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२२।०८।२०१३ स. ११ ते १

१४७ १२ ।३।२०१३ ी.रमेश रामचं  िभसे          
सव्ह नंबर १५७।१२ए।१३, जीवननगर, 
ताथवड,े पुणे.  ४११०३३.

२२।०८।२०१३ स. ११ ते १

१४८ १२ ।३।२०१३ ीमती ाज ा सुधाकर  िशद े        
सव्ह नंबर १५७।१२ए।१३, जीवननगर, 
ताथवड,े पुणे.  ४११०३३.  
मो.नं.९६०४८७४७४०

२२।०८।२०१३ स. ११ ते १

१४९ १२ ।३।२०१३ ी. सुरेश िवलास गाडवे         
 सव्ह नंबर १५७।१२ए।१३, जीवननगर, 
ताथवड,े पुणे.  ४११०३३.  
मो.नं.९६३७१७२७७३

२२।०८।२०१३ स. ११ ते १

१५० १२ ।३।२०१३ ी. रमेश रामचं  िभसे          
सव्ह नंबर १५७।१२ए।१३, जीवननगर, 
ताथवड,े पुणे.  ४११०३३.  
मो.नं.९९७०९०८२७२

२२।०८।२०१३ स. ११ ते १

१५१ 06/03/2013
08/03/2013

Shri. C. S. Nair
Meenakshy nivas plot no 34, sector 
no. 1, indrayaninagar pune-nasik 
highway, bhosari, pune 411039.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५२ २०।०३।२०१३ ीमती र भा ंकटेश तेलंग 
रा. फ्लॅट नं. ४, र रेखा िबिल्डग, पी. एन. 
गाडगीळ ज्वेलसर् समोर, पवनानगर, िचचवड, 
पुणे- ४११०३३.  फोनः८८८८४००९९९

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५३ २०।०३।२०१३ ी. शकील अहमद अब्दलु खैर  
रा. एन. बी. आकड, िबिल्डग नं. १, फेज १, 
फ्लॅट नं. ३, पी. सी. एम. सी. हॉस्पीटल 
समोर, आकुड - ४११०३५. मोबा. नं. 
८६९८०९०८९५.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



१५४ ०६।०३।२०१३ ी. रोिहदास िवष्णू पवार       
स.नं. १६१ । २ए, जीवननगर, ताथवड,े पुणे. 
४११०३३. मो.नं.९८२२४५४४९०

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५५ ११।०३।२०१३ ीमती सुभ ा पोपट पवार  व इतर      
 स.नं. १६१ । २ए, जीवननगर, ताथवड,े पुणे. 
४११०३३. मो.नं.९८२२४५४४९०

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५६  07/03/2013 labh promoters & Developers 
s. no. 92, tathawade, behind indira 
college, opp. Aksahrainternational 
School, Wakad, Pune 411033.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५७ २२/०३/२०१३ ी. रा. पा. जगताप 
२५/२अ १ स. नं. खांबेटे कॉलनी, डअेरी फामर् 
समोर, ताथवड,े पुणे ३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५८ 14/03/2013,
19/03/2013 

Dr. (Col) A Balasubramanian 
President, Sri Balaji Society S. No. 
55/2-7, Tathawade, Wakad, Pune - 
411033

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१५९          
२१।३।२०१३

ी. नारायण बाबुराव पवार 
रा. मु. पो. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६०        २५।३।२०१३ ी. िभवा मारूती पवार 
मु. पो. ताथवड,े ामपंचायत ऑिफस शेजारी, 
ता. मुळशी, िज. पुणे.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६१           
२१।३।२०१३

ी.ल मण नामदवे पवार           
प ा, स.नं. ७।१, माऊली कृपा, मु. पो. 
ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
९८९५०४२७७७७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६२           
१८।३।२०१३

ी. हनुमंत बाजीराव भोकसे व इतर 
२७/१, ओमिशव कॉलनी, ताथवड,े ता. 
मुळशी िज. पुणे. ९९२२८२१८३६

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६३         १९।३।२०१३ ी. ज्ञाने र ल मण पवार 
रा. स. नं. ६/६, ावणी बंगला, ताथवड,े ता. 
मुळशी, िज. पुणे. ४११०३३. 
मो.नं.९८२२६३३३१५

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६४ १९।३।२०१३ ी.नामदवे दवेराम पवार 
रा. स. नं. ७९/१/१, ताथवड,े मालन फामर् 
शेजारी, ता. मुळशी, िज. पुणे. ४११०३३. 
मो.नं.९८२२२२४४८५

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६५ २२।०३।२०१३ ी.एकनाथ कािशनाथ िदसले व इतर सवर् 
रा. स. नं. १।१, ताथवड ेगावठाण, चावडी 
शेजारी, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे.  
मो.नं.९८२२६७१०१०

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६६ १८।३।२०१३,
२३.०३.२०१३

ी. हनुमंत बाजीराव भोकसे व इतर 
२७/१, ओमिशव कॉलनी, ताथवड,े ता. 
मुळशी िज. पुणे. ९९२२८२१८३६

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६७        ११।३।२०१३ ी. मोद द ा य दळवी व इतर रा. 
िशवाजी चौक, िपपळे िनलख,  पुणे. 
४११०२७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



१६८           
२६।३।२०१३

ी. अंकुश दामु पवार व इतर सवर् 
रा. मौजे ताथवड ेता. मुळशी, िज. पुणे.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१६९ २१।३।२०१३ ी. सोपान जग ाथ भागवत व इतर सवर् 
रा. स. नं. ८३/२अ,१, िनबाळकर नगर, 
ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७०          
२५।३।२०१३

ी. िहरामण सोपान फगसे 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी िज. पुणे. 
९९२२११०१७७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७१ २५।३।२०१३ ी. द ा य गोिवद िशद ेव इतर  सवर्  
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
४११०३३. मो.नं.९८५०९४२०२०

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७२ २५।३।२०१३ ीमती बेबी नथु पवार 
रा. जीवननगर ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे 
- ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७३  22/3/2013 Smt. Manda s. Godbole 
S. No. 110/1/A CTS 1148 
Balwantapuram Samrajya, Bldg. No. 
L - 7, Wing M, Flat No. 1002, 
Kothrud, off pund Road, Pune 
411038. 

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७४ २८।३।२०१३ ी. गोिवद ल मण काटे 
रा. िपपळे सौदागर,  पुणे. ४११०२७. 
सो.नं.८३०८२७२००७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७५ 25/03/2013 Shri. Ashoksingh Harchumal 
Jhamtani R/AT. PLOT NO. 132/B, 
Jayesh Niwas Opp. Tulsi Aangan, 
Pimpri Pune - 411 017. Cell No. 
9823356610

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७६ २६। ३ ।२०१३ ी. मेहबुब रहमेान मकानदार 
रा. ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७७ २६। ३ ।२०१३ ी. चांदपाशा शेरअली शेख 
रा. ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७८ २६। ३ ।२०१३ ी.सितश ज्ञानोबा िनबाळकर 
रा. स.न.८०, ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१७९ २६। ३ ।२०१३ ी.तानाजी ज्ञानोबा िनबाळकर 
रा. स.न.८० , ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८०  २६। ३ ।२०१३ ीमती िललाबाई िकसान भांडवलकर 
रा. स.न.४१।१अ, ६२।१अ, ताथवड,े पुणे. - 
४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८१ २६। ३ ।२०१३ ी. खेमचंद भोजवाणी  
रा.स.न.८३।१इ,  ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८२ २६। ३ ।२०१३ ी. हरगोिबन्द तेजवाणी 
रा.स.न.८३।१इ,  ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८३ २६। ३ ।२०१३ ीमती रूक्मीणी िशवाजी लोखंड े
रा. स.न.४।१,२ , ताथवड,े पुणे. - ४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



१८४ 28/03/2013 Shri.Shridhar Madhukar Pathak, 7 
Mahesh Nagar, Pimpri, Pune - 
411018. Mo.No.9822435755.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८५          26/03/2013 DNV REALTY, 
Elite House, 93 B/6, senapati Bapat 
Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 
053.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८६ २६। ३ ।२०१३ घनश्याम जंगलदास सुखवानी 
रा. ३२, सुखवानी चबसर्, िपपरी,  पुणे. - 
४११०१७. मो.नं.९८२२०६५७७७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८७ २६। ३ ।२०१३ ीमती िदपा घनश्याम सुखवानी 
रा. ३२, सुखवानी चबसर्, िपपरी,  पुणे. - 
४११०१७. मो.नं.९८२२०६५७७७

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८८ २८। ३ ।२०१३ ी. पंकज मधुकर सोनजे 
रा. ल मणनगर, ेरणा शाळेजवळ, थेरगाव, 
पुणे - ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१८९ २८। ३ ।२०१३ ी. उमेश भास्कर काळे 
रा. ल मणनगर, ेरणा शाळेजवळ, थेरगाव, 
पुणे - ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९०          28/03/2013 Shri.Sudhir Madhukar Pathak, 
A16, Chaitraben Society, Aundh ITI 
Pune 07. mo. No. 9890150190

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९१ २५। ३ ।२०१३ ी. भोजराज जेवराणी व इतर गावकरी  
गाव मौजे ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
४११०१८

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९२ २८। ३ ।२०१३ ी. ज्ञाने र भाऊ जाधव 
रा. स.न.७५।१।२, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे. मो.नं.९८६०६४३५२५

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९३           
28/03/2013

Shri.Rajendra Pandurang Pathak, 
sectar 21, schme II, buldg 16, 
prayag co op hausing soc. 
Yamunanagar nigdi, Pune - 411044. 
mo.no.9423529401.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९४ २८। ३ ।२०१३ ी. िशवराम शंकर पवार व इतर 
रा.  पाटील वस्ती, बालाजी कॉलेज समोर, 
(B.R.T.) रोड, मौजे  ताथवड,े ता. मुळशी, 
पुणे. - ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९५ २६। ३ ।२०१३ ी. कदीर बादशहा पठाण 
रा. स.न.६२।१अ,४१।१अ, ताथवड,े पुणे. - 
४११०३३

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९६ २५। ३ ।२०१३ ी.िवकास अचलकर 
१२२१, बी/१, भावे एक्सरे िक्लिनकच्या 
मागे, एफ. सी. रोड समोर, पुणे ४११००४.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९७            
28/03/2013

Shri. Amol Trivikram Pathak 
50 Rambaug Colony, Nirmal park, 
Flat No. 16, Paud Road, Pune 411 
038.  mo.no.9822270280

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



१९८    २५।३।२०१३ ीमती संगीता रामदास पवार 
रा. जीवननगर ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे 
- ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

१९९   २५।३।२०१३ ीमती जनाबाई हनुमंत पवार व इतर 
रा. स.न.१५६।२अ,  ताथवड,े ता. मुळशी, 
िज. पुणे - ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२००         २५।३।२०१३ ी.बाबुराव ल मण पवार 
रा. स. नं. ६/६,  ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे. ४११०३३.

२२।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२०१ २५।३।२०१३ ी.सोपान ल मण पवार 
रा. स. नं. ६/६,  ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे. ४११०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०२        २५।३।२०१३ ी. संजय नामदवे पवार 
रा. स. नं. ६/६,  ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे. ४११०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०३            
28/03/2013

Shri.Parag Patil,
DNV REALTY, Elite House, 93 B/6, 
senapati Bapat Road, Shivaji Nagar, 
Pune - 411 053.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०४         २६।३।२०१३ ी. भजनदास कािशनाथ बनकर व इतर 
रा. स.न.१३१, मौजे, ताथवड,े ता. मुळशी, 
िज. पुणे. ४११०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०५ २६।३।२०१३ ीमती िवमल पांडुरंग िलगे व इतर 
रा. स.न.१३०।१,मौजे, ताथवड,े ता. मुळशी, 
िज. पुणे. ४११०३३.  मो.नं.९४२२०६६४९९

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०६ २५। ३ ।२०१३ ी. शंकर तुळशीराम दवेकते सव्ह नं. 
२७/१/अ/६ , नाना िनवास,ल मीबाई 
कॉलनी, रघुनंदन मंगल कायार्लयासमोर,  
ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. - ४११०३३

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०७              
२५/३/२०१३

ीमती ाज ा सुधाकर िशद ेव इतर, सवर् 
रा. स. नं. १५७, जीवननगर, ताथवड,े पुणे. 
४११०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०८          २८/३/२०१३ ी. साहबेराव नथू जाधव 
रा. स.न.७५।१।२, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे. मो.नं.९८६०६४३५२५

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२०९ १८।०३।२०१३, 
२८।०३।२०१३

ी. उप  ि िव म खांबेटे व इतर सवर् 
रा. ताथवड ेता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९८६०४०२२३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१०       १६/०३/२०१३ ी. िसताराम गेणू पवार  
सव्ह नं. ३९/४, पािटल वस्ती, ताथवड,े ता. 
मुळशी, िज. पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२११       १९/०३/२०१३ ी. द ा य राजाराम पवार   
रा. ताथवड,े स. नं. ८।२।२ सगुण िनवास,      
मो.९८२२८२८६८७

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१२    26/03/2013 Shri.Ram Udharam Panjabi  S. No. 
37, Swiss County, Near Dilip 
Vengaskar Cricket Acadamy, 
Thergaon, pune 33.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १



२१३   30/03/2013 Shri. R. S. Mate 
47 National Hsg. Society, Baner 
Road, Aundh, Pune 411007, 
Contact No. - 9890636000

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१४        30/03/2013 Shri. Sunil & Vaibhvi S. Patil 
84, National Hsg. Society, Baner 
Road, Aundh, Pune 411007, 
Contact No. - 9890636000

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१५       ३०/०३/२०१३  ी. सॅम्युएल आर. लाजरस, ए. एस. रतन 
वसाय – शेती, रा. १८, िरकेश को. ऑप. 

सोसायटी, सांगवीनगर, ध, पुणे ७ 
मो.नं.९८५००१८८४२

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१६  27/03/2013 Shri.Jayant G. Pathak . Karta of 
family, 
310 Somwar Peth, Laxminivas, 
Pune 411011. Mo.no.9422335117 

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१७     ०१/०४/२०१३ ी.रामचं  ध िडबा पवार व इतर, 
प ा - सव्ह नं. १२२, बापुजीबुवानगर, पवार 
वस्ती, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९०४९४०१८१८

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१८    ०१/०४/२०१३ ी.रामकीसन बापुराव िशद े
रा. ६/१ शंकराचे मंिदराजवळ कैलासनगर, 
थेरगाव, पुणे - ३३. मो.नं.९५४५१४१७८९

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२१९    ०१/०४/२०१३ ीमती जय ी द ा य िमठापुरे 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९६३७१६३६४८

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२०     ३०/०३/२०१३ ी.िवजय गजानन पवार 
रा. जीवननगर, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे.  ४११०३३

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२१    ३०/०३/२०१३ ी. राज  गजानन पवार 
रा. जीवननगर, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. 
पुणे.  ४११०३३

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२२          28/03/2013 Shri.Atul Trivikram Pathak, 
50 Rambaug colony, Nirmal Park, 
Flat No. 16, Paud Roud, Pune - 
411038. Mo.No.9822522295

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२३ २८। ३ ।२०१३ ी.िशवराम शंकर पवार व इतर 
रा.  पाटील वस्ती, बालाजी कॉलेज समोर, 
(B.R.T.) रोड, मौजे  ताथवड,े ता. मुळशी, 
पुणे. - ४११०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२४  २। ४ ।२०१३ ी. रा ल धरमचंद फुलफगर व इतर
स. नं. १५७/२/A ताथवड,े पुणे. ३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२५          28/03/2013 Shri.Atul Trivikram Pathak, 
50 Rambaug colony, Nirmal Park, 
Flat No. 16, Paud Roud, Pune - 
411038. Mo.No.9822522295

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १



२२६          
२१.०३.२०१३  
२६/०३/२०१३

मा. ी. िवजय दडार् खासदार, 
चेअरमन, लोकमत िमिडया ा. िल. 
लोकमत भवन, पोस्ट बॉक्स न.२१६, नागपुर- 
४४० ०१२

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२७ ४१३०९ ी. वामन ज्ञाने र वै  
फ्लॅट नं. ८, सुमती काश अपाटर्मट, 
तानाजीनगर, िचचवड पुणे. ४११ ०३३.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२८  ०४/०४/२०१३ ी.िकरण बाजीराव ग धळी व इतर
सव्ह नं. २७/१ अ(१ब)१, ल मीबाई कॉलनी, 
ताथवड,े पुणे - ४११ ०३३. ९८६०६८४१००

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२२९ ०४/०४/२०१३ ी.िकसन िवठोबा नवले व इतर सवर् 
रा. ताथवड,े पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३०      ०३/०४/२०१३ ी.संजय भुरालाल डागिलया 
८, वंृदावन, ीधर नगर, िचचवड, पुणे ४११ 
०३३. ९८२२०५५४७५

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३१ ०२/०४/२०१३ ी. ीकांत पवार 
लांडगे चाळ, िशवाजी चौक, कासारवाडी.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३२ ०२/०४/२०१३ ी.गमाजी लांडगे 
िशवाजी चौक, कासारवाडी.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३३ ०२/०४/२०१३ ी.संिदप टोपे 
गोळे रेसारी, कासारवाडी.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३४ ०२/०४/२०१३ ीमती िवणा िशद े               
िपपळे गुरव.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३५ ०२/०४/२०१३ ी.िवशाल दळवी   
साई अपाटर्मट, कासारवाडी

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३६ ०२/०४/२०१३ ी. िकरण तंबोरे 
केशवनगर, कासारवाडी.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३७ ०२/०४/२०१३ ी.संजय काळे           
िकनगे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३८ ०२/०४/२०१३ ीमती उिमला थोरात           
 भोसरी

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२३९ ०२/०४/२०१३ ीमती वैशाली पवार      
 साई नसर्री जवळ,   कासारवाडी

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४० ०२/०४/२०१३ ी िव ल पवार        
साई अपाटर्मट,   कासारवाडी

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४१ ०२/०४/२०१३ ी ज्ञाने र रामचं  खानेकर, 
रा. स.न.२५, ताथवड,ेता.मुळशी, िज.पुणे

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४२           
28/03/2013

Shri.Shrikant Sitaram Pathak,
12 Amar Society, 44/2 Erandavne, 
Pune 411 004 India. Mob. No. 
9763720515.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४३           
28/03/2013

Shri.Manoj Mukund  Pathak, 
11, Padmadarshan Society, Near 
Walvekar Nagar, Pune - Satara 
Road, Pune - 411 009, Mob - 
9422037467.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १



२४४          28/03/2013 Shri.Milind Mukund  Pathak, 
11, Padmadarshan Society, Near 
Walvekar Nagar, Pune - Satara 
Road, Pune - 411 009, Mob - 
9822326030.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४५      ०४/०४/२०१३ ी.भागवत ल्हाद परदशेी 
सव्ह नं. २७/१/अ/६, ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयाच्यामागे, ताथवड,े 
ता. मुळशी, िज. पुणे. ९७६७६६१०३१

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४६ ०४/०४/२०१३ ीमती पारूबाई हिरभाऊ नाणेकर 
सव्ह नं. २७/१ अ, १ब, घर नं. १०००, 
ल मीबाई कॉलनी, ताथवड,े रघुनंदन मंगल 
कायार्लयामागे िनबाळकर नगर, ता.मुळशी, 
िज. पुणे. ९८८१५०३२१४

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४७ ०४/०४/२०१३ ी.बापू बबन मोरे 
सव्ह नं. २७/१/अ/६, नाना िनवास, 
ल मीबाई कॉलनी, रघुनंदन मंगल 
कायार्लयामागे ताथवड,े ता.मुळशी, िज. पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४८ ०४/०४/२०१३ ीमती नंदा मुरलीधर कंुभार 
सव्ह नं. २७/१/अ/६,  ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयामागे ताथवड,े 
ता.मुळशी, िज. पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२४९ 3/4/2013 Shri.Vijay Narayan Thatte By 
Mr. Rajiv Arora, POA Holder, 
505, Hill-N-Sea, 72, Pali Hill Road, 
Bandra(West), Mumbai

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५० ०४/०४/२०१३ ी.बाळू िशवाजी दाखले 
सव्ह नं. २७/१/अ/६,  ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयामागे, ताथवड,े 
ता.मुळशी, िज. पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५१ ०५/०४/२०१३ ी.सुभाष हस्तीमल लो
४१७/४१८/४१९, माकट याडर्, पुणे - ३७.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५२ ०३/०४/२०१३ ी.वसंत शंकर नवले 
मु. पो. ताथवड,े ता. मुळशी, गीता िनवास, 
से. नं. ६७, मो. नं.९८२२७५४७०७

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५३ ०३/०४/२०१३ ी.तायाप्पा आशाप्पा पं ी 
सव्ह नं. २७/१/अ/६,  ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयामागे ताथवड,े 
ता.मुळशी, िज. पुणे.  ९८२२८१२९७६

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५४ ०५/०४/२०१३ ी.राज  गजानन पवार रा. जीवननगर, 
ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५५ ०५/०४/२०१३ ी.रमेश गंगाधर कोरे 
सव्ह नं. १/१, ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
९८७००६६१२७

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १



२५६  ०३/०४/२०१३ ी.कृष्णा िव नाथ राऊत व इतर 
सव्ह नं. २७/१अ/१ब, घर नं. १४०९,  
ल मीबाई कॉलनी, ताथवड,े रघुनंदन मंगल 
कायार्लयामागे िनबाळकर नगर, ता.मुळशी, 
िज. पुणे. ९६३७३७६०५५

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५७      ०४/०४/२०१३ ी.िवष्णु नागेश थ े 
३६०अ ३+४, शिनवार पेठ, पुणे ४११ ०३०.

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५८      ०४/०४/२०१३ ी.धनंजय िव लराव काळभोर रा. तुळजाई 
वस्ती, आकुड , पुणे - ४११०३५. मो. 
नं.९९६०६२२२२२

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२५९ ०३/०४/२०१३ ी.शिशकांत िस प्पा मुनाळे व 
संतोष शिशकांत मुनाळे 
२७/१/अ/६,  ल मीबाई कॉलनी, रघुनंदन 
मंगल कायार्लयामागे ताथवड,े ता.मुळशी, िज. 
पुणे.  मो.नं.९१५८५६०९३८

२३।०८।२०१३ स. ११ ते १

२६० ०३/०४/२०१३ ी.पांडुरंग नारायण नवले 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९३७१०२४१९२

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६१       ०३/०४/२०१३ ी.शरद ढोरे 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९८२२००७६४७

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६२  04/04/2013 Smt.Mohini Mohan Jadhav 250/B-
41, Shaankarsheela, Nagala Park, 
Kolhapur 416003, 

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६३ ०३/०४/२०१३ ी.भागवत ल्हाद परदशेी 
सव्ह नं. २७/१/अ/६, ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयाच्यामागे, ताथवड,े 
ता. मुळशी, िज. पुणे. ९७६७६६१०३१

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६४      ०३/०४/२०१३ ी.नाना एकनाथ थोरात  
सव्ह नं. २७/१/अ/६, ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयाच्यामागे, ताथवड,े 
ता. मुळशी, िज. पुणे. मो.नं.९९२२९८४०९४

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६५ ०३/०४/२०१३ ी.संजय एकनाथ थोरात  
सव्ह नं. २७/१अ/६, िनबाळकर नगर, 
ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९८८१९९५६४१

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६६   ०३/०४/२०१३ ी. काश सखाराम बो े
सव्ह नं. २७/१/६, ल मीबाई कॉलनी, 
रघुनंदन मंगल कायार्लयाच्यामागे, ताथवड,े 
ता. मुळशी, िज. पुणे. मो.नं.९०११२२०८१९

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६७           
04/04/2013

Shri.Nilesh Hastimal Oswal and 
other's CTS No. 1414, Kasba Peth, 
Pune : 411 011, Mo. No. 
9373668800

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



२६८          05/04/2013 Shri.Lalit Kumar Jain (President) 
CREDAI National Maker Bhawan II, 
4th Floor, 18, V Thackersey Marg, 
New Marine Lines, Churchgate, 
Mumbai-4000020.

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२६९            
04/04/2013

V. N. Thathe and Others, Through 
Power Of Attorney Holder Mr. L.K. 
Jain. Sr. 362/3A, KBC 10th floor, 
Bund Garden Road, Behind 
Shangrila Garden, Pune 411 001.

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७० ०१/०४/२०१३ मा.आमदार ी. सं ाम थोपटे,
मु य शासक, कृिष उत्प  बाजार 
सिमती,मुळशी,
सहायक िनबंधक सहकारी संस्था, मुळशी यांचे 
कायार्लय, िजल्हा मध्य, सह. बँक इमारत,
पौड - ४१२ १०८
फोन.नं. ०२० २२९४३१४९

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७१ ०५/०४/२०१३ ी.िवजय भोसले 
१३, सुखिनवास अपाटर्मटस्, िशवाजी ह िसग 
सोसायटी मागे, िशवाजीनगर पुणे १६. 
मो.नं.९८२२०११०४१

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७२ ०३/०४/२०१३ ी.गोपाळ गणेश पाठक २९, लोकमान्य 
िटळक वसाहत, दादर (पुवर्) मंुबई ४०००१४.

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७३         05/04/2013 Shri Kumar Alias Vivekanand 
Suryakant Bhogshetti , Prop. M/s. 
S.K. Enterprises, 
Survey No. 158/2/1, 158/2/2 Mauje 
Tathawade, Dist Pune 4110033. 

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७४ ०३/०५/२०१३ ी.िवजय महादवे केदारी व इतर 
गणेश नगर, थेरगाव, पुणे ३३, 
मो.नं.९२७२४१६११०

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७५      ०३/०५/२०१३ ीमती संिगता िकरणकुमार चौधरी 
नवचैतन्य हौ. सोसा. मोरेवस्ती, िचखली पुणे. 
मो.नं.९८२३२७५९०९

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७६ ०३/०५/२०१३ ी.हमेराज उ म बािवस्कर व इतर 
िशवदशर्न कॉलनी, बेल्ठीकानगर, थेरगाव, 
पुणे ३३. मो.नं.९७६६९०२५५५

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७७ ०३/०५/२०१३ ी.हिरभाऊ िभकोबा मोरे 
थेरगाव. मो.नं.९८२२८४९०९८

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७८ ०३/०५/२०१३ ीमती संिगता िसताराम गुंजाळ 
वाशी, मंुबई. मो.नं.९५४५८४४३९०

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२७९ ०३/०५/२०१३ ी.िनतीन िकसन लष्कर वाकड, पुणे. 
मो.नं.९५४५८४४३९०

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



२८० ०३/०५/२०१३ ी.िजत  सुयर्कांत भामरे 
िशवदशर्न कॉलनी, बेल्ठीकानगर, थेरगाव, 
पुणे.३३ मो.नं.९७३०७६७०८७

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८१ ०३/०५/२०१३ ी.िवकास अजुर्न बािवस्कर 
िशवदशर्न कॉलनी, बेल्ठीकानगर, थेरगाव, 
पुणे.३३ मो.नं.८३९०१३४४५७

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८२ ०३/०५/२०१३ ी.द ा जेजाराम पन्हाळे व इतर 
मु. पो. बाणेर, ता. हवेली, िज. पुणे. 
मो.नं.९५२७३८२७७९

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८३ ०३/०५/२०१३ ी.पांडुरंग ल मण हगवणे 
म्हाळंुगे गाव पुणे. मो.नं.९७६२६८८६७९

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८४      ०३/०५/२०१३ ी.मोजेराम रामेशरण चौहाण व इतर 
गुरूकुल वाकड, पुणे, ९३७१६०५१७७

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८५ ०३/०५/२०१३ ी.िवजय शांताराम बोड 
एस.टी.बी. बॉडीगेट, पोलीस लाईन, 

धगाव, पुणे. ०७, ९८२३३२५४८७

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८६ ०३/०५/२०१३ ी.ओम काश िसताराम कुमावत 
िपपळे िनलख, पुणे. ९८२२९९६६३१

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८७ ०३/०५/२०१३ ी.िगरधारीलाल हनुमानसहाय्य कुमावत 
सुतारवाडी, पाषाण, पुणे. 
मो.नं.९८२२९९६६३१

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८८ 04/04/2013, 
28/05/2013 

kundan siddhesh Properties its 
pertner Mr. Ashish B. Jain 1st floor, 
Kundan Spaces, Kundan Heritage, 
Bopodi Pune 20.  

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२८९ 4/4/2013 Tarita Shankar shree chanakya 
education society, S. no. 85/5-A, 
New Pune Mumbai Highway, Near 
wakad police chowki. Pune. 33. 

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९०  01/04/2013 Smt.Meena Ishwarlal Ahuja 
Flat No. 3. Ramodiya Building, 999 
Nana Peth, Pune 411002. 

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९१ 4/4/2013 Tarita Shankar shree chanakya 
education society, 
S. no. 85/5-A, New Pune Mumbai 
Highway, Near wakad police chowki. 
Pune. 33. 

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९२ ०८/०४/२०१३ ी.रामदास ताटे 
पीपल्स िरपब्लीकन पाट , ेमराज चबसर्, 
एम.आय.डी.सी. समोर, िचचवड, पुणे १९, 
मो.नं.९८६०४६००५८

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९३ १८/०३/२०१३ ी.शरद िकसन ल ढे रा.ताथवड,े पुणे- 
४११०३३. मो.नं.९०११३६३६८८

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९४ १८/०३/२०१३ ी.हनुमंत बाजीराव भोकसे व इतर 
२७/१, ओमिशव कॉलनी, ताथवड,े ता. 
मुळशी िज. पुणे. ९९२२८२१८३६

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५



२९५ ०३/०४/२०१३ ी.राम द ा य जाधव रा. ताथवड,े ता. 
मुळशी, िज. पुणे. मो.नं.९८६०६४३५२५

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९६ १९/०३/२०१३ ी.नारायण बाबुराव पवार 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. मो. नं. 
९९२२२१७२६८

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९७  १९/०३/२०१३ ी.मा ती बाबुराव पवार व इतर सवर् 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९४२२३५३५६८

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९८ ०४/०४/२०१३ ी.कृष्णा िव नाथ राऊत व इतर 
सव्ह नं. २७/१अ/१ब, घर नं. १४०९,  
ल मीबाई कॉलनी, ताथवड,े रघुनंदन मंगल 
कायार्लयामागे िनबाळकर नगर, ता.मुळशी, 
िज. पुणे. ९६३७३७६०५५

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

२९९ ०४/०४/२०१३ ीमती पारूबाई हिरभाऊ नाणेकर 
सव्ह नं. २७/१ अ, १ब, घर नं. १०००, 
ल मीबाई कॉलनी, ताथवड,े रघुनंदन मंगल 
कायार्लयामागे िनबाळकर नगर, ता.मुळशी, 
िज. पुणे. ९८८१५०३२१४

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

३००      ०४/०४/२०१३ ी.भरत बबन केदारी रा. सव्ह नं. ४२/२, 
मोरया कॉलनी, िनबाळकर नगर, ताथवड,े 
पुणे. मो.नं.९८५०७४४५८६

२३।०८।२०१३ द.ु ३ ते ५

३०१ ०४/०४/२०१३ ी.साहबेराव पवार व इतर तफ, सत्यिजत 
तांबे स. नं. ३१, डांगे चौकाजवळ, ताथवड,े 
पुणे - ४११०३३.

२८।०८।२०१३ स.११ ते १

३०२ २६/०३/२०१३ ी.िकसन सखाराम जाधव 
रा. ताथवड,े ता. मुळशी, िज. पुणे. 
मो.नं.९८६०६४३५२५

२८।०८।२०१३ स.११ ते १

३०३           
04/04/2013

V. N. Thathe and Others, Through 
Power Of Attorney Holder Mr. L.K. 
Jain. Sr. 362/3A, KBC 10th floor, 
Bund Garden Road, Behind 
Shangrila Garden, Pune 411 001.

२८।०८।२०१३ स.११ ते १

३०४ ०४/०४/२०१३ ी.िवनायक ीमंत भाकरे 
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