
अ. . आवक . नाव प ा मोबा. .

1 100615160005650
कमल उमा पा 

दवटे
समाधानचौक टे कोरोड चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
9545732746

2 100115160002547
कमल िशवाजी 

गाडे
स.न.४० बसवंत कॉलनी वा हेकरवाडी 

पपरी चचवड
7350560830

3 100614150002460
हनमंती हनमंता 

हे े
इं दरा नगर ओटाि कम से टर न.२२ 

वा हेकरवाडी  चचवड
8796784473

4 103115160002621
उ वला उ म 

िशक
430/2313 सहयोग सोसा. संत तुकाराम 

उ ान पपरी, पुणे
9881043474

5 100115160001598
ललीता मनोहर 

सुयवंशी
चं भागा कालनी अ-गावडे चाळ 

चचवड टेशन- आनंदनगर
9881161281

6 100114150009692
आशा िवनायक 

नेटके
स.न-80/1 सायली कॉ पे स 
वा हेकरवाडी चचवड, पुणे

9822493544

7 100215160000213
शालन अंकुश 

अिभमान

महा मा फुले नगर मोहननगर पोलीस 
चौ क शेजारी चचवड टेशन- 

आनंदनगर पपरी चचवड
7720898177

8 100215160000222
सायरा बहादुर 

पठाण
लाल टोपीनगर कोटा या मागे मोरवाडी 

पपरी चचवड
9822800239

9 100515160000167
उषा गो वद 

असवले
स.न.१३ िशवनेरी कॉलनी कोळी गॅस 
गोडाऊन जवळ कवळे पपरी चचवड

9663121204

10 100215160000095
चतुराबाई कच  

धडे
लालटोपी नगर झोपडप ी मोरवाडी 

मोरवाडी पपरी चचवड
7776018522

11 103115160002727
संिगता अर वद 

वेदपाठक
39/5 वा तुउ ोग कालनी मोरवाडी पुणे 9850540179

12 100114150003685
सुवणा भारत 

बनसोडे
खाडी मिशन खंडोबा आकुड  गावठाण 

पुणे
8605027392

13 100515160000141
संगीता 

बाबासाहेब मांजरे
मानेचाळ दगाजवळ कवळे पुणे 9860303946

14 100214150000049
आशा दशरथ 

च हाण
लालटोपी नगर मोरवाडी मोरवाडी 

पपरी
8793293571

15 100614150000108
अनुसया महादेव 

जमादार
िव ानगर भाग .8 हनुमानमंदीर 

िव ानगर पपरी
0

16 100114150001942
रमा तुकाराम 

गवळी
आनंद नगर चचवड टेश चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी
8007003533

17 100614150013935
िललावती सावता 

अडसुळ
पेश फलोअर िमल जवळ द वाडी 

द वाडी पुणे
8308256509

18 100614150018579 मंदा बाळकृ ण शेटे
शेटेचाळ द वाडी आकुड  गावठाण 

पपरी चचवड
7776022640

19 100614150019646
िवजया नवनाथ 

साठे
साठे िनवास मुथा ो. टोअस जवळ 

आकुड  गावठाण पपरी चचवड
9561750127

20 100515160000126
सुिशला चना पा 

शा ी
इडम शाळा कवळे पुणे 7058548955

21 100115160002165
मजा न सा दक 

कुरेशी
आनंद नगर चचवड टेशन- आनंदनगर 

पुणे
9762014173

पा  यादी

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पपरी - 18
मिहला व बाल-क याण िवभाग

िवधवा / घट फोटीत मिहलांना करकोळ व पाचे वसाय करणेसाठी 
अथसहा य - 6000/-

सन :- 2015-16                                                      सं या - 459



22 100114150009543
महानंदा मनोहर 

ि रसागर
िव णू पवार िनवास सं.न.११३/४ 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड
9763921790

23 100114150009544
क पना अिजत 

देशपांडे
कुलकण  ीिनवास वसाहत संन.१३६ 

आकुड  गावठाण पपरी चचवड
9637018946

24 100314150003442
साधना दप 

सुतार
म.फुले नगर बेहड भगत सग कुल 

द वाडी पपरी चचवड
9975547723

25 100615160002474
जलाजा अिमन 

सुभाष
गणेश मं दराजवळ ओम कॉ ले स 

समोर आकुड  गावठाण पपरी चचवड
7304298288

26 100115160000312 क णा र व  घुगे
स.न-88/11संत तुकाराम नगर सावंत 

लीिनक वा हेकरवाडी चचवड, पुणे
7038691842

27 100115160002301
रजनी फु ल 

बारट े
डी-4 सजल पाक चचवड टेशन- 

आनंदनगर चचवड, पुणे
9623870138

28 100115160002191
लता सुखदेव 

बनसोडे
आनंद नगर चचवड टेशन- आनंदनगर 

पुणे
9527332348

29 100115160000346 स बाई मसु धनवे
आनंदनगर कु पर चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
9922373142

30 100615160000945
वंदना वसंत 

पांचाळ
119/1 बी सहजीवन सोसा. आकुड  

गावठाण पुणे
9922374396

31 100215160000045
शोभा िपराजी 

कांबळे
लॉट नं. ९ के िब ड ग मोरवाडी पपरी 9822303627

32 100115160000320
चं भागा म छ  

गोरे
आनंद नगर चचवड टेश चचवड 

टेशन- आनंदनगर पपरी
7350269389

33 100515160000001 वंदना राम करांडे
नेटके व ती नेटके कोलनी कवळे पपरी 

चचवड
9325540288

34 100614150015824
ुपदा ब सीलाल 

छपरीबंद
सोपानकाळभोरचाळ 21/22 
काळभोरनगर चचवड, पुणे

9923476784

35 100114150009686
िशला नागेश 

ओ हाळ
भालेकर ि लिनक चचवड टेशन- 

आनंदनगर पुणे
8121226363

36 100115160000879
इंदुबाई चांगदेव 

शदे
गणेशमंदीर भ डवेनगर वा हेकरवाडी 

चचवड, पुणे
9763646094

37 103314150009299 इंदु बबन भालेराव
महा मा फुले नगर मोहोननगर 

अंगनवाडी समोर चचवड टेशन- 
आनंदनगर पपरी चचवड

9970584696

38 100415160000422
शिशकला रमेश 

कामथे

रामभाऊ ग हाणे िगरणी ितक मंगल 
कायालय भोसरी गावठाण पपरी 

चचवड
9623819608

39 100415160000527
ताराबाई 

राजाराम ताजणे
ताजणेमळा हनुमानमंदीर च-होली पुणे 9881247607

40 100414150007552
रंजना रमेश 

खैरमोडे
भुजबळ नसरी गावडेचाळ भोसरी 

गावठाण पुणे
9850347187

41 100414150007386
इंदूबाई िशवाजी 

डामसे
भैरवनाथ शाळा गणेशनगर भोसरी 

गावठाण पुणे
9604658200

42 100415160000430
सुनंदा सुभाष 

पाटील
सुरजपाक 0 इं ायणीनगर पुणे 8308520691

43 100515160000117
िनलावती 

ता याबा वरपे
गवळीनगर टे कोरोड भोसरी गावठाण 

पुणे
0

44 100415160000461 सुमन आदेश मोरे
मोहन शदे साठे नगर पठारे मळा च-

होली पपरी चचवड
8381056471

45 100414150000485
शकंुतला शंकर 

सुवणकार
आळंदीरोड साईनाथ कालनी भोसरी 

गावठाण पुणे
7588211417



46 100414150007595
शकंुतला 

बाळकृ ण सोनवणे
ग हाणेव ती ग हाणे चाळ भोसरी 

गावठाण पुणे
9225730702

47 100415160000024
कमल जानराव 

तलवारे
बालाजीनगर टे कोरोड भोसरी गावठाण 

पुणे
9623635528

48 100415160000349
सोनाबाई अ णा 

िपटेकर
टे को रोड बालाजी नगर भोसरी 

गावठाण पपरी
7875246612

49 100415160000388
तुळसाबाई 

बबनराव लांडगे
लांडगेआळी मा ती मंदीर भोसरी 

गावठाण पुणे
9960165078

50 100415160000691
शांताबाई 

गुलाबराव यादव
पा या या टाक जवळ आळंदीरोड 

भोसरी गावठाण पुणे
9881102411

51 100414150007880
ध मबाई सुरेश 

राठोड
शांतीनगर वसाहत नं-1 आबरस कंपनी 

जवळ भोसरी गावठाण पुणे
8805523293

52 100414150007645
पावती भागवत 

आंधळकर
टे कोरोड गवळीमाथा भोसरी गावठाण 

पुणे
8625069828

53 103314150009848
जय ी केदार 

बीरादार
अळंदीरोड शा ी चौक भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
8625011083

54 100414150007588
व सला दलीप 

पुजारी
संत तुकाराम नगर भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
9881687087

55 100414150007835
शकंुतला द ा य 

िख लारी
च पाणीवसाहत रोड िशवशंकर भोसरी 

गावठाण पुणे
8888394104

56 100415160000748
सधुबाई बक 

राऊत
रामनगर हौ.सोसा ग हाणे व ती भोसरी 

गावठाण पुणे
9764284990

57 100414150007874
शशीकला राम 

सोनवणे
ल डेवाडी िव ल भोसरी गावठाण पुणे 9763007232

58 100415160000561
िवजया 

भै यासाहेब धायजे
िमता कराना टोअस कसन 

भगवानचाळ भोसरी गावठाण पुणे
9175714501

59 100415160000790
लीलाबाई 

गेनभाऊ गावडे
गवळीनगर टे कोरोड भोसरी गावठाण 

पुणे
8856809580

60 100415160000182
योती राजाराम 

खेसे
सव न ११२ घर न ४५९ आळंदी रो 

दघी पपरी
9860577299

61 100415160000287
सुिनता सुखदेव 

कटरे

आर.एम.ल ढे ओम.िब ड ग लॅट नं११ 
रामनगर ग हाणे व ती ग हाणे व ती 

पपरी चचवड
8975470742

62 100414150007468
ताराबाई 

कृ णनाथ अडागळे
से.नं.१८६ हनुमान कॉलनी तराना 

टोअर भोसरी गावठाण पपरी चचवड
9370595084

63 100414150007401
िललाबाई 

परशुराम राजपूत
लाट . - 3 स.न. 226 भोसरी 

गावठाण पुणे
9860874900

64 100415160000459
सुनंदा दलीप 

सोनवणे

देवकर व ती गणराज कॉ च पाणी 
वसाहत गणराज कॉ ३ च पाणी वसाहत 

पपरी
9011944189

65 100414150007711
चंदा पंिडत 
िबरदवडे

भैरवनाथ शाळा स.न - 18 भोसरी 
गावठाण पुणे

9922898445

66 100414150004991
ा िवनायक 

देवरे
मु. पो.चह ली ता.हवेली च-होली पपरी 

चचवड
9922179579

67 100414150007824
अिनता 

बाळासाहेब सावंत
सदगु नगर रा ल सोसा. भोसरी 

गावठाण पुणे
9881285271



68 103315160001002
गरीमा रामजी 

ितवारी
बालाजी नगर भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
8796226547

69 100415160000387
बारकाबाई 

िनवृ ी गवारे
१६१ गुळवे व ती भोसरी गावठाण 

पपरी
9921088085

70 103314150009849
िवजया संगमे र 

हंिचनाळ
आळंदी रेड शा ी चौक महा मा फुले 
नगर भोसरी गावठाण पपरी चचवड

9890898290

71 103314150011037
साधना तानाजी 

काळभोर
गवळी नगर टे को रोड भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
1234567891

72 100115160001671
सुिशला िनवृ ी 

िनगडे
गवळी नगर टे को रोड भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
9850205599

73 100415160000640 इंदु महादु सोनवणे
महा मा फुले रोड माळी आळी भोसरी 

गावठाण पुणे
9657933139

74 103314150010297
मंगल ाने र 

िशवले
ग हाणे वाडा िव ल माई मं दरा 

जवळ भोसरी गावठाण पपरी चचवड
9823342187

75 103114150003464
नंदा काळूराम 

भोसले
भोसले व ती च होली बु च-होली पपरी 8975701527

76 100415160000013
श रफा रहेमान 

शेख
हनुमाननगर भगतव ती भोसरी गावठाण 

पुणे
8698686721

77 101514150011064
आशा िभकू 

सपकाळ
िव िवलास हॉटेलमागे कुरमदास चाळ 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड
9011874609

78 100414150007720
मंगल द ा य 

पवार
आदशशाळेजवळ तुकाईनगर भोसरी 

गावठाण पुणे
9822318234

79 103314150011036
सुिनता तानाजी 

नवले
गवळी नगर टे को रोड भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
9689278422

80 103114150003466
ोपदी गौरबा 

मगर
साठे नगर च होली च-होली पपरी 9762220332

81 100414150007726
कृ णाबाई गणपत 

पाटोळे
च पाणीवसाहत रोड गणराज कालनी 

भोसरी गावठाण पुणे
7507323874

82 100414150007681
मंगल अ युत 

कांबळे
बालाजी नगर पावर हौस भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
8983464242

83 100414150000705
रेखा द ा ेय 

पोतदार
स्.न.१३७/२ लांडगे व ती भोसरी 

गावठाण पपरी
0

84 100414150005462
ल मीबाई सुदाम 

कोतवाल
कोतवाल वाडी च होली च-होली पपरी 9158054127

85 103314150012659
रमाबाई ीपती 

वाघमारे
बालाजी नगर पावर हाउस भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
9922971458

86 100414150001672
राम या 

ह रकुमार नायर
ी कृ ण िनवास ई र ो टो जवळ 

भोसरी गावठाण पपरी
8698283289

87 100414150007391
कात क  ताप 

यादिगरे
वाळके व ती द ा यनगर दघी पुणे 9260374002

88 100414150007638
लता दािवद 

गजिभव
आळंदीरोड शा ी चौक भोसरी गावठाण 

पुणे
9922820106

89 101414150000705
रेखा द ा य 

पोतदार
लांडगेव ती नवनाथ लांडगे चाळ भोसरी 

गावठाण पुणे
8087232116

90 100414150007958 मु ी रसुल स यद
स.न-18 आनंद मंगल कायालय भोसरी 

गावठाण पुणे
9028656849

91 100415160000128
पूजा सुिनल 

नलावडे
स.न-75 भारतमातानगर दघी पुणे 9552648296

92 100414150007513
कमल ह र ं  

फुटाणे
रा लपाक सुकाळेिनवास भोसरी 

गावठाण पुणे
9272984496

93 100414150007671
सुिनता िवनायक 

खटावकर
िब.न-18 म न-15 साई ेम सोसा. 

इं ायणीनगर पुणे
9403380664



94 100115160003923
सोजराबाई अजुन 

खळसोडे
लांडेवाडी भोसरी भोसरी गावठाण 

पपरी चचवड
9767974110

95 100414150007587
िव ा नारायण 

नगरकर
शिनकृपा िब डग ल मी नगर दघी रोड 

भोसरी गावठाण पपरी चचवड
9881687087

96 100415160000193
पाली िनतीन 

महाजन
11/5/693 ल मी नारायणनगर च-होली 

वडमुखवाडी आळंदी रोड
9766049398

97 103315160000683
संगीता तानाजी 

पा टल
ल मीनगर मोशी दघी पपरी चचवड 9767032085

98 100215160000201
कमल नारायण 

दाभोळकर
च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
8390939181

99 103315160000318 कमल िशवाजी जरे
शा ीचौक आळंदीरोड भोसरी गावठाण 

पुणे
9975267775

100 100414150007743
पा बाई दशरथ 

पवार
शांतीनगर झो डप ी भोसरी गावठाण 

पुणे
9049745742

101 100415160000313
गंुजन आनंद 

दीि त
से नं ०१, लॉट नं ४८/१० इं ायणी नगर 

भोसरी गावठाण प ि◌◌ंपरी चचवड
8007583904

102 103314150010996 कमल मधुकर शदे
गणेश नगर टे को रोड मा ती मं दर 

शेजारी भोसरी गावठाण पपरी चचवड
4545787777

103 100414150007416
प ा शिशधरन 

िप ले
से.न.-1 लॉट 10 इं ायणीनगर पुणे 9730883136

104 100415160000310
सुषमा अर वद 

केदारी

च घर िनवास गु द  कॉलनी 
गवळीनगर भोसरी गावठाण पपरी 

चचवड
9960994496

105 100415160000031
बायडाबाई 

िभमराव जानराव
पांडे चाळ महारा  बॅ◌ेकेमागे भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
9850639336

106 103215160000541
ल मी ाने र 

गणगे
िम लद नगर पपरी खराळवाडी पपरी 8888829539

107 103314150011217
सािव ी कसन 

प ाळ
घुले चाल सगल िनवास शेजारी 

कासारवाडी पपरी चचवड
9970367525

108 103314150012043
पावतीबाई िव णू 

कांबळे
गणराज अपाटम फलॅट न. १० सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड
9049232383

109 103314150009619 हमीदा रफ क शेख
ल मन कवळकर चाळ कासरवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड
0

110 101514150003558
सर वती अशोक 

कोले
िस ाथ नगर दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी
9767516870

111 103314150010076
क पना काश 

कहाणे
ह ि◌.के.च हाण चाळ कासरवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड
7038142107

112 100154150000637
ल मी िशवाजी 

खे ी
िधरज हाई स पो ट ऑ फस पुढे सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड
9730164333

113 103315160000670
सािव ी एकनाथ 

रोकडे
लुंिबनी बु  िवहार या मागे रामनगर 

बोपखेल दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड
----------

114 103314150005797
किवता दपक 

नायडू
शंकर लांडगे चाळ फुगेवाडी फुगेवाडी 

पपरी
5544163650

115 103314150009102
िमना ी संदीप 

शेळकंदे
बी.डी.गायकवाड चाळ दापोडी दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड
7620919161

116 103315160001394
गु डुबाई 

तुकाराम पवार
नटराज हौ. सोसायटी नेह नगर पुणे 0



117 103314150012440
सुलाचना 

तुकाराम कुडापणे
फलोट नं 22 नािशक फाटा कासारवाडी 

पपरी चचवड
8149185288

118 103315160001123
शांताबाई रानुजी 

ि भुवन
703 4 नेह नगर पुणे 0

119 101514150003398
िमना नर सग 

कोलते
िवनायकनगर स.न 53/5 सांगवी 

गावठाण नवी सांगवी,पुणे
9767972634

120 103315160000632
िब मीला आझम 

शेख
तानाजी गणपत कलापुरे चाळ 
खराळवाडी खराळवाडी पुणे

9923232226

121 100314150003438
कुसुम द ा य 

कदम
घर नं. २०४ िहरकणी हौ.सो. सांगवी 

गावठाण पपरी चचवड
9689868272

122 101514150003505
िवमल राजाराम 

मोरे
तुकाराम शदे चाळ रे वे गेट जवळ 

कासारवाडी पपरी चचवड
7040653591

123 103315160001022
ता बाई 

राजाराम कांबळे
गणपती मं दराजवळ बोपखेल दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड
9503192812

124 103215160001696
शांता चं कांत 

नलावडे
कसन सा,लांडगे चाळ कासारवाडी 

कासारवाडी पपरी चचवड
8888181937

125 103314150014068
शहाजान अिमन 

आ ार
श  फाटक चाळ िशव ेमी िम  मंडळ 

कासारवाडी पपरी चचवड
8087868653

126 103315160000476
रेणुका कैलास 

च हाण
सगला िनवास अगरवाल चाळ 
कासारवाडी पपरी चचवड

9623868112

127 103115160002800
रोिहणी अ ण 

आगवेकर

४२८/२२६० हाडा कॉलनी संत 
तुकाराम नगरी संत तुकाराम नगर 

पपरी चचवड
9763666779

128 101514150003303
बबीता अशोक 

कदम
लॅट नं.१ मंगलमुत  अपाट चे वन 

सोसा. सांगवी गावठाण पपरी चचवड
9960077598

129 101514150003504
दुगा ब सी 
पोपळघट

रामभाऊ वंजारी चाळ रे वेगेट जवळ 
कासारवाडी पपरी चचवड

9922461090

130 103115160002731 तारा जे स िपटस
२१४/१६८७ संत तुकाराम नगर संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड
8625887779

131 100315160000528
सरोजाबाई 

चं पा पानवाला
लबोरे व ती जवळ अ ण टॉ कज 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

9923948891

132 100315160000402
क याणी कांता 

कोले
िस ाथ नगर दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड
8605403365

133 103115160002828
माया महेश 

प रहार
अ णोदय िनवास गुडिवल टेशनरीजवळ 

नेह नगर पपरी, पुणे
9321191901

134 103115160002434
नंदा जा लदर 

डावरे
राजीवगांधी वसाहत नेह नगर पपरी, 

पुणे
9604870557

135 103314150010425
ि मनी दशरथ 

वैराट
सी.एम.ई. माळ आळी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड
----------

136 100315160000497
सुभ ाबाई 

तुकाराम कांबळे
महा मा फुले नगर मराठी शाळेमागे 

दापोडी-बोपखेल पुणे
7083611727

137 103115160002635
िसताबाई उ म 

ह के
िव ल नगर जग दश सुपरमाकट 

नेह नगर पपरी चचवड
7776021066

138 103115160002483
हलीमाबी सेन 

शेख
२०३/११६/ संततुकाराम नगर संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड
9967415454

139 103115160002634 भामा भरत बोरा़डे
जगदीशसुपर माकट िव ल नेह नगर 

पपरी, पुणे
8888958637

140 103314150009087
यमुनाबाई 
ाने र गाडगे

अ णासाहेब मगर टेडीअम िव ल नगर 
नेह नगर पपरी चचवड

9270115356



141 103314150009487
सर वती िशवाजी 

काटे
242 जयाजी दापोडी-बोपखेल पुणे 7767098050

142 100315160000525
योती ंकट 
सोनकांबळे

िस ाथ नगर दापोडी दापोडी-बोपखेल 
पपरी चचवड

9373002885

143 100315160000063
अनुसया ावण 

कांबळे
महा मा फुले नगर मराठी शाळेमागे 

दापोडी-बोपखेल पुणे
9220492126

144 100315160000514
माया अिवनाश 

जगताप
जगताप चाळ घर न.-३ तानाजी पुतळा 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड
9130833554

145 103314150010393
पावती नामदेव 

च हाण
िशवाजी चौक सी.एम.ई, दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड
8793507205

146 103314150010392
कमल नामदेव 

जाधव
बालाजी मं दर समोर कोकणी चाळ 

दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड
9922136604

147 103314150010792 अ तर बशीर खान
गंगाराम धोतरे चाळ केशव नगर 

कासारवाडी पपरी चचवड
9325496630

148 103314150010579 नकुशा संतोष िगह
सुपे चाळ हद केशरी नगर दापोडी-

बोपखेल पपरी चचवड
9763701255

149 100315160000523
कमल िव ल 
गायकवाड

अिभनव नगर जुनी सांगवी गावठाण 
पपरी चचवड

9225920385

150 103214150003394
कमलाबाई 
सतरामदास 

समतानी

शा ी पाक रो दुगामाता मं दर जवळ 
खराळवाडी पपरी

9921175117

151 103314150013526
अिनता 

बाळासाहेब शेलार
रामभाऊ वंजारी चाळ रे वे गेटापलीकडे 

कासारवाडी पपरी चचवड
9881037271

152 100315160000483
ध डाबाई नामदेव 

सुयवंशी
नेह  चौक दापोडी दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड
9881412091

153 103314150013718
बेगमबी कुम ीन 

शेख
स.न-497 साईनगर कासारवाडी पुणे 9324122229

154 100315160000463
गाय ी करण 

मारणे
म-४५ बंडु काटे चाळ दापोडी-बोपखेल 

पपरी चचवड
8408839443

155 103314150010544
आशा चं कांत 

बाराथे
बोपखेल पोट CME बाराथे व ती 
दापोडी-बोपखेल पपरी चचवड

9664746867

156 103314150009752
मालन मैनु ीन 

सदगी
िबलाल मशीद शेजारी िवकासनगर 

कासारवाडी कासारवाडी
7875540313

157 103314150009275
ि मणी बबन 

गोलांडे
घर .512 पवारचाळ फुगेवाडी पुणे 0

158 103314150011235
सुमन िशवाजी 

बनसोडे
ा हौ सग सोसा. िव ल नगर 
नेह नगर पपरी चचवड

9623156005

159 101415150003286
बेबी िव णू 
गायकवाड

जवळकर चाळ रे वे गेट खाली 
कासारवाडी पपरी चचवड

7057411499

160 103314150009356
ताराबाई फ ड 

शदे
िव ा अपाटमट लॅट न. ८ खराळवाडी 

पपरी चचवड
9922929067

161 103314150011125
सुिम ा संमाती 

मोिहते
६४१ फुगेवाडी फुगेवाडी पपरी चचवड 8308645103

162 100315160000401
िशवकांता सुर  

सुयवंशी
फुगेचाळ फुगेवाडी फुगेवाडी पपरी 

चचवड
9763489949

163 103114150006818
लता िस ाथ 

पवार
४३५/२३७४ संत तुकाराम नगर संत 

तुकाराम नगर पपरी चचवड
9209846986

164 101214150012441
फुलाबाई ल मण 

जाधव
िवशाल रेिसडेनसी जवळ हनुमान 

कॉलनी कासारवाडी पपरी चचवड
7620341931

165 103115160002617
गुलाब भारत 

कांबळे
स.न.१०३ अ लास को को नेह नगर 

पपरी
9890114147



166 103315160000619
िलला एस. 
वेलायुधन

िहरामण पोहोरचाळ सी एम. ई. 
कासारवाडी पुणे

9225565661

167 100315160000396
जय ी सिचन 

जगताप
मधुबन सोसा जुनी सांगावी नवी सांगवी 

पपरी चचवड
9021555552

168 100314150003433
अंजली बाऴ 

बलकवडे
स.न 254, बलकवडेवाडा, st रोड, 

दापोडी
9881909556

169 100315160000169
सर वती मोहन 

दातरंगे
१९ ब उष:काल सोसायटी सांगवी 

गावठाण पुणे
9822371272

170 100315160000169
सर वती मोहन 

दातरंगे
१९ ब उष:काल सोसायटी सांगवी 

गावठाण पुणे
9822371272

171 103315160001322
सािव ाबाई 

िव नाथ पारवे
म नं. ५१४ व  नगरी हौ. सोसायटी 

नेह नगर पुणे
8483915840

172 100415160000697 मंदा गुलाब घाडगे
स.न - 101 ए 4/513 नेह नगर पपरी, 

पुणे
8149633743

173 103214150004622
शांता ीराम 

च हाण
मा ती कॉ प अशोक थेटर अशोक 

िथएटर पपरी चचवड
8484843740

174 103314150009498
भा यवती 

ऑगि टन आ हाट
लाजणे िब लॅट न.८ नढेनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
----------

175 103314150004615 पुनम अिनल िशक
अ.शां. िशक ीराम लोअर िमल 

काळेवाडी पपरी, पुणे
8275415114

176 103215160000393
राजकुमारी 

ल मणदास ठाकुर
बी लॉक४/१० र हर रोड पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
8080908311

177 103215160000287 लता मोहन नवर े
नढे नगर भारत कॉलनी काळेवाडी 

पपरी चचवड
9923052610

178 103314150013012
सोनाबाई िव ल 

वाघेरे
सावतामाळ मं दरामागे माळे आळी 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
4454545454

179 100115160002322
गौर मा ंकटेश 

हे े
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
7057606296

180 101514150003280 रेणुका बस पा कुरी
तुळजा भवानी नगर पपळे गुरव 

पपळेगुरव पपरी चचवड
9850017114

181 103214150004915
आशा मधुकर 

वाघेरे
स दय चौक पपरीगाव पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
7840971123

182 103214150000362
भावना हरीश 

रामचंदानी
मयूर अपाट पपरी गाव पपरीवाघेरे 

पपरी
9623790650

183 101514150003383
म ल वा 

िस णा यमदे
स.न - 50/1/1 गांगाड नगर पपळेगुरव 

पुणे
9922402194

184 103215160000409
राधा धनराज 

गुरबानी
लॉट नं १२० सुभाष नगर, रवर रोड 

अशोक िथएटर पपरी चचवड
9823454704

185 103314150013851
योती रमेश 
गालफाडे

लक रोड बौ  नगर पपरीवाघेरे पपरी 
चचवड

9825455444

186 103211516000254
शोभा िशवाजी 

िखलारे
िब ड ग नं. ३ म नं. ५८ पपरीवाघेरे 

पुणे
9767801069

187 101514150003332
एिलयामा 
अ ाहम 

अले झांडर

खोली . 11/121 ल मी नगर 
पपळेगुरव पुणे

9028723383

188 101514150003327
पाबाई िवनायक 

जोगी
9822318040

189 103215160000412
बलजीतकौर 
सुरिजत सग 
सावलानी

सी बलॉक ८७१८ वैषणव देवी 
मं दराजवळ पपरीवाघेरे पपरी चचवड

7304586853



190 103115160002633
रंभा शेषराव 

वाघमारे
िव लनगर नेह  पपरीवाघेरे पुणे 0

191 103214150000675
संिगता ाने र 

जाधव
माळी आळी पपरीगाव पपरीवाघेरे 

पपरी
9922501939

192 103214150004301 करन अशोक गु
अशोका िनवास साई सागर टील समोर 

पपरीवाघेरे पपरी
9657352253

193 103214150001546 राधा याम फतपुरे
सुभाष नगर रवर रोड काळेवाडी पपरी 

चचवड
9922566748

194 103214150000965 माधवी रमेश शदे
ेमलोक कालनी, नढे नगर काळेवाडी 

पपरी, पुणे
9552880461

195 103314150010471
बाला चं कांत 

गोयल
शदे चाळ पपरी पपरीवाघेरे पपरी 

चचवड
9975129404

196 103215160000638 वीना सुरेश मतानी
बी.८ डेअरी फाम जवळ पपरी 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9823796788

197 103215160000424
प ा जामनदास 

रजवानी
सुभाष नगर र हर रोड पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
9762752112

198 100215160000212 गंुडा मा शंकर केरे
मोहननगर महा मा फुले नगर 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8793973587

199 103215160000418
राजकुमारी 

रामचंद थडानी
एच.बी. २/२ िव णू देवी मं दरा शेजारी 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8793132324

200 101415160000788
लोचना महादेव 

नवले

िव ल राजाराम कुदळे चाळ दपा 
सारीज पा ठमागे पपरीवाघेरे पपरी 

चचवड
8180816258

201 103214150001956
सर वती गो वद 

ीवा तव
बालमन चाळ पपरी गाव पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
9767442555

202 101615160000008
लता गौतम 

जगताप
बु द िवहार जवळ पपळे सौदागर 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
9850734957

203 103314150010812
िनता तुळशीराम 

कांबळे
२०६/9368 संत तुकाराम नगर 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8180805563

204 103214150003679
नशा कोशी 
गो वदराम

जे.एन.रोड साई चौक अशोक िथएटर 
पपरी चचवड

9370074929

205 103215160000021
कमल गंगाराम 

नलावडे
र हर रोड बौ  नगर अशोक िथएटर 

पपरी चचवड
9075747554

206 103314150011236
संदलादेवी 

जीत सग राजपूत
गांधीनगर पपरी पपरीवाघेरे पपरी 

चचवड
7741006184

207 103314150013478
िवजयाल मी बापु 

मलशे ी
घर न. २२८/४१४ अशोक टॉ कज मागे 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9881995992

208 103314150012345
जय ी सुरेश 

सुयवंशी
स.न.९९ लॅट न.५१ यशवंतनगर पे ोल 
पंपाजवळ पपरीवाघेरे पपरी चचवड

9881440143

209 103314150006467
िमना ी संतोष 

सरपते
1/2 साई चौक अशोक िथएटर पपरी 9921474905

210 103214150000361 कमल पंिडत कुदळे
सावता माळी मं दरा समोर माळी आळी 

पपरीवाघेरे पपरी
9011243385

211 103314150010340
सुिनता राज  

भोसले
नावेचा रोड योगेश  ि◌◌ंटर शेजारी 

पपळेगुरव पपरी चचवड
9175827353

212 103314150010910
रेहाना अ दुल 

खितब
लॉक एफ २ लॅट न.२८/३ पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
----------

213 103115160002847
भावती तानाजी 

जाधव
िव लमंदीर ल मण कोकणेचाळ 

काळेवाडी पुणे
7350047245

214 100115160000388
शालीनी 
दादाभाऊ 
गायकवाड

िभमनगर रे वे टेशन िवजयनगर पपरी, 
पुणे

9922865935



215 103214150001299
िमना ी संतोष 

सरपते
1/2 साई चौक अशोक िथएटर पपरी 9921474905

216 101514150003334
सर वती िशवाजी 

पाटील
81/361 सुदशन पपळेगुरव पुणे 9922613624

217 101514150003073
फेराबाई आनंद 

कांबळे
राजीव गांधी पपळेगुरव पुणे 9767683135

218 103214150001324
िभमाबाई िव णु 

जाधव
धम श  अपाट पपळे सौदागर रहाटणी 

- पपळे सौदागर पपरी
9922167435

219 103315160001552
कुसुम सुदाम 

उनवणे
बौ द नगर 00 पपरीवाघेरे पपरी 9595803375

220 103215160000180
उषा महाबळे र 

आंबले
आदश नगर मातोल चाळ काळेवाडी 

पपरी चचवड
9623984240

221 103314150010919
स यभामा िव ल 

सुव
३/४३, भाटनगर अशोकनगर 

कमानजवल पपरीवाघेरे पपरी चचवड
7743823624

222 103215160000171
बजाबाई शंकर 

काळे
पपरी वाघेरे गांव नानेकर चाळ 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9763883466

223 101514150003071
योिगता संजय 

कांबळे
िस ीिवनायक पाक ल मी नगर 

पपळेगुरव पुणे
9561809882

224 100215160000072
रंजना मधुकर 

िचरमे
सी/6 लॉट -201 पपरीवाघेरे पपरी, 

पुणे
9028507945

225 103215160000163
गौतमी िभमराव 

इंगळे
नखाते व ती कृ णा नगरी रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड
9665773295

226 103215160000205
किलका मधुकर 

साबळे
pcmc parking भाजीमंडई 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
8087533816

227 101515160000005 ल मी बाबू पारोल
ओमसाईराम काम ले स लॉट --6 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
8793272962

228 103214150004415
ल मी िहरामण 

येळवंडे
िव ांत कॉ ले स िव लॉट न ११ 

पपरी पपरीवाघेरे पपरी
8975358832

229 101514150003387
उषादेवी ल मी 

साद
स.न-12/1/1 मोरया पाक पपळेगुरव पुणे 9270515417

230 100615160000281
फना पेड  
िडसुझा

११७३/बी. शांती कॉलनी िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

9420862591

231 103214150004383
भू पदर 

हर जदर सग 
सोधी

साईनाथ सो अशोक िथयेटर मागे अशोक 
िथएटर पपरी

9922229970

232 100115160000478
कमल भगवान 

तु कमारे
बौ  नगर पपरी पपरीवाघेरे पपरी 9527275119

233 103215160000484
सिवता काश 

सोनवणे
काळेवाडी नडे नगर रोिहत पाक 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8600135885

234 103214150002481
मु ाबाई शंकर 

पवार
अशोक टोक ज पपरी अशोक िथएटर 

पपरी
9226774868

235 103214150002843
अिनता भाकर 

पवार
वाघेरे कॉलनी न ३ खराडे चाळ अशोक 

िथएटर पपरी
8605383751

236 103214150004358
रेणू कसन 
चौथानी

गु कृपा लािसक लट नं ४०१ 
काळेवाडी पपरी

8600095333

237 101615160000047
रोिहणी साईनाथ 

वाकडे
स ाट नगर पपळे िनलख पुणे 8237619296

238 100414150000099
व सला द ु 

र ीवाडे
लॉट नं-110 संतोष हौ.सो. पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9028083487

239 103215160000238
नाशा गो वदराम 

कोशी
डी वाड 1/1 जे एन रोड पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9890034222



240 103214150001730
सिवता राकेश 

बागल
मळेकर चाळ काळेवाडी काळेवाडी पपरी 9130550223

241 103215160000285
उमा अिनल 

देशमुख
कलापुरे सदन माळी आळीरोड 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
9604168628

242 103215160000533
सुरेखा भाकर 

बनसोडे
वीर गोगादेव हौ.सो. िब.न.१/२६ 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9527422298

243 103215160000057 गुरमीत मदन लांबे
सिवता अपा. तपोवन मंदीर पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9822732014

244 103315160000775
सुिनता मंुकुद 

चंदनिशवे
रमाबाई नगर पपरी पपरीवाघेरे पुणे 9158723613

245 100115160002320
लग मा ददा पा 

गोरतोळ
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
7057606493

246 103214150001429
राज ी िगरीष 

मंडिलक
३३३ तापक र नगर काळेवाडी पपरी 9623143363

247 103315160000634 सधु आ णा मोरे
हनुमान मं दर मागे गांधीनगर 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
7745015128

248 103215160000329
कमलाबाई 

गेनुबाई भोसले
५०९/३ संत ाने र कॉलनी योतीबा 

नगर काळेवाडी पपरी चचवड
9975845055

249 103214150003448
िशला राजनाथ 

रोिहदास
स.न.७९/११/५ आझाद कॉलनी 

काळेवाडी पपरी
8087427082

250 103315160000250
भा य ी सितश 

काळे

५१४/१ ाने री कॉलनी 
एम.एम.शाळेसमोर काळेवाडी पपरी 

चचवड
9028126741

251 103215160000208
माला ठाकुर 

लखवानी
ENGB 156 सुबाषनगर पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9763677092

252 100215160000089
भागीरथी शंकर 

पवार
मोरवाडी लालटोपीनगर पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9689559050

253 103215160000144
जया 

िगरधारीलाल 
सुखेजा

लॅट न.२७ साधुवा वानी िनकेतन 
पपरीवाघेरे पपरी चचवड

9923364896

254 103214150001399
भारती मोहनदास 

गुलाबाणी
पी ड यु डी पपरी पपरीवाघेरे पपरी 9823021310

255 100115160002390
आशाबाई 

िहरामण देवकर
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
7057606493

256 103215160000131
आशा ह रलाल 

वाधवानी
साई िनसग पाक िब वग ट न.१०२ 

रहाटणी - पपळे सौदागर पपरी चचवड
9673237788

257 103215160000363 मीना राजू दोडके
पपरी चचवड लक रोड प ाशेड 

मशानभूमी पपरीवाघेरे पपरी
7507216821

258 103214150004968
गीता शशीकांत 

कदम
भीमनगर पपरी गाव अशोक िथएटर 

प ि◌◌ंपरी चचवड
9175341204

259 103214150004971
रजनी गंगाधर 

घोगळे

अरमान हौ सोसा लॉट नं ९,ड भाग 
कायलय जवळ अशोक िथएटर प ि◌◌ंपरी 

चचवड
8888101074

260 103215160000531
साखराबाई शंकर 

च हाण
िमल द नगर गोकुळधाम हौ.सो. 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8149492424

261 100215160000069
िवमल रमाकांत 

साळवी
ँट नं के-49 हाडा पपरीवाघेरे 

पपरी, पुणे
9823440478

262 100115160002333
र माला राज  

वा हळ
स.न - 32/3/◌् िशवराज कालनी 

रहाटणी - पपळे सौदागर पुणे
8806312600



263 103215160000434
ताराबाई सुधाकर 

टगरे

िमल दनगर झोपडप ी गोकुळधाम ए-
१२ म-२१२ पपरीवाघेरे पपरी 

चचवड
8177824090

264 103215160000448
कुसुम काश 

पडागळे
आदश नगर मोती राम चाळ पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
9657045089

265 103215160000406
हयातबी अमीर 

शेख
संत कबीर हौ.सो. के िब ड ग म.६ 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9881797506

266 103215160000398 रानी संजय पाटील
एस.एस.पी.हॉल या मागे आदश नगर 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9226812835

267 103215160000214
नंक  सुरे लाल 

धोबी
रो हर रोड पपरी अशोक िथएटर पपरी 

चचवड
8237893066

268 100115160002324
सं या महादेव 

आडागळे
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
9922887202

269 103215160000432 रंजना केलास नढे
से.न ७३६ शंकर मं दराजवळ काळेवाडी 

पपरी चचवड
8087878906

270 100115160002389
देव मा बना पा 

ितमोळीकर
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
7057606493

271 103215160000447
शरिमला सिचन 

कमलेलू
आदश नगर मोतीराम चाळ पपरीवाघेरे 

पपरी चचवड
7040681870

272 103214150004975
शाऊबाई कसन 

कुदळे
िजजाऊ िनवास पपरी अशोक िथएटर 

पपरी चचवड
8888101074

273 103214150005088
िहराबाई देिवदास 

माळिशकारे
सं◌ं.न. ११४/१/१ साईनाथ कॉलनी 

काळेवाडी पपरी चचवड
9096751112

274 103214150005071
कत  सितश 

झांबरे
शा ी नगर िडल स टॉ कज मागे पपरी 

क प पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9673390887

275 103315160000319
अ णा नारायण 

परदेशी
आंबेडकर वसाहत स ाट हौ.सो. 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8975379002

276 103215160000157
रंजना रमेश 

शेमडकर
कोकणे नगर ीकृ ण कॉलनी .२ 

काळेवाडी पपरी चचवड
8805620180

277 103215160000319
किवता अिनल 

मोठेराव
मोरया िनवास अिभयंता कॉलनी 

योितबा नगर काळेवाडी पपरी चचवड
9881771028

278 103215160000454
िसताबाई द ु 

सोनवणे
गोकुळधाम हौ.सो. िब न.१२ म-६०४ 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
9604344563

279 100215160000010
कॅरोल कृ णमुत  

मथुराई
N/C 7-302 MAMTA HOS. SO. 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
8857809437

280 103215160000510
फुलकुमारी 
ि ज कशोर 

कुशवाह

साईराज कॉलनी िशवम ोि हजन 
टोअस जवळ काळेवाडी पपरी चचवड

9764535721

281 101615160000031
िमला तोताराम 

साखरे
स ाटनगर दसराचौक रहाटणी - पपळे 

सौदागर पुणे
0

282 103215160000411
रोशनी शैल  

बजाज
साई चौक ए-१८ पपरी रटेड हौस. 

पपरीवाघेरे पपरी चचवड
8486756886

283 103215160000082
प रगा िहरा 

िमरपगार
आझाद कॉलनी स.न.६४/४ रहाटणी - 

पपळे सौदागर पपरी चचवड
9552145929

284 103215160000038
केशराबाई ल मण 

वाघमारे
अ फा सा कुल मागे काळेवाडी पपरी 

चचवड
8446011182

285 100115160002323 श मा रहमान शेख
िनराधार नगर भाटनगर समोर 

पपरीवाघेरे पपरी, पुणे
7057606493

286 103215160000296
सुशीला येडबा 

गायकवाड
संजय गांधी नगर गु ा टोअस जवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड
7350742406



287 101514150003382
शोभा सुयकांत 

पवार
जयभवानीनगर PMPML BUS 

STOP पपळेगुरव पुणे
9850341206

288 103214150003395
वैशाली िसताराम 

कदम
िशवाजी पुत या समोर ग हाणे आळी 

अशोक िथएटर पपरी
8975489122

289 100614150009929 सुमन बाळु जाधव
ेरणा हौ.सो. िब. न.११ म न.२११ 
िनगडी गावठाण पपरी चचवड

4645466796

290 100114150003921
राज ी दीपक 

पवार
कृ णा हौ सो सन.२७/अ िशवाळगड 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
8956629127

291 100615160000705
रंजना जगनाथ 

जोगी
295 गु द  हौ.सोसा. ि वेणीनगर 

पपरी चचवड
8928733514

292 100614150008818
मंदा कनी बबन 

पवार
6/1 अ ज यतारा हौ.सो. िनगडी 

गावठाण पुणे
8975895718

293 103315160000731 पा संतोष बोलके
48/4 वा तु उ ोग मासुळकर कॉलनी 

पुणे
8308496749

294 100715160000097 नंदा सुिनल ल ढे महादेवनगर ल ढेव ती िचखली पुणे 9767564237

295 100614150013362
र माला िश ाम 

अजनाळकर

साईकृपा हौ.सोसा. गजानन महाराज 
मंदीरा जवळ िनगडी गावठाण पपरी 

चचवड
7798067556

296 101214150000934
िहराबाई सोपान 

परांडे
पा टलनगर राममं दराजवळ िचखली 

पपरी चचवड
8193381072

297 101215160000062
आशा कैलास 

बजिगरे
पंचवटी सोसा. शरदनगर िचखली पपरी 

चचवड
9130720498

298 100415160000241
रेखा तानाजी 

पवार
बालाजीनगर, झोपडप ी, पावर हाउस 

जवळ, भोसरी
8888170862

299 101214150000931
शालन द ा 

पाटील
से.न.१००१२ म न.२५ व  नगरी 

हौ.सो. िचखली पपरी चचवड
8149044976

300 100614150014194
माधवी दीप 

पुराणीक
यमुना नगर िनगडी िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
9970026714

301 101214150000945
व सलाबाई 

ल मन गळांगे
से.न.टी-४/३३४/बी-२१ गु द  हौ सो. 
ि वेणीनगर ि वेणीनगर पपरी चचवड

8055797873

302 101214150000949
शकंुतला मा ती 

सुयवंशी
मिनषा हौ.सो. मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड
9850161630

303 100215160000165 िच ा आर मू त
राज ी अपाटमट िब.न.६२,फलॅट न.१६ 

मासुळकर कॉलनी पपरी चचवड
9373237256

304 101214150001310
स यशीला 

सुयकांत वाघमारे
गु कृपा सोसा. मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड
9881200613

305 101214150000938
के बाई दगंबर 

बनसोडे
मोरेव ती िचखली िचखली पुणे 9764275793

306 101214150000932
भवरीदेवी 

नगाराम चौधरी
अितश च हाम िनवास जाधववाडी 

िचखली पपरी चचवड
9860951442

307 101214150001259 जय ी द ु शदे
दे  आळंदी रोड टाळ मं दराजवळ 

िचखली पपरी चचवड
8888057626

308 101214150000935
इंदुबाई बबन 

मोिहते

तळवडे रोड,ि वेणीनगर गगणिगरी 
मठासमोर पीनगर- तळवडे पपरी 

चचवड
9049687342

309 103314150011642
मु ाबाई बंडु 

साकुरे
साकुरे िनवास रायल वाई स िनगडी 

गावठाण पुणे
9372239339

310 100715160000150
मंगल सदािशव 

मोरे
हनुमान हौ.सो कंुभार ट ग पीनगर- 

तळवडे पुणे
9822847389

311 101515150000617
शामसुनिन सा 
अ लाउ न शेख

दुगा नगर िचखली िचखली पपरी 
चचवड

9561031587



312 100614150013943
सुभ ाबाई 

िव ंभर िम क ल
राजनगर से.न.२२ िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
4454566546

313 100315160000045
शामसुनिन सा 
अ लाउ न शेख

दुगा नगर िचखली िचखली पपरी 
चचवड

9762935199

314 100615160004311
सुमन कसन 

जगताप
से.२२ काळभोर गोठा भगवती सुपर 

माकट िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9657426637

315 100115160000546
माया सुधाकर 

राउत
9881497910

316 100615160000081
पावती परशुराम 

च हाण
मातारमाई हौ.सोसा. िब.न- - ई-22 

िनगडी गावठाण पुणे
8446551247

317 100615160001908
शैला िवलास 

सरोदे

स ृंगी हौ.सो. सा रका लोअर 
मील या मागे पीनगर- तळवडे पपरी 

चचवड
8805391162

318 100614150000362
शोभा नवनाथ 

गायकवाड
बौ नगर ओटा क म िनगडी गावठाण 

पुणे
9158135466

319 100615160001384
कांताबाई शंकर 

तागंुडकर
िजवलग हौ.सो. िब.न. ७ म ल.४१२ 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9922982089

320 100615160004987
अंजना गंगाराम 

साळंुके
साद ि मुत  हौ.सो पीनगर- तळवडे 

पुणे
9922454916

321 100615160001415
छाया संपत 

सोनावणे
संजय नगर पवन पान भंडार शॉप जवळ 
से.न.२२ िनगडी गावठाण पपरी चचवड

9765340498

322 100615160002123
ल मी साहेबराव 

भगत
से.नं-22 िभमाईनगर िनगडी गावठाण 

पुणे
0

323 100615160001896
सोजरबाई 

गोरोबा उबाळे
से.न.-22 राजगृह हौ.सो. िनगडी 

गावठाण पुणे
0

324 100614150015736
शोभा जय  
मलठणकर

लॉट नं-361 से.-28 िनगडी गावठाण 
पुणे

9168568709

325 100615160004726
कृ णाबाई 

गंगाराम साळवे
ओटा ि कम से.२२ िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
9657441293

326 100615160001898
स यभामा 

रंगनाथ कांबळे
से.नं-22 िब.न- बी-3 िनगडी गावठाण 

पुणे
9011332422

327 100615160001416
राधा िभवा 
गायकवाड

संजय नगर म न.डी १/६ डॉ.आंबेडकर 
वसाहत िनगडी गावठाण पपरी चचवड

9765340498

328 100615160005061 सुभ ा बबन शदे
िस्दिधिवनायक हौ.सो. ई-२ से.न.२२ 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9921950911

329 100615160002292 तारामती द ु माने
से.नं-22 म.पवळे शाळा िनगडी गावठाण 

पुणे
9922877792

330 100615160002075
अ णा िव ल 

तोरखडे
वामी समथ हौ.सो. िभमाईनगर िनगडी 

गावठाण पुणे
0

331 100615160000497
सिवता द ा 

िव ुळकर
नविनमाण हौ.सो क म न.-5 

यमुनानगर िनगडी, पुणे
9850783125

332 100615160003417
झामाबाई 

कािशनाथ भालेकर
गणेशनगर ममता ि वटजवळ पीनगर- 

तळवडे पपरी चचवड
9822216898

333 100615160002199
स यभामा 

दपचंद भंडारी
अंकुश अनद हौ.सो. िब-िब-15 िनगडी 

गावठाण पुणे
9527929695

334 100615160001344
सुमन अमृत 
ि रसागर

से.न.२२ िब.न.५ म न.१०६ िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

5464645645

335 100615160004054 कांता राम जाधव
८/५ से टर न.२१ ि कम न. ५ 

यमुनानगर पपरी चचवड
8600869614



336 100614150008735
चांगुणाबाई 

सोपान भालेकर
िव लमंदीर तळवडे ि वेणीनगर पुणे 0

337 100615160002016
गदाबाई गो वद 

मांजरे
बौ  नगर से नं २२ िनगडी गावठाण 

पपरी
9860819212

338 100614150002461
ल मी रंगनाथ 

हे े
राजनगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

गावठाण पपरी
8956885151

339 100614150004114 िशतल अंकुश धो े संजय नगर से नं २२ यमुनानगर पपरी 9860280408

340 100614150013929
चं कला चं शेखर 

राव
अपना लॉ.नं.153 िशवभुमी से.नं.21 

यमुनानगर पपरी चचवड
9890833403

341 100614150014219
सुभ ा गोपाल 

परदेशी
र टन कॉलनी ध ि◌करण िनगडी 

गावठाण पुणे
0

342 100614150014193 िव ा मुकंुद गोडसे
३/४ यमुनानगर िनगडी ि कम न.६ 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9890532168

343 100614150014207 िव ा वसंत भांगरे
पी.सी.एम.सी कॉलनी वसाहात िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
9794900313

344 100614150014326
इंदुबाई पोपट 

उदार
सोनवने व ती रामदास नगर िचखली पुणे 0

345 100115160000363
अिनता ल मण 

भंडारी
से.न.४२ रा ल नगर िब.न.२४/११२ 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9545240988

346 100614150011555
शोभा रमेश 
आकोटकर

रेनुका मंगल काया. पी हौ.सोसा. 
पीनगर- तळवडे पुणे

9850075328

347 100615160000667
राज ी रिवकुमार 

शमा
सोिनगरा हाई स तळवडे ि वेणीनगर 

िनगडी, पुणे
9960147098

348 100615160002252
शांताबाई हाद 

कांबळे
ताठे चाळ िव ा भवन ताठे चाळ िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
1546456546

349 100615160002253
अिनता ल मण 

भंडारी
से.न.४२ रा ल नगर िब.न.२४/११२ 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
8407964899

350 103314150012509
माधवी वा मीक 

चांदने
यशवंत नगर पपरी मासुळकर कॉलनी 

पपरी चचवड
8421849808

351 100615160001670
शोभा रमेश 
माटवणकर

से.न.२२ डॉ.आंबेडकर वसाहत िमक 
नगर िनगडी गावठाण पपरी चचवड

9689496961

352 100615160002637
सुदामती ावण 

च हाण
एल. म २६ िमल द नगर ओटा ि कम 

से.न.२२ िनगडी गावठाण पपरी चचवड
9922837187

353 100615160001729
कुसूम जयवंत 

जाधव
से.२७ लॅटन.६७ संभाजी चौक िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
9923883229

354 100615160002749
मल पा बस पा 

कुरवार
से.न.२२ आझाद चौक िमक नगर 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
8983738867

355 100615160002766
छबुबाई खंडू 

द डकर
आंबेडकर वसाहत से.२२ रा ल नगर 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
7350093015

356 100615160002768
बायडाबाई 
मा ती पवार

आंबडकर वसाहत से.न.२२ िनगडी 
गावठाण पपरी चचवड

9657238575

357 100615160005468
दैवशाला लबाजी 

खोपे
उवला सो बी न ५  न १०५ िनगडी 

िनगडी गावठाण पपरी
9075611623

358 100615160002448
शिशकला िवजय 

अडागळे
से.न.२२ संजय नगर ओटाि कम िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
9604949651

359 100614150015386
शिशकला 

भगवान कुचेकर
से.न.२२ िब.न.३ म न. ३१४ िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
4458521111

360 100614150016035
िव ा गजानन 

करळे
से.२७ लॉट न.२२३ िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
8888119343

361 100614150016179 सधु ीरंग धुमाळ
सधुनगर ािधकरण िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
9850810308



362 100614150017944
िनमला मोहन 

गायकवाड

नारायण काळभोर चाळ टी.सी.आय. 
पाठीमागे िनगडी गावठाण पपरी 

चचवड
9763312125

363 100614150019258
सुंदराबाई सोनु 

साबळे
बौ  नगर ओटाि कम िनगडी गावठाण 

पपरी चचवड
9860895571

364 100614150019266
सारीका सुभाष 

जाधव
घर न.जे ८११ बौ नगर िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
8390565214

365 100614150019681
आशा द ा य 

नागणे
से.न.२१ चाळ न.१९ म न. ११ िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
9004642163

366 100614150019718
सुरेखा अशोक 

साळवे
से.न.२२ डॉ. आंबेडकर वसाहत िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
8975639568

367 100615160002461
बिबता 

बाळासाहेब कांबळे

से.न.२२ महा मा फुले ई.२१ 
म.न.३१५ िनगडी गावठाण पपरी 

चचवड
9168454717

368 100615160002473
चं कला इरेश 

कुरवार
से.न.२२ आझाद चौक िमक नगर 

िनगडी गावठाण पपरी चचवड
8983738867

369 101214150000920
सुमन मा ती 

कळमकर
रामदास नगर रोड नं.१ िचखली पपरी 

चचवड
9823627006

370 101214150000929
स यकला महादेव 

सुयवंशी
8605922036

371 101214150000912
माया अिनल 

िबडकर
रामदासनगर िचखली िचखली पपरी 

चचवड
9881219089

372 101214150000921
आशा भाऊसाहेब 

शदे
रामदासनगर िचखली िचखली पपरी 

चचवड
7709181445

373 100514150004755
शवाबाई गो वद 

जाधव
बौ  नगर ओटाि कम पीनगर िनगडी 

गावठाण पपरी चचवड
8605673488

374 101214150000922
संगीता अिनल 

गायकवाड
रोिहदास िब ड िचखली िचखली पपरी 

चचवड
9096136363

375 100614150008697
धानाबाई नागेश 

उकरंडे
123 गो डनचौक चचवड गावठाण 

चचवड, पुणे
7709144770

376 100415160000288
िवजया अशोक 

येवले
क पाटे व ती िव णु देव नगर वाकड 

पपरी चचवड
9689118536

377 100614150000779
िस ामा परमा ा 

व ाली
298 अजंठा नगर चचवड गावठाण पुणे 1258960000

378 100155160000765
कौश या भगवान 

गालाफाडे
आनंद नगर चचवड टेशन खंडागळे 
चौक चचवडेनगर पपरी चचवड

7276045460

379 103214150000187 लता मनोज चौरसे बौ  नगर पपरी भाटनगर पपरी 8600119143

380 100115160000518
तुकाबाई 

सोमनाथ लोणार
दळवीनगर झोपडप ी चचवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
8149480196

381 103314150012490
िवजयाल मी 

रामलखन यादव

५/३. समता कॉलनी थेरगाव थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड
8421052450

382 100115160000507
आशा शंकर 

महाजन

सी.५ गोखले वंृदावन सोसा. पी.एन.जी. 
गाडगीळ जवळ चचवड गावठाण पपरी 

चचवड
9322102630

383 100115160000483
िमना ी योगेश 

जगताप

स.न.६१/१ कैलास नगर केलास मंगल 
कायालय थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पपरी चचवड
9823426107

384 100115160003952
सुलोचना पांडुरंग 

गावडे
गावडे इ टेट पगेची तालीम चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
9604879868



385 100114150006345
नुरजहाँ बालेपीर 

मासुलदार
िशवतीथ नगर साई मं दर जवळ थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी
8055515098

386 103414150000897
उमीदा समद 

िस द क
महा मा फुले नगर िचचंवड चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
9881587061

387 103315150007155
शहनाज चांद 

करजगी
सोनाई मंगल कायालय जवळ थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी, पुणे
8806273376

388 100115160002112
हेमलता कंुडलीक 

सकट
629/2 बे लीकानगर थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9011130390

389 100115160000473
मंदा कनी 

चं कांत करपे
४५७ गणेश नगर थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पपरी चचवड
8625992100

390 100115160002316
अलका बबन 

लोणकर
आिशवादिनवास 295/17 बी 

चचवडेनगर चचवड, पुणे
8698273651

391 100615160000390
िवजयमाला 

सटवाजी पोटभरे
अजंठा नगर मासाहेब आटस 

चचवडेनगर पुणे
9561041508

392 100614150008737
अ पाली कुल दप 

सदार
शंकरनगर द नगर चचवड गावठाण पुणे 0

393 100115160002245
वंदना मोहन 

कळ कनेत
15-4 संतोषनगर थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9372944943

394 100614150014446
भावती महादेव 

मुजुमले
गणपती मदीर येवलेचाळ चचवडेनगर 

चचवड, पुणे
9881452911

395 100615160000491
िनमला चंडीराम 

चचवडे
आिहरनगर माऊली हॉल चचवडेनगर 

चचवड, पुणे
9595915145

396 100614150014103
श ल अ र सन 

जु मन
िशवदशन कालनी रामपाल चौक 

चचवड गावठाण पुणे
8055680779

397 103314150013413 नंदा सिचन पवार
तुळजाई कॉलनी थेरगाव थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

----------

398 100415160000526
सखूबाई हनुमंत 

दघे

साईनगर कालनी नं-6 ी साईमं दर - 
ी बापुजीबुवा नगर वडमुखवाडी 

आळंदी रोड
9881247607

399 100115160000462
मथुराबाई केरबा 

ि रसागर
िवजय नगर झोपडप ी ा.रामकृ ण मोरे 

े ागृह पपरी चचवड
0

400 100615160004352
िवमल सखाराम 

पा टल
मोहन नगर ल मण दातीर चौक चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
4487448744

401 100115160001457
िहराबाई गणपत 

वाघुले
िशवसाई कालनी रा ल ो. टो. 

चचवडेनगर चचवड, पुणे
9999999999

402 100115160000935 सुंदर ीमंत शडगे ल ढेचाळ तानाजी चचवड गावठाण पुणे 7350758232

403 100115160000611
बेबी दशरथ 

तापक र
साईकृ ण पाक डी-206 थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पुणे

9922294920

404 100115160000545
िवमल मोतीलाल 

खंडाळे
SKF COL. SOCIETY डी-4 चचवड 

गावठाण पुणे
9960559510

405 100115160002515
कलावती कसन 

चचवडे
ी. काळभैरवनाथ मं दरा जवळ गणेस 

पेठ चचवड गावठाण पपरी चचवड
9922509047

406 103315160000564
सुभ ाबाई कसन 

कांबळे
रमाबाई नगर पपरी भाटनगर पपरी 9960752292

407 100615160000630
अिनता सितष 

कांबळे
िव ा नगर रामनगर समोर चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
9130509362



408 100115160000841
आशा भानुदास 

जोशी
चचवड लक रोड ल मी नगर चचवड 

गावठाण पपरी
8308319300

409 100115160002038 मीना द ा रोक़डे
स.न-11/2 पडवळनगर थेरगाव गावठाण-

 प जी पेपर मील पुणे
9822930957

410 100115160001991 रंजना बबन गेजगे
गणराज कालनी सं दपनगर थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पुणे
9960854165

411 100115160001851
शालन बसा पा 

माने
ल ढेचाळ तानाजी चचवड गावठाण 

चचवड, पुणे
8888903751

412 100115160000117
जैनब मोह मद 

अ सारी
हडकेचाळ म नं-6 चचवड गावठाण पुणे 8149627355

413 100115160000049 ि मता सुरेश शहा
तानाजी नगर भवानी वंदना लॅट न. २ 

चचवड गावठाण पपरी चचवड
8237793031

414 100115160000084 सुभ ा अजुन पवार
मंगल नगर वाकड थेरगाव गावठाण- 

प जी पेपर मील पुणे
9325087435

415 100114150009732
इंदुबाई दनकर 

जाधव
25/2 खंबाटे कालनी ताथवड-े पुनावळे 

पुणे
9226493855

416 100114150009700
माधुरी संजय 

जाचक
स.न-164/3ब लॉट --7 दळवीनगर 

चचवड, पुणे
8149094847

417 100115160001974
ल मी 

उमामहे रराव 
समसानी

सुखवानी आंचल दळवीनगर चचवड 
गावठाण पुणे

9970947659

418 103314150010209
पावती महादेव 

नाईकवाडे

कॉलनी न. ३ जयम हार नगर थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड
9552051455

419 100115160002343
कलावती चं कांत 

कंुभार
ओ हाळ शाळा ायवर व ती ताथवड-े 

पुनावळे पुणे
8552946919

420 103114150009232
गयाबाई िजवन 

शदे
कुणाल माकट चापेकर चौक लॅट न २० 

चचवड गावठाण पपरी चचवड
9921516049

421 101215160000080 िलला काश कदम
समाधान सोसा. ए/२१ फलॅट न १ 
चचवड गावठाण पपरी चचवड

8888811159

422 103314150010569
नदाफ लालबी 

मलीक

प जी पेपर मील समोर सदािशव 
कॉलनी थेरगाव गावठाण- प जी पेपर 

मील पपरी चचवड
----------

423 100115160002344
आशा िवजय 

ओ हाळ
ओ हाळ व ती बु  िवहार ताथवड-े 

पुनावळे पुणे
9923202390

424 100115160001456
अलका ाने र 

रानवडे
िशवसाई कालनी चचवडे चचवडेनगर 

चचवड, पुणे
8805073837

425 100115160002346 उषा बबन बिहरट ओ हाळ व ती ता. ताथवड-े पुनावळे पुणे 8552946919

426 100115160002321 संिगता रिहम शेख
िप िच िनराधार नगर झोपडप ी लक 
रोड शेजारी चचवड गावठाण पपरी

8888961304

427 103314150012876
सिवता सोमनाथ 

साळंुखे
कंुभार चाळ द नगर चचवडेनगर 

पपरी चचवड
9850790800

428 103314150010208
आशा नामदेव 

सुरवसे

वंृदावन कॉलनी ंकटेस िनवास थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड
9270115059

429 100114150009397
शालन अजुन 

पवार
नर सगमंदरी नर सग कृपा ताथवडे- 

पुनावळे पुणे
9822864844

430 100115160002349
महानंदा नागनाथ 

कंुभार
घर .727 स.न 10/11 ताथवड-े 

पुनावळे पुणे
7057187870

431 103314150009225
सागरबाई गंुडु 

कांबळे
नरेश सुपर माकट िमल द नगर चचवड 

गावठाण पुणे
9890681275



432 101214150000950 छाया संजय शदे
महा ा फुले नगर मृगन  सोसा चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
7038156224

433 103215160000635
छाया रा ल 

हाळवे
आनंद नगर चचवड टेशन चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
9762339752

434 103215160000476 अ णा सितश बंड
पवार नगर कॉलनी न.५ थेरगाव 

गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 
चचवड

9527184923

435 103314150010286 नंदा संजय भ डे
गु नानक नगर सानेगु जी शाळेजवळ 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड
8796316316

436 103215160000392
अंजना तानाजी 

ीरसागर

बी ५०४ साई इंडीया पाक संतोष नगर 
थेरगाव गावठाण- प जी पेपर मील 

पपरी चचवड
9960729560

437 100215160000209 मालन शंकर घाग
मोहन नगर पोिलस चौ क रोड जय 

भवानी ऑ फस जवळ चचवड गावठाण 
पपरी चचवड

8087898192

438 103215160000477
अलका माकस 

पारखे

पवार नगर कॉलनी न.५ थेरगाव 
गावठाण- प जी पेपर मील पपरी 

चचवड
9765313175

439 103214150005054
राधाबाई 

नारायण द ी
लॅट न.६४ स.न.६४ तालेनगर चचवड 

गावठाण पपरी चचवड
9561098985

440 100615160002496
सुिशला वसंत 

ल करे

रामनगर बालवाडी जवळ सहजीवन 
कंपनी जवळ चचवड गावठाण पपरी 

चचवड
7709036173

441 100615160002389
पूजा अिनल 

टायगर
चचवडेनगर ओम साई कॉ चचवडेनगर 

पपरी
9552228975

442 100614150002019
संिगता 

िशवकुमार उबाळे
रामनगर द नगर चचवड गावठाण 

पपरी
1611111541

443 103314150010036
शोभा िशवाजी 

देवरे
िवजय नगर ए ो कंपनी समे◌ार 

ा.रामकृ ण मोरे े ागृह पपरी चचवड
0

444 103314150013054
म ि◌नी 

चतामन ड गरे
र हर रोड 21 नं िब ड ग जवळ 

भाटनगर पपरी चचवड
0

445 100414150004560
प ा काळुराम 

ल ढे
शांतीनगर, कालनी - 2, अिनल ल ढे 

कायालय
9763559490

446 103314150009808
शांताबाई 

नगा पा जवळे
स.न.243/2ए, शडगेव ती, वाकड 9766268071

447 103314150009592
शािलनी तुकाराम 

काळे
रघुनाथ लाझा, आदशनगर, काळेवाडी 9158643025

448 103214150004736
सुखवंत कौर 

कृपाल सग िगल
साईचौक, पपरी 9096262633

449 100614150015181 उषा नाना पाडळे
जयवंत दातीर इ टेट, काळभोरनगर, 

चचवड
8308551357

450 100615160004622
िनमला राम 
भाळशंकर

से.न-22, इं दरानगर ओटा क म, िनगडा 9850238907

451 101214150000936
संगीता बापू 
गायकवाड

पतराशेड, म - 104, बजाजटे पो 
जवळ, चचवड अजंठानगर

7350631371

452 100115160003953 व ा वसंत 
भांगरे

अ णाभाउसाठे वसाहत, से-22, घर .-
7, िनगडी

7774900313

453 103214150002299
मोिनका ीधर 

जाधव
पवनानगर, कालनी -4, काळेवाडी 7350201484



454 100414150007407 पु पा रमेश पाटील
स.न - 125/2 बी, हनुमाल कालनी, 

स गु नगर, भोसरी
7350166334

455 100115160000469
वैजयंती िवलास 

शदे
36/3/67, आनंदनंगर, चचवड 8975826537

456 103314150011259
स रता काश 

अगरवाल
अमृतिवहार सोसा. लॉक सी, 

संतोषनगर, चचवड
9370168274

457 100815160000045 मंगल सोपान िझटे
स.न - 77/78, काथवटेचाळ, िशनगारे 

िगरणी, दापोडी
9762935199

458 103114150006054 सुमन गुलाब 
सोनवणे

पोतदार शाळा, धो ेचाळ, कामगारनगर, 
पपरी

9823345795

459 103215160000326
ोपदी शामलाल 

नागदेव
HB 22/3, डेअरी फामजवळ, पपरी 9922491944

समाज सेवक
1. संतोषी चोरघे -
2. सुमेध बड -
3. शांत हनवते -

िलिपक

सहा. स. िव. अिधकारी

समाज िवकास अिधकारी


