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अज . ित ा . अजदाराचे नाव प ा
सह अजदाराचे 

नाव
वग

1 104770 680
अशोक कौितक 

महाजन
मु.पो. संत कृपा नगर, िचखली िपनकोड 

नं. ४१२११४
रंजना अशोक 

महाजन
खुला

2 208173 682
नागेश बस पा 

चलवादी

ाऱा स. नं. ७३/१बी/१ योितबा नगर 
काळे वाडी पपरी, िपनकोड नं. 

४११०१७
मधु नागेश चलवादी खुला

3 205992 684
दताराम सखाराम 

गवस
क य िवहार स ४ सी-२/३१, मोशी 

िपनकोड नं. ४१२१०५
रेशमा द ाराम 

गवस
खुला

4 400915 685 वंदना महेश रे कर
एस बी पां रकर चाळ िजजा नगर से न 

२८ ािधकरण, ४११०४४
नाही खुला

5 206250 686
िवशाल रमेशलाल 

सारसर
केशव नगर डायमंड लाि टक जवळ 

कासारवाडी पुणे, ४११०३४
नाही खुला

6 101053 688 संभाजी बबन फापाळे
नारायण मो  काळभोर चाळ,महािवर 

ॉथ सटर शेजारी, ४११०३५
सुरेखा संभाजी 

फापाळे
खुला

7 307644 689 दयानंद अजुन िनकम
इं ायणी अपा मट लॉट नं७ एस एन 
०१५६ िबजली नगर चचवड पुण,े  

४११०३३

सुलोचना दयानंद 
िनकम

खुला

8 201636 690
दलीप रंगराव 

च हाण

"िब. न. ३७/१, ि कम न. १, स. न. ३९ 
कावेरी नगर, वाकड पुणे.",बस टॉप 

शेजारी, ४११०३३

शृं कता दलीप 
च हाण

खुला

9 209061 691 लता अ ण मुळे
गवळी नगर टे को रोड भोसरी, पुणे- 

४११०२६
अ ण सुंदरराव मुळे खुला

10 100847 692
कशोर संपतराव 

बारेदार

दारा सुधाकर शंकरराव वाबळे साने 
कॉलनी ि मुत  िनवास मोरे व ती, 

४१२११४

देवकुबाई संपतराव 
बारेदार

खुला

11 208286 694
नंदू राजाराम 

नबाळकर
झपके चाळ गणेशनगर धावडे 

व ती,रोशनगाडन शेजारी, ४११०३९
वंदना राजाराम 

नबाळकर
खुला

12 401269 696
सभािजत मातावदल 

यादव
दुगा नगर काळभोर चाळ एम आय डी 

सी, चचवड पुणे १९
नाही खुला

13 208322 697 गो वद यादव जाधव
स नं १८ धावडे व ती, िशव गणेशनगर, 
बाबा आनंद मंगल कायालय रोड, गुलाब 

यशवंत माग,चार िमनार िब समोर, 
४११०३९.

कांता गो वद जाधव खुला

14 105977 698
ाने र िहरामण 

जाधव
"बाबु वा हेकर चाळ , वा हेकर वाडी " 

िव टल मंदीर चचवड, ४११०३३
योिगता ाने र 

जाधव
खुला

15 107491 699
भावती द ा य 

चोपडे
"एस. िब डग, म नं. 1145, संत 
ाने र नगर, मोरवाडी ४११०१८

द ा य नामदेव 
चोपडे

खुला

16 207414 700 बाळकृ ण आबू शे ार
पी िस एम टी बस टॉप शेजारी ल ढेवाडा 

भोसरी पुणे- ४११०३९
क पना बाळकृण 

शेलार
खुला

17 107817 702
सरोज मायकल 

गायकवाड
साळंके चाळ पदमजी पेपर मीलमागे 

द नगर थेरगाव पुणे
मायकल भाकर 

गायकवाड
खुला

 ित ा यादीतील  ४५६ लाभाथ  पैक  थम विह सा र. . ५००००/- भरणा न केलेले 
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18 307276 703
गरीबु लाह फ़ा क 

शेख
रामभाऊ वंजारी झोपडप ी रे वे गेट 

जवळ कासारवाडी पुणे
शाहीन गरीबु लाह 

शेख
खुला

19 203812 704
रमाकांत सदािशव 

िभसे
"ऋतुजा िनवास आझाद चौक, योतीबा 

नगर, काळेवाडी, पपरी"
मीनल रमाकांत 

िभसे
खुला

20 200624 705 उदेश िवठोबा नाईक
घर नं ११५८ िवजय नगर काळेवाडी 

ांती च क पुणे ४११०१७
नाही खुला

21 307172 706 राज  कंुभकरण शमा
िशवाजी भीमा मोरे चाळ पंचवटी सोसा 

शरद नगर मोरे व ती पुणे
सुशीला राज  शमा खुला

22 305156 707 बालाजी दगडु मड
साई िस द नगर दघी रोड आदश 

शाळेसमोर िवशाल चबस जवळ भोसरी 
पुणे

नाही खुला

23 202412 708 काश गो वद गावडे
"रासकर चाळ, नवमहारा  समोर िपपंरी 

वाघेरे"
गती काश गावडे खुला

24 202757 709
अ ण रावसाहेब 

राऊत
"िशला गवारे चाळ, उ म िनवास, क पटे 

व ती वाकड, पुणे"
मिनशा अ ण राऊत खुला

25 202141 710
मैनाबाई सुभाष 

सुयवंशी
रिव बँ ड काशीद व ती पपळे गुरव

सुभाष केशव 
सयवंशी

खुला

26 305050 711
राजेश ब वता पा 

तुंबगी
स न ७७ वै  व ती पंपळे गुरव

सुिमता राजेश 
तुंबगी

खुला

27 305262 712
संतोष सुर नाथ 

सरकार
संत तुकाराम नगर स नं २२४/१/१ दघी 

रोड भोसरी पुणे
किवता संतोष 

सरकार
खुला

28 202906 713 सुभाष नारायण उमरे स ाट नगर पपळेसोदागर तारा सुभाष उमरे खुला

29 107728 715 संगीता चं कांत खाडे "इंदीरानगर, चचवड, " नाही खुला

30 207723 716 काश दगबंर इंगोले
ि मण ल ढे चाळ महा मा फ़ुले शाळा 

भोसरी पुणे
रेखा काश इंगोले खुला

31 400357 717 शंकर जोतीराम िडगे
क/ओ च हण एस एस रािधका िनवास 

कृ ण हौ सो
नाही खुला

32 307514 718 लोटण सखाराम बोरसे
दारा िशवाजी एन महाले भाकरे चाळ 

कासारवाडी पुणे ३४
अचना लोटन बोरसे खुला

33 306745 719 आनंद पोपट तंटक हरी कसन लांडगे चाळ नाही खुला

34 207726 720 सुवणा हरीष टेकाळे
इदायणी नगर से न २ राजवाडा ि कम िब 

१०/५ भोसरी पुणे
हरीष नागनाथ 

टेकाळे
खुला

35 107115 721  अनुजा संतोष शदे
"ता या भाउ आ क िनवास, जाधववाडी, 

िचखली,"
नाही खुला

36 202688 722
िवजय कुमार 
िभमराव इंगळे

"पवार चाळ, तापक र नगर काळेवाडी"
मिनषा िवजय 
कुमार इंगळे

खुला



37 207135 723
अिनल वामनराव 

महाजन
गवळी नगर टे को रोड

सुिनता अिनल 
महाजन

खुला

38 106994 725 म छ  सुखदेव मुंगसे दलवी चाळ दळवी नगर पुणे
सिवता म छ  

मुंगसे
खुला

39 201714 727 तुकाराम शंकर काळे
ारा एस ही रानवडे उषःकाल को ऑ सो 

बी नं १५ जुनी सांगवी पुणे
कांताबाई तुकाराम 

काळे
खुला

40 205096 729
अिनल िहराभाऊ 

पवार
२४१ दापोडी गांव पुणे नाही खुला

41 400352 730 रमेश गोरोबा जंगाले ता हाणे व ती हनुमान नगर
सुखमार रमेश 

जंगाले
खुला

42 209391 736
राज  जग ाथ् 

जाधवर
जाधव वाडी गणेश नगर

जाधवर सर वित 
राज

खुला

43 307265 737
संतोष सजराव 

वानखेडे
िसताराम भागुजी ल डे चाळ माळी आळी 

भोसरी पुणे
वानखेडे सुरेखा 

संतोष
खुला

44 307735 738
िव नाथ मु ाजी 

आ हाड
५५/१/४५ कवडे नगर नवी सांगवी पुणे

आ हाड सपना 
िव नाथ

खुला

45 209772 742
केशर ल मण 

जांभुळकर
"रा ल गवळी चाळ आळंदी रोड 

राम मृती कायालयासमोर भोसरी, पुणे"
जाभुळकर ल मण 

बापुराव
खुला

46 107328 744 मालन अफ़जल शेख स ह न.ं ७ गु देवनगर आकुड शेख मालन अफजल खुला

47 200847 746
शंकर तुकाराम 

भालेराव
रहाटणी जगताप डेअरी रोड महा मा फ़ुले 

कॉलनी
भालेराव वाती 

शंकर
खुला

48 401543 748 बाळासाहेब संतु कदम
काळभोर चाळ चच या बाजुला दुगा 

नगर आकुड  पुणे
कदम सुलोचना 

बाळासाहेब
खुला

49 102215 749
सरफ़ु ीन खचेरबखश 

रोगनगर
गट नं.६७१ जाधव वाडी रोड कुदळ वाडी 

िचखली
रोगनगर मु ी 

सरफु ीन
खुला

50 202567 750
िवजय मगाजी 

गायकवाड
नखाते व ती नखाते चाळ रहाटणी

गायकवाड अलका 
िवजय

खुला

51 104795 751 छाया मा ती यादव
अजंठा नगर आकुड  मातारमाबाई 

िभमराव आंबेडकर ाधिमक िव ामं दर
मा ती नरहरी 

यादव
खुला

52 202031 753
सौदागर भा कर 

आवताडे
स नं ६६/२/६ सी एम ई कॉलनी नवी 

संगवी पुणे २७
आवताडे छाया 

सैदागर
खुला

53 106884 754 मंदा बाळु शदे वा हेकर वाडी नाही खुला

54 204681 755 राजे ं रामचं  लकडे एकता कॉलनी गणेश नगर लकडे वृशाली राज खुला

55 100105 756
िशव लग ानोबा 

पवार
" . नं.१०,चाळ नं.४ एन ही काळभोर 

चाळ, काळभोर नगर"
पवार िवशाखा 

िशव लग
खुला



56 101987 757 सिचन दशरथ कदम रामनगर शेजरी द नगर चचवड नाही खुला

57 305545 758 शरद देवराम च हाण
आ दनाथनगर स ह नं ६८४ भोसरी पुणे 

३९
च हाण मोहानी 

शरद
खुला

58 306357 759
राजेश बबलु गु ा 

जय वाल
लालटोपीनगर िब ड ग नं जे लॅट नं ५२ 

मोरवाडी पपरी पुणे
नाही खुला

59 207258 761 रामदास ई र बवले
गजभीव चाळ गणेश नगर धावडे व ती 

भोसरी पुणे
उ वला रामदास 

बवले
खुला

60 401281 762 भरत साहेबराव देसले िबजली नगर चचवड र ा भरत देसले खुला

61 200047 764
सुभाष तुकराम 

गायकवाड
स ह न.७१/१ तापक र नगर कळेवडी 

पपरी पुणे
आशा सुभाष 
गायकवाड

खुला

62 100833 765
सेतुमाधवन गो वद 

नकु ी नायर
गुलमोहर कॉनर सो. ब नं. ९ से. १८ 

लॉट नं ५ महा मा फ़ुले नगर
संिगता सेतुमाधवन खुला

63 205870 767
किवता िनळकंठ 

सुयवंशी
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे

िनळकंठ राज पा 
सुयवंशी

खुला

64 307153 768 खु शद इ स अ सारी महा मा फ़ुले नगर भोसरी पुणे २६
बिस ीसा खु शद 

अ सारी
खुला

65 106834 769
महादेव गुरा पा 

मढीवाल
"आहेर चाळ, र नं. ९ ई, "

सुिनता महादेव 
मढीवाल

खुला

66 201885 770
संजय कािशनाथ 

राऊत
जयमाला नगर लाईन नं-२ जुनी सांगवी 

पुणे-२७
ि म ता संजय राऊत खुला

67 103400 771
कािशनाथ िव ल 

नकाते
ि कम नं ७ २२/६ से नं २१ यमुनानगर 

िनगडी
ल मी कािशनाथ 

नकाते
खुला

68 104084 773
सुरेश अिभम यु 

पाटील
ारा ए एस कंुभार आदश हौ सग 

सोसायटी ि वेणी नगर
वषा सुरेश पाटील खुला

69 204673 775 िवनय यशवंत गोरे
"३१९, एन टी वाघेरे चाळ वाघेरे कॉलनी 

न. २, पपरी गाव "
संिगता िवनय गोरे खुला

70 100291 777 िव णू अ ाजी जुमडे
ारा यशवंत कसनदास अ वाल गट नं. 

२१८ पी नगर बजाज हौ सो
ितभा िव णू जुमडे खुला

71 401529 779 वैजनाथ माधव गुळवे
लॉट नं. २५ से.१९ कोयना नगर 

चचवड पुणे
नाही खुला

72 305513 780 खै नीसा महमद औटी
थोरात चाळ सोमे र मं दर समोर 

कासारवाडी पुणे
महमद औटी खुला

73 401464 781
शिशकांत िनवृ ी 

औधकर
दारा जी.एस साबळे गुलमोहर अपाटमट 

लॉट नं ६ िबजली नगर चचवड पुणे
िवदया शिशकांत 

धकर
खुला

74 105468 782
भारती नरे  सह 

गौतम
 नगर सुन धाम समोर नाही खुला



75 200025 783
बाजीराव ठकोजी 

नलावडे
वाघेरे कॉलनी न.ं१ पपऱी

शोभा बाजीराव 
नलावडे

खुला

76 105113 784 मालन भू मडपे मोरयानगर नाही खुला

77 202002 785 अजय पोपट िबवाळ २३२ पपळे िनलख ध कॅ प पुणे २७ सीमा अजय िबवाल खुला

78 205908 786 काश बापू गायकवाड आनंदवन दापोडी फ़ुगे वाडी पुणे
बानु काश 
गायकवाड

खुला

79 108384 787
िम लद रामचं  

कांबळे
"रमाबाई नगर, पपरी, पुणे "

क पना िम लद 
कांबळे

खुला

80 107362 788 हेमंत शंकरराव फणसे
"स नगड कॉलनी, साईकृपा यशवंत 

नगर, रहाटणी "
नाही खुला

81 206516 790
िवजया राजेश 

गायवळ
१४२ गवळीनगर भोसरी

राजेश िव ल 
गायवळ

खुला

82 305534 791 मंदा योसेफ़ साळवे धावडे व ती गणेश नगर भोसरी पुणे
योसेफ यो हान 

साळवे
खुला

83 400801 792
सुभाष राजाराम 

सागवेकर
हेमराज पान टॉल कवळे

अ का सुभाष 
सागवेकर

खुला

84 200032 793
संभाजी िभमराव 

भोसले
स ह न-ं७२/१ के समथ नगर

जय ी संभाजी 
भोसले

खुला

85 202186 794
िशवानंद बाबुराव 

पंचा री
दारा सी एम माने स ह न १०९२ बी 

२२ समथ कॉलनी काळेवाडी
सुजाता िशवानंद 

पंचा री
खुला

86 300242 795 दयानंद मराज ढेपे
सहगड कॉलनी स ह नं ४९/७ बळीराम 

मंगल कायालय
अिनता दयानंद ढेपे खुला

87 205837 796
रिवचं  मुरगे पा 

कळा
सी/ओ बबन पाटील पांडव नगर ग ली 

नं२ भोसरी पुणे ३९
नाही खुला

88 100318 797
सू बाई हरीजन 

फ़ाफ़ाळे
"रामदास कुटे चाळ म नं. १९ द वाडी , 

आकुड  "
नाही खुला

89 206882 799
संभाजी ध िडभाऊ 

ढमाले
महा माफुलेनगर एम आय डी सी भोसरी 

पुणे
नाही खुला

90 401389 800
िवनोद अवधिबहारी 

सह
गु ु पा सदन िस दीनायक सो. सुदशन 

नगर मोरेव ती
नाही खुला

91 101011 801 बाळू सोनबा सां भोर ीवेणी नगर सोपान भालेराव चाळ पु पा बाळू सांडभोर खुला

92 307858 802 अंकुश िशवाजी तोरणे िभमनगर झोपडपटटी पपरी पुणे मिनषा अंकुश तोरणे खुला

93 102170 806 अिजत िव ास शदे
ल मी िनवास स. नं. ८३/२ लॉट नं. ३२ 

साईनाथ नगर
शदे वाती अिजत खुला



94 201189 807 शरद ल मण मोिहते
"समथ सुयश अपा. कृ णा नगर, नवी 

सांगवी, पुणे-२७"
राजे ी शरद मोिहत खुला

95 400817 808
आिषश जयकुमार 

केसरी
"मु जाधववाडी पो िचखली ता. हवेली, 

िज. पुणे"
मंगला आिशष 

केसरी
खुला

96 100606 809
अशोक भाऊसाहेब 

जाधव
िनवृती कदम चाळ आकुड  पुणे-३५ राधा अशोक जाधव खुला

97 100787 810 िवजय दशरथ कदम
सोपान कुटे चाळ पेश कॉलनी द वाडी 

आकुड
विनता िवजय कदम खुला

98 209276 811 अिनल भगवान बग
स नं २०१/१ सुदम शदे चाळ जय 
महारा  चौक आळंदी रोड भोसरी

क पना अिनल बग खुला

99 101940 812
िव ल राजाराम 

सुयवंशी
सी ओ चौधरी नामदेव पांडिलक ि मुत  

हौ सो ि वेणीनगर पीनगर
सुजाता िव ल 

सुयवंशी
खुला

100 400390 813
मनोज अजुनकुमार 

िनकम
 नं २४ इं दरानगर चचवड नाही खुला

101 400377 814
मधुकर दगंबर 

वेदपाठक
ि वेणी नगर गु द  सोसायटी तळवडे

शोभा मधुकर 
वेदपाठक

खुला

102 107666 815
नंदकुमार ल मणराव 

महाजन
एस. एम. िमट करी द  हौ. सोसा. निवन 

मराठी शाळेसमोर मोरेव ती
शुभांगी नंदकुमार 

महाजन
खुला

103 206719 816
चं कांत नारायण 

कुसाळे
स ह नं २१० संत तुकाराम नगर पपरी 

पुणे
सुिशला चं कांत 

कुसाळे
खुला

104 200535 817 बाबु मसा गंडले "काळेवाडी, नढेनगर, नढे चाळ, पपरी" शकंुतला बाबु गंडले खुला

105 209317 818
उ दव माधवराव 

पतके
झापके चाळ िशवश  नगर लांडगे व ती 

भोसरी पुणे
मीना उ दव पतके खुला

106 200408 821 संतोष ु णा राणे
"काळेवाडी, टेमकर, वािम समथ 
कॉलनी, घर नं ९७९, िवजय नगर, 

काळेवाडी."
स रता संतोष राणे खुला

107 202130 822 रेखा राज  लोणकर
" पपळे सौदागर, हषदा सोसायटी लॉट 

नं, ११, काटे पे ोल पंप समोर "
नाही खुला

108 102304 823 कमलाकर केरबा मोरे
से टर नं-१२४ लॉट -९ िशवाजी पाक 

वा हेकर वाडी चचवड पुणे
सुरेखा कमलाकर 

मोरे
खुला

109 307758 824 र व  आवबा शेडगे
यशोदीप अपाटमट लॉट नं ८ चचवड 

पुणे
शोभा र व  शेडगे खुला

110 205489 826 अशोक रामभाऊ रगे भगतव ती उषा अशोक रगे खुला

111 101259 827
िव नाथ रघुनाथ 

खाचणे
सर वती शाळेजवळ िवठठलवाडी

लिलता िव नाथ 
खाचणे

खुला

112 201574 828 िवलास िनवृ ी िभ ड
"१६/१ बी, ल मण नगर, ताप कर चाळ, 

थेरगांव "
वषा िवलास िभ ड खुला



113 200242 829 कसन रेवजी तांबे
" म.न.७७६/१, ांतीिवर कॉलनी नढे 

नगर "
सुजाता कसन तांबे खुला

114 206854 830
हात पा चनबस पा 

कलशे ी
साई नाथ नगर रे वे गेट

चं कला हात पा 
कलशे ी

खुला

115 202143 832
आ पासाहेब 

बबुनराव आ तरे
"पवार नगर, स ह न.ं ३६/९,१३न बस 

टॉप जवळ "
उमा आ पासाहेब 

आडतरे
खुला

116 307497 833
िसताबाई ानोबा 

इंगुळकर
गुलाबराव लांडे चाळ कासारवाडी पुणे नाही खुला

117 207659 834
मीराबाई िशवाजी 

नाईक
"स नं. १४/६, लॉट नं. ४० थेरगाव " नाही खुला

118 106703 835
राज  िमि लाल 

पारख
"गांधी पेठ, चचवड गांव, " रेखा राज   पारख खुला

119 400103 836
अिनलकुमार 

माधवराव हो ाळे
माह मा फ़ुले नगर मोहन नगर चचवड

पु पा अिनलकुमार 
हो ाळे

खुला

120 305873 837
मधुकर ध डीभाऊ 

वाघ
पांडुरंग गवळी चाळ च पाणी वसाहत 

रोड भोसरी पुणे ३९
लता मधुकर वाघ खुला

121 201296 838 िलस मा जॉज फ़लीप
स नं-ए/१९ कृ णा गाडन नढे नगर 

काळेवाडी
नाही खुला

122 204095 839
सो याबापु बबन 

करकंडे
आ दनाथ कॉलनी ी नगर घर नं. २३४ 

स. नं. ६५ काळेवाडी पुणे
िवलम सो याबापु  

करकंडे
खुला

123 105895 840
नानासाहेब िभमराव 

सुरवसे
"स.नं.२३/२/१ब, थेरगाव फाटा, आनंद 

पाक थेरगाव, चचवड"
राज ी नानासाहेब  

सुरवसे
खुला

124 207045 842
नागुबाई दलीप 

जगताप
स नं २३ हनुमान नगर भगवत व ती 

भोसरी
दलीप खंडु जगताप खुला

125 401050 843
अ णकुमार बुि दराम 

वमा
ारा वमा बी बी लॉट नं ८/४/१८२ स. 

नं. १३११ सुदशन नगर
सुिम ा अ णकुमार 

वमा
खुला

126 101977 844 शांत मोहन सोनवने
से. नं. २८/ लॉट नं २३८ िनगडी 

ािधकरण
वषा शांत सोनवने खुला

127 401195 845 बबन िहमताजी शदे
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से नं 

२२ िब नं यु ८ए म नं १४ 
िस दाथनगर िनगडी पुणे ४४

िशला बबन  शदे खुला

128 202078 846
जय ी भाऊसाहेब 

ठाकर
िशवतीथ नगर यू सुदशन कॉलनी नाही खुला

129 207852 847
जाल दर ब पाराव 

जगताप
िशवाजी शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी 

पुणे ३९
सुिनता जाल दर 

जगताप
खुला

130 209949 848
पूंडिलक ीपाद 

कुलकण
माधवी िब ड ग फ़ुगे माने चाळ पती 

शाळे जवळ भोसरी
पो णमा पूंडिलक 

कुलकण
खुला

131 209846 850
अलका राज  

चाकणकर
मा ती लांडगे चाळ कासारवाडी िव ल 

मं दर परीसर
राज  द ा य 

चाकणकर
खुला



132 209301 851 आनंद महादेव पाटील
१२/११ ईशा कृपा इं ायणी नगर भोसरी 

पुणे
अिनता आनंद 

पाटील
खुला

133 203569 852
णानंद गु नाथ 

गावकर
कोठारी कॉलनी काळेवाडी नढे नगर

कोमल कृ णानंद 
गु नाथ

खुला

134 306204 853
ल मीकांत ध िडभाऊ 

भोर
िस/ओ सौ िसताबाई मुरलीधर कुरकुरे 

हनुमान कॉलनी आळंदी रोड
ल मीबाई 

ल मीकांत भोर
खुला

135 205606 855
मुरलीधर नारायण 

मोकाशी
रा ल हौसीग सोसायटी सदगु  नगर 

भोसरी पुणे ३९
संिगता मुरलीधर 

मोकाशी
खुला

136 209163 856 काश आ पा मोिहते
"शेवंतीबन कॉलनी, अशोक भालके चाळ 

वा हेकर वाडी रोड चचवड, पुणे"
िव ा काश मोिहते खुला

137 300309 857 अनंत िव णू पा टल जग ाथ कापसे चाळ पपरी गाव किवता अनंत पा टल खुला

138 400870 858
र माला गणपत 

लांडगे
िचखली त मना नगर वृ दा म रोड ता 

हवेली िज पुणे
गणपत सदािशव 

लांडगे
खुला

139 306312 859 सुिनल बाबा खंडाळे आनंद नगर चचवड पुणे कत  सुिनल खंडाळे खुला

140 201159 860
बाळासाहेब क िडबा 

थोरात
मधुबन कॉलनी ीनगर रहाटणी

ितभा बाळासाहेब 
थोरात

खुला

141 108447 861
संतलाल रोशनलाल 

यादव
शा ी नगर नवभारत त ण मंडळ समोर 

पपरी
संिगता संतलाल 

यादव
खुला

142 100883 862
सेलेि टन पे क 

रोसा रओ
आर. एच. ३७/८ शांतीिनकेतन हौ. सोसा 

संभाजी नगर
िमना सेलेि टन 

रोसा रओ
खुला

143 108975 864 मालीनी वसंत वाडेकर दळवी नगर चचवड पुणे नािह खुला

144 205991 865
मु तफा द तगीर 

मुलानी
महा मा फुले नगर वाय. सी. एम. 

हॉि पटल मागे पपरी पुणे
जिमला मु तफा 

मुलानी
खुला

145 205044 866
संपत सायबा ा 

क ीमनी
िव ल नगर नेह  नगर पपरी पुणे

सुनंदा संपत 
क ीमनी

खुला

146 300148 867 सुिनता द ु गोपाळे िस दाथ नगर पुणे मुंबई रोड दापोडी पुणे
द ु ध डीराम 

गोपाळे
खुला

147 103309 868 शोभा दगडु मोरे
मोरे िनवास लॉट नं-४६७ से टर नं-२७ 

ािधकरण िनगडी
नािह खुला

148 103337 869 दलीप गणपत कंुभार गणेश कॉलनी पी नगर िनगडी ल मी दलीप कंुभार खुला

149 106658 870
गणेश कृ णाली 

वहारे
ानोबा चचवडे चाळ वा हेकर वाडी 

चचवड
सारीका गणेश 

वहारे
खुला

150 401245 871
उमेश भागवत 

नाग ट क
जी बी पांढरकर चाळ िजजानगर आकुड नािह खुला



151 306487 872
िन यानंद ारकानाथ 

जैना
ारा अंबादास गायकवाड चतामणीनगर 

िचखली पुणे १४
क पना िन यानंद 

जैना
खुला

152 306993 873 सुिशल मधुकर िभसे
"बी/६ मोिनका िब, रोपलास कंपनी 
समोर कामगार नगर पपरी पुणे"

मिनषा सुिशल िभसे खुला

153 100581 874 हणमंत लाला यादव
बी एम पवार ि वेणीनगर तळवडे रोड 

खुशबू नसरी शेजारी पुणे
सुषमा हणमंत यादव खुला

154 201225 875 सुिनता तुलैिसग कवर भात नगर वैद व ती पपळे गुरव
तुलैिसग ेम सग 

कँुवर
खुला

155 103721 876
सुवणा एकनाथ 

सुयवंशी
टी पी काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड
एकनाथ इरा पा 

सुयवंशी
खुला

156 104553 878
अशोक उ मराव 

आंभोरे
य/ुए ३/२३०३ अजमेरा हौ सग 

कॉ ले स
क पना अशोक 

आंभोरे
खुला

157 205159 879
ीमंत झेट गराव 

िबरादार
खोली नं. ११/ शांत पाचारणे चाळ 
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे

जनाबाई ीमंत 
िबरादार

खुला

158 205658 880
चं शेखर िव लराव 

पाटील
िशव श  चैक धावडे आळी भोसरी

जय ी चं शेखर 
पाटील

खुला

159 100957 881
राजकुमार 

चं भुषण सह सग
शंकर िव णु कुटे चाळ म नं ८ आकुड  

िव लवाडी पुणे ३५
मीना राजकुमार 

सग
खुला

160 106396 882
गो वद कसन 

िबराजदार
" ेरणा शाळेजवळ, दारा नारायण शेडगे, 

ल मण नगर, थेरगांव, "
सिवता गो वद 

िबरजदार
खुला

161 209682 883
म हारी नारायण 

कळमकर
स ह नं २१५ संत तुकारामनगर आळंदी 

रोड भोसरी पुणे
संिगता म हारी 

कळमकर
खुला

162 203463 884 काश रामचं  पाले िहरकणी सोसा. पंचगंगा िब. शदे नगर मंदा काश पाले खुला

163 104064 885 मह  अंकुश धनवडे
ारा/ डी वाय खच स ह न.ं १७९ ी 

राम िनवास पंचतारा नगर आकु ड पुणे
संिगता मह  धनवडे खुला

164 203676 886 गु दास मंचक डोके
"भोरडेनगर स ह. न. १२/६ िशवश  

िम  मं ळाजवळ, थेरगाव "
शकंुतला गु दास 

डोके
खुला

165 203810 887 गंगाधर द राव दुग गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगाव पुणे जय ी गंगाधर दुग खुला

166 306903 888 गो वद शेषमल कजुले ता हाणे व ती िचखली रंजना गो वद कजुले खुला

167 305063 892
अंबादास म ला पा 

जमादार
िहराबाई झोपडप ी कासारवाडी पुणे 

ारा बबन दगडू जवळकर चाळ
भारती अंबादास 

जमादार
खुला

168 106594 893
संतोष घनशाम 

मोटवानी
बी लॉक १८/२१ र हर रोड नािह खुला

169 209773 894
ल मी नागेश 

गायकवाड
राम मृित मंगल कायालय समोर 
तुकाराम गवळी चाळ आळंदी रोड

गणेश हाद 
गायकवाड

खुला



170 305581 895 एकनाथ बापु कोळेकर गवळी नगर टे को रोड भो री पुणे
सीमा एकनाथ 

कोळेकर
खुला

171 200429 896
कांचन आंबादास 

पवार
पपळे िनलख गणेश नगर नाही खुला

172 400967 898
संतोष महादेव् 

सोन े
" दारा ए.के प हाडे लॅट नं. १७, िशतल 

अपाट. "
वैशाली संतोष  

सोनट े
खुला

173 107878 899 िवण द ा ेय पाटील
िशवधन िब ड. ६०/३ िशव नगरी 

िबजली नगर
शारदा िवण 

पाटील
खुला

174 203986 900 कमल अशोक पवार
भोसले िहरालाल मुगु ाव स. न. 

८/१अ/१/१/४० पवार नगर
नाही खुला

175 300151 901 भरत जाधव पटेल
िस/ओ महेश बाबुराव साळ िवसावा 

ग ली नं २ जवळकरनगर् महारा  कॉलनी
ेहलता भरत पटेल खुला

176 104557 903
शेर अली हानीफ़ 

कुरेशी
म सुर खाटीक चाळ िनगडी गावठाण पुणे

रजवाना शेरअली 
कुरेशी

खुला

177 103513 905 िव णू ानु गवळी
खोली  २ दातीर पाटील चाळ नवनाथ 

चौक
आशालता िव णू 

गवळी
खुला

178 204403 907
मािणक एकनाथ 

िपसाळ
"राजेश िब ड ग ४३४/३०ए संभाजी 

चौक, कासार वाडी, पुणे"
र भा मािणक 

िपसाळ
खुला

179 208159 909
क याणी सोमनाथ 

बडदाळे
लांडे वाडी िवकास कॉलनी नाही खुला

180 400809 910
िशवजी िवठोबा 

कातकर
"के.१००,िशवनेरी हौस ग सोसायटी 

मोरवाडी "
नाही खुला

181 205712 911 रिवराज िव ल शे ी साई नगर रे वे गेट समोर ल मी रिवराज शे ी खुला

182 202202 912 सुभाष ु णा काळखैरे पी डी पडवळ चाळ पडवळ नगर
जय ी सुभाष 

काळखैरे
खुला

183 101673 914
सुिनता िशवराम 

पडोळ
द ोबा काळभोर चाळ

िशवराम बाजीराव 
पडोळ

खुला

184 306907 917 लखन बादल ा
पीसीओ लोट नंबर ३००/२४ ािधकरण 

िनगडी
नाही खुला

185 101700 918
कालीदास भगवान 

िभसे
आिशयाना अपाटमट से टर नं २५ 

िब ड ग ६बी/१० ािधकरण
शोभा कालीदास 

िभसे
खुला

186 400707 919 संजय सहादू यादव साईनाथनगर लाट नं १०३ िनगडी सुिनता संजय यादव खुला

187 100864 920
मान सग िभमराव 

जानुगडे
दारा द ा य क डाजी शेळके म 
साफ़ य िनवास पंचतारा नगर

िवमल मान सग 
जानुगडे

खुला

188 204663 921 संपत ल मण शेरकर काटेनगर पपळे सौदागर पुणे अिनता संपत शेरकर खुला



189 201946 922 शहाजी महादेव उमाटे राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे
संतोषी शहाजी 

उमाटे
खुला

190 209238 923 नाना काश कांबळे िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे साधना नाना कांबळे खुला

191 104512 927 वंदना रमेश पाटील सी २ -७ शुभम पाक से टर नं २६ िनगडी रमेश भबुता पाटील खुला

192 209990 929 नवनाथ िशवाजी शदे गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पुणे सं या नवनाथ शदे खुला

193 105411 931 ल मण भागोजी पाट " शदे चाळ,खराळवाडी " वंदना ल मण पाट खुला

194 400160 932
र ाक गुलाबभाई 

शेख
३०/२ बजाज ऑटो हौ. सो से न २७ 

ािधकरंण िनगडी
अबीदा र ाक शेख खुला

195 201663 938 सं दप बयाजी साळवी
भोसले रेिसडे सी लॉट नं १८ नेह नगर 

पपरी पुणे
िसमरन सं दप 

साळवी
खुला

196 203208 940 नारायण शे ी शेखर
सुरज िब ड ग ओमकार कॉलनी िवजय 

नगर काळेवाडी
सिमता शेखर शे ी खुला

197 207893 941 मोहन हनुमंत आदक
से. नं. ७ लॉट नं. ८१/८ एफ़ इं ायणी 

नगर भोसरी पुणे
छाया मोहन आदक खुला

198 200759 942
नंदकुमार जनादन 

दवेकर
पी ड यु डी कॉलनी सी ४/१ सांगवी

सुनंदा नंदकुमार 
दवेकर

खुला

199 200475 943
िहतेश कािशनाथ 

पवार
शंकर काळे चाळ नळे नगर योितबा 

मंगल कायालया मागे काळेवाडी पुणे १७
नाही खुला

200 105317 944 बाळु फ़िलप गंगावणे
"एच. बी. १५/८, शिन मंदीराजवळ, 

पपरी "
कमल बाळू गंगावणे खुला

201 209333 945 सुवणा िवनोद कुटे
१५७ बबन काटे चाळ मराठी शाळे जवळ 

दापोडी पुणे
िवनोद रामचं  कुटे खुला

202 202497 947
जा लदर बाबुराव 

खैरमोडे

को अ ण िशवराम नखाते चाळ 
जयभवानी चौक रहाटणी काळेवाडी लक 

रोड पुणे

िवजया जा लदर 
खैरमोडे

खुला

203 306263 948
राजेभाऊ बापुराव 

शदे
सी/ओ बाबाजी ानोबा ग हाणे व ती 
गौरी िमिनिथयटर समोर भोसरी पुणे

रेणूका राजेभाऊ 
शदे

खुला

204 103755 949
दनेश कुमार माधव 

नायर
सुखचैन िब न ३२ लॉट न १३ ि कम न 
१० से न २२ यमुना नगर िनगडी पुणे

योतील मी 
दनेशकुमार नायर

खुला

205 203338 950
िशरीष भालचं  

कुलकण
"रामचं  बारणे चाळ, कैलास मंगल 

कायालया शेजारी थेरगाव"
ि मता िशरीष 

कुलकण
खुला

206 101211 951 िहमांगशु अिनल देब ी रोज क सलटंट ा. िल. िचखली संकरी िहमांगशु देब खुला

207 305407 952
गो वद भालचं  

िनघोजकर
रामनगरी सी वग शा ीचौक आळंदी 

रोड भोसरी पुणे ३९
नं दनी गो वद 

िनघोजकर
खुला



208 400207 953
दलीप भालचं  

कोतकर
 नं ४ बी नं १० ि कम नं ९ से न.२१ 

यमुना नगर िनगडी पुणे
अ णा दलीप 

कोतकर
खुला

209 306692 954 श बीर चाँद स यद स नं ८३ सुदशननगर पपळे गुरव पुणे
वहीदा श बीर 

स यद
खुला

210 307582 955
गोपालन कृ णन 

छौवन
शेख नुरसाब चाळ साई ए टर ा. शेजारी 

ीनगर
मोळी गोपालन 

छौवन
खुला

211 401260 956
अंकाबाई ंकटेश 

हे े
आनंद नगर् चचवड पुणे

ंकटेश हनुमंता 
हे े

खुला

212 107982 958
मधुकर शाळी ाम 

नळकांडे
"दळवी नगर, चचवड, पुणे "

अिनता मधुकर 
नळकांडे

खुला

213 307396 959 आझाद मौला अरब
स ह नं २३२/४ वामी कृपा अपाटमट 

पुणे नािशक् रोड भोसरी पुणे
नाही खुला

214 306225 961
शिशकला पंढरीनाथ 

कप
" ाि झट कॅ प गालानं ८, िनगडी जकात 

नाका "
नाही खुला

215 103179 962
मंगेश रामचं  

खंडागळे
वन ी हौ . सोसा. २०/८ कृ णा नगर नाही खुला

216 104873 964 नाथा िभमाजी मगर रावेत ता हवेली िज पुणे
अंजनाबाई नाथा 

मगर
खुला

217 207836 965 काश रामचं  माने
एस ६ ८३/२ आ दनाथ नगर ग हाणे 
व ती तांबे िब ड ग सुखवानी पाक 

शेजारी भोसरी पुणे
अिनता काश माने खुला

218 200451 966
अिनता भाउसाहेब 

कांबळे
सं दप नगर कैलास नगर नाही खुला

219 200300 967
मा ती चांगदेव 

साळंुखे
"स नं. ११/२ पडवळ नगर, थेरगाव, पुणे "

   शारदा मा ती 
साळंुखे

खुला

220 306001 968 शंकर ह र ं  पवार स. नं. ६० गुलाब नगर दापोडी पुणे
                   

सारीका शंकर पवार
खुला

221 101349 969
आरती मधुसुधन 

गोखले
रामचं  काळभोर चाळ

                
मधुसुधन यशवंत 

गोखले
खुला

222 106583 970
मािणक पांडुरंग 

भोसले
खवसारा कंपाउड रामनगर

   िहराबाई मािणक 
भोसले

खुला

223 205713 971
सुरेश गोिपचंद 

सपकाळ
आदशनगर दघी रोड पुणे १५

सिवता सुरेश 
सपकाळ

खुला

224 202255 974 काश द ा य आमटे
५११/४ योितबा नगर िव ल किमनी 

कॉलनी
 योती काश 

आमटे
खुला

225 205800 976
ब वराज शांत पा 

व लापुरे
िहरकल चाळ जुना दघी रोड संत 

तुकाराम नगर भोसरी
 सुिनता ब वराज 

व लापुरे
खुला

226 201044 978 िवजय अंबर कसबे
रमेश दतो चाळ घर नं ११४१ िवजय 

नगर काळेवाडी
 मा रया िवजय 

कसबे
खुला



227 205788 979
बजरंग शंकर 
गायकवाड

यशवंत नगर पपरी पुणे
सिवता बजरंग 

गायकवाड
खुला

228 300231 980
सागरबाई शहादेव 

जाधव
आि नी कॉलनी योितबा नगर नढे नगर 

काळेवाडी
 शहादेव महादेव 

जाधव
खुला

229 103932 981 सुरेश रामचं  च हान
करण काळभोर चाळ म. नं.२ िनगडी 

पुणे
पु पा सुरेश च हान खुला

230 207230 983
जनादन महादेव 

ीरसागर
आनंद नगर शा ी चौक आळंदी रोड 

भोसरी
 छाया जनादन 

ीरसागर
खुला

231 203304 985
राज  द ा य 

पातुरकर
द ा य गढवे दुगा कॉलनी लॉट २८

सिवता राज  
पातुरकर

खुला

232 401761 986 िवमल गणपत कांबळे गुर पा पवार चाळ िचचवड टेशन नाही खुला

233 305201 987
नंद कशोर िशवराज 

धामणे
गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पुणे नाही खुला

234 307783 988 उदय िभमराव देशमुख
आदश हौ सग सोसायटी ि वेणीनगर 

तळवडे
नाही खुला

235 103352 989
बाळकु ण सोनु 

कुळेगुहाग
तरटे चाळ म नं ७४ द वािड

 रािधका बाळकु ण 
कुळे

खुला

236 204833 992
ुपताबाई मा ती 

वाकोडे
मोरया कॉलनी तपक र नगर नाही खुला

237 200947 993 िमलन जनादन नाईक
" दारा ताराचंद शामराव चौधरी 

४९/३/२८, पवार नगर, जुनी सांगवी "
जनादन िशवाजी 

नाईक
खुला

238 201458 994 मंदा राजू सकट
" ीराम कॉलनी, योितबा नगर, 

काळेवाडी "
                    राजू 

जग ाथ सकट
खुला

239 107062 995
आ णा भगवान सग 

रजपुत
चचवड गाव पुणे-३३ गु राज अपाट 

चैत य हॉल
नाही खुला

240 102307 996
अिवनाश एकनाथ 

वाखारे
िशतोळे िनवास मोहन नगर चचवड

आशा अिवनाश 
वाखारे

खुला

241 202089 997
द ा य मा ती 

साकतकर
गणेश नगर नवी सांगवी

 सिवता द ा य 
साकतकर

खुला

242 105702 998
सा कर शािहद 

अमहद शेख
"बजरंग नगर, खराळ वाडी "

सािह ता सा कर 
शेख

खुला

243 108223 999 उ दव जगदेव माने
बौ द नगर िगरजुबाबा मं दर जवळ 

पपरी पुणे
 योती उ दव माने खुला

244 204059 1000 अ ण ल मण साठे
मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 

पपरी पुणे
योती अ ण साठे खुला

245 401401 1001 रा ल सुरेश च हाण िस दकला सोसा शा नगर चचवड पुणे
िश पा रा ल 

च हाण
खुला



246 101685 1002
कारभारी जयराम 

फापाळे
स ह नं ७ गु देव नगर

अ दका कारभारी 
फापाळे

खुला

247 102794 1003
द ा य पंडीत 

कुलकण
से नं-२१ ि कम न-ं९ चाळ ६/५ यमुना 

नगर िनगडी पुणे-४४
मिनषा द ा य  

कुलकण
खुला

248 105103 1004
हाद मािनकराव 

शदे
रावेत सुिनता हाद शदे खुला

249 306442 1007
चं कांत िव ाम 

नाईक
ल मण बनकर चाळ शाम मेिडकल पपरी

अचना चं कांत 
नाईक

खुला

250 205921 1008
शंकर रामचं  

बासुतकर
िव लनगर नेह नगर पपरी पुणे

सुिनता शंकर 
बासुतकर

खुला

251 101605 1009 सुरेश ध डीबा रांजणे
कंजीर चाळ कामगार नगर द वाडी 

आकुड
उ वला  सुरेश 

रांजणे
खुला

252 100254 1010
ता यासाहेब भानुदास 

भराटे
पीनगर (तळवडे) जय बजरंग माग

उ ैन ता यासाहेब 
भराटे

खुला

253 306068 1011
पंजाबराव गुलाबराव 

जाधव
सुभाष गवळी चाळ गवळी नगर गु द  

कॉलनी भोसरी पुणे
सुिनता पंजाबराव 

जाधव
खुला

254 206845 1012
जा लदर कृ णा 

गायकवाड
गणेश नगर शा ी चौक आळंदी रोड 

भोसरी पुणे
जय ी जा लदर 

गायकवाड
खुला

255 305252 1013
परमे र िवठोबा 

घेवंदे
खंडु गबाजी फ़ुगे चाळ आळंदी रोड 

भोसरी पुणे
योती परमे र 

घेवंदे
खुला

256 101122 1014 जनादन शंकर नायर २३/३ िवके चाळ काळभोर नगर चचवड शोभा जनादन नायर खुला

257 401507 1015
माधुरी िवनायक 

ीरसागर
"पा रज़ात सुंदर सो. आर एम 

आय४२,४३ एम आय डी सी चचवड "
िवनायक िवजय 

ीरसागर
खुला

258 100280 1016 सुरेश अ ाहम ीसुंदर पपरी कॉलनी बी लॉक १/१७ िवमल सुरेश ीसुंदर खुला

259 202269 1017 आलका दपक मोरे
शंकर कलाटे नगर भात कॉलनी 

केशवनगर वाकड रोड
दपक भागुजी मोरे खुला

260 102887 1018 राज  कािशराम घाडी
गजाई हौ सो िब ड ग नं ४१ म नं ५ 

महा माफुलेनगर िचखली रोड ािधकरण
नाही खुला

261 106444 1019 रमाकांत मा ती पवार
"वा हेकरवाडी, अशोक भालके चाळ, 

ल मीनगर"
िवधा रमाकांत 

पवार
खुला

262 307426 1020
िवलास जग ाथ 

अकोलकर
७/५अ भाडळे व ती दापोड ता हवेली िज 

पुणे
कुमु दनी िवलास 

अकोलकर
खुला

263 300376 1021 हेमलता बाबु नायर
"समता कॉलनी, राजवाडे नगर, 

काळेवाडी, "
नाही खुला

264 206243 1022 दपक रामहरी ढेरे यशवंत नगर िप री पुणे िनता दपक ढेरे खुला



265 102991 1023
मनोहर साहेबराव 

गायकवाड
म छ  क डीबा मोरे मोरे व ती

िवजया मनोहर 
गायकवाड

खुला

266 206706 1024 सेन इ माईल शेख
िहराबाई झोप प ी िवकम नगर रे वे गेट 

जवळ कासारवाडी
गुलरान सेन शेख खुला

267 206499 1025 के जॉज जोसेफ़ जे -२५६ एम आय डी सी भोसऱी पुणे
सुषमा के.जी. 

जोसेफ
खुला

268 104481 1027
नारायण ल मण 

बाईत
"मोरेव ती गट नं,१३२३ िचखलीरोड 

अ वीनायक चौक ताराबाई चाळ रोड "
खुला

269 106844 1029 सुयकांत ध डु िशगवण
"गुलाब भोईर चाळ, केशव नगर चचवड, 

"
सुिनता सुयकांत 

िशगवण
खुला

270 102641 1030
सुिनता िस दाथ 

कांबळे
सी/ओ रघुनाथ मुसळे से न-५६/१४ म नं-

९५
िस ाथ बापू कांबळे खुला

271 305138 1031 अभंग रा ाव देवष
स ह न.ं १२४/२ए नािशक रोड सदगु  

नगर भोसरी पुणे
स यकाला अभंग 

देवष
खुला

272 203201 1032
ताराबाई जेजेराम 

इथापे
५११/१२ योितबा नगर

जेजेराम ल मण 
इथापे

खुला

273 201850 1035 अंकुश ल मण` सावंत नरहरी कुदळे चाळ पपरी पावर हाऊस सुधा अंकुश सावंत खुला

274 207925 1036 बाळु नामदेव मुळे
राजु डोळस चाळ चच समोर दिघ रोड 

भोसरी पुणे ३९
शैला बाळु मुळे खुला

275 300402 1038
िवलासराव मनोहर 

राव मोहोड
"िवलास घोगरे, घर न.ं६८, स.नं.५४, 

िवनायक नगर, पपळे गुरव, नवी सांगवी"
सोनाली 

िवलासराव मोहोड
खुला

276 208453 1039
पांडुरंग दादाराव 

वाघमारे
लांडेवाडी आंबेडकर नगर टे को रोड 

भोसरी पुणे
अलका पांडुरंग 

वाघमारे
खुला

277 401706 1040
सधुबाई िशवाजी 

च हाण
ारा ता हाणे हनुमंत ता हाणे व ती नाही खुला

278 101993 1041
मुरलीधर रंगनाथ 

जंगाले
सुदामके  पवळे चाळ जाधववाडी िचखली

अिनता मुरलीधर 
जंगाले

खुला

279 204801 1042 चंपाबाई रामा वेळंबे मुळा नगर सांगवी पुणे २७ नाही खुला

280 206203 1043
रणजीत रामचं  

जाधव
िव ल नगर नेह  नगर पपरी

शोभा रणजीत 
जाधव

खुला

281 305756 1044
ताहेरिमयाँ 

शुकुरिमयाँ मचकूरी
सुवणयुग को आप हौस ग सोसायटी 
सिचन ए १ लॉट नं २०३ कृ णानगर

साहेराबेगम 
ताहेरिमयाँ मचकूरी

खुला

282 306927 1045
िवनोद राजारामजी 

इगोले
घर न ए -२२ गु  कॉलनी िवनायक 

नगर नवी सांगवी
माधुरी िवनोद 

इगोले
खुला

283 307544 1046
सुभाष दनकर 

देशमुख
आदश नगर काळेवािड पपरी पुणे नाही खुला



284 204678 1047 आनंद नामदेव कटके सव नं.१९३ वाकड मुळशी नाही खुला

285 400180 1049 श मला कृ णा शे ी
ब. नं. २ ि कम. नं. ५ से.२ यमुना नगर 

िनगडी पुणे
कृ णा हनुमंत शे ी खुला

286 101979 1050
सुधाकर लहानुजी 

कसबे
रणिजत आनं राव पाटील गट नं १५०९ 

ता हाणे व ती हनुमाननगर
सुनंदा सुधाकर कसबे खुला

287 205352 1052
सं दप बनारसीदास 

गु ा
बी ९ लॅट नं. ६२ बी. यु. भंडारी काय 

लाईन दघी पुणे
दपा सं दप गु ा खुला

288 307261 1053
दगंबर रामचं  

खेडकर
मु.पो. च-होली बु ुक ता. हवेली िज. पुणे

अचना दगंबर 
खेडकर

खुला

289 107986 1054 रमेश बळवंत ढवळे
" ेि टज कॉ पले स,िब, नं. ५, लॅट. नं. 

२८ चचवड पुण"े
अिनता रमेश ढवळे खुला

290 401762 1055 शरद उ दव उपासनी
१७/१० क म नं ५ से नं २१ यमुना नगर 

िनगडी पुणे
िनशा शरद उपासनी खुला

291 305313 1056 अ लाह मोहमंद पटेल रे वे ॉस ग कासारवाडी
सुमे या अ लाह 

पटेल
खुला

292 101101 1057 जय ी शरद पाटील
आय. सी . सी. कॉलनी लॉट न.ं सी. /१ 

से. न.२७/अ
शरद रघुनाथ पाटील खुला

293 106827 1058
लुकस बापुराव 

रणिभसे
"नानेकर चाळ रे वे टेशन जवळ पपरी, 

पुणे"
मेरी लुकस रणिभसे खुला

294 300076 1060
णानंद द ा य 
वायंगनकर

सुयोग कॉलनी रहाटणी ल क रोड 
काळेवाडी

कमला णानंद 
वायंगनकर

खुला

295 108281 93 राजा आनंद जोशी
"गजानन कॉलनी, जोतीबा नगर, 

काळेवाडी, पपरी, "
नाही अंध- अपंग

296 104525 94
िवकास िवनायक 

िशतोळे
१७/६ कमिवर नगर ओटो ि कम

िवशाखा िवकास 
िशतोळे

अंध- अपंग

297 209600 96
संतोष दनकरराव 

देसाई
अनंतनगर पपळे गुरव व पुणे २७ 

वैदव ती
िसमा संतोष देसाई अंध- अपंग

298 305180 98
खलील फ ेमहंमद 

स यद
स यद चाळ नेह  नगर

आशाबी खलील 
स यद

अंध- अपंग

299 300160 99 काश नामदेव पाटील
योतीबा नगर आझाद िम  मंडळ नढे 

चाळ काळेवाडी
ितभा काश 

पाटील
अंध- अपंग

300 206357 100 अिनता कसन बडेकर २१३/१६४० संत तुकाराम नगर पपरी नाही अंध- अपंग

301 106166 103
रमेश भाकर 

कुलकण
खराळ वाडी

                   
जय ी रमेश 

कुलकण
अंध- अपंग

302 203539 104 महेश िव ल राऊत दपक दार चाळ नवी सांगवी पुणे
िहराबाई महेश 

राऊत
अंध- अपंग



303 209479 105 राज  यादवराव गरड
ीरंग शंकर रासकर माळी आळी भोसरी 

पुणे
  सुमन राज  गरड अंध- अपंग

304 201624 107 समीर हजरत मुलाणी
"एकनाथ कुदळे चाळ, नवमहारा  
हाय कूल समोर िवमल युटी पा र 

शेजारी पपरी"

शक ला समीर 
मुलाणी

अंध- अपंग

305 100332 108
सोमनाथ वैजनाथ 

डांगे
जाधववाडा हनुमान मं दरा समोर आकुड  

पुणे ३५
                      

िमना सोमनाथ डांगे
अंध- अपंग

306 203117 109 िवजय रमाकांत गावडे भाऊसाहेब वाघीरे चाळ पपरी गांव पु पा िवजय गावडे अंध- अपंग

307 204619 110
आलम नूर महमंद 

नदाफ
३८३- १ तापक र नगर रहाटणी 

काळेवाडी
 क मत आलम 

नदाफ
अंध- अपंग

308 104519 111 द ी धनंजय दाभाडे
सुभाष पांढरकरनगर रे वेगेट नं. ५७ 

आकुड
 धनंजय दगडु 

दाभाडे
अंध- अपंग

309 106628 112 रामकृ ण जय सग बग
िव णू हे े चाळ हणूमान नगर एकता 

कॉलनी
   िनता रामकृ ण 

बग
अंध- अपंग

310 106906 114 िवनायक माधव उंडे
"वसुंधरा को.ऑप. हौ सग सोसायटी, 

तानाजीनगर "
नाही अंध- अपंग

311 107351 115 माया संजय तायडे
" लॉट नं.५०, भोईर कॉलनी, द नगर 

झोपडप ी, "
 संजय गंगाराम 

तायडे
अंध- अपंग

312 106312 116
अशफाक मु ताक 

मुंडेवाडी
"स.नं.१६४/१/१/४, दळवी नगर 

चचवड, पुणे"
नाही अंध- अपंग

313 105202 117 नामदेव दगडू शदे
"देिव लकको-ऑप. हौ , सोसा पपरी 

चचवड "
 ल मी नामदेव शदे अंध- अपंग

314 306514 118 रघुबर मायान द झा संजय गांधी नगर मोशी िनराला रघुबर झा अंध- अपंग

315 201852 119
आंबादास अंकुश 

तावडे
सव नं ७/२/१ जय म हार नगर थेरगाव

   वाती आंबादास 
तावडे

अंध- अपंग

316 400985 120 रेवजी िचमजी जराड मोहन नगर चचवड पुणे १९
बायजाबाई रेवजी 

जराड
अंध- अपंग

317 108297 121 नामदेव िव ल श े
ढमाले चाळ काश िब ड ग मोरवाडी 

पपरी पुणे-१८
नाही अंध- अपंग

318 108491 122 ाने र उ डु पाटील
"स.न.५९/२, बी, पुरंदर कॉलनी, वंृदावन 

हाटणी, काळेवाडी, "
नाही अंध- अपंग

319 205776 123
शिशकांत यशवंत 

तांबुटकर
नामदेव माळी चाळ रे वे गेट जवळ 

कासारवाडी
   िव ा शिशकांत 

तांबुटकर
अंध- अपंग

320 209687 124 सुधीर दादाराव माने
३/ए सुहास अपाटमट यशवंत नगर पपरी 

पुणे
 मोिनका सुधीर 

माने
अंध- अपंग

321 401886 125
शांताराम मा ती 

थोपटे
ब लाळे र हौ. सो. पी नगर तळवडे पुणे

शैला शांताराम 
थोपटे

अंध- अपंग



322 400699 126 शरद चं कांत िभसे गुलाब राव स. काळभोर चाळ दुगा शरद िभसे अंध- अपंग

323 104083 127
गणेश तुकाराम 

कािशद
से टर नं-२७ अ ओटा क म४/५ ि मुत  

हॉल
राज ी गणेश 

कािशद
अंध- अपंग

324 208300 70 िवजय मगन पातारे
१/४ (४३२) क म नं २ से टर नं २ 

इं ायणी नगर भोसरी पुणे २६
नाही अनु. जाती

325 205207 71 बारकु पांडुरंग पवार
िभमराव जवळकर चाळ रे वे गेट जवळ 

कासारवाडी पुणे
लीलाबाई बारकू 

पवार
अनु. जाती

326 305483 72 तुकाराम शंकर हजारे गवळी नगर आळंदी रोड
सिवता तुकाराम 

हजारे
अनु. जाती

327 106633 73 सुरेश मा ती कटारे राम ु ण नगर रािधका चॉक पपरी नाही अनु. जाती

328 300498 74 भागवत िनवृ ी इंगळे ि वेणी नगर ू णा हौ. सो वंदना भागवत इंगळे अनु. जाती

329 104140 75
महादेव देवराम 

गायकवाड
से. नं. १४१/२ गु ार वा हेकर वाडी 

आकुड  रे वे टेशन चचवड
नाही अनु. जाती

330 209331 76
संजय रामचं  

गायकवाड
सव नं १२२ /५ द नगर वा हेकरवाडी

पाली संजय 
गायकवाड

अनु. जाती

331 105120 77 हणमंत आ पा मकरे
इं थ गाडन रोड पाटील नगर िचखली 

पुणे
िमना ी हणमंत 

मकरे
अनु. जाती

332 206033 79
गंुडाभाऊ नारायण 

साळवे
नेह नगर उमाप चाळ योती इंि लश 

कूल जवळ पपरी पुणे
संगीता गंुडाभाऊ 

साळवे
अनु. जाती

333 207681 80 संजय ानदेव कानडे
मदन ग हाणे चाळ वाघ ब दघी रोड 

साई िस नगर दघीरोड
िहराबाई संजय 

कानडे
अनु. जाती

334 300487 82
संिगता चं कांत 

सोनवणे
महा मा फ़ुले नगर दापोडी पुणे

चं कांत शंकर 
सोनवणे

अनु. जाती

335 300192 83
सुकेशनी िभमराव 

रामटेके
जगताप इ टेट गुलमोहर कॉलनी पपळे 

गुरव पुणे
िभमराव 

तुळिशराम रामटेके
अनु. जाती

336 209859 85 र व  िव लराव कदम
सव नं. २३ हनुमान नगर भगत व ती 

भोसरी पुणे
वषा र व  कदम अनु. जाती

337 201577 86
राम गुणवंतराव 

सुयवंशी
"बापु सखाराम शदे केशव नगर पपळे 

सौदागर, गुरव पपळे रोड "
सिवता राम 

सुयवंशी
अनु. जाती

338 208752 87 पु पा रमेश कांबळे
सं नं १०३ वसंतदादा पाटील िव ामं दरा 

शेजारी
नाही अनु. जाती

339 101009 88 राजू गौतम जोगदंड अजंठा नगर चचवड पुणे
वृशाली राजु 

जोगदंड
अनु. जाती

340 300393 89 शिशकांत बबन जाधव
"कवडे नगर, स.नं.६५/२/१, सागर अपा., 

घर .२, पपळे गुरव"
शारदा शिशकांत 

जाधव
अनु. जाती



341 306325 90
िवजय सोपान 

गायकवाड
नामदेव ल े  चाळ माळीआळी महा मा 

फ़ुले शाळा
सिवता िवजय 

गायकवाड
अनु. जाती

342 207542 92
क डाबाई संभाजी 

ड गरे
गाधी नगर झोपडप  म ह ा कंपनी 

समोर पपरी पुणे
संभाजी पांडुरंग 

ड गरे
अनु. जाती

343 202950 93 सुयकांत मा ती चंदे "बालाजी नगर, पावर हाऊस जवळ " ांजली सुयकांत चं े अनु. जाती

344 305331 95 सिचन सुदाम लोखंडे मोशी दि ण ल मी नगर मीना सचीन लोखंडे अनु. जाती

345 102579 28 संजय रामचं  मोटे मु.पो. िचखली ता हणे व ती हनुमान नगर
                        

ेहा संजय मोटे
भट या व िवमु  

जाती

346 204650 29
म छी  वसंतराव 

पवार
सं. न. ४०/४ रामनगरी रहाटणी

पाली मि छ  
पवार

भट या व िवमु  
जाती

347 400878 31 अजुन संपत मदने
"िव ानगर ,हॉ.ि यांका शेजारी शालन 

उ म मोरे "
    सिवता अजुन 

मदने
भट या व िवमु  

जाती

348 401352 32 कािशनाथ मा ती सुळ
नामदेव पुं लीक चौधर ि मुत  हौ. सो. 

ि वेणीनगर
िवता कािशनाथ सुळ

भट या व िवमु  
जाती

349 200067 33 कैलास सुंदर िगरी
केशर बई संपत जगधाने से टर 

न.१९६आळंदी रोड आदश कॉलनी अ य 
नगर भोसरी पुणे ३९

सिवता कैलास िगरी
भट या व िवमु  

जाती

350 207517 34
चं कांत मुक दा 

जाधव
बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी पुणे 

२६
  सुनंदा चं कांत 

जाधव
भट या व िवमु  

जाती

351 105102 35
ीपाद काशीनाथ 

पवार
२ बी ७/५५ र टन कॉलनी चचवड पुणे 

३३
 मिनषा ीपाद 

पवार
भट या व िवमु  

जाती

352 103887 37
भारत सोपान 

महानवर
पाटील अतुल िवलास लॉट नं ४० से १८ 

महा मा फ़ुले नगर
रंजना भारत 

महानवर
भट या व िवमु  

जाती

353 203442 38 उ म रामदास दातीर
एस पी पाटील राधाकु ण नगर नढेनगर 

काळेवाडी पपरी पुणे १७
मोिहनी उ म 

दातीर
भट या व िवमु  

जाती

354 103196 39
सदािशव आ णा पा 

भोसले
साहेबराव ही गार गोटे साईनाथ हास ग 

सोसायटी पी नगर
पाली सदािशव 

भोसले
भट या व िवमु  

जाती



अनु.
.

अज . ित ा . अजदाराचे नाव प ा
सह अजदाराचे 

नाव
वग

1 305839 683
अजय ीकांत 

कुलकण
गंगावणे चाळ दघी रोड, भुजबळ नसरी 

शेजारी, िपनकोड नं. ३९
अचना अजय 

कुलकण
खुला

2 200175 695
सोमे र िव ल 

वेदपाठक
िव ांत कॉ लँ स, केरबा कुदळे चाळ, 

पपरीगांव, पुणे -१७.
छाया सोमे र 

वेदपाठक
खुला

3 207733 789
िवमल बसवंत 

आंदाकर
मीराई िनवास, काजळे पे ोल पंपाजवळ, 

आदश नगर, मोशी पुणे- ०५
नाही खुला

4 208206 803 िस दाथ संप ी सावंत
४११/२१८० संत तुकाराम नगर पपरी 

पुणे - १८.
सुिनता िस दाथ 

सावंत
खुला

5 105260 904
मिनकलाल िशवलाल 

गंुदेचा
जय म हार कॉलनी, िशवनेरी अपाटम ट, 

वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे -३३.
सुिशला 

मािणकलाल गंुदेचा
खुला

6 108960 908 ईलाई वजीर तांबोळी िमल द नगर पपरी नगर
नौशाद ईलाई 

तांबोळी
खुला

7 103711 913
नारायण सह हरी सह 

देवडा
ल मण काळभोर चाळ, िनगडी गावठाण 

, पुणे - ४४
आशाकंवर 

नारायण सह देवडा
खुला

8 207997 934 द ा य बबन लोहोट
२०८/१४४२ संत तुकाराम नगर पपरी 

पुणे -18
मंजुषा द ा य 

लोहोट
खुला

9 100960 937 बालाजी उ म करंडे
 स. नं. १४, म नं. १, ई रकृपा 

िब ड ग, ांतीनगर, आकुड , पुणे–३५.
संगीता बालाजी 

करंडे
खुला

10 105920 946
काश बाळासाहेब 

िपसाळ
सोनार चाळ, संभाजी चौक, कासारवाडी 

पुणे ३४
नाही खुला

11 102569 1006
सुधाकर राजाराम 

जाधव
लॉट नं. २९, िसि िवनायक 

कॉलनी,साईनाथ नगर, िनगडी, पुणे- ४४.
सरला सुधाकर 

जाधव
खुला

12 107804 1028 पु पा  सुशेन पवार पडवळ नगर थेरगाव पुणे- ३३ नाही खुला

13 207683 1051
मंगेश भगवानदास 

िवचारे
धावडे व ती, िशव गणेश नगर, भोसरी, 

पुणे- ३९
मयुरी मंगेश िवचारे खुला

14 204993 1059 सुरेश नारायण जांबळे ३९२/१ तापक र नगर सुवणा सुरेश जांबळे खुला

15 401648 102
बजरंग धोड राम 

चौगुले
द  मं दर जवळ द  नगर नाही अंध- अपंग

16 106336 106
सुिनता िभमराव 

आ वदे
" शगे चाळ, राळ वाडी पपरी  पुणे -

१८
नाही अंध- अपंग

17 305025 91
सुिनता चं कांत 

सावंत
नेह  नगर िव ल नगर पपरी पुणे

चं कांत सोपान 
सावंत

अनु. जाती

18 205987 94 िवमल रामकृ ण नेटके
४२१-२२१० संत तुकाराम नगर, पपरी 

पुणे - १८
नाही अनु. जाती

19 107669 36
िशवराज कसनराव 

देवकते
 िव ड ग ए-१, .नं. ०५, व तीक 

रेसीडे सी,खराबवाडी,चाकण -४१०५०१
भट या व िवमु  

जाती

ित ा यादीतील ४५६ लाभाथ  पैक  थम विह सा भरणा केलेले परंतु उवरीत 
विह सा र. . ३,२६,०००/- भरणा न केले या लाभाथ ची यादी



अनु.
.

अज . ित ा . अजदाराचे नाव प ा
सह अजदाराचे 

नाव
वग

1 105185 20 मनोज वसंत उबाळे
साई लोकसेवा ित ान, िब ड ग नं. ४, 
म नं. ४, मोहननगर, चचवड, पुणे - ३३

नाही अंध - अपंग

2 107882 52 शैला चंदुलाल खुणे
"शारदा अपाट , स हट ाटर लक रोड 

पपरी पुणे"
नाही अंध - अपंग

3 205931 79 नसरीन रफ़ क शेख
मोिनका अपाटमट, लॅट नं. ६,  

िभमनगर,  पपरीगाव, पुणे- ४११०१७
नाही अंध - अपंग

4 202029 62
भागवत अशोक 

कांबळे
भैरवनाथमं दरा जवळ पपळे िनलख पुणे-

२७
वैशाली भागवत 

कांबळे
अनु.जाती

5 207585 43 दपक खंडु मढकर पंत नगर, जाधववाडी, िचखली पुणे - अपणा दपक मढकर खुला वग

6 307844 75
अशोक िव ल 

गाडेकर
लोखंडे िब ड ग, ग हाणे व ती, भोसरी 

पुणे - ३९
वाती अशोक 

गाडेकर
खुला वग

7 100288 112
बबी कासमभाई 

आ ार
ता हणे व ती, सावतामाळी मं दरासमोर,  

िचखली पुणे-६२
नाही खुला वग

8 200838 121
जगदीश शंकर 

मोकाडीकर
पंचवटी अपा.  शदेनगर, तनु ी 

हॉ पीटल शेजारी, जुनी सांगवी, पुणे - २७
पुजा जगदीश 
मोकाडीकर

खुला वग

9 205965 182 अशोक ीपत अिहरे
ऋषीकेश काळोखे  िब ड ग, राज हाउस 

सोसा.  िव लवाडी, दे गाव,
अंजना अशोक अिहरे खुला वग

10 107927 218
िव णु िजत बहादुर 

ख का
हॅाटेल घर दा, सुखवाणी 

फॉचुन,मोरवाडी,  पपरी, पुणे - १८.
नाही खुला वग

11 203411 229 राजु सुदाम चौधरी रामबाग कॉलनी, नखाते व ती,रहाटणी संिगता राजु चौधरी खुला वग

12 306620 243
चं कांत भगवंतराव 

कुलकण
साई पाक रोड से नं ८४/२ दघी १५

ल मी चं कांत 
कुलकण

खुला वग

13 106230 265 ेसी राजु वामी
रामकृ ण नगर, रािधका चौक, िडल स 

रोड, पपरी, पुणे - १७
नाही खुला वग

14 102629 343
िश पा शंकर लग 

हेरलगी
सुंदरम हौ.सो. से. नं. २८ 
ािधकरण,िनगडी पुणे ४४

शंकर लग अशोक 
हेरलगी

खुला वग

15 204713 471 ंकटेश नारायण वमा
स. नं. ११२, घर न.ं ४/१, 

राधाकृ णमं दर, काळेवाडी, पपरी, पुणे-
१७

प ावती ंकटेश 
वमा

खुला वग

16 306590 505
कास बी महमद अली 

शेख
लांडे वाडी, िवठठल नगर, भोसरी पुणे-३९ नाही खुला वग

17 205327 508
तुळशीराम िशवाजी 

पवार
राईका कॉ पले स से र १ लॉट २७४ 

इं ायणी नगर भोसरी पुणे २६
नाही खुला वग

18 103496 512 एकनाथ तुकाराम मोरे
ि वेणी हौ. सो. िवलास सायकलमाट 

जवळ,   तळवडे रोड,  ि वेणी नगर पुणे-
१४

ाज ा एकनाथ  
मोरे

खुला वग

19 207959 571
सिवता हावेश 

ता हाणे
२१५/१७५४ संत तुकारामनगर पपरी 

पुणे १८
नाही खुला वग

20 104362 588 रफ़ क रिशद खान
संघिम ा हौ. सो. से.२२ म. नं. ३१६ 

डॉ. बाबासाहेब आंबे कर वसाहत 
िनगडी, पुणे - ४४

सिजदा रफ़ क खान खुला वग

21 105141 607
कंछीलाल ेम सग 

चौटेला
अशोक नगर प ाचाळ, लकरोड         

पपरी पुणे-१७
नाही खुला वग

22 104022 617
संजय रामराव 

उ रवार

शॉप नं. ३०, दुसरा मजला, नव ह 
मं दरा समोर, मेन बाजार, दे रोड, पुणे -

४१२१०१

सिवता संजय 
उ रवार

खुला वग

ित ा यादीतील ८६४ लाभाथ  पैक  थम विह सा भरणा केलेले परंतु उवरीत विह सा र. . 
३,२६,०००/- भरणा न केले या लाभाथ ची यादी



23 400771 621 शेखर मधुकर शहाणे
१८/२, आदश िम  मंडळ जवळ, से टर 
नं. २८, गंगानगर, ािधकरण,  िनगडी 

पुणे - ४४

कांचन शेखर शहाणे खुला वग

24 209500 7 संतोष गु नाथ पवार
लालटोपी नगर, मोगा जनरल टोअर 
जवळ, मोरवाडी, पपरी, पुणे - १८

ल मी संतोष पवार
भट या व िवमु  

जाती जमाती

25 207370 17
अ ण रघुनाथ 

जगदाळे
हाकेवाडा रे वे लाईन पिलकडे

जय ी अ ण 
जगदाळे

भट या व िवमु  
जाती जमाती


