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1 100315160000630 9890290908
अं कत अिनल 

सोलंक
ि यदशनी नगर लॉ नं.2 जूनी 

सांगवी पुणे पुणे
10000

2 102415160000137 9890939685
अं कत नर  

राऊळ
रोझ अपाट से.नं 28/1 िवशाल नगर 
जगताप डेअरी पपळे नेि◌लख पुणे

10000

3 103215160000747 9860024023
अं कता राजेश 

मािणकवार
रामनगर रहाटनी 10000

4 100615160007100 9850810571
अंकुर अर वद 

िशखणकर
खुलर पवार साईनाथ नगर िनगडी 

पुणे
10000

5 101515160000605 9923465658
अंिबका 

चं कांत हडपद
गजानन नगर ग ली ं 2 पपळे गुरव 

पुणे पुणे
10000

6 103115160003133 8793561095
अ य धनंजय 

भोगील
खंडोबा माळ िशवाजी शदे चाळ 

भोसरी पुणे
10000

7 103215160000748 9552503506
अिखल ि तम 

गांधी
शुषमा हौ सो न.ं1 या समोर बाल 
गोपाल शाळे जवळ पपरीगांव पुणे

10000

8 100615160006972 9922818552
अिज य राजेश 

काळभोर
से नं.27 िनगडी ािधकरण िनगडी 

पुणे
10000

9 101215160000114 9423204368
अिज य 
हमतराव 
गायकवाड

िवराट हौ सो संभाजी नगर चचवड 
पुणे

10000

10 100115160003594 9552541995
अथव तुषार 

देशमुख
ए-23 भ  पॅराडाईज, स.नं.1175 

लकरोड चचवड
10000

11 101515160000548 9923289245
अथव शंकर 

चचकर
ता नगर िब ड ग नं.9 क पटे 

व ती वाकड पुणे पुणे
10000

12 100615160007621 9922501765
अनमोल 

हरिव दर सग 
ब सल

राजमु ा रेसी डसी दळवीनगर 
चचवड पुणे

10000

13 100115160002870 9527637799
अिनकेत 
अिनल 

गायकवाड

वा हेकरवाडी रोड हॉटेल न म 
शेजारी बळवंत कॉलनी चचवड पुणे

10000

14 100615160007834 9922924528
अिनकेत मह  

ल ढे
संगम हौ सो पीनगर तळवडे कृ ण 

मं दर जवळ पुणे
10000

15 103215160000620 9096670623
अपणा द ा य 

पारखे
पारखे िब ड ग िनवास चैत य सो 

पपरी पुणे पुणे
10000

16 100415160001623 9657228520
अपे ा संतोष 

देशमुख
लांडगे नगर पुणेनािशकरोड भोसरी 

पुणे
10000

17 103315160004470 9763339411
अफरोज 

अ दुलहमीद 
बागवान

राधाकृ णनगर भोसरी पुणे पुणे 10000

18 100615160007700 9895848736
अिबनया 
अ मुगम्

सुिमत गाडन अमृता िवदयालया 
जवळ यमुनानगर पुणे

10000
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19 100415160001142 9604497645
अिभजीत 
जयराज 
च हाण

ीकृ ण सो गुळवे व ती भोसरी पुणे 10000

20 100615160007253 9689717140
अिभषेक अ ण 

माचकर
यमुनानगर िनगडी 10000

21 100615160007386 8600264473
अिभषेक 

रघुराज सग 
राठोड

4/19 बजाज िवहार बजाज एटो पुणे 10000

22 100315160000727 9850053551
अमल जॉय 
कंुजीलोना

गजानन नगर गजानन िवजय अपाट 
नवी सांगवी पुणे

10000

23 103215160000528 9970275544
अयन अिनश 

चटज
shreenanda classic rahatni 

road kelewadi पुणे
10000

24 100315160000551 9604365208
अचना अशोक 

देशपांडे
संत तुकाराम नगर गु द  लोअर 

िमल जवळ नवी सांगवी पुणे
10000

25 102415160000157 9011635896
अ शया 

शाहनवाज 
अहमद

बी 605 सफायर पाक िवसडम व ड 
शाळे मागे वाकड पुणे पुणे

10000

26 100115160003505 8856071151
अवधूत 
शरदचं  
च हाण

राज कॉ पले स बी वेि◌ग ितसरा 
मजला चचवड पुणे पुणे

10000

27 103315160005006 9422558379
अिवराज 
अ ज न 
पुिलकल

लॉ नं.23 ए- वग साईकंुज केशव 
नगर कासारवाडी पुणे

10000

28 101615160000168 9158888590
अि न 

राधाकृ णन 
िप ले

आदश नगर सांगवी 10000

29 100315160000638 9763114999
अि मता 

अिनल खटाटे
िशवम राजपाक सांगवी 10000

30 103215160000513 8983379963
आकाश दलीप 

राजपुरोहीत
मीना शी हौ सो पपरी . पुणे 10000

31 100715160000288 9762880811
आकाश नरेन 

मोरे
लॉ नं.18 MIDC SINGAHAD 

SO संभाजी नगर पुणे
10000

32 101615160000161 9822749781
आकाश संजय 

पवार
साईकृपा सोसा. पपळे सौदागर 10000

33 100415160001626 7387189804
आकाश 

हवलदार सह
114/2 इं यणी नगर भोसरी सदगु  

सदन पुणे
10000

34 101215160000203 9130323474
आ द य 

अर वद यादव
प रवतन को ऑप हौ सो िचखली 

ािधकरण पुणे
10000

35 100615160007340 9881665838
आ द य िनितन 

लोणकर
सुर ी हौ.सो. संभाजीनगर 10000

36 103415160000131 9860756116
आ द य रमेश 

थोरात
िब C-4 फेज 1 वुडसिवले गट नं.97 

बो-हाडेवाडी मोशी पुणे
10000

37 100615160007209 9422072477
आ द य 
िव ास 
कुलकण

से टर 26 ािधकरण िनगडी 10000

38 100515160000228 9049762000
आयुशी 

जब लभ सह
लॉ नं.08 िवकास नगर कवळे 

ता.हवेली पुणे पुणे
10000

39 101515160000630 9767199289
आ लड 

अले सँडर 
ॉि बकल

करण मु ांगण सी-2 पपळे गुरव पुणे 10000



40 100115160003563 7218789399
आिशष अ ण 

सावंत
िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पुणे 10000

41 100315160000730 7276537895
आशुतोष 

अिनल भगत
िवनायक नगर पपळे गुरव पुणे पुणे 10000

42 103315160004929 9637400849
उ कषा अ ण 

भुजबळ
गवळीनगर टे को रोड भोसरी पुणे 

पुणे
10000

43 102415160000126 9604347416
उमेश िवलास 

मारणे
8 बी िन मती लािसक पपळे 

िनलख पुणे पुणे
10000

44 100315160000689 9923565491
ऊ मला 
पुंडिलक 
नाग दवे

जाधव वाडा ल मी चौक व रल 
आळी, दापोडी पुणे

10000

45 101215160000093 9767055564
ऋतुजा गौतम 

दलपाक
अंगवाडी रोड मोरे व ती िचखली पुणे 10000

46 100615160007477 9921170403
ऋतुजा 

चं कांत पवार
स नं.18/1 ीकृ णनगर िवठठल 

वाडी पुणे
10000

47 100315160000532 9823118011
ऋतुजा 

चं कांत बोरकर
गणेश नगर ि तम मेिडकल जवळ 

नवी सांगवी पुणे पुणे
10000

48 100115160003092 9822322386
ऋतुजा शरद 

चौधरी
िबजलीनगर चचवड 10000

49 100315160000868 9552538622
ऋतुजा सुहास 

शदे
स नं.500015 ग ली ं .1 जयमाला 

नगर जुनी सांगवी पुणे
10000

50 101615160000248 9881607147
ऋतुल अनंत 

वाकचौरे
दारका साई ि िसटेड पपळे 

सौदागर पुणे पुणे
10000

51 100315160000575 8149502038
ऋशभ िवनोद 

जैन
एका अपाटमट नेयर महामगंल सो 

कासारवाडी रोड पुणे
10000

52 103215160000829 9922878277
ऐ या राजेश 

मुदिलयार
लॉ नं.1 R.P. Residency 

satsang road पुणे
10000

53 100115160003247 9763221094
ऐ या िवजय 

सहासने
ी वामी समथ कॉलनी चचवडे 

नगर चचवड पुणे
10000

54 101215160000222 9850815775
ऐ या संजय 

भोईटे
आनंद अ प लोटनो 121 चचवड 

पुणे
10000

55 100415160001092 9881997256
कार कैलास 

ड गरे
जी 28 गणेश नगर दापोडी पुणे पुणे 10000

56 100415160001226 9921845682
कार दलीप 
पाटोळे

दघी रोड िगताई अपाटमट समोर 
भोसरी पुणे

10000

57 100415160001612 9552550475
कार 

बसवराज 
कलशेटटी

पठारे लांडगे तािलम जवळ भोसरी 
गावठाण भोसरी पुणे

10000

58 100315160000594 9763744094
कार संजय 

शडे
िवनायक नगर पपळे गुरव कार 

िनवास पुणे
10000

59 101615160000162 7060575856
ओमकार 

शांताराम काटे
साईकालनी नखाते व ती रहाटनी 10000

60 103315160004098 9823646462
किनश राजेश 

लुिनया
बी/8 अ ाय अपाटमट िवशाल 

िथएटर समोर पपरी पुणे
10000

61 100615160007528 9271503684
कमला 

जगदीश बायड
एकताचौक पीनगर 10000

62 100115160002983 9975743564
क याणी 
राजाराम 

बामणे

लॉ नं.702 celestial city रावेत 
पुणे पुणे

10000



63 100615160007490 9623581880
क याणी संपत 

अनपट
िवठठल वाडी आक्ुडी पुणे पुणे 10000

64 100615160007840 9881143103
किवता 

गुणाजी उगले
भगवती शाळा पीनगर 10000

65 103215160000600 9767895997
किवता ताप 

मोरे
पवनानगर काळेवाडी 10000

66 100115160003278 9689304509
कांचन 

बाबाराव 
लोणकर

महादेव कॉलनी ल मण नगर थेरगाव 
पुणे

10000

67 100415160001235 9881068928
का तक करण 

कारंडे
स नं. 73/18 आदश नगर संभाजी 

राजे चौक दघी पुणे पुणे
10000

68 101515160000586 9763963485
करण 

दादासाहेब 
कायगुडे

हाउस न.ं10 सहगड कॉलनी 
वैदव ती सुदशन नगर पुणे

10000

69 100615160007093 9604677345
कंुदन 

ल मीकांत 
पा टल

बी 502 शुभ ी रेसीडे सी आक्ुड  
पुणे पुणे

10000

70 100115160003157 8975758742
कुषा  वैजनाथ 

मुखेडकर
मोरया राज पाक केशन नगर 

चचवड पुणे पुणे
10000

71 100615160007527 9405569816
कृपाली हमंत 

तायडे
लक र हौ सो से◌े.नं 21 यमुनानगर 

पुणे
10000

72 100415160001249 7350080218
कृ णा बालाजी 

सुरवसे
भगतव ती हनुमान नगर ल मी 
ोिवजन टोर मसोर भोसरी पुणे

10000

73 100315160000846 9561273404
केतक  सुधीर 

देसाई
प मजा ग ली न.ं 5 जयमालानगर 

जुनी सांगवी पुणे
10000

74 101615160000195 8349993333
केशव राजीव 

बसंदराय
पाक टीट रो हाउस इमटेलड पाक 

पुणे
10000

75 100415160001038 7709648487
कोमल वासुदेव 

पा टल
तुकाई नगर, आर आर वाढे िनवास, 

दघी रा◌ेड भोसरी पुणे पुणे
10000

76 100115160003039 9423500907
ि ितज अशोक 
िम ीकोटकर

िशव कॉलनी वाकडरोड थेरगाव पुणे 10000

77 100315160000540 9890588440
ि ितजा मोद 

कांबळे
आबासाहेब पवार नगर ग ली न.ं2 

जुनी सांगवी पुणे
10000

78 100415160001561 9763720403
ि या िम लद 

कुलकण
स नं.3 लॉ नं.72/2 हा केसर गाडन 

पुणे
10000

79 100115160003337 9373069042
गजानन 
धनंजय 

खळेगावकर

दा गाडन ई 17 खोली न.ं19 
गारडे पाक पुणे

10000

80 100315160000547 9156590019
गणेश दलीप 

देशमुख
देशमुख सदन िशतोळे नगर िल टल 

लॉवर शाळे शेजारी पुणे
10000

81 100615160006983 9370145621
ग रयसी 

सुिनल शमा
भ डवे कानर रावेत 10000

82 100615160007159 7276323080
गौतमी 

िगरीमल 
कानशेटी

वा हेकरवाडी गु ारा चचवड 10000

83 100115160003225 9850994142
गौतमी 

जग ाथ क ी
तानाजी नगर नेहर दशन हॉल 

चचवड पुणे
10000

84 103115160003547 9850699243
गौरव गणेश 
धारािशवकर

ी वसंतराव रामचं  महामुनी 
व लभनगर पपरी पुणे

10000



85 101215160000091 7350433958
गौरव शरद 

कदम
कृ णाई हौ सो साने चौक मोरेव ती 

िचखली पुणे
10000

86 103215160000514 9960218612
चंचल संतोष 

सह
सिचन पठारे िब जवळ तलाठी 

ऑ फस रहाटणी पुणे पुणे
10000

87 100615160007596 9922907201
िच मयी उपे  

जोशी
शुभ ी रेिस. आकुड 10000

88 100115160003252 9881904956
चैताली 
द ा य 
कुलकण

आनंद मंगल िनवास एकता कॉलनी 
गणेश नगर पुणे

10000

89 100615160007640 9970178905
चैताली िनलेश 

मुनोत
पु पक 503/27A ािधकरण िनगडी 

पुणे
10000

90 100115160003379 9011026346
चैताली सुरेश 

भोसले
िब न.ं3 म नं.13 कावेरी नगर 
पोिलस वसाहत वाकड पुणे पुणे

10000

91 103215160000619 9762976434
जय़ ी क याण 

पाटील
तपोवन रोड चैत य सो पपरी पुणे 10000

92 103315160004046 9796519724
िजनेश राकेश 

मोदी
ईमारत न.ं2 े टीज कॉ चचवड पुणे 10000

93 100615160007411 9850845803 जुई रमेश शदे
युिनट न.ं 3 िशव सो ािधकरण 

िनगडी पुणे
10000

94 103215160000566 9637247893
टना िभकन 

लोहार
अंकुर कॉलनी रहाटणी पुणे पुणे 10000

95 103315160004437 9850184403
डक  

अिनलकुमार 
गेरेजा

पावती िनवास पपरी चचवड लक 
रोड पपरी पुणे

10000

96 100415160001181 9767396100
तिनष 

िवजयकुमार 
राव

लॉट न.35 गंधव नगरी तापक र 
नगर पुणे

10000

97 100115160003849 9822490537
तृ ी कशोर 

धादमे
गु साद अपाट तानाजी नगर 

चचवडगांव पुणे
10000

98 100615160007241 8888977171
तृ ी ाने र 

चौधरी
भैरवनाथ हौ. सो पीनगर 

ता.हवेली, िज.पुणे पुणे
10000

99 100115160003633 9226888780
तेजस िवनायक 

तरवडे
यामा हे रटेज स न.ं290/291 केशव 

नगर िचचवडगांव पुणे
10000

100 100615160007255 9890071721
तेजि वता 

संजय पाटील
से नं.21 िब न.ं27/1 मंथन अपंग 
िव ालया जवळ यमुनानगर पुणे

10000

101 100615160007836 9011074732
तेज वीनी 

अशोक च हाण
हनुमान हौ.सो पीनगर 10000

102 100315160000723 9822634870
द ा अ ण 

गुरव
िवनायक नगर ग ली नं.1 स नं.53 

पपळे गुरव पुणे
10000

103 100315160000877 8793517520
द ा 

शिशकांत व गे
िव ानगर पपळे गुरव 10000

104 100415160001246 9561041329
दि ता दपक 

कदम
आदश नगर जय म हार िव ड ग 

दघी पुणे
10000

105 100415160001368 9922424912
दपक अिनल 

पाटील
स नं.4 िशव गणेश संत नगर नवीन 

मोशी ािधकरण पुणे
10000

106 101515160000604 9011912541
द ा दगडु 
ि रसागर

राजीव गांधीनगर पपळेगुरव 10000

107 100415160001276 9960169277
द ा महादेव 

ननवरे
चौधरी पाक कॉलनी न.ं9 दघी पुणे 

पुणे
10000



108 100315160000537 7507050223
देशना िस ाथ 

धवने
421 िश क सो िशतोळे नगर जुनी 

सांगवी पुणे
10000

109 100115160003407 9763891694
धनंजय बळवंत 

पवार
आहेर गाडन वा हेकरवाडी चचवड 10000

110 103315160003732 9881935313
न ता 
यामकांत 
प क

बी-16 एच ए कॉलनी पपरी पुणे पुणे 10000

111 100115160003301 9922807048
िन कता 

अ युत कांबळे
नखाते नगर थेरगांव 10000

112 101615160000220 7276624299
िन कता रमेश 

कांडणिगरे
जय भवानी च  वेणाई कॉलनी 

रहाटणी पुणे पुणे
10000

113 100415160001553 9623143277
िन कता वसंत 

पगार
िब 1/24 वा तू उ ा◌ोग गवाणे 

व ती राम नगर भोसरी पुणे
10000

114 103115160003145 9922598142
िनक ता 

मधुकर शडे
आळंदी रोड ता मा चौक भोसरी पुणे 10000

115 100615160007676 9763646076
िनिखल 

रामहरी डवले
िवकास नगर कवळे 10000

116 103215160000526 9271429862
िनिखल 

शिशकांत 
अ ानव

नढेनगर काळेवाडी 10000

117 100115160003600 9921797203
िनिखलेश 

साद कुलकण
भोईर कालनी, चचवड 10000

118 100615160007356 8888162044
िनखील 
िनवृ ी 

मोहळकर

एकता कॉलनी हे े व ती िचखली 
पुणे

10000

119 100115160002970 9860458206 िनथू राजन . गणेश नगर दापोडी पुणे पुणे 10000

120 100415160001125 9604320890
नीरज 

रोिहदास गावडे
लॉ नं.66/C-15 बी यु भंडारी काय 

लाईन द  नगर दघी पुणे
10000

121 100615160007329 9657143130
नुपूर िवलास 

पंडीत
सधुनगर ािधकरण 10000

122 100315160000560 9881748930
नेहा योगेश कु-

हाडे
माऊली लॉट न.ं80 आनंद नगर जुनी 

सांगवी पुणे
10000

123 101615160000247 9156463568
नेहा शरद 
कुलकण

का तकराज पाक साईराज रेसीडे सी 
पपळेगुरव पुणे

10000

124 101615160000202 9767917352
पराग रामदास 

टाकळकर
पा रजात कॉलनी जवळकर नगर 

पपळे गुरव पुणे
10000

125 100615160008300 9850066175
प लवी दलीप 

मगर
गणेशम् पपळे सौदागर 10000

126 100415160001401 9689492820
पवनकुमार 

आ माराम शमा
दे र ता बो-हाडेवाडी मॉडन कॉलेज 

ऑप फामसी जवळ मोशी पुणे
10000

127 100315160000834 9850031298
पायल 

िब नाथ 
च वत

सुखवानी लोरी गणेश नगर दापोडी 
पुणे

10000

128 100315160000541 9823385399
पाथ अशोक 

बेलवटे
कुणालपुरम फुगेवाडी 10000

129 103215160000500 8888608489
पुजा अिजनाथ 

रंधवे
भवानीचौक काळेवाडी 10000



130 100315160000858 9881444989
पुजा कािलदास 

शदे
सुपर रो हाउस पवार नगर ग ली 

नं.1 जुनी सांगवी पुणे पुणे पुणे
10000

131 100615160007735 9767924477
पुजा िव ल 

गाढवे
द ावाडी आकुड 10000

132 100315160000742 8275461299
पृथु िवनायक 

िननावे
िव  आदश नगर नवी सांगवी पुणे 

पुणे
10000

133 103415160000047 9689016555
ा गणेश 
बोरसे

धारजाई हौ सो जुनी ान दप 
िव ालया शेजारी पीनगर पुणे

10000

134 101515160000631 9890891653
ा दप 
पवार

साई गणेश कॉ स नं.29/1/56 कवडे 
नगर पुणे

10000

135 100415160001496 9822849899
णव सुिनल 

भोसले
स नं.18/1 चौधरी पाक जय भवानी 

माग आळदी रोड दघी गाव पुणे
10000

136 100615160006981 9552568202
णाली द ा 
सुयवंशी

िवजयनगर काळेवाडी 10000

137 100315160000571 7774006836
िणता काश 
गायकवाड

समथ नगर अ रहंत संकुल अ साई 
चौक पुणे

10000

138 100115160003988 9822662977
िणता महेश 

उतेकर
आंबेकर चौक चचवडगांव पुणे 10000

139 100315160000720 9175115213
िणता 

संभाजी मोरे
अिभवननगर सांगवी 10000

140 100315160000552 9922424889
ितक उमेश 
उपासनी

ी िश पा सो लॉट न.ं2 साई चौक 
नवी सांगवी पुणे पुणे

10000

141 101515160000490 8087467564
ितक बाबू 
नांदगाव

सहकार नगर जवळ बँक ऑप 
महारा  पपळेगुरव पुणे

10000

142 100115160003244 9850566284
ित ा काश 

हंडे
साई समथ को अ◌ॉ हौ सो काकडे 

पाक केशवनगर पुणे
10000

143 100615160007946 9821463917
ित ा महेश 

भोज
से टर 27 िनगडी 10000

144 101215160000119 9822794897
ित ा 

युवराज खलाटे
लॉ नं.44 िब न.ं2 ि स पाक 

मोरेव ती िचखली ता. हवेली पुणे
10000

145 103415160000056 9822631907
ित ा संजय 

डुबल
अिभषेक हॉ सो संभाजी नगर 

चचवड पुणे
10000

146 103215160000466 9881120207
तीक िशऱीष 

गोरे
महादेव मोरे सं.नं. 79/20/1 पंचनाथ 

कॉलनी पुणे
10000

147 103115160003111 9011462933
थमेश संजय 

बकरे
महा मा कॉलनी जय महारा  चौक 

आंळदी रोड भोसरी पुणे
10000

148 100415160001201 9881128974
िवण 

क ल पा 
िबरादार

िशवसाईनगर दघी 10000

149 103115160003170 9960630036
ांजली भात 

ीवा तव
लॉ नं.12 सुखवानी कँपस पपरी पुणे 10000

150 100315160000680 9158071060
ाची मोद 

बोधे
सुखवानी रेिसड सी गणेश नगर 

दापोडी पुणे
10000

151 100415160001423 8862065538
ाची िवमल 

जैन
राजवीर हाईटस आळंदी रोड भोसरी 

पुणे
10000

152 100415160001509 9370970082
ाज ा 

फु ल खडसे
ओमसाई कॉलनी पा या या 

टाक जवळ, आंळदी रोड भोसरी पुणे
10000



153 100715160000176 9860345002
ि ती कृ णा 

जगदाळे
िस दी िवनायक कॉलनी ि वेणीनगर 

पुणे पुणे
10000

154 100615160008082 9975677675
ि यंका राजे  

सोनवणे
दाितर पा टल कॉलनी रामनगर 

चचवड पुणे
10000

155 103215160000736 9860832385
ि यल 

नारायण बनकर
गोयल रेिस. कासारवाडी 10000

156 100415160001590 9766603099
ि या सोमनाथ 

गुल
जय हद कॉलनी ग हाणे पे ोल पंपा 

जवळ संत तुकाराम नगर पुणे
10000

157 100315160000632 9326259308
ि यांका शांद 

सरोदे
कृ णानगर सांगवी 10000

158 100615160007189 9822449056
ीत शांत 
अकोलकर

गणेशनगर दापोडी 10000

159 100115160003189 9168531974
ेरणा 

राजग डा 
पाटील

मँकझीमा सो द मं दरा जवळ, 
वाकड पुणे पुणे

10000

160 100615160007929 9860535838
ेरणा िवज  

सह
से टर 26 ािधकरण िनगडी 10000

161 100315160000536 9822083500
भ  चं शी 

चावडा
घर .51 ि यदशनी नगर ग ली 

नं.4 जुनी सांगवी पुणे
10000

162 100315160000544 8975445585
भ  हरेराम 

सानप
नसर ाटर टाईप दुसरा मजला ध 

पुणे पुणे
10000

163 100415160001189 9881125720
भा य ी खंडु 

कुरकुटे
दघी रोड नुरमोह ला चाळ भोसरी 

पुणे
10000

164 100115160002865 9922327765
भा य ी गोरक 

खुटवड
अ ण पाक िब नं.3/14 द नगर 

िबला हॉि पटल जवळ चचवड पुणे
10000

165 100415160001245 9552571349
भा य ी 

सोपान िबनवडे
िशवाजीवाडी साधुराम नगर मोशी 

पुणे
10000

166 100615160008205 8149251969
मंदार दगंबर 

पा टल
सुखवाणी हे रटेज सी टी एस 411 

आकुड  पुणे
10000

167 100715160000278 9028573754
म सुरी 

जािहदा खातुन 
मो . इ माईल

खुडाळ वाडी िचखली पुणे पुणे 10000

168 100715160000182 8983794867
मयुरी राकेश 

भंडारे
साईनाथ पाक नायर कॉलनी साने 

चौक मोरेव ती िचखली पुणे
10000

169 100615160007479 0
मयुरेश राजे  

देशमुख
िवठठल वाडी ी िनवास िब मारणे 

िब जवळ, पुणे
10000

170 100315160000875 9226371559
मयूर संजय 
मेनकुदळे

ि यदशनी नगर जूनी सांगवी पुणे पुणे 10000

171 100115160003999 9561241762
मिहका ीकांत 

कारखानीस
32/बी, ीधरनगर चचवड 10000

172 100115160003586 9764909882
मिहपाल सह 
जगमोहन सह 

पाल
ल ढे नगर ताथवडे रोड पुणे पुणे 10000

173 100215160000191 9763579174
मानसी अिनल 

खेडकर
बी-17 िनसग ाईड इं ायणी नगर 

पुणे
10000

174 100115160003581 9890632115
मु ा उदय 

आवटे
ताथवडे 10000



175 100515160000191 9209293338
मुतझा मु तफा 

िनमुचवाला
लॉ नं.03 क पना बग िवकास नगर 

दे रोड पुणे
10000

176 103315160003992 9823352786
मुतझा श बीर 
िचखिलवाला

इि  मरकज िहरा वाई चॉल के पीछे 
बोहरी मि जद शेजारी कासारवाडी 

पुणे
10000

177 100115160003560 9657848480
मृणाल रामे र 

भागवत
बेल ठकानगर थेरगांव 10000

178 100615160007468 9923090055
मेहंदी रणिजत 

जैन
िसता रेसीडसी लॉट न.ं18 A 

आकुड  पुणे
10000

179 103215160000519 9921409748
मोनाली 

द ा य गंगणे
अमर दप कॉलनी ीनगर राहटणी 

पुणे
10000

180 101515160000663 9922449644
मोिनका संजय 

महाडीक
काटे पुरम फेज 1 पपळे गुरव पुणे पुणे 10000

181 101515160000603 8888726775
मोिहत राजर  

रण दवे
ग ली नं. 4 िव े र िब स नं.81 

गणपती मं दर जवळ पुणे
10000

182 100615160007221 9272718470 यश शांत शाह
स नं.27 िवशाल े डग कंपनी जवळ 

ािधकरण िनगडी पुणे
10000

183 103315160004605 9321721880
यश िवनोद 
आ वाल

सं.नं.16/1/2 य़श संकुल पपळे 
सौदागर पुणे

10000

184 103315160004294 9975596964
यश ी मकरंद 

वाईकर
संत तुकाराम नगर पपरी पुणे पुणे 10000

185 103215160000887 9767311966
योगेश काश 

कांबळे
कनारा कॉलनी रहाटणी नखाते 

व ती रहाटणी पुणे
10000

186 100415160001224 9763675196
र मी जय सग 

कांबळे
अ य नगर आदश कॉलनी शा ी 

चौक पुणे
10000

187 102415160000120 9860239027
रतीका सुिनल 

तामगोळे
मातो ी िवशाल नगर जगताप डेअरी 

पपळे िनलख पुणे
10000

188 103315160004293 9822243094
र दी िवशाल 

शानभाग
अमृत अपाट लॉट न.ं16 उ म नगर 

पुणे
10000

189 103215160000839 9370904484
रया राजा 
वाधवानी

कृ णा को पले स ेम काश मं दर 
के ास वै णोदेवी लेन पपरी  पुणे

10000

190 100315160000703 7719015540
णाली 

वाघे र मोरे
वसंत खेमा काटे वाडा लुंकड 

हॉि पटल दापोडी पुणे
10000

191 103315160003896 9422360744
रेवती उमेश 

देशपांडे
एच.ए.कॉलनी पपरी  पुणे 10000

192 101515160000516 9922912661
रे मा स  

नायर
स नं.491 केशन नगर कासारवाडी 

पुणे
10000

193 100315160000530 9657193714
रोहन राजेश 

आवळे
कृ णाई िनवास मधुबन रोड न.ं7 

जुनी सांगवी पुणे पुणे
10000

194 100615160007245 9623452209
रोिहत रंगनाथ 

िनकम
गु दोरा चौक वा हेकरवाडी रोड 

चचवड पुणे
10000

195 100715160000203 9850164315
ल मी 

बसवराज अजुन
स नं.22 बौ नगर नेि◌गडी पुणे पुणे 10000



196 100415160001212 9822266505
लाभेश खुशाल 

लालका
गंधव नगरी िब ड ग B वग मोशी 

पुणे
10000

197 100115160003436 9892007837
लोकेश संभाजी 

यादव
मसाफ य िनवास संुदर कॉलनी 
िशवत थ नगर थेरगांव पुणे

10000

198 100715160000272 9921184812
वषा िवलास 

हणबर
पाटील नगर िचखली 10000

199 103315160004386 9923965014
िवकास येदू 

मेमाणे
आझाद चौक वरवारे चाळ, पवन रोड 

फुगेवाडी पुणे
10000

200 100415160001231 9552709800
िवजयाल मी 

काश वाली
राजसयोग हौ सो से टर न.06 

इं ायणी नगर पुणे
10000

201 100315160000700 9623457969
िवपुल हमंत 

अंगीर
लॉ नं.8 सोमनाथ अपाटमट शदे 

नगर जुनी सांगवी पुणे
10000

202 100415160001568 9175449027
िवमला 

दुगाराम चौधरी
मु पो मोशी ता. हवेली िज. पुणे 

बनकर व ती पुणे
10000

203 100715160000183 8805913697
िवरेश 

अंबादास 
धो ीकर

मातो ी िनवास िस दीिवनायक हो 
सो ि वेणी नगर पुणे

10000

204 101515160000653 9422554785
िववेक शशीधर 

ितवारी
ी. दुगा िनवास जवळकर नगर सृ ी 
हॉटेल या मागे पपळे गुरव पुणे

10000

205 100115160002960 9881522875
वृषाली 

सदािशव लाड
भोसले चाळ, चचवडेनगर, चचवड 10000

206 100215160000129 9822528806
वृ ी वसंत 

पा टल
वा तू उ◌् ोग सो पपरी. पुणे पुणे 10000

207 100415160001456 8805263324
वैभव अ ण 

मांढरे
िशवशंकर कॉलनी म नं.30 भोसरी 

पुणे
10000

208 100415160001819 9860394376
वैभव सोपान 

वाणी
खांडेभराऊ चाळ आदश नगर दघी 

रोड पुणे
10000

209 103215160000615 9763407089
वै णवी अ ण 

घोडके
पाचपीर चौक नढेनगर पेटकर िनवास 

पुणे
10000

210 100615160007617 7276372422
वै णवी 

बाळासाहेब 
वाळंुज

भुखंड . 11 िनगडी 10000

211 100215160000188 9404721572
वै णवी सुहास 

वळंजु
मधुबन हौ सो. हादा मोरवाडी 

पपरी पुणे
10000

212 100215160000183 9923126210 शँरोन राजू .
कृ णा Enclave अजमेरा मोरवाडी 

पपरी पुणे
10000

213 100315160000882 9881561263
शवरी संतोष 

कदम
गंगानगर जुनी सांगवी 10000

214 100415160001317 9921635411
िशवम िव म 

पा टल
िव कमा कॉलनी शा ी चौक 

आंळदी रोड भोसरी पुणे
10000

215 100415160001342 7768912908
िशवानी 

धनंजय िलगाडे
तप या हाऊिसग सो हनुमान मं दर 

जवळ इं ायणी नगर पुणे
10000

216 103115160003034 9657574662
िशवानी िवजय 

कदम
म नं.238/1868 सािव ी िनवास 
संत तुकाराम नगर पपरी पुणे

10000

217 103215160000627 9822889427
िशवानी 
िशवाजी 
गायकवाड

साईकालनी नखाते व ती रहाटनी 10000



218 100415160001264 9049228399
िशवानी संतोष 

िसनलकर
वामी समथ नगर िब दघी रोड 

भोसरी पुणे
10000

219 103415160000022 9922697407
शुभम अभय 

कुलकण
लॉट न.ं07  चचवडगाव 10000

220 100315160000750 9156998781
शुभम गोपाळ 

जाधव
घर .329/44 सं नं.8 पवार नगर 

ग ली नं.1 जुनी सांगवी पुणे
10000

221 101215160000116 8421940334
शुभम चं भान 

यादव
गट .1400 व ानगरी हो सो 

मोरेव ती िचखली पुणे
10000

222 100315160000617 9922739747
शुभम 

पबतराव 
करंजुले

िशवाजी पाक सुमन ी मंगल 
कायालय रोड समथ नगर नवी 

सांगवी पुणे
10000

223 100415160001311 9689719422
शुभम 

पु षो म 
अरबट

पुणे आळंदी रोड साईमं दर या मागे 
ल मीनारायण नगर पुणे

10000

224 100315160000674 8956696360
शुभम 

राजकुमार 
कणसे

कनसे पँलेस सेनापती चौक दापोडी 
पुणे

10000

225 103315160004228 9272723977
शुभम रा ल 

पगारीया

नयन यार पा ेनाथ सो बालाजी 
मंगल कायालय समोर कासारवाडी 

पुणे
10000

226 100415160001844 9921211818
शुभम सुरे  
म ह कर

एस बी रेसीडे सी ित पती चौक 
इं ायणी नगर. पुणे

10000

227 102415160000131 9822879014
शोएब अहमद 

मो.यामीन 
हवालदार

आिशयाना स न.ं26 गुलमोहर 
कॉलनी िवशाल नगर पुणे

10000

228 102415160000112 9850922255
ा रमेश 

पाटील
िवशालनगर पपळेिनलख 10000

229 100315160000719 7038090790
ाव ती 

संजीव खुटे

लॉ नं.2 कुशल कुवर समथ नगर 
सुमन ी कायालयाजवळ नवी सांगवी 

पुणे
10000

230 103115160003623 8855961469
ृितका सुिनल 

राऊत
46/2570 संत तुकाराम नगर पपरी 

पुणे पुणे
10000

231 103315160004398 9890643876
ृितका सुिनल 

शदे
स नं.18/1 भोसले ए पायर चौधरी 

पाक दघी पुणे
10000

232 100315160000664 9822889099
ृती जग दश 

यादव

लॉ नं.9 पु पानंद सुन पाक 
ढोरेनगर ग ली नं.1 जुनी सांगवे◌ी 

पुणे
10000

233 101515160000575 9767086407 ृती राज  बड
शांतीराज िनवास िनसग कॉलनी 
जवळकरनगर पपळे गुरव पुणे

10000

234 100315160000531 9763023528
ृती शैलेश 
तुंगार

488/4 जयमाला नगर जुनी सांगवी 
पुणे पुणे

10000

235 100115160002836 9420863306
ेयस संदीप 

शहा
िव ो म ी स हदु थान बेकरी या 

मागे चचवडगांव पुणे
10000

236 100115160003597 9049726566
ेया योगेश 

माटे
साई उ ान पपरी चचवड लग 

रोड पुणे
10000

237 103115160003156 9822869101
ेता कैलास 
भोसकर

नवनाथ नगर च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पुणे

10000

238 100415160001252 9762712184
ेता राजेश 
िम ा

ओम ी िब ड ग म न.10 
आ दनाथ नगर ग हाणे व ती पुणे

10000

239 100515160000207 9890531421
ेता सितश 
जगताप

अथव अपाट िवकास नगर दे रोड पुणे 10000



240 100715160000205 9623685080
संजना संजय 

साळंुके
रंगोली हो सो संभाजी नगर चचवड 

पुणे
10000

241 100115160003101 9890566053
सिचन 

िशव लगा पा 
बेलुरे

दळवीनगर चचवड 10000

242 103415160000155 9423562874
सफल शरद 

सराफ
hdfc colony चचवड पुणे पुणे 10000

243 100615160007737 9822645887
सिम ा सागर 

सारडा
स नं.28 ािधकरण िनगडी पुणे पुणे 10000

244 100315160000685 9665081040
सा ी िवनोद 

बरे लू
मधुबन हौ सो. लेन नं.3 घर नं. 84 

िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुणे
10000

245 100315160000714 9881004403
सािनका महेश 

कुलकण
स.न.28 2D समथ नगर जगताप 

डेअरी पपळे नेि◌लख पुणे
10000

246 100415160001699 8055343127
सायली अशोक 

सांगडे
स नं.76 गणेश कॉलनी नं.3 

भारतमाता नगर पुणे
10000

247 100115160002977 9689916824
सायली िवजय 

सावंत
सोहम रेसीडे सी pcmc ling road 

ल मी नगर पुणे
10000

248 103215160000707 9404736656
सायली सुिनल 

वाडीले
वराज कॉलनी नढे नगर काळेवाडी 

पपरी पुणे
10000

249 100115160003167 9011312814
सािहल सुभाष 

िव ांस
कंुभार आळी मोदक कंुज 

िस दीिवनायक मं दरा जवळ पुणे
10000

250 100315160000515 9806845212
िसदधेश सुरेश 

मोरे
लॉ नं.303 बालाजी आपाटमट 
संगमनगर जुनी सांगवी पुणे

10000

251 100315160000601 9881209788
िस दांत 

िवजयकुमार 
मुदिलयार

नर सह रेिस. सांगवी 10000

252 100215160000216 9890303361
िस दी शांत 

चौकडे
अत र  हौ कॉ बी-2 पपरी पुणे पुणे 10000

253 100615160007225 9890176152
िसमरऩ अजय 

मोहकर
लॉ नं.275 से◌े.नं 24 ािधकरण 

िनगडी पुणे
10000

254 100315160000675 8600010380 िसमरन नरेश साईनेहापाक सांगवी 10000

255 101215160000135 9881061584
िसराज अ दुल 

शेख
यशवंत सो मोरे व ती िचखली पुणे 10000

256 103115160003151 8484960518
सुिजत संजय 

कोकाटे
शा ी चौक िव कमा कॉलनी 

आंळदी रोड भोसरी पुणे
10000

257 100415160001194 8308244704
सुि या 

िवनायक शदे
लांडगे व ती िशवश  कॉलनी 

भोसरी पुणे
10000

258 100615160007428 9822728315
सुरज मधुकर 

जाधव
पांढरकर व ती संभाजी नगर 10000

259 100615160007465 7709401629
सुरज िशवदास 

नायर
िन पम सो सेट उसुला कुल मागे 

द वाडी आकुड  पुणे
10000

260 100115160002813 7620043155
सुरेखा काश 

कांबळे
पा याचीटाक  रहाटनी फाटा 10000

261 102415160000138 9049073542
सुशांत अिनल 

इंगवले
िवठठल मं दरा जवळ इंगवाले वाडा 

पपळे िनलख पुणे
10000

262 103215160000750 9011088289
सोनम हरेश 

सचदेव
िवठठल कमई अपा. तपोवन रोड 

पपरीगांव पुणे
10000

263 103215160000810 8888307347
सौरभ अिनल 

च हाण
ी वामी समथ कॉलनी ीनगर 

रहाटणी पुणे पुणे
10000

264 100115160003426 9822064966
सौरभ चं कांत 

उडानशीव
कोकणे नगर,काळेवाडी पुणे 10000



265 103115160002905 8698218659
ट ी बापू 
काळभोर

एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पुणे 10000

266 103115160003622 9822601347
ेहल 

चा शेखर 
परदेशी

संत तुकाराम नगर पपरी पुणे पुणे 10000

267 100715160000256 8806397700
ेहा छगन 
थोरात

नवनाथ हौ सो सं.नं.20/2 कृ णानगर 
चचवड पुणे पुणे

10000

268 103315160004500 9822408873
पश राकेश 

गोयल
ए-2 िब डग नं.001 एमपायर 

एसटेटे चचवड पुणे
10000

269 100315160000508 7387071530
ि मता 

नंदकुमार 
आ हाट

िशतोळेनगर सांगवी 10000

270 101215160000159 9881624858
व ाली 

ता यासाहेब 
सुकाळे

जाधववाडी अिभनव िव ालया 
जवळ ता.हवेली, िज.पुणे पुणे

10000

271 100415160001322 9552116364
वि ल अिनल 

 बो-हाडे
मु पो बो-हाडेवाडी मोशी ता.हवेली, 

िज.पुणे पुणे
10000

272 100315160000805 9421006299
हरदीपकौर 
जसवंत सग 

पराय

काटे रेसी बी िब ड ग बी-110 एस 
टी रोड दापोडी पुणे पुणे

10000

273 100215160000187 7875623774
हमत म छ  

जगताप
लॉ नं.10 सुखकता हौ सो कामगार 

नगर पुणे
10000

274 100615160007935 9822575464
न ता अ ण 

पवार
पीनगर िनगडी 10000

275 103215160000723 8600929051
सवश राजेश 

चोरगे
बापुजीबुवा नगर, थेरगांव 10000

276 100215160000161 9850209448
ील मी 

सोमराजन 
िप लैई

अजमेरा हौ. का. पपरी 10000

277 100615160007722 9850031654
ाज ा 
ीिनवास 

पा ं डेकर
से टर नं 27 िनगडी 10000

278 100615160007217 9881719769
सेजल संजय 

अरोरा
से टर नं 25 िनगडी 10000

279 100615160007219 9763544055
वै णवी राजेश 

च हाण
यमुनानगर िनगडी 10000

280 100615160007486 9890064875
िनधी 

ब सबहादुर 
सग

द ावाडी आकुड 10000

281 100615160007288 9923800317
िन कता 

िननाद बोक ल
से टर 24 िनगडी 10000

282 100615160007894 9423442415
अिभषेक 
अिवनाश 
िच वार

से टर 27ए, िनगडी 10000

283 100615160008380 9822033636
शारली संजीव 

भोसले
थम सोसा. वाकड 10000

अ. . अज . मोबा. . नाव प ा AMT.

इ. 10 वी म ये 90 ट े  पे ा जा त गुण संपादन करणारे िव ाथ
  सं या - 212               ित लाभाथ  र. . - 15,000/-



1 103115160003088 9860909419  िवशाखा 
सुिधर पाटे

मोशीटोल नाका , मोशी
15000

2 100615160007718 9921498459  ेता दपेश 
भगत

अशोक सोसा. काळेवाडी फाटा
15000

3 100115160003770 9423388309 अं कता रमेश 
वाकचौरे

सं न. 116/2 दप िनवास 
रलाय स टॉवर शेजारी पुणे

15000

4 103315160003978 7507366987 अं धती शांत 
गोटेकर

कनकमंगला ल मी वामन खराळ 
वाडी पपरी पुणे

15000

5 101515160000705 9168060762 अकुल भाकर 
कदम

काटेपुरम चौक पपळेगुरव
15000

6 103115160002960 8805331792 अ ता गोपाळ 
पायगुडे

सन.101 व पिनवास नेह नगर पुणे
15000

7 100315160000559 8793764040 अ ता राज  
जावळे

ानेशपाक,३ कृ   ◌ा◌ाचौक नवी 
सांगवी पपरी चचवड

15000

8 100315160000752 9689043909 अि त अशोक 
ओसवाल

सी१० लु ड हा◌ॅि पटल दापोडी 
पपरी चचवड 15000

9 100615160007674 9881950437 अजहर शक ल 
मुजावर

िवकास नगर कवळे
15000

10 100115160002931 9922926893
अथव साद 

जोशी
केशव नगर चचवच पुणे 15000

11 100415160001486 8605902196 अथव सुरेश 
आतकरी

सुिवधा लॉट नं F42/10 इं ायणी 
नगर भोसरी पुणे

15000

12 100315160000691 9766011119 अधो ज 
अिन द 

वाटेगावकर

उ कष समृ दी कृ णा नगर ग ली 
नं.3 पपळे गुरव पुणे 15000

13 100615160007455 9422654999 अिनकेत 
िशवाजी बो डे

संक प अपा से.नं 24 ािधकरण 
िनगडी पुणे 15000

14 100215160000142 9422518502 अिनशा साइजू 
कुडीियरीि पल

व  नगरी उदयामा नगर पपरी पुणे 
पुणे

15000

15 100215160000124 9867572501 अनु का िनलेश 
सावंत

म ह ा रॉयल कंपनी जवळ नेह नगर 
पपरी पुणे

15000

16 103415160000126 9404484432 अिभजीत 
वीण वराडे

न.३६ न.१२ बी चचवड  टे  ◌ान 
पपरी चचवड

15000

17 100415160001443 9890231976 अिभजीत 
राजीव पणीकर

न.३९ बी.१०िनमल ने ट से.३ 
इं ायणीनगर पपरी चचवड 15000

18 100115160003695 9922981571 अिभषेक 
िनतीन जुगदार

लॅट.१० यशगंगा सो. केशवनगर 
पपरी चचवड 15000

19 100315160000710 9423930943 अमेया ताप 
धुमाळ

न.१८ सी -२ थेरगाव पपरी चचवड
15000

20 100415160001508 9850026069 अचना 
यामिबहारी 

चौहान

थमेश लॉट नं.3 गु िवहार कॉलनी 
भोसरी पुणे 15000

21 103115160003050 9923974144 अिलशा 
िशवराम रोकडे

व लभनगर पपरी
15000



22 100115160003188 9766719321 अिव कार 
िवलास फणसे

स.न.१५७/२/१ जीवननगर ताथवडे 
पपरी चचवड

15000

23 103315160004515 8805509976 अि नी 
तुकाराम शदे

गु ानगर पपळेगुरव
15000

24 100315160000565 9822024341 आ द य भारत 
घ गडे

८१/२ए/१ए नर सह रेिसडसी न.सी-
१४ नवी सांगवी पपरी चचवड 15000

25 100615160006802 9922916502 आ द य 
भालच  जोशी

लॉ नं.300 स नं.27 ािधकरण 
िनगडी पुणे 15000

26 100115160003544 9921862491 आ द य सुिनल 
पंिडत

थमेश एकता कॉलनी गणेश नगर 
डांगे चौक पुणे

15000

27 100315160000578 9552549288 आनंद यशवंत 
महाजन

घ.न.७ संकेत अपाटमट दुसरा मजला 
फेमस चौक पपरी चचवड

15000

28 100615160007358 9970063931 आनंद शामराव 
शदे

शुभंकर हाईट, थेरगांव
15000

29 103315160003971 9922501974 आरती 
राजकुमार 
सुयवंशी

अ फा रेसीडे सी 161/91 राजे 
िशवाजी नगर िचखली पुणे 15000

30 100415160001376 9822833194 आशुतोष 
अजय 

उपा याय

आनंदनगर लांडे रोड धावडे व ती पुणे
15000

31 103315160004516 9423828913 आशुतोष भरत 
वाघमोडे

माउली हौ सग सो पी नगर तळवडे 
पपरी चचवड 15000

32 100115160003607 8605011140 आ था मुकेश 
मालु

चाफेकरचौक चचवड
15000

33 100115160003892 9923275770 आ था सुभाष 
िस हा

ध चचवड रोड, सी-803, थेरगाव
15000

34 100315160000661 976375168 ई री 
पु षो म 
वाघमारे

न.१ िनमल व  ब. काटेपुरम पपरी 
चचवड 15000

35 100315160000610 9960154146 ऋजुल र व  
फापाळे

से-72, वे टसाईड कं ी , पपळे गुरव
15000

36 100115160003134 9673723963 ऋतुजा िननाद 
पा टल

आ द य लाझा तानाजी नगर 
चचवड पुणे पुणे

15000

37 100115160003589 9922501775 ऋतुजा र व  
पवार

न.१३० सै◌े.२६ िनगडी ािधकरण 
पपरी चचवड

15000

38 100315160000671 9822897474 ऋतुजा याम 
कदम

न.५/१० पवना नगर गणेश मंदीर 
पपरी चचवड

15000

39 100615160008172 9767577818 ऋतुजा संतोष 
कुलकण

गणेश हीजन आकुड
15000

40 100415160001539 7350929349 ऋतुजा िस ाम 
पाटील

इं लोक कॉलनी तापक र नगर गंधव 
नगरी पपरी चचवड 15000

41 100315160000740 9822952266 ऋतुजा सुदाम 
वाळंुज

स.न.८० समथ नगर नवी सांगवी 
पपरी चचवड

15000

42 100315160000596 9822215908 ऋतुराज 
धनराज दळवी

न.८१ आदशनगर नवी सांगवी 
पपरी चचवड 15000

43 100115160003524 9623317512 ऋिषकेश 
गोपीनाथ 

शेळके

मंुजोबा वसाहत यु पवना िमल या 
पाठीमागे चचवडेनगर चचवड पुणे 15000



44 101215160000113 9922836914 ऋिषकेश देव  
पाटील

शांती हौ सो मोरे व ती िचखली पुणे
15000

45 100315160000611 9881401183 ऋिषकेश 
रजनीकांत 

पतंगे

स.न.६६/१/५ ढोरे गणपती मंदीर 
नवी सांगवी पपरी चचवड 15000

46 100415160001538 9922993940 ऋषी 
तुलिसदास 

नाणेकर

जी/०४ िहरा लाझा ग हाणे व ती 
पपरी चचवड 15000

47 100315160000704 9823961121 ऐ या पराग 
जठार

न.ए/१ फेज-३ गणेश नगर पपरी 
चचवड

15000

48 100615160007240 9552077668 ऐ या र व  
पवार

यमुनानगर ओटा क म िनगडी
15000

49 100115160003493 9970944923 कार काश 
िबरांजे

बी-501 पलाश सो. वाकड पपरी 
चचवड

15000

50 103115160003109 9922908818 कार रमेश 
तापक र

साईिनकेतन आळंदीरोड र पुणे
15000

51 100315160000724 8550978835 ओमकार 
दलीप पांचाळ

सी/0 अिभनव नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड 15000

52 103215160000553 9423562274 ओमकार 
बाळकृ  ण 

बै केरी

सी१-१०२ िनसग िनिमत  कोकणे 
चौक पपरी चचवड 15000

53 101515160000563 9623726441 कुणाल अ ण 
बोरसे

स.न.७३बी.१२ गुलमोहर का◌ॅलनी 
पपळे गुरव पपरी चचवड 15000

54 100315160000606 9890866117 कृितका िबपीन 
परमार

ि यदशनीनगर सांगवी
15000

55 101615160000223 9860573918 केतन संजय 
िवभांिडक

पॅलेस िमलेिनयम पपळे सौदागर
15000

56 100315160000676 9552178200 केदार सिचन 
कुलकण

घर.न.३६० मुळा नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

15000

57 100415160001221 9028025923 कोमल म छ  
ढगे

एमरा ड हेरीटेज गायकवाड नगर 
दघी पुणे

15000

58 100115160002993 8551075735 गणेश राजमल 
सोनवणे

न.५८/२ िशवनगरी बालाजीनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड 15000

59 100615160007534 9860130572 गाय ी 
कुबेरान 
न बुतीरी

सी-१६फेज १ से.न.२१ यमुना नगर 
िनगडी पपरी चचवड 15000

60 100315160000543 9420348600 गाय ी गोकुळ 
अमृतकर

न.२ वामी समथ अपाटमट 
िशतोळनगर पपरी चचवड 15000

61 101515160000629 9881408437 गाय ी ल मण 
कुलकण

वे ट साईट क टी पपळेगुरव
15000

62 101215160000195 9767142454 गु नाथ 
िशव पा 
सरबडगी

सोनवणेव ती िचखली
15000

63 100615160007760 7757885607 गोिपका 
गोपाकुमार 

नायर

अमृत ेर कॉलनी मोरवाडी पुणे पुणे
15000

64 103115160003110 8421625634 चेतना दनेश 
लांजेवार

हनुमान कॉलनी 1 ता मा चौक 
आळंदी रोड भोसरी पुणे

15000



65 100615160007675 9158644997 जयमाला 
काश डायरे

आदशनगर कवळे
15000

66 100415160001552 9764812082 जय ी 
आसाराम 

कापसे

न.१४ स.५/१/२/६ द नगर दघी 
पपरी चचवड 15000

67 101215160000258 9890138678 ड पल संतोष 
सह

सी-५/६ साई दशन पाक कृ णानगर 
पपरी चचवड

15000

68 100615160006937 9422218960 त मय वीण 
अमृतकर

२ बी टे को न.३८ से.न.२४ भेळ 
चौक पपरी चचवड

15000

69 100615160007032 7038156135 त मय राज  
साळंुके

सदुनगर िनगडी
15000

70 100115160002825 9763552691 तुषार मातड 
कमळे

न.७ आिशवाद अपाटमट चचवड 
पपरी चचवड

15000

71 100615160007464 7709348792 तेजस सुिनल 
कुलकण

जनता आधार के दा जवळ दा 
िनवास पुणे

15000

72 100115160002833 9922439262 द ा वीण 
मुनोत

गोयल गारीमा केशव नगर चचवड 
पुणे

15000

73 100115160002847 7350163351 दशा सुभाष 
दोशी

िगरीराज हौ सो िबजलीनगर 
चचवड पुणे

15000

74 100615160007156 9730995488 देवद  माधव 
पांडे

रोसेलेट रेिसडे ड गेट नं.4 पपरी 
सौदागर पुणे

15000

75 101615160000235 9552529973 देवांश अर वद 
गग

७०६ रोझलॅड रेिसड सी पपळे 
सौदागर पपरी चचवड

15000

76 101515160000700 9822285532 देवेन पवन 
लोढा

ानेशपाक पपळेगुरव
15000

77 100115160003136 8805668959 धन ी सुरेश 
बारवकर

ए-902 पकिसटी स.न 203/1 पुणे
15000

78 103215160000825 9923021702 िनिखल 
रामकृ णन 

नायर

swapnapuri wing c waghere 
colony pimpri पुणे 15000

79 100315160000657 8446691038 िनिखल संतोष 
कोळी

िशवाजी पाक रोड न-ं3 नवी सांगवी
15000

80 100615160007543 9822841227 िनधी आनंद 
क ी

गाय ी इिलटे से◌े.नं 25 िनगडी पुणे
15000

81 100315160000826 9370648076 िनधी 
यार सह पुड र

न.३१२ नेताजी नगर,२ नवी सांगवी 
पपरी चचवड 15000

82 100115160002924 9922837411 िनरज कैलास 
पाटील

िशवनगर िबजलीनगर चचवड पुणे
15000

83 103415160000050 7276114113 िनरव अजय 
मेराई

आर एल 1039 एमआयडीसी 
शा नगर चचवड पुणे

15000

84 101515160000590 9370130082 नील सुयोग 
हरीप

ए-२०२ करणपॅराडाईज पपळे गुरव 
पपरी चचवड

15000

85 103415160000071 8806973800 ने ा अजय 
नामदे

मोहननगर ि मूत  टे को रोड पुणे
15000

86 103315160003812 9822390103 ने हील जँक 
मडीस

शौक तमंिझल िशतल हॉटेल समोर 
पपरी पुणे

15000

87 100115160003461 9604556506 नेहा जयंत 
ठपसे

न.६ साईधाम इं  तानाजीनगर 
चचवड पपरी चचवड

15000

88 100415160001271 8605928493 नेहा नवनाथ 
लांडगे

न.२३ हनुमान नगर भोसरी पपरी 
चचवड

15000

89 101515160000635 9049663068 नेहा नामदेव 
चौगुले

वैदुव ती पपळेगुरव
15000



90 100315160000749 9881125687 नेहा 
बाबासाहेब 

च हाण

न.९,डी . वग पेज १,जय राज 
रेिसडसी ि यदशनी नगर पपरी 

चचवड
15000

91 100615160007343 9922902495 नेहा राजाराम 
शदे

कत  हौ सो कुपर कॉलनी ािधकरण 
िनगडी पुणे

15000

92 101615160000214 9175987846 नेहा सितश 
भुजबळ

वाकड पोलीस चौक  अिज य य 
वाकड पुणे पुणे

15000

93 100615160007641 9922910561 प जा सुिनल 
सारदळ

फेज-1 / 112/4बी, से टर-26 िनगडी
15000

94 100115160003419 9665112275 पवन रमेश 
डोळस

अजीत पाक ब हपू ा को अ◌ॉप सो 
उदयोगनगर चचवड पुणे

15000

95 101615160000224 9850176223 िपयुष संतोष 
कुलकण

क.५०१ मो त वेत पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

15000

96 100315160000854 9860165557 पूवा राज  
पाटील

स.न.६१ वामी िववेकानंद सो. नवी 
सांगवी पपरी चचवड

15000

97 100115160002959 9881497505 पौलोमी मिनष 
आराबेकर

रॉयल रेिसडे सी मोरवाडी पपरी 
पुणे पुणे 15000

98 101515160000513 9822647398 ा मह  
कांबळे

गणेशनगर दापोडी
15000

99 101515160000542 7709301258 णव पांडुरंग 
चौधरी

गजानन नगर पपळेगुरव
15000

100 100315160000733 9881991635 णाली 
भाकर 

महाजन

वामी. िववेकानंद सो. सांगवी
15000

101 100315160000659 9422301105 णाली 
मंजाभाऊ 

गाढवे

एल-१ स.न.२१/४ गणेश रेिसड सी 
पपरी चचवड 15000

102 100115160003501 9373322313 णाली मधुकर 
माळी

हा पाक फेज 2 क पटे व ती 
वाकड पुणे पुणे

15000

103 101215160000108 9168561061 ित ा 
सदािशव 
सुरडकर

फॉ युन रेसीडे सी िब हे े व ती 
िचखली पुणे पुणे 15000

104 100315160000815 9860699938 थमेश 
अर वद 
िशरिगरे

ऐ /४ सनशाईन रेिसड सी नवी 
सांगवी पपरी चचवड 15000

105 100315160000718 9922909061 यु  
बाळिशराम 

सरोदे

शुभ आकड मेन रोड नवी सांगवी 
पपरी चचवड 15000

106 100615160007448 9850186872 स  तुकाराम 
मोरे

देवी िनवास द ावाडी आकुड  पुणे
15000

107 103415160000156 9764002330 स  ंकटेश 
ंकटरामन

सी-१,१०५,सेिल टा पाईन रोड 
ािधकरण पपरी चचवड 15000

108 100615160007497 9850091104 ाज ा 
कृ णात खाडे

से टर-6, मोशी ाधीकरण
15000

109 100115160002899 8007075315 ाज ा 
जगदेव ितखाडे

सोिनगरा टाउनशीप केशव नगर 
चचवड पुणे 15000

110 100215160000147 9922154907 ाज ा 
संभाजी साबळे

अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे पुणे
15000



111 100315160000665 9822887099 ि ती जगदीश 
यादव

ग ली .१, डोरे नगर, जुनी सांगवी
15000

112 100115160003062 9766246401 ि यंका गुरमुख 
वाधवाणी

दापोडी गणेश नगर
15000

113 100615160007256 9881398332 ि यंका 
रोिहदास 
मालपोटे

जाई िनवास न.७८ दुगामातामं दर 
साईनाथनगर पपरी चचवड 15000

114 100615160007763 7588231939 बी सीतारामन 
एस.बालसु म

णयम .

लॉ नं.15 से.नं 26 दुव दशन आकुड  
पुणे

15000

115 100615160007601 9763485674 भागवी 
वासुदेव 

जहागीरदार

ी िवहार हौ.सो िनगडी िनगडी पुणे
15000

116 100115160002859 7276392053 भािवका शैल  
गावडे

मयुरे र अपाटमट गावडे भोईर 
आळी चचवड पुणे

15000

117 100315160000738 8446985069 िभमाशंकर 
नागनाथ वामी

िवनायक नगर पपळे गुरव पपळे 
गुरव पपरी चचवड 15000

118 100615160007171 9922931743 भूषण िवनय 
पारखी

बी-५ से.२६ संभाजीचौक पपरी 
चचवड

15000

119 100615160007512 9595958812 मधुरा अिमत 
सुखटणकर

एल आय जी कॉलनी िबग इंिडया 
समोर ािधकरण िनगडी पुणे

15000

120 101515160000557 9860004246 मयुरी िव म 
काळे

काटेपुरम चौक पपळेगुरव
15000

121 103315160004174 7385207311 मयूर िस े र 
बारडोळे

साईनाथ नगर साई बाबा 
मं दराजवळ थेरगाव पपरी चचवड 15000

122 103415160000112 8605253843 मानसी संदेश 
जगदाळे

न,२३ से.१६ राजे िशवाजी नगर 
चचवड पपरी चचवड

15000

123 100615160007034 9823199617 मानसी समीर 
भांडारकर

लॉ नं.391 स नं.28 भगीनी बँके 
जवळ िनगडी पुणे 15000

124 100415160001729 7350125857 िमतेश 
नारणभाई 

पटेल

बी-४ ीनले ड,न.२० से.६ संतनगर 
पपरी चचवड 15000

125 100115160003306 9503045253 मु धा राजेश 
देशपांडे

िगरीराज रेिसडे सी िबजलीनगर 
चचवड पुणे

15000

126 100615160007871 9822449776 मृदुला संजय 
जोशी

लॉ नं.254 स नं.21 यमुनानगर 
िनगडी पुणे

15000

127 103315160004133 9922132470 मेघा मािणक 
शदे

चतामणी कॉलनी स न.ं 75/7 
आहेरनगर पुणे

15000

128 100215160000166 9890594865 मै ेयी राजेश 
देवी

िगरीराज हौ सो हाडा कॉलनी 
पपरी पुणे पुणे

15000

129 100315160000824 9860487160 मोिनका 
अिनल यादव

स.न.५६/२/५ कवडे नगर नवी 
सांगवी पपरी चचवड

15000

130 103315160003969 9922431011 यश गोर नाथ 
िवरकर

कुदन नगर दापोडी
15000

131 100615160007731 9923808590 यश दनेश 
मानधना

ई-१,३०५ शुभ ी रेसीड सी आकुड  
पपरी चचवड

15000



132 100615160007169 9822287741 यश िवकास 
मंडलेचा

स नं.24 ािधकरण िनगडी पुणे पुणे
15000

133 100415160001352 9011154254 यश सुिनल शाह से नं.1 चैत य पाक वै णोमाता 
मं दरा जवळ इं ायणी नगर पुणे

15000

134 100315160000754 9823006532 याएल रोबट ब-१३ आ था हौ सग सोसायटी 
दापोडी पपरी चचवड

15000

135 103315160003843 9860366578 र मी र व  
तं ी

द  मंदीर वाकड र ता
15000

136 101215160000165 8888291847 रितका 
िवनोदकुमार 

सह

गट-1039 राजहंस हौ.सो 
नेवाळेव ती पुणे 15000

137 100615160007957 9372215243 रतीक 
महावीर चोपडा

किपल बंगलो से◌े.नं 24 िनगडी पुणे 
पुणे 15000

138 100615160007954 9921550937 रतीककुमार 
आनंद गोयल

ए-९ संभाजी चौक ािधकरण पपरी 
चचवड

15000

139 101515160000498 9922320096 खसार जमीर 
शेख

कवडेनगर पपळे गुरव
15000

140 103315160004910 9822849160 पाली रमेश 
आडाळे

न.४०१ सािहल रेसी. शेवाळे सटर 
पपरी चचवड

15000

141 100615160006932 7040728028 रोशनी 
अशोककुमार 

सह

न.२/६ लाक र हा◌ौ,सो.११ यमुना 
नगर िनगडी पपरी चचवड 15000

142 100415160001614 9673098768 रोहन अिनल 
दायमा

न.२७.६ से.२ राजवाडा 
इं ायणीनगर पपरी चचवड

15000

143 100215160000221 9371162414 रोहन शरद 
कंुजीर

डी-३-६३६ संत ाने र, हाडा 
मोरवाडी पपरी चचवड

15000

144 100115160003805 8446704753 रोहन सुभाष 
पुंडीप ले

एफ-१५ अ ण लािसक चचवड 
पपरी चचवड

15000

145 100615160008335 9422247136 िवशाखा 
सुबोध कोड

न.५९ वुडस का◌ॅ डोिमनीयम वाकड 
पपरी चचवड

15000

146 100115160003133 9175441114 िवशाल संजय 
शु ला

बेलठीका नगर, थेरगांव पुणे
15000

147 100315160000605 9881121544 िव भारती 
िव ल देविखळे

बी-६ िशव ताप हौ. जुनी सांगवी 
पपरी चचवड 15000

148 101615160000209 9881564372 वृषाली 
मनोहर च हाण

स  का◌ॅलनी िस ाथनगर रहाटणी 
पपरी चचवड 15000

149 101515160000613 8605923120 वे दका गोपाळ 
खरोटे

साईनाथनगर पपळेगुरव
15000

150 103315160004193 9604615990 वैभवी 
वासुदेवन 

अ यर

जगताप डेअरी वाकड
15000

151 101515160000612 8605923120 वै णवी 
गोपाळ खरोटे

साईनाथनगर पपळेगुरव
15000

152 100615160007598 7276070654 वै णवी काश 
बनकर

जय ी ए सल सी धन ी हॉटेल 
जवळ िववेक नगर पुणे

15000

153 100315160000736 9422307665 वै णवी िववेक 
काटे

 S.t. road, काटे बंगला,दापोडी
15000

154 101515160000647 9552101042 शंकर वसंत राव िशवाजी पाक रोड न-ं3 नवी सांगवी
15000

155 101515160000560 9767282467 शंतनु अिनल 
खाचणे

जवळकरनगर पपळेगुरव
15000



156 103315160003942 7774035040 श रवा िव म 
ढेकणे

गिन ी हौ सो पपरी सौदागर पुणे 
पुणे

15000

157 100315160000529 9765614295 शवरी मह  
पवार

पवार नगर पिशली ग ली जुनी 
सांगवी पुणे

15000

158 100615160007602 9595820788 शादुल नथुराम 
साळंुखे

द वाडी रोड, आकुड
15000

159 100315160000847 9890091107 िशवम गणेश 
पवार

साईचौक नवीसांगवी
15000

160 103415160000145 9823598909 िशवानी 
अर वद देशमुख

सी.१०२ न  पेज.१ पुणानगर 
पपरी चचवड 15000

161 100115160003149 9822067920 िशवानी 
द ा य सातव

न,३६५ तापक र नगर काळेवाडी 
पपरी चचवड 15000

162 100415160001483 9922998388 िशवानी 
िशवशंकर शमा

ि तम काश इं ायणी नगर स न.ं 9 
पुणे 15000

163 100315160000584 9822130019 शीतल र व  
रासकर

न.-९ जयगु  अपाटमट पपळे गुरव 
पपरी चचवड

15000

164 100415160001530 7774903096 शुभदा दलीप 
जाधव

पंचक या िनवास च पाणी वसाहत 
भोसरी पुणे

15000

165 100615160007887 9822241249 शुभदा िवजय 
आगरवाल

न.६०० रचना से.न.२५ ािधकरण 
पपरी चचवड

15000

166 100415160001378 9225961002 शुभम संजय 
शहा

५-०१ पी-११९ इं ायणी नगर 
भोसरी पपरी चचवड

15000

167 100315160000739 8087001950 शुभम सुधीर 
मुसारे

आनंदनगर जुनीसांगवी
15000

168 100615160007079 7757006680 शुभािनता 
सौमे  दे

बी-४१३ िनसग दशन ािधकरण 
पपरी चचवड

15000

169 100415160001602 9423237922 दा 
वादीराज 
चनगेरी

न.७८,/१०३ गजानन महाराज नगर 
दघी पपरी चचवड 15000

170 100315160000694 9623956212 ीव लभ 
म लद 

मंग ळकर

बी १/१ सनशाईन रेिसड सी नवी 
सांगवी पपरी चचवड 15000

171 100115160003503 9923797045 ृती देव  
फडके

शांती सो पु ना. गाडगीळ जवळ, 
चचवडगांव पुणे

15000

172 102415160000115 9270012797 ेया भरत 
नेलेकर

पपळे िनलख
15000

173 100315160000681 9822027423 ेया िवजय 
कंुभार

६/६६ सी.एम.ई.सो नवी सांगवी 
पपरी चचवड

15000

174 100415160001499 9689494215 ेया िवलास 
शदे

न.३०२बी िवशालनगरी दघी पपरी 
चचवड

15000

175 100315160000619 9764448004 ोक गो वद 
खैरे

न.७९/२/२ गौतमी अपाटमट,३ 
समथ नगर पपरी चचवड

15000

176 103315160004986 9922501750 ेता िवजय 
वाईकर

गारवे रेिसडे सी िशवद नगर 
पपळेगुरव पुणे

15000

177 102415160000128 9822082673 ेता संदीप 
देशमुख

रेणुका कृपा शारदा का◌ॅलनी पपळे 
िनलख जगताप डेअरी पपरी चचवड 15000

178 100615160007850 9762950920 संकेत 
िशवकुमार 

वडजे

लॉ नं.27 स नं.61 नेयर गणपती 
मं दर िशवाजी नगरी पुणे 15000



179 101615160000259 9822046442 संजना राव एम F-204. ओमेगा पॅराडाईज, वाकड
15000

180 100315160000820 9890653715 स यु ा 
मुरलीधरन 

नायर

४सी-६०२ फेज२ जवळकर नगर 
पपरी चचवड 15000

181 100315160000755 9421017536 सा ी मनोहर 
जगताप

सहज गणेश मं दर पवना नगर पपरी 
चचवड 15000

182 100115160002827 9863826015 सा ी राजे  
थोरात

िवजय नगर ए पो कंपनी समोर 
चचवडगांव पुणे

15000

183 100115160002716 9922967328 सा ी सं दप 
मोरे

कुणाल पाक टमेशन नगर, 
चचवडगांव पुणे

15000

184 100115160003763 8698858406 सागर राज  
बोरले

रहाटनी फाटा थेरगांव
15000

185 100315160000823 9422391719 सागर संजय 
जैन

३,िनल लािसक सो. नंदनवन 
का◌ॅलनी कृ णाचौक,नवी सांगवी 

पपरी चचवड
15000

186 100115160003526 9922425004 साग रका 
िनतीन जमदाडे

चतामणी िब ड ग सुणधाम अपाट 
थेरगाव पुणे 15000

187 103115160003100 9096275262 सायली 
रामदास मगडे

जय महारा  चौक दुगा माता कॉलनी 
भोसरी पुणे 15000

188 102415160000121 9923559388 सायली शेखर 
धकर

सी ७ सुयोग संकुल िवशालनगर 
पपरी चचवड

15000

189 100315160000581 9011078563 सायली 
ह रदास यादव

एस.टी.कॉलनी जवळ
15000

190 100615160007586 7350405242 िस दी अतुल 
मोहखेडकर

न.५०४/ए से.न.२८ िनगडी 
ािधकरण पपरी चचवड

15000

191 100615160008042 7276609662 सुकृती सुरेश 
राऊळ

एल आय जी कॉलनी स न.25 
ािधकरण िनगडी पुणे

15000

192 100315160000757 9960253830 सुजय िजत  
आवटे

गणेश गाडन फेज 3 िब ड ग नं. 
गणेश मं दरा जवळ दापोडी पुणे

15000

193 100315160000744 9823991585 सुधांशु िवलास 
दळवी

स.न.१६/१ नेहा,मधुबन सो. जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

15000

194 101215160000124 9552214714 सुिनता िवजय 
सग

जाधववाडी िचखली सहयोगनगर 
पुणे पुणे

15000

195 100115160003390 9049140481 सुि या दप 
खनाळे

अ रहंत लाझा भोईर कॉलनी 
चचवड पुणे

15000

196 100115160003479 9423013210 सुिमत 
गुलाबराव 

पाटील

स.न.१४/१४ सोलाना सो.४०५ 
थेरगाव पपरी चचवड 15000

197 101515160000539 9890468604 सुयशा सुिनल 
ओ हाळ

िशवनेरी कालनी पपळे गुरव
15000

198 102415160000132 8378995269 सुया संुदर रमन िवशाल नगर पपळे िनलख
15000

199 100115160003056 9373311201 सृ ी संतोष 
जगताप

६०/१ िबजली नगर चचवडगाव 
पपरी चचवड

15000

200 101615160000257 9890500312 सृ ी सिचन 
िहड

ब.न.सी,िब.१ स.१७७/२ साई 
पॅराडाईज पपरी चचवड

15000

201 100115160002952 7030423222 सौरभ अिजत 
कुलकण

बंगला गु नानक सो थेरगाव चचवड 
पुणे

15000



202 100415160001408 9423248521 सौरभ 
नारायण पवार

बी.न.११/१ से.२डी.सी१ भोसरी 
पपरी चचवड 15000

203 100315160000614 9763667240 सौरभ राजेश 
दाभाडे

न.५६/३ कवडे नगर नवी सांगवी 
पपरी चचवड

15000

204 100615160007452 9767754886 सौरभ संजय 
जाधव

मारणे िब ड ग िवठठलवाडी आकुड  
पुणे पुणे

15000

205 100415160001466 9823128396 ेहा िवजय 
फ ले

सी/०गणेश मं दर जवळ अ िवनायक 
क्ा◌ॅलनी सदगु  नगर पपरी 

चचवड
15000

206 101615160000216 9673988098 मो यािसस 
जयासीस गुण

एस ३ लाईफ टाईल ब-१०३ 
पपळे सौदागर पपरी चचवड

15000

207 100115160003490 9011067574 हषदा उमेश 
सुयवंशी

कावेरी नगर पोिलस वसाहत वाकड 
पुणे पुणे

15000

208 100615160007324 8421614290 हषदा सुरेश 
गराडे

िवठठल मंदीर रोड शालाजवळ 
ि वेणी नगर पुणे

15000

209 101515160000660 9823114050 हषा सोमनाथ 
जाधव

िवजयराज कालनी पपळेगुरव
15000

210 100615160007945 9130850412 ऐ या उ म 
वीर

अजंठानगर चचवड
15000

211 100315160003096 8412894314 आशुतोष 
आ पासाहेब 

राऊत

ीराम नगर भोसरी
15000

212 103115160002953 7875881140 िव णू काश 
पािनकर

संततुकाराम नगर पपरी
15000

अ. . अज . मोबा. . नाव प ा AMT.

1 103315160004460 9011078905
अं कता िवनय 

कंुजीर
77/1 गु साद साईचौक पुणे 10000

2 100615160007953 9422311135
अंशुल 

कृ णाकुमार 
आगरवाल

संभाजी चौक नेयर दप ि वट से 27 
ािधकरण िनगडी पुणे

10000

3 100115160003865 9850079272
अनूज नर  

लुणावत
सौभा य गांधी पेठ चचवडगाव पुणे 

पुणे
10000

4 101615160000163 9325863549
अबोली 

चं शेखर लाखे
पारस रेसीडे सी पपळे सौदागर काटे 

पे ोल पंपा जवळ पुणे पुणे
10000

5 100615160007193 9552098220
अिभषेक 

अशोक शे ी
ुवशन रो हौ से नं.26 िनगडी पुणे 10000

6 100315160000726 9422349649
आ दती दपक 

सोनार
सदिनका ं5 पावती राज पाक साई 

राज रेसी पुणे
10000

7 100615160007514 9923971448
आरती राज  

गायकवाड
कांबळे नेि◌वास िबजलीनगर 

चचवडगांव पुणे
10000

8 100115160003228 7588025847
ऋि वक संजय 

जहगीरदार
लॉ नं.4 तेजस हौ सो तानाजी नगर 

पुणे
10000

9 100615160007595 8390579360
ऋिषकेश 

कशोर खुमकर
सीता रेसीडे सी आक्ुड  पुणे पुणे 10000

10 100315160000506 8087093626
ऋिषकेश 
ाने र शदे

आनंदनगर, जुनी सांगवी 10000

  सं या - 79              ित लाभाथ  र. . - 10,000/-
इ. 12 वी म ये 85 ट े  पे ा जा त गूण संपादन करणारे िव ाथ



11 100615160007867 9272349051
कार अमोल 

जाधव
महाल मी रेसीडे सी िड वाय पाटील 

कॉलेज समोर रावेत पुणे
10000

12 102415160000119 9423005194
कार सुभाष 

मंुढे
स नं.62 िवनायक नगर पपळे 

िनलख पुणे पुणे
10000

13 101515160000562 9881435650
ओमकार मोद 

पाडीर
25/5/1 तुळजाभवानी नगर पुणे 10000

14 103315160004425 7620506272
कुमार पंिडत 

शाखापुरे
स.न 497 टगळेहाउस साईनगर पुणे 10000

15 102415160000118 8600822880
कोमल 

रामदास ल हटे
िवनायक नगर, पपळे िनलख 10000

16 103115160003092 9579252905
िगता तानाजी 

सुतार
मदने िब. स.नं82/1/2 लेन-5 

सुदशननगर पुणे
10000

17 100315160000713 9765405129
िच मय अमूल 

छाजेड
काटे पुरम सो पपळे गुरव पुणे पुणे 10000

18 100115160003096 9850965503
चैत य ीराम 

सांगळे
ब डीग नं.7/1 कुणाल इ टेट 

केशवनगर पुणे
10000

19 100615160007375 7709014388
िजनेश िवनोद 

पटवा
लॉ नं.9 डी चेतना हॉ पीटल समोर 

बजाज शाळेजवळ चचवड पुणे
10000

20 100115160004070 9765595228
तनु ी भारत 

नहाटा
िमरचांदी लाझा कोकणे चौक पपळे 

सौदागर पुणे
10000

21 102415160000159 9552557298
तेजस 
ीवा तव

ए-६/६०२ मानकर चौक वाकड 
पपरी चचवड

10000

22 100615160007628 7798826960
तेज वी सतीश 

शे ी
सरदारी चौक IDBI BANK चचवड 

पुणे
10000

23 100315160000879 9404183667
दपक काश 

वाणी
स.नं 70/2 गणेशनगर नवी पुणे 10000

24 100715160000248 9371017595
धन ी 

कुबेर पा 
दो नवर

26/1 िगरीधर हौ. सो िचखलीरोड 
पुणे

10000

25 100115160003726 7276042530
धवल िवनय 

मोघे
ल नं.18 संुदरबाग सो लक रोड 

चचवड पुणे
10000

26 100515160000208 9766521750
िन कता संजय 

अगरवाल
41 पडसे कालनी िवकासनगर पुणे 10000

27 101615160000232 8796845028
िनवे दता 

नबकुमार धारा
नखाते व ती, रहाटणी 10000

28 102415160000117 9850498490
प लवी िवनय 

देसाई
लॉ नं.B/401 ारका फोवर रे 

पपळे सौदागर पुणे
10000

29 100615160007262 9822106769
िपयुष संतोष 

छाजेड
बुिनयाद से 21 यमुना नगर िनगडी 

पुणे
10000

30 100615160007265 9049749933
पूव  चं शेखर 

धान
बुिनयाद क म 10 एल आय सी 

जवळ यमुनानगर पुणे
10000

31 101515160000572 8149870060
ित ा कशोर 

तेली
82/1/2 सुदशननगर र पुणे 10000

32 101515160000707 9545984048
भास 

बाळासाहेब 
जगदाळे

लॉ नं.201 िनसग ाईड पपळे 
सौदागर पुणे

10000

33 100115160003639 8055641778
याग जय सग 

वाकळे
यामा हे रटेज केशन नगर चचवड 

पुणे
10000



34 100615160007243 9922409852
ाज ा दनेश 

को े
लॉ नं.3 वे ट वडस अपाट 

ािधकरण िनगडी पुणे
10000

35 103315160003872 9860881615
मिनषा सागर 

भंडारी
अशोक सोसा. मागे केलाश नगर पुणे 10000

36 103315160004511 9766045333
मयुरी 

कािशनाथ वरे

लॉ नं.9 भालचं  सहकारी गृहरचना 
शारदा गँरेज मागे अ फा लवाल 
कंपनी समोर कासारवाडी पुणे

10000

37 100615160007653 8888854884
मानसी संजय 

काळे
िव वास ि हला ाधीकरण सं न.ं26 

िनगडी पुणे
10000

38 101215160000160 9970244816
िमथलेश अजुन 

साद
जगताप िवठठल जानाई शाळा जवळ 

जाधववाडी पुणे
10000

39 100615160007702 9793668443
मु ा राजीव 

देशपांडे
ए/4 पी आर जी सनराईज स नं.29 

रावेत पुणे
10000

40 103115160003165 27424065
राशी राजेश 

धुिलया
ए-51 एच ए कालनी िपपरी पुणे 10000

41 100215160000153 9822793554
िचता 

राजकुमार 
पाटील

बी-22 अमृते र अपा. कोटजवळ पुणे 10000

42 101615160000258 7774036322
षभ राजेश 

गांधी
Titanium park street near 

काळेवाडी चौक पुणे
10000

43 101515160000643 9689665050
रोहन उ व 

काकडे
कारिनवास भालेकर नगर पुणे 10000

44 100415160001323 7038106679
रोहन राजेश 

स डकर
बी 48/7 से टर-3 ि◌ पुणे 10000

45 100615160007029 8600217408
लिलता 

पोमाराम 
चौधरी

सनी चबस िव गणपती माग िनगडी 
पुणे

10000

46 103315160003615 7276604525
िवजेता 

िव नाथ शे ी
म-6 सािव ी अपा. नेह नगर रोड 

पुणे
10000

47 100415160001596 9552843628
िवशाल हनुमंत 

मोरे
69/10/28 साई पाक दघी पुणे 10000

48 100345160000590 9762701819
वेदांत 

साहेबराव बो े
लॉ नं. ई जी-2 गणेश आंगण स 

नं.18/8/अ दापोडी पुणे
10000

49 103315160004316 9850035425
वै णवी 

बाळासाहेब 
आ हाट

स.न 54/1/5/9 गजानन नगर पुणे 10000

50 100615160008055 9881371893
वै णवी िवजय 

काळभोर
वै णवी ल मी नगर िनगडी पुणे पुणे 10000

51 102415160000113 9881991094
शंतनु 

ल मीकांत शदे
िवशाल नगर, पपळे िनलख 10000

52 101615160000260 6765902430
शंतनु 

लिलतकुमार 
जैन

.३०४सी ीजी िवहार कुणाल 
आ◌ॅयका◌ॅन पपरी चचवड

10000

53 101515160000652 8380907558
शािलनी 

अशोक मुळीक
साईिनवास ए/9 गंगो ीनगर पुणे 10000

54 100315160000853 8237374557
िशवाजी संतोष 

सावंत
लॉ नं.इ-001 मयुर नगर सो पपळे 

गुरव पुणे
10000



55 100115160003095 7875954317
िशवानी 
िवनायक 
देशपांडे

स.न.२८२घ.१२/३६ सोनादीप सो 
तानाजीनगर  चचवड

10000

56 100115160003615 9503155946
िशवानी 

ीकांत 
कुलकण

गु साद सुदशन नगर चचवड पुणे 10000

57 100115160003562 9665944656
शुभम अनुप 

शमा
303 गो ड कोरो ट अपाट चापेकर 

चौक चचवडगांव पुणे
10000

58 101615160000210 8378981172
ा दलीप 
पालवे

बी-२-३०३ थे े ट पपळे सौदागर 
पपरी चचवड

10000

59 100215160000231 8149739514
ी आिखल सी 
ही एन मुत  
चे लािप ला

क पटे व ती, वाकड 10000

60 100415160001337 9823923799
ीधर राज  
मानकर

सोलरपाक 302 द नगर पुणे 10000

61 102415160000135 9049301089
ेया दप 
राजमाने

सी/702 िवशालनगर र पुणे 10000

62 100415160001192 8805979634
ेता तुकाराम 

डुबे
बी-28 संचुरी एंका कालनी-2 पुणे 10000

63 102415160000124 9156588241
ेता 

पारसनाथ सह
ऐ यम ी स िवशाल नगर वाकड 

पुणे पुणे
10000

64 100215160000150 9021897100
सिमरा संजीव 

शमा
म ह ा रॉयल कंपनी जवळ पपरी 

भोसरी रोड पपरी पुणे
10000

65 102415160000152 9762239177
सलोनी संजय 

साठे
पपळे नेि◌लख गणेश नगर सव 

केबल समोर ध पुणे पुणे
10000

66 100115160003946 9923130970
सा ी राज  

शदे
सोनीगरा टाऊनशीप लॉ न.ं102 

केशवनगर पुणे
10000

67 103215160000767 8149512906
सा ी सोहन 

राठोड
िवजय नगर संुदर ो हीजन टोर 

काळेवाडी पुणे
10000

68 100615160007264 8380092752
सागर हमंत 

राणे
स नं.26 वदशन सो रो हाऊस 

िनगडी पुणे
10000

69 103315160004004 8552894271
सुिधर राज  

नारखेडे
लाट-25 महादेवनगर र पुणे 10000

70 103315160004003 9096122475
सुिमत द ा य 

जामदार
िशवनेऱ कॉलनी महादेव नगर 

च पाणी वसाहत पुणे
10000

71 100315160000686 9604866389
सुिमत सुभाष 

कोळी

ग ली नं.2 जयमालो नगर आनंद 
िनवास गणेश मं दरा समोर जुनी 

सांगवी पुणे
10000

72 102415160000123 9423583745 सुरिभ सूधीर .
सी101 सुयोग सॉफरन राहाटणी 

पपरी पुणे
10000

73 100415160001715 8308758272
सौरभ 

िवजयकुमार 
माने

फरांदे एशन एच-7 से टर-6 
पाईनरोड पुणे

10000

74 103115160003094 9689059776
ेहल द ा य 

ठाकुर
ज.म. चौक आळंदीरोड महा मा 

कालनी म-5 पुणे
10000

75 100115160003300 9545597292
ेहल सुरेश 
कांडलकर

वा हेकरवाडी, चचवड 10000

76 103315160004390 9890919616
ेहा िववेक 
च हाण

साई गाडन ग िवद गाडन शेजारी 
पपळे सौदागर पुणे पुणे

10000

77 100515160000193 9552638611
वै णवी िवजय 

गोडसे
िवकास नगर कवळे 10000



78 100615160007296 9890450417
कार मनोज 

गांधी
से टर 29 डी माट ािधकरण 10000

79 103115160003192 9970943665
वैजयंती 

िनतीन को हे
98/567, संततुकारामनगर, पपरी 10000


