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िपंपं री िचंचवड महानगरपािलका भाग मांक       ते             ची  िनवडणूक

सावि क िनवडणूक - २०१७

उमेदवारी अजाचे छाननीम ये अवैध (अनह) ठरले या उमेदवारां या नावाची यादी

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी -१८
बाब 

. अनु मांक
१ १ अ अविचते गणेश दशरथ माऊली सोसा.अ िवनायक चौक मोरेव ती 

िचखली
MP78982-521-0000-78982 दोन पे ा अिधक अप य अस यामुळे

२ १ क कािशद साधना नेताजी ओमकार िनवास िशवकृपा हौ.सोसा.मोरेव ती 
िचखली िपन ४११०६२

MP101736-521-0000-01736 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

३ १ क कोरडे सं िगता द ा य मोरया कॉलनी मोरेव ती साईनगर िचखली 
ता.हवेली िपन ४११०६२

MP103445-521-0000-03446 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

४ २ अ जाधव संगीता िवलास पीएन 105/ मधला पेठा जाधववाडी, िचखली 
पुणे 412114

MP91671-521-0000-91671 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

५ २ क बनकर राहल वसंत म.ुपो. मोशी, बनकर व ती, ता. हवेली, िज. पुणे 
िपन ४१२१०५

MP91320-521-0000-91320 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६ २ क बो-हाडे भानुदास नाथू मु काम - बो-हाडेवाडी, पो ट - मोशी, तालुका 
हवेली, िज. िपन ४१२१०५

MP83869-521-0000-83869 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

७ २ क मोरे तुकाराम िनवृ ी सीडीसी लॉट न.ं४३ िशवसाई बंगला पुणानगर 
िचखली िपन ४११०१९

MP99098-521-0000-99098  सूचक व अनुमोदक भागातील मतदार नस यामुळे
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८ २ ड ओझरकर िनतीन िभकोबा पाईन रोड िनअर -- कुल बो-हाडेवाडी मोशी 
िपन ४१२१०५

MP85030-521-0000-85030 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

९ २ ड जाधव घनशाम उफ िनलेश 
शांताराम

गट न.ं४९४ बो-हाई मळाजवळ घनशाम ेडस 
जाधववाडी िपन ४११०६२

MP104265-521-0000-04265 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१० २ ड जाधव ाने र िकसन िनअर अिभनव कुल जाधववाडी िचखली िपन MP121409-521-0000-21409 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर १० २ ड जाधव ाने र िकसन िनअर अिभनव कुल जाधववाडी िचखली िपन 
४१२११४

MP121409-521-0000-21409 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

११ २ ड जाधव राहल गुलाब गट न.ं६३२ जाधववाडी िचखली पुणे िपन 
४११०६२

MP102396-521-0000-02396 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१२ २ ड जाधव िवशाल मुरलीधर बो हाईचा माळा कॉलनी न.ं७ जाधववाडी 
िचखली पुणे िपन ४१२११४

MP91217-521-0000-91217 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१३ २ ड बोराटे संजय िशवाजी म.ुपो.मोशी ता.हवेली िज.पुणे िपन ४१२१०५ MP104773-521-0000-04773 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१४ २ ड बो-हाडे अ ण तुकाराम गु कुल िनवास वाघे र पथ बो-हाडेवाडी िपन 
४१२१०५

MP104133-521-0000-104133 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१५ २ ब जाधव अि नी संतोष ४३९ काळुबाई मं िदराजवळ जाधववाडी 
िचखली

MP109061-521-0000-09061 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही
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१६ २ ब जाधव छाया ाने र िनअर अिभनव कुल जाधववाडी िचखली िपन 
४१२११४

MP104963-521-0000-04963 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१७ २ ब जाधव शुभांगी िवशाल बो हाईचा माळा कॉलनी न.ं७ जाधववाडी 
िचखली पुणे िपन ४१२११४

MP96876-521-0000-96876 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१८ २ ब परदेशी तृ ी सिचन आयुष गाडन, A2/3, लॉट न.ं -९६, से टर न.ं MP79138-521-0000-79138 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर १८ २ ब परदेशी तृ ी सिचन आयुष गाडन, A2/3, लॉट न.ं -९६, से टर न.ं 
१६, राजे िशव, िपन ४११०१९

MP79138-521-0000-79138 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१९
३ अ आ हाट संतोष बाबाजी मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे MP119732-21-0000-

19732
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
२०

३ क तळेकर भारती 
लालासाहेब

साईनगरी, वडमुखवाडी, पुणे MP103090-521-0000-
03090

जातीची मुळ कागदप े सादर  न 
के याने

२१
३ ड बोराटे मिनषा राजु मोशी गावठाण, मोशी, पुणे MP120884-521-0000-

20884
शौचालय माणप  सादर  न के याने

२२

३ ड
आ हाट धनंजय 

मुरलीधर
म.ुपो.मोशी-आळंदी रोड,मोशी 

ता.हवेली
MP108980-521-0000-

08980

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

२३

३ ड काळजे िनतीन ताप
काळजेवाडी, च होली बु., ता. 

हवेली, िज. पुणे
MP104846-521-0000-

04846

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने ३ ड काळजे िनतीन ताप

हवेली, िज. पुणे 04846 नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

२४

३ ड
घन याम रामचं  

खेडकर
म.ुपो.च-होली बु. माळआळी 

ता.हवेली
MP94481-521-0000-

94481

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

२५
३ ड पठारे संजय संतुराम भोसले व ती, च होली बु. MP98062-521-0000-

98062
अनुमोदन क याची दुबार वा री



E:\Sachin Election 2017\BAB 19_Invalid Candidates.xls 2/7/2017 : 14 b_A

अ. .
भाग 

.
जागा उमेदवाराचे संपूण नाव उमेदवाराचा प ा

दाखल झाले या उमेदवारी अजाचा 
अनु मांक

शेरा

२६
३ ब आ हाट शांता मह मोशी आळंदी रोड, मोशी, ता. 

हवेली, िज. पुणे
MP121674-521-0000-

21674
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
२७

३ ब आ हाट वाती संतोष मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे MP100036-521-0000-
00036

जातीची मुळ कागदप े सादर  न 
के याने

२८
३ ब तापक र दपाली सिचन वडमुखवाडी, च होली बु., पुणे MP98454-521-0000-

98454
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
२९

३ ब पठारे िसमा संजय भोसले व ती, च होली बु. MP96099-521-0000- जातीची मुळ कागदप े सादर  न २९
३ ब पठारे िसमा संजय भोसले व ती, च होली बु. MP96099-521-0000-

96099
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
३० ४ अ बाराथे िदप काश पो ट सी.एम.ई. पंचिशलनगर, बोपखेल, ४११ 

०३१
27/4A/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला दु सरा अज

३१ ४ अ पठारे मोद िजजाबा स.न. १८/१, जयभवानी माग, चौधरी पाक, 
िदघी, पुण,े पीन-४११०१५.

19/4A/2017 अनुमोदकाची वा री नाही

३२ ४ क गायकवाड प लवी संतोष बोपखेल, पो. सी.एम.ई. ता. हवेली, िज. पुण,े 
िपन-४११०३१

22/4C/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला ितसरा अज

३३ ४ ड घुले मंगल सदािशव बोपखेल, पो. सी.एम.ई. ता. हवेली, िज. पुण,े 
िपन-४११०३१

13/4D/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला चौथा अज

३४ ५ क थोरवे जय ी रामचं रामनगरी, ए-१, लॅट न.ं ७, आळंदीरोड, 
भोसरी-४११ ०३९

5/5C/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला  चौथा अज

३५ ५ क थोरवे जय ी रामचं रामनगरी, ए-१, लॅट न.ं ७, आळंदीरोड, 
भोसरी-४११ ०३९

6/5C/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला पाचवा अज
भोसरी-४११ ०३९

३६ ५ क थोरवे जय ी रामचं रामनगरी, ए-१, लॅट न.ं ७, आळंदीरोड, 
भोसरी-४११ ०३९

7/5C/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला सहावा अज

३७ ५ ब थोरवे जय ी रामचं रामनगरी, ए-१, लॅट न.ं ७, आळंदीरोड, 
भोसरी-४११ ०३९

6/5B/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला दु सरा अज

३८ ५ ब थोरवे जय ी रामचं रामनगरी, ए-१, लॅट न.ं ७, आळंदीरोड, 
भोसरी-४११ ०३९

7/5B/2017 एकाच सूचकाने तािवत केलेला ितसरा अज
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३९
६ अ िवरणक कांचन चं कांत िभमाशंकरनगर, दघी, MP89741-521-0000-

89741
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
४०

६ क लांडगे राज  कसन
एस/ओ कसन लांडगे ओम 

बंगलो, स.नं.२३,बीएबी जवळ, 
भोसरी -४११ ०२६

MP85717-521-0000-
85717 /MP85719-521-

0000-85719

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

४१
आनंद दशन ,  िशवगणेशनगर, एकाच भागात दोन जागी 

६ ड लांडगे रिव ल मण
आनंद दशन ,  िशवगणेशनगर, 
धावडेव ती, भोसरीर  ४११ 

०३९

MP83528-521-0000-
83528

नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

४२

६ ड लांडगे योगेश सोपान लांडगे आळी भोसरी पुणे -३९ MP120622-521-0000-
20622

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

४३
६ ब भाट शकंुतला राजेश धावडे व ती,भोसरी MP105214-521-0000-

05214
जातीची मुळ कागदप े सादर  न 

के याने
४४

६ ब शेख शहनाझ िसकंदर च पाणी वसाहत,भोसरी MP121399-521-0000-
21399

जातीची मुळ कागदप े सादर  न 
के याने

४५ ७ अ ल ढे संतोष ाने र स.न. ६९१, लॅट . २४, आिदनाथनगर 
भोसरी, पीन-४११०३९

5/7A/2017 सूचकाची वा री नाही

४६
MP101577-521-0000-

एकाच भागात दोन जागी ४६

८ क  कंद आकाश मा ती पांजरपोळ,भोसरी MP101577-521-0000-
01577

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

४७

८ क खान अझर िसकंदर दघीरोड, भोसरी MP85466-521-0000-
85466

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार
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४८

८ क सहाणे तुषार  िभवाजी घोडगंगा हौ सग सोसायटी MP101308-521-0000-
01308

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

४९

८ क
कामतेकर सारंग 

अिवनाश
१५/३६४ गु राज 

सोसा,भोसरी,पुण-े२६
MP99814-521-0000-

99814

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

५०
MP77273-521-0000- एकाच भागात दोन जागी ५०

८ क लांडगे सुदाम िहरामण इं ायणीनगर, भोसरी
MP77273-521-0000-

77273/ MP84291-521-
0000-84291

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

५१

८ क लांडे िव ांत िवलास लांडेवाडी, भोसरी
MP78973-521-0000-

78973/ MP90521-521-
0000-90521

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

५२

८ ड
मिडगेरी िवलास 

हनुमंतराव
इं ायणीनगर,भोसरी

MP103309-521-0000-
03309 / MP105927-521-
0000-05927 /MP78928-

521-0000-78928 / 
MP95971-521-0000-

95971

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

५३

८ ड स ते रा ल तुकाराम मोशी,ता.हवेली,पुणे MP102562-521-0000-
02562

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार
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५४

८ ड वाबळे संजय म हारराव इं ायणीनगर, भोसरी MP85739-521-0000-
85739

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने 
उमेदवाराचे संमतीनुसार

५५

८ ड लांडगे हनुमंत नामदेव
से टरनं. 4, गजानन सोसायटी, 

संतनगर,
MP103715-521-0000-

03715

एकाच भागात दोन जागी 
नामिनदशन सादर के याने थम 
सादर केले या नामिनदशनानुसार

५६
८ ड चौधरी िवजय दरशथ गोदावरी पुरम मोशी MP121459-521-0000- मतदार यादीतील दाखला सादर न ५६
८ ड चौधरी िवजय दरशथ गोदावरी पुरम मोशी MP121459-521-0000-

21459
मतदार यादीतील दाखला सादर न 

के याने
५७ ९ ड कदम सदगु  महादेव कदम िनवास, संभाजीनगर, खराळवाडी, िपंपरी, 

पुणे - १८
MP88053-521-0000-88053

५८ १० अ चांदणे भारती चं कांत द नगर, िचंचवड, पुणे - १९ MP97220-521-0000-97220

५९ ११ क े ी आिदती धनिसंग संतकृपा हौ.सोसा.बी-१८ म न.ं५०४ पीन 
४११०६२

MP118103-521-0000-18103 उमेदवार दु स-या भागातील मतदार असून मतदार 
यादीचा मािणत दाखला जोडला नाही.

६० ११ क चौधरी राहल ल मण िशवनेरी हौ.सोसा.िनअर टीसीआय ा सपोट 
िनगडी भोसरी रोड ४११०१९

MP106575-521-0000-06575 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६१ ११ क तेलंगभंडारी िकशोर िशवाजी सी/ओ रिवं  ध डू साळवे गट न.ं१३२३ यशवंत 
कं.िपन ४११०६२

MP91139-521-0000-91139 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६२ ११ क मगर अशोक जग नाथ 603,सी-23, कुल वािमनी  को.ऑ. हौ.सोसा., MP104395-521-0000-04395 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर ६२ ११ क मगर अशोक जग नाथ 603,सी-23, कुल वािमनी  को.ऑ. हौ.सोसा., 
घरकुल, से ट.िपन 411062

MP104395-521-0000-04395 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६३ ११ क यळमले गजानंद ित पा णा शाकंुत िवहार , लॅट न.ं८ ल मीनगर, िपंपरी-
िचंचवड ४११०३३

MP78774-521-0000-78774 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही
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६४ ११ क शेवते िकसन नारायण लॅट न.ं ६०३, वैभव ल मी हाऊिसंग 
सोसायटी, से - १७ व १९, पाईन रोड, घरकुल 

ािधकरण, िचखली - ४११ ०६२

MP72669-521-0000-72669 दोन पे ा अिधक अप य अस यामुळे

६५ ११ क साने अजय यशवंत हाईट हाऊस साने चौक िचखली पुणे 
४१२११४

MP120765-521-0000-20765 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६६ ११ ड जगताप कािशनाथ संभाजी लॅट न.ं१९ बी िस दीआनंद पाक साने चौक MP99211-521-0000-99211 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर ६६ ११ ड जगताप कािशनाथ संभाजी लॅट न.ं१९ बी िस दीआनंद पाक साने चौक 
िपन ४१२११४

MP99211-521-0000-99211 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६७ ११ ड तायडे िवजु  परशुराम अजंठानगर सुय दय सोसा.िब.न.ं०४ म न.ं१ 
िपन ४११०१९

MP76448-521-0000-76448 उमेदवार वतःच सूचक आिण अनुमोदक अस यामुळे

६८ ११ ड थोरात एकनाथ दादा ृती अपाटमट, से टर न.ं २०, लॉट न.ं १०८, 
कृ णा, िपन ४११०१९

MP85649-521-0000-85649 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

६९ ११ ड नेवाळे िवण गोिवंद म.ुपो.िचखली नेवाळेव ती ता.हवेली MP106458-521-0000-06458 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

७० ११ ड सानप सिचन भाकर लॅट न.ं १, इं लोक हौ.सो., बी. न.ं १२, क, 
िपन  ४११०१९

MP83195-521-0000-83195 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

७१ ११ ड सायकर अजय शंकरराव से.न.ं20 लॉट न.ं140 कृ णानगर िचंचवड MP104042-521-0000-04042 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर ७१ ११ ड सायकर अजय शंकरराव से.न.ं20 लॉट न.ं140 कृ णानगर िचंचवड MP104042-521-0000-04042 एकाच भागात दोन जागी नाम िनदशन सादर 
के यामुळे सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

७२ १५ ड यादव मकर वज राजकवल आकुड , पुण-े 35 MP93650-521-0000-93650 मतदार यादीची मािणत त नाही.

७३ १५ ड यादव मकर वज राजकवल आकुड , पुण-े 35 MP117749-521-0000-17749 मतदार यादीची मािणत त नाही.



E:\Sachin Election 2017\BAB 19_Invalid Candidates.xls 2/7/2017 : 14 b_A

अ. .
भाग 

.
जागा उमेदवाराचे संपूण नाव उमेदवाराचा प ा

दाखल झाले या उमेदवारी अजाचा 
अनु मांक

शेरा

७४ १८ क पां डे संजीवनी इं भुषण लॅट न.ं१८, सुं दरबाग, दशन हॉल जवळ, िलंक 
रोड, ४११०३३

MP85623-521-0000-85623 शपथप ावर अजदाराची वा री नाही.

७५ १९ अ साबळे जग नाथ दगडू रमाबाईनगर, िपंपरी MP83629-521-0000-83629 एकाच भागात दोन जागी नामिनदशन सादर 
के याव न उमेदवाराचे संमतीनुसार सदर नामिनदशन 

िवचारात घेतले नाही

७६ १९ अ साबळे जग नाथ दगडू रमाबाईनगर, िपंपरी MP97337-521-0000-97337

७७ १९ अ वाघमारे देिवदास नागनाथ दळवीनगर, िचंचवड MP105117-521-0000-05117 भाग-२ घोषणाप  नामिनदशनप ात समािव  नाही.७७ १९ अ वाघमारे देिवदास नागनाथ दळवीनगर, िचंचवड MP105117-521-0000-05117 भाग-२ घोषणाप  नामिनदशनप ात समािव  नाही.

७८ १९ अ िशंदे सिचन िदलीप िपंपरी MP109358-521-0000-09358 अजदाराची अजावर तीन िठकाणी वा री नाही.

७९ १९ अ आरसुळ राजेश काश बी/२२, ेमसागर सोसा., पीसीएमसी एच.सी. 
हॉल या, ४११०३३

MP101346-521-0000-01346 तावक व अनुमोदक दु बार

८० १९ अ आरसुळ राजेश काश बी/२२, ेमसागर सोसा., पीसीएमसी एच.सी. 
हॉल या, ४११०३३

MP102361-521-0000-02361 तावक व अनुमोदक दु बार

८१ २० अ बगार सुहािसनी हनुमंत बगार चाळ, रे वे गेटजवळ, कासारवाडी, पुणे - 
३४

MP95340-521-0000-95340

८२ २० अ धु रंधरे सीमा राजू आईसाहेब िनवास, लां डेवाडी, िव लनगर, 
भोसरी, पुणे - ३९

MP103986-521-0000-03986

८३ २० ब न टे कैलाश िनवृ ी सी/५८, एच ए कॉलनी, िपंपरी, पुणे - १८ MP95543-521-0000-95543

८४ २१ अ साळवे उषा िव णू िमिलंदनगर, िपंपरी MP106855-521-0000-06855 अनुमोदक दु बार अस याने

८५ २१ क मलकानी योितका कमल एचबी/२०/०३, साई चौक, िपंपरी, ४११०१७ MP108877-521-0000-08877 अनुमोदक दु बार वा री.

८६ २१ ब कुदळे अजय आनंदराव िपंपरीगांव, िपंपरी MP121341-521-0000-21341 तावक व अनुमोदक दु बार वा री

८७ २४ क बारणे क र मा सनी लॅट न.ं १०४, फेस २, वधमान 
वाटीका ांतीवीर नगर, पुणे ४११ 
०३३

MP88045-521-0000-88045 उमेदवार व तावकाची नामिनदशन प ावर 
वा री नाही यामुळे अनह
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८८ २४ क बारणे झामाबाई बाळासाहेब बारणे इ टेट, पदमजी पेपर मील समोर 
थेरगाव पुणे ४११ ०३३

MP109213-521-0000-09213 इ छा प  द यामुळे

८९ २४ ड बारणे शरद कंुडिलक स.नं. ांतीवीर नगर, थेरगाव पुणे ३३ MP99845-521-0000-99845 दु स-यावेळी तावक व अनुमोदक हणून 
वा री के यामुळे  अनह

९० २४ ड पटेकर िनतीन िवजय हातोबानगर, समथ कॉलनी वाकड, 
पुणे ४११ ०५७

MP96180-521-0000-096180 
MP104385-521-0000-04385

नामिनदशनप ावर व शपथप ावर उमेदवाराची 
वा री नाही अनामत र कम भरलेली नाही. 

नामिनदशन प  उमेदवार तावक व अनुमोदक नामिनदशन प  उमेदवार तावक व अनुमोदक 
यांनी सादर न करता य थ इसमाने सादर केला 
यामुळे अनह

९१ २५ अ ओ हाळ योती शंभू िजजाई िनवास, िपरबाबा म ीत 
जवळ ओ हाळ व ती पुणे ४११ ०३३

MP105678-521-0000-05678 दु स-यावेळी तावक व अनुमोदक यांनी 
वा री के यामुळे/अस यामुळे  अनह

९२ २५ अ खरात िमरा गोवधन गुड िब ड ग, ए २९ सदगु  कॉलनी, 
वाकड  पुणे ४११०५७

MP108736-521-0000-08736 उमेदवार, अनुमोदक व तावकाची 
नामिनदशन प ावर वा री नाही

९३ २५ अ कांबळे ितभा अजुन जाधवनगर, िड.माट मागे, रावेत, ता. 
हवेली ४१२ १०१

MP116659-521-0000-16659 जातीचा दाखला व वैधता मानप  स य त 
नाही तसेच छाननी वेळी मुळ जातीचा दाखवा व 
जात वैधता माण प  सादर केले नाही यामुळे 
अनह

९४ २५ क कलाटे मयूर पां डूरंग रो.हा. न.ं १५ मॉ ट हट लॅ वील, वाकड 
पुणे ४११०५७

MP103886-521-0000-03886 
MP105464-521-0000-05464 

अपुण इ छा प  सादर केले आहे यामुळे थम 
ा  नामिनदशन प  िवचारात घेतला आहेपुणे ४११०५७ MP105464-521-0000-05464 

MP105672-521-0000-05672
ा  नामिनदशन प  िवचारात घेतला आहे

९५ २५ क कलाटे िवशाल मनोहर स.न.ं १६७/१६८, इडन गाडन, रो हाऊस 
न. २७, वाकड, पुणे ४११ ०५७

MP97586-521-0000-97586 २५ ड जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही
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९६ २५ क पवार संतोश िसताराम ४१७८, स.न.ं १५६/१, जीवन नगर, 
द मं िदर जवळ, ४११ ०३३

MP1190039-521-0000-19039 
MP108675-521-0000-08675

२५ ड जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

९७ २५ क पवार िनलेश महादु स.न.ं १० सोनाई िनवास संकपाळ व ती 
ताथवडे पुणे ४११०३३

MP103516-521-0000-03516 
MP106181-521-0000-06181 
MP105643-521-0000-05643

२५ ड जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

MP105643-521-0000-05643

९८ २५ ड खान शाह ख युनुस काळाखडक झोपडप ी, बालाजी कॉलेज 
समोर, हजवडी ४११ ०१५७

MP109625-521-0000-09625 नामिनदशन प ावर तावकाची वा री नाही 
यामुळे अनह

९९ २५ ड वाकडकर राम हनुमंत स.न.ं ४६/७, पाटील ई टेट,वाकड, 
औं ध िहजे. रोड पुणे ४११०५७

MP79690-521-0000-79690 
MP96489-521-96489

२५ क जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१०० २५ ड कलाटे राहल तानाजी सव न.ं२७८/२, ता.मुळशी, पुणे - 
४११०५७

MP97399-521-0000-97399 २५ क जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही

१०१ २५ ड पवार सं िदप रमण यमुना िनवास, स.न.ं ४३३, ताथवडे पुणे MP8932-521-0000-89329 अपुण इ छा प  सादर केले आहे यामुळे थम १०१ २५ ड पवार सं िदप रमण यमुना िनवास, स.न.ं ४३३, ताथवडे पुणे 
४११ ०३३

MP8932-521-0000-89329 अपुण इ छा प  सादर केले आहे यामुळे थम 
ा  नामिनदशन प  िवचारात घेतला आहे

१०२ २५ ड पवार अिजत पोपट स.न.ं १४१/२ म.ुपो. ताथवडे, ता. 
मुळशी, िज. पुणे

MP79424-521-0000-79424 
MP89263-521-0000-89263

२५ क जागेसाठी इ छा प  सादर के यामुळे 
सदर नामिनदशन प  िवचारात घेतले नाही



E:\Sachin Election 2017\BAB 19_Invalid Candidates.xls 2/7/2017 : 14 b_A

अ. .
भाग 

.
जागा उमेदवाराचे संपूण नाव उमेदवाराचा प ा

दाखल झाले या उमेदवारी अजाचा 
अनु मांक

शेरा

१०३ २६ अ वाघमारे जय ी शांत म.ुपो.वाकड ता. मुळशी पुणे ४११ ०५७ MP104240-521-0000-04240 
MP104752-521-0000-04752

२६ अ व २६ क या दो ही भागातुन उमेदवाराने 
अज दाखल केले असुन दो ही पैक  एका 

वगातुन उमेदवारी िनि त करताना  २६ क चे 
नामिनदशन प  प ातफ असून यासोबत 
जोडप    बी अस याने २६ अ चे नामिनदशन 
प  िवचारात घेतले नाही.

१०४ २६ क सावळे ऐ या अिनल ए८,पूजा अपाटमट, सं या नगरी रोज, पुणे MP105787-521-0000-05787 २६ अ व २६ क या दो ही भागातुन उमेदवाराने १०४ २६ क सावळे ऐ या अिनल ए८,पूजा अपाटमट, सं या नगरी रोज, पुणे 
- ४११०२७

MP105787-521-0000-05787 
MP104033-521-0000-04033

२६ अ व २६ क या दो ही भागातुन उमेदवाराने 
अज दाखल केले असुन दो ही पैक  एका 

वगातुन उमेदवारी िनि त करताना  २६ अ चे 
नामिनदशन प  प ातफ असून यासोबत 
जोडप    बी अस याने २६ क चे नामिनदशन 
प  िवचारात घेतले नाही.

१०५ २६ ड क पटे सं दप अ ण बी - ६०३ बी पाक, पाक ीट, 
वाकड पुणे ४११ ०५७

MP99307-521-0000-99307 दु स-यावेळी तावक व अमनुमोदक हणुन 
वा री के यामुळे/अस यामुळे  अनह

१०६ २६ ब बालवडकर काश रामचं िनखील पॅलेस गणेशनगर पपळे िनलख 
पुणे 411 027

MP96300-521-0000-96300 जातीचा दाखला जात वैधता माण प  िकंवा 
जात पडताळणी अजाची स य त जोडली नाही 
छाननी वेळी मुळ जातीचा दाखला व जात 
वैधता माणप  सादर केले नाही यामुळे अनह

१०७ २८ क काटे अिनता सं िदप िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर - ४११ ०२७ MP७९५११-५२१-००००-७९५११          भाग मांक 28 ब म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत
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१०८ २८ क काटे अिनता सं िदप िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर ४११०२७ MP८५२०३-५२१-००००-८५२०३          भाग मांक 28 ब म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१०९ २८ क काटे अिनता सं िदप िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर ४११०२७ MP८५५८९-५२१-००००-८५५८९          भाग मांक 28 ब म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

११० २८ क काटे वाती िशवाजी लॅट नं  १०, गंगापाक, बी िवंग, िपंपळे सौदागर MP९१७५८-५२१-००००-९१७५८ थम आलेला अज भाग  28 ब म ये ि वकृत ११० २८ क काटे वाती िशवाजी लॅट नं  १०, गंगापाक, बी िवंग, िपंपळे सौदागर MP९१७५८-५२१-००००-९१७५८ थम आलेला अज भाग  28 ब म ये ि वकृत 
झा याने भाग  28 क मधील अज अि वकृत

१११ २८ क काटे वाती िशवाजी लॅट नं  १०, गंगापाक, बी िवंग, िपंपळे सौदागर MP९२९६९-५२१-००००-९२९६९ थम आलेला अज भाग  28 ब म ये ि वकृत 
झा याने भाग  28 क मधील अज अि वकृत

११२ २८ क काटे िमना ी अिनल स.न.ं१३९/१ िव शांती कॉलनी, िपंपळे 
सौदागर-४११०२७

MP८२६२८-५२१-००००-८२६२८ थम ा  अज भाग 28 ब म ये ि व कृत आहे सबब 
अि व कृत

११३ २८ क काटे िमना ी अिनल स.न.ं१३९/१ िव शांती कॉलनी, िपंपळे 
सौदागर-४११०२७

MP८६०१३-५२१-००००-८६०१३          थम 28 ब ि व कृत आहे    सबब अि व कृत

११४ २८ क कुटे िनमला संजय िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर ४११०२७ MP१०७७११-५२१-००००-०७७११        थम 28 ब ि व कृत आहे      सबब अि व कृत

११५ २८ क जाचक भारती कंुदन गंगा पाक बी िवंग लॅट नं  1, िपंपळे सौदागर, 
पुणे

MP९५६१९-५२१-००००-९५६१९ थम ा  अज भाग 28 ब म ये ि व कृत अस याने 
28 क मधील अज अि व कृत

११६ २८ ड जाचक भारती कंुदन गंगा पाक बी िवंग लॅट नं  1, िपंपळे सौदागर, 
पुणे

MP९८४९६-५२१-००००-९८४९६ थम ा  अज भाग 28 ब म ये ि व कृत अस याने 
28 ड मधील अज अि व कृत

११७ २८ ब सुयवंशी इं दू  बाळकृ ण बाळकृ ण बंगला, रोजलँड रेिसडे सी समोर, पुणे 
- -४११०२७

MP७५९६४-५२१-००००-७५९६४          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत
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११८ २८ ब सुयवंशी इं दू  बाळकृ ण बाळकृ ण बंगला, रोजलँड रेिसडे सी समोर, पुणे 
- -४११०२७

MP८२४५७-५२१-००००-८२४५७          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

११९ २८ ब काटे िशतल िव ल       वामी बंगला, िपंपळे सौदागर,      पुणे - 
४११ ०२७

MP१०७२७४-५२१-००००-०७२७४          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१२० २८ ब काटे िशतल िव ल       वामी बंगला, िपंपळे सौदागर,      पुणे - MP८१९९२-५२१-००००-८१९९२          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे १२० २८ ब काटे िशतल िव ल       वामी बंगला, िपंपळे सौदागर,      पुणे - 
४११ ०२७

MP८१९९२-५२१-००००-८१९९२          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१२१ २८ ब तुतारे अिनता मि छ बी२-२०२, तुषार रेसीडे सी, रहाटणी रोड, 
िपंपळे स दागर

MP८९२७३-५२१-००००-८९२७३          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१२२ २८ ब तुतारे अिनता मि छ बी२-२०२, तुषार रेसीडे सी, रहाटणी रोड, 
िपंपळे स दागर

MP८९२७३-५२१-००००-८२५६३          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१२३ २८ ब नखाते किवता िनलेश स.न.४१/३, रामनगर, रहाटणी -१७ MP१००३९०-५२१-००००-००३९० थम आलेला अज भाग  28 क म ये ि वकृत 
झा याने भाग  28 ब मधील अज अि वकृत

१२४ २८ ब नखाते किवता िनलेश स.न.४१/३, रामनगर, रहाटणी -१७ MP१०४७१२-५२१-००००-०४७१२ थम आलेला अज भाग  28 क म ये ि वकृत 
झा याने भाग  28 ब मधील अज अि वकृत

१२५ २८ ब नखाते किवता िनलेश स.न.४१/३, रामनगर, रहाटणी -१७ MP१०५५३२-५२१-००००-०५५३२ थम आलेला अज भाग  28 क म ये ि वकृत 
झा याने भाग  28 ब मधील अज अि वकृत
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१२६ २८ ब िभसे कंुदा संजय िव शांती कॉलनी, िपंपळे सौदागर ४११०२७ MP१०४१५०-५२१-००००-०४१५०          भाग मांक 28 क म ये उमेदवाराने अजा ारे 
कायम कर याची मागणी के याने अि व कृत

१२७ २९ क परदेशी राजकुमार घनशाम संजयनगर, फुगेवाडी-१२ MP८६०५७-५२१-००००-८६०५७            शपथप  सा ां िकत नाही             सबब 
अि व कृत

१२८ २९ क लोखं डे राजू  रामा जगदंबा पॅलेस, वैदू  व ती, िपंपळे गुरव, 
४११०६१

MP८७१७१-५२१-००००-८७१७१            तावकाची सही नाही              सबब 
अि व कृत

१२९ २९ क जाधवर सु रेश गोवधन        स.न.ं ए/२५, कािशद नगर,         िपंपळे 
गुरव-६१

MP१०८३१५-५२१-००००-०८३१५ तावक व अनुमोदक याच भागातील नाहीत. 
भाग . जागा . यात खाडाखोड आह.े अनुमोदक 

सही नाही सबब  अि व कृत

१३० २९ ब पवार सारीका मुकेश ८१/१ िलला िनवास, सुदशन नगर, िपंपळे गुरव-
४११०६१

MP७९२३८-५२१-००००-७९२३८          अनुमोदक सही नाही            सबब अि व कृत

१३१ ३० अ िशंदे पु पा बाबासाहेब सुदाम काटे चाळ, नेह  चौक, मुंबई पुणे रोड, 
दापोडी -१२

MP११९२७४-५२१-००००-१९२७४           शपथप  सा ां िकत नाही     सबब अि व कृत

१३२ ३१ अ िगरने अशोक सुखा हा पँलेस, लॅट न.ं 8 िपंपळेगुरव पुणे 411027 MP89112-521-0000-89112 तावक भाग ३१ मधील नाही

१३३ ३१ ड राजेगावकर शिशकांत गुलाबराव स.न.् 81/2अ/1अ, नरिसंह रेिसडे सी, सी व ग 
लॅट न.ं 22, आदशनगर, सांगवी, पुणे 411027

MP99683-521-0000-99683 अनुमोदकाची वा री नाही

१३४ ३१ ड गायकवाड दीप राजाराम लॅट न.ं२०३,ऋतुजा हाईट्स , कोकाटे 
हॉि पटल जवळ, ४११०६१

MP72536-521-0000-72536 सुचक अनुमोदक भागातील मतदार नाहीत
हॉि पटल जवळ, ४११०६१

१३५ ३१ ब जगताप ि यांका योगेश गंगाड नगर ,काटेपुरम नंबर १,िपंपळेगुरव पुण-े 
४११०६१

MP90316-521-0000-90316 एकाच भागात दोन जागी नामिनदशन सादर 
के याव न उमेदवाराचे संमतीनुसार सदर नामिनदशन 

िवचारात घेतले नाही.
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अ. .
भाग 

.
जागा उमेदवाराचे संपूण नाव उमेदवाराचा प ा

दाखल झाले या उमेदवारी अजाचा 
अनु मांक

शेरा

१३६ ३२ अ कांबळे िवलास ानू कृ णा अपाटमट, ए/६,३रा मजला, लेने नंबर 
६,जयमालानगर, सांगवी- ४११०२७

MP77508-521-0000-77508 जात वैधता माणप  अथवा वैधतेसाठी अज दाखल 
केलेली पोच नाही

१३७ ३२ क िटकम क त  निचकेत सव नो.२६/६A,देवकृपा सो.FLAT NO-५ 
,४११०२७

MP97733-521-0000-97733 उमेदवार िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ाचे 
मतदार नाही.

िठकाण -  िपंपरी सहा यक आयु  (िनवडणूक)

िदनांक - ०४/०२/२०१७  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी -१८


