधकरण 
स.ेनं.२६, तनगडी

CASH 1490 खलुा प्रवगा 03-10-2013

27 307731 संिाजी जयभसगं यादव
प्लॉट न ७ चगरणा हौ सो 
कुदळ वाडड रोड एम आय 

डी. सी पुणे
CASH 366 खलुा प्रवगा 03-10-2013

28 107050 परवीन युसुफ सय्यद
बबन िालके चाळ, 

लक्ष्मीनगरजवळ,माधरुी 
कलेक्शन जवळ, 

वाल्हेकरवाडी, चचचंवड
CASH 342 खलुा प्रवगा 04-10-2013

29 539
सईदापरपवन मुजफ़्फ़र 

सय्यद
१२/५ स्कीम नं-५ सेक्टर 
नं -२१ यमुनानगर,तनगडी, 

पुणे -४४
CASH 1840 खलुा प्रवगा 04-10-2013

30 209038
तानाजी ककसन 

रणददवे
भसताराम िागुजी लोंढे 
चाळ िोसरी पुणे ३९ CASH 1012 खलुा प्रवगा 04-10-2013

31 101526 रजनी प्रशांत वासंबेकर
वाल्हेकर चाळ , शुिम 
कॉम्पप्लेक्स, रूम.नं.२, 

एकपवरानगरी, बबजलीनगर, 

चचचंवड पुणे ३३
CASH 1898 खलुा प्रवगा 05-10-2013

32 107034 कुमार ककसन झेंडे
जयवंत अपाटामेंट, बबश्ल्डं 

नं. ६९,फ्लॅट नं. १६, 

प्रेमलोक पाका , चचचवंड, पुणे-

३३
CASH 1641 खलुा प्रवगा 05-10-2013

33 107587
रोदहदास बाबासाहेब 

खटाटे
पवजयकुमार आणण कंपनी, 

पावरहाऊस चौक, 

चचचंवडगाव, पुणे - ३३
CASH 947 खलुा प्रवगा 05-10-2013

34 306326
केतन फ़ौजदार 

गायकवाड
१९९/१००३ संत तकुाराम 

नगर पपपंरी पुणे CASH 221
अनुसुचचत 

जाती 07-10-2013

35 205249
अनंत रामिाऊ 

सत्वंधर
सद्गुरुनगर, यशोदा हॉटेल 
पाठीमागे, फुगे बबल्डींग, 

िोसरी पुणे
CASH 1280 खलुा प्रवगा 07-10-2013

36 202951
नंदकुमार रामदास 

भसतापुरे

द्वारा-एस.आर.दांडगे, 

स.नं.८२/२, सुदशान नगर, 

भलबंाबाई तनवास, डॉ.बेंड े
हॉश्स्पटल जवळ, पपपंऴे 

गुरव

CASH 162 खलुा प्रवगा 07-10-2013

37 202821
रखमाजी गेनिाऊ 

गायकवाड
ताराबाई भशतोळे चाळ 
जुनी सांगवी पुणे २७ CASH 93 खलुा प्रवगा 41555

38 103681 ज्ञानेववर शामराव ढोक

द्वारा-शंकर मारूती 
िालेकर, माऊली हौ.सोसा, 
हनुमान मंदीर समोर, पुजा 
सुपर माकेट मागे, रुपी 

नगर

CASH 2328 खलुा प्रवगा 08-10-2013



39 100422 धनाजी काभशनाथ माने संतोष तनवास खाचणे 
चाळ घर क्र १५५ दत्तवाडी CASH 1835 खलुा प्रवगा 08-10-2013

40 204324
श्रीरंग आनंतराव 

वळसंगे
बापुजी बुआ मंदीर, 

थेरगाव गावठाण, पुणे CASH 1078 खलुा प्रवगा 08-10-2013

41 306253 शाभलनी नवनाथ रेपाळे
ककसन लांडगे चाळ 

सररता अपाटामेंट शजेारी 
कासारवाडी पुणे

CASH 2449 खलुा प्रवगा 18-11-2013

42 107022 हुसेन राजासाब सय्यद वेताळ नगर चचचंवड ग़ाव 
पुणे ३३ CASH 1825 खलुा प्रवगा 19-11-2013
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Sr.No.

Application 

No.
Applicant Name Applicant Address

Payment 

Type

Pradhanya 

No.
Caste

1 208630
चदं्रकांत बाबुराव 

गुळुमकर

द्वारा-माधवी गुलाब 
यादव,गुलमोहर प्लॉट 

न.ं२६, से.न.ं२, नाना नानी 
पाका जवळ, इंद्रायीनगर, 

िोसरी पुणे

CASH 81
अधं-

अपंगांची

2 208404 सुिद्रा पवष्णू पोळ गलांड ेचाळ नेहरु नगर 
पपपंरी पुणे CASH 1327 खलुा प्रवगा

3 205536
मल्हारी उल्हास 

घोगरे
सन.ं १३९ भशवनेर कॉलनी, 
महादेवनगर,रोशल गाडान 
पाठीमागे, िोसरी , पुणे - ३९

CASH 2390 खलुा प्रवगा

4 104687
बाळासाहेब 

सुयाकांतराव पाटील
संत कृपा हौ। सोसा। 
ताम्पहाणे वस्ती चचखली CASH 2664 खलुा प्रवगा

5 106442
बाळाराम सदानंद 

पाटील

स.न.ं२८५, प्लॉट 
न.ं२ब,१५३१, पववेक वसाहत, 

केशव नगर, चचचंवड गाव, 

पुणे - ३३
CASH 28 खलुा प्रवगा

6 208238
हररशंकर राधेवयाम 

पवववकमाा
रामिाऊ फुगेचाळ सँडपवक 
कॉलनी रोड लक्ष्मी नगर 

िोसरी
CASH 1333 खलुा प्रवगा

7 101167
वंदना रत्नकांत 

िोसले
से। नं। २५/२८० तनगडी 

प्राचधकरण, पुणे- ४४ CASH 2333 खलुा प्रवगा

8 306323
दत्तारय सुधाकर 

सावरे
द्वाऱा सुदाम चौधरी स. न.ं 

२२४ तकुाई माता हौ,. 
सोसा. ददघी रोड

CASH 2370 खलुा प्रवगा

9 401232
पुष्पा अरुण 
चाबुकस्वार

दत्त वाडी ,गायकवाड 
चाळ आकुडी पुणे -३५ CASH 300

अनुसुचचत 
जाती

10 106261
सपवता गजानन 

भशरवले
र्व्दारा एम जी काळे 

,४७६/२६९० संत 
तकुारामनगर, पपपंरी, पुणे-१८

CASH 780 खलुा प्रवगा

11 306727 मंगेश पांडुरंग ढवळे
स न ं७८/३ संत गजानन 
महाराज नगर मॅगझीन 

चौक,ददघी पुणे
CASH 2391 खलुा प्रवगा

12 307626
नवनाथ काभशनाथ 

फडनरे
भशव गणेश नगर ,जोततबा 
कृपा बबल्डींग, धावड ेवस्ती 

िोसरी, पुणे- ३९
CASH 58 खलुा प्रवगा

13 106129
संतोष बबनराव 

देशमुख
र्व्दारा- सुरेखा जाधव, 

सेक्टर न.ं595, जाधवाडी, 
सहयोग नगर, चचखली, पुणे

CASH 693 खलुा प्रवगा

14 201330
महेंद्र शांततलाल 

जमादार
र्व्दारा- नथ ुवाघेरे,वाघेरे कॉ. 

न-ं2, पपपंरी गांव CASH 40 खलुा प्रवगा

15 201478
अशोक दत्तारये 

कंुिार
स. न.ं ६६/१, संत तकुाराम 
नगर ददपक ढोरे चाळ, 

नवी सागवी
CASH 2718 खलुा प्रवगा

16 202940
नुरजहॉ 

भसराजउददीन शखे
स. न.ं ४६६/५/६ मारुती 
मंददर के सामने पपपंरी 

वाघेरे
CASH 32 खलुा प्रवगा

17 401063
भशवाजी गोरोबा 

भशदें
भशवतजे नगर, सेक्टर 

न.ं18,प्लॉट न.ं524, चचचंवड CASH 944 खलुा प्रवगा



18 201208
ककशोर मुरलीधर 

मुंदाणकर
र्व्दारा-ददपक कुदळे ,माळी 
आळी तालीम, साई नगर, 

पपपंरीगांव, पपपंरी
CASH 1347 खलुा प्रवगा

19 104220
महाबल चचकय्या 

शटे्टी
तनलकृष्ण है.सौ. सचचन बी-
2, रु.न.ं104, कृष्णा नगर 

चचचंवड पुणे
CASH 607 खलुा प्रवगा



20 104877
अशोक गंगाराम 

शळेके
पाटील नगर राम 

मंददराच्या माग़े, चचखली CASH 261
अनुसुचचत 

जाती

21 100103 उमेश रामा शटे्टी दट्रतनटी शाळे जवळ एकता 
नगर, एकता नगर, आकुडी CASH 678 खलुा प्रवगा

22 209767
संचगता काळुराम 

बेंडुरे
तकुाराम गवळी चाळ ,राम 
स्मतृी मंगल कायाालया 
समोर आळंदी रोड िोसरी

CASH 699 खलुा प्रवगा

23 100837 रपवदं्र श्रीधर पेठे शंकर पांढरकर चाळ आकुडी CASH 1095 खलुा प्रवगा

24 100720
ररजवान अहमद 
चाँदसाब पपजंारी

गजानन नगर, काळेवाडी 
फाटा पपपंरी CASH 2620 खलुा प्रवगा

25 307881
हबीबरजा 

िुरामौलाना अन्सारी
य ुए ३१००४ अजमेरा 
हौभसगं सोसा. कॉप्लेक्स 

पपपंरी पुणे
CASH 2600 खलुा प्रवगा

26 202568
बाला चदं्रकांत 

गोयल
श्रीधन अपाटामेंन्ट, प्लॅट 
न.ं1, पपपंरी वाघेरे, कापसे 

आळी, पपपंरी
CASH 2499 खलुा प्रवगा

27 401772
रकफ़क अकबरअली 

िारवाणी
ककराणा स्टोअसा, मोरे 

वस्ती,चचखली CASH 759 खलुा प्रवगा

28 103474 सचचन सुखदेव ढवळे पंचतारा नगर, बबन 
पांढारकर चाळ, आकुडी CASH 1983 खलुा प्रवगा

29 107740
ददलीप सुयाकांतराव 

कोहोक

र्व्ही. र्व्ही. गुजांळ, सव े
न.ं282/62,प्लॉट न.ं2, 

मयुरेश अपाटामेंन्ट, 

भशवाजी उदय मंडळ जवळ 
तानाजी नगर, चचचंवड

CASH 2437 खलुा प्रवगा

30 103826
हररशचदं्र ककसन 

पठारे
रत्नछाया बबल्डींग , रस्ता 
न.ं-2,सुदशाननगर, चचखली-

412114

CASH 461 खलुा प्रवगा

31 101973 मुकींद मारुती घाड्बगे वाल्हेकर वस्ती आहेर 
वस्ती चचचंवड CASH 636 खलुा प्रवगा

32 209204
शककल आप्पा 

मुलाणी
मस्के बबश्ल्डगं तनवतृ्ती 
धाम, लांडवेाडी, िोसरी CASH 1376 खलुा प्रवगा

33 400066
गंगुबाई पवठ्ठल् 

जवळकर
िोसले चाळ पवठ्ठल्वाडी 

आकुडी पुणे CASH 2199 खलुा प्रवगा

34 307603
जाभलदंर दाश्जराव 

साळंुके
एकता कॉलनी गणेश 
नगर एच-403/2/7, डांगे 

चौक थेरगांव, पुणे
CASH 941 खलुा प्रवगा

35 104167
िगवान मारुती 

काळे
ईंद्रप्रस्थ हौ. सोसा. क्रांती 

नगर आकुडी CASH 45

िटक्या व 
पवमुक्त 
जाती

36 103467
पवलास तकुाराम 

वरेकर
पंच तारानगर गुलाब 
ककसन काळ्िोर चाळ 

आकुडी
CASH 1521 खलुा प्रवगा

37 208108 आशा रघुनाथ णझटे
बाळू गवळी चाळ आळंदी 
रोड चक्रपाणी वसाहत 

िोसरी पुणे
CASH 239 खलुा प्रवगा

38 201835
अखलाक 

मदारससाब तांबोळी
सुिाष नगऱ, रीर्व्हर रोड, 

मधमुंडप जवळ, 

पपपंरीसुिाष नगऱ पपपंरी
CASH 200 खलुा प्रवगा

39 306964
सततश शंकर 
नागांवकर

एस.एम। काटे चाळ १६३ 
दापोडी पुणे १२ CASH 1323 खलुा प्रवगा

40 201646
दामोदर महादेव 

गायकवाड
ज्ञानेववर कॉलनी, ज्योततबा 

नगर, काळेवाडी, पपपंरी CASH 2056 खलुा प्रवगा

41 206130 धमेद्र बाबुराव पवार
अबंबका सेल्स कॉपोरेशन 
ज्ञानोबा अडगे चाळ पी 
एम टी चौक िोसरी पुणे

CASH 1334 खलुा प्रवगा



42 206366 शरद वंजी पाटील
द्वारा- पी.के.सालखे , 

सुयाप्रिा बबल्डींग,प्लॉट 
न.ं२३९, से.क्र.२, फ्लॅट न.ं१, 

इंद्रयणीनगर, िोसरी,
CASH 1079 खलुा प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
          झोपडपटटी ननमुिुन व पुनवसुन पवभाग
           रोख भरणा केिेिे (बायोमॅट्रीक यादी)

                  घरकुि सहकारी गहृरचना सिंस्था इमारत क्रिं . 5
Sr.No. Application No. Applicant Name Applicant Address Payment Type Pradhanya No. Caste

1 108226
संचगता पांडुरंग 

गौड

के / ३ - १४९५, पवकास 
नगर ककवळे, देहू रोड, 

वीझडम शाळेजवळ, पुणे -

४१२१०१
CASH 26 अधं-अपंगांची

2 105481
भशवाजी जयभसगं 

पाटील
एस.आर ७९/१२, आझाद 
कॉलनी नढे नगर , 

काळेवाडी
CASH 1340 खलुा प्रवगा

3 105804
पुंडभलक शंकर 

तावडे
के म पांढारकर चाळ, 

दळवी नगर, चचचंवड,
CASH 1245 खलुा प्रवगा

4 401052
कृष्णकुमार 
बनवाऱी खरब

घर न.ं १० बब. न ं८ 
पीसीएमसी कॉलनी, जकात 
नाका, तनगडी प्राचधकरण

CASH 534 खलुा प्रवगा

5 208902
सुरेश काभशनाथ 

पानपाटील
स्वामी कृपा चाळ, ओम 
शांती सेंटर जवळ, शास्री 
चौक, िोसरी आऴंदी रोड

CASH 5
अनुसूचचत 
जमाती

6 100663
नथरुाम ज्ञानदेव 

देसाई
भशवाजी काळिोर चाळ रु 
न ं३ पवठ्ठल्वाडी आकुडी, 

पुणे
CASH 846 खलुा प्रवगा

7 401087
ददपक हनूमंत 

कंुिार
र्व्दारा एम र्व्ही माने 

सहयोग नगर रुपी नगर, 

तळवडे
CASH 1231 खलुा प्रवगा

8 205638

रपवप्रकाश 
रामककशोर 
पवववकमाा

स न ं२३ हनुमान नगर, 

िगत वस्ती, िोसरी पुणे CASH 41 खलुा प्रवगा

9 101547
लता कुमारराव 

चर्व्हाण
आर एच. १०/१ राजहंस सो. 
जी.्लॉक एम.आय. डी. सी 
संिाजी नगर चचचंवड पुणे

CASH 2185 खलुा प्रवगा

10 101976
मदीना काशीम 

शखे
राम मंदीरमागे, पाटील 

नगरख चचखली CASH 2503 खलुा प्रवगा

11 306294
सुिद्रा बबन 

डफ़ळ
िोस्ररी , चक्रपाणी 
रोड,पांडनगर, िोस्ररी CASH 346 खलुा प्रवगा

12 205708 बान अभमर खान ५६ /१५ शुिंम करोतत 
इंद्रायणी नगर िोसरी पुणे CASH 2679 खलुा प्रवगा

13 307781
अशोक नामदेव 

तनमाळ
अथवा, २८/५८०, गंगानगर, 

प्राचधकरण, पुणे - ४४ CASH 1433 खलुा प्रवगा

14 100101
मारुती श्जन्नू 

पवार
मोहननगर लक्ष्मण दातीर 
चाळ कावळे वखार जवळ 

चचचंवड पुणे १९
CASH 2321 खलुा प्रवगा

15 401240
संतोष सुधाक्रर 

फ़डतनस गणेश कॉलनी रुपी नगर CASH 2410 खलुा प्रवगा

16 208279
रमेश वैजनाथ 
बादलगावे

रामचदं्र फुगेवाडी चाळ 
फ़ुगेवाडी पुणे CASH 560 खलुा प्रवगा

17 104437
सुतनल वामन 

बगाडे
इंद्रप्रस्थ हौ. सो. बब.न.ं 

१५/११ यमुनानगर, तनगडी, 
पुणे - ४४

CASH 105
अनुसूचचत 
जमाती

18 203581
नंददनी मनोहर 

जाधव
स. न.ं ९९/१५/अ पवजय 

नगर काळेवाडी अल्फान्सा 
स्कुल,पुणे

CASH 76 खलुा प्रवगा

19 100725
वृंदा लक्ष्मीकांत 

देव
उत्तम कुटे चाळ, रुपाली 
लॉड्री जवळ, दत्तवाडी, 

आकुडी
CASH 569 खलुा प्रवगा



20 104273
कल्पना ज्ञानोबा 

गुरव
गंगा नगर ७००/ ८ से न 
२८ प्राचधकरण तनगडी CASH 1255 खलुा प्रवगा

21 307273
शालुबाई ज्ञानोबा 

इचके
द्वारा चदंर आबु पाचगें, 

संत तकुाराम नगर, िोसरी 
,पुणे ३९

CASH 2169 खलुा प्रवगा

22 206119
कमलाबाई 

चदं्रकांत पादटल
गणेश नगर धावड ेवस्ती 

िोसरी पुणे CASH 166 खलुा प्रवगा

23 105222
तनमाला रघुनाथ 

हळदे
रूम न.ं३९ दाततर पाटील 
कॉलनी, रामनगर, चचचंवड , 

पुणे - १९
CASH 847 खलुा प्रवगा

24 205596
मोहन तकुाराम 

तरंगे
नेवाळे वस्ती,हरगुड ेवस्ती 

चचखली CASH 60 खलुा प्रवगा

25 306880
राजेंद्र तकुाराम 

चर्व्हाण
आनंदवन आश्रम दापोडी 

पुणे-१२ CASH 2144 खलुा प्रवगा

26 401804
कुमार रेवण 
मग्रुमखाने

से. न-ं२२ इंददरा नगर 
ओटा न-ं३/१६ ओटा 
स्कीम तनगदी पुणे-४४

CASH 229 अनुसुचचत जाती

27 202200
सोमराजन 

िास्करन नायर
सखाराम भिमाजी कुदळे 
तनवास तनकम हॉश्स्पटल 

समोर,पपपंरीगाव
CASH 533 खलुा प्रवगा

28 204529
रमेश गंगाराम 

नरळे
काळेवाडी फाटा,ड्रायर्व्हसा 
कॉलनी हनुमान नगर 

थेरगाव
CASH 1707 खलुा प्रवगा

29 101496
मारुती कलप्पा 

िालेराव
रमाबाई नगर नवशांती 
नीकेतन , सो. समोर CASH 2642 खलुा प्रवगा

30 100350
ददलीप श्रीपत 

मेढेकर
बंडवेार बब। गुरुदेव 

नगर,आकुडी CASH 2240 खलुा प्रवगा

31 105311
मुतनराबी अ्दलु 

कररम
र्व्दारा- साजीद शखे ,साई 
बाबा मंदीर, िाजी माकेट 
शजेारी,चचचंवड स्टेशन

CASH 540 खलुा प्रवगा

32 202350 करुणा बाबु मंगा
र्व्दारा-चाबुकस्वार, सवे 

न.ं74, हौ न.ं2/22,ज्योततबा 
नगर , काळेवाडी, पुणे

CASH 2015 खलुा प्रवगा

33 101508
शारदा बाबासाहेब 

चदंनभशवे

सेक्ट्रर न ं१८ प्लॅट न ं२५ 
रोड न ं५ श्जजामाता पाकॅ, 

रस्ता कं्र.5 मथरुा 
स्वदटमाटा,चचखली रोड, 

आकुडी

CASH 245 अनुसुचचत जाती

34 208570 दवुाास शकुे यादव
सवे न.ं23, हनुमान नगर, 

समाधान नगर, िगत 
वस्ती, साळवे बबल्डींग, 

िोसरी
CASH 1881 खलुा प्रवगा

35 207751
बापु गोपपनाथ 

सरडे

सी.टी.एस.न.ं362/363, 

प्लॉट .एस/3,समथा 
अपाटामेंन्ट, पवठठल 
मंदीरपाठीमागे, आकुडी

CASH 662 खलुा प्रवगा

36 206029
योगीनाथ 

महादेव साळंुखे
बाबुराव लांडगे चाळ 

कासारवाडी CASH 2772 खलुा प्रवगा

37 100874
सुतनल रावण 

परसे
जाधवनगर रावेत देहुरोड 

पुणे CASH 5 खलुा प्रवगा

38 204152

गौतमीदेवी 
तकुाराम 
खोटलेकर

३९२, मुळानगर, सांगवी, पुणे-

२७ CASH 2698 खलुा प्रवगा

39 202632
मंगल रामचदं्र 

िोसले
लांगे चाळ क्रांतीनगर, 

पपपंळेकतनलख CASH 165 खलुा प्रवगा

40 102745
पावाती भिवाजी 

साळवे
पवलास नगर से. न ं२२ 

तनगडी पुणे ४४ CASH 140 अनुसुचचत जाती

41 300302
ददनेश सुरेश 

लोखडंे

र्व्दारा-खादरवाडकर, 

स्पायसर रोड, 

बबअरबारच्यामागे, जुनी 
सांगवी

CASH 347 अनुसुचचत जाती

42 400043
अशोक रामचदं्र 

धनशटे्टी
मु पो पवकास नगर 

देहुरोड ककवळे CASH 704 खलुा प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
          झोपडपटटी ननमुिुन व पुनवसुन पवभाग
           रोख भरणा केिेिे (बायोमॅट्रीक यादी)

                घरकुि सहकारी गहृरचना सिंस्था इमारत क्रिं . 6
Sr.N

o.

Applicati

on No.
Applicant Name Applicant Address Payment Type

Pradha

nya No.
Caste

1 204848 सुलाबाई पांडुरंग कदम पपपंरी गाव मराठी शाळे मागे 
बालाराम चाळ पपपंरी CASH 71 अधं-अपंगांची

2 305125
मंदाककनी अरुणराव 

शलेार
द्वारा अनुपमा रघुनाथ भशदें, 

६९४/१, अचाना, जे.पी. नगर, 

पी.सी.एम.टी.स्टॉप मागे, गर्व्हाणे 
CASH 2381 खलुा प्रवगा

3 102494 पवजय त्र्यंबकराव गेडाम
बबल्डींग न.ं१९, फ्लॅट न.ं ६, खोली 
क्र.१, िचगरथ हौं. सो. से.क्र.२०. 

कृष्णानगर, चचचंवड, पुणे - १९
CASH 100

अनुसूचचत 
जमाती

4 208981 इम्रान रकफ़क बागवान बी ५३१ संत तकुाराम नगर अक्षय 
सोसायटी पपपंरी पुणे CASH 87 खलुा प्रवगा

5 300328 सुरेखा महादेव कदम गणपत ज्ञान ुभशदें कवड ेनगर, नवी 
सांगवी CASH 1710 खलुा प्रवगा

6 307723 राहुल नरभसगं गायकवाड अथवा, सेक्ट्रर २८ ,प्लॉट न५ं८० 
,गंगानगर, तनगडी, पुणे- ४४ CASH 2452 खलुा प्रवगा

7 205222 अददती धनभसगं के्षरी शुिंकरोती ,बब. न.ं ५६/रुम. ९, 

इंद्रायणी नगर, िोसरी पुणे २६ CASH 1998 खलुा प्रवगा

8 103829 गजानन नारायण काळे एन एच सांड्बिोर गणेश मंददर, 

पवठ्ठल वाडी , आकुडी CASH 2590 खलुा प्रवगा

9 201075
केएम मथाई मथाई 

मथाई
ए-५ ओमकार कॅालनी, पवजय नगर 

कालेवाङी. CASH 71 खलुा प्रवगा

10 106366 राजु द्स्तगीर पटेल २४५ नंदाददप वाडा िोईर आळी 
चचचंवड गाव, पुणे ३३ CASH 1843 खलुा प्रवगा

11 305728 रुश्क्मनी काभलदास हत्ते अवधतु इश्ज वक्सा एस २ टी 
्लॉक एम आय डड भस िोसरी पुणे CASH 1851 खलुा प्रवगा

12 202791 खगेश मधकुर बागुल
जय माला नगर, गल्ली न.ं २, 

साईबाबा मंददरा जवळ, जुनी सांगवी, 
पुणे -२७

CASH 1352 खलुा प्रवगा

13 201006 प्रकाश चदं्रकांत हासुरे ३९, पालांड ेतनवास, भशतोळे नगर, 

जुनी सांगवी, पुणे - २७ CASH 1852 खलुा प्रवगा

14 101716
पवजयकुमार शरदचदं्र 

आ्बड
से न ं२७ अ २/४ लालबहादु्दर 
शास्री नगर प्राचधकरण, तनगडी CASH 106 खलुा प्रवगा

15 208281
पवववंिार सोपानराव 

जगताप
घर न.ं५२१, स्टार स्पोटा क्लब 
जवळ, काळुबाई मंदीराशजेारी, 

फुगेवाडी
CASH 1467 खलुा प्रवगा

16 400380 एकनाथ नागोजी पाटील
िारती सो, बब. न ९७ रुम न १, से 
न ं१८, महात्मा फ़ुले नगर, चचचंवड, 

पुणे -१९
CASH 2466 खलुा प्रवगा

17 105520 द्शरथ मधकुर आनंदकर रत्नददप अपाटामेंट फ्लॅट न.ं३ 
लक्ष्मी नगर, चचचंवङ गाव पुणे ३३ CASH 289 खलुा प्रवगा

18 104869 शाहु उत्तमराव पाटील सप्तश्रृगंी हौ.सोसा. रूपीनगर, तळवडे, 
ता.हवेली, श्ज.पुणे CASH 2514 खलुा प्रवगा

19 204205 पवजय दपवद गदे स. न.ं १४/२/५ मधबुन सोसा. गल्ली 
न.ं १ जुनी सांगवी, पुणे २७ CASH 262

अनुसुचचत 
जाती

20 203751
साहेबलाल अल्लाबक्ष 

पठाण
c/o भशवाजी ठोसर संयोग कॉलनी 

नढेनगर काऴेवाङी १७ CASH 333 खलुा प्रवगा

21 101781 शरघु्न भशवराम चर्व्हाण सेक्ट्रर न ं२१, श्स्कम ९, चाळ १९/३ 
यमुना नगर, तनगडी ,पुणे -४४.

CASH 2524 खलुा प्रवगा



22 101438 सुतनल रामचदं्र मांडवकर काळिोर नगर, पंडीत काळिोर 
चाळ ,चचचंवड, पुणे - १९.

CASH 2769 खलुा प्रवगा

23 207747 अपवनाश लक्ष्मण ननवरे स.न.१५/४,संतोष नगर जवळ, वॉटर 
टॅंक, थेरगांव, पुणे CASH 119 खलुा प्रवगा

24 106564 सचचन ककसन साळंुके रुम न.ं5, सेक्टर न.ं-917, हारगुड े
वस्ती, चचखलीरुम न.ं५,

CASH 144 खलुा प्रवगा

25 204311 संजय शंकर गुडकेर पपपंळे सौदागर पी सी एम सी 
दवाखाना शजेारी ता. हवेली पुणे २७.

CASH 1917 खलुा प्रवगा

26 103032
तकुाराम लक्ष्मण 

साखरकर
रुम न-ं१, भशवाजी काळ्िोर चाळ, 

पवठ्ठलवाडी, आकुडी CASH 1872 खलुा प्रवगा

27 307690 दशरथ वसंतराव साळंुखे ५५/१/४५ कवङेनगर पपपंऴे गुरव 
पुणे २७.

CASH 1187 खलुा प्रवगा

28 100648 सुतनता सुखदेव िंडारे नखात ेचाळ गावठाण चचखली CASH 256
अनुसुचचत 

जाती

29 104103 रजनीकांत पाताप जाधव पांढरकर चाळ, दळ्वी नगर, चचचवंड, 

पुणे - ३३ CASH 1616 खलुा प्रवगा

30 307797 तानाजी पांडुरंग काभशद ५५/१/४५ , कवड ेनगर, पपपंळेगुरव, 

पुणे - २७.
CASH 554 खलुा प्रवगा

31 101297 लक्ष्मीकांत पवनायक गदे्र तनरज रेभसडंेंसी, पववेक नगर, आकुडी, 
पुणे - ३५.

CASH 2146 खलुा प्रवगा

32 101829
अतनलकुमार पवठ्ठल्राव 

बबरादार
सी./ओ. भशवाजी आर. काऴखेरे शरेद 

हौ. सोसायटी से.२७ ए/२७ 
प्राधीकरण तनगङी ४४.

CASH 2367 खलुा प्रवगा

33 305067
बसवराज कक्रस्टप्पा 

पत्तार
भशवाजी लांडगे चाळ धावड ेवस्ती 
गणेश नगर िोसरी पुणे ४११०३९.

CASH 1887 खलुा प्रवगा

34 307314 गणेश शकंर गुजर
नामगुड ेतनवास, पवकास कॉलनी, 

लांडवेाडी , संतोषीमाता मंदीर समोर, 

िोसरी
CASH 215

अनुसुचचत 
जाती

35 206546
ज्ञानेववर नामदेव 

ताम्पहाणे
कोंडडबा लांडगे मागा भशवगणेश 
नगर धावड ेवस्ती िोसरी पुणे-३९ CASH 1812 खलुा प्रवगा

36 400167 पप्रया मल्लीकाजुान दासरे
अमतृ कुि सोसायटी, महात्मा फुले 
नगर, प्राचधकरण, से.न.ं १८, चचचवंड, 

पुणे - १९
CASH 1748 खलुा प्रवगा

37 306146 ज्योती ददलीप वडनेरे शंकर जवळकर चाळ हरीओम 
बबल्डींग मागे कासारवाडी पुणे ३४.

CASH 1776 खलुा प्रवगा

38 102598 पवद्या सुतनल मोरे सेक्टर न-ं२८ फ़्लॉट न-ं८४ तनगडी 
प्राचधकरण CASH 466 खलुा प्रवगा

39 101549
जहूरअहमद 

मंजुरअहमद खान
कॉलेटी अपाटामेंट(खान बबल्डींग) 

दत्त मंदीर, दत्तवाडी, आकुडी CASH 1063 खलुा प्रवगा

40 106969 नवनाथ कृष्णात िोसले एसं न. १९५/१९६.ए.१-२८ पी. एन. 

१५९,उद्योगनगर, चचचंवड CASH 1901 खलुा प्रवगा

41 306573 छाया सुरेश आढाव चहोली बु., वाघेश्र्वर वाडी, ता. हवेली 
श्ज. पुणे -४१२१०५ CASH 863 खलुा प्रवगा

42 209169 बबन मारुती डबंरे आळंदी रोड शास्री चौक िोसरी CASH 2721 खलुा प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
          झोपडपटटी ननमुिुन व पुनवसुन पवभाग
          बँक कर् ुमिंरु्र झािेिे (बायोमॅट्रीक यादी)

              घरकुि सहकारी गहृरचना सिंस्था इमारत क्रिं . 7
Sr.

No.

Application 

No.

Applicant 

Name
Applicant Address Payment Type

Pradhan

ya No.
Caste

1 206264
सुदाम 

तननाजी वक्टे
चक्रपाणी वसाहत, पांडव नगर, िोसरी 

पुणे ३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

757
खलुा 
प्रवगा

2 206316

ददलीप 
िगवान 
जाधव

र्व्दारा- मारुती आवटे, दत्त मंदीर, सव ं
न.ं15/1, गल्लन.ं1, गुळवे वस्ती, िोसरी 

पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

746
खलुा 
प्रवगा

3 100380
गणपती 

महादेव मुगळे
र्व्दारा-पंडीत पवठठल िोंडवे, भशदें वस्ती, 

एम.आय.डी.सी. रोड, रावेत पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

758
खलुा 
प्रवगा

4 108010

गोपवदं 
प्रिाकर 
बनसोडे

पंचभशल हॉटेल शजेारी, इंददरानगर, 

चचचंवड स्टेशन पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

76

अनुसूचच
त 

जमाती

5 206923

अतनल 
प्रतापभसहं 
बयस

द्वाऱा -पवजय काळदाते, महात्मा फ़ुले 
नगर,चक्रपाणी वसाहत रोड,िोसरी,पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

783
खलुा 
प्रवगा

6 105981
मल्लमा 

दहराचदं्र भशदें
ज्ञानेववर कॉलनी, हुळवळे 

चाळ,आकुडी,पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

77

अनुसूचच
त 

जमाती

7 305308
लहु शामराव 
कळसकर

वंजारी झोपडपटटी रेल्वे गेट 
कासारवाडी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

804
खलुा 
प्रवगा

8 103195

पवजय 
ककसनराव 
नंदनवार

द्वारा क्षक्षरसागर नेहरुनगर पपपंरी पुणे 
१८

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

74

अनुसूचच
त 

जमाती

9 209857
भसकंदर 
दगडू शखे

लक्ष्मण सावळेराम मान ेआळी िोसरी 
पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

805
खलुा 
प्रवगा

10 102025

बबन 
एकनाथ 
कांबळे

सेक्टर न-ं२२ ओटा स्कीम-३-७ पवलास 
नगर तनगडड पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

123
अनुसुचच
त जाती

11 205932

प्रकाश 
तकुाराम 
जगताप

पवार चाळ साई मंददरामागे नेहरु 
नगर पपपंरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

772
खलुा 
प्रवगा

12 104422

अशोक 
राधाककसन 

मगर
पंचतारा नगर आकुडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

25
अधं-

अपंगांची

13 201027
ददभलप 

नामदेव बोड्बके
तनवतृ्ती नढे तनवास, तलाठी ऑकफ़स 

जवळ रहटणी पुणे-१७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

27

िटक्या
 व 

पवमुक्त
 जाती



14 107668

संतोष 
हानमंतराव 
देवकत्ते

द्वारा तडुमे पवनायक मष्णाजी 
ताम्पहाणे वस्ती हनुमान नगर चचखली 

पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

755
खलुा 
प्रवगा

15 209913
बसप्पा 

भशवप्पा बंडी
जुगर चाळ,रुम न.ं-3,नेहरु नगर पपपंरी 

पुणे १८

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

798
खलुा 
प्रवगा

16 203853

राधाकृष्ण 
िालचदं्र 

प्रिुखानोलकर
द्वारा -रुश्क्मणी तनवास, तपोवन रोड, 

वैिवनगर, पपपंरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

784
खलुा 
प्रवगा

17 205901
प्रमोद 

डडगंबर चौधरी
७१/४९० संततकुाराम नगर डड वाय 

पाटील कॉलेज पपपंरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

815
खलुा 
प्रवगा

18 105127

बाळकृष्ण 
दत्तारय 
पाटील

प्रिात कॉलनी, केशव नगर चचचंवड 
गाव, पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

764
खलुा 
प्रवगा

19 305146
अतनलकुमार 
कृष्णन कूट्टी

अतनता अपाटामेंट मोतनका बबल्डींग 
गर्व्हाणे वस्ती िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

765
खलुा 
प्रवगा

20 100143
रामचदं्र 

शंकर पवार
र्व्दारा-कोकाटे आर. एच., पवजयानंद 

हौ.सो., रुपीनगर, तळवडे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

774
खलुा 
प्रवगा

21 207534

दहरालाल 
काभशराम 
बोरकर

नेहरु चौक परांड ेवाडा ददघी गाव पुणे
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

116
अनुसुचच
त जाती

22 107444
प्रकाश महाद ु

रणदीवे
भिमनगर, मंजुप्रोर्व्हीजन स्टोअसा, 

चचचंवडगाव

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

750
खलुा 
प्रवगा

23 102190

मुकंूद 
लक्ष्मण 
चासकर

एम एस कुटे चाळ न ं४ रु न ं१२ 
पवठ्ठल वाडी, आकुडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

808
खलुा 
प्रवगा

24 205473

राजेंद्र 
पंडीतराव 
देशमुख

सर्व्हे न ं७३ आदशा नगर ददघी िोसरी 
पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

806
खलुा 
प्रवगा

25 206122

पवजय 
रामचदं्र 
घेवडकेर

पवजय घेवडकेर बापुजी बुवा चौक, 

महात्मा फुले शाळे शजेारी, िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

763
खलुा 
प्रवगा

26 105432

धनराज 
मुकंुदा 

(अदहरे) न्हावी
साई बाबा मंददर शारी नगर सायकल 

माटा

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

751
खलुा 
प्रवगा

27 401812
देपवदास 

भिवाजी गाढे
रुपी हौभसगं सोसायटी रुपी नगर 

तळवड ेता. हवेली, श्ज. पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

113
अनुसुचच
त जाती

28 305896

पवरुपाक्षपा 
पवरप्पा 
गुडदारी

नामदेव एन लोंढे महात्मा फ़ुले शाळे 
समोर िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

809
खलुा 
प्रवगा

29 208780

सुतनल 
माणणकराव 

पवचुरें
साईनाथ भमर मंडळ हुलावले चाळ 

फुगेवाडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

747
खलुा 
प्रवगा



30 305458
कु्रष्णा 

लक्ष्मण गवस
हनुमान नगर िगतवस्ती स नं। २३ 

िोसरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

787
खलुा 
प्रवगा

31 208130
मंगल 

शामसंुदर लोंढे
धावड ेवस्ती, भशवगणेशनगर, 

बाबालांडगे चाळ,िोसरी, पुणे - ३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

795
खलुा 
प्रवगा

32 306972

इब्रादहम 
इकबाल 
सय्यद

धमाराज कुलकणी रेल्वे गेट पलीकड े
कासारवाडी पुणे-३४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

742
खलुा 
प्रवगा

33 305532

पुष्पा 
झरणप्पा 
सागर

बाबा लांडगे चाळ श्री गणेश नगर 
धावड ेवस्ती िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

119
अनुसुचच
त जाती

34 204081

शंकर 
कलाप्पा 
कोळी

संतोष नगर, नागू बारणे चाळ, थेरगाव
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

78

अनुसूचच
त 

जमाती

35 209367
प्रकाश 

मधकुर जोशी
द्वारा संजय पेशकार, आददनाथ नगर, 

गर्व्हाणे वस्ती, संत साई शाळेजवळ, 

िोसरी, पुणे - ३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

797
खलुा 
प्रवगा

36 306371
रोदहदास 

म्पहतारबा भशदें
मॉरीस हौ. सोसा. फ़्लॅट नं. बी/५ 
संिाजी नगर चचचंवड पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

786
खलुा 
प्रवगा

37 206747
उत्तम 

भिमाजी ददघे इंददरा नगर चचचंवड पुणे- ३३
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

768
खलुा 
प्रवगा

38 208199

ददलीप 
नारायण 
बाजडे

स्वप्नपुती बोबड ेतनवास मंजुरीबाई 
शाळा महादेव नगर िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

761
खलुा 
प्रवगा

39 200682

प्रकाश 
रघुनाथ 
पानस्कर

द्वारा श्री चर्व्हाण शरद भसताराम, 

सवाह् न.ं १२/२ वेताळ महाराज 
सोसायटी, जुनी सांगवी, पुणे - २७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

778
खलुा 
प्रवगा

40 102963

रोहीदास 
संिाजी 
थोरात

प्लॉट न.ं१०६, स.न.ं८३/२, साईनाथ 
नगर,गजराज हौ.सोसा. तनगडी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

745
खलुा 
प्रवगा

41 209325
चधरज 

प्रल्हाद गारसे
द्वारा कराड,े हनुमान मंददर, चक्रपाणी, 
भशवशंकर नगर, िोसरी, पुणे - ३९.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

771
खलुा 
प्रवगा

42 300600
ववेता प्रपवण 

शहा जय मल्हार नगर थेरगाव, पुणे -३३
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम 
नगर

760
खलुा 
प्रवगा



                                                                                                                                    



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
          झोपडपटटी ननमुिुन व पुनवसुन पवभाग
          बँक कर् ुमिंरु्र झािेिे (बायोमॅट्रीक यादी)

              घरकुि सहकारी गहृरचना सिंस्था इमारत क्रिं . 8
Sr.No.

Application 

No.

Applicant 

Name
Applicant Address Payment Type

Prad

hany
Caste

1 103164
संतोष बाळु 

मोरे

द्वरा एच बी मोरे, 

रूम न.ं २, श्रीकृष्ण 
नगर, राम 

नभसगंहोम जवळ, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
802 खलुा प्रवगा

2 204977

लक्ष्मण 
भसताराम 
राठोड

मुळा नगर 
झोपडपट्टी जुनी 
सांगवी पुणे- २७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
26

िटक्या व 
पवमुक्त जाती

3 307302
ददलीप 

हररिाउ काळे

लांडगे चाळ कॉलनी 
न.ं५, जगताप 

फ़्लोअर भमल समोर 
महादेव नगर िोसरी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
118 अनुसुचचत जाती

4 205551

तहभसन 
आषाद 

जाहचगरदार

घर न.ं१७८, भशव 
गणेश नगर, धावड े
वस्ती बाबा मंगल 
कायाालयजवळ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
816 खलुा प्रवगा

5 105551
अतनल 

रामचदं्र वैराट
काभशद नगर , 

पपपंळेगुरव, नावेचा 
रस्ता,पुणे - २७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
122 अनुसुचचत जाती

6 104693
मधकुर 

संपत िापकर
मतनषा हौ. सोसा. 
मोरे वस्ती चचखली, 

पुणे - ४१२११४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
788 खलुा प्रवगा

7 200044
इसराईल 

मुवताक शखे

शखे दाऊद 
अ्बदलु्ला 

पवजयनगर,वैिब 
कॉलनी,रंु. न. १०७४ , 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
790 खलुा प्रवगा

8 200663
पवजय 

तनवतृ्ती वपे्र

मोहन कुदळे चाळ, 

नवमहाराष्ट्र 
हायस्कुल समोर, 

पपपंरीगाव, पुणे - १७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
75 अनुसूचचत जमाती

9 300550

नददमअहमद 
मोहमदयुनुस 
इनामदार

२०१/१०९२, संत 
तकुाराम नगर, 

पपपंरी, वाघेरे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
796 खलुा प्रवगा

10 104918

रामकुमार 
गयाप्रसाद 
यादव

सखबुाई ककसन 
काळिोर चाळ, चाळ 

न.ं 1, रुम 
न.ं6,काळिोर नगर, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
773 खलुा प्रवगा



11 200346
राजेंद्र मोहन 

ढोणगे शडेगे वस्ती वाकड
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
789 खलुा प्रवगा

12 401676
पंडडत ददलीप 

गोरे

द्वारा कांबळे आर 
एम ,अजंठा नगर, 

स्वस्त धान्य दकुान, 

232अ,चचचंवड

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
800 खलुा प्रवगा

13 204941

भसध्दाथा 
लक्ष्मण 
कांबळे

मालमत्ता, ४०५/१, 

तापकीर नगर, 

रहाटणी, काळेवाडी, 
पुणे - १७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
120 अनुसुचचत जाती

14 106892

ददपक 
मदनलाल 

टाक
सुिाष नगर, ररर्व्हर 
रोड पपपंरी, पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
813 खलुा प्रवगा

15 202707

शाम 
भिमराव 
नागठाणेकर

८, बुध्दघोष सो जुनी 
सांगवी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

संततकुाराम नगर
117 अनुसुचचत जाती

16 200109
सचचन 

तकुाराम भशदें
आझाद कॉलनी श्री 
नगर काळेवाडी 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 877 खलुा प्रवगा

17 305721

संजय 
दत्तारय 
मंडलीक

स. न.ं १३७ दहदंराज 
कॉलनी लांडगे वस्ती 

िोसरी पुणे
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 892 खलुा प्रवगा

18 208325
पवठ्ठल् 
बबु्रवान 

आदशा टेलर लांडगे 
वस्ती नाभशक रोड 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 876 खलुा प्रवगा

19 103663
भशवाजी 
लक्ष्मण 

िाऊसाहेब सोपान 
राव िोईर चाळ 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 131 अनुसुचचत जाती

20 105822

सततश 
काभशनाथ 
भशनगारे

८१/१ लक्ष्मी नगर 
वाल्हेकरवाडी 

गणपती मंददराजवळ, 

वाल्हेकरवाडी, पुणे - 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 829 खलुा प्रवगा

21 204795

तौकफ़क 
मोहमदहतनफ
 सातबच्चे

द्वारा कमरूद्दीन जे 
अत्तार ५२२ पवना 
नगर सांगवी, पुणे - 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 890 खलुा प्रवगा

22 102206
परमेववर 
संपती मुके

रूपी हौ। सोसा। रुपी 
नगर तळवड ेपुणे

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 880 खलुा प्रवगा

23 107309
मनोज 

ततप्पा भशगें
द्वारा चरैाली पाका , 
रूम.न.ं१६, कामगार 
नगर, खराळवाडी, 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 29

िटक्या व 
पवमुक्त जाती

24 400304

राजेंद्र 
दहदंरुाव 
धमुाळ

गट न.ं१३३४ मतनषा 
सोसा. मोरे वस्ती, 
चचखली, ता. हवेली

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 857 खलुा प्रवगा

25 209618
अशोक 

अजंनाप्पा 
दळवीनगर ऐवळे 
चाळ,चचचंवड,पुणे - 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 125 अनुसुचचत जाती

26 306983

श्रीकृष्ण 
तनरंजन 
समदरु

सवे न ं२०५ यादव 
चाळ महादेव नगर 
आळंदी रोड िोसरी 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 889 खलुा प्रवगा



27 104484
दत्तारय 

नथरुाम ढोले
सीएमई बोपखेल 
रामनगर पुणे ता. 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 83 अनुसूचचत जमाती

28 104027

पवनोद 
रंगनाथ 
गायकवाड

र्व्दारा जी एम सी 
राज पॅलेस बी//५ 
कोयना नगर सान े

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 884 खलुा प्रवगा

29 104910
ददलीप 
भसताराम 

बेबी कुटे चाळ रु. न.ं 

२ पवठ्ठल वाडी, आकुडी
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 833 खलुा प्रवगा

30 105203
ददनेश 

गोपवदं मोरे
लक्ष्मण लुकर चाळ, 

मोरवाडी, पपपंरी,
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 842 खलुा प्रवगा

31 108022
अतनल वना 

पाटील

र्व्दारा बाळु बळीराम 
पवार घर न.ं४००, 

सवे न.ं७१/१अ, 

तापककरनगर, 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 834 खलुा प्रवगा

32 305250
संतोष पवठ्ठल 
गायकवाड

र्व्दारा-खडुं फुगे चाळ, 

अक्षता झरेॉक्सच्या 
मागे, आळंदी रोड 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 82 अनुसूचचत जमाती

33 200813
राजेंद्र 

जगन्नाथ 
तापकीर 

चाळ,तापकीर 
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 862 खलुा प्रवगा

34 101714
हारी 

सदाभशव 
लक्ष्मी हौ सो 

,रुपीनगर ,बेले 
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 822 खलुा प्रवगा

35 106314

लक्ष्मण 
यादव 
भमरपगार

भशवाजी चौक, 

वाल्हेकर वाडी, संत 
तकुाराम नगर, लांड े
चाळ, वाल्हेकर 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 129 अनुसुचचत जाती

36 105056
महादेव 

रामचदं्र जाधव
र्व्दारा-सूधीर 

शंकर,िोंडवे,दत्तवाडी, 
साई अपाटामेंन्ट 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 844 खलुा प्रवगा

37 206929

सुयाकांत 
शंकरप्पा 
कपलापुरे

पवनायक एस. मगर 
स. न.ं १२४, 

सदगुरुनगर िोसरी 
बँक ऑफ इंडीया 

पपपंरी 874 खलुा प्रवगा

38 305101

रपवदं्र 
लडुककशोर 
महाराणा

सुभशला माधवी 
बबल्डींग फ़ुगे मान े
आळी िोसरी पुणे

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 873 खलुा प्रवगा

39 209043

अशोक 
भिकाजी 
घाडगे

बौध मंदीरा 
शजेारी,बालाजी नगर 
पॉवर हाऊस टेल्को 
रोड िोसरी पुणे-२६

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 135 अनुसुचचत जाती

40 305285

अशोक 
तकुाराम 
सोनवणे

सवे न ं१९७/१ 
महात्मा फ़ुले नगर 
राज तनवास शजेारी

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 864 खलुा प्रवगा

41 105675
मोहन 

ककसन इथापे
नवीन िापकर चाळ, 

सुरेश प्रोर्व्हीजन 
शजेारी, रामनगर 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 888 खलुा प्रवगा

42 108232
वहाब 
इब्रादहम 

डड-7, ग्रीन 
पाका ,नेहरूनगर, 

बँक ऑफ इंडीया 
पपपंरी 886 खलुा प्रवगा
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Application 
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Applicant Address
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1 207243
पवलास 

भिकाजी खेडकर

मु. बनकरवाडी पो. 
मोशी पेट्रोल 
पंपासमोर 

बनकरचाळ ता. 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 825 खलुा प्रवगा

2 203943
योचगता संजय 

चर्व्हाण

वृंदावन कॉलनी, 
काळेवाडी, रहाटणी, 
िाऊसाहेब तापकीर 
शाळेमागे ,पुणे - १७

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 81

अनुसूचचत 
जमाती

3 102198
दामाजी 

िाऊराव पवार
गुरणे चाळ पवठ्ठल 
मंददरासमोर आकुडी 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 882 खलुा प्रवगा

4 200734
सपवता सतीश 

जोगी
१६ न.ं बस स्टॉप, 

पवारनगर, डोंगरे 
कॉनार, थेरगाव, पुणे -

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 854 खलुा प्रवगा

5 305651
महेंद्र मारुती 

ससाने
रमाबाई नगर 
पपपंरी पुणे १७

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 127

अनुसुचचत 
जाती

6 205098
युवराज 

पवववनाथ पवार
सेकटर न-ं२ प्लॉट 
न-ं२५८ इंद्रायणी 
नगर िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 819 खलुा प्रवगा

7 306205
सुिाष दत्त ु
वासुदेव

ककसन भशदें चाळ, 

खडंोबा माळ, रूम 
बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 79

अनुसूचचत 
जमाती

8 202167
सुधाकर अजान 

गावंडे
पप.श्र्व्ह. पाटील ढेरे 
वका  शॉप जवळ 

गजानन 
बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 28

िटक्या व 
पवमुक्त 
जाती

9 107620
अजय रामचदं्र 

कोरके
नेहरुनगर, रुम न.ं २, 

वातघरे चाळ, पपपंरी, 
पुणे - १८

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 128

अनुसुचचत 
जाती

10 203711
ददलीप सोपान 

कांबळे
सुदशान नगर 

जाधव चाळ पपपंळे 
बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 126

अनुसुचचत 
जाती

11 209179
र्व्यंकटेश 

रावसाहेब मुगळे
सर्व्हे न-ं१८ धावड े
वस्ती िोसरी पुणे-

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 831 खलुा प्रवगा

12 200952
भिमराव मसा 

झोंबाडे
िोरड ेचाळ, पवार 
नगर थेरगाव, पुणे - 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 133

अनुसुचचत 
जाती

13 201142

ददलीप 
क़ाभशनाथ 
बच्छाव

काळेवाडी आर. सी. 
देवरे वैिव क़ॉलनी 
घर न.ं१०९ ७/२ 
सवे. न.ं१११ पवजय 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 817 खलुा प्रवगा

14 205328
राजू ज्ञानदेव 

माने

दत्तगुरु कॉलनी 
चगतांजली वॉटर 
सप्लायरशजेारी 
िैरवनाथ शाळा 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 841 खलुा प्रवगा

15 401860
मनोज गणेश 

नायडू
नवरंग सोसायटी 
मामुडी ककवळे

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 860 खलुा प्रवगा



16 101729
अरुणा 

साहेबराव पाडळे

घर न-ं७ बब न-ं१ 
पी सी एम सी 
कॉलनी जकात 
नाक्या मागे 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 871 खलुा प्रवगा

17 207842

शन्नुगम 
दक्षक्षणामुती 

संुदरम

गणराज हौ सो 
धमुाळ बबल्डींग 

संत तकुाराम नगर 
बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 865 खलुा प्रवगा

18 100893
टेकचदं देवाजी 

चौहान
राजाराम काळ्िोर 
चाळ काळ्िोर 

नगर चचचंवड,पुणे - 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 853 खलुा प्रवगा

19 207651

सुखदेव 
भशवाजीराव 
जगतकर

भशवाजी खडूं लांडगे 
चाळ, दहदंवी चौक, 

शंकर मंददराजवळ, 

कासारवाडी, पुणे - ३४

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 869 खलुा प्रवगा

20 108472
बबबता नामदेव 

नवले िाटनगर, पपपंरी पुणे बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 823 खलुा प्रवगा

21 108170
सलीम 

उस्मानसाब 
तनबंाळकर 
चाळ,तलाठी 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 858 खलुा प्रवगा

22 101949

दत्तारय 
बाबासाहेब 
कदम

सुिोग अपारमेंट, 

दत्त मंदीरा जवळ, 

मोहन नगर, 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 894 खलुा प्रवगा

23 100854
शारदा 

र्व्यंकटेश दबेु

कोंडींबा जगताप 
चाळ रुम. न.ं ४ 
सर्व्हे न.ं १७९ 
पंचतारा 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 870 खलुा प्रवगा

24 200075
तकुाराम धमाा 

वसावे
स.न.ं ४५२, तापकीर 
नगर, मोशी वखार 

मंडळाजवळ, 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 84

अनुसूचचत 
जमाती

25 105033
फरजाना 

बंदिुाई बागवान
एकता कॉलनी, 
नढेनगर, काळेवाडी

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 895 खलुा प्रवगा

26 305300
अशोक बरवेणी 

भमश्रा
मारुती नंदन 

तनवास, दहदंी शाऴे 
जवऴ, नेहरुनगर, 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 832 खलुा प्रवगा

27 200692
ददपक लक्ष्मण 

मालुसरे

स न.ं १२/१, आनंद 
नगर, गुंडचाळ 
,श्स्वभमगं टं्रक 

जवळ, जुनी सांगवी, 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 883 खलुा प्रवगा

28 400099
भशवाजी 

तकुाराम कदम

सी-1, 

भसध्दीपवनायक 
हौ.सो. तनळकटेश्रवर 
मंदीराजवळ, से. न.ं 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 885 खलुा प्रवगा

29 200640

देशी 
ककतरभसगं 
सरदार

स्मशान िुमी 
जवळ ज्योतीबा 
नगर काळेवाडी 

बँक ऑफ 
इंडीया पपपंरी 836 खलुा प्रवगा

30 101014
ज्ञानेववर 
नागेंद्र इंगळे

साई मल्हार 
कॉलनी, तापकीर 
नगर, काळेवाडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
167 खलुा प्रवगा

31 201537
नभलनी ददलीप 

खोलमक़र
िागुबाई कलापुरे 
बबल्डींग, भशवाजी 

पुतळा 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
206 खलुा प्रवगा



32 101406
राकेश जगदीश 

पोद्दार
सर्व्हे न-ं६२ प्लॉट 
न ं६९ गणेश 

कॉलनी भशवनगरी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
199 खलुा प्रवगा

33 107346

तनतीन 
सुयाकांत 
पुराणणक

श्री गाड ेयांची चाळ 
माणणक कॉलनी, 
तानाजी नगर 

चचचंवड 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
217 खलुा प्रवगा

34 105711
बलदेवप्रसाद 
रामबली कोरी

रघ ुपाडकेर चाळ, 

रूम न.ं६, रेल्वे गेट 
जवळ, चचचंवड पुणे -

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
20

अनुसूचचत 
जमाती

35 401940
ककरण एकनाथ 

नेहेते

प्लॉट न ं४७ सवे न ं
६१ भशवनगरी 

बबजलीनगर र्व्दारा 
प्रददप एकनाथ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
184 खलुा प्रवगा

36 305112
पवजयकुमार 
गजानन कानडे

संिाजीनगर, चौधरी 
पाका , गुरूनाथ 

रोड,ददघी पुणे-१५,

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
181 खलुा प्रवगा

37 105008
इन्नूस गणी 

सुिेदार
रामदास लुकर 
चाळ मोर वाडी 

पपपंरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
198 खलुा प्रवगा

38 207910
भशवाजी कृष्णा 

फाळके
सयाजी पवठोबा 
चाळ माळी आळी 
िोसरी, पुणे - ३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
229 खलुा प्रवगा

39 305439
महेश िानुदास 

ककवे
३६९ खराळवाडी 
हनुमान मंददरा 
शजेारी िोजचाळ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
232 खलुा प्रवगा

40 104300
सुरेश गोरख 

मोरे
मु। जाधववाडी पो। 
चचखली ता। हवेली

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
197 खलुा प्रवगा

41 207394
मयुर मनीकांत 

रामगडे
इंगळे हॉस्पीर्टल 

समोर घर न ं११११ 
पपपंरी पुणे १७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 

चचचंवड शाखा
34

अनुसुचचत 
जाती

42 201633
नलीनी 

उत्त्तम मोदहते
सुरेश जगताप चाळ 

,जगताप 
नगर,थेरगाव, पुणे - 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

64
अनुसुचचत 

जाती
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a No.
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1 103272 म्पहसु म्पहताप सरोदे
खडंोबा मंदीर समोर 
ददपा ट्रान्सपोटा मागे 
आकुडी, पुणे -३५

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
209

खलुा 
प्रवगा

2 206027
नजीर बादशाह 

करनाची
नेहरूनगर, घुले चाळ, 

पपपंरी, पुणे - १८.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
186

खलुा 
प्रवगा

3 200996
संतोष रामचदं्र 

रांगले
आझाद कॉलनी 
रहाटणी काळेवाडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
214

खलुा 
प्रवगा

4 206049
रंजना पवलास 

घोडकेर
गुरूदत्त कॉलनी, 

गवळीनगर, िोसरी, पुणे 
- ३९.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
231

खलुा 
प्रवगा

5 202057
नारायण पांडुरंग 

गोरुले
िालेकर चाळ िालेकर 
नगर,पपपंळेगुरव, पुणे - 

६१

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
190

खलुा 
प्रवगा

6 106488
ककशोर पांडुरंग 

कोकरे
साठे कॉलनी, 

चचचंवडनेगर, परदेशी 
चाळ, चचचंवड

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
6

िटक्या 
व 

पवमुक्त 

7 102557
नानप्पा रामू 

काटकर
रु न ं३ एकबूटी चाळ 
मोहन नगर चचचंवड 

पुणे - १९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
215

खलुा 
प्रवगा

8 108912
रंजना सुिाष 

कांबळे
नाणेकर चाळ गुरुदत्त 
नगर पपपंरी, पुणे - १८

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
172

खलुा 
प्रवगा

9 205724
पवनोद दत्तारय 

नलावडे

गवळी माथा,टेल्को 
िोसरी रोड, गुलाब पुष्प 
उद्यानासमोर,िोसरी 

पुणे -२६

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
6

अधं-

अपंगांची

10 400619
मदन हररिाऊ 

थोरात अकुंश चौक,तनगडी
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

220
खलुा 
प्रवगा

11 202659
पांडुरंग गोरखनाथ 

वडगावकर
जवळकर चाळ स, न,ं 

८५ पपपंळे गुरव , पुणे-

६२

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
183

खलुा 
प्रवगा

12 108053
प्रपवण िोलानाथ 

येळुवंडे
शलेार चाळ मोहन 
नगर चचचंवड पुणे- १९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
180

खलुा 
प्रवगा

13 107827

अझहरुद्दीन 
अफ़सरअली 
भशकलगार

११/२, पडवळनगर, 

थेरगांव , पुणे- ३३
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

192
खलुा 
प्रवगा



14 101593
तनततन पपतांबर 

जानगवळी
िापकर चाळ बबश्ल्डगं, 

रामनगर, चचचंवड, पुणे - 

१९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
221

खलुा 
प्रवगा

15 300599
संजय अशोक 
पवटणकर

श्री तनवास बंगला, 
अशोका सोसायटी 
थेगाव, पुणे - ३३

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
17

अनुसूचच
त 

जमाती

16 100828
भमनाबाई रामदास 

दळवी
ददलीप रणपीसे 
भशवकु्रपा कॉलनी, 

बरवेणी नगर, तऴवड,े 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
203

खलुा 
प्रवगा

17 306345
कल्याणी पववेक 

पवार
अक्षय अपाटामेंट, 

पवशाल टॉकीज जवळ, 

पपपंरी - पुणे-१८.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
16

अनुसूचच
त 

जमाती

18 306384
अनुराधा शरद 

पवार
खराड ेतनवास सरीता 
अपाटा.जवळ ,रेल्वे गेट 
खाली,कासारवाडी, पुणे - 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
219

खलुा 
प्रवगा

19 207529
नरेश रामचदं्रराव 

बालकोंडकेर

सर्व्हे न ं२३ 
हनुमाननगर िगत 

वस्ती भशवगणेशमंददरा 
मागे िोसरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
173

खलुा 
प्रवगा

20 300255
अजय तकुाराम 

िोजने
१६-बी,कृष्णाई नगरी , 

साई चौक, नपवन 
सांगवी इंद्रप्रस्थ रोड्ब

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
25

अनुसुचच
त जाती

21 100327
आनंदा पवनायक 

पाटील
मोरे तनवास से. न.ं २७ 
प्लॉट न.ं४६७ प्राचधकरण

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
204

खलुा 
प्रवगा

22 306985
संुदर परशुराम 

दनुघव
पवठ्ठल् नगर लांड ेवाडी 

िोसरी पुणे-३९
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

27
अनुसुचच
त जाती

23 206342
संिाजी मारुती 
जोभशलकर

रामदास लांडगे बबश्ल्डगं, 

लांडगे आळी, हनुमान 
मंददरासमोर, िोसरी, 

पुणे - ३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
196

खलुा 
प्रवगा

24 107662
शैला संजय 
देशमुख

आशा माबाल्स्च्या मागे, 

ए.र्व्ही.खेडकेर चाळ, 

सदगुरू नगर िोसरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
179

खलुा 
प्रवगा

25 203993
अभिमान रंिाजी 

साठे भिमनगर, पपपंरीगाव, पुणे
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

19

अनुसूचच
त 

जमाती

26 208900
ददनकर संपत 

महापुरे
कलापुरे चाळ 

खराळवाडी पुणे-१८
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

28
अनुसुचच
त जाती

27 300679
बबन बळवंत 

आवटे
३७२ तापककरनगर 
काळेवाडी पपपंरर 
चचचंवड पुणे १७

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
201

खलुा 
प्रवगा

28 108140 राजू कडाप्पा दहरवे
भशवशंिो हौसींग 
सोसायटी रुपीनगर, 

तनगडी, पुणे - ४४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
5

अधं-

अपंगांची

29 100479
शरद राजाराम 

भशदें
श्रीराम हौ.सो., म्पहेर े

वस्ती, पावाती 
कॉम्पप्लेक्स शजेारी, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
185

खलुा 
प्रवगा



30 203103
िारत नामदेवराव 

वावरे
दवारा एस एम िसाळे 
प्लॉट न ं१२१४-३ 

आदशा नगर, काळेवाडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
26

अनुसुचच
त जाती

31 205952
शांताराम गंगाराम 

कदम
शटेे चाळ नेहरु नगर 

पपपंरी पुणे
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

228
खलुा 
प्रवगा

32 203662
रतनकुमार 

गुंडरेाव गायकवाड

अभिषेक हौ. सोस. 

,फ़्लॉट न.ं २०, आर एच 
९८ ,शाहुनगर, चचचंवड, 

पुणे - ३३

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
33

अनुसुचच
त जाती

33 203968
ककसन थावरु 

चर्व्हाण
आण्णािाउ साठे नगर, 

टेभलफोन ऐक्सचेंज, वा
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र चचचंवड 
शाखा

233
खलुा 
प्रवगा

34 300139
पुरुषोत्तम 
नामदेव िगत

पवार नगर, श्स्प्रगंकंपनी, 
साईप्रसाद बंगलो समोर, 

थेरगाव

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
30

अनुसुचच
त जाती

35 103597 राधा सतीश सरवदे
सेक्टर न ं२२ 

,संजयनगर, तनगडी, पुणे 
-४४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
170

खलुा 
प्रवगा

36 104888
हनुमंत िगवान 

ददडंोळे
सचचन टेलसा जवळ 

दत्तनगर चचचंवड पुणे 
१९.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
5

िटक्या 
व 

पवमुक्त 

37 102425
चचनकाबाई नथ ु

पायगुडे
संन-ं 179, संिाजी नगर, 

पांढारकर वस्ती, 
आकुडीगाव

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र चचचंवड 

शाखा
211

खलुा 
प्रवगा

38 103972
अशोक आण्णा कु-

हाडे
सावली कॉम्पपेक्स, 

वाल्हेकरवाडी, चचचवंड, 

पुणे - ३३
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 498
खलुा 
प्रवगा

39 201153
संजय गेनुबा 

िोसले
ज्योततबा नगर 
ज्ञानेववर कॉलनी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 68

अनुसुचच
त जाती

40 200522
अचाना अशोक 

पवार
रायगड क़ॉलनी, नखाते 
वस्ती, रहाटणी, पपपंरी, 

पुणे - १७.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 460

खलुा 
प्रवगा

41 401375
चदं्रकांत बाबुराव 

हेडगापुरे
द्वारा-एन.जी.गवळी,सवे 

न ं७/१/A/A, 

गुरुदेवनगर, आकुडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र नवी 

सांगवी
394

खलुा 
प्रवगा

42 100451
गुलामअली 

इब्रादहम िालदार
अ ३ , प्लॉट न.१०, 

पारीजात बन, चचचंवड 
रेल्वे स्टेशन

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र नवी 

सांगवी
404

खलुा 
प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 
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Sr.No.
Applicatio

n No.

Applicant 

Name
Applicant Address Payment Type Pradhanya No. Caste

1 102700
िगवान 
िाणू जोशी

रत्नदीप कॉलनी, 
प्लॉट न.ं३, 

स.न.ं१९/८, वाकड 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 514 खलुा प्रवगा

2 200958
पवठ्ठल प्रकाश 

गर्व्हाळे
स नं। २५/१/१ 
सुवणा पाका ,पपपंळे 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 481 खलुा प्रवगा

3 400518
पवनोद पोपट 

भशदें
पवष्णु कुटे चाळ 

दत्तवाडी आकुडी, पुणे
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 482 खलुा प्रवगा

4 102200

कैलास 
अबंादास 
ददहवाळ

मल्हारी खडूं आहेर 
चाळ आहेरवाडी 

जाधव वाडी चचखली 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 499 खलुा प्रवगा

5 200008
महादेव 

इरेशा स्वामी
गुरुदत्त नगर स न 

२२६ /६ ए १ 
पपपळेगुरव, पुणे -६१

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 507 खलुा प्रवगा

6 200773

िगवान 
िास्कर 
देशमुख

सर्व्हे न १०२/३१/१८ 
बळीराम फ्लोअर 
भमल जवळ ,भशदें 
पवट िट्टी जवळ 
नेहरु नगर पपपंरी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 484 खलुा प्रवगा

7 400472
आण्णासाहेब 
ककसन झोडगे

महात्मा फ़ुले नगर 
बब न ं१०५ चचचंवड 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 446 खलुा प्रवगा

8 306579 बाळु दाद ुभशदें डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 44

अनुसूचचत 
जमाती

9 106116

प्रिाकर 
लक्ष्मण 
तनकम

द्वारा लक्ष्मीबाई 
मंजाळ, वळवंत 
कॉलनी, चचचंवड े

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 66

अनुसुचचत 
जाती

10 103247
राजेंद्र अजुान 

बबदं्री
१६/५ गंगानगर 
आकुडी से. न.ं २८ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 463 खलुा प्रवगा

11 205578

राजेंद्र 
बापुराव 
देशमुख

सर्व्हे न-ं२०९/२ पोटे 
चाळ्नं-१ रुम न-ं४ 
संिाजी आळंदी रोड 

िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 462 खलुा प्रवगा

12 103621
वैिव रमेश 

जोशी
लक्ष्मण दत्तारय 
मंुगळे श्रमीक 

हॉभसग सो. एकता 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 467 खलुा प्रवगा

13 206304

पुरुषोत्तम 
रामकृष्ण 
दहगंणकर

सं. न.ं १८६/१, गणेश 
नगर खाड ेबंगल्या 
शजेारी शास्री चौक, 

आळंदी रोड, िोसरी, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 468 खलुा प्रवगा

14 208590
सुतनल रमेश 

सुयावंशी
मु.पो.जाधववाडी,चचख
ली, ता.हवेली, श्ज.पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 475 खलुा प्रवगा

15 401434
पवनोद 
देवराव 

साई कॉलनी, 
बरवेणीनगर, तळवड,े 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 45

अनुसूचचत 
जमाती



16 105208

शंकर 
बाबुराव 
क्षक्षरसागर

सर्व्हे न.ं १५२/२ 
चाळ न.ं ४ रुम. न.ं 

१ काळिोर चाळ 
काळ्िोर नगर 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 457 खलुा प्रवगा

17 101938

पवरिद्र 
गंगाध्रर 
स्वामी

र्व्दारा हनुमंत 
मारुती नेवाळे चाळ 

नेवाळे मळा 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 487 खलुा प्रवगा

18 106157
जलील 

बहादरु पठाण
गावड ेचाळ, चचचंवड 
स्टेशन , पुणे - १९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 478 खलुा प्रवगा

19 105854
अबादास 
रावजी िीसे

साईबाबा नगर,रेल्वे 
स्टेशन रोड, चचचंवड 

स्टेशन
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 456 खलुा प्रवगा

20 305158
प्रमोद 

हणमंत जंगम
पवष्णु लांड ेचाळ, 

कासारवाडी पुणे - ३४
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 480 खलुा प्रवगा

21 400106

राजकपुर 
शान्तीस्वरुप 

राजपुत

सोनी ईंटरप्राईजेस, 

तळवड ेरोड, िालेकर 
बबल्डींग बरवेणी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 464 खलुा प्रवगा

22 200039
प्रकाश 

बाररकराव पाडे
स्वामी समथा 

कॉलनी तापककर 
नगर मळेकर 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 500 खलुा प्रवगा

23 104032
िरत 

कंुडलीक 
बौध्द वस्ती आकुडी 
गावठाण पुणे३५

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 469 खलुा प्रवगा

24 106011

तनलेश 
मारूती 
गायकवाड

मुलचदं माकेट, 

नानेकर चाळ, तनयर 
गोकुळ हॉटेल पपपंरी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 79

अनुसुचचत 
जाती

25 105449

शहाजी 
अबंादास 
कदम

वाल्हेकर वाडी 
तकुाराम वाल्हेकर 
चाळ चचचंवड, पुणे -

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 496 खलुा प्रवगा

26 206811
कुमार 
नागनाथ 

लालटोपी नगर 
मोरवाडी पपपरी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 69

अनुसुचचत 
जाती

27 205077
िुजंगराव 

साहेबराव गोरे
बबन वाघेरे चाळ, 

नेहरूनगर, पपपंरी, 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 472 खलुा प्रवगा

28 300511
मनुबाई रतन 

कदम
सर्व्हे न ं१०१ 

सदगुरु कृपा तनवास 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 516 खलुा प्रवगा

29 102207
खवाजा 
बंडुसाहेब 

पवजय बरबंक गावड े
रुपी नगर तळवडे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 489 खलुा प्रवगा

30 206021
हनुमंत 

रामस्वामी 
पवठ्ठलनगर, 

नेहरुनगर, पपपंरी, 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 14
िटक्या व 
पवमुक्त जाती

31 305214

रपवशंकर 
रामकुमार 

शमाा

लक्ष्मी तनवास, 

रसाळ चाळ, 

नेहरूनगर, पपपंरी, 
बँक ऑफ 

महाराष्ट्र रावेत 47
अनुसूचचत 
जमाती

32 105197
मोअज्जम 
शहाबुद्दीन 

९२/५५१, संत 
तकुाराम नगर 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 473 खलुा प्रवगा

33 103088

महेंद्र 
राजेंद्रभसगं 
ठाकुर

ओम कॉलनी न.ं३, 

तनमाल तनवास 
समोर, बबजलीनगर, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 493 खलुा प्रवगा

34 307468
रामपवलास 
पवहारीलाल 

गवाळी नगर टेल्को 
िोसरी िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 513 खलुा प्रवगा



35 401197

शरद 
कोंडीराम 
पळसकर

एस के काळिोर 
चाळ न.ं१ रंु न.ं१२ 
काळिोरनगर, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 497 खलुा प्रवगा

36 206127

अशोक 
मनोहर 
साळवी

को नथ ुअजुान 
चथगळे सहयोग 
तनवास आददनाथ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 477 खलुा प्रवगा

37 102406
सुरेखा बबजु 
भमसाळ

प्लॉट न१ं५ ८३/ १ 
साईनाथ नगर 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 72

अनुसुचचत 
जाती

38 107582
रामदास 

रघुनाथ बैरागी
सुमंत तनवास, 

पपपंरी रेल्वे स्टेशन 
जवळ, नानेकर चाळ, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 511 खलुा प्रवगा

39 401062
सुधाकर रामा 

चर्व्हाण

द्वारा ताम्पहाणे 
हनुमंत , हनुमान 
हौ.सोसा, ताम्पहाणे 
वस्ती हनुमान 

नगर,सावतामाळी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 503 खलुा प्रवगा

40 207866
रंगनाथ 
िालचदं्र  

गुळवे चाळ, गर्व्हाणे 
वस्ती, िोसरी, पुणे - 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 448 खलुा प्रवगा

41 200444

दशरथ 
नारायण 
सुतार

पवष्णु कुदळे चाळ, 

नवमहाराष्ट्रशाळे 
जवळ, पपपंरीगाव, पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 449 खलुा प्रवगा

42 104619
वजोरोद्दीन 
अहमद शखे

एकबुटी 
चाळ,मोहननगर, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र रावेत 479 खलुा प्रवगा
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Sr.No.
Application 

No.
Applicant Name Applicant Address

Payment 

Type

Pradhany

a No.
Caste

1 201050
सुिाष 

िगवानराव खरात
णझजुंाङे बबन रंगोबा 
स.न.ं ६५/५ जवऴ 
प्क्म्पक हॅास्पीटल 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
रावेत

451 खलुा प्रवगा

2 209349
ददपक बबन 

कदम
धमााचधकारी चाळ 

नेहरु नगर पपपंरी पुणे 
४११०१८

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
रावेत

506 खलुा प्रवगा

3 100323
शांताबाई पाडुरंग 

आगज्ञान
र्व्दारा केरु गणपत 
हात्त,े रुम न ं१८४, 

पावाती तनवास शजेारी, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
रावेत

492 खलुा प्रवगा

4 103110
रत्नमाला 

महादेव कार्टकर
पांडुरंग गावड ेचाळ, 

खोली न ं१ चचचंवड 
रेल्वे स्टेशन

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
रावेत

459 खलुा प्रवगा

5 102575
प्रकाश आनंद 

आरेपाग
008/बी-6, अबोली सो. 

सचीन स्कीम, 

कृष्णानगर, चचचंवड

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
रावेत

495 खलुा प्रवगा

6 207963
कैलास बाबुराव 

राजगुडे
४७३/२६६२ संत 

तकुाराम नगर पपपंरी, 
पुणे - १८

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

435 खलुा प्रवगा

7 204076
दत्तारय पवठ्ठल 

दगडे
८५/२ब माऊलीकृपा, 

जवळनगर, पपपंळेगुरव, 

पुणे - २७.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

37
अनुसूचचत 
जमाती

8 100780
शहादेव पवठ्ठल 

वक्ते
कस्तरुी माकेट च्या 
पाठीमागे, पराशडे ए-

रूम न.ं९१, अजंठा 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

384 खलुा प्रवगा

9 205062
चदं्रसेन बळीराम 

घाड्बगे
गवळी माता झोपडपट्टी 
टेल्को रोड िोसरी पुणे 

२६

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

382 खलुा प्रवगा

10 307489
 पंढरीनाथ 

नारायण कांबळे
द्वरा .शभशकांत 

घनवट, आदशा .हौ. सो., 
बरवेणीनगर, तळवड,े 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

61 अनुसुचचत जाती

11 100453
बाळू सावळेराम 

काळे
सह्योगनगर सोनवणे 
चाळ तळवड ेरुपीनगर

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

399 खलुा प्रवगा

12 206271
राजेश रमेश 

चर्व्हाण
भिमराव जवळकर 
चाळ केशव नगर 
कासारवाडी पुणे -३४.

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

432 खलुा प्रवगा

13 209361
संतोष रामचदं्र 

भिसे
जाधववाडी, चचखली, 
ता। हवेली पुणे- 

४१२११४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

441 खलुा प्रवगा

14 204268
प्रकाश नारायण 

बबरवटकर
७७/१/५०, जोतीबा 
नगर, पवठ्ठल मंदीर 

काळेवाडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

388 खलुा प्रवगा



15 306606
मुस्तक 

इस्सदेमुद्दीन शखे
पवार वस्ती वाडा न ं३ 

दापोडी पुणे
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

413 खलुा प्रवगा

16 100819
खडुं सुयािान 

सोंडगे
कोंडीबा नगर, वाल्हेकर 
वाडी , चचचवंडगाव, पुणे 

- ३३

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

422 खलुा प्रवगा

17 200690

पवरण 
सत्यनारायण 

सुयावंशी

भशक्षक सोसायटी 
इंगवले नगर, पपपंळे 
तनलख, औधं कॅम्पप पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

63 अनुसुचचत जाती

18 206907
नवनाथ गणपत 

ताजणे
वामन गर्व्हाणे चाळ 
गर्व्हाणे वस्ती िोसरी 

पुणे-३९

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

442 खलुा प्रवगा

19 300258
अशोक हरीिाऊ 

जाधव
द्वारा रमेश िोसले, 

ज्ञानेश्र्वर कॉलनी, 
ज्योततबानगर, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

431 खलुा प्रवगा

20 207596
जनादान 

काभशराम बागडी
द्वारा- लीलाबाई 
सोपान फलके , 

तनवतृ्ती गुळवे चाळ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

445 खलुा प्रवगा

21 104081
सयाजी नाना 
गायकवाड

से न ं२१ स्कीम नं९ 
रुम न ं१५ यमुनानगर 

तनगडी, पुणे -४४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

401 खलुा प्रवगा

22 103876

इकबाल 
गुलाबिाई 
तांबोळी

२७/५, गंगा नगर 
आकुडी प्राचधकरण पुणे-

४४

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

424 खलुा प्रवगा

23 306921
रपवकांत 

दत्तारय नलावडे
लक्ष्मण जवळकर 

चाळ रेल्वे गेट खाली 
कासारवाडी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

379 खलुा प्रवगा

24 200171

उस्मान 
ददलावरसाब 

अत्तार

आदशा नगर काळेवाडी 
, गणराज कॉलनी, 

ज्योती फ्लोअर भमल 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

403 खलुा प्रवगा

25 104550
अशोकराव 

वामनराव पाटील
जाधववाडा, मारूती 

मंदीरा शजेारी, आकुडी 
गाव पुणे३५

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

402 खलुा प्रवगा

26 100730
युसुफ़ इस्माईल 

शखे
द्त्तवाडी रुपेश कॉलनी 

आकुडी
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

391 खलुा प्रवगा

27 101751
पवनायक बारकु 

ठाकरे
११६/२ शौया तनवास, 

ररलायन्स टॉवर समोर, 

वाल्हेकरवाडी, चचचवंड, 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

392 खलुा प्रवगा

28 105441
ददभलप भिमा 

देवकर
खराळवाडी देवकर 

चाळ पपपंरी
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

12
िटक्या व 
पवमुक्त जाती

29 105506
हनुमंत गोपवदं 

घनवट
खडुं चचचंवड ेवाल्हेकर 
वाडी लक्ष्मी नगर 

तनळकंठेववर

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

416 खलुा प्रवगा

30 203042
कफ़लीप तकुाराम 

शळे्के
कंुजीर चाळ महालक्ष्मी 

स्टोअर समोर 
द्त्तवाडी,आकुडी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

65 अनुसुचचत जाती

31 100290
सुमन वसंत 

बागुल
हनुमान हौ सो रुपप 

नगर तलवडे
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

434 खलुा प्रवगा



32 209737
मंजुर अश्जज 

अन्सारी
िारती बॉक्स मॅन्यु. कं. 

टी-५६ एम आय डी 
सी िोसरी पुणे- २६

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

412 खलुा प्रवगा

33 208391
मजीद हमीद 

मुजावर गांधी नगर, पपपंरी पुणे
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

409 खलुा प्रवगा

34 208771 सुरेश पवठ्ठल् सगर
मदन गर्व्हाणे चाळ 
समस्त गर्व्हाणे 

तालीम समोर,िोसरी

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

396 खलुा प्रवगा

35 106886
िास्कर 

ततम्पपप्पा शटे्टी
बबन कलापूरे चाळ 
खराळवाडी पपपंरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

387 खलुा प्रवगा

36 100925
ददपक भललाचदं 

धाकड
र्व्दारा डॉ पी एस 

उन्नेकर सेक्टर क्र २४ 
प्लोट क्र १४४ तनगडी 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

423 खलुा प्रवगा

37 100945

ज्योती 
राजकुमार 
तावसकर

तरवड ेतनवास गुरुदेव 
नगर राम चर्व्हाण 
चाळ स न ं१०७ 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

428 खलुा प्रवगा

38 202156
महेंद्र पवन 

जाधव
गायकवाड चाळ वाडा 
०५ दापोडी पुणे- १२

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

13
िटक्या व 
पवमुक्त जाती

39 209622
चांगुणा शंकर 

कोळेकर
गवळी नगर टेल्को 
रोड िोसरी पुणे

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

405 खलुा प्रवगा

40 102742
हनुमंत पांडूरंग 

धमुाळ
भसहंगड हौ.सो 

म्पहेरवेस्ती चचखली
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

418 खलुा प्रवगा

41 107258
राहुल पवठ्ठल 
बबराजदार

प्रगती इंश्ललश 
भमडीयम स्कुल जवळ, 

महेशनगर, नाटेकर 

बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

38
अनुसूचचत 
जमाती

42 209224
इंद्रबहादु्दर 

अमरनाथ भसहं
भशव कैलास बबल्डींग, 

नेहरु नगर पपपंरी
बँक ऑफ 
महाराष्ट्र 
नवी सांगवी

383 खलुा प्रवगा



        पप िंपरी चचिंचवड महानगपालिका ,पप िंपरी पुणे- १८ 


