
 

दनांक 03/03/2021 रोजी सकाळी 11.00 

वाजेपयत संगणक णालीमधून उपल ध रेकॉडनुसार अवैध 
बांधकाम शा ती कर वगळून मूळ कराचा भरणा केलेनंतर 
र म पय े 25,00,000/- पुढील थकबाक दारांची यादी  

िस द करणेत येत आह.े   

थकबाक दार िमळकतधारकांनी लवकरात लवकर 
िमळकत कराची र म भरणा करावी, ही िवनंती.  अ यथा 

िमळकत ज ी व यापुढे जाहीर िललावाची कारवाई 
करणेत येईल, अस ेआवाहन कर यात येत आह.े   

टीप : िमळकतधारकांनी सदर यादी िस द झालेनंतर िमळकत कराचा भरणा 

के यास यांच ेनाव र  समज यात यावे. 
  



थकबाक चालू एकूण

1 अ िनगडी ािधकरण 1011102254/00
पारेख संतोष नर , पारेख किवता, पारेख िवनोद 
भो. पारेख संजय कांतीलाल

स नं. ८/१/९/१०/११ िनगडी गावठाण , पुणे - ४४. िबगरिनवासी 2546500 155483 2701983

2 अ आकुड 1020303270/00 भो.गजराज डे हलपस
जुना िम. .2/13/1989 वराडे टु स, गाळा . ३१२ ते ३१७, 
िवनायक आकड ितसरा मजला

िबगरिनवासी 3241720 194783 3436503

3 अ आकुड 1020402628/00 भो मे आय ही आर सी एल ा. िल.
एमआयडीसी जी लॉक बड हॅली गाडन समोरील खान शा नगर 
चचवड पुण-े१९.

िम 2708322 0 2708322

4 अ आकुड 1020502487/00 सुया डे हलपस भोग. तप वी
5213,5216 तप वी लाझा C.T.S.द.ुम.गाळा .६८ ते ७६  
मंुबई पुणे र ता

िबगरिनवासी 2419208 109002 2528210

5 अ आकुड 1020705150/00 भो मे. ितभा क शन
एमआयडीसी जी. लॉक बड हॅली, हॉटेल या मागील बाजूस 
शा नगर चचवड पुण-े१९.

िम 3058847 0 3058847

6 ब चचवड 1030103856/00 साई साद ाऍपरट ज तफ़ शमा एपांयर इ टेट आऍ.३०१  ते ३०३ चचवड टेशन  चचवड पुणे १९ िबगरिनवासी 3076600 423025 3499625

7 ब चचवड 1031115084/00 शोभा तानाजी वा हेकर प ा सं.न.129,वा हेकरवाडी, चचवड पुण-33. िनवासी 3811956 542227 4354183

8 ब चचवड 1031500903/00
मे. साई हंसराज आणी कंपनी भागीदारी सं था 
तफ - वाधवानी पवन रघुमल व िग रष 
लिलतकुमार लुणावत

स. नं. १९५/१+२ व १९६/१ ते ८, लॉट नं. १६३ पैक , उ ोग 
नगर, चचवड

मोक या जिमन 2485906 218191 2704097

9 ब चचवड 1031500905/00
मे. वै णवी असो. तफ भागीदार - वाधवानी 
रघुमल पवन , रोहरा वासुदेव गुरनोमल , अ जा 
कांता राजेश व रोहरा चंदर गुरनोमल

स. नं. १९५/१+२, १९६/१ ते ८, लॉट नं १६३ पैक ,  उ ोगनगर, 
चचवड

मोक या जिमन 7450410 647769 8098179

10 ब कवळे 1150102384/00
मे एिडफ़ स ा टीज ा िल तफ़  वा री करणार 
  ी युवराज उ म नबाळकर

स न ८५/२+३+४/१ व ८८/१२ व ८८/१३ कवळे र ता कवळे मोक या जिमन 2655782 270103 2925885

11 ब कवळे 1150302735/00 भो ी ल मण बाळा जुनवणे स न ६८/१ जुनवणे िवटभ ी द नगर कवळे िम 2469372 147430 2616802

12 ब कवळे 1150406051/00 ी िवजय वसंतराव ढुमे स न २०२ िह  १ वा हेकरवाडी र ता रावेत िम 5171597 1428647 6600244

13 क मनपा भवन 1080200111/00 अजय इंिजिनअर ग व स
लॉट नं.ए-6, एच लॉक,,एम. आय. डी. सी., िम. .43, पपरी-पुणे 

-411 018.
औ ोिगक 2573309 465647 3038956

14 क मनपा भवन 1080201615/00 आसवाणी असोिसए स स. नं. ३१/३२ पै . िस.स. नं. ५८६० मोरवाडी पपरी १८ िबगरिनवासी 3849674 886232 4735906

15 क मनपा भवन 1080202130/00 मे. माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36/3+4+7अ+7ब+8/1अ/5, एम.एस. आर कँिपटल, तळ 
मजला, शे म ं  01 पपरी- 18  5732 चौ. फूट आर.सी.सी

िबगरिनवासी 2282988 353160 2636148

16 क मनपा भवन 1080803852/00 रमेश मेघराज मुलचंदानी सोनी रमेश मुलचंदानी स. नं.१०१/अ पैक  १०३/१ रोहीत लायवुड मेनरोड नेह नगर िम 3150986 747144 3898130

17 क भोसरी 1100201421/00
भो लांडे संजय िहरामण / लांडे िहरामण रामभाऊ 
/ अलका सुदाम राऊत / पाटीलबुवा िहरामण

लांडेवाडी भोसरी िनवासी 3885951 376717 4262668

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - 411 018
कर आकारणी व कर संकलन िवभाग

र म पये 25,00,000/- पुढील थकबाक  असले या िमळकतधारकांची यादी

अ. .
ेि य 

कायालय
िवभागीय कायालय िमळकत मांक िमळकतधारकाचे नाव िमळकतीचा प ा िमळकतीचा वापर

एकूण मागणी



थकबाक चालू एकूण
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18 क भोसरी 1101001332/00 जाधव मायादेवी िवठोबा व जाधव िवठोबा िहराजी स.नं.186/1 शा ी चौक 52 खो यां या उ रेस,भोसरी - 39 िम 2935556 75811 3011367

19 क भोसरी 1101101523/00 मे ो ेिस ह डे हलपमट पांजरपोळ मोक या जिमन 12309761 698930 13008691

20 क भोसरी 1101102168/00 र ा कैलास भांबुडकर
स. नं. १३७/४ भांबुडकर िब ड ग, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, 
भोसरी

िनवासी 3489451 608293 4097744

21 क भोसरी 1101203895/00 नारायण हट को-ऑप हौ सग सोसा.
स.नं.98/1 ए ते 10+1 बी 112 1 ए+2 1 बी+1 ए1+2,पुणे - 
नाशीक रोड भोसरी - 39

मोक या जिमन 3696793 437791 4134584

22 ड थेरगाव 1040121229/00 पोपट पांडुरंग क पटे स.नं.263/3 ध वाकड र ता,वाकड,पुणे - 57 िबगरिनवासी 3102339 388601 3490940

23 ड थेरगाव 1040204787/00 पांडुरंग नारायण पवार सं न २८/४ पवार नगर थेरगाव िबगरिनवासी 2662295 362554 3024849

24 ड थेरगाव 1040209508/00
भो-राजु भाऊ कांबळे,महादेव कंुडिलक साळंुखे 
(८७९६९६९६८७)

स नं-४ जगताप नगर थेरगाव गावठाण पुणे-३३ िम 3415395 1039783 4455178

25 ड थेरगाव 1040306586/00
भोजवानी खेमो उलमचंद भोग भोजवानी भारती 
रमेशलाल व भोजवानी िलना साधु

सन.२१/३ब+४अ/१/१ धा जे शाळेजवळ डांगे चौक थेरगाव-३३ िम 2701864 259560 2961424

26 ड थेरगाव 1040306587/00 भोजवानी खेमो उलमचंद सन.२१/३ब+४अ/१/१ धा जे शाळेजवळ डांगे चौक थेरगाव-३३ िम 2684826 295261 2980087

27 ड थेरगाव 1040307245/00 भोग. स  पुनमचंद हगड/राजु बाबुलाल मेहता स. न. ७/२/२अ/१ जयम हार नगर थेरगांव - ३३. िम 2919884 253976 3173860

28 ड थेरगाव 1040401767/00 नरेश एच. खानचंदानी नखातेव ती,,रहाटणी-17 िबगरिनवासी 3198274 81449 3279723

29 ड थेरगाव 1040408824/00
ी. पु षो म ंकटराव गायकवाड भोग. 

गायकवाड लासेस
स. न. ३७/३/१, साई योत पाक कॉलनी, नखाते व ती, रहाटणी िम 3654925 525412 4180337

30 ड थेरगाव 1040410139/00 छाया दादासाहेब ह के,सुिनता नंदु धनावडे स. न. ३३/१/१/१अ/१,रहाटणी िम 3463602 559282 4022884

31 ड थेरगाव 1040412141/00
मे जी के.फोर युन /जनादन ,रामदास,मु कदा व 
सुरेश दनकर व इतर

स नं.४२/२/७ व ४२/२/८ रहाटणी मोक या जिमन 2463205 328797 2792002

32 ड थेरगाव 1040506252/00
भोग िशवतेज डा व िश ण संचािलका कै 
भाऊसाहेब ताप कर

िबगरिनवासी 3824321 431629 4255950

33 ड थेरगाव 1040509454/00 जंगल क डीबा कदम ( 8915437842 )
स.न. 73/1अ/1 , अमर दप कांलनी न 2  ,  िड.माट या समोर , 
मेनरोड . योतीबानगर काळेवाडी

िम 3866548 1152530 5019078

34 ड थेरगाव 1040700065/00 कलाटे बाळासाहेब पाटीलबुवा स.नं. 170, पाटीलबुवा कलाटेनगर,,वाकड, िम 4141759 125074 4266833

35 ड थेरगाव 1040700538/00
जोशी िनळकंठ चतामण संचालक इि टटयुट ऑफ 
साय स

स.नं. 130/4/2, िबगरिनवासी 9852210 4506374 14358584

36 ड थेरगाव 1040701896/00 महादेव सोपान वाकडकर स नं-१३०/२/२ मंुबई बगलोर बायपास हायवे वाकड पुण-े५७ िम 3714205 1059597 4773802



थकबाक चालू एकूण
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37 ड थेरगाव 1040801499/00
डॉ. िनशांत नारायण घोलप व रचना िनशांत 
घोलप

मेडी लस पेशािलटी हॉ पीटल, म हार लाझा ब ड ग,  
काकडेमळा, हजवडी -डांग़े चौक रोड,स. न. ७५/१, लॉ . नं-३२, 
उ. वाकड

िबगरिनवासी 3216445 457232 3673677

38 ड थेरगाव 1040801863/00
ी शंकर तुकाराम वाकडकर व पांडुरंग तुकाराम 

वाकडकर
स. न ७१/१ब हजवडी रोड '' ोपदा ला स'' मंगल कायालय संत 
तुकाराम नगर वाकड पुणे-५७

िबगरिनवासी 2697051 445976 3143027

39 ड थेरगाव 1041000040/00 ाने र पांडूरंग पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३ िबगरिनवासी 2338383 256618 2595001

40 ड थेरगाव 1041000273/00 क हैयालाल िशतलदास ब छानी स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे. िबगरिनवासी 2828245 182441 3010686

41 ड थेरगाव 1041000375/00
िवपुलम लॉ टो फॉ ट तफ डायरे टर टी . पी 
िवजयन

ताथवडे जीवननगर िबगरिनवासी 5211837 371829 5583666

42 ड थेरगाव 1041000442/00 िशवाजी नामदेव पवार व इतर स. नं. १४७, जीवननगर, ताथवडे पुणे ३३ िबगरिनवासी 3037458 394901 3432359

43 ड थेरगाव 1041100994/00 िव ा अशोक नवले स. न. ६५/२ ताथवडे िन. नगर िबगरिनवासी 2516534 206417 2722951

44 ड थेरगाव 1041101210/00 राजष  शा  कॉलेज ऑफ इिजिनअर ग स. न. ८०/३/१, ८०/३/२ ताथवडे िम 1657829 1502800 3160629

45 ड थेरगाव 1041101211/00
जयवंत इं ट ुट ऑफ मॅनेजमट टडीज / जयवंत 
इं ट ुट ऑफ िबजनेस टडीज/ लॉसम प लीक 
कुल

स. न. ८२/२ ताथवडे िबगरिनवासी 1593783 1444754 3038537

46 ड थेरगाव 1041102297/00 वग सग यान सग सोहेल व इतर स. नं. ८९/२/११ ईशा  फ़ुट ट प. म.,द.ुम., ित.म. ताथवडे िबगरिनवासी 3241297 375487 3616784

47 ड थेरगाव 1041104216/00 मे. ामोदय ट
स.न.३२/१३/१४/ १/९/२/ िब आर टी रोड ताथावडे                   
पुणे- ४११ ०३३

िबगरिनवासी 11452169 1531093 12983262

48 इ च होली 1110201383/00
मे. िमथ ॉपट ज तफ रजिनश मािणकलाल 
भंडारी, सितश चुहारमल शेवानी

स. नं. ३०९/१, ३०९/२, डी वाय पाटील कॉलेजचे मु य गेटचे 
पि मेस, च-होली बु पुणे ४१२१०५

मोक या जिमन 4049134 1038023 5087157

49 इ च होली 1110400868/00 ी. िशवाजी िव णु टाफरे
स न. ७०/२, हॉटेल अितथी, जगताप व ती, िशवनगरी, पुणे-आंळदी 
रोड, वडमुखवाडी,च-होली बृ, पुणे ०५

िबगरिनवासी 3862956 527336 4390292

50 इ च होली 1110400921/00
पोपटराव िव लराव काळजे व इतर तफ कु. मु. 
िववंता रअ टी तफ वसंत खंडू काटे

स. नं. ४८४/२, ४८५, ४८६/१/२/३, चोिवसावाडी, च-होली बु॥ मोक या जिमन 3223562 442690 3666252

51 इ च होली 1110501175/00 भोग. म पाटील इंड ीज०
स नं १५६/२/३ ते ७, अलंकापुरम रोड, ओ ीिगक वसाहत, 
वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

िबगरिनवासी 4709343 545874 5255217

52 इ च होली 1110501176/00
म. बसवंत िब डस & डे हलपस तफ संचालक ी. 
भीमराव बसवंतराव पाटील( भोग. म पाटील 
इंड ीज )०

स नं. १५६/२/२, २/८, अलंकापुरम रोड, ओ ोिगक वसाहत, 
वडमुखवाडी,च-होली बृ , पुणे ०५

िम 2935879 583567 3519446

53 इ च होली 1110501265/00 ी. शशीकांत, र व ,व अिनल ाने र यळवंडे स. न. ९३, चोिवसावाडी, च-होली बृ, पुणे ०५ मोक या जिमन 2290601 403196 2693797

54 इ मोशी 1120302246/00 िव ल गणपत िमसाळ गायकवाड व ती, गटनं, २७२/१/७, मोशी िबगरिनवासी 3860746 823997 4684743
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55 इ मोशी 1120310778/00 सौ.अलका सखाराम बो-हाडे ग.न.१ बो-हाडेवाडी मोशी िबगरिनवासी 2201982 459010 2660992

56 इ दघी बोपखेल 1160401797/00
स यद जहीर आलम भोग.जगजीवन ए युकेशन 
सं था

जगजीवन ए यु. सं था कॉलनी न. 1 गणेश नगर,²ÖÖê¯Ö Öê»Ö 
¯Öã Öê -31

िम 6230035 811739 7041774

57 फ िचखली 1130101312/00 भो-अ दुल रब दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर , िचखली, िबगरिनवासी 2614457 193035 2807492

58 फ िचखली 1130103108/00 मोह मद इसाक खान गट ६६, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली िबगरिनवासी 2688509 320845 3009354

59 फ िचखली 1130200826/00 मे एन हायरो ब क हॅ ड लग िस टी स ा̮. िल. , गट नं 1605, सोनवणे व ती, िचखली िम 3195193 374608 3569801

60 फ िचखली 1130200977/00 चे रए ा  देवासी जेकब , मे सी डी ई इंड ीज गट १५३४ , तळवडे िचखली िशव र ता ,सोनवणेव ती ,िचखली िम 3685972 522867 4208839

61 फ िचखली 1130201010/00 िशवरामन राधवन पारेमल , मे पारेमल इंड ीज गट १५३४,तळवडे िचखली   िशव र ता ,रामदास नगर ,िचखली िम 3040992 522789 3563781

62 फ िचखली 1130201178/00
मे.अिनष इंिजिनयस, ो ा- िशरीष 
कुलकण ,संतोष बा  कड

गट १५३२/१५३७, सोनवणे व ती , िचखली औ ोिगक 6748135 641537 7389672

63 फ िचखली 1130201421/00 अिनल अिभमान घोलप ग़ट  १५४१ , सोनवणे व ती ,िचखली िबगरिनवासी 3264006 417334 3681340

64 फ िचखली 1130201422/00 अिनल अिभमान घोलप ग़ट  १५४१ , सोनवणे व ती ,िचखली िबगरिनवासी 3860171 486035 4346206

65 फ िचखली 1130201470/00 शांत पंडीत सोनवणे , भो- संतोष संजय सोनवणे गट १५२९ , सोनवणे व ती ,िचखली िम 3436929 433590 3870519

66 फ िचखली 1130201500/00
रोटोकॉन िस टीम तफ भागीदार सितश अ ण 
िवभांडीक

गट १५४० , शेलारव ती , तळवडे शीव र ता  ,िचखली िम 3818056 482861 4300917

67 फ िचखली 1130201502/00
मंगल बबन हगडे  , बबन दादाराव हगडे ,भो- मे  
जय गणेश वुडन पॅके जग

गट १६०५ , जयगणेश वुडन पॅके जग ,शेलारव ती , िचखली िबगरिनवासी 2087933 426952 2514885

68 फ िचखली 1130302203/00
यशवंत  राघू साने व इतर  भो- भावती , अमोल , 
अजय ,  आनंद

गट  १३२३.साने  कॉलनी  ,मोरे व ती ,िचखली िनवासी 2133478 372755 2506233

69 फ िचखली 1130401114/00 तेज ी रामदास सांडभोर
गट  ११६८ , नेवाळे   व ती    चौक ,िचखली  आकुड  र ता , 
नेवाळे मळा , िचखली

िम 2646244 574339 3220583

70 फ िचखली 1130500313/00 भो-यादव गोकुळ िनवृ ी
गट ८२३ , बी आर टी र ता  मेन रोड, पवार व ती  , पपरी र ता , 
कुदळवाडी ,िचखली

िनवासी 2185045 338504 2523549

71 फ िचखली 1130501006/00
मु य कायकारी अिधकारी प च. न. िव.. 

ािधकरण
से टर नंबर 17 पूणा नगर,िचखली, पपरी र ता िनवासी 2591171 103942 2695113

72 फ िचखली 1130501010/00 मु य कायकारी अिधकारी प िच न िव ािधकरण से. नं 17 पुणानगर,िचखली िनवासी 3188118 92884 3281002

73 फ िचखली 1130501126/00 मा. काय अिध न.िव. ािधकरण , भो-आर .टी. ओ.
सॉ टवेअर  पाक  ,पुणानगर ,गाळा ं  
2,3,4,5,6,7,8,9,कुदळवाडी ,िचखली

िबगरिनवासी 4635890 162113 4798003

74 फ िचखली 1130501613/00
मा.मु य कायकारी अिधकारी नवनगर नविवकास 

ािधकरण
वग C, पुणानगर,मेनरोड पपरी , िचखली िबगरिनवासी 5041884 117823 5159707
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75 फ िचखली 1130501614/00
मा.मु य कायकारी अिधकारी नवनगर नविवकास 

ािधकरण
वग B ,पुणानगर,मेनरोड पपरी,कुदळवाडी, िचखली िबगरिनवासी 4812733 85259 4897992

76 फ िचखली 1130501615/00
भो-मु य कायकारी अिधकारी नवनगर िवकास 

ािधकरण
वग  A ,मेन रोड िचखली र ता,पुणानगर, िचखली िबगरिनवासी 3439556 43744 3483300

77 फ िचखली 1130502772/00 भो-सावंत नामदेव कृ णाजी
जयहरी िनवास, राधेशाम यादव शेजारी , आ णासाहेब मगर 
बॅकेमागे , वामी समथ कॉलनी  , पवारव ती ,कुदळवाडी,िचखली

िनवासी 2305937 285958 2591895

78 फ िचखली 1130502842/00 भो-एहसानअली  रहमानी गट 895 , कुदळवाडी,िचखली, िबगरिनवासी 2381459 236816 2618275

79 फ िचखली 1130504093/00 ी संदीप काश मोरे गट ८४९, कुदळवाडी,िचखली िम 3098427 274369 3372796

80 फ िचखली 1130506522/00
मे हॉटेल रथी रेसीडे सी तफ ो ा िवजय िशना 
शे ी , अिनल शंकर सावले

डायगोनल िबझनेस सेटर अपाटमट कंडोिमिनअम , से १६ , लॉट 
एल सी १ , प.म., शॉप  १,३३, ऑ फस १ ते २७ , २८ ते ५४ ,राजे 
िशवाजीनगर , कुदळवाडी,िचखली

िबगरिनवासी 5827778 760577 6588355

81 फ िचखली 1130506872/00 बाळासाहेब दगडू नेवाळे गट १०७९ , हरगुडे  व ती  , कुदळवाडी ,िचखली िम 3776898 546013 4322911

82 फ िचखली 1130507165/00 धमदेव राजाराम गु ा गट ८१५ , गु ा  चौक , पवारव ती  , कुदळवाडी ,िचखली औ ोिगक 2284689 286128 2570817

83 फ िचखली 1130507358/00 भो- अंकुश सदािशव यादव व इ २ गट ९०५ , हरगुडे व ती, कुदळवाडी ,िचखली िनवासी 3847078 658042 4505120

84 फ िचखली 1130600020/00 भो-िसि क  अ दुल कवी मोई फाटा,िचखली िबगरिनवासी 2510867 294720 2805587

85 फ िचखली 1130601100/00 राजाराम नथु रोकडे सवेर् नं 213. दे  आळंदी रोड, जाधववाडी,िचखली िम 2658961 271055 2930016

86 फ िचखली 1130603162/00 भो-रोिहदास माऊली बालघरे से१६ रोड, गाडन मागे, कवळे मळा, जाधववाडी ,िचखली िबगरिनवासी 4014225 479053 4493278

87 फ िचखली 1130603621/00
भो- पांडूरंग िभकाजी  जाधव, िस हर फटनेस  
लब

गट  २८४/१ , देवराई शेजारी  , जाधववाडी  ,िचखली िबगरिनवासी 6794751 1611694 8406445

88 फ िचखली 1130702681/00
लोखंडे रमेश बबन  , मे रलाय स  जीओ  इ ा  
िल

लॉट ८, से टर  २० , मोबाईल टॉवर ,क तुरी माकट , कृ णानगर 
,िचखली

िबगरिनवासी 2870106 573706 3443812

89 फ िचखली 1130902429/00
िनवु ी  बाबु ता हाणे  , भो-िवलास िनवृ ी 
ता हाणे

अ ज यतारा  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली िनवासी 2822783 453659 3276442

90 फ तळवडे 1140100900/00 पीनगर िश ण सारक मंडळ
ानदीप िव ालय , ज. गट न. २०३ व २०५ ,सर वती  हौ सग 

सोसायटी, पीनगर, तळवडे. पीनगर
िबगरिनवासी 4520575 857647 5378222

91 फ तळवडे 1140101192/00 भ डवे नंदकुमार,काळभोर दपक व शरद दगंबर,
सोमनाथ भालचं  गट . 1,नंदादीप इंड.कॉ पले स, सहयोग 
नगर,तळवडे

िम 5451021 441241 5892262

92 फ तळवडे 1140102318/00 भोग. भालेकर शांताराम छबु मे. राज ए टर ,ज. ग. १९१, योितबानगर पी(पु) तळवडे औ ोिगक 2298988 286858 2585846
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93 फ तळवडे 1140102784/00
सिचव - पीनगर िश ण सारक मंडळ, ानदीप 
िव ामं दर (शाळा इमारत) (शै िणक सं था )      
  )

ज. गट २१८ अ ,ल मी हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे. िम 3832045 983151 4815196

94 फ तळवडे 1140300338/00
ी. नरळे नवनाथ ानु, मे.ल मी कचन 

इ वपम स ( ोपायटर)
जिमन गट नं. ९५, सोनवणे व ती रोड, योतीबानगर, तळवडे, पुणे-
६२

िम 4534452 479522 5013974

95 फ तळवडे 1140300608/00 अ य  पीनगर िश ण सारक मंडळ (िव ालय) तळवडे गावठाण,,तळवडे िबगरिनवासी 8330045 1304535 9634580

96 फ तळवडे 1140301201/00
१) ी.भरले सुिनल वसंत (२) सॉ.भरले मंगला 
सुधीर /मे. यश ी इंिजिनअस

योितबानगर तळवडे  िम. . २०० चे शेजारी औ ोिगक 2562156 289707 2851863

97 फ तळवडे 1140301803/00
ी.पंढरीनाथ िव ल जांभळकर, ी.हनुमंत 

भगवान भालेकर व ी.गोरख मधुकर भालेकर
जिमन गट नं. २५७, जे. बी. हाईटस,तळवडेगाव, पुणे - ४११०६२ िम 2321708 362621 2684329

98 फ तळवडे 1140301854/00
ी.अजय रघुिवरदयाल खंडेलवाल, मे.ि हजन टेक 

ए टर ायजेस
ज.गट नं.३३५, एचपी पे ोलपंपाजवळ, तळवडे गावठाण, पुणे-६२ िम 5065664 791385 5857049

99 फ तळवडे 1140301888/00 ी. शांत गुलाबराव मातेरे, मे. ी.ऍ ड ी उ ोग जिमन गट .८४, ८५, योितबानगर, तळवडे पुणे – ६२ िम 3789577 530350 4319927

100 ग पपरी वाघेरे 1060303589/00
बबन महादु काटे क रता िस दी िवनायक कोहीनुर 
हचर तफ

राजेश कुमार नौपतलाल साकला व इतर,स हे नं 
127/1,127/2,128/1.

मोक या जिमन 2690807 210367 2901174

101 ग पपरी वाघेरे 1060304650/00 काटे ानोबा िव णू पपळे सौदागर पुणे 27,स नं 163/2 मोक या जिमन 3015958 143110 3159068

102 ग पपरी वाघेरे 1060306450/00
मे. अतूल इटर ायजेस , करीता ी.. हेमराज 
शंकरलाल  मंुदडा

पपळे सौदागर मोक या जिमन 4176934 339157 4516091

103 ग पपरी वाघेरे 1060314780/00
नारायण कािशनाथ काटे व इतर क रता मे. जी. 
के. डे हलपस तफ़ हरी िनचलदास जेसवानी व इतर

स नं-१०४/१,१०४/२ब,१०५/१,२,३,१०५/४अ,४ब/२,१०६/२ 
पै. पपळे सौदागर

मोक या जिमन 2443446 212446 2655892

104 ग पपरी वाघेरे 1060321062/00 ी. दौलत हनुमंत कोकणे
स.न. १२२, िशवार गाडन समोर व ारका लॉड या बाजूला, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

िबगरिनवासी 3275596 986050 4261646

105 ग पपरी वाघेरे 1060501003/00
माई ड पेस हॉटे स ऍ ड रसोट ा. िल.तफ़ 
भंडारी व ठ र / िस स हॉटेल

वेल ऑफ पपरी शेजारी िस स हॉटेल स नं- २०९/बी/४ िस . स. नं- 
४७०० लाट नं- बी. पपरी टेशन

िबगरिनवासी 1882207 2314109 4196316

106 ग पपरी वाघेरे 1060501771/00 ीमती उ मला उदय गुजर
िस.स.न. ४७१३, सनशाईन लाझा टेरेस, मोबाईल टॉवर, पपरी 
टेशन, पुणे १८

िबगरिनवासी 3002794 663346 3666140

107 ह सांगवी 1050000475/00
काशीद अशोक महादू व इतर करीता (PAH) 
गारवे शांता अशोक

(मे.गारवे असो.)  स.नं. 88/1 काशीदपाक पपळेगुरव पुणे - 
27,िम. .05/02/00/00475

मोक या जिमन 2604977 130948 2735925

108 ह सांगवी 1050109189/00 ी पवार अ ण ीपती
स न ५३/१ब/२ पारस हॉि प ल समोर  त म + प म + दु म + चौ 
म, िवनायकनगर पपळे गुरव २७

िबगरिनवासी 2461200 772411 3233611

109 ह सांगवी
10502010012/0
0

कसन पांडुरंग जवळकर स.नं.८५/२अ/२/३/१, J.s, मॉल, जवळकरनगर, पपळेगुरव िबगरिनवासी 16167855 2295312 18463167

110 ह सांगवी 1050204238/00 ी. शेख करीम रमजान.
स.नं.78 िह.3/9/7,कासारवाडी पुलाजवळ, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/04238

िम 2536577 299425 2836002
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र म पये 25,00,000/- पुढील थकबाक  असले या िमळकतधारकांची यादी

अ. .
ेि य 

कायालय
िवभागीय कायालय िमळकत मांक िमळकतधारकाचे नाव िमळकतीचा प ा िमळकतीचा वापर

एकूण मागणी

111 ह सांगवी 1050215908/00
डायरे टर युिनक डे टा फोस मे. रलाय स िजओ 
इ फोकॉम िल.

स.न.८५/१ब/१० जवळकर नगर पपळे गुरव िबगरिनवासी 2090974 417970 2508944

112 ह सांगवी 1050303078/00 काश ानोबा ढोरे भो. इंडस टॉवर िल. स. नं. १७ मधुबन ग ली . ६ सांगवी पुणे २७ िबगरिनवासी 2072845 645418 2718263

113 ह सांगवी 1050402740/00 सांळुके िमना ी बाळासाहेब स.नं. 66/2/5, संत तुकाराम नगर,,नवी सांगवी िनवासी 3146298 369194 3515492

114 ह फ़ुगेवाडी दापोडी 1090100764/00 साई अरिबट ी अजय हरीष िमलानी
िमळकत .537 पुणे नािशक रोड,जनरल 
लॉक,एम.आय.डी.सी,भोसरी,पुणे -२६

िम 4331391 377073 4708464

115 ह फ़ुगेवाडी दापोडी 1090100852/20 मे.टे ो िस टीम िल स.न.४३८ सागर कॉ पले स, कासारवाडी, पुणे-३४ िबगरिनवासी 2537299 309236 2846535

116 ह फ़ुगेवाडी दापोडी 1090604082/00
जनता िश ण सं था भोग. वामी िववेकानंद ा. 
व मा. िव ालय व युिनअर कॉलेज महािव ालय

एस टी रोड, दापोडी पुणे १२ िबगरिनवासी 1936763 709069 2645832

117 ह फ़ुगेवाडी दापोडी 1090604208/00
अ युब यूसुफ़ खान,जुलेखा अ युब खान भोग. 
सलीम शेख इ ा इंि लश कुल

स.नं. 80/2ब/2, हॉटेल कनारा शेजारी, बोपोडी रोड, दापोडी-१२ िबगरिनवासी 2323141 199907 2523048

118 ह फ़ुगेवाडी दापोडी 1090604376/00 भोग. रलाय स इ ाटेल िल. स.नं.२३९ ते २४३, जाधव लाझा इमारत, दापोडी, पुणे-१२. िबगरिनवासी 2444142 142570 2586712


