
 

दनांक 20/02/2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपयत संगणक णालीमधून 

उपल ध रेकॉडनुसार र म पय े 1,00,000/- पुढील थकबाक दारांची यादी िस द 

करणेत येत आह.े   

थकबाक दार िमळकतधारकांनी लवकरात लवकर िमळकत कराची र म भरणा 
करावी, अ यथा िमळकत ज ीची कारवाई करणेत येईल, अस ेआवाहन कर यात येत 

आह.े   

तसेच या िमळकतधारकांनी यापूव  िमळकत कराचा भरणा केला असूनही 

सोबतच ेयादीत यांच ेनाव समािव  अस यास त ेर  समज यात याव.े 

सदर यादीमधील काही थकबाक दार करण े िविवध मा. यायालयात 

िनणयाकामी लंिबत असून काही करणी िमळकतकर वसूलीस थिगती आह.े  या 

करणांम य े मा. यायलयान े वसूलीकामी थिगती दलेली आह े तसेच 

बी.आय.एफ.आर. िमळकत ची यादी सोबत समािव  केली आह.े   वरील वगळता इतर 

सव िमळकती ज ी कारवाईस पा  असतील. 

 



िमळकत मांक िमळकतधारकाचे नाव िमळकतीचा प ा र म पये

1081300036/00 म.ेटाटा मोटस िलिमटेड पपरी पुण 411018, 710056729

1130514/00 म.ेटाटा लोकोमो ट ह अ ॅ ड इंिजिनअर ग कंपनी
पॅसेजर कार युिनट,से टर  नं  15  व 15 अ , 
कुदळवाडी,िचखली,आदेश ं  -िचखली /कर/1/कािव/42/2006 , द. 
19/7/2006 अ वये

173286584

1031500810/00 म.ेटाटा इंिजिनय रग अँ◌्ड लोकोमो ट ह कं. चचवड  , 160971131

1011301322/00
मा. मु य कायकारी अिधकारी पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरण

पपरी चचवड ह ीतील ािधकणा या मोक या जमीनी 155269225

1060500175/00 हदु थान ए टीबायो ट स िल. मुंबई-पुणे र ता,, पपरी-18 131958579

1090100287/10 स ल इ टी ुट ऑफ रोड ा सपोट
54/1/32,एम.आय.डी.सी.,,िम. .41/88, लॉट न.ं67,68, 
कासारवाडी-पुणे-411 034.

106384298

1081300026/00 म.े िह दु थान अ ॅ टीबायो ट स िल. मुंबई-पुणे र ता,, पपरी-18 93251104

1011402238/00 मा.कायकारी अिभयंता,(E.&M)िव ुत व यांि क  िवभाग
एम.्आय्.डी.सी.टे को रोड चचवड पुणे 19,िनगडी ािधकऱण 
,िनगडी पुणे 44

87055229

1160200464/00 डायनािमक लॉिजि टक ा. िल स नं. 76, 78, 79, दघी पुणे 43109730

1081300011/00 मा. ादेिशक अिधकारी
महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळ,जोग सटर, पुणे-मुंबई र ता, 
वाकडेवाडी, पुणे-3

39846914

1090100341/00 फतेजा फो जग अँड ऑटो पा स मॅ य.ु
54/2/188,िम. .95/54/302,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.144,टी. लॉक, पुणे.

36566534

1031301669/00 मा. कायकारी अिभयंता ( थाप य ) महारा   औ ोिगक  िवकास  महामंडळ,  िबजलीनगर,  चचवड  , 32671908

1020401833/00 म.े बजाज ऑटो िस.स.नं. 52 ते 53,व 58 ते 60,मुंबई-पुणे र ता,आकुड  पुणे 35 23430118

1011300244/00 लोकमा य मेडीकल फ डेशनचे लोकमा य हॉि पटल से टर .24, टळक रोड, लॉट न.ं िनगडी ािधकराण,पुणे 411 044. 23177591

1031500084/00 लोकमा य मेडीकल फ डेशन.
Old 1990 Chinchwad Pune 411033,जुना िमळकत .1990 
चचवड-पुणे-411 033

22215428

1070500892/00
मेसस जय हद सधी ए युकेशन ट ाथिमक हाय कूल 
,कॉलेज

जय हद रोड, पपरी -17 18753769

1101201709/00 ी. रंगदास वामी िश ण िवकास मंड स.न.18  धावडेव ती,भोसरी 39. 18532289

1030400591/00 पपरी चचवड मनपा.भो.लोकमा य मेिड
 Near Homiopathic Medical College  Chinchwad Nagar 
Chinchwad Pune 411019,शेजारी, चचवड. चचवड पुणे 19.

17066844

1080200520/00 फतेजा फोज ग ऍ ड ऑटो पाटस् लॉट ं  7 एफ 2 लॉक,एम. आय. डी.सी. पपरी-18 16939365

1050602820/00 ी. िशतोळे अिनलकुमार जय सगराव. स.नं.3, ममतानगर,सांगवी,पुणे-27,×´Ö. Îú.05/06/00/02820 16835554

1050213845/00
म े. साई असोिसए स तफ़ ी अ ण ीपती पवार, अमोल 
साहेबराव उं े , तुषार द ा य झडे

स. न. ८७ पपळे गुरव 16606868

1130601136/00 भो- महंमद नईम सुलेमान चौधरी
गट नं २३५,२३६,२३७,२३८,२३९,२४०,२४१,२४२, तळेकर यांचे 
समोर , जाधववाडी रोड, जाधववाडी, िचखली

16287709

10502010012/00 कसन पांडुरंग जवळकर स.नं.८५/२अ/२/३/१, J.s, मॉल, जवळकरनगर, पपळेगुरव 16122764

1100804564/00
एस पी जी इंटरनॅशनल पि लक कुल तफ पांडुरंग बबनराव 
गवळी

स. नं. २०३, दुवाकुर मंगल कायालयाजवळ, आळंदीरोड, भोसरी पुणे 
३९

15489171

1081200866/00
पपरी चचवड महानगरपािलका भो. म.े बी एलकेअर 

स ह सेस ा. िल.
पिहला मजला, यशवंतराव च हाण मेमो रयल हॉि पटल, संत 
तुकाराम नगर, पपरी, १८.

15354446

1030802667/00 ांतीवीर चाफेकर मारक सिमती
स.नं. २९७, पांढरीचा मळा, ांतीवीर चाफेकर िव ालयासमोर, 
गांधीपेठ, चचवड ३३

13775495

1130800730/00
म य कायकारी अिधकारी पपरी चचवड नवनगर िवकास 

िधकरण
िमळकत . 726,730,731,732,733,734,736, से १८., महा मा 
फुलेनगर ,िचखली

13122865

1130500922/00 मोरे शंकर नथु / भो. मोरे रोहीदास शंकर पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 11530492

1011403151/00
मा. आयु  प. च.म.ं न. पा.भो.म.ेपु पक अ युझमट तफ 
राजेश मेहता

स.नं.२३ अ पुघर उ यान शेजारी वॉटर पाक िनगडी-४४ 11036102

1101101523/00 मे ो ेिस ह डे हलपमट पांजरपोळ 10792363
1080200245/00 हदु तान अँटीबायोटी स कंपनी वसाहत  ,िम. .183, पपरी-पुणे-411 018. 10749107
1030704570/00 म.े र हरसाईड रसोट ा.िल. स.नं.293,  1 ते  5,  केशवनगर,  चचवड  , 10740929

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

10733601

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

र म पये 1,00,000/- पुढील थकबाक  (थकबाक  + चालू मागणीसह)असले या िमळकतधारकांची यादी



1100101182/00 म.े मेिलटा इंिजिनअ रग ा.िल.
एम.आय.डी.सी. िम. .जे.206           ,                                      
       भोसरी-पुणे-411 026.

10517850

1140300841/00 म.ेिस टेल इंटरनॅशनल ा.िल. बी 1, दे  आळंदी रोड (रॅपीटगम शेजारी),तळवडे गावठाण 9366046

1040700538/00 जोशी िनळकंठ चतामण संचालक इि टटयुट ऑफ साय स स.नं. 130/4/2, 9355954

1100301693/00 प च म न पा भो म.ेजे एम सी ोजे टस (इं) िल. स नं १ भोसरी गावठाण भोसरी 9304801
1080202070/00 म.ेवंडर कास ा.िल एफ-2 लॉक लॉट नं -52/1 एम.आय.डी.सी.  पपरी -18 9283647
1060500095/00 हदु थान ऍ टबायोटी स कंपनी. िम.नं.13/9,,मुंबई पुणे र ता. पपरी-पुणे 411018. 9109018

1011202018/00 ान बोिधनी नवनगर िव ालय से. नं २५, सधुनगर, िनगडी ािधकरण , मु य वा तु शाळा इमारत 8587510

1011101844/00 पपरी चचवड महानगरपािलका भो. धान अशोक शामराव पी.सी.एम.सी. कॉलनी, िब.नं.7/36,,िनगडी, पुणे 8481760

1140300356/00 ी िनलेश धीरजलाल भोजनी / भािवन िनलेश भोजानी गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर 8291441

1140300608/00 अ य  पीनगर िश ण सारक मंडळ (िव ालय) तळवडे गावठाण,,तळवडे 7884205

1120403289/00
संत ाने र मेडीकल  फाउंडेशन तफ अ य  जवाहर 
चंदनमल भळगट

संतनगर , से ४ , लॉट १/१, पाईन रोड< मोशी - ािधकरण -िपन 
४१२१०५ आ  -कर/म/ुएस आर २/ ६/२७/२०१४ , द 
२०/०१/२०१४ अ वये ०१/१०/२०१३  पासून आकारणी

7735889

1020704374/00 अिभषेक िव ालय, भो.- चरंतीमठ जी.आर. जी.पी. 128, एम.आय.डी.सी., चचवड,, 7685721

1020500706/00 बजाज ऑटो ए लॉइज वेलफेअर फंड
िम. .701,2,3,4. जी. लॉक लॉट न.ं79,,एम.आय.डी.सी. चचवड 
पुणे 411 019.

7432405

1031107233/00 आहेर भा कर शंकर स. नं. ७८/७९, आहेरनगर, शुभम गा न, वा हेकरवाडी 7384066

1090100433/00 मिनष फामािस टक स ा.िल.,
54/2/31,िम. .187/146/394,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.डी./6,टी. लॉक., पुणे.

7354046

1060310018/00 अनादर धनादेश २००/- बाक  श  कं सलटनसेस िल. स नं-५९/३ काटे व ती पपळे सॉदागर 7325201

1011403152/00
मा. आयु  प. च.म.ं न. पा.भो.म.ेपु पक अ युझमट तफ 
राजेश मेहता

स.नं.२३ अ पुघर उ यान िनगडी-४४ 7241028

1040308236/00
रेणु घनशाम रोधीराम गेहानी भोग. राजकुमार व पाल 
घनशाम गेहानी

स. न. ५/४, लॅटीनम कार सो म, ताप कर चौक , नखाते नगर 
थेरगाव  पुणे -३३

7091065

1140101186/00 ी. के. िव नाथन नायर /म.े सर वती िव िव ालय, ज. ग. १६१, सहयोग नगर , तळवडे रोड तळवडे 7012169

1130603621/00 भो- पांडूरंग िभकाजी  जाधव, िस हर फटनेस  लब
गट  २८४/१ , देवराई शेजारी  , जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर 
/म/ु०६/ एस आर २/१२४/२०१७ , द  १२/१२/२०१७  अ वये द 
१/४/१७ पा आका

6860947

1080200468/00 वायलाईट िलटाका फामा. िल. लॉट न.ंबी 22,एच लॉक,एम.आय.डी.सी. पपरी 411 018. 6778569

1130800739/00 मु य  कायकारी अिधकारी नवनगर िवकास ािधकरण दुकान न.ं1 ते 11 एकुण 11 गाळे से १८., महा मा फुलेनगर ,िचखली 6571041

1031500905/00
म.े 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

6456730

1020402589/00 मे िप सी एम सी /भो मे ठाकूर इं ा ोजे ट ा िल एम आय डीसी जी लॉक बड हॅली समोर शा नगर चचवड १९ 6421383

1130201178/00 म.ेअिनष इंिजिनयस, ो ा- िशरीष कुलकण ,संतोष बा  कड
गट १५३२/१५३७, सोनवणे व ती , िचखली आ - कर /म/ु६/एस 
आर २/८७/७५/२०१२ , द २३/०१/२०१२ अ वये

6350718

1031104402/00 आहेर भा कर शंकर
आहेर  लॉ स  मंगल  कायालय,  स.नं.79/2/,  आहेरनगर,  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

6301173

1090600002/10 मे डी हीजनल रे वे मॅनेजर पुणे रे वे गेट जवळ,दापोडी 12 6225801
1080202096/00 एम. आय. डी. सी. भो. महारा  िवकास जनसेवा संघ एफ-२ लॉक लॉट न.ं पी-१०८ एम.आय. डी . सी. पपरी १८ 6207782
1040701896/00 महादेव सोपान वाकडकर स नं-१३०/२/२ मुंबई बगलोर बायपास हायवे वाकड पुण-े५७ 6026337

1040903441/00 सं दप रमण पवार/िनितन रमण पवार/रा ल रमण पवार स नं-४/१,४/२,४/३ ध रावेत बीआरटी र ता पुनावळे. 5946579

1160401797/00 स यद जहीर आलम भोग.जगजीवन ए युकेशन सं था
जगजीवन ए य.ु सं था कॉलनी न. 1 गणेश नगर,²ÖÖê¯Ö Öê»Ö 
¯Öã Öê -31

5897692

1140101177/00 ी. गो वीन जोस /म.े जोस दस ऑटो कंपोनं ट ा. िल. ज.ग. . 169, पीनगर पुव,गणेशनगर,,तळवडे 5816860

1150302939/00
म.े ए ही ए डे हलपस ीम अंजनाबाई िभमराव तरस व 
इतर २ तफ देवीके क शन ए ड डे हलपस ा. िल. िप 
धनराज के सोिनगरा

स न ४६अ/१अ/१ िस स न १९५३ ते १९६१ १९६३ ते 
१९६९,१९७६ ते १९७८,१९८० ते १९८१,१९८३ ते १९८५ 
िवकासनगर कवळे

5794517

1150406051/00 ी िवजय वसंतराव ढुमे स न २०२ िह  १ वा हेकरवाडी र ता रावेत 5783292
1020400018/00 थम स िल. िड.-१ लॉट ७/१ व १३ व १३ अ MIDC चचवड-१९ 5697980



1130501613/00 मा.मु य कायकारी अिधकारी नवनगर नविवकास ािधकरण
वग C, पुणानगर,मेनरोड पपरी , िचखली आ --कर /िच /५/ह तां 

/कािव /१६६/२०१० , द ३०/१२/२०१० अ वये ह तांतर
5512936

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 आ - कर /मु य/०८/एस आर 
२/२६/०४/२०१५ , द  २३/०९/२०१५  अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

5346122

1040308283/00
म. ािधकरण भो. सतपाल सग जय सग सहोता व िनलेश 
उ म दळवी

स. नं. ११/२ लॅट नं ५६ व ६२ बालाजीिनवास, पडवळनगर थेरगाव 
पुणे ३३

5332400

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

5315041

1130201012/00 सिचन मान सग गायकवाड

लॉट  नं  ४ , ज  ग  १५३४ सोनवणे  व ती ,तळवडे िचखली िशव 
र ता ,रामदास सोसा, िचखली आ -कर/म/ु०८/एस आर २/१३३/ 
१५२/२०१५ , द  ०७/०३/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून जुनी मो जा १४८८० चौ फ़ुट , क मु -  ४८२४० र  व याच 
ठकाणी  वाढीव आका

5199181

1150101740/00
ी भ डवे मधुकर व कािशनाथ नथू /भो भ डवे संतोष 

मधुकर व अमोल कािशनाथ भ डवे
स न ५९ मुंबई-पुणे बायपास "समीर लॉ स" रावेत 5191698

1130501614/00 मा.मु य कायकारी अिधकारी नवनगर नविवकास ािधकरण
वग B ,पुणानगर,मेनरोड पपरी,कुदळवाडी, िचखली  आ   - कर 

/िच/५/ह तां २/ ६०/२०१६ , द ५/१०/२०१६ अ वये   िम  
१६१४ चे ह तांतर

5106968

1060500980/00 मे हदु थान एंटीबायो ट स िलमीटेड
स नं 197,198,199,200 रिज नं पान  अनु    /   /,मुंबई पुणे 
र यालगत, पपरी पुणे 18.

4926711

1140101826/00 मे कशोर इंजी व स ा.िल,सौ पांचाळ क पना हषद जग न 215 सर वती हौ सोसा, पीनगर पुव,तळवडे पुणे 4901846
1120102692/00 भोग. म.ेए.टी.आर/ इ ॉ चस ा.िल.टोलनाका पुणे नािशक हायवे रोड, टोल नाका  मोशी-४१२१०५ 4849998

1140301854/00
ी.अजय रघुिवरदयाल खंडेलवाल, म.ेि हजन टेक 

ए टर ायजेस
ज.गट न.ं३३५, एचपी पे ोलपंपाजवळ, तळवडे गावठाण, पुणे-६२ 4818678

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

4799528

1050406217/00 मे मातो ी वरद िवनायक हेचर स नं ६६ पैक  संततुकाराम नगर नवी सांगवी 4775251
1090201242/00 िड हीजनल रे वे मॅनेजर कासारवाडी रे वे टेशन मुंबई - पुणे र ता 4736726

1041000375/00 िवपुलम लॉ टो फॉ ट तफ डायरे टर टी . पी िवजयन ताथवडे जीवननगर 4735259

1100103310/00 भोग अतुल एंटर ायजेस (अतुल डोके) से. ७/७६ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 4731825

1130201499/00
मे अ युरेट मटेरील  हॅ डलेअस  ा िल तफ चेअरमन दपक 
कािशनाथ पाटील

गट १५४० , शेलारव ती , तळवडे शीव र ता  ,िचखली  आ - 
कर/िच/म/ु८/२/एस आर २/२२०/६/२०१६ , द १५/०१/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

4713421

1130603515/00
भो-शरीफभाई चौधरी  , इमरान मोह मद अलम खान , 
श फदा श कल खान

गट ६७१, डेक कंपनी बाजूला  , जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर 
/म/ु० /८/०६/ एस आर २/ २०/२०१७ , द १/०४/१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पा आका

4706518

1040409103/00
िहरो नोतनदास मोटवानी २. राजु शामनदास आसवानी भो. 
परमानंद मे मल जमतानी

स. न. १७/२, जगताप डेअरी रोड, रहाटणी 4531962

1011102325/00 म.े गुलशन हॉटेल ा िल.
िस.स. नं ९८२ (४ब/५), स. नं १+२+३, पुणे मुंबई रॉड लगत, 
िनगडी गावठाण, पुणे ४४

4445950

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

4442715

1140300338/00
ी. नरळे नवनाथ ानु, म.ेल मी कचन इ वपम स 

( ोपायटर)
जिमन गट न.ं ९५, सोनवणे व ती रोड, योतीबानगर, तळवडे, पुणे-
६२

4343953

1070501154/00
मेसस जय हद सधी ए युकेशन ट ाथिमक हाय कूल 
कॉलेज

जय हद रोड, पपरी १७ 4317106

1150405840/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए/भो पदम ी डॉ डी.वाय पाटील 
इनि ट ुट ऑफ़  इंिजिनअर ग मॅनजमे ट अ ड रसच

स न १९३/१९८/१९९ से न २९ पदम ी डॉ डी वाय पाटील 
इंिजिनअ रग कॉलेज रावेत

4312880

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

सोसायटी, पीनगर, तळवडे. पीनगर
4309237

1150402744/00 ी क िडबा िनवृ ी भ डवे व संभाजी िनवृ ी भ डवे
स न १४/१अ भ डवे व ती "िनवृ ी लॉ स" मंगल कायालय बीआरटी 
रोड रावेत

4244618

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

4224860



1130506872/00 बाळासाहेब दगडू नेवाळे

गट १०७९ , हरगुडे  व ती  , कुदळवाडी ,िचखली आ   - कर 
/िच/म/ु८/५/एस आर २/६६/४/२०१६ द  २९/०९/२०१६ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर /िच/८/५/मो ा  

िनवासी /४/६६/२०१६ , द  २/९/२०१६ अ वये लो

4223300

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

4194969

1080803852/00 रमेश मेघराज मुलचंदानी सोनी रमेश मुलचंदानी स. नं.१०१/अ पैक  १०३/१ रोहीत लायवुड मेनरोड नेह नगर 4166374

1101001937/00 पंिडत रामभाऊ गवळी, वरा य फ नचर
स. नं. १९८ संत ाने र मंगल कायालय जवळ, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी

4051992

1130507358/00 भो- अंकुश सदािशव यादव व इ २ गट ९०५ , हरगुडे व ती, कुदळवाडी ,िचखली 3989009

1081300051/00 ी. ही.एम.शहा व इतर यांचे वतीने
एस.एस.आसवानी व एस.एस.िवरानोई,गरवारे कंपनी समोर, पपरी-
18

3986505

1130501615/00 भो-मु य कायकारी अिधकारी नवनगर िवकास ािधकरण
वग  A ,मेन रोड िचखली र ता,पुणानगर, िचखली  आ  - कर 

/िच/५/ ह तां २/ ४५/२०१७ , द  ०१/०८/२०१७ अ वये  ह तां
3929670

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

3882088

1110501241/00
मालक. ी.  तुळशीराम िभकु तापक र  भोग. ी सी आर 
नायडु व पोट भाडेक  १) म पटेक इड ीज २)म एस जी 
इ ज रग

स न. ८०/१, मॅगझीन कॉनर, वडमुखवाडी,च-होली बृ , पुणे ०५ 3878893

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

3858006

1040201658/00 ाने र एस.डांगे-भो.स गु  जं.म.बँ .नं.64, स.नं.25/19/अ, डांगे चौक,,थेरगांव पुणे-33 3845039
1031115084/00 शोभा तानाजी वा हेकर प ा सं.न.129,वा हेकरवाडी, चचवड पुण-33. 3834740
1020303933/00 भो. भाकर म हारी कुटे सं नं ३५,३/१ जय म हार िव लवाडी आकुड  ३५ 3826694

1130603162/00 भो-रोिहदास माऊली बालघरे
से१६ रोड, गाडन मागे, कवळे मळा, जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर 
/ म/ु०८/एस आर २/३०१/२०१६ , द  ३०/०५/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

3788453

1040700065/00 कलाटे बाळासाहेब पाटीलबुवा स.नं. 170, पाटीलबुवा कलाटेनगर,,वाकड, 3777329

1040407517/00
नारायण िव णू नखाते व इतर भोग. अतुल मनसुखलाल 
लंुकड

स. न. ९/१ व ९/२, १०/३/२ रहाटणी. 3772571

1101101927/00 िहराबाई रामभाऊ गवळी स. नं.१९८/१ पुणे नािशकरोड, च पाणी वसाहतरोड, भोसरी 3740604

1020402576/00 म.े बेिमसाल ोजे ट डे हलपस ए ड हॉटेल ा. िल
डी-३ लॉट  १२ ई, जे स ऍटो मागे  एम आय डी सी काळभोरनगर 
चचवड

3682476

1130201422/00 अिनल अिभमान घोलप
ग़ट  १५४१ , सोनवणे व ती ,िचखली आ  -कर/िच/म/ु५/२/एस 
आर २/५९/४७/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

3668667

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

3664310

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. 3662839

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

लांडेवाडी भोसरी 3658085

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

3652812

1140300936/00 भालेकर बबन व इतर /काळे िग रधारी आलोक योितबानगर त वडे 3650490

1060306450/00
म.े अतूल इटर ायजेस , करीता ी.. हेमराज शंकरलाल  
मुंदडा

पपळे सौदागर 3646272

1120302246/00 िव ल गणपत िमसाळ गायकवाड व ती, गटनं, २७२/१/७, मोशी 3644653

1020400267/00 बजाज ऑटो िल.
िम. .137 ते 189, (एक ीत बील),स.नं.82,बॉ बे-पुना रोड, आकुड -
पुणे-411 035.

3632743

1040406585/00
अ बास अ दुलरसुल गुलाम सैन व जोहर  अ दुलरसुल 
गुलाम सैन

स. नं. ७/१+२ए/२/१, रेनबो लॉझा िब ड ग चौथा मजला ऑफ़ स 
नं. ४१३  रहाटणी

3628733

1140301888/00 ी. शांत गुलाबराव मातेरे, म.े ी.ऍ ड ी उ ोग जिमन गट .८४, ८५, योितबानगर, तळवडे पुणे – ६२ 3618785

1130201500/00 रोटोकॉन िस टीम तफ भागीदार सितश अ ण िवभांडीक
गट १५४० , शेलारव ती , तळवडे शीव र ता  ,िचखली  आ - 
कर/िच/म/ु८/२/एस आर २/२१९/७/२०१६ , द १५/०१/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

3614874

1130101893/00
ीनाथ  फन ु स ा िल तफ ो ा चतामणी रामचं  

अ यंकर

गट १५५६, लॉट    ए५ व ए१८ , शेलारव ती , दे  आळंदी रोड , 
पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर /िच/म/ु८//एस आर २/०४/३/२०१४ 
, द २६/०६/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

3562756



1040408824/00
ी. पु षो म ंकटराव गायकवाड भोग. गायकवाड 
लासेस

स. न. ३७/३/१, साई योत पाक कॉलनी, नखाते व ती, रहाटणी 3562099

1031112509/00 तानाजी िभकोबा चचवडे स न १२/२ ब दांवन कोलनी चचवडे नगर वा वाडी चचवड ३३ 3560994

1011403153/00
मा. आयु  प. च.म.ं न. पा.भो.म.ेपु पक अ युझमट तफ 
राजेश मेहता

स.नं.२३ अ पुघर उ यान व वॉटर पाक शेजारी िनगडी-४४ 3537708

1130200977/00 चे रए ा  देवासी जेकब , मे सी डी ई इंड ीज

गट १५३४ , तळवडे िचखली िशव र ता ,सोनवणेव ती ,िचखली 
आ  -कर /च/२/कािव/७३/२०१० , द  ६/०४/२०१० अ वये   
मालकसदरी नाव दाखल  --- आ -कर/िच/०२/कािव/१०१/२०१५ , 
द २३/०३/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून १८८४० चौ 

फ़ुट मो जा  क म-ु ६१०२०/- र   व  याच जागी उवरीत +वाढीव 
बांधकाम वर नमुद केले माणे

3534599

1060316916/00 जी के डे हलपस व जी. के असो तफ़  िवनोद पी. चांदवानी
स नं-१०८/१ अ ,१०८/१ ब 
१०८/३,१०८/४,१०८/६,१०८/७,१०८/८,१०८/९अ,१०८/९ ब 
,१०८/१०,१०८/११,१०८/१२ब १०७/११ब (पै) पपळे सौदागर

3511543

1150402745/00 ी िभकू बाळा भ डवे /भो ी िवजय िभकोबा भ डवे स न १६/१अ मळेकर व ती "भ डवे लॉ स" मंगल कायालय.रावेत 3508781

1080201615/00 आसवाणी असोिसए स स. नं. ३१/३२ पै . िस.स. नं. ५८६० मोरवाडी पपरी १८ 3479373

1110201383/00
म.े ि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

3456016

1040410139/00 छाया दादासाहेब ह के,सुिनता नंदु धनावडे स. न. ३३/१/१/१अ/१,रहाटणी 3434735
1040307988/00 डॉ. सायली वैभव शहा भो. ृहास हॉ पीटल स. नं. ८/११ अशोका सोसायटी  कैलासनगर थेरगाव पुणे ३३ 3394427

1130501010/00 मु य कायकारी अिधकारी प िच न िव ािधकरण

से. नं 17 पुणानगर,िचखली उवरीत एकुण  ३३४२.७३ चौ. फुट यात 
३१ लॅट संडास सह   आ. - कर /िच/५/ह तांत/कािव/८५/२०११ , 
द  ३०/०४/२०११  अ वये  द १/०४/२०११ पासून ह तांतर िम  

४३७९ते ४४१४  आ. -कर/िच/५/ह तां/कािव /२४६/२०११ , द  
२७/०२/२०१२ अ वये द १/०४/१२ पासून ह तांतर िम  - ४७७३ 
आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव/३८/२०१३  , द ३०/०७/२०१३ 
अ वये  ह तांतर िम - ५६६२ आ  - कर/िच/५/ह तांत 
कािव/३०९/२०१४, द ११/०८/२०१४ अ वये नवीन  िम  ६३०१ 
आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव/२२/२०१५ , द १२/०६/२०१५  
अ वये  द ह तांतर  नवीन  िम  १३/०५/०६४२९  - 
कर/िच/५/ह तांत कािव/८७/२०१५, द ०१/०८/२०१५ अ वये 
ह तांतर  नवीन िम   ६४४७   - कर/िच/५/ह तांत 
कािव/८६/२०१४, द ०१/०८/२०१५ अ वये ह तांतर  नवीन िम   
६४४६  इमारत  - ११ , लॅट नं ३ , सी डी सी  ,पुणानगर  - 
कर/िच/५/ह तांत कािव/७६/ २०१६  द २७/१०/२०१६ अ वये 
ह तांतर  नवीन िम  ६८७७   - कर/िच/५/ह तांत कािव/७५/ 
२०१६  द २७/१०/२०१६ अ वये ह तांतर  नवीन िम  ६८७८ 
आ  - कर  /िच /५/ ह तां  २/ ४७/२०१७ , द  २५/०७/ २०१७ 
अ वये ह तां िम  - ७०१९ आ  - कर/िच/५/ह तां/२४८/२०१८ , 
द १३/११/२०१८  अ वये  ह तां िम  ७२८९

3392982

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

3384058

1081300052/00 म.े सुखवानी गु मुख जे. (िब डस) स हे न.ं177/2, 187/2, 188/2,,व लभनगर, पपरी -18 3337148

1130201470/00 शांत पंडीत सोनवणे , भो- संतोष संजय सोनवणे
गट १५२९ , सोनवणे व ती ,िचखली  आ  - कर/म/ु८/एस आर  
२/१३५/१५४/२०१५ , द ३१/०३/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

3264093

1130500701/00 , भो- बालधरे महादेव कसन व इ 1 बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 3238086
1040209508/00 भो-राजु भाऊ कांबळे,महादेव कंुडिलक साळंुखे स नं-४ जगताप नगर थेरगाव गावठाण पुण-े३३ 3235232

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

3214206

1130401689/00 बाळासाहेब  जंगल  साने भो-कािशनाथ बा साने गट १२६४ , िजजामाता  हौ  सोसा  , र ता  ८ , शरदनगर , िचखली 3211871

1020401232/00 के.एन.टाई स. िम. .02/15/270,िड 1 लॉट नं 19 एमआयडीसी चचवड 3188726

1080202712/00
म.े इंडीयन एँडीिस ह अँ ड लूज  भो. इंडस मोबाईल टाँवस 
िल

एफ 2 लाँक, 29/3 एम.आय.डी.सी, पपरी – १८ 3172780



1020303890/00 सतीश भाकर काळभोर व रा ल राज  लोढा
जुना िम. .२/१०/१४१७ सन.३५/अ/१ व ४१८२ इं ायणी पॅलेस 
ेिनटी शाळेजवळ द वाडी आकुड

3168952

1020102703/00
महादेव क िडबा पांढरकर व ताराबाई तुकाराम कािशद भो. 
मु या यापक िबना इंि लश मेिडयम कुल

पांढरकर व ती, दळवीनगर  रे वे गे जवळ, आकुड  - ३५. 3158512

1011402253/00 मा. आयु  प. च.म.न.पा.भो. इनामदार अभय अशोक
से. 23,वाहतूक नगरी , लॉट .151 (वाहनतळ),िनगडी ािधकरण 
,पुणे 44

3154954

1011301519/00 ी. उ रकर िमला सुरेश भो. इंडस मोबाईल टाँवर से.नं.२४ लाँट नं १४४ ािधकरण िनगडी ४४ 3146391
1160102470/00 व ील पांडुरंग गवळी स. नं. ७२/३ िशवनगरी, दघी, पुणे 3135609
1130503004/00 भो-गुलाब बालघरे गट 768 ,कुदळवाडी ,िचखली, 3120625
1081300035/00 म.े मह ा गे को डे हलपस िलमीटेड स हेर् न.ं 145 व 146,मुंबई पुणे र ता पुणे -18 3119606

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

3114998

1130201421/00 अिनल अिभमान घोलप
ग़ट  १५४१ , सोनवणे व ती ,िचखली आ  -कर/िच/म/ु५/२/एस 
आर २/३८/६०/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

3106375

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

3102497

1150101898/00 भो म.े संतोषी पेपर इंड ीज / ी संतोष द ा य राऊत स न मासूळकर फामसमोर मामुड 3100299

1060501247/00 आनंद परमानंद िनरवानी / मंजु आनंद िनरवानी
िस. स. नं-४६८९ (पै)  पिहला मजला (हॉल) ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.

3085645

1101102150/00 सुिनता पाटील बुवा लांडे व मयुर पाटील बुवा लांडे स. नं. १३७ महादेवनगर, च पाणी रोड, भोसरी 3075528

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

3058847

1060321563/00
रघुनाथ खंडु काटे / राज  र. काटे / आदेश र.काटे 
भो. रलाय स िजओ इ फोरॉम िलिम.

स.न. १३९/१,िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, पुणे २७ 3045107

1020402618/00 म.े युिनक इंडि ज डी १ लॉट  १२/२५/१ एमआयडीसी काळभोरनगर चचवड 3026086

1130504093/00 ी संदीप काश मोरे गट ८४९, कुदळवाडी,िचखली 3014318

1040308237/00 साईबाबा से स ा. िल. तफ़ पाल घनशाम गेहानी
स. न. ५/४, लॅटीनम कार सो म, ताप कर चौक , नखाते नगर 
थेरगाव  पुणे -३३

3006710

1130500885/00 भो-बालघरे सदािशव, कसन बाबुराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 3004710

1040901147/00 भो. द ु बापुराव बोरगे स. न. ५८,ओम गगनिगरी हॉ पीटल ,पुनावळे गावठाण ,िज पुणे 2994274

1101208874/00
आकाश को ऑप हौ सो िल मे चेअरमन भोग ि हअम नेटवक 
िल.

आकाश को ऑप हौ सो िल, पुणे नािशक रोड, पांजरपोळ, भोसरी 2978394

1040301566/00 शमा शामलाल राजाराम,राज कशोर,राम
िमळकत .,स.न.5/4,कैलाशनगर,थेरगांव,पुणे-33 भाग .64, गट 
क.3

2973834

1050402740/00 सांळुके िमना ी बाळासाहेब स.नं. 66/2/5, संत तुकाराम नगर,,नवी सांगवी 2971190

1130603180/00 भो- प राम चौधरी   , भावाराम
गट  ६७२ ,वडाचा मळा  , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी ,िचखलीआ 
 - कर /म/ु०८/ एस आर  २/२३८/२०१६ , द २२/०६/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

2965909

1130801307/00 प. च मनपा जलशु ीकरण क  महा माफुलेनगर , से १८ से टर 18 अ , महा माफुलेनगर  , िचखली , चचवड , पुणे १९ 2960543

1130201010/00 िशवरामन राधवन पारेमल , मे पारेमल इंड ीज
गट १५३४,तळवडे िचखली   िशव र ता ,रामदास नगर ,िचखली 
आ  -कर/िच/मु /०८/  २/८९/२०१५ ,   २५/०८/२०१५  अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका जुने पाडून नवीन

2948036

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

2946857

1130105380/00 हफ जु लाह मसीऊ लाह खान
गट ६७ , दे  आळंदी रोड,  पाटीलनगर ,िचखली  , आक - कर /िच/ 
मु /७३/९८६/२०१७ , द २८/०८/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१७ पा आका

2944699

1040401767/00 नरेश एच. खानचंदानी नखातेव ती,,रहाटणी-17 2934703

1110502227/00 िललाबाई कसनराव रासकर
स. नं. ८०/१, मोझे शाळेजवळ, दघी आळंदी रोड, वडमुखवाडी, च-
होली बु॥

2933563

1041104110/00
मे स र मा ई टेट ाय हेट िल.तफ डायरे टर ी काश 
चांदमल गुगळे

स नं-५१/२(२)३ पंिडत पे ोलपंपासमोर ताथवडे-३३ 2932405

1040121229/00 पोपट पांडुरंग क पटे स.नं.263/3 ध वाकड र ता,वाकड,पुणे - 57 2918655
1130503624/00 सेन भाई गट २१९, कुदळवाडी ,िचखली 2913419
1041102297/00 वग सग यान सग सोहेल व इतर स. नं. ८९/२/११ ईशा  फ़ुट ट प. म.,द.ुम., ित.म. ताथवडे 2909414



1130604439/00 भो-महंमद नईम सुलेमान चौधरी गट २३५ ते २४२ , तळेकर यांचे समोर , जाधववाडी ,िचखली 2908271

1041000442/00 िशवाजी नामदेव पवार व इतर स. नं. १४७, जीवननगर, ताथवडे पुणे ३३ 2893826

1130200826/00 मे एन हायरो ब क हॅ ड लग िस टी स ा̮. िल.
, गट नं 1605, सोनवणे व ती, िचखली आ - 
कर/िच/२/कािव/६९/२०११  , द १०/८/२०११ अ वये  नावात 
दु ती

2890107

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

2886345

1060500083/00 बाफना ऍटो इंजीिनयर ग ा.ली. िम.नं.,मुंबई पुणे र ता, पपरी-पुणे 411018. 2874169

1050211329/00
कांबळे िवजयमाला एस./राज  एस.कांबळे/भो.अ ण 
एस.पवार/भो.बालाजी एस.पवार

हा◌ॅटेल सृ ी शेराजी मेन डी.पी.रोड, पपळे गुरव. 2833611

1130302387/00 शांताराम सोपान साने
गट १३२३/१, मा ुछाया  िनवास , मोरे व ती ,िचखली , आ  -कर 
/अ/ मो ा िनवासी -एअस आर १/४३७/२००९ , द.५/१२/२००९ 
अ वये लो

2831698

1040603057/00 सौ. गौसबी हबीब नदाफ स. न. १११/१६अ काळेवाडी पुलाजवळ िवजयनगर पुण-े१७. 2827399
1130601125/00 भो-जकुरउ ला शेठ,अ ा टील जाधववाडी,िचखली 2795545

1020705138/00 म.े इंदु ोजे टस िल. . िल. ो. ा. शाम साद रे ी
एम.आय. डी. सी. जी. लॉक, बड हली, हॉटेल या मागील बाजुस 
शा नगर िचचवड पुण-े१९.

2789401

1040307245/00 ािध. भोग. स  पुनमचंद हगड/राजु बाबुलाल मेहता स. न. ७/२/२अ/१ जयम हार नगर थेरगांव - ३३. 2761370

1081300005/00 म.ेस यम िब डस
स ह.ेन. 109/110, िस.स.न.6365,6366,6367,,अंत र  सोसायटी 
जवळ,उ मनगर, पपरी,पुणे

2760208

1110400921/00
पोपटराव िव लराव काळजे व इतर तफ कु. म.ु िववंता 
रअ टी तफ वसंत खंडू काटे

स. नं. ४८४/२, ४८५, ४८६/१/२/३, चोिवसावाडी, च-होली बु॥ 2757547

1101101925/00 सयाजी कसन लांडगे स. नं. १३९/३ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 2752217
1130502831/00 भो-जमील शेख गट 896, कुदळवाडी,िचखली, 2752172

1040301982/00 काळुराम मा ती डांगे भो सौ मंदा काळुराम डांगे
सं.न.20/1/2,बाळकृ ण मंगल कायालय,( वंडर कास )रोजवुड होटेल 
शेजारी थेरगाव - ३३

2740400

1030103856/00 साई साद ाऍपरट ज तफ़ शमा एपांयर इ टेट आऍ.३०१  ते ३०३ चचवड टेशन  चचवड पुणे १९ 2729518

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

अ ज यतारा  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - कर/िच/९/एस 
आर २/ १०७/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/९/मो ा िनवासी- एस 
आर १/ १०७/२०१५  द  ०७/०१/२०१६ अ वये  लो

2722342

1040305727/00 पाधकरण् /भोग सुरेखा शुराम खाते सं.न.५/४/३ खारे . थेगाव-३३. 2720430
1100200193/00 अ दुलखुदुस शमशु न पालेगर स.नं.6/6, 2716154

1020503345/00 हॅिडकॅप सेटंर तफ सुिनल एम चोरिडया व सुिनल पी.लुणावत जी.पी.१८९ MIDC संभाजीनगर चचवड-१९ 2710917

1020402628/00
पपरी चचवड महानगरपािलका /भो मे आय ही आर सी 

एल ा. िल.
एमआयडीसी जी लॉक बड हॅली गाडन समोरील खान शा नगर 
चचवड पुण-े१९.

2708322

1101001332/00 जाधव मायादेवी िवठोबा व जाधव िवठोबा िहराजी स.नं.186/1 शा ी चौक 52 खो यां या उ रेस,भोसरी - 39 2689794
1060304650/00 काटे ानोबा िव णू पपळे सौदागर पुणे 27,स नं 163/2 2666643
1130101493/00 भो-रामधनी गु ा Chikhali Moshi Road, Patilanagar ,Chikhali 2661556
1090303331/00 सुिनल के  दळवी व इतर ४ ानराज शाळे शेजारी, शा ीनगर, कासारवाडी, पुणे-३४ 2661409
1020401546/00 म.े बजाज अ ॅटो िल. सं.नं.81 मुंबई पुणे र ता,,आकुडीर् 2654041

1040406216/00 ी नखाते सितश बबनराव स नं २५/१/१ िशवराजनगर हॉटेल फ टन इन रहाटणी पुण-े१७. 2639980

1040306587/00 भोजवानी खेमो उलमचंद सन.२१/३ब+४अ/१/१ धा जे शाळेजवळ डांगे चौक थेरगाव-३३ 2611737

1040801863/00 ी शंकर तुकाराम वाकडकर व पांडुरंग तुकाराम वाकडकर
स. न ७१/१ब हजवडी रोड '' ोपदा ला स'' मंगल कायालय संत 
तुकाराम नगर वाकड पुण-े५७

2606428

1120300932/00 ी. महे  गंगाराम िखरीड व इतर 2 गट न.333 पुणे नािशक र ता,,´ÖÖê¿Öß. 2600334
1120202597/00 ी िवजय व परशुराम पंढरीनाथ कुरहाडे व ए डुडुळ गांव, मोिश  गट न.ं १७६,१७७,१७८ 2598799

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 2573819

1041000273/00 क हैयालाल िशतलदास ब छानी स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे. 2553089

1031104554/00
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, भोग. - बराटे 

सुभाष द ोबा
स.नं.37/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 2551945

1040204787/00 पांडुरंग नारायण पवार सं न २८/४ पवार नगर थेरगाव 2543427
1101301193/00 धनंजय दोराय वामी नायडु स. नं. ४५/२ इं ायणीनगर, भोसरी 2540439



1130103108/00 मोह मद इसाक खान
गट ६६, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली आ  -
कर/िच/म/ु८/एस आर २/१७८/६४/२०१५ , द १०/११/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

2537300

1060500118/00 गरवारे नायलॉन कंपनी िल. िमळकत .निवन,मुंबई पुणे रोड, पपरी पुणे 411-018. 2516934

1150400927/10
पी.सी.एन.टी.डी.ए/भो डॉ डी.वाय पाटील ित ाणचे 
कॉलेज ऑफ़  इंिजिनअर ग

से.नं.29, आकुड  रे वे टेशनजवळ, ािधकरण, रावेत 2513005

1081300023/00
िशवाजी ह रभाऊ वाघेरे व इ.तफ कुमुधारक राजमणी सह 
आर

स.न.109, िस.स.न. 6370,6371,6372,नेह नगर, पपरी-18 2512897

1130501006/00 मु य कायकारी अिधकारी प च. न. िव.. ािधकरण से टर नंबर 17 पूणा नगर,िचखली, पपरी र ता 2506906

1130401114/00 तेज ी रामदास सांडभोर

गट  ११६८ , नेवाळे   व ती    चौक ,िचखली  आकुड  र ता , नेवाळे 
मळा , िचखली  आ   - कर/िच/८/ एस आर १/४३/.३/२०१७ , द 
१३/०७/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा जु  पा  न  आ आ - 
 कर /िच/४/ मो ा िन -एस आर  १/४३/३/२०१७ , द १२/०६/ 
२०१७ अ वये  लो

2500996

1130506296/00 काळूराम तुकाराम पवार

गट ७९३, पवार  व ती ,कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/८/एस आर 
२/३०/२९/२०१४ , द  १२/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका. आ -  कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर ३०/२९/२०१४ 
, द  ०६/० ६/२०१४ अ वये  लो

2490221

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 2471805

1130101312/00 भो-अ दुल रब दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर , िचखली, 2458563
1031107110/00 अशोक मोरे र भालके स.नं.५६/१ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 2445022
1020704134/00 चं भा  कशोरीलाल गोयल िव ा मं दर KSB चौक , लॉट 7, जी लॉक ,एम आय डी सी  चचवड, 2443311
1130302591/00 मे साई ए सेन ॉपट ज तफ सुर  आगरवाल व इतर गट ११६९,११७०,िचखली आक्ुडी रोड, मोरे व ती ,िचखली 2438661

1140301201/00
१) ी.भरले सुिनल वसंत (२) सॉ.भरले मंगला सुधीर /म.े 
यश ी इंिजिनअस

योितबानगर तळवडे  िम. . २०० चे शेजारी 2425717

1130601100/00 राजाराम नथु रोकडे सवेर् नं 213. दे  आळंदी रोड, जाधववाडी,िचखली 2407398

1050406522/00
सयाजी भाऊराव भदाणे / भो. म.े रलाय स जीओ इ फोकॉम 
िल.

स. नं/1+2 कत नगर, निव सांगवी 2402539

1011403253/00 मा. आयु  पी सी एम सी भो. संजय पाटील
से. नं २३, आरि त भुखंड . १ ते १७ व ५६ व ५७ मधील जागेतील 
वाहनतळ , वाहतुकनगरी , िनगडी , पुणे ४४

2399007

1130502820/00 भो-शाह मंहमद मा फ मोह मद  खलील गट ७१२ , क ज वजन का ामागे ,कुदळवाडी, िचखली 2395190

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

2389726

1060321562/00
ी. द ा य िशवराम झजुड भो. रलाय स िजओ इ फोरॉम 

िलिम.
स.न. ३२/ ३ ब / २,  टल हॉटेल जवळ, पपळे सौदागर, पुणे २७ 2377019

1130901544/00 ाने र मा . हे े , भो-कोमल  अमोल हे े , म.े कोमल  इंड गट १४५७, हे े व ती ,िचखली 2376780

1011400613/00
आयु  प. च.म.न.पा.भो.गु ा पुजा दप/शे ी 
िशवराम/आगर

अ पुघर कॅ टीन इमारत,,िनगडी ािधकरण, िनगडी - 411 044. 2373383

1041000290/00 संजय अिनल खैरानीलाल मदन स. न. १३२/२ अ+३ अ, जीवन नगर ताथवडे 2373001
1040405250/00 भो अिमत संचेती रहाटणी 2370689
1140300238/00 शमा रामकृपाल व छोटेलाल जगे र जिमन गट  २५५, अ योितबानगर औ योिगकप रसर 2370084

1140301722/00 ी. राजशेखर आर. िप ले,म.े इंटेक इंिजिनअ रग स हसेस जिमन गट न.ं ५३ ( १ ), दे  आळंदी रोड,तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 2368227

1130103064/00 मह  जयंती साद यादव , मे सुयोग एंटर ायजेस
गट ४१, पाटीलनगर , िचखली  आ - कर/म/ु०८/कािव/०१/एस आर 
२/१०७/१६/२०१५ , द  १७/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

2360046

1130600020/00 भो-िसि क  अ दुल कवी मोई फाटा,िचखली 2354090

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.

2352683

1160300068/00
भोग. चंपालाल घेवरचंद धोका, पृ वीराज घेवरचंद धोका, 
सुभाष ध डीराम णवाल

दघी गावठाण 2350942

1080602583/00 ी.वाघेरे िशवाजी ह रभाऊ
स.नं.109 पौ◌.े110पौ,िस.स.नं 6370,6371,6372 उ मनगर 
पपरी १८.

2345334

1150405645/00 ी काश भालचं  भ डवे स.न १५१/ब/१/३ रे वे लाईनजवळ गणेशनगर  रावेत 2342987

1120302096/00 मे वसंत इंिजिनयस तफ़ ो ा. वसंत िन ु ी फ़पाळ
दे  र ता ( दि ण भाग ) गट नं १९३ मोशी ता हवेली िज- पुणे 
४१२१०५

2305129

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

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

2302593



1050406524/00 जय ी नामदेव रसाळ /भो. म.े रलाय स जीओ इ फोकॉम िल. स. नं 82/1ब/2 िशतोळे मळा निव सांगवी 2301682

1011102254/00
पारेख संतोष नर , पारेख किवता, पारेख िवनोद भो. पारेख 
संजय कांतीलाल

स नं. ८/१/९/१०/११ िनगडी गावठाण , पुणे - ४४. 2295010

1130507180/00 भो-अ दुल हमीद हसमु लाह चौधरी गट २२० , अपना वजनकाटा लाईन,कुदळवाडी  ,िचखली 2294723

1150300167/00 बरलोटा कमीचंद अनराज , एच.ए.बरलोटा
स नं ४३ एस आय ए एच ए बरलोटा मेमो. िवसडम इंि लश मेडीयम 
कुल, िवकास नगर फो२७६७२६१८

2288102

1140301112/00 मनोजकुमार/म े  . तुती इंिजिनय रग आर.डी. इले ॉिन स चे पुढे तळवडे 2284418
1100101644/00 भो. वामी समथ वे ग स हस ी.बाबर यशवंत बी. से.नं.2 लॉट न.ं जे पी 11 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 2283155

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

411 018.
2281123

1090101984/00 म.ेवाय.एम.मोटस ा.िल. लॉट न.ंटी-२७, शरयु टोयटा, एम.आय.डी.सी., भोसरी – २६. 2279601

1110501239/00
ी. रमेश िभमराव जाधव व ी. शंकर बापुराव काळे भोग. 

अिभषेक हॉटेल व लॉज
स नं. ८०/२, सं कार ुपिब ड ग या शेजारी, वडमुखवाडी, च-होली 
बृ, पुणे ०५

2275740

1040702874/00
ी. िनतीन रमण पवार व सौ. यमुनाबाई रमण पवार भोग. 

डॉ. उ वला सुर  पाटील
स. न. १७३/१/१अ/१, वाकड रोड, उवरीत वाकड-५७. 2268253

1031112381/00 भोग - देवजी उदयराम जाट स न ३७ साई राम कॅलनी चचवडेनगर वा वाडी ३३ 2265221
1090100852/20 म.ेटे ो िस टीम िल स.न.४३८ सागर कॉ पले स, कासारवाडी, पुणे-३४ 2257004

1130105453/00 मे  इंडस टॉवस
ारा - नामदेव दगडू साने ,गट ९०, र हर रेसीडे सीजवळ  , 

पाटीलनगर   , िचखली
2256369

1130502842/00 भो-एहसानअली  रहमानी गट 895 , कुदळवाडी,िचखली, 2255557
1041100994/00 िव ा अशोक नवले स. न. ६५/२ ताथवडे िन. नगर 2255342

1070501101/00
सरकार भो. लखवानी कौश याबाई िबशनदास व लखवानी 
रेणुका मनोज

सी. १ समोर शॉप नं. ३४१, ३४२ व ३४३ िवशनदास वीट माट 
पपरी १७

2253373

1050303078/00 काश ानोबा ढोरे भो. इंडस टॉवर िल. स. नं. १७ मधुबन ग ली . ६ सांगवी पुणे २७ 2253333

1130302299/00 बाळासाहेब जंगल साने , भो-कािशनाथ बाळासाहेब साने गट १३०३,मोरे व ती ,िचखली 2239326

1140301103/00 भो . शे ी काश सुची ए टर ाईजस समोर योितबानगर तळवडे 2234282

1120303211/00 रमेश जग ाथ वराडे भो. िनिखल रमेश वराडे
दे र ता (उ रभाग) बारणेव ती जवळ गट नं 216,227,228, मोशी 
ता. हवेली िज.पुणे

2233684

1050212690/00 कािशद बाळु िव ल
स नं ८६/१/१ सोनाई कृपा कािशद पाक िनसग कॉलनी पपळे गुरव 
२७

2230634

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

2229164

1140301803/00
ी.पंढरीनाथ िव ल जांभळकर, ी.हनुमंत भगवान भालेकर 

व ी.गोरख मधुकर भालेकर
जिमन गट न.ं २५७, जे. बी. हाईटस,तळवडेगाव, पुणे - ४११०६२ 2228104

1140101948/00 दोशी अशोक िबरचंद व इतर ४/गो वीन जोस टीफन मे  शालेम इंड ीज सहयोगनगर तळवडे रोड तळवडे 2227893

1150409117/00
म े.समीर िब डस तफ़ दपक मधुकर भ डवे व अमोल 
काशीनाथ भ डवे

स.न ७६ ह के व ती पा या या टाक  मागील भाग रावेत 2227335

1050900071/00 मा. िज हा श य िच क यक,िज हा णालय िम. ं . 5/9/105/1,,सांगवी जकात ना याजवाळ, ध , पुणे-२७ 2225743

1090303333/00 म.े ेझवेल इंिजिनअस, ो ा. शरद सुभाष कोकाटे
स.न. ४८०, अ फा लवाल कंपनी मागे, रे वेलाईन जवळ, 
कासारवाडी, पुणे-३४

2219482

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

गट १६०५ , जयगणेश वुडन पॅके जग ,शेलारव ती , िचखली  आ - 
कर/िच/म/ु८/२/एस आर २/२२२/९/२०१६ , द १५/०१/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१५ पासून आका

2219271

1150302735/00 भो ी ल मण बाळा जुनवणे स न ६८/१ जुनवणे िवटभ ी द नगर कवळे 2212725

1040412508/00 नंदु मंगलराम सुतार/राणी नंदु सुतार
स. न. २८/२अ/१ बी, सी .आय. डी. कॉलनी,िशवराज नगर, रहाटणी 
पुणे-१७

2209057

1090604376/00 भोग. रलाय स इ ाटेल िल. स.नं.२३९ ते २४३, जाधव लाझा इमारत, दापोडी, पुणे-१२. 2204978

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 2202848

1100601883/00 संभाजी वसंत फुगे स. नं. २३२/१ पुणे नािशक महामाग, खंडोबा माळ, भोसरी पुणे ३९ 2201085

1140102318/00 भोग. भालेकर शांताराम छबु म.े राज ए टर ,ज. ग. १९१, योितबानगर पी(पु) तळवडे 2185006
1070101404/00 मा सरकार भो. ीम सुरीबाई गुरलमल कुकरेजा एच बी. 8/8 या मागे दप इले ीक जवळ,, पपरी पुणे 17 2168405

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

2166012

1050302879/00 चं शेखर भा कर कपोते व राज  भा कर कपोते
स. नं. १३/२/७, गणपती चौक, िशतोळेनगर कपोते लाझा सांगवी 
पुणे २७

2164529



1150101929/00 भो म.े कायकारी अिभयंता महारा  र ते िवकास महामंडळ
स न ७९ िह न ४/१ कवळे पुलाजवळ देवीवनजवळ मुंबई पुणे 

ुतगती महामाग कवळे
2161523

1040103904/00 महादेव दामोदर क पटे / शैलजा सुरेश भांडवलकर भो. राज  आर.लंुकड,स.नं. 226/2 व 228/1/35 क पटे व ती वाकड 2157908

1101101549/00 भो. वाघमारे वसंतराव पांडुरंग १३६/१ क पुणे नाशीक रोड सदगु नगर 2157191

1020402907/00
म.े ि िमयर पॅके जग इंडि ज /म.े VIOM NETWORK 
LTD.

डी-१, लॉट . १२/६ एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 2155961

1040103855/00 म.ेसागर क .कं.तफ ी सागर रकब भंडारी
स नं 
241/4/2,241/2/1,241/2/3,241/4/3,241/3,241/4/2,,2/1,2/3,
4/3,3 वाकड

2155347

1050213764/00 रोहकले पु पा जय सग स. न. २५/५/१ तुळजाभवानी नगर, पपळे गुरव 2155225

1110501244/00 भोग. एच सी कटा रया व इतर
स न. ५७, अलंकापुरम रोड, आर सी सी पाईप कंपणी जवळ, 
वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

2150098

1130507165/00 धमदेव राजाराम गु ा गट ८१५ , गु ा  चौक , पवारव ती  , कुदळवाडी ,िचखली 2149842

1031500903/00
म.े 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 न.ं १६३ पैक , उ ोग 
नगर, चचवड

2149044

1140300927/00 िथटे पांडुरंग ा य/म.े संदीप इंिज. योितबानगर त वडे 2142706
1130601772/00 मा ती गुलाबराव काळे गट १८३, जाधववाडी ,िचखली 2136088
1011700890/00 डे न इि ट ूट ऑफ कॉमस से.28, लॉट . सावजिनक सुिवधा,िनगडी ािधकरण पुणे 44 2133977

1140300456/00 म.े राणे ए टर ायजेस ( ी िभवाशं◌ंकर राण)े गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 2133575

1040201663/00 ाने र शंकरराव डांगे .नं.64, स.नं.25/19अ, डांगे चौक,,थेरगांव पुणे-33 2132398
1041101787/00 सुिनता नामदेवराव काटे स न ८५/५ ई दरा कॉलेज शेजारी ताथवडॅ 2120364
1130200927/00 भो-म.ेत वी इंिजनीयस गट 1532 , सोनवणे व ती  ,रामदास सोसा, िचखली, 2118977
1100100502/00 म.े ित माला इंिजिनअस िम. .58/3/97, एम.आय.डी.सी. 2117745

1060314780/00
नारायण कािशनाथ काटे व इतर क रता म.े 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

2117563

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 2117087

1060102498/00 बाबुराव नामदेव कदम भो. राजाराम बाबुराव कदम राजमु ा ग हाणे आळी तपोवन र ता पपरी गाव 2113347
1140400830/00 म.ुमा.आगरवाल अशोक रामे रदास ि वेणीनगर तळवडे 2107700

1130302296/00 भो-म छ  क िडबा मोरे
हरीभाऊ िनवास, मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर/िच/अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/१३९९/२००९ , द १४/०३/२००९

2105224

1140301788/00
मुळ मालक ी. कृ णकुमार कशोरीलाल गोयलभोगवटादार 
सौ. हषा अजय लोखंडे, म.े एम मो ड ओ ला ट

जिमन गट . ९०, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 2102005

1140300928/00 तळेगावकर मह  ब वंत योितबानगर त वडे 2084828
1100102547/00 म.े स मती सटड मेटल ए ड अलाईज ा̮िल. से. न. १०/४१ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 2082496
1041000040/00 ाने र पांडूरंग पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३ 2081923

1130200946/00
भो-िनलेश मधुकर नेवाळे व इतर 2 भो-सािव ा स यवान 
कवळे

,गट 1185,र ता  २ , गणेशनगर ,रामदास सोसा.,िचखली आ  -  
कर / िच /२/ एस आर २/५५/ अ/ २०१५ , द २१/१२/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका  आ  -  कर / िच /२/ 
मो ा  िनवासी -  एस आर १ /५५ अ /२०१५-१६  , द 
२३/११/२०१५ अ वये  लो

2081018

1140300348/00 म.े आिशवाद एंटर ाय.(कुलकण  िव णु द ा य) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 2078913

1140301805/00
मोह मद इ ािहम मोह मद मदार व इतर ५,म.ेइंडस मेटल 
व स

जिमन गट न.ं७०, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 2075815

1140300749/00
म.ुमा.(१) ी. जंबुकर आ णासाहेब एकनाथ व इ २/ मे काज 
इंिजिनअर ग कं.

म.ेकाज इंिजिनयर ग वकशॉप योितबानगर तळवडे 2073693

1040406503/00 शंकर िसताराम थोपटे व इतर भो. म.े जी. के मोटस
स. नं. ३९/११/१/६, ३९/११/२ व ३९/१अ जगताप डेअरी रोड 
रहाटणी

2073222

1130201501/00 उजाता िनलेश पवार , मे चतामणी एंटर ायजेस
गट १५५१ , शेलारव ती , सोनवणे व ती ,तळवडे शीव र ता  
,िचखली  आ - कर/िच/म/ु८/२/एस आर २/२२१/५/२०१६ , द 
१५/०१/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

2073012

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 न-ं २०९/बी/४ िस . स. नं- 
४७०० लाट न-ं बी. पपरी टेशन

2071091

1120101937/00 गज  बाजीराव गायकवाड गट नं ६६९ उ र ल मीनगर मोशी ४१२१०५ 2070641

1031114001/00 भोग. िनलेश रमेश नायकवडी व शैलेश रमेश नायकवडी स.नं. ३८/३९,सोपानबाग,वा.वाडी, चचवड-३३ 2069641



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

गट  १३२३.साने  कॉलनी  ,मोरे व ती ,िचखली 2068895

1031105719/00 व ा आनद आ म भे जी.टी.एल
स.नं.  133/1,  गु ाराजवळ,  आकुड   टे.  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

2066003

1100701363/00 स यभामा रंगनाथ ठाकुर स. नं. २१२/२अ/६अ दघी रोड, गवळीनगर, भोसरी पुणे ३९ 2061583

1140301807/00
ी.सुरेश िव नाथ िवसपुते, ी.िगरीष सुरेश िवसपुते व 
ी.िशरीष सुरेश िवसपुते मे.फनटेक इंिजिनअस

जमीन गट न.ं ७७, योतीबानगर, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 2060970

1100103286/00 भोग. िवण बबन रावडे से. नं. १०/४/३८ व ३९ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 2053188

1090301696/10 म.ेकुमार अँड गायकवाड भोग.राज  सुखदेव चेडे
स.नं.२१४/४ई/२, स यम चबस, दुसरा मजला, मुंबई-पुणे र ता, 
कासारवाडी.

2052410

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

2049926

1160200056/00 शदे सुधाकर तापराव स नं. ६९/७/१/१७, साईपाक रोड, िमकनगर, दघी पुणे १५ 2042640

1130300166/00 िमसाळ बाळु हरीभाऊ

गट १३२३ ,साने कॉलनी ,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस 
आर २/१८३/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/३/मो ा िनवासी - एस 
आर १/१८३/४१२ अ/२०१५-२०१६ द ३०/०९/२०१५ अ वये  
लो

2041494

1120303210/00 रमेश जग ाथ वराडे
दे र ता (उ रभाग) बारणेव ती जवळ गट नं 216,227,228, मोशी 
ता. हवेली िज.पुणे

2033893

1031114843/00 ीम. रेखा मह  राठोड स.नं. 139, ारा रोड, वा.वाडी, चचवड-३३ 2031624

1130600910/10
शकंुतला व दलीप राऊत भो- ानाई िश ण सं थेचे 

ान योती मा यिमक िव ालय

गट ४९२, कॉलनी  ५ ,माळावर ,जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर  
/ मु /०८/ एस आर  २/६१/२०१६ , द  ०५/१०/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून जु पा न आका

2029314

1130504434/00 मंगला जनादन महामुनी गट ७४७, कुदळवाडी ,िचखली 2025430
1031112071/00 सौ हेमलता अंबादास रोकडे स न १३१/७ साज अपामे ट वा,वाडी ३३ 2024050

1100103318/00 सागर क शन
से १०/३१८ सोहम इंड ि मा. बी वग, त.म. गा  २० ािधकरण 
इंड झोन, भोसरी पुणे २६

2022822

1130301988/00 गोळे कािलदास  आनंदराव,भालेराव आनंदराव  अिहरेकर
गट १४०१, नंदनवन सोसा, मोरे व ती ,िचखली.  आ  - कर 
/अ/मो ा िन -एस आर-१/५४/४०/२०१०, द ३/११/२०१० अ वये 
लो

2017624

1080202130/00 म.े 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

2015190

1130101109/00 म.े टे ोि हजन इंिज. ा. िल. शेलारव ती , गट नं 1559 , 1560,पाटीलनगर,  िचखली, 2015012

1030101855/00 ीमती चं कला कशोरीलाल गोयल िव ामंदीर एम.आय.डी.सी.,  लॉट  .134,  मोरवाडी  रोड  , चचवड  टे. 2014903

1140102227/00
ी. नखाते िन ु ी मा ती /भोग. म.े जी.टी एल. 

इ ा चर िल.  मोबाईल टॉवर
गट नं १६८, सहयो गर त वडे 2014410

1060310007/00
जा लदर कसन साठे व इतर क रता क हैयालाल होतचंद 
मतानी

स नं-६६/४ ेजर आयलँड जवळ पपळे सॉदागर 2011080

1080503184/00
भो.म.े रगल असोिसएटस तफ ो ा.शमशुददीन अ दुलसमेद 
चौधरी

स.नं.151/1/1, 151/2/1, 3/1,4/1 मोरवाडी, पपरी 411 018 2008353

1130101295/00 भो-म.े लोबल टील इंड ीज
सुमीत कौर हरि त सग आनंद , गु चरण सग जोग दर सग,गट नं 
1556 ,व 1559 शेलारव ती ,पाटीलनगर ,िचखली

2008088

1130506795/00 गुलाब शंकर नेवाळे

गट १०७९ , हरगुडे व ती , कासारीओ इमारतीसमोर , 
कुदळवाडी,िचखली आ - कर /िच/ म/ु८/  एस आर  
२/२६८/९२/२०१६ द ०९/०३/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ - कर /िच/५/ मो ा िनवासी -एस आर १/ 
२६८/२०१६ अ वये लो

2004772

1041200036/00 िवपु स लॉ टो ॉ ट डाय. टी.पी. िवजयन स. नं. १७६ ताथवडे गावठाण 2002719
1130503634/00 भो-अयुब गट८७९,कुदळवाडी , िचखली 2000364
1050107655/00 लाटे ताराबाई म स. नं.५०/१/१, डी.पी.रोड, गांगाड नगर,  पपळे गुरव, 1996040

1150402508/00
PCNTDA/भो/डॉ. डी वाय पाटील ित ानचे फ़ामसी 
कॉलेज

से न २९ डी .वाय पाटील र ता रावेत 1993944

1040121620/00 िनतीन अशोक गारवे
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, पिहला 
मजला हॉटेल, ध रोड, वाकड, पुणे57.

1990869

1030104456/00 ी. राम िवठोबा बिहरवाडे
िस.स.नं. २०२, बिहरवाडे लाझा, मुंबई-पुणे रोड, चचवड टेशन, 
चचवड -१९

1988201

1140101511/00 गवळी िव ल िशवराम ान भात िव ामं दर,स ोगनगर, तळवडे 1986854



1130201004/00 अलका मनमोहन टंडन
िस दाथ मनमोहन टंडन , ो ा-म्◌ॉचवेल इंिज. ा.िल., गट 1605, 
आळंदी दे  रोड, िचखली,†Ö. Îú-- ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ 
†Ö¸ü2/130/2009,×¤ü.27/2/2009 †¾ÖµÖê

1983306

1130506109/00 द ा य क डीबा हरगुडे व इतर ४
ग़ट ९१२, हरगुडे व ती ,   कुदळवाडी , िचखली आ  -कर/िच/५/एस 
आर २/१२२५/२०१४ , द ०७/०४/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

1975849

1130101065/00 नरेश ई रलाल  िम ल  व संजय  ई रलाल  आगरवाल

गट १५६७ ,शेलारव ती  , िचखली  आ  - कर /िच/म/ु८/ एस आर 
२/५८/२२/२०१७  द ३१/०७/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१३   
पा वा आका जा - िच/कर/१/कािव/१३४/२०१२, द 
२७/०२/२०१२ अ वये पुव चे भो- ी शमा अमर   रामअवतार हे 
नाव र   व याच जागी मालकसदरी उपरो  नाव  दाखल

1972003

1040100462/00 पोलीस आयु  पुण.े म.ुपो. वाकड ,कावेरी नगर,,थेरगांव, पुणे - 33 1965410
1120300922/00 ी. रिव ं रामहरी बो-हाडे गट न.ं 296,  दे र ता.,´ÖÖê¿Öß. 1964534
1110501265/00 ी. शशीकांत, र व ,व अिनल ाने र यळवंडे स. न. ९३, चोिवसावाडी, च-होली बृ, पुणे ०५ 1963192

1060321589/00 ी.  िशवाजी नथु काटे
स.न.७१/अ /१, तिन का हाई स, नथु भाऊ काटे कॉलनी, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

1960007

1090101979/00
भुिम व जदगी िवभाग िप. िच. महानगर पािलका  भोग. 
पुणे महानगर प रवहन महामं ळ

आर ंण . ४० PMPML बस डेपो एम. आय. डी. सी., भोसरी २६ 1959120

1130503219/00 नारायण गणपत मोरे

गट ८९६, कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/१०/७/२०१४ , द २६/०६/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका . आ  - कर/िच/५/मो ा िन एस आर १०/०७/२०१४ , 
द २२/०५/२०१४ अ वये लो

1959082

1130506529/00 रामभाऊ कसन कोिहनकर
गट ७६९ , बालघरे व ती , िचखली  आ - कर/िच/०५/एस आर 
२/११२/६७/२०१५ , द २०/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1958333

1040801321/00 ी. पांडुरंग बळीराम भुजबळ स. न. १५४/४ भुजबळ व ती, उवरीत वाकड - ५७. 1950429
1040202263/00 म.लॉयल इं. ा.िल.तफेर् संजय भु.डागिलया स.नं. द नगर, मोरया मंगल कायालयासमोर,,थेरगांव 1949872
1130101347/00 - इं दरा गांधी उ ान ,हाय कूल रोड , पाटीलनगर ,िचखली, 1949635
1120301757/00 तुकाराम रघुनाथ गायकवाड गायकवाडव ती मोशी. 1949018
1130601865/00 भो-अ दुलहमीद हसमु ला चौधरी जाधववाडी ,िचखली 1938485

1130601932/00
म.ेए सल वेसल आिण िस टम, ीधर ु णा िप ले 
,राधा ु ण दामोदर िप ले

गट ६७० ,जाधववाडी ,िचखली आ - 
िच/कर/०६/कािव/३२७/२०१४ , द  २६/०८/२०१४ अ वये एकूण 
१३८४४ चौ फ़ुट मोजा पैक   ८१८५  चौ फ़ुट मोजा र , क म-ु 
२९४६६ /-   द ०१/०४/२०१३  पासून  व याच जागेवर बांधकाम 
आ  - कर/म/ु०८/एस आर २/७४/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून

1936852

1031111710/00 मनोज कार चौधरी/ योती मनोज चौधरी सं. म. १३९/१, गु ारा वा. वाडी. िचचवड-३३ 1933075

1130103268/00 भो-रघुनाथ पांडूरंग आ हाट
आ हाट व ती , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - 
कर /िच/म/ु८/एस आर  २/१८४/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1924269

1081101929/00 म.े इंगवले पाटील क श स कंपनी
स.न. 177 पा याचे टाक जवळ एस.टी. टॅ डसमोर,व लभनगर 
पपरी 18

1920505

1100500449/00 ी. फुगे पोपट सदािशव
िम. .55/2/164/1 स.नं.690               ,ग हाणे व ती,                
            भोसरी-पुणे-411 039.

1919670

1130303785/00 भो- ी यशवंत राघु साने
गट १३२३ , साने कॉलनी , मोरे  व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/म/ु८/एस आर २/२६७/११/२०१६ , द ०९/०३/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1914482

1040405371/00 भोग लताबाई शांताराम सदाणे स.न.६३/२/६. भात कॅलणी. शाळेजवळ  रहाटणी. 1910639

1090102338/00
कमतराय व मुकेश ितरतराम केसवाणी म.े सागा पॉिलटेक 

भोग- म.े ए.टी.सी. इ ा चर ा. िल.
लॉट न.ं टी-सी-8-1/बी पवना इंड ीअल कॉ पले स जवळ, 

एमआयडीसी भोसरी-२६ PH-7506391649
1906626

1031113077/00 मनोज कार चौधरी व योती मनोज चौधरी सं. नं. १३९/१, गु ारा रोड, वा. वाडी. िचचवड.पुणे-३३ 1906293

1140301601/00
संतोष बबन पवार व इ/ वाळके दशरथ भानुदास ो. ा. साई 
सागर एंट ायझेस

ज. गट. नं २५५, योतीबानगर, तळवडे, पुणे 1906047

1050214062/00 कािशद उ म ल मण व इतर स. न. ९०/१ कािशद पाक पपळे गुरव 1905859

1050107624/00 कालेकर िजत  िशवाजी,
स. नं.३६/१, िशवल  हाईटस,रामकु ण मंगल कायालय चौक, पपळे 
गुरव,पुणे-२७.

1904145

1100804538/00 मािणक सदािशव मोिहते
स. नं. २१३ िसि िवनायकनगर, नुरमोह ला दघी रोड, भोसरी पुणे 
३९

1897359

1130503511/00 भो-राज  जाधव गट ९१७,हरगुडे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली 1889853

1020703362/00 ी ादेिशक दुरसंचार िश ण क  (R.T.T.C.) लॉट न.ं121व 122,जी लॉक,एम आय डी सी, चचवड,,आकुडीर् 1888184



1120203221/00 बानोबी पापाभाई पटेल
गट न.ं ४५२, साईकृपा कॉलनी, तापक र नगर, सुया◌ेदय हॉटेलमागे, 
बेकरी, मोशी ४१२१०५

1887891

1101101833/00 लांडगे सुरेश कसन
स नं १३९/३ रोशल गाडन मागे लांडगे िब ड ग कृ णाई कॉ ले स 
भोसरी

1886722

1040403987/00 ी ाने र िनवृ ी नढे/भो. ी द ा य दामोदर रामदासी स नं 44/अ/3/1 व 44/ब/2,रहाटणी पुणे 17 1885155

1101001986/00 भोग गणपत दगडू ग हाणे स. नं १९४ पांडवनगर १, आळंदीरोड, भोसरी ३९ 1884507

1060317538/00 रंगनाथ ध डीबा काटे भो. गुड रच ऍटो कॉ पोनंट ा. िल. स नं-७१/अ/१ ारका कॉलनी  पपळे सौदागर 1883297

1130102979/00 तुकाराम दगडू सोनवणे ,मे जयगणेश इंड ीज
गट नं १५७१ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/िच 
/म/ु०८/एस आर २/९८/१४/२०१५ , द ०८/०९/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

1882719

1110505129/00 ी.सुदाम ध डीबा रसाळ स.नं.१०२/४ चोिवसावाडी च-होली बु॥ ४१२ १०५ 1881268
1140201008/00 बेळळे माधव नाग पा हनुमान हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 1878950

1140301799/00 ी. तुषार रतीलाल गुगळे, म.े राज ी टे ाँलाँजीस
जमीन गट न.ं २५९, ल कर ह ीलगत, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

1876315

1100103332/00 ए एस के इंिजिनअस से. १०/२६९ ािधकरण इंड झोन, भोसरी, पुणे २६ 1875901
1010901040/00 िप.िच.म.न.पा अपंग िम  मंडळ से.21 ि कम 11 जवळ यमुनानगर 44, 1874041

1040802525/00 म.ेपरांजपे ि क स(क )िल.तफ़ ीकांत पु. महाजन  व ईतर
स. नं.५५/१,२,५६,५७/१,२,३,४,६०/१/१,२६०/२/२,१, अटलांटा 
ि कमशेजारी, उ.वाकड, मो न.ं ९८८११४१८२३

1874021

1100101288/00 ी. म.े हॉटेल साईनाथ एस लॉक/SP109 (एस174 कलर बॉड सम,MIDC, भोसरी, पुणे 1872828

1100101442/00 भो.अमोल पावडर को टग
से.नं.7 लॉट न.ं77 ािधकरण इंडि यल झोन  
एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 39

1869129

1060501241/00 मे एम एस फ़ॅबटेक ोजे ट इंिजिनअस िलमीटेड
देवी गौरव टे ॉलजी पाक िब ड ग ऑ फ़स न-ं६०२ सहावा मजला 
मुंबई पुणे र या लगत पपरी स नं-१९१ ते १९५ िस. स नं-४८५४ 
लॉट न-ंब पुणे-१८.

1867505

1040306588/00 लालवानी तुळशीराम कसनचंद सन.२१/३ब+४अ/१/१ धा जे शाळेजवळ डांगे चौक थेरगाव-३३ 1867005

1060202979/00 िवजय कसन वाघेरे भो. पु पा िवजय वाघेरे स.न. ३२२, पपरीगाव 1866582

1140300834/00
म.ुमा. मोरे समीर बाबुराव / कसन शदे /पराग देसाई 
/म.े ायोलॉिजक

योतीबानगर 1865873

1130201005/00 एकता मनमोहन टंडन

मनमोहन गोवधन टंडन, ो ा-मे म्◌ॉचवेल वुडमेक एशन 
ा.िल.,गट 1605,,†ÖôÓû¤üß 

¤êüÆæü¸üÖê›,×“Ö Ö»Öß†Ö. Îú-- ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ 
†Ö¸ü2/129/2009,×¤ü.27/2/2009 †¾ÖµÖê

1855801

1100100916/00 ी. हाद सोपान सुधारे
एस ए.4/1 एम.आय.डी.सी.,भोसरी,                                   पुणे-
39.

1854642

1090302564/00
मा.आयु , पपरी चचवड महानगर पािलका-१८ भो. साई 
शारदा मिहला औ ोिगक िश ण क

स. नं. ४९७ रे वे गेट खाली कासरवाडी-३४ 1854455

1130101517/00 भो- ुदुल इंड , ो ा- अजय दामोदर गादेवार गट नं १५५९, शेलार  व ती , दे  आळं द रोड, पाटीलनगर ,िचखली 1852991

1160204407/00 डॉ वैशाली महेश भारती स. नं. ७४, आदशनगर, साई हॉि पटल, दघी, पुणे १५ 1852198
1040404403/00 ी. थोपटे शंकर िसताराम सन.39/3, रहाटणी, पुणे,4/58/251 1850503
1060500081/00 गरवारे नॉयलॉन. िम.नं.13/207,,मुंबई पुणे र ता, पपरी-पुणे 411018. 1849117

1011201987/00 ान बोिधनी नवनगर िव ालय भो. टे कल िब डीग से. नं २५, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 1847873

1110501148/00 ी. हसमुखभाई नारायणभाई सपा रया
स न. १२४/८१/ लॉट न. ११६, साई मं दर वडमुखवाडी, 
ल मीनारायणनगर, च-होली बृ ता. हवेली पुणे ०५

1847423

1040106874/00 भोग अिनल नथु पवार स.नं.१३/३ पवार नगर वाकडरोड थेरगाव-३३ 1845467

1110502929/00 राम क डीबा जगताप स. नं. १०९/१अ, काटेनगर कॉ  ०१, चोिवसावाडी, च-होली बु. 1844547

1040114842/00 ंकटॅ रा चरीटॅबल फ़ाऊ. तफ़ िव त ए, ही . देशपांडॅ स.न. १८७/२/१/१, १८७/३/१/१ वाकड 1844458

1130506762/00 भो-मोह मद याकुब मिलक
सोनु ॅ प सटर , गट ७६९,कुदळवाडी ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर २/२३०/८७/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1840917

1040406511/00 योगेश व संदीप जालन भोग. ल मण साद गौतम स. न. ६३/२/६ ीनगर रहाटणी -१७ 1840209
1060320767/00 ी. गुलाब मा ती काटे /इंडस टॉवर िलिमटेड स.न.१५३/१, पी.के. हाय कुल जवळ, पपळे सौदागर, पुणे २७ 1838700

1140301747/00 ी.रामानजंनेलु के, म.े अँ युरेट अँटोमेशन अँड रकंिडशनस
जिमन गट . १ अ, अतुल इंड ीयल ि मायसेस को.आँप.सोसा.        
        लाँट नं. २१ व २२, दे  - तळवडे रोड,तळवडे, पुणे - 
४११०६२

1835839

1130507161/00 ि यंका  इंिजिनअर ग व स,भो- िवण शदे गट ६९५, महारा  वजन का ामागे , कुदळवाडी ,िचखली 1834733



1030101438/00 भु पदर सग ि तम सग गुलेर
जग ाथ  कॉ पे स,  िब.नं.3,  ऑ फस  न.ं2,  ,दुसरा  मजला,  मुंबई-
पुणे  रोड,  चचवड.

1833617

1040602920/00 एअरसेल ा̮.िल.एन पी पा टल स. न. १०९ समथ कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी. 1832551

1050108842/00 बोरले राजेश पु षो म व संिगता बोरले
स. नं. ४४/२/४८, ४४/२/०७ आ शवाद िब ड ग लॅट क़. जी -१, 
िव ानगर ग ली क़. ३, पपळे गुरव २७

1831172

1130507166/00 बिबता इंदर जैन ,िनरंजन इंदर जैन
गट ७६९ ,  पवार व ती  , पाईन रोड पुलाजवळ , कुदळवाडी 
,िचखली

1830716

1080802195/00 भो. वसंतदादा पाटील शाळा स.न.103, नेह नगर, पपरी-18 1828725

1040404393/00 बाजीराव द ोबा पठारे  भो. िहरानंद घन याम सुखवाणी मे सुखवाणी शे टस, हॅपी थॉटस् जवळ , स.न. 44 रहाटणी,पुणे 17 1827612

1100103300/00 एच बी से स कॉप रेशन तफ क डाजी इ माईल तांबोळी से. नं. १०/१९८ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 1823223

1140301953/00 ी.वासुदेव उ दव भालेकर ज.गट न.ं३६१,६२,िस टेल कंपनीजवळ,तळवडे,पुणे 1821723
1040413208/00 योग सग मनमोहन आय स. न. २८/१०/१८, िशवराज नगर,रहाटणी 1820902
1120301612/00 सौ. पदमा सुयकांत काळे बारणे व ती  गट न.ं227/1 मोशी. 1820051
1041000441/00 धनंजय मधुकर पवार व इतर स. नं. १२५, जीवननगर, ताथवडे पुणे ३३ 1819560
1060501123/00 मे भंडारी क ट शन कं.तफ़ शांत भंडारी स न २०९/ब/४ िस स न ४७०० मुंबई पुणे र या लगत 1819146
1011201986/00 ान बोिधनी नवनगर िव ालय भो. ायाम शाळा से. नं २५, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 1817079

1020500560/00 महारा  इंड ीयल डे हलोपमट कॉ.
िम. .556,जी लॉक, लॅट न.ं1,,जुना मुंबई पुणे रोड,B टाईप, 
एम.आय.डी.सी.- चचवड-पुणे-19.

1816188

1130300079/00 पोळ शकंुतला हनुमंत गट १२९५, साने मळा , आकुड  िचखली रोड, मोरे व ती ,िचखली 1810511

1041100038/00 नाना नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 1810174

1030101614/00 आ दनाथ,ल मण, ाने र,सटवा पा िमसाळ
एम.बी. लािसक, िब.नं.बी,  पिहला  मजला, चचवड  टेशन,  
, चचवड.

1808907

1040109642/00 ी. कलाटे चं कांत केसू स. न. १७७/१/४/१ सुदशन कॉलनी वाकड रोड वाकड पुणे -१७. 1808475

1160204937/00 उ वला मोद लगसे स. नं. ८६/१०/२ पुणे आळंदी रोड, दघी १५ 1808466

1130101899/00 अ दुल गफुर  चौधरी
गट ६४, पाटीलनगर , दे  आळंदी रोड, िचखली  आ  - 
कर/म/ु८/एस आर २/०३/०५/२०१४ , द २६/०६/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

1805864

1140301887/00 ी.अखलाख इ तीयाक शेख, म.े टार फ नचर जिमन गट .२५९, योितबानगर, तळवडे पुणे – ६२ 1804834
1040206470/00 रामनरेश सरजू साद यादव स. नं. १८/२, एकता कॉलनी , गणेशनगर, थेरगाव , पुणे ३३ 1801207

1130902428/00 नारायण बाबुराव ता हाणे

अ ज यतारा  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - कर/िच/९/एस 
आर २/ १०६/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/९/मो ा िनवासी- एस 
आर १/ १०६/२०१५  द  ०७/०१/२०१६ अ वये  लो

1798969

1080601736/00 ी.असोिसय स ी.भोईर यशवंत अपाटमट,बेसमट न.ं2,,यशवंतनगर, पपरी - 18. 1798370
1040106785/00 गणेश बाळु कलाटे भोग तानाजी पांडूरंग धुमाळ स.नं.१७७/१/२/१.आदश कालनी वाकड 1794512

1130103262/00 भो- शमशु ला खान
गट ६३ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१८७/७७/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1793750

1130901542/00 ाने र मा ती हे े
गट १४५७ , संत ु पा सोसा, शांतीनगर , हे े व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/एस आर ३/५४/२००९, द  ६/०७/२००९ अ वये आ.दु

1792915

1120202990/00 कमल पांडुरंग जगताप गट न.ं ६२८, जगताप रेसी., द ल मीनगर, मोशी ४१२१०५ 1791677
1020402016/00 म.े ि िमअर िस स इं. ा̮. िल. २०/८, िड-१, लॉक, एम. आय. डी. सी. चचवड - १९. 1791503
1040900986/00 रामहारी िवठु कुदळे भोग िशवाजी रामहारी कुदळे स. न. ४३/१/२ब/१ माळवाडी पुनावळे 1789844
1130106538/00 अ दुलहमीद ह मु लाह चौधरी गट ६६ , दे  आळंदी  रोड  , पाटीलनगर ,िचखली 1786919

1040116382/00 जेताराम मालाजी चौधरी व नारायणराम वणिवरजी चौधरी स.न. 261 मानकर चौक क पटेव ती वाकड 1786066

1130506530/00 भो- याम एंटर ायजेस तफ जोखन साद भवानीशरण गु ा
गट ७१२ , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर /म/ु८/एस आर  २/१०१/ 
६६/२०१४ , द  २०/१०/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून 
आका

1778825

1090401706/00 रंगनाथ व ल मण सदािशव फुगे फुगेवाडी गावठांण, पुणे मुंबई र ता भाग 50,फुगेवाडी पुणे 12 1778345

1150302645/00 भो ी जुनवणे ल मण बाळा स न ६८ सरपंचव ती जानकर शेजारी द नगर कवळे 1776761
1040413085/00 अमोल बापु वाकडकर स. न .३७/२/३/४ व ५, स दय कॉलनी,रहाटणी 1775570

1130503623/00
रामतीरथ भगौती साद गु ा,, िवजय ए टर ायजेस शेड १ , 
संतोष  ए टर ायजेस शेड २ ,

गट ७१५  ,कुदळवाडी ,िचखली 1768631

1030101615/00 महादेव,गंगाराम क डीबा बिहरवाडे एम.बी. लािसक, पिहला  मजला, चचवड  टेशन, 1767269



1030100660/00 सेनअली नुरमंहमद सोमजी दुसरा  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 1764546

1100402124/00 विनयार कानवती क णािनधी स नं ६८४/१ आ दनाथनगर भोसरी 1763707
1050405048/00 राजपुरोिहत वण सह कान सह, कत नगर नवी सांगवी-२७, 1762620
1100201495/00 सुयकांत कसन पटेकर स. नं. १५/२ गुळवेव ती भोसरी 1758818

1030903154/00 ी देव थान सं थान चचवड भो.िव  हदु प रषद चचवड मोरया गोसावी समािध मं दरा समोर,देऊळमळा, चचवडगांव पुण-े३३ 1757635

1100700787/00 ी. कणसे सुमन िवलास, व इतर
स.नं.211/3अ/1 िमळकत .59/3/091      ,गवळी नगर,               
               भोसरी,पुणे-411 039.

1756669

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 1755548

1011201942/20
पपरी चचवड महानगरपािलका भो. मा. उपआयु  समाज 

क याण िवभाग
से. नं २५, सधुनगर, िनगडी, पुणे ४४ 1754452

1130500258/00 भो-जय हद र फॉ टरी / हळणकर मुकेश जयदेव , पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 1747532
1150406892/00 ी. आबु शंकर  भोडवे सं. न. १८५/३/१/४ शदे व ती रावेत 1745212

1130506793/00 अशोक नामदेव कवळे

गट १०७९ , हरगुडे व ती ,कुदळवाडी,िचखली आ - कर /िच/ म/ु८/  
एस आर  २/२६९/९१/२०१६ द ०९/०३/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर /िच/५/ मो ा िनवासी -एस 
आर १/ २६९/२०१६  द २०/०१/२०१६ अ वये लो

1744753

1140401576/00 ी. अशोक सोपान तांबे ज. ग. १६४ अ तळवडे रोड गणेशनगर त वडे 1743918

1040110262/00 जुणेदाबी अिम ीन शेख अ सारी,अिम ीन शेख अ सारी स. न. २४२/२ ब/१,वाकड गावठाण.पा या या टा कजवळ,वाकड-५७ 1741149

1040307487/00 भो. उमा िभमसेन दुआ स. न. ५/४, नखाते नगर,कालेवाडी फ़ाटा 1740354
1041101001/00 अशोक नबाळकर स. न. २६/१/३ ताथवडे न. नगर 1738965

1090201772/00 पांडुरंग महादेव रानडे भोग. ि मनी पांडुरंग रानवडे
स.नं.४२१/२स िस.स.नं.२३९२, १ ते ४, संतकृपा िब ड ग, 
कासारवाडी.

1738558

1040405670/00 मुकंुदा दनकर गोडांबे 1737978
1100103293/00 मडा हफ िलिमटेड से. नं. १०/०१ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 1736054

1140301784/00
ी./ ीमती िहराबाई, संजय व राज  वामन च हाण 

भोगवटादार ी. अिभजीत अिभम यु काळोखे
गट न.ं ३२८, दे  आळंदी रोड, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 1735637

1130302793/00 सुभाष मा ती जाधव
व नगरी हौ सोसा , गट १४००/२ , मोरे व ती ,िचखली ,  आ.  - 

कर /अ/मो ा िन एस आर  १/६६/५६/२०११ , द  १२/१०/२०११ 
अ वये  लो

1733937

1130502821/00 िवकास इंड ीज ,लायकअली लायकलाल पटेल ,
गट 747, पवार व ती ,िचखली आ - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/१७/३/२०१५ , द २६/०६/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका व नाव

1733777

1100803747/00 तापक र दलीप काळूराम भो ए टी आय पी एल ा िल. स नं २२२/१ संत तुकारामनगर भोसरी 1723223

1130100582/00 दपक गेनु पाडळे, योती दपक पाडळे
गट .1,पाटील नगर, िचखली  आ  - कर /अ/मो ा िनवासी -एस 
आर १/१७७६/२०१२ , द २६/०३/१२ अ वये  लो

1721990

1040205316/00 अ ण रामशरण गु ा भोग. म.े रलाय स इ फाटेल िलमी स. न. ३३/३/३/१ अ ण पाक िब. नं.१ द नगर थेरगाव 1721396

1040800594/00 भुमकर चं कांत, अ ण व ाने र बाबुराव स.नं. 121/3/1, भुमकर नगर,,वाकड 1719852
1040507355/00 मोदकुमार िवनयकुमार पाठक स. नं. १११/१/१अ, मेनरोड, िवजयनगर काळेवाडी 1719338
1130503334/00 भो-अ दुल लितफ रफ  कु लाह गट 811, कुदळवाडी ,िचखली, 1715103

1130201423/00 वषा  िभमराव टेळे
गट १५४१, सोनवणे व ती ,रामदास  सोसा ,िचखली आ - 
कर/िच/म/ु८/२/एस आर २/६२/४४/२०१४ , द २८/१०/२०१४ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1713746

1140300733/00 म.े टे रया (इंिडया) िलमीटेड,
अ े-28 ते अ े - 34 तळवडे सॉ टवेअर टे ोलॉजी पाक,एम.आय.डी.सी. 
तळवडे

1711118

1120302286/00
ब पासाहेब बुवाजी गायकवाड /सौ. पु पा ब पासाहेब 
गायकवाड

दे र ता(उ र भाग) नागे र नगर गट नं २४६ मौडन कौलेज समोर 
मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०१

1708629

1100100518/00 म.े अधेिस ह इंिडया
िम. .58/3/113, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ंड यु.245,    
     भोसरी-पुणे-411 039.

1708486

1120101319/00 मे भारत क रअर/आ णा िहरामण बनकर जकात ना यामागे िशवाजीवाडी मोशी 1707588

1020402898/00
म.ेहॉटेल प हाळगड तफ िववेक सोपान काळभोर/गोपाळ 
ध .काळभोर व इतर २

म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 1707311

1130502825/00 भो-अजीज उरेहमान अ सारी गट 879 ,हषल कंपनीशेजारील िमळकत , कुदळवाडी, िचखली, 1706320

1140101112/00 म.े ही. के. पॅके जग (ब सल खुशीराम मनोहरलाल) गट .1,, योितबानगर,तळवडे 1703277



1100101773/00 म.ेदुगा मेट स भो. ओिलकरा लाईट ग टॉवस ा. िल.
से.१० लॉट २६५ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी भोसरी पुणे 
२६

1702698

1020303096/00 कुटे जयवंत म हारी व इतर
जुना िम.नं. 2/13/1847, सोिनगरा लािसक जवळ,,िव लवाडी, 
आकुड

1699969

1150402178/00 ी ब सल िवनोद िशवनारायण भो . अिमत िवनोद ब सल स नं २०३/१ डी वाय पाटील र ता रावेत 1699444

1140100096/00 वामी िववेकानंद िव ामं दर गट .1, सहयोगनगर,तळवडे 1696105
1050205163/00 ी. दुधभाते अनुराज द ु स न. ८१/१/१८ ,सुदशननगर गा ली नं ३ पपळे गुरव-२७ 1695897
1090301011/00 लांडे िव णु नाथु पुणे मुंबई र ता,,कासारवाडी पुणे - 34 1695631

1040701854/00 भोग म.ेओमेगा मो. ा̮.िल.तफ डायरे टर व अमर पाल सग सन.१२७/३ १२८/५ वाकडरोड वाकड-५७ 1694185

1101301100/00 सुयकांत सहदेव च हाण साई इंिजिनअस समोर 45/2, इं ायणीनगर  भोसरी 1690902

1150400601/00 ी. ब सल िवनोद िशवनारायण
स.नं.203/1, डी.वाय.पाटील कॉलेजरोड, शैलेजा फामशेजारी (भ डवे 
कॉनर), रावेत

1689360

1040306043/00 भोग िव णु ह रभाऊ घोटकुले/वोडाफोन टावर स.नं.१०/५दगडुपा टलनगर थेरगाव-३३-IN-1075232 1688250

1140301598/00 ी अजय रघुवरदयाल खंडेलवाल/ म.े रोनक ए टर ायझेस
ज गट नं २५५, योतीबानगर पि म बाजु, तळवडेगाव, पुणे- 
४११०६२

1687725

1130502099/00 ी  िपराजी अमीर िशकलगार भो-जनादन  नरहरी  महामुनी,गट  765, कुदळवाडी, िचखली 1682862

1020502098/00 सजनाबाई नेमीचंद भंडारी भो.मंडल अिभयंता BSNL िस दीिवनायक कम.कॉ प.GP155 MIDC.G.BLOCK, चचवड 1682666

1140300119/00 कु ी माधवन / म.ेव ानाडु इंिजिनअस अ ॅ ड फॅि केटस दे  आळुदी रोड,,तळवडे 1681740

1130506412/00 हैदर अली हक कुर रेहमान खान , मे इनो हेटी ह मेटल
गट ७४७ , पवार व ती  , कुदळवाडी ,िचखली  आ - 
कर/िच/म/ु८/एस आर २/०२/०१/२०१५ , द २८/०५/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1681514

1020202484/00 ीम गोदाबाई शंकर काळभोर /भो साहेबराव शंकर काळभोर
स नं ३५ साईनाथनगर तळमजला गौरीशंकर िब डग द वाडी 
आकुड

1681163

1041101203/00
मा. िनतीन रानदास लांडे भोग. वायरलेस टीटी इ फोस ही. 
िल.

स. न. ६६/१ ताथवडे. 1680080

1100501292/00 भरत कसनराव शदे, शरद कसनराव शदे
स. नं. ६९०/३ई सी एम ई कॉनर, पुणे नािशक रोड, िशतलबाग हौ 
सो शेजारी, ग हाणे व ती, भोसरी

1678570

1130601867/00 नईमशेठ चौधरी जाधववाडी ,िचखली 1678492

1160201310/00
ी.रामिनवास मुळचंद अ वाल / सौ.सुिनता रामिनवास 

अ वाल
स.नं. 78, 1674283

1011300385/00 चो ा जी.एस.भो. ख ी सितश अिमरचंद ओ भगवंतीदेवी से टर.नं.24.िम. .24 1672421

1140102319/00 के. भालेकर छबु झंुबर /भोग. भालेकर शांताराम छबु म.े राज ए टर ,ज. ग. १९१, योितबानगर पी(पु) तळवडे 1671179

1100103270/00 धनल मी इंजीिनअर ग भोग इंडस टॉवर िलिमटेड से टर ७, लॉट न.ं २४१, पीसीएनटीडीए भोसरी २६-IN-1270454 1670710

1050808934/00 भो राज  .नामदेव इंगवले
िस.स.न.7 िब ड ग न.1 तळ+ पिहला + दुसरा +ितसरा + चौथा 
मजला मराठी शाळे पपळे िनलख- 27

1668947

1031111670/00 भो. ी. करण हनुमंत िचचवडे सं. नं. ५७/२/३, पाईन रोद, िचचवडेनगर,िचचवड-३३ 1668468

1030103816/00 साई साद ॉप टज ा̮.िल.भोग ह.ॅरॉय संजय सहदेव
मयुर टेडस सटर ऑ फस न-ंपी-४२२ ते ४२९ चौथा  मजला,पाचवा 
मजला  ऑ फस न पी-५२२ ते पी-५२५, पी-५२७ व पी ५२८ 
चचवड

1665562

1130503639/00 भो- हनुक चौधरी गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 1664576

1090300224/00 रा ल कं श स िम. .349,रा ल चबस,दुसरा मजला, कासारवाडी पुणे - 411 034. 1661700

1100201422/00 ल ढे भगवान आनंदराव सं. नं. १४/२ आनंदनगर इ टेट, गु वेव ती, भोसरी-३९ 1660578

1020305073/00 नंदा काळुराम काळभोर व ी करण काळुराम काळभोर जगदंबा हॉटेल , मुंबई - पुणे र तालगत, आकुड  -३५. े टीज लाझा 1 1660515

1041000470/00 पुणे गृहिनमाण व े िवकास मंडळ पुणे स.न. १२६ + १२७ /१ ताथवडे 1658484

1110500972/00
ी. िवजय सुदाम रसाळ भोग. अर वद व संजय कपुरचंद 

सॉळंक
स, नं ८७,चोिवसावाडी, च होली बु 1658203

1120302155/00 मनिजत सग खालसा व सौ. गुरिमतकौर खालसा.
दे र ता बारणेव ती मागे गट नं २२४ मोशी  ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

1657911

1040306037/00 भोग ािधकरण/राजु नखाते रलाय स क युने शन स.नं.५ नखातेनगर थेरगाव-३३ 1656398
1020704946/00 भुवन डे हलपस डॉ. बु टे आर एम १०, जी लॉक , एम आय डी सी , शा नगर 1652186

1100802703/00 गवळी ाने र सोपान व इतर
कुलमुख यारप धारक भो.गवळी जय ी तुकारामस.नं.203 मयुरी 
पॅलेस,भोसरी - 39

1652184

1070100560/00 मोहनदास भागुमल. िम. ं .7.,एच.बी न.ं5. पपरी पुणे 411017. 1650739



1050200816/00 बतोल फ ु ीन िमठाईवाला.
स.नं.82/1/39, 1645/46/3/61/2,सुदशन नगर पपळे गुरव. सांगवी 
पुणे 27.

1649552

1040700018/00 बोडके भाउसो आनंदा स. नं. 174/2/1, यू द नगर,,वाकड 1649001

1100600790/00 ी.िम ल अिखलेशकुमार उ मचंद
स.नं.232/2,गट .6,खंडोबा माळ,ऍटलास मेटल या माग 
भोसरी,पुणे-39.

1646226

1040121621/00 िनतीन अशोक गारवे
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, दुसरा 
मजला हॉटेल, ध रोड, वाकड, पुणे57.

1644025

1050502937/00 कांबळे संजना ल मण स. न. ७/१, मुळानगर, साईराज पाक समोर, सांगवी 1642842

1030202030/00
ीमती फुलकुवर नेमीचंद ताथेड भो राजेश िवजयकुमार 

ताथेड
स  न  247  बापूपेठ  इ टेट  रे वे  पॉवर  ीज  जवळ  ,सुदशन  नगर 
 चचवड  पुणे  33

1642751

1140301748/00
ी. अशोक फक रचंद कुमार व ी. मनोज अशोक कुमार म.े 

शाप थमल इंिजिनअर ा.िल.
जिमन गट न.ं६८, आर.डी.इले ाँिन सजवळ, योतीबानगर, तळवडे, 
पुणे -  ४११०६२

1642660

1130602733/00 िवजय व संजय ानोबा जाधव गट  ४९७, बो हाईचा मळा, कॉलनी  ६, जाधववाडी, िचखली. 1639855

1040309210/00 ािधकरण - िह मतलाल भाटी
स न ८/१ साईनाथ नगर आईजी माता थेरगाव - ३३  मो 
९९७०३६७२१९

1629007

1140401356/00
वसंत िभकाजी जरे / िव नाथ वसंत जरे / बालाजी इं लीश 
मेडीयम

ता हाणे व ती , ज. ग. १४८, ि वेणीनगर, तळवडे 1628438

1040307484/00 भो. आरती िभमसेन दुआ स. न. ५/४,नखाते नगर ,काळेवाडी फ़ाटा 1628278

1060321561/00
व णराज डे हलपस  तफ राज नाथ जसवाल भो. रलाय स 
िजओ इ फोरॉम िलिम.

स.न. ६१/ १ / २, व णा रेिसडे सी, काटे व ती, पपळे सौदागर, पुणे 
२७

1628120

1130501077/00
कलीउ लाह  , मतीउ लाह  , नस ीन   व कताबउ लाह   
खान

गट नं 801 ,िचखली, 1626094

1101208454/00 अ ण दनकर नायकवाडी स. नं. २३, भगतव ती, भोसरी 1624888
1130507168/00 संजय भुरालाल डागिलया गट ७६९ ,  इंदरमल जैन समोर, कुदळवाडी ,िचखली 1621844

1130304405/00 ए टी सी मोबाईल टॉवर
गट १३३४ , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , नारायण सोसा , मोरे 
व ती ,िचखली

1621774

1040114949/00 आ बास कामस शेख स. नं. ९५ वाकड गावठाण 1619760

1150405864/00
ी बाळकृ ण महादेव भ डवे व इतर-१/भो भुमी क  तफ़ 
ी पंकज काश येवला

स न १२२ बीआरटी र ता रावेत 1618051

1040111634/00 योगेश अंकुश कलाटे स. न. १८८/५,नंदनवन कॉलनी,वाकड रोड,पुणे-५७ 1613617
1100103264/00 ी. सुदाम िहरामण लांडगे  भोग. म.े इंडस टॉवर िल. िह, न. २ जे. लॉक,  एम. आय. डी. सी. भोसरी २६ 1611653
1140102812/00 ी.वामन तुळिशराम भालेकर स ृंगी हौ.सोसायटी,  पीनगर, तळवडे पुणे -६२. 1607686
1040405150/00 शामकांत वाणी भो. अिमत संचेती सन १६व १६/४ रहाटणी 1604110
1110505128/00 ी.बबन सदािशव तापक र स.नं.१४१/१+२/१/२ वडमुखवाडी च-होली बु॥ ४१२ १०५ 1603278
1031112510/00 ी. तानाजी िभकोबा चचवडे अ न १२/२ ब वा,वाडी दावन कोलनी चचवडे नगर ३३ 1603245

1130603087/00 भो-संतोष राघु जाधव  , संजय राघू जाधव

पंतनगर , जाधववाडी, िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस आर  
२/११३/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका  आ  - कर/िच/६/मो ा िनवसी - एस आर  
१/११३/२०१५ , द  / १०/२०१५  अ वये लो

1597437

1130507150/00 अ दुल अजीज सुलेमान चौधरी गट २२०, महारा  वजन का ामागे , कुदळवाडी ,िचखली 1594303
1090201656/00 BHARAT SANCHAR NIGAM LI. सागर लाझा, úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯Öã Öê-34 1593845
1130601659/00 भो-हरीभाऊ वाघमारे गट 672, जाधववाडी ,िचखली, 1589065
1120102462/00 काळुराम बाबुराव स ते गट. .४१,िशवाजीवाडी,मोशी. 1588911

1050000089/00
ीम.िशरोळे िवजया बकराव व इतर क रता म.ेसुया 

िब डस
करीता ी.जैन युवराज जबानमवल व इतर 
(PAH),स्/◌ा.नं.72/1/A+3, पपळे गुरव. िम. .5/2/63/00089

1588587

1160202270/00 भो. एअरसेल िल. स नं ७८ संतगजानन महाराजनगर दघी 1587589

1130603169/00 भो- राम प यादव
से१६ रोड, ी बिहरवाडे यांचे मागे, जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर / 
म/ु०८/एस आर २/२००/२०१६ , द  ३०/०५/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1584863

1130601763/00
साई  िजवन  ाथिमक िव ालय , पपरी  चचवड  शाळा  

  ८७ ,
जाधववाडी ,िचखली 1582675

1050111329/00 ी देवकर रामदास महादु स.न. 52/2 , देवकर पथ, ि मुत  कॉलनी,, नवी सांगवी, पुणे २७ 1581565

1041101006/00 वसंत रामचं  नवले स. न. ६५/२ िन. नगर ताथवडे 1581083

1120200623/00 महारा  सरकार भोग.- ी राम मधुकर नलावडे. गट न.ं 327 मोशी, ÖÖ¾ÖŸÖôêû,  ÖÖ Ö¯Ö¼üÖ ×¾Ö³ÖÖ Ö 1579521

1150407605/00 PCNTDA/भो. ी. िधरज गजानन बाबर व इतर 2 से.नं.29/7/50, चैत य पाक, डी.वाय.पाटील कॉलेजजवळ, रावेत 1576772

1130600592/00 आहेर  राजाराम  गोर नाथ  गणपत जाधववाडी , िचखली, 1576396
1040801058/00 राजाराम उ म भुजबळ भोग संजय राजाराम भुजबळ स.नं.३८/१ भुजबळ पारखे व ती वाकड-५७ 1573419



1120301835/00 भोग- िसबीचन अ थोनी / ानदेव रंगनाथ डंुबरे बारणेव ती गट न. २२७/२ मोशी. 1572047
1020400399/00 म.ेसेहगल ि ह स ा. िल. डी-३, लॉट नं पी-१, एमआयडीसी चचवड,पुणे 411-019. 1570222

1130501009/00 मु य कायकारी अिधकारी प िच न िव ािधकरण
से नं 17 पुणानगरआ, - कर /िच/५/ ह तां /कािव/९५/२०११ , द 
८/९/२०११ अ वये  ह तांतर

1569836

1040604810/00 बाळासाहेब रामभाऊ भोईर
स. न. ९५/१/२ व ९६/२ मोरया कॉलनी बीआऱटीएस रोड जवळ 
िवजयनगर काळेवाडी-१७

1569492

1130101738/00 नारायण िशवराम अिहरे व इतर  १ गट १५७० , शेलारव ती ,िचखली 1568380

1080202091/00
म.े काश ोफाईल तफ रामभाऊ कसन कांबळे व काश 
बाबूराव

स.नं.३६/५ मोरवाडी पपरी पूण-े१८ 1568054

1100101500/00 म.ेद ा इंिज.भो.बी.एस.एन.एल. टॉवर जे लॉक लॉट न.ं194 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 39 1564510

1080203116/00 म. िस दे वर इंड ीज िल  भोवटादार -म. िवम नेटव स िल
एच लाँक , लाँट नं 6/7/8 , एम.आय.डी.सी, पपरी-18 मोबाईल  
टाँवस

1563883

1040901152/00
वामी सेवाभावी सं था तफ चेअरमन भावेशभाई रमेश 

पटेल व से े टरी मकरंद ारकानाथ देशपांडे
स. न. ५२/४, ५३/८ मुंबई-पुणे हायवे जवळ, माळवाडी पुनावळे. 1563131

1080900919/00 ीम. गायकवाड मंगल नामदेव गणपती मं दर शेजारी, संत तुकाराम नगर,, पपरी-18 1562021
1100501028/00 भो.िजजामाता ाथिमक व मा यिमक िव ालय िशतलबाग,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 1559114

1140300363/00 ढोकरे दप ध िडबा गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 1558477

1100103473/00
म.े समथ इंड ीज तफ- अर वद कारभारी गागरे भो. समथ 
इंिजिनअर ग ा. िल. तफ- डायरे टर १. सुयकांत उिगले २. 
सुरेश काकडे

जे लॉक, लॉट न. १७४/१, एम. आय. डी. सी. भोसरी पुणे २६ 1557882

1130503966/00 सं दप काश मोरे
गट ८४९,कुदळवाडी ,िचखली , आके- कर/मो ा िन एस आर 
१/९०६/२०११, द ४/२/२०११ अ वये लो

1557546

1150100426/00 इंड ीयल ेड ग कॉप रेशन / ो ा िम ल जयभगवान म.ु िस दाथ नगर,मामुड 1555822

1040114016/00
सुभाष, चं कांत, जग ाथ अनंत क पटे तफ भो. मे अंशुल 
िस ीकरण एंटर ायजेस दपक िवलास जगताप व ईतर

सनं. २५८/८क/१, २५८/८क/२, २५८/८क/३, क पटेव ती, वाकड-
४११०५७

1553941

1130505962/00 आनंदा बाबुराव देशमुख

गट १०७९, हरगुडे व ती , नेवाळे व तीजवळ , कुदळवाडी ,िचखली 
आ - कर/िच/५/एस आर २/९१३/२०१४ , द ११/०२/२०१४  
अ वये  आ  - कर/िच/५/मो ा िनवासी एस आर १/९१३/२०१४ , 
द २१/०१/२०१४ अ वये

1552704

1041101210/00 राजष  शा  कॉलेज ऑफ इिजिनअर ग स. न. ८०/३/१, ८०/३/२ ताथवडे 1552145
1100501070/00 भो सुयकांत िव ल लांडगे पुणे - नाशीक रोड 1550098

1031111419/00
ी. बाळासाहेब िव ल चचवडे व इतर भो.म.े गुडिवल 

डे हलपस तफ़ खेमचंद उ. भोजवानी, व द ा य श. 
माधुळकर

सं. नं. १६/१ अ,मुंजोबा मं दरासमोर, िचचवडेनगर,वा. 
वाडी,िचचवड-३३

1548736

1140101360/00
म.े कशोर इंिज.व स ( पांचाळ हषद व िग रषभाई 
अमृतलाल )

जिमन गट . 199, पीनगर पुव,,तळवडे 1548267

1110500339/00 साबळे बाळासाहेब क डाजी व इतर च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 1546764
1011501423/00 ी.सुरेश नारायण बराटे भोग.Viom Network िल. से.नं.२७ लाँट न.ं१७ ािधकरण पुणे ४४ 1545127
1080300883/00 भो - भारत दुर संचार िनगम िल. स. नं.6015, ेमपाक िब ड ग, भाग डी. 1544717
1050214661/00 देवकर नंदकुमार महाद,ूदेवकर सिवता नंदकुमार िस. स. न. ४४४ पपळे गुरव गावठाण 1544661
1041100995/00 अशोक अटोमोटी ह स. न. ४९  िनबाळकर नगर ताथवडे 1544610

1130201402/00
सिचन िशवाजीराव पाटील, सिचन राजाराम साळंुखेमे 
गॅले सी टू लग

गट १५३२, टार इंिज शेजारी, सोनवणे व ती,िचखली आ  - 
कर/म/ु८/एस आर २/५०/२०१४ , द  १७/०१/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

1543454

1100100340/00 म.े फॅब टेक इंिजनीअ रग J 504 एम.आय.डी.सी.,भोसरी.                                   पुणे-26. 1542519

1030705312/00
जाधव ध याबाई आनंदराव, भोग. - एअरसेल मोबाईल 
टॉवर िल.

जाधव िब ड ग ीम कॉनर स. न. २८५ िववेक वसाहत केशवनगर 
चचवड

1539123

1140301132/00 जी.टी. एल. इ ा चर िल.
तळवडे जकात ना याचे मागील बाजुस / ऑफ स - गोखले हाऊस लेन 
नं १५, भात रोड एरंडवणे पुणे ४

1538184

1030202229/00
गावडे िनतीन, दपक व केशव गोरखनाथ, भोग. एअरसेल 
मोबाईल टॉवर

- 1537569

1040409102/00
िहरो नोतनदास मोटवानी /रातू शामनदास आसवानी भोग. 
परमानंद मे मल जमतानी

स. न. १७/२ जगताप डेअरी रोड रहाटणी 1536458

1030902904/00 आहेर रमेश रानबा , भोग. - एअरसेल िलिमटेड ठकुरा िनवास, गांधी पेठ, चचवडगाव, 1535728
1031500012/00 संचयनी से ह ज अँ ड इन हेसमट(इं)ल िव म  चबर,  ,ए ो  कंपनी  समोर,  चचवड  पुणे  -  33 1535399

1011202011/00 ान बोिधनी नवनगर िव ालय सां कृितक हॉल, से. नं २५, शाळा, िनगडी ािधकरण , पुणे ४४ 1535363

1011501402/00 ी पंजाबी से.न.२७, लाँट मांर ३९८ ािधकरण पुणे ४४ 1534962



1120300917/00
ी. नारायण यशवंत बोराटे / ी.व सौ.वषाराणी पांडुरंग 

नारायण बोराटे
गट न.ं193 , दे र ता मोशी. 1529207

1140101123/00 भालेकर मधुकर हनुमंत जिमन गट .90, योितबानगर, तळवडे रोड,तळवडे 1529006

1080200093/00 सुिमत ि सीजन
लॉट न.ंए-24, एच लॉक,,एम. आय. डी. सी., पपरी-पुणे -411 

018.
1527637

1040308563/00 ािधकरण / महेश िव नाथ साळवी /कुमु दनी महेश साळवी स न ७/१ जय म हार नगर थेरगांव ३३ मो 1526728

1100102077/00
एफे स टू स ऍ ड डाय ा िल. भो म े. जी टी. एल 
इ ा चर िल.

एस लॉक ड यु ११९ एम आय डी सी 1526517

1050805758/00
दळवी संजय, मोद, बाळासाहेब द ा त/ भो . रलाय स 
इन ाटेल िलिमटेड

स. नं.४२/१,िह. न. ३/१/५, ांती नगर, पपळे िनलख, पुणे-27,  ID-
 MH6CCHWD 0045G

1523464

1130101346/00 - म यवत  रोपवाटीका व फलो ान ,बगव ती ,िचखली, 1522845
1050405977/00 इंगळे रेवनाथ कृ णा. स.नं.74/1/25, समथ नगर, नवीसांगवी-27 1522213

1130603178/00 भो-रमेश  िशवनारायन गु ा
वडाचा मळा  , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर 
/म/ु०८/ एस आर  २/२३६/२०१६ , द २२/०६/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1520042

1040106456/00 भो. कुलकण सं न. २४१ ितक कंपनी जवळ वाकड 1516248

1040508677/00 हरेश घन यामदास डोडवाणी  ( मो.न 9371014860 )
स.न. 71/1अ/1ब/1क , ितसरामजला बांधकाम, ताप कर चौक , 
काळेवाडी

1515189

1040508678/00
हरेश घन यामदास डोडवाणी  ( मो.न 9371014860 ) भो. 
आशा दप मेडीकेअर ा.िलमी.तफ िनखील डी जाधव

स.न. 71/1अ/1ब/1क , दुसरामजला बांधकाम, ताप कर चौक , 
काळेवाडी

1515189

1140301684/00
ी.रणजीत के.गवारी, काश एल.च हाण, पांडूरंग 

एन.ठाकरे म.े सुजल एंटर ाईजेस
जमीन गट . ५०, दे  आळंदी रोड, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 1515119

1110200574/00 भोग. म.े रलाय स इ ाटेल ा. कंपनी स. नं. २४७/५, भोसले व ती, च-होली बु. 1513665

1060319908/00
म.े आर. के. लंुकड हौ सग कंपनी तफ भागीदारऐ.टी.सी. 
टेलीकॉम टॉवर काप रेशन ा. िल.

स.न.१६८/२ िस.स.न.१३५०,१३५१,१३५२ कोकणे चौक, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

1511695

1140301177/00
म.ुमा. (१) सावंत यशवंत बाबुराव (२)सावंत माधवी यशवंत 
/म.े उजा िसलंट  ऍ ड केिम स

योितबानगर एंिप रयल कंपनी समोर तळवडे 1509003

1100501119/00 अमर योत त ण मंडळ िश ण सं था बी जी पी १३२ लांडेवाडी भोसरी 1505658

1040117629/00 शारदा सुधाकर दुधाळ स.नं.13/8 पवारनगर सोनाई मंगल कायालयाजवळ थेरगाव पुण-े३३ 1504709

1040206493/00
सुखवानी चावला इरे टस ा. िल. तफ़ डायरे टर सुिनल 
नंदलाल चावला

स. नं. ३१ द नगर िबला हॉ पीटल समोर थेरगाव पुणे - ३३ 1503824

1041201204/00 संिगता सोपान बाबर २१ से युरी इं ा तेली. िलिम. स. न. ८९/१ब/१ ताथवडे. 1500440
1031106122/00 भो. नारायण रघुनाथ िचघळीकर स. नं. १३४/२, गु ार, वा.वाडी, चचवड ३३ 1500356
1100804386/00 िव ल रामदास पाटील सं. न.२०९ संभाजीनगर दघीरोड भोसरी ३९ 1499709

1130901746/00 ी बाळासाहेब शंकर मोरे

गट १४१८, नामदेव हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  - कर /िच 
/९/ एस आर २/११९/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६  पा  वा आका आ  - कर /अ/मो ा िनवासी -एस 
आर -१/२३८/२०१६  , द  २६/०९/२०१६ अ वये  लो आ  - कर 
/अ/मो ा िनवासी -एअस आर -१/४२१/२०१० , द 
२९/०९/२०१० अ वये  लो

1499473

1130401999/00 दपक शंकर शदे , संिगता दपक शदे

गट ११६१, िचखली आकुड  रोड, नेवाळे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/४/एस आर २/६८/७८/२०१४ , द १८/१२/२०१४ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/अ/मो ा िनवासी एस 

आर १/६८/७८/२०१४ , द  ०५/११/२०१४ अ वये  लो

1497378

1100103312/00 ि ह. टी. लोणारी से ७/२५, ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 1495382

1130101906/00
मे एस एस इंड ीज तफ ो ा मह मद इकबाल युसुफसाब 
मु ला , फद मीया युसुफसाब मु ल

ग़ट नं १५५९, शेलारव ती , पाटीलनगर, िचखली आ  -कर/िच/मु 
/८/एस आर २/२/०४/२०१४ , द १२/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

1495316

1130101808/00
बाबुराव  हनाजी सायकर व इतर  भो-खुशबु रयालटीज ा  
िल  चे संचालक   अिनल राठोड व इतर

गट ७४१ , पाटीलनगर ,िचखली   आ  - कर/िच/१/एस रा 
२/१०२८/२०१४ , द १३/०३/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

1493883

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 1492346

1011403463/00 भारत संचार िनगम िलिमटेड(मोबाइल टावर)
से.२६, बी.एस.एन.एल आफ स, लोट . -सी-१९, आकुड  रे वे टे . 
जवळ, ािधकरण-४४

1491527

1140401183/00 भो. ता हाणे अजुन बाळा ता हाणे व ती ि वेणीनगर तळवडे 1487631

1140300858/00 (१) ी कुलकण   सारंग िव ण(ु२) सॉ. कुलकण   वंदना िव ण योितबानगर तळवडे (आनंदा भालेकर यांचे घराचे शेजारी) 1487495



1100201368/00 गणपत रतनचंद मेहता इमेज पराडाईज जवळ 1485522

1080200055/00 टे को िसिनअर ऑ फसस सोसा.भो.शेख ड यु एफ लॉट ं63 टे को िसिनअर ऑ फसस,को.ऑ. सोसायटी पपरी-18 1485111

1130101511/00 सुिनल गो वद मोरे
गट नं १६५१ ,राधा गो वद पलेस , पाटीलनगर ,िचखली  , आ  - 
कर/िच/१/मो ा िनवासी - एस आर १/७८१/२०१० अ वये लो-IN-
1238452

1481105

1020402895/00 हॉटेल शेतकरी मळा तफ अिनकेत भगवान काळभोर म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 1479069

1130304114/00 दलीप बाबुराव साने , मे मंगेश इंटर ायजेस
गट १२९७ , शांती कॉ ले स , मोरे व ती , िचखली  आ -  
कर/िच/३/एस आर २/४७/ ६/२०१७ ,  द ०५/०७/२०१७ अ वये 
द  ०१/०४/२०१६ पा आका

1478660

1060501769/00 िवजय बाबुराव शेवाळे भो. रलाय स िजओ इ ोकॉम िल. हॉटेल िव म शेजारी, शंकर मं दरामागे, पपरी टेशन, पुणे १८ 1478616

1140301858/00 ी बाळासाहेब शंकर भालेकर मे वराली उ ोग ो ायटर ज ग नं १०६, योितबानगर, तळवडे 1476312

1100103263/00 ी. िव. के. वाघोले भोग. म.े इंडस टॉवर िल.
जे. लॉक, लॉट . १६७ एम. आय. डी. सी. भोसरी २६-IN-
1024772

1476172

1130101308/00 भो- व ील आडकर , व ील इंड. गट १५६७ ,शेलारव ती ,िचखली 1475598

1140301189/00 सॉ. कुलकण  निलनी िवजय  /म.े आशीवाद इलेि क स
ज. ग. ७८ शॉप नं १, भालेकर चॉकाजवळ योितबानगर तळवडे  
एअर टे ॉलॉजी कंपनी समोर

1475428

1031112882/00 ी. अनंत महादेव मातेरे स.नं. १२५, िववेकानंदनगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 1475385

1100500661/00 ी. चचवड देव थान,भो. भोपते ब स.न. 688/1 पुणे नािशक रोड,        ,ग हाणेव ती, भोसरी - 39. 1470884

1070601305/00
दखनेजा रमेश हजारीमलक भोग. भारती से युलर िल. बी. 
एस. एन.एल. डी. ई. मोबाईल

साई सागर िब ड ग समोर 1470201

1140301658/00
ी. क िडबा िव णू पजण, ी. रामचं  िव णू पजण व ी. 

शंकर िव णू पजण
तळवडे गावठाण, पुणे - ४११०६२ 1463016

1140102601/00
जेठवानी (िजयंदराय) िवकास व रवी िजयंदराय / म.े रवी & 
कंपनी

ज. गट न-ं १६९, सहयोगनगर, तळवडे 1462390

1100102078/00 भो इंडस टॉवस िल. ड लु-१७० एम आय िड सी भोसरी-२६ 1457015

1081300024/00 ी. िस दी िवनायक रामे र डे हलपस
सी.एस.टी..न. 5758/4 आंबेडकर पुत या जवळ,कामगार भवन 
समोर, पपरी-18

1455634

1080803926/00 भोग. पवार रघुनाथ िसताराम स. न.१०३ वसंतदादा पा टल शाळेजवळ नेह नगर 1455014
1100201493/00 तुकाराम के  ल ढे भोग िवलास तुकाराम ल ढे स. नं. ७०५/३, शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी 1454879

1050100700/00 अमरनाथ गोपाळ कृ णा.
िम. . 1174/46/1/11/2,स.नं.56/1/20 कवडेनगर, पपळे 
गुरव.सांगवी.

1454590

1140401568/00 ी. तुषार खंडु भालेकर / ीमती - अलका खंडु भालेकर ज. ग. १६२  "ब"  टॉवर लाईन रोड ि वेणीनगर तळवडे 1454439

1090101645/00 म.भारत संचार िनगम िल. पी 9/1 व पी 9/2 एम.आय.डी.सी,एम.आय.डी.सी भोसरी-26 1453704

1060203251/00
सौ. वाती भाकर वाघेरे भो. रलाय स िजओ इ फोरॉम 
िलिम.

स.न. ३१७/२/१, वाघेरे कॉलनी . ४, ि व मग ेग शेजारी, पपरी 
गाव, पुणे १७

1452384

1130101706/00 मे ि िलयंट फॅि केटस ,भो-जयपालन िशवम िप ले गट ५९, रिवरंजन का ामागे ,िचखली 1451128
1140301793/00 ी.िवनोद कांतीलाल मुथा, म.ेिवनके अँटो ा.िल. जिमन गट . २५८, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 1450225
1100802209/00 झोडगे सुनीता सखाराम स. नं 216,सं तु. नगर,, दघी रोड,भोसरी,पुणे. 1450120

1130500333/00 शेख फैययाज अहमद मुमताज अहमद
गट  ८०१ , गणेश मं दराशेजारी  , पवार व ती , काळूराम पवार 
समोर , पपरी र ता , कुदळवडी ,िचखली

1448988

1040804302/00 मा ती दामु जमदाडे व इतर
शॉप नं.4,पिहला मजला स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57
1447880

1050106566/00 िशतोळे बाबुराव भो भारत संचार िनगम िल, स न 54 िशवदशनी इमारत सांगवी पुणे 27 1446528
1090601162/00 भोग आबा काटे आबा काटे चाळ 1443450
1040505849/00 भो.भारत संचार िनगम िल. स.नं.72/1/1 साई संतोष रेिसडे सी ताप कर नगर काळेवाडी, 1442969
1040105417/00 ससाणे ओम काश भो. िहचसन इ सार से युलर िल. सं. न. १३, रामिलला कॉ ले स , पवानगर 1442657
1040105421/00 जी.टी.एल.इ ा चर िल. सं. नं.२०७/२/१/२, ओम डे हलपस, क पटेव ती ,वाकड 1442657
1100601722/00 िवजय िव णु फुगे भो बी एस एन एल टॉवर ाने री पाक, दधी रोड, भोसरी 1442657
1080201154/00 भोगवटादार-भारत दुरसंचार िनगम िल. िस.स.नं. 1667 साई सागर टील समोर,Ø¯Ö¯Ö¸üß 18 1442657

1030202377/00 लु ला अशोक भगवानदास, भोग. - इंडस टॉवस िल.
स. नं. २४८/१आ/१, लॉट न.ं ५, रघुनाथ सावंत अपाट., 
सुदशननगर, चचवड-IN-1244209

1441844

1040508609/00 संिगता पांडुरंग गवळी
( मो. न - 9623516364 ) स.न. 73/1क/2/9 ,  िशवपँलेस , 
ताप करमळा चौक , काळेवाडी

1441379

1080802205/00 भो थमेश ए यूकेशन सोसायटी सं नं  103 अ ॅटलॉस कॉलनी समोर नेहरनगर, पपरी पूणे 411018 1441237

1060306177/00 Babalu Chaddha
स.नं. 61/1,2,3,4,5,6, कं◌ुदन इ टेट, úÖ™êü¾ÖÃŸÖß 
Ø¯Ö¯Öôêû ÃÖÖî¤üÖ Ö¸ü

1441199



1031107782/00 मेमाणे काकासाहेब कसन व वैशाली काकासाहेब स. नं. १३३/१, गु ारा रोड, वा हेकरवाडी, चचवड 1440849
1060306179/00 म.े जी.के.डे हलपस भारत संचार िनगम िलमीटेड स.नं.130,131,132 रोज लँड रेिसडे सी 1440713

1130200907/00 िनवृ ी गणपत भोसले व इतर
भो-गणेश  क हैयालाल रायकर ,  आ  -कर /मु /६/एस आर 
२/६४/५७५ /२०१० , द २०/०३/२०१०,गट 1536, सोनवणे व ती 
, िचखली

1440262

1101200033/00 ी. लोहार बालाराम फौजाजी स. नं. १६, गुळवे व ती, भोसरी, ३९ 1439025
1130601680/00 भो- वजल शेठ दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 1438918

1040406522/00 शेख करीम नुरा स. न. ३३/१/१/अ/२ गजाननगर काळेवाडी फाटा रोड रहाटणी. 1436847

1060319432/00 म.े िस दीिवनायक कोिहनूर हचर
ि हजन गॅले रया ४ था मजला, युिनट न.ं जी – ४०२, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

1434709

1140202230/00 ीमती भगवंतीबाई ितरथदास केसवाणी
जमीन गट न.ं२३४,  भागीरथी हौ सग 
सोसायटी, पीनगर,तळवडे,ता.हवेली,िज.पुणे – ४१२११४

1433927

1031107416/00 भोग. सो सुनंदा सुदाम शार स. नं.१२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 1433889

1020400529/00 जाधव शैलेश वासुदेव.
िम. .240,,हायवे टॉवस ,मुबंई पुणे रोड. काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

1433833

1100101796/00 िस े र इंड.ि मा सह . सं था लॉट १७६/१अ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 1433702

1150409459/00
ी.शांताराम मा ती भ डवे भो.ऎ.टी.सी. टॆिलकॅम टावर, 

काप शन,
सं. नं.179/1 एस. कॅन. मं दर,जवळ, रावेत 1433621

1040701010/00 / भो जी टी एल इ फा चर िल वाकड पुण-े५७ 1432750

1020401977/00
ANANT AGENCY BHOG.IDEA CELLULER 
LTD.,

िड-2 लॉट 88 सतीश अॅ◌ॅटो इले.मागे, टे को 
रोड,,‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. Ø“Ö“Ö¾Ö›ü

1432461

1040800980/00 भुमकर चं कांत बाबूराव भो.ओडा फोन मोबाईल टॉवरं कंप सन.121/3/1, रामानंद कायालय,वाकड,पुणे-411057,4/45/ 1432461

1130901496/00 भो-भारत संचार िनगम िलमीटेड
मोबाईल टॉवर ,ता हाणे व ती , िशवरकर िबÜ डग , 
िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/9/‹ÃÖ †Ö¸ü2/620/2008, 
×¤ü.18/6/08 †¾ÖµÖê

1431975

1130502829/00 भो-कुक सग िहरा सग राजपुत गट ७२०, कुदळवाडी , िचखली 1431934
1040407761/00 भोग. भरत ह रभाऊ नखाते स. न. ३५ शा ीनगर रहाटणी. 1431480

1130103265/00 भो-शफ क अहमद खान , मोह मद शाहीद, हासीम मोतािसम
गट ६६ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१७३/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1430891

1140102612/00
अ सारी अ दुल रहीम अ दुल अजीज व इतर म.े मु ा डाईज 
& पॅट स ा. िल.

ज. गट नं १७०,  मा बेकरी जवळ, तळवडे रोड, तळवडे 1430098

1040305720/00 भोग रा ल जो ड/टाटा इंि◌ काम ि◌ल. सं.न.१२/९.१६ नं . वार . थेगाव-३३. 1425572

1140301430/00 म.ु मा. मुंगसे संतोष वासुदेव /म.े एस, एस, इंड ीज युिनट २ योितबानगर (बालवडकर यांचे िमळकतीसमोर) तळवडे 1424497

1050602814/00 कुहाडे भाकर मा तीराव, ग̮. .६,जयमालानगर,२७ 1423440

1110502197/00
ए या आमोद िशरोळकर/आमोद अिनल िशरोळकर 
(हरमेटीक ए युपमट एल एल पी)

स ह न.ं ५८, लॉट न.ं ७८, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-
होली बु॥

1422394

1040307486/00 भो. भारती िभमसेन दुआ स. न. ५/४, नखाते नगर,कालेवाडी फ़ाटा 1421932
1120101900/00 ि जी िब ड.तफ़ सुरेश मेहता व  इतर ग ट नं ७४, मोशी, ता. हवेली, िज. पुने 1421862

1040602275/00 घुले गंगावती रामकृ ण स न111/1अ/1 गु साद , भातरोड िवजयनगर काळॆवाडी-17 1420414

1040307427/00 भोग. सुदशन चं कांत भराटे/आशा चं कांत भराटे स. न. १२/१८,हनुमान नगर,थेरगाव 1420356

1040308290/00 आनंदराव िभकोबा भोसले व वैभव आनंदराव भोसले स. नं. ५/४, कुणाल हॉटेल समोर  नखाते नगर थेरगाव पुणे ३३ 1419854

1050205729/00 गायकवाड सुरेश िव ल व मंगल सुरेश, स. न. ८/१, कार कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 1419211

1100101110/00 म.े मोितलाल ओम काश व स
एम.आय.डी.सी.                           ,एस. लॉक, लॉट 
नं.ड यु.247,       भोसरी-पुणे-411 039.

1418091

1040404454/00 सौ.बबुबाई द ोबा पठारे व इतर भो.अतुल महादेव भगत व
मे सुखवानी शे टस , स.न. 44/1 अ ,44/अ/1/3/2 व 44 ब,रहाटणी 
पुणे

1417939

1120301794/00 ल मण भाऊसाहेब बोराटे दे र ता गट न. १९५ मोशी 1416307
1060500082/00 गरवारे नॉयलॉन. िम.नं.13/208,,मुंबई पुणे र ता, पपरी-पुणे 411018. 1414801
1040405433/00 लता अशोक जाधव स दय कालनी रहाटणी पुणे 1410743
1011301418/00 शालीनी राव व सौ. भु भो. भारत संचार िनगम से.२४, लॉट नं १३०,िनगडी ािधकरण, पुणे - ४४ 1410261

1060319431/00 मनोज कुमार पांडेय / किवता एम. पांडेय
ि हजन गॅले रया, ४ था मजला, युिनट न.ं जी – ४०१, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

1402310

1140102095/00 म.ुमा. सॉ̱ घोडके कलावती हाद भो. स यद जुबेर र ाक म.े नैशनल गैरेज व वॉ शग सटर सहयोगनगर तळवडे 1401172

1130702606/00 मे  इंडस टॉवस
ारा- अशोक रघुनाथ माने , लॉट  ६,ओम साई माकट , से टर २०, 

कृ णानगर ,  िचखली
1401009



1081300021/00 पुणे गृहिनमाण व े  िवकास महामंडळ 24 रो हौऊस, स.न. 150 ते 153,अजमेरा,मोरवाडी, पपरी-18 1400322

1090100854/00 अँ ुने इले टॉिन स िमळकत .628,इले.सदन 2/15 एम.आय.डी.सी .पुणे 411 026. 1399224

1140102607/00 भालेकर दलीप बबन / भालेकर वंदना दलीप ज. गट न-ं १८९, योतीबानगर, तळवडे 1399216
1011403457/00 शैल  कृ णराव घोरपडे व ेहल शैल  घोरपडे से. २६, लॉट ६५, िनगडी ािधकरण, पुणे -४४ 1396763
1130101036/00 भो-चौधरी िनलेश पाटीलनगर,िचखली,दे  आळंदी रोड,िचखली ,ता.हवेली, 1395881

1140301161/00
म.ुमा. कॅ. साधु तुकाराम वाळंुज तफ़ वारस (६) /भोग ी. 
जांभळकर पंढरीनाथ िवठठलराव व इतर २

1394136

1050406175/00
ीमती ितभा मिहला ित ाण तफ़ ीमती जगताप जय ी 

िवजय
स न ७२/१ब/५३ समथ नगर नवी सांगवी नदी लगत (शाळा) 
मा यिमक शाळा

1393167

1140101203/00 ी माणगे केशव नारायण म.ेवीनेल हाय-टेक टुल ग कं. सहयोग नगर,तळवडे 1391911

1090100857/00 इनो ट ह इ पोरमेशन िमळकत .631.,इले.सदन 2/34 एम.आय.डी.सी .पुणे 411 026. 1391040

1070201208/00 वासु जीवतराम राजवानी व मनोहर जीवतराम राजवानी बी. हरांडा २८  मेन बाजार. पपरी- १७. 1390807

1050212244/00 िनकम जय ी नामदेव व िनकम नामदेव पांडूरंग स.नं. 1/2/2, साठफुटीरोड शेजारी, ल मीनगर, पपळे गुरव-61 1390354

1130302192/00 सौ शालन अशोक जाधवर
गट १३३४ , आंगणवाडी  रोड,िचखली  आ  -कर/अ/मो ा िनवासी 
-एस आर १/६२/२०/२०१२, द १३/०७/२०१२ अ वये लोरेज 
आकारणी

1389403

1130303597/00 आशा ल मण बांगर

गट १३४४ , आंगणवाडी रोड , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/म/ु०८/एस आर २/६४/२०१५ , द  ७/०३/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१२ पासून आका आ  - कर/अ/मो ा िनवासी -एस 
आर १/ ६४/३१ /२०१२ द  १३/०८/२०१२ अ वये लो

1389403

1120405555/00 दीप भीमाशंकर खो लम भो. नेटटेल सो युशन ा. िल
संतनगर से.नं ४ लॉट  नं २८३,योगी ि हला िब ड ग,मोशी 

ािधकरण ४१२१०५
1389183

1030100363/00 आ ार मािणक,भो.( िवभागीय तार घर )
िमळकत. .(जूना)-2649,  ,स.नं.244,  चचवड टेशन-पुणे-411  
019.

1388960

1040105774/00 गुलाब साधु टोपे भो अिशश गुलाब टोपे शंकर कलाटे नगर वाकड रोड वाकड 1388848

1150402510/00
PCNTDA/भो/डॉ. डी वाय पाटील ित ानचे ऑ कटे ट 
कॉलेज

से न २९ डी डी वाय पाटील र ता रावेत 1386949

1130500886/00 भो-बालघरे सदािसव बाबुराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 1386349
1120201710/00 नलावडे आदशॅनगर ाईट टील कंपनी समोर मोशी 1386045

1130101714/00 अिमत दामोदर ग हाणे  व इतर २
गट  १५८२, पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/एस आर 
२/४५१/२०१२ , द १०/०८/२०१२ अ वये

1385658

1100802921/00 अिभजीत सुयकांत तापक र स.नं.205 महादेवनगर,भोसरी - 39 1382271
1040308615/00 ािधकरण . भो मंदा मानकर / िसमा मानकर स न १२/६ भोरडे नगर थेरगाव ३३ 1381595
1030302582/00 ी  सुिशल रमाकांत कुलकण स न २६९/१ िस िस स ४१८७ भोईर कॅलनी  चचवड ३३ 1380825

1100806086/00
ीम वाती गोरख गवळी भोग. म.े रलाय स िजओ इं ा. 

िल.
सनं 224 तुकाईनगर, दघीरोड, भोसरी-39 1380757

10502010013/00
चंपा करीट खोलीया/मनसुखलालजी मनानी/िगरधर मोहन 
चौहान

ारका पॅलेस, शॉप नं.१, िवजयराज कॉलनी, स.नं.३०, िह.नं.२, 
पपळेगुरव

1379598

1050302367/00 सपकाळे मह  िसताराम स. न. १७/१,''उमंग''  मधुबन ग ली . ५,सांगवी. 1379451
1040416730/00 अजुन मा ती खामकर स.नं.47 बी आर टी रोड काळेवाडी फाटा रहाटणी -17 1378828
1130501083/00 ठाकूर   संजय  िव ल गट  ं  812 ,पवार  व ती , कुदळवाडी ,िचखली, 1378452

1150407398/00
ी. अ ण मुकंुद चौधरी व िम लद अ ण चौधरी (म.ेATC 

टेिलकॉम टॉवर काप . ा.िल. मोबाईल टॉवर)
से.नं.29/7/10, चैत य पाक, डी.वाय.पाटील कॉलेजजवळ, रावेत 1377920

1020103740/00 म.े िसि िवनायक कोिहनूर असोिसए स
स नं ४४८७ जय गणेश ि हजन ए वग  ितसरा मजला शॉप नं ३२८ 
आकुड  पुण-े३५.

1376202

1130103115/00 माधव राजाराम पळे
गट ५५,  पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/९२/१५/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1374928

1020402905/00
ी दनकर ल मण वाढोकार व शकंुतला दनकर 

वाढोकार/म.े VIOM  मोबाईल टॉवर
डी-२, लॉट . ५८/५९, एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 1372668

1120202968/00 ेमकुमार िभकारामजी चौधरी
गट न.ं४५१, आदशनगर, बोराटे िवजय याचे घराजवळ, मोशी - 
४१२१०५

1371270

1020601850/00
डी.बी. नबाळकर इंि लश मेडीयम कुल भो.आ य  जय ी 
दलीप नबाळकर

सन १३५ मोहननगर चचवड आकुड 1364592

1060500090/00 सोमवंशी अ ण वसंतराव. िम.नं., पपरी टेशन रोड. पपरी-पुणे 411018. 1363954
1081300102/00 म.े वायलाईट िलटाका फामा िल. एच लॉक, लॉट  बी 22,एम.आय. डी. सी. पपरी १८ 1363754



1140300940/00 ी.. पवार िवण मुकंुद तळवडे गावठांण तळवडे 1361978

1130101652/00
टॅ ो पॅक इंिज ,भो-समीर  रमेश पाटील व उदय नर  
क याणकर

गट १५६१, लॅट बी १-१२, शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली 1360640

1090201808/00 िवमल दनकर लोखंडे स.नं.४४७, िस.स.नं.२१२२, मुंबई-पुणे र ता, कासारवाडी – ३४. 1359505

1040403194/00 महंमद िमराजखान छेदीखान स.नं. 61/4/6, आझाद कॉलनी,,रहाटणी 1359019
1100103269/00 फु लचं  िहरालाल पारेख भोग इंडस टॉवर िलमीटेड लॉट न.ं १९३, भोसरी पुणे २६-IN-1263256 1358943
1110500674/00 ी ु ण िवनायक ओझरकर व द य महादु टकले स.५८,कळी भत,चोिवसावाडी, च होिल बु. 1358626
1140401201/00 भोग.ता हाणे सोपान बाळा ता हाणे व ती ि वेणीनगर तळवडे 1358616
1080200513/00 हायटेक इंिजिनअ रग काप रेशन लॉट  ए 12 एच लॉक,,एम.आय.डी.सी. पपरी-18 1358428

1100201556/00 ी. पाटीलबुवा गणपत लांडे भो. इंडस मोबाईल टॉवर स.नं. ६७८ िव  िवलास हॉटेल मागे, लांडेवाडी, भोसरी-३९ 1356783

1041100768/00 वसंत रामचं  नवले / अशोक रामचं  नवले स. नं.    , नबाळकर नगर, ताथवडे. 1355166
1100803619/00 ग हाणे देवराम रामभाऊ स नं २०७/१/१ ग हाणे पे ोल पंपाजवळ आळंदी रोड भोसरी 1354795

1040702615/00
सौ. अ ुता संजय िखलारे भोग. १) संजय बबन िखलारे २) 

ीम. सखाबाई बबन िखलारे
स. न. १२९/१अ/१, चं माऊली गाडनचे पाठीमागे, मुंजावर .२ 
काळाखडक उवरीत वाकड पुणे - ५७.

1352736

1130200986/00 संतोष गोकुळ मोरे गट १३७१,  सोनवणेव ती रोड ,िचखली 1350673

1101101663/00 ी मािणक सदािशव मोिहते
स नं १८६/४६ एकता कॉलनी द मं दर समोर यशोदा ु पा िनवास 
भोसरी

1350208

1050204955/00 कारंडे रमण नाना, सुदशननगर, पपळे गुरव-२७ 1347426

1020402901/00
म.े हायवे टॉवर को-ऑप. हौ. सोसायटी/भो. म.े VIOM  
INFRA NETWORK MAHARASHTRA LTD.

हायवे टॉवस सोसायटी, मुंबई- पुणे रोड, चचवड 1347371

1020504131/00
म.े भारतीय ानव धनी सभा संचिलत ीम. गोदावरी हदी 
िव ालय एवम किन  िव ालय

गोदावरी िव ालय,इमारत -२ ि हज कंपनी समोर, चचवड-१९, 1345462

1130507071/00 भो-मे इंडस टॉवस ारा - सदािशव दगडू नेवाळे , गट १०१९ , हरगुडे व ती , िचखली 1344439

1130101609/00 भो-गोर नाथ बेगाजी कहाणे गट ४९६, पाटीलनगर ,िचखली 1344261

1060501770/00 िवजय बाबुराव शेवाळे भो. रलाय स िजओ इ ोकॉम िल.
स.न. २२/२/२, लॉट न.ं ४६९१, शेवाळे  सटर, पपरी टेशन, पुणे 
१८

1344199

1130501007/00 मु य कायकारी अिधकारी प. च. न.िव. ािधकरण

से टर नं 17 पुणा नगर,िचखली उवरीत एकुण  ४६६६७.२०७२ चौ. 
फुट यात ५३ लॅट संडास सह   आ. - कर 
/िच/५/ह तांत/कािव/८२/२०११ , द  ३०/०४/२०११  अ वये  द 
१/०४/२०११ पासून ह तांतर िम  ४२९१ ते ४३०८  उवरीत -
४४९०६.४९४२आ. -कर/िच/५/ह तां/कािव /२६०/२०११ , द  
२७/०२/२०१२ अ वये द १/०४/१२ पासून ह तांतर िम  - 
४७७१आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव/१८१/२०१४ , द  
२२/०७/२०१४ अ वये ह तांतरमुळ िम  ६२९४ ह तांतर आ  - 
कर/िच/०५/ह तां/कािव/१२०/२०१४ , द  १२/११/२०१४ अ वये 
िम  ६३३७ आ  - कर/िच/०५/ह तां/कािव/११/२०१६ , द  
१७/०६/२०१६ अ वये िम  ६८३१

1339775

1130602218/00 पोपट दगडू जाधव गट ५९३, जाधवाडी  , िचखली 1337858
1090401983/00 म.े रलाय स क युिनकेशन िव ल ि मणी मं दरा शेजारी फुगेवाडी १२ 1337767
1040700669/00 सुिनता काश जाधव/रोहीदास नामदेव सातपुते स.न.176/1/8 ब/4 सदगु  कॉलनी,वाकड 1336226
1100103284/00 भोग पु पा इंिजिनअ रग व स म.े िशवा टुल टेक से. नं. १०/४/४२ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 1335555
1100103292/00 भोग मे आिशष इंिज. व स से नं. १०/४/४१ ािधकरण इंड झोन भोसरी पुणे २६ 1335555

1040117041/00 अचना व कंुदा ल मण ीरसागर  भो. संतोष अ ण क पटे स.नं. 249/2/1 हॉटेल शौय क पटे व ती वाकड 1335283

1050100920/00 जगताप िभमराव पांडुरंग.
स.नं.53 िमळकत .1552/46/1/274/2,िवनायक नगर  पपळे 
गुरव. सांगवी पुणे 27.

1334797

1130101465/00 रमेश तंकप  पि कर गट १५५९, शेलारव ती  ,िचखली 1334603

1130101153/00 भो-अ वर पाशा  महंमद हिनफ
टार एंटर ायजेस ,दे  आळंदी रोड , गट ं  28,पाटीलनगर,  िचखली 

आ.  - कर/म/ु६/कािव/३/४८/२०११, द ८/११/२०११ अ वये  द 
१/०४/२००८  पासून आकारणीत दु ती

1334034

1040404455/00 नारायण द ोबा पठारे स.न. 4/ अ/2 रहाटणी ,,पुणे 17 1333241
1140102682/00 ी. खंडु जा लदर सगळे ज̱. ग. २१५ , िशवशंभो हौ . सो. , पीनगर (पुव) , तळवडे . 1330410



1130303820/00 भो- कसन महादु जाधव

गट १४००/२, जयम हार हौ सोसा,जाधव कॉ ले स ,मोरे व ती 
,िचखली आ  -कर/ िच/ ०३/ एस आर २/२१८/२०१६ , द 
२२/०७/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३पासून आका आ  - कर 
/िच /३/ मो ा िनवासी- एस आर  १/२१८/२१६ , द  
०४/०७/२०१६ अ वये  लो

1329564

1040306042/00 भो. घोटकुले िव णु ह रभाऊ/ रलाय स मोबाईल टॉवर स. नं १०/५, दगडु पाटील नगर, थेरगाव 1328509

1140301711/00
ी.बाळासाहेब कसन भालेकर भोगवटादार ी.गणेश 

बाळासाहेब भालेकर, म.ेजयगणेश एंटर ाईजेस
गट न.ं ७३, तळवडे आळंदी रोड,तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 1327855

1130502828/00 भो-यादव राजदेव  िसताराम
कुदळवाडी ,िचखली जा - िच/कर/५/कािव/८४/२०१३ , द 
१३/०२/२०१३ अ वये  लेखापरी णानुसार कमी े  वर आकारणी  
झा याने आकारणीत दु ती द  १/०४/२००७  पासून

1326982

1011102207/00 गावंदरे औदुंबर भो. एअरसेल िल. स. नं. ८३/२, साईनाथनगर,िनगडी गावठाण, पुणे ४४ 1326560

1040409105/00
िहरो नोतनदास मोटवानी २. राजु शामनदास आसवानी भो. 
परमानंद मे मल जमतानी

स. न. १७/२,जगताप डेअरी रोड रहाटाणी 1326438

1041101026/00 पांडुरंग नारायण नवले स. न.६० िन. नगर ताथवडे 1326407

1070400776/00 राज  आनंदकुमार िबजलानी भो. इंडस टॉवस िलिमटेड लॉट न.ं १६३, अिनश अपाटमट पपरी पुणे १७ 1325930

1040602525/00 काळे िशवाजी कसन भो.काळे ाने र िशवाजी स.नं.89/1/1 पवना नगर काळेवाडी पुण-े17.,4/40/1520 1323946

1020504130/00
म.े भारतीय ानव धनी सभा संचिलत ीम. गोदावरी हदी 
िव ालय एवम किन  िव ालय

गोदावरी िव ालय,इमारत -१ ि हज कंपनी समोर, चचवड-१९, 1323185

1080701444/00 भुलाल बाबुलजी सुतार म ह ा कंपनी समोर बजरंगनगर पपरी.१८ 1323180
1050214440/00 कांबळे राज  ानोबा स. न. ७६/२/१८ अनंतनगर, पपळे गुरव 1323165

1130101025/00 ी शमा हेमचंद भवानीसाई
भो-शमा सितश हेमचंद,गट 1567, कायटेकइंिज.,शेलारव ती 
,पाटीलनगर, िचखली,आ. - कर/िच/1/कािव/729/2008, 
द.18/1/08 अ वयेजुनी1/4/7 पासून र

1321964

1030703681/00 भारत संचार िनगम िल.
महान  को.हौ.सोसायटी,  महान  हाईटस्   स.नं.  284/11/3,  
,िस.स.नं.1526,  केशवनगर, चचवड,पुणे-33

1321807

1100701091/00 ी. गवळी सहादु शंकर स.न. 211,गवळीनगर                    ,भोसरी 39. 1320881
1060308335/00 भो. साहेबराव नामदेव काटे पपळे सौदागर  तािलम जवळ गावठाण 1320729
1050110797/00 कदम िवजय ानोबा व कदम मृणािलनी िवजय स. नं. ३/४ महाराजा हॉटेल समोर पपळे गुरव ६१ 1319858
1040204185/00 म.े सोिनगरा िब डस सोिनगरा पाक डांगेचौक थेरगाव 1319583
1120301336/00 सोनावणे ाने र सखाराम गायकवाड व ती,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 1319504
1031401312/00 खंदारे कािशनाथ दोलतराव स. नं. १६४ पुलाजवळ दळवीनगर चचवड 1319335

1090303335/00 बाळकृ ण रामचं  वंजारी व इतर २ िहराबाई झोपडप ी मागे, माशान भूमी समोर, कासारवाडी, पुणे-३४ 1319092

1050206467/00 म.े दरोडे जो ग िब डस सुधीर चं कांत स. न. ७२/१अ+३. पपळे गुरव 1317827
1050106559/00 जगताप पांडुरंग खंडुजी स न47 पौ ानेश पाक,  लॉट  ए  पपळे गुरव पुणे 27 1317112

1020303142/00 काळभोर सुजाता वामन, भो - भारत संचार िनगम िल.
जुना िम. नं. 02/13/1877, हॉटेल र लोक जवळ,,िस. सं. नं. 4354, 
बजाज अ ॅटो जवळ, आकुड  ,

1316471

1130601859/00 शमा िधरज जगदीश जाधववाडी ,िचखली 1316102
1100201244/00 तुकाराम के  ल ढे भोग िनितन तुकाराम ल ढे स.नं. 705 शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी 1311208

1130304032/00 महादू मा ती जाधव  , भो-रंगनाथ महादू जाधव

गट १४००/२ , जयम हार हौ सोसा  , मोरे व ती,िचखली  आ  - 
कर /िच/०३/ एस आर २/२९५/२०१६ , द  ०६/१२/२०१६ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर /िच/३/मो ा  िन -एस 

आर  १/२९५/२०१६ , द ०८/११/२०१६ अ वये लो

1310393

1041000444/00 काश हातू पवार स. नं. १२९/२अ/१, जीवननगर, ताथवडे पुणे ३३ 1309200
1130902730/00 ए टी सी टॉवर  /तुकाराम बी हे े गट १४३०, हे े व ती  , चचेचा मळा , िचखली 1307336

1050808933/00 भो राज  .नामदेव इंगवले
िस.स.न.7 िब ड ग न.1 तळ+ पिहला + दुसरा +ितसरा मजला 
मराठी शाळे पपळे िनलख- 27

1307136

1130101378/00 भो-जोशी िववेक गोपालराव
िवजयाल मी नंद कशोर चौधरी , गट 1560 ,शेलारव ती  , 
िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/´Öã µÖ/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 3/365/2008, 
×¤ü.24/9/2008 †¾ÖµÖê

1306078

1140102242/00
म.ुमा.काळभोर दपक/भ वे नं कुमार /भोग . म.े रलाय स 
इ फोकॉम िल.

नंदादीप काँ ले स त वडे रोड त वडॅ  गवळी माथा भोसरी पुणे ३९ 1305804

1140301169/00
म.ुमा. शेळके राजाराम जयवंत/ भोग. रलाय स इ फ़ोकॉम 
िलिमटेड

दशा इंडि जचे सरळ पु ढल बाजुस तळवडे /कुमार सेरे म हॉटेल 
जवळ ६/७ मजला  क याणीनगर

1305804

1040109600/00 ी. रोिहदास जयवंत कलाटे स.न. वाकड गावठाण 1305445



1150410348/00
ी .संभाजी महादु भ डवे/भो/ रलाय स िजयो इ फ़ोकॉम 

िलिमटेड
स.नं १३० सदगु  कॉलनी जवळ शदे व ती रावेत 1304021

1110502200/00
म.े गो डन िब डस & डे हलपस तफ जावेद अ दुल शकुर 
चौधरी

स ह. नं. १५७/१, (जुना ७९६/१) अलंकापुरम रोड, वडमुखवाडी. च-
होली बु॥

1301366

1140201714/00 केसकर सुहास गंगाधर /जी.टी.एल इ ा ा चरक रा भुष् ण हॉ . सोसायटी पीनगर तळवडॅ 1300903
1040601244/00 भोईर बाळासो,िशवाजी व तुकाराम राम भोईर िब ड ग,िवजयनगर,,काळेवाडी,पुणे-17 1299237
1100101923/00 मे मास इंिज. लॉट नं २३८ एम आय डी सी 1296073

1130302865/00 भो-गणेश द काळभोर, काळभोर इंड ीज
गट १३३९, मोरे व ती  ,िचखली आ - कर/म/ु६/एस आर 
२/१७०/२०१२ , द  २८/०३/२०१२ अ वये

1295803

1040106457/00 क पटे परशुराम उ म सं न.२०७ क पटे व ती वाकड 1294654

1140301165/00
म.े पुणे हाय ािलक िस टम ा. िल. म.ुमा. ी द ा य 
रामचं  गोखले /भो. (१) ी अनुप िप ले (२) दप कदम 
(३) जा लदर कदम

1293738

1040405379/00 पपरी िचचवड महानगरपािलका सन१९, ड  भाग कायालय इअमारत , रहाटणी 1291616

1140301438/00 म.ु मा. सौ. कदम मेघा िवण व ी िवण र ाकर कदम तुजा इंिजिनअर ग वक, योितबानगर (हरसुरा लाईन ) तळवडे 1290057

1020402629/00
पपरी चचवड महानगरपािलका / भो मे बी जी िशक 

क शन टे ॉलॉजी ा िल
एमआयडीसी जी लॉक बड हॅली गाडन समोरील खान शा नगर 
चचवड पुण-े१९

1289992

1110501165/00 सो. शारदा िवजय रसाळ
स न.  ानगंगा पे ोिलयम, (इंिडयन ऑईल पे ोल पंप)काटे व ती,  च-
होली फाटा, आंळदी रोड,च-होली बृ , पुणे ०५

1286791

1130304109/00
शांताराम सोपान सान,े भो- मे मातृछाया एंटर ायजेस तफ 
र व  शांताराम साने

गट नं  १३२३/१ , साने कॉलनी , मोरे  व ती ,िचखली  आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/ ३०/२०१७ , द १०/०६/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा  आका ,

1285002

1130501596/00 भो - रोिहदास मोरे गट . 720 कुदळवाडी,,िचखली 1284396

1040413484/00
रखमाबाई ही.राजवाडे/अंकुश ि ह.राजवाडे/िशवाजी 
ही.राजवाडे

िस. न. ८, ीराम मं दरा जवळ, रहाटणी गावठाण 1281388

1031102676/00 गायखे सुिनल द. व गायखे िवलास द. स.नं.  74/8  व  69/7,  आहेरनगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 1280522
1040110254/00 सौ. िजजाबाई ताप कलाटे सनं. १८८/२, वाकडरोड, वाकड-४११०५७ 1278476
1041100980/00 राजीव गांधी मॅनेजमट इि स. स. नं. १३१ ताथवडे ता. मुळशी 1276873
1090604081/00 शदे पांडुरंग  रंगनाथ एस टी रोड दापोडी पुण-े१२ 1276231

1130103113/00 भो- कौसरअली खान
गट ६४, साकार माकट , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ - 
 कर/म/ु८/ १/एस आर  २/१७५/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1276071

1040709576/00 ीकांत दगंबर कुलकण  व राज ी ीकांत कुलकण
स.नं. 130/2/2,” एस. आर. स आिण हो टेल “, हॉटेल संकेत इन 
या मागे, उवरीत वाकड - 411 057

1274970

1130601699/00 साळंुखे  बबन  िवठोबा जाधववाडी ,िचखली, 1274805

1040709637/00
सुरेश एकनाथ कलाटे व खंडु एकनाथ कलाटे  भोगवटादारः– 
िवओम नेटवक िल.

स.नं. 1/2ए/1, रोहन तरंग जवळ, कलाटे लॉट, उवरीत वाकडः- 411 
057

1272493

1090605597/00
पोपटलाल खेमचंद शहा व िवणचंद पोपटलाल शहा भोग-
21St स चुरी इ ा टेली िल.

पा वमणी, लॉट न.ं14, संुदरबाग, दापोडी-12 1272493

1050401738/00 राज धौय सग सोमवंशी. िम. .47/4/277/स.नं.77/1/ 1272010

1050200910/00 तांबे रामचं  सदािशव
स.नं.27/4पैक , िम. .1899/46/2/272/2,,पवनानगर, पपळे गुरव, 
पुणे-411 027.

1271643

1110502709/00 भोग योती अ ण राजपुत स. नं. ५८, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली बु. 1271510
1100100365/00 म.े ि िसजन से स मॅ य.ु ा.िल. J- 432    एम.आय.डी.सी. 1271174
1040307485/00 भो. करण िभमसेन दुआ स. न. ५/४, नखाते नगर,कालेवाडी फ़ाटा 1271167

1130303818/00 भो- िभमाबाई पंढरीनाथ येळवंडे

गट ११७५ ,केशवनगर ,मोरे व ती ,िचखली आ  -कर/ िच/ ०३/ 
एस आर २/४३/२०१६ , द २२/०७/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर /िच/३/मो ा िन -एस आर 
१/४३/२०१६ अ वये लो

1271097

1130201461/00 शांत पंडीत सोनवणे  , भो-संतोष संजय सोनवण
गट १५२९, सोनवणे व ती ,िचखली तळवडे िशव र ता , िचखली आ 

-कर/म/ु०८/िच/२/एस आर २/११४/ १००/२०१५ , द  
२८/०१/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1271091

1030302332/00 शहा िब डस कुणाल  हाऊस  ,बेसमट  न.ं1  चचवड,  पुणे  -  33. 1268353

1040900800/00 िड पीज कॉप रेशन तफ चेअरमन ी. सेनी स यद मु ताफा सन.47/2/1/2, मुंबई हायवेरोड, मुयपोयपुनावळे,4/46/800 1267736

1081101115/00 म.े प. च.म.न.पा./ ी. शदे लिलत रघुनाथ गाळा .01,भाजी मंडई,संत तुकाराम नगर,, पपरी,पुणे, 1265963

1030103537/00
साई साद फुडस तफ - चेअरमन - भापकर बाळासाहेब 
केशवराव

ए पायर इ टेट,  २ रा मजला,ऑफ स न.ं २०२ व २०३, ए पायर 
े ट, चचवड टेशन

1265329

1031111505/00 भो. संजय दामोदर नलावडे/सौ.भ  सजंय नलावडे सं. नं. १३०/१, िजजामाता चौक,गु ार वा. वाडी.िचचवड-३३ 1265170

1050111297/00 ी यागी अिनल बाळ कसन व इतर स न ३१/२/१, ीरामनगर, पपळे गुरव, पुणे ४११०६१ 1264965



1130503690/00 मे टाटा इंडीकॉम िल. गट ९२७, बालघरे िब ड ग ,बालघरे व ती ,कुदळवाडी,िचखली 1264946

1040901775/00 संतोष म छ  दशले स.न.1/14 ीनाथ चौक दशले मळा पुनवळे 1264454
1040415072/00 म हारी पांडुरंग साखरे/पा बाई िभमराव पवार स.नं.. ३३/१/३/१ शा ानगर रहाटणी 1264389
1120301759/00 वनराज सामतीजी देवासी इं ायणी पाक मोशी 1263642
1060309750/00 िबना चं कांत जगताप बॉ  िवहार समोर स ाट नगर पपळे सॉदागर 1260331
1101101630/00 ी. सोमनाथ िव ल मुंगसे स न १७९ हॉटेल िपरॅिमड बनाचा ओढा भोसरी  पुण-े३९ 1260006
1100101558/00 राज एंटर ायजेस से.नं.7 लॉट न.ं265 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 39 1258116
1120103251/00 ी िनतीन पांडूरंग स ते व इतर भो.इंडस टॉवर िल. मोशी गावठाण नागे वर मं दरा समोर मोशी ४१२१०५ 1256693

1130201469/00 मधुकर िव ल सोनवणे  , भो-  रतन द ु सोनवणे

गट १५३७ , मे ऋतुराज हेज नॉन हेज   , तळवडे िचखली  र ता  , 
रामदास सोसा ,िचखली  आ   - कर/िच/म/ु८/एस आर २/१३४/ 
१५३/२०१५ , द  ३१/०३/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1256029

1130101911/00 पारसनाथ रामलाल  यादव
ग़ट नं ६३ ,मोशी दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर,िचखली आ  -
कर/िच/मु /८/१/एस आर २/१७/२८/२०१४ , द १२/०८/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

1255184

1040800999/00 िशवाजी िन ुती वाकडकर वाकडकर व ती वाकड 1254209

1050000193/00 म.ेमानस िब डस अ ॅ ड डे हलपस तफ(PAH) थोरात सुभाष.
स.नं.72/372/1अ, पपळे गुरव.सांगवी,-
27,िम.◌् .05/02/165/00/00193

1253855

1130300080/00 काळभोर बाळासाहेब व हनुमंत नारायण साने मळा,िचखली 1253818

1050201094/00 लांडगे कुसूम अशोक गट .2 िम. .46/3/255/6स.नं25/1/1सुवण पाक पपळे गुरव 1253037

1140102077/00
(१) ी. नबाळकर िव लराव धन सगराव (२) ी. 
नबाळकर ीजय िव लराव(३) रणवरे अिजत िव लराव 

(४) रण सग काश हणमंतराव

म.े ए ट ह इंिजिनअर ग ऑ ड स युज कं ोल(इ)इं ा. िल. ज̱. 
१८९, योितबानगर तळवडे पुण,े

1251213

1150300241/00 तरस अजुन रामभाऊ स.नं. 46 िवकास नगर, कवळे पुंणे 1248377

1130101304/00 महेश देवीदास अमाने देवीदास गु पाद पा अमान,ेगट 1560, 1561,शेलारव ती ,िचखली 1247743

1040700192/00 वाकडकर महादेव सोपान स.नं. 130 मुंबई बॅगलोर हायवे जवळ,वाकड 1246495

1120301719/00
म.े हाय ोडायनािमक मिशन टु स तफ/ शांत नर सह 
पुरोिहत व सागर मा ती फडतरे

दे र ता गट न.२२४ मोशी 1244701

1130603547/00 ल मण  रामभाऊ जाधव
गट ४०२ , मधला पेठा  , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर/िच 
/म/ु०६/ एस  आर  २ /४२/२७/२०१७ , द ०४/०७/२०१७ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पा आ

1244257

1130201017/00
व प सह िपनानवल रजपुत , ी वधा सह िपनाराज सह 

रजपुत, प सह िपतानंदा सह रजपुत
रामदासनगर ,िचखली 1243725

1130102795/00
साई एंटर ायजेस तफ  गाय ी ल मण पावण कर , जय ी 
मि लकाजुन िबरादार

गट ४१२ , भैरवनाथ मं दराजवळ , पाटीलनगर ,िचखली आ -
कर/म/ु०१/एस आर २/१३९/१५१/२०१५ , द  १७/०४/२०१५ 
अ वये   द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1243140

1101204491/00 कुदळे एम.एस. भो.भारत संचार िनगम िल. स.नं.98/2 लॉट न.ं1 पांजरपोळ,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 1241214

1040200962/00 बारणे धाकु ल मण. िम. .195/01(00).,स.न.26/01+2++4+5/1. थेरगांव. 411 033. 1241193

1041104133/00 शरद अजुन पवार स नं-७८ शा  कॉलेज या मागे ताथवडे-३३ 1240513

1100103265/00 ी. ए. बी. झरेकर  भोग. म.े इंडस टॉवर िल.
जे. लॉक, लॉट . २७५ एम. आय. डी. सी. भोसरी २६-IN-
1054869

1239032

1040106970/00
म.े साई ि◌सदधी म टी कॉन डे हलपस तफ़ संतोष मनोहर 
कलाटे व रा ल हेमराज मुंदडा

स न.२४०/२ म.े साई म टी कॉन डे हलपस वाकड 1238424

1130500353/00 भो-पवार बाळासाहेब रघुनाथ पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 1238275

1130103266/00 भो- शफ    उ ला
गट ६५ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१७२/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1238274

1130101494/00 मे  ुरासाईन कॉप रेशन ,वषा सं दप पोरे ी गट १५७० , शेलारव ती ,दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 1237233

1130603181/00 भो- ब ी
वडाचा मळा  , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर 
/म/ु०८/ एस आर  २/२३९/२०१६ , द २२/०६/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1236370

1040308809/00 शांताराम ल. िशरोळे स न ७/२/२अ/१ नखाते नगर थेरगाव ३३ 1235332

1011403408/00
पी सी एम सी भो. िसटी मोटस तफ िवजय देवराव सरोदे व 
सुध  गु राज राव

से. नं. २३, लॉट न.ं २२, वाहतुकनगरी, िनगडी, पुणे ४४. 1234992

1060315621/00 बबन मुहाजी काटे व इतर तफ़ म.े एम. बी.एम. डे हलपस स नं-७१/अ/२,७१/ब,७२ पपळे सौदागर 1234365

1120405527/00 अिभषेक िव ालय तफ़ गु राज चरंतीमठ
संतनगर से.नं ६भूखंड .२ अिभषेक ए टरनॅशनल कुल मोशी 

ािधकरण ४१२१०५
1232566



1130101692/00 भो-देवीदास  नानासाहेब रोकडे ,िसताराम/ िवनायक रोकडे स न ७०, दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 1231139

1101203332/00 ीम.गीता नर  अरोरा भो.बी.एस.एन.एल.िल. से.नं.2 लॉट न.ं423 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 1230845

1030802048/00 म.ेहष डे हलपस
बी  एस  एन  एळ  मोबाईल  टॉवर,  स.नं.813  1 ते  23,  ,4  था  
मजला  (  टेरेस  )  ,  हष  लाझा,  चाफेकर  चौक,  चचवड

1230727

1020402655/00 म.े भारती इंड ीज तफ ी. सतीश पू वीराज बोरा डी-२ लॉट नं ५६/१५ एमआयडीसी चचवड. 1230518
1130503002/00 भो-ताराबादकर  साद  मोद पवारव ती  ,कुदळवाडी ,िचखली, 1229686

1150403211/00
पी सी एन टी डी ए/भो/मे ई टवे ट डे हलपस तफ़ नंदकुमार 
भालचं  भ डवे व ी जावेद अहमद खान

स न से न २९ सब लॉट न-१ बॅ क लॅ ड न-१३ डी वाय पाटील र ता 
रावेत

1226811

1041100041/00 नाना नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 1226082

1140301600/00
संतोष बबन पवार व इ/ वाळके दशरथ भानुदास ो. ा. 
होटेल शशीकमल

ज. गट नं २५५, योतीबानगर, तळवडे 1225531

1040901149/00 ी. संतोष दौलत दशल व इतर
स. न. ३/३ म.ु पो. पुनावळे, रावेत ि जजवळ पुनावळेगाव रानज ा 
हॉटेल

1225335

1060501374/00 रमेश किशनचंद चं दरामानी
थीसेन ु प कंपनी समोर देवानी लॉजशेजारी पपरी टेशन सं. 
न.२०६/२०७ िस. स. न.४७३४ व ४७३५ पुणे-१८

1223945

1150101962/00 ी िशवाजी मा ती भोसले/भो/म.ेइंडस टॉवस िल. व इतर
स न १७/१ब दुसरा मजला ि मुती हौ िस साईनगर मामुड  
प. .५०१,५०४ पे टागॉन पी-१ मगरप ा िसटी हडपसर पुण-े२८-
IN-1254976

1221770

1120201634/00 िशतल सग हसािसगं्◌ा जमतानी
गट न.ं 452/1/1, तापक रनगर, वखार महामंडळा 
जवळ,´ÖÖê¿Öß.

1221729

1120202529/00 ाने र/सुरेश िभकु च हाण ,हनुमंत सुरेश च हाण
गट नं १०३ डुडुळगाव आळं द मोशी र ता दि ण भाग मुरमुरा 
कंपनी, मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५

1221445

1050701034/00
पपरी चचवड महानगरपािलका,भो.मंडल अिभयंता 

दूर वनी.
सांगवी िवभागीय कायालया या टेरेस वरती मोबाईल टॉवर,सांगवी 
गावठाण.िम. .05/07/01034

1220055

1040405404/00 दगडु गणपत कापसे व इतर जगताप डेअरी रोड  रहाटणी  पुणे 1219258

1140301756/00
मुळ मालक ी. शंकर रघुनाथ गोकुळे ( मयत ) व 
भोगवटादार ीमती सुलोचना शंकर गोकुळे व इतर ८

रघुजानक ’, जमीन गट न.ं४७०, िस.स.नं.३०५, तळवडे गावठाण 
चौक,तळवडे, पुणे – ४११०६२

1219196

1031112307/00 अमर दप सग गुजराल स न ६९/७ रजनीगंधा हौ . सोसा.वा.वाडी.३३ 1217959

1130501008/00 मु य  कायकारी अिधकारी प. च. न.िव. ािधकरण

से १७ ,सी डी सी , पुणानगर ,िचखली आ  - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/३०८/२०१४ , द ०६/०५/२०१४ अ वये िम 

 १००८ चे ह तांतर नवीन (िम - ६१९८ वर न द -८८०.७१ 
चौफ़ूट  क म-ु ५६७० ) आ -कर/िच/५/ तां/कािव/१४८/२०१४ , 
द १६/०६/२०१४ अ वये ह तांतर २०१४-२०१५ पासून नवीन  िम 
६३०० -८८० चौ फ़ुट  , क म-ु ५६७० /-  आ - 

कर/िच/५/ह तां/कािव/१९९/२०१६ , द २९/०१/२०१६ अ वये  
ह तां नवीन िम  ६७५९  ८८०.७१ , क म-ु ५६७०/- आ   - कर 
/िच /०५/ ह तां  /३४/२०१९ , द  २१/०८/२०१९ अ वये   ह तां  
नवीन िम   ७३६६  आ   - कर /िच /०५/ ह तां  /३५/२०१९ , द 
 २१/०८/२०१९ अ वये   ह तां  नवीन िम   ७३६७

1216353

1040508679/00
मोिनका हरेश डोडवाणी  ( मो.न 9371014860 )वैजनाथ 
अबन को.आँफ बँक िलमी. तफ संतोष मोतीराम पवार

स.न. 71/1अ/1ब/1क , पिहला मजला बांधकाम, ताप कर चौक , 
काळेवाडी

1215189

1060310008/00 िशवाजी ब सी काटे व इतर क रता िवनोद के मतानी व इतर स नं-१३८/१ ते४, १३९/१ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 1214653

1041100039/00 नाना नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 1211936

1060313851/00
गनाथ ध डीबा काटे व इतर तफ म.े ओ रगा रवॅ ट्अस 
भागीदार िवनोद ेमचंद चांदवानी

िव शांती कोलनी पपळे सोदागर पुण-े२७  ७३/२/२ ७३/४ अ 
१४३/३ १४३/४

1211668

1130701892/00 २१ से युरी  इ ा टेिल िलिमटेड
आंबले िनवास, लॉट  १९अ/१८, साई ा पाक, से २०, ु णानगर 
,िचखली ,पुणे १९

1210830.5

1130500899/00 भो-बालघरे सुदाम रामभाउ व इ 2 बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 1209576
1040110186/00 रोिहदास जयवंत कलाटे भो. युवराज रोिहदास कलाटे स. न. ११५, वाकड गावठाण वाकड 1208516
1040307490/00 ािध. भो.मोतीलाल भराजी सोलंक स. न. १२/१८,हनुमान नगर,थेरगाव पुणे-३३ 1206736

10502010014/00
चंपा करीट खोलीया/मनसुखलालजी मनानी/िगरधर मोहन 
चौहान

ारका पॅलेस, शॉप नं.२, िवजयराज कॉलनी, स.नं.३०, िह.नं.२, 
पपळेगुरव

1205816

1160402869/00 सौ. अनुराधा सुधाकर ज ल कॉलनी न.ं -६, गणेश नगर, बोपखेल 1205653

1040804269/00 भो-मे फाई ह टार कं शन तफ सुिनल ह मल अडवाणी स नं-१३८(पै) वाकड हजवडी रोड उ वाकड-५७ 1205387

1081300150/00 डॉ. डी. वाय. पाटील िव ापीठ सोसायटी स. नं. १७५ (अ), िस. स. नं. ४८९५, संत तुकाराम नगर, पपरी, १८. 1205376



1090301986/10 लांडगे कसनराव बाळाजी भोग. शदे दपक शेषराव स.नं.494/1, शा ीनगर, कासारवाडी,पुणे-३४ 1203259
1011501389/00 वणवे वसंत मा ती भो. म.े टाटा टेली स ह सेस िल. से. नं. २७, लॉट न.ं ३८८, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 1203214
1100300566/00 ी.सुिनल द ा य फुगे गावठाण िमळकत . 56/3/129,भोसरी गाव,पुणे 411 039. 1203148

1090102332/00
म.े वुम स ए टर ेनस इंडि ज को-ऑप सोसायटी िल.  सौ. 
वैशाली सुर  नलगे म.े रलाय स िजओ इ फोकॉम िल.

लॉट नं ट-188/ड लू 11/20 एमआयडीसी भोसरी पुण-े411026. 1202752

1120302365/00 ी नारायण यशवंत बोराटे व जे.पी.पंचारीया दे  र ता साउथ गट न.१९३, मोशी ता. हवेली िज. पुणे ४१२१०५ 1198657

1130902393/00 ी भाऊसाहेब मा ती हे े
गट १४४५ , ीराम सोसा, हे े व ती ,िचखली   आ -  
कर/म/ु०८/एस आर  २/०५/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

1196786

1130601225/00 भो-मौया बाबुराम िम ं  12 चे शेजारी , जाधववाडीरोड, जाधववाडी , िचखली, 1196127

1031109091/00
भो- ी शामकांत पांडुरंग महाजन / सौ सिवता शामकांत 
महाजन

स न ८०/२+३+४+२ चचवडे काऍलनी वा वाडी चचवड -३३ 1195930

1130802028/00 भो-मे इंडस टॉवस
ारा  - ंकटेश ल मी  िब डकॉन , से टर १८ , लॉट  नं  ७१० , 

महा माफुलेनगर  ,िचखली - िचचवड
1194916

1040103620/00 भो.- मा. उपमंडल अिभयंता वाकड. स.नं. 207, वाकड टेिलफोन ए सचेज टेिलफोन ाटस.,वाकड. 1194375

1040308284/00 ी.मा ती ल मण रानवडे
स.नं.40/4ब महारा  कॉलनी मातो ी हॉि पटलजवळ गुजरनगर 
थेरगाव पूणे 33

1192929

1100103296/00 भोग. लािसक िडसट व स से. नं. १०/१०९ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 1192909

1040505972/00 भारती टेली हचर िलमीटेड
सन.111/6/1,िमतीका ईमारत,िवजयनगर,मेनरोड,काळेवाडी,पुणे-
411017,4/62/2/755

1192344

1120201717/00 सुभाष गणपत देवकाते ( अ य  )यश वी ाथिमक िव ालय
यश वी िश ण सारक मंडळ गट नं ४५७ गंधवनगरी मागे आदश 
नगर मोशी ४१२ १०५ . यश वी ाथिमक िव ालय

1191464

1130601860/00 शजीदा अ दुल सईद जाधववाडी ,िचखली 1190901
1040405530/00 - गट .131/1+2,रहाटणी,गावठाण,पुणे-17,4/58/1378 1189250
1011801103/00 ी. भुणे मुकंुद द ा यभो. ए.टी.सी मोबाईल टाँवर से.नं.२८, लाँट न.ं ५७६ ािधकरण िनगडी ४११०४४ 1187469.5
1031109648/00 भो- संभाजी महादु वा हेकर स न १२३/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 1185969
1040604351/00 मंदा कनी वामी का रकर स. नं. ९१/१ + ६ पवनानगर कॉलनी न.ं ४ काळेवाडी – १७ 1185530
1100103336/00 भोग कशोर शांताराम िशक से ७/३/५ ािधकरण इंड झोन, भोसरी २६ 1184772

1060318039/00
दामु पांडुरंग काटे व इतर तफ़ बी. के डे हलपस खेमचंद 
भोजवानी

स नं-१०४/२ब,१०५/३,१०५/४अ,१०५/४ब/२,१०६/२, आय सी 
आय बँक शेजारी पीस हॅली जवळ पपळे सौदागर

1183017

1130200838/00 अजुन कोड बा  नाळे भो-अ दुल क दुस अहमद

,गट 1190, गणेशनगर , र ता   २, सोनवणे  व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर ३/३१/२०१६ , द २०/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून  आका  आ - कर/िच/२/मो ा  िनवासी - 
एस आर १/३१/अ/२०१५-२०१६ , द  १९/११/२०१६ अ वये लो

1182916

1050214765/00 िवमल िव नाथ वामी स.नं.२६/६अ/१, गु द नगर, मोबाईल टॉवर , पपळेगुरव 1182452

1140301758/00 ी.वामन बबन भालेकर, म.ेका तक  इंड ीज जिमन गट .१०२ अ योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 1181657

1081300032/00 म.े हाडा, स.न.150,152,153, हाडा मोरवाडी पपरी-18 1181351
1120300564/00 बाबुराव द ु स ते व इतर सावतामाळी नगर गट न. ७५८ हॉटेल सुवणाशेजारी मोशी. 1181108
1040403837/00 प. च.म.न.पा. भो. भारत संचार िनगम िल. ड भाग कायालय इमारत, ध रोड,,रहाटणी, पुणे. 1180528

1060500875/00 म.ेबी.आय.अ ॅ ड सी.डी. ा.िलमी.
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/59/   /, वेल ऑफ 
पपरी,ए वग,ऑ फस न1ं,2,3,27,28,29 पिहला मजला

1180070

1041100770/00 पांडुरंग नारायण नवले स. नं. ६९, नबाळकर नगर, ताथवडे. 1179692
1050205749/00 रोकडे पुनाजी य ंत स. न. ७८/१/८  भातनगर, पपळेगुरव 1178301
1150303350/00 ी.शाम ि तम सधवानी व िवदा चंदर गरेला सं◌ं नं ७३/१/१/२/४/ िभमाशंकर नगर आदशनगर कवळे 1178247

1031106125/00
गु करत सग महवीर सग बुटािलया, भोग. - मं दपकौर 
गु करत सग बुटािलया

स. नं. १३८/१, गु ार, वा हेकरवाडी, चचवड 1176843

1090200845/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 246,बेसमट ई,मेहता चबस 
कासारवाडी पुणे

1176221

1130506935/00 मे इनो हे ट ह मेटल तफ ी अिमर हमजा  हैदरअली  खान
गट ७४७ , पवार व ती , कुदल वाडी, िचखली आ  - कर /िच/एस 
आर २/ ०५/०१/२०१७ , द ०८/०५/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा आका

1175148

1130500012/00 िवजय ेडस / यादव भोला साद राम कशोर व इतर 2 पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 1174823

1140301638/00 आशा सोपान चौधरी व सोपान िसताराम चौधरी ज गट न९ं३(१) योतीबा नगर, तळवडेगाव, पुणे- ४११०६२ 1173507

1040602459/00 मंगतानी रमेश व इतर 3
सन.105/1अ व 105/1ब, संत िनरंकारी भवन जवळ,िवजयनगर, 
काळेवाडी, पुणे,4/40/1454

1173310

1090302419/00 भोग. गोरख ानोबा जवळकर जवळकर कालनी कासारवाडी ३४ 1173278



1140300432/00 म.े जी. के. ए टर ायजेस ( ही. एस. गुलाठी) गट .3, योितबानगर,औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 1173054

1130201038/00 लोमेश बाळा मोरे सोनवणे व ती ,िचखली 1171895

1030705366/00
शदे कमल काळुराम, भोग. - इ सार टेिलकॉम इ ा चर 
ा. िल.

स. नं. २९४/११, सोनाई िब डग, भात कॉलनी , केशवनगर, 
चचवड

1171825

1130503644/00 भो- काश जाधव गट ८१२, जाधववाडी ,िचखली 1170896
1101206499/00 भो - २१ स युरी इ ा टेली िल से नं १ लॉट नं सी - २७ इं ायणीनगर भोसरी 1170733

1130401082/00 कुसुम बंडोपंत कोटेकर ,अभय बंडोपंत कोटेकर
मंगल सुरेश कु-हाडे, व ील सुरेश कु-हाडे ,नेवाळे व ती ,सुदशनगर , 
िचखली

1170354

1130600065/00 यादव दशन मंग मोई फाटा,,िचखली 1170026

1090500551/00
आगरवाल (गोयल)दशनदेवी ताराचंद व इतर3 भोग भारत 
संचार

िस.स.नं 1284/2 साई िनकेतन मुंबई पुणे रोड,दापोडी पुणे 12 1169359

1050503026/00 च हाण िशवाजी रामचं . स.नं.10/1अ, सातपुडा सोसा,र ता,सांगवी गावठाण,सांगवी पुण-े27. 1169147

1130303587/00 ीमती तजमीन गुलाब शेख

गट १३२३, िशवकृपा हौ  सोसा ,मोरे व ती , िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/२३०६/२०१४ , द  १४/०१/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस 

आर १/२३०६/२०१४ , द १९/१२/२०१४ अ वये  लो

1168122

1080801699/00 मदनलाल कमाजी चॉधरी स. नं.101, भोसरी पपरी मेन रोड, 1168113
1050103021/00 आंधळे मयुरा नारायण व आंधळे िनलेश नारायण स.नं. 63/1, रामनगर,, पपळे गुरव 1167397
1080202713/00 मे पाकॉिन स इंिडया िल.भो. इंडस टॉवर िल. एच लॉक ए 82 एम.आय.डी.सी पपरी 18 1167242
1040506402/00 सदािशव रामदास सुयवंशी, महादेव रामदास सुयवंशी सन.१११/५/२/१ नंद दप कॉलनी नढेनगर काळेवाडी 1165989
1140401539/00 ी. भालेकर िव नाथ दं ु ज. ग. १६३ टॉवर लाईन रोड ि वेणीनगर तळवडे 1164984

1140301856/00
ी. बाळासाहेब शंकर भालेकर, म.ेरेवती इंिजिनअर ग 
ो ायटर

ज.गट न.ं१०६, योितबानगर, तळवडे, पुणे-६२ 1164402

1100802573/00 भो. राज  नागुजी गराडे स.नं. 218, ीकृ णमंदीरासमोर,, दघी रोड, भोसरी. 1164184

1011102629/00 अ रहंत मोती डे हलपस
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., पा कग, 
िनगडी, पुणे ४४.

1163524

1150405980/00 ी संभाजी महादु भ वे स ह न. १८५/१अ/१ब/२/३/४अ/४ब शदे व ती रावेत 1161946

1130201417/00 केदार मदन गोखले , मदन िव ल  गोखले
गट १५५१, सोनवणे  व ती ,िचखली आ  -कर/िच/२/एस आर 
२/२०/२६/२०१४ , द १२/०८/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1161931

1040404712/00 भो. मे वधमान डे हलपस/कंुदनमल जैन व मह कुमार छाजेड स नं 66/2अ, रहाटणी, 1161781

1120101863/00 सुिनता बबन स ते व इतर३ ग ट नं ४२, (४१) िशवा जी वाडी, मोशो ता. ह वेली, िज. पुने 1161771

1031110931/00 अिनता अशोक साबळे
सं. नं. ५७/२+३ साईराज कॉलनी, िशवनगरी. िचचवडेनगर, िचचवड-
३३

1160887

1101201566/00 सौ. नागरे चं कला महादेव
स.नं.18,गणेशनगर,                    ,धावडेव ती,                          
    भोसरी-39

1160207

1130603012/00 भो-पंडीत व सितश गणपत जाधव

गट ४९५, बो हाईचा मळा , जाधववाडी ,िचखली  आ -कर 
/िच/०६/एस आर  २/१२०८/२०१४ , द  ०८/१२/२०१४ अ वये द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर 
१/१२०८/२०१४ , द  १३/०३/२०१४ अ वये  लो

1160012

1080802747/00 ल मण िभमराव भोसले
स. नं. १०१/१ब नेह  पुत यासमोर, पपरी-भोसरी र ता, 
नेह नगर, पपरी १८.

1159280

1130500365/00 सर वती इंि लश िमडीयम हाय कूल, यु कॉलेज आ.का सा
पपरी र ता,िचखली,  आ - कर /िच/५/कािव/२६०/२०११, द 

२१/०६/२०११ नवये दु त नाव दाखल आ.  - कर /म/ु६/एस आर 
२/४६/३९/२०११ , द २३/०९/२०११ अ वये  नवीन आकारणी

1157749

1130200573/00 अनारसे राज कुमार तुकाराम

गट ८८४ िचखली-आकुड  र ता नगर, यु इंि लश   शाळेसमोर 
,रामदासनगर ,िचखली  आ  - कर /िच//२/ एस आर 
२/८७/७/२०१६ , द २१/११/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून  जु पा  न आका  आ  - कर /िच/२/ मो ा  िन-एस आर 
१/७/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये लो

1157133

1130603161/00 भो- खान अ दुलसमद व िनजामु ीन खान
िलला टील समोर , जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर / म/ु०८/एस 
आर २/१९९/२०१६ , द  ३०/०५/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1156761

1150202709/00 ी. जाक र अफजल स यद स.नं. 43अ/13ब/2/3/8, गती कॉलनी, िवकासनगर, कवळे 1155701
1160205031/00 ी. धम  रामिनवास अ वाल व इतर 3 स.न.78/2/1/3/4 संत गजानन महाराजनगर दघी 15 1155645



1140301100/00 भो.भालेकर नंदकुमार
ी शांतारामशेठ भालेकर (नगरसेवक) यांचे िमळकतीसमोर 
योितबानगर तळवडे

1155629

1020305053/00 मु ाबाई द ा य कुटे व इतर २ - इंडस टॉवर िल. सारथी िब ड ग िव लवाडी, आकुड -३५ 1155423

1020402879/00
म.े हेगडे ि सीजन इंिजिनय रग व स भो. म.े इंडस टॉवर 
िलिमटेड

डी-२, लॉट . ५४/१२, एमआयडीसी, चचवड-१९ 1155423

1120101225/01 काळुराम पांडुरंग तळेकर डुडुळगाव मोशी ४१२१०५. 1153728
1011403262/00 िप िस एम सी भो. जयम हार ा सपोट से. नं २३, लॉट नं १६९ए, वाहतुकनगरी , िनगडी, पुणे ४४. 1153293

1040508201/00 संिगता ीराम यादव
स.न.73/1अ/5 ताप करनगर र दप काँलनी काळेवाडी पुणे 17 
8087028103 / 8554940203

1152297

1040306233/00 ािधकरण भोग पाडाळे बाळकू ण हनुमंत स. नं ७/१ गु नानक  नगर, थेरगाव 1150965

1060201284/00
म.े वाधवानी रतनानी क . तफ़ वाधवानी िनरमल 
ठाकुरदास

पपळे सौदागर रोड (जुना), पपरी वाघेरे, पुणे. स.नं.312/4, 312/5 
मधील मोकळी जागा,

1150913

1040412718/00 कुसुम अजुन नढे
स. न.२५/१/१, नढे हाई स, पिहला मजला शॉप न-१०१ ,१०२ व  
१०३ काळेवाडी फ़ाटा, रहाटणी

1150535

1080200248/00 म.ेम ह ा ओवेन भो. म ह ा लाईफ पेस डे हलपस िल. स. नं. १४७ पपरी पुणे -१८ 1148534

1040208482/00 पुंडलीक नथु मांडेकर स.न 17/3  गो वद बाबा नगर,बारणे भटी जवळ थेरगांव पुणे 33 1148291

1050809208/00 म.ेरोझ अपाटमट
स.न.28/1 म.ेरोझ अपाटमट मधुबन कॉलनी जगताप डेअरी  पपळे 
िनलख – 27

1148132

1140301763/00
मुळ मालक ी. चतामण बबन भालेकर व भोगवटादार 

ी.सुिनल चतामण भालेकर, म.ेशुभम एंटर ाईजेस
जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 1146275

1090500078/00 ंडक अवतार कौर कुल दप सग घरांक 34/11/5 व 35/2/4 मुंबई पुणे रोड,,दापोडी  4/25/866 1145172

1140102408/00 भोग. म.े यु एंज स इंि लश मेिड . कुल
आ पा मानसे संचिलत ज. ग. न. १८४ योितबानगर ीराम सोसा. 
पी पुव तळवडे

1143636

1081300046/00 यश मोटस तफ िगता ेमचं  ितलवानी
स हे न.ं109 व 110 पैक  िस.स.नं.6365 पै, 6366 पै,6367 पै, लॅट 
नं. अ े उ मनगर पपरी-18

1141958

1040108404/00 भोग अ य अिनल पवार सन.१३/१२ पवार नगर औधरोड थेरगाव 1139055
1040308253/00 ािध, भोग. ओम काश गुलाब सग सगर स. न. १२/२, पवार नगर नं-२,थेरगाव -३३ 1138275

1130401905/00 भो- मे पवार पाटकर आिण डी एस कॉ टर असो ा िल
शरदनगर घरकुल योजना  ,िचखली  आ  -कर/म/ु८/एस आर 
२/३६/२०१४ , द  २१/०२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१२ 
पासून आकारणी

1138165

1070201099/00 मा.सरकार भो. िप.िच.म.न.पा हॉल (म. न. पा.िम कत ) बी. लॉक 1/21 चे शेजारी र हर रोड, 1138144

1100103279/00 भोग. एस.एस.मेटल से. नं. १०/११८/४ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 1138119

1031112028/00 पपरी िचचवड ािधकरण भोग शंकर सह भवर सह पुरोिहत
स नं १४२ िड वाय पाटील रोड वै ण मं दर जवळ वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

1136547

1140101949/00 भालेकर  बाळासाहेब मण मे.̱ गु द  इंिज,व स,गणेशनगर तळवडे 1134801
1130100863/00 शहा मह  हंसराज व शहा लता मह गट .1,,पाटील नगर, िचखली 1134606
1041200243/00 बाळू रघुनाथ नवले स. न.१७४/५ ताथवडे गांवठाण 1134437
1090201688/00 लांडगे महादु बाळाजी पुणे मुंबई रोड कासारवाडी पुण-े३४ 1134216

1100802341/00 ी जगताप अिवनाश कसन स.नं.२०५ महादेवनगर, कॉलनी न.ं ५, दघी रोड, भोसरी, पुणे ३९ 1134171

1140102544/00 िवकास नाना भालेकर / भो. शेळके र व  भागुजी व इ २ ज. गट नं २१४, सर वती हौ. सोसा, पीनगर- पुव, तळवडे 1134105

1130603158/00 भो- असलम अली चौधरी
गट ६७०, डेक कंपनी जवळ, जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर / 
म/ु०८/एस आर २/२७६/२०१६ , द  ३०/०५/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1132850

1100802892/00
ब सल रयल इ टेट तफ भागीदार िवनोद िशवनारायण 
ब सल

स.नं.224/1/2/3 ब सल िसटी दघीरोड,भोसरी - 39 1131988

1040306182/00 ािधकरण भोग जमतानी से स स.नं.७ पपरी काळेवाडी फाटा जयम हार नगर थेरगाव-३३ 1131000

1090605436/00
भोग. शंकर सग मोहन सग ठाकूर/नारायण सग मोहन सग 
ठाकूर

स.न.७९/१, कनारा हॉटेल शेजारी, दापोडी-१२ 1130678

1040407476/00
म.े गो वद िब डस अ ड डे हलपस तफ भोग दप लालचंद 
अगरवाल

स. न. ८/१अ/२ व ८/२/२ रहाटणी. 1130272

1130601257/00 जकाउ लाह उफ स यद सेन मंहमद समी चौधरी

गट २२३,मोईफाटा,  जाधववािड , िचखली आ - 
िच/कर/म/ु८/कािव/६२/५/२०१५ , द २६/०८/२०१५ अ वये े  
दु ती जुन१े७०४०, क म-ु३६८१०  आ  - कर/म/ु०८/एस आर 
२/१०२/५४/२०१५ , द ३/१०/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून  दु त े  पैक  वाप बदल

1128559

1150408977/00
ी. काश नामदेव जाधव व ीम. शांताबाई रामचं  

भालेराव
स.नं.203/2, वा हेकरवाडी रोड, भ डवे कॉनरजवळ, रावेत 1128444



1040202231/00 परमार मोहनलाल मुलाजी स.नं. 18/4, गणेशनगर,,थेरगांव 1128214

1101208856/00
नॉथलॅड िब ड ग को.ऑप. कम. ि मायसेस सोसायटी भोग 
इंडस टॉवस िल.

लॉट नं ५, सी डी एस सी, नॉथलॅड िब ड ग, इं ायणीनगर, भोसरी 1128199

1101208857/00 ल मण िशवराम घनवट भोग इंडस टॉवस िल. स. नं. २३ हनुमाननगर, भगतव ती, भोसरी 1128199

1130101908/00 सौ क मत जहॉ अलीहसन िस ीक
ग़ट नं ७५, दे  आळंदी मोशी रोड ,पाटीलनगर,िचखली आ  -
कर/िच/मु /८/१/एस आर २/११/१७/२०१४ , द १२/०८/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

1128196

1020502400/00 भो. आय.सी.एफ्.ए. आय्. न्◌ॉशनल कॉलेज प.म एकुण गाळा .१४  तप वी लाझा ए ६  गाळे 1128184

1150102039/00
ी आनंदा बाबुराव कु-हाडे भो/मे महेश डे ह. तफ़ भागी 

१) ी वैजनाथ मि लकाजुन पणुरे २) ी चंदुलाल खेताजी 
चौधरी

स न ८० िह न ६ कवळे र ता कवळे 1126437

1130201070/10 सुवणा ह रदास के

गट १५३९, सोनवणे व ती ,िचखली आ - कर/िच/म/ु८/२/एस आर 
२/२२४/८/२०१६ , द १५/०१/२०१६  अ वये द ०१/०४/२०१५ 
पासून जुने मो जा र  व याच जागी बांध आ - कर/िच/०२/ह तां 
/कािव/११/२०१५ , द  १४/०९/२०१५ अ वये    ह तांतर

1126355

1130303790/00 भो-गोपाळ हनुमंत टाकळे
गट १३२३, यशवंत कॉलनी  , मोरे व ती,िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/२८६/१३/२०१६ , द १२/०५/२०१६ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1125560

1110502062/00 युवराज सोमा जाधव
स. नं. १०६/१ ब/३  काटेनगर, िव ामगृहाजवळ चोिवसावाडी च-
होली.

1124794

1070301700/00 ी जयचंद टोपनदास वाधवानी व गोपीचंद टो. वाधवानी
हॉटेल िसमला इन , लक रोड भाटनगर जवळ , र हर रोड, पपरी 
पुणे 411017

1124639

1031110866/00 सुरेश अशोक गवळी
स. नं. ३७/३/२, सु भात कॉलनी चचवडेनगर वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

1123456

1130902391/00 ी िव ल मा ती हे े
गट १४४५ , ीराम सोसा, हे े व ती ,िचखली   आ -  
कर/म/ु०८/एस आर  २/०६/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

1123437

1130501359/00 सौ ित ा मािणक पुरकर सॅम इंड ीजवळ , कुदळवाडी ,िचखली, 1123115

1130201759/00 बाबुराम िशवनारायण गग , आगरवाल लॅि टक
मे आगरवाल लॅि टक ा िल, गट १६०५ , दे  आळंदी रोड, हॉटेल 
वेदांत  जवळ , सोनवणे व ती  ,िचखली

1122950

1100600786/00 ी. िम ल अिखलेशकुमार उ मचंद स.नं.232/२,गट .6  खंडोबा माळ भोसरी-३९ 1122132

1090102115/00 तांबे काश रावसाहेब म.ेटॉवर हीजन इंिडया ा.िल. लॉट. . BGP/111/BG Block, एम.आय.डी.सी.,भोसरी, पुणे-२६ 1122012

1031112239/00 भोग - िभमा नागेश धनगर स न १४२ गु ारा रोड वा.वाडी ३३ 1121563
1060402432/00 समीर सुरेश क ढाळकर वै वी कॉ ले स तळमजला पॉवर हॉऊस पपरी-१७ 1120845

1130201145/00 सितश वकटरामन हेगडे  , सृि  अटोमोटी ह िसि टम
मे र ा ऑटो कॉ मट ,गट १५३९ ,सोनवणे व ती ,रामदासनगर 
,िचखली आ - कर /िच/म/ु२/एस आर २/१०/१२/२०१५ , द  
२०/०६/२०१५ अ वये द १/४/२०१३ पासून वा.ब वाढीव आका

1120652

1150302051/00 तरस चधु रामभाउ भो - ढाकणे भुजंग सोपान स न75/1 ख ा हाडवेअर जवळ, आदशनगर फो ९३२६२५५६२५ 1120448

1011601200/00 िवनोद . मतानी से.नं.27अ/ साई लाझा लॉट न.ं 3 , मोबाईल टॉवर, ािधकरण 1120091

1020400233/00 बजाज आँटो िल. पूना बाँ बे रोड, आकुड , पुणे-411 035. 1120054

1150403210/00 ी संभाजी आनंदराव पालेकर/भो/ ी संजय संभाजी पालेकर स न २०५/१ निवन फ़ुलाजवळ रावेत 1119050

1130506405/00 भो-राजु जोखन साद गु ा
लॉट ६२ , शॉप १ ,२,३,४,५ , पारीजात अपाटमट , सी डी सी  , 

िचखली  आ  - कर /म/ु८/एस आर २/११९/ १०३/२०१५ , द  
०७/०३/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1118432

1040801154/00 ी. साजीद गुलाब बागवान
स. न. ११४, िह सा . २/३० भगवाननगर, भूमकरव ती उवरीत 
वाकड पुण-े५७.

1118136

1100402294/00 गणेश सुदाम लांडगे  भो. म.े रलाय स िजओ इ ा. िल. गणेश सुदाम लांडगे िनवास ग हाणे व ती, भोसरी-39 1117901

1130603896/00 मे िवयोम नेटव स िलिमटेड संग पा  शंकरराव कोलारे ,गट ६८०, जाधववाडी  ,िचखली 1116916
1040117463/00 दलीप सोपान मानकर स.नं.257/1/3अ/1 मानकर व ती वाकड 1116278

1020502180/00 भो.- काळभोर जा लदर ानोबा
जुना िम. . 2/5/2149,तळवडे रोड,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

1116011

1130901754/00 वेदांत  इं ीज ,पावती ाने र हे े गट १४५७,एकता हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 1115787

1120101267/00 सौ. िशवले शांता बाळासाहेब.
गट.न. 106, डुडुळगाव दे  आंळदी र ता िजजाऊ कॉलेज 
समोर,,´ÖÖê¿Öß.

1115590

1140301694/00 ी.िवजय शंकर शद,े म.ेिवजय इ पमटस जिमन गट .७३, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 1115074



1011402300/00 से ल रे वे से.नं.26 आकुड  रे वे टेशन,िनगडी ािधकरण 44 1113992

1080202133/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36/3+4+7अ+7ब+8/1अ/5, एम.एस. आर कँिपटल, तळ 
मजला, शे म ं  04 पपरी- 18  3256 चौ. फूट आर.सी.सी

1113789

1130201505/00
िवजय भाऊसाहेब दुधाट  , राजेश भाऊसाहेब दुधाट , मे 
साई इं ीज

गट १५५१ , शेलारव ती ,िचखली आ  - कर/िच/म/ु८/२/एस आर 
२/कािव/२८२/ २०१६ , द २२/०३/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1113389

1050808924/00 काळुराम िसताराम दळवी स.न.62/2/2/1 वाकव ती पपळे िनलख--27 1112755
1130601765/00 मा. आयु  िप िच मन् पा जाधववाडी ,िचखली 1108631

1130507364/00 भो- बबन सतु मोरे गट ८४९ , िव ल  मं दरामागे सॉ िमल लाईन , कुदळवाडी ,िचखली 1108486

1020704979/00 डॉ. िमल द पाटील भो. एअरसेल िल. लॉट नं ११० , जी लॉक एमआयडीसी , ु ूत हॉ पीटल ,शा नगर, 1107304

1120201826/00 भागु दगडु रोकडे
बी. एस. एन. एल. मोबाईल टॉवर द. ल मीनगर आळंदी मोशी र ता 
मोशी ४१२१०५.

1107304

1040504954/10
माधव शेषराव च हाण व दपाली माधव च हाण ( मो.न 
9225526566 )

स.न.77/2/11,12, ाने र काँलनी िड माट समोर लाईफ टाईम 
हाँ पीटल काळेवाडी

1106634

1130201131/00 मंजुळा रमेश जाधव गट १५३९, सोनवणे व ती ,िचखली 1105901
1090101966/00 भो भारत संचार िनगम िल. 1104361

1130200772/00 मैना रामचं  वळेकर, रामचं  भागवत वळेकर

गट ११७८ , िगताई कॉलनी , रामदासनगर, िचखली   आ  - 
कर/िच/२/ एस आर २/ ४/२०१७ , द ०९/०६/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१७ पा जु पा न आका  आ  - कर /िच/२/ मो ा िन -एस 
आर  १ /४/२०१७ , द २०/०४/२०१७ पा लो

1104051

1011403409/00 पी सी एम सी भो. मनमोहन सग लाल सग अलग
से. नं. २३, लॉट न.ं १४६ अ व १४६ब, वाहतुकनगरी, िनगडी, पुणे 
४४.

1104030

1120200186/00 च हाण केरबा ल मण मोशी गावठाण पुव मोशी, 1103946
1040415233/00 बळीराम बाबुराव कोकणे स नं-१८/१/२ जगताप डेअरी रहाटणी. 1103915

1140301798/00 ी. सिचन महादेव दळवी, म.े जे.आर.डी. टँ पग जिमन गट न.ं २५५ ए,  योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 1103420

1130201182/00 मे सी एन जी , ो ा-वैशाली पांडुरंग िबसले गट १५३८, तळवडे िशव , सोनवणे व ती ,िचखली 1102912

1150402883/00
ी िशवम डे हलपस तफ अमोल काळूराम भ डवे व संजय 
ाने र तापक र

स न १८५ पैक  शदे व ती रावेत 1102574

1150100750/00 िबरंगळ अजुन भगवान स. नं. 17/1अ मामुड , 1101572

1130502801/00 भो-टाटा इंडीकॉम टॉवर
चोपडा िब डस ,, लॉट 38, अरहंत िवहार , से टर 16,िचखली 

ािधकरण
1101530

1050214311/00 परदेशी सिचन सुिनल,परदेशी सुिनल िव ल स. न. ८९/१ बी आर टी रोड लगत, पपळे गुरव 1100205
1031104492/00 भो. - शेडगे सुधीर सोपान स.नं.133,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 1100094
1130101490/00 इंडज मोबईल टॉवर  िल , राधागो वद टॉवर िल िचखली 1099563
1100102095/00 रंजना गौतम जैन भो. एअर सेल िल. से. १०/३०८ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 1099563

1130506757/00 निलनी केशव मोरे
रोझ हाई स अपाटमट , लॉट २३ , शॉप ६.७, टोअर २  , पुणानगर 
,िचखली आ  - कर/िच/५/मु य/८/एस आर २/२२५/८३/२०१६ , 
द २७/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

1099519

1050808935/00 भो राज  .नामदेव इंगवले
िस.स.न.7 िब ड ग न.3 तळ+ पिहला + दुसरा +ितसरा मजला 
मराठी शाळे पपळे िनलख- 27

1099440

1130506533/00 यादव क डीबा कािशबा
गट ७६९, बालघरे व ती , िचखली  आ -  कर/िच/मु य/८/एस आर 
२/११९/६६/२०१५ , द २८/१०/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1099408

1130601927/00
मे राणी ल मीबाई मिहला कॉटेज इंड ीज तफ ो. ा 
भोकसे  नंदा मनोहर

गट ६७०  , वडाचा मळा  , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी, िचखली  
आ  - कर /िच/म/ु८/एस आर २/९२/२०१६ , द २६/०७/२०१६ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून ज पा न बांधकाम

1098865

1130101139/00 स बाई बळीराम गाडेकर , भो-चं कांत बळीराम गाडेकर

गट १६५१ , पाटीलनगर ,िचखली  आ  -  कर/िच/१/कािव/ २२६/ 
२०१४ , द ०४/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१४ पासून सदर  

े  -४७४.९८  चौ फ़ुट साधे बांध , क म-ु ४१ ४० /- र    व याच 
जागी नवीन  बांधकाम आ - कर/अ/मो ा िनवासी एस आर 
१/७०५/२०१४ , द  ०४/०८/२०१४ अ वये  लो

1098791

1130502798/00 भो-अिजत भाकर नायर अंबली ओ कु न पिनकर,गट 776 ,पवारव ती ,कुदळवाडी ,िचखली 1098512

1050804090/00 ी. नांदगुडे द ु म हारी व इतर तफ कु.म.ु ी.राजेश जौन. स.नं.21/2.िपपळे िनलख,पुणे-27 1098087



1140300944/00
लोणकर गजानन ी र/िवजय गजानन / वािमनी मिहला 
बचत गट (अिखल संघ)/भो. वािमनी मिहला  बचत गट

तळवडे गावठांण तळवडे,ŸÖôû¾Ö›êü 1097486

1130902600/00 ता याराव िभकाजी कदम ,िलला  ता याराव कदम
संतकृपा हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली   आ - ३२९/२०१७ , 
२६/५/१७ अ वये द ०१ /०४/२०१६ पा आका आ  - कर/िच /९/ 
मो ा िन-एस आर १/३२९/२०१७  अ वये लो

1093070

1120200391/00 जाधव अिनल मधुकर नागे र ा सपोट िशवाजी पुत याजवळ,मोशी 1092117

1050214767/00 संजय गणपत जगताप
स.नं.१७/१/२ मु ांगण मंगल कायालय ल मीनगर, ६० फुटी 
रोडलगत पपळेगुरव

1089847

1130503281/00 भो-शाहजहॉ अ दु कलम चोधरी गट 696 , कुद वाडी  ,िचखली, 1088934

1100806056/00
ी. पंिडत रामभाऊ गवळी भो. म.े रलाय स िजओ इं फो. 

िल.
स.नं. 211, “ ी साई िनवास” आळंदी रोड, भोसरी-39 1088482

1040409104/00
१हीरो नोतनदास मोटवानी २राजु शामनदास आसवानी 
भो.परमानंद मे लुमल जमतानी

स. नं.१७/२, ग जगताप डेअरी रोड रहाटणी. 1087760

1011801108/00 री. रमेशचं  आर मांडेकरभो. इंडस मोबाईल टाँवर से.नं.२८ लाँट नं ५८३ ािधकरण िनगडी ४४ 1087710
1130501811/00 भो-शमशु ीन चौधरी गट769, पवारव ती  , कुदळवाडी , िचखली, 1087388
1020103460/00 ी वामन गोपाळ मनकर स नं १७९/६ पांढरकर व ती उ ानाजवळ आकुड  ३५. 1086767
1050110715/00 के.रामचं ण स.नं.33/1/8, िशवरामनगर, पपळे गुरव. 1085442

1130901582/00 भो-संजय ानोबा ता हाणे

गट १५१०,हनुमाननगर , ग ली  नं १ , हे े ता हाणे व ती ,िचखली  
आ    - कर /िच /९/ एस आर २/ १९९/२०१७ , द १०/०३/२०१७ 
 अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून जु पा न आका आ   - कर/िच/९/ 
मो ा  िनवासी  - एस आर  १/ १९९/२०१६ , द  १९/०१/२०१७ 
अ वये  लो

1085300

1040406524/00 ी गवळी हरीभाऊ भालेराव स. न. ५/६ जगताप डेअरी रोड िस ाथनगर राहटणी. 1084812
1040205456/00 सुरेखा अशोक फ़डतरे स. न. १७/२ िशव कॉलनी गणेश नगर पुणे ३३ 1083567

1080202186/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
हाँल ं  02, पाचवा मजला, सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, 
मोरवाडी, पपरी- 18

1081965

1130201446/00 िवधाटे अिनल यादवराव
मे सुिजत इंटर ायजेस , गट १५३८, शेलार व ती  , सोनावणे व ती , 
रामदास सोसा, िचखली  आ -कर/िच /म/ु८/एस आर 
२/८९/७२/२०१४, द १८/१२/२०१४ अ वये

1080641

1130201425/00 मे सुरज एंटर ायजेस तफ ोपा राज  गो वद मते
गट १५३८, दे  आळंदी रोड , सोनवणे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/म/ु८/एस आर २/१८/१९/२०१४ , द २८/१०/२०१४ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1080584

1140301153/00
भो.(१)हगवणे साईनाथ संभाजी (२)सॉ. हगवणे र माला 
संभाजी

िनगडी तळवडे रोड तळवडे 1078471

1040307133/00
ािध. भोग. द ा य काळूराम बोडके / सिवता द ा य 

बोडके
स. न. ७/२/४ जयम हारनगर थेरगांव - ३३. 1078360

1050106567/00 ी गारवे करण भो रलाय स क युिनकेश स िल.
स न 71 बाळाजी अपा मट  पपळे गुरव पुणे 27 ID- MH-
CCHWD 056

1077932

1020401600/00 म.ेहॉटेल नागमणी  पुजारी नागमणी नारायण स.नं.िड-1, लॉक न.ंMIDC, चचवड,,आकुडीर् 1077828

1031114182/00 ी. अिनल बाबुराव धामण कर
सं. नं. १३१, सरोवर हॉ. सोसायटी, िजजामाता  चौक, वा.वाडी, 
चचवड, पुणे-३३

1077165

1110504074/00 िव ल िपराजी घुले भोग. रलाय स इं ोटेक िल. स. नं. १२१/१/२ब, साई मंदीराजवळ, वडमुखवाडी, च-होली बु. 1076672

1130201130/00 नामदेव  रामभाऊ सा क /स सेस इंड गट १५५१, राणे इंड ीजजवळ , सोनवणे व ती , िचखली 1076450

1090101908/00 AIRTEL LIMITED
438 सागर कॉ पले स मुबंई पुण रोड, úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß 
¯Öã Öê-34-IN-1054977

1076193

1130302478/00 ी ता यासाहेब  संपत उदुगडे

गट १३९४, आंगणवाडी रोड, स ा ी हौ सोसा, मोरे व ती,िचखली 
आ   - कर/िच/२/एस आर २/४१/२०१६ , द २२/०७/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२१०३ पासून व आका  आ  - कर/िच/३/मो ा 
िनवासी- एस आर २/४१ अ/१६-१७ , द २३/०६/२०१६ अ वये  
लो

1075993

1060318972/00 राज  बबनराव हांडे/िमल द रा. हांडे/िगरीष रा. हांडे
गणेशम फेज ll कम शअल लॉट डी पाचवा मजला फलॅट  १६  पपळे 
सौदागर

1075616

1090100651/00 ऍड हा स कॉ पूजन ा.िल.
िम. .396,ईले ॉिन स सदन-2,,एम.आय.डी.सी., युिनट न.ं11, 
भोसरी,पुणे-411 026

1075549

1140301836/00
ी. पारसनाथ  राजाराम  िव कमा म.े बजरंग िडशए ड  

व स .
जमीन गट नंबर ४६१ ( १ ) परफ़े ट कोट ग ी. दाते यांचे समोर  
योतीबानगर. तळवडे  पुणे - ४१२ ०६२

1073505



1130100180/00 यळवंडे ल  रघुनाथ

गट .१६७१, नेवाळे  कॉलनी  ,पाटीलनगर ,िचखली आ -
कर/िच/०१/एस आर २/३४६/२०१६ द  २७/०४/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ ० *- कर/िच/१/मो ा िनवासी -
एस आर १/३४६/२०१६ , द १०/०३/२०१६ अ वये  लो

1072071

1040509115/00 एम.आर. सु म यम िच ीयार
स.न. 69/2/5 , प रस काँलनी बेबीज कुल जवळ ताप करनगर 
काळेवाडी

1069945

1011601427/00 ीम. छाया िवजय नहारभो. ए.टी.सी मोबाईल टाँवर से.न.२७ए, लाँट मांर ४१२ ािधकरण पुणे ४४ 1068724

1130103119/00 राजकुमार रामजी जापती  , भो-  ी रामजी फ ी
गट ४० ,  पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/१९२/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1068521

1040204785/00 वाजे िहरामन ानोबा सं न.१८/८ कार कॉलनी गनेश नगर थेरगव 1068512

1050213522/00
आ दयाल सेवा सग गु िमत सग भोग. आ दयाल अमर सग  
गु िमत सग

स. न. ७७/३/१ महाल मी िनवास,िजम ित.मजला भात नगर, 
कलिबल शाळेजवळ, पपळे गुरव

1068388

1090101989/00 महादू बालाजी लांडगे भोग. भाकर व रमेश महादू लांडगे स.नं.३३४/१अ, पा नाथ सोसायटी समोर, कासारवाडी-३४. 1068373

1110501189/00
म. रलायबल पॅक जग सो युशनर कंपनी तफ १) अंकाजी 
ता याराव पाटील २) एजाज अहमद सेन िम ला

स नं८०/११, मॅगझीन कॉनर, गुलमोहर कंपनी शेजारी, साई मंदीर, 
वडमुखवाडी,च-होली बृ पुणे ०५

1068278

1130201424/00 रामानंद कुमार स न रॉय
गट १५३८, लॉट नं ६२ , िशवरोड , सोनवणे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/म/ु८/एस आर २/६७/१९/२०१४ , द २८/१०/२०१४ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

1067857

1160204987/00 बालाजी क याणराव कोलते-पाटील स. नं. ७४/२/१/१/४ कोलते पाटील कॉ ले स, आदशनगर, दघी १५ 1067301

1050106563/00 ी. कदम सुिनल भो.जी.टी.एल. इ ा चर
स न 43/1 मराठी शाळेजवळ, लोबल हाऊस, लेन न. १५, भात 
रोड, एरंडवना,  पपळे गुरव पुणे 27,Mobile no ९९२२९३९२६९, 
Fax no २५६५८४५५, २५६५०७०८

1066447

1150401960/00 ी स सेना अनुपकुमार सितशचं डी वाय पाटील र ता शैलजा फॉम मागे रावेत. 1066314

1031301671/00 पाटील चं शेखर भु ( गणराज क शन )
बी.एस.एन.एल.  मोबाईल  टॉवर  ,  गणराज  क शन,  लॉट  न.ं 
 81  ,स.नं.  156,  िस.स.नं.  3043,  िबजलीनगर,  चचवड

1065566

1050111298/00 ीमती साळंुके सधू मिणक / ी साळंूके मिणक सटवाजी स न ५३, गणपती चौक, िवनायकनगर, पपळे गुरव, पुणे ४११०६१ 1065096

1060501140/00 सुखवानी चेबस मोबाईल टॉवर बी एस एन एल पपरी िस ल चॉक पपरी टेशन १८. 1064671

1120302356/00
भोग कु. मु धा म.े सावंत जाधव असो तफ़ भागीदार करण 
कसन सावंत व इतर

मोशी बो ाडेवाडी गट नं २७५ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 1063976

1040115333/00 म.े टी. जी. डे हलपस ा. िल.
सनं.२४९,२५० जीओ केअर-दुम-ऑ फस-A-०१ ते ०४,क टेव ती, 
वाकड-५७

1063907

1100201491/00 िनमला मािणक घनवट स. नं.१५/१, गुळवेव ती, लांडेवाडी भोसरी 1063665
1130302297/00 करण िभमाजी िथगळे गट १३३४, अंगणवाडी रोड,मोरे व ती ,िचखली 1063288
1040204774/00 पवार पांडुरंग नारायण स न २८/४, पवार नगर थेरगाव 1063115

1140301745/00 ी. धमराज रतनचंद गांधी, म.े क पक एंटर ाईजेस
जिमन गट .६८, जुना स.न.२९/२, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - 
४११०६२

1062755

1011102521/00 तुकाराम बाबुराव काळभोर भो. जय ी तुकाराम काळभोर िस. स. नं. १७६, िशवसृ ी िनवास, िनगडी गावठाण, पुणे ४४. 1062466

1130900177/00 हे े म हारी वाघु चचेचा मळा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 1062440

1130902392/00 ी सोपान मा ती हे े
गट १४४५ , ीराम सोसा, हे े व ती ,िचखली   आ -  
कर/म/ु०८/एस आर  २/१८/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

1061829

1081000888/00 पपरी चचवड महानगरपािलका प रवहन संत तुकाराम नगर डेपो,, पपरी-18 1061538

1130103116/00 इ ान सलीम खान ,एस के ॅ प ेडस
गट ४१,  पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  २/२०६ 
/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून 
आका

1061150

1130201447/00 कसन िभमसेन गायकवाड
गट १५३८ , सोनवणे व ती ,िचखली आ - कर/िच/२/एस आर २/ 
२३/२०/२०१४ , द ३१/१२/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1061030

1040104663/00 कांतीलाल मोहनलाल खवसरा भो ी राम जानक  मं द र स नं 18/6, राम जानक  मं दर, मंगलनगर वाकड रोड,वाकड 1060732

1130801638/00 भो-संतोष भाकर फुले
लॉट ७१०, से १८, िशवतेजनगर , िचखली  कर -कर/म/ु६/एस 

आर३/३२/२३/२०११, द ५/११/२०११
1059869

1120301795/00 सुनंदा गुलाब बोराटे दे र ता गट न. १९५ मोशी 1059057

1120301881/00 ंजय बबन बोराटे भोग- भाकर रामचं  बोराटे नागे रनगर (दे र ता उ रभाग) गट न.२८४ मोशी ४१२१०५ 1058659



1130502773/00 भो-सोपान रामभाऊ मोरे

नंदू सोपान मोरे ,बाळासाहेब सोपान मोरे, काश सोपान मोरे 
कुदळवाडी ,िचखली  जा - िच/कर/५/कािव/८१/२०१३ , द 
१३/०२/२०१३ अ वये  लेखापरी णानुसार े  आकारणीत दु ती 
द  १/०४/२००७  पासून

1058474

1030802047/00 भो. - ांतीवीर चाफेकर पाथिमक व मा यिमक िव ालय पागेची  तालीम  चचवड  गाव  , 1058446

1040403857/00 बजाज दयाराम िचमणलाल स.नं. 64/1/2/1, मेनरोड, रहाटणी,रहाटणी 1057914
1040414128/00 नंदा आ णा मंजाळ स.नं ४९/४+५ सहगड कॉलनी रहाटणी 1057795
1020705259/00 म.ेउषा फायर इ य.ु ा.िल. जी.पी.९०/९१ जी लौक,एम.आय.डी.सी, चचवड-१९ 1056613

1130902451/00 सुिशलाबाई पांडूरंग ता हाणे

गट १५१२ , हनुमान हौ सोसा , ता हाणे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/९/एस आर २/९४/२०१६ , द २३/०८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/िच/९/मो ा  िनवासी -एस 
आर १/९६/२०१६ , द ०३/०८/२०१६ अ वये लो

1054447

1120101225/00 भोग- ी. बाळू पांडूरंग तळेकर डुडुळगाव , मोशी, 1054166

1130401975/00 भो-मन आजवानी इ ाक शन िल
घरकुल योजना ,शरदनगर ,िचखली आ  - कर/म/ु८/एसार 
३/३७/२०१४, द २१/०५/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१२ पासून 
आकारणी

1053164

1130103278/00 भो- चं भान यादव , रा ल ॅ प सटर
गट नं २/१, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/िच/एस आर 
२/२९५/२०१६ , द ०४/०५/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1052265

1100806054/00
ी. अशोक िहरामण भगत  भो. एस.टी.सी. टेिलकॉम टॉवर 

काप रेशन ा.िल.
स.नं.224 लॉट न.ं 27 सी.स.न. 4396 गंगो ी पाक, बंसलिसटी 
जवळ, दघी रोड, साईट आयडी MA/PU/ID/13046, भोसरी,

1052192

1100800635/00 ी. ग हाणे अजुन ानोबा
स.नं.224,आदश शाळेजवळ,            ,गट न.ं8, तुकाईनगर              
     भोसरी,पुणे-39.

1051889

1140301198/00
(१) पांचाळ चं कांत नागीनदास(२) ी. पांचाळ पेश 
चं कांत /म.े ोकॅ प

योितबानगर धनवे यांचे िमळकतीशेजारी तळवडे 1051734

1050205972/00 पाटील चं शेखर रामदास, स, न, १३/४, मोरया पाक, िव यम नगर, िप,गुरव 1051458

1081300049/00
िनवृ ी शंकर वाघेरे व इतर क रता म.ेसाई िशवश  
असो.तफ

िस.स.नं.5196पैक  181 ते 185 संतोषी माता,मंदीरासमोर 
नेह नगर, पपरी-18.

1051362

1040400570/00 पु पलता द ा य वाघेरे स.नं. ५९/२अ/१/४, 1051196

1130101892/00 काश कसनराव फरांदे
गट ५९ पाटीलनगर ,िचखली मोशी  रोड, िचखली  आ  - 
कर/म/ु८/एस आर २/०१/०१/२०१४ , द २६/०६/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

1050962

1060500003/00 ी ॉड टस.
स.नं.33/3,िम. .13/12,,मुंबई पुणे र ता.एच ए.जवळ. पपरी-पुणे 
411018.

1050401

1080200522/00 म.े जापती फाउ ी ा. िल. लॉट ं  14 एफ 2 लॉक 1050163

1090201728/00
सर वती तुकाराम लांडगे भो. द ा य व दशरथ तुकाराम 
लांडगे ोपती अशोक लांडगे,सुिशला राज  लांडगे

स न ४४७/४ब तुकाई िनवास ेमसागर वीट माट कासारवाडी 1049165

1031112592/00 ी. सिचन बंडूशेठ आहेरराव स.नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा. वा.वाडी चचवड -३३ 1048355

1130103114/00
मे एकिवरा  इंिजिनअर ग , कशोर गजानन पपळे  , ेहल 
कशोर पपळे

गट ५५ , मोशी  दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ -  
कर/म/ु८/ १/एस आर  २/१६४/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

1048069

1050205921/00 सौदागर नासीर इमाम, स, न, ७७/१/१/, कलिबल शाळा, भात नगर,िप.गुरव. 1046147
1160301663/00 खान इ माईल महमंद द  नगर दघी 1044819
1060308364/00 उ म कसन काटे व इतर ु वीराज मंगल कायालय काटे व ती िपप्अळे सॉदागर 1044816

1020402906/00
ी दनेश केशवदेव आगरवाल /भो. म.े T I P L मोबाईल 

टॉवर
डी-२, लॉट . ५४/१८, एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 1044434

1090302293/00
कायकारी अिभयंता क भाग पपरी चचवड 
महानगरपािलका

रे वेगेट खाली कासारवाडी पुण-े३४ 1043220

1130502839/00 भो-िवलास सुदाम यादव नथु खंडू यादव, पोपट सुदाम यादव,कुदळवाडी ,िचखली 1043179

1030202064/00
Chairman Yashopuram Soc. A-4,  Bhog. - B S N 
L

यशोपुरम,  िब.नं.  ए  -  4,  स.नं.  265,  लक  रोड,  चचवड  , 1042422

1130303762/00 हनुम वा गोपाळ टाकळे

गट १३२३, यशवंत कॉलनी,मोरे व ती  ,िचखली आ - कर /िच 
/३/एस आर २/२८३/२०१६ , द  ०४/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर /िच /३/ मो ा िनवासी- 
एस आर  /२८३ अ/२०१५ , द २८/१२/२०१५ अ वये  लो

1041362

1160101288/00 ी अिनल रामदास पवार स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 1040529



1011102107/00
म े. जदाराम ६ सो.म तानी ट भो. रलाय स इ ाटेल  
िलम.

पुणे मुबंई रोड ीकु ण मं दराशेजारी, िनगडी ,पुणे 1040075

1150400927/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए/भो डॉ डी.वाय पाटील ित ाणचे 
कॉलेज ऑफ़  इंिजिनअर ग

से.नं.29, आकुड  रे वे टेशनजवळ, ािधकरण, रावेत 1039465

1101203848/00
गोपाळ रामभाऊ लांडगे व इतर 2 भो.राधाबाई गोपाळ 
लांडगे

स.नं.19/2 धावडेव ती,भोसरी - 39 1039458

1041000401/00 िनितन भुदास सोमाणी
स. न. १५९/३ अ,१५९/३ ब/२,१५९/४,१५९/५,ताथवडे, जीवन 
नगर

1039096

1150402509/00
PCNTDA/भो/डॉ. डी वाय पाटील ित ानचे पॉलीटे कल 
 िब ड ग

से न २९ डॉ. डी .वाय.पाटील र ता रावेत 1038513

1030101893/00 म.ेगोयल डे हलपस
ि िमयर  लाझा,  शॉप  .  6,  एफ  वग,  तळमजला  , चचवड  
टेशन

1037107

1050213767/00 भोग. शदे दपक क डीराम स. न. १/२ ल मीनगर पपळे गुरव 1036163

1030102438/00 नालबंद अ वर सेन फक र मोह मद व शेख अ दुलकादीर एफ.एम.सी.सटर,  1 ला  मजला,  चचवड  टेशन 1034956

1031111709/00 सौ. गु वदर कौर सं. नं.१३३/१, वृ ा आ म शेजारी,गु ारा वा. वाडी. िचचवड-३३ 1034673

1050200737/00 मोरे भगवान गणपत स.नं.83 िमळकत .1413/46/3/70/10 1033472

1070201238/00
राकेश ओम काश खानचंदानी व िवशाल ओम काश 
खानचंदानी

बी लॉक ८/१०,िपमरी - १७ 1032369

1130101725/00 भो-िवलास महादेव गोरे व इतर ४
गट १५६१  पैक   पाटीलनगर  , िचखली   आ  - कर/िच/१/एस आर 
२/११५८/२०१३ , द १९/०३/२०१३ अ वये  द ०१/०६/२०१२ 
पासून आकारणी

1031962

1041101002/00 संभाजी नबाळकर स. न. २७ ताथवडे िन. नगर 1031822
1041100056/00 भो. संभाजी नबाळकर स. नं २७, नबाळकरनगर ,ताथवडे 1031029

1050107782/00 काचा दपक कांतीलाल.
स. न. ४१ िह सा न. २६, ीकु ण नगर, याल करण अपाट, शॉप -१ 
, पपळे गुरव-२७

1030497

1130101521/00
सुपराईट इ पे शन स ह. ो ा- दप मुजुमदार ,सिवता 
मुजुमदार

स ह नं १५६०, १५६१, शेलारव ती ,िचखली 1029647

1130103261/00 भो-बारगुजर इसाक अहमद  हाजी अहमद  सेन
गट ५२ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर /िच/म/ु८/एस आर  
२/१८५/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1028685

1120405528/00
वई रदास बहल चॉ रटेबल ट पपरी पुणे तफ़ 
वतःयोगेश मंगलसेन बहल

संतनगर से.नं ११भुखंड .०२बेकॉन हाय कुल मोशी ाधीकरण 
४१२१०५

1027957

1150408480/00 ी. शंकर ा प शेटे व सौ.अनुसया शंकर शेटे सं. न. १८४अ/२ एम आय िड सी. रोड शदे रावेत 1027940

1080202132/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36/3+4+7अ+7ब+8/1अ/5, एम.एस. आर कँिपटल, तळ 
मजला, शे म ं  03 पपरी- 18  2948 चौ. फूट आर.सी.सी

1027487

1150410347/00
म.ेइ ट वे ट डे ह तफ़ .नंदकुमार भालचं  भ डवे/भो/इंडस 
टॉवर िल.तफ़ ी.पुिनत गु ा व इतर

से.नं २९/१ भ डवे कॉनर ािधकरण रावेत 1026872

1060308360/00 राज  शंकर काटे केशवनगर िपपळे सॉदागर 1026545
1040107850/00 भोग िहरामण चंदु बारण-ेर सन१७/४/अ मंगलनगर वाकड रोड थेरगाव 1026489

1120302879/00
बाळू अनंता स ते / म.े अ सुल भोसले तफ दपक िवलासराव 
जगताप व इतर

दे  र ता ( उ र ) गट नं २७५, मोशी ता हवेली पुणे ४१२१०५. 1026061

1130600078/00 घाडगे िवमल कसन मोई फाटा,,िचखली 1026011
1130101662/00 अिनकेत फॅि केशन ,भो- ाने र पंढरीनाथ मोरे दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 1025524

1130501354/00 भो-राजपाल सग पंधाल
मुगोया टील ,गट नं 693/ 694, महारा  काटा मागे, कुदळवाडी , 
िचखली,

1025457

1120301092/00 ीराम साद सह( सग) नागे र नगर,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 1025351
1040306262/00 काळुराम मा ती डांगे भोग िवकास काळुराम डांगे सन.२०/१/२ हॉटेल रोझ वुड डांगे चौक थेरगाव 1025086
1090402008/00 गायकवाड भानुदास ानोबा सं १२९० फु गेवाडी पुणे १२ 1024861
1080200303/00 भगत लॅि ट स. 30/8-एफ-2  लॉक,,एम.आय.डी.सी. पपरी-पुणे-411 018. 1024706
1070201240/00 गंुगलबाई गंडामल सोनार बी लॉक १०/२०, पपरी - १७ 1024569
1101102095/00 दनकर वासुदेव गरड स. नं. १२५/१अ/१ राणतारा सो. सदगु  नगर, भोसरी 1023009
1130501600/00 भो - परशुराम दनकर पाटील गट . कुदळवाडी,,िचखली 1021839
1140300826/10 च हाण राज ी हनुमंत ज̱. ग. न. ७ ८  योतीबानगर त वडे पुने  -६२ 1021757

1040414032/00 म.ेपाठक असोिसएट
स.न.67/1 ते 5/1/1ब अनंत लाझा ,पिहला मजला मेन रोड 
काळेवाडी रोड रहाटणी

1021129

1070100650/00 पंजाबी परबीबाई टी. िम. ं .रे टेड ॉटस. नं. 2., पपरी पुणे 411017. 1020647
1130601695/00 भो-रोकडे सितश जाधववाडी , िचखली, 1020015

1120303234/00 खतीजा शमीम शेख
गट नं २०६, २०७,२०८ बो ाडेवाडी दे र ता कमलराज 
लिवहार.मोशी,ता. हवेली. िज.पुणे

1019767



1110500940/00 अंकाजी ता याराव पाटील
सन ८०/११, गुलमोहर इंटर ाईजेस, मॉगिझन कॉनर, वडमुखवाडी, 
च-होली बृ . पुणे ०५

1018502

1050302549/00 कािशनाथ महादेव रणवरे भोग.राज ी हाद बांदल स.न.13/3अ/3ब, िशतोळेनगर, सांगवी 1017873

1130300837/00 शदे भाकर हनुमंत

गोकुळ हौ. सोसायटी, गट नं १३९८ , मोरे व ती ,िचखली आ  -  
कर/िच/३/एस आर  २/२५५/ २०१५ , द ३/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - कर/िच/३/मो ा  िनवासी  -
एस  आर  १/२५५/अ /२०१५ , द ०३/११/२०१५ अ वये  लो

1017115

1130601245/00
िगरी ओम काश  हौसला साद ,िगरी िशव काश 
हौसला साद

गट ५९६ , सावतामाळी मं दरामागे, गणपत आहेर यां या शेजारी , 
जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर / म/ु०८/एस आर २/२७७/२०१६ , 
द ३०/०५/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ -

 कर /िच/६/मो ा  िन - एस आर १/२७७/२०१६  अ वये लो

1017086

1060320766/00 ी. वैभव मदन चोरडीया फॉ युना िब ड ग, पपळे सौदागर, पुणे २७ 1015799

1040204865/00 द ु हरी गुजर भोग ए सार टेिलकॉम इ ा ट चर ा. िल. थेरगांव गांवठाण -३३. 1015587

1130104084/00 अ दुलरिहम शफ मोह मद  चौधरी
गट ७५, पाटीलनगर , िचखली    आ  - कर /म/ु८/एस आर 
२/७२/२०१६ , द ०५ /१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

1014236

1140300935/00 सुकुमारन/काळे आलोक, ाज ा योितबानगर, तळवडे 1014112

1130601208/00 िव ल  अनंता जाधव

गट ४८१ , बो हाईचा  मळा  कॉलनी  २ , माळावर , जाधववाडी , 
िचखली आ  - कर /िच/म/ु०८/ एस आर  २/२५९/२०१६ , द  
०५/१०/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१२३  पासून  जु पा न आ का 
 आ  - कर / अ  /मो ा  िन -  एस आर  १/५९/२०१६ , द 
१३/०७/२०१६  पासून लो पहाणी अहवालात नमुद के यानुसार 
मालक नाव बदलले

1013871

1110502966/00
एन डी एंटर ायजेस तफ सुलोचना/अशोक धुळा पा 
तोदलबागी

स. नं. ५८, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावािड, च-होली बु. 1013852

1040503937/00 ब सलू बलराम िच दर सह स. नं. 114/2/1, नढेनगर,,काळेवाडी 1013127

1140401715/00
ीम यशोदा महादु ता हाणे ी द ा य महादु ता हाणे ी 

िनितन महादु ता हाणे
िस ीिवनायक कॉलनी, ि वेणीनगर, तळवडे 1012952

1031201200/00 चेअरमन ि मुत  हौ.सोसा., भो. - भारत संचार िनगम िल. ि मुत   हौ.सोसा.,  िब.नं.29,  ेमलोक  पाक,  चचवड  , 1012394

1100501219/00 साई ंकटा डे हल स
से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न.७० ते ७५ पुणे-
नािशक रोड ग हाणेव ती,भोसरी

1012055

1050213974/00 भोग. कांबळे िव णू तुकाराम संअ. ७८ पपळे गुरव 1011291

1070201237/00
भरत ओम काश खानचंदानी व ओम काश नेनुमेल 
खानजंदानी

बी लॉक ८/०९, पपरी - १७ 1011030

1120303645/00 नामदेव भाऊ बोराटे
गट नं १९५ दे  र ता, जाधववाडी,मोशी ता.हवेली,िज.पुणे 
४१२१०५

1010835

1020705217/00 म.े इंडस टॉवर िल. स नं १२०/१८/१ रामनगर चचवड 1009544

1020303783/00 िवमल िनवू ी जगताप
जुना िमळकत नंबर .२/१०/१३९३ िवमल िनवास बौ  व ती, 
आकुड -३५

1009124

1041000395/00 समीर िवजय भुजबळ व इतर
स. न. १२९/२/ब/१ जीवननगर ताथवडे  ता. मुळशी मंिह ा नेवी टार 
शो म.

1007122

1100201411/00 ल ढे गणपत महादेव भो ल ढे सं दप गणपत ६/२/अ फायर ि गेड मागे शांतीनगर भोसरी 1006993
1100201500/00 भोग दपाराम लखमाजी चौधरी बैलगाडी घाटासमोर, गुळवेव ती भोसरी 1005210
1080201611/00 भो - अंकुश द ा य  च धे स. नं. ३६/५ मोरवाडी पपरी १८. 1005116
104010642/00 कलाटे चं कांत केसु स. न. १७७,सुदशन कोलनी वाकड रोड , वाकड-५७ 1004771
1040700534/00 भो. अशोका िब डकॉन िल. स.नं. 164/6/7, मुंबई बंगलोर हायवे पुलाजवळ,,वाकड 1004419

1160301845/00 राजाराम माळी / राज ी माळी भो रलाय स इ ाटेल स नं १८ चौधरी पाक दघी 1004146

1020502130/00 भो.- जे. आर. इले ो लेटस ो. ा. जुना िम. . 2/5/2099, स.नं. 64, खानीवले पडाळ 1003745

1080200091/00 अ य मे ल व स
लॉट न.ंए-25, एच लॉक,,एम. आय. डी. सी., पपरी-पुणे -411 

018.
1003675

1130302055/00 संपत द ा य उगले

गट १३२३ ,साई   हौ सोसा ,मोरे व ती, िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२३४/२०१६ , द ३०/८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा बांधकाम आ  - कर /िच/३/मो ा  
िनवासी- एस आर  १/२३४/२०१६ , द  ०६/०८/२०१६ अ वये  
लो

1003504



1130201462/00 िशवाजी नारायण मोरे , मे अथव फॅिमली रे टॉरंट  व गाडन
गट १५५४, दे  आळंदी रोड ,िचखली आ  -कर/म/ु०८/िच/एस आर  
२/११६/१०१/२०१५ , द  २८/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

1002957

1070201186/00
ी./ ीमती बसवानी िवना गो वद भो. जी. टी. एल 

इन ट चर ली.
बी. हरांडा . १४३ व १४४ जय गो वद लाझा  पपरीनगर पपरी 
- १७

1002884

1040601943/00 चं दरामाणी मनी कसनचंद व इतर 4 स.नं. 108/3अ/3ब, िवजयनगर,,काळेवाडी 1001669
1100803156/00 भावेश छगनभाई खोिलया संत तुकाराम नगर दघी रोड भोसरी 1001385
1060303032/00 सिचन जय सगराव काटे व समीर जय सगराव काटे गणेश पाक अ े िब ड ग शॉप नं 1 1000980

1050108797/00 घोडके महेश नामदेव /घोडके योती स.नं. ४४/४अ/१अ,, आनंदपाक, लॉट न.ं - ७, पपळे गुरव – 27. 999883

1031114117/00 ी. म लीनाथ िभमाशंकर नो ला स.न. १२७ / व  नगरी हौ सग सो. चचवड, पुणे ३३ 999803
1110300776/00 एकनाथ पुंजाजी शदे s.no.468/1, kotawalwadi, chrholi bu. 998582
1150407797/00 ी द ा य बाळु भ डवे स न ७ बीआरटी र ता रावेत 998439

1100800197/00 संिगता नवनाथ गायकवाड
िम. .59/2/455,स.नं. 213. दघी रोड.                  भोसरी,पुणे 
411 039.

997659

1150302734/00 भो ी ल मण बाळा जुनवणे स न ६६/१ब राजारामनगर कवळे 997334
1140200799/00 सॉ. कदम अ पता अजीत नविनमाण हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 997169

1120303068/00 पी एस इंिज. व स ो. ा. पुजा ीशैल मलगान
बो-हाडेवाडी, गट न.ं २५०, दे र ता, माळीननगर,  मोशी ता. 
हवेली, पुणे ४१२१०५.

997015

1130601428/00 मेहताबी अंबीर  शेख भो- संत दादासाहेब बबनराव

गट ५२६ ,कॉलनी   ७ , माळावर ,जाधववाडी, िचखली आ  - कर 
/ िच/एस आर २/५१६/२०१६ , द ३०/११/२०१६  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून ज पा न आका आ  - कर /िच/०६/ मो ा  िन 
- एस आर  १/ ५१६/२०१६ , द ०९/११/२०१६ अ वये  लो  आ -
 कर/िच/०६/५६१/२०१७ , द १/४/१७ अ वये   द १/४/१६पा वा 
आ. आ - कर /िच/०६/मो ा िनवासी-एस आर १/ ५६१/२०१७ , 
द १३/०२/१७ अ वये लो

996779

1050000445/00 ी.भांडे शाम बापू व इतर तफ कु.म.ु हणून राज  रमणलाल
लंुकड,स.नं.61/2 म.न.पा.दवाखा यामागे, पपळे िनलख,सांगवी-
27,िम. .05/08/00/00445

995786

1130302755/00 ध डीबा दगडु दातीर गट . १३२३ शुभम हॉटेल मागे मोरे व ती िचखली. 994450
1020401991/00 भो. म.े एअरटेल हेगा से टर वारगेट 994432
1150203251/00 ी. दिलप िवजय स बु े स.नं.39 इं भा सोसायटी जवळ िवकासनगर कवळे 993958
1070201185/00 नारीशाळा सोसायटी भो. मोबाईल टावर बी. हरांडा ११, पपरीनगर १७ 993253

1040413209/00 मा. चेअरमन आकाश गंगा सोसायटी
स. न. २८ पै/२९ पै.आकाश गंगा, तळ व पिहला  मजला लब 
हाऊस, िशवराज नगर, रहाटणी

993136

1130200892/00 भो- दीप ल मण महाजन गट 1543, सोनवणेव ती , िचखली, 992853

1080802199/00 ी. कोल पा ल मण बनप े जुना टे को रोड, डॉ.देव हॉि पटल शेजारी,,नेह नगर, पपरी-18 992485

1070100680/00 मुरलीधर गे रमल. िम. ं .रे टेड ॉटस.नं.32., पपरी पुणे 411017. 992304

1130401529/00 तानाजी परशुराम साने
गट १२६२ ,साने व ती ,िचखली आकुड  र ता , िचखली  आ  - 
कर/मो ा िन एस आर -१/ ६३२/२०१०, द १६/११/२०१० अ वये

991246

1150302838/00 /भो तरस बाबाजी यशवंत स न ७५ मुकाईचौक माळवालेव ती कवळे 988859

1020401033/00 म.े वाळंुजकर इंिजिनअर ग तफ ीिनवास शरद वाळंुजकर िम. .163 988687

1031112338/00 दिलप मोरे र चचवडे स न ४७/७ हॅटेल रान मळा मागे वा वाडी ३३ 988581
1040205270/00 भुजबळ बाबासाहेब मा ती भोग. एअर सेल िलमी. स. न. ३२अ बोट लब रोड द नगर थेरगाव-३३. 986027

1130102771/00 राममंगल  शािलकराम गु ा
गट ५२, वराडे इंड जवळ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/म/ु८/एस 
आर २/१०३/२०१५ , द १६/०१/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

985880

1040508283/00 ीमंत भानुदास हंगरगे
स.न. 74/1/11 कृ णािनवास , साई समथ िब ड ग , यीतीबानगर 
काळेवाडी ( मो. न 9922804739 )

985506

1101202629/00 भो ि रसागर दपक रंगनाथ स.नं 23 भगतन ती,भोसरी-39 985130
1060501138/00 दयाराम क हॅयालाल /नरेश तोतलानी गोकुळ हॉटेल समोर त. म. +प. म. पपरी टेशन 984991
1090301175/00 रे ी राजु लोकनाथ स.न.491 ,िह.नं.1 अ केशवनगर,,प. कासारवाडी 984985

1120203137/00 मा ती अशोक स ते
गट नं ७०३, पूवमोशी नािशक र ता लोखंडी कपाट दुकान 
(शॉप)मोशी-४१२१०५

984745

1070101746/00 राज  आनंदकुमार िबजलानी भो. इंडस टॉवस िलिमटेड एच. बी. ७/१ शगुन चौक गजानन लाझा पपरी १७ 984162

1101000163/00 ीमती शदे मगंल गेनभाऊ.
िम. .59/6/35                             ,स.नं.198/0.आळंदी रोड.      
          भोसरी,पुणे 411 039.

982525

1100601247/00 ी.पटेल रमेशभाई मोहनभाई
पुणे - नािशक रोड पी बँकेसमोर,एटलास मेटल कंपाऊंड शेजारी       
   भोसरी - 39

982258



1020305052/00 रंजना िन.काळभोर-एटीसी टेिलकॉम टॉवर  काप . ा. िल.
िस. टी. स नं  ४३४९ स नं ५०/३/५ र तुळजाईव ती  भवसागर 
िब ड ग आकुड -३५

982126

1101200341/00 सौ. घावटे सुमन ाने र
िमळकत . 58/2/000                     , ीनगर                           
         भोसरी, पुणे 411 039.

981905

1040407076/00
अशोक गो वद नढे व इतर भोग िनसग असो तफ सािजद 
गुलाब बागवान व इतर-१

सन.४९/१ व ५१ बळीराज कॉलनी रहाटणी 980955

1040800961/00 महेश,चेतन व ीमती ल मी नारायण भुजबळ
सन. 49/1+2/ब, सावतामाळी मंदीरासमोर, वाकड, पुणे-
57,4/45/961

980821

1130102952/00 हमीदुनीसा अलीहसन खान, मे ए एच ॅ प ेडस
गट १९, चौधरी का ामागे , पाटीलनगर , िचखली  आ - 
कर/म/ु०१/एस आर १/२२/८/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

980310

1120200106/00 ी. गंगाराम मा ती धायरकर मोशी गावठाण, पुव मोशी, 980258
1101208502/00 राधाबाई िव ल लांडगे भोग . संतोष,योगेश िव लांडगे स. नं.२३ भगतव ती (हनुमाननगर) भोसरी ३९ 980190
1050302927/00 रण दवे वामन नातु स नं १३/२/१६  पासर रोड िशतोळे नगर सांगवी २७ 979443

1011403466/00
अटो लक इंड ीज (अपुव िव नाथ वमा)  भो. ए.टी.सी 
मोबाईल टॉवर

से.२६, एफ़ ६-१०, ािधकरण-४४ 979174

1150200697/00 यादव कसमती िव णूदेव स.नं.40/ 1 ते 4/1अ/1/31 मधुबन कॉलनी िवकासनगर कवळे 979077

1140301808/00
ीमती िगथा आनंद व शाबु बाबु,म.ेएस.ए.फॅि केटस अँड 

इंिजिनअस
जमीन गट न.ं ७७, म.ेफनटेक इंिजिनअस शेजारी, योतीबानगर, 
तळवडे, पुणे - ४११०६२

978412

1100700889/00 मालन सुभाष गवळी
स.नं.211/000/00 िमळकत .59/3/52     ,गवळी नगर.               
               भोसरी,पुणे-411 039.

977769

1130503632/00 भो-इ सान अली गट ८७९, कुदळवाडी ,िचखली 977623
1120202975/00 िनवृ ी सोपान बोराटे गट न.ं६२५, साई कॉलनी, द ीण ल मीनगर, मोशी 976471

1130103267/00 भो-खािलद  अ दुल चौधरी , गुलशन
गट ६५ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१७४/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

976218

1080503028/00
म.े आगर िब डस ए ड डे हलपस ा. िल.भो - रलाय स 
मोबाईल टॉवर

युजन पाक अजमेरा मोरवाडी पपरी १८ 974815

1060318931/00 िवण अशोक मान/े संतोष भरत जाचक सं. नं ८/२  गणािधश रेिसडे सी जवळ पपळे सौदागर, पुणे २७ 974812

1040604715/00 राजेश मा ती कदम
स नं-९९/२१/१ नवर  चौकजवळ मोरया कॉलनी िवजयनगर 
काळेवाडी-१७

974456

1120101841/00 दगंबर हरीभाउ तलेकर
गटं ५२  तलेकर नगर पे ोल पंपासमोर मोशी आलंदी रोड मोशी 
४१२१०५

974161

1160201725/00 उषा गो वद गुरव
स.नं.86/11/2 आनंद मेिडकल शेजारी माऊली हौ.सोसा.पुणे आळंदी 
रोड, दघी - 15

974144

1140401256/00
ी. भालेकर  िव ल द ू/भोग. ी. भालेकर अशोक  

िव ल
ज. ग. १६३, ि वेणीनगर तळवडे 973660

1040204741/00 देशमुख सुरेश िभमराव स.नं.१८/२ एकता कालनी गणेशनगर थेरगाव 973304

1020400048/00 उिमया टबर
146/1,िमळकत .48, लॉक न.ंD-III/86,,एम.आय.डी.सी., 
चचवड, पुणे.

973222

1140301208/00
(१) ी.दाते आशुतोष गंगाधर (२)सॉ. दाते िबना 
आशुतोष/म.े परफे ट कोट ग

योितबानगर बालवडकर यांचे मळकतीशेजारी तळवडे 973172

1040308243/00 ािध. भोग.धम  व िवर  राजे  शमा
स. न. ७/१, साने गु जी शाळे या उ रेला, गु नानक नगर, थेरगाव- 
३३

973019

1040406108/00
ी अजुन िव ल ग डांबे व इतर ६/मे रामा िब डस ए ड 

डे हलपस तफ मोती उधाराम पंजाबी
स नं २९/३ए/३८/१/४/३८/१/५,३८/१/८,३८/१/७ रहाटणी 972025

1070700122/00 ब लु बालचंद जगवानी लॉट न.ं 64 (क) 970799

1130902302/00 कसन बाबुराव मोरे
गट १४१७, ी द  हौ सोसा , हे ेव ती ,िचखली आ -
कर/म/ु८/एस आर २/४८/६३/२०१४ , द २/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

970686

1020401764/00 म.े अ ॅटलास अटोमो ट ह कंपोनं स,
म.े ह रओम फोस अ ॅ ड इंिजिनअ रग,,डी 2, लॉट न.ं 58/59/20/1, 
एम.आय.डी.सी. चचवड,

970364

1050302548/00 कािशनाथ महादेव रणवरे भोग.गणेश कािशनाथ रणवरे स.न.13/3अ/3ब, िशतोळेनगर, सांगवी 970306

1120300918/00 ी. आनंदा नारायण बोराटे गट . 294 दे  र ता, मोशी, 969911

1040308249/00 भोग. जाधव मा ती राजाराम
स. न. १०/५/१, दगडु पाटील  नगर, विहनी साहेब कॉलनी, थेरगा -
३३

969793

1090401702/00
रािधका शे टस ी. मनोज शहा भो. म.ेटाटा टेिल.स हसेस 
िल, (महारा )

म.े सॅडिवक कंपनीसमोर 969618

1101100432/00 ी. बोडके रंजना राधा कसन
गट न.ं11  स.नं.137/2                   ,लांडगे व ती,                      
      भोसरी-39

969494

1120301825/00 अ लाउ ीन गफार खान दे र ता ग़ट न. १९८/१ मोशी. 968623



1140300910/00
सॉ. ढोकरे िलना ा य व इतर दोन/भोग. ढोकरे चेतन 
द ा य .

योितबानगर त वडे 968541

1060501373/00
उ मला उदय गुजर भो. आयडीया से युलर िलमीटेड 
मोबाईल टॉवर

सनशाईन लाझा टेरेस मोबाईल टॉवर स न-ं२२६/२/१ पपरी टेशन 
पुणे-१८.

967919

1130101351/00 भो-खान आिसफ जमूद ,मे इनाम ि टल

मे इनाम टील ,गट 66, र हर रेसीडे सी जवळ , आळंदी 
रोड,पाटीलनगर , िचखली  आ -  कर/म/ु०८/एस आर  
२/१६९/२०१५ , द १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
अ वये वा  आका

967279

1041101017/00 श ु  िभवा सोनवणे स. न. ६४/१ ताथवडे 967201
1100101991/00 म.े दपदशन इंिजिनअस तफ यु. िड. गुरव से. १०/१६५ िधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 967162

1060319324/00
अजुन ह रभाऊ काटे भो. इंडस टॉवर िलिमटेड (IN-
1274765)

स.न.१७६/१ काटेनगर,रहाटणी रोड, पपळे सौदागर, पुणे २७ 967134

1101205949/00 भो मे होडाफोन इ सार से युलर िल. से १ लॉट एस (११)  इं ायणीनगर भोसरी 966997

1040408241/00
म.े साईबाबा से स ा. िल. तफ डायरे टर पाल घन:शाम 
गेहाणी

स. न. ५०/१अ रहाटणी 966365

1130102955/00
सुर कुमार ीराम यादव, राज साद ीराम यादव, मे 
िवकास एअर फॅ स

गट  ४१ , पाटीलनगर ,िचखली  आ - कर/िच/म/ु८/०१/एस आर  
२/२१/७/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

966103

1050107783/00 काचा कांतीलाल मोहन.
स. न. ४१ िह सा न. २६, ीकु ण नगर, याल करण अपाट, शॉप -२ 
, पपळे गुरव-२७

965397

1150409463/00
ी. िशवाजी आनंदराव पालेकर भो .इंडस मोबाईल  टॉवर 

िलिमटेड
.नं.184/ब/2 आनंततारा िव ड ग शदेव ती चौक रावेत 964901

1130402264/00 आ पासाहेब बबनराव सुयवंशी
गट १२४४, जयहरी सोसा , नेवाळे व ती ,िचखली आ -  
कर/म/ुिच/४/एस आर ३/१८०/१३५/२०१५ , द  २१/०२/२०१५  
अ वये  द  ०१/०४/२०११ पासून  आका

964479

1040403860/00 तांबेकर सुरेश द ा य स.नं. 38/1/4, रामबाग कॉलनी,नखाते व ती,रहाटणी. 964213

1140300763/00 म.ुमा. ी आफळे द ा जनादन / भो. जाधव करण िहरामण R.K. इंड ीज शेजारी योितबानगर,तळवडे 964206

1070101738/00 कशोर खेमचंद बुधाणी व  पु षो म खेमचंद बुधाणी बी. २१ चे समोर पपरी १७ 963881
1130603037/00 सोपान रमभाऊ जाधव गट ५१७ , माळावर , जाधववाडी ,िचखली 963843

1130701671/00 भो-आयडीया से युलर िलमीटेड
लॉट 32 B,गजानन आकड,से टर 20,कृ णानगर ,िचखली-
चचवड,पुणे 19,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/6/‹ÃÖ †Ö¸ü2 

/(76/712)/2008 , ×¤ü.4/12/08 †¾ÖµÖê
963316

1130701672/00 भो- रलाय स क युिनके  िलमीटेड
लॉट 32 B,से टर 20,गजानन आकड ,कृ णानगर , िचखली 

,पुणे19,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 2/77/713/2008, 
×¤ü.4/12/08 †¾ÖµÖê

963316

1050214034/00 अिजजुर रेहमान शेख अहमद स. न. ७३/७ गुलमोहर कॉलनी, पपळे गुरव 963255

1100201005/00 ी. पांचाळ वसंत अमृतलाल
स.न.705/4,शांतीनगर,जुना िम. .10/,लांडेवाडी,                         
      भोसरी-26

962976

1130601928/00
मे  शाहीन एंटर ायजेस , ीमती चौधरी शहीदु ीसा 
खलीलउ लाह

गट ६७२ ,अदणान को पले स, जाधववाडीरोड, जाधववाडी िचखली 
पुणे १४

962702

1040111592/00 ी. हनुमंत ावन मालेसाईन सनं.१७/४, मंगलनगर, थेरगाव, पुणे - ४११०३३ 962101

1130902285/00 सितश बलिभम माने  ,शोभा सितश माने

गट १४१८, िशवपावती हौ सोसा  , हे े  व ती  िचखली  आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/५३८/२०१४ , द  २८/०७/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून   आ  - कर /अ/मो ा िनवासी  -एस आर -
१/५३८/२०१४ , द  ११/०७/२०१४  अ वये  लो

960295

1031105759/00 Bhog. - Zol Somnath Baburao स.नं.  29/3,  बळवंतनगर,  वा हेकरवाडी  ,  चचवड  , 959391
1050206599/00 खोलीया चंपा करीट स. न.२९/८, िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव, सांगवी-२७. 959379
1130502826/00 भो-इ सानअली चौधरी गट 879, कुदळवाडी  िचखली, 958619

1040304707/00 नबाळकर रघुनाथ सखाराम व कशोर अ. नबाळकर स.नं. 12/14, रघुनंदन हॉटेल गाडन, पवार नगर, थेरगांव,थेरगांव 958603

1040108637/00 अमरपाक सग िमना ी सग व अ रददराव सग
स. न. २५८/६अ कॅसकेड हौ. सो. लॅट - ३४ व ३५ क पटेव ती  
वाकड - ५७

958494

1100501093/00 अलका आनंदा फुगे भो रलाय स इ ाटेल िल. ६९० आनंद हाईटस पुणे नािशकरोड 958025

1020704981/00 म.े एअरटेल
के एस बी चौक , वैभव कॉ ले स , कसबे िब. एमआयडीसी , 
शा नगर,

957610

1040700103/00 यादव डी. बी. / राकेश एंटर ायजेस स.नं. 167, द मं दराजवळ,,वाकड 956487

1130901405/00 दपक नारायण साळंुखे

गट 1417, द  हौ सग सोसा, हे े व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/०९/एस आर २/७/२०१५ , द ०२/०६/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ - कर /अ/मो ा िनवासी - एस 
आर १/७/२०१५ , द ०५/०५/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

956132



1030202924/00 ..चं शेखर भु पाटील
.स. नं २४९/१अ/१ लेट नं ७ नुतन िश शन सं था, क डाबाई गोलांडे 
शाळा सुदशननगर, चचवड पुणे ३३+

956025

1020402903/00
ी नामदेव बाबुराव ब /ेम.े WIRELESS TT INFO 

SERVICES LTD
डी-२, लॉट . SET/1/1, एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 955601

1050203503/00 ी पांडव अिनल राजाराम सौ पांडव अिनता अिनल सनं1 पपळे गुरव, यु ल मी नगर 954931

1130101651/00
कोहीनुर टील इंटर ायजेस ,भो- रईस मोह मद यासीन 
चौधरी

गट ५२, ना यापलीकडे ,पाटीलनगर ,िचखली 954795

1031110140/00 आहेर िनलेश ाने र स. नं. ७८/१, भाजी मंडई, आहेर नगर, वा.वाडी, चचवड 954432
1031110141/00 आहेर कैलास ाने र स. नं. ७८/१, भाजी मंडई, आहेर नगर, वा.वाडी, चचवड 954432
1031110464/00 संतोष ाने र आहेर स न ७८/१ भाजीमंडई आहेरनगर वा वाडी  चचवड पुणे ३३ 954432
1160202242/00 ी. सुिनल सुरेश यादव स. न. ८२, परांडे नगर दघी-१५ 954197
1110301133/00 कशोर िचमणराव तापक र भोग रलाय स िजओ स. नं. ४१२/१, कोतवालवाडी, च-होली बु. 953770
1040405490/00 जनादन दनकर गोडांबे स.न.४२/२/७ रामनगर.रहाटणी. 953715

102052518/00 येलमार महेश ल मण
पुरंदर हौ.सोसा. आर एच-22/2, जी लॉक.,‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ü-19.

953266

1130104442/00 कशोर दगंबर कहाणे
िसटी स ह नं ४९३, गावठाण , पाटीलनगर , िचखली  आ  - कर 
/िच/०१/ एस आर २/ ४५/४९ /२०१७ , द १३/०७/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पा आ

953191

1100802208/00 सूव उमाकांत दगडू स. नं.216,संत तुकाराम नगर,, दघी रोड,भोसरी,पुणे. 953043

1031111078/00 सुवणा भाऊसाहेब जाधव व भाऊसाहेब ानदेव जाधव
स. नं. ५७/२+३ साईगणेश लॉट न.ं ३४ साईराज कॉलनी 
िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

952778

1130503638/00 भो-भवर सग दुदे सग राजपुत गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 952664

1140301673/00 ी.बाळासाहेब कसन भालेकर जमीन गट न.ं ७३, दे  आळंदी रोड,तळवडेगाव,पुणे – ४११०६२ 951710

1050406006/00 अिहरराव अ म दगाजी स.नं.71/1+2/60, कृ णानगर,मेनरोड, नवी सांगवी. 950018
1060301920/00 ी. सोपान िभसे, सोनाबाई काटे तफ़ सुभाष गोयल पपळे सौदागर, िभसे बाग, स. नं. 161,,पुणे. 949805

1110501167/00 ी. चं शेखर रामलु नायडु भोग. ईशानी मॅक ोसेस ा. िल.
स न. ८१, मॅगिझन कॉनर, साई मं दर, वडमुखवाडी,च-होली बृ. पुणे 
०५

949544

1030802589/00 योती रमेश गावडे िस स न ७९९/१ पावर हाउस चौक चचवड पुणे ३३ 949390

1040109528/00
१)कलाटे गो वद भागुजी २)कलाटे संभाजी बापू ३) कलाटे 
िशवाजी बापू

स. न. २००/२ २००/२/१ वाकड ५७. 948671

1130900339/00 पांचाळ माघव िहरामण

सहगड हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली आ -  
िच/कर/९/कािव/४०८/२०११ , द  ३१/१२/२०११ अ वये  जुने 
४२३ र  व याच जागी नवीन बांधकाम  आ - कर/अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/१३५२/२०११ , द  ३१/१२/२०११ अ वये 
लो

948552

1040701824/00 सौ. कमल अशोक कोदे सन.१२९/३+५/२१ मुंजोबानगर काळाखडक वाकड-५७ 947450

1130902143/00 अशोक द ा य आ हाट
गट  १४५३,एकता  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ.  -
कर/अ/मो ा िन एस आर १/१४९/११५/२०१२ , द  
२७/०२/२०१२  अ वये

947350

1040103655/00
भो, म.े ओम डे हलपस / मा. भीरवालाल दयालजीभाई 
चोरडीया

स.न. 207/2/1/3 अ, 207/2/1/2,क पटे व ती, वाकड 945653

1150101873/00 ी शिशकांत शंकर सह बु े व इतर स न ५६/१अ/५७/१ब/५७/२/५८१अ रावेत 945459
1130200889/00 संपत बापुराव मोटे व सुिनता संपत मोटे . 944961
1101202617/00 भो. ी मधुकर िभवा कोकरे स.नं. 23 भगतव ती,भोसरी-39 944848

1020704977/00 चेअरमन भुरकुटे भो. एअरटेल मोबाईल टॉवर
आरएच १६६ , सु ेह हौ. सोस.,जी लॉक एमआयडीसी ,शा नगर 
वेगा सटर , ए िब. , शंकरशेठ रोड , पुणे.

944366

1140300908/00
हगवणे गणपती बाबुराव व संभाजीराव गणपत /भोग. 
जाधव दीपक

योितबानगर त वडे 943835

1060202889/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ८ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 943702

1130103067/00
महाल मी इंड ीज , भो-मनोज भै याजी कुहीटे , कलपना 
योगेश ढोरे

गट  २२, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली आ  - 
कर/िच/म/ु८८/०१/एस आर आर  १/१६३/५७/२०१५ , द 
०५/०१/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

943586

1030100365/00 मािणक आ ार भो.भारितय टेट बँक
िमळकत. .(जूना)-2651,  ,स.नं.244,  चचवड टेशन-पुणे-411  
019.

943513

1120204316/00
ी गजानन महाराज िश ण सारक मंडळ तफ़ अ य  

िवशाल िवलास तांबे
गट नं ७६ डुडुळगाव मोशी आळंदीरोड ४१२१०५ 943461

1130102954/00 िशतल मािणकचंद पहाडे/ चतामणी इंिजिनअर ग
गट ४६, भैरवनाथ मं दराजवळ , पाटीलनगर , िचखली  आ - 
कर/म/ु०१/एस आर १/१३/१०/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

943023

1100200542/00 नायर प जाकशन पु षो म िम. .57/2.स.नं.70३/2. ीनगर भोसरी-३९ 942577
1050205271/00 पारठे पाली कशोर, स,न,१ ल मी नगर िप,गुरव, 941846



1090302304/10 मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ मुंबई-पुणे र ता,कासारवाडी,पुणे-३४ 941710

1020400114/00 ला मा इंड ीज
िमळकत .114,,डी-1, लॉट न.ं17/15, एम.आय.डी.सी. चचवड 
पुणे- 411 019.

941301

1130502849/00 भो-शौकत अली चौधरी गट 896, अकाशनगर , कुदळवाडी,िचखली, 940564

1130201129/00 शकंुतला  िभमसेन  आगरवाल , भो-राज्े  रामचं  भुजबळ गट १६०५, १६०६, सोनवणे व ती ,िचखली 940194

1140102548/00 सौ. संगीता सोमे र भालेकर/म.े भैरवनाथ इंड
ज. गट न-ं १६९, सर वती िव विव ालय मागे, पीनगर- पुव, 
तळवडे

939793

1130200751/00 भो-पवार  सतीश  बाबुराव

गट न.ं 1192, गणेश नगर , रामदास सोसा., िचखली आ -- कर /िच 
/२/ एस आर २/ ४१ अ/२०१५  , द २१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून  जुने पाडून नवीन आका आ - कर /िच/२/ 
मो ा  िन -एस आर १/ ४१ अ/२०१५ , द १९/११/२०१५ अ वये 
लो

939708

1050000149/00 ी अवतार सग,बलदेव सग,जगदेव सग,राज सग
अजुन सग,सत सग गरेवाल. स.न.21/1/1,गोकुळधाम रो 
हाऊसजवळ,िवशालनगर, पपळे िनलख,िम. .5/8/122/00149

939553

1110400668/00 तापक र शामराव पंडीतराव च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 939437
1040407705/00 भोग. नखाते नारायण ह रभाऊ सनं. ३५, शा ीनगर, रहाटणी- ४११०१७ 939118
1041101789/00 मानसी नामदेवराव काटे स न ८५/५ ई दरा कॉलेज शेजारी ताथवडे 938538

1130603548/00 शांताराम गंगाराम आहेर
गट ३९३ ,आहेरवाडी  चौक, जाधववाडी ,िचखली आ   - कर/िच/मु 
/०६/एस  आर २/४९/२८/२०१७ , द०४/०७/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पा आ

938087

1120301611/00 ी. र व  िहरामण बोराटे. गट न.ं247 दे र ता,(उ र भाग ) मोशी., 937514

1140101659/00 भालेकर बबन झंुबर व इतर 6 भो. मेहता संजय रमिणक एस.आय.सी. ोफाईल इंड ज.ग. 189,, योतीबानगर, तळवडे 937510

1040207941/00 देशमुख सुरेश िभमराव स . न. १८/१ , शौय हाईटस, गणेश नगर, थेरगाव 936982
1120302064/00 रंजना िहरामण बोराटे दे  र ता, (ऊ र भाग) नागे र नगर, गट न.ं २८४, मोशी 936923

1130201415/00 टाळगाव इंिज तफ ो ा पंकज  महादेव किवतके
गट १५३५,ल मी माता मं दराजवळ, सोनवणे  व ती ,रामदास सोसा 
,िचखली आ  -कर/िच/म/ु२/एस आर २/२२/२७/२०१४ , द 
१२/०८/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

936435

1020402904/00
म.े एस.पी.ए.इ ुमट (इंिडया) ा. िल./भो. म.े ATC 
INDIA TOWER PVT . LTD.

डी-२, लॉट . ५८/५९/११, एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 936413

1150403651/00
ी नंदकुमार भालचं  भ डवे व ी राज  दगडु भ डवे व ी 

िवशाल िवलास भ डवे
स न ६७ बीआरटी रोड रावेत 936009

1100501207/00
राज कशोरीलाल च ा/ सुिनलकुमार कृ.च ा/ दलीप कुमार 
कृ.च ा/राजकुमार क.च ा

से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न. १ पुणे-नािशक रोड 
ग हाणेव ती,भोसरी

934922

1030202230/00
गावडे जयंत ए व िन कंठ ए. , भोग. २१st स युरी इ ा 
िल. , टाटा इंिडकॉम मोबाईल टॉवर

२१st स युरी इ ा िल. , टाटा इंिडकॉम मोबाईल टॉवर 934761

1130902493/00 द ा य नामदेव हे े

ीराम हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली  आ  - कर /िच/९/ एस आर 
२/५३/२०१६ , द ३१/०८/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून जुना िम  १०८६  र  व न आका  आ  - कर /अ/मो ा िन- 
एस आर २/५४/२०१६ , द २६/०७/२०१६ अ वये  लो

933840

1050300084/00 रणवरे कािशनाथ माधव
सांगवी,स.नं.13/3अ/3ब, लॉट न.ं35,िम. .79, िशतोळेनगर, जुनी 
सांगवी

933406

1041100822/00 रमन रामचं  पवार सन.४५ नबाळकर नगर ताथवडे 933265
1130200890/00 िवजयकांत जंगबहा दुर सग गट 1543, सोनवणेव ती , िचखली, 932820

1160403243/00 ीरंग ानोबा धोदाडे भो.21st  स चुरी इ ा टेिल िलिमटेड िस.टी.एस.759,बोपखेल,ता.हवेली,िज.पुणे-31 932522

1040604537/00 आनंदकर सुरेश द ा य स नं-१११/१६ अ, लक  बेकरी जवळ िवजयनगर काळेवाडी पुण-े१७. 932476

1030104436/00 इडस  टॉवर िल. कुणाल लाझा चचवड टेशन 931511

1090100331/00 जयानंद िखरा अँड कंपनी ा.िल.
54/2/175,िम. .85/44/292,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.71,टी. लॉक, पुणे.

931146

1100103328/00 बबन मा ती लांडगे भोग ि हअम नेटवक िल. पी ए पी जे-१०, एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 930359.5
1020202179/00 दादासाहेब राजाराम ढाणे द वाडी, आकुड  - ३५. 930340

1050109190/00 ी शदे िशवाजी ल मण / ीम शदे ितभा िशवाजी
स न ५३/१ब/२ पारस हॉि प ल समोर ऑ फ़स ४०१ ित म 
िवनायकनगर पपळे गुरव २७

929694

1060402431/00 भाऊसाहेब नामदेव वाघेरे भो. म.ेवाईन नेटवक िल.
नामदेव वाघेरे पाक टेरेस पपरी वाघेरे गाव स. न. 
२२४/िस.स.न.४०१४ पुणे-१७

929613



1140401534/00
ी. भालेकर िव नाथ दं ु भो. ी. भालेकर जयदीप 

िव नाथ
ज. ग. १६३ टॉवर लाईन रोड ि वेणीनगर  तळवडे 928714

1130507342/00 साहेबराव रामभाऊ रोडे
गट  ७६९ , भैरवनाथ मं दरामागे ,   बालघरे व ती  , कुदळवाडी  , 
िचखली

928248

1130901833/00 धनाजी रामचं  शदे
गट १४४६, धन ी िनवास , ीराम हौ सोसा., हे े व ती,िचखली 
आ  - कर /अ/मो ा िनवासी  एस आर १/१७१/२०११ , द  
८/०६/२०११

927786

1130300322/00 च हाण आनंद सुभेदार

गट १३२३, मिनषा हौ सोसा ,साने कॉलनी ,मोरे व ती आ  -
कर/िच/म/ु०८/एस आर २/४३/५३/२०१४, द १२/०८/२०१४ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/िच/३/मो ा 
िनवासी -एस आर १/४३/३३/२०१४ , द  २६/०६/२०१४ अ वये  
लो

927733

1130303808/00 क पना शरदचं  गावडे , अि नी बाबासाहेब प दकुले

गट १३२३,साईकृपा ,साने कॉलनी , मोरे व ती,िचखली आ -  कर/ 
िच/०३/एस आर २/१३/२०१६ द ३०/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका अ  - कर /िच/३/मो ा िनवासी - एस 
आर १/१३ अ/ २०१६ , द ०२/०६/२०१६ अ वये लो

927405

1140301714/00
ी. र व  यशवंत पाटील व सौ.अि नी र व  पाटील, म.े 

यश इंिजिनअर ग सो यूशन
जिमन गट न.ं७७, लाँट न.ं ४, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -  
४११०६२

926908

1120100380/00 घाटपांडे िवजया ीकृ णाजी / भोग. हंसाराम केसाजी चौधरी मोशी गावठाण पुव मोशी 926740

1030501966/00
ीमती पावतीबाई मा ती िथटे/र व  मा ती िथटे/शरद 

मा ती िथटे
स न 279/3, िस स नं 1041 गजानन महाराज मं दर जवळ तानाजी 
नगर चचवड पुणे 33

926647

1050603949/00 ी.आबासाहेब जयवंतराव िशतोळे स.नं. ५/९/१अ, िशतोळे चाळ ि यदशनीनगर, सांगवी.२७ 925401

1130603639/00 भो-मे इंडस टॉवस
ारा - ितभा चौधरी  , लॉट १३०/१२६ , से टर १३ , ािधकरण , 

जाधववाडी  ,िचखली
925210

1150408481/00 ी.िनवृती दामु भ डवे स. न. ८६/३/१ बी. आर.टी रोड रावेत 925144
1130502799/00 भो-सुर या लायक पटेल हषद इंिजिनअर ग, गट 768, कुदळवाडी,िचखली, 924278
1130503628/00 भो-रफ क शेख गट २१९, कुदळवाडी ,िचखली 924188
1040108466/00 ी जाळ दर सुभाष ढगे स. न. १६/११/२/१ ल मणनगर थेरगाव वाकड पुण.े 924095

1101001196/00 ी पांचाळ सोपानराव रामराव
स.नं 186                                  ,साईनाथ कॉलनी.                   
     भोसरी, पुणे-39.

923862

1090100540/00 सुपर इंिडयम कं. ा.िल.
िम. .291, ईले ॉिन स सदन नं.2,युिन,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.ई/2,जनरल लॉक भोसरी,पुणे-411 026

922629

1060306449/00 दौलत हनुमंत कोकणे जगताप डेअरी रोड, िशवार गाडन समोर, कोकणे ई टेट 921958
1040306867/00 भोग. ीम. रेखा युवराज पवार स. न. ६/१ कैलासनगर थेरगाव-३३. 921607

1050107178/00 खोलीया भरत धरमसी/भो. रलाय स इ ाटेल ली
स, न. ४१/१५/७, ीकु ण नगर,िप,गुरव-२७ ID - 
MH6CCHWD0061G

920180

1050205410/00 धावसे मुत  बळीराम, स ऩ.1 /३, यु. ल मीनगर, पपळे गुरव 920070

1140102288/00
ी. चॉधरी संुदरदेवी /भंवरलाल /सुखीया /कानाराम 

वचनाजी
ज. ग. १६५, नंदादीप कॉ ले स शेजारी सहयोगनगर तळवडे रोड 
तळवडे

919934

1140102546/00 शोभा पंढरीनाथ भालेकर
ज. गट नं १६९, सर वती इं लीश मेडीयम मागे, पीनगर- पुव, 
तळवडे

919886

1090603548/00
भोगशेख मोहं मदआिसफ अिलमउ ीन,अ दुलसमी 
तबारक,इमामउ ीन

कम ीन संसादउ ीन शेख स.नं.74/3 ब,फाइ ह टार बेकरी दापोडी 
पुणे 12

919211

1040901279/00 मधुकर पांडुरंग ओ हाळ स. न. १०/१०/१, ओ हाळकर व ती , ेरणा शाळे जवळ , पुनावळे 918424

1020400972/00 ईशा टील ोसेसस िम. .102,D II, लॉट न.ं32 चचवड टेशन, पुणे 411 019 917753

1130302774/00 सुषमा उ म प-हाड
गट १३२३, साई कॉलनी , हनुमान िजम रोड,मोरे व ती ,िचखली  
आ  - कर /िच/३/मो ा िन  एस आर १/९८०/२०११, द 
१२/१२/२०११ अ वये लो

916669

1140101187/00 भालेकर ाने र नामदेव भो. भालेकर शकंुतला ाने र गट . 1,केशव मंगल कायालय,गणेशनगर,,तळवडे 916646

1130300225/00 साने यशवंत राघु साने कॉलनी,िचखली 915656

1050200624/00 मांदळे िशवराम द ा य
िमळकत ं . 1170/46/3/240/1,स.नं. 76 पैक  भैरवनाथ नगर 
सांगवी पुण.े

915599

1010701231/00 गु ा बी. एस. भो. एअरसेल मोबाईल टॉवर से. नं २१, लॉट नं ४१७, यमुनानगर, िनगडी, पुणे ४४ 915001

1030705336/00 भोजवानी खेमचंद उ मचंद
२९४/१८ बालाजी से स काळेवाडी पुलाजवळ केशवनगर चचवड 
पु्णे ३३.

914750

1050804310/00 ढोरे गोपीचंद बाबुराव व इतर १२ क रता पपळे  िनलख-२७ 914002

1110501179/00
ी. संजय भंुजंगराव झांबरे व ी. बाळासाहेब कसन बढे 

भोग. गणेश इंटर ाईजेस
स न. ८०/१, गुलमोहोर कंपणी मागे, मॅगझीन कोनर, वडमुखवाडी, 
च-होली बृ, पुणे ०५

913549



1130503510/00 भो-िब मला अ दुलस ार शेख कुदळवाडी ,िचखली 913323
1050214441/00 शेळके कृ णा तुकाराम स. न. ७८/५/५ भात नगर कृ णाई सदन पपळे गुरव 913012
1120301635/00 बाजीराव चोखा वाघमारे वाघे र कॉलनी बो-हाडेवाडी गट न. ७९ मोशी. 912851

1030101886/00 म.ेगोयल डे हलपस
ि िमयर  लाझा,  शॉप  .  12  व  13,  ए  वग  ,तळमजला,  
चचवड  टेशन

912613

1130503643/00 भो-ई माईल गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 911978
1050214302/00 जगताप उमेश द ,ुजगताप विनता उमेश स. न. ९४ जयभवानीनगर, पपळे गुरव 911581

1040701919/00
म.े िस मा हॉ सग तफ १) ी सागर रखबलाल भंडारी २) 

ी रिव दपक शहा
स. न. १७३/२/१/१, १७३/२/१/२, १७२/३/३, तामाणे फामजवळ 
वाकड पुण-े५७.

911422

1130101393/00 ी िवण िभवराम शदे गट १२६२,गावठाण पाटीलनगर  ,िचखली 911000
1130600016/00 ,नदवी (चौधरी)अ दुल विहद मोई फाटा,,िचखली 910937

1130500490/00 भो-पवार इंड ीज / पवार विनता पुरषो म
पवार व ती  , िचखलीआ  - कर /िच/५/ कािव /  २२८ / २०१६ , 
द १८/१०/२०१६ अ वये द ०१/०४/२००८ पासून दु त आका

909777

1130507164/00 बिबता इंदर जैन
जमीन गट ७९६ , पवार व ती , पाईन रोड  पुलाजवळ , कुदळवाडी 
,िचखली

909316

1130602381/00 सलमा सुरेश जाधव भो-अफरोज शक ल  खान
गट ६७२, जाधववाडी,िचखली आ  - िच/कर/१/कािव/६२०/२०१२ 
, द २१/१२/२०१२ अ वये  भोगवटादार सदरी नाव  दाखल

909293

1101200940/00 सौ. होसमनी गंगुताई य ला पा
स.न.16/1/14 ेस हीला इमारतीजवळ ,गुळवेव ती,                      
        भोसरी, पुणे - 26

908546

1040509133/00
गंगुमल गणोमल केवलानी व नारायण टेकचंद जेवराणी ( 
9822529543 ) भो. गगुमल केवलानी

स.न. 74/1/28 , आझाद काँलनी योतीबानगर , काळेवाडी 908357

1120101809/00 भोग अलका रिवचं  तळेकर गट नं ५२ डुडुळगाव सावतामाळी नगर 908115
1120101811/00 ी तळेकर िशवाजी शंकर स नं ५२ डुडुळगाव सावतामाळी नगर ४१२१०५ 908115
1130500611/00 भो-क सी िनलम सग पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 907897

1130101900/00
मा ी ाने र पंढरीनाथ मोरे , मीनानाथ पंढ रनाथ मोरे व 
इ. ६ , भो- योग वदा मोटस अ ड डे हलपस ा िल तफ 
योगेश अंबादास देशपांडे

गट १५९५ , िह सा  १ व २ ,पाटीलनगर ,िचखली  आ  - 
कर/िच/१/एस आर २/५०१/२०१४ , द  ११/०७/२०१४ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१४ पासून आका

907892

1080803893/00 हौसाबाई बबन माने स. न. १०२ ने के वकशाप जवळ नेह नगर 907861

1140301718/00 संजय  नामदेव  लवांडे/  म.े एल̱̱ जी.  ए टर ाईझेस
गट नं ८४, नॅशनल वजन काटा मागे, योतीबानगर, तळवडे, पुणे- 
४११०६२

907688

1090500162/00 कोहली मोहन सग, परमिजत सग, कुल दप सग क याण सग घरांक 105अ कोहली ा सपोट मुंबई पुणे रोड,दापोडी 907504

1100802895/00 म.ेराजर  मोटस िब डस तफ भागीदार संिगता र कांत डोळस, अिनल राज  डोळस स.नं.213/3,भोसरी - 39 906867

1130602726/00 भो. गो वद बबन जाधव गट  ४०२ मधला पेठा जाधववाडी िचखली 906750

1120203198/00
शंकर भागुजी रोकडे/सुदाम भागुजी रोकडे/िभमराव भागुजी 
रोकडे/अशोक भागुजी रोकडे/संभाजी भागुजी रोकडे/ काश 
भागुजी रोकडे/वंदना बाळु कांबळे

गट नं ६२५ साई कॉ पाहीला मजला म नं ३ द. ल मीनगर 
पाधीरोड मोशी

906727

1040700350/00 कलाटे देवराम भाऊसाहेब स.नं. 165, पंढरीमंगल कायालयाजवळ,,वाकड 905331

1130500390/00 भो- ठाकूर  दपक मुरलीधर
कुदळवाडी ,िचखलीआ.  - कर/म/ु६/कािव/३/३०/२०११ , द 
१४/०९/२०११ अ वये वापरात बदल द ०१/०४/११पासून िमळकत 
वरील माणणे बदल

904783

1031100476/00 भोईटे संजय मान सगराव. स.नं.141,  ,वा हेकर  वाडी,  चचवड-पुणे-411  033. 903853
1130502840/00 भो-बु ीन  िस दीक  ◌़ कुदळवाडी,िचखली, 903804
1130601972/00 ीमती जाधव मंगल शांताराम Gat 494, Jadhavavadi , Chikhali 903665

1101201158/00 ी. राज  िभवा कोकरे
स.नं.23,हनुमाननगर,                 ,भगत व ती,                           
    भोसरी, पुणे39.

903642

1140300839/00 ी.रा ल रमचं  भालेकर. म.ेसमथ फॅ ीकेशन ज.गट न.ं90, योतीबानगर,,तळवडे 903462
1160100997/00 सोळंक  िभकाराम कनाजी स. नं 73,आदशनगर, दघी रोड,,पुणे 903203
1101201154/00 ी. राज  िभवा कोकरे भो.तानाजी कोकरे स.नं.23,हनुमाननगर, 902958
1101201155/00 ी. राज  िभवा कोकरे (भो.सौ.गौरी कोकरे) स.नं.23,हनुमाननगर, 902958
1011801104/00 ी. भुणे मुकंुद द ा य भो. ऐअसेल मोबाईल टाँवर से.नं.२८, लाँट न.ं ५७६ ािधकरण िनगडी ४११०४४ 902433
1130503933/00 शाम अिभम यू परब गट ८७९,कुदळवाडी ,िचखली 901924

1050402183/00 िशवराम सग गणेश सग राजपुत .
िम. . 47/4/722,सं.न. 71/1+2/103 कत नगर. नवी सांगवी पुण-े
27.

901784

1080200119/00 म.े िस दे र इं ड ीज ा िल. लॉट न.ं49, एच लॉक,,एम. आय. डी. सी., पपरी-पुणे-411 018. 901005

1020705193/00 भो ी दातीर ध डीबा दगडू रामनगर 900309
1100103285/00 भोग नागेश सोमा से. नं. १०/४/३७ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 899584

1060501142/00
िवजय शेवाळे भो. वोडाफ़ोन इ सार से युलर िल.िम. 
मोबाईल टॉवर

शेवाळे सटर िस . नं-४६९१ पपरी टेशन 898901



1150101691/00 ी शंकर िव णू तरस व इतर/भो दपक शंकर तरस स न ८५/३/१ "हॉटेल पवना" कवळे गावरोड कवळे 898787

1080802158/00 भो.दूबे
स.न. 101, मंगल टील व गोमांतक वाद मागे, बळी चबस शेजारी, 
भोसरी- पपरी मेन रोड, नेह नगर

898691

1040415606/00 जनादन दनकर गोडांबे स नं-३२/१ब शा ी नगर िनसग कॉलनी रहाटणी 898648
1130502851/00 भो-शरीफउ ला गरीबउ ला  चौधरी िम. -6 शेजारी ,कुदळवाडी,िचखली, 898381

1130101325/00 भो-रोिहदास शंकरराव मोरे
िचखली गावठाण ,िचखली,आ, -कर/मो ा िन.-एस आर 
1/2590/08, द. 14/2/08 अ वये लो

897415

1160303024/00 मंजु योती साद साह स. नं. ३/१क/१ गायकवाडनगर, दघी १५ 896991

1020103849/00 ी. पाटील पोपट िवठोबा स नं १७९ आदश बालकमं दरासमोर पांढरकर व ती आकुड  -३५ 896590

1120101810/00 ी तळेकर हाद शंकर स नं ५२ डुडुळगाव सावतामाळी नगर 896481

1130903015/00 िवपुल िव ल हे े ( िजओ मोबाईल टॉवर  )
गट १४४५ , ीराम हौ सोसा  , चचेचा  मळा  , हे े ता हाणे  व ती 
,िचखली  9823655537

896423

1040415141/00 दयाराम हासोमल रहेजा/उवशी दयाराम रहेजा स.नं.१३०/५ब राममं दरामागे रहाटणी गाव रहाटणी 896343
1160101741/00 गजानन मोतीराम इंगळे आदश नगर दघी 895756
1130101106/00 भो- ी एच एस आनंद शेलार व ती , पाटीलनगर , िचखली, 895495

1140401535/00 ी. भालेकर िव नाथ दं ु भो. सौ. भालेकर िवमल िव नाथ ज. ग. १६३ टॉवर लाईन रोड ि वेणीनगर तळवडे 894827

1160100742/00 ह रदास मा ती शद,े रामदास मा ती शदे सं नं, ७३ आदशनगर, दघी 894757

1140301713/00 ी.सिचन बबन नाईकवाडी,म.ेसिचन इंिजिनअस
जिमन गट न.ं ७८, अँ टर इंिजिनअसपुढे, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -
  ४११०६२

894706

1130507066/00 खिलदाबेगम अ दुअलरब खान गट ६९८ , कुदळवाडी ,िचखली 894515

1050208129/00 भो. राठोड दामजीभाई धनजीभाई/ विनताबेन दामजीभाई स. न. १/३/१, ल मी नगर, लेन नं.५, ६० फुटी र ता, पपळे गुरव 894440

1040509757/00 बाबासाहेब ध िडबा तापक र
स नं-७१/१अ/१ब/१क/१ तापक र नगर रहाटणी काळेवाडी पुण-े१७ 
मोब-९२७२७९४७४७

894374

1080800722/00 ी नेमई साद च कन यादव सौ.िहरा नेमई साद यादव
नेह  नगर, अ दुल रिहम चौधरी जवळ,,स.न. पपरी, पुणे - 411 
018.

894113

1130304107/00
शांताराम सोपान साने , भो-पुवा एंटर ायजेस तफ  र व  
शांताराम साने

गट नं  १३२३/१ , साने कॉलनी , मोरे  व ती ,िचखली  आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/ २९/२०१७ , द १०/०६/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा  आका ,

892367

1031105427/00
आहेर अशोक उफ़ अमर व अ.पा,क., भोग. - आहेर भा कर 
शंकर

स.नं.  78/2.  चं   गाडन  हॉटेल,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 892002

1150407591/00
भ डवे राज  बािजरावव इतर तफ़ ए ट ह एक युकेशन 
सोसायटीची ( ए ट ह पि लक कूल) सं थाचा

स.नं.211/1+3/अ/1, बीआरटी रोडलगत, बा केट ि जजवळ, रावेत 891795

1140202113/00 ीमती भवरीदेवी नेकाराम चौधरी िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 891369
1050212724/00 पाटील ेमलाल महादेवराव व पाटील सुनंदा ेमलाल स नं १०/१ मोरया पाक ग ली नं ५ पपळे गुरव ६१ 890997

1050602964/00 कवडे अकंुश बबनराव,/भो.एअरसेल िलिमटेड
मोबाईल टॉवर स,न,५,महाराणी िब ड ग ,ल मीनगर,जयमाला 
नगर,सांगवी,

890775

1031110139/00 िव ंभर दयाल व दपाली िव ंभर लोधी स. नं. १३९, वा.वाडी, चचवड 890726
1130201179/00 रघुवीर सग  फुम सग शेखावत गट १५३५, सोनवणे व ती , तळवडे िशव , िचखली 890651

1070101734/00 ि या िवजय लाडकानी िस. स. नं. २३६४  रे टेड ॉटर नं. ६ प. म. साई चौक पपरी १७ 890433

1070101735/00 संिगता राजू लाडकानी िस. स. नं. २३६४  रे टेड ॉटर नं. ६ द.ु म. साई चौक पपरी १७ 890433

1070101736/00 मदनलाल बरफ़ राम शमा िस. स. नं. २३६४  रे टेड ॉटर नं. ६ ित. म. साई चौक पपरी १७ 890433

1150406050/00
मे ओमसाई िववेकानंद असो तफ़ ि हन टार इ ा तफ़ अिमत 
आर पटेल व इतर-४

स न ३७/२/३,२३/१ बीआरटी र ता भ डवे व ती रावेत 890332

1150302545/00 ी स यद त लीम बशीर अली शा
स न ६९/२/२/८ ि मुत  चौक िम  ३/१४७५ ी भेगडे शेजारी 
द नगर कवळे म  न ९६८९७५२३५९ फो ९६५७८५५४१८

890310

1130200916/00 कराळे  कशोर वसंत , मे महे र पॅ कग

गट - १५५१ , लॉट नं २,शेलारव ती , वृ ा म रोड ,िचखली 
आ - कर/म/ु०८/िच/एस आर २/११३/९६/२०१५ , द  
२८/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून जुने पाडून नवीन 
आका

890105

1140401478/00
ी. सुिनल नामदेव भालेकर व इ. ३ भो. सुिनल नामदेव 

भालेकर
ज. ग. १६० ि वेणीनगर टावर लाईन रोड 888802

1041101218/00 आि नी यशवंत लायगुडे स. न. ८०/२ नबाळकर नगर ताथवडे 888609
1130601677/00 भो-बाबुलाल कनोिजया दे  आळंदी रोड,जाधववाडी , िचखली, 888257
1020704978/00 मांजडकर पु पा संजीव  भो. एअरसेल िल. अिनकेत लाझा , के एस बी चौक , शा नगर, 887481
1130500065/00 भो-बाळासाहेब िव णु यादव पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 887188



1050214328/00 ि यंका सितश शदे स. न. १/१ साठ फ़ुटी रोड लगत, पपळे गुरव 886686

1040604228/00 िवजयकुमार छगनलाल बेथमुथा/ योित िवजयकुमार बेथमुथा ४ िह न.ं१८ आदशनगर काळेवाडी पुलाजवळ काळेवाडी-१७ 886614

1100901344/00 गणेश गुलाब काळभोर, अंकुश मोरे, दप साठे स. नं. १००/२ पाचारणे शॉप या समोर, आळंदी रोड, भोसरी 885764

1130303729/00 सुयकांत स यनारायण गु ा

गट १३२३, िशवकृपा सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ   -
कर/िच/३/एस आर २/२१८/२०१५ , द   २४/११/२०१५ अ वये  
द०१/०४/२०१३ पासून आका  आ -  कर/िच/३/मो ा िनवासी -

एस आर  १/२१८/अ /२०१५ , द ३०/०९/२०१५ अ वये लो

885511

1011100811/00 भाल सग पांडुरंग अिहलाजी.
स.नं. 83/0,िमळकत ं .261, लॉट न.ं00 अंकुश चौक. िनगडी , पुणे 
411-044.

885485

1160302776/00 अ बास बाबुिमया स यद स न. १८/२ णवाल पाक अिमना पॅलेस दघी पुणे - १५ 885317
1130601661/00 भो-शेठ साहेब जाधववाडी ,िचखली, 884569
1080803905/00 भोग.रामदास हनुमंत भोसले सं. न. १०२ नुराणी मि द समोर नेह नगर 883133
1130602803/00 िवशाल व निलनी बाळासाहेब जाधव. गट  ५२९ बो हाइचा मळा जाधववाडी िचखली 883089

1150402152/00
पीसीएनटीडीए/ ी कदम शांताराम  भो स युरी इ ा टेली 
िलिमटेड (टाटा इंिडकॉम )

से २९ लॉट नं १२/१ डॉ डी वाय पाटील  कॉलेज ,िस ी कॉनर रावेत 882677

1040305760/00 भोग इनामदार इकबाल हजरत स. न.१४/५/१साईपाक.थेरगाव-३३ 881814
1040111686/00 आर.के लुकड हौ. सो. भो. राज  लुकड, संजय गतकार स. न. १९०/१,वाकड -५७ 881386
1100501262/00 नॅशनल हायवे भोग मेहबुब उमर कांकडक स. नं. ६८८, पुणे नािशक रोड, ग हाणेव ती, भोसरी 880800
1160202491/00 ी उ म भगवान कदम स न ८१/१/१ कु णानगर दघी १५ 880494

1040308764/00 ी ओम काश तेरस शमा
स न १२/१८ कुणाल हाडवेअर काळेवाडी फ़ाटा रोड य हर कॉलनी 
थेरगाव ३३

880058

1130506868/00 भो- सितश राजाराम रोकडे
गट २१८ , डायमंड चौक  , कुदळवाडी,िचखली आ  - कर /म/ु८/एस 
आर २/ ६४/३/२०१६ , द  १६/०९/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

879772

1130103120/00
कौिशक मनुभाई पटेल  , विनता कौिशक पटेल , तूपेश 
मनुभाई पटेल, जया तृपेश पटेल

गट ३९, पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/१८०/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

879546

1100103179/00 म.े साद मॅकफॅब इं. ा. िल. तफ- संदीप घळसासी ई. एल. २१/२ एम. आय. डी. सी. भोसरी - २६ 879526
1130502859/00 भो-गुरक खानर जुहफ खान िम.  26शेजारी , कुदळवाडी,िचखली, 879211
1160204419/00 यशोदा भट भोग वामन ीिनवास भु स. नं. ७८/४/१ संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 879211

1110502706/00 ीयश मि लकाजुन कुडी
स. नं. ५९, लॉट . ३, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

879046

1140300037/00 कहार शामबाई मा ती गट .3, योतीबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 878159

1101101588/00 भो मे एअरसेल िल. स नं १८७/२/१ नवनाथनगर च पाणी वसाहत भोसरी 878086
1130601219/00 भो- खलीफ के ऱहमान जाधववाडी , िचखली, 877558
1120202488/00 िह मत रघुनाथ स ते गट. नं. २५०, आळं द मोशी र ता, ता. हवेली, िज, पुणे 877290

1050101457/00 लोहार तानाजी िव ल
ग. .1,िम. .46/1/118/3,स.नं.56/3,कवडेनगर, पपळे गुरव, पुणे - 
27.

877254

1020304057/00 ी मोद िव नाथ थोरात इं थ िब डगजवळ, ांतीनगर, आकुड  ,पुणे-३५ 876841

1040801119/00 दामोदर िवठोबा िवनोदे भोग द ा य दामोदर िवनोदे सन.७९/१ िवनोदे व ती वाकड-५७ 876576

1081102999/00 मे इंडस टॉवर ल ि◌िमटेड 6/41 संत तुकाराम नगर पपरी पुणे 18 876474
1130602791/00 कम न व मोह मद अकरम मुतजा सेन खान गट  १७३ दे  आळंदी रोड जाधववाडी िचखली 876462

1140301691/00
ी.रमेशकुमार/जयंतीलाल/संतोषकुमार अमीतचंदजी शाह ( 

जैन ) म.े द ा मेटल
जिमन गट न.ं८७, मेन रोड, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 876323

1100806055/00
ीम. सुिनता सखाराम झोडगे भो. म.े रलाय स िजओ 

इं फो. िल.
स.नं. 216/1, ओमसाई कॉलनी, संततुकाराम नगर, दघी रोड, 
भोसरी-39

876019

1031106124/00 गु करत सग महवीर सग बुटािलया स. नं. १३८/१, गु ार, वा हेकरवाडी, चचवड 875918
1020704976/00 अ ण पोटे भो. रलाय स क युिनकेशन जीए ३/४, जी लॉक ,एमआयडीसी ,शा नगर, 875572

1080603114/00 भो. एअरसेल मोबाइल टावर िल. सुखवानी ने ट स. न. १०३/१०८ लाट नं ६७  उ मनगर पपरी-१८ 875412

1011403138/00 वग स मनी कोचु भो. एअरसेल मोबाईल टॉवर से. नं २६, लॉट नं १०५, िनगडी , पुणे ४४ 875099
1040900985/00 राज कुमार पुगािलया मुंबई हायवे रोड पुनावळे सन.५२/१ए/१/पुनावळे-३१ 873938

1130507293/00 भो-ल मीकांत रामे र साक गट ७१४, कग वजन का ाजवळ , बी आर टी , कुदळवाडी , िचखली 873873

1020402279/00
म.ेमॅसकॉप िलिमटेड कं.तफ डायरे टर भोग १) अलन अ ण 
बनसोडे २) िहरालाल गोवधन राठोड

डी-३ लॉक लॉट-३८/५ MIDC चचवड-१९ 873788

1020302873/00 कुटे गोपाळ नाना जुना िम. . 2/10/00946, चचजवळ, गोठा द वाडी,,आकुड  , 873624



1011301471/00 लोकमा य मेिडकल फॉडेशन भोग भारती एरटेल िलिमटेड से. नं. २४, लोकमा य हॉि पटल िनगडी ािधकरन , पुणे ४४, 872951

1130504798/00 ानोबा बा मोरे गट ८७३, कुदळवाडी ,िचखली 872419

1030104455/00 ी. पंडीत िवठोबा बिहरवाडे
िस.स.नं. २०२, बिहरवाडे लाझा, मुंबई-पुणे रोड, चचवड टेशन, 
चचवड -१९

872401

1130602264/00
रा तेज मिहला  बचत गट िविवध िवकास चॅरीटेबल ट  
तफ  एस एस जाधव भो- ीमती अफरोज शक ल खान

गट ६७२, पवार नगर , जाधववाडी ,िचखली  आ.  -कर/म/ु६/एस 
आर २/१३४/२०१३ , द १४/०३/२०१२ अ वये जा - िच /कर 
/१/कािव/६२१/२०१२, द २१/१२/२०१२ अ वये  भोगवटसदरी 
नाव दाखल

872141

1050213964/00
म ल मा िशवपाल नाटेकर, शरण िशवपाल नाटेकर, रवी 
िशवपाल नाटेकर

स. न. ३०/२ब साठ फ़ुटी रोड लगत पपळे गुरव 872019

1050503310/00 ीम.यशोदा िशवाजी ढोरे व पारस िशवाजी ढोरे
स.नं.९ क ढोरे नगर ग ली ,१, वाँ शग सटर व फरसान 
कारखाना,शेव चे टोक,सांगवी

871786

1130101344/00
पपरी चचवड महानगरपािलका िजवन िश ण िव ामं दर 

शाळा., म.न.पा. शाळा
िजवन िश ण िव ामं दर शाळा., म.न.पा. शाळा 871490

1140301804/00
ी.िनतीन भाकर धनोकार व ी.सिचन भाकर धनोकार 

म.े अटो पॅशन इंिज. ा. िल.
गट न.ं ८६, योतीबानगर,तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 871427

1130502836/00
भो-अशोक धमदेव गु ा,  ल मीकांत धमदेव गु ा ,अिमत  
धमदेव गु ा

गट 811,पवार व ती ,कुदळवाडी,िचखली आ  -कर /मु /६/कािव 
३/४८/२०१० द ४/३/२०१० अ वये  द १/४/२०१० पासून दु ती,

870819

1120301010/00 सौ. धन ी द ा य गायकवाड नागे र नगर पि म मोशी 870759
1011301470/00 लोकमा य मेिडकल फॉडेशन भोग एरसेल िलिमटेड से. नं. २४ लोकमा य हॉि पटल  िनगडी ािधकरन , पुणे ४४, 870694
1060308336/00 भो. गायकवाड बबुबाई काटे नगर रहाटणी रोड िपपळे सॉदागर 870670
1031106327/00 अशोक ाने र गावडे स . न. १२६/१ वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 870435

1150303831/00
ी. भा कर सुिनल हे े भो. रलाय स िजयो इ फोकॉम 

िलिमटेड (पॅन नं. AABCI6363G)
:- स.नं.62/2/3/1, जुनावणे िवटभ ी जवळ ीनगर, कवळे. 870327

1130101707/00 खान करामत सलीम
गट ७५, हॉटेल नाना ी मागे , दे  आळंदी रोड  , पाटीलनगर 
,िचखली जा  - कर/िच/१/कािव /१४/२०१४ , द १०/०२/२०१४ 
अ वये अवैध शा ती कर

870325

1120300912/00 ी. गेणभाऊ मु ाजी बोराटे व इतर 1 गट न.ं191 , दे र ता,´ÖÖê¿Öß. 870104

1080301171/00 भो.म े. एअरसेल िलिमटेड
स. न. १४४ व १४९/१ मासुळकर टॉवस, तुकाराम मासुळकर कॉलनी 
पपरी १८.

869867

1140301855/00 ी. बाळासाहेब शंकर भालेकर, म.ेिभमा इंड ीज ो ायटर ज.गट न.ं१०६, योितबानगर, तळवडे, पुणे-६२ 868631

1140401287/00 भोग. वाघेरे सुिशला गो वद ि वेणीनगर तळवडे 868568

1011301473/00
ीमती शािलनी राव व सौ भु भोग म.े रलाय स इनफरटेल 
ा̮.िल.मोबाईल टॉवर

से.२४ लॉट न.ं१३० रमेरा टॉवर िनगडी ािधकरण-४४ 868454

1080603113/00 भो. २१ st से युरी ए ाटेल िल.
वाघेरे मो.  सी- िब डग सं. नं.१०९/११० अ णासाहेब मगर 
टेिडअम रोड नेह नगर पपरी-१८

868454

103117600/00
पुंजो कािशराम चौधरी व चेतन अशोक बोरळे अ. पा. क 
अशोक चावदस बोरोळे

स न ११३२/२ ममता माबल समोर  मजला वा हेकरवाडी  चचवड 868381

1050302550/00 कािशनाथ माधव रणवरे भोग.महेश कािशनाथ रणवरे स.न.13/3अ/3ब, िशतोळेनगर, सांगवी 868373
1060308359/00 शहाजी शंकर काटे केशव नगर पपळे सॉदागर पुणे-२७ 868340

1100102282/00 मे वोडाफोनेसर से युलर िल भो सुधारे हाद सोपान
एस लॉक लॉत नं एस ए / ४/ १ एम आय डी सी इं ायणीनगर 
भोसरी

868265

1020102912/00 तुकाराम रावजी काळभोर भो. म.े रलाय स क युिनकेशन गंगाई चबस , आकुड  मेन रोड , आकुड 867831

1090100422/00 िवकास ि सीजन व स
54/2/103,िम. .176/135/383,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.ड लु/52,टी. लॉक पुणे.

867711

1020601853/00 गंगुबाई सदािशव नामदे भो. एअरसेल िल. टॉवर सं. नं १२७, संघवी कंपाऊड समोर , मोहननगर , चचवड , पुणे १९ 866992

1130501366/00 भो- िनतेश े सग, भो- राजेश पंधाला गट नं 693/694 , महारा  काटा मागील बाजूस ,कुदळवाडी, िचखली, 866976

1040109535/00 ी. अ े तानाजी सुभाष सनं. २०७/२/१/४अ(१),क पटेव ती, वाकड - ४११०५७ 866563
1120301793/00 नामदेव भाऊसाहेब बोराटे दे र ता गट न.१९५ मोशी 866554
1041100042/00 ठाकर स स / बाबु नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 866532

1090100386/00 इंड ीयल एअर कं ोल (इं) ा.िल.
54/2/51,िम. .140/99/347,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं1 
सी/बी. लॉक., पुणे.

865790

1130502734/00 साहेबराव सोपान यादव कुदळवाडी , पवारव ती ,िचखली, 865142

1130302002/00 भो-शैलेश शामसंुदर पापत
गट १२८६ ,वसंत िवहार , ओम साई हौ  सोसा , मोरे व ती  , 
िचखली   आ  - कर /िच/०३/ एस  आर  २/ ३०५/२०१७   द 
१८/१२/२०१७ अ वये द १/४/१३ पा आका

864882

1050212069/00 हंसा हंसमुख परमार / हंसमुख भगवान परमार स नं १३/१/२ कु णराज कॉलनी पपळे गुरव ६१ 864701



1040105441/00 महावीर क ट शन तफ अिमत अिनल शहा स.नं.245/2ब वाकड, 864338

1120405476/00
सौ.अिनता संभाजी पडवळ भो.असड टेिलकॉम इ ा टकचर 

ा.िल
संत नगर से.नं ४ फ़ॉट नं २७२ मोशी ािधकरण ४१२१०५ 863780

1090101862/00 बी.पी.एल मोबाईल से युलर िल, टी.107 एम.आय.डी.सी.,भोसरी पुणे 26 863740

1101001556/00 भो.भांबुडकर दा कैलास
स.नं.192 िशवशंकरनगर पि म दुगामाता कॉलनी महादेव िनवास 
च पाणी रोड,भोसरी - 39

863045

1060202265/00 वाघेरे िशवाजी सोपान
स नं-३२० मे शाम इंिज.व स /मे अशोक इंटर ायजेस पपरी गाव 
पपरी-१७.

862640

1101001558/00 ी.भांबुडकर कैलास महादेव
स.नं.192 िशवशंकर नगर दुगामाता कॉलनी महादेव िनवास च पाणी 
रोड,भोसरी - 39

862235

1031111271/00 ी. सुिनल बाबुराव पाटील सं. नं.५६,शेवतीबन कॉलनी, वा. वाडी, िचचवड-३३ 862169

1040702871/00 ी. दपक बाबुराव सायकर
स.नं. 123/2/2/2, 123/3अ, 130/1ब, 130/1ब/2, सायकर 
कॉ पले स, भूमकर चौक, डांगेचौक- हजवडी रोड, वाकड, पुणेः-57

861954

1020103891/00 ीम. अगरवाल कमला जगदीश स नं १७९, पांढरकर व ती, पंचतारानगर आकुड -पुणे-३५. 861769
1030801780/00 गावडे ध डीबा गणपत गावडे  चबस,  दुसरा  मजला  ,गांधीपेठ,  चचवड 861671
1130603017/00 जलालु न सेतु िस ीक गट  ६७० जोशी ए ो शेजारी जाधववाडी िचखली 861600
1110504073/00 िशवाजी सोनबा घारे भोग. रलाय स इ ाटेल िल. स. नं. २१८, आंबा टॉप, वडमुखवाडी, च-होली बु. 861326
1150303340/00 ी तरस यशवंत नारायण स न ७९/१८ मुकाई चौक कवळे 861232
1020401769/00 म.े बजाज अ ॅटो िलिमटेड, स.नं. 1 अ , 82, 51 अ ,,मुंबई पुणे रोड, आकुड  , पुणे, 860938

1100200205/00 सौ. जैन मंजूळा सुरेशकुमार
स.न.10/1/2/1, भाग .35,गट .2,,िवकास कॉलनी,लांडेवाडी,      
      भोसरी,पुणे

860873

1160402791/00 मीना िव म धुसीया स.न.१५६/४ब/१/५०, कॉलनी . १३,बोपखेल पुण-े३१ 860530
1020400002/00 बजाज ऑटो िल. 7/1,िमळकत .2,,मुंबई-पुणे रोड, िनगडी-पुणे - 411 044. 860404
1130101661/00 िव ास िव ल जगदाळे गट १५६०,शेलार व ती, पाटीलनगर ,िचखली 860355
1130507190/00 नसीबु ला मोहमंदजमा चौधरी गट ८९७ , यु जायका हॉटेलमागे ,  कुदळवाडी ,िचखली 859331

1050201521/00 गोहेल राधाबेन मोहनलाल िम. .46/2/276/33स.नं.5/1,नावेचा रोड पपळे गुरव, पुणे-27 859168

1040416731/00 शहाजी पांडूरंग देवकर / भुजंगराव शंकरराव खेनट #NAME? 858972

1130603637/00 भो-मे इंडस टॉवस ारा- कमलाकर दामु बालघरे ,गट ५७१, जाधववाडी ,िचखली 858951

1130603638/00 भो-मे इंडस टॉवस
ारा  - िव णु महादेव जाधव , गट ११६ , मोशी  िचखली  रोड, 

जाधववाडी ,िचखली
858951

1130507378/00
साहेबराव रामभाऊ रोडे, रलाय स जीओ  इ फोकॉम 
िलिमटेड  मोबाईल टॉवर

गट      , भैरवनाथ  मं दरासमोर , कुदळवाडी ,िचखली 858599

1130901575/00 र कला गोपीनाथ ध े गट १४१५, भावे री हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 858219

1070100781/00 जाधव िशवराम महादेव..भो.मनोज िश राम जाधव िम. ं .रे टेड ॉटस. नं.12., पपरी पुणे 411017. 857822

1130501660/10 मे  इ प स ऑटोमेशन ा िल तफ संजय मा ती पाटील
गट नं  766, कुदळवाडी ,पवार व ती ,  िचखली  आ  -  कर /िच /५/ 
ह तां /कािव /११५/२०१७ , द  १०/०४/२०१७   अ वये   ह तांतर 
उव मो जा मुळ िम   १६६० वर

857730

1040307491/00 मा. ािधकरण भो. यासीन इ लाम खान स. न. १२ ाय हर कालनी थेरगांव ३३ 857720
1040415415/00 िनवृ ी आ णा नखाते भो.किवता िनवृ ी नखाते स नं-६४/१/२ आ दनाथ कॉलनी ीनगर रहाटणी  पुण-े१७ 857431
1130401579/00 भो-देिवदास दगंबर आवाळे गट १२९७, र ता ३, पंचवटी सोसा ,शरदनगर , िचखली 857325

1081300055/00 म.ेमहारा  गृहिनमाण व े िवकास मंडळ
लॉट न.ंई-2 स हे न.ं 172, पोिलस चौक  समोर,संततुकारामनगर, 
पपरी - 411018

856893

1140300789/00 गुलाटी गु िजत सुर पाल तळवडे गावठाण, रणजीत,हॉटेल या बाजूला 856339
1160101320/00 शेळके यशवंत रामजी स.नं.72 856103

1011403461/00 दुगड एन बी तफ सतीश व केयर आचाय(मोबाईल टावर) से२६ लोट ११३ ािधकरण-४४ 856009

1130600071/00 िप ले अिनता ीधर व िप ले िसना राधाकृ णन मोई फाटा,,िचखली 855452
1041100773/00 पांडुरंग नारायण नवले स. नं. ६९, नबाळकर नगर, ताथवडे 854715

1140300715/00 भालेकर दिलप पंढरीनाथ. भो -भालेकर िश रष दिलप प.िच.मनपा. उ ाना या गेट समोर,तळवडे 854676

1130303566/00 िवलास सदािशव खरात , अ ण साहेबराव शडगे

गट नं १३२३, िशवकृपा हौ सोसा ,, मोरे व ती,िचखली आ  - 
कए/िच/३/एस आर २/१०३३/२०१४ , द  ३०/०९/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका. जा - 

िच/कर/३/कािव/१३०/२०१४, द २६/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुनी िम १४० र  व याच जागी बांधकाम  
आ  - कर/अ/मो ा िनवासी एस आर १/१०३३/२०१४ , द 
२६/०८/२०१४ अ वये  लो

854536

1101001998/00 काश दौलतराव साबळे स. नं १९८, पुणे नािशक रोड, ि मुत   िब ड ग, भोसरी 853933
1040105172/00 सधु अंकुश कलाटे व इतर सं. न. २३९/१ब व २३९/१अ, शेख व ती,  वाकड 853548



1070101683/00 प. च. म. न. पा. भो. सुभाष राम कसन आगरवाल ेमहंस पाक रे वे टेशन जवळ, पपरी मंडई या बाजुला पपरी १७ 852881

1130101404/00 उदयपाल महादेव यादव िचखली मोशी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 852515
1040105420/00 भारती एअरटेल िल. सं. न. १८१/१/३,वाकड रोड , वाकड 852362
1140401243/00 भोग. भालेकर उ म ध डीबा ि वेणीनगर तळवडे 852201

1031106126/00
गु करत सग महवीर सग बुटािलया, भोग. - हरसरताज सग 
गु करत सग बुटािलया

स. नं. १३८/१, गु ार, वा हेकरवाडी, चचवड 852170

1130101616/00 पंढरीनाथ क डीबा  मोरे भो-िमनानाथ पंढरीनाथ  मोरे
गट  १५९५/२ , दे   आळंदी  रोड, आ द य  पॉिलमस पाठीमागे , 
पाटीलनगर ,िचखली

852061

1020402661/00
ी संतोष जयवंत दातीर व ी. िजत  जयवंत दातीर/भो म.े 

इंडस टॉवर िलिमटेड
"संतोष िनवास", जय टॉवर शेजारी काळाभोरनगर चचवड 851933

1120102087/00 िनतीन पांडूरंग स ते मोशी गावठाण नागे र मं दरा या बाजुला मोशी,ता.हवेली,िज.पुणे 851807

1130103263/00
भो- अ दुल हाई चौधरी  महमंद हाई चौधरी मह मद कु दूस 
चौधरी

गट ६४ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१७६/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

851651

1040603492/00 ीम. उंदरे पु पा श ुघन स. नं. ९१/१/१२, पवना नगर, काळेवाळी. पुणे १७. 851366
1041000458/00 परेश भाकर पवार व इतर स. नं. १४७, जीवननगर, ताथवडे ३३ 850835

1031110918/00
भो. सिचन सोमाजी पाटील,पकंज देिवदास पा./नर  
कािशनाथ पटेल

सं.नं. ३३/१,िस े र कॉलनी, िचचवडेनगऱ,िचचवड-३३ 850676

1050214139/00
ताराबाई द ा य जवळकर,बाळासाहेब रामचं   
जवळकर,अंकुश रामचं  जवळकर व  इतर १

स. न. ९२/२/१ हॉटेल िशवम हार,जवळकर नगर, पपळे गुरव 850554

1160101044/00 ी.अिखलेश पारस सह स.नं.72/5 साईपाक, दघी  पुणे - 15 850330

1120101897/00 साहेबराव संताराम  विहले व इतर त े  मह  ठाकुर म.े संन.१६२, डुडुळगांव ता. ह वेली िज.पुणे 849691

1040100593/00 मािझरे िसताबाई मा ती िमळकत .,स.न.177/2/1-ब,शंकर कलाटेनगर,म.ुपो.व् गट .1 849686

1030104435/00 म.ेए पायर ॉपट ज भािगदार गुरमुख जंगलदास सुखवानी
िस स नं ४७४६ पैक  ४७५१,४७५२,ऑटो ल टर जवळ, चचवड 
टेशन,पुणे-१९

848721

1130200871/00 कृ क हैया दगडू कु-ह,े सुनंदा कृ णक हैया कु-हे

आ.  - कर /िच/२/कािव/१४४/२०१० , द २९/०९/२०१० अ वये  
मालक सदरी नाव  दाखल आ - कर/िच/२/कािव/१८/२००९ , द 
२७/०३/२००९ अ वये  द  १/०४/२००८ पासून १२५९१ पैक  
९२१५ चौफ़ुट मोजा र  व याच जागी नवीन बांधकाम

847939

1130502850/00 भो- ानोबा  बाबूराव मोरे

गट 873, कुदळवाडी,िचखली आ. - 
कर/िच/५/कािव/६९/३५/२०१२ , द  २९/२/२०१२ समायोजन 
आदेशा वये  सन २०१०-२०११ या वषात भरलेली र   ८५५४०/- 
, दु ती आदेशा वये  येणारेबील र  ४८८१० /- यातील फरक  -
३६७३० /-सदर फरक आदेशातील त यात नमुद केले माणॅ वजा 
क न उव .र ब बीलात दाखिवली आहे

847866

1040900962/00 भोग गायकवाड िवलास ाने र सन तलाठी कायालयाजवळ पुनवळे 847778

1100804915/00 महादेव कािशनाथ नलावडे
स. नं. २०९/४अ, संत तुकारामनगर, दूगामाता मं दराजवळ, 
दघीरोड, भोसरी

847447

1160301848/00 बळीराम शहाजीराव िभसे स नं २ गयकवाडनगर दघी 847423
1031107324/00 सुिनल सखाराम पाटील स.नं. ५७/२/३, िबजलीनगर, वा हेकरवाडी, 847356

1020402897/00 म.े हॉटेल कबाबकरी तफ कार अ ण काळभोर म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 846439

1130603096/00 भो- सविशल जािहदाली िस ीक

गट ५६१, िचखली कुदळवाडी रोड , जाधववाडी, िचखली आ  -  
कर/िच/०६/एस आर  २/१०३/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/६/ मो ा  िनवासी -

एस आर १/ १०३/२०१५ , द    / / २०१५ अ वये लो

846392

1060203066/00
ी. पेश दलीप कांबळे भो.म.े रलाय स िजओ इं फोकॉम 

िलमी (मो.टॉवर)
पंचिशल िनवास, टेरेस मोबाईल टॉवर, भीमनगर, पपरीगाव, पपरी, 
पुणे १७

846157

1101208793/00 िमला तुकाराम शेळके भोग इंडस टॉवस िलिमटेड स. नं. १८, िशवगणेशनगर, धावडेव ती भोसरी 846157
1090604325/00 रोहन रामदास शदे व इतर भोग.रोहन रामदास शद िस नं २२१ ते २२५ शदे वाडा वरची आळी दापोडी १२ 846087

1120202802/00 िवणकुमार तानाजी गावडे
गट न.ं ४५४/१, आदशनगर, साई चौक टॉवर रोड, मोशी - 
४१२१०५.

844190

1011102106/00 म े. जदाराम ६ सो.म तानी ट भो. भारती एअरटेल िलम. पुणे मुबंई रोड ीकु ण मं दराशेजारी, िनगडी ,पुणे-IN-1055111 843600

1031108050/00 शधवाणी िमरा शाम स. नं. १३७/२अ/२, रे वे टेशन जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 843480



1130503695/00 संजय बाजीराव मरकड गट ७१०, कुदळवाडी,िचखली 843362

1120302044/00 रमेश खेमजी र
ग. नं. २२४ बारणेव ती  पि म मोशी ता. हवेली िज. पुणे दे र ता 
उ र भाग ी मेहता मािणक भालेकर यांचे जिमनीचे उ रेस 
पाठीमागे ४१२१०५

843110

1040201464/00 भोईर िहरामण लादू
िमळकत .,स.न.19/3,थेरगांव,डांगे चौक, पुणे - 33, गट .2, 

भाग .64
843034

1140301643/00 ी.अतुल आनंदराम लुिनया,म.ेआनंद ि िसजन जिमन गट न.ं ६३, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 842537

1081300141/00
म.े डालको इं जिनअ रग ा. िल. क रता मा ड पेस 
रअ टी ा. ली.

स हे नं - ३६ पै. िस . स. नं. ५८६४ पै.मोरवाडी पपरी -१८ 842240

1090301401/00
मोटे मा ती रामभाऊ,म छ  सो.मोटे तफ कुमु सुर  सु.शहा 
भ  िब डस

स.नं. 483/2 िससन.ं1759 रे वे गेटाखाली,प. कासारवाडी 841861

1090601161/00 काटे हाद ध डीबा व इतर स न 77/1अ/2 हाद चाळ,दापोडी 12 840298

1100200305/00 फरोज शकुर खान
िम. .57/2/98.स.नं.11/1 अ.,शांतीनगर.                               
भोसरी,पुणे 411039.

840111

1120200249/00 वाघमारे कुसुम साहेबराव मोशी गावठाण,पुव मोशी 839970
1101102093/00 मलिस  सोम लग पुजारी स. नं.१२४/२अ, रा ल सोसा, सदगु नगर, भोसरी 839589
1130302570/00 लालासो नबाजी भगत गट १३३३, मिनषा हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली 839537
1130502848/00 भो-मदन चौधरी गट 711, कुदळवाडी,िचखली, 839444
1050204822/00 आ दयाल मान सग गु िमत सग,आगले मंगेश भात नगर, प,गुरव-२७ 838850
1040109587/00 द ा य रामदास गुजर स. न. १६/१ब, ेरणा शाळेजवळ थेरगाव पुणे-३३. 838726

1130101544/00 नफ स अहमद युनुस मोह मद चौधरी
स नं ६४, हॉटेल ऍ या या पुवस , दे  आळंदी र ता  , पाटीलनगर 
,िचखली

838555

1020402653/00
नूतन टाई स /भो म.े रवी इंड टीज तफ ी अ ूतलाल 
खेतशी पटेल

डी-१ लॉट १९ ए एमआयडीसी चचवड 837825

1080201153/00 िस दीिवनायक रामे र डे हलपस जय गणेश वरदह त,कामगार भवनासमोर पपरी 18 837698
1100103334/00 भोग ि ह बी इंिजिनअर ग तफ ि ह बी शेख से. नं. ७/१७१, ािधकरण इंड झोन, भोसरी, पुणे २६ 837467

1140301849/00
ीमती ऐ या अमोद िशरोळकर व ी.अमोद अिनल 

िशरोळकर
ज.गट .७८, योितबानगर, टार कंपनी या अलीकडे, तळवडे  पुणे 
– ४११०६२

837225

1050406314/00 कांबळे यादव गणपती स नं ७१/१+२ कृ णानगर ग ली नं २ नवी सांगवी 837179
1040411614/00 िवराट क शन तफ़ जनता हरी कटारीया व इतर स. न. ४८/४ ते १०, रहाटणी ,पुणे- १७ 837171

1070101733/00 पूजा घनशाम लाडकानी िस. स. नं. २३६४  रे टेड ॉटर नं. ६ त. म. साई चौक पपरी १७ 836795

1101101737/00 ी. अशोक को डबा देवकर स न १८६ एकता कॉलनी देवकर िब डग भोसरी-३९ 836787

1040508467/00 पवार ीकांत द ा य
स.न. 113/3/1 नंदा दप काँलनी काळेवाडी पुणे 17 ( मो.न. 
9922683028 )

836742

1160204461/00 बाळकृ ण यशवंत देवकर, सुरेश यशवंत देवकर स. नं. ७५/१/१/४८ भारतमाता नगर, दघी १५ 836483
1050213918/00 कदम ंकटराव िव लराव व इतर ४ स. न. १/२ माऊली कृपा िनवास,ल मीनगर, पपळे गुरव 836180
1080803876/00 स यद अ दुल अकबर भोग. िवओम इ ा नेटवक स. न. १०२ कोिहनुर िबि डग नुर मोह ला नेह नगर 835882

1050302987/00 सोमवंशी राज धम सग
स.नं.16/1, डा◌ॅल फ स ए युकेशन सोसा, मधुबन सोसा,ग ली 
नं.३सांगवी-27.

835436

1160300719/00 भिगणी िनवे दता ित ाण क गायकवाडनगर, दघी पुणे 835405
1130500665/00 िम ी िवण भाकर कुद वाडी, 835402
1140200489/00 पवार सुलोचना मा ती रा भूषण हौ सग सोसायटी, पीनगर 834541
1130600245/00 भो-भुजबळ चं कांत बाबूराव जाधववाडी,,िचखली 834452

1030802679/00
िव नाथ केशव भोईर/काशीनाथ केशव भोईर/अजुन केशव 
भोईर/िनलेश अजुन भोईर/राधाबाई केशव भोईर/ताराबाई 
बबन काटे/छबुबाई अमृत पवार

िस.स.नं.१०६ व १०७/१, साई मंदीराशेजारी, भोईरआळी, गांधीपेठ, 
चचवड पुणे ३३

833438

1050213813/00 कािशद बाळासाहेब सुखदेव स. न. ८६/१/१ कािशदनगर पपळेगुरव 833303
1130602725/00 गो वद बबन जाधव गट  ४२२ मधला पेठा कॉलनी  ११ जाधववाडी िचखली 832970
1031105766/00 Bhog. - Parhad Mangal Ankush स.नं.  35/3,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी  ,  चचवड  , 832729

1020601811/00 ी जय सग दगडु बोरकर सं नं. १२६, मोहननगर, चचवड - १९ साई समथ िब ड ग पाठीमागे. 832551

1160302863/00 गोरख तानाजी जाधव स. नं. २, गायकवाडनगर, दघी १५ 832456
1130507067/00 मोह मद असगर , मोह मद जमा चौधरी जमीन गट ८७१, यु जायका  टी सटर , कुदळवाडी  ,िचखली 832440
1040105422/00 पवार मनोहर भो. रलाय स इ टफोटेक िल. स. न. १३,पवारनगर , थेरगाव 832187
1120400921/00 म.े आयिडया से युलर िल. से. न. ४ संतनगर गजानन सोसा. ािधकरण मोशी 832187

1060402634/00
सतपाल सग सहोता/ सुजाता सहोता भो. रलाय स िजओ 
इ फोरॉम िलिम.

MSEB, ऑफ स जवळ, पॉवर हाऊस चौक, पपरी वाघेरे, पपरी गाव, 
पुणे १७

832155

1130503040/00 राज  मुरलीधर काळे
गट 747, कुदळवाडी, िचखली,A.kr -kar /mu /6/kavi/3/63/2010 
 , di 29/1/2010,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 69/2008, 
×¤ü.7/11/08 †¾ÖµÖê ¾ÖÖ. ²ÖÖÓ¬Ö úÖ´Ö

832095



1140401163/00
महाळंुगकर एन बी.,केदारी ए.पी.िपजण के, आ. महाळंुगकर 
बी के

ि वेणीनगर त वडे 831818

1120101693/00 एलोरा   िब डवेल ा̮ िल. गट न.६६९, मोशी आळंदी रोड, नािसक हायवे मोशी 831089

1160201581/00 मोहन ताराचंद जाधव स.नं. 81/1/1 कृ णानगर ममता ि वट या पाठीमागे, दघी - 15 830950

1120100799/00 भोग. ीपती धनाजी आ हाट मोशी गावठाण, पूव मोशी, 830640

1130101152/00 भो-िललाधर जग ाथ  वराडे

दे  आळंदी रोड, वराडे टु स चे मागील बाजूस, पाटीलनगर आ  - 
कर/मु /६/कािव/३/१७/२०११ , द  ३/०८/२०११ अ वये द 
१/०४/२००७ पासून दु त आकारणी , आ  -कर/िच/१/कािव 
/४३५/२०११ , द  २१/०७/२०११ अ वये १९८३३९ र म  
समायोजन करणॅबाबत

830277

1041101217/00 आि नी यशवंत लायगुडे स. न. ८०/२ नबा कर नगर ताथवडे 830252

1060321152/00 ी. बबन रमाजी काटे
स.नं. ९/१अ/२ब, मु रंग कॉलनी, सगुणा िनवास, पपळे सौदागर, 
पपरी-२७

830010

1040111649/00 ी. बाळासाहेब दामो  क पटे सनं. २५७/१/१अ, क पटेव ती, वाकड-४११०५७ 829573

1011301487/00 िमला सुरेश उ रकर भो. म.े जी टी एल इ ा चर िल. से. नं. २४, लॉट न.ं १४४, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४ 829447

1130303621/00 िभकचंद िहरालाल का ेला

गट १२८७/१ , राजगड पाक , माऊली सोसा , मोरे व ती ,िचखली  
आ -कर/िच/म/ु८/एस आर २/३०/१४/२०१४ , द  २८/०५/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१२ पासून आका आ - कर/अ/ मो ा 
िनवासी - एस आए १/३०/१४/२०१२ , द  १४/०६/२०१२  अ वये  
लो

829132

1100501295/00
नॅशनल हॉयवे भोग िशव स हस टेशन, ो.आिशष बबन 
मुटके

पुणे नािशक रोड, िशतलबाग, ग हाणे व ती, भोसरी 829109

1040410898/00 ी. ब सी रामचं  भालेराव भोग. पांडुरंग नामदेव डोळस
स. नं. ५/१०/१,िस. सं◌.ं १०१४,रॉयल इंपे रयल जवळ ,जगताप 
डेअरी रोड, रहाटणी पुण-े १७

827555

1101001738/00 ी.हांडे मधुकर सयाजी िशव शंकर नगर पि म,भोसरी - 39 827211

1050206886/00 भो. जगताप रमेश िशवाजी. स. न. २२/१, हॉटेल मैफ़ ल, साठ फ़ुटीरोड शेजारी, पपळे गुरव-२७ 826773

1090301963/00 मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ स.नं.434 िस.स.नं.1834 826637

1140301168/00
म.ुमा. शेळके राजाराम जयवंत/ भोग. टाटा इंिडकॉम िल. 
(टॉवर)२१"  सेचंुरी इन ा टेिल िल.

दशा इंडि जचे सरळ पु ढल बाजुस तळवडे /कुमार सेरे म हॉटेल 
जवळ /अल अकमर िब डग ३ रा मजला िशवाजी नगर कोट शेजारी 
पुणे ५

826473

1040205752/00 रमेश नाथु गोडांबे स. न. १८/९ एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगांव - ३३. 826448
1130902027/00 सुमन गजानन हे े गट १४५९, गजानन हे े पतसं था , हे े व ती,िचखली 826325
1130501014/00 मु य कायकारी अिधकारी िप िच न िव ािधकरण से. नं. 17  पुणानगर,िचखली, कुदळवाडी 825250

1150409125/00 ी.कुणाल कैलास भ डवे
सं.नं १५१/ब/१/३ रे वे लाईन जवळ नवीन बीआरटी र याजवळ 
रावेत.

825205

1130501015/00 मु य कायकारी अिधकारी िप िच न िव ािधकरण से नं 17 पुणानगर,िचखली, कुदळवाडी 825040

1130302220/00 ल मण  िनवृ ी शदे

गट १४१४ ,नवचैत य सोसा  ,मोरे व ती ,िचखली 9860662300 
आ  - कर /िच/३/एस आर २/१६५/२०१५ , द  २६/१०/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  कर/िच/३/मो ा 
िनवासी -एस आर १/१६५/२०१५ , द  २२/०९/२०१५ अ वये  लो

824940

1140301188/00 म.े दनेश इंिज. व स / ी. कदम सुिनल तापराव ज. ग. ५३, तळवडे गावठांण (इं ा कंपनीशेजारी ) तळवडे 824484
1050214314/00 शदे मोद रघूनाथ व इतर स. न. ७६/२/१३ अनंतनगर, पपळे गुरव 824366
1050214459/00 कंुभार दलीप रामभाऊ स. न. ७८/१/१/२ भातनगर पपळे गुरव 824265
1080803918/00 मािणक रामचं  देशमुख व ईतर स. न. १०२ सेवा िवकास बॅक रोड नेह नगर 824011
1081300041/00 रे जरेशन अ ॅ ड इले ीक स अ लाय सेस (इं) ा िल 152 मुंबई पुणे र ता पपरी पुणे 18, 823840
1031111707/00 भो. भवर सग हनुमानिसग भाटी सं. नं. ११२,म.न.पा शाळेमागे वा. वाडी. िचचवड-३३ 823782

1040502803/00 भापकर वौजयंता सोपानराव भो. वसंत थावरदास तोतलानी स.नं.71, मोरया काँलनी , रोिहत लाझा या मागे , तापक र नगर 823242

1120201522/00 ी. अिजत कशोर पाटील तािपक रनगर, त ा ाँड ट शेजारी मोशी, 823096
1040205753/00 तुकाराम नाथु गोडांबे स. न. १८/९ एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगांव - ३३. 822996
1100803743/00 राजु ई रचंद आगरवाल/ सुिनल संतुमल बजाज स न २०९/१/८ संभजी नगर दघी रोड 822672

1090100531/00 िमरको डायनािम स ा िल.
िम. .285,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं181/1,टी. लॉक. भोसरी,पुणे-
411 026

822394

1110300893/00 चचवड देव थान भो. तुकाराम आ पजी कोतवाल स. नं. ४७० कोतलवाडी च-होली. 822319

1130303325/00
अनुसया दनकर मोरे, लालासो शंकर मोरे तफ िशवाजी 
दनकर िशऊडकर

गट १३१८, मोरे व ती ,िचखली 822139

1130501013/00 मु य कायकारी अिधकारी िप िच न िव ािधकरण से. नं. 17 पुणानगर,िचखली, कुदळवाडी 822055



1140301859/00 ी बाळासाहेब शंकर भालेकर मे अ ीनी इंड ीज ो ायटर जग नं १०६, योितबानगर, तळवडे 821828

1140301843/00 ी. राज  रमेश ीमं दलकर जमीन गट न ४७७, तळवडे गावठाण पुण-े६२ 820815
1130602748/00 कचरे र अनाजी रोकडे गट . २४४, वडाचा मळा, जाधववाडी, िचखली. 820727
1101205948/00 भो म.े रलाय स इ फो िल. से १ लॉट ११९ इं ायणीनगर भोसरी 820706
1160301327/00 भो.िप ले नागराजू पेरी वामी स.नं.2 गायकवाडनगर 820513
1040405002/00 माने ानोबा दामु व इतर भो.म.पी.एस.डे हलपस स.नं.18/3/1व18/1+2 जगताप डेअरी चौक रहाटणी, 820491
1101001802/00 कोहळे द ा य रामभाऊ पांडवनगर कॉलनी न.ं3,भोसरी - 39 820377

1130500067/00 जोसेफ रोझरी जॉय गट ७१० , भैरवनाथ  मं दरासमोर , कुदळवाडी , पपरी र ता,िचखली 820041

1140202198/00 ी.रामलाल भानाजी चौधरी
जमीन गट न.ं२२६, रा भुषण हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, 
पुणे – ४११०६२

820016

1130200739/00 भो- ी शदे एस एम
म.ेडॉि फन इंिजिनयस ,गट नं 1371,सोनवणे व ती ,रामदास 
सोसा.,िचखली,

819911

1120200343/00 सातव ताप पांडुरंग मोशी गावठाण,पुव मोशी 819851

1040801355/00 शंकर बळीराम भुजबळ व इतर स. नं. १५८ िह. . ४, भुजबळ व ती उवरीत वाकड पुणे - ५७ 819801

1080201514/00 म.े िशवाई हॉटेल तफ मेघनाथ राजु शे ी लॉट नं ए ०७  एच लॉक एम आय डी सी पपरी १८. 819755
1110200570/00 भोग. अ ण महादेव रासकर स. नं.   बुड व ती, च-होली बु. 819394

1130301077/00 ि पाठी पूनम सुभाषचं

गट १३२३, िशवपावती हौ सोसा ,मोरे व ती, िचखली आ - 
कर/िच/एस आर २/९३६/२०१४ , द १२/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा.आका. ,आ - कर/अ/मो ा िनवासी एस 
आर १/९३६/२०१४ , द ११/०८/२०१४ अ वय लो

819258

1140401098/00 ता हाणे चं कांत बाळा ता हाणे व ती, ि वेणीनगर,,तळवडे 818887

1150102383/00
मे एिडफ़ स ा टीज ा िल तफ़ अिधकृत वा रीदार  ी 
युवराज उ म सह नबाळकर

स न ८८/१४ व ८५/६ कवळे र ता कवळे 818050

1040103929/00 ी. सोपान नामदेव शेडगे स.नं. 187/1, द नगर,वाकड रोड वाकड 817418
1130602190/00 मेल स हसेस तफ सुिनलकुमार गोपालन गट४९५/१, माळावर , जाधववाडी, िचखली 816356

1040703589/00
म.ेि टीन अ र टा डे लपस तफ भािगदार सिचन गोयल व 
एतर

सं. नं.१३७/७ ते 
१३७/१२,१३७/२/२,१३७/२/२/१,१३७/१अ/१,उ.वाकड.

816299

1100103302/00 भोग. सुिशला मदन पवार (राजमाता हॉटेल) जे लॉक गवळीमाथा, टे कोरोड एम आय डी सी, भोसरी पुणे २६ 815315

1070101636/00
म.े जय कशन पांच रया तफ़ जय क शन  भो. ीमती 
िगता व ी. सुिनल आ मानी

जय लाझा एच. बी १३/८ ितसरा  मजला आफ़ स . ११,१२  व १३ 
पपरी

815138

1011402406/00
मा. व थापक पपरी चचवड महानगरपािलका वाहन 

वहार
से23/ वाहतुकनगरी पुणे 44, 815100

1011403160/00 निवन रंजन सग भोग जी. टी. एल. मोबाईल टॉवर से. नं.२३ लॉट न-ं५९ वहातुक नगरी िनगडी ािधकरण 814759
1130507193/00 अ दुल अजीज सुलेमन चौधरी गट २२०,अपना वजन का ाजवळ , कुदळवाडी , िचखली 814409

1130103830/00
राजेशकुमार रामजी जापती , क हैयालाल रािजत जापती 
भो- सोना फ ी

गट २/१ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर /म/ु०८/एस आर 
२/०२/०२/२०१६ , द  १३/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३पासून आका

814342

1110100298/00 तापक र पंडीतराव बाबुराव च-होली गावठाण, 814318
1140101122/00 म.े ठाकुर इले ॉिन स  (ठाकुर राम बी.) गट .1,, योितबानगर,तळवडे 814002

1130303688/00 िशवजीराम रामचं  खाती

गट १४०१, नंदनवन हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली  आ - कर/ 
िच/३/म/ु८/एस आर २/२५/२/२०१५ , द २६/०८/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ -कर/िच/३/मो ा िनवासी -

एस आर १/२५/२/२०१४ , द २६/०६/२०१४ अ वये लो

813660

1031107478/00 हनुमंत् कसनमाळी आशा हनुमंत
स.नं ६९/५, लेन नं. C  रजनीगंधा हौ.सोसा. वा हेकरवाडी चचवड -
३३

813057

1050207179/00 मनोरे शैलेश सुरेश . स. नं.८४/४/२१, पपळे गुरव. २७ 812611

1011201942/10
मा.आयु  िप. िच.म. न.पा.चे मा यिमक िव ालय भोग 
कत  िव ालय िल. सो फया एजुकेशन सोसायटीचे

सधुनगर से.न-२५ 812510

1050202170/00 खो ागडे आ माराम धमाजी.सुभ ा आ माराम िम. -42/149,सुवण पाक लॉट न.ंए-१८ पपळे गुरव पुणे 812255

1100806057/00 ीम. अ णा फडतरे भो. म.े रलाय स िजओ इं फो. िल
स.नं.213, नुरमोह ला ग ली, दघीरोड, ि यदशनी शाळे या समोर, 
भोसरी-39

811850

1100200522/00 अलका सितश पानसरे
िम. .57/2/000.स.नं.11/10.,िवकास कॉलनी.                          
भोसरी.पुणे 411039.

811485



1130402002/00 भो-िवओम नेटव स िलिमटेड
गट ११४९ , पाथ कासाई िनवास ,डी वाय पाटील कॉलेजसमोर , 
नेवाळे व ती,िचखली आ -कर/िच/४/एस आर २/४१/२१/२०१४ , द 
३१/१२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१२ पासून आका

811455.5

1140301781/00
मुळ मालक ी.काशीनाथ सदािशव भालेकर भोगवटादार 

ी.अशोक काशीनाथ भालेकर म.ेअशोक एंटर ाईजेस
जिमन गट न.ं६३,तळवडे – आळंदी रोड,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 811354

1040120210/00 पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण पेठ .40,वाकड पोिलस टेशन वाकड डांगे चौक रोड वाकड पुणे - 57 809948

1140301190/00 जेना ताप केशव /पी. के. रबर & इंिजिनअ रग
ज. ग. ७८ शॉप नं १, भालेकर चॉकाजवळ योितबानगर तळवडे  
एअर टे ॉलॉजी कंपनी समोर

809435

1100101793/00 झेपटेक इंड. से. ७ लॉट १७७ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 808589

1140301650/00
सौ.सुजाता राज  खेडकर व सौ. ाची दीप देवरे मे.मॅ सटेक 
टे ोलाँजी

जिमन गट न.ं२९७/१,दे  आळंदी रोड,पाँवर इले ाँिन सजवळ, 
तळवडे,पुणे - ४११०६२

808560

1130302714/00 िललाबाई उमेश च हाण
गट १३३१, िव ल मीणी सोसा  , मोरे व ती ,िचखली , आ  - कर 
/अ/मो ा िनअवासी एस आर -१/४९३/२०११, द ८/९/२०११ 
अ वये

808325

1030705376/00 भोईर जयराम पांडुरंग भोग सिचन काकडे व हरेश रामनाणी
स.न.२९२/२  दशन नगरी शेजारी काळेवाडी रोड पुलाशेजारी केशव 
नगर पुणे-३३

808217

1090100649/00 ए यु ईले ॉिन स इंड ीज ा.िल.
िम. .394,ईले ॉिन स सदन-2,,एम.आय.डी.सी., युिनट न.ं25, 
भोसरी,पुणे-411 026

807983

1130503636/00 भो- ीमती शिशकला िशवाजी कोकणे
गट८४९, कुदळवाडी ,िचखलीआ  -कर/च/५/कािव/२६५६/२०१०, 
द२०/११/२०१० अ वये नावात दु ती

807732

1081001049/00 संजय कृ णराव शदे
स. नं. १७०/२ व १७१/२िस. स. नं. ४९२६, लॉट न.ं १९ महेशनगर 
(संतुनगर) पपरी पुणे १८

806810

1140301692/00
ी. पांडूरंग हनुमंत भालेकर, ी. सागर व ाने र पांडूरंग 

भालेकर
गट न.ं ४४७, कॅनबे चौक,दे  आळंदी रोड,तळवडे, पुणे – ४११०६२ 806217

1140102599/00 भालेकर तुकाराम कसन
ज. गट न-ं १८८, पांडुरंग हौटेल मागे,एन. टी. एंटर ायझेस, 
योतीबानगर, तळवडे

806089

1101208791/00
िशवराम िसताराम रांजणे भोग ATC Telecom Tower 
corp pvt ltd

स. नं. १८ िशवगणेशनगर, धावडेव ती, भोसरी 805875

1130603082/00 भो-तारामती मधुकर िभलारे

से टर १६ रोड, जाधववाडी,िचखली आ -कर/िच/०६/एस आर 
२/१४४/२०१५ , द ०५/११/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ  - कर/िच/०६/मो ा िनवासी  -एस आर  
१/१४४/२०१५ , द  ०३/१०/२०१५ अ वये लो

805609

1140401070/00 ी. साठे नानासाहेब िन ु ी तु जा भवानी मंदीरा शेजारी ज. ग. १५६ ि वेणीनगर त वडे 805345

1040703155/00 भो. िनितन नारायण वाघमारे व इतर स. नं. १६९, द मं दर जवग़, वाकडरोड उवरीत वाकड पुणे ५७ 805103

1080200735/00 सोनकर ही.एस. व बी.एस.  ,मोरवाडी,िपपंरी- 18 804994

1130902546/00 सहादु बाबुराव ता हाणे

गट  १५०९  , हनुमान हौ  सोसा , हे े ता हाणे व ती , िचखली   
आ  - कर / िच /९/ एस आर २/२१३/२०१७ , द  १०/०३/२०१७ 
अ वये  द  ०१/४/२०१३ पासून आका आ  -  कर /िच /९/ मो ा  
िनवासी-एस आर  १/       /२०१७ , द १०/०३/२०१७  अ वये लो

804623

1031112661/00 - स.नं. १४१, गु ार वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 804453

1080202131/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36/3+4+7अ+7ब+8/1अ/5, एम.एस. आर कँिपटल, तळ 
मजला, शे म ं  02 पपरी- 18  2140 चौ. फूट आर.सी.सी

804239

1130201437/00 अमेय  इंड ीज  तफ सुिनता कसन गायकवाड
गट १५३८ , लॉट  ६३ , िशवरोड ,सोनवणे व ती ,रामदास सोसा   
,िचखली आ  - कर/म/ुएस आर २/२४/२१२०१४ , द  
१९/११/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

804029

1070601562/00 छोटूमल ेमचंद भो. ल मण ेमचंद िखलनानी सी. लॉक ७/९,िपपंरी 802866

1130601924/00 जगताप द ा य उअ म / करण उ म

गट  ४९५,बो हाई मळा कॉलनी ५ ,माळावर , जाधववाडी ,िचखली 
आ  --कर /िच/६/एस आर २/कािव/११९८/२०१४ , द  
२९/०३/२०१४  अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  , आ  -
कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर १/११९८/२०१४ , द  
१३/०३/२०१४ अ वये  लो

802774

1040507077/00 राजु नंदलाल अंबाणी
स. नं. ११३/६/२४ शंकर मं दरा जवळ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी

802507



1050213978/00 काटे एकनाथ काटे व इतर ४
स.नं.७/३,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ,साठ फुटीलगत, पपळेगुरव-
६१

802498

1100803138/00 संिगता र ाकांत डो स व अिनता राज  डोळस दघी रोड भोसरी 801756

1130101177/10 मो -मोह मदअली  मोह मदरजा  चौधरी
गट ६६,साकार माकट , िचखली मोशी रोड, पाटीलनगर  , िचखली 
आ   -  कर/िच/म/ु०८/ एस आर २/१६८/२०१५ , द 
१०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

801673

1030102105/00 रलाय स क युिनकेशन
े टीज  कॉ ले स,  एंम.आय.डी.सी.  ऑफ स  समोर  ,टे को  रोड,  
चचवड  टेशन

801290

1100701447/00 देिवदास िभवाजी डोळस, मालन िभवाजी डोळस
स ह न.ं २१२ िह सा न.ं १/५ पुणे नािशक महामाग, गवळीनगर, 
(शॉप नं. १) भोसरी ३९

801264

1100701448/00
देिवदास िभवाजी डोळस, मालन िभवाजी डोळस भोग राज  
ता याराम डोळस

स ह न.ं २१२ िह सा न.ं १/५ पुणे नािशक महामाग, गवळीनगर, 
(शॉप नं. २) भोसरी ३९

801264

1050200764/00 गा दया काश िम ीलाल.
स.नं.6 िमळकत .1477/46/2/276/6,िशवराम नगर नावेचा रोड 
पपळे गुरव् सांगवी पुणे 27.

800735

1100501263/00 नॅशनल हायवे भोग द तगीर मेहबुब कांकडक स. नं. ६८८, पुणे नािशक रोड, ग हाणेव ती, भोसरी 800418
1140301651/00 सिचन भा करराव गणगे / मे जी.मॅक इंड ीज गट नं २९७, दे  आळंदी रोड,  तळवडे 800350

1130500440/00 रोजी ताशा टँ पग ा. िल. गणगे िशवाजी देवराव व इ. 3 पपरी र ता,िचखली ◌्कुदळवाडी 800099

1130507065/00
शमशु न अ दुलज बार खान, रजीउ ीन अ दुलज बार 
खान , कलीमु ीन अ दुलज बार खान

गट ८७९ , कग वजनका ासमोर , कुदळवाडी ,िचखली 799630

1140102243/00
म.ुमा. कोहली नवि तकॉर मं /भोग. म.े टाटा इंिडकॉन 
मोबाईल टॉवर कं

सनी फायबशजारी सहयोगनगर त वडे  अल अकमर िब ड ग ितसरा 
मजला  िशवाजीनगर कोट पुणे ५

799385

1040508685/00
सोनवणे ानदेव सखाराम व सोनवणे संिगता ानदेव ( 
मो.न. 9823459

स.न. स.न. 73/25/1 राजवाडे नगर , परमिवर काँलनी काळेवाडी 
पपरीगाव र ता,

799289

1020402887/00
पपरी चचवड महानगरपािलका भो. मा. पोिलस उपायु  

गु हे शाखा
डी-२, लॉट . ६४, एम.आय.डी.सी. आकुड  पुण-े३५. 799165

1100101791/00 िस े र इंड.ि मा सह . सं था लॉट १७८-१७८/१ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 799109

1011102051/00 भ डवे तुकाराम बंडु
स.नं.83/2, लॉट न.ं19 व 20 , साईनाथनगर,,िनगडी गावठाण, पुणे - 
44

799087

1020600466/00 म.ेजे.बी.इंिजिनअर ग स वस.
िमळकत .411,डी-II लॉक , लट नं 38.एम.आय.डी.सी. मोहन 
नगर, चचवड,पुणे-411-019.

798743

1140301649/00
ी अजयकुमार िवजयकुमार जाधव/ म.े ोजे ट 

इंिजिनअर ग कं
गट नं २९७, दे  आळंदी रोड, पावर इले ािन स जवळ तळवडे 798373

1050805684/00 साठे राज ,िनितन व िवकास एकनाथ ./भो, म,े रलाय स
स. न. १८/२/१, द  कॉलनी, नंदनवन सोसा,जवळ, िवशाल नगर, 
िप, िनलख-२७   ID - MH6CCHWD0035G

798073

1130101223/00 कयमु ीसा सफातु लाह  चौधरी गट नं 63,दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर,िचखली, 797722

1030705075/00 भे भेईर ा , वीलास व ष मुल धे
स.नं.  307,  िव णू  सदन,  गावडे  भोईर  आळी,  केशवनगर,  
चचवड  ,

797445

1130901071/00 रंजना गोकुळ सांगळे

गट नं  1446 , ीराम  हौ सग सोसा., हे े व ती ,िचखली  आ     - 
कर /िच/९/ एस आर  २/७२/२०१६ , द ०१/०४/२०१३ पा अ वये  
जुने  पा न आका आ  - कर /िच /९/ मो ा  िनवासी  - एस आर  १/ 
७३/२०१६ , द  २८/०७/२०१६ अ वये  लो

797353

1130104444/00 संतोष दगंबर कहाणे
िसटी स ह नं ४९३, गावठाण , पाटीलनगर , िचखली  आ  - कर 
/िच/०१/ एस आर २/ ४६/४८ /२०१७ , द १३/०७/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पा आ

796638

1020401599/00 भोग डबरे िलला िव णु स.नं.िड.-2, लॉक न.ं58/59,MIDC, चचवड,,आकुडीर् 796217
1041100979/00 औ ोिगक िश ण सं था ताथवडे 796071
1140103081/00 ी वि ल गजानन काळे राजमाता िजजाऊ हौ सोसा, गणेश नगर, पीनगर, तळवडे 795980
1100803050/00 रोिहदास ल मण गवळी / ि मता रोिहदास गवळी तुकाईनगर 795487

1030705428/00 ी शांत हरकचंद लुणावत / सपना शांत लुणावत स न २९४/१४/१० भात कॉलनी केशवनगर चचवड पुणे ४११०३३ 795309

1080802156/00 भो. ी.दूबे (मंगल टील व कराणा व अजय फोटो टूिडओ )
स.न 101, बळी चबस शेजारी, भोसरी- पपरी मेन रोड,नेह नगर, 
पपरी-18

795244

1160302787/00 ी. अशोक पवार व िमरा पवार स न. ३ गायकवाड नगर दघी पुणे - १५ 794896

1110502357/00 शंकर पांडुरंग रसाळ, सुदाम ध डीबा रसाळ
स. नं. १५३/२, यामा इ टेट फेज २, च- होली फा ाजवळ, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

794676

1050203390/00 ी लाळे नंदू ल मण स.न.1/1/22 ल मीनगर, पपळे गुरव 794615
1040204234/00 ीरसागर वषा पांडुरंग स. न. १७/२ िशवकालनी गणेशनगर ु णकंुज थेरगाव-३३. 794509
1090605298/00 भो. ीम.कलावती रावसाहेब गाडूते स.न.८/१अ, कलावैभव,गाडूतेवाडा, दापोडी,पुणे-१२ 794461



1040702872/00 ी. देिवदास बाबुराव सायकर
स.नं. 123/2/2/2, 123/3अ, 130/1ब, 130/1ब/2, सायकर 
कॉ पले स, भूमकर चौक, डांगेचौक- हजवडी रोड, वाकड, पुणेः-57

794304

1020502197/00 तप वी इ टेट, भो.- रकु इंड ीज
जुना िम. .-2/5/2166,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

793835

1140301199/00 ीमती कांबळे पावती िशवाजी /म.े ही. एस. रबर ॉड टस योितबानगर एअर टे ॉलॉजी समोर तळवडे 793829

1140102192/00 ी. भालेकर द ु मा ती /म.े भालेकर ए ड कंपनी ज. ग. १७१ पी(पू) तळवडे 793342
1130603146/00 तानाजी मा ती काकडे गट मांक ६७० जोशी ऍ ो समोर जाधववाडी िचखली. 792783
1130601689/00 भो- शदे  शहाजी मोशी  िचखली ह  रोड, जाधववाडी , िचखली, 792289
1060320521/00 ी. सोनबा रामचं  मुरकुटे स.न. ५/१, िशवतेजनगर, पपळे सौदागर, पुणे २७ 792005

1140102545/00 भालेकर िहराबाई नाना/भो. संदीप गणोरकर व इ २
ज. गट नं २०५, म.े डे टा कं मागे, सर वती हौ सोसा, पीनगर- पुव, 
तळवडे

791699

1020202180/00 शंकर कृ णा खामकर वाडी, आकुड  - ३५. 791596
1110200545/00 अ रहंत रअ टस तफ सूिनल शहा व परेश गुगले स. नं. ८४/२, बुड व ती, च-होली बु. 791502
1040704682/00 आनंद गणपत वाघमारे स. न. १६८/१/१,द  मं दरा समोर, उवरीत वाकड 791047
1030801778/00 गावडे ध डीबा गणपत गावडे  चबस,  पिहला  मजला,  ,गांधीपेठ,  चचवड 790999
1140301195/00 ी. फुले ल मण भुराव /म.े ऍ टर इंिगिनअ रग म.े ऍ टर इंिगिनअ रग, योितबानगर तळवडे 790825

1040407708/00 जगदीश िबरमाराम िव ोई (राव)
स. न. २५/१/१ गजानन नगर सोहनी जमुना रेिसडसी  रहा णी पुण-े
१७

790707

1040407709/00 ओम काश जग दश साद सैनी
स. न. २५/१/१ गजानन नगर सोहनी जमुना रेिसडसी रहा णी पुण-े
१७

790705

1130101368/00 भो-दरगुडे पांडुरंग गणपतराव
गट 1559 ,शेलारव ती ,िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü /´Öã/7/‹ÃÖ †Ö¸ü -
3/459/2008 , ×¤ü.21/7/08 †¾ÖµÖê

790372

1050000077/00 ेया डे हलपस तफ झझुड /काटे /जगताप स.नं.72,िह.सा.3, लॅट न.ं बी., पपळे गुरव,िम. .00/02/00077 790139

1081300022/00 म.े पुणे गृहिनमाण व े िवकास मंडळ रो हौऊस .15, स.न. 140 ते 153,अजमेरा, मोरवाडी, पपरी-18 789580

1150409134/00 ी. िवलास भालचं   भ डवे सं. न १५१/ब/१/३/  रे वे लाईन निवन िब.आर ट. रोड रावेत 789252

1090302943/00 जॉज राय पा एनमल स.नं.४९०/१, गु नानक कॉलनी, केशवनगर, कासारवाडी 789006
1101001934/00 भारती नामदेव गायकवाड स. नं.१९७, फुलेनगर र ता, भोसरी 788246
1020400253/00 टे को इंिजिनअ र ज इंड टीज. डी 1 लॉक, लॉट न.ं22,एस.आय.डी.सी. िचचंवड आकुड . 788200
1060500809/00 पपरी चचवड महानगरपािलका मुंबई-पुणे रोड,िपपरी,के.एस.बी.कंपनीजवळ, पपरी टेशन 788099

1140301712/00 ी.रामचं  ीपती कंुभार
स ह न.ं ८५, टेक इंड शन कं.समोर, योतीबानगर, तळवडे, पुणे – 
४११०६२

787951

1140301792/00 भो- ी.भालेकर सुरेश बबन व भालेकर भरत बबन
िसटी स ह .९४, ९५ व ८२ मा ती मं दराजवळ, तळवडे गावठाण 
पुणे – ६२

787657

1130600073/00 भो-चौधरी शौकत व कु दुस मोई फाटा,,िचखली 787503
1081000730/00 भो.बेडेकर आर.एस. 474/2670,,संत तुकाराम नगर, पपरी-पुणे-411 018. 787492

1130303689/00 घीसुलाल पेमाजी िसरवी (चौधरी)
गट १३२३, यशवंत  हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली  आ - कर/ 
िच/३/म/ु८/एस आर २/९०/९३/२०१५ , द २६/०८/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

787436

1050402300/00 स डे िभकु ल मण. स.नं.७१/१+२,कृ णानगर ग ली क़ १ घर क़ बी ३२ नवी सांगवी 787289

1130902251/00 जनादन जा लदर पांढरे , सधुबाई पांढरे

गट १४१८ ,अ ज यतारा  हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती , िचखली 
 आ  -कर/िच/९/एस आर २/२९/२०१४ , द १६/०५/२०१४ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  -कर /अ/मो ा  िनवासी -
एस आर १/२९/२०१४ , द  ११/०४/२०१४ अ वये लो

786896

1030100364/00 मािणक आ ार भो.कॉसमॉस को.ऑप.बँक
िमळकत. .(जूना)-2650,  ,स.नं.000,  चचवड टेशन-पुणे-411  
019.

786781

1040802397/00
म.े टल हॉ पीटॅिलटी तफ भागी.भारत भगवान यादव व 
संदीप मािणकराव जगधने

ि ह टे रया फॉ युन,स.नं.९५/२,वाकड -ह जवडी रोड,संपुण सहावा 
मजला

786764

1130304066/00 दलीप खंडू पांढारकर

गट १३६८/२३ , स ा ी हौ सोसा , आंगणवाडी रोड, मोरे व ती 
,िचखली  आ  - कर /िच/३/एस आर ३/ ३६५/२०१७ , द  
२८/०४/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून  आका आ  - कर 
/िच/३/ मो ा िन  /२२५/२०१६ , द ०६/०८/२०१६ अ वये  लो

786600

1050602843/00 सातपुते राम िशवाजी,आनंद,भो. रलाय स मोबाईल टॉवस
स.नं.4/1/35,संगमनगर,जुनीसांगवी-27 ID - 
MH6CCHWD0018G

786552



1130600992/00 ी अिनल वामनराव  कुलकण

गट ५९४, जाधववाडी ,िचखली आ -  कर/म/ु०८/ एस आर  
२/३०२/२०१६ , द ३०/०५/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका आ -  कर /अ/ मो ा  िन  -एस आर  
१/१४८/२०१५ , द  ०७/११/२०१५ अ वये  लो

786039

1110500986/00 सुदाम शंकर तापक र वडमुखवाडी, प ावती नगरी, चरोली बु 785536
1110100066/00 धोका नेमीचंद पुनमचंद च-होली गावठाण, 785461

1040503470/00 खोत केशव तुकाराम
िम. . 4/51/69,स. न. 77/1/2/9, योितबा नगर, काळेवाडी, पुणे - 
17

785239

1130201535/00 मोिहनी  संजय बरडे , मे लोबल टेक इंड
गट १६०५ , इ हायरो कंपनी शेजारी   , शेलार व ती ,िचखली आ  

 - कर /िच/म/ु८/ एस आर  २/ १२६/१५/२०१७ , द  
१७/०४/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आका

784929

1100101971/00 म.े आ य  िशव ु पा इंड.ि मा . सह . सं था. से. १०/८९, िधकरण इंड भोसरी-२६ 784562

1130401573/00 ीमती  िवमल ानोबा नेवाळे
गट १०१५, नेवाळे व ती ,िचखली आ  - कर /मो ा िनवासी एस 
आर १/१५४/२०११ , द  / ५/११

784501

1130603507/00 मोह मदयुनुस अजीजुरहमान  खान , रेहबर एंटर ायजेस
गट ६७२ , जाधववाडी ,िचखली आ   -  कर /िच /म/ु८/ ९८/२०१७ 
, द  ०८/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून आका

784495

1041101241/00 सुिनल िन ुती शदे स. न. २५ िनबां कर नगर ताथवडे 784416

1040104023/00 मा. नहार िवजय मोहनलाल / भो. सौ. नहार रोमा िवजय स.नं. 276/2, ध रोड,वाकड 784333

1130902142/00 शेषराव मा ती जगताप , सुिनता शेषराव जगताप
गट  १४५३,एकता  हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली आ.  -
कर/अ/मो ा िन एस आर १/१४९/११६/२०१२ , द  
२७/०२/२०१२  अ वये

784090

1150102506/00
ी. द ा य म हारी तरस, संदीप नागु तरस व दप नागु 

तरस
स.नं.80/3 व 80/4/1, मराठी शाळेजवळ, कवळे गावठाण, कवळे 783218

1130900994/00 सुिनल ीधर घोडके

अ ज यतारा हौ सग सोसा  , हे े ता हाणे व ती,िचखली  आ - 
कर/िच/९/ह तां/कािव/२९७/२०११ , द १५/०३/२०११ अ वये 
ह तांतर , २३९/२०१७ , द ०५/०४/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पा वा आका

783050

1030103543/00 ि िमयर िल. एम आय डी सी मुंबई पुणे र ता, चचवड टेशन 782892
1160204264/00 हाद आ ृजी च हाण स. नं. ६९/१/१/८ पोलीस कॉलनी, साई पाक, दघी १५ 782873
1050302832/00 सोलंक  रेखा कांतीलाल. स.नं.23/1अ, मधुबन ग ली .7, सांगवी, पुणे-27. 782511
1040309964/00 भो- दनकरराव दगडु साबळे स नं-७/२/१/१ काळेवाडी रोड थेरगाव-३३ 782259

1130201513/00 िभम सग वरदी सग राजपुत
गट १६०५, शेलार व ती , कदम यांचे शेजारी , रामदास नगर 
,िचखली  आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर २/९१/८/२०१६ , द २२/ 
१२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

782248

1090303232/00 भाकर द ा य च हाण स.न.४९२/२अ/१अ/२,केशवनगर, कासारवाडी,पुणे-३४ 781896
1040103930/00 सुरेखा रामदास कलाटे व उ वल रा.कलाटे व इतर 5 स.नं. 199/4/2 व 199/4/3,,वाकड 781698

1031105937/00 हसनाळे संिगता राजेश
स.नं.  59/3,  ओम  कॉलनी,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  
,

781617

1130501568/00 भो- ी अ लम मिनयार
गट ं  696,कुदळवािड,महारा  काटा रोड , ी गु ा यां या शेजारी 
,िचखली,

781495

1130303755/00 भो-सौ भावती यशवंत साने

जिमन गट १३२३ ,प.म.- साने चबस , इमारत ए , साने कॉलनी ,मोरे 
व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २८८/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका आ - 
कर/िच/३/मो ा िनवासी- एस आर १/ २८८अ/२०१५ , द 
३१/१२/२०१५ अ वये  लो

780937

1101101928/00 िहराबाई रामभाऊ गवळी स. नं.१९८/१ पुणे नािशकरोड, च पाणी वसाहतरोड, भोसरी 780447
1130101151/00 भो- ढेरे  सारंगधर  सोपान लॉट नं 3 ,फुलेनगर , बगव ती , िचखली, 780298

1040604594/00 मो हदर नारायणदास मंगतानी भो.सौ.रेखा मो हदर मंगतानी
स नं ८१/४+७/१,मेनरोड काळेवाडी पोिलस चौक  शेजारी 
आदशनगर काळेवाडी -१७.

780063

1130303728/00 भो- पवन सग  , केदार गु ा

िशवकृपा सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ   -कर/िच/३/एस आर 
२/२४४/२०१५ , द   २४/११/२०१५ अ वये  द०१/०४/२०१३ 
पासून आका  आ -  कर/िच/३/मो ा िनवासी -एस आर  १/२४४/अ 
/२०१५ , द १३/१०/२०१५ अ वये लो

779404

1040402265/00 कोकणे रामचं  शंकर
िम. . - 4/47/484,स. नं. 47/1/1, मेनरोड, ीनगर, रहाटणी, पुणे -
 17

779280

1050207109/00 बडगुजर मोद माधव. स. नं.७६/२/२, आनंत नगर, पपळे गुरव-२७ 778963



1130900616/00 गायकवाड नंदा सुभाष / सुभाष  पुकराज गायकवाड

गट १५१७ , राजा िशवछ पती हौ सोसा , हे े ता हाणे 
व ती,िचखली आ  - कर /िच/९/एस आर २/९/२०१६ , द 
१८/०६/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  अ  - 
कर /अ/मो ा िनवासी - एस आर १/  ९/ २०१६ अ वये लो

778938

1130503067/00 भो-द ा य सोपान यादव

गट ९१७,कुदळवाडी ,िचखली , आ  - कर /िच/५/ एस आर 
२/१८/२०१७ , द २५/०७/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६   पा 
वा आका आ  - कर/िच/५/ मो ा  िन - एस आर  १/१८/२०१७ , 
द  २७/०६/२०१७ अ वये  लो

778918

1130507041/00 काश ाने र गावडे , सिवता काश गावडे
गट १०७९ , नेवाळे  व ती  , हरगुडे व ती  रोड, कुदळवाडी  
,िचखली   आ - कर /िच/०५/ एस आर २/८२/१५/२०१७ , द  
१४/९/१७  अ वये  द १/४/१७ पा आ

778887

1130409021/00 कमल अशोक कातकडे

गट १२५२/१४/१७ , तुळजाईनगर ,िचखली  आ  - कर /िच /५/ एस 
आर  २/ ४१५२/२०१७ , द  ५/१२/२०१७  अ वये  द  १/४/१७ 
पा आका  आ  - कर /िच/४/ मो ा िन - एस आर २/ 
४१५२/२०१७ , द  ३०/११/२०१७  अ वये  द लो

778396

1020103154/00 ी िनवू ी बापु काळभोर भैरवनाथ मं दराजवळ आकुड -३५ 777694

1020402880/00 ी. िवनोद सोपान काळभोर म.े इंडस टॉवर िलिमटेड
स नं ७९ अ , म.े फोस मोटस कंपनीचे समोरील बाजूस आकुड -
िचखली रोड-आकुड

777585

1150101817/00 ी तरस र ाकर भाकर स नं १४/२ ग ंजे ह ीलगत साईनगर मामुड 777282
1140101999/00 ी पाटील बाजीराव भगवान साईनाथ हॉ . सोसायटी पी(पु) त वडे 776670
1040307399/00 रामभाऊ दादा जाधव स.न. ३९/१७/२ गुजरनगर  थेरगांव ३३ 776527
1120301743/00 भो - बाबासाहेब बाबुराव वाघमारे moshi 776376
1130101491/00 भो-सफातु ला चौधरी 776316
1160200333/00 बागडे मदन बाजी सग स. नं. 76, दघी पुव 776232

1140301710/00 ी.तुषार रतीलाल गुगळे, म.े िनरंजन इंड ीज
जिमन गट . ८३, हे े इंड ीजशेजारी, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -
 ४११०६२

775960

1110200509/00 िहरामण पांडुरंग बुड स. नं. ८४/१, बुड व ती , नवीन मंदीरा या अलीकडे, च-होली बु॥ 775769

1040705009/00 जािव ीदेवी सुरेशचं  शु ला स. न.१२५/२, वामी िववेकानंद  नगर, कॉलनी न-ं४, उवरीत वाकड 775467

105040671/10 ीम जाधव  सुमन रामचं  / ी जाधव सिचन रामचं स.नं७१/१+२. ए - ७ ग ली क़ १ कत नगर, नवी सांगवी., 775029

1101206933/00 शेटे दमयंती िबभीषण स नं ९५/१/१ लांडगे नगर भोसरी 774522

1100301648/00

भो एअर सेल                                                            
                                                                            
                                                                            
                ◌ःऑ

५०/३ भोसरी गावठाण 774518

1140201681/00 नरळे नवनाथ ानु भागीरथी हौ सोसा पीनगर,तळवडे पुणे 774048

1030102106/00 भारती से युलर िलिमटेड
आय.बी.एम.आर.कॉलेज,  सी  लॉक,  एम.आय.डी.सी.  ,टे को  रोड, 
 चचवड  टेशन

774000

1130601334/00 भो- ी ए.एस.चौधरी जाधववाडी , िचखली, 773971

1130303685/00 भो-अजुन हनुमंता देवकर

गट १३२३ , कावेरी िनवास , यशवंत कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली  
आ - कर/िच/३/एस आर  २/१२८/२०१५ , द  ०७/०८/२०१५ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/अ /मो ा  
िनवासी - एस आर  १/१२८/२०१५ , द  ०१/०७/२०१५ अ वये 
लोअरेज

773648

1110500543/00 सुिनता मा ती देसाई वडमुखवाडी , मोझे शाळेजवळ 773469
1070201233/00 सुरेश िशतलदास रतनानी िब लोक २६/९ व १० पपरी १७ 773136

1090102095/00 म.ेिजगटेक एंटर ायजेस लॉट .टी-१८८/ए/६, टी लॉक, एम.आय.डी.सी, भोसरी, पुणे-२६ 772865

1090300696/00
ीम.लांडगे कंुदा ीपती/लांडगे गणेश ीपती/लांडगे मंगेश 
ीपती

िमळकत मांक.207,म य कासारवाडी. पुणे 411034. 772407

1031113050/00 भोग – ी. कडोलकर अशोक य ल पा स.नं.  74/8  व  69/7  ,रजनीगंधा  हौ.सोसा.  चचवड,  पुणे  -  33 771378

1130500066/00 भो-साहेबराव रामभाऊ रोडे पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 771374

1130101107/10 राज  भगतराम गु ा
गट १५५९ , शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली आ   - कर 
/िच/०१/ ह तां /कािव/९८/२०१७ , द ०६/०३/२०१७ अ वये  
ह तांतर

771026

1080802277/00 माने ित मा य लपा व इतर 6 जन स.न.101, नटराज सोसायटी जवळ,नेह नगर 770852
1100201550/00 स यभामा ाने र ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 770773
1020601840/00 भोग दशरथ गणपती जमदाडे स.न.१३५ राममं दरा जवळ मोहन नगर चचवड-१९ 770466



1130506398/00 सेफ  अहमद इकबाल खान
गट  ८११ , प या या म ीद मागे , पवार व ती ,िचखली आ  -
कर/िच/म/ु८/एस आर २/१०८/८७ /२०१५ , द  २२/०१/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

770416

1120201536/00 ी. दलीप क डीभाऊ चौधरी. गट न.ं454/1 , साईकृपा िब ड ग, आदशनगर मोशी. 770371
1100501056/00 पाचारणे बाळासाहेब िव ल आ दनाथनगर 770329
1040121095/00 पुखराज कसाजी चौधरी स.नं.177/1/1/2, शंकरकलाटेनगर,वाकड,पुणे - 57 770206

1100800791/00 फडतरे अ णा हनुमंत
गट न.ं8,स.नं.213                       ,वा तुउ ोग समोर,रा ेम 

ाया भोसरी,पुणे-39.
769999

1040106435/00 भो.वािलया स. नं.१७७ शंकर कलाटे नगर वाकड 769874
1110500693/00 तापक र रामदास तुळशीराम मोझे शाळेजवळ, पुणे आळंदी रोड, वडमुखवाडी, चह ली बु. 769649

1040303885/00
ार नबीसाहेब मोहमु ीनसाहेब / ार झुबेदाबी न. भो. 

धनराज डे हलपस तफ अर वद धनराज आसवानी
स.नं. 12/18, काळेवाडी फाटा,थेरगांव 769418

1031115220/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. स.न.84, भालके कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड-33 769303
1120201736/00 मािणक सदािशव स ते िशवाजी चौक मोशी 769257

1041000457/00 सुरेश हातू पवार व इतर स. नं. १२५, उमाजी माळ, पवार व ती, ताथवडे गावठाण ३३ 769032

1130506764/00 मे रवी एंटर ायजेस  तफ राजू जोखन साद गु ा
गट ६९६ , कुदळवाडी ,िचखली आ - कर /िच/एस आर 
२/२३२/८९/२०१६ , द  ०३/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

768861

1130101907/00 सौ क मत जहॉ अलीहसन िस ीक
ग़ट नं १३, दे  आळंदी रोड ,डॉ आंबेडकर भवन जवळ पाटीलनगर, 
िचखली आ  -कर/िच/मु /८/एस आर २/१२/१६/२०१४ , द 
१२/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

768689

1120302422/00 नारायण देवराम बो-हाडे बो हाडेवाडी, गट न.ं७५७  मोशी, ता. हवेली, पुणे ४१२१०५. 768643

1160101435/00 अनंता काश च हाण / जाईबाई काश च हाण स.नं. 72, दघी - 15 768456

1100500662/00 ी. चचवड देव थान, भो. भोपते स् स.न. 688/1 पुणे नािशक रोड,        ,ग हाणेव ती, भोसरी - 39. 768449

1160101864/00 तापक र दलीप काळुराम स नं ८४/२अ  साईपाक रोडे हौ  जवळ दघी पुणे-१५ 768449
1160203841/00 पांडुरंग िगरीधरराव पाटील स. नं. ७८, पदमावती िनवास, गजानन महाराज नगर, दघी 768174

1130601866/00
मु या यापक िव ाथ  िवचार इंि लश व मराठी िमडीयम 
कूल

जाधववाडी ,िचखली 768075

1030801777/00 गावडे ध डीबा गणपत गावडे  चबस,  पािहला  मजला,  ,गांधीपेठ,  चचवड 767856
1011401992/00 म.ेअमर ा सपोट काप रेशन से.23, वाहतूकनगरी, लॉट न.ं33,,िनगडी ािधकरण पुणे 44 767643

1130300211/00 पवार ाने र नारायण

गट  १३२३ ,साने कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली आ -  कर/ िच /३/ 
एस आर  २/२८१/२०१५ , द४/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून  वा  आका  आ  -  कर / िच /३/ मो ा  
िनवासी  -  एस आर  १/ २८१/ अ/ २०१५ , द १०/१२/२०१५ 
अ वये  लो

767288

1011701099/00 ीमती रटा ि टोकर रोआ रओ से. नं.२८, लॉट न.ं ५४, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 767074

1130501356/00 भो-लालासाहेब शदे गट नं  813 ,जाधव िवहीर ,  पवार व ती, कुदळवाडी  , िचखली, 766973

1100700173/10 भो.ग हाणे राज ी अजुन स.नं.211 गवळीनगर,भोसरी - 39 766851
1041000376/00 गोकुळ गायकवाड स. न. 130 जीवननगर ताथवडे. 766808

1040702530/00 ी. भाकर सुदाम वाघमारे व इतर - ४
स. न. १६८/३, वाघमारे व ती द नगर, द मं दरासमोर, वाकड - 
५७.

766708

1040108069/00 सालेहा गफुर शेख सन.१६/१ ल मण नगर थेरगाव-३३ 766288

1040701424/00
मधुकर बळवंत वाघमारे व इतर पॅरॉमाऊंट गौरव शेलटस 

ा.िल.
स.नं.१६८/१/अ/१मधुपु पा वाकड वाकड-५७ 766168

1120200344/00 सातव ताप पांडुरंग मोशी गावठाण,पुव मोशी 766158
1020400248/00 बजाज ऑटो िल. पुणे मुंबई र ता,,आकुड  पुण.े आकुड . 765961
1101102084/00 चं भागा जा लदर बनकर स. नं. १९३/१/२ब िशवशंकर कॉ.१, भोसरी ३९ 765665

1130600349/00 जाधव रघुनाथ भगवंता

गट ४७९ , कॉलनी  १ , माळावर ,जाधववाडी, िचखली आ   - कर 
/िच/०६/ एस आर २/ ५६७/२०१७ , द २१/०१/२०१७ अ व ये  द 
 ०१/०४/२०१३ पा जु पा न वा आ आ  - कर  /िच/१६/ मो ा  िन- 
एस आर  १/ ५६७/२०१७ , द  २१/१२/२०१७ अ वये लो

765495

1140301097/00 म.ुमा. सॉ. गावडे अपे ा िनितन व गावडे सं या  जनादन (म,ेसाई िस ी ेिसजन वक) योितबानगर तळवडे 765304

1050405994/00 शे र अ णोदय चनवीर अ पा
स नं ७१/१+२ ए केअर लाझा प म ग ली नं २ कु णानगर नवी 
सांगवी

765246

1040402699/00 सारभुकन वंदना िवजय स.नं. 28/2अ/1, िशवराजनगर,,रहाटणी 765078



1040402700/00 सारभुकन िवजय मधुकर स.नं. 28/2अ/1, िशवराजनगर,,रहाटणी 765078
1150405837/00 ी काश शंकर भ डवे स न १२३ बीआरटी र ता रावेत गावठाण 764511
1041100924/00 िजत  वाळके स. नं. ७७/२ नबाळकर नगर ताथवडे 764436

1100900710/00 ी. ितटकारे मा ती खंडु
िम. .59/5/196,स.न.                     ,गवळी नगर,                     
         भोसरी-पुणे-411 039.

764062

1031107937/00 पवार िभमराव भगवान, भोग. - पवार सुलोचना िभमराव स. नं. १३३/१, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड - २ रा मजला 763778

1040801123/00
म.ेसाई फॉ युन े चस तफ भागीदार याम जग दश साद 
आगरवाल व कैलास दिलप काबरा

सन.९५ िह सा न-ं२ उवरीत वाकड-५७ 763094

1140301647/00
ी.मनोज द ा य कडभाने व सौ. वंदना शरद भेलके 

म.ेअ िवनायक इंड ीज
जिमन गट न.ं२५९, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 762896

1050302989/00 मोहीते रजनी तानाजीराव स.नं.23/2अ/12, मधुबन, ग ली .7, सांगवी, पुणे-27 762621
1140301927/00 ी.अिवनाश द ा य नखाते ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे,पुणे 761836

1040402264/00 कोकणे रामचं  शंकर
िम. . - 4/47/483,स. नं. 47/1/1, मेनरोड, ीनगर, रहाटणी, पुणे -
 17

761739

1100101653/00 ओमकार इंड ीज ो. ा.बाळासाहेब जनाजी ढमाले से.नं.10 लॉट न.ं 139 ािधकरण इंड.एम आय डी सी,भोसरी - 26 761068

1040509026/00 अ तोनी अडवड ाि सस स नं-७७/२/१अ/१,आझाद कॉलनी न-ं२ पाचपीर चौक काळेवाडी. 761008

1070500733/00 सरकार भो. दपचंद ऐलदास.
365. सी.5 चे समोर (शॉप) पपरीनगर कर/म/ु७/कािव/१८/२०१० 
द.२९/०१/२०१० िम कत र   नवीन आकारणीनुसार, पपरीनगर, 
पपरी पुणे 411 017.

760597

1130501808/00 भो- ी धरमदेव राजाराम  गु ा गट 786, कुदळवाडी , हरगुडे व ती , िचखली, 760429
1031111356/00 अतुल सदािशव िवधाते सं. नं. १२३/२ वा. वाडी, िचचवड-३३ 759743
1160101402/00 कृ णा पांडुरंग लांडे स.नं. 69 साईपाक 758825

1130303567/00 नाना साहेबराव शडगे

गट नं १३२३, िशवकृपा हौ सोसा ,, मोरे व ती,िचखली आ  - 
कए/िच/३/एस आर २/१०३४/२०१४ , द  ३०/०९/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका. जा - 

िच/कर/३/कािव/१३०/२०१४, द २६/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुनी िम १४०.१ र  व याच जागी बांधकाम  
आ  - कर/अ/मो ा िनवासी एसार १/१०३४/२०१४ , द 
२६/०८/२०१४ अ वये  लो

758758

1070101644/00 म. गाय ी डे हलपस भो. रयाल स मोबाईल टॉवर गजानन लाझा एच. बी. ७/१ शगुन चोक पपरीनगर 758414

1130503734/00 मे जी. टी .एल इ ा चर
िनयाज अहमद िब ड ग , गट ७२०, कुदळवाडी ,िचखली   आ  -
कर/म/ु६/कािव/४४६/१० , द १०/०६/२०१० अ वये नावात बदल

758038

1130103109/00 भो - गोर नाथ ध डीबा आ हाट

पांडूरंग कृपा, आ हाट व ती , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 
आ - कर/िच/०१/एस आर १/१९७/२०१५ , द ३/१२/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/िच/१/मो ा 
िनवासी  -एस आर  १/१९७/२०१५ , द  २८/१०/२०१५ अ वये 
लो  लागू

758007

1040106446/00 भो.कलाटे ि मता कािशपाटील 193 गीता बंगलो, द मं दराजवळ, वाकड पुणे 57 757804
1050205494/00 गरड अशोक ानदेव, स,न,७३/६/१,जगताप पाटील इ टेट ,िप,गुरव-२७ 757792

1020402911/00 म.े िडसट ऑटो / ी ाने र जयवंत काळभोर
म.े फोस कंपनीचे गेट समोर आकुड  थरमॅ स रोड, एम.आय.डी.सी. 
चचवड-१९.

757723

1041100122/00 आि नी यशवंत लायगुडे स. न. ८०/२ नबाळकरनगर ताथवडे 757675

1040417273/00 िवजय मधुकर सारभुकन
स नं-२८/२अ/१ सी आय डी कॉलनी िशवराजनगर रहाटणी पुण-े१७ 
मोब-९९२३३८५५०५

757543

1031114100/00 ी. गोपाळ बाबुराव महाजन स.नं. १२२,सायली कॉ ले स, वा हेकरवाडी,पुणे-३३ 757340

1130507042/00 गुलाब शंकर नेवाळे
गट १०७९ , नेवाळे व ती , घरकुल र ता  , कुदळवाडी ,  िचखली   
आ  -  कर / िच /५/ एस आर २/८१/१६ /२०१७ , द  १४/९/१७ 
अ वये द  १/४/१७ पा आ

757325

1101208773/00 सौ. रंजना पोपट काळे स न. ९६/१ लांडगेनगर भोसरी पुणे २६ 757320

1031500859/00 जाधव मंगला राजाराम उ ोगनगर, लॉट न.ं 43, स.नं. ९५ व ९६, उ ोगनगर, चचवड-३३ 757282

1070101047/00 सरकार भो. नवलमल धननुमल शोभाती शॉप नं.128, िमना ेसेस, 757122
1050602952/00 चौहान महेश मोहनलाल,भो,एअरसेल मोबाईल टॉवर ममतानगर सांगवी-२७ 756687
1050209551/00 अशोक दगडू शदे स.नं.१/१, ल मीनगर, ग ली न.ं१, पपळे गुरव. 756639

1130104443/00 सितश दगंबर कहाणे
िसटी स ह नं ४९३, गावठाण , पाटीलनगर , िचखली  आ  - कर 
/िच/०१/ एस आर २/ ४४/३७ /२०१७ , द १३/०७/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पा आ

756391

1031114794/00 भाऊसाहेब साहेबराव शदे िवओम नेटवक िल.
सं.नं.123,पावती िनवास, ि मता पोटस, वा हेकरवाडी चचवड पुण-े
33.

755599



1081300004/00 मा.मु य अिधकारी
पुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ,स.न.175/10, संत तुकाराम 
नगर, पपरी,पुणे

755395

1130902677/00 युवराज भगवान केसकर
ीराम हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती , िचखली  २१९/२०१७ द 

१/४/१६पा आ
754892

1150413313/00
ी. दवाणजी पाडुरंग भ डवे/भो.म.ेभारत पे ोिलयम 

कॉप रेशन िल.तफ़ कु.मु . ी.िमहीर जोशी
स.न १२३  बीआरटी र याजवळ भ डवे पे ोल पंप रावेत 754442

1050000137/00
ी कदम मुकंुद गणपत/कदम माधुरी (PAH),कुलकण  

मिनष व.
स.न.31/2/1,िशवरामनगर, पपळे गुरव 27,िम. .5/1/00137 754373

1130201416/00 मे पेश इंड ीज तफ ो ा काश वामन झांबरे
गट १५३९, सोनवणे  व ती ,रामदास सोसा ,िचखली आ  -
कर/िच/म/ु२/एस आर २/१८/२७/२०१४ , द १२/०८/२०१४ अ वये 
 द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

754231

1050104911/00 ी कासार ाने र हनाथ स नं 51/1/1 अशोका लािसक समोर,कृ णा चौक पपऴे गुरव 754222
1110500567/00 भो.- म.े नवीन इंिजिनअ रग व स, े शर झोन, काळी भत, चोिवसावाडी,,च-होली बु II 753685

1040901780/00
म.ेपेठकर ोजे ट तफ कुमु दनी चं कांत पेठकर / िजत  
चं कांत पेठकर

सं.न.47,48,50 मुंबई बगलोर हाईव भारत पे ोल पंपाशेजारी 
पुनावळे ता.मुळशी पुणे.

753667

1050302179/00 जाधव दलीप ल मण व ववले सुिनल वसंतराव, स,नं,१३/१,िशतोळे नगर,सांगवी-२७, 752884
1160203805/00 ताराबाई पोपट जाधव स. न. १८/१२/१/१० वा केनगर दघी - १५ 752612
1100901272/00 ी भंडारी क श स न २०१ आळंदी रोड भोसरी ३९ 752502

1150405514/00 ी. ओम काश सुिनल चौधरी व क या सुिनल चौधरी स न २०३/१ शैलजा फ़ाम जवळ रावेत 752319

1100801592/00 ीमती लांडगे ल मी अजुन
स.नं,216/103/1,िम. .34/627             ,संत तुकाराम नगर. दघी 
रोड.      भोसरी,पुणे-39.

752258

1040205403/00 िखवसरा सावंत असो. तफे महेश िखवसरा स. न. ३३/३/०२ स ाट क रना ि कम सुनधाम जवळ थेरगाव - ३३ 751296

1090300056/00 मुथा तारा रमेश
िम. .87 जुना-28 प.कासारवाडी स.नं.489/2 ढोर कंपनी 
समोर,कासारवाडी पुणे 411 034

751292

1100804996/00 कांता सुरेश डोळस भोग इंडस टॉवस िल. स.नं. २१३ ांती सुयनगर, दघीरोड, भोसरी ३९ 750816

1120302040/00 िनतीन रामजी र
ग. नं. २२४ बारणेव ती पि म मोशी  ता. हवेली िज-पुणे दे र ता 
उ रभाग  ी मेहता कंपननीचे उ रेस मािणक भालेकर यांचे 
जिमनीचे उ रेस पाठीमागे

750815

1020401989/00 म.े एम.आय.डी.सी. भो. एन.पी. ीरसागर(िनमल इंड) िड.2 लॉट 56/2,‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. Ø“Ö“Ö¾Ö›ü 750707

1011102050/00 भ डवे तुकाराम बंडु भो.काळभोर जंगली महाराज िसताराम
स.नं.83/2, लॉट न.ं19व 20, साईनाथनगर,,िनगडी गावठाण, पुणे - 
44

750308

1100402293/00
भारतीय ानव धनी सभा. रिज. सं था तफ- अ य  ी. 
एस. एस. ितवारी महासिचव - चतामणी रघुनाथ पांडे

स न. ६८४/१, लांडेवाडी रोड, आ दनाथ नगर भोसरी पुणे ३९ 749313

1101200524/00 ी वाबळे रोिहदास ाने र
स.नं 23,गट .12                       ,हनुमाननगर.भगतव ती.          
     भोसरी.पुणे-26

749292

1040508676/00 हरेश घन यामदास डोडवाणी  ( मो.न 9371014860 )
स.न. 71/1अ/1ब/1क , तळमजला बांधकाम, ताप कर चौक , 
काळेवाडी

749268

1140300187/00 ी.मह  खुशालचंद म हो ा, ी बंसत मह  म हो ा योितबानगर,,तळवडे 748970
1070201209/00 प मल नाऊमल तनवानी बी लॉक १९/१ पपरी-१७. 748907

1140202096/00
शेवाळे शामराव  संपत /रामचं  संपत /भो. दीपक िवजय 
बगले

ज. गट न-ं २२४, पंचगंगा हौस ग सोसायटी, पीनगर, तळवडे 748391

1040801487/00
कुशाबा बबन भुजबळ व ईतर -३९ तफ जरतन होममेकस 
तफ संचालक पीयुष र

सं. नं. ५०/७, ५०/८ उ. वाकड 748391

1031114023/00 बाळासाहेब रंगनाथ बनकर स.नं. १३१/१,सरोवर हौ.सोसा,वा.वाडी, चचवड -३३ 748257
1090302457/00 भोग.कंुदा ीपती लांडगे पुणे मुंबई र ता कासारवाडी ३४ 748256

1050210011/00 िनलेश कसन जवळकर अपाक कसन पांडुरंग जवळकर स.नं.८५/२ब/४/९, जवळकरनगर, पपळेगुरव ओटीसी ा. िल. 748032

1070200245/00 ी. लालू लखीमल मुळचंदानी बी लॉक न.ं 13/14, 22/312, पपरीनगर, पुणे - 411 017 747257

1130201438/00 सपना इं ीज तफ  सौ वाती  संजय फड
गट १५३८ , लॉट ६० , सोनवणे व ती  ,िचखली  आ - 
कर/मु य/३/कािव/२६/२५२/२०१४ , द १०/१२/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

746731

1130101708/00
मे  डायमंड  इिजिनयस  व स,भो-सलीम आघोनी   व 
कम ीन खान

गट ७५, नाना ी हॉटेलमागे  , पाटीलनगर ,िचखली 746361

1050214329/00 रामा शंकर लोखंडे स. न. ७७/३/५ वैदुव ती, पपले गुरव 746018

1060501376/00 म.े िह दु थान एं टबायो ट स िल.
मुंबई पुणे र यालगत पपरी स. न. २०२ व २०४ पै.क  लॉट न.ं१ 
पुणे-१८

745901

1040412792/00
चांगदेव िव णु नखाते व इतर अकरा भो. ला-कासा शे टर 
एल. एल.पी तफ़ शंशाक पी परांजपे

स. न . ३८/४/१/२ व ३८/४/१/३, नखाते व ती, रहाटणी 745689



1140301835/00 ी . नंदू  राम  परदेशी     म.े योित  ए टर ायज़ेस
जमीन गट नंबर  ७७ ी. िश दे यांचे  िम कती मागे योितबानगर  
तळवडे  पुणे - ४१२ ०६२

745682

1040704818/00 मदनलाल जयभगवान आगरवाल स. न. १७३,पो टल कॉलनी,उवरीत वाकड 745389
1040414302/00 शरद चं कांत कच, िनतीन बाळु कच स. नं. ४५/१ बळीराज कॉलनी, रहाटणी 745023
1060300982/00 कंुजीर आबाजी भो.कंुजीर बाळासाहेब धान स.ऩं. पपळे सौदागर,काटे व ती.61/1/4/ 744720

1130400719/00 टाकळे िभमाशंकर हनुमंता
पंचवटी, आ  - कर/मो ा िनवासी-एस आर १/१८७०/२०१२ , द  
३१/३/१२ अ वये  लो

744433

1140301408/00 म.ु मा. चौधरी उ व ानोबा /भोग. सौ. चौधरी मंगल उ व लासा रया कंपनीजवळ योितबानगर तळवडे 743831

1130501618/00 भो-अंकुश सदािशव यादव
गट ं  810,गणेशमं दरसमोर मेनरोड पपरी िचखली रोड, 
कुदळवाडी, िचखली,

743707

1031102509/00 जाधव सुखदेव बबन व जाधव उ वला बबन स.नं.129/1,  वा हेकरवाडी,  , चचवड 743685

1130401528/00 तानाजी परशुराम साने
गट १२६३,िचखली आकुड  र ता ,नेवाळे व ती,िचखली , आ  - 
कर/मो ा िन एस आर -१/ ६३२/२०१०, द १६/११/२०१० अ वये

743493

1140301693/00 ी.िव पी िवराफ मांजरा म.ेडे टा रबर ाँड टस
जिमन गट .७९/८०,म.ेफाईनटेक इंटर ाईजेसचे मागील बाजूस, 
योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२

743469

1090201730/00
सर वती तुकाराम लांडगे व इतर ५ भो. दशरथ तुकाराम 
लांडगे

स न ४४७/४ब तुकाई िनवास ेमसागर वीट माट कासारवाडी 743260

1090201731/00
सर वती तुकाराम लांडगे व इतर ५ भो. द ा य  तुकाराम 
लांडग

स न ४४७/४ब तुकाई िनवास ेमसागर वीट माट कासारवाडी 743175

1130601687/00 भो-गोरे  भाऊराव  िव णू दे  आळंदी रोड, जाधववाडी , िचखली, 743096
1150101686/00 ी सांडभोर आ पासाहेब कू णाजी व इतर स नं ८३/१ मुंबई-पुणॅ हायवे लगत कवळे 742929

1031105503/00 भोग. - चौधरी दपीका सुिनल
स.नं.  13/1,  लॉट  न.ं  6,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

742744

1050201361/00 ी. ए ाईम यशवंत सातालोलू. िम. .46/2/270/22.नं.29/4अ,नावेचा रोड पपळे गुरव, पुणे-27 742675

1130102784/00 र व  वसंत फडिणस, हा मटेक इ पमटस
गट १५५९, शेलार व ती , दे  आळंदी रोड, िचखली आ - 
कर/म/ु०१/एस आर २/१२८/११५/२०१५ , द  १६/०२/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

742463

1050213792/00 ी. पवार अ ण ीपती
स. न. ७५/१अ/१अ/१ब िड पी रोड कासारवाडी पुलाजवळ, पपळे 
गुरव

742026

1120300926/00 ी.रमेश ाने र स ते गट न.ं370, दे र ता , पुणे नािशक र ता मोशी. 742006
1040106933/00 रमेश अबाजी क पटे स.न.२५३/३ क पटे व ती वाकड 741935
1040412668/00 जयन मा क टस फ़नािडस स. न. ५/१४ ब/२/२/२अ, राम नगर, रहाटणी पुणे – १७ 741820

1140300880/00
म.े दपक इंड ीज, ी िनवृ ी ीपती भालेकर/ भोग.दीपक 
िनवृ ी भालेकर

चतामण शेठ िवटभ ी शेजारी दुकान गाळा नं १,२,३ तळवडे 
गावठाण तळवडे

741771

1160403241/00 ओम काश िशवकरणराम खेदार भो.इंडस टॉवर िल. स.न.147/1/1/6,केदार िनवास,कॉ.न.2,गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-31 741770

1160400685/10 घुले काश व राजु पंढरीनाथ भोग- रलाय स इ ाटेल िल. १५६/४ बी, गणपती मंदीरा शेजारी गणेश नगर बोपखेल  पुणे ३१ 741758

1050201949/00 नजमा दगडूभाई तांबोळी. स.नं. 27/5/3 पवनानगर,नावेचा रोड, सांगवी पुण-े27. 741715
1070101747/00 ी. रोशन जेठानंद गुरबानी एच.बी. १३/६, पपरी 741697
1130101518/00 भरतराम रामसमुज जापती गट ५२, व- हडे े सग शेजारी  ,पाटीलनगर ,िचखली 741609
1090301000/00 लांडे अंकुश कसन ईदाबाई लांडे व ती, शा ीनगर,,कासारवाडी पुण-े34 741505

1120103392/00 ी हनुमंत बबन स ते व इतर ५
गणेश लॉ स मंगल कायालय स ह नं ३४ दे  आळंदी रोड 
िशवाजीवाडी मोशी ४१२१०५

740929

1130201450/00 शौकत िजलानी शेख ,भो- मे रजत पॅकस
ज ग- १५४२ अ, सोनवणे व ती , वृ ा म रोड,िचखली आ  -
कर/िच/०२/म/ु०८/एस आर २/९४/११०/२०१५ , द  
२१/०१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

740303

1050106557/00 जगताप पांडुरंग खंडुजी  व इतर 4 स न 47 ानेशपाक लॉट  8 पपळे गुरव पुणे 27 740180

1100802065/00 ी/सौ ढमाळ मिनषा अ ण स.नं.222/1,संत ाने र हौ.सोसा ,"यशोदा िनवास" भोसरी-39 740151

1160202338/00 ी िनलेश नागोराव ग डचवर स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 740068
1101203407/10 िप. च.म.न.पा.( दवाखाना ) से.नं.2 इं ायणीनगर,भोसरी - 39 739547

1120202965/00 अितश राज  तापक र गट न.ं१०२, डुडुळगाव , राजमाता कॉलेजरोड, मोशी - ४१२१०५ 739290

1050400666/00 जमदाडे लता सुयकांत. िमळकत .47/3/494/2, कत  नगर नवी सांगवी, सांगवी पुणे . 739198

1040407707/00 आर सुयवंशी सनं. संततुकडोजीनगर, काळेवाडाफाटारोड-४११०१७ 738468
1100201432/00 ल ढे आनंदा िनवृ ी भो महेश आनंदा स नं ९/९ महा मा फुले रोड जुने महादेव मं दरजवळ भोसरी 738359
1130101396/00 एस. आर. इंड (िभवाजी गणपत मंगवडे ) गट २५ , रानवारा  हॉटेल् समोर  , पाटीलनगर ,िचखली 737757



1130603099/00 भो- ि रसागर  गुणवंत ीरंग

रंगनाथनगर , जाधववाडी, िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस आर  
२/७२/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ - कर/िच/६/ मो ा  िनवासी -एस आर १/ 
७२/२०१५ , द    / / २०१५ अ वये लो

737488

1050603892/00 ी योगेश रघुनाथ िशतोळे भो. म.े इंडस टॉवर िल. स. नं. ५/९/१ अ, ि यदशनी नगर सांगवी पुणे २७-IN-1282341 737374

1100401696/00 ी.लांडे अशोक नारायण ग हाणेव ती,भोसरी - 39 737155

1050104478/00 ीम.देवकुळे यशोदा सुखदेव
स.न.56/3,बोरा हॉ पीटल रोड,परेरा े डग 
समोर,कवडेनगर,सांगवी,िम. .05/01/04478

737152

1060321153/00 ी. बबन रमाजी काटे
स.नं. ९/१अ/२ब, मु रंग कॉलनी, सगुणा िनवास, पपळे सौदागर, 
पपरी-२७

736954

1050401061/00 गायकवाड राज  भाकर. स.नं.73, िमळकत .47/3/512/1,समथ नगर नवी सांगवी. सांगवी. 736818

1130601863/00 ानोबा यशवंत गाडे
गट ६६९,जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/मु य/६/कािव/३/५३/२०१२ , द  ९/७/२०१२ अ वये  द 
१/०४/२००८ पासून दु त िनणय

736245

1130902284/00 शोभा सितश  माने

गट १४१८/१, िशवपावती हौ सोसा  , हे े  व ती  िचखली  आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/५३७/२०१४ , द  २८/०७/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून   आ  - कर /अ/मो ा िनवासी  -एस आर -
१/५३७/२०१४ , द  ११/०७/२०१४  अ वये  लो

736069

1140400537/00 भालेकर िवलास रामभाऊ ि वेणी नगर,तळवडे 735758

1130400777/00 िशकलगार  द तगीर   अकबर

गट नं 1165 , नेवाळे  व ती  ,पंचवटी , िचखली . आ - 
कर/िच/४/एस आर २/३७/२०१४ , द ०९/०७/२०१५ अ वये जुने 
िब िन चा वापरात बदल होऊन याचा पा कग वापर व वाढीव बांध 
द ०१/०४/२०१४ पासून वा- कर/अ/मो ा िनवासी- एस आर  

१/३७/२०१५ , द  १०/०६/२०१५ अ वये लो  आ - कर /िच/४/ 
एस आर  २/ ३८८६/२०१७ , द  ११/१०/२०१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा वा आ , आ  - कर /िच /४/ मो ा  िन - एस आर  २/ 
३८८६/२०१७ , द २९/९/२०१७ अ वये  लो

735208

1040413880/00
अशोक ह रदास खराटे / सुवणा खराटे भोग.अजय मुरलीधर 
गोरे/ दपक गोरे

स.न.51/25/1 बिळराज कॉलनी  न.ं2 रहाटणी 734511

1050101989/00 च धरी यशवंत रघुनाथ व हेमंत च धर
िम. .46/1/468/10स.नं.48/2/1,काटे बांगर पाक, पपळे गुरव, पुणे-
27

734157

1130300209/00 गायकवाड मंगलबाई बाबुराव

गट  १३२३ , साने कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली  आ -  कर /िच/३/ 
एस आर  २/२८०/२०१५ , द ०४/०१/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका   आ  -  कर/ िच /३/ मो ा  
िनवासी  - एस आर  १/ २८० /२०१५-१६ , द  १०/१२/२०१५ 
अ वये  लो

733784

1130501584/00 भो - िवजय ओसवाल व खंड रया गट .   कुदळवाडी,िचखली 733758

1140301106/00 भो. च हाण अिनल(वक ल) दे  आळंदी रोड (भावले यांचे िमळकतीसमोर) योितबानगर, तळवडे 733748

1130303756/00 भो- अमोल यशवंत साने

जिमन गट १३२३ ,द.ुम.- साने चबस , इमारत ए , साने कॉलनी ,मोरे 
व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २८९/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका आ - 
कर/िच/३/मो ा िनवासी- एस आर १/ २८९अ/२०१५ , द 
३१/१२/२०१५ अ वये  लो

733439

1130303757/00 भो- अजय यशवंत साने

जिमन गट १३२३ ,ित.म.- साने चबस , इमारत ए , साने कॉलनी 
,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २९०/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका आ - 
कर/िच/३/मो ा िनवासी- एस आर १/ २९०अ/२०१५ , द 
३१/१२/२०१५ अ वये  लो

733439

1040307177/00 शशी मनजीत सग वािलया स. न. १४/५/१क हैयापाक थेरगाव पुण-े३३ 733390
1081001045/00 म. हाडा भो  . ी जाधव महेश वसंतराव िम. नं.४८८/२७६८,संत तुकारामनगर, पपरी-१८ 733236

1010700398/00 शदे उदय मुरारराव
िम. .469,,से.नं.21, लॉट न.ं212, यमुनानगर, िनगडी, पुणे - 411 
044.

733074

1120101306/00 डी एम के इ फ़ा टकचस ा. िल.कंपनी पवार व ती जवळ डूडूळगाव मोशी. 732513
1101001964/00 सुरेखा संजय महाजन स. नं. १९४ पांडवनगर १, आळंदीरोड भोसरी ३९ 732271
1070600412/00 जगदीश नथुराम आसवानी सी. लॉक,वाड . १/२१ पपरीनगर पुणे १७ 732221

1080202134/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, तळ मजला, शो म ं  05 पपरी- 18 732043



1080202137/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, तळ मजला, आँ फस ं  03 पपरी- 
18

732043

1050700634/00 प.िच.महानगरपािलका. भो. आसाराम प.जैन
िम. . 5/7/30/159.,म.न.पा.बस टॉप समोर,गाळा ,5 सांगवी मेन 
रोड

732028

1031111051/00 करपाल सग बळवंत सग पंजवनी सं.नं. १३७,गु ार, वा. वाडी◌ॅिहचवड-३३ 731973

1020304065/00 ीम रंजना िनवृ ी काळभोर /भो. इंडस टॉवर िलिमटेड
लॉट  १ व २ वरा य भाऊ सागर िववेकनगर आकुड -IN-

1243823
731767

1040408434/00 भो. सौ छाया दादासाहेब के स. न. ३३/१/१/१अ/१ शा ी नगर रहाटणी 731382
1050206835/00 ड गरे मनोज शंकर. स. न. ९/२, ओम साई , कार कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 731381
1090601149/00 अ / भोग कुलकण  शामराव नारायण स न  77/78 कुलकण  चाळ,दापोडी 12 730884

1031111555/00 भो. िबिभषण द ु दळवे सं. नं. १०/४ओम साई कॉलनी,िचचवडेनगर, वा. वाडी.िचचवड-३३ 730198

1080800757/00 वाघेरे स बाई बाबुराव.
स.न.103,वसंतदादा पाटील शाळेजवळ,,नेह  नगर, पपरी पुणे, 
411 018.

730144

1120300937/00 ी. बोराटे संतोष मा ती पि म मोशी,ÖÖ ÖêÀ¾Ö¸üÖ Ö¸ü 729466
1081100804/00 आवडे गोरख िभकू गाळा . 5/40, व लभनगर,, पपरी 18 729161

1030102441/00 नालबंद अ वर सेन फक र मोह मद
एफ.एम.िसटी  सटर,  3  रा  मजला  ,शॉप  .  305,  306,  307,  
310,  312,  चचवड  टेशन

728399

1100802014/00 ी/सौ पवार मनोहर गोपाळ
स.नं.205/2,महादेवनगर,मंजूरीबाई,शाळे जवळ,भोसरी 39.            
      जुना िम. .10/33/01574

728211

1060306172/00 B.S.N.L. ल्◌ॉनेट िमलेिनयम पपळे सौदागर, 728127

1031112238/00
मनजीत कौर अशोक सग जमतानी व ताप िप ालाल 
भागवानी

स न १३२/ २ गु ारा रोड चचवड वा,वाडी ३३ 727224

1110502310/00
शारदा सरला डे ह. तफ आगरवाल व इतर व रामदास 
बहीरट व इतर

स. नं. १४९, वडमुखवाडी, च-होली बु. 727197

1120203370/00 नंदकुमार पंढरीनाथ कु हाडे गट नं १०३,डुडुळगाव,मोशी 727044

1130302282/00 नाना  साहेबराव शडगे

गट 1323, िशवकृपा हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१०३५/२०१४ , द १७/११/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा.आका  आ  - कर/अ/ मो ा  िनवासी 
एसार  १/१०३५/२०१४ , द  २६/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

726632

1130601153/00 भो-गुलाब ीपती जाधव िम. ं  138 चे समोर , जाधववाडी , िचखली, 726628
1041200009/00 द ु राजाराम पवार स. नं. १३ गावठाण लगतचा भाग ताथवडे 726505

1130503637/00 भो- ीमती शिशकला िशवाजी कोकणे
गट ८४९, कुदळवाडी ,िचखलीआ  -कर/च/५/कािव/२६५५/२०१०, 
द२०/११/२०१० अ वये नावात दु ती

726307

1100402018/00 प. च.म.न.पा. भो.कमचारी िनवास थान िब. .1 स.नं.695 आ दनाथनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 726275
1100402019/00 प. च.म.न.पा.भो.कमचारी िनवास थान .2 स.नं.695 आ दनाथनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 726275
1041101135/00 अशोक लांडे स. न. ताथवडे िन. नगर 725771

1040205755/00 गेन पा िव नाथ छ पेकर स. न. १७/१ दुगामाता मं दराजवळ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 725731

1040302368/00 शे ी नारायण अ ी शे ी इं दरा नारायण स.नं.14/3/1, बेल ठकानगर,थेरगांव - 33 725722
1031108495/00 जैन चेतन नर स. नं.  ५९/३, ओम कॉलनी, िबजलीनगर, वा.वाडी. चचवड 725481

1140301220/00 म.ु मा. भालेकर शंकर नामदेव /भोग. सॉ.भालेकर नंदा  शंकर गणेशनगर ,धनंजय भालेकर यांचे िमळकतीशेजारी त वडे 725315

1100802050/00 ी/सौ िशक स यभामा द ा य स.नं.208/2/1,रा ल पाक,पा या या ट,भोसरी-39 725313

1140300920/00 शेख शक ल अहमद / शमा सुिनल ब./ म.े वसंत ए ट ायजेस योतीबानगर तळवडे 724204

1120101270/00 अनंत,सं दप ाने र विहले डुडु गाव मोशी 723743

1040509737/00
वामी िश ण सं था, शारदा इंि लश मेडी. कूल, ोपा. 

िवलास गबाजी थोपटे
स. नं. ६९/४, शारदा इंि लश मेडी. कूल, काळेवाडी पुणे १७ 723714

1060103288/00
नारायणसा शंकरसा छाटणी / ल मीनारायण छाटणी भो. 
रलाय स िजयो इ फ़ोकॉम िल.

ल मी नारायन िनवास, बालामल चाळ, िमक नगऱ  पपरी गाव 723615

1130502853/00 भो-लयस मह मद गट 879, कुदळवािड,िचखली, 723419
1050303180/00 ीमती िशतोळे उ मलाराजे चं सेन उफ चं मोहन स.न. 13/4 , नदी कनारा रोड,, िशतोळेनगर, सांगवी 723408

1090100682/00 पुणे टेलीकॉम.
िम. .456, व 456/1, लॉट न.ंपी/9/1/2, भोसरी,पुणे-411 026 
(14/440 - 71800/-

723280

1101102079/00 द ा य हदेव पोळ स. नं. १८७/२/१ देवकर व ती, च पाणी वसाहत, भोसरी ३९ 723197

1100201373/00 ाने र पांडुरंग लांडगे भो नर  ाने र लांडगे वेभव मे ल शातीनगर  भोसरी 722971

1020402922/00 ी तानाजी गणपत काळभोर/ ी. रमेश गणपत काळभोर स नं १४७/१/२अ, शबेकर कंपाउंड , आकुड  पुण-े३५ 722773

1130503336/00 अ दुल रिशद बाबूरजा गट ७१२,कुदळवाडी ,िचखली 722764



1040412719/00 कुसुम अजुन नढे भोग.अजुन तुकाराम नढे
स. न. २५/१/१, नढे हाई स, दुसरा मजला ऑ फ़स न-ं२०१, 
काळेवाडी फ़ाटा,रहाटणी

722670

1130500080/00 मोरे नामदेव शंकर पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 722512

1060501248/00 दपाराम हमीरजी चौधरी
युडसन कुल शेजारी ओ हर ीज लगत पपरी टेशन िस. स. नं-

४६८९ (पै) पुणे-१८
722366

1040408757/00 ी. नथुराम देवजी जोगले स. न. ३२/३अ, िशवराज कॉलनी, नखातेव ती, रहाटणी - १७. 722260

1130502933/00 भो- जापती राकेश गट 908,हरगुडे व ती , कुदळवाडी, िचखली, 722256

1120203475/00 ीमती ललीता धमराज मुदलीयार
गट नं ४५७, संघष कॉ नं १ यश वी शाळेमागे आदशनगर मोशी 
४१२१०५

722169

1040205271/00
सागर रघुनाथ कलाटे भोग. वायरलेस टी टी इ फो  स हीसे 
िलिम.

स. न. १८/२ गणेश नगर थेरगाव-३३. 722128

1100401809/00 अजीत िहरामण गोडसे, िनतीन िहरामण गोडसे स.नं.681 लांडेवाडी,भोसरी - 39 721276

1031108308/00 भोग. - सावंत भाऊराव साधु स. नं. ५७/२+३, लॉट न.ं ४७, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड 721243

1130503014/00 भो-र व   गायकवाड गट 765 ,कुदळवाडी ,िचखली, 720756
1120202811/00 भाऊसाहेब ल मण जाधव ४५२/१/१, इंदलोक कॉ.,ग ली न.ं२, गंधवनगरी , मोशी. 720618

1130303807/00
बाबासाहेब व ानदेव सोपानराव प दकुले , भो- सोपानराव 
प दकुले

गट १३२३,साईकृपा ,साने कॉलनी , मोरे व ती,िचखली आ -  कर/ 
िच/०३/एस आर २/१४/२०१६ द ३०/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका अ  - कर /िच/३/मो ा िनवासी - एस 
आर १/१४ अ/ २०१६ , द ०२/०६/२०१६ अ वये लो

720348

1040403536/00 कंुभार ल मण िभमराव
स.नं. 37/2/21, नखाते व ती, स दय कॉलनी, रहाटणी मोबो 
8983267590

720073

1031112681/00 ीम. सुजाता मनोजकुमार गु ा स.नं. २३/४, दुंबर कॉलनी, चचवडेनदर वा.वाडी चचवड-३३ 720070

1160402083/00 जग ाथ िसताराम आंबरे भोग.कुणाल जग ाथ आंबरे
स.नं.१४८/१/१/३५, गणेशनगर कॉलनी न.ं९ समोर, बोपखेल, पुणे – 
३१.

719786

1130901753/00 सायली फॅि केशन, पावती ाने र हे े गट १४५७, एकता हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 719284
1160203892/00 अिनल कसन मुटकुळे स. नं. ७४ आदशनगर, दघी १५ 719249

1100804552/00 रमेश बबनराव धुमाळ, आशा रमेश धुमाळ स. नं. २१६ ओमसाई पाक, संत तुकारामनगर, दघीरोड, भोसरी ३९ 719165

1101201119/00 ी. र व  नामदेव सूयवंशी
स.नं.23,भगत व ती,                    ,हनुमाननगर,                        
    भोसरी, पुणे39.

718865

1050809074/00 काळुराम िसताराम दळवी स.न.62/2/2/1 वाक व ती पपळे िनलख – 27 718595
1090601147/00 अ / भोग चतामन काटे घरांक 77/78 चतामन काटे चाळ,दापोडी 12 718124
1040306943/00 ा. भोग. पुनाराम सुजाजी चौधरी स. न. १२/१९ पवारनगर (काळेवाडी फाटा) थेरगाव-३३. 716529

1060317948/00 म.े जी.के. फ़ोचुन
स. नं. १५३/१+२+३ जरवरी, तळ मजला शॉप न.ं H - टोअर 
पपळे सौदागर पुणे २७

716324

1100103206/00 म.े यश िसि टम मॅ यूफॅ चर ग कं. िल. से. न. १०/१२९अ ािधकरण इंड झोन भोसरी २६ 715932
1130401957/00 काश िशवदास पवार गट १२९७,पंचवटी हौ सोसा, र ता ३ ,शरदनगर ,िचखली 715847

1130502860/00 भो-पांचाळ दलीप
गट 786 ,कुदळवाडी,िचखली  -कर /मु /६/कािव /३१५७/२०१० 
, द २०/०३/२०१०,

715845

1040602913/00 स युरी इ फाटेल िलमीटेड कमाल माथवड स. न. ९१/२ब/२ पवना नगर काळेवाडी. 715593
1041000487/00 ी. चं कांत पपन पवार व इतर (५) स. न. १२९/१/२ जीवन नगर ताथवडे  पुणे ३३ 715512
1101203445/00 म.रा.औ.िव.म.ंभो.अ कल दाऊद मेमन स.नं.25 गुळवेव ती,भोसरी - 39 715348

1130201226/00
मे भारती एअरटेल िल ,भो-मे ए हायरोब क  हॅड लग 
िस टी स  ा िल

गट १६०५ , दे  आळंदी  रोड  , िचखली  आ - -कर/म/ु६/एस आर 
२/२७/२०१२ , द  १०/०७/२०१२ अ वये

715250

1140102613/00 अ सारी अ दुल रहीम अ दुल अजीज व इतर म.े कुबेरा इंड. ज. गट १७०, मा बेकरी गनेश नगर तळवडे रोड तलवडे 714880

1130103264/00 भो-कलीमु ला खान , ए आर टील
गट ६४, साकार माकट , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  
,िचखली आ - कर /िच/म/ु८/एस आर  २/१७७/२०१६ , द 
०१/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

714790

1040209017/00 द ा य दगडु सरोदे स नं-१८/९ गणेशनगर थेरगाव पुणे-४११०३३ 714663

1040901160/00
अंकुश काटे,ल  काटे,बाळु काटे,सुिनता गायकवाड व इतर 
भो. भगवती िब. भागी सं तफ़ सरदार बंक मुरकुटे

स. नं. २१/४/१,२१/४/२,२१/५, माळवाडी पुनावळे 714644

1100900672/00 िनतीन गजानन शेलार/ अचना िनतीन शेलार िम. .59/5/98 स.न. 202, 714527
1150201823/00 दांगट सािव ीबाई राम भो बी एस एन एल स न 38/1 मुंबई ब्◌ॉगलोर हायवे जवळ िवकासनगर कवळे, 714251

1031110933/00 ी. दिलप शामराव उदुगडे सं. नं. ५७/२+३, साईराज कॉलनी, िबजलीनगर, िचचवड-३३ 714149



1130602729/00 ड बाळे कैलास मुरलीधर

गट   ४८२,बो हाईचा मळा कॉलनी   २, जाधववाडी ,िचखली 
आ  - कर/िच/६/एस आर २/११९१/२०१४ , द २९/०३/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  जुना िम क -१९०८  
आ  - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर १/११९१/२०१४ , द  
१३/०३/२०१४ अ वये लो

713657

1130401732/00 दपक एकनाथ नेवाळे

गट १०३३., डी वाय पाटील कॉलेज मागे , नेवाळे व ती ,िचखली 
आ - कर/िच/४/एस आर२/ २/२०१४ , द ०६/५/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१४ पासून वाढीव आका   आ  - कर/अ/मो ा  िनवासी -
एस आर  १/२/२०१५ , द  ०९/०४/२०१५ अ वये लो

713127

1040702614/00 ी. िनतीन रमण पवार / सौ. यमुना रमण पवार स. न. १७३/१/१अ/१,वाकड रोड लगत उवरीत वाकड रोड पुणे - ५७. 712408

1101001011/00 ी. वडगांवे हाद आनंदराव.
स.नं.192/001/0/0/0 िमळकत .59/7/192/,िशवशंकर नगर. 
कॉ.नं.2(पूव)                 भोसरी,-39

711932

1160200673/00 अिभम यू संपतराव लोखंडे माऊली हौ. सोसायटी, स नं. ६९, दघी १५ 711658
1100103283/00 भोग. कांबळे िवलास ल मण से. नं. १०/४२६ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 711486
1041101788/00 अ ज य नामदेवराव काटे स. न. ८५/५ इं दरा कालेज शेजारी ताथवडे 711472

1130603610/00
साहेब िव ल  जाधव, बाळू िव ल जाधव ,  रतेश 
एंटर ायजेस

गट ३९८, बो हाईचा  मळा , मोईफाटा , जाधववाडी ,िचखली आ  -
 कर /िच/म/ु८/एस आर २/ १११/९२/२०१७ , द १६/१०/२०१७  
अ वये द  ०१/०४/१७  पा आ

711181

1130506525/00 अिनता बाळासाहेब लांडगे

गट ८३९, कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/५/एस आर 
२/५८/२०१५ , द १३/१०/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ -  कर/अ/मो ा िनवासी - एस आर १/५८/२०१५ 
, द ०५/०९/२०१५ अ वये  लो

711112

1030705355/00
भोईर बबन क डीबा व इतर दोन , भोग. - भोईर तुकाराम 
बबन

स. नं. २९२/४६, काळेवाडी पुलाजवळ, केशवनगर, चचवड 710389

1041101012/00 अशोक रामचं  नवले स. न. ६५/३ िन. नगर ताथवडे 710276

1050000019/00 ी. जगताप कैलास द ा य व गारवे कशोर शंकर(PAH) स.नं.35, लॅट. ..17,िशवद नगर,,िम. .46/1/15/19,gat no-1 709921

1031103833/00 पुरंदरे मुकंूद गो वद व इतर, भोग. - पा टल ड गर नामदेव स.नं.59,  िह.नं.2  अ,  ओम  कॉलनी,  वा हेकरवाडी  , 709898

1130500579/00 भो-औटे एकनाथ कृ णा पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 709794

1101002050/00 ीम िनता अंकुश धुमाळ, अमोल अंकुश धुमाळ सन192/2/2 दुगामाता कॉलनी, च पाणी वसाहत, भोसरी-39 709316

1040120555/00 असीफ गुलाब शेख स.नं.239/3,शेखव ती,वाकड,पुणे 57. 709292
1150101816/00 ी तरस संतोष भाकर स न १४/२ ग ंजे ह ीलगत साईनगर मामुड 709192

1130101328/00 भो- वराज एंटर ायजेस सािव ी बाबू ,
वासंता सुगंधन ,रेमानी रामचं न , जया बाबु ,गट 1556 , 
शेलारव ती ,िचखली,आ. -कर/म/ु7/कािव /(भाग 3/1)/2008 ., 
द.10/4/2008 अ वये संपुण िम.औ. वा.

708974

1100103288/00 अंजली ीकृ ण मेदनकर भोग योगेश ध डीभाऊ ठाकुर पी.ए.पी. जे.१४७ एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 708916
1040414034/00 आ माराम इं जीत यादव स.न.59/2अ/2/2 वृदावन कॉलनी रहाटणी 708710

1130102806/00 सजराव तातोबा सपकाळ  , आिशया अबेिस ह तफ
गट ३९ , चौधरी वजन का ाममागे  , पाटीलनगर ,िचखिल आ - 
कर/िच/म/ु०८/एस आर २/०३/०३/२०१५ , द  ०३/०६/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

708543

1040801721/00 संदीप रघुनाथ कलाटे व इतर -९ स. नं. १४९/४/११, उ. वाकड 708477

1030104129/00 धनल मी डे हलपस
ए पायर े ट िब न B.n. CB-2 दुसरा मजला ऑ फ़स न २०१-२०६ 
चचव टेशन

708181

1150402631/00
ी भ डवे केशव नाना /भो तेजस सुिनल भ डवे व ऱाजेश 

सुिनल भ डवे
स न २०४ वा हेकरवाडी र ता द  हॉटेल शेजारी रावेत 708060

1050804146/00 ी.गाइगडे शंकर मा ती.भो.भारती से युलस
स.नं.20/4/1,जगताप डेअरी जवळ ,िप.िनलख  ( ID NO – 
1055045 )

707846

1120405553/00
दीप भीमाशंकर खो लम/ शांत भीमाशंकर खो लम/िनतीन 

गो वद साळंुखे
संतनगर से.नं ४ लॉट  नं २८३,योगी ि हला िब ड ग,तळ मजला व 
बेसमट,मोशी ािधकरण ४१२१०५

707671

1130502218/00 भो-अ लम मिनयार कुदळवाडी, िचखली, 707658

1130603518/00 जलालउ ीन अ दुलसमद  चौधरी
ग़ट २२८ ,२२९ ,२३० , मोई फाटा  , जाधववाडी ,िचखली 
कर/म/ु८/एस आर २/१३४/१४/२०१७ , द १९/०४/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/१६पा आका

707658

1090400753/00 ओ रयंट टील अँड इंड-िलिम.
िम. .441,स हे न.ं 391, लॉट न.ं3अ-2,3,4 कासारवाडी पुणे - 411 
034.

707572

1050102188/00 बेली थकुमारी सुरेशकुमार .
स.नं.54/1/167,िवनायकनगर, पपळे गुरव,,िम. . 46/1/54/13. 
सांगवी-पुणे-27

707490



1130902410/00 कशोर कंुडिलक वाघोले

गट १५१९,गणेश हौ सोसा  , ता हाणे व ती ,िचखली आ  -  कर/ 
िच/०९/ एस आर  २/८५/२०१५ ,  द ३१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ -  कर /िच /९/ मो ा  िनवासी  -  
एस आर  १/ ८५/२०१५ ,  अ वये  लो

707398

1041101773/00 गुलाब नारायण शदे स. नं. ८६/३ इं दरा कॉलेज लगत नबाळकर नगर ताथवडे 707281

1050700986/00 ी देशमुख काशराव ह र ं ीकृपा अपाट.जवळ,गंगानगर,सांगवी 27,िम. .05/07/00985 706976

1130201688/00 शांत धनाजी पनवर भो- मे ओमसाई  कॉप रेशन
गट  १५३८ , सोनवणे  व ती  , दे  आळंदी रोड लगत  , 
रामदासनगर ,िचखलीआ  - कर /म/ु०८/ एस आर २/ 
११२/८/२०१७  द १३/१२/२०१७ अ वये द  १/४/१७ पा आ

706306

1040400969/00 चांदवाणी दलीप परमानंद सव. .47/1, 706014
1040702538/00 भोग. धनाजी बाळाजी बारणे स. न. १७६/१/१ शंकर कलाटेनगर वाकडरोड वाकड - ५७. 705777
1040703593/00 म.े गो ड फ़गर असोिसएटस तफ़ िविनता शमा स. नं. १६६/६/२  उवरीत वाकड 705695

1100701214/00
ी.प रफुल दवान दौलतराम शेठी व सौ.ल मीबाई 

भो.साबीर
फक रमहंमद शेख स.नं.212 रामनगरी समोर दघीरोड,भोसरी - 39 705415

1130101650/00 मोह मद आरीफ मु ताफा खान गट ६४ , पाटीलनगर , िचखली 705302

1040101535/00 कु-हाडे सुरेश य ला पा
िमळकत .,स.न.13/13,पवारनगर, थेरगांव-पुणे रो थेरगांव, पुणे-
33, भाग .3, गट .1

704565

1120203393/00 ी. कणसागरा मयूर भगवानजी
गट न.ं ४५७, संघष कॉलनी, संत ाने र नगर मागे, माने यांचे 
घराजवळ, आदशनगर, मोशी-४१२१०५

704525

1140301429/00 म.ु मा. मुंगसे संतोष वासुदेव /म.े एस, एस, इंड ीज युिनट १ योितबानगर (बालवडकर यांचे िमळकतीसमोर) तळवडे 704398

1140401298/00 म.ुमा. पडवळ सिचन नाथा ज. ग. १५७(अ) पडवळ कॉ लेकस ि वेणीनगर तळवडे 704341

1100901349/00 ल मण मा ती वा हळ
स. नं. २०२/१अ/१ शा ी चौक, गणपती मं दरा या समोर, 
आळंदीरोड, भोसरी

704053

1040111668/00 ी. देवराम भाऊसाहेब कलाटे व ईतर सनं.२४१/६/२, वाकडरोड,वाक चौक,वाकड-४११०५७ 703896

1130300241/00
भो-सर वती इंि लश मेडीयम ायमरी सेकं ऱी हा यर 
सेकंडरी

साने कॉलनी, मोरे व ती ,िचखली  आ.  - िच/१/कािव/३८५/२०११ 
, द २२/०८/२०११ अ वये नावात दु ती  द १/४/११ चे पुढे

703836

1130103259/00 भो- रहमान
गट २५ , दे  आळंदी रोड जवळ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१९१/८१/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

703774

1011201880/00 प. च.म.न.पा लॉन टेिनस पोट भो.रोकडे नंदकुमार कचर से.नं.25  िनगडी ािधकरण 44, 703768

1130401267/00 वामी समथ कायालय , बाबा देसाई संत तुकाराम नगर , नेवाळे व ती ,िचखली 703676
1040419880/00 अशोक ह रदास खराटे/सवणा खराटे स.नं. ५१/२५/१ बळीराज कॉलनी न.ं २ रहाटणी 703238

1100101609/00 गोयल इंड.ि मायसेस को-ऑप.सोसा.िल.भो.िनखील सुिशल
आगरवाल जे 514 B वग गाळा न.ं 8 व 9  एम आय डी सी,भोसरी - 
39

703183

1100402020/00 प. च.म.न.पा.भो.कमचारी िनवास थान .3 स.नं.695 आ दनाथनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 703040
1100402021/00 प. च.म.न.पा.भो.कमचारी िनवास थान .4 स.नं.695 आ दनाथनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 703040
1100402022/00 प. च.म.न.पा.भो.कमचारी िनवास थान .5 स.नं.695 आ दनाथनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 703040

1040412717/00 कुसुम अजुन नढे भो.िवलास अजुन नढे
स. न.२५/१/१, नढे हाई स, तळ मजला शॉप न.१,२ व ३काळेवाडी 
फ़ाटा, रहाटणी

702495

1100401802/00 गंुजाळ भाऊसाहेब िव ल / गंुजाळ वषा भाऊसाहेब स.नं.681 ग हाणेव ती,भोसरी - 39 702452

1140301922/00 ी.अिनल महादू भालेकर व सौ.अि मता अिनल भालेकर ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे,पुणे 702309

1130301032/00 िझडगी शरन पा कल पा

महेश िनवास,गट  नं   13१८ , कार सोसा, मोरे  व ती , िचखली 
आ  -  कर/िच/३/एस आर  २/१८८/ २०१५ , द २४/११/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ -  कर/िच/३/मो ा 
िनवासी  -एस आर  १/१८८ अ/ २०१५ , द ३०/०९/२०१५ अ वये  
लो

702164

1130101062/00 भो-भैरवनाथ िव ा सारक सं था ,िचखली
पाटीलनगर, िचखली आ  - कर /िच /१/ किव/८४३/२०१७ , द  
१२/०१/२०१७ अ वये  द  १२/०१/२०७१७ चे  पुढे  नावात 
दु ती घेतली असे

701987

1130601157/00 क हलाईल ए ाहम ज्◌ॉ◌ाज

गट नं 606, जाधववाडी , िचखली आ - कर /िच/०६/एस आर 
२/१६६/२०१५ , द  १५/०१/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून जुने  पा  नवीन आका आ  -  कर /अ/ मो ा  िनवासी  एस 
आर  २/   / २०१६ ,  अ वये  लो

701950

1140301416/00 म.ु मा. ी. अ लम अ दूला म तान मे युिन हसल लक/ योितबानगर तळवडे 701285
1050203387/00 भो. ी शेवाळे ह र ं  तुकाराम स.न.25,सुवणपाक, पपळे गुरव 27,िम. .46/2/3387 700793
1031111921/00 सुभाष मोरे र भालके स न ८४ लि म नगर भालके कोलनी वा.वािड चचवड ३३ 700450



1040108407/00 भोग संजय मा ती पवार सन.१३/१२ पवार नगर औधरोड थेरगाव 700234
1050000291/00 गांगाड कसन ध डीबा व इतर(PAH)गारवे,दाडगे स.नं.49/1.गागाडनगर.िप.गुरव.,िम. .05/00/00291 699699
1040506862/00 म.े रोिहत िब डकॉन तफ़ िहरो नोतनदास मोटवानी स. नं. ६८/१/१ पैक  तापक रनगर काळेवाडी 699545
1150405836/00 ी िवजय शंकर भ डवे स न १२३ बीआरटी र ता रावेत गावठाण 699505
1150405838/00 ी राज  शंकर भ डवे स न १२३ बीआरटी र ता रावेत गावठाण 699505

1100600783/00 ी. गटकळ बंडु भाकर
स.नं.232,गट .6                       ,र व  टेलस,खंडोबा माळ,        
   भोसरी,पुणे-39.

699241

1120101694/00 एलोरा  होममेकसॅ ा̮ िल. गट न.६६९, मोशी आळंदी रोड, नािसक हायवे मोशी 699058

1120101475/00 हरीभाऊ रामभाऊ बोराटे.
पुव मोशी टोलना याजवळ िशवाजीवाडी मोशी ता. हवेली िज.पुणे 
४१२१०५

698960

1130506761/00 रामलाल धनाजी देवासी , जगदीश खरताजी देवासी
गट ९१७, हरगुडे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर २/२२९/८६/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१४ पासून आका

698955

1110200511/00 ीपती ब सी रासकर स. नं. ८३/२, बुड व ती, च- होली बु॥ 698954
1130503513/00 भो- कसन क डीबा हरगुडे हरगुडे व ती, कुदळवाडी ,िचखली 698864

1050110138/00 कातोरे यु ेड सुखदेव स नं ५०/१/१ काटे पुरम चौक गणेश डेअरी पपळे गुरव पुणे २७ 698814

1050303021/00 ढोरे गणेश िनव ी स नं १७/३ मधुबन ग ली न?◌ं ६ सांगिव  पुणे २७ 698800
1101206264/00 भो िमराबाई अशोकराव पवार स नं २३ भगत व ती भोसरी 698749
1130502843/00 भो-महंमद सेन अ बास चौधरी गट 815, कुदळवाडी , िचखली, 698579
1110200359/00 ता हाणे िनतीन नारायण च-होली बृ बुड व ती, 698557

1130300825/00 भो-बांगर नंदा िशवाजी

गट १३९८ ,गोकुळ हौ. सोसायटी, मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/ एस आर  २/ ४८/७/२०१७ , द ०७/०७/२०१७ अ वये 
जु पा न आका ०१/०४/१३ पा आ  - कर /िच /३/ मो ा िनवा- २/ 
४८/२०१७ , द ०७/०७/२०७ अ वये लो

698525

1050502501/00 ीम. माळी जय ी िवजयकुमार स ऩ.8 पवारनगर,49/5/02501 698446

1100501011/00
अमर योत त ण मंडळ िश ण सं था िल.भो. वामी समथ 
एंट.

फम 1 व 2 / म.े हदु थान पे ोिलयम कॉप .िल. भुखंड 
.बी.जी.पी.132 (ए),पुणे नाशीक रोड लांडेवाडी भोसरी - 39

698420

1090301209/20 सुिशला गणपत टोके भो.रा ल गणपत टोके स.न.490,िह.न.1/1/,गु नानकनगर,कासारवाडी 698339
1090301197/00 िवजय ितम पा ऊफ ितमोदी आसादे स.नं.490/1/1, िह.नं.2, गु नानक कॉलनी 697651

1130506905/00 नरहरी  सदािशव बालघरे , बजरंग सदािशव बालघरे
गट ७६ ,आदेश  कॉ ले स,  कुदळवाडी, िचखली आ  - कर /िच/५/ 
म/ु८/ एस आर २/१०४/११/२०१७ , द १६/०३/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

697650

1100804377/00 रमेश ीनाथ िव कमा स. नं. २१६/१ब, ओमसाई पाक, संत तुकारामनगर, दघीरोड, भोसरी 697550

1120200517/00 शेख चाँद उमरसाब आदश नगर,´ÖÖê¿Öß 697502

1030103570/00
काटे नामदेव मा ती व इतर तफ भागीदार - ए पायर 

ॉपट ज - गु मुख सुखवानी , राकेश अगरवाल
िस. स. नं ४७४६, ४७, ५१, ५२, ऑटो ल टर शेजारी, चचवड 
टेशन

697327

1040206302/00 दपक मधुकर बारणे स. न. ३२ अ द  नगर थेरगांव -३३. 697321

1130302307/00 ि यांका शरद लांडे,अंगद महादेव लांडे

गट १२८६,ओम साई हौ सोसा,,मोरे व ती,िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/३६/३७/२०१५ , द १९/०५/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - कर/अ/ मो ा िनवासी - 

एस आर  १/३७/२०१५ , द २३/०४/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१५  अ वये  लो

696973

1110501204/00 ी. संतोष तुकाराम शगाडे
स. नं. ८०, ओमसाई ु डस & ॉड टस, सं कार ुप या पाठीमागे, 
वडमुखवाडी,  च-होली बृ, पुणे ०५

696790

1050205362/00 भो. चांदणे ल मण िसताराम स. न.९/१, कार कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 696097
1110400930/00 अजय सुरेश तापक र स. नं. ६४/३, वडमुखवाडी, च-होली बु. 695798

1130201229/00 कशोर गुलाबचंद पाटील , छाया कशोर पाटील

गट १५४१ (१) ,सोनवणे व ती , तळवडे िशव ,िस े र ऑटो समोर, 
िचखली,  आ  - कर /िच/२/एस आर २/ ८४/५/२०१६ , द 
२१/१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून  जु पा वा आका 
आ  - कर/िच/2/ह तां/कािव/२९२/२०१४ , द  २१/०४/२०१४ 
अ वये ह तांतर

695719

1060321154/00 ी. बबन रमाजी काटे
स.नं. ९/१अ/२ब, मु रंग कॉलनी, सगुणा िनवास, पपळे सौदागर, 
पपरी-२७

695706

1140301886/00 ीमती स यवती िस ता, म.ेअ य इंड ीज लॉट न.ं२०,जिमन गट न.ं८५, योतीबानगर, तळवडे पुणे - ६२ 695508

1040404281/00 ीमती दगडाबाई मो  तापक र व ईतर 4/58/129,सन.66/1,रहाटणी पुणे 17 695473
1040801052/00 िवजय गणपत जोगावडे स.नं.११४/४/१४भुमकर व ती वाकड-५७ 695332



1130201495/00
भो- दलीप सुदाम नेवळे , सिवता  दलीप नेवाळे , वाती 

काश नेवाळे

र ता   ३ , दुगानगर , रामदास सोसा  ,िचखली आ  -  
कर/िच/एसार २/३६ अ/२०१६ , द १२/०१/२०१६  अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर /िच/२/  मो ा िनवासी - 
एस आर १/ ३६ अ /२०१५ , द १९/११/२०१५ अ वये  लो

695245

1130506541/00 बेबी जाक र स यद

गट ९०४/१  , कुद वाडी ,िचखली आ  -कर/५/एस आर  २/ 
७२/२०१५ , द  ०३/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१५ पासून 
आका  आ -  कर/िच/५/मो ा िनवासी -एस आर  १/७२/२०१५ , 
द १३/१०/२०१५ अ वये  लो

694819

1130600407/00 जाधव तुकाराम रामभाऊ

गट ४९२ , माळावर  , कॉलनी   - ५ ,जाधववाडी, िचखली आ  - 
कर /िच/०६/ एस आर  २/ ५६८/२०१७ , द १५/०१/२०१७ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पा वा आका आ  - कर /िच/०८/ मो ा  िनवासी 

- एस आर  १/ ५६८/२०१६ , द  २१/१२/२०१६ अ वये लो

694803

1050000129/00
ी पंजाबी गो वद उधाराम व इतर क रता पंजाबी 

राजकुमार रा.
स. न. 28/4/1अ/1,2,3 ि यंका डे हलपस मेन रोड,जगताप डेअरी 
पपळे िनलख िम.  5/8/101/00129

694790

1041100982/00 अिवनाश चाळके स. न. ८९ ताथवडे िन. नगर 694776
1031107577/00 भोग.रेखा मह  राठोड स न १३९ गु ार  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 694629
1160100395/00 पाटील िभमराव शांता पा स. नं. 73 िशवनगरी, दघी पुणे 694382
1050209550/00 योती रमेश राव स.नं.१/१, ल मीनगर, ग ली न.ं१, पपळे गुरव. 694336

1130102788/00 भो-वसंत रामदास भांगरे
गट ३१२, कृ णकंुज , भांगरे कॉलनी ,पाटीलनगर ,िचखली आ - 
कर/िच/०१/ एस आर २/२८८५/२०१५ , द २६/०२/२०१५  अ वये 
 द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

694227

1040508589/00 ी वाघमारे सुरेश नथु स न ७१/३अ परेश कॉलनी नं-२ ताप करनगर काळेवाडी पुण-े१७ 693712

1100300265/00 चं भागा द ु फुगे भोग आशा अिजत फुगे गावठाण िमळकत . 56/2/8/1 693654
1120203009/00 संजय िव ल जांभुळकर गट न.ं ५६३, पुव मोशी, नाशीकर ता, मोशी ४१२१०५. 693489

1040401165/00 िबरादार किवता बाबुराव
िमळकत .,स.न.63/2/7, ीनगर, रहाटणी, पुणे-17, भाग .59, 
गट .4

693450

1140201726/00 सॉ.भालेराव िललाबाई महादेव हनुमान हॉ   सोसायटी पीनगर त वडे 693409
1100102856/00 म.े एस. जे. ए टर ायजेस. से. न. १० / १६३ ािधकरण इंड. झोन भोसरी - २६ 693099
1160200480/00 िनतीन उ मराव साठे स नं. 69, दघी पुणे 692992
1080201608/00 कैलास दामोदर फ़ुगे व इतर लॉट न.ं २६/१ एफ - २ लॉक एम आय  डी सी 692743

1130901846/00 बाळासाहेब म छ  नाईक
गट १४४६ , ीराम हौ सोसा, हे े व ती , िचखली आ  - 
िच/कर/एस आर २/१०३७/२०१४ , द २७/१०/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

692549

1101200029/10 ी. फलके चं कांत अशोक / अ ण अशोक स नं १६ गुळवे व ती िम. .58/2/164.भोसरी 692419
1101200029/20 ी. फलके चं कांत अशोक / अ ण अशोक स नं १६ गुळवेव ती भोसरी 692419

1130504626/00 कैमुन िनशा  सफातुअ लाह चौधरी
गट ७१०, कुदळवाडी ,िचखली आ.   -कर/अ/मो ा  िन एस आर 
१/१३५३/२०११ , द ३१/१२/२०११ अ वये लो

692364

1090303056/00 अशोक बबन लांडगे
स.न. ४४७/५, िस.स.न.२१४१,  मयुर कॉ ले स, हॉटेल आकाश चे 
वरती पुणे-मुंबई र ता, कासारवाडी

692054

1040700383/10 ी. द ा य बा. घोगरे व इतर / संजय खु.लंुकड स.नं. 1, िह सा न.ं 3/1,3/2,4,वाकड 692050

1020502537/00 आ दका ह रभाऊ भोसले जी.एस.ई आय १३/०१, जी लॉक एम.आय.डी. सी. चचवड - १९ 691413

1020102721/00 पांढारकर सधुताई दामोदर सं नं. १७५, दळवीनगर, रे वेगेट पिलकडे, चचवड - १९. 691404
1041200026/00 रासकर गणेश स. नं. १ ताथवडे थेरगाव 690812

1130602624/00
मालक.पांडुरंग िभ. जाधव भो. मे  िस हर ुप तफ करन 
कसन सावंत व इतर ३

गट  ३०१ वडाचा मळा जाधववाडी िचखली 690375

1040301552/00 अशोका हौ.सो.भो.बरिडया आशा काश
िमळकत .,स.न.8/11, लँट.न.32/1,थेरगांव, पुणे-33 भाग .64, 
गट .3

690252

1040108426/00 संतोष नानाजी तेलोरे भो. िवलास िहरामण गायकवाड स नं- १७७/१/३ सुदशन कॉलनी नं-६ वाकड 690225

1120301751/00
गायकवाड सहादु नाना / िव ल , चं कांत व अिनल सहादु 
गायकवाड

गायकवाड व ती मोशी 689787

1040700540/00 ल मण सोपान िन हण व इतर 175/1अ, 175/1ब,1क, 1ड, 127/2क,2ब/1/1,1/2,1/3,1/4,वाकड 689135

1041000265/00 शरद नारायण ढोरे स.न.१४०/२ जीवननगर ताथवडे. 689134



1130506104/00 सईद रेहमान अ बासअली चौधरी

ग़ट ७०९, िशवसाई का ामागे  कुदळवाडी , िचखली आ  -
कर/िच/३/एस आर २/१३९४/२०१४ , द  २२/०४/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/िच/५/मो ा 

िनवासी-एस आर १/१३९४/२०१४ , द २६/०३/२०१४ अ वये लो

689045

1040603016/00 नढे बायडाबाई पांडुरंग इतर भो. नायडु से वम मारी स. नं. १०२/२/१, सहारा कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 689009

1031401341/00 सुयकांत दशरथ मलबारी स न १६४ िस ह नं ३५९५ अवदुत हौ सो दळवी नगर िचचंवड 688914

1011102323/00 काळभोर स बाई बाबुराव व काळभोर तुकाराम बाबुराव
िस . स. नं १७६, िनगडी गावठाण , ा क शन समोर , िनगडी , 
पुणे ४४

688885

1130304108/00
शांताराम सोपान साने , भो-मातृछाया एंटर ायजेस तफ 
र व  शांताराम साने

गट नं  १३२३/१ , साने कॉलनी , मोरे  व ती ,िचखली  आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/ ३१/२०१७ , द १०/०६/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा  आका ,

688281

1130101648/00 िश पा अिनल सुतार भैरवनाथ मं दराशेजारी , मोई रोड, पाटीलनगर ,िचखली 687891
1130601858/00 मु तफा हजरत अली जाधववाडी ,िचखली 687729

1040306067/00 भोग बोराडे सुिधर भागवत/बिळराम मगन शद/े सुभाश माने स न ७/१ गु नानक  नगर थेरगाव 687713

1140300437/00 पी. एम. िजिनअ रग / ी. रठे मिनष तुळशीदास गट .3, योितबानगर,औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 687652

1020104006/00 ी र व  एम. गायके / रलाय स  िजओ इ फोकॉम िल. स नं १७८/१, रिविनवास, पंचतारानगर, आकुड -३५ 687435

1130101453/00 मे सोहरत एंटर ायजेस (कॅसल अली इ ीस )
गट ७५,फाईन कारखा यामागे ,िचखली मोशी रोड, पाटीलनगर 
,िचखली

687399

1070501127/00 सरकार भो. क है यालाल गंगादास कुकरेजा ३७२ सी ५ या समोर, पपरी-१७. 686997
1070501128/00 सरकार भो. चं ा नंदलाल कुकरेजा 371 सी 5 या समोर, पपरी-17. 686997
1130200087/00 जाधव सलमा सुरेश चतामणी नगर,,िचखली 686894

1130201682/00 कु रयन थंकाचन चेि तपुषा
गट  १५३८ , दे   आळंदी रोड, शेलार  व ती  िचखली  आ  - कर  
/िच / मु /८/ एस आर २/ ७७/५/२०१७ , द२८/०८/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/०२०१७ पा आका

686840

1090101773/00 मे कलासागर िच मं दर ा.िल. पी.-4 नािशकफाटा,कासारवाडी पुणे 34 686683

1110501240/00 ी. ता याराव नामदेव इंगळे
स नं. १२१/१/१ब/१/२, साई मं दरा या दि णेला, यशनाथ हॉटेल 
शेजारी, वडमुखवाडी, च-होली बृ , पुणे ०५

686607

1090301737/00
भोग. ानराज िव ा सारक मंडळ/ ानराज मा यिमक 
िव ालय

स.नं. 493/2ब शा ीनगर, रे वे गेटखाली 686418

1040104229/00
ी बबन बाबाजी क पटे व इतर भो. कत कुमार धरमचंद 

ओसवाल्
स नं 249/1/2,249/1/3,249/1/4,249/1/5,250/1/2,250/1/3  व 
इतर,क पटेव ती वाकड-57

686399

1040801053/00 बाळासाहेब भाऊसाहेब आ हाट स.नं.१०५/१ आ हाटव ती िवनोद व ती वाकड-५७ 686385

1130103253/00 भारती तापीराम भोळे  , सु भात इंिजिनअस
गट १५७० , शेलार व ती  , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 
आ  - कर/िच/म/ु८/ एस आर  २/२१६/ ८८/२०१६ , द 
०८/०१/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

686371

1120203062/00 भो. ऋिषकेश अ ण स ते
गट न.ं ६९९, पुणे नाशीक रोड लगत, गावडे िब. जवळ, मोशी 
४१२१०५.

686297

1040120132/00 दुधाळ महादेव िसताराम व अतुल महादेव दुधाळ स नं-१३/५ बेल ठकानगर, धरोड थेरगांव पुणे-३३ 686241
1130503013/00 भो-मधुकर  ध िडबा  बालघरे गट 769 , पवारव ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 686170

1140301695/00 ी. स यद सेन मोह मद समी चौधरी,म.े भारत वे ीज जमीन गट न.ं ६७, तळवडे - आळंदी रोड,तळवडे, पुणे – ४११०६२ 685778

1130502854/00 भो-रामहरक रोिहदास गट 879, कुदळवाडी , िचखली, 685115

1060304918/00
रामआधार यादव व इतर क रता नरेश ट. वाधवानी, सितश 
वाधव

पपळे सौदागर,,स. नं. 119/2 ब, पपळे सौदागर. 685099

1120201752/00 कमला पांडूरंग जगताप दि ण ल मीनगर मोशी 684807
1140301209/00 ी. लुिनया  रा ल /म.े गणेश ए टर ाईजेस योितबानगर धनवे यांचे िमळकतीशेजारी तळवडे 684738

1050503107/00 िशतोळे सरोिजनी,शैलजा,तु ी व चं शेखर तानाजीराव
स. नं.१२/२ बाळासाहेब िशतोळे माकट मागे, िश क सोसायटी र ता 
,सांगवी

684629

1101001966/00 साबीरा साबान अ सारी स. नं. १९४ पांडवनगर १, आळंदीरोड भोसरी ३९ 684591

1130401945/00 संजय बाबुराव ढंगारे

गट  १२६३, ी वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर 
,िचखली आ -  कर/िच/४/एस आर २/११९२/२०१४ , द 
२८/०३/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - 
कर/अ/मो ा िनवासी एस आर  १/११९२/२०१४ , द  
१३/०३/२०१४ अ वये  लोरेज

684499



1140301696/00 ी. दलीपकुमार क हैयालाल दहाड
गट न.ं ८५,नॅशनल वजन का ामागे, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -  
४११०६२

684384

1160101996/00 लबराज मा ती जोगदंड
स. नं. ७४/२/१,  मातो ी कॉलनी, मंिजरीबाई शाळेमागे, आदश 
नगर, दघी, पुणे - १५

684297

1130201161/00 भो-संतोष राजाराम साने
वृ ा म रोड  ,रामदास सोसा ,िचखली, आ  - कर /मो ा िनवासी 
एअस आर १/९६३/२०११, द १२/१२/२०११ अ वये लोरेज

683744

1020502205/00 तप वी इ टेट, भो.- लोखंडे एच.एम. ओम अ ॅटो
जुना िम. .-2/5/2174,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

683672

1130502822/00 भो-हेमलता क है यालाल परमार गट 815, कुदळवाडी , िचखली, 683450
1070100640/00 लाहोरी हसानंद तेजुमल. िम. ं .एच.बी लॉक न.ं15/8., पपरी पुणे 411017. 683319

1040415378/00 हनुमंत बाबुराव कोकोणे
स.नं. ३/२अ/१,३/२अ/११ कोकणे हाईटस छ पती िशवाजी महाराज 
चौक रहाटणी

682954

1040415379/00 हनुमंत बाबुराव कोकोणे
स.नं. ३/२अ/१,३/२अ/११ कोकणे हाईटस छ पती िशवाजी महाराज 
चौक रहाटणी

682954

1040415380/00 हनुमंत बाबुराव कोकोणे
स.नं. ३/२अ/१,३/२अ/११ कोकणे हाईटस छ पती िशवाजी महाराज 
चौक रहाटणी

682954

1040415381/00 हनुमंत बाबुराव कोकोणे
स.नं. ३/२अ/१,३/२अ/११ कोकणे हाईटस छ पती िशवाजी महाराज 
चौक रहाटणी

682954

1020401765/00
म.ेऍटलास ऍटोमेटी ह कंपो. भोग.म.े सुपरटेक फोर जग ा. 
ली. युनीट २

युिनट1 डी 2, लॉट 58/59, लॉक, 682706

1130506399/00 महेश जगदीश गु ा

गट ८११  , प या या मशीदीमागे  कुदळवाडी ,िचखली  आ  -
कर/ य/०५/एस आर १/२८८७/२०१४ , द ०९/०२/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१४ पासून आका  आ  - कर /म/ु८/ एस आर  ३/ 

७६/१३/२०१७ , द २८/०८/२०१७   अ वये द १/४/१७ पा आ

682698

1040504930/00 मंधान थानाराम केवलराम व रोशनलाल के. मंधान स.नं. 71/1ब+1क/2, ताप कर नगर,,काळेवाडी 682553
1130501338/00 भो- ी गड सग अशोक गट नं 812, भापकर यांचे  शेजारी ,कुदळवाडी , िचखली, 682507
1160204084/00 सिचन िव ल जाधव स. नं. ७३ आदशनगर, दघी १५ 681978
1050206470/00 िशरोळे जय ी जय सगराव व इतर + स. न. ८७/३, जवळकर नगर, पपळे गुरव-२७ 681855
1031101097/00 बाळु ल मण तुपे स.नं.100/1अ/2+1  ,वा हेकरवाडी  चचवड-33 681789
1040800972/00 शोभा काश परदेशी; काश बाबुलाल परदेशी सन.114/3,िवनोदेव ती, वाकड,पुणे-411057,4/45/972 681534

1110501139/00
ीमती िललाबाई वसंत ताप कर भो.पा टल इं ीज 

कंपनीतफ ी. िभमराव बसंवंतराव  पाटील
स न. १५७, जाईचा मळा, व मुखवाडी चरहोली बु. पुणे ०५ 681483

1040306045/00 िशवाजी भाऊसाहेब बारणे /िव ांती िशवाजी बारणे स.नं.१४/१६ बेल ठकानगर थेरगाव-३३ 681292

1060501141/00 मे कोिहनुर असोिसएट तफ़ भो. कु.म.ु नेहा पुरंदर/◌े ोमा
स न २१०/२अ िस स न ४८००,४८०१ पपरी टेशन अओ हर 
ि जशेजारी

681193

1130601103/00 भो-निसबदु ला िस दीक
जाधववाडी,िचखली ,जा. -कर/िच/6/05/2007, द2 /4 / 07अ वये 
फेरफार,व आ. .-कर /म/ु7/एस आर-
2/150//1127/2007, द.21/04/07अ वये

681110

1140101250/00 िहवरे रमेश पंडीत जिमन गट न.ं २१८ ल मी  हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, पुणे-६२ 681037

1101001965/00 योिगता संतोष पाटील स. नं. १९४ पांडवनगर १, आळंदीरोड भोसरी ३९ 681032

1120201620/00 ी. वसंत टेापा ब डाळे व इतर  भो. िवजय हनुमंत बोराटे गट न.ं454 , आदशनगर, काजळे पे ोल पंपा मागे,´ÖÖê¿Öß. 681011

1100800370/00 िवजय नागु गराडे स.नं.000/000/0/0 िमळकत .59/3/242 680865
1110200558/00 चं कांत रघुनाथ रासकर बुड व ती, च-होली बु. 680584
1130500536/00 भो- पवार  तुकाराम कुदळवािड ,िचखली ., 680441
1060306175/00 म.े जी. के. डे हलपस रोजलँड रेिसडे सी पपळे सौदागर, 680301
1040106881/00 पंिडत नामदेव कलाटे भोग रा ल पंिडत कलाटे स.नं.१७७ यमुनानगर वाकड-५७ 680272
1040106882/00 पंिडत नामदेव कलाटे भोग नवनाथ पंिडत कलाटे स.नं.१७७ यमुनानगर वाकड-५७ 680272
1040306039/00 राजु ािधकरण भो. से ट एिलयास / रता  िझलमर स. नं १२/६, भोरडेनगर, थेरगाव 680073
1040412741/00 कौस या हाद खराडे स. न. ३८/१/१९, गणराज कॉलनी , रहाटणी 679879

1060318065/00
मनोज बबन िभसे/गणेश िभसे/धनंजय िभसे/संजय ता याबा 
िभसे/राजु िभसे

स. नं. ३७/८/२ ते ३७/८/६ पपळे सौदागर पुणे-२७ 679502

1110502368/00 िडलाईट डे हलपस तफ दनेश रावजी पटेल स. नं. ५०६, वडमुखवाडी(दाभाडे व ती) च-होली बु. 679133

1100200471/00 भो. रोहीणी िवजय कोरडे ५७/२/७८,लांडेवाडी, शांती नगर.               भोसरी,पुणे 411039. 679125

1130601861/00 यादव  दशन मंग जाधववाडी ,िचखली 678801

1050806287/00 कामठे िवलास सदािशव स. नं. ४३/१/१ब/१, " सदािशव िनवास बंगला "  पपळे िनलख. 678711

1040604335/00 संजय गणपती वेदपाठक व मंजुषा संजय वेदपाठक स. नं. ९९/२ अ पवनानगर  कॉलनी नं. ३ काळेवाडी १७ 678391



1130601102/00 भो-पाठक दुलारी रमाशंकर िम. ं -36 चे शेजारी, कोलारे यांचे शेजारी ,जाधववाडी,िचखली, 677815

1040405413/00 महादेव िवठ ल / अजुन िवठ ल गोडांबे रामनगर  रहाटणी पुणे 677794
1040305917/00 भोग अलका मा ती रानवडे स.न ४० महारा  कालनी गुजरनगर थेरगांव 33 677717

1031106766/00 भो. शहाजी सदािशव चचवडे / सुिनता शहाजी चचवडे स . न. ३५/३ िशवतेज  कॉलनी दगडोबा चोक चचवडे नगर 677533

1130602801/00 सुभाष पांडुरंग देवकर गट  ५९५ शयोह नगर जाधववाडी िचखली 677368
1100601879/00 रंजना मा ती फुगे स. नं. २२९, खंडोबा माळ, भोसरी ३९ 677344

1130200915/00 लवंगे गणेश भैरवनाथ , मे साई र इंिज

गट १५५१ , लॉट ३ , शेलारव ती , वृ ा म रोड ,िचखली आ - 
कर/म/ु०८/िच/०२/एस आर २/११२/९५/२०१५ , द  
२८/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून जुने र  क न 
नवीन बांधकाम

677011

1130601660/00 भो-अमी लाह नसीबु लाह  खान गट 226व 225,रोशन ग ली ,जाधववाडी ,िचखली, 676853

1130200869/00
कृ णकुमार कशोरीलाल गोयलभो-द ा य शंकर 
दगडे,पांडुरंग िशवाजी दगडे

गट १५५१ , शेलारव ती ,िचखली आ  - कर/िच/म/ु८/२/एस आर 
२/२२३/४/२०१६ , द १५/०१/२०१६ अ वये  जुने र  व याच 
जागी बांधकाम

675890

1130201449/00 सोहनी भुराराम चौधरी

गट ११९२ ,दुगानगर , सोनवणे व ती रोड ,िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/ २२४३/२२४४/२०१४ , द ०१/१/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/२२४४/२०१४ -२०१५       द 
१०/१२/२०१४ अ वये लो

675866

1040415419/00 िशवाजी गंगाराम मारणे भो- पाली िवजय ढुमे
स नं-४१/१अ/१/१/११५ यशराज िनवास रामनगर ं -२ रहाटणी पुण-े
१७

675776

1040415421/00 िशवाजी गंगाराम मारणे भो-िवजय वसंतराव ढुमे
स नं-४१/१अ/१/१/११५ यशराज िनवास रामनगर ं -२ रहाटणी पुण-े
१७

675776

1040206310/00 दलीप ऊफ गंगाराम ई र बोरगांवे स. न. १८/९/१ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 675551
1040413841/00 कुसुम रामचं  टकले स.न.5/14 ब वामी िनवास रामनगर रहाटनी 675386

1130506826/00 फा ख फतेमोह मद चौधरी
गट ८९६, आकाश नगर , कुदळवाडी,िचखली आ -  कर/िच/म/ु८/एस 
आर २/२९१/१२६/२०१६ , द २३/०५/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१५ पासून आका

675123

1031110146/00 भोग. - भ डवे सोपान बबन स न ११९ भ डवे व ती, ेरणा शाळेजवळ,वा वाडी चचवड पुणे ३३ 675092

1031501647/00 संपत गंगाराम पवार स नं.१९५ िस स नं.३७०९ लॉट १९,उ ोगनगर चचवड 674997

1090102097/00 ीम.शानुरबी अ दुलकरीम पटेल BG/SEI/11/6,जनरल लॉक, एम.आय.डी.सी., भोसरी, पुणे-२६ 674801

1040503421/00 भंडारी राजकुमार बस या िम. . 4/51/20 674382

1040208094/00 ी. िवनायक सदािशव पाटील
स.नं.26/3,सदािशव कॉलनी,पदमजी पेपर िमल समोर,थेरगाव,पुणे 
33.

674350

1130400465/00 भो-मळेकर सुदाम िनवृ ी जय काश सोसा., पंचवटी,,िचखली 674168
1130500966/00 शेख अिमर हसन बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 674017

1130406953/00 शांत जनादन महाजन

गट १२६३ ,  ी वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली   आ  - 
कर /िच/४/ एस आर २/ ४०५८/२०१७ , द १५/१०/२०१७ अ वये 
द  १/४/१६ पा आका आ  - कर /िच/४/ मो ा िन- एस आर  १/ 

४०५१/२०१७ , द  २३/०९/२०१७ अ वये लो

673915

1020502119/00 भो.- जाधव ही. डी. / महाल मी इंिज
जुना िम. . 2/5/2088, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

673694

1120301788/00 अ दुल अजीज बरगुजर गट न. २२३ दे र ता मोशी 673596
1020601854/00 भोग जय ी दशरथ जमदाडे सन.१३५ मोहननगर चचवड राममं दरा जवळ आकुड 673499

1130103254/00 अजाबराव ल मणराव  भगत  , मंगेश इंिजिनअर ग
गट १५७० , शेलार व ती  , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 
आ  - कर/िच/म/ु८/ एस आर  २/२१७/ ८९/२०१६ , द 
०८/०१/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

673336

1090603313/00 तापक र ाने र केशवराव भोग रलाय स इं फोकॉम िल. स.नं. 12/2 (P)12/1A/1 गगनिगरी संकुल 672623

1040111655/00
नवजीवन ॉप.तफ भोग- िनतीन तुकाराम खैरे, मनीलाल 
मालसी ग ा

सनं. २४२/१, वाकड -४११०५७ फोन -२५४१२३९७/९१,वाकड-
४११०५७

672615

1040116835/00 खंडु सादु कलाटे स. न. १८९/१/२, यशवंती यु द नगर, माऊली चौक, वाकड 672351

1140400970/00
कडुव लील िलझी जाँज/मुकाराम हाितम बोहरा हाितम एक 
बोहरा

ि वेणीनगर,तळवडे 672281

1050111027/00
महे  रामचं  थोरात, र व  रामचं  थोरात, माया गोरख 
पवार व िवदया दयानंद घोडके

स. नं. ४६/२/६ कािशदनगर घर . A - ६७ पपळे गुरव ६१ 672030

1020103199/00 दलीप खंडु पांढरकर सन.१७९/२अ/१ब संतोषीमाता आकुड -३५ 671972



1050212745/00 पवार अ ण ीपती
स.नं.75/1अ/1अ/1अ/2, िस.स.नं.17,डी.पी.रोड कासारवाडी 
पुलाजवळ, पपळे गुरव.सांगवी-61

671646

1130201111/00 इंदुबाई द ा य पोटघन  अ पा क अिमत द ा य पोटघन गट १५३६, सोनवणे व ती , रामदास सोसा ,िचखली 671586

1120300925/00 ी. ाने र नबाजी स ते  भो. रमेश ाने र स ते गट न.ं 370, दे र ता पुणे - नािशक र ता,´ÖÖê¿Öß. 671561

1040602325/00
ी कुकनुर द तिगर कासीमसाब व ी मु ला नबीलाल 

कासीमसाब
स नं 81/3+6 81/2/1 मेन रोड आदश नगर काळेवाडी पुणे 
17,4/40/1320

671138

1050405366/00 ग ड रामदास मा ती. स. न. कत  नगर, ग ली न.२, नवीसांगवी 670842

1100700060/00 ीमती पंडीत सुमन सुरेश
स.नं.211/4/1अ/11.िम. .59/2/95          , दघी रोड.                  
             भोसरी, पुणे 411 039.

670529

1030104985/00
म.े एंपायर पट ज. भा. गु मुख सुखवानी व राकेश 
आगरवाल

स.न.222अ व 222 ब, एंपायर े यर,तळ मजला, शॉप न.- 
जी.एच./01, ऑटो ल टर जवळ, चचवड टेशन -19

670295

1150301778/00 ठाकुर कमलेश काश स न 73 आदश नगर, तापगड कालनी कवळे फो ९४०३६५९२९४ 670249

1130201124/00 सुरेखा सुरेश सावळे गट १३२६अ , राणे इंड मागे, सोनवणे व ती ,िचखली 669668
1040900948/00 संभाजी सखाराम बांदल कदम फॉम काटे व ती रोड पुनावळे 669470
1040405628/00 ीराम तुकाराम तांबे स.न.६१/१/२/१. ीराम.राहटणी. 669386
1140301779/00 ी.रा ल रामचं  भालेकर, म.ेआया पॅके जग इंड ीज जमीन गट न.ं ९०, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 669250
1050205748/00 भो. पवार अ ण शीपती स. नं. ७३,गुलमोहर कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 668997

1030705367/00 भोईर बबन क डीबा व इतर - २, भोग. - भोईर िव ल बबन
स. नं. २९२/४६, दशन नगरी सोसायटी शेजारी, काळेवाडी 
पुलाजवळ, केशवनगर, चचवड

668802

1130302542/00 नेमाराम िहराजी चौधरी
गट १३७४, माऊली हौ सोस, मोरे व ती ,िचखली आ  -  
कर/िच/३/एस आर  २/२५४/ २०१५ , द २४/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१४ पासून वा आका

668749

1101200351/00 ी. सुवणकार मधुकर कसन
िमळकत . 58/2/000                     ,धावडे व ती.                    
         भोसरी, पुणे 411 039.

668415

1040209110/00 बेबीताई बाळु साळंुके स नं-१७/१ पंचशील नगर गणेशनगर थेरगाव 668302

1050107539/00
पगा रया फ़ु लकुमार, ितमकुमार संपतलालजी, भारत 
कुमार

स. न. ५६/३/३४, कवडे नगर, पपळे गुरव-२७ 668213

1130106313/00 अभय िव णू साद ि वेदी गट २५/२६, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 667960

1100100617/00 म.े मॅश एंटर ायजेस तफ भावना शिशकांत घोणे
िम. .58/3/212, एम.आय.डी.सी.,जे. लॉक, लॉट न.ं326,             
   भोसरी-पुणे-411 039.

667828

1101200419/00 ी. काि मरे कािसम अ दुल. िमळकत मांक 58/2,धावडे व ती, भोसरी,पुणे 667611

1040101918/00 भाऊसाहेब बाजीराव साळवे
सन. १९०/२/३ नंदनवन कालनी, यु. द नगर,वाकड-५७ िम. . - 
4/18/887

667385

1130503626/00 भो- मोह मद सेन
गट २१९ , कुदळवाडी , िचखली आ   - द  २८/०२/२०१४ अ वये  
प ा दु तीचा अजा वये

667223

1030705222/00
टकले कैलास यमाजी , भोग. - रलाय स इ ाटेल मोबाईल 
कं. िल.

सं. नं. २९४, टकले िब डग, भात कॉलनी, केशवनगर, चचवड 666991

1010701248/00 बीएसएनएल टेिलफोन िनगम से. २१, यमुनानगर, िनगडी पुणे ४४ 666739
1110502967/00 वल एंटर ायजेस तफ रोिहदास महादेव तापक र स. नं.५८, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली बु. 666352
1041101786/00 िन कता नामदेव काटे स न ८५/५ ई दरा कॉलेज शेजारी ताथवडे 666221

1140202134/00 सुवणा बाळू भालेकर, ऋिषकेश व कुणाल बाळू भालेकर यशोदा पाक, पीनगर, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 666082

1040415002/00
गयाबाई कािशनाथ ल खडॆ /धमराज कािशनाथ ल खडॆ 
/ ेमराज कािशनाथ ल खडॆ /सुरेखा घोरपडे/संगीता 
नवग़ीरे/वैशाली ेमराज लोखंडे भो-वैशाली ेमराज लोखंडे

स.न.59/अ/1/२५ सुयोग कॉलनी  रहाटणी-१७ 665914

1130302661/00 संतोष बलिभम िनधार , वाती िनळकंठ िनधार

गट १२८६, ओम साई कॉलनी , साने कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 
आ - कर/िच/३/एस आर २/३४/३५/२०१५ , द १९/०५/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर/अ/मो ा 
िनवासी  -एस आर  १/३५/२०१५ , द २३/०४/२०१५ अ वये लो

665703

1130601093/00 भो- ी मुनी शहा जाधववाडी, िचखली, 665353

1130302502/00 भगत दलीप पांडूरंग

गट १३९५, मोरया सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस 
आर २/३१६/२०१४ , द  ३१/०५/२०१४ अ वये वाडीव द 
०१/०४/२०१३ पासून आ  -कर/अ/मो ा िन-  एस आर 
१/३/३१६/२०१४ , द ३१/०५/२०१४ अ वये लो  लागू

665177

1031106751/00 भो. मह  तुकाराम मु हे स. नं. १३७ गु दवारा समोर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 665025

1031114941/00 सौ.सोनाली अभय कुवळेकर व इतर स.नं.77/3,कलबाग फाम,िसताई डेअरी मागे, वा हेकरवाडी पुण-े33. 664820



1030102440/00 नालबंद अ वर सेन फक र मोह मद
एफ.एम.िसटी  सटर,  2  रा  मजला  ,शॉप  .  205,  206,  207,  
210  व  212,  चचवड  टेशन

664415

1040707045/00
प. च.नवनगर िवकास ािधकरण भो . सदािशव नामदेव 

कलाटे
स.नं.१७७/१ब,द मं दर रोड,उ.वाकड 664392

1140102531/00 शेगोकार रजनीताई अ ण / शैलेश अ ण/ उमेश अ ण ज. गट न-ं २१८,कोयना हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 663799

1101200414/00 िनतीन भा कर पवार िमळकत मांक 58/2/367,स.नं.18 663543

1140102524/00 िह मत सह छ सह राठोड/ भो. धमश िह मत सह राठोड ारकािनवास, गगनिगरी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 663474

1150405254/00
ी बाळुगौडा िनमगौडा पाटील  व इतर-१३/भो ओमसाई 

िववेकानंद डे ह तफ़ ी भाकर बाबुराव थोरात व इतर-४
स न ६१/२/३ बीआरटी र ता रावेत 663335

1130504484/00 सुधीर  मारवाहा /सुिनल द ा गट ७१४, महारा   का ाजवळ  , कुद वाडी ,िचखली 662674
1130601218/00 भो-नुरमहमंद चौधरी िम ं  51 , बोरा यांचे मागे , जाधववाडी , िचखली, 662636

1130300827/00 राजभर पन
गट  १३९८ , गोकुळ हौ. सोसायटी, मोरे व ती , िचखली  आ  - कर 
/िच / मु /३/ एस आर  २/३/७५/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये 
 द  ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

662528

1101001632/00 ी गवळी तुकाराम बबन स.न.198/1,संत तुकाराम गाडन मंगल कायालय,राधा कृ ण नगर 662527

1150203057/00
ी. िशवाजी शंकर दांगट भो. रलाय स िजयो इ फोकॉम 

िलिमटेड (पॅन नं. AABCI6363G)
स.नं.42/7 दांगट व ती िवकासनगर कवळे 662348

1150203058/00
ी. िशवाजी शंकर दांगट  भो. रलाय स िजयो इ फोकॉम 

िलिमटेड (पॅन नं. AABCI6363G)
स.नं.36/14 जकात ना याजवळ जुना मुंबई पुणे हायवे, िवकासनगर 
कवळे

662348

1031105453/00 पुजारी गोपाल का पा स.नं.  28,  बळवंतनगरी,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 662174
1110500942/00 महादेव मा ती काटे भो सुरेश महादेव काटे महादेव मा ती काटे भो सुरेश महादेव काटे 662016

1020401924/00 भोग. थम स िल.
डी-1 लॉट 7/1 व 13 व 13A एम आय डी सी चचवड - 
१९.,MIDC चचवड पुणे -19

662003

1050213488/00 भोग.परदेशी राजकुमार घन याम स. न.१०,मोरया पाक ग ली नं ५ पपळे गुरव 661855

1130501303/00 ी बळीराम गौतम माने

गट ९१७ ,हरगुडे व ती , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर / िच /५/ 
एस आर  २/ १२४/२०१७ , द  ३०/११/२०१७  अ वये द 
१/४/१३ पा  वा आका  आ  - कर िच / ५/ मो ा  िन -  एस आर  
१/ १२४/२०१७ , द  १३/११/२०१७ अ वये  लो

661849

1011501403/00 ी.ब सल अशोक एमभो. रलाय स  मोबाईल टाँवर से.नं.२७ लाँट नं ५३६ ािधकरण िनगडी ४४ 661749

1040204809/00 कोळेकर सुभाष अभयकुमार
स. न. १८/३ एकता कॉलनी अर हत ४३१/१ िनवास गणेश नगर  
थेरगांव - ३३.

661437

1050213504/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,हॉल नं १ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

661369

1050213505/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,हॉल नं २ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

661369

114033/15 म.ुमा.कै.शंकर सतु च हाण तफ 37 वारस प. च.म.न.पा. ना या समोर,तळवडे गावठाण पुणे 14 661252

1040705331/00
सोनबा कलाटे व इतर तफ म े. साई ा असो.तफ भागी्. 
िहतेन िभ. चोटिलया

स. नं.१७६/१/१, उ. वाकड 661200

1110502193/00 हेमकांत दुगादास गोवधन (हंसराज इंड) स. नं. ५८ ओ ोिगक वसाहत चोिवसावाडी च-होली. 661129
1040704683/00 सिचन सुरेश काटरवार पाली हाई स स. न. १२६/१/६, उवरीत वाकड 660945

1150406997/00 ी ानोबा दामु भ डवे /भो/ ी संतोष ानोबा भ डवे स न ७८ सेलेि टअल िसटीजवळ भ डवे माकट रावेत 660896

1040414984/00 योगेश ध डीबा लांडगे स.नं. ५/४/२ महा मा फुले नगर रहाटणी 660842

1011100793/00 कुदळे चं कांत भगवान. स.नं. 83/2,िमळकत ं .243, लॉट न.ं104 िनगडी , पुणे 411-044. 660670

1040305407/00 सौ. इंगवले सुरेखा संपत सन.10/1, दगडुपाटीलनगर, थेरगाव, पुणे-411033,4/59/447 660460

1130101543/00 ी दप सग रघुनाथ पाटील ,केवल इंड ीज गट १५५९/ ४ब ,शेलार व ती ,िचखली 660346
1160401819/00 जांगीरा िवन द इ ंजीत गणेश नगर बोपखेल पुणे-३१ 660289

1130401960/00 सिचन रामदास हांडे , मनोज रामदास हांडे
गट ११४३, द कृपा हौ सोसा,नेवाळे व ती ,िचखली आ  - कर  /अ/ 
मो ा िनवासी -एस आर १/१२९२/२०१४ , द  १८/०३/२०१४ 
अ वये लो

660215

1031107857/00 भोग. - वा हेकर िनलेश भगवान स. नं. १३२/८, गु ारा रोड, वा. वाडी, चचवड 660134
1101102081/00 िवमल बालाजी सोनार स. नं.१३९/३, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 660090



1130603088/00 भो- ीमती सर वती ानोबा  शदे

गट ५८०, पंतनगर , जाधववाडी, िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस 
आर  २/७१/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका  आ  - कर/िच/६/मो ा िनवसी - एस आर  
१/७१/२०१५ , द  / १०/२०१५  अ वये लो

660067

1130603089/00 भो-पोपट िभकाजी कापडी

पंतनगर , जाधववाडी, िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस आर  
२/७३/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका  आ  - कर/िच/६/मो ा िनवसी - एस आर  
१/७३/२०१५ , द  / १०/२०१५  अ वये लो

660067

1040404504/00
नखाते म.शं.म.िनसगअसो./साजीद बागवान रमणीकलाल 
वेलाणी

स.नं.54/3 रहाटणी पुण-े17., 659969

1031111418/00
ी. िहराराम डंुगारामजी चौधरी/रमेशकुमार डंुगारामजी 

चौधरी
सं. न्ं. ८०,िह सा न.ं २+३+४/२, वा. वाडी, िचचवड-३३ 659844

1031111345/00 भो. पु पा पदमराज डोके सं. नं. ११६ वा. वाडी,िचचवड-३३ 659810

1100100336/00
म.े कोटवेल टेकिन स तफ ो ा, ी. िशवाजी जा लदर 
िशवणे

W 118 एम.आय.डी.सी. भोसरी-२६ 659466

1040700142/00 पठारे बेबी वसंत स.नं. 176, चौधरी पाकर्,,वाकड 659269

1130902590/00 मािणक सखाराम हे े
गट १४५३ , जयम हार हौ सोसा  , ता हाणे व ती,िचखली आ - 
२८७/१७, द९/५/१७ अ वये द १/४/१३ पा आका

659115

1031500083/00 ोटस इंिजिनअ रग.
Old 1985 Chinchwad  Pune  411033,जुना िमळकत .1985 
चचवड-पुणे-411 033

658666

1090100801/00 कृपा मेट स िमळकत .574,,टी/43, एम.आय.डी.सी., भोसरी पुण-े411 026. 658561

1050603661/00
संके री मलसरजी महादेव. व भोग.संके री शकंुतला 
मलसरजी

स.नं. 5/2, जयमालानगर, सांगवी, पुणे-27 658334

1130601693/00 भो-राजपुत भवर सग िहरा सग गट -193 व 194  ,दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 658167

1130600361/00 भो-लोखंडे िवलास रघुनाथ

गट ३९८ ,जाधववाडी,िचखली आ  - कर /म/ुएस आर 
१/५१८/२०१६ , द ०४/०१/२०१७  अ वये  द १/४/२०१३ पासून 
वा आका आ  - कर /िच/६/मो ा  िनवासी  -एस आर  
१/५१८/२०१६ , द  २९/११/२०१६ अ वये लो

658145

1100901329/00 पाचारणे शांत ानोबा स नं २०१ आळंदी रोड भोसरी 657798
1040309783/00 रामदास काळुराम मोिहत/ेरंजना रामदास मोिहते स नं-२२/३/२ आनंदवन हौ सग सोसायटी थेरगाव-३३ 657719

1040901238/00 िहरामण नंदा,िसधुबाई कुदळे व इतर भो.आ ष असोिसए स स नं.४३/९/१ व ४३/९/२ पुनावळे माळवडी 657111

1040604714/00 ि या बी जेवरानी
स नं-९९/२१/१,नवर  चौक जवळ मोरया कॉलनी िवजयनगर 
काळेवाडी-१७

656968

1040408857/00
दशरथ िसताराम नखाते व इतर भोग. यामलाल रामलखन 
वमा

स. न. ३३/१/१/१अ/१, महारा नगरी, शा ीनगर सदगु  कृपा, 
रहाटणी - १७.

656816

1040700568/00 काश रामचं  वाघमारे / रमेश कृ णा वाघमारे व इतर सव भो. िवलास एकनाथ नांदगुडे,स.नं. 167/8 व 167/12  वाकड 656641

1020502583/00 भो. सुनंदा बाळू शदे म.े म हार इं ड ीज स. नं ६४, खानीवाले पडाळ, आडवानी कंपनी समोर , चचवड १९ 656430

1031111370/00 प िमनी रामकृ ण नायर सं. नं. १३३/१ वा. वाडी, िचचवड-३३ 655958

1040801814/00
ी. ानोबा िवनोदे व ईतर तफ़ ओमसाई ॉ.क रता 

भागी.िवजय पां. जगताप
स. नं. ७७/१,२,४,५,६,उ. वाकड 655815

1140102547/00 भालेकर संकेत सोमे र / मे तथा तु इंड ज. गट नं १६९, सर वती िव विव ालय मागे, पीनगर- पुव, तळवडे 655800

1040106952/00 नबाळे चं कला अमुत
स.नं २५७/१/३ब/१, क पटे व ती, टार िम मंडळ , गणपती 
मंदीरासमोर , वाकड, पुणे ५७.

655758

1031501759/00
ी.म.े िवजयराज असो. व बी.बी असो.तफ भागीदार/राजु 

आवतराम लडकानी इतर - २

स.नं. १९५/१+२,१९६/१ते ८ िसटी.स ह न.ं ३६२२ पै, ३६२३ पै, 
३६२४ पै. ३७१३,३७१४,३७२५,३७२६,  ३७२७ व ३७३८ लॉट 
नं. ‘सी ’ उ ोगनगर चचवड-३३

655740

1100700780/00 ी. वांगणे द ा य आनंदा
स.नं.000/0/0/0 िमळकत .59/3/169,गवळी नगर, पुणे नाशीक 
रोड,      भोसरी,पुणे-411 039.

655415

1100401223/00 ी. ग हाणे कुशाभाऊ सदािशव स.नं.681/1,सदािशव पॅलेस,तळघर   , 654801

1011100879/00 करंडे मोहन गो वद.
स.नं.83/2 .िमळकत ं .329, लॉट न.ं000, अंकुश चौक. िनगडी , पुणे 
411-044.

654798

1160203916/00 ाने र कसन वाळके स. नं. ८३ ाने र पाक, कृ णानगर रोड, दघी पुव 654182

1150303814/00 ी.हनुमंता ल मण जुनवणॆ सं.नं.68/3 जुनवणॆ िवटभ ी, निवन िब डीग ,संरपंचव ती, कवळे. 654156



1031105472/00 वालेकर  वी̱. ग. भे कुभार  सु. द. शेवते ज अ
स.नं.  129/1,  क डाई  िनवास,  रे वे  ाटरमागे,  वा हेकरवाडी  
, चचवड

654110

1040307383/00 भो. िधर कुमार रामअकबाल शमा व कंुजन िध. शमा सं. न. ७/१ गु नानक नगर थेरगांव ३३ 654073

1050100750/00 िनकाळजे आसाराम पांडुरंग
िम. . 1224/46/1/460/1,स.नं.53 िवनायकनगर पपळे 
गुरव.सांगवी.

653966

1040413842/00 अिमत कशीनचंद कुकरेज
स.न. 59/2अ/11 गो बदा िडग साई ि तमनगरी शेजारी, भात 
कॉलनी रहाटणी

653944

1050603771/00 वाघमोडे हदेव दामु स नं २/२ममतानगर , ग ली .2  जुनी सांगवी 27 653657
1160302896/00 समिशर बेग क रम बेग स. नं.१८ जुना च-होली र ता, दघी गावठाण 653587
1150100693/00 भुरा शिन पुरन साईनगर,मामुड 653513

1130302780/00 चं कांत बसवराज पाटील
गट १३१३, ओम साई सोसा , मोरे व ती , िचखली  आ.  - कर 
/अ/मो ा िन -एस आर १/९५८/२०११, द १२/१२/२०११

653298

1130301217/00 साने यशवंत राघू
गट १३२३ , साने कॉलनी ,मोरे व ती ,िचखली आ  -  कर/िच 
/३/म/ु०८/एस आर २/१८२/८/२०१५ , द १४/१२/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

653248

1020401782/00
टाटा टेली स वसेस महारा  (मोबईल टॉवर) हायवे टॉवस 
को. ऑप. हौ सग सोसा.

हायवे टॉवस को. ऑप. हौ सग सोसा. 653053

1040205164/00 र व  भगवान मािझरे सन.३७/८ साईनाथ नगर थेरगाव-३३ 652910

1130101542/00
मे सुगंध े सग  तफ िनलेश दयाराम ड गरे , सुरेखा गजानन 
धडे

गट १५५९, शेलारव ती ,पाटीलनगर ,िचखली आ - 
कर/िच/१/कािव/१२०/२०१५ , द  ०२/०६/२१५ अ वये  नावे  
दाखल केली

652697

1060501375/00 सुरेशकुमार जवाहरलाल आ जा
पपरी ओ हर ीज जवळ युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन िस. 

स. नं. ४६८९(पैक ) पुणे-१८
652505

1130201106/00 सेवा इंिज., ो ा- ी ही  एम राठोड  व इतर

गट १५३२, सोनवणे व ती ,िचखली आ. - 
कर/िच/२/ह तां/कािव/३३९/२०१२ , द३१/०३/२०१२ अ वये  
ह तांतर  आ. - कर/िच/२/ह तां/कािव/३९२/२०१२ , 
द३१/०३/२०१२ अ वये  ह तांतर

652442

1150402399/00 ी ानोबा दामु भ डवे स न २३/१०/१ भ डवे व ती रावेत 652292
1031106891/00 संजय दशरथ जगताप व भा या ी संजय जगताप स न १४१ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड ३३ 652202
1040108467/00 ी सिचन सुभाष ढगे स. न. १६/१ब/२/१ ल मणनगर थेरगाव वाकड पुण.े 652042
1130601254/00 भो -योिगराज  िश ण सं था जाधववाडी , िचखली, 651986
1050205697/00 भो,सपकाळ िसमा संजय,व संजय आ माराम, स. न. २५, तुळजाभवानी नगर, , पपळे गुरव-२७ 651717

1020402902/00
म.े सुपरटेक फो जग ा. िल. /म.े A.T.C.C I T C  मोबाईल 
टॉवर

डी-२, लॉट . ५८/५९, एम.आय.डी .सी. चचवड-१९ 651545

1090301173/00 खड कशोर खंडू व खड व ील खंडू स.न.490 ,िह.नं.1/1, गु नानक कॉलनी,,प. कासारवाडी 651388

1130902460/00 संतोष कसन  कुटे , िवजय लालबहादुर ठाकूर
नामदेव िनवास , नामदेव  हौ सोसा  , हे े  व ती ,िचखली  आ  - 
कर /िच/९/मो ा िनवासी - एस आए २/४०/२०१६ , द 
१५/०७/२०१६ अ वये लो

651275

1100103277/00 म.े ऑि सस सी. एन. सी. टे ॉलॉजीस. से. न. ७ /२६७ ािधकरण इंड. झोन भोसरी २६ 651259
1070101723/00 मा.सरकार भो. इं जीत सग ब न सग चंडोक आय समाज चौक, गो वद बॅग हाऊस पपरीनगर पपरी-१७. 651012
1130200919/00 िनवृ ी गणपत भोसले गट नं 1536, सोनवणे व ती ,िचखली, 650532
1120301733/00 मे टाटा इंिडको िल. साबळे िनवास दे र ता मोशी 650504

1140301757/00 ी.वामन बबन भालेकर, म.ेवरद इंड ीज जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 650341

1081001062/00 माढा भो. िमर इ ेकार आलम घर . ४८४/२७४८ अ य सोसायटी, संत तुकाराम नगर पपरी १८ 649509

1070100138/00 सरकार, भो. मोहन पारवानी महारा  एज सी शॉप न 18, मेन बाजार, पपरीनगर पुणे - 411 017 649356

1040417233/00 भारत दशरथ असनानी भो-िवओम नेटवक िल. स नं-५९ ीनगर रहाटणी 649302

1130102953/00 मोह मद असलम कमर
गट ४५, भैरवनाथ मं दरासमोर , पाटीलनगर , िचखली  आ - 
कर/म/ु०१/एस आर १/२४/८/२०१५ , द  ०५/०८/२०१५ अ वये द 
 ०१/०४/२०१५ पासून आका

649150

1160200920/00 सै यद शरीफा जहीर स. नं.74,आदश नगर,, दघी 648656
1011102319/00 िवमलाकुमारी मदनलाल राठोड स. नं. १/१ , लॉट नं ३५ , ल मीनगर , िनगडी , पुणे ४४ 648634

1040408450/00 सावंत चं हश इं जीत, सावंत  हेमलता चं हश सनं. ३३/१/२, ा कालनी गजानननगर, रहाटणी - ४११०१७ 648570

1100802355/00 ी.दंतराव ल मण संभाजी स.नं.213, ांती,सूयानगर, दघी 648346

1060304954/00 जगताप ह रभाऊ रामभाऊ भो. सुयकांत ह रभाऊ जगताप िप   सॉदागर स. नं-७०/४ 648279

1020402912/00 मा बेकरी कसन गणपत काळभोर
म.े फोस कंपनीचे गेट समोर आकुड  थरमॅ स रोड, एम.आय.डी.सी. 
चचवड-१९.

647764

1040901150/00 भरत दौलत दशले व इतर स. न. २/३ पुनावळे रावेत ि जजवळ, म.ु पो. पुनावळे. 646846



1150103462/00 सुया ॉपट ज तफ भागीदार ी संतोष िव लदास स.न.6/1/2 मामुड 646794

1031114011/00 पी.सी.एन.डी.टी भोग – शंकर िसताराम चचवडे
स.नं. ५७/२/३, लॉट न.ं १२, पाईनरोड संक प गाडनजवळ, ९ 
दुकाने      वा.वाडी, चचवड-३३

646693

1110301003/00 चचवड देव थान भोग. रोहन अशोक तापक र स. नं. ४७०, वाघे रवाडी, च-होली बु. 646295

1130201197/00 संिगता बाबुराव  सागावकर , ोपा- मे िणत इंिज व स
गट १५३८, सोनवणे व ती , तळवडे  िशव , िचखली आ   - कर /मु 
/८/ एस आर २/ १२२/२०१७ , द  १६/०३/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा वा आका

646284

1110401249/00
देिवदास बबन तापक र व इतर तफ कु मु मे आशा ॉप. तफ 
अर वद कपुरचंद सोळंक , शैलेश शांितलाल पटेल

स. नं. १८७, १८८, आझादनगर, चोिवसावाडी, च-होली बु. 646114

1011100665/00
जाधव बाळासाहेब बाबुराव भो. स यभामा बाळासाहेब 
जाधव

िमळकत .121,स नं.83/2, साईनाथ नगर. िनगडी ,पुणे 411 044 646099

1020402900/00
म.े हॉटेल राजवधन तफ ी आनंदा बाजीराव काळभोर, 
िभमराव ध िडबा काळभोर,िवनोद सोपान काळभोर

म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 646061

1040704684/00 िवण सुरेश काटरवार
पाली हाईटस, स. न. १२६/१/६, वामी िववेकानंद नगर, उवरीत 

वाकड
645701

1140300760/00 म.ुमा. ी भालेकर संजय तळवडे - िनगडी रोड वजन काटयाजवळ,तळवडे 645663

1130603513/00 भो-अ दुल सलाम चौधरी
गट ६७० , वडा चा मळा , डेक कंपनी जवळ  , जाधववाडी , िचखली 
आ - कर /म/ु८/एस आर २/१९/२०१७ , द १/४/१७ अ वये  द 
१/४/१३ पा आ

645640

1050213811/00 कािशद तानाजी सुखदेव स. न. ८६/१/१ कािशदनगर, पपळे गुरव 645398

1030104416/00 म.े कुणाल क शन ा. िल.
कुणाल लाझा वग अ, पाचवामजला ऑ फ़स न.ं७८, िचचवड टेशन 
पुणे-१९

645362

1130902462/00 पांडुरंग नामदेव मोरे
नामदेव िनवास , नामदेव  हौ सोसा  , हे े  व ती ,िचखली  आ  - 
कर /िच/९/मो ा िनवासी - एस आए २/४१/२०१६ , द 
१५/०७/२०१६ अ वये लो

645301

1100800086/00 ी. आरबुज साहेबराव गणपत.
स.नं.224/1.िम. .59/2/508               ,संत तुकाराम नगर.          
          भोसरी, पुणे 411 039.

645012

1100601047/00 सौ. पटेल बानोबी पापाभाई
स.न.232/1. भाग .34,गट .6,     ,खंडोबा माळ,ल मी 
मंदीराजवळ,     भोसरी - 39

644808

1130602789/00 ीम मुिनरा नेद चुनावाला

गट  १९४, दे  आळंदी र ता , जाधववाडी िचखली आ -कर/मु 
/८/कािव/६२/५/२०१४ , द  २४/१२/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१४ पासून िबिन चा वापरात बदल औ ोिगक वापर 

माणे

644782

1101208792/00
राज  कसन लांडगे, भोग ATC Telecom Tower Corp 
Pvt ltd

स. नं. २३, जनसंपक कायालय, हनुमाननगर, भगत व ती, भोसरी 644705.5

1130602698/00 बेबी रामचं  जाधव गट  ६२९, वडाचा मळा, जाधववाडी िचखली. 644250
1020202415/00 अजय भालेराव अिहरेकर द वाडी आकुड 644243
1120301800/00 मधुकर रामचं  स ते दे र ता  मोशी 644241

1050108844/00 बोरले अभय पु षो म / बोरले राजेश पु षो म
स. नं. ४४/२/४८, ४४/२/०७ आ शवाद िब ड ग लॅट क़.१०२, 
िव ानगर ग ली क़. ३, पपळे गुरव २७

644221

1020602188/00 ीम. रंजना चं कांत देशमुख १अ/१२६ जमुना िनवास मोहननगर चचवड पुण-े१९ 644210

1020303268/10 म.ेजेिन स अॅटोमेशन ा.िल. तफ िहरेन हषदराय देसाई
जुना िम. .2/13/1987 िवनायक आकड प.म.ऑफ स न.ं 
307/308,¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯ÖÖ´ÖÖ Öê †Ö ãú›üá 
¯Öã Öê -35

644144

1030202142/00 भोग. - परदेशी गो वद ल मण स. नं. २४७, गाला न.ं ४, ५, ६, पा रजात बन, सुदशन नगर, चचवड 643912

1031108455/00 भो िवण सुधाकर फ़ुलमामडीकर स. न. ३२/१ ब चचवडेनगर वा. वाडी. चचवड पुणे ३३ 643756
1160301019/00 वामी शांताबाई िशवसांब स. नं 2 गायकवाडनगर, दघी पुणे 643733
1040109586/00 संतोष  रामदास  गुजर स. न. १६/१ब, ेरणा शाळेजवळ थेरगाव पुणे-३३. 643721

1020103876/00 ीम. बबाबाई दामू काळभोर
स नं १७९, दामू काळभोर चाळ, सुदशननगर पंचतारानगर आकुड -
३५

642886

1030202572/00 ी गोलांडे अिवनाश मोरे र
स नं २५० गोलांडे कॉ ले स, डी कॉ ल स, गोलांडे इ टेट, लक रोड 
चचवड पुणे ३३

642681

1031108671/00 भोग. - सोळसे ल मण खंडु व कांताबाई ल मण स. नं. १२२/१, सायली कॉ ले स, वा.वाडी, चचवड 642550

1130507170/00 सफातु ला गरीबु ला चौधरी
गट ७९९, पवार व ती  , िशवसाई  हॉटेलसमोर , कुदळवाडी  
,िचखली

642487

1160304256/00 हॉरीझन इं लीश िमडीयम कूल ो ा नौशाद अहमद शेख स न 2/1/1अ गायकवाडनगर दघी 15 642454

1130500013/00  ,भो-  जिमलशेठ पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 642443
1031112252/00 भोग - मनोहर महादेव वा हेकर साईराम स न ३७ घर न ११ कॅलनी चचवडे नगर ३३ 642410



1100804376/00 डॉ सौ आचल फु ल नारखेडे स. नं. २१६, ओमसाई पाक, संत तुकारामनगर, दघीरोड, भोसरी 642407

1040407102/00 सुिनल दगडु पाटोळे सन.२८/१/१ ब िशवराज कॉलनी रहाटणी 642082
1140101152/00 भालेकर ल मण रामजी / भालेकर शामराव सोमाजी गट .1, 641947
1150101556/00 ी कदम सुभाष अजुन कोतवालनगर कवळे 641624

1130602002/00
मे आर के एंटर ायजेस भो- ी अ दुल रहेमान अ दुलरब 
चौधरी व इतर  २

गट ६७०, कुदळवाडी  जाधववाडी  र ता , िचखली 641435

1011102595/00 अ रहंत मोती डे हलपस
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, ित.म., शॉप /ऑफ स न.ं३१०,३१०अ, 
३१०ब,३१०क (टी १०) िनगडी, पुणे ४४.

641169

1040703173/00 जयंत रमणलाल शहा
स. न .१५३/५ ते ८,१० ते १२ व १४ माय कार लगत,उवरीत 
वाकड,, पुणे-५७

641018

1070201243/00 अमीर अली शेख व काश कािशनाथ कदम बी लॉक 18/17, पपरी 17 640630

1090201810/00
पपरी चचवड महानगरपािलका, उदु शाळा कासारवाडी 

भो.जाफ रया ए युकेशन ट उदु ाथिमक शाळा, 
कासारवाडी

कासारवाडी, पुणे-३४ 640139

1130901652/00 मनोज  नारायण ता हाणे

गट १५०१ ,अ ज यतारा हौ सोसा ,हनुमाननगर , ता हाणे  व ती 
,िचखली  आ - कर/िच/९/एस आर २/ १०४/२०१६ , द 
०४/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा बांध आ - 
कर/िच/९/मो ा िनवासी - एस आर  २/ १०४/२०१६ , द 
०४/०२/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून लो

640043

1130901653/00 िशवाजी नारा ण ता हाणे

गट १५०१ ,अ ज यतारा हौ सोसा ,हनुमाननगर , ता हाणे  व ती 
,िचखली  आ - कर/िच/९/एस आर २/ १०३/२०१६ , द 
०४/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा बांध आ - 
कर/िच/९/मो ा िनवासी - एस आर  २/ १०३/२०१६ , द 
०४/०२/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून लो

640043

1140201872/00 महानंदा शांत बागडे पी हौ. सोसा. ना यालगत पीनगर तळवडे 639868
1130601227/00 भो- भुजबळ चेतन चं कांत िम ं  295 चे जवळ ,हॉटेलसमोर, जाधववाडी , िचखली, 639603

1050404856/00
ीम.गारवे शांता अशोक./भो. रलाय स इ फोकॉम 

िल.कं.(टॉवर)
स.नं.72/1अ/13,अथव लािसक,समथनगर,डॉ.डांगे यांचे जवळ.,नवी 
सांगवी,पुणे-27,िम. .48/04/4856

639591

1130400093/00 आदश िव ा मंदीर नेवाळे मळा,,िचखली 639408

1120202964/00 बाबु मातु ी वालावील गट न.ं१०२, डुडुळगाव , राजमाता कॉलेजरोड, मोशी - ४१२१०५ 639022

1011301472/00 अनारसे सितश गोरख भोग एरसेल िलिमटेड से. नं. २४ लॉट न-ं४३२, िनगडी ािधकरन , पुणे ४४, 638999

1100200410/00 ी. िव कमा रामदास रामलाल.
िम. .57/2/100.स.नं.11/3 ब.,शांती नगर.                              
भोसरी,पुणे 411039.

638824

1050000337/00
ीम.मोटे सुधा महा  व इतर तफ मे. कार 

असो.(PHA)चे

भागीदार ी.धुरपे िव े र ह.व 
इतर.स.नं.71/1+2,कृ णानगर,मेनरोड,नवी सांगवी,पुणे-
27,िम. .05/04/00/00337

638129

1140200104/00 इंगळे सुखदेव गणेशराव पी हौ.सोसा., पीनगर,,तळवडे 637936
1041100131/00 ी द ा य पवार स. नं.२७,  नबाळकर नगर, ताधवडे 637581
1050804650/00 साळवे  भाऊसाहेब बाजीराव, स. न,२४/१क/१/१४, िवशाल नगर,िप,िनलख 637550

1090102132/00
१) भोग. भाऊसाहेब ल मण बांदल २) भोग. ीम.िसता 
रामराव िशतोळे

लॉट .३/ब/५, ी साईबाबा मं दर शेजारी, नेह नगर कॉनर, 
एम.आय.डी.सी., भोसरी-२६

637328

1100900765/00 ी. कांबळे ाने र वामन
िम. .59/5/306,स.न.202/3 अ,,गवळी नगर,                             
 भोसरी-पुणे-411 039.

637180

1140300737/00
म.ुमा. लिलता ाने र िभकुले, भो - रलाय स इ फोकॉम 
िल.

तळवडे गावठाण,तळवडे 637068

1160100810/00 ड बे करण अ ण व ड बे अ ण शंकर स,नं, 74 आदशनगर, दघी पुणे 637060

1040406090/00 भोग अतुल महादेव भगत व नंदलाल मोहनलाल नारंगलाल सन.४४/अ/१/३ रहाटणी 636240

1040308202/00 ािध . भोग. ेमचंद उ मचंद नहार
स. नं. ७/२/२ अ/१, शिन मं दर ट,जय म हार नगर िशव शंभो 
सोसायटी, थेरगाव पुणे ३३

636224

1130506508/00 बाबुराव िभवराव इंगवले

गट १०७९, हरगुडे व ती , कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/५/एस 
आर २/४०/२०१५ , द ०५/०९/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवसी -एस आर १/४०/२०१५ , 
द ०३/०८/२०१५ अ वये लो

636197

1110100618/00 ी राजकुमार दशरथ िचखले नवनाथ आळी, च-होली गावठाण 635820
1050209829/00 कािशनाथ चं पा म मा स.नं.29/3,िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव.पुणे-27. 635665

1150101630/00 ी सांडभोर मा ती कू णा /भो बालवडकर वंदना र व स न ८३/१/१ पुणे-मुंबई हायवेलगत रावेत कवळे 635479



1040208239/00 सौ. वाती मिनष भु स.न.18/1,“ ी” गणेशमंदीराजवळ,गणेशनगर,थेरगाव पुणे-33 635327
1070200127/00 कसन गगनदास गेरेजा बी. लॉक न.ं 8/2, 22/158, पपरीनगर, पुणे - 411 017 635161

1130303716/00 धनंजय  िव णु शदे

गट १३२३ , यशवंत कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली आ  -  
कर/िच/३/एस आर २/२१९/२०१५ , द  ०९/११/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३  पासून आका आ -  कर/िच/३/मो ा  िनवासी -
एस आर  १/२१९ अ /२०१५-२०१६ , द ३०/०९/२०१५ अ वये 
लो आका

635075

1130601862/00 रतादेिव रामजतन सहानी जाधववाडी ,िचखली 634526
1160101792/00 ी ाने र चांगदेव काकडे स न ७२/३ब िशव साई नगर दघी १५ 634279

1050000148/00 ी जैन मिनष मदनराज व इतर(PAH)
ी मकवाना धमश व इतर,स.न.44/6/1,आनंदपाक, पपळे 

गुरव,िम. .5/1/121/00148
634129

1130101663/00 अ युरा इंिजिनअस भो- ीकांत महादेव रऊत व इतर गट १५६०,शेलार व ती, पाटीलनगर ,िचखली 634052
1090301766/00 एन बी मचट तफ घनशाम सुखवाणी स.नं.493/1अ शा ीनगर,,कासारवाडी पुणे 34 633809
1130401429/00 ी राम कािलदास कदम गट १०३९, नेवाळे व ती ,िचखली 633632

1050406523/00
बाळासाहेब बाजीराव वाळंुज/ भो. म.े रलाय स जीओ 
इ फोकॉम िल

स. नं 66 ढोरे फॉम भारत बेकरीजवळ, निव सांगवी 633417

1040504091/00 इथापे क याण मा ती स.नं. 111/21, नढेनगर,,काळेवाडी 633349

1130101380/00 रिहमतु लाह अबुलहसन कुरेशी गट 19,दे  आळंदी रोड,वजनकाट¶◌ा या मागे,चौधरी नगर,िचखली, 633302

1130504770/00 सुरेश न थुजी दळणे ( वि ल इंिज) गट ७६७, कुदळवाडी ,िचखली 632983
1100901330/00 पाचारणे राज  ानोबा स नं २०१ आळंदी रोड भोसरी 632797

1040509573/00 यादव रामबीज बुजारथ ( 9923565747 )
स.न. 79/9/3 , काळेवाडी गावठाण , मा. िनता पाडाळे यांचे 
घरासमोर , योतीबानगर , काळेवाडी

632647

1070300072/00 सरकार,(भो) िसतल सदोरोमल धरमदासानी
री हर रोड,िम. .135 िहना इले ीकल,शेजारील,गारमट टोअस B 
२२ समोर पपरीनगर पुणे - 411 017.९८२२३९७९४९

632579

1160402201/00 एस. ीिनवासन सन ऑफ एन.सु बाराव स.नं.१४७/१/१/२८, गणेशनगर कॉलनी न.ं४, बोपखेल-३१. 632002
1130200472/00 भो-मोरे पांडुरंग ीपती दे  आळंदी रोड,,िचखली 631992
1101201764/00 नेवसे सुभाष व दादासाहेब रामचं स.न 19/2, धावडेव ती,भोसरी 39. 631930

1130506531/00 भो- राज एंटर ायजेस तफ राजु जोखन साद गु ा
गट ६९६ , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर/म/ु८/एस आर 
२/१००/६५/२०१५ , द २०/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

631686

1130502993/00 भो-म हारी  बालघरे
बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली,कर /मो ा िन रस आर 1 
/2590/08 , द. 24/3/08 अ वये लो

631666

1040413558/00 पोपट सहादु कापसे स.न.६२/१/२अ/१ अंबीका कॉलनी रहाटणी 631221
1130101088/00 भो- मीनाताई कदम गट १५९२ ,पाटीलनगर, िचखली 631195

1130506432/00
अ दुला चौधरी सन ऑफ तालुकदार अहमद चौधरी , 
तसलीमुननीसा अ दुला चौधरी

गट ७०९ , िशवसाई का ामागे  , कुदळवाडी  , िचखली आ - 
कर/िच/म/ु८/एस आर २/ ११/२/२०१५ , द २०/०६/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

631181

1060314056/00 शहाजी कमळू परघळे स नं-३/२ ओमकार ऍटो स हस केशव नगर पपळे सौदागर, 631109

1130501928/00 इसराफुनिनसा  इबादतअली िस ीक

गट ८७८ , भंगार आळी , हषल कंपनी शेजारी , कुदळवािड, िचखली, 
 आ - कर/िच/म/ु८/एस आर २/२८८/१२८/२०१६ , द 
२८/०४/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून  जुने र  व वा 
आका अ - कर/िच/म/ु८/मो ा िनवासी- एस आर 
२८८/१२८/२०१६ , द  २/२०१६ अ वये  लो  आ  -  
कर/िच/५/ह तां/कािव/१८५/२०१५ , द ०४/१/२०१६  अ वये  
ह तांतर

630861

1050108845/00 बोरले अभय पु षो म
स. नं. ४४/२/४८, ४४/२/०७ आ शवाद िब ड ग लॅट क़. १०३, 
िव ानगर ग ली क़. ३, पपळे गुरव २७

630844

1080801509/00 वाघेरे स बाई भो.देवासी गोपाळराम स.नं.103 पैक ,नेह नगर, पपरी - 18 630822
1120101593/00 ी. मह  बाजीराव गायकवाड मोशी आळंडीरोड उ र निवन पुलाजवळ गट नं ६६९ 630621

1100100177/00 मे ी  समथ इंड ीज तफ ो ा अर वद कारभारी गागरे
िम. .57/4 .एस 112/7,एम.आय.डी.सी.                            
भोसरी, पुणे 411 039.

630482

1110502358/00 तिनष असोिसएटस तफ भागीदार िनमल परमार स. नं. ४९१/१ ते ७, चोिवसावाडी, च-होली बु. 630395
1040403832/00 भो. कोकणे बाळासाहेब स.नं. 20, मुकेश मुत /ओम मुत  ा ट, धरोड,,रहाटणी 630078

1050700990/00 ी ढ़ोरे नामदेव शंकर/भो.ढोरे हनुमंत व ीधर नामदेव PWD रोड सुवणयुग बकेसमोर,सांगवी 27,िम. .05/07/00990 629601

1050406210/00 ढोरे जवाहर मनोहर स नं ७४/२ शंकराही पथ यु िमलेिनयम कुल शेजारी नवी सांगवी २७ 629382

1130601694/00 भो-इकबाल र बाजा संगम जाधववाडी , िचखली 629293

1050302247/00 वजु ह रभाई िम ी,
स. न.१३/२/१८, पायसर रोड, िशतोळे नगर, पे ोल पंपा जवळ, 
सांगवी

629278

1031110929/00 जमगे संतोष ध यकुमार सं. नं. ५७/२+३ साईराज कॉलनी, िबजलीनगर, िचचवड-३३ 629153



1120302115/00 भोग. नारायण रघुनाथ आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट नं ६२६ मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

628823

1120201884/00 भोग-शंकर होनाजी दवटे गट न. ६२० राजे संभाजी कॉलनी द. ल मीनगर मोशी. 628584
1041200242/00 नर  िगरधारीलाल लुनावत स. न.१ ताथवडे गांवठाण 628181
1120101257/00 ी. विहले बजरंग नामदेव गट न.ं191, डुडुळगाव फाटा ,डुडुळगाव,´ÖÖê¿Öß . 628094
1050214443/00 हाद राजाराम कदम व इतर स. न. १३/१/१ कृ णराज कॉलनी पपळे गुरव 628007
1140202006/00 ी. येवले रा ल रामदास अ ज यतारा हौ. सोसायटी राम मं दरालगत पीनगर तळवडे 627988
1130600012/00 मोरे भगवान व रामदास दशरथ मोई फाटा,,िचखली 627842
1040504913/00 म.े यामा िब डस तफ ी. दिलप ितलवाणी भारत से युलर िलिमटेड,तापक र नगर काळेवाडी 627744

1040806006/00
म.े सुखवानी चावला डे हलपस तफ भागीदार ी. गु मुख 
जंगलदास  सुखवानी व ी. सुिनल नंदलाल चावला

स.नं. 113/1/2 पै, 113/2/1 पै, 113/2/2 पै, िवनोदेनगर (व ती) 
ि ह टेिलया या मागे, उवरीत वाकड, पुणेः-411 057

627518

1120301910/00 ी. बाबासाहेब राधाजी िनकम गट न.८४ वाघे र कॉलनी मोशी ४१२१०५ 627487
1101205896/00 ी. िवजय िसताराम हे े स नं २३ धावडेव ती भोसरी 627149

1130200966/00 दनेश भैरवनाथ लवंगे  व गणेश  भैरवनाथ लवंगे

गट१५४३,  लॉट  २, िस ीिवनायक इंड ीजजवळ, सोनवणेव ती 
,िचखली आ -कर/िच/म/ु८/एस आर २/८४/७१/२०१४ , द 
१८/१२/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका  आ - 
कर/िच/२/ह तां/कािव/२४७/२०१२, द  ७/७/२०१२ अ वये  
ह तांतर

626783

1050603657/00 कोठेकर रामे र सदािशव
स.नं.21/1/13, पा कग+प.म.+द.ुम.संगमनगर, ग ली न.ं2, जुनी 
सांगवी, पुणे-27.

626773

1020401767/00 भो.- शेलार सुिनल तुकाराम स.नं. 132, िह सा - 2, काळभोरनगर,, चचवड, 626671
1040206317/00 द ा य नाथु गोडांबे स. न. १८/९,एकता कॉलनी, गणेश  नगर थेरगाव पुणे-३३ 626541
1031108473/00 िगल बलिबरकौर िनमल सग स. नं. ३९/१, चचवडे नगर, चचवड 626143
1090600834/20 भोग. काटे काश मा ती ८६/ए, काटे चाळ, दापोडी, पुणे-१२ 626101
1031108474/00 िगल आनंद िनमल सग स. नं. ३९/१, ान दप कॉलनी, चचवडे कॉलनी, चचवड 625901

1050212942/00 म.ेसाईराम डे हलपस
स.नं.91/2/3/3, चांगभले हाई स, शा◌ॅप नं.11, पिहला मजला, 
जवळकरनगर, पपळे गुरव-61

625816

1031106561/00 िवजयाकुमार िशव णा ळे स. नं. १२३/३, वा हेकरवाडी, चचवड 625802

1140301133/00 भारती एअरटेल िल.
तळवडे जकात ना याचे मागील बाजुस / ऑफ स - हेगा से टर ए 
िब डग शंकरशेठ रोड पुणे ३७-IN-1073206

625633

1040412978/00 ल मण शंकर मोरे स. न. ५९, िनमल कॉलनी,रहाटणी 624735

1130302946/00 सुयकांत जग ाथ जगताप

गट १३९७ ,गु कृपा हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ  - कर /िच 
/३/ एस आर २/ ११०/२०१७ ,  द ९/८/१७ अ वये द  ०१/४/१३ 
पा आका   आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन - एस आर  १ 
/११०/२०१७ , द  १९/७/१७ अ वये लो

624363

1040602246/00 भो. खेमाणी संुदर स.नं.    िवजय नगर, काळेवाडी,काळेवाडी 624163

1050105359/00 भो-म.े कनल बाला कु.म.ु पाटेकर संतोष जयवंत
स.नं 41/9/ ीकृ ण पॅलेस ीकृ ण नगर (आयडीया टॉवर) ID No. 
MH-12-R-980

624163

1130101497/00 म.े शामा टार एंटर ायजेस ( ो ा- पेश मुकेश ि यदश  ) Gat 26/1, Patilnagar ,Chikhali 623962

1070200168/00 चौधरी जेठाराम रामलाल बी. लॉक न.ं10/1, 22/211, पपरीनगर, पुणे - 411 017 623411

1130302100/00 बाळासाहेब  मुरलीधर  धुमाळ

गट 1323, िशवकृपा सोसा., मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/३२९/२०१६ , द २९/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून वा आका आ - कर /िच/३/मो ा िन -एस रा 
१/३२९/२०१६ , द  ०४/०२/२०१६ अ वये  लो

623408

1041200047/00 दसले सुिनल स. नं. ४ ताथवडे थेरगाव 623333

1130105372/00 भो- सं दप  आनंदराव मोरे
गट १६१४ , हॉटेल ीयांश , दे  आळंदी रोड,  पाटीलनगर ,िचखली  
आ  - कर / मु /०१/ एस आर  २/ ४१/२०१७ ,  द १६/०८/२०१७  
 अ वये  द ०१/०४/२०१५  पा आ

623114

1130500486/00 भो-गोडसे
पवार व ती  , िचखलीआ  - कर /िच/५/ कािव /  २२८ / २०१६ , 
द १८/१०/२०१६ अ वये द ०१/०४/२००८ पासून दु त आका

622747

1041000179/00 सिचन साहेबराव पवार सनं. १४०/१ जीवन नगर, ताथवडे 622498
1120101777/00 शिशकला बाळासाहेब ताप कर स. नं.६७, डुडुळगाव, विहलेनगर, मोशी 622468

1040308625/00 अिनता रावसाहेब खळेकर व इतर तीन
सं◌ं न १४/१ जयभवानी नगर नं ०२ संतोष मंगल कायालय समोर 
,थेरगांव ३३ ९७६७८३८२१८

622348

1010701220/00 जी. के . शेठ भो. एअरटेल मोबाईल टॉवर से. नं २१, लॉट नं ८४, यमुनानगर, िनगडी, पुणे ४४ 622294
1040116840/00 नंदा बबन क पटे स. न. २०७/२/१/२/१, यशवंती कॉलनी, वाकड 621761
1040208061/00 बारणे सुिनल बारकु स.नं.23/2/1/2,पदमजी पेपर िमल समोर,थेरगाव,पुणे33 621565



1120202966/00 सुषमा भागवत पवार
गट न.ं४५२,पुव मोशी वाघमारे जुिन वीट भ ी रोड, आदशनगर, 
मोशी - ४१२१०५

621392

1020704047/00 म.े एअरटेल मांजडकर एस.के., अिनकेत पाक, आर.एच. 90,,जी लॉक 621130

1080900333/00 भो. िखलारे डी.आर. िमळकत मांक 100/576,संत तुकारामनगर , पपरी पुणे 411 018. 620833

1101201655/00 ी/सौ पानसरे तारामती रामचं से.नं.18,धावडे व ती,िस दे र मं दर,भोसरी - 39 620624

1130902294/00 भो -हरीभाऊ  आनंदराव ग ड

आनंद  िनवास, संतकृपा  हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/४३१/२०१४ , द  १४/०७/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका. आ - कर/अ/मो ा िन-एस आर 
१/४३१/२०१४ , द  २४/०६/२०१४     अ वये  द  
०१/०४/२०१३  लो

620585

1040415173/00 िशवाजी म छ  खटके भो .सुिनता िशवाजी खटके स.नं-५८/१/२क,साई कॉलनी रहाटणी पुण-े१७. 620540

1030101359/00 सोळंक  बाबुलालजी शेषमलजी व इतर त
जग ाथ  कॉ ले स,  B-3,  II.F.  , चचवड  टेशन  चचवड,  पुणे  -
  19

620332

1100201501/00 संभाजी ीहरी घुले स. नं. ७०४/२ शांतीनगर लांडेवाडी, भोसरी 620255

1130601746/00
अजुन ानोबा जाधव व इतर ३ भो-अशोक  अंकुश शेलार 
,छाया अंकुश शेलार

गट ४४१, रा भू ण हो. सोसा , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच/६/५३३/२०१७ , द २/२/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा  बांधकाम  आक - कर /िच/०६/ मो ा  िनवासी - एस आर 
 २/ ५३३/२०१६ , द   / १२/२०१६ अ वये  लो

619974

1040800925/00 भोग.केमसे कैलास एकनाथ सन.144/2,केमसेव ती,वाकड, पुणे -41107,4/45/925 619949
1120301425/00 ी. कदम राम लग िभमा पि म मोशी, ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü¾ÖÃŸÖß 619789

1050302201/00 ढोरे मधुकर मुरलीधर / भोग- रलाय स ईन ो ल िल,
स,नं,१५/२,मधुर  , ग ली न.ं२ मधुबन सोसा,सांगवी-२७ ID - 
MH6CCHWD0004G

619680

1130302679/00
दलीप वसंत नबुतकर,भो-िनल मा िशवकुमार  पाटील / 

िशवकुमार शंकर पाटील
गट १३२३ , साई कॉलनी , मोरे व ती,िचखली  आ  - कर/अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/२१२/२०११ , द १३/७/२०११ अ वये लो

619519

1090100259/00 खं ा वेअर हाऊस (खं ा ई रचंद कृ णल् नािशक फाटा,,िम. .13/69, कासारवाडी-पुणे-411 034. 619321
1140202070/00 क दर महंमदजीया शेख हनुमान हौ सग सोसायटी, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 619314
1040306034/00 गीतांजली सुयकांत मलबरी स. नं. १४/१७/२ बेल टका नगर थेरगाव पुणे ३३ 619009

1070200796/00 सरकार.भो. सधी पंचायत. (ल मी धमश
िम. .83, पपरीनगर त.म. व प.म. पुण र हर रोड  

. पन/गट२/कािव/ तां/२२/२०१० द.२३/०३/२०१० अ वये १ ते 
६ शॉपचे वेगवेगळी केली असे .,री हर रोड, पपरी पुणे 411017.

618953

1070600863/00 आतवाणी अिनता नेमनदास एच.बी. लॉक न.ं19 618579

1130102791/00 दगडू बाबुराव भांगरे  , रामदास बाबु  उफ बाबुराव भांगरे

गट  ३१२ , भांगरे कॉलनी, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/म/ुएस 
आर  २/२७८८/२०१५ , द  १५/०४/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर/अ/मो ा  िनवासी -एस आर 
१/ २७८८/२०१५ , द  १४/०१/२०१५ अ वये  लो

618479

1011201985/00 ान बोिधनी नवनगर िव ालय भो. मातुमंदीर से. नं २५, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 617826
1160200380/00 भोसले शहाजी अ पा स नं. 78, दघी पुणे 617652

1020502345/00 भो. - म.े रलाय स इ फोफॉम िलिमटेड
शरण िभसे, अथव असो. पारस कम शअल ीमेस, को. ऑप,हौ. सोसा. 
जी पी 67, जी लॉक, एम.आय.डी.सी., चचवड

617516

1040701220/00 ी कलाटे िव ल नारायण /भो ाने र िवठठल कलाटे उव रत वाकड पुण-े५७ 616958

1060102120/00 शदे एकनाथ िभकु, क रता नंदकुमार एकनाथ शदे पपरी पुणे - 17. 616882

1040408456/00
िवशनदास मयाराम म यान व इतर भोग. चौधरी ओगडराम 
ल छाजी

स. न. २५/०१/१६ रहाटणी 616768

1160401862/00 नागुर मेरा खातुन िझयाउ ीन सेन बाशा स. नं. १४७/१/३, कॉलनी न.ं ३ चे समोर गणेशनगर ३१ 616766

1120303936/00
मोह मदशक ल मोह मदखलील चौधरी/मोह मदजमील 
मोह मदखलील चौधरी

गट न१ं९८ दे र ता,ि यदशनी शाळे समोर,उ र मोशी४१२१०५ 616752

1031107693/00 उ वला ाने र कोकवळे स.न.११३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 616712
1130500802/00 भो-बालघरे पंिडत रामभाउवइ. 3 बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 616496

1130200932/00 िनवृ ी गणपत  भोसले व इतर
भो-िव म क है यालाल रायकर,गट 1536,सोनवणे व ती,रामदास 
सोसा,िचखली,

616444

1100800578/00 ीम.पावसे रंजना िनवृ ी
स.नं.216/000/0 िमळकत .59/3/373,संत तुकाराम नगर.           
         भोसरी,पुणे-411 039.

616333

1110502072/00 कमल बाळासाहेब घारे स. नं. २१८/४/१ पदमावतीनगर वडमुखवाडी च-होली. 616152
1100201492/00 शांत अशोक पैठणकर स. नं.१५/१ गुळवेव ती, लांडेवाडी, भोसरी 615414

1060102890/00 हरीष ध डीबा हराळ सं. नं.९८७ हाटेल  गौरी समोर तपोवन र ता पपरीगाव पुण-े१७ 615364



1130302351/00 संजय सदािशव शेलार

गट १३१३, ओमसाई  सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ -  
कर/िच/३/एस आर २/३२/३३/२०१५ , द ०९/०६/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून  जुनी मो जा र    व याच जागी बांध 

आ - कर/अ/ मो ा िनवासी - एस आर  १/ ८३/२०१५ , द 
२३/०४/२०१५ अ वये  लो

615119

1050205045/00 ी. शदे मनोहर नाना/भो.गजरे ल मी व कैलास,िवनायक, स.नं.12/1/1,िव यमनगर,िप.गुरव-27 614850

1130105847/00 जेठानंद यालचंद  साजनाणी गट ७५ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 614642
1080200787/00 म.े भारत लॅि टक एच लॉक, ए - 173 एम. आय. डी. सी. पपरी १८ 614264
1130502103/00 भो-भारत संचार िनगम ल,िज.पुणे टेिलकॉम िचखली  दुर वनी क  (B.S.N.L.), मोबाईल टॉवर,िचखली 614241
1120300785/00 बनकर उ दव कृ णा पुणे नािशक र ता, प. मोशी, (बनकर व ती),´ÖÖê¿Öß 614240
1120301753/00 पांडुरंग कसन गायकवाड moshi 613967
1150101552/00 ी तरस बापू रघुनाथ हेमराज गाडनजवळ मुंबई-पुणे बायपास हायवे कवळे 613876

1020303868/00 ी िभमराव शंकर माने
जुना िम. क. २/१३/२२७५ .स. न.३५/३ मा ती मं दरा मागे 
द वाडी, आकुड ३५

613768

1081100828/00 मे हाडा भो. ी महेश िवठठल देशपांडे गाळा . 8/64, व लभनगर,, पपरी 18 613662

1140300720/00 पाटील भवनसंुदर कमलाकर, जय ी भवनसंुदर पाटील रामशाम िब ड ग या समोर या र याव न (उजवी बाजु),तळवडे 613652

1020303582/00 जगताप गौतम धमाजी संुदर गादी सटर, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 613633

1060318431/00 गणेश िव ल काटे भो. उमेश गणेश काटे िव ल मृती १ मजला, काटे नगर राहटणी रोड, पपळे सौदागर,, 613469

1050601604/00 ी. आबनावे सितश रामचं स.न.2/4, सांगवी, पुणे.,िम. . 1604/49/06/347 613353
1080803832/00 सैदुिनशा बरकत अली शेख स. न.१०१ ए.१ मंिजल शमा केबल जवळ नेह नगर 613084
1040604791/00 अजुन नामदेव ि रसागर स नं-१११/५/३ वैभव कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी-१७ 612964

1050108154/00 कदम िव ास मा ती .
स. न. ४३/१/१, नावेगा रोड, मनपा शाळेजवळ, साई पुजा, प. गुरव-
२७

612465

1140102608/00 भालेकर दलीप बबन / भालेकर अमोल दलीप ज. गट न-ं १८९, योतीबानगर, तळवडे 612035
1140300248/00 म.े पूना बेअ रग इंड. (शमा राजकुमार) योितबानगर,,तळवडे 611832
1040406226/00 ा संजय सावडकर स न.४५/१ बळीराज कॉलनी रहाटणी 611221
1040105335/00 असीफ गुलाब शेख व इतर- 3 सनं.२३९/३,शेखव ती वाकड-५७ 611220
1130600593/00 भो-आहेर पोपट बाबुराब जाधववाडी,,िचखली 610991
1040307287/00 नारायण शेटीबा धो े स. न. ७/२/२ इं ायणी नगर थेरगाव 610942
1130507194/00 अ दुल अजीज सुलेमान चौधरी गट २२० , महारा  वजन का ाजवळ , कुदळवाडी,िचखली 610772
1130101418/00 भो-मंगलराम वमा गट ६४, साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 610526
1130503030/00 वायाळ  नवनाथ  दगडू गट ६७७ , कुदळवाडी  ,िचखली 609828

1130304215/00 शेषाराम मोटाजी चौधरी
गट १३३४ ,आंगणवाडी रोड,  मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर 
/िच/म/ु२/ एस आर २/ ८४/१४/२०१७ , द २६/०९/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१७ पा आ

609375

1130902237/00 बाळू अ पाजी घाडगे

गट १४१५ , भावे री हौ सोसा हे े ता हाणे व ती, िचखली,  आ  -
 कर/िच/९/एस आर २/१४१८/२०१४, द २२/०४/२०१३  अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/अ/मो ा िनवासी -

एस आर १/१४१८/२०१४ , द २६/०३/२०१४ अ वये लो

609205

1090401700/00 कंुदन िब डस (च ा वंदना राज )idus tower िब िब ड ग माया नगरी मुंबई पुणे र ता,फुगेवाडी पुणे 12 609072
1100103278/00 भोग.के.जी.एंटर ायजेस से. नं. १०/११७/२ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 609048
1120201531/00 बळीराम मनमत तोडकर. गट न.ं457, आदशनगर कचरा डेपो शेजारी. मोशी. 608879
1090600834/10 भोग. रमेश मा ती काटे ८६/ए, काटे चाळ, दापोडी, पुणे-१२ 608758
1020401591/00 म.ेबजाज अ ॅटो िल. मुंबई पुणे र ता,,आकुडीर् 608673
1130101302/00 भो-कटारीया अिमत शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली, 608655

1110200532/00 सोपान केशव रासकर स. नं. १८४/२/अ, बुड व ती, मराठी शाळे या मागे, च-होली बु॥ 608492

1030101424/00 वायाळ उ वला सुभाष िसताराम  कॉ ले स,1  ला  मजला,  , चचवड  टेशन,  चचवड 608480

1040110120/00 कलाटे हनुमंता गजानन भो. प रहार पाराम धनाजी स. न. १७७/१/६,सदगु  कॉलनी नं-१,वाकड रोड वाकड-५७ 608394

1110500741/00 तापक र भरत तुळशीराम स. न. ८०/१, मोझे शा स जवळ, पुणे आंळ द रोड, चह ली बु. 608344

1050106492/00 कोलते आनंत पांडुरंग व सौ कोलते सिवता अनंत स न 49 काटेपुरम चौक पपळे गुरव, सांगवी पुणे 27, 608285
1090302566/00 भोग. संभाजी सहादु लांडगे मुंबई पुणे र ता, बस टॉप जवळ, कासारवाडी-३४ 608229

1130902461/00 िव ल नामदेव मोरे
नामदेव िनवास , नामदेव  हौ सोसा  , हे े  व ती ,िचखली  आ  - 
कर /िच/९/मो ा िनवासी - एस आए २/३८/२०१६ , ि द 
१५/०७/२०१६ अ वये लो

608229

1150401915/00 ी भो/ भ डवे अशोक िवठठल साने व ती रावेत रोड 608199



1130201201/00 भो-शंकर महादू मोरे
िजजाई कॉ ले स , आकुड  र ता  , काळुबाई मं दरागे  ल मी रोड, 
िचखलीआ - कर /िच/२अ /मो ा  िनवासी एस आर  
१/१८२८/२०१२ , द २८/०३/२०१२ अ वये लो

607965

1040306739/00 ािधकरण भो. िनतीन सोपान काटे स नं-७/१ गु नानक नगर   थेरगाव 607388

1040106963/00 िशतल चंदुलालिज व विनता िशतल संचेती स. नं१३/९/१ पवारनगर,सोनाई मंगल कायालय जवळ  थेरगाव 607354

1130506728/00 सुरेश नामदेव कवळे , भो-शालन सुरेश कवळे

गट १०७९, हरगुडे व ती शेड ,कुदळवाडी ,िचखली आ -
कर/िच/२/एस आर २/२६२/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/०५/ मो ा िनवासी -

एस आर २/२६२/२०१५ , द २३/११/२०१५

607189

1130506730/00 सुरेश नामदेव कवळे , भो- सुिमत सुरेश कवळे

गट १०७९, हरगुडे व ती शेड ,कुदळवाडी ,िचखली आ -
कर/िच/२/एस आर २/२६४/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/०५/ मो ा िनवासी -

एस आर २/६४/२०१५ , द २३/११/२०१५

607189

1120301702/10 शांताबाई मा ती ह के भो.सोमनाथ मा ती ह के गट नं २७३ तुपेव ती  मागे मोशी पुणे नािशक र ता ४१२१०५ 607065

1040503217/00 उषा बंकट हंगरगे - इतर – 2 स.न. 79/11/12 आझाद काँलनी , न 2 पाचपीर चौक , काळेवाडी 606877

1040415081/00 िव ास वामन कांबळे/एकनाथ नामदेव पोटफोडे स.नं. ४९/७/१ सहगड कॉलनी  रहाटणी १७ 606585
1120301263/00 सौ. इदुंबाई दशरथ बोराटे गट न.ं 284, नागे रनगर दे र ता , मोशी.,´ÖÖê¿Öß. 606424

1140301869/00
म.ेअि मता इले ीकल तफ, सौ अि मता अिजत भाईप व 

ी. मनोज मुरलीधरन िप ले
जमीन गट न ३९६ , लॉट न १२ , तळवडे गावठाण पुणे ६२ 606410

1130100023/00 जी  डी. इंड. गट .1, पाटील नगर,,शेलार व ती, िचखली 606309
1110400818/00 ल मीबाई िव ल तापक र संक प गाडन समोर गणपती मं दरजवळ वडमुखवाडी 605695
1040406281/00 ी गौडदाब कसन िनवृ ी स नं ३७/२/२/१ स दय कॉलनी रहाटणी 605692

1110500694/00 भावेकर सदािशव गोिवदंराव स. न. ८०, मोझे शाळे जवळ, साई मं दर, वडमुखवाडी,  चह ली बु. 605134

1120200096/00 विहले पोपट बाबुराव मोशी गावठाण, पुव मोशी, 604990
1130200920/00 िनवृ ी  गणपत  भोसले व इतर गणपत मा ती चौधे ,गट 1536, सोनवणे  व ती , िचखली, 604912
1040900996/00 सुिनल बबनराव दशले व इतर स. न. ३(२/११) नवीन पुलाजवळ ताथवडे पुनावळे 604773
1130101310/00 भो-ध िडबा गोपाळ मोरे दे  आळंडी रोड, िचखली, 604504
1120101295/00 सुिनता गोरख बोराटे गट न.ं ५० िशवाजीवाडी मोशी टोलना याजवळ 604378
1160100460/00 अंबादास खंडु भोसले स. नं. 73 आदश नगर, दघी पुणे 603918

1140301156/00 म.ेअ युरेट सो युशन /सॉ. अंजली रामन कॅचे
लाकडी वखार ी. शमा यांचे िमळकतीचे सरळ पुढे  योितबानगर 
तळवडे

603903

1030202903/00 मोरे र नामदेव गावडे स नं २५१/१ यशोमंगल शेजारी लकरोड चच ड पुणे ३३ 603718

1020502210/00 तप वी इ टेट, भो.- दपक रोडबाईन
जुना िम. .-2/5/2179,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

603623

1130101322/00 दपाली  बंडू सोनवणे
गट 1615, पाटीलनगर ,िचखली,  आ - 
कर/िच/१/ह तां/कािव/१७५/२०१२ , द २७/०९/२०१०२ अ वये 
ह तांतर

603512

1130101323/00 बंडु मािणकराव सोनवणे
गट 1615,पाटीलनगर , िचखली,आ, -कर/मो ा िन.-एस आर 
1/2589/08, द. 14/2/08 अ वये लो

603512

1070100669/00 िनरज बलदेव प जा िम. ं .रे टेड ॉटस. नं.21. 603504

1100900797/00 सौ. मडे अंजना पांडूरंग
िम. .59/5/142 व 143,स.न.              ,गवळी नगर,                  
            भोसरी-पुणे-411 039.

603394

1100101654/00 साईकृपा इंडि ज ो. ा.कैलास एस.होसले से.नं.10 लॉट न.ं 127 ािधकरण इंड.एम आय डी सी,भोसरी - 26 603268

1060500170/00 गरवारे नॉयलॉन िल. मुंबई-पुणे र ता,, पपरी-18 603211

1080202138/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, तळ मजला, आँ फस ं  04 पपरी- 
18

603180

1130503631/00 भो- फरोज चौधरी /इ बाल  चौधरी गट ८९५, कुदळवाडी ,िचखली 603147

1040901148/00 बाळासाहेब  रामहरी दशले व इतर
स. न. २/१,पुनावळे चौक,दुगा माबल ऍ ड टाई स,ि ज पॉ ट हॉटेल 
जवळ,पुनावळे

602913

1130500246/00 भो-चौधरी सवाराम पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 602832
1160102439/00 सयाजी राजाराम देशमुख, िवनोद राजाराम देशमुख स. नं. ६९, यमाई नगर, दघी 602325
1041101204/00 संिगता सोपान बाबर २१ स चुरी इ ाटेली िलिमटेड स. न. ८९/१ब/१ ता. मुळशी ताथवडे 602192

1050107976/00 िशवणेचारी ललीता िशवाजी. स. न. ५४/१/११०, गजानन नगर, ग ली . ३, पपळे गुरव-२७ 602058

1130301604/00 ी सितश बसवंत पाटील गट नं 1323 ,साने चौक , यशवंत कॉलनी,मोरे व ती,िचखली, 601916
1040307070/00 शोभा ि हजय गंुड व ि हजय संतराम गंुड स. न. ३९/२२ गुजर नगर थेरगांव - ३३. 601857



1101101085/10 गायकवाड मिनषा िवजय स. नं. १८६/२४ मयुर कॉलनी, गणेशनगर, भोसरी 601854

1130101358/00 भो-मा. यव थापक तुकाराम महाराज मं दर
पाटीलनगर , िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/1/‹ÃÖ †Ö¸ü 2/(2833 
/727)/2008,×¤ü 18/6/08†¾ÖµÖê ÃÖã™ü

601486

1040604229/00
म.ेसाई यािनजी डे हलपस तफ भागीदार ी पवन रघुमल 
वाधवानी व इतर-३

स नं.१०३/१ कनारा कॉलनी,िवजयनगर काळेवाडी-१७ 601375

1130101679/00 सोमनाथ िव नाथ जाधव ग़ट २/१, पाटीलनगर ,िचखली 601348

1130302269/00 िशव लग  िशवयोगी पाटील व
महादेव ,िवजय िशवयोगी पाटील , गट 1312, कार हो सोसा, मोरे 
 व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस आर २/१८६/२०१५ , द 
२४/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

600984

1120300920/00 ी. सचीन क हैया  गु ा गट न.ं295, दे र ता, मोशी. 600868
1140401143/00 काश सग जालमिसग पाटील साईकृपा फॅि केटस,  गट न 164 अ ि वेणीनगर तळवडे 600742
1040120835/00 दशरथ दादु च हाण स नं-१९२/१/१२ द मं दराजवळ वाकडरोड वाकड पुण-े५७ 600512
1040108408/00 भोग कशोर िव ल पवार सन.१३/१२ पवार नगर औधरोड थेरगाव 600232
1120101806/00 ी िनतीन पांडुरंग स ते व संजय पांडुरंग स ते गट नं ६७६ उ र ल मीनगर मोशी ४१२१०५. 600126
1140201811/00 गुजरे कािशनाथ गु सग /भो   शेख इं स शफ िमक हॉ   सोसायटी तळवडे 599844

1020502584/00 भो. राज  िसताराम स ते म.े े टेक इिजिनयर ग स. नं ६४, खानीवाले पडाळ आडवानी कंपनी समोर , चचवड १९ 599810

1101201716/00 ी. अमर योत त ण मंडळ, िश ण सं से.न. 2 लॉट न.H.S. .न.35 इं ायणी,भोसरी 39. 599634
1070200167/10 ी.आ जा काश सतरामदास बी. लॉक 9/21 शेजारी, र हर रोड पपरी -17 599606

1040309600/00 सुरेश हाद इंगळे
स नं-४०/४ब िवमलाई िनवास गणेश कॉलनी गुजर नगर थेरगाव-
३३(९६०४९८१२३४)

599591

1160202116/00 ी, िवण कार चोपडे स. न, ७८, गजानन महाराज नगर दघी-१५ 599388

1130201414/00
अ दुल रहेमान अ दुलाह कुरेशी , अित ु र  रहेमान 
अ दु लाह  कुरेशी

गट १३, दे  आळंदी रोड ,रामदास सोसा ,िचखली आ  -
कर/िच/म/ु८/१/एस आर २/२१/२४/२०१४ , द १२/०८/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

599378

1130101350/00 शेलार िनवृ ी तुकाराम
शेलार सं दप िनवृ ी , गट १५६७, म.े साइ एंट ायजेस ,दे  आळंडी 
रोड,

599249

1130102803/00
मोह मदजलील/शमशु ीन/ हजरतअली मोह मदनजीर खान 
/सहारा एंटर ायजेस

गट ६५ , फाईनका ामागे , पाटीलनगर ,िचखली आ -कर/िच/म/ु८/ 
०१/एस आर २ /०७/०४/२०१५ , द ०३/०६/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१४ पासून आका

599067

1100800807/00 ी सुकाळे काश व राज  द ा य
गट न.ं8,स.नं.208/2/1                   ,संत तुकारामनगर,भापकर 
यांचे घ भोसरी,पुणे-39.

598821

1130201538/00 संतोष केशवराव सारंग  भो- मे एस के  ए टर ायजेस
गट १५५१ , शेलारव ती , िचखली  आ  - कर/म/ु८/ एस आर 
२/१२४/१३/२०१७ , द १७/०४/२०१७ द ०१/०४/२०१६  पा 
आका

598801

1120202819/00 बाळासाहेब िव ल तापक र गट . ५९(१), डुडूळगाव आनंद ाम सो.रोड, मोशी 598787
1110502226/00 भोग. संजय मा ती तापक ऱ िस. स. नं. ४५, वाघे र वाडी, च-होली बु॥ 598770

1031105718/00 भो महेश ल मण महाजन
स.नं.  58/1+1/60+4+61,  िशवनगरी,  िबजलीनगर,  
वा हेकरवाडी,  चचवड  ,

598731

1040205511/00 ी मनोज िहरामण डांगे स. न. १९/५ डांगे चौक थेरगांव - ३३ 598676

1140301102/00 भो. भालेकर काळुराम
शांतारामशेठ भालेकर (नगरसेवक)यांचे िमळकतीसमोर योितबानगर 
तळवडे

598590

1130902594/00 िव णु िनवृ ी  हे े

प.म. ,गट १४५३ , राधाकृ ण हेरीटेज , जयम हार हौ सोसा , हे े 
व ती,िचखली आ  - २८९/२०१७, द १५/५/१७ अ वये  द 
०१/०४/१६ पा आका  आ  - कर /िच /९/ मो ा  िनवासी  -एस 
आर  १/ २८९/२०१७६ , द  ३१/०३/२०१६   लो

598577

1040402824/00 कोकणे धो डबा बाबू स. नं. 19/2,,रहाटणी 598398
1130500600/00 लायक लाल पटेल गट  ७४७ ,पवार व ती , कुदळवाडी ,िचखली 598325
1040405669/00 भो. िवलास तुळशीराम नखाते स. नं. ३५/ब/१ MSEB िब ड ग रहाटणी 598242
1040306222/00 ािधकरण भोग सपकाळ तुळशीराम सुपडा स. नं ८/८ ीकू ण कॉलनी, थेरगाव 598134

1130507191/00 अ दुल म ान नसीबु ला अहेमद
गट ७११ , कग वजन का ामागे , राजू थेवर शेजारी , कुदळवाडी 
,िचखली

598047

1041000066/00 ी देसाई स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे ३३ 597416

1140301795/00
मुळ मालक ी.अशोक व कशोर द ा य पवार भोगवटादार 

ी.राज  गणपत अभंग,म.ेराजा ला टीक अँड इंिजिनअ रग 
कंपनी

गट न.ं५३,तळवडे आळंदी रोड,तळवडे गावठाण,पुणे - ४११०६२ 596885

1130901862/00 कमलू संभाजी होटकर
गट १५१७, राजा िशवछ पती हौ सोसा, हनुमाननगर , ता हाणे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच/९/ एस आर २/२५१/२०१७ , द 
२८/०३/२०१७  अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आका

596834

1101101730/00 ी. श ु  कुमार शमा स न १८७/२/८ देवकर व ती भोसरी पुणे ३९ 596403



1130300502/00 फलके  िभमराव बबन

यशवंत कॉलनी, मोरे व ती  आ  - िच/कर/३/कािव/२६३/२०१४ , 
द  ३०/०३/२०१४ अ वये  जुने  र   व  आ  - कर/िच/३/एस आर 

२/१४९१/२०१४ , द  २१/०४/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी  व आ  - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर 
१/१४९१/२०१४ , द  ३०/०३/२०१४ अ वये  लो लागू

596354

1100803298/00
श बीर अहमद बकराइदी मिणयार / सगीर अहमद 
बकराइदी मिणयार

२०५ महादेवनगर दघी रोड 596331

1031106032/00 --
स. नं. ५७/२+३+४+५ व ३२/१ड, चचवडे नगर, वा हेकरवाडी, , 
चचवड

596232

1130104371/00 भो- काश माधव जाधव

स ह नं ४९१ , दे  आळंदी रोड बस  टॉप जवळ , पाटीलनगर ,  
िचखली आ   - कर /िच/०१/ एस आर २/१०९९/ २०१७ , द २०/ 
०४/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पा आका  आ  - कर /िच/०/ 
मो ा िनवासी  एस आर १/  १०९९/२०१७  अ वये लो

596070

1160200471/00 शेडगे जनाबाई बबनराव स नं. 81, दघी पुणे 595985
1041101007/00 पांडुरंग नारायण नवले स. न. ६० िन. नगर ताथवडे 595899
1100201548/00 सुरेश िसताराम ल ढे भोग सुिनता सुरेश ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 595742
1100201549/00 सुरेश िसताराम ल ढे भोग कोमल सिचन ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 595742
1040306172/00 दनकर नाना आ हाड स.नं.१०/५/१८१  दगडु पा टल नगर थेरगाव-३३ 595648
1040700439/00 जोशी रेखा सुहास स. नं. 129/2/6, काळा खडक,,वाकड 595637

1140301099/00 भो.भालेकर मंगल नंदकुमार
ी शांतारामशेठ भालेकर (नगरसेवक) यांचे िमळकतीसमोर 
योितबानगर तळवडे

595568

1140301101/00 भो.भालेकर नंदकुमार
शांतारामशेठ भालेकर (नगरसेवक)यांचे िमळकतीसमोर योितबानगर 
तळवडे

595568

1040103921/00 भोग. ी. सुरेश बापू िवनोदे स.नं. 271, बालाजी नसरी, वाकड रोड,,वाकड 595496
1011101583/00 शेख जमनुर िनशा महं मद श रफ स.न.83/2 ना याजवळ साईनाथनगर,िनगडी ािधकरण -44 595393
1130503641/00 भो- ी िम ी गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 595278
1101102526/00 सौ पुजा अमोल गंगावणे सन 123,  सदगु नगर, भोसरी-39 595193
1040415082/00 ग िवद ल मण काटे स.न.5/1 साई मा र गो ड समोर जगताप डेअरी रोड रहाटणी 595159

1011102661/00 जयाबेन िखमजी परमार स. नं. ८३/२, लॉट न.ं ५९ब, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४. 595101

1040413472/00 िशव लग शंकर पा धनुरे स. न. ३०/२/२,कृ ण नगरी,नखाते व ती रहाटणी 594928
1090401116/00 फुगे रामचं  गणपत व रंगनाथ,ल मण ए स हे न.ं470 अ/िम.क.5अ+1/2, फुगेवाडी, 594782

1130200938/00 म.ेअजय एंटर ायजेस, ो ा.-अर वद कािलदास पांचाळ
,गट 1605, सोनवणेव ती , िचखली  आ  -
कर/िच/२/कािव/१२२/२०१२ , द २१/०५/२०१२ अ वये  आकारणी 
द १/४/१२ पासून

594476

1140101930/00 गो गेपाटील रंगनाथ पुंजाजी/चॉ्धरी बाबूलाल गमनाजी पीनगर (पुव) 594409

1150400926/00 परशुराम शंकर भ डवे शदेव ती रावेत ता. हवेली िज. पुणे, 594151

1130303430/00 ीमती स विशला सुयकांत वाघमारे

गट १३९७, गु कृपा हौ सोसा , मोरे व ती, िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१३९७/२०१४ , द २३/०५/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ  - कर /३/मो ा  िन एस 
आर  १/१४४५/२०१४ , द  २९/०३/२०१४  अ वये  लो

593805

1040106890/00 हनुमंत नामदेव वाकडकर स.नं.१८७/१/२ यु द मं दराजवळ वाकड-५७ 593496

1050805110/00 दळवी अतुल िशवाजी व अजय िशवाजी.
स. न. २८/१/१० बोरा हॉपी होम मागे, जगताप डेअरी, पपळे 
िनलख,पुणे -२७.

593355

1050000336/00 ी काकतीकर राजाराम ल मणराव व इतर
p.a.h मे करण असोिसए स,अशोक के,शहा,स.न. 41/4/1/2 
सहकारनगर, पपळे,गुरव-27

593128

1120202805/00 वैशाली लालासाहेब पठारे
गट न.ं ४५२/१/१, गंधवनगरी, पाटील दुकानासमोर, मोशी - 
४१२१०५.

593017

115500123/00 ी अशोक कुमार /भबुतमल परमार स नं 155/िह न/1/7 रावेत, 592940

1130902547/00 सहादु बाबुराव ता हाणे
गट १५०९ , हनुमान हौ  सोसा , हे े ता हाणे व ती , िचखली   
आ  - कर / िच /९/ एस आर २/२१२/२०१७ , द  १०/०३/२०१७ 
अ वये  द  ०१/४/२०१३ पासून आका

592786

1130603508/00 बेदी पीतई यादव
गट ६७२, वडाचा मळा , डेक कंपनीजवळ ,  जाधववाडी,िचखली  
आ  - कर/म/ु८/एस आर २/२१/२०१७ , द १/४/१७ अ वये द 
१/४/२०१३ पा आका

592452

1080803806/00 अिनलकुमार लालता साद ितवारी स. नं.१०२ नेह नगर 592439
1150201774/00 मांढरे ाने र नारायण स न 42अ /1/1 /1 दांग व ती िवकासनगर, कवळे, 592332

1050213395/00
तांबोळी (बारी) अशोक पुना व तांबोळी (बारी)  पु पा 
अशोक व तांबोळी (बारी) शांत अशोक

स.नं.14/1,िशवनेरी का◌ॅलनी,साठफुटीरोड लगत, पपळे गुरव-61 592166



1130102960/00
मे शाह ॅ प ेडस तफ जािहद माकुल शाह /अतहर माकूल 
शाह

गट ४०/१ , चौधरी का ामागे , पाटीलनगर ,िचखली आ -कर 
/मु य/०८/एस आर २/८६/११/२०१५ , द  २७/०८/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

591944

1130105436/00 साधना संजय दुबे  , करण सुिनल दुबे
गट २ , दे  आळंदी रोड  , पाटीलनगर ,िचखली आ   - कर 
/िच/म/ु०८/ १/एस आर  २/२४०/२४/२०१७ , द  १३/१२/२०१७ 
अ वये  द  १/४/१७ पा आ

591880

1130501578/00 भो - गोकुळ िनवृ ी यादव गट      कुदळवाडी ,िचखली,िचखली 591478
1040308620/00 दयाल गोदुमल बुलाणी स न ७/२/४ जय म हार नगर ग ली .०२ थेरगाव ३३ 591454

1101000736/00 ी. मांडेकर अिनल गंगाराम
स.नं.193/1/2ब, भाग .27,गट .10,पांडवनगर कॉलनी 
नं.3,िमटकरी श भोसरी - 39

591262

1040415756/00 रखमाबाई उफ ितभा मधुकर नाणेकर स नं-४९/७/२ ीनगर रहाटणी 591138
1031111791/00 िजतेश भा कर पाटील सं. म. १३१/२, िजजमाता चौक, वा. वाडी. िचचवड-३३ 590915
1040206311/00 दलीप ऊफ गंगाराम ई र बोरगांवे स. न. १८/१ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 590796

1100401220/00 ी. ग हाणे कुशाभाऊ सदािशव
स.नं.681/1,सदािशव पॅलेस,           ,ग हाणे व ती, भाग .38,गट 

.4. भोसरी-39 (झोन कडील न.ं10/08/00349
590731

1130601685/00 भो-शेख महंमद आरीफ दे  आळंदी रोड ,जाधववाडी ,िचखली, 589987
1040406375/10 द ा य व बाळकू ण व िशवाजी खुळे सन.४५/१बिळराज मंगल कायालय रहाटणी 589852

1040508690/00 ब पासाहेब बुवाजी गायकवाड ( मो. न 9822039820 )
स.न. 777/1/3अ,घर न 511/3 िडमाट समोर , योतीबानगर 
काळेवाडी

589395

1020304070/00 मालन रजनीकांत शदे
वि तक पेराडाईज िब डग मागे, गणेश कामगार 

मं दरासमोर,िव लवाडी,आकुड ,पुणे-३५
589311

1041100772/00 पांडुरंग नारायण नवले स. नं. ६९, नबाळकर नगर, ताथवडे. 589272
1080502182/00 पुणे ुह िनमाण े  िवकास मंडळ ऑफ स  76 ापारी संकुल,अजमेरा  मोरवाडी पपरी -18 588669

1130101812/00 िव म गणपती भगत

गट १६५२ , हाय कूल रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ - 
कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर १/१४७८ /२०१४ , द  
२९/०३/२०१४   आ  - कर/िच/१/एस आर २/१४७८/२०१४ , द  
२१/०४/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

588668

1130101339/00 मराठे गुलाब मा ती
पाटीलनगर , िचखली  जा - िच/कर/१/कािव/५/२०१३ , द 
१०/०१/२०१३ अ वये मालकसदरी नाव दाखल

588418

1020300332/00 कुटे िगरीष गोपाळ िमळकत  304,स.नं.35/3 द वाडी,आकुड .पुणे-411 035. 588416
1050214079/00 रमेशचं  ाने र बारट े स. न. ७९ ी सदगु  कृपा सुदशन नगर, पपळे गुरव 588016
1100401296/00 ी. लांडे अशोक नारायण स.न. 683/3,आ दनाथनगर ,ग हाणेव ती, भोसरी 587984
1130501567/00 भो- ी संत ाने र इंड ीज, भो-बी एम सपकाळ ,कुदळवािड, िचखली, 587341

1030202131/00
Gawade Subhadra, Nilkant, Jayant & Eknath, 
Bhog. - Vodafone

स.नं.  265/2,  िस.स.नं.  1175  बी,  िब.नं.  2,  भ   पॅरेडाईज  
शेजारी  ,िभकाजी  कॉ ले स,  लकरोड,  चचवड  -IN-1075237

587011

1050204830/00 जगताप अशोक मा ती व इतर करीता, पपळे  गुरव-२७ 586927
1020401901/00 म.े ीमणी इंड ीज िड-3 लॉट 59 MIDC, चचवड पुणे -19 586753

1050400259/00 गोपाळ राधाराणी
स.नं 66/0/00. लॉट.नं.00,िमळकत . 47/3/209/1,नवी.सांगवी. 
पुणे 411 027

586588

1150402507/00
PCNTDA/भो/डॉ. डी वाय पाटील ित ानचे बायोटे कल 
 िब ड ग

से न २९ डी .वाय पाटील र ता रावेत 586315

1040408862/00 अंकुश िभकु तांबे स. न. ४३/२अ/४ ,रहाटणी , पपरी पुणे-१७ 586280
1040408863/00 शंकर िभकु तांबे स. न.४३/२अ/४ ,रहाटणी , पपरी पुणे-१७ 586280
1040408864/00 ल मण िभकु तांबे स. न.४३/२अ/४ ,रहाटणी , पपरी पुणे-१७ 586280
1040406543/00 ािधकरण भोग द ा य कंुडिलक जगताप सन.३३/२ब/२/१/२ गजानन नगर कॉलनी न-ं२ रहाटणी 586151

1020304073/00 भागुबाई ,बाजीराव,सुभाष,रामभाऊ आ हाट व इतर -३ िव लमंदीरासमोर,आ हाटचाळ,हेमंत गॅरेज मागे आकुड -३५ 586011

1040415420/00 िशवाजी गंगाराम मारणे भो-नंदा िशवाजी मारणे
स नं-४१/१अ/१/१/११५ यशराज िनवास रामनगर ं -२ रहाटणी पुण-े
१७

585724

1041101599/00 बाळासाहेब परशुराम फ़गसे व इतर स. न. ६०/१,,ताथवड 585700
1120301758/00 पांडुरंग कसान गायकवाड व ईतर गट न. 272 गायकवाडव ती मोशी 585649
1120300810/00 सुिनता नारायण पाटील दे  र ता संभाजीनगर गट नं २९६, मोशी 585393

1130200982/00 िशकलगार खुदबु ीन अकबर

गट ११८०, िगताई कॉलनी  ,रामदास  सोसा ,िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/८५/७०/२०१४ , द १८/१२/२०१ ४ अ वये  
द १८/१२/२०१४ पासून वा. आका आ  - कर /िच /०२/ एस आर 

२/२१/२०१६ , द ०४/११/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका  , आ  - कर /िच/१२/मो ा िनवासी -एस आर 
१/२१/२०१६ , द ०४/११/२०१६ अ वये  लो

585294

1140301683/00 सौ. संजू पृ वीराज जांगीड, म.े ीशाम परफोरेटस जमीन गट . ५०, दे  आळंदी रोड,तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 585062



1050110115/00 कडु वसुधा दलीप स नं ५२/२/२ गु द  कॉलनी िवनायकनगर पपळे गुरव २७ 584780
1150302692/00 भो ी तानाजी फरताडे स न ७६ मुकाईचौक द नगर कवळे 584765
1110503073/00 सं कृती इंटर ायजेस तफ समीर रामदास तापक र स. नं. ५८, औ ोिगक वसाहत, च-होली बु. 584048
1160300704/00 कोळेकर िशवाजी पांडुरंग भो साद िशवाजी कोळेकर गायकवाडनगर, दघी पुणे 584024

1160403242/00 अतुल आर.घुले भो.इंडस टॉवर िल.
स.न.156/4ब,कॉ.न.13,गणपती 
मंदीराशेजारी,गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-31

583920

1140401654/00 अंजना तुकाराम च हाण ज ग १६०, अ िवनायक हौ सोसा, ि वेणीनगर, तळवडे 583784

1060402233/00 िव णु दामोदर जगताप भो. राजेश िव णु जगताप
स. नं-२२४/२/१क बालगोपाळ शाळे जवळ दुसरा मजला + ितसरा 
मजला पपरी गाव

583661

1090500301/00 जाधव रामकृ ण आबाजी घरांक 113, सी. एम. ई. गेट समोर, मुंबई पुणे रोड,,दापोडी 583655
1040506069/00 महादेव कािशनाथ नढे भोग सुिनल महादेव नढे स. न.११२/९. नढेनगर. काळेवाडी पुणे 583652

1130403474/00 ाने र दगडू नेवाळे ,

ग ली    ४ , पंचवटी हौ सोसा , शरदनगर ,िचखली आ - कर /िच 
/०४/ एस आर  १/०१८३/२०१६ , द १८/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून आका आ - कर /िच /०४/ मो ा  िनवासी 
१/ १८३/२०१६ , द १८/०६/२०१६ अ वये लो

583539

1050402393/00 ी. शमा दपकुमार पृ वीराज.
स.नं.70/1, पैक  गणेशनगर,िम. .47/4/934,  नवीसांगवी. सांगवी 
पुणे-27.

583189

1140400799/00 थोपटे चं कांत नारायणराव ि वेणीनगर,,तळवडे 583163
1041100920/00 चं कला माधव ढमाले स. नं. ५१ ताथवडे 583106

1040804483/00 मा ती भाऊसाहेब देवकर व ईतर -४३
स. नं.१५४/२ व ३, १५२/४,भुमकर चौकाजवळ,उ.वाकड, 
मो.नं.९५११०३१०३१

583049

1140101736/00 खान अ बास वझीर व जमुना एम. संतराम पुरवाला सर वती हौ.सोसा, ज.ग.215, म.ेडे टा वे डग, पीनगर , तळवडे 582756

1160102404/00 सं दप िशवाजी पवळे स. नं. ८४/२ब साईपाक, दघी (प) 582753
1041000438/00 नथुराम बाळकृ ण दशले स. नं. १६/१, जीवननगर ताथवडे पुणे ३३ 582751

1050201916/00 अलका तानाजी िनवंगुणे.
िम. .46/3/81/9,स.न.81/1/20सुदशननगर पपळेगुरव गावठाण 
सांगवी- पुणे-27

582605

1140102197/00
ी. भालेकर द ु मा ती /म.े भालेकर मा ती  द ु /म.े 

साथक इंड ीज
ज. ग. १७१ म.े साथक इंड ीज पीनगर (पू) तळवडे 582482

1100800460/00 ीमती शदे सधूबाई द ा य, शदे सुधीर व सुहास द ा य
स.नं.215/000/0/0 िमळकत .59/3/253,संत तुकाराम नगर,         
           भोसरी,पुणे-411 039.

582333

1130302717/00 िवकास कमलेश िम ा
गट १३२३, साई कॉलनी , प र म ,हनुमान िजमजवळ , मोरे व ती 
,िचखली आ.  - कर //िच/३/मो ा िन एस आर १/४७०/२०११ , द 
८/९/२०११ अ वये

582321

1040105888/00 एम.के. दस भागीदार जय जे.उपा याय
स.नं.212/1/1,मह  जे को, रो-हाऊस .आर8 नं.82, ध 
रोड,वाकड57

581950

1020601859/00 सुिम ाबाई कुमचंद राठोड व बाबुलाल कुमचंद राठोड सन.१२६ अ मोहननगर चचवड-१९ 581868

1130201009/00 कैलास सुखदेव जाधव
गट  ११८३,रामदासनगर ,र ता  १, सोनवणेव ती रोड ,रामदास 
सोसा, िचखली

581765

1130501980/00 हेमंत भालचं  कुलकण

गट  ६७७/१, हचैत य हॉटेलमागे, बालघरे व ती, कुदळवाडी, 
िचखली आ  -कर/िच/५/ह तां/कािव/१०६/२०१४ , द 
१२/०९/२०१४ अ वये ह तांतर आ  - कर/िच/५/ ह तां 
/२४९/२०१७ , द २२/०६/२०१७ अ वये ह तांतर दु त आदेश, 
आ  - कर  /िच /५/ ह तां २/ ६४१/२०१७ , द १२/०९/२०१७ 
अ वये ह तांतर

581730

1140300377/00 धनोकार सुनंदा भाकर गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 581686

1011102335/00 काळभोर बबन गणपत भो. वीर शामला िवलास स. नं ८३/२, लॉट नं ३, साईनाथनगर, िनगडी गावठाण, पुणे ४४ 581599

1160203808/00 ी. तानाजी िभवा िपसाळ स न. ७८/४/१/७ संत गजानन महारजनगर दघी - १५ 581234

1040700790/00 साहेबराव भाऊसो कलाटे सुखवानी पे ोलीयम, स.न.1/1 वाकड, हजवडी पुलाजवळ,वाकड 581188

1130101192/00 िव ल क डाजी  मोरे गट 752 ,पाटीलनगर , िचखली, 580855
1020202600/00 ी गोरख आ णा िनकम आदश िम  मंडळाशेजारी द वाडी आकुड -३५ 580789

1110200543/00 कै. नामदेव गो वदा पठारे भोग. रोिहदास नामदेव पठारे स. नं. २९३/४, पठारे मळा, च-होली बु॥ 580620

1040307494/00 भोग. दपक ीमंत शेडगे /सिचन सु. भगत स. न. १२ पवार नगर काळेवाडी फाटा थेरगांव 580592
1031112374/00 सौ योगीता भाकर चौधरी स.नं.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 580589

1050111278/00 राजेश सुरेश मनाकांत स न  71   पदमा ए युकेशन सोसायटी िशरोळेनगर पपळेगुरव 580531



1031112253/00 मयुर मनोहर वा हेकर स न ३७ घर न ११ साईराम कॅलनी चचवडे नगर ३३ 580482

1060318430/00 गणेश िव ल काटे िव ल मृती ३ मजला, काटे नगर राहटणी रोड, पपळे सौदागर 580462

1060318432/00 गणेश िव ल काटे, भो. शैलेश गणेश काटे र,,िव ल मृती २ मजला, काटे नगर राहटणी रोड, पपळे सौदागर 580462

1100201547/00 िनतीन कचदेव ल ढे व इतर स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 580455

1050110022/00 कािशद सितश एकनाथ
स नं ३६/१ जय गणेश िब डग ी कु ण नगर राम कु ण मंगल 
कायालय जवळ पपळे गुरव

580258

1050109020/00 माने िजजाबाई तुकाराम स.नं.४४/१व/३/२, आनंद पाक, ए-३८, पपळे गुरव – २७. 580130

1090201143/00 लांडे रामचं  गेणुजी.व इतर भो. शे ी भा कर व शांभवी सं.शे
िम. .871,स.नं.445-1 अ/1 ,नािशक फाटा. कासारवाडी ,पुणे 411-
034.

579900

1031106009/00 भोग - साळंुखे जय ी नंदकुमार आहेर लॉ शेजारी, ल मीनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 579870

1060312362/00 सुदाम दामोदर काटे स नं-१४९/९ िव शांती कॉलनी साई मॅजेि टक जवळ पपळे सॉदागर 579755

1130302674/00 डामदेव मधुकर भोळे

गट १२८६, ओम साई हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१०४४/२०१४ , द १७/११/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा.आका आ  - कर /िच /३/ एस आर  २/ 
३२५/२०१७ , द   १०/०३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून  वा आका जु पा न   आ  -  कर /िच /३/ मो ा  िनवासी - एस 
आर  १/ ३२५/२०१७ , द  १५/०२/२०१७ अ वये  लो

579710

1030103516/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २०३ चचवड ३३ 579448

1100804995/00 राकेश रघुनाथ सोनी भोग इंडस टॉवर िल
स. नं. २०९/१ रघुनंदन िब डग, संभाजीनगर, आळं दरोड, भोसरी, 
पुणे ३९

579425

1050602951/00
मोबाईल टॉवर,मुदलीयर आर,एस,चेअरमन व भो.टाटा 
इंडीकॉम िल.

जयराज रेिसडे सी फ़ेज नं २ ि यदशनी नगर  सांगवी 579243

1101102121/00 मंदा कनी पांडुरंग काळोखे स. नं.१३९/३ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 579204
1041000277/00 सुरेश हातु पवार स.न.१२५ जीवननगर ताथवडे. 579093

1150301874/00 पानसरे गणेश िव ल - भो रलाय स क युिनकेश स
स न 46 बापदेवनगर दे रोड पुलाजवळ पुणे.,प . शंकरशेठ रोड, 
सेवनल हज चौक, वारगेट, पुणे

578989

1031112375/00 भो. कांताबाई िवजय सरोदे स. नं. १२३, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे ३३. 578819
1100200376/00 आिशष रमेश पपळे िम. .57/2/64/.स.नं.12/4,7. 578808
1041100767/00 िसताराम मधुकर पवार स. नं. ८०, नबाळकर नगर, ताथवडे. 578563

1110502279/00 गो वद पांडुरंग ढाकणे स. नं. १०८/५, काटेनगर कॉ. . ०३, चोिवसावाडी, च-होली बु. 578303

1070700264/00 आ जा राजेश अजीत व आ जा सोिनया राजेश
लॉट न.ं 60  आरमान सोसायटी बाजुला, पपरीनगर 
.कर/म/ुगट७/कािव/६/२००९ द.२८/१०/२००९ िम कत 

र , पपरीनगर पुणे 411 017.
577967

1120301157/00 एजाजुलरिहम शमशु ीन स द नागे र नगर पि म मोशी 577795
1060309404/00 ी. दशरथ ह रभाऊ मोकाटे शेलार व ती, पपळे सौदागर सं. नं-६३/४ब/२, 576604

1040603928/00
ीम.मनी के.चंदीरामानी,रेखा के.चंदीरामानी, आरती  ही. 

मोटवानी
स.न १०८/३,अ िवनायक कॉलोनी, िवजयनगर काळेवाडी. 576523

1120100908/00 गायकवाड सईबाई बाजीराव उ र ल मीनगर,´ÖÖê¿Öß 576252
1050302568/00 ी आगरवाल ई रचं  ब ी साद स नं १२/०१ आंनद नगर ि व मग टँक जवळ , सांगवी. 576087

1080603356/00 ी. नामदेव पांडुरंग पोटवडे पांडुरंग िनवास,स. नं. ९९ लॉट न.ं २८ भाग यशवंतनगर पपरी १८ 575621

1040307987/00 ािध भोग. िशवाजी कािशनाथ येडके स . न. ७/२/३, बालाजी कॉलनी थेरगाव पुणे - ३३ 575616
1070600847/00 वलेचा  अशोक रामचंद एच. बी. लॉक न.ं 17 575374

1040508471/00 कुसुम सोपान हसबे
स.न. 113/8ब/1 पवार चाळ योतीबामंगल कायालयाचे मागे 
काळेवाडी ( मो.न 7757013871 )

575290

1031112884/00 महादेव िव ल चौधरी स.नं. ५९/२,ओम कॉलनी-२ िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 575187

1140102193/00
म.ुमा. भालेकर द ु मा ती/भोग. भालेकर िजजाबाई  द ू 
/म.े जे. डी इंटर ाईजेस

ज. ग. १७१ जे. डी इंटर ाईजेस पीनगर (पू) तळवडे 575032

1140401258/00 ी भालेकर िव ल द /ुभोग. ी  भालेकर दगबर  िव ल जमीन गट नं १६३, ता हाणे व ती ि वेणीनगर त वडे 575022

1040701399/00
मधुकर बळवंत वाघमारे व इतर भो.पॅराम्ॐट गॉरव शेलटस 

ा̮इ.
स. न.१६८/१/अ/१/ व इतर मधुपुशपा वाकड 574961

1031112570/00 सौ छाया िवलास पाटील स.नं.१२४ िशवाजी पाक वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 574832
1040307488/00 भो. सुदशन चं कांत भराटे,आशा चं कांत भराटे स. न. १२/१८, ायवर कॉलनी ,थेरगाव पुणे-३३ 574746
1040105979/00 भगवान गेनबा रानवडे ल मण नगर महादेव कॉलनी थेरगाव 574519
1031109050/00 सौ सुिनता चं शेखर मुसमाडे स न १२८/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 574483
1040508655/00 वषा संजय शहापुरे स.नं. 79/20 िशवर  कॉलनी, कोकणे नगर काळेवाडी 574415



1130402261/00 िनवृ ी ल मण मोरे ,अिनल िनवृ ी मोरे

गट  १२४७ ,िचखली आकुड  रोड, नेवाळे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/४/एस आर २/२७७६/२०१५ , द  ०२/०२/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/४/मो ा िनवासी  

एस आर  १/२७७६/२०१५ , द  ०९/० १/२०१५ अ वये लो

574328

1050111022/00 म.े महाल मी क ट शन तफ ो ा संतोष रामचं  गवळी
स. नं. ३/५/२ महाल मी कॉनर िब ड ग पिहला मजला ऑफ़ स न.ं 
१०१, ि मृत  चौक, िशवरामनगर पपळे गुरव ६१

574265

1050111023/00 युनुस चॉद मोमीन
स. नं. ३/५/२ महाल मी कॉनर िब ड ग दुसरा मजला ऑफ़ स न.ं 
२०१, ि मृत  चौक, िशवरामनगर पपळे गुरव ६१

574265

1050111024/00
म.े महाल मी क ट शन तफ ो ा संतोष रामचं  गवळी 
युनुस चांद मोिमन

स. नं. ३/५/२ महाल मी कॉनर िब ड ग ितसरा मजला ऑफ़ स न.ं 
३०१, ि मृत  चौक, िशवरामनगर पपळे गुरव ६१

574265

1130500666/00 जगताप संजय ानोबा व इ 1 पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 574229
1040306041/00 ािधकरण भो. चौगुले सर वती स. नं १२/७, पवारनगर, थेरगाव 574143
1041100771/00 पांडुरंग नारायण नवले स. नं. ६९, नबाळकर नगर, ताथवडे. 573853

1060103132/00
बाळकृ ण रघुनाथ वाघेरे करीता मािणक बाळकृ ण वाघेरे 
(कु.म.ु)

िस. स.न.९६०,९६०/१ ते १९,९६१ रघुनंदन िनवास, तपोवन र ता, 
पपरीगाव, पपरी, पुणे१७

573833

1040406601/00 कु णराव जी. संगम व अि नी काश संगम
स. नं. ७/१+२A/२/१, रेनबो लॉझा िब ड ग ितसरा मजला ऑफ़ स 
नं. ३०७ रहाटणी

573807

1100700050/00 ी. आदक िव ल िशवराम.
स.नं.211/3.िम. .59/2/79                , दघी रोड.                      
         भोसरी, पुणे 411 039.

573732

1130303624/00 भारत मधुकर कलाल

गट १४००/१ , ीगणेश हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली  आ - 
कर/िच/३/एस आर २/११३/२०१५ , द १२/०६/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर 
१/११३/२०१५ , द ०७/०५/२०१५ अ वये  लो

573684

1130201400/00 एम एच इंिजिनअर ग व स , ो ा कैलास िशवाजी तांबे
गट १५३९,तळवडे िशव , गु द  फॅि केटस समोर , सोनवणे 
व ती,िचखली आ  - कर/म/ु८/एस आर २/३६७/५३/२०१४ , द  
१७/०१/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

573678

1060203250/00
ी. द ा य भगवंत वाघेरे भो. रलाय स िजओ इ फोरॉम 

िलिम.
वैभव आकट या वर, कािशबा शदे सभागृहाजवळ, पपरीगाव, पपरी 
१७

573495

1130300226/00 साने यशवंत राघु साने कॉलनी,िचखली 573435
1040406359/00 िशवशंकर आ पाराव झाडे स. न. ३२/३ब/२ ु णनगरी तांबे शाळेजवळ रहाटणी. 573399

1120303233/00 िवण साहेबराव जाधव
बो ाडेवाडी गट नं १ जाधववाडी िशवेजवळ वाघे र का.मोशी,ता. 
हवेली. िज.पुणे

573324

1040604442/00 रामा िवठोबा िवरशे ी
स. नं. ८४/१/५, काळेवाडी पोिलस चौक  मागे आदशनगर काळेवाडी 
१७

573003

1130502101/00 भो-एअरटेल मोबाईल टॉवर
(Bharati Tele-Ventures Ltd. Cor.),,सुिनता कांताराम पवार , 
ग. -795, पवारव ती , िचखली

572847

1110400971/00 सुदाम दगडू तापक र स. नं. ६४/४, वडमुखवाडी, च-होली बु. 572628
1080200181/00 म.े शेल पॅके जग लॉट न.ंबी-24, एच. लॉक, 572600
1120301769/00 पदमा सुयकांत काळे गट न. २२७/२ बारणेव ती मोशी. 572498
1031106594/00 सुरेखा िवनोद रानवडे स.नं.७७/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 572442

1150102108/00
ी बाळकृ ण नागेश धुमाळ व इतर-३/भो/ ी करण 

बाळकृ ण धुमाळ
स न ११ िह  तळमजला बापदेवमं दरासमोर कवळे 572138

1050510655/00 गोहल मािणक शांतीलाल / जािवया कांतीबेन केटावजी स नं ४/२/२क/२(१) िवजयनगर शॉप क़ १ पपळे गुरव २७ 572007

1140301136/00
हसटाईल फ़ो जग ऍ ड का टी ज ा. िल. तफ़ िव नाथ 

बा या वामी
फ़िन स कंपनी शेजारी तळवडे 571570

1020300577/00 कुटे गोपाळ नाना नाना मृती मंगल कायालय द वाडी,आकुड  35 571451
1140401249/00 भालेकर बाबासाहेब नामदेव जमीन गट नं १६० ि वेणीनगर तळवडे 571435

1130501373/00 भो- मा ती सोपान  रण सग
गट ं  ७११, कग वजन का ामागे  ,िचखली -मोशी -रोड, 
कुदळवाडी, िचखली

571430

1130901660/00 भो-िशला अमोल क डे

गट १५१७ ,राजा िशवछ पती हौ सोसा., हे े व ती ,िचखली आ  - 
िच/९/कर/एस आर २/६१०/२०१४ , द २७/१०/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ  - कर/अ/मो ा िनवासी -एस 
आर  १/६१०/२०१४ , द  १७/०७/२०१४ अ वये लो

571241

1040203699/00 सहादु महादू बारणे भोग नामदेव कू णा देवकर सन.22/6/3,वनदेवनगर,थेरगाव 571216



1110200535/00 कै. शंकर गो वदा पठारे भो. अशोक आनंदा पठारे
स ह न.ं २९३/४, डी वाय पाटील कॉलेज रोड, पठारे मळा, च- होली 
बु॥

571157

1110200539/00 कै. शंकर गो वदा पठारे भो. संजय आनंदा पठारे स. नं.२९३/४, पठारे मळा, च-होली बु॥ 571157
1100201261/00 भो गांधी धरमदास रतन स.नं 15/1 गुळवेव ती,भोसरी-39 571094

1130102977/00
सुर कुमार ीराम यादव , राज साद ीराम यादव , मे 
ल मी एअर क ोल

गट ४१, पाटीलनगर ,िचखली  आ - कर /म/ु०८/एस आर 
२/९४/१३/२०१५ , द ०८/०९/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

571064

1120305089/00 सुिनल नामदेवराव यावूल गट नं ६२१ िवनायकनगर ग ली नं २ मोशी ४१२१०५ 571060

1040406113/00
ी पोपटे शंकर िसताराम/जीके मोटस तफ हरेश ेमचंद 

चांदवाणी
स नं ३९/३ गोपालगंगा शेजारी रहाटणी 570930

1120202967/00 आशा अनंत इंगवले
गट न.ं४५२,पुव मोशी वाघमारे जुिन वीट भ ी रोड, आदशनगर, 
मोशी - ४१२१०५

570747

1130201459/00 िनजाम गुलाब शेख व इतर  २, मे िशदोरी वेफस व नमक न

गट १५३८, सोनवणे व ती , लॉट ३७,३८,३९ , िचखली तळवडे 
िशव र ता  , िचखली  आ - कर/म/ु०८/िच/२/एस आर २/९८/ 
११८/२०१५ , द  २८/०१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

570697

1040900886/00 द ा य शकंर मोिहते गावठाण थेरगांव 570663

1130201458/00 िवनोद  बाशुमल मनुजा , मे सनशाईन एंटर ायजेस
गट १५३८ , लॉट  ५८ , सोनवणे व ती ,िचखली तळवडे िशव र ता 
,िचखली आ - कर/म/ु०८/िच/२/एस आर २/९७/११५/२०१५ , द  
२८/०१/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

570545

1110502347/00 कैलास नानाभाऊ मोळक स. नं. १५६/३, आझादनगर, च-होली बु. 570506

1050212292/00
जगताप िव म ऍ ड डे हलस ा. ली. तफ़ संजय जगताप व 
इतर ३

स नं ८७/१ पै िस स न १९७८ पै काशीद पाक पपळे गुरव 570052

1050502956/00 मिनयार र फक बाबािमयाँ
स.नं १०/१अ/३२, सातपुडा हौ. सोसायटी मु य र ता , सांगवी, पुणे -
 २७.

569900

1050601433/00 दुगल वदेशकुमार / दुगल सी. एल. स.नं. 4/1/60, संगमनगर,,सांगवी 569636

1040403826/00 चौधरी कांतादेवी आर. व सौ. िवमलादेवी आर. चौधरी स.नं. 18/11/3, साई कॉनर, रहाटणी,रहाटणी 569463

1150102376/00 िसटी पाकस ा िल तफ़ अथोराईज िस ेटरी ी मकरंद हे स न ११ िह  २अ ग ंजे र ता मामुड 569176

1070201213/00 काश ओढरमल रामचंदानी हारांडा ३६ मेन बाजार पपरी-१७. 569032
1041100123/00 चं कात सुयकांत कुलकण  / िनता चं कांत कुलकण स. नं.८०/२,  नबाळकर नगर, ताधवडे 569025

1100500442/00 ी. फुगे वामन मा ती
िम. .55/2/156,                           ,स.नं.690/1 अ व 5, ग हाणे 
व ती,       भोसरी-पुणे-411 039.

568806

1050209104/00 रंजना म छ  लोखंडे अपाक अिमत म छ  लोखंडे स.नं.८/१, कार कॉलनी न.ं१, िव यमनगर, पपळेगुरव-२७. 568720

1040901164/00 भो. बचमाक टाउन लॅ नग एल.एल.पी व इतर स. नं.११/६/१, ११/६/२, ११/७ भुजबळ हाईटस समोर पुनावळे. 568635

1160204092/00 ल मीबाई परमे र माने स. नं. ८२/१२/२/५ परांडेनगर, दघी १५ 568625
1150101460/00 चाळके र व  दौलत स.नं.14/1, साईनगर, मामुड 568528
1130101336/00 िवनोद गनलाल कांगटाणी गट 66,जे.एस. इंड ीज , पाटीलनगर ,िचखली, 568137

1130504497/00 िलयाकत अली महमद मोबीन खान
गट ६९३ ,६९४ ,६९५, महारा  काटा मागील रोड, कुदळवाडी, 
िचखली

567503

1080200414/00 मोहन लॅि टक इंडि ज एच लॉक, लॉट न.ं ए ५२ एम. आय. डी. सी. पपरी १८ 567311

1130101905/00 ी इंड ीज तफ ो ा सौ वैशाली संजय सातपुते
ग़ट नं १५५९, शेलारव ती , पाटीलनगर, िचखली आ  -कर/िच/मु 
/८/१/एस आर २/१६/२०१४ , द १२/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

567271

1100102059/00 मे साईनाथ इंड ीज से नं ७ लॉट ३१२/३ एम आय डी सी भोसरी 566951
1070501139/00 काश रमेशलाल सामतानी पी ड यु िड. 1 या समोर, पपरी-17. 566762
1101208442/00 िव भंर गो वदराव शगाडे स. न. ९६/१ लांडगेनगर भोसरी - ३९ 566592

1050201028/00 कदम सुरेश बबनराव
गट .2 िम. .46/2/408/1 स.नं. 27/5/9,पवना नगर, पपळे गुरव, 
पुणे -27

566412

1080101247/00 कृपलानी रमेश अजूनदास व इतर. ल ट न.ं205/8 ,मुंबई पुणे रोड,खराळवाडी, पपरी , पुणे 411 018. 566406

1031112293/00 ी. शुभम दलीप वा हेकर सं. नं. १३२/४, शुभम कॉ ले स, वा. वाडी. िचचवड. पुणे-३३ 566233

1030501290/00 एस.जी. मातोसकर, भुदरगड  पतसं था म्
  Tanaji Nagar Chinchwad Pune 411033,संुदर बाग, लक 
रोड तानाजीनगर, चचवड, पुणे - 33

566083

1050212297/00 पाटील िनलेश सोनाजी स ण १०/१ मोरया पाक ग ली नं ५ पपळे गुरव ६१ 565608
1020304064/00 ी उ म धमाजी जगताप बौ  व ती िव लमं दर रोड आकुड  पुणे ३९ 565415

1130401228/00 भो-अंजना िव णु गुगळे
र ता नं 6, सुदशननगर ,पंचवटी ,िचखली,आ. - कर/िच/4/एस आर 
2/2690/2008, द.26/3/08 अ वये

565238



1130902687/00 र व   भानुदास  कदम

गट १४१६, ीराम हौ  सोसा , हे े  व ती ,िचखली आ  -कर 
/िच/०१/   एस आर  १ /४५१/२०१७ , द  ३०/११/२०१७  अ वये  
द १/४/१३ पा आका आ  - कर /िच /९/ मो ा  िन-  एस आर  २/ 

४५१/२०१७ , द  १३/११/२०१७ अ वये  लो

565204

1040408568/00 ी. िवजय सजराव देशमुख स. न. ३८/२/१ रहाटणी. 565113
1050603024/00 राऊत ीधर शंकर स. न.५/३अ, जयमाला नगर, ग ली .४, सांगवी पुण-े२७ 564938

1060401903/00 ी कुदळे मा ती महादेव
पपरीगाव,.स.नं 224,रिज अ  1840,िनलायम हौ.सोसायटी 

शेजारी तपोवन मं दराजवळ
564855

1060302921/00
ी ताप गंगाराम घनवटे , स ानंद कसनचंद गलानी व 

इतर
भाग  . 28 स न 185/4 ब 185/5/,185/6 अ, पपळे सौदागर पुणे 

- 27.
564500

1040508417/00 कृ णाबाई दुगा झडपे
स.न. 111/1ब/1 प रस काँलनी काळेवाडी पुणे 17  ( मो.न 
8007202300 )

564433

1130701262/00
मा. ाचाय,  औ ोिगक िश ण सं था महारा  शासन 
(आय टी आय)

लॉट ं  ६५, से टर नं 20,कृ णानगर, िचखली 564208

1150406390/00 मालक /भो/ सौ मंदा भरत भ डवे व सौ बेबी राम भ डवे रावेत गावठाण गांधी चौक रावेत ता. हवेली िज.पुणे 564067

1120202782/00 सिवता सुरेश नरवडे
४५२/१/१ गंधवनगरी गणपती मं दरा शेजारी पाटील कराणा माल 
दुकानासमोर चच रोड मोशी

563685

1031107855/00 पवार िभमराव भगवान, भोग. - पवार महेश िभमराव स. नं. १३३/१, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 563658

1020202171/00 गो वद कू णा काळेपाटील / ितक गो वद कू णा काळेपाटील उपकार चबस जबळ, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 563391

1050202930/00 ी. जाधव अिनल एकनाथ. स ऩ. 76/1अ/11 भैरवनाथनगर, पपळे गुरव,िम. .5/46/2/02930 563309

1040308794/00 ु णा केशव जेना स न १४/५/१ क हौया पाक ग ली  ३ बेल ठकानगर थेरगाव ३३ 563029

1130106490/00
ल मी इंिजिनअर ग व स भागी- रामकृ णा सु बाराव 
च पीडी, ीिनवास रामकृ ण च पीडी

गट १५५५, दे  आळंदी रोड, शेलारव ती ,िचखली 563016

1031111938/00 भोग - ी नंदु सखाराम खेडेकर स न ३९०/२ बळवंत कोलनी चचवडे नगर ३३ 562762
1150102675/00 ी. िशवाजी मा ती भोसले स.नं.17/1ब, ि मुत  हौ. सोसा., साईनगर, मामुड 562712

1120203380/00 सौ. मंगलाबाई नामदेव पाटील गट न.ं४५२/१/१, खानदेशनगर, ग ली न.ं३, मोशी-४१२१०५ 562689

1130502833/00 भो-गोपाल सग उमेश सग चंदानी गट 809 ,कुदळवाडी,िचखली, 562379
1040103606/00 भो. क पटे संतोष अ ण स.नं. 245, क पटे व ती, धरोड,,वाकड 562306

1130101411/00 िझक लाह अ बासअली चौधरी ,रामफेर ललई यादव ६४,साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 562076

1100700320/00 ी. फुगे चं कांत राणु.भोग. दलीप चं कांत फुगे िम. .59/2/21 562061

1080101986/00
मा. पपरी चचवड महानगरपािलका भो नॅशनल लो उदु 
हाय कूल

नॅशनल लो उदु हाय कूल खराळआई मंदीराजवळ खराळवाडी 
पपरी पुणे.१८

562024

1101001305/00 ी. धुमाळ अनंता मा ती
स.न.198,राधाकृ ण नगर, नािशक रो,                                       
      भोसरी 39.

561929

1140300852/00
म.े का तक एंटर ायज़ेस.बस लग रामा पा कु लोळी/ वैशाली 
चं शेखर कु लोळी

जॉन मॅ यू क रपोलेले यांचे िमळमतीचे मागील बाजूस,तळवडे 561829

1130503075/00 भो- साद गवळी गट ७९०, पवार व ती ,िचखली 561755

1040704569/00
म.ेबोवरिडया डे हलपस एल.एल.पी. तफ भािग.िनतीन 
द.पाटील

स. नं.१७२/१बी उ.वाकड 561371

1031401291/00 ब कर मा ती पुनाजी स. नं. १६४ पुलाजवळ दळवीनगर चचवड 561263

1040801319/00 हनुमंत ल मण कलाटे
स. न. १५६/२/अ/१, वाकडकर व ती ,गणेश मं दराजवळ,वाकाड पुण-े
५७

561239

1100100503/00 ित पती एंटर ायझेस
िम. .58/3/98, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ंड यु.260,      
   भोसरी-पुणे-411 039.

561081

1140301755/00 खानेकर  द ा य  मा ी
जमीन गट न.ं१२०,पांडूरंग हाँटेलसमोर, योतीबानगर,तळवडे, 
ता.हवेली, िज.पुणे - ४११०६२

560900

1020301396/00 ी अिमत अर वद देवगांवकर िमळकत ं . 754 पेश कॉलनी द वाडी 560817

1100800393/00 ीम पावतीबाई पु षो म सवाणी
स.नं.000/000/0/0 िमळकत .59/3/288   ,संत तुकाराम नगर,      
              भोसरी,पुणे-411 039.

560800

1060202067/00
सुभ ाबाई बाजीराव कांबळे करीता ए.बी.तोतवानी तफ़ एस 
के िब. के एच. व िवनोद मतानी

स न ३०९/१ काटे पपळे र ता पपरी गाव 560754

1040106462/00 भो. सुभाष येदु क पटे सं न २३० क पटे व ती वाकड 560459

1080400890/00 अजमेरा िब डस, य.ुसे टर  तुकाराम मासुळकर कॉलनी,स.न.144,149/1 पपरी १८ 560347



1130302706/00 िनतीन कािशनाथ कापरे

गट १३५५,स ा ी हौ सोसा , आंगणवाडी रोड, मोरे व ती , िचखली 
आ  - १३/२०१७ , द८/५/१७ अ वये द १/४/१६ पा आका ,  आ  
- कर/िच/३/ मो ा  िन -एस आर १/ १३/२०१७ , द १५/४/१७ 
अ वये  लो

560261

1040801386/00 एन.एस .जी. ा िब डुकॉन त े  भागीदार अिमत जाधव सं.न.६५/८ उ.वाकड 560249

1130301823/00 धामणे वसंत जग ाथ
गट नं 1401, नंदनवन हौ सग सोसा., मोरे व ती , िचखली आ - कर 
/िच/३/एस आर २/११०३/२०१४ , द  २९/०३/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा.

560243

1140301640/00
ी.द ा य आ पाजी सुळ व सौ.िनमला द ा य सुळ म.ेजय 

म हार टु लग
जिमन गट न.ं८०, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 560196

1050402051/00 शदे ानदेव अजुन स न ७३ समथनगर नवी सांगवी पुणे २७ 560075

1070700510/00
भो. चेअरमन अिनश गाडन को.ऑफ.सोसा/ मोबाईल टॉवर 
हीहोम नेटवक

लॉट न.ं ६६, अिनश गाडन को.ऑफ.सोसा, म.न.पा.पा याची 
टाक समोर, पपरी, पुणे-१७

560001

1110504077/00 रमेश नामदेव काटे व इतर भोग. रमेश नामदेव काटे स नं. १०९/१ अ, काटेनगर कॉ . ०४, चोिवसावाडी, च-होली  बु. 559963

1100802527/00 ी काशीनाथ थाव  राठोड स.न. 213 िस दे र हाय कुल जवळ,भोसरी-39 559903
1130101303/00 भो-महेश कवठेकर दीप बिहरट ,शेलारव ती ,िचखली, 559844
1040105566/00 सितश रामचं  व आशा सितश नगरकर स.नं.१७/४. मंगलनगर , वाकड रोड,  थेरगाव 559389
1130503689/00 इंडीया टेिलकॉम  इ ा चर िल. नारायण िनवास  ,गट ७८६, कुदळवाडी,िचखली 559173

1130104360/00
जुबेर/ एजाज / ईमान चाँद खान , सी  के  ए ड स स 
एंटर ायजेस

गट  २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली  , आ   - कर  /िच /  
मु  /८/ एस आर २/ ९३/२०१७ , द  १८/०३/२०१७  अ वये   द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

558659

1130502844/00 भो-िस दीक  महंमद इ ाहीम गट 711, कुदळवाडी,िचखली, 558498

1130200933/00 िशवानंद मा.सुयवंशी, िव ा  िश. सुयवंशी ,

गट 1605 व 1606 , सोनवणे व ती ,िचखली आ  - िच/कर 
/२/कािव/३७/२०१६, द २३/०६/२०१६ अ वये ०१/०४/२००७ 
पासून  आका अस याने  अवैध बांधकाम शा ती  र  कर यात आली 
असे

558296

1040103928/00 भोग. िवनोदे कमलेश द ा य स.नं.271/1,  िवनोदे फॉम अ ड नसरी, वाकड रोड, वाकड 57 557949

1100401735/00
ी सदाशीव सखाराम ग हाणे/भो ी,सोनल 

कुशाभाऊ,ग हाणे
स.नं 681/4 वामी समथ मं दरा यामागे ग हाणे व ती,भोसरी पुणे -
39

557943

1160201272/00 कंुडिलक िपराजी पारवे स.नं◌ं 82 द नगर, दघी 557827
1120201883/00 भोग- आशा शंकर दवटे गट न. ६२०  राजे संभाजी कॉलनी द. ल मीनगर मोशी. 557777

1130300193/00 जावळे अिजनाथ जयराम

गट  नं   १३२३ , कार सोसा, साने कॉलनी ,मोरे  व ती , िचखली 
आ  -  कर/िच/३/एस आर  २/२००/ २०१५ , द २४/११/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ -  कर/िच/३/मो ा 
िनवासी  -एस आर  १/२०० अ/ २०१५ , द ३०/०९/२०१५ अ वये  
लो आ  - कर /अ/मो ा िनवासी  एस आर १/६१८/२०११, द 

१२/०९/२०११ अ वये लो आकारणी

557645

1040304700/00 भो. नखाते राजू बाळासाहेब स.नं. 5/1/1, नखाते नगर, थेरगांव,थेरगांव 557584
1040509447/00 शोभनाथ भगवानदास िव कमा ( 9029549990 ) स.न. 73/20 , परमिवर काँलनी राजवाडेनगर , काळेवाडी 557563

1140102198/00 म.ुमा भालेकर द ू मा ती /भोग. भालेकर सुनीता मा ती ज. ग. १७१ म.े एस. एस. इंड पीनगर (पु) तळवडे 557538

1140102199/00
म.ुमा. भालेकर द ु मा ती/भोग. भालेकर आ णासाहेब द ू 
/म.े ए. डी इंटर ाईजेस

ज. ग. १७१ म.े ए. डी इंटर ाईजेस पीनगर (पु) तळवडे 557538

1160101867/00 ी. मोहन राम साद सह स न ७२/५ साई पाक दघी पुणे-१५ 557459
1060311157/00 िवशाल द ा य काटे स नं-८/१/६ केशवनगर पपळे सॉदागर पुणे-२७ 557074
1060311158/00 िवकास द ा य काटे स नं-८/१/६ केशवनगर पपळे सॉदागर पुणे-२७ 557074
1130101492/00 भो-चं ीका साद ब ण गट ६३ , ए या होटेल जवळ ,पाटीलनगर ,िचखली 557037

1150202697/00 ी बाळकृ ण महाबल शे ी
स.न ३७/३/९ ''हॉटेल रेणुका'' मुंबई पुणे हायवे लगत िवकासनगर 
कवळे

557024

1050214663/00 शहनाज इनायतु ला शेख व इतर स. न. ७८/१/१५ भातनगर पपळे गुरव 556988

1080100893/00 सगानीया गीता पी. जे. चबस,गोडावून न.ं 2, खराळवाडी पपरी पुणे 411 018. 556693

1040701222/00 ी साठे पू वीराज भाकर मुंबई-बगलोर हायवेजवळ वाकड पुणे 556581

1030103544/00 ि िमयर िल.
एम आय डी सी हेईकल अस ली िब डग, मुंबई - पुणे र ता, चचवड 
टेशन

556398

1031107856/00 पवार िभमराव भगवान, भोग. - पवार शोभा िभमराव स. नं. १३३/१, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 556101
1040801350/00 ी. चं कांत बाबुराव भुमकर (मो. जा. र ) स. न. ११५/४/१/१, भुमकर नगर उवरीत वाकड - ५७. 556008

1101301063/00 ी. नायडू धनंजय
स.नं.45/2, लॉट न.ं7 ए,,इं ायणीनगर,जुना िम. .10/50/01163  
भोसरी-26

555876



1020102030/00 गोसावी चंपाबाई गो वदगीर भो. देसाई गजानन रमेश आकुड  बस टॉप जवळ ,मुंबई-पुणे रोड,आकुड  पुणे 35 555727

1040122516/00 िमनाली कृ णा सावंत व कृ णा द ाराम सावंत स.नं.13/5, पराग वेलस मागे, बेलठीकानगर, थेरगाव,पुणे33 555647

1040505893/00 रघुनाथ गणपतराव खोसे / महा  भागवत खोसे सन.75/6/7, योितबानगर,काळेवाडी,पुणे-411017,4/61/2/676 555573

1040700207/00 काकडे ीरंग वामन स.नं. 176/1/2/1/1,,वाकड 555524

1140301176/00
म.े साय लो टे ो फॅब म.ुमा. ी. भालेकर वसंत झंुबर व 
इतर/भो. सोन े  राज  िशव पा

योितबानगर ी. मोरे यांचे िमळकतीशेजारी तळवडे 555417

1120202455/00 सौ. छाया रामदास ग हाणे.
४५२/१/१ ताप करनगर गंधवनगरी इं लोक कौलनी मोशी ता हवेली 
िज पुणे

555407

1060500799/00 पपरी चचवड म. न. पा. पपरी टेशन,,क लखाना, ओ हर ीज खािलल गाळा, पपरी. 555099
1031110165/00 भो देिवदास शंकर ढमे स. नं. ५८/१  ६०/४+६१, िशवनगरी,  िबजलीनगर, चचवड 554947
1140102626/00 ी.भाऊराव रावसाहेब सरवदे गट .1, स ृ़ंगी सोसा., 554823
1130502694/00 सुदाम धोङीबा नेवाळे हरगुङे व ती कुदळवाङी िचखली, 554693
1040407284/00 भा कर पांडूरंग सुरवसे भोग. िवनोद कुमार जैय वाल स. न. ५९/११/१ जयभवानी चौक रहाटणी. 554572

1031112291/00 ीमती सुनीता दलीप वा हेकर सं. नं. १३२/४, शुभम कॉ ले स, वा. वाडी. िचचवड. पुणे-३३ 554548

1041000250/00 साहेबराव गजानन गायकवाड स. नं.१२९ िजवननगर,ताथवडे 554434
1050204829/00 हेगडे दनेशकुमार व इतर क रता,सुिनल पपळे  गुरव-२७ 554177

1150101973/00 सौ कौसर बेगम सौदागर कयुम स न १५ िह न ३/अ/६ ी नेपाळी यां या घरासमोर साईनगर मामुड 554038

1101201174/00 शंभु ध डीराम पवार से. .1, लॅट  ३८ इं ायणीनगर भोसरी ३९ 554035
1041101239/00 खंबाटे उप  ि िव म स. न. २५, िनबांळकर नगर , ताथवडे 553804
1110502067/00 साहेब सखाराम दाभाडे स. नं. ५३४/२ दाभाडे व ती च-होली. 553801

1040403861/00 म.े प स इ टेट - भारत बाबूलाल राठोड / सुरेश पा.धोडके ध यकुमार देशमाने / सुरेश ही. तोडकर,स.नं. 5/6, रामनगर रहाटणी 553673

1050501502/00 जगताप लितका उ मराव
स.नं.12/2/3,िम. .49/3/474/1,,वेताळमहाराज सोसा. सांगवी पुण-े
411 027.

553662

1040502625/00 जगताप ानदेव धनाजी िमळकत .,स.न.73, ताप करनगर,काळेवाडी. भाग .59, गट  5 553399

1040408996/00 साळंुके ा य िशवाजी स. नं. ६२/३/५, ीनगर रहाटणी. 553202

1130603004/00 संतोष बाबुराव इंगवले

गट - ५७८ , पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ -कर/िच/०६/एस 
आर २/२२६५/२०१४ , द  २२/०१/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर  
१/२२६५/२०१४ , द  १८/१२/२०१४ अ वये  लो

553201

1140301123/00
ी. भालेकर खंडु तुकाराम /भो. हॅसकर व लभ रामचं /म.े 

हाय ो फॅब इंिजिनअस
तळवडे गांवठांण छ पती िशवाजी  शाळे या रोडने  तळवडे 553156

1130600311/00 जाधव छगन बाबु जाधववाडी,,िचखली 553146
1060319246/00 नारायण सखाराम काटे स.न.१२५/४ शुभ ी वूड समोर, पपळे सौदागर, पुणे २७ 553083

1031108613/00
नेहेते अिनल ग िवद व सरोदे यशवंत भागवत व् चॉधरी  
िवजय भा कर

स न १२३/३ िनसग सोसायटी, वा.वाडी. चचवड पुणे ३३ 552918

1160401377/00 अ / भोग गु ा आयो यानाथ नायक रामनगर,बोपखेल 552907
1090402041/00 कसन उफ कृ णा पंडु देवकर टार पो टर लब जवळ, फुगेवाडी-१२. 552778
1120101807/00 ी अजय पांडुरंग स ते गट नं ६७६ उ र ल मीनगर मोशी ४१२१०५ 552727

1031102573/00 ी दोल पा भू कांबळे
स.नं. 60/3, लॉट .28 अ, ,िशवनगरी हौ. सो., वा हेकरवाडी , 
माल

552627

1140401257/00 ी. भालेकर  िव ल द ू/ ी. भालेकर िवलास  िव ल जमीन गट नं १६३, ता हाणे व ती ि वेणीनगर त वडे 552442

1011301261/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . सी / 10 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 552283
1130601773/00 मा ती ता यासाहेब िगते गट ६६९, जाधववाडी,िचखली 551938
1050212334/00 भोग. काझी शहाबु ीन उमर स नं १/२ ६० फ़ुटी रोड ल मीनगर पपळे गुरव 551866
1050202554/00 शेख राजबेगम सेन / शेख अ दुल कादार सेन स.नं. 20/2अ/1, भालेकर नगर,, पपळे गुरव 551817

1130201160/00 भो-कांितलाल  कािशबा साने
वृ ा म रोड  ,रामदास सोसा ,िचखली, आ  - कर /मो ा िनवासी 
एअस आर १/९६२/२०११, द १२/१२/२०११ अ वये लोरेज

551806

1150401916/00 ी भो भ डवे शैलेश शांताराम जुना वा हेकरवाडी र ता रावेत गावठाण 551599

1140201780/00 भालेकर संतोष िशवाजी भो.इंडस टॉवर िल.
मेनरोड पीनगर (पु) तळवडे/ पे टॉगॉन पी१ -५०१५०४ मगरप ा 
िसटी हडपसर पुणे अ  १०९२३२८-IN-1092328

551391

1120202822/00 योगेश ीधर कोकाटे ४५२/१/१, इं लोक कॉ., गंधवनगरी, मोशी. 551365
1130503029/00 भो-बालघरे  रोिहदास बालघरे व ती ,िचखली 551333



1130103260/00 भो- सैफ अली
गट ४१ ,  पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर /िच/म/ु८/एस आर  
२/१८६/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

551314

1050111085/00 ढोकळे नथुराम ीपती स. नं. ५६/२, ग ली . ३ कवडेनगर पपळे गुरव ६१ 551035

1040104348/00 भो.क तुरी मोटस अँ ड िब तफ भरत देवक नंदन अगरवाल स.न. 15/1 क/1 संतोषनगर,थेरगांव 33 550902

1130601662/00 भो-पितराम गौतम िच कु जाधववाडी ,िचखली, 550823
1120203203/00 िवकास ाने र प हाड ४५२/१/१ गंधवनगरी गणपती मंदीराजवळ मोशी 550772

1040801480/00 महादेव क पटे तफ मे.देउ. असो.तफ अिजत गायकवाड स. नं.३६/१,३६/२ ऊ.वाकड 550720

1080900931/00 म.े हाडा भो. प पुलाल िवजयराज शमा ७४७ संत तुकाराम नगर पपरी १८ 550717
1040307359/00 ािध भोग. अिनल फ़ करा ढोबळे स. न. ८/१ , िशवतीथ नगर.थेरगाव 550423
1130101409/00 भो- काश अ ुतलाल शहा शेलार व ती ,दे  िचखली रोड, पाटीलनगर ,िचखली 550421
1041100755/00 पवार दनकर बळवंत स. नं. ७५ नबाळकर नगर, ताधवडे 550329
1031106145/00 भोग. - भंगाळे यका भरत स. नं. १३३, गु ाराजवळ,  वा हेकरवाडी, चचवड 550307

1130507149/00 भो-अ दुल मोईद अ दुल अहद चौधरी व इतर ४
गट २१९, पपरी िचखली र ता , अपना वजन काटा लाईन , 
कुदळवाडी ,िचखली

550087

1040109634/00
मे ित पती डे हलपस तफ़ भागीदार दिलप कुमार डी पटेल 
२. करमसी ड य पटेलु

स, न, २५९/५/२ क पटे व ती वाकड पुणे 549768

1040116368/00 मानकर गुलाब बाळू व इ. 257/2/3 /2,3,4,5,6 मानकर व ती वाकड 549587
1080900196/00 भो. राणे सूषमा नामदेव संत तुकाराम नगर.,िमळकत मांक-631, पपरी पुणे.18. 549563
1050206743/00 साद नंदलाल रामदेव. स. न.८/२, कार कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 549550
1090605248/00 अतुल अर वद गायकवाड स.न.१०, िह.न.१अ/५, 452 बॉ बे कॉलनी, दापोडी-१२ 549467
1040801091/00 दौलत रावजी नेटके स.नं. १२५/१/२/२दांगे चौक काळाखडक  वाकड-५७ 549382

1130303592/00 संजय क डीराम संकपाळ

गट १३३४, नारायण हौ  सोसा ,मोरे व ती , िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/२३०६/२०१४ , द  २०/०१/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस 

आर १/२३४१/२०१४ , द २४/१२/२०१४ अ वये  लो

549267

1120202466/00 गंगराज नंजे गौडा
ग. नं.४५७ लाट न.ं ११२, यश वी ा. शाळे जवळ.,एम. जी. एम. 
रोड, कचरा डेपोजवळ, मोशी, आदश नगर,

549208

1110501281/00
ी. शिशकांत बसवंतराव मान/े अ णासाहेब बसगोडा 

नागोडा भोग. समथ हाय ो ु स
स. न. ५८/१, साई इंड ीयल इ टेट ओ ोिगक वसाहत, 
चोिवसावाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

549161

1130502901/00 भो-शफ क चौधरी गट 712 ,कुदळवाडी ,िचखली, 548995
1041200370/00 ी काश केशव झनकर ताथवडे गावठाण मशानभुमीजवळ ताथवडे-४११०३३. 548942

1090303334/00 बाळकृ ण रामचं  वंजारी व इतर २
शॉप .१, िहराबाई झोपडप ी मागे, माशान भूमी समोर, 
कासारवाडी, पुणे-३४

548869

1130502982/00 भो-गणपत  आर मंगळवेढेकर
कुदळवाडी,िचखली जा - िच/कर/५/कािव/८७/२०१३ , द 
१३/०२/२०१३ अ वये लेखापरी णानुसार कमी दराने आकारणी 
झा याने आकारणीत दु ती द १/०४/२००७ पासून

548851

1110500706/00 ी. रा ल पांडुरंग खरात् व ी, अिभनंदन हदुराव पा टल स. न. ६८८, मोझे शाळे जवळ, वडमुखवाडी, चह ली बु. 548815

1160100832/00 रजपुत राज  नंदु स,नं,73 आदशनगर 548789
1090301118/00 ि ह टर माट न म दमारण स.नं.490/2 व 490/1/1 गु नानक कॉलनी 548738
1050502902/00 कामठे गुलाबबाई संताजी. 'कु णा ल मी'स. नं.१२/१/५२, िश. सोसा . सांगवी-२७ 548709

1050200810/00 हजारे बबन नानाभाऊ
स.नं.27/2/5 िमळकत .1630/46/2/269/7,पवना नगर नावेचा 
रोड पपळे गुरव. सांगवी पुणे 27.

548666

1130400197/00 जोशी जनादन पांडुरंग / जो ा जनादन

गट १३११ , िस दीिवनायक सोसा,र ता नंबर 3 अ, 
सुदशननगर,िचखली आ  - कर /िच/६/ एस आर २/१४९१/२०१७ , 
द २०/०६/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पा वा आका  आ  - 

कर /िच/४/ मो ा िन -एस आर १/ १४ ९१/२०१७ , द 
१५/०५/१७ अ वये लो

548406

1130401417/00 दलीप बाबुराव सान,ेभो-सुशीला राम कंजीर
गट १२९७, शरदनगर , पंचवटी  ,िचखली आ  - कर/मो ा िनवासी 
एस आर १/१८३८/२०१२, द २८/०३/२०१२ अ वये लो लागू

548335

1040801318/00 सोमनाथ ल मण कलाटे
स. न. १५६/२/अ/१, वाकडकर व ती ,गणेश मं दराजवळ,वाकाड पुण-े
५७

548326

1100803734/10 चंचल रमेश केदार व रमेश ीरंग केदारी स न २१६/१/क ओम साई पाक संत तुकाराम नगर दघी रोड भोसरी 548243

1040502133/00 तापक र हनुमंत गंगाराम स.न.71, योतीबानगर,काळेवाडी, पुणे 17 548079

1140301900/00 ी.अिनल महादु भालेकर
जिमन गट .३८३, देवी इं ायणी हौ.सोसायटीसमोर, दे  आळंदी 
रोड, तळवडे पुणे – ६२

547998



1100701449/00 देिवदास िभवाजी डोळस, मालन िभवाजी डोळस
स ह न.ं २१२ िह सा न.ं १/५ पुणे नािशक महामाग, गवळीनगर, 
(हॉल न.ं १) भोसरी ३९

547626

1100701450/00
देिवदास िभवाजी डोळस, मालन िभवाजी डोळस भोग राज  
ता याराम डोळस

स ह न.ं २१२ िह सा न.ं १/५ पुणे नािशक महामाग, गवळीनगर, 
(हॉल न.ं २) भोसरी ३९

547626

1070401247/00 सीमा रामचं  इसरानी व पवनकुमार रामचं  इसरानी बी लॉक १६/४, पपरी-१७. 547619

1100102022/00
िस गु  इंड.ि मा  . सह. स̮ं. िल. भो सो ट ीप सो वुशन ा 
िल.

से १०/५७/८ ािधकरण इंड 547603

1110401088/00 पंढरीनाथ रामचं  खेडकर
स. नं. ७७, वडमुखवाडी , बालाजी मंदीरासमोर, पुणे आळंदी रोड, च-
होली बु.

547152

1100102964/00 ी. दगडु िवठोबा मुळे भोग- कैलास मा ती मुळे पी ए पी जे-५५ एम. आय. डी. सी भोसरी पुणे - २६ 547127
1090500818/00 दनकर येमाजी माने िस दाथनगर, मुंबई-पुणे रोड, दापोडी - १२ 546835
1140301777/00 ी.रा ल रामचं  भालेकर, म.ेस गु  इंड ीज जमीन गट न.ं ९०, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 546716

1160302895/00
आदक स यवान िव ल, शांताराम महादु पोखरकर, 
िजजाबाई सुदाम बांगर

स. नं.१ दघी गावठाण 546256

1140300914/00 बाठे शंकर सहाद/ुबाठे सोनाली िवजय बाठेव ती त वडे गावठांण 546136

1130201200/00 भो- ीमती जय ी म छ  मोरे
िजजाई कॉ ले स , आकुड  र ता  , काळुबाई मं दरागे  ल मी रोड, 
िचखलीआ - कर /िच/२अ /मो ा  िनवासी एस आर  
१/१८२७/२०१२ , द २८/०३/२०१२ अ वये लो

545950

1040407071/00 रीना नंदलाल तेजवानी सन.५/३ सायली पाक रहाटणी 545901

1130501604/00 भो - पवन इंटर ायजेस

शॉप४,५,, ि ती लाझा, लॉट १२२/७ ,पुणानगर ,कुदळवाडी , 
िचखली आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव /१३३/२०१४ , द  
१२/११/२०१४ अ वये  ह तांतर आ - 
कर/चो/५/ह तां/कािव/२१३/२०१४ , द  २६/०३/२०१४ अ वये 
ह तांतर शॉप १  िम - १६०४.६ ० आ - 
कर/चो/५/ह तां/कािव/१२/२०१४ , द  १७/०६/२०१६ अ वये 
ह तांतर शॉप २ िम - १६०४.७ ०  आ - 
कर/चो/५/ह तां/कािव/८७/२०१४ , द  १०/०४/२०१७अ वये 
ह तांतर   गोडाऊन ४ िम - १६०४.८०

545705

1120202942/00 बाजीराव दगडु स ते गट न.ं २०१ आळंदी र ता मोशी ४१२१०५ 545679
1090302942/00 बाबुराव मा ती लांडे स.नं.४९४/२, रे वेगेट खाली, कासारवाडी. 545603
1120301634/00 ीकांत मुरलीधर ह े बो ाडेवाडी गट न. ८१ मोशी 545549
1031107695/00 द ा य रामकू ण फ़ळ स न १३२/९ साई हौ. सोसा वा हेकरवाडी चचवड 545363
1011300993/00 मा. आयु  प. च. म. न. पा.राज  हसवडे से.नं.24, ापार संकुल ग़ाळा न.ंसी/8,1ला मजला 545135

1120306288/00 ल मण दशरथ स ते व इतर
गट ं .४६४, संजय गांधी नगर, माकट याड शेजारी , मोशी-
४१२१०५

545093

1140300785/00
(१) ी. हरटे क ा पा बंगारा पा (२) सौ. हरटे लिलता 
क ा पा (३) हरटे िधरजकुमार क ा पा

इंडस मेटल या पुढील बाजुस ज.ग. . 77, ु णानगर िचखली 
ािधकरण िचचवड १९

544837

1130102781/00 ए बी इंिजिनअस  तफ ो ा ी ब वराज वैजनाथ  दरेगावे
गट ५५ , दे  आळंदी रोड , वराडे टु सजवळ , पाटीलनगर ,िचखली  
आ  -कर/म/ु०१/एस आर २/१२६/११०/२०१५ , द  
०७/०२/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

544553

1050804165/00
बाफना उमेश काश,संचेती र व ,जौन राजेश,धाडीवाल 
रमेश,

स.नं.17/2/1/35,िप.िनलख. 544348

1100801069/00 ी िभ ड सुभाष माधव
गट न.ं 8 ,स.नं.224                     ,स यनारायण हौ.सोसा.            
    भोसरी- 39

544314

1130507333/00 साहेबराव रामभाऊ रोडे
गट  ७६९ , भैरवनाथ मं दरामागे ,   बालघरे व ती  , कुदळवाडी  , 
िचखली

544180

1130901469/00 भो-िमरगे रमेश फक रबा
गट १४६८ ,संतकृपा हौ सग सोसा., हे े व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/०९/एस आर  २/६०८/२०१४ ,  द  १४/०८/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

543948

1040206527/00 म.े छाजेड असो तफ़ भागी. ललीतकुमार िभकमचंद  छाजेड स. न. २७/१/२,स दय हॉटेल समोर ,थेरगाव रोड , थेरगाव -३३ 543901

1120101354/00 भगवान रामदास माळी / मिनषा भगवान मळी िशवाजीवाडी मोशी 543871

1090302304/00 मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ भाजी मंडई पुणे मुबंई र ता 543857

1160303087/00 छोगाराम नेवाजी चौधरी स. नं. २ गायकवाड नगर, दघी १५ 543853
1101101857/00 मडे िवशाल खंडू स नं १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेवनगर भोसरी 543824
1100201537/00 ह रष कचदेव ल ढे व इतर स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 543812



1130401362/00 रमेश उमाजी भोड

गट १२९६, र ता ६, कार हौ सोसा, सुदशननगर ,िचखली आ   - 
कर /िच /४/ एस आर  २/१३०२ /२०१७ , द ११/०३/२०१७ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून वा   आका आ   - कर /िच /४/ 
१३०२/२०१७ , द  २०/०६/२०१७  अ व ये  द  ०१/०४/२०१३ 
पा दु त आका

543534

1031107527/00 सदािशव रघुनाथ जाधव स. नं.१३९/१ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 543495

1031112026/00 वा हेकर देवराम क िडबा भोग वा हेकर यो ा सोमनाथ स नं १३१ सरोवर कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 543421

1120101511/00 भोग. सुषमा व मह  दामु बोराटे मोशीगाव बोराटे आळी, 543413

1070100223/00 सरकार.भो.रामचंद बालामल.अजुनदास िगदूमल
बी. लॉक.ल मी ॉकरी , मेन बाजार पेठ,िम. .96.बी 22 समोर.. 
पपरी.17.

543340

1080803849/00 भोग.मुसा आ बास इनामदार स. न. १०३/२/२ आर. एम. पाठक समोर नेह नगर 543256
1040506185/00 अजय कृ णाजी देशपांडे स. नं. ७९/२० िशवर त कॉलनी कोकणेनगर काळेवाडी. 542954

1050213544/00
ि रसागर सुहास शामसंुदर,ि रसागर सुिनल व संजय 
शामसंुदर

स. न.७७, भातनगर, पपळे गुरव 542928

1100102124/00 मे मेहेर टे ोक स स ा िल से ७ लॉट नं २६४ ािधकरण इंड झोन भोसरी 542699
1040310196/00 ािधकरण-महंमदसाहेब राजेसाहेब महात स नं-६/२/४ आयशा मंिजल सं दपनगर थेरगाव-३३ 542443
1040903011/00 सर वती उ म दशले स.नं ३५/२/३ कोयतेव ती  पुनावळे 542424
1040412789/00 वसंत कािशनाथ सकपाळ/वासंती वसंत सकपाळ स. न. ५९/१अ/१/४, िनमल कॉलनी, ीनगर, रहाटणी 542233
1040123110/00 अशोक ेमानंद साळवी स नं-१३/०२ थेरगाव पुणे-४११०३३ 542177
1150405860/00 सौ शैला काश भ डवे स न २०३/१ शैलजा फ़ाम जवळ भ डवे कानर रावेत 541829

1130201409/00 िव म सग उदय सग देवडा
गट ११८३, रामदासनगर ,सोनवणे व ती रोड , िचखली आ  - 
कर/िच/एस आर २/३१०/२०१४ , द २३/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

541544

1031113036/00 ीम. रेखा तुकाराम शदे स.नं. १३७ गु ार रोड ,वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 541396

1150101084/00
बळवंत आनंदा काटे/भो.काटे सिचन िभमाजी व नारायण 
िवठल व सितष व काश बळवंत

स.नं. 64 काटे व ती कवळए ता. हवेली िज. पुणे 541320

1100701232/00 ऊषा सेवक आचरा पुणे नािशक रोड भोसरी, 541095
1040306815/00 ािध. भोग. नुतन िनरज शमा व िनरज कुमार शमा सनं ७/२/४ जयम हार नगर थेरगाव ३३ 541086

1080801525/00 शेख याकूब सूलतान बंगला न.ं28,स.नं.103,ऍटलास कॅपको सा,नेह नगर, पपरी - 18. 540968

1101208666/00 राजमाता िजजाऊ िश ण सारक मंडळ से. नं.३ लॉट १, इं ायणीनगर, भोसरी ३९ 540940
1050205931/00 भो̮. कदम रा ल चं कांत. स. न. ९४, जयभवानी नगर, पपळे गुरव-२७. 540623

1110501243/00
म. रॅमसन इंड ीज तफ़ ी. रमेश मु ु वामी नायडु व इतर 
३

स नं, ५८, साई इंड ीज इ टेट,ओ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-
होली बृ. पुणे ०५

540203

1110500401/00 कवठाळकर जयराम व सिचन दामोदर च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 540024
1140301114/00 वाढावकर रोिहत संभाजी /म.े रको ए टरप् 539884

1120301945/00 राजु सदानंद शहापुरकर
गट न.२८१ नागे रनगर हगणेसरकार यांचे घराजवळ मोशी 
४१२१०५

539798

1130603175/00 भो- दलीप जम का गु ा
गट ६७० , वडाचा मळा , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी ,िचखली आ 
 - कर /म/ु०८/ एस आर  २/३७५/२०१६ , द ३०/०५/२०१६ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून  आका

539704

1100801473/00 ी. हाडवळे बाळासाहेब बाबुराव
स.नं 209/1/9, भाग .34, गट .8  ,अंबादास कराणा 

ो. टोअससमोर भोसरी - 39
539550

1120202944/00 संभाजी क डीबा धुरधरे गट न.ं ६३० नागे र कॉलनी द. ल मीनगर मोशी ४१२१०५ 539395

1050500249/00 राजपुत िवजय सग व अमर सग ह ु सग
गावठाण,स.नं.7/2/42/पैक ,मुळानगर,िमळकत .399,पूव सांगवी 
2, सांगवी पुण-े411 027.

539344

1130401205/00 भो-जनक अजुन काळे

ग़ट १०१६/१ ,आदश शाळेसमोर , नेवाळे व ती ,िचखली आ  -
कर/िच/४/एस आर २/१७१८/२०१४ , द १३/११/२०१४ अ वये  
वा बांध  द ०१/०४/२०१३पासून  आ  - कर/िच/४/मो ा िनवासी -
एस आर  १/१७१८/२०१४ , द  २७/१०/२०१४ अ वये लो

539105

1060501243/00 सदािशव रामदास सुयवंशी
िस. स. नं-४६८९ (पै) शॉप नं-२,६,७ तळमजला ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.,

539096

1040208077/00 ी.बाठे हरी ल मण स.नं.37/6,िव हता कॉलनी,साईनाथनगर,थेरगाव,पुणे33 539052
1020401985/00 - स.न. 135, काळभोरनगर,Ø“Ö“Ö¾Ö› ¯Öã Öê 538910

1031109415/00 भो - मिनष जय रमल जैन
स नं. १२६/१ , ीयश अपाटमट, कंडोिमिनयम , शोप नं. ५ , 
वा हेकरवाडी, चचवड - ३३

538709

1130600806/00 इशरत,सािजदा बेगम,मोह मद अ दुल सलाम मोह मद सईद जाधववाडी,,िचखली 538615



1130502847/00 भो-एच ए. खान

गट 895, कुदळवाडी,िचखली  द  २८/०८/२०१० या मा . 
सहा यक आयु  यां या तावात नमुद केलेनुसार िमळकत 

मांकावर १३/०५/०२८५७ वर नजरचुक ने फाडणेत आलेली पावती 
र  क न सदर पावती ०२/०९/२०१० रोजी   याच  दनांकास 
फाडणेत आलेली आह.े

538454

1100201260/00 भो गु ा संदीप स.नं 15/1 गुळवेव ती,भोसरी-39 538401

1130201439/00 सपना इंिजिनअर ग तफ  ी संजय कसन फड
गट १५३८ , लॉट ४८/४९ , सोनवणे व ती  ,िचखली  आ - 
कर/मु य/३/कािव/२५/२५१/२०१४ , द १०/१२/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

538336

1101207956/00 देवकृपा ए टर ायसेस
से. नं. १ लॅट .एस.डी.सी ६, ऑ फस .सी १० "शुभ कॉ लॅ स" 
अपाटमट, इ ायणीनगर भोसरी

538207

1130302098/00 भो-आिनस फलीप म ाथील व इतर

गट 1323, साने कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस 
आर २/१४३८/२०१४ , द ३१/०५/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका  , आ  - कर/अ/ मो ा  िन एस आर 
१/िच/१४३८ /२०१४ , द  २८/०३/२०१४ अ वये  लो

537949

1130101563/00 सितश देवीदास पैठणकर, भो-एस पी ए टर ायजेस गट १५६० , शेलार व ती ,िचखली 537732

1130100054/00 साने मुरलीधर ल मण

गट .१६१४ , दे  आळंदी रोड , पाटील नगर,िचखली आ  - कर 
/िच/०१/एस आर २/३४७/२०१५ , द २७/०४/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ  कर /िच/१/ मो ा  िनवासी - 
एस आर १/३४७/२०१६ , द १०/०३/२०१६ अ वये  लो

537643

1130506110/00
फाईन ऑटोमेशन तफ शांत आ पासो पाटील , मनोज 
पांडूरंग पाटील

गट ७४७, पवारव ती , कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर 
 २/४०/६/२०१४ , द  २४/०४/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

537344

1020401762/00 म.े अ ॅटलास अ ॅटोमो ट ह कंपोनं स,
ी साई समथ ए टर ायजेस, डी 2, लॉट 

58/59/20,,एम.आय.डी.सी. , चचवड,
537313

1130500643/00 ा ेिस ह इंितिनअ रग / मे ी सुिचता सुभाष पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 537197
1101101687/00 संतोष दगडु िबबवे संन १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेवनगर भोसरी 537058

1130506597/00 बाळासाहेब दगडू नेवाळे

गट १०७९ , हरगुडे व ती  , कुदळवाडी ,िचखली आ  - 
कर/म/ु०८/एस आर २/४९/२७/२०१५ , द १९/११/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१२ पासून आका आ  -  कर/िच/५/ एस आर  

२/५७/२०१५ , द १३/१०/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

537055

1040106873/00 भोग रोिहदास मा ती पवार स.नं.१३/७ पवार नगर वाकडरोड थेरगाव-३३ 536888

1050101572/00 ी. भोसले संजय िवनायकराव
िमळकत. .46/1/155/6  स.नं.55/1/33,िवनायकनगर, पपळे गुरव, 
पुणे - 27.

536795

1100802660/00 ी ग हाणे अजुन ानोबा भोग राज ी अजुन ग हाणे स,नं 224,गु माऊली िनवास, तुकाई नगर, दघी रोड 536749

1101207383/00 िवशाल मुरचंद भाट, मुरचंद हरी भाट भो मुरचंद हरी भाट १७/१+२ धावडे व ती भोसरी 536699

1050302892/00 कचरे  कमल कसन स. नं. १३/४ नृ सह हौ. सोसायटी िशतोळेनगर सांगवी पुणे २७ 535992

1050302893/00 िसनारे सधुबाई मोहन स. नं. १३/४ नृ सह हौ. सोसायटी िशतोळेनगर सांगवी पुणे २७ 535992

1070100301/00 सरकार. भो. दुधाणी जयराम व दलीप
िम. .172. मेन बाजार पपरीनगर 

.कर/ पन/गट१/कािव/८८/२००९ द.२८/०३/२००९ िम कत 
र ,बी. 25 चे समोर. पपरी.17.

535675

1040407750/00 भोग. ी. सुभाष राम कसन दिहफळे स. न. ३३/१/२ महारा  नगरी गजानन नगर रहाटणी. 535656
1130302518/00 बाळासाहेब नारायण काळभोर मोरे व ती ,साने चौक ,िचखली 535576
1040407653/00 ी. नखाते सुरेश भाऊ स. न. ४६/०२/०१ नखातेव ती रहाटणी. 535474

1130502830/00 भो- रंजना  हरी ं   कदम
कुदळवाडी ,पवारव ती , िम. .495चे  शेजारी ,िचखली आ - कर 
/िच/५/कािव/   /२०१६ , द  ०२/०६/२०१६ अ वये  नावात दु ती

535174

1101200127/00 ीम उषा ल मण ऊफ बाबासो लांडगे
िम. .58/2/225/2.स.नं.18.               ,धावडे व ती.                   
          भोसरी,पुणे 411 039.

535128

1130101564/00 भो-मे दनेश एंटर ायजेस गट १५६०, शेलार व ती,पाटीलनगर ,िचखली 535037
1031110460/00 भोग. - देवाजी उदयरामजी जाट (चौधरी) स  न १३४/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 535017

1050210655/00 ी गोहल मािणक शांतीलाल / कांताबेन केटावजी जािवया स नं ४/२/२क/२(१) िवजयनगर शॉप क़.१ पपळे गुरव 535002

1130601868/00 मे रलाय स इ फोकॉम िल.,/लोखंडे तानाजी रघुनाथ जाधववाडी ,िचखली 534814

1110502005/00 अजुन िसताराम पपरे
स. नं. १२४ ल मीनारायणनगर कॉलनी . ०५ वडमुखवाडी च-
होली.

534744



1150405248/00
ी नंदकुमार भालचं  भ डवे क रता कु मु डायमंड असो तफ़ 

नरेश रावजीभाई पटेल व इतर
स न १५३/३ पैक  रे वेलाईन जवळ रावेत 534633

1040901773/00 ी. शार म छ  दशले स.नं. १/१४ ीनाथ चौक दशले मळा पुनावळे 534021
1050808142/00 उ म परशुराम सळामवडे स न २०/०४/१ कृपा िवशालनगर पपळे िनलख पुणे २७ 533965
1130401340/00 भो -नेवाळे दलीप िचखली आकुड  रोड ,नेवाळे व ती ,िचखली 533791

1100800522/00 सौ.सा रका िनवृ ी खांदवे
स.नं.216/001/क/0 िमळकत .59/3/357,संत तुकाराम नगर         
            भोसरी,पुणे-411 039.

533623

1041101208/00
राजष  शा  कॉलेज ऑफ पामसी ऑ ड रसच आिण जयवंत 
इि स.ऑफ फामसी

स. न. ८२/२ ताथवडे 533503

1130501580/00 भो - जाधव सुरेश िव ल गट . 794 कुदळवाडी,,िचखली. 533458

1040704820/00 सदािशव  ना.कलाटे व इतर तफ सितश कांितलाल बोरा सं. न.१७६/२/१/ब, उव रत वाकड 533085

1140102432/00 म.ु मा. ी रोठुडे बालाजी शेषेराव ज̱.ग. न. २१९ अिशवश  हौ. सोसा. सहयोगनगर तळवडे 533040

1040412945/00
नारायण िव णु नखाते व इतर तीन भोग. म.े ला-कासा 
शे टस एल. एल. पी. तफ़ परांजपे ि कम

स. न. ३८/४/१/१, गोडांबे कॉनर, पुढे नखाते व ती , रहाटणी 532642

1090101880/10
BHOG-RELIENCE COMMUNICATION / 
TELECOM LI

लॉट न. बी जी/एस ई आय/11/01,´Öî¡ÖÖß 
‡Ó™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ•ÖêÃÖ ²Öß‹ÃÖ‹Ö‹»Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß 
‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß

532584

1101101423/00 रमेश गंगाराम राठोड स.नं. 123 पुणे नािशक रोड काटे पो ी शेजारी,भोसरी - 39 532420

1040105554/00 सौ.ि मता भगत तफ गौतम भगत
स.नं.212/1/1 मह  जे को, रो हा. .8-76,  क पटेव ती धरोड, 
वाकड, पुणे57.

531908

1040412440/00 म.े िशव असोिसएटस तफ सुरेश ारकादास जुमानी स नं ६६/१ साईि तम नगरीजवळ रहाटणी पुणे -१७ 531841

1130303730/00 संतोषकुमार िवजय चौधरी

गट १४००/२ , वपननगरी  हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ   -
कर/िच/३/एस आर २/२४२/२०१५ , द   २४/११/२०१५ अ वये  
द०१/०४/२०१३ पासून आका  आ -  कर/िच/३/मो ा िनवासी -

एस आर  १/२४२/अ /२०१५ , द १३/१०/२०१५ अ वये लो

531575

1070301714/00 आनंद पी िनरवानी. आज इंटर ायजेस
ुलीप कंपनी ( मुंबई ), र हर रोड, गणपती मंदीरा जवळ,तुलसी 

टॉवस पपरी पुणे 411 017
531493

1140100465/00 बोराटे ह रभाऊ सोमनाथ गट .1, साईनाथ सोसा.,, पीनगर, तळवडे 531386
1100901325/00 काळजे सदािशव महादेव स नं २०२ हॉटेल ुदांवन शेजारी आळंदी रोड भोसरी 531152
1120302227/00 सुनंदा ब बुधा कािशनाथ नाडेकर िवनायक नगर, सोपान मळारोड, मोशी, 531043
1110200116/00 बुड गुलाब तुकाराम च-होली गावठाण बुड व ती, 530828

1130102782/00 चं कांत महादेव बनगे  ,ए सी इअंिजिनअस
गट ५५ , दे  आळंदी रोड, वराडे टू सजवळ, पाटीलनगर  ,िचखली 
आ  -कर/म/ु०१/एस आर २/१२५/१०९/२०१५ , द 
०७/०२/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३पासून आका

530813

1031100539/00 कांबळे रामचं  आ णा स. नं◌.ं  ८७ तुकारामनगर,वा हेकरवाडी, चचवड,पुणे-३३ 530765
1120101808/00 ी िवजय पांडुरंग स ते गट नं ६७६ उ र ल मीनगर मोशी ४१२१०५ 530577

1040308272/00 ािधकरण भो. सुिनल चतुभज चौधरी
स. नं. १०/५/१/१२, दगडुपाटीलनगर र हे रटेज शेजारी थेरगाव पुणे 
३३.

530391

1120101505/00 ानदेव िभवाजी सातपुते मोशी िशवाजीवाडी, भोसले कंपनी जवळ, भुमापन गट. नं. ४६ 530122

1020303709/00
सदानंद दामु कदम, गणपत दामु कदम भो. रलाय स इं ाटेल 
िल.

जुना िम. . २/१३/२१७१, यशोदा चबस , वसंतदादा पाटील मनपा 
शाळे शेजारी,आकुड  - ३५.

530098

1130603031/00 इं ायणी  भरत सुयवंशी  , भरत वामनराव सुयवंशी गट ५७८/२ ,पंतनगर, जाधववाडी ,िचखली 529767
1100201521/00 स यभामा ाने र ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ३९ 529684
1040308806/00 पौ नमा कशोर आदमाणे स न ७/१ गु नानक नगर थेरगाव ३३ 529288

1050405169/00
शेलार जय ी देिवदास व पु पा रोिहदास/ भो, रलाय स 
इ ाटेल िल,

स.नं.६७, वामी िववेकानंद नगर,मोबाईल टॉवस,  नवी सांगवी-२७ 
ID- MH6CCHWD 00154

529029

1020303773/00 भो. संतोष ताराचंद तरटे
जुना िम  २/१०/१३८४  स. नं. ३५/६अ/१अ, गु द  पॅलेस, 
सोिनगरा लािसक समोर, िव लवाडी, आकुड

528986

1020303774/00 भो. ताराचंद राघू तरटे
जुना िम  २/१०/१३८५,  स. नं. ३५/६अ/१अ, गु द  पॅलेस, 
सोिनगरा लािसक समोर, िव लवाडी, आकुड

528986

1020103289/00 ी रमेश नारायण ठ बरे स नं १७९/५ अ पंचतारानगर आकुड  ३५ 528845
1050405403/00 पाटील र व  सुरग डा.व दपक सु. स. न. ७१/१+२/१४९, कु णा नगर, नवी सांगवी-२७ 528608
1090604872/00 संजय शंकर गायकवाड स.न. ७४/३, दापोडी, पुणे-४११०१२ 528561
1020600043/00 हमीलपुरकर मािणकराव बस पा. िमळकत .43,मोहन नगर, चचवड-पुणे 411-033. 528398

1140301826/00
मुळ मालक ी.हनुमंत ीपती भालेकर व भोगवटादार 

ी.सुदाम हनुमंत भालेकर
भुमापन गट .१११,मनपा शाळेसमोर,तळवडे गावठाण,पुणे - 
४११०६२

528345

1140301144/00
(१)सॉ. सुलभा गोरख भोरे (२) ी भोरे गोरख चांगदेव /म.े 
द. िज. इंिजिनअस

लॉट नं ८ ,ज̱̱̱. ग ३९६,  दे  आळंदी रोड , ी. बालवडकर यांचे 
िम कतीचे पुवस  तळवडे

528211

1030100990/00 काकडे ए ड कंपनी जग ाथ कॉ पले स िब ड ग न ३ दुकान न ७ चचवड टेशन 528047
1140102357/00 चरणकर संजय बाजीराव व संतोष बाजीराव गजानन हौ. सोसायटी सहयोगनगर तळवडे, 528002



1130200775/00 गंुजाळ िव ास िव णू गट ं  1635 , सुदशननगर , सोनवणे व ती , िचखली, 527899
1040117760/00 ओम रयालटी ऑ ड इ ा चर स.नं. 240/1 ओझोन  स तळ मजला शॉप न.ं 1 वाकड 527895
1040103627/00 भो.- भंडारी अिजत स.नं. 265,  धरोड.,क पटे व ती, वाकड 527859

1110500929/00 सुषमा सुिनल िवभांिडक सन १२४ साई मं दरा मागे ल मीनारायण नगर  वडमुखवाडी 527435

1040205510/00 ी. मािणक िहरामण डांगे स. न. १९/५ डांगे चौक थेरगांव - ३३ 527267

1011102579/00 राकेश फुलचंद सोिनगरा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल,  द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२०७,२०७अ,२०७ब,२०७सी (एस ७) िनगडी, पुणे ४४.

527188

1040307384/00 भो. बाबासाहेब लबराज वाघमारे स. न. ७/१ गु नानक नगर थेरगांव ३३ 527145

1130200873/00 अलका िवलास पारखे गट 1192, सुदशननगर , वृ दा म रोड , रामदास सोसा.,िचखली, 526807

1130201218/00
हनुमंत नारायण नेवाळे, राज  नारायण नेवाळे , ो ा- मे 
नारायण इंड ीज

गट १४३४, सोनवणे व ती रोड, िचखली आ - कर/म/ु६/एस आर 
२/१५/२०१२, द २७/०६/२०१२ अ वये

526778

1060309422/00
ी ु णा शंकर िभसे व इतर तफ़ जी.के.डे हलपस ह र 

जेसवानी व इतर
526748

1100803713/00 भांबुडकर छाया सुधाकर स नं २१८/१/४ िव ल पाक ण मं दरासमोर भोसरी 526693
1050206074/00 सरवदे मंगल ता याबा व ता याबा नारायण, स. नं.२५/१/१, सुवणपाक , पपळे गुरव-२७ 526640
1130502841/00 भो- काश बबन काकडे कुदळवाडी , िचखली, 526534

1100800395/00 मा. ी.शेलार ल मण गेनभाऊ
स.नं.000/000/0/0 िमळकत .59/3/290,संत तुकाराम नगर,         
           भोसरी,पुणे-411 039.

526360

1110501238/00
ीम. ारकाबाई बाबुराव शेळके भोग. ीम. कमल ाने र 

शेळके
स. नं. ८०, मॅगझीन कॉनर, गुलमोहर कंपनी या मागे, 
वडमुखवाडी,च-होली बृ, पुणे  ०५

526253

1050204962/00 च हाण रिवकांत कािशनाथ, जवळकर नगर ,िप,गुरव-२७ 526229

1140102855/00 ी. िम लद दिलप पाचपांडे रा. जिमन गट न.ं १७१ साईनाथ हॉ. सोसायटी पीनगर, तळवडे. 526070

1011403137/00
म.े कुवाड डी.य.ु सासवड गुडस कॅ रयस भो. रलाय स 
मोबाईल कं.

से. नं २३, लॉट नं ११५, वाहतुकनगरी, िनगडी, पुणे ४४ 525871

1011403140/00 िज हे र सां कुितक भवन भो. रलाय स मोबाईल टॉवर से. नं २६, िनगडी ािधकरण , पुणे ४४ 525871

1010900979/00 खेडेकर सुदाम हरीभाऊ
से. २१, अिभमान पाक,, लॉट १४ को-ऑप हौ सग सो., यमुनानगर, 
िनगडी पुणे -४४

525732

1100201223/00 भो. जैद रामदास स.नं. 8 शांतीनगर,भोसरी-39 525561

1040702536/00 ी. चतामणी नारायण गणपुले
स. न. १२९/३+५/१० व िश प मुंजोबानगर . २ चं माऊली 
गाडन कायालयाचे मागे, काळाखडक उवरीत वाकड - ५७.

525403

1040702537/00 ी. रघुनाथ नारायण गणपुले
स. न. १२९/३+५/१० व िश प मुंजोबानगर . २  चं माऊली 
गाडन कायालयाचे मागे, काळाखडक उवरीत वाकड - ५७.

525403

1031110434/00 भो- आ रफ़ बाबुभाई शेख स न १२४ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 525301
1050212662/00 जाधव मधुकर एकनाथ स नं १०/१ मोरया पाक ग ली नं ५ पपळे गुरव ६१ 525123
1040404224/00 गोपाळ च या सुयवंशम स.न.5/4/1 महा मा कॉलनी रामनगर,रहाटणी ,पुणे 17 525118

1020202458/00 भो. ी रा ल गोपाळ दातीर(भोगवटादार) दातीर िब डग गणेश मंदीराजवळ मागे िव लवाडी आकुड  ३५ 525090

1140102866/00 ी िशवाजी शेषराव गायकवाड ज ग १७५, स ुंगी हौ सो, पीनगर, तळवडे 524951
1130503633/00 भो-मोह मद सेन िसि कर गट८७९,कुदळवाडी , िचखली 524856

1130506926/00 मह मद हा न कताब उ लाह म सुरी
गट १५ ,  दे  आळंदी रोड ,मोई फा ाजवळ , कुदळवाडी,िचखली 
आ  - कर /म/ु८/ एस आर २/ १३१६/१५/२०१७ , द 
१७/०४/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आका

524790

1160202560/00 ी स ानंद भंुजगराव सुयवंशी स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 524611
1130201008/00 राजु, काश ,हरीभाऊ यादव दे  आळंदी रोड, िचखली गावठाण 524541
1040208455/00 राज ी राजाराम िशगवण स. नं. २३/२/१  आनंद पाक, थेरगाव पुणे - ३३ 524474
1070601533/00 मंजू जयदेव लाडकानी एच. बी. २/३ तळमजला पपरी १७ 524171

1101400580/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .2,िमनी माकट (पिहला मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

524168

1101001213/00 ी खेतमाळीस भानुदास क डीबा स.नं 186/1,गणेशनगर.शा ी चौका या उ रेस.  भोसरी, पुणे-39. 523500

1040208485/00 ल मण िनवृ ी सुळके
स.न 17/1   दुगा माता कॉलनी, गु कृपा जनरल टोअस समोर,  
गणेश नगर थेरगांव गांवठाण पुणे 33

523354

1140102194/00 म.ुमा. भालेकर ु मा ती /भोग. भालेकर क डीबा द ु ज. ग. १७१ म.े के. डी ए टर ाईजेस पी(पु) तळवडे 523311

1140102195/00
म.ुमा. भालेकर द ु मा ती/भोग. भालेकर बेबी  द ू /म.े बी 
. डी इंटर ाईजेस

ज. ग. १७१ ,म.े बी . डी इंटर ाईजेस पी (पू) तळवडे 523311



1110500227/00 भाडळे शालन द ा य च-होिल बृ चोिवसावाडी काटेव ती, 523278
1050303008/00 शदे हेमंत शंकर स.नं.26/2अ, लॅट न.ं 5, मधुबन, सांगवी-27 523267

1101400586/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .8,िमनी माकट (दुसरा मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,              
  भोसरी - 26

523234

1090102166/00 जंगलराव िहरामण फुगे
स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक फाटा,कासारवाडी, पुणे-
३४

523204

1040901153/00 द ा य दशले (िजनत िवण ऍटो) पुनावळे चौक,पुनावळे रावेत ि जजवळ पुनावळे . 523039

1140102196/00
म.ुमा. भालेकर द ु मा ती/भोग. भालेकर सुरेखा 
आ णासाहेब  /म.े एस. ए. इंड ीज

ज̱ ग. १७१ म.े एस. ए. इंड ीज पीनगर (पु) तळवडे 522976

1140301088/00
म.ु मा. थॉमस सेब टीयन , अिजत नायर , राजन िप लाई 
,अशोक अरवट /म.े ए सेल इंिजिनअस

योतीबानगर, तलवडे, 522969

1160203045/00 सौ कुसुम िव णु वनवे स न ६९/२ पोिलस कालनी साई पाक दघी १५ 522858
1041000022/00 पोपट बाबूराव पवार स.न.१४१/२/१ जीवननगर ताथवडे-३३ 522690

1050211190/00 साळंुके सीमा बाळकृ ण
स नं ९१/१ब/१ जवळकर नगर,लाभ ल मी, कु णा मं दराजवळ 
पपळे गुरव २७

522662

1100101001/00 म.े ाऊन इले ॉिन स & पॉिलमस इ.एल 51 गट-1,एम.आय.डी.सी. भोसरी,                 पुणे-26. 522334

1040702873/00 ी. नथू िशवराम गवारे स. न. १२५/१/३८(१२)७, काळाखडक उवरीत वाकड - ५७. 522208

1160102456/00 बाबासाहेब पंढरीनाथ पंडीत, भानुदास पंढरीनाथ पंडीत स.न. ७४ आदशनगर, दघी १५ 521847

1130401360/00 िमसाळ िवजय येदा

गट १०३९, नेवाळे व ती ,िचखली आ  - कर /िच /४/ एस आर  २/ 
३६७१/२०१७ , द १५/१२/२०१७ अ वये  द  १/४/१६ पा वा आ 
आ  - कर /िच / ४/ मो ा  िन - एस आर  १/ ३६७१/२०१७ अ वये 
 लो

521773

1031111357/00 रा ल सदािशव िवधाते सं. नं. १२३/२ वा. वाडी, िचचवड-३३ 521675
1130500509/00 भो-जैन काश ज हेरचंद पवारव ती,िचखली, कुदळवाडी 521266
1120202126/00 िव ल अ ण शेलार दि ण ल मीनगर आळंदी-मोशी र ता मोशी ४१२१०५ 521169

1101100599/00 ी. तानाजी गो वद चौधरी
स.नं 137/2 , लांडगेव ती,             ,पुणे नािशक रोड, आळंदी रोड   
   भोसरी, पुणे - 39

521044

1040119086/00 नागु चधु केमसे स.नं.13/4, बेलठीकानगर,थेरगाव 520812

1040507459/00 ी. मिनष मोहनदास लोकवानी स. न. ११४/२/१, ेमलोक कॉलनी, नढे नगर, काळेवाडी - १७. 520573

1130200729/00 भो- ी पंडीत द ा य  बाबुराव

गट ११९२ , दुगानगर  ,सोनवणे व ती  , रामदास सोसा, िचखली  
आ  -  कर /िच/२/एस आर २/२२/२०१६ , द  ०५ /१२/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा  आका आ  -कर /िच/२/मो ा 
िन -एस आर १/ २२/२०१६ , द ०५/११/२० १६ अ वये  लो

520537

1110500731/00 िशतोळे मोहन आनंदराव
स. न. १२४, साईमं दरा मागे, गोर नाथ मठा जवळ, समथ कृपा, 
वडमुखवाडी, चह ली बु.

520517

1130602693/00 सुदाम बबन जाधव गट  ४३९ मधला पेठा कॉलनी  ११ जाधववाडी िचखली 520417
1040414308/00 रामचरण सग वमा/भोग. िवमल रामचरण सग़ वमा स. नं ४२ सोम ार कॉलनी रहाटणी 520383

1100101371/00 भोग.साई इंडि ज
से.नं.7 लॉट न.ं84 ािधकरण इंडि यल झोन,एम.आय.डी.सी.   
भोसरी - 26

520352

1140101153/00 भालेकर ल मण रामजी/ भालेकर राजाराम ल मण गट .1, 520187

1120303218/00 र मीकुमारी मनोजकुमार साद
बो-हाडेवाडी गट नं ८१/१/२ िचखली मोशी िशवेजवळ ओम ि हला 
ता. हवेली िज.पुणे

520060

1130506837/00 रमाकांत वैजीनाथ खानापुरे

गट ९०४/१ , कुदळवाडी,िचखली  आ - कर/िच/५/एस आर 
२/१२/२०१६ , द २२/७/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून 
आका आ - कर /िच/५/मो ा िन -एस आर १/१२/२०१६ , द 
२३/०६/२०१६ अ वये लो

519765

1140300931/00 नाईकनवरे हेमंत ाजी/क र योलाई म यु जॉन योितबानगर त वडे 519727
1130501581/00 भो - उमा शंकर गु ा गट .     कुदळवाडी,िचखली 519710
1040108311/00 नथु गणपत क पटे भोग पांडुरंग नथु क पटे सन.२३२/३/१ क पटे व ती वाकड-५७ 519472
1040108312/00 नथु गणपत क पटे भोग उ वला कैलास दळवी सन.२३२/३/१ क पटे व ती वाकड-५७ 519472
1040108313/00 नथु गणपत क पटे भोग मोद नथु क पटे सन.२३२/३/१ क पटे व ती वाकड-५७ 519472

1060319840/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॉट न.ं–ई, पाचवा मजला, लॅट न.ं 
५०४, पपळे सौदागर, पुणे २७

519123

1100101918/00 रलाय स इ फोरटल ली.मोबाईल टॉवर एस लॉक लॉट न.ंपी ए पी एस / 13 एम आय डी सी 519089

1050401976/00 ढोरे सुरेश जा लदर िम. .47/4/515स.नं.71/1+2,कृ णानगर, नवीसांगवी, पुणे-27 518969

1031000040/00 दुसाने िमना ी मुकंूद, दुसाने मुकंूद िव नाथ
िमळकत. .(जूना)-922,  ,स ह  न.ं2,  लॉट  न.ं58,  वा हेकर  
वाडी, चचवड-पुणे-411  033.

518897

1050212298/00 झरांडे िवनोद कसन स नं ८८/१ कािशद पाक पपळे गुरव ६१ 518513



1140301243/00
म.ु मा. गोयल ु णकुमार कशोरीलाल /भोग. इंगळे िनतीन 
मधुकर व तांबोळी इ तीयाज इ ािहम /म.े िपनस 
इंिजिनअ रग

योितबानगर ी. गुळवणी यां या िमळकतीसमोर तळवडे 518356

1110502070/00 संिगता बाळु कोतवाल
स. नं. १२३/१/१/१ ल मीनारायण नगर कॉलनी . ०३ वडमुखवाडी 
च-होली.

518353

1130504844/00 भो-अनंता ंकटेश (अनंत ि एटस इंिज) गट  ६७७/१ , कुदळवाडी ,िचखली 517725
104017192/00 युवराज अंकुश कलाटे स.नं. 188/5, ताराई िनवास लॅट न.ं 2 वाकड पुणे - 57 517585

1040309323/00 भा कर क िडबा जावळे स न १२/९/२ पवार नगर थेरगाव - ३३  मो.९८२२६०९६६९ 517339

1060202219/00
एअर सेल िलमीटेड ( मोबाईल टॉवर ) नंदकुमार सदािशव 
वाघेरे

जुना काटे पपळे र ता िशवाजी पुत याजवळ पपरी वाघेरे / 
१४४/१४५ कॉमस झोन िब ड ग न-ं२ मजला ६ वा अशोक स ाट 
पथ जेल रोड एरवडा पुणे

516864

1130503630/00 भो-इ सान अली गट ८९५, कुदळवाडी ,िचखली 516859

1130500961/00 जैसवाल सािव ीदेवी रामसबद

गट ७६९ , पपरी र ता, कुदळवाडी , िचखली आ  -  कर/म/ु८/एस 
आर २/२८९/२०१५१२५/२०१६ , द २३/०५/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून जुने पाडून नवीन आका ,आ - कर 
/िच/५/मो ा िनवासी- एस आर १/२८९/१२५/२०१६ , द 
०९/०३/२०१६ अ वये लो

516851

1040801253/00 ी. हातु दशरथ भुजबळ व इतर स. न. ४२/३/१ब, भुजबळ पारखे व ती, उवरीत वाकड - ५७. 516842
1031107488/00 भो- शिशकांत भाकर पाटील स न १३५ गु ारा रोड वा वाडी चचवड पुणे ३३ 516553
1060312218/00 िन ु ी महादु काटे / िशवाजी िन ु ी काटे स नं-१४८/२ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 516370

1050000454/00
म.ेमा ती कं शन तफ (PAH)जाधव हरीदास मा ती व 
इतर

स.नं. 72/3व 72/1अ पपळेगुरव सांगवी-
27,िम. .05/02/00/00454

516326

1031112526/00 सौ. ेमला द ा य पपरवार व द ा य दगंबर पपरवार स.नं.१३३ गु ार वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 515796

1040507156/00 ी. िनजामु ीन अ दुल रहेमान मोमीन
स. न. ७७/१/१ए, सहकार कॉलनी . १, रजवान महल,  काळेवाडी 
- १७.

515681

1040122663/00 डॉ. सीमा सुभाष पाटील व डॉ. शुभंकर कालाचंद करमरकर
स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/412, 
चौथा मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

515486

1040801306/00 पोपट बबन िवनोदे भो .सतीश िवनोद/ेमहेश पोपट िवनोदे स. न. ९७/२," ु ण कंुज" िवनोदे नगर ,उवरीत वाकड पुण-े५७ 515410

1020100144/00 काळभोर दामु गणपत िम. .55,,आकुड  गांव, पुणे-411 035. 515261
1150302549/10 ी महेश िचमलु पवार स न ७३/१/१/२१  समथ हर जवळ, आदशनगर कवळे 515190
1041200011/00 पवार रामभाऊ स. नं. १३ गावठाण लगतचा भाग ताथवडे 515148
1130101580/00 िजजाबई कृ णा जाधव गट १६२७, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 515141
1031107319/00 चचवडे हनुमंत ल ण स.नं.५७/२/३, चचवडे फाम, वा हेकरवाडी, चचवड 515076
1040302042/00 वै  सं दप गजानन भोग. सुखदा सं दप वै स.न.12/12, पवारनगर, 515057
1040707031/00 सदािशव कसन रािजवडे स.नं.१२९/१अ/२४,मुंजोबानगर .२ उ.वाकड 514982
1060201285/10 ी. काश बाजीराव कांबळे निवन काटे, पपळे रोड, पपरी पुणे १७ 514576

1031112364/00 सं दप गुलाबराव बोढे
स. नं.८३+२+३+४, वामी िववेकानंद सोसा., वा हेकरवाडी, 
चचवड, पुणे ३३

513761

1100600872/00 ी. शदे एन.आर.
गट न.ं6, स.नं.227,A-2                  
,राधानगरी,वा तुउ ोग,सँडिवक कॉल् भोसरी,पुणे-39.

513624

1140102185/00 ी. बग िवण नारायण ज. ग. २१८ अ कोयना हॉ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 513358
1150201562/00 तरस मयुर दनकर स न 38/3 िवकासनगर कवळे, 513196

1020402598/00
म.े सहयोग इंिजिनयस तफ़ ो ा. मुमताज अहमद शेख 
मोह मद सईद

डी-३, लॉट .३१/२, एम.आय्.डी.सी. िचचवड 512748

1110502238/00 अशोक बाजीराव तापक ऱ स. नं. २१८/५/५, वडमुखवाडी. पदमावती नगरी , च-होली बु॥ 512404

1011102548/00 नर  दन ाल गोइदाणी
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं८ (जी८), िनगडी, पुणे ४४.

512255

1130603241/00 भो- िवण व मोद सुदाम कप
गट ५९९, अिभनव िव ालयाशेजारी  , कप िनवास , जाधववाडी 
,िचखली आ   - कर /िच/६/एस आर २/२१९/२०१६ , द  
३०/०९/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

512246

1130902595/00 पावतीबाई  िनवृ ी हे े

दु .म. ,गट १४५३ , राधाकृ ण हेरीटेज , जयम हार हौ सोसा , हे े 
व ती,िचखली आ  - २९१/२०१७, द १५/५/१७ अ वये  द 
०१/०४/१६ पा आका  आ  - कर /िच /९/ मो ा  िनवासी  -एस 
आर  १/ २९१/२०१७६ , द  ३१/०३/२०१६   लो

512047

1160401909/00 भोग. मोहनलाल मु लाजी चौधरी स.नं.१४८/१/१/१४२, कॉलनी न.ं९, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे – ३१. 511946



1030101016/00 िवजय बाबुराव शेवाळे जग ाथ  कॉ पले स  ,िब ड ग ३ चचवड  टेशन,  पुणे  -  19 511919

1160200717/00 िवकास रावसाहेब जाधव, अशोक रावसाहेब जाधव स नं. 76, दघी पुणे 511774

1070601466/00 सरकार भो. चैनराय धनुमल कटा रया सी. लॉक शॉप . १ व २ तळमजला साई अपाटमट पपरी १७ 511519

1040403838/00 भो. कोकणे गुलाब कंुडिलक/अशोक सोनू बाराथे स.नं. 20, धरोड, रहाटणी,,काळेवाडी 511450
1070200167/00 िनता काश आ जा व काश मुकेश आ जा बी. लॉक 9/21 पपरीनगर 511353
1160202317/00 ी शांतीलाल कांतीलाल पाटील स न ७३ ममता वीट जवळ दघी १५ 511286

1081000396/00 काटे िव नाथ ल मण.
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,िमळकत न.ं483/2740. संत 
तुकाराम नगर, िपपंरी पुणे 18.

511134

1130201445/00 संतोष कंुडिलक साळंुके
गट ८८२ , साळंुके चाळ, महादेवनगर , रामदास सोसा ,िचखली आ 

- कर/िच/२/एस आर २/१८४४/२०१४ , द १७/१२/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका   जु िम  ८२ शेजारी

511070

1120200520/00 ी. तळेकर पांडुरंग ल मण तपा करनगर, मोशी, 511040

1090301768/00
ही.आर व ए.आर िच े ड तफ करण डे हलपस ी गुलाब 

र ानी
सरीता हाईटस् शेजारी,कासारवाडी पुणे 34 511019

1101001457/00 रा े रामचं  बबन स.नं.197 2/1 आनंदनगर शा ी चौक,भोसरी - 39 510818

1130901721/00 राजु मोहनराव कजुले

गट १४६६, संत ु पा हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली  , आ  - कर / 
िच /९/ एस आर २/११५/२०१६ , द  ०८/११/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१६  पासून वा आका आ  - कर /िच /९/ मो ा  िन - 
एस आर  २/ १२०/२०१६ , द  १७/१०/२०१६ अ वये   लो

510805

1130200457/00 भो-मोरे मातड बबन दे  आळंदी रोड,,िचखली 510787

1020502189/00 भो.- अ ण एज सी
जुना िम. .-2/5/2158,तप वी कंपाऊं ड, गाळा . 7,8,,मुंबई - 
पुणे रोड, चचवड पुणे

510757

1130401958/00 मि लकाजुन आमग डा पाटील
गट १२६३, वामी समथ  कॉलनी , शरदनगर ,िचखली आ  - कर  
/अ/ मो ा िनवासी -एस आर १/१२४२/२०१४ , द  
१८/०३/२०१४ अ वये लो

510744

1070201218/00 हसनदासानी ौपदी सुदाम व  हसनदासानी सिचन सुदाम बी. लॉक १८/२१ पपरी १७ 510660

1160100192/00 सकट जयवंत सुदाम स. नं. 84  साई पाक, दघी पुणे 510626

1120203024/00 ाने र िभकु च हाण / भो. भारती दघे गट नं १०३ डुडुळगाव मोशी आळंदी र ता मोशी पे ॉलपंपाजवळ 510376

1060321135/00
म.े एस.एस.डी. मोटस व िब डस तफ भागीदार ी. 
क हैयालाल होतचंद मतानी

स.न. १७०/२/१, साई मेरीगो ड जवळ, रािधका इले ॉिनक िब ड ग 
टेरेसवरील मोबाईल टॉवर जगताप डेअरी रोड, पपळे सौदागर, पुणे 
२७

510360

1040309207/00 भो- मा ती ध िडभाऊ पाडेकर स न १२/१६ अशोका हौ सग सोसायटी रड रोड थेरगाव ३३ 510311
1100103297/00 सेज टे क तफ िवजयकुमार परमे रन से. नं. १०/१२३ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 510298
1060317015/00 महेश हणुमंत घाडगे स नं-१४२/१+२ िव शांती कॉलनी  पपळे सौदागर 509860
1080201788/00 भो - जी.टी.एल. इ ा चर िल. पांडुरंग़ ढमाले िब ड ग मोरवाडी पपरी १८. 509804
1040403836/00 ठाकूर भाऊसाहेब गुलाब स.नं. 20, ड भाग प रसर, धरोड,,रहाटणी 509683
1040206303/00 ी. िपपरंकर अशोक द ा य स. न. १/७ थेरगांव गावठाण थेरगांव -३३. 509426

1130301055/00 वसंत साहेबराव इंगवले

गट  १३६८ , मोरया   हौ  सोसा  , मोरे व ती, िचखली  आ  - कर 
/िच / ०३/ एस आर २/  ७५/२०१७ , द  २५/०७/२०१७ अ वये   
द  ०१/०४/२०१७ पा आका   आ  - कर/िच /३/ मो ा  िन -एस 

आर  १/ ७५/२०१७ अ वये  लो

509355

1030202367/00 गावडे िनळकंठ एकनाथ स. नं. २६५/२, संत गाडन या मागे, गावडे नगर, चचवड, पुणे ३३ 509164

1041200039/00 नवले बाळु रघुनाथ ताथवडे थेरगाव 509033
1081102282 चॉधरी पाराम भागाजी शॉप  ६ व ७ वरगंगा व लभनगर पपरी १८. 508984

1040415658/00 अशोक बबन ता हाणे स नं-३३/२ब/२/१ गजानन नगर रहाटणी 508968

1130104381/00 िहरामण गुलाबराव आदक  , कलावती ानदेव द डकर
गट १६६२, बग व ती , पाटीलनगर ,िचखली  आ  -९/२०१७, द 
०२/०६/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पा आका  आ  - कर 
/िच/०६/मो ा िन -एस आर १/९/२०१७  अ वये  लो

508919

1130902577/00 सुभाष  शंकर ितकटे , सुल णा  सुभाष ितकटे शंकर िनवास , ओमसाई हौ सोसा , हे ेव ती,िचखली 508884
1130105429/00 ी सुरेश जगदीश सग गट ६५, दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर, िचखली 508749

1130601283/00 मुरलीधर गंगाधर रोकडे,इतर 6, सहमितदार10
गट नं 234, जाधववाडी ,िचखली,म.ेयशोदा डे हलपस  तफ, पावन 
यशोदा िनवास , िशवाजीचौक, पपळे िनलख , ध

508632

1040604080/00 मेरी कु ी सब टेन व ही. ए. सब टेन स. नं. १०१/१/६अ, शांती कॉलनी बी. िवजयनगर काळेवाडी पुणे १७ 508391



1130304112/00 शोभा भानुदास वाबळे

गट १३२३ , िशवकृपा हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ  -
कर/िच/३/एस आर २/५५/२०१७ द २७/०६/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आ आ  - कर/िच /३/ मो ा िन -एस आर १/ 
५५/२०१७ , द ५/१७ अ वये  लो

508311

1130500401/00 भो-गु ा धरमदेव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 508210

1040104816/00 भोग.िशतल चंदुलालजी व विनता िशतल संचेती
स.नं.13/9/1, बेलठीकानगर, सोनाईमंगल कायालयाजवळ, थेरगाव, 
पुणे33

508207

1031105720/00 भोग. - सोलंक  िम ीलाल सकाजी स.नं.  8/2,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 508197
1040201311/00 ि रसागर महादेव ग िवद स.नं.18/3,गणेश नगर, थेरगंव,पुणे-411 033 508147

1130400639/00 ता हाणे संिगता अशोक
मोरया  सोसायटी ,र ता नं -5अ, सुदशननगर ,िचखली आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/६१३/२०१४ , द  ११/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

507849

1050201863/00 िखवसरा संतोषकुमार कसनलाल
िम. .46/3/85/16,स.न.85/2,अ/24., पपळेगुरव -गावठाण-
2,जवळकरनगर. सांगवी पुण-े27.

507604

1120101762/00 कु हाडे जनादन िसताराम गट न.ं१०७, डुडुळगाव, विहलेनगर, मोशी. 507400

1130400593/00 सुतार महावीर ई र

गट १२६४ , र ता  ७ , जय काश नारायण सोसा  ,शरदनगर  , 
अयो यानगर, पंचवटी , िचखली आ - 
िच/म/ुकर/८/कािव/३/१/१३/२०१५ , द  ०७/०५/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून १०७६.४ चौ फ़ुट  क म-ु १७४६० /- र  व 
याच ठकाणी बांधकाम  आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर  

१/७/ २०१५ , द  २८/०४/२०१५ अ वये लो

507175

1030302581/00 ईडस टॉवर िल.
िस स न ४१५६ लाट न २४ उ कषा  गावडे कोलनी चचवड ३३-IN-
1249289

506971

1040414872/00 मधुकर शामराव पाटील स.नं३१/२अ/२ मनपा शाळेसमोर रहाटणी 506574
1040412334/00 मे जी के असोिसएटस स नं ३०/२/१/१ फॉऊ टन हॉटेल या माघे रहाटणी 506520

1031401590/00 भोईर भाऊसाहेब सोपानराव
िस.स.न.3506, स.न.164/6, लॉट न.-4, भोईर नगर, इं दरा नगर, 
चचवड-33

506460

1020601902/00 सौ. नेहा िवनायक शेलार सन.१३६ मोहननगर चचवड-१९ 506346
1020102947/00 ाने र क डीबा भ डवे दळवीनगर , रे वे गेट जवळ, आकुड 506324
1100201544/00 िनतीन कचदेव ल ढे व इतर स. नं. ४/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 506182

1020402910/00 म.े ओम मेटल & इंिजिनअ रग तफ ी शुभम राजु काळभोर
म.े फोस कंपनीचे गेट समोर आकुड  थरमॅ स रोड, एम.आय.डी.सी. 
चचवड-१९.

506048

1130500952/00 भो-मोरे ाने र नामदेव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 505523
1140201685/00 सुव गोरखनाथ भानुदास हनुमान हॉ   सोसायटी पीनगर त वडे 505492
1020202416/00 लितका सुिनल जगदाळे ३५/७ द वाडी आकुड -३५ 505467

1100101569/00 ए.एन.सी.ए टर ायजेस ो ा.संजय मुसांडे व गो वद जाधव से.नं.7 लॉट न.ं 272 ािधकरण इंड.झोन,भोसरी - 39 505372

1130301859/00 भो- िभमा पा  हनुमंता  हे े गट 1323 , िशवकृपा सोसा, मोरे व ती , िचखली, 505091

1110500939/00
िवमल कािशनाथ काटे तफ कुमु पावती सहादु कांबळे भो 
लता रमेश काटे

सन१०९/१ काटे व ती 504770

1150402281/00 ी खंडू एकनाथ भ डवे /भो सितश खंडू भ डवे स नं ८९/१ भ डवे व ती रावेत. 504505

1040709640/00 िहरालाल हंसाजी जापती
स.नं. 129, िह सा . 1 ब, मा ती मंगल क ाजवळ, काळाखडक 
समोर, उवरीत वाकडः- 411 057

504505

1120202220/00 चं सेवक ह रशंकर ितवारी
संत ाने र नगर, गट न.ं ४५८, गंधवनगरी िब ड ग जी  समोर 
मोशी

504471

1120302119/00 ी. धमाजी मा ती आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट न२ं६ मोशी ता हवेली 
िज पुणे ४१२१०५

504325

1130103258/00 भो- किलम खान
गट ६५ , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर /िच/म/ु८/एस आर  
२/१९०/२०१६ , द ०१/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

504101

1080201610/00 सुदाम नामदेव झराड व दप साहेबराव जगताप स. नं. ३६/५ मोरवाडी पपरी -१८ 503901

1130101452/00 भो- ी िवण महादेव पवार

गट १६१४ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/एस आर  
१/८८/२०१४ , द  १४/०८ /२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ  - कर/िच/१/एस आर १/८८/२०१५ , द 
२१/०७/२०१५ अ वये  लो

503745

1100801685/00 ी पवार हाद जंगलु
स.नं.209/0/0/00, िम. .34/769           ,संभाजीनगर,पा या या 
टाक जवळ, द भोसरी,पुणे-39.

503521

1050401073/00 मक निवनकुमार चमनलाल.
स.नं.80, िमळकत .47/3/423/14,समथ नगर नवी सांगवी ल मी 
पत सं थे रोड सांगवी.

503388

1140300731/00
भालेकर पंिडत गणपत ,हनुमंत ,उ दव , बाळु , ीपती  
भालेकर

तळवडे गावठाण, 503375



1040702348/00 सौ. िनमला शिशकांत जाधव स. न. १७६/१/२/१ ीराम कॉलनी, ग लडे पाक उवरीत वाकड -५७. 502970

1070100641/20 किवता शोभराज दुधानी एच. बी. १६/१ पैक  पपरीनगर पपरी - १७ 502776

1100200365/00 ीमती कांबळे पावतीबाई सहाद.ु
िम. .57/2/30/.स.नं.12/4.               , ी नगर.                         
         भोसरी,पुणे 411039.

502470

1050104894/00 शांता धाना पा सानप 52/2, गु द  कॉलनी, गु कंुज,,िम. . 05/01/04894 502354

1100501214/00 साई ंकटा डे हल स
से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न.३४ ते ३६  पुणे-
नािशक रोड ग हाणेव ती,भोसरी

502339

1040106927/00 बाळ णा हनुमंत प ले स.नं.१७७/१ सदगु  कालनी वाकड-५७ 502328

1130101377/00 सोपान गणपत भोसले व इतर
भो- हीजन इंिजिनअस ,शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली,†Ö. Îú- 
 ú¸ü /´Öã/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 3/368/2008., ×¤ü.24/9/2008 
†¾ÖµÖê

502186

1050214334/00 ी.रामपाल जानक दास आगरवाल स.नं.८४/१/१२/२,क़ृ ण मंदीराजवळ,जवळकर नगर, पपळेगुरव-६१ 501912

1031111012/00 सौ. िवमल रामदास नरवडे सं. नं. १२७ व नगरी हॉ . सोसायटी वा हेकरवाडी,िचचवड-३३ 501481

1140401244/00 भोग. भालेकर तुषार खंडु ि वेणीनगर तळवडे 501358

1100100661/00 म.े मालकन इंिजिनअ रग ा. िल.
िम. .58/3/256, जे-२७६ एम.आय.डी.सी.,जे. लॉक, लॉट न.ं276,  
              भोसरी-पुणे-411 039.

501321

1101100742/00 ी. कदम अशोक िभकाजी.
स.नं.186/1 खाडे बंगला समोर मंदीरा जवळ,च पाणी वससाहत, 
आळंदी रोड     भोसरी-39.

501177

1070101256/00 मा. सरकार भो. दलीप ही. गो वामी एच बी. 5/1 सोनु सायकल माट शॉप नं 7, पपरी पुणे 17 501090

1011301469/00 म.ेकोिहनुर कं कंशन कंपनी मोबाईल टावर से. नं. २४, कोिहनुर ऑकड टळक चौक, िनगडी ािधकरन , पुणे ४४, 501067

1130502909/00 भो-राजू साद गु ा गट 878, कुदळवाडी ,िचखली, 500986
1040302007/00 हौ.सोसा,भो.सौ.जोशी सुरेखा गो वद स.न.8/11, लॅट 152 अशोका सोसा,थेरगांव, पुणे-33 500805

1140301211/00 म.े दपा ए टर ायजेस, ो. ी.रणसुभे राजीव अर वद,
जिमन गट .७५, आरको कंपनी या मागे, योतीबानगर, तळवडे पुणे 
– ६२

500677

1120301709/00 नजाकत सेन नागे रनगर मोशी 500527

1030300100/00 किपले सुमन भागीनाथ
िम. .1219  गावडे  कॉलनी  ,स.नं.  188,  लॉट  न.ं  8  चचवड  
पुणे  -  411  033

500090

1040204773/00 बालव कर मिनषा पांडुरंग स न १७/२/७, िशवकॉलनी, (मंदीराजवळ )गणेशनगर,  थेरगाव 499960

1150302808/00 ी पाटील दादासाहेब एकनाथ स न ७० सूरी शेजारी द नगर कवळे 499922

1050000284/00
वाधवानी नरेश ठाकुरदास तफ़ न णीकरीता कु.म.ुदशन एस 
नेभवानी ,इ टेट इंटर ाइजेस तफ़ भागीदार शैल  गवानी 
व िवजय परमानंद मतनानी.

स.नं.19,िस.स.नं.876/113, लॉट न.ं3, डम पाक. 499913

1040107030/00 बाळासाहेब उफ मधुकर देवराम पवार स.नं.13/16,काळेवाडी फाटा थेरगाव पुणे - 33 499910

1130401194/00 नरवडे  गणपत ल मण
गट 1264, जय काश  नारायण सोसा., पंचवटी ,िचखली आ  - कर 
/मो ा िनवासी -एस आर १/१८७३/२०१२, द ३१/०३/१२ अ वये 
लो

499679

1100802008/00 ी/सौ पवार राज  जंगलू
स.नं.208/1,रा ल पाक,               ,भोसरी 39                           
      जुना िम. .10/33/01568

499532

1120203562/00 ी. अिनल िव नाथ कनगे
गट न.ं४५४/१,  मोरया कॉलनी न.ं९, लॉट न.ं३४, वामी 
समथसमोर,  आदशनगर, मोशी-४१२१०५

499512

1040502679/00 सातपुते तुकाराम सुखदेव
िमळकत .,स.न.120/1+2/1,नढेनगर, काळेवाडी, भाग .59. गट 

.5
499431

1150406330/00 ी गोकुळ िभवा ह के /भो/िवजय गोकुळ ह के स न ९७/१अ/१अ/१ ह के व ती रावेत 499397

1030705221/00
बंब पु पा काश, भोग.- टाटा इि डकॉम मोबाईल टॉवर २१ 
से युरी इ फ़रा टेल िल.

स. नं. २९४/१/१ बंब िब ड ग सु भात कॉलनी केशवनगर चचवड 499305

1031106922/00 देवायनी बाळू शेडगे स न १३६/२  गु ार रोड  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 499159

1130300184/00 ,जाधव महादेव शंकर
गट १३२३ , शुभम हॉटेलमागे  ,साने कॉलनी ,िचखली आ -कर 
/िच/म/ु८/एस आर २/१८१/७/२०१५ , द  १४/१२/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

499082

1041103961/00 राज  परशुराम सपकाळ व इतर स नं-६३/२/१ शारदा कॉलनी सोनवणेव ती ताथवडे-३३ 499060

1020303412/00 जगताप िमला आनंदा
जुना.िम. . 2/10/1186 ेम आनंद िनवास बौ द व ती मयुर 
समृ ीमागे

498786

1120304377/00 ी अ ण राम लग ळमकर / शोभा अ ण कळमकर
बो हाडेवाडी गट नं १६२१,िवनायक नगर कॉलनी नं ३  दे  र ता 
मोशी ४१२१०५

498741

1090303057/00 भा य ी क शन
स.न. ४४७/५, िस.स.न.२४४१,  दुसरा मजला, ऑ फस .६ पुणे-
मुंबई र ता,कासारवाडी

498732

1040108632/00 आर. के लंुकड हौ. सोसा. तफ राज  रमणलाल लंुकड व इतर स. न. २३७/१ आर. के लंुकड हौ. सोसा. वाकड - ५७ 498719



1070501126/00 सरकार भो.नानीकराम िभमनदास तलरेजा ३७५ सी ५ या समोर पपरी-१७. 498655

1100900653/00 ी. रा े बबन िशवराम
िम. .59/5/58, स.न.202,                 ,गवळी नगर,                   
           भोसरी-पुणे-411 039.

498625

1041200208/00 कंुडिलक द ा य हे े स नं-१ गावठाण ताथवडे 498581
1031107489/00 ी बबन िव नाथ गज स न १३५ गु ारारोड वा वाडी चचवड पुणे ३३ 498439

1130200971/00 बाळासाहेब महादेव रासकर
आ.  - कर/िच/२/ह तां/कािव/१९८/२०११ , द १७/१०/२०११ 
अ वये  ह तांतरआ - कर/िच/२/कािव/८४/२०१२ , द  
२१/०५/२०१२ अ वये  मोजा र

498291

1080803738/00 ीकांत गो वदराव गायकवाड स. नं. १०१/अ नेह  टॉवस समोर पपरी १८ 498146
1050207575/00 आगरवाल सिवता रामनारायण भो. फ़ॅक सायमन स. नं.५/१, गंगो ी नगर, पपळे गुरव-२७ 498076
1041200017/00 लोखंडे मीणी िशवाजी स. नं. ४ ताथवडे थेरगाव 498043
1130201037/00 भो-पंडीत सोनवणे सोनवणे व ती ,िचखली 497841
1160204630/00 ंकटेश भानुदास जाधव स. नं. ७८/३/१/४/९अ संत गजानन महाराज नगर, दघी १५ 497812

1130900419/00 नलवडे नवनाथ सुभेदार
गट १४६० , संतकृपा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती, िचखली आ  -
कर /िच/९/ह ता /कािव /१४८/२०१० , द १९/०१/२०१०

497791

1130602773/00 बाळासाहेब भाऊसाहेब आहेर

गट ३९८,  जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर/िच/६/एस आर 
२/३२९/२०१४ , द २३/०६/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणीआ  - कर /अ/मो ा िनवासी -एस आर १/   
/२०१४  , द २३/०६/२०१४ अ वये लो i

497622

1040110201/00 महादेव दामोधर क पटे भो. िवण महादेव क पटे स. न. २५७/१/१अ,क टे व ती ,मनपा शाळेजवळ,वाकड-५७ 497589

1140102805/00 ी. कमाल जलील  खान रा. ज.गट न. २१८ अ , कोयना हौ सग सोसायटी , पीनगर, तळवडे. 497511

1041000053/00 काश हातू पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३. 497294
1130601876/00 आहेर काश कसन गट ६०६, जाधववाडी ,िचखली 497187
1110200474/00 िहरामण बळीराम ता हाणे बुड व ती चह ली 497149

1150402948/00 भो. ी भ डवे काश भालचं रा. स. नं. २०३/१,२ वा हेकरवाडी र ता द  हॉटेल समोर रावेत 497081

1130401692/00 िवजय चंदे र सग गट १२९८, कार हौ सोसा , सुदशननगर ,िचखली 497020

1120302362/00 कौनकाड ौप टज अ म िझक लाह चौधरी
नागे रनगर गट नं २८१ (बो ाडेवाडी) मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

497008

1101102255/00 शेख खलील फा ख स. नं. १३९, महादेवनगर, भोसरी, पुणे ३९ 496991
1050211562/00 लखन सह का सह परमार स नं ८१/१ सुदशन नगर ग ली नं १ पपळे गुरव 496863
1040204193/00 पपरी चचवड महानगरपािलका गावाठाण थेरगाव 496823

1031501648/00 ी आबा नारायण सुतार स नं १९५/१९६ लॉट न.ं५१,नारायण िनवास,उ ोगनगर चचवड 496727

103111037/00 क णा च कांत चौधरी/िनलम यशवंत चौधरी सं. नं. १२३/१ िनसग सोसायटी, वा. वाडी,िचचवड-३३ 496646

1130400901/00 भो-च हाण दशरथ बजरंग
गट नं 1264, िजजामाता हौ सग सोसा, पंचवटी, िचखली आ - 
कर/मो ा िनवासी -एस आर १/१८७२/२०१२ , द ३१/०३/२०१२ 
अ वये  लो

496614

1140100134/00
म.ु मा. मोकाशी िशवाजी ध डीबा/सौ. मोकाशी शारदा 
िशवाजी

गट .1, सहयोगनगर सोसा.,सहयोगनगर,तळवडे 496610

1040207904/00 स यिवजय िभवा गावडे स न १८/४ मकार कॉलनी गणेश नगर थेरगांव पुणे ३३ 496515
1040103926/00 भोग. एम.एम. शेख स.नं. 271, शेडगे व ती, शबनम नसरी वाकड रोड,वाकड 496413
1040103920/00 भोग. ी. सुरेश बापू िवनोदे स.नं. 271, वाकड रोड, ीन हँ यु नसरी,वाकड रोड, वाकड 496268
1040103924/00 भोग. ी. सुभाष हरीभाऊ कलाटे स.नं. 277, वाकड चौक,वाकड 496268
1040103925/00 भोग. ी. कमलाकर द ु िचलेकर स.नं. 277/6, शालन द  नसरी वाकड रोड,वाकड 496268

1140101951/00 भालेकर िन ु ी शंकर व इतर ७  भो.चौधरी वृषाली िवकास यओतीबानगर, पीनगर (पु) तळवडे 496246

1020504122/00 भो. ी. केदार (राज) रामे र सग तप वी तप वी कंपाउंड मुंबई-पुणे हायवे, चचवड-१९ 496193

1140301104/00 म.ुमा हगिमरे चं कला भो.भार ीय टेली हचर एअरटेल मोबाईल टॉवस योितबानगर तळवडे-IN-1052329 495956

1090100979/00 हॉटेल कलासागर िम. .753,नािशक फाटा पी/4 भोसरी,पुणे-26. 495703.56
1101101980/00 मा ती जयवंत बोरकर स. नं.१३७/४, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 495658
1050201636/00 कडू सुनंदा अनंत व अनंत अजुन िम. .46/2/1/8स.नं.1/3,ल मीनगर, पपळे गुरव, पुणे-27 495638

1100100234/00 म.े कलर बॉ ड माक टग ा.िल.
एस. लॉक.174,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी, पुणे-
39.

495599

1050804256/00 काटे सुजाता र व , स.नं. 28/2कक/25,जगताप डेअरी, पपळे िनलख-27, 495534



1130401891/00 कािशनाथ िशवदू राठोड
गट १०१५, नेवाळे व ती , मनपा  शाळेसमोर , िचखली आ  - 
कर/िच/४/एस आर २/४३२/२०१२ , द १६/११/२०१३ अ वये  द 
०१/०४/२०१२  पासून आकारणी

495475

1040308767/00 िभमाबाई मोहन चांदेरे स न १०/१ दगडु पाटील नगर ग ली नं १ थेरगाव ३३ 495475

1040604243/00 िवलास ल मण काळे भो कमल िवलास काळे
स न ८४/१/२/३ काळेवाडी पोिलस चौक  जवळ आदशनगर 
काळेवाडी १७

495170

1100103266/00 ीम. मािलनी अ ण झरेकर भोग. म.े इंडस टॉवर िल. से. १०/१४६ अ ािधकरण इंड झोन भोसरी २६-IN-1094766 494868

1130503635/00 भो-इ ाहीम िस ीक गट८७९,कुदळवाडी , िचखली 494846
1120101617/00 सो.कमल मनोहर गावडे जकात ना यामागे , िशवा जी वा डी, मोशी 494839

1050111279/00
ीमती गायकवाड मंजुषा संजय / ी गायकवाड संजय 

गजानन
स.न. 41/12 ीकृ णनगर रामकृ ण मंगलकायालयाजवळ पपळे गुरव 494829

1050214316/00 सपकाळ सीमा संजय स. न. २५/२ तुळजाभवानीनगर, पपळे गुरव 494794

1040308265/00 िवजय भरत देशमुख भो. अंजना भरत देशमुख
स. नं. ३९/२२, मातो ी हॉ पीटल रोड मातो ी कॉलनी गुजरनगर 
थेरगाव पुणे ३३.

494710

1031111559/00 ी. महादेव िनवृती भागवत सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा.वा. वाडी.िचचवड-३३ 494678

1030101857/00 े टीज असोिसएटस
े टीज काऍ ले स िब ड ग  नं  2  दुसरा  मजला  ,टे को  रोड  
चचवड  टेशन  पुणे

494659

1050406208/00 पवार मालन ीरंग स नं ६७/१/५ वामी िववेकानंदनगर नवी सांगवी २७ 494657

1140301827/00
मुळ मालक ी.हनुमंत ीपती भालेकर व भोगवटादार 

ी.पांडूरंग हनुमंत भालेकर
भुमापन गट .१११,मनपा शाळेसमोर,तळवडे गावठाण,पुणे - 
४११०६२

494568

1050805690/00
म.े एअरसेल िल, /भो,कामठे काश मुरलीधर व ानोबा 
बाबुराव.

स. न. २२८/२२६, कामठे कॉ ले स प, िनलख 494567

1060308345/00 भो. गणेश झजुड िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 494502
1040508602/00 ी रणिजतकौर सहाणी व उजागर सह सहाणी स न ११३/६/७ ेहा कॉलनी नढेनगर काळेवाडी पुण-े१७ 494483

1041201205/00
उ मला िवलास जगताप व पुनम सुहास गाड  व आयडीया 
से युअर िलिम.

स. न. ८९/२अ/६ ताथवडे. 494435

1040801095/00 िवनोदे शांताराम िभमाजी
स.नं. ७५/२अ/४ संततुकाराम् मंगल कायालयासमोर िवनोदे व ती  
वाकड-५७

494359

1041101617/00 प ाकर गोपाळ िभडे संन. ८४/१ब.८४/२ब,८४/४ पैक  , ८४/३ब पैक  िन. नगर ताथवडे 494355

1110502237/00 संभाजी बाजीराव तापक र स. नं. २१८/५/५, वडमुखवाडी, पदमावती नगरी, च-होली बु॥ 494281

1140301414/00
म.ुमा. ी. भालेकर चं कांत दशरथ /भोग. भालेकर 
भाऊसाहेब चं कात /म.े अ य इंड ीज

गॅल सी कंपनीसमोर योितबानगर तळवडे 494160

1120302166/00 फु ल हणमंत भोसले
बोराडेवाडी रोड, गट नं ९६. लॅट नं १०, वरा य हौस ग सोसायटी, 
वु सिवला जवळ, वाघे र कोलनी, मोशी.

494133

1050213954/00 भोग. जाधव मनोहर िभमा स. न. ७७ भैरवनाथ नगर, पपळे गुरव 494130

1100700852/00 ी. मोहारे पोपट सहाद.ु
स.नं.211/000/0/0 िमळकत .59/3/127   ,गवळी नगर               
                भोसरी,पुणे-411 039.

494098

1031114471/00 भो. सौ. रामादेवी जयकुमार गु ा स.न. ११६/६ वा. वाडी चचवड ३३ 493739
1160403288/00 संजीव वासुदेवन मु थु स.न.147/1/2/32,कॉ.न.2,गणेशनगर,बोपखेल पुण-े31 493702

1031111426/00 ी ओकाराम नेनाजी चौधरी
स नं ३७/१ लॅट नं १ दगडोबा चौक चचवडे नगर वा.वाडी पुणे 
४११०३३

493604

1130400818/00 भो- ी  केळे  अ ुबा सोमनाथ

गट नं 1016 ,नेवाळे व ती ,पंचवटी  ,िचखली आज.  - 
िच/कर/१/कािव /७७४/२०११ , द  ३१/१२/२०११ अ वये  जुनी 
िमळकत द  १/४/२०११ पासून र  व याच जागी बांध आ - कर 
/िच/४/ एस आर १/१३००/२०१७, द ३१/३/२०१७  अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा  आका , आ - कर /िच/४/ मो ा िन- ए स  आर 
 १/ १३००/२०१७ , द  १५/०२/२०१७ अ वय लो

493595

1040111635/00 मंगल बाळ ु ण प ले स. न. १७/४अ,तुळजा भवानी लाझा, लॅट न-ं३,वाकड रोड,थेरगाव 493391

1040507407/00 ी. रौफ हसन शेख भोग. मेहबुब द तगीर शेख स. न. १२१/१+२ साईस ा कॉलनी राजवाडे नगर काळेवाडी 493374
1100201543/00 सुरेश िसताराम ल ढे भोग सिचन सुरेश ल ढे स. नं. ४/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 493197
1050405365/00 गाढवे अिवनाश िशवदास , स. न. ७१/१+२, कु णा नगर, ग ली न.ं१, नवी सांगवी-२७ 493147

1030100399/00 आ ार मािणक िमळकत. .(जूना)-  ,स.नं.244,  चचवड टेशन-पुणे-411  019. 493094

1011102322/00 काळभोर काश रघुनाथ स. नं १/१ , लॉट नं १ , ल मीनगर , िनगडी गावठाण , पुणे ४४ 493027



1040111637/00 सौ. छाया तानाजी चोबे स. न. १७/४अ तुळजाभवानी लाझा दुकान न.ं२, थेरगांव - ३३. 492817

1040508656/00 साद काश तुपचे स.नं. 79/20 िशवर  कॉलनी, कोकणे नगर काळेवाडी 492356
1150407399/00 ी. आ पासाहेब कृ णाजी सांडभोर व इतर स.नं.83/1, मुंबई-पुणे ए स ेस हायवेलगत, ( कवळे) रावेत 492356
1140101998/00 सॉ.उबाळे  शुंभागी अ ण ीराम कौलनी, पी पुव, त वडे 492312

1130101164/00 भो-ह रदशन टील ा.िल.
शेलार व ती , िचखली,आ. .-कर/म/ु7/कािव/भाग3/24/2007, 
द.20/10/07 अ वये द.1/4/06पासून

492304

1040117287/00 ीम. िवजया उ े र शदे स.नं.13/5 गती कॉलनी थेरगाव पुणे - 33 492280

1040111636/00 सौ. माधुरी ल  नवले स. न. १७/४अ तुळजाभवानी लाझा दुकान न.ं१, थेरगांव - ३३. 492116

1140301663/00 ी. आ णासाहेब यशवंत बाठे जिमन गट न.ं ३३, बाठेव ती,तळवडे गावठाण,  पुणे -४११०६२ 492082

1040412790/00 म.े ीराम असोिसए स
स. न. ५४/१,हरीत िश प, तळ मजला शॉप न-ं १०१ ते १०६ , 
रहाटणी

491968

115500120/00
ी केशव िशवाजी व ताप नाना भ डवे/भो गोयल 

कृ णकुमार
स नं 206/4/सी टी स नं 3389 274 पौक  रावेत., 491886

1050804169/00 ी.काळभोर बाळासाहेब शंकरराव. स.नं.28/5ड/1,जगताप डेअरी , पपळे िनलख,पुणे-27 491822
1130502803/00 भो- ानोबा बाबुराव मोरे गट 873, कुदळवाडी,िचखली, 491744
1050501208/00 वाघमारे िनमला बाबुराव. िमळतक ं .40/49/3/114/,पवार नगर सांगवी पुण.े 491575
1011301247/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 9 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 491511

1031112754/00 शैले  भंगवानदास तुलसानी व अ का शैले  तुलसानी
स.नं. १२७, ीन पाक ४ था मजला, तुलसानी हाई स न.ं ४०१, 
वा.वाडी, चचवड पुण-े३३

491484

1031105744/00 Bhog. - Jamadar Raj Ahmad Badshah स.नं.  38  व  39,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 491395

1101001848/00 पाटील सं दप द ा य / दप भो रलाय स इ ाटेल िल.
१९७ ए - १ िशवशंकरनगर (प) च पाणी वसाहत रोड दुगामाता 
चौक आनंदनगर शा ी चौक

491274

1140301794/00 ी. बाळकृ ण रावण मोरे, म.ेजी. आर. एंटर ाईजेस
जमीन गट न.ं २५८,म.ेिवनके समोर, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

491230

1050600276/00 खारगे वासुदेव नारायण स.नं. 5/3अ/8अ, जयमालानगर,,िमळकत न.ं1098/49/2/002, 491227
1050000120/00 ी राजु कांतीलाल शहा आिण इतर 4 स. न. 30/2 ब पपळे गुरव 27,5/2/93/00120 491154
1040308334/00 वसंत रामभाऊ चोरगे स न ५/३ नखाते नगर न ता सोसायटी थेरगांव 490954

1040121249/00
शेख मोहमदसा दक आिमरहमजा व शेख शमशाद मोहमद 
सादीक

स.नं.239/2,शेखव ती,वाकड,पुणे - 57 490937

1040411789/00 म.े रोिहत  इं ा व इतर स. न. ५६/१,५६/२, िनमल हाईटस समोर, रहाटणी 490882

1140301923/00
ी. शांत मािणक पा अंबलगे व सौ.मधुमती शांत अंबलगे 

म.ेअथव पॅके जग इंड ीज.
जिमन गट न.ं२५९, योितबानगर, शिशकमल हॉटेल या बाजुला 
तळवडे

490827

1160302233/00 पाटील राजकुमार शंकर स नं २० िवजयनगर दघी 490820

1140301783/00 ी.अिवनाश गणपत बालवडकर,म.ेअिभषेक एंटर ाईजेस
जमीन गट न.ं २६१, मुंगसे यांचे 
िमळकतीसमोर, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२

490351

1130300306/00 लोहोट मंदा तुकाराम

गट १३२३ , गणेश हौ सोसा  , मोरे व ती,िचखली  आ  - 
िच/कर/३/कािव/२६७/२०१४ , द  २९/०३/२०१४ अ वये  जुने  
७३०.१४ चौ फ़ुट  क म-ु ७५६० /-र   व याच जागी वरील माणे  
बांधकाम व  आ  - कर/िच/३/एस आर २/१४४७/२०१४ , द  
२२/०४/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ  - 
२५/२०१७ द २५/०५/१७ अ वये  द ०१/४/१६ पा आका  ,  आ - 
मो ा िन १ /२५/१७ , द २९/४/१७ अ वये  लो

490139

1020601866/00 जोसेफ ंबक साळवे सन.१२६ अ मोहननगर चचवड-१९ 490043

1140301119/00 मु मा. हगवणे भरत गणपत / भो. सॉ. शारदा भरत
जिमन गट . ७८ म.े दगंबर इं ीज जंबोकर यांचे िमळकती शेजारी 
तळवडे

489895

1040306962/00 ािध. भोग. गणेश आ माराम िखलारे स. न. ०७/२/२ जयम हारनगर थेरगांव - ३३. 489851
1040509162/00 राज  द ाराम कदम-९२०९६६६२५९ स नं-७९/२० िशवर  कॉलनी कोकणेनगर काळेवाडी. 489736
1160200342/00 करतार मॅकेिन स व स स नं. 76, दघी पुणे 489638
1020401020/00 रेखा फो जग व स स.नं.D II, लॉट न.ं28-4, MIDC, चचवड टेशन,,आकुड 489637
1040306550/00 ािधकरण भोग शेख मु तार मोह मद मुमताज सन.१२/१८ हनुमान नगर थेरगांव-३३ 489515

1140301158/00
म.े एस के.इंिजिनअ रग /म.ुमा. वाळंुज साधु तुकाराम व 
इतर ३ /भो. सकपाळ ु णा िशवराम

तळवडे 489485

1050402239/00 ी िमला एकांबरी बासुदकर व इतर
िस.स.नं.70/3अ/3ब/1.गणेशनगर नवीसांगव,िम. .47/4/781.नवी 
सांगवी. सांगवी पुण-े27.

489434

1011501368/00 वेलनकर फु ल दामोदर से. नं. २७, लॉट न.ं १५३, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 489099
1040110184/00 रोिहदास जयवंत कलाटे स. न. ११५,वाकड गावठाण वाकड 489059
1050701175/00 शदे कसन रावजी. कंुभारवाडा,साईअंगण अपाट,सांगवी गावठाण. 488864



1100803909/00 ी. च हाण हाद साहेबराव/च हाण शिशकला हाद सनं. २०५/२ महादेवनगर संगम बेकरी समोर दघी रोड भोसरी-३९ 488809

1150403258/00 म.े लालानी डे हलपस तफ दपेश भुरट व शौकत जी लालानी स न ७८/१/५/१ कवळे ऱावेत 488622

1100102973/00 म.े आर. सी इंिजिनअ रग तफ- ो. ा. आर. के. चौहान से. न. १० लॉट न. १८ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 488588
1130507172/00 अ दुलरजाक  माजीद खान गट ७१२, क ज वजनकाटयामागे  कुदळवाडी  ,िचखली 488579
1040506325/00 हिमद अली शहा स. न. ११८/३ नढेनगर काळेवाडी. 488543
1101102394/00 सुिनता िवजय खेडेकर स. नं. १२४ पुणे नािशक रोड, सदगु नगर, भोसरी पुणे ३९ 488476

1130902132/00 सुरेश यशवंत क ढारे
गट १४१७, द  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली  आ  - कर /िच/ ९/ 
एस आर २/१४५/२०१७ ,  द ३१/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पा वा  आका

488448

1110400947/00 सोपान शंकर तापक र व इतर तफ मह  दांगट व केवटे
स. नं. १४/१, १४/२, १६/१, च-होली फा ाजवळ, चोिवसावाडी, 
च-होली बु.

488421

1031401335/00 बबनराव ल मण जंगम स न १६४ िस ह नं ३५९५ अवदुत हौ सो दळवी नगर िचचंवड 488289

1120201629/00 सौ. संिगता बाळासाहेब लकडे. तापक रनगर, खा देशनगर जवळ,´ÖÖê¿Öß. 488286

1110502187/00 बायडाबाई लालाजी घुले स. नं. १०९/१अ. काटेव ती कॉलनी . ३ चोिवसावाडी च-होली. 488228

1101102313/00 रमाकांत रामजी ि पाठी स. नं. १८७/२ देवकर व ती, च पाणी वसाहत, भोसरी 488155
1140101171/00 िव कमा जगतजीत रामबदल गट .1,,गणेशनगर, तळवडे 488130
1120101126/00 विहले मुघाजी शंकर व रोिहनी इतर तीन स. नं. ८/९८३ डुडुळगाव मोशी 488090

1130201510/00 संभाजी कृ णा कदम  ,मे ीकृपा एंटर ायजेस
गट १६०५ , शेलारव ती, रामदास नगर , िचखली  आ   - कर /िच 
/म/ु८ /एस आर  २/६२/२०१६ , द  २३/०९/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

487841

1130302815/00 िभकू  भो ा  च हाण गट १३२३, िशव ु पा  सोसा  , मोरे व ती ,िचखली 487798
1130501576/00 भो - वाघमारे ह रदास खंडु गट . 849 कुदळवाडी,,िचखली 487770

1050400752/00 कातोरे रोिहदास गुलाबराव.
िम. . 47/3/455/1/199 स.नं 73/1,नवी सांगवी,स.नं.71 
समथनगर सांगवी पुणे - 411 027

487683

1130201440/00 भाऊसाहेब महादू मोरे , भो- ी नवनाथ मोरे,
मे सं कृती एंटर ायजेस , गट १६११ , दे  आळंदी रोड  ,िचखली 
आ  - कर/िच/एस आर २/२८/२१६/२०१४ , द १८/१२/२०१४  
अ वये  द ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

487680

1110502019/00 रंगराव बाजीराव लसुरे
स. नं. १२४ ल मीनारायणनगर कॉलनी . ०५ वडमुखवाडी च-
होली.

487518

1130600046/00 भो-गामा मोई फाटा,,िचखली 487325

1050404773/00 यादव सुिनल भाऊराव व पाटील गजानन रंगराव
स.नं.70/3अ/3ब,िशतोळे ए पायर शॉप त.म.31,,फेमस चौक मेनरोड, 
नवी सांगवी,पुणे-27

487320

1100800324/00 ी. तुकाराम िसताराम सातकर.
स.नं.000/0/0/0 िमळकत .59/3/179,संत तुकाराम नगर,            
        भोसरी,पुणे-411 039.

487302

1090200837/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 238,मेहता चबस तळमजला शॉप 
नं12कासार

487058

1130601222/00 भो-साहेब जाद िम ं  -11  चे शेजारी , जाधववाडी , िचखली, 486834

1020703137/00 शेलार पोपट नारायण जुना िम. .3222 स.नं.GA 1/4, MIDC जी लॉक, चचवड,,आकुड 486810

1060201858/00 भगवंती रमेश िगडवानी पपळे सौदागर रोड पपरी गाव, 486806

1130503625/00 भो- ी अ दुलवाहीद हदीसु लाह खान
गट २१९, कुदळवाडी ,िचखली आ  - िच/५/कािव/१५४/२०१६ , 
द २७/०४/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून नावात दु ती

486796

1140300427/00 अभंग राज  गणपत गट .3, योितबानगर,औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 486792

1011102616/00 अ रहंत मोती डे हलपस
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, चौ.म., शॉप /ऑफ स 
नं.४१०,४१०अ,४१०ब,४१०क (एफ १०) िनगडी, पुणे ४४.

486766

1080802415/00 भो. जी.टी.एल. इ फा चर िल.
स.न. 101 िस.स.नं. 5117/1 ते 6 , भोसले हाई स, नेह नगर पपरी 
१८.

486700

1110300068/00 सु े  हेमलता सुयकांत च-होली बृ पठारेमळा ताजणे व ती 486521
1040802064/00 चं कांत बाबुराव भुमकर व ईतर -२ स. नं. ११४/३/१, भुमकर चौक - चांदखेड रोड, उ. वाकड 486517

1050201115/00 गायकवाड किवता आ णाराव
गट .2 िम. 46/3/71/32 स.नं82/2/22,सुदशननगर,   पपळे गुरव 
पुणे -27

485981

1120301833/00 िव नाथ दशरथ ओझरकर बो-हाडेवाडी गट न. ६५ मोशी. 485925
1150402879/00 सौ िनता िवलास पाटील स न ७४/५/१ लॉट नं १० व ११ आदशनगर रावेत 485855
1040508767/00 िसधुबाई च कांत कसाळे ( मो.न 9850118218 ) स.न. 72/1/15 ताप करनगर काळेवाडी 485703
1040505803/00 नदाफ मौलासाहेब आ पालाल स.नं.79/17/6 कोकणे नगर काळेवाडी, 485703
1040901875/00 िवनायक कशोर गारवे स.नं. १९/१/५ काटेव ती पुनावळे 485646



1090201321/00 रानवडे पांडुरंग महादेव
स.न.421/2 रानवडे वाडयाशेजारी पुण-ेमुंबई र ता,कासारवाडी पुण-े
34

485586

1041101010/00 पंडीत अटोमोटी ह१३८१४ स. न. ४६/४ ताथवडॅ िन. नगर 485573
1130500561/00 कोहीनुर ेड ग़ कंपनी / खान अ दुल म ान व इ. 1 पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 485392
1060500649/00 द ीत पी.डी. भो. साखरे नामदेव दामू पपरी टेशन रोड,, पपरी-18. 485373

1100700815/00 बोहाडे ाने र,ई र व परमे र भगवान
स.नं.211/003/अ/1 िमळकत .59/3/65,गवळी नगर                   
            भोसरी,पुणे-411 039.

485228

1160202920/00 योगेश दनेश गायकवाड व इतर स न ७९ द नगर दघी १५ 485177

1160300939/00 देसाई उमेश शंकर
स.नं.१८/२, भैरवनाथ कृपा, संत तुकाराम माग, णवाल पाक, दघी 
१५

485090

1041100125/00 ाने र सखाराम नबाळकर स. नं.८०/२,  नबाळकर नगर, ताधवडे 485066
1040205314/00 भोग. सिचन रामचं  िपसे स. न. १८/१/१ लोकमा य कॉलनी ग. नगर थेरगाव-३३. 484926

1060319907/00
म.े सुि म डे हलपस तफ भागीदार ी. खेमो उलमचंद 
भोजवानी

स.न.७०, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर, पुणे २७ 484873

1040103383/00 आगरवाल शेखरचंद छांटुलाल स.नं. 177 ,शंकर कलाटे नगर  ,  वाकड रोड 484792
1040403815/00 भो. भोरडे शंकर िशवराम स.नं. 25, िशवराज नगर, ( दपक माबल), रहाटणी,रहाटणी 484743
1160402369/00 के स य या के िसनु स.न.156/3, कॉलनी .१९,  बोपखेल, पुणे-३१ 484724
1130601903/00 जाधव ीपती ध डीबा , भो-जाधव पंडीत ीपती गट ४३९,जाधववाडी , िचखली 484665

1040103663/00
भो. लाभ क शन तफ भागीदार अिनल मनेशचंद 
रामोिलया

स.नं. 228/5/13, 228/5/12,228/5/11,228/4/14, 
228/4/13,क पटे व ती वाकड

484619

1040405376/00 पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी-१८ स.न.४७. ीनगर. रहाटणी.पुणे-१७ 484502
1130600089/00 तळेकर ीमंत बाबुराव जाधववाडी,,िचखली 484469

1100402185/00 ी कृ ण से टी ॉड ट तफ मोहन िव ल ननावरे स. नं. ६८१/४, साई इंड समोर, ग हाणेव ती, इंड ई टेट, भोसरी३९ 484264

1130504622/00 इमरान  स यद फैजीयाब /इरफान  फैजीयाबु ीन स यद
गट ८४९, कुदळवाडी ,िचखली   आ  - कर/मो ा िन एस आर  
१/१२२८/२०११, द  २०/१२/२०११ अ वये लो

484240

1030103514/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २०२ चचवड ३३ 484178
1100803573/00 ीम. िवजया िवनायक भोगाळे स न २१६/१ अ व स न २२१ (पै) दघीरोड भोसरी-पुणे-३९ 483738
1080102060/00 ी. िवजय टेकचंद दुधाणी ओम हॉि पटल शेजारी, खराळवाडी, पपरी-१८. 483666
1100804373/00 जग ाथ यशवंत लांडगे स. नं. २०५/२, महादेवनगर, दघीरोड, भोसरी 483542

1130304310/00 लालाराम सुखलाल चौधरी , कृपाराम पुसाजी  चौधरी
गट १२६३, साने चौक , मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर /िच /३/ एस 
आर २/११३/३२/२०१७ , द १३/१२/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पा आ

483445

1020504103/00 ि मणी मिहला िव ापीठ तफ सौ. सुने ा िवजय सह पवार GP/88, G-BLOCK, MIDC, संभाजीनगर, चचवड, -१९. 483329

1150303420/00
ी  िशवाजी ु तरस व इतर म. रमोली सु ी डे पस तफ़ 
ी तेजस पानसरे

सं. नं. ६९ द नगर, ओ ा जवळ कवळे 483223

1040117550/00
शांताराम सोपान क पटे व इतर भो. द ा असो तफ़ संजय 
िभसे

स. न. २३८, वाकड 483083

1011101836/00 का भोर बािजराव बाबुराव िनगडी पुणे 44 (पुणे मुंबई रोड ), 483016
1040203760/00 ी. राम पोपट बारणे सन.17/3,गणेशनगर, थेरगाव,पुणे-411033,4/62/151 482960
1100103294/00 एस आर िडशट व स से. नं. १०/३७ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 482907
1060500798/00 पपरी चचवड म. न. पा. पपरी टेशन,, पपरी ओ हर ीज खािलल गाळा, पपरी. 482818

1070101251/00 मा.सरकार भो. गंगाराम ही गो वामी एच बी. 5/1 शॉप नं. 6,साईबाबा सायकल माट , पपरी पुणे 17 482399

1120301702/20 शांताबाई मा ती ह के भो.िवकास मा ती ह के गट नं २७३ तुपेव ती  मागे मोशी पुणे नािशक र ता ४१२१०५ 482359

1040509574/00 क रमाबी सुलतान शेख ( ९८२३४५८१६२ ) स.न. 77/2/1/1 , नंदा दप काँलनी , म ीद जवळ काळेवाडी 482306

1110501170/00
म. क रयर कंपास स ह सेस ा. िल.तफ डायरे टर 

ी.मुरली कुटटपन नान ील
स नं. ८०/१, ाने र माऊलीनगर, मोझे डी. एड. कॉलेज समोर, 
वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे.०५

482149

1130103117/00 राज  िपतांबर िपसाळे ,सदगु  इंड ीज
गट ४१ , पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/१९६/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

481966

1101000500/00 ीमती बाळसराफ सुभ ा मिहपत
गट न.ं10,स.नं.197/1+1अ,                ,िव कमा 
कॉलनी,अ यनगर,          भोसरी,पुणे-39.

481888

1040208708/00 कसाना मु ताक स डे
स नं-३२अ,गुमते लेन,िबला हॉ पीटल जवळ,द नगर,थेरगाव पुणे-
३३.

481802

1120500061/00 पं. र. ल. ा.िल. तफ ी.ह.सी.वनवारी व ी.अ.चोरडीया डुडुळगाव,मोशी 481795

1150400980/00 च ा सितषकुमार क
भो बी पी एल मोबाईल से लर कं ा िल, पुणे से 29 रावेत 
PCNTDA,प .िहराबाग मैदान जवळ,शंकरशेठ रोड, वारगेट, पुणे

481695

1040106919/00 येदु गणपत क पटे भोग िमराबाई मनोहर क पटे स.नं.२३०/३/१ क पटेव ती मनपा शाळेजवळ  वाकड-५७ 481648



1120201134/00 ी.बनकर राघु िवठोबा गट. .564,पुणे नािशक र ता,पूव भाग, 481648

1031111613/00 भो . ी. मैनाबाई ीकांत ढवळे सं. नं.२७/२अ,द ा य कॉलनी,िचचवडेनगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 481624

1050301247/00 िबराजदार कमल शर णा पा स.नं.23/2/ 4 थी ग ली मधूबन सो. सांगव, लॅट-  पुणे - 27. 481546
1031108228/00 भोग. - राठोड ललीता िवजयकुमार स. नं. ४०, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड 481482

1040800845/00 वाकडकर शंकर तुकाराम
ी. संत तुकाराम गाडन मंगल कायालय,स.नं. 71/1अ, लाकड 

हजवडी रोड वाकड
481434

1130507145/00 हरीवंश मुखराम जैसवार
गट ८११, सोपान यादव यांचे मागे , लतीफ खान समोर , कुदळवाडी 
,िचखली

481367

1130502809/00 भो-द ोबा  रामभाऊ मोरे रमेश द ू मोरे, गट 872, अशोक कॉलनी ,कुदळवाडी, िचखली, 481279

1050108007/00 झंुजारराव जग ाथ वामन. स. न. ५४/१/२/३, शरयु ेस मागे , िवनायक नगर, पपळे गुरव-२७ 481150

1140300774/00 म.ेित मल इंड ीज / गारगप ली चं शेखर एम. हंस इंड ीज या पुवस, योितबानगर तळवडे पुणे 14 481024
1040508549/00 हनुंमत िव ल ढोरे स.न. 74/2/5 गजराज काँलनी योतीबानगर काळेवाडी 480893

1100101875/00 कार इंड. ि मायसेस सह सं मया भो ए ही राधाकू णन लॉट १३९ गाळा नं ८ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 480823

1130200991/00 नारायण  बाबुराव  मोरे
गट ११८५ ,सोनवणेव ती रोड , रामदास  सोसा , िचखली आ. - 
कर/िच /अ/मो ा िन एस आर १/१८११/२०१२ , द २७/०३/१२  
अ वये लो

480768

1140301113/00 पाटील मान सग कािशनाथ /भो. उगाडे ल मण भगवान 480736

1090302297/00 चोपडे जे स बाबुराव भो. वाकचोरे िवलस माधवराव शा ी नगर रे वेगेट खाली प, कासारवािड पुण-े३४ 480490
1040306761/00 िड हाईन हचर आिण लंके िबजे असो. सन.२१/१३ डांगे चौक थेरगाव-३३ 480457
1150102631/00 ी. मोहनलाल माईगाराम चौधरी स.नं.14/1, हॉटेल मावळ गेटसमोर, साईनगर, मामुड 480455
1040204732/00 ग ड ाने र केशवराव स न २६/३, सदािशवकॉलनी,  थेरगाव 480429

1030301688/00
सितश िशव लग होनराव भोग. टेिलकॉम टॉवर व इ . ा. 
ली

रामहरी कॉ ले स स न १८८ टे को समोर गावडे कॉलनी 480085

1120405551/00
दीप भीमाशंकर खो लम/ शांत भीमाशंकर खो लम/िनतीन 

गो वद साळंुखे
संतनगर से.नं ४ लॉट नं २८३,योगी ि हला िब ड ग,तळ टी ट 
मजला,(मेझानाईज)मोशी ािधकरण ४१२१०५

479960

1050205360/00 भो,कािशद सुहास सखाराम स. न. ८६,कािशद कॉलनी,िप,गुरव,सांगवी 479667

1011403403/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. ६ व ७, 
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

479662

1120203083/00 आशालता युवराज साळंुके व युवराज तुकाराम साळंुके
गट न.ं ४५२/१/१, इं लोक कॉलनी, गणपती मंदीरापुढे, गंधव नगरी 
मागे, आदशनगर, मोशी ४१२१०५.

479566

1040105891/00 ितक इं दवार
स.नं. 21/1/1 ,मह  जे को, हाऊस, िहल रो हाऊस न.ं एच-3, 
क पटेव ती, धरोड वाकड - 57

479535

1160201953/00 िवनायक िव णु ढोकरे संत गजानन महा नगर दघी 479486

1040209306/00
र भा पांडुरंग जाधव, नवनाथ पांडुरंग जाधव, गौरव 
पांडुरंग जाधव

स.नं 23/2/1, जय हदनगर, पेपरमील समोर, थेरगांव पुणे 33 479454

1040901278/00 िवलास छगनलाल राठोड/शुभदा संतोष सुभेदार स. न. ३४/२/१, काटे व ती रोड पुनावळे ता. मुळशी पुणे. 479410
1160201827/00 बजरंग ता याबा भोसले स.नं. 76/3/1 गणेशनगर 479304

1040604701/00
ी मु ीसु त जैन टे पल ट तफ चेअरमन  सोहनराज 

जवाहरलाल जैन व से े टरी बाबूलाल  चंदनमल राजावत
स.न.९९/२१/१, मु ी सु त दशन पिहला मजला लॅट ं -. १०१, 
जोगे री हॉ पीटल मागे िवजयनगर काळेवाडी-१७

479253

1100103077/00 ी. गुणवंत दनकर पाडळसेकर से. न. १०/१०२ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 479111

1080102135/00 रमेश व अिवनाश रघुनाथ पेडणेकर भो. पराग इंड ीज स. नं. १५९/ अ भगवत गीतो मं दर माग खराळवाडी पपरी पुणे १८ 479047

1140201869/00 म.े दगंबर ए टर ायजेस / ी भालेकर संतोष िशवाजी 479043

1140201870/00
मे िसि िवनायक ए टर ायजेस / ी. भालेकर समील 
िशवाजी

479043

1100701442/00
देिवदास िभवाजी डोळस, मालन िभवाजी डोळस भोग राज  
ता याराम डोळस

स ह न.ं २१२ िह सा न.ं १/५ पुणे नािशक महामाग, गवळीनगर, 
भोसरी ३९

479003

1130302101/00 उ हास ल मण भालेराव ि मता उ हास भालेराव, 478974

1130506445/00 ी पंडीत रामभाऊ बालघरे , भो-संजय पंडीत बालघरे

गट ७६५, बालघरे व ती , कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/०५/एस 
आर २/३६/२०१५ , द ०१/०८/२०१५  अ वये  द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर १/३६/२०१५ , 
द ०७/०७/२०१५ अ वये  लो

478973

1040413162/00 संजय जगतराव पाटील/अचना संजय पाटील स. न. ४१/२ब/२/४, राम नगर- १ ,रहाटणी 478923

1040509190/00 भगवान देवराम भालसेन
स.नं.६८/१/१ सुखवंती िनवास,ताप करनगर 
काळेवाडी.(९१३०७७९५३१)

478841



1040408584/00
पोपट साधू कापसे भोग. कु. म.ु म.े िशवम असो. तफ. भागी. 
िशवाजी दनकर िशऊडकर व मदन जवाहरलाल शहदादपुरी

स. न. ५८/३ रहाटणी पुणे -१७. 478528

1130502947/00 म.ेिजिनयस रबर इं ीज
ल मण मा ती भोसले,सोनाजी ता याबा मगडे,गट 841, 
कुदळवाडी,िचखली

478355

1031108490/00 कदम रणिजत रमेश व जया रणिजत स. नं. १३२/५, गु ारा, वा.वाडी, चचवडे 478214

1100101389/00 म.ेिलपीड िस टीम इंिजनीअस ा.िल.
से.नं.7 लॉट न.ं219 ािधकरण इंडि यल झोन,एम.आय.डी.सी.  
भोसरी - 26

478129

1101100984/00 ी. आसलम हिमद शेख स.न.१२४, पुणे-नािशक रोड, सदगु नगर, भोसरी ३९ 478035

1101400585/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .7,िमनी माकट (दुसरा मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,              
  भोसरी - 26

478025

1031108094/00 भोग. - गावडे अि न शामराव स. नं. ८४, वा. वाडी, चचवड 477941

1050503106/00 कावरे नामदेव तुकाराम स. नं.१०/१ सातपुडा सोसायटी र ता, अिशयाना टावर समोर सांगवी 477755

1150301872/00 पानसरे गणेश िव ल/तरस िवलास रामभाऊ
भो- टाटा टेिलक युिनकेश स,स न 46 एम बी कॅ प जवळ कवळे,प 

.कलािनकेतन मागे, कोटा जवळ , िशवाजीनगर, पुणे 5
477682

1130502870/00 भो-मोह मद कलीम मोह मद इ ीस  खान गट 879,कुदळवाडी,िचखली, 477655

1120301615/00 ी, साहेबराव िसताराम सौदांणे गायकवाड व ती ( गणेश मंदीरा मागे ) गट न.ं 272,´ÖÖê¿Öß. 477646

1160200246/20 उगले ल मीबाई रमेश भो.एकनाथ रमेश उगले स.नं.81/1/1" ी हरी " कृ णानगर दघी १५ 477499
1050203595/00 भोग.धारक ी.िबलोर िभमा जोग पा स.न.८३,सुदशन नगर, पपळे गुरव 477480

1020501452/00 दंदाडे के. ही. A-10 पुरंदर हौ.सोसा. RH -22 MIDC,जी. लॉक, चचवड,पुणे 19 477326

1130201413/00 म छ  नामदेव गंुजाळ
ग़ट ११९३, सोनवणे व ती रोड, िचखली आ - कर/िच/२/एस 
आर२/५५३२०१४ , द  १५/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

477233

1140401271/00 ी. भालेकर धॉडीबा द ु गट नं १६३ ि वेणीनगर तळवडे 477180

1040412714/00 अचना र व  रोकडे स. न. २८/२अ/१,सी. आय.डी.कॉलनी, िशवराज नगर, रहाटणी 477141

1041000245/00
काश हातु चं कांत सुरेश शांताराम िवलास व द ा य 

पवार
सनं. १२५ जीवन नगर, ताथवडे 477138

1020102113/00 भो.रबडे असो/ रबडे बी.जी.
गणराज कॉ ले स,तळमजला,आकुड  ािधकरण र ता आकुड  पुणे 
35

477124

1130105369/00 राजेश गोकुळदास शहा  व इतर  ३
िस स  नं  ४२७ , गावठाण  , पाटीलनगर ,िचखली  आ  - कर 
/िच/१/ एस आर  २/ ३३८/२०१६ , द  ०३०/०३/२०१७   अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पा  आका

477055

1050401627/00 दळवी योती शांताराम िम. . 47/4/166,,स.नं. 71/1/2 कृ णानगर नवी सांगवी,पुणे-27. 476973

1020504123/00 भो. िसमा ब वारी तप वी तप वी कंपाउंड मुंबई-पुणे हायवे, चचवड-१९ 476968
1120202801/00 संतोष तुकाराम गवाऱी  नं. ४५७, संगम िनवास,आदशनगर, मोशी - ४१२१०५. 476947
1040204279/00 ी. पाडळकर काश ल मण गणेशनगर थेरगाव 476702

1130601126/00 भो-जाधव हनुमान आ पा
(िम. ं  -807)भाऊ बोराटे समोर,दे  आळंदी रोड,जाधववाडी, 
िचखली,

476615

1070101709/00 लता जगदीश प जा एच. बी. १४/८ तळ मजला युिनट . १ पपरी १७ 476531
1040205507/00 ीम. हेमलता सुरेश पाटील स. न. १८/३ एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगांव - ३३. 476514

1110504135/00
सुदाम द ा य तापक र व इतर १२ भोग म टु भरतभाई 
गांधी

स. नं. १६४/१, अलंकापुरम  रोड, सजा हॉटेलजवळ, वडमुखवाडी, च-
होली बु.

476465

1130902306/00 मान सग वसंत डुबल

गट १५१९, गणेश हौ सोसा  , ता हाणे व ती , िचखली  आ - 
कर/िच/९/एस आर २/७१४/२०१४ , द  ०२/०९/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर /िच/९/ मो ा  िन- एस 
आर १/१९८/२०१७, द १९/०१/२०१७ अ वये लो  आ  - कर 
/िच/९/ एस आर २/१९७/२०१७ द १०/०२/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा

476311

1090100307/00 दपक इंड ीज.
54/2/124,िम. .61/20/268,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.72,टी. लॉक, पुणे.

476277

1110500979/00 तापक र ाने र साहेबराव प ावती नगर, वडामुखवाडी, चरोली बु 476092
1040415265/00 सुि या िशवदास येणगे स नं-३८/२/१ जोतीबा कॉलनी नखातेव ती रहाटणी. 476025

1160204412/00 जग ाथ िशदु पाटील, हणमंत िशदु पाटील स. नं. ७८/३ िस े र िनवास संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 475812

1150402272/00 ी भ डवे दौलत पांडुरंग स न १२९/१ शदेव ती रावेत 475693
1031105874/00 Patil Arun Gulabchand & Shaila Arun स.नं.  128/2,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 475611



1080603032/00 भो - अितकुर रेहमान चॉधरी
स. नं. ९९ ( पै ) िस . स. नं.६६८९ लाट  १८ ( ब ) यशवंतनगर 
पपरी १८

475518

1040407290/00 ी ल मण दगा खैरनार स. न. ६५/१/२ अ दनाथ कॉलनी ीनगर रहाटणी. 475275

1130601964/00 दुधाळ हनुमंत दगडू
गट ४९७,माळावर , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर /अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/१८०/२०१२ , द २४/०५/२०१२ अ वये लो

475248

1040117195/00
आ माराम जयवंत कलाटे व इतर 3 तफ मे. आर.आर.लंुकड 
क स श स क रता ी. राज   रमणलाल लंुकड

स.नं. 193/4, 193/5, 193/7 वाकड पुणे – 57 475092

1030705372/00 भोग साठे िनिखल राजु
स.न.२९२/४४ शॉप नं.६ ते ८ दशन नगरी काळेवाडी रोड 
पुलाशेजारी केशव नगर पुणे-३३

475091

1090303332/00 भोग. राजेश सुरेश वाटकर शा ीनगर, कासारवाडी, पुणे-३४ 475068

1050108682/00 जगताप िवण संपतराव.
स.नं.56/2/1,गणेश मंगल क ामागची ग ली,कवडेनगर पपळे गुरव-
27.

475013

1130601768/00 संतोष  गो वद  शदे  /अंजनाबाई गो वद शदे संत सावतामाळी मं दरासमोर , जाधववाडी ,िचखली 474974
1110200527/00 द ा य व गणेश िहरामण माटे स. नं. ७५/१ ह, बुड व ती, च-होली बु॥ 474969

1120203079/00 स यवान केरबा घोडके गट न.ं ६९९, आ द य खानावळ, पुणे नाशीक रोड, मोशी ४१२१०५. 474872

1090300983/00 वािलकर सोपी बादशहा िहराबाई झोपडप ी जवळ,,कासारवाडी पुण-े34 474602

1130603514/00 भो- समशाद
गट ६७२ , डेक कंप नीजवळ  , जाधववाडी , िचखली कर/म/ु८/एस 
आर २/ २२/२०१७ , द ०१/०४/१७ अ वये द ०१/०४/२०१३ पा 
आका

474588

1140301896/00 ी. मधुकर मा ती मोिहत,े म.ेमाय ोन इंिजिनअर ग जिमन गट .८३, योतीबानगर तळवडे पुणे – ६२ 474420

1031112025/00 वा हेकर देवराम क िडबा भोग वा हेकर िसताबाई देवराम स नं १३१ सरोवर कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 474418

1130401712/00 रमेश राणॉजी  बाठे
गट १२६३ , पंत कॉलनी  , शरदनगर  , िचखली आ - कर/मो ा  
िन-एस आर १/ १८८३ /२०१२ , द ३१/ ३/१२ अ वये लो

474408

1011403159/00
म.ेहरी रोडवेज काप रेशन तफ हरीशंकर ब सल  
भो.गॉडिवन जोस व जे.ई.सारासम

से.नं.-२३ लॉट न-ं९२ वाहतुक नगरी िनगडी 474399

1040701388/00 िव ल नारायण कलाटे भोग संजय िव ल कलाटे स.नं.१६६/१/१ ईडन गाडन वाकड-५७ 474346

1011400589/00 आयु  पपरी चचवड मनपा भो.ए. एस. भवानी, से टर 26/गाळा न-ं४,जलतरण तलाव आकुड  रे हे टेशन िनगडी 474273

1120303431/00 -
गट न.ं२५०, महा मा फुले नगर, बोराटे व ती, दे  र ता,मोशी-
४१२१०५

474115

1031111349/00 ी. गणेश सजराव राउत सं. नं. १२४/१२५ वा. वाडी, िचचवड-३३ 474047

1130103121/00
प पु इंड ीज ,अिभजीत अनुपकुमार शु ला  , 
उदयाभानुमनी शु ला सन ऑफ चं े रमनी शु ला

गट ३८ ,  पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/१९७ /२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

474023

1041101009/00 पंडीत अटोमोटी ह१३८१४ स. न. ४६/४ ताथवडॅ िन. नगर 473870

1130506295/00 मोह मद शरीफ जैनु लाह
गट ७१२, हषल कंपनीजवळ , कग का ाजवळ ,  
,कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/म/ु८/एस आर २/३१/३०/२०१४ , 
द  १२/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

473723

1130901720/00 िव म  कांता साद  चौहान जयिशवशंकर हौ सोसा नं १, हे े व ती,िचखली 473654

1031108189/00 सगरे दपाली महेश
स. नं. ६६/१+२अ+२ब+२क+३, शेवंतीबन सोसा. मागे, वा.वाडी, 
चचवड

473636

1130401359/00 दादासाहेब मा ती शदे गट १०३९ नेवाळे व ती ,िचखली 473625
1100803744/00 राजु ई रचंद आगरवाल/ सुिनल संतुमल बजाज स न २०९/१/८ संभाजी नगर दघी रोड 473572

1130603092/00 भो- अ दुलकलाम  गुलाम सेन
गट ५६१ , िचखली कुदळवाडी रोड , जाधववाडी, िचखली आ  -  
कर/िच/०६/एस आर  २/१०२/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

473144

1100102076/00 भो रलाय स इ ाटेल िल. से. ७/४५ ािधकरण 473004

1140301746/00
ी.अ वरअली लाला पटेल शेख व ी.फा ख अफसर अली, 

म.े अफकाँन इंिजिनअस
जिमन गट .२५२, योतीबामंदीर उ र बाजू, योतीबानगर,  
तळवडे, पुणे - ४११०६२

472949

1050206726/00 चौधरी पाली बाबुराव, मनोज ,तेलंग दपाली. स. न. १/३, यु. ल मीनगर, पपळे गुरव. 472860
1011202046/00 सग एम. के. से.२५, लाट-१६१, ािधकरण,िनगडी-४४ 472859

1120203021/00
दादाभाऊ बबन विहले इतर तफ राजामाता क शन तफ 
कमल जय कशन ेठानी

गट न.ं १, ९४/१, डूडुळगाव , धायरकर व ती रोड, टार सीटी, मोशी 
४१२१०५.

472768

1040601384/00 अिनल धनराज जसवानी स.नं.80/1/1, आदशनगर,,काळेवाडी, पुणे-17 472729
1070601414/00 तेजवनी हासानंद पी ड लु डी. २२/१० पपरी, 472637
1020101185/00 काळभोर ग वद केशवराव ऑलंिपया ऑट ाने र कॉलनी  गाव,आकुड  पुणे 35 472628
1050107540/00 पगा रया अमोल अशोक, पगा रया सिवता अशोक स. न. ५६/३/३४, कवडे नगर, पपळे गुरव-२७ 472437



1030101709/00 नालबंद असो.
एफ.एम.िसटी  सटर,पुणे-मुंबई  र ता, चचवड  टेशन,  चचवड.  
,िम.◌् .03/01/01709

472373

1050503147/00 आधटराव ाने र ल मण
स.नं.7/2/13, मुळानगर-ल मीनगर,सोना-मोना अपाट समोर,   
सांगवी,पुणे-27.

472336

1140301857/00 ी बाळासाहेब शंकर भालेकर ज ग १०६, योितबानगर, तळवडे 472221
1160100186/00 लांडे नवनाथ साहेबराव स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 471955

1130603021/00 रामहरी भगवंत जाधव
गट ४८२, कॉलनी  २ , माळावर, जाधववाडी ,िचखली  आ - 
कर/िच/६/एस आर १/२९१३/२०१५ , द १५/०४/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

471798

1100900132/00 वारके गणेश ल मण
स.नं. 201/3                               ,िम. . 59/4/303, आळंदी 
रोड,          भोसरी, पुणे - 411 039.

471612

1050101079/00 ी. र ठे राजन कािशनाथ
स.नं.63  पैक ,िम. .1798/46/1/320/1,,गजानन नगर पपळे गुरव, 
पुणे-411 027.

471573

1150300148/00 कुतवळ  वसंत रामचं िवकास नगर, कवळे, पुणे 471546
1130600010/00 चौधरी अजमतु ला उलीउ ला गरीबउ ला मोई फाटा,,िचखली 471270

1130901072/00 ी जाल दर  मा ती  हाके
भावे री  हौ सग सोसा , हे े व ती ,िचखली आ -कर /मो ा एस 
आर १/११७७/२०११, द २८/०३/२०११ अ वये लो

471214

1040108405/00 भोग दिलप बारकु पवार सन.१३/१२ पवार नगर औधरोड थेरगाव 471126

1040508612/00 चं भागा िहरामण देडगे ( मो. न 9881161678)
स.न. 73/2ड/ , ओमसाई , समथ िनवास , सनलाईट  बेकरी रोड 
ताप करनगर काळेवाडी पुणे

471078

1040508613/00 काळुराम िहरामण देडगे ( मो. न 9881161678)
स.न. 73/2ड/ , ओमसाई , समथ िनवास , सनलाईट  बेकरी रोड 
ताप करनगर काळेवाडी पुणे

471078

1100101801/00 मे राज ोसेस इ  अंड िसि टम ा िल से. नं. ७, लॉट १६७ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 470869
1130601991/00 ी भुजबळ सितश िव णू गट ४९२, माळावर , जाधववाडी ,िचखली 470674
1160202246/00 काशीमठ सम थान स नं ७८ संत गजानन महाराजनगर दघी 470656

1040801094/00 चं भागा बाळासाहेब भुजबळ स.नं.१५९/७/१सावतामाळी मं दराजवळ भुजबळ व ती  वाकड-५७ 470434

1050109852/00
ानोबा उफ़ ाने र धो डबा गांगाड व इतर करीता िनलेश 
ाने र गांगाड व इतर

स नं ५१ पैक  ५२ पैक  िवनायकनगर काटे पुरम चौक पपळे गुरव 470377

1120302029/00 गणेशलाल केसुरामजी गुजर (पटेल)
गंअं. २७३, नागेशवर नगर,तुपे व ती शेजारी, पुणे नािशक र ता 
पशचीम मोशी

470235

1031107522/00 राजेश रमेश बंसल(आगरवाल), ि शला रमेश बंसल िशवनगरी,वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 470078

1050503125/00 जाधव पु पा जनादन
स. नं. ८/२/१   ितसरा मजला लट . ११  पवार नगर रोड . २ 
सांगवी

469816

1050204672/00 ी.भोसले सितश रामचं  व भोसले मोहन चं भान. स.नं.76/1अ/1,अनंतनगर, पपळे गुरव-27,,िम. .05/02/04672 469787

1100201546/00 सागर ाने र ल ढे भोग िनता सागर ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 469753
115500124/00 ी भ डवे केशव नाना/ ीपंजाबी संुदर उधाराम स नं 184/अ/पौक  सीटी 256/ स नं 208 रावेत, 469751

1031112522/00
ी. िशवाजी रामदास चचवडे व कािलदास रामदास 

चचवडे
स.नं. ८०/२+३+४+२ चचवडे कॉलनी न.ं१ शुभम गाडन मागे, 
वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३

469696

1130501124/00
मा. काय अिध न.िव. ािधकरण ,भो- दु यम िनबंधक 
कायालय

सॉ टवेअर पाक पुणानगर ,गाळा ं  37,39,41,42/B आ  - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/२७२/२०११ , द ९/३/२०११ अ वये  
ह तांतर

469577

1050110062/00 सानप रेणुका अंब ुषी
स. नं. ५२/२, गु द  कॉलनी,  िवनायक नगर , पपळे गुरव , पुणे - 
२७

469468

1130603535/00 शहाजी देिवदास िहराळे ,  उमाजी देिवदास िहराळे

गट ४९७  , बो हाईचा मळा  , ग ली नं  ६ , जाधववाडी  ,िचखली 
आ  - कर /म/ु०६/ एस आर २/१५/२०१७ , द०२/०६/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पा आ  आ  - कर /िच/ मो ा िनवासी / 
एस आर १/१५/२०१७   अ वये लो

469438

1060303020/00 ी रिव डे हलोपस तफ उ दवजी पटेल व खजीभाई देदािनया स न 123/2, जगताप डेरीशेड, पपळे सौदागर, पुणे - 411 027. 469054

1150402978/00
ी हेमंत रमण गुजर व सं दप िवजय गुजर व योगेश व 

िनलेश काश गुजर
स न १३१/२ शदे व ती रावेत 468858

1130502219/00 भो-मोह मद युनुस  मोहंमद जमील खान गट 712/714 , कुदळवाडी , िचखली, 468825

1130201539/00
शंकर यंबकराव  नाकाडे, भो-सिवता शंकर नाकाडे , ीयश 
इंिज

भो- ीयश इंिज ,गट १५५१ , शेलार व ती  , िचखली आ  - कर 
/िच/मु /८/ एस आर १२५/१४/२०१७ द १७/०४/२०१७  अ वये द 
 ०१/०४/२०१६ पा आका

468803

1050805478/00 याळकर िनलीमा सुभाष व सुभाष परग डा,
लट न.ं१०१, १ मजला, A वग,वॉटर फज,स. 

नं.१८/१/१,१८/२/१/१, १८/२/१/८,१८/२/१/९,  पपळे िनलख-२७
468733



1050210993/00
सं दप ानोबा जवळकर व इतर क रता म.े साई न  असो. 
व अ ण क शन यांचे तफ़ अमोल साहेबराव उं े

स नं ८५/२अ/२/१अ,१ब,१क क पत  सोसा. जवळ जवळकर नगर 
पपळे गुरव

468590

1130902442/00 िसताराम ल मण  गायकवड

गट १४५८ , सहगड हौ  सोसा , हे े ता हाणे  व ती,िचखली आ  -
 कर /िच/९/एस आर २/२५/२०१६ , द  १५/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुने पा नवीन आका जुना िम   ३४९ आ  - 
कर /िच/९/मो ा िनवासी - एस आर १/२६/२०१६ , द  
१८/०६/२०१६ अ वये  लो

468303

1130503934/00 पंडीत संभाजी सुयवंशी गट ७६७, कुदळवाडी ,िचखली 468130
1041100337/00 िनवू ी सुदाम नवले स. नं. ५६/१ िनबांळकर नगर,ताथवडे 468103

1040306749/00
जनैल सग करम सग दिडयाल /अन रत कॉर जनलिसग़ 
ि डयाल

स नं-२२/५/२/१ आनंदबाग जेकेसी अटोमोबाईल  थेरगाव 467989

1120301688/00 अशोक सोपान ताजणे गट न. १७९ दे र ता मोशी. 467734
1130500818/00 बालघरे गुलाबराव क डीबा कुदळे वाडी, 467430

1020102694/00 भो. भगवान नाथु काळभोर
सरला मृती बेसमट व अ पर, आकुड  मेन रोड, हनुमानमं दराजवळ, 
आकुड -३५.

467335

1110400919/00 सुरेखा पोपट काळजे काळजेवाडी च-होली 467321
1090604499/00 पु पा िव म कतनोरीया पु पा हाऊस, स.नं.७१/२अ/४, राजगु  पथ, दापोडी – १२. 467027
1031108491/00 भोग. - कदम सुमन रमेश स. नं. १३२/५, गु ारा, वा.वाडी, चचवडे 466979
1050204860/00 वाळंुज महे  महादेव. गंगो ीनगर, पपळे गुरव-२७, 466922
1100800331/00 राजाराम म छ नाथ िनकम स.नं.209/210/4/अ िमळकत .59/3/184 466761

1011100062/00 काळभोर बाजीराव बाबुराव
से.नं. 2/11,,िम. . 62, िनगडी स.नं.14 िनगडी ािधकरण पुणे - 
411 044

466718

1060308317/00 भो. अशोक घुले गुरव रोड हॉटेल यश पपळे सॉदागर 466584

1040204236/00 ी.कुलकण  िवजय वामन स. न. १८/३ एकता कॉलनी गणेश मं दराजवळ  गणेशनगर थेरगाव 466577

1060102732/00 ी. मयुर तानाजी वाघेरे स नं-२९४/३ स ु ी हॉटेल तपोवन र ता पपरीगाव, 466373

1031112590/00 ी संजय दामोदर नलावडे
स.नं.१३० िशवाजंली िजजामाता चौक वा हेकरवाडी चचवड पुण-े
३३

466332

1030102439/00 नालबंद अ वर सेन फक र मोह मद
एफ.एम.िसटी  सटर,  2  रा  मजला  ,शॉप  .  201,  202,  203. 
चचवड टेशन.

466157

1070101682/00 सरकार भो. रामदास महादेव जाधव एच . बी १०/८ तळ, पिहला, दुसरा मजला पपरीनगर पपरी १७ 466133

1130506338/00 राममनोहर िवदेशी गु ा
गट ८११,प याचे म ीद मागे ,पवार व ती , कुदळवाडी ,िचखली 
आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर २/७७/६५/२०१४ , द २४/११/२०१४ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

465812

1101001883/00
कोठे आ णासाहेब आसाराम / िशला आ णासाहेब  भो िशला 
आ णासाहेब

स नं १९७ राजगड िनवास शेजारी ल मीनगर शा ी चौक भोसरी 465797

1060321098/00 ी.िशवाजी मुरलीधर िभसे व इतर
स.न.१३३/१,१६१/११,१६२/४,५,८ जी.के. मॉल, दुसरा मजला, 
शो म नं.२०२, पपळे सौदागर, पुणे २७

465784

1130502824/00 भो-शमशु ीन खान गट -879 , िचखली कुदळवाडी रोड, हषल कंपनीसमोर , िचखली, 465742

1090101752/00 म.े भारत संचार िनगम िल. पी / 9/1 व 9/2 मोबाईल टॉवर,एम.आय.डी.सी भोसरी पुण-े26 465510

1130901309/00 सुर   रामज म  साद

गट १४२६, िसि दिवनायक  हौ सग सोसायटी  , हे े व ती , 
िचखली आ  - कर/िच/९/एस आर २/१६०/२०१४ , द 
२८/०५/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका. आ  -  कर 
/िच/९/ एस आर  २/४१९/२०१७ , द  १३/९/१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा वा आका  आ  - कर /िच /९/ मो ा  िन- एस 
आर १/ ४१९/२०१७ , द  १६/०८/२०१७ अ वये लो

465503

1060500637/00 वाघेरे िवलास व राकेश रंगनाथ गोकुळ हॉटेल या वर, पपरी टेशन रोड, पपरी, पुणे १७ 465381
1031108561/00 भो िहरािज धुकाजी राजपुरोिहत स न १४२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 465381
1031106577/00 भोग. सुलोचना बबन  भालके स.नं.84,वा हकेरवाडी,िचचवड पुण-े33. 465225
1060308334/00 भो. गुलाब पांडुरंग काटे पपळे सौदागर  तािलम जवळ गावठाण 465199
1140300913/00 भालेकर बाळ ु ण िन ु ी /भालेकर सोपान, भरत बा. म.े थमेश इंिजिनअ रग  योितबानगर त वडे 465163
1020401831/00 म.े अ ॅटलास ऑटोमो ट ह भो.सितश इंिजिनअस डी-2 लॉट 58/59/05 , लॉक न.ं05 MIDC, चचवड पुणे 19 464917
1040507306/00 ी. चंदर गुडा पा पळसे स. न. ११३/३/१७, िव ल मं दराजवळ नगर, काळेवाडी. 464748

1040115335/00 भो. ी. अवतार हरमान सह
सनं.२४९,२५० जीओ केअर-ितम-ऑ फस-A-२ व३,क टेव ती, 
वाकड-५७

464651

1020705249/00 सौ. मिनषा सुरेश कसबे भो. रलाय स िजओ इ फोकॉम िल.
लॉट नं पी.ए.पी .जी. १२३, पपरी चचवड इंडि यल ए रया,  

शा नगर
464629



1100501092/00
रामे र रामनारायण मौय भो होडाफोन इ सार से युलर 
िल.

६८७/१/१ आ दनाथनगर 464528

1100806135/00 ी शाम ाने र गवळी व ईतर (माऊली लॉ स ) स नं २०५/२ माऊली लॉ स मंगल कायालय, भोसरी-३९ 464496
1130401320/00 भो-सुदाम िन ु ी मळेकर साने व ती ,आकुड  रोड ,िचखली 464470
1060402490/00 शोभादेवी सुरेशकुमार पा जा अशोक टॉ कज मागे, िपपंरीगांव-१७ 464456
1040204864/00 दशरथ बळवंत बारणे भो. िभमराव मनोहर जठार स. नं. २३/२ जय हदनगर थेरगाव 464388

1090300758/00 बनसोडे रामचं  िपराजी.
िम. .872,स.नं.497-1 अ/1 रे वे गेट खाली. कासारवाडी ,पुणे 411-
034.

464269

1160201978/00 आशा राजेश रॉय स.न.81/1 कृ णानगर आशा अंगण शेजारी,×¤ü‘Öß 15 464266

1130504800/00 रोनक बेगम अ सारी , बीना  बेगम अ सारी
गट ९०४/१ , कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/०५/एस आर 
२/४३/२०१५  , द ०५/०९/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वाढीव आका

464132

1090303258/00 छबूराव दगडू जवळकर मात-ृिपतृ छाया, रे वेगेट जवळ, कासारवाडी,पुणे-३४ 464090

1130901705/00 ब ुवान म छ   सुरवसे गट १४१९, िशवशंकर हौ सोसा --१ , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 463712

1130300212/00 शंकरग डा रामग डा पाटील
गट १३२३ ,साने कॉलनी ,मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/०३/एस आर २/१३१/२०१५ , द ३१/०८/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा. आका

463697

1040414899/00 द ु पुरण काची स.नं. ३५ जय हद कॉलनी रहाटणी 463579

1160203912/00 भोसले िसिनअरलाल िबरक ट स. नं. ७८/३/१/४२ लॉट न.ं ९६, संत गजानन महा. नगर, दघी १५ 463498

1130402262/00 िनवृ ी ल मण मोरे

गट  १२४७ ,िचखली आकुड  रोड, नेवाळे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/४/एस आर २/२७७७/२०१५ , द  ०२/०२/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/४/मो ा िनवासी  

एस आर  १/२७७७/२०१५ , द  ०९/० १/२०१५ अ वये लो

463466

1060318155/00 रिव एस नागपाल ल मी आंगण ए िब डीगं   शॉप नं १ व २ पपळे सौदागर  पुणे २७ 463437

1030201728/00 सी.सी.असो., भोग. - भोईर जे. डी.
लाईफ  टाईल  को.ऑप.हौ.सो.,  लॅट  न.ंजी-2  ,स.नं.263/6,  
लकरोड,  सुदशन  नगर,  चचवड

463407

1011201838/00 आगरवाल आशा सुशील भो. रलाय स िल. मोबाईल टॉवर से.25, लॉट .46,िनगडी ािधकरण पुणे 44 463233

1081000889/00 भो. भारत संचार िनगम िल. (BSNL) राजमाता िजजाऊ सां कृतीक क  संत तुकारमनगर पपरी पुण-े१८ 463226

1130200296/00 भो- यादव जनाबाई रामदास रामदास सोसायटी,,िचखली 463181
1100201541/00 ह रष कचदेव ल ढे व इतर स. नं. ४/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 463124
1041101216/00 जयवंत इि ट ु ऑफ कॉ पुटर अ लीकेशन स. न. ७८/३ (१)३ ताथवडे 463079
1031112022/00 ता  ा य सुदाम स नं १२२/२ वा हेकर वाडी चचवड पुणे ३३ 462956

1130603611/00 महेश भ राम  खटके
गट ५७९ ,  पंतनगर  ग ली  ३ , जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर / 
िच / ६/ एस आर २/ १०२/२०१७ , द  १६/१०/२०१६ अ वये  द   
१/४/१६ पा  वा आ

462939

1130401430/00 सौ अचना हनुमंत गाटे गट १०३९, नेवाळे व ती , गोकुळ ेडस शेजारी ,िचखली 462935

1031108397/00 भो सं दप सदािशव जाधव स. न. ७४ आहेर नगर रजिनगंधा हौ  .सो वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 462855

1031108399/00 भो िनतीन सदािशव जाधव स. न. ७४ आहेरनगर रजिनगंधा हौ. सो. वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 462855

1150302087/00 ी बागल संजय भगवान
स.नं 70/1अ/1 शदे नसरी जवळ ओ हाळ समोर िभमाशंकर वसाहत 
फो ९६०४६४६४२२

462854

1130503277/00 हिनफ मकबुल शेख गट 707, कुदळवाडी ,िचखली, 462794

1101100413/00 ी. बरबडे तुकाराम नारायण
गट न.ं 11, स.नं.124/1,स गु नगर,                            भोसरी-
39.

462664

1060203019/00 ौपदी राम काश यादव वाघेरे कॉलनी .१,स.न.३१५/१, पपरीगाव, पुणे १७ 462658
1110200541/00 कै. तुकाराम गो वदा पठारे भो. िव णु तुकाराम पठारे स. नं. २९३/,४, पठारे मळा, च-होली बु॥ 462550
1050805522/00 च धे पांडुरंग महादु अ.पा.क.महादु केशव. स. नं.२५/१/अ,ब,क. ड,िवशाल नगर,   पपळे िनलेख-२७. 462356
1060500080/00 गरवारे नॉयलॉन ली. िम.नं.13/206,,मुंबई पुणे र ता, पपरी-पुणे 411018. 462319
1050805774/00 भुले र  तुकाराम वांदगुडे व इतर-५ सं. २६/१/१+२/३ पै, िवशाल नगर, पपळे िनलख-२७ 462212

1160401948/00
लकडे िहरामण मा ती/केरबा मा ती लकडे/कामाजी 
मा ती लकडे

स न १४८/१/२/११९  गणेशनगर कॉ. ४ बोपखेल 462183

1031109360/00 भो संजय मा तीराव जाधव स न १४१ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 462087

1100800836/00 ी इनामदार आशाबी िसकंदर
गट न.ं8,स.नं.211                       , ीराम कॉलनी,                     
     भोसरी,पुणे-39.

461929

1040405829/00 मे जैन अगरवाल नखाते डे हलपस स.नं.१२/२ फ-१२०७/१२०८ रो.हाऊस फाई ह गा न रहाटणी 461865



1020401152/00 म.े अनिहना इंिज. ा.िल. डी.2 लॉक 64/4,एम.आय.डी.सी. चचवड पुणे 19. 461782
1160301249/00 ी फाटक रामचं  नथुजी स.नं.3 समथनगर, दघी 461776
1050215149/00 सोपान ीपती जांभुळकर/मा ती ीपती जांभुळकर स.नं.१०/१ जांभुळकर पाक पपळे गुरव पुणे ६१ 461731

1140301817/00
मुळ मालक ी.ध डीबा गणपत बाठे व भोगवटादार 

ी.दगडू ानोबा बाठे
जमीन गट .३३,बाठे व ती, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 461490

1060314031/00 याम रामचं  काटे स नं-१४४/६/५ िव शांती कॉलनी पपळे  सौदागर 461275
1060314032/00 संदेश रामचं  काटे स नं-१४४/६/५ िव शांती कॉलनी पपळे  सौदागर 461275

1130302741/00 िवलास हरीचं  खलोकार

गट १३२३, आईबा ,िशवपावती  हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ  
-  कर/िच/३/एस आर  २/२५१/ अ/२०१५ , द २३/११/२०१५ 

अ वये  द ०१/०४/२०१५ पासून आका आ  - कर /िच/३/ एस आर 
२/१०१/२०१७ , द २५/७/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६  पा 
वा आ.  आ  - कर /िच/./ मो ा िन- एस आर  १/ १०१/२०१७ , द 
०७/०७/२०१७ अ वये    अ वये  लो

461165

1050108753/00 पवार मालन कािशनाथ स.नं.53/1व/61,हाि पटल रोड,िवनायकनगर, पपळे गुरव,पुणे-27 461139

1130200928/00 पंडीत बाबुराव मोरे
भो-गणेश पंडीत मोरे , गट 1613, आळंदी रोड,रामदास सोसा, 
िचखली,

461061

1101205013/00 कसन सखाराम लांडगे भो. शिशकांत ध डीराम फडतरे गत ती भो ी 461061

1011101823/00 परमार अशोककुमार भबुतमल पुणे मुंबई रोड,,िनगडी गावठाण 461023
1031112306/00 ी कैलास अनंतराव इंदलकर पवना य स न १३/१ लाट न ११  वा,वाडी ३३ 461000
1050400564/00 बोरसे कशोर पोपटराव. स.नं 70,िमळकत . 47/3/316 नवी सांगवी. पुणे 411 027 460950

1150405109/00 मे डायमंड डे हलपस तफ ी दनेशभाई ेमजीभाई पटेल स न १८९/१/१ १/२,१/४,१/६ रावेत 460910

1040402787/00 बगले िशवग डा करबस पा स. नं. 5/6,जगताप डेअरी रोड,,रहाटणी 460884
1120201136/00 ी.िनकम िव ल शंकर गट. .452/1/1,तापक रनगर., 460861

1040406233/00
बिळराम बाबुराव कोकणे व इतर भोग रमाकांत बिळराम 
कोकणे

स न.४८/४ ते १० साई वा सग सटर जवळ ीनग रहाटणी 460812

1080201477/00 रेणुका क स, भो -  खान यासीन ई लाम रेणुका गुलमोहर II वग लॅट ६०२ मोरवाडी पपरी-१८. 460691
1160102325/00 लितका शाम संगावार, उषा संगावार स. नं ६९, माऊलीनगर, दघी 460603
1101202461/00 िगता िव ल पोवार स.नं. २३ भगत व ती, भोसरी 460535

1050108476/00 ढेरंगे िवमल कसन भो.ढेरंगे  अजय कसन
स. न. ७०/३ गजानन नगर रोड . २, चतामणी हॉ. सोसायटी, 
पपळे गुरव -२७

460123

1160202280/00 अडव या ल मण नोमुलवार स नं ७८/४ संत गजानन महाराज नगर दघी 460120

1040504433/00 िबजलानी राज  आनंदकुमार व सोिनया रा. िबजलानी स.नं. 108/1/1,,काळेवाडी 460079

1100803057/00 भो एअरटेल िनरज अपा. आळदी रोड भोसरी,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 460042
1130200976/00 मे रलाय स क युिनकेशन  ा. िल. पुजा मंगल काया इमारत , दे  आळंदी रोड,  िचखली 460006

1130501911/00 ी ध िडराम ंकटराव गंुठे / रलाय स क युिनकेशन िल. जी एम सी असोिसए स , लॉट नं 19,पुणानगर , िचखली 411019 460006

1130701739/00 रलाय स  इंडीया मोबाईल
मोबाईल टॉवर , साई दशन कॉ ले स, से टर 20,कृ णानगर 
,िचखली,†Ö. Îú- ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ†Ö¸ü2/124/983/2009.,×¤ü-
27/2/09†¾ÖµÖê

460006

1070700488/00 रायमा असोिसएटस तफ रिव िखलुमल ओ छान लॉट न.ं54 रायमा हाइटस पपरीनगर,Ø¯Ö¯Ö¸üß 460006

1140301415/00
म.ुमा.१) ी. साद चतामणी देशमूख २)गणॅश वामनराव 
जोशी मे एटी ह िस टीम तफ़ भािगदार

एअर टे ोलॉजी समोर  पाटील याचे शेजारी योितबानगर तळवडे 459944

1040306038/00 भो. लोखंडे आ पा आ णा स. नं २२/२, आनंदबाग, थेरगाव 459599

1110502056/00
अनुसया राजाभाऊ गायकवाड भो. िवनोद राजाभाऊ 
गायकवाड

स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर साई मं दर पाठीमागे, वडमुखवाडी 
च-होली (साईचरण िनवास)

459415

1110502057/00
अनुसया राजाभाऊ गायकवाड भो. पेश राजाभाऊ 
गायकवाड

स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर साई मं दर पाठीमागे, वडमुखवाडी 
च-होली (साईचरण िनवास)

459415

1110502058/00
अनुसया राजाभाऊ गायकवाड भो. नामदेव कंुडिलक 
गायकवाड

स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर साई मं दर पाठीमागे, वडमुखवाडी 
च-होली (साईचरण िनवास)

459415

1130603496/00 ारकादास  रमेश कवडे

गट ५८२ , पंतनगर , ग ली   नं १,  जाधववाडी  ,िचखली  आ  - 
कर /िच/०६/ एस आर २/ ५४०/२०१७ , द  २/०३/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पासून आका आ   - कर /िच /६/ मो ा  

िनवासी /५४०/२०१७ , द ३१/०१/२०१७ अ वये  लो

459358

1020502579/00 भो. राजू बाजीराव शदे म.े ओम साई इतर स. नं ६४, खानीवाले पडाळ आडवानी कंपनी समोर , चचवड १९ 459347



1130302054/00 स दर दलीप आसाराम

गट 1400/1, ध डीबा म.जाधव सोसा.,मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर /िच /२/  एस आर २/४१/२०१७ , द २२/०६/२०१७ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१६ पा  वा आका  आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन - एस 
आर  १/ ४१/२०१७  अ वये लो

459332

1040701391/00 सुिजत वसंतराव पाटील स.नं.१३० िह सा न-ं२/२उवरीत वाकड वाकड-५७ 459324

1140301180/00 म.ुमा. च हाण नारायण अनंत /भोग काळोखे शंकर खंडुजीिप िप. च. म. न.पा जकात ना याशेजारी तळवडे 459262

1050805116/00 घटक त णकुमार जोग चं . स. न.२८/१, मधुबन कॉलनी ,जगताप डेअरी, पपळे िनलख, पुणे-२७. 459013

1081200867/00 िप. च. मनपा भो. म.े ीकृ ण लॉ ी
लॉ ी िवभाग, यशवंतराव च हाण ुती णालय सं.तु. नगर पपरी 
१८.

458946

1040801367/00 तानाजी नवनाथ ताकभाते
स. न. १०८/३/१ ब, ि मनी िनवास,अ रा इंटरनॅशनल कुल 
समोर,वाकड पुण-े५७

458799

1140401174/00
ीम.देवकर क पना सुरेश व साळंुखे करण चं कांत/ भो. 

बलसूनी मयुरा धिनराम
भो. बलसूनी मयुरा धिनराम ता हाणे व ती ि वेणीनगर 458739

1100601016/10 यश सं दप शहा स. नं. २३२, पुणे नािशक रोड, खंडोबा माळ, भोसरी - ३९ 458638
1110200514/00 स यवान बळीराम ता हाणे स. नं. १७३/२७ अ, बुड व ती, च- होली बु॥ 458566

1081200858/00 मा. आयु  िप. िच. मनपा. भो - ी. शांत दि त वाय. सी. एम. हॉ पीटल ( पाक ग )  संत तुकाराम नगर पपरी १८. 458483

1040506251/00 महमंद याकुब शेख स्.नं.८०/१/८ मेनरोड काळेवाडी 458474

1080803977/00
किवता शामलाल मुलचंदानी पंकज शामलाल मुलचंदानी 
लालू शामलाल मुलचंदानी

स.न.101 भोसरी पपरी मेन रोड नेह नगर पपरी 18 458409

1130101391/00 समुसुजोहा सनाऊ ला  खान
गट ६५ , ए या हॉटेल या  मागे ,दे  आळंदी रोद, पाटीलनगर 
,िचखली

458334

1130602896/00 शांताबाई दगडू तळेकर
गट ६८३, वडाचा मळा  , जाधववाडी , िचखली  आ - 
कर/िच/०६/एस आर २/१७२४/२०१४ , द २०/११/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

458194

1140301828/00
मुळ मालक ी.हनुमंत ीपती भालेकर व भोगवटादार 

ी.बंडू हनुमंत भालेकर
भुमापन गट .१११,मनपा शाळेसमोर,तळवडे गावठाण,पुणे - 
४११०६२

458075

1140301829/00
मुळ मालक ी.हनुमंत ीपती भालेकर व भोगवटादार 

ी.ख़ंडू हनुमंत भालेकर
भुमापन गट .१११,मनपा शाळेसमोर,तळवडे गावठाण,पुणे - 
४११०६२

458075

1030501864/00 गावडे रामचं  हनुमंतराव स.नं.281,  तानाजीनगर,  चचवड  , 457952
1090201422/00 लांडगे कसन सावळाराम िससन.ं2111 पुणे मुंबई र ता,कासारवाडी पुणे 34 457874

1130101177/00
भो-हक मु लाह मोह मदअली चौधरी,,सिमउ लाह 
मोह मदअली चौधरी,

पाटीलनगर ,िचखली , आ  कर /िच /१/ह तां /कािव /२११/२००९  
, द ८/२/२००९  अ वये ह तांतर,गट 66 , िचखली -मोशी रोड, 
पाटीलनगर ,िचखली

457781

1130503071/00
भो- यार मोह मद यार शकुर  चाधरी , मोह मद र ाक 
मोह मद शकुर चाधरी

गट ८९६,  ,कुदळवाडी ,िचखली 457723

1040103529/00 भो. मेसस केिवन क शनस् मारीयादास ऑग टीनदास स.नं. 241/2/2, वाकड,,वाकड, पुणे - 411057 457694

1050102369/00 ी. पांडुळे तुकाराम भगवान.
स.नं. 53/1ब /11,िवनायक नगर,पोलीसचौक  बाजुला,िम. . 
46/1/53/40., पपळेगुरव सांगवी-पुणे 2

457530

1130101241/00 भो- मोद रघुनाथ अमृतकर दे  आळंदी रोड, लक  का ाचे मागील बाजूस,,स हे नं 19, िचखली 457462

1040105443/00 सौ.घुले भारती माधव स.नं.189/1/1/2 नंदनवन कॉलनी द मंदीराजवळ वाकड, 457422
1140202133/00 सौ .मंगला बळीराम बे ळे िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 457394
1040116837/00 साबळे राम कसन सजराव स. न. २०७/१/१अ/१, क पटे व ती वाकड 457212

1030301698/00 साई असोिसएट तफ़ ी  पवन वाधवानी व्  इतर
स न २६९/१० िस िस न ४४६६ ते ४४६९ बकाऊ फ़ कॉलनी 
सुदशननागर िचचवड पुणे ३३

457188

1031112237/00
मनजीत कौर अशोक सग जमतानी व ताप िप ालाल 
भागवानी

स न १३२/२ गु ारा रोड वा.वाडी ३३ 457072

1130507167/00 सितश भाऊराव च हाण गट ८११ , प या या मिशदीमागे , कुदळवाडी ,िचखली 456749

1060401279/00
पपरी चचवड महानगरपािलका भो. एकाि मक 

बालिवकास क प
अशोक िच  मं दर जवळ 456682

1040301900/00 नसीफ अहमद श बीर अहमद उ मानी
िमळकत .,स.न.7/2/1, नखातेनगर, थेरगांव, पुणे-33, भाग .3, 
गट .3

456568

1120301900/00 शांताराम रावबा बोराटे नागे रनगर मोशी ४१२१०५ 456564
1040205785/00 ंकट चं कांत जाधव व आिव ा ंकट जाधव स. न. ४/१२ जगताप नगर थेरगांव -३३. 456523
1100804547/00 हाद साहेबराव च हाण, शिशकला हाद च हाण स. नं. २०५/२, महादेवनगर, दघीरोड, भोसरी 456511
1050206015/00 भोग.कुडले समीर काश, स. न. १३/४ मोरया पाक ग ली नं १ पपळे गुरव 456493
1130400205/00 घुगे सं दप गणेशराव ी ु ण सोसा, र ता नं 2 ब , सुदशननगर ,िचखली, 456335
1140401297/00 म.ुमा. सौ. कदम गीता सागर अ िवनायक हौ. सोसायटी  ि वेणीनगर तळवडे 456242



1140101151/00 भालेकर रघुनाथ महादु गट .1,,गणेशनगर, तळवडे 456238

1130901566/00 हरीदास भा कर महाले ,संजय  भा कर महाले
गट १४१०, जयिशवशंकर सोसा , हे े व ती ,िचखली - 
कर/िच/एस आर २/१६६/२०१७, द ७/४/१७अ वये द१/४/१६पा 
आ

456176

1130500011/00 भो-जािहदअली मोह द मोबीन  खान
गट ६९३ व ६९४, महारा  का ामागे, कुदळवाडी, पपरी र ता, 
िचखली  आ.  - िच/५/किव/३०४/२०११,                       द 
५/११/२०११ अ वये  नावात दु ती

456115

1040103209/00 गोखले यशवंत ल मण स.नं. 258/6ब, कॅसकेड, लॉट . 15,,क पटे व ती वाकड, 456111
1081300018/00 म.े ल मी डे हलपस स.न. 150,151,152,153, लॅट . 18,मोरवाडी, पपरी-18 455755
1050804578/00 िभसे शांताबाई भाकर  व जय ी भाकर, स. न.२५/२/१/१ , २५/२/१/२.  िवशाल नगर, पपळे िनलख, 455746
1050208223/00 रसुल जमाल बागवान/मेह िनसा रसुल बागवान स.नं.८७/२, कािशद पाक, जवळकर नगर, पपळे गुरव. 455675

1140300191/00
मे् हायटेक इम.े ा. िल.तफ़, डायरे टर - ी. समीर कनुभाई 
चौकशी

गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर 455662

1070201227/00 ी. शकंरलाल लीलाराम जेठाणी बी. लॉक ९/१०, िपपंरी -१७ 455279

1110502055/00 अनुसया राजाभाऊ गायकवाड
स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर साई मं दर पाठीमागे, वडमुखवाडी 
च-होली (साईचरण िनवास)

455174

1130603098/00 अ दुलखािलक मु वर सेन चौधरी
गट ५६१, िचखली कुदळवाडी रोड , जाधववाडी, िचखली आ  -  
कर/िच/०६/एस आर  २/९८/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

455115

1040800220/00 संजय चंदनमल जैन/सपना सजंय जैन स.नं.१५६/८, मुंबई - बगलोर हायवेजवळ,, 455015

1130300164/00 जाधव ीकांत गो वद

गट १३२३ ,साने कॉलनी , मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१८५/ अ/२०१५  , द३१/१०/२०१५ अ वये  
द १/०४/२०१३ पासून  वा जु  पा ण आका  आ - कर/िच/३/मो ा 

िनवसी - एस आर १/१८५/अ/२०१५ , द ३०/०९/२०१५ अ वये  
लो

455010

1120102146/00
मधुकर सोपान तापक र/तुकाराम तापक र/बबन तापक र 
तफ मे ि कल इ हे टमट/मे िलगली टॉवस तफ सुमीत ब सल

गट न.ं४१/५१/५२,डुडळगाव,मोशी. 454955

1130302710/00 चं कांत हनुमंत पजण

गट १३२३, िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली  आ.  - कर 
/अ/मो ा िन एस आर १/६२०/२०११ , द  १२/०९/२०११ अ वये 
  लो आ  - कर/िच/०९/एस आर  २/१८५५/२०१४ , द  
१८/१२/२०१४ अ वये  वाढीव बांध  द ०१/०४/ २०१३ पासून

454949

1031106855/00 िस े र सोमण पा सालेगावकर स न१२८ व नगरी  सौ सा मागे  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 454943

1130201460/00 ी िवकास हाद फोपले , भो- कशोर इंिजिनर ग
गट १५३८, सोनवणे व ती , लॉट ३५,३६ ,िचखली तळवडे िशव 
,िचखली आ - कर/म/ु०८/िच/२/एस आर २/९९/११७/२०१५ , द  
२८/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१४ पासून आका

454875

1140301184/00
म.े मयुर इंिजिनअ रग वक /(१) ी पाटील बाळासाहेब 
ध डीराम (२) सॉ. पाटील शोभा बाळासाहेब

एअर टे ॉलॉजी समोर योितबानगर  तळवडे  प वहाराचा प ा- 
गट नं ८०, बी-२ भालेकर चॉक िचखली रोड

454739

1030104439/00 म.े गु ा डे हलपस
ि िमअर लाझा सी वग, दुसरा मजला  ऑ फस न.ं २०१ ते २१०     
 चचवड टेशन-१९

454674

1031001947/00 दिलप बाबुराव चौधरी / हेमलता दिलप चौधरी स. न. ६ सुधे दुनगर,पवनानगर चचवड ३३ 454658
1031401554/00 ीमती गायकवाड पावतीबाई सखाराम व इतर ५ स.न.१६५, लॉट न. २२, इं दरानगर, चचवड ३३ 454559

1110501258/00
ी. गंगाधर महागुड पा कटगेरी भोग. अंजली इ ट ाईजेस 

इंिज.
स नं, ५८, साई इ ीयल, ओ ोिगक झोन, चोिवसावाडी, च-होली बृ 
, पुणे ०५

454523

1100100706/00 पाक लॅ टोमॅक इंिडया ा.िल.
िम. .58/3/301, एम.आय.डी.सी.,एस. लॉक. लॉट न.ंएस.156,       
      भोसरी-पुणे-411 039.

454488

1140202095/00 ी.तुकाराम बबन दवणे
जमीन गट न.ं २३९, भैरवनाथ हौ सग 
सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२

454347

1011701103/00
इ टी ूट ऑफ टे कल ए यूकेशन ऍ ड रसच ऍ ड 
मॅनेजमट

से. नं. २८, सावजिनक सुिवधा, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 454283

1050402079/00 बाबासाहेब कृ णाजी सावंत िम. .47/04/618,स.नं.71/1+2 कृ णा नगर नवी सांगवी, पुणे-27 454121

1150101518/00 ीम साळंुके धूपदा उमाजी व इतर कवळे ता हवेली िज.पुणे 453825
1040306936/00 ा. भोग. नेमचंद सरजु िव कमा स. न. ७/२/४ जयम हार नगर थेरगाव -३३. 453792
1080201900/00 िस सी अिनश स. नं. ३६ मोरवाडी पपरी -१८ 453689



1130901516/00 मा ती  धोड बा  हे े ,भो- परशुराम सुयभान शेळके

गट १५१९, गणेश हौ सग सोसा , हे े  व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/०९/ एस आर  १/२०/२०१५ , द ०१/०८/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३  पासून वा आका आ  - कर /िच /९/ एस आर  २/ 
२६७/२०१७ , द  ७/४/२०१७  अ वये  द  १/४/१३ पा  आका  
आ  - कर /िच/९/ मो ा िन - एस आर  २/ २६७/२०१७ , द 
१७/३/१७ अ वये  लो

453687

1130303415/00 पाटील हेमंत कार

गट १३३४,नारायण हौ सोसा ,िव ल मीणी मं दरामागे  ,मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस आर २/१२५६/२०१४ , द 
२२/०४/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ  - 
९९/२०१७ , द २३/८/१७ अ वये द १/४/१६ पा आका  , आ - 
९९/२०१७ द /७/७/२०१७ अ वये लो

453609

1110500712/00 बापु ल मण काटे
स. न. १४९/१२, काटेव ती, पुणे आळंदी रोड लगत, चोवीसावाडी, 
चह ली बु.

453448

1100803748/00 वसंत गणपत रा े स न २१४/१ ु ण कंुज ि हला संत तुकाराम नगर दघीरोड भोसरी 453426

1100803749/00 कमलेश मनजीभाई राघवणी स न २१४/१ ु ण कंुज ि हला संत तुकाराम नगर दघीरोड भोसरी 453426

1031106209/00 भोग. - चचवडे ीपती दगडु स. नं. ३७, चचवडे नगर, वा हेकरवाडी, चचवड 453391

1130603242/00 भो- सािव ाबाई राम फर यादव
गट ६७१, डेक कंपनी समोर   , वडाचा मळा  , जाधववाडी  , 
िचखली आ  - कर /म/ु८/एस आर २/११/२०१६ , द  
२६/०७/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

453315

1130404141/00 वषा संजय कडूस
स ह नं १२५० , लॉट  नं  ४ , वामी समथ कॉलनी , र ता  ८ , 
शरदनगर ,िचखली आ   -कर /िच/४/एस आर २/९३७/२०१६ , द  
१८/१०/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१६ पासून  आका

453272

1130101311/00 शक ला सा दक शेख व इतर
गट ६६ ,दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली  आ  - 
कर/िच१/कािव/६१८/२०१२ , द २०/१२/२०१२ अ वये 
मालकसदरी नाव दाखल केले असे

453038

1031111507/00 सौ. शांताबाई सायब ा नायकोडी सं. नं.१३१/१ िजजामाता चौक, वा. वाडी. िचचवड-३३ 452826

1060317925/00 म.े यामा क शन कंपनी
कंुजीर यामा े टीज, ऑफ़ स A - ९  तळ मजला पपळे सौदागर 
पुणे २७

452780

1031106992/00 भोग. महेश बाळू चचवडे स न १५ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 452759
1040500466/00 शदे जयराम द ोबा िम. . 494, योतीबा नगर, स.नं. रहाटणी पुणे 452695

1050801094/00 अडसुळे बबनराव नानाभाऊ िमळकत .5/770/3,स.न. 29 गु कृपा सो. पपळे िनलख सांगवी पुणे 452630

1040708915/00
एँपल हे थ केअर तफ पाटनर डॉ. हेमंत कुलकण , डॉ. 
िनिखल एस िहरेमठ व डॉ. मोहन किनला ित म प य

स.नं. 168/7/3, “ ि लस “ बी – वग पिहला मजला, शॉप . 2 व 3 
, उवरीत वाकड, 411 057

452627

1031106118/00 करण ाने र आहेर 452336
1031106119/00 कैलास ाने र आहेर 452336
1031108721/00 भो.- ल मीचंद िवलासचंद डंुगरवाल स न १२१ वा हेकर वाडी चचवड पुणे ३३ 452245
1031106116/00 िनलेश ाने र आहेर 452214

1050212941/00 म.ेसाईराम डे हलपस
स.नं.91/2/3/3, चांगभले हाई स, शा◌ॅप नं.5, तळ मजला, 
जवळकरनगर, पपळे गुरव-61

452207

1030600743/00 केदार गणेश सोमण  ( DISHONOUR CHEQUE )
गट  .  6,  ल मीनारायम  कॉ पले स  हॉल  ,िभमनगर,  चचवड-  
33

452171

1130502827/00 भो-काळूराम तुकाराम पवार कुदळवाडी , पवारव ती ,िचखली, 452146

1140102794/00 ी. रघुनाथ शंकर भालेकर
रा. ज. गट न.१६५ , तळवडे मेन रोड , सहयोगनगर, पीनगर , 
तळवडे .

452050

1100201451/00 लांडगे बाजीराव बाळासाहेब ६७९/१अ/५ लांडेवाडी भोसरी 451820

1130303560/00 भा य ी संतोष लुणावत
गट १३३४, गु कुल कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर २/२९/३२/२०१४ , द  १२/०८/२०१४ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

451680

1130303563/00 लालाराम सुखलाल चौधरी

गट १३३४, अ िवनायक चौक , िव कमा मं दरासमोर ,मोरे व ती 
,िचखली आ -कर/िच/३/एस आर २/१०३६/२०१४ , द 
१२/०९/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - 
कर/अ/अमो ा िनवासी एस आर १/१०३६/२०१४ , द  
२६/०८/२०१४ अ वये लो

451673

1011402108/00 दुर वनी क  आकुड , से. 26,  आकुड  रे वे टेशन जवळ 451553

1140102883/00 सौ.िलला बालाराम चौधरी
जमीन गट न. २१८ अ, लोट न २५ व २६ पैक  ब लाळे र हौ सग 
सोसायटी पी नगर तळवडे पुणे ६२

451395



1130101654/00 मोती उधराम पंजाबी  व इतर गट ९६,९७,९८,९९, पाटीलनगर ,िचखली 451268
1030100448/00 खवसरा वसंतलाल मोहनलाल िमळकत. .(जूना)-1807,  , चचवड-पुणे-411  019. 451216
1050106659/00 वामी उमाकांत राच या. स.नं.43/1/9,गु ानगर,सुवण पाकसमोर,िप.गुरव-27 451102

1060321095/00 ी.िशवाजी मुरलीधर िभसे व इतर
स.न.१३३/१,१६१/११,१६२/४,५,८ जी.के. मॉल, पिहला मजला, 
शो म नं.१०२, पपळे सौदागर, पुणे २७

451067

1100101610/00
गोयल इंड.ि मायसेस को-ऑप.सोसा.िल.भो.अशोक 
कि मरीलाल

आगरवाल जे 514 B वग गाळा न.ं 2 व 4 एम आय डी सी,भोसरी - 
39

451046

1130901265/00 भो-ठाकर िवलास पांडुरंग भावे री हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली, 451017
1120102690/00 ी.काळूराम, राजू म छ  तफ हनुमंत दामू स ते गट न.ं१५८, नवीन मोशी आळंदी रोड, बी.आर.टी  र ता 450948

1080201875/00 रमेश डी. नाणेकर एच लॉक लॉट न.ं PAP/F-II/6 एम. आय. डी. सी. पपरी-१८ 450867

1120304092/00 बाळासाहेब शंकर बो हाडे बो हाडेवाडी गट नं ८१ िस वर यु हॉटेल  मोशी ,पुणे-४१२१०५ 450865

1030802582/00 शरद नेमीचंद बलदोटा िस   .स न २९१ ी िनवास ल मी नारायण  मंदीरामागे चचवड ३३ 450818

1130201488/00 ी नेहरे महादेव गोपाळ , मे िशवश  इंड ीज
गट १५४३, सोनवणे व ती ,िचखली  आ - कर/म/ु८/एस आर 
२/८७/२०१५ , द २५/०८/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

450709

1040415869/00 ीमती फरोज यासीन स यद स.नं. २५/१/१ भारत गॅस शेजारी रहाटणी 450623
1031110465/00 भो मनोहर नथुराम होळ/सौ आशा मनोहर होळ स न ३२/२ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 450547

1041000471/00

अशोक पपन पवार/गजानन पपन पवार/चं कांत पपन पवार 
 भो-डी जी लाझा ो ा तफ शैलेश द ा य घुले/मयुर िव णु 
घुले/उमेश िवजय देशमुख/मंगल राजाराम जाधव/कौश या 
पपन पवार

स नं-१२९/१/२ बगलोर हायवे लगत,ताथवडे-४११०३३ 450151

1050107871/00
पपरी चचवड महानगरपािलका भोग.िसिनयर सुप रटडट 

ऑफ पो ट ऑफ सेस, पुणे शहर
स.नं.४६ व ४७ पैक  शेवंताबाई कािशद दवाखाना इमारत, 
किशदनगर, पपळे गुरव.

450066

1090500057/00 खान हसमनउ ला नझीरउ ला
मुंबई पुणे रोड,िस दी ऑटोमोबाई स स.न. 31/1ब/2+3+4+7,व  
32/2/16 दापोडी-12 ,  4/25/1057

449951

1040412649/00 कुसुम अजुन नढे भोग. दपाली िवलास नढे
स. नं .२५/१/१ नढे हाई स दुसरा मजला लॅट न.२०१ व ित.म. 
३०१, काळेवाडी फाटा, रहाटणी पुण-े१७

449871

1090500189/00 हजारे तुकाराम आबाजी घरांक 90 हजारे िब ड ग मुंबई पुणे रोड,दापोडी 449723
1040106466/00 सातरज सहादु गणपत स. न.१६ गुजर नगर थेरगाव 449689

1020101478/00 सौ एकावळे मालन बबन स.नं.176, दळवीनगर, रे वे गेट जवळ,पांढरकर व ती,,आकुडीर् 449575

1150405978/00
ेश डे ह तफ़ पोपट मोरे र भ डवे व अमोल काशीनाथ 

भ डवे
स न २१४/१/२ व २१५ शदे व ती रावेत 449563

1040307433/00 आशा अिवनाश दुगाडे स. न. २२/३/२,आनंदवन सोसायटी,थेरगाव पुणे-३३ 449490
1140400831/00 ब सल आनंद ह रराम ि वेणीनगर,,तळवडे 449422
1050208131/00 बुलबुले हनुमंत ाने र महारा  कॉलनी, स.नं.८५/१ब/२/२, पपळे गुरव. 449398

1040509219/00 क पना संतोषकुमार जय वाल/संतोष केदारनाथ जय वाल स नं-११३/७/१० नढेनगर काळेवाडी(७२७६५००७१८) 449359

1130103270/00
मे इन फिनटी कॉप तफ अिमत जुगल कशोर राठी ,  रा ल 
गणेश लढे

गट १६०४ , पाटीलनगर ,िचखलीली  आ   -  कर/िच/०१/एस आर  
१/३३७/२०१६ , द  २६/०२/२०१६ अ वये द १/४/२०१५ पासून 
आका

449097

1040901747/00 म.े जी नयना पवन जोशी/नीलम हेमंत पा क सं. न .२८ /९ बालाजी मंदीराजवळ काटे व ती पुनवळे 449097
1090302352/00 ु णादेव नायुजी ि बके व मीना ु णादेव ि बंके रे वे गेट खाली कासारवाडी पुण-े३४ 449083
1040106455/00 भो. कलाटे मा ती बबन स. न. वाकड 449058

1130102783/00 मोह मदहनीफ ताह दल चौधरी
गट २०/१ ,चौधरी का ामागे , पाटीलनगर ,िचखली  आ  -
कर/म/ु०१/एअ आर २/१२७/१०८/२०१५, द  ०७/०२/२०१५ 
अ वये द  ०१/०४/२०१४ पासून आका

448954

1090100658/00 ी.डी. माय ोिस टम
िम. .403,ईले ॉिन स सदन-1,,एम.आय.डी.सी., युिनट न.ं23, 
भोसरी,पुणे-411 026

448745

1020305071/00 उ हासबाई नाना कुटे गणपती मं दरासमोर अिनल  ऍटो गॅरेज िव लवाडी आकुड -३५ 448583

1130500558/00 शेख समशाद अहमद पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 448500
1040117482/00 म.ेवधमान ॉ.तफ कु.म.ु ललीतकुमार छाजेड स.नं. 226,227 ऑबीयस हॉटेल मागे क पटे व ती वाकड 448498

1050502742/00 ी. च हाण िशवाजी रामचं
स.नं.10/1अ.आनंदनगर,सांगवी गावठाण,सांगवी-
27,िम. .05/05/02742

448429

1031114349/00
समथ को ेहेि सव िस हील क सलट सी ा. िल. भो. ी 
परसराम सदािशव शा ी

स.न.७५/५ चतामणी कॉलनी बी वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 448426



1130301309/00 कोलते राजेश कृ णा

ऋिषकेश ,िशवपावती हौ सोसा , गट १३२३ ,मोरेव ती, िचखली 
आ  - कर/िच/२/एस आर -२/५९/२०१३ , द  २७/०६/२०१७ 
अ वये  , द  ०१/०४/२०१६   अ वये  द ०१/०४/२०१६   पासून  
आ. आ  -  कर / िच /३/ मो ा  िन -  एस आर १/ ५९/२०१७  
अ वये   लो

448423

1050108475/00 ढेरंगे िवमल कसन भो.ढेरंगे  समीर कसन
स. न. ७०/३ गजानन नगर रोड, चतामणी हॉ. सोसायटी, पपळे 
गुरव -२७

448417

1160301651/00 िशवाजी पांडुरंग कोळेकर भोग मंगल िशवाजी कोळेकर समथनगर दघी 448254

1031106701/00 भो. सुधीर चं शेखर कानडी स.न.१२१ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 448071
1140401248/00 भालेकर सुिनल नामदेव ज. ग. १६० ि वेणीनगर तळवडे 448065

1130603512/00 कोम सग केसू च हाण

गट ४४२ , रा भुषण हौ सोसा , बो हाई माता मं दर , जाधववाडी , 
िचखली  -५५/२०१७, द १/४/१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा 
आका   कर/अ/मो ा िन -एस आर ६/५५६/१७ , द ०४/३/१७ 
अ वये  लो

448046

1100400618/00 ी ननावरे रामचं  महादेव,ननाव स.नं.692/3,ग हाणे व ती.                            भोसरी,पुणे-39. 448032

1130401197/00 काळूराम बापूसाहेब गायकवाड गट 1303, र ता नं 5, मोरया हौ सग सोसा., सुदशननगर , िचखली, 448031

1040508976/00 मनोज यशवंत बसरगे ( मो.न 9922910284 )
स.न. 73/1फ/13अ , ीयश िनवास , समथ काँलनी , काळेवाडी ते 
पपरीगाव निवन पुल

448011

1130101547/00 राजेश कृ णकुमार गोयल गट १६०८, दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर, िचखली 447769

1150302567/00 भो / ी दता य जयवंत तरस
 ७९ "हॉटेल आ द य"बायपास रोड कवळे ि ज समोर बापदेव चौक 

कवळे
447741

1011402910/00 सु ीम ा सपोट कंपनी भो.जे.टी.एल.कंपनी मोबाईल टॉवर
स. नं. २३ लोट न.ं १२१,वहातुकनगरी, िधकरण , िनगडी, पुणे - 
४४

447715

1040700551/00 प लवी शरद बाळ/अनंता भालचं  जोशी व इतर सव स.नं. 127/2अ, 127/2ब/2, वाकड, 447700
1041101244/00 खांबेटे राज स. न. २५ नबाळकर नगर ताथवडे 447665

1090100840/00 रांकाआक िडगीशल िसि टम.
िमळकत .613,इले.सदन,1/25 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

447590

1160300631/10 संभाजी सखाराम तापक र स नं २ जुना च-होली र ता दघी 447572

1110501069/00 इं जीत, िव जीत व अिभजीत अमर सग रजपुत
स. न. २१८/४/५ पदमावतीनगर आंबा टाप व मुखवाडी चरहोली बु. 
पुणे

447535

1140201871/00 म.ुमा. ी. जाधव रमेश नामदेव / भो. रलाय स इ ाटेल एकता चॉक गणेश मं दराजवळ तळवडे १४ 447435

1031106921/00 दनेश सुरदास सुखेजा स न १३४ वा हेकरवाडी चचवड ३३ 447321
1070500304/00 सोनम राजा केसवानी व राजा संुदरदास केसवानी लॉक न.ं24 िमळकत  8 पी.ड लु.डी. पपरीनगर 447252

1040800981/00
चं कांत बाबूराव भुमकर भो. आयडीया मोबाईल टॉवर 
कंपनी

सन.121/3/1, रामानंद कायालय , वाकड,पुणे-411057,4/45/981 447145

1130602152/00 कांताराम दगडू जाधव
वडाचा मळा, मा ती तालीम मागे, जाधववाडी 9881148951, 
िचखली आ.  - कर /अ/मो ा िनवासी -  एस आर /४३५/२०११ ,  
द १५/८/२०११

447125

1050202439/00 घाडगे राज  दशरथ स.नं. 82/2/26, सुदशन नगर ,, पपळे गुरव 447097
1090303046/00 बदामी शेररमल जैन व इतर स.न.४९३,िस.स.न.१८०९ पैक  पि म कासारवाडी 446971
1100301777/00 चचवड देव थान भोग. कृ णाजी रामचं  लांडे लांडगे आळी, भोसरीगाव 446914

1040408758/00
आदशनगर स ु सं म तफ़ मिनषा रेवाळे व इतर भोग. 
गोरख बाबाहरी आगलावे

स. न. ३३/१/१ महारा नगरी, गजानननगर, रहाटणी - १७. 446600

1160202921/00 सागर मा ती पंराडे /मा ती राघु पंराडे स  न ८४/२/अ रोडे हाि प समोर साई पाक दघी १५ 446590

1060501246/00 आनंद परमानंद िनरवानी / मंजु आनंद िनरवानी
िस. स. नं-४६८९ (पै) शॉप नं-५ तळमजला ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.

446575

1020402662/00
ी शंकर दनकर वाडकर व काश धरमशी बाबर/ भो. म.े 

इंडस टॉवर िलिमटेड
डी-१, लॉट  पी-११४ एमआयडीसी चचवड-IN-1247333 446485

1150302268/00 ी चोपडे अशोक जयवंत स नं 73/1/1/21 बारवणकर जवळ आदशनगर कवळे, 446342

1140202273/00 ी.िभवाजी तुळशीराम रोडे
जमीन गट न.ं २२८, नविनमाण हौ सग सोसायटी, पीनगर, 
तळवडे, पुणे – ४११०६२

446309

1040417606/00 वैजनाथ नागुराव वा हळकर स.नं. 5/3  सायली पाक रहाटणी 446258

1020401968/00 ESHWAR INDUSTRIES BHOG. BABA ENGG. गाळा न.ं 127 स.नं.142/1 परमार इंड ीअल कॉ ले स, 446179

1020401967/00
ESHWAR PROPERTIES BHOG.PRIYA 
INDUSTRIES

गाळा न.ं 113 स.नं.142/1 परमार इंड ीअल कॉ ले स, 446033

1040120816/00
भारती िवलास कलाटे/िनलेश िवलास कलाटे/िवनय िवलास 
कलाटे

स नं-२४५/१ब भ  जेनंसीस ए वग पिहला मजला ऑ फस न-ं१०२ 
वाकड

445902

1120300264/00 ी. ल  बाळासाहेब मत.े बो-हाडेवाडी  गट न.ं 81 िचखली िशवेजवळ,´ÖÖê¿Öß. 445762



1050401677/00 वाफारे महादु नाथाजी िम. . 47/4/216,स.नं.71 कत नगर नवी सांगवी,पुणे-27. 445567
1130901177/00 ी वाधमोडे ंकट गणपत संत ु पा हौ सग सोसा , ता हाणे व ती,िचखली, 445546
1130600174/00 भो - जाधव   कसन  बाबुराव जाधववाडी  ,िचखली, 445436
1050207784/00 थोरात बाजीराव नामदेव./भो. ितक बाजीराव स. न. २७/४, पवना नगर, पपळे गुरव. 445216

1130500510/00
मे एस डी केमीक स तफ अनंत अर वद देशपांडे, नामदेव 
बाबुराव सातकर

गट ७८५, कुदळवाडी,िचखली , आ -
कर/िच/५/ह तां/कािव/३/२०११, द १८/०५/२०११ अ वये ह तांतर

444871

1130105714/00 रईस अहमद जैनु ीन गट ४५, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 444865
1031106989/00 भोग शरयु संदीप पवळे स न २६/ब  चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 444613
1140400017/00 काळभोर राजेश गुलाब ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 444560
1040307333/00 बाबु िभमा पा िज हापुरम,कमल बाबु िज हापुरम स. न. ३९/१५,गुजर नगर थेरगांव 444406

1080803952/00 भोग. गंगुबाई िभमराव धो े मोहन िभमराव धो े सागर धो े ांती चौक नेह नगर 444397

1060311999/00 मनेश शहाजी खांदवे स नं-१४३/२ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 444392
1101101649/00 सौ िव या के  नाणेकर स न १३७/१/१ लांडगे व ती भोसरी-९ 444376

1110501068/00 सो. सिवता भागवत तोरणे
स. न. १०८/५ , शास कय िव ाम हामागे लेन न३ं , चोिवसवाडी 
चरहोली बु. पुणे ०५

444138

1020102890/00 ी द ा य िभमाजी काळे स. न. १७९, गणपती मि दर जवळ,पचतारानगर  आकुड  ३५ 443859

1040122515/00
म.ेहष डे हलपस तफ भागीदार अिनल शामनदास आसवानी 
व म.ेआसवानी पॅरडाईज तफ भागीदार ीचंद शामनदास 
आसवानी

स ह न.ं 201/2, पक िसटी रोड, िम.कासा बेला जवळ, कावेरीनगर, 
वाकड, पुणे  57.

443785

1040408622/00 िशवशरण या काश या वामी स. न. ४९/४/५ राजगड कॉलनी रहा णी १७ 443717
1031106562/00 काश शिशकांत जायगुडे स.नं. १३२, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 443661

1020402921/00
म.े शबेकर इंड ीज तफ भागी. मं ा ॉपट ज & डे हलपस 

ा.िल. तफ िवशाल नंदलाल गु ा
स नं १४७/१/२अ, शबेकर कंपाउंड , आकुड  पुण-े३५ 443560

1040401457/00 रसाळ द ा य पंढरीनाथ स.न.65/1/2/6,अ दनाथ कॉलनी,रहाटणी - 17 443418

1130900686/00 ब े सुरेश रामचं

गणेश हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली, आ - कर /िच /९/ एस 
आर  २/57/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द  ०१ 
/०४/२०१३ पासून वा. आका आ  -  कर /िच /०९/ मो ा  िनवासी 
 - एस आर १/ ५७/२०१५ , द १९/११/२०१५ अ वये  लो

443303

1040415669/00 सं दपान महादेव सुयवंशी स नं-६३/२/१ भात कॉलनी ीनगर रहाटणी. 443256

1140202318/00 ी.गोरखनाथ फ ड कदम व ीमती संिगता कंुडिलक व टे गट न.ं२२५, हणुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे  पुणे – ६२ 443219

1040508071/00 सुमन चं कांत सावडकर
स. नं. ७९/१२ ल मी िनवास कॉलनी न.ं ३ आझाद चौक,  काळेवाडी 
पुणे १७

443215

1100103224/00
म.े केम रया एंटर ायजेस. तफ - असगराली िसि क  व 
राज  राठोड

से. न. १०/१८६ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 443178

1040120436/00 ल मण देवराम तांबे स.नं.207/2/4 अ क पटेव ती वाकड पुणे - 57 443161

1020103153/00
देऊबाई बाळासाहेब काळभोर व वेणुबाई बाळासाहेब 
काळभोर

भैरवनाथ मं दराजवळ आकुड गाव आकुड -३५ 443073

1050108196/00 देशपांडे अ णाजी कटेश. स. न. ३८/१/१६, ीनगर, ग ली न.ं१, बी-३, पपळे गुरव 443048
1040405418/00 वामन नामदेव  नखाते नामदेव अपाटमट िशवराज  नगर रहाटणी पुणे 442966

1130506869/00 भो- राजु जोखन साद गु ा
पा रजात अपाटमट  , लॉट नं ६२ , लॅट १५ व १६ ,  सी डी सी  , 
कुदळवाडी ,िचखली आ   - कर/म/ु८/एस आर २/१५/२/२०१६ , द 
१८/०८/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

442608

1130302711/00 रिव हनुमंत पजण

गट १३२३, िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली  आ.  - कर 
/अ/मो ा िन एस आर १/६२१/२०११ , द  १२/०९/२०११ अ वये 
  लो आ  - कर/िच/०९/एस आर  २/१२५४/२०१४ , द  
१८/१२/२०१४ अ वये  वाढीव बांध  द ०१/०४/ २०१३ पासून

442533

1130101913/00 अ दुल का दर उ मान गनी खान
गट  ३७ , दे   आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/ 
एस आर २/६४/४३/२०१४ , द १२/०९/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१४ पासून आका

442486

1070200529/00 ी.बसवानी क हैयालाल िबशनदास बी लॉक ,,िम. .23/21, िपपंरी पुणे 411017. 442287

1140401570/00
ी. िशवाजी ल मण भालेकर / सौ. आशा िशवाजी भालेकर 

भो. िव नाथ  िशवाजी भालेकर
ज. ग़. १६० ि वेणी हौ. सोसा., ि वेणीनगर तळवडे 442193

1150412253/00
ी.आकाश तानाजी भ डवे व इतर /भो.महे री 

हॉ पीटॅलीटी तफ़ भागीदार ी.िनिखल दिलप भ डवे व 
इतर-2

संनं.14/1ब/2/बीआट  र याजवळ भ डावे लॉ स शेजारी,रावेत 442030

1120301571/00 सौ.रहेमतबी अ दुलसमद िसददीक ग. .201 दे र ता, मोशी ,,ŸÖÖ.Æü¾Öê»Öß, ×•Ö,¯Öã Öê. 441997



1050101838/00 यादव संजय महादेव
िम. .46/1/225/6स.नं.54/1/168,िवनायकनगर पपळे गुरव, पुणे-
27

441968

1030103502/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं३१  त मजला चचवड ३३ 441823
1110500259/00 तापक र ल मण नामदेव च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 441746
1041100099/00 ल मीकांत केडीया स. नं ४०/१, नबाळकरनगर ,ताथवडे 441628
1120301739/00 मानकर बाळासाहेब सोपान गायकवाड व ती २७२/१/४ मोशी 441350
1050214141/00 ी. चं कांत िपतांबर लावणे स. न. ८५/२अ/६०,जवळकर नगर, पपळे गुरव 441254

1130600209/00 भो-ओझा िखवराज खडतारामजी

गट  ५९५ , सहयोगनगर ,जाधववाडी ,िचखली आ  -कर 
/िच/०६/एस आर २/७७/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ -  कर/िच/६/मो ा  िनवासी  -
एस आर  १/७७/२०१५ , द ३/१०/२०१५ अ वये लो आका

441191

1100201542/00 सुरेश िसताराम ल ढे भोग सिचन सुरेश ल ढे स. नं. ४/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 441066

1080202152/00 मै ी सुवणिस दी ाईवेट ली तफ करण सुदास वाघीरे
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, दुसरा  मजला, आँ फस ं  14 पपरी- 
18

440954

1080202172/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, चौथा  मजला, आँ फस ं  5 पपरी- 
18

440954

1130500159/00 भो-यादव राम प ह र साद पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 440897
1120101292/00 कचरे सं दप पंढरीनाथ िशवाजीवाडी मोशी 440797

1120302382/00 वंदना शांत मेहेर इं यणी पाक गट नं २७२/१/१२ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 440789

1080801420/00 शेख खॉजािमया बादशाहभाई स.नं.102 रामकृ ण हौ. सोसायटी शेजार,नेह नगर, पपरी - 18 440733

1040509490/00 गंगाधर गणपत कदम
स नं-११२/१३/१/५ एकता कॉलनी सोनगीरा रेसीडे सी जवळ 
नढेनगर काळेवाडी.७५१७०५२८६२

440618

1140301105/00 भो.भावले गणेश दे  आळंदी रोड तळवडे योितबानगर, तळवडे 440543
1110500973/00 राजे  रमणलाल लंुकड स. नं. १५१/३, आंबा टोप, वडमुखवाडी,चरोली बु. 440444
1081200565/00 ीमती. शदे दमयंती साहेबराव 429/2294,,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे, 440423
1130100033/00 मोरे ाने र पंढ रनाथ गट .1, पाटील नगर,,शेलार व ती, िचखली 440355

1130900667/00 भोर दलीप ता याभाऊ

गट  १५१९ , गणेश हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
कर /िच /९/ एस आर  २/११०/२०१६ , द  २८/०९/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका आ  - कर  /िच /९/ मो ा  

िन=एस आर  १/ ११८अ /२०१६ , द  २८/०८/२०१६ अ वये  लो

440253

1140300621/00 म.े गु कृपा इंड. (माळी परशुराम मा ती) गट .3, योितबानगर,तळवडे गावठाण, तळवडे 440039
1031105843/00 Ubale Sunil Machindra स.नं.  105,  िह. .  5  ब,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 440038

1110500291/00
ी.जाधव नारायण नामदेव व इतर ६ भोग. म.साई 

ित पती ॉपट ज तफ भागीदार ी राममुत  िवठठलराव 
घाटे व इतर ३

स नं. १३१/१/१ अ/१/२/,१३१/१/१अ/२, १३१/२, वडमुखवाडी, च-
होली बृ, पुणे ०५

439872

1040504342/00 कदम द ाराम दाजीराव (  ९६७३२९२७२७  )
स.न. 79/20 , िशवर  काँलनी , पाचपीर चौक कोकणेनगर , 
काळेवाडी ( ९६७३२९२७२७  )

439714

1150302850/00 ी िनमला पंडीत तरस स न ६२/२+३/३/१ तरसव ती समोर द नगर कवळे 439583
1101203890/00 शैला चं शेखर नगरकर स.नं.95/1 लांडगेनगर,भोसरी - 39 439451
1020400892/00 म.ेहाय टेक इंिज. ा. िल. िम. .23 439419
1140301155/00 ी. शहाडे संजय मधुकर /भो. ी. िहट टम ट बोते यांचे िमळकतीचे शेजारी तळवडे 439375

1160204085/00
चं कांत बाळा फरांडे तफ ा रेिसडे सी चं कांत नबाजी 
लहाने

स. नं. ८५/२ब फरांडेनगर, दघी १५ 439210

1130500487/00 भो-परमार पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 439049
1031109511/00 दळवी मंदा कनी सुयभान स. नं. १२४+१२५+१२६, लॉट न.ं ४३, वा.वाडी, चचवड 439043

1130506222/00 मोह मद सेराजु ीन नबीरसुल अ सारी

गट ९०७, गोसावी लाईन , हरगुडे  व ती , कुदळवाडी , िचखली आ 
 - ११७/२०१७, द ११/१०/२०१७ अ वये  द १/४/१७ पा जु पा 

न आका  आ र- मो ा िन- एस आर १/११७/२०१७ ि द 
०८/०९/२०१७ अ वये लोआक -कर/िच/५/एस आर 
२/११४/२०१४ , द  ०२/०६/२०१४ , अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

438956

1130300194/00 धडे गिहनीनाथ गणपत
साने कॉलनी , आ  - कर /अ/मो ा िनवासी  एस आर 
१/६१९/२०११, द १२/०९/२०११ अ वये लो आकारणी

438899

1040406091/00 भोग अतुल महादेव भगत व नंदलाल मोहनलाल नारंगलाल सन.४४/अ/१/२ रहाटणी 438813

1050213064/00 जमदाडे िवलास िशवाजी
स.नं. 84/1/7, जलवळकरनगर, साई इंि लश िमडीयम कुलजवळ, 
पपळे गुरव-61.

438656

1050603007/00 खेडकर महादेव बाबुराव. स. नं. ५/८/१अ/१/१अ/२ पवारनगर,सांगवी-२७ 438650



1110502959/00 िवशाल तुकाराम काटे व इतर ५
स. नं. १४९/१२, काटेव ती, (रा ल गाडन), चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

438559

1100301804/00 ी. िवलास महादेव भांबुडकर
स.नं. 697 म ये 10 अ/10क/11अ/11ब/9अ पैक , चांदणी चौक 
भोसरी पुण-े39

438545

1040309317/00 मंिच नाथ माधवराव गायकवाड स न ३९/५/६ गुजर नगर थेरगाव  - ३३ 438539
1040405058/00 अिजत बाजीराव/अिनता बाजीराव कांबळे स.नं.7/1+2अ,जगताप डेअरी रोड रहाटणी, 438494
1130302500/00 ी  अ ण दगडू छायाळ गट १३२७, िव ल रखुमाई सोसा, मोरे व ती ,िचखली 438452

1100600854/00 ी. भांबुडकर िवलास महादेव
गट न.ं6, स.नं.232/1/3,,पुणे नािशक रोड,खंडोबा माळ,     
भोसरी,पुणे-39.

438376

1130502998/00 भो-के  बालघरे
बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली,आ. - कर/मो ा िनवासी एस 
आर 1/2660/08 , द.26/6/08 अ वये लो

438150

1020502517/00 बोहत के. डी.
आर एच २२/१, पुरंदर हाऊ सग सोसायटी, एम.आय.ड़ी.सी.  
संभाजीनगर,

438080

1101208737/00 द ा य ध डीबा शेळके, राज  ध डीबा शेळके
से ०१, लॉट ५ काऊन लाझा, इं ायणीनगर, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी ३९

438059

1050000380/00 ी. चोरडीया आर.एफ.व इतर 1 स.नं.79/1/34, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/00/00380 437971

1130901703/00 बलभीम पुंजाजी जमधड

गट १४१८,नामदेव हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/१२३३/२०१४ , द ३१/०३/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर /िच/९/मो ा िन -एस 
आर  २/१२३३/२०१४ , द  १२/०३/२०१४ अ वये लो लागू

437968

1120300467/00 ी. सातव रमेश तुळिशराम
सुध इंड ीज, सावतामाळीनगर,²ÖÖê-ÆüÖ›êü¾ÖÖ›üß, ¯Ö. 
´ÖÖê¿Öß

437930

1130600219/00 दुगधी बसवराज चं कांत
गट ५९४, सहयोगनगर ,,जाधववाडी,िचखली आ  - 
कर/िच/०६/एस आर  १/८८/२०१५ , द ९/११/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा  आका

437848

1041000445/00 चं कात हातू पवार व इतर स. नं. १२५, उमाजी माळ, पवार व ती, ताथवडे पुणे ३३ 437717

1040501260/00
मालती द ाराम पवार , िवलास द ाराम पवार िवनोद 
द ाराम पवार िवजय द ाराम पवार ( 9370529990  )

िम. .837,,नढेनगर, स.नं. काळेवाडी - पुणे.411 033. 437577

1080801931/00 जाधव तूळशीदास नामदेव,जाधव सिचन नामदेव स.न.102,िवजय भा हौ.सोसायटी,नेह नगर, पपरी,पुणे 437442

1040410660/00
आदशनगर सह. हरचना सं थामया तफ़ ी.द ा य खराडे 
व इतर भो.अशोक पचंद राठोड

स. न ३३/ १/२, महारा नगरी, गजानननगर रहाटणी. 437402

1130502938/00 मश रआलम ऐशमोह मद चौधरी गट 872, कुदळवाडी,िचखली, 437354
1160301435/00 दघे माया दप स.नं. 2 गायकवाडनगर " दपमाया", दघी - 15 437349
1031109675/00 भोग. - चौधरी भुराराम मेघाजी स. नं. १३२/४, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 437334

1040901868/00
राजन नेमीचंद रायसोनी व ी नवनाथ ढवळे व इतर  
भोग.म.ेसाईबाबा से स ा.िल.

स.न.48/4/2 व 49/5/3 मुअबई बेगल र हायेवे भारत पे ोिलयम 
पंपाशेजारी पुनावळे पुणे.

437326

1031107601/00 पाराम नारायणलाल चौधरी स न १३८/१ गु ारा रोड वा हेकरवाडी चचवड ३३ 437147

1040123282/00 म.ेपाक टर ाईश सहकारी गृहरचना सं था मया दत
स.नं.217, 218/2अ, 219/1, पाक ीट, पाक टर ाईश िब ड ग, 
लब हाऊस,खेळाचे मैदान, जलतरण तलाव, धरोड, क पटेव ती, 

वाकड, पुणे57.
437140

1140300718/00 भालेकर वसंत झंुबर योतीबानगर,,तळवडे 437138
1130503629/00 भो-अमर गट ८९५ , कुदळवाडी ,िचखली 437047
1130500007/00 शमीउ ला शाखेरा बेगम पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 436764

1130401718/00 योगेश दगाजीराव पाटील

गट ११४१,साई याग सोसा , नेवाळे व ती,िचखली आ   - कर 
/िच/४/एस आर २/६४८/२०१६ , द १४/०९/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका आ  - कर / िच/४/ मो ा िनवासी- 
एस आर १/६४८/२०१६ , द ०७/२०१६ अ वये लो

436395

1130601943/00 मोह द खालीद  अ वाजान गट १७९/२६२ , जाधववाडी ,िचखली 436337

1090101251/00 पवना इंड. को.ऑप.सोसा.िल.
शॉप नं7 व 8,म.ेपवना इंड. को.ऑप.सो,एम.आय.डी.सी. भोसरी, पुणे-
26, भाग क गट .1

436303

1130101306/00 राज  पांडुरंग लगड म.ेगु द  इंड ीज ,शेलारव ती,िचखली, 435961

1020400876/00 कॅनका ट ा. िल.
िम. .7,D II, लॉट न.ं33, एम.आय.डी.सी. चचवड टेशन, पुणे 
411 019

435871

1150101905/00 भो ी राऊत तुकाराम सोपान /राऊत यशवंत तुकाराम स न ३४ राऊत पाटीलनगर मामुड 435867

1031107671/00 पानसरे इ ान बाबासाहेब स. नं. १३३, गु ारा रोड, वा हेकरवाडी, चचवड 435726
1140201158/00 कायगुडे शंकर आ णा िमक हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 435646
1100501063/00 दवाणशे ी िपरफुल दौलतराम / ल मीबाई दौलतराम िशतलबाग ग हाणे व ती 435311

1031110351/00 भोग.- चौधरी िहराराम डंुगाराम व रमेशकुमार डंुगारामजी स. नं. ८०/२+३+४/२, वा.वाडी, चचवड 435239



1040405378/00 पपरी िचचवड महानगरपािलका रहाटणी गाव 435139
1040205506/00 मनोज सुभाषलाल गुगळे स. न. १७/२ गणेश नगर थेरगांव - ३३ िखवसरा शाळेजवळ, 435132
1140401374/00 रोकडे गोरख नारायण गु द  हौ. सोसा . िञवेणीनगर तळवडे 435098
1050206568/00 चौधरी मदनलाल व ओम काश आ. स. न. १४/४, िशवनेरी कॉलनी, िप. गुरव-२७ 435097

1130101486/00 सोहराबअली हफ जु लाह  चौधरी गट ६३, िचखली  मोशी रोड, ए या हॉटेलमागे ,पाटीलनगर ,िचखली 434971

1140102407/00 म.ु मा ी काळोखे रामचं  बबन िशवश  हौ. सोसा. पी पुव तळवडे ज. ग. न. २१९ अ 434896

1090201216/00 लांडगे खंडु सखाराम
मुंबई-पुणे र ता लगत अिमको दस म, भाग 53 गट . 2 पुव 
कासारवाडी

434877

1120303046/00 सुिनल शामराव ल ढे
बो हाडेवाडी, गट न.ं १११, वाघे र कॉलनी,  मोशी जाधववाडी  
िशवेजवळ, मोशी ता. हवेली, िज. पुणे ४१२१०५.

434847

1050212744/00 खैरे िवशाल ाने र.
स.नं.82/2/41, साई अंगन, दुकान न.ं1 तळ मजला, सुदशननगर, 
पपळे गुरव.सांगवी-61

434770

1050208767/00 भानुदास िसदु भरगुडे स.नं.२५/१/३, सुवण पाक, पपळे गुरव. 434556

1031112292/00 ीमती मीता दलीप वा हेकर सं. नं. १३२/४, शुभम कॉ ले स, वा. वाडी. िचचवड. पुणे-३३ 434439

1040106924/00 बाळासाहेब दामोदर क पटे स.नं.२५७/१/१अ क पटेव ती मनपा शाळेजवळ  वाकड-५७ 434434
1050203707/00 ी.सोमनाथ बाबुराव नामधारे स.न. 81 434418

1050603572/00 ीम टांक काशीबाई अमरथी / राठोड करसन डायाभाई स न ४/२/३७ घन याम कृपा सनसाईन टेरेस समोर संगमनगर सांगवी 434327

1160201774/00 सिवता गणपत मोहारे स.नं.76/3/1 गणेशनगर तालेरा गोडाऊन मागे 434320
1050213965/00 योती गु ल ग बेळमगी (सुतार) स. न. ७७/१ वैद व ती पपळे गुरव 434289
1130601737/00 आहेर खंडू ीपती आहेर म हारी  खंडू , गट 387 , जाधववाडी ,िचखली 434270
1040204788/00 शेशाराम नेनाजी चौधरी सं न १७/३/२ िशवकॉलनी गणेश नगर थेरगव 434262
1130601848/00 भो- ी यादव जोशी अ ो  जवळ , जाधववाडी ,िचखली 434204
1040307412/00 भो. महादेव बंडुराव कापसे स. न. १२/३ पवारनगर थेरगांव ३३ 434184
1050000189/00 ी.कदम राज  ग.(PAH)पाटकर टी.बी. स.नं.31/2/1,िशवरामनगर, पपळे गुरव. 434163

1130504091/00 ी शैल म लपा मलघान

गट ९०४/१, कुदळवाडी,िचखली आ. - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/८५/२०१२ , द ४/०८/२०१२ अ वये  
ह तांतर आ - कर/िच/५/मो ा िनवासी एस आर १/१६१८/२०१४ 
, द १२/०९/२०१४ अ वये लो  आ  - कर / िच /५/एस आर 
२/१६१८  /२०१४ , द ०४/१०/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

434100

1120202490/00
गजानन महाराज िश ण सारक मं ळ,ओतुर अ य  
,से टरी िव त.िवशाल िवलास तांबे.

गट नं ७६ डुडुळगाव मोशी. 433992

1130506106/00 मोह मद मुक न खान

ग़ट ७०७, िशवसाई का ामागे  कुदळवाडी , िचखली आ  -
कर/िच/५/एस आर २/१३९५/२०१४ , द  २२/०४/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/िच/५/मो ा 

िनवासी-एस आर १/१३९५/२०१४ , द २६/०३/२०१४ अ वये लो

433775

1040117284/00 ी. सिलम इिलयास अ सारी स.नं. 17/4, मंगलनगर, वाकडरोड पुणे - 33 433553

1020103869/00 ी चेनाराम एम. सेन व ी भागीरथ एम. सेन
जय गणेश ि हजन िब ड ग न-ं२ वग- डी  ऑ फस . डी-५  (पाट) 
पिहला मजला  आकुड -३५.

433538

1041101230/00 भवर नंदु भानुदास स. न. ७०, नबाळकर नगर, ताथवडे 433484

1130102794/00 साई इंिजिनयस  तफ  सदािशव तानाजीराव धुमाले
गट ५५, दे  आळंदी रोड , वराडे  टु सजवळ  ,पाटीलन  ,िचखली आ 

-  कर/म/ु०१/एस आर २/१२७/१५०/२०१५ , द  १७/०४/२०१५ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

433382

1030100656/00 सेनअली नुरमंहमद सोमजी पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 433263

1090201424/00 करमजीत सग आनंद व इतर
िससन.ं2435 लिलत ोफाई स शेजारी पुणे मुंबई र ता,कासारवाडी 
पुणे 34

433258

1140300482/00 खुडे सुिशला गोिपनाथ व इतर गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 433216

1060319825/00 पवन सुरेश भोळे/ वि ल सुरेश भोळे/जय ी वि ल भोळे
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, दुसरा मजला, लॅट न.ं २०१, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

433067

1040801798/00 धनराज केसरीमल सोिनगरा व इतर -२ स. नं.७५/२अ/२,३,४, संत तुकाराम कायालयासमोर, उ.वाकड 433055

1031106751/20 भो. स व ा िनवृ ी आवटे
स. नं. १३५ भ डवे पाटील िब ड ग दुकान न.ं १ गु दवारा रोड 
आकुड  रे. टे. समोर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

432983

1130500418/00 धुमाळ उषा अर वद पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 432927
1050204930/00 वाडेकर चं कांत भालचं , िशवनेरी कॉलीनी,िप,गुरव-२७ 432916
1040413636/00 िवजय आ दनाथ आगळे/िमना ी िवजय आगळे स. न. ३२/२ तांबे शाळे या मागे रहाटणी 432845



1130506247/00 गरीबु लाह रमजान म सुरी
गट ८१५, पवार व ती , गु ा चौक , कुदळवाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच/एस आर २/५/२०१४ , द  २६/०६/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका.

432825

1040701393/00 भोग सुरेश कािशनाथ भुजबळ स.नं.१३० िह सा न-ं२/२उवरीत वाकड वाकड-५७ 432771

1100200647/00 ी. लांडगे राजु दशरथ.
स.नं.679.िम. . 57/3/94                 ,लांडेवाडी.                       
        भोसरी, पुणे 411 039.

432708

1050107600/00 ही. एम. मॅ य.ु
स. न. ५६/३/९९, बोरा हॉि पटल समोर, कवडे नगर, पपळे गुरव-
२७

432652

1130103107/00 जिमरउ लाह  हसमु लाह चौधरी
गट ३८, पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/१७१/६३/२०१५ , द  १०/११/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

432592

1100201416/00 भगवान आनं ाव ल ढे सं. नं. १४/२ आनंदनगर इ टेट, गु वेव ती, भोसरी-३९ 432380
1100201418/00 ी. भगवान आनंदराव लोढे 432380

1060402346/00 एकनाथ रामभाऊ कुदळे भो. एकनाथ कुदळे
२२६/२अ नवमहारा  शाळेसमोर ुषाली हॉटेल जवळ पपरी गाव 
पपरी-१७.

432357

1100102132/00 म.े सुपर ि टल इंडि ज से. १०/५५ ािधकरण इंड झोन  भोसरी-२६ 432204

1040701899/00 शारदा भुराम चॉधरी
स नं-१२९ िह सा न-ं२ चं माऊली गाडन पाठीमागे उवरीत वाकड 
पुणे५७.

432183

1110201423/00 ाईड िब डस एल एल पी
स. नं. १२९ पै , से टर  ०४, टाऊन लाझा, १ ला म. युिनट . जी-
१-४०, ाईड व ड िसटी, पठारे मळा, च-होली बु. पुणे ४१२१०५.

432014

1031114010/00 पी.सी.एन.डी.टी भोग – िशवाजी िसताराम चचवडे स.नं. ५७/२/३, लॉट न.ं १३, वा.वाडी, चचवड-३३ 431983

1130302142/00 िवनय हरीभाऊ कानेटकर
गट  १३६८ , मोरया कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली  आ. - 
कर/िच/३/ह तां/कािव/१४८/२०१० , द    /११/२०१० आ. -  
कर/म/ु६/एस आर -२/२१५/२०१२ , द  १२/०४/२०१२ अ वये

431899

1040509166/00 पाळंदे पोपट रामजी-९६५७३६६८७३ स नं-७४/१ तुकाराम कॉलनी योितबानगर काळेवाडी 431797
1011301260/10 मा.आयु  िप.िच.म.न.पा.भो.संजय शमा से.नं.24, ापार संकुल गाळा न.ंसी / 9,द.ुम.,िनगडी , पुणे 431730
1080200708/00 च े सुधाबाई वासुदेव व च े सुिनल व स.नं.36/9,मोरवाडी, पपरी. पुणे-18. 431723
1040116891/00 वेिबन गोपाल व वािन ी वेिबन स.न.210/2पाक ि ट डायमंड पाक बंगलो नं ऐ-3वाकड 431684
1040116892/00 सािव ी व नारायण शदे स.न.210/2पाक ि ट डायमंड पाक बंगलो नं बी-3वाकड 431684
1040116894/00 म.ेरामा व यशोमाला को.ऑप हौ. सो. स.न.210/2पाक ि ट डायमंड पाक बंगलो नं डी-3वाकड 431684

1011102654/00 सं दप नामदेव सोनवणे
स. नं. ८४/८ ते १२, गोडाऊन, सोनवणे िनवास, िनगडी गावठाण,  
पुणे ४४.

431596

1140300829/00
िड हर अटो टॅ पग/ संजय अनंत तोरखडे/ यशवंत िव णु 
देशमुख

लासा रया कंपनी शेजारी 431521

1150101596/00 ी दांगट गणेश कसन/भो राजीवडे ह रष बारकू कवळॅगाव 431284
1050206006/00 मंडिलक रंजना सुभाष, स. न. १/४,  यु,ल मी नगर, िप,गुरव, 431203
1130601213/00 ी अझमतु ला गरीबऊ ला चौधरी गट नं 192, दे आळंदीरोड , जाधववाडी , िचखली, 431007

1060313564/00 मे करण डे हलपस तफ़ गुलाब िसतलदास रतनानी
स नं-१४४९/२, १४९/४/२  िव शांती कॉलनी , पपळे सौदागर पुणे-
२७.

431001

1090200835/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 236,मेहता चबस तळमजला शॉप 
नं 9कासार

430919

1130901030/00 सौ शोभा  ानदेव   काळखौरे
गट  नं 1512 ,ता हाणे व ती  ,िचखली  .आ.क-कर/अ/ मो ा िन 
एस आर १/९२८/२०११  , द  १/१२/२०११ अ वये   लो

430910

1020401951/00 म.े काळभोर पानसरे असो.
शाँप नंबर 57 ते 59, जय टाँवस स. नं.  154/5/2,काळभोरनगर, 
चचवड

430764

1130902293/00 शांताराम आनंदराव ग ड

आनंद  िनवास, संतकृपा  हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/४२८/२०१४ , द  १४/०७/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका. आ - कर/अ/मो ा िन-एस आर 
१/४२८/२०१४ , द  २४/०६/२०१४     अ वये  द  
०१/०४/२०१३  लो

430751

1020202498/00 ी कुटे सखाराम शंकर िव णू /भो तािहरा विहद अली शेख
स नं ३५/१ अकोलकर फॅ ीकेटस जवळ द वाडी आकुड  जगमोहन 
िनवास

430683

1120201840/00 भोग- िभकु मा ती च हाण वराज हॉटेल राजमाता िजजाऊ कॉलेज जवळ मोशी डूडूळगाव. 430668

1060318378/00 रिव  नामदेव भुजबळ
स. न. ६१/१ मातो ी िनवास कंुजीर कॉलनी काटे व ती पपळे 
सौदागर पुणे-२७

430645

1040407484/00 ी राम दगंबर सगर स. न. ३३/२अ गजाननगर रहाटणी. 430556

1130507159/00
मोह मद आ रफ हमीदअ ला खान , नसीबु ीसा मोह मद 
आरीफ खान

गट ७१४ , हषल कंपनी र ता , कुदळवाडी ,िचखली 430512

1040407483/00 ी ंकट दगबर सगर स. न. ३३/२अ गजाननगर रहाटणी. 430472



1100201452/00 लांडगे राजाराम बाळासाहेब उफ बाळू ६७९/१अ/५ लांडेवाडी भोसरी 430184

1031109561/00 भो - सितश िशवाजीराव फ़गसे सौ. संिगता सितश फ़गसे स न ११/१, चचवडेनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 430029

1050105587/00 ी.नाईक िववेक कृ णा. स.नं.44/2/23,िव ानगर , पपळे गुरव-27 430010
1060102731/00 तोताराम जंगलदास सुखवानी स नं-८ िह सा नं ३ ते ११  तपोवन र ता पपरीगाव 430009
1040408381/00 हरचंद इसारदास मुरजानी / सुिनता हरचंद मुरजानी स. न. ६६/२ब/१+२+३+४ रहा णी. 429899

1140300712/00
म.े मेलेिडअम मेटािलस कंपनी. भो - जे.एस. मरकळ, धान 
सो.

योतीबानगर,,तळवडे 429882

1040106939/00
भोग म.े सारवी िगरीराज मेकस तफ संतोष नवनाथ चासकर 
व इतर

स.नं.१८८/२,१८९/२,१८८/१,१८९/१ नंदनवन कालनी  वाकड-५८ 429865

1100901278/00 पाचारणे कौस या जनादन ता मा चौक आळंदी रोड भोसरी - ३९ 429834
1020400250/00 ीमनी इंड ीज. डी 3 लॉक, लॉट न.ं59,एस.आय.डी.सी. िचचंवड आकुड . 429754
1101102128/00 यो पीन लुकास वाघमारे स. नं. १३९/३, रोशन गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 429736

1060317982/00 म.े एस.एस. डी. डे हलपस स. नं. ६६/४. साई े अर, शॉप नं. ५, पपळे सौदागर पुणे २७ 429492

1040415459/00 शिशकांत िव ल शदे स.न.26/2अ/ब रहाटणी 429459

1130902377/00 शकंुतला िसताराम जाधव , दलीप िसताराम  जाधव
गट १५०६, संत तुकाराम हौ सोसा , हनुमाननगर, ता हाणेव ती 
,िचखली आ - कर/िच/९/एस आर २/२७९२/२०१५ , द 
२७/०३/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

429420

1140201747/00 कुलकण  महेश मनोहर/रा ल महेश पी हॉ सग सोसायटी पी (प)तळवडे 429414

1031109076/00 ताराचंद हरनामदास करमचंदानी
स न १३४/ एज़ंल पॅराडाईज दुकान न १ गु ारा वा वाडी चचवड 
पुणे

429405

1040405386/00 द ा य दामोदर वाघेरे व इतर ८ साई कानर रहाटणी पुणे 429375

1050000460/00 ी. नांदगुडे भुले र तुकाराम व इतर 2 तफ कु.म.ुधारक
सावली होम मेकस ा.िल.तफ डायरे टर वसंत जनादन 
आहेर.,स.नं24/2/1,24/2/2,24/2/3,िवशालनगर,िप.िन,िम. .08/00
/460

429304

1041000274/00 राजेश के छाि या सन.१५७ जीवन नगर ताथवडे 429277
1050212738/00 शदे आशा बबन स नं ९/१ कार कॉलनी ग ली नं २ पपळे गुरव २७ 429258

1140301682/00 ी.पुंडिलक ल मण मसने म.ेपंकज इंड ीज
जिमन गट न.ं७८,युिन हसल सकलजवळ, योतीबानगर,  तळवडे, पुणे 
-  ४११०६२

429184

1140102600/00 ीकृ ण ीपती पाटील / म.े िस मा िस टीम ॉ स ज. गट न-ं १७५, स ृंगी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 429049

1100803129/00 भाऊसाहेब यशवंत काकडे महादेव नगर दघी रोड भोसरी 428966
1130602424/00 सॅ िन सा रखाजु ीन खान गट ५६१ , जाधववाडी,िचखली 428889
1040904317/00 म.ेपोलाईट िब डकॉन तफ नंदकुमार भालचं  भ डवे स.न. 14/7 पुनावळे ता.मुळशी िज हा पुणे 428868
1130502885/00 भो-पांडे हाद रामबहाल गट 895, कुदळवाडी,िचखली, 428822

1040414029/00
ी./ ीमती बाळासाहेब भाउसाहेब काळे/कंुदा बाळासाहेब 

काळे
स.नं. ३६/२ब/१ कृ णानगरी नखातेव ती रहाटणी 428812

1130502898/00 भो-गोकुळ यादव कुदळवाडी,िचखली, 428691
1040405427/00 सुखदेव लाला जगदाळे अ िवनायक कालनी  रहाटणी पुणे 428580
1130901349/10 भो-तुषार  ल मण ता हाणे हनुमान हौ सोसा , हनुमान नगर , ता हाणे व ती ,िचखली 428563
1150102512/00 ी. द ु कृ णा सांडभोर स.नं.83/1/1, सांडभोर व ती, ए स ेस हायवेजवळ, कवळे 428472

1100804567/00 संिगता बक च हाण स. नं. २०५/६ हनुमान कॉलनी न.ं १, सावंतनगर, दघीरोड, भोसरी 428436

1050110942/00 देवासी भवरलाल िशवाजी स. नं. ६३ गजानन नगर राजापुरे शेजारी पपळे गुरव ६१ 428402
1040415611/00 द ा य मा ती गायकवाड स नं-३२ िशवराज कॉलनी ऱहाटणी 428348
1130401052/00 ल ढे संजय सावळाराम/ल ढे सुरेखा र तानं2,सुदशननगर,से टर नं 19,साने चौक,िचखली, 428292

1130504580/00 िबना शाहनवाज खान
गट ८४९, कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/५/एस आर 
२/३८/२०१५ , द ०५/०९/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वाढीव आका

428189

1011102572/00 राकेश फुलचंद सोिनगरा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, प.म., शॉप /ऑफ स न.ं११६,११६अ, 
११६ब (यु १६) िनगडी, पुणे ४४.

428092

1011102588/00 नर  दन ाल गोइदाणी
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२१६,२१६अ,२१६ब(एस १६) िनगडी, पुणे ४४.

428092

1040505853/00 खेमचंदानी मोहन परसराम स.नं.120/1/+2+2 राजवाडे नगर काळेवाडी 428008
1130201102/00 िनवृ ी बाबुराव मोरे भो-खंडू िनवृ ी मोरे गट १६१३, दे  आळंदी रोड, िचखली 427992
1031107853/00 वा हेकर िवनायक िव नाथ स. नं. ११६/२, वा हेकरवाडी,  चचवड 427902

1150302693/00 भो ी साहनी
स न ४६अ/साई कॉलनी गणेश मं दरासमोर बापदेवनगर कवळे फो 
९२१६३८५५३०

427777

1040705330/00 अतुल के . सुराणा व ईतर -३ सं. नं.७१/१अ/१,संततुकाराम मंगल कायालयाशेजारी, उ. वाकड 427713



1160204087/00 अिजनाथ कािशनाथ मांडगे
स. नं.७५/१/१/४६ ीद  कॉलनी, इं ायणी सदन, भारतमातानगर, 
दघी १५

427620

1130101352/00 भो-खान सईद अहमद
गट 66, फाईन वे ीज वजनकाटा , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर , 
िचखली,

427518

1040505868/00 काळे िवठठल रामचं  व बंडु व भगवान रामचं  काळे काळेवाडी गावठाण 427512
1140102552/00 चौधरी पुनाराम उदाजी भो. नरेश पुनाराम चौधरी ि वेणीनगर कॉनर,तळवडे रोड, 427508
1040407482/00 ी ल मण दगबर सगर स. न. ३३/२अ गजाननगर रहाटणी. 427499

1130601327/00 भो- शारदा  रामे र पटले
गट नं 442, रा भुषण हौ सोसा ,जाधववाडी, (बो हाई मळा 
)िचखली आ  क - कर /म/ु०८/ एस आर २/३४५/२०१ , द 
८/७/३/२०१६७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून  जु  पा न आका

427478

1070400769/00 ओम असोिसए स भो. से युरी इ फ़ा टेले िलमीटेड लॉट न.ं१२३ जमतानी कॉनर जवळ पपरीनगर 427433
1140101483/00 सुधा िवजय काश ीवा तव मसाफ य हौ.सो. पीनगर , पुव.,तळवडे 427377

1130506874/00 सायराबानु फक ीन चौधरी

गट ९०४/१ , कुदळवाडी,  िचखली   आ  - कर /िच/५/एस आर २/ 
५१/२०१६ , द १८/१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून 
वा आका आ  - कर /िच/५/एस आर २/ ५/२०१७ , द 
०६/०५/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - 
कर / िच /५/ मो ा िन - एस आर १/५/२०१७ , द १५/०४/२०१७ 
 पा वा आका

427297

1120202506/00 मह  तानाजी पवार डुडुळगाव मोशी 427223
1130602577/00 मे बालाजी डे हलपस तफ करण नानासाहेब वाघेरे गट १६२,१६३,१६४ जाधववाडी,िचखली 427186

1040801258/00 ी. तानाजी िभमाजी िवनोदे
स. न. ८०(१अ)१, मा ंजी रोड, िवनोदे व ती, गणेश हाई स उवरीत 
वाकड-५७.

426973

1040506066/00 खलील अ दुल करीम मुजावर स.नं.९८/१ कोकणेनगर काळेवाडी 426929
1040900968/00 ताजणे ाने र ीपती सन ३९/१७ /१/अ/१७/१ ताजणे व ती पुनवळे 426898
1150402279/00 ी मधुकर नथु भ डवे स न १४/३अ/मळेकर व ती रावेत 426879
1150406117/00 ी आनंदा डी भ डवे व रोिहदास डी भ डवे व इतर स न २४ पैक  मळेकर व ती रावेत 426839
1160303110/00 िनतीन अ ण कांबळे स. न. २० िवजयनगर, दघी 426727
1040105442/00 कातोरे अिनल ल मण स.नं.189/1/1/2 नंदनवन कॉलनी द मंदीराजवळ वाकड 426710

1050302051/00 ीम.आगरवाल संतोष जय काश. स.नं.13/1+2,िशतोळेनगर,सांगवी पुण-े27,िम. .05/03/02051 426677

1100701249/00 पु पावती बबन परमळे भो रलाय स क युिनकेशन िल. पी एम टी चौक भोसरी - ३९ 426676

1031401344/00 जो गदर ब न सग रंधवा रंधवा िनवास स. न. १६४/१/१अ/१ब दळवीनगर चचवड ३३. 426666

1100201366/00 िव ल पूंडिलक शगाडी लांडेवाडी 426608
1130500918/00 भो- यू मािणकमोती लॅि टक / मेहता रितलाल मा. बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 426549
1090500299/00 सावंत ल मीबाई आ माराम भोग बारमेडा व बोगल घरांक 21, मुंबई पुणे रोड,,दापोडी 426402

1120203546/00 नामदेव िसताराम शेलार
गट नं ४५२/१/१ गंधवनगरी गणपती मं दरा जवळ चच समोर पुणे 
नाशीक र ता पूव मोशी ४१२१०५

426392

1050401839/00 पाचारणे देवराम तुकाराम िम. .47/4/378स.नं.71/1/2, कत नगर नवीसांगवी, पुणे-27 426358

1130603186/00
भो-बालाजी डे हलपस तफ सदािशव रामभाऊ जाधव तफ 
करण नानासाहेब वाघेरे

गट  १६२,१६३,१६४  , जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर 
/िच/०६/एस आर १/२६०/२०१६ , द १०/०८/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासू न आका

426084

1160300491/00 देशमुख ल मी ानदेव चौधरी पाक, दघी पुणे 425925
1130500693/00 भो-चौधरी अ दुल समद पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 425814
1160302786/00 ी. राजे र काश पाटील स न. १८/१/१/२२ चौधरीपाक दघी - १५ 425805

1050203817/00 भुरे धनराज बाबुराव
स.नं.86/1/1, िनसग कॉलनी, जवळकर नगर, पपळे 
गुरव.,िम. .05/02/03817

425662

1031401375/00 चासकर बबन महादु स. नं. १६४/१/१अ, िवनायक नगर, दळवीनगर, चचवड 425514
1031112305/00 सौ र ाबाई बाळासाहेब गोते पना य लाट न ११ स न १३/१ वा.वाडी 425485
1150302300/00 ी कोळी अ ण ह रभाऊ स नं 73/1/1/22  ठाकुर समोर, आदशनगर , कवळॅ 425457
1031107940/00 मोखा अमरिजत सग महा सग स. नं. १३३/१, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 425456

1011601314/00 नेहरे मुरलीधर गेणुजी भो. टटी फ ट स युरी इ ा टेली िल.
से. २७अ, लॉट नं २०९,(टाटा इंडीकॉम मोबाईल टॉवर ) िनगडी, 
पुणे ४४

425454

1130500467/00 नेवाळे बबन शंकर हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 425305
1150302309/00 सौ सह रंजनादेवी स नं 70/1a/1 सरपंचव ती मागे द नगर कवळे 425152
1031104006/00 इंगळे मनोज टकाराम स.नं.127,  वा हेकरवाडी,  चचवड,  पुणे  , 424897
1130503965/00 सािजद हमीद शेख /सरफराज हमीद शेख गट ७१०, कुदळवाडी ,िचखली 424850

1150101389/00
लामखडे गणपत रामचं  भो मे एडीफ़ स ापट ज ा िल 
तफ़ संचालक ी िनलेश सितष कानडे

स नं ८ र यालगत मामुड 424751



1130602015/00 ी नामदेव कच  कांबळे
गट ५८१, पंतनगर ,सािहल पुरम मागे ,जाधववाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच/०६/एस आर  १/१०७/२०१५ , द ९/११/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा  आका

424454

1100101747/00
म.े अ य  िशवनेरी इंड ि या को-ऑप सोसा भो. िवजया 
भागवत जावरे

से.१० लॉट ९४/४ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी भोसरी - २६ 424421

1130401725/00 िव ास धनराज सोनवणे
गट ११४३ , ी द कृपा हौ सोसा  , नेवाळे व ती ,िचखली आ   - 
कर /िच/०४/ एस आर  २/१७८/२०१६ , द  ०२/०६/२०१६ अ वये 
द  ०१/०४/२०१५ पासून वा आका

424376

1140401424/00 िवण िव ंभर जगताप
ज. गट न-ं१६०, ि वेणी हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

424361

1130602750/00 नंदकुमार ीपती जाधव
गट ३९८, जाधववाडी ,िचखली आ  - कर /िच/६/एस आर 
२/२७०/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

424142

1130602751/00 भो-अ य नंदकुमार जाधव
गट ३९८, जाधववाडी ,िचखली आ  - कर /िच/६/एस आर 
२/२६९/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

424142

1140201718/00 भालेराव आ णासाहेब िव णुपंत पी हॉ  सोसा.  पीनगर त वडे 424122

1060307596/00 द ा य िनवृ ी काटे व इतर पपळे सौदागर, जगताप डेअरी रोड, पुणे 27सं नं 179/2 ,180/1 424036

1031107523/00 चचवडे ल मण बापु स. नं.३७ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 423896
1130302391/00 भो-गोिवद खंडू मोरे गट १३२९, िव ल रखुमाई सोसा,मोरे व ती ,िचखली 423828
1130500690/00 गु ा जय काश नारायण पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 423630
1130502914/00 भो-रामा सुरेश जय वाल गट 715 ,कुदळवाडी, िचखली, 423523
1040307400/00 कसन छंदर राऊत स.न . ५/१/१ नखाते नगर थेरगांव ३३ 423475
1040307207/00 िललावती कसन राऊत स. न. ५/१ नखातेनगर थेरगाव,३३ 423304
1040307208/00 गणेश कसन राऊत स. न. ५/१ नखातेनगर थेरगाव,३३ 423304
1160203797/00 दलीप आकाराम च हाण सं. न. ७८/४/१/४७ संतगजानन महाराजनगर दघी - १५ 423298

1040700972/00 सुरेशकुमार जेठमल मुथा
सन.125/1/1,1/2 व 125/1/3/10, राज थान टबर,वाकड,पुणे-
411057,4/44/972

423250

1110100176/00 ितकोने नंदा बजरंग च-होली गावठाण, 423097

1130602512/00 भो-मधुकर  रंगनाथ जाधव व इतर ४
गट ६६०, जाधववाडी ,िचखली आ  - कर/िच/६/एस आर 
२/४५२/२०१२ , द १३/०८/२०१२

423092

1160300009/00 परांडे शांताराम तुळशीराम व इतर 3 दघी गावठाण, दघी पुणे 423005

1031107156/00 जगदाळे संजय बाबासाहेब
स. नं. ११६/२, स यम पॅलेस, रलाय स टॉवज कॉलनी, ेरणा 
शाळेजवळ , चचवड

422827

1100700330/30 ी.कंुभार नारायण नामदेव गवळीनगर,भोसरी - 39 422572

1130902303/00 मौलाली िमरासाहेब शेख , ताहेरा बेगम मौलाली शेख

गट १५१९, गणेश  हौ सोसा , हे ेव ती ,िचखली आ -
कर/िच/९/एस आर २/७१२/२०१४ , द १२/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर/अ/मोठया िनवासी एस आर 
१/७१२/२०१४ , द  ०४/०८/२०१४अ वये लो

422505

1040701820/00
म.ेिसनज  असोिसयए स भोग नरेश फुटरकल सोलंक  व 
हरीष फुटरकल सोलंक

सन.१६५/५/१ उवरीत वाकड -५७ 422347

1060318426/00 िशवदशन मोहनलाल अ वाल लोटस म टी पेिसिलटी हॉ पीटल पपळे सौदागर पुणे - २७ 422346
1070201231/00 ीम. किवता मदनलाल उ मचंदांनी बी. लॉक ४/५, पपंरी-१७. 422314
1120200905/00 भो. जाधव आ पा साहेब इ लोक कॉलनी,´ÖÖê¿Öß 422254
1130500654/00 भो-बोलके सत पा सतराम पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 422226

1130302420/00 रामचं  गुलाबचं  पांडे

गट १३२३, गणेश ु पा सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/०३/एस आर  २/२३०३२/२०१४ , द  १४/१/२०१५ अ वये 
 वाढीव बांध  द ०१/०४/ २०१३ पासून आ  - कर/अ/मो ा  
िनवासी - एस आर १/ २३०३ /२०१४ , द  १९/१२/२०१४ अ वये 
लो

422224

1160201580/00 ी.समु े िशवरतन संभाजी स.नं. 74/2/1 रलाय स टॉवर शेजारी आदशनगर, दघी - 15 422096

1130602573/00 भो ाने र िव नाथ कडू व इतर ३ गट  २८८,२८९,२९०,२९१,२९४,व २९५ जाधववाडी िचखली 422000

1120300276/00 ी. ानोबा सखाराम बो-हाडे गट न.ं 22, बो-हाडेवाडी,´ÖÖê¿Öß . 421955

1040113695/00 म.ेअमोरा हो स डे हलपस भोग. शांता अशोक गारवे
स.नं. 207/1/1,अमोरा हो स,िब ड ग न.ंA, लॅट न.ं103, 
(िबगरिनवासी बक), क पटेव ती,वाकड-57

421910

1130201685/00 राजी  पापेन  , भो- मे  रया एंटर ायजेस
गट १५३८ , सोनवणे  व ती  , िशवर ता  , रामदास नगर  ,िचखली  
आ  - कर /िच/२/ एस आर  २/ ९२/६/२०१७ , द १२/१०/२०१७ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१७ पा आ

421908

1040801101/00 शंकर तुकाराम वाकडकर भोग उमेश नानाभाऊ पारखी
स. न. ७१/१ अ संत तुकाराम मंगल कायालय जवळ डांगे चौक 
हजवडीरोड उवरीत वाकड पुण-े५७.

421810



1160200035/00 ी.जग ाथ भागुजी रणिपसे. स नं 86, दघी पुणे 421807
1130503015/00 भो-रईस अहमद शेख कुरेशी मैहफुज कुरेशी ,गट 879 ,कुदळवाडी ,िचखली, 421671

1040509401/00 िवर  बेचन सोनकर
स नं-७९/१२ आझाद कॉलनी पाचपीर चौक 
काळेवाडी(९८९०३८१६०२)

421599

1130303752/00 अमोल जयवंत बो- हाडे

गट १३३४ , अ िवना क चौक , मोरे व ती  ,िचखली आ  - कर/ 
िच/एस आर २/१९८/१०/२०१५ , द ३१/१२/२०१५  अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका आ -  कर/िच/३/ मो ा  िनवासी  -
एस आर  १/ १९८/१०/२०१५ , द ४/११/२०१५ अ वये  लो

421593

1040106916/00
मॉट वट असोिसए स तफ संजय पांडुरंग कलाटे व 
िधरजलाल गोरधनदास हंसािलया

स.नं.२७९,२७९/१,२८२/१,२८२/२/३, वाकड-५७ 421526

1130302286/00 ताप सह िमसराज खैरारीया
गट १३९६,  मिनषा  हॅ सग  सोसा., मोरे व ती, िचखली आ  -
कर/िच/३/ह तां/कािव/१४६/२००९, द १५/१२/२००९ अ वये  
ह तांतर

421504

1130200888/00 भो-बाळकृ ण आ पाजी गायकवाड गट १५४३, ी एंटर ायजेस , सोनवणेव ती , िचखली 421501

1040105404/00 कॅ डीडा टेरस िडसीलवा तफ ईयन पीटर िडसी वा
स.नं.212/1/1 मह  जे को ा.िल.रो.हा.आर-6-61 क पटेव ती 
वाकड,

421447

1011403134/00 म.े जयभवानी रोड लाई स (एम. जी. बाबर) से. नं २३, लॉट नं १६३ब, वाहतुकनगरी 421399
1150410738/00 मे रेनुका कं    तफ ी. बाबु एस हे े स.न.107/2,108/1 /2/2,109/1  िब आर टी रोड   रावेत. 421182
1130901307/00 अशोक ल मण  वायाळ ऩ.-1414,चैत य हौ सग सोसायटी , हे े व ती , िचखली, 420819

1110502527/10 बबुबाई/म छ /दशरथ/सुमन/कुसुम/सोपान महादु तापक र िस. स. नं. ४०, वाघे रवाडी, च-होली बु. 420814

1020101420/00 च हाण शंकर िवठोबा भो. िपराजी क िडबा काळे स.नं.416, गु देवनगर, 420805
1100201552/00 सं दप ाने र ल ढे व इतर स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 420734
1110400909/00 ी. लालदास भानू तापक र स न. ३/५ चोिवसावाडी गावठाण च- होली बु: 420690

1130502834/00 भो-िवनोदकुमार गु ा
गट 712, कुदळवाडी,िचखली आ. -कर/म/ु६/कािव/३/६३/२०११ , 
द २७/०२/२०११ अ वये िब िन चा  औ ो वापर द  १/०४/१२ 

पासून
420659

1130500355/00 भो-पवार द ा य नामदेव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 420616
1041000023/00 पोपट बाबूराव पवार स.न.१४१/२/१ जीवननगर ताथवडे-३३ 420580

1110500492/00 शमा सुरेश मोहनलाल, पुणाकर वेअर हौ सग,
ी बालाजी मंदीराजवळ, िनरमागोडाऊन, वडमुखवाडी, च-होली 

IIबुII
420572

1130102796/00 मे  रा ल एंटर ायजेस तफ वा मीक  गोपीनाथ जगताप
गट  २ , भैरवनाथ  मं दर जवळ  , पाटीलनगर ,िचखली  आ - 
कर/िच/०१/एस आर १/१५५/१५७/२०१५ , द १७/०४/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

420505

1130401994/00
भो सावली मोटस आिण डे हलपस ा िल तफ जा लदर 
नेवाळे व इतर

गट  नं १०४१, नेवाळेव ती, िचखली 420350

1020502108/00 भो.- चौधरी एम.पी., योगे र एंटर ायजेस
जुना िम. . 2/5/2077, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

420194

1100701271/00 ी. भरत बाळासाहेब लांडगे स न २१२/१/५अ/२ गवळीनगर दघीरोड भोसरी पुण-े३९ 420096

1040120817/00
बाबासाहेब तोलाजी जाधव/कुणाल बाबासाहेब 
जाधव/किपल बाबासाहेब जाधव/अिनल बाबासाहेब जाधव

स नं-२४५/१ब भ  जेनंसीस ए वग दुसरा मजला ऑ फस न-ं२०१ 
व २०२ वाकड

420083

1110502715/00 सुमन अंकुश ताजणे स. नं. १२१, साई कॉ . ४, वडमुखवाडी, च-होली बु. 420039
1040407669/00 िनतीन ह रनारायण भ ड स. न. १८/६+७ िशवारगाडन मागे रहाटणी. 419863
1120202242/00 अंकुश कच  वाघोले. दि ण लि मनगर पांधीरोड मोशी. 419495

1040108816/00 शांताराम सोपान क पटे भोग. भरत शांताराम क पटे
स.नं.२२८/२/१, शांताई कॉ ले स,म.न.पा.शाळेजवळ,क पटेव ती, 
वाकड -५७.

419469

1130502920/00 भो-महमंद आयुब अ सारी गट 879 , कुदळवाडी, िचखली, 419443

1140202369/00
ीमती संिगता कंुडिलक व टे, ी.िस दांत कंुडिलक व टे, 

सौ.ि मता र व  मांजरे, सौ.सई योगेश कराळे व सौ.िशवानी 
स यवान ताप कर

जिमन गट .२२५, हणुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, 
पुणे – ६२

419387

1031112498/00 मंदा गंगाराम वा हेकर स. नं.८८, तुकारामनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 419386
1050603286/00 सुनंदा सुदाम धाडगे स. नं. ४/१/४३, संगम नगर, सांगवी. 419343
1120300263/00 ी बाबासाहेब राजाराम मोिहते गट न.ं81 बो-हाडेवाडी मोशी., 419254

1140102660/00
ी. शांत पंढरीनाथ कुसूमडे  भो. ी. पंढरीनाथ म छ  

कुसूमडे /सुिशला पंढरीनाथ कुसूमडे
ज. ग. १६८ सहयोगनगर तळवडे 419243

1050503309/00 ीम.यशोदा िशवाजी ढोरे स.नं.९ क ढोरे नगर ग ली ,१ (फ़ नचर दुकान)सांगवी 419118
1040106459/00 भो. पाटील सुिनल अ दकराव स. नं.१६ ल शण नगर ेरणा शाळा रोड थेरगा व 419116

1031113029/00 यशवंत बापु साळवजकर सं. नं. १३१/१/३ सरोवर हॉ. सोसायटी, वा. वाडी चचवड पुण-े३३ 419093

1040107497/00 धनाजी बाळाजी बारणे भोग इ सार इ फाराट चर ा̮. िल सन.१७७ शंकर कलाटेनगर वाकड-५७ 419068



1100301652/00 भो इ सार टेिलकॉम इ ाटेल िल. पु पाई िब. तावरे कॉलनी लांडगे आळी भोसरी-३९ 419068
1020102666/00 भो. कशोर ीिनवास पाटील गु देव नगर, आकुड  - ३५. 419013

1070400192/00 शदे िशतल रमण
लॉट न.ं128, लॅट न.ं3,, पपरी नगर,उषा अपाटमट, पपरी-पुणे-

411 017.
419004

1040412723/00 संजीवनी आ णासाहेब व आ णासाहेब बापुसाहेब साळंुखे स. न. ३५/अ/१,अभंग कॉलनी,रहाटणी 418977

1031103554/00 चचवड िश ण सारक मंडळ स.नं.60/1  यु  इंि लश  कूल  ,िबजलीनगर  रोड,  चचवड 418823

1101207068/00 भा य ी एंटर ायजेस
से नं १ लॉट नं एस डी सी - ५  नॉथलॅड दु म शॉप नं १३ 
इं ायणीनगर भोसरी

418766

1040413057/00 िवनोद काश करमचंदानी
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ०१ ते ०३ 
मेन रोड , ीनगर, रहाटणी

418622

1040802124/00 अिनल सुदाम भुमकर िस ी िनसग,एफ वग,शॉप, स. नं.८४/३ब/८४/२,८४/१, उ.वाकड 418614

1030801776/00 गावडे धोड बा गणपत गावडे  चबस  ,मॅझिनन  1ते2,  ,गांधीपेठ,  चचवड 418570

1070201211/00 मनोहर जामनदास केसवानी व िनशा मनोहर केसवानी बी. लॉक ३०/५ पपरी-१७ 418442

1040209146/00 नथोबा मा ती खाणेकर व द ा य मा ती खाणेकर स.नं 32/अ, द नगर थेरगांव पुणे 33 418410
1050603292/00 पाटील सुरेश बंडु स. नं. ६/२, जयमाला नगर, ग ली नं १, सांगवी. 418408

1130901526/00 भरत कारभारी कारिखले
गट १४१४, भावे री हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली  आ   - 
कर  /िच /९/ एस आर  २/१८९/२०१७ , द  १०/०२/२०१७ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पा  वा आका

418354

1130901527/00 भरत कारभारी कारिखले भो- रा ल  भरत कारिखले
गट १४१४, भावे री हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली आ  - कर/ 
िच /०९/ एस आर  २/ १९०/२०१७ , द १०/०२/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पा वा आका

418354

1130401655/00 सिवता ीिनवास  लहाने
गट १२६४ , िजजामाता हौ सोसा , र ता  ६  , शरदनगर , िचखली 
आ.  - कर/अ/मो ा िन -एस आर १/१३४४/२०११ , द  
३१/१२/२०११ अ वये

418209

1040801065/00 रघुनाथ बाबु भुजबळ भोग रमेश रघुनाथ भुजबळ
स न.२४/३ब भुजबळ व ती सावतामाळी मं दरा या पाठीमागे वाकड-
५७

418050

1040801066/00 रघुनाथ बाबु भुजबळ भोग िवलास रघुनाथ भुजबळ
स न.२४/३ब भुजबळ व ती सावतामाळी मं दरा या पाठीमागे वाकड-
५७

418050

1130500316/00 भो-येडे बबन बाबुराव पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 418020

1150302732/00 ी संजय कालीदास सावंत
स न ६९/२/२/१/१ द नगर कवळे सुरेश थोरात शेजारी सरपंचव ती 
कवळे- फो-९७६२०५५९१५

417888

1040110199/00 िशवाजी शंकर कलाटे भोग. सुिशला माट न तोपनो स. न. १७७/१/१ शंकर कलाटे नगर वाकड - ५७ 417719

1040509406/00 अिसफ चांद शेख/आ रफ चांद शेख
स नं-७३ मधुबन कॉलनी ताप कर मळा चौक,काळेवाडी पपरी रोड 
काळेवाडी(९९७०७०९४६९)

417550

1031112021/00 पकंज सुदाम ता स न १२२/२ लाट न १३ सायिल का.वा.वाडी ३३ 417485

1040702346/00 ी. द ा य अनंत भुजबळ स. न. ३/३ भुजबळव ती वाकड हायवे लगत उवरीत वाकड - ५७. 417472

1031110028/00 ( ोपा.) चचवडे शंकर िसताराम (संक प गाडन) स न ५७/२/३ रावजी गाडनजवळ चचवडेनगर चचवड 417446

1130302832/00 राम कशोर ब सीलाल  जांगीड
गट १४००(१) , व नगरी सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ. -
कर/अ/मो ा िन/३/एस आए १/१४९८/२०१२ , द २३/०१/२०१२ 
अ वये लो

417395

1130101357/00 भो- व थापक ी िव ल मीणी मं दर
िचखली गाव,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/1/‹ÃÖ †Ö¸ü 2/(834 
/726)/2008,×¤ü 18/6/08†¾ÖµÖê ÃÖã™ü

417304

1040509448/00
तौिसफ ताजु ीन मु ला व न फसा ताजु ीन मु ला ( 
7040711594 )

स.न. 73/2अ/1 , परमिवर काँलनी माग , चच जवळ , राजवाडेनगर 
, काळेवाडी

417036

1130602794/00
भो. ि हजन डे ह पस तफ भािगदार िनते कुमार सुरे भाई 
पटेल, व इतर २.

गट  ५१० व ५१३ जाधववाडी िचखली 417025

1090300479/00 मोटे क डीबा व बाळासाहेब नानासाहेब् िमळकत .855,मुंबई पुणे रोड, कासारवाडी,पुणे-411 034. 417018
1120202183/00 भो.रामचं  मा ती अ हाट कु ळेव ती ग नं ३९१ पांधीरोड  पा या या टाक  मागे मोशी 416871
1031501703/00 आहेर रतन कसन झबुलाल भोग - ी सुिधर बनसोडे आहेर इ टेट संतोषनगर  उ ोग नगर  चचवड ३३ 416865

1150102333/00
मे वयंभु इ टेट तफ़ भाग़ीदाऱ ी नवनाथ पांडुरंग राऊत व 

ी काश बळवंत राऊत
स न १७ िह  १अ साईनगर मामुड 416735

1050205074/00 ीम. यादव राजपती रामचं .
स. न. २५/३ साई हीला,गोकु नगरी 
समोर,तुळजाभवानीनगर, पपळे गुरव-२७

416679

1080601765/00 ी.बजाज कुमार के.
ी. राजमनोर िब ड ग, लॉट .48 व 49, लॅट 
.01,,यशवंतनगर, पपरी,पुणे,

416667

1120202133/00 ी. अिनल िव ल जगताप
गट . ४५२ िह सा २/१, जुनी िवटभ ीजवळ, पुणे नािशक र ता, 
मोशी.

416606

1100102796/00 म.ेकंबशन टे ॉलॉजीस ा.िल. इ.एल.२१/३, जे लॉक एम आय डी सी, भोसरी 416534
1040601695/00 ल ढे बापू गणपत मेनरोड, आदशनगर,,काळेवाडी 416478



1031104403/00 टाटा इंडीकॉम िल. स. नं. १६/१ अ, सदगु  अपाट. , िबजलीनगर, चचवड 416402

1130302765/00 िशवाजी पंढरीनाथ राऊत
गट १३२३, साईनाथ पाक , नायर कॉलनी, मोरे व ती, िचखली आ -
 कर/अ/मो ा िनवासी एस आर -१/९२०/२०११, द १/१२/२०११  
अ वये

416252

1130503125/00 सं या गजानन  जोजारे/ जय गणेश इंड गट ८१३ , कुद वाडी ,िचखली 416141

1130201506/00 ानदेव िवठोबा शेळके , मे ल मी इंड ीज
गट १५३९, सोनवणे व ती ,िचखली आ  - कर /म/ु८/एस आर 
२/५६/१/२०१६ , द०२/०९/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६  
पासून आका

416123

1040701392/00 धनेश िमि लाल घािडवाल स.नं.१३० िह सा न-ं२/२उवरीत वाकड वाकड-५७ 415827
1120301649/00 ु णा िशवनाथ गु ा बोराडेवाडी गट न. ८१ मोशी 415762

1090302247/00 अगरवाल शामाबाई रामपाल ( रलाई स िलिमटेड)
स.न. ४८५/४/१, िस.स.न.१७७० ी अपाटमट वरती,     
कासारवाडी, पुणे-३४

415675

1020402657/00
ी. भो कास लॉिजि टक ा.िल. /भो. म.े इंडस टॉवर 

िलिमटेड
लॉट  पी-२१ ा सपोटनगर ,अजंठानगर चचवड.-IN-1246582 415487

1130500394/00 कासले गोपाळ चंदरराव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 415485
1040104758/00 भोग- चतामणी डे हपस अिन द भाउसाहेब आरेकर सन.187/3/5, चतामणी डे हपस वाकडरोड, वाकड, पुमे 57, 415469

1120203106/00
म.े सन लेज तफ़ संतोष भागाजी दघे व िशतल नारायण 
इनामदार

गट नं ४६८,िशवरकर पटीज पूव मोशी,ता. हवेली. िज.पुणे 415463

1130201225/00 संजीवन नंिबयार  ो ा-हायटेक  रबर ॉ स गट १५३२ ,सोनवणे व ती ,गॅले सी टू लगजवळ ,िचखली 415416
1040415056/00 सुलभा कशोर घुमटकर स.न.45/1 बिळराज कॉलनी रहाटणी 415416
1050212684/00 शदमवार ल मण दशरथ स.नं.१०/१ मोरया पाक ग ली न.ं५, पपळे गुरव.पुणे ६१. 415377

1140102074/00 ी. काळोखे बाळु बबन भो. अदाळकर बाजीराव  द ा य िशवश  हॉ . सोसायटी सहयोगनगर तळवडे 415364

1020705111/00 म.ेए.टी. ॉपट ज भोग सुरेश आगरवाल GPB-6, G-Block MIDC शा नगर 415107

1130303432/00 युवराज भगवान जगताप , करण भगवान जगताप
राजगड पाक ३ , माऊली हौ सोसा, मोरे व ती, िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१७१/२०१४ , द  ३१/०५/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

415095

1100402172/00 शंकर द ा य फुगे स. नं. ६८१/१/२/४, अ िवनायक, ग हाणे व ती, भोसरी ३९ 415073

1090604324/00 भोग. २/९/स युरी इ ा टेली. िल.
जी एस एम -एस ए एम आय डी-९४७५न थेऊरकर िनवास वाड न.ं३ 
साळवे चाळ जवळ दापोडी पुणे १२

414955.5

1040106638/00 योती नरदर/नरदर मोतीराम चंदारामाणी
स.नं.१८१/५/६,१८२/१/२ मा ट हट टॅ ल रोहाउस बी-९ वाकड-
५७

414770

1040506585/00 ल मणदास झामुमल सजनानी जॅक  सजनानी व इतर स नं- ११३/२/९ ते ११३/२/१४ व ११३/२/२१ नढे नगर काळेवाडी 414477

1031105545/00 चचवडे अंकुश रायबा, भोग. - फुलसे जयमाला अंकुश स.नं.  74/3,  रजनीगंधा  हौ.सोसा.,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 414415

1031109114/00 महेश िव नाथ देसाई/ सोनाली देसाई
स न ५७/२+३ िस स न २७४६ लाऍट न ३१ वा वाडी चचवड पुणे 
३३

414395

1040414129/00 िहराचं  शंकर बासे स.न.५९/२/३ वृदांवन कॉलनी रहाटणी 414324

1040509453/00
जयराम द ा य शदे , योगेश जयराम शदे व िनलेश 
जयराम शदे (

स.न. 79/1/6 , कोटे र पे ोलपंपासमोर , िव ल खमीनी काँलनी , 
काळेवाडी मेन रोड काळेवाडी

414317

1110500708/00 ी. टेले अ ण राम कसन साईमं दराजवळ, वडमुखवाडी, च-होली बृ. पुणे ०५ 414184
1050214306/00 कचरे पावती िशवराम स. न. १/४ ल मीनगर ग ली नं ८ पपळे गुरव 414119

1040403830/00 भो. कोकणे शरद यशवंत स.नं. 19, ल मी माबल/रेणूका गाडन हॉटेल, रहाटणी,,रहाटणी 414100

1100500422/20 मयुर पोपटलाल पगा रया
िम. .55/2/143,,स.नं.690/1 अ/1/1/11,ग हाणे व ती,      भोसरी-
पुणे-411 039.

414054

1040801011/00 िनतीन ब वंत िवन दे िवन दे व ती वाकड 414024
1040801012/00 सपंत बळवंत िवनोदे िवन दे व ती वाकड 414024
1130302416/00 मे रलाय स इ फोकॉम िल Chikhali Akurdi Road , More Vasti, Chikhali 414011
1130503694/00 भो-मे रलाय स इ फोकॉम िल . गट ८०२,काळूराम पवार िब ड ग , कुदळवाडी,िचखली 414011
1040413155/00 राकेश िवजय कोलते स. न. ३६/२ब/५, मथुरा कॉलनी, रहाटनी 413990
1050401655/00 रासकर अिनल ध डीराम व पाली अिनल िम. . 47/4/194,स.नं.69/ नवी सांगवी,पुणे-27. 413896
1020402612/00 साई एंटर ाएझेस ा. िल. डी २ लॉट  २८/१४ एमआयडीसी काळभोरनगर चचवड 413884

1100700639/00 दपक पंढरीनाथ नेवासकर
स.नं.२११/१/१, राम मृती मंगल कायालयाजवळ, आळंदी रोड, 
भोसरी

413820

1160402599/00 िशवाजी िव णु िनकम
स.न.१४८/१/१/११७,कॉलनी .१२ गणेशनगर,तळमजला व पिहला 
मजला बोपखेल,पुणे-३१

413759

1130503613/00 भो-उ झन चौधरी गट ८९५, कुदळवाडी ,िचखली 413752

1130601931/00 मे पायोिनअर इं ीज,चौधरी राजेश गोपाळ
गट ६७०, जाधववाडी ,िचखली, -िच६/किव/१२२/२००९, 
द.१/१/२०१० अ वये

413728

1110500124/00 मोळक हातु नानासाहेब च-होली गावठाण चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 413533



1130101364/00 इंदूबाई आनंदा रोकडेव इतर
भो-मोह मद शफात सोमनशेख रहमानी, Ö™ü 13, 
Ø“ÖŸÖÖ´Ö ÖßÖ Ö¸ü ,¤êüÆæü †ÖôÓû¤üß ¸üÖê›ü 
,×“Ö Ö»Öß

413486

1040601105/00 बेथनी हाय कुल अॅ ड  युिनअर कॉलेज

स.न.111/9, व.111/8अ/,23 िनमल बेथनी शाळॆ या आवारा म ये 
िवजयनगर काळेवाडी-17गट .6, आ 

.कर/मु य/4/कािव/470/98. द.10/12/98(सामा य कर 3% व 
वृ 1/2%)

413450

1090601540/00
फ़रंगादेवी व बाबु लहानु गुरव ि रसागर भो.-इबनेहसन 

हसमु् ीन अ सारी
स न 69 गुरव प ा 413324

1040109489/00
म.े आर. के. लंुकड. हौ. सो. को. तफ . भा. १. राज  
रमणलाल लंुकड

स. न. २३६/२/२, वाकड -५७. 413156

1031111819/00 भो ी संभाजी िव ल चचवडे स न १२ िह सा नं १३ चचवडे नगर चचवड  ४११०३३ 413099
1140300730/00 सितष च हाण वाि तक केबल, योतीबानगर,,तळवडे 413085

1040104915/00
अंकुश ह रभाऊ कलाटे व इतर भोग.िम ल अगरवाल 
असो.िवजय द ुराम िम ल

स.नं.241/4/1 िण  कंपनी जवळ वाकड 413078

1130200625/00 नेटके  द ा य  आ माराम

स यम  िनवास ,गट नं 1628 ,सुखकता हौ सोसा ,सोनवणे व ती  रोड 
,रामदास सोसा. ,िचखली आ   - कर /िच/२/एस आर  
२/११/२०१६ , द  २७/०९/२०१६ अ वये १४२८ चौ फ़ुट  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  , ७१४ चौ फ़ुट  द  ०१/०४/२०१६ 
पा वा आका आ  - कर /िच/२/मो ा िन- एस आर २/११/२०१६ , 
द  ३/०९/२०१६ अ वये  लो

413073

1130405190/00 डॉ गजानन शांताराम पाटील
गट १२५२,तुळजाई नगर , नेवाळे व ती , िचखली  आ  - 
कर/िच/०१/ एस आर १/ ३३/१/२०१७ , द १३/०७/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पा आका

413034

1130600064/00 यादव िहरालाल कंुजन मोई फाटा,,िचखली 412997

1130702017/00 तुकाराम िन जाधव , िवकास बा मोटे
ओम साई माकट, बी वग , ाऊंड लो,दुकान१३,१७,१८,१९,२० 
,२१ ,कृ णानगर ,िचखली

412985

1120202505/00 गणेश ता हाजी पवार डुडुळगाव मोशी 412919
1130502881/00 भो-अ दुल ह ान  चौधरी गत 895, कुदळवाडी, हषकल कंपनीसमोरील  ,िचखली, 412813

1100101125/00 म.े केमेन ग ा.िल.
एम.आय.डी.सी. िम. .58/3,             ,एस. लॉक, लॉट 
नं.ड यु.249,250,   भोसरी-पुणे-411 039.

412802

1090500152/10 अशोक ताराचंद गोयल व इतर 3 भोग. जे.एम.पुणे टेिलकॉम साई िनकेतन, स. नं. 31/1ए/28 मुंबई पुणे रोड,दापोडी  पुणे 12 412761

1130104085/00 सलाउ ीन कासीम मु ला, एस के एअर िस टी स
गट ४१, पाटीलनगर , िचखली    आ  - कर /म/ु८/एस आर 
२/७१/२०१६ , द ०५ /१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

412757

1120201690/00 कमल म च  घनवट स. नं. ४५२/१/१ इं लोक कॉलनी मोशी 412733

1040804948/00
रा ल आनंदा िवनोदे , अमोल आनंदा िवनोदे , िव म 
तुकाराम िवनोदे शांत तुकाराम िवनोदे

स.न. 91/3 , आ रयाना , शाँप न ए जी – 2 वाकड मा ंजी रोड, 
उव रत वाकड

412699

1140300310/00 भालेकर रामचं   हनुमंत योितबानगर,,तळवडे 412369
1140300918/00 नखाते गो वद िव णु /थंकांचन सी.एम/मे जोह स इंड योितबानगर त वडे आर. डी. इले.कंपनीचे पुढील बाजुस 412163
1050402552/00 पासगे अिनल, दता य व दशरथ ध डीराम स.नं. 71/1+2,,कृ णानगर, नवी सांगवी, 412137

1050102098/00 र कबे रा ल मधुकर िम. .46/2/46/15सं.न.46/1/2/3,कािशदनगर पपळे गुरव, पुणे-27 412024

1040509160/00
सुवणा कृ णा डगरे,मािणक कृ णा डगरे,अचना कृ णा 
डगरे,शोभा कृ णा डगरे-९४२१०५०७५९

स नं-७९/१४ पंचनाथ कॉलनी कोकणेनगर काळेवाडी 411734

1101102374/00 सधु सुभाष तांबे भोग गणेश सुभाष तांबे स. नं. १२५/१अ/१/११ िशवशंभो कॉलनी, सदगु नगर, भोसरी ३९ 411727

1090102142/00 दामोदर िहरामण फुगे
गाळा . १५, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

411496

1090102143/00 अिवनाश म छ  फुगे
गाळा . १६, स.न. ४३५/४ब, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

411496

1090500128/00 अ / भोग. आगरवाल िम ल भोगल सायकल से स मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 411441
1040204839/00 वेणूबाई कंुडिलक ओझरकर स. न. १९/८ र दप कॉलनी वाकड रोड थेरगाव 411330
1160204429/00 आ णासाहेब ध डीराम वाघमोडे स. नं. ७८/४/१/४ संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 411222

1130502148/00 िभमराव िव ल कोळेकर

गट 910, हरगुडे व ती ,कुदळवाडी  िचखली आ  -कर/िच/५/एस आर 
२/१०९/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी जुने पाडून नवीन बांधकाम आ  - कर/अ/मो ा 
िनवासी -एस आर १/१०९/२०१४ , द  २२/०४/२०१४ अ वये  
लो आ  -  कर /िच/५/ह तां/कािव२०३/२०१० , द २/२/२०१० 

अ वये ह तां

411132

1160202222/00 ी. अिनलकुमार मु नाथ पांडे स. न. ८१, आशा ए पायर मागे द नगर दघी 411080



1031113009/00 ीम. सुिनता सतीश ड बे स.नं. ८०, चचवडे कॉलनी,वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 410591

1040103933/00
ी. मनोहर ध डीबा पवार / भो.टाटा इंिडकॉम मोबाईल 

टॉवर
स.नं. 13, पवार िब डग द पमं दराजवळ,पवार नगर, थेरगाव 410584

1130900882/00 जाधव गोपीनाथ गणपती

गट नं 1417 ,,द  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ   कर 
/िच /३/  एस आर  २/ ३९१/२०१७ , द २६/०७/२०१७ अ वये द  
०१/०४/१६ पा आका  , आ  - कर /िच /०९/ मो ा िन- एस आर  
१/ ३९१/२०१७ , द  २६/०७/२०१७  अ वये लो

410524

1050207535/00 हंळदे कमल अशोक / दपाली,सोनाली,रोिहत अशोक स. नं.१/१, ल मी नगर, पपळे गुरव-२७ 410512

1160303844/00
उमेश िभ कदम, नरहरी िभ कदम, अिनता रा लोखंडे, 
सुिनता थोरात, अि नी िभ कदम, कांताबाई िभ कदम

स. नं. ४, आळं दरोड, िम सहकारनगर, दघी 410403

1130100791/00
ध डीबा  गणपत सान,ेभो- बाबा ध डीबा सान,ेसंुदराबाई  
बाळू  बो े

पाटीलनगर ,िचखली  आ  - कर /म/ु६/एस आर ३/४०/२०१०-
२०११ , द  २४/०८/२०११ अ वये करयो य मु याबाबत िनणय

410366

1031111038/00 क णा चं कांत चौधरी/ िनलम यशवंत चौधरी सं. नं. १२३/१, िनसग सोसायटी वा. वाडी, िचचवड-३३ 410254
1140101908/00 पवार सुधीर खाशाबा ब लाळे र हॉ . सोसायटी लॉट ,१५ पी(पु)तळवडे 410113

1130602400/00 मा ती के  पवार

गट ५८२, लॉट २०, पंतनगर , जाधववाडी , िचखली  आ  - कर 
/िच/६/ कािव /एस आर २/ ५१२/२०१७ , द  -- ८/ ३/२०१७ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - कर /िच /६/ 
मो ा िनवासी  एस आर  २/ ५१२/   २०१७/ अ वये  लो

410098

1020103868/00 ी भागीरथ एम सेन व ी चेनाराम एम सेन
जय गणेश ि हजन िब ड ग न-ं२ वग- डी  ऑ फस . डी-५ पिहला 
मजला  आकुड -३५.

409957

1050000181/00 ी कदम राजे  गणपत(PAH)पाटकर टी.पी. स.न.31/3/1,िशवराम नगर, पपळे गुरव 27,िम. .05/01/00181 409912

1040509716/00 तनवाणी िवरभान ि जलाल स.न. 113/7/14 , पवार चाळ नढेनगर काळेवाडी 409872
1120300606/00 रे मा दशरथ महांबरे दे  र ता, द.प. मोशी मोशी 409868
1160200655/00 राऊत बापू तुकाराम स नं. 73, दघी पुणे 409626
1020300055/00 काळभोर नारायण िव णु 51,2/1.िमळकत .53,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 409487

1130302406/00 दप ल मण नाईक , पुजा दप नाईक

गट १३३४,आंगणवाडी रोड ,मोरे व ती ,िचखली आ  - कर /िच/३/ 
एस आर २/१८५/२०१७ , द १८/०९/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१७ पा  वा आ  आ  - कर / िच /३/ मो ा  िन - एस 
आर १/१८५/२०१७ , द २३/०८/२०१७ अ वये  लो

409471

1020400975/00 आंचल इंड ीज िम. .105,D II, लॉट न.ं56-6 चचवड टेशन, पुणे 411 019 409464

1130503876/00 शांताराम चंदर सुयवंशी

गट ९१०,हरगुडे व ती ,िचखली जा - 
कर/िच/५/कािव/१५५/२०१४ , द २४/०७/२०१४ अ वये जुनी 
६२३.९८ चौ फ़ुट  क.म.उ- ८९७८ र   द ०१/०४/२०१४ पासून  
आ -कर /िच/५/ह तां/कािव/४१/२०१२ , द ३/७/२०१२ अ वये    
ह तांतर , आ  - कर/िच/५/एस आर २/७०२/२०१४ , द  
२४/०८/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका वा आ  - 
कर /अ / मो ा  िनवासी एस आर  १/७०२/२०१४ , द  
२४/०७/२०१४ अ वये  लो

409376

1040117480/00 साहेबराव ल मण केदारी स.नं.17/4/च धर कॉलनी, मंगलनगर थेरगाव पुणे - 33 409355

1130501017/00 मु य कायकारी अिधकारी िप िच न िव  ािधकरण

से नं17 आ -  कर/िच/५/ह तां/कािव/१८३/२०१५ , द ४/१/२०१६ 
अ वये ह तांतर १०१७.२ ला आ  - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/३२६/२०१३ , द १३/०२/२०१३ अ वये  
ह तांतर िमळकत   १०१७ चे

409309

1060500797/00 पपरी चचवड म. न. पा. पपरी टेशन,, पपरी ओ हर ीज खािलल गाळा, पपरी. 409263
1140200643/00 गड सग  दीपक कंुडिलक िवकास हौ सोसा पीनगर,तळवडे 409137
1031110142/00 भोग. - चौधरी रंगाराम पोमाजी स. नं. १४२, रामदेव ेडस, गु ारा, वा.वाडो, चचवड 409053

1040412828/00 राज  कृ णा काटकर स . न. १८/६/७, िनरंजन कॉलनी , िशवार गाडन मागे, रहाटणी 409049

1030705481/00 ी.हरकचंद नंदराम लुणावत िस.स.नं.२८५ , लॉट न.ं२५ , िववेक वसाहत , केशवनगर , चचवड. 408826

1120301689/00 काश भगवान आधळकर गट न.  ३३३ दे र ता मोशी. 408824

1130902576/00 बाळासाहेब  नामदेव हे े
ीराम हौ  सोसा , हे े व ती ,िचखली आ  - कर /िच/९/एस आर 

२/ १३५/२०१७ , द  १३/०४/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

408773



1130601282/00 रोकडे संभु ह र व इतर 4, सहमतीदार 10
भो-मोह मंद अ ार अ दुल मजीद चौधरी,गट न2ं43, जाधववाडी , 
िचखली ,पवना यशोदा िनवास , पपळेिनलख , पुणे 27

408754

1160300853/00 तापक र पांडुरंग महादेव व सुवणा पांडुरंग तापक र परांडे नगर, दघी पुणे 408751
1160302122/00 ताप कर पांडुरंग महादेव भो प ाकर पांडुरंग स नं ३ परांडेनगर दघी 408751

1130302768/00 मोद ावण मेखा
गट१३१७, ु णाई सोसा , मोरे व ती, िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/४४/२०१६ , द २२/०७/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

408546

1031108855/00 तुकाराम िशवाजी पाटील स न १२८/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 408468

1130603179/00 भो-संतोष ल मी साद गु ा
वडाचा मळा , डेक कंपनीजवळ , जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर 
/म/ु०८/ एस आर  २/२३७/२०१६ , द २२/०६/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

408314

1050203901/00 ी. भगािनया करण सुरेश.
स.नं.1/1, यु. ल मीनगर, पपळे गुरव,सांगवी-
27,िम. .05/02/03901

408234

1040204410/00 ल मण बुचडे स.नं.२३/२/१.आनंद पाक.थेरग़ाव पुणे-३३,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö, 408007
1040306997/00 िनतीन िव णु घोटकुले स. न. 10/5/1 दगडुपाटीलनगर थेरगांव -33. 407922

1140300645/00 म.ेकॅपजेिमनी टे ॉलॉजी स ह सेस इंडीया िलिमटेड
ए-1, टे ॉलॉजी पाक, एमआयडीसी, दे  आळंदी रोड, तळवडे पुणे - 
62

407810

1040300998/10 वणकुमार देिवद  सराफ स.नं.22/5,थेरगाव पुणे.33 407643
1130503696/00 करण मोतीलाल चौधरी गट ७६९, कुदळवाडी,िचखली 407573

1130105434/00 साबू वग स ,अिनता साबू वग स
गट  नं  १९ ,दे  आळंदी  रोड  , पाटीलनगर ,िचखली आ   - कर 
/म/ु०८/ १/एस आर  २/ १३५/२३/२०१७ , द  १२/१२/२०१७ 
अ वये  द  १ /४/ १७ पा   आ

407426

1101100700/00 सधु फुलबदन कुसवाह
स.नं.191/001/0/0 िमळकत .59/7/294/1 ,िशवशंकर नगर         
                 भोसरी,पुणे-411 039.

407404

1040508684/00 भुजबळ िशवाजी गणपतराव ( मो. न 9158853033 ) स.न. स.न. 74/2/15 गजराज काँलनी योतीबानगर, काळेवाडी , 407387

1120300282/00 ी. नथु धा  बो-हाडे गट न.ं709,बो-हाडेवाडी , मोशी,´ÖÖê¿Öß 407354
1011102231/00 ी काळभोर बबन गणपत स नं ८३/१ अंकुश चौक साईनाथनगर िनगडी-४४ 407321
1150302888/00 ी रामदास नथू तरस/भो सिचन रामदास तरस स न ६२ तरसव ती कवळे 407242
1040307403/00 मोद रामलखन ितवारी स. न. २२/७ तळजाई नगर थेरगांव ३३ 407154
1070201212/00 मंजु कसन खेमानी बी लॉक १७/२१ पपरी कॅ प पपरी -१७ 407089
1040306854/00 राज  सुकले र आभाळे स नं १०/१ दगडुपाटील नगर थेरगाव ३३ 407058
1011402908/00 िव ाथ वमा भो. जे.टी.एल कंपनी टॉवर (इ फोटेक ) स. नं. २६, लोट न.ं २८५, िनगडी, पुणे - ४४ 407032
1130200963/00 पंिडत िवठठल सोनवणे , भो -योगेश  रघुनाथ सोनवणे गट १५३७ , सोनवणे व ती  ,रामदास  सोसा , िचखली 406989

1100300729/00 ी िशतोळे शंकर उमाजी गट न.ं3,स.नं.,औदुंबर िनवास,फुगे माने तालीम  भोसरी,पुणे-39. 406927

1080801934/00 ीमती. पवार जय ी दनकर स.न.101,तळमजला दो ती बेकरी जवळ,नेह नगर, पपरी,पुणे 406683

1130101487/00 सोहराबअली  हफ जु लाह  चौधरी
गट ६५, िचखली  मोशी रोड, फाईन का ाजवळ  ,पाटीलनगर 
,िचखली

406565

1040900953/00 कैलास सखाराम बादल 406537

1070600119/00 धनानी कमलेश कशनचंद
लॉक न.ं11 िमळकत .2 पी.ड लु.डी. पपरीनगर 
. पन/गट६/कािव/१७/२०१० द.०५/०२/२०१० आदेशा वये  जुनी 

िम कत र  नवीन आकारणीनुसार, पपरीनगर पुणे 411 017.
406533

1030101878/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

406472

1130500099/00 च हाण रामाशंकर पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 406408
1130501572/00 भो - रोिहदास मोरे गट , 720 कुदळवाडी, िचखली,,िचखली 406237

1031108578/00 ी धनराज गोकुळ घोळवे
स न ६२ लॅट न ३३ व ३४ िशवनगरी िबजलीनगर वा वाडी 
चचवड पुणे ३३

406227

1031107538/00 भा य ी महादेव  चोधरी स. नं.५९/२ ओम कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 406158
1031107934/00 ी. दलीप बळीराम फंड स. नं. १३१/१/१ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड 406120
1031107935/00 फंड मोद बळीराम स. नं. १३१/१/१ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड 406120

1070200154/00 ई रीबाई ठाकुरदास गेरेजा व ताराचंद ठाकुरदास गेरेजा बी. लॉक न.ं 9/8, 22/204, पपरीनगर, पुणे - 411 017 406102

1040415428/00 मह  दशरथ वाघमारे मह  दशरथ वाघमारे 405816

1050503103/00 काटे सुभाष उ म
स.नं. ७/१/१, "काटे िनवास" शदेनगर, िहरकणी र ता, ी. रोकडे 
यांचे शेजारी, सांगवी. पुणे - २७

405791

1020700561/00 खवसरा वसंत मोहनलाल.भो.शेख म.े ही एम उदयोग स.नं.137 रामनगर,िमळकत .548 िचचवड पुणे 19. 405709

1130503276/00 सुकल गंगा साद चौहान गट 878,कुदळवाडी ,िचखली, 405691



1130602076/00 मा ती महादू खांडेकर
ग़ट ४७९, नवीन िशवमं दराजवळ  जाधववाडी ,िचखली आ  - 
कर/मो ा िन एस आर १/१३८/२०११ , द ३/६/२०११ अ वये लो

405600

1030202492/00 भो - बाबुलाल नामदेव गावडे स. नं. २५३ टे ो टे कल इ टी ु समोर चचवड 405591

1060314055/00
स बाई रामचं  कंुजीर व रिवराज हचस भागीदारी सं था 
तफ़ र व कुमार नौपतलाल सांकला

स. नं-७६/३,७६/२ब,७६/२अ काटे व ती पपळे सौदागर 405551

1050404233/00 ीम. शेख िबसिमलाबी म सुर हवालदार.
स.न.◌7ं1/1,कृ णानगर,रोड न.ं1,,नवी सांगवी पुण-े27, 
िम.◌् .05/04/04233

405487

1020100788/00 फरांदे अ ण पांडुरंग. पांढारकर व ती पंचतारानगर,गट ं . 1 िमळकत ं . 626 आकुड . 405325

1150408362/00 .नंदकुमार भालचं  भ डवे स.नं.१०३ पैक  ह के व ती पुव भाग रावेत 405261
1040900762/00 म छ नाथ कमल बबन बोरगे स.न. 34/21/1/2/2/1 गायकवाड व ती,,पुनावळे 405174
1160204560/00 राजकुमार िस ा पा पाटील, संपदा राजकुमार पाटील स. नं. ७८/३/१/६/१ संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 405094
1060202266/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. निलनी शहाजी वाघेरे स नं-३२२/१/३  पपरी गाव पपरी-१७. 404915
1130501557/00 भो- संुदर सुभाषचं  हरचरणदास पवारव ती, मेहर एंटर ायजेस शेजारी ,कुदळवाडी, िचखली, 404879

1130603526/00 भो- व े री कैलास डांगे

गट ५८२ , पंतनगर , ग ली नं १ , जाधववाडी  ,िचखली आ   - कर 
/िच/०६/ एस आर २/२/२०१७ , द १६/०५/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा आ  आ  - कर /िच/०६/ मो ा िन - एस आर  
१/२/२०१७ , द १५/०४/२०१७ अ वये  लो

404670

1130101231/00 राज  आ पा जाधव
वषा राज  जाधव ,हनुमंत आ पा जाधव,गट 63, िचखली मोशी रोड, 
पाटीलनगर , िचखली

404523

104100274/000 राजेश के. छा ीया स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे. 404214
1041101637/00 सुरेश हातु पवार व इतर ३ स. नं. २९/२/१ िस हर जीम  BRT लगत िन. नगर ताथवडे 404143

1100100173/00 म.े कल कर ईले ोडाईन ा.िल
िम. .57/4 .एस लॉक, लॉट न.ं117,,एम.आय.डी.सी.                   
         भोसरी, पुणे 411 039.

404086

1050107931/00 सपाटे मोिनका सुिजत / सुिजत मा तीराव.
स. न.५०/१/१, अथव हाईटस, १. मजला,शॉप नं. १, काटे पुरम 
चौक, पपळे गुरव, सांगवी-२७.

404067

1040415604/00 संतोष एकनाथ पानसरे स नं-३३ महारा  नगरी शा ी नगर रहाटणी 403902

1040506249/00 महादु नथु नढे ( ९१७५९७४६०३ )
स्.नं.९७/१अ/१६ आदश चौक काळेवाडी /  व स.न. 74/2/2 , नथु 
नढे िनवास , क डीबा नढे पथ , आझाद चौक , योतीबानगर , 
काळेवाडी

403799

1050110303/00 बांबळे दशरथ मा ती
स नं ५३/२/१ िशव-सदन नेताजीनगर  ग ली  ०२ गणेशमं दर रोड 
पपळे गुरव पुणे ६१

403633

1040414978/00 कलावती राजाराम शेलार स.नं. ६०/१ नथुराज कॉलनी रहाटणी 403583
1040402191/00 घाटे उ म कसन िम. . - 4/47/410,स.न. 62  ीनगर, रहाटणी, पुणे - 17 403466
1040108103/00 िशवाजी अजुन कंुभार सन.१७/४/१/१/२ थेरगांव-३३ 403327
1130302229/00 िनतीन मा ती राऊत गट १३२७, िव ल रखुमाई सोसा , मोरे  व ती ,िचखली 403236

1140102158/00
म.ुमा. पवार अिनल ल मण/भोग. जगताप योती दपक व 
साळंुके ल मीबाई

िशवशंभो हॉ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 403212

1140301179/00
म.े फॉम टेक ए टर ाईजेस (१) ी. मा ती णा कांबळे 
(२) ी संदीप योतीबा क लेकर

योितबानगर शाप इंिजिनअस समोर तळवडे 403147

1150302768/00 गडकर िवनायक गोपाळ स न ७३/२अ/२/४ कोहलीगेस जवळ, आदशनगर, कवळे 403135

1130106262/00
जुगल कशोर बाबुलाल बलदवा ,  तराबाई जुगल कशोर 
बलदवा ,सिचनकुमार जुगल कशोर बलदवा

गट १५५९ , शेलारव ती  , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 403096

1020401723/00 ओमकार इंिज.व स िड. 1  लॉट 19/1/1 MIDC, चचवड 403078

1050401515/00 सातपुते िभकाजी कृ णाजी
स.नं.81 िम. .47/4/54,गट .4, नवी सांगवी.िशतोळे मळा. 
सांगवी,पुणे-27

403076

1130500721/00 भो-िस दवध  इंिजिनअ रग / ताप सग धन सग बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 403035
1130601676/00 भो-रोकडे  जमुना  गौतम जाधववाडी ,िचखली, 402975
1040307986/00 ाधु भोग. मु दा िशवाजी येडके स . न. ७/२/३, बालाजी कॉलनी थेरगाव पुणे - ३३ 402761

1040122661/00 शंकर मनोहर जाधव व ितभा शंकर जाधव
स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/402, 
चौथा मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

402723

1140101888/00 ी जामदार अंकुश नारायण ल मी कँपचे मागे, पीपुव, तळवडे 402559
1160203833/00 गेनाराम िखमाजी चौधरी स. नं.७३ ममता ि वट मागे, कृ णानगर, दघी 402525
1040407474/00 ी काश ल मण सोनमळे स. न. ४९/९+१४ बळीराम कॉलनी रहाटणी. 402495
1040306070/00 चारण अखेदान राणीदान स न १४/१७ बेलठीका नगर थेरगाव 402431
1050204975/00 भुरकंुडे रामदास कु णा,बाळु,कुसाबाई,पोटे, भालेकर नगर,िप,गुरव-२७ 402369
1031106803/00 सिवता िहराचंद मुथा स.न.१३७/३ ब गु ारा वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 402256
1140300917/00 गु ा गणेश सुरज/म.ेिवशाल इंिज व स योितबानगर त वडे 402249
1041100766/00 कृ णा शंकर पवार स. नं. ८०, नबाळकर नगर, ताथवडे. 402231
1110500403/00 शमा मोहनलाल छगनलाल च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 402213



1140301800/00 ी.िशवाजी साधू बाठे व इतर ८ जमीन गट .३३,बाठे व ती, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 402185
1130601108/00 भो - शारदा साद यादव जाधववाडी रोड, जाधववाडी,,िचखली 402018
1050601222/00 िगरमकर रमेश पोपट स.नं.5िह .2अ जयमाला नगर, 402016
1090601291/00 गजिभव सधुबाई आ ास घरांक 125 स न 72 गजिभव चाळ,दापोडी 12  4/25/141 401978
1150302890/00 ी रामदास नथू तरस/भो ी िनितन रामदास तरस स न ६२ तरसव ती कवळे 401956

1020402660/00 ीम. मिनषा सुरेश कसबे/भो. म.े इंडस टॉवर िलिमटेड पीएपी/जी-९, एमआयडीसी चचवड.-IN-1244213 401948

1060500173/00 सुखवाणी अशोक धनराज पपरी टेशन,, पपरी-18 401946
1040405147/00 भो.म.ेबालाजी डे हलपस नर  शडगे स नं ५१ व ५२/३ बळीराज कालनी रहाटणी 401878
1040415868/00 संजय ीपत गोरे स.नं. 32/2ब/२ िनसग कॉलनी शा ीनगर रहाटणी 401815
1040702372/00 ी. सुरेश नथोबा शदे स. न. १३२/३/७ - २/२ ऑटो पॉई टजवळ वाकड - ५७. 401804

1130302948/00 भो- ाने र गुलाब नेवाळे गट ११७५ , केशवनगर ,आकुड   िचखली रोड , मोरे व ती,िचखली 401731

1130302949/00 गुलाब  केसु नेवाळे ,
भो-संतोष गुलाब नेवाळे ,गट ११७५ , केशवनगर ,आकुड   िचखली 
रोड , मोरे व ती,िचखली

401731

1130100443/00 मारकर बाळू ल मण पाटील नगर,,िचखली 401718

1050213511/00
आ दयाल सेवा सग गु िमत सग भोग.आ दयाल मह  
गु िमत सग

स.नं.७७/३/१,महाल मी िनवास,शॉप नं १त. म. मजला, भात 
नगर, कलिबल शाळेजवळ, पपळेगुरव-६१

401536

1140301642/00 ी. दनकर रंगनाथ सातपुते, म.े ीयश एंटर ाईजेस जमीन गट न.ं ७६, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 401500

1100900118/00 ी दळवी सदािशव खंडू
स.नं.201/3,महारा  चौक,           ,िम. . 59/4/260 आळंदी रोड,  
         भोसरी, पुणे - 411 039.

401431

1100901180/00 शांत सुखदेव सा स सुखदेव सा स स.न.202/5अ,आळंदी रोड,शा ी चौक, पपरी,पुणे, 401424

1020503828/00
ी मुरारी सह रामे र सह तप वी व मंजु सह मुरारी सह 

तप वी
तप वी लाझा िस स नं ५२१३/१ ५२१५/१ ते ४/५२१६ प म १ ते 
१२ ऑ फस चचवड १९.

401365

1030103858/00 प. च. म.न.पा. - भोग. - मिनषा क शन स. नं. १८१ व १८२, मुंबई - पुणे र ता, चचवड टेशन 400893

1140201978/00 म.ुमा. गवळी शंकर ानोबा भागीरथी हॉ सग सोसायटी सट पीटरसन शाळेलगत पी(प) तळवडे 400654

1120100098/00 जाधव बळवंत ल मण िशवाजी वाडी,पुव मोशी 400613
1020402280/00 भोग ही पी देविगरीकर डी-३ लॉक लॉट .८/२ MIDC चचवड-१९ 400613

1040508200/00 नंदा बबन बो े स.न. 113/2 काळुबाई काँलनी पाचपीर चौक रोड काळेवाडी पुणे 17 400580

1031106117/00 संतोष ाने र आहेर 400523

1031111996/00 अिभजीत सुखदेव वायबसे स न २६/१ ते ५ ब मुंजोबा कोलनी चचवडे नगर चचवड ३३ 400499

1041200292/00 मा. आयु  प. िच. मनपा ताथवडे गांवठाण, मशानभुमी 400476

1020202115/00 गो वद कृ णा काळेपाटील भोग.शारदा गो वद काळेपाटील स.नं. 35/3 रोकडे र कृपा शेजारी  िव लवाडी,आकुड  पुणे 35 400471

1040600572/00 देशमुख पु पराज बुवासाहेब. िम. .1218/1.,स.नं.81/04/7/1. काळेवाडी ,पुणे 400-033. 400464
1050405791/00 रोजिलन िधरेन पा ा स.नं. ६७/१/१३,  राजाराम नगर,  नवी सांगवी 400368
1011102217/00 काटे ताराबाई पांडुरंग भो. तुपे शोभा सुयकांत स. नं. ८४/५ब, प.म. ,िनगडी गावठाण, पुणे - ४४ 400243
1020400390/00 दातीर संतोष व िजत  जयवंत. िमळकत .120,काळभोर नगर. चचवड,पुणे 411-019. 400201
1130601878/00 काश कसन आहेर,भो-महेश काश आहेर गट ६०६, जाधववाडी ,िचखली 400165
1041200238/00 िजत  रामजी दावडा स. न. ४ ताथवडे गांवठाण 400066
1041000115/00 मा ती पांडुरंग कदम सन. १५७/२ जीवन नगर ताथवडे 400044

1100300044/00 ी. पपरी- चचवड म.न.पा.भो.पाटील एकनाथ फुगे
िमळकत .55/2/529/1,स.न.695,ग हाणे व ती,                  
भोसरी-पुणे-411 039.

400041

1100803589/00 सौ. मंगल वामन मारणे स न २०९/१ संभाजी नगर भोसरी-३९ 400001

1070101635/00 ी. मुंदडा शामसंुदर ल मीकांत भो. आ मानी गीता सुिनल जय लाझा एच. बी १३/८ दुसरा मजला आफ़ स . ८ व ९ पपरी 399840

1130506794/00 युसुफ ई माईल पठाण

गट ८११, स ह न १३/५/ बी -२ , उ माने मिशदी या मागे 
कुदळवाडी,िचखली आ - कर /िच/ म/ु८/  एस आर  
२/२७१/९०/२०१६ द ०९/०३/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

399832

1060401476/00 वाघेरे बाळकृ ण रघुनाथ / पुणे टेिलकोम वाघेरे रेिसडेि स, वग ए, शॉप नं.1 ते 5, 7 व 11 तळमजला, 399798
1120200093/00 धायरकर कसन देवराम मोशी गावठाण, पुव मोशी, 399776

1031114839/00 ी. जंगले सदािशव तुकाराम
स.नं. 139/1, वै णवी माता मं दराजवळ, पाहिहला मजला, 
वा हेकरवाडी, चचवड-३३

399727

1080803853/00 िनितन िशवराम ल ढे स. न.१०३ ांती चौक नेह नगर 399551
1140200599/00 सोनवणे राघु मा ती संगम हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 399470

1100402186/00 ी कृ ण से टी ॉड ट तफ मोहन िव ल ननावरे स. नं. ६८१/४, साई इंड समोर, ग हाणेव ती, इंड ई टेट, भोसरी३९ 399353



1120302134/00
म.े अरोहा क शन अ ड डे हलपस तफ करण कुमार 
शांतीलाल शाहा व ईतर २

गट. नं. १४०/१,१४०/२ बोहाडे वाडी, मोशी. 399322

1040109825/00 ी. शेख असीफ गुलाब सन. २३९/३,भाऊसाहेब कलाटेनगर, शेखव ती, वाकड- ४११०५७ 399244

1140301599/00 म.े ित पती इंड ीज / दशरथ िव ल गायकवाड
 ज गट नं ७०, ीनीवास इंड शेजारी, योतीबानगर , तळवडेगाव, 
पुणे- ४११०६२

399235

1040509186/00 सुिनल बाळकृ ण पवार (9689926106 ) स.न. 79/13/1 , आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक काळेवाडी 399070

1130500010/00 अ दुल किव उ मानी गट ६९४ ,  महरा  वजन का ाजवळ , कुदळवडी,िचखली 399038
1120100190/00 ी. नारायण रामभाऊ बोराटे गट नं ५०/१ िशवाजीवाडी पुव मोशी ४१२१०५ 398869

1160303000/00
ीम. ि मणीबाई सयाजीराव िनकाळजे भोग जय ी 

िनतीन िनकाळजे
सं◌.ं न. ३/१अ/१५ ि मणी िनवास गायकवाड नगर दघी १५ 398807

1160303001/00
ीम. ि मणीबाई सयाजीराव िनकाळजे भो. मंदा कनी िव. 

िनकाळजे
सं◌.ं न. ३/१अ/१५ ि मणी िनवास गायकवाड नगर दघी १५ 398807

1160303002/00
ीम. ि मणीबाई सयाजीराव िनकाळजे भो. सिवता रमेश 

िनकाळजे
सं◌.ं न. ३/१अ/१५ ि मणी िनवास गायकवाड नगर दघी १५ 398807

1130401541/00 ी परशुराम सखाराम नेवाळे ,भो-नवनाथ परशुराम नेवाळे गट ११६६,आकुड  िचखली र ता, नेवाळे व ती ,िचखली 398700

1040407397/00 सौ. राज ी बाळासाहेब सावंत स. न. ३५/ब/१ रहाटणी-१७ 398640

1100100204/00 म.े डायिमक इंिजनीअस
एस लॉक,िमळकत .207,एम.आय.डी.सी.                            
भोसरी, पुणे-39.

398625

1050110071/00 जगताप शारदा सुयकांत. स.नं.40/3/6, सुया िनवास, सहकारनगर, पपळे गुरव 398420

1130302640/00 रामहरी भु सोनवणे

गट १३१३/१ , ओम साई सोसा , हे े लाईन , साने कॉलनी ,मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच /३/ एस आर २/७८/२०१७  द 
२५/७/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा वा आ आ  - कर 
/िच/३/मो ा िनवासी एस आर -१/ ७८/२०१७ अ वये लो

398382

1040120566/00 खातुबनी मो दन शेख स नं-१८९/३ नंदनवन कॉलनी द  मं दराजवळ वाकड 398382

1040604703/00 ी.म लेश बसिलगं पा क ापुरकर
स.न. १०८/१/२, पाईन रोड यु मयूर मगंल कायालया जवळ 
िवजयनगर काळेवाडी -१७

398239

1031107497/00 कािलदास जयवंत वा हेकर स. नं.११६ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 398134
1031107498/00 ाने र यशवंत वा हेकर स. नं.११६ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 398134
1160300887/00 दलीप भानुदास सणस गायकवाडनगर 398101

1031111177/00 ी. मनोज दशरथ शदे
सं. नं. ८३/२+३+४/२, वामी िववेकानंद सोसा. 
वा हेकरवाडी,िचचवड-३३

398070

1140301893/00 ी.कौशल मदनलाल जैन
जिमन गट .४६६, ी.संत जगतगु  हौ सग सोसायटी, ी.हगवणे 
यांचे घराचे मागे, तळवडे पुणे – ६२

397988

1040105158/00 साहेबराव भगवान क पटे व इतर ४ स. न. २३२/१/१, क पटेव ती, वाकड 397962

1040805728/00 कािलदास भाउसाहेब कलाटे ( 9921174750)
स.न. 164/3 , हाँ.जगदंब,रानजाई हाँटेल शेजारी,मुंबई बँगलोर हायवे 
शेजारी उ.वाकड

397915

1020100739/00 काळभोर बाबू बाळू िम. .577,स.नं.179/5अ,,पांढारकर व ती, आकुड -पुणे - 411 035. 397860

1130300190/00 दंडवते अ ण आबा

गट १३३१,यशवंत कॉलनी, मोरे व ती , िचखली  आ - 
कर/िच/३/एस आर २/ २२३ /२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वाढीव आका आ  - कर /िच /३/ एस आर २/ 
४७/२०१७ , द  ०१/०४/२०१६ पा  जु पा न आका आ  - कर/िच 
/३/ मो ा िन-  एस आर  २/ ४७/२०१७ अ वये लो

397724

1040305791/00 ािधकरण भोग स यनारायण नानगाराम शमा स. न.८/८/१.आनंदनगर.थेरगाव-३३ 397722
1130502838/00 भो-हासीर मोह मद ज मा  शेख गट 895, कुदळवाडी,मिशदी या मागे, िचखली, 397507
1040106972/00 राज ी रमेश क पटे क रता सुरेश गोपाळ जाधव स. नं.२३२/१, वाकड, पुणे ५७ 397335
1160200162/00 ग जारी नं दनी दामोदर स नं. 81, दघी पुणे 397294

1031001540/00 ए सार टेिलकॉम इ ा चर ा. िल.
रमेश अंिबके िब डग, लॉट न.ं४, नबीव पवना नगर, िबजलीनगर 
रोड, चचवड

397198

1020402878/00
म.े िशव स हस टेशन/सौ. रे मा मोतीलाल िमलानी/ ी. 
मोती जी. िमलानी

डी-२, . पी- ७४/७५,  एमआयडीसी चचवड ,पुणे-१९. 397169

1031401311/00 भ गाडे जय सग नाथुजी स. नं. १६४ पुलाजवळ दळवीनगर चचवड 397144

1100801151/00 ीमती चोपडे योती मुरिलधर
गट न.ं8, स.नं.208/2/1                  ,पा या या टाक समोर           
        भोसरी-39.

397127

1040115338/00 म.े सॅटन ई- सो युशन ा. िल.
सनं.२४९,२५० जीओ केअर-चौम-ऑ फस-A-०४,क टेव ती, 
वाकड-५७

397087

1040602662/00 सौ स रता िहरालाल यादव/सुिनता िनगम यादव स. न.८९/१/१ पवना नगर. िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव-३३ 396995



1120301284/00 पवार जयराम बाळा गायकवाड व ती,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 396936
1040508819/00 कौश या राम सोनवणे ( मो.न 8983172653 ) स,.न. 113/11/6 , अिज य िम मंडळासमोर , काळेवाडी 396861

1120302880/00 पांडुरंग लबाजी ठाणांिबर
बो हाडेवाडी गट न.ं८१.वाघे र कोलणी [िचखली िशवेजवल] 
मोशी,ता. हवेली,जी. पुणे ४१२१०५

396817

1031111011/00 सौ. सुिनता राधेशाम चौधरी
सं. नं.८०/२+३+४,िचचवडे कॉलनी, नं.-३, वा हेकरवाडी,िचचवड-
३३

396501

1160302230/00 कोळेकर शकंुतला ल मण ३ समथनगर दघी 396484
1040413682/00 अिवनाश पु षो म नवाथ/ेमाधवी अिवनाश नवाथे स. न. ३२/२ब, ड भाग समोर,रहाटणी 396235

1140301160/00
म.ुमा. सॉ.िब र मंगल संतोष व इतर ३/म.े एजाईल 
ए ाईजेस / भोग . ी. हेदुरशे ी िवण द ा य

योितबानगर  तळवडे  राणे  कंपनीचे शेजारी 395988

1110503072/00 शुभम इंटर ायजेस तफ द ा य दशरथ तापक र स. नं. ५८, औ ोिगक वसाहत, च-होली बु. 395909

1100700319/00 ी. फुगे चं कांत राणु.
स.नं.212/.िम. .59/2/19                 ,                                    
         भोसरी,पुणे 411 039.

395775

1130201117/00 िवजय रामचं  कांगणे /िवनोद रामचं  कांगणे गट ८९०, वािघरे मागे , रामदास सोसा ,िचखली 395756
1140401284/00 ी. बेदमुथा िनतीन फुलचंद जमीन गट नं १५५ ि वेणीनगर तळवडे 395713
1140401285/00 सॉ. बेदमुथा बदामबाई फुलचंद जमीन गट नं १५५ ि वेणीनगर तळवडे 395713
1050205973/00 कापसे आ णासाहेब िभमाशंकर. स, न, १३/५, मोरया पाक, िव यम नगर, िप,गुरव 395682
1040415071/00 रंजना सुदाम डांगे स.नं.. ३८/२/२/१५ कनारा कॉलनी रहाटणी 395538

1130501369/00 द ा य  िशवाजी  भोसले
गट नं  ९१७, हरगुडे  व ती ,कुदळवाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच/५/कािव/३२४/२०१५ , द  ०७/०८/२०१५ अ वये  
मालकसदरी  नाव दाखल

395470

1140100584/00 शदे रोिहदास क डीबा गट .1, बजाज अ ॅटो सोसा.,, पीनगर, तळवडे 395446
1101200029/00 ी. फलके चं कांत अशोक / अ ण अशोक िम. .58/2/164. 395229

1101204494/00
बागतकर मनोरंजन कशनलाल भो. रलाय स क युिनकेशन 
िल.

से.नं.1 लॉट न.ं38/7 इं ायणीनगर,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 395202

1040408377/00 भोग. आिशष अ ण दबडे स. न. १९/१/१ ि तीज कॉलनी रहाटणी 395200
1130601857/00 भ डवे रा ल , ु वी िथएटर जाधववाडी ,िचखली 395198
1090604253/00 भोग. काटे िवजय कसन पपळे गुरव रोड दापोडी 395198
1120100492/00 बोराटे दलीप दगडू मोशी गावठाण, पुव मोशी 395147
1140400060/00 शेळके राजाराम जयवंत ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 394907

1040122646/00
म.े ाईड पपल ॉपट ज तफ भागीदार वण देवक नंदन 
अ वाल

स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/5, तळ 
मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

394806

1050213988/00 भोग. काळे मु ाबाई मा ती स. न. ७८ पैक , पपळे गुरव 394715

1130503031/00 द ा य खंडोजी शेटे
गट ६७७, कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/५/कािव / २२२/२०१२ 
, द १४ /०६/२०१२ अ वये िबिन-टपररी प ा  १५० चौ फ़ुट र    
व याच ठकाणी वरील माणे  बांधकाम

394668

1080201519/00 ानदेव रामचं  िखलारे एच लॉक २७/४  एम. आय. डी. सी. पपरी - १८ 394615

1140301760/00 ी. दलीप बबन भालेकर, म.ेजय म हार इंड ीज जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 394592

1140301761/00 ी.गोपाळ बबन भालेकर, म.े योतीबा एंटर ाईजेस जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 394592

1160101632/00 सारीका िनतीन ह के आदश नगर दघी 394488
1040509270/00 पांडुरंग ल मण ठाकरे स नं-६८/११ ताप करनगर काळेवाडी(९७६३२६२७४५) 394410

1130603034/00 काश चांगदेव बालघरे गट ५५१/१ , बालघरे व ती , से  १६ रोड , जाधववाडी ,िचखली 394254

1040904364/00
फा ट रअलीटी ा. िल.तफ िनितन भुदास सोमाणी/सोनल 
िनितन सोमाणी

स.नं. २७/४/६,२६/४/६,२७/४/५/७ गायकवाड व ती पुनवळे 394238

1070101728/00 ी. ओम काश गुरनोमल रोहरा
िस. स. नं. २६१७ मंडई रोड, बी. लॉक समोर शॉप न.ं १५९/४, 
िपपंरी वसाहत,मेन बाजार, िपपंरी-१७.

394199

1040901784/00 िनवृ ी गो वद दशले स.नं. १ पुनावळे ता.मुळशी िज. पुणे 394105

1040205301/00 पपरी च. नवनगर िव. ािध. भोग. दलीप रामभाऊ बारणे स. न. २३/२ जय हद नगर थेरगाव-३३. 394098

1070100793/00 भारती सुरेश ॉफ़ िम. ं .रे टेड ॉटस. नं.25, पपरी पुणे 411017. 394073
1100800026/00 ीमती मोिहते सुिशला भरत स.नं.205 394053
1040700362/00 ओसवाल शांताबाई खेमचंद स.नं. 130, हजवडी डांगे चौक रोड,,वाकड 394014

1130201412/00 आनंदा  ानदेव गंुजाळ
ग़ट ११९३, सोनवणे व ती रोड, िचखली आ - कर/िच/२/एस 
आर२/५५२/२०१४ , द  १५/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

393875

1130303758/00 भो- यशवंत राघु साने
जिमन गट १३२३ ,प.म.- साने चबस , इमारत सी , साने कॉलनी 
,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २९१/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

393792



1041100704/00 िभकु नारायण नवले स. नं ६९ , ताथवडे 393758

1110501267/00 ी. चं कांत मा ती पा टल
सं न.१२४, ल मीनारायणनगर, भोसले घराजवळ, साई मंदीर, 
वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

393745

1140401400/00
भवरलाल िघसारामजी / नर  िघसारामजी िसरवी / भो. 
रमेशकुमार मोहनलाल िसरवी

ज. ग. १६४, ि वेणीनगर तळवडे 393727

1040109488/00
म.े आर. के. लंुकड. हौ. सो. को. तफ . भा. १. राज  
रमणलाल लंुकड २. र व  रमणलाल लंुकड

स. न. २३७/१ वाकड -५७. 393700

1160101340/00 कबाडे सुिनता अंबादास स.नं.72 393684
1050213020/00 मोदळे िभमा िव ल स.नं.85/2अ/1, सुवणयुग का◌ॅलनी, पपळे गुरव-61. 393504
1140400824/00 ीकृ ण रामनेवाज यादव ि वेणीनगर,तळवडे रोड. 393304
1040403094/00 सग राधेशाम स.नं. 59/2अ/2/2, वंृदावन कॉलनी,,रहाटणी 393246
1100102983/00 बी.के.एस.इंिज.व स से.१०/९२, ािधकरण इंड. झोन, भोसरी २६ 392980

1150405278/00
मे हाईट ा तफ़ अ ड हे चस तफ़ भाग़ीदार ी कंुदन 
रामचं  जाचक

स न १३९/३ शदे व ती रावेत 392972

1020601852/00 थॉमस फलीप भोग अलोक थॉमस स.न.१३५ मोहन नगर चचवड-१९ 392767

1150302466/00 ी वामनराव नारायण तरस /भो िवजय वामनराव तरस स न ७९/३/१ मुकाई चौक हायवे जवळ कवळे 392765

1031301675/00 चौधरी ह रचं  शंकर, भोग. - रलाय स क युिनकेशन स.नं.  156,  लॉट  न.ं  6,  िबजलीनगर,  चचवड  , 392674

1130101617/00 ीमती हौसाबाई भाऊ शेटे
गट १५९२, धमराजनगर , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर 
/िच/१/एस आर २/१४७९/२०१४ , द  २६/०५/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून  आका.

392428

1040103931/00 ी. कािलदास रामदास कलाटे व इतर 3 स.नं. 199/4/1,वाकड 392352
1040703178/00 म.े ाईम हचस तफ़ भागी. अिखल िवजय अगरवाल स. न. १६६/८,ईडन टॉवस जवळ,उवरीत वाकड पुण-े५७ 392334
1031109397/00 भो िवशाल िशवाजी गाडेकर स न १३३/१ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 392238
1150408479/00 म.े लेगसी टॅवस तफ ी.सुिमत िवनोद ब सल सं.नं.106/1/2/3 ह के व तीरोड रावेत 392201

1140301152/00 भोग. काळभोर ाने र नामदेव
दे  आळंदी रोड ( ी. बोडके यांचे िमळकतीशेजारी) तळवडे गावठाण 
, तळवडे

392161

1140401479/00
ी.  बाबासाहेब नामदेव भालेकर व इ. ३ भो. बाबासाहेब 

नामदेव भालेकर
ज. ग. १६० ि वेणीनगर टावर लाईन रोड 392159

1130304127/00 बारकु राघु साने

गट १३२३ , िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती , िचखली आ  - कर 
/िच/०२३/एस आर २/ १३३/२०१७ , द  ०२/०८/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१७ पा आ आ  - कर/िच /३/ मो ा  िन - एस आर  

१/ १३३/२०१७ , द ०१/०८/१७ अ वये  लो

391997

1041000269/00 अशोक गो वद नवले स.न.११७ जीवननगर ताथवडे. 391929

1130401672/00 तुषार भाकर पाटील
गट १२६३, लॉट ११० , वामी समथ कॉलनी , र ता ८, शरदनगर 
, िचखली

391810

1080900587/00 ीम हसवडे संिगता अ ण 497/2834, 391752
1101207371/00 कोहळे द ा य रामभाऊ भो भोपळे आशा सुिनल स नं २३ भगत व ती भोसरी 391725

1130103742/00
भो- जापती चं कांत िव नाथ,िव नाथ के जापती, गंगा 
इंड ीज

गट २५/२६ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर /िच/म/ु८/एस आर 
२/०३/०१/२०१६ , द २७/०६/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

391725

1130201186/00 भो- काळुराम नारायण मोरे
काळूबाई /ल मी  मं दरामागे , आकुड  रोड , रामदास सोसा  
,िचखली आ - कर /मो ा  िन एस आर १/िच/२/१६४४/१२ , द  
९/३/२०१२ अ वये लो

391687

1050502993/00 महाजन शांत कमलाकर/भो. िनरज शांत. स. नं. १०/१अ, सातपुडा हौ. सोसा,  सांगवी, पुणे. 391639
1040205716/00 सुि या संदीप भोईर स. नं १९/३, भोईर पॅलेस , डांगे चौक,थेरगाव, पुणे ३३ 391622
1100701251/00 िव ल कािशनाथ भंडलकर स नं २११/२/अ ीराम कॉलनी गवळीनगर भोसरी - ३९ 391530

1130303625/00 संजय टकाराम पाटील
गट १३२३ , साने कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली  आ - 
कर/िच/३/एस आर १/४३/२०१४ , द  १२/०६/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

391521

1050100658/00 आढाव क णा िवनोद
स.नं. 56/3/1, कवडे नगर,,िम. .1115/46/1/456, सांगवी - पुणे-
411 027

391397

1040109539/00 ी. भाऊसाहेब वसंत कलाटे स. न. १९३/३ द मं दराजवळ वाकड रोड, वाकड - ५७. 391289

1040408762/00 ी. सदािशव िन ुती गोडसे / सौ. माधुरी सदािशव गोडसे स. न. १९/१/१ जगताप डेअरी ड भाग जवळ, रहाटणी. 391258

1100803407/00 शारदा स यवान लोखंडे स न २०६/२ ग हाणे पे ोल पंपामागे दिघरोड भोसरी-३९ 391247
1100803408/00 ीम इंगवले अिनता सुहास स न २०६/२ ग हाणे पे ोलपंपामागे दघीरोड भोसरी-३९ 391247
1100803409/00 ीम. बेिबताई काश गायकवाड स न २०६/२ ग हाणे पे ोलपंपामागे दघीरोड भोसरी-३९ 391247
1100402135/00 ी. मोद सोपानराव बागलाणे स न ६८३/२ आ दनाथ नगर भोसरी पुणे - ३९ 391121
1120300931/00 ी. शंकर दामु आंधळकर गट न.333 पुणे नािशक र ता, िखरीड यां या घरामागे मोशी. 391017

1040414031/00
ी./ ीमती संपत रंगनाथ नखाते व साहेबराव 

,द ा य,शरद,हराभाउ नखाते
स.नं.२८/१ िशवराजनगर  रहाटणी 390926



1150405486/00
ी गुलाब अमीर मुलाणी व इतर/भो/ ी साई डे ह तफ़ 

भागीदार ी शांत पटेल व दपक पाटील व इतर
स न ७४/५/१ आदशनगर रावेत 390872

1040205757/00 केदार उफ कुमार पंढरीनाथ वाडकर स. न. १८/३ एकता कॉलनी गणेशनगर थेरगांव -३३. 390812

1050302935/00 मकवाना अिमतभाई धीरजलाल स नं १३/१/१ िस स नं १३६७ पायसर रोड िशतोळे नगर सांगवी 390799

1031106376/00 भोग. गोपाळ गंगाराम गवळी सं. नं.११, चचवडेनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 390789
1050406197/00 ओम ानेश डे हलपस स. नं. ७४/२, शंकराही पाक, िशवाजी पाक, नवी सांगवी 390770

1050105273/00 भोगवटादार देवकर शाम गुलाब.
स.नं.55/1,सुयोग कॉलनी िवनायकनगर, पपळे गुरव-
27,िम. .05/01/05273

390740

1130401731/00 चं कांत भगवंत झरेकर
गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , र ता  ८, शरदनगर , िचखली 
आ  - कर /िच/४/मो ा िनवासी -एस आर १/२५८/२०१२ , द 
५/०६/२०१२ अ वये  लो

390709

1110501036/00 आसाराम पांडुरग अं दल स. नं. १२४, लि मनारायन नगर, वडमुखवाडी, चरोली बु. 390641
1100101999/00 म.े के. एम. पैटनस व स से. १०/५६अ िधकरण इंड. झोन भोसरी-२६ 390551
1130501030/00 टगरे रोिहदास शंकर पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 390509

1130201875/00 शांत  िन ु ी माळी , िन ु ी देवराम माळी
लॉट   १ , गट  १५५१ , गगनिगरी वॉटरशेजारी  ,सोनवणे व ती 

,िचखली
390287

1140300809/00 सौ. छाया मधुकर मोिहत,े म.े दपक इंड टीज जिमन गट .८३, योतीबानगर तळवडे पुणे – ६२ 390232
1090302453/00 भोग. अशोक उफ़ लाला य बबन लांडगे पुणे मुंबई र ता कासारवाडी 390166
1041100031/00 अचना मा ती भापकर स. नं ५१, नबाळकरनगर ,ताथवडे 390090

1031108353/00 शंकर िसताराम चचवडे स. नं. ५७/२/३ रावजी गाडनजवळ वा हेकरवाडी चचवड ३३. 390055

1040508680/00
िमना दलीप डोडवाणी  ( मो.न 9371014860 ) 
भो.आशा दप मेडीकेअर ा.िलमी.तफ िनखील डी जाधव

स.न. 71/1अ/1ब/1क , तळमजला बांधकाम, ताप कर चौक , 
काळेवाडी

390047

1040306139/00
सुिधर पांडुरंग शदे व इतर भोग मोहनलाल क हैयालाल 
संचेती

सं.नं.१४/१,पै१४/१/२पै.१४/१०/१/६पै.१४/१०/१/२३ जयभवानी 
नगर, थेरगाव-३३

390037

1130400374/00 पानसरे पोपट मोहन शरद नगर,,िचखली 390029

1130401944/00 र व   िशवलाल  पाटील
गट  १२६३, ी वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर 
,िचखली आ -  कर/िच/४/एस आर २/१२१८/२०१४ , द 
२८/०३/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

390016

1130500936/00 सोनावणे  इंदूमित देिवदास कुदळवादी ,िचखली, 389956

1110500827/00 औटी ा सुधाकर भो सुधाकर कू णराव औटी
स. न. १२०, सं कुती िवहार, साईनगरी, मोझे शाळेजवळ, 
वडमुखवाडी, चह ली बु.

389780

1140401635/00 ी. ाने र मा ती भालेकर भो. ी. निवन ाने र भालेकर ज. ग. १५८ ब रा य हौ.  सोसायटी  ि वेणीनगर 389690

1040603354/00 ी मोकाशे आ माराम दादासाहेब
जा हवी  शॉप नं २, सं नं १११/१३ ब / २२ िवजयनगर काळेवाडी 
पुणे १७

389594

1130502767/00 नथु खंडु यादव
पाईन रोड लगत , गट 779, कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर 

/िच/५/मु ८/ एस आर २/ ६७/२०१६ , द २९/०९/२०१६ अ वये द 
 ०१/०४/२०१६ पासून वा बांध

389433

1040602721/00 अशोक ध डु परसेशी स. न.१११/१/३.वैभव कॅलनी . िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव-३३ 389297

1040405437/00 चा िशला भाऊसाहेब शेलार िनसग सोसायटी जवळ बळीराज कालनी रहाटणी पुणे 389213
1130201126/00 मे̱ लोरीया इंिज कंपनी ,राजकुमार आगरवाल गट १३२६/२,शेलारव ती समोर ,दे  आळंदी रोड, िचखली 389171
1040505948/00 वाघमारे गणेश गजानन स.नं.79/2/3 अिभयंता वसाहत कोकणेनगर काळेवाडी 389122
1110200363/00 ता हाणे सुदाम  बक च-होली बृ बुड व ती 389088
1101002015/00 धेनंद सोपान नाथु भोग इंडस टॉवर स. नं. १९७ रामनगर, भोसरी ३९ 389088
1040403858/00 भो. नखाते िनतीन बबनराव स.नं. 25, गणेश टो स, िशवराज नगर, रहाटणी,रहाटणी 389074

1130503930/00 भो-मे िवजय क शन
दुकान - १ते ४, टोअर म १ , शांत लाझा , लॉट ८५ सी डी सी 
,िचखली

389013

1100803254/00
दामोदर रामभाऊ ग हाणे भो राजमाता मिहला बचत गट 
अिखल संघ मया.

२०६/१ 388904

1050807652/00 ऱाजेश अिन  पाटील
स नं १४,ि लटॅ रटी, ई वग पाचवा मजला लॅट नं ५०२ 
पपळेिनलख पुणे

388879

1140300359/00 म.े दपक ड. (लासा रया दपक नटवरलाल) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 388800

1110200510/00 ाने र पांडुरंग बुड स. नं. १७२/२७ ब, बुड व ती च-होली बु॥ 388782

1090102161/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .२३, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

388643



1130500719/00 िहरा बालासाहेब सरोदे
गट ७६९ ,बालघरे व ती ,कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच 
/म/ु८/एस आर २९७/१२९/२०१६ , द २८/०४/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१५ पासून वाढीव आका

388615

1130501593/00 भो - गुलाब बालघरे गट . 768कुदळवाडी,,िचखली 388577

1130502802/00 भो-मुह मद आयुब खान ,  ईगल एंटर ायजेस
कुदळवाडी ,िचखली,आ  -कर /मु /६/कािव /३/४६/२०१० ., द 
४/३/२०१० अ वये,

388547

1040301907/00 नखाते आ माराम शंकर भो.नखाते जनाद
िमळकत .,स.न.5/4, नखातेनगर, थेरगांव, पुणे-33, भाग .3, 
गट .3

388515

1130506393/00 ीकांत रावसाहेब औदुत , िवण रावसाहेब औदुत

गट नं  ९०४/१ ,कुदळवाडी, िचखली  आ -  कर/िच/५/एस आर 
२/२२६/२०१५ , द  १६/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१४ 
पासून आका   -  आ  - कर /िच / एस आर  २/७९/२०१७ , द  
१९/०१/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका आ   - 
कर / िच /५/ मो ा िनवासी  - १/३०/२०१६ , द ३०/१२/२०१६ 
अ वये लो

388362

1140102332/00
म.ु मा. सौ.  भांबुरे (माळवद)े शोभना सितश,भो शेवाळे 
चं कांत खाशाब

ज. ग. २१८ इं ायणी हौ. सोसा. पीनगर पुव त वडे 388261

1100101658/00 साईकृपा इंड.भो. रलाय स इ फोकॉम िल. से.नं.10 लॉट न.ं127 ािधकरण इंड.एम आय डी सी,भोसरी - 26 388227

1140401208/00 वाडेकर संदीप िव ल 388221
1040303830/00 भोग िशतल चं लाल संचेती व विनता संचेती स.नं. 12/7, पवारनगर, 388220
1160101338/00 चता नाग  सह स.नं.72 साईपाक, दघी - 15 388170

1130506111/00 सुिनल कसनराव तांबे (वैभव इंिज)
गट ७४७, पवारव ती , कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर 
 २/३९/२०१४ , द  २४/०४/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१२ 
पासून आकारणी

387997

1020303410/00 कुटे भाकर म हारी साई पॅलेससमोर िव लवाडी,आकुड  35 387986

1060318368/00 सुरेश बाजीराव कंुजीर पेशवाई िशवतेजनगर इंिडयन ऑईल पं पामागे पपळे सौदागर-२७ 387977

1031112303/00 भोग - दिलप धमाजी वा हेकर स न १३२/४  शुभम कॅ पले स वा,वाडी 387895
1060202278/00 वाघेरे िशवाजी सोपान भो. वाघेरे िनतीन िशवाजी स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 387881
1060202279/00 वाघेरे िशवाजी सोपान भो.िबपीन िशवाजी वाघेरे स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 387881
1060202280/00 वाघेरे िशवाजी सोपान भो. भोसले अचना गणेश स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 387881
1060202281/00 वाघेरे िशवाजी सोपान भो. मोरे चं भागा बबन स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 387881

1060202282/00 वाघेरे िशवाजी सोपान भो.वा हेकर बायसाबाई देवराम स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 387881

1040117462/00 सिचन नागू बारणे व इतर स.नं. 13/17 संतोषनगर, थेरगाव - 33 387854

1040112550/00
िशवाजी जयराम शेडगे व ईतर भो. म.े अलाय स िब डस 
तफ भागी साजीद गुलाब बागवान व ईतर

सनं.२४३/१/१, शेडगेव ती, वाकड - ४११०५७ 387809

1040801049/00 बाबुराव वामनराव क पटे स.नं.१५९/८/२ भुजबळ व ती वाकड-५७ 387795
1040801050/00 रेणुका बाळासाहेब क पटे स.नं.१५९/८/२ भुजबळ व ती वाकड-५७ 387795

1050102128/00 काटे पोपट रंगनाथ िम. .46/2/46/17सं.न.46/1/2/3,कािशदनगर पपळे गुरव, पुणे-27 387794

1120101771/00 गोसावी हरीभाऊ िशवगीर स. नं. १०७ डुडुळगाव विहलेनगर 387666
1060202275/00 वाघेरे गो वद नामदेव भो. कवडे सिवता रामदास स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 387423
1060202276/00 वाघेरे गो वद नामदेव भो. दाभाडे सुजाता अजय स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 387423

1040413577/00
संिगता शाम गोडांबे/शाम तुकाराम गोडांबे भो . वि ल शाम 
ग डाबे

स.नं. ३५/ब/१,िशवकृपा िनवास द नगर रहाटणी 387343

1040308275/00 अशोक मा ती पारगावकर  व सुिशला अशोक पारगावकर
स. नं. १०/५/१/१२, दगडुपाटीलनगर र हे रटेज शेजारी थेरगाव पुणे 
३३. मो- ७५८८३३७१४

387302

1120302132/00 उ व मा ती आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट नं ६२६ मोशी ता 
हवेली िज पुणे

387287

1031106513/00 शांतीलाल गोवधन पटेल स . न. ८० आहेर गा न, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 387226
1130507063/00 रिजउ ीन अ दुल ज बार खान गट ८७९ , हषल कंपनीमागे  , कु ळवाडी ,िचखली 387044

1130300199/00 मिनयार मह मद सेन बकराईदी
गट १३२३ , साने कॉलनी, मोरे व ती ,िचखली आ -  कर/िच/३/एस 
आर २/ २०१/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा  आका

387024

1160401906/00
फ़रीद अहमद सन ऑफ़ क लु अहमद व नफ़ स अहमद सन 
ऑफ़ क लु अहमद

स न. १४८, गणेशनगर कॉलनी न.ं११ बोपखेल पुणे ३१ 386996

1120102241/00 ी. सिचन कशोर थोरात गट ं .४७, िशवाजीवाडी, मोशी-४१२१०५ 386838

1130901954/00 पौ णमा तानाजी वाघमारे
गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा , े े व ती ,िचखली आ.  - कर 
/ /मो ा िन - एस आर १/४८४/२०११, द ८/०९/२०११ अ वये 
लो लागू

386802

1031106744/00 पाटील धनराज िवनायक/सिवता धनराज पाटील स न ७४/५/४ रजनीगंधा सो. वा वाडी. चचवड पुणे ३३ 386782



1120302118/00 भोग. र व   ह रभाऊ आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट न२ं६ मोशी ता हवेली 
िज पुणे ४१२१०५

386736

1100601889/00 जगन ल मण थोरात व संिगता जगन थोरात
स. नं. २३२/१/२ लॉट न.ं ९/१३ शॉप नं. ५ व ६, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी, पुणे ३९

386688

1120101516/00 सौ. केशर संुदरनाथ शगोटे. रा. िशवाजीवाडी गट नं ६६ मोशी 386668

1110501021/00 िनजगुण शेशा पा िबरादार
स. न. १२०, संगमे र िनवास, सं कृती िवहार िब ड ग या मागे, 
साई नगर, वडमुखवाडी, च-होली बृ , पुणे ०५

386639

1040307068/00
हेरंब डे हलपस  तफ़ भािगदार िनितन सोपान काटे भरत 
सुदाम बारणे

स. न.१०/५/१/१० दगडु पा टल नगर थेरगांव पुणे ३३ 386586

1011402413/00 मे कमल ा सपोट कंपनी से.नं.23, लॉट .128, वाहतुकनगरी, 9689684499 386548
1080700130/00 गझबरे िव ल कामगारनगर,िम.नं.1206 पपरी पुणे - 411 018 386464

1050201031/00 साठे अशोक पांडुरंग
गट .2 िम. .46/2/256/7 स.नं. 25,जयभवानीनगर, पपळे गुरव, 
पुणे -27

386449

1030202898/00 भोगवटदार- सं दप बबन उ े
स. नं २६५, गावडे कुणाल पाक समोर पं पग टेशन जवळ लकरोड 
चचवड पुणे ३३

386402

1150101784/00 ी बापु राघु धुमाळ/ भो संजय बापु धुमाळ स न ८९/१अ/१ "मा ुिप  छाया" मराठी शाळेमागे कवळेगांव 386393

1040403437/00 इंगळे छाया शहाजी स.नं. 38/2/2, कनारा कॉलनी, नखाते व ती,रहाटणी 386266

1150406998/00 ी ानोबा दामु भ डवे /भो/ ी संतोष ानोबा भ डवे स. नं . ७८ सीले ील िसटी जवळ भ डवे माकट, रावेत 386254

1130201769/00
मे आयुश इंटर ायजेस , भो- िवजयकांत जंगबहादुर सह, 
संनतकुमार िवजयकांत  सह

गट १५४४, सोनवणे व ती ,िचखली 386213

1130302163/00 सुिनल भा कर कनगे
गट १३९५, ा सोसा / गु पा हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ -
 कर/िच/३/एस अर २/२०/२०१५ , द १९/०५/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

386176

1150101258/00 सिचन ,बबन रमेश सांडभोर अ.पा.क.कुसुम रमेश सांडभोर स नं 83/2ब/1/1 सांडभोर व ती कवळे 386169

1140401406/00 धनंजय मोहन तपसे
ज. गट न-ं१६०, अि वनायक हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

386031

1140301764/00 ी. चतामण बबन भालेकर, म.े भैरवनाथ इंड ीज जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 385839

1080700127/00 ी. रामकरण स यदेव दुबे व ी. जयनारायण स यदेव दुबे िम.नं.1267, कामगारनगर, पपरी पुणे - 411 018 385813

1070501123/00 काश चोईतराम व सुरज चोईतराम आसुदानी ४९ िस ५ या ,समोर, िपपंरी-१७. 385792

1040204405/00 सुिनल बारकु बारणे भोग अिमत मुरिलधर गोडसे
स.नं.२३/२/१अ/१ मोरे र कॅलनी थेरग़ाव पुण-े३३,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö-
33

385773

1060500810/00 पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ओ हर ीजखालील गाळा,िपपरी,िभम योत त ण मंडळाचे 

कायालय, पपरी
385742

1050603552/00 म.ेसवानी अॅ ड असोिसएटस तफ शांतीलाल जे सवानी/
स.नं.1/2/12, थमेश अपाटमे ट,त.म.गोडाऊन न.ं001, 
ममतानगर,सांगवी-27

385724

1120203775/00 अमृता/अ ण वसंतराव काळे गट .४४५,गोडवान खडीमशीन रोड,कािनफनाथ चौक,मोशी. 385719

1120203776/00 मोद सोपानराव बागलाणे गट .४४५,गोडवान खडीमशीन रोड,कािनफनाथ चौक,मोशी 385719

1031107876/00 पा टल नारायण िवठठल व िनमला नारायंण
स. नं. ५७/१, लॉट न.ं १६, पाईन रोड, िबजली नगर, चचवड, वा. 
वाडी. चचवड ३३

385697

1020102104/00 सौ. सुरकुमारी बबन सग ठाकुर आकुड  मेन रोड स हे लं.170/7/1 ि मुत ,पुणे -35 385616
1140102596/00 भालेकर तुकाराम कसन/ भालेकर अिनल तुकाराम ज. गट न-ं १८८, योतीबानगर, तळवडे 385595
1140102597/00 भालेकर तुकाराम कसन / भालेकर गणेश तुकाराम ज. गट न-ं १८८, योतीबानगर, तळवडे 385595
1140102598/00 भालेकर तुकाराम कसन ज. गट न-ं १८८, योतीबानगर, तळवडे 385595
1140102139/00 ी. जाधव िशवाजी ु णा 385579

1130102978/00 मह  रमनलाल शाह
गट ५५, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर /िच/म/ु६/एस आर 
२/९३/१२/२०१५ , द  ०८/०९/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

385564

1130401319/00 भो-िव णु जयवंत नेवाळे नेवाळे मळा ,िचखली ९६५७३२४४४७ 385486
1130504430/00 मोह मदी ाईल मोह मद अमीन शाहा गट ७१८, कुदळवाडी,िचखली 385477
1070601549/00 ी. नानीकराम िभमनमल तलरेजा तळ मजला शॉप न.ं २,एच. बी. ४०/७/८, िपपंरी. 385432
1130101608/00 भो-छाया गोर नाथ कहाणे गट ४९३, पाटीलनगर ,िचखली 385417
1140101920/00 . ी.िपसाळ राजाराम केरबा गु ु पा ऑटो व फॉि केशन सहयोगनगऱ त वडे, 385239

1090200838/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 239,मेहता चबस तळमजला शॉप 
नं14कासार

385085

1040507675/00
ीमती मालती बबन शद/े महेश बबन शदे / उमेश बबन 

शदे
स. न . ११३/७/६ नढे नगर, काळेवाडी 384930



1130502917/00 भो-राजू गु ा गट 711 , कुदळवाडी, िचखली, 384882

1101001557/00 भो.भांबुडकर रोिहत कैलास
स.नं.192 िशवसंकर नगर पि म दुगामाता कॉलनीमहादेव िनवास 
च पाणी रोड,भोसरी - 39

384848

1030705371/00 भोग साठे अशोक बबनराव
स.न.२९२/४४ शॉप नं.३ ते ५ दशन नगरी काळेवाडी रोड 
पुलाशेजारी केशव नगर पुणे-३३

384844

1100300264/00 ीम. चं भागा द ु फुगे भोग राज  द ु फुगे गावठाण िमळकत . 56/2/8 384843
1040306789/00 ािधकरण भो. सजराव दॉलती दुधाणे स नं-८/८/२ ी ु ण कॉलनी िशवतीथ नगर थेरगाव-३३ 384745
1050106587/00 कवडे अशोक खंडु व सुमन खंडु, बोरा हॉ पीटल रोड कवडेनगर,िप,गुरव-२७ 384734
1130201861/00 िगताराम दगडू मोरे गट १३२६, वृ ा म रोड, रामदासनगर ,िचखली 384734

1050301363/00 ी. पाटील रामदास पु षो म. िम. .47/3/225, स.नं.15// भाग 47,, मधुबन सांगवी, पुणे-27 384563

1030100991/00 काकडे ए ड कंपनी
जग ाथ  कॉ ले स,  बी डग  न.ं3  ,शॉप  नं.  8  चचवड  टेशन,  
पुणे-19

384518

1120301562/00 ी. ग हाणे भाकर सदािशव ग. .278 दे र ता, मोशी. ता. हवेली, िज. पुणे. 384397

1040111646/00
ी. कलाटे उ म नाना भोग. ी.राज कशोरलाल छ ा व 

ईतर
सनं. १८९/१/३/२,वाकड - ४११०५७ 384380

1150101408/00 ी बाळकृ ण नागेश धुमाळ/भो िव ांत बाळकृ ण धुमाळ. स नं 37/अ लेखा फामजवळ. कवळे., 384145

1120203518/00 जनादन नागू िघगे इतर दोन भो.जनादन नागू िघगे
गट नं २६९ स तेवाडी दि ण मोशी आळंदी र ता चौधरी धा या 
समोर मोशी ४१२१०५

383960

1050107930/00 शदे करण सुरेश
स. न.५०/१/१, अथव हाईटस, तळ मजला,शॉप नं.४, काटे पुरम 
चौक, पपळे गुरव, सांगवी-२७.

383943

1130105715/00 हमीदु लाह सफ़ लाह चौधरी गट ७५ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 383839

1130200202/00 बाळू  नाथा  मं दलकर

गट ११८६ , र ता  ३ ,गणेश नगर,रामदासनगर  ,िचखली  आ  - 
कर/िच/२/एस आर २/१८४०/२०१४ , द १७/१२/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०३ पासून वा. आका, आ  -  कर/िच/२/ एस आर 
२/६९/२०१७ , द  ०५/०४/२०१७ अ वये  जु पा न वा आका द  
०१/०४/२०१६ पा आ  -  कर/िच/२/ मो ा िन  - एस आर  
१/६९/२०१७ , द १३/०३/२०१७ अ वये   लो

383725

1130304056/00 केसरबाई क डीबा मोरे

गट  १३२३ , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , अ िवनायक चौक, मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच /३/ एस आर  २/ ३२१/२०१७ , द 
१४/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा  आका आ  - कर 
/िच/३/ मो ा  िनवासी- एस आर १ /३२१/२०१७ , द  
१९/०१/२०१७ अ वये लो

383541

1100700890/00 मालन सुभाष गवळी
स.नं.211/000/00 िमळकत .59/3/53     ,गवळी नगर.               
               भोसरी,पुणे-411 039.

383451

1110502236/00 िशवाजी बाजीराव तापक र स. नं. २१८/५/५, वडमुखवाडी, पदमावती नगरी, च-होली बु॥ 383185

1130302262/00 भो बाळासाहेब भाऊसाहेब  इधाटे

गट १३७४ माउली ु पा  सोसा ,  मोरे  व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/ एस आर २/ ५८/२०१७ , द २७/०६/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा जु पा न आका  आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन-  
एस आर  १/ ५८/२०१७ , द ०५/०६/२०१७ अ वये लो

383018

1160200158/00 पाटील दलीप िव नाथ स नं. 82, दघी पुणे 382980

1100801617/00 ी े े जयराम यमाजी
स.नं.213/10, िम. .34/662               ,िस दे र हाय कुल जवळ 
दघी रोड भोसरी,पुणे-39.

382944

1140102820/00 ीमती जनाबाई गिहनीनाथ तुपे
जिमन गट न.ं२१८,उष:काल हौ.सोसायटी,  पीनगर, तळवडे पुणे -
६२.

382943

1040801257/00 रमेश बाजीराव पाटील व इतर-२
स. न. १०८/३/१ब, पाटी स साईि हला,अ रा इंटरनॅशनल कुल 
समोर,  वाकड पुणे ५७

382908

1160101282/00 ी.पवार सुदाम दशरथ स.नं.69, दघी - 15 382883

1120203592/00 शशी गु ब  पेहलानी व इतर
गट न.ं६१२,६१३,६१४, दि ण ल मीनगर, पांदीरोड, मोशी-
४१२१०५

382838

1050202594/00 राजु मोहन रजपुत स.नं. 1, िह, न, ल मीनगर,, पपळे गुरव 382715
1160201446/00 ीम.आरती वसंत पखाले (लोहार ) स.नं.78 गजानन महाराज नगर 382711

1031105313/00 पाटील ज पाडुग
स.नं.  60/3,  लॉट  .  60/क,  िशवनगरी,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

382701

1011102587/00 अ ण जगदीश आगरवाल
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२१५,२१५अ,२१५ब (एस १५) िनगडी, पुणे ४४.

382581



1130103279/00
िगरीधारी भु लुर यादव , केशव साद िशधारी यादव, जह  
बरसातु यादव , योगेश एंटर ायजेस

गट  नं २०, पाटीलनगर ,िचखली  आ - कर/िच/एस आर 
२/२९६/२०१६ , द ०४/०५/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

382576

1140300638/00 म.ुमा. मोहंमद इ ािहम मह मद मदार /म.े इंडस मेटल वक योितबानगर, 382538

1130302850/00 अ दुल रब अ दुल अहद खान
गट १३२३/१,साने कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली आ.  - 
कर/अ/मो ा िन-एस आर१/१५७५/२०१२ , द  ३/०२/२०१२ 
अ वये  लो

382536

1160203043/00 िव णु ग िवदराव सानप स न ८३ आशा ि म जवळ दघी १५ 382453

1130201399/00 िवशाल एंटर ायजेस , ो ा हरीदास अिभमान के
गट १४३९,तळवडे िशव , गु द  फॅि केटस समोर , सोनवणे 
व ती,िचखली आ  - कर/म/ु८/एस आर २/३६१/५४/२०१४ , द  
१७/०१/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

382452

1031001797/00 भोग - बाजीराव  तुकाराम चचवडे िश पलेखा अपाटमट बेसमट नं ४ पवना नगर च चवड पुणे ३३ 382307

1130101324/00 भो-नामदेव सानप
गावठाण ,िचखली,आ, -कर/मो ा िन.-एस आर 1/2592/08, द. 
14/2/08 अ वये लो

382234

1050206596/00 वामीनाथन ही टर डी . सन ऑफ डॅिनयल / रेमीला ही.
स. न.२९/८, िभमाशंकर कॉलनी, प.म. लट न.ं१, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७.

382227

1140401584/00 सौ. मंगल िभमराव पाटील / ी. िभमराव रामचं  पाटील
ज. गट न-ं१६०, अि वनायक हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

382132

1130302212/00 िनतीन मा ती राऊत , सिचन मा ती राऊत गट १३२७ , िव ल  रखुमाई  सोसा , मोरे  व ती ,िचखली 382091

1140102148/00
म.ुमा. चॉधरी मोतीलाल ि लोक व तुळसाराम िघसाजी 
/भो. ी. अ सारी मोह द याकुब

382078

1120200894/00 ी. जाधव काश चधूभाई िडसूझा घरासमोर, इं लोक काँलनी, मोशी, 382078
1110500682/00 ी.राज ी व  गणेश चं कांत मोरे स, १५४/३, चरोिल फाटा रोड लगतॅह होली बु. 381948
1160301265/00 शदे गोिवद रामभाऊ स.नं. 2 गायकवाडनगर 381871

1040120818/00 ितभा सितश शाह
स नं-२४५/१ब भ  जेनंसीस ए वग ितसरा मजला ऑ फस न-ं३०१ 
वाकड

381850

1160402773/00 भो. नंदकुमार ानोबा घुले बोपखेल गावठाण सयाजी मं दरा शेजारी. पुणे-३१ 381820

1040801067/00 रघुनाथ बाबु भुजबळ भोग कािशनाथ रघुनाथ भुजबळ
स न.२४/३ब भुजबळ व ती सावतामाळी मं दरा या पाठीमागे वाकड-
५७

381676

1050201541/00 लोखंडे बबन रामा िम. .46/ स.नं.776/1,वैदुव ती पपळे गुरव, पुणे-27 381645
1040307166/00 आजीनाथ बलिभम खांडेकर स. न. २२/७ आनंदबाग संचेती शाळे जवळ थेरगांव ३३ 381640
1040307356/00 सुनील दगडु साळंूखे स. न २२/३/२ आनंद वन सोसायटी थेरगांव - ३३. 381588
1140101590/00 ी भोलनकर मुरलीधर हरीभाऊ िस दनाथ हौ सग सोसायटी गट .1 सहयोगनगर,तळवडे 381545

1130603097/00 अ ताफ अहमद व मोह म शाबान मोह मद जिलल चौधरी
गट ५६१, िचखली कुदळवाडी रोड , जाधववाडी, िचखली आ  -  
कर/िच/०६/एस आर  २/९०/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

381522

1040204793/00 ीपाद नारायण सातपुते स न १८/३ एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 381490
1041103425/00 छाया मह  रासकर स. नं. २५/२ ल ढेव ती नबाळकर ताथवडे ३३ 381467

1130302464/00 देवीदास  िभमराव  िबराजदार
गट १३२३, साने कॉलनी, मोरे व ती ,िचखली आ  -  कर/िच/३/एस 
आर  २/२५२/ २०१५ , द २४/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

381437

1101205261/00 पपरी चचवड मनपा भो पी एम पी एम पी एल इं ायणीनगर भोसरी 381364

1040802903/00 भुषण रामभाऊ िगरमकर
स. नं. ११४/१/२/३, यु पुना बेकरी,शो म व ऑफ़ स,तळ 
मजला,वाकड-मा ंजी रोड, उ.वाकड

381206

1110502043/00 समीर हरीभाऊ थोरवे ल मीनारायण नगर वडमुखवाडी, च-होली. 381022

1090102152/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .४, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

381014

1031107394/00 पोपट आबासाहेब साठे
स न १३२/६ भारत माता हो सग सोसायटी गु ारा वा हेकर वाडी  
चचवड ३३

380972

1040306979/00 सौ. कांता पांडुरंग इंगोले स. न. 39/15 गुजर नगर थेरगांव - 33. 380905

1130401255/00 एकनाथ ल मण खलाणे

गट १०३९, डी वाय पाटील कॉलेज शेजारी , नेवाळे व ती ,िचखली 
आ  - कर /िच/४/ एस  आर २/११८१/२०१६ , द १९/०१/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून  वा   आका  , आ  - कर /िच/४/ 
मो ा  िनवासी - एस आर १/११८१/२०१६ , द  २१/१२/२०१६ 
अ वये लो

380729

1140102630/00 ी. भालेकर राजेश हरीभाउ ज. ग. १६६  साई ु पा  हौ. सोसायटी  सहयोगनगर 380628

1100101415/00 म.ेपवन को टग
से.नं. 7 लॉट न.ं 35 ािधकरण इंडि यल झोन,एम.आय.डी.सी.  
भोसरी - 26

380556

1130502736/00 भो-मोह मद  इ ीस तोरखई गट 809 , कुदळवाडी , पवारव ती ,िचखली, 380413



1130504448/00 संजय बापु पाटील

गट ९०४/१, सी मॉल ा सफॉरमेर या बाजुला  , 
कुदळवाडी,िचखली आ  - कर /िच/५/ एस आर  २/६३/२०१६ द   
१०/११/२०१६  अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ   -
 कर /िच/५/ मो ा  िन-एस आर  २/६३/२०१६ , द  
२१/१०/२०१६ अ वये  लो

380251

1130502889/00 भो-जोहराब शहा गट 879, कुदळवाडी ,िचखली, 380239
1120301854/00 धनजंय बबन बोराटे नागे रनगर गट न. २८४ मोशी 380206

1050109011/00 रामदास महादू देवकर स.नं.५५/२/२९, ि मूत  कॉलनी, देवकर पथ, पपळे गुरव – २७. 380181

1031500816/00 धाडगे संजय नामदेव
स.नं.195  व  196,  िस.स.नं.3810,  लॉट  न.ं138  ,उ ोगनगर,  
चचवड

380026

1020303439/00 कदम क पना िशवाजी िवठाई िनवास कुटे रेिस सी जवळ, द वाडी, ३५. 379995
1130601231/00 कम िनसा नुरमंह मद चौधरी दे  आळंदी रोड , जाधववाडी , िचखली, 379949
1100101521/00 म.ेओमसाई एंटर ायजेस से.नं.10 लॉट न.ं145 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 39 379948
1040103722/70 अ णकुमार रामबली यादव् स.नं. 269/5 लँट . 1 हॉटेल पुनम समोर,वाकड 379770
1060202267/00 वाघेरे राज  कसन स नं-३२२ ि िमअर से स कॉप शन  पपरी गाव पपरी-१७. 379667

1120203524/00 सौ. चं कला पोपट तांबडे
गट नं ४५२/१/१ सहायोग कॉ नं ३ नाशीक र ता पूव मोशी 
तापक रनगर,मोशी ४१२१०५

379579

1031101968/00 बढे दगंबर ल मण स.नं.  76/1/1,  वा हेकरवाडी,  , चचवड 379509

1140201786/00
मोमीन सलीम तुराब ,मोमीन आरशर स यद व मोमीन 
अ कब  लतीफ

नविनमाण हॉ   सोसायटी पीनगर त वडे 379464

1130501404/00 भो- ी भालेकर िललाबाई नथु गट ं  711, पपरी िचखली रोड , कुदळवाडी, िचखली, 379245
1090605190/00 काळुराम गेनू बाराथे स.न.८५ अ/१ मं ी हौ.सोसा शेजारी, दापोडी-१२ 379202
1041200005/00 िहरानंद घन याम सुखवानी व महेश सुखवानी स. नं. १३ गावठाण लगतचा भाग ताथवडे 379103
1140300704/00 मे राजसन एंटर ायजेस चंगिडया संतोष सुबालाल योितबानगर,,तळवडे 378985

1081300008/00 ी.हरीशंकर िशवनायक पांडे,मायाशंकर िशवनायक पांडे, नेह नगर, पपरी, पुणे, 378931

1130902215/00 जाधव  गोवधन भानुदास

हनुमान हौ सोसा ता हाणे व ती ,िचखली आ  -कर /िच/०९/एस आर 
२/ ४१४/२०१७ , द  ४/ ९/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा 
आ आ  - कर /िच/९/ मो ा िन- एस आर  १/ ४१४/२०१७ , द 
१०/०८/२०१७ अ वये लो

378913

1130304029/00 भोला साद बदे री गु ा
गट १३७६, माऊली हौ सोसा  , रमा  िनवास  , मोरे व ती,िचखली  
आ  - कर /िच/३/एस आर २/२८०/२०१६ , द  ९/११/२०१६ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

378892

1100804553/00 पाटीलबुवा िहरामण लांडे, सुिनता, मयुर, शुभम स. नं. २०५, महादेवनगर संगम बेकरी मागे, दघीरोड, भोसरी 378818

1081200488/00 िशरोळे नंद कशोर बाबुराव.
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,िमळकत न.ं429/2296 संत 
तुकाराम नगर, िपपंरी पुणे 18.

378631

1150303872/00 ी.देसाई सुरेश ब ाराम भो. इंडस मोबाईल टॉवर ा िल. स.नं.61/1 िस दीिवनायक कॉलनी बापदेवनगर कवळे 378621

1050212256/00 जाधव अ ण बाबुराव.
स.नं.73/1/1/2 व 73/1/1/3, सुशांत रेसीडे सी, बी वग, शा◌ॅप नं. 
3, तळ मजला, आनंदनगर, भगत सग चौक, पपळे गुरव-61

378564

1100803111/00 आ लम मुसा स यद भो रे मा मुनीर शेख दघी - १५ 378548
1160302870/00 दगडे द ा य एकनाथ स. नं. २, गायकवाडनगर, दघी 378518

1090604854/00 रामचं  ल मण काची व इतर ०५
स.न. ८५ अ, मं ी कॉ ले स शेजारी, मशान भुमी रोड, दापोडी,पुणे-
१२

378451

1050302374/00 परब ित ा िवण व िवण मोरे र. स. न. १७/२,'आनंदी' मधुबन , ग ली -५, सांगवी-२७, 378227

1140401064/00 ी शहाजी जनादन बारबोले तु जा भवानी मंदीरा समोर ज. ग. १५३ ि वेणी नगर त वडे 378220

1160204943/00 अमराराम जगाराम चौधरी स. नं. ६९/३/७ िभमाशंकर नगर, दघी १५ 378118
1160102521/00 िवण भरत िभसे स. नं. ७३ आदशनगर, दघी 378102
1120101321/00 बापु नामदेव झांबरे िशवाजीवाडी मोशी 378085
1070200238/00 इ ान युनुस शेख बी लॉक न.ं 13/7, 22/319, पपरीनगर, पुणे - 411 017 377773
1130601942/00 मे रअल इंड ीज ,अवधेशकुमार कामता सह गट ६७० ,जाधववाडी ,िचखली 377749

1140102739/00 ी. केतन र व  पाटील ज.गट न. १७१, बजरंग हौ सग सोसायटी , पीनगर , तळवडे. 377680

10311010481/00 भोग. - पा टल वषा तानाजी
स. नं. ५७/४, लॉट न.ं ४८, ीहरी कॉलनी, लॅट न.ं २ व ३ ब शॉप 
नं. ४, वा.वाडी, चचवड

377635

1041000032/00 िनतीन गोरखनाथ पवार / राकेश गोरखनाथ् पवार स.न.१४०/२ जीवननगर ताथवडे ३३ 377635



1130201219/00 मे जी टी एल इ ा चर , लोबल ि हजन

िशवाजी बबनराव मोरे यांचे ह ीत  ,गट ८८६ , महादेवनगर िचखली 
आ - कर/म/ु६/एस आर २/१८/२०१२, द २७/०६/२०१२ अ वये  
ितअ ा मजला ,इले ॉिन स सदर २, एमआय डी सी , टी टी सी इंड 
एरीया , महापे , नवी मुंबई ४००७१०, महारा

377616

1050809590/00 संजय द ोबा साठे
स.न.67/3अ/5 पिहला + दुसरा मजला गणेश नगर पपळे िनलख – 
27

377609

1130103280/00 नंदा सोमनाथ सोनवण,े समथ इंिजिनअर ग
गट १५७० , शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/म/ु८/एस 
आर  २/२९३/२०१६ , द ०४/५/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

377592

1130201468/00 ी सुिजत मुकंुद गावडे  / मे ी समथ इंिज ( ो ा)
गट मांक १५३९ सोनवणे व ती हॉटेल ऋतुराज मागे ,रामदासनगर 
िचखली आ - कर/िच/२/मु य/८/एस आर २/१५३/१५५/२०१५ , द 
३०/०३/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ पासून आकारणी

377575

1040120862/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल पिहला मजला शॉप न-ं१०१,१०२,१०३ थेरगाव पुणे-३३

377539

1040110187/00 रोिहदास जयवंत कलाटे भो. आशा युवराज कलाटे स. न. ११५, वाकड गावठान वाकड 377404

1040104792/00 ी. सदािशव रतन क पटे भोग.हं सील भारतकुमार सपा रया
सन.207/2/1/6/1, िनसग सीटीजवळ, क पटेव ती. वाकड, पुणे-
411057,4/56/1/600

377317

1140301720/00 ी. द ा य कसन िशरसाठ, म.े ऋतुजा एंटर ाईजेस गट न.ं७७, योतीबानगर, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 377297
1040306230/00 गुलामरजा शेरअली िस ीक स. नं २२/५/१ आनंदबाग, थेरगाव-३३ 377286

1130506340/00
मुखतारअहमद साहेबदीन शेख , नजीबु लाह नुरमोह मद 
शेख

गट ८९६ , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/६३/४५/२०१४ , द २४/११/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

377219

1100201257/00 िचचवड देव थान भो पांचाळ ंकट िव नाथ स.नं 12/12 लांडेवाडी,भोसरी -39 377205
1100803162/00 जयेश सुर  वधवा दघी रोड भोसरी 377068
1040120084/00 द ाराम सखाराम महागावकर स.नं.13/6बेलठीकानगर थेरगाव 377012

1130902247/00 शेख अहमद हसन, शाक रा अहमद शेख
गट १४६४ , ी संतकृपा  हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती , िचखली  
आ  -कर/िच/९/एस आर २/१३०/२०१४ , द १६/०५/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

376833

1040304710/00 भो. बारणे रामचं  िवठोबा स.नं. 6/1, कैलास नगर, थेरगांव,थेरगांव 376793
1060301033/00 काटे िहरामण नाना भो. ाने र िहरामण काटे पपळे सौदागर, िव शांती कॉलनी, स.न. 146/3/1, 376718

1130602211/00 िजत   िशवाजी काचळे

गट  ५८२ , पंतनगर , कॉलनी १  जाधववाडी , िचखली आ  - कर 
/िच/६/ एस आर २/१/२०१७  द  ३१/५/१७ अ वये  वा द १/४/१६ 
पा  , आ - कर /०६/मो ा िन -एस आर  १/ १/२०१७ , द  
०५/०४/१७ अ वये लो

376516

1130301682/00 ी गणेश पांडुरंग  नलवडे

गट नं 1331 , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , मोरेव ती , िचखली   
आ  -  कर /िच /३/ एस आर  २/ २९/२०१७ , द   ३०/०५/२०१७  
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा वा आ  आ  - कर/िच /३/ मो ा िन - 
एसार  १/ २९/२०१७ अ वये लो

376331

1011202050/00 ीमती किवता तुलिसयानी भो.ए.टी.सी.मोबाईल टॉवर से.नं.२५ लॉट,  २५८ ( टेरेसवर )िनगडी ािधकरण -४४ 376026

1080800093/00 वाघेरे स बाई भो.िस दीक  अहंमद नेह नगर,, पपरी, पुणे - 411 018 375921

1101002032/00 वसंत द ा य खांडगे
स.नं. 194/4/7 पांडवनगर कॉलनी न.ं2 च पाणी वसाहत रोड, 
भोसरी-39

375898

1090401707/00 फुगे नथु भागुजी सेवा नगर अ ॅटलस कॅ को कंपनी समोर,फुगेवाडी पुणे 12 375886

1130501307/00 ी शामगीरी देवगीर गोसावी

गट ९०८ ,हरगुडे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली  आ   - कर /िच / एस 
आर  २/७५/२०१७ , द ३१/१/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१६ 
पासून  आका  आक र- कर /िच/५/ मो ा  िन -एस आर  
१/७५/२०१६ , द ३०/१२/२०१६ अ वये  लो

375871

1150202024/00 भो ी तरस सुिनल क िडबा स नं ४० पैक  टी सी कॉलनी िवकासनगर कवळॅ 375775

1041104470/00
म.ेराय झग असोिसए स भागीदारी सं था तफ भागीदार 

ी.िवनीत के. गोयल
स.नं.41/2 व 62/2, राजीव गांधी कॉलेजमागे, नबाळकरनगर, 
ताथवडे, ता. मुळशी, िज.पुणे 33

375706

1160203917/00 िशवनंदा महादेवअ पा मु ा स. नं. ८३/५, ाने र पाक, दघी १५ 375665
1130900706/00 मोरे सुरेश के गणेश  हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती ,िचखली 375613
1140102796/00 सौ. नसरीन जुबेर स यद रा. ज.गट न. १६८ , सहयोगनगर    , पीनगर , तळवडे. 375505

1050303038/00 पाटील सुहास वामनराव
संनं.13/4अ/21 ओम अपाटमट शॉप न-ं2 िशतोळेनगर सांगवी 
गावठाण पुण-े27

375502

1040103475/00 भो. मानकर अशोक सदािशव स.नं. 257, क पटे व ती, वाकड,वाकड 375386



1130502934/00 यादव राजाराम नामदेव
गट 766, पवारव ती , कुदळवाडी , िचखली,  कर /मु /६/किव 
/३/१५/२०१० , द.११/०१/२०१० अ वये  द. १/०४/०९ पासून 
दु त,

375256

1120201464/00 लालासाहेब वसंतराव सुयवंशी गट न.ं452/2/1 , आदशनगर, मोशी. 375242
1030103484/00 बंटी इ टेट डे पस. भोग, सन अ. अ ार मयुर ेड स र शॉप नं ११४ चचवड ३३ 375239
1020600177/00 पठाण शेरखान मेहबुब िमळकत .177.,मोहन नगर, चचवड-पुणे 411-019. 375123
1130101332/00 भो-मकरंद गाडगीळ शेलारव ती ,पाटीलनगर ,िचखली, 375088

1050210989/00
मे चं रंग डे हलपस अ ड िब डस ा. िल. / जगताप िवजय 
पांडुरंग

स नं ६३/२ पपळे गुरव 374699

1130501549/00 भो- िजक लाह अ बासअली  चौधरी
पवारव ती,मकवाना शेजारी , पपरी िचखली रोड , कुदळवाडी, 
िचखली,

374595

1041000362/00 रामभाऊ ध डीबा पवार स. नं. १३९, िजवननगर,ताथवडे 374591
1040505822/00 च हाण ल मण भाउ स.नं.68/1/11 तापक र नगर काळेवाडी 374538
1130302770/00 सुबोध सह ि तम सह गट १३२३, यशवंत सोसा  , मोरे व ती ,िचखली 374487
1130302198/00 मा  ती  िव ल  ढवळॅ गट १३०५ ,मोरे व ती ,िचखली 374437
1050303179/00 ीमती िशतोळे उ मलाराजे चं सेन उफ चं मोहन स.न. 13/4 , नदी कनारा रोड,, िशतोळेनगर, सांगवी 374406
1160101562/00 शेख मुसा ईसाक आदशनगर दघी 374318
1130100536/00  ,मोरे पांडुरंग ीपती पाटीलनगर,,िचखली 374159

1031105845/00
Shingitam Shubhkumar Ramchandra & 
Sushama Shubhkumar

स.नं.  133,  राजमहल  बंग यासमोर,  गु ार,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

374124

1130300039/00 ,बागडे स यभामा शामराव नेवाळे मळा,िचखली 374111
1040107013/00 सधुबाई वैजीनाथ गोरे स.नं.177/1/2/1, आदश कॉलनी, वाकड रोड, वाकड, पुणे 57 374006
1160100608/00 शदे महादेव रामराव आदश नगर, 373670

1090200486/00 लांडगे काळुराम पांडुरंग
स.नं.434/10अ,िम.नं.598,शंकरा या मं दराजवळ. कासारवाडी.पुणे- 
34.

373659

1150403193/00 ी संभाजी आनंदराव पालेकर/संजय संभाजी पालेकर स न २०५/१ निवन पुलाशेजारी ऱावेत 373553
1130601681/00 म.ेकोिहनुर  टील ेड दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 373532
1060202887/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ६ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 373478

1100201367/00
िवलािसनी िवलास गवस /  रोिहणी िवजय शेवते भो रोिहनी 
िवजय शेवते

माळी आळी 373376

1050603553/00
म.ेसवानी अॅ ड असोिसएटस तफ शांतीलाल जाधवजी 
सवानी/

स.नं.1/2/12, थमेश अपाटमे ट,त.म.गोडाऊन न.ं002, 
ममतानगर,सांगवी-27

373252

1140300783/00 भालेकर वसंत झंुबर व इतर 4 / जय ी मेटल परफे टर अनुभव ऑटो समोरील बाजुस,तळवडे पुणे 14 373219

1040410823/00 ाने र एकनाथ नखाते भो. सुहास ाने र नखाते सं नं. २८/१/१अ िशवराजनगर, रहाटणी पुण-े१७ 373132
1130601553/00 भो-पाल उषा िबर साद गट 228,229,230 ,रोशन ग ली ,जाधववाडी,िचखली, 373005
1160200781/00 साठे गोरखनाथ अ पा स नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 372936

1130200987/00 संिगता  िवजय आगरवाल गट १५३८, शेलार व ती , दे  आळंदी रोड , रामदासनगर , िचखली 372870

1031109085/00 भोग - ी -सुरसे मािणक तुकाराम स न १३३ गु ारा  वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 372840

1040104200/00
ी बाजीराव सहादु पवार भोग. राजयोग क शन तफेर् 

रणजीत
स.नं.13/10                               बापुराव बागडी व िशवाजी 
सकपाळ,पवार नगर थेरगाव -33

372821

1040103523/00 भो.- बोचरे चंदन जानु स.नं.    16,  महादेव मंदीराजवळ,,ल मणनगर,  थेरगांव 372818
1081102287/00 म.े हाडा /म.े रलाय स इ ाटेल िल. ५/३९ व लभनगर पपरी १८. 372784
1140301175/00 घाडगे सुरेश दगडु/म.े ीराम पावडर कोट ग वक नवगणे यांचे िमळकतीशेजारी योितबा नगर तळवडे 372779

1140102409/00
म.ु मा. भालेकर िसताराम कसन भोग. म.े इंडस टॉवर 
मोबाईल कंपनी

योितबानगर, तळवडे रोड,तळवडे-IN-1246776 372566

1140100724/00 ी. वीण कसन पोकळे ज.गट २१८ अ ,कोयना सोसायटी , पीनगर, तळवडे. 372421
1130502945/00 भो-ल मी इंड ीज महादेव भोसले , गट 786, पवारव ती ,कुदळवाडी,िचखली, 372391

1040605020/00 मे  सेचुरी इ फा टेल ̮िल. भोग. िवओम नेटवक िल
सं न.१११/१०/२/१,साई पाक इमारत करण डे हलपसचे 
कायालयावर मेनरोड-काळेवाडी-िवजयनगर काळॅवाडी-१७

372380

1060402232/00 िव णु दामोदर जगताप भो. दप िव णु जगताप
स. नं-२२४/२/१क बालगोपाळ शाळे जवळ तळ मजला + पिहला 
मजला पपरी गाव

372273

1130600005/00 चौधरी अित ु र रहमान अ दुल अ वल सैफुरहमान अ दुल अ वल चौधरी,मोई फाटा,जाध वाडी,िचखली 372173

1070500288/00 १) सैजल भगवान अछरा, २) भगवान तुलसोमल अछरा लॉक न.ं17 िमळकत  3 पी.ड लु.डी., 9822059066 372141

1040507083/00 अजुन केरबा इंदुकांदे स. न. ७३/२फ/१ परमवीर कॉलनी राजवाडेनगर काळेवाडी -१७., 372069

1140301404/00 म.ु मा. ी. यळवंडे दपक बाबासाहेब
ी. बोडके यां या िमळकती या सरळ पुढे , ी. बाजीराव भालेकर 

यां या शेजारी तळवडे गावठाण तळवडे
372028

1110500877/00
सुभाष सुदाम तापक र, अिनल सुदाम तापक र भोग सुभाष 
सुदाम तापक र

स. नं. १२१/१अ/१/२/२७ साई मं दर, ी काळजे व जगताप शेजारी, 
च होली बु.

371984



1140202249/00 ी सोनगरे ु णा चंदु ज ग नं २३७, संगम हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 371950
1050206349/00 भो. माळी दपक सुखदेव स. न. १३/४, िव यम नगर, पपळे गुरव-२७ 371868
1040305829/00 जाधव सुनंदा द ा य स.न. ७/१ गु नानकनगर थेरगाव-३३ 371797

1130101410/00
भो-िझक लाह अ बास अली चौधरी ,जमीलअहमद 
करमु लाह चौधरी

पाटीलनगर ,िचखली 371780

1040801304/00 सं दप हाद पारखे व इतर
स. न. ४१/०२, पारखे व ती ," हाद िनवास"तळ मजला + पिहला 
मजला ,उव रत वाकड पुण-े५७

371732

1140101109/00
म.े पेटकर इंड ीज / सुयकांत 
ज.पेटकर,अ ीनी,सुधाकर,सिच

ज.गट . 189, योितबानगर,,तळवडे 371682

1130901745/00 ी सुखदेव शंकर मोरे गट १४१८, नामदेव हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 371599
1040406125/00 ी देवकर िशवाजी मा ती स नं ३०/२/२ कृ णा कॉलनी रहाटणी 371496
1150101533/00 ी सांडभोर भाऊसाहेब बाबुराव स न ८३ पैक  सांडभोर व ती कवळे 371467

1040108817/00 शांताराम सोपान क पटे
स.नं.२२८/२/१, शांताई कॉ ले स,म.न.पा.शाळेजवळ,क पटेव ती, 
वाकड -५७.

371461

1040108818/00 शांताराम सोपान क पटे भोग. गणेश शांताराम क पटे
स.नं.२२८/२/१, शांताई कॉ ले स,म.न.पा.शाळेजवळ,क पटेव ती, 
वाकड -५७.

371459

1040108819/00 शांताराम सोपान क पटे भोग. िनितन शांताराम क पटे
स.नं.२२८/२/१, शांताई कॉ ले स,म.न.पा.शाळेजवळ,क पटेव ती, 
वाकड -५७.

371459

1100800360/00 ी. द डकर बबन नानाभाऊ
स.नं.209/210/0/0 िमळकत .59/3/230   ,संत तुकाराम नगर,      
              भोसरी,पुणे-411 039.

371389

1031114272/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. कु. िस ेश सुनील चचवडे तफ अ. 
पा. क. ी बबन शंकर चचवडे

स.न. २४/२ चचवडे नगर वा. वाडी. चचवड पुणे ३३ 371385

1040109768/00 ढोली अतुल रामनाथ सनं. २२७//२,क पटेव ती, वा ड-४११०५७ 371221
1160203036/00 मा ती शंकर ल खडे स न ७८  संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 371207

1110200493/00 ी. शांतारम द ा य भोसले भोग. िवशाल शांताराम भोसले स. नं. २५३/६, भोसले व ती, च-होली बृ . पुणे ०५ 371201

1110200494/00 इंदुबाई द ा य भोसले भोग. गणेश शांताराम भोसले स. नं. २५३/६, भोसले व ती, च-होली बृ . पुणे ०५ 371201

1031105421/00
महारा   िव ुत महापारेशन कं मया- भो-  प पु पांडुरंग 
चचवडे

स.नं.  12/2  अ/2,  चचवडे  नगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 371166

1040413843/00 शालीनी ाने र उरणकर स.न.37/2/2 सौदय कॉलनी रहाटणी 371043
1040700978/00 मुकेश चौधरी व इतर भो.नवरंग शंकरलाल कुमावत सन.125/1/4/36,42,50,वाकड,पुणे-411057,4/44/978 371010

1150403403/00
ी तानाजी सहादू भ डवे व इतर ८/कु मु ी नंदकुमार 

भालचं  भ डवे/व सोमनाथ भालचं  भ डवे
स न १८७/१/१८१/३अ/१८१/३अ िस स १४६ पैक /६३ पैक  
शदेव ती रावेत

371006

1040106436/00 भो. धेबे िशवाजी क डीबा स. नं.१७७ शंकर कलाटे नगर वाकड 370990

1040604207/00
िम ीलाल तुलसारामजी चौधरी व लादूराम िम ीलाल 
चौधरी

स. नं. ९०/१ पवनानगर कॉलनी न.ं २ काळेवाडी १७ 370880

1031103066/00 मकरंद नारायण डेरे व िमनल म. डेरे
स.नं.126,  िह.नं.1,मिमली  मंगल  कायालय,  वा हेकरवाडी,  
, चचवड.  िम. .  03/11/03066

370878

1040506175/00 ल मण िभला देवरे स. नं. ७२/२/२१, तापक रनगर, काळेवाडी 370855
1040406520/00 बाळ ु ण सोपान नढे /लता बाळासाहेब नढे स नं ६२/१+२/२ अमर दप कॉलनी ीनगर रहाटणी 370796

1040206307/00 शंकर गोपाळ बारण/ेगो वद गोपाळ बारणे स. न. २२/८/३ वनदेव हौस ग सोसा. वनदेव नगर थेरगाव - ३३. 370791

1040307386/00 भो. िवशाल धनाजी बालुरे स.न. ७/१ गु नानकनगर थेरगांव ३३ 370791

1110502047/00 ाने र दामु तापक र स. नं. १०६/१ब/३ काटेव ती कॉलनी . ०३ चोिवसावाडी, च-होली. 370747

1130401358/00 िशवाजी अिजनाथ कापसे
गट १२९६, र ता ६, कार हौ सोसा, सुदशननगर ,िचखली आ  - 
कर /िच/४/ एस आर २/८३४/२०१६ , द २१/०९/२०१६ अ वये द 
 ०१/०४/२०१३ पासून वा बांधकाम

370657

1040603352/00 काश मांगीलाल कोठारी
जा हवी  शॉप नं ३, सं नं १११/१३ ब / २२ तळमजला िवजयनगर 
काळेवाडी पुणे १७

370611

1040603353/00 मोकाशे आ माराम दादासाहेब
स. नं. १११/१३ब/२२, जा हवी शॉप न.ं १ िवजयनगर काळेवाडी 
पुणे १७

370611

1130603480/00 िवनोद पी चांदवानी , जी के असोिसएटस
गट १०८ ,  फेज  २ , जाधववाडी , िचखली आ  - कर /िच/०६/ एस 
आर २/५२६/२०१६ , द ३/१/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६  
पासून आका

370558

1050215165/00 आशा आ दनाथ गायकवाड स.नं.८५/२अ/११५ सुवणयुग जवळकर नगर पपळे गुरव पुणे ६१ 370522

1050110119/00 जगताप िवजय पांडूरंग स.नं.47 प व 72 पै.चं रंग प.सी.एम.सी.गाडनसमोर, पपळे गुरव. 370486

1031106845/00 सोमनाथ वैजनाथ हजारे स न ७६/१/१ आहेर नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 370476



1130506768/00
भो-मे अ शा  ए टर ायजेस तफ  पाटनर अ म िझक लाह 
चौधरी

गट ९०० , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर /िच/५/एस आर 
२/२९३/२०१६ , द १२/२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

370422

1150403261/00

एस एस डी क  तफ क है यालाल होतचंद मतानी व 
घन याम जंगलदास सुखवाणी २) म.े रोहन क  तफ ो ा  
िबिभषण ंकटराव गायकवाड ३) गायकवाड शदे असो 
तफ ी ही बी गायकवाड व एस टी शदे

स न ९१/१ व ९०/५ बीआरटी रोड रावेत 370343

1070600909/00 कमलकुमार राम तेजवाणी व िसमा राम तेजवाणी
एच.बी. लॉक न.ं25,िम. .25/1अ पपरीनगर, पपरी, पुणे-411 
017.

370290

1060102608/00 परमानंद मेलुमल जमतानी व इतर स नं-११/२/९ ,२१,२२,२३,२७,३६, पपरी गाव 370160

1140301681/00 ी. गो वद ल मण मसने म.े साई इंिजिनअ रग युिन हसल सकलजवळ, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 370160

1040507093/00 ी. भलाराम मेघाराम चौधरी स. न. ७१/१अ+१ब+१क/२/१ तापक र नगर काळेवाडी 370123

1050201595/00 शगोटे सुवणा भरत िम. .46/3/85/4स.नं.85/2,जवळकरनगर, पपळे गुरव, पुणे-27 370072

1120203523/00 ी.पोपट बबन तांबडे
गट नं ४५२/१/१ सहयोग कॉ नं ३ पूव मोशी नाशीक र ता तापक र 
नगर मोशी ४१२१०५

370030

1060402107/00 मे . वाघेरे असोिसए स वाघेरे पाक तळ मजला शॉप पपरी 370009
1040700753/00 हकमाराम सवाजी पुरोहीत स.न.129/1 ब /44 डांगे चौक,वाकड रोड 369962

1031101361/00
सिचन ल मण पाटील/ शैलेश ल मण हा /े अिवनाश 
ल मण हा े

स.नं.  133/1  ,सरदार  फाम,  वा हेकरवाडी  चचवड,  पुणे  -  33 369952

1130201487/00 रामकृ ण सु बाराव च पीडी  , ीिनवास च पीडी
ो ा - मे आर के इंजी वक , गट १५३९ , लॉट ६, सोनवणे व ती 

,िचखली  आ - कर/म/ु८/एस आर २/१५/१५/२०१५ , द 
०८/०७/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ पासून आका

369876

1130600155/00 च हाण द ु सहादु वडाचा मळा,,िचखली 369858

1120303204/00 श कल अहमद अ दुल खैर खान
दे  र ता (उ र भाग), गट न.ं १९९/१ व २०२, ि यद शनी 
शाळेसमोर, मोशी ४१२१०५.

369755

1120303205/00 नजमा खातुम श कल खान
दे  र ता (उ र भाग), गट न.ं १९९/१ व २०२, ि यद शनी 
शाळेसमोर, मोशी ४१२१०५.

369755

1011102187/00 सुमन रघुनाथ कदम स. नं. ८४/१२,  िनगडी , पुणे - ४४ 369729
1160401333/00 कटकध ड सुरेश उमराव गणेशनगर,,बोपखेल 369656

1011301269/00
मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. भो. एन आय 
बी आर

से.नं. 24, गाळा . डी / 2 ,पिहला मजला 369624

1100102010/00 बी एम सी ूप ऑफ इंड ीज से ७ लॉट नं २०२ ािधकरण इंड. झोन भोसरी 369598
1110500894/00 मे वाडय स को ऑप हौ. सोसा िल. सन.१२३/१/२ साई मं दर जवळ वडमुखखवाडी 369561
1160202785/00 सौ मु ी सुर  ितवारी स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 369519

1020301069/00 पवार ि ती रणजीत
जुना िम. .439,एकतानगर, नीटी शाळे या शेजारी, आकुड  ,पुणे -
३५

369464

1040901078/00
ी. भगवती क शन भागी. सं थे तफ ी. सं दप संपत 

वा हेकर व इतर
स. न. ३७/३/१, ३/२, ३/३, ३/४ कोयतेव ती पुनावळे 369421

1130601886/00 मे मेधा इं ीज, गट ५२५, ठवळी िवण नानासाहेब गट ५२५, मोशी िचखली ह  ,िचखली 369420

1020202113/00 गो वद कृ णा काळेपाटील स.नं. 35/3 रोकडे र कृपा शेजारी  िव लवाडी,आकुड  पुणे 35 369349

1050300801/00 पंडीत ीधर गंगाधर िम. .47/1/232/5,स.नं. सांगवी पुणे - 411 027 369237

1100700892/00 ी. गवळी महादू शंकर भोग. रा ल, युवराज
स.नं.211/000/00 िमळकत .59/3/57     ,गवळी नगर.               
               भोसरी,पुणे-411 039.

369044

1050602827/00 उ ेकर सुरेश कािशराम, छाया सुरेश, संगमनगर ,नॅशनल कुल समोर,सांगवी-२७ 368998

1060101587/00
ी. कुदळे दामोदर दशरथ, ी. कुदळे बबनराव दशरथ व 

इतर
स.नं. 2/14, पपरी गांव,,पुणे. 368740

1140401226/00 ी. शदे बाळासाहेब जना न ि वेणीनगर तळवडे 368709
1130601230/00 भो-एम रेम लोहकरे पायोिनय  इं ीज , जाधववाडी , िचखली, 368697
1050602984/00 घंगाळे रामचं  जानकु. स. नं. ६/२ड, जयमाला नगर, सांगवी-२७. 368509
1041000412/00 धनंजय मधुकर पवार स. नं. १४७/१ जीवननगर ताथवडे 368343
1140300682/00 म.े आर डी. इले ाँिन स ( ी. सुलताने राजेश डी. ) जमीन गट . 69 , योितबानगर .,तळवडे 368333

1130602747/00 कैलास  गोर   डांगे
गट   ५८२ ,पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर/िच/६/एस 
आर २/१४३६/२०१४ , द०६/०५/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

368296

1060500276/00 पी.डी. द ीत बॅक. िम. .13/14(18),, पपरी पुणे 411017. 368237
1070100549/00 तोतलानी बी.टी. ल मी माकट हॉटेल चांदनी, पपरीनगर 368220
1031107284/00 वेसनकर चं कांत धोडोपंत स.नं. ७६/१, रजनीगंधा सोसा,आहेरनगर,वा.वाडी 368170
1100802706/00 ी.धाडसे दनेश ाने र स.नं.205/2 महादेवनगर दघीरोड,भोसरी - 39 368090



1130504843/00 सुनील रामपाल जैन ,ि सीजन इिजिनयर ग गट  ७६६/९ अ , पवार व ती  , िचखली 368077
1100101786/00 भो.पेटॉगॉन अस ली अॅटोमेशन ा.िल. से. ७ लॉट २९४ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 368002
1031108041/00 भोग. - ता हाणे ाने र पाडंुरंग स. नं. १२२/२, सायली कॉ ले स, वा. वाडी, चचवड 367942

1050101821/00 राऊत सुभाष कसनराव िम. .46/1/279/13,,स.नं. 53/2/10, नेताजीनगर, पपळे गुरव 367939

1100402063/10 सुरेखा द ा य गायकवाड / दपक द ा य गायकवाड स नं ६९४  / १ ग हाणेव ती  भोसरी 367894

1020704974/00 माजडकर भो. म.े रलाय स क युिनकेशन िस ीिवनायक , जीपी १२० , एमआयडीसी ,जी लॉक शा नगर, 367892

1031111371/00 रमेश एम. साप रया सं. नं. १३३, गु ार रोड, वा. वाडी, िचचवड-३३ 367861

1020502519/00 भोग. फलके,
शारदा ापारी संघ, शोप . ५, जी लोक, एमआयड़ीसी , चचवड -
 १९.

367835

1130106571/00 िमशाल अहमद खान गट ३८ , दे  आळंदी  रोड , पाटीलनगर , िचखली 367776
1130600633/00 भो-आहेर िनमला िवलास जाधववाडी,,िचखली 367755

1031107476/00 िनलकंठ िलबाजी मोटे व सा रका िन कंठ
स. नं. १३२/३ ब, धमराज नगर, ममता माबल शेजारी, वा.वाडी, 
चचवड

367739

1040701853/00 म.ेजे.जे.इं टर ाईजेस तफ भािगदार सिचन ीचं  कुकरेजा सन.१२७ िह सा न-ं१/७ चौधरी पाक वाकड-५७ 367706

1160102650/00 वसंत बाबुराव पवार, िवमल वसंत पवार स. नं. ७२, िशवनगरी, िनरंकार कॉलनी जवळ, दघी 367622
1050213831/00 िवणकुमार तुलसी गोहेल स. न. ६/३ राम ू ण  मंगल कायालयाजवळ, पपळे गुरव 367539
1031106010/00 िहमांशु ह रनंदन शेखर स.नं.१३९ गु ाराजवळ, वा हेकरवाडी, चचवड 367503
1130500575/00 पानसरे आझमभाइ व आ म फ़ कभाइ कुद वाडी, 367481
1031106920/00 भोग. राजेश गु मुखदास तोलानी स न १३७ गु ार रोड  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 367428
1050206087/00 फुलपगारे सुभाष गोरख. स. न. १३/४, मोरया पाक, पपळे गुरव-२७ 367218

1130401912/00 ल मण िव नाथ आगळे

गट ११४१ , साई याग सोसा , नेवाळे व ती ,िचखली  आ  -कर 
/िच /४/एस आर २/९९४/२०१४ , द २८/०२/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर /िच/४/एस आर 
२/६४७/२०१६, द २९/०८/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका

367170

1040506350/00 िनलेश यशवंत पाठक / िनिखल यशवंत पाठक काळेवाडी. 367159
1100802339/00 योगेश अंकुश िनटुरे स.नं. 218 िव ल पाक 367120
1130302708/00 सोमनाथ िव णु महांबरे गट १३९५, गु कृपा हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली 367108

1011403420/00
पी. सी. एम. सी. भो. आ शवाद रोडकॅ रअस तफ सुधाकर 
रमाकांत ि पाठी

से. नं.२३, लॉट न.ं २०अ, वाहतुकनगरी, िनगडी पुणे ४४. 367098

1020705229/00 िसताबाई वसंत द डकर व ी. वसंत ध िडबा द डकर स नं १३७ रामनगर चचवड-पुणे-३३ 367056

1040209401/00 िवमलादेवी रमणलाल जैन स नं-३२अ,राघव वामी मठाशेजारी,द नगर,थेरगाव पुणे-३३ 367016

1050000118/00 ीम.कदम सर वती गणपत (PAH) पाटकर टी बी सऩ.32/2/1 पपळे गुरव 27,िम. .5/1/42/91/00118 367010

1130100860/00
चौधरी महंमद सेन, अ दुलरिहम व अ दुलरहेमान 
अ दुलनसीब

गट .1,,पाटील नगर, िचखली 366920

1050701290/00 ढोरे नामदेव शंकरराव िस स नं २८४/२८५ जुनी सांगवी गावठाण वेताळ महाराज मं दर 366829

1130401941/00 कृ णा हरी साळवे
गट १२५०, वामी समथ  कॉलनी , शरदनगर ,िचखली  आ  - कर  
/अ/ मो ा िनवासी -एस आर १/११२०/२०१४ , द  
१०/०३/२०१४ अ वये लो

366826

1050401656/00 रासकर अिनल ध डीराम व पाली अिनल िम. . 47/4/195, 366818

1040120211/00
वधमान ॉपट ज तफ भागीदार लिलतकुमार िभकमचंद 
छाजेड

स.नं.226,227 क पटेव ती वाकड 366816

1160201838/00 कमल पांडुरंग पठारे भो.अतुल पांडुरंग पठारे स.नं.79 कािशद जवळ संत गजानन महाराज नगर,×¤ü‘Öß - 15 366706

1150402403/00 ी संभाजी महादु भ डवे/ भो अलंकार संभाजी भ डवे स न १३०/१ शदे व ती रावेत 366600
1070601510/00 जसपाल दपचंद रोहरा सी. लॉक ६/१ शॉप नं. २ पपरी १७ 366416
1041101794/00 म.ेएस.िब डकॉन तफ अनुप परमानंद जमतानी स.नं. 86/7 इं दरा कॉलेज शेजारी  ताथवडे 366360
1120301798/00 बाळासाहेब नामदेव  व रामदास कसन बोराटे दे र ता मोशी 366168

1130501930/00 भो-अ दुलक युम मोह मदजलील खान

गट नं 907, लॉट नं 8, साई चौक , हरगुडे व ती ,कुदळवाडी, 
िचखली  आ  - कर /िच/५/एस आर २/४२/२०१६ , द 
१४/०९/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून ज पा न आका  
आ  - कर /िच/५/मो ा िन-एस आर  /४२/२०१६ , द  
१३/०८/२०१६ अ वये लो

366151

1100101797/00 िम ल इंड. लॉट १७६ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 366100
1140200625/00 भालशंकर र माला मुरलीधर िवकास हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 366090

1040901068/00 फ़ॉचुन लॅ ा स ा. िल.तफ़  ी. पंकत बाजीराव महाजन स. न. ३/८/११ गावठाण पुनवळे 366079



1040201993/00 नवले अंकुश गोरख िम. . 4/37/694,स. नं. 26, सदािशव कॉलनी, थेरगंव पुणे - 33 366047

1040308564/00 चौधरी िभमाराय कासाजी
स न १४/१३  आदश कॉलनी बेल टका नगर थेरगाव ३३ मो 
७७९८४२८९४३

365954

1120202208/00 ऐ मु दन गणीभाई  शेख व ज बार  गणीभाई शेख फ़ाितमा नगर  आदशनगर  ग नं ४५५ सकोरे पोि या मागे मोशी 365905

1140401389/00 ी. राज  बाबुराव घोलप ता हाणे व ती ज गट १६३, ि वेणीनगर 365885
1140301135/00 भालेकर सुिनल एकनाथ योितबानगर बालवडकर यांचे िमळकतीशेजारी  तळवडे 365829

1040415836/00 सुरेश िशवनदास जेठवानी
स.नं.6/4 ते7 रॉयल ां ल तळ व पिहला  मजला शॉप न.ंA/2 
,रहाटणी,पुणे.

365826

1130301234/00 कदम रोिहदास दशरथ

गट १३९८ , वामी िववेकानंद सोसा ,मोरे व ती , िचखली  आ  - 
कर/िच /३/ एस आर  २/ ७१/२०१७ , द  १३/७/१७ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा  वा आका  आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन-  एस 
आर २१/ ७१/२०१७ अ वये लो

365803

1020502342/00 आगरवाल सिचन िनमलशेठ
मोरया क शन, जी. पी. 61, जी लॉक,,एम.आय.डी.सी., 
चचवड, पुणे.

365649

1030100995/00 काकडे आिण कंपनी
जग ाथ  कॉ ले स,  बी डग  न.ं3  ,शॉप  नं.  8  चचवड  टेशन,  
पुणे-19

365580

1080200090/00 म.ेलुमॅ स इ ड ीज िल. लॉट न.ंए-26, एच लॉक,,एम. आय. डी. सी., पपरी-पुणे 365550
1031110457/00 भो सुरेश िहरालाल पटेल स न ७५/१/२ ७६/१/२ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 365431
1031110459/00 भो- नर  िहरालाल पटेल स न ७५/१/२ ७६/१/२ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 365431
1130101348/00 - डॉ. आंबेडकर भवन , चतामणी नगर ,िचखली, 365399
1031109357/00 भोग. - गाडेकर शािलनी िशवाजी स न ३३/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 365285
1160202679/00 ी दादासाहेब भाऊसाहेब कोतवाल स न ८१/१/१ द नगर पंप हाऊस जवळ दघी १५ 365249
1130500114/00 भो-चौधरी अकबर अली पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 365248
1050205696/00 भो,कािशद शांताराम, स. न.९/१, कार कॉलनी, पपळे गुरव, सांगवी. 365229
1130504548/00 महेश भाकर नाईक गट ७७६, पवार व ती , कुदळवाडी, िचखली 365168
1160100556/00 दुबळे शालन िशवाजी स. नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 365081
1160100193/00 घाडगे सुभाष आ पा स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 365036
1031107852/00 वा हेकर युवराज  िव नाथ स. नं. ११६/२, वा हेकर वाडी, चचवड 365023
1041000064/00 ी. मंधर स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे ३३ 364918
1040107012/00 रामसु मा रामया िस ा स.नं.228/1, क पटेव ती, मनपा शाळेसमोर, वाकड 57 364875
1100900704/00 ी. पावशे मधु महादेव िम. .59/5/187,स.न. 364777

1050401222/00 कांबळे अ ण शंकर स.नं.70, िम. ं  47/3/121/1,नवी सांगवी. सांगवी,पुणे-411 027. 364692

1040112987/00 ओम रयािलटी ऍड ई चर भो.िवना क कशोर गारवे सनं.२४०/१.वाकड-४११०५७ 364660

1120300847/00 ी. पोपट िव णू बनकर गट न ४१९ , बनकर व ती पुणे नािशक र ता मोशी 364654
1130501799/00 भो- खान आबु आझम गट ं  ६९३ , महारा  काटा याचे मागे , कुदळवाडी , िचखली 364614

1040705419/00
आ द णास डे हलपस तफ भागीदार  दलीप स यपाल 
भागवानी व इ.१

स.नं. 164/3,164/4/2,164/4/3 मुंबई बैगलोर हायवे जवळ उ.वाकड 364607

1130500100/00 गणेश इंिजिनअर ग / वाघमारे िव ल िव णू पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 364497
1090500552/00 आगरवाल जने र रामचं स.नं.31/1ब/2 ते 4 मुंबई पुणे रोड,दापोडी पुण-े411012 364469

1130407348/00 मोहन िभकाजी  जरे गट १२९७, पंचवटी  हौ सोसा  , र ता  ३ , शरदनगर ,िचखली 364395

1011402915/00
पी . सी. एम. सी भो. इ टन ा सपोट कं तफ ोपा. 
उ ीकृ णन कु टुन िप ल

से.नं.23, लॉट न.ं55, वहातूकनगरी, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४., 364314

1031106143/00 चौधरी िवशाल जग ाथ स. नं. १३२/८, गु ाराजवळ,  वा हेकवाडी, ि◌◌ंचंचवड 364294
1040602627/00 सौ.म छगंधा भाकर शहाणे स.नं.84/2/3/3 जुना घर .1209/2 आदश नगर काळेवाडी, 364263
1031104164/00 वा हेकर पंडीत भागुजी स.नं.134,  िह. .1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 364250

1050102319/00 इंगळे रमेश ल मणराव.
स.नं.46/1/2/3 ,काशीदनगर, पपळेगुरव.,िम. .46/2/46/41. 
सांगवी,पुणे-27

364205

1040407412/00 जी. के. सवेरा िब डस स. नं. ७ ारका स सवेरा A वग शॉप न.ं १  रहाटणी पुणे १७ 364117

1150101254/00 दांगट गणेश कसन भो मुकंुद िशवाजी पंडीत स नं 81/1अ कवळे गाव, 364114

1130200931/00 िनवृ ी  गणपत  भोसले
भो-द ा य िनवृ ी भोसले , ितक  एंटर ाईजेस,गट नं 1536, 
सोनवणेव ती , रामदास सोसा., िचखली

364112

1101208426/00 अयुब रसुल स यद, मुमताज अयुब स यद से. नं. १, इं ायणीनगर, वै णवी माता मं दरशेजारी, भोसरी 363993

1130201127/00
मोरया ऑटो इंिज., भो-िवशाखा िव कुलकण  /िव ास गो 
कुलकण

गट १५३२, सोनवणे व ती ,िचखली 363927

1041000431/00 िशवाजी नामदेव पवार स. नं. १४७ झुडंुगबाबानगर ताथवडे पुणे ३३ 363891
1050206591/00 कु प िवजया गोपालकु ण स. न. २९/२/३, िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 363856



1040509589/00 शेलार िशवाजी वामनराव ( 9822779531 )
स.न. 73/2ग/3 , शेलार िनवास , िवर हाँ पीटल जवळ , सनलाईट 
बेक र या मागे, काळेवाडी

363710

1050205079/00 ी. महाडीक बापुसाहेब शामराव. महारा  कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 363531

1140101772/00 चतामण बबन भालेकर म.ेिस देश इंड ीज
ज.ग.नं.189, योतीबा मंगल कायालया या पाठीमागे, योतीबानगर, 
तळवडे

363520

1070200592/00 गु ब राय हसोमल बजाज बी लॉक ,,िम. .26/21, िपपंरी पुणे 411017. 363501
1031111924/00 अशोक मोरे र भालके स न ८४  भालके नगर वा.वाडी ३३ 363435
1060202888/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ७ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 363416

1060501230/00
म.े ि िमयर िसटी तफ भागीदार सुिशल अगरवाल, शंकर 
जगताप, िवजय काटे, उमेश चांदगुडे,अशोक अगरवाल

पपरी स. नं. २३/१ पै,  स. नं. २४, िस. स. नं.४६९३ पैक  बाफना  
ऍटो इंिजिनअ रग ा. िलिमटेड या मागे, पपरी टेशन, पु्णे - १८.

363140

1090301013/00 टी. ही. संतोषकुमार गु नानक कॉलनी, केशवनगर,,प. कासारवाडी 363132
1031107331/00 सजराव दुगाजी  जावळे स . न  ११३   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 363024

1020704980/00 मांजडकर भो. रलाय स क युिनकेशन
अिनकेत लाझा , के एस बी चौक , जी लॉक एमआयडीसी , 
शा नगर,

363011

1130601809/00 पठाण  रिशद बशीर

गट ५९४, द नगर ,जाधववाडी ,िचखली आ  -कर /िच/०६/एस 
आर २/७८/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका आ  -  कर /िचखली /६/कािव/३२५/२०१६ , द 
१९/१२/२०१६ अ वये मालक सदरी नाव दाखल

362995

1100500422/00 ी. चेतन ब सीलाल राका
िम. .55/2/143,,स.नं.690/1 अ/1/1/11,ग हाणे व ती,      भोसरी-
पुणे-411 039.

362946

1130506890/00 कुक सह िहरा सह राजपुत
गट ८७३, यु जायका मागे , कुदळवाडी, िचखली आ  - कर /िच/५/ 
एस आर २/८२/२०१७ , द २१/०१/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून आका

362910

1011403462/00 तुटेजा सपोट कं भो. ऱलाय स िजओ इ फेकॉम िल. से.२६३, लाट-१६१बी, वाहतुक नगरी,िनगडी-४४ 362871

1031109049/00
मालक- गोजमगंुडे चं शेखर महादेव व गोजमगंुडे े  
चं शेखर

स न १२४/१२५+१२६ अथव पाक लॅट नं ११, वा.वाडी चचवड 
पुणे ३३

362803

1031108812/00 जीवन रामचं  कदम स न ८३/२+३+४+३ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 362720

1040415200/00 शांता भरत कोकणे स नं-४९/४/५,यशवंत िब डग,यशवंतनगर राजगड कॉलनी रहाटणी. 362718

1020402646/00 म.े परफे ट वेट ग िस टीम ा. िल. डी-२ लॉट  ४९ एमआयडीसी काळभोरनगर चचवड 362702
1150101814/00 सौ बोराडे िसमा कसन स नं १७/१क साईनगर मामुड  ितवारी पीठ िगरणीजवळ 362700
1130101667/00 पंपा गंगाराम आहेर ,भो- ीमती  जय ी पंपा आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 362634

1130101668/00 पंपा गंगाराम आहेर ,भो- ीमती  िजजाबाई  पंपा आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 362634

1130101670/00 सदािशव गंगाराम आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 362634
1130101673/00 सदािशव गंगाराम आहेर ,भो-संकेत नानाभाऊ आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 362634

1130101674/00 सदािशव गंगाराम आहेर ,भो-नानाभाऊ सदािशव  आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 362634

1040408760/00
आदशनगर स. ुह. सं था मया. ी. द ा य बंडु खराडे व 
इतर भोग. ी. मा ती कसन पवार

स. न. ३३/१/२, महारा  नगरी, गजानननगर, रहाटणी - १७. 362509

1150302555/00 ी  िवजयकुमार आिजनाथ खटके स नं ४६अ/१अ/१ चोबेसमोर िस ीिवनायकमंदीर िवकासनगर कवळे 362495

1040408580/00
ी. सुिनल िव ल परदेशी / ी. सागर सुिनल परदेशी 

(परदेशी असोिशए स)
स. न. ३८/१३,१४/१५,१ गारमळा कॉलनी रहाटणी. 362320

1140101384/00 सौ.सातपुते िश पा म लीकाजुन धारजाई हौ. सोसायटी, जु या ान दप शाळेजवळ, पीनगर,,तळवडे 362271

1130602402/00 सुरेश भुजंगराव ढगळे

गट ५८२, पंतनगर , ग ली  १ ,जाधववाडी , िचखली  आ  - कर 
/िच/६/ कािव /एस आर २/ ५४२/२०१७ , द  - ८/ ३/२०१७ अ वये 
 द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - कर /िच /६/ मो ा 
िनवासी  एस आर  २/ ५४२/ २०१७/  द ३१/१/२०१७ अ वये  लो

362258

1040122654/00
लोबल म टी पेशालीटी हॉि पटल तफ भागीदार 

डॉ.परवीनकुमार जगदीशचंद गोयल व डॉ. शांत संपतराव 
माने

स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/201, 
दुसरा मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

362204

1040122656/00
लोबल म टी पेशालीटी हॉि पटल तफ भागीदार 

डॉ.परवीनकुमार जगदीशचंद गोयल व डॉ. शांत संपतराव 
माने

स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/301, 
ितसरा मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

362204



1130302154/00 अ ण दनकर मोरे

गट १३१८ , ाने र  सोसा, मोरे  व ती ,िचखली आ  - कर /िच 
/९/ एस आर  २/ ३०६/२०१७ , द १८/१२/२०१७  अ वये  द 
१/४/२०१७  पा आका ,  आ  - कर /िच /३/ मो ा िन- एस आर  
२/ ३०६/२०१७  , द २७/११/२०१७  अ वये  लो

362125

1020400128/00 बारे टील व स
िमळकत .128,,डी.1, लॉट न.ं15 बी/7, एम.आय.डी.सी. चचवड 
पुणे- 411 019.

362119

1040203644/00 ीम.छाया का  हापसे स. न. १९/०४ साईनाथ कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 362081

1030100659/00 गुलनोर अँ ड गरडा डे हलपस तफ
 In Front Of Prath Shikshak Patptedhi Chinchwad 
Station Chinchwad Pune 411033, ाथ िश क पतपेढी समोर 
चचवड टेशन , पुणे - 19

362078

1090302855/00 मा तीराव राच पा भ े भोग.वैशाली सितश भ े स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, कासारवाडी - ३४. 362038

1150409118/00
म.े डॉ फ़ न िब डकॉन तफ़ ी. दलीप स यनारायण गु ा व 
आनंद गोयल

स.नं ९८/१ बीआरटी रोड रावेत 361997

1120200098/00 ी.च हाण िभकू मा ती /भो. च हाण ाने र मोशी गावठाण, पुव मोशी, 361977

1040600904/00 गराडे राजाराम िजवाजी. िमळकत .1162/3{1} स.नं.99/21,िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव. 361874

1130700143/00 के .प राज
लॉट नं G/A-9/7,एम.आय.डी.सी.,"जी " लॉक, िचखली रोड 

,कृ णानगर ,, चचवड , पुव पुणे 411019
361867

1130506394/00 सु ीव आ माराम शदे

गट नं  ९०४/१ ,कुदळवाडी, िचखली आ -  कर/िच/५/एस आर 
२/२२६३/२०१५ , द  १६/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१४ 
पासून आका आ  - कर /िच/५/एस आर २/६७/२०१६ , द  
१०/११/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका आ  - 
कर /िच/५/मो ा िनवासी -एस आर  २१/६७/२०१६ , द 
२१/१०/२० १६ अ वये  लो

361864

1040104811/00 साहेबराव भगवान क पटे भो.राजे  िसताराम गोयल
सन.250/2, धरोड, झोरे िनवास समोर, क पटेव ती, वाकड,पुणे-
57,4/561/619

361817

1101200538/00 ीमती समशादबी तजमुल सेनखान स.नं 23 361745

1060203070/00 ी. अशोक पंढरीनाथ दघे / ी. ई र अशोक दघे
स.न.३०९/६ब/२, िसटीयस न.ं ७३०, जय गणेश िब ड ग, निवन 
काटे पपळे रोड, भैरवनाथनगर, पपरीगाव, पुणे १७

361719

1160201836/00 भोग डावरगावे उ व नर सगराव, सुलोचना उ व डावरगावे स.नं. 76/3/1/1 गणेशनगर,×¤ü‘Öß - 15 361712

1100201551/00 स यभामा ाने र ल ढे स. नं. ४/१ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 361590

1040800889/00
कुलकण ,खोले,होनराव,लुनावत, शदे,भालेराव,नढे,कामत,इत
र

स.न. 123/4/7/1 व  इतर स ह,ेगोमती क शन, उवरीत वाकड 361567

1020705231/00 ी. मुळे बाळू बाजीराव रामनगर (राममं दरामागे) चचवड ,पुणे-१९ 361440

1100100437/00
म.े गणेश ेसीजन व स तफ भागीदार १) नागा पा 
चनाबसा पा कोरी २) संजीवकुमार बाबूराव मठपती

एम.आय.डी.सी., ड यु ७० भोसरी -२६ 361385

1130502779/00 भो-अमीरउ ला जमीरउ ला अमजउ ला चौधरी गट 875,कुदळवाडी ,िचखली, 361245
1130501588/00 भो - अिनल रामचं  पाटील कुदळवाडी,,िचखली 361192
1040204922/00 सिवता दिलप मुथा सन.१८/४ समथ कॉलनी थेरगाव-३३ 361133
1100102014/00 मे साहील एंटर ायजेस जे लॉक १२/०७ 361012
1160200876/00 बाबळे देवराम िभमाजी स. नं◌ं  75,, दघी रोड,भोसरी,पुणे, 360957

1040703596/00 म.ेआर.के. लंुकड हौ.कं.तफ राज  लंुकड व इतर सं. नं.१३०/२/१/१ ते १३०/२/३/२,१३०/२/२/१/१, उ.वाकड 360810

1040309596/00 ि मता द ा य काटे स नं-१० दगडु पाटील नगर लेन न-ं५ थेरगाव-३३(९५६१६७४५३०) 360793

1140101918/00 ी.पाटील खंडू बाबुराव ी इंिज व स साई ु पा सोसायटी जवळ सहयोगनगर,त वडे 360705

1140301398/00
म.ु मा. १)  ी.कोतवाल ाने र एकनाथ २) कोतवाल 
संजय िभकाजी

ज. ग. नं. १२० पांडुरंग हौटल समोर योितबानगर तळवडे 360684

1050804427/00
दळवी शैलावती बाळासाहेब व इतर क रता नांदगुडे िवलास 
एकनाथ,

स,नं. ६२/२/१, पपळे  िनलख-२७ 360663

1050209166/00 ल मण नागरी सहकारी पतसं था मया. तफ चेयरमन
स.नं. १/१/१, १/६,राजयोग हे रटेज, शॉप नं. -४,५,६,७  ल मी 
नगर, पपळे गुरव.

360644

1070100027/00 गेरेजा घनशाम भुमल वॉड .21,, लॉट न.ं258,शॉप, पपरी नगर, पपरी पुणे 411 017. 360607

1150102357/00 भो/ ी अ ण भगवान राऊत स न ६ पैक  मासुळकर फ़ाम समोर मामुड  र ता मामुड 360569

1130409042/00 मोहन ाने र िखलारी , ितभा मोहन िखलारी
स ह १२६३ , लॉट  नं  १६ ,१७ , वामी समथ कॉलनी नं २ , र ता 
८ , शरदनगर  ,िचखली

360545

1100101938/00 म.े हनुमान इंडि ज ि मा.भो. म.े संक प इंिजिनिनअस से.१०/३अ/५ ािधकरण इंड. भोसरी-२६ 360544



1040101971/00 ससाणे ओम काश रामचं
िम. . - 4/36/264,स. नं. 13/8, ससाणे कॉ ले स, पवार नग 
सोनाई मंगल कायालया जवळ थेरगंव

360357

1130902213/00 ट  के  राजन िशवशंकर हौ सोसा  १, हे े व ती,िचखली 360312

1040604637/00 मा ती द ोबा काळे व इतर-३ भोग.िवशाल अतंराम शमा स न १०१/३/४, शांती काँलनी बी, िवजयनगर-काळेवाडी-१७ 360298

1130901708/00 रमेश मोतीराम भगारे

गट १४४६, ीराम हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/९/एस आर २/७/२०१६, द २३/०६/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ  - कर /िच/९/मो ा िन - एस आर 
१/७/२०१६  अ वये लो

360235

1160302785/00 ी. संजय पुंडिलकराव चौखंडे स न. २ गायकवाड नगर दघी पुणे - १५ 360199

1100103207/00
म.े आधार इंड. ि मा. को. सो. भोग.- समथ इंिज. तफ- 
संजय राऊत

से. न. १०/४/१८ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे - २६ 360089

1130502771/00 भो-मोरे शंकर द ू मोरे द ू रामभाऊ , कुदळवाडी,िचखली, 360076

1050804410/00 कदम गंगाधर कशनराव, स,नं,२६/१/१-१/२-२/४,जगताप डेअरी, पपळे िनलख,सांगवी-२७ 360076

1130504488/00 मो.रफ  सफ  अ सारी ,जफ अर सफ  अ सारी गट ८११, प ा  मि जद  , पवार व ती  , कुदळवाडी,िचखली 359791
1101204705/00 राम बाबु कवळेकर भगत व ती भोसरी 359766

1050808269/00 राजेश ए. पाटील
स. नं.१४, ि लटॅरीटी, वग-ए, ११ व १२  मजला, लॅट न.ं  ११०२ 
+१२०२,  पपळे िनलख, पुणे-२७.

359748

1020400419/00 मे मॅसकॅप िलिमटेड िमळकत .149, 359619

1080202142/00 म. शी ड इ ाटेक ोजे ट ली तफ संदीप देवाडीगा
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, दुसरा  मजला, आँ फस ं  04 पपरी- 
18

359520

1130601670/00 भो-िवलास केसु  आहेर जाधववाडी ,िचखली, 359464
1040106922/00 भाकर बाबुराव देवकर भोग कैलास भाकर देवकर स.नं.१५/४ संतोषनगर वाकडरोड थेरगाव-३३ 359397
1070501141/00 सरकार, रोिहत पिहलराज दयारामानी कराची वीट जवळ, िडल स रोड, पपरी-१७. 359383
1150302473/00 ी कसन नारायण तरस स न ७९/२/१ मुकाई चौक कवळे 359318
1160303438/00 शांतीदेवी मांगीलाल चौधरी स. नं. ३ गायकवाडनगर, दघी 359259
1150100942/00 ी साळंूके केशव िव नाथ गणेश हौ सोसा.मामुड , 359255
1060308356/00 भो. धनवटे दलीप ताप िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 359191
1130507292/00 भो-जमालु ीन  ब सु लाह शेख गट ८७८, सुपर वजन का ासमोर , कुदळवाडी , िचखली 359088
1050203662/00 ी.जयराम तुलसी वाघेला स.न.26/2/3, पंचर  नगर, पपळे गुरव., 358964

1140301786/00 ी. बालचं न राघवन नायर, म.े आरती टस
जमीन गट न.ं ४५४, हाय ोफॅब शेजारी, संत तुकारामनगर,छ पती 
िशवाजी शाळा रोड,तळवडेगाव,पुणे - ४११०६२

358772

1130700143/10 भो- लिलतकुमार सुकनराज मेहता
गट  ९/७ , जी  लॉक , एम आय डी सी , कृ णानगर ,  से टर  
२०िचखली   आ  - कर /िच/७/ ह तां /५ २०१७ , द  
२७/१२/२०१७  अ वये  ह तांतर

358680

1040901144/00 िव ल नारायण मोटे भो. सुभाष व मनोहर िव ल मोटे स. न. ५३/५,मुंबई पुणे हायवेजवळ माळवाडी रोड पुनावळे. 358676

1040901145/00 िव ल नारायण मोटे भो. अशोक िव ल मोटे स. न. ५३/५,मुंबई पुणे हायवेजवळ माळवाडी रोड पुनावळे. 358676

1031106160/00 खाडे रोिहनी िभमराव
स. नं. १२६, गंगाई सदन, मिमली मंगल कायालयासमोर, 
वा हेकरवाडी, चचवड

358633

1030903156/00 ी ाने र बबन शेडगे भोग.म.ेइंडस टॉवर िल.
िस. स. नं. ४५८ िव े र िनवास चचवड गावठाण चचवडगांव, पुणे-
३३

358529

1090101771/00 भोर रबर ॉड टस् टी-97/1 अ एम.आय.डी.सी.,भोसरी पुणे -26 358509

1130700141/10 दलीपकुमार सुकनराज मेहता /लिलतकुमार एस जैन
जी , से टर  २० , एम आय डी सी  , कृ णानगर , िचखली आ  - कर 
/िच /७/ कािव /१२१/२०१७ , द १३/१२/२०१७ अ वये  नावात 
दु ती

358350

1130103294/00
सोपान तुकाराम भोसले , िस ाथ तुकाराम भोसले ,इं ायणी 
इंड ीज

गट नं २२ ,चौधरी वजन का ामागे ,पाटीलनगर ,िचखली आ - कर 
/िच /०१/मु /०८/एस आर २/२९४/२०१६ , द ३०/०५/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२०१५ पासून आका

358334

1120202952/00
रामचं  नामदेव बनकर व इतर मह  ठाकुर तफ़ मे टयुिलप 

ाप ीज तफ़ अ म िशकउलवाह चौधरी व इतर २
गट न.ं ६६०,६६१,६६२,६६३ मोशी 358320

1031108015/00 भोग. - कोहली रछपाल सग व कोहली ब सदर कौर स. नं. १३३/१, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 358285
1130503627/00 भो-अशोक गोळीराम गु ा गट २१९ , कुदळवाडी ,िचखली 358205

1040415006/00
नथाबाई शंकर नखाते/संजय चंदन जैन तफ मे. साईबाबा 
से स ा. िल.

स. नं. १२८/अ/१अ+२ ब रहाटणी पुणे 358171

1090302565/00 िभमराव महादु जवळकर व बाळासाहेब महादु जवळकर 358151

1130601863/10 भो- ी पठाण
गट ६६९,जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/मु य/६/कािव/३/५३/२०१२ , द ९/७/२०१२ अ वये द 
१/०४/२००८ पासून दु त िनणय

358120



1040204872/00 अिनल द ा य दवसे भोग सुजाता अिनल दवसे स. न. १९/९ र दप कॉलनी थेरगांव-३३. 358097
1130500951/00 भो-मोरे वसंत नामदेव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 358079
1130503011/00 भो-चांगदेव  बालघरे पवारव ती , कुदळवाडी ,िचखली, 357969

1130603582/00 सुिनल बाबुराव शेप
गट ५७७ , पंतनगर , ग ली  ३ , जाधववाडी  ,िचखली    आ  - कर 
/िच /०६/ एस आर २/ ६५/२०१७ , द १०/०८/२०१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा वा आ

357857

1130400223/00 आनंदराव रंगनाथ बोधे

गट १३१९, सुदशन सोसा,र तानं 1(ब),सुदशन नगर,िचखली . आ - 
कर/िच/४/एस आर २/६९९/२०१४ , द  २२/०८/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर 
१/६९९/२०१४ , द  २८/०७/२०१४ अ वये लो

357709

1040120208/00
सुनील बंडोपंत पवार व मु धा समीर हेगडे भो.हावरे लेगसी 
तफ ऊ वला हावरे

स.नं.208/4,क पटेव ती,वाकड 357709

1040307492/00 उगम सग िभम सग राजपुरोहीत स. न. १४/१०/१ जयभवानी नगर थेरगांव ३३ 357695
1040307493/00 ब ी सह िभम सह राजपुरोहीत स. न. १४/१०/१ जयभवानी नगर थेरगांव 357695

1031105927/00 Bhog. - Chinchawade Ananda Sadashiv स.नं.  74/4,  रजनीगंधा  हौ.सोसा.,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 357663

1040406545/00 भो. ि ती िहतेश टांक / िहतेश मोहनलाल टांक स. नं. १९/३ रहाटणी 357591
1160201457/00 चं कांत नेमाजीराव कोरपे स.नं.83 ाने रपाक साई पाक, दघी - 15 357510
1081000831/00 भो.िन र क,वै मापन शा ,िचचवड शाख संततुकाराम नगर,मनपा सांकृितक क ,मधील, पपरी - 18. 357402

1120202831/00
नंदकुमार रंगनाथ ठाकुर व इतर करीता ी शरद नामदेव 
गावडे

गट नं ७०३व ७९९ पुव मोशी नािशक र ता पो णमा कले शन जवळ 
मोशी ४१२१०५

357332

1130101669/00 पंपा गंगाराम आहेर ,भो- ीमती सिवता पंपा आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 357291
1130901747/00 मालन िशवाजी गांिधले गट १४५८,एकता हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 357284

1101000192/00 ी. पठारे अशोक बबनराव.
िम. .59/6/3                              ,स.नं.198 ग हाणे 
व ती,पी.सी.एम.टी  भोसरी,पुणे 411 039.

357241

1130401386/00 बबन अजुन नेवाळे , भो- हरी ं  बबन नेवाळे गट ११४९, नेवाळेव ती ,िचखली 357224

1100804381/00 मालन सुभाष गवळी स. नं.२०९/२१० ि मुत  कॉलनी, संभाजीनगर, दघीरोड, भोसरी 357161

1101201192/00 ी. करमाळकर सुरेश वसंत से.नं.१७, गणेशनगर, धावडेव ती, भोसरी 357148
1041000056/00 द ा य हातु पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३. 357046
1120202829/00 रमेश पुकराज चौधरी हट नं १०३,डुडुळगाव मोशी आळंदी र ता मोशी 357024

1130301822/00 साबळे  योगेश  वा मीक

गट नं  1401 , नंदनवन सोसा., मोरे व ती , िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/१५४/२०१५ , द १३/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - कर/िच/३/मो ा िनवासी -
एस आर १/१५४ अ/२०१५ , द १४/०९/२०१५ अ वये लो

356994

1130401388/00 बबन अजुन नेवाळे , भो- साहेबराव  बबन नेवाळे
गट ११४९, नेवाळेव ती ,िचखली कर/मो िन एस आर 
१/४७०/२००९ , द २३/१२/२००९

356975

1130401389/00 बबन अजुन नेवाळे , भो- गुलाब  बबन नेवाळे
गट११४९ , नेवाळे व ती ,िचखली  कर/मो िन एस आर 
१/४८६/२००९ , द १५/१/२०१०

356975

1011102293/00 आँदुबर कू णा गावंदर स.न.८३/१ लॉट न.ं११६ साईनाथ नगर िनगडी -४४ 356974
1060314022/00 कसन यशवंत नवले स नं-४ िह सा नं ६अ/१ पपळे  सौदागर 356915
1120202383/00 सुरेश चधु विहले डूडू गाव गट नं १०० ता हवेली िज-पुणे. 356811

1031114042/00 पांडुरंग िवठोबा ओवाळ भोग – हेमंत पांडुरंग ओवाळ स.नं. १२५, वामी िववेकानंद पाक, वा हेकरवाडी, चचवड-३३ 356629

1101201156/00 ी. कोकरे राज  िभवा (भो.सौ.चंदाबाई कोकरे) स.नं.23,हनुमाननगर, 356585

1150403757/00
ी ानदेव द ु भ डवे व इतर-१८/भो/मे रोहन क  तफ़ 
ी िबिभषण ंकटराव गायकवाड व ी देवीदास रामचं  

वंजारी
स न ८९/१ िनवृती लॉन समोर रावेत 356567

1100103360/00 ी. सुिनल कशोर पाटील व जग दश कशोर पाटील से. न. १०/४८ ािधकरण िनवासी झोन भोसरी पुणे २६ 356539
1041200205/00 ताराशंकर ितथराज ि वेदी गावठाण ताथवडे 356470
1070101753/00 मा.सरकार भो. ी. हगोरानी दप िहरोमल शॉप . 187 या उ रेकडे लागून, मेन बाजार पेठ 356419

1031112206/00 भो. ी. रामचं  बाबुलाल पाटील
सं. नं. ३५/१, नंदनवन कॉलनी,िचचवडेनगर, वा. वाडी.िचचवड पुण-े
३३

356384

1100400627/10 फुगे ानोबा बबन भो िवण ानोबा स नं ६९४/१ ग हाणेव ती भोसरी 356358
1100400627/20 फुगे ानोबा बबन भो सिचन ानोबा स नं ६९४ ग हाणेव ती भोसरी 356358
1040307280/00 सुिनता जा लदर कुचेकर स. न. १०/१ दगडू पाटील नगर थेरगाव पुण-े३३ 356327
1011402301/00 डेरे दपक आ माराम भो.ऐअरटेल कंपनी से.◌ंन,ं26 लॉट न.ं133,िनगडी ािधकरण 44 356034

1090301961/00 जवळकर ानोबा मिहपती तफ आगरवाल आनंद जने र स.नं. 498 रे वेगेटखाली 356022

1110300862/00 काळुराम क डीबा पठारे भोग. कमलेश काळुराम पठारे स. नं. ३३९/१, पठारे व ती, च-होली बु॥ 355950
1040509450/00 चंदुलाल िबजलाल तनवानी ( ९८२३१७६७३७ ) स.न. 113/7/12 , पवार काँलनी, नढेनगर , काळेवाडी , 355906



1150302153/00 नायडू ितक मा नाग पा भो शंकर नागराज नायडू
स ब 73/2ब/1 आदशनगर, कवळे जयभारत बेकरी जवळ,िनकाळजे 
शेजारी

355861

1130302642/00 बोरसे  बारकु रामदास

गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर/ 
िच /३/ एस आर २/६४/२०१७ द १२/ ७/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पा वा आ आ  - कर /िच /३/ मो ा िन - एस आर 
१ /६४/२०१७ अ वये  लो

355832

1140301244/00
म.ु मा. ी. गोयल ु णकुमार कशोरीलाल /भोग. पडवळ 
राज  िशवाजी/म.े युिथक इंिजिनअ रग

योितबानगर ी. गुळवणी यां या िमळकतीसमोर तळवडे 355789

1160201753/00 ी राजकुमार प ाकर खटाळे स.नं. 83/4 रोड ए 4 कृ णानगर, दघी - 15 355667
1040407396/00 ी शामसंुदर संपत जगताप स. न. ३५/ब/१ रहाटणी 355600

1040509736/00 िवलास गबाजी थोपटे
स नं-७१/२अ/१२ कुणाल हॉटेल शेजारी लक रोड ताप करनगर 
काळेवाडी.-९६०४६०११११

355592

1040506324/00 ी. द ा य शंकर नढे
स. न. ७५/२/९ िव णूराज मंगल कायालय शेजारी योितबानगर 
काळेवाडी.

355492

1090601284/00 अ / भोग जाधव राम कसन स न 72,दापोडी 12 355464
1040504166/00 हनमंते सािव ी अशोक स.नं. 114/2/1, नढेनगर,,काळेवाडी 355431

1050107985/00 जाधव नंदकुमार शंकरराव./ भो, अिनकेत नंदकुमार स. न. ५३/१अ/४७. ग ली .१. िवनायक नगर. पपळे गुरव-२७ 355392

1020502474/00
म.े भांगडीया फायना स & इ हे टमट तफ ी अिनल 
बाल कशन भांगडीया

5213,5216 तप वी लाझा त.म.गाळा .82 ते 87 र टन समोर 
मुंबई पुणे र ता

355348

1150101766/00 ी राऊत तुकाराम सोपान /भो राऊत संजय तुकाराम स नं ३४/१/१अ/१ पाटील नगर मामुड 355108

1120201516/00 ी. मधुकर शंकर अिहरे भो. िजत  मनोहर ब लाडकर सव नं. 452,/ साईकृपा कॉलनी तापक रनगर,,´ÖÖê¿Öß. 355013

1040307411/00 बाळासाहेब वसंत भांगीरे स. न. १४/६अ/६ब थेरगांव ३३ 354990
1040508450/00 भुमी क शन तफ पंकज काश येवला स.न. 70/1 बेबीज कुल जवळ , प रस काँलनी , काळेवाडी 354981
1130601215/00 भो- गौतम हरीभाऊ घोडके मोईफाटा , ी रोकडे  यांचे शेजारी , जाधववाडी , िचखली, 354961
1100201181/00 ी.पाटील दलीप आ णाराव स.नं.15/1 गुळवेव ती लांडेवाडी,भोसरी - 39 354876
1081100016/00 ी. भागवत सुिनल नारायण. 241/1873,संत तुकाराम नगर,, पपरी,पुणे , 354841
1090401711/00 फुगे तुकाराम सहादु भाग 51,फुगेवाडी पुणे 12 354786

1130200526/00
,ताप कर दलीप / साहेबराव दामु , तापक र ल मीबई / 

र व   िहरामण

गट -१५३५  , सोनवणे  व ती , पी सी एम सी शाळेजवळ , रामदास 
नगर, िचखली  आ  - कर /िच/२/ एस आर  २/ २९/२०१७ , द 
०६/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून  जु पा न आका  
आ  - कर /िच/२/ मो ा िन - एस आर १/२९/२०१६ , द 
०३/०१/२०१७ अ वये लो

354780

1101205945/00 मुळचंद करसन पटेल भो मे इंडस टॉवस िल. से ३ लॉट ६३ ए  इं ायणीनगर भोसरी 354780

1080203115/00
म. कला जनसेट ा  िल तफ ी. मनोज फुटाणे व  सौ. 
कलावती फुटाणे

एच लाँक ऐ 37, एम.आय.डी.सी, पपरी-18 354717

1050804307/00 ी. इंगवले हरी कृ णा. शंकर मंदीर र ता , पपळे िनलख-२७ 354706
1040306030/00 सौ.आहेर सुरेखा गोर नाथ स. न. १४/४ क हेया पाक थेरगाव 354644

1041101016/00
सुशमा/श ु  िभवा सोनवण,े सोनाली/रा ल भगवान 
सोनवणे

सुशमा/श ु  िभवा सोनवण,े सोनाली/रा ल भगवान सोनवणे◌े 354552

1120101567/00 सौ वैशाली संजय स ते िशवाजी वाडी पुव मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 354539

1040413058/00 भारती सुदाम नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ०४ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

354515

1130600635/00 भो-आहेर म हारी खंडू जाधववाडी,,िचखली 354389

1011401749/00 जा लदर कौर च ा/ दनदयाळ गु ा
से.नं.26, लॉट न.ं320, मधील शॉ स (२३६, द. ३१/०७/२००९) 
अ वये फोड,िनगडी ािधकरण, पुणे

354379

1050107981/00 हांडे मधुकर सयाजी.
स. न. ४८/२/१, ानेश पाक, ग ली न.ं३, कु णाचौक, नवी सांगवी-
२७

354281

1031112520/00 ी. िशवाजी ल मण चचवडे सं◌.ं नं.२०/२ ब, चचवडे नगर, चचवड,पुणे - ३३ 354168

1040408911/00 ी. बाळासाहेब पंडीत नखाते स. न. २८/१/१ब, मीनी िनवासी, िशवराजनगर, रहाटणी - १७. 354129

1040108454/00 भगवान िसताराम दुधाळ स नं-१३/८ पवार नगर सोनई मंगल कायालयाजवळ  वाकड पुण-े५७ 354036

1150302859/00 दपाली दनेश स न ४३अ/३+४+५ ब २अ/१ िवकासनगर कृ णा गाडन मागे, कवळे 353968

1120200624/00 सरकार भोगवटादार ी. भ डवे एस.एन. खाणप ा ,पुणे नािशक रोड, मोशी, 353965

1050803394/00
ीम. नांदगुडे सुजाता िवलास/भो,आयिडया से युलर 

िलिमटेड
स.न.24/2/3,छ पती बक,िवशालनगर, पपळे िनलख ID No.MH-
12-R-437

353954

1090600025/00 ीमती.म हदरकौर अवतार सग भोगल संुदरबाग कॉलनी लॅट  24 353905

1150100155/00
गायकवाड दादाभाऊ गणपत/भो/ ीम सुनंदा 
दादाभाऊ/ वीण/ दीप/संदीप दादाभाऊ गायकवाड

बौ  व ती कवळेगांव 353900



1020302776/00 कंुदन डे हलपस ा.िल.
जुना िम. .02/13/1699,स.नं.4437,हॉटेल कंुदन,मुंबई पुणे 
रोड,,आकुडीर्

353888

1040205731/00 बबन गो वद सकपाळ स. न. ३२ द  नगर थेरगांव -३३. 353774

1040309459/00 ािधकरण भो-नािसर खान रोफ खान-९८६०७५२७८६ स नं-७/१ गु नानक नगर थेरगाव-३३ 353706

1130601736/00 भैरवनाथ इंड ीज भो-बालघरे िवजय कमलाकर , गट 678, जाधववाडी ,िचखली, 353672

1160202227/00 ी. अिनलकुमार म.ु पांडे भो. आ ुतेष अ. पांडे स. न. ८१, आशा ए पायर मागे द नगर दघी 353666

1040204866/00
सं दप रमन पवार भोग ए सार टेिलकॉम इ ा ट चर ा. 
िल.

ारका िब ड ग डांगे चौक थेरगांव-३३. 353612

1130901739/00 जय ी युवराज कोरे

गट १५१२, हनुमान हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती ,िचखली  आ  -  
कर /िच / ९/ एस आर  २/२३०/२०१७  , द  ०५/०४/२०१७ 
अ वये   द ०१/०४/२०१६ पा आका  आ  - कर /िच /९/ मो ा  िन 
- एस आर  १/ २३०/२०१७ , द  १३/०३/१७ अ वये  लो

353595

1110400922/00 ी. रघुनाथ रामू तापक र स. नं. ६, चोिवसावाडी, च-होली बु॥ 353534
1120202458/00 सौ. िनमल िव णु विहले. गट नं १०३ डुडुळगाव मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 353413
1031107314/00 भोग. िनळकंठ दादाराव कोपनवार स.नं.१२५, वा हेकरवाडी, चचवड 353406
1130601682/00 भो-रहमान चौधरी दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 353317

1120302117/00 भोग  भानुदास ह रभाऊ आ हाट
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट न६ं२६ मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

353089

1100103287/00 चेअरमन आधार इंड ि मा भोग िश पा आक इंड असो. से. नं. १०/४/३६ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 353048

1050210994/00
िशरोळे वसंुधरा टी  व इतर तफ िवजयराज क शन तफ 
िवजयराज उ मचंद मुंदडा.

स.नं.72/1अ+3, पा या या टाक जवळ, पपळे गुरव. 353035

1120301717/00 िशतल शांताराम स ते गट न. 684 नागे रनगर दे र ता मोशी. 352987
1120201518/00 ी. रमेश कसन तापक र गट न.ं452/1/1 , इं लोक कॉलनी.,´ÖÖê¿Öß. 352975

1130602212/00 संजय  रामचं  च हाण

गट  ५८२ , पंतनगर , जाधववाडी , िचखली  आ  - कर /िच /०६/ 
एस आर  २/  ५५२/२०१७ , द  ०१/०४/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका  , आ  - कर /िच/०६/ मो ा 
िनवासी - एस आर  १ / ५२२/२०१७ , द  ०६/०३/२०१७ अ वये  
लो

352974

1150101976/00 ी गणेश कसन दांगट व ी मा ती कसन दांगट व इतर-७
िस. न ६०/६५ ''राधा कृ ण'' जु या मनपा ऑ फस या पाठीमागे 
कवळेगाव

352971

1030100553/00 जैसवाल गणेश ही.
े टीज  कॉ लॅ स  िब.नं.2  ऑफ स  न.ं10  , चचवड  टेशन,  
चचवड  पुणे  19

352851

1160101551/00 सुरेश ल मण िवधाटे आदशनगर दघी 352815

1041101611/00 म.ेव  ीनलॅ स तफ भागीदार व ेश कू णकुमार शाह स. न. ४१/अ/१ व ६२/३अ/१ िन. नगर ताथवडे 352806

1150403502/00
मे एन के क शन तफ़ भागीदार ी िजत द नारायणदास 
कोदनानी

स न ६९/३ ४ व ५ व ६ रावेत 352765

1040901287/00 नवनाथ ल मण काटे व इतर भो. म.े वराज डे हलपस स. न. ४०/३/२,४०/३/३ माळवाडी पुनवळे ता. मुळशी पुणे 352719

1160204547/00 सीमा राज  शगटे स. नं. ७८/४/१ संत गजानन महाराज नगर र ता . २ दघी १५ 352712

1130900411/00 र व   अजुन गायकवाड

गट १४६० , संतकृपा हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती , िचखली आ  - 
कर /िच /०९/ एस आर  २/४५४/२०१७ , द  ५/१२/२०१७  अ वये 
 द  ०१/०४/२०१७ पा जु  पा न आका  , आ  - कर /िच /०९/ 
मो ा िन- एस आर  २/४५४/२०१७ , द  २०/११/२०१७  अ वये   
लो

352665

1070201203/00 भो.रा ल तुळशीदास हरवानी बी. लॉक ८/११, िनवासी E0��.२६ चौ. फूट िनवासी 352605

1101208105/00 गामी इ फोटेक ा. िल.
से. नं. १ लॅट  एडीसी/१+४, शॉप  ४२, राधाकृ ण कॉ ले स, 
इं ायणीनगर, भोसरी

352529

1140401403/00 ी. गणेश केशव दातीर
ज. ग. न.१६० अ टिवनायक हौ . सोसयटी  ; ता हाणेव ती             
ि वेणीनगर

352433

1041101213/00 राजष  शा  कॉलेज ऑफ इिजिनअर ग स. न. ८०/३/१, ८०/३/२ ताथवडे 352373

1140300440/00 भालेकर कािशनाथ सदािशव गट .3, योितबानगर,औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 352354

1050202524/20 ी.िम ी मुकंुदा रामजीभाई व सौ.सुधा,िवरांग मुकंुदा िम ी स.नं.12,िव यमनगर. प.गुरव-27 352311

1040503997/00 खनुजा नर पाल सग स. नं. 77, योितबानगर,,काळेवाडी 352133
1040109767/00 ढोली सितश रामनाथ सनं. २२७//२,क पटेव ती, वा ड-४११०५७ 352112



1120203526/00 राजू सितश गपाट गट न.ं४५८, गंधवनगरी, संत ाने रनगर, मोशी-४१२१०५ 352101

1140102443/00 म.ु मा. ी सकंुडे गंगाराम महादेव
ज. ग. न. १७५ ी स ंगी हौ. सोसा. पी पुव तळवडे ी िभ लारे 
यांचे िमळकती शेजारी

352075

1130601939/00 जाधव गोकुळ मा ती गट ४२३, जाधववाडी ,िचखली 352056
1041101541/00 पंढरीनाथ िहरामण ल ढे स. न. २५/२ ब,ताथवडे िन. नगर 352010

1040122660/00 सुबोध चं कांत कोरडे व योती सुबोध कोरडे
स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/401, 
चौथा मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

351998

1120202604/00
ी बाळासाहेब सोपानराव नढे व इतर भागीदार म.ेरोयल 

िव कान तफ़ र ुभाई पटेल
गट नं ५६ डुडु गाव जकात ना या मागे मोशी ४१२१०५ 351970

1060201857/00 भो. पांडुरंग उमाजी नाणेकर भॅरवनाथ मं दरामागे िपपरी 351955

1140102080/00 म.ुमा. पंडीत शांितशीला संतोष भो. बो के पोपट धमाजी स ुंगी हॉ सग सोसायटी पी(पु)तळवडे 351728

1020302950/00 भो.- कुटे िगरीष गोपाळ
जुना िम. . 2/10/01022,नाना मंगल कायालयावर,,द वाडी,  
आकुड .

351641

1031109093/00 भो मुकेश तुकाराम पोखरकर स न ८०/२+३+४/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 351632

1040703179/00 साई ॉपट ज तफ़ भागी . सिचन गो वद आपटे व ईतर-२ स. न. १७६/१/९/१/२,स गु  कॉलनी ं -३,वाकड पुण-े५७ 351546

1060501143/00 चांदवानी मनोहर जमनादास भो. इंिडया बे ट काप रेशन के.एस बी प पस कंपनी  गेटशेजारी मुंबई पुणे र या लगत 351531

1030101899/00 म.ेकुणाल क स कश स
कुणाल  लाझा,  ए  वग,  शॉप  नं.  4,  चचवड  टेशन,  चचवड.  
,िम. .  03/01/01899

351479

1110500878/00
ी अिनल सुदाम तापक र, सुभाष सुदाम तापक र भोग. 

अिनल सुदाम तापक र
स. नं. १२१/१अ/१/२/२७ साई मं दर, ी काळजे व जगताप शेजारी, 
च होली बु.

351435

1130501027/00 पवार ाने र अनंता पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 351412

1020400666/00 मेहता दशना के.
िम. .377,हायवे टॉवस,चौथा मजला गाळा .29 काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

351376

1050107316/00 पाठक ीलेखा वैभव व वैभव राजाराम स. न.३१/२/२९,िशवराम नगर, पपळे गुरव-२७. 351366
1101205579/00 कसन सखाराम लांडगे / महादेव आ णाराव शदे स. न २३ भगतव ती भोसरी 351357
1040116841/00 सागर बबन क पटे स. न. २०७/२/१/२/१, यशवंती कॉलनी, वाकड 351335

1140301902/00
ी.अिभिजत जयचं  चापनेरकर व अि नी  जयचं  

चापनेरकर, म.ेिनश ए टर ाईजेस
जमीन गट ४००, दे  आळंदी रोड तळवडे पुणे - ६२ 351176

1031001796/00 भोग - बाजीराव  तुकाराम चचवडे िश पलेखा अपाट शॉप नं ३ पवना नगर चचवड पुणे ३३ 351147
1050602972/00 सोनवणे बाळासाहेब  बबनराव. स. न. ५/१२,बु  घोष सोसा मागे ,सांगवी-२७ 351122
1160200200/00 घुले शुभदा मुकुल स नं. 80, दघी पुणे 350873
1050805280/00 भुसे ितभा भरत स. न. २८/४/३/१/९, जगताप डेअरी, पपळे िनलख, 350838

1130501012/00 मु य कायकारी अिधकारी िप िच न िव ािधकरण

से. नं 17 पुणानगर, िचखली (एकूण आर सी सी इ  25 दु न.ं 31, 
32, 33, 34, 35, 36  6दुकाने 1726.442 चौ फुट संडास सह पैक  
२४०.६३२ चौ फ़ुट ह तां उवरीत वरील माणॅ आ. -
कर/िच/५/ह तां/कािव /३०६/२०१३ , द  १३/०२/२०१३अ वये द 
१/०४/१३ पासून ह तांतर िम  - ६२१९ आ. -
कर/िच/५/ह तां/कािव /४११/२०१५ , द  १/०८/२०१५ अ वये द 
१/०४/१३ पासून ह तांतर िम  - ६४४८ आ. -
कर/िच/५/ह तां/कािव /१३/२०१६ , द  १७/०६/२०१६ अ वये 
ह तांतर िम  - ६८२९

350799

1011102052/00 भ डवे तुकाराम बंडु भो. हसे संदीप मनोहर स.नं.83/2, लॉट न.ं19 व 20,,िनगडी गावठाण, पुणे - 44 350781

1150101729/00 ी वाघमारे चं कांत संभाजी भो ी लोखंडे नवनाथ यशवंत िस स न ३५१ जु या मनपा ऑ फ़स शेजारी कवळेगांव 350707

1040104781/00 वागळे सुरेखा राजाराम व इतर स.नं.204/2ब, पक िसटीजवळवाकड, पुणे 17, 350633

1090402122/00
धमवीर संभाजी अबन को.ऑफ बँक िल तफ जनरल कसन 
इंगळे

द िमलांज स ह नं ३९१/१ ३९२/२ जुना मुंबई पुना रोड सॅडिवक 
कंपनी समोर फुगेवाडी पुणे १२

350512

1130602403/00 केसरकर पांडूरंग ीकांत
गट ५८१, पंतनगर बाजुला ,रंगनाथनगर, जाधववाडी , िचखली  
आ  - कर/अ/मो ा िन -एस आर १/१४८/२०१२, द 
२३/०५/२०१२ अ वये लो

350411

1060308385/00 भो. गुलाब मा ती काटे केशवनगर िपपळे सॉदागर 350400
1160101468/00 दपक ल मण उंडे स.नं. 84, दघी - 15 350387

1040307354/00 कौश या सोपान भोईव इतर भो. गाय ी कायपस इंडीया स. न. २१/१फ़ बेलठीका नगर थेरगांव ३३ 350330

1011102230/00 ी काळभोर बबन गणपत स नं ८३/२ अंकुश चौक साईनाथनगर िनगडी ४४ 350205

1020401652/00 म.े काळभोर पानसरे असो.
दुसरा मजला जय टॉवस गाळा न.ं30,31 व 32 काळभोरनगर 
चचवड,आकुड

350148

1140300201/00 ी. धनोकार िनितन भाकर व सौ. सुनंदा भाकर जोितबानगर तळवडे,,तळवडे 350056
1130502230/00 भो-शौकत  अली  चौधरी गट  711 , कुदळवाडी  , िचखली, 350051



1101200769/00 ी नेरकर अिनल भुजंगराव
गट न.ं12,स.नं.23                       ,गणपती मं दराजवळ,भगत 
व ती      भोसरी,पुणे-39.

349984

1130302561/00 िमना ी नाग  उदगेरी गट १३२३, नायर कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 349977
1100804216/00 बाळासाहेब ग हाणे व इतर तफ अिमत ग हाणे स. नं २०६/५,  २०७/५ लॉट नं ९, दघीरोड, भोसरी ३९ 349964

1130201540/00
बाळासाहेब ध डीराम पाटील , शोभा बाळासाहेब पाटील , 
यश इंिज

गट १५३८ , िशव रोड , सोनवणे  व ती  ,िचखली  आ  - कर 
/िच/२/एस आर २/०२/१/२०१७ , द १५/०५/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आका

349897

1050000422/00
ी.जांभुळकर मा ती ीपती. व इतर PAH अ ण ीपती 

पवार,
स.नं. 42/10, पुजा हॉ पीटल जवळ, पपळे गुरव-
27◌ो,िम. .05/01/00/00422

349884

1110502707/00 पुणानंद अर वद खो लम स. नं. १५४/३, चोिवसावाडी, च-होली बु. 349745

1011300879/00 माहे री अंजु व आंसा पी. से.नं. 24,टे को सोसा., लॉट न.ं43 व 46,िनगडी ािधकरण 44. 349724

1050109090/00 शोभा रोिहदास िपसाळ स.नं.७१, िशरोळेनगर, पपळे गुरव, पुणे-२७ 349633
1040307529/00 ािध. अिजज मेहबुब िस ी क,जावेद मेहबुब िस ी क स. न. १०/६, दगडु पाटील नगर,थेरगाव -३३ 349567
1040103618/00 भो.- कसाळे चं भागा बाळासाहेब स.नं. 207, िनसग सीटीजवळ., 349554
1140301806/00 ी. उमेश शेषराव फ़रतोडे म.े ए.आर. पी इं टीज ज. ग. ७८ योतीबा नगर, तळवडे 349553

1130902553/00 रायबा शंकर मोरे

गट १४१८, िशवपावती हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  
- कर /िच/९/ एस आर २/२२२/२०१७ , द १०/०३/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पासून आका आ  - कर /िच /९/ मो ा  

िनवासी  १ /२२२/२०१७ , द १०/०३/२०१७ अ वये  लो

349449

1080801271/00 चौधरी बसु सोमनाथ
स.न. 103,वसंतदादा पाटील शाळेजवळ,नेह नगर, पपरी 18. गट . 
8.

349432

1160100984/00 मोरे अशोक ह रभाऊ .नं.84,साई पाक, दघी 349425
1100101799/00 म.ेमिशिन ट टे ो. ो ा पूि वराज कािशनाथ खामकर से. नं. ७, लॉट १९५ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 349404
1090100979/10 हॉटेल कलासागर भोग टेट बॅक ऑफ ावणकोर लॉट न.ं ४, नािशक फाटा, एम.आय.डी.सी. भोसरी, पुणे-26. 349369

1101200965/00 सौ. कंुदाबाई नारायण पोटे
से.नं.18,(बाबासाहेब लांडगे समोर,गणेशनगर,धावडेव ती,              
  भोसरी,पुणे.

349288

1020401990/00 भो. म.े होडाफोन ए सार िल. िहराबाग टळक रोड पुणे 349230

1020502463/00 म.े गाय ी ॉपट ज & इ हे टम स 5213,5216 तप वी लाझा त.म.गाळा .51 ते 56 एकुण 6 गाळे 349230

1040505850/00 भो.एस.आर.टेलीकॉम टॉवर इन ा ट चर स.नं.113/ जे एम.इ टेट िब.नढे नगर काळेवाडी, 349230

1050206054/00
ी साई क शन तफ़ जगताप जय सग अ पासाहेब  व 

इतर दोघ,
इसार टेिलकॉम ा चर ा. िल. स नं ७१/१/३६ आ पासो पाक 
पे ोलपंपाजवळ िप. गुरव (मोबाईल टॉवर)

349230

1050804148/00 ी.नांदगुडे राजे  सोपान भो.एम.एस.टेिलकॉम,टॉवस अॅ ड़, स.नं.902,गौरीशंकर िब ड ग,िप.िनलख 349230

1040509808/00 ी. हा न इ माईल तांबोळी स.नं.118/1/1, इं त कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, पुणे-17. 349180

1040508550/00
चंदन खेमचंद नाथानी / िगरीश रमेशलाल िगडवाणी व 
अिमत होतचंद वाधवाणी

स.न. 79/14/8 , 79/14/6 मंगल दप अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 
1 पाचपीर चौक योतीबानगर काळेवाडी

349109

1041000392/00 सोपान नामदेव पवार स. न. १४७/१ जी. नगर ताथवडे 349109
1160401866/00 देवकर मनोज मुरलीधर १४७/१/३/१० कॉलनी न.ं-५ णेशनगर बोपखेल ३१ 349071
1100201270/00 म.रा.औ.िव.म.भो.रासकर चं कांत गुलाबराव स.नं.14 गुळवेव ती,भोसरी - 39 348926
1150402144/00 ी भ डवे केशव नाना /भो सं या अिनल भ डवे स नं २०८ नमदा पॅलेस शदे व ती रावेत 348898

1130401252/00 िभसे हंबीरराव जनादन

र ता  नं ६ , ओकार  सोसा , सुदशननगर ,िचखली आ -   कर /िच 
/०४/ एस आर  २/१७७/२०१६ , द ०२ /०६/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून वा  बांधकाम  आ  -  कर /०४/ िच/मो ा  
िनवासी  १/१७७/२०१६ , द  १३/०५/२०१६ अ वये  लो

348898

1090603911/00 भोग- अंजुम र फक .ु बोपोडी पुलाजवळ बी.लाईन लॉट नं 39 व 40,दापोडी पुणे 12 348867

1140102595/00 भालेकर तुकाराम कसन / भालेकर नवनाथ तुकाराम ज. गट न-ं १८८, योतीबानगर, तळवडे 348750

1020305069/00 े टीज डे हलपस भो. िवजय िशना शे ी स िगरी रे टॉरंट ,पा कग प ाशेड, मुंबई-पुना रोड, आकुड -३५ 348611

1100101463/00 भो. रेखा रमेश आगरवाल ड लू 57,एम.आय.डी.सी.,शॉप न.7,8,9,10,भोसरी 39 348607

1150409470/00
ी.संभाजी महादु भ डवे व इतर भो.म.ेसाई क.तफ 
ी. दपक शरद भ डवे व इतर

स.न.186/1/1 एम आय डी सी.रोड िशदे व ती रावेत 348582

1120201633/10 सुभ ा नामदेव आ हाट आ हाट वाडी, मोशी आळंदी र ता मोशी 348524

1040414958/00
म.ेफाई ह टार क शन कंपनी तफ सुिनल ह मल 
अडवाणी/ मनोहर जादुराम फेरवानी

स.नं.18/11/1 व 18/11/4 पॉट-18आठवा मजला रे टर ट(हॉटेल) 
नं.2 ,रहाटणी,पुणे.

348475

1040904320/00
नंदकुमार भालचं  भ डवे व 
शरद/सुदाम/िशवाजी/ ि मनणी/अिनता पांढरे

स.नं.१५/३ १५/६ पुनावळे ता. मुळशी िज. पुणे 348393

1150101414/00 िवरेन कृ णा स न 19/1/2 साईनगर मामुड , 348300



1130801378/00 भो- रलाय स  इंडीया  मोबाईल
आगलावे पांडुरंग पंढरीनाथ, लॉट 284,से टर 18, िशवाजी पाक, 
महा माफुलेनगर ,िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/6/‹ÃÖ  †Ö¸ü -
2/125/986/2009 , ×¤ü.21/2/2009 †¾ÖµÖê

348284

1140300650/00
कोठारी ितभा चं कांत / म.ेवक ऑल रिज टड / भो शहाजी 
टी. के.

ज गट नं ८६, जोितबानगर, तळवडे, पुणे 348253

1040304714/00 जाधव शंकर मनोहर स.नं. 12/3, पवार नगर, थेरगांव,थेरगांव 348231
1130106315/00 भो- महमंद इसराईल कतताबु लाह मनीहार गट २ दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 348177
1040304667/00 दुवा उमा िभमसेन स.नं. 5/4, नखाते नगर, काळेवाडी फाटा रोड, 348105
1041000024/00 पोपट बाबूराव पवार स.न.१४१/२/१ जीवननगर ताथवडे-३३ 348103
1041000288/00 पोपट बाबुराव पवार सन.१४१/२/१ जीवन नगर ताथवडे 348000

1130506395/00 बा कृ ण आ दनाथ शदे , नवनाथ आ दनाथ शदे

गट नं  ९०४/१ ,कुदळवाडी, िचखली  आ -  कर/िच/५/एस आर 
२/२२६२/२०१५ , द  १६/०१/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१४ 
पासून आका   आ  - कर /िच/५/ एस आर  २/६८/२०१६ , द 
१०/११/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

347980

1110300909/00 चचवड देव थान भो. िवकास व िवजय िहरामण बुड स. नं. ४७० काळजेवाडी रोड च-होली 347953
1160202289/00 मे तिनश असोिसएटस तफ़े मे ता ,सोळक   परमआर स. न. ८२/८ व ९ दघी-१५ 347829
1160301527/00 लांडे उ म नामदेव स.नं.3 गायकवाडनगर 347540

1030302029/00 होनराव िस दे र गंगाधर
िस.नं.269/1,  िस.स.नं.4183,  ी  गंगा  आकड  ,होनराव  कॉनर,  
टे को  गेट  समोर

347417

1030705471/00 ी. दगंबर दामोदर भोईर
स.नं.३०६/१/५, िस.स.नं.८७४/३ व ८७४/४ , िव णु सदन , भोईर 
आळी , केशवनगर , चचवड.

347388

1130500444/00 एस एस इंिजिनअस मांडे साहेबराव नामदेव पपरी र ता,िचखली ◌्कुदळवाडी 347260

1040505327/00 भो.हरेश मंगनमल खुबानी तफ कु.म.ु पाल घनशाम गेहाणी स.न. 73/2ई/1/5,73/2ई/1/4 तापक र नगर,काळेवाडी 347112

1130100883/00 चौधरी अ दुलसमद नवाबअली गट .15,िचखली मोशी रोड ,चौधरीनगर , पाटील नगर,िचखली ,, 347097

1130506897/00 वृषाली ए टर ायजेस तफ ाने र िव नाथ कडू
गट ७४७, पवार व ती, कुदळवाडी,िचखली  आ  - कर 
/िच/म/ु८/१०७/२०१७ , द  ०४/०३/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून आ

347096

1040901108/00
म.े रेनबो असो. तफ़ भागीदार ि तम िवलास राठोड / मा. 
भरत गेणुभाऊ काटे

स. न. ३८/७/२ , ३८/८,  पुनावळे 347037

1040509055/00 ह ीसुि सा अ दुलरऊफ शेख  ( मो.न 9764155013 ) स.न. 79/13/10 , आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , काळेवाडी 346998

1040901865/00 द ा य बबनराव गायकवाड स.नं. १० /१ई गायकवाड इ टेट पुनावळे 346903
1130503344/00 अ दुलवहाब एहमान चौधरी हरगुडे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली 346902

1110400792/00 स ते बाळासाहेब दशरथ भो. सुिधर िव ल मुंगसे
स. न. १८, िह सा न.ं२, चह ली फ़ाटा, होटेल नवनाथ शेजारी, 
चह ली.

346893

1130506314/00 जरारअहमद फ ेमोह मद खान

गट नं ९०४ (१), ा सफॉमर या बाजूला, कुदळवाडी,िचखली आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/९४१/२०१४ , द २०/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर  /िच /५/ एस आर 
२/५४/२०१६ , द   १७/११/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका   आ  - कर /िच /५/ मो ा   िनववासी - एस आर  
२/५४/२०१६ , द  २०/१०/२०१६ अ वये लो

346870

1100801666/00 ी कालाकोटी आनंद सग स.नं.224/0/0, िम. .34/745 346791

1040306734/00 ािधकरण भोग गौरी मांगीलाल कंुभार मांगीलाल कंुभार सन.७/२/१ ई ायनीनगर थेरगांव-३३ 346676

1040900971/00 राजेश व अिनल व सुिनल महादेव बोरगे माळवाडी बोरगे व ती पुनावळे 346568

1040104418/00 सरकार,भो.डोअर ऑफ होप चॅ रटेबल ट तफ दिलप महादेव काळे, सन.177/14/1, यु सुदशन कॉलनी,,4/56/226 346514

1081000021/00 फटांगळे द ा य शांताराम. महेशनगर सोसायटी., लॉट न.ं18. पपरी पुणे.18. 346504
1050405402/00 मोिहते िभमसेन मा ती. स. न. ७३/१/१, िशवाजी पाक, रोड ,२, नवी सांगवी-२७ 346498
1040403820/00 भो. तांबे शांताराम रामचं स.नं. 17/4, धरोड, िसवराज नगर,,रहाटणी 346456

1010901080/00 गोराने आर आर भो. रलाय स कं. िल. से. नं.२१, ि कम नं ४, लॉट न.ं ५८, यमुनानगर, िनगडी , पुणे ४४ 346420

1160203312/00 पाटील माधव हणमंत ८६ माऊलीनगर दघी 346356
1150101850/00 ी नवनाथ दशरथ धायगुडे स न १९/२ब वैरागर शेजाऱी आझादनगर मामुड 346303
1130302814/00 गायकवाड रमेश िभमराव गट १३२३, िशवकृपा सोसा , मोरे व ती ,िचखली 346252
1140101274/00 ास िश पा जयंत/ भो. सेन भगीरथ चेनाराम जिमन गट . 166,मनमोहन डेकोर, सहयोग नगर 346251
1080200136/00 म.ेि वच िब ड इंिज. ा.िल.तफ िबमलकुमार बोस लॉट न.ंए-80 - एच लॉक 346143
1040106865/00 राजु कसाजी चौधरी स.नं.१३ बेल ठकानगर पराग वेलस शेजारी थेरगाव 346086



1160100427/00 जय वाल सरजू साद ह रलाल स. नं. 73 आदश नगर, दघी पुणे 345945

1040205718/00
ी. सुशम ितथ वामीजी (िपठािधपती) भोग. सुयित तीथ 
वामीजी (िपठािधपती)

स. न. ३२अ द नगर थेरगांव - ३३ 345937

1040508661/00 िवठल ह र जाधव ( ८८०५४१२३२० )
स.नं. 111/10 ब, साई कॉलनी, योतीबामंगल कायालयाप समोर 
िवजयनगर काळेवाडी

345888

1130101671/00 सदािशव गंगाराम आहेर ,भो-मनोज नानाभाऊ आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 345845
1130101672/00 पंपा गंगाराम आहेर गट  ७५ , नाना ी  हॉटेल मागे ,पाटीलनगर ,िचखली 345845

1030300613/00 मुथा तकतमल च दमल. स.नं.264  सुदशन  नगर,  ,िगताई  सोसायटी,  चचवड  पुणे  33 345711

1130201116/00 ी अशोक तुकाराम मोरे / ी  अिवनाश अशोक मोरे गट १४०३, सोनवणे व ती रोड, रामदास सोसा,िचखली 345675

1080201711/00 लो स लािसक हचर तफ पौ णमा कनावट
िस. स. नं. ५८२०,५८२१/१,५८२१,५८२१/१ ते ४ मोरवाडी पपरी 
१८.

345488

1081000829/00 भो. उपिनबंधक सहकारी सं था,पुणे शह संततुकाराम नगर,मनपा सांकृितक क ,मधील, पपरी - 18. 345384
1100901159/00 युवराज ल मण माने स. नं. 201/5ब,,आळंदी रोड, भोसरी 345382
1130101317/00 भो-सुरेश दगडू भांगरे पाटीलनगर ,िचखली, 345374

1140102807/00 ी. रामानंद रामभजन सह
रा. ज. गट न. २१८ , घारजाई हौ सग सोसायटी, पीनगर ( पूव) , 
तळवडे.

345368

1040408978/00 बालाजी ानोबा सांगेकर स नं-४९/४+५ स नगड कॉलनी रहाटणी 345331
1020600939/00 ांती योती सािव ीबाई फ़ुले सं था तारांगण स. नं. 120 िशवदशन कॉलनी मोहननगर,, 345167
1120202385/00 चधु भाऊ विहले डुडु गाव गट न.ं १०० ता हवेलली िज-पुणे 344990
1130105855/00 यारमोह मद मशूहरअली चौधरी गट १९, दे  आळंदी  रोड  , पाटीलनगर ,िचखली 344980

1050200789/00 डी. प मनाभन
स.नं.84 िमळकत .1560/46/3/70/2/4,सुदशन नगर पपळे गुरव. 
सांगवी पुणे 27.

344819

1130500203/00 भो-मोरे कसन काळुराम पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 344715
1040507062/00 ी. राजु रामचं  घोडके स.न. 114/2/1 नढेनगर काळेवाडी 344671
1120202384/00 कैलास चधु विहले. डुडु गाव गट न.ं १०० ता हवेली िज-पुणे 344563
1040415280/00 मा ती शेषराव नांदे भो.अिनता मा ती नांदे स.नं. ३२/३ अ शेषतारा िनवास िशवराज कॉलनी रहाटणी 344553
1130502886/00 भो-इ तीहान िस दीक गट 895, कुदळवाडी,िचखली, 344530

1080900501/00 म.े हाडा/सिचन अ ण हसवडे
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,िमळकत न.ं497/2835 संत 
तुकाराम नगर, िपपंरी पुणे 18.

344520

1050212663/00 माने शामराव भानुदास स नं १०/१ मोरया पाक ग ली नं ५ पपळे गुरव ६१ 344331

1130602746/00 बाबुराव भगवान काळे
गट   ६२३ ,वडाचा  मळा , जाधववाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच/६/एस आर २/१४३७/२०१४ , द ०६/०५/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  i

344294

1120102747/00 ी. ल मण कसन गायकवाड व माया ल मण गायकवाड
गट न.ं६६९, राजयोग कॉ पले स, उ र आ हाटवाडी, मोशी-
४१२१०५

344240

1100101781/00 एस आर आगरवाल लॉट २३२ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 344165
1090303337/00 स रता कंुज को.ऑप हौ सग सोसा िल. माशान भूमी समोर, कासारवाडी, पुणे-३४ 344154
1041104130/00 ी बालाजी सोसायटी तफ बी परनधामन स.न.५५/१, ताथवडे पुणे ३३ 344125
1120203805/00 - गट .२६१,मोशी-आळंदी रोड,मोशी. 344038

1050805468/00 िगरे ल मण नारायण.
स. नं. २६/१/१+२/७/२अ,वाकड मेन रोड, डी,पी,रोड कॉनर िवशाल 
नगर , पपळे िनलख-२७.

344022

1050102574/00 गारगोटे अशोक दगडू.
स.नं.53/1ब/1/27 िवनायकनगर पपळे गुर,िम. .46/1/2574 
कवडेनगर, सांगवी पुण-े27.

344000

1110500718/00
तापक र िव णू गोपाळ व ईतर १० भोग.१) िनलेश मधुकर 
पासकर २)र फक शेख

स. न. ५८,साई इ ीज, इले ोर लॉब केनर इड ीज,  
काळी भत,चोिवसावाडी, चह ली बु. पुणे ०५

343999

1130500580/00 संधु सुवण सग मनसा सग पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 343940
1031107521/00 रमेश देिवदास बंसल िशवनगरी,वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 343930
1130501393/00 भो-ब गाळे  अशोक गट नं 711, महारा   काटा र ता ,कुदळवाडी,  िचखली, 343896

1090603874/00 काटे बबन म हारी भोग.पांडुरंग,मंगेश,संतोष,सिचन काटे घरांक 388 महादेव मं दर,दापोडी पुणे 12 343858

1130501552/00 भो- ी  पंडीत  संभाजी सुयवंशी
गट ७६७ , पवार व ती , ी अ ॅटो यांचे शेजारी , सुयापाकजवळ , 
सुया इंड ीज ,पवारव ती, कुदळवाडी, िचखली

343817

1100804917/00 आशा संजय वमा स. नं. २०५/६ सावंतनगर, कमानी या जवळ, दघीरोड, भोसरी 343719

1130503677/00 देव  डी राठोड लॉट ४४,शॉप२ आकां ा अपा मट ,सी डी सी ,िचखली 343668

1020402021/00
म.े उमेश आटो इंडि ज तफ रजनी शेगोकर / अनुसया 
वाढोकर

लॉट न.ं ५८, ५९/०८,  डी-२ लॉक, एम.आय डी.सी. चचवड-१९ 343607

1100100315/00 म.े रनी इंिजिनअस िम. .जे.318,एम.आय.डी.सी.भोसरी,                  पुणे-39. 343592
1120202820/00 अजुन नाना आ हाट गट न.ं ६५१, आळंदी र ता, आ हाट व ती, मोशी 343586

1031104406/00 वा हेकर बबन मोरया व प ाकर वाघ स.नं.116/2,  रलाय स  टॉवर  शेजारी,  वा हेकरवाडी  , चचवड 343529



1130105409/00 शरद  राजाराम  रोकडे
गट १५९४ ,  शाळेजवळ  ,  धमराजनगर  , पाटीलनगर  ,िचखली 
आ  - कर /िच /१/ एस आर २/ १२० /२०१७ ., द  १६/१०/२०१७ 
अ वये  द  १/४/१३  पा आका

343442

1110501926/00 सुरेखा मधुकर खोटे
स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर, कॉलनी . ७ वडमुखवाडी च-होली 
बु.

343349

1120301604/00 रावसाहेब आ णा पा रा ते पा टल दलीप पाराजी गट न.ं 202 लॉट न.ं 17 दे र ता मोशी 343332

1100102075/00 भो २१ से युरी इ ा टेली िल. sec-7/177/5 343269.5

1040309358/00 चौधरी चौधीबाई पुखराज
स न १२/९/४ पवार नगर ओम हाडवेअर वरती थेरगाव - ३३ 
मो.७३५०८८३८८६

343234

1040700530/00 उमादेवी मदनलाल व मदनलाल जयभगवान आगरवाल स.नं. 173, ि या लॅ टीक, वाकड,उव रत वाकड 343119

1040604931/00 अिनल लाधाराम जावरानी
सं. न.९९/१/१,९९/२/९९/३ब, बीआरटीएस रोड जवळ मोरया 
कोलनी िवजयनगर काळेवाडी-१७

342954

1160201988/00 ीकांत िव ंभर शदे ीराम कॉलनी दघी 342807
1040801502/00 ह रभाऊ बक भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं१ पारखेवसी,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 342758
1130300629/00 जाधव राज ी भरत मोरे व ती,िचखली 342666
1130101343/00 भो-साने कशोर मोरे र रोझ सलटंट ा.िल., पाटीलनगर , िचखली, 342629

1140301645/00 म.े सितश एंटर ायझेस तफ ो. ा. देवदास राघवन नायर ज. गट नं २५९/१, योतीबानगर पि म बाजु, तळवडे, पुणे 342627

1130901606/00 राम अ ुत आडे
गट १४१९ ,जय िशवशंकर हौ सोसा १  , हे े ता हाणे व ती 
,िचखली

342616

1120201811/00 टेकाळे रामदास मो dakshinlaxshuminagar, moshi 342600

1100200858/00 मा. रासकर ब ुबाई सोपान. स.नं.4/10,भोसरी गावचे िविहरी जवळ,शांतीन् लांडेवाडी.भोसरी-39. 342591

1100701256/00 कांबळे करण मधुकर ीराम कॉलनी आळंदी रोड भोसरी 342585

1060317999/00
भाऊ बापुराव काटे/ जय सग बापुराव काटे व इतर  म.े 
अ रहंत मो. व डे पस ो. ा. धमश शहा

स नं- ८५/८  कंुजीर व ती िस ीिवनायक जजर जवळ पपळे सौदागर 342547

1160100387/00 पाईकराव क डबाराव तुकाराम व पाईकराव दलीप तुकाराम स. नं. 73 िशवनगरी 342537

1120201488/00 ी. योती िवलास मलक पा गट.नं.452/1/1  तापक रनगर मंगल कायालयामागे मोशी. 342334

1050202120/00 राठोड शांतीलाल रामजी,राठोड लालुब
िम. -42/99.,स.नं. 25/4अ.साईनाथनगर, पपळे गुरव. सांगवी पुण-े
27

342083

1090600006/00 मे िडि हजनल रे वे मॅनेजर पुणे रे वे टेशन जवळ, दापोडी पुणे 12, 342051

1081300157/00
साई साद फायना सीयल स हसेस तफ बाळासाहेब 
केशवराव भापकर

स. नं. ३६ पै. िस. स. नं. ५८१८ मोरवाडी पपरी -१८ 342034

1090302854/00 मा तीराव राच पा भ े भोग.सितश मा तीरान भ े स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, कासारवाडी. 342011

1130902464/00 गु नाथ चलमै या कापेया

गट १५१९, गणेश हौ सोसा  , हनुमाननगर , हे े  ता हाणे  व ती 
,िचखली आ   - कर/िच/९/ एस आर २/४३/२०१६ , द 
२५/०८/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून आका आ  - कर 
/िच /९/ मो ा  िन- एस आर २/४४/२०१६ , द  २६/०७/२०१६ 
अ वये लो

341766

1050203491/00 लबोरे िवमल शहाजी िसटी सव नं 239 ते 241गावठाण  पपळे गुरव 27, 341679
1040201484/00 बारणे बाळु बारकू भो. ी.बारणे संतोष बाळू िमळकत . 341619

1040706057/00
सोनबा बाबुराव कलाटे तफ़ ल मी कं . कं.तफ़ ो ा सुरेश 
दयालजी चोटलीया

स. नं.१७६/१/६/२, १७६/१/६/१, उ. वाकड 341442

1100803849/00
टावरी ओम काश शांतीलालजी / िशतल ओ.भो  ओम काश 
शांतीलालजी

२१६ लॉट नं २० ओमसाई पाक िगताकंुज िब ड ग भोसरी 341426

1120500044/00 ो.ए.सो.िश./ ी.परदेशी दलीप सग गुलाब सग (से .) डुडुळगाव,मोशी 341405

1150408180/00 म.े शांताई ुप तफ ी. िवनोद तुकाराम आडसकर सं. ९३/३/४/१  शांताई कॅIनर ,म के व ती रोड  रावेत. 341394
1040505226/00 तानाजी राजाराम मोरे व िशवाजी राजाराम मोरे स नं 77/2/1अ/1,काळेवाडी 341374
1070101722/00 माय ो िलज ग ए ड फ़ंड ग िल. ंकटेश माकट ३ रा मजला शॉप न-ं३९ ते ४३  पपरी-१७ 341330
1120301787/00 िशवाजी धो डबा पडवळ इं ायणी पाक गट न. २७२/१/१७ गायकवाडव ती मोशी 341222

1040309809/00 रावजी वामन भोईर
स नं-१२/२ ग ली न-ं१ झाशीची राणी ल मीबाई रोड न-ं६ थेरगाव-
३३ ९९२२४२०३५६

341152

1130506873/00 मह  दशरथ चौरे
गट  १०७९ , हरगुडे  व ती , गावाडे  टीलसमोर , कुदळवाडी  
,िचखली  आ  -  कर /िच/५/ एस आर २/४९/२०१६ , द 
१०/१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आका

341134

1120202799/00 सुरेश मांगीलाल पटेल गट न.ं ४५४/१, आदशनगर, कोळगे यांचे समोर, मोशी - ४१२१०५. 341132



1130902212/00 रेखाबाई नारायण करांडे

गट १४४५ , ीराम हौ सोसा , हे े व ती,िचखली आ   कर-/ िच 
/९/ एस आर  २/ ३१३/२०१७ , १०/१०/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून आ , आ  - कर /िच /९/ मो ा  िन- एस  
आर  १/ ३१३/२०१७ , द २०/०४/२०१७ अ वये लो

341119

1130501318/00 रईस फरीदखान िचखली , कुदळवाडी, 341077
1050805763/00 कामठे काश मुरलीधर सं. ४३/२, ह कन सोसा, प. िनलख-२७ 341060

1160204611/00 बजरंग कृ णा ताटे स. नं. ७५/१/१ द  कॉलनी न.ं २, भारतमातानगर, दघी १५ 340994

1031108047/00 जगताप घनशाम जग ाथ स. नं. १३३/१/२, लॉट न.ं १७, वा.वाडी, चचवड 340934
1041100134/00 अंकुश िवजयकुमार मेहता स. नं.२५/२/क, नबाळकर नगर, ताधवडे, 340770
1130101392/00 स फउ ला  सिमउ ला  चाधरी गट ६५, दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 340767
1130502884/00 भो-िसराज उ लाह  िस दीक गट 879, कुदळवाडी ,मा फखानसमोर , िचखली, 340707
1130401103/00 भो- कंुजीर सुशीला  राम गट नं 1297,  शरदनगर , पंचवटी, िचखली, 340700
1140400382/00 बारबोले दादाराव ता याबा पुजा िनवास, हरी ओम सोसा, ि वेणी नगर 340694

1130401924/00 पुंजाराम खंडु काटे
गट १२६३ , वामी समथ कॉलनी , र ता नं ८ , शरदनगर  ,िचखली 
आ  - कर/िच/४/एस आर २/११०४/२०१४ , द १८/०३/२०१४ 
अ वये द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

340664

1050207909/00 गंुजाळ राज  दशरथ. स. नं. ६, द कुपा , गंगो ी नगर,  पपळे गुरव, सांगवी-२७. 340640
1031105980/00 वाळके सुनंदा सुरेश राजभोग कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड 340556

1130900067/20 भो-जयवंती  यशवंत तरळ
गट १४१५ , भावे री हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली आ - कर /िच 
/९/ एस आर  २/70/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द  ०१ 
/०४/२०१३ पासून वा. आका

340547

1101201131/00 सौ. सुभ ा मािणकराव लखेटे
स.नं.19/2,                                ,िशवगणेशनगर,धावडे व ती,     
     भोसरी, पुणे39.

340499

1130201401/00 राजकुमार काश मोरे , ो ा मे ी साई िस ी इंड ीज
गट १५५१,शेलार व ती , राणे इंड यामागे ,िचखली आ  - 
कर/म/ु८/एस आर २/४२/२०१४ , द  १७/०१/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

340444

1050401402/00 थोरवे िनमला शामराव
स.नं.66 िम. ं  47/3/31/777,सी.एम.ई. सोसा. जवळ, सांगवी,पुणे-
411 027.

340415

1101102256/00 िवण पदमाकर पाटील स. नं. ११६ मोहननगर वखार महामंडळ पाठीमागे, भोसरी पुणे ३९ 340381

1140301809/00 ी.गुलाब महादु भालेकर
जिमन गट न.ं९७,सोनवणे व ती रोड, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

340357

1120102698/00 मे साई एन लेव गट  ५१ िशवाजीवाडी साई एन लेव,मोशी 340351
1050214303/00 भोग. िवजय ानोबा कदम स. न. ५/२अ/१ महाकाले र र ता, प. गुरव 340347
1160202226/00 फलीस िसमॉव फनाडीस गणेश नगर दघी १५ 340340
1070200511/11 रीटा जोधवानी बी. लॉक २३/२, पपरी -१७ 340306

1101000254/00 ीमती धामणीकर िमला तुकाराम.
िम. . 59/6/ 56/2,स.नं.198.गवळी नगर.                   
भोसरी,पुणे 411 039.

340158

1040706798/00
ी/ ीम. हेमलता िवजयकुमार शु ला व िवजयकुमार एल . 

शु ला
स. नं. १२९/२/१, हॉटेल अ पुणा, सुखकता कॉलनी,वाकड-
काळाखडक रोड, उ.वाकड,९०९६१६१००१

340134

1130506906/00 अ तरअली मोहरतअली खान
गट ७१४ ,, कग वजन का ाजवळ , बी आर टी रोड, कुदळवाडी, 
िचखली आ  - कर /िच/५/ म/ु८/ एस आर २/१०३/१३/२०१७ , द 
१६/०३/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१६ पासून आका

340073

1130502894/00 भो-संतोष मोरे गट 707 ,कुदळवाडी, िचखली, 340072
1100802397/10 िव ासागर सुभाष मडवळे स नं २०९ संभाजीनगर दघी रोड भोसरी 339922

1120302418/00 बापु गणपत धनवे
वाघे र कोलणी,गट न८ं४ चीखली शीवेजवल बो ाडेवाडी  मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

339706

1080100902/00 एस. एस. गोयल आिण कंपनी. पी. जे. चबस,शॉप नं.6 व 7, खराळवाडी पपरी पुणे 411 018. 339687

1040505721/00 ी. चंदाणी चंदर मनोहर व इतर - 5 स.नं.111/5/2/1, चाँदणी चबर,  मेनरोड,काळेवाडी,पुणे-411017 339530

1100801193/00 ी. गणपत ह रभाऊ च हाण
स.नं.205/2, भाग .34, गट-8,       ,महादेवनगर,                      
      भोसरी-39.

339529

1011403139/00 गुजर बी. के.भो. रलाय स मोबाईल टॉवर से. नं २६, लॉट नं १३८, िनगडी, पुणे ४४ 339517
1040508860/00 सुिनता राजु कुशवाह ( मो.न ८३२९८४६०२२) स.न. 111/8 मिजवी बँकेशेजारी , काळेवाडी 339370
1120200904/00 भो. सितश ता या जगताप इ लोक कॉलनी,´ÖÖê¿Öß 339201

1040901031/00 भुजबळ कैलास कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं ३ पुनवळे 339134

1020400959/00 मेटा व स ( ी कुलकण  अनंत द ा िम. .89,D II, लॉट न.ं30-13 चचवड टेशन, पुणे 411 019 338962



1040412835/00 संतोष कुमार विश मुनी ओझा स. न. ६०/२/८, जयभवानी चौक आझाद कॉलनी, ीनगर, रहाटणी 338953

1040106870/00 संपत सुदाम माने स.नं.१७/४मंगल नगर वाकड-५८ 338842

1030705369/00 भोग भोईर नंद कशोर िशवाजी
स.न.२९४ गणपती मं दराशेजारी काळेवाडी रोड पुलाशेजारी केशव 
नगर पुणे-३३

338823

1130101413/00
िझक लाह अ बासअली चौधरी ,भो-मोहरत अली मोह मद 
यासीन चौधरी

गट ६४, साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 338725

1130507054/00 िनजामु ीन मकबुल अहमद चौधरी
गट २१९ , जुना मोई फाटा  , कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर /म/ु/५/ 
एस आर  २/ १४३/२२/२०१७ , द  १३/१२/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा आ

338682

1160301916/00 ी उ मान अिमनसाब शेख स न २० िवजयनगर दघी-पुणे-१५ 338667
1031108139/00 मोद गुलाबराव पाटील स. नं. ७६/७,आहेरनगर, वा हेकरवाडी चचवड ३३ 338657

1130902242/00 मनोज आनंदराव होनाळे

गट १४९७ ,ओमसाई  हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती , िचखली  
आ  -कर/िच/९/एस आर २/३५६/२०१४ , द १६/०५/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ  - कर /िच / ९/ 
एस आर २/ ३४६/२०१७ , द  ०५/०४/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा वा आ

338637

1130603585/00 पु पा  आ णासाहेब भालेकर

गट ५७८ , पंतनगर , ग ली नं ५  , जाधववाडी  , िचखली आ - कर 
/म/ु०६/ एस आर २७१/२०१७ , द ३०/०७/२०१७ अ वये द 
१/४/१७ पासून  आका  , आ -  कर /िच/६/ मो ा िन- एस आर १/ 
७१/२०१७ , द १७/७/१७ पा लो

338603

1020504121/00 भो. ी. केदार (राज) रामे र सग तप वी तप वी कंपाउंड मुंबई-पुणे हायवे , चचवड-१९ 338578
1160302894/00 सुरेखा वसंत जाधव स. नं.३/१/१ गायकवाडनगर, दघी 338435
1050804222/00 ी.इंगवले कमल सितश व हनुमंत द ा य. स.नं.1/3/4,गांवठाण, पपळे िनलख,पुणे-27. 338400
1140100234/00 हामुलकर पु पा चं कांत गट .1,"गजानन सोसा.",, सहयोगनगर,तळवडे 338329
1040103498/00 भो.- पवार सोपान शंकर स.नं. 13, काळेवाडी फाटा , पवनानगर, 338248
1030202899/00 भोग- िनलेश म छ  गावडे स. नं. २५३ यशोमंगल समोर सव स सटर 338176
1080203117/00 म.  पायोिनयर टू स अँ ड डाय कंपनी एफ २ लँक ,  ड लू  12 , एम. आय. डी. सी , पपरी- १८ 338049

1130401703/00 दगंबर साहेबराव लांडगे
गट १०३९, राजहंस सोसा  , गावडे टील गोडाऊन मागे , नेवाळे 
व ती ,िचखली

337948

1080201155/00 रणजीत पुंडिलक कांबळे
हॉटेल जय माता दी लॉट  pap - 1 एफ 2 लॉक,‹´Ö †ÖµÖ 
Í›üß.ÃÖß. Ø¯Ö¯Ö¸üß 18

337896

1040505663/00 ह रलाल िजवाजी गेहलोत सन.74/1/1, योितबानगर, काळेवाडी,पुणे-411017,4/61/1/445 337875

1020303930/00 आ माराम तबाजी डेरे
सन.४६/१/३अ/३ब िस.सं-नं-४२४३ ते ४२४४ जुना िमळकत न-ं
२/१३/२२९५ हॉटेल िस हर सेवन धन ी हॉटेल जवळ द वाडी 
आकुड -३५

337857

1031111655/00 भो रवी हनुमंत मरेकर सं. नं. ११/३, वा. वाडी.रोड िचचवड-३३, 337815

1130101333/00 म.ेरिव इंड ीज ; ी पाठक र व  मधूसुदन /हषदा र व  , गट नं 1556,शेलार व ती ,पाटीलनगर , िचखली 337795

1020402885/00 म.े ंकटे रा ऑटोमेशन & कं ो स ा. िल. डी- १, लॉट .३ बी, पाट-९ एमआयडीसी चचवड पुण-े१९ 337788
1100103367/00 म.े सुआ औटोमेशन तफ- सुिनल िसतारामपंत दाणेकर जे लॉक २०६/२ एम. आय. डी. सी. भोसरी पुणे २६ 337776

1140102851/00 सौ. अचना गंगाराम आजबे
रा. जमीन गट न.ं २१६ िशवशंभो हॉ. सोसायटी, पीनगर(पुव), 
तळवडे

337752

1140200982/00 ी . चांदपाशा रझाक मु ला हनुमान हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 337635
1050205981/00 गावडे उ म रामा, स, न, १/१, ल मी नगर,िप,गुरव 337615

1160402395/00
उ म महादू काळभोर व इतर क रता म.कंुदन अँ ड जैन 
डे हलपस चे भागीदार अिशष जैन व इतर (PAH)

स.न. १अ/३, १अ/१,१अ/२, १ब, बोपखेल-३१ 337597

1150402182/00 ी भ डवे ाने र बाळू / भो ी भ डवे तेजस ाने र स नं ७ वा हेकरवाडी र ता मोरे र भ डवे यां या शेजारी रावेत 337549

1130201055/00 िवलास महादू कप

गट ८९० ी ु णनगर  ,िचखली आ  - कर /िच/२/एस आर  
२/०४/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका  आ   - कर /िच/२/ मो ा  िनवासी  -एस आर  
१/०४/२०१६ , द  १८/०६/२०१६ अ वये  लो

337547

1050207568/00 भालेराव करण अिहलु /ि मता करण. स. नं.१/४, यु. ल मी नगर, पपळे गुरव-सांगवी-२७ 337538

1130200781/00 सौ भा य ी  सुदाम भापकर

गट नं  ११७८ , गणेशनगर, िगताई कॉलनी , िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/२८३४/२८३५/२०१४-२०१५ , द  
२४/०२/२०१५ अ वये वा बांध  आका द ०१/०४/२०१३ पासून आ 

- कर/िच/२/मो ा िनवासी -एस आर १/२८३५/२०१५ , द 
२०/०१/२०१५ अ वये लो

337502



1040105418/00 हाद शंकर गुजर भो.भारती से युलर िल.
सं. न. १६/६ब, गुजरनगर, िव ल मीनी मंदीराजवळ-IN-
1055150

337499

1130301091/00 जॉन एम. जॉन मोरे व ती,,िचखली 337495
1110500834/00 मिलकाअजुन मड लो पा गोकुळे सन.१२३/१/१/१ साई मं दरा मागे 337367

1100200382/00 ी. कंुजीर मा ती खंडु.
िम. .57/2/147.स.नं.10/1.,शांती नगर.                              
भोसरी,पुणे 411039.

337322

1031114512/00 भोग. सुिनल बाळकृ ण तेलंग
स.न. १४२ साईराज कॉ मलॅ स, शॉप .बी-४, 
१लामजला,वै णवदेवी मं दरा जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड, 
पुणे-३३

337262

1130301709/00
सौ . साना  जहांगीर  रेणावीकर ,भो- -जहांगीर आदम 
रेणावीकर

िनसगदान ,गट ं  1368 ,मोरया सोसा,मोरे व ती , िचखली जा  - 
कर /िच/३/कािव/११/२००९ , द १६/०२/२००९  अ वये भो सदरी 
नाव दाखल

337213

1020502437/00 सौ.रे मा धाडवे
म.ेजे.आर. पावडर कोटस स.न.64 खानीवाले पडाळ परमार 
इ ड.समोर, चचवड पुणे -19

336994

1120500043/00
म.ेपंचशील र े शनल लब .िल./संचालक ी.अजय 
चोरडीया

डुडुळगाव,मोशी 336943

1040114017/00
अलाय स िनसग ॉप.तफ भो. दप गो वद बळीकर, 
सािजद गुलाब बागवान

सनं. २०४/१/१/१, २०४/२अ, वाकड - ४११०५७ 336941

1011101748/00 भो. काळभोर नामदेव कसन /राज इले./हॉटेल अ सरा अंकुश चौक िनगडी गावठांण 336940
1130101507/00 अलका  काळूराम मोरे गट १६४३, पी डी सी बॅके मागे, िचखली गावठाण 336931
1120100023/00 कुटे भगवान रामचं िशवाजीवाडी,पुव मोशी 336896
1160302203/00 मोरे नथुराम गणपत स नं २० िवजयनगर दघी 336850

1130901500/00 मिनष िभमराव चचोलकर

गट १४४५, ीराम हा सग सोसा, हे े व ती िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/११८५/२०१४ , द  २९/०३/२०१४ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर /िच/९/मो ा िन -

एस आर  २/११८५/२०१४ , द  १२/०३/२०१४ अ वये लो लागू 
आ   - कर /िच /९/ मो ा िनवासी  - एस आर  १ /१७०/२०१६ , 
द  १/१२/२०१६ अ वये    लो ,  आ  -  कर /िच /९/ एस आर  

२/१६९/२०१६ , द  ३१/०१/२०१७ अ वये

336741

1040507647/00 मे िशव असोिसएटस स नं-१२२ मे िशव असोिसएटस  शॉप न-ं४  काळेवाडी 336531
1150302516/00 ी गायकवाड शांताराम सोनबा स न ४७/२/१ ी गायकवाड नसरी जवळ बापदेवनगर कवळे 336518
1041200294/00 िज हा परीषद ाथिमक शाळा ताथवडे ताथवडे गांवठाण 336489
1090603017/00 िनयोजन व संक प िच  िवभाग दापोडी पुण-े12 िनयोजन व संक प िच  िवभाग दापोडी पुण-े12 336470

1130301717/00 रानबा कसन  हाके

गट नं 1401, ी कंुज हौ सग सोसा., मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर  १/३/२०१४ , द  ०७/०४/२०१४ 
अ वये लो , आ  - कर/िच/एस आर २/२७/२०१४, द 
१३/०५/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वाढीव  आका  आ

336337

1060101296/00 कुदळे भगवंता हरी माळआळी,, पपरीगाव, पुणे-17 गट .1 336242
1101205282/00 करण डे हलपस तफ़ सुरेश ब सल से. ७ लॉट एल सी १ इं ायणीनगर भोसरी 336220
1040201640/00 डांगे ाने र शंकरराव स.न.25/19 अ,डांगे चौक, 336182
1130504485/00 सुधीर मारवाह /सुिनल द ा गट ८७९, महारा  का ाजवळ  , कुदळवाडी ,िचखली 336156

1150401758/00
ी भ डवे सयाजी बाबुराव / भ डवे चं भागा भो वाईकर 

अशोक
स न २०५''हॉटेल सवाई'' निवन पुलाजवळ रावेत 336138

1150402149/00 ी ब सल िवनोद िशवनारायण स नं २०३/१ शैलजा फामजवळ डी वाय पाटील र ता रावेत. 336073

1130303452/00 अिनल िशवाजी सुव

गट  १३२३, िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती , िचखली  आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/४५८/२०१४ , द  २७/०७/२०१४  अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून  आका. आ  - कर/अ/मो ा िन-एस आर 
१/४५२/२०१४ , द  ०२/०७/२०१४ अ वये लो

336037

1040415657/00 शारदा अशोक पवार स नं-३८/१/११ रामबाग कॉलनी रहाटणी 336029
1140200761/00 वायकुळे सुभाष चांगदेव नविनमाण हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 335951
1160200068/00 जाधव चं कांत गो वद स नं. 69, दघी पुणे 335920

1100300229/00 ीमती डोळस कसाबाई दामू
गावठाण 4/755.                           ,िमळकत .56/1/62.           
            भोसरी,पुणे-411 039.

335908

115500121/00 खडक  क टोमट िश क सहकारी वसाहत /सोिन ा मदनलाल
स नं 17/2सी टी स नं 
95/96/97/99/171/109/104/105,¸üÖ¾ÖêŸÖ × ú¾Öôêû

335905

1100201414/00 मािणक एस. घनवट भो. २१ से युरी इ ा टेिल िल. सं. नं.-१५/१, गुळवे व ती, भोसरी-३९ 335849

1130300533/00
भो-सर वती इंि लश मेडीयम ायमरी सेकं ऱी हा यर 
सेकंडरी

मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती , िचखली                             
आ.  - िच/१/कािव/३८३/२०११ , द २२/०८/२०११ अ वये 
नावात दु ती  द १/४/११ चे पुढे

335847



1090101057/00 म.ेटे ो िसि टम िल. सागर कॉ पले स,बेसमट न.ं 2 335760

1120303636/00
बाळु बबन हगणे व इतर तफ़ मे.आयडीयल डे ह पस तफ़ 
भागीदार बाळकृ ण महादू सावंत कु.म.ुधा

गट नं १३७,१३८,१३९ दे  र ता मोशी ४१२१०५ 335686

1080802155/00 भो.दूबे (कापूरे) स.न. 101, बळी चेबस शेजारी,भोसरी-िपपरी मेन रोड,नेह नगर 335684

1140102451/00 म.ु मा. ी गंुटी राम व वक वामी शंकर या
ज. ग. न. १७१ इं ायणी हौ. सोसा. (कलगुटकर शेजारी) पी पुव 
तळवडे

335618

1101301059/00 ी. नंदूर सुरेश बस पा
स.न.45/2, लॉट न.ं1बी,,इं ायणीनगर,जुना िम. .10/50/01159  
भोसरी-26

335605

1140102271/00
मु मा. गायधनी नंद कशोर रामचं  / भो म-े पॅन हाय ोटेक 

ा. िल.
ज ग १९८, लौट न.ं ३, योितबानगर, तळवडे 335599

1050405378/00 ितभा मिहला ित ान तफ़ संचालक,जगताप जय ी िवजय. स. न.७२, समथ नगर, नवी सांगवी-२७ 335534

1100301775/00 शंकर बाबुराव देवरे
िस स नं ९७९ ते ९८३ जनाई हाईटस िब डग, ३ मजल पुणे नािशक 
हायवे लगत, भोसरी गावठाण

335463

1130102805/00
सुयभान भगवान सग  चौहान , चौहान एअर कुलर 
फॅि केशन तफ

गट  ४० , चौधरी वजन का ामागे , पाटीलनगर ,िचखली  आ  -
कर/िच/०१/म/ु८/एस आर २/०४/०२/२०१४ , द ०३/०६/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

335457

1060319325/00
एस.एस.जे. क शन भो.वोडोफोन इ सार से युलर 
िल.तफ इंडस टॉवर िलिमटेड (IN-1025403)

कार हाईटर, पपळे सौदागर, पुणे २७-IN-1025403 335423

1120303244/00
सुिनता नारायण गंगावणे/अमोल नारायण गंगावणे/मह  
नारायण गंगावणे

बो ाडेवाडी गट नं ६२१ िवनायक नगर मोशी ता. हवेली िज.पुणे 
४१२१०५

335418

1160302090/00 कवडे दनेश शंकर भो सौरभ दनेश स नं ५ द नगर दिघ 335410
1050204063/00 सागावे तानाजी मािणकराव/ सागावे किवता तानाजी स.नं 9/1 िव यम नगर पपळे गुरव -27, 335396

1100801047/00 ी. भोसले द ु िजजाबा, भो.भोसल मुरलीधर  द ू
गट न.ं 8 ,स.नं.216/2/क, ीकृ ण मं दरासमोर,                 भोसरी- 
39

335359

1101207384/00 भाट मुरचंद हरी / िवशाल मुरचंद भो िवशाल मुरचंद १७/१+२ धावडेव ती भोसरी 335317
1040106059/00 ीमंत भानुदास हंगरंगे स.न.१३/१२पवारनगर.थेरगाव-३३ 335308
1100201412/00 भो जग ाथ िचमण ल ढे ३/८ महा मा फुले शाळेसमोर शांतीनगर 335277
1040508706/00 सुभाष िभवाजी गायकवाड ( मो. न 9822671905 ) स.न.115/3/2 , िशवकृपा काँलनी नढेनगर ,काळेवाडी 335244
1160301270/00 महाजन सुमन शामराव स.नं.2 गायकवाडनगर, दघी 335234
1040415631/00 महंमद नसीम खान स नं-६१/४/१ आझाद कॉलनी ीनगर रहाटणी 335176

1130502835/00 ीमती शकंुतला धमा जाधव
आ -कर/िच/५/ह तां/कािव/३९०/२०११, द २१/०६/२०११ अ वये 
 ह तांतर

335150

1160402085/00 िजजाबाई रावसाहेब घुले
स.नं.१४७/१/३/३२ व १४७/१/३/२८, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे – 
३१.

335103

1050208005/00 धानापुणे मा ती सुरेश / ब-हाटे िनतीन द ा य. स. न.७५/२,  'मै ी िनवास' अनंतनगर, पपळे गुरव-६१ 335067

1050602324/00 ी. हंकाळे चं कांत,नागेश,मोहन नरसू. स.न.1/2/23अ.त.म.,ममतानगर,सांगवी 27,िम. .5/6/02324 335066

1130100914/00 म.े ह रष इंड गट .1,,पाटील नगर, िचखली 334977

1020300420/00
िपसाळ अशोक,भगवान व संजय,पोपट,िभमराव शंकर व 
मनोज मधुकर िपसाळ

िम. .392,स.नं.35/3, 334962

1150402280/00 ी भ डवे कािशनाथ नथु स न १४/३अ/मळेकर व ती रावेत 334955

1130603609/00 सोपान ानोबा जाधव

गट ४४१ , जाधववाडी  , बो हाईमळा  , िचखली  आ  - कर 
/िच/६/ एस आर  २/ १०३/२०१७ , द  १६/१०/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा आ आ  - कर/िच /०६/ मो ा  िन- एस आर  २/ 
१०३/२०१७  द १६/१०/२०१७ अ वये  लो

334885

1160102667/00 महेश अशोक सातपुते स. नं. ७६ भारतमातानगर, दघी पुणे 334829

1050207958/00 कािशद संिजवनी िव ण.ु
स. नं. ७५/१अ/१अ, अनंत नगर, भगत सग चौक, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७

334787

1031106276/00 कदम राज  बाजीराव व मिनषा राज स. नं. १३१/२, गु ाराजवळ,  वा हेकवाडी, ि◌◌ंचंचवड 334781

1040417605/00 वैजनाथ नागुराव वा हळकर भो.सुभाष तुकाराम जाधव स.नं. 5/3  सायली पाक रहाटणी 334695

1031001210/00 सुतार आनंदा िभमा
2  बी  90,  र टन  ि हज  औ.कामगार  वसाहत,  
,पवनानगर, चचवड,  पुणे

334678

1120202514/00 सुयकांत व चं कांत ध डीबा तापक र.
गट नं ४५२/१/१ ताप करनगर ,इं त साधुराम गाडन मागे. मोशी 
४१२१०५

334624

1120300551/00 ी. तुकाराम एकनाथ बनकर सावतामाळीनगर गट . 370 , पुणे नािशक र ता. मोशी 334525

1130102804/00 मुसा गािलबसाब शेख ,मे देवल ॅ प सटर तफ
गट  ३८ , चौधरी वजन का ामागे , पाटीलनगर ,िचखली  आ  -
कर/िच/०१/म/ु८/एस आर २/०८/०५/२०१४ , द ०३/०६/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१४ पासून आका

334515

1110503212/00
बालाजी असोिसएटस तफ राज  िसताराम गोयल, सुभाष 
िसताराम गोयल

स. नं. १४७/३, पुणे आळंदी रोड, गोखले मळा, वडमुखवाडी, च-होली 
बु.

334494



1040106876/00 मधुकर मुरलीधर मोहळकर स.नं.१९२/१/१३ द मं दराजवळ वाकड-५७ 334469
1150101010/00 ह रिजत कौर बदन स.नं 14 कवळे मामुड 334467

1100501217/00 साई ंकटा डे हल स
से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न.६१ ते ६२ पुणे-
नािशक रोड ग हाणेव ती,भोसरी

334428

1120101899/00 ी रमण होिशराम शदे ग ट नं ४२/१, नागे  शाळेजवळ, मोशी, ता. हवेली िज. पुने 334411
1031106844/00 भोग दयानंद जनादन पाटील स न ७६/१/२ आहेर नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 334363
1040301298/00 आशोका को.हौ.सो.भो.सौ.मणेर जैतुन् िमळकत  :, लॅट न.ं43, थेरंगाव,पुणे,33 स.नं.8/11 गट .3 334276

1011101751/00
भो. काळभोर नामदेव कसन / भावेश इंडेल जय भवानी 
मटल

अंकुश चौक िनगडी गावठांण 334199

1100700577/00 सौ. नाजुका ब सी उजगरे
स.नं.211,िह सा .1/1,                 ,भाजी मंडई या मागे,            
       भोसरी - 39.

334189

1130201522/00 बाळू रघुनाथ नेवाळे
गट १६२७ ,आ म शाळेजवळ,रामदासनगर ,िचखली आ  - कर /िच 
/म/ु८/ एस आर २/ १००/ १० /२०१७ , द १४/०३/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पासून आका

334066

1130101639/00 कािशबाई  सोमनाथ हाके राममं दरापुढे  , पाटीलनगर ,िचखली 334043

1011403402/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. ४ व ५, 
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

334007

1011403404/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. ८ व ९, 
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

334007

1100402062/00 िशवराम मा ती  वाडेकर भो २१ स युरी इ ा टेली िल. ६८४/१ आ दनाथनगर 333866

10702726/10 खानचंदानी राजेश
बी. हरांडा. पपरीनगर निवन आकारणीनुसार,िमळकत .127ब. 
पपरी.17.

333860

1150101944/00 ी राऊत बळवंत मा ती स न १७ िह  १अ तळमजला''सािव ा िनवास'' साईनगर मामुड 333840

1041103460/00 ी.सुभाष िव ल उबाळे स.नं.४९/१,गजानन कॉलनी, ितभा मोटस मागे,ताथवडे-३३ 333838

1050214850/00 िवजय रामचं  देवकर
वंदन फ नचर स.नं. ८४/१/३ ,प रजात कॉलनी, जवळकरनगर, 
पपळेगुरव, पुणे. ६१

333835

1130101676/00 द  डे हलपस  / टल एश स तफ स िगरी डे हलपस
गट १५८५, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर /िच/१/एस आर 
२/१२९/२०१२, द १५/०५/२०१२ अ वये

333695

1040309940/00 महमंद राजासाहब महंत भो-अझ ीन मोह मदसाहेब महंत
स नं-७/२/२अ/१ िशव शंभो कॉलनी, यु इंि लश िमडीयम शाळेजवळ 
थेरगाव-३३.

333640

1150101537/00 ी साळंुके दगबर सदािशव भो.साळंुके संदीप दगबर स न ८८/२/३ साळंुके व ती कवळे 333575
1040307324/00 यशपाल िहरालाल चौधरी स. न. २१/अ थेरगांव प. म. - ३३ 333571
1040307325/00 पु पा राजाराम चौधरी स. न. २१/१अ थेरगांव - द.ु म. ३३ 333571
1040307326/00 रामिनवास फुआलाल चौधरी स. न.२१/१अ थेरगांव - ित. म. ३३ 333571

1130401727/00 धनंजय हदुराव यादव ,भो-सुमन हदुराव यादव गट १२६०, वामी समथ कॉलनी , र ता  ८, शरदनगर , िचखली 333562

1060313310/00 संजय ता याबा िभसे तफ़ िवनोद ेमचंद चांदवानी
स नं-१४४/६/१ (पै) १४४/६/५ (पै)  िव शांती कॉलनी, पपळे 
सौदागर

333383

1020402213/00 सुपर ला ट इंडि ज
डी - १ लॉट . १९/१,  सब लॉट . १९/ डी/२/२,  एम आय डी 
सी , चचवड १९

333323

1090101255/00 अँट मोटी ह मेटल टॅ प ग ा. िल. जनरल लॉक 96 एम आय डी सी,भोसरी पुणे 26 भाग .54 333242
1040602921/00 जरग वंदना संतोष स. न. ९९/१५, शांती कॉलनी बी िवजय नगर काळेवाडी. 333121
1140300942/00 म.ेएम.बी.एंटर ाईजेस िम ल महावीर बाळ ु ण योितबानगर त वडे,ŸÖôû¾Ö›êü 333077

1130302435/00 भो- हनुमंत पांडुरंग बजबळकर

गट १३२७ , िव ल रखुमाई सोसा , मोरे व ती ,िचखली   आ   -  
कर /िच /३/ एस आर २/३१४/२०१७ , द  १९/०१/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  अ  - कर /िच/०३/ मो ा 

िनवासी  - एस आर  १/ ३१४/२०१६ ,  द  ०४/०१/२०१७ अ वये 
लो

332982

1130201497/00 भो-शैला सुरेश तापक र
िगताई कॉलनी , रामदासनगर ,िचखली आ - कर/िच/एसार 
२/३८/२०१५ , द १२/०१/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

332901

1100200369/00 ी. झोबांडे द ा य आबाजी.
िम. .57/2/38/.स.नं.12/11.,शांती नगर.                              
भोसरी,पुणे 411039.

332834

1120302245/00 नजमा मु तफा शेख
बोरा-हाडेवाडी रोड, िवनायक नगर, गट न.ं ५४७ सोपानमळा रोड, 
मोशी

332767

1050406323/00 इंगळे अशोक रामा स नं ७४/१/३० समथ नगर नवी सांगवी 332744

1031106894/00 भोग किवता िव ास मोरे स न ७४/४ रजनी गंधा हौ सोसा.  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 332533

1020101506/00 चतामन दगडु पांढरकर भोग सौ.शोभा िव ल पांढरकर
स.न.179,आकुडीर् गाव पांढरकर व ती,कै.पांडुरंग 
हॉलसमोर,,आकुडीर्

332409



1100103308/00 सागर क शन
से नं. १०/३१८ गा. . १४ चे बाजुला रॅ पखाली सोहम इंड ि मा 

ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६
332336

1140101144/00 एन. आर. लॅि टक व स (रसिलयन एन. व जोली) गट .1,गणेशनगर,,गणेशनगर, तळवडे 332232

1040302954/00 िम तरी गणपत नामदेव
िम. . - 4/52/134,सं.नं. 6/1, कैलास नगर, कायालया शेजा 
थेरगांव पुणे - 33

332206

1110504648/00 राज  रमणलाल लंुकड स. नं. १५१/३, वडमुखवाडी, अलंकापुरम जवळ, च-होली बु. 332067

1130601491/00 ता यासाहेब  तुकाराम सुयवंशी

गट  ४४१ ,रा भूषण हौ सग सोसा., बो हाई मळा , जाधववाडी , 
िचखली आ  - कर /िच/ ६/ एस आर २/ २८७/२०१६ , द  
१३/१०/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - 
कर /िच /६/ मो ा िन - एस आर  १/२८७/२०१६ , द  
२०/०९/२०१६ अ वये लो

331972

1050106908/00 जगताप ु णा यशवंत कवडेनगर पपळेगुरव 331933
1040109538/00 सुिजत वसंत कलाटे स. न. १९३/३ द मं दराजवळ वाकड रोड, वाकड - ५७. 331929
1041101215/00 जयवंत इि ट ु ऑफ कॉ पुटर अ लीकेशन स. न. ८०/३/२ ताथवडे 331925

1040505331/00 मधुकर शंकरराव टपाले व इतर 1 भो.द ा ीरंग च हाण स.न. 68/2/7 तापक रनगर,,काळेवाडी 331922

1031107407/00 चनबस पा संग पा न णी स. नं.१२६ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 331921
1130600036/00 भो-डायनॅिमक इंिज. (कोलारे संग पा शंकर पा) मोई फाटा,,िचखली 331868
1040307134/00 भानुदास नरहरी गुजर स. न. ३९/३४ गुजरनगर, थेरगांव - ३३. 331820

1110200491/00 ी. रामा ल मण भोसले
भोसले व ती ( ाथिमक शाळे या मागे) पठारेमळा, िड. वाय. पा टल 
रोड, च-होली बृ . पुणे ०५

331803

1130101649/00 मकरंद द ा य गाडगीळ गट १५५९, शेलारव ती ,िचखली 331785

1040114707/00
ानोबा पांडुरंग कलाटे व इतर भो. ब रतन हाऊस मेकर 

तफ़ संचालक िपयुष ठ र व शेषाराम राठोड
स. नं. १८९/१/१/२ द मं दर जवळ वाकड 331770

1140301939/00 सौ.सीमा िभवा प हाळकर ज.गट न.ं३८४,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे,पुणे -६२ 331766

1020401922/00 म.े िनमं ण हॉि पटॅिलटीज ा̮. िल.
हॉटेल मालवण तडका डी 1 लॉट पी 116 एमआयडीसी, चचवड -
१९

331739

1040205509/00 ी. दिलप गौरीहर टगंरे स.न. 18/4 गणेश नगर थेरगांव – 33. 331734
1130502788/00 भो-एकनाथ बाळू दांगट गट 712, कुदळवाडी ,महारा  काटा र ता ,िचखली, 331729

1130603501/00 ल मण जग ाथ कुमावत

गट ५८२, पंतनगर  ,ग ली १ ,जाधववाडी, िचखली  आ  - कर /मु 
/८/ एस आर २/ ५४३/२०१७, द२२/०३/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - कर /िच०६/ मो ा िनवासी-
 एस आर  १/ ५४३/२०१७ , द ३१/०१/२०१७ अ वये लो

331659

1130302267/00 गंगाधर िनवृ ी  शेळके
गट 1323, ताराबाई   चाळ  , मोरे व ती ,िचखली,†Ö  Îú -  ú¸ü 
/†/´ÖÖêšü¶Ö ×Ö- ‹ÃÖ †Ö¸ü 1/93/09, ×¤ü. 27/1/09 
†¾ÖµÖê  °»ÖÖê

331656

1140401464/00 भालेकर सोपान िव णु भो. सुधीर सोपान भालेकर ज. ग. १६० ओम साई िनवास अ िवनायक सोसायटी ीवेणीनगर 331551

1130103065/00 अंजनीदेवी अशोककुमार गु ा , भो-अंजनी लाि टक
गट ४०, पाटीलनगर , िचखली  आ - कर/म/ु०८/कािव/०१/एस आर 
२/१०८/१७/२०१५ , द  १७/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

331523

1060318428/00 ि हजन हो स त फ़ राजेशकुमार नोपतलाल सांकला स नं ७७/१,७७/२,७६/२ पपळे सोदागर पुणे २७ 331480
1040109498/00 क पटे िहरामण क िडबा सनं. २३१/२अ/१२, क पटेव ती, वाकड-४११०५७ 331460

1140301413/00
म.ु मा. भालेकर चं कांत दशरथ /भोग. सौ. भालेकर सारीका 
भाऊसाहेब /म.े तिनषा इंड ीज

गॅल सी कंपनीजवळ योितबानगर तळवडे 331340

1040306252/00 ािधकरण भोग मह कुमार चौधरी स. नं ७/२ इं ायणी नगर, थेरगाव 331326

1130401745/00
ाने र दगडू नेवाळे  व इतर , भो-उदय क शन तफ 

बाळासाहेब  गाय

गट १०३८, डी वाय पाटील कॉलेजजवळ , नेवाळे  व ती ,िचखली  
आ  - कर/िच/४/एस आर २/२१६२/२०१३ , द १४/०३/२०१३ 
अ वये

331278

1140400807/00 कोकाटे नामदेव बाळाजी ि वेणीनगर,,तळवडे 331238
1031107431/00 अकंुश रायबा चचवडे स. नं.७४/७ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 331096
1130101419/00 िसराजउ ीन नशीबदार चौधरी व इतर गट ६४, साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 331051
1011100769/00 लिगरी बस पा  शरणा पा. स. नं ८३/२, लॉट नं ५०, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४ 331044

1130201070/20 कैलास िशवाजी  तांबे

गट १५३९, एम  एच इंिज व स , सोनवणे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/०२/ह तां /कािव/०७/२०१५ , द ३१/०८/२०१५ अ वये    
ह तांतर  आ  -  कर /िच /२/ एस आर २/१३६/१७ /२०१७ , द  
१५/०५/२०१७ अ वये  द ०१/०४/ २०१६ पासून आका

330955

1060319839/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॉट न.ं–ई, पाचवा मजला, लॅट न.ं 
५०३, पपळे सौदागर, पुणे २७

330928



1050205752/00 भो. लोखंडे वसंत म हारी 330895

1060306431/00 बबन यशवंत काटे ब इतर  , नरेश ठाकुरदास वाधवानी सं.  न. १०३/ २ ब , पपळे सौदागर 330869

1130503003/00 भो-अ दुलरऊफ खान पवारव ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 330794

1140301167/00
म.ुमा. पाटील आ पाराव ीपतराव (िम. .४०४) /भोग. 
आयिडया से युलर िलिमटेड

म.ुमा. पाटील आ पाराव ीपतराव (िम. .४०४) /भोग. आयिडया 
से युलर िलिमटेड

330660

1100102726/00
म.े आधार इंड ि मा. भो. अिभ. इंड ीज तफ - रघुनाथ 
नायर

से. १०/४/३० ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 330636

1040303565/00 ितकोणे सुनंदा ावण स.नं. 5/3, न ता हौ. सोसा., नखातेनगर,,थेरगांव 330563
1031106277/00 सकंुडे ितभा रामचं स. नं. १३०/१, गु ाराजवळ वा हेकरवाडी, चचवड 330553
1020601720/00 बबन आ णा अलंकार स. नं.१३६, मोहननगर, चचवड - १९. 330541
1040103610/00 मा. उपमंडल अिभयंता वाकड स.नं. 207, वाकड टेलीफोन ए सचज, वाकड,वाकड 330532
1020601147/00 ी िथटे शेवंता पांडुरंग स.नं.136/28,सं दप/से स, कापोरशन, चचवड,,आकुडीर् 330508
1050603424/00 थापा राजु सुरेश स.नं.2/2, ग ली .02,ममतानगर,जुनी सांगवी 330490

1040801796/00 नंदकुमार आबाजी भुमकर स. न. ११४/३/२, नभा रेिसडे सी ,भगवान नगर, उवरीत वाकड 330487

1020202116/00 गो वद कृ णा काळेपाटील भोग.सुमन गो वद काळेपाटील स.नं. 35/3 रोकडे र कृपा शेजारी  िव लवाडी,आकुड  पुणे 35 330465

1130101724/00 भो-धनराज केशरमल  सोनीगरा , ेताली िजत  सोनीगरा
गट १५९३ पैक  १५९६,१५९७ ते १६००, १६०१ , पाटीलनगर 
,िचखली आ  - कर/िच/१/एस आर २/११५५/२०१३ , द 
१९/०३/२०१३ अ वये  द ०१/०८/२०१२ पासून आकारणी

330448

1040105885/00 (र )िनिखल अिवनाश /सिचन अिवनाश गवाणकर
स.नं.212/1/1,मह  जे को, रो-हाऊस .आर8 नं.79, ध 
रोड,वाकड57

330447

1130601305/00 भो- वनमाला  बा पा हावळे माळावर  , जाधववाडी , िचखली, 330333
1100601735/00 ी बबनराव गणपतराव टोपे जयंत बबनराव टोपे स नं २२६/१ सॉ डिवक कॉलनी दघी रोड भोसरी 330228
1100601736/00 ी बबनराव गणपतराव टोपे स नं २२६/१ सॉ डिवक कॉलनी दघी रोड भोसरी 330228

1050110788/00
काटे जगताप असोिसए स तफ़ भागीदार मे चं रंग 
डे हलपस आिण िब डस ा̮. ली. तफ़ संचालक िवजय 
पांडुरंग जगताप, काश नामदेव काटे व ईतर ३

सं. न. ३८/२/१ नमदा गाडन समोर पपळे गुरव 330126

1140202008/00 म.ुमा. ी. बाफना गणेश  रमणलाल छ पती हौ सग सोसायटी पीनगर (प) तळवडे 330064

1140301768/00 ी. राज  माधव दांडगे, म.े तेजस एंटर ाईजेस
जिमन गट .७९, रेको कंपनीमागे, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - 
४११०६२

330035

1090500126/00 अ / भोग. कुरेसी जहांिगर दादािमया मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 330016
1020302835/00 सौ,बर दे  रेखा च कांत द वाडी िव लवाडी 330016
1040405565/00 भो सुिनल के मतानी रहाटणी 329916

1040408613/00
मॉ नग टार रऑिल टज तफ़ भागीदार सुिनल चं भान 
जाधव भैरव नाथ द. शदे

स. न. २७/१, २७/२, २७/३/३ वामी समथ मठाजवळ िशवराज 
नगर रहा णी

329911

1130500594/00 कळकुटे निलनी रामचं पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 329895

1040122491/00 भालचं  नामदेव आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं४ व ८ 
थेरगाव-३३

329832

1090101010/00 म.ेटे ो िसि टम िल. सागर काँ पले स इमारत .1, गोडाऊन 329823
1160300278/00 पवार ल मण बाबुराव स. नं. 18 चौधरी पाक, दघी पुणे 329631

1130902690/00 आनंदकुमार धमा णा नाईक, िगता आनंदकुमार नाईक

गट १४१८ ,नामदेव हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली  आ  -  कर 
/िच/९/  एस आर २/३६६/ २०१७ , द ५/१२/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा आ आ  - कर /िच / ९/ मो ा  िन- एस आर  २/ 
३६६/२०१७   , द  २०/०६/२०१७  अ वये  लो

329622

1160100220/00 ी.भालेकर संतोष बबनराव स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 329588

1110500980/00 वाटर ीटमट ई पमट- साद अशोक कुलकण गती होटल या मागे िजजामाता नगर, वडमुखवाडी, चरोली बु. 329568

1020703748/00 भोग सुिनल महादेव कुलकणीर्
स.नं.समथ शॉप कॉ ले स,PAP-G-38,जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

329369

1150302863/00 ी जाधव नंदकुमार आ माराम स न ७३/२ब/ आदशनगर मािणक पाटील जवळ कवळे 329316
1050108540/00 कदम कैलास उफ खंडू मा ती स.नं.42/9,पुजा हॉि पटल रोड, पपळे गुरव-27 329288
1160302015/00 पाराशर मोहन िहरालाल / र माला मोहन स नं ४ ओम साईराम अपा. िम सहकार नगर दघी 329213

1130602727/00 अिबदअली श बीर अ सारी
गट  ५५१/२ कवळे मळा जाधववाडी िचखली आ  -  कर  /िच /६/ 
एस आर  २/४२१/२०१६ , द  १५/११/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पासून वा आका

329199

1130101197/00 कमलेश बालुभाई  आगरवाल गट नं 19,  िचखली, 329175

1100102492/00
िशवराज इंड.ि मा.को--ऑप .सोसा.भो वाघोले संिगता 
नामदेव  / िवशाल नामदेव

से नं ७ लॉट नं १३३ ािध.इंड . झोन - त म ९ भोसरी 329130



1060501235/00 मे कने ट िबझनेस सो युशन िलिमटेड
देवी गौरव टे ॉलजी पाक िब ड ग ऑ फ़स न-ं३०१ व ३०२ ितसरा 
मजला मुंबई पुणे र या लगत पपरी स न-ं१९१ ते १९५ िस. स नं-
४८५४ लॉट न-ंब पुणे-१८.,

329083

1040509414/00 िव ल िव नाथ वाघमोडे
स नं-११३ योितबा मंगल कायालयाचे मागे 
काळेवाडी(९९२१२७८३६६)

329054

1130401407/00 महानंदा अंगदराव गारोळे

गट १२६४ , र ता ७,जय काश नारायण सोसा, शरदनगर ,िचखली 
आ - कर/िच/४/एस आर ३/३/२०१५ ,२२/०९/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासूनजुने े  आर सी सी -२४७९.४ चौफ़ुट दु त  
आ -  कर/िच/४/कािव/५०४/२०१२ , द ६/०५/२०१२ अ वये  जुने 
  र  व याच जागी  बांधकाम  आ  - कर /िच/४/मो ा िन -एस आर 
 १/८२५७/२०१२ , द  ५/०६/२०१२ अ वये  लो

328914

1090101054/00 पुना टु स ा.िल. टी 134 एम.आय.डी.सी,भोसरी . .54 , गट .1 328862
1040306770/00 अरीफ़ा फ़क ीन पानसरे सन.१०/५/२ पानसर नगर थेरगाव-३३ 328747
1160203223/00 पंडीत सोपानराव बोराडे स न ८२ "िशवालय " कु णानगर दघी 328663
1040306098/00 भोग मंदा काळुराम सुतार स.नं.१०/१ दगडुपा टलनगर थेरगाव-३३ 328647
1031113097/00 भो. नारायण बाबुराव महाजन स.नं. १२२ सायली कॉ ले स, वा.वाडी, चचवड -३३ 328640

1130902526/00 जनाबाई बाबासाहेब गोरे

गट १४३० , िशवशंकर हौ सोसा , हे े ता हाणे  व ती,िचखली आ  
 - कर /िच/९/एस आर २/१४९/२०१६ , द २१/१२/२०१६ अ वये 

 द  ०१/०४/२०१६ पासून  आका आ  - कर /िच/९/ मो ा  िन -  
एस आर १/१५०/२०१६ , द  २८/१०/२०१६ अ वये लो

328471

1130501550/00 भो- ी कांताराम नामदेव यादव बालघरे यां यासमोर ,पवारव ती , कुदळवाडी, िचखली 328463

1130902659/00 दगंबर वामन गोरडे

गट १५०८ , हनुमान कॉलनी  ,ता हाणे व ती ,िचखली आ   - कर 
/िच /९/ एस आर  २/३७६/२०१७  द २९/६/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१७ पा  आ  आ  - कर / िच /९/ मो ा  िन  -एस आर  
२/ ३७६/२०१७ , द २७/०६/२०१७  अ वये   लो

328453

1050107746/00 जगताप नारायण सोपान. स. नं. ५२/१/४, नेताजीनगर, शिनमंदीरा जवळ, पपळे गुरव-२७ 328420

1130400804/00 ी  स डेकर  रामदास  कािशनाथ गट नं 1264 ,  िजजामाता हौ .सोसा ,  पंचवटी  ,िचखली, 328388

1110300809/00 चचवड देव थान भोग. कांतीनाथ शंकर फ़ुले स न. ४७०, भोसले व ती, मराठीशाळे या मागे, चरहोली बु. पुणे ०५ 328312

1140301915/00
सौ.भारती दलीप बोरोले व मयुर दलीप बोरोले म.ेमयुर 
इंटर ायजेस

ज.गट न.ं६५, लॉट न.ं७, दे  िचखली रोड भारत वजन का ाजवळ, 
तळवडे पुणे- ६२

328277

1040506250/00 सुरेखा मा ती कोळपे स्.नं.९७/१अ/१७ आदश चौक काळेवाडी 328244

1060319573/00
ी. बाळकृ ण महादू काटे तफ म.ेसाई समथ क शन तफ 

भागीदार ी. खेमचंद उ मचंद भोजवाणी व इतर
स.न. १६३ /१, १६३/२, पपळे सौदागर, पुणे २७ 328124

1040414321/00 अिन द िशवद  चौधरी स.नं. २८/२अ/१/२ िशवराजनगर रहाटणी रहाटणी 327850
1070100577/00 थावाणी साहेब िनहालचंद िम. ं .6. 327809
1040305611/00 ी गाडे काशीनाथ पांडुरंग स.न.12/2 पवारनगर थेरगांव 33, 327800

1150301848/00 जोशी ल मी रमेश स नं 69/2/28 नाना तरस सरपंच व ती चौक  द नगर  कवळे 327727

1031102728/00
नाग टळक ितभा भाकर, भोग. - मुलगे िभमाशंकर 
कािशनाथ

स.नं.60/1,  िशवनगरी  ,िबजलीनगर,  चचवड 327618

1101001963/00 न ता सुिनल बाफना स. नं. १९७ संत ाने र शाळेचे बाजुला, आनंदनगर, भोसरी ३९ 327578

1150101865/00 ी मोहन शांताराम राऊत स नं ७/१अ कवळे सांगवडे र ता मामुड  एन के जी समोर 327523
1041100978/00 राज  ल. पवार स. नं. ४६/१ ताथवडे 327362

1120302094/00 सुरेश सोमनाथ शदे
बो ाडेवाडी गट नं ८४ वाघे र कौलनी मोशी ता हवेली िज-पुणे 
(नांगरे यांचे घराजवळ)

327271

1070601483/00 िनरज बलदेव प जा िस. स. १८३४ एच. बी. २/६ शॉप नं. १ पपरी १७ 327239
1160204608/00 आनंदी गजानन मासाळ, गजानन खंडेराव मासाळ स. नं. ७८/३/१/७ संत गजानन महाराज नगर, दघी १५ 327224
1100201545/00 चं कांत नथू ल ढे भोग. मयुर चं कांत ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 327197

1011101750/00 भो. काळभोर नामदेव कसन /सलमान हेअर कट ग सलून अंकुश चौक िनगडी गावठांण 327146

1130500997/00 भो-बालघरे संपत िभकाजी बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 327100

1050000474/00
सुखदेव भागुजी वाघ व इतर तफ(PAH)तातेड िजत  
धरमचंदजी

स.नं. 85/2अ/2/4, 84/1/19, 84/1/20. 
पपळेगुरव,िम. .05/02/00/00474

327039

1130500140/00 भो-हदीस उ ला पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 327026



1130201236/00
भो-नमो िब डस अ ड  डे हलपस, िनलेश मधुकर नेवाळे , 
अतुल ना. जैन

गट ११९५, गट ११९६ , सोनवणे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/२/एस आर २/११६०/२०१३ , द १९/०३/२०१३ अ वये  
द ०१/१२/२०१३ पासून आकारणी

327007

1040103891/00 ी. थोरात रामचं  िनवृ ी स.नं.17/4, मंगलनगर मनपा शाळेजवळ माने STD मागे,थेरगाव 327004

1130200780/00 िनवृ ी भाऊसाहेब जाधव,सिचन िनवृ ी जाधव

गट नं  ११७८ गणेशनगर, िगताई कॉलनी , ,रामदास सोसा., िचखली 
आ - कर/िच/२/एस आर २/२८३२/२८३३/२०१४-२०१५ , द  
२४/०२/२०१५ अ वये वा बांध  आका द ०१/०४/२०१३ पासून आ 

- कर/िच/२/मो ा िनवासी -एस आर १/२८३३/२०१५ , द 
२०/०१/२०१५ अ वये लो

326998

1101001997/00 रामे र के सह स. नं. १८६/१, हनुमान कॉलनी, भोसरी ३९ 326953
1040209090/00 चु ीलाल फुआरामजी चौधरी स नं-१७/२ काळाखडक रोड,िशवकॉलनी थेरगाव पुण-े३३ 326935
1031106185/00 राज  भगवान लोणकर स, नं. २८, बळवंत नगर , वा हेकरवाडी. चचवड 326888

1090201732/00 सर वती तुकाराम लांडगे व इतर ५ स न ४४७/४ब तुकाई िनवास ेमसागर वीट माट कासारवाडी 326831

1101200526/00 ी रोडे रमेश शंकर पा
स.नं 23                                   ,हनुमाननगर.भगतव ती.           
    भोसरी.पुणे-26

326769

1120200301/00 लोखंडे शंकर भाग़ूजी मोशी गावठाण,पुव मोशी 326753
1130601847/00 भो- सितराम जाधववाडी ,िचखली 326728

1040509047/00 मुकेशकुमार ंदराज धमा
स नं-११३/५ब ह रओम लाजाजवळ काळेवाडी-१७ मो-
८४४६२४६२९८

326596

1090201843/00 लांडगे जयराम ानोबा व लांडगे बक ानोबा ल मण लांडगेमळा, नािशक फाटा, कासारवाडी, पुणे-३४ 326571
1160202746/00 र व  बाळासाहेब खोसे, ितभा र व  खोसे स न ८० द नगर दघी १५ 326563

1100900705/00 ी. कारािखले िव नाथ बाबुराव
िम. .59/5/188,स.न.202,गवळी नगर,                              
भोसरी-पुणे-411 039.

326416

1120305818/00 सरकार गट न.ं४७३/१,  बनकरव ती, पुणे नािशक र ता, मोशी-४१२१०५ 326412

1040209304/00 रोिहदास नरहरी गुजर स नं-१८/५ वाकड रोड यशोदा कॉलनी थेरगाव पुण-े३३ 326357
1110200409/00 भो. रासकर ाने प भाऊसाहेब रासकर व ती,च-होली 326157

1090301116/00 मोटे रामभाऊ रे वे गेटाजवळ,कासारवाडी पुणे 34 पि म कासारवाडी गट मांक 3 326107

1031108420/00 भो दपाली मकरंद भ डे स. न. २४ चचवडेनगर वा. वाडी. चचवड पुणे ३३ 326091
1130302208/00 जयवंत  राघू साने भो- दप  जयवत साने गट  १३७४. ,मोरे व ती ,िचखली 326008

1150100652/00
सरोिजनी िस ाम कदम/संजीवकुमार 
/गो वद/आ माराम/िनळकंठ/पंिडत िस ाम कदम

स.नं 15/8 325997

1101204495/00 संतोष बालक शन अगरवाल स.  नं. ७ लोट ८४/१ ई णी  भोसरी 325963

1031108173/00 महेश ाने र िचचंवडे
स. न.१७/५ आबासाहेब िचचंवडे वसाहत चचवडेनगर वा.वाडी 
चचवड पुणे ३३

325907

1040106868/00 संतोष िन ी पवार स.नं.१३ पवारनगर कावेरीनगर थेरगाव 325886
1040106784/00 देिवदास चधु बुचडे स.नं.१६̱.गुजरनगर महादेव कालनी थेरगाव-३३ 325872
1130200088/00 जाधव सुरेश िव ल चतामणी नगर,,िचखली 325777

1130101412/00
िझक लाह अ बासअली चौधरी ,भो-चौसरअली 
नक मोह द  खान

गट ६४, साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 325776

1150102544/00
म.े जी.के. असोिसएटस तफ ो. ा. ी. िवनोद ेमचंद 
चांदवानी

स.नं.63/2 व 64/7, समीर लॉ स शेजारी, रावेत 325736

1100802248/00 भोसले वसंत द ू स.नं.216,संत तुकाराम नगर,, दघी रोड, 325693
1031109828/00 भो संदेश रामचं  काटे स न १३४/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 325644

1050803867/00
पु कराज सह-गृह रचना सं था मया.भो.नरळे क पना 
तानाजी.

स.नं.29 पु कराज सहगृह रचना सं था मया.जगताप डेअरी 
पपळेिनलख पुणे-27,िम. .05/08/03867

325523

1070200357/00 नारीशाळा सोसायटी बी. हरांडा .11,, पपरीनगर, पुणे - 411 017 325387
1160301427/00 ी.भोसले सुरेश गुलाबराव "स गु कृपा" स.नं.20 िवजयनगर, दघी - 15 325334
1100803350/00 ी. िवनायक रघुनाथ चौधरी सं. नं २२२/२,  गु ु पा कॉलनी, दघी रोड, भोसरी 325314

1160204311/00 चं भुषणकुमार हरीहर सग, आशुतोषकुमार हरीहर सग स. नं. ८१/१/१ कृ णानगर कॉलनी ए३, दघी १५ 325272

1010700343/00 ह के ही. पी.
से.नं.21, लॉट न.ं 506,िम. . 414, िनगडी, ािधकरण पुणे - 411 
044

325209

1130601448/00 अ दुल लतीफ र फक लाह  खान गट 680, जाधववाडी , िचखली, 325204

1120101461/00
म.े अ शुल ऋतुजा मोटस ऍ ड िब डस तफ  दपक 
िवलासराव जगताप  व इतर १.

गट .५०, िशवाजीवाडी, काळुराम स ते यांचे लॉट जवळ, मोशी- 
४१२१०५

325120

1130302432/00 शकंुतला राम ु ण भगत Anaganavadi Road, More vasti ,Chikhali 324900

1030802361/00
कांक रया मैनाबाई र व , अिजत, अिभिजत, र व  व 
चोरिडया वंदना व भंडारी वैशाली

िस. स. नं. २७९, २८०, िवठठल मं दराजवळ, गांधी पेठ, चचवड 
गाव

324900

1150101881/00 ी राज  (राजु) चं कांत िबडवे स न १५/८/५ साईनगर मामुड 324884



1050202386/00 मोिहते अिनल नाना / मोिहते िवण नाना स.नं 29/5, िभमाशंकर कॉलनी,, पपळे गुरव 324819
1140301098/00 धनवे भारती िशवाजी /म.े िशवश  ऍबॉिसव आय-बी इंिजिनय रगचे पुढे शेतात 324785
1160102504/00 संजय अशोक मोरे, िवण अशोक मोरे स. नं. ७४ आदशनगर, दघी(प) 324615
1130502796/00 भो-नंदू मोरे गट 707, कुदळवाडी , िचखली, 324562
1020303580/00 िश डे सुिनल पुंडिलक िव लमं दराचे समोर, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 324545
1130502823/00 भो-अ दुल मु तफा  खान गट      , कुदळवाडी,िचखली , आगरवाल यांचे समोर, 324419
1160200797/00 ह के बबन रामभाऊ स नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 324370
1040403956/00 ी. धनाशाम िशवपूजन शमा स.नं. 48 रहाटणी रोड,रहाटणी 324343

1040702630/00
साईनाथ डे हलपस तफ़ भागीदार हरीलाल लखमीचंद 
हदुजा व रतन वाधवा

स. न. १२७/१ चौधरी पाक उवरीत वाकड पुणे ५७ 324065

1080201450/00 पपरी चचवड  महानगरपािलका भो तुषार ह रचं  काची मनपा मु य इमारत उपहार ह पपरी १८. 324020

1120202461/00 सुरेश मिणराम यादव/सौ.ि जबाला सुरेश यादव.
४५२/१/१ इं लोक कौलनी तापक रनगर मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

323999

1130901861/00 कदम जय सग दनकर गट १४१४ , नवचैत य  हौ सोसा  , हे े व ती,िचखली 323997
1101200542/00 ीमती यादव इंदुमती रामगुण स.नं 23 323997

1020502461/00 भोग. िवण काश पाटील व सुधीर िविभषण च हाण
म.े ीसाई कोटस खानीवाले पडाळ परमार इ ड समोर,स.नं. 64 
चचवड 19

323982

1130201394/00 शांत िवजय कहाणे
गट ११९३/५ , ११९३/६,११९३/७ , सोनवणे व ती रोड  , 
वृ ा माजवळ  ,िचखली  आ. -कर/िच/२/एस आर २/५/२०१३ , द 
 २२/०४/२०१३ अ वये

323894

1101209073/00 म.ेआया इंटर ायजेस / ी. करण सुरेश चौधरी स.नं.२३,भगतव ती,भोसरी,पुणे – ३९ 323887
1120100343/00 भो. बाबुलाल,दलाराम, मांगीलाल देदारामजी चौधरी गट न.ं48 िशवाजीवाडी , मोशी जकात ना या मागे 323851
1110500347/00 ंकटेश वेअरहौ सग ऍ ड को ड टोरेज ा िल. च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 323776
1050502906/00 शदे शंकर ध िडबा व हेमंत शंकर. स. नं.९, ढोरेनगर,र ता-२, गराडे शेजारी सांगवी, -२७ 323694

1130304013/00 तजमीन गुलाब शेख , रजवान गुलाब शेख

गट १३२३, िशवकृपा हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/ एस आर २/२४९/२०१६ , द  १९/०९/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून आका  जुना  िम  २३२  र   आ  - कर /िच 
/३/ मो ा िन - एस आर  २/२४९/२०१६ , द  २६/०८/२०१६ 
अ वये  लो

323600

1030103326/00 ह े अि नी जनादन व रे ी संतोष गणपत
मयूर  ेड  सटर,  3  रा  मजला,  पी  ऑफ स  न.ं  यू  314  व  
315,  चचवड  टेशन

323570

1011102178/00 शामाबाई रमणलाल बाफना स. नं. ८३/२, लोट न.ं १२३, साईनाथनगर , िनगडी , पुणे - ४४ 323490

1100102004/00 ह रशंकर मोतीलाल िव कमा से ७ लॉट नं ४४ ािधकरण इंड. झोन भोसरी 323425
1160301882/00 ी िशनगारे सुिनल कािशनाथ स न २० िवजयनगर दघी-१५ 323346

1040205719/00 गोपाळ बाळा जगताप व इतर भो भागुजी िभमाजी जगताप स. न. ४/३ जगताप नगर थेरगाव  गावठान पुणे-३३ 323334

1040117032/00 ाईड पपल ॉपट ज 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम िब ड ग सी-1201 वाकड 323185

1011201947/00 पी.सी.एम. सी. चे सािव ीबाई फुले ायाम शाळा से. नं. २५, ािधकरण, िनगडी, पुणे - ४४ 323116

1140301938/00 सौ.वषा संदीप काळोखे ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे,पुणे -६२ 323111

1130300307/00 होजगे बाबाजी पुनाजी

गट १३२३ , गणेश हौ सोसा  , मोरे व ती,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/११४६/२०१४ , द  २२/०४/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/िच/३/मो ा िनवासी 

एस आर १४४६/२०१४, द २९/०३/२०१४ अ वये  द  लो लागू

323108

1101102375/00 सधु सुभाष तांबे भोग अमोल सुभाष ताबे स. नं. १२५/१अ/१/११, िशवशंभो कॉलनी, सदगु नगर, भोसरी ३९ 323096

1060319321/00 रोिहत मोटावत
साई अँ बीय स, लॅट .२ बी.,चौथा मजला,िब ड ग–ए / ऑफ स 
४०२, पपळे सौदागर, पुणे २७

323043

1160100461/00 च हाण इं देव बालगो वद स. नं. 73 आदश नगर, दघी पुणे 322904

1130507163/00
आफरीन फातेमा मोह मद सरदारो ीन काजी ,अक ल  
खलील मुजावर , सलमा  मुईझ मुजावर

गट ८११,  प ा मशीदीमागे , व कल गु ा लाईन , कुदळवाडी 
,िचखली

322902

1040407704/00 भोग. गणपत ह रभाऊ नखाते सनं. ३५, शा ीनगर, रहाटणी - ४११०१७ 322894
1140102870/00 ी महादेव िस ाराम हणमशे ी ज ग १७५, स ुंगी हौ सो, पीनगर, तळवडे 322889

1040114749/00 भोग. िनतीन सोपान काटे ब ईतर सनं.२४१/५/१,आिशवाद रेिसडे सी, शॉप-A,वाकडरोड,वाकड-५७ 322705

1041200240/00 रामभाऊ ध डीबा पवार स. न६/२ ताथवडे गांवठाण 322556

1020401954/00 म.े काळभोर पानसरे असो.
स. नं. 154/5/2 काळभोरनगर जय टॉवस,शाँप ने. 41 ते 44 
काळभोरनगर चचवड

322477



1041100751/00 गुलाब िहरामण ल ढे / पंढरीनाथ व द ा य िहरामण ल ढे स. नं. २५ नबाळकर नगर, ताधवडे 322426

1130500361/00 भो-पवार बाळासाहेब बाजीराव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 322359
1030100504/00 गावडे िसताराम जग ाथ भो.हंसराज ेिडग कं. ी चचवड  टेशन.  चचवड,  पुणे  411  019.  , 322263
1060308365/00 िन ु ी काटे भो. रा्मदास काटे िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 322223
1060308366/00 िन ु ी काटे भो.िवशाल रा्मदास काटे िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 322223
1060308378/00 िन ु ी महादेव काटे िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 322223
1031114192/00 सौ. ितभा शांत धांडे स.न. ३३/१ िसि िवनायक कॉलनी चचवडे नगर वा. वाडी 322200
1101204364/00 लांडगे िहरामण बाबुराव स.नं.95/1 लांडगेनगर,भोसरी - 39 322157

1130601948/00 वाणी कशोर नारायण
गट ५८२, पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/०६/एस आर 
 २/२७६१/२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये द  १/०४/२०१३ 
पासून वा आका

322102

1130701872/00 भो-िव णु चाळके आनंदी पाक , लॉट ९९, से २०, ु णानगर ,िचखली 321961
1130200084/00 जाधव सलमा सुरेश चतामणी नगर,,िचखली 321912

1030103058/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट, बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  04,  चचवड  
टेशन

321823

1040708897/00 सदािशव कसन राजीवडे स.नं. 176/1/2/1, ीराम कॉलणी, गोलांडे पाक, उवरीत वाकड, 57 321726

1100500456/00 शदे िपराजी भागुजी, स. नं.690,पुणे नािशक रोड,ग हाणे व ती,भोसरी,,पुणे 321708
1070101708/00 भो. राजेश गोपीचंद परयानी आनंद बॅग हॉऊस आय समाज चौक पपरी १७ 321648
1040401758/00 वासुदेव जमुना साद शमा (चाण य से स ) स.नं.34/3/2, काळेवाडी रोड, ीनगर,,रहाटणी-17 321561

1100400289/00 ी धुमाळ तुकाराम सखाराम
िम. . 55/3/325/वाढीव                  ,स.नं. 692, ग हाणे व ती     
           भोसरी, पुणे - 411 039.

321502

1100103290/00 जॉन यॅथू जे. लॉक न.ं२३/अ/१ एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 321479
1031106858/00 अमर आनंद अ णकुमार ितवारी स.न.१३३/१ गु ाराजवळ वा. वाडी चचवड पुण-े३३. 321479
1160402373/00 िपराजी पंढरीनाथ झपके बोपखेल, पुणे-३१ 321452

1050207912/00 गोिहल िधरजबेन छगनलाल.
स. नं. १३/४, ''मोरया पाक, रॉयल हॉटेल समोर, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७

321435

1060318928/00 वामन शंकर काटे व इतर ५ िमिथला नगरी जवळ वराज  हाटेल चा मागे पपळे सोदागर पुणे २७ 321379

1130401641/00 अशोक रामजी हाडके गट १२६३, वामी समथ कॉलनी, र ता ८ , शरदनगर , ,िचखली 321336

1050205750/00 भो̮.कािशद रा ल तानाजी, स,न.७३,गुलमोहर कॉलनी,िप,गुरव-२७ 321322

1130602398/00 दनेश सुधाकर च हाण

गट ५८२, पंतनगर , जाधववाडी , िचखली आ   - कर /िच/०६/एस 
आर २/ ५४९/२०१६ , द ०४/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आ  - कर /िच/०६/ मो ा 
िनवासी - /एस आर  १/ ५४९/२०१७ , द  ०४/०३/२०१७ अ वये  
लो

321278

1120301776/00 शशीकांत वामन ओतारी इं ायणी गायकवाडव ती पाक गट न. २७२/१/१४ मोशी 321152
1040120107/00 सखाराम बळीराम परब स.नं-१७८/१/२,गेनभाऊ कलाटेनगर वाकड पुण-े५८. 321084
1070501118/00 सरकार भोग. अिनल अजुनदास सुखेजा जे. एन. रोड सी - ५ या समोर ३९९ , पपरी - १७ 320954

1050110248/00 कालेकर िनितन िशवाजी स नं ३६/१ ीकु ण नगर शुभकार िब ड ग शॉप नं ५ पपळे गुरव 320896

1100802042/00 ी/शिशकांत किशनाथ बेहेरे स.नं.205/28,महादेवनगर, 320875

1100600073/00 ी.सरफळे अनंत तुकाराम
स.नं. 232 गु राज को-ऑप हौ.सोसा. पुणे नािशक रोड, ग हाणे 
व ती,िम. .55/1/73/5                            भोसरी, पुणे - 411 
039.

320828

1031114005/00 भोग. अंजना देवीदास चचवडे २४/६, जय गणेश कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड-३३ 320753

1040413569/00 भोजवानी डे हलपस तफ़ खेमचंद उ मचंद भोजवानी स. न. ५/२,रािधका समोर , जगताप डेअरी, रहाटणी 320621
1100200648/00 ी. लांडगे िवजय दशरथ भो लांडगे शांताबाई िवजय स.नं.679.िम. . 57/3/94/1. 320594
1040109822/00 त डे रामदास  बबन स. न. १७७/१/६ शंकर कलाटे नगर वाकड रोड वाकड-५७ 320549
1031105556/00 भोग. - वा हेकर बाळासाहेब रामचं स.नं.31/1,  बळवंतनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 320526
1040108307/00 सिचन रावसाहेब पा टल सन.१८७/५ यु द नगर वाकड-५७ 320526
1040108308/00 रमेश मडीवाला पा होलदुर सन.१८७/५ यु द नगर वाकड-५७ 320526
1080100962/00 मंगळवेढेकर रामचं िम. .397,, खराळ वाडी पपरी पुणे - 411 018. 320504

1130100866/00
म.े एसेन ॉड स इंडीया िल.(आगरवाल िभमसेन व 
शकंुतला इ)

गट .1,,पाटील नगर, िचखली 320320

1100804993/00 लालया साहेब ा उरके स. नं. २१३/२३अ/२ दशन कॉलनी, दघीरोड, भोसरी ३९ 320297
1031107009/00 शहाजी बाजीराव माने स . न १३१/२  गु ारा वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 320276

1040106944/00 राजकुमार फुलचंद बाफना भोग कमलेश राजकुमार बाफना स.नं.१९०/२/३ नंदनवन कालनी वाकड-५८ 320255



1070200732/30 तलरेजा चंदुराम लोचाराम
बी. हरांडा.133 पैक  मेन बाजार जनरल टोअस व िग ट 
हाऊस, पपरीनगर ,  पपरी.17.

320248

1130502780/00 भो-सोनवणे हाद सखाराम गट २१८ ,आळंदी र ता ,कुदळवाडी ,िचखली 320207
1031106767/00 भो. भागवत िव नाथ चौधरी स. नं. १३५, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 320170

1130201159/00 चं कांत गणपत गायकवाड

गट ११७८, िगताई कॉलनी ,रामदास सोसा ,िचखली, आ  - कर 
/िच/२/ एस आर  २/ ४५/२०१७ , द ०६/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका  आक  - कर /िच /२/ मो ा  
िनवासी - एस आर  १/ ४५/२०१७ , द  ३१/०१/२०१७ अ वये लो

320169

1031107055/00 संिगता गोरख पगळे, गोरख रावजी स . न ६९/५ आहेर नगर  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 320077

1040408457/00 िव दास मयाराम म यान भोग. बाबुलाल धनाजी प रहार स. न. २५/०१/१६ रहाटणी 320074

1031111861/00 िजत  युवराज महाजन स न १२२ सायिल कॅ प.वा वाडी.३३ 320024
1130101480/00 सोमनाथ  आनंदराव मोरे, गट १६१४, पाटीलनगर,िचखली 319965
1040208525/00 नवनाथ िभवा अनभुले स नं-३७/६ िव हता ित ान,साईनाथनगर,थेरगाव,पुणे-३३ 319769
1130501585/00 भो - ए. आर. खान गट .     कुदळवाडी,िचखली 319744
1160300017/00 वाळके िभकाजी / िव नाथ नावजी दघी गावठाण, दघी पुणे 319707

1130201188/00 िशवाजी गंुडू पाटील
गट ११९३/१, लॉट ४, संतकृपा  कॉलनी , आशीवाद  , दुगानगर , 
सोनवणे व ती   रोड  , वृ ा म  जवळ , रामदास सोसा  ,िचखली

319650

1011102255/00 माने क याणराव िव लराव स. नं. ८४, लॉट न.ं ५२४, िनगडी गावठाण 319647
1040306736/00 नागनाथ दनकर कांबळे सन.२२/७ आनंदबाग संचेती शाळेजवळ थेरगाव-३३ 319535

1140102839/00 ी.िवनायक ीरंगराव काकडे
जिमन गट न.ं ११८ अ, घारजाई हौ.सोसायटी पीनगर तळवडे पुणे -
६२.

319487

1040408435/00 सुिनता नंदु धनावडे स. न. ३३/१/१/१अ/१ शा ी नगर रहाटणी 319440

1130401604/00 अिभजीत रमेश पासलकर
गट १२९७, र ता ३, पंचवटी  सोसा  , शरदनगर ,िचखली आ  - कर 
अ/मो ा िन-एस आर १/६७४/२०११, द २०/०९/२०११ अ वये  
लो कर

319345

1120301236/00 ीम.देशमुख िवजया अशोक ग. . 273 निवन, नागे रनगर,,´ÖÖê¿Öß. 319310

1100101820/00 तुजा इंड भागीदार बाळासाहेब नाणेकर / तुकाराम बांगर लॉट  २४९ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 319262

1110500916/00 ी मनोज पे म वामी िप ले स. नं. १२४ साई मं दर, च होली बु. 319224

1130304178/00 मंगाराम वासुदेव वमा

गट १४०१ , नंदनवन हौ सोसा ,  मोरे व ती ,िचखली   आ  - कर 
/िच/३/ एस आर २/ १५५/२०१७ , द ३०/०८/१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा आ , आ  - कर/िच/३/ मो ा िन- एस आर 
१/१५५/२०१७ , द ३/८/१७ अ वये लो

319219

1130502869/00 भो-कासीमअली रहमानी बै न गट 879, कुदळवाडी,िचखली, 319190

1110502504/00 हाद साहेबराव च हाण
स. नं. १२३ ल मीनारायण नगर कॉ. . ०२, वडमुखवाडी, च-होली 
बु.

319181

1140300932/00 मुथा िनतीन गनलाल /म.े ाईम एं आ योितबानगर त वडे 319117
1031105717/00 भोग. - पाटील आनंद रावसाहेब स.नं.  134/1,  गु ाराजवळ,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 319076

1040509243/00 बाबुराव केर पा कांबळे
स नं-१२१/१/२ व नगरी कॉलनी राजवाडेनगर 
काळेवाडी(९८८१३१७८९०)

319061

1011403401/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं.२ व ३   
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

318912

1040504551/00 यादव कारनाथ वैजनाथ स. नं. 120/1+2/7  राजवाडेनगर,,काळेवाडी पुण.े 318886
1031107295/00 ेता सुदाम शार स. नं.१२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 318884
1031107296/00 सर वती बबन शार स. नं.१२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 318884
1030103476/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ ार मयुर ेड स र शॉप नं १०३ चचवड ३३ 318874
1130502625/00 शाहजॅहाखातुननाजीरअलीचौधरी गट मांक 879,कुदळवाडी,िचखली, 318856
1160304092/00 लालचंद/राजु/राजेश बाबुलाल परदेशी स न 20/2 काटेव ती दघी 15 318803
1130401449/00 ी िवलास बाबुराव साने ,भो- रामदास दगा माळी गट १२९७, शरदनगर ,िचखली 318795
1050804628/00 दळवी िनतीन ल मण आशा अशोक स. न. २/१+२/२/९, िश. सोसायटी, पपळे िनलख,पुणे-२७ 318665
1040509624/00 अिहर सुिशला ेमचंद स नं-११३/११ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर. 318654
1120201566/00 ी िवलास व सितश ाने र स त.े ल मीनगर,´ÖÖê¿Öß. 318554
1130400450/00 साळंुखे राज  कािशनाथ शरद नगर,,िचखली 318546

1130303569/00 सं दप शंकरअ पा सपाटे
गट १४१३ , लॉट १ अ , सावकार चौक , मोरे व ती ,  िचखली  
आ  - कर/िच/०३/एस आर २/६१/२०१४ , द ०५/११/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

318373

1130501497/00 भो- ी सातव कसन दादाभाऊ गट नं 790, सॅम र ता , कुदळवाडी, िचखली, 318328
1040308238/00 ीपती वोठोबा वावगे/बाळु हरीभाऊ जगदाळे स. न. ११/२, मि जद रोड, पडवळ नगर, थेरगाव पुणे - ३३ 318296

1140102446/00
म.ु मा. ी काळोखे बाळू बबन भो. ी कमळकर महेश 
बंडोपंत

िशव  हौ. सोसा. सहयोगनगर तळवडे चेतक पॉवरै पमटस ज. ग. 
न. २१९अ

318088



1150100575/00 पारखे जनाबाई चतामण ग जे र ता स.न.34/1/2,मामुड 318069

1130302199/00 यादव राज बहादूर मृ युंजय साद

गट १३६८, मोरया कॉलनी ,मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१२१/२०१४ , द  ०२/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३  पासून वा.आका आ  - कर/अ/मो ा  िनवासी एस 
आर १/१२१/२०१४ , द ३०/०४/२०१४ अ वये लो

318014

1031107694/00 यजुव  उमेश घाणेकर स न १३३/१ गु ारा रोड वा हेकरवाडी चचवड 317967
1070600308/00 साधना काश गुजर व काश माधव गुजर एच.बी. लॉक न.ं २८/६ पुवकडील बाजु पपरी १७ 317955

1040104413/00 ी. क पटे बबन बाबाजी व इतर
सन. 249/2/1,249/1/1,250/1/1, 248/2, 
क टेव ती,वाकड,4/56/221

317859

1100400002/00 शांताबाई तुकाराम गारगोटे, महेश तुकाराम गारगोटे
स.नं.692                                  ,ग हाणे व ती.                       
     भोसरी, पुणे-39.

317835

1130401973/00 संतोष हरी ं  अडचुले
गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , र ता ८, शरदनगर ,िचखली आ 

 - कर/िच/४/एस आर २/१३१६/२०१४ , द २५/०३/२०१४ 
अ वये द ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

317805

1120201437/00 ी. संतोष नेमीचंद धोका (हचसन इ सार से युलर िलिमटेड) पुणे नािशक र ता, पू णमा कले शन,´ÖÖê¿Öß 317803

1130409025/00 राजु  हरीभाऊ चौधरी
गट १२६३ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली  आ  - कर 
/िच/०४/ एस आर  २/२०४५/२०१७ , द ११/१२/२०१७ अ वये  
द  १/४/१६ पा आ

317753

1060402448/00 ी. िशव णा संग पा न णी िनलगंगा िनवास, ऑ फस न.ं २०१, पॉवर हाऊस रोड, पपरी 317694
1130502907/00 भो-याकूब खान गट 712 , कुदळवाडी ,िचखली, 317662
1130502896/00 भो-िवशाल ॅ प छोटेलाल पाल बरसाती पाल ,गट  879,कुदळवाडी, िचखली, 317564
1130401533/00 ी परशुराम सखाराम नेवाळे गट ११६६ ,िचखली आकुड  र ता , नेवाळे व ती ,िचखली 317556

1140102082/00 म.ुमा. गोकुळे शंकर रघुनाथ /भो. घुमे रंजना ु णनाथ म े. जयमाई इंिज.व स सहयोगनगर पी (पु) तळवडे 317551

1040307398/00 मा. ािधकरण भो.  िनसार अहमद उमर अ सारी स. न. १०/६ दगडुपाटी 317509

1100300733/00 ी तोतलानी वसंतकुमार टी.भो. िवण वसंतकुमार तोतलानी गट न.ं3,स.नं.697,हॉटेल मोिनका,पुणे नािशक रोड, भोसरी,पुणे-39. 317390

1130401932/00 सिचन रामचं  काथार
गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/११११/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी

317344

1030302046/00 नहार अिनल कांतीलाल व सुिनल कांतीलाल
कांत हेिल स टाटा मोटस समोर िस.स.नं.4237,  4237  1 ते  10,  
भोईर  कॉलनी,  , चचवड

317138

1101200114/00 ी. यादव आधा साद रामिनरंजन िम. .58/2. 317128

1030202900/00 अिनल नहार क शन तफ़ सुिनल कांितलाल नहार
स न २४७/२/१ब लाट न २िस ट स. नं ४११७ लोकमा य हॅ पी ल 
समोर. सुदशन नगर चचवड ३३

317123

1130201187/00 भो-अशोक काळुराम मोरे काळूबाई /ल मी  मं दरामागे , आकुड  रोड , रामदास सोसा  ,िचखली 317115

1030101858/00 े टीज िब डस
े टीज  कॉ ले स  िब ड ग  नं  4  टे को  रोड  , चचवड  टेशन  

पुणे
317038

1031105634/00 भोग. - शदे बाळासाहेब मािणक
स.नं.  15/1  अ+2+5  अ+6/1,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

317004

1140301236/00 म.ु मा. बोधे जयंत रमेश
योितबानगर आनंदा भालेकर यांचे िमळकतीचे समोरील बाजुस 

तळवडे
316935

1031101588/00 शाम हनुमंत मेदनकर स.नं.57/5  ,िबजलीनगर  चचवड,  पुणे-33 316875
1160203789/00 वामीनाथन ईचनगुडी सुबै या स. न. ८६ गंगो ी जवळ साईपाक दघी - १५ 316862
1160100435/00 ितकोणे िवलास शांताराम स. नं 73 आदश नगर, दघी पुणे 316851

1031105756/00 Bhog.- Chaudhary Nekram, Dinesh & Jivaram स.नं.  142,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 316833

1130602203/00 रा ल भरत कारिखले गट ५८३ , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 316783

1120300910/00
ी. राघु नामदेव बनकर व इतर 3 भो. बाळासाहेब राघु 

बनकर
गट न.ं 435, पुणे नािशक र ता, 316724

1140202161/00 ी. िवजय चंदर साळंुखे
जमीन गट . २३७, संगम हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, पुणे 
– ४११०६२

316697

1050214666/00 कापसे मिनषा सुरेश स. न. १२/१/१ व िश प मोरया पाक लेन नं २ पपळे गुरव 316635
1130504841/00 भो-राजाराम  िव ल  बोरगे , साई कृपा एंटर ायजेस गट ६७७/१, कुदळवाडी ,िचखली 316589
1140401517/00 ी. भालेकर धॉडीबा द ु भो.भालेकर कशोर धॉडीबा गट नं १६३ ि वेणीनगर िम. .७६२ शेजारी  तळवडे 316553
1100101819/00 मे कशोर े सग ो ा साहेबराव दगडु खरात लॉट  २९० ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 316521
1050302004/00 भो.धारक. ी ढोरे ानोबा नारायण स.न.17,मधुबन,ग ली न.6,सांगवी 27,िम. .47/3/02004 316513
1041000477/00 ल मण ह रभाऊ पवार स नं-१४५/२ब,मुळा कॉलेज समोर जीवननगर ताथवडे-३३ 316427
1060408368/00 आदेश रघुनाथ काटे (ह र ु पा ) िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 316334



1040415001/00 ि जिबहारी िवर  िम ा स न ३८/१ गणराज कॉलनी रहाटणी 316236
1130500780/00 भगवान सावळेराम पठारे,  संपत सावळेराम पठारे गट  ६७७/१ बालघरे व ती , कुदळवाडी  ,िचखली 316194
1040800674/00 जमतानी रामचं  मे लमल स.नं. 122, मुंबई बगलोर हायवेजवळ,,वाकड 316111
1160301073/00 औटी बक  बाबुराव स. नं 20 काटेव ती 315970

1090402102/00 कॉसमॉस कॉयलाईन हो स ा. िल तफ सुरज .र. परमार
द िमलांज स ह नं ३९१/१ ३९२/२ जुना मुंबई पुना रोड सॅडिवक 
कंपनी समोर फुगेवाडी पुणे १२

315901

1130901579/00 संतोष कसनराव कुटे गट १४१८, नामदेव हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 315888
1130901602/00 िवजय लालबहा दूअर ठाकूर गट १४१८, नामदेव हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 315888

1130602932/00 संदीप मा ती आहेर

गट - ६०४ , िशवकृपा हाईटस , लॅट  १ ,सावतामाळी 
मं दराजवळ ,जाधववाडी,िचखली  आ -कर/िच/०६/एस आर 
२/१८११/२०१४ , द १५/१२/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका .

315824

1050600999/00 ीम.ह रहर राज ी शरद. िम. .49/1/231/38स.न.2/10पैक ,ममतानगर, सांगवी, पुणे-27 315748

1160202684/00 ध डु ल मण मांडवे स न ७५ भारत माता नगर दघी १५ 315687
1090604033/00 बाराथे रावजी पुनाजी बाराथे व ती दापोडी पुण-े१२ 315633
1040306053/00 ािधकरण भोग िव म नारायण ठोके स.नं.७/२/२अ/१ इं ायणीनगर थेरगाव-३३ 315545

1060315718/00
रामचं  जाचक व इतर नरेश वधवानी तफ़ मे गजराज 
क कशन

स नं-१०६/१/२ (पै)  पपळे सौदागर 315528

1050110297/00 डगळे सिचन सुरेश
स नं ४४/५अ/१अ/३ रंगनाथ मुती इमारत आदश नगर शॉप नं २ 
पपळे गुरव

315522

1040306942/00 ा. भोग. िहराराम िखमाजी चौधरी स. न. १२/१९ पवारनगर (काळेवाडी फाटा) थेरगाव-३३. 315492
1081101275/00 म.े हाडा भो. अंजन माराव ही̱ गु ंदप ली रा.27/211, संत तुकाराम नगर, 315477
1130401961/00 िव रा य जय काश मठपती गट ११४१, साई याग हौ सोसा,नेवाळे व ती ,िचखली 315468
1040308217/00 शकंुतला अशोक राऊत सं. नं. १२/६, भोरडेनगर,थेरगांव,पुणे-३३ 315373
1160401706/00 च हाण गोपाळ धमदेव व इतर स.नं.154/3/5 रामनगर,बोपखेल पुणे 31 315333
1130500443/00 भो-फे ुटेक इंटर ायजेस डांगे राजकुमार पपरी र ता,िचखली ◌्कुदळवाडी 315209
1160203052/00 पोपट बाबुराव थोपटे / गणेश पोपट थोपटे स न ७८/१ "वषा "संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 315182
1040404885/00 सफायर ॉपट ज तफ - िमरचंदानी संजय स.नं.10 व 11, रहाटणी, पुणे 17, 315004

1130404377/00 र व   डालू पाटील
गट १२५० ,  लॉट ३७ , वामी  समथ कॉलनी  , र ता   - ८ , 
शरदनगर , िचखली   आ  - कर  /िच / ४/ कािव /११८२/२०१६ , 
द  १९/०१/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

314998

1040507947/00 जगदीश सग भगत सग राम सघानी स. न. ७३/२ ब िस  .स.न . ४०३२  काळेवाडी  राजवाडे नगर 314982
1040503153/00 िशनगारे कारभारी भा कर िम. . 4/48/37,स.न. 113/2,नढेनगर, काळेवाडी,  पुणे - 17. 314965
1040701001/00 - स.नं.172/2 पो टल कॉलनी जवळ वाकड, 314911
1140102351/00 ीम.कािशद ि मणी कारभारी िशवशंभो हौ. सोसायटी पी (पु) तळवडे 314892
1031111335/00 भो. योती नामदेव शेळके सं. नं. १२० वा. वाडी. िचचवड-३३ 314869

1030104424/00 म.ेकाकडे अँ ड कंपनी
जग ाथ कॉ पले स, िब ड ग न.ं-३,तळमजला शॉप न.ं ७,िचचवड 
टेशन.

314658

1130506406/00 भो- मे िस फनी  रअलटस ा िल
पा नाथ ित ा , लॉट नं  ६ते ११ , टोअर नं १ , सी डी सी  , 
पुणानगर ,िचखली   आ - कर/म/ु८/एस आर २/१२९/२०१५ , द 
०७/०३/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

314628

1130506407/00 भो- मे िस फनी  रअलटस ा िल
पा नाथ ित ा , लॉट नं  ६ ते ११ , टोअर नं २, सी डी सी  , 
पुणानगर ,िचखली   आ - कर/म/ु८/एस आर २/१३०/२०१५ , द 
०७/०३/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

314628

1130406949/00 सुिशला बारकु  दंडवते
गट १२६३ , लॉट  १२३ , ी वामी समथ  कॉलनी  , शरदनगर 
,िचखली  आ   कर /िच /०४/ एस आर  २/ १९५५/२०१७ , द 
११/१०/२०१७ अ वये    द १/४/१६ पा आक

314617

1040709984/00 रामभाऊ पांडुरंग पाटील व शुभांगी रामभाऊ पाटील
स.नं. 166/8, इकोइंग ीन कम शअल, ितसरा मजला, ऑफ स . 
301, उवरीत वाकड, पुणेः- 411 057

314552

1120101557/00 ीमती रोिहनी धम  आ हाट मोशी गाव मोशी आळं द रोड गट नं ६६९ 314494

1040107496/00
ससाणे ओम काश रामचं  भोग टेिलकॉम टॉवर आिण 
इ फाराट चर ा̮. िल

सन.१३/५ रामिलला कॉ पे स पवार नगर 314311

1100201415/00
ी. िवठोबा सोनबा लांडे भो. इ सार टेिलकॉम इ ा. ा. 

िल.
सं. नं-७६९, हॉटेल िव िवलास, लांडेवाडी, भोसरी-३९ 314311

1100501291/00 सदािशव रामचं  ग हाणे भोग गणेश सदािशव ग हाणे स. नं.६८८, पुणे नािशक रोड, ग हाणे व ती, भोसरी ३९ 314112
1040307395/00 भो. शंकर यंक पा  गंुजाळ स. न. १२/१८ हनुमान नगर थेरगांव ३३ 314103
1060303617/00 नारायण नाना काटे िव शंती कॉलनी स नं 151,◌,़ पपळे सौदागर पुणे - 27. 314056
1011102522/00 मु ाबाई बंडू साकुरे मुंबई पुणे र यालगत, िनगडी गावठाण , पुणे ४४. 313900



1031109829/00 भो बाळ ु ण दामु बिहरट स न १३४/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 313826
1050209155/00 भोईर देव े नारायण / नंदा देवे  भोईर. स.नं.13/1/2,आ शवाद, कृ णराज कॉलनी, पपळे गुरव, 313824

1150403504/00
मे साई इ टेट तफ़ भाग़ीदार ी सिचन दनदयाल अगरवाल 
व इतर-६

स न ७४ िह न ३अ (१) खाळीजवळ आदशनगर रावेत 313824

1100900707/00 मुळे काश अंबादास
िम. .59/5/191,स.न.202/5अ/2,,गवळी नगर,                           
   भोसरी-पुणे-411 039.

313771

1080803835/00 भोग. दपक रामा शदे स. न.१०२ िवजय भा सोसायटी नेह नगर 313519

1081100761/00 पपरी चचवड महानगरपािलका
गाळा .79,80 भाजी मंडईशेजारी इमारत,,संत तुकारामनगर पपरी 
-18.

313513

1090100702/00 रांका रोडलाई स
हाईट कॅ टल, नािशक फाटा,पिहला मजल,िम. .475. पुणे - 411 

018.
313509

1040406360/00 द ा य िनवूती तावरे
सं न ३/२अ/८/१ गंगानगर, िस ीिवनायक िब ड ग समोर , रहाटणी 
गावठाण

313476

1110100591/00 भोग. भोई समाज पंच सिमती चरहोली बु. 313417

1031103620/00 भोग कंपु टॉवस फॉमस ा.िल.
स.नं.75/1 व 76/1,निवन आहेर गाडन शेजारी 
,वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े33

313407

1150302696/00 ी पाटीलबुवा नामदेव तरस स न ६२/१+२/३/१ तळमजला ''सोनाई िनवास'' तरसव ती कवळे 313276

1130507171/00 िशवकुमार  ल मी साद गु ा गट ७१८,  भैरवनाथ  मं दरासमोर , कुदळवाडी  ,िचखली 312991
1040413471/00 संतोष राम गंगणे स. न. ३८/१, गणराज कॉलनी,रहाटणी 312973

1110501242/00
वे णवी इंड ीज तफ़ १)सो. ि ती रमेश नायडु २)मोिनका 
िननाद ओक ३) िमरा अशोक माईणकर

स नं, ५८, साई इंड ीज इ टेट,ओ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-
होली बृ. पुणे ०५

312972

1130504959/00 दपाली सुिनल पाटील गट ७६६ , कुदळवाडी ,िचखली 312967
1050107325/00 कोकरे सितश मान सग , स. न. ५१/१/१, पपळे गुरव-२७ 312922
1050107326/00 आटोळे रामदास पांडुरंग, स. न.५१,  िह. न. १/१ 312922

1130200911/00 िचमा सखाराम सोनवणे व इतर भो-िनतीन बबन सोनवणे

गट नं १५३२ , सोनवणे व ती , िचखली आ  - कर/िच/२/एसार 
२/२४५६/२०१५ , द  २१/०१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ - कर/अ/मो ा िनवासी - एस आर  १/ 
२४५७/२०१४ , द  ०१/०१/२०१५ अ वये  लो

312829

1050200995/00 इ मानूल ेमानंद ीसंुदर
िम. .2126/46/3/27/2,,स.नं. 78/2/1/5, भातनगर, पपळे गुरव, 
पुणे-27

312795

1130101711/00 सुिनल पटेल , सं दप पोकार व इतर  -२

गट  १६४५, पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/एस आर 
२/४५०/२०१२ , द १०/०८/२०१२ अ वये आ - 
कर/िच/१/कािव/२२२/२०१५ , द २०/०१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१४  पासून २७००० चौ फ़ुट मोजा बांधकाम झालेने मो 
जा  े  कमी झाले ते २३५९० चौ फ़ुट

312731

1020400889/00 महारा  कपॅिसटर कंपनी
िम. .20,D II, लॉट न.ं28-7 एम.आय.डी.सी. चचवड टेशन, पुणे 
411 019

312478

1011102341/00 परमार मनसुख गोवधन भो. सोळक  हेमंत कांतीलाल
स नं ८३/२, लोट नं ५९ब, त.म.,शॉप नं ३ व ४, साईनाथनगर, 
िनगडी पुणे ४४

312422

1040106875/00 खंडु सहादु कलाटे भोग राम ण खंडु कलाटे स.नं.१८९ नंदनवन कालनी वाकड-५७ 312388

1150302285/00 ी बेगार यंक ा हनुमंत पा
सं.नं.73/1/1/2/2/1 ताप गड कॅलनी,कोळी,शेजारी 
आदशनगर, कवळे

312314

1031107590/00 उ वला ाने र कोडांवळे स.न. ११३ मातो ीनगर वा.वाडी चचवड ३३ 312280
1120301723/00 िवलास खंडु पा टल गट न. 273 नागे रनगर दे र ता मोशी. 312246
1040402741/00 गेहलोत ह रलाल जीवाजी स.नं. 59/2अ/1/1, मेनरोड,,रहाटणी 312183

1031108678/00 मे रा ल िब डस तफ़ ोपा . दु यंत तोलाराम केसवाणी
स स १२६/१ लाऍट न ३२ राजयोग हौ सो. वा वाडी चचवड पुणे 
३३

312172

1030802372/00 गावडे शोभा बबन
िस. स. नं. ८४०, ८४० १ ते १६, ल मी नारायण मं दरासमोर, 
साई ु पा, गावडे भोईर आळी, चचवड

312163

1011401416/00 मा.आयु  प. व.म.न.पा.भो. अजय एकनाथ काळभोर से. नं. 26 जलतरण तलाव, आकुड  रे वे टेशन जवळ, उपहार गृह 312082

1130407382/00 आरती तुकाराम खांबे , ेतांबरी संतोष पवार गट १२६४, र ता  ७ , शरदनगर  ,िचखली 312008
1040406073/00 िवजय ध िडबा जगताप सन.३८/२/१ कनारा कॉलनी रहाटणी 311993
1070201236/00 भोग. मोती कालुमल मो वानी बी- लॉक - २१ व २२ चे शेजारी  , पपरी -१७ 311825

1050206469/00 गारवे िवनायक कशोर. स. न. ८६, िस. स. न.२०५९ व २००९, पपळे गुरव, पुणे-२७ 311727

1031111115/00 ी. धनराज गोकुळ घोळवे
सं. नं. ५७/२+३, मातो ी भवन, साईराज कॉलनी, िबजलीनगर, वा. 
वाडी, िचचवड-३३

311715

1101001123/10 कांतीलाल गणपत अडसुळ
स. नं. १९४ पांडवनगर, मथुरा कॉलनी, च पाणी वसाहत, भोसरी 
३९

311682



1130102793/00 अ दुल हक म मनसूरी
गट ४१, पाटीलनगर ,िचखली आ -कर/म/ु०८/एस आर 
२/१५५/१५५/२०१५ , द ०१७/०४/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१४पासूना आका

311633

1060402115/00 मंजुळा कुदळे तफ़ मे एम के क ट शन पपरीगांव,-१७. 311606

1100800414/00
अ सारी मुमताज शेरमहंमद ,अफताब 
इनायुहलक,जािहद सेन

हाजीरमजानी,शमशाद अ दुल हक म, शक ल अहमद शरीफअहमद  
स.नं.215 िमळकत .59/3/318,संत तुकाराम नगर,                    
भोसरी,पुणे-411 039.

311557

1101200606/00 ी. कोळमकर उदय िव ाम
स नं.23,हनुमान मं दरा जवळ       ,हनुमाननगर ,भगत व ती          
    भोसरी. 411 026

311550

1080800152/00
वाघेरे स बाई बाबुराव भो. मु ा रजतअली शहा व 
अजगरअली जलील चौधरी

स.नं.103 फरीदी गोडाऊन जवळ,वसंतदादा पाटील शाळे जवळ 311546

1130400466/00 भो-मळेकर जय काश सोसा., पंचवटी,,िचखली 311520
1130401543/00 ीमती संिगता भगवान ह के / ितक भगवान ह क गट १२९७, पंचवटी हौ सोसा, शरदनगर,िचखली 311464

1130303379/00 चौरे िशवाजी गणपत

गट १४१३ , िव हता  हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१०३९/२०१४ , द  २६/०३/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ   -कर /िच/३/मो ा 

िनवासी -एस आर  /१०४९/२०१४ , द ०१/०३/२०१४ अ वये लो

311456

1130404384/00 राजग डा भुपाल बेले

स ह  नं  १२६३  , लॉट नं  १२३, वामी समथ कॉलनी , र ता   
८ , शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ 
१२७९/२०१७ , द ११/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून  आका

311447

1060402091/00 ी गु िजत सह जग दश सह रजपुत तळ मजला,स.नं.२२८/४,अशोक िथएटर मागे, पपरीगांव,पुणे-१७ 311442

1031109015/00 भो अनंदा रावसाहेब पाटील/ सुिनता आनंदा पाटील स न १३२/३ गु ारारोड वा वाडी चचवड पुणे ३३` 311391

1040801153/00
म.े वै णवी मोटस ऑ ड डे हलपस तफ भागीदार ी. 
संदीप िव ल काटे

स. न. १५८/४, १५९/१, भुजबळ व ती उवरीत वाकड पुण-े५७. 311374

1060202995/00 कंुडिलक सहादु वाघेरे भो. दलीप  कंुडिलक वाघेरे
शॉप . ३, तळमजला, िशवछ पती चौक, जूना काटे पपळे रोड, 
हावी आळी, पपरीगाव, पुणे १७

311341

1090604275/00 राम ु ण पापाराम काची स न. ७७/५अ/१ब, रामकू ण काची चाळ  .३ दापोडी पुणे १२ 311231

1080603112/00 रलाय स इ ाटेल िलमी.मोब भावसार िबि डग लाट न.ं६९ यशवंतनगर पपरी-१८ 311028
1140101864/00 म.ुमा. गोह वसुधा भालचं / कांबळे आनंद राजाराम राजयोग सहयोगनगर पी ९पु) त वडे 310896
1130200307/00 भो-तापक र ाने र तुकाराम रामदास नगर,,िचखली 310843
1110500184/00 शेख इ माईल च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 310795
1160101253/00 ी. शदे द ा य स.नं.69 साईपाक, दघी - 15 310760
1040504282/00 चौधरी िभकोबा िवठोबा स.नं. 113/6, नढेनगर,,काळेवाडी 310704
1130100977/00 गायकवाड  अंबादास   िबर पा पाटीलनगर  गावठाण  ,िचखली, 310677
1031108913/00 ी. िनलेश डालु ब डे सं. न. १३१/२ चचजवळ, वा. वाडी , चचवड,पुणे. 310595

1150101785/00 ी बापु राघु धुमाळ/ भो बाळु बापु धुमाळ स न ८९/१अ/१ "मा ुिप  छाया" मराठी शाळेमागे कवळेगांव 310573

1100701332/00 पंडीत रामभाऊ गवळी स. नं.२११/१/१, पुणे नािशक रोड, भोसरी 310547
1040416634/00 रिशदा मोईद खान स न १३०/२ राम मं दर मागे रहाटणी 310533

1130502857/00 भो- मोह मद सिबअर मोह तु लाह , मोह मद सुलेमान मो

गट 712 , कुदळवािड,िचखलीमा . सहा यक आयु  यां या तावात 
नमुद केलेनुसार िमळकत मांकावर १३/०५/०२८५७ वर 
नजरचुक ने फाडणेत आलेली पावती र  क न सदर पावती 
०२/०९/२०१० रोजी   याच  दनांकास फाडणेत आलेली आह.े आ  
- कर/िच/५/कािव/५/२०१३ , द १३/०२/२०१३ अ वये नावात 
दु ती

310507

1130302463/00 भगवान सुरेश सलगर ग़ट १४१४, नवचॅत य हौ सोसा, मोरे व ती,िचखली 310417
1031108129/00 भोग. - चौधरी िशवम गोपाळ स. नं. ५७/२+३, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड 310121
1050214330/00 ि यंका सितश शदे स. न. ८५/१ब/२/२, बी आर टी रोड लगत पपळे गुरव 310118

1040901032/00 मा. भुजबळ ह र ंद कसनराव भो. भुजबळ िशवम  ह र ंद स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं ७ पुनवळे 310102

1040901035/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव भो. भुजबळ िशवम  ह र ंद स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं ५ पुनवळे 310102

1090100377/00 महारा  रा य औ ोिगक िवकास महामंड
54/2/300/1/2/3,िम. .131/90/338,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं 
इंडो ि वडन कं पुण.े

310074

1040105188/00 स बाई रतन क पटे स न. २३१/१/१, क पटेव ती,वाकड 310032

1140301687/00 ी.पोपट कसन भालेकर
जिमन गट न.ं७३, दे  आळंदी रोड, तळवडे गावठाण, पुणे - 
४११०६२

310027

1150200314/00 लोभे ल मण रामजी स.नं.43अ/10/2,िवकास नगर कवळे 309993



1040114708/00 सुभाष रामिहच शु ला स. नं. १३/६ बेल ठकानगर १६ नं. बस टॉप जवळ थेरगाव पुणे ३३ 309956

1130500581/00 भो-बालघरे गुलाबराव क डीबा पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 309914

1040403641/00 कोकणे दगडू नाना
स.नं. 18/12, साई कॉनर, (ि ित माबल),जगताप डेअरी चौक, 
रहाटणी

309752

1130506834/00 तुफेल अहमद अ दुल हमीद िस ीक
गट न८ं७९ ,कुदळवाडी,िचखली ,आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/०९/१/२०१६ , द १३/०७/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

309732

1130506902/00 िमनाज नु ीन इनामदार
गट नं ९०४/१ ,   सॉ िमल डी पी शेजारी  वै णवी रेसी मागे , 
कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर /िच /५/ एस आर २/ ८७/२०१७ , द 
१०/०३/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून आका

309686

1040901291/00 बाबुराव बाळु भुजबळ स. न. ४०, जांबे रोड माळवाडी पुनवळे 309650

1110502177/00 सुधीर िव नाथ यादव स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर . ०४ वडमुखवाडी च-होली. 309645

1130407166/00 आनंद गंगाराम शदे गट १२६०, वामी समथ कॉलनी , ग ली नं  ८ , शरदनगर ,िचखली 309642

103106848/00 भोग. पढरीनाथ नामदेव टोणपे स न १२१ मातो ीनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 309626

1030104987/00 ी. यश मोद जैन
स.न.222अ व 222 ब, एंपायर े यर,तळ मजला, शॉप न.- 
जी.एच./03, ऑटो ल टर जवळ, चचवड टेशन -19

309618

1120201829/00 सोमनाथ रतन टेकाळे गट न. ६३७ दि ण ल मीनगर आळंदी-मोशी र ता मोशी 309472
1160203313/00 पाटील वासुदेव मधुकर ८६ माऊलीनगर भोसरी 309463

1140300361/00 देवराय िश पा गणेश गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 309347

1150101695/00 ी तरस कसन तुकाराम स न ८०/९/१ ''बापदेवकृपा''कोतवालनगर कवळे 309329
1040204803/00 आचाय ीकर रघुनाथ स न२५/१९ ब बारणे शाळेसमोर थेरगाव 309177

1130603028/00 राजाराम महादू मळेकर गट ४९४,बो हाईचा मळा , कॉलनी  ९, जाधववाडी ,िचखली 309122

1080701183/00 बहारे सुभ ा अमृतलाल व बहारे बि स लाल अमृतलाल लॅट.न.4,आकाश हाई स,डॉ.बेक कं सम 309006

1150408068/00
म.े आ द य इंटर  तफ ी.आिनल जग ाथ पा टल व ी. 
रघुनाथ जग ाथ पा टल

सं. न.९७/१अ/१अ/१ निवन रोड लगत रे वे लाईन के व ती रावेत 308967

1020102951/00 ल  रामचं  नेवरेकर स. नं १७९/५अ, पंचतारानगर पांढरकरव ती , आकुड  ३५ 308922

1080802157/00 भो.दूबे (गोमांतक वाद) स.न. 101, बळी चबस शेजारी,भोसरी- पपरी मेन रोड, नेह नगर 308899

1120202123/00 िवजया रमेश कावरे गट न.४५४/१ आदशनगर पुणे-नािशक रोड मोशी ४१२१०५ 308849

1130301542/00 ीमती ितमा संजय यादव

गट नं 1413, शांती हौ सग सोसा ,मोरे व ती,िचखली आ  -  कर 
/िच/३/ एस आर २/ ७६/२०१७ , द  २०/०७/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१७ पा  जु पा न आका  ,  आ  - कर /िच /३/ मो ा िन -
 एस आर  १ /७६/२०१७ , द  २८/०६/२०१७ अ वये लो आ -
कर/िच/३/ह तां/कािव/२४/२०१५, द  १४/०९/२०१५ अ वये 
ह तांतर

308756

1040701905/00
म.े अलाय स िनसगॅ डे हलपसॅ तफॅ १) कशोर िहरालाल 
राठी २)मगनभाई ेमजीभाई पटेल ३)सािजत गुलाब 
बागवान

स. न.१२७/१/१२/३२/४०/५२/४७/१४ व १२७.१ उवॅरीत वाकड 
पुणे-५७

308734

1020200588/00 साकुरे द ा य राघू भोग बेगम महबुबी इ माईल शेख िम. .475,स.नं.13/3, गु देवनगर आकुड , पुणे - 411 035 308637

1130401699/00 संजीव  साहेबराव  वाखारे गट १२६३, वामी समथ कॉलनी  , र ता  ८, शरदनगर ,िचखली 308625

1130601940/00 इ तेझार बुिनयादअली अ सारी गट ५९७, जाधववाडी ,िचखली 308597

1100900071/00 भोईर िविनता िवलास
स.नं. 199/1अ                              ,िम. . 59/4/145, आळंदी 
रोड,          भोसरी, पुणे - 411 039.

308575

1130302232/00 माधुरी  िवजय इंगवले भो -युवराज  िवजय इंगवले गट १३६८, मोरया  सोसा  ,मोरे व ती ,िचखली 308545
1130302233/00 माधुरी  िवजय इंगवले भो -महेश िवजय इंगवले गट १३६८, मोरया  सोसा  ,मोरे व ती ,िचखली 308545

1110501249/00 ी. बाळासाहेब िचमणराव काटे
स न. १०८/५, काटे नगर, ड गर मा यावरती, ग ली . ३, पुणे - 
आंळदी रोड, पि म भाग, च-होली बृ . पुणे ०५

308536

1140100716/00 थोरात नाथा जग ाथ गट .1, कोयना सोसा.,, पीनगर, तळवडे 308461
1100102135/00 म.े गु िमत इंिजिनअ रग से. १०/२६१ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 308091

1040708565/00
दलीप सोपान कलाटे, नंदकुमार सोपान कलाटे, साद 

मा ती कलाटे, पूजा मा ती कलाटे, सुवणा मा ती कलाटे 
व भागुबाई सोपान कलाटे

स.नं. 176/1/9, सदगु  कॉलणी, चौधरी पाक, उव रत वाकड, 411 
057

308088

1120302159/00 ी. अमर नामदेव बोराटे व काश भाऊराव घोडगे
दे र ता (उ र भाग) बारणेव ती जवळ घोडगे कंपनीजवळ मागे गट 
नं २४२ मोशी ता हिवली िज पुणे ४१२१०५

308083



1020400990/00 धनल मी इंड ीज ( ी.आर.के.पटेल) िम. .120,D II, लॉट न.ं64-22 चचवड टेशन, पुणे 411 019 308015

1040700665/00 बबन शंकर शदे व इतर भोग.संतोष नामदेव पवार स नं 129/1ब/1 चं माऊली मंगल कायालयाचे मागे,वाकड 307928

1120304086/00
म.े िस वर ॉपट ज व म.े ि लवर रऑलटीज व मे िस वर 
इन ा यांचे तफ़ भागीदार करण सावंत व इतर १

बो हाडेवाडी गट नं २२७/१,२ २२८/१/२ व २३० बारणे व ती 
दे र ता मोशी ४१२१०५

307875

1120303647/00 गो लाळआ पा नाग पा स न
बो हाडेवाडी गट नं ८२ वाघे र कॉलनी मोशी ता.हवेली िज.पुणे 
४१२१०५

307809

1040107639/00 रामा व यशोमाला को.
सन.२१०/२ पाक टीट ई िब ड ग लॅट न-ं२०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

307747

1040107683/00 सुिनल नाना करात व शंकर नानी करात सुखवानी
सन.२१०/२ पाक टीट एफ िब ड ग लॅट न-ं२०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

307747

1090100155/00 लांडगे सहादु सखाराम.
स.नं.434/4अ,िम.नं.597.,पा नाथ सोसायटीजवळ. पुव 
कासारवाडी.पुणे- 34.

307709

1130404372/00 सुभाष मनोहर फेगडे
स ह नं १२५० , लॉट ४ , वामी समथ कॉलनी , र ता  - ८ 
,शरदनगर , िचखली आ  - कर /िच/४/एस आर २/११८०/२०१७ , 
द १९/०१/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पा  आका

307693

1101001387/00 संजय ल मण गोरडे, सुिनता संजय गोरडे स. नं.194/3,,पंडवनगर,भोसरी,पुणे 307535

1060401814/00 ी.कुदळे सहादु पांडुरंग
पपरीगांव, स.न.224,रिज. .1751,कुदळे चाळ (कुदळे वखार) 

,नाणेकर कॉ ले ससमोर,
307533

1040707201/00 म.े गंुजन डे ह. ा. िल.तफ़ संचालक सुभाष िसताराम गोयल
स. नं. १२३/३ब,३ब/१,४/६,४/८,४/९,४/१०, जजर हॉटेलजवळ, 
उ. वाकड

307533

1130500998/00 भो-बालघरे जयवंत िभकाजी बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 307517
1110100629/00 िचमण गणपत बे हेकर खाटीक आळी, च-होली गावठाण 307516
1130302188/00 िवजय  चं कांत ि रसागर गट १३०५, मोरे  व ती ,िचखली 307489
1070301698/00 मा.सरकार भो.शामकुमार स यचंद गु ा बाबा हरदास मंदीरासमोर , र हर रोड, पपरी 17 307395

1031111891/00
सुरेश ध डु चचवडे ,अशोक ध डु चचवडे , व सला ध डु 
चचवडे

स न ४७/४/५/६ चचवडे फ़ाम समोर वा.वाडी चचवड ४११०३३ 307254

1120100052/00 कुदळे द ु िभकु िशवाजीवाडी,पुव मोशी 307112

1070101109/00 सुिनल सी. मंगतानी गजानन लाझा, एच बी 7/1 बेसमट शॉपन 5,शगुन चौक, पपरी 17. 307110

1130504169/00 सौ नजमा आझाद पठाण

गट ९०४/१, कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर /िच/५/एस आर 
२/२५०/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आ  आ  - कर /िच/५/ मो ा िनवासी- एस आर 
१/५०/२०१६ , द २२/०९/२०१६ अ वये   लो

307075

1160200498/00 आं े सुगंधा रामचं स नं. 82, दघी पुणे 307072
1130601854/00 तह बर सेन चौधरी जाधववाडी ,िचखली 307009
1100103295/00 भोग म.े मानव इंड. से. नं. १०/५६ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 307001

1070601572/00
भो.सुिनल टोपवानी, िधरज छतलानी, दयाल लु ला, धरमु 
तेजवानी

एच.बी. ४०/४, पपरी 306915

1070601556/00 सरकार-जग दश गु-हा सग सबरवाल सी. लॉक १ व २ म ये िपपंरी 306827
1050203714/00 भोग.धारक ी.जगदाळे स.न. 6,नावेचा रोड, गंगो ीनगर 306781

1130506523/00 तस वर इकबाल सेन
गट  ८११ , प या या मशीदीमागे , कुदळवाडी,िचखली आ -कर 
/म/ु०८/एस आर २/८६/६९/२०१५ , द २३/०९/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

306762

1130502895/00 भो-भालेकर  लीलाबाई  बापू कुदळवाडी, िचखली, 306743

1130302821/00 नरस पा कुरम या हे े गट १३२३, ल मी िनवास  , साने कॉलनी , मोरे व ती , िचखली 306726

1130901953/00 बाळासाहेब िव नाथ गायकवाड
गट १४९७, ओमसाई हौ सोसा, सावतामाळी मं दराजवळ , ता हाणे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच/९/ एस आर  २/१००/२०१६ , द  
२३/०८/०२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

306692

1080200228/00 शापुरजी पालमजी शर व गोडाउन  ,एम. आय. डी. सी.रोड, िम. .163, पपरी-पुणे-411 018. 306688

1130900203/00 सुरवशे सुभाष पंढरी
गट १४३०, जयिशवशंकर सोसा  २ , हे े ता हणे व ती, िचखली 
जा.  - िच/कर/९/कािव/४०१/२०११ , द २२/१२/२०११ अ वये 
जुनी िमळकत ७०५ चौ फ़ुट र   व याच जागी बांधकाम

306685

1031105950/00 Bhog. - Bhoskar Pushpa Sakharam स.नं.  15  अ  ब  क,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 306683

1140102724/00 ी. तानाजी बाबुराव भोसले ज. गट न.ं २१८ , इं ायणी हौ सग सोसायटी , पीनगर , तळवडे. 306655



1140300941/00
वानखेडे रामे र जगदेव व खांदे शाळी ाम उखडा 
भो.गोराणे पाडंुरंग ा य / म.े शुभम इंिजिनअस

योितबानगर त वडे 306636

1130902685/00 पांडूरंग  भगवान लडकत

गट १५१२ , हनुमान हौ सोसा , हे े ता हणे व ती  ,िचखली  आ  - 
कर /िच/९/एस आर २/ ३५६/२०१७ , द ३०/११/२०१७ अ वये  द 
 १/४/१७ पा आ  आ  - कर /िच/९/ मो ा िन-एस आर २/ 
३५६/२०१७ , द  ५/ ५/२०१७ अ वये  लो

306625

1031106131/00 भोग. - भानुदास ल मण तुपे स . न. १००/१  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 306601
1040205317/00 िनितन कसन इंगवले स. न. १७/३ वाकड रोड मंगल नगर थेरगाव-३३., 306590

1130301551/00 भो-सौ िमना ी िवजयकुमार  शु ला

गट ं  -1413, ी कंुज हौ सग सोसा,  मोरे व ती , िचखली,आदेश ं -
कर /िचखली /3/ह तां/कािव/110/2006 , द.-27/2/2006 आ -
कर/िच/एस आर २/२२/२०१४ , द  २३/०५/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ  - कर/अ/मो ा िन-एस आर १/ 
३/२२/२०१४ , द  ०७/०४/२०१४ अ वये लो

306582

1130101630/00 मनोज  बालचंद वमा गट १६६०/१ , बगव ती  , पाटीलनगर ,िचखली 306518
1110502298/00 अ रहंत ॉ. तफ िजत  बोरा, संदीप चु र स. नं. १४९ काटे इ टेट, चोिवसावाडी, च-होली बु. 306470
1150402683/00 ी तापक र ाने र महादू स न १३१/२ लॉट न २१ सदगु  कॉलनी शदे व ती रावेत 306277

1101200254/00 घनशाम इंिज. तफ बाबासाहेब करांडे / जेजुरकर चं कांत
स.नं. 16, िमळकत . 58/2/117/1,गुळवे व ती.                          
   भोसरी, पुणे 411 039.

306227

1030705219/00 स यद ईसाक अहमद स. नं. २९४/१४, भात कॉलनी, केशवनगर, चचवड 306189

1080900796/00 जगताप वसंत नारायण गाळा मांक 44/365,संत तुकाराम नगर,, पपरी 18. गट .11. 306161

1100802135/00 येळवंडे िव ल यादवराव स. नं. 213, िह सा न.ं 25, दघी रोड,,भोसरी 306126
1160202288/00 भो िवनायक रघुनाथ कदम स नं ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी 306064
1130101407/00 अ दुलसईद व अ दुलरक ब जॅशमोह द समानी पाटीलनगर ,िचखली 305935
1160102142/00 लोहकरे नामाबाई लबा / ाने र लबा स नं ७३ आदशनगर दघी 305896
1160203034/00 सौ शोभा खेमचंद टळेकर स न ७८  संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 305891
1160304072/00 अिवनाश कुमार वमा, िनशांत कुमार साह स. नं. २०, काटेव ती, दघी 305884

1130900629/00
भो- इरावती कैलासनाथ शु ला,शैल  शु ला , स य  शु ला 
, सुधा सुिनल िम ा

राजा िशवछ पती हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली,आ  - कर 
/िच/९/ह तां/कािव /  २५/२०१६ , द ३०/०६/२०१६ अ वये  वारस 
ह तांतर  आ  - कर  /िच /०९/ एस आर  २/१९४/२०१७ , द  
१०/०२/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून वा आ आ   - 
कर /िच /०९/ मो ा  िन - एस आर  १/ ४०२/२०१७ , द  
१९/०१/२०१७ अ वये  लो

305772

1130500320/00 भो- अ ार सेन तालुकदार पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 305727
1040800800/00 राजू पोपट कप स.नं. 81/1ब िवनोदे व ती,वाकड 305662
1150402143/00 ी भ डवे केशव नाना / भो ी भ डवे षीकेश अिनल स नं २०८ नमदा पॅलेस शदे व ती रावेत 305472

1130401613/00 सुजाता म छद औटी
गट १२४४,जयहरी सोसा , नेवाळे व ती, िचखली, आ. - 
कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर १/७११/२०११ , द ४/१०/२०११ 
अ वये लो

305464

1101102274/00 ता यासाहेब अजुन बनसोडे स. नं. १३९, च पाणी वसाहत, महादेवनगर, भोसरी पुणे ३९ 305442

1031111325/00 ी. सुयकांत स यनारायण गु ा. सं. नं. ३७, साईराम कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी, िचचवड-३३ 305336

1050213398/00 अिनल िभमजीभाई राठोड व इतर चार
स. न. ८९/१ पैक  िस.स. न. १९९०,१९९२,२००५,२००७ पैक  
पपळे गुरव

305281

1040413871/00 ोपदाबाई ल मण भोसले स.न.62/1/2/1 अंिबका कॉलनी रहाटणी 305244

1040509192/00 दपा दलीप आं े भो-जनाबाई शांताराम आं े
स नं-७९/१५/७ िशवर  कॉलनी न-ं२ कोकणेनगर 
काळेवाडी.(९४२२५१९२७४)

305181

1120302214/00 शाम गणपत पठारे गट नं २७२/ १/१७  बो ाडेवाडी मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 305155

1110501098/00 मधुकर पंढरीनाथ सानप काटेव ती राम ण आ मा या मागे चरहोली बु. पुणे ०५ 305141

1130409040/00 ी द ा य नथुराम ढोले
गट १२५२, तुळजाईनगर ,नेवाळे  व ती, पंचवटी ,िचखली 
४१८८/२०१८ द १/४/१६ पा आ

305134

1010700580/00 शदे अँड शदे असोिशए स से.नं.21, लॉट न.ं93,यमुनानगर, िनगडी ािधकरण-44. 305091

1120302402/00 निसबु लाह झफ़ु लाह चौधरी
दे र ता (उ रभाग) प ीम मोशी गट नं २०५ (आर आर 
का ाजवळ) मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५

305062

1101101539/00 भो को हे ि यांका शंकर १३८/१/१ लांडगे व ती पुणे नाशीक रोड 305055

1130603529/00 नुरजहॉ मकसूद चौधरी
गट ५८० ,पंतनगर  कॉलनी  ३ , जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर 
/िच/६/ एस आर २/ कािव /४/२०१७  , द १५/०५/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पा आ

305045

1031107085/00 अशोक िसताराम चचवडे स . न  २३   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 304951



1011201217/00 देशपांडे वाती महेश
से.नं. 25,गाळा न.ं 2 व 3,एल.आय.जी कॉ.स्,िम. . 259, सधु 
नगर, िनगडी ािधकरण, पुणे - 411 044.

304893

1130500743/00 भो-बालघरे दामोदर रामभाउ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 304880
1040700990/00 ी. अशोक सोपानराव िन हण सन.175/1/1ड, वाकड,पुणे-411057,4/44/990 304854
1090102051/00 टॅ ँ डड ोफाईल इंड ीज ट-१६६/१, एमआयडीसी, भोसरी, पुणे-२६ 304840
1140201939/00 राज ए ाईजेस / ी. टीफन राज गणेश कॉलनी पीनगर (प) तळवडे 304814

1050808110/00 कांतीलाल िभकाजी कांबळे
स नं २५/२/१ उषाकांत िनवास िवशालनगर जगताप डेअरी पपळे 
िनलख

304811

1041000268/00 अशोक गो वद नवले स.न.१०१ जीवननगर ताथावडे. 304755

1130201496/00 भो-सुवणा शांताराम तापक र
िगताई कॉलनी , रामदासनगर  ,िचखली आ  -  कर/िच/एसार 
२/३७/२०१६ , द १२/०१/२०१६  अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

304670

1120300466/00 ी. सातव रमेश तुळिशराम सावतामाळीनगर,प.मोशी, 304610

1031103290/00 साठे स.नं.11,  मोरया  कॉलनी,  , चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड 304590

1130603530/00 छाया  सोमनाथ शेळके
गट ५५३ ,  केवळी मळा  , जाधववाडी  , िचखली  ५/२०१७ , द 
१६/०५/१७ अ वये  द १/४/१६ पा आ

304529

1031114124/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए.भोग िवलास नामदेवराव घागरे स. न. ६९/५ रजनीगंधा हौ. सोसा. व. वाडी चचवड-३३ 304524
1031103756/00 शडकर युवराज सोनबा स.नं.134,  िह सा  .  2,  वा हेकरवाडी  , चचवड 304480
1130502735/00 जफारआलम अ दुलगनी  चौधरी गट 809, कुदळवाडी , पवारव ती ,िचखली, 304444
1120100171/00 सौ. िनतू सुरेश गायकवाड िशवाजीवाडी, पूव मोशी, 304430

1130601738/00 ी समथ लाि टक
भो-पातील जय ी रमेश , गट 195, दे  आळंदी रोड, जाधववाडी 
,िचखली,

304429

1050205924/00 भो, अ य  िस थ सेवा संघ, स.नं. 1/१ ल मीनगर पपळे गुरव -27. 304334
1130400503/00 भो -नेवाळे  ध डीबा  शंकर नेवाळे व ती,,िचखली 304281

1090605437/00 ीम.लिलता वेणुगोपाळ दुगा व रिवकुमार वेणु गोपाळ दुगा स.न. ७४/३ब काळूराम काटे चाळ, दापोडी-१२ 304253

1080701331/00 सौ. ा काश महागांवकर व ी. काश पांडुरंग महागांवकर
लॅट .1, पिहला मजला,आकाश हाई स,,कामगारनगर, पपरी, पुणे-

18
304057

1040306937/00 ा. भोग. िवजयकुमार सरजु िव कमा स. न. ७/२/४ जयम हार नगर थेरगाव -३३. 304036
1130500317/00 भो-जे सन इले ॉिन स अ ॅ ड इले ी स जॉज पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 303972

1130400764/00 ी आदाटे शिशकांत  शंकर

आ द य  , से टर 19, लॉट 5, कोयनानगर,िचखली रोड ,िचखली आ 
- कर/िच/म/ु८/४/ एस आर  २/२०/१४/२०१४ , द  

०५/०८/२०१४ पासून  जुने पा कग े ात वाब व वाढीव आका  
आ -  कर /अ/मो ा िन - एस आर  १/१४/१५ , द  
०६/०६/२०१५ अ वये  लो

303794

1130603177/00
बबुबाई कसन जांभुळकर व इतर ,भो-ि हजन डे हलपस तफ 
िनतेशकुमार पटेल

गट  ५११ , ५१२ , िचखली मोशी ह  , जाधववाडी ,िचखली आ  -
 कर /िच/०६/ एस आर २/२१५/२०१६ , द २१/०६/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पासून आका

303760

1050810243/00
िहराबाई ेमराज धडफळे व साहेबराव ेमराज धडफळे व 
गुलाबराव ेमराज धडफळे

स.न.17/2/1/18 िड.पी रोड 3 शॉप प ाशेड िवशालनगर पपळे 
िनलख-2

303695

1120303405/00 बाळासाहेब ओदुंबर बावकर/गजानन महादेव बावकर गट नं २५६,मॉडन कॉलेज समोर,दे  र ता मोशी ४१२१०५ 303694

1110500454/00 बोबडे राम कसन हौसराव
सं. न. ५८, साई इ टीज ओ ोिगक, एस एस मेटंल, चोिवसावाडी, च-
होली बृ, पुणे ०५

303680

1130407325/00 अिजत अर वद हेमाडे वामी समथ कॉलनी  , गट १२६३ , र ता   ८ , शरदनगर ,िचखली 303645

1041100997/00 कशोर नबाळकर स. न. २७ ताथवडे िन. नगर 303642
1040110188/00 आ द य आबासाहेब िपलाणे सनं. १७/४, मंगलनगर, थेरगाव, पुणे - ४११०३३ 303580
1090302450/00 भोग. लांडे शंकर बाळाजी स न.४९७/२ केशवनगर कासारवाडी ३४ 303480
1040604630/00 द तगीर महमद सेन मिनयार स.न.८५, आदशनगर, काळेवाडी-१७ 303472

1031114070/00
िगताबाई बबनराव चचवडे/संभाजी ब. चचवडे, व वषा 
संभाजी चचवडे

स.न. २३/५ , चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 303468

1040107910/00 िवनायक ठ बरे
रोहाऊस नं जे २, स.नं २१०/ पाक ि ट एमरॉ ड, ड भाग 
कायालयाजवळ,आँध रोड,  वाकड, पुणे ५७.

303400

1040107949/10 रा ल अरोरा व मोिनका अरोरा
स.नं.२१०/२ पाक ीट,एमरा ड पाक,बंगलो न.ं RH- C-४, ध 
रोड,वाकड-५७

303337

1130401892/00 गणेश क शन तफ  गणेश सितश पाटील
गट ९६७ ,९६८,९६९,९७०,९८४,९८५ , नेवाळे  व ती,िचखली -
आकुड  ,िचखली  आ -कर/िच/४/एस आर २/६९५/२०१३, द 
१६/११/२०१३

303264

1040122649/00 अनुराग अव थी व रतु अव थी
स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/11, 
तळ मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

303251

1120301855/00 मोह म सीर कताबू लाह रिहमाणी दे र ता (उ रभाग) आर आर काटा शेजारी गट न. १९८ मोशी. 303202



1040414016/00 ी.िम लद उ मराव शगटे/शुभांगी िम लद शगटे
स.नं. १२/२,१३/२,फाई ह गाडन फेज २ रोहाउस .डी/१४६१ व 
१४६२ रहाटणी

303202

1130902036/00 िव ल नामदेव मोरे गट १४१८ ,नामदेव हौ सोसा , हे े व ती , िचखली 303181
1130902037/00 पांडूरंग नामदेव मोरे गट १४१८ ,नामदेव हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 303181
1160101053/00 ी.ढोणे िभकाजी ीपतराव दघी - 15 303167
1011800096/00 दिहलकर यशवंत पांडुरंग से.28, लॉट .555, ािधकरण,िनगडी 44 303166

1040509065/00 चं कला अशोकराव गणोरे
स नं-७७/२/१,स कार कॉलनी, योितबानगर काळेवाडी.मो-
८३९०४१४५१०

303147

1100102437/00 ी. शरद नथु रावळे व उदय गो वद मोर
से. न. १०/३१८ गाळा न. ९ प. म सोहम इंड ि मा. ािधकरण 
भोसरी-२६

303146

1090201244/00 लांडे िहरामण रामभाऊ व भोग लांडे संजय िहरामण पुव कासारवाडी, 303123
1130602671/00 भो. दौलत मधुकर जाधव गट  ५८९ रंगनाथनगर जाधववाडी िचखली 303116

1140101783/00
मा ी भालेकर द ू बाबू व ितर 7,भो सौ.पा टल आि नी 
कसन

मे ेयस ऑटो इंड.ज ग न.166 सहयोगनगर,तऴवडे पुणे 303092

1130302517/00 मोहन ल मण जाधव/ छाया मोहन जाधव गट १३५७, आंगणवाडी रोड, मोरे व ती,िचखली 303050
1130302298/00 अिनकेत अिनल सोमवंशी गट १३०५,साने इंड ,मोरे व ती ,िचखली 303034
1031107708/00 भोग. भरत शंकर वा हेकर स न ८३/२+३+४/२व ३ वा हेकरवाडी चचवड ३३ 302994
1100102385/00 म.े साई े सग तफ ो. ा. जय ी बालाजी मुंडकर से. न. १०/२२४ ािधकरण इंड झोन भोसरी पुण-े२६ 302976
1140202287/00 ी मोहन िभवराव िनकम नविनमाण हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 302950
1031107686/00 भोग . सुिनता नवनाथ कामठे स न ३५/१ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 302933

1030103853/10 डॅ. राज  चं कांत शदे व वैशािल राज  शदे ि िमयर लाझा फ़ेज २ जी वग पिहला मजला चचवड टेशन १९ 302881

1100101011/00 म.े गणेश सी एन सी टेक इ.एल 39/7 गट-1,एम.आय.डी.सी. भोसरी,                 पुणे-26. 302694

1040602786/00 बस पा मैलार चांदगे स. न.१११. इंगळे हॅ पीटल समोर. काळेवाडी पुणे 302654

1031109083/00 भो कुमार ताराचंद करमचंदानी स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न ९ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 302600

1130500927/00 भो-बालघरे द ा य सोमा बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 302484

1130103834/00 रयाज साहेबलाल पठाण , रलायबल इले ीक स
गट २०, दे  आळंदी रोड  , चौधरी वजन का ामागे , पाटीलनगर 
,िचखली आ  - कर /िच/०१/म/ु८/एस आर २/१०/२०१६ , द 
२६/०७/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून आका

302467

1040204808/00 पंदन हा पीटल तफ संजय गुलाबराव ग हाणे स न १९/३ भोईर लाजा  डांगे चॉक थेरगाव 302288

1070200710/00 ह रराम बासुमल.
बी. हरांडा. २९ .कर/गट२/कािव/१४०/१९/२००९ 
२०/०५/२००९ िम कत र

302286

1080603031/00 चॉधरी फरोज अिसक अली व असलम  चॉधरी
स. नं. ९९ ( पै ) िस . स. नं. ६६८९ लाट  १८ ( ब ) यशवंतनगर 
पपरी १८

302128

1110500891/00
िव णु गोपाळ तापक र व ईतर १० भो.चांगदेव जग ाथ धुव 
व इतर २

सन.५८, रेणुका इंड ीज,शहा इ ीज , काळी भत, चोवीसावाडी,च-
होली बृ , पुणे ०५

302017

1150301708/00 काळे पमाबाई रावसाहेब
स.नं. 61/1ते 4/1 माळी व ती, ी उध डचे घराशेजारी, 
बापदेवनगर., कवळे.

302003

1140401451/00 ी. यशवंत काशीनाथ पाटील ज. ग. १४६ , ता हाणेव ती , ि वेणीनगर 301915
1040403955/00 ी. घनशाम िशवपूजन शमा स.नं. 48 काळेवाडी रोड राजधानी हॉटेल,रहाटणी 301803
1040412934/00 िशवाजी सुखदेव जाधव स. न. ६१/३,अ िवनायक कॉलनी, ीनगर, रहाटणी- १७ 301790

1130201547/00 शांत  छबनराव भेगडे मे लांझा एंटर ायजेस

गट १६०५, दे  आळंदी रोड ,शेलार व ती , ी कदम यांचे 
िमळकतीसमोर ,रामदास सोसा , िचखली आ  -  कर /िच/२/ एस 
आर २/३२/३/२०१७ , द ०३/०७/२०१७  अ वये  द  
०१/०४/२०१७ पा  आका

301742

1150101767/00 ी राऊत तुकाराम सोपान /भो राऊत यशवंत तुकाराम स नं ३४/१/१अ पाटील नगर मामुड 301706

1160201926/00 शांत तानाजी साळंुखे/तानाजी भगवान साळंुखे कोळी यांचे जवळ संत गजानन महा. नगर दघी 301692

1040412791/00 म.े ीराम असोिसएटस स. न. ५४/१, ''हरीत िश प'' तळ मजला लब हाऊस, रहाटणी 301605

1040105165/00 भोग डॉ राजकुमारी गुलाब चोईथरामानी स. न. १८४/१ , वाकडरोड , वाकड 301490

1100201513/00 देिवके क शन अ ड डे हलपस ा. िल. स. नं. ६८०/१/३ सोिनगरा कॉनर, शॉप नं. ११, लांडेवाडी भोसरी 301461

1130500896/00 भो-ब गाळे काश गोपाळ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 301455

1040110263/00 शेख मोह मद शरीफ़
स. न. १३/५,बेल ठकानगर,पराग वेलस या मागे,१६ नं 
बस टॉप,थेरगाव पुणे-३३

301430

1150302817/00 /भो रोिहदास शामराव तरस स न ७५ माळवालेव ती कवळे 301394
1041000059/00 बबन शामराव शेळके स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे ३३. 301345
1101102139/00 संतोष एकनाथ धुमाळ, कांचन धुमाळ स. नं. १३७/४ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 301281
1160101263/00 सुमन बळीराम बनसोडे स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 301248



1050106883/00 फसके कसन सोमनाथ. स. नं.५६/२/५८, ग ली ,१, ी. बालाजी िनवास, पपळे गुरव-२७ 301228

1060319963/00 ी. ता याबा मा ती िभसे िभसे कॉलनी, गांवठांण,१ ला मजला, पपळे सौदागर. 301010

1070601417/00 आछरा दप िवशनदास व आछरा राजकुमार िवशनदास लॉक न.ं 8 िमळतक .10,पी.ड लु.डी. दुसरा मजला पपरी 300929

1060319844/00 ी. नारायण नाना काटे
स.नं. १४६/३/१, िव शांती कॉलनी, गांवठांण, पपळे सौदागर, 
पपरी पुणे २७

300904

1060319845/00 ी. सुभाष नारायण काटे
स.नं. १४६/३/१, िव शांती कॉलनी, गांवठांण, पपळे सौदागर, 
पपरी पुणे २७

300904

1070400767/00 ओम असोिसए स रलाय स  इ फोकॉम िल. मोबाईल टॉवर लॉट नं 123 सी.स.नं.1474 जमतानी चौक जवळ 300871

1080200703/00 स यद पी.एम.भो.िधमन रामनाथ,शमा िन स.न.,मोरवाडी, पपरी. पुणे. 18. 300835
1100803745/00 िवकास िसताराम शदे स न २०५/६ संत तुकाराम नगर दघी रोड 300779

1120202920/00
म.े यशदा डे हलपस तफ़ सावंत ारा रतेश आगरवाल, 
वसंत खंडु काटे, संजय िभसे

गट न.ं ५२४,५२५,५२६,५२७ पूव मोशी नािशक रोड . 300722

1030104992/00
म.े ए पायर ॉपट ज भा. गु मुख सुखवानी व राकेश 
अगरवाल

स.न.२२२ अ व २२२ ब, ए पायर केअर,तळमजला शॉप 
.जीएच/०८,ऑटो ल टरजवळ, चचवड,पुणे १९

300709

1101208593/00 पी.सी.एन. ट.डी.ए भोग मोिनका अमर खुळे िपसीएमटी डेपो शेजारी, धावडेव ती, भोसरी ३९ 300596

1130105435/00 एम नईम खान
गट  नं  २ , दे  आळंदी रोड  , पाटीलनगर  ,िचखली  आ   - कर 
/म/ु८/एस आर  २/ १३७/२७/२०१७ , द  १३/१२/२०१७ , द ० 
१/४/२०१७ पा आ

300594

1130601762/00 महानगरपािलका शाळा , पोपट दगडू  यांचे  शेजारी ,जाधववाडी ,िचखली 300565
1130602071/00 िनकम रमेश बाबुराव ग़ट ५१६, बो हाईचा मळा, जाधववाडी ,िचखली 300525

1140301778/00 ी.रामचं  हनुमंत भालेकर, म.े टारिलन इ पमट ा.िल. जमीन गट न.ं ९०, योतीबानगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 300390

1150405512/00
ी बाळासाहेब ानोबा भ डवे  भो/ ाने र आसाराम 

बोराडे
स न १११/१/२/३ बीआरटी र ता रावेत 300358

1040603614/00 ठाकुर चं भान िभम सग
स. नं. १११/१५/१/४, मेन रोड काळेवाडी पुलाजवळ िवजयनगर 
काळेवाडी पुणे १७

300339

1130201521/00 ानदेव बाबुराव वाघमारे , मे संतकृपा एंटर ायजेस

गट १५३८ , सोनावणे  व ती , भारत वजन का ाशेजारी  , 
रामदासनगर,िचखली आ  - कर /िच /म/ु८/ एस आर २/ 
९९/९/२०१७ , द १४/०३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

300244

115500126/00 ी केशव नाना भ डवे /संुदर उधारान पंजाबी स नं 267/269 पौक  338/339  रावेत, 300112
1020103158/00 ी सुिनल िशवाजी पवार भोग मुकेश िशवाजी पवार सन.१७५/२/१ दळवीनगर रे वेगेट पलीकडे आकुड -३५ 300066
1081300144/00 म.े ेहमंगल डे हलपस स. नं. १०३ ते १०८ लॉट नं १८७ उ मनगर पपरी १८. 300007
1150302896/00 /भो ी बळवंत िचमण तरस स न ७५ आ द य हॉटेलजवळ बापदेवचौक कवळे 299949
1110502958/00 उ म पांडुरंग काटे स. नं. १०९, पुणे आळंदी रोड, काटेव ती, च-होली बु. 299930

1050402038/00 खंडागळे िवमल अनंतराव
िम. .47/4/577 स. नं.82/1अ,सुचं मा, सर वती नगर, नवीसांगवी, 
पुणे-27

299910

1130603544/00 अिनल काकासाहेब  जाधव ,देिवता अिनल जाधव
गट ५८२ ,पंतनगर ,  ग ली  नं १ ,  जाधववाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच /म/ु०६/ एस  आर  २ /३०/२०१७ , द १८/०७/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पा आ

299844

1100402011/00 प. च.म.न.पा. स.नं. 695 ग हाणे व ती, 299791

1030103291/00 जेसवानी दयाल ठाकुरदास
उ म  माकट,  बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  िवथ  टोअर  नं.  11,  
12,  13  व  14,  च. टेशन

299759

1150103458/00
सुखवानी चावला इरेकटस तफ गु मुख जंगलदास सुखवानी 
भोग मे ने ससइ ाटेक तफ भागीदार नरेशकुमार 
रावजीभाई पटेल/रामचं  कृ णलाल यादवराव

स.न.८०/११/१ कवळे गाव तालुका हवेली िज हा पुणे 299751

1120302045/00
म.े बालाजी इंिजनीय रग़ व स ो ा  सौ. भा य ी रामरतन 
पाटील

ग. नं. २५० बारणेव ती मोशी ता. हवेली िज-पुणे दे र ता उ रभाग 
गंुजाळ रबर ोडक स कंपनीजवळ बोराटेव ती

299683

1100101717/00 म.ेिड ट ग ट ह ऑटो मिशन ग ा.िल. से.नं.7 लॉट न.ं301 ािधकरण इंड.झोन,भोसरी - 26 299665
1130501577/00 भो - काळुराम तुकारम पवार गट . 848 कुदळवाडी,,िचखली 299630
1110500523/00 भो. हरीभाऊ महादेव काळजे साई मं दर वडमुखवाडी,च-होली 299618
1070201220/00 भजनलाल व मनोहरलाल जवाहरलाल गुलवानी बी. हरांडा - १२८ पपरी १७ 299402

1130502806/00 जयवंत  गेणभाऊ यादव
पवार व ती , कुदळवाडी,िचखली ,आ  -िच/कर/५/कािव/५३/२००९ 
, द ३१/०७/२००९ अ वये ह तांतर,

299380

1150202121/00 ी काश क डीबा तरस स न ४० पैक  टी सी कॉलनी िवकासनगर कवळे 299361



1130302699/00 चौधरी दनेश तुकाराम

गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/३/एसार २/१६९/२०१५ , द ०१/०४/२०१५ पासून  वा 
आका आ - ३२६/२०१७ , द१८/०३/१७अ वये  द ०१/०४/१६ 
पा आका आ   -१७२/२०१७ , द १०/९/१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पा वा आका   आ  - कर/िच/३/ मो ा  िन-  एस 
आर  १/ १७२/१७ , द ११/८/१७ अ वये लो

299281

1120301975/00 काश लबाजी मकर
मोशी कृषी उ प  बाजार सिमती जवळ टेकाळे व ती जवळ गट 
न.४५६ मोशी ४१२१०५

299230

1120301976/00 राज  लबाजी मकर
मोशी कृषी उ प  बाजार सिमती जवळ टेकाळे व ती जवळ गट 
न.४५६ मोशी ४१२१०५

299230

1031500857/00 ओसवाल सोहनराज भोग - अि सस बँक िल.
घीवाला कॉ ले स  रामकृ ण  मोरे  सभागृहासमोर  , चचवड  टेशन 
 रोड,

299208

1150101809/00 ी जयकुमार रामचं न स नं १७/१क साईनगर मामुड 298980

1020102723/00
म े. साई सभा डे हलपस तफ पवन रघुमल वाधवानी/इंजना 
छतुराम िवरवानी/ काश एन̮ लखवानी/ ा रमेश धमानी

पांढरकर व ती, आकुड  - ३५. 298918

1150200081/00 सौ तरस रंजना हनुमंत
स.नं.-पडसे कॉलनी िवकासनगर कवळे,पडसे कॉलनी , िवकास नगर 
कवळे

298744

1050110931/00 सुतार िव ल दगडु स. नं. ५६ कवडेनगर पपळे गुरव ६१ 298680
1100201307/00 भो.घणवट अंकुश स.नं.15/1 गुळवेव ती,भोसरी - 39 298652

1140301832/00
ी  परमे र संग पा  सोनार .   म.े दीप योती सोलर  

सी टीमस
जमीन गट नंबर  ७७  ी  चौ हाण / वाघ याचे  मी कती समोर   
योतीबानगर  तळवडे  पुणे - ४१२ ०६२

298535

1110502507/00 म.े तिनश असो. तफ ेिनक िनमल परमार व इतर स. नं. ४९०/१/२, आझाद नगर, च-होली बु .. 298445
1040415142/00 कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला दुकान ं-९ रहाटणी 298436
1101102319/00 संपदा िवजय बजबळकर स. नं. १८७/२ समता शाळेजवळ, च पाणी वसाहत, भोसरी 298390
1100301630/00 बा लेयन भा करन नायर पुणे नािशक रोड भोसरी 298377
1040604373/00 मराठे गोरख भू स. नं. ९०/१, पवनानगर, कॉलनी न.ं २ काळेवाडी पुणे १७ 298340

1140401523/00 ी.रामभाउ  िव णु भालेकर भो.िवशाल दलीप  भालेकर ज. ग. १६० ि वेणी हौ. सोसायटी ि वेणीनगर जुना िम. .५४४ 298302

1060500931/00 मे पंिडत अ ॅटो मो ट ह ा.िलमी.तफ डायरे टर िवजय गोखले
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/77/   /, वेल ऑफ 
पपरी,बी वग,शॉप नं 1,ते 5 41 ते 43 अ पर मजला

298282

1130401616/00 मनोजकुमार गो वद िशवरकर
गट १२६४, र ता ५, िजजामाता सोसा , पाईन रोड, शरदनगर 
,िचखली

298281

1140102884/00 सौ सिवता भगवान कांबळे
ज ग  नं २१३ब सर वती हौ सोसा, पीनगर , तळवडे (भगवती इं 
मेडी कूलजवळ)

298196

1070600088/00 आछरा राजकुमार िवषनदास व आछरा दप  िवषनदास
लॉक न.ं 8 िमळतक .10,पी.ड लु.डी. . पन/गट६/ 

कािव/२३/२००९ द. १३/०३/२००९ िम कत र , पपरीनगर पुणे 
411 017.

298139

1060300759/00 काटे ठकुबाई सोमाजी भो.काटे मनोहर सोमाजी पपळे सौदागर, पुणे-27 298087
1150406118/00 ी रोहीदास रामचं  भ डवे स न १२० रावेत गावठाण 298086
1041200035/00 िवपु स लॉ टो ॉ ट डाय. टी.पी. िवजयन स. नं. १७६ ताथवडे गावठाण 297831
1130602100/00 मापारी बाळक ण गुलाबराव गट ५८९, रंगनाथ नगर , जाधववाडी, िचखली 297789
1130200499/00 भो-मोरे पंडीत बाबुराव दे  आळंदी रोड,,िचखली 297661
1031108177/00 चं कांत तुकाराम साठे सं. न: १३/३ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 297655

1120303054/00 संतोष एकनाथ मेळकंुदे
बो हाडेवाडी, गट न.ं २९५, संभाजीनगर, गणपती म दराजवळ, 
दे र ता, मोशी ता. हवेली, िज. पुणे ४१२१०५.

297643

1100800639/00 ी. मोिहते शहाजी ल मण
स.नं.224,स यनारायण हौ.सोसायटी,गट न.ं8, दघी रोड.                
   भोसरी,पुणे-39.

297634

1060401220/30 भगवान तुलसोमल अ छरा शॉप . 11 मोहोळ माकट, पपरी 297633
1011100371/00 काळभोर कािशराम िम. . 65,150/1/1, पान .54 िनगडी, पुणे - 411 044. 297544

1031109794/00 भो- अिमत नाग  गवळी
स न १३४/२ ी गणेश ए- वग लॅट न २/३ वा वाडी चचवड पुणे 
३३

297544

1040403006/00 िव कमा नेमचंद व िवजयकुमार सरजू स.नं. 34/3/1, ीनगर,,रहाटणी 297535
1120302024/00 काळुराम रघुनाथ बो ाडे बो ाडेवाडी ट न.ं १ मोशी ता हवेली िज-पुणे ४१२१०५ 297530

1130902214/00 िनमला िनवृ ी जाधवर

गट १४४५ , ीराम हौ सोसा , हे े व ती,िचखली  आ  - कर /िच 
/०९/ एस आर  २/ ४२९/२०१७  , द   १३/११/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा वा आका अ  -  कर /िच /०९/ मो ा  िन - एस आर  
२/ ४२९/२०१७ , द  १६/१०/२०१७ अ वये लो

297518

1040403997/00 ी िव णू वासुमल केवलानी / भो ी बालाजी ीरंग सगर स नं 21/5 ड भाग कायालया शेजारी,रहाटणी पुणे 17 297513



1040604883/00 भोग. अशोक दुलानी
सं◌ं न.११०/१/१, गणराज रेिसडे सी शॉप न.१ तळमजला स संग 
भवनरोड िवजयनगर काळेवाडी-१७

297492

1060311230/00 मे जी के डे हलपस ारका लॉडस बी/१०२ पपळे सॉदागर 297487

1140300741/00
ीमती भालेकर हौसाबाई हनुमंत व इतर 3/ मेमाणे िव ास 

ल.
तळवडे गावठाण, तळवडे,तळवडे, पुणे 297480

1040702533/00 अिनल जयभगवान आगरवाल / बिबता अिनल आगरवाल
स. न. १७३/१ पो ट कॉलनी पुजा मसोल कंपनीजवळ, उ. वाकड - 
५७.

297444

1060202266/20 शहाजी ल मण वाघेरे भो. हेमंत शहाजी वाघेरे स. न. ३२२/१/३ पपरीगाव पपरी पुण-े१७ 297431
1100601525/00 ही. ही.फुगे भो.टाटा टेले स हसेस िल. स.नं.228 ाने री पाक दघीरोड,भोसरी - 39 297348
1130300478/00 मोरे कंुडिलक गेणबा यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 297338
1090601232/00 अ / भोग गुलाब काटे स न गुलाब काटे चाळ,दापोडी 12 297313
1040415003/00 द ा य/बाळकृ ण/िशवाजी/अजंनाबाई खुळे स.न.45/1 िवमल गाडन समोर रहाटणी. 297286
1120301213/00 ी. नारायण रघुनाथ बोराटे नागे र नगर मोशी, 297222
1031103821/00 सौ खेता लबा भारंबे व ि यंका िवन नौला स.नं.134/2  वा हेकरवाडी  चचवड  पुणे  -19  , 297165
1140202162/00 ी. देिवदास गंुडेराव िबरादार पी हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 296983
1050300309/00 िशतोळे सुरेस कृ णराव. िम. .300/513.,स.नं.13/4अ/1 पैक . सांगवी,पुणे 411027. 296957

1040505748/00 महािवर मगदुमपाल सन.113/1/1/3,नढेनगर,काळेवाडी,पुणे-411017,4/61/1/531 296913

1140102865/00
म.े ी टार बेकरी, ो ा ी इफ़तखार अहमंद अ सारी व 
इरफ़ान अहमंद अ सारी

ज ग नं १८४, गणेशनगर, ीराम कॉलनी, पीनगर, तळवडे 296841

1120300933/00 ी. राजु बबन कुटे. गट.न.182, दे र ता (दि णभाग),,´ÖÖê¿Öß. 296823
1031106038/00 सुरेखा द ा य पारखी स.नं. १२/१अ चचवडेनगर वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 296780
1020402857/00 ी. नामदेव कसन काळभोर िस स नं ५१३६-३०, ५१४१ काळभोरनगर चचवड 296777
1040508918/00 वसंत गणपतराव धुमाळ ( मो.न.9860644323) स.न. 113/6/7 , पाटील हाँ पीटलजवळ , नढेनगर ,काळेवाडी 296761
1020500036/00 काळभोर िवलास रघुनाथ (फेरफार) िम. .36,,खंडोबा माळ, आकुड -पुणे-411 035. 296719

1110502272/00 अिमन मा ती सावंत व दवाकर मा ती सावंत स. नं. १०८/६ काटेनगर कॉलनी .४, चोिवसावाडी च-होली. 296717

1050601378/00 अ वाल मिनषा उफ़ िसमा मुकेश ,
स.नं.ल मीनगर, जुनी सांगवी -२७,िमळकत .186/5, सांगवी पुण-े
411 027.

296680

1140200871/00 कोकाटे अजुन ह रभाऊ नविनमाण हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 296660

1130102868/00 योती रा ल गाढवे
गट ५९, िनरंजन वजन का ामागे ,मोशी दे  आळंदी रोड 
,पाटीलनगर िचखली आ - कर/म/ु१/८/एस आर २/५७/४०/२०१४ 
, द ०५/११/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

296656

1130102869/00 सायराबानू  िलयाकत िपरजादे
गट ५९, िनरंजन वजन का ामागे ,मोशी दे  आळंदी रोड 
,पाटीलनगर िचखली आ - कर/म/ु८/एस आर २/५८/४०/२०१४ , 
द ०५/११/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

296656

1130105447/00 सौ लिलता राज  गु ा गट १५५९, शेलारव ती  , पाटीलनगर ,िचखली 296571

1100402072/00 ी. रोिहत कैलास भांबुडकर स न ६८१ साईधाम शॉप न. १ व २० लांडेवाडी भोसरी पुण-े३९ 296509

1031108801/00 भो गंगुबाई म लेश ल ाणे स न ११३ वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 296429
1100201279/00 भोग-शैला बसवराज वांझरे स.नं 15/1 गुळवे व ती भोसरी -39, 296394

1040508246/00 अिनल काश नाथानी व पुजा अिनल नाथानी
स.न. 73 िह सा न 2ब/1/4अ शाँप न 1 ताप करनगर काळेवाडी पुणे 
17

296350

1130101618/00 िवशाल वसंतराव कुदळे /िव म वसंतराव कुदळे
स न २५/१ ,लक  ऑटोमोबाईल जवळ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर 
,िचखली

296338

1160204386/00 नरेश बनारसीदास आगरवाल स.नं. ६९/४, दघी १५ 296255

1031106545/00 दनेश  बाबुराव िचतळे
स.न.१३९/१ वामी समथ िनवास मनोज चौधरी लास शेजारी बी 
वग गु ारा वा.वाडी चचवड पुण-े३३.

296236

1090401353/00 ी. ल मण सदािशव फुगे
मुबंई- पुणे र ता म सॅडिवच कं. समोर मुबंई टीबंस शेजारी,फुगेवाडी-
12

296193

1080200076/00 हदु तान पे ो.कॉ.िल. हॉटेल सु ीम् भो - शे ी ही. बी.
िम. . ९  मोरवाडी चौक पपरी १८.,िम. . 9, पपरी- पुणे - 411 
018.

296185

1110502044/00 अशोक महादु थोरवे ल मीनारायण नगर वडमुखवाडी, च-होली. 296182
1040503872/00 मगर शोभा द ा य स.नं. 115/6/1, नढेनगर,,काळेवाडी                  04/51/471 296179

1150100428/00 मे नरेश पटस इंड ीज ो ा.जैन गुणवतीदेवी जयकुमार िस ाथ नगर मामुड 296156

1130600105/00 तळेकर कांताराम बाबुराव
गट ६७२ ,वडाचा मळा , डेक कंपनीअजवळ ,जाधववाडी ,िचखली आ 

- कर/िच/०६/एस आर १/१५२/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

296145

1100201426/00 ी. शेख म सुर ई ािहम स न १४/४/३ गु वे व ती भोसरी-३९ 296141
1130602666/00 भो. सोनम सिचन जाधव. मधला पेठा जाधववाडी िचखली 296064



1060202266/10 शहाजी ल मण वाघेरे भो. जयंत शहाजी वाघेरे स. न. ३२२/१/३ पपरीगाव पपरी पुण-े१७ 296013
1060202266/30 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे स. न. ३२२/१/३ पपरीगाव पपरी पुण-े१७ 296013
1040305789/00 ािधकरण भोग वंदना भगवान िमरगे स. न.७/३गु नानकनगर थेरगाव-३३ 295986
1130401214/00 भो-उ म कुटे केशवनगर ,नेवाळेव ती ,पंचवटी ,िचखली, 295937

1081000830/00 भो.िन र क,वै मापन शा
संततुकाराम नगर, पपरी शाखा,मनपा स,क  इमारती मधील, पपरी - 
18.

295931

1050102290/00 बग बाबासाहेब व िवनायक हनुमंत.
स.नं.44/5अ/1अ/1 आनंदपाक पपळे गुरव.,िम. .46/2/44/19 
सांगवी,   पुणे-27

295893

1110500181/00 रसाळ सुदाम ध डीबा च-होली बृ काटेव ती वडमुखवाडी, 295859
1040507645/00 मे िशव असोिसएटस स नं-१२२ मे िशव असोिसएटस  शॉप न-ं२  काळेवाडी 295815

1040408983/00 मोहन भगवान परहर
स. न. ४७/४+५/१०,यशदा कॉलनी,शा ीनगर चौक,रहाटणी पुण-े
१७

295804

1130200851/00 बबन  बाबुराव हे े गट 1180, िगताई कॉलनी,िचखली आकुड  रोड , िचखली, 295760

1140300185/00 हगवणे बाळु व तानाजी परबित गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 295650

1130302668/00 काळे धम  बाबुराव

गट १३१३,ओम साई कॉलनी, साने कॉलनी, मोरे व ती,िचखली आ -
  कर/िच/३/एस आर २/१६६/२०१५ , द २६/१०/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ  - कर/िच/३/मो ा  

िनवासी- एस आर १/१६६/२०१५ , द २२/०९/२०१५ अ वये  लो

295644

1040107679/00 रामा व यशोमाला को.
सन.२१०/२ पाक टीट एफ िब ड ग लॅट न-ं१०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

295563

1040106449/00 भो. सोजर दगांबर शदे स. नं.१७७ सदगु  कॅलनी वाकड रोड वाकड 295456

1130101729/00 मे पायोिनयर ुप तफ  िवजय धरमलाल टांक  व इतर  २
गट १५९२ ,पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/२/एस आर 
२/२५३/२०१३ , द १७/०७/२०१३

295428

1030101753/00 पो ट ऑ फस चचवड पूव टपाल कायालय
िनरामय  हॉि पटलजवळ,  मुंबई-पुण  र ता,पे ोल  पंपामागे,  
, चचवड  टेशन,  चचवड.

295348

1040509010/00
मोहन नारायण शेळके भो. िनतीन काश मोटे ( मो.न 
922621815 )

स.न.73/1 , मधुबन काँलनी , जगदाळे हाँ पीटल रोड , काळेवाडी 295282

1150101601/00 सुभेदार मेजर रामजी िम  शा ी स नं ६/३/३ खडी मशीनजवळ सांगवडे मामुड  र ता कवळे 295248

1040502636/00 राठोड मांगीलाल झ बु
िमळकत .,स.न.71/3अ/7 ताप करनगर, काळेवाडी. भाग .59, 
गट .5

295143

1040900915/00 आयु  प.स.महारा शासन भोग पशुवैधक य दवाखाना सन.पुनावळे गावठान 294946

1110500665/00 ी. गुलाब व बाळु बबन भोसले व ी महेश बापु भोसले १२० साईनगरी व मुखवाडी ह ली बु. 294928

1040205749/00 मंगल रोिहदास बारणे भो. अ य रोिहदास बारणे स. न. ३७/९,१०,संत ाने र नगर थेरगाव -३३ 294808
1040415871/00 सुधीर ीधर काजरोळकर स नं-३६/२ब/१ कृ ण नगरी रहाटणी 294797

1070100341/00 सरकार.भो. मंगलानी ितरथदास िखयलदास
िमळकत .205, गाय ी ेसेस,बी. 31 या समोर. िपपंरी पुणे. 
411017.

294781

1130303710/00 भो- इचके
गट १३०५ ,क है या हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/२०८ /२०१५ , द ३१ /१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

294525

1020400134/00 जे.आर.डी. मिश स ( ी. दळवी सी. आर.)
िम. .134,, लॉक न.ंडी 3, पलॉट न.ं67/4 एम.आय.डी.सी., चचवड 
टेशन, पुणे - 41

294371

1140101209/00 नायर /भोग.राठोड ि याबहेन ह मत सह सहयोग नगर,तळवडे 294360
1031108759/00 गाजरे ुषीकेश हाद १२६/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 294343
1130500506/00 भो-सै यद सेन मोह मद समी चौधरी गट ५/ ५८१, पवारव ती , कुदळवाडी ,िचखली 294084
1040103992/00 भोग. क पटे संतोष अ ण स.नं. 207, धनराज पाक P िब.जवळ,क पटे व ती वाकड 294053
1160203035/00 सौ वंदना कृ णदेव काटकर स न ७८  संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 293991
1080803909/00 भोग. बबन यल पा पवार स. न. १०२ िवजय भा हौ. सोसायटी नेह नगर 293985

1011403465/00
म.ेअगरवाल िबझनेस सटर भो.  रलाय स िजओ इ फोकॉम 
िल.

से.२६,ए डी सी, लाट एच-१६, आकुड  रे वे टे. जवळ, ाधीकरण-
४४

293961

1060402200/00
िशवकुमार राम लगम मुदलीयार / जयल मी राम लगम 
मुदलीयार

कत  हॉ पीटल जवळ पपरीगाव 293948

1011102108/00 इसाक अ दुल पठाण भो. म.ेआयडीया से युलर िलम. स. नं. ८३/२, अंकुश चोक, साईनाथनगर, िनगडी , पुणे - ४४ 293921

1100900626/00 ी. शेलार भानुदास सदािशव
िम. .59/5/2,स.नं.201/5 अ,              ,गवळी नगर,                   
           भोसरी-पुणे-411 039.

293913

1160402393/00
यमुनाबाई सहादू झपके तफ म.े कार एटर ायझेस पाटनर 
सौ.लिलता दया िनधी आणी बाळासाहेब िशवाजीराव घाडगे

सन १५३/१/१/१ व १५३/२अ/१/१,केशवनगर, बोपखेल-३१ 293909

1120102169/00 गणेश ाने र बोराटे गट नं ६० िशवाजीवाडी मोशी ४१२१०५ 293897



1110501144/00 िमना व राम अिशष साद
मोझे शाळेजवळ वाघे र वॉिश ग सटर जवळ, स. न. ८०/४, वडमुख 
वाडी, चरहोली बु. पुणे ०५

293767

1140102129/00 सॉ. मगर सुनीता मनोहर ीराम कौलनी, पी पुव, त वडे 293754
1150403168/00 ी म छ  द ू भ डवे व इतर-७ स न ८९/१ भ डवे व ती ी गणेश ेनाईट टोन कंपनी रावेत 293706

1030102121/00 म.े गोयल डे हलपस
ि िमयर  लाझा  शॉप  .1  पिहला  मजला  , चचवड  टेशन  पुणे  
33

293676

1050804492/00 भारती सोपान िवठोबा व तुकाराम द ा य भाकर िस,स,न, १६४ गावठाण, पपळे िनलख, 293639
1110300740/00 पठारे पांडुरंग ाने र भो. म.ेआयिडया से युकर िल. स. नं. ४१४, वाघे र मं दरा जवळ, चह ली बु. 293614

1031106510/00 सुरेश ई रलाल मुलानी स . न.५७/२/३िशवनगरी िबजलीनगर   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 293579

1101203378/00 िवठाबाई कसन फुगे से.नं.3 लॉट न.ं78/2/13/14 इं ायणीनगर,भोसरी - 39 293426

1070501049/00 सरकार भोग.नागदेव अजूनदास सेवकराम शॉप .7, गु नानक कॉ ले स, गु ारा शेजारी, पपरीनगर १७ 293417

1060315213/00 मे जी के डे हलपस तफ़ िवनोद पी. चांदवाणी
स नं- 
१०४/१,१०४/२ब,१०५/१,१०५/२,१०५/३,१०५/४अ,१०/५/४ब/२
 व १०/६/२ पपळे सौदागर

293393

1020305041/00 ी. सुरेश िव णू कंुभार व वृषाली सुरेश कंुभार स नं १८/१ एकतानगर, द वाडी, आकुड -३५. 293385

1130409027/00 भो-ज धळे  राजाराम रंभाजी
स ह नं १२६३, लॉट ४८ , वामी समथ कॉलनी  २ , र ता  नं ८ , 
शरदनगर ,िचखली  आ  -  कर /म/ु४/ एस आर २/ ४१८२/२०१७, , 
द ११/१२/२०१७  अ वये  द १/४/१६ पा आका

293371

1050302994/00 मारणे कमल सुभाष. मधुबन, ग ली .5, सांगवी, पुणे-27. 293322

1020102396/00 काळभोर भगवान नाथु भावना िनवास, काळभोर चाळ, आकुड  गावठाण, आकुड  - ३५ 293306

1040308153/00 पपन साधु पाटोळे स. नं. २२/३/२ आनंदवन हौ . सोसा, ग ली न.ं २ थेरगाव पुणे ३३ 293290

1020303583/00 तरटे दगंबर ताराचंद
जु.िम. . २/१०/१२७० सोिनगरा लािशक समोर,िव लवाडी, 
आकुड -३५.

293285

1130105433/00 शािहदाखातुन  शाहमोह मद खान
गट ४५, दे  आळंदी  रोड  , पाटीलनगर ,िचखली आ   - कर /िच 
/म/ु०८/ एस आर  २/ १३९/२५/२०१७ , द १३/१२/२०१७ अ वये  
द  १/४/१७ पा आ

293259

1130105451/00 महमदनजीरआलम  अ दुलजलील अ सारी गट नं ४५, दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 293259

1130506934/00 वै णवी  एंटर ायजेस तफ ीमती सुरेखा रमेश  गु ा
गट ७४७ , पवार व ती ,कुदळवाडी, िचखली आ  - कर/म/ु८/एस 
आर २/४/२/२०१७ , द ०८/०५/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पा आका

293232

1070201250/00 डगा सुिनल पा मल बी लॉक २९/२१ या शेजारी, िपपंरी-१७. 293213
1130500311/00 भो-यादव रमेश बाबुराव पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 293092

1130501403/00 भो- अफताब अली मेमन
गट नं ६९३ ,६९४ ८०२, पालखी हॉटेल र ता , महारा   का ामागे 
, कुदळवाडी, िचखली

293012

1100101611/00 गोयल इंड.ि मायसेस को-ऑप.सोसा.िल.भो.संतकुमार बी. कोरे जे 514 B वग गाळा न.ं 5 एम आय डी सी,भोसरी - 39 292980

1040416612/00 पंढरी गंगाराम वाघमारे स न ६०/१ नथुराज कोलनी रहाटणी 292909
1130401706/00 सं दप  अिनल  देशमुख गट १२६०, र ता  ८, शरदनगर , िचखली 292892

1150103459/00
िशवाजी नारायण राऊत/ कशोर नारायण राऊत/चं भागा 
िशवाजी राऊत/ संिगता कशोर राऊत

स.न.३४/१/१अ/१ मामुड 292831

1031107731/00 नथु टेनु चौधरी स न १७/५ चचवडेनगर वा हेकरवाडी  चचवड ३३ 292827
1031113076/00 मनोज कार चौधरी व योती मनोज चौधरी सं. नं. १३९/१, गु ारा रोड, वा. वाडी. चचवड-३३ 292808
1040407403/00 ी चौधरी राज  िव लराव स. न. ३०/२/२ ु णानगरी रहाटणी 292762
1140102948/00 ी बंडु रंगनाथ तांबे ज ग नं १७४, स ूंगी हौ सोसा, पीनगर, पुव तळवडे 292704
1060102653/00 कौस या पांडुरंग कुदळे भो. संभाजी पांडुरंग कुदळे स नं-९९९/९,१०,११,१२ तपोवन र ता पपरीगाव 292597
1040415199/00 देिवदास कसन गावडे स नं-५९/१अ/२/६, रहाटणी. 292432

1050213566/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,प ाशेड,दुसरा मजला,रामकृ ण 
मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

292431

1050110175/00
साई वा तु असो. तफ़ ाने र अ दकराव साबळे सोपान 
नारायण जठारे

स नं ४४/२/५२ स ा ी पाक शॉप नं ६ पपळे गुरव 292380

1031105546/00 प. च. न.िव. ा. - भोग. - लांडे हौसाबाई बबन
स.नं.  15/1  ब+3+5ब/7/1,  चचवडेनगर,  हॉटेल  रानमळा  समोर 
 ,वा हेकरवाडी,  चचवड

292350

1150101401/00 ी भागुजी वामन तरस /भो सितश भगवान तरस. स नं 82/5 कोतवालनगर कवळेगाव., 292259

1100101714/00 म.ेिनलेश ए टर. ो.अ ण बाबुराव भोसले
से.नं.10 लॉट न.ं 10 ािधकरण इंड.झोन एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 
26

292253

1011201818/00 म.े एस्. ही. डे हलपस भो. िशतोळे राज  के.
से. 25, लॉट न.ंSDC 12 व 13 शॉप नं. 1,2,3,7,िनगडी ािधकरण 
पुणे 44

292177



1050108539/00 ताजणे संयम मधुकर स.नं.46/1/2/1,कािशदनगर,िस दी हॉि पटलजवळ, पपळे गुरव-27. 292134

1120302278/00 भानुदास महादु ब े
पुणे नािशक र ता (प ीम ) मोशी, बोराटे व ती, गणेश मं दराजवळ, 
गटनं. ४८२. मोशी.

292015

1040413545/00 खंडु दगडु कोकण/ेरा ल दगडु कोकणे स. न. ५०/२ब, के. के. अंजेिलके समोर,रहाटणी 291953
1011101584/00 रामितरे लबराज मािणकराव स.नं.83/1, साइनाथनगर, 291858
1060311229/00 मे जी के डे हलपस ारका लॉडस बी/१०१ पपळे सॉदागर 291848
1160300070/00 वाळके ह रभाऊ व भुपत बबन दघी गावठाण, दघी पुणे 291824

1050000030/00 मेजर बलिजन सग लीला,सुिनता िववेक भटनगवार क रता
एस.डी.चोटिलया , (PAH) स.नं. 52/8/26/00030,िम. . 
52/8/00026, सांगवी

291811

1110200131/00 रासकर रामचं  बबन च-होली गावठाण बुड व ती, 291789

1130603499/00 भो- ए ही काप रेशन  व इतर २
गट ६६० , जाधववाडी  , िचखली  आ   - कर /िच/०६/ एस आर २/ 
५५०/२०१७ , द  ८/३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून 
आका

291727

1040114601/00 िहत  भोवनजी पटेल व इतर स. नं. १८८/७/१, १८८/४/१ कावेरीनगर वाकड 291637
1040405377/00 िपपरी चचवड महानगरपािलका रहाटणी गाव , रहाटणी 291463
1120300863/00 भो. ी. म लेशा बालेशा तेली पुणे नािशक र ता, िखरीड यांचे बंग याजवळ,´ÖÖê¿Öß 291457
1130501325/00 भो-  ी चौधरी सईदन अमोन व इ यादी 1 साई का ाचे मागे  , कुदळवाडी ,िचखली, 291438
1130301366/00 हे े  नरस पा  कुरमै या गट नं  1323 , िशव ु पा  हौ. सोसा., मोरे व ती , िचखली, 291422
1140300659/00 फूिज सु क स ट ग इंिडया ा̮. िल तळवडे,तळवडे 291351
1031103301/00 भो.मोरे राज  कच स.नं.60/3,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 291226

1150406564/00
ी. गो वद िसताराम दाभाडे व सुनंदा गो वद दाभाडे 

भो.पोलाईट क. तफे  सुिनलकुमार पटेल व इतर
सं. न. १८४/ब/१ब  शदे व ती रावेत 291226

1160301266/00 कुलुट पोपटराव िव नाथ स.नं. २० िवजयनगर, दघी 291169
1140401457/00 ीम. शशीकला ाने र भा कर सहजीवन हौ. सोसायटी ज. न. १५७ ि वेणीनगर 291071

1060320823/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग,तळमजला,िव शांती 
कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

291030

1120203227/00 ीम. लितका धोड राम जगदाळे
गट न,ं ४५४/१, आदशनगर, कचरा डेपो भतीलगत, डेअरी ॉ़ड ट, 
मोशी-४१२१००५

290993

1020103686/00 म.े िसि िवनायक कोिहनूर असो. जुने ी हज कंपाउंड,दळवीनगर रे वे ि ज खंडोबामाळ आकुड . 290989

1100102109/00 म.े िबजु इंिजिनअस  तफ मेलपथ व. पथरोझ 290890
1020601928/00 काळुराम मा ती साळंुके सन.१३६ मोहननगर-१९ 290727

1090302856/00 मा तीराव राच पा भ े भोग.िगता सोमनाथ महादा स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, केशवनगर, कासारवाडी - ३४. 290698

1040207757/00
वि तक डे हलपस तफ़ भागीदार िवजय मोहनराव फ़ंड व 

इतर ३
स. नं. २२/५/१/१, आनंदपाक शेजारी थेरगाव पुणे ३३ 290662

1130100195/00 जाधव सुदाम शंकर गट .1,,पाटील नगर, िचखली 290587

1130601284/00 िव नाथ आनंदराव माळी
गट नं 594,द नगर , जाधववाडी , िचखली आ  -कर /िच/०६/एस 
आर २/८०/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

290562

1130401722/00 अंबादास बलभीम पुजारी गट १६९९, कार हौ सोसा पंचवटी ,िचखली 290488

1110501105/00 ीमती दगडुबाई ु िधमिधमे
 स न. १२४, ल मी नारायणनगर साई मं दराचे उ रेला गोरशनाथ 
मं दराजवळ वडमुखवाडी चरहोली बु. पुणे ०५

290474

1040505785/00 सरवन सग बलवन सग व मनिजत सग ज िगदर सग संधु स.नं.75/1/10 योितबानगर काळेवाडी ( ९८६०१८३२६४ ) 290342

1101202731/00 भो.मुंडकर बालाजी स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 290320

1020402610/00 ी. दिलप महादेव िशवले व अचना दिलप  िशवले जी. लोक, लोट न.ंपी.ए.पी./ डी - १०३,एम.आय.डी.सी◌.ॅ चचवड 290283

1130602156/00 जग ाथ बाबुराव शेप गट ५७७, से १६, पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 290125

1160402392/00 िहरा मुरलीधर कांबळे स.न. १४७/१/३/६ गणेशनगर, कॉलनी .४ बोपखेल, पुणे-३१ 290115

1130303585/00 शेखर वामन कांबळे
गट १३२३, िशवकृपा हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ -
कर/िच/०३/स आर २/२३१०/२०१५ , द १४/०१/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

290068

1160302849/00 अशोक कुमार सग स. नं २०/१ िवजयनगर कॉलनी  न.ं ११, दघी १५ 290021

1130300941/00 गुलाब सह सोहन सह देवडा

गट १४१३,  शांती हौ सोसा , मोरे व ती, िचखली   आ  - कर /िच 
/३/ एस आर  २ /१०२/२०१७ , द  ०६/०७/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/१७ पा जु पा न आका आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन-  एस 
आर  १/१०२/२०१७ , द ७/७/१७ अ वये लो

289989

1081102280 म.े गोयलगंगा क . भो - चॉधरी िव ादेवी आर. शॉप  ४ वरगंगा व लभनगर पपरी १८. 289876



1041100040/00 नाना नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 289789
1081102281 म.े गोयलगंगा क . भो - ऑझा धनराज रघुनाथ शॉप  ५ वरगंगा व लभनगर पपरी १८. 289745

1100100975/00 म.े ाऊन रबर ॉड स
गट न.ं1.जे.221,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी,पुणे-
26

289730

1120302368/00 बंडु महदेव जुनवणे
पुणे नािशक र ता(पि म मोशी) गट नं ३६१ मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

289724

1040307583/00
.े अलोक डे हलपस भािगदार १. सुिनल कुमार िवमल 

कुमार गांधी २. सो. िमल सुिनल कुमार गाधी
सं. नं. ३९/१७/२,३९/१६,३९/१८,२२/२ गुजर नगर 289722

1050900072/00 मा. अिध क ध उरो णालय
िम. ं . 5/9/106/1,, लॉट न.ं106, र क सोसायटी, पपळे िनलख, 
पुणे-27

289531

1130200901/00 मा ती गणपत मारकड

गट 1186, गणेशनगर,   गणेश मं दराशेजारी  ,रामदासनगर िचखली 
वा-कर /िच/२/एस आर २/२२/२०१५ , द १०/१२/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१५ पासून वा  बांधकाम  वा-कर /िच/२/एस आर 

२/१८/२०१७ , द १८ /०७/ २०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१७ 
पासून वा  बांधकाम  आ  - कर /िच/२/ मो ा िन - एस आर  १/ 
१८/२०१७ , द  ०६/०६/२०१७ अ वये  लो

289509

1100102185/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो उषा एंटर ायजेस से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं एफ ३९ 289339

1090605332/00 भोग. ीम. शैलेजा ल मीकांत बाराथे बु द िवहार रोड, दापोडी-१२ 289325

1150402901/00 सोमनाथ मोरे र भ डवे
स न १९१/१/२/१/२/ "मोरया िनवास" शदेव ती नंदनिगरी अपाटमट 
जवळ रावेत

289269

1130302513/00 भो -पोळ िव ल तुकाराम गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा,मोरे व ती ,िचखली 289263

1050103778/00 ी. यादव राम यारे रामसेवक/भो. राकेश,योगेश यादव, स.न.44/1ब/21,रोड .3,िव ानगर, पपळे गुरव 27 289237

1140202246/00 ीम िसताबाई साहेबराव जगताप ज ग नं २३७, संगम हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 289188

1120302884/00 ऊ म देवराम अ हाट
सावतामाळी नगर,गट न.ं६५९,िवनायक नगर,मोशी ता. हवेली,िज. 
पुणे

289122

1130200921/00 िनवृ ी  गणपत भोसले
भो-बाळासाहेब िनवृ ी  भोसले , िशव ेम इं ीज,गट मांक 
1536, सोनवणे  व ती , िचखली

289045

1020704739/00 भो. िवटेकर  बं सीलाल रामा रामनगर, धन ी जी. व स, साई एंटर ायझेस 288987

1020303873/00 काळभोर गो वद मा ती व इतर चार
जुना िम. .२/१३/२२७८  िस . सव नं.-४३८० सन.३८/२ब हॉटेल 

ितक  तुळजाई शेजारी  द वाडी आकुड -३५
288931

1140301912/00 सौ.चौधरी मंजु मांिगलाल
जिमन गट .४६८, कु ी मिशनजवळ, जय भवानी सुपर माकट, 
तळवडे गावठाण, पुणे – ६२

288919

1100100120/00 म.े रानिवक ऑटो कॉ पोनंटस
िम. .57/4/120. एस. लॉक, लॉट न.ं1,एम.आय.डी.सी.                
            भोसरी, पुणे 411 039.

288880

1040109753/00 कलाटे राज  शंकर व इतर भोग. िवनोद ेमचंद चाँदवानी स. न. १८७/७ वाकड - ५७. 288856

1040105440/00 तानाजी बळवेत क पटे भो.सुभाष एस गोयल स.नं.251/1क क पटेव ती वाकड, 288793
1050808109/00 शोभा िस ाथ कांबळे स नं ६६/५/२ कलेनगर पपळे िनलख २७ 288781

1130401208/00 भो-िस ाम िनग पा  मालग ी
गट नं 1207, शरदनगर ,र ता नं 2,पंचवटी ,िचखली,आ. - कर 
/मो ा िन एस आर 1/1791/2008, द. 24/3/08अ वये लो

288734

1130409023/00 राजाराम पांडूरंग पाटील  , आशा  राजराम पाटील
गट १२५२, तुळजाईनगर , िचखली  आ  - कर /िच/४/ एस आर 
२/४१९३ /२०१७ , द  ११/१२/२०१७  अ वये  द  १/४/१६ पा आ

288680

1070200517/10 िडलोमल िभकोमल भोग.भगवानदास प जा
बी लॉक 23/9 व 10, प.मजला, द.ुमजला व 
ित.मजला,Ø¯Ö¯Ö¸üßÖ Ö¸ü, Ø¯Ö¯Ö¸üß - 17.

288583

1101101814/00 ी. रामा को डबा लांडगे व महादु को. लांडगे स न ११७/२ पांजर पोळ मागे सदगु नगर भोसरी-३९ 288572

1081200153/00 म.े हाडा - भो. ी. मंदार िव ल दे पांडे १९३/८४८ आशा को.ऑप. हौ सोसा. संत तुकाराम नगर, पपरी-१८ 288502

1050603104/00 मनोज चैको अ पाडन व रीना मनोज. स. न. ६/४अ/२, जयमाला नगर, ग ली .५, जुनी सांगवी-२७ 288425

1040107635/00 रामा व यशोमाला को.सोसा
सन.२१०/२ पाक टीट ई िब ड ग लॅट न-ं१०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

288399

1040509567/00 जय ी पंडीत कोलते ( ८९८३२१७४१४ ) स.न. 77/2/1अ , आझाद काँलनी न 3 पाचपीर चौक काळेवाडी 288336

1100802073/00 ी/सौ आवटे शोभा सुरेश स.नं.205/2,सावंतनगर,,भोसरी-39 288334

1040804482/00 संभाजी िभमाजी िवनोदे
"जयवंताबाई ु पा"स. नं.८१/१ब/१,करपे िनवास समोर, 
उ.वाकड,मो. नं.९८२२६८३५१९/९८५०५७६५९९

288221

1130407260/00 िवजय  नारायण िनवंगुणे गट १२५०, वामी समथ कॉलनी , र ता क ८, शरदनगर,  िचखली 288209



1130200233/00 फलके िवलास मा ती
गट ११८४ , रामदास नगर, िचखली आ  - कर /िच/२/ एस आर 
२/३७/२०१७ , द  ०६/०३/२०१७  अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून  जु पा न वा आका

288188

1090300734/00 लांडगे खंडू सखाराम पुणे मुंबई रोड कासारवाडी पुणे 34., 288159
1050107324/00 अ ता नागरी सह,सं था मया दत. स. न. ५१/१/१, डी. पी.रोड, कु णा चौक, पपळे गुरव-२७ 288108

1110502223/00 सितश कांतीलाल चोरडीया/ योती सितश चोरडीया
स ह नं १२३/१/२ व १२३/१/३ जेनेिसस ि हला बंगला न.ं १०, 
वडमुखवाडी, च-होली बु॥

288102

1031109460/00 भोग- अिनल बाळु तुपे स नं १०० चचवड पुने ३३ 288099
1130500494/00 भो-पवार बाळू रघुनाथ पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 288032
1160200156/00 आं े सुगंधा रामचं स नं. 82, दघी पुणे 287833
1031107556/00 योगेश भागवत सुयवंशी स न. १४१  गु ारा रोड वा. वाडी चचवड ३३ 287812

1060101983/00
ी कुदळे िशवाजी सदािशव व अ जा राजकुमार तफ सुन 

असो.
स.न.10/7 व 10/4 अ तपोवन र ता, पपरी वाघेरे - 411 017. 287778

1120201737/00 हनुमान इंडि यल स लायस आदशनगर मोशी 287688

1030601213/00 ठाकरे िशतल िवजय स. नं. २८२, िस. स. नं. १३४५, लॉट न.ं ३१, तालेरानगर, िचचवड 287603

1060201450/00 ी. कांबळे सुभाष क डीराम स. नं. 309/14,,िभमनगर, पपरी, पुणे. 287502
1140201841/00 ी शहा हषद दॉलतराम पारस  हनुमान हॉ सग सोसायटी त वडे 287404

1130601890/00 सुरेश आनंदा जाधव
गट ५८७,सहयोग नगर, जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/िच/६/कािव/४५१/२०१२ , द ०९/११/२०१२ अ वये 
मालकसदरी नाव दाखल

287345

1130601673/00 भो-रोकडे सितश/शरद/भरत राजाराम दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 287336
1100101764/00 मेकिनकल इंिज. लॉट १४१ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 287309
1100803946/00 गवळी बबन ल मण २२२/५ अ बंसल िसटी जवळ गंगो ी पाक दघी रोड भोसरी 287248
1101100351/00 ी िबराजदार बाबु ह रबा गट .11, स.नं.191 287200
1140101136/00 भालेकर महादु बाळा भो भालेकर बंडु महादु ल मी कॉ ले स गणेशनगर,,तळवडे 287180
1081101932/00 - संत तुकाराम नगर, पपरी 18, 287151

1050403545/00 मॅक डे हलपस/ ी मकवाना दामजीभाई व ताभाई
स.न.81/1अ/2/2,संकेत अपाट.,शॉप बेसमट,िशतोळे मळा,मेन 
रोड,नवी सांगवी,िम. .05/04/03545

287136

1030802360/00 भोग. - भोईर भारत कािशनाथ स. नं २९५, राधेय, १ ला मजला, गांधी पेठ, चचवड गाव, 287134
1040118053/00 िशराज अबरार उ ला नु उ लाह  खान स.नं. 239/3/1 शेख व ती वाकड 287028

1120302130/00 भोग.संदेश वामनराव  आ हाट
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी  गट नं ६१६ मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

287020

1160102130/00 अजय बाळु लांडे ८४/१ साई पाक दिघ 287017

1140301171/00
म.ुमा. चावरे अिनल तुळशीराम /भोग.म.ेएअर टे ॉलॉजी/ 
सुरवसे सुिनल मरगु

286872

1100101925/00 म.ेअमन इंड. लॉट नं ७० एम आय डी सी 286755

1030901796/00 िशतोळे बाबुराव िव लराव 1 ला  मजला,  काकडे  कॉनर,  जुना  जकात  नाका,  , चचवडगांव. 286711

1140301639/00
ी.आनंद आ पासाहेब सुयवंशी व ी.तुकाराम आ पासाहेब 

सुयवंशी
जमीन गट न.ं ८६ नॅशनल वजन 
का ामागे, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२

286702

1130603554/00 ए ही कॉप रेशन व इतर २
गट २५६ , जाधववाडी ,िचखली  आ  -  कर /िच /६/५४/२०१७ , 
द ०१/०८/२०१७ अ वये  द १/४/२०१६ पा आ

286681

1020705210/00
भो बोधीस व ित ान संचिलत ध मच  बु िवहार / ो ा 
सुरेश उ म कसबे

लॉट १०० बड हॅली लगत एमआयडीसी जी लॉक शा नगर 
चचवड

286581

1140101941/00 काळे शालन मधुकर सहयोगनगर पी.पुव त वडे 286515
1130502234/00 भो-भवरदास संत आशापुरी हॉटेल , कुदळवाडी,यादव काटासमोर, िचखली, 286489

1011403405/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १७, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
286453

1040302437/00 संजय शंकरराव मदन-ेभो.अलका ल  ड गरे स.नं.11/2, पडवळनगर,,थेरगांव - 33 286338

1130409034/00 ानदेव रावजी इटकर , रेणुका  सुिनल धनवटे

स ह नं १२६३, लॉट  १५ पैक  , वामी समथ कॉलनी  २ , र ता  
८ , शरदनगर ,िचखली  आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ 
४१९५/२०१७ , द २१/१२/२०१७ अ वये  द १/४/१६ पा आ आ  
- कर /िच/४/ मो ा  िन - एस आर  २/ ४१६५/२०१७ ,   द 
०२/१२/२०१७  अ वये  लो

286332

1080802208/00 ी. मेघानी हरेश तेजूमल शॉप .2, किवराज अपाटमट,नेह नगर, पपरी-18 286263

1050100690/00
थोरात नानासाहेब सदािशव.  भो, क पना नागेश ह रहर व 
इतर,

िमळकत ं . 1159/46/1/279/11 286204

1150402678/00 व तुंड डे हलपस तफ /भो ी अशोक दनकर रानवडे स न १८३/ब/१/१ शदे व ती रावेत 286120

1150102060/00 सौ कुसुम रमेश सांडभोर व इतर२/भो बबन रमेश सांडभोर स न ८३/िह न २ब/१/१ पिहला मजला सांडभोर व ती कवळे 286075

1080201787/00 भो- युिनटी टेिलकॉम इ ा चर िल. पांडुरंग ढमाले िब ड ग मोरवाडी पपरी १८. 286057



1150407844/00 ी अिमत मुरलीधर कोळंबे स न १३१/२ सदगु  कॉलनी शदे व ती रावेत. 286047
1020102522/00 जय गणेश ि हजन, िसि िवनायक कोिहनुर असो. जय गणेश ि हजन, ए वग, द.ुम. नं.२२८. आकुड  ३५ 285952

1040506438/00
ाने र हनुमंत ताप कर व इतर – 6 ( शंकर , िवनोद 

हनुमंत ताप कर , निवन , माया भगवान ताप कर व 
उ हासबाई हनुमंत ताप कर ( 7745039797 )

सन. ७१/१अ//+१ब+१ तापक र नगर काळेवाडी-१७ 285944

1130101910/00 मेहबुबसाब युसुफ कुरेशी
ग़ट नं ५९, िनरंजन का ामागे ,दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर,िचखली 
आ  -कर/िच/मु /८/१/एस आर २/८/१२/२०१४ , द 
१२/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

285940

1040904046/00 म.ेछाजेड असोिसएटस तफ ललीतकुमार िभकमचंद छाजेड स.न.15/7 पुनावळे ता.मुळशी िज हा पुणे 285913

1020401987/00 म.े रलाय स क युिनकेशन साईट- म.े ओमकार इंिज. 285901
1030400699/00 संिगता अिनल कांक रया स न  लाझा,  ीधरनगर  ,ऑ फस  न.ं11  चचवड,पुणे-33 285855

1040901295/00 बाळु सोपान भुजबळ व इतर सात भो.टुिलप ॉपट ज सं. न. ४०/१,४०/२/१अ,४०/२/२ माळवडी पुनावळे ता.मुळशी पुणे 285831

1130600185/00 भो-करपे के  महादू जाधववाडी,,िचखली 285794
1040102148/00 कांबळे िमिलदं तुकाराम, कांयळे सिचन तुकाराम स. नं. 207/2/1/5,क पटेव ती, 285771
1040401731/00 वे ण मा थॉमस स.नं.73/1फ/12, तापक रनगर,,काळेवाडी-17 285735
1130500357/00 भो-पवार गेणबा काशीबा पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 285721

1130504446/00 मोह मद रफ क अ सारी

गट ९०४/१, सी मॉल ा सफॉरमेर या बाजुला, कुदळवाडी, िचखली 
आ  - कर/िच/५/ एस आर  २/ ११८/२०१७ , द  ११/१०/२०१७ 
अ वये  द  ०१/४/१७ पा आका  आ  - कर/िच /५/ मो ा िन -एस 
आर  १/ ११८/२०१७ , द  १३/९/१७ अ वये लो जा - 
िच/कर/५/कािव/२८८/२०१२ , द ३/०७/२०१२  अ वये  ह तांतर 
आ.  - कर/अ/मो ा िन एस आर १/३४७/२०११ , द 
१०/८/२०११ अ वये  लोरेज कर  िवभाजनामुळे र

285671

1160101227/00 ी गजानन रामदास देवताळु स.नं 73 आदश नगर दघी पुणे 15, 285665

1110201446/00 सदािशव नामदेव पठारे भोग. होडाफोन  मोबाईल टॉवर पठारे मळा, डी वाय पाटील कॉलेज जवळ, च-होली बु. ४१२१०५ 285633

1110201447/00 संदीप दलीप पठारे भोग. रलाय स मोबाईल टॉवर पठारे मळा, डी वाय पाटील कॉलेज जवळ, च-होली बु. ४१२१०५ 285633

1130603003/00 अिन ध अ ण कोतकर
गट - ५७८ , पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ -कर/िच/०६/एस 
आर २/२२६५/२०१४ , द  २२/०१/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

285621

1100806210/00 राज  नारायण भोसले
सनं 216/1क/1 िससन4ं378, सन े ट, पिहला मजला शॉप नं 4 
संततुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ दघी रोड, भोसरी-39

285593

1050108334/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, शॉप नं.४, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

285564

1130601675/00 भो-मोह मद िजकरी दे  आळंदी रोड, सुपर े ट ज या मागे , जाधववाडी ,िचखली, 285534

1130502782/00 भो-मु तक म चौधरी , मतीन चौधरी
गट 712,कुदळवाडी ,िचखली , आ  - िच५/कािव/१४४/२०११, द 
१०/०८/२०११ अ वये  नावात दु ती

285393

1140301178/00 ी. बाठे भालचं  अशोक /म.े ओम.इंिजिनअ रग
संजय भालेकर वजन काटयाचे , फोन टॉवर शेजारी  योितबानगर 
तळवडे

285379

1080900573/01 म.े हाडा भो - अिमत जाधव व कसन जाधव ५१२/२९१९ दुसरा व ितसरा मजला संत तुकाराम नगर पपरी १८. 285320

1130101372/00 सिचन सुधाकर भालेकर
ो ा-पेगासेस इंिजिनअर ग,गट25व269,दे  मोशी 

रोड,पाटीलनगर,िचखली, Îú-  ú¸ü/´Öã µÖ/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 
2/39/2008, ×¤ü.28/08/2008 †¾ÖµÖê

285319

1041101227/00 िवमल ए यु केशन सोसा. तफ ी. रोिहदास िव णु पवार स. न. ५८/१ ताथवडे 285213

115500055/00 ी जेकब जोसेफ व इतर स नं 191 पैक   रावेत., 285196

1040801028/00 मा ती रामभाउ भुजबळ
स.नं.25/1,भुजबळ व ती,सावतामाळी मं दरा शेजारी,,¾ÖÖ ú›ü 
¯Öã Öê-57

285135

1130304024/00 सुिनल दनकर मोरे
गट १३१८ ,  ाने र हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली   आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२७१/२०१६ , द  १८/१०/ २०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

285087

1050402136/00 राणा राकेश धरम सग व राणा राकेशकुमारी राकेश िम.  47/4/675,,स.न. 71,  कृ णानगर नवी सांगवी पुणे 47 285073



1130507357/00 साना मेहराज  अहमद िस ीक  शेख गट ९०४ , सॉ िमल मागे , िव ल  मं दरासमोर , कुदळवाडी, िचखली 284983

1130507359/00 भो-अ दुल र ाक खान गट ९०४ , सॉ मील  मागे, डी ई  मागे , कुदळवाडी,िचखली 284983
1030103515/00 बंटी डे पस. मयुर ेड स र शॉप नं यु २१० व यु २११  चचवड ३३ 284954
1040308630/00 ािधकरण / श फ़या च द शेख स न ८/५ िशवतीथ नगर थेरगांव ३३ 284951
1050204041/00 भोग. ी  साळंुके सुरेश केरबा स.नं 1/2/ यु ल मी नगर पपळे गुरव-27,, 284932
1040308919/00 िनितन के भाऊ ढवळे / सुिनता िनतीन ढवळे स न ४०/१ /अ मातो ी कॉलनी गुजर नगर थेरगाव ३३ 284869

1140201943/00 सॉ. बोडके अलका गुलाबराव
यशोदा पाक िवकास हॉ. सोसायटी राजा दशरथ ना. सह पतसं थेमागे 
पीनगर तळवडे

284866

1040307060/00 ािधकरण भोग. नईम कादर पठाण स. न. १०/६ दगडु पाटील नगर थेरगांव ३३ 284728

1040202021/00 िपसे रामचं  सहदेव िम. . 4/37/722,स. नं. 18/1/1,  गणेश नगर, थेरगंव पुणे - 33 284702

1020502203/00 तप वी इ टेट, भो.- केरला रोडवेज कंपनी
जुना िम. .-2/5/2172,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

284695

1130105371/00 द ा य  चं कांत ढमाळ , द ा इंिज व स
गट १५६७, शेलार व ती , िचखली आ - - कर /मु /८/ एस आर 
२/५७/२१/२०१७ , द ३१/०७/२०१७  अ वये द १/४/१७

284670

1070601076/00 सरकार भो. राजेश गु मुखदास तोलानी
शॉप . ४०२, िस. ट.एस.१७७९, एच. बी. ४०/१ लगत गॅलाड चौक 
पपरी १७

284658

1080802134/00 ी. चौगुले सोपान िसताराम स.न.103, रेवासी गोडाऊन समोर,,नेह नगर, 284627

1020502194/00 तप वी इ टेट, भो.- ीन कॅ रऊर
जुना िम. .-2/5/2163,तप वी कंपाऊं ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

284594

1020502195/00 तप वी इ टेट, भो.- कॅ रको कॅ रअर
जुना िम. .-2/5/2164,तप वी कंपाऊं ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

284594

1020502202/00 तप वी इ टेट, भो.- िजत  ा सपोट
जुना िम. .-2/5/2171,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

284594

1020502208/00 तप वी इ टेट, भो.- राजकमल ा सपोट
जुना िम. .-2/5/2177,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

284594

1040309938/00 अशोक ब सीलाल लोट स नं-६/१ मोहटादेवी मं दरा समोर कैलासनगर थेरगाव-३३ 284583
1031106382/00 भोग. भालके अिनता राजु स.न.८४, वा हेकरवाडी, चचवड 284494

1040301893/00 नखाते आ माराम शंकरभो.नखाते जनाद
िमळकत .,स.न.5/4,नखाते नगर, थेरगांव, पुणे-33, भाग .3, 
गट .3

284471

1020401817/00 काळभोर बाळु नारायण,  भो. - दोशी शोभा वसंत स. नं. 132/2, काळभोर नगर,, चचवड , पुणे 284451

1020401654/00 म.े काळभोर पानसरे असो.
दुसरा मजला जय टॉवस गाळा न.ं36 ते 40 काळभोरनगर 
चचवड,आकुड

284354

1150406116/00
ी कुणाल कैलास  भ डवे व इतर भो. भालच ं डे हलपस & 

िब डस तफ़ िवलास भालचं  भ डवे
सं. नं.१४७/२/२ रे वे लाईन  जवळ शदे व ती रावेत 284345

1130401992/00 अंकुश, ल  , रामदास पंडीत नेवाळे
गट ११४८, नेवाळे व ती ,पंचवटी , िचखली आ -कर/िच/४/एस आर 
२/३४/४४/२०१४, द२ु५/०८/२०१४ अ वये 
द०१/०४/२०१३पासून आका

284246

1040414024/00 ी/ ीमती माणीक द ा य आनंदकर स.नं. ४८/१३/२ हदु ित ाण शेजारी नखाते चौक रहाटणी 284174
1040405707/00 शांताराम िव ल नढे स. न. ३/२अ ाथिमक शाळेसमोर रहाटणी. 284106

1040509059/00 महादु उफ महादेव नथु नढे(९१७५९७४६०३) स नं-७४/२/१ क डीबा नढे पथ आझाद कॉलनी चौक काळेवाडी-१७ 284075

1130902440/00 दलीप मा ती जाधव
गट  १४१४ ,नवचैत य  हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती ,िचखली  
आ - कर/िच/९/ एस आर २/१८/२०१६ , द १८/०६/२०१६ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

283892

1100802252/00 रा े गणपत बजाबा स.नं.209,संभाजी नगर,,पा या या टाक  जवळ, दघी रोड, 283869

1050000037/00 ीम. साठे एन.एम. व इतर साठे अशोक महादू ( PAH)
साठे अ ण महाद.ू स.नं.26/1/3 वाकडमेन रोड, जगताप 
डेअरी,िम. .5/8/33/00037, सांगवी.

283838

1130601683/00 भो-शहाबु ीन दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 283827
1011300960/10 मा.आयु  िप.िच.म.न.पा.भो.संगम िनमलकुमार से.नं.24, ापार संकुल गाळा न.ंबी/7,,िनगडी , पुणे 283819
1050803775/00 टना काश नानीवडेकर / काश मुकंुद स.नं.28/5/1/1क,जगताप डेअरी, पपळे िनलख,पुणे-27, 283796
1120202460/00 ी. द डकर आनंद  कसनराव. ४५८ साईनगर, गंधवनगरी जवळ 283725
1130604436/00 कांचन िव णू सानप गट ५८३, पंतनगर , कॉलनी  १  , जाधववाडी ,िचखली 283621

1040201442/00 भोईर सुधाकर बबन
िमळकत .,स.न.19/2/1,थेरगांव,डांगे चौक, पुणे- 33, गट .2, 

भाग .64
283610

1130407278/00 हनुमंत भागवत जाधव
गट १२५२, तुळजाई व ती  , ीन ए पायर मागे  , नेवाळे व ती , 
िचखली

283573

1060501251/00 मे कोिहनुर असो.
कोिहनुर टॉ स अ वग पिहला मजला लॅट .-१०२ पपरी टेशन 
पुणे-१८.

283469

1060501255/00 मे कोिहनुर असो. कोिहनुर टॉ स अ वग दुसरा मजला लॅट .-२०२ पपरी टेशन 283469



1130201006/00 द ोबा  बाबुराव  सोनवणे
भो-रामदास तानाजी सोनवण,ेगट 1539,रामदासनगर,सोनवणे 
व ती,िचखली,

283468

1041100275/00 संजय भगवान राणे स. नं ५१ , नबाळकर नगर , ताथवडे 283432

1040501702/00 पाळंदे माधवराव गंगाराम.
िम. .949/3(0).. स.नं.111/12ब/2.,िवजय नगर,काळेवाडी. पुणे-
411 033.

283286

1130500917/00 मेहता उफ गुजर संुदरलाल मािणकचंद पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 283286
1140101559/00 ी इंगोले संजय िशवाजीराव मोरया पाकटेक इंजी. ज.ज.ग. 169 पीनगर पुव,तळवडे 283284

1050808463/00 किबर राजकुमार केवलरामाणी
स.नं.१८/१/१,वाटस ऐज सी व ग आठवा मजला, , लॅट न.ं,801  
पपळे िनलख, पुणे-27

283266

1060312161/00
सिमथ उमेश शे ी / तनुजा सिमथ शे ी तफ़ कु मु एम 
जयराम शे ी

ल मी आंगण एफ़ /८०२  पपळे सॉदागर 283210

1090600005/00 मे िडि हजनल रे वे मॅनेजर पुणे रे वे टेशन जवळ,  दापोडी पुणे 12, 283198
1040108614/40 निवनचं  एन शे ी / मयुरी एन शे ी स नं-२०२/१ पकिसटी बी-४ टेलीफ़ोन ए चज जवळ वाकड 283169

1140201997/00 म.ु मा. ी. हसके सुखदेव मुरलीधर िवकास हौ. सोसा. हनुमान मं दराजवळ, पीनगर तळवडे पुणे-१४ 283140

1050808460/00 क णा रमेश केवलरामाणी
स.नं.१८/१/१,वाटस ऐज सी व ग सातवा मजला, , लॅट न.ं,701  
पपळे िनलख, पुणे-27

283136

1150402902/00 ी ध िडबा तुकाराम भ डवे
स न १९१/१/२/१/३ "ध िडराज पॅलेस" शदे व ती नंदनिगरी 
अपाटमट जवळ रावेत

283098

1040108442/00 केदार चं कांत शदे स नं-२२७/१/१/६ दुवाकुर पाक कस टे व ती वाकड 283076

1100300540/00 ी. रंगनाथ बाबुराव खरात गावठाण िमळकत . 56/3/93           ,भोसरी गाव,पुणे 411 039. 283054

1130101111/00 भो-स यद युसुफ आ हाट व ती , दे  आळंदी  रोड , पाटीलनगर , िचखली, 282928

1040901739/00 बा कृ ण रंगनाथ बिहरट/भा कर खंडु खोसे स. न. ३९/१७/१,ताजणे व ती जांबे रोड, पुनावळे ता. मुळशी पुणे. 282779

1041100775/00 सि दानंद पशुपती िम ा स. नं. ७५/१, नबाळकर नगर, ताथवडे. 282768

1120101250/00
भो दनकर जयवंत इंगवले,सौ.शकंुतला,भूषण द ा य 
इंगवले,

गट न.ं 1,डुडुळगाव , मोशी, 282550

1120307073/00
ी ाने वर िवठोबा शदे /भो. पो (ATC) इ ा चर 
ा. िल

गट नं १४०२ नागे वर नगर,पुणे नािशक र ता 
मोशी,ता.हवेली,िज.पुणे ४१२१०५

282539

1101201028/00 ी. सुभाष दादाराम खाटमोडे
स.न.23,गणेशनगर,                     ,भगत  व ती,                        
      भोसरी, पुणे.

282448

1130506409/00
मे क तुरी  रए टी तफ इतर ६-टांक, स यद, शेख, मोरे, 
खान , परांडे

गट ९०४/२, कुदळवाडी ,िचखली आ - कर/िच/५/एस आर 
२/२९२१/२०१५ , द १५/०४/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

282396

1020502109/00 भो.- शदे बाळासाहेब बाजीराव
जुना िम. . 2/5/2078, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड, बी.आर. इंिजिनअ रग

282319

1060103048/00 सुयकांत पु षो म तागडे / फुल सुयकांत  तागडे स. न ९/६/१ तपोवन र ता पपरी गांव 282278
1110501776/00 बाळासाहेब बाबुराव ताप कर स. न १५६/३ चोिवसावाडी च-होली (रा ल हो ल मागे) 282156
1130401209/00 भो-उ म कुटे केशवनगर , नेवाळे व ती ,पंचवटी ,िचखली, 282142
1140401246/00 भोग. भालेकर सुभाष ध डीबा ि वेणीनगर त वडे 282035
1090301944/00 लांडगे चं कांत सोपान स.नं. 447/5 मुंबई पुणे र ता,कासारवाडी पुणे 34 282004
1040901866/00 राज  बबनराव गायकवाड स.नं. १० /१ई गायकवाड इ टेट पुनावळे 281908
1031106377/00 सुरेदंर सग चंडोक स.न.१३७,गु ार  वा हेकरवाडी, चचवड 281901
1130901651/00 तुकाराम िव नाथ भारती गट १४१७ , ी द  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 281901

1130201484/00 पगळे  िनतीन ल मणराव  व इतर  २
ज ग- ११९३/५ , राधा वामी  स संग , डी पी  रोड  , गणेशनगर , 
रामदासनगर ,िचखली आ -  कर/िच/मोजा /एस आर  २/१४/२०१५ 
, द  ०३/०६/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१५ पासून आका

281866

1040505804/00 कुनाळे ल मी बालाजी स.नं.71/1अ1+ब1+क1कतापक र नगर काळेवाडी, 281758

1130603073/00 पंकज भगतलाल पटेल
गट मांक - ५८० , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/िच/०६/एस आर १/६०/२०१५ , द  १३/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

281710

1130304431/00 भो- रामदास सुभाष  जाधव प म , गट १४००/२ , गणेश हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 281679
1130304432/00 भो- तुकाराम सुभाष  जाधव दु म , गट १४००/२ , गणेश हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 281679
1130304433/00 भो-रा ल सुभाष जाधव ित म , गट १४००/२ , गणेश हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 281679
1040304775/00 ी. राजेश मदनलाल चनाल स.नं. 40/1अ, गुजर नगर,थेरगाव 281616
1040410658/00 िवघु ना अर वद काकडे / िनलेश अर वद काकडे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं१३ रहाटणी 281578
1050201362/00 शमा िनमलकुमार रामसि़रखा िम. .46/3/23/2/1स.नं.77, भातनगर पपळे गुरव, पुणे-27 281557

1101100878/00 ी. डेरे िमरीराम िसताराम
स.नं.137/2,िशवशंकरनगर,            ,पुणे नािशक रोड,                  
    भोसरी-39.

281523

1140401583/00 ी. ाने र मा ती भालेकर भो. ी.निवन ाने र भालेकर ज. ग. १५८ ब टावर लाईन रोड ि वेणीनगर तळवडे 281512



1130201509/00 जावेद इ लाम शेख

गट ८९१ , संतकृपा नगर , िचखली आकुड  रोड, वाघेरे डी पी समोर 
, रामदास सोसा ,िचखली आ   - कर /िच/म/ु२/८/एस आर 
२/६३/२०१६ , द  २३/०९/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

281509

1120101559/00 ी बजरंग तुकाराम आ हाट. मोशी गाव मोशी आळं द रोड 281501

1030103064/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट,   बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  10,  चचवड  
टेशन

281489

1040506205/00 रंगनाथ आबा नवले स न ७९/१ कोकणे नगर काळेवाडी 281350

1050212925/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं १३ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

281327

1060318930/00 नारायण नाना काटे स. न. १५१/२ब िव शांती कोलनी बी आर टी रोड, पपळे सौदागर 281232

1040301902/00 गु ा पु पा रामशरण
िमळकत .,स.न.12/19, जयम हारनगर,काळेवाडी रोड थेरगांव, 
पुणे-33, भाग .3, गट .3

281221

1070200760/00 िवरवानी संजयकुमार वीरवानी
बी. हरांडा.(रोहल ेसेस ) .कर/ पन/गट२/कािव/१२२/२००८ 
द.३१/०३/२००९,िमळकत .132.दुसरा मजला पपरी.17.

281217

1040701002/00 पारख सुिनलकुमार बि सलाल सुवणा इले ीक कंपनीजवळ वामी िववेकानंद नगर वाकड पुण-े५७ 281210

1160300724/00 सांडभोर पांडुरंग बबन गायकवाडनगर, दघी पुणे 281198
1100101995/00 म.े आयुष इंडि ज तफ . से. १०/२७८ िधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 281183
1130601672/00 भो-रोकडे रामदास दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली, 281176

1020101413/00 ी रबडे बी. जी. अँड अ ॅसोिसएस स.नं.गणराज कॉ पे स, गणराज हॉल ितसरा मजला ऑ. .2,,आकुडीर् 281173

1160201830/00 - स.नं.82/12/1 82/1/1 82/10 तनीश होम,×¤ü‘Öß - 15 281166
1020102115/00 भो. ठाकूर सूरकुमारी बबन सग स.नं. 170/7/1,,आकुड  मेन  र ता आकुड  पुणे 35 281094

1130601006/00 भो- ी रमेश राम लग वामी
गट ५९४ , द नगर , जाधववाडी ,िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस 
आर २/८३/२०१५ , द  ९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

281068

1100803349/00 ी. मंगेश अशोक िभ ड 281047

1080601766/00 ी.बजाज क हैयालाल जी.
लॉट.न.48 व 49,बेसमट न.ं1, ीराममनोर 

िब ड ग,,यशवंतनगर, पपरी, पुणे,
280984

1150303953/00 ी. िवजय वामन तरस व इतर
स.नं. 76 /2क मुकाई मंदीरा समोर,निवन डीपी रोड लगत, 
शेजारी, कवळे

280961

1031109078/00 ताराचंद हरनामदास करमचंदानी
स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न ४ गु ारा वा वाडी चचवड 
पुणे ३३

280935

1101203620/00 सौ.भड कुसुम सहदेव से.3 ट 78/10 इं ायणीनगर,भोसरी - 39 280902

1031110662/00
जयवंत नारायण वा हेकर व यशवंत नारायण वा हेकर भो. 
म.े भारत पे ोिलयम कॉप शेन

स. नं. ११६/५ ( पैक  ) ११६/५ ( पैक  ) राजयोग पे ोल पंप 
वा हेकरवाडी चचवड

280889

1150402473/00
ी आबू शंकर भ डवे /भो ी अिवरत डे हलपस तफ 

भागीदार ी सिचन अिवनाश भालेराव
स नं १८५/३/१/४ शदे व ती रावेत 280859

1050603012/00 चौधरी आनंदराव यशवंत. स. न.२/८/५, ममतानगर, ग ली .४. सांगवी-२७ 280837
1120201556/00 ी. जग ाथ कािशनाथ काळे. ल मीनगर, आंळदी र ता.,´ÖÖê¿Öß. 280809

1130101181/00 मश र अहमद  शाह , रसुल
मोह मद शाह , अकबर अली शाह,गट 65, िचखली मोशी रोड, 
पाटीलनगर , िचखली

280783

1040303485/00 कारेिलया दनेश भगवानजी स.नं. 7/2/1, म हारनगर,,थेरगांव 280764
1040414017/00 िवलास परशुराम बोबडे स.नं. ३६/२ब/५  मथुरा कॉलनी रहाटणी 280754

1160204617/00
िनखील सुदशन मत,े हषल सुदशन मते तफ अपाक दपमाला 
सुदशन मते

स. नं. ८०/२ब िसि िवनायक पाक, ग ली न.ं ४, दघी १५ 280659

1130502150/00 भो-वसीम िस दक कुदळवाडी , िचखली, 280633

1020401771/00 इं डीमट ा. िल. डी - 2, लॉर न.ं - 58/59/19,,एम.आय.डी.सी., चचवड, पुणे, 280617

1130503005/00 भो-रोिहदास मोरे कुदळवाडी ,िचखली, 280615
1100103253/00 म.े सुपर े न तफ - जॉन डॅिनअल ईएल. ५९ एम.आय. डी. सी. भोसरी २६ 280608

1100102439/00 ी. अबंलागन मायन / अिथमलार मायन
से. न. १०/३१८ गाळा न. ११ प. म सोहम इंड ि मा. ािधकरण 
भोसरी-२६

280573

1041103609/00 रोिहणी कशोर च हाण व ीिनवास चं भान पाटील स नं-९०/२/ब मुंबई बँगलोर हायवे लगत ताथवडे -४११०३३ 280570

1040408770/00 अशोक चं कांत मेमाणे स. न. ६१.आझाद कॉलनी रहाटणी 280561

1140301202/00 ी. पाटील संभाजी शंकर /म.े अनसेट टू स
ज. ग. ८०, एअर टे ॉलॉजी या सरळ उज ा बाजुस योितबानगर 
तळवडे

280455

1130302141/00 भो-गोपाळ  गुडीया पवार गट १३२३, िशव ु पा सोसा ,मोरे व ती ,िचखली 280445



1110501025/00
िसव द वुडपॅक सो युश स अंकाजी ता. पाटील व िवलास ल. 
पगळे

स. नं. ८०/११,वडमुखवाडी, चरोली बु. गती होटल या मागे 280380

1101203380/00 कसन सखाराम लांडगे भो.वसंत / यंबक सुधाकर पा टल स.नं.23 हनुमाननगर भगत व ती,भोसरी - 39 280306

1040307452/00 भो. संजय रामराव काकडे स. न. ७/१,जय म हार नगर थेरगाव-३३ 280272
1120201472/00 ी. सतीश िशवाजी पोळ गट. नं.452/1/2 आदशनगर. मोशी. 280205

1120201520/00 ी. सुभाष यशवंतराव सांळूखे गट न.ं 452/1/1 ,गंधवनगरी गणपती मंदीरा जवळ,´ÖÖê¿Öß. 280205

1050213397/00 प रहार नेमाराम जोरारामजी स. न. ७८/३ भातनगर, पपळे गुरव 280199

1030705339/00 मुरलीधर अ णा पा पा त,े भोग. - पा ते दप मुरलीधर स.न.३०७ िस सन १६६४ अिभनव चौक केशवनगर चचवड पुण३े३ 280189

1020103157/00 ी सुिनल िशवाजी पवार सन.१७५/२/१ दळवीनगर रे वे गेट पलीकडे आकुड 280174
1100901346/00 ानोबा बक गुळवे व इतर स. नं. २००/२ ता मा चौक, भोसरी ३९ 280144
1031106132/00 भोग. - िसताबाई भानुदास तुपे स . न १००    वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 280111

1140300613/00 ी. द ा य मा ती जाधव, म.े दलीप इंड ीज
जिमन गट न.ं ८३, हे े इंड ीज शेजारी, योतीबानगर, तळवडे, 
पुणे-६२

280079

1100103165/00
चेअरमन - ी वामी समथ इंड ि मा को ऑप सो, 
भोग.शारदा इंिज व स तफ दीप देसाई

लॉट .११६/४ एस लॉक गा. नं.१७ एम आय डी सी भोसरी २६ 279978

1020401549/00 बजाज अ ॅटो िल. जुना िम. .248सं.नं.81, पुणे मुंबई र ता,,आकुडीर् 279907
1130900071/00 , भो-जोगदंड िवठठल गंगाराम भावे री हौ सग सोसा , हे े ता हाणे व ती,िचखली 279862
1040307355/00 भगवान बाबुराव बोतलजी स. न. १२/९/१०, पवार नगर. थेरगांव -३३ 279832

1040100576/00 कलाटे तुकाराम हातुजी भो.कलाटे वस
िमळकत .104/7,स.न.278/2/1, वाकड चौक,जकात ना या जव 
म.ुपो.वाकड,पुणे, गट .1

279822

1140201784/00 पाटील सुधाकर बाळासाहेब नविनमाण हॉ. सो.  पीनगर तळवडे 279790
1031111124/00 अिमत मेहबुब शेख सं. नं. ८६ संत तुकराम नगर, वा हेकरवाडी, िचचवड-३३ 279674

1031107367/00 िवशाल िवलास कोठारी स . न ५७/२/३ िशवनगरी   िबजलीनगर  वा वाडी चचवड  पुणे  ३३ 279673

1090400820/00 फुगे नथु भागुजी िम. .576,,अ फा लावल समोर, कासारवाडी पुणे - 411 034 279672

1120301852/00 भोग- ताराबाई बबन बोराटे/सौ. अचना धनंजय बोराटे नागे रनगर दे र ता गट न. २८४ मोशी. 279647

1130409041/00 अजुन बंडू कुरळे
स ह १२५० , लॉट  नं ७० , वामी समथ कॉलनी नं २ , र ता ८ , 
शरदनगर  ,िचखली

279625

1130502888/00 भो-मोह मद युनुस  खान मोह मद आयुब खान,गट    , कुदळवाडी,िचखली 279623
1040405381/00 नाग  शरण पा लगेरी गु द   कालनी  रहाटणी पुणे 279596
1130201016/00 भो-मधुकर बाळा नेवाळे रामदास नगर, िचखली 279549

1130101632/00 उ म  शंकर  च हाण
गट १५९२, धमराजनगर   ग ली  नं  १ , पाटीलनगर , िचखली आ  
- कर /िच /१/ एस आर  १/ १०१९/२०१७ , द ११/१०/२०१७ 
अ वये  द  १/४/१७ पा वा आका

279521

1040306837/00 ािधकरण भोग नईम कादर पठाण स. न. १०/६ रहेमािनया म जीद शेजारी पानसरे नगर थेरगाव-३३. 279520

1031107317/00 भोग.जॅसाराम पुनाजी चौधरी स.नं.७५/१, चतामणी चौक,वा हेकरवाडी, चचवड 279500

1020400046/00 बालाजी पॅके जग
140/1,िमळकत .46, लॉक न.ंD-III/76,77,,एम.आय.डी.सी., 
चचवड, पुणे.

279488

1031114090/00 ी. आनंद कसन घाडगे स.नं. ७५/१, चतामणी कॉलनी, A, वा.वाडी चचवड-३३ 279486

1031103621/00 कैलास,संतोष, करण,िनतेश व र भा आहेर व इतर 4 स.नं.81/1/2,  ,वा हेकरवाडी  रोड,वा हेकरवाडी,पुणे-33 279411

1160402015/00 ी गोवधन िशवाजी ढोरे भो. अिभजीत गोवधन ढोरे बोपखेल 279409
1040403620/00 कोकणे दगडु नाना, भो.- काटे वैशाली तुळशीराम. स.नं. 19/3, िशवराज नगर, रहाटणी,,पुणे. 279359

1101000922/00 ी. टा हरे ाने र खंडूजी
स.नं.000/000/0/0 िमळकत .59/7/198   ,आळंदी रोड.              
               भोसरी,पुणे-411 039.

279266

1011301254/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 16 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 279236

1031112877/00 म.े सेल टा डे हलपस तफ ी. रामशरण बनारसीदास गु ा स.नं. १०७, अ णपाक, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 279236

1050600500/00 अिलम अ र अ दुल कादर आगा. िम. . 49/1/295/6,पवना नगर सांगवी पुणे - 411 027. 279099
1130501579/00 भो - काळुराम तुकाराम पवार गट . 848 कुदळवाडी,,िचखली. 279099
1130101219/00 जाधव बाळू बाबुराव गट 76 , , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर  , िचखली, 279056
1130302496/00 शांताराम सोपान साने गट १३१३, हे े लाईन , मोरे व ती,िचखली 279041
1031111398/00 भो. अिनल िचमासो देसाई सं. नं. १२२, सायली कॉ पले स, वा. वाडी,िचचवड-३३ 279008

1110501140/00
ीमती िललाबाई वसंत ताप कर भो.पा टल इं ीज 

कंपनीतफ ी. िभमराव बसंवंतराव  पाटील
स. न.१५७, जाईचा मळा , वडमुखवाडी, चरहोली बु. पुणे ०५ 278861

1040502661/00
मालती द ाराम पवार , िवलास द ाराम पवार , िवनोद 
द ाराम पवार , िवजय द ाराम पवार  ( 9370529990 )

िमळकत .,स.न.113/3/11,नढेनगर, काळेवाडी, भाग .59. गट 
.5

278804



1130201442/00 ाने र  िव ल सोनवणे  , भो- बाजीराव बबन सोनवणे
गट १५३१,पी सी एम सी शाळेजवळ , सोनवणे व ती ,िचखली आ -
 कर/िच/२/एस आर २/१८४५/२०१४ , द १७/१२/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

278690

1130201443/00 ाने र  िव ल सोनवणे  , भो- वंदना बाजीराव सोनवणे
गट १५३१, पी सी एम सी शाळेजवळ , सोनवणे व ती ,िचखली आ 

- कर/िच/२/एस आर २/१८४६/२०१४ , द १७/१२/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

278690

1110501205/00
ी. ानदेव रामराव भोसले भोग. डॉ. िनतीन ानदेव 

भोसले
स. न. १२४, तळ मजला ानायणी , ल मीनारायणनगर, साई 
मंदीर, वडमुखवाडी,च-होली बृ, पुणे ०५

278648

1040306746/00 आ माराम हरी सावकार सन.१२/१७/१ संभाजी नगर थेरगांव-३३ 278644
1050603919/00 राजेश जाधवभाई वाघेला स. नं. २/४ ममतानगर द मं दर रोड . २ सांगवी २७ 278632
1100201226/00 भो. वसीम मोबीन अ सारी स.नं. 14/1 गुळवेव ती,भोसरी-39 278618
1160302208/00 खांदवे ाने र िव ल स नं २० गायकवाडनगर दघी 278614
1101101903/00 भोग.कमल गणपत लांडगे स. नं.१३६/१ब/१, गणपत लांडगे चाळ, सदगु नगर, भोसरी 278611

1130502188/00 भो-सै यद फा ख गट .-809, पवारव ती , कुदळवाडी,,प पुशेठ शेजारी , िचखली 278388

1160202181/00 शदे मधुबाला हनुमंतराव कू णानगर संभाजी चौक दघी - १५ 278359
1140102353/00 म.ु मा. ी.  मु ाळे िच ा महादेव ज. ग. २१५ ारका हौ. सोसायटी  पीनगर तळवडे 278323
1020401458/00 म.े बजाज अ ॅटो स.नं. 51, मुंबई पुणे र ता िनगडी,,आकुड 278323
1070501121/00 सरकार भो.जगताप नारायण सयाजी साई चोक जुलेलाल मं दर मागे पपरी४११०१७ 278271

1160201476/00 ी.गायकवाड नवनाथ मधुकर
स.नं.78 संत गजानन महाराज नगर तालेरा गोडाऊन शेजारी, दघी - 
15

278238

1090401596/00 फुगे िव णु दनाजी मुंबई पुणे रोड , फुगे िनवास,फुगेवाडी पुणे 12 278169

1031107664/00 चा दास िनळकंठ चचवडे स न ६०/१ िववेकवसाहत, िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 278145

1101400583/10 मा.कायकारी अिभयंता दालन .5,िमनी माकट (पिहला मज 278132
1130101522/00 िनवृ ी बाबुराम मोरे , भो- खंडू िनवृ ी मोरे ग़ट १६१५, पाटीलनगर ,िचखली 278112
1160300460/00 वाळके िवठठल ध डीबा चौधरी पाक, दघी पुणे 278062

1150303319/00
ी रामदास व शंकर नथु तरस/भो/ मे साला डे ह तफ़ 

भागीदार ी रोहीदास शामराव तरस व इतर
स न ७१  िह  ३/४/२ द नगर कवळे 278017

1041200293/00 नु सह महाराज मं दर ताथवडे गांवठाण 277950

1040307628/00
संजीवनी उ म गवारे भो. म.ेजे.जे.शे टस तफ़ सिचन ीचंद 
कुकरेजा

स. न. १०/३/२,दगडू पाटील नगर, थेरगांव 277901

1140202377/00 ी.अ लाख इ तीयाख शेख व सौ.शीतल यशवंत तळेकर जिमन गट .२२४, पंचगंगा हौ सग सोसायटी, पीनगर तळवडे 277897

1100101381/00 साईराम एंटर ायझेस
से.नं.7 लॉट न.ं104 ािधकरण इंडि यल झोन,एम.आय.डी.सी.  
भोसरी - 26

277893

1030202619/00 गोलांडे राजाभाऊ रामभाऊ व िवजय रामभाऊ
स. नं. २५०, डी,  शॉप नं. १ ते ६, गोलांडे कॉ ले स, पायस सु 
शॉपी, सुदशन नगर, चचवड

277892

1120302499/00 समृ ी डे हलपस तफ़ खुप व इतर
दे  िचखली र ता (दि ण बाजू) गट न.ं ३०३ मोशी ता. हवेली िज. 
पुणे

277831

1040106945/00 कार शंकर क पटे भो. खाशीबाई बापु लोहार सं न २३०/२/३ क पटे व ती वाकड 277751

1040604389/00 गौड रामावध बंधु स. नं. ८५/१, िम. . १२/६/९/३ आदशनगर काळेवाडी पुणे १७ 277727

1080201878/00 राजाराम ल मण नाणेकर एफ-२ लॉक लॉट न.ं PAP/F-II/७ एम. आय. डी. सी. पपरी-१८ 277574

1080503157/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर ७ मोरवाडी  पपरी .१८ 277562

1140102427/00 म.ु मा. ी. जमदाडे चं कांत िशवाजी ज. ग. १६८ लॉट न.ं ६,िशवपावती हौ. सोसा. सहयोगनगर  तळवडे 277482

1140300220/00 राणे जग दश शंकर /राणे  इ पमट ा.िल. जोितबानगर,,तळवडे 277309
1130602070/00 सावंत जय काश रामदास ग़ट ५१६, बो हाईचा मळा, जाधववाडी ,िचखली 277302
1120201435/00 Relience tower/िनलकंठ साहेबराव स ते पो ट ऑ फस समोर पुणे नािशक र ता मोशी. 277292
1160301058/00 मोरे सुरेश लडकोजीराव स. नं. 18 चौधरीपाक, दघी पुणे 277265
1060317591/00 मे ाईम केअर ॉपट ज स नं-१२५/५ ाईम केअर ऑ फ़स न-ं२१०  पपळे सौदागर 277222
1060317592/00 मे ाईम केअर ॉपट ज स नं-१२५/५ ाईम केअर ऑ फ़स न-ं३०१ पपळे सौदागर 277222
1060317597/00 मे ाईम केअर ॉपट ज स नं-१२५/५ ाईम केअर ऑ फ़स न-ं४०१ पपळे सौदागर 277222
1040408567/00 ीम. प लवी िवजय देशमुख स. न. ३८/२/१ रहाटणी. 277191
1120100750/00 ी. बोराटे शांताराम तुकाराम मोशी गावठांण,´ÖÖê¿Öß 277158

1100101304/00 ी. मा. महारा  रा य आ◌ै◌ंध. महामं जे. लॉक ह दु तान पे ोिलयम या मागे टे कोरोड भोसरी-२६ 277094

1040402318/00 धरत सतीश ानदेव स.नं. 35/1ब/19, द नगर ीनगर,,रहाटणी 277031

1011301344/00 कोहीनुर क शन कंपनी भो.के.के.गोयल(टाटा इि डकॉम) से.नं.24 कोहीनुर आकड 277016



1030103061/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट,  बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  07,  चचवड  
टेशन

276982

1030103063/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट,  बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  09,  चचवड  
टेशन

276982

1101203599/00 भो.पठारे िव ल नाना स.नं.18 धावडेव ती,भोसरी - 39 276948
1100103342/00 भोग. िव कमा दस से. न. ७/२६१ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे - २६ 276913
1020302892/00 जाधव हाद िव ल जुना िम. . 2/10/00964, िव लवाडी,,आकुड 276871

1101201940/00 लांडगे िहरामण बाबूराव
स. नं. 95/1/1,लांडगेनगर,पांजरपोळसमोर,,पुणे-नािशक 
रोड,भोसरी,पुणे

276803

1160100117/00 पोतदार ीहरी मािणक स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 276803
1011401993/00 दुगड नंदलाल ब सीलाल से.नं.26, लॉट न.ं113,,िनगडी ािधकरण, पुणे 276728

1130304022/00 सं दप लाला  मोरे , सिचन लाला  मोरे
गट १३१८ ,  ाने र हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली   आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२६९/२०१६ , द  १८/१०/ २०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

276624

1050405386/00 अवताडे अंबादास शंकर. अि मता, स. न. ८१/अ,लेन नं.३, आदशनगर, नवी सांगवी-२७ 276606

1160204559/00 शंकर बंडु शगाडे, संिगता शंकर शगाडे स. नं. ७५/१/१ भारतमातानगर, द  कॉलनी, दघी 276534
1150401964/00 सौ भ डवे शैला काश डी वाय पाटील कॉलेज रोड रावेत 276531

1050213562/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१६,तळ 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

276509

1140101205/00 म.े अनुप टस ( िम ल राज  रामचं  ) ज.ग. . 166, पीनगर पुव,,तळवडे 276450

1120303634/00 सुिनल िशवाजी सह
गट नं २७२/१/१२ इं ायणी पाक वामी समथ कॉलनी मोशी 
४१२१०५

276216

1031107764/00 भोग. - कलोटे हर वदर सग जी. एस. स. नं. १४२, वै णवी मं दरामागे, वा.वाडी,  चचवड 276166
1041200256/00 श कल अ दुल खैर स. न. १ ताथवडे गांवठाण 276155
1081100905/00 म.े हाडा भो - मॅ यु सुिनल पी रा. 17/141, व लभनगर, पपरी १८, पपरी 18 276118
1090500114/00 अ / भोग. च ा चरणिजत लाल सी. एम. ई. गेट समोर, मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 276091

1031112499/00
चा ा रामदास साळवे / गणेश कोळपे / दप सरोदे / 
सं दप सरोदे/ वाती येवले भो सुिनल सुखदेव चाबुक वार

स न ८० २+३+४ वा हेकर वाडी चचवड ४११०३३ 276079

1090100630/00 र शा पॉिलकोटस् ( अिभजीत सरकार )
िम. .375,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ंएस-17, टी. लॉक भोसरी,पुणे-
411 026

276066

1130902591/00 मािणक सखाराम हे े  , भो- शशांक मािणक हे े
गट १४५३ , जयम हार हौ सोसा , ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
कर /िच /९/एस आर २/२८५/२०१७, द ९/५/१७ अ वये द 
०१/०४/१३ पा आका

276062

1130902592/00 मािणक सखाराम हे े  , भो- रतेश मािणक हे े
जयम हार हौ सोसा , हे े व ती,िचखली  आ - २८६/२०१७ , द 
१५/०५/१७ अ वये द १/४/१३ पा आका

276062

1101200202/00 राजु नागा पा रे ी स.नं. 18, िमळकत . 58/2/404 275977

1130506876/00
भो- िव हता  केसर तफ भागीदार िनलेश मधुकर नेवाळे  व 
संतोष कसन काटे

जिमन गट  ७१३ , इं ायणी वजन का ाजवळ , िचखली  आ  - 
कर /िच/५/ एस आर २/५३/२०१६ , द २८/१०/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून आका

275958

1031104940/00 पेठे ओम काश पंढरीनाथ स.नं. १२७, वराज,  अथव  पाक,  आहेरनगर,  चचवड  , 275958
1050210050/00 राजु शांताराम दारपे लू स.नं.१/३, ल मीनगर, ग ली न.ं५, पपळेगुरव 275897
1020502581/00 भो. संक प इ डि ज  ी वसंत गणपत इळवे स. नं ६४, खानीवाले पडाळ, चचवड १९ 275873

1080102109/00 यादव कैलाश  िच
स. नं.१५९ अ/१ िशव हा 
िनवास,उदुशाळेसमोर,खराळवाडी, पपरी,पुणे-१८

275844

1050110884/00 साळंुके मधुकर कसन स. नं. ४४/४अ/१अ ा सदन पो ट ऑफ़ स जवळ कािशदनगर  ६१ 275815

1040103138/00 कलाटे तुकाराम हातु स.नं. 181/1/3, वेणुनगरजवळ,,वाकड 275771
1031105711/00 खराडे वीण गणपती स.नं.  132/9,  वा हेकरवाडी,  चचवड,  गु ाराजवळ  , 275762
1050000376/00 म.ेएस.के.िब डस तफ ी.क हैया होतचंद मतानी स.नं.73/6/1, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/00/00376 275652

1120204146/00 राम इरा पा सुयवंशी
गट न.ं४५२/०१,आदशनगर,मै ी दरबार हॉटेल,पुना-नािशक रोड 
पुव,मोशी.

275640

1030802359/00 भोग. - भोईर राजेश कािशनाथ स. नं. २९५, राधेय, २ रा मजला, गांधी पेठ, चचवड गाव 275634
1040105866/00 अनुसयाबाई बाबुराव क पटे भो. चधु बाबुराव क पटे स. न. २२८,  क पटेव ती, म. न. पा. शाळेसमोर , वाकड 275631

1060501144/00 सोमवंशी िवजय ल मण भो. ु णकुमार गोयल
ओ हर ीज या बाजुला शेवाळे सटर या शेजारी पपरी टेशन िस . 
स. नं-४६८८ पपरी पुणे-१८.

275584

1150101768/00 ी राऊत तुकाराम सोपान /भो राऊत संदीप तुकाराम स नं ३४/१/१अ पाटीलनगर मामुड 275496

1140101121/00 म.े जय इंिज. (गु ा इं ाणी रंजीत) भोग पठाण आयुब व इतर गट .1,, योितबानगर,तळवडे 275484

1130401401/00 अंकुश गन िभसे
कार िनवास ,गट १०३९,डी वाय पाटील कॉलेजजवळ ,नेवाळे 

व ती,िचखली
275429

1130501809/00 भो-प पुशेठ अ दुलसईद तालुकदार से टर 809, कुदळवाडी , िचखली, 275405



1160400966/00 अ / भोग गु ा आयो यानाथ नायक रामनगर,,बोपखेल 275199

1090201173/00 िपसाळ हाद यशवंत सी.एम.ई. र ता िपसाळ वाडा, भाग 53,गट . 2 पुव कासारवाडी 275194

1031102037/00 वारडे पी. वाय. स.नं.133  ,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड. 275158
1150101409/00 धुमाळ बाळकृ ण नागेश भो करण बी धुमाळ स न 37अ/ लेखा फ़ाम जवळ, कवळे गावठाण, 275152
1130600786/00 जाधव नाना ह रभाऊ जाधववाडी,,िचखली 275129

1140300192/00 बागुल नेहा िनतीन (अिभशेख ईड.) गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 275126

1050602888/00 कंुकुलोळ मह कुमार चंपालाल, स, न,४/१,४/२, संगमनगर सांगवी, 275017

1130506726/00 िनकेश शांताराम मोरे
गट ८६५, कुदळवाडी ,िचखली आ -कर/िच/२/एस आर 
२/२६५/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये द०१/०४/२०१३ 
पासून आका

275000

1140102885/00
म.े जयम हार इंड ी ो ा. सौ शारदा बाजीराव सगळे ,सौ 
यमुना हरीदास सगळे

ज ग नं १७७, गणेशनगर, तळवडे( धनंजय भालेकर यांचे शेजारी) 274989

1050602889/00 म,ेशहा कांकरीया अ ड असो, स, न,४/१,४/२, टोअर न,१३, संगमनगर, सांगवी, 274947

1160203239/00 जग ाथ गंगाधर काटे स न ७८/३ ' साई सदन " संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 274945

1130300643/00 भोसले िव ास रामचं
गट १३९७ , गु कृपा  हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर  २/२४७/२०१५ ,  द २३/११/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

274851

1130100847/00 म.ेिवमल इंड,पांचाळ िनमला धनसुखलाल गट ५२, शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली 274848
1040700248/00 रामचं  दगंबर कळमकर व िव ल दगंबर कळमकर स.नं. १७३/२/२अ२ द  मं दराजवळ,,वाकड 274808

1130602790/00 मुिनरा नेद चुनावाला

गट  १९३  दे  आळंदी र ता  ,जाधववाडी िचखली आ - कर 
/म/ु०८/कािव/हर /११/२०१५ , द  १६/०२/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१४ पासून जुने िबिन -११५०.०८ चौ फ़ुट  , क मु -
६६३२५ चा वापरात बदल  होऊन वरील माणे औ ोिगक वापर

274797

1060203060/00 कािशनाथ देवराम शदे हावी आळी  पपरी पुणे १७ 274790

1020705046/00 जग ाथ तुकाराम नलावडे भो. ल मीबाई जग ाथ  नलावडे स नं ११९/१ब/१ , जगल मी सदन , रामनगर 274778

1030104381/00 िवधाते आिशष मोहन मयुर ेड सटर, टोअर नं.-३८ व ३९, तळमजला,िचचवड टेशन. 274737

1040509114/00
संिगता आड ा पा ई रक ी ( 9595763695 / 
9405852576 ) मोद आड ा पा ई रक ी , दप 
आड ा पा ई रक ी , ि यांका आड ा पा ई रक ी

स.न. 73/1फ/4 , ताप करमळा , ताप करनगर काळेवाडी 274624

1040204927/00 वधमान डे हलपस तफ लिलतकुमार िभकमचंद छाजेड (र  ) सन.१९/७/३ब व १९/७/२ गणेश नगर थेरगाव-३३ 274574

1140301108/00 भो. भालेकर गोपाळ बबन
िनगडी तळवडे रोड (हॉटेल झुणका युअर हेज) गट नं १०२ 
योितबानगर तळवडे

274553

1101207955/00 देवकृपा ए टर ायसेस
से. नं. १ लॅट .एस.डी.सी ६, ऑ फस .सी ९ "शुभ कॉ लॅ स" 
अपाटमट, इ ायणीनगर भोसरी

274518

1130201475/00 ी दशरथ आ पा  वळेकर
गट  ११७८ ,  अ गणेश मं दरासमोर , गणेशनगर, रामदासनगर 
,िचखली आ - कर/िच/२/एस आर  २/ २९०५/२०१५ , द  
१५/०४/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

274507

1060201977/00 वाघेरे नथु तुकाराम वाघेरे कालनी नं २  पपरीगाव 274476

1040505689/00 िवण काश मळेकर स.न.113/2/7, पंचनाथ अपाटमट, नढेनगर,काळेवाडी,पुणे-411017 274367

1120201696/00 दपक सुभाष दसले खानदेश नगर मोशी 274342
1130300041/00 ,बागडे शामराव िनवृ ी नेवाळे मळा,िचखली 274305

1130902339/00 स यद  गुलाम सेन  ब ुजमा
गट  १४७५ , मंगलमुत  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती,िचखली आ 

- कर/िच/०९/एस आर २/१०५/९०/२०१४ , द  २२/१/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

274282

1070101739/00 फ़दा सेन सफ़राली अ सारी शॉप नं. २०३ शगुन चौक पपरी १७ 274277

1050111021/00
म.े महाल मी क ट शन तफ ो ा संतोष रामचं  गवळी 
युनुस चांद मोिमन

स. नं. ३/५/२ महाल मी कॉनर िब ड ग शॉप . २ ि मृत  चौक, 
िशवरामनगर पपळे गुरव ६१

274242

1140301719/10 म.े ीराम पॅटन तफ भागीदार सौ.अ या दनेश हरकुळकर
जिमन गट .२१, इं ायणी नदी लगत, आयटी पाक शेजारी, तळवडे 
पुणे - ६२

274177

1081200120/00 म.े हाडा भो. राचेल क बाकरण पुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ 274122

1020102697/00
सयाजी ाने र, तुकाराम व कैलास ल ण बागल भो  

ीमती कुसुम सयाजी बागल
सयाजी बागल, गु देवनगर, आकुद -३५. 273990

1090300541/00 लांडगे मा ती नामदेव. िमळकत मांक.52/75/3,म य कासारवाडी. पुणे 411034 273979



1100803075/00 ग हाणे अंकुश महादु दघी रोड 273895
1101202756/00 भो.लांडगे संपत िवठोबा स.नं.16 गुळवेव ती,भोसरी - 39 273696
1031106603/00 मा ती यशंवत वा हेकर स.नं.१३१/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 273477
1070501125/00 भो. हरब स कौर सुरिजत सग चांडक पी.ड लु.डी.३०/६, पपरी-१७ 273473

1040509013/00
मोहन नारायण शेळके भो काश पंढरी मोटे ( मो.न 
9822513064 )

स.न.73/1 , जगदाळे हाँ पीटल रोड , ताप करनगर , काळेवाडी 273433

1040106872/00 भोग शंकर नारायण काटकर स.नं.१७/४ मंगळनगर वाकडरोड थेरगाव-३३ 273407
1050809509/00 रामदास शंकर इंगवले स.नं.6/2/1+2/1 पुलाजवळ पपळे िनलख-27 273290
1101101336/00 भुिगलाल खुशालचंद शहा भो.रामदास सखाराम लवंगे स.नं. 124/2 ब लवंगे शेजारी,भोसरी - 39 273268

1100103244/00 अनु का एंटर ायजेस तफ काश नारायण हारके
गा. नं. २२/२३ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण 
भोसरी-२६

273145

1120201129/00 ी. रामदास नाथा भापकर गट .452/1 टँट . 100/a इ लोक ,गंधवनगरी., 273120
1130602668/00 भो. धनिवर मधुकर जाधव गत  ५८९ रंगनाथ नगर जाधववाडी िचखली 273108

1040109496/00 मा. सु म यन सालोमन भोग. जीवाराम मांगीलालजी चौधरी स.न. 177/1/5 सुदशन कॉलनी नं.2 वाकडरोड वाकड – 57.  दुकान 3 273099

1080102085/00
म.ेदेिवके क शन अ ड डे हपस ा. िल. रमेश केसरीमल 
सोिनगरा

िस. स. नं. ५२२२ व ५२२२/ १ते २ खरा वाडी पपरी - १८ 273094

1130402260/00 मुकेश नाग णा पाटील

गट  १३११,िस ीिवनायक सोसा , सुदशननगर ,िचखली आ - 
कर/िच/४/एस आर २/२७७१/२०१५ , द  ०२/०२/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१४ पासून आका आ  - कर /िच/४/ एस आर  २/ 

१४८५/२०१७ , द  २५/१०/२०१७  अ वये  द १/४/१६ पा जु पा 
न आका

273038

1040603982/00 राजिवर सह दपचंद
स नं.९२/२/२अ पवनानगर कॉलनी ं .२ पवनानगर ,िवजयनगर 
काळेवाडी

273032

1090102343/00
महारा  आ ोिगक िवकास महामंडळ भोग- शांत 
बाळासाहेब लांडगे

गवळीमाथा, एमआयडीसी, पा या या टाक समोर, भोसरी-२६ PH-
9767446677

272989

1040308190/00 बारणे सुदाम हनुमंत व बारणे भरत सुदाम स. नं. १०/४ ान दप कॉलनी दगडुपाटील नगर थेरगाव पुणे ३३ 272988

1040308191/00 बारणे सुदाम हनुमंत स. नं. १०/४ ान दप कॉलनी दगडुपाटील नगर थेरगाव पुणे ३३ 272988

1031103804/10 भो. थमेश भा कर देसाई
स.न. १२६ लॉट न. १५ पिहला मजला, अथव पाक, आहेर नगर, वा. 
वाडी, चचवड, पुणे ३३

272979

1040508288/00 रामदास मनाजी जरे   भो.रिसका रामदास जरे
स.न. 113/7/15 संघष काँलनी अंिज य िम मंडळाजवळ नढेनगर 
काळेवाडी ( मो. न ८७९३५०५७०५ )

272945

1040508289/00 रामदास मनाजी जरे   भो. शैला रामदास जरे
स.न. 113/7/15 संघष काँलनी अंिज य िम मंडळाजवळ नढेनगर 
काळेवाडी ( मो. न ८७९३५०५७०५ )

272945

1140201944/00
म.ुमा. सॉ. बोडके अलका गुलाबराव/भोग. सॉ. बोडके कावेरी 

दीप
यशोदा पाक िवकास हॉ. सोसायटी राजा दशरथ ना. सह पतसं थेमागे 
पीनगर तळवडे

272902

1140201945/00
म.ुमा. सॉ. बोडके अलका गुलाबराव/भोग. सॉ. बोडके ि ित 

िवण
यशोदा पाक िवकास हॉ. सोसायटी राजा दशरथ ना. सह पतसं थेमागे 
पीनगर तळवडे

272902

1130500482/00
गोसावी जानक बाई बाबुराव / भो. गोसावी ल मीबाई 
गोकुळ

हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 272886

1031114509/00 भोग. सुिनल बाळकृ ण तेलंग
स.न. १४२ साईराज कॉ मलॅ स, शॉप .बी-१, 
१लामजला,वै णवदेवी मं दरा जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड, 
पुणे-३३

272869

1140102559/00 ढाले दनकर नामदेव सहयोग हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 272848
1120100362/00 सौ. िमना कृ णा  शमा गट न.ं46 िशवाजीवाडी, मोशी. 272823
1100101344/00 म.े ेलोफॅब इंिजिनअस अँ ड इ वहे टस जे लॉक, लॉट न.ं237 MIDC,भोसरी 272710
1140401631/00 पराग काशीनाथ चौधरी, व ील दलीप जावळे अ िवनायक हौ सो ि वेणीनगर, तळवडे 272605
1040800888/00 गणपत सोपान देवकर भो. अिमत िवलास देवकर स.न. 154/2 देवकर व ती,वाकड 272496

1050106661/00 ी. पोळ संतोष िशवाजी.
स.नं.44/2/30,िशवम हारस ा ी कॉलनी,साई रेसी जवळ पपळे 
गुरव.पुणे-27

272452

1050108317/00
कवडे अशोक खंडू/कवडे सुमन खंडू भोग.सुिनता रा.कािशद व 
अचना सिमर जुनवणे

स.नं.56/3/93, वराज चौक, बोरा हॉ पीटल रोड, ग ली .4, 
कवडेनगर

272164

1040104404/00 ीमती धुमाळ आशाबाई भगवान सन.177/1/6, भात कॉलनी, शंकर कलाटेनगर, वाकड,,4/56/212 272148

1020502113/00 मालक द ा य काळभोर भोग. िवलास सोपान मेमाणे
जुना िम. . 2/5/2082, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

272056

1130302190/00 भो- ितभा कुशाबा  इचके गट १३२५ , मोरे व ती ,िचखली 272041

1070201246/00
राजा चेलाराम ितलोक चंदानी व मुकेश चेलाराम 
ितलोकचंदानी

बी लॉक १४/१७, पपरी-१७. 272003

1150303321/00 ी पापािमया अ बासभाई मुलाणी स न ६१/१/४/२ िस िवनायक कॉलनी बापदेवनगर कवळे 271996
1040308951/00 नामदेव  ग िवद येवले स न १०/५/१ दगडु पा टल नगर थेरगाव ३३ 271942



1150402972/00 ी तेजस सुिनल भ डवे व इतर २ स न २०८ शदे व ती रावेत 271938
1150402973/00 ी राजेश सुिनल भ डवे व इतर २ स न २०८ शदेव ती रावेत 271938

1030103962/00 डाऍ. सौ मोरे अि मता अशोक ए पायर इ टॅट  िप-५ १२ वा ◌्मजला लॅट न १२०३ चचवड टेशन 271891

1130300433/00 , भो-पाटील शांताराम (कनांड ) यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 271786

10404015001/00 ि जिबहारी िवर  िम ा स.नं. ३८/१ गणराज कोलनी रहाटणी 271740

1031106801/00 सुखराज  उ म खटके स.न.१२५ वामी िववेकानंदनगर  वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 271738

1130302231/00 माधुरी  िवजय इंगवले गट १३६८ ,मोरया हा सग सोसा ,  मोरे व ती ,िचखली 271699

1040208507/00 दगंबर दामोदर भोईर.
स.न.19/2/1, नगर भुमापण माक ४९२३  डांगे चौक,गणेशनगर 
,थेरगाव पुणे-33

271553

1130101737/00 युवराज गेनदेव राऊत
स न  १६६०/१ , बगव ती ,पाटील नगर, िचखली आ  - 
कर/मु य/८/एस आर २/४०/२०१३ , द  १७/०१/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

271507

1130503646/00 िघसुलाल भुजी  चौधरी , िवजयराज िखवाराव चौधरी गट ८६९, कुदळवाडी ,िचखली 271485

1080900573/00 म.े हाडा ी. जाधव अमीत कसन िमळकत .512/2919,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे -411 018. 271467

1080800125/00 वाघेरे शंकर ीपती भो.वाघचौरे एन नेह नगर,, पपरी, पुणे - 411 018 271444

1130404038/00 िवनोद ीराम मोहकर , मनोज सुधाकर बडगुजर
स ह नं १२५०, लॉट नं ४२, वामी समथ  कॉलनी , र ता  ८, 
शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/एस आर २/८२७/०२०१६ , 
द २१/०९/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/०१६ पासून आका

271377

1090100472/00 एस.एस. ही. इंिजिनअस.
54/2/291,िम. .226/185/433,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं110, 
जनरल लॉक भोसरी,पुणे.

271293

1040309364/00 िवलास बापुराव देसाई स नं-७ िशवशंभु सोसायटी थेरगाव -३३ मो-९२७००१५४४२ 271271

1110504716/00 रोझी इंिजिनअर ग तफ अ लाउदीन नुरहसन अ सारी
स. नं. ५८, लॉट न.ं ५७, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

271157

1130104089/00 चं शेखर से हराज िप ले
गट १६६० , बगव ती , पाटीलनगर , िचखली आ  - कर /िच/१/ एस 
आर २/ ९३६/२०१६ , द२३/०१/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

271146

1070600034/00 तलरेजा दयाल कवरमल व तलरेजा कांचन दयाल लॉक न.ं3 िमळकत .7,पी. लु.डी., पपरीनगर पुणे 411 017. 271082

1130600485/00 भो- जाधव तुळशीराम क डीबा जाधववाडी  ,िचखली, 271025
1031107318/00 भोग. भॅराराम कसाजी चौधरी स.नं.७५/१, चतामणी चौक,वा हेकरवाडी, चचवड 270963

1100100123/10
म.े बी. एस. एंटर ायजेस तफ- बाळासाहेब िह. लां गे व 
सुर  म. वधवा

एस. लॉक लॉट न. ११३/१/१ एम. आय. डी. सी. भोसरी पुणे २६ 270903

1130500812/00 भो-बालघरे मधुकर ध िडबा बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 270900

1050800838/00 दहीवाल शारदा सुयकांत. िम. .765.स.नं.26 (43),स.न. पपळे-िनलख,सांगवी ,पुणे 411027. 270885

1050213798/00 सखाराम हरीभाऊ कािशद स. न. ८६/१/१ कािशद नगर पपळेगुरव 270713
1040408611/00 िनतीन गुलाब बालवडकर उण्अग   62/1/2/1 रहाटणी 270707

1040122650/00
म.े ाईड पपल ॉपट ज तफ भागीदार वण देवक नंदन 
अ वाल

स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/23, 
तळ मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

270642

1040801358/00 सागर मोहन भुमकर स. न. ११४/४, भुमकर व ती ,वाकड पुण-े५७ ने-५७ 270640
1031106818/00 िवजय परबतराव महािडक स.न.८०/१ मीनगर वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 270621
1160101868/00 वाळके चतामण / पांडुरंग बाबुराव स नं ६९/५ दघी 270602

1050000155/00 ी नांदगुडे रा ल कसन क रता लंुकड राज  रमनलाल
ी भंडारी राजेश नेमीचंद. स.न.22/1/3/18,नांदगुडे 

शाळेजवळ,िवशालनगर, पपळे िनलख,िम. .5/8/128/00155
270563

1040209079/00 िहमताराम गुलाबजी राठोड भो चंपालाल गुलाबजी राठोड स नं-१७/१,गणेशनगर थेरगाव पुणे-४११०३३. 270515

1050107625/00 नागरगोजे नारायण साध.ु स. नं.५६/१/८,कवडे नगर, पपळे गुरव-२७ 270505
1040602101/00 भो.- पापासेठ मयुर मंगल कायालयाजवळ,  आदशनगर,,काळेवाडी 270493
1140401272/00 ी. भालेकर राजू अजुन ज. ग. १६३ ि वेणीनगर तळवडे 270480
1150401990/00 ी िजतू उफ िजत  संुदरलाल पंजाबी व इतर निवन पुलासमोर रावेत 270358

1060305252/00 नथु भाऊ काटे व इतर तफ़ सुिनल मुलचंदानी प. सौदागर,,स. नं. 68/1, 69/1, गो वद गाडनसमोर, प. सौदागर. 270355

1050214766/00 वैभव तानाजी जगताप स.नं.७८//१/१/५ भातनगर सृ ी चौक पपळेगुरव पुण.े ६१ , 270346

1150405865/00 सेले टा डे हलपस तफ़ ी रामशरण बनारसीदास गु ा स ह न.ं ९७/१अ/१अ/१ ह के व ती रावेत 270254

1140300925/00 िम ल शीतल रमेश/सो.पाटील िवजया मो. म े. टार एं ाईजेस योितबानगर त वडे 270234



1070100805/00 सरकार. भो. रोहरा मुरली रामचं .
िम. .552. .कर/म/ु७/कािव/६२/२००९ द.२१/०३/२००९ 
िम कत र ,आय समाज जवळ. टेशन रोड. पपरी पुणे 411017.

270229

1060202268/20 सुभाष नामदेव वाघेरे भो.िनलीमा सुभाष मांडेकर स. न. ३२२/१/१/२ पपरीगाव पुण-े१७ (मोरया ेसीजन) 270229
1060202268/30 सुभाष नामदेव वाघेरे भो.रे मा सुभाष वाघेरे स. न. ३२२/१/१/२ पपरीगाव पुण-े१७ (मोरया ेसीजन) 270229
1130601197/00 भो-अंकुश पोपट जाधव िम. ं  13/6/279 चे जवळ  , जाधववाडी, िचखली, 270219

1030705370/00 भोग साठे सुरेश बबनराव
स.न.२९२/४४ शॉप नं.१ व २ दशन नगरी काळेवाडी रोड 
पुलाशेजारी केशव नगर पुणे-३३

270171

1030103059/00 डॉ.चटवाल बी पर वदर व ि तीपाल सग
ए पायर  इ टेट,   बी  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  05,  चचवड  
टेशन

270169

1060314880/00 मे सुयश डे हलपस साई ए बीय स एफ़/१२०२ पपळे सौदागर 270164
1020103290/00 सौ नंदा ल मण काळभोर स न १७९/५अ पंचतारानगर पांढरकर व ती आकुड  - ३५ 270149
1150100931/00 क यवाणी कृ णा  मामुड , 270136
1090101968/00 मंडेिलया इ टॉिन स टी १८८/अ/२/१ एम आय डी सी भोसरी २६ 270131

1100101366/00 म.ेिस दाथ उ ोग एस. लॉक लॉट न.ंएस / एसए / 2 / 1,एम.आय.डी.सी.   भोसरी - 26 270097

1110502196/00 नाजेमा मु तफा शेख (एन एम इंिजिनअ रग)
स ह न.ं १७५/४, लॉट न.ं ३२,३३ अलंकापुरम रोड, वडमुखवाडी, 
च-होली बु॥

270017

1080803811/00 भो्. हौसाबाई तानाजी माने स. नं. १०२ िवजय भा हौ . सोसायटी,नेह नगर 270013

1101102354/00 घोगरे म हारी उ हास
स. नं. १३९ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, राम मृतीनगर, भोसरी 
३९

269984

1130502781/00 भो-गुलाब मोरे गट 707, कुदळवाडी ,िचखली, 269947

1130603504/00 उषा िवलास ठोकळे
गट ५८२ , पंतनगर , कॉलनी  १ ,  जाधववाडी,िचखली  आ  - कर 
/मु /८/ एस आर २/ ५२२/२०१७, द२२/०३/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका

269869

1050108436/00 माने प रि त बबन
स.नं.38/1/10, लािसका हाई स,त.म.शॉप नं.1, ीनगर,ग ली 
नं.2, पपळे गुरव-27.,

269839

1140102316/00 ीमती भोर सिवता सुदाम स ुंगी हौऊ सग सोसायटी पी ९पु) तळवडे 269744
1040308937/00 कृ णा हाद वाघमारे १४/५/१ आनंद िवहार लेन.३ क हैया पाक 269624
1101204185/00 भो.बाळू केरबा शदे स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 269600
1110502002/00 उ वला िवजय भारसाकळे स. नं. १०८/६ काटेनगर कॉलनी ४ काटेव ती चोिवसावाडी 269563
1120301653/00 दुधनाथ सुदामा गु ा गट न. ८१ बोराडेवाडी मोशी 269438
1130600092/00 भो-रोकडे भाकर शंकर जाधववाडी,,िचखली 269331

1110300805/00 चचवड देव थान भोग. सं दप िहराजी मगर
स न. ४७० िचचवड देव थान साठे नगर वाघे र मं दराचे दिशणेस 
चरहोली बु. पुणे ०५

269330

1100102091/00 भो अ बास अमी ीन मनासावाला एस लॉक लॉट-पी ए पी-एस-१२, एम.आय. डी. सी. भोसरी-२६ 269284

1130101713/00 ई र सी परमार

गट  ९०, पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/एस आर 
२/४४९/२०१२ , द १०/०८/२०१२ अ वये आ - 
कर/िच/०१/कािव/८९/२०१५ , द  ०४/०३/२०१५ अ वये  
९७८४३६  चौ फ़ुट क म-ु ३१७०१३५/- पैक  ७१३१७१ चौ फ़ुट  
इत या मोक या जागेत ११ इमारती व ४० शॉप बांध याने  
७३३१७१ चौ फ़ुट  ,  क म-ु २३१०६७४ /-मो जा द 
२९/०३/२०१४ पासून र  व उवरीत मो जा २६५२६५ चौ फ़ुट , क 
म-ु ८५९४५९ /- िश लक असेआ  -   आ  - कर /िच/१/कािव 
/६७६/२०१६ , द २३/०६/२०१६ अ वये   १०२३२५  चौ फ़ुट मो 
जा   , क म-ु  ३३१५३३ /-   द ३१/०३/२०१६  पासून र   , 
उवरीत मो कळी  जागा वर नमुद केले मणे

269252

1040706649/00 रोझी मा रओ फनाडीस स ह . 176/२/1ब, यमुनानगर, उवरीत वाकड, पुणेः- 411 057 269228

1160202274/00 सुभाष ानोबा रोडे स नं ७८ संत गजानन नगर दघी 269222

1031114004/00 भोग. अंजना देवीदास चचवडे २४/६, जय गणेश कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड-३३ 269209

1140401716/00 ी.शंकर मोतीराम खरात जिमन गट न.ं154, ि वेणीनगर तळवडे 269206

1050000124/00
ीम.िशरोळे िवजया बकराव व इतरक रता िनमल 

वाधवानी इतर
सऩ.72/1अ/3 लॉऩ.16,17,20,21 पपळे गुरव 27.,िम.  
5/2/97/00124

269191

1060316910/00
म.े वै णवी मोटस अ ड िब डस तफ़ सं दप िव ल काटे व 
इतर

स. नं. ३६/२अ/१ हॉटेल टल, काटे मळा, पपळेसौदागर पुणे 269157

1031111036/00 ी. बळीराम वेडु घरटे
सं.नं. १२१, भागई िनवास, ेरणा शाळेजवळ, वा हेकरवाडी, 
िचचवड-३३

269072

1160204944/00 हनुमंत कसन खाडे स. नं. ८५/१/२ गोकुळ कॉलनी न.ं २, परांडेनगर, दघी १५ 269040



1031108843/00 भो. िमना ी करबस पा मुलगे सं. नं. २४, ऑदुबंर कॉलनी, िचचवडेनगर वा.वाडी, िचचवड-३३ 269014

1020400842/00 काळभोर भु कुशाबा व इतरभो.तुळिश भु चबस, लॅट न.ं 25 काळभोरनगर. चचवड पुणे 19. 268921
1090300295/00 खंदारे आर ए,बोरहाडे ही.बी.,खंदारे िम. .463 ,,स हे न.ं 497/2ब, कासारवाडी पुणे - 411 034. 268904

1140201565/00
म.ुमा. ी जाधव िवकास गणपत /भोग.  कोकाटे भरत 
भानुदास

ता या भालेकर पाक पीनगर 268880

1100901277/00 मु ा रामदास पाचारणे ता मा चौक आळंदी रोड भोसरी - ३९ 268823

1040801390/00 म.े चतामणी डे हलपस तफ ी. अिन  भाउसाहेब आरेकर स. नं.१४७/१/१,१४७/१/२,१४७/२/१ उ.वाकड 268651

1140301719/00
ी./ ीमती िव सट सायमन लोबो व थ िव सट लोबो म.े 
गती े हरेजेस

जिमन गट न.ं २१, तळवडे नदी या कना-यालगत,तळवडे, पुणे -  
४११०६२

268639

1090200620/00 लांडे रामचं  गेणुजी.
स.नं.417/1 अ + 2 अ +3 अ िमळकत .23/22,पुणे मुंबई र ता, 
कासारवाडी, पुणे 34.

268557

1031114191/00 हषल खुशाल इंगळे स.न. ३३/१ िसि िवनायक कॉलनी चचवडे नगर वा. वाडी 268463
1040115343/00 रघुनाथ नारायण ह रहर स. न. १८७/५/३ यु द नगर वाकड 268421

1040405396/00 ी मनोहर अजुनराव सोनार स न १९/१ ,ि तीज कॉलनी ,ड भाग परीसर , रहाटणी ,पुणे १७ 268349

1101205012/00 क  खाराम लां गे भो शं  नी या ेद गत ती भो ी 268262

1050110213/00 दुधभाते अजय िब
स नं ४६/१/२/४/१० िब  मीणी िनवास लॅट नं १ कािशद पाक 
पपळे गुरव

268192

1040109499/00 मा. सु म यन सालोमन भोग. चेलाराम सुजाराम चौधरी स.न. 177/1/5 सुदशन कॉलनी नं.2 वाकडरोड वाकड – 57. दुकान 2 268190

112023380/00 मंगलाबाई नामदेव पाटील गट न.ं४५४/१, खांदेशनगर, ग ली न.ं३, मोशी-४१२१०५ 268101
1100200900/00 ी. गावडे सुखदेव दगडू स.नं.15/1, ारकेश इंड ीयल समोर 267991
1090601292/00 अ / भोग केदारी स न 72 शांती कंुज,दापोडी 12 267979

1030902982/00 गोलांडे दप अनंता
िस. स. नं. ६७०, अनंत िनवास, गोलांडे िब डग, गांधी पेठ, 
चचवडगाव, चचवड.

267952

1030902983/00 गोलांडे अतुल अनंता
िस. स. नं. ६७०, अनंत िनवास, गोलांडे िब डग, गांधी पेठ, 
चचवडगाव

267952

1031401456/00 कमल िभमराव साळंुके स न १६५/१ ब लाऍट न २२ इं दरानगर चचवड पुणे 267883
1140100508/00 शेख समद असगर गट .1, इं ायणी सोसा.,, पीनगर, तळवडे 267783
1160204696/00 बजरंग ता याबा भोसले स. नं. ७६/३/१ गणेशनगर कॉलनी न.ं २, दघी १५ 267661

1030100356/00 पो ट आिण तार खाते महा बंधक(बी.एस.एन.एल)
िमळकत. .(जूना)-1992,  ,सी- लॉक,एम.आय.डी.सी.  चचवड-पुणे-
411  019.

267640

1081101714/00
मा.आयु  प.िच.मनपा भो. म.े रलायं स इ फोकॉम िल. 
(मोबाईल टॉवर )

भाजी मंडई इमारत, संत तुकाराम नगर 267541

1110500051/00 पवार मा ती तुळीशीराम च-होली बृ दाभाडे व ती काटे व ती, 267505

1130503018/00 भो-बाळासाहेब सोपान यादव
कुदळवािड,िचखली,आ. - कर/मो ा िनवासी एस आर 
1/1884/2008, द.5/1/08 अ वये लो

267478

1100101738/00 म.े हरटे स इंडि ज तफ मिडप ली ंकटै या से. १० लॉट ८६ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी भोसरी-२६ 267465

1040702617/00 ी. सुिनलकुमार अवधेशकुमार िम ा
स. न. १२९/२(२५)२१, सुखकता कॉलनी, हाईट फ ड समोर  
काळाखडक वाकड - ५७.

267323

1080803870/00
स म ा िव णु शगटे(जाधव)भोग. हदुराव िव णु 
शगटे(जाधव)

स. नं. १०२ शगर चाळ नेह नगर 267322

1040901034/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव भो. भुजबळ िशवम  ह र ंद स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं ६ पुनवळे 267289

1100800828/00 ी अ सारी कादीर सेन गट न.ं8,स.नं.205,मंजुराबाई शाळेजवळ,महादेवनगर भोसरी,पुणे-39. 267285

1130409051/00 राज  िभवा च हाण
गट १२६३ ,  वामी समथ  कॉलनी ,ग ली  नं  ८ , शरदनगर , 
पंचवटी , िचखली

267262

1040120886/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल दुसरा मजला शॉप न-ं२१७ थेरगाव पुणे-३३

267260

1050803393/00 ी नांदगुडे सुजाता िवलास भो-छ पती बँक स.न. 24/2/3  िवशालनगर,छा पती बँक  पपळे िनलख 267240

1101001342/00 ीम. ि रसागर सुरेखा बापूराव
स.न.195/1/3 अ यनगर, झोरे यांचे श,्आळंदीरोड, शा ी चौक,      
        भोसरी 39.

267166

1090500607/00 खेजर ए . चुनावाला स. न. ३०/२/०३ िस. सन. १३३७ पुणे मुंबई रोड दापोडी पुणे-१२ 267126

1060321546/00 गो वद डे हलपस
स.न. १५४, “लाईफिवले” वग न.ं सी,  १ ला,मजला ऑ फस न.ं 
१०१, पपळे सौदागर, पुणे २७

267025

1050803719/00 गायकवाड चं कांत गणपत तफ कु.म.ुइंगवले द ा य ज.
स.नं.67,िह.न.2/3,पंचिशलगनर पपळे िनलख पुणे-
27,िम. .05/08/03719

266958



1040206526/00 म.े छाजेड असो तफ़ भागी. ललीतकुमार िभकमचंद  छाजेड स. न. २७/१/२,स दय हॉटेल समोर ,थेरगाव रोड , थेरगाव -३३ 266938

1080202184/00
म. दारकादास शामकुमार टे टाईल ा.िल तफ िनलेश 
भुतडा

आँ फस ं  14, चौथा मजला, सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, 
मोरवाडी, पपरी- 18

266934

1130301623/00 भो-जा कर सेन शेख यशवंत कॉलनी ,गट नं 1323, मोरे व ती ,िचखली, 266914
1130601835/00 िशवाजी पांडुरंग वळे/छगन जयराम आमटे जाधववाडी ,िचखली 266875

1130506440/00 मुरलीधर अनंता पवार
गट ८६६ , कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/५/एस आर 
२/३७/२०१५ , द ०१/०८/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

266864

1100301773/00 िप. िच.मनपा भोग करण गजानन फुगे स. नं.६९५ भाजी मंडईजवळ, भोसरी 266731
1100301774/00 िप. िच.मनपा भोग िवशाल काश फुगे स. नं.६९५. भाजी मंडई जवळ, भोसरी 266731

1020501866/00 जाधव संदीप सदानंद
जी लॉक पी 60, ाउंड लोअर गाळा न.ं3, सदगु  लॉझा, 
एमआयडीसी, चचवड, आकुड

266731

1040304642/00 भो. आगरवाल जवाहर कमतराय स.नं. 7/2, जयम हार नगर,,थेरगांव 266636
1031110920/00 िशवकुमार दोडा पा दोडामणी सं.नं. ५७/२+३, साईराज कॉलनी, िशवनगरी, िचचवड-३३ 266609
1120101477/00 संुदर असोिसएट तफ तानाजी बबन तळेकर डुडु गाव ऊ र अडबंगनाथ मं दर समोर, मोशी 266606
1100901261/00 गवळी पंडीत रामभाऊ स. नं. १९८, यु गवळी कॉ ले स, आळंदी रोड, भोसरी 266580
1130507146/00 रामकुमार िबरजु यादव गट ७१० , कुदळवाडी ,िचखली 266569

1031111692/00 भो. सौ. लता बळीराम पारखे सं. नं. २९/४,जयगु द  कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 266564

1160203950/00 जयराज ध डु च हाण स. नं. ८६, माउली नगर, दघी १५ 266541

1040804506/00 म.े लाईफ टाईल डे ह.तफ़ भागी.यशवंत बा .सावंत
स. नं.१३६/२/१,१३६/१अ/१/१,१३६/२/३, ंदाई 
शो ममागे,सयाजी हॉटेलसमोर, उ. वाकड,मो. नं.८१४९३३५५२२

266541

1041102306/00 िसताबाई हनुमंत पवार व ाने र हनुमंत पवार स. नं. ३९/५/१ सोनवणे व ती ताथवडे पुणे ३३ 266459
1060313782/00 मे िशव असोिसएटस तफ़ सुरेश ारकादास जुमानी स. नं-३/४ ब १ , ३/४ ब २  गुरव रोड , पपळे सौदागर 266452

1081300110/00 ीम. सुखवाणी दपा घन याम
स. नं.१७७/२,१८७/२,१८८/२ मौजे पपरी वाघेरे व लभनगर 
पपरी १८.

266319

1120302107/00
म.ेवारके डे हपलस ा̮. िल. तफ़ डायरे टर शारदा सुरेश 
वारके.

बो ाडेवाडी (पंचिशल हौटेल शेजारी) गट नं ७०५ मोशी ािधअकरण 
िज पुणे ४१२१०५

266267

1130600171/00 जाधव पोपट दगडू जाधववाडी,,िचखली 266129
1150406894/00 म.े िलगेसी लाइफ पेसेस तफ दलीप गुलाबराव कु ळे सं◌.ं न. १८१/२ गणेश नगर शदे व ती रावेत 266104
1120301584/00 ी. मौजमअली कताबु लाह चौधरी ग.नं. 201 दे र ता , मोशी. 266093

1110501829/00 राज  हाद साळवे
स. नं. १२३/१/१/१ ल मीनारायण नगर कॉलनी . ०२ वडमुखवाडी 
च-होली

266027

1100102424/00 म.े एस. पी. इलेि क स तफ शोभा / प रमल गौड
से. न. १०/३१८ गाळा न. ७ त म सोहम इंड ि मा. ािधकरण 
भोसरी-२६

265903

1130201035/00 अशोक बबनराव मोरे रामदास नगर, िचखली 265822

1130603051/00 कांताराम ीपती जाधव  , भो- व सला कांताराम जाधव
गट  ४२४, मधला पेठा , जाधववाडी  , िचखली  आ -
कर/िच/०६/एस आर १/३२/२०१५ , द  ०९/०७/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

265738

1050405313/00 पगळे मुकंुद नानासाहेब स.नं.७१/१/२, कत  नगर, नवी सांगवी-२७ 265571
1040205092/00 गजानन बापु बारणे व िशवाजी बापु बारणे व ईतर सन.२९/१ पदमजी पेपरिमल समोर थेरगाव-३३ 265476

1120101859/00
ी. कसन केशवराव देशमुख/सितश कसन देशमुख/संतोष 

कसन देशमुख
मोशी गावठाण नागे र मं दराजवळ मोशी. 265474

1100301653/00 सिचन शामकांत सोनकुळे अशोकनगर पी एम टी चौक भोसरी 265449
1041103971/00 िव णु दशरथ पवार स नं-५८/३ आि नी इ टरनॅशनल कुल शेजारी ताथवडे-३३ 265375
1040303769/00 कांबळे वसंत बाबु स.नं. 8/8/1, िशवतीथनगर,,थेरगांव 265319

1130601596/00 भो-जगताप संजय बाळासाहेब
माळावर , जाधववाडी ,िचखली आ -५६३/१७, द३/५/१७ अ वये  
द १/४/१६ पा आ

265152

1130500374/10 संजय भगवान रण दवे
गट  ७९९ , पवार  व ती  , िशवसाई  हॉटेलसमोर  
,कुदळवाडी,िचखली आ - कर /िच/५/ह तां/कािव/४३१/२०१२, द 
८/०५/२०१२ अ वये ह तांतर

265016

1031105721/00 शेख मोह मद जाक र मोह मद जाफर स.नं.  115/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 264981

1040103671/00 ी. ल मण वामन कलाटे स.नं. 189/1/3/1, यु द  नगर,तारागाडन जवळ वाकड रोड वाकड 264977

1030201730/00 सी.सी.असो.
लाईफ  टाईल  को.ऑप.हौ.सो.,  लॅट  न.ं102  ,स.नं.263/6,  
लकरोड,  सुदशन  नगर,  चचवड

264974

1130801306/00 पपरी चचवड महानगरपािलका उ ान महा माफुलेनगर से टर 18 अ , महा माफुलेनगर  , िचखली , चचवड , पुणे १९ 264896

1150413327/00 ी.गो वद बाबुराव भ डवे व इतर स.नं.206/2अ बीआरटी रोड भ डवे कानर जवळ रावेत 264872
1140300929/00 भालेकर बाळु नामदेव/भालेकर दपक बाळु गणेशनगर  तळवडे 264809



1040506715/00 मंगल राज  इंगावले स. नं. ७५/६ योतीबानगर काळेवाडी पुणे १७ 264781

1050000097/00 ीम.परमार चं ीका कांतीलाल. स.नं.26 िह.1/2,साईनाथनगर, पपळे गुरव.,िम. .5/2/71/00097 264585

1030101900/00 म.ेकुणाल क स कश स
कुणाल  लाझा,  ए  वग,  शॉप  नं.  4ए,  चचवड  टेशन,  
चचवड.  ,िम. .  03/01/01900

264570

1160201398/00 जाधव ीकांत जग ाथ भो. रलाय स इ फोकॉम तफ राजीव अिमदवार व शंकर अिमदवार स.नं.74, दघी - 15 264534
1120500067/00 पं. र. ल. ां.िल. तफ ी. ह रश सी. वनवारी डुडुळगाव,मोशी 264522
1070700118/00 दपक मनोहर केसवानी लॉट न.ं ६०,  पंचिशल अपाटमट समोर पपरी पुणे १७ 264473

1100102593/00
म.े िस गु  इंड ि मा, सह सं भोग.-म.े अिभिजत 
एंटर ायजेस

से. न. १० लॉट न. ५७/४ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 264413

1130902573/00 भो- दप सोपान ता हाणे
गट १५०९ ,हनुमान हौ सोसा , हे े ता हाणे  व ती , िचखली   आ  
 - कर /िच /एस आर  २/ २६९/२०१७ , द ३१/३/२०१७ अ वये   
द  ०१/०४/२०१६  पासून  आका

264373

1120202788/00 मोद कृ णराव गोसावी ४५४/१, आदशनगर मोरयाचौक रोड, वामी समथ डे हलपस, मोशी. 264291

1100101696/00 िव ास इंिज.व स ो. ा. ेमलता सु ीव म लाह
से.नं.10 लॉट न.ं 300 ािधकरण इड.झोन एम आय डी सी,भोसरी - 
26

264254

1031110369/00 संदीप बाळासाहेब िशतोळे सं. नं. ११६/३, वा. वाडी, िचचवड-३३ 264110
1031110372/00 बाळासाहेब बबन िशतोळे सं. नं. ११६/३, वा. वाडी,िचचवड-३३ 264110
1150101538/00 ी तेलगू इर णा ितप या /भो घोरण काश ब सीलाल बालका माजवळ मामुड  कवळे. 264054
1011300860/10 पटेल नारायण अजून व इतर भो.राज  िखवराज मुथा से.नं.24, लॉट न.ं267,,िनगडी , ािधकरण, पुणे 263993
1040209307/00 ितकोणे मा ती रामभाऊ स.नं 32/अ/5, द नगर, थेरगांव पुणे 33 263990
1130602404/00 मधुकर रंगनाथ जाधव गट ५८९, जाधववाडी , िचखली 263984
1050205944/00 भो. ड गरे रमेश शंकर. स. नं.१४/१ , िशवनेरी कॉलनी, पपळे गुरव-२७. 263935
1050210636/00 रमेशकुमार लालचंद यादव स. नं ६/३ िवजयराज कॉलनी शॉप क़.२ पपळे गुरव २७ 263843
1100101821/00 भो िलपीड इंिज ा िल लॉट  २२० ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 263816

1130409049/00 िगरीष सोपान महाजन  , िवजय सोपान महाजन
गट १२५० ,  वामी समथ  कॉलनी ,ग ली  नं  ८ , शरदनगर , 
पंचवटी , िचखली

263802

1031110410/00 भो- ी सुिनल िनळकंठ चचवडे/चा दास िनळकंठ चचवडॅ स न ५९ िबजलीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 263771

1040403821/00 भो. कोकणे शरद स.नं. 18/12, धरोड, रहाटणी,रहाटणी 263755
1100101514/00 मे स यम इंड. तफ बे हेकर सुभाष जनादन से.नं.7 लॉट न.ं286 ािधकरण इंड. झोन भोसरी - २६ 263702
1120101315/00 ाने र गणपत स ते आळंदीरोड पवारव ती मोशी 263688
1101002005/00 पु षो म कारभारी राणे स. नं. १९७/२/१, शा ी चौक, भोसरी ३९ 263673

1040120843/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं२ थेरगाव पुणे-३३

263639

1130603506/00 र फक मोिह ीन शेख
गट ६७२ , जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर /िच/मु /८/ एस आर  २/ 
९७/२०१७ , द ०८/०३/२०१७ अ वये   द ०१/०४/२०१६ पासून 
आका

263565

1130101691/00 सुधाकर सावंत व इतर

गट १६६०, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर /िच/१/एस आर 
२/१७६९/२०१२ , द  ४/०६/२०१२ अ वये ह तांतर  --- आ - 
कर/िच/१/कािव/३००/२०१४ , द २८/१०/२०१४ अ वये अंशतः 
िमळकत र ( ३२९८६.२७  चौ फ़ुट िव टेरीया ए बांध,  
+५३१७५.०२ चौ फ़ुट शाळेची इमारत + ११३९८ चौ फ़ुट जोगदंड 
यांना ह तां +३७९१६चौ फ़ुट मनपाकडे  र ता ंदीकरण करीता 
ता यात   = १३५४७५.२९  चौ फ़ुट वजा जाता ) व उवरीत 
वरील माणे आ  -  कर/िच/१/कािव/११२/२०१५ , द 
२४/०९/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१५ पासून ३९२९९.७१ चौ 
फ़ुट मो जा , क म-ु १०६१०९ /-  र   सन १५-१६ चे बील र  -
५४१४२  /- ० केले असे

263526

1040103496/00
भो-म.ेदेवयानी डे हलपस तफ भो-नवशंकर शंकरलाल 
कुमावत

स.नं. 207/2/1/1, िनसग िसटी जवळ,क पटे व ती, वाकड 263521

1040303696/00 बालुरे धनाजी राजाराम स.नं. 12/16, संभाजीनगर, 263435
1090402030/00 ी.िभमराज पांडुरंग पवार ४७८, कार चौक, आझादनगर, फुगेवाडी – १२. 263352

1040508861/00 तानाजी िव ल बो-हाटे ( मो.न 9890424383 )
स.न. 74/1/9 , अ िवनायक काँलनी व गजानन काँलनी , स ृगी 
मेडीकल मागे काळेवाडी

263342

1130603521/00 आनंद आबाजी कदम
गट ५७९ , पंतनगर  कॉलनी  - ३ , जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/िच/०६/एस आर १/१३/२०१७ , द०२/०६/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आ

263334

1090201287/00 लांडगे ानोबा ल मण
स.न. 446/1 नािशक फाटा पो.चौक  शेजारी, भाग  
45,कासारवाडी -34

263248



1031108724/00 भो सिवता दिलप घारे स न १३३ गु ारा रोड वा वाडी चचवड पुणे ३३ 263230
1031107434/00 िनितन ह रभाऊ चचवडे स. नं.९ अ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 263216

1130200576/00 पठारे सुखदेव रामभाऊ

गट ११८६ ,रामदास नगर,िचखली  आ -   कर /िच /एस आर  २/ 
५० अ /२०१५ , द २१/१२/२०१५  अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ - कर /िच /२/ मो ा  िनवासी  - एस आर  १ / 
५०अ /२०१५ , द २३/११/२०१५ अ वये   लो

263041

1101101901/00 भोग.कमल गणपत लांडगे स. नं.१३६/१ब/१ गणपत लांडगे चाळ, सदगु नगर, भोसरीi 263038

1100900091/00 कमल िनवृ ी बाणेकर
स.नं.201/1अ,िम. . 59/4/197 आळंदी रोड,           भोसरी, पुणे - 
411 039.

262931

1140301861/00 ी अ य सुिनल बाठे भैरवनाथ मं दरासमोर, तळवडे गावठाण पुणे ६२ 262919

1120302122/00 भोग.भरत पांडुरंग आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट न२ं६ मोशी ता हवेली 
िज पुणे ४१२१०५

262826

1120302123/00 .भोग. सुदाम पांडूरंग आ हाट.
सोपानमळा सावतामाळी नगर बो ाडेवाडी गट नं ६२६ मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

262826

1150405979/00 ीम. ितभा जा लदर काळजे स न १८३ पैक  शदे व ती रावेत 262820
1101102048/00 शांताबाई राम कसन बो डे स. नं. १४०/४अ मधुबन हौ  सोसा, च पाणीवसाहत 262780

1011403447/00
प.िच.मनपा भो.  कौशीक  ा सपोट काप रेशन तफ सुर  

कौशीक
से.नं.२३, लाँट नं १६४ ब , वहातुकनगरी ािधकरण िनगडी ४४ 262741

1050105094/00 ी शगोरे बाबुराव बाजीराव स.नं 54/1/8 िवनायकनगर पपळेगुरव-27,िम  05/01/05094 262739

1060300981/00 कंुजीर आबाजी गणपत/ भो. कंुजीर रामचं   आबाजी स.ऩं. पपळे सौदागर,काटे व ती.61/1/4/ 262728

1130603243/00
भो- अरो रय टी  तफ रॉिबनकुमार अंबालाल पटेल, 
दपकुमार जयंतीलाल पटेल

गट ४२१, िह सा १, ग़ट ४१३ , ४१४ , जाधववाडी,िचखली   आ  - 
कर /िच/५/ एस आर २/ २९६/२०१६ , द ०५/१०/२०१६ अ वये   
द  ०१/०४/२०१६ आका

262715

1050103294/00 ी. दांडगे वसंत सुखदेव
स.नं.54/1,सागर कॉ पले स,िवनायकनगर, पपळे गुरव, 
सांगवी.,िम. . 46/1/3294

262711

1140401727/00 ध डीबा बाळा भालेकर (मयत) िव ल ि मनी मं दराजवळ ि वेणीनगर तळवडे 262708
1130400528/00 गु ा रामआ ा रामकुमार जय कश सोसा.,,िचखली 262691
1040307387/00 िवजय धनाजी बालुरे स. न. ७/१ गु नानक नगर थेरगांव ३३ 262595
1130602090/00 िगरीराज गो वदराव उमरीकर गट ५५१/१ , पंतनगर शेजरी ,जाधववाडी ,िचखली 262585
1040701802/00 अलताफ गफुर तांबोळी सन.१२७ िह. .१ उवरीत वाकड-५७ 262566
1050804339/00 कामठे दौलत दगंबर, पपळे  िनलख-२७ 262462
1130302536/00 प ावती संभाजी िखसे साने कॉलनी , मोरे व ती , गट १३२३, शुभम रे टॉरंट मागे 262462
1041100184/00 बाळासाहेब ल मण जगताप स. नं २५ , नबाळकर नगर , ताथवडे 262434
1090500130/00 अ / भोग. सावंत  सग सायकल कंपनी सग सायकल कं. मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 262406
1020400257/00 काळभोर मा तराव बाबुराव व िवलास र स.नं.64 खाणीवाले पडाळ,एस.आय.डी.सी. िचचंवड आकुड . 262388
1130502880/00 भो-यादव राममहेश िबरजाराम गट 879, कुदळवाडी , मकवाना यांचे समोर ,िचखली, 262387
1040307238/00 कुपाराम चुनीलाल चौधरी स. न. १२/१९ काळेवाडी फाटा ाय हर कॉलनी थेरगांव-३३ 262380
1100401946/00 भो. ाने र वामन ग हाणे स.नं.680 सािव ीबाई फुले शाळे या मागे,भोसरी - 39 262377
1160301346/00 ीमती परांडे िमना ी बाबासाहेब स.नं 20 काटेव ती दिघ गट  16, 262362
1060318344/00 हेमंत चं भान पाटील गणेशम कम शयल  लॅट न-ं१४ पपळे सौदागर 262342
1090303342/00 सं दप वसंत देसाई िहराबाई झोपडप ी जवळ, कासारवाडी, पुणे-34 262329
1080500605/00 अ दुल अितफ अ दुल मिलक काझी ही/ए/3/1/04, 262266

1100200113/00 ी िबरादार आ णाराव सोपानराव गट न.ं2,स.नं.,आनंदनगर,रासकर िवटभ ीजवळ,    भोसरी,पुणे-39. 262204

1160100674/00 लावंड जयवंत कृ णा स, नं,72 साईपाक, दघी पुणे 262195

1060103038/00 महेश क हयोमल कटा रया / सुिशलाबाई महेश कटा रया िन कता अपा. शॉप नं ०२ तपोवन र ता पपरीगांव 262174

1130502791/00 भो-रशीद घुडूलाल  सुभेदार गट 879, कुदळवाडी ,िचखली, 262128
1040204807/00 करंजे हनुमंत िव णु स न १७/१, दुगा कॉलनी, गणेशनगर,  थेरगाव 262125
1040110260/00 िव ल राघु बनसोडे सनं १७८ गेणभाऊ कलाटेनगर, वाकडरोड वाकड- ५७ 262119

1100701250/00
िशतल सुहास टगरे/शालन मा ती गवळी/मिनषा सुनील 
टगरे/नयना गणेश च धे

स नं २११/१/१ आळंदी रोड 262102

1080200572/00 हॉटेल ि नपाक ( पवन सुयभान िबरं लॉट .25 ए/2, एफ 2 लॉक, एम.आय.डी.स, पपरी-18. 262101

1011102570/00 राकेश फुलचंद सोिनगरा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, प.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं११४,११४अ,(यु १४) िनगडी, पुणे ४४.

262078

1011102586/00 अ रहंत मोती डे हलपस
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२१४,२१४अ,(एस १४) िनगडी, पुणे ४४.

262078

1101208453/00 वसंत बाळकृ ण पोखरकर १९/२ बाबा आनंद मंगल कायालय रोड, धावडेव ती, भोसरी 262049

1100800379/00 ी. पालांडे  भावती काश
स.नं.215 िमळकत .59/3/256,संत तुकाराम नगर,                    
भोसरी,पुणे-411 039.

262025

1130601845/00 वेसकर रामसवारे ब न जाधववाडी ,िचखली 261927



1130304313/00 शैला कशोर गायकवाड

गट १३७९ , राजगड पाक ५ माऊली  हौ सोसा , अ िवनायक चौक , 
मोरे व ती  , िचखली  आ  - कर / िच / ०३/ एस आर 
२/२९६/२०१७  द १९/१२/ २०१७  अ वये  द १/४/१७ पा आ 
आ  - कर /िच/३/ मो ा िन- एस आर २/ २९६/२०१७ , द  
२५/११/२०१७  अ वये  लो

261903

1130101051/00 भो- ेरणा पॅकेज ग, िनमल गु ा शेलार व ती,,िचखली 261848

1130300006/00 भो-,येळवंडे पंढरीनाथ बाळकृ ण
गट ११८५ नेवाळे मळा, उंबराएचे ओ ाजवळ , मोरे व ती ,िचखली 
 आ   - कर /िच/म/ु८/एस आर २/५७/२०१६ , द ०२/०९/२०१६ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

261838

1060303568/00 सं दप बापुसाहेब कु ंभ े /सा रका सं दप कुरंभ े पपळे सौदागर पुणे 27., दारका ए पायर, रो.हा.नं 5 261828
1040307069/00 सौ. शोभा भरत इंदलकर स. न. ३९/२२ युजर नगर थेरगांव - ३३. 261690
1031106234/00 गणेश पांडुरंग िशवले स. नं. ९० , वा हेकरवाडी, चचवड 261686
1040901022/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड शॉप न.ं ११ पुनवळे 261595

1040901033/00 मा. भुजबळ कैलास कसनराव भो. भुजबळ योगेश  कैलास स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं ४ पुनवळे 261595

1100401900/00 म.ेसनशाईन डे हलपस सनशाईन लाझा बी - 2 शॉप नं. 4 लांडेवाडी,भोसरी - 39 261592
1130500402/00 भो-शेख अ दुल गफार मोहंमद हसन पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 261583

1100602156/00
म.े फुगे असोिसएटस तफ ी नारायण महादु फुगे, ी अिनल 
फुगे, ी बाळासाहेब फुगे, हेमंत फुगे, ी िवजय फुगे

सनं 228/1/1 ते 4 िससनं 1101 व 1090, िशवपावती अपाटमट 
बंगला न 4 दघी रोड भोसरी-39

261583

1031107850/00 भोग बाजीराव तुकाराम चचवडे सन.८०/३/४/२ वा हेकरवाडी चचवड 261554
1120301135/00 दवाकर सुरेश बाबुलाल नागे र नगर पि म मोशी 261533

1050000294/00 िशवकुमार माशमी व इतर PAHजाधव हरीदास.
स.नं.44/1ब,स ा ी कॉलनी,िव ानगर,, पपळे 
गुरव,िम. .05/01/00/00294

261532

1080200478/00 डालको इंिजिनयर ग ा.ली. सव नं.36/3,4,7 व 8,मोरवाडी, पपरी 411 018. 261521

1130500171/00 भो-यादव राम जीयावन
गट  ७१५ , पपरी कुदळवाडी   र ता , यु जायका  हॉटेल समोर, 
कुदळवाडी , िचखली

261515

1120102454/00 िव णू कसन धायरकर व इतर २ गट  ५२,डुडुळगाव,मोशी. 261499
1120102454/10 संभाजी कसन धायरकर व इतर २ गट .५२,डुडुळगाव,मोशी. 261499

1040602361/00 लालवानी लाजवंती गु मुखदास / लालवानी ि लोक गु.
स.नं.111/11, िवजय नगर योितबा मंगल 
कायालयासमोर,काळेवाडी पुणे - 17

261480

1100201460/00 सोपान गेणू बालघरे स. नं.६७९/१अ/९, लांडेवाडी, भोसरी 261409
1031109831/00 भो जनाबाई रामचं  काटे स न १३४/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 261401

1101206367/00 कुलकण  काश एस / अिमत काश
से नं १ लॉट नं ८६/३/२ साई दशन लॅट नं बी - २ इं ायणीनगर 
भोसरी

261401

1110300946/00 चचवड देव थान भोग पापा सेन मुलाणी स. नं. ४७०, कोतवालवाडी रोड, च-होली बु. 261381
1140401290/00 राजपुत गोकुळ सह हनुमान सह सहजीवन सोसायटी ि वेणीनगर तळवडे 261316
1040410817/00 ी. कुमावत नवरंग शंकरलाल सं. नं. १८/११/३ रहाटणी, पुणे -१७ 261035
1090604263/00 भोग. शेख सलमान शमशु ीन स. न७/२/२ एस एम एस काटे पे ोल पंप पजवळ दापोडी 261026
1090604264/00 भोग. शेख मोिसन शमशु ीन स न.७/२/२ एस एम एस काटे पे ोल पंप जवळ दापोडी 261026
1090604265/00 भोग. मनसूर शमशु ीन शेख स न.७/२/२ एस एम एस काटे पे ोल पंप जवळ दापोडी 261026
1130401724/00 शैला तुकाराम मुंगसे गट ११४३ , ी द कृपा हौ सोसा  , नेवाळे व ती ,िचखली 260967
1040116383/00 रमेश उगम शेटटी स.न. 262 मानकर चौक क पटेव ती वाकड 260942
1160402300/00 नारायण भानुदास घुले स.न.156/4ब/1/67, कॉलनी .14, गणेशनगर, बोपखेल-३१ 260931

1040301584/00 नायडू चं कुमार ल मण भोग िजत  गो वद जोशी
िमळकत .स.न.12/12,पवारनगर,थेरगांव, पुणे-33,गट .3, भाग 

.64
260832

1040901931/00
गीरीष जी जेसवानी/धमश टी वाधवानी/नरेश टी 
वाधवानी/कमलेश दादलानी

स.नं. १२/१ ते ७ पुणे मुंबई बगलोर हायवे जवळ पुनावळे 260825

1100800660/00 ी. दळवी ल मण वाघु
स.नं.215,गराडे िगरणी जवळ,        ,गट न.ं8,संत तुकाराम नगर,     
    भोसरी,पुणे-39.

260784

1130500907/00 सुिधर रघुनंदन  साददुबे

गट ७६९ ,बालघरे व ती,  ,कुदळवाडी ,िचखली,  आ -  
कर/िच/म/ु८/एस आर २/११३/७०/२०१५ , द २०/१०/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून जुने पाडून नवीन आका आ - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/१८४/२०१२ , द  १८/१०/२०१२ अ वये  
ह तांतर आ -िच/कर/५/कािव/४४८/२०१५ , द २१/०८/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१५ पासून ७३५चौ फ़ुट  , क म-ु ११८८०/- 
र  व याच जावी वर नमुद केले माणे बांधकाम

260762

1101207856/00 गणपत िव ल लांडगे से. नं.२ लॅट .१२९ इं ायणीनगर भोसरी 260740
1040106460/00 इंगवले सुिनता राजन सं न २२७/१/२ हापाक जवळ वाकड 260725

1140301782/00
ी.कािशनाथ सदािशव भालेकर व भोगवटादार ी.अशोक 

कािशनाथ भालेकर
जमीन गट .६३,तळवडे आळंदी रोड,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 260670



1100900072/00 ी राजगुडे बाजीराव पंढरीनाथ
स.नं. 199/1 पैक                         ,िम. . 59/4/146, आळंदी 
रोड,          भोसरी, पुणे - 411 039.

260670

1050502696/00 भो-कै.सौ शकंुतला आनंदराव िशतोळे
थिमक िव ामंदीर व िशशुिवहार,वेताळमहाराज सोसायटी सांगवी -

27
260648

1160101017/00 ी सूयवंशी उ म िभमराव स.नं.72 सहया ी कॉलनी, दघी 260624

1101200194/00 ी जगताप अशोक ीधर
स.नं. 17/1अ, िमळकत . 58/2/392      ,धावडे व ती,गणेशनगर,  
             भोसरी, पुणे 411 039.

260608

1130100462/00 स वालाख द ा य रामचं गट .1, 260591
1130101210/00 भो-राजु भाऊ कांबळे गट 1592 , धमराजनगर  , िचखली, 260579

1150103338/00
:- सदािशव िभका कातळे ,बेबी सदािशव कातळे, दलीप 
सदािशव कातळे,शकुतंला दलीप कातळे,मयुरी दलीप 
कातळे, कार दलीप कातळे,,रमेश दलीप कातळे

िवभाग मांक 20/7 गाव, कवळे मौजे येथील स.न.93 िह सा .7 
कवळे

260543

1050108331/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, शॉप नं.१, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

260471

1050108332/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, शॉप नं.२, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

260471

1050108333/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, शॉप नं.३, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

260471

1050108335/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, शॉप नं.५, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

260471

1020402658/00 म.े बालाजी इंडि ज/भो. म.ेइंडस टॉवर िलिमटेड   डी-२ लॉट  ३८/४ ,एमआयडीसी चचवड.-IN-1054851 260445

1020402659/00 ी सुिनल साळसकर/भो. इंडस टॉवर िलिमटेड डी-१ लॉट  पी-१९/१/१ ,एमआयडीसी चचवड.-IN-1055198 260445

1120203125/00 िव ल शेषराव क डे गट न५ं९ तळेकर व ती डुडुळगाव जकात नाका मागे मोशी ४१२१०५ 260433

1130404481/00 गणेश मान सग  मान,े योगेश मान सग माने
गट १२५२ , तुळजाई नगर  , नेवाळे  व ती ,िचखली आ  - कर  /िच 
/४/ एस आर  २/ १३०३  /२०१७ , द  २०/०४/२०१७  अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा आका

260420

1040208780/00 बापु ल मण जाधव स.नं 33/2, िमक कॉलनी, द नगर, थेरगांव 260399

1130302680/00 सुभाष िव णु चौधरी गट १३५५,स ा ी हौ  सोसा  , आंगणवाडी रोड, मोरे व ती ,िचखली 260379

1040412012/00 अ मर सौफ़ु ीन क सामिज/मुिनरा अ मर क सामिज
स. न. ७/१+२ए/२/१,रेनबो लाझा,ितसरा मजला,ऑ फ़स नं - ३१३, 
रहाटणी

260379

1080802207/00 ी. लग पा झगर पा अळकंुटे डॉ. देव हॉि पटल शेजारी, जूना टे को रोड,,नेह नगर, पपरी-18 260342

1050803874/00 ी.जगताप सुभाष ह रभाऊ.
स.नं. 67,िह.नं.7/1,गणेशनगर, पपळे िनलख-
27,िम. .05/08/03874

260336

1100900830/10 महादु ीपती पाचारणे भोग कशोर महादेव पाचारणे स.न.२०१, गवळीनगर, भोसरी, पुणे ३९ 260319

1130601813/00 टटवे िनतीन अिभम यू

गट ५१९ ,बो हाईचा मळा, ग ली  ७, जाधववाडी, िचखली  आ  -  
कर / िच/०६/ एस आर १/२३/२०१७ , द ००२/०६/२०१७  अ वये 
 द ०१/०४/२०१७ पा  आ   आ  - कर /िच/०६/ मो ा िन- एस 
आर  १/ २३/२०१७ , द  ०६/०५/२०१७ अ वये  लो

260263

1150408221/00
मातादुगा डे ह.तफ़ मोिहत िम ल व राजे  वमा 
भो.कालीमाता डे ह.तफ़ िवनोद तुकाराम अडसकर

सं.नं.७७/४ सेले टील िसटीमागे रावेत. 260188

1130201537/00
नागोजी  रामा पाटील भो-पाटील इंिज व स तफ ो ा 
िमलन  नागोजी पाटील

गट १५३९ पाटील इंिज व स ,तळवडे िशव , गु द  फॅि केशन 
शेजारी , रामदासनगर ,िचखली  आ  - कर /म/ु८/ एस आर 
२/०३/२/२०१७  , द  १९/०४/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१६ 
पा आ

260172

1120307985/00 को कळा भगवान ठ र/िश पा िवजय ठ र बो हाडेवाडी,गट नं २२३ बारणे व ती दे  र ता मोशी ४१२१०५ 260120

1100100119/00 म.े रानिवक ऑटो कॉ पोनंटस
िम. .57/4/119. एस. लॉक, लॉट न.ं1,एम.आय.डी.सी.                
            भोसरी, पुणे 411 039.

260114

1030202039/00 पंजाबी कशोर रामचं सुखवानी  उ ान,  रो  हाऊस  न.ं  07,  लक  रोड,  चचवड  , 260084

1050502864/00 ढोरे तुकाराम गेनुभाऊ स. न.९, लॉट न,२३,ढोरेनगर,सांगवी-२७ 260067

1080202033/00 अछरा उषा शेवक
रेणुका गुलमोहर एच इमारत लॅट ं .601 & 602  मोरवाडी पपरी -
18

260054

1040309303/00 सुिनता माधव सगर
स न ६/२/३ सं दप नगर साईनाथ नगर थेरगाव -  ३३   मो. 
९९२२६४३५५८

260037

1041100833/00 भोग उदय भाऊसाहेब बिहरट सन.५६/१ नबाळकर नगर ताथवडे 259977



1040114922/00 ी. अजय कािशनाथ पंिडत, वैजयंती अजय पंिडत सनं. १८१/१,मौट हट टँक हील C-१८,वाकडरोड,वाकड-४११०५७ 259975

1020502580/00 भो. अम त मोहनलाल आगरवाल वक शॉप स. नं ६४, खानीवाले पडाळ , चचवड १९ 259880

1100100393/00 म.े बायसन इंिडया ा.िल.
S- 79/2 एम.आय.डी.सी.,भोसरी.                                   पुणे-
26.

259849

1040702417/00
भोग. नंदन जी - ऑरबीट असो. तफ ी. शामकांत केशव 
कोतकर व इं जीत िवलास माळवे

स. न. १३०/२/३ हॉटेल संकेत मागे मुंबई - पुणे हायवेजवळ, वाकड - 
५७.

259844

1101204430/00 भो.दगडू बबन लांडगे स.नं.95/1 लांडगेनगर,भोसरी - 39 259809

1031109689/00 भो िवण रामदास वा हेकर स न १२२ सायली काऍ ले स दुकान न ७ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 259684

1031109692/00 भो- िवण रामदास वा हेकर स न १२२ सायली कऍ ले स दुकान न १ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 259684

1030101851/00 म.ेजे.ए.इंिज.- जुनेद अ लकोटकर व एम.एस.जाधव एम.आय.डी.सी.,  सी  लॉक,  लट  C/A/1/1  , 259648
1130200882/00 बाळा  नामदेव मोरे व इतर भो- गणेश  दनकर  मोरे,गट 1371, सोनवणे  व ती , िचखली 259644

1130104441/00
कांचन ि भुवन ितवारी , सुरज ि भुवन ितवारी  , वै णवी 
एंटर ायजेस

गट १५६७ , दे   आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली  आ   - कर 
/िच/म/ु०८/ एस आआर  २/ २५/१/२०१७ , द १३/०७/२०१७ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आ

259637

1040604924/00 राजु ल मणदास मतानी व इतर-4
स.न. 99/21/1, सािहल अपाटमट तळमजला शॊप न-1व2, नवर  
चोक मोरया कॊलनी िवजयनगर काळेवाडी-17

259633

1020705198/00 ि हओम नेटव स िलिमटेड
ऑ फस नं ५०९ ते ५१५ पाचवा मजला िसटीपॉ ट िब डग 
ढोलेपाटील रोड बोट लब रोड पुणे ४११००१

259600

1040407283/00 सातपुते मा ती िन ुती स. न.३५/१ब/१/३ अकंुर कॉलनी रहाटणी. 259568
1060308374/00 सादबा काटे भो. कार क िडबा काटे पेटोल पंपाजवळ केशवनगर िपपळे सॉदागर 259482

1100401947/00 भो.महेश िशरसाट स.नं.६८१/४ सािव ीबाई फुले शाळे या मागे  ग हाणेव ती भोसरी 259478

1050100816/00 च हाण भगवान पांडुरंग
िम. .1394/46/1/194/1,,स.नं. 55/2/2, िवनायकनगर, पपळे 
गुरव, पुणे-27

259425

1130101100/00 भो -आ न इंड ीज, जमीरऊ लाह हशमु लाह चौधरी
गट १५६० ते १५५९ ,शेलारव ती , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर , 
िचखली

259415

1060500811/00 र ानी भावना काश राज कॉ ले स  दुसरा मजला , पपरी टेशन पुणे-१८ 259414

1031109079/00 कांचन ताराचंद करमचंदानी स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न ५ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 259380

1110201444/10 मे ाईड िब डस एल एल पी तफ अर वद जैन
स. नं. ३०२/१ पै, ाईड व ड िसटी, पठारे मळा, च-होली बु. 
४१२१०५

259358

1040408657/00 ी. अिजत नर सहराव टाकळीकर/सुनंदा अिजत टाकळीकर स. न. ५/४/१, िस. स. न. ९८३ द ा हाई स मागे रहा णी - १७. 259311

1040116839/00 समीर बबन क पटे स. न. २०७/२/१/२/१, यशवंती कॉलनी, वाकड 259303

1040100539/00 कलाटे अशोक गेनभाऊ भो.कलाटे काश
िमळकत .106/2(1),स.न.277/3/1, वाकड-पुणे रोड लगत,म.न. 
पा याचे टाक  समोर,म.ुपो.-वाकड,पुण

259229

1100102138/00 म.े धन ी इंिजिनअर ग से. १०/१२८ ब ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 259169

1130303590/00 सं दप ल मण पाटील

गट १२८६, ओमसाई हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ -
कर/िच/०३/स आर २/२३०७/२०१५ , द १४/०१/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका  आ - ३४५/२०१७, द ११/४/१७ 
अ वये  द  ०१/४/१६ पासून आका

259122

1011101163/00 कानडी बाबुराव गौडा पा स.नं.83/2, साईनाथ नगर 259121

1100700090/00 ी. भै या बेचन सुखनंदन.
स.नं.211/4अ/1अ .िम. .59/2/130/1        ,रमा माधव नगर.        
                भोसरी, पुणे 411 039.

259087

1041101539/00 द ा य िहरामण ल ढे स. न. २५/२ब, ताथवडे,ता. मुळशी 259030

1130304023/00 भो- सिचन लाला मोरे, सं दप लाला मोरे
गट १३१८ ,  ाने र हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली   आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२७०/२०१६ , द  १८/१०/ २०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

258986

1060308326/00 राजेश भागुजी जगताप पपळे सौदागर  बॉ  िवहार समोर 258981
1040407712/00 भो भागवत बाळनथ सोनवणे स. न. १८/१+२ सलडर कांऊटी शॉप न. १व २ रहा णी 258898
1040307374/00 भो. शंकर उ म कातुरे स. न. ६/१ कैलासनगर थेरगांव ३३ 258896
1040207013/00 रामा िब डस डे हलपस स. नं. ३७ साईनाथ नगर, वीस काऊ ट  थेरगाव पुणे ३३ 258894
1040509015/00 चेलीयन िवजयनन ( मो.न 9673993654 ) स.न. 114/1/1अ, साईनाथ काँलनी , नढेनगर , काळेवाडी 258891

1031111803/00 रिव आनंद शदे सं. म. १४२, वै णवदेवी मं दराजवळ गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 258860

1120405558/00
दीप भीमाशंकर खो लम/ शांत भीमाशंकर खो लम/िनतीन 

गो वद साळंुखे
संतनगर से.नं  ४ लॉट नं २८३,योगी ि हला िब ड ग,मेझानाईन 
टील तळ,मोशी ािधकरण ४१२१०५

258823

1140401055/00 सौ. िमला सुदाम रण सग ि वेणीनगर तळवडे, 258809
1150410327/00 ी.िवजय दगडु भ डवे सं. न. ८२/२ िब आर टी. रोड रावेत 258801



1031114482/00 भोग. सौ. रिसका रामदास गायकवाड स.न.३२/२क/१, चचवडेनगर, वा.वाडी रोड, चचवड, पुणे-३३ 258784

1040304847/00 भो संभाजी िस ाम रण दवे ( बंद ) स नं 11/2 पडवळ नगर थेरगांव 33, 258764

1100102435/00 म.े बी के टनमेक तफ बापु जामदार/ कशोर पाटील
से. न. १०/३१८ गाळा न. ७ प. म सोहम इंड ि मा. ािधकरण 
भोसरी-२६

258750

1160100470/00 िमरा भारत सावंत, मोद व मंजू ी भारत सावंत स. नं. 74 आदश नगर, दघी पुणे 258714

1130300415/00 ीिनवास नागु मोरे , चं भागा नागु मोरे

गट १३२३ , यशवंत कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/०३/एस आर १/६४/२०१४ , द १२/०६/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासूनवा  आका आ  - 
कर/िच/३/ह तां/कािव/०७/२०१५ , द  १२/०६/२०१५ अ वये  
ह तांतर

258665

1050104237/00 कांबळे सुिशला चं कांत पपळे गुरव, स.न.55/2/1,देवकर िगरणी, िवनायकनगर 258605
1090201848/00 नंदकुमार यशवंत माने माने िनवास, हदवी चौक, कासारवाडी, पुणे-३४ 258573
1090201850/00 ताप यशवंत माने माने िनवास, हदवी चौक, कासारवाडी, पुणे-३४ 258573
1040106454/00 भो. वाघमारे शंकर भाऊ वाकड गाव मशान भुमीजवळ वाकड 258563
1160100197/00 पांचाळ अंकुश ंकटराव स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 258546

1050212923/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं १० प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

258471

1130502141/00 भो-मधुकर  बाबुगीर गोसावी
हरगुडे व ती ,कुदळवाडी , िचखली,आ. - कर /मो ा िनवासी -एस 
आर 1/898/2007 , द.8/2/07 अ वये लो-

258456

1040415655/00 रीता िवनोद कुमार स नं-३७/२/३/१८ स दय कॉलनी रहाटणी 258450
1020502456/00 भोग. ीम. पुनम धनंजय जाधव/पुनम इंिजिनय रग खानीवाने पडाळ स.न.64, चचवड पुणे -19 258442
1140401245/00 भोग. भालेकर िवलास उ म ि वेणीनगर तळवडे 258441
1100201503/00 भोग.शरद कोकाटे स. नं. १५/१. आनंदनगर, गुळवेव ती, भोसरी 258431

1100200971/00 ी. गोगावले बाळु बबन
िमळकत मांक 58/2                    ,गुळवे व ती                         
     भोसरी पुणे 411 039.

258416

1040901239/00 मे वझरकर ए टर ायजेस
स नं.२२०,२६९,२७१,२१९,२७४,२१७,२२९.२७५ पुनावळे 
गावठान.

258380

1031107669/00 भोग. यशवंत बाबुराव आ र े स न३०/३९ बळवंतनगर  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 258317

1130301642/00 गायकवाड राज  मधुकर

गट नं 1317, कृ णाई हौ सग सोसा., मातो ी , मोरे व ती, िचखली 
आ  - कर/िच/३/एस आर २/१४४३/२०१४ , द  २१/०४/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/अ /मो ा 
िनवासी एस आर  १/१४४३/२०१४ , द  २९/०३/२०१४ अ वये 
लो लागू

258313

1101200605/00 ी. कवळेकर राम बाबू
स नं.23,हनुमान मं दरा जवळ       ,हनुमाननगर ,भगत व ती          
    भोसरी. 411 026

258178

1120101752/00 पाटील संजय ावण गट न.ं५२(१), िशवाजीवाडी, राधाकृ णनगर, मोशी. 258121
1040405419/00 भो- तेज योत फ डेशन जगताप डेअरी ,ऱहा णी 258083

1040208700/00 द ा मा ती पवार
स.नं.३२अ,िस स नं.५८१,द  साधना,द नगर,थेरगाव,पुणे-
४११०३३.

258079

1100601668/00 - स.नं.227/3 दघी रोड,³ÖÖêÃÖ¸üß - 39 258070

1031112027/00 वा हेकर देवराम क िडबा भोग वा हेकर योगेश देवराम स नं १३१ सरोवर कॉलनी वा हेकर कॉलनी चचवड पुणे ३३ 258041

1120101283/00 रामकु ण बबन पुंडे डुडु गाव मोशी 258011

1130506907/00 कम ीसा मोहरत अली चौधरी
गट ७१४ ,, कग वजन का ाजवळ , बी आर टी रोड, कुदळवाडी, 
िचखली आ  - कर /िच/५/ म/ु८/ एस आर २/१०५/१२/२०१७ , द 
१६/०३/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१६ पासून आका

257948

1031105476/00 वा हेकर सुिनत शकर भोग देवकाते रमेश गुलाबराव
स.नं.  28,  ीराम  क  ◌ॉलनी,  िबजलीनगर,  िशवनगरी  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

257942

1100101665/00 म.ेएअर िस टी स
से.नं. 10 लॉट न.ं 148 ए ािधकरण इंड.झोन 
एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26

257931

1040103169/00 ईशांन व अं कता को- हौ. सोसा.
स.नं.210/3+4, ईशान व अं कता गृह हौ.सोसायटी, लॉट .10, 
कावेरीनगर, वाकड 57.

257878

1130901188/00 सौ सपना उफ परमे री नंद कशोर मोदी
गट  १४१९ , जयिशवशंकर हौ सग सोसा. नं १  हे े ता हाणे व ी 
,िचखली

257707

1150300168/00 शदे ल मीबाई िव ल िवकास नगर, कवळे, पुणे 257647

1130902548/00 मनोज नारायण ता हाणे
ग़ट १९०९ , हनुमान  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
कर /िच/९/ एस आर २/२१७/२०१७ , द १०/०३/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पासून आका

257570

1130902549/00 िशवाजी नारायण ता हाणे
हनुमान हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - कर /िच/९/ 
एस आर २/२१८/२०१७ , द १०/०३/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

257570



1040120860/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं२० थेरगाव पुणे-३३

257497

1050603182/00 गायकवाड आशा दगडू स.नं. 1/2/21, बालाजी पॅरडाईज, ३.म, लॅट ,ममतानगर,सांगवी. 257461

1040901029/00 भुजबळ कैलास कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं २ पुनवळे 257409

1080803945/00 भोग. संतोष शेषा पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 257382

1050211189/00 मा ती क शन भागीदार ह रदास मा ती जाधव व इतर स नं ७२/१अ, ७२/३ सदगु  जंगली महाराजनगर शेजारी पपळे गुरव 257360

1020501980/00 म.ेआदश गृिहणी मिहला वेलफेअर सो. स.नं.जी पी 135,जी लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर् 257338
1100901160/00 शेलार भानुदास सदािशव संत ाने र नगर, आळंदी रोड,,भोसरी,पुणे, 257288
1080803940/00 भोग. संतोष शेषा पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 257264
1080803946/00 भोग. संतोष शेषा पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 257264
1031103279/00 मालक- स.नं.58/2,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 257212
1150302900/00 भो ी गुलाब हरीभाऊ तरस स न ७५ माळवालेव ती भात िगरणी जवळ कवळे 257161
1130602356/00 अबुररहीम एहसान अहमद  चौधरी पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 257141

1130501368/00 ी हणमंत ल मण यादव

गट नं  ९१७ ,हरगुडे व ती, कुदळवाडी ,िचखली आ    - कर /िच 
/५/एस  आर  २/ १२६/२०१७ , द  १९/१२/२०१७ अ वये  द  
१/४/१३ पा वा आ आ  - कर /िच /५/ मो ा  िन- एस आर  
१/१२६/२०१७ , द  ३०/११/२०१७  अ वये   लो

257131

1080803824/00 आिसफ़ अ दुल अजीज स यद भोग. जिबन फ़ाितमा स यद सं. न.१०२ नुरानी मि द जवळ नुर मोह ला नेह नगर 257065

1040604523/00 आनंदा शामराव जाधव
स. नं. १०९/२ब/११,क णकंुज समथ कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 
१७

257049

1031108584/00 भो ी शांतीलाल सदािशव पटेल स न ८०/२+३/४ चचवडे काऍलनी वा वडी. चचवड पुणे ३३ 257027

1060311092/00 दल ीत सह पाबला /स मीत कॉर पाबला न ता मॅिजक वग २/६०२ पपळे सॉदागर 257019

1040308233/00 संतोष विश मुनी ओझा/अिभषेक विश मुनी ओझा
स. न. ५/२, रेणुका कॉनर , दुसरा मजला लॅट न-ं बी/२०३ ताप कर 
चौक, नखाते नगर, थेरगाव  पुणे -३३

256965

1040120861/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं२१ थेरगाव पुणे-३३

256926

1020705108/00 योगेश पोपट वाघेरे आर.एच . सी-४ जी लॉक MIDC शा नगर 256867
1040106866/00 सुिनता वेनाराम उफ राजु चौधरी स.नं.१३ बेल ठकानगर पराग वेलस शेजारी थेरगाव 256859
1090301144/00 पटेल बेगमबी खाँजा स.न.500/2अ/1, रे वे गेट खली, िवकासनगर,कासारवाडी 256845
1080201521/00 बी.के जैन एच लाक लाट न अ-१/बी एम आय डी सी  पपरी-१८ 256801

1130101408/00
ीपती ध डीबा जाधव व इतर ,भो-मोह द ई माईल 

मोह द ह ीस चौधरी ,रईसुि सा मोह मद इ चौधरी
गट ७५, फाईन का ा या मागे , पाटीलनगर ,िचखली 256795

1030101361/00 चं कशोर रअल इ टेट,उषा आगरवाल,गा
ल मी  कॉ ले स,1  ला  मजला  ,ऑ.नं.101  ते  109,मुंबई-पुणे  
रोड  चचवड  टेशन,  पुणे  -  19

256784

1100802397/00 च हाण राजाराम द ु स.नं. 209 अबादास ो. टोअस या पाठीमागे संभाजीनगर, दघीरोड 256742

1110501185/00 ी.िभमराव बाबुराव शदे
स ह न.ं १०६/१ब/३,पुणे-आंळदी रोड, पि म भाग िव ाम ुहा या 
उ रेस अंतगत रोड लगत , योगेस हॉटे या पाढीमागे, च-होली बृ, 
पुणे ०५

256715

1130105381/00 अनवा लहक  इनामुलहक खान
गट ४१ , दे  आळंदी रोड  ,  पाटीलनगर , िचखली   आ  - कर 
/म/ु८/  एस आर  २ / ७९/२०१७ , द १४/९/१७ अ वये द  
०१/०४/१६ पा आका

256695

1130601613/00 गड सग श ु  खंडू गट 680, जाधववाडी , िचखली, 256599

1130900786/00 बाळासाहेब नारायण शदे
गट न-ं १४२६ , िस ीिवनायक हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती 
,िचखली

256592

1130300158/00 ,िमसाळ महावीर, बाळु, बबन व िवलास द ा य साने कॉलनी,िचखली 256567

1080100142/00 कांबळे काळुराम व उ दव िव ल
खराळवाडी,कांबळे िब ड ग,सोना पा स, पपरी, पुणे - 411 018. 
गट .1

256547

1130300207/00 िप ले झे हीयर वामी

गट  १३२३ , साने कॉलनी  मोरे व ती , िचखली आ -  कर/ िच /३/ 
एस आर  २/२५३/२०१५ , द  २१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका   आ  -  कर/ िच /३/ मो ा  
िनवासी  - एस आर  १/२५३/ अ/२०१५ , द  १९/१०/२०१५ 
अ वये लो

256477



1020704975/00 माजडकर भो. म.े टाटा इंडीकॉम
िस ीिवनायक कॉनर, जीपी १२० , एमआयडीसी ,जी लॉक 
शा नगर,

256472

1130507353/00 मनौवर सेन मोह मद  िजकरी   खान
गट २१९ , मोई  पपरी रोड, आपना काटा लाईन , 
कुदळवाडी,िचखली

256437

1060310713/00 एस एस डी मोटस अ ड िब डस साई मे रगो ड डी/१०३ पपळे सॉदागर 256406

1030705096/00 Bhoir Ganesh Yashwant
स.नं.  294,  काळेवाडी  पूलाजवळ,  काळेवाडी  रोड,  ,केशवनगर,  
चचवज

256397

1040800635/00 पपरी चचवड महानगरपपािलका स.नं. 124, हातोबानगर काळाखडक,,वाकड 256386

1120303638/00
म.ेवैशाली डे ह ऑ ड िब डस तफ़ भागीदार ी नरेश हरेश 
कदम व इतर

गट नं १२७,जाधववाडी िशव र ता, यु बे स जवळ  बो हाडेवाडी 
मोशी ,पुणे-४१२१०५

256372

1130101286/00 द ा य पंडीत साने गट 1651,पाटील गर ,िचखली, 256323
1140300734/00 भो - शेळके द ा य िवठोबा ल मी एं टर ायजेस, गट नं 89 योतीबानगर,,तळवडे 256275

1100101289/00 महारा  रा य औ ोिगक िवकास जे लॉक ( जे.पी.9 हदु थान पे ोिलय या मागे टे कोरोड भोसरी-२६ 256261

1140102526/00 रोकडे महादेव गोरख/रोकडे िवजय गोरख िशवपावती हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 256192

1130106333/00 अ फवहाब अ दुलवहाब शेख , अझरवहाब अ दुलवहाब शेख गट ७५, दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर ,िचखली 256177

1050302060/10 पपरी चचवड महानगरपािलका जलतरण तलाव स.नं 12 आनंदनगर सांगवी पुणे 27 256103

1031114813/00 ी. रावसाहेब दपचंदराव बोरसे
सं.नं59/1अ,ओम कॉलनी -2, िबजलीनगर,वा हेकरवाडी पुण-े33. 
2720 चौ.फु. मो.नं-9689011911

256064

1050000080/00 जवळकर अंकुश व इतर -1 करीता अ ण व बालाजी पवार
स.नं. 86/1/2 पैक   जवळकर नगर, पपळे गुरव,सांगवी-
,िम. .00/02/00080

256051

1090302455/00 भोग. मे दपमोती मोटस ऍ ड िब डस स. न ५००/१ कासारवाडी ३४ 256008
1130503683/00 सेवालाल उदयराज चौहान गट १०७९, हरगुडे व ती ,िचखली 255998

1130500563/00 बिबता इं चंद जैन
पवार व ती,गट ७६९, पाईन रोड पुलाजवळ , कुदळवाडी ,िचखली 
आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव/४६/२०१४ , द २४/०६/२०१४ 
अ वये ह तांतर

255872

1020600794/00 मोरे अशोक गणपतराव गु द  िब डस
ि यांका हौ सग सोसायटी, लॅट .,मोहन नगर चचवड पुणे 19 िस. 
स.नं. िमळकत ं . 727

255789

1050300115/00 वालझाडे सोमनाथ क डाजी
स.नं. 13/3अ/3ब, लॉट न.ं 22 पैक ,िम. .110 सांगवी-पुणे- 411 
027

255717

1130601212/00 ी दळवी  राजेश सखाराम गट ं  192/193, दे  आळंदी रोड , िचखली, 255608

1101208738/00 राज  ध डीबा शेळके
से ०१, लॉट ५, काऊन लाझा, इं ायणीनगर, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी ३९

255551

1031111274/00 छोगालाल ध ाजी चौधरी सं. नं. ८० ेरणा शाळेसमोर, वा. वाडी. िचचवड-३३ 255475

1110503982/00 सुरेश राम ु ण तापक र
स. नं. १०९/ए१/३ब/२, काटेनगर कॉ . ०१, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

255464

1060202268/10 सुभाष नामदेव वाघेरे भो.सुषमा गोरख दगडे स. न. ३२२/१/१/२  पपरीगाव पुण-े१७ (मोरया ेसीजन) 255449
1020601920/00 दनकर वासुदेव शदे सन.१२७/२ब/१ मोहननगर चचवड-१९ 255406

1040104390/00 ी. नाना िपलाजी कलाटे व इतर
सन.187/6/1, 187/7, यु द मं दराजवळ,अयो या नगरीजवळ, 
वाकडरोड,वाकड,4/56/198

255399

1130105376/00
काश  ह तीमल गादीया  , िवजयकुमार  मािणकचंद 

लुणावत

गट १६१५ , पाटीलनगर ,िचखली  आ  - कर /िच/१/ एस आर  २/ 
९८९/२०१७ , द२ ४/८/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१७ पा 
आका

255346

1130101402/00 बाळासाहेब बिहरनाथ मोरे
भो-िहमांशु राज कुमार गु ा,गट 1599,दे  िचखली 
गु ा,पाटीलनगर,िचखली,†Ö. ú - ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ †Ö¸ü -
2/150/1137/2009,×¤ü7/3/09 †¾ÖµÖê

255321

1020103505/00
ी अिमत ,सागर, योती ,िशतल बाळकृ ण पांढरकर व 

रे मा अ ण घनवट व इतर ६
स नं १७९/२अ/१अ/१, १७९/४अ/१ आकुड गाव 255294

1130401572/00 सौ महादेवी रेवणिस या वामी
लॉट २६ ,गट ११४३, नेवाळे व ती,िचखली आ  - कर/मो ा िन 

एस आर १/१५८/२०११ , द १६/०६/२०११ अ वये फलो
255276

1130201198/00
मे यशो दप इिजिनयस , ो ा सुयकांत सं गोफणे व महंतेश  
च बाली

गट १५३५ , सोनवणे  व ती , िचखली   आ -  कर/म/ु६/एस आर 
२/२१९/२०१२ , द १९/०४/१२ अ वये

255243

1130302477/00 शंकर िव ल  कणसे गट १३९२ ,मोरे व ती ,िचखली 255232

1100700927/00 ी. शदे दपाली द ा य
स.नं.212, जनता बेकरी मागे,        ,गट न.ं8.                              
    भोसरी,पुणे-39.

255203

1130407218/00 राज   गुलाबराव  घोरपडे , शुभांगी राज   घोरपडे
गट १२६०, लॉट  २७ , वामी समथ  कॉलनी २ , ग ली नं  ८ , 
शरदनगर ,िचखली

255192

1040203787/00 काळुराम िव नाथ चचवडे व गोरख िव नाथ चचवडे स. न. १९/१/९ सजा लॉज डांगे चौक थेरगांव 255151

1130503338/00 अ दुला मोह मद िस ीक गट ८७९  ,कुदळवाडी ,िचखली 255143



1020502336/00 भो.- काळभोर दगंबर शंकर स.नं. 45, फोरमायका शेजारी, बॉ बे पुना रोड,,आकुड , चचवड, 255100

1050106578/00 बोरकर िवठोबा आबा स न 50 गांगड नगर,  पपळे गुरव पुणे 27 255044

1140300816/00 शेख मोह मदशक  निसरउ न/म.े एस. के. ए टर ाईजेस योतीबानगर, लासा रया कंपनीसमोर, 254923

1080101353/00 पानी हषद एच.
ओ रयंट चबस ,दूसरा मजला,मुंबई प,खराळवाडी, पपरी , पुणे 411 
018.

254897

1140102804/00
म.े टारिलट इलेि क स ो. ा. सौ. अचना सतीशचं  
केसकर

ज. गट न. १७७ , गणेशनगर , तळवडे. 254856

1110200165/00 रासकर रघुनाथ भाउसाहेब च-होली गावठाण बुड व ती, 254822

1030102052/00 ेमचंद राम व प िम ल
ि िमयर  लाझा,  ए  वग,  शॉप  नं.1  ते  4,22  ते  26,  चचवड  
टेशन,  चचवड.  ,िम. .03/01/02052

254812

1031114386/00 ी. बळवंत पांडुरंग पाटील
स.न. १२/१ व िश प हौ. सोसा., चचवडे नगर, चचवड, वा. 
वाडी, पुणे ३३.

254798

1120200376/00 बोराटे िहरामण हरीभाऊ गावठाण मोशी, 254778

1040508710/00 देवासी वग स   भो.रेमा वग स ( मो.न 8267356356 ) स.न.112/2/1/3 , राधाकृ ण काँलनी, नढेनगर, काळेवाडी 254711

1050405617/00 वहारे िशवाजी द ा य. स. न. ७०/२/३४, गणेश नगर, नवी सांगवी-२७ 254706

1040200262/00 बारणे िभवाजी धाकुजी
िम. .187,पदमजी रोड, स.नं. 23/2, पेपर िमल सम थेरगांव, पुणे - 
411 033.

254691

1080602434/00 म.े राजेश िब डस मिनष गाडन सी-1 िब ड ग, शॉप नं.-3,,उदयमनगर, पपरी - 18 254685

1150408473/00 महादु भ डवे भो. ी .सुरेश  नामदेव  भ डवे सं. न ६९/७अ िब. आए. ट. रोड रावेत 254660
1031103770/00 काळोखे बबलू स.नं.59/2,  िबजलीनगर,  चचवड  , 254527
1040704219/00 नंद कशोर कसनलाल व िनशा नंद कशोर लोहीया सं. नं.१३० ह. नं.२/२/३,२/२/४,२/४ 254421
1120300258/00 ी. रिव ं सग व सुरे ं सग सलटु सग यादव बो-हाडे वाडी, गट .94 , पुणे नािशक र ता. मोशी 254395

1101200717/00 ी रणिपसे कांतीलाल नामदेव
गट न.ं12,स.नं.23,तापक र मांडववाले शेजारी,भगतव भोसरी,पुणे-
39.

254379

1130602376/00 भो- ाने र  कसन जांभुळकर गट ४७६/१ ,जाधववाडी,िचखली 254367
1160402370/00 उ मला जनादन घुले स.न.148/2/1/119, गणेशनगर, कॉलनी .3, बोपखेल-३१ 254307

1040108854/00 िसमा घन याम राठी
लॅट न.ं२४-सी, स.नं.२१०/२, पाक ीट, डायमंड पाक, वाकड, 

पुणे–५७.
254306

1040408570/00
ी. दता य, बाळकु ण, िशवाजी, ीम.अंजनाबाई बळीराम 

खुळे यांचे तफ म.े हष ॉ. शहा व इतर - २
स. न. ४५/१ बळीराज कॉलनी रहाटणी - १७. 254279

1080200412/00 हदु तान ट.कंपनी.वसाहत पो ट ऑ िमळकत .,एम.आय.डी.सी. पपरी.18. 254139

1120303649/00 भाकर तुकाराम मुंडे
गट नं ९२,बो हाडेवाडी,जाधवाडी कमावती शाळेजवळ मोशी 
४१२१०५

254026

1160302826/00 सुहास ह र ं  रण सग
स. नं. ४/१/२ब/२ िम  सहकारनगर, राघव मंगल कायालयासमोर, 
दघी

253994

1130901023/00 ी  द ा य  अनुरथ सानप

गट  नं १४४६ .द ा य हौ सोसा , हे े  ता हाणे  व ती , िचखली 
आ  - कर /िच/९/ एस आर २/ ५१/२०१६ , द २३/८/२०१६  
अ वये  द १/४/१३  पा वा   आका ,  आ  - कर /िच/९/ मो ा िन -
एस आर १/ ५२/२०१६ , द २६/७/२०१६ अ वये   लो

253985

1040405146/00 म.ेबालाजी डे हलपस तफ नर  शडगे/ दलीप सोनावणे स.नं.५८/४+१. साई कॅलनी  रहाटणी पुण-े१७ 253983

1060320517/00 ी. सोनबा रामचं  मुरकुटे स.नं. ५/१, िशवतेजनगर, पपळे सौदागर, पुणे- २७. 253941
1130302790/00 कंुडिलक  गेनबा मोरे गट १३२३, साई कॉलनी , मोरे व ती , िचखली 253874
1130302791/00 भो -मंदाताई कंुडिलक मोरे गट १३२३, साई कॉलनी , मोरे व ती , िचखली 253874
1130302792/00 भो-सोमनाथ कंुडिलक मोरे गट १३२३, साई कॉलनी , मोरे व ती , िचखली 253874

1030101877/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .2,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

253872

1040410117/00 द ा हाईटस सह. ुह  सं था मया
स . न. ५, िहसा ं -५ व६, िस. स. न. ६६४, द ा हाईटस िब ड ग 
,जगताप डेअरी रोड,रहाटणी पुण-े१७

253851

1130601969/00 द ू गंगाराम आहेर Gat 393, Jadhavavadi, Chikhali 253773
1041000011/00 िशवाजी नामदेव पवार स.न.१६९/४ जीवननगर ताथवडे ३३ 253743

1101100013/00 ी. देशपांडे सुरेश शंकर. भो. ी. िवनय सुरेश देशपांडे
िम. .59/6/164/4,स.नं.000/0.च  पाणी वसाहत,मॅगेझ् ि◌
भोसरी,पुणे 411 039.

253606

1080200235/00 जी.बी. ेडस अँड इंिजिनअस
लॉट न.ं28/3, एफ II लॉक,,एम. आय. डी. सी., िम. .171, पपरी-

पुणे-411 018.
253540

1020601695/00 जगताप रमेश मा ती साईबाबा मं दराजवळ,  स. नं.१३५,  मोहननगर चचवड १९. 253520



1040802119/00
ी  . सुमेध ल कुमार वायाळ व सुजाता ल कुमार वायाळ  ( 

९९७५६०९६७८ )
गो डन केअर हॉ पीटल, ए- वग,स. नं.११७/३ पैक , भुमकर चौक- 
हजवडी रोड, उव रत वाकड

253507

1140300716/00
म.े अतुल इंड ीज/ ी. िस दपुरा हसमुखभाई , नर भाई 
,िग रषभाई िभकाभाई

तळवडे गावठाण, 253481

1031112893/00 ी. गोपाळ गंुिडया पवार
स.नं. ३३/१ हाळसाबानु कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड -
३३

253479

1150402313/00
ी चं कांत ानोबा भ डवे व सुरेश ानोबा भ डवे/भो 

म.ेपकज कं शन तफ़ भागीदार काश ह तीमल गादीया
स न १८१/१अ शदे व ती रावेत 253426

1130900473/00 ,ता हाणे ानाबा गणपत हे े ता हाणे व ती,िचखली 253382

1080900749/00 पुणे गृहिनमाण व ेञ िवकास मंडळ
इमारत .42-49 गाळा मांक 333-428,एकुण,गणपती मं दर 
प रसर संत तुकाराम नग् पपरी-18

253368

1050808846/00 पांडे मोद हदयनाथ
स.नं.25/3/10, हद चौक, दुकान न.ं 4/7, िवशालनगर, पपळे 
िनलख,पुणे-27.

253364

1040400828/00 तांबे गुलाब बाजीराव िमळकत .204/3चा िव तार स.न.43 रहाटणी गावठाण थेरगांव 253311

1020200243/00 चोपडेकर आनंदीबाई रामनाथ िम. .243,द वाडी, गंगा नगर आकुड  - पुणे - 411 035 253245
1040403829/00 भो. कोकणे शरद यशवंत स.नं. 19, वैभव माबल, धरोड, रहाटणी,रहाटणी 253216
1090303404/00 जैनु ीन सैपन शेख िहराबाई झोपडप ी मागे, कासारवाडी,पुणे-34 253129
1150406150/00 ी राजु शंकर जाधव स न २०२/२ वा हेकरवाडी र ता रावेत 253015
1130300243/00 माने रघुनाथ गणपत साने कॉलनी,िचखली 253011
1100200326/00 ी. किवतके िललाबाई साहेबराव िम. .57/2/126.स.नं.10/5. 252936

1130300418/00 ीिनवास नागु मोरे , चं भागा नागु मोरे

गट १३२३ , यशवंत कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/०३/एस आर १/६४/२०१४ , द १२/०६/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासूनवा  आका आ - 
कर/िच/०३/ह तां/कािव/०८/२०१५ , द १२/०६/२०१५ अ वये  
ह तांतर

252887

1130503006/00 भो-महावीर इंिजिनयर ग व ील मेहता ,कुदळवाडी ,िचखली, 252827
1110500418/00 ढोरजे पांडूरंग सोपान च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 252768
1130500359/00 भो-पवार बाळासाहेब बाजीराव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 252764
1031105440/00 भोग. - चचवडे घनशाम अर वद स.नं.  17/4,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 252738
1040306377/00 ताजुधीन फक धीन पानसरे सन.१०/५/२ एकमत कॉलनी पानसरे नगर थेरगाव-३३ 252732

1050108825/00 नबाळकर संतोष शंकर
स नं ५१/१/६ अिभलाषा िब ड ग शॉप क़. ६ गांगाडनगर पपळे 
गुरव २७

252732

1130401534/00 ी परशुराम सखाराम नेवाळे ,भो-सुभ ा परशुराम नेवाळे गट ११६६ ,िचखली आकुड  र ता , नेवाळे व ती ,िचखली 252696

1030705338/00 मुरलीधर अ णा पा पा त,े भोग. - पा ते दलीप मुरलीधर स.न.३०७ िस सन १६६४ अिभनव चौक केशवनगर चचवड पुण-े३३. 252666

1140201323/00 चौधरी भवरलाल नेनाजी हनुमान हॉ. सोसायटी पीनगर,तळवडे 252577

1120201519/00 ी. िशवाजी तुकाराम पाटील गट.नं.452/1/1, गंधवनगरी गणपती मंदीराजवळ,,´ÖÖê¿Öß. 252543

1040415418/00 िशवाजी गंगाराम मारणे
स नं-४१/१अ/१/१/११५ यशराज िनवास रामनगर ं -२ रहाटणी पुण-े
१७

252482

1140301391/00 ी. भुजबळ अिभजीत रामदास/ म.े अिभजीत ए टर ायजेस
म.े अिभजीत ए टर ायजेस, ज. ग. नं. ६३ ी धनवे यां या 
िमळकतीसमॉर ह सूरा लाइनचे शेवटी योितबानगर तळवडे

252479

1070300094/00 सरकार भो. रामनानी पदमा आशोक री हर रोड पपरी १७ 252440

1050406376/00 भोग. जुनी सांगवी पोलीस चौक
स नं. ८४ पी. लु. डी. मैदान पाणी या टाक  शेजारी नवी सांगवी 
२७

252438

1120101887/00 रामहरी द ु बोराटे िशवाजीवाडी िश क कॉलनी मोशी 252295

1020500627/00 काळभोर दगंबर शंकर िम. .622,फॉरमायका कंपनी शेजारी,,स.नं.45, आकुड -पुणे-44. 252282

1100500581/00 ी. ग हाणे दशरथ रामचं
िम. . 55/3,स.नं.687, ग हाणे व ती,                भोसरी, पुणे - 
411 039.

252275

1130500451/00 गोसावी जानक बाई बाबुराव / भो. िगरी मधुकर पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 252246

1040109819/00 पारखी सुरेश नानाभाऊ स. न. १६/५अ/७अ,ल मण नगर , महादेव कॉलनी ,थेरगाव-३३ 252246

1020502582/00
भो. राजपत यादव , ब न चौहान , राजदेव जैय वार म.े 
सुपर एअर क ोल

स. नं ६४, खानीवाले पडाळ , चचवड १९ 252242

1020601346/00 ी दुगा साद पुनमचंद बारोट स.नं.135,संतोषीमाता मं दरा शेजारी,मोहननगर, चचवड,,आकुडीर् 252162

1130201057/00 द ा य जा लदर न-हे गट ११७८, िगताई कॉलनी , रामदासनगर ,िचखली 252140
1140201897/00 म.ु मा. भराटे ता यासाहेब भानुदास हनुमान हौ. सोसायटी हनुमान मं दराजवळ त वडे 252135



1110501190/00 सो. तनुजा दशरथ िबरादार
स. न. ८०/११, मॅगझीन काँनर चोक, गोलमोहर कंपनी या मागे,च-
होली बृ, पुणे ०५

252085

1160101989/00 कोटे प ावती ंकटेश स नं ६९/१०/१/८ माऊली नगर दघी 252052
1070101411/00 सैगल िलला कृपाराम भो. टुिलप आय टी स हस जय लाझा , पपरीनगर 251985

1031105328/00 गु ा सलील ु णकुमार
स.नं.  126/1,  कृ णा  हे रटेज,  A  1 +  B  1, ,वा हेकरवाडी,  
चचवड

251913

1041100913/00 क डीबा बळवंत नवले सं. नं. ६९ ताथवडे न. नगर 251877

1060321547/00 गो वद डे हलपस
स.न. १५४, “लाईफिवले” वग न.ं सी,  २ रा,मजला, ऑ फस न.ं 
२०१, पपळे सौदागर, पुणे २७

251870

1060321548/00 गो वद डे हलपस
स.न. १५४, “लाईफिवले” वग न.ं सी,  ३ रा,मजला ऑ फस न.ं ३०१, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

251870

1060321549/00 गो वद डे हलपस
स.न. १५४, “लाईफिवले” वग न.ं सी,  ४ था,मजला ऑ फस न.ं 
४०१, पपळे सौदागर, पुणे २७

251870

1040113339/00 ◌ीरंग चंदु बारण,ेव इतर ३भो. म.े ल मी ापट ज स. न. १७/४अ,७,८,९ मंगलनगर थेरगांव पुणे ३३ 251785

1050212922/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ९ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

251742

1050603903/00 शक ला िवजत जाधव  व अिभजीत िवजय जाधव स. नं. ४/१, ि यदशनी नगर ग ली न.ं १ सांगवी पुणे २७ 251733

1130303827/00 दपक नंद कशोर पाटील

गट १३२३ ,िशवपावती हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  -कर/ 
िच/ ०३/ एस आर २/३२/२०१६ , द २२/०७/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून आका आ  - ४०/२०१७, द १०/०६/२०१७ 
अ वये द  ०१/०४/२०१७ पा आका कर /िच/३ / मो ा  िनवासी -
एस आर  १/ ४०/२०१७ , द १५/०५/२०१७ अ वये लो

251712

1130502939/00 भो-जावेद नुरमहंमद शेख गट 878, कुदळवाडी,िचखली, 251679
1100301787/00 चचवड देव थान भोग. बाजीराव परशुराम लांडगे भाजी मंडईजवळ, भोसरी 251655
1060301032/00 काटे िहरामण नाना भो. द ा य िहरामण काटे पपळे सौदागर, िव शांती कॉलनी,, 251642

1050204555/00 ी. खोिलया अर वद मोहन.
स.नं.29/3,'मोहक'िभमाशंकर कॉलनी, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/04555

251601

1100201186/00 लायडे हाद िव नाथ स.नं.7/2 शांतीनगर लांडेवाडी,भोसरी - 39 251592

1030103952/00 ी ब्ुज   कुल दप सग ए पायर इ टेट िप-५ ८ वा मजला लाऍट न ८०३ चचवड टेशन 251450

1110501093/00 ी. गुलाबराव रामचं  साळंुके
स न. १०६/१/२ ब िव ाम हाशेजारी चोिवसावाडी चरहोली बु. पुणे 
०५

251445

1110401373/00 ह रराम कसनराव तापक र
स. नं. १८/३/१, पुणे आळंदी र ता, शेतकरी हॉटेलशेजारी, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

251300

1090300540/00 लांडगे मंगेश,गणेश ीपती िमळकत मांक.51/75/2,म य कासारवाडी. पुणे 411034 251161

1100400340/00 ी पठारे रामदास िहरामण भो. िनितन रामदास पठारे िम. . 55/3/517/2 स न ६८१ ग हाणे व ती भोसरी-३९ 251138

1050108542/00 शदे िनमला कैलास
स. न. ३२/४/२, ओम नरे  छाया िब डीस शॉप ,.१, िशवराम 
नगर, चच शेजारी , पपळे गुरव-२७.

251064

1011700223/00 आकुड  चचवड ए युकेशन सोसा. से टर नं.28,िम. .4 251037
1040415340/00 म.ेयशदा गो वद िसटी तफ वसंत खंडु काटे स. नं. ४२/२/६ रहाटणी पुणे १७ 251035
1130901786/00 सुरजंकवर सुर ान सग शेखावत गट १४१९, जयिशवशंकर सोसा नं १, हे े व ती ,िचखली 251030

1120202590/00 खे गे मारोती गंगाराम
४५४/१ आ श नगर, टावर  र ता, च दाई िनवास, दुरफ़े याचे 
घराजव ळ, मोशी, ता. हवेली, िज. पुने ४१२१०५

251023

1040800797/00 भो. भुमकर मधुकर तुकाराम स.नं. 84/1, हॉटेल मयुर गाडन, हजवडी डांगे चौक रोड,,वाकड 250961

1120305082/00 ी शंभु लगा या शरण या ग ळीमठ / िशवाटेक जीनायर ग बो हाडेवाडी,गट न.ं८२,वाघे वर कॉलनी मोशी ४१२१०५ 250797

1040802388/00
म.े टल हॉ पीटॅिलटी तफ भागी.भारत भगवान यादव व 
संदीप मािणकराव जगधने

ि ह टे रया फॉ युन,स.नं.९५/२,वाकड -ह जवडी रोड,ऑ फस न-ं
सी/५०१ व ५०२

250783

1050214679/00 िनलेश कसनराव जवळकर व इतर 2 स.नं. 85 पै िस.स.नं 2056 पपळॆ गुरव पुणॆ-61 250766

1040117492/00 सुहानी गग  व राजन सगला
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी, चौथा 
मजला, ऑ फ़स न-ं २, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

250764

1020301945/00 े टीज डे हलपस
े टीज लाझा-२, तळघर गाळा . 11, मुंबई पुणे रोड,         

2/13/1079
250738

1120203249/00 ी. कशोर कसनराव खाजोने
गट न.ं४५८,संत ाने र नगर, द वग, गंधवनगरी शेजारी, 
आदशनगर, मोशी

250693

1100201164/00 ी.गांवकर र ाकर अनंत भो.काळे नर सग ह रबा स.नं.15/1 गुळवेव ती,भोसरी - 39 250583
1050109099/00 ओमसाई क शन व इतर -३ स नं ५१/१/१ काटेपुरम चौक शॉप क़.२ पपळे गुरव २७ 250575

1110503544/00 मु ताफा फ ेअहमद शेख तफ साई असोिसएटस
स. नं. १७५/१/२, लॉट न,ं ३४, ३५, कािनफनाथ चौक, अलंकापुरम 
रोड, वडमुखवाडी, च-होली बु. ४१२१०५

250572



1120306210/00 म.ेआयडीयल ॉपट ज तफ बाळकृ ण महादू सावंत गट न.ं१३४, बो-हाडेवाडी, मोशी-४१२१०५ 250529

1031600471/00 कला दप डे हलपस
राका  पॅलेस,  दुकान  न.ं7,8  व  9  ,स.नं.170/176,  टेशन  रोड,  
चचवड

250470

1160102082/00 ीरसागर रोिहणी िगताराम ६९/८/१/१०  माऊली नगर साई पाक दघी पुणे - १५ 250470

1150408067/00
 . नं कुमार भालचं  भ डवे , दनेशभाई ेमजीभाई पटेल 

,व सरला अ छा
स. न. १८८/१/३/ शदे व ती  रावेत 250460

1080101390/00 ड लु जे क  (नरेश वाधवानी) दुसरा मजला, एसटीम टॉवर,मुंबई-पुणे रोड,खराळवाडी, पपरी - प 250457

1080201221/00 २१ st स युरी इ ाटेल िल.
इंिडयन एि स ज एफ २ लॉक लॉट नं २९/०३ एम. आय. डी. सी 
पपरी १८

250249.5

1060306176/00 बबलु च ा स.नं. 61/1,2,3,4,5,6, कं◌ुदन इ टेट-IN-1054997 250197
1060318336/00 मंगलमुत  डे हलपस गणेशम गणेशम कम शयल  लॅट न-ं६ पपळे सौदागर 250191

1140301699/00 ी.एकनाथ रावजी बाठे भोगवटादार ी. संपत एकनाथ बाठे गट न.ं ३३, बाठेव ती, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 250162

1140202239/00 कुलसुम शौकत शेख ज ग नं २२५, हनुमान हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 250117

1050111261/00 कवडे शकंुतला मोतीलाल
सव न.४४ आदश नगर पा या या टाक  समोर ( मनपा शाळेमागे) 
पपळेगुरव ४११०६१

250070

1100800513/00 ी. च हाण अशोक जय सग
स.नं.215/000/0/0 िमळकत .59/3/272   ,संत तुकाराम नगर       
              भोसरी,पुणे-411 039.

250003

1020202623/00 ी मोरे जयराम  रामचं  व शांताराम रामचं  मोरे मोरेवाडा द वाडी, आकुड  पुण-े३५ 249959
1080200554/00 म.े फिन स इंिजिनअस एफ 2 लॉक, लॉट न.ं- 45,एम.आय.डी.सी, पपरी- १८ 249954

1130900537/00 गायकवाड कैलास हरीभाऊ
अ ज यतारा हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली आ  - 
कर/िच/म/ुएस आर  २/ ४०/१३२/२०१७ , द २८/०६/२०१७ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा  जु पा न आ

249860

1040113340/00 समथ डे हलमट काप रेशन स. न. १९/९, १९/१०/१ ते ३, थेरगांव पुणे ३३ 249848

1140301166/00 सॉ. िस पुरा दनुबहेन हसमुखभाई /म.ेसाई फ़ि केशन योितबानगर तळवडे 249820

1070201253/00 नाजू पुनाराम चौधरी बी लॉक न.ं ८/१६, पपरी 249790

1100102541/00
िशवराज इंड.ि मा.को--ऑप .सोसा.भो ढबरे संजय/गडदे 
बजरंग/सकपाळ दप/शेवाळे रतीलाल/ढबरे िवनीत

से नं ७ लॉट नं १३३ ािध.इंड . झोन - दु म  भोसरी 249711

1130100798/00 ,नेवाळे ध डीबा शंकर गट .1,,पाटील नगर, िचखली 249706

1011400638/00 िस दाथ ा सपोट भो. अनुपम ही कपील
से टर नं. 23, वाहतुक नगरी, लॉट न.ं108,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

249673

1160100309/00 आंबेकर नावजी बबन स. नं. 72 िशवनगरी 249664

1050602707/00 पाटील अशोक हाद. स.नं.6/1अ/1क/7,सायली सोसा.शेजारी ल मीनगर,सांगवी-27, 249658

1040604540/00 उ  पुंडिलक नाईक
स नं-१११/८अ/१७, वामी समथ कॉलनी धायगुडे व कलाजवळ 
िवजयनगर,काळेवाडी-१७.

249611

1130502813/00 भो-मंगल मा ती वाघमारे अलीमु ीसा, गट 815, कुदळवाडी,िचखली, 249569
1050000165/00 ीम. जगताप िभकाबाई आ पासो स.न.79,िह.1/36, पपळे गुरव,िम. .05/02/138 249565
1040506019/00 नढे िशवाजी व तुकाराम दामू काळेवाडी 249563
1040506020/00 राम नारायण नढे काळेवाडी 249563
1040604390/00 िललाबाई सदािशव केदारी स. नं. ८३ आदशनगर काळेवाडी १७ 249507

1031112898/00 ी. बरकत मौला हेळकरी
स.नं. ३८/३९ अपणा हौ. सोसा. चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड पुण-े
३३

249429

1130600317/00 जाधव कसन बाबुराव जाधववाडी,,िचखली 249395

1090100845/00 रमॅक इले टरािन स.
िमळकत .618,इले.सदन,1/22 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

249394

1040103528/00 भो. आरेकर अिन  भाऊसाहेब स.नं. 187/3/8 व 187/3/9, यू द नगर, वाकड रोड,,वाकड 249312

1011102229/00 काळम नंदा अंकुश स नं ८३/१ लॉट नं ९ अंकुश चौक साईनाथनगर िनगडी  पुणे-४४ 249247

1130502846/00 भो-रमेश गणपत मोरे
गट 689 , कुदळवाडी, िचखली आ --कर /िच /५/ह तां /कािव 
/३१७/२०१० , द ३०/१२/२०१० अ वये ह तांतर

249161

1040801360/00 दप क हैयालाल भुमकर स. न. ८६/३/२, भुमकर व ती रोड,उवरीत वाकड पुण-े५७ 249153
1031107457/00 पोपटराव दशरथ वा हेकर स.न.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 249136
1031107458/00 पोपटराव दशरथ वा हेकर स.न.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 249136
1031107459/00 पोपटराव दशरथ वा हेकर स.न.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 249136
1031107525/00 पोपटराव दशरथ वा हेकर स.न.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 249136
1130900007/00 सुतार आनंदाराय चौनाराम नवचैत य  हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली 249099

1110502686/00 र व  सुदामराव फुलारे
स नं. १०८/१, काटेनगर कॉ . ०१, जगताप मंगल कायालयामागे, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

249048



1040601420/00 धमाणी िहरो रामचं
िम. . 4/40/414,स. न. 110/1/1, िवजयनगर,  , काळेवाडी, पुणे - 
17

249001

1040700199/00 अ े सुहास यंबकराव स.नं. 123/2, मुंबई बंगलोर  हायवेजवळ,,वाकड 248994
1070201206/00 सरकार भो चंदन ट पंजाबी आय समाज शाळअ समोर िस स नं १५४३ पपरी १७ 248972

1150408216/00
PCNTDA/भो.ऋिषकेश राजाराम भ डवे व कंुदा राजाराम 
भ डवे

से.नं.32अ, लॉट .07, पल रेसीडे सी, दुसरा मजला, शॉप . 10, 
डी.वाय.पाटील रोड, रावेत.

248970

1140300607/00 फनाडीस ॉि स को एस. गट .3, योितबानगर,तळवडे गावठाण, तळवडे 248923
1080803810/00 कमलशंकर जागवाला शु ला स. नं. १०१/२ब ावणी हाईटस जवळ,नेह नगर 248920

1041102018/00
धरती डे हलपस तफ़ नता ंबक हंडे व इतर ि मुत  ुप 

मोटस ब डस
स. न.५६/३/२२ ते१२ मुंबई पुणे हायवे ताथवडे 248871

1130401571/00 उमेश मोहन सांगडे गट १०३९, योितबा िनवास, नेवाळे व ती,िचखली 248759
1150405281/00 ी पांडुरंग टी भ डवे स न १४/३क भ डवे व ती रावेत 248535

1130901433/00 भो-द ा य  िवनायक औताडे , मिनषा  द ा य औतडे
गट 1468,संतकृपा हौ सग सोसा., हे ेव ती , िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/१२३५/२०१४ , द१५/०३/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

248534

1130303724/00
सोनवणे ानदेव  भानुदास भो-  रा ल /रोिहत ादेव 
सोनवणे

गट १३३१ , गु कुल कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली आ   -
कर/िच/३/एस आर २/२४८/२०१५ , द   २४/११/२०१५ अ वये  
द०१/०४/२०१५ पासून आका

248490

1140401255/00 ी. भालेकर  िव ल द ू ज. ग. १६३, ि वेणीनगर तळवडे 248460

1140301928/10 ी.कािनफनाथ आ माराम खेडेकर ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे, पुणे-६२ 248444

1030103982/00 सौ गुलाटी िनमल कौर सी / ी िवरंदर सग
ए पायर इ टेट िप- वग-६ सहावा मजला लॅट न ६०२ चचवड  
टेशन

248389

1140102254/00 ी. धेडे गजानन शंकर माऊली हॉ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 248373

1011403120/00
ऍटो लक इंड ीज (हेमंत महाजन  ) भो. वमा िव नाथ 
महावीर

से. नं २६, एडीसी लॉट, एफ ११, ािधकरण, पुणे - ४४ 248352

1031112380/00 ी. देवजी उ राम जाट
सं. नं.३७/१, गाय ी िनवास, साइराम कॉलनी, चचवडेनगर, वा. 
वाडी. िचचवड-३३

248295

1060321063/00 ी. िनवृ ी महादेव काटे
स.नं. १४८/२, साई दप िनवास, िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, 
पपरी-२७

248281

1150101705/00 ी मेहता लखपतराज संपतराज व मेहता संतोष लखपत स नं 15/3+4+5+6/2 /३अ/४ साईनगर मामुड 248280

1130902001/00 कोतलापुरे अिनल जनादन
गट १४९७, ओम साई सोसा , हे े व ती ,िचखली४६/१६, द 
२३/०८/१६ अ वये  द १/४/१३ पा आका

248198

1040114783/00 अ ा डे हलपस सनं. २४५, गो डन कॅसकेड -A-११०२, वाकड-५७ 248197

1040105878/00 शेल  भ नागर व एस एस भ नागर
स.नं.212/1/1,मह  जे को, रो-हाऊस .आर7 नं.72, ध 
रोड,वाकड57

248109

1130302459/00 आ माराम तुकाराम पनगुले गट १४१४, नव चॅत य हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली 248096
1130302237/00 िवमल  गणपत गवळी गट १३२३,साने कॉलनी  ,  मोरे  व ती ,िचखली 247988

1130901580/00 पोपट उ माणी मुलाणी गट १४१५ , भावे री हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 247974

1100801514/00 ी. वाकचौरे अजून िनवृ ी
स.नं 209, भाग .34, गट .8      ,िह सा न.ं1,संभाजीनगर,        
       भोसरी

247948

1101200073/00 ि मनी पोपट लांडगे िम. .58/2/225/1.स.नं.18. 247898

1140401241/00
भालेकर सोपान िव ण/ुभो. भालेकर िवनायक सोपान व 
भालेकर सुधीर सोपान

गट नं १६० ि वेणीनगर तळवडे 247844

1080804658/00
कै.देवबा ह रबा जाधव व कै.िशवाजी देवबा जाधव तफ 
वारस पु पा िशवाजी जाधव व इतर

शाँप ं . ५ व ६ देवगीता स ल लाझा नेह नगर पपरी १८ 247833

1130601447/00 रतेश फुटरमलजी मेहता
गट 680,जाधववाडी , िचखली  आ  - कर /िच/६/ 
कािव/६४६/२०१७ , द ०३०/०१/२०१७ अ वये  मालकसदरी नाव 
दाखल

247805

1140202272/00
ी. रयाजु ीन अ दुलरशीद अ सारी व ी.मुहीयु ीन 

अ दुलरशीद अ सारी
जमीन गट न.ं २२८, नविनमाण हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, 
पुणे – ४११०६२

247800

1140301418/00
म.ु मा. ी. भालेकर सोपान झंुबर /भोग. भालेकर महेश 
काळुरांम

गट .१०३, योितबानगर, तळवडे-िनगडी ,मेनरोड तळवडे ,पुणे-
४११०६२.

247795

1140301419/00
म.ु मा. भालेकर सोपान  झंुबर /भोग. भालेकर रंगनाथ 
सोपान

गट .१०३, योितबानगर, तळवडे-िनगडी ,मेनरोड तळवडे ,पुणे-
४११०६२.

247795

1060314230/00 योती ु णन / िवशाल ए. नागपाल स नं-१२७ एस-३ लाईफ़ टाईल बी/६०४ पपळे सौदागर 247671
1041101783/00 भो. िमना संपत माने स नं-६३/३  सोनवणे व ती नबाळकर नगर ताथवडे 247651

1030203022/00 म.े युिनक क शन स.नं. २४८, लाँट न.ं १४, का तक अपाट, सुदशननगर, िचचंवड-३३ 247579

1140401306/00
म.ु मा. ी. आगरवाल मोहनलाल् क मीरलाल व एतर -३  
भो. सिचन मोहनलाल

ज. ग. १६४ अ खुशबू नसरी शेजारी तळवडे रोड  ि वेणीनगर 247512



1040505230/00 ी कारभारी दगडु अिहरे व सुमन कारभारी अिहरे स नं 115/6/1 तीरंगा कॉलनी नढेनगर 247504

1020705200/00
ी कृ ण बलराम सेवा मंडळ भो अ य  ी िवजय हष 

महाराणा सिचव सुधाकर पांडूरंग क डावार
लॉट नं ११९ जी लॉक एमआयडीसी आरटीओ ऑ फसजवळ 

शा नगर
247493

1011301240/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 1 ,दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 247432
1011101826/00 रोमन शंकर िनवृ ी स हे न.ं1/1 ल मीनगर,,िनगड पुणे 247411

1100200906/00 ी. बािव कर सुभाष पला
स.नं.15/6,रासकर िवटभ ी जवळ,    ,गुळवे व ती,                        
     लांडेवाडी.भोसरी-39.

247377

1130504977/00 शहापुरजी पालनजी आिण कंपनी गट ७७९ ,पवार  व ती , कुदळवाडी ,िचखली 247310
1100901152/00 धनोकर ीकृ ण नारायण स. नं. 197/1/1 शा ी चौक 247289

1090100838/00 एम.के. इले ॉिन स
िमळकत .611,इले.सदन,1/36 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

247275

1130500374/00 रामचं  िनवृ ीराव मरलाप ले , किवता रामचं  मरलाप ले

गट  ७९९ ,पवार व ती  , िशवाई हॉटेलसमोर , पपरी र ता, 
कुदळवाडी ,िचखली आ - कर /िच/५/ह तां/कािव/४३१/२०१२, द 
८/०५/२०१२ अ वये ह तांतर  आ - कर 
/िच/५/ह तां/कािव/४३२/२०१२, द ८/०५/२०१२ अ वये ह तांतर

247263

1120202951/00 शकंुतला िशवाजी बवले स. नं. ४५२/१/१ सादुराम गाडन मागे आदशनगर मोशी ४१२१०५ 247192

1040203627/00 अ ण इले ॉिन स तफ पु पा रामशरण गु ा
स नं 33/3/3/1 द नगर िब ड ग नं 1,ऑ फस नं 1 पहीला मजला  
थेरगाव

247135

1020300616/00 काळभोर ल मीबाई मा ती.
िमळकत  28 धनंजय अपा.शेजारी,स.नं.165/3/1 तुळजाई 
व ती,आकुड .पुणे-411 035.

247124

1140301086/00
१) हगवणे िभका बापु २) शेख इमाम सेन  कादर / 
नारायण सदानंदन

योतीबानगर, वजनकाटा मागे, तळवडे 247120

1110401086/00 कािशनाथ क डीबा तापक र स. नं. १८/१अ, च-होली फाटा, पुणे आळंदी रोड, च-होली बु. 246960
1080803825/00 आिसफ़ अ दुल अजीज स यद भोग. सुलताना स यद स. न.१०२ नुरमोह ला नुरानी मि द जवळ नेह नगर 246894
1031107043/00 गोपाल कालीराम चोधरी स . न.५७/२/३  िबजलीनगर   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 246890
1130600035/00 चौधरी   नुरमहमंद   महमंदयासीन गट  नं 680 , जाधववाडी  ,िचखली  ., 246867

1040801381/00
साई िब डकॉन तफ़ भा.पवन वाधवानी व इतर करीताजे. जे. 

मोटस सिचन कुकरेजा
स. न. ७८/१,७८/२, उवरीत वाकड 246860

1090402082/00 ीम.अलकाबाई िनवृ ी लावळे िस.स.न.१३०० व १३०१, िव ल मं दराजवळ,फुगेवाडी,पुणे-१२ 246818

1140201418/00 कोगनोळे सुर  िश ू पंचगंगा हौ.सोसा., पीनगर,,तळवडे 246817
1040116427/00 िवजय दामोदर हगणेकर व सं ाम िवजय हगणेकर स.न. 249/2/1क पटे व ती वाकड - 57 246783
1101204187/00 भो. कसन सखाराम लांडगे / अंकुश िशवाजी घवनट स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 246706

1130507160/00
अमीना अ दुल रहमान चौधरी , कैसर जहॉ अ दुल सलाम 
चौधरी

जमीन गट ७१४ , हषल कंपनी समोर , कुदळवाडी ,िचखली 246615

1120102454/20 ीमती ल मीबाई िशवाजी धायरकर व इतर २ गट .५२,डुडुळगाव,मोशी. 246566

1070600495/00 ेमचंद वरीयलदास
सी. लॉक,नं. 5 वाड .31/312,िम. .20 पपरीनगर पुणे - 411 
017.

246526

1031401524/00 कल पा नाग पा जमखंडी स नं १६४ िस स नं.३५६४ दळवीनगर चचवड 246460
1130500036/00 भो-उमरशेख अ दुल मतीन पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 246443

1130102951/00 भो-काळभोर ग हाणे लॅ डमा स तफ अिमत दामोदर ग हाणे
गट १५८४, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/िच/०१/एस आर 
१/८५/२०१५ , द २९/०७/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून मो जा आका

246426

1060314000/00 पु षो म ल मणदास िगडवानी िस स. नं-७०/४ स ाट नगर पपळे सौदागर (गावठाण) पुणे-२७. 246414

1040408772/00 सं दप रघुनाथ गोडांबे
स. न. २८/२अ/१, वामी समथ मठाजवळ ,िशवराज नगर,रहाटणी 
पुणे-१७

246400

1040205438/00 संतोष रामदास गुजर स. न. १८/३ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 246383

1090101266/00 युटकॉन इंिजिनअस ा.िल.
जनरल 115/2 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे - 26 भाग 

.54,सी.आय.आर.टी
246332

1040901030/00 भुजबळ कैलास कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड तळ मजला शॉप न.ं १ पुनवळे 246320

1160303905/00 घोडके तानाजी रघुनाथ स. नं. ३ गायकवाडनगर, आशाधन इमारती शेजारी, दघी 246302

1040509061/00
महादु उफ महादेव नथु नढे  भो. शोभा महादु नढे ( 
91758701629 )

स.न.74/2/1, क डीबानढे पथ , आझाद चौक , काळेवाडी 246199

1110400863/00 ी. शांताराम वसंत तापक र स. न. ७१/२/१, िशवनगरी, वडमुखवाडी चरहोली बु. पुणे ०५ 246171

1040509063/00 विनता तेजराव िशरसाठ स नं-११४/२/१ ेमलोक कॉलनी नढेनगर काळेवाडी.मो- 246076

1090101063/00 तेज ी इंटर ायझेज
लॉट न.ं बी.जी.ए. 1/4 जनरल लॉक,एम.आय.डी. सी. भोसरी 
भाग ं  54 गट ं . 3

246060

1040308261/00 वैशाली रामे र भागवत स. नं. १४/५/१, क हैयापाक बेल ठकानगर थेरगाव पुणे ३३. 246045



1060301437/00 ी. देटके भाऊसाहेब क िडबा पपळे सौदागर, स ाटनगर,,पुणे. 246043

1150304012/00 ी.अिनल कंुवर सह रावत व राकेश कंुवर सह रावत सं.नं.47/1अ/1ब/िबजे िशक कंपाऊड लगत,बापदेवनगर, कवळे. 246036

1031107197/00 बाळु िवठठल भुजबळ व सिवता  बाळु  भुजबळ
स . न ५६/१ शेवंतीबन सोसा. दगडोबा चैक, पाई 
नरोडवा हेकरवाडी चचवड  ३३

245991

1050202505/00 खरात अतुल सारंग स.नं. 1, िह.नं. 1,साठ फुटी रोड लगत, ल मीनगर, 245979
1040414131/00 जय ी िव णु येवले/सं दप येवले/कपील येवले स. न. ५९  िशवनेरी कॉलणी ीनगर रहाटणी 245976

1040509191/00 दपा दलीप आं े/ दपेश दलीप आं े
स नं-७९/१५/७,िशवर  कॉलनी न-ं२ कोकणेनगर 
काळेवाडी(९४२२५१९२७४)

245973

1130602695/00
भो. रघुनाथ क िडबा जाधव व इतर. तफ ि हजन डे लपस 
तफ िनतेशकुमार पटेल व इतर २

गट  ५१४, िचखली मोशी िशव र या जवळ, जाधववाडी िचखली 245944

1150413848/00
ी.ओम काश ल छमनदास भाटीया व वेद काश 

ल छमनदास भाटीया
से.न 29 भुखंड  125 ािधकरण रावेत 245901

1090100837/00 पी.पी. ॉड टस्
िमळकत .610,इले.सदन,1/35 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

245885

1150302213/00 आचारी दपा नटेसन स न 46अ/1अ बापदेवनगर कवळे 245880
1110502060/00 सिचन िव ल घुले स. नं. १२१/२/१/१/११ साईनगरी वडमुखवाडी च-होली. 245846
1040701801/00 राजेश भैरवनाथ आवळे सन.१२७ िह. .१ उवरीत वाकड-५७ 245807

1100401700/00 ी ग हाणे तुकाराम िव णु
स.नं 681/1अ सदगु बके शेजारी ,ग हाणे व ती,लांडेवाडी भोसरी 
पुणे-39

245792

1130507052/00 फरोज सहमद समसु ला चौधरी
गट २१९ , जुना  मोई फाटा  ,कुदळवाडी िचखली  आ  - कर /म/ु०८ 
/५/ एस आर  २/ २४१/२८/२०१६ , द १३/१२/२०१७ अ वये   द 
१/४/१७ पा आ

245771

1140102142/00 सॉ. साखरे मनुजा अंकुश /म े. सायली ए टर ाईजेस तळवडे रोड तळवडे 245717

1100200182/00 ी. जॉस के जॉज; सौ.सेिलन जॉस
स.नं.15/2/4,गुळवे व ती,,भोसरी,                                   पुणे-
39.

245538

1020305252/00 सोमनाथ पांडूरंग खेडेकर/माया सोमनाथ खेडेकर मयुर समृ ी, िब ड ग डी, तळ मजला, शॉप नं -७२ ,आकुड  पुण-े३५ 245502

1130501348/00 जाहीदअली मोहमद मोबीन खान
गट नं ६९३/ ९४,  ६९५ ,महारा  काटा मागील र ता ,कुदळवाडी 
,िचखली आ.  -िच/५/कािव/३०५/२०११, द ५/११/२०११ अ वये 
नावात दु ती

245441

1120203138/00 पावतीबाई गणपत बनकर तफ़ भारत पे ोिलयम गट नं ६५ डुडुळगाव पे ोल पंप,मोशी४१२१०५ 245435
1040410798/00 ी. शरद शेरबहा दुर यादव सं. नं. ५९/२अ/२/१ वृदांवन कॉलनी, रहाटणी पुण-े १७ 245434

1040804344/00
सुरेश िव नाथ िवसवपुते,िशरीष िव नाथ िवसपुते व 
िगरीष सुरेष िवसपुते

ऑ फस न.ं६०१,सहावा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57

245414

1090303343/00 संभाजी िशवराम मराठे व कमल मराठे िहराबाई झोपडप ी जवळ,नदी समोर,कासारवाडी,पुणे-३४ 245407
1160101279/00 ी.इंगळे गजानन मोतीराम स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 245344

1140301196/00 ी. जगताप उ म दनकर /म.े यु सन लेम ए टर ाईजेस ज̱. ग. ८० योितबानगर ऑ ोिगक वसा त त वडे 245328

1130502497/00 भो-मोह मद  अहमद खान लॉट . 99/5 , से टर 16, िचखली  ािधकरण, 245253

1040412439/00 सुिनल िव ल परदेशी व इतर - ३
स, . न. ३८/३/१३ ते ३८/३/१५ , गारमळा कॉलनी, रहाटणी पुण-े 
१७

245252

1130300457/00 शेख रसुल हसन यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 245158
1050502928/00 भोसले शारदा उ मराव. स. नं. १२/२/३, वेताळ महाराज सोसा, सांगवी-२७ 245146

1011400614/00 आयु  प. च.म.न.पा.सुतार आनंदराव चौ. जलतरण तलाव गाळा न.ं2,िनगडी ािधकरण, िनगडी - 411 044. 245063

1130502918/00 भो-राजनारायण रामभ ू साद कुदळवाडी, िचखली 245011

1130503077/00 ओमनकु न  माधवन  कु ी , िवजयाल मी  भाकरन नायर गट ७७६, पवार व ती ,िचखली 244972

1140301170/00
भोग.(१) भालेकर गणेश तुकाराम (२) भालेकर द ा य 
तुकाराम

244969

1041000035/00 भोग- िशरीष रमणभाई पटेल स.न.१४०/२ जीवननगर ताथवडे ३३ 244942
1160301463/00 एच एन बी इंिजनीअस ा िल स.नं.5 द नगर, दघी 244932

1100103349/00 म.े भारत इंड ीज तफ - स यद एच. मोह मद समी चौधरी जे लॉक लॉट न. ५१३/१/१ एम. आय. डी. सी. भोसरी पुणे २६ 244910

1060318129/00 रा ल कसन िनबे हीजन गलेरीया पिहला मजला ऑफ स  १० पपळे सौदागर 244858

1130401219/00 भो-नेहते िनतीन िव णू
गट 1264, िजजामाता हौ सोसा , र ता नं  ६शरदनगर ,पंचवटी 
,िचखली आ - कर /िच/४/मो ा िनवासी- एस आर १/२९२/२०१२ 
, द  २२/०६/२०१२ अ वये  लो

244785

1100600043/00
ाइम पेस रीआ टी ुप तफ भागीदार अिनल एकनाथ 

येळवंडे
स.नं. 232/3अ पुणे नािशक रोड, भोसरी ३९ 244685



1020704111/00 भो.- ि रसागर शांत एस. व ि यांका
शांत लाझा, तळघर नं. 10, त.म न.ं 06,,मजला न.ं 02, 

एम.आय.डी.सी.
244670

1040408721/00 ीधर बबन जाधव व मिनषा ीधर जाधव
स. न. ३२/२क,िशवराज  कॉलनी तांबे शाळेजवळ नखाते व ती  
रहाटणी पुण-े१७

244666

1040307430/00 भो. िवशाल महादेव पवार स. न. १२/९ पवार नगर थेरगांव ३३ 244647
1011201669/00 मनोहरलाल सुखलालजी/देवीलाल जैन से.नं.25, लॉट न.ंएसडीसी 3,,िनगडी ािधकरण, पुणे. 244610
1040119785/00 जयवंत नारायण ता स.नं.१३/४ बेल ठकानगर,शरद पतसं थेजवळ थेरगाव-३३. 244602
1040700675/00 भोग मंदा/अमोल/ पेश/दादापा टल संपत कलाटे सन.165, पंढरी मंगल कायालयाजवळ, 244512

1130602000/00 ी बिहरवाडे संजय पोपट व इतर १
गट ५५१/१, जाधववाडी ,िचखली आ  -कर /िच/०६/एस आर 
२/११२/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

244505

1031114022/00 हेमलता कांजीबाई रतनानी व केतन कांजीबाई रतनानी स.नं. १२९/१, स ा ी कॉलनी,वा.वाडी, चचवड -३३ 244505

1030103716/00 बंटी इ टेट डे हलपस मयुर ेड सटर ऑ फस नं पी ३० चचवड टेशन 244400
1081200864/00 भारती एअरटेल िल. रतन ख ी ४२२/२२१४ संत तुकाराम नगर पपरी १८ 244331

1031104358/00
चचवडे िवजय उफमाधव िव ल व इतर, भोग. - च हाण 

हेमलता द ा य
स.नं.66/1+2अ+2ब+2क+3,  शेवंतीबन  हौ.सोसा.,  ,वा हेकरवाडी, 
 चचवड

244322

1130600080/00 भो-पतीराम गौतम िच कू मोई फाटा,,िचखली 244282
1100701255/00 सोनवणे संतोष दादाराव आदशनगर दघी रोद भोसरी 244238

1130506729/00 सुरेश नामदेव कवळे ,भो- अिमत सुरेश कवळे
गट १०७९, हरगुडे व ती शेड ,कुदळवाडी ,िचखली आ -
कर/िच/२/एस आर २/२६३/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आका

244189

1031101925/00 िशवले मधुकर वाघु /पडवळ दिलप शंकर स.नं.124  ,वा हेकर  वाडी  चचवड,  पुणे  -  33 244176
1050213797/00 भोग. सिचन सुरेश शगे स. न. ७६ आनंद नगर, पपळे गुरव 244114
1130504436/00 भो-रामअधारे रामनाथ चौहान गट ८७९ , भाग १८ अ , कुदळवाडी ,िचखली 243991

1070600064/00 िव मल हेमनदास भो. आसवाणी गोपी नथूराम लॉक न.ं6 िमळकत .6 पी.ड लु.डी., पपरीनगर पुणे 411 017. 243983

1031108174/00 भोग. - भगत रा ल दशरथ स. नं. ३२/१, ह र ओम, िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड 243924

1130506397/00 ीमती सुिनता िव म लोखंडे

गट ६७७/१ , बालघरे व ती ,कुदळवाडी,िचखली  आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/२२६०/२०१४ , द १६/०१/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/५/एस आर 
२/५९/२०१५ , द  १४/०९/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१५ 
पासून वा आका

243883

1130603625/00 सितश  टेकराम दलाल गट नं ५५३ , नंदनवन कॉलनी , पंतनगर ,  जाधववाडी ,िचखली 243868

1031110909/00 अलका कसन शद/ेकौश या ल मण शदे सं. नं. ९२/१, वा. वाडी, िचचवड-३३ 243840
1120301711/00 दुगाराम ग िवदराव चौधरी नागे रनगर मोशी 243815
1140300861/00 म.ु मा. ी. चौधरी उ व ानोबा योितबानगर,गट -77 243704
1040309787/00 अिमत काशलाल ओ तवाल स.नं. 7/1, गु नानक नगर सेहेर इमारती जवळ थेरगाव 243654

1101200531/00 ी डाहाके बारसु भगवान
स.नं 23                                   ,हनुमाननगर.भगतव ती.           
    भोसरी.पुणे-26

243617

1130300653/00 महेश अनंत दि त

गट १३५६, आंगणवाडी रोड, मोरे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/ह तां/कािव/३५८/२०१६ , द ०६/०९/२०१६ अ वये 
ह तांतर आ  - कर /म/ु८/एस आर २/ १२८/२५/२०१७ , द  
१७/०४/२०१७अ वये  जु पा न आका

243537

1020703688/00 रमेश राजाराम जोशी
स.नं.RHC-1,जी लॉक,यशोमंगल,तळघर,शॉप 
नं.1,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

243491

1160401633/00 घुले िवमल चांगदेव स.नं.156/3 गणेशनगर,बोपखेल पुणे 31 243484
1060201920/00 वाघेरे कशोर शांताराम पपरी गाव 243477
1060201921/00 वाघेरे बेबी शांताराम पपरी गाव 243477
1040105190/00 सदािशव रतन क पटे स न. २३०/१/१, क पटेव ती,वाकड 243429
1031401455/00 अिसफ़ अयुब मुलाणी स न १६४/३ ब+४+५ सफ़र मंिजल दळवीनगर चचवड पुणे 243387
1090601136/00 काटे शेवंताबाई मा ती व इतर 5 शेवंताकाटे वाडा,दापोडी 243317

1130500053/00 भो-मोहंमद सेन िस ीक

गट ७१५ , पपरी र ता , कुदळवाडी ,िचखली आ  -  कर/िच/५/एस 
आर  २/३१९/२०१६ , द  १७/०३/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून वा आका (जुने र ) आ - कर/िच/५/मो ा 
िनवासी - एस आर  १/३१९/२०१६ , द  २२/०२/२०१६ अ वये  
लो

243314

1101201853/00 आशा अंकुश लांडगे स. नं. 18, बाबा आनंद कायालय,,धावडे व ती, भोसरी 243300
1120101775/00 पाटील मा ती परशुराम स. नं. १०७, डूडुळगाव, विहलेनगर, मोशी 243292
1120101776/00 गायकवाड नामदेव कंुडिलक स. नं. १०७, डुडुळगाव , विहलेनगर, मोशी 243292



1130401940/00 ीमती महादेवी रमेश साळवे
गट  १२५० ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/१११९/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी

243264

1090100744/00 िमलकॉन हेवी इंिजनीअर ग कं. िमळकत .517,T-103,जनरल लॉक, कासारवाडी,पुणे-411 034. 243260

1040205780/00 सुरेखा आजीनाथ शदे भोग. संदीप आजीनाथ शदे स. न. १८/१ गणेश नगर थेरगांव ३३ 243189
1040503961/00 देवनानी गु मुख अनिसराम स.नं. 68/2, तापक र नगर,,काळेवाडी 243182

1150411959/00 ी गणेश तुकाराम भ डवे व इतर -2 स.न 69/7 ब बी.आर.टी रोड, सेले टीयल िसटी रोड जवळ रावेत 243161

1081100803/00 भो.मदने दलीप नामदेव
गाळा .5/39, व लभनगर, संत तुकाराम नगर पपरी १८., पपरी 
18

243145

1040509060/00 महादु उफ महादेव नथु नढे
स नं-७४/२/१ क िडबा नढे पथ आझाद चौक काळेवाडी-१७ मो-
९१७५९७४६०३

243089

1060301034/00 काटे िहरामण नाना भो. बाळु िहरामण काटे पपळे सौदागर, िव शांती कॉलनी, 243060
1070100673/10 ॉफ़ अिनल सुरेशलाल रे टेड ॉटर नं.२५ पपरीनगर पपरी १७ 242991
1040706058/00 ि टीन डे हलपस तफ़ भागी.ि तम ई रचंद गोयल स. नं. १६७/१,३,४, ि टीन ोलाईफ़ जवळ, उ.वाकड 242959

1130100851/00 चौधरी अ दुलनइम सुलेमान / अ दुलअजीज / अ दुलमजीद गट  ६६ ,पाटील नगर, िचखली 242920

1050000203/00 ी.कवडे चं कांत बाजीराव (PAH)कुलकण  मिनष.
स.नं.55/3/50अ,कवडे नगर पपळे 
गुरव.,िम.◌् .05/01/175/00/00203

242908

1040505068/00 भो. ी. मुरली खुषाराम भतीजा स.नं. 72/1/2, तारक र नगर,काळेवाडी 242904
1130902216/00 िवजय रामचं  मुळीक गट १४१९, जयिशवशंकर हौ सोसा  १, हे े व ती,िचखली 242880

1040410810/00 ीमती. िव ा ीराम सायंबर भो. सुशीला पोपट शेळके स. नं. ३०/२/२कृ णानगरी, नखाते व ती, रहाटणी,पुणे -१७ 242853

1031105162/00 िझरपे सितश िव नाथ व हजारे सोमनाथ वैजनाथ स.नं.76/11  व  76/1/2,  आहेरनगर,  वा हेकवाडी,  चचवड  , 242831

1130604958/00 तेजस तानाजी लोखंडे
गट ६०४ , ध वंतरी  हॉ पीटल , सावतामाळी  मं दरासमोर , 
जाधववाडी ,िचखली

242820

1101200800/00 ीमती जाधव रेखा राज
गट न.ं12,स.नं.19/2                     ,श  ो. टोअर जवळ,धावडे 
व ती भोसरी,पुणे-39.

242763

1130200993/00 िनवृ ी क डाजी मोरे व इतर
िवनायक िनवृ ी मोरे ,म.ेजयंती इंिज., Ö™ü 
1402,ÃÖÖêÖ¾Ö Öê¾ÖÃŸÖß ¸üÖê›ü,×“Ö Ö»Öß  Îú-
 ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ†Ö¸ü 2/55/2008,×¤ü.14/10/2008

242737

1130401978/00 रामसंजीवन िगरीधारीलाल परदेशी
गट १२९७, र ता  ३, पंचवटी हौ सोसा  , शरदनगर ,िचखली आ  - 
कर/िच/एस आर /१४८४/२०१४ , द  २१/०४/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

242660

1040702585/00 यितन बाळासाहेब च हाण / ाने री यितन च हाण
स. नं. १३० िह सा न.ं २ ेिसया तळमजला व पिहला मजला टाऊन 
हाऊस . सी - २  उवरीत वाकड पुणे ५७

242657

1120201286/00 सौ.शकंुतला नवनाथ दराडे गट न.ं 452/1 साईकृपा कॉलनी, तापकरीनगर, मोशी. 242639
1031109676/00 नर   िव ाधर कुमठेकर स. न. ५७/२+३,साईराज  कॉलनी,िबजली नगर, चचवड 242616
1130500768/00 भो-बालघरे शांताराम तुकाराम बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 242557
1020300077/00 काळभोर िव णु रामा व इतर दहाजण. 74,2/1.िमळकत .75,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 242526

1040415430/00 म.ेसोिलटेअर रेिसडे सी तफ राजकुमारी गुलाब चोईथरामानी
स.न.5/4/1,5/9अ,5/9ब,5/8/1 सोिलटेअर रेिसडे सी सी-शॉप तळ 
मजला शो म .1 रहाटणी

242357

1031105557/00 पा टल मोहन ल मण ब िवजया मोहन स.नं.  126,  लॉट  न.ं  6,  अथव  पाक,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 242351

1100802019/00 ी/सौ महाले िव नाथ का जी
स.नं.210/2/1,रा ल पाक,             ,भोसरी 39.                         
       जुना िम. .10/33/01579

242329

1040307237/00 ािध. भोग. भवरलाल लखारामजी भाटी (घांची) स. न. १२/१९ काळेवाडी फाटा ाय हर कॉलनी थेरगांव-३३ 242311
1090400819/00 फुगे नथु भागुजी िम. .575,,अ फा लावल समोर, कासारवाडी पुणे - 411 034 242280

1100103309/00 सागर क शन भोग ी फलके
से. १०/३१८ सोहम इंड ि मा बी वग, त.म. गा .१४, ािधकरण 
इंड झोन, भोसरी, पुणे २६

242254

1140301648/00 ी.अशोक भुजंगराव मराडे व ी.िवनोद रमेश फाळके जमीन गट न.ं ४६३, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 242245

1160301866/00 मालती रावसाहेब खुळे / एस डी मेहे े स नं १८/१/१/४५/१ दघीगाव 242236
1040117289/00 ी. पवार चधु मोरया भोग.पवार रघुनाथ चधु स.नं.13/7, पवारनगर,पोिलस कॉलनी रोड, थेरगाव, पुणे  33 242222

1020502544/00 शिमम इसाकभाई शेख् व इसाकभाई सरदार शेख
लॉट न.ं जी.एस इ/१४/०१, गाळा .४. जी लॉक, एम. आय. डी. 

सी. चचवड - ४११ ०१९.
242203

1040501722/00 िमरा छबन अकंुश ( ९१३९१०२१०० ) िमळकत .453/5, 242198

1140300694/30
कायकारी अिभयंता  महारा  औ ोिगक िवकास  महामंडळ/ 
भोग. ी. सपकाळ संभाजी जी.

थोरात नगर, सॅिनक वसाहत , चचवड पुणे -१९ 242165



1140300694/40
कायकारी अिभयंता  महारा  औ ोिगक िवकास  महामंडळ/ 
भोग. ी. सपकाळ दीप एस

थोरात नगर, सॅिनक वसाहत , चचवड पुणे -१९ 242165

1040508917/00
जावेद कासम पठाण / शािहद कासम पठाण ( 
मो.न.9850865647)

स.न.77/1, , सहकार काँलनी न 3 काळेवाडी 242148

1040106889/00 भोग रा े अ ण हाद स.नं.१३ बेल ठका नगर थेरगाव-३३ 242111
1130100585/00  ,सोनवणे िव ल सखाराम गट .1,,पाटील नगर, िचखली 242106
1160101163/00 ीमती. सिवता बबन िमडगुले स.नं, 76 भारतमाता नगर 242070
1150402731/00 ी तुकाराम जयवंत शदे /भो धम  तुकाराम शदे स न १३१/२ शदे व ती रावेत 242057
1150402732/00 ी तुकाराम जयवंत शदे /भो नंदकुमार तुकाराम शदे स न १३१/२ शदे व ती रावेत 242057
1150402733/00 ी तुकाराम जयवंत शदे /भो संतोष तुकाराम शदे स न १३१/२ शदे व ती रावेत 242057
1030103833/00 बंटी इ टेट डे हलपस मयुर ेड सटर ऑ फस न. पी ५११ चचवड टेशन 242050
1130601616/00 भो-हारणे योगेश ाने र गट नं 525, मोशी िचखली रोड, जाधववाडी ,िचखली, 241991

10311012376/00 सौ. कंचन िवकास भारंबे सं◌.ंनं.१३३ एकता कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 241955

1110500426/00 पारखे सिचन अजुन च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 241915
1130201107/00 घावटे  ल मण पांडुरंग ज̱. ग. १५४२, फॅब इंिडया कंपनी मागे िचखली 241889

1130501341/00 मापारी  िनलकंठ सहादू गट नं - 796 , टॉमवाले कंपनीसमोरील र ता ,िचखली -कुदलवाडी, 241846

1130500465/00 भो-मोरे दलीप नथु हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 241803

1120303236/00
म.े अ पाईन हो प तफ़ राजेश कनकराज पटनी/िजत  कपूर 
परमार

गट नं ३८४,बो ाडेवाडी,नािशक र ता,बनकर व ती जवळ मोशी,ता. 
हवेली. िज.पुणे

241724

1100800368/00 ी. दळवी ल मण वाघु
स.नं.215/001/0/0 िमळकत .59/3/241,संत तुकाराम नगर,         
           भोसरी,पुणे-411 039.

241707

1140202256/00 फ़रजानाबेगम चांदपाशा मु ला हनुमान हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 241691

1031114041/00 पांडुरंग िवठोबा ओवाळ भोग – करण पांडुरंग ओवाळ स.नं. १२५, वामी िववेकानंद पाक, वा हेकरवाडी, चचवड-३३ 241604

1040800162/00 भुमकर बाबुराव रामभाऊ स.नं. 115/4/1/1, भुमकर नगर,,वाकड 241599

1100800361/00 ी. साळंुके भाकर बाबुराव
स.नं.209/004/0/0 िमळकत .59/3/231   ,संत तुकाराम नगर,      
              भोसरी,पुणे-411 039.

241553

1020402918/00
म.े कॉ ॉलॉिज स इंिजिनयर ग अँड रसच ा. िल. तफ 

ी. अिनल फ करा  ढोबळे
डी-३, लॉट . ५८/१ एम.आय.डी .सी. चचवड-पुणे- १९ 241522

1130601516/00 भो-अ दुलकलाम गुलाम सेन चौधरी गट 225, 226, रोशन ग ली , जाधववाडी , िचखली, 241494
1130504549/00 अ दुल का दर मोह मद याकुब चौधरी गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 241420
1040415429/00 संजय जनादन घुले सनं. 28/2अ/1ब पाक रॉयल समोर िशवराज नगर रहाटणी 241412
1101207376/00 तानूबाई दादा ह के १७/१ धावडे व ती भोसरी 241399

1040204486/00 म.ेधन ी मं टू शन सं.नं.१९/१ ल मीतारा माकट अ.िवग शाप न-ं४ डांगे चौक थेरगाव 241348

1101101936/00 ीराम िव म उगले स. नं. १२४/१/८ द  मं दर समोर, सदगु नगर, भोसरी 241313
1041101024/00 मोह दर जमतानी स. न.४९ िन. नगर ताथवडे 241238
1120201868/00 ी. देिवदास कृ णा धडे इं लोक कॉलनी, गंधवनगरी जवळ, मोशी. 241235

1050000253/00 ी.केळकर भातकुमार दामोदर व िवजया भातकुमार.
स.नं.19, लॉट न.ं62  , डमपाक, पपळे 
िनलख.,िम. .05/08/225/00/00253

241227

1130400337/00 मालगती शंकर िनग पा शरद नगर,पंचवटी,िचखली 241157
1140401089/00 भालेकर सुिनल नामदेव गट न.ं 160, ि वेणीनगर,,तळवडे 241108
1040100454/00 यादव िवलासराव द ा य. स.नं. 259/4/2 िमळकत .226/1,म.ुपो. वाकड , थेरगाव.पुणे 241056

1130501002/00 भो-यादव गेणभाऊ िवठोबा

पपरी र ता , जा. - - कर /िच /५/कािव/१४७/२०१० , द 
३०/१२/२०१० अ वये द १/४/२०११ पासून आकारनीत दु ती(    
कौला  36 x 25 द.िव.िस. छत प ा 59 x 25, 39 x 25, 24 x 25 
संडास सह  जुने २००३ चा िनणय बदलून द जा. - - कर /िच 
/५/कािव/१४७/२०१० , द ३०/१२/२०१०

240976

1140300934/00 डॉ   शेख अ दुलरहेमान अिमनसाहेब त वडे गावठांण,त वडे जुना सं. नं.१८३/३ त वडे 240966
1040901928/00 म.ेसोमाणी डे हलपस तफ िनतीन भुदास सोमाणी स.न.28/04 गायकवाड व ती पुनावळे पुण.े 240891

1150400919/00 पाटील संतोष दामोदर व पाटील िजत  संतोष
से.नं. 29, लॉट न.ं7/3. चैत य पाक, आकुड .,रे वे टेशनमागे , 
िनगडी.

240670

1090300457/00 खंदारे शािलनी यशवंत व ीमंती रामच
स.नं.485/4/1, िमळकत .784,रे वे गेट खाली कासारवाडी,पुणे-
411 034.

240539

1040506565/00
राजु रामचं  घोडके , शामला राजु घोडके व सिचन राजु 
घोडके ( 9545375009 )

स नं-७१ तापक र नगर काळेवाडी पुण-े१७. 240518

1040601978/00 रंगनाथ ानोबा सावंत स. नं. ८९/१/१ पवनानगर कॉलनी . १ काळेवाडी १७ 240499

1031111250/00 भो. ी. बनवारीलाल भवरलाल आरजे सं. नं. ३२/१,ह रओम कॉलनी, िबजलीनगर, वा. वाडी. चचवड-३३ 240448



1120202167/00 ीमती. पाली संतोष स ते व योगेश व उ ती संतोष स त.े गट न.६९३ मोशी आळंदी रोड मोशी ४१२१०५ 240434

1040302086/00 खुबानी पा हरेश स.न.5/4, नखातेनगर,थेरगांव, पुणे-33 240268
1040307079/00 ािध. भोग. मनोज होरीलाल कनोिजया स. न. २२/७ तळजाई नगर थेरगांव - ३३. 240259

1040602656/00 काळे िशवाजी कसन व इतर भोग देशमुख द ा य भागवत स. न.८९/१/१ पवना नगर. िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव-३३ 240224

1100103491/00
म.े िस े र इंड. ि मा. को-ऑप. सो. भोग- इनलॅ ड मिशन 
टु स तफ भािगदार सुभाष लोणकर व िवजय देशपांडे

से.न. ७/१७६/१अ, ािधकरण इंड झोन भोसरी पुणे २६ 240156

1031106115/00 नारायण यंबक पाटील
स.नं.60/3,गणेश मं दरासमोर,िशवनगरी 
िबजलीनगर,वा.वा हेकरवाडी पुण-े33

240088

1110200206/00 माटे गणपत शंकर च-होली गावठाण बुड व ती, 240070

1130901692/00 हरेराम रामज म साद
गट १४२६, िस ीिवनायक सोसा , हे े व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/३२७/२०१४ , द १४/०७/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

240004

1050103005/00 जगदाळे बाळु गणपत स.नं. 49/1, गांगडनगर,, पपळे गुरव 239988

1100200837/00 ी. शेख द तिगर अ बास
स.नं.12,िम. .35/2/45,लांडेवाडी,                               भोसरी, 
पुणे-39.

239953

1130105444/00 रिजउ ीन अ दुल हमीद खान गट २,दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 239952
1130105845/00 अ दु लाह िस ीक गट २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 239952

1050110296/00 पालके स यनारायण रंगनाथ
स नं ४४/५अ/१अ/३ रंगनाथ मुती इमारत आदश नगर शॉप नं १ 
पपळे गुरव

239908

1050810497/00 िशवाजी पोपटराव संकपाळ व संतोष बाबुराव थरकुडे
स.न.22/1/3/1 शॉप नं.1 ते 4 िड.पी.रोड िवशालनगर पपळे िनलख-
28,

239876

1011400626/00 आयु  प. च.म.न.पा.भो. शदे संजय
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 18,,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

239874

1011400629/00 आयु  िप.िच.म.न.पा भो. सावंत र व  सुभाष
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 6,,िनगडी ािधकरण, िनगडी 
- 411 044.

239874

1120301678/00 वसंत नामदेव बनकर सावतामाळीनगर पुणे नािशक र ता गट न. ४३५ मोशी 239870

1040509485/00 आशा गजानन हे े ( 9922218067 / 8888115165 ) स.न. 113/6/3 , संभाजी पाक समोर नढेनगर काळेवाडी 239783

1011400625/00 आयु  प. च.म.न.पा.भो. शदे दनकर बाबुराव
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 17,,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

239771

1011400624/00 आयु  प. च.म.न.पा.भो.गवळी गजानन,
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 16,,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

239737

1011402408/00 मा.आयु  प.िच.म.न.पा. जलतरण तलाव से.नं.26 गाळा .19,िनगडी ािधकरण पुण-े44 239737

1060102080/00 हरेश ठाकुरदास मंघवानी सव नं 11/2/19 तपोवन र ता, पपरी वाघेरे पुणे - 17. 239627

1140202295/00 ी.सुिनल िशवाजी शदे
हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,ता.हवेली,िज.पुणे – 
४१२११४

239612

1130601378/00 काजळे  साहेबराव  िव नाथ (सुिनल  चं कांत कोकाटे )
गट 589,रंगनाथनगर ,जाधववाडी, िचखली जा - कर/िच/०६/एस 
आर २/११६/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुने पाडून नवीन  आका

239539

1160402291/00 सोनाराम भोलाराम चौधरी स.न.156/7/12, कॉलनी .१२, गणेशनगर, बोपखेल-३१ 239533
1040507396/00 जयराम द ा य शदे स नं-७९/२/८ योितबानगर काळेवाडी 239529

1050700886/00 शेख अ वर सेन व शेख सायरा अ वर
लॅट न.ं38, बाबुराव ढोरे भवन,B WING सांगवी 

गावठाण,पुणे.,िम. . 5/7/30/432
239508

1081000887/00 पपरी चचवड महानगरपािलका
डेपो ऑ फस, राजमाता िजजाऊ सां कृतीक भवन,संत तुकाराम नगर, 
पपरी-18

239456

1050212921/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ८ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

239334

1101208739/00 द ा य ध डीबा शेळके
से ०१, लॉट ५, काऊन लाझा, इं ायणीनगर, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी ३९

239326

1011102663/00 रितलाल मनाजी गोहेल स. नं. ८३/२, लॉट न.ं ६१/२, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४. 239253

1150102502/00 ी. पोपट ध िडबा दांगट व इतर 04
स.नं.15/2अ/2, मुंबई-पुणे ए स ेस हायवेजवळ, सबायोिसस 
कॉलेजशेजारी, कवळे

239252

1070201249/00 हषा अिनल ल गवानी व अिनल ह रनाम ल गवानी बी लॉक २९/२१ चे शेजारी, पपरी-१७ 239225
1040405417/00 दपक बाजीराव सकपाळ स न ५९/१अ/१ , ान दप कॉलनी , रहा णी 239181

1070501132/00 भगवान ह रराम िनहलानी
शामा ह रकुज िब ड ग ळ मज व पोट माळा पपरी िड वाड पपरी 
१७

239138



1130101734/00
बाळु ,िनवृ ी, पंडीत , पांडूरंग  बा मोरे  तफ बाळू बाबूराव 
मोरे कृ मु धारक

ग़ट १६१५ , पाटीललनगर ,िचखली आ  -िच/१/एस आर 
२/६९३/२०१३ , द  १७/११/२०१३  अ वये द  ०१/०४/२०१३  
पासून आकारणी

239135

1101101640/00 ी िवलास शद/ेयोदेश मोरे/िभमाजी तरटे
स न १८७/१/२ च पाणी वसाहत गणेशं दर मागे देवकर व ती 
भोसरी३९

239114

1090101346/00 गांधी चांदमल देवीचंद व गांधी सुरेश देवीचंद नािशक फाटा चौक,कासारवाडी पुणे 34 239027
1140401247/00 भोग. भालेकर सुिनल पंडीत ि वेणीनगर त वडे 239010
1160300239/00 कोडेकर म लु गणपती स. नं. 20, काटे व ती, 238983

1040105236/00 सौ.वंदना छा ा
स.नं.212/1/1, मह  जे को, से ट, F/301, क पटेव ती, धरोड, 
वाकड,पुणे 57.

238939

1150302940/00
ी काश एन भोसले व इतर २ क रता सूरज िब डकॉनचे 

भागी  ी  यशवंत परदेशी
स न ७०/२अ/१अ/१अ/१अ/१ पैक  िभमाशंकरनगर कवळे 238838

1040401921/10 हनुमंत अजुनराव पवार  भोग.आकाश हनुमंत पवार स.न.61/3/1 अ िवनायक कॉलनी रहाटणी पुणे 238818
1040301224/00 क े मािणक लबाजीराव स.नं.6/2,कैलास नगर थेरगांव पुणे-411 033 238780
1040309348/00 िहराबाई सुबनराव माने स न ३९/९ गुजर नगर थेरगाव- ३३ मो.९५५२१८७३९१ 238692

1040700805/00 कािशद जय ी ाने र सन. 173/1/1अ/1, पुजा ला टीकजवळ,वाकड, पुणे - 57,4/44/805 238647

1080101265/00 ए ए लालजी व बी दुधावत.भो घोरपडे शॅल लॅट न 26 4था मजला, भ  कॉ पले स खरा वाडी पपर  पुण-े१८ 238612

1040415847/00
अ य हे थ सो युशन तफ अिभषेक /निचकेत एम 
करमाळकर/िवनायक के शदे

स.नं.6/4 ते7  रॉयल ां ल दुसरा मजला ऑ फस न.ंA/ 203 
,रहाटणी,पुणे.

238535

1020602203/00 ी वसंत गंगाधर मानुरकर स. नं १३६ मोहननगर चचवड पुण-े१९. 238514
1041100093/00 ाने र सखाराम नबाळकर स. नं ८०/२, नबाळकरनगर ,ताथवडे 238463

1040415745/00 चं ाबाई सोपान भालेराव व इतर भोग.जी.के.िब डकॉन स.न.5/2 पै. लोटस दवाखाना शेजारी रहाटणी 238432

1041101538/00 पंढरीनाथ िहरामण ल ढे स. न. २५/२ ब,ताथवडे िन. नगर 238426

1040412964/00 जय ी न देश मान/ेिनितश मान/ेरवी करण इगवे
स. न. १८/११/६, रॉयल एवे यु  पाचवा मजला शॉप न-ं ५०२, 
रहाटणी

238333

1020703582/00 ी सं दप ह र र चुरी स.नं.RL-178,MIDC, चचवड, 238301
1120200236/00 रोकडे शंकर भागुजी मोशी गावठाण पुव मोशी, 238279
1060315695/00 मे गजानन असोिसएटस साई ि हजन अ/ऑ फ़स न-ं१०५  पपळे सौदागर 238269

1050212924/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं १२ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

238263

1100400341/00 ी पठारे भानुदास िहरामण भो. दनेश भानुदास पठारे िम. . 55/3/517/3 238245

1140301818/00
मुळ मालक ी.ध डीबा गणपत बाठे व भोगवटादार 

ी.तुकाराम ानोबा बाठे
जमीन गट .३३,बाठे व ती, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 238210

1040508172/00 शदे सुरेश सखाराम
स. न. ७५/५ रॉजस शाळे जवळ, ा कॉलनी, योितबा नगर, 
काळेवाडी

238201

1020502111/00 भो.- सुर  रामजन साद, मौ. संतोषी इंिज. व स
जुना िम. . 2/5/2080, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

238197

1050806350/00
िभकुलाल दयालजीभाई चोटिलया व सुरेश चोटिलया भो. ए. 
टी. सी. इंिडया टॉवर कॉप  ा िल.

स नं २१/०१/१ िशवदशन चबर माकट याड िशवाजी पुत यासमोर 
पपळे िनलख पुणे ३७

238088

1040117623/00 ी. जगताप िशवाजी गणपत स.नं.16/3 अ, गुजरनगर थेरगाव पुणे - 33 238041
1110500366/00 गुलेर भुप सग ि तम सग च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 238036
1100201281/00 भोग- ी  संपत िवठोबा लांडगे स.नं 15 गुळवे व ती भोसरी -39, 238027
1130602196/00 िनतीन हाद केमकर स न ५७८, पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 238017
1100402010/00 रामचं  घुलाजी ग हाणे व इतर भो.म.ेि शुल िब डस स.नं. 684/1आ दनाथनगर, 237970
1031108138/00 िव ास गुलाबराव पाटील सन.७६/७,आहेरनगर, वा हेकरवाडी चचवड 237917

1020402024/00
म.े शि  ऑटोमोबाईल इंिज. तफ गायकवाड बाळासाहेव 
ल मण

लॉट न.ं ८/३/१, डी-३ लॉक, एम.आय. डी. सी. चचवड-१९. 237914

1040117759/00 ओम रयालटी ऑ ड इ ा चर स.नं. 240/1 ओझोन  स पिहला मजला  फलॉट 103 वाकड 237888

1100102117/00 ओम एंटर ायजेस - सुजीत शांताराम ठाकरे से ७ लॉट ३ ािधकरण िह सा .४ इंड ीयल 237877

1130902563/00 राधा  मािणक  घोडके
संतकृपा हौ सोसा ,  हे े ता हाणे  व ती ,  िचखली   आ  - कर 
/िच/९/ एस आर २/२४२/२०१७,  द  ३१/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१३  पासून आका.

237871

1120301433/00 म.े एम. ऑ ड एम इंिजनीअस तफ़ ो ा. शंकर के.एन पि म मोशी गायकवाडव ती 237849
1150103343/00 वैभव चं कांत राउत व इतर स.न.6/5 मंबई पुना ए स ेस  हायवे जवळ मामुड 237834
1160204414/00 राजु नर सग अकुलवार स. नं. ८६/५ साई आंगण समोर, िनता पाक, दघी १५ 237728
1130500008/00 चौधरी अ दुल म ीद व इतर 2 पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 237687
1060202886/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ५ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 237597
1050201543/00 बारट े  िव ल बापुराव िम. .46/ स.नं.82,सुदशननगर, पपळे गुरव, पुणे-27 237595



1070201089/00 मा.सरकार भो. गुलवाणी रोचीराम बुलचंद बी. लॉक 21/21 चे शेजारी , र हर रोड, पपरीनगर,, पपरी 17 237572

1130503076/00
भो-बाळासाहेब रामचं  वा हेकर , शुभांगी बाळासाहेब 
वा हेकर

गट ९१०, कुदळवाडी ,िचखली 237528

1140102229/00
म.ूमा. गोगावले नानासाहेब सोपानराव/भो गवळी कमल 
मुरलीधर

ज. ग. २१९ ब सहयोग नगर तळवडे 237489

1140301928/20 ी.गोरखनाथ आ माराम खेडेकर ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे, पुणे-६२ 237487

1080900127/00 भोग - फाळके िशवाजी मा ती संत तुकाराम नगर.,िमळकत .622, पपरी पुणे.18. 237466
1140300838/00 म.ेसुया ुप इंड ीज ी. रा ल रामचं  भालेकर योतीबानगर,,तळवडे 237387
1110400910/00 ी. सुभाष बापू काळजे स न. ४३७/२ब/२ काळजेवाडी च- होली बु; 237291

1050503001/00 आढाव रघुवीर भालचं
स. न. ७/१/१/३०, िहरकनी सोसा, शदे नगर, तनु ी हॉि पटल 
जवळ , सांगवी-२७

237257

1040119749/00 आनंद ारकानाथ तायडे
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/3 दहावा व 
अकरावा  मजला लॅट .1002,वाकड पुणे - 57

237218

1040104361/00 जयंत वसंत राजे व इतर दोन तफ भो. राज  लंुकड स.न.241/5/6/7/8 वाकड, िन  शेजारी ,थेरगांव 237143
1100802566/00 आशा िशवाजी तोरणे स.न.205/2,महादेवनगर, दघी रोड,भोसरी 39 237126

1040109504/00 मा. सु म यन सालोमन भोग. पारसराम रामलालजी िसरवी
स.न. 177/1/5 यु सुदशन कॉलनी नं.2 वाकडरोड वाकड – 57. 
दुकान 2

237082

1050210654/00 ओम साई कुपा ए टर ायजेस तफ़ राजेश िव. पवार व इतर स नं ८२/१/२५/२६/३२/३४ सुदशन नगर पपळे गुरव 237022

1040117036/00 चं कांत भगवान पाटील
स.नं.210/3+4, थम, ईशान व अं कता गृह हौ.सोसायटी, लॉट 

.141, कावेरीनगर, वाकड 57.
237021

1100103233/00 ओम टेक िस.एन  .सी. भागीदार सावकार, प लेड गा. नं. १ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-२६ 236993

1040403889/00 ी. वसंत िभकोबा खोमणे स.नं. ३८,गणराज कॉलनी,नखाते व ती, रहाटणी, 236981
1140301844/00 ी. राज  रमेश ीमं दलकर ज.गट ..४७७, तळवडे गावठाण,  पुणे – ४११०६२ 236968
1130500265/00 िवजय इंिजिनअ रग वक/ कोकणे िशवाजी शेवंतराव पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 236951
1100701234/00 सिवता िनितन लोणारी गणेश नगर भाजी मंडई शेजारी आळंदी रोड भोसरी 236886
1130503520/00 भो-मुमताज अ सारी गट ८११,कुदळवाडी, िचखली 236809
1080803809/00 आबु गंगाराम माने स. नं. १०२ िवजय भा हौ . सोसायटी,नेह नगर 236770

1040109817/00 चपालाल प रहार व रमेश परमार
स.नं.207/3, ऐ या रेिसडे सी, िब ड ग B, शॉप नं.3 व 4, 
क पटेव ती, वाकड 57

236755

1140300223/00 सराफ र व  ि व लभ गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 236729

1100200799/00 ी मोरे कसनराव मािणकराव
स.नं.12/3 िमळकत .35/2/7            ,लांडेवाडी,                       
        भोसरी, पुणे-39.

236701

1160301956/00 मुळे िव णुकुमार महादेव स नं १८ चौधरी पाक दघी 236663
1040405438/00 राणी थामस रोहाऊस  . सी १२०८ फ़ाई ह गाड स रहा णी 236619

1130201183/00 सुरेश िव ल जाधव व छबुबाई िव ल जाधव
गट ८९१, िचखली आकुड  र ता, रामदास सोसा ,ओ ाजवळ , 
िचखली

236601

1050401970/00 ी. जमदाडे पांडुरंग िसदू िम. .47/4/509स.नं.70/3अ/3ब,गणेश नगर,, नवीसांगवी, पुणे-27 236591

1040405564/00 िवना पानी घोष योितबा कॉलनी रहाटणी 236545
1160202269/00 ी. राजे  ध डीराम कु ाडे स नं ८५ सुमनिश प गेटजवळ परांडेनगर दघी 236527

1040117145/00 डॉ. सुिनल ई रचंद अगरवाल व डॉ. अशेक अगरवाल
स ह न.ं210/2,210/5 व 211/2, ाईड पपल े अर, , शॉप नं.216 
काळेवाडी फाटा, वाकड.

236409

1040307489/20 भोग. उगम सग ब सग िभम सग राजपुरोहीत स. न. १४/१६.बेल ठका नगर,थेरगाव 236353
1160300752/00 गायकवाड िशवाजी बाळा िम सहकारनगर, दघी पुणे 236285

1130503642/00 भो- स यद खुश द आ म /स यद फॅज अली /स यद रहमान
गट ८११,कुदळवाडी, िचखली, जा  -िच/कर 
/६/कािव/३/३०/२०१० , द.११/०१/२०१०

236171

1140300937/00 आवटे साद तानाजी/म.े साद एंटर ाईजेस त वडे गावठांण,त वडे 236171
1140300938/00 आवटे पंकज ु णाजी / म.ेपंकज ए र ाइजेस दे  आळंदी रोड त वडे ४१२११४ 236171
1030202952/00 गु मुखदास रजुमल चावला व इतर ४ स न २५९/४ सुदशन नगर चचवड ४११०३३ 236060
1160301697/00 शहा अशोक जगलाल चौधरीपाक दघी 236051
1040505806/00 - स.नं.116/1/1अ वराजकॉलनी नढेनगर काळेवाडी, 235995
1130200930/00 ानदेव यादव येवले गट 1552, शेलारव ती , रामदास सोसा, िचखली, 235952
1031110328/00 िबिभषण अंबादास ीरसागर स न १६/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 235938

1040410390/00 दलीप परमानंद चांदवाणी स नं-२८ पै,२९पै िमरचंदानी पा स लॅट न-ंअ१/५०१ रहाटणी 235897

1130600315/00 पठारे नामदेव कािशनाथ जाधववाडी,,िचखली 235892
1040105173/00 भो. संतोष अ ण क पटे स. न. २४९/२/१, क पटेव ती, वाकड 235847
1101200841/00 ी पोतदार अशोक माधवराव गट न.ं12,स.नं.18/1 235832



1040509155/00 गोदावरी सुरेश पाटील स.न. 115/6/4/2/1/1, चतु ृगी काँलनी , नढेनगर , काळेवाडी 235827

1040705420/00 टी हन अ यंकर व इतर-१३ भो.िव ल काटे व इतर-३
स. नं.१३४/१,१/४,१/५,१/७,१/८,१/१०, सयाजी हॉटेलमागे, उ. 
वाकड,९०७५७५०७०७

235792

1101206881/00 मडे गणेश क डीभाऊ स नं ९६/१ लांडगेनगर भोसरी 235769
1041000361/00 भजनदास का. बनकर / राज  म. बनकर स. नं. १३१  जीवननगर ताथवडे 235762

1090302926/00
सुभावती याम यारे यादव भोग.मनोजकुमार याम यारे 
यादव

स.नं.४९१/१अ, संतोष िनवास, कासारवाडी 235734

1040408458/00
ओगडराम ल छाजी चौधरी भो. चौधरी िजवाराम नैनाजी / 
मानाराम नैनाजी

स. न. २५/०१/१६ रहाटणी 235730

1040507644/00 युनुस मोहमद शेख स नं-१२२ मे िशव असोिसएटस  शॉप न-ं१  काळेवाडी 235727
1120101314/00 िहरामण िन ु ी स ते आळंदीरोड पवारव ती मोशी 235675
1060201128/00 सौ.केवल गोपाल पाटील भैरवनाथ मंदीर वाघेरे कॉलनी,  पपरी 235568
1100700033/00 कंूडलीक बाळासाहेब लांडगे स.नं.212/1/4ई .िम. .59/2/58 , 235487

1130400016/00 साळोखे िशवाजी बापूसाहेब

गट  ५७९ , केशवनगर , नेवाळे मळा िचखली  आ  -कर/िच/४/एस 
आर २/५४७२०१४ , द २८/०७/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका आ  - कर/अ/मो ा िन एस आर १/५४७/२०१४ , द 
११/०७/२०१४ अ वये   लो

235461

1060319273/00 डॉ. प जा अमेय िभडे / डॉ. अमेय सिवता िभडे यामा े टीज, बी. वग, ऑफ स . ३, पपळे सौदागर, पुणे २७ 235460

1130400257/00 शरद वसंत र पारखी गट नं 1308,ल मी सोसा.,र ता नं 4 ब ,पंचवटी ,िचखली 235460

1040604328/00 िव यम मॅ युवेल ओहोळ स. नं. ९९/१७/९ आ फ़ा सा चच जवळ िवजयनगर काळेवाडी १७ 235455

1040505210/00 ीमती रेणू पी.जमतानी / भो. टाटा इंिडकॉम मोबाई टॉवर स.नं. ७८/१/५, रोिहत पाक, जमतानी िब डग 235330.5

1130200540/10 शांताराम  द ा य मोरे
महाल मी मं दरासमोर ,रामदास नगर, िचखली  आ  -  कर /िच 
/एस आर  ३/६३/२०१६ , द ०४ /११/२०१६ अ वये  जुने पा नवीन  
आका द  ०१/०४/ २०१३ पासून

235248

1040507061/00 ी. काळुराम िभकु नढे स.न. 79/5/1, बी वग, योतीबा नगर काळेवाडी. 235203
1130302324/00 वागाराम िहराजी  चौधरी गट १३३४, अंगणवाडी रोड,मोरे व ती ,िचखली 235136
1040508822/00 रामच  आनंदा काळे ( मो.न 9975707072 ) स.न.77/1/29, एम.एम.शाळेसमोर, योतीबानगर, काळेवाडी 235063

1050213796/00
ि तम काश डे हलपस भोग. डस टॉवस िलमीटेड हचसन 
इसार से युलर िलमीटेड

स. न. ८२/१/६ िस . स. न. २४४३ ि तम काश लाझा सुदशन नगर 
प. गुरव-IN-1024689

235049

1130401253/00 सधुबाई राजाराम दगाबाज र ता  नं ४ , ीकृ ण िनवास , मी  सोसा ,सुदशननगर ,िचखली 235036

1040406196/00 जयशंकर िव नाथ िमरगाळे स. न. ३६/२ब/१ नखाते व ती ु णनग र रहाटणी 234993
1160102527/00 हनुमंत शंकर आगे, गोरखनाथ शंकर आगे स. नं. ६९ माऊलीनगर १, साई पाक, दघी 234939
1130106261/00 िसराज अहमद अ दुल हमीद खान गट नं ३८, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 234918
1040405287/00 म.े एअरटेल मोबाईल टॉवर पुरंदर कॉलनी रहाटणी-IN-1055190 234887
1050204987/00 कदम तु शीराम भाऊ व इतर +१ साईनाथ नगर,शॉप न,१, पपळे गुरव-२७ 234877
1130601144/00 संत सावतामहाराज ट संत सावतामहाराज मं दर , माळावर , जाधववाडी, िचखली, 234827

1060320828/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग, पाचवा मजला, 
१०५,िव शांती कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

234771

1020502466/00 सुया डे हलपस भोग.आनंद
5213,5216 तप वी लाझा प.म.गाळा .37 ते 42 र टन 
समोर, चचवड  पुणे 19

234764

1130300134/20 भो 1-शंकर िपराजी मोरे भो 2-गोर  शंकर मोरे
गट १३१८ , ाने र हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ   - कर /िच 
/ मु / ०३/ एस आर  २/ ६३/ १३/२०१७ , द  २८/०७/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून जु पा न आका

234740

1150301553/00 कोळी ल मी सर णा स.नं.73/1/1/2/2 िभमाशंकर वसाहत कवळे, 234703
1130302242/00 दनेश  नरहरी  बागडे गट १३२३/१ , साईपाक हो. सोसा , मोरे  व ती ,िचखली 234689

1040309799/00 ब ुवान दगडु गपाट
सं १२/१६ संभाजी नगर अशोका सोसायटी रोड थेरगाव - ३३ मो-
९४०५८४६२१५

234684

1040120564/00 वामन ीपती कलाटे व इतर भो-सुरेखा अिनल पाटील स नं-१७७/१/१/६,सदगु  कॉलनी वाकड थेरगाव 234630

1130303455/00 बाबु मानु पवार
ग़ट  १३२३ ,िशवकृपा हौ  सोसा , मोरे व ती  ,िचखली  आ  
कर/िच/९/एस आर २/४९८/२०१४ , द २८/०७/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

234558

1150101774/00
ी राऊत द ा य दशरथ व इतर २ भो राऊत धनंजय 

द ा य
स नं २/३अ/१ राऊत नगर मामुड 234555

1060312817/00 राजीव रंजन / िमता राजीव रंजन गणेशम फेज २ - आय/ ११०१ , पपळे सौदागर 234523
1060313522/00 म.े मंगलमुत  डे हलपस गणेशम फ़ेज २ ई / ५०२, पपळे सौदागर 234523



1130603005/00 भो-बेबी तानाजी जाधव
गट ४२३ , काळूबाई मं दराशेजारी , मधला पेठा  , कॉलनी  ११ , 
जाधववाडी, िचखली आ - कर/म/ु८/एस आर १/१०९/२०१४ , द 
१६/०२/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

234513

1041000450/00 राम भाकर पवार व इतर ८ स. नं. १४१/१, जीवननगर ताथवडे ३३ 234508

1120101744/00 फुले भानुदास उ म
गट न.ं५२(१), जकात ना यामागे, िशवाजीवाडी, राधाकृ णनगर, 
मोशी.

234498

1070301699/00 मा. सरकार भो. करमचंदानी क हैयालाल मोतीराम दव फ नचर लॉट नं 225 आदशनगर, पपरी भाजी मंडई, पपरी 17 234408

1150101732/00 भो. ी. आकाश र व  भालेराव स न ९०/१ मराठी शाळेमागे कवळेगांव 234364
1010701230/00 सुयवंशी पी. के. भो. टाटा डोकोमो से. नं २१, लॉट नं ६१६, यमुनानगर,िनगडी, पुणे ४४ 234352

1081100643/00 भालेराव अशोक सोनु
इमारत .406, गाळा .2171,,संत तुकाराम नगर, पपरी , पुणे 
411 018.

234345

1040415835/00 धनराज नथुराम आसवानी / अर वद धनराज आसवानी
स.नं.6/4 ते7 रॉयल ां ल तळ व पिहला  मजला शॉप न.ंA/ 1  
,रहाटणी,पुणे.

234311

1101001641/00 शिशकला ाने र मांिझरे 197 आनंदनगर आळंदी रोड भोसरी पुणे-39, 234308
1040104616/00 आनंद पाटील स नं 210/3+4, लॉट नं 22, ईशान अं कता हौ सोसा,वाकड 234305

1130101442/00 शाहीन मुमताज भो- अ का टील ेडस
गट ६३,िचखली मोशी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ -
कर/िच/१/कािव/४२/२००९/२००९ , द २५/०८/२००९ अ वये

234267

1140202311/00 ी. दलीप अनंत देशपांडे ज.गट २४०, पी हौ सग सोसायटी, पीनगर तळवडे पुणे – ६२ 234254

1040506209/00 कलशे ी धनराज ीमंत स न ११४/२/५ ेमलोक कालनी  नढेनगर काळेवाडी 234183

1040108623/00
मा. बाबासाहेब बाबुराव कलाटे भोग. िवनायक बाबासाहेब 
कलाटे

स. नं. १७७/१/५ सदगु  कॉलनी- २ वाकडरोड  वाकड - ५७. 234153

1140102007/00 भालेकर ताराचंद िव ल गणेशनगर तळवडे रोड तळवडे 234140
1050203940/00 ी िस दे र जग ाथ येडवे स.नं 85/1ब/2/2 जवळकर नगर पपळे गुरव, 234061
1130407335/00 िमल द मोहन शदे गट १२५२ ,  तुळजाईनगर , नेवाळे व ती ,िचखली 234059
1130507154/00 िस ा पा बस पा हावरगी. . 234054
1040500783/00 च हाण स यपाल सह नमदा सह िम. . 629/1(1),नढेनगर, सं.नं. 79/11/2 काळेवाडी, पुणे 233993

1130101810/00
नामदेव सोपान बग व इतर २ व भो- बापु  सुयभान मुखेकर 
तफ साईबाबा से स  ा िल तफ पाल घनशाम गेहानी

गट  १६६०/१ पाटील नगर िचखली 233975

1120302412/00 अतीकुरहेमान आिशकअली चौधरी व इतर १
गट न.ं २५६ मॉडन कॉलेज समोर दे  र ता (उ र भाग) मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

233930

1120302413/00 इकबाल अितकुकुररहेमान चौधरी
गट न.ं २५६ मॉडन कॉलेज समोर दे  र ता (उ र भाग) मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

233930

1120302414/00 रयाज अितकुररहेमान चौधरी व इतर १
गट न.ं २५६ मॉडन कॉलेज समोर दे  र ता (उ र भाग) मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

233930

1120302415/00 भो. अयाज अितकुररहेमान चौधरी
गट न.ं २५६ मॉडन कॉलेज समोर दे  र ता (उ र भाग) मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

233930

1120302416/00 भो. अयाज अितकुररहेमान चौधरी
गट न.ं २५६ मॉडन कॉलेज समोर दे  र ता (उ र भाग) मोशी ता. 
हवेली िज. पुणे ४१२१०५

233930

1100101787/00 मे िशवराज इंड. लॉट १३३ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 233880
1031107576/00 भोग.राजू दशरथ मोिहते स न  ३७/३/२ िशव साद कॉ.  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 233872

1070500683/00 सरकार भो. झांिगयानी पेसुमल हा मल
316,एच.बी.13 चे समोर.शॉप. .कर/म/ु७/कािव/१३/२००९ 
द.३०/१२/२००९ िम कत र , पपरीनगर, पपरी पुणे 411 017.

233787

1130200540/00 बाळू  द ा य मोरे
महाल मी मं दरासमोर ,रामदास नगर, िचखली  आ  -  कर /िच 
/एस आर  ३/६३/२०१६ , द ०४ /११/२०१६ अ वये  जुने पा नवीन  
आका द  ०१/०४/ २०१३ पासून

233778

1100901219/00 भो.कुलकण  भगवान कृ णाजी स.नं.202/2 हनुमान कॉलनी आळंदीरोड,भोसरी - 39 233746

1130101446/00 मे राज एंटर ायजेस , अशोक रा आगरवाल गट १५५६, शेलार व ती ,िचखली दे  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 233725

1070501050/00 सरकार भोग.वाधुमल जाडोमल शॉप .८, गु नानक कॉ ले स, गु ारा शेजारी, पपरी १७ 233725
1120301785/00 भगवान डी. ठ र दे र ता गट न. २०१ मोशी 233658

1050809389/00 सुहास बी. गटकळ
स.नं.19/1/1  िस.स.नं. 876/113 साई टल दुसरा मजला युिनट 
नं.202 डी.पी.रोड िवशालनगर  पपळे िनलख, सांगवी- 27

233550

1050213547/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१,पिहला 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

233534

1100102097/00 म.े सुयश एंटर ायजेस तफ ए. वाळके/ दा. चौधरी से. १०/१३ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 233511
1160301253/00 ी. घुले संजय भागाजी स.न.20/1 िवजयनगर दघी, 233481



1090102140/00 दामोदर िहरामण फुगे
गाळा . १३, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

233466

1031105712/00 वा हेकर सुिनल शंकर, भोग. - गु ा राधे याम सुिचत स. नं. १३३, वा हेकरवाडी, चचवड 233452
1050204810/00 जाधव मिनषा शंकरराव व इतर+२ िह,न,१ब/१, जवळकर नगर, पपळे गुरव-२७ 233432
1110300933/00 मधुकर बबनराव भोसले स. नं. ३४२/३, पठारे मळा, च-होली बु॥ 233431
1040700523/00 भो.- फरोज िनजामो ीन तांबोळी. स.नं. 129, हजवडी रोड,,वाकड. 233428
1110100653/00 अिनल मधुकर रासकर सावतामाळी आळी, च-होली बु. 233409
1060305310/00 साठे द ा य ीपती भो . शोभा वसंत अमराळे पपळे सौदागर, 233388

1130901329/00 भो-माळवदे योती सारंग
गणेश हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली, आ - कर /िच /९/ एस 
आर  २/56/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द  ०१ 
/०४/२०१३ पासून वा. आका

233335

1040509156/00 गोदावरी सुरेश पाटील भो. सुरेश रामचंदर् पाटील स.न. 115/6/4/2/1/1, चतु ृगी काँलनी , नढेनगर , काळेवाडी 233332

1070600271/10
ौपती कशनचंद सेवानी, िगरीष, दपक कशनचंद सेवानी, 

लता मनोहर वलेचा, रे मा िललाराम शमा
पी. ड लु. डी. २२/७ अधा भाग पि म पपरी १७ 233306

1101208297/00 डॉ मिनष उि थान
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  एलजी २५, लोअर तळ मजला, 
जय गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

233252

1101208299/00 िस ीिवनायक कोिहनूर डे हलपस
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  एलजी २७, लोअर तळ मजला, 
जय गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

233252

1031201310/00
मा. चेअरमन/ि मुत  को- आऍ. सो भो- इंिडया टेिलकाऍम 
इ ा िल.

िब ड ग न ३० ेमलोक पाक चचवड ३३ 233235

1130602375/00 समीर मोहन देशपांडे गट १९१, जाधववाडी , िचखली 233233

1031500177/00 भुजबळ राजाराम म हारी
उ ोगनगर.स.नं.195/196  लॉट.नं.149  ,जुना  िमळकत  .2824 
 चचवड-पुणे-411  033

233178

1050000301/00 िप ले,इतर(PAH)धोका,काटे,िभसे व इतर दोन.
स.नं.81/1/1/6 व 
81/1/14,िप.गुरव.,िम. ,05/02/00/00301,सांगवी-27

233174

1020202329/00 िवजय रमेश नाणेकर द मं दरा मागे, द वाडी, आकुड  पुणे ३५ 233149

1110504687/00
एटी ह इंिजिनअर ग तफ वेलेरीयन िडसोझा, िलना ही 

िडसोझा
स. नं. ५८, लॉट न.ं १२ बी, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-
होली बु .

233134

1040703557/00 गणेश डे हलपस तफ़ भागीदार िहरालाल लं. हदुजा स. नं. १२७/१ चौधरी पाक उवरीत वाकड पुणे 233068

1050805139/000 चाबुक वार वैशाली वसंत.
स. न. २९/१/१+१/२+२/३, गु  कुपा सह. गुह. सं था, जगताप 
डेअरी, पपळे िनलख-२७

233066

1040410121/00 दशरथ िसताराम नखाते व इतर भो. नर  वासुदेव शमा स. न. ३३,महारा  नगरी,रहाटणी पुण-े१७ 233066

1130101193/00 भो-सौ. िव ा काश  जगताप गट 1599 , पाटीलनगर  , िचखली, 233014

1010901110/00 िवलास नारायण जपे भोग. मे रलाय स जीओ इ फोकॉम िल. से.२१ एलसीबी -८/बी , यमुनानगर िनगडी पुणे ४४ 233007

1060202269/00 वाघेरे तानाजी नामदेव स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 233003
1060202270/00 वाघेरे तानाजी नामदेव भो. साठे सुवणा  चं कांत स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 233003
1060202277/00 वाघेरे िशवाजी सोपान स नं-३२० पपरी गाव अि नी इंटर ायजेस 233003
1160300788/00 गग िगताराम राम कशन िम सहकारनगर 232996
1040405695/00 ी शदे कैलास पांडुरंग स नं ३४/२ /१ ीकृ ण कॉलनी शा ीनगर रहाटणी 232954
1090401083/00 कामथे िजत  चं.,मृणाल िजत ,आशा कंुदननगर, मुंबई-पुणे र ता, भाग .51 कासारवाडी पुणे 34 232922

1040408766/00 दशरथ िसताराम नखाते व इतर भोग भगवान शंकर कुटे स. न. ३३/१/१/१/अ/१,शा ीनगर , महारा  नगरी रहाटणी पुण-े१७ 232919

1031109793/00 नाग  गणपतराव गवळी
स न १३४/२ ी गणेश बी-२ ए-४ ए-६ गु ारा वा वाडी चचवड 
पुणे ३३

232893

1140201741/00 ी चचोलकर ी ु ण िभकाजी भो.म.े अमोल इलेि कल ी समथ हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे 232799

1040107724/00 अशोक रम ण आर.
सन.२१०/२ पाक टीट जी िब ड ग लॅट न-ं२०१ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

232774

1050102254/00 सिचन चतामण दुपारे स.नं.54/1/110 गजानन नगर पपळेगुरव. 232721

1120303062/00
म.े काळभोर आिण लंकेिबज असो. तफ भागीदार सुिनल 
अनंतराव िबज

बो हाडेवाडी, गायकवाड व ती, गट न.ं 
२७२/१/१२+२७२/१/१४+२७२/१/१५, मोशी ता. हवेली, िज. पुणे 
४१२१०५.

232697

1080803910/00 भोग. कसन नागु शदे व तानाजी कशन शदे स. न. १०२ िवजय भा हौ. सोसायटी नेह नगर 232672
1130401224/00 भो-िचमण नेवाळे केशवनगर ,नेवाले व ती ,पंचवटी ,िचखली, 232604

1140401705/00
सौ यशोदा महादु ता हाणे ी द ा य महादु ता हाणे ी 
िनितन महादू ता हाणे

ज ग नं १५०, टॉवरलाईन, ि वेणीनगर, तळवडे 232593

1120202189/00 ी.उमेश सग रामिवलास सग गट न.ं ४५८, लॅ. २० ए संत ाने र नगर मोशी, 232578

1130303817/00 भो-महादेव तुकाराम गाढवे
गट १३२३ , मिनषा हौ सोसा , मोरे व ती,िचखली आ  - कर 
/िच/३/ एस आर  २/११/२०१६ , द १७/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून र   जुना िम  ५१३  र

232534

1060402154/00 रामदास मा ती कुदळे स नं- ७७१ पपरी वाघेरे पुणे-१७. 232522



1060317594/00
हेमंत लालचंद धनवानी / हीरा लालचंद धनवानी / 
िनहारीका हेमंत धनवानी/उषा हीरा धनवानी

स नं-१२५/५ ाईम केअर ऑ फ़स न-ं३०३ पपळे सौदागर 232521

1150101947/00 ीम तुळसाबाई ीपती भोसले
स न १९/१/२ ी कृ णा िवरेन या घरासमोर साईनगर मामुड  प. . 
७,रॉयल कॉ पले स संक पनगरी ,टेिलफ़ोन ए सचज जवळ दे  रोड 
पुणे

232511

1140300129/00 का. अिभयंता (महा.शासन लघु पा बंधारे) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 232403

1090201762/00 पांडुरंग महादेव रानवडे भोग.नामदेव पांडुरंग रानवडे
स.नं.४२१/२, िस.स.नं.२३९२, १ ते ४, संतकृपा िब ड ग, 
कासारवाडी.

232303

1090201763/00 पांडुरंग महादेव रानवडे भोग.सुिनल पांडुरंग रानवडे
स.नं.४२१/२, िस.स.नं.२३९२, १ ते ४, संतकृपा िब ड ग, 
कासारवाडी.

232303

1090201765/00 पांडुरंग महादेव रानवडे भोग.िवनोद पांडुरंग रानवडे
स.नं.४२१/२, िस.स.नं.२३९२, १ ते ४, संतकृपा िब ड ग, 
कासारवाडी.

232303

1060314001/00 सुरेश कसन धनवटे व इतर अ दती इंटर ायजेस तफ़ गे िस स. नं-११२ शॉप नं-१  पपळे सौदागर (गावठाण) पुणे-२७. 232290

1040800979/00 बाबूराव वामनराव क पटे भो.एअरटेल मोबाईल टॉवर कंपनी
सन.159, ओ हरि जजवळ,वाकड,पुणे-411057,4/45/979-IN-
1054982

232202

1120200317/00 स ते हरीभाऊ सहादु मोशी गावठाण,पुव मोशी 232191

1050109021/00 कळसकर गयाबाई महादेव भोग.कळसकर राज  महादेव स.नं.५०/४, गांगडनगर, ग ली .२, पपळे गुरव – २७. 232189

1050109022/00 कळसकर गयाबाई महादेव भोग.कळसकर संजय महादेव स.नं.५०/४, गांगडनगर, ग ली .२, पपळे गुरव – २७. 232189

1101101824/00 ी. अंिबके धनंजय सुरेश स न १२४/१/१ अि वनायक कॉलनी सदगु नगर भोसरी - ३९ 232186

1040406610/00 शैलेश नािनक लखानी व िश पा शैलेश लखानी
स. नं. ७/१+२A/२/१, रेनबो लॉझा िब ड ग पाचवा मजला ऑफ़ स 
नं. ५१३

232177

1090100847/00 पा णक कं ोल िस टीम
िमळकत .620,इले.सदन,1/28 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

232155

1060308377/00 भो. अमर जगताप पपळे सौदागर बॉ  िवहार जवळ 232124
1130302277/00 अतुल  िव नाथ  बोराडे गट १४१३, शांती सोसा, मोरे व ती,िचखली 232023

1130101503/00 ी अ दुल अझीझ महंमद सै यद व इतर १
गट - ७५२, बगव ती , पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/म/ु६/एस 
आर-३/११/२०१० , द १२/१०/२०१० अ वये

232016

1100402114/00 र ा कैलास भांबुडकर
स न ६८१ साईधाम प म  शॉप न. ३९/४०/४१  लांडेवाडी भोसरी-
३९

231967

1040405424/00 चं कांत बाबु नडे िसताबाई िनवास मेन रोड रहाटणी पुणे 231934
1130500151/00 भो-िस दीक  ई माईल पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 231895

1031103699/00 चचवडे हाद ध डीबा व इतर भोग सुमन देवरे स.नं.62,  रेल  िवहार  शेजारी,  िशवनगरी,  िबजलीनगर  , चचवड 231868

1040704568/00
सुभाष पोळ व इतर तफ कु.म.ुयश ी िब डस तफ गणेश द  . 
शदे व इतर

सं. नं.१७२/३/१,१७२/३/३, उ.वाकड 231794

1041100988/00 अशोक रामचं  नवले स. न. ६५/२ िन. नगर 231777

1120303648/00 निसमा युनुस शेख बो हाडेवाडी गट नं ९५ वाघे र कॉलनी ता.हवेली िज.पुणे ४१२१०५ 231758

1140200997/00 स यद आसुद ला महमुद हनुमान हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 231636

1130407277/00 राज  जग ाथ झोपे गट १२५०, वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर  ,िचखली 231614

1040507587/00 म.े पांडुरंग रेसीडे सी भो.पांडुरंग रामचं  गवळी
स. न. ७३/२/१,पांडुरंग रेसीडे सी ,तळ मजला ए-२,काळेवाडी पुण-े
१७

231590

1130407334/00 िवलास गंगाधर जरे वामी समथ कॉलनी  , गट १२६३ , र ता   ८ , शरदनगर ,िचखली 231503

1060309763/00 सुरेश जयवंत काटे 231482
1130100546/00  ,मोरे रोिहदास शंकर गट .1,,पाटील नगर, िचखली 231415

1040119751/00 जय ी िवलास भुसे व डॉ.िवलास हदेव भुसे
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/3 दहावा व 
अकरावा  मजला .1004,वाकड पुणे - 57

231365

1031108376/00 पु कल कंुडिलक दराडे सन ८० वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 231324
1040505816/00 स यद शाहेदापरवीन अफसरअली स.नं.73/1कक/9 तापक रनगर काळेवाडी, 231323

1130303568/00 गोरख महादेव कोकरे , सोजर नाना शडगे

गट नं १३२३, िशवकृपा हौ सोसा ,, मोरे व ती,िचखली आ  - 
कए/िच/३/एस आर २/१०३२/२०१४ , द  ३०/०९/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका. जा - 

िच/कर/३/कािव/१३०/२०१४, द २६/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुनी िम १४०.२ र  व याच जागी बांधकाम

231322

1031104184/00 चचवडे िभकू तुकाराम स.नं.  12  2ब/1,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  िचचवड  , 231313



1070101642/00
म. िशव असोिसएट भो. म. से चुरी इ फ़ाटेली (मोबाईल 
टावर)

231298

1050213976/00 भोग. शे कंदे एकनाथ देवजी,गवारी युवराज गो वद स. नं.७८ अनंतनगर, पपळे गुरव 231261
1031106220/00 कोतवाल गुलाब पोपट, संतोष गुलाब कोतवाल स.नं.३५/३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 231215
1031109566/00 भो-तानाजी ानोवा वायकर स न २४/४ वा हेकर् वाडी चचवड पुणे ३३ 231214
1050207195/00 माने अशोक शामराव. स. नं. १३/४, मोरया पाक, पपळे गुरव-२७ 231150

1050107612/00 खच िवजय ओकार व ेहल िवजय.
शॉप .४, स. नं.४४/४अ/१अ, लेन नं.३, िव ानगर, पपळे गुरव-
२७.

231093

1130900785/00 के कािलदास, हरीदास व शहाजी अिभमान
गट न-ं 1445 , हे े ता हाणे व ती आ  - कर/िच/९/एस आर 
२/४२९/२०१४ , द १७/०७/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

231092

1031112396/00 ी. राजन ाने र सूयवंशी ५९/२, ओम कॉलनी, िबजलीनगर, चचवड, पुणे ३३ 230972
1160102495/00 नंदा युवराज साबळे स. नं. ७३ समथ कृपा, आदशनगर, दघी १५ 230923
1040414326/00 ाने र बाबुराव जरे भोग.सुरेश ाने र जरे स.न.59/1ब/1/5 ानदीप कॉलनी मेन रोड रहाटणी 230914
1100402063/00 नारायण िव ल ग हाणे / सोपान िव ल ग हाणे सं. नं. ६९४/१,  ग हाणेव ती, भोसरी 230910
1110301065/00 चचवड देव थान भोग. रोहन अशोक तापक र स. नं. ४७०, वाघे रवाडी, च-होली बु. 230902
1060200972/00 सुन मोटस & िब डस सुन पॅलेस,बी/11, सुन 230886
1130500950/00 भो-मोरे नंदु नामदेव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 230857
1040504485/00 शेख सलीम मेहबुब स. नं. 113/1/1/3, मेनरोड, काळेवाडी नढेनगर,,काळेवाडी 230830
1130901671/00 गायकवाड र व  अजुन गट १४६०, संत ु पा,हौ सोसा, हे े ता हाणे  व ती ,िचखली 230811

1040108622/00
मा. बाबासाहेब बाबुराव कलाटे भोग. सुमन बाबासाहेब 
कलाटे

स. नं. १७७/१/५सुदशन कॉलनी- २ वाकडरोड  वाकड - ५७. 230798

1070501054/00 सरकार भोग.मोटवानीवाधुमल जाडोमल शॉप .14, गु नानक कॉ ले स, गु ारा शेजारी, 230797
1060319850/00 ी. अ ण मिहपती गोळे स.न.६१/१ अ, कंुजीर कॉलनी, पपळे सौदागर, पुणे २७ 230679
1060308342/00 भो.  संजय  रघुनाथ  काटे रॅघुिलला िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 230604

1031401232/00
द वी बाबू ब वंत व दामू बा वंत, भोग. - शेफड सॅ युअल 
डी.

स.नं.  164/3  अ/1,  दळवीनगर,  चचवड  , 230578

1031105819/00 Bhog. - Chinchwade Dnyaneshwar Balwant
स.नं.  39/2,  बळवंतकॉलनी,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

230538

1040203204/00 लुणावत देव ,नर ,िजत  िगरीधारीलाल. स.नं. 22/5/1 वनदेव नगर,, 230485

1040506122/00
कैलास गबाजी थोपटे व इतर तफ म.े रोिहत िब डस तफ 
िहरो नोत दास मोटवािण.( र  )

स. नं. ७१/३अ/१५, रहाटणी , काळेवाडी 230410

1050103062/00 सावंत पांडूरंग लाडु स.नं. 56/2/29, कवडेनगर,, पपळे गुरव 230410
1160202678/00 ी िवनोद पांडुरंग जाधव स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 230380
1081101038/00 म.े हाडा भो - ी. फाळके ु णाबाई बाबूराव रा. 34/274, व लभनगर, 230350

1100700830/00 ी. साळंुके माधवराव छगन.
स.नं.211/000/0/0 िमळकत .59/3/156   ,गवळी नगर               
                भोसरी,पुणे-411 039.

230344

1090301131/00 चौधरी जुबेदा अहमद स.न.490, गु नानक कॉलनी केशवनगर,,कासारवाडी 230315
1130500817/00 भो-बालघरे भगवान क िडबा बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 230236

1020503344/00
माऊली भाजी माकट तफ सुभाष डी काळोखे व िनितन डी 
काळोखे

जी ए ७/१ MIDC जी लॉक संभाजी नगर चचवड-१९ 230200

1101208770/00 र व  बकराव आहेर स. नं. ९५, लांडगेनगर, भोसरी 230199

1040405235/00
म.े द ा मोटस तफ़ भो िजत  शदे व ीचंद आसवानी 
(आदेश .कर/०४/३४/२०१८ दनाक-१५/०३/२०१८ 
अ वये दनांक ३१/०३/२०११ पासुन र )

जगताप डेअरी रोड रहाटणी 230198

1060307414/00 मुरलीधर सयाजी िभसे जगताप डेअरी रोड, पपळे सौदागर, पूंणे २७ 230161

1031110537/00 ी प सह िव लराव जगदाळे स न ३०+३२ लॉ न ११९/आहेरनगर वा वाडी िच चवड पुणे ३३ 230146

1130600008/00 खान जाक राखातुन मकसुद अहमद मोई फाटा,,िचखली 230131

1130601537/00 भो-जफारआलम अ दुलगनी चौधरी
भो-जफारआलम अ दुलगनी चौधरी ,रोशन कंपाऊंड ,गट नं 
228,229 व 230,जाधववाडी,िचखली ,गट नं 229 व 230

230131

1120500073/00 पं. र. ल. ा.िल. तफ ी. ह रश सी. वनवारी व डुडुळगाव,मोशी 230128

1090400974/00 छ ा कशोरीलाल कंुदनलाल
िमळकत .857,कंुदनानगर,,मुंबई पुणे रोड, कासारवाडी,पुणे-411 
034.

230095

1130100223/00 भो-पाचांगरे मनोहर महादेव , भो -राजहंस मनोहर पांचगरे गट .1, 230069

1040605105/00 ी.रिव पु षो म गुरनानी स.न. 108/2/1,रािधका गोडावुन  जवळ िवजयनगर  काळेवाडी-17 230037

1080200413/00 हदु तान ट कं.वसाहत U.CO.BANK िमळकत .,एम.आय.डी.सी. पपरी.18. 230029

1150406100/00
ी चं कांत ानोबा भ डवे भो/ ृती इ टर ाईजेस तफ़ ी 

क रटकुमार आंबालाल पटेल
स ह न.ं १८१/१अ शदे व ती रावेत 230003

1060202885/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ४ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 229950



1040509218/00 भालचं  िनवृ ी घोडके
स नं-७१/१अ/१ब/१क/२/३ साई म हार कॉलनी ना बंध 
ताप करनगर काळेवाडी

229932

1130106630/00 रामचं  कािशनाथ िबळंबे गट ३८ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर , िचखली 229893

1130500520/00 सुरज जग ाथ  उरकुडकर
पवार व ती , कुदळवाडी,िचखली,आ. -
कर/िच/5/ह तां/कािव/221/2008 , द.16/4/2008 अ वये  ह तांतर

229806

1050804002/00 ी.थोपटे द ोबा भु व इतर तफ कु.म.ुि तीत ोते टस्
तफ भागीदार ी.गोखले पांडूरंग गोपाळ.स.नं.26/1/1+2/1 व 
26/1/1+2/8/3,िवशालनगर, पपळे िनलख,पुणे-
27,िम. .05/08/00/04002

229800

1040404240/00 सौ सुनंदा िवजय अ ेकर स नं 7/1+2अ/3/2 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 229759

1040505326/00 भो.मे साईबाबा से स ा िल तफ , पाल घन याम गेहानी स.न. 74/2/3,74/2/4 योतीबानगर,काळेवाडी 229759

1040415433/00 रेव पा धन पा कोरे स नं-४६/३/२,९,१० अंिबका रेिसडे सी शॉप न-ं२ रहाटणी पुण-े१७ 229751

1110400859/00 ी. राज  भानुदासराव पाटील स न. ६/१२, चरहोली फ़ाटा, चोिवसावाडी चरहोली बु. पुणे 229664

1050804163/00
कांबळे सुिशला मुरिलधर,/कांबळे शांत,/आगळे सुजाता 
,सोरटे करण, कांबळे सुरेखा सितश

स.नं.61/1,पंचिशल नगर,िप.िनलख., 229655

1040310128/00 मे सुिम ा ोपट ज
स नं-३९/१ व २ द हब पाचवा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-५०१ ,डांगे 
चौक थेरगाव-३३

229642

1040310129/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब पाचवा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-५०१ बी,डांगे 
चौक थेरगाव-३३

229642

1050212926/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं १४ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

229632

1050102210/00 के.वेणुगोपाळ नायडु व सौ.शिश वेणूगोपाल स.नं.54/1/170,  िवनायकनगर, पपळे गुर 229632
1040415458/00 म.ेिशव असोिसएट तफ सुरेश ारकादास जुमानी स.न.56/1,56/2 व 67/1 ते 5/2/1/2/5 साई कॉलनी रहाटणी 229614
1050805646/00 वी संतोष बाजीराव. स. नं. ४३/२/२४, ांती नगर, पपळे िनलख 229595
1050805648/00 दळवी देिवदास बािजराव स. नं. ४३/२/२४, ांती नगर, पपळे िनलख 229595
1050107136/00 पाटील ललीता तुळशीराम स. न. ५०/४,गांगाडनगर,ग ली न,३,िप,गुरव, 229562
1040801003/00 बळवंत नाथु िवन दे िवन दे व ती वाकड 229551
1040901023/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड शॉप न.ं १० पुनवळे 229549
1130500590/00 भो-ए जे इंडि ज / पाठक एस ही पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 229537

1040900551/00 ओ हाळ मुरलीधर, गौतम, धनाजी व अनुसया भागुजी स.नं. 10,,पुनावळे 229488

1040119448/00 कला आच डे हलपस
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/2 तळ लॅट 

.2,वाकड पुणे - 58
229481

1110500375/00 ट डी खेमाणी ए ड क शन च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 229456

1150402681/00
ी यशोम लाईफ पेस भागीदार तफ िव म अ ण चौगुले व 

राज  रमेश ख ी व इतर २
स न १८६/१/१ शदे व ती रावेत 229423

1031111069/00 मनोहर नामदेव पाटील
स. नं. २३/५, औदुबर हौ. सोसा. चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

229419

1060102706/00 कमल के  कुदळे
स. नं-८ िव ल कमाई लॅट न-ंबी/४ वैभवनगर तपोवन र ता 
पपरीगाव पुण-े१७.

229415

1140400891/00 नाईकवाडे अिभमान आणा व नाईकवाडे सिचन अिभमान ि वेणीनगर,,तळवडे 229413

1130302510/00 काश िभकनराव भोईर गट  १२४५/२ ,नेवाळे व ती ,गणल मी कॉलनी मोरे व ती ,िचखली 229412

1130302511/00 नर  बक आमले गट १२४५/२, ग ल मी कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 229412

1130200994/00 मा ती गणपती भोसले भो-नारायण मा ती भोसले , गट 1437, सोनवणे व ती ,िचखली, 229330

1050202577/00 पवार सुिनता बबन स.नं. 85, जवळकर नगर,, पपळे गुरव 229309
1130501375/00 भो-  राजुशेठ गु ा गट ं  711 , महारा  प ा शेड , महारा  काटा रोड,, 229224

1040509452/00 कृपा सधु राजधारी पांडे ( 9766701111 ) ( ऱ  )
स.न. 125/1 , अंजना नगर , ताप करमळा चौक , शारदा 
िव ालयाचे मागे , काळेवाडी ,

229192

1020103337/00 म.ेएन डी क शन
स नं १७०/१ िससनं ४४७७ एनडी टॉवर ए वग आठवा म लॅट नं 
८०५ आकुड  पुण-े३५

229180

1050103252/00 ी. नलावडे रिव  मान सग.
स.नं.54/1/2/3,िह. .23 िवनायकनगर, पपळे 
गुरव,िम. .46/01/03252

229176

1040414026/00 ी/ ीमती र ा ीपती गायकवाड स.नं. ४८/१३/२ हदु ित ाण शेजारी नखाते चौक रहाटणी 229147

1040413494/00 गुलाब कंुडिलक कोकणे
स. न. १८/११/१ व १८/११/४ पॉट-१८''तळ मजला शॉप न-ं१,२,३ 
िशवार चौका जवळ,रहाटणी

229133



1130200887/00 िजत  धनराज(धमराज)सोिनगरा ,भो-राकेश भाकर महंते

गट १३२६ , शेलारव ती , रामदास सोसा,िचखली आ  - 
कर/िच/२/कािव/२९/२००९ , द २७/०३/२००९ अ वये मोक या  
जागा  र    व याच  जागी नवीन बांधकाम   आ. -  
कर/कािव/६/एस आर २/३२६/३०१४/२००९ , द  १२/०६/२००९ 
अ वये

229118

1140101626/00
भालेकर केलास व खंडु जयवंत / भोग.शारदा खंडू 
भालेकर/संगीता कॅलास भालेकर

ज. ग. न. १७९ योितबानगर तळवडे पुणे 14, 228996

1100201533/00 अ य नारायण ल ढे व इतर स. नं. १४/४ शांतीनगर, गुळवेव ती, भोसरी पुणे ३९ 228959
1100201540/00 चं कांत नथू ल ढे भोग. मयुर चं कांत ल ढे स. नं. १४/४/१ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 228959

1040604651/00 नंदा संभा उबाळे, पटो, शांत व तुषार संभा उबाळे
स नं-९६/१अ/१३,मोरया कॉलनी सुभािलया मि जदजवळ िवजयनगर 
काळेवाडी-१७

228875

1040403818/00 भो. भळगट सुभाष स.नं. 25, िशवराज नगर, रहाटणी,,रहाटणी 228870
1090600359/00 गायकवाड रामचं  तुकाराम आंबेडकर पुत या समोर,4/25/182 228815

1040604533/00 राजु िवजु तेलंगी स नं-८३/२/५/१,केमसे लोअर िमलजवळ आदशनगर काळेवाडी-१७. 228787

1130502142/00 भो-यादव  अजुन शंकर िशवसेना ऑ फससमोर , कुदळवाडी , िचखली, 228776
1060308289/00 िधरजकुमार मडा /वंदना मडा कुणाल आयकॉन शॉप . एस.-२ पपळे सॉदागर 228755
1060319101/00 भो.भानुदास देवराम काटे शुभम हाईट जवळ पपळे गुरव रोड पपळे सौदागर पुणे-२७ 228704

1130302372/00 भो-गुलाम मु तफा बह जमा स यद

गट १४००/१,गणेश  सोसा , मोरे व ती ,अ िवनायक चौक ,िचखली  
आ  - कर /िच/३/एस आर  २/१६९/२०१७ , द १०/०९/२०१७ 
अ वये द १/४/१७ पा वा आ  आ  - कर /िच/३/ मो ा िन-  एस 
आर १/१६९/२०१७ , द ११/८/१७ अ वये  लो

228678

1090601298/00 भोग कांबळे र व  ल मण कमल िनवास पवार व ती,दापोडी 12 228617
1090401993/00 कनावट िवमलाबाई खवराज मुंबई पुणे र ता फुगेवाडी पुणे-१२ 228589

1020502110/00 भो.- यादव आर.बी., अंिबका एंटर ायजेस
जुना िम. . 2/5/2079, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

228555

1150101557/00
ीम मंगला काश पंडीत/िव े र काश पंडीत/मंिजरी 

पवार/भो/ ी तरस द ा य क िडबा
लॉट नं ५१ मासूळकर समोर कवळे 228541

1100101478/00 म.ेनेसनल े सग इंिजिनअ रग से.नं.10, लॉट न.ं 81, ािधकरण झोन,,एम.आय.डी.सी. भोसरी. 228522

1080101854/10
म.ेआयु  प. िच. मनपा भो - पपरी िनगडी वाहतुक 
पोलीस शाखा

कामगार भवन तऴमजला गाळा  2 व 3 खराळावाडी पपरी १८. 228510

1040408948/00 िव णु िभकु तांबे स. न. ४३/२अ/४,रहाटणी 228508
1110300620/00 चचवड देव थान भो.मु लानी फ क अ. जुना िम. .3/280/1,470,कोतवाल वाडी,,चह ली बु. 228498

1031105423/00 चीचवडे ग गाराम  व भीवा शीवराम भे ची डे अिनल भीव
स.नं.  14/ब/1,  व िश प  हौ.सोसा.,  चचवडे  नगर,  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

228494

1020501856/00 चौधरी म गीलाल डी व एच.डी. जीए 11/5, एम.आय.डी.सी. जी लॉक, संभाजी नगर,, चचवड 228490

1040900960/00 भोग. १) गणेश २) योगेश ३) अ णा िवलास बांदल कदम फॉम काटे व ती रोड म.ु पो. पुनवळे 228369
1100101362/00 म.ेराज इंडि ज से.नं.7 लॉट न.ं166 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26 228296

1040801723/00
म.ेिस मावन रेमोनेसा हचस तफ भागी.सागर मो.आगरवाल 
व इतर -१

स. नं.१०८/१/५, वाकड- मा ंजी रोड, उ. वाकड 228286

1040700349/00 भोग मंदा/अमोल/ पेश/दादापा टल संपत कलाटे स.नं. 165, पंढरी मंगल कायालय, 228246
1160300223/00 दसले सुरेश दशरथ स. नं. 20, काटे व ती, 228244
1090601254/00 काटे सुरेश आबासाहेब जयिभमनगर स न 72/2बी/3ए/1बी,दापोडी 12  4/25/984 228226

1040700635/00 भाऊसाहेब आनंदा बोडके व इतर 5
भोग. क तुरी िब डस तफ भरत देवक नंदन आगरवाल,स.नं. 
174/4/1, वाकड

228224

1040205310/00 ीम. मोरे लितका बाबुराव स. न. १७/२/४ िशव कॉलनी गणेशनगर थेरगाव-३३. 228224

1090102137/00 अतुल आनंदा फुगे
गाळा . १०, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102139/00 अतुल आनंदा फुगे
गाळा . १२, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102141/00 दामोदर िहरामण फुगे
गाळा . १४, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102144/00 अिवनाश म छ  फुगे
गाळा . १७, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102145/00 ीम. हौसाबाई म छ  फुगे
गाळा . १८, स.न. ४३५/४ ब, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102146/00 ीम.शोभा संजय़ फुगे
गाळा . १९, स.न. ४३५/४ ब, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1090102147/00 श ुंजय संजय फुगे
गाळा .२०, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210



1090102148/00 अिजत संजय फुगे
गाळा .२१, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

228210

1031112233/00 को मकर महेश काश स नं ८३+२+३ वामी िववेकानंद वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 228201

1040308652/00 ािधकरण भो . सोपान बाबुराव क ढाळकर
स न १२/१८ ाय हर कॉलनी हनुमान नगर भाजी मंडई  मागे  
थेरगाव ३३  .९८२२३७५४३१

228200

1130506937/00 अ दुलरहमान ऍसानअहमद चौधरी

गट ९१७ , बी ही जी शेजारी , हरगुडे  व ती , कुदळवाडी,िचखली  
आ - ११/२०१७ , द ०३/०६/२०१७ अ वये द १/४/१७ पा आका 
, आ  - कर/िच/५/मो ा िनवासी - एस आर १/११/२०१७ , द 
०६/०५/२०१७ अ वये  लो

228183

1050204017/00 ीम. खळदकर शालन कसन.
स.नं.91,िह.1ब,जवळकरनगर, पपळेगुरव,सांगवी-
27,िम. .46/02/04017

228171

1140401340/00 म.ु मा. ी. बागुल वामन आनंदा भोग. भात वामन बागुल्
म.े हॉटेल ी गु पा तळवडे रोड ज. ग. न. १६४ अ मा बेकरी 
समोर, गणेशनगर, तळवडे

228148

1040504207/00 दवेकर के  रंगनाथ स.नं. 71/1अ/1ब/1क, ताप करनगर,,काळेवाडी 228098
1130902029/00 नंदा द ा य हे े ीराम हौ सोसा , गट १४४५/१ , हे े व ती ,िचखली 228013
1040303303/00 जाधव आ माराम अजुन स.नं.7/2/2 अ/5 जायम हारनगर,,थेरगांव 227959
1041000372/00 िनतीन भुदास सोमाणी स. न. १३२/४ ब जीवननगर ताथवडे. 227941
1130501571/00 भो - अ दुल करीम खान कुदळवाडी,महारा  काय र ता,,िचखली 227941

1040405111/00 िमसाळ पाली राज स.नं.42/2/4 रामनगर िवमल गाडन मंगल कायालयासमोर,रहाटणी 227928

1011300117/00
पी सी एन टी डी ए भ. िहमांशु मलग डा पाटील / सुरेखा / 
रा ल मलग डा पाटील

िम. .117,से. नं. २४, लॉट न.ं ६६, िनगिड ािधकरण पुणे ४४ 227913

1040206304/00 मंगल बबन कुलट स. न. १८/९ गणेश नगर थेरगाव - ३३. 227911
1160100680/10 गादेकर बालाजी आ दनाथ आदशनगर 227905

1030801131/00 कुलकण  िललाबाई परशुराम
 Near Bhairavnath Temple Gandhi Peth Chinchwad 
Pune 411033,भैरवनाथ मं दराजवळ, बेसमट गोडाउन् गांधी पेठ, 
चचवड, पुणे - 33.

227853

1140102340/00 अिनल भाकर पांचाळ ज. ग. २१३ ब सर वती हौ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 227845

1130106316/00 झोहेर श बीर कागलवाला, मु तफा श बीर कागलवाला मे वे टन कॅरीअस , गट ५५, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 227803

1040509193/00 दपा दलीप आं े/ दलेश दलीप आं े
स नं-७९/१५/७ िशवर  कॉलनी न-ं२ कोकणेनगर 
काळेवाडी.(९४२२५१९२७४)

227802

1040309311/00 मालनबाई मुरलीधर बरकडे स न १०/३ दगडु पा टल नगर थेरगाव -३३  मो. ९९६०८८२७७३ 227735

1060402439/00 मनोज मोटनदास मायारामानी िस  .स. नं १२६८ साई वे णवी बड ग साई सफारी पाक पपरीगांव 227709

1101102252/00 हिमद इसाक शेख स. नं. १३९, महादेवनगर, भोसरी, पुणे ३९ 227672
1040406197/00 भोग गोरख बाबाहरी आगलावे स. न. ३३/१/१/१/अ/१ संत तुकडोजी नगर रहाटणी 227630

1040116944/00 ाईड पपल ॉपट ज 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग बी-103 वाकड 227615

1130601884/00 मे वॅ णव एंट ाईजेस , मोरे अनंत रामचं गट ६७२ , जाधववाडी ,िचखली 227614
1130101514/00 िवनो कुमार  व मोद कुलवंतराय गग गट १५६०, शेलार व ती , िचखली 227574

1130302707/00 गुलाब इ ािहम तांबोळी
गट १३३४, गु कृपा हौ सोसा ,हायवे टॉवर खाली ,मोरे व ती , 
िचखली

227471

1040200345/00 गुजर सुिशला िव ल िम. .238,द नगर, स.नं. 32/अ थेरगांव, पुणे - 411 033. 227440
1100102417/00 इ वेअर इले ोडाईन िलमीटेड एस. लॉक लॉट न.ं ११७/१ एम. आय. डी. सी. भोसरी 227432
1040404241/00 ी. ीिनवास िवजय अ ेकर स नं 7/1+2अ/2/2 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 227381
1040404242/00 ी उदय धनपाल देवष स नं 7/1+2अ/2/1 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 227381
1040404243/00 सौ कमल आ माराम रामगडे स नं 7/1+2अ/2/4 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 227381
1011301219/10 मा.आयु  िप.िच.म.न.पा.भो.दुसाने अ पना से.नं.24, ापार संकुल गाळा न.ंबी/13, द.ुम.,िनगडी , पुणे 227373
1130302295/00 भो- ीमती कमल  भाकर सानप गट  .-१३०५,मोरे व ती,  िचखली 227363
1150400484/00 ी भ डवे िशवराम मा ती जाधव नगर शदे व ती 227254
1060308408/00 मे साई समथ क टं शन साई शुभम वग-१/१०३ पपळे सॉदागर 227248

1040408984/00
सौ. करण िशव साद भार ाज व इतर भोग. कैलास 
वा मीक ह के

स. न. ३३/२ब/२/१/२ गजानननगर, रहाटणी 227189

1130500472/00 भो-मोरे अजुन नथु हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 227172
1060300979/00 कंुजीर आबाजी गणपत/ भो. कंुजीर ल मण आबाजी स.ऩं.61/1/4 पपळे सौदागर,काटे व ती. 227143
1040502717/00 पी.चं शेखर स.नं.114/1/1अ नढे नगर,,काळेवाडी 227139
1040602247/00 ग हाणे भावती बाळासाहेब स.नं.   िवजय नगर, काळेवाडी,,काळेवाडी 227107

1100801887/00 ी. दौडकर सोपान नामदेव
स.नं.224/2/1,                             ,हनुमान मं दरासमोर,            
    भोसरी-39.जुना िम. .10/33/01447

227055



1130603007/00 भो-गणेश िवजय ,संजय सोपान कवळे
गट ५५३ , कवळे मळा, पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ - 
कर/िच/८/एस आर २/२७६८ /२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

226935

1050213958/00 जगताप शुभम रोहीदास व इतर स. न. ३०/२अ नावेचा र ता, अशोका हॉटेल समोर पपळे गुरव 226862

1040509534/00 ह र ं  आ णाभाऊ गायकवाड
स नं-१२२ व नगरी वॉ शग सटर समोर 
काळेवाडी.९८९०५३१२०९

226860

1040800838/00 ी. अतूल नानासाहेब वाघ स.नं.12/2/8, वाकड हजवडी रोड,रामानंद कायालयाजवळ वाकड 226843

1040602150/00 ी. गु ा ि लोक नाथ चं लाल व इतर 2 स.नं.111/15/1+2   काळेवाडी पुलाजवळ, िवजय नगर,,काळेवाडी 226841

1040604379/00 गो वद गेणू नखाते व इतर भो. िव नाथन गोपालन स. नं. ८३/१ मशानभूमी जवळ आदशनगर काळेवाडी १७ 226836

1100900607/00 ी पाचारणे संजय बबनराव
स.नं. गवळी नगर                      ,िम. .59/4/229                     
        भोसरी, पुणे 411 039

226819

1011102592/00
पी.टी. िश पग ा.िल. तफ सुिनतकुमार महाता व आ हा 
राणी महातो

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, ित.म., शॉप /ऑफ स न.ं३०६,३०६अ, 
३०६ब (टी ६) िनगडी, पुणे ४४.,

226713

1160201881/00 द ा य नामदेव लबडे हगवणे यांचे शेजारी भारत माता नगर दघी 226709
1040901774/00 सितश म छ  दशल स.न.1/14 ीनाथ चौक दशले मळा पुनवळे 226685
1160201943/00 भो िव णु मा ती खवरे गजधने जवळ ु णा नगर दघी 226681

1101204879/00
िसि िवनायक कोहीनुर डे हलपस भो.अिमत गोपीनाथ 
वाळके

स.न.98/2 112/1,112/2 जयगणेश सा ा य वग सी,»ÖÖê†¸ü 
ŸÖ.´Ö ¿ÖÖò¯Ö ÖÓ.15 ¯ÖÖÓ•Ö¸ü¯ÖÖêôû 
³ÖÖêÃÖ¸üß ¯Öã Öê 39

226668

1101204880/00
िसि िवनायक कोहीनुर डे हलपस भो. िवमल गोपीनाथ 
वाळके

स.न.98/2 112/1,112/2 जयगणेश सा ा य वग सी,»ÖÖê†¸ü 
ŸÖ.´Ö ¿ÖÖò¯Ö ÖÓ. 16 ¯ÖÖÓ•Ö¸ü¯ÖÖêôû 
³ÖÖêÃÖ¸üß ¯Öã Öê 39

226574

1120300281/00 सौ. वौशाली सुगंध उमाप गट न.ं757,बो-हाडेवाडी, मोशी,´ÖÖê¿Öß 226552

1140301759/00 ी. दलीप बबन भालेकर, म.ेजय म हार इंड ीज जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 226533

1130304106/00 गुलजार अहमद स यद
१३५५, स ा ी हौ सोसा  , मोरे  व ती ,िचखली  आ  -कर /िच/मु 
/३/ एस आर २/ २८/२०१७ , द २१/०६/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा आका

226435

1120301770/00 िहरामण को डबा बारणे गट न. २२७/१ बारणेव ती  मोशी. 226429

1070201184/00
गंगवाणी भगवानीबाई धरमदास भो. इंिडया  टेलेकाम इ टा 
िलमीटेड

226400

1020400534/00 जोग ीरंग यबंक.
िम. .245,हायवे टॉवस ,गाळा .5 तळघर काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

226381

1140102532/00 पवार चतुरा ल मण ज. गट न-ं १७१, बजरंग हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 226338

1090200084/00 लांडे रामचं  गेनुजी.
स.नं.445/1अC,1ब. िम. ं  83/168/9.,कासारवाडी. पुणे. 411 
034.

226270

1040410134/00 भारत रामभाऊ ढेपे स. न. ३८/१३/१ ीनगर रहाटणी -१७. 226262

1120301984/00 हगणे मंगेश तुकाराम
नागे र नगर, ( फुगे िब डग मागे ), गट न.ं २७४ ( हगणे सरकार 
नगर) मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे

226251

1150402206/00 ी भ डवे िनवू ी जयवंत/भो भ डवे नंदकुमार िनवू ी स नं १३९/१/१ ल मीनगर रावेत 226241

1130902422/00 भो- िमला  पांडूरंग हानपुडे
गणेश हौ सोसा  , ता हाणे  व ती ,िचखली आ -   कर /िच /०९/ 
एस आर २ /८४/२०१५  , द ३१/१२/२०१५  अ वये  द  
१/०४/२०१३ पासून आका

226230

1060201919/00 वाघेरे करण शांताराम पपरी गाव 226186

1130902520/00 अजुन िभमराव  वाघमारे
िस ीिवनायक  हौ सोसा , हे े  ता हाणे  व ती,िचखली आ  - कर 
/िच/९/एस आर २/१६२/२०१६, द २१/१२/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३  पासून आका

226087

1040103514/00 भो. पवार रामचं  नामदेव स.नं. 13, पवार नगर, काळेवाडी फाटा,थेरगांव 226080

1130902574/00 भो-कैलास सोपान ता हाणे

गट १५०९ ,हनुमान हौ सोसा , हे े ता हाणे  व ती , िचखली   आ  
 - कर /िच /एस आर  २/ २७०/२०१७ , द ३१/३/२०१७ अ वये   
द  ०१/०४/२०१६  पासून  आका Gat 1509 ,Hanuman Soc, 

Mhetre Tamhane vasti,Chikhali

226049

1130603067/00 पंडीत नथु  आहेर, भो-िवकास पंडीत आहेर
गट ३९१ , आहेरव ती , जाधववाडी ,िचखली  आ - कर 
/िच/०६/एस आर १/४९/२०१५ , द  २१/०८/२०१५ अ वये    द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

226048

1040404369/00 भो. ी.कांतीलाल महादू कापसे व इतर स.न. 39 िवमलगाडन मंगल कायालय,रहाटणी 226027

1040204399/00 अ ण सोपान चौधरी
स.नं.१९/६.गणेश मं दराशेजारी गणेशनगर.थेरग़ाव पुणे-
३३,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö ¯Öã Öê-33.

226022



1090302869/00 मा तीराव राच पा भ े स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, कासारवाडी – ३४. 226021
1040103502/00 भो.- पवार धमराज छबन स.नं. 13, पवारनगर, काळेवाडी फाटा .,थेरगांव 226009

1081300142/00
कसन गंगाराम वाघेरे व ईतर भो. म.े रामा िब डस ए ड 

डे हलपस
स. नं . १५०,१५१/२/२,१५१/१/२,१५१/३/२,१५१/४/२, लॉट न.ं 
१ , २ व ८ मोरवाडी पपरी १८.

225954

1060308339/00 भो. रघुनाथ महादेव काटे रॅघुिलला िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 225951
1060308343/00 भो.  तानाजी  रघुनाथ  काटे रॅघुिलला िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 225951

1130602252/00 मोह मद शाहीद अ दुल कादीर खान
गट ६७२, पवारनगर , जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१३१/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

225927

1050809453/00 काळुराम िसताराम दळवी स.नं.62/2/2/1 वाक व ती पपळे िनलख – 27 225895
1140102941/00 ीमती कंुजुमोळ राजु थॉमस ज ग नं १७४, स ूंगी हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 225894

1040415431/00
`म.ेसोिलटेअर रेिसडे सी तफ राजकुमारी गुलाब 
चोईथरामानी

स.न.5/4/1,5/9अ,5/9ब,5/8/1 सोिलटेअर रेिसडे सी सी-शॉप पिहला 
मजला शॉप .1 ,2,3,4  व 5रहाटणी

225861

1140300358/00 म.े शारदा ड.(लासा रया शारदादेवी नटवरलाल) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 225840

1050000142/00
ी यान काश सग ढ लन/ ीम.कवलिजतकौर 

ढ लनक रता

ी राज  गणपत झंुजारराव 
(PAH),िम. .5/8/115/00142,स.न.24/2/2/4,24/2/2/5,िवशालन
गर, पपळे िनलख,

225793

1040700335/00 भुजबळ अजुन खेवराज स.नं. 49, भुजबळ व ती,,वाकड 225655

1101000212/00 ी. द डकर िभवाजी भागुजी.
िम. .59/6/54/2                           ,स.नं.198.आळंदी रोड.        
          भोसरी,पुणे 411 039.

225617

1020502201/00 तप वी इ टेट, भो.- सुि म ा सपोट,
जुना िम. .-2/5/2170,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

225564

1031109688/00 भो- िवण रामदास वा हेकर स न १२२ सायली कऍ ले स दुकान न ५ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 225553

1050102933/00 रायचूरकर कशोर परशुराम स.नं.  54/7/159, गजानन नगर,, पपळे गुरव 225492

1140101505/00 संतोष बाल कसन आगरवाल/ ओमपती शम आगरवाल एम.जी.एम. इंड ीज, गट न.ं 189 शॉप नं. 1 225491

1030800957/00 पु षो म द ा य क हाडकर
  Gandhi Peth Chinchwad Gaon Pune 411033,गांधीपेठ, 
पावर हाऊस चौक, चचवडगांव, पुणे - 411 033

225444

1040205439/00 द ा य रामदास गुजर स. न. १८/३ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 225378
1081102283 चॉधरी मोटाराम िधसाजी शॉप  ८ वरगंगा व लभनगर पपरी १८. 225375

1100803557/00 ी. मोहन िघसाजी चौधरी स न २०५/२ महादेवनगर मंजीरीबाई शाळेजवळ दघीरोड - ३९ 225362

1150303277/00 ी योगेश मंगलसेन बहल स.न ७३ िह  १/१/२/१ आदशनगर कवळे 225352

1031501854/00 म.े माई ड पेस रयािलटी ा. िल. तफ ी. शांत भंडारी िस.स.नं. ३८७६, लाँट न.ं सी, उ ोगननगर, चचवड, पुणे-३३ 225347

1101201938/00 लांडगे िहरामण बाबूराव
स. नं. 95/1/1,लांडगेनगर,पांजरपोळसमोर,,पुणे-नािशक 
रोड,भोसरी,पुणे

225335

1050211521/00 िवजय कािशनाथ रघतवान सं न- ७७/१/१, ग ली न- २ , भात नगर, पपळेगुरव- ६१ 225328
1080503155/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर ८ मोरवाडी  पपरी .१८ 225310

1040901277/00 सं दप रमण पवार/िनितन रमण पवार/रा ल रमण पवार स. न. ४/१,४/२,४/३ ध  बी.आर.टी.रोड पुनावळे ता. मुळशी पुणे 225274

1070101749/00 सरकार, नमलकौर लाल सग िगल रािधका चौक, पपरी, पुणे-१७ 225230

1080802676/00 भो - २१  स चुरी इ ा टेिल. िल. रिव भा को.ऑप. हौ. सोसा. स. नं. १०१, नेह नगर पपरी १८. 225226

1050214327/00 भोग. काश रामा लोखंडे स. न. ८०/२/३० सृ ी हॉटेल या शेजारी, पपळे गुरव 225208
1101202655/00 ी.कंुभार शांताराम बंडू स.नं.19 धावडेव ती,भोसरी - 39 225184
1040305479/00 काळुराम कसन बारणे स.न 10/1 दगडुपाटीलनगर थेरगांव, 225166
1160204649/00 राज ी िशवाजी साळंुखे स. नं. ८४/१ गु द  कॉलनी न.ं २, साई पाक, दघी १५ 225154
1101001841/00 वाघ कौस या मा ती १९७ राम िव ा मं दर रोड शा ी चौक 225133
1040505750/10 शंकर सग सोन सग राजपुत 225071

1110502061/00 बापु सोमा जाधव
स. नं. १०६/१ ब/३  काटेनगर, िव ामगृहाजवळ चोिवसावाडी च-
होली.

225068

1031107700/00 ी. संजीव अिनल संसारे सं. नं. १३१/१ वा. वाडी. िचचवड-३३ 224996
1100701439/00 कमलेश मनजीभाई राघवाणी स ह न.ं २११, राजगु  बॅकेसमोर, गवळीनगर, भोसरी 224956
1101208439/00 दशरथ राजाराम राऊत स. न. ९६/१ लांडगेनगर भोसरी 224933

1130303456/00 भो-ल मण  लालु ननावत
ग़ट  १३२३ ,िशवकृपा हौ  सोसा , मोरे व ती  ,िचखली  आ  
कर/िच/९/एस आर २/४९७/२०१४ , द २८/०७/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

224921

1090102138/00 अतुल आनंदा फुगे
गाळा . ११, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

224862



1031107970/00 भो - समाराम प ाजी चौधरी स. नं. १३४/२ गु ारा रोड वा. वाडी चचवड ३३. 224836

1090300327/00 मोटे क डीबा नानासाहेब
िम. .498, कार चबस ,शॉप नं. 1 व 13 कंुदन न कासारवाडी पुणे - 
411 034.

224791

1050203620/00 भोग.धारक ी.अिनस व लीखा पठान स.न. 82,सुदशननगर 224735
1050701234/00 ढोरे अर वद सुदाम स नं ४८/६७३/१ जुनी सांगवी गवठाण सांगवी २७ 224735

1050701235/00
ढोरे सुदाम मुरलीधर / ढोरे अर वद सुदाम / भोग. ढोरे रमेश 
सुदाम

स नं ४८/६७३/१ जुनी सांगवी गावठाण सांगवी २७ 224735

1130500380/00 चौधरी सफातु ला गरीबउ ला व इतर 1 पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 224647

1040205778/00 रतीलाल ल ाजी बोराणा
स.न.१७/१८/१,अ िवनायक कॉलनी ,वाकड रोड,गणेश नगर, 
थेरगाव पुणे-३३

224641

1120302893/00
कुम इंिजिनअ रग व स तफ ो ा अिनलकुमार अमोलकचंद 
उपा ये

दे र ता उ रभाग, गट न.ं २५०, महा माफुले नगर, मोशी ता. 
हवेली, पुणे ४१२१०

224631

1150406893/00
ी. परशुराम शंकर भोडवे व िनलहष पो.तफे सौ. मिनषा 

आशोक वानखेडे
स,न, १८८/१/२ब व१८९/३ब/१ ऍ कोन मं दर जवळ रावेत 224573

1100102190/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो अथव ऍकॅ ी ा िल से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं एफ ४३ 224512

1050210650/00 हांडे बबन िभकु
स नं. ८४/३/५ हांडे पा टल कॉ ले स शॉप क़. १ सुदशन नगर पपळे 
गुरव २७

224503

1130301069/00 राऊत संभाजी शंकर

गट  १३५८ ,आंगणवाडी रोड, मोरे व ती, िचखली आ -  
कर/िच/३/एस आर २/०२/०३/२०१५ , द  १९/०५/२०१५ अ वये  
द०१/०४/२०१३ पासून आका  आ -  कर/िच/०३/मो ा िनवासी  

-एस आर  १/०३/२०१५ , द  १५/०४/२०१५  अ वये लो

224478

1070601525/00 अिनल भानुमल पंजवानी / िवना अिनल पंजवानी एच. बी. लॉक ४०/८ िस. स. नं-१७९१/१ पपरी-१७ 224467
1040105976/00 दगडु पंढरीनाथ क पटे भो राज  लंुकड वाकड डांगे चौक पुणे 224460

1031110147/00 भोग. - कोळेकर संजय केरबा
स. नं. २६/१ ते ५ य, , मुंजोबा वसाहत, चचवडे नगर, वा.वाडी, 
चचवड

224435

1100801772/00 ी. बनसोडे नवनाथ गोिपनाथ
स.नं.223                                  ,स यानारायण 
हौ.सोसायटी. दिघरा भोसरी,पुणे-39.

224422

1040415638/00 रमेश नागनाथ कांबळे स नं-४१/१ब/२१/१/६ रामनगर रहाटणी 224409

1100102438/00 ी. िवजय सुधाकर लोखंडे
से. न. १०/३१८ गाळा न. १० प. म सोहम इंड ि मा. ािधकरण 
भोसरी-२६

224340

1090201729/00
सर वती तुकाराम लांडगे व इतर ५ भो. ोपती अशोक 
लांडगे व िवशाल अशोक  लांडगे

स न ४४७/४ब तुकाई िनवास ेमसागर वीट माट कासारवाडी 224330

1070301611/00 शकंुतला ही. कुलकण िडल स रोड, िडल स टॉक ज समोर, पपरी 17 224324
1100201448/00 लोखंडे दनकर महादू ६७९/२अ/६ गु देव कॉ. लॅट नं २ लांडेवाडी भोसरी 224323

1040505067/00 भो.म.े िवरवाणी असो.तफ भागीदार महेश / कसन िवरवाणी स.न.73 तापक र नगर,काळेवाडी 224319

1040904045/00 जी.के असोिसएटस तफ िवनोद ेमचंद चांदवानी स.न.27/1 व 27/2  पुनावळे ता.मुळशी िज हा पुणे 224258
1130503039/00 पपरी चचवड महानगरपािलका शाळा शाळा  - ८९ , कुदळवाडी ,िचखली 224247

1040507408/00 सौ. शमशाद मेहबुब शेख स. न. १२१/१+२ साई ा कॉलनी राजवाडे नगर काळेवाडी. 224205

1040508244/00 अिनल काश नाथानी व पुजा अिनल नाथानी
स.न. 73 िह सा न 2ब/1/4अ शाँप न 1 ताप करनगर काळेवाडी पुणे 
17

224191

1040508245/00 अिनल काश नाथानी व पुजा अिनल नाथानी
स.न. 73 िह सा न 2ब/1/4अ शाँप न 1 ताप करनगर काळेवाडी पुणे 
17

224191

1040123814/00 भोगवटादार समीर सिवता घाटे व सौ.अि वनी समीर घाटे
स.नं.210/3+4, थम, ईशान व अं कता हौ.सोसा., लॉट न.ं110, 
बंगला, कावेरीनगर, वाकड, पुणे57.

224181

1060308330/00 नामदेव आनंदा िभसे िजजाउ िव शांती कॉलनी िपपळे सॉदागर 224150

1140202141/00
ी. जा लदर मा ती काळे व भोगवटादार ी. िनखील 

जा लदर काळे
जमीन गट न.ं २२५, हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, 
पुणे – ४११०६२

224147

1041101557/00
म े. वि तक इको टार लॅ ाक तफ़ अनुज उमेश गोयल 
चेतन पु. पटेल िव क नागरअणी

स. न. ६३/८ सोनवने व ती ताथवडे ३३ 224145

1130500371/00 भो-यादव बाबुराव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 224126

1060319807/00 ी. बाळकृ ण जय सग परघळे
स.नं.१४९/२ िव शांती कॉलनी, गांवठांण, पपळे सौदागर, पपरी 
पुणे २७

224114

1140401661/0 ी सुलेमान अ बास िशकलगार ज ग नं १६०, अ िवनायक सोसा, ि वेणीनगर, तळवडे 224043

1130201464/00
भो-मे नमोह िब डस अ ड डे हलपस तफ  भागीदार  ी  
नेवाळे  िनलेश मधुकर , ी जैन योगेश नागराज

गट  ११९६-११९७ , वृ ा मासमोर , रामदासनगर ,िचखली आ - 
कर/िच/मो जा/एस आर  २/२८३९/२०१४ , द  २०/०२/२०१५ 
अ वये द  ०१/०४/२०१४ पासून मो जा  न द

223891

1050808919/00 सागर गजानन कामठे व इतर ४ स.न.62/2/2/1 गणे  श नगर पपळेिनलख-27 223872
1150402207/00 ी भ डवे िनवू ी जयवंत स नं १३९/१/१ ल मीनगर रावेत 223776



1031111657/00 भो. करण हनुमंत चचवडे स. नं. ५७/२/३ पाईन रोड चचवडे नगर चचवड 223763

1130102780/00
िसताराम ुप तफ अिमत सोपानराव लांडगे  , हेमलता 
अिमत लांडगे

गट नं ७५२ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/म/ु०१/एस आर 
१/२७७८/२०१५ , द  ०१/०२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

223674

1100800253/00 ी. धस नारायण हरीभाऊ .
िम. .59/2/472/2                          ,स.नं.000. दघी रोड.          
          भोसरी,पुणे 411 039.

223627

1101001960/00 शदे योगेश अिवनाश स. नं. १९७ आनंदनगर,च पाणीरोड, भोसरी ३९ 223612

1031108126/00 भोग कसन राजाराम चचवडे
सं. न:२३/१ पंचर  कॉलनी चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

223603

1040413164/00 महादेव खंडेराव कदम
स. न. १/१९, ीराम मं दरा  मागे, कृ णाई  िनवास, रहाटणी 
गावठाण, रहाटणी - १७

223520

1070101687/00 भो. पवन घन यामदास गेरेजा
लॉट न.ं २५९ गणेश अपाटमट कंपाऊड म ये भाटनगर समोर, पपरी 

१७
223517

1050110951/00 पाटील समाधान शाली ाम
स. नं. ७१/८/६ पाटील लाझा शॉप . ४ व ५ गांगाडनगर म. न. 
पा. शाळेसमोर पपळे गुरव ६१

223517

1100900038/00 ी सपकाळ ता याबा दगडु
स.नं.201/4/2,िम. . 59/4/76, आळंदी रोड,           भोसरी, पुणे - 
411 039.

223513

1031109400/00 कुवर र व  शंकर स न ३२/२ रावजी गाडन जवळ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 223498

1070101281/00 मा. सरकार भो. दुधानी सुनील तोताराम
लवकुश माकट , शॉप नं. 19,20,21,22,भाजी मंडई म ये पपरीनगर 
पपरी 17

223406

1160401472/00 अ / भोग. ढोरे चं कांत िभकोबा स.नं.154/2 रामनगर,बोपखेल पुणे - 411031 223399

1020401931/00 म.ेभ डवे काळभोर असो.भोग. मोहन यादव स.न.152/2ब िव णु पाक शॉप .01,काळभोरनगर चचवड पुणे -19 223382

1130602197/00 िवजयकुमार राऊळदेव कोकाटे स न  ५५३ , से १६ गाडन शेजरी ,जाधववाडी , िचखली 223344
1140401203/00 काळभोर करण सुदाम ि वेणीनगर तळवडे 223341

1090101069/00 िशतोळे अंकुश आनंदराव
भाग 54,गट ं .1,, लॉट न.ंबी.6/2/3,एस.टी.कायशाळा चौक, 

एम.आय.डी.सी   भोसरी पुण-े26.
223289

1130506509/00 जनाधन शेषेराव िबरादार
गट ९०४/१ , कुदळवडी , िचखली  आ -कर /िच/०५/एस आर 
२/३९/२०१५, द ०५/०९/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून 
आका

223236

1060402451/00 ी. िशव णा संग पा न णी िनलगंगा िनवास, ऑ फस  न.ं १०१, पॉवर हाऊस रोड, पपरी 223190
1031110458/00 भो हेमलता राजेश पटेल स न ७५/१/२ ७६/१/२ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 223017

1030100224/00 म.े अिनल स लायस तफ - भागीदार नहार अिनल कांतीलाल जग ाथ  को.ऑ.हौ.सोसा.िब.नं.4  , चचवड  टेशन,  पुणे-19 223006

1020102916/00 शंकर शांताराम नबाळकर स. नं १७९/५ अ, पांढरकर व ती, पंचतारानगर, आकुड  गाव 223005
1040205748/00 मंगल रोिहदास बारणे स. न. ३७/९,१०,संत ाने र नगर थेरगाव -३३ 222955

1160302072/1
ी संक प िनयोिजत सह ुह रचना/ मोहन शहाजी थोरात 

ईतर
स न ३ समथ नगर दघी पुणे १५ 222941

1020402894/00
भो. ी बाळासाहेब दामू काळभोर/िवजय दामू 
काळभोर/आकाश द ा य काळभोर

म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 222867

1020303753/00 बांदल संपतराव महादेव
जुना िम. . २/१३/२१८८, लॅट नं २ व ५ , मातो ी िनवास , 
हनुमानमंदीरामागे, द वाडी, आकुड

222835

1040207945/00 #NAME? स.नं. 23/2, ीकृ ण कॉलनी, थेरगाव – 33 222751
1130602360/00 सग ेड ग कंपनी गट ६७१,िलला टील जवळ , जाधववाडी ,िचखली 222747

1150406575/00
रामभाऊ महादू भ डवे व इतर न ता क शन तफ़ र व  
ध डीबा नामदे  व  इतर

स ह न.ं76/2 सके व ती  पा याचे टाक जवळ रावेत 222729

1040410811/00 ीमती. िव ा ीराम सायंबर स. नं. ३०/२/२कृ णानगरी, नखाते व ती, रहाटणी,  पुणे -१७ 222706

1040416520/00
चं कांत बा. भुमकर भो. िवजय रामचं  काळे/सुिनता िवजय 
काळे

स.नं. 35/अ जय हद कॉलनी रहाटणी 222696

1160102653/00 लालासाहेब आनंदराव साळंुखे स. नं. ६९ माऊलीनगर, दघी 222681
1030103491/00 बंटी इ टेट डे पस. भोग, सन अ. अ ार मयुर ेड स र शॉप नं १५ चचवड ३३ 222637

1101201249/00 ी. औताडे उ म मोहन
स.नं.23, भाग .28, गट .12,    ,भगत व ती,हनुमाननगर,        
      भोसरी

222582

1130105432/00 अफाक अहमद बरकतु लाह चौधरी
गट ४५ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर  ,िचखली  आ  - कर /िच 
/म/ु०८/ एस आर २/१३८/२६/२०१७ , द  १३/१२/२०१७ अ वये 
द १/४/१७ पा आ

222499

1130105713/00 वकार अहमद िनसार चौधरी गट ७५, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 222499
1040204771/00 जाधव मालती रामचं स न १७/२/७, िशवकॉलनी, गणेशनगर,  थेरगाव 222471
1130501048/00 शेटे उमाकांत गु नाथ कुदळवाडी,,िचखली 222435

1040307250/00 अ ण बाबु कगाळे
स. न. १२/१७/०२,अशोका सोसायटी रोड,संभाजी गर,थेरगाव पुणे-
३३

222432

1080200695/00 शेख विहद शेख ई ािहम स.न.,मोरवाडी, पपरी. पुणे. 18. 222360



1040508551/00 पुरवाणी रजनी हरेष
स.न. 79/14/8 , 79/14/6 मंगल दप अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 
२ पाचपीर चौक योतीबानगर काळेवाडी

222359

1040108459/00 मदनलाल कंसाजी चौधरी स. न. १७७/१/१/२  शंकर कलाटॅ नगर  वाकड पुणे  ५७ 222348
1031108754/00 ीराम डे हलपस फ़ िवण मराठे स न १२६/१ राजयोग काऍलनी  वा वाडी चचवड पुणे ३३ 222339
1020401737/00 ी शैलेश िब ट िड 1 लॉट पी,MIDC चचवड 222316

1130201492/00 यशवंत ल मण िलमये व इतर
गट १६२५ , सोनवणे  व ती  , वृ ा म रोड, िचखली आ - 
कर/िच/मोजा /एस आर ३/ ७२/२०१५ , द २८/१२/२०१५ अ वये 
द ०१/०४/२०१५ पासून आका

222240

1130101550/00 ीमती सोनाली अिनल शेलार गट १५६७, शेलार व ती  , पाटीलनगर , िचखली 222234

1040309534/00 शकंुतला चं कांत उंबरे भो-राजेश यश उंबरे बेल ठका नगर क है या पाक लेन-३ थेरगाव-३३(८४८४००४४४४) 222233

1050807625/00 िहराणी िनलेश नटवरलाल व िहराणी तृ ी िनलेश
स. न.१४, ि लटॅ रटी, डी वग, सहावा मजला, लॅट न.ं ६०१, 
पपळेिनलख, पुणे.

222225

1160203880/00 सोपान िनवृ ीराव ढोले स नं. ८०/२ब, द नगर, दघी १५ 222201
1040103578/00 कलाटे अंकुश साधू स. नं. 188/5/1, यू द  नगर, वाकड रोड,,वाकड 222178

1050500303/00
पाटील सितश िव ण,ुशेखर िव ण,ुिवजया िनतीन,रंजीत 
िनतीन, सं ाम िनतीन, शदे माधुरी दनकर.

स.नं. 7/2 लॉट न.ं 9 मुळानग़र,िम. .433 सांगवी पुणे - 411 027. 222176

1140301634/00 ी .जग ाथ नामदेव भोईर,म.ेमयुर एंटर ाईजेस
जिमन गट न.ं७६,पुना फोजमागे, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - 
४११०६२

222167

1080700572/00 लडकानी ए.पी.
िस स.नं.167 पैक ,,डॉ.बेक कंपनी समोर.शॉप .1,2,3, खराळवाडी 
, पपरी,पुणे-18

222129

1160101550/00 ह रदास अंबादास पवार मा्. हौ. सो. दघी 222118
1031106848/00 भोग. - टोणपे पंढरीनाथ नामदेव स. नं. १२१, मातो ी नगर, वा हेकरवाडी, चचवड 222106
1100101456/00 म.े उ वल इंिजिनअस  तफ - उ वला मनोज गजिभये से.न.10, लॉट न.199, ािधकरण एम आय डी सी भोसरी २६ 222089
1101101772/00 ी. गावडे िवजय िशवाजी / गावडे िवकास िशवाजी स न १८८ मु ा पाक च पाणी वसाहत भोसरी-३९ 222070
1040415603/00 राजाराम भागवत माने स नं-३३/१/३/१ शा ीनगर रहाटणी 222046
1130106570/00 िमशाल अहमद खान गट ५९ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 222020
1160101549/00 रामदास देवीदास पवार मा्. हौ. सो. दघी 221995

1020202611/00
ी फु ल गो वद काळेपाटील /सौ. शारदा गो वद 

काळेपाटील
हनुमान ेड ग समोर मेनरोड द वाडी- आकुड 221986

1160102542/00 तुकाराम िशवाजी शेटे स. नं. ७२ िशवनगरी, दघी 221937
1130101583/00 भो-हनुमंत बेगाजी कहाणे गट ४९६., पाटीलनगर ,िचखली 221894
1130101584/00 भो- करण गोर नाथ कहाणे गट ४९६., पाटीलनगर ,िचखली 221894

1130600862/00 लाखे आंगद गोरख
गट ४९१ ,कॉलनी   ४ , माळावर ,जाधववाडी, िचखली आ  - कर 
/ िच/एस आर २/५०५/२०१६ , द ३०/११/२०१६  अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून ज पा न आका

221881

1030801428/00 कुणाल क शन कुणाल  माकट,  लॅट  न.ं28,  चौथा  माळा,  ,गांधीपेठ,  चचवड. 221874

1130503279/00 मोदकुमार प ालाल जौ वाल गट  707 , कुदळवाडी , िचखली, 221776
1050106575/00 घाग सुिनल गुलाबराव व सुलोचना सुिनल घाग स. न. ७१, गणराज िब डग, िशरोळे नगर, पपळे  गुरव-२७ 221762

1050000285/00 सरकार बीरकुमार, रटा पी. सरकार, डे िनमचंद, डे अिमत
क रता झंुजारराव राज  जी., जगताप डेअरी.,स.नं. 28/3/10 व 11, 
महेशगौरी जवळ.

221760

1130601019/00 भो-जाधव  िवजय  ल मण व संजय ल मण जाधव
गट ४९२ , माळावर कॉलनी -५ , जाधववाडी , िचखली आ  - कर 
/िच /६/ एस आर  २/२८८/२०१६ , द १३/१०/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

221734

1140301635/00 ी.जग दश मधुसुदन पा टल,म.े दपाली इंिजिनअर ग
जिमन गट न.ं७६,पुना फोजमागे, योतीबानगर,तळवडे,पुणे - 
४११०६२

221712

1031111106/00 चुडामण भाकर माळी
स. नं. ५९/३, ओम कॉलनी, . १ िबजलीनगर, वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३.

221711

1100806066/00
मा ती दगडू ग हाणे व इतर ४ तफ मे िड.आर.ग हाणे 
डे टी. तफ भागीदार ी.अिमत दामोदर ग हाणे

स नं २०६/४पै,  दघी रोड भोसरी-३९ 221711

1130200547/00 ताप कर ाने र तुकाराम

गट ८८२ , महादेवनगर ,रामदास नगर, िचखली  आ  - कर /िच/२/ 
एसार  २/१६/२०१६ , द १५/११/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ   - कर /िच/२/ मो ा  िनवासी 
- एस आर १/०६/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये  लो

221699

1130500165/00 भो-खान महंमद र फक पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 221686

1040206704/00 म.े पदमजी जी.काप डे हलपस
स. न. २२/१/१ व २६/१+२+४+५/१, ी स ए ेस िब ड ग, ए-
लॅट न-ं६०४ , थेरगाव पुणे-३३

221617

1130601389/00 अ म सेन  आबुहसन  कुरेशी गट 606, जाधववाडी , िचखली, 221584



1050501075/00 ी.कलढोणे हनुमंत बाबुराव.
िमळकत .36/49/2/395/9, क पवृ , शदेनगर .स.नं.7/1/1/39 
सांगवी,पुणे 27.

221571

1031105715/00 शेरे  जा  त स.नं.  134/1,  गु ाराजवळ,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 221567
1130501599/00 भो - संतोष ाने र मोरे गट . 706 कुदळवाडी,,िचखली 221561
1060318046/00 सुनील यशवंत वाघमारे स. न. ७०/७ काटे डेअरी रोड पपळे सौदागर. 221516

1130902412/00 मिणलाल  कालीचरण िव कमा
गणेश हौ सोसा  , ता हाणे व ती ,िचखली आ  -  कर/ िच/०९/ एस 
आर  २/८१/२०१५ ,  द ३१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

221498

1041100065/00 जाधव भाउसो सखाराम स. नं  ७५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 221481

1130501912/00 ी.राजेश ी.मोहन व तेजबहा दुर ितलकधारी िव कमा से.नं.16, लाट न.ं70, स.नं.70/2, िचखली, 221422

1040802375/00 ी/ ीम संजय कुमार व वषा एस.कुमार
ि ह टे रया फॉ युन,स.नं.९५/२,वाकड -ह जवडी रोड,ऑ फस न-ं
सी/३०८

221405

1130105368/00 सुिशला संपत शेलार
गट १५६७ ,   शेलार व ती  , दे  आळंदी  रोड , पाटीलनगर 
,िचखली  आ   - कर /िच/१/ एस आर १/६५/३३७/२०१७  द  
२८/०८/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१७ पा आ

221403

1110300393/00 पठारे कसन ाने र च-होली बृ ताजणेमळा पठारेव ती, 221354

1120303224/00 रता सोमनाथ सग गायकवाड व ती गट नं २७२/१/१२ वामीसमथ कॉलनी मोशी 221299

1140103004/00 गजानन ल मण दडस ज.गट.नं २१६, िशवशंभो हौ. सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे 221236
1130106324/00 अ दुलरौफ सोहबतअली िसि क गट २७ , दे  आळंदी  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 221170

1130409037/00 अतुल नथुराम माने
गट १२४७ , जयहरी हौ सोसा , पंचवटी ,िचखली  आ  - कर /िच/४/ 
एस आर  २/ ४२१२/२०१७ , द  ६/१/१८ अ वये  द  १/४/१७ पा  
आका

221147

1040604522/00 सरोजीनी अजुन ि रसागर स. नं. ९९/१५/ब/९ शांती कॉलनी A, िवजयनगर काळेवाडी १७ 221144

1050103262/00 सौ. व गे कंुदा शिशकांत
स.नं.44/4अ/1/अ,िव ानगर,ग ली .1, पपळे गुरव, सांगवी.,िम. . 
46/1/3262

221083

1050000280/00
ी.बालवडकर िव ल धोड बा क रता अनुसया कनुभाई 

सागर
स.नं.18/1/1,म.ेओम सागर डे हलपस,,नंदनवन, डम 
पाकमागे.िप.िनलख.िम. .05/08/00/280

221070

1150101756/00
इर ा कू णा पा रायचूरकर /केशव िव नाथ साळंुके/तरस 
संतोष भाकर

स न १४/२ ग ंजे ह ीलगत साईनगर मामुड . 221062

1150101723/00 ी परमार सुजाराम पाराम स नं १४/१ साईनगर मामुड 221045

1150302855/00 ी बाबु बाळा पा मोकाशी स न ६२/१+२/३/३ ीनगर पवार शेजारी कवळे ९७६२६८२५१२ 221028

1040604408/00 इकबाल अहमद गुलाम मु तफ़ा अ सारी व इतर २ स. नं. १०३/१ कनारा कॉलनी . १ िवजयनगर काळेवाडी १७ 220947

1160202125/00 सॉ. यमुना मा ती धं े स. न. ७६/२ भारतमाता नगर दघी-१५ 220942
1040206316/00 द ा य कारभारी वने स. न. १९,मयुर बाग कॉलनी , गणेश नगर,थेरगाव पुणे-३३ 220933
1050300327/00 िमरजकर सुमती केशवराव. िम. .318/527.,स.नं.13/3अ+3ब/14. सांगवी,पुणे 411027. 220867

1100103307/00 साईगु  इंिजिनअर ग तफ ो ा वि ल मिलकाजुन मडगोडे से न १०/९८ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 220861

1100500860/00 ी बाबर राज  गो वद ीनाथ लािसक तळमजला शॉप . 5  पुणे नािशक रोड,भोसरी-39 220836

1130401354/00 जुसे झेवीयर िमिनझेस गट १२६४,िजजामाता हौ सोसा, शरदनगर ,िचखली 220804

1130507224/00 सोमनाथ नवनाथ महानवर गट ८६६, सॉ िमल लाईन , वै णव रेसी मागे , कुदळवाडी,िचखली 220733

1100801688/00 ी गवळी रोिहदास ल मण
स.नं.224/0/0/00, िम. .34/772           ,तुकाई नगर, दघी रोड,    
           भोसरी,पुणे-39.

220710

1040901168/10 म.ेलेगीस िब डकॉन तफ कनहयालाल मतानी स.न.45/4,47/3/10,ते 47/3/13, पुनवळे ता .मुळशी 220665

1070200730/00 दादोमल टीकमदास.
बी. हरांडा. . १३१ मेन बाजारपेठ पपरीनगर,िमळकत .131. 
पपरी.17.

220628

1040401293/00 साकोरे सखाराम ल मण भो. ी.च हाण ग
िमळकत .,स.न.59/2अ/1/5, ीनगर. रहाटनी, पुणे-17, भाग 

.59, गट .4
220627

1130502902/00 भो-वसीम अली रहमानी गट 712, कुदळवाडी ,िचखली, 220564
1130500559/00 भो-यादव राजेश मुनीराम पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 220543
1030103505/00 बंटी इ टेट डे पस. मयुर ेड स र शॉप नं १४ चचवड ३३ 220540
1040405477/00 दनेश िव ल च हाण सुयोग कालनी रहाटणी  पुणे 220474

1130500708/00 भो-मांजरे सर वती पु षो म
भो-सुलोचना ाने र.गंुजाळ,लता िहरामण लांडगे,, बालघरे व ती , 
कुदळवाडी ,िचखली,

220457

1130100348/00 पवळे मधुकर बबन गट .1,,पाटील नगर, िचखली 220441



1040804345/00
सुरेश िव नाथ िवसवपुते,िशरीष िव नाथ िवसपुते व 
िगरीष सुरेष िवसपुते

ऑ फस न.ं६०२,सहावा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57

220361

1040801354/00 ी. िभकोबा खेवराज भुजबळ
स. न. ४९/१+२/अ, भुजबळ व ती आ द य हॉटेल शेजारी, वाकड पुणे 
- ५७.

220360

1040308958/00 राणी काश कापसे स न १४/५/१ क हौया पाक लेन नं ३ थेरगाव ३३ 220310

1130201393/00 शांत  िवजय कहाणे
गट ११९३/१ , सोनवणे व ती रोड  , वृ ा माजवळ  ,िचखली  
आ. -कर/िच/२/एस आर २/४/२०१३ , द  २२/०४/२०१३ अ वये

220309

1040308621/00 दयाल गोदुमल बुलाणी भो हिनषा दयाल बुलाणी ७/२/४ जय म हार नगर ग ली ०२ थेरगाव ३३ 220281
1040308623/00 दयाल बुलाणी भो क र मा दयाल बुलाणी ७/२/४ जयम हार नगर ग ली ०२ 220281
1080803908/00 बापु यशवंत कांबळे सेवा िवकास बॅक शेजारी नेह नगर 220255

1130101363/00
इंदुबाई आनंदा रोकडे,भो-मोह मद रशीद हाजी कताबु लाह 
रिहमानी

पाटीलनगर , िचखली 220230

1130302702/00 मट  संतोषी शमा गट १३३३,मिनषा हौ सोसा ,  मोरे व ती , िचखली 220224

1130506504/00
भो-नीता वसंत साळी  , सारीका गजानन गायकवाड, जय ी 
राज  भोसले , योती आशुतोष सरळे

डायगोनल िबझनेस सटर , शॉप- ३८ , लॉट -एल सी १, प.म., 
राजेिशवाजीनगर ,से १६ ,कुदळवाडी ,िचखली- ािधकरण  आ - 
कर/मु य/०८/एस आर २/ (२७//०५ ते ५१//२९ )/२०१५ , द 
२६/०८/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका (िम  
६४८३ ते ६५०७ करीता )

220208

1130506507/00 भो- िनशा अशोक वाबळे

डायगोनल िबझनेस सटर , शॉप- ५० , लॉट -एल सी १, प.म., 
राजेिशवाजीनगर ,से १६ ,कुदळवाडी ,िचखली- ािधकरण  आ - 
कर/मु य/०८/एस आर २/ (२७//०५ ते ५१//२९ )/२०१५ , द 
२६/०८/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका (िम  
६४८३ ते ६५०७ करीता )

220208

1130407217/00 संजय तुकाराम काळे गट १२५०, वामी समथ  कॉलनी  , ग ली नं  ८ , शरदनगर ,िचखली 220191

1020502358/00 काळभोर िवलास, भो.- हनुमंत गणपतराव च हाण
म.े किवता एंटर ायजेस, स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार 
इं ड ीज समोर, चचवड - 411 019.

220161

1040602099/00 भो.- िगरी फ करा मेनरोड पुलाजवळ,िवजयनगर,  काळेवाडी 220154
1010900372/00 चौधरी लु बारामजी सुजारामजी. स.नं.21,, ापारी संकुलन, दुकान न.ं1 िनगडी पुणे 411 044. 220140
1101201705/00 ी. डोके दशरथ चंदर स.न. 19/2 धावडेव ती,भोसरी 39. 220111
1040702613/00 म.े अ य एंटर ायजेस तफ अि मता अशोक कटा रया स. न. १७२/३/१,  उवरीत वाकड - ५७. 220104
1050405383/00 राठोड चं कांत राजाराम उफ़ अ बट स. न. ६७/१/१३, राजाराम नगर, नवी सांगवी-२७ 220010

1070101212/00 राजु शामनदास आसवानी
लॉट  263,264,269 ते 272 जवळ , भाटनगर,( िब ड ग अ े व बी 

चे म ये ) लक रोड पपरी 17
219951

1040122489/00 भालचं  नामदेव आमले भो-मालती भालचं  आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं२ थेरगाव-
३३

219917

1040122490/00 भालचं  नामदेव आमले भो- ीकांत भालचं  आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं३ थेरगाव-
३३

219917

1041101790/00 अिवनाश चा के सं. न. ८१/७ व ८१/८ पुने मुबंइहायवे लगत िन. नगर ताथवडे. 219844

1130902218/00 सारीका  ाने र भारती
गट १४१९ , िशवशंकर  कॉलनी  , हे े  ता हाणे  व ती ,िचखली 
आ  - कर/िच/९/एस आर २/२७५/२०१४ , द  १०/०२/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून

219824

1020103292/00 ी रघुनाथ िव ाम खेतले(मयत) भो सुिम ा रघुनाथ खेतले स नं १७९ पंचतारानगर आकुड  ३५ 219805

1031101188/00 मशाक लाडजी बागवान स.नं.  64,  ,िबजलीनगर,  चचवड  -  33 219798

1150102493/00 म.े वयंभु ॉपट ज तफ भागी ी. बाळासाहेब जयवंत तरस स.नं.17/1अ, साईनगर, मामुड 219752

1080701449/00 फरीदा अिजज इनामदार
स. नं.१५६/अ त मजला , १ला मजला, २रा मजला  बजरंगनगर 
पपरी -१८

219714

1140101135/00 भालेकर महादु बाळा भो भालेकर रघुनाथ महादु ल मी कॉ ले स गणेशनगर,,तळवडे 219662
1041100102/00 भो. चं कला माधव ढमाले स. नं. ५१ नबाळकर नगर, ताधवडे 219646
1040601374/00 बाळासाहेब िवठोबा ग हाणे स.नं.96, पवनानगर,,काळेवाडी, पुणे-17 219643
1080200687/00 अंिबका ऑटो गॅरेज स.न.,मोरवाडी पपरी. पुणे. 18. 219587
1101202612/00 पां े संजय दवाकर / पां े राजे र दवाकर स.नं.16/1/1 गुळवेव ती भोसरी - 39, 219508
1020402824/00 ी समीर अर वद धुमाळ लॉट  पी ए /जी -१००, एमआयडीसी चचवड-पुणे. 219505
1020402825/00 ी. रमेश हरी साळवे लॉट  पी ए /जी -९९, एमआयडीसी चचवड-पुणे. 219505
1031106991/00 भोग प हाद भोपाल सग ड गीवाला स न ६२  िशवनगरी  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 219491
1030500903/00 मलकाणी भो.   Chinchwad Pune 411033, लक रोड. चचवड पुणे 33. 219483



1030902912/00
मा. आयु  प. िच. म. न. पा., भोग. -  िचचवड पोलीस 
टेशन कायालय

स. नं. १७४, साई लाझा, चचवड पोलीस टेशन कायालय, चाफेकर 
चौक

219470

1020400643/00 शामलाल गणपतराय अ वाल
िम. .354,हायवे टॉवस ,ितसरा मजला गाळा .18 काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

219431

1130601114/00
भो - ी अ दुल अजीज अ दुल म ीद  कादरी व ीमती 
फाितमा अ दुल अजीज कादरी

डेक कंपनी समोर,जाधववाडी ,िचखली आ  - िच /कर /६/कािव /७७ 
/२००८ , द ३१/०८/२००८ अ वये,जाधववाडी, िचखली

219429

1140102730/00 ी. सुिनल हाळ पा बनसोडे
रा. जिमनगट न.ं २१७, स ुंगी हौ सग सोसायटी . पीनगर , 
तळवडे.

219419

1040110838/00 रा ल भट / रोिमला भट
स. न. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक ीट फेज २ सफायर पाक  
"के" - १०१, धरोड - ५७.

219407

1040110974/00 सवश ाल
स. नं. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक ीट फ़ेज २ सफ़ायर पाक M 
- ७०५, धरोड पुणे – ५७

219407

1140300316/00 म.े ीनु रबर ( बोका चुडामिन िवजयाल मी )
जमीन गट .८८, लाँट न.ं टी/३/३४६, योितबानगर, तळवडे,पुणे - 
४११०६२

219363

1140300713/00 म.ेर मी फॅ ीकेटस भो - के. ही.जॉन,पी.आर. ीदेवी व इतर योतीबानगर,तळवडे 219331

1020502452/00 भोग. सौ.एच.एस. गायकवाड/बी.एच.जी. ए टर ायजेस खानीवाने पडाळ स.न.64, चचवड पुणे -19 219284

1120405552/00 दीप भीमाशंकर खो लम
संतनगर से.नं ४ लॉट नं २८३,योगी ि हला िब ड ग, लॅट .१,मोशी 

ािधकरण ४१२१०५
219256

1040413113/00 मयुर भरत िचकटे भो. रमेश मा ती जाधव स. न. ३३/२ब/१, पंचवटी कॉलनी,गजानन नगर,रहाटणी 219227
1100100264/00 म.े वॅम इले ॉिन स ा.िल. इ एल लॉक.8 219129

1130300261/00 ी धमा सोपान साने
साने कॉलनी , मोरे व ती , िचखली , आ -
कर/िच/३/कािव/४१८/२०१० , द २८/०९/२०१० अ वये  
मालकसदरी नाव दाखल

219120

1040203292/00 िभसे सुखदेव िभमाशंकर स.नं. 4/14, ीनाथ सोसायटी िब ड ग, शॉप नं. 3,,थेरगांव 219075
1040506088/00 मनेश राघुजी कदम सं. न. ७५/६ योतीबानगर, चं करण कालनी काळेवाडी 219073
1140100823/00 शदे चं कांत  द ा य गट .1, ारका सोसा., 219065

1090200662/00 लांडगे सहादु सखाराम. 53/2/114 िमळकत .64/63,मुंबई पुण र ता कासारवाडी, पुणे 34. 219042

1101207474/00 फरांदे डे ह. से नं ३ लॉट नं ७४ बंगलो नं जे - ४ समथ नगरी पांजरपोळ भोसरी 219032

1101207478/00 फरांदे डे ह. से नं ३ लॉट नं ७४ बंगलो नं जे - ८ समथ नगरी पांजरपोळ भोसरी 219032

1160202489/00 ी मोहन नानु राठोड स न ८०/२ब आशा ए पायर समोर कु णानगर दघी १५ 218972
1120301273/00 ी. दलीप सदािशव बोराटे. व इतर गट.न.284 नागे रनगर,´ÖÖê¿Öß. 218962

1040119240/00
झंुबर क पटे व इ,िशवाजी क पटे व इ,एकनाथ 
क पटे,नामदेव क पटे व यदु क पटे व इ भोग.वधमान असो 

काशचंद छाजेड
स.नं.229 व 230 क पटे व ती वाकड 218956

1040604432/00 बाबाजी तुळशीराम आरण स. नं. ९६/१अ/२, मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 218955
1041100358/00 रमन पवार स. नं २५ , नबाळकर नगर , ताथवडे 218903

1130304411/00 सौ संिगता सदािशव कांबळे  , संघकुमार सदािशव कांबळे गट १४१७ , द  हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली 218903

1040209869/00 उमेश हंसाजी जापती सं◌.ंन १९/५ गणेश नगर, अ ण लाजा शेजारी,थेरगाव-३३ 218876

1110504718/00 आ द य एंटर ायजेस तफ श मला संतोष घोडके
स. नं. ५८, लॉट न.ं ८२, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

218875

1100102011/00 म.ेहलिस नाथ एंट ायजेस तफ बोटे िबरा नगा पा से ७ लॉट ७१ ािधकरण इंड्  .  झोन 218859

1130104362/00 आ माराम  सजराव  तांबे  , ी साईनाथ  इंड ीज
गट १५९२ ,धमराजनगर  , पाटीलनगर ,िचखली  आ   - कर /िच 
/१/  मु य /८/ एस अर  २/ ९२/२०१७ , द  १५/०३/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

218842

1040604662/00 ी मथई ही जोसेफ स नं-९९/२१/१,नवर  चौकजवळ िवजयनगर काळेवाडी-१७ 218801

1120404669/00 मनोज िव ाचल जायसवाल व वसुधा मनोज जायसवाल
संतनगर, से टर नं.९,  लॉट न.ं४+६, जे टल ज, बी टाईप, बंगला 
नं. बी-१,  मोशी ािधकरण-४१२१०५

218761

1030104422/00 काकडे ऍ ड कंपनी
जग ाथ कॉ पले स, िब ड ग न.ं-३,तळमजला शॉप न.ं 5,िचचवड 
टेशन

218663

1050105978/00 ी. साबणकर राज  हादराव स.नं. 56/1/10 ृधा िनवास कवडेनगर िपपळेगुरव -27 218625

1080900566/00 भो.गंगावणे सदािशव नामदेव िमळकत .510/2908,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे -411 018. 218616

1031100835/00 पुरोिहत िनशी ेम स ह  न.ं133/1  ,वा हेकरवाडी  चचवड,पुणे  33. 218603

1040507460/00 ी. दनकर रावसाहेब सुयवंशी स. न. ११४/२/२५, ेमलोक कॉलनी, नढे नगर, काळेवाडी - १७. 218589



1040801159/00 ी. काळूराम पांडूरंग भूमकर स. न. ११३/ ३ब+३ भूमकर व ती भगवाननगर , उवरीत वाकड-५७. 218582

1140102580/00 ी. भालेकर वामन तुळशीराम  / वतः ज ग १७५ स ृ़ंगी सोसा. पीनगर, तळवडे. 218546

1030902859/00 म.ेकुणाल मोटस भोग. खंडू दामू चचवडे
कुणाल र हर साईड बेसमट दुकान न.ं२६ थेरगांव 
पुलाजवळ,देऊळमळा चचवडगांव पुण-े३३

218522

1040119682/00 कला आच डे हलपस
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/2 तळ+पिहला 
मजला लॅट .2,वाकड पुणे - 57

218519

1040119683/00 रोना ड कुणसेकरण डे हीड
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/2 तळ+पिहला 
मजला लॅट .3,वाकड पुणे - 57

218519

1101203724/00 ी.तापस गु ारंजन घोष
िव  रेसीडे सी रो हाऊस न.ं15 से.नं.1 सब लॉट न.ंएच 
49/15,इं ायणीनगर भोसरी - 26

218486

1160204406/00 गणपत सखाराम मोहारे स. नं. ७६/३/१ गणेशनगर, दघी १५ 218481
1031105409/00 थोरात राजेश, संजय व िवजयकुमार द ा य स.नं.  123,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 218452

1030902860/00 म.े कुणाल िब डस अंड मो.
कुणाल र हर साईड बेसमट दुकान न.ं२७ थेरगांव 
पुलाजवळ,देऊळमळा चचवडगांव पुण-े३३

218443

1031000991/00 ी.पानसरे युसुफ गफुर
बी  24,र टन  ि हज  औ.कामगार  वसाहत,  ,पवनानगर, चचवड,  
पुणे

218390

1031107515/00 गराराम ढगलाराम कुमावत स. नं.३०/३१ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 218381
1150102349/00 ी राजाराम सुदाम तरस व इतर-३ स न ८९ िह  २ र यालगत कवळे 218369
1130201011/00 भालचं  गेणबा पाचण, िशला /भुषण पाचण गट १५४२ रामदास नगर ,िचखली 218361

1101100471/00 ी. साळंुखे खंडू गणपत
स.नं.187, च पाणी वसाहत, देवकर,आळंदी रोड,                         
    भोसरी.

218316

1040111631/00 गो वद नामदेव ताप कर भो. गोरख गो वद ताप कर स. न. २२८/६,मनपा शाळेजवळ ,क पटे व ती ,वाकड पुण-े५७ 218246

1040111632/00 गो वद नामदेव ताप कर भो. मछ  गो वद ताप कर स. न. २२८/६,क पटे व ती,मनप शाळेजवळ,वाकड पुण-े५७ 218246
1040900867/00 सितश कािशनाथ ढवळे िस.स.नं.368गावठाण,पुनावळे,4/46/867 218237
1150302259/00 कु.दुबे माया अमरनाथ द नगर कवळॅ 218237

1031110386/00 िनवास भाउ ढॅऱॅ
सं. नं.८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसो वा. वाडी चचवड पुणे 
३३

218204

1130201514/00
जग ाथ बालाजी मोरे व  इतर तफ मे ी जी डे हलपस तफ 
भागीदार ी िजगर  कुमार  गंगाभाई पटेल

गट ८९२ , रामदास नगर ,िचखली  आ  - कर /िच/२/एस आर 
२/२५/२०१६ , द २३/१२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

218195

1100802401/00 सिचन िभमराव काकडे स.नं. 205 सावंत नगर कमानी शेजारी,दीघी रोड 218184

1130506825/00 तंबी ंिनसा सलाउ ीन खान , सलाउ ीन बबन खान
गट ८७८, कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/२९०/१२७/२०१६ , द २८/०४/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून आका

218159

1100201517/00 सुरेश िसताराम ल ढे भोग सिचन सुरेश ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ३९ 218127
1040204867/00 अलका वसंत शेवंते वनदेव नगर थेरगांव - ३३. 218108
1031105716/00 भा धु वी पाल जी सीग स.नं.  134/1,  गु ाराजवळ,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 218082
1040700744/00 गबाजी िभवाजी वाकडकर व इतर स.न. 130/4 मुंबई बगलोर हायवे जवळ,वाकड 217979

1031114372/00 भो. वदा नंदकुमार चचवडे स.न. २७/१ मुजांबा वसाहत वा. वाडी चचवडे नगर चचवड पुणे ३३ 217972

1040107272/00 िशक कंुदा द ा य, िशक द ा य बाबुराव स. न. २५७/१/१ िनसग जा सी. ७०५ क पटेव ती वाकड -५७ 217949

1060500996/00 नदीम अ दुलर ाक बागवान /शहनाज सलीम बागवान
सनशाईन माक,शॉप नं. ए - ७, तळमजला, पुणे मंबई र यालगत 
पपरी टेशन.

217896

1030104412/00 म.े कुणाल क शन ा. िल.
कुणाल लाझा वग अ, पिहलामजला ऑ फ़स न.ं१४,१५,१६,१७, 
िचचवड टेशन पुणे-१९

217850

1120301726/00 नामदेव दशरथ गावडे/शारदा नामदेव गावडे गट न.  २७४ नागे रनगर दे र ता मोशी. 217822
1160303867/00 नंदकुमार सु ीव भोरे स. नं. २, गायकवाडनगर, दघी 217774

1050213564/00 भोग.जगताप िनलेश िवजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१८,तळ 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

217745

1011101597/00 मेरी कु ी वग स जी.वग स साई िनवास लॉट न.ं 1, साईनाथनगर,िनगडी गावठांण िनगडी 44 217725

1040600846/00 बोबडे मंजु ी िवलासराव. म नं. 1011/2/8,िवजय नगर, रहाटणी काळेवाडी, थेरगाव पुणे 33 217684

1101202615/00 भो सौ.छाया मधुकर कोकरे स.नं. 23 भगतव ती,भोसरी-39 217680
1040800958/00 ी. तुकाराम िनवृ ी िवनोदे सन.93/9,िवनोदेव ती,वाकड,पुणे-411057,4/45/955 217674

1150101942/00 म.े अ ण डे हलपस तफ़ भागीदार ी गु ा अ ण रामशरण स न ८९/१अ/अ मराठी शाळेजवळ कवळेगांव 217644

1100102266/00 म.े िनरज इंिजिनअ रग व स. से न १०/२१५ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 217577

1031107774/00 बाबर संजय ु णा व इतर ११
स. नं. १२८/१, १२९/१, १२९/२, व नगरी हौ. सोसा., 
वा हेकरवाडी, चचवड

217562



1130401323/00 िवलास रघुनाथ ढमाले र ता १ ,सुदशन सोसा, सुदशननगर ,िचखली 217525
1130106445/00 जैतुि सा अिम ला चौधरी गट २, दे  आळंदी  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 217516
1130304430/00 ी सुभाष मा ती  जाधव त म , गट १४००/२ , गणेश हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 217446

1030801689/00 म.े टाटा टेिलसि हसस कं.िल.
िस.स.नं.  885,  कमला  कॉनर,  ,पावर  हाउस  चौक,  गांधीपेठ,  
चचवड

217330

1011403400/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. अतुल िभकाजी कदम व पुजा अतुल 
कदम

से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १, िनगडी 
ािधकरण, पुणे ४४.

217308

1160100579/00 साळंुके ीरंग पांडुरंग स नं 76, 217272

1050403947/00 ीम.द दे चं भागा धमराज
नवी सांगवी, स.न.73,सुपर फाईन बेकरीजवळ, कत नगर,कृ णानगर-
2

217207

1100100685/00 म.े एस.बी. इंिजिनअस
िम. .58/3/280, एम.आय.डी.सी.,एस- लॉक, लॉट न.ंजे 32.         
    भोसरी-पुणे-411 039.

217186

1070501153/00
सरकार  भो. वतनानी ल मण हरसोमल व वतनानी महेश 
देिवदास

सी. १ चे समोर ३६१ शॉप पपरी १७ 217155

1140101486/00 खोजे िव णु रखमाजी
ज.ग. २१५ , महादेव मं दराशेजारी , सर वती हौ सग सोसायटी , 
डे टा कंपनी जवळ  , पीनगर, तळवडे.

217147

1031106366/00 आहेर भा कर शंकर स. नं. ७८/८, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 217123
1031106371/00 आहेर भा कर शंकर स. नं. ७८/८, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 217123
1031106372/00 आहेर भा कर शंकर स. नं. ७८/८, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 217123
1031106373/00 अमोल भा कर आहेर स. नं. ७८/८, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 217123
1040415647/00 दशरथ िसताराम नखात/ेतानाजी िसताराम नखाते स नं-३५/अ/१ शा ीनगर रोड रहाटणी 217118
1150101053/00 ी बापु रघुनाथ तरस / हेमराज गाडन रेसटोरंट कवळे, 217064

1050204795/00 धावडे सहादु शंकर भो. भोसले आर.जी
िह,न,४,द.ुम, लट न,,िव यामनगर, पपळे िनलख-२७, 
9923343519

217051

1020401100/00 ीधर रबर ॉड टस
िम. .230,,एम.आय.डी.िस. िड-2 लॉक लॉट न.ं54/31, 
चचवड,पुणे - 411 019.

217017

1050214035/00 स यद मुराद मेहबुब स. न. ८२,मि शेजारी,जवळकर नगर, पपळे गुरव 216993

1100900549/00 ी सांडभोर बंडु केशव
स.नं.201/2अ, आळंदी रोड              ,िम. .59/4/312                 
            भोसरी, पुणे 411 039

216957

1090302615/00 सा जिनक गु  मं दर पपळे गुरव रोड रे वे गेट खली प-असाखाडी-३४ 216955

1040119450/00 ीराज संजीव दाभोळकर व मिनषा संजीव दाभोळकर
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/2 पिहला मजला 
लॅट .102,वाकड पुणे - 57

216921

1120301199/00 भोग. मनमोहन सग लाल सग अलग नागे रनगर , मोशी 216890

1110504689/00
डपल सुरेशकुमार पोरवाल व इतर २ भोग बी एन इंड तफ 

रामगुण राजब स यादव
स. नं. ५८, लॉट न.ं ३४, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

216841

1130102799/00 सलीम उ मान शेख
गट  २/१ , पाटीलनगर ,िचखली  आ - कर/म/ु१/एस आर 
२/१२१/१०४/२०१५ , द  १५/०४/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

216733

1050805495/00 जाधवराव  िवजयराव जय सगराव व राज ी िव.
लट न.ं५०२, ५ मजला, A वग,वॉटर फज,स. नं.१८/१/१पै, 

१८/२/१/१, १८/२/१/८,१८/२/१/९,  पपळे िनलख-२७
216729

1040701910/00 १)राजू २)िवजय ३)रखमाबाई चतामण िन हण स. न. १२६/२ चौधरी पाक समोर वाकड पुण-े५७. 216612
1130401667/00 ता याराम गुलाबराव जांबले गट १२९७, र ता २, पंचवटी सोसा , शरदनगर , िचखली 216600
1101101480/00 दप अनंथा सरिजने काटे पो ी शेजारी सदगु नगर 216544
1130401666/00 संजय रघुनाथ चांदगुडे गट १२९७, र ता २, पंचवटी सोसा , शरदनगर , िचखली 216530

1030104421/00 िम ल िवशाल सुरेशचं
जग ाथ कॉ पले स, िब ड ग न.ं-३,तळमजला शॉप न.ं ४,िचचवड 
टेशन.

216489

1050111048/00 ध डी पा नाग पा गवळी स. नं. ५४/१/२/ गजानन नगर ग ली . २ पपळे गुरव ६१ 216457

1020303742/00 कु. ि या , अंजली अर वद िशक अपाक सुषमा अर वद िशक
जुना िमळकत , २/१०/१३६६, स. नं.१४/१/३, ांतीनगर, आकुड  -
 ३५.

216450

1040408436/00 भोग. नखाते शंकर ह रभाऊ सनं. ३५, शा ीनगर, रहाटणी- ४११०१७ 216409

1130404140/00 शिशकला  रामदास द डकर , मिनषा सुरेश िपटेकर
स ह नं १२५० , लॉट  नं  ४ , वामी समथ कॉलनी , र ता  ८ , 
शरदनगर ,िचखली आ   -कर /िच/४/एस आर २/९३८/२०१६ , द  
१९/१०/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१६ पासून  आका

216406

1090605237/00 भो. काश तुकाराम राऊत १७० एम.एस.काटे चाळ, एस.टी.वकशॉप रोड, दापोडी, पुणे-१२ 216394

1020103864/00
म.े सृ ी असोिसए स तफ ीम. अि नी अिनल औटी / ी. 
तानाजी द ा य फंड / ी भारत बबनराव कंुभार

जय गणेश ि हजन बी वग ऑ फस  २३४ व २३५ चौथा मजला 
आकुड -३५.

216386

1110502234/00 वैकंुठ हाद कंुभार
स. नं. १०६/१ पै काटे व ती, िव ाम ुहामागे, चोिवसावाडी, च-
होली बु॥

216379

1031111823/00 भो. सौ. वैशाली चं कांत वा हेकर सं. म. ११३ ेरणा शाळेजवळ, वा. वाडी. िचचवड-३३ 216376
1040504853/00 जै वाल कृ णद  मातादयाल स.नं. 111/8अ/18, नढेनगर, काळेवाडी,,काळेवाडी 216373



1120100425/00 ी. बोराटे कैलास रावबा मोशी गावठाण, 216362
1130603018/00 भो. गणेश सोपान कवळे गट  ५५३ कवळेमळा पंतनगर जाधववाडी िचखली 216339

1050201932/00 देवजी बुधाजी घोडे.
िम. .46/2/29/15,स.न.29/5  िभमाशंकरकाँनली ,पवनानगर. 
पपळेगुरव गावठाण सांगवी- पुणे-27

216339

1050212920/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ७ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

216333

1101206070/00 कोिहनूर डायमंड असो
से नं ७ लॉट नं ८८ पी-२ आ द य अपा.रो हाऊस नं बी - १९ 
इं ायणीनगर भोसरी

216221

1031109086/00
मालक - ी पोखरकर तुकाराम बाबुराव /पोखरकर कुसुम 
तुकाराम

स न ८०.वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 216203

1031110455/00 भो- ी िनतीन कमलेशभाई पटेल स न ७५/१/९ ७६/१/२ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 216189

1070201109/00 मा.सरकार भो. धनगु  नानक धमगु  धमशाळा र हर रोड, बी. लॉक 18 व 19/21 चे मागे, पपरीनगर , पपरी 17 216113

1020705250/00
ीम. भारती अशोक गायकवाड व वल अशोक गायकवाड 

भो. रलाय स िजओ इ फोकॉम िल.
जीए-३/२, शा नगर चचवड पुण-े१९. 216064

1031110320/00 भो- गोरख सुदाम चचवडे स न २३/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 216060
1130101432/00 िशवाजी महादेव मळेकर गोलांडे यांचे िमळकती समोर,पाटीलनगर  ,िचखली 216055

1130401984/00 मोिनका सावळेराम जगताप
गट ९७९ , केशवनगर  , नेवाळे व ती ,िचखली आ  - कर/िच/४/एस 
आर २/४५८/२०१४ , द २२/०७/२०१४ अ वये वा बांध द 
०१/०४/२०१३ पासून

216002

1040109534/00 अमरेश सुरेश ि पाठी भोग. अवनीश सुरेश ि पाठी स. न. १७/४,मंगलनगर, थेरगाव-४११०३३ 215994
1050202426/00 कािशद किवता चतामण स.नं. 27, िह.नं. 4अ/4, पवनानगर,, पपळे गुरव 215941
1130901743/00 बापु परशुराम पाटील गट १४७५, मंगलमुत  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 215826
1160402355/00 वसंत तुकाराम घुले स.न.148/2/1/59 कॉलनी न.ं4,गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-३१ 215776
1130401239/00 भो-बाजीराव रामचं   नेवाळॅ,सुमन बाजीराव नेवाळे गट १०१७, नेवाळे  व ती ,िचखली 215753
1120301520/00 भोग. राजाराम नारायण कापसे दे  र ता, बारणे व तीजवळ, मोशी, 215708
1050214412/00 सलीम जु मन शेख, नुरबी जु मन शेख स. न. १/१ ल मीनगर ग ली नं ४ प. गुरव 215663

1100800119/00 सौ. छाया पांडुरंग िनकम.
स.नं.213/.िम. .59/2/415,संत तुकाराम नगर.                    
भोसरी,पुणे 411 039.

215631

1050800842/00 देव िवजया िव णुपंत. िम. .769.,स.न. पपळे-िनलख,सांगवी ,पुणे 411027. 215615
1130602802/00 सुरेश िसताराम बागडे गट  ४९४ बो हाईचामळा जाधववािड िचखली. 215612
1040205189/00 िबिभशन नामदेव गाडे स. न. २३/२ ी ु ण कॉलनी थेरगाव - ३३. 215596
1140401275/00 ी. जाधव बाळासाहेब िसताराम ि वेणीनगर तळवडे 215593

1130403298/00 धनराज मािणकराव पाटील
साई याग हौ सोसा , न १ ए , नेवाळे व ती ,िचखली  आ - कर/िच 
/०४/एस आर  २/१७९/२०१६ , द ०२/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

215563

1090401997/00 जाधव शांताराम गेनुभाऊ स. न.१२८१ िवठठल मं दराशेजारी आ.  १ प.म फुगेवाडी १२ 215562

1090401999/00 पगारीया रा ल गुलाबचंद िस. न. १२८१ िवठ ल मं दराशेजारी द.ुम आ  ४ फुगेवाडी १२ 215562

1090402000/00 पगारीया रा ल गुलाबचंद िस. न. १२८१ िवठ ल मं दराशेजारी द.ुम आ  ५ फुगेवाडी १२ 215562

1090402001/00 पगारीया िवलास नेनसुख िस. न. १२८१ िवठ ल मं दराशेजारी ित.म आ  ७  फुगेवाडी १२ 215562

1090402002/00 पगारीया िवलास नेनसुख िस. न. १२८१ िवठ ल मं दराशेजारी ित.म आ  ६ फुगेवाडी १२ 215562

1031110880/00 भो.कृ णाजी महादेव टळेकर व सौ. पाली कृ. टळेकर
सं. नं. ५७/२, लॉट न.ं२६, साईराज कॉलनी, िबजलीनगर,वा.वाडी◌ॅ 
िचचंवड पुण-े३३

215528

1140301597/00
म.ेअि मता इले ीकल तफ ो ा. ी.मनोज एम.िप ले व 
सौ.अि मता अ.भाईप

जिमन गट न.ं८५,नॅशनल वजन का ामागे, योतीबानगर,तळवडे,पुणे 
- ४११०६२

215501

1060202272/00 वाघेरे गो वद नामदेव स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 215489
1060202273/00 वाघेरे गो वद नामदेव भो. वाघेरे िव ल गो वद स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 215489
1060202274/00 वाघेरे गो वद नामदेव भो. वाघेरे िवण गो वद स नं-३२२ पपरी गाव पपरी-१७. 215489

1120100185/00 संतोष रामचं  जाधव.
म.ुपो. मोशी ता. हवेली िज. पुणे गट नं ३२ पुव मोशी  
दे फ़ा ाजवळ ,मोशी हवेली बौक शेजारी.

215488

1120100186/00 ी जाधव नंदू रामचं िशवाजीवाडी, मोशी, 215488

1140301677/00 ी.मोह मद िजयाउ ला श बीर अहमद चौधरी
जिमन गट न.ं ४६४, संत तुकारामनगर,तळवडे गावठाण,  पुणे - 
४११०६२

215374

1040604625/00 ी.रामचं  दामोदर नाथपोटानी/ दपक रामचं  नाथपोटानी स.न. १११/८अ/२६, वामी समथ काँलनी,िवजयनगर-काळेवाडी-१७ 215342

1040700942/00 ी. शंकर िनछलदास व ह र िनछलदास जसनानी सन.174/5/2/1 ते 5/2/6, वाकड, पुणे-411057,4/44/942 215324

1020102681/00
बबन बाबुराव पांढरकर(मयत) भो  ीमती. सुवणा बबन 
पांढरकर व रा ल/ िवशाल

पंचतारानगर, आकुड गाव, आकुड  - ३५. 215313



1040404506/00 नाचण सुलोचना रामदास स.नं.34/1 शा ीनगर तांबेशाळा परीसर रहाटणी 215312
1150401647/00 ी भ डवे िशवाजी िव ल शदे व ती रावेत 215254
1090604238/00 भोग. तांबोळी बबुल चादभाई व सलीम अजन खान स न. ७१, पवार व ती दापोडी १२ 215154
1011100610/00 आगळे शाम गुलाबराव िमळकत .66,िनगडी गावठान, िनगडी ,पुणे 411 044 215130

1140401366/00
म.ु मा. ीम. धुमाळ िललावती िव ल व इ.४/भो. भरत 
िव ल धुमाळ

ज̱. न. १६४ अ तळवडे रोड ि वेणीनगर तळवडे 215066

1040505562/00 जसनानी मुरलीधर व नरेश मेवलदास स.नं.71/1अ/1ब/1क/1/15, तापक रनगर, काळेवाडी 215066
1130300494/00 खैरारीया रण सह िमसराज यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 215043
1130101301/00 भो- बाळासाहेब ीपती परांडे गट 1648, पाटीलनगर ,िचखली, 215003

1030201945/00 चोरिडया पु पा न., तालेरा सुशीला श व सुभाष चं कांत स.नं.247/2/1  अ,  लां◌ॅट  .5,  सुदशननगर  , चचवड,  पुणे  33 214994

1080203122/00 म. जापती फांऊ ी ा िल. एफ २ लाँक २०/१, एम आय डी सी, पपरी- १८ 214987

1040108614/14 कुणाल सुधाकर पाटील स नं-२०२/१ पकिसटी अ/१७ टेलीफ़ोन ए चज जवळ वाकड 214940

1050602320/00 ी जांभळे संतोष वसंत
स.न.5/12,बु दघोष सोसा.मागे,पवनानगर,सांगवी 
27,िम. .5/6/02320

214930

1130101360/00 भो- व थापक , ीराम मं दर
हाय कूल रोड, पा टलनगर ,िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/1/‹ÃÖ 
†Ö¸ü 2/(2835 /724)/2008,×¤ü 18/6/08†¾ÖµÖê ÃÖã™ü

214842

1040506682/00 दशरथ नामदेव नढे भो. जयराम द ा य शदे स. नं. ७९ िह. १ पैक , मेनरोड, काळेवाडी पुणे - १७ 214786
1090300539/00 लांडगे चधु मा ती. िमळकत मांक.50/75/1,म य कासारवाडी. पुणे 411034 214758
1130602260/00 उमेश वासुदेव िगरी / ेता  उमेश िगरी गट ५५३/१, पंतनगर या  बाजुला  , जाधववाडी ,िचखली 214758
1090604042/00 पवार िन ुती तुकाराम ता मा राजगु  पथ पवार व ती दापोडी पुण-े१२ 214744

1040504194/00 हेगडे म लया न ज पा
स.न. 79/20 िशवर  काँलनी , पाचपीर चौक दलीप आ े यांचे 
घरामागे दुगामाता मंदीराजवळ काळेवाडी पुणे 17

214735

1030100994/00 छगनलाल नारायण पटेल व दनेश द.पट
जग ाथ  कॉ ले स,  बी डग  न.ं3  ,शॉप  नं.  5  चचवड  टेशन,  
पुणे-19

214734

1041100914/00 संिगता बाळासाहेब आ हाट स. नं. ५१ न. नगर ताथवडे 214680

1100800356/00 ीमती िबरदवडे मंदा कनी बाळासाहेब
स.नं.209/210/0/0 िमळकत .59/3/217   ,संत तुकाराम नगर,      
              भोसरी,पुणे-411 039.

214679

1030101879/00 नालबंद असोिसएटस
एफ.एम.  िसटी  सटर,  शॉप  नं.  6  व  8,  चचवड  टेशन,  
चचवड.  ,िम. .03/01/01879

214656

10301112027/00 वा हेकर देवराम क िडबा भोग वा हेकर योगेश देवराम स नं १३१ सरोवर कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 214656

1101001507/00 भो.सोमवंशी सिचन तुकाराम स.नं.197 आनंदनगर शा ीचौक आळंदीरोड,भोसरी - 39 214641

1101400581/00 मा.कायकारी अिधकारी ािधकरण
दालन .3,िमनी माकट (पिहला मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

214636

1030400644/00 रघुनाथ सखाराम नबाळकर
चाफेकर  चौक,  नबाळकर  कॉनर,  ,दुकान  न.ं  4  चचवडगांव,  
पुणे  -  33

214543

1101200495/00 ी राळे कसन रामभाऊ
स.नं 23                                   ,हनुमान नगर,भगत व ती.         
    भोसरी.पुणे-39.

214540

1101400582/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .4,िमनी माकट (पिहला मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

214503

1040507450/00 ी. मिनष एम. लोकवानी स. न. १४४/१/२ ेमलोक कॉलनी, नढे नगर, वाकड - ५७. 214500

1040200301/00 आगरवाल रामशरण बनारसीदास
िम. .211,पदमजी रोड, स.नं. 23/2, पेपर िमल सम थेरगांव, पुणे - 
411 033.

214411

1130602667/00 भो. हनुमंत िन ु ी जाधव.
गट  ५८९ , रंगनाथनगर , जाधववाडी  , िचखली आ  -कर/म/ु८/एस 
आर २/६/३/२०१३ , द ०४/०१/२०१४ अ वये

214384

1040600760/00 पा टल नर  पंढरीनाथ.
िम.  1024/5 स.नं.109/2/ब/21,िवजय नगर काळेवाडी पुणे - 411 
033.

214331

1040308924/00 इकबाल लालमुबर शेख स न १०/४ ान दप कॉलनी दगडु पा टल नगर थेरगाव ३३ 214329

1130302565/00 संतोष जग ाथ राऊत गट १३९४,स ा ी हौ सोसा,अंगणवाडी रोड,मोरे व ती ,िचखली 214318

1130300432/00 येलवार मलक पा गंगा पा यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 214192
1101102086/00 सिचन गुलाब गवारे स. नं. १८७/२/१ नवनाथनगर, देवकरव ती, भोसरी ३९ 214155
1130101524/00 ी सागर ानोबा बग गट १६६०/१ , बगव ती ,िचखली 214115

1120303063/00
एकनाथ रा. सासवडे  तरफ़े म.े वकुतुड पेस तरफ़े अशोक 
दनकर रानवडे व  इतर

गट नं ३३२, पुने नािशक र ता,ता. हवेली िज. पुने ४१२१०५ 214095

1040306750/00 भोग  सागर कािशनाथ शदे सन.१२/६ भोरडे नगर थेरगाव-३३ 214062
1040306753/00 भोग. शदे सुिनल कािशनाथ सन.१२/६ भोरडे नगर थेरगाव-३३ 214062

1100802992/00 दलशाद युसुफ अ सारी स.नं.224 िह.नं.1/1 साई मं दरासमोर आदश शाळेजवळ,भोसरी - 39 213965



1140101267/00 गाडे करण बीरमल कोयणा हौ.सोसा., पीनगर,तळवडे 213861
1031107238/00 भो. सुधीर सोपान शडगे स. नं. १३४ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 213815

1080900486/00 भो. गायकवाड डी.जी. िमळकत मांक 000/511,संत तुकारामनगर , पपरी पुणे 411 018. 213811

1090100703/00 ि प नग हील
हाईट कॅ टल,पिहलामजला, लॉक .306,नािशकफाटा,िम. .476. 

पुणे - 411 034.
213794

1140301697/00 ी.समाधान साहेबराव पाटील, म.ेसाई इंड ीज
जिमन गट .७६/१, ी.िवभुते यांचे कंपनी समोर, योतीबानगर, 
तळवडे, पुणे - ४११०६२

213748

1020300108/00 बागल ल मण 259,4/1.िमळकत .106,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 213724

1120202813/00 चं कांत सोपान सनस गट न.ं६१६, राजेसंभाजी कॉलनी, द ीण ल मीनगर, मोशी 213690

1040119478/00
कोक ला िजत  गांधी व राजेन िजत  गांधी व देवेन िजत  
गांधी

स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/2 अकरावा मजला 
लॅट .1102,वाकड पुणे - 57

213573

1070501136/00
भगवान ह रनाम िनहलानी भो. ीम. लता भगवानदास 
िनहलानी

शामा ह रकंुज िब ड ग, चौथा मजला, िड वॉड, िपपंरी-१७ 213551

1040307585/00 कौश या सोपान भोईर व इतर भो. गाय ी काय े पस स. नं. २१/१ क,भोईर इ टेट शेजारी,थेरगाव पुणे- ३३ 213503

1040410178/00 ी. बलिभम दशरथ मोरे स. न. ३३/१, अमरनाथ अपाटमट शॉप नं. २ रहाटणी 213492
1070601587/00 सरकार, मिनषा घन याम वलेचा सी लॉक ३ चे समोर, शॉप नं. १, पपरी-१७. 213473
1040506573/00 मदीना याकुब शेख स. नं. ९७/१अ/१मेनरोड काळेवाडी  थेरगाव 213451

1011600790/00 जैन िश. .म.ंचे, ी.गु गणेश िव ा मं दर िम. .288/18/1,से टर नं. 27अ, लॉट न.ं िनगडी, पुणे - 411 044. 213449

1040108910/00 िम ा संजीव
लॅट न.ंसी-९०४, स.नं.१८७/५, ६+१,६+७, पलाश, सी-िब ड ग, 

वाकडरोड, वाकड, पुणे–५७.
213431

1050000325/00 ी. पाटणकर िनतीन द.व सोनल िनतीन.तफ कुमु.कटा रया स.नं.20/4/1,िवशालनगर, पपळे िनलख.,िम. .05/08/00/00325 213385

1050303046/00 ी.ढोरे मोरे र नारायण
सं.नं.12/1/79,शॉप .बी 2. आनंदनगर भिगनी बकेसमोर सांगवी 
पुणे-27. निवन 220 चौ.फु  .कर/सां/3/ एस-आर-
2/106/38/2015. द.30/10/2015

213381

1050000013/00
ी. इंगवले राज  नामदेव व इतर-3, ी कुलकण  

गु नाथ,pah
स.नं.2/1+2/2ए, पपळे िनलख,,िम. .5/8/9/00013 213347

1090100404/10 भोग-आयडीया से युलर िल.एमएच-१२-आर-२९४९
परमार इंड ीज/संजीत फॉमािसटीक स ड यु 34, टी लॉक, 
एमआयडीसी भोसरी-२६,³ÖÖêÃÖ¸üß-26

213304

1130105450/00 राधेशाम सुयलाल व न गट नं २, दे  आळंदी  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 213302
1011701068/00 करण पंिडत भोग इंिडया टेिलकॉम इ फा िलिमटेड से.नं.२८ लॉट न.ं१८२ ािधकरण िनगडी 213296

1110504611/00
अमीस कं. एलएलपी तफ अभय िन ु ी भोसले, समीर 
मोहन घोळवे

स. नं. ४१/३, चोिवसावाडी, च-होली बु. 213253

1040501233/00 नढे कािशनाथ व बाबू िभवा,नढे िगताबा िम. .821,,नढेनगर, स.नं.113/1/1/4, काळेवाडी - पुणे.411 033. 213236

1020600181/00 काळभोर गुलाब शंकर. िमळकत .181.,मोहन नगर, चचवड-पुणे 411-019. 213233

1130902317/00 भो-शामकुमार नरसा पा हे े

गट १५०६ ,अिभनव िनवास , लॅट  ३०३ , संत तुकाराम सोसा , 
ित.म. ,ता हाणेव ती , िचखली , पुणे आ  -कर/िच/०९/एस आर 
२/१७१३/२०१४, द २०/१०/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

213201

1070400190/00 तलरेजा कशन अशोकलाल
लॉट न.ं128, लॅट न.ं1,, पपरी नगर,उषा अपाटमट, पपरी-पुणे-

411 017.
213196

1100803307/00 वसतकार वसंत पुंडिलक २०५/२ महादेवनगर दघी रोड 213183
1100102009/00 िस ाम गुड पा िस रे से ७ लॉट २०५ ािधकरण इंड्  .  झोन 213182
1160102370/00 पंिडत गंगाराम आनंदराव स. नं. ७४ आदशनगर, दघी १५ 213153
1090302364/00 संभाजी िशवराम मराठे व कमल संभाजी मराठे िहराबाई ज़ोपडप ी जवळ कासारवाडी पुण-े३४ 213125
1130101330/00 भो-नामदेव सानप िचखली, 213089

1040408855/00
िव णु वासुमल केवलानी व इतर भो.रा ल गोरखनाथ 
िमसाळ

स. न. २१, ध पुणे र ता, ड भाग जवळ रहाटणी 213053

1130900984/00 अनोसे कंुदा खंडेराव

गट १५२० , गणेश हौ सोसा , हे ेता हाणेव ती,िचखली  आ   - 
कर  /िच /०९/ एस आर  १/ १९१/२०१७ , द  १०/०२/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१५ पा  वा आका आ   - कर  /िच /९/ मो ा 
िन-  एस आर  १/ १९२/२०१७ , द १९/०१/२०१७ अ वये लो

213005

1040602296/00 िवजय आवतराम लडकानी व राजू आवतराम लडकानी स.नं. 108/3अ, िवजय नगर,काळेवाडी 212973

1040602297/00 आवतराम ि तमदास लडकानी व धन याम आ.लडकानी स.नं. 108/3अ, िवजय नगर,काळेवाडी 212973

1040602298/00 सौ. अनुराधा वसंत िलमये / गणेश भाकर परांजपे स.नं. 108/3अ, िवजय नगर,काळेवाडी 212973



1040602299/00 ल मीकांत यशवंत िलमये व िम लद यशवंत िलमये स.नं. 108/3अ, िवजय नगर,काळेवाडी 212973

1130201192/00 सुिनल  वाळू ठ बरे
गट ११९३/१, लॉट ४, संतकृपा  कॉलनी  , दुगानगर , सोनवणे 
व ती   रोड  , वृ ा म  जवळ , रामदास सोसा  ,िचखली

212971

1011400639/00 प. च.म.न.पा टॉल न.ं 2, अ पुघर, 212970

1130101912/00
कंुडिलक पंढरीनाथ नेवाळे ,भो-नमोह ॉपट ज तफ िनलेश 
मधुकर नेवाळे

गट १६५०, नेवाळे मळा, पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/१/एस 
आर २/९४०/२०१४, द १०/०९/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका.

212881

1081101880/00 ी. काझी शौकत िनजामसाहेब
लॅट न.ं1, ूिल स अ -े2, भाग - 3,,सुखवानी कॅ पस, व लभनगर, 
पपरी - 18

212880

1140201739/00 गावडे भानुदास कंुडिलक /भो अनुराधा भानुदास व सागर भा म.े सागर  ए र ाईजेस, ी समथ हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे 212844

1150401919/00 ी भ डवे सखाराम पांडूरंग ऱावेत गावठाण 212781

1020300130/00 काळभोर ीपती महादु
281,4/2.िमळकत .128,सनशाईन 
िब डगजवळ,िव लवाडी,आकुड -३५

212747

1060402510/00 ी. हनुमंत सोनु कुदळे भो. मह  हनुमंत कुदळे पॉवर हॉऊस चौक, िपपंरी पुणे-१७ 212736
1110504714/00 राम/ याम/ ु णा ल मण सातव िस. स. नं. ६६, वाघे रवाडी, च-होली बु. 212656
1100201420/00 भो. अलका नारायण ल ढे सं. नं. ९/४ महादेव मंदीर समोर क ढे आळी, भोसरी-३९ 212631
1101208503/00 फुलचंद महारणीदीन सरोज स.नं.१८,िशवगणेश नगर, धावडेव ती,भोसरी 212627

1040400889/00 कलशे ी नागनाथ िगरज पा. स.नं.63/2/1 म नं. 260/10, ी.नगर रहाटणी. थेरगाव पुणे 33. 212610

1090200569/00 अ दुलहमीद सलीमु ला व इमदाद सेन म्
मुंबई पुणे र यालगत नािसक फाटा स ह,िमळकत ं . 743 गट ं . 2 
कासारवाडी पुणे 34

212593

1040509083/00 चं कांत रामचं  गवळी(८६०५३८३११०) स नं-७७/१/२/१ सहकार कॉलनी न-ं२ योितबानगर काळेवाडी 212428

1031109384/00 भो सौ दपमाला संभाजी चचवडे स न १२ िह न १अ चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 212426

1040301835/00 खुबानी पा हरेश
िमळकत .,स.न.5/4, नखाते व ती, थेरगांव, पुणे-33, भाग .64, 
गट .

212391

1130603010/00 भो-संजय सोपान कवळे
गट ५८२ , पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ - कर/िच/८/एस आर 
२/२७६५ /२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

212346

1160303906/00 अ ाराम जगरामजी चौधरी स. नं. २०, िवजयनगर, दघी 212344
1160401908/00 ी.काळुराम मोडारामजी देवासी कॉ न.ं९  गणेशनगर,रोडावर. बोपखेल 212301
1120102184/00 ी. गज  बाजीराव गायकवाड गट न.ं६६९, उ र ल मीनगर, मोशी◌ू 212268

1040108072/00 शांताराम सोपान क पटे भोग िनतीन शांताराम क पटे सन.२२९/२ क पटे व ती.वाकड-५७ 212225

1040108073/00 शांताराम सोपान क पटे भोग भरत शांताराम क पटे सन.२२९/२ क पटे व ती.वाकड-५७ 212225
1040108074/00 शांताराम सोपान क पटे सन.२२९/२ क पटे व ती.वाकड-५७ 212225
1040108075/00 शांताराम सोपान क पटे भोग गणेश शांताराम क पटे सन.२२९/२ क पटे व ती.वाकड-५७ 212225

1050204289/00 ी. काकाटे ानदेव नामदेव. स.नं.83,सुदशननगर, पपळे गुरव,पुणे-27,िम. .05/02/04289 212216

1070601532/00 रमेश केवलराम वाधवानी एच. बी. २/३ ितसरा  व  चौथा मजला मजला पपरी १७ 212123

1100801079/00 ी. साकोरे गबाजी जयवंत
गट न.ं 8 ,स.नं.209/2                   ,पोटे चाळ .4 म.नं.1          
     भोसरी- 39

212090

1031106187/00 िवजय सोमनाथ दाते स.नं.३५ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 212011
1031106188/00 भोग. - दाते ल मण सोमनाथ स. नं. ३५/३, चचवडे नगर, वा हेकरवाडी, चचवड 212011
1040407487/00 ी ईनुस धुला मुलाणी स. न. २५/१/१ िशवराज कॉलनी भारत गॅस मागे रहाटणी. 212011
1040502812/00 शदे दलीप ानदेव स.न.79/10/1, आझाद कॉलनी,काळेवाडी,थेरगांव, पुणे-33 211982
1090301188/00 च हान संतोष द ा य स.नं.491,िह.नं.1अ, रे वेगेटा खाली, केशवनगर, 211974

1040309209/00 ािधकरण - भो पठाण त ेज इ माईल
स न  १०/६ पानसरे कोलनी दगडु पा टल नगर थेरगांव - ३३ मो. 
९८२२००४२२८

211938

1130101615/00
भो-मे नॅशनल रेसी टस तफ  िवजय बारसु पाटील ,िव नाथ 
नामदेव जेटीथोर

गट १५५९/१, शेलार व ती ,िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१३३/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

211916

1101102070/00 वानखेडे द ा य ीकृ ण स. नं. १८६/१, एकता कॉलनी, भोसरी 211899

1050000342/00 शेलार नंदकुमार अ णासाहेबव,िवलास पांडुरंग गावडे/हरीचं रामदास काळभोर,स.नं 17/2/1/29 िवशालनगर पपळेिनलख पुण-े27 211883

1040203206/00 ी.द ा य नाथू गोडांबे स.नं.17/1,दुगा कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे 33. 211873
1150302160/00 खटकाळे रंगनाथ रामा स न 62/2+3 /1 तरसव ती समोर, सं दप जाधव शेजारी 211847

1100200280/00 ीमती तळोले सुरेखाबाई बाळासाहेब. िम. .57/2/20., स. नं. १३/१/६ शांतीनगर कॉ. नं. २, भोसरी ३९ 211847

1130500038/00 भो-इ फॅब इंिजिनयर ग राजीव यानन पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 211799
1050107190/00 नौशाद िसकंदर मोमीन व िसकंदर बाबुलाल मोमीन स. न. ३२/५, िशवराम नगर, चच जवळ, सांगवी-२७ 211774



1040308636/00 र ाकर सुबल खटुआ
स न १४/५/१ क हैया पाक ग ली न . ०३ बेलटीकानगर थेरगांव ३३ 
९५५२५३३६४३

211752

1050404850/00 ी.जगताप सोमनाथ सदािशव.
स.नं.71/1+2/119/109, कृ णानगर,िस दीिवहार 
इमारतीशेजारी,न.सांगवी.

211748

1040205517/00 ी. संभाज िव ल कांबळे स. न. १८/९ बु  िवहार मागे गणेश नगर थेरगाव -३३. 211747
1031401201/00 साकोरे अर वद िव णुपंत स.नं.  164/3  ब/4+5,  दळवीनगर,  चचवड  , 211726

1130304074/00 अनंत हनुमंत गवरे
गट १३६८/३६  मोरया कॉलनी , आंगणवाडी चौकाजवळ ,  मोरे 
व ती ,िचखली आ  -  ०४/२०१७ , द २८/४/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/१३ पा आका

211717

1060402156/00 च शेखर मा ती कुदळे स नं-७७१ पपरी वाघेरे पुणे-१७. 211651

1040208112/00 भानुदास ता याबा केदारी स.नं.17/1,िशवपावती कृपा,दुगा कॉलनी,गणेशनगर, थेरगाव,पुणे 33. 211619

1100200305/10 पर वदर अमर सग बाबरा स.नं.11/1/अ शांतीनगर,भोसरी - 39 211601

1130500610/00 मोह मद युनुस डांगी गट ७६८ , पवार व ती , ऑटॉलाईन शेजारी ,कुदळवाडी ,िचखली 211498

1031107403/00 अिवनाश भाकर ल ढे स. नं.५९ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 211467
1140101154/00 भालेकर ल मण रामजी / भालेकर बाळासाहेब ल मण जमीन गट .170,,गणेशनगर, तळवडे 211433

1031104085/00
चचवडे अंकुश रायबा व इतर भोग - ी पोदे कैलास 
ाने र

स.नं.74/4,  रजनीगंधा  हौ सग  सोसा.,  वा हेकरवाडी  , चचवड 211430

1031106593/00 इंगोले सुिधर शा राव
स न १२२/१ द नगर सायली कॉ पे स वा हेकरवाडी चचवड पुणे 
३३

211425

1140100369/10 पाटील संताजी नारायण, फोटो टुडीओ उष:काल हौ.सोसायटी, पीनगर,,तळवडे 211424

1070201104/00 मा.सरकार भो. गोपाल गीर गो वामी बी. लॉक 9/21 ला लागून, र हर रोड,, पपरीनगर , पपरी 17 211384

1160403017/00 िवजय नामदेव घुले व राज  नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०४, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 211309

1090703018/00 राज  नामदेव घुले व िवजय नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०४, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 211309

1101100943/00 िनकम अलका िव ल
स.न. 190,िशवशंकर नगर कॉ, 4 पूव, ी. मोरे यांचे जवळ, च पाणी 
    भोसरी 39.

211303

1120301885/00 नथु धा  बो-हाडे गट न.७०९ बो-हाडेवाडी मोशी ४१२१०५ 211291
1040103499/00 वाबळे मंगल अशोक स.नं.17/4, मंगलनगर, वाकडरोड,,थेरगांव 211239

1130200948/00 िनवृ ी गणपत  भोसले भो-द ा य  िनवृ ी  भोसले , गट 1536, सोनवणे व ती  , िचखली, 211144

1100201370/00 क डीबा सोमाजी लांडे भो सुधीर बाळासाहेब लांडे लांडेवाडी भोसरी 211117

1070601544/00 ी. नानीकराम भीमनमल तलरेजा
िस. सं.नं. १७९० व १७९१, कृ णकंुज िब ड ग, लॅट न.ं ८, ितसरा 
मजला, एच. बी. ४०/७/८, गॅलाड चौक, पपरी

211111

1030400761/00 संचेती छटाक बाई मुलतानमल स न  लाझा,  ऑफ स  .8,  , ीधरनगर,  चचवड 211099
1030400762/00 संचेती मांगीलाल मुलतानमल ऑफ स  न.ं9,  स न  लाझा,  , ीधरनगर,  चचवड 211099
1031112350/00 भो. अिजत चंदू शहाणे से. नं. ५८, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे 211075

1020201120/00 मारणे भावती बबनराव
िम. .992,स.नं.18/1,,िव ल वाडी, ीकृ ण नगर, आकुड  - पुणे - 
411 035.

211071

1050211921/00 नारायण सदािशव गटलेवार स नं ७३/६/१९ उधे िनवास गुलमोहर कॉलनी पपळे गुरव 211019
1130500160/00 लोढा िललादेवी मनोहरलाल पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 211018
1101202185/00 नमदा अनंता धुमाळ भो.मोहन अनंता धुमाळ स.न. 19/2 धावडे व ती,भोसरी -39 210997
1101102116/00 अजुन धमदास खंडारे स. नं. १४०/४अ/१ मधुबन कॉलनी, देवकर व ती, भोसरी 210989
1040413220/00 छगन रामभाऊ साबळे स. न. ६२/१/२/१अ, अंिबका कॉलनी, रहाटणी 210988
1130601873/00 ी जाधव राजाराम हरीभाऊ जाधववाडी ,िचखली 210982
1130201170/00 आसावरी रामचं  भोसले गट ११७८ ,िगताई कॉलनी, रामदास नगर , िचखली 210964

1040116958/00 परमानंद व िग रश बनवानी 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग बी-501 वाकड 210911

1130106330/00 सहयोग एंटर ायजेस व इतर३ गट ६६, दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 210903
1050202636/00 कदम सखुबाई बाबुराव स.नं. 94, िह.नं 3/1,, पपळे गुरव 210896

1081100565/00 सह ेमा सभािजत िमळकत .400/2162,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे -411 018. 210894

1040117490/00 िनलेश देशमुख
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी,ितसरा 
मजला, ऑ फ़स न-ं १५, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

210887

1130602254/00 िनहाल अहमद मोह मद अहमद खान
गट ६७२, पवारनगर , जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१२७/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

210868

1031110343/00 भो-अ ण सुदाम चचवडे स न २३/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड् पुणे ३३ 210866
1080803956/00 भोग. िनता मोहनदास नागराणी स. न.१०१ कांबळे चाळ नेह नगर 210850



1040400625/00 वाघमारे चं भागा भाकर. िम. .243/6(2).स.नं.35/अ/1., ी नगर,रहाटणी. पुणे-411 033. 210813

1130601852/00 मोह मद  सेन जोशी अ ो  जवळ , जाधववाडी ,िचखली 210807

1080102059/00
िगरीधारी बा ु ण आगरवाल भो. गोपाल बा ु ण 
आगरवाल

ओम हॉि पटल शेजारी तळमजला, पिहला व दुसरा मजला 
खरा वाडी पपरी १८.

210767

1140301790/00 ी.महादु घमाजी भालेकर भैरवनाथ मंदीरामागे,तळवडे गावठाण,पुणे – ४११०६२ 210696
1140301791/00 ी.नंदु घमाजी भालेकर भैरवनाथ मं दरामागे,तळवडे गावठाण,पुणे – ४११०६२ 210696

1090602964/00
गणेश क शन ी एस बी. पाटील भोग.अनूपमा 
एम.ओ हाळ

गणेश कानर शॉप .33, 21/5/6/7 िससन.ं1848,दापोडी पुण-े12 210631

1050102855/00 ीम.गवारे चं भागा ीरंग स.नं.45/1/1, िव ानगर,, पपळे गुरव 210567
1050206592/00 लोकरे िशवलाल कु णा. स. न.७६/१अ, अनंत नगर, पपळे गुरव-२७ 210496
1040900983/00 हाद भागु ओ हाळ स. न. १०/१२ संत गोरोबा नगर पुनावळे 210461
1130503614/00 भो-अ दुल रिहमान गट ८९५ , कुदळवाडी ,िचखली 210458

1130503587/00 भो- कशोर देवराम चौधरी ल मी हाईटस, लॉट ४५ ,शॉप -३, सी डी सी ,पुणानगर ,िचखली 210417

1120101407/00 िव ल महादेव वा हळ भोग- राज  िव ल वा हळ आळंदी रोड उ. ल मीनगर मोशी. 210386

1031112557/00 ी िनलेश शांताराम ठाकरे भोग ी शांताराम िशवमन ठाकरे
स.नं.८३/२/३/४/२ वामी िववेकानंद सोसा वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे-३३

210371

1040507356/00 मा ती िव णु नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज तळ मजला B वग योतीबानगर  
काळेवाडी

210321

1040703587/00 एस. जे. ॉपट ज तफ़ भागी सुरेश जे. फ़ेरवानी व इतर
स. न. ४२/१,४९/३ व ४८/४, उवरीत वाकड,मो. 
नं.९९२३१०११०२

210290

1130100486/00  ,गोसावी सुिशला बाळासाहेब गट .1,,पाटील नगर, िचखली 210287
1101101533/00 मीना हनुमंत गटकळ िशवशंकर कॉलनी नं -२ (पुव ) 210284

1040308932/00 तुळसाबाई िव ल बालघरे स.नं १०/५/१ विहनीसाहेब कॉलनी दगडू पाटील नगर,थेरगाव ३३ 210254

1090604072/00 काटे र ाबाई तुकाराम एस टी रोड िशवाजी चौक दापोडी पुण-े१२ 210235

1040202004/00 गुजर नाना दगडू
िम. . 4/37/705,स. नं. 32अ, मोरया मंगल कायालय, जवळ 
थेरगंव पुणे - 33

210232

1040506429/00 ितरथानी मिनष  कशन ( ९८२३८४८६०२) सन.८०/१/७ सोनी ेडस मेन रोड काळेवाडी-१७ 210208

1100100211/00 म.े ी एस इले ॉिन स ा.िल.
एस लॉक,िमळकत .88,एम.आय.डी.सी.                            
भोसरी, पुणे-39.

210184

1040103734/00 भो. ल मीकांत मिणकांत केिडया स.नं. 13/11, पवार नगर,थेरगाव 210161
1040800685/00 पाटील जय काश सुभाष स.नं. 50, वाकडकर व ती,,वाकड 210146
1130502745/00 भो-सदािशव नेवाळे हरगुडे व ती ,कुदळवाडी,िचखली, 210112

1040901026/00 भुजबळ कैलास कसनराव
स. नं. ५४/१८/२०   मुंबई हायवे रोड पिहला मजला शॉप न.ं १४ 
पुनवळे

209965

1040901028/00 भुजबळ कैलास कसनराव
स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड पिहला मजला शॉप न.ं १२ 
पुनवळे

209965

1130101430/00 भो- दलीप रामभाऊ मळेकर राजवा ाजवळ ,पाटीलनगर ,िचखली 209928

1050102333/00 िशवाजी हरीबा कांबळे,
िम. . 46/1/51/9.,स.नं.51/1/35 िवनायकनगर. पपळेगुरव,सांगवी 
पुणे-27

209921

1040406223/00 भोग भानुदास काळुराम नखाते स.नं.४अ/१/५ रहाटणी 209901

1130303711/00 खटके घन: याम गजानन
गट १३३२ ,मिनषा हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  -  
कर/िच/३/एस आर २/२०९ /२०१५ , द   ३१ /१०/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३  पासून आका

209886

1090300847/00 शेख महेबूब वजीर
स. .486 िह सा 2, केशवनगर,,रे वेगेट खाली िमळकत ं  1056 
कासारवाडी पुणे 34

209816

1120201254/00 ी. काळुराम दनकर शदे गट . 452/1/1 ताप करनगर, िडसोजा घराजवळ,,´ÖÖê¿Öß. 209809

1080801156/00 सह महादेव सौदागर
स.नं.102 पैक  बदाम चाळीजवळ,,नेह नगर, पपरी 411 018.गट 

. 8
209803

1040102795/00 बावधनकर कमल दनकर स.नं.177/1/1/2, शंकर कलाटेनगर,,वाकड 209799
1090302954/00 अ णाराव केस पा िबराजदार स.नं.४९/१अ, रे वेगेटा खाली, कासारवाडी – ३४. 209740
1100400340/10 पठारे रामदास िहरामण भो राकेश रामदास पठारे स नं ६८१/६/८ ग हाणेव ती भोसरी 209700
1100400341/10 पठारे भानुदास िहरामण भो अिनकेत भानुदास पठारे स नं ६८१/६/८ ग हाणेव ती भोसरी 209700
1081102996/00 म.े हाडा भोग. ीम. व सलाबाई जना  लोखंडे ४१२/२१८१ सं.तु. नगर 209691
1040704711/00 नसीम जोहर चुनावाला शॉप नं-१०,११,१२, ाईम िसटी सटर, स. न. १७२३/१/१ 209677

1040415009/00 िविपन चंदर पाल/सुजाता सुभाष तायडे
स नं-१७/६बी,१७/६ए,१७/१९,गाडन लाझा तळ मजला शॉप न-ं
२,रहाटणी पुण.े

209649



1130901308/00 नवनाथ  िव नाथ  गारळे

चैत य  हौ सग सोसा. , हे े व ती , िचखली आ  - कर/िच/९/एस 
आर २/६२५/२०१४ , द १४/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका. आ  - कर/िच/९/एस आर २/ ४१६/२०१७ , द 
१६/८/१७ अ वये द १/४/१६ पा वा आका आक  - कर /िच/०९/ 
मो ा िन- एस आर  १/ ४१६/२०१७ अ वये  लो

209607

1040509486/00 सरोज धम  सह ( 8237499464 )
स.न. 79/13/1, आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , कोकणेनगर , 
काळेवाडी

209582

1090500125/00 अ / कुरेसी/कुतुब ीन जहांिगर दादािमया/आगरवाल मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 209580

1020303421/00 भोग. दांगट चं कां◌ंत सहादु
जुना िमळकत .2/13/2044 फोस मोटस समोर मुंबई पुणे 
रोड,,आकुड  - 35

209560

1050212927/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं १५ प म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

209523

1031401288/00 दळवी पंढरीनाथ िवनायक स. नं. १६४ पुलाजवळ दळवीनगर चचवड 209507

1060321071/00 ी. बबन भाऊ काटे स.नं. १४७/५/१ िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, पुणे- २७ 209477

1100301147/00 ी लांडगे कचदेव रघुनाथ
िम. .58/1                                ,लांडगे आळी,                        
     भोसरी पुणे 411 039

209458

1130301117/00 कमळकर मिहपती बंडोपंत

गट १३६८ , आनंदी , लॉट ३६ , मोरया कॉलनी ,मोरे व ती,िचखली 
आ - कर/िच/३/एस आर २/२६/२७/२०१५ , द १९/०५/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर /अ/मो ा  
िनवासी - एस आर  १/२७/२०१५- २०१६ , द  २३/०४/२०१५ 
अ वये  लो

209446

1040408868/00 परमानंद मे मल जमतानी स. न.६/३ ,रहाटणी , पपरी पुणे-१७ 209438
1100901274/00 ीम शालन मा ती गवळी भो. गोकुळ िभकु सोमवंशी स न १९८ आळंदी रोड भोसरी-३९ 209418
1040106992/00 वनी असोिसए स तफ दामजीभाई मकवाना स. न. २२८/१/१५ क पटेव ती वाकड - ५७ 209407

1120202982/00 आजम िनजाम शेख
गट न.ं ४५६, फाितमानगर म ीदजवळ, आदशनगर, मोशी 
४१२१०५.

209384

1110501816/00 बबन मािणकराव खापरे
स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ. . ९, वडमुखवाडी, च-होली 
बु॥

209371

1031111926/00 िहराबाई बाबुराव तांदळे ८०/२/३/४ चचवडे नगर वा हेकर वाडी-३३ 209370
1130200962/00 सखुबाई  िव ल  दघे , ो ा- ाईम  से स गट ११९२, दुगानगर , सोनवणेव ती रोड ,िचखली 209363
1110502708/00 ुवराज रामराव कुलकण स. नं. ५८, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली बु. 209363
1040900992/00 भोग भाऊसाहेब गेणु ध गडे स. न. ४०(३ब)३/२ माळवाडी पुनावळे 209343

1050202125/00 पवार पांडूरंग सौदागर.
िम. -42/104.,स.नं. 85/2/26,जवळकरनगर, पपळे गुरव. सांगवी 
पुणे-27

209300

1020502188/00 भो.- तप वी िगरधारीलाल
जुना िम. .-2/5/2157,तप वी कंपाऊं ड, प.म. 4,मुंबई - पुणे रोड, 
चचवड पुणे

209259

1020502192/00 तप वी इ टेट, भो.- भोर िशवाजी रामचं
जुना िम. .-2/5/2161,तप वी कंपाऊं ड, महारा  रोड 
लाईन,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड पुणे

209259

1020502212/00 तप वी इ टेट, भो.- संजय इले ॉिन स
जुना िम. .-2/5/2181,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

209259

1110503545/00 अिनता राजु नायर, राजु बालन नायर
स. नं. १२३/१/१, पुणे आळंदी रोड, जेनेिसस शेजारी, वडमुखवाडी, 
च-होली बु ४१२१०५

209143

1100101754/00 भो अ य  िस ीिवनायक इंड ि मा भो. ि मुत  एंटर ाजेस से.१० लॉट ११४/१ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 209132

1140101878/00
मूमा.आगरवाल संतोष./मेधराज िभमसेन /साळंुके जय ी 
रजनीकांत

ीिनवास ज.ग.221 िस दनाथ हौसो. 209015

1040503066/00 कैलास साद यारेलाल ीवास व इतर स.नं.115/6/1, नढेनगर,,काळेवाडी, पुणे-17 208837

1101100598/00 ी. शंकर खंडू लांडगे
स.नं 137/2 , लांडगेव ती,             ,पुणे नािशक रोड, आळंदी रोड   
   भोसरी, पुणे - 39

208817

1031201184/00 म.ेकुणाल रामा असो. न म,  एन  -  5,  लॅट  न.ं6042  ,पे्रमलोक  पाक,  चचवड 208791

1041000060/00 िशवराम ह रभाऊ पवार स.न.१५७ जीवननगर ताथवडे ३३. 208759

1060320523/00
ानोबा ग. काटे, द ा य ए.काटे, कसनराव उफ कृ ण 

पडवळ व इतर क रता मे.जी.के. डे हलपस ी. ह र िन. 
जेसवाणी (कु.म.ुधा.) / िवनोद पी. चांदवानी

स.न. १७३/३ अ / १+२+३ व १७३ / ३ ब, १६४/६, िस .स.न. 
१३७२,१३७३,१३४३,१३४४, पपळे सौदागर, पुणे २७

208747

1130502172/00 भो-केशव ही सोनवणे , ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं  -21, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी., िचखली ,पुणे 19
208736

1031108326/00 भोग. - तेली नारायण उदयराम स. नं. १३४/२, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 208726

1011102409/00
अ रहंत डे ह. तफ िवशाल वसंत बंडेवार भो. अंजनाबई 
द ा य काळभोर

स. नं. ३/२, एलीगट रेसीडे सी, पुणे मुंबई र यालगत, िब. नं.२, 
लॅट न.ं २०१, िनगडी गावठाण, पुणे ४४.

208691



1050210859/00 ग ेवार ि याका शांत स नं ८४/३/४ गंगाई अपाटमट लॅट नं १बी त म पपळे गुरव २७ 208669

1130902221/00 सं दप सुदाम सुव
गट१४१८, िशवपावती सोसा, हे े व ती, िचखली, आ  - 
कर/िच/९/एस आर२/१०३५/२०१४ , द १२/०३/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

208644

1130400900/00 भो -गोडसे ल मण सजराव शरदनगर , पंचवटी, िचखली, 208628

1100804477/00 रामनाथ नानाभाऊ ब छाव
स. नं. २१६/१ ब लॅट न.ं९, ओमसाई पाक, संत तुकाराम नगर, 
भोसरी ३९

208627

1040100627/00 कलाटे पंडीत नामदेव (भोगवटादार)
िमळकत .,स.न.177/2/1 अ,गेनभाऊ कलाटे नगर समोर रोड 
लगत,म.ुपो.वाकड,पुणे. भाग 

208622

1040306180/00 ािधकरण भोग भगवंतराव िहवाळे स.नं.७/२ जयम हार नगर थेरगाव-३३ 208619
1150101489/00 ी दांगट गणेश कसन मराठी शाळेजवळ कवळे गाव . 208530

1090101794/00
मोरया सहकारी औ ो.वसाहत मया. भोग िसनु 
इले ो ला ट

गाळा मांक 92 प मजला, लॉट नं टी-201/1,एमआयडीसी भोसरी 
पुणे 26

208466

1130902630/00 सिवता ध डीबा च हाण , ध डीबा रामु च हाण
गट १४१८, नामदेव हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली  आ -
कर/िच/९/एस आर २/४३३/२०१७ , द ११/१०/२०१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा आका

208459

1040502215/00 जॉय के.जे.
स.नं.79/12  िमळकत ं  34/229,आझाद कॉलनी   काळेवाडी. 
थेरगाव पुणे.

208431

1100200301/00 ी.र व  गुलाब शदे
िम. .57/2/89.स.नं.,शांतीनगर.                               भोसरी,पुणे 
411039.

208356

1130702622/00 अिमत महावीर कांबळे
पी ए पी /६/ ४५  , क तुरी माकट  , एम आय डी सी  ,से टर २०, 
कृ णानगर ,िचखली

208350

1130200620/00 गंुजाळ  िव णु  बाबुराव गट  नं  1186 ,  गणेशनगर  ,  रामदास  सोसा. , िचखली ., 208332

1040706784/00 म े. जी ऑरबीट तफ़ भागी.इं जीत िवलास माळवे व इतर -३
स. नं.१६६/८ व ९, ि टीन ोलाईफ शेजारी, उ.वाकड, 
९८२२८७४६०८/९५६१३३९५६२

208321

1040114015/00
मंगल कृ णा जगताप, म.े अंशुल िस ी मोटस आिण िब डस 
तफ दपक िवलासराव जगताप, सिचन ब तुषार सोरटे,म.े 
अंशुल िस ीकरण डे हलपस

सनं. २२६/१क/१, २२६/१क/२, २२६/१क/३, क पटेव ती, वाकड-
५७

208319

1040409191/00 सोपान नारायण जठार
स. न. ३८/३/१, कनारा कॉलनी, द कृपा अपाटमट, त. मजला 
दुकान न.ं २, रहाटणी - १७.

208310

1130507053/00 मोह मद वारीस सलीम खान
गट २१९ , जुना मोई फाटा , कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर /िच 
/५/ एस आर २/ १४२/२३/२०१७ , द १३/१२/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा आ

208227

1130507055/00 साहेब अली इ ीस चौधरी
गट २१९ , जुना मोई फाटा ,कुदळवाडी  , िचखली  आ  - कर / मु 
/१/ एस आर  २/ १४४/२१/२०१७  , द  १३/१२/२०१७ अ वये द  
१/४/१७ पा आ

208227

1130402307/00 भो- राजकुमार मधुकरराव डावळे
लॉट १६८ ,से १९ , कोयनानगर ,िचखली आ - कर /मु य/०८/एस 

आर ३/१०७/२०१५ , द  ११/०३/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१२ पासून आका

208189

1130302585/00 येलमार सुभाष पांडुरंग गट १३२३, िशव ु पा हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली 208136
1040604884/00 गोकुळ हरी ा हणकर स नं-११०/१/४ गणेश कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी-१७ 208135

1020401897/00 म.ेसे े टरी पूना डायोसेशन काप . ा ̮िल आशा करण जुबली टॉप सटर,स नं.२३४,१३८,१३९,काळभोरनगर 208116

1080803750/00 सुर  रामदेव चौहान
स. नं १०१ आर डी ि हला मनपा मराठी शाळेजवळ नेह नगर पपरी 
पुणे-१८

208069

1040121194/00 िस दाथ कांतीलाल खवसरा
स नं-१८/६, खवसरा ेड सटर,चौथा मजला,कॅफेटए रया व 
पॅ ी,वाकडरोड,डांगे चौक, थेरगाव,पुणे-३३

208063

1030705470/00 ी. सोपान कसनलाल भोईर व इतर स नं २९४/१९ म.े ल मी  ेनाईट, केशवनगर चचवड पुण-े३३ 208051

1160401978/00
मा. ीम. िमरा गोपाल सालोडकर भोग. मगेश सोपान 
सालोडकर

स. नं. १४८/२/१/८५ गणेशनगर कॉलनी  नं. ३ बोपखेल - ३१ 208029

1130500794/00 भो-बलसानी बबन नानासो बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 208008

1040120382/00 गो वद भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/४०१, 
चौ.म. वाकड पुणे - ५७

207968

1040406417/00 अतुल भा टया व अलका भा टया 207919
1040406420/00 सुलभा मेघाशाम पारकर व िम लद 207919
1120202386/00 गणेश रामचं  जांभु कर पुणे नािशक र ता गट नं. ५६२, बनकर व ती,मोशी. 207916

1100100415/00
म.े फॅि टेक इंिजिनअस तफ- बाबासाहेब वसंत को से व 
कुणाल बा. राऊत

एम.आय.डी.सी.,िम. .58/3/10,एस लॉक- लॉट न.ं151, भोसरी-
पुणे-411 039.

207911

1040205756/00 अिनल बाबुराव बारणे स. न. २५/१०/अ,कदमजी पेपरिम या मागे थेरगाव 207883
1130302764/00 ी. नंदा मनोज माछरे गट . १४०१ नंदनवन सोसायटी मोरे व ती िचखली. 207855



1100402115/00 म.े ओम डे हलपस तफ पुजा भांबुडकर
स न ६८१ साईधाम प म  शॉप न. ४२/४३/४४  लांडेवाडी भोसरी-
३९

207804

1080101444/00 ी. कृपलानी रमेश ए.व वाधवानी नरेश टी. साईकपा भवन, मुंबई - पुणे रोड,,खराळवाडी, पपरी,पुणे, 207799

1160203839/00 मजीदुिनसा मोह मद आयुब शाह स. नं. ७८/२, ीराम कॉलनी न.ं १, गजानन महाराजनगर, दघी १५ 207785

1160201449/00 मंदा तेजराव ड गरे भो.ड गरे तेजराव दशरथ, 207764
1050207839/00 जगताप राघुजी मुरलीधर,/भो . जगताप राघुजी स. न. ७३, गुलमोहर कॉ. पपळे गुरव-२७, 207762
1150302835/00 /भो ी गजानन िचमण तरस स न ७५ बापदेवचौक आ द य हॉटेलजवळ कवळे 207758

1040207208/00 राजीव टोफ़र परेरा
स. नं. २६/१+२+४+५/१ व २२/१/१. लॉरेल नववा मजला लॅट न.ं 
C/९०१ थेरगाव पुणे

207751

1130301417/00 पं ी  साबा ा  म ा पा

गट  नं 1323 ,,िशवपावती सोसा  ,मोरे  व ती ,िचखली . आ  - कर 
/िच/३/ एस आर २/२९७/२०१६ , द  १०/०२/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून  वा आका  आ -  कर /िच/३/मो ा  िनवासी  
- एस आर  १/२९७ अ/२०१५-२०१६  , द १५/०१/२०१५ अ वये 
लो

207750

1110504584/00
समथ हाय ो टु स तफ शिशकांत बसवंत मान,े आणासाहेब 
बसगौडा नागौडा

स. नं. ५८, लॉट . ३० ए, चोिवसावाडी, च-होली बु. 207730

1101101540/00 भो कोकरे छाया मधुकर १३७/१/१ लांडगे व ती पुणे नाशीक रोड 207673
1080803777/00 रामचं  उमाजी सपकाळ शेटे चाळ नेह नगर पपरी-१८ 207664

1040503346/00 िम ा क हैयालाल राममनोहर
िम. . 4/48/230,स.न. 79/7/2, योितबानगर, काळेवाडी, पुणे - 
17

207652

1031111391/00 भो. शांत कािशनाथ िनकम सं. नं. १२२, सायली कॉ पले स, वा. वाडी,िचचवड-३३ 207603

1130506870/00
करपान सग ताप सग िशकलकर , रामकौर करपान सग 

िशकलकर

गट ९०४/१, कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर/िच/५/एस आर 
२/३९/२०१६ , द २३/०८/२०१६ अ वये  द द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका आ -९/१७  द ३/६/१७ अ वये  द ०१/४/१७ पा  आ  
आ  - कर /िच/५/ मो ा िन -एस आर १/ ९/१२०१७ , द 
२९/०४/१७  लो

207580

1040117560/00 सुिनल पाराजी ि बंके स.नं. 210/3+4 ईशान सोसा. लॉट न.ं 178 वाकड. 207573
1101203802/00 ी.साकोरे नामदेव शंकरराव स.नं.59/2 धावडेव ती,भोसरी - 39 207549

1040508050/00 भुदास अजुनदास गोडांबे स. नं. १२/१/१+२ व नगरी राजवाडेनगर काळेवाडी पुणे १७ 207526

1101101839/00 देवकर दामु शंकर स नं १८६/१ हनुमान कॉलनी देवकर व ती  भोसरी 207471

1080101772/00 कोमलकुमार अशोक कांबळे व  ौपदी अशोक कांबळे
ऑ फस .15,16,17 1ला मजला, साईकृपाभवन,मुंबई-पुणे रोड, 
खराळवाडी, पपरी-18

207467

1070100573/00
नारायण व गंगाराम संुदरदास मोटवानी भो. नारायण 
संुदरदास मोटवानी

एच.बी. ७/२ पपरीनगर पपरी १७ 207441

1070100573/10
नारायण व गंगाराम संुदरदास मोटवानी भो. नारायण 
संुदरदास मोटवानी

एच.बी. ७/२ पपरीनगर पपरी १७ 207441

1110300886/00 चचवड देव थान भो. फ़रोज महमंद मुलाणी मुलाणी स. नं. ४७० गणेशनगर पाटोळे व ती च-होली. 207389
1140401636/00 सौ. उम ला िवकास पवार ज. ग. १५७ ब सहजीवन  हौ. सो. ीवेणीनगर 207387
1090601134/00 थोरवे पंडीत सदािशव व इतर 1 थोरवे चाळ स न 77/78,दापोडी 12 207365

1140301838/00 ी.िववेक ाने र अवताडे/म.ेआर & जी इंिजनीअ रग जिमन गट.२६१(१), योितबानगर, तळवडे, पुणे-६२ 207292

1050214429/00 चौहान मिनष जाधवजी स. नं १४ अमृता कॉलनी, पपळे गुरव 207289

1100102676/00
म.े िशवकृपा इंड, ि मा. को. सो. भोग- ी.िशव लग 
िनलकंठ ढवळे र

से. न. १० /८९ िशवकृपा इंड ि मा. तळ म. गा. . १९ ािधकरण 
इंड झोन भोसरी - २६

207274

1130602999/00 मा ती द ोबा आहेर
गट  ६०४ ,सावतामाळी मं दराजवळ,शॉप ०२,िशवकृपा हाई स , 
जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/म/ु०८/एस आर२/९८/२०१५, द 
१४/१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

207241

1070200235/00 कैलाश िह दुमल कुकरेजा बी लॉक न.ं 13/4, 22/321, पपरी १७ 207236

1020502561/00 प. सी. एम. सी. भो.  ठोसर राज  अशोक िस . स. नं सीसी, इ. . ३, गाळा नं ४ , थरमॅ स चौक , अजंठानगर , 207198

1020502562/00 प. सी. एम. सी. भो. िशरसाट िशला बाळासाहेब िस . स. नं सीसी, इ. . ३ , गाळा नं ३ , थरमॅ स चौक , अजंठानगर , 207198

1020502563/00 प. सी. एम. सी. भो.  चौधरी पोखाराम मगाराम िस . स. नं सीसी, इ. . ४ , गाळा नं ३ , थरमॅ स चौक , अजंठानगर , 207198

1020502567/00 िप सी एम सी भो. चौधरी तुळसाराम लसानी
िस . स. नं सीसी, इ. . ६ , गाळा नं  एस ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207198

1020502570/00 िप सी एम सी भो. वाघमारे संजय मा ती
िस . स. नं सीसी, इ. . ७ , गाळा नं  एस ४ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207198

1020502574/00 प. सी. एम. सी. भो. कदम िशवाजी िमठू
िस . स. नं सीसी, इ. .९ , गाळा नं  एस ४ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207198



1020502577/00 िप सी एम सी भो. शेख अ दुल रऊफ र ाक
िस . स. नं सीसी, इ. . ११ , गाळा नं  एस २ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207198

1130902681/00 पांडूरंग  भगवान लडकत भो- िव ा पांडूरंग लडकत
गट १५१२ , हनुमान हौ सोसा , हे े ता हणे व ती  ,िचखली  आ  - 
कर /िच/९/एस आर २/ ३५७/२०१७ , द ३०/११/२०१७ अ वये  द 
 १/४/१७ पा आ

207192

1041000427/00 राज  गंुिडबा भोसले स. न . १४७/१, झुडंुगबाबा नगर, जीवननगर, ताथवडे 207167

1020401722/00 ी संतोष दातीर भो.नॅशनल इ शुर स कं
जय टॉवस,मुंबई पुणे र ता पिहला मजला गाळा 8ते12 व 
13,15,16,काळभोर नगर चचवड

207127

1020502559/00 प. सी. एम. सी. भो. वाघमारे बापूराव सखा
िस . स. नं सीसी, इ. . १ व २ , गाळा नं ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502564/00 िप  सी एम सी भो. जयदयाल लालचंद सपंत िस . स. नं सीसी, इ. .४ , गाळा नं ४ , थरमॅ स चौक , अजंठानगर , 207105

1020502565/00 िप सी एम सी भो. काळभोर शंकर िस . स. नं सीसी, इ. . ५ , गाळा नं ४ , थरमॅ स चौक , अजंठानगर , 207105

1020502566/00 िप सी एम सी भो. चौधरी पुखराज रहानी
िस . स. नं सीसी, इ. . ५ , गाळा नं  एस ४ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502569/00 प. सी. एम. सी. भो. देवासी मांगीलाल िशवाजी
िस . स. नं सीसी, इ. .७ , गाळा नं  एस ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502571/00 िप सी एम सी भो. चौधरी गाराम िभकाजी
िस . स. नं सीसी, इ. . ८, गाळा नं  एस ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502573/00 िप सी एम सी भो. कांबळे दनेश गोपाळ
िस . स. नं सीसी, इ. . ९ , गाळा नं  एस ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502576/00 िप सी एम सी भो. शेख खु ार हबीब
िस . स. नं सीसी, इ. . १० , गाळा नं  एस ४ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1020502578/00 प. सी. एम. सी. भो. साखरे िव म िव ल
िस . स. नं सीसी, इ. . ११ , गाळा नं  एस १ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

207105

1140200509/00 भालेकर सोपान नारायण नविनवाण हौ सोसा. पीनगर,,तळवडे 207100

1040404456/00
िवण क हैयालाल रामचंदानी व इतर भो.भगवान ना. 

िबरादार
स.न. 25/1 गजानननगर रोड,,रहाटणी पुणे 17 207098

1040117034/00 मनमोहन व अलका टंडन 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग सी-1203 वाकड 207057

1030103138/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट,  एम  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  02,  चचवड  
टेशन

207033

1040117509/00 मीनानाथ पु षो म सुपनेकर
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी, ितसरा 
मजला, ऑ फ़स न-ं १, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

207005

1011101149/00 कदम द ा य तुकाराम भो.डावले, वामी स.नं.83/2,, लॉट नं १६, िनगडी गावंठाण. 206995
1130503615/00 भो-मोह मद अ वर गट ८९५, कुदळवाडी ,िचखली 206934
1040308801/00 मदन महादु घमडकर स न ५/२ नखाते नगर थेरगाव ३३ 206929
1040700936/00 तांबोळी युनुस बाबुभाई स.नं.127/1/1, चौधरी पाक, वाकड, 206880

1110200548/00
द ा य, संतोष, ल मीबाई शांताराम बुड, शोभा सु. गंुठाळ, 
जय ी कुदळे

स. नं. १७३, बुड व ती, िहरामता मंदीर रोड, च-होली बु. 206851

1101201205/00 ी. िबराजदार गंगाशे ी िसदापअ पा
स.नं.18, भाग .28, गट .12,    ,गणेशनगर,धावडेव ती,          
      भोसरी

206810

1090301997/00 िस ीक  हाशम शेख स.नं.484/1 फ केशवनगर,कासारवाडी पुणे 34 206783
1050000347/00 ी रोझ फनािडस तफ कु.मु ी सायरस सबावाला स,नं 43 िह नं 3 अ े/1 लॅट नं 2 व3 पपळेिनलख पुणे-27, 206759

1040204238/00 ीम. वैशाली िवजय लांडे व िवशाल बाबासाहेब गायकवाड
स. न. ३२अ/१६ लगायत मठाजवळ चचवड पुलाजवळ द नगर  
थेरगाव.

206758

1020504120/00
भो. युिन हसल केली ेशन स हस ा. िल. डायरे टर कृ णा 
मुकंुद भोसले

पीएपी, ४३-१ ४३-२, ४४-१, ४४-२, एमआयडीसी अजंठानगर, 
चचवड -पुणे-१९

206749

1140201846/00 ी भालेकर शंकर मा ती यशोदा पाक िवकास हॉ . सोसायटी लगत  पीनगर तळवडे 206743
1040508824/00 गजानन कसन वराडे ( मो.न 8888055267 ) स.न. 77/1/1 सहकार काँलनी न 1 काळेवाडी 206719
1041000266/00 कुमाराम चौधरी स.न.१४० जीवननगर ताथवडे. 206703

1011400642/00 पपरी चचवड म.न.पा., भो. जोउरकर छ
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा . 1,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

206691

1140401171/00 महाजन िव ल तुकाराम ि मुत  सोसायटी ि वेणीनगर त वडे 206685

1130302622/00 वैशाली िवकास ढवळे गट १३९९, गोकुळ हौ सोसा,ना याजवळ , मोरे व ती ,िचखली 206678

1030103290/00 म.े नालबंद अ सोिसएटस
स.नं.  244,  एफ  एम  िसटी  सटर,  3  रा  मजला,  ,ऑफ स  
नं.304  व  305,  चचवड  टेशन

206617

1040309359/00 पेगंबर अहमद शेन तांबोळी स नं-१२/१ बेल टका नगर थेरगाव-३३ मो-९९२२४९०४५१ 206566



1060102723/00 समीर हनुमंत कुदळे स नं- २२४/१/१अ/१/३ शॉप नं-०१ तपोवन र ता पपरी गाव 206538

1130600262/00 जापती बाबुराव बुधराम जाधववाडी,,िचखली 206534
1101001663/00 भो. हगणे िशवाजी बाबुराव स.नं. 194/4/1, पांडवनगर पि म,,भोसरी. 206514
1130601554/00 भो- यान काश इं मणी  सग गट 228,229,230,रोशन ग ली,जाधववाडी ,िचखली, 206510

1040115904/00 ताहेर ही. इसानी
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- डी,चौथा मजला, लॅट न.ं402, 
कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

206489

1040115919/00 ताहेर ही. इसानी
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- डी,आठवा मजला,  लॅट 
नं.802,कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

206489

1050211560/00 दुगश ता या पवार स नं ७७ वैदुव ती पपळे गुरव 206476
1031111922/00 िशवाजी मोरे र भालके स न ८४ भालके नगर वा.वाडी ३३ 206444

1031401339/00 भोग राज  रामचंद गवळी स न १६४ िस ह नं ३५९५ अवदुत हौ सो दळवी नगर िचचंवड 206425

1140102522/00
िह मत सह छ सह राठोड/ भो.  धम सह दौलतराव 
च हाण

ारकािनवास, गगनिगरी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 206424

1140102523/00 िह मत सह छ सह राठोड/ भो. गुलशेर त यब खान ारकािनवास, गगनिगरी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 206424

1040414959/00 गुलाब कंुडलीक कोकण/ेिहराबाई गुलाब कोकणे
स.नं.18/11/1 व 18/11/4 पॉट-18आठवा मजला रे टर ट(हॉटेल) 
नं.1 ,रहाटणी,पुणे.

206372

1101000297/00 ी. असवले सुयकांत रामभाऊ
स.नं.197/008/अ/0िमळकत .59/7/99,फुले नगर                       
         भोसरी,पुणे-411 039.

206352

1040200785/00 सौ. उषा ंकटेश मुदलीयार िमळकत .449/2,स.नं.17/1,गणेशनगर. थेरगांव-पुणे-411 033 206293

1130302104/00 भो-वाघमोडे िवजय ता याबा गट 1327, िव ल रखुमाई सोसा., मोरे व ती ,िचखली, 206266

1040204401/00 सोपान गंगाधर/अ ण सोपान/भोग.कैलास सोपान चौधरी स.नं.१९/६.गणेश मं दराशेजारी गणेशनगर.थेरग़ाव पुणे-३३ 206261

1070101681/00 सरकार भो. माधव भोजराज मािखजा शॉप मांक ५६ - ५७ या मागे लालमं दर समोर पपरीनगर १७ 206252

1080200409/00 हदु तान टबायो ट स कं.वसाहत शॉ िमळकत .245,एम.आय.डी.सी. पपरी.18. 206239

1150304051/00
ी/ ीम. मे सा ी क शन तफ भागीदार नर  संुदरलाल 

चुघ व नरेश संुदरलाल चुघ
सं.नं 74/1ब/1  माळवालेनगर, कवळॆ 206232

1140102925/00
ी भाणाराम मेघाजी चौधरी, सौ फ़ुलीदेवी भाणाराम 

चौधरी
ज ग नं १७५, स ूंगी हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 206147

1130602256/00 शमीम सईद खान
गट ६७२, पवारनगर ,जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१२९/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

206104

1130602257/00 शक ल सईद  खान
गट ६७२, पवारनगर ,जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१२५/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

206104

1030101404/00 बोराटे नारायण रघुनाथ / व.ता या बा
े टीज  कॉ ले स,  िब.नं.2  ,3  रा  मजला,  ऑ.नं.2  चचवड  
टेशन,  पुणे  -  19

205977

1040406319/00 धम  ि जलाल सोनकड स. न. १८/८ इिलमट-५ िब ड ग ए लॅट - ७०१ रहाटणी. 205949
1040306175/00 ािध.भो. रा ल व िवण बाळासो भापकर स न १२/९/१+२ पवार नगर थेरगाव 205948
1040204781/00 मसुरे िचतानंद गंुडा पा सं न २२/६/३ वनदेव नगर थेरगाव 205940

1130302068/00 भो-मनोज भालचं  बधान
गट 1395,गु कृपा हौ सग सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर  २/२४९/२०१५ ,  द २३/११/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१५ पासून  वा आका

205720

1090500089/00 अ / भोग . आगरवाल आनंद जने र विनता इले ॉिन स मुंबई पुणे रोड,,दापोडी 205692
1090601263/00 अ / भोग खवसरा िवनोदकुमार तानाजी पुत यासमोर,दापोडी 12 205668

1100103231/00 मातो ी इंिज व स तफ मकरंद अिनल घेवारी गा. नं. ७ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-२६ 205667

1040508584/00 िशला वण सह रावत
स.न. 77/1/1ए/1 , ही.बी.सी िब ड ग , , तळमजला शाँप न 1 ,  
आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक काळेवाडी

205662

1040508585/00 कमला देवी स यपाल सह चौहाण व भारती सुखलाल चौहाण
स.न. 77/1/1ए/1 , ही.बी.सी िब ड ग , तळमजला शाँप न 2  
आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक काळेवाडी

205662

1101203310/00 डी.डी. नायडू व ही. डी. नायडू से.नं. 2, लॉट न.ं 10,,इं ायणीनगर, भोसरी. 205661
1120201676/00 ी. मुरलीधर हरी फरके, वंदना मुरलीधर फरके. लॉट न.160, सव न.452, इं लोक कॉलनी,,´ÖÖê¿Öß. 205625

1040412946/00 म.े बालाजी क शन
स . न .५१,५२/३,५३/४+५+६ क, िनजरा पाक, पिहला मजला शॉप 
 नं - १ व २, रहाटणी

205567

1130101359/00 भो-मा. व थापक हनुमान मं दर
पा टलनगर , िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/1/‹ÃÖ †Ö¸ü 
2/(2837/723)/2008,×¤ü 18/6/08†¾ÖµÖê ÃÖã™ü

205555

1040508711/00 देवासी वग स  ( मो.न 8267356356 ) स.न.112/2/1/3 , राधाकृ ण काँलनी, नढेनगर, काळेवाडी 205534

1020402932/00 शैल  अरिव द जोगदेव/ कत  शैल  जोगदेव
ऐ यम क फट िब डग-सी- दुकान .सी-११-बी, स नं 
१४२/१,१४२/४(Part), सीटी एस नं ५१०१,५१०२, आकुड , पुणे-
३५.

205520



1040700971/00 आशुतोषकुमार रामिबलास पौ ार
सन.129/2/1, चं माउली गाडनजवळ, वाकड,पुणे-
411057,4/44/971

205494

1130101693/00 पंपा गंगाराम आहेर , भो-सुमन पंपा आहेर गट ७५, नाना ी हॉटेलमागे , पाटीलनगर ,िचखली 205489
1130101694/00 सदािशव गंगाराम आहेर गट ७५, नाना ी हॉटेलमागे , पाटीलनगर ,िचखली 205489

1100901141/00 ीम. ल ढे फुलाबाई शंकर
स.न.201/5 क,सायली िबयर बार       ,                                     
        भोसरी 39.

205430

1050207327/00 शेख युसुफ़ रिहम स. नं. ७२/३, 'आ द य कॉ ले स' (मोनाली) वग- P-२, लट ५०१ 205402

1080102050/00
ीमती अनुराधा िललाधर मेहता भो. सतीश िसताराम 

बोरकर
ओम हॉि पटल शेजारी खरा वाडी पप र १८. 205401

1050208462/00 पटेल अ लम जैनु ीन. स. न.९४/३/१, कािनफनाथ मं दरासमोर , पपळे गुरव,गावठाण 205400

1120201709/00 को गे मधुकर मा ती आदशनगर टीकल ाईट कंपनी समोर मोशी 205372
1140401136/00 सौ िभमाबाई अ पा लबोरे साई कॉलनी ि वणीनगर तळवडे 205367

1050211864/00 नर सह रघुनाथ भोरे/ ल मीबाई भोरे/संजय भोरे/शारदा भोरे कार कॉलनी ग ली नं १ प गुरव २७ 205348

1140300836/00
ल मण ब.पाटील/उ सग मा. शदे/िस द लग पा 
बा.मंग ळे/संजय र

राणे कंपनीचे समोर , गॅसगोडाउनचे मागे,तळवडे गावठाण 205322

1130105410/00 आनंदा  मा ती  देशमुख ,  जय म हार ए टर ायजे गट
ग़ट १५५२ , दे  आळंदी रोड ,  पाटीलनगर  ,िचखली   आ  -  कर 
/म/ु८/ एस आर  २/ ९३/ ९९९ /२०१७ , द १६/१०/२०१७  अ वये 
 द  १/४/१७  पा आ

205296

1030902851/00 म.ेकुणाल मोटस भोग. खंडू दामू चचवडे
कुणाल र हर साईड बेसमट दुकान न.ं१८ थेरगांव 
पुलाजवळ,देऊळमळा चचवडगांव पुण-े३३

205292

1011101747/00 भो.काळभोर नामदेव कसन /आिशष करण जनरल टोअस िह दु थान कट ग सलून/हनुमान सुपर माकट 205284

1040506326/00 आं े काशीनाथ जयराम स. न. ११४/१/२ स ोग कॉलनी, नढेनगर काळेवाडी. 205255
1130100299/00 तापक र िसताराम तुकाराम गट .1,,पाटील नगर, िचखली 205251
1130500057/00 भो-इ याक अहमद शाहा व इतर 3 पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 205232

1040115764/00 ताहेर ही. इसानी
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- ए,चौथा मजला, लॅट न.ं403, 
कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

205221

1070601291/00
मा.सरकार भो. िमराणी यानचंद थदाराम व िमराणी 
नारायण  यानचंद

गु ार समोर िमनु ट ग ेस जवळ िस दाथ अ ट◌ोमोबाईल 
.कर/ पन/गट६/कािव/१२/२००९ द.११/१२/२००९ िम कत 

र , पपरी 17.
205206

1110500186/00
म.े शहाडे फॅि केटस तफ संजय मधुकरराव शहाडे, योग  
संजय शहाडे

च-होली बृ काटेव ती वडमुखवाडी, 205179

1040410946/00 अजुन पी. मुळचंदानी व कोमल ए. मुळचंदानी
स. न. ४०, रॉयल इंिपरीओ, सी वग , २ रा मजला , लॅट न-ं २०६, 
रहाटणी पुण-े १७

205103

1040410970/00 बाळकृ ण सुरेश कामत भोग. शािलनी सुरेश कामत
स. न. ४०, रॉयल इंिपरीओ, सी वग , ६ वा मजला , लॅट न-ं ६०६, 
रहाटणी पुण-े १७

205103

1080803938/00 भोग. िस ामा शेष पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 205077
1080803939/00 भोग. िस ामा शेष पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 205077
1080803943/00 भोग. अंबादास शेषा पा नाटेकर स. न १०३ नाटेकर िनवास गती शाळेजवळ नेह नगर 205077
1130300981/00 सुतार सोमनाथ िव ल गट  १३२३ , िशव ु पा  सोसा ,मोरे व ती , िचखली 204992

1050108849/00 वाघचोरे सुषमा शरद
स. नं. ५६/३/१९  घरकुल लॅट क़. १ कवडेनगर बोरा हॉ पीटल रोड 
पपळे गुरव २७

204948

1040120902/00 अशोक साहेबराव सागरे
स नं-१९/९ िसताई वाकड रोड,मे ोपोल सोसायटी जवळ थेरगाव पुण-े
३३

204887

1011402240/00 साऊथ ई टन रोडवेज से.नं. 23, लॉट .91,िनगडी ािधकरण पुणे 44 204862
1090605089/00 भोग. ताप म छ  सुयवंशी गुलाबनगर, दापोडी-१२ 204821

1160402379/00 सैिनक क स शन भो.मनोज आर पाटील
स.न.148/1/1/118,सैिनक क स शन, तळमजला, शॉप. .1 
गणेशनगर, बोपखेल-३१

204795

1100103211/00
भा इंिजिनअर ग व स तफ ो. ा. ी सुभाषचं  रामलाल 

यादव
से. न. ७/३७ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे - २६ 204791

1040117542/00 भीमाराम रामाजी चौधरी व राजु भीमाराम चौधरी
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी, तळ मजला, 
शो म नं- ५, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

204757

1080801754/00
ीमती.वाघेरे स बाई बाबुराव भो. राजे कुमार मंगतराम 

शमा
स. न.103, बसुचौधरी शेजारी, 204743

1030705379/00 राजाराम भै   च हाण भोग सौ.कांचन राजाराम च हाण स.नं.२९४/१३/१ ाभात कॉलनी केशव नगर चचवड-३३ 204727

1090301744/00 हॉटेल शेरे पंजाब (टेरेस) भोग. सितश शामनदास आसवाणी
स.नं.449 िह.नं. 4/3 ते 4/5 मुंबई पुणे र ता,महारा  बँकेवर 
कासारवाडी पुणे 34

204712

1060402453/00 ी. िशव णा संग पा न णी िनलगंगा िनवास  , शॉप  नं. १, पॉवर हाऊस रोड, पपरी 204656



1040115334/00 भो.म.े गुलजीत एम. सह ख ा व ईतर -४
सनं.२४९,२५० जीओ केअर-ितम-ऑ फस-A-०१,क टेव ती, वाकड-
५७

204650

1130901707/00 गाढवे अशोक संपत
भावे री हौ सोसा, गट १४१५, हे े व ती ,िचखली आ - 
२५९/२०१७  द २८/३/१७ अ वये  द १/४/१३ पा वा आका

204631

1150402804/00 ी दलीप बबनराव भ डवे स न २३/५ तुपेव ती जवळ िनवृ ी भ डवे जवळ ऱावेत 204621

1100402297/00 ी. शदे सुभाष बापुराव
सनं 680/4ब, आ णासाहेब मगर सहकारी बँक िल.  पहीला मजला,  
ऑफ स नं 101 लांडेवाडी भोसरी, पुणे-39

204619

1100402298/00 ी. शदे सुभाष बापुराव
सनं 680/4ब, आ णासाहेब मगर सहकारी बँक िल.  पहीला मजला,  
ऑफ स नं 201 लांडेवाडी भोसरी, पुणे-39

204619

1081101310/00 भो- ी ब वराज चं कांत पाटील रा 16/128 संततुकाराम नगर 204551
1031108501/00 भा कर ंक पा शे ी सन १३१/१ गु ारा वा वाडी चचवड  पुणे ३३ 204545
1031108571/10 भो- भाकर बसव णा पाटील स न १०/४ वा हेकरवाडी  चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 204521
1140301929/00 सौ.शबाना सािजद खान, म.ेएस. एस. इंटर ायजेस जिमन गट .७६, योतीबानगर तळवडे 204514

1050101835/00 साळंुके ल मण िवठोबा व सौ.अलका ल.
िम. .46/2/418/11स.नं.44/1ब/20,कािशदनगर पपळे गुरव, पुणे-
27

204478

1130602383/00 भो-अ दुलकु दुस अ दुलस ार चौधरी गट २२५/२२६ , जाधववाडी,िचखली 204410

1130501556/00 भो- ी रघुनाथ महादु पवार ी सुराणा हॉटेल यां या शेजारी,पवारव ती,कुदळवाडी,िचखली, 204350

1100102968/00 म.े डस इंिजिनअर ग व स. लॉट . ई.एल. ५८ एम. आय. डी. सी भोसरी - २६ 204349
1031106836/00 िनलेश ग वद पाटील व भुषण ग िवद पाटील स न ५७/२/३ िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 204336
1120101539/00 ी गणेश िव ल तळेकर डुडुळगाव मोशी आळं द रोड 204312

1160403015/00 राज  नामदेव घुले व िवजय नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०३, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 204252

1050503320/00 िशतोळे ऊ वराव ीरंगराव स. वं. ९/३० ढोरे नगर ग ली .१ सांगवी 204229
1130200585/00 संधू गु चरण सग मसा सग दे  आळंदी रोड,,िचखली 203965
1120100540/00 बोराटे ाने र िभकु मोशी गावठाण पुव मोशी, 203942
1100300044/10 चचवड देव थान भो.अंकुश एकनाथ फुगे मधले फुगे आळी भोसरी गावठाण,भोसरी - 39 203928
1040308212/00 ािधकरण भो. चं कांत रघुनाथ  बनसोड सं. नं. ११/२, मिझदरोड,पडवळनगर, थेरगांव.पुणे-३३ 203921
1031101163/00 िव णुपंत माधवराव बु हाडे, स.नं.64  ,िबजलीनगर  चचवडगांव  -  33 203895
1040601024/10 मोरे दादासाहेब तुकाराम स.नं.111/1ब/6 घर .1009/8 िवजयनगर काळेवाडी, 203879

1040604241/00 सिचन सुभाष देशमुख स. नं. ८९/१  ीकृ ण कॉलनी न.ं १ पवनानगर काळेवाडी १७ 203841

1120302890/00 वा हळ क िडबा ल मण नागे र नगर गट नं २८४ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५. 203834

1031110324/00 सुमन अर वद चचवडे स न ६०/१अ/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 203829
1040305905/00 ाधीकरण भोग जाधव सावतराव िशवाजीराव स.न.7/2/3 शवशंभो सोसा थेरगाव33, 203822

1070500681/00
१)िवशाल पचंद वाधवानी २)गौरव पचंद वाधवानी ३) 
जया पचंद वाधवानी

314,एच.बी.10 चे समोर.शॉप., पपरीनगर, पपरी पुणे 411 017. 203805

1130901158/00 पवार िव णु ह रभाऊ जयिशवशंकर हौ सग सोसा., हे ेव ती, िचखली, 203803
1040105166/00 अलका िहरामण केदारी स. न. २५७/१/१ब, म.ं न.पा शाळेसमोर,  क पटेव ती, वाकड 203794
1140300723/00 काळे करण,  भो -  म.े ीिनवास इंड ीज योतीबानगर,तळवडे 203752

1030100226/00 मा.म.ेकाकडे आिण कंपनी मोटस अँ ड भो. सोसा. ऑफ़ स
जग ाथ  को.ऑ.हौ.सोसा.िब.नं.4  , ाऊ ड  लोअर  चचवड  
टेशन,  पुणे-19

203736

1150407538/00 ी.आबु शंकर भ डवे स,न, १८५/३/१/४ शदे व ती रावेत 203713

1020402133/00 मनेष पांडुरंग सा लकर
सं. नं. १४२/४, सीटीएस नं ५१०२, ए यम , लॅट नं डी  ५०१ , 
आकुड  ३५.

203712

1050401917/00 पवार गणपत गोपाळ िम. .47/4/456स.नं.72/1क,,समथनगर, नवीसांगवी, पुणे-27 203678

1040120815/00 मनोहर वामन कलाटे/भामा मनोहर कलाटे
स नं-२४५/१ब भ  जेनंसीस ए वग पिहला मजला ऑ फस न-ं१०१ 
वाकड

203674

1040205546/00 सुदाम बाबुराव बारणॅ स. न. २५/१०अ प जी पेपर मील मागे थेरगांव ३३ 203635
1100201515/00 सुरेश िसताराम ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ३९ 203596
1040509410/00 जय ी सुरेश शदे स नं-७३/१फ मधुबन कॉलनी काळेवाडी(७३७८४१२७३१) 203563
1130106314/00 द ा य भागचंद सातव गट २२, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 203515

1050201356/00 शेख शाईदा मह मद व मह मद र फक िम. .46/2/417/15स.नं.6/5,नावेचा रोड पपळे गुरव, पुणे-27 203511

1130401937/00 सुिनल जयवंतराव साळंुके
गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/११०७/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी

203438

1100103467/00 ी. महादेव िशवाजी देसाई से. न. १०/३६ ािधकरण िनवासी झोन भोसरी पुणे २६ 203415



1130602934/00 मा ती द ोबा आहेर

गट - ६०४ , िशवकृपा हाईटस , लॅट  २ ,सावतामाळी 
मं दराजवळ ,जाधववाडी,िचखली  आ -कर/िच/०६/एस आर 
२/१८२४/२०१४ , द १५/१२/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका .

203412

1050202362/00 पाटील शंकर सदािशव / पाटील िवशाल शंकर स.नं. 8/1, कार कॉलनी, िप,गुरव., पपळे गुरव 203409
1050213982/00 भोग. वाघमारे शेषराव ीपती स. न. ८६/१/१ जवळकर नगर, पपळे गुरव 203385
1040701818/00 भोग िम लद सुरेश जाधव सन.१२५/१/१ वामी िववेकानंद नगर .-३ वाकड-५७ 203380
1040701819/00 भोग िव ांत सुरेश जाधव सन.१२५/१/१ वामी िववेकानंद नगर .-३ वाकड-५७ 203380
1040701823/00 सुरेश ध डीराम जाधव सन.१२५/१/१ वामी िववेकानंद नगर न-ं३ वाकड-५७ 203380
1040304723/00 भो. बारणे िव णू ध डीबा स.नं. 10, दगडू पाटील नगर, थेरगांव,,थेरगांव 203377
1101205946/00 भो २१ से युरी इ ा टेली िल. से ३ लॉट ६४/५  इं ायणीनगर भोसरी 203371

1040604539/00 जय सग पांडुरंग जाधव भो.शारदा जय सग जाधव
स नं-१११/८अ/१, वामी समथ कॉलनी िनमल शाळेजवळ 
प.म.िवजयनगर काळेवाडी-१७.

203348

1160102308/00 लता द ा य गायकवाड स. नं.७३, कमलराज िशवदशन, प.म.ऑ फस न.ं६, आदशनगर, दघी 203333

1130407281/00 वैशाली मनोहर शदे गट न.ं १२५२, तुळजाईनगर, पंचवटी, िचखली 203309
1101101839/10 देवकर दामु शंकर भो देवकर भोजराज दामु स नं १८६/१ हनुमान कॉलनी देवकर व ती  भोसरी 203300
1150400963/00 सौ सुनंदा काळुराम भ डवे 36/1 भ डवे व ती रावेत, 203291

1040802603/00 म.ेजे.जे. मोटस तफ सिचन ीचंद कुकरेजा
स.नं.७७/१,७८/१ व ७८/२,अडोरा,सी वग,दुसरा मजला,शॉप ं -
२०२,भुमकर चौक,मा ंजी रोड,वाकड.

203275

1031108871/00 ी दराडे केशेराव कंुडिलक स न ८०/१ वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 203237

1130602255/00 अ दुल रेहमान महमंद  उ मान  िखची
गट ६७२, पवारनगर ,जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१२८/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

203231

1080201014/00 ी. िसबी अ ॅ थोनी व अलजोम िसबी शॉप  5 जय गणेश वरदह त,कामगारनगर पपरी 18 203229

1040412528/00 उ वल भाकर पाटील व हेमंत भाकर पाटील
स. न. ३७/३/२, साई कार , साई योत पाक कॉलनी, चौ. म. लॅट 
ं -४०१ व ४०४, नखाते व ती, रहाटणी, पुणे - १७

203148

1040801145/00
म.े फो युन ि कमस तफ भागीदारी म.े इ हरशाईन रेिसडे सी 
फ. िल. तफ डायरे टर १) ी. िनलेश शामालाल आगरवाल 
२) संजय शामलाल आगरवाल व इतर- ३.

स. न. १०८ िह. . ३/२ . िवनोद व ती वाकड पुण:े५७. 203138

1130600045/00 भो-चौधरी अ दुलसमी अ दुलशकुर मोई फाटा,,िचखली 203099

1110300911/00
रामचं  बबनराव पठारे भो. शिशकांत  व सुिनल रामचं  
पठारे

स. नं. ३५४/१/२ + २/२ पठारे मळा च-होली. 203090

1040414327/00 ाने र बाबुराव जरे भोग.मािणक ाने र जरे स.न.59/1ब/1/5 ानदीप कॉलनी मेन रोड रहाटणी 203022
1130106334/00 अ दुलकयुम अ बासअली  खान गट ४६, दे  आळंदी रोड,पाटीलनगर ,िचखली 202996

1031110329/00 भो- जानक देवी रणिजत सग माने
१२/३  जयगड िनवास, पिहला व ितसरा मजला, वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

202978

1060314026/00 नारायण ध डीबा काटे भो. अंबरनाथ नारायण काटे स नं-१८./२ केशव नगर पपळे  सौदागर 202946
1040406558/00 िधकरण भो. ीराम मा ती सुळे स. नं. ३३/१/२ महारा  नगरी गजानन नगर रहाटणी 202919

1030101462/00 मेहता संतोष लखपतराज व मेहता लखपतराज संपतराज एम.बी. लासीक,  लॅट  न.ं23  , चचवड  टेशन,  चचवड 202911

1040903003/00
म.े साई समथ ापट ज/संतोष नेवासे/सुिनता कुदळे/मंदा 
कुदळे/धनंजय ढेकर व इतर आठ

स.नं स.नं. ४३/१८/९,व १०,४३/९/१ व ४३/१२/१/अ भुजबळ व ती 
  पुनावळे

202907

1120202504/00 भोग सौ.मु ाबाई नामदेव कुदळे.
पुव मोशी पांधीरोड ट नं ३६३ मोशी (उ र भाग)  ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५.

202873

1140102260/00 सौ. सगळे किवता आ णा सर वती हौ. सोसा. पी पुव तळवडे ज ग २१५ 202872

1040701524/00 राजेश मजाव दया स.नं.१६७/१६८,३रामजला लॅ नं.अ-३०१ इंिडन  टावस वाकड-५७ 202836

1020502122/00 भो.- िव कमा जगदीश / िब. के. इंड ीज
जुना िम. . 2/5/2091, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

202826

1050214312/00
र ाली अभय जगदाळे,माधुरी िवजय जगदाळे, िश पा 
सं दपकुमार जगदाळे ,योिगता राजेश जगदाळे

स. न. ८३/२/२/२/२ सुदशन नगर ग ली नं ५ पपळे गुरव 202826

1040105389/00 खिनत सग फोकेला तफ हरमोहन एच.सहानी
स.नं.212/1/1 मह  जे को ा.िल.रो हा.आर 5-44 क पटेव ती 
वाकड,

202791

1040406215/00 नखाते मोरे र िशवराम 202737

1120203513/00 ी ल मण केऊ हगणॅ व इतर
गट नं २७७, आ हाटवाडी,गायकवाड खोरा मोशी आळंदी र ता 
पांदीरोड मोशी ४१२१०५

202701

1040507353/00 तौसीफ इसाक अ ार स. न. ७५/६ योतीबा नगर काळेवाडी 202662

1040106062/00 सुने ा एस व संजय एस पाटील
स.नं.१३/११.दामोदर हॅईट दुकान न-ं३.डांगे चौक पवार नगर 
थेरगाव-३३

202611

1040403817/00 भो. गुलवानी  कशोर स.नं.  25, जे. के. माकट ग, धरोड, रहाटणी,रहाटणी 202555

1130101558/00 ानदेव  नामदेव द डकर
पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर /म/ु६/एस आर ३/५३/२०१०-
२०११  , द १५/०७/२०११ अ वये

202549



1140202042/00 म.ु मा. ी बेळे रखमाजी िस ाम ता या भालेकर पाक, पीनगर गट न. २२८  तळवडे पुणे -१४ 202537
1100201456/00 काळे सुदैव नंदू ६७९/२अ/६ गु देव कॉ पले स लांडेवाडी भोसरी 202525
1040404507/00 भो.िथटे पांडुरंग द ा य स.नं.38/3/5,38/3/7,38/3/8नखाते व ती रहाटणी, 202501
1130601977/00 ढवळे रमेश ठकाजी Gat 589 , Jadhavavadi, Chikhali 202478
1031108554/00 भोग. - तेली सुरेश उदयराम स. नं. १३४/२, गु ारा, वा. वाडी, , चचवड 202441
1050600518/00 कुरकुरे िव णु तुकाराम. िम. . 49/2/16/3,जयमालानगर सांगवी पुणे - 411 027. 202437
1040302487/00 द ा य ल मणराव देशमुख स.नं.12/6, पवारनगर,,थेरगांव, 202431

1100101092/00 म.े राज हायटेक हचस ा.िल.
एम.आय.डी.सी.                           ,जे. लॉक, लॉट न.ं331,        
       भोसरी-पुणे-411 039.

202379

1040304610/00 भो. िप ले सोमनाथ स.नं. 39, गुजर नगर,,थेरगांव 202344

1130602016/00
ी पु षो म सुयबली जापती /रमेशकुमार सुयबली 
जापती व इतर २

गट ६७२, जाधाववाडी ,िचखली 202332

1030802029/00 बलकवडे भाऊसाहेब गो वद स.नं.309,  लॉट  न.ं4,  गजानन  िनवास,  केशवनगर,  , चचवडगाव 202310

1070400755/00 प जा मुरिलधर  कमतराय भो. म.े सधु ए युकेशन टू ट लॉट न.ं 84, पपरीनगर पपरी - १७ 202298

1090102310/00
म.ेवुमे स एंटर ेनस इंड ि मा को.ऑप सोसा िल 
भोग.अलाईस थॉमस/सौ. जे सी जॉबी वग स

टी-१८८/१४, टी लॉक,एम.आय.डी.सी. भोसरी पुण-े२६ 202296

1100101393/00 म.े सुरज कोटस तफ बाबासाहेब ध. बोराडे से.नं.7 लॉट न.ं114 िधकरण इंडि यल झोन 202293

1130501390/00 भो-एस ही नाईक गट नं 695/14 ,महारा  काटा मागील लाईन , कुदळवाडी ,िचखली, 202286

1040305159/00 बाजीराव सहादु पवार सन.12/21 पवार नगर , भाजी मंडई,थेरगांव पुणे 33 202286
1050210653/00 कदम राजेश मा ती स णं १/४ ल मीनगर ग ली क़. १ पपळे गुरव २७ 202241

1020702006/00 चाचर मा ती रामचं , सौ. चाचर कल् िमळकत . 1988,MIDC, जी लॉक, RM-53 चचवड - 39. 202213

1130200891/00 जग ाथ शंकर तरटे दीप जग ाथ तरटे,गट 1543, सोनवणेव ती ,िचखली 202211

1050501545/00 हांडे िवलास वामनराव
गट न.ं5,िम. .49/3/230/1 ग ली नं 1,9क/8, ढोरे नगर. सांगवी, 
पुणे-27.

202201

1040409003/00
आदश नगर स. ु . सं .म.तफ़ द ा य खराडे व इतर भो. 
दलीप कािशनाथ बांगर

स. न. ३३, ा कॉलनी,महारा  नगरी रहाटणी पुण-े१७ 202174

1160101195/00 ीमती बवले संगीता तानाजी स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 202116
1130502903/00 भो-इ ीस खान अशोक कॉलनी मािगल बाजूस ,कुदळवाडी ,िचखली, 202101

1060318376/00 अमरदीप मोहन द लीकर/सा रका अमरदीप द लीकर
स. न. ६१/१ साई गणेश िनवास शेजारी कंुजीर कॉलनी काटे व ती 
पपळे सौदागर पुणे-२७

202073

1011102549/00 लिलता गौतम चोपडा व िजत  गौतम चोपडा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं९ (जी९), िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102550/00 लिलता गौतम चोपडा व िजत  गौतम चोपडा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं१० (जी१०), िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102580/00 अ ण जगदीश आगरवाल
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०८,२०८अ,(एस ८) िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102581/00 अ ण जगदीश आगरवाल
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०९,२०९अ,(एस ९) िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102582/00 नर  दन ाल गोइदाणी
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२१०,२१०अ,(एस १०) िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102583/00 नर  दन ाल गोइदाणी
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२११,२११अ,(एस ११) िनगडी, पुणे ४४.

202023

1011102585/00 अ रहंत मोती डे हलपस
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, द.ुम., शॉप /ऑफ स 
नं.२१३,२१३अ,(एस १३) िनगडी, पुणे ४४.

202023

1040307353/00 सरवर अली मोह मद अनवर अली स. न. ८/४ िशवतीथ नगर थेरगांव 202007
1080201474/00 रेणुका क स, भो - शु ला बालगो वद राजाराम रेणुका गुलमोहर II वग लॅट ५०३ मोरवाडी पपरी-१८. 201966
1130300748/00 ,मोरे क डीबा महादू मोरे व ती,िचखली 201958
1090301943/00 भोग. लांडे सुगंधाबाई कसनराव ( हॉटेल कनारा ) हॉटेल कनारा प.कासारवाडी,कासारवाडी पुणे 411034 201954
1040415627/00 उदुयराज बुझारत यादव स नं-५९/१अ/२/५ साई सागर कॉलनी रहाटणी. 201951

1050000082/00 ी. जाधव ाने र मा ती व जाधव रोहीदास मा ती. स.नं.30/2ब, पपळे गुरव,,िम. . 00/02/00082 201936

1060320838/00
ी. बाळकृ ण गोरखनाथ सुयवंशी / ीमती इंदूमती 

बाळकृ ण सुयवंशी
स.न. १३०/१२,  कुणाल आयकॉन रोड,बाळकृ ण बंगला, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

201886

1080200089/00 यू टार केमीकल तफ ी. ीहरी शंकर पटवधन लॉट न.ंए-27, एच लॉक, 201886

1130105420/00 अ दुलरब  श फउ लाह शाह
गट ४५ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ   -कर /िच /१/ 
एस आर २/  १०३५/२०१७ , द  १७/११/२०१७ पा  द 
१/०४/२०१७  पा आ

201846

1020303752/00 राजीवडे सपंत बाजीराव
जुना िम. . २/१३/२१८७, लॅट नं १ व ६ , मातो ी िनवास , 
हनुमानमंदीरामागे, द वाडी, आकुड

201817



1130501391/00 भो- ी मा फखान गट ◌ं 714, हषल कंपनी र ता , कुदळवाडी ,िचखली, 201816

1011100061/00 मुिनसुरत वामीजी जैन ेतांबर टपल ट
से.नं. 1/11, रिज.नं.11 िबगरपरवाना,िम. . 61,स.नं.8/1 िनगडी 

ािधकरण पुणे - 411 044
201774

1031102681/00 सावंत मोहन िवनायक स.नं.  17/50/1,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 201762
1130500495/00 तंग पन के. शंकर पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 201762
1020400839/00 काळभोर भु कुशाबा इतर भो.नंदा बब् भु चबस, लॅट न.ं 21 काळभोरनगर. चचवड पुणे 19. 201748
1090302403/00 मंगलमुत  क श स मंगलमुत  क क श तळ मजला  लॅट नं १५ कासारवाडी ३४ 201727
1140300853/00 भो.तुळशीराम ज.प हाडे तळवडे, योितबानगर,,लासा रया कंपनीसमोर 201724

1120200341/10 ी गोरख िसताराम बनकर/ िसताराम रखमाजी बनकर गट नं ५६५ बनकर व ती पुणे नािशक रोड पूव मोशी ४१२१०५ 201715

1120200341/20 ी अमोद िसताराम बनकर / िसताराम रखमाजी बनकर गट नं ५६५ बनकर व ती पूव मोशी नाशीक रोड ४१२१०५ 201715

1080700571/00 लडकानी जयदेव ल मणदास.
िस स.नं.267 पैक ,,ि तम अपाटम ट,सी-3/18 खराळवाडी 
, पपरी,पुणे-18

201673

1031401286/00 सोपान जयवंतराव भोईर ाथ. व मा य.शाळा, स. नं. १६५, भोईर नगर, चचवड 201671

1130502689/00 भो-कवलजीत करमचंद शमा
लॉट नं 35,शॉप .-3 ,िनरमॉल माकट ,सी डी सी 

,पुणानगर,िचखली,
201660

1080102120/00 सुहािसनी आनंत मांडवकर
स. नं. १५९ अ/१, हाळगीचाळ सोनकर िब ड ग समोर, 
खराळवाडी, पपरी -१८

201623

1130304338/00 िनतीन बापुसाहेब वाघमारे
गट १३२३,िशवपावती हौ सोसा  , िशवपावती मं दराजवळ , मोरे  
व ती ,िचखली

201610

1130304339/00 ीमती रंजना ीरंग राऊत
गट १३२३,िशवपावती हौ सोसा  , िशवपावती मं दराजवळ , मोरे  
व ती ,िचखली

201610

1050102230/00 गोडांबे काळुराम तुकाराम.
स.नं.56/2/10,कवडेनगर, पपळेगुरव.,िम. .46/1/56/25  पपळे 
गुरव सांगवी, पुणे-27

201606

1050302875/00 घोरपडे अशोक महादेव स.नं. 13/1+2, पायसर रोड, िशतोळे नगर, सांगवी, पुणे-27. 201584
1081300048/00 अ य  तवक ला मू लीम जमात (म ीद) स.नं.101, योती शाळेमागे,,नेह नगर, पपरी - 18. 201583
1100500506/00 ी. जय वाल अ छेलाल लालसा िमळकत .55/2. 201569
1040101587/00 नामदेव फुलाजी राठोड स.न.17/4, मंगलनगर,,थेरगांव,पुणे-33 201556

1130302933/00 िव ांत कांतीलाल साने
गट १३२३ ,साने चौक , मोरे व ती ,िचखली आ - कर/म/ु६/एस आऱ 
२/२०/२०१२ , द  २०/०६/२०१२ अ वये

201553

1040110897/00 सुिशला सह व ई र चं  सह
स. न. २१८ ते २२१/२२४/२२५,पाक ीट फ़ेज-२,सफ़ायर पाक 
"L"-२०६, ध रोड पुणे-५७

201552

1120202387/00 मंगेश रामचं  जांभुळकर.
पुणे नािशक र ता गट नं.५६२ बनकरव ती मोशी ता हवेली  िज-पुणे 
४१२१०५

201542

1020502191/00 तप वी इ टेट, भो.- च हाण सं दप एस,/संजय इले ॉिनक.
जुना िम. .-2/5/2160,तप वी कंपाऊं ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

201495

1040306040/00 ािधकरण भो. गु ा सोहनलाल राम कशोर स. नं १२/१७/१, संभाजीनगर, थेरगाव 201481
1100803313/00 अबुलबूहाब युसुफ मोमीन २०५/६ सावंतनगर  दघी रोड 201475

1100102367/00
पेश इंड.ि मायसेस कॉ.ऑप सो िल. फॅ ीकव ड ो बलदेव 
कुमार चावला

एस ७९/१ ए गाळा नं ३ एम आय डी सी भोसरी 201454

1040103503/00 भो.- पोपट पांडुरंग क पटे स.नं. 247, क पटे व ती, वाकड., 201432

1011101749/00 भो.काळभोर नामदेव कसन / ीहरी इले./हॉटेल अ सरा अंकुश चौक िनगडी गावठांण 201430

1020600188/00 परीचेकर कौस या दनकर. िमळकत .188.,मोहन नगर, चचवड-पुणे 411-019. 201420

1130500446/00 गु ा रमेश शामसंुदर
पपरी र ता ,िचखली ◌्कुदळवाडी, - कर /मो ा िन -एस आर 

1/2708/08 , द.29/3/08 अ वये लो.
201401

1040109133/00 ि टेन गॅ ुर ा.
लॅट न.ंए-८०४, स.नं.२३९/८, अ.ब.क. ते १४ ि टाईन ॅडयुअर,  

ए-िब ड ग, वाकड, पुणे–५७.
201395

1130302151/00 साने  बारकु राघू गट १३७४, वामी िववेकानंद सोसा , मोरे व ती ,िचखली 201307
1130302152/00 गणेश  बारकू  साने गट १३७४, वामी िववेकानंद सोसा , मोरे व ती ,िचखली 201307
1130302153/00 बारकू राघू साने भो-  कुल दप बारकू  साने गट १३७४, वामी िववेकानंद सोसा , मोरे व ती ,िचखली 201307

1031106641/00 घनवट सुभाष िव ल
स. नं. १३१/२, सरोवर हौ. सोसा., गु ाराजवळ, वा हेकरवाडी, 
चचवड

201252

1140101150/00 भवर रामदास गणपत गट .1,,गणेशनगर, तळवडे 201243

1130200819/00 ी मयुर ल मण भालेघरे
गट न1ं552अ,शेलारव ती,दे  आळंदी रोड,रामदास सोसा.,िचखली  
कर  /२/ एअस आर ३/ ४१ /२०१० , द  १९/०२/२०१०,आ. -कर 
/िच/2/ह तां/कािव/111/07 , द.22/10/07 अ वये ह तांतर

201213

1040117114/00 िजत  देवाराम चौधरी व देवाराम िचमाजी चौधीरी
स ह न.ं210/2,210/5 व 211/2, ाईड पपल े अर, , शॉप 
नं.25काळेवाडी फाटा, वाकड.

201199



1050809152/00 अजून िवठठल भोसले
स.न.62/1/1अ/1 तळ + पिहला + दुसरा मजला  िवनायकनगर 
पपळे िनलख -27

201193

1120203107/00 सौ. सुरेखा रमेश पांचणकर गट नं ६४५ मोशी आळंदी र ता लगत मोशी,ता. हवेली. िज.पुणे 201176

1101202784/00 भो- वि ल गजानन लांडगे स.नं 18 धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 201165

1130901678/00 नारायण क डीबा जाधव
गट १४४६, ीराम हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  -
कर/िच/८/एस आर २/३१/२०१५ , द  २३/०९/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

201111

1130901681/00 तुकाराम ध डीबा इ लाळे
गट १४४६, ीराम हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली आ  -
कर/िच/८/एस आर २/३१/२०१५ , द  २२/०९/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

201111

1090401684/00 फुगे सखाराम िभकोबा
सखाराम फुगे चाळ घरांक 561 भाग .50 फुगेवाडी,फुगेवाडी पुण-े
12

201092

1101101496/00 ी. बंडु सादु चां णे सुरेश लां गे िगरणी मागे सदगु नगर भोसरी 201004

1030102075/00 कुणाल क शन ा.िल.
कुणाल  लाझा,  ए  वग,  शॉप  .61,  तळमजला,  चचवड  
टेशन  ,

200980

1130100280/00 ,मोरे महादू दगडू गट .1,,पाटील नगर, िचखली 200949

1040504642/00
शकंुतला नर सग धुमाळ, सत ष नर सग धुमाळ व दलीप न. 
धुमाळ ( मो. न 9552302339 )

स.नं. 77/1अ+1ब+1क/1,  तापक र नगर,काळेवाडी 200893

1080503007/00
म.े घर दा रेिसडे सी तफ भागीदार - कशोर दांगट, रोशन 
ईराणी

ऑ फस  ४०,४१,४४ ते  ६५ चौथा मजला व पाचवा मजला 
सुखवाणी फॉर युन मोरवाडी पपरी १८.

200869

1160302126/00 भोसले भा कर आ दनाथ स नं ४ समथनगर दघी 200855
1130302326/00 चं पाल मुने र पाल गट १३९६,  गु ु पा सोसा., मोरे व ती, िचखली 200845
1040601241/00 भोईर बाळासो व िशवाजी,तुकाराम राम भोईर िब ड ग,िवजयनगर,,काळेवाडी,पुणे-17 200844

1040105405/00 संजय हेरो ा व लवलीन हेरो ा
स.नं.212/1/1 मह  जे को ा.िल.रो.हा.आर-6-62 क पटेव ती 
वाकड,

200792

1050807684/00 इंगवले नारायण रामदास
स नं १+१/२+२ कुणाल हाई स शॉप नं १ त मजला िश क सोसायटी 
पपळे िनलख पुणे २७

200773

1040109116/00 अपुव दुबे
लॅट न.ंए-४०३, स.नं.२३९/८, अ.ब.क. ते १४ ि टाईन ॅडयुअर,  

ए-िब ड ग, वाकड, पुणे–५७.
200757

1130401642/00 राज  वसंत महामुनी गट ११४३, द ु पा सोसा , नेवाळे व ती ,िचखली 200751

1050402138/00 िबरादार ग िवद बसंबतराव,
िम. .47/4/677,स.न.71/1+2 एस.के लासेस समोर. कत नग नवी 
सांगवी पुणे 27.

200738

1100804561/00 शामराव राणु लांडगे स. नं. २१५ संत तुकारामनगर, गराडे िगरणी मागे, भोसरी 200664
1100804562/00 िहराबाई वसंत बालघरे स. नं. २१५ संत तुकारामनगर, गराडे िगरणीमागे, भोसरी 200664

1100501121/00 ल मीबाई मुरलीधर लांडगे भो इंिडया टेलीकॉम इं ा िल. स नं ६९०/३/८ पुणे नाशीक रोड ग हाणे व ती भोसरी 200659

1040114785/00 ी. चौधरी बाबुलाल िपथाजी
स.नं.228/1/26,आईमाता अपाटमट,शॉप नं.1,( लॅट 

.6),क पटेव ती, वाकड,पुणे57
200654

1100900401/00 ी गोरे िशवाजी गोपाळ
स.नं.201 संत ाने र नगर         ,िम. .59/4/74                       
       भोसरी, पुणे 411 039

200633

1130502868/00 भो-उप  साद गट 879, कुदळवाडी,िचखली, 200617
1040305719/00 पाधकरण् भोग ◌् या स ग द दे डा मंज ीष माळा सं.न.१२/१५ संभाजी . थेगाव-३३. 200617

1050202178/00 जाधव मा ती दनकर. िम. -42/157.,स.नं.25/1/2/15,िपपळे गुरव- 27 सांगवी पुण-े27 200598

1040508859/00
ालीटी डे हलपस तफ कशन जेठानंद गंगवाणी ( मो. न 

9823153335 )
स.न. 113/4बी/1/8/ , व 113/4बी/1/5 , नढेनगर काळवाडी 200580

1130502872/00 भो-िवजय यादव गट 879, कुदळवाडी,िचखली, 200540
1041100239/00 गुलाब िहरामण / पंढरीनाथ / द ा य ल ढे स. नं २५ , नबाळकर नगर , ताथवडे 200475

1060500227/00 अनादर चेक     पे ीक तांबी भो. ी.नंिबयार बाळकृ ण् स.न.208/2 अ,, पपरी टेशन , पपरी-18. गट मांक - 5 200469

1080500502/00 लांबा एच.के.जी.पी.एस. अजमेरा ह सग सोसायटी,,आर/ए/2/2/006. पपरी,पुणे 411-018. 200463

1031111056/00 भोग – जय दप वसंत काकडे
स. नं. ५९/२ अ, ओम कॉलनी . २, िबजलीनगर वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

200463

1130900335/00 हे े गुलाब महादेव हे े ता हाणे व ती,िचखली 200402
1031107271/00 रा ल जयवंत वा हेकर स न ११५/२ वा हेकर वाडी चचवड पुणे ३३ 200377

1020402934/00 शैल  अरिव द जोगदेव/ कत  शैल  जोगदेव
ऐ यम क फट िब डग-सी- दुकान .सी-१०-बी, स नं 
१४२/१,१४२/४(Part), सीटी एस नं ५१०१,५१०२, आकुड , पुणे-
३५.

200376

1050406379/00 अ दुल स ार अलीमु ीन अ सारी व इतर ४ स. नं. ७१/१+२, कृ णानगर, र ता . १ नवी सांगवी २७ 200376

1101101902/00 ी. गणपत िव ल लांडगे भोग.कमल गणपत लांडगे
स. नं.१३६/१ब/१, गणपत लांडगे चाळ, सिवता िब ड ग, 
सदगु नगर, भोसरी

200349



1040204400/00 सोपान गंगाधर/अ ण सोपान/भोग िवलास सोपान चौधरी
स.नं.१९/६.गणेश मं दराशेजारी गणेशनगर.थेरग़ाव पुणे-
३३,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö ¯Öã Öê-33.

200329

1090102165/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२७, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

200312

1031106770/00 भोग. गंगाडी भाकर रे ी स न १५/१अ २+५अ ६/१ चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 200283

1020502196/00 तप वी इ टेट, भो.- शमा पंिडत अिवनाश
जुना िम. .-2/5/2165,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

200262

1020502207/00 तप वी इ टेट, भो.- म.ेके. गोयल
जुना िम. .-2/5/2176,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

200262

1070201228/00 र यानी ई रदास नारायणदास बी. लॉक १०/१४, िपपंरी -१७ 200233
1031108040/00 भोग. - िचकणे शंकर भाऊसाहेब स. नं. १२२/१, सायली कॉ ले स, व.वाडी, चचवड 200217
1031103247/00 चचवडे काश ध डीबा, भोग. - सरवदे ल मी उ म स.नं.62  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 200214

1030302012/00 गावडे व इतर, भोग. - राखपसरे गो वदभाऊ
लॉट  न.ं  1, स.नं.188,  गावडे  कॉलनी  , ेहा  अपाटमट  शेजारी,  
चचवड

200205

1050204907/00 कािशद िवलास महादु व इतर, कािशदनगर, पपळे  गुरव-२७ 200138

1040604509/00 सुिनता नाथानी व अिनल जगदीश झामनानी
स. नं. ८४/१, साई पॅराडाईज, तळ मजला, शॉप . ०१, पोलीस 
चौक  शेजारी आदशनगर काळेवाडी १७

200117

1120203209/00 ी. अमर रामदास पवार
गट न.ं१००,धायरकरवाडी र ता, राजमाता कॉलेज मागे, 
डुडुळगाव,मोशी-४१२१०५

200102

1070200498/00 मोटवानी भोजराज टिहलराम. बी लॉक ,,िम. .22/11, िपपंरी पुणे 411017. 200056
1130500656/00 भो-मेमन रिशदभाई पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 200010

1130901321/00 भो- िशवलाल गोपीनाथ जाधव

चैत य हौ सग सोसायटी, हे े व ती, िचखली आ  - कर /िच / ९/ 
एस आर २/ २२१/२०१७ , द०१/११/२०१७ अ वये  द १/४/१६ 
पा आका  ,आ  - कर/िच /९/ मो ा िन - एस आर  १/२२१/२०१७ 
द  १२/२/१७ अ वये  लो

199995

1140301701/00
ी. ानोबा रामभाऊ भालेकर भो. तुकाराम  ानोबा  

भालेकर
गट न.ं ४०६, दे  – आळंदी रोड, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 199919

1031113069/00 ी. नारायण पंढरीनाथ पाटील स.नं. ३३/१,िस े र कॉलनी, चचवडेनगर, वा.वाडी-३३ 199909

1130601937/00 देवा ता िव णूपाद माल
गट४९५, जाधववाडी ,िचखली,आ/ -कर/अ/मो ा िनवासी-एस आर 
-१/४२८/२००९ , द२४/११/२००९

199895

1050603425/00 म.ेरेणुका क शन/गायकवाड आशा दगडू. आ था, स.नं.2/2, ग ली .1,ममतानगर, सांगवी-27 199890
1130501802/00 भो- ी रहमानी रसीक  अली गट ं  712, कुदळवािड , िचखली, 199868
1031105550/00 भोग. - िशनगारे िवनोद अ ण स.नं.  116,  िह. .  2,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 199859
1031103716/00 िश डकर िशवाजी दनकर व वषा िशवाजी स.नं.140/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 199807
1160200608/00 भंडारी बी यु िब.नं. 68 डी - 8  दघी, दघी पुणे 199788
1080801975/00 भो. सितश भाळेकर स.न.101, ि यदशनी शाळेजवळ,,नेह नगर, पपरी, पुणे 199727

1120203133/00
दप तळेकर,सं दप तळेकर, व ील तळेकर,बबन तळेकर 

तफ़ साईमाऊली असोिसएट
गट नं ५१ डुडुळगाव जकात ना या जवळ मोशी ४१२१०५ 199719

1040408865/00 वाि मक  शंकर कुटे स. न. ५/११ब/४,रहाटणी फ़ाटा,आशीवाद कॉलनी , पपरी पुणे-१७ 199718

1040408867/00 संतोष शंकर कुटे स. न. ५/११ब/४, आशीवाद कॉलनी ,रहाटणी फ़ाटा पपरी पुण-े१७ 199718

1031113060/00 भोग – राचग डा िचना पा कडा पा स.नं. ५९/१, ओम कॉलनी, िबजलीनगर,वा.वाडी, चचवड -३३ 199678

1060400450/00 हषा रतन कटा रया 29/1/148,िमळकत . 4/924,रिज.अ. .422, 199620

1140301698/00
ी.महादेव क डीबा भालेकर भोगवटादार ी. कशोर 

महादेव भालेकर
गट न.ं ५०,  दे  आळंदी - रोड,तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 199601

1031112065/00 भोग - आनंद संतराम गायकवाड स न १२४ ते १२६ मिमिल मंगल कयालय वा.वाडी,३३ 199595
1040801359/00 सागर मोहन भुमकर स. न. १४०/२/१,भुमकर व ती वाकड पुण-े५७ 199593
1060316919/00 संभाजी नामदेव काटे / अलकाबाई नामदेव काटे स नं-५२/१/६ पपळे सौदागर 199587

1040208729/00 ीम.बेबी िभमराव जाधव भो. कशोर िभमराव जाधव
स.नं 23/2/11ब ीकृ ण कॉलनी थेरगांव पुणे 33  आर.सी.सी. 
पिहला मजला 1564 चौ.फु,   आदेश  कर/गट-2/थेर/एस.आर-
2/208/2016 द.26/10/2016

199578

1030101500/00 झरेकर आशा बाळासो.
एम.बी. लासीक,  शॉप  नं.39,40  व  41  , चचवड  टेशन,  
चचवड

199491

1120305823/00 ी. कालीचकण जवाहरलाल यादव स ह न.ं२०२, बो-हाडेवाडी, मोशी-४१२१०५ 199471
1040300768/00 शमा छोटेलाल दुनमुन स न ५/४/५९ नखातेनगर मेन रोड थेरगाव ३३ 199467
1040900914/00 हाद भागु ओ हाळ सन.१०/८ पुनावळे 199466
1031108603/00 तुबरगु ी याने र कोञा पा स न १३३/२ रे वे िवहार माग वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 199464
1130101103/00 भो-राजकुमारी सुभाष आगरवाल शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली, 199409
1020705141/00 ी िशवाजी बाबुराव सुव व अिजत िशवाजी सुव स न १२० रामनगर 199398
1020705144/00 ीम मंजुळा अशोक जाधव/भो शांत अशोक जाधव स नं १२० ब पंचवटीसदन रामनगर 199398



1040201641/00 डांगे ाने र शंकरराव स.न.25/19 अ,डांगे चौक,,थेरगांव, पुणे-33 199396
1120201158/00 िचतकोटे रिवराज गुड पा आदशनगर, मोशी. 199385

1030100330/00 आतार हा न मािणकभाई,आतार युसुफ मा
िमळकत. .(जूना)-1945,  ,स.नं.244,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

199374

1120200939/00 . ी. महेश तापिडया(महेश ाईट ि टल) पुणे नािशक र ता मोशी 199362

1100800600/00 ी. भुजबळ द ा य बाळासाहेब.
स.नं.209/003/01िमळकत .59/3/000/0   ,संत तुकाराम नगर.     
               भोसरी,पुणे-411 039.

199360

1020402027/00 भो. २१ सचुरी इ फा ट चर  टेलीस ह स  िल. १७/५ डी १ लॉक , कायनेटीक इ. िल. जवळ , चचवड , पुणे १९ 199337.5

1140401175/00 ता हाणे भाकर िव णू भो. पाटील योती देिवदास ता हाणे व ती ि वणीनगर,ŸÖôû¾Ö›êü 199333
1030103501/00 बंटी इ टेट डे पस. 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं ८४ चचवड ३३ 199332
1040208078/00 ी.सुरेश िव ल बारणे स.नं.28/9/1, ांतीनगर,थेरगाव,पुणे33 199310

1060500998/00
ी अ लम अ दुलरजाक बागवान, ी शक ल अ दुलरजाक 

बागवान
सनशाईन माक,शॉप नं. ए - ८,९  तळमजला, पुणे मंबई र यालगत 
पपरी टेशन.

199308

1130507061/00 भो- ीमती उमा राज कुमार पांडे
गट ७१२, िस ीिवनायक इंड ीयल इ टेट , कुदळवाडी ,िचखली 
म/ु१५९/३०/१७अ वये द१/४/१७ पा

199308

1100800834/00 ी क याणकर कमलाकर गणपती
गट न.ं8,स.नं.209, मसाफ य,संभाजीनगर,                भोसरी,पुणे-
39.

199257

1100103344/00
माय ो ि लन एअर िसि टम व स हसेस तफ कु.म.ुधा. आच 
कंपोनटस ा िल तफ द ु ीपती राठोड

से. नं. ७/२३०, ािधकरण इंडि यल झोन, भोसरी २६ 199254

1130302730/00 भगवान बाजीराव च हाण गट १३९४, आंगणवाडी रोड, मोरे व ती ,िचखली 199230

1040805731/00
दप भुमकर  , दलीप भुमकर, नवनाथ भुमकर , महादेव 

भुमकर, िचमन भुमकर , तुषार भुमकर तफ फाई ह टार 
रयािलटी तफ सुिनल ह आडवाणी ( 7774033751 )

स.न. 81/1अ/1 ते 5, 81/1ब, 81/2ब, 81/1क, उव रत वाकड ( 
7774033751 )

199227

1100102036/00 म.े अ य इंडि ज तफ- एस. बी. घोरपडेसे से. १०/११६/१, ािधकरण इंड. झोन भोसरी-२६ 199144
1090101816/00 ालीटी एन.डी.टी.स हीसेस अ पु स हीस टेशन समोर,एमआयडीसी भोसरी पुणे 26 199124
1130602415/00 सुिशल जगुमल जैन गट २५५, जाधववाडी ,िचखली 199089
1041100750/00 िनमला िशवाजी काळे सन.४९ ितभा मोटस ताथवडे 199062
1031108359/00 भोग. - जाधव रामचं  ध डीराम स. नं. १३४/०२, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 199056
1100103343/00 भोग धीरज एंटर ायजेस तफ ितपाले व लहाने पी.ए.पी . जे.-७२ एम.आय.डी  .सी. भोसरी पुणे २६ 198996

1110500628/00
ी.भाडाळे द ा य भोग.भारती से युलर िल. (एअरटेल 

मोबाईल टॉवर)
भाडाळे िनवास,आंबा बस टॉप समोर, वडमुखवाडी,च-होली बृ, पुणे 
०५-IN-1054396

198951

1101100898/00 ी. जाधव दपक मािणकराव स.नं.192/1,िशवशंकरनगर कॉ-2, 198940

1120303045/00 इ बाल सग बेअत सग सागु
बो हाडेवाडी, गट न.ं ९१, वाघे र कॉलनी,  खुषबु हॉटेलजवळ, 
मोशी ता. हवेली, िज. पुणे ४१२१०५.

198936

1030101008/00 अतार कयुस सजनभाई स.नं.244  ,रे वे  कॉ टजवळ  चचवड  टेशन,  पुणे  -  19 198914
1140101175/00 अ सारी मुह मद हनीफ अ दुल अजीज व इतर 4 गणेश नगर, मा बेकरी,,तळवडे 198911
1040403814/00 भो. वरपे डी. के. व नाना देशमुख स.नं.  32, संत तुकडोजी कॉलनी, रहाटणी मेनरोड,,रहाटणी 198907

1030101743/00 आर.बी. गु ा अ ण  लािसक,  तळमजला  शॉप  नं.1  , चचवड  टेशन,  चचवड 198866

1030101744/00 आर.बी. गु ा अ ण  लािसक,  तळमजला,  शॉप  नं.2  , चचवड  टेशन,  चचवड 198866

1130500360/00 भो-पवार बाळासाहेब बाजीराव पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 198865

1130603066/00 पंडीत नथु आहेत  ,भो- सिचन पंडीत आहेर
गट ३९१ , आहेरव ती , जाधववाडी ,िचखली  आ - कर 
/िच/०६/एस आर १/४८/२०१५ , द  २१/०८/२०१५ अ वये    द  
०१/०४/२०१३ पासून आका.

198814

1040404245/00 ी िवलास छगनलाल राठोड स नं 7/1+2अ/2/1 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 198800
1100102133/00 म.े युिनटेक इ पमट से. १०/५५ अ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 198774
1031111994/00 भोग महाजन िवनोद खुशाल व पाटील अिवश मधुकर स नं ६०/०४ ी कृपा िशवनगरी वा हेकरवाडी पुणे ३३ 198762

1090200846/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 247,बेसमट एफ,मेहता चबस 
कासारवाडी पुणे

198726

1030802587/00
तानाजी नामदेव गावडे व इतर १३ भो तानाजी नामदेव 
गावडे

िस स न १३७ गावडे भोईर आळी चचवड पुणे ३३ 198722

1130701584/00 भो-िवकास  मोटे
आनंद  अपाटमट , दुकान -६ व ७, लॉट 121, से टर 20, कृ णानगर 
, िचखली

198713

1100102404/00 म.े एस बी ोफाई स ो. ा. सलीम यासीन खान से. न. १०/१९० ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 198711

1150405420/00
ी सुहास ानदेव सावंत व इतर-४/भो/ ी िवनोद तुकाराम 

आडसकर
स न ९७/१अ/१अ/१ ह के व ती रावेत 198699



1130506319/00 दपक अशोक माने
गट ७८२ , साळंुखे ए पायर शेजारी , हरगुडे व ती ,कुदळवाडी 
,िचखली आ  - कर/िच/५/एस आर २/१६१९/२०१४ , द 
०४/१०/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

198689

1120204122/00 मे ो.मोर लाईफ पेस तफ संजय पाशाभाई भेमात गट नं ५०१,५०३,५०८,पुणे-नािशक रोड या पुवस, मोशी. 198666
1090200736/00 लांडगे नथु महाद.ु िमळकत .138/138,हनुमान कॉलनी,कासारवाडी, पुणे 34. 198636
1140301242/00 ी. चौधरी शांत मिहपाल ी. गु ा यांचे िमळकतीसमोर योितबानगर , तळवडे 198623
1130502991/00 भो-द ा बालघरे बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 198613
1030802045/00 पुरंधरे मुकंुद गो वद व इतर तफ दप असोिसएटस िस.स.नं.19/1  ते  8,  चचवडगाव  , 198612
1120304079/00 ी. सुिनल संपतराव सावंत गट न.ं २९६, संभाजीनगर, दे र ता,  मोशी-४१२१०५ 198540
1120304081/00 ी. बाळासाहेब संपतराव सावंत गट न.ं २९६, संभाजीनगर, दे  र ता, द.मोशी-४१२१०५ 198540
1130502935/00 भो-मोह मद वसीम चौधरी अिहबु लाह अताबुक चौधरी, 198531
1020300076/00 काळभोर िव णु शमा व इतर सहाजण. 73,2/1.िमळकत .74,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 198500
1130900803/00 हे े बबनराव मा ती गट न-ं 1430 ,एकता हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 198449
1020705120/00 संभाजी ध डीबा द डकर सन.११९/१ ब /१ ब रामनगर 198424
1101001404/00 सुयवंशी नारायण सधू राधाकृ ण नगर,नंदनवन कॉ., 198406

1100700471/00 ी. साव कर एम.एन.
िम. .59/2/डी.3                          ,स.नं. 211/4/5/6. दघी 
रोड,बी.ए.बी.अस् भोसरी,पुणे 411 039.

198398

1060317433/00 रोिहणी राजाभाऊ पावले काटे व ती कंुजीर कॉलनी शामिशल अपाटमट समोर पपळे सौदागर 198392

1040509554/00
ल मण ता याबा तुळसे ( ९७६६३६५३३६ 
/९०९६९५८०७० )

स.न. 73/2अ , घर न 421/1 , वषा बांगला , सनलाईट बेकरी या 
मागे , काळेवाडी

198356

1100802973/00 कोथळकर हाद भगवान स.नं. 205 महादेवनगर 198330

1040802455/00
म.े लाईफ टाईल डे हलपम स तफ़ यशवंत बापुराव सावंत 
व ईतर-१

स. नं.१३६/१अ/१,१अ/१०,११,१२,१३, ंदाई शो म मागे, 
उ.वाकड मो. नं.०२०६५३२५५३३

198299

1031105190/00 भो. िनटवे म छ  म हारी स.नं.  25/4,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी  , 198297
1031106120/00 सुिनल हनुमंतराव पवार स.नं.६०/३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 198275
1070201245/00 ममता कनयो नेनवानी व कनयो चंदुमल नेनवानी बी लॉक १०/८ पुढील पुव भाग, पपरी १७ 198263

1081101358/00 म.े सुखवानी गु मुख जे (िब डस)
शॉप नं.22 टुलीफ युनीट ए. 1 सुखवानी कॅ पस, व लभनगर, पपरी 
पुणे 18

198241

1130503656/00 एसि सा   महंमद उमर म सूरी गट ९०७,कुदळवाडी , हरगुडे व ती ,िचखली 198223
1160303788/00 िवजयपुरी बाबीपुरी गोसावी स. नं. २, गायकवाडनगर, दघी 198209
1030103508/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २१२ चचवड ३३ 198198
1030103511/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २१६ चचवड ३३ 198198

1050103727/00 ी. मचाले िनवृ ी गणपत.
स.नं.44/5/अ/1,ओकार िनवास.B28,आनंद पाक, पपळे 
गुरव.,िम. .46/01/03727

198181

1050302598/00 नंद कशोर नारायण ढोरे स.न.12/1, लॅट .ए-5, ित.म., भिगनी िनवे दता बँके समोर, सांगवी 198139

1050213990/00 सजराव िव ल यादव भोग. आनंदराव सजराव यादव स. न. ७६/१अ/२ अनंतनगर, पपळे गुरव 198132
1050213991/00 सजराव िव ल यादव भोग.सुिनल सजराव यादव स. न. ७६/१अ/२ अनंतनगर, पपळे गुरव 198132

1050000469/00 ी. िन हण गणेश महादेव
स.नं. 43/3अ/1, लॅट न.ं 29 व 30 गणेशनगर, पपळे िनलख  पुणे -
27,िम. .05/08/00/00469

198121

1030103509/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २१३ चचवड ३३ 198116
1100802874/00 द ा य नामदेव गायकवाड स.नं.205 अ रहंत िनवास महादेवनगर,भोसरी - 39 198094
1031101042/00 सुमन द ा य लावंड स.नं.91/3  ,वा हेकरवाडी  चचवड-33 198086
1020502556/00 उ म आर. चाचर भो. एअर सेल िल. 198069
1040106442/00 भो. योगेश अंकुश कलाटे स. नं.१८९ नंदनवन कालनी वाकड-५७ 198033

1100801692/00 शुभांगी सुभाष पालांडे
स.नं.218/0/0/00, िम. .34/777           ,संतुकारामनगर, दघी 
रोड,          भोसरी,पुणे-39.

198029

1040800616/00 केमसे नामदेव ल मण स.नं. 144, केमसे व ती,,वाकड 198012

1090101898/00
LANDAGE MURLIDHAR BAPUJI(BHOG-JOSHI 
TRAVELS SAYAKAL DUKAN)

स.नं.433/1 अ पुणे नािशक रोड नािशक 
फाटा, úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯Öã Öê -34

197991

1040901154/00 ी. ानोबा तुकाराम दशले
स. न. ९/२ पुनावळे रावेत ि जजवळ, हॉटेल रॉयल गाडन म.ु पो. 
पुनावळे.

197916

1100801050/00 पावतीबाई तुकाराम आ डे गट न.ं 8 ,स.नं.213/14,संत तुकाराम नगर,रा ेम मंड भोसरी- 39 197887

1040502715/00 पानसरे संजय िनवृ ी स.नं.72/2, तापक र नगर, काळेवाडी, 197866

1160403014/00 िवजय नामदेव घुले व राज  नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०२, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 197852

1140101771/00 दलीप बबन भालेकर. म.ेअमृता इंजी.व स
ज.ग.189 , योतीबा मंगल कायालया या पाठीमागे, योतीबानगर , 
तळवडे

197831



1130406947/00 सौ योिगता िवकास शदे , िवकास कािनफनाथ शदे
गट १२५२ , तुळजाई नगर ,नेवाळे  व ती , पंचवटी ,िचखली आ  - 
कर /िच/४/ एस आर २/ १४९२/२०१७ , द ११/१०/२०१७ अ वये  
द १/४/१६ पा आका

197786

1060316986/00 मनीष नसवानी स नं-६८/१/२,६९/१/२ ए मवुडस लॅट न-ं बी/६०४ पपळे सौदागर 197782

1020401981/00 शेल इंडीया माकट ग ा. िल. िड-2 लॉट 29/15, एम.आय.डी.सी.,Ø“Ö“Ö¾Ö›ü 197753
1031101688/00 शदे हनुमंत अमर सरदार  फाम  ,सव  नं.  133  चचवड,  पुणे  -  33. 197739
1090600837/00 पवार िवजय महादेव एस टी रोड घरांक179/1 197715
1130500880/00 भो-जगताप सदािशव शंकर बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 197662

1030800251/00 भापकर मा ती गेनबा.
 Keshav Nagar Chinchwad Pune 411033,काळेवाडी रोड, 
चचवड,पुणे-411 033.

197661

1050804308/00 थोपटे द ोबा भु व इतर. िवशालनगर, पपळे िनलख-२७ 197596

1060501134/00
लधा सग पंजु सग हरनाम सग खालसा भो. अवतार् सग 
एच पंजवानी

शॉप नं-८ त.म.+प. म.+दु . म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 197592

1140301974/00 ी.रमेश िभमु पणवर ज.गट न.ं३४६,िशवसृ ी पाक,तळवडे,पुणे 197560

1031104512/00 पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण
स.नं.11/2,  मोरया  कॉलनी,  चचवडेनगर,  ,वा हेकरवाडी,  
चचवड

197525

1050110245/00 कालेकर िनितन िशवाजी स नं ३६/१ ीकु ण नगर शुभंकार िब डग शॉप नं ३ पपळे गुरव 197482

1040106440/00 भो.कलाटे अंकुश सहादु स. नं.१८९ नंदनवन कालनी वाकड-५७ 197450

1031103622/00 नर  चचवडे,कैलास,संतोष, करण,िनतेश व र भा आहेर
स.नं.78/1/2,आहेर  गाडन या  मागे,  ,वा हेकरवाडी  
रोड,वा हेकरवाडी,पुणे-33

197425

1060312363/00 आशा िव नाथ पाटील / गाय ी एस पाटील गणेश रेिसडे सी शॉप नं-१ ते ५ पपळे सॉदागर 197419

1040116935/00 माया व स यानंद सह 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग ऐ-1102 वाकड 197388

1040507586/00 म.े पांडुरंग रेसीडे सी भो. संिगता पांडुरंग गवळी
स. न. ७३/२/१,पांडुरंग रेसीडे सी ,तळ मजला ए-१,काळेवाडी पुण-े
१७

197385

1090300542/00 लांडगे दशरथ ानोबा. िमळकत मांक.53/75/4,म य कासारवाडी. पुणे 411034 197371
1011301249/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 11 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 197364
1011301250/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 12 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 197364
1011301251/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 13 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 197364
1100900370/00 अशोक अंबादास मुळे, िवलास स. भोसले स.नं.202/2, भाग .27,गट .9, 197338

1060202757/00 राज  कसन वाघेरे/ इं िजत राज  वाघेरे
स नं-३१५ ीहरी िनवास वाघेरे कॉलनी .४ तळ मजला शॉप .१ 
पपरी वाघेरे पुणे-१७

197324

1130500204/00 भो-मोरे दलीप काळुराम पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 197270

1110502348/00 मधुकर ाने र तापक र भोग. संदीप मधुकर तापक र स. नं. १५५, आझाद नगर, च-होली बु. 197270

1060318958/00 फनी म लीपे ी/राजेश कानुरी
गणेशम फेजफनी म लीपे ी/राजेश कानुरी ll कम शअल लॉट डी 
दुसरा  मजला फलॅट 2  पपळे सौदागर

197240

1090402103/00 कॉसमॉस कॉयलाईन हो स ा. िल तफ सुरज .र. परमार
द िमलांज स ह नं ३९१/१ ३९२/२ जुना मुंबई पुना रोडे सॅडिवक 
कंपनी समोर फुगेवाडी पुणे १२

197212

1120303651/00
ी पंडीत महादु गायकवाड तफ़ इतर ६ म.े ल मी 

क शन तफ़ भागीदार बाबुलाल कृपाराम चौधरी व इतर-
३

गट नं २७२/१/७,गायकवाड व ती टोल ना याजवळ मोशी ४१२१०५ 197209

1090302581/00 अ दुलरोफ जेनु ीन शेख स . नं. ५००/२अ १९ िहराबाई झोपडप ीजवळ कासारवाडी - ३४. 197177

1040306229/00 ािधकरण भोग शेख मेह िन सा जिलल शेख स. नं १२/१८ हनुमान नगर, थेरगाव 197169
1041200018/00 गे संजय बबन स. नं. ४ ताथवडे थेरगाव 197166

1120302359/00 म.े फ़रांदे मोटस अ ड िब डस तफ़ रमेश जयराम फ़रांदे
बो डेवाडी गट नं ७२५ व ७२८ ते ७३६ बी व सी  मोशी 
(बो ाडेवाडी) ता हवेली िज पुणे ४१२१०५

197145

1110300288/20 ी. अजुन िवठठल कोतवाल स. न. ४११/१, कोतवालवाडी,च-होली बृ ,पुणे ०५ 197128
1130500291/00 भो-यादव गोकुळ िनवृ ी व इतर एक पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 197105

1130200879/00 आनंदराव  गोपाळ मोरे ो. ा.गजानन इंिज.व स,गट 1614, दे  आळंदी रोड , िचखली 197069

1130502737/00 भो-महाबु लाह जैफु लाह  चौधरी गट 712, कुदळवाडी ,िचखली, 197063
1040504625/00 दुव ल मीबाई ंकटराव स.नं. 68/2/28, ताप कर नगर,,काळेवाडी 197055

1150101454/00 ी कातळे सदािशव िभका स नं 92/2, धमराज मंगल कायालय र ता कातळे व ती कवळे 197041

1030103510/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं  २१५  चचवड ३३ 197025
1030103521/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २१४ चचवड ३३ 197025

1031108410/00 भो पांडुरंग मनोहर ता हाणे स. नं. १२६, राजयोग कॉलनी, गु ाराजवळ, वा हेकरवाडी, चचवड 197001



1081101881/00 ी. काझी कमरताज शौकत
लॅट न.ं2, ूिल स अ -े2, भाग - 3,,सुखवानी कॅ पस, व लभनगर, 
पपरी- 18

196978

1050208574/00 िसकदार ाणेशकुमार. /मु ा ाणेशकुमार स. न. १३, िव यम नगर, पपळे गुरव. 196957

1090100850/00 िह दु तान मॉिनटस
िमळकत .623,इले.सदन,1/37 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

196932

1120301243/00 ी. संजय िनवृ ी आहेर सव नं.684, नागे र नगर , मोशी. 196896
1020705203/00 भो ी िवजय द ा य दातीर रामनगर 196864
1050406372/00 ी पाठक िवनायक नथु स नं ६७ वामी िववेकानंद नग़ऱ नवी सांगवी 196853
1040901024/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड शॉप न.ं ९ पुनवळे 196815
1140400863/00 गवळी ल मण वैजनाथ ि वेणीनगर,,तळवडे 196806
1120101593/10 सौ संिगता गणेश आ हाट मोशी आळंडीरोड उ र निवन पुलाजवळ गट नं ६६९ 196795

1140202135/00 ी.अनसर आदम मुजावर हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे, पुणे – ४११०६२ 196739

1020402899/00
म.े शेतकरी मळा िमसळ हाऊस  तफ अ ज य भगवान 
काळभोर

म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 196704

1041200369/00 िवजय भगवान दगडे स नं-१७६/५ नृ सह मं दरा शेजारी ताथवडे गावठाण-३३ 196688
1130500463/00 भो-मोरे भगवान नथु हरगुडे व ती 196659

1050207407/00 लाखी मैना ही /  राजेश ही.
स. नं.८५/१ए/१,  'क पत  इ टेट' वग - A,  इमा. .६ ,  लट 
नं.१००२, पपळे गुरव-२७

196641

1130200899/00 िचमाजी सखाराम सोनवणे योगेश , अमोल रघुनाथ सोनवणे,गट1532, सोनवणे व ती , िचखली 196621

1050806804/00 िहनॉशु सुध  िम ा / सुपणा िहनॉशु िम ा.
स.नं.१८/१/१पै 18/२/1/1 ते 18/2/1/8, वॉटर एज, युिनट . 
E1/101,  पपळे िनलख, पुणे २७

196615

1011300664/00 रॉय मनोरंजनदास
से टर नं.24, (५९, द.२०/०३/२०१०) अ वये दु ती, लॉट न.ं 
370, िनगडी ाधीकरण, पुणे 411 044.

196539

1140103130/00 सौ मंदा कनी ाने र खो लम ज ग नं २१८, ा सपोट बजाज हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 196515
1140103131/00 ी ाने र बबन खो लम ज ग नं २१८, ा सपोट बजाज हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 196515
1130300740/00 गणराज असो तफ चं शेखर भु पाटील मोरे व ती 196510
1090303339/00 यशवंत ल मण पाटणे पाटणे चाळ, रे वेगोट खाली, कासारावाडी, पुणे-३४ 196493
1090303340/00 संतोष यशवंत पाटणे पाटणे चाळ, रे वेगेट खाली, कासारावाडी, पुणे-३४ 196493
1090303341/00 किवता यशवंत पाटणे पाटणे चाळ, रे वेगेट खाली, कासारवाडी, पुणे-३४ 196493

1031114507/00 भोग. योग  हेमचं  घई
स.न. १४२ साईराज कॉ मलॅ स, शॉप .३, तळमजला,वै णवदेवी 
मं दरा जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड, पुणे-३३

196478

1031114511/00 भोग. सुदाम रामदरस सग
स.न. १४२ साईराज कॉ मलॅ स, शॉप .बी-३, 
१लामजला,वै णवदेवी मं दरा जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड, 
पुणे-३३

196478

1120101268/00 ी. चधु भाऊ विहले. गट.न. 171, डुडुळगाव फाटा,,´ÖÖê¿Öß. 196476

1130106326/00
चं कांत  बाबुराव वै णव ( कांबळे ), सुजाता  चं कांत  
वै णव ( कांबळे )

गट २५/२६, दे   आळंडी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 196450

1110100125/00 तापक र शांताराम व िवजय ाने र च-होली गावठाण, 196426
1101202616/00 भो अ ण मधुकर  कोकरे स.नं. 23 भगतव ती,भोसरी-39 196402

1090102163/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .२५, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

196394

1060319813/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. १, पपळे 
सौदागर, पुणे २७

196368

1060319824/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. १२, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

196366

1050210954/00 राय क पनाथ स नं ६ गंगो ीनगर पपळे गुरव 196327

1100100487/00 म.े एन.आर.रबर इंिजिनअस
िम. .58/3/82, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ं132,              
   भोसरी-पुणे-411 039.

196320

1041101141/00 नारायणी देवी गोयल स. न. ४२/२ नबाळकर नगर ताथवडे-३३. 196293
1040403428/00 काटे शंकरराव क डीबा स.नं. 5/4/1,,रहाटणी 196289
1160202248/00 ी. सोहनलाल जोशरामजी चौधरी व ईतर दोन स. न. ८७ , दघी-१५ 196282

1050204512/00 ी. सोनार सुिनल लबा. स.नं.21/1/1, भालेकरनगर, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/04512 196257

1011301244/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 5 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 196242
1140103035/00 ी म छ  पांडुरंग नरवडे ज ग नं २१८, ा सपोट हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 196215

1130501612/00 भो-नथु खंडु यादव,लालचंद नथु यादव

गट ं  857,मेनरोड िचखली ,कुदळवाडी, िचखली आ  - 
कर/म/ु६/कािव/३/७४/२०१२ , द १२/०४/२०१२ अ वये द 
१/४/१२ पासून पुव चे िन १९६८, िबिन ३४०६ चा वापर 
आकारणीत दु ती वरील माणे

196207



1080201894/00 राजद अ र सग यादव व रेखा यादव
आयन ७ िब डग सहावा मजला ऑफ स वग न. 1 मोरवाडी  पपरी 
-18

196198

1130801966/00 ीिनवास बापुराव लहानेपाटील

िसरवी कॉनर अपाटमट , लॉट ६२९, गोडाऊन नं ३, िशवतेजनगर 
,से टर  १८,महा माफुलेनगर ,िचखली आ -  कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/१२३/२०१५ , द ०४/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

196186

1011301243/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 4 , दुसरा मजला,िनगडी ािधकरण 196182
1100301306/00 िप. च.म.न.पा. पपरी - 18 भूिम जदगी िवभाग स.नं.695,भोसरी शाखा,,भोसरी 196151

1050805472/00 राठोड िव म मेहेरबान
स. नं. २६/१/१+२/७/२अ,वाकड मेन रोड, डी,पी,रोड लगत , पपळे 
िनलख-२७.,

196138

1040901037/00
१)रायसोनी राजेश नेमीचंद २) ढवळे नवनाथ मा ती ३) 
कदम अजय ल मण भो. भारत पे ोिलयम काप रेशन  िल

स. नं. ४९/५/३ मुंबई हायवे रोड  पुनवळे 196103

1031112029/00 भोग. शदे गाय ी िवजयकुमार
स नं १२० ओमसाई कॉलनी भ डवे व ती वा हेकरवाडी चचवड पुणे 
३३

196071

1100102969/00 म.े िसि िवनायक इंड ि मा. भोग- म.े साई कं ोल िस टम. से. ७ / ११७/३ ािधकरण इंड. झोन भोसरी - २६ 196059

1040900708/00 भो.- बोरगे दपक मा ती मेनरोड गावठाण,म.ु पो. पुनावळे 196056
1050203460/00 भो.िशवम फुड ॉड स स.न.81,सुदशननगर, पपळे गुरव 27,िम. .46/2/3460 196055

1140102584/00
ी. हगवणे दप कसनराव व इतर- ३ / हगवणे दप 

कसनराव
ज. ग.नं. १६६, सहयोगनगर पीनगर,पुव,,तळवडे 195996

1100201534/00 भोग मंगल कचदेव ल ढे स. नं. १४/४/१ गुळवेव ती, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 195995
1140103034/00 सौ शोभा नाथा लामखडे ज ग नं २१८, ा सपोट हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 195982

1130507407/00 अशोक रघुनाथ माने , सुर  िभमसेन आगरवाल गट ७५५ , बालघरे व ती लाईन , से १६ जवळ , कुदळवाडी,िचखली 195969

1040901013/00 नामदेव सोपान गायकवाड स. न. १०/१ तलाठी कायालय गावठाण पुनावळे 195966
1040901014/00 संजय सोपान गायकवाड स. न. २५*३ कदम फाम हॉऊस काटे व ती पुनावळे 195966

1050805283/00 कांबळे नागनाथ रामचं .
प.म.तिन क कॉलनी, स. न . २८/३/४, िवशाल नगर, पपळे िनलख, 
पुणे-२७

195881

1040415198/00 द ु भागुजी थोपटे स नं-१५, ीराम मं दराजवळ रहाटणी गावठाण. 195878
1130601066/00 भो-अि नी हरी ं  गड सग गट ं  680, जाधववाडी, िचखली, 195877

1030103431/00 पारीक संतोष िव ाधर
सं कृती  िब डग,   अे  वग,  तळ  मजला  ,दुकान  न.ं  10,  
चचवड  टेशन

195821

1090102156/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .८, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

195809

1040604445/00 रिझयाबी एहसान खान पठाण स. नं. ९१/१/५/३, पवनानगर कॉलनी . ३ काळेवाडी १७ 195743
1150100089/00 काची नामदेव काळुराम कवळे गावठाण,दे रोड कवळे 195718

1040509009/00 िहरामन िपराजी गाय़कवाड ( मो.न 9762922912 ) स.न. 79/11/6 , आझाद काँलनी न 2 , पाचपीर चौक काळेवाडी   आ 195704

1040508670/00 मालन सुयभान ल करे व इतर 4
स.नं. 79/11/५ आझाद कॉलनी न.ं 2 , मेन बस टॉप जवळ पाचपीर 
चौक काळेवाडी.

195685

1160202185/00 नामदेव ल मण धुड सत गजानन महाराज नगर दधी १५ 195659
1120301746/00 दगडु पाराजी ससाणे moshi 195640
1120301752/00 सोजरबाई दगडु ससाणे moshI 195640
1140201142/00 केसकर वैशाली गंगाधर रा भुषण हौ.सोसायटी, पीनगर,,तळवडे 195621
1100201332/00 सा दक अबुशहा सनदी स.नं.12 िह.नं.14 शांतीनगर लांडेवाडी,भोसरी - 39 195582
1040309499/00 ािधकरण भो-शबाना नािसर खान स नं-७/१ गु नानक नगर थेरगाव-३३ 195580
1050400852/00 देसाई सुरेश शंकर िम. .47/27/2 स.नं 70/1 समतागर(मोरे समोर), 195578

1130501352/00 सुभाष चं कांत मोरे गट नं  819 , िशवसेना ऑ फस शेजारी , िचखली , कुदळवाडी, 195553

1031108616/00 पटेल रा ल शांतीलाल स न ८०/२+३/४ चचवडे कोलनी वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 195540
1100802582/00 द ा य ह रहर देशमुख स.नं  218 ीकृ ण मं दरा समोर िहरामण गवळी चाळ 195535

1100100609/00 म.े मेटल का ट ग इंडि ज
िम. .58/3/204, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक, लॉट न.ंड लु-220,     
     भोसरी-पुणे-411 039.

195532

1160100979/00 चतामणी िबिभषण िशवराम स. नं. 74 आदश नगर, दघी 195530

1130507406/00 अशोक रघुनाथ माने , सुर  िभमसेन आगरवाल गट ७५४ , बालघरे व ती लाईन , से १६ जवळ , कुदळवाडी,िचखली 195493

1050110940/00 च हाण भगवान पांडुरंग स. नं. ५५/२/२ िवनायकनगर पपळे गुरव ६१ 195468
1080502181/00 पुणे ुह िनमाण े  िवकास मंडळ ऑफ स  75 ापारी संकुल,अजमेरा  मोरवाडी पपरी -18 195463

1020202436/00 ी द ा य िभला बधान/भो िवमल जय काश सातपुते अकोलकर वकशॉप शेजारी द वाडी आकुड  पुण-े३५ 195394

1090401136/00 ट ा ॉड टस्
स.नं.392,393/2 िसटी स.नं 2259,2257,सॅडिवक कंपनी समोर 
मुंबई पुणे र त कासारवाडी

195382



1100801208/00 ी. एकनाथ गुलाबराव यादव
स.नं.208/2/1, भाग .34, गट - 8,   ,पा या या टाक समोर,        
          भोसरी-39.

195321

1030705490/00
भरतचं  िहरालाल शगवी / चेतन भरतचं  शगवी / िवर  
भरतचं  शगवी

स.नं.२८६/२/१ , आनंदह त अपाटमट , ितसरा मजला , केशवनगर , 
चचवड

195315

1041100336/00 भाऊसाहेब बाबुराव बिहरट स. नं. १५६ िनबांळकर नगर,ताथवडे 195263
1090101912/00 काश िवठोबा लांडगे स.न ४३४ संभाजी चौक कासारवाडी ३४ 195260

1130401898/00 ीराम कसनराव सोनुने
गट नं १३०३, पंचवटी हॉ. सोसा. हनुमान मं दर समोर शरदनगर, 
िचखली

195256

1030104414/01 कुणाल क शन ा. िल.
कुणाल लाझा वग अ, पाचवामजला ऑ फ़स न.ं७० िचचवड टेशन 
पुणे-१९

195255

1090201456/00 करमजीत सग आनंद
गु नानक अ ॅटो लाऊ स िस.स.नं. 2435 पुणे मुंबई र ता,हनुमान 
मं दराशेजारी , कासारवाडी पुणे 34

195219

1140101874/00 मूमा.भालेकर बबन सहादु इतर 6/भो. कदम कृ णा ानदेव म.कृ णा ॅ ी. ीराम कॉलनी 195202

1160201801/00 पठारे अशोक ल मणराव स.नं.79 संत गजानन महाराजनगर उषा पठारे समोर, दघी - 15 195165

1040604434/00 सुरेश द ु इंगवले स. नं. १००/४/५, गणेश कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 195149
1090303215/00 शालन भरत शेडे केशवनगर,रे वे गेटाखाली, कासारवाडी,पुणे-३४ 195111
1040404548/00 फडतरे रामचं  यशवंत स.नं.52/3अ तांबेशाळा प रसर रहाटणी, 195104
1030103542/00 ि िमयर िल. एम आय डी सी मुंबई पुणे र ता, चचवड टेशन 195098
1101101715/00 ी. रमेश नाथु फुगे स न १७९ बनाचा ओढा पुगे व ती भोसरी पुणे -३९ 195018
1040604216/00 म.ेरायमा असोिसएटस स. नं. ९९/२१/१ रायमा गॅले सी शॉप न.ं १  काळेवाडी १७ 195017

1160401963/00 अलका द ा य मोरे
स.न.147/1/3/14, कॉलनी न.6 या समोर मेन रोड, 
गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-31

194973

1140201715/00
लोखंडे रोिहणी/वषा काश अ,पा.क. ितभा काश  / घ  ची 
केसाराम मुलाजी

गणेश कॉलनी पीनगर तळवडे 194966

1100700183/00 ी. मह  गोवधन शमा भोग अशोक गोवधन शमा
स.नं.212/1 .िम. .59/2/61 व 59/2/62.   ,पुणे नािशक रोड.         
             भोसरी, पुणे 411 039.

194950

1100101670/00 म.ेसाईराम एंटर ायजेस
से.नं.10 लॉट न.ं 128 अ ािधकरण इंड.झोन 
एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26

194939

1090101064/00 ालीटी एन.डी.टी स हीस
लॉट न.ं बी.जी.ए. 1/3 जनरल लॉक,एम.आय.डी. सी. भोसरी 
भाग ं  54 गट ं . 1

194823

1050701166/00 चौधरी मालती दामोदर व िवनायक ,गणेश ,
दामोदर भवन त. म. स. न.१०,शॉप नं. १,माकन हॉ. समोर, सांगवी 
गावठाण, सांगवी-२७

194750

1040507357/00 मा ती िव णु नढे भो. नवनाथ मा ती नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज पिहला मजला B वग योतीबानगर  
काळेवाडी

194749

1040507358/00 मा ती िव णु नढे भो. मोद िव णु नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज दुसरा मजला B वग योतीबानगर 
काळेवाडी

194749

1040507359/00 मा ती िव णु नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज ितसरा मजला B वग योतीबानगर 
काळेवाडी

194749

1060317623/00 मे जी के असोिसएटस तफ़ ो ा. िवनोद पी. चांदवानी रोज आयकॉन ऑ फ़स न-ं अ/६ पपळे सौदागर 194742
1100201532/00 मंगल कचदेव ल ढे व इतर भोग ि यंका हरीष ल ढे स. नं. १४/४/१ गुळवेव ती, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 194728

1100201535/00 भोग रे मा िनतीन ल ढे स. नं. १४/४/३ शांतीनगर, गुळवेव ती, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 194728

1130602011/00 ी. गणेश संतुकराव शदे गट ५८३, पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 194708

1060319814/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. २, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

194702

1060319823/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ११, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

194702

1101001283/00 ी. च हाण महादेव मा ती
स.नं.197/1अ/1, फुलेनगर, िव कमा ,शा ी चौक, आळंदी रोड, 
भोसरी -

194677

1050203993/00 भो, ी. खेडेकर िमषंक दामोदर स.नं.8/1, कार कॉलनी, पपळे गुरव,सांगवी-27 194674

1040117486/00 थमेश क शन तफ़ भागी, पोपट काका खरमाटे
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी, तळ मजला, 
शो म नं- ३, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

194670

1160402016/00 अिवनाश नारायण देवकर स. नं. १४७/१/२/५ गणेशनगर कॉलनी न.ं ७, बोपखेल- नवीन 194669
1060300978/00 कंुजीर आबाजी गणपत/ भो. कंुजीर िवजय आबाजी स.ऩं.61/1/4 पपळे सौदागर,काटे व ती. 194632
1040403882/00 सौ. सुिनता ाने र भोरे स.नं. 49/4+5, स नगड कॉलनी रहाटणी 194632

1110500359/00
एस.एच. ही एनज  ाय हेट िल.तफ मुख यार िमस सोना 
शेटी

च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी 194593

1130601216/00 चौधरी तारादेवी राशपाल
जाधववाडी , िचखली,आदेश ं - कर/िचखली/6/ह तां 
/कािव/124/2006 , द.-6/3/2006

194575

1050107279/00
म.ेकदम जगताप असोिशए स,/भो.कदम गणेश रामचं  व 
इतर

स. न.३९ पै,४०पै,४३पै, पपळे गुरव,सांगवी-२७. 194534



1090100487/00
म.े दास अँ ो ला ट ा.िल. तफ अिधकृत डायरे टर 

ी.कमलेश दनबंधु दास
िम. .241/200/50, 194533

1040507413/00 ी. जयराम उफ जयवंत बाबुराव नढे/ भारती सुदाम नढे स. न. ७२/२/१ तापक र नगर काळेवाडी 194509

1041100427/00 बाळासाहेब परशुराम फगसे नबाळकर नगर , ताथवडे 194506
1041100426/00 शांताराम परशुराम फगसे ताथवडे 194462

1130401922/00 दनेश वसंत इंगळे गट नं १२६३ वामी समथ कोलनी र ता नं ८ शरदनगर िचखली 194458

1090102096/00 सुिनल दादू िहरे
ि मूत  िनवास, पा नाथ सोसायटी, स.न.१४ समोर,नािशक फाटा,  
कासारवाडी, पुणे-३४

194444

1050805671/00 बे हेकर द ा य हरी स. न. ६२/१/१ब/८/१, पपळे िनलख 194436

1130902487/00 बुधीराम भुलाई िव कमा
गणेश हौ सोसा , हे े ता हाणे  व ती  , िचखली    आ  -कर 
/िच/९/एस आर २/३३/२०१६ , द २३/०८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३  पासून  आका जुने िमळकत  ६७२  र

194422

1120101362/00 पु पा वसंतराव फुलवरे िशवाजीवाडी मोशी 194407

1050213690/00 मदने नारायण भाऊसाहेब व भोग.मदने जयंत नारायण स.नं.८२/१/३, सुदशन नगर ग ली नं.५,पिहला मजला, पपळेगुरव 194404

1040600898/00 भगत सुधाकर अनंत. िमळकत .1011/2 स.नं.111/1ब,िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव. 194393

1040119466/00 त  धवन
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/2 सातवा मजला 
लॅट .701,वाकड पुणे - 57

194358

1130300816/00 गुरव परशुराम िसताराम
गट  नं १३९४ ,,स ा ी सोसा , अ िवनायक चौक   ,मोरे  व ती 
,िचखली . आ  - कर /िच/३/ एस आर २/२९६/२०१६ , द  
१०/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

194332

1031113075/00 भोग :- ी िभमा पा ंका पा उफारे स न ३०/१ बळवंत नगर चचवडे नगर चचवड ३३ 194298

1100102449/00 बी एम सी इंटर ायजेस तफ़े ो ा बाबुलाल मो चौधरी से नं ७ लाट न २०० ािधकरण इड झोन भोसरी २६ 194232

1011101327/00 झरकर वाती दता य स. न. 83/1 लॉट . 3 साईनाथ नगर, 194186

1040110815/00 केतन एम. जोशी
सन.२१८ ते २२१/२२४/२२५,पाक टीट फ़ेज २,सफ़ायर पाक  J-
५०२, धरोड, पुणे-५७

194162

1100501221/00 साई ंकटा डे हल स
से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न. ७७ पुणे-नािशक 
रोड ग हाणेव ती,भोसरी

194148

1120101384/00 सोनबा नामदेव आ हाट आळंदी रोड मोशी 194146
1031105064/00 खाचणे संजय पुंडिलक स.नं.57/4  व  57/5,  िशवनगरी,  वा हेकरवाडी  , चचवड 194119

1040507607/00 मोद दगबरराव कुलकण
स.न. 113/4ब/1/1 , िव ल म दरा शेजारी , नढेनगर काळेवाडी ( मो. 
न 9822679827 )

194045

1030903011/00 सं दप दामोदर एकबोटे व तेज ी सं दप एकबोटे
िस स न १८१४/१८१५ कुणाल र हर साईड ु ले स न १ पिहला 
मजला चचवडगाव पुणे ३३

194031

1030903012/00 नर  दामोदर एकबोटे व िनता नर  एकबोटे
िस स न १८१४/१८१५ कुणाल र हर साईड ु ले स न २ दुसरा  
मजला चचवडगाव पुणे ३३

194031

1110502185/00 शोभा अमर सग रजपुत व अिवनाश सग अमर सग रजपुत
स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर गोर नाथ मठाजवळ वडमुखवाडी 
च-होली बु.

194031

1040509045/00 मंगला ता याराव िबराजदार
स नं-७९/११/६ आझाद कॉलनी न-ं२ पाचपीर चौक काळेवाडी-१७ 
मो-९८२२५१३०६४

193967

1140300378/00 म.े ि मु त ड.(रायजाधव राजाराम तातोबा) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 193910

1140300767/00 म.ेिहतेन ए टर ायजेस,सौ.मकवाना िवमलाबहन वसंतभाई ज.ग.गट.नं.71 म.े ॉसवड कंपनी शेजारी, योितबानगर तळवडे 193895

1120100263/00 ी. वाळके द ा य जय सग गट .47, िशवाजीवाडी, मोशी. 193889

1040106705/00 महेश िगरीधारीलाल/अिवनाश ओबाधन
स.नं.२२६/२,२२८/१/३५ िनसग ी  रोहाऊस २३ क पटे व ती 
वाकड-५७

193828

1070500759/00 नंद टेहेलराम ख ी व जेठानद टेहेलराम ख ी 106 एच बी. 12 चे समोर.,िपपरीनगर, पपरी पुणे 411 017. 193822

1040417579/00 िवशाल शिशकांत पाथरकर/ िगराश उमाकांत पाथरकर स.न ४५ इं त कॉलनी बळीराज मंगल कायालयाजवळ रहाटणी 193780

1100900258/00 ी. कांबळे म छ  िव णु गट न.ं9,स.नं.202/2/1 193757

1040901754/00
म.ेपारस म टी पेस एल एल पी तफ़ भागी .रा ल रायचंद 
कंुकुलोळ व  िस ाथ रायचंद कंुकुलोळ

स. न. ११/१२,पुनावळे थेरगाव 193669

1090604674/00 भो. िवजय िवनायक गायकवाड स.न.७४/४,एस.एम.एस कॉलनी, काटे चाळ,दापोडी,पुणे-१२ 193668
1040105191/00 खंडु साधु कलाटे भोग राधाकू ण खंडु कलाटे सन.१८९/१/२ द मं दर वाकडरोड वाकड 193623

1030101883/00 म.ेनालबंद असोिसएटस
एफ.एम.  िसटी  सटर,  शॉप  .211  व  213  ,  2  रा  मजला  
, चचवड  टेशन

193621



1031111700/00 भो. ी. अ य ानदेव िचकणे सं. नं. २४/४, जयगणेश  कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 193617

1110400114/00 साळवी मंगला सुभाष च-होली बृ काळजेव ती चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 193613

1140300694/10
कायकारी अिभयंता  महारा  औ ोिगक िवकास  महामंडळ/ 
भोग. सपकाळ चं कात एस.

आकाश अपा. आऱ . एम.३४  संभाजीनगर , चचवड, पुणे १९ 193602

1160402375/00 भो. काश ानोबा देवकर बोपखेलगांव, िव ल मं दराशेजारी, बोपखेल-३१ 193553

1130902398/00 रमेश रामचं  पाटील
गट १५१७, हे े व ती  ,िचखली  आ - कर/िच/०१/एस आर 
२/१३/२०१५ , द २१/०८/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

193549

1130500929/00 भो-घोडके गौतम हरीभाउ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 193546

1160403016/00 िवजय नामदेव घुले व राज  नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०४, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 193505

1120101498/00 केसाराम मंगारामजी चौधरी गट नं ४६ िशवाजीवाडी नागे र िव ालयामागे 193471

1100800564/00 खामकर िमिननाथ नागनाथ
स.नं.216/001/00 िमळकत .59/3/350    ,संत तुकाराम नगर.      
              भोसरी,पुणे-411 039.

193451

1011500889/00 गण ा सुिच ा मोतीराम से.27 लॉट .95 जनता,िनगडी ािधकरण, पुणे 44 . 193446
1110500410/00 दि वजयनाथ बालकनाथ रामके च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी 193410

1130101718/00 भो-शैला  हणमंत पवार
स  नं २८१/२ , ए /४ िडफे स  इंिजनीअस को ऑप सोसा,कहाणे मळा 
,  पाटीलनगर ,िचखली

193396

1130101722/00 हनुमंत िव णु पवार
स  नं २८१/२ , ए /५ िडफे स  इंिजनीअस को ऑप सोसा,कहाणे मळा 
,  पाटीलनगर ,िचखली

193396

1130600268/00 घोगरे तानाजी भाऊ गट  ५९३ ,जाधववाडी,िचखली 193364

1040408142/00
गती िब डस तफ भोग. जाक द मजीद होबळे व अ लम 

अ लाऊ न संदे
स. न. २९/२/९/१७/१८/२०/२१ रहा णी - १७. 193330

1130503617/00 भो-सुलेमान गट ८९५, कुदळवाडी ,िचखली 193328
1150401913/00 ी पागळे सुभाष म छ  व काश बबनराव मळेकर ह के व ती रावेत. 193326

1031110912/00 भो.राजु ह रभाऊ बािव कर
सं. नं. ५७/२+३, साईरज कॉलनी, िबजलीनगर, वा. वाडी, िचचवड-
३३

193317

1050807126/00
सुभाष िभमजी अ ेकर व इतर -4 करीता युिन हसल 
डे हलपस करीता दलीप होतचंद मतानी

स.नं.28/2क/1/अ,28/2क/1,28/2क/5,28/2क/1/ब, पपळे 
िनलख,पुणे-27.

193221

1050212928/00 जाधव हनुमंत सदािशव स नं १/१ ल मीनगर ग ली नं १ लगत पपळे गुरव ६१ 193171

1130502306/00 भो-कमल कशोर बनवारीलाल  जौन

गट 907 , कुदळवाडी , हरगुडेव ती , िचखली  - कर/िच/३/एस आर 
२/११०/२०१४ , द  २२/०६/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३  
पासून वा.आका आ  - कर/अ/मो ा िन एस आर १/११०/२०१४ , 
द  २२/०४/२०१४ अ वये लो

193166

1110400819/00 तानाजी पांडुरंग तापक र आझादनगर च होली बु. 193163
1040601966/00 मेहमुद महंमदअली शेख स.नं. 89/1/1, पवनानगर, काळेवाडी 193105

1040506218/00 पाटील सघारोड बाबुराव भो. आलकानोर सिवता शिशकांत स. नं  ११४/२/१, ेमलोककॉलनी, नढेनगर , काळेवाडी 193058

1060319416/00 भुषण रंगराव िशतोळे / श न भुषण िशतोळे ि हजन गॅले रया युिनट न.ं जी – २१३, पपळे सौदागर, पुणे २७ 193046

1040106010/00 एकनाथ िसताराम भंगाळे व रेवती एकनाथ भंगाळे स.नं.२४१/५+६+७+८. आर के. लंुकड रोहाऊस अ-४. वाकड पुणे ५८ 193006

1050809191/00 जमादार राज  सुदामराव
स.नं.28/4/3/1/6  तळ मजला, शॉप नं.01,  जगताप डेअरी पपळे 
िनलख, सांगवी- 27

192990

1031113027/00 धनराज िवजय राणे व दनेश िवजय राणे सं. नं. १३१/२, शुभारंभ कॉलनी, वा हेकरीवाडी, चचवड-३३ 192972

1031109808/00 भो ी कशोर नारायण पाटील स न १२३/३ िनसग हौ सो. वा वडी चचवड पुणे ३३ 192961

1050807641/00 शे ी िवनय गंुडुराज व शे ी िनवेदीता िवनय
स नं.१४ि लटॅ र ट,ई वग पिहला मजला, लॅट न.१०३ िपपळे िनलख 
पुणे

192961

1130401102/00 भो-नेवाळे महादू ध डीबा िम. ं  -36 , नेवाळे व ती , िचखली, 192952
1160100989/00 नहार गु मंगत सग दारा सग .नं.72, दघी, 192922
1081101125/00 ी.चावरे अिनल तुळशीराम 385/2134,,संत तुकाराम नगर, पपरी,पुणे, 192907

1150303674/00
ी.सिचन रामदास तरस.एस.के.िब कॅन तफ़े भागीदार 
ी.अं कत अमृत सोिनगरा व इतर

सं.नं.73/1/1/2/3/व4 आर.जी.पॅ जवळ आदशनगर, कवळे 192897

1040308590/00 ािधकरण/भगवान कािशराम िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव  ९८२२५५५३४१

192895



1130302043/00 भा कर बाबाराव देशमुख

गट 1401, स. नं 307, नंदनवन सोसा., मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/३/कािव/४२२/२०१० , द २९/०९/२०१० अ वये मालक 
सदरी नाव दाखल  - कर/िच/३/एस आर २/१३९८/२०१४ , द  
२२/०४/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून वा.आका आ  - 
कर  /िच /३/ एस आर  २/ ३२४/२०१७ , द १०/०३/२०१७ अ वये 
 द  ०१/०४/२०१६ पा वा आका  आ   - कर / िच /३/ मो ा  
िनवासी  - एस आर  १ /३२४/२०१७ , द  १५/०२/२०१७ अ वये  
लो

192876

1090301718/00 गु बादशहा हसनसाहब मलगान स.नं.497 ढोर कंपनी मागे,रे वे गेटखाली प. कासारवाडी पुणे 34 192836

1031103296/00 भो.कृ णकुमार पारीख स.नं.60/2,  नलावडे  व ती  ,िबजलीनगर,  चचवड 192810

1060319816/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ४, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1060319817/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ५, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1060319818/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ६, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1060319819/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ७, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1060319820/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ८, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1060319821/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ९ 
पपळे सौदागर, पुणे २७

192755

1020402588/00
म.े अथव इंड टीज तफ़ िनिशकांत सुधाकर इंगळे व सुिनल 
िव णुपंत जाधव

लॉट न.ं ३, ३बी+३, डी-१ लॉक,ऍ वयम चस समोर, आकुड . 192754

1020103210/00 भोग रघुनाथ नाथु काळभोर नाना नानी लािसक आकुड -३५ 192753
1160102771/00 परशुराम साहेबराव भोसुरे स न 80(पै) व 74(पै) बी यु भंडारी रोहाऊस दघी 192745
1011101180/00 गावंदरे औदुंबर कृ णा स.नं.83/2, लॉट न.ं116,साईनाथनगर, िनगडी,पुणे-44. 192689
1031104293/00 कैलास ाने र आहेर स.नं.  78/1,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 192649
1031104294/00 संतोष ाने र आहेर स.नं.  78/1,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 192649
1031104295/00 िनलेश ाने र आहेर स.नं.  78/1,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 192649
1031104296/00 करण ाने र आहेर स.नं.  78/1,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 192649

1041102459/00 संजय कपुरचंद सोलंक
स.न.81/1,ताथवडे,पुणे-33,पञ वहार प ा कृ ण कश मॉल आकुड  
पुणे-44

192643

1040306036/00 ािधकरण भोग भा टया दपक मुकंुदलाल सन.७ जयम हार नगर थेरगाव-३३ 192606

1130506315/00 मोह मद इ तीयाक मोह मदबशी ीन अ सारी
गट नं ८९६, रहमानी का ाजवळ, कुदळवाडी,िचखली आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/१०३८/२०१४ , द २०/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

192597

1040604541/00 उ  पुंडिलक नाईक भो.अलका उ  नाईक
स नं-१११/८अ/१७, वामी समथ कॉलनी धायगुडे व कलाजवळ 
िवजयनगर,काळेवाडी-१७.

192560

1050807647/00 िम  सुधांशु व िम  उ पला
स नं १४,ि लटॅ रटी, ई वग ितसरा मजला लॅट नं ३०३ 
पपळेिनलख पुणे

192542

1130302888/00 भो-राजु भगवान चांदणे १४००/१, व नगरी हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 192530
1150302659/00 म.े अवधूत डे हलपस तफ मोरे र सुदाम तरस स न ७०/१अ/१ द नगर कवळे 192491

1011102557/00 राकेश फुलचंद सोिनगरा
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल,  प.म., शॉप /ऑफ स न.ं१०१.१०१अ 
(यू १), िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102573/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०१,२०१अ,(एस १) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102574/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०२,२०२अ,(एस २) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102575/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०३,२०३अ,(एस ३) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102576/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०४,२०४अ,(एस ४) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102577/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०५,२०५अ,(एस ५) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1011102578/00
एकल  िब डस ा. िल. तफ डायरे टर अ ण जग दश 
आगरवाल

स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, द.ुम., शॉप 
/ऑफ स न.ं२०६,२०६अ,(एस ६) िनगडी, पुणे ४४.

192455

1050103077/00 वानखेडे सुरेश यबंकराव स.नं. 55/1/2, कवडेनगर,, पपळे गुरव 192430

1140301909/00 ी.जा लदर बाबुराव साबदे
ज.गट न.ं६५, लॉट न.ं८ब, दे  िचखली रोड भारत वजन 
का ाजवळ, तळवडे पुणे- ६२

192423



1140301910/00 सौ.आशा राज  यादव
ज.गट न.ं६५, लॉट न.ं८अ, दे  िचखली रोड भारत वजन 
का ाजवळ, तळवडे पुणे- ६२

192423

1130506927/10 सिवता नंदकुमार शदे
गट नं  ७१४  महारा  काटा रोड , कुदळवाडी , िचखली आ  - कर 
/िच/५/मु /८/ एस आर २/१३०/१७ /२०१७ , द १७/०४/२०१७ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पा जु पा न आका

192407

1100100775/00 ल मी इंड ीज
िम. .58/3/369, एम.आय.डी.सी.,ड यु लॉक, लॉट न.ं161,        
    भोसरी-पुणे-411 039.

192393

1090302447/00 म तान करीम शेख स न ४९७/१अ/१ गुली थान नगर कासारवाडी ३४ 192373

1140300261/00
ी. दनेश रामगोपाल आगरवाल व ी.अिनल रामगोपाल 

आगरवाल
जिमन गट न.ं २५२, योतीबानगर, तळवडे, पुणे-६२ 192364

1050205756/00 भालेकर आ माराम ल मण भो. दां गे वसंतराव सुखदेव 192343

1040120557/00 दलीप आनंदा ननावरे स नं-१३/९,पवारनगर सोनाई मंगल कायालयामागे,थेरगाव पुणे-३३ 192289

1120101382/00 गोरखनाथ िव णु िघगे आळंदीरोड स तेव ती  मोशी 192252
1101204946/00 कंुदनकुमार रामपुकार सग से.1 एफ 43 रो. हा.11 इं ायणीनगर भोसरी 192247

1160301918/00 संक प िनयोजीत सह ुहरचना सं था / मोहन शहाजी थोरात स नं ३/२ ड गायकवाडनगर दघी 192223

1101100697/00 ी. कुमावत वसंतराव यंबकराव.
स.नं.189/000/0/00िमळकत .59/7/321/1 ,च पाणी वसाहत      
                  भोसरी,पुणे-411 039.

192207

1130106492/00 महेश डी िव कमा गट १५६७, दे  आळंदी रोड, शेलारव ती ,िचखली 192205
1101001501/00 राजकुमार ओम काश सह पांडवनगर पि म आळंदीरोड 192190
1090302407/00 मंगलमुत  क श स मंगलमुत  क क श चौथा मजला कासारवाडी ३४ 192189

1100701076/00 ी. सांडभोर हाद सुलभराव
भाग .34,स.न.211,                  , ीराम कॉलनी,जुना 

िम. .10/31/0092 भोसरी 39
192184

1100102003/00 संदेश एंिजनीअस से. न १०/२०९ ािधकरण इं   झोन 192179
1031105553/00 भोग. - बुटािलया हरिमत सग गु करत सग स.नं.  133,  गु ारा  रोड,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 192152
1060308384/00 भो. भानुदास काटे /सुरेश यादव िमिथला नगरी समोर पपळे सॉदागर 192117

1101204095/00 ीकृ ण ल मीचंद आगरवाल भो.एजीस सी आर एम ा.िल.
c/o.बी पी एल हाऊस से.नं. 2 लॉट न.ं 279 इं ायणीनगर,भोसरी - 
26

192092

1050807246/00
म.े गायकवाड असोिसए स तफ़ भागीदार नानासाहेब 
शंकरराव गायकवाड सोनाली दपक गवारे

स नं १७/२/१/२७, िस. स. नं ७९७ पै ७९८ पै ७९९पै पपळे िनलख 192028

1050805907/00
इंगवले सिवता रामचं  करीता  साठे र व  बबनराव/लंके 
अजय

स. न. २०/१/१, िवशाल नगर, पपळे िनलख-२७ 192018

1090102154/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .६, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

191977

1090100583/00 टॅको ि टल ा.िल.
िम. .328, टी १५२,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं153, टी. लॉक, 
भोसरी,पुणे-411 026

191977

1160200003/00 पवार कसन पांडूरंग़ स. नं 86 िह सा न.ं19/1 साई पाक आळंदी रोड दघी, दघी पुणे 191916

1100300887/00 भो. फुगे शांताराम,दाम,ूमा ती,बाळा साहेब रमेश तुकाराम भाग .36,गट .3,भोसरी भाजी मंडई समोर(पूवस), भोसरी - 39 191915

1130300799/00 साने बारकू राघु मोरे व ती,िचखली 191915
1130901275/10 भो-सुिनल ल ण हे े एकता  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 191907
1160201455/00 नाणेकर सुिनता म छ स.नं.78/3 गजानन महाराजनगर, 191904

1040203434/00 हनुमंत मा.बारणे भो.सुदाम ह. बारण/ेमहेश,भरत बारणे स.नं. 28/9/1, ांतीवीर नगर,थेरगाव 191876

1120301655/00 नारायण िव णु बो- हाडे बो- हाडेवाडी गट न. ७०९ मोशी. 191858
1120301656/00 बबन िव णु बो-हाडे बो-हाडेवाडी गट न. ७०९ मोशी 191858
1060102852/00 बाळासाहेब महादु वाघेरे िस. स. नं-५३५/५३५/१ ते ६ पपरीगाव 191856
1101001993/00 वासुदेव गणपत कळमकर स. नं. १९७/२ आळंदी र ता, भोसरी ३९ 191786

1050701219/00
मेवेकरी रशीदाबी शामसु ीन/भो.मनानी िवण 
अमरसी,गोहेल योगेश नाथालाल,िशतोळे गणेश संभाजीराव.

स.नं.9, लॉट न.ं7,गजानन अपाटमे ट,त.म.शॉप नं.1,गंगानगर,जुनी 
सांगवी

191761

1100401547/00
वामी समथ एंटर ायजेस फम - १ भागीदार वाय बी बाबर 

/ सुवणा वाय बाबर
वामी समथ वजनकाटा लॉट न.ं132 लांडोवाडी 191740

1110200495/00
म.े तिनश असोिसएटस तफ भािगदार राजु मोहनलाल मेहता 
व इतर २, ीमती शिशकला बबन च हाण

स ह न.ं २२७/१ पै. च- होली बु॥ 191708

1090303406/00 शेख जाहीदा कादर बादशहा गुली थाननगर,रे वे गेटखाली प. कासारवाडी पुणे 34 191699
1130900221/00 , हे े पोपट बाबुराव हे े ता हणे व ती,िचखली 191684
1100803613/00 बवले मा ती सोपान भो बवले िवशाल मा ती स नं २०५/२ सावंतनगर कमानी जवळ भोसरी 191658



1050402578/00 नावडे सौदागर दाजी स.नं.66/2, संत तुकाराम नगर,,नवी सांगवी, 191651
1160302828/00 पांडुरंग गणपती यादव स. नं.२०, िवजयनगर, दघी 191637
1100901142/00 आशा कंुडिलक वायकुळे स.न.202/1, आळंदीरोड, शा ी चौक, 191627
1070501138/00 सरकार, ीमती. कांचन काश कराडकर सी.स. नं. 2529, िडल स रोड, पपरी-17. 191605

1140401524/00 ी.रामभाउ  िव णु भालेकर भो.िनलेश दीलीप  भालेकर ज. ग. १६० ि वेणी हौ. सोसायटी ि वेणीनगर जुना िम. .५४४ 191580

1040209392/00 कोणाक असो. तफ ी.भरत सोहनराज सोलंक  व इतर स.नं 27/2अ, ांतीवीर नगर, लेन 2, थेरगांव पुणे 33 191514

1130201774/00 िवजय सखाराम ढगे , मे गती टस गट १६०५, वेदांत हॉटेलजवळील र ता  , रामदासनगर ,िचखली 191514

1020502179/00 काळभोर शंकर ानोबा व भो.- जोशी रामचं  िनळकंठ
जुना िम. . 2/5/2148, तळवडे रोड,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

191455

1040706797/00
महादु कािशनाथ नढे यां या तफ़ पाक लक हचस तफ़ 
भागीदार िजत  वाधवाणी व इतर

स. नं.१२३/२/३,१२३/१/२, जजर हॉटेलजवळ, 
उ.वाकड,९९२३६२९९९७

191454

1090102164/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२६, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

191452

1130501496/00 भो-चौधरी इंटर ायजेस कुदळवाडी,पठारे यां या लाईनमधे िचखली, 191400
1160100929/00 पवार चं कांत बाबुराव स,नं, 83 साईपाक, दघी पुणे 191362
1031108377/00 दमयंती भगवंत िचतळकर सन ८८ वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 191356
1041100098/00 राज  देिवदास मुंडकने स. नं ८०, नबाळकरनगर ,ताथवडे 191352
1101203797/00 भो.घेवडेकर सखाराम धाडकु स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 191337
1040307320/00 ािध. भोग. सा रका भालचं  फुगे स. न. ६/१ कैलासनगर थेरगांव - ३३ 191290
1140401199/00 पाटील मोहन मा ती ता हाणे व ती ि वेणीनगर तळवडे 191279

1100100953/00 म.े मनोहर इंिजनीअस जे-69, गट न.ं1,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी,पुणे-26 191263

1130101291/00 भो-आहेर सं दप मा ती दे  आळंदी रोड, गट 75, पाटीलनगर ,िचखली, 191252
1040403256/00 ितवाटणे वंदना सं दप स.नं. 38/1/23, गणराज कॉलनी,,रहाटणी 191240

1081200552/00 भो. ी. ाने र दगंबर कांबळे िमळकत .423/2222,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे -411 018. 191231

1100103250/00 रामदेव ि टल जे लॉक, लॉट .२८८/१, एम आय डी सी, भोसरी २६ 191218

1100601888/00 वसंत रामचं  चौगुले
स. नं. २३२/१/२ लॉट न.ं ९/१३ शॉप नं. ४, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी, पुणे ३९

191205

1040405728/00 रेवती काश साळंूके सन.१८/३/५ मनमं दरा शेजारी मानेव ती रहाटणी 191199
1130601698/00 भो-रसाळ िव णू िव ल दे  आळंदी रोड, जाधववाडी  ,िचखली, 191185
1081300088/00 अजय इंजी. व स एच लॉक लॉट  अ े 6,7,8,,एम. आय. डी. सी. पपरी 18 191137

1031100556/00 जोशी दिलप िवजयचं
स.नं.133,  ,वा हेकर  वाडी,सरदार  फाम,  चचवड-पुणे  -  411  
033.

191108

1030103137/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट, एम  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  01, चचवड  
टेशन

191100

1150403169/00 ी मधुकर नथु भ डवे/भो मोनाली संतोष भ डवे स न ९०/१ बी आर टी रोड रावेत 191084

1050404952/00 ीम.देशमुख जय ी जय सग तफ िशतोळे योगेश रघुनाथ व
लोखंडे कैलास रामभाऊ.स.नं.72/1क,िशवाजीपाक-3,सुमन ी 
काया.,र ता,नवी सांगवी पुण-े27,िम. .05/04/00/04952

191031

1050206094/00 भोईर िव ल रामभाऊ, 191006
1130200483/00 भो-गंुजाळ नामदेव व िव णु बाबुराव दे  आळंदी रोड,,िचखली 191003

1040117503/00 सुरेश भीमाराम  चौधरी व रंभा भीमाराम चौधरी
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी, तळ मजला 
शो म  नं- ६, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

190968

1100102067/00 मे िशव इंिजनीअर ग ो ा िजत  आर सग से ७  लॉट २२७ ािधकरण इंड् . झोन 190879

1120405189/00 ि ती नागकुमार कुणचगी / नागकुमार राज  कुणचगी
संतनगर से.न.६, लॉट न.ं३७ डी/१,  क चर ट , रो.हाऊस. नं. 
एम-१,  मोशी ािधकरण

190864

1090402050/00 पांडुरंग रामचं  मेमाणे भोग.बाळू पांडुरंग मेमाणे स.नं.471, फुगेवाडी, पुणे-१२. 190847

1120405554/00 अिनता दीप खो लम
संतनगर से.नं ४ लॉट नं २८३,योगी ि हला िब ड ग, लॅट 

.३,मोशी ािधकरण ४१२१०५
190768

1130600222/00 पवार िशवाजी दाजीराम वडाचा मळा,,िचखली 190753

1050501539/00 पुजारी सुजाता रामचं
गट न.ं5,िम. .49/2/394/6 स.नं 7/1/1 मुळानगर,िहरकणी 
सोसायटी. सांगवी, पुणे-27.

190746

1050204558/00
ी. पोटे शैला दलीप,पोटे मनोज दलीप,पोटे तृ ी दलीप 

सुपाळे  सिवता आिशष
स.नं.20/2अ/1,भालेकरनगर,िप.गुरव-27 190737

1050000134/00 ी सोवनी अिजत दनकर/ ीम.सोवनी ि मता अिजत सऩ.19, डम पाक, लॉट न.65व66,िम. .5/8/107/00134 190708
1090101033/00 दनेश इंिजिनअस लॉक टी/एस 38,एम.आय.डी.सी. भोसरी,पुणे-26 190671

1100101095/00 म.े टे फ ला ट तफ -मु ा राम चचोले
एम.आय.डी.सी.                           ,जे. लॉक, लॉट न.ं420,        
       भोसरी-पुणे-411 039.

190650

1120202834/00 सं दप सुरेश तळेकर गट नं ५७,डुडुळगाव जकात ना यामागे डुडुळगाव मोशी ४१२१०५ 190601



1130602574/00 भो-साईद  असो तफ भागीदार सुरेश पांडूरंग माटे
गट ६६१ , ६६२ , ६६३ , जाधववाडी  , िचखली   आ  - कर 
/िच/६/एस आर २/१०/२०१३ , द  २७/०५/२०१३  अ वये

190596

1090201764/00 पांडुरंग महादेव रानवडे भोग.कैलास पांडुरंग रानवडे
स.नं.४२१/२, िस.स.नं.२३९२, १ ते ४, संतकृपा िब ड ग, 
कासारवाडी.

190592

1110400872/00 ी. गंगाबीसन बारमल आगरवाल
स नं. १५५/५अ, िपनाक  कॉलनी, लॅट न.ं ३१ व ३२, आझाद नगर, 
चोिवसावाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

190543

1130601032/00 भो- ी रेवंडीकर  गु दास आनंद
गट नं 595 ,गणेशनगर  , जाधववाडी ,िचखली आ - कर /िच /०६/ 
एस आर २/२०३/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

190542

1090102157/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .९, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

190535

1060319815/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. ३, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

190531

1060319822/00 म.े मंगलमूत  डे हलपस
गणेशम  कम शअल फेज II, लॅट –ई, पिहला मजला, शॉप नं. १०, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

190531

1160101978/00 शेगोकार महादेव दगडू स नं ७४ आदशनगर दघी 190504

1030802362/00 कांक रया कांतीलाल िम ीलाल् िस. स. नं. २७९, २८०, िव ल मं दराजवळ, गांधी पेठ, चचवड गाव 190481

1031111890/00 भो संिगता गो वद चचवडे स न २९/३ बळवंतनगर वा.वाडी  चचवड ४११०३३ 190472
1130201036/00 भो-गुलाब बबन सोनवणे रामदास नगर, िचखली 190449
1040413876/00 ी/ ीमती र ा ीपती गायकवाड स.नं. ४८/१३/२ हदु ित ाण शेजारी नखाते चौक रहाटणी 190433

1040508555/00 मा ती िव णु नढे भोगवटा धारक मळेकर काश बबन
स.न. 77/1/2/5 , अ िवनायक अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 3 
योतीबानगर काळेवाडी

190433

1040408583/00 ीहरी चं कांत खटावकर स. न. ३८/४/३/५अ ुतवेल कॉलनी रहाटणी 190411
1040208059/00 गोपाळ भो  बारणे भोग काळुराम गोपाळ बारणे स नं २७/१ ांतीिवरनगर थेरगाव पुणे ३३ 190402
1060314506/00 मे गजानन असोिसएटस साई हीजन अ/१००४ पपळे सौदागर 190306

1140103023/00 ी राज  लबराज पाडुळे
ज ग नं २१३ब, सर वती हौ सोसा, ान दप शाळेमागे, पीनगर, 
तळवडे

190290

1030101011/00 ि िमअर िल.
एम आय डी सी ,स.नं.229+242  ,मुंबई  पुणे  रोड  चचवड  टेशन, 
 पुणे  -  19

190287

1060308344/00 परघळे रघुनाथ काळुराम िपपळे सॉदागर गावठाण बॉ  िवहार समोर 190273
1020503217/00 गु ा देवानंद राधाकृ णन अमीत लाझा , जी पी ७२ , थरमॅ स चौक , चचवड १९ 190263

1050110106/00 चौगुले र ा पुंडिलक स नं ५०/१/१ गांगाड नगर खाडेवाले मठासमोर पपळे गुरव २७ 190249

1040506147/00 बबन रामभाऊ नढे भोग जाने र बबन नढे सं न.७९/४/१ ीराम कालनी नढेनगर काळेवाडी 190236
1130501400/00 भो- अमीन चौधरी गट ं  711, महारा  काटा र ता , कुदळवाडी, िचखली, 190232
1140300943/00 म.ेउदरे इलेि क स व स/उदरे अजुन सोपान योितबानगर त वडे,ŸÖôû¾Ö›êü 190203
1160303498/00 मनोज बाळाराम मु पीड स. नं. १८/१ गणेश रोड, चौधरी पाक, दघी ग ली न.ं ९ 190175

1080201009/00 म.े जी.एन. डेअरीज िल. ऑ फस  15 दुसरा मजला,महाल मी हाई स मोरवाडी पपरी 18 190165

1031107417/00 दुगा चांगदेव काटे स. नं.८/२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 190134
1130200957/00 िव ल  नारायण तरटे गट १५४४,सोनवणे व ती रोड , रामदासनगर , िचखली 190047
1160101817/00 जावळे संजय लबा स नं ७३ आदशनगर दघी 190040

1040202030/00 भवरलाल कानाजी परमार सौ. फुलीबाई
िम. . 4/37/731,स. नं. 19/4, परमार चबस, डांगे चौक, थेरगंव 
पुणे - 33

190039

1160301264/00 िवजयकुमार वसंतराव शेटे, संजयकुमार वसंतराव शेटे स. नं.2 गायकवाडनगर 190024
1040306066/00 िभमराव रावसाहेब फंड स.नं.३९/१५, गुजर नगर थेरगांव-३३. 190009
1130106632/00 इरफान  इकबाल खान गट ४० , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर , िचखली 190004

1140301762/00
मुळ मालक ी. चतामण बबन भालेकर व भोगवटादार 

ी.अिनल चतामण भालेकर,म.ेअिनल एंटर ाईजेस
जिमन गट . १८९, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 189961

1101100215/00 ी. धावडे मीणी द ा य
िम. . 59/6/306,स.नं.124/1. पुणे नािशक रोड.सदगु भोसरी,पुणे 
411 039.

189956

1090102135/00
म.ेयानस स माकट ग स हसेस ा.िल. भोग.सौ.ि ती 
िव ांत यनु वार

ि यदशनी मिहला वंय रोजगार इंड, ठी लॉक, १६५/३/६ 
एम.आय.डी.सी. भोसरी,पुणे-२६

189947

1040109183/00 मॉ ँ ट हट ोपेज
लॅट न.ंए-८०२, स.नं.२३९/८, अ.ब.क ते १४, मॉ ँ ट हट ोपेज, ए-

िब ड ग, वाकड, पुणे–५७.
189937

1100803711/00 डी आर ग हाणे कं शन स नं २०७/१/१ राययोग िब ड ग भोसरी 189923
1140202196/00 ी. इ तीयाज बाबुलाल शेख हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 189891

1040109510/00 मा. सौ. छाया अिनल वडघुले भोग. िवण अिनल वडघुले स.न. 16/6ब/7क ल मणनगर थेरगांव – 33. 189828



1101102363/00
ओम काश पुसाराम िव ोई व इतर २ भोग कैलासदास 
चंदनदास वै णव

स. नं. १९३/३ महादेव नगर, भोसरी ३९ 189784

1040306738/00 ािधकरण भो. सिचन सोपान काटे स नं-७/१ गु नानक नगर   थेरगाव 189783
1031103358/00 ी. शंकर शवलग ग डा स.नं.120  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 189778

1040106647/00 िवजय िनग़ं पा गौडर
स.नं.१८१/५/६,१८२/१/२ मा ट हट टॅ ल रोहाउस बी-१८ वाकड-
५७

189773

1040120846/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं५,६ थेरगाव पुणे-३३

189689

1070301637/00 िनरवानी अनंद परमानंद लॉट न.ं 236 , र हर रोड,, पपरी 17 189680

1120302212/00 बाळासाहेब बाबुराव आ हाट
पुणे नािशक र ता (पि म बाजु) गट नं ३७९ मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

189678

1130500385/00 भो-मौया बाबुराम पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 189661
1081102284 चॉधरी िव ादेवी पाराम शॉप  ९ वरगंगा व लभनगर पपरी १८. 189623

1050100500/00 सुतार िवलास ल मण पपळे गुरव, स.नं.70/2/3,,िमळकत .828/46/1/367,,सांगवी 189602

1140401609/00 धोडीबा बाळा भालेकर  भो. शं र देवराम  भालेकर ज. ग. १६२  अ  टॉवर लाईन रोड  ि वेणीनगर तळवडे, 189599
1140401610/00 धोडीबा बाळा भालेकर  भो. गणेश देवराम  भालेकर ज. ग. १६२ अ टॉवर लाईन रोड ि वेणीनगर तळवडे, 189599

1130701264/00 रामलाल  हकाजी चौधरी
जी.ए.9/4, एम आय डी सी, जी लॉक,से टर नं.20, कृ णानगर 
,िचखली

189588

1130701265/00 चौधरी फुलचंद फकाजी
जी.ए.9/4, एम आय डी सी, जी लॉक,से टर नं.20, कृ णानगर 
,िचखली

189588

1080201896/00 राजद अ र सग यादव व रेखा यादव
आयन ७ िब डग सहावा मजला ऑफ स वग न. ३ मोरवाडी  पपरी 
-18

189586

104080767/00 भो. भुमकर रामदास िव ल स.नं. 118, भुमकर व ती,  वाकड,उव रत वाकड 189583

1050600168/00 लिलतामा क लुका टल शिश.शिश गोपालन
स ह.ेनं.4/2/10.ि यदशेनीनगर.,िमळकत न.ं919/545/17 पू.सांगवी. 
पुणे.400 027.

189582

1011100156/00 शेख मंसुर महंमद ( खा टक ) स.नं.8/1,,िनगडी गावठाण, िनगडी पुण-े411 044 189573

1031108484/00 अजय ंकटेश वामी सन १३३ ु ा ामाजवळ गु ारारोड वा वाडी चचवड पुणे ३३ 189562

1140101725/00 राऊत शरद शंकरराव िशवशंभो हौ सग सोसायटी,,ज.ग.216, पीनगर पूव, तलवडे 189553
1110200218/00 फ़ुले पांडुरंग सदु व इतर 4 च-होली गावठाण बुड व ती, 189503
1110300910/00 रामचं  बबनराव पठारे भो. पंढरीनाथ रामचं  पठारे स. नं. ३५४/१/२ + २/२ पठारे मळा च-होली. 189501
1130507070/00 इ ीश मुनीर शाह जमीन गट ७०७ , कुदळवाडी ,िचखली 189486

1100600347/00 ी पानसरे शंकर रभाजी
िम. .59/1/145                            ,स.नं. 229/1, खंडोबा माळ   
           भोसरी पुणे 411 039

189468

1120202469/00 िनितन पांडुरंग स ते
साई कौलनी,द. ल मीनगर काळे यांचे घरासमोर मोशी पांधीरोड  ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

189458

1100101803/00 म.ेयुनायटेड इंिज.तफ अिनलकुमार नायर / राजू डॅिनअल से. नं. ७, लॉट १८६ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 189436

1030705380/00 राजाराम भै   च हाण भोग ी रोहन राजाराम च हाण स.नं.२९४/१३/१ ाभात कॉलनी केशव नगर चचवड-३३ 189373

1030705381/00 राजाराम भै   च हाण भोग कु.अपुवा राजाराम च हाण स.नं.२९४/१३/१ ाभात कॉलनी केशव नगर चचवड-३३ 189373

1030201750/10 भो इं िजत  िनतीन नाणेकर
स. न. २४८/२ िस. स. ४०२३ लाऍट न १४ सुदशननगर चचवड 
पुणे ३३

189368

1030201750/20 भो  कु. तेजि वता िनतीन नाणेकर
स. न. २४८/२ लाऍट न. १४ ितसरा मजला सुदशननगर चचवड 
पुणे३३

189368

1011100998/00 भागवत सुमन नंदाराम
िम. .448, लॉट न.ं18,,स.नं.1/1, ल मीनगर िनगडी, पुणे 411 
044.

189316

1150304096/00
ी.संतोष भागाजी कणसे व अिमत भागाजी कणसे 

डॉ.रोिहत भ.कणसे
स.नं.४७ /1अ/1ब/शमा समोर रे वे लाईन जवळ बापदेवनगर, कवळे 189310

1040603482/00 ी. नाईक उदय पुंडिलक
स. न. १११/१०ब/१, योितबा मंगल कायालय समोर, िवजय नगर,  
काळेवाडी - १७.

189302

1160101397/00 ंकट मा ती पांचाळ / सरोजा िवजयकुमार पांचाळ स.नं. 72 िशवशाहीनगर, दघी - 15 189266

1090400953/00 सहानी कमल कांता
िमळकत .835,मायानगरी, टोअर  नं.2. कासारवाडी,पुणे-411 
034.

189261

1040802276/00
पंढरीनाथ वझरकर व ईतर करीता मे.भुमी डेहलपस तफ़ 
भागी . सुरेश पुंडिलक िश डे व ईतर २

स. नं.१३२/१६,१७,१८,२१,२२,१९,११, मा ती कार शो म 
शेजारी, उ.वाकड, मो. नं.९९२२९८४१४०/७०५७८७०५९८

189238

1040108874/00 म.ेपी.३ डे हलपस तफ ाईड अँड ए सपट व अर वद जैन
लॅट न.ं३५-सी, स.नं.२१०/२, पाक ीट, डायमंड पाक, वाकड, 

पुणे–५७.
189153

1130302577/00 क डीबा  नर सग वाघमोडे , मीणी को .वाघमोडे गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा,मोरे व ती ,िचखली 189133



1100402155/00 िनलेश जयवंत लांडगे, तुषार जयवंत लांडगे स. नं.६९४/५ब ग हाणेव ती, भोसरी 189128
1110200403/00 भो. बुड चं कांत रंगनाथ बुड व ती,च-होली 189016

1020502183/00 भो.- बोलपट लता प ाकर
जुना िम. . 2/5/2152,तळवडे रोड.,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

188996

1101200623/00 ी. पगार उ म दादाजी
स नं.19/2,भैरवनाथ हाय कूलरोड,ग्,धावडे व ती,                        
     भोसरी 411 039

188988

1130302470/00 पोळ वाि मक तुकाराम गट १४१४, नवचॅत य सोसा, मोरे व ती,िचखली 188972
1040306740/00 ािधकरण िवण सोपान काटे स नं-७/१ गु ना क  नगर थेरगाव 188938

1030903129/00 म.ेऐ या डे हलपस तफ़ देशमुख िवजय सजराव िस  . स  नं. ५१९,५१९/१,२ मोरया मं दराजवळ, चचवडगांव,पुणे-३३ 188905

1031112558/00 भोग घुड सग रघुनाथ सग त वर
स.नं.८३/२/३/४ वामी िववेकानंद सोसा वा हेकरवाडी चचवड पुण-े
३३

188868

1130500341/00 भो-मडिगरी सुभाष हनुमंत पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 188859

1031106396/00 भोग. द ु भाऊराव नेलवाडे
स न ३८/३९ अपणा हौ   सोसा. चचवडे नगर वा.वाडी चचवड पुणे 
३३

188836

1040410794/00 ी. संतोष राम गंगणे स. नं. ३८/१, गणराज कॉलनी, नखाते व ती, रहाटणी,  पुणे -१७ 188826

1130601538/00 भो-अ दुल र ाक जानमोह मद चौधरी
भो-अ दुल र ाक जानमोह मद चौधरी,रोशन कंपाऊंड,गट नं 
228,229 व 230,जाधववाडी , िचखली,गट नं ,229 व 230

188808

1040507672/00 ी  .सलील मे बुब शेख भो  ी. अजीम सलीम शेख स. न . १२१/१/२ साई ा कॉलनी, राजवाडे नगर, काळेवाडी 188800

1040507673/00 ी  .सलील मे बुब शेख भो  ी. मतीन सलीम शेख स. न . १२१/१/२ साई ा कॉलनी, राजवाडे नगर, काळेवाडी 188800

1031401463/00 ी िवजय महादेव पुजारी स न १६५/१ ब लॉट न ३८ ओम िनवास इं दरानगर चचवड 188792

1070201089/10 सरकार भो.अिनल धनराज जेसवानी बी. लॉक 21/21 चे शेजारी, र हर रोड, पपरी १७ 188776
1140102235/00 ी. शदे ीराम िव ल ज̱. ग. १७५ स ुंगी हॉ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 188739

1040604542/00 भानुदास गो वद हरमलकर
स नं-१११/१अ/१९ वामी समथ मं दराजवळ िवजयनगर काळेवाडी-
१७

188706

1110500928/00 कसन गेणू पगळे व ईतर ३ सन १२४ साई मं दरा मागे ल मण शदे समोर वडमुखवाडी 188699

1040410802/00 ी. रमेश िभवा सोनवणे सं. नं. ६२/१/२/१फ़, िनमल कॉलनी, ीनगर, रहाटणी, पुणे -१७ 188689

1130602384/00 नंद कशोर पारसनाथ सह वडाचा मळा  , जाधववाडी,िचखली 188687

1120202406/00 ी िवलास नथु स ते
६९३ ओम जीम शेजारी मोशी आळं द र ता दि ण भाग  मोशी ता 
हवेली िज- पुण

188671

1050000177/00 म.ेमा ती क शन. ी जाधव ह रदास मा ती स.न.44/1ब/7,िव ानगर, पपळेगुरव,िम. .05/01/00177 188670

1130400747/00 पाटील राज कुमार केरबा

गट  १२६४ ,र ता - ७, जय काश  नारायण सोसा., 
पंचवटी,शरदनगर िचखली आ - कर/िच/४/एस आर 
२/२४५८/२०१५ , द २७/०१/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१२ 
पासून आका

188648

1041200230/00 जय ी पोपट पवार स. न. ६ ताथवडे 188639

1140102200/00
भोग. भालेकर ताराचंद  िव ल/म.ेबालाजी ॅ िबकेटरस 
व स

ज. ग. १८१ गणेशनगर पी(पू) तळवडे 188633

1140102201/00 भोग. भालेकर दॉलत िव ल/म.े गणेश ए टर ाईजेस ज. ग. १८१ गणेशनगर पी(पू) तळवडे 188633

1040119493/00 गौरव चौहान व तुती सग
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/3 दुसरा मजला 
लॅट .204,वाकड पुणे - 57

188626

1040119510/00 िसमा भाकर ितजारे व भाकर िव लराव ितजारे
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/3 सातवा मजला 
लॅट .701,वाकड पुणे - 57

188626

1040109747/00 सयाजी जयवंत क पटे व इतर ५ स. न. २५१/१ ब,क पटे व ती जयंत िनवास वाकड 188607

1130101614/00 नेहा इंिजिनअस  तफ सुय भा िवजय पाटील
गट १५५६, शेलार व ती ,िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/११८/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

188605

1120100220/00 ी. भोळ सोमनाथ ल मण िशवाजीवाडी, मोशी, 188603
1040901077/00 ी. र व  िपलाजी धुमाळ स.न. 51/5/2अ/1अ/1, कोयतेव ती, पुनावळे. 188547
1040308218/00 गणपत बबन मदने स.न. ६/२,बालाजी कॉलनी,कैलास् नगर, थेरगांव-३३ 188536
1100101847/00 भो योती इंड ो  ा द ा य महादेव हगे लॉट १०/३१० ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 188529
1040204907/00 सं दप कनकमल भंडारी सन.३२अ/७  ऑ फस न-ं२ कमल हाईट थेरगाव-३३ 188475

1031105524/00
बुटािलया गु करत सग महािबर सग, भोग. - चौधरी र व  
जी

स.नं.  133/1,  गु ारा  चौक,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 188461

1081102995/00 म.े हाडा हदराज साहेबराव वराडे ४०७/२१७२ सं.तु. नगर पपरी १८ 188445
1130702064/00 सौ जैनब  हेमराज देसले ,चाई ड केअर हॉ पी ल ओमसाई माकट , लॅट ए६,से २०,कृ णानगर ,िचखली 188410
1050213506/00 डोळस अिनल रामचं स. न. १/१ ल मी नगर ग ली नं १ पपळे गुरव 188382
1031114091/00 ी. दीप राजाराम मोिहते स.नं. ९अ/१, चचवडेनगर,वा.वाडी,पुणे-३३ 188372



1120101864/00
राजकुमार स ते व इतर तरफ़े मे कलक  डे ह. तरफ़े 
भािगदार ी ा य रामदास शपुते

गट नं ३६, ३५ िशवाजीवाडी, मोशी, ता. हवेली िज. पुने 188363

1100300382/00 सौ.ख डे वैशाली स यवान गावठाण िमळकत . 56/2/114/1,भोसरी गाव,पुणे 411 039. 188361

1130502899/00 भो-अहमद चौधरी गट 879 , कुदळवाडी ,िचखली, 188341
1130201148/00 रामदास शंकर मोरे गट १२११, सोनवणे व ती , रामदास सोसा ,िचखली 188317
1130201149/00 ल मी नाना  मोरे गट १२११, सोनवणे व ती , रामदास सोसा ,िचखली 188317

1020302013/00 ी काळभोर रामचं  गणपत
स.नं.47 लॅट न.ं53/54, आर के अपाटमट, िववेकनगर,,आकुड          
       02/16/01125

188315

1060500439/00 ब सल हरीशंकर सी.
िमळकत .निवन,,सुखवाणी चबस,ऑ फस न.ं22. िपपंरी टेशन 
रोड, पपरी-411-017.

188259

1031107109/00 भोग संुदर दादाभाऊ िन्चीते
स न २५/३ गणेश काऍलनी चचवडेनगर वा हेकर वाडी चचवड पुणे 
३३

188186

1100400651/00 ी मोरे सुभाष ह रभाऊ
स.नं.692/3                                ,ग हाणे व ती.                      
      भोसरी,पुणे-39.

188163

1040508905/00 राजेश शामलाल कोरी ( मो.न 9970662763 ) स.न. 79/11/12 , आझाद काँलनी न 2 पाचपीरचौक ,काळेवाडी 188156

1040505080/00 ी. िसताराम बाळोबा नढे / भो. अंकुश िसताराम नढे स.नं. 113/3/1, नढे नगर,काळेवाडी 188137
1031106386/00 भोग. िवलास शांताराम दाकोळ स. न. ७५/१/१ आहेरनगर वा हेकरवाडी, च चवड. 188094

1050213563/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१७,तळ 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

188061

1040403220/00 तांबे िभकु िव णु स.नं. 34/1, िभकोबा तांबे शाळा,, ीनगर, रहाटणी 188034

1050805284/00 दुबर यानबा गायकवाड.
३.म.तिन क कॉलनी, स. न . २८/३/४, िवशाल नगर, पपळे िनलख, 
पुणे-२७

187988

1120302179/00 रंजना िहरामण बोराटे दे र ता  गट. नं, २८४, नागे र नगर, मोशी, पुणे ४१२१०५. 187960

1050303076/00 कानाराम मादाराम िसरवी
स. नं. १५/४ मु ाजी ढोरे िनवास शॉप . २ मधुबन ग ली नं २ 
सांगवी पुणे

187947

1041100744/00 सितश डी. दरेकर स. नं. ५१ हॉटेल सितश, ताधवडे 187916

1130902304/00 वािमनाथ िभवा बंजारकर
गट १४२६, िस ीिवनायक हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/९/एस आर २/७२८/२०१४ , द १२/०९/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका जुना िम  १२२३ र

187875

1020303411/00 हडपद िस ाम िशव ा िशवकृपा साई पॅलेस शेजारी िव लवाडी,आकुड  पुणे 35 187855

1130501138/00 अ दुलहई  अ दुलगनी  शेख गट  नं ६९३ , ६९४ , महारा  का ामागे, ,कुदळवाडी  ,िचखली 187820

1050804457/00
खुशबीर सग पाल व हर दप सग पाल तफ़ कुमु रिवराज 
डे हल,तफ़ भागीदार राजन,

20/2a,20/5/1/1 िप,िनलख, 187819

1130902004/00 मनोज नारायण देशमुख गट १४३०, जयिशवशंकर हौ सोसा , हे े व ती , िचखली 187805

1130400188/00 ी  जाधव  दलीप  द ू

िस दीिवनायक सोसा,र ता नंबर 3 अ, सुदशननगर,िचखली   आ  - 
कर /िच/४/एस आर  २/१०४२/२०१४ , द  १५/०३/२०१४ अ वये  
वा  बांध-  आ  - कर /अ/मो ा  िनवासी  -एस आर  
१/१०४२/२०१४ , द २८/०२/२०१४ अ वये  लो

187792

1140401793/00 सौ इंदू स यनारायण गु ा िनसग हौ सोसा, ि वेणीनगर, तळवडे 187784
1040119787/00 सोनबा बाबुराव कलाटे व इतर स.नं.१८६ यु द नगर,वाकडरोड वाकड पुण-े५७ 187760
1050214594/00 मंदा कनी गोर  गावडे स. न. ७६/२ भैरवनाथ नगर पपळे गुरव 187751

1040111687/00 भोग-गणेश बाळु कलाटे सनं.१७७/१/२/१,आदश कालनी, वाकडरोड,वाकड-४११०५७ 187711

1120300758/00 बनकर कंुडलीक रामभाऊ /नर , नंदन सुदाम बनकर पुणे नािशक र ता, प. मोशी, (बनकर व ती) मोशी 187709
1140101266/00 शहाजी टी. के. / नारायण पी. एम. जिमन गट . 166,सहयोग नगर,तळवडे 187657
1140201057/00 लोळगे उषा ध डीबा हनुमान हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 187631
1130101636/00 मे संक प इंड ीज , भो- रोहीणी नंदकुमार सावंत गट १५५९, शेलारव ती ,िचखली 187621
1060307417/00 या गुलाब काटे मा ती िभसे कॉलनी, पपळे सौदागर 187616

1020502213/00 तप वी इ टेट, भो.-दुबे िजत कुमार / जे.के. रोडलाई स
जुना िम. .-2/5/2182,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

187611

1100501009/00 अमर योत त ण मंडळ िश ण सं था अ य  बाबर वाय बी बी जी लॉक पुणे नाशीक रोड लांडेवाडी,भोसरी - 39 187610

1040100757/00 भरत मधुकर मानकर स.नं.257/1/3ब/6,,क पटेव ती, म.ुपो.वाकड, पुणे 187531

1040201882/00 ससाणे ओम काश रामचं  व सौ. सुमन
िम. . 4/37/585,स. न. 19/6, ल मीतारा कॉ ले स, डांगे च वाकड 
रोड, गणेशनगर, थेरगांव पुणे

187521

1050202274/00 गाटे आशा म छ स.नं.  78/2/1/11,  भैरवनाथ नगर,, पपळे गुरव 187520
1130101606/00 गोकुळ दगडू मोरे , भो-संतोष  गोकुळ मोरे गट १६५२ , पाटीलनगर ,िचखली 187518



1130901094/00 संतोष िवठठल हे ,ेअिमत सुदाम हे ,ेसुिमत पां हे े म हार हौ सग सोसायटी , हे े व ती , िचखली, 187477

1130103281/00 गोपाल सुिनल मंडल
गट नं २/१, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/िच/म/ु८/एस आर 
२/२९२/२०१६ , द ०३/०५/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

187468

1080602683/00 ी.राज  भाकर पोफळे स.नं.99 लॉट नं 56 अ,यशवंतनगर पपरी-18 187462

1050808716/00
दळवी शैलावती बाळासाहेब.तफ समथ ा◌ॅपट ज करीता 
भागी.कामठे सागर गजानन व इतर

स.नं.62/2/1, पपळे िनलख-27. 187443

1020102891/00 गु ा संजय  हजारीमल पचतारा नगर, आकुड गाव स. न.      आकुड , ३५ 187431
1040121198/00 शेषराव धा जी गवळी स.नं.१७/४ मंगलनगर,थेरगाव पुणे . ३३ 187424
1130500303/00 भो-यादव ाने र नारायण पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 187418
1130401423/00 सितश बसवंत पाटील ग़त ११६०, ११५९, ११५८, नेवाळे व ती ,िचखली 187394
1040410815/00 ी. आ णासाहेब रामभाऊ एकिसगे सं. नं. ६४/१/२ आ दनाथ कॉलनी, ीनगर, रहाटणी पुण-े १७ 187375
1150402968/00 ी सयाजी बाबुराव भ वे/भो दपक सयाजी भ वे स न २०७  शदे व ती रावेत 187356
1041101428/00 घन याम जंगलदास सुखवानी स. न. ९६/१, ९७/२ ताथवडे ता. मुळशी. 187353
1150101385/00 ी भ डवे परशुराम केसू स म 65/5/1 रावेत पुणे मुंबई महामागा लगत, 187305

1100700544/00
ी. बाफना सुिनल छोगालाल भो.ओसवाल अमृतलाल 

चुिनलाल
स.नं.211 गट न.ं7, ीराम कॉलनी, दघी रोड,            भोसरी-39. 187280

1041000018/00 अजय उ मोहन नंदकोळीकर स.न.१७०/१ जीवननगर ताथवडे ३३ 187215
1130300568/00 , भो-वाडेकर बळीराम चांगदेव मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती,िचखली 187210
1040308959/00 भो. भगवान ध िडराम शदे स न १२/३३ पवार नगर थेरगाव ३३ 187189

1050804390/00 मेमाणे ताराबाई कसन, रो,हाऊस न,ं५,स,नं,१५/३+४+५,िवशालनगर, पपळे िनलख-२७ 187173

1101207858/00 रवेणनाथ नवनाथ कदम
से. नं.३ लॅट .७२/१+२ बी रो हाऊस  अ-०२ ीन हो स 
अपाटमट, इं ायणीनगर, भोसरी

187171

1031107501/00 भोग. - धाबे रेणवािस  िशव पा स. नं.५६/१ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 187162
1031107502/00 भोग. - क ढाळकर कशोर ाने र स. नं.५६/१ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 187162

1090102155/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .७, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

187147

1081200054/00 म.े हाडा भो - सुशीलकुमार वसंत शदे पुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ 187134

1011201948/00
पपरी चचवड म.न.पा हद  िश ण मंडळाचे हद  

िव ालय
मितमंद व अपंग मुलांचे हद  िव ालय से. नं. २५,  ािधकरण, 
िनगडी, पुणे - ४४

187081

1011001001/00 नायडू हनुमंता शर णा
से टर नं.21, ि कम न.ं9, िम. .395,,चाळ .11,खोली न.ं9, 
िनगडी- ाधीकरण, पुणे-411 044.

187050

1100301008/00 ी ल मण भाऊ लांडगे भोग.आशा द ा य लांडगे िम. .58/1/97 186993
1130401241/00 भो-बाळू िसताराम  थोरात गट १०१५, नेवाळे व ती , िचखली 186990
1130100032/00 मोरे  ाने र  िभका पा टलनगर ,िचखली, 186977

1110505197/00 ी.ल मण मु ाजी देवकर स.नं.१२१/१/१अ/२/२ साई मं दराशेजारी वडमुखवाडी च-होली बु॥ 186972

1050212821/00 सोनावणे सिचन सुधाकर स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप १ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 186936

1110502189/00 सुिनल ल मण िगलिबले स. नं. १२० साईनगरी कॉलनी . ०९ वडमुखवाडी च-होली बु. 186921

1140102051/00 बोडके ता बाई छबु/भो. बोडके बाळासाहेब  छब  व इतर ३ सहयोगनगर पी(पु)तळवडे 186909

1130301860/00 ितमा पा सोमनाथ  कोनंटी
गट नं 1323, साने कॉलनी , मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१९९/२०१५ , द३१/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

186882

1050805017/00 आहेर िमना ी सदािशव भो. 21st स युरी इनफ़ा टेिल. िल.
सायक ल. ना. हाय कुल शेजारी, वाकड रोड, िवशालनगर,िप, गुरव . 
सांगवी-२७ TROPUN 1050

186881

1020600178/00 मेह िण सा गफुर शेख व शहनाज सेन शेख िमळकत .178. 186844

1031110977/00 सौ. मिलका उप  मेनन
सं. नं. १२९/१ आनंदवन अपाटमट, तळमजला, नं.१ व नगरी, वा. 
वाडी. िचचवड-३३

186826

1080601617/00 सुत क शन, लॉट .104, बेलमट .1,,उ मनगर, पपरी - 18. 186796
1040208067/00 सौ.छाया राज  ढोकणे स.नं.23/2/1ब,आनंदपाक,लेन नं.1,थेरगाव,पुणे 33. 186782

1130504833/00 भो-स ु ी असोिसए स गट ८४९, समृ ी अपाटमट ,शॉप २, कुदळवाडी  ,िचखलीGat 849 186735

1040106476/00 भो. रोहीदास बारणे सं न १६ गुजर नगर थेरगाव वाकड 186630
1100200625/20 लांडगे काश ल मण िम. .57/3/75/1.स.नं.679/2.             ◌,़लांडेवाडी 186624
1130601889/00 जाधव बबन ध डीबा ,भो- जाधव कंुडिलक बबन गट ४७३, बो हाई मळा , जाधववाडी ,िचखली 186623

1120404928/00
सुधीर सोपान एरंडे, सदािशव बाबु मु ला, ाने र भाऊ 
कराले, िवजय िशवाजी मानकर

संतनगर, से टर नं.४, लॉट न.ं२७९(एस) शॉप नं.१ ते ४ , बालाजी 
हाईटस, मोशी ािधकरण

186598

1040203392/00 म.े साई इरे टॉस स.नं. 19/1/1, शॉप नं. 5, साई कृ ण पाक,,डांगे चौक, थेरगांव 186595



1040104812/00 रघुनाथ ता याबा कांडेकर भो.राजे  िसताराम गोयल
सन.249/2/1 धरोड, झोरे िनवास समोर, क पटेव ती, वाकड,पुणे-
57,4/56/1/620

186575

1080102099/00 ीमती सुभ ा मोगल कोपरे
िस. स. नं.५६१५/२,५६१५/३ रा आ शवाद िनवास,डॉ.महाजन 
समोर खराळवाडी, पपरी-१८

186556

1040509575/00 गणी र ाक मिणयार स.न. 78/1/97 , ीकृ ण काँलनी न 2 , कोकणेनगर काळेवाडी 186546

1100200770/00 ी. देसाई अजुन महीपती.
िम. . 57/3/139.स.नं.677/2             ,लांडेवाडी.                     
          भोसरी. पुणे.411 039.

186521

1050102465/00 ीम. एडवड लोरा.
स.नं.53/1ब/45 िवनायकनगर 
िप.गुरव.,िम. .46/1/53/48कवडेनगर. सांगवी पुण-े27.

186485

1040304569/00 अ य डे हलपस तफेर् िनितन क हैयालाल भ साळी स.नं. 14/6अ/6ब/1, बालाजी गॅरेज शेजारी,,थेरगांव 186476

1100102187/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो साई ेडस
से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं एफ ४० 
बी

186475

1020100965/00 ी सुरेश वसंत पुरीगोसावी  भो. शेख समीऊ ला मनअली िम. .92, ाने र कॉलनी आकुड  पुणे 411-035. 186466

1130902144/00 ी सदगु  गु देव द  सेवा  सं थान गट १५०३,१५०४ ., हनुमान नगर , ता हाणे व ती ,िचखली 186446

1070100480/00 देवनानी वाटुमल चोइतमल. िम. .240 लॉट पैक  [ पो ट ऑफ सची ज्, पपरी पुणे 411017. 186430

1031105891/00
Bhog. - Bhosale Shahuraje Vaijinath, Bhog. - 
Bhosale P S

स.नं.  128/2,  व नगरी  हौ.सोसा.,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 186414

1100102186/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो साई ेडस
से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं एफ ४० 
ए

186391

1130503732/00 ह रदास राघवन , नॅशनल एंटर ाजेस गट ७६७, कुदळवाडी, िचखली 186380

1100200406/00 ी. बो े अंकुश शंकरराव.
िम. .57/2/51.स.नं.12/12.,शांती नगर.                              
भोसरी,पुणे 411039.

186316

1060501242/00 आनंद परमानंद िनरवानी / मंजु आनंद िनरवानी
िस. स. नं-४६८९ (पै) शॉप नं-१ तळमजला ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.

186291

1030100344/00 शहा सुरेश एन.
िमळकत. .(जूना)-1975,  ,सी- लॉक,एम.आय.डी.सी.  पुणे-मुंबई  
रोड, चचवड-पुणे-411  033.

186244

1130304296/00 दोलाराम  पुखाराम चौधरी
गट १३१७/१ , कृ णाई कॉलनी , मोरे व ती  ,िचखली , आ   - कर 
/िच/०३/ एस आर  २/ ३१६/२०१७ , द३०/११/२०१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा आ

186205

1041101371/00 शामराव राजाराम च हाण स. न. ५१/२/१ िन. नगर ताथवडे 186202

1040117285/00
कु.आकाश,कु.शुभम, कु,िनिखल अिनल इंगवले तफ अपाक 
हणून लिलता कसन इंगवले

स.नं. 17/4 मंगलनगर, वाकडरोड पुणे – 33 186189

1040602416/00
ी मढा िधरज शामलाल व इतर भो.भागवानी दलीप व 

इतर
स नं 108/1/1,िवजय नगर काळेवाडी 186133

1020400911/00 एम. आय. डी. सी.
िम. .42,D III, लॉट न.ं54-32 एम.आय.डी.सी. चचवड टेशन, 
पुणे 411 019

186126

1040104363/00 ीम.कुसुम कैलास नानगुडे व इतर भो.दलपत हे रानडे स.न. 228/6/1 हापाक जवळ, क पटे व ती,वाकड 17 186125

1150101841/00 ी रेणु नारायण रे ी स न १७/१ब साईनगर मामुड 186105

1110401579/00 अशोक गो वदराव तापक र
स. नं. ६९, पुणे आळंदी रोड, िशवनगरी आंबा टॉप, वडमुखवाडी, च-
होली बु.

186103

1090601262/00
आनंद सग ब सन सग ि तम सग ब सन सग (न.ख) 
आगरवाल

घरांक 151 िह न 72/14+2+4क,दापोडी 12  4/25/170 186093

1080503154/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर ५ मोरवाडी  पपरी .१८ 186079

1140301241/00 भोग, सौ. लालहचोली /म.े ेस ए टर ाईजेस
ज.ग. ७८ जॉन मॅ यु शेजारी  बा कॉन कंपनीसमोर योितबानगर 
तळवडे

186038

1080802181/00 ी. जय कशन सु पंचा रया ऑ फस .1, 1ला मजला, जे.एम. हाई स,नेह नगर 186020
1031106378/00 िव ाथ गेनुजी वा हेकर भोग. युवराज िव ाथ व स.नं. ११६/२, वा हेकरवाडी, 185990
1130901153/00 ी जाधव पांडुरंग गणपती ीद  हौ सग सोसा, हे े व ती, िचखली, 185989
1040506169/00 येरेटील इ लन पु षो म भोग जे स िलसी सं न.७३/१क/२ ताप कर नगर काळेवाडी 185983
1150202716/00 ी. दलीप अजुन दांगट व ी. राजेश अजुन दांगट स.नं.44अ, धन ी हॉटेलशेजारी, िवकासनगर, कवळे 185979

1030101876/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

185962

1040703665/00
म.ेएस.एस्. डी. डे हलपस तफ क है यालाल होनचंद मतानी 
व इतर

स नं १५६/८ उव रत वाकड 185962

1030101686/00 िशव असोिसएटस्
गगनिगरी  साद,  शॉप  नं.11,  चचवड  टेशन,  चचवड.  
,िम. .03/01/01686

185961

1050401080/00 जाधव संजय बाबुराव
िमळकत .47/3,,स.नं. 72/1क/23, िशवाजी पाक, रोड न.ं 3,नवी 
सांगवी पुण-े27

185956

1130601541/00 चौधरी अ दुलसमी अ दुलशकुर गट नंबर 680, जाधववाडी िचखली, 185919
1110200465/00 चौधरी तानाजी गो वद व इतर - १ स. नं. ५७ चह ली 185901



1031109077/00 कांचन ताराचंद करमचंदानी स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न २ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 185896

1020401926/00 म.े भ डवे काळभोर असो.
स.न. 152/2ब िव णु पाक त.म.शॉप .7,काळभोरनगर चचवड पुणे 
-19

185878

1011101667/00 मदने ल मण जग ाथ स.नं.83/1, लॉट न.ं20 अ, साईनाथनगर,,िनगडी गावठाण, पुणे 185877

1100100254/00 म.े अन ी मेक फॅब ा.िल.
एस. लॉक.14,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी, पुणे-
39.

185875

1031106214/00 िवशाल अशोक वण व शैला अशोक ढवण स न १३३/१ गु ारा वा वाडी, चचवड ३३ 185867
1150302293/00 भो/सौ तरस् सुदाम लिलता स नं ७० सरपंचव ती  द नगर कवळे 185864
1150403763/00 म.े मानस ोमोटस तफ मिनष काश जैन स न ७७/३ रावेत 185837

1130200735/00 सुदाम नामदेव मं दलकर

गट  ११८६ , गणेशनगर ,र ता    २ ,रामदास सोसा., िचखली  आ  
 - कर /िच /२/ एस आर २/ ७०/२०१७ , द ०५/०४/२०१७ 

अ वये द ०१/०४/२०१६ पा  जु पा न वा आका   आ -  कर /िच /२/ 
मो ा िन -एस आर  १/ ७०/२०१७ , द १३/०३/२०१७ अ वये 
लो

185818

1140401200/00 ी.माने वसंत मण
ज. ग.१५६ गु दं  हौ  . सोसायटी ि वेनीनगर त वडे ी.माने वसंत 

मण
185572

1050602875/00 सातपुते राम िशवाजी व आनंद राम. स,नं,४/१/३५, संगमनगर,जुनी सांगवी-२७ 185571

1040209996/00 िडगे बाळकृ ण मा ती
स.न १९/६ मयूरबाग कॉलनी दीप िनवास ,गणेशनगर थेरगाव पुणे-
३३

185554

1130902030/00 अ णा हनुमंत हे े ीराम हौ सोसा , गट १४४५/१ , हे े व ती ,िचखली 185457

1050805060/00 रॉय िशिशरकुमार सैवे नाथ / रीय शु काराणी िशिशरकुमार
दुकान न.२,त.म.कुणाल अपाट , स,नं.२६/१/२/७,िवशाल नगर, 
पपळे िनलख,संगवी-२७.

185457

1100101748/00 म.े अ य  िशवनेरी इंड ि या को-ऑप सोसा से.१० लॉट ९४/५ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी भोसरी - २६ 185410

1050107670/00 जगताप मा ती पांडूरंग स. नं.५६/१/३५, कवडेनगर, पपळे गुरव-२७ 185398
1011102646/00 िशला हरगो वद सग रजपूत स. नं. ८३/२, लॉट न.ं ९३, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४. 185369

1040105934/00 दपाली भाटीया
स.नं.212/1/1,मह  जे को, िपनॅकल, वग सी, लॅट न.ं202, धरोड, 
क पटेव ती, वाकड 57.

185336

1030102104/00 म.ेइ तीयाज क स शन
ेमराज  चबस  पिहला  मजला  ऑफ स  मांक  चचवड टेशन  

टे को  रोड  , चचवड  टेशन
185320

1020102672/00
सयाजी, ाने र, तुकाराम ब कैलास ल ण बागल 
भोग.तुकाराम ल मण बागल

गु देव नगर, आकुड  - ३५. 185277

1031109424/00 खरताराम गनाजी चौधरी
स न १२६/१ ीयश अपाट, कंडोिनयम दुकान न १ तळमजला वा 
वाडी चचवड पुणे ३३

185236

1031109425/00 कानाराम मगाराम चौधरी
स.नं. १२६,  ीयश अपाट, कंडोिनयम दुकान न २ तळमजला वा 
वाडी चचवड पुणे ३३

185236

1031401352/00 पे ी िस पा शरण पा स. नं. १६५/१ ब, लॉट न.ं १४, इं दरा नगर, चचवड 185223
1160400697/00 ठ बरे काश िनवृ ी गणेशनगर,बोपखेल 185222

1031112892/00 ी. अशोक सजराव मुंढे
स.नं. ३३/१ हाळसाबानु कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड -
३३

185204

1130902229/00 संभाजी तुकाराम कजुले
गट १४६१ , संतकृपा  हौ सोसा हे े ता हाणे व ती, िचखली,  आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/१२३८/२०१४, द ३१/०३/२०१३  अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

185177

1120203031/00 अिनल ल मण वाकळे
गट नं 452/1/1 गंधवनगरी शंजारी इं लोक कॉलनी रोड गणपती 
मंदीराजवळ मोशी

185171

1050803395/00 ी पवार रावसाहेब दगडू / भो रलाय स क युिनकेश स  िल
स.न.28, ोटॉन इले ीक कं. जगताप डेअरी, पपळे िनलख ID- MH-
CCHWD 019

185169

1090101899/00 LANDAGE SUNIL EKNATH
स.नं.433/1 अ पुणे नािशक रोड 
नािशकफाटा, úÖÃÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß-34

185162

1050603287/00 िशतोळे योगेश रघुनाथ / मनानी मिनष डी. स.नं.4/2/52, ' ीजी' अपाट.तळ मजला,दुकान न.ं1, सांगवी 185122

1050302085/00 ी. देशखैरे सुधीर उ दवराव व देशखैरे सुिनल उ दवराव.
स.नं.13/2/1,िस.स.नं.1298, पायसर ीजजवळ 
,िशतोळेनगर,,सांगवी -27,िम. .05/03/02085

185072

1130501388/00 भो- ी वसंत नामदेव मोरे गट ं  711, पपरी िचखली  र ता ,कुदळवाडी, िचखली, 185035
1040406514/00 मा. पांडुरंग ब. िबराजदार भो. वाती अिभजीत तांबे स. नं. १९/१ ि तीज कॉलनी धरोड रहाटणी 184994

1050602978/00 च वती शंकर जगतचं  व शंभुनाथ ज,भो̱ घा गे महादेव स. न. ४/१, संगम नगर, सांगवी 184987

1140301636/00 दि वजय मा ती पोवार
ज गट नं ५०, राणे कं मागे, योतीबा नगर, तळवडेगाव, पुणे- 
४११०६२

184976

1050105161/00 ी डॉ.यादव अजय राजाराम
स.नं 53/1अ/2/3 "पारस हॉ पीटल" िवनायकनगर, पपळे गुरव-27 
िम  05/01/05161

184931



1011301262/10 मा.आयु  िप.िच.म.न.पा.भो.अशोक घुळधुळे से.नं.24, ापार संकुल गाळा न.ंसी /11, द.ुम.,िनगडी , पुणे 184903
1130500925/00 भो-बालघरे काळुराम दामु बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 184886
1130101039/00 सौ रेिजना एच कग ओ रएंट एंटर ायजेस,पाटीलनगर, शेलार व ती,िचखली, 184867

1011403446/00
प.िच.म.न.पा ,म.ेतुलसा मोटार ॉ सपोट तफ तुलसीमल 

मोटा
से.नं.२३, लाँट नं १६४ अ , वहातुकनगरी ािधकरण िनगडी ४४ 184863

1130601686/00 भो-जुबेर भाई दे  आळंदी रोड, जाधववाडी , िचखली, 184858
1040306189/00 मांगेराम जने र बहोत स.नं.७/२ जयम हार नगर थेरगाव-३३ 184846
1110300129/00 चचवड देव थान भोग. चं कांत रामचं  पाटोळे च-होली बृ ताजणेमळा पठारे व ती 184824

1050214583/00 नवले आदेश मनोहर,नवले पेश मनोहर
स. न. १३/५ नवले हाईटस शॉप नं १ तळ मजला कार 
कॉलनी, पपळे गुरव

184820

1040702286/00 सौ. स यभामा शंकरराव िन हण
स. न. १२९/२, १८, १९ ुिषकेश डे हलपस "स यम िशवम िब."  १ 
ला मजला, लॅट - १०१ ए उवरीत वाकड पुण-े५७.

184814

1100601637/00 ी.भांबुडकर िवलास महादेव स.नं.232/1/3 पुणे - नाशीक रोड,भोसरी - 39 184813

1100900175/00 ी बबन रभाजी िखरड
स.नं.201/9 अ,िम. . 59/4/50 आळंदी रोड,            भोसरी, पुणे - 
411 039.

184812

1050406403/00 चासकर अलका िशवाजी व तळेकर कांताबाई सुभाष स. नं. ७०/१/३, नवनाथ कृपा गणेश नगर नवी सांगवी २७ 184791
1040123801/00 नवनगर िवकास ािधकरण स.नं.177/3,आदश कॉलनी,वाकड,पुणे - 57 184785

1040120490/00 चधु बाजीराव क पटे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं२०२ दुसरा 
मजला क पटे व ती वाकड.

184775

1040120499/00 योगेश रामदास खणसे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं३०२ 
ितसरा मजला क पटे व ती वाकड.

184775

1040120513/00 ि हजन रय टस
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं४०२ चौथा 
मजला क पटे व ती वाकड.

184775

1120203371/00 हेमलता नंदकुमार कु हाडे गट नं १०३ डुडुळगाव मोशी 184760

1030101508/00 सुयोग िब टवेल
एम.बी. लासीक,  शॉप  नं.49  ,टे को  रोड,  चचवड  टेशन,  
चचवड

184727

1130502940/00 भो-रजाकभाई खान गट 712, कुदळवाडी,िचखली, 184727
1040801242/00 ी. भुमकर चं कांत बाबुराव स. न. १२१/३/१, भुमकर नगर, उवरीत वाकड - ५७. 184715

1031104266/00 ी. नारायण दगडु चचवडे
स.नं.23/1,  हॉटल  न म,  मुंजाबा  मं दर  समोर  ,वा हेकरवाडी,  
चचवड

184665

1050403414/00 तळेकर िशवाजी उ रे र
स.न.71/1+2/ कत नगर,कृ णानगर-2,सुपरफाईन 
बेकरीजवळ,न.सांगवी,47/4/03414

184663

1020400646/00 भ डवे गो वद हरी.
िम. .357,हायवे टॉवस,चौथा मजला गाळा .1, काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

184654

1101101998/00 अशोक बबन ढोबळे स. नं.१३९, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 184647
1120301591/00 ीमती सिवता रावसाहेब तांबे गट न.ं 251 बारणेव ती िचखली रोड,,´ÖÖê¿Öß. 184618

1031104169/00 दातार उ म ब सी स.नं.58/1+60/4  +61,  िशवनगरी,  वा हेकरवाडी  , चचवड 184616

1130503278/00 ाने र  यशवंत  भा कर
गट  707, कुदळवाडी  ,िचखली आ - कर/म/ु६/कािव/३/३/२०१२ 
, द  ३०/०५/२०१२ अ वये द१/४/२०१२ पासून िबिनचा  औ ो 
वापर

184608

1090303231/00 िव नाथ दनकर पवार िहराबाई झोपडप ी जवळ, कासारवाडी,पुणे-३४ 184602

1031112101/00 भो. ी. जयवंत तम िघगे
सं. नं. ३८/३९, सोपानबाग कॉलनी , चचवडेनगर, वा. वाडी. 
चचवड.पुणे-३३

184570

1040509491/00 कमलाबाई अ ुबा लाखे/स बाई महादेव कुटे
स नं-७७/२/१ आझाद कॉलनी न-ं३ पाचपीर चौक 
काळेवाडी.९८५००५९८८८

184568

1160302180/00 कासे चंदाराणी िशवाजी १८/१ िशवमंगल िनवास चौधरी पाक दघी 184561
1160201030/00 उषा गिहनीनाथ चुणचुणे स नं. 83 साईपाक, दघी पुणे 184527

1090102162/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२४, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

184517

1040402560/00 जाधव लता राज स.नं. 49/9+10, बळीराज कॉलनी,,रहाटणी 184507
1050202975/00 ी,डामसे चतामण ह र ं . स.नं.80,िह.नं.2/17,सुदशननगर,िप.गुरव.,िम. .46/2/02975 184488

1041100757/00 रयाज िनजामु न तांबोळी, अिखल िनजामु न तांबोळी स. नं. ७५ नबाळकर नगर, ताधवडे 184484

1011300992/00 मा. आयु  प. च.म.न.पा. से.नं.24, ापार संकुल ग़ाळा न.ंसी/7,1ला मजला,िनगडी ािधकरण 184408

1030103495/00 बंटी इ टेट डे पस. भोग, सन अ. अ ार मयुर ेड स र शॉप नं ३२ चचवड ३३ 184393

1130503058/00 भो-कमलापती  राम ताप  गु ा , सुभाषचंद् राम ताप  गु ा गट ८७८,कुदळवाडी ,िचखली 184365

1100800780/00 ी. देवकर बापु ता याबा
गट न.ं8,स.नं.218                       , ीकृ ण मं दराचे पुवस,           
  भोसरी,पुणे-39.

184315

1100101895/00
कार इंड ि मायसेस सह मया भो. पु षो म यशवंत 

दि त /  संतोष गबाजी घोडेकर
लॉट १३९ गाळा नं २६ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 184311



1101001589/00 ी.िचखले कमल मा ती स न १९३ पांडवनगर पुव च पािणरोड भोसरी -३९ 184306

1120202600/00 सौ. इंदुबाई / ी नारायण रंगनाथ नागरगोजे
४५२/१/१ ताप करनगर खादेशनगर  जवळ वाघ यांचे घराजवळ 
मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५

184294

1100301292/00 ी. राम सगर दप सग भगत सग नागदेव िब ड ग पुणे नािशक रोड ,भोसरी 184291
1120100740/00 बोराटे िशवाजी सहादु मोशी गावठाण,¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖê¿Öß 184280

1150101570/00
ी गायकवाड यशवंत बडू व इतर/भो/ ी ह रभाऊ रामभाऊ 

कातळे,संजय ,अशोक, संदीप,ह रभाऊ कातळे
मराठी शाळेमागे बौ  व ती कवळॅ 184268

1100701034/10 प-हाड द ा य गणापत भो िव ल द ा य स नं २११/४ गवळीनगर भोसरी 184266
1100701034/20 प-हाड द ा य गणापत भो सुरेश द ा य स नं २११/४ गवळीनगर भोसरी 184266
1140301889/00 ी.चं कांत दशरथ भालेकर जिमन गट न.ं८८, योतीबानगर, तळवडे पुणे - ६२ 184255
1041101225/00 िवनोद अशोक गंगवाणी स. न. ५१ ताथवडे 184234

1040700982/00 सुरेश एकनाथ कलाटे भो.एअरटेल मोबाईल टॉवर कंपनी
सन.1/2अ/2, मनपा शाळेजवळ,वाकड,पुणे-411057,4/44/982-IN-
1232427

184207

1040801722/00
कािशनाथ व.वाकडकर व इतर-२० क रता म.ेिस मावन 
रेमोनेसा हचस तफ भागी.सागर मो.आगरवाल व इतर -१

स.न.108/1/4,3,108/2/1 -वाकड हां जी रोड, ऊवरीत वाकड 184199

1031111402/00 भो. महाबुबी सेनबाशा कुणबी सं. नं. १२२, सायली कॉ पले स, वा. वाडी,िचचवड-३३ 184186
1031111403/00 भो. खलील अहमद सेनबाश कुणबी सं. नं. १२२, सायली कॉ पले स, वा. वाडी,िचचवड-३३ 184186

1101100097/00 ी. गवळी पंढरीनाथ दाम.ु
िम. . 59/6/171/1.                        ,स.नं.188.च पाणी 
वसाहत.            भोसरी,पुणे 411 039.

184181

1011402962/00 म.े गु स ा पोट ऑफ इंिडया स. नं. २३, लॉट न.ं ४०, वहातुकनगरी , िनगडी , पुणे - ४४ 184069
1130601105/00 खेमा शेठ चौधरी यादव िहरालाल कंुजन शेजारी, जाधववाडी,,िचखली 184066

1020503404/00 मे कोिहनुर शे टस. ा̮. िल.
लॉट न.ंGP-१८५,१८६ MIDC G Block Indusrial Area 

Chinchwad pune.१९.
184062

1031103561/00 भोग. रलाय स क युिनकेशन स.नं.116,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 184058

1040804361/00 म.े एस.जे. ॉपट ज
ऑ फस न.ं८०४,आठवा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57
184053

1160301372/00 भोसले मह  बाबुराव स.नं.2, गायकवाड नगर, दघी.,िम. .10/16/01372 184033
1130400125/00 भो-गायकवाड सुभ ा मनोहर कार सोसायटी, र ता नं -6 , सुदशनगर ,िचखली,िचखली 184032
1031108355/00 भो - राजीव नाग  आ थाना स. नं. ८/२ चचवडेनगर  चचवड ३३. 183950

1120307361/00 रामहरी देवराम बोराटे
बो हाडेवाडी,गट नं ४७७ पुणे नािशक र ता बोराटेव ती मोशी 
४१२१०५

183950

1100102134/00 म.े असेट इंिजिनअस ा. िल. से. १०/२२ ािधकरण इंड झोन भोसारी-२६ 183949

1041000411/00 राजाराम शंकर पवार स. नं. ६९/३ बी. आर. टी. लगत तेजस िनवास जीवननगर ताथवडे 183934

1031104883/00 सुिनल शंकर वा हेकर भो- सर वती िशवाजी ि मुखे स.नं.  ३७,  वा हेकरवाडी,  , चचव.ड,  पुणे. 183918

1020502190/00 तप वी इ टेट, भो.- हायटेक इंिज,
जुना िम. .-2/5/2159,तप वी कंपाऊं ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

183861

1020502204/00 तप वी इ टेट, भो.- ि हज िलिमटेड
जुना िम. .-2/5/2173,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

183861

1090402012/00 पगारीया रा ल गुलाबचंद िव ल ि मणी मं दरा शेजारी फुगेवाडी १२ 183861

1040122120/00 जेठीबाई िह मत भाटी स नं-१७८/१/२ गेनुभाऊ कलाटे नगर वाकडरोड वाकड पुण-े५७ 183842

1040508601/00 ी नागनाथ मा ती देवकर स न ६८/१/१ साईराज कॉलनी ताप करनगर काळेवाडी पुणे 183841

1050000373/00 म.े हाळसा क कन तफ ो. ी.कुलकण  शैलेश शा. स.नं.72/1अ+3पैक , पपळे गुरव,पुणे-27,िम. .05/02/00/00373 183825

1100103415/00 ी अिलअसगर एम. अहमद सैन आझाद
जे.पी. 114/1 व 114/2, जय दप िबझीनेस सटर अपाटमट, तळ 
मजला, शॉप नं. 8 व 9 एमआयडीसी भोसरी पुणे -26

183816

1130601549/00 भो-मोह मदमुतीन  मोह मदजमा  खान गट 225,226, रोशन ग ली , जाधववाडी,िचखली, 183812

1130301455/00
तुळिशराम  गंगाराम  फुलवडे ,भो-इं जीत  मोितराम  
िशनगारे

गट नं 1398, गोकुळ हौ सग सोसा., मोरे व ती , िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/३२२/२०१६ , द २९/०२/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

183787

1150301318/00 इंगळे िव ल हाद स.नं.68/3, ीनगर  कवळे पुणे 183750

1140301139/00 म.ुमा.भालेकर दशरथ  िपलाजी भो . भालेकर  गणपत दशरथ नगरसेवक ी शांताराम शेठ यांचे घराशेजारी तळवडे 183711

1090303641/00
म जीद–ए– हा ई ाहीम अलेही सलाम त लीग जमात तफ 
नबीसाब हसन मलगन

गुली तान नगर, अमन फन चर शेजारी, कासारवाडी-३४ PH-
9822496602

183706

1060308744/00 मे साई ु ी क ट शन साई साहेब सी वग, बी/२८ पपळे सौदागर 183704

1101000538/00 ीमती कांबळे शोभा बाबुराव
गट न.ं10,स.नं.193/3+2अ                 ,िशवशंकरनगर,च पाणी 
वसाहत रा भोसरी,पुणे-39.

183698



1020503231/00 िप सी एम सी भो. महादेव बापुसो यादव
स. नं ८८, अजंठानगर झोपडप ी , इमारत . ३, गाळा . एस १, 
संभाजीनगर,

183679

1020503232/00 िप सी एम सी भो. िस नाथ बापु यादव
स. नं ८८, अजंठानगर झोपडप ी , इमारत . ३, गाळा . एस २, 
संभाजीनगर,

183679

1020503234/00 िप सी एम सी भो. गणेश नारायण मैलरफ
स. नं ८८, अजंठानगर झोपडप ी , इमारत . ५, गाळा . एस २, 
संभाजीनगर,

183679

1031111869/00 िवजय रणिजत सग ड गरा स न १२८ ि न पाक हो सोसा वा वािडॅ चचवड ३३ 183677
1040106674/00 वाघमारे संदेश आनंदा व ईतर स.नं.१८७ /६/१, यु द नगर वाकड-५७ 183612

1040411794/00
सुदाम मो  नखाते व इतर भो.म.ेवा तु आिव कार कं ट शन 

ा. ली.
स. न. ५९/१ क/१ रायगड कालनी रहाटणी. 183597

1020503233/00 िप सी एम सी भो. नंदकुमार पुंडलीक शेळके
स. नं ८८, अजंठानगर झोपडप ी , इमारत . ५, गाळा . एस १, 
संभाजीनगर,

183585

1160101574/00 कांबळे उ म ल मण स ा ीकॉलनी दघी 183559

1080900433/00 भो. देशपांडे ीकृ ण गजानन. िमळकत मांक 155/727,संत तुकारामनगर , पपरी पुणे 411 018. 183537

1031110143/00 पा टल संजय िव नाथ स. नं. ५७/४, ीहरी कॉलनी, वा.वाडो, चचवड 183510

1050203938/00 ी. ताटे िव नाथ बाबाराव.
स.नं.1/3/20, यु.ल मीनगर, पपळे गुरव.सांगवी-
27,िम. .05/02/03938

183500

1060320263/00 राजु ता याबा िभसे स.नं.३७/९/६, ायोस िब ड ग शेजारी, पपळॆ सौदागर 183471
1040703585/00 मा ती भाऊ देवकर व इतर स. न. ७०/१,उवरीत वाकड 183426
1120100014/00 स ते सोपान पाडुरंग िशवाजीवाडी,पुव मोशी 183406

1040309411/00
ािधकरण भो-महेजबीन रिहमो ीन तांबोळी व रिहमो ीन 

अ दुलर ाक तांबोळी
स नं-१०/६ दगडु पा टल नगर विहनी साहेब कॉलनी थेरगाव-३३ मो-
९८९०२४४६४३

183403

1130500120/00 बेले ाने र नथुजी पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 183384
1090200163/00 मिणयार अमोल,अिशष,अशोक व सिवता.ए िम. . 147/216/199,पुव कासारवाडी. पुणे. 411 034. 183346

1050807233/00
म,े र व  क कश स ो ाटरी तफ ोपा ी.जाधव 
रोिहदास मा ती.

स.नं.66/4अ, पपळे िनलख. 183337

1090602490/00 वागळे राजाराम वामन व अिहरे कुमु दनी नामदेव स. नं.70/1अ/1ब िस.स.न.2810,,राजगु  पथ दापोडी-12 183331

1130304019/00 कंुडिलक  सखाराम खरात , सं दप सखाराम खरात

गट १४१३, पांढरकर  कॉलनी ,िव हता  मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर /िच/ एस आर २/२६४/२०१६ , द  ०४/१०/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून  आकाआ  - कर /िच/३/एस आर २/ 
६७/२०१७ द १२/७/१७ अ वये  वा आका आ -  कर/िच/३/ मो ा 
िन - एस आर  १/ ६७/२०१७ , द  २०/०६/२०१७ अ वये  लो

183307

1040208218/00 ी.पंडीत िपतांबर बािव कर व वेणु पंडीत बािव कर स नं १७/२ िशवकॉलनी वाकड रोड थेरगाव. 183287
1120201711/00 अ ापोश कुराडे आळंदी मोशी र ता. 183271

1130303707/00 भो-पोपट बबन नेवाळे
गट ११७५ ,केशवनगर, नेवाळे मळा , , मोरे व ती ,िचखली आ -
कर/िच/३/एस आर २/१७०/२०१५ , द  २६/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

183263

1040804954/00 सिचन मनोहर बोथरे स.न. 91/3 , आ रयाना , आँ फस न 201 , उव रत वाकड 183248
1031109387/00 अशोक नथुराम पवार स न ५९/३ िबजलीनगर पिहला मजला चचवड् पुणे ३३ 183245
1031108131/00 जगताप जयवंत क डीबा व राधाबाई स. नं. ५८/१, िशवनगरी, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड 183231

1040801064/00
मा ती नामदेव केमसे/मंगल रामदास केमसे भोग सुरेखा 
िशवाजी पारखी

स न.१४४ िह सा न-ं४ केमसे व ती उवरीत वाकड-५७ 183208

1120200829/00 भोग. सुभाष शाली ाम  पारसे दि ण ल मी नगर,´ÖÖê¿Öß 183192
1160101334/00 ीम.देशमुख िमरा मधुकर स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 183187

1011400628/00 ीराम अँटो स हसेस ( प. च.म.न.पा.
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 7,,िनगडी ािधकरण, िनगडी 
- 411 044.

183168

1020501901/00 ी राज  कांबळे
स.नं.स गु  लॉझा, त.म. गाळा न.ं3, पी 60 जी लॉक, 
एमआयडीसी,, चचवड, आकुड

183108

1130103256/00 भो- िनलेश मधुकर नेवाळे, नमोह ॉपट ज
गट १६४७ /१६४८  , पाटीलनगर  ,िचखली आ  -  कर /िच /०१/ 
एस आर १/३३२/२०१५  , द  २०/०१/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१५   पासून आका

183085

1120301580/00 ी ढमाले  गजानन मा ती स हे न.ं272 गायकवाड व ती,,´ÖÖê¿Öß. 183079

1130602258/00 शामलाल  जग ाथ  पाल
गट २६०/१, जाधववाडी, िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१३७/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

183074

1040706125/00 तेजस अ ण बिहरट व दपाली तेजस बहीरट
शॉप . २०६, दुसरा मजला, झेन िबझनेस सटर, स. नं.१३०/४/३/४, 
मुंबई-बगलोर हायवेजवळ, उव रत वाकड, पुणे-५७

183069

1030100280/00 भंडारी मोितलाल चांदमल अ.पा.क.
िमळकत. .(जूना)-1839,  ,स.नं.201,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

183036

1031108564/00 भो ी शांतीलाल सदािशव पटेल स न ८०/२+३+४  चचवडे काऍलनी वा वाडी चचवड  पुणे ३३ 183036



1101101068/00 ी.फुगे रमेश नथू बनाचा ओढा मॅगझीन,भोसरी - 39 183025

1050000295/00 पवार िवलास बाळासाहेब PAH शदे चं कांत.
स.नं.85/1ब/5◌ा,जवळकरनगर,, पपळे 
गुरव,िम. .05/02/00/00295

183013

1040102163/00 िवनोदे बापू को डबा स. नं. 244/6, शेडगे व ती,,वाकड 182977

1060319498/00 ी. बाळासाहेब दनकर कंुजीर िव शांती कॉलनी रो़ड, गांवठांण, पपळे सौदागर, पपरी पुणे २७ 182962

1040700740/00 कालीदास भाऊसो कलाटे व इतर भो. शरद द ा य बाळ स.न. 164/3,वाकड 182936

1040121493/00
सा ी शहा रअ टी एल.एल. पी.. तफ भागीदार सुमतीलाल 
पोपटलाल शहा

स.नं.206,208/3/2,सॉलीटेअर िबझनेस हब, िब ड ग न.ं सी/3, 
ि ट ट मजला,शो म न.ं9 क पटेव ती, वाकड पुणे 57.

182926

1130500290/00 भो-यादव गोकुळ पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 182922
1150101498/00 ी दाभोळे कृ णा शंकरराव कवळे मामुड , 182889

1130501127/00 भारत संचारिनगम िल.
मंडाल अिभयंता C आंत रक योजना -II ,दुसरी मंिजल टेिलफ़ोन भवन 
,पुणे 2,

182874

1150103469/00 नामदेव बाबुराव ब े स.न. १०/५/२जुना मुंबई पुना रोड लेखा फाम जवळ कवळे 182865
1080801898/00 मनोहर भालचं  बडवे स.न.101,भोसरी- पपरी मेनरोड,,नेह नगर, पपरी,पुणे- 182853

1050214587/00 नवले संदेशकुमार द ा य
स. न. १३/५ नवले हाईटस शॉप नं ३ तळ मजला कार 
कॉलनी, पपळे गुरव

182841

1050214588/00 नवले मोद द ा य
स. न. १३/५ नवले हाईटस शॉप नं ४ तळ मजला कार 
कॉलनी, पपळे गुरव

182841

106030005/00 चं भागाबाई सोपान झझुड नाना ुित ,िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 182840

1030704924/00
Gawade Shradha Satish,  Bhog. - M/s. Idea 
Celluler Ltd.

ीकृ ण  राजपाक,  िब.नं.  ए  6,  स.नं.  286/1अ,  केशवनगर,  
चचवड  ,

182835

1060309770/00 मे जी के डे हलपस भो. आयडीया से युलर िल 182835

1020102911/00
तुकाराम रावजी काळभोर भो. ए.टी  . सी.टॉवर काप रेशन. 
ए सेल टेलीकॉम ा. ली.

आकुड  मेन रोड , गंगाई चबस 182834.5

1101206689/00 हेगडे िवनोद महाबळे र / राजे री
स नं ११२/१+२ ९८/१ ि सेस हीला युिनट के - १ रो हाऊस नं ८ 
जयगणेश सा ा य पांजरपोळ भोसरी

182806

1040804268/00 पांडुरंग क िडबा भुमकर स नं-११७/३ वाकड हजवडी रोड उ.वाकड-५७ 182797
1040306159/00 ािधकरन भोग तुळशीराम हरीराम जापती स.न १२/९ पवारनगर थेरगांव 33 182791
1030101884/00 म.ेगोयल डे हलपस ि िमयर  लाझा,  पुणे-मुंबई  र ता,  चचवड  टेशन  , 182776
1040208055/00 िशवाजी रावजी शेलार स. न. ३७/६, साईनाथ  नगर, थेरगाव पुणे - ३३ 182771
1040800166/00 पोिलस मदत क  वाकड ( महारा  शासन ) स.नं. 122, भुमकर व ती,,वाकड 182765

1070601607/00
सरकार भो. ी . शिन-हनुमान नव ह मं दर ी. धनराज 
नथूराम आसवानी

िसटी स ह न.ं २१३५, िशट न.ं १५३, एच. बी. १८ समोर डेअरी 
फ़ाम रोड पपरी १७

182750

1160101819/00 ीमती कमल/ िलओ अशोक गायकवाड स न ७३/६२ आदशनगर दघी-१५ 182731

1100600494/00 सौ.ब सल बसंती स यनारायण
स.नं.229 खंडोबाचे माळ,िम. .59/1/75                              
भोसरी, पुणे 411 039

182716

1070201123/00 मा.सरकार भो. किवता लकमीचंद बाधवा
र हर रोड 30/20 चे शेजारी बी, लॉक कैलास कॉकरी हाऊस 
पपरीनगर

182708

1030705378/00 राजाराम भै   च हाण
स.नं.२९४/१३/१ शॉप नं-१ ते २ ाभात कॉलनी केशव नगर चचवड-
३३

182632

1040101341/00 पाटोळे मा रया राजकुमार.
स.नं. 13/3 िमळकत ं .540/9/[2],िसि दिवनायक नगर संतोष मंगल 
काया थेरगाव पुणे 33.

182615

1130302213/00 िनतीन मा ती राऊत , शा न मा ती राऊत गट १३२७ , िव ल  रखुमाई  सोसा , मोरे  व ती ,िचखली 182610
1040306181/00 भोग राजेश भगवान िहवाळे सन.७/२/१ इं ायणी नगर  थेरगाव-३३ 182566

1040103629/00 पटेल मनजीभाई दानाभाई स.नं. 19, डांगे चौक, वाकडरोड, णवाल हे रटेज समोर,थेरगांव 182558

1030302487/00 सालीयन िव ल वनै या इं लोक  अपाट.,  लॅट  न.ं2,  ए  वग  , लक  रोड,  चचवड 182541

1090604992/00 भोग.शेख अबरार िनसार शेख व शेख अबुजर िनसार अहमद ४४३, बॉ बे कॉलनी, दापोडी-१२ 182530

1130101640/00 राज  /नानासाहेब सोमनाथ हाके गट १६४८ , राममं दरासमोर  , पाटीलनगर ,िचखली 182519
1040508072/00 सुभाष शंकरराव रा सकर स. नं. ७७/१ योितबानगर काळेवाडी पुणे १७ 182506
1120200416/00 त ा राजु देवकरण मोशी गावठाण, मोशी, 182501

1100803728/00 कुनाल असो. तफ कमलेश राघवाणी
स न २२४ लौट ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ गंगो ी पाक दघी रोड 
३९

182498

1040408710/00 ी. ल मण ानोबा खच स. न. ३७/३/१ साई योत पाक, नखाते व ती रहाटणी. 182483
1031114817/00 भोग - ी. बबनराव िभकोबा चचवडे स.नं. १२/२, ब वृदांवन काँलनी, चचवडेनगर, चचवड-३३ 182447
1031114818/00 भोग - ीम. सुभ ाबाई बबनराव चचवडे स.नं. १२/२, ब वृदांवन काँलनी, चचवडेनगर, चचवड-३३ 182447
1041000009/00 सोपान नामदेव पवार स.न.१६९/४ जीवननगर ताथवडे ३३ 182434
1030103494/00 बंटी इ टेट डे पस. भोग, सन अ. अ ार मयुर ेड स र शॉप नं ३४ त मजला चचवड ३३ 182427
1160102492/00 ी. संभाजी खंडेराव लगड स.नं.73, आदश नगर, दघी पुणे -१५ 182423
1030601214/00 भुिम क शन िस. स. नं. २८२, २ रा मजला, तालेरानगर, चचवड 182372



1101001405/00 सुयवंशी नारायण सधू राधाकृ ण नगर,नंदनवन कॉ., 182366

1130902245/00 ीमती िच ा रामदास केळे
जयिशवशंकर  हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती , िचखली  आ  -
कर/िच/९/एस आर २/२६/२०१४ , द १६/०५/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

182361

1100100867/00 पायोिनअर इ पात ा िल
िम. .58/3/460, एम.आय.डी.सी.,एस. लॉक, लॉट न.ंड यु.210,  
     भोसरी-पुणे-411 039.

182358

1060319411/00 िनधी जाजू
ि हजन गॅले रया युिनट न.ं जी – २०७ व २०८, पपळे सौदागर, पुणे 
२७

182353

1101101607/00 ी. पांडुरंग पोपट सांडभोर स न १३९/३ रोशल गाडन मागे भोसरी-३९ 182349
1130900770/00 गडदे आ पा बापु गट न-ं 1415 , हे े ता हाणे व ती,िचखली 182334

1130300103/00 दळवी कृ णा मा ती

गट १३१७ , कृ णाई हौ सोसा  ,साने मळा ,मोरे व ती , िचखली 
आ - कर/िच/३/एस आर २/१८०४/२०१४ , द  ०९/१२/२०१४ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ -  कर/िच/३/मो ा 
िनवासी -एस आर  १/१८०४/२०१४ , द  १७/११/२०१४ अ वये 
लो  आ. -कर/िच/3/ह तां/कािव/114/2006 , द.4/1/2007

182333

1100103289/00 य लुमा यॅथु जे. लॉक न.ं २३/अ/३ एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 182318
1120301701/00 वैराट सिवता तुकाराम नागे रनगर मोशी 182315

1040415390/00 सुिनल बबनराव ग हाणे भो-आशा सुिनल ग हाणे स नं-४९/८ वेळजामाता िनवास बिळराज कॉलनी रहाटणी पुण-े१७ 182298

1031110378/00 डॉ.ऱाजेश मधुकर जाधव स न १२४ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 182274

1040300983/00 शदे अिवनाश गुलाबराव. स.नं.00/0 िमळकत .573/*[3],ल मण नगर, थेरगाव पुणे.33 182273

1050603917/00 कांबळे राधाकांत अंबाजी स. नं. ६/१अ/२, िस. स. नं. ८३९ चं मणीनगर सांगवी २७ 182254

1020302880/00 काळभोर ीपती महादु
जुना िम. . 2/10/00952,सनशाईन 
िब डगजवळ,िव लवाडी,आकुड -३५

182253

1040604352/00
जय गणेश डे हलपस तफ़ भागीदार १) िशवाजी एम.कदम व 
इतर २ व ीमती ए. टी काटे तफ़. सुभाष द ा य काटे

स न १०३/१ िवजय नगर काळेवाडी 182235

1090302294/00 मे आरो य फ़ामसी तफ़ काचंन टी करमचंदानी कासारवाडी पुण-े३४ 182228

1150100585/00 संुदरीदेवी गंगािबशन िम ल / संुदरी टाई स अ ॅ ड िसमट इं. िस थर् नगर,मामुड 182223

1030101847/00 ी.एस.एन.शहा - सुिनता िन बा पवार - साईनाथ ॅ ह स ि मीयर  कंपनीसमोर,  पुणे  मुंबई-र ता,  चचवड  टे.  , 182199

1150402180/00 सौ  जवंजाळ िच ा िवलास व ी रा ल िवलास जवंजाळ स नं २०२/१ वा हेकरवाडी र ता द  हॉटेल समोर रावेत. 182187

1040304812/00 भो. ी. नरेश थावानी ( साई बाबा लायवुड ) स.नं. 7/2/2अ जयम हार नगर,थेरगाव 182181
1040103501/00 भो.- पवार राघु िसताराम स.नं. 13, पवारनगर, काळेवाडी फाटा.,थेरगांव 182178
1080801674/00 चौहान लालप रखन िशवद स.न.101,नटराज   सोसायची समोर,नेह नगर, पपरी - 18 182165

1040107932/00 सितश एस सुयवंशी
रोहाऊस नं एच ३, स.नं २१०/ पाक ि ट एमरॉ ड, ड भाग 
कायालयाजवळ,आँध रोड,  वाकड, पुणे ५७.

182159

1120202379/00 सौ.मंगल शंकर स ते
गट नं ६९३,अओम िजम शेजारी मोशी आळंदी र ता दि न भाग ता 
हवेली िज-पुणे

182155

1020502078/00 भो. युिनक स हस / शालन संजय ढबरे
कार लाजा जी.पी.-77 इं ायनी बाजार MIDC जी.- लॉक,शॉप 

नं. 6,7 आकुड
182121

1040403835/00 भो. कोकणे बाळासाहेब स.नं. 20, ड भाग कायालयासमोर, रहाटणी,,रहाटणी 182121

1101001135/00 ी. माकरे द ा य जानकु. स.नं.195/1/17,अ य नगर,                                भोसरी-39. 182120

1040804318/00 डॉ.सुयभान सखाहरी भालेराव
ऑ फस न.ं२०५,दुसरा मजला स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे – 57
182106

1031103516/00 मालक-
स.नं.80,सायली  कॉ पले स  समोर,  वा हेकर  वाडी,  चचवड.  
,िम. .03/11/03516

182072

1140102081/00 ी नखाते गोपाळ मा ती /पांढरकर रामभाऊ व इ. २
म.े थमेश उ ोग c/o पांढरकर रामभाऊ व इ. २  गणेशनगर तळवडे 
रोड तळवडे

182071

1120201287/00 सौ. वारीक ितभा िव ल गट न.ं 626, ल मीनगर, मातो ी िनवास,,´ÖÖê¿Öß. 182071
1050212673/00 नायर यो त न रामचं न. स.नं.10/1, मोरया पाक, ग ली न.ं5, पपळे गुरव-61 182058

1100103157/00
चेअरमन - ी वामी समथ इंड ि मा को ऑप सो, 
भोग.आयडीयल टु स तफ मेघा िमरजी

लॉट .११६/४ एस लॉक गा. नं.०९ एम आय डी सी भोसरी २६ 181991

1160302087/00 शडगे ेहलता सजराव स नं २ गायकवाडनगर दघी 181961
1160302096/00 शेडगे ेहलता सजराव भो सिचन सजराव स नं २ गयकवाडनगर दघी 181961

1140100873/00
मोरे तुळशीराम ल मण भो ढाकणे अशोक काकासाहेब व 
िचमाजी

गट .1, ारका सोसा.,, पीनगर, तळवडे 181949



1130502876/00 भो-पाटील एन बी कुदळवाडी ,िचखली, 181913

1040119700/00 आनंद सग
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/2 सातवा मजला 
लॅट .701,वाकड पुणे - 57

181887

1040403598/00
दाम,ू रामभाऊ, सतू व ल मीबाई नथू 
नखात(े .कर/04/कािव/33/2018 दनांक-12/02/2018 
अ वये र )

स.नं. 8/1अ/1, व स.नं. 8/2/1, हॉटेल िशवार गाडन मागे,,रहाटणी 181873

1040407382/00
ी दशरथ िसताराम नखाते व इतर भोग  सुरेश गोरोबा 

नाईकवाडे
स. न. ३३/१/१/१/अ/१ महारा नगरी गजाननगर रहाटणी. 181840

1080200506/00 एम हीक इंिजिनअस ा.िल. स.न.36 मोरवाडी, पपरी-18 181838
1031109559/00 अ ु तुकाराम घेरडे स न ११६/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 181832

1040804331/00 राजीव शरदचं  मालव व वैशाली मालव
ऑ फस न.ं४०४,चौथा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे – 57
181780

1160401984/00 गोवधन िशवाजी ढोरे स. न १४७/१/२/५, गणेश नगर, कालनी नं ७, बोपख़ेल पुण-े३१ 181777

1130400098/00 भो-शौकतअली अ दुलखुदुस चौधरी नेवाळे व ती, पंचवटी,िचखली 181772

1090301764/00 भ  िब डस
483/2 िस.स.नं.1759 भ धाम,रे वे गेटखाली प.कासारवाडी पुणे 
34

181737

1090201197/00 मिनमंगल एंटर ायझेस मिनमंगल C िब ड ग बेसमट - 3,गट . 2 पुव कासारवाडी 181719
1050209287/00 वाजे नंदराज काळूराम/सुरेश,रमेश काळूराम वाजे. स.नं.11/3,मोरया पाक, पपळे गुरव. 181693

1030202063/00
On behalf of Aattam Gajba Bhoir & Other - 
P.A.H.- Gawade R T

स.नं.  264,  िस.स.नं.  1208,1209,1210,  िह.नं.  4,  , लकरोड,  
चचवड

181677

1080200227/00 महारा  कामगार क याण मंडळ ( टेडीय्  ,एम. आय. डी. सी.रोड, िम. .162, पपरी-पुणे-411 018. 181624

1100806207/00 िजत  िशवजीभाई पटेल
स नं २१६/१क/१  िस स नं ४३७८ सन े ट १ मजला शॉप नं १ संत 
तुकारामनगर  पा या या टाक  जवळ दघी रोड भोसरी -३९

181613

1100102443/00 म.े पाटणवाला ेड ग एज सी लॉट न एस/७९/११ प म गाळा न ३ एम आय डी सी भोसरी-२६ 181613

1031105435/00
चचवडे अर वद गंगाराम व िनलंकठ गंगाराम  

भोग. चचवडे देव  अर वद गंगाराम
स.नं.  17/4,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 181583

1101102191/00 पांडुरंग सुभाष संकपाळ, दलीप सुभाष संकपाळ स. नं. १३९/३, राम मृतीनगर, रोशन गाडन मागे, भोसरी पुणे ३९ 181554

1101102193/00 पांडुरंग सुभाष संकपाळ, दलीप सुभाष संकपाळ स. नं. १३९/३, राम मृतीनगर, रोशन गाडन मागे, भोसरी पुणे ३९ 181554

1130601167/00 भो-गणेश िसताराम  जाधव माळावर , जाधववाडी , िचखली, 181543
1130600616/00 आहेर ीपती खंडू जाधववाडी,,िचखली 181528
1120201135/00 ी.तांबेकर सुिनल तुकाराम गट. .452/1/1 गंधवनगरी शेजारी ., 181523
1130502139/00 भो-बालघरे िचमण ध डीबा बालघरे व ती ,कुदळवाडी , िचखली, 181500
1040405562/00 महादेव शंकर नखाते व इतर भो िश डे सुरेश पुंि लक बळीराज कॉलनी रहाटणी 181492
1130503017/00 भो-रा े दामोदर सदािशव कुदळवाडी ,िचखली, 181483

1040800847/00
ी काळुराम नारायण भुजबळ व इतर भोग.सौ शकंुतला 

कंुडिलक
स नं 158/1 भुजबळ व ती                                
लोहार(सुतार),वाकड

181471

1020601948/00 एकनाथ अनंत हराळ सन.१२६/अ मोहननगर-१९ 181461
1130602265/00 भो-सईमोह मद  अ दुला  चौधरी स न २२५/२२६  , जाधववाडी  , िचखली 181458

1020202610/00 ी. फु ल गो वद काळेपाटील/ ितक गो वद काळेपाटी स नं ३५/३, हनुमान ेड ग समोर मेनरोड द वाडी आकुड -३५. 181452

1070101483/00 मा. सरकार भो. संधु रखिबर सग िनशान सग जुनी मंडई र ता, शगुन चौक, हाजीमलंग द या शेजारी, पपरीनगर 181447

1100802717/00 ी.गाढवे गुलाबराव िसताराम स.नं.205/2 महादेवनगर दघीरोड,भोसरी - 39 181424
1040208781/00 र व  सखाराम रोडे स.नं 33/2, िमक कॉलनी, द नगर, थेरगांव 181410
1031105093/00 पाटील कृ णाथ पांडुरंग स.नं.  141,  वा हेकरवाडी,  गु ाराजवळ  ,  चचवड  , 181405
1031111826/00 ि ित भागेश भागवत स न ३३ िस े र कोलनी चचवडे नगर वा,वािड. 181395

1040605122/00 ी.सिचन ल मण क ढरे
स.न. ८3/२/1/1 काळेवाडी मशानभुमीजवळ बीआरटीएसरोड समोर 
आदशनगर काळेवाडी-१७

181363

1080900367/00 भो. ऑग टीन ही.बी. िमळकत मांक 117/627,संत तुकारामनगर , पपरी पुणे 411 018. 181350

1130101004/00 भो.- मोरे नामदेव बारकु पाटीलनगर, दे  आळंदी रोड, िचखली., 181332

1031104697/00 भा कर शंकर आहेर व इतर, भोग. - शदे वंदना सयाजी स.नं.  76/1/1  व  76/1/2,  ,आहेरनगर,  वा.वाडी,  चचवड. 181309

1050301302/00 नृ सह सह.गृह.सं था मया दत भो.िनकम िम. .47/3/164स.नं.13/4अ,िशतोळेनगर सांगवी, पुणे-27 181286
1130101367/00 संजीव मुरलीधर िशनकर गट 1559, शेलारव ती ,पाटीलनगर ,िचखली, 181258

1160201582/00 ी.ितटकारे रामदास कसन भो.डामसे मंदा कनी तुकाराम स.नं. 84/1/1 साईपाक, दघी - 15 181243



1050202211/00
िहराबाई सुखदेव रकटे,द ा य सुखदेव रकटे,िवनोद सुखदेव 
रकटे

स. न.२९/४अ िभमाशंकर कॉलनी पपळे गुरव 181216

1090301219/00 हॉटेल शेरे पंजाब
स.नं. 449 िह.नं.4/3 ते4/5 नाना चबस,मुंबई-पुणे रोड प.मजला 
कासारवाडी पुण-े34

181208

1050212180/00 वाडेकर चं कांत भालचं
स नं ९४/१ब/१/२/९ स िगरी िब ड ग शॉप नं १ त म जयभवानी 
नगर पपळे गुरव पुणे ६१

181151

1130601504/00 भो-ढोरे राम तुकाराम जाधववाडी , िचखली, 181126
1031109804/00 भो जयंतीलाल नेमीचंद गेहलोत स न १२/५ ब चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 181100
1130502983/00 भो-नारायणमूत  मधुकर िभलारे बालघरेव ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 181075

1130201234/00 राजु रघुनाथ मोिहते
गट १५४१(१) , ए युरेट  कंपनीजवळ, सोनवणे व ती , मे िस े र 
ऑटोसमोर ,िचखली, आ - कर/िच/२/ह तां/कािव/०२/२०१५ , द  
१६/०५/२०१५ अ वये  ह तांतर

181073

1100900216/00 मानकर सुरेखा िभमराव
स.नं.202/2,संत गाडगे महाराज हौ.,गट न.ं9,शा ी चौक,               
    भोसरी,पुणे-39.

181053

1140101214/00 ख ी सितश अिमरचंद पीनगर पुव,,तळवडे 181029

1130700141/00 भो-सागर  बसवराज धुमणसुरे
जी. लॉक एम.आय.डी.सी. चचवड,कृ णानगर , िचखली पुण-े29 आ  

 -  कर /िच /७/ ह तां /कािव /२६/२०१६ , द  २४/३/१७ अ वये  
ह तां

181022

1040404753/00 गोडांबे िव णु ह रभाऊ स.नं. 29/2, िशवराजनगर, वै  बंग याजवळ, रहाटणी पुण,े 181019

1031105732/00 भोग. - कदम िशवाजी बाबु
स.नं.  59/  अ,  ओम  कॉलनी,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  
चचवड  ,

181010

1040901263/00 सतीश कािशनाथ ढवळे स. न. ३८/२, ढवळे नगर,पुनवळे, जांबे रोड, माळवाडी 180977

1040901027/00 भुजबळ कैलास कसनराव
स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड पिहला मजला शॉप न.ं १३ 
पुनवळे

180970

1090604861/00 ल मण बाबुराव काची
स.न. ७१/१, मोरया हॉि पटल शेजारी,गुरव पपळे रोड, दापोडी, 
पुणे-१२

180962

1130500259/00 भो- ीनाथ इंिजिनअ रग पाचण एकनाथ मु ाजी पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 180947
1101101817/00 ी. संदीप िभमग ड पायाणी स न १८७/२/१ गणराज कॉ. न. ३ देवकर व ती भोसरी-३९ 180915
1130601013/00 ी जाधव  कंुडािलक िव नाथ गट नं  606 , जाधववाडी (यदव शेजारी ),िचखली, 180895
1100803174/00 इंदुमती बबनराव जानभरे संत तुकाराम नगर दघी रोड भोसरी 180888

1020502181/00 भो.- सुतार सुमीद
जुना िम. . 2/5/2150,तळवडे रोड,,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

180851

1140101528/00 म.ुमा. तांबे रंगनाथ िव नाथ स ुंगी हौ.सोसा. पीनगर-पुव,तळवडे पुणे 180837
1040407661/00 ी. गुलाब कंुडिलक कोकणे स. न. १८/११/१ जगताप डेअरी जवळ साई कॉनर रहाटणी. 180788
1040407662/00 भोग. ी. माऊली गुलाब कोकणे स. न. १८/११/१ जगताप डेअरी जवळ साई कॉनर रहाटणी. 180788
1100402167/00 सुरेश कसन ग हाणे स. नं.६८१/४ ग हाणेव ती, भोसरी 180781

1040802894/00 मे क टोन लाईफ पेसेस ा.िल.िवरभान थवरमल बजाज

स नं-
१२३/२/२/१.१२३/२/३/१.१२३/३अ/१,१२३/३अ/२,१२३/३अ/३,१
२३/३ब,१२३/३ब२,१२३/४/४,१२३/४/७,१२३/४/७/१,मौजे वाकड 
ता.मुळशी िज.पुणे

180742

1090301046/00 वाघमारे सधु िव ल
स.नं.490 गु नानक कॉलनी  केशवनगर,कासारवाडी पुणे 34 पि म 
कासारवाडी गट मांक 3

180696

1040414020/00 ल मीबाई िव नाथ कानडे स.नं. ३५/ब/१ द  कॉलनी रहाटणी 180649
1080803920/00 मा ती ताया पा घोरपडे स. न. १०१ दो ती बेकरी समोर नेह नगर 180607
1040205187/00 ी दाम सगाजी िभलारे स. नं. २३/२/१ जय हद नगर  बेकरीसमोर थेरगाव पुण-े३३. 180581

1100103385/00
म.े िवशाल इंिजिनअर ग तफ- संतोष व िवकास बळासाहेब 
नाणेकर

से. न. ७/११८ ािधकरण इंड. झोन भोसरी पुणे २६ 180578

1040307321/00 ािध. भोग. मोिहनी ाने र दोडके स. न. १२/८ भोरडे नगर गणपत मं दराशेजारी थेरगाव - ३३ 180536

1130303414/00 सौ शामल सुयकांत भडके

गट १३९५,मोरया सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस 
आर २/१२५४/२०१४ , द  ०७/०४/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ - कर /िच/३/मो ा िनवासी 
एस आर १/०१२५४/२०१४ , द १८/०३/२०१४ अ वये

180490

1130602752/00 पवार दगंबर पांडूरंग
गट ५८३, लॉट ७३ अ , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच/६/एस आर २/२७६/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

180477

1130602753/00 संजय भगवान पाटील
गट ५८३, लॉट ७३ अ , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच/६/एस आर २/२७५/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

180477



1130603268/00 भो- संतोष मांगीलाल चौधरी
गट ५२४ , शंके र   ी स ,दुकान   ३ , त.म. , जाधववाडी 
,िचखली  आ  - कर /िच/म/ु८/एस आर २/७८/ ०३/२०१६ , द  
२०/१०/२०१६  अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून  आका

180412

1040106202/00 ता यासाहेब कसन परकाळे स. न.१६/१ब/८ ल मण नगर. थेरगाव-३३,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö-33 180365

1090102153/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .५, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

180363

1140400025/00 खोत बाबुराव नाना भो. जयराम नाना खोत (जाधव) ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 180357
1101205316/00 बकाल रघुनाथ सदािशव से ७ लॉट नं ८४ (पी २/९ ए) इं ायणीनगर 180316
1031109389/00 नारायण गेनु च हाण भो सुिनता नारायण च हाण स न १३४/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुने ३३ 180315
1040417236/00 दगंबर सु ाव सुतार स नं-६३/५ ीनगर रहाटणी पुण-े१७ 180302
1031108461/00 भो सुजाराम दौलाजी चौधरी सन १३४  गु ारा वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 180292
1040305003/00 A B C िनमाण अ पर ाउंड लोअर,शॉप नं.4   थेरगाव-33 180279
1060201940/00 वाघेरे बबन महादु जुना काटे पपळे र ता िपपरी 180250

1100500487/00 ीमती पाचपुते संप ीबाई हनुमंत
िमळकत .55/2/127,,स.नं.690,िस.स.नं.3361 ग हाणे व ती, 
भोसरी-पुणे-411 039.

180242

1130201451/00
तरटे तुकाराम ल मण ,भो- सं दप तुकाराम तरटे , गौरी इंजी 
व स

ज ग- १५४८, गगनिगरी वॉटरशेजारी , शेलारव ती ,िचखली आ  -
कर/िच/०२/म/ु०८/एस आर २/९३/१०२/२०१५ , द  
२१/०१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

180226

1040603498/00
संुदर सुधाकर शामुवेल व इतर-२/भो ुती क शन  तफ़ 
अजय सदािशव तालन

सं न. १११/३/७ ुती हाईटस शॉप न. -३ िवजय नगर काळेवाडी पुण-े
१७

180218

1011500311/00
म. यु टाऊन िलझ ग ऍ ड फायना स ा. िल. तफ ितवारी 
उ वल कुमार

308/10/00 लॉट न.ं 31,से.नं.27 िमळकत . 309 सधु 
नगर,िनगडी ािधकरण,पुणे -411 0

180167

1150407391/00
पीसीएनटीडीए/भो.मे अंजुमन ए जैनब अरबी उदु ए युकेशन 
तफ़ अ य  ी हबीब आमीन साहेब नदाफ़

स २९ रमाबाई नगर रावेत. 180134

1110200520/00 ाने र ल मण ताजणे /अिवनाश ाने र  ताजणे स. नं. १९७/५, ताजणे व ी, च-होली बु॥ 180128
1040506418/00 रा ल मा ती वीर व रोहीनी रा ल वीर सन.७३/२/अ/२/४ योतीबा नगर काळेवाडी-१७ 180035
1100201386/00 एअर ओ टेक तफ़े सतोशकुमार ह रचं  आ गाळा क १६ व १७ पांडुरंग ई टेट गुलवेव ती भोसरी पुणे 180033

1031109090/00 भोग - ी - कुमार ताराचंद करमचंदानी स न १३४/१ एज स पॉरेडाईज, शॉप -३ वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 180033

1160300011/00 वाळके राज  / हनुमंत / सोमनाथ िनवृ ी दघी गावठाण, दघी पुणे 180004
1101101208/00 असवले अ ण देवजी भो.महातो बिल टर देवराम स.नं.125 12 खो यासमोर सद् गु नगर,भोसरी - 39 179994

1130102870/00 अशरफ वहाब शेख
गट ७५ , मोशी आळंदी दे  रोड ,पाटीलनगर ,िचखली आ  - 
कर/िच/म/ु१/एस आर २/६५/४२/२०१४ , द ०५/११/२०१४ अ वये 
द ०१/०४/२०१३ पासून आका,

179975

1040105867/00 हनुमंत गजानन कलाटे भो. युवराज ह. कलाटे स. नं. १७७/१/६/३, सुदशन कॉलनी , वाकड रोड ,  वाकड 179941

1110501153/00 ी. टेमकर िवलास एच.भोग. २१  से चुरी ए ाटेल िल.
स न. १२१/१, िशवसंुदर इमारत, साई मं दर, वडमुखवाडी, च-होली 
बृ. पुणे ०५

179939

1031111547/00 भो. सौ. अलका रमेश िचचंवडे सं. नं. २३/१,पंचर  कॉलनी, िचचवडेनगर,वा. वाडी.पुणे-३३ 179898
1130500468/00 ,भो-क वळे बाळू, सुरेश, अशोक नामदेव हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 179889
1100701241/00 सगुनाबाई कसन येळवंडे / कैलास राणुजी का रकर पी एम टी चौक भोसरी 179881

1150103449/00
सिचन शिशकांत कातळे/समीर  शिशकांत कातळे/संदेश 
शिशकांत कातळे

स.न.९६/१ कातळे व ती कवळे 179857

1130602077/00 ीपती गणपती जाधव , भो-म छ  मा जाधव ग़ट ६६२, साई कंुज कॉ ले स शेजारी  जाधववाडी ,िचखली 179847

1050401401/00 थोरवे शैला सुरेश
स.नं.66 िम. ं  47/3/31/776,सी.एम.ई. सोसा. जवळ, सांगवी,पुणे-
411 027.

179839

1160103038/00 अतुल द ा य कदम स.नं.84/1/1/9, साईपाक, दघी-पुणे-15. 179839

1040604420/00 मनोज ानोबा मोरे
स. नं. ९९/२०/६ साई अपाटमट ित. म. लॅट न.ं ३०३ मोरया 
कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७

179830

1030401357/00 राजकुमार अगरवाल/ममता आगरवाल
िस स ४२७० लॉट-२ द मे ोपोिलटन बी-१२०१ , १२ वा मजला 

ीधरनगर चचवड पुणे ३३
179807

1130400701/00 सह  ह रकेश अवध िबहारी
िस दीिवनायक सोसा,र ता नंबर 3 अ, सुदशननगर,िचखली आ  -
कर /िच/४/एस आर १/४७८/२०१६ ,  द १०/०३/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा

179757

1031107282/00 वुषाली सुदाम शार स. नं.१२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 179741

1130603000/00 मा ती द ोबा आहेर
गट  ६०४ ,सावतामाळी मं दराजवळ,शॉप ०३,िशवकृपा हाई स , 
जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/म/ु०८/एस आर२/९९/२०१५, 
द१४/१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

179728

1101203849/00 माथ  सुखदेव सग से.7 लॉट 81 सी डी इं ायणीनगर,भोसरी - 39 179726
1020202621/00 ी खाचणे  मधुसुदन पुनाजी जैन मं दर रोड, द वाडी, आकुड -३५ 179704
1030400720/00 ानोबा सखाराम नबाळकर भाग    -  11  ,गट  .  4  चचवडगांव,  पुणे  -  33 179678



1050204412/00 ी. गाडवे रमेश नामदेव.
स.नं.86/2ब/2,महारा  कॉलनी जवळकरनगर, पपळे गुरव,सांगवी-
27,िम. .05/02/04412

179674

1040408572/00 भोग. ी सितश ल मण पगडे सं. न. ३३/१/३/१ महारा  नगरी शा ी नगर   रहाटणी 179644

1050502088/00 ी ढोरे शिशकांत आनंदराव/ढोरे राजेश आनंदराव
िम. . 49/3/5/120 ग ली नं 1 पु पानंद सुनपाक शेजारी,स.न. 
9/27 ढोरेनगर सागवी पुण-े27

179639

1041100740/00 सितश डी दरेकर स. नं ५१ , हॉटेल सितश , ताथवडे 179589
1041100742/00 सितश डी. दरेकर स. नं. ५१ हॉटेल सितश, ताधवडे 179589
1041100746/00 सितश डी. दरेकर स. नं. ५१ हॉटेल सितश, ताधवडे 179589

1100701260/00 ी रघुनाथ िसताराम गालफाडे भो-हनुमंत रघुनाथ गालफाडे स न २११ ीराम कॉलनी आळंदीरोड भोसरी-३९ 179578

1150101894/00 भो ी िवनायक रामभाऊ राऊत स न ६/५/४ िम ा रामशा ीमागे मामुड  मासुळकरसमोर 179544
1090100737/00 म.ेिवशाल आईस फँ टरी िमळकत .510,ए स 15,एम.आय.डी.सी,भोसरी,पुणे -२६ 179502
1120100126/00 सुव शिशकांत दगडु िशवाजीवाडी पुव मोशी 179481
1050202685/00 सरकार सुिनल खत  / सरकार अिनता सुिनल स.नं.63/1/1, शॉप नं 2, व ऑ फस ं  8,, पपळे गुरव 179480

1100600905/00 ीमती खडकर नंदा महेश
गट न.ं6,स.नं.232/1                     ,खंडोबा माळ,पुणे नािशक रोड. 
    भोसरी,पुणे-39.

179458

1020402933/00 शैल  अरिव द जोगदेव/ कत  शैल  जोगदेव
ऐ यम क फट िब डग-सी- दुकान .सी-११-ए, स नं 
१४२/१,१४२/४(Part), सीटी एस नं ५१०१,५१०२, आकुड , पुणे-
३५.

179458

1150303486/00 ी.िवजय वामण तरस व इतर सं. नं. 79 बी.आर.टी बस टाप समोर मुकाईचौक, गॅस दुकान 179437

1040410247/00 सुिशल िवकास दोडके / दपा काश कदम (दोडके)
स. न. १६/४, िलऑन ऑरबीट क म, ए/ ब- ७ मजला, लॅट न.ं 
७०३ रहाटणी

179390

1100102253/00 िगरीष दयाराम चौधरी व मंदा कनी एकनाथ खडसे स न ५२/२अ/२ जे-१५० जवळ एम आय डी सी भोसरी-२६ 179357

1060318088/00 ी. संदीपान भानुदास कांदे अशोका पाक तळ मजला शॉप-१ मनपा शाळे समोर पपळे सौदागर 179332

1090101262/00 लांडगे पंडीतराव बाबुराव भाग .45, ेषीत सोसा.समोरस,संभ्,कासारवाडी - 34 179322

1040201880/00 गुजर िव णू सोपान व मीणीबाई सोप (र ०
िम. . 4/37/583,स. न. 18/2/1, वाकड रोड, यशोदा कॉलन 
गणेशनगर, थेरगांव पुणे - 33

179311

1101100538/00 सौ. रजनी अिनल पपळे
स.नं.124/1/36,आळंदी रोड,,सदगु नगर, पुणे नािशक रोड,     
भोसरी - 39.

179153

1031112378/00 सुरेखा साहेबराव वा ळे स. नं. १३३, एकता कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे ३३. 179117

1130301767/00 भो- मा ती सायब णा  हे े गट नं 1307 , मोरे व ती , िचखली, 179112

1101102257/00 सं दप दलीप सहाणे, दलीप ल मण सहाणे स. नं. १३९, महादेवनगर, सांडभोर पो ीमागे, भोसरी पुणे ३९ 179060

1031001795/00 भो बाजीराव तुकाराम चचवडे िश परेखा अपाट, दुकान न ५ पवनानगर चचवड पुणे ३३ 179058
1031106351/00 भोग. सुचेता सुरेशचं  जोशी स. नं. २९, िशवनगरी, वा हेकरवाडी, चचवड 179053
1130901696/00 भो- भारती एअरटेल िल पावती कॉ ले स , हे े इंड ीज हे े व ती ,िचखली 179049

1150202634/00
ीम चा िशला राधाकृ ण पंडीत व राधाकृ ण केशव पंडीत 

व इतर-२/भो/मे एस.के िब डकॉन तफ़ भागीदार अंक त 
अमृत सोिनगरा व इतर-१

स.न ४१/१ब/१अ/१अ/१अ/२ पडसे कॉलनी िवकासनगर कवळे 179042

1101001935/00 कावेरी अिवनाश शदे स. नं.१९७/२/१, आनंदनगर, आळंदीरोड, भोसरी 179038

1100900006/00 फुगे सुिनल नथु
स.नं. 201                                 ,िम. . 59/4/29,फॅ सी इले 
दुकानाचे म् आळंदी रोड,भोसरी, पुणे - 411 039.

179033

1150300169/00 तरस िवलास रामभाऊ िवकास नगर, कवळे, पुणे 179000

1050102186/00 ी. नरोडे संजय पांडूरंग
स.नं.52/2,िवनायकनगर,नंदनवन काँलनी,िम. .46/1/52/16. 
सांगवी-पुणे-27

178984

1130301678/00 भो-संजय िव ल माने
गट नं 1323, िशव पावती हौ सोसा ,अंतु मोरे लाईन , मोरे व ती , 
िचखली- आ - कर/िच/३/एस आर २/७२९/२०१४ , द  
०२/०९/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा.आका.

178950

1040101724/00 भळगट अिनल दिलचंद िम. . 4/36/241,स.न. 13/4, बेलठीका नगर, थेरगांव पुणे - 33. 178944

1050205757/00 भालेकर आ माराम ल मण भो. दां गे वसंतराव सु देव 178937

1130201545/00 िभम सग वरदी सग राजपुत
गट १६०५ , शेलाराव ती , रामदास सोसा  ,िचखली   आ  - कर 
/िच/२/ एस आर २/७७/२०१७ , द  १५/०६/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा आ

178934

1140201645/00 देवकाते दशरथ नाथा हनुमान हौस सोसा, पीनगर,तळवडे , पुणे 178925
1050213938/00 खान बाबुलाल इ माईल स. न. ८२/२ सुदशननगर ग ली नं.४ पपळे गुरव 178924

1031115108/00 ी. अशोक मोरे र भालके स.नं. 84,भालके कॉलनी शॉप .1,2,वा हेकरवाडी चचवड पुण-े33. 178921

1040414296/00 गो वद िव वनाथ सगर स.नं.33/2अ/12,गजानन नगर,रहाटणी,पुणे17 178910



1120101352/00 ह रभाऊ रामभाऊ बोराटे /भोग-नंदा, भरत ह रभाऊ बोराटे गट न.ं ५० िशवाजीवाडी, मोशी 178909

1160102014/00 गोपाळ महादेव चंदन स न ७३ आदश नगर दघी १५ 178851
1040700066/00 कलाटे बाळासाहेब पाटीलबुवा स.नं. 173, पाटीलबुवा कलाटे नगर,,वाकड 178819

1050107965/00 पवार आबासाहेब उमाजी
स. न.७०/१/२, गजानन महाराज नगर, ग ली न.१, पपळे गुरव,पुणे-
२७

178818

1101200166/00 ी. द डकर जबाजी िवठोबा.
स.नं. 23, िमळकत . 58/2/242         ,गुळवे भगत व ती,            
          भोसरी, पुणे 411 039.

178800

1040402123/00 आिहरे सिवता ावण िम. . 4/47/342,स.न. 63/2/16,  ीनगर, रहाटणी, पुणे - 17 178796

1040205186/00 ी सखुबाई ि बंक घोलप स. नं. २३/२/१ जय हद नगर बेकरीसमोर थेरगाव पुण-े३३. 178788
1101102347/00 मंगल पंढरीनाथ काळे स. नं. १३६/१/१ब लांडगे चाळ, भोसरी ३९ 178785

1070100803/00 सरकार. भो. ठ र िवनोद खटाकभाई.
िम. .549.भवानी बेकरी,रे वे टेशन रोड. एच.िब.सी या समोर 
पपरी पुणे 411017.

178769

1101204845/00 सोनकुळे अिमत शामकांत जयगणेश सा ा य वग बी शाप ४ पांजरपोळ 178755

1031113092/00 भोग. िवजया हाद पाटील व अ का िवण पाटील स.नं. ३८/३९, सोपानबाग, चचवडेनगर वा.वाडी. चचवड-३३ 178754

1130601870/00 लोखंडे गजानन ानदेव, भो- ीमती रासकर शारदा मा ती गट ६८६, जाधववाडी ,िचखली 178699

1050502862/00 ढोरे तुकाराम गेनुभाऊ स. न.९, लॉट न,२३,ढोरेनगर,सांगवी-२७ 178695

1040902418/00
रा ल/मयुर/उषा चं कांत 
दशले/िनलेश/अजय/मंगल/रोहन/सिवता 
दशलेभोग.म.ेटयुिलप डॆ हलपस/ म.ेपपल िब डकॉन

स.न.1/17,1/18,1/19 पुनवळे पुणे 178670

1130502151/00 हैदरअली अहमद सेन रहमानी गट ७१४, कुदळवाडी, िचखली 178656
1081300072/00 सबालका ऑटो. ा. िल. एफ - 2 लॉक, लॉट . 26/1,,MIDC, पपरी - 18 178624

1100800471/10
राजाराम नानाभाऊ का रकर भोग रा ल राजाराम 
का रकर

स. नं. २१५/३ सं.तु.नगर मानस सरोवर इमारत मागे, दघीरोड, 
भोसरी ३९

178614

1130100685/00 ,शेवकरी सुिशलाबाई देवराम गट .1,,पाटील नगर, िचखली 178596
1120301592/00 सौ. ब-हाटे ेता  िवजय गट न.ं202 दे र ता,,´ÖÖê¿Öß. 178529
1050301734/00 मािहमकर नागेश द ा य स.नं. 13/2, िशतोळेनगर,,मधुबन सोसायटी 178506

1060316599/00 हरेश ेमचंद चांदवानी
स. नं. ७१अ/१,७३,१४३,१४४ रोज आयकॉन पिहला मजला लॅट न.ं 
Q - १०३ पपळे सौदागर

178500

1130901784/00 भो- पाराम परकाजी चौधरी
गट १४९७, ओमसाई अपाटमट , लॅट नं ३, हे े ता हाणॅव ती 
,िचखली

178456

1070200169/00 चौधरी सुरेश मोहनदास बी. लॉक न.ं10/2, 22/212 पपरीनगर पपरी 178456
1101101812/00 ी. बंडु महादेव जामदार व मा ती द ा य दरेकर स न १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेवनगर भोसरी-३९ 178454
1101001430/00 ी.सोमवंशी तुकाराम नरसु स.नं.197/2/1, आनंदनगर,शा ी चौक, आळंदी-रोड 178452

1050000182/00 ी. डॉमिनक सायमन िडसोझा व मेरी डॉमिनक िडसोझा. स.नं.84,जवळकरनगर पपळे गुरव.,िम. .05/02/152/00/00182 178404

1101100098/00 ी. गवळी पंढरीनाथ दाम.ु
िम. . 59/6/171/2.                        ,स.नं.188.गवळी नगर, 
आळंदी रोड.  भोसरी,पुणे 411 039.

178398

1101100099/00 ी. गवळी पंढरीनाथ दाम.ु
िम. . 59/6/171/3.                        ,स.नं.188.गवळी नगर, 
आळंदी रोड.  भोसरी,पुणे 411 039.

178398

1060304942/00 काटे भगवान यशवंत पपळे सौदागर,,गुरव रोड, साई िनसग पाक, पुणे 27. 178331
1050204887/00 के.एन,मोहनदास, जवळकर नगर ,िप,गुरव-२७ 178319

1150102071/00 ी बालम हरी साद परदेशी व ी करण हरी साद परदेशी
स न १० िह न १ ते ३ उ मनगर कवळे/प  ६३५,भवानी पेठ 
काशीवाडी पुणे -२

178317

1100300371/00 ी. फुगे राघु सखाराम गावठाण िमळकत . 56/2/104,भोसरी गाव,पुणे 411 039. 178309
1041000354/00 साहेबराव ानोबा पवार सन.१४० जीवन नगर ताथवडे 178305

1040120385/00 गो वद भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/४०४, 
चौ.म. वाकड पुणे - ५७

178287

1100301776/00 वसंत िवठोबा ग हाणे भोग.दशरथ रामचं  ग हाणे िव ल मं दराजवळ, भोसरी गाव 178256

1130303338/00 ी राम सहादू  साने व इतर २
स ह  न  १३०३ ,िचखली  आकुड  रोड  , साने व ती  , िचखली  आ 

 - कर/िच/३/एस आर २/६३०/२०१३ , द  ०७/१०/२०१३  
अ वये  द ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी

178249

1101202779/00 भो- वि ल गजानन लांडगे स.नं 18धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 178247
1070500797/00 सरकार भो. स ी राजकुमार लखवानी िस लॉक 5 चे समोर पपरी १७ 178189

1040412959/00 म.ेपे टागॉन रसच ा. िल तफ़ तेजस झोळ व इतर
स. न. १८/११/६, रॉयल एवे यु ाउंड व ितसरा मजला शॉप न-ं 
३०३, रहाटणी

178174

1100100443/00 म.े फॅब ओ पाटस्
िम. .58/3/38, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ंड यु.76,        
  भोसरी-पुणे-411 039.

178166

1031107191/00 िव नाथ गेणुभाऊ िचखले स . न१३६/२ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 178157



1130601115/00 अ दुलमुनीफ यारअली शाह िम. ं 13/06/80 ी यादव यांचे शेजारी , जाधववाडी, िचखली, 178150

1040415391/00 अिनल वामन पाखरे स नं-४७/४/५ यशोदा कॉलनी रहाटणी 178144
1040415392/00 सुिनल वामन पाखरे स नं-४७/४/५ यशोदा कॉलनी रहाटणी पुण-े१७ 178144

1130602253/00 भो-खलीलउ लाह जमीरउ ीन चौधरी
गट २२८,२२९,२३० ,रोशन क पाउंड ,जाधववाडी, िचखली आ. - 
कर/म/ु६/एस आर २/१३०/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

178137

1160301867/00 ी. परब शंकर गंगाराम स न ३ समथ नगर दघी-१५ 178107
1160301868/00 ी. परब शंकर गंगाराम स न ३ समथ नगर दघी-१५ 178107
1031114104/00 अचना मोद पाटील १२२/३ िनसग हौ.सोसा, लॅट न.ं २२ वा.वाडी 178104
1130507272/00 मंगलराम वासुदेव वमा गट ७१४, बी आर टी  रोड लगत ,कुदळवाडी  ,िचखली 178100

1130603090/00 भो-देवराम हरीभाऊ गारगोटे
गट ५९४ , द नगर , जाधववाडी, िचखली आ  -  कर/िच/०६/एस 
आर  २/८५/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

177998

1080803868/00 काझी फरोज मोही ीन. स. न.१०१ दो ती बेकरी मागे नेह नगर 177966

1050201737/00 िनलेश रामदास शदे व िनितन रामदास शदे िम. .46/2/21/6 स.नं.21/1,भालेकर नगर, पपळे गुरव, पुणे-27 177913

1150102377/00
िसटी पाकस ा िल तफ़ अथोराईज िस ेटरी ी िम लद  
फ़ाटक

स न १३ िह  २ ग ंजे र ता मामुड 177875

1050204976/00 तांबोळी सरलाबाई द ा य, अिवनाश, िशवनेरी कॉलनी,िप,गुरव-२७ 177862
1130200121/00 भो-नेवाळे दलीप गोपाळ चतामणी नगर,,िचखली 177821
1130503016/00 भो-सलाउ ीन  खान पवारव ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 177820
1060313314/00 राजेश ल मण पाटील / वैशाली राजेश पाटील गणेषम फ़ेज २ ए/ १०४, पपळे सौदागर 177820

1030902444/00 शेडगे ाने र बबनराव
स.नं.598,1  ते  5,  शेडगे  िब ड ग  न.ं  2,  पडवळ  आळी,  
, चचवड.  िम. .  03/09/02444

177813

1040120795/00 आर.के.लंुकड हौ.काप रेशन तफ राज  लंुकड
स नं-१९०/३ अ य टॉवर टोअर म न-ं१ पक िसटी रोड वाकड 
पुणे-५७

177801

1050213498/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ७ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1050213499/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ८ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1050213500/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ९ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1050213501/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं १० त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1050213502/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ११ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1050213503/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं १२ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

177748

1031106406/00 ह रभाऊ महादु चचवडे स . न. १६/अ/२अ/२ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 177741

1130101370/00 रामवतार बाबुराम आगरवाल
भो-िववेक भागकर येवले व चेतन संजय को ह,े Ö™ü 1560, 
1561, ¿Öê»ÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖß ,×“Ö Ö»Öß

177713

1041200029/00 त न नारायणदास रामचंदानी स. नं. ४ ताथवडे थेरगाव 177696
1040405445/00 चेतन / आनंद / सुरेखा सितश भागवत (भोह ) गजानन नगर रहाटणी पुणे 177692

1040114750/00 भोग. िनतीन सोपान काटे ब ईतर सनं.२४१/५/१,आिशवाद रेिसडे सी, शॉप-B,वाकडरोड,वाकड-५७ 177686

1110401740/00 ी. ाने र महादु तापक र स नं १८/४/१ पुणे आळं द रोड.च-होली बु॥ 177675

1040208457/00
सोनम सोमनाथ ओ हाळ, िमनल अिमत च हाण, व ाली 
िनतीन ओ हाळ

स.न.4/23, लेन.न.4, जगतापनगर, थेरगाव, पुणे-33, 177638

1090500113/00 अ / भोग.च ा चरणिजत लाल सी.एम.ई गेट समोर, मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 177594
1050601146/00 गायकवाड सुरेश अमृता. िम. .49/1/6/50.,स.न.2/6 ममतानगर . सांगवी पुण-े27. 177587
1140102212/00 म.ुमा. कचरे संजय िब / भोग.कचरे सुिनता संजय ज̱̱̱.ग़. २१९ क, गजानन हॉ. सोसायटी सहयोगनगर तळ डे 177586
1140101531/00 म.ुमा. वगीस चाको भोग.धनवटे उ म गंगाराम स ृंगी हौ.सो. ज.ग. 174, पीनगर पुव,तळवडे 177568

1130301239/00 नदाफ मीरासाब मकबुलसाब

गट १३२३ ,िशवकृपा हौ सोसा ,मोरे व ती िचखली  आ   - कर 
/िच/३/ एस आर  २/३२८/२०१७  , द  १०/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा वा आका  आ  -  कर /िच /३/ मो ा िनवासी - 
एस आर  १/ ३२८/२०१७ , द  १५/०२/२०१७ अ वये   लो

177531



1130301240/00 िबरादार सुभाषचं  म लीकाजुन

गट १३२३ ,िशवकृपा हौ सोसा ,मोरे व ती िचखली  आ   - कर 
/िच/३/ एस आर  २/३२९/२०१७  , द  १०/०३/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा वा आका  आ  -  कर /िच /३/ मो ा िनवासी - 
एस आर  १/ ३२९/२०१७ , द  १५/०२/२०१७ अ वये   लो

177531

1101204840/00 स लन अ दुलगफ़ार खान/खालीकुन िनशा स लन खान जयगणेश सा ा य वग बी शाप ११ पांजरपोळ 177473

1031108722/00 धरमपाल आनंद अिनता स. नं. १३३/१, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 177454
1070501051/00 सरकार भोग.गलरानी हरेश साबुमल शॉप .9,10,11, गु नानक कॉ ले स, गु ारा शेजारी, 177426
1130900348/00 हरकळ बबन आबासाहेब हे े ता हाणे व ती,िचखली 177416
1130302696/00 अनंत गणपत लोखंडे गट १२४५/२,गणल मी  हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली 177414
1060401950/00 WAGHERE ASSO वाधेरे पाक अे िवग ल्◌ॉट नं 204, 177404

1040114789/00 ी. भाटी कृपाराम देवाजी
स.नं.228/1/26,आईमाता अपाटमट,शॉप नं.5,( लॅट 

.6),क पटेव ती, वाकड,पुणे57
177391

1100401845/00 ी.फुगे शंकर द ा य स.नं.681/2/4 ग हाणेव ती,भोसरी - 39 177373

1150202139/00
म.ेआकार शन फम तफ भागीदार अ) जीवन 
िवठठलराव सोमवंशी व िवजय पोपटराव शदे २) ी 
रितलाल कार मोरे

स न ४१/१ब/१अ/१ब िवकासनगर कवळे 177360

1040108639/00
मा. शहाबु ीन गुलाबभाई शेख भोग. फक र महंमद 
शहाबु ीन शेख

स. न. २३९/४ शेखव ती, वाकड रोड वाकड - ५७. 177337

1040409008/00
दशरथ िसताराम नखाते व इतर भो.वासुदेव व जमुना साद 
शमा

स. न. ३३/१,१/१/अ/१,,महारा  नगरी रहाटणी पुण-े१७ 177335

1040409009/00 दशरथ िसताराम नखाते व इतर भो. रिव वासुदेव शमा स. न. ३३,महारा  नगरी रहाटणी पुण-े१७ 177335

1100101757/00 मे िव म मिशन पड स. से.१० लॉट १२० ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी भोसरी-२६ 177333

1120100533/00 गायकवाड िनवृ ी सोपान बापूराव भाऊ मोशी गावठाण पुव मोशी 177281

1040308250/00 बाबु मा ती ओरपे
स. न. ११/२, मिझद जवळ, पडवळ नगर, थेरगाव - 
३३,९८५०४३२३५५

177275

1040116832/00 खंडु सादु कलाटे  भो. राधाकृ ण खंडु कलाटे स. न. १८९/१/२, यशवंती यु द नगर, माऊली चौक, वाकड 177234

1130702643/00 पवन महावीर वमा
ओम साई माकट, लॅट ७, , बी वग , ित म, पाईन रोड,से टर २०, 
कृ णानगर ,िचखली

177220

1090401082/00 कामथे राज  चं कांत कंुदननगर, मुंबई-पुणे र ता, भाग .51 कासारवाडी पुणे 34 177217

1130100654/00  ,मेहता चुिनलाल मािणकचंद
गावठाण  ,पाटीलनगर  , िचखली   आ    कर /िच /एस आर 
२/२४१/कािव /२०१६ , द २५/०४/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून जुने  पाडून नवीन आका

177205

1130900036/00 भो- ीमंत अनंता फाले
गट १४१५ ,भावे री सोसायटी , हे े ता हाणे व ती, िचखली 
१२५/४३२, द१३/१२/२०१७ अ १/४/१७ पा आ

177175

1050111046/00 बाळासाहेब रघुनाथ च हाण स. नं. ५६/३/२० बोरा हॉ पीटल रोड कवडेनगर पपळे गुरव ६१ 177169

1100800533/00 ी. बनकर ह कु के
स.नं.215/001/0/0 िमळकत .59/3/263/1 ,आळंदी रोड.             
                भोसरी,पुणे-411 039.

177150

1031107971/00 भो - जसराज पुनाजी चौधरी स. नं. १३४/२ गु ारा रोड वा.वाडी चचवड ३३. 177142
1031107972/00 भोग. - चौधरी डंुगाराम नेमाजी स. नं. १३४/२, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 177142

1130301545/00 भो- सौ. का लदीबाई मनोहर खटके
गट १३२९ ,िव ल रखुमई हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/ २३०/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वाढीव आका

177138

1140102615/00 ी तायडे सुिनल भागवत सर वती हौ. सोसा,, पीनगर, तळवडे 177122
1130501933/00 ी मा ती ध डीबा  सरोदे गट नं 769, पपरी िचखली  र ता , कुदळवािड ,िचखली, 177106
1050204288/00 ी बोकड म छ   रामदास स.नं. 85/2अ/2/2/2,जवळकरनगर पपळे गुरव-27, 177046

1011700875/00 सह जय काश िव म भो. िसह ललीता जय काश
से टर . 28, लॉट . 20,,गंगा नगर, िनगडी ािधकरण. 
1555.78 चौ. िम.

177044

1100102325/00 भो. किपल सतपाल अगरवाल पी ए पी / जे/ ४४ एम आय डी सी भोसरी -२६ 177042

1130801945/00 भो-सुनंदा सुरेश सानप
लॉट ४४४ , िशवतेजनगर ,से १८ , िचखली आ - कर/म/ु०८/एस 

आर १/२६७०/२०१५ , द  ०३/२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१४ पासून आका

177021

1090300901/00 वालीकर अहमद अ दुलसाहब
लेदर कं.समोर  स हे न.ं497 िह सा 1अ/1,गट ं . 3 िमळकत ं . 
1129 कासारवाडी पुणे 34

176996

1130102798/00 तापस  दलीप  म लीक( मे ितमा पॅटरनस अ ड  फाऊं ी )
गट २/१ , भैरवनाथ मं दराजवळ  , दे  मोशी रोड  , 
पाटीलनगर,िचखली  आ -  कर/म/ु०१/एस आर २/१३८/२०१५ , 
द  ०५/०३/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

176989



1050207389/00 शेलार भगवान क डीराम /अचना भगवान.
स. नं.८५/१ए/१,  'क पत  इ टेट' वग - A,  इमा. .६ ,  लट 
नं.५०३, पपळे गुरव-२७

176986

1130901142/00 रावण महादु मोरे अ ज यतारा /हनुमान हौ सग सोसा., ता हाणेव ती ,िचखली 176981
1040703167/00 भारत देसडला भो. रोहन तरंग स. न. १/३/१,२/१/४,वाकड पुण-े५७ 176969

1031106546/00
गु करत सग महािबर सग बुतिलया, भोग. - पा टल मिनषा 
राज

स न १३९/१ गु ार  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 176890

1130901274/00 भो-िवजय कृ णा हे े ीराम हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली, 176875
1040413482/00 िवलास अजुन नढे स. न. १, ीराम मं दरा जवळ, रहाटणी गावठाण 176874

1050213461/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन, लॅट न.ं१०१,पिहला मजला, कार 
कॉलनी ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

176862

1050213462/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन, लॅट न.ं२०१,दुसरा मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

176862

1120101866/00 सुजाता सुर  शदे िशवाजीवाडी िश क कॉलनी मोशी 176797
1041100066/00 जाधव भाउसो सखाराम स. नं ७५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 176783

1130200992/00 िचमाजी  सखाराम  सोनवणे , भो-सुभाष  िचमाजी  सोनवणे गट १५३२,सोनवणे व ती  , रामदासनगर , िचखली 176750

1100100537/00 म.े िनरंजन ऑटोकंपोनटस ा. िल.
िम. .58/3/132, एम.आय.डी.सी.,जे- लॉक, लॉट न.ं48,               
  भोसरी-पुणे-411 039.

176747

1020201240/00 आर .कु पन.
िमळकत .1112,स.नं. 35/1,ललीत भवन, द वाडी. आकुड  , पुणे -
 411 035.

176719

1130603171/00 भो- आशा मोह मद
गट ६७२ ,  जाधववाडी ,िचखलीआ  - कर / म/ु०८/एस आर 
२/३०४/२०१६ , द  २७/०५/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

176693

1130500018/00  ,भो-  धनवडे िसताराम आबाजी व इतर 2 पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 176655
1150302143/00 सौ पु पा िशवसांब पोळ स नं 73/1/1/40 आदशनगर, कवळे. फो ९४२२६१८३३३ 176649

1060312613/00 संजय ब सीलाल काटे
बोरा पाक जवळ, िव शांती कॉलनी, ितसरा मजला, पपळे सौदागर, 
स. नं. १४७/३

176625

1060312612/00 िशवाजी  ब सीलाल काटे
बोरा पाक जवळ, िव शांती कॉलनी, दुसरा मजला, पपळे सौदागर, 
स. नं. १४७/३

176624

1050808789/00 साठे संतोष बबनराव. स.नं.67/5+6ब, पपळे िनलख, पुणे-27 176604
1150406301/00 ी गोपीचंद नथुराम आसवाणी स न ६१/१/२ मुंबई पुणे ए स ेस हायवेजवळ रावेत 176594

1011000965/00 मानकर सुभाष कसनराव भो.पवार देव  काशीराम
से टर नं.21, ि कम न.ं9, िम. .359,,चाळ .8, खोली न.ं9, िनगडी-

ाधीकरण, पुणे-411 044.
176566

1130105441/00 संजय गोकुळ तापक र
िसटी स ह नं ४८८, ४८९, ४९०, चौ म ,पाटीलनगर , िचखली  आ  
-कर / िच /१/ एस आर २/१०४७/२०१७ , द १/१/२०१८ अ वये  
द  १/४/१३ पा आका

176558

1130901016/00 िशतोळे  देवदास  दगंबर
िस दीिवनायक   हौ . सोसा ,गट नं 1426, हे े  ता हाणे  व ती  , 
िचखली .आक - कर /िच/९/एस आर २/१५१/२०१६ , द 
२१/१२/२०१६  अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

176556

1050214393/00 ओ हाळ यशवंत तुळशीराम स. न. २५/१/१ सुवण पाक, पपळे गुरव 176544
1031107854/00 भोग. - वा हेकर सागर शांताराम स. नं. ११६/२, वा हेकरवाडी, चचवड 176511

1120202500/00 िनळकंठ साहेबराव स ते ग. नं. ७०३, पुणे नािशक र ता, पुव मोशी, रलाय स टॉवर जवळ 176486

1130502031/00 सुिनल नेमचंद  चांदवडकर गट - 677/1, कुदळवाडी, िचखली, 176460

1040803124/00 भागवत केशवराव उजणे
स. नं. १५३/२९, वाकडकरव ती,गणपतीमं दराजवळ,उ.वाकड. मो. 
नं.९०२८८७५८४५

176442

1100802368/00 सौ.सावतडकर मंजुषा अ ण
स.नं.213 साई मं दरामागे पोटे चाळी शेजारी, दघी रोड                  
 भोसरी - 39

176413

1120101867/00 रा ल नामदेव मान आ हाटवाडी मोशी गट नं १७७ मा.हवेली िज. पुणे 176408
1060202174/00 र व  हनुमंत वाघेरे ीधन अपाटमट, शॉप नं. ३, पपरी गाव. 176383
1041000004/00 राज  गजानन पवार स.न.१४१ जीवननगर ताथवडे ३३ 176366
1031109650/00 भो- राजु महादु वा हेकर स न १२८/१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 176329
1140400702/00 यंदे चं कांत भुजंगराव िञमु  हौ सोसा .ि वेणी नगर तळवडे 176321

1081000133/00 िमरचंदानी जी. एम.
महेश नगर सोसायटी., लॉट नं 60. (िमळकत . 114.) पपरी पुणे 
18.

176315

1100500898/00 ी रामा क डीबा लांडगे 690/3/1,भावसार हॉ पीटल समोर ग हाणे व ती,भोसरी पुणे 39 176305

1040900906/00 िहरामण जयवंत दशले ताथवडे पुनवळे 176212
1100201125/00 घोरपडे संगीता काश स.नं.15/4,गुळवे व ती,,भोसरी 176200
1150101509/00 तरस संजय वसंत कोतवालनगर, कवळे. 176192



1040402757/00 शदे शांताबाई नकुल स.नं. 36/2ब/1,कृ णा नगरी, नखाते व ती, 176152

1070501129/00 सरकार भोगवटादार ीमती भजनकौर हरभज सग रॉयल िड वॉड मागे, िमळकत . ५४४, पपरी -१७ 176150

1040703456/00 बाळासाहेब भ टु करंजुले स. न. १२७/१,चौधरी पाक, वाकड 176134

1130102797/00 ी कािनफनाथ मं दर

गट  १६५३ , बगव ती , पाटीलनगर  ,िचखली आ - 
कर/िच/म/ु८/एस आर १/१५२/२०१५ , द १७/०४/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१४   अ वये आ - कर/िच/०१/कािव/१२अ /२०१५ , 
द ०५/०३/२०१५ अ वये जुने  १९६ चौ फ़ुट , क म-ु १५६००/- र   
याचा िम  १३/०१/००८४५

176098

1090605581/00 चेअरमन गणेश हेरीटेज गणेश हेरीटेज इमारत, नवीन पुलाजवळ, दापोडी-१२ 176082

1150202166/00 ी भागव  िव नाथ चौधरी/ ी संजय िव नाथ चौधरी
स न ४१ भ डवे पाटील अपाटमट शॉप न २ पडसेकॉलनी िवकासनगर 
कवळे

176076

1100401421/00 प चम भो िसनीअर सुपरीडट पो ट ऑफ स पी.सी.एम.टी.डेपो इमारत पिहला मजला,भोसरी - 39 176059

1040413576/00
संिगता शाम गोडांबे/शाम तुकाराम गोडांबे भो . संिगता शाम 
गोडांबे

स.न.35/ब/1,िशवकॄपा िनवास द नगर रहाटणी 176028

1040507361/00 मोद मा ती नढे भो. नवनाथ मा ती नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज दुसरा मजला A वग योतीबानगर 
काळेवाडी

175980

1040507362/00 मोद मा ती नढे भो.  मा ती िव णु  नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज ितसरा मजला A वग योतीबानगर 
काळेवाडी

175980

1040105763/00
मा.कलाटे तुकाराम हातुजी व इतर,भो.म.ेसुखवाणी 
असो.तफ(01/04/2012 पासून र

सनं. २०३/१, पक िसटीजवळ वाकड 175976

1040508113/00 राजाराम महादेव भोसले स. न. १३३/७१११, अंिज य िम  मंडळ जवळ, नढे नगर, काळेवाडी 175935

1160200956/00 ीमती साळंुके मालन मोद स.नं.82/2, दघी 175910

1060501109/00 मे वॅ वदेवी क ट शन तफ़ राज  गोयल व िव ोई कोिहनुर वायोना को. ऑप्. हॉ  सोसा. ई/६०३ ६ म. पपरी टेशन 175904

1020502061/00 ी. सुिनल चं कांत जाधव
जी. पी. 80, अिमत लाझा, जी लॉक, ऑ फस न.ं२, टे को रोड 
चचवड-१९.

175875

1150101821/00 ी करमारे दगडू महादू स नं ३३/४ब/१ कृ णा दाभोळे मागे आदशनगर मामुड 175872

1020402886/00 म.े वाय. बी. इंड ीज तफ ीम. योिगनी अर वद ब हाटे डी- १, लॉट .३ बी,३ पाट-२७ एमआयडीसी चचवड पुण-े१९ 175864

1040902549/00
शाम झगडे व इतर नऊ म.ेि हजन इ ा तफ िवपुलकुमार 
िचमणलाल भावाणी

स.न.52/3,52/6,52/8,53/6/7/8  लोटस कॉलेज शेजारी पुनवळे 175860

1040123815/00 बावाजान द तगीर शेख स.नं.207/2/1/3अ, छ पती चौक, क पटेव ती, वाकड, पुणे57 175856
1130101443/00 भो-अ वर अ सारी िचखली मोशी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 175847
1040115350/00 ी. िशवणे आनंदा मा ती सन. २०७/२/१/१५, क पटेव ती, वाकड-५७ 175815

1020703751/00 भोग सुधीर महादेव कुलकणीर्
स.नं.समथ शॉप कॉ ले स,PAP-G-36,जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

175808

1130401174/00 भो-हजारे कांतीलाल  िव नाथ
गट १२४७,जयहरी हौ सग सोसा,संततुकारामनगर,नेवाळेव ती 
,िचखली

175791

1050110246/00 कालेकर िनितन िशवाजी स नं ३६/१ ीकु ण नगर शुभंकार िब डग शॉप नं ४ पपळे गुरव 175782

1130506182/00 भो-कोलम पली गजानन म रअ पा

लॉट नं ६ ते ११ ,िब ड ग- एफ , लॅट १ ,पा नाथ ित ा , सी डी 
सी , पुणानगर ,िचखली आ  - कर/िच/५/१३७५ ते १३९१ /२०१४ 
, द १७/०५/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  
िम  ६१८२ ते ६१९७

175759

1040507646/00 राधेशाम राजाराम यादव स नं-१२२ मे िशव असोिसएटस  शॉप न-ं३  काळेवाडी 175754

1130502229/00 ी गणेश एंटर ायजेस
ीकांत महादेव  दसबुड ,कुदळवाडी, िचखली,आ. .- कर/िच/5/एस 

आर 2/115/2007 , द.26/3/2007   अ वये
175726

1070201215/00 रंगाराम द ाजी चौधरी
बी लॉक १३/५ िपपरी १७, 0कर/िपन/गट-
२/ह तां/कािव/१०८/२०१७ द.०५/०१/२०१८ अ वये ह तांतर

175718

1060102077/00 सहादु महादु कुदळे व इतर तफेर् ी तोताराम जे सुखवानी
तपोवन र ता पपरी वाघेरे - 17 िपवा/१/कािव/५८/२००८,डॉ 
िनकम समोर स हे नं 938/939

175682

1080100543/00 रमजानअली हसनभाई व इतर चार खराळवाडी,िम. . - पपरी पुणे 411 018 175675

1100200996/00 ी. नाई कदे ल मण भुजंग
स.न.15/6, गुळवेव ती,जुना िम. .10,रासकर िवटभ ीजवळ,          
        भोसरी-26

175655

1050206991/00 परमार सोनी भरत. स. न. २८/१/१, पवना नगर, पपळे गुरव-२७. 175653
1130201060/00 रामदास म हारी रोकडे गट १३,रामदासनगर  ,िचखली 175640
1160403138/00 अिभम यु भ स.न.147/1/2/4,मेन रोड,गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-31 175620

1031106333/00 पु पा उ रे र द ड
स . न ६०/२/१/११ िशवनगरी िबजली नगर   वा हेकरवाडी चचवड 
 ३३

175618



1020704113/00 काळभोर, भो.- सुव अर वद कृ णाजी स.नं. 119/1 ब/1, साईनाथ हेवीवक,,रामनगर,  चचवड, पुणे 175616

1031112556/00 भोग योगीता िशवाजी सोनवणे
स.नं.८३/२/३/४/२ वामी िववेकानंद सोसा. वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे-३३

175584

1120200213/00 गायकवाड मधुकर बाबुराव मोशी गावठाण पुव मोशी, 175581

1130201486/00 ी द ोबा सजराव गायकवाड  , मे हषदा एंटर ायजेस
गट १५३८, लॉट नं ३४, सोनवणेव ती िशव र ता  , रामदासनगर 
,िचखली आ -  कर/मु य /०८/एस आर ३/० ९/११ /२०१५ , द  
२६/०६/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१५ पासून आका

175573

1110200536/00 पंडीत राघु रासकर स ह न.ं ८७/६, बुड व ती, च- होली बु॥ 175555
1150401201/00 गाडे मनोहर रामा स न 43/2अ/1/3 रावेत, 175545
1011100768/00 कड द ा य बंडु. स. नं ८३/२, लॉट नं ५०, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४ 175529
1041000016/00 मोिहनी मो नराव जाधव स.न.१६९/२ जीवननगर ताथवडे ३३ 175524
1130500585/00 मेहेर इंटर ासजेस / ितवारी ि भुवन रामजनम पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 175512

1011400630/00 आयु  िप.िच.म.न.पा भो.जाधव िजते  गंगाधर
से टर नं. 26, जलतरण तलाव गाळा - 10,,िनगडी ािधकरण, 
िनगडी - 411 044.

175455

1070500725/00 सरकार भो. मोटवानी वाधुमल जाडोमल्
358. सी.1 चे समोर (शॉप . १ ), पपरीनगर, पपरी पुणे 411 
017.

175451

1100200190/00 ी. चांदअली खान,हसमुख शेषधर िम
स.नं.7/5,फायर ि गेड या पाठीमाग,शांतीनगर,लांडेवाडी,               
  भोसरी-39.

175414

1160401393/00 भवारी अनंत भागुजी स.नं.148/2/1/94 , 'चं भागा िनवास',गणेशनगर,बोपखेल,पुणे-31 175354

1050400242/00 भापकर िशवाजी बाबुराव
स.नं 70/2/00. लॉट.नं.00,िमळकत . 47/3/278,नवी.सांगवी. 
पुणे 411 027

175342

1011402706/00 म.े बालाजी पे ोिलयम से.नं.23, वाहतूक नगरी, ािधकरण, िनगडी, पुणे 175301
1040405105/00 कोकणे गुलाब कंुडिलक भो.मौलाना अ दुलइजाज शेख स.नं.19/1/1 ड भाग कायालय प रसर रहाटणी, 175294

1040605102/00
जमाते अंजुमन गुलशन ए रजा तफ  टी 1) ी. अजमत 
िबि म हा इ तेखारी 2) ी. यासीन सलीम शेख 3) ी. 
स यद महेबुबबाशा म सूरखान

स.न. ९१/२ब/२ पवनानगर कॉलनी न-२ काळेवाडी-17 175293

1040706114/00 तेजस अ ण बिहरट व दपाली तेजस बिहरट
शॉप .१०६, पहीला मजला,झेन िबझनेस सटर,स. नं.१३०/४/३/४, 
मुंबई-बगलोर हायवेजवळ,उव रत वाकड, पुणे-५७

175256

1040700455/00 गटागट संजय धनराज स.नं. 166/1/2, िव  अँड लंुकड असो.,वाकड 175254
1070601503/00 नीता राज कुमार अ जा सी. लॉक ६/१ ऑफ़ स टी ट मजला पपरी १७ 175244

1040502638/00 उमाशंकर दघे / सायली शंकर दघे / मयुरेश शंकर दघे
िमळकत .646/6,स.न.79,कोकमेनगर, काळेवाडी. भाग .59, 
गट .5

175242

1150200024/00 डाँ. नवल कशोर मंदारे र माल स.नं.41/1ब 175219

1100101397/00 भो.एस. ही.इले ॉिन स
से.नं.7 लॉट न.ं117 िधकरण इंडि यल झोन,◌ेएम.आय.डी.सी.     
    भोसरी - 26

175217

1130501389/00 हाद द ु यादव
गट नं  840 , पपरी िचखली र ता  , ी बालघरे याचे समोर , 
कुदळवाडी ,िचखली,

175191

1081200865/00 म.े २१ से चुरी इ ा टेली . ली. ( टाटा टेिलकॉम ) रतन ख ी ४२२/२२१४ संत तुकाराम नगर पपरी १८ 175179
1140201840/00 ी  शेख श बीर जाफर /भो. पठाण वाहीद अमीनखॉ ता या भालेकर पाक, पीनगर (प)तळवडे 175178
1040208238/00 द ा य रामभाऊ डांगे स नं-१८/९ गणेशनगर थेरगाव-३३. 175165
1040208205/00 काश िशवराम गोरे सनं-१८/९ गणेशनगर थेरगाव पुणे-३३ 175117
1040402851/00 थोरात मीना राज  भो.पा टल राजेशकुमार बाबुराव स.नं. 35/अ/1, ीनगर,,रहाटणी 175114
1060309415/00 ी. दशरथ ह रभाऊ मोकाटे शेलार व ती, पपळे सौदागर सं. नं-६३/४ब/२, 175093
1130502891/00 भो-याकुब खान कुदळवाडी ,िचखिल, 175067
1150402967/00 ी सयाजी बाबुराव भ डवे /भो बाळु सयाजी भो वे स न २०७ शदे व ती रावेत 175066
1020100126/00 चौधरी लीलाबाई जयराम िम. .37,,आकुड  गांव, पुणे-411 035. 175059

1130701197/00 धमवीर राधा कृ ण जाँगडा

अराधना सोसायटी ,,से टर नं.20 इमारत  A 6 गाळा . 109 
कृ णानगर, िचखली 14 आ - कर/िच/७/ह तां/कािव/१३/२०१२, द  
१५ /०५/२०१२ अ वये ह तांतर आ  -  कर/िच/७/एस आर २/कािव 
/ 198/२०१५ , द १०/१२/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

175053

1101202110/00 मा.िप. च.नवनगर िवकास ािधकरण/भो.दशऱथ चंदर डोके स.नं.23, भगतव ती,भोसरी-39. 175024

1031109383/00 भो सौ दपमाला संभाजी चचवडे स न १२/१अ चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 175024

1031108599/00
भो. सौ सुिखया रामलाल चौधरी व ी.  रामलाल दौलाजी 
चौधरी

स. नं. २८ ीराम कॉलनी बळवंत नगर चचवड पुणे ३३ 175014

1040504432/00 महेश, वासू, मनोज, हरेश गंगाराम सुगणानी व राम चोलाणी स.नं. 111/13अ/1, नढेनगर,,काळेवाडी 175013



1060500156/00 जैन मं दर उपा म.
देवानी लॉज शेजारी,िस.स.न. 4705, पपरी टेशन रोड, पपरी पुणे - 
411 018

175012

1130503658/00 रहमतु लाह इलाकत मिणहार गट ८९६,आकाशनगर ,कुदळवाडी ,िचखली 175001
1140102101/00 सगळे अशोक साहेबराव /भो. सगळे बाजीराव  अशोक स ुंगी हॉ सग सोसायटी पी(पु)तळवडे 174974
1020602079/00 पावतीबाई बाळकृ ण च हाण िशवदशन कॉलनी स. नं. १२०, मोहननगर, चचवड, पुणे-१९ 174970

1050209160/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - २, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

174959

1050209163/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - ५, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

174959

1060501681/00 वैभव राम मयुर / महेश राम मयुर
अँ पीरो, पिहला मजला, ऑफ स न.ं १०२, थायसेन ु प कंपनीसमोर, 
िस.स.न.४७०५, ४७२५ ते ४७२८ (पै), पपरी टेशन , पुणे १८

174949

1040414999/00 न थीलाल  देवीराम शमा स.नं, ५९ न दप कॉलनी  रहाटणी 174900

1140301206/00
म.े िनमला इंिज. व स /(१) ी. नाईक साईनाथ (२) ी. 
नाईक शरद

योितबानगर तळवडे 174866

1140301622/00 ी ता यासाहेब ल मण इंगळे
िशवछ प ी िव ालय रोड, संत तुकाराम नगर, तळवडेगाव, पुणे- 
४११०६२

174836

1080202182/00
म. दारकादास शामकुमार टे टाईल ा.िल तफ िनलेश 
भुतडा

आँ फस ं  12 चौथा मजला, सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, 
मोरवाडी, पपरी- 18

174832

1050206586/00 िनरगुडे संतोष ध िडबा, स. न. १२/१/१, िव यम नगर, पपळे गुरव,सांगवी-२७ 174754
1130901748/00 भो- दप भाकर वाजे गट १४४५/१, ीराम हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 174752

1130105442/00 राजु गोकुळ तापक र
िसटी स ह नं ४८८, ४८९, ४९०, चौ म ,पाटीलनगर , िचखली  आ  
-कर / िच /१/ एस आर २/१०४८/२०१७ , द १/१/२०१८ अ वये  
द  १/४/१३ पा आका

174751

1040404867/00 छाबडा संजीत, हरजीत, जसबीर रो हाऊस . डी/11, सनशाईन ि हलाज,,स.नं.10 व 11, रहाटणी 174741

1040509809/00 ीम. सुजाता राजपाल यादव
स.नं.121/1+2, व नगरी कॉलनी, राजवाडेनगर, काळेवाडी, पुणे-
17.

174719

1130400577/00 ननवरे ानदेव कंुडिलक

"मातो ी िनवास",मोरया  सोसायटी ,र ता नं -5ब, सुदशननगर 
,िचखली आ  - कर/िच/४/एस आर २/१४८६/२०१४ , द 
३०/०३/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ  -
कर /िच/४/एस आर २/१२८८/२०१७, द ०४/०३/२०१७ अ वये   
द०१/०४/०२०१६ अ वये  वा आका आ   - कर /िच/४/ मो ा िन 

- एस आर  १/ १२८९/२०१७ , द  ३१/० १/२०१७ अ वये  लो

174672

1130400578/00 गायकवाड भागेश सदािशव

"मातो ी िनवास",मोरया  सोसायटी ,र ता नं -5ब, सुदशननगर 
,िचखली आ  - कर/िच/४/एस आर २/१४८७/२०१४ , द 
२/०४/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ   - 
कर /िच/४/ एस आर २/ १२८६/२०१७ , द  ०४ /०३/२०१७ 
अ वये द  ०१/०४/२०१६ पा वा आका  आ   - कर /िच/४/ मो ा 
िन - एस आर  १/ १२८६/२०१७ , द  ३१/० १/२०१७ अ वये  लो

174672

1040703165/00 फ़ाईव ि हजन डे हलपस भो. मदन नारायण ठ बरे
स. न. १२९/४,फ़ाईव ि हजन डे हलपस,चं माऊली गा न 
जवळ,काळाखडक,वाकड पुण-े५७

174648

1040406168/00 दादाजी सुखदेव जाधव 174644

1080501689/00 ी. सुखवानी गु मुख जे.
शॉप .08, सुखवानी फॉर युन, मोरवाडी 
रोड,,मोरवाडी,अजमेरा, पपरी,पुणे,

174635

1040801490/00
म छ  कसन साठे तफ कु.म.ुधारक साईनाथ रयािलटीज 
तफ भागी्. ह रलाल हदुजा

स. नं. १०८/३/१ब उ.वाकड 174631

1040203266/00 बारणे ीरंग चंदू व सरीता ीरंग बारणे स.नं. 19/3, डांगे चौक, अ ण लाझा िब ड ग,,थेरगांव 174606
1040302079/00 मनोज दगंबर खरपुडे स.न.12/15 संभाजी नगर,,थेरगांव, पुणे-33 174603
1050809330/00 बाळासाहेब द ा य दळवी व सिचन ल मण नांदगुडे स.नं.26/1/1,  शॉप, वाकड मेन रोड, पपळे िनलख, पुणे -27 174574

1040111502/00 धनजीभाई मोहनभाई काब रया
स. नं. १९७/१,१९९. एिलिजयम, बी  ,२०२, वाकड, पुणे 
४११०५७.

174532

1140300748/00 म.ुमा.हगवणे बाळु पवत / मेमाने िवलास सोपान ज.ग.79 सोनकांबळेचे िमळकतीसमोर योितबानगर तळवडे, 174530

1031105395/00 टकले साहेबराव तुकाराम व इतर
स.नं.  76/3,  िस.स.नं.  2728  पैक   आहेर  गाडनजवळ,  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

174520

1100101656/00 फनी स इंिज.व स तफ ो. ा.राजू डॅिनयल से.नं.10 लॉट न.ं 246 ािधकरण इंड.एम आय डी सी,भोसरी - 26 174489

1020501898/00 पपळे र एंटर ायजेस भोग ी सोनवणे रमेश सहदेव स.नं.4/10, जी लॉक -GA लॅट न.ं2, एमआयडीसी चचवड,,आकुड 174487



1040305580/00 चौधरी शशीकला रघुनाथ भो.एअरटेल मोबाईल कंपनी टॉवर स.नं.12/19 पवार नगर थेरगाव, 174449

1040107655/00
रमेश ारकोजी भुटेवार,सुलोचना रमेश भुटेवार, अंकुश 
रमेश भुटेवार

सन.२१०/२ पाक टीट ई िब ड ग लॅट न-ं६०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

174415

1041000459/00 ी.शांताराम हातू पवार स.नं.१३१, मुंबई बगलोर हायवे लगत, पवार व ती, ताथवडे - ३३. 174413

1130505959/00 यामसंुदर पु षो म भट
गट ७४७  , पवार व ती ,िचखली  आ  - कर/१३/८/एस 
आर२/५९/३२/२०१३ , द २२/०१/२०१४  अ वये द 
०१/०४/२०१२  पासून  आकारणी

174394

1031107140/00 भोग. - चौधरी गणेशराम कानारामजी स. नं. १३३, गु ाराजवळ,  वा हेकवाडी, ि◌◌ंचंचवड 174370
1100402166/00 सुभाष ानोबा देवकर भोग. िस ांत सुभाष देवकर स. नं. ६९२/३/१ आ दनाथनगर, ग हाणे व ती भोसरी 174369

1040901243/00 ीकृ णा असोिसए स तफ िवशाल सभदासानी व इतर ७
स नं.१६/२/१ पैक  ते १६/२/३पैक ,१६/२/५पैक ते १६/२/१० पैक  
मौजे पुनावळे ता.मुळशी िज.पुणे

174361

1130502632/00 भो-पांडुरंग िनवृ ी  सुतार लॉट मांक 101,रॉयल लाझा,शॉप - 7,पुणानगर,िचखली, 174351

1020501855/00 उबाळे धनंजय जीए 11/1, एम.आय.डी.सी. जी लॉक, संभाजी नगर,, चचवड 174339

1160301267/00 वाजे ाने र ह रभाऊ स.नं. 18/1 चौधरी पाक 174314

1130502693/00 भो-कवलजीत  के. शमा
लॉटनं 35,शॉप .-3B,िनरमॉल माकट,सीडीसी,पुणानगर,िचखली-
ािधकरण,

174296

1130602837/00 शांताराम ीपती जाधव
गट ४०७ , मधला पेठा , जाधववाडी , िचखली आ  - कर/िच/६/एस 
आर२/४४३/२०१४ , द ०१/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

174279

1031107600/00
फुज ग कािशराम चौधरी व चेतन अशोक बोरवले व अशोक 
चा दास बोरवले

स न १३२/२ ममता माबल समोर गु ारा वा हेकरवाडी चचवड 174268

1090200027/00 लांडगे भागुबाई सावळेराम.
स.नं.447 पैक .िमळकत मांक 26/115.,कासारवाडी. पुणे. 411 
034.

174261

1080200709/00 चौधरी अ दुल समद नवाब अली. िस.स.न.5830,मोरवाडी, पपरी. पुणे-18. 174242
1140101178/00 म.े एिशयन रबर, जोस िलल मा गणेश नगर, 174240

1031105192/00
प.िच.न.िव. ा., भो. - ठाकरे कैलास, को हे धनंजय, साळंुखे 

सुिनता व इतर
स.नं.  28,  बळवंतनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 174236

1041000347/00 संजय डागिलया सन.१४१ जीवन नगर ताथवडे 174212
1040405542/00 भो सागर कसन नखाते कू णनगरी रहाटणी 174198

1060500880/00 शांत कच लालजी मुंदडा, सुिनता शांत मुंदडा
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/60/   /, वेल ऑफ 
पपरी, ए वग, ऑ फस नं 9 पिहला मजला

174195

1130502808/00 भो-पटेल मल ा पु षो म
पवारव ती कुदळवाडी,िचखली जा - िच/कर/५/कािव/८३/२०१३ , 
द १३/०२/२०१३ अ वये  लेखापरी णानुसार कमी े  वर 

आकारणी  झा याने आकारणीत दु ती द  १/०४/२००७  पासून
174178

1130105382/00
जय ी चं शेखर इवळे ,  चं शेखर शांताराम इवळे  / यश 
इंिज

गट १५७० ,  शेलारव ती ,  पाटीलनगर , िचखली   आ  - कर 
/म/ु८/  एस आर  २ / ७०/९८७ /२०१७ , द ११/९/१७ अ वये द  
०१/०४/१६ पा आका

174153

1050000021/00
ी. जाधव अजुन ओकार,व इतर करीता जाधव हरीदास 

मा ती
जाधव ाने र मा ती. स.नं.52/2/1, 
नेताजीनगर,िप.गुरव,िम. .46/1/17/00021

174119

1150202165/00 सौ सा रका सुिनल तरस
स न ४१ भ डवे पाटील अपाटमट शॉप न १ पडसेकॉलनी िवकासनगर 
कवळे

174112

1050202255/00 मनगोळे सुिनल ुवराज स न 8/1 कार नगर, पपळे गुरव 174102
1130900116/00  , भो-कमजळे भारतीबाई िशवाजी ी द  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 174042
1050214591/00 कांबळे संजय पांडुरंग स. न.२५ तुळजाभवानी नगर, पपळे गुरव 174010
1130302951/00 महेश पोपट साके गट १३७४, वामी िववेकानंद  सोसा ,मोरे व ती ,िचखली 173997

1100201529/00 सं दप गणपत कवडे व इतर ३
वा स य हाईटस, स ह न.ं ६८१/१अ, िस.स.नं. ३४१६ द.ुम. लॅट न.ं 
१०१ व १०२, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९

173996

1100201530/00 सं दप गणपत कवडे व इतर ३
वा स य हाईटस, स ह न.ं ६८१/१अ, िस.स.नं. ३४१६ ित.म. लॅट 
नं. २०१ व २०२, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९

173996

1030705425/00 ी.िवदयाधर बापुजी अफजलपुरकर स.नं.२९४/१२/७ , भात कॉलनी , केशवनगर , चचवड , पुणे ३३ 173980

1130301750/00 सौ लीला वसंत जरे गट नं 1333 , मिनषा हौ सग सोसा., मोरे व ती , िचखली, 173960

1150303689/00 सौ.माधवी अंितम िनकम
स न ६८/३ जुनवणे िवटभ ीजवळ, मु शी शेजारी द नगर, कवळे फो 
 ९२७००१२४८६

173926

1041000398/00 भोग. पांडुरंग मोरया पवार स. न. १२४ ताथवडे, जीवन नगर 173917

1080202150/00
म. पेस मेक डीझायनस ा. िल तफ डायरे टर मोद एस 
िशदे

सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, दुसरा  मजला, आँ फस ं  12 पपरी- 
18

173916

1031108269/00 भोग. - शगवी रा ल सुवालाल व सुरेखा रा ल
स. नं. ५७/२+३, ी ओम साई पाक, लॅट न.ं २०५ व २०६, २ रा 
मजला, साईराज कॉलनी, वा.वाडी, चचवड

173891



1150100662/00 राठोड प सग धा स.नं 15/8/5/ मामुड , 173888

1070201105/00 मा.सरकार भो. म.े संत कंवरराम धमशाळा
गु नानक माकट बी. 19 चे समोर, बी. लॉक 28 व 29 चे 
म य,े पपरीनगर , पपरी 17

173868

1060501245/00 सदािशव रामदास सुयवंशी
िस. स. नं-४६८९ (पै) शॉप नं-४ तळमजला ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.,

173831

1130300170/00 धुमाळ अनंता मा ती
गट  १३२३ , साने कॉलनी ,मोरे व ती ,िचखली आ  -  
कर/िच/३/एस आर  २/ २२०/२०१५ , द ३/१२/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

173800

1120201186/00 ी.पाटील भवरलाल िभका ग. . 454/1 खा देशनगर, मोशी., 173795

1050101804/00 शदे स यनारायण मािणकराव
िम. .46/1/279/11,,स.नं. 52/1/25, नेताजीनगर,  पपळे गुरव, 
पुणे-27

173790

1060201529/00 ी घन याम जंगलदास सुखवानी व इतर
स.न.३१६/१/२/३/४ व ३१७/२/३ िस.स.नं.६७६९ (प) वाघेरे 
कॉलनी नं 1 जवळ, पपरीगाव पुणे १७

173787

1031401107/00 रलाय स क युिनकेशन स.नं.  164,  जय  संतोषी  मा  कॉ ले स,  इं दरानगर  , चचवड 173738

1130503826/00 भो- ल मी सुरेशलाल ीवा तव /सुरेशलाल ीवा तव
ए वग , रो हाऊस १ व २ ,शां ीला गाडन , लॉट ५०, सी डी सी  
,िचखली

173735

1130500032/00 मेघा इंिजिनअस  / शदे वसंत आनंदा पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 173715
1040117286/00 तापलाल भुतारामजी प रहार स.नं.16/1 अ ेरणाशाळेजवळ ल मणनर वाकड 173676
1130101076/00 जाधव रामहरी बाबुराव दे  आळंदी रोड , ऐ या हॉटेलचे मागील बाजूस ,िचखली, 173669

1140300677/00 िशवम इंडि ज /वनवारी श ु  चोईथराम व इतज तळवडे तळवडे गावठान, दे  आळंदी रोड , 173667

1110500509/00 राजकूमार रॉय स.नं. 121 साई मं दर वडमुखवाडी,च-होली 173666
1031108020/00 िग रधारीलाल मुनीलाल गु ा स.न.५८/२ िबजलीनगर वा.वाडी चचवड 173550
1130301706/00 सौ सोजरबाई मसू खवळे गट नं 1323, साने कॉलनी , मोरे व ती , िचखली, 173541
1040415342/00 अिनस अहमद मु ा उ मानी स नं-५९/२ पुरंदर कॉलनी रहा णी पुणे-१७ 173536
1041200357/00 वसंत गणपत फ़रताळे स. नं. १२/१, बी. आर. टी. लगत ताथवडे पुणे ३३ 173470
1140200051/00 सातपुते दशरथ सोनबा पी हौ.सोसा., पीनगर,,तळवडे 173469

1100101437/00 भो.िशतोळे अिनता पांडुरंग एस लॉक SA / 4 / 6 इं ायणी कॉनर एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 39 173468

1031108184/00 भोग िनतीन राजाराम चचवडे सन.२३/१ पंचर  कॉलनी चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड 173457

1130200906/00 अंबादास म ल पा घागरे
गट १५४३ ( ी द  इंड ीयल  कॉलनी ) ु मजवळ , सोनवणे 
व ती ,रामदास सोसा  , िचखली  आ  - कर 
/िच/२/ह तां/कािव/७७/२०१२  , द २३/०७/२०१२ अ वये  ह तांतर

173434

1041100974/00 शेल पे ोिलयम स. न.  ताथवडे न. नगर 173420
1040105771/00 भो गणेश बाळु कलाटे आदश कॉलनी वाकड रोड वाकड 173382

1101204441/00 कसन सखाराम लांडगे भो. संतोष मधुकर भांडवलकर स.न.23 भगत व ती भोसरी पुण,े 173382

1041000267/00 कुडाराम चौधरी स.न.१४० जीवननगर ताथावडे. 173381

1101102270/00 मथुरदास बंडु तुपस दरे
स. नं. १८६/१/२१, हनुमान कॉलनी ७, स ा ी पाक, च पाणी 
वसाहत, भोसरी

173362

1130602959/00 तानाजी मा ती जाधव

गट - ४०२  ,काळूबाई  मं दराशेजारी , मधला पेठा 
,जाधववाडी,िचखली  आ -कर/म/ु०८/०६/एस आर 
२/८७/७८/२०१४ , द १६/१२/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका .

173357

1130601674/00 रामअवतार छोटू यादव
दे  आळंदी रोड, जाधववाडी ,िचखली आ.  - 
कर/िच/६/कािव/१४/२०१२ , द  ९/१/२०१२ अ वये मालकसदरी 
नाव दाखल

173343

1020503831/00 ी सुभाष देिवचंद आगरवाल लॉट नं जी पी १८४, जी लॉक एमआयडीसी  चचवड 173340
1060309641/00 सुिनल राजाराम कांदळकर वसंत ऍ हे यु ई/७०२ पपळे सॉदागर 173333
1031110454/00 भो- ी िजत  दयाभाई पटेल स न ७५/१/२ ७६/१/२ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 173316
1130504461/00 रामपाल रामसुरेश जसवाल गट ७११, ोटे ट कंपनी जवळ , कुदळवडी ,िचखली 173303

1130400746/00 पडगळ रोिहदास गणपत
गट १२६४ ,जय काश नारायण सोसा., र ता  ७ ,शरदनगर 
पंचवटी,िचखली आ  - कर/िच/४/एस आर  २/२४५९/२०१४ , द 
२७/०१/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१२ पासून वाढीव आका

173301

1130500479/00 ग हाणे साहेबराव िनवृ ी
हरगुडे व ती ,िचखली  आ -  कर/िच/५/कािव/६२/४४/२००१२ , द 
 १९/०४/२०१२ अ वये  जुने ४०० चौ फ़ुट द १/४/१२ पासून र  व 
याच जागी   बांधकाम

173295

1130407971/00 भो-राजेश शोभनाथ गु ा गट १२४४ , जयहरी हौ सोसा  , नेवाळे  व ती  ,िचखली 173281



1120101749/00 शेळके नानासाहेब रामनाथ गट न.ं५३(१), िशवाजीवाडी, राधाकृ णनगर, मोशी. 173271

1050000022/00 ी. मोरे दपक गणेश, व सौ.पाटील वाती शरद करीता
जाधव हरीदास मा ती,(PAH) स.नं.4/1/67,4/1/70,स ा ी 
कॉलनी िप.गु,िम. .46/1/18/00022

173232

1040602655/00 काळे िशवाजी कसन व इतर भोग मंडल अिजत दुरवी स. न.८९/१/१ पवना नगर. िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव-३३ 173224

1100100859/00 म.े कुमार इंड ीज तफ - नामदेव रामराव शदे िम. .58/3/453, एम.आय.डी.सी., 173188

1130302762/00 होले हाद यशवंत
गट  १४१३ ,शांती हौ.सोसा. मोरे व ती िचखली. आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२३२/२०१६ , द ३०/०८/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

173142

1060500977/00
झेन इ फोमशन िस टम तफ नुर इ बालखान, नाक र सेन 
खान

मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/93/   / 173129

1160400648/00 घुले अंजनाबाई शंकर बोपखेल गावठाण,, 172974

1040901957/00
माला धनंजय बुडुख व कांचन धनंजय बुडुख भो-
म.ेजी.डी. केअर डे हलपस तफ मृग  गोवधन/िवदेश 
कांतीलाल देसडला

स.नं.२८/९,काटे व ती,पुनावळे. 172968

1130101287/00 भो-िमना कसन बावकर पाटीलनगर , िचखली, 172942

1130503333/00 भो-एकनाथ तंबाजी शेळके
शॉप  -6 , लॉट  13, एटी ह प्◌ॉराडाईज,CDC,िचखली -

ािधकरण
172922

1130200166/00 वाघेरे द ा य भगवंत ल मी रोड,,िचखली 172900

1150102492/00
म.े लोटस फलो रना तफ भागी लोटस माकस ा. िल. तफ 

ी. सितश वामन िगरी
स.नं. 15/8/3, 15/10, 15/10/1 व 15/10/2 साईनगर, मामुड 172893

1031600512/00 ी. रमेश गंगाधर कोरे
स.नं. १७०+१७६/१३, राका पॅलेस पिहला मजला, लॅट न.ं १९, 
चचवड, पुणे-३३

172878

1090100701/00 कॅ ॉल िस बॉल ए टर ायझेस
हाईट कॅ टल, नािशक फाटा,पिहला मजल,िम. .474. पुणे - 411 

018.
172873

1031113049/00
भोग – ीम. किवता अिवनाश िभ ड व भावना ीकांत 
िभ ड

स.नं. ५९/१, ओम कॉलनी,िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 172846

1090605350/00 एस.एम.एस. डे हलपस अँ ड िब डस शॉप. .०१, माऊली साद अपाटमट, दापोडी, पुणे-१२ 172844
1150100948/00 राधाकृ णन देवनायक राजा राज मामुड , 172829

1080802766/00 आ बास अ दुल इनामदार भो. सेन आ बास इनामदार स. नं. १०३ , नेह नगर, पपरी १८. 172826

1150413846/00 ी. द ा य बबन भ डवे व इतर-6 .स.नं. 119/2 बी.आर.टी बस टॉप जवळ  रावेतगांव 172811
1140101374/00 ढाकणे रेखा महादेव पीनगर, कोयना हौ.सोसायटी. चच या समोर,तळवडे 172810

1110504728/00 वंदना मधुकर सानप स. नं. १०८/५, काटेनगर कॉ . ०३, चोिवसावाडी, च-होली बु. 172793

1130502815/00 भो- ी फरोज पठाण गट 815, कुदळवाडी,िचखली, 172791

1040502576/00
शेवतां बाळकृ ण साळंुके , वसंत बाळकृ ण साळंुके व हेमंत 
बाळकृ ण साळंुके ( 9881383691 )

िमळकत .,स.न.79/10/1,काळेवाडी बस टाँप मागे,काळ भाग 
.59, गट .5

172789

1011102195/00 कांचन िस नाथ मेटकरी स. नं. १/१, लॉट ३१,ल मीनगर, िनगडी , पुणे - ४४ 172785

1030104413/03 शंकर खंडु शदे
कुणाल लाझा वग अ, चौथामजला ऑ फ़स न.ं५५ िचचवड टेशन 
पुणे-१९

172732

1120200902/00 भो. सुिनल िनकम इ लोक कॉलनी,´ÖÖê¿Öß 172720

1050213689/00 मदने नारायण भाऊसाहेब व  भोग.मदने संतोष नारायण स.नं.८२/१/३, सुदशन नगर ग ली नं.५,पिहला मजला, पपळेगुरव 172718

1031111243/00 भो. सौ. योती दशरथ दातार
सं. नं. ३२/२ अ,िस े र कॉलनी, िचचवडेनगर, वा. वाडी. चचवड-
३३

172705

1160402356/00 गणपत नारायण घुले व इतर स.न.156/4अ/1, गणेशनगर, बोपखेल-३१ 172683
1130604615/00 इ ान महमुद आलम खान गट ६७२, खलील चौधरी हॉटेलमागे  , जाधववाडी ,िचखली 172639
1140200760/00 एन. ंकट नविनमाण हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 172600
1050106578/10 बोरकर महादेव आबा. स न 50 गांगड नगर, पपळे गुरव पुणे 27 172598

1050000036/00 ी. शहा योग  साद (PAH) व इतर 1
शहा राजे  साद, स.नं.52/1/1 गांगाडनगर, थमेश 
अपाट.,िम. .52/1/32/00036( गट 8 मोकळी जागा )

172583

1100301122/00 चाँदसाब अ दुल स यद िम. .58/1/26/4 172560

1130902445/00 र व  मोहन िमरगणे
गट १४५७/१ , एकता हौ सोसा , हे े व ती,िचखली आ -  कर 
/िच/९/एस आर २/३६९/२०१२ , द २१/०७/२०१२ अ वये  द  
०१/०४/२०१२ पासून आका

172489

1100201419/00 भो. अिनल नथु ल ढे सं. नं. ९/४ महादेव मंदीर समोर क ढे आळी, भोसरी-३९ 172458

1140102909/00 म.ेकोहीनुर एंटर ायझेस ो ा.नागोराव ंकटराव रावनगावे
जिमन गट न.ं१८४, लॉट न.ं१२, ीराम कॉलनी, ३ टार बेकरीमागे, 
पीनगर तळवडे - ६२

172434

1130201133/00 अिमत हनुमंत कंुभार गट ११८६, िगताई कॉलनी , गणेशनगर , रामदास सोसा  , िचखली 172420



1130801308/00 प च मनपा उ ान िशवाजी पाक , महा माफुलेनगर, से १८
से टर 18, िशवाजी पाक, महा माफुलेनगर , िचखली, चचवड ,पुणे 
१९

172411

1040115307/00 ओम डे हलपस सनं. २०७/३, ऐ या रेिसडे सी- A-११०२, क पटेव ती, वाकड-५७ 172399

1130301641/00 भारत बक ढेरे

गट नं 1317, कृ णाई हौ सग सोसा., मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१४९५/२०१४ , द  २१/०४/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर/अ /मो ा िनवासी 

एस आर  १/१४९५/२०१४ , द  ३०/०३/२०१४ अ वये लो लागू

172367

1100601886/00 िजत , क पेश व मह  व िवमल देिवदास माने
स. नं. २३२/१/२ लॉट न.ं ९/१३ शॉप नं. २, पुणे नािशक रोड, 
भोसरी, पुणे ३९

172346

1090602209/00
द ु जयराम च हाण व िव ा राजू च हाण व संजय द ु 
च हाण

च हाण चाळ, वाड .3 172317

1060202263/01 ी. धनराज बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , शॉप .२,तळमजला ,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

172277

1040415293/00 ममता संतोषकुमार बेहेरा
स नं-४२/२/२ ओम सुभ ा िनवास बळीरज कॉलनी ं -२ रामनगर 
रहाटणी

172242

1040415424/00 सुिनल देिवदास हगे भो .शुभांगी सुिनल हगे स नं-६२/१/२/१क हगे िनवास िनमल कॉलनी ीनगर रहाटणी 172242

1040307402/00 खलील इ ाहीम् शेख स. न. १४/५/१ बेल ठकानगर थेरगाव ३३ 172199
1040403831/00 भो. कोकणे बाळासाहेब भो . ड़ायमंड ेडस स.नं. 19, डायमंड माबल, धरोड, रहाटणी, 172169

1040120251/00 फा क जहांिगर मुजावर व रािबया फा क
से.नं.40, काश फलोरे स अपाटमट क डोिमनीयम,तळ मजला शॉप 
नं.8 वाकड

172152

1050209159/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - १, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

172087

1040415087/00 म.े मंगलमुत  डे हलपस तफ नरेश ठाकुरदास वाधवानी स.नं. ५/१२अ/५ तलाठी आफ स समोर रहाटणी पुणे 172082

1090303048/00 भा य ी क शन
स.न. ४४७/५, िस.स.न.२१४१,  मुंबई-पुणे रोड, कासारवाडी, पुणे-
३४

172080

1050209164/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - ६, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

172054

1040106167/00 नरेश आर. तांडेल व सुरेश आर.तांडेल
स.नं.२१०/२. रदम िब ड ग ए-२, लॅट न.ं ७०४,काळेवाडी फाटा, 

धरोड, वाकड,पुणे 57.
172053

1130506378/00 भो-जू मनाली  अ दुलहािमद खान

पा नाथ ित ा, लॉट नं ६ ते११ , इमारत बी, लॅट नं १६, सी डी 
सी , पुणानगर ,िचखली आ - कर/िच/०५/एस आर 
२/१७७१/२०१४ , द ०९/१२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

172031

1020300409/00 च हाण हनुमंत गणपतराव िम. . 381, स.नं.35/3,द वाडी, आकुड , पुणे - 411 035. 172009
1040508234/00 ी बाबुलाल राजाराम गुजर पी.सी.एम.सी शाळेसमोर योतीबानगर काळेवाडी पुणे 17 172008

1040309208/00 मा ती ल. पारसे स न १४/१६ गणेश कोलनी थेरगांव - ३३ मो ९८२२१४८६६० 171989

1020401955/00 ीमती गोमती वेद िम ल
जय टॉवस  स. नं. 154/5/2 काळभोरनगर,पिहला मजला शॉप न.ं 6, 
7, 16 ते 20 काळभोरनगर चचवड

171965

1100400627/00 ी फुगे ानोबा बबन.
स.नं.694/1/10                             ,ग हाणे व ती.                    
        भोसरी,पुणे-39.

171928

1050205269/00 भो,काटे यमुना चं कांत , स. न, १२, िव यम नगर, िप,गुरव, 171923
1040205512/00 व ील सुभाष भोकरे / िनलेश सुभाष भोकरे स. न. २३/२/२ जय हद नगर थेरगाव - ३३. 171911

1020100057/00 पांढरकर सधु दामोदर
िम. .57, स.नं. 175 गणेश नगर,दळवी नगर वॉड, रे वे गेट न.ं 57 
आकुड  - पुणे - 411 035.

171871

1040107747/10 भोग जग दप मुलचंदानी
सन.२१०/२ पाक टीट जी- िब ड ग लॅट न-ं७०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

171869

1040108329/00 मे रायवुड र टट ऍ ड मोटेलस स नं-१९२/७ बेला ही टा ए ेस िब. अ/२०१ द मं दर वाकड 171841

1080801061/00 कदत िव णु पांडुरंग िस.स.नं.6612 स.नं. 101,नेह  नगर,िपपंरी,पुणे-18. 171769

1140300184/00 हगवणे गणपत बाबुराव गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 171728

1040208721/00 फुलीबाई भवरलाल परमार भो िनतीन भवरलाल परमार
स नं-१९/४,परमार चबस, लॅट न-ं२०१ दुसरा मजला हजवडी 
रोड,डांगे चौक,गणेशनगर,थेरगाव -३३.

171722

1040208722/00 फुलीबाई भवरलाल परमार भो.नबदा मदनलाल परमार
स नं-१९/४,परमार चबस, लॅट न-ं२०२ दुसरा मजला हजवडी 
रोड,डांगे चौक,गणेशनगर,थेरगाव -३३.

171722

1040208723/00 फुलीबाई भवरलाल परमार भो िनतीन भवरलाल परमार
स नं-१९/४,परमार चबस, लॅट न-ं३०१ ितसरा मजला हजवडी 
रोड,डांगे चौक,गणेशनगर,थेरगाव -३३.

171722



1040208724/00 फुलीबाई भवरलाल परमार भो रेखा िनतीन परमार
स नं-१९/४,परमार चबस, लॅट न-ं३०२ ितसरा मजला हजवडी 
रोड,डांगे चौक,गणेशनगर,थेरगाव -३३.

171722

1041100911/00 राजेश रंगनाथ  वािघरे स. नं.  ताथवडे ता. मुळशी 171706
1150302295/00 भो ी येडगे तुळशीराम हनुमंता सरपंचव ती मागे,द नगर, कवळे. फो ९४०५०३३५६९ 171695

1100101260/00 म.े ायो एंटर ायजेस ो.एस.एम.वाबळे
जे. लॉक,इ.एल9,जुना िम. .10/24/647 ,एम.आय.डी.सी.,            
               भोसरी-26

171671

1060501678/00 म.े ने ट ुप तफ भागीदार
अँ पीरो तळमजला, शो म, थायसेन ु प कंपनीसमोर, 
िस.स.न.४७०५, ४७२५ ते ४७२८ (पै), पपरी टेशन , पुणे १८

171632

1130105856/00 लालमोह मद मोह मदहनीफ खान गट १९, दे  आळंदी  रोड  , पाटीलनगर ,िचखली 171617
1110200519/00 ाने र ल मण ताजणे भो. उ म ाने र ताजणे स. नं. १९७/५, ताजणे व ती, च-होली बु॥ 171609
1040200355/00 गुजर िहरामण दगडू िम. .244,द नगर, स.नं. 32 थेरगांव, पुणे - 411 033. 171574

1050000356/00 ी सुरेश शंकर तावरे (P.A.H) / ी िहतेश रामचं  तापक र स.नं 75/2 पैक  आनंदनगर पपळे गुरव-27,िम. /5/2/00/00356 171572

1080400967/00 ीम अि नी महावीर कांबळे 149/2 लॉट  4 बी पीसीएमसी कॉलनी अजमेरा पपरी 18 171566
1041100758/00 भाऊसाहेब सखाराम जाधव स. नं. ७५, नबाळकर नगर, ताधवडे 171536
1050209830/00 जाधव ताप ह रचं स.नं.12/1/1,मोरया पाक ग ली .3, पपळे गुरव.पुणे-27. 171533

1120300877/00 ी.भोईटे रामचं  िव नाथ ग. . 296 दे र ता व संभाजीनगर, पि म मोशी ता. हवेली, िज.पुणे. 171529

1110400873/00 ी . सं दप रामिनवास आगरवाल
स नं. १५५/५अ, िपनाक  कॉलनी, लॅट न.ं ३० व ३३, आझाद नगर, 
चोिवसावाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

171495

1040205142/00 ल  केशवराव नवले
स नं-१७/३/२ नवले िब ड ग िशव कॉलनी शॉप न-ं१ गणेश नगर 
थेरगाव

171471

1040205146/00 ल  केशवराव नवले
स नं-१७/३/२ नवले िब ड ग िशव कॉलनी शॉप न-ं५ गणेश नगर 
थेरगाव

171471

1040412748/00 चं कांत िव णु ह के भोग. आरती चं कांत ह के स. न. ४२/२/२, बळीराज कॉलनी, राम नगर,नखाते व ती, रहाटणी 171459

1130601710/00 चौधरी बबन शंकर गट 596, जाधववाडी ,िचखली, 171452

1020401956/00 ी वेद िबरदीचंद िम ल जय टाँवस स. नं. 154/5/2 शाँप नं. 1 ते 5,काळभोरनगर चचवड 171438

1120201902/00 रामचं  तुळशीराम तळेकर गट न.ं ६९/१ ल मीबाग,मोशी डुडु गाव 171434

1020502132/00 भो.- यादव अशोक/ अशोक इंिजिनअ रग
जुना िम. . 2/5/2101, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

171390

1040204169/00 भो परशुराम गो  शेळके गणेशनगर थेरगाव 171383
1040700221/00 दघे सिवता सितश / भोरडे सुिशलाबाई रामचं स.नं. 130/1अ/3, द गुड इंि लश कुलजवळ,,वाकड 171382
1031107192/00 प रघा बाळासाहेब वळे स . न१३६/२ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 171380

1040109336/00 जा मीन वडगामा कुम. करण वडगामा
लॅट न.ंई-५०२, स.नं.२३९/८, अ.ब.क ते १४, मॉ ँ ट हट ोपेज,   ई-

िब ड ग, वाकड, पुणे–५७.
171349

1070101272/00 मा. सरकार भो. राम सगाणी मनोहर सग भगत सग
आय समाज चौक, रणजीत ि टस , टेशन रोड़,एच.बी. 8 या समोर 
पपरीनगर , पपरी 17

171344

1031107194/00 मा ती रमा खोराटे स . न१३६/२ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 171331
1101208515/00 भो.नवनाथ ल मण जैद स.नं.९६/१,लांडगेनगर,भोसरी. 171327
1101208516/00 भो.िवनायक ल मण जैद स.नं.९६/१,लांडगेनगर,भोसरी. 171327

1130301630/00 ी  ीशैल काटे पा अबलापूर

गट  नं -1323 ,िशवपावती हौ सोसा, अंतु मोरे लाईन, मोरे व ती, 
िचखली आ - कर/िच/३/एस आर २/१३२/२०१५, द 
०१/०४/२०१३ अ वये आ - कर /अ/मो ा िनवासी - एस आर -
१/१३२/२०१५ , द २८/०७/२०१५ लो

171325

1090300799/00 लांडगे काळुराम पांडुरंग स.नं.498 िम. .985,रे वेगेटखाली कासारवाडी,पुणे- 34. 171312

1080202157/00 म.े माईड पेस रया टी ा.िल
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, ितसरी मजला, आँ फस ं  04 पपरी-
 18

171311

1140301637/00 काश वसंत बुधावले / िवकास इंिजिनअर ग व स ज गट नं ६३, योतीबा नगर, तळवडेगाव, पुणे- ४११०६२ 171295

1140301870/00 ी.पंकज सुरेश नारखेडे, म.ेसदगु  इंटर ायजेस ज ग नं ४६६, िस दी होमबेस या मागे, तळवडे गावठाण - ६२ 171274

1140301880/00 ी.संतोष नारायण कंुभार, म.ेसुकाई एंटर ायजेस जिमन गट न.ं४६६, िस दी होमबेस या मागे, तळवडे गावठाण - ६२ 171274

1020202317/00 संभाजी भगवान धुमाळ सर वती शाळेजवळ, ीकृ णनगर , द वाडी , आकुड  , पुणे ३५ 171261

1031110481/00 भो.पाटील वषा तानाजी
सं. न.५७/४ लाऍट न.ं४८ ी हरी का पे क वा.वाडी, चचवड पुणे -
३३

171200

1040413315/00
म.े काश क शन कंपनी तफ़ भागी. ऋषी ओम काश 
अडवानी

स. न. ४८/११ब/१ , समता कॉलनी , रहाटणी 171183

1020703833/00 पाटील सुहास ल मण
स.नं.RH-63, ी वामी समथ हौ.सोसा.जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

171177



1130602272/00 सागर ीहरी जाधव ग़ट ३९८ , काळूबाई मं दरामागे   , जाधववाडी  ,िचखली 171169

1031112573/00
मनिजत सग धरम सग ि लखू व सखन सग मनिजत सग 
ि लखू

स.नं.१२७ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 171164

1130402723/00 सुरजमल मोहनलाल पुरोिहत
गट ११६४, िव ल मं दरासमोर , नेवाळे व ती,िचखली आ - कर 
/िच/४/एस आर २/४३/२०१५ , द २२/०९/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

171160

1020301944/00 े टीज डे हलपस तळघर गाळा . 10, मुंबई पुणे रोड,       2/13/1078,आकुड , पुणे 171159

1140401227/00 टी. पी. चं शेखरन नायर /भो. सॉ. पॅसा अनुसया िसधलु ि वेणीनगर तळवडे 171124

1160201654/00 शारदा मा ती बिहर स.नं.78/2/1/14 संत गजानन महा.नगर, दघी - 15 171122
1041000050/00 सुरेश हातु पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३. 171117

1050603577/00
पांचाळ सुनंदा, महेश, योगेश, सुभाष/ मानसी महेश 
न हेरेकर/ ि यंका  दप पपळकर

स नं ५/९/१अ/१ पवनानगर जुनी सांगवी २७ 171111

1150102355/00
/ मोरया व शहा डे ह तफ़ ी सुहास फ़डतरे व िव नाथ 

जरे
स न ८०/ ९ पैक  कोतवालनगर कवळे 171098

1050303045/00 ी.ढोरे मोरे र नारायण
सं.नं.12/1/79,शॉप .बी 1. आनंदनगर भिगनी बकेसमोर सांगवी 
पुणे-27. निवन 220 चौ.फु  .कर/सां/3/ एस-आर-
2/105/37/2015. द.30/10/2015

171075

1050201781/10 ी. पवार महादेव दादाराव. स.नं.80,सुदशननगर, पपळे गुरव.सांगवी-27,िम. .05/02/01781.1 171074

1150101523/00 कातळे नागेश बक कवळे गावठाण ता. हवेली िज.पुणे 171068

1140202103/00 सलीम इमाम खान पठाण ज. गट न-ं २२५, हनुमान हौस ग सोसायटी, पीनगर- प., तळवडे 171050

1130500718/00 पाटील देवयानी िभकनराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 171031
1150101828/00 सं या अशोक सावंत स नं १९/१अ बालका माजवळ साईनगर मामुड 171024

1040114913/00 आदेश केसरी सनं. १८१/१,मौट हट टँक हील C-०९,वाकडरोड,वाकड-४११०५७ 171020

1040900731/00 ी. बाळू सोपान ढवळे व ी. नवनाथ दामू ढवळे ी. नवनाथ मा ती ढवळे,स.नं. 48/4/2, मुबंई हायवे रोड पुनावळे 171004

1130101382/00 बाल वामी  क माया जे ी

भो- शांत  मािहपाल सग चौधरी , म.े मेटल  गो स इंड ीज, आ  -
कर/म/ु२/कािव/३/९/२०१३  , द ०२/०९/२०१३ अ वये   
१३/०१/०१३२१ यांना  २६४० चौ फ़ुट  मो जा िवकली  व 
१३/०१/०१४७८ यांना  ३८३५ चौ फ़ुट िवकली अशी एकूण ६४७५ 
चौ फ़ुट वज जाता  उवरीत  १०६३ चौ फ़ुट

171002

1050101809/00 वामी अिणर या क ल या
िम. .46/2/415/40, स.नं.48/1/2, वृदावन पाक,, काटेपुरम चौक, 
पपळे गुरव-२७

170948

1031102372/00 कांबळे सिचन रामचं स.नं.60/2, चचवडे  वसाहत,  वा हेकरवाडी,  , चचवड 170925

1031111506/00 ी. संतोष पोपट महािडक सं. नं.१३०/१ िजजामाता चौक, गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 170922

1090100846/00 िव ा असोिसए स
िमळकत .619,इले.सदन,1/27 एम.आय.डी.सी,भोसरी पुणे 411 
026.

170917

1050806824/00 बेलसरे केतन कृ णाजी /बेलसरे संगीता केतन.
स.नं.१८/१/१पै 18/२/1/1 ते 18/2/1/8, वॉटर एज, युिनट . 
E1/६०१, पपळे िनलख, पुणे २७

170906

1100102725/00
म.े रायझन टील इंिजिनअर ग ा. िल. तफ - मोह मद 
हिनफ कादर शेख

से.१०/१५८/१५९ ािधकरण इंड झोन भोसरी पुणे -२६ 170905

1040901294/00 रामदास तबाजी पांढरे व इतर आठ भो.म.ेटुिलप ॉपट ज सं. न. १४/५ पांढरे व ती पुनवळे 170884

1020100997/00 काळे भाऊसाहेब िचमाजी. िम. .124,इमारत .131 आकुड ,पुणे 411-035. 170879

1050209017/00 रामचं  िनवृ ी कदम भोग.िनतीन रामचं  कदम
स.नं.77/1, ल मी नारायण कॉ ले स, लॅट न.ं2, भात नगर, 
पपळे गुरव – 27.

170872

1090302925/00
सुभावती याम यारे यादव भोग.संतोषकुमार याम यारे 
यादव

स.नं.४९१/१अ, संतोष िनवास, कासारवाडी 170851

1130502905/00 भो- गरीबु लाह दो तमोह मद  खान
गट 712 , कुदळवाडी ,िचखली आ   -  कर /िच/ ५/कािव 
/६८/२०१७ ,   द  १५/०३/२०१७ अ वये   नावात दु ती

170849

1090201646/00 रानवडे उ म ध डीबा स.नं.506 कासारवाडी रेलेवे टेशन शेजारी,कासारवाडी पुणे 34 170849

1020502459/00 भोग. म.ेराजकुमार आगरवाल/म.े साई अ ॅटोपाट खानीवाने पडाळ स.न.64, चचवड पुणे -19 170829

1060310791/00 पवन जनकलाल भोजवानी /जनकलाल सोमणदास भोजवानी टेजर आयलँड डी/३०१ पपळे सॉदागर 170816

1020705163/00 ी गज  नानासाहेब भापकर स नं ११९ िह नं १ब/१ब/२/७अ/३७३ रामनगर 170807



1040401060/00 शमा नथीलाल देवीराम
िमळकत .,स.न.59, ीनगर, रहाटणी,पुणे- 17, भाग .59, गट 

.4
170799

1130400779/00 माने रघुनाथ गणपत गट नं 1308,ल मी सोसा.,र ता नं 4 ब ,पंचवटी ,िचखली, 170749
1130200942/00 िवजय कृ णा हे े भो-नानासाहेब बाबुराव सान,ेगट 1186, दुगानगर ,िचखली 170732

1100803727/00 बालाजी असो. तफ संतोष मोरे व इतर स. नं. २२४ पैक  लॅट . ४,५,६ गंगो ी पाक, दघीरोड भोसरी. 170671

1081000399/00 मलातपुरे एकनाथ मा तराव.
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,िमळकत न.ं483/2744. संत 
तुकाराम नगर, िपपंरी पुणे 18.

170586

1040508682/00
म.े मोिनका क शन मो.अँ ड िब डस तफ वसंत कुमार 
तोतलानी भो. काश बी. सुखवाणी

स.न. 111/1बी/1 सेवा िवकास बँकेजवळ काळेवाडी- पपरीमेन 170541

1031106769/00 भोग.- भरत गंगाधर होळे स न ५९/२ ओम कॉ.  िबजली नगर वालेकरवाडी चचवड ३३ 170529

1050212822/00 सोनावणे सिचन सुधाकर स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप २ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 170528

1031106535/00 भो.पंडीत सजराव खुरगळे व नागनाथ स.नं.११९/१/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 170516

1050803997/00
ि लोचन सग उ म सग िवद  निवदरकौर ि लोचन सग 
िवद .

म.े ीराम डे हलपस तफ भागीदार द ा कुशाबा 
सहाण.ेनांदगुडे,काळूरामव,नांदगुडे 
कुमार.स.नं.15,िह.नं.3+4+5, लॉट न.ं8व9

170475

1040308171/00 डॉ. ितभा भगवान राऊत
स. नं. १४/५/१, क हैयापाक लेन न.ं ३ बेल ठकानगर थेरगाव पुणे 
३३.

170453

1160100766/00 कोळे महादेव चं म पा स, नं, 74 आदशनगर, दघी पुणे 170452
1040707936/00 नासीर महंमद मुलाणी स.नं-१७४/३,उवरीत वाकड 170415

1040710413/00 ी रिवराज पाषाणकर डे हलपस
स.नं. 130 िह सा न,ं 1,1बी,123 िह सा न.ं2/2/3, " ाँसरोड ", 
पाचवा मजला, डॉय नग हॉल, भूमकर चौक, उवरीत वाकड, पुणेः-   
411 057

170407

1060319548/00 म.े ओ रगा रएलटस
रोज आयकॉन अँमेिनटी िब डग,ितसरा मजला, ऑ फस न.ं ३०४, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

170402

1130200830/00 मे िस े र  ऑटॉ  ो टस , िस राम िव लराव वांझरे गट .1538,शेलार व ती,दे  आळंदी रोड, िचखली 170400

1101200414/20 शोभा द ा य दुधाळ स. नं. १८ धावडेव ती, भोसरी 170359

1101208529/00 म.ेसाई हेवी िल टस ा̮.िल.
से.नं.७, लॉट न.ंएल .सी.१,शॉप .१,बी जी संकुल 
अपा.इं ायणीनगर,भोसरी.

170350

1101208530/00 म.े पेश इले ीक स
से.नं.७, लॉट न.ंएल .सी.१,शॉप .२,बी जी संकुल 
अपा.इं ायणीनगर,भोसरी.

170350

1050807523/00
म.ेकृ णा डे हलपस रिज टड भागीदार सं था तफ 

ी.भुले र तुकाराम नांदगुडे व इतर 4
स.नं. 26/1/1+2/4 जगताप डेअरी, पपळे िनलख. 170350

1130900404/00 िमटकरी भावती हाद हे े ता हाणे व ती,िचखली 170348
1130400467/00 भो-मळेकर जय काश सोसा., पंचवटी,,िचखली 170325

1040114788/00 ी. भाटी कानाराम रामाजी
स.नं.228/1/26,आईमाता अपाटमट,शॉप नं.4,( लॅट 

.3),क पटेव ती, वाकड,पुणे57
170278

1150102020/00 ी भगवान वामन तरस/भो/सौ क णा सितश तरस स न ८२ िह न ५ पिहला मजला कोतवालनगर कवळे 170267

1130101904/00
भो-उमा क क्शन तफ भागी. िगरीष िव लराव खापरे , 
उमा  िग खापरे

गट ७४१, पाटीलनगर , िचखली  आ  - कर/िच१/एस आर 
२/४५३/२०१४ , द   २१/ ०७ /२०१४ अ वये द १/०४/२०१४ 
पासून आका

170265

1060319397/00 बबन रंगोबा झझुड भो. काश बबन झझुड
स.न. ३२/३ ब /२, पिहला मजला , झझुड मळा, वराज गाडन 
समोर, पपळे सौदागर, पुणे २७

170243

1060316993/00 गणेश एकनाथ कळसकर स नं-१४२/१+२ ओम साई  िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 170239

1090303403/00 अशफाक बाबु पठाण िहराबाई झोपडप ी मागे, कासारवाडी,पुणे-34 170226

1140301765/00
मुळ मालक ी. चतामण बबन भालेकर व भोगवटादार ी. 
अिनल चतामण भालेकर, म.ेपाँवर केअर इले ीक स

जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 170219

1140301766/00
मुळ मालक ी. चतामण बबन भालेकर व भोगवटादार ी. 
सुिनल चतामण भालेकर, म.ेएकिवरा चायिनज सटर

जिमन गट . १०२ अ, योतीबानगर,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 170219

1090102100/00 शंकर बलिभम गोडसे
बी.जी/एल.ई.आय/१/१(बी) “बी.जी.”, लॉक  एम.आय.डी.सी. 
भोसरी, पुणे-२६

170196

1100301768/00 कृ णा ध डीबा फुगे भोग संजय कृ णा फुगे फुगे माने आळी भोसरी 170137
1130400141/00 चौधरी दप पूंजी कार सोसायटी, र ता नं -6 , सुदशनगर ,िचखली, 170129
1040307372/00 ी. ीरंग ानोबा धोदाडे स. न. ५/१ एकता कॉलनी थेरगांव - ३३ 170115
1040407901/00 गु साद भाकर शदे स. न २८ व २९ िमरचंदानी पा स ए-२/१२०३ रहा नी 170114

1040510073/00 बसंती अशोक अिहर
स नं-११२/१ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर काळेवाडी पुण-े१७ मोब-
८९७५५००२६३

170069



1040504979/00 ी. धन यामदास उ रमल ताराणी व राजेश घ.तारानी स.नं. 113/1/1/2/3 व 113/1/1/2/5/2, नढे नगर,काळेवाडी 170067

1120100745/00 वाघुले पावतीबाई बाबुराव मोशी गावठाण,¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖê¿Öß 170043

1031114007/00 िगरीधारी बाळासाहेब चांदणे व किव र िगरीधारी चांदणे स.नं. ४७, चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 170040

1031107355/00 रोिहदास मोरे र चचवडे
स न ३५/३ लोणावळा जं शनमागे, मोरे र काऍलनी, वा वाडी 
चचवड पुणे ३३

170030

1130600662/00 जाधव िनवृ ी नारायण जाधववाडी,,िचखली 170008

1031500342/00 साबोजी आर. ही.
अमृत  िवहार  सोसायटी,गट  .15  ,संतोष  नगर,  चचवड  पुणे  
33.

169920

1101001829/00 अ का बा ु  कोड भो ेमा नुमंत पंडीत दुगामाता कोलनी पाणी सा त भो ी 169910
1060202884/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . ३ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 169873

1100500591/00 ी मं ककर गजानन भालचं
स.नं.690/1अ/1/2                           ,ग हाणे व ती.पुणे नािशक 
रोड.     भोसरी, पुणे-39.

169872

1130506520/00 मुरलीधर द ोबा ठाकूर  , भो- दपक मुरलीधर ठाकूर
गट  ६७७/१, बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली आ -कर 
/म/ु०८/एस आर २/९५/६३/२०१५ , द ११/०९/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

169820

1130200701/00 राजु वगीस व अ ॅनी राजू वग स
ो ा.-युिनक इले ोटेक ा.िल.,गट1552,दे  आळंदी रोड,शेलार 

व ती,िचखली,आ. -कर 
/म/ु7/कािव/(भाग2/07)/08, द.8/2/08अ वये अंशत:िमळकत र

169808

1040208528/00 ी खंडु नागु कंुभार भो.योिगता खंडु कंुभार स नं.१७/२ िशवकॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे-३३. 169789
1130300978/00 ,मोरे िनवृ ी रामभाऊ मोरे व ती,िचखली 169784

1130506341/00 अ दुलगनी ब सु लाह चौधरी

ग़ट ६७७/१ , बालघरे  व ती  , कुदळवाडी  ,िचखली ६७७/१ , 
बालघरे  व ती  , कुदळवाडी  ,िचखली  आ  - कर/िच०५/एस आर 
२/१७८६/२०१४,  द ११/१२/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

169779

1030903166/00 ी. संकेत िवजय वाघमारे िस.स.नं. ४८४,मोरया गोसावी,मोरया या ी िनवास, चचवड-३३ 169779

1050804535/00 पटेल ममता संजय. स. न. २४/१ड/१, िड.पी .रोड, पपळे िनलख 169744
1140201010/00 डॉ. आ हाळे संजय बापुराव हनुमान हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 169623
1041100025/00 कदम ि मता परेश स. नं ५१, नबाळकरनगर ,ताथवडे 169616
1120301799/00 ल मण मा ती आ हाट पुणे नािशक र ता गट न. ३१९ मोशी 169526
1080202714/00 म. म ह ा लाईफ पेस डे हलपस िल ( लब हाऊस) सं नं 6017 , नेह नगर रोड, पपरी- १८ 169516

1130502175/00 भो-केशव ही सोनवणे , ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं  -24, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी, िचखली ,पुणे 19
169514

1031106874/00 भोग. व ील अशोक शहा स न. ४० बंळवंत कॉ.  चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 169479

1130601243/00 िखळे केशव मुरलीधर गट नं 595 , जाधववाडी , िचखली, 169415
1031107069/00 चचवडे हनुमंत ल मण स . न ५७/२+३ वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 169411

1020303168/00 ी अिनल ह रराम िखलनानी जुना िम. नं. 2/13/1903, दुसरा मजला  गाळा .204,205व 206 169411

1090300845/00 मोटे एकनाथ,बाळासाहेब,क डीबा नानास् स.नं.449/4,3,4अ,4ब,5,मुंबई पुणे र ता, कासारवाडी, पुणे-34. 169400

1100701236/00 मुमताज र ाक शेख दघी रोड भोसरी 169398
1100701237/00 जकात शेख र ाक शेख दघी रोड भोसरी 169398

1110501191/00
भोग. ीमती.भािगरथी शांताराम तापक र/संदीप व 
सोमनाथ शांताराम तापक र

िसटी स.नं.४६, वाघे रवाडी, पो  ऑ फस जवळ, भुजबळ 
हॉि पटल यामागे, च-होली बृ, पुणे ०५

169389

1140201583/00 खरात पंडीत नामदेव ता या भालेकर पाक, पीनगर 169387

1100900823/00 ी. पारखे िव ल एकनाथ
िम. .59/5/189/1,स.न.202,               ,गवळी नगर,                 
             भोसरी-पुणे-411 039.

169336

1040117630/00 िवनायक मंगळु वाजे स.नं.16/2, गुजरनगर महादेव कॉलनी थेरगाव 169323

1031111065/00 बाबुराव ह रभाऊ पाटील/िनवृ ी कृ णा जाधव
स. नं. ५८/२ समथ कॉलनी िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे 
३३

169321

1100101982/00 म.े सह आिण स स. तफ स यानंद एस सह व ईतर ८ से. १०/३१९, िधकरण इंड भोसरी-२६ 169314

1060306246/00
म.े जी. के. डे हलपस भोग. सुनू बी. तारापोरवाला, कु. 
िस दाथ न आ, अनुपकुमार न आ

रो. हा. नं. आर-१८, रोजलँड रेिसडे सी, पपळे सौदागर 169275

1060306248/00 म.े जी. के. डे हलपस भोग. अनुप कुमार ब आ, े या ब आ रो. हा. नं. आर-२०, रोजलँड रेिसडे सी, पपळे सौदागर 169275

1101207294/00
भाईचंद िहराचंद रायसोनी म टी टेट को-ऑप. े डीट सोसा. 
िल.

से १ लॉट ७ स  पॅराडाईज शॉप नं १ इं ायणीनगर भोसरी 169275

1110200551/00 पांडुरंग सोपान भोसले भोसले व ती, च-होली बु. 169272
1160101205/00 ी अनंता पांडुरंग रगडे स.नं 74 आदशनगर दघी, 169250



1100800256/00 ी. भागवत अशोक परशुराम.
िम. .59/2/444/3.                         ,स.नं.000. दघी रोड.          
          भोसरी,पुणे 411 039.

169245

1050000197/00 ी.िडसोजा डोमॅिनक सायमन.िडसोजा मेरी. स.नं.84,जवळकरनगर, पपळे गुरव.,िम.◌् .05/02/169/00/00197 169244

1031110852/00 ी. रमाकांत दगडु को ी
लॉट न. 39 बी सं. नं. ५७/४/५,  िशवनगरी, उ वल ि लनीक जवळ 

िबजलीनगर,  िचचवड-४११०३३
169224

1020301346/00 कंुदन डे हलपस ा.िल.
िस.स.नं.4441,मुंबआ पुणे रोड तुळजाई व ती आकुड  पुणे 
35.िमळकत मांक 704

169222

1100802702/00 दुवाकुर लॉ स मंगल कायालय
कुलमुख यारप धारक भो.गवळी सं दप ल मणरावस.नं.203 आळंदी 
रोड

169211

1040110243/00 ी. शडकर आ णासाहेब ानदेव स. न. २३१/अ क पटे व ती मनपा शाळेजवळ वाकड - ५७. 169208

1060317171/00 अजुन खंडु मुरकुटे भो. गणेश अजुन मुरकुटे स नं-१४३/१ िव शांती कॉलनी शॉप न-ं१ व२ पपळे सौदागर 169202

1050807524/00 बालवडकर िव ल ध डीबा.
स.नं. 18/1/1, ला◌ॅट न.ं1, नवीन डी.पी.रोड, जगताप रोड, पपळे 
िनलख.

169177

1101208418/00 डॉ दपक हाद शदे
से. नं. १, लॉट .१०(एस), लॅट  २०२, सुरभी कॉ ले स, 
इं ायणीनगर, भोसरी

169177

1040205766/00 गुलाब िहरा यादव स. न. २६/३ सदािशव कॉलनी थेरगांव - ३३ 169160

1040507350/00
ानोबा रामभाऊ गायकवाड भो. अशोक ानोबा  

गायकवाड ( ७७७४०३०३०३ )
स. नं. ७७/१ पिहला मजला  िड.माट समोर , योतीबानगर  
काळेवाडी ( ७७७४०३०३०३ )

169137

1040507351/00
ानोबा रामभाऊ गायकवाड भो. कशोर ानोबा  

गायकवाड ( ७७७४०३०३०३ )
स. नं. ७७/१ दुसरा मजला  िड.माट समोर , योतीबानगर  
काळेवाडी ( ७७७४०३०३०३ )

169137

1101000579/00 ी. वाघमारे गोरखनाथ तुकाराम स.नं.193/1+2 ब, कॉलनी न.ं1 169100
1060319965/00 ीम. चं भागा कािशनाथ च हाण केशवनगर, पपळे सौदागर,पुणे २७ 169057
1080803768/00 अ दुल मजीद शेख अ दुला वी स. नं. १०१ रमजान मंजील हनुमान मं दर समोर नेह नगर 169054
1060317174/00 तुषार बाळु अ.पा.क.बाळु महादु काटे स नं-१४३/२ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 168962

1040510003/00 िस ाथ कंुडिलक ह के स.न. 121/42, साई ा कॉलनी,  राजवाडेनगर,काळेवाडी. पुणे 168955

1150302270/00 सौ कांबळे सुिशला शाम
स न ७३ िह  २ब ''राजगड कॉलनी'' आदशनगर कवळे दे  रोड पुणे-
४१२१०१

168949

1040409190/00 ी. सोपान नारायण जठार
स. न. ३८/३/१, गारमळा कॉलनी, द कृपा अपाटमट, त. मजला 
दुकान न.ं १, रहाटणी - १७.

168937

1101100573/00 ी. फुगे क डीबा गबाजी
स.नं 179  बनाचा ओढा, फुगे व ती, ,आळंदी रोड,                         
    भोसरी, पुणे - 39

168915

1100401844/00 डी.आर.ग हाणे क शन पावती हाईटस् अ पर ाऊंड शॉप जी - 2२ ग हाणेव ती,भोसरी - 39 168914

1040602460/00 नढे बायडाबाई पांडूरंग व इतर 2भो.ितरंदाज हा न सुलतान स.न. 102/2/1 शांती कॉलनी सी,िवजयनगर, काळेवाडी 168872

1020703835/00 भोग गायकवाड िवलास िशवाजी
स.नं.RH-63, ी वामी समथ हौ.सोसा.जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

168865

1100201436/00 लांडगे ल मण गेनु भो लांडगे चं कांत ल मण ६७९ लांडेवाडी भोसरी 168847

1140102281/00 म.ुमा. कोकाटे महदेव तानाजी
सर वती हॉ. सोसायटी म.े डे टा कं जवळ  ज. गट . २१५ पी (पु) 
तळवडे

168837

1100201203/00 भो.ऐनुल,सैनुल मोहंमद अ सारी स.नं.4/3 शांतीनगर लांडेवाडी,भोसरी - 39 168821

1011201666/00 पपरी चचवड म.न.पा.सािव ीबाई फुले ायाम शाळा से.नं.25, ािधकरण,िनगडी, पुणे 168778

1020103956/00
सु ीम फॅसीिलटी मॅनेजमट ा.िल. तफ एम.ड़ी. राज  
लालासाहेब शदे

जय गणेश ि हजन, िब.  नं -ए कायालय . १२० पिहला मजला, 
आकुड  पुण-े ३५

168724

1110200046/00 बुड हनुमंत देवराम च-होली गावठाण बुड व ती, 168714

1020400563/00 भाटीया पु षो म सग रघुिवर सग.
िम. .274,हायवे टॉवस ,गाळा .12 तळमजला काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

168688

1020502193/00 भो.- तप वी इ टेट, ऑफ स
जुना िम. .-2/5/2162,तप वी कंपाऊं ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

168672

1080603388/00 मे राजेश िब डस
स.नं. 109 व 110 पै. िस.स.न. 6365 डी िब ड ग तळ मजला + 
बेसमट + पाक ग उदयमनगर पपरी 18

168635

1130302099/00 िललावती वसंत जावळे गट 1323, िशवकृपा सोसा.,मोरे व ती ,िचखली, 168634

1120203149/00
रामा उफ़ रामचं  तुळशीराम तळेकर तफ़ कु.मु िवपुलकुमार 
िचमनलाल भावाणी

गट न६ं० डुडुळगाव आनंद ाम रोड मोशी 168632

1040507352/00 ानोबा रामभाऊ गायकवाड
स. नं. ७७/१ ितसरा मजला  िड.माट समोर , योतीबानगर  
काळेवाडी ( ७७७४०३०३०३ )

168627

1160203817/00 ी. अमजद इ बाल इनामदार स न. ७८/३/१/४/९ संत गजानन महाराज नगर दघी - १५ 168612

1101100621/00 ानोबा सोपान शदे
स.नं 190, भाग .27,गट .11,     ,िशवशंकर कॉ - 4,महादेव 
मं दरास भोसरी

168612



1031102143/00 ब हाडे केशव नामदेव स.नं.133/अे-2,  ,वा हेकरवाडी,  चचवङ 168598
1050211462/00 नारायण रामकुमार शमा स नं ७६/१अ/१३ भैरवनाथ नगर पपळे गुरव 168589

1130900151/00 रंगनाथ नामदेव हंिडबाग
गट  १४१९ , जयिशवशंकर  हौ सोसा  - १ , हे े ता हाणे व ती 
,िचखली,

168580

1101300007/00 ी. रठे िश रष िनवृ ी
िम. .58/4/1/7                            ,इमारत .1,गाळा .7,        
         इं ायणी नगर,भोसरी-411 039.

168577

1160302788/00 सहकमल पो हन स न. १८ चौधरी पाक दघी पुणे - १५ 168558

1050807701/00 िवजयकुमार र व  पनीकर
सं नं ४३,.लोटस अ ड िलली, वग-बी, ितसरा मजला, लॅट 
नं.३०४, पपळे िनलख,पुणे-२७

168546

1120302420/00 वाबअली लायकअली शेख/ तवाबअली लायकअली शेख
िचखली मोशी र ता ( दे  र ता उ र भाग ) गट नं २०५ व २०६ 
ि यदशनी इंि ल श कुल समोर मोशी ता.हवेली िज पुणे ४१२ १०५

168541

1100501220/00 साई ंकटा डे हल स
से.नं.६८८/२ बी साई ंकटा ेड सटर ऑ फस न.७६ पुणे-नािशक 
रोड ग हाणेव ती,भोसरी

168537

1100100448/00 मे तळेगावकर लेझर ा िल
िम. .58/3/43, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ंड यु.81,        
  भोसरी-पुणे-411 039.

168450

1130506521/00 देवी सह  िभम सह राजपुत, िमठा सह िभम सह राजपुत
गट  ८११ , प या या मशीदीमागे , कुदळवाडी,िचखली आ -कर 
/म/ु०८/एस आर २/९६/६४/२०१५ , द ११/०९/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

168445

1040508024/00 सुरेश िशवशंकर राणा स. न. ११९/२, महारा  कॉलनी, नढे नगर, काळेवाडी 168441

1040408369/00
मा. ी. सपा रया नवीन अमरसी भोग. सपा रया महेश 
अमरसी

स. न. ३५/१, अंकुर कॉलनी नखाते व ती रहा णी. -१७ 168435

1140300614/00 बालवडकर संभाजी जग ाथ योतीबानगर,तळवडे 168399

1060309406/00 मुमा ानोबा ह रभाऊ काटे भोग अशोक ानोबा काटे 168347

1100100837/00 म.े राज हायटेक हचस ा.िल.
िम. .58/3/431, एम.आय.डी.सी.,जे. लॉक, लॉट न.ंड यु.331,    
   भोसरी-पुणे-411 039.

168346

1030100331/00 मािणकशेट पापािमया आतार अँड दस
िमळकत. .(जूना)-1946,  ,स.नं.244,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

168338

1130201536/00 अशोक सदािशव िशरजोशी  , एस पी फॅ ीकेशन
गट १६०५  ए हायरो कंपनी जवळ , शेलारव ती , िचखली आ   - 
कर/िच/२/ एस आर  २/ १२७/ १६/२०१७ , द  १९/०४/२०१७ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा आ

168291

1130302158/00 िव ास  भागीरथी  गु ा गट १४०१, संगम सोसा , मोरे व ती ,िचखली 168251
1120302385/00 सोपान बबन आ हाट नागे रनगर मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 168198
1101102085/00 संतोष गुलाब गवारे स. नं. १८७/२/१ नवनाथनगर, देवकरव ती,  भोसरी ३९ 168188

1080202160/00 सौ. मिनषा पी. खाचणे व ी. फु ल कुमार बी खाचणे
सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, ितसरी मजला, आँ फस ं  07 पपरी-
 18

168177

1110201434/00 ाईड िब डस एल एल पी
स. नं. १२९ पै , से टर  ०४, टाऊन लाझा, १ ला म. युिनट . जी-
१-५१, ाईड व ड िसटी, पठारे मळा, च-होली बु. पुणे ४१२१०५.

168176

1101204747/00 िसि िवनायक कोिहनुर डे हलपस जयगणेश सा ा य वग ए शाप १० अ त मजला पांजरपोळ 168167

1050209162/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - ४, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

168151

1050207991/00 सुतार ारकाबाई सखाराम.
स. न. ७८/३/१/३, भात नगर, कासारवाडी पुला जवळ, प. गुरव 
,सांगवी-२७

168151

1160102314/00 उदय द ा य गायकवाड
स. नं.७३, कमलराज िशवदशन, प.म.ऑफ स न.ं१२, आदशनगर, 
दघी

168121

1090604002/00 पवार िन ुती तुकाराम ता मा राजगु  पथ पवार व ती दापोडी पुण-े१२ 168114
1130900308/00 हे े बबन मा ती हे े ता हाणे व ती,िचखली 168092

1040508073/00 ओमन कु न िप ले स. नं. ७७ िह सा न.ं १/१अ सहकार कॉलनी न.ं १ काळेवाडी पुणे १७. 168086

1031108488/00 ल मीचंद िवलासचंद डंुगरवाल सन १२१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 168083
1031107139/00 ी. कु णा पंढरीनाथ इंगळे स . न ५७/१  िबजलीनगर  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 168080
1020401854/00 म.े बजाज अ ॅटो िलिमटेड स.न.51, मुंबई पुणे र ता,आकुड  पुणे -35 168079

1040114787/00 ी. चौधरी िघसुलाल प ारामजी
स.नं.228/1/26,आईमाता अपाटमट,शॉप नं.3 व 4,( लॅट 

.1,2),क पटेव ती, वाकड,पुणे57
168044

1070200792/20 सरकार भो. सागर रमेश धमाणी
र हर रोड बी लॉक 10 या मागे, बालाजी लायवुड अ ड हाडवेअर 
पपरीनगर-17

168028

1120200392/00 पाटील अ ण संपतराव पुणे नािशक र ता मोशी.,मोशी 168013
1101001932/00 लता राज  शेडगे स. नं.१९५/१/१६, अ यनगर, भोसरी ३९ 167998

1031112220/00 ी. सुबराव गणपती गायकवाड सं. नं. ३२/२क/१, िचचवडे फ़ामसमोर, वा.वाडी. िचचवड-३३ 167979

1120100535/00 बनकर बबन िनवृ ी मोशी गावठाण पुव मोशी, 167972



1130100385/00 ,गणेश व नवनाथ रघुनाथ गोसावी गट .1, 167960

1030100649/00 ी. सेनअली नुरमहमंद सोगजी पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 167953

1040301236/00 महंमद  अ सारी.भो.मोह मद हिनफ मु ा उ मानी वइतर स.नं.5/2,काळेवाडी मेन रोड जवळ थेरगाव पुणे -411 033 167950

1030100651/00 गुलनोर अँ ड गरडा डे हलपस तफ पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 167925

1030100650/00 गुलनोर अँ ड गरडा डे हलपस तफ पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 167924

1030100654/00 सेनअली नुरमंहमद सोमजी
पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  ,चैत य  गगनिगरी  एंटर ायझेस  
चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19

167924

1030100655/00 गुलनोर अँ ड गरडा डे हलपस तफ
 Chinchwad Station Chinchwad Pune 411033,चैत य 
गगनिगरी एंटर ायझेस शेजारी चचवड टेशन , पुणे - 19

167924

1060202178/00 पोपट भाकर कापसे ीधन अपाटमट, शॉप नं. ७, पपरी गाव. 167877
1120300849/00 ी. उ दव कृ णा बनकर पुणे नािशक र ता,´ÖÖê¿Öß 167869
1031108105/00 भोग. - राजिगरे सजराव आ णा स. नं. १२२/१, सायली कॉ ले स, वा.वाडी, चचवड 167866

1020401928/00 म.ेभ डवे काळभोर असो.
स.न.152/2ब िव णु पाक त.म. शॉप .5,काळभोरनगर चचवड पुणे 
-19

167857

1130304055/00 क डीबा महादु मोरे
गट  १३२३ , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , अ िवनायक चौक, मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच /३/ एस आर  २/ ३१९/२०१७ , द 
१४/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा  आका

167844

1130500334/00 खान मोह मद अहमद शंक लाह पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 167832
1040409005/00 समाधान एकनाथ पवार स. न.४७/२अ/५, वामी समथ कॉलनी,रहाटणी 167808
1040409006/00 िव म एकनाथ पवार स. न. ४७/२अ/५, वामी समथ कॉलनी,रहा णी 167808
1130601679/00 भो- तूम श रफ शेख दे  आळंदी रोड, जाधववाडी  ,िचखली, 167783

1101200447/00 ी. िथटे बाळकृ ण िभवाजी
िम. .28/17,स.नं.17अ,धावडे व ती,साई आनंद नग् भोसरी, पुणे-
39.

167767

1041101531/00 रमेश तुकाराम शद,ेसुरेश तुकाराम शदे स. न. ८६/१(१अ) ताथवडे िन. नगर 167745

1030704247/00 चौधरी उमाराम िहराजी
स.नं.290  व  291,  िस.स.नं.1604  ते  1606,  शामा  हे रटेज,  ए  
वग  ,दुकान  न.ं  4,  केशवनगर,  चचवड

167717

1040800873/00 वासुदेव नंदुजी वै  भोग.इंदुमती एकनाथ पवार स नं 114/2/50 ममता नगर प ा डेपो जवळ,वाकड 167710
1050603322/00 कांबळे बसवराज िशवग डा स.नं. ६/२ड/२३, जयमाला नगर, ग ली न-ं २,  जुनी सांगवी 167703

1140401569/00
ी. िशवाजी ल मण भालेकर / सौ. आशा िशवाजी भालेकर 

भो. िव नाथ  िशवाजी भालेकर
ज. ग़. १६० ि वेणी हौ. सोसा., ि वेणीनगर तळवडे 167682

1130103257/00 भो-शाहनवाज खान
गट २५ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर  ,िचखली आ - कर 
/िच/म/ु८/एस आर  २/१६६/५९/२०१६ , द ३०/०१/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

167675

1010407924/00 िववेक िवनायक प वधन/सौ ुशली िववेक स. न.२८/३अ/१ िमरचंदानी पा स ए-३-६०२ रहा णी 167660
1040407897/00 अरीनवन द /सापनतानी िबसवास सं. न.२८/२९ िमरचंदानी पा स ए-२-११०३ रहा णी 167660

1050803885/00
साठे एकनाथ द ोबा व इतर 5 भो.साठे राज  एकनाथ व 
इतर 2

स.नं. 18/2/1, िवशालनगर पपळेिनलख पुणे -
27,िम. .05/08/03885

167657

1130401688/00 द ा य सहादु नेवाळे गट ९७८, िचखली आकुड  रोड , नेवाळे व ती ,िचखली 167639

1130401713/00 भो-िवशाल द ा य नेवाळे गट ९७८, केशवनगर , िचखली आकुड  रोड, नेवाळे व ती , िचखली 167639

1130401714/00 भो-मयुर द ा य नेवाळे गट ९७८, केशवनगर , िचखली आकुड  रोड, नेवाळे व ती , िचखली 167639

1130301014/00 चौधरी मोह मद  मोबीन नजीब उ ला

गट १३२३ , साने कॉलनी , मोरे व ती., िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/०४/०५/२०१५ , द २२/०५/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ ० -कर/िच/३/मो ा िनवासी  

एस आर १/०४/०५/२०१५ , द १६/०५/२०१५ अ वये लो

167605

1011102523/00 द ा य आबाजी थोरात भो. आयडीया से युलर
िनगडी गावठाण, मा ती मंदीरासमोर, पवळे िब. मागे, थोरात िब., 
िनगडी, पुणे ४४.

167600

1150406907/00 ी.  म छ  िशवाजी खंडागळे स.नं.43/2अ/1/3, शेळके व ती (ग धळे व तीलगत), रावेत 167569
1040415413/00 दनकर िव स मोरे भो. दपाली दनकर मोरे स.नं. ३६/२ब/ड  मथुरा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 167515
1130500700/00 भो-बालघरे कसन बाबुराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 167468
1031108013/00 भोग. - शबद कौर कोहली स. नं. १३३/१, गु ारा, वा. वाडी, चचवड 167456
1031108014/00 भोग. - िसमरन कौर कोहली स. नं. १३३/१, गु ारा, वा.वाडी, चचवड 167456
1060318929/00 राघु कसन काटे वराज गाडन मागे पपळे गुरव रोड, पपळे सौदागर 167456

1080700846/00 भो. ी.भुजबळ तुकाराम सदािशव
मधुिलका अपाटमेट, रो लास कंपनी समोर,बेसमे ट नं 16 
कामगारनगर पपरी 18

167425



1100800570/00 ी. खरादे बबन जनादन.
स.नं.216/000/00 िमळकत .59/3/361    ,संत तुकाराम नगर.      
              भोसरी,पुणे-411 039.

167414

1090302018/00 लांडगे लाला बबन
स.नं.500/2 अ/1 ीपती लांडगे चौक,पवना न दकाठी कासारवाडी 
पुणे 34

167383

1110500187/00 उपा ये संजय शरद
स. नं. ५८, ागो टु स, साई औ ोिगक वसाहत, खडी मिशन जवळ, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

167380

1130101229/00 गौरी पॉिलमस , ो ा संजय रामकृ ण िवजापुरे गट 52, मोशी रोड, पाटीलनगर ,िचखली, 167365
1100301627/00 चचवड देव थान भो पु पा वंसत लांडगे लांडगे आळी भोसरी गावठाण भोसरी 167321

1080202149/00
म. पेस मेक डीझायनस ा. िल तफ डायरे टर मोद एस 
िशदे

सं.न.36 ,एम.एस.आर कँिपटल, दुसरा  मजला, आँ फस ं  11 पपरी- 
18

167295

1130604970/00 सधु राज  काजळे
गट ५५१/२ , से टर  १६ रोड, पंतनगर शेजारी  , जाधववाडी 
,िचखली

167237

1130502167/00 भो-केशव ही सोनवणे , ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं  -16, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर , 

कुदळवाडी ,िचखली ,पुणे 19
167222

1140101587/00 म.ुमा. ी होळकर सोपान नामदेव /फुआराम मुलाजी घॉची ब लाळे र हौ सग सोसायटी पीनगर पुव 167221

1040407277/00 रामदेवी अजुन मोटवानी भोग. मिनषा मकरंद खडेकर स. न. ३३/२ब/२/१ गजाननगर रहाटणी. 167205
1130101405/00 इ बाल अ वर अ दु हक म चोधरी गट ६३ ए या हॉटेलमागे , पाटीलनगर ,िचखली 167186
1150102048/00 ी साद नामदेव कंुभार स न १७ िह न १अ ी कोळकर शेजारी साईनगर मांमुड 167152
1130301789/00 ी केशव बयाजी जाधव गट नं 1331, मोरे व ती , िचखली, 167145
1150101952/00 ी राऊत आ माराम ल मण स न २/५ ''िशवांजली िनवास'' राऊतनगर मामुड 167138

1060501133/00
लधा सग पंजु सग हरनाम सग खालसा भो. नर  एच 
पंजवानी

त.म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 167084

1101101662/00 बाबु लांडगे व इतर भो कैलास संभाजी गोपाळे स नं १३६/१ब/१ चतामणी टबस मागे सदगु नगर भोसरी 167040

1050402093/00 दप उ मराव दि त. िम. . 47/4/632,स.नं.71/1+2  कृ णानगर नवी सांगवी पुणे 47 167027

1140300764/00 ी. भावले गणेश श ु  व सौ भावले राजाबाई श ु आर को कंपनी समोर  योितबानगर,तळवडे गावठांण तळवडे 167021

1080201453/00 ी. लाि टक एच लॅक लॉट न. ए- १११/ ए   एम.आय. डी . सी. िपपरी - १८ 167008

1020102688/00 मांढरे मान सग सदोबा पंचतारानगर, पांढारकर व ती, आकुड गाव, आकुड  - ३५. 166996

1080802746/00 खिलल अहमद अ दुल कादर खतीब स. नं. १०३/२अ/२ब/, फाटक ँ प सटरसमोर नेह नगर पपरी १८. 166980

1160201834/00 साहेबराव वाळके भो.टाटा टेिलस हसेस (महा)िल. स.नं.81 कृ णानगर,×¤ü‘Öß - 15 166948

1030103584/00 इलाही ई माइल शेख ए पायर इ टेट एन-१ वग ३ रा मजला लॅट न-ं३०४ चचवड 166929

1031107701/00 जग दश िशवराम शदे
स न १२६/१ कू णा हेरीटेज ३ रा मजला लॅ. . ८ वा हेकरवाडी 
चचवड

166929

1020705168/00 भो ी कैलास यामराव पवार रामनगर 166893
1041000348/00 पोपट बाबुराव पवार सन.१४१/२/१ जीवन नगर ताथवडे 166873
1050202328/00 भोसले िनिशकांत तुकाराम / भोसले मह  तुकाराम स.नं.28/1, अभंग कॉलनी , पवना नगर,, पपळे गुरव 166859
1050214936/00 काजल अिवनाश साखरे स.नं.१०/२, व तुंड कॉलनी, जांभुळकर पाक पपळे गुरव-६१ 166857
1040410138/00 शरद भागवत लावंड स. न. ४७/४+५/१० सहारा कॉलनी रहाटणी -१७. 166814
1041100847/00 उ म िवनोदे सन.८९ ताथवडे 166800

1031108925/00 ी - िचघळीकर संतोष रघुनाथ
स न ३७/३/२ िशव साद कॉलनी चचवडेनगर वा. वाडी चचवड 
पुणे ३३

166796

1130601856/00
शांताबाई नथु आहेर व इतर ४ , भो-जय बजरंग िम  मंडळ 
व सावजिनक तािलम

गट ३८३, जाधववाडी ,िचखली 166768

1130800731/00 म.ु का. अिधकारी प. च. ािधकरण
128/1+2 नवजीवन  सोसायटी.,से.नं.18,महा मा फुले नगर 
चचवड.पुणे.19.

166761

1040505823/00 चनाल मदनलाल मांगीलाल व इतर-5 स.नं.77/2/1अ/1 केकणेनगर काळेवाडी 166758

1040507639/00
वसंत महादेव महांगरे भो. योगेश वसंत महांगरे ( 
9823768558 )

स नं-११३/५ पाटील हाँ पीटल जवळ  , नढेनगर  काळेवाडी  ( 
9823768558 )

166734

1130500803/00 भो-बालघरे ता हाजी सोमनाथ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 166727

1020402935/00 शैल  अरिव द जोगदेव/ कत  शैल  जोगदेव
ऐ यम क फट िब डग-सी- दुकान .सी-१०-ए, स नं 
१४२/१,१४२/४(Part), सीटी एस नं ५१०१,५१०२, आकुड , पुणे-
३५.

166727

1101208316/00 हनुमंत िव ल जगताप, वैशाली हनुमंत जगताप
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  एलजी ४४, लोअर तळ मजला, 
जय गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

166719

1130602237/00 भो-रामचं  नामदेव जाधव ग़ट ४२२,बो हाईचा  मळा , जाधववाडी,िचखली 166653
1130602239/00 नामदेव बबन जाधव ग़ट ४२२,बो हाईचा  मळा , जाधववाडी,िचखली 166653

1040509407/00 कलसुम श कलअहमद अ सारी
स नं-७७/२/१ म ीद रोड साईराज कॉलनी 
काळेवाडी(७२४९०६३२६०)

166627

1031500324/00 मे टाटा मोटस िल ,िम. .16843  चचवड  पुणे  33 166619



10702727/10 मा. ी. पेवेद एस.भो. राजकुमार कमतराय गुलवानी पिहला मजला बी. हरांडा.128 पैक  जु.मी. . 7/6/322, पपरी.17. 166618

1160202870/00 जंगलराव िहरामण फ़ुगे स न ७३ संभाजी चौक दघी १५ 166572

1100900873/00 ी गभाले वामन मा ती स.न.202, उ म वीट शेजारी शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 166567

1040302526/10 संजीवनी करपे भोग िवजय माधव पारखी िम. . 4/41/1261,स. न. 12/9/4, पवारनगर, थेरगाव, पुणे - 33 166561

1020502405/00 िमझा राजीउ ला बेग
तळघऱ गाळा .23 व 24तप वी लाझा,र टन कंपनीसमोर चचवड 
पुणे. 19

166552

1060321072/00 ी. बबन भाऊ काटे स.नं. १४७/५/१ िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, पुणे- २७ 166527

1050111008/00 र व  पांडुरंग पोकळे स. नं. ६३/१/८/१ रामनगर पपळे गुरव ६१ 166504
1040103899/00 सावंत िमनाली कृ णा स.नं. 13/4, पराग वेलसचे पाठामागे,बेल ठकानगर थेरगाव 166496

1130601361/00 भो-जाधव चांगदेव कािशबा
गट ४७८, जाधववाडी, िचखली  आ  - कर /िच/६/ एस आर  २/ 
५३१/२०१७ , द १२/९/१७ अ वये  द  १/४/१६ पा आ

166481

1130500859/00 भो-पाठक ह रभाउ यंबक बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 166472
1031106774/00 भोग. - सायकर सर वती तुकाराम स. नं. १३३, वा हेकरवाडी, चचवड 166472
1040104637/00 नाना आबाजी वाघ व इतर क रता अशोक पवार सन.231, क पटेव ती, वाकड, पुणे,4/56/1/445 166457

1080802206/00 ी. कोल पा ल मण बनप े डॉ.देव हॉि पटल शेजारी, जूना टे को रोड,,नेह नगर, पपरी-18 166455

1040201581/00 भाटी िह मतलाल मंगीलाल स.न.19/1/6,डांगे चौक,,थेरगांव,पुणे-33 166451
1160200711/00 चौधरी सेसाराम गाजी स नं. 75, दघी पुणे 166448

1060501244/00 सदािशव रामदास सुयवंशी
िस. स. नं-४६८९ (पै) शॉप नं-३ तळमजला ओ हर ीज लगत 
युडसन कुल शेजारी पपरी टेशन पुणे-१८.,

166437

1041000223/00 कमलेश पवार सन.१२२ जीवन नगर ताथवडे 166436

1050600230/00 िशलेवंत िनवृ ी शंकर.
बु दघोष सहकारी गृहरचना सोसायटी,,िमळकत न.ं1050/49/1/208 
पु.सांगवी. पुणे.400 027.

166427

1031112906/00 भो. भागु थानाराम सोलंक स.नं. २७/१, चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 166420
1040201580/00 राठोड मताराम गुलाबजी स.न.19/1/6,डांगे चौक,,थेरगांव,पुणे-33 166410

1030902848/00 म.े कुणाल शे टस ा. िल., भोग. - पपरकर संजय
कुणाल र हर साईड तळ मजला दुकान न.ं १४ थेरगांव 
पुलाजवळ,देऊळमळा चचवडगांव पुण-े३३

166385

1130506798/00
भो-पी -३ डे हलपस ( एएआयएफपी ४२७५ सी )तफ 
भागीदार  दप पोपटलाल कनावट

न  फेज -२ , वग ई , शॉप ३ , लॉट नं १,२,३,२०,२१,२२,          
सी डी सी  , पुणानगर , कुदळवाडी , िचखली  आ - कर/म/ु८/ एस 
आर  २/ २४६/९७ /२०१६  , द ०९/०३/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून  आका

166375

1130506816/00 भो-एलोरा िब ड पेसेस ा िल

न  फेज -२ , वग ई , शॉप २१ , लॉट नं १,२,३,२०,२१,२२,       
   सी डी सी  , पुणानगर , कुदळवाडी , िचखली  आ - कर/म/ु८/ एस 
आर  २/ २६४/११५ /२०१६  , द ०९/०३/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून  आका

166375

1130506817/00 भो-एलोरा िब ड पेसेस ा िल

न  फेज -२ , वग ई , शॉप २२ , लॉट नं १,२,३,२०,२१,२२,       
   सी डी सी  , पुणानगर , कुदळवाडी , िचखली  आ - कर/म/ु८/ एस 
आर  २/ २६५/११६ /२०१६  , द ०९/०३/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून  आका

166375

1130506818/00 भो- एलोरा िब ड पेसेस ा िल

न  फेज -२ , वग ई , शॉप २३ , लॉट नं १,२,३,२०,२१,२२,       
   सी डी सी  , पुणानगर , कुदळवाडी , िचखली  आ - कर/म/ु८/ एस 
आर  २/ २६६/११७ /२०१६  , द ०९/०३/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून  आका

166375

1040800164/00 भुमकर अबाजी रामभाऊ, भुमकर मोहन व नंदू अबाजी
स.नं. 121/2/5, भुमकर 
नगर,( /कर/थेर/कािव/८/७४/२००९ द.२०/०६/२००९)अ ेय 
र ,वाकड

166328

1020401253/00 मेहता संतोष लखपत
128/3, सी बी ड ग, गाळा न.ं 12, तळमजला,,संघवी कंप ड, मोहन 
नगर, चचवड, पुणे.

166288

1101101909/00 रेखा िवलास परांडे
स. नं.१३६/१ब/१, नाकोडा टबस मागे, गणपत लांडगे चाळ, 
सदगु नगर, भोसरी

166281

1040305700/00
वसंत रानबा चांदणे भो.राजेश िशवकुमार आगरवाल / वाती 
राजेश आगरवाल

सं. नं. ५/२,नखातेनगर, थेरगाव 166241

1150411916/00 ी. द ा य बबन भ डवे व इतर-6 स.नं.119/2 भ डवे पे ोलपंप शेजारी बी.आर.टी.रोड रावेत 166208
1150401902/00 ी केशव नाना भ डवे व इतर द  हॉटेल सु ी नसरी या समोर रावेत 166155



1140102681/00 म.े मोरया ए टर ाइज़ेस. ोपा. वामन तुळशीराम भालेकर. ज̱. ग.१७५ , स शृंगी , िपनगर 166153

1130200445/20 कसन िवठोबा पवार
रामदास सोसायटी , िचखली,आ -कर/िच/2 /कािव/71 
/07, द.15/10 /07अ वयेह तांतर

166128

1031401256/00 जाधव रघुनाथ बाबुराव व अिमत रघुनाथ
जयवंत  लाझा,  स.नं.  164/6,  िस.स.नं.  3506/1  ते  6,  बेसमट  
,दुकान  न.ं  6,  भोईरनगर,  चचवड

166123

1040307341/00 नंदा पोपट खरात स. न. ६/१,गु नानक नगर थेरगाव 166076

1080801187/00 ी.चौहान हरदयाळ सग म ला सग िस.स.न.6502  नेह नगर ट कोरोड,नेह  टॉवस समोर पपरी, 166065

1020402070/00 संभाजी भगवान गायकवाड / हेमलता सं गायकवाड
सं. नं. १४२/४, सीटीएस नं ५१०२, ए यम , लॅट नं सी १०१ , 
आकुड  ३५. .

166064

1040105893/00 संजय पुरोिहत व अपुवा पुरोिहत
स.नं. 21/1/1 ,मह  जा को ा.िल.िहल हाऊस – रो हाऊस न.ं एच-
5, क पटेव ती, धरोड, वाकड 57

166055

1040506366/00 शंकर हनुमंत ताप कर व इतर +८ स. न. ७२/२/१,काळेवाडी 166046
1040106979/00 भोग िनमेश नर सहभाई मकवाना सन.२२७/१/२/२क पटेव ती  वाकड,पुणे-411057 166032
1040304607/00 भो. माखीया िहरामंत मोतीराम स.नं. 12/18, काळेवाडी फाटा, थेरगांव,थेरगांव 166031
1140300724/00 काळे ी िनवास, भो - फडिनस इंिजिनअर ग इंटर ाईजेस, योतीबानगर, तळवडे 165946

1060308877/00 मायादेवी ह रषकुमार आगरवाल /िवमलकुमार आगरवाल साई साहेब बी /बी -२४सॉदागर 165904

1120101369/00 सुमन राज  गायकवाड िभमनगर मोशी 165878

1150406389/00
खंडू नामदेव भ डवे व इतर कुमु अिवरत भ डवे हेचस भो. 
सिचन भालेराव व इतर

सं◌ं  नं.१३८ रावेत, कवळे 165878

1120304170/00
म.े िन मती क शनस तफ़ ी सुरेश उ म काकडे व इतर 
करीता रोज ीम डे हलपस तफ़ ी करन गुलाब रतनानी व 
इतर कुमुधा

गट नं ११२ रोझ ीम डे हलपस िचखली मोशी िशव र ता वुडसिवल  
फ़ेज II चा मागे मोशी ४१२१०५

165857

1031401221/00 गपचुप मकरंद गणेश
कमल  िनवास,  स.नं.  164/3ब+4+5,  लॉट  न.ं  33,  िस.स.नं.  
3519  ,समथ  कॉलनी,  दळवीनगर,  चचवड

165855

1080200417/00 तुसार टे ॉलॉजी 30/7,F-2 लॉक,,एम.आय.डी.सी., पपरी पुणे 411 018. 165855
1150400552/00 /भो जाधव िवलास िभका शदे व ती जाधव नगर 165826

1040310131/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब सहावा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-६०१,डांगे 
चौक थेरगाव-३३

165789

1040310132/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब सहावा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-६०१ ए,डांगे 
चौक थेरगाव-३३

165789

1031105573/00 भोग. - चौधरी योगेश शिशकांत स.नं.  29/3,  बळवंतनगर,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 165771

1140102160/00
म.ुमा. पेठे ओम काश पंढरीनाथ /भो. शेवाळे शामराव संपत 
/म.े अिमत इंिज. व स

योितबानगर तळवडे 165760

1011100711/00 गायकवाड नर सग रामचं स.नं.83/2 ,िमळकत .167 165759

1040901249/00
भगवती क शन भोग. ललीत च पालाल बोराना/मह  
च पालाल बोराना

स. न. ३७/३/१+२+३+४,भगवती िश प, तळ मजला शॉप न-ं ए-४, 
पुनावळे

165743

1110500346/00 िनरमा कं िल च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 165735
1050600514/00 चौधरी शोभा यशवंत. िम. . 49/3/569/1,ल मीनगर, सांगवी पुणे - 411 027. 165721
1090201720/00 हरी साद राम साद जयसी व जया हरी साद जयसी िवशाल रेसीड सी, टोअर नं. 17, बेसमट, कासारवाडी-34. 165715

1090601675/00 पवार िनवृ ी तुकाराम व इतर 1 पवार चाळ रे वे गेटजवळ घरांक 147,दापोडी 12  4/25/16302 165674

1060200472/00 पाल आमरनाथ ीनाथ िमळकत .निवन,, पपरी-गांव, पपरी-पुणे-411 017. 165652

1130101687/00 नर  वसंतराव धुमाळ
गट ७४१, टाळनगरी , इं थ मंगल कायालयाजवळ, पाटीलनगर , 
िचखली

165644

1100201383/00 म एच डी इंडि टज फ दलजीत कौर सोखी गाळा क १२ पांडुरंग ई टेट गुलवेव ती भोसरी पुणे 165630

1050809060/00 अतुल िशवाजी दळवी व अजय िशवाजी दळवी
स.न.28/1/13 शॉप नं.1 ते 4 बी.आर.टी रोड जगताप डेअरी पपळे 
िनलख – 27

165618

1050000135/00 ीम.शहा िमना कमलेश स.न.44/6/2/21, पपळे गुरव 27,िम. .5/1/108/00135 165614
1130902150/00 सं दप आ माराम जावरकार गट १४९७, ओमसाई सोसा , ता हाणे व ती,िचखली 165610

1050101360/00 शदे सुमन भाउराव
िम. .46/1/181/8,,स.न. 55/2/25, िवनायकनगर, पपळे गुरव, 
पुणे - 27.

165600

1150101426/00 मे ी ंकटेश ुप तफ़ भागीदाऱ ी अकंुश भीमराव आसबे स न ३ ग जे ह ीलगत आदशनगर मामुड 165570

1140200415/00 थोपटे स बाई दनकर भैरवनाथ हौ.सोसा. पीनगर,,तळवडे 165540
1140102237/00 ी. िबडवे राज  द ा य/म.े राज ए टर ाईजेस ज. ग. १६६ ,म.े राज ए टर ाईजेस सहयोग नगर तळवडे 165520

1080801763/00
ीमती. वाधेरे स बाई बाबुराव भो. परबतानी गुलबानीबाई 

सदरो ीन
स.न.103, ऍटलास कॅपको कॉलनी समोर, 165510

1041100969/00 सुरेश सुरमानी स. नं. ४९/१ ताथवडे 165482



1160403013/00 राज  नामदेव घुले व िवजय नामदेव घुले िब ड ग  न.ं ०१, केसरीनगर, िगतगो वद नगर,बोपखेल पुण-े३१ 165481

1040507745/00 रमेश परतुमल मुलचंदानी
सं नं. ७८/१/१,समृ ी हाईटस शॉप न.ं२, कोकणेनगर, काळेवाडी,पुणे-
१७

165447

1130603192/00 महादु िभकाजी जाधव
गट ३०१, वडाचा मळा , जाधववाडी ,िचखली आ - कर/म/ु०८/एस 
आर २८/२०१६ , द २४/०८/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

165440

1020301952/00 े टीज डे हलपस
तळघर गाळा .18, मुंबई पुणे रोड,                   
2/13/1086,आकुड , पुणे

165355

1020303269/00
म.ेआर.ए.आर एंटर ायझेस तफ भागी. ी. नर  एस. चुघ व 
उ म बी. पमनानी

जुना िम. .2/13/1988 गाळा न.ं२११ ते २१६ िवनायक आकड 
पे ोलपंपामागे आकुड -३५.,

165341

1130400167/00 भंगाळे धनराज द ू

ल मी  सोसायटी ,र ता नं -4अ, गट नं 1307 ,सुदशननगर ,िचखली  
आ  - क /िच/०४/ एस आर  १/१०७२/२०१६ , द  २९/११/२०१६ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून  आका आ  - कर / िच/४/ मो ा  
िनवासी- एस आर १/१०७२/२०१६ , द १९/१०/२०१६ अ वये लो

165335

1150302579/00
ी भगार दवे क डीराम केशव/भो ी आंनद क डीराम 

भगार दवे
स नं ७४/१अ/१ बस टॉप मागे आदशनगर कवळे 165323

1020301602/00 पवार शंकर के  व इतर तीन
िम. ं .10/577,िव लवाडी मनपा कायालया जवळ िव लवाडी, 
आकुड  - 35

165297

1031106439/00 नारायन रघुनाथ िचघलीकर स . न. ५७/२/३ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 165288
1011301017/00 मा. आयु  िप. िच. म. न. पा. पपरी,िनगडी ाधीकरण, 165287

1070200656/00
दुधानी  िजवनराम चांदुमल भो.दुधानी ीम.कमल व िवनोद 
िजवनराम

बी. लॉक.२९/१५ पपरीनगर .कर/ पन/गट२/कािव/१२२/२००९ 
द. ३०/०३/२००९ िमळकत अंशता: र ,िमळकत .29/15. 
पपरी.17.

165265

1040801107/00 म.े क टलाईन डे हलपस तफ भो आनंद रमेश केर ग व इतर सन ११०/३ उवरीत वाकड-५७ 165250

1130101682/00 भो-बालाजी गो वद माने गट ३३७, पाटीलनगर ,िचखली 165231
1160301195/00 ब ले रोिहदास नाथू काटेव ती दघी, दघी-15 165223

1020201170/00 पाटील र व  कार िम. .1042,,स.नं.18/1, ीकृ ण नगर, आकुड  - पुणे - 411 035. 165196

1040107531/00 शैलेश आगरवाल
सन.२१०/२ पाक टीट अ िब ड ग लॅट न-ं७०४ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

165146

1060303724/00 मे जी.के.िब डस, तफ भागीदर क हैयालाल होतचंद मतानी दारकाधीश रेिसडे सी, डी- वग,शॉप नं 2, पपळे सौदागर, पुणे -27. 165118

1130200083/00 जाधव सलमा सुरेश चतामणी नगर,,िचखली 165098

1060102709/00 कमल के  कुदळे
स. नं-८ िव ल कमाई लॅट न-ंबी/७ वैभवनगर तपोवन र ता 
पपरीगाव पुण-े१७.

165096

1011403390/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १०, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403391/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. ११, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403392/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १२, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403393/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १३, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403396/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १६, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403397/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १८, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1011403399/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. २१, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
165096

1100101984/00 म.े आट फ़ॅि केटस तफ महेश व जग ाथ थ मलतपुरे से.१०-१४३ िधकरण इंड भोसरी-२६ 165084
1040304781/00 भो. ी. शेख र ाक शेखनुर स.नं. 10/7, दगडू पाटील नगर,थेरगाव 165066

1110100503/00
मालक सरकार भोग. कमवीर स. ुहरचना मया. सद य ी. 
भाऊसाहेब आबाजी च हाण

च-होली गावठाण 165057

1150302231/00 शेडगे िवजय गोपाळ तरसव ती कवळे फो ८९७५३२८५१३ 165006
1130500957/00 जाधव रामदास िवठ ल बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 164991
1060202259/00 शुभांगी रिव  वाघेरे सं. न.३१९/१ वाघेरे कोलनी न२ं पपरीगाव 164976
103117580/00 भोग . बाबुलाल सागरमल कुमावत स न ५८/२ िबजली नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 164951

1130100961/00 चौधरी नूरम हमंद अिम हाह/ वहीदाबानो / फ़रीदाबानो पाटीलनगर ,िचखली, 164879

1020103934/00 ीम िमना गो वद कुटे स नं   १६३, मा ती मंदीराजवळ, आकुड  गावठाण. 164875



1040308597/00 अमोल भगवान पवार
स न १४.६अ+६ब क हौया पाक लेन -२ लॉट न अ/२ अ/३ अ/६ 
थेरगाव ३३

164857

1130501547/00 ी कानवडे िशवनाथ जनाजी पवार व ती, मयुर एंटर ायजेसशेजारी , कुदळवाडी, िचखली, 164854

1020502527/00 गािलब स यदभाई मुलानी
जी.पी. १७६ व १७७, शदे लाझा, त.म. गाळा .६ एम.आय.डी. 
सी. संभाजीनगर, चचवड - १९

164850

1050109040/00 कांबळे सुरेश भगवान
स.नं.४६/१/२/३ पैक , कािशदनगर, घर .ए-३५, पपळे गुरव, पुणे-
२७

164818

1040701821/00 म.ेिसनज  असोिसयए स हरीष फुटरकल सोलंक सन.१६५/५/२ उवरीत वाकड-५७ 164793

1100803132/00 देवराम रामभाऊ ग हाणे/अिनल ग हाणे/रा ल ग हाणे राजयोग िब ड ग आळंदी रोड शोप न.ं ४ भोसरी 164782

1130201140/00
मे क याणपु ष इंिज ा िल, ो ा-सदािशव राया नाईक  , 
शिशकला स नाईक

गट १४३१,सोनवणे व ती , तळवडे शीव , वृ ा म रोड, रामदास 
सोसा, िचखली

164773

1100701259/00 ी रघुनाथ िसताराम गालफाडे भो-रमेश रघुनाथ गालफाडे स न २११ ीराम कॉलनी आळंदीरोड भोसरी-३९ 164768

1100804914/00 महादेव कािशनाथ नलावडे भोग.पंकज महादेव नलावडे स. नं. २०९/४अ, संत तुकाराम नगर, दघीरोड, भोसरी 164762

1090201179/00 लांडगे परशुराम खंडु पुणे मुंबई र ता लगत रे वे लाईन शेज्,गट . 2 पुव कासारवाडी 164749

1140102014/00 भालेकर तुकाराम कसव /भालेकर अिनल तुकाराम मे.् ूिषकेश ए टर ाईजेस गणेशनगर तळवडे 164738
1140102015/00 भालेकर तुकाराम कसव /भालेकर गणेश तुकाराम म.े दि वजय इं ीज गणेशनगर तळवडे 164738
1140102016/00 भालेकर तुकाराम कसव /भालेकर नवनाथ तुकाराम म.ेपुवा इंिज व स गणेशनगर तळवडे 164738
1130400146/00 भो-खाचणे नर  पु षो म गट नं 1308,ल मी सोसा.,र ता नं 4 ब ,पंचवटी ,िचखली 164725
1101100737/00 ी लोखंडे सुरेश नामदेव स.नं.137/1,स गु  नगर, पुणे नािशक रोड ल भोसरी-39. 164724

1110300810/00 ी. गणपत ल मण काची व राज  गणपत काची स. न. ४२४, लॅट न. ९ व १२,काळजे नगर, चरहोली बु. पूणे ०५ 164713

1070201085/00 मा.सरकार भो. गोपालिगर वामी
बी. लॉक 2/21 चे मागील बाजूस , र हर रोड, पपरीनगर,, पपरी 
17

164705

1150100566/00 राऊत सदािशव शंकर/भो िनवृ ी शंकर राऊत आदश नगर 164701

1130507020/00
मे ुिलप डे हलपस  तफ ी िज ेशकुमार  जेठठालाल  
माकाणी  व इतर

गट ९२०, ९२४ , ९२५ , ९२६  , कुदळवाडी,िचखली  आ  - कर 
/िच/५/ एस आर  २/ ९५/२०१७ , द  ०७/०९/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१७  पा   आ

164701

1020102671/00
सयाजी, ाने र, तुकाराम ब कैलास ल ण बागल 
भोग. ाने र ल मण बागल

गु देव नगर, आकुड  - ३५. 164688

1130502946/00 भो-अरबु ीसा मोह मद नेवास चौधरी गट 692, कुदळवाडी,िचखली, 164682
1140400075/00 ठाकुर आनंदा भाऊसाहेब ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 164671

1110400850/00 ी. दलीप भाऊसाहेब ताप कर
स न. १६/२८१, राजदुत हॉटेल समोर, पुणे-आळंदी रोड, 
चोिवसावाडी,चरहोली बु. ता. हवेली िज.पुणे ०५

164663

1040100565/00 बाफना िवजयकुमार फुलचंद िमळकत .115/8स.नं. 242/2ब/1  वाकड ध रोड लगत वाकड 164653

1140102581/00
ी. राज  व ल शदे भो. समथ ईिजिनअरीग @ 

फ़ेि केशन
ज. ग. १६६ साई ु पा हौ. सोसायटी सहयोग नगर  त वडे पुण-े६२ 164643

1140102582/00 ी. र व  व ल शदे भो. म.े साद फ़े ीकेशन ज. ग. १६६ साई ु पा हौ. सोसायटी सहयोग नगर त वडे पुण-े६२ 164643

1140201651/00 ी.गणेश बाबासाहेब मगर पी हौ सोसा. पीनगर , तळवडे 164637

1090500463/00 दगा हजरत आदम शाह ट शॉप नं 25,26,27 ,रोहन इन ले ह स हे नंबर 39 मुंबई पुणे रोड 164621

1100804455/00 जग ाथ नामदेव शेपाळ स. नं. २१६/२ ओमसाई कॉ. स. तु. नगर दघीरोड, भोसरी 164607
1040106891/00 भोग चौधरी मुकेश दपाराम स.नं.१७७ यमुनानगर वाकड-५७ 164607

1140401634/00 ी. ाने र मा ती भालेकर भो. ी.िनलेश ाने र भालेकर ज. ग. १५८   ि वेणीनगर तळवडे  (निवन बंगला ) 164600

1101101374/00 राधाबाई देवकर/अशोक देवकर भो.शोभा राजकुमार कळसे
स.नं.186 एकता कॉलनी परकड दुकान मागे दळव या 
बाजूला,भोसरी - 39

164595

1090300802/00 शदे सुरेखा नामदेव स.नं.489/1 िम. .989 164592
1160102008/00 िनतीन भाकरराव कडु स ह न. ७२/३ ब िशवसाई कॉलनी दघी 164568

1040110190/00
म.े ाईड पपल ा. तफ भागी. ाईड पपल िब. ा. िल. तफ 
संचालक अर वद ेमचंद जैन

स. न. २१७/२१८/२/अ, २१९/१/२१८/२/७ ड रोड, क पटे व ती, 
वाकड - ५७.

164552

1120201212/00 कुपाडे िव ल ध िडबा / बो-हाडे शरद ाने र ग. . 452 आदशनगर मोशी.,ŸÖÖ.Æü¾Öê»Öß, ×•Ö.¯Öã Öê. 164550

1120201833/00 कैलास कसन दुरगुडे िजजाऊ कॉलेज समोर डूडूळगाव मोशी. 164542
1040800612/00 वाकडकर महादेव सोपान स.नं. 46, पारखे वाकडकर व ती,,वाकड 164521

1050210639/00 अिव म टस ब िब डस
स नं ८१/१/२ साई िमलन दुकान क़ २ सु ी हॉटेल मागे जवळकर 
नगर पपळे गुरव २७

164517



1090200024/00 लांडगे भागुबाई सावळेराम.
स.न. 447/पैक  िम. .23/113/.रे वेलाईन लगत,कासारवाडी. 
पुणे.411 034.

164516

1160302002/00 पाराशर र माला मोहन / मोहन िहरालाल स नं ४ ओम साईराम अपा िम सहकार नगर दघी 164505

1101208307/00 िस ीिवनायक कोिहनूर डे हलपस
स. नं.९८/१ व ११२/१+२, शॉप . एल.जी-३५, लोअर तळ मजला, 
जयगणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

164483

1130303438/00 कांचन चं कांत ब गाळे
गट १३६८/१७ , राजगड पाक १ , माऊली हौ सोसा , मोरे व ती 
,िचखली आ  - कर/िच/एस आर २/१७७/२०१४ , द 
०२/०६/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

164475

1031110388/00 भो. गौरव गनेश िनपसे
सं. नं.८३/२+३+४/३ वामी िववेकानंद सोसो वा. वाडी चचवड पुणे 
३३

164439

1060101650/00 ी. मोटवानी शोभराज, होनचंद, कशन, मनोहर वाधुमल
स.नं. 11/2/15, 11/2/42/1, तपोवन र ता,,बी लॉक 4, म नं.4, 
पपरी, पुणे.

164388

1050502690/00 ी अंशु क शन
स.न.7/2/50,अंशु अपाटमट,उष:काल रोड,सांगवी 
27,िम. .49/5/02690

164384

1101001644/00 ी ग हाणे सोमा दगडू पांडवनगर कॉ.नं 4 पुव आळंदीरोड भोसरी पुण-े39, 164360
1130901512/00 शंकर बाळा  हे ,ेभो-च हाण रामचं   दगडू गट १४१९, िशवशंकर  हा सग सोसा,नं १, हे े व ती,िचखली 164345

1031501643/00 म.ेमा ड पेस रआिलटी ा. िल.
िस . सं. नं. ३८७६, लॉट न.ं बी, म.ेमा ड पेस रआिलटी ा. ब. 
न.ओ. शॉप नं. ३, तळहजला उघोगनगर, िचचवड-३३

164323

1130602058/00 बाळासाहेब ध डीबा मळेकर गट ४९४, बो हाईचा मळा, जाधववाडी ,िचखली 164314
1031106442/00 मधुकर यादव वाघ, सो. सुरेखा मधुकर वाघ स . न. ३२/२ ब िशवनगरी नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 164309

1150405484/00
ी तुळजाभवानी सह गृह सं था मया तफ़ अ य  िवनोद 

सुभाष भोसले व  सिचव द ा य रंगनाथ भोसले
स न ९७/१अ/१अ/३१ ह के व ती रावेत 164272

1040801061/00
मा ती नामदेव केमसे/मंगल रामदास केमसे भोग िशवाजी 
बबन पारखी

स न.१४४ िह सा न-ं४ केमसे व ती उवरीत वाकड-५७ 164261

1040801063/00
मा ती नामदेव केमसे/मंगल रामदास केमसे भोग योगेश 
िशवाजी पारखी

स न.१४४ िह सा न-ं४ केमसे व ती उवरीत वाकड-५७ 164261

1020700067/00 खामगळ अंकुश आबासाहेब िमळकत .67,,रामनगर, चचवड-पुणे . 164250

1130801982/00 िसरवी ुप
िसरवी कॉनर अपाटमट , गोडाऊन नं ४ , लॅट ६२९  िशवतेजनगर, 
से १८ ,िचखली आ -  कर /िच/म/ु८/एस आर २/१९५/२०१५ , द 
३१/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका

164216

1160101770/00 विनता िनवू ी नलावडे स. न. ७४ आदश नगर दघी-१५ 164215
1140300227/00 नाईक बी.के. / राजेश ए टर ाईजेस जोितबानगर,,तळवडे 164215

1090200477/00 तापक र पोपट रामभाऊ
िमळकत. .551,स.नं.434/9 अ/1,स.नं.434/9अ/1, कासारवाडी,पुणे 
411-034

164199

1020502361/00 भो. - कांबळे आिशष सोपान
म.े सितश पॉिलमर, स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार इं ड ीज 
समोर, चचवड - 411 019.

164182

1050204837/00 िबरंबोळे स यवती यशवंत िह,न,१/४,ल मी नगर, पपळे गुरव-२७ 164176

1130602413/00 कसन नामदेव पडवळ
गट ५८३, जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर/म/ु६/एस आर 
२/१७/२०/२०१२, द २७/०६/२०१२ अ वये

164170

1130101551/00 भो-जय ी सुिनल  शेलार गट १५६७, शेलार व ती , पाटीलनगर ,िचखली 164149
1100301769/00 कृ णा क डीबा फुगे भोग.रा ल िवजय फुगे फुगे माने आळी, भोसरी 164125

1101206694/00 वामी लॉरे स पु पराज / ऍिलस लॉरे स
स नं ११२/१+२ ९८/१ ि सेस हीला युिनट के - २ रो हाऊस नं ५ 
जयगणेश सा ा य पांजरपोळ भोसरी

164108

1040208058/00 मा ती हरी बारणे व इतर ९ जण भो.म.े दशनी ॉपट ज स. न. २७/२०/१, ांितवीर नगर,थेरगाव रोड थेरगाव 164057

1050211520/00 िवधाते राज  द ा य स.नं.9/1, कार कॉलनी, ग ली न.ं2, पपळे गुरव, सांगवी-27 164055

1040407588/00 ी. अमोल मोहन कोक ळ स. न. १८/९ ब रहाटणी पुण-े१७. 164027
1031110097/00 भो िनशा मोद जोशी स न ३७/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 164018
1101101939/00 सौ आशा िवनोद थोरगण स. नं. १३९/३ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 163976
1040901025/00 भुजबळ ह र ंद कसनराव स. नं. ५४/१८/२० मुंबई हायवे रोड शॉप न.ं ८ पुनवळे 163973
1090401717/00 फुगे नथु भागुजी सेवा नगर अ ॅटलस कॅ को कंपनी समोर,फुगेवाडी पुणे 12 163931

1040305494/00 ग ड माधवी संतोष भोइर इ टेट ब नं 2 लॅट नं 5 प.मजला डांगे चौक थेरगांव 33, 163928

1050000096/00 ी.िशगटे मीनी िशवाजी,संकपाल िशवाजी पोपट (PAH) स.नं.53/1ब/15/1,िवनायकनगर,िप.गुरव.,िम. ,5/1/70/00096 163927

1050603210/00 बनसोडे रमेश बेल पा/भो.बनसोडे मंगेश रमेश. स.नं. 6/2क,ग ली न.ं1, जयमालानगर, सांगवी. 163866

1130302704/00 शांत मुकंुद लढे
गट १३५५(१),स ा ी हौ सोसा , आंगणवाडी रोड, मोरे व ती , 
िचखली

163861

1130301614/00 भो-सौ. अिनता सं दप कुटे गट ं  1414 ,नवचैत य हौ सग सोसा , मोरे व ती ,िचखली, 163846



1090100511/00 युिन ोल इंिज. ा.िल.
िम. .265/224/220,व 412,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं181/2, टी. 
लॉक, भोसरी,पुणे.(14/424- 19600)

163832

1040412669/00 जयन मा क टस फ़नािडस/भोग. अिनल क टस फ़नाडीस स. न. ५/१४ ब/२/२/२अ, राम नगर, रहाटणी पुणे - १७ 163825

1040412670/00 जयन मा क टस फ़नािडस/भोग. अलबड क टस फ़नाडीस स. न. ५/१४ ब/२/२/२अ, राम नगर, रहाटणी पुणे – १७ 163825

1040412671/00 जयन मा क टस फ़नािडस/भोग. अिनल क टस फ़नाडीस स. न. ५/१४ ब/२/२/२अ, राम नगर, रहाटणी पुणे – १७ 163825

1040412672/00 जयन मा क टस फ़नािडस/भोग. एले स क टस फ़नाडीस स. न. ५/१४ ब/२/२/२अ, राम नगर, रहाटणी पुणे – १७ 163825

1150302369/00 ी कडेकर सुभाष बाबुराव स नं 69/2/2/8 ३/५२१ जाधव शेजारी आदशनगर कवळॅ 163823

1031109393/00 भो. ी. महेश साहेब णा  कलाल
स. नं. ५७/४ व ५७/५ लौट न.ं ९, िशवनगरी िबजलीनगर, वा. 
वाडी, चचवड, पुणे - ३३

163823

1031109394/00 भो. ी. नरेश साहेब णा कलाल
स. नं. ५७/४ व ५, लौट न.ं ९. िशवनगरी िबजलीनगर, वा. वाडी, 
चचवड, पुणे - ३३

163823

1050502863/00 ढोरे तुकाराम गेनुभाऊ स. न.९, लॉट न,२३,ढोरेनगर,सांगवी-२७ 163792
1140401643/00 ी संजय यशवंत कांबळे ज ग नं १५६, ि वेणीनगर, तळवडे 163783

1031106419/00 चंडोक सुरदर सग, भोग. - चंडोक परमि त सग सुरदर सग स.नं.१३७ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 163775

1031106420/00 चंडोक सुरदर सग, भोग. - चंडोक मनि त सग सुरदर सग स.न.१३७ वा हेकरवाडी 163775

1040104638/00 मा.हेमंत वामन करंदीकर इतर
सन.228/6/20,228/6/21, िनसग पुजाजवळ, क पटेव ती, 
वाकड,4/56/1/446

163744

1040801062/00
मा ती नामदेव केमसे/मंगल रामदास केमसे भोग राज  
िशवाजी पारखी

स न.१४४ िह सा न-ं४ केमसे व ती उवरीत वाकड-५७ 163736

1031109846/00 भो सुिनल रामचं  चचवडॅ स न २३/१ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 163732

1050212385/00 मुंगसे कशोर कच
स.नं. 72/1अ+3, दरोडे जोग, ीिनवास , वे टसाईट कोटी, वग ए,  
लॅट न.ं401, चौथा मजला, सदगु  जंगली महाराज नगर, पपळे 

गुरव, पुणे-61.
163729

1050109162/00
ी जाधव नंदकुमार शंकरराव / भोग. जाधव अपुवा 

नंदकुमार
स न ५३/१अ/१७ िवनायक नगर ग ली क़. १ आ दवासी पत पेढी 
समोर  पपळे गुरव २७

163727

1101101854/00 च हाण ंकटेश िभमू स नं १८६/१ हनुमान कॉलनी च पाणी वसाहत भोसरी 163725

1050209161/00 श  डे हलपस
स.नं. ११/३, श  अपाटमट, शॉप नं. - ३, मोरया पाक , ग ली . 
४, पपळे गुरव.

163723

1140301721/00 सौ.योिगता मनोज पटवा व इतर २
जिमन गट .७७, िनलेश भोजानी यांचे मागे योितबानगर, तळवडे 
पुणे  - ६२

163718

1031111205/00 भो. साबळे अशोक बाबाजी सं. नं. ३३/१, िस े र कॉलनी, िचचवडेनगर, वा. वाडी,िचचवड-३३ 163703

1031106602/00 ाने र यशंवत वा हेकर स.नं.११५/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 163680
1040504240/00 मुडावत लबाराम नर सह स.नं. 115/5/2, नढेनगर,,काळेवाडी 163664
1160102645/00 अंजना सोपान गायकवाड स. नं. ६९ माऊलीनगर, दघी 163575

1150201659/00 शेख कादर इ माईल
स.न. 42अ /4 लॉट नं 2, दांगट व ती,िवकासनगर , कवळे 412 
101

163570

1040405441/00 जनादन दनकर गोडांबे रामनगर रहाटणी पुणे 163546

1130602251/00 भो-मोह मदहई अ दु ला  चौधरी
गट २२५/२२६, जाधववाडी ,िचखली आ. - कर/म/ु६/एस आर 
२/१३२/२०१२, द  ६/३/२०१२ अ वये

163528

1100101470/00 म.े आिशवाद ए टर ायझेस से टर नं 7 लॉट नं 277 ािधकरण इंड ीयल झोन भोसरी, 163514
1031107524/00 अंबराया गुराणा मु गे स. नं.६० वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 163497
1150103463/00 गजानन रामचं  तरस स.न. ८२/६/१ कोतवालनगर कवळे 163487
1060201983/00 कांबळे (गोरख) काश बाजीराव जुना काटे पपळे र ता िपपरी 163483
1160200965/00 िशवाजी भुराव जाधव स.नं.74/2, आदशनगर, दघी 163470
1040117288/00 ी. पवार चधु मोरया भोग.पवार सतीश चधु स.नं.13/7, पवारनगर,पोिलस कॉलनी रोड, थेरगाव, पुणे  33 163464

1020301953/00 े टीज डे हलपस तळघर गाळा . 19, मुंबई पुणे रोड,        2/13/1087,आकुड , पुणे 163452

1100102254/00 सु ीत इंिजिनअस तफ डायरे टर ीती ही य वार जे लॉक लॉट . ३०७/१ एम आय डी सी भोसरी पुणे -२६ 163445
1090100714/00 िवरा टील कॉप रेशन भोग िलमसन इंिज ा िल. टी-148, िम. .487.,एमआयडीसी पुणे 26 163431
1100400112/20 वामन सखाराम ग हाणे भोग िनता पांडुरंग ग हाणे ग हाणे व ती,भोसरी - 39 163418

1101001189/00 ी धमाणी दलीप रामचं
स.नं 198/0 िम. .46/478                 ,राधाकृ णनगर,पुना नािशक 
रोड.   भोसरी, पुणे-39.

163415

1130503340/00 लवकुश िशव साद गु ा गट ८७९  ,कुदळवाडी ,िचखली 163377
1130101508/00 भाऊसाहेब गोपाळ मोरे गट १६४३, पी डी सी  बॅके मागे, िचखली  गावठाण 163358
1150405476/00 जी. के. असोिस स तफ़ ी. िवनोद ेमचंद चांदवानी स ह न.ं ७६/२ पै. आदशनगर रावेत िसले टील िसटी मागे 163357
1100803297/00 शिशकांत धमाजी बावधनकर २०५/६ सावंतनगर दघी रोड 163351



1090301940/10 एल.एस. हे े भोग.म.ेसुपर लॉजी टी स ा.िल.
ल मी लाझा, ऑफ स न.ं३१२ ते ३१३, ३ रा मजला, स.नं.४१२, 
बी.पी.रोड, कासारवाडी, पुणे-३४.

163329

1070101163/20 नागराणी  ेहा महेश
एच.बी. 10 चे जवळ , मेगा इले ॉिन स, ह तांतर 
/कािव/११७/२००९ द.२३/११/२००९,जवाहरलालनेह  
रोड, पपरीनगर, पपरी 17

163318

1140401578/00 ी.संजय सखाराम आढारी/ ी.तानाजी मा ती रावते ज. गट. नं. १६३, सोिनगरा हाई स मागे, ि वेणीनगर, तळवडे 163306

1080900277/00 ी. तुळवे अशोक नानाभाऊ िमळकत मांक 68/477,संत तुकारामनगर , पपरी पुणे 411 018. 163246

1120301814/00 िखमजी करनदास ठ र दे र ता गट न. १८८ ( कसन शंकर बोराटे घराजवळ) मोशी 163209

1140401440/00
ी. बाबासाहेब नामदेव भालेकर  व  इ. ३ भो. क पेश 

बाबासाहेब भालेकर
टाउवर लाईन रोड ज .ग.१६०  ीवेणीनगर 163198

1020102408/00 पां रकर,  भो. ढोरे सुभ ा रामदास दळवीनगर, रै वेगेट पिलकडे, पां रकर चाळ, आकुड  - ३५. 163190

1120302284/00 ी ह रदास रामसंुदर / ी अ यचं  रामसंुदर गु ा
बो ाडेवाडी गट नं ८१ मोशी िचखली िशवेजवळ मोशी ता हवेली िज 
पुणे ४१२१०५

163175

1110500697/00 तापक र िव णु गोपाळ व ईतर १० स. न. ५८, शर झोन, चोवीसावाडी, चह ली बु. 163167

1090101507/00 मोरया सह औ ोगीक वसाहत मया दत
गाळा .57 मोरया सह औ ोगीक वसाहत मया दत,टी 201/1 टी 
लॉक एम आय डी सी भोसरी -26

163161

1130900134/00 ,वाघमारे रमाकांत संताराम ी द  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 163159
1040407123/00 िग रष संतरामजी नागलीया स. नं. २८ व २९/२/१, आकाश गंगा, ए वग- ५०४, रहाटणी 163148
1080802274/00 भो.धा. चौधरी बसू सोमनाथ स.न. 103 देवासी गोडावून शेजारी,नेह नगर पपरी 18. 163131
1080602038/00 भो. आ शा टील काप रेशन स ह.ेन.99, लॉट.न.7ए,,यशवंतनगर, पपरी, पुणे 163130

1040100852/00 गुजर दामोदर बापू व गुजर कािनफनाथ्
िमळकत .502/1.,स.नं.16/1अ. ल मणनगर. थेरगांव-पुणे-411 
033

163101

1101201340/00 ी. ग ड (पाटील) काश बाबुराव
स.नं.18, भाग .28 गट .12,      ,िशवगणेशनगर,धावडे व ती,    
      भोसरी

163096

1031112345/00 म.े िबिलवस चच इंडीया तफ़ काश केशवराव घा गे स न १७/४ आबासाहेब चचवडे इंड, वा वाडी ३३ 163071
1120100759/00 चौधरी दशरथ सहादू मोशी गावठाण,´ÖÖê¿Öß 163053
1130602362/00 भो-राजु पांडुरंग सैद पनोरमा हाईअटस , शॉप १, पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 163010

1060321231/00 ी. ता हाजी नथु काटे व इतर स.न. ७१/अ/२, ने सा शो म शेजारी, पपळे सौदागर, पुणे २७ 163008

1150101495/00 अगरवाल यश िवनोद/अपाक अगरवाल िवनोद रामे र स न 33 पौक  मामुड 162999

1040401596/00 छाया सुश ताकवले स.नं.49/7, सहगड कॉलनी,,रहाटणी-17 162981
1031106379/00 िव ाथ गेनुजी वा हेकर भोग. िवनायक  िव ाथ व स.नं. ११६/२, वा हेकरवाडी, 162979
1110500310/00 िमलाणी हरेश व अशोक िव मल च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 162926

1130103112/00 पांडूरंग क डीबा रोकडे
गट ६७ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ 
१/एस आर  २/१६५/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

162922

1050213955/00 भोग. साळवे वसंत कसन स. न. ७६ भैरवनाथ नगर, पपळे गुरव 162869

1130603019/00
भो. ए ही काप रेशन तफ भािग. सागर बबनराव मारणेव 
इतर १.

गट मांक ६६५, जाधववाडी िचखली 162856

1050805530/00
म े. पे म कॉ युटर अ ड मॅनेजमट कनस टंसी ा िल. तफ़ 
सराफ़ िवशाल .

स. नं. नं.१६/६, िवशाल नगर,  पपळे िनलख-२७ 162852

1130302916/00 अिनता सं दप िमरगे गट १३१७,कृ णाई  हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली 162839

1030801864/00
चचवडे गंगाराम व िभवा िशवराम भो अिनल/ द ा य/ 

मदन/सुिनल/ चं कांत चचवडे
गंगा  िभवा  अपाटमट,  1 ला  मजला,  ऑफ स  .3  ,गांधी  पेठ,  
चचवड

162825

1031108677/00 भो किवता दशरथ बांगर / ितक दशरथ बांगर स. नं. ३१/१ बळवंत नगर चचवडे्नगर चचवड पुणे ३३ 162803
1060201939/00 भो. शांत शहाजी वाघेरे स न ३२०  िपपरी गाव 162786

1130201511/00 संजय यशवंत साळवी

गट ८९१ , वािघरे डी पी समोर , िचखली आकुड  रोड, रामदास 
सोसा ,िचखली आ  - कर /िच/२/म/ु८/ एस आर २/६५/२०१६ , द 
२९/०९/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून आका आ    कर 
/िच / एस आर  २/ ४७/२०१७ , द  १३/०३/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून मो जा र  व याच जागी बांधकाम

162759

1050101924/00 तांबोळी अ दुल गफुर
िम. .46/1/463/14स.नं.56/1/9,साबेरा कॉ पले स, कवडेनगर 
पपळे गुरव, पुणे-27

162739

1040204949/00 ी देवीदास मा ती तेली स. न. १८/३ एकता कॉलनी ग. नगर थेरगाव-३३ 162730
1130601668/00 भो-द ा य  मा ती  जाधव गट 402 , जाधववाडी , िचखली, 162710

1040506847/00 सुिनता सुरेश शमा
स. नं. १२०/१+२/४ थमेश हाईट शॉप नं. ३ राजवाडेनगर 
काळेवाडी

162666

1080202103/00 भो.िनलम योगेश ढमाले शकंुतला पाक िस.स.नं.५७९३ शौप ं .४ मोरवाडी पपरी.१८ 162650



1031105396/00
माने संभाजीराव आनंदराव व इतर - कु.म.ुधा. - अथव 

मोटस - भोसले आर. एच.
भोसले  आर.एच.,  स.नं.  75/2,  िस.स.नं.  2729,  आहेर  गाडन  
,जवळ,  वा हेककरवाडी,  चचवड

162645

1020200604/00 मारणे बबन िव ल िम. .490,,िव लवाडी स.नं.18, आकुड , पुणे - 411 035 162631

1020400106/00 िम ल इंिजनीअस
िमळकत .106,डी-1, लॉट न.ं12/7 एम.आय.डी.सी. चचवड-पुणे-
411 019.

162619

1040801134/00
म.े िशव ी मोटस् अ ड िब डस तफ भागीदार. ी संताजी 
केशवराव शदे

स. न. ५९, िह सा न:ं १/१ वाकडकरव ती उवरीत वाकड पुण-े५७. 162601

1040507065/00 ी. बळीराम मुकंुदराव पाखरे स.न. 117/1अ/1 इं ा स द कॉलनी नढेनगर काळेवाडी. 162566

1050212917/00 म.े साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ३ त म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

162566

1050212747/00 डोळस शंतनु गौतम स न्ं १/४ िभमश  पॅलेस शॉप नं १ ल मीनगर पपळे गुरव ६१ 162555

1060318409/00 हेमंत द ा य काटे स. न. १५२/३ िव शांती कॉलनी  पपळे सौदागर पुण-े२७ 162503
1060318410/00 हेमंत द ा य काटे स. न. १५२/३ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर पुण-े२७ 162503
1060318411/00 हेमंत द ा य काटे स. न. १५२/३ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर पुण-े२७ 162503
1050205935/00 भो. देवकर सखाराम तुकाराम 162498

1020704609/00 भोग. कड वसंत व सुवणा कड
शांत लाझा त.म. शॉप .3 जीपी 154 जी. लॉक.,एम.आय.डी.सी. 

शा नगर चचवड पुणे -19
162497

1130101293/00 भो-मोरे सोमनाथ आनंदराव दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली, 162495
1040505219/00 सौ मंगल सतीश गवळी स नं 71/1अ/1ब/1◌ा/2/31,तापक र नगर काळेवाडी 162480
1140401740/00 ी. दलीप वसंत गायकवाड व इतर ४ ज.गट न.ं१३५,ि वेणीनगर,तळवडे 162479

1031501646/00 म.ेमा ड पेस रआिलटी ा. िल.
िस . सं. नं. ३८७६, लॉट न.ं बी, म.ेमा ड पेस रआिलटी ा. ब. 
न.ओ. शॉप नं. ६, तळहजला उघोगनगर, िचचवड-३३

162478

1100301697/00 िशतोळे महादेव शंकर
स नं ६९८ पुणे नाशीक रोड मेटकरी वेलस महारा  इले . शेजारी 
भोसरी

162402

1130400803/00 ी  िनघोजकर  द ा य  बाबुराव
गट नं १२६४ , र ता   ७ , ,जय काश नारायण 
सोसायटी,शरदनगर , पंचवटी  ,िचखली

162378

1130901985/00 भो- काश ध डीराम सुयावंशी
गट १४७५, मंगलमुत  सोसा  , ता हाणे व ती ,िचखली   आ  - कर 
/िच/९/एस आर २/११२/२०१६ , द  २३/०९/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

162375

1031106620/00 कािलदास जयवंत वा हेकर स.नं.११५/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 162374
1101204704/00 महेश गो वद माळशेकर भगत व ती भोसरी 162373
1050101606/00 अिन  रामकृ ण वाटेगावकर स. नं. ४९/१ गांगाड नगर  पपळेगुरव पुणे ६१ 162342

1100700883/00 ी. भोर सुदाम बबन.
स.नं.000/000/00 िमळकत .59/3/371,संत तुकाराम नगर.         
           भोसरी,पुणे-411 039.

162315

1120201822/00 अिनल बसवण पा पुजारी moshi 162314
1130302698/00 आरती रमेश गावडे गट १४०१, नंदनवन  हौ सोसा ,मोरे व ती ,िचखली 162301
1031109533/00 ीमती कंुभार अ णा अशोक स नं २९/१ बळवंत नगर चचवड पुने 162301
1150413202/00 ी.िव ल शंकर भ डवे सं.नं.12/1ब रावेत मळॆकरव ती 162290

1101100606/00 ी. अिवनाश कािशनाथ काटे
स.नं 124, सदगु नगर,                ,पुणे नािशक रोड लगत,            
   भोसरी, पुणे - 39

162275

1050000076/00 ी. स सेना सुर  काश व सौ.स सेना लता व इतर योगेश संकपाळ व रामा बागडी (PAH),स.नं.4/1/64,संगमनगर, 162265

1050601197/00 ी.भोसले बाबुराव ध डीबा.
स.नं.6/2ड/12, 508,जयमाला नगर,िम.  49/6/99/1197 सांगवी 
पुणे-27

162250

1020202114/00 गो वद कृ णा काळेपाटील भोग. फुल गो वद काळेपाटील स.नं. 35/3 रोकडे र कृपा शेजारी  िव लवाडी,आकुड  पुणे 35 162229

1050108079/00 कवडे मा ती नागु व इतर करीता. स. नं. ५६/३/१, कवडेनगर, पपळे गुरव , सांगवी-२७ 162219

1130902416/00 भो- हरीदास रामचं  पगळे
गणेश हौ सोसा  , ता हाणे  व ती ,िचखली आ -   कर /िच /०९/ 
एस आर २ /८६/२०१५  , द ३१/१२/२०१५  अ वये  द  
१/०४/२०१३ पासून आका

162219

1040110969/00 गौरव मथुर माथुर व अंशुल माधुर
स. नं. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक ीट फ़ेज २ सफ़ायर पाक M 
- ६०६, धरोड पुणे – ५७

162216

1041101000/00 अशोक अटोमोटी ह स. न. ४९/१ब ताथवडे िन. नगर 162216

1050805489/00 शहा किपल शिशकांत ब कु,म,ुमेघना किपल.
लट न.ं३०४, ३ मजला, A वग,वॉटर फज,स. नं.१८/१/१, 

१८/२/१/१,१८/२/१/८,१८/२/१/९,  पपळे िनलख-२७
162202

1060320071/00
अ य काय ॅ पस एल. एल. पी. तफ राज  आर. लंुकड व 
रा ल पी. िखवंसरा

स.न. ३१/५, वराज गाडन समोर, पपळे सौदागर, पुणे २७ 162201

1050111001/00 कवा े िजजाबाई तुकाराम / कवा े रा ल तुकाराम स. नं. ५३/५ िवनायक नगर स गु   कृपा िब डग पपळेगुरव 162199
1040208993/00 चं कांत आनंदा जगताप स ह नं 4/15, िस दे र िनवास, जगतापनगर, थेरगांव पुणे 33 162197

1150102312/00 सौ डेरे िमना जयराम स नं १७ िह  १क ी ितवारी समोर ि मुत  हौ सो साईनगर मामुड 162196



1130501123/00 मा.कायअिध न.िव. ािधकरण
भो- कशोर ा पोट स हसेस ,सॉ टवेअर पाक ,पुणानगर,गाळा ं  
73,74/C,,पिहला  मजला  ,कुदळवाडी ,िचखली

162187

1110502364/00 सोनाबाई बबन िशवले स. नं. १६२, आझादनगर, च-होली बु. 162187
1040117290/00 ी. पवार चधु मोरया भोग.पवार हातोबा चधु स.नं.13/7, पवारनगर,पोिलस कॉलनी रोड, थेरगाव, पुणे  33 162181

1130700023/00 बालानाथ असर फराम साद. लॉट ं . 8 , क तुरी माकट  जवळ  , से. नं. 20 कृ णानगर ,िचखली 162160

1020202428/00 ी पुंडिलक दुगा पा ह ीक ी ीकृ णनगर िव लवाडी आकुड 162120

1020400093/00 िगरी रोडलाई स ा.िल.
िमळकत .93, लॉट न.ंपी.30 एम.आय.डी.सी. चचवड-पुणे-411 
019.

162115

1060314311/00 मे िस ीिवनायक कोिहनुर हचर स नं-१२७ एस-३ लाईफ़ टाईल डी /१०८ पपळे सौदागर 162109

1130506758/00 ीकृ ण  डे हलपस
रोझ हाई स अपाटमट , लॉट २३ , शॉप १५ , पुणानगर ,िचखली आ 
 - कर/िच/५/मु य/८/एस आर २/२८८/८४/२०१६ , द 
२७/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

162073

1130506791/00 ीकृ ण डे हलपस
रोझ हाई स अपाटमट , शॉप नं १६, टोअर नं ३, कुदळवाडी,िचखली 
आ  - कर /म/ु८/एस आर २/२२७/८५/२०१६ , द ०८/०३/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

162073

1040604437/00 आबा काशीराम उ ेकर स. नं. ८० आदशनगर काळेवाडी १७ 162072

1130602880/00 भो-िवकास गुलाब जाधव
गट  ४२३ , मधला पेठा , जाधववाडी िचखली आ  - कर/िच/६/एस 
आर २/१६७४/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

162064

1100103301/00 भोग ए युरेट ोफाइ स तफ िशबु जॉज से. नं. १०/१९६ ािधकरण इंड झोन, भोसरी पुणे २६ 162055

1140202118/00
म.ुमा. ी.बाबुराव ई रा उ ु रे व सौ.अलका िशवग डा 
पाटील भोगवटादार ीमती िलला बाबुराव उ ु रे

साई काँलनी, अ ज यतारा हौ सग सोसायटी,   पीनगर, तळवडे, 
पुणे – ४११०६२

162024

1050203696/00 अ दयाल मान सग गु िमत सग, स.न.84, जवळकरनगर, पपळे गुरव-27, 161989

1130304137/00 शामादेवी  ल मनजी गु ा , देवानंद राधा ु ण साद गु ा
गट १३६८ , मोरया  हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली   आ  -   कर/  
िच /९/ एस आर  २/ ११४ /२०१७ , द ०९/०८/२०१७ अ वये  द 
१/४/१७ पा आका

161965

1050107623/00 नाळे अर वद सदािशव.भो २१ सचुरी इं ा टेली िल.
स. न. ७१, आशीवाद िब ड ग ,सुदशन हॉ,समोर िशतोळे पपळे 
गुरव. TROPUN 1209

161964.5

1090601165/00 पठाण इ माईल जाफ़र स न 77/1अ/3 पठाण चाळ,दापोडी 12  4/25/1015 161961

1020401254/00 अमन टील
128/3, सी बी ड ग, गाळा न.ं 13, तळमजला,,संघवी कंप ड, मोहन 
नगर, चचवड, पुणे.

161941

1120404054/00 िनशा/राकेश ु ा िप लई संतनगर से.नं.०६,तुलसीवंदन अपाटमटस रो हाऊस न.ं२,मोशी. 161927

1101206932/00 शेलार महेश नामदेव स नं १८ धावडेव ती भोसरी 161920

1030100276/00 बिहरवाडे सदािशव व कसन क डीबा
िमळकत. .(जूना)-1835,  ,स.नं.201,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

161918

1050102239/00 सपकाळ िव नाथ गणपत.
स.नं.52/2/4 िवनायकनगर नंदनवन काँलन्,िम. .46/1/52/32  
पपळे गुरव सांगवी,पुणे-27

161892

1160202113/00 च ं भा चं कांत शदे स. न, ७८, गजानन महाराज नगर दघी-१५ 161864

1130506946/00 भो- नामदेव िव णू यादव , मे भा यल मी ेड ग कंपनी
गट ८२९ , भ   श  नगर  , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच/५/ एस आर  ३/२०१७ , द १३/०८/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१७  पा आका

161844

1130506947/00 नामदेव िव णु यादव , मे भा यल मी ेड ग कंपनी
गट ८२८ ,  भ  श  नगर , कुदळवाडी  , िचखली   आ  - कर 
/िच/५/ एस आर २/ ६७/९/२०१७ , द  १३/०८/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१७ पा आ

161844

1040301880/00 बारणे जयवंत ल मण िमळकत .,स.न. 7/2/2/अ 1, थेरगांव, पुणे-33, भाग .3, गट .3 161843

1040700239/00 कांकरीया अिनल अमोलचंद स.नं. 129/1ब/41/42, द गुड सॅमे रटन इंि लश कुलजवळ,,वाकड 161843

1140201742/00 सॉ.मरगळे मिनषा दादासाहेब भो.म.े सु ीम ए ट ाईजेस ी समथ हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे 161832

1020401950/00 म.े ी. काळभोर पानसरे असो. जय टॉवस मागे स. नं. स. नं. 154/5/2,काळभोरनगर चचवड 161827
1101206265/00 सोनवणे सुमन तुकाराम स नं १९/२ धावडेव ती भोसरी 161826
1140301700/00 ी. चं कांत भागुजी बाठे बाठेव ती, तळवडे, पुणे -  ४११०६२ 161812
1031106597/00 भोग वेभव िवनोद रानवडे स.नं.७७/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 161807

1100102571/00 ी. सजराव सी मोिहते
लॉट न, जेपी - ११४ जयर  डे हलपस पम गाळा  

१३,१४,१६,१८ एम आय डी सी भोसरी - २६
161803



1050200678/00 शदे तुकाराम देवराम.
िम. . 1296/46/3/70/2/1,स.नं.83 पैक  सुदशननगर, पपळे 
गुरव.सांगवी.

161789

1150201676/00 मे शुभकर मोटस अँ ड डे हलपस
स.न. 42/अ , शॉप नं 2 अ पर ाउंड , शुभंकर नगरी,िवकासनगर , 
कवळे

161764

1030100540/00 शहा ीरामिड ी युटस.
े टीज  कॉ लॅ स  िब.नं.2  गोडावुन  नं  , चचवड  टेशन,  चचवड 

 पुणे  19
161750

1130602878/00 प ा गुलाब जाधव
गट  ४३९ , मधला पेठा , जाधववाडी िचखली आ  - कर/िच/६/एस 
आर २/१६७३/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

161750

1040309581/00 अिनल रघुनाथ लोहार सं न ७/२/२ द  कॉलनी जय म हार नगर थेरगाव -३३ 161695
1040309582/00 अ ण रघुनाथ लोहार स न ७/२/२ द  कॉलनी जय म हार नगर थेरगाव - ३३ 161695
1040309583/00 अशोक रघुनाथ लोहार स न ७/२/२ द  कॉलनी जय म हार नगर थेरगाव -३३ 161695
1040309584/00 अजुन रघुनाथ लोहार स न ७/२/२ द  कॉलनी जयम हार नगर थेरगाव -३३ 161695
1050213360/00 परदेशी रितलाल रामचं . स.नं. 11/3, मोरया पाक,ग ली न.ं4, पपळे गुरव-61 161664

1050200917/00 हगिमरे गोपीनाथ द ा य
स.नं.83/2पैक , िम. .1913/46/3/69/3,,सुदशननगर, पपळे गुरव, 
पुणे-411 027.

161646

1090605348/00 भोग. भगवान िभमराव ढोले एस.एम.एस.कॉलनी रोड, दापोडी, पुणे-१२ 161622
1040700115/00 कलाटे साहेबराव भाऊसो स.नं. 165 पंढरीमंगळ कायालयाजवळ,वाकड 161614

1100901114/00 ी. गाढवे जा लदर द ा य
स.न. 202/3अ/1, शा ी चौक(पुव)आळं, ी.बुड दुकाना 
समोर,दुमजली इम आळंदी रोड भोसरी 39.

161568

1101105543/00 ०
से. ७ लॉट नं ७१/१+२+३ अ कॉन े अर जी - ९ इं ायणीनगर 
भोसरी

161552

1060501256/00 अ ण गुलाबराव गवळी कोिहनुर टॉ स अ वग दुसरा मजला लॅट .-२०३ पपरी टेशन 161546

1040308274/00 चौधरी िव णू िभमराव
स. नं. १०/५/१२, दगडुपाटीलनगर र हे रटेज शेजारी थेरगाव पुणे 
३३.

161532

1040505895/00 झांबरे अिनल नारायण स.नं.77/1/2 सहकारकॉलनी योितबा नगर काळेवाडी, 161516
1130502878/00 भो-समीउ लाह खान गट 879, कुदळवाडी, िचखली, 161511
1110400905/00 सुभ ाबाई जग ाथ तापक ऱ स. नं. ६४५ वडमुखवाडी, च-होली बु॥ 161493
1020303765/00 वाळंूज िव ल नामदेव ांतीनगर , आकुड 161467

1011300190/00 सौ.माधुरी अजुन हदळेकर
िम. .191,,से टर नं.24, लॉट.नं.80, िनगडी- ािधकरण,पुणे-411 
044.

161412

1040208484/00 अंजना अिनल मोतीबाने
स.न 17/2  िशव कॉलनी, िशवमंदीराजवळ गणेश नगर थेरगांव पुणे 
33

161411

1040415207/00 राजाराम गंगाराम शेळके स.नं-६६/१ गु कुल कॉलनी रहाटणी. 161409

1150409993/00
म.े वा तु िब डकॉप तफ भा. ी. हरीश शा ी, ह रष 
चौहाण व मकरंद फालक

स.नं.20/9, 20/10, "वा तु र हर ने ट" तळ+पिहला मजला, लब 
हाऊस, भ डवे व ती, भ डवे लॉ सजवळ, रावेत

161407

1100802789/00 संगमे र ए युकेशन ट तफ संगमेश भैरग ड स.नं.224 गंगो ी पाक अ ॅमेिनटी पेस न.ं2 दघीरोड,भोसरी - 39 161378

1120202946/00 िनलेश रामचं  बंदावणे गट न.ं ६२८ जगताप कॉलनी द. ल मीनगर मोशी ४१२१०५ 161371
1031115155/00 भोग. सोळंक  दनेश ब तीमल स.न.33/1, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड-33 161368

1031107702/00 संतोष बाळकू ण माग
स न १२६/१ कू णा हेरीटेज ३ रा मजला लॅ. . ८ वा हेकरवाडी 
चचवड

161363

1050212823/00 सोनावणे सिचन सुधाकर स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप ३ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 161358

1020303899/00 दगंबर ताराचंद तरटे
जुना िम. .२/१०/१४२२ साईराम पॅलेस सोिनगरा लािसक समोर 
िव लवाडी आकुड -३५

161355

1040108441/00 दामोदर पंढरीनाथ मानकर स नं-२५७/१/४ क पटेव ती मानकर चॉक वाकड 161345
1100804372/00 नारायण तुकाराम शदे स. नं. २०६, ग हाणे पे ोल पंपामागे,  दघीरोड, भोसरी 161339

1040503723/00 नाईकवाडे सदानंद िभमराव ( 8275926650 )
स.न. 73 , सनलाईट बेकरी रोड , वीर हाँ पीटल शेजारी काळेवाडी ( 
8275926650 )

161339

1101207077/00 रोशनी रयािलटी ा िल
से नं १ लॉट नं एस डी सी - ५  नॉथलॅड ती म शॉप नं १ 
इं ायणीनगर भोसरी

161328

1081300151/00 कैलास दामोदर फुगे व इतर एफ- २ लाक लाट न.ं २६/१ एम आय डी सी  पपरी -१८ 161326

1040413210/00 म.े गंगा गॅल सी डे हलपस तफ़ अतुल गोयल
स. न. २८ पै/२९ पै, आकाश गंगा लगत, तळ मजला शॉप नं - १,२ व 
३ , पिहला मजला  शॉप नं - ४ व ५, िशवराज नगर, रहाटणी

161271

1040205140/00
िजजाबा बाबुराव बारणे व उ म बाबुराव बारणे भोग 
संभाजी उ म बारणे

सन.३२ थेरगाव गावठाण थेरगाव-३३ 161270

1040103511/00 भो.- भोईर मदन िव नाथ स.नं. 210 काळवाडी फाटा , क पटे व ती,,थेरगांव 161261

1031111105/00 भो. िनलेश शंकर चौगुले
स. नं. ६०/३, लॉट न.ं ५९ अ प. म. िशवनगरी, िबजलीनगर 
वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३.

161261



1130601137/00 भो-जाधव कांचन अशोक गट नं 680, ी कोलारे यांचे लाईनला शेजारी, जाधववाडी, िचखली, 161251

1040203291/00 ीकांत रमाकांत जोशी स.नं. 4/14, ीनाथ सोसायटी िब ड ग, शॉप नं. 2,,थेरगांव 161214
1140100057/01 रा े पंढरीनाथ गणपत / भो. रा े सुिम ा पंढरीनाथ सहयोगनगर तळवडॅ 161190
1020303579/00 लुनावत कांतीलाल पुनमचंद िव लमं दराचे समोर, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 161182

1090201238/00 लांडे धोड बा रामभाऊ भोग. लांडे भाऊसाहेब धोड बा सी एम ई र ता,,कासारवाडी 161170

1130506339/00 कदीर अ बास शेख
गट ८११,प याचे म ीद मागे ,पवार व ती , कुदळवाडी ,िचखली 
आ  - कर/िच/म/ु८/एस आर २/७६/६५/२०१४ , द २४/११/२०१४ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

161168

1040509684/00 अशोक नारायण चाळसे
स नं-७१/२ब/१ मोरया कॉलनी ताप करनगर 
काळेवाडी.९८२३११९३९७

161139

1040111650/00 गायकवाड चं कांत बाबुराव सनं.१७७/१/४, सदगु  कालनी- वाकडरोड-०४११०५७ 161128

1040306195/00 मदनमोहन कारनाथ शु ला/िवभा मदनमोहन शु ला स.नं.१४/५/१ क हैयापाक थेरगाव-३३ 161101

1040507703/00 ी. पोतदार पांडुरंग बक / पोतदार ध यकुमार बक सं न. १२१/१+२ व नगरी, राजवाडे नगर, काळेवाडी 161101

1101205575/00 म छ  महादेव िनघोट भगतव ती 161068
1050603861/00 गायकवाड िनतीन शांताराम. स.नं.2/3, ममतानगर, ग ली न.ं 2, जुनी सांगवी,पुणे-27. 161062

1020701858/00 नलावडे एस.बी
िमळकत . 1840,िशवसागर हौ सग सोसा.RH - 127 MIDC, जी 
लॉक, चचवड - 39.

160980

1110300915/00 चचवड देव थान भोग. हेमलता सुयकांत सु े स. नं. ४७०, वाघे र वाडी, च-होली बु॥ 160978
1101203854/00 लांडगे कसन सखाराम भो.ओम राज  लांडगे स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 160976

1130501499/00 भो- ी ितवारी ि भवन रामजनम
वै णवी एंटर ायजेस,गट नं 765 ,दळणे इंड ीज यांचे शेजारी , 
कुदळवाडी,पवारव ती, िचखली

160965

1150403393/00 ी तलसाराम मोटारामजी परमार
से ३२ए/सबिडि ट स लॉट ५ व ६ लु मगडेल तम शॉप न एस -३ 
 रावेत

160959

1110200170/00 फ़ुले ल मण िव णु व इतर 3 च-होली गावठाण बुड व ती, 160949

1040506848/00 देिवदास कृ णाजी सुयवंशी व सं दप देिवदास सुयवंशी
स. नं. १२०/१+२/४ थमेश हाईट शॉप नं. ४ राजवाडेनगर 
काळेवाडी

160937

1031111198/00 भो. अ लाउ ीन राजेसाब शेख
सं. नं. ५९/१अ, ओम कॉलनी .-३, िबजलीनगर,वा. वाडी,िचचवड-
३३

160926

1130902499/00 चं कांत िशवराम झगडे
गट १५०२  , अ ज यतारा  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली  आ   - 
कर /िच/९/एस आर २/११६/२०१६ , द १८/१०/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून आका

160923

1031110145/00 खुटाळे बाळ ु ण मधुकर स. नं. ५७/४, वा.वाडी, चचवड 160920
1130503063/00 भो-जंगबहा दुअर  जानक साद  कनु या गट ८९६, रॉयल बेकरी समोर ,कुदळवाडी ,िचखली 160913

1030705068/00
Hon.Secretary - Goyal Garima Soc. - Generator 
Room

स.नं.  292,  गोयल  ग रमा  सह.गृह.रचना  सं था  मया.  
,केशवनगर,  चचवड

160866

1140102115/00 ी  शदे बंडु बाबासाहेब कमयोग हॉ . सोसायटी पी (पु) तळवडे(ज.िम. . ०१/६४३.७) 160866

1060308318/00 रामदास क डीबा काटे काटे व ती पपळे सॉदागर 160864
1050204898/00 पारवानी मोहनलाल एल व इतर क रता, पपळे  गुरव-२७ 160844
1031107588/00 यका सितश कोडावळे स.न. ११३ मातो ीनगर वा.वाडी चचवड ३३ 160821
1031107589/00 चैत य सितश कोडावळे स.न. ११३ मातो ीनगर वा.वाडी चचवड ३३ 160821
1031106335/00 सुधाकर माधव कुलकण स . न रानमळा हॉटेल समोर  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 160807

1030903085/00 िव ल ाने र गावडे व सौ. अ णा िव ल गावडे
सोिनिगरा िनलय िब ड ग सी वग, लॅट न.ं २०२, दुसरा मजला 
िचचवड-३३

160799

1031112883/00 रंजन हसमुख टाक/मह  हसमुख टाक स.नं. ७६/१, चतामणी कॉलनी, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 160796
1130400358/00 ठाकुर सुर सग ि जमोहन शरद नगर,,िचखली 160795

1120300247/00
ी िशवदासन तंक पान पनीकर /सौ. अिनथा िशवदासन 

पनीकर
ग. .92 वाघे र मंदीराचे उ रेस, ठ र गोडावून जवळ, मोशी. 160767

1031111923/00 कैलास मोरे र भालके स न ८४ भालके नगर वा वाडी ३३ 160746

1030100073/00 गावडे जग ाथ गणपत. िमळकत  .1963.  ,िस.स.नं.  201  अ/9.  चचवड  411  033. 160745

1100102387/00 म.े अ फा इले ॉिन स ो. ा. उदय परशुराम रेडकर से. न. १०/६ ािधकरण इंड झोन भोसरी पुण-े२६ 160723
1041100998/00 कशोर नबाळकर स. न. २७ ताथवडे िन. नगर 160704

1011102410/00
रहंत डे ह. तफ िवशाल वसंत बंडेवार भो. अंजनाबाई 

द ा य काळभोर
स. नं. ३/२, एलीगट रेसीडे सी, पुणे मुंबई र यालगत, िब. नं.२, 
लॅट न.ं २०२, िनगडी गावठाण, पुणे ४४.

160694

1050106588/00 काळे बाळकृ ण नामदेव काटे पुरम चौक, पपळे गुरव-२७ 160684
1110400189/00 ताप कर चं कांत पंढरीनाथ च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 160681

1150402505/00
म.े सुया ॉपट ज तफ भागीदार व अिधकृत ी मुकेश 
रामअवतार अगरवाल

से२९ ब क लँड ४ कृ णा होम रेसीडे सी ए वग ित म लॅट १३ रावेत 
इसकॉन मं दराजावळ

160676



1050503261/00 ी. राजाराम  दनकराव िशतोळे स.नं.७/१/१ िहरकणी हौ सग सोसा. सांगवी 160646

1130702505/00 सुभाष गणपत  जगताप , अंजना सुभाष जगताप
लॉट २७ , िस ी पाक बी ०२, से २०, कृ णानगर ,िचखली  आ  - 

कर/म/ु०८/एस आर २/५५/२०१४ , द ०५/११/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

160631

1100101356/00 म.ेजे युईन इंिजिनअर ग से.नं.10 लॉट न.ं20 ािधकरण इंडि यल ए रया,भोसरी - 26 160622

1130502502/00 भो-करीमुलीशा  र माईल िस दीक लॉट . 79, से टर 16, िचखली - ािधकरण, 160621

1040204655/00 संजय ओम काश ससाणे
स. न. २५/१९ब,िस टी.एसं. नं- ५०१३/५०१५, िब ड ग न-ं१, रो- 
हाऊस न-ं१, ंकटे रा पाक, थेरगांव-३३.

160615

1020602190/00 ीम. रंजना चं कांत देशमुख/भो ी करण चं कांत देशमुख १अ/१२६ जमुना िनवास मोहननगर चचवड पुण-े१९ 160602

1011102222/00 कटा रया माणकलाल तेजमल कोमल कॉ ले स िब. त.म., शोप नं ५, िनगडी , पुणे ४४. 160585
1040308950/00 ीरग महादेव ब बले स न २२/३/२ आंनदवन सोसायटी थेरगाव ३३ 160538
1130502136/00 भो-वामन खंडू यादव गट ं -857,भैरवनाथ तालीम मागे ,कुदळवाडी , िचखली, 160534

1090604773/00 सं दप द ा य पायगुडे व द ा य पवती पायगुडे
िस दी टॉवस, बी वग, सहावा मजला, लॅट .बी/४३ दापोडी, पुणे-
१२

160525

1031105962/00 Bhalke hanumant Baburao स.नं.  12/1,  रानमळा  हॉटेलमागे,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 160514

1140100369/20 काळे पोपट संभाजी ( फुटवेअर) उष:काल हौ.सोसायटी, पीनगर,,तळवडे 160504

1140301417/00 म.ु मा. ी. भालेकर चं कांत दशरथ/मे थमेश इंड ीज गॅल सी कंपनीसमोर योितबानगर तळवडे 160501

1100802177/10 मंगल शहाजी न-हे भोग अ य शहाजी न-हे
स. नं. २०८/१, जय हद कॉलनी, अिभराज िब ड ग जवळ, दघीरोड, 
भोसरी

160498

1020700579/00 खवसरा वसंत मोहन.भो.सौ.गोरे िशवगंगा िव म स.नं.137   रामनगर,िमळकत .566 चचवड पुणे 19 160497
1140300837/00 म.ेवकटे र इंड ीज ी. मनोज मनोहर वडके ी. शदे यां या िमळकतीसमोर , योतीबानगर,,तळवडे 160491
1040304539/00 गु ा सुभाष आय. स.नं. 12/9/10  , पवार नगर,,थेरगांव 160486

1090303327/00 िबराजदार अ णाराव केस पा रे वेगेट खाली, िहराबाई झोपडप ी शेजारी, कासारवाडी, पुणे-३४ 160438

1100800233/00 नारायण खंडुजी कड िम. .59/2/410 160438
1150406899/00 ी.िभकु गो वद भ डवे भो. मा ती िभकु भ डवे सं. ६५/८/१/सानेव ती मुबई  बेगलोर हायवे रावेत 160404
1040506361/00 जयराम द ाराम शदे 160392
1031102614/00 सदाणे मह  भाकर स.नं.132/6/1,  गु ारामागे,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 160388

1040705543/00 के ही र ामा / सी बलेह चौधरी
स.न.१४६/१ब,१७०/३ ते १०,१२ ''ि टीन ोलाईफ़''िब.नं -२ स.म. 
लॅट्  C/ ७०२ उव रत वाकड

160359

1060402011/00 सुिनल कशन  कुदळे पपरी पुणे 17 160336
1041100455/00 ी रमण पवार स. न. ४५ िनबांळकरनगर ताथवडे 160335

1050000201/00 ी.कािशद मधुकर साधु.करीता (PAH)जगताप िवजय
स.नं.91/1ब, ीकृ ण मंदीर पपळे 
गुरव.,िम.◌् .05/02/173/00/00201

160334

1020402230/00 म.ेफॅब ओ वे ड इंिजिनअस िड.२ लॉक लॉट  २८/३,२८/४  MIDC चचवड-१९ 160328

1050210990/00 म.े आय बी एम डे हलपस तफ़ इ ाहीम शीम मुजावर स नं ७/८/२/१/१७, ७८/४/१पै, ७८/५/२, ७८/५/३ पपळे गुरव 160311

1020303584/00 ढेकणे केशव आनंदराव
जु.िम . . ०२/१०/१२७१ सं . नं. ३५/३/१, िस. स.नं. ४१८२,  साई 
पैलेस शेजारी, िव लवाडी, आकुड  - ३५.

160306

1120301861/00 सौ. पो णमा रखमाजी देवरे
मोशी टे को रोड सावतामाळीनगर मागे(वग स यांचे शेजारी)बो-
हाडेवाडी गट न. ५४१ मोशी ४१२१०५

160292

1150101968/00 सौ. शारदा िशवाजी पंडीत िस. स .न १२७ व १२८ कवळेगांव ता. हवेली िज. पुणे 160285

1011403394/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १४, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
160264

1100200625/00 ी. लांडगे िपराजी ल मण.
िम. .57/3/75/1.स.नं.679/2.,लांडेवाडी.                               
भोसरी,पुणे 411 039.

160233

1130101499/00 अलका काळुराम मोरे पाटीलनगर ,बगव ती ,िचखली 160217

1040118364/00 भा कर अगरवाल/विनता अगरवाल
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल दहावा    मजला लॅट 
नं.ए/1002, वाकड

160196

1060312219/00 िन ु ी महादु काटे / साद िशवाजी  काटे स नं-१४८/२ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 160195
1060312220/00 िन ु ी महादु काटे / आकाश िशवाजी  काटे स नं-१४८/२ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 160195

1130902529/00 घेवरराम पेमारामजी चौधरी
गट १५२२   ीकृ ण सोसा , हे े व ती, िचखली  आ  -कर 
/िच/९/एस आर  २/ १७५ /२०१७ , द  ३१/०१/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

160193

1040308935/00 भो . शंकर माळा पा आयाळी स. नं.२२/७,तुळजाई नगर,थेरगाव-४११०३३ 160191

1040122496/00 बाबासाहेब बाळु कलाटे स.नं. 270/2/अ, शेडगे व ती,ह डा शो म जवळ,वाकड,पुणे – 57 160186

1050401152/00 कंुभार भरत नामदेव स.नं.81, िम. ं  47/3/25/19,,िशतोळेमळा, सांगवी,पुणे-411 027. 160170



1140401177/00 भालेकर ध डीबा बाळा भो. भालेकर शंकर देवराम ि वेणीनगर तळवडे 160167

1050210638/00 अिव म टस ब िब डस
स नं ८१/१/२ साई िमलन दुकान क़ १ सु ी हॉटेल मागे जवळकर 
नगर पपळे गुरव २७

160117

1040706115/00 िम ल क पटे असो.
शॉप .१०७, पहीला मजला,झेन िबझनेस सटर,स. नं.१३०/४/३/४, 
मुंबई-बगलोर हायवेजवळ,उव रत वाकड, पुणे-५७

160113

1040110202/00 महादेव दामोधर क पटे भो. दनकर महादेव क पटे स. न. २५७/१/१अ,क टे व ती ,मनपा शाळेजवळ,वाकड-५७ 160112
1040110203/00 महादेव दामोधर क पटे भो.िहरामण महादेव क पटे स. न. २५७/१/१अ,क टे व ती ,मनपा शाळेजवळ,वाकड-५७ 160112
1050213401/00 राठोड ि मणी ल मण स. न.९/१ कार  कॉलनी ग ली नं २ पपळे गुरव 160112

1040709183/00 उ मला यादवराव मुळे व अपणा हरीष जगदाळे
स.नं.130,िह सा न.ं 4/1बी+5बी/1+4/1बी+5सी/1+6+7, व ह 
रेिसड सी, तळ मजला शॉप .08, गुड सॅमरीटन शाळे शेजारी, 
उवरीत वाकड,- 411 057

160105

1130100771/00 ,शहा कांतीलाल व शांतीलाल गट .1,,पाटील नगर, िचखली 160097

1031105095/00 आहेर भा कर शंकर व इतर, भो. - रासकर नारायण बबन स.नं.  75/1/1/2,  आहेर  नगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 160095

1050000324/00 (-pah) ी ल मण िशवाजी च हाण स.नं 84 िह सा 3/6/2 जवळकर नगर, प◌ंपळे गुरव 160086

1031112779/00 ी. कृपाराम खरतारामजी चौधरी
स.नं. ८०/२/३, आईजी िनवास, चचवडे कॉलनी, वा.वाडी, चचवड -
३३

160086

1050301959/00 ी च हाण ताप शंकरराव स.न. 15/2/2,ग ली न.2,मधुबन,सांगवी 27,िम. .47/3/01959 160086

1050213362/00 चोटलीया  िखमजी हरदास स.नं.13/5, मोरया पाक, ग ली न.ं 1, पपळे गुरव-61 160077
1150102325/00 /भो/ ी रा ल काशीनाथ तरस कवळे र ता कवळेगांव 160070
1040307535/00 अशोका कॉ. हौ . सो.भो. शेखर अशोक कळसकर स. नं. ८/११ अशोका सोसायटी थेरगाव - ३३ 160037

1101204319/00 कोळूसरे अर वद बाबुराव / वषा अर वद
से.नं.1 लॉट न.ं82 बी ि तम काश पॅराडाईस रो.हा.युिनट 
ए,इं ायणीनगर भोसरी - 39

160030

1040415172/00 िशवाजी म छ  खटके भो . थमेश िशवाजी खटके स नं-५८/१/२क,साई कॉलनी रहाटणी पुण-े१७. 160023

1120302895/00 मु ाबई रघुनाथ बोराटे दे र ता उ रभाग, गट न.ं २४७/१, मोशी ता. हवेली, पुणे ४१२१० 160002

1120302896/00 रघुनाथ महादू बोराटे
दे र ता उ रभाग, गट न.ं २४७/१,दुसरा मजला , मोशी ता. हवेली, 
पुणे ४१२१०

160002

1030104425/00 म.ेकाकडे अँ ड कंपनी
जग ाथ कॉ पले स, िब ड ग न.ं-३,तळमजला शॉप न.ं ८,िचचवड 
टेशन.

159991

1031600460/00 कला दप डे हलपस स.नं.170+176,  राका  पॅलेस,  ऑ फस  न.ं3  , टेशन  रोड,  चचवड 159978

1050202581/00 कदळे पांडूरंग िव नाथ स.नं. 1, िह.नं. 1, ल मीनगर,, पपळे गुरव 159978

1050000304/00 ी. गाडे दगंबर द ा य क रता अिमत जयंत शेट (PAH)
स.नं. 26/1/1+2/1/1,िवशालनगर, पपळे िनलख,पुणे-
27,िम. .05/08/00/00304

159963

1160101718/00 ीम. सर वती रामा णा कनरगी स नं ७३ आदशनगर दघी 159949

1040413079/00 भारती सुदाम नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - २६ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

159933

1070601534/00 सरकार भो. चं ु ठाकुमल चंदनानी शॉप नं. ४११, एच. बी. २६ खानचंदानी डॉ टर समोर पपरी १७ 159915

1100102027/00 म.े अनुप इंिजिनअ रग तफ अनुप ठकुर से.१०/२३४, ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 159914

1130200910/00 राज   शंकर फुलपगार

गट ११८६ ,गणेशनगर , िचखली आ   - कर /िच /२/ एस आर २/ 
५२/२०१७ , द  १३/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा वा 
आका  आ  - कर /िच /२/ मो ा  िनवासी - एस आर  २/ 
५२/२०१७ , द  २५/०२/२०१७  अ वये लो

159913

1160101002/00 वाळके िवजया ाने र स. नं.69, दघी,,पुणे 159899
1120301654/00 पांडुरंग िव णु बो-हाडे बो-हाडेवाडी गट न. ७०९ मोशी. 159897
1081100879/00 भो. स यद ताजबेगम ◌्अ दूल समद रा. 15/115, व लभनगर,, पपरी 18 159892

1130603519/00 गो वदा बाळासाहेब शहापुरकर

गट ५५३ , कोवळी  मळा  , जाधववाडी ,िचखली  , आ  - कर / 
िच/६/ एस आर २/५६२/१७ , द २०/४/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आ आ  - कर /िच/०६/मो िन-एस आर 
२/५८२/२०१७ , द ३१/५/१७ अ वये लो

159883

1130404369/00 लता िव णू मोरे
जयहरी हौ सोसा , आकुड  िचखली रोड, नेवाळे व ती,िचखली  आ  -
 कर /िच/४/एस आर २/११७६/२०१६ , द २१/१२/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

159866

1100402169/00 शंकर द ा य फुगे भोग मीरा शंकर फुगे स. नं. ६८१/३ अ िवनायक, ग हाणे व ती, भोसरी ३९ 159825

1040502589/00 तांबोळी हिनफ अ बास
िमळकत .,स.न.111/13,िवजयनगर,काळेवाडी. भाग .59. गट 

.5
159821



1090604668/00 भारती दलीप परदेशी स.न.73/1अ/3 एस.एम.एस कॉलनी,शंकर मं दरा जवळ,दापोडी-१२ 159816

1120100352/00 ी. कमल उफ िवदया रामचं  अडसुळ गट न.ं46 ,करडे घराजवळ , मोशी. 159804
1130900528/00 भापकर जनादन दगडु व भाडेक संतकृपा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 159800
1150300510/00 क क ल मण मा ती स.नं. 71/3/2अ फो ९६०४२४७३२८ 159771
1160200053/00 तापक र नामदेव शंकर स नं. 69,साई पाक, दघी पुणे 159713
1110300897/00 राजाराम हरीराम पठारे स. नं. ३२१ पठारे मळा च-होली. 159689
1040305471/00 ािध.भो.बजारी ल मण गोडमधली स.नं.8/7/6 संुदरकॉलनी थेरगाव, 159684
1060316917/00 चेतन ध डीबा काटे स नं-१४३/२ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 159661
1060316918/00 िम ल ध डीबा काटे स नं-१४३/२ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 159661

1020704728/00 अिनकेत शांत असोिसए स जी लॉक  िडिस ांऊड नोअर ६ ते ११ म लॉज ग के एस िब चौक 159660

1040413158/00 मनोहर दासा लांडगे स. न. ३२, नालंदा हौ सोसायटी, रहाटणी 159629

1060402092/00 ी गु िजत सह जग दश सह रजपुत भो बलवीर सह रजपुत 159615

1040208066/00 ी.अशोक द ा य गावडे स.नं.18/9/1,एकता कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे 33. 159594
1040602756/00 रामकुमार मंगल सग ो ी स.न.९९ .शांती कॅलनी अ. िवजयनगर.थेरगाव-३३ 159588

1030101892/00 म.ेगोयल डे हलपस
िमयर  लाझा,  शॉप  .  5,6,7,8,  एफ  िब ड ग  ,तळमजला,  
चचवड  टेशन

159585

1050110939/00 गाडे सारंग देवराव भो. गाडे को कळा देवराव
स. नं. ३१/२/२७, िशवराम नगर नावेचा रोड चच जवळ पपळे गुरव 
६१

159553

1070201148/00 मा.सरकार भो.तोलाराम िमरचुमल पागरानी
चॉईस कले शन, र ह रोड पपरीनगर 

.कर/ पन/गट२/कािव/९५/२००९ द.३०/०३/२००९ िम कत 
र , पपरीनगर , पपरी 17

159544

1100501067/00 ल ढे पांडुरंग रखमाजी पुणे नाशीक रोड 159538

1041102458/00
जे.पी. मोटस ऍ ड डे हलपस तफ भागीदार वीण 
साहेबराव जाधव व जावेद ई माइल आरकडे

स.न.81/1,ताथवडे,पुणे -33 पञ वहार प ा शॉप न.िजजामाता 
माकट शा नगर चचवड-19

159534

1040502198/00 ी. अचलाराम भानाजी चौधरी (गहलोत)
स.नं.77/2/1अ/1  िमळकत ं  34/212,कोकणे नगर      काळेवाडी. 
थेरगाव पुणे.

159512

1040506072/00 देवासीया के टी सनी थॅमस जॅली थॅमस स. न.७९/१४/२. काळेवाडी पुणे 159494

1110200542/00 कै. नामदेव गो वदा पठारे भोग. रामदास नामदेव पठारे स. नं. २९३/४, पठारे मळा, च-होली बु॥ 159472

1060402159/00 चं शेखर मा ती कुदळे सं नं- ७७१/७ पपरी वाघेरे पुणे-१७. 159467

1050603889/00 ी. कांबळे कसन कल पा
संगमनगर, वामीनारायण मं दराजवळ सांगवी -27. आर.सी.सी 
तळ+पिहला मजला 1149 चौ.फु .कर/सां/6/एस-आर-
2/30/2015. द.30/10/2015.

159442

1130900767/00 कंुभार भौ  शंकर
गट न-ं १४१७ , ी  हौ सोसा , हे े ता हणे व ती ,िचखली  आ  -
  कर /िच / ९/ एस आर  २/१०८/४३२/२०१७ , द  १२/१०/२०१७ 
 अ व ये  द  १/४/१३ पा  वा आ

159426

1040108619/00 नरपत वगताराम सोलंक स. नं. २०७/२/१/१ क पटेव ती, गणपती मं दराजवळ  वाकड - ५७. 159421

1040305925/00 प काली पेचुमु ु मुदलीयार स.नं.५/२ नखातेनगर थेरगाव-३३ 159394

1140101576/00 सॉ. पडळकर जय ी सदािशव
\u092E\u0941\u0915\u094D\u0924\u093E\u0908 
\u0928\u093F\u0935\u093E\u0938,सहयोगनगर तळवडे

159382

1150411468/00
मे आय वेदांत ो.िब ड. तफ़ ी.गणेश िशवराम नखाते व 
अ ण िशवराम नखाते

सं.नं.109/2 बाबु हे े जवळ,रावेत 159373

1050809201/00 शांताराम राजाराम भांडे स.न.61/2 मनपा दवाखा या मागे पपळे िनलख -27 159371
1040115489/00 म.ेमकॅ डे हलपस तफ दमाजीभाई मकवाना स.न. 227/1/2/5 वाकड 159319
1031106729/00 भो. मंगेश शांताराम वा हेकर स.नं.११६ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 159314

1090300862/00 मालनबी बसीरसाहब कलादगी
लेदर कंपनी मागे,रे वे गेट खाली, . .51, गट .3 कासारवाडी पुणे 
34

159313

1130302626/00 ी चं शेखर रमेश चौधरी , भो-कमल रमेश चौधरी गट १४१४, नवचैत य हौ सोसा, मोरे व ती,िचखली 159291

1040604527/00 तुकाराम क डीबा जाधव स. नं. ९०/१, पवनानगर कॉलनी न.ं १ िवजयनगर काळेवाडी १७ 159285

1100401898/00 म.ेसनशाईन डे हलपस सनशाईन लाझा बी - 2 शॉप नं. 2 लांडेवाडी,भोसरी - 39 159273

1020305049/00 ी गणेश तुळशीराम  काळभोर
ीराम अपाटमट शेजारी, तुळजाईव ती, काळभोर चाळ लगत 

आकुड -३५.
159246

1040901783/00 अशोक साहेबराव गवते स.नं. १०/११/१ ओ हाळव ती पुनावळे 159233

1040801108/00 म.े क टलाईन डे हलपस तफ भो आनंद रमेश केर ग व इतर सन ११०/४/१ उवरीत वाकड-५७ 159222

1060316994/00 संतोष जग ाथ स ते स नं-१४३/१ अथव ि हला िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 159217



1130603193/00 भो- पांडूरंग िभकु जाधव , महादु िभकु जाधव
गट १७८/१७९/१८०/१८१/२६१ , जाधववाडी ,िचखली  आ  - कर 
/िच/६/एस आर १/२६१/२०१५ , द ३०/०८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून आका

159176

1160300956/00 साळवे सधुबाई ेमचंद स.नं.2 गायकवाडनगर 159134
1130101534/00 भो-िव णू के  भुजबळ डॉ लोणकर यांचे पाठीमागे, पाटीलनगर ,िचखली 159125

1040401963/00 ी िव म ल मण पठारे
िम. . 4/47/182,स. न. 49/1/अ/1, भारत कॉलनी, रहाटणी, पुणे - 
17

159046

1050807522/00 गायकवाड नानासाहेब शंकरराव
स.नं. 16/44,49,50,51,53, नवीन डी.पी.रोड, जगतार डेअरी, 
पपळे िनलख.

159025

1031108054/00 भोग. - कदम नुतन द ा य स. नं. ३२/१ ब, ह र ओम कॉलनी, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचव 159018

1150303691/00
ी.अिभजीत गायकवाड व इतर मे एिलिजयान रअ टी तफ़ 

भागीदार ी.राज  तानाजी गावडे व इतर
सं.नं.75/2बी/5 2बी/1प भात िगरीणी चे मागे माळवालेनगर, कवळे 
९८२२७९२६८९

158996

1080700219/00 चुडािवकर भारती आगा.भो. आिहर सखार लॉट मांक 22,,कामगारनगर, पपरी पुणे 411 018 158983
1040414013/00 ीकुमारन रामन नायर स.नं.४१/४ब/२/१/५ रामनगर रहाटणी 158973

1150405255/00
ी संतोष िशवाजी गायकवाड व इतर-५/भो/मे शांताई गृप 

तफ़ िवनोद तुकाराम आडसकर
स न ९३/३/२/१ व ९३/३/२/९ ह के व ती र ता रावेत 158967

1050100590/00 सावंत वसंत कृ णा
िमळकत .926/46/1/433, स.न.56/2/55,कवडेनगर, पपळे 
गुरव,सांगवी पुण-े411 027.

158964

1060102768/00 नर  सोपान कापसे जाचक बंगला मागे महादेव मं दर समोर  वैभवनगर रोड पपरीगाव 158962

1130101049/00 भो- सारीका सुर  आगरवाल शेलारव ती गट नं 1559,िचखली 158932
1101001920/00 भो शदे संजय गेणुभाऊ १९८ च पाणी वसाहत भोसरी 158926
1101001921/00 भो शदे सिचन गेणुभाऊ १९८ च पाणी वसाहत भोसरी 158926
1101001922/00 भो शदे धनंजय संजय १९८ च पाणी वसाहत भोसरी 158926

1030801860/00 म.ेरोिहत डे हलपस भो बी पी एल टोवर
गंगा  िभवा  अपाटमट,  िस.स.नं.822/823,  ,चाफेकर  चौक,  
चचवड

158914

1040406554/00 सुभाष कािशनाथ कुशवाह सन.५८/१+२ क रायगड कॉलनी रहाटणी 158908

1140102398/00 म.ु मा. ी खो लम महेश पांडूरंग
ज. ग. २०७-०८ ग ली न. २ म.े महेसह ई ज व स ीराम सोसा. 
पीनगर पुव तळवडे

158888

1040707836/00 रामिनवास चेताराम ब सल तफ़ सौरभ कटा रया स. नं. १२३/४/४,५, काळाखडक, उ.वाकड, मो न.ं ९९७०८३१२३१ 158886

1060301042/00 वंदना नरेश कदम पपळे सौदागर,,काटे व ती, पुणे. 158881
1130601901/00 पवाऱ भगवान चंदर गट ५९१, जाधववाडी ,िचखली 158866
1040103512/00 भो. पवार बाबुराव नामदेव स.नं. 13, पवार नगर, काळेवाडी फाटा,थेरगांव 158863

1090302282/00 मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ रे वेगे खाली प.कासारवाडी पुण-े३४ 158850

1031105986/00 तौर शा  भानुदास स.नं.११९ भ डवे व ती, वा हेकरवाडी, चचवड 158814
1130900557/00 ता हाणे मधुकर व मुरलीधर मा ती हे े ता हाणे व ती,िचखली 158787
1060302475/00 ी.भामरे अिवनाश डी, सौ.भामरे िशतल अिवनाश पपळे सौदागर,रोहाउस 13, दारकाधीश, पपरी 158777
1031108372/00 मह  मुरलीधर चचवडे सन ४० चचवडेनगर वा हेकर वाडी  चचवड पुणे ३३ 158760
1150101760/00 सौ गायकवाड क पना िभकू स नं १५/३+४+५+६/५ डॉ टकले शेजारी साईनगर मामुड 158736
1030901430/10 डोके शिशकला चं कांत व योगेश  चं कांत - 158726
1040501270/00 नढे मा ती,तानाजी व नंदकुमार ध डीब् िम. .843,,नढेनगर, स.नं. काळेवाडी - पुणे.411 033. 158724
1160202249/00 ी. रामालाल केसारामजी चौधरी व ईतर स. न. ८७ , दघी-१५ 158692
1160202250/00 ी. नेमाराम ढगलारामजी चौधरी व ईतर स. न. ८७ , दघी-१५ 158692

1050302876/00 संकुडे पंढरीनाथ ह कु. स.नं. 13/1+2/81, पायसर रोड, िशतोळे नगर, सांगवी, पुणे-27. 158688

1090101397/00 मे बीना एंटर यझेस बीजीए 3 / 4 एम आय डी सी,भोसरी - 26 158675
1130900112/00 िमटकरी ीरंग माधवराव ी द  हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 158654

1080101827/00 ी राज सह अतार सह यादव
ऑफ स  8,9,10,11,12,13,14 पिहला मजला ाईड 
लाझा,िब ड ग खराळवाडी पपरी-18

158647

1040509031/00 सुरेश बाळाराम च हाण स.नं-११२/१/५,अ ज य िम  मंडळ,नढेनगर,काळेवाडी. 158624

1100802013/00 ी/सौ िशक रामे र मुरलीधर
स.नं.205/2,महादेवनगर,              ,भोसरी 39                           
      जुना िम. .10/33/01573

158622

1130507068/00 राजे र वामी थेवर गट ८७१ , यु जायका टी सटर  , कुदळवाडी  , िचखली 158616

1140102255/00
म.ु मा. भगत सुरेश एकनाथ /भोग. ी/सो. गायकवाड 
िनलम व मह  िव ल

ज. ग. २१८ अ, इं ायणी हॉ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 158612

1100800077/00 ी. दपक जनादन मोरे
स.नं.213/1ब.िम. .59/2/329,संत तुकाराम नगर.                    
भोसरी, पुणे 411 039.

158608

1050110170/00 ीराम हादराव खरडतकर स नं ४४/२/५२ स ा ी पाक शॉप नं १ पपळे गुरव 158603
1120301280/00 ी. उमेश रामदास सातव गायकवाड व ती पि म मोशी 158587



1080201799/00 भंवरलाल टी. चौधरी मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप . ७ पपरी १८. 158565

1120200969/00 ी. संजय ध िडबा बोराटे दि णल मीनगर, मोशी, 158560

1150407593/00
ी. काश बाजीराव भ डवे व इतर तफ़ ए ट ह 

एक युकेशन सोसायटीची ( ए ट ह पि लक कूल) सं थाचा
स.नं.211/1+3/अ/1, बीआरटी रोडलगत, बा केट ि जजवळ, रावेत 158552

1031108178/00 भोग जोशी िनलेश काशराव सं. न: ३७/२ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 158512
1011403144/00 म.े अशोक रोडलाई स तफ अशोक काळे से. नं २३, लॉट नं १६३ ए, वाहतुकनगरी, िनगडी , पुणे ४४ 158508
1101204182/00 भो.िवजय गजानन मुरकुटे स.नं. 16 गुळवेव ती,भोसरी - 39 158508

1040901036/00 सुभ ा ठकाजी जगताप भोग बाळु तुकाराम ढवळे व इतर सन ५० कोयते व ती पुनावळे 158434

1130507273/00 अ दु लाह  असरार अहमद िसि क गट ८७९, इं ायणी का ाजवळ  ,कुदळवाडी  ,िचखली 158425

1150102326/00
मे एिडफ़ स इ ा ा िल तफ़ अिधकृत वा री करणार ी 
युवराज उ मराव नबाळकर

स न ८८/६ व ८८/१५ व ८८/१६/१ कवळे 158417

1100200097/00 ी. गु ा िवजयराज नरेश
स.नं.9/3 महादेव मं दर चौक,लांडे,गट न.ं2,                                 
 भोसरी,पुणे-39.

158396

1130200724/00 भो- ी िमनकु ला खान
डॉ . रोकडे हॉि पटलजवळ , दे  आळंदी  रोड , रामदास सोसा., 
िचखली,

158388

1140401489/00
ी.बाळासाहेब आनंदा यमगर/ सौ.अचना बाळासाहेब 

यमगर भो.सौ.अचना बाळासाहेब यमगर
ज. ग.१५६ गु दं  हौ  . सोसायटी ि वेनीनगर त वडे 158351

1110500906/00 ी द ा य िवठोबा चौधरी, ीमती सुवणा हनुमंत धनकवडे s.no. 124, sai mandir, matoshri nivas, charholi bu. 158343

1040415618/00 गणेश आ माराम मोकाशी
स नं-१२/२,१३/२ फाई ह गाडन फेज-२ रोहाऊस ं -एफ १२०७ व 
१२०८ रहाटणी

158335

1101202043/00 ि तम काश डे हलपस ा.िल. से.1 लॉट 1 (S) ि तम काश कॉनर,इं ायणीनगर      भोसरी - 39. 158319

1040102199/00 झोरे रामा िव  / झोरे द ु व शंकर रामा स.नं. 262/1अ, क पटे व ती,,वाकडगांव 158318
1130503339/00 इ लाम ह स चौधरी गट ८७९  ,कुदळवाडी ,िचखली 158310
1101001925/00 यशवंत केशवराव सुयवंशी स. नं.१९७, महा मा फुले नगर, च पाणीरोड, भोसरी 158233
1031110462/00 अिनल भा कर पवार स न ५९/१ िबजलीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 158202
1130502887/00 भो-अ दुलहक बैतु लाखान गट 714 , कुदळवाडी,िचखली, 158142
1090401632/00 अ/भोग.गायकवाड धनराज भगवानदास संजयनगर झोपडप ी भाग . 50 फुगेवाडी,फुगेवाडी पुण-े12 158099
1110300017/00 चचवड देव थान भोग. मधुकर िव ल ग ड च-होली बृ , ताजणेमळा पठारे व ती 158095
1040412667/00 सुमन कसन कोलते स. न. ३२/१ब/१/२,िनसग कॉलनी,शा ी नगर, रहाटणी 158094
1031107196/00 चं कांर खंडु माने स . न१३६/२ गु ारा वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 158091
1050502861/00 ढोरे तुकाराम गेनुभाऊ स. न.९, लॉट न,२३,ढोरेनगर,सांगवी-२७ 158089

1040117110/00 सभजीत चं बली सह व शांत सह
स ह न.ं210/2,210/5 व 211/2, ाईड पपल े अर, , ऑफ स 
नं.418 काळेवाडी फाटा, वाकड.

158073

1090604371/00 भोग. वंदना संगम कांबळे स न६९ पवार व ती िगव प ा  दापोडी पुणे १२ 158057
1130500300/00 यादव गोरख बबन पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 158031

1031112579/00 ी बजािमत ल मण िहवाळे स.नं.१३१/२ िजजामाता चौक वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 158003

1150302824/00 र ाकिमया सेनसाब शेख स न ६२ तरसव ती चाक १५/३/१३९९ जवळ तरसव ती कवळे 157989

1130302861/00 मोरे सोपान िनवृ ी भो-बाबासाहेब सोपान मोरे गट १४१२, मोरे व ती ,िचखली 157989
1130302862/00 मोरे सोपान िनवृ ी ,भो-मोरे राजु सोपान गट १४१२, मोरे व ती ,िचखली 157989
1130302863/00 मोरे सोपान िनवृ ी ,भो-मोरे नवनाथ सोपान गट १४१२, मोरे व ती ,िचखली 157989

1100103237/00 म.ेपुणे इंड शन ो. युवराज सुयकांत पाटील
गा. नं. १५ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-
२६

157916

1090301711/00 रहीमत बी मेहबुब पटेल
स.नं. 497/1अ//1 लेदर कंपनी मागे,रे वे गेटखाली प. कासारवाडी 
पुणे 34

157888

1140401444/00 ी. भालेकर काशीनाथ दं ु ज. ग, १६३ ि वेणी नगर  टोवर लाईन रोड 157888

1140401445/00
ी. भालेकर काशीनाथ दं ु भो. ी. सतीश काशीनाथ 

भालेकर
ज. ग, १६३ ि वेणी नगर टोवर लाईन रोड 157888

1140401446/00 री. भालेकर काशीनाथ दं ु भो. ी. सतोश काशीनाथ भाले ज. ग, १६३ ि वेणी नगर टोवर लाईन रोड 157888

1040200529/00 गायकवाड गजानन मा ती िम. .379,द नगर, स.नं.32/अ/9 थेरगांव पुणे 411 033 157874
1080101374/00 मेहता अनुराधा िललाधर ओम हॉि पटल,,खराळवाडी, पपरी - 411 018. 157851

1040207250/00 तेजल सं दप परीख व सं दप प ानंद परीख
स. नं. २६/१+२+४+५/१ व २२/१/१. लॉरेल सातवा मजला लॅट न.ं 
D/७०३ थेरगाव पुणे

157827

1160401666/00 दवार दासु िभकाजी स.नं.154/3/3 रामनगर बोपखेल 157817

1031111255/00 भो. सौ. रोिहणी कमिवर सह चौहाण
सं. नं. ३८/३९,सोपान बाग कॉलनी, िचचवडेनगर, वा. वाडी. 
चचवड-३३

157797



1040300934/00 िन हण बबन बाळाजी. िम. .11,स.नं. थेरगांव,पुणे-411-033. 157782

1100600343/00 ीमती शदे शांताबाई यशवंत
िम. .59/1/142                            ,स.नं. 229/1, खंडोबा माळ   
           भोसरी पुणे 411 039

157778

1120404848/00 ी. वैजनाथ केशवराव जाधव
संतनगर से टर नं.४, लॉट न.ं२८८ (एस) शॉप ं .३ व ४, मोशी 

ािधकरण
157773

1140401434/00 ी. ानोबा मा ती  भालेकर  भो. धुव िनितन भालेकर ज. ग . न. १५८ अ.  ि वेणी नगर 157767

1040402280/00 मंगळवेढेकर ावण दौलत / मंगळवेढेकर तुळसाबाई ावण स.नं. 19/1/2, िशवराजनगर,,रहाटणी 157733

1040505750/30 सुरेश ीरामलु रे ी पंचनाथ अपाटमट,शॉप नं - ३, काळेवाडी 157720

1040706647/00 राजाभाऊ आनंदा पनर व सुिनता राजाभाऊ पनर
स ह . 174/4, 174/5, 174/5/3, ” एँपाँ टोफ   ” मधील जी युिनट 

. 1,  उवरीत वाकड, पुणेः- 411 057
157711

1110502277/00
सोपान सदािशव काटे व इतर तफ अशोक दामोदर काटे तफ 
साई अ िवनायक ह.े तफ भागीदार अ ण अंबादास इंगळे व 
इतर १

स. नं. १०९/१ अ पै काटेनगर . ०४, चोिवसावाडी, च-होली बु. 157706

1040703594/00 म.ेिमरॅकल डे ह.तफ अिमत गावडे व इतर -२ सं.नं.१७४/३/२/१, उ.वाकड 157706

1040401149/00 िव ल रामचं  मुळीक
स.न.65/1/2, संजीवन िनवास,आ दनाथ कॉलनी,, ीनगर, रहाटणी, 
पुणे-17, भाग .59, गट .4

157704

1160100549/00 िनकंभ िवलास राम सग स. नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 157665
1130501349/00 पठारे ल मण सावळेराम गट नं 802 , पवार व ती , मेन रोड ,िचखली, 157651

1040408374/00 अिनल धमाजी मोकल भोग. सौ. िगताबाई सुभाष पांढरे स. न. ३३/१/१/१ ब महारा  नगरी, शा ीनगर, रहाटणी. 157646

1130101438/00 भो-रामदास सुदाम भाडळे पाटीलनगर ,िचखली 157638
1040415626/00 शंकर दगडू शगरे स.न.59/2/अ/2 वृदावन कॉलनी ीनगर रहाटनी 157587

1130302086/00 भो- दलीप िव ल वायकर
गट 1329, िव ल रखुमाई सोसा., मोरे व ती ,िचखली आ.  - 
कर/अ/मो ा िनएस आर १/४११/२०११ , द  २२/०८/२०११ 
अ वये  लो

157559

1011101741/00 भो.काळभोर नामदेव कसन/ एन.ए.इनामदार अंकुश चौक िनगडी गावठांण 157556

1040205758/00 साधना शांतीलाल कनावट भोग. आदश शांतीलाल कनावट स. न. १७ दुगा माता कॉलनी गणेशनगर थेरगांव -३३. 157547

1120302479/00 छाया दपक आ हाट व दपक बबन आ हाट
गट न.ं ५४५ वॉयेज क म B  िब ड ग ितसरा मजला लॅट न.ं ३०१ 
बो-हाडवाडी पंचिशल लब रोड मोशी ४१२१०५

157540

1040409198/00 ी. सुिनल गोरख चौधरी भोग. सुि या सुिनल चौधरी स. न. ३८/३/१, गारमळा कॉलनी, नखातेव ती, रहाटणी - १७. 157538

1130902296/00 महादेव भु मासाळ

गट १४१८, िशवपावती हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/६०९/२०१४ , द  १४/०८/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका. आ  - कर /िच/९/ एस आर  २/ 
४१७/२०१७ , द १३/०९/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आ 
i

157524

1040506430/00 रमजान चाँद कुरेशी सन.७३/१ब/१ नढेनगर काळेवाडी 157516

1030104431/00 सदािशव तुकाराम बरगे व प लवी सदािशव बरगे
स न ४५१० ए पायर इ टेट लाट न १२ ी गणेश िनवास चचवड 
टेशन

157448

1080801936/00 जय ी कनकर पवार व कुमु य यार ी िव णू पांङुरंग कदत स नं -101 तऴमजला दो ती बेकरीजवऴ,नेह नगर पपरी -18 157436

1080101447/00 म.े ड यु. जे. क शन.( ी. वाधवानी नरेश) ई टीम टॉवस, दुसरा मजला,,खराळवाडी, पपरी,पुणे, 157428
1040503059/10 र व  यादवराव सोनार स.नं. 76/2/2, योितबानगर,,काळेवाडी, पुणे - 17 157428
1020705162/00 ी राज  नानासाहेब भापकर स नं ११९,िह सा नं १ब/१ब २/७/अ/३७२ रामनगर 157415

1040415823/00
म.ेवधन इंिडया फॅिसिलटीज ा.िल.तफ चैत य इंगळे/उमेश 

ावणे
ािधकरण पेठ ं -३८,भुखंड ं .एल सी-१ मे ो-९ ितसरा मजला शॉप 

नं-१८ रहाटणी पुण.े
157407

1120202969/00 सोपान ल मण आगलावे
गट न.ं६६६, लॉट न.ं ११, पाथीरोड, द ल मीनगर, मोशी - 
४१२१०५

157377

1070601506/00 राज कुमार फ़क रचंद अ जा सी. लॉक ६/१ तळमजला पपरी शॉप न.ं ५ पपरी १७ 157305

1101001931/00 िवजय देव पा काटे स. नं.१९६, ता या ी बंगला, साईनाथ कॉलनी, आळंदीरोड, भोसरी 157302

1110400467/00 शेखर सखाराम तापक र स. नं. ०१, चोिवसावाडी, च-होली बु. 157294
1110502388/00 पपरे अजुन िसताराम स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ. . ५, च-होली बु. 157289

1050102302/00 गोयल नवदु घन याम.
स.नं.32/4/2,िशवरामनगर,रिवराज हाँ.सम,्िम. .46/2/32/2 
सांगवी,   पुणे-27

157282

1020303788/00 सोळक  रणजीत  अमीचद
जुना िम. .०२/१०/१३९८ सन.४१६७ ओम िनवास लॅट न-ं१ 
िव लवाडी, आकुड  ३५.

157270

1060402566/00 केरला क चरल असोिसएशन स.नं.२२४/३,पवना बँकेसमोर, पपरीगांव,पुणे-१७ 157265
1090500129/00 अ / भोग. िसलेटवाला अिमश नजमु ीन मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 157253



1040302861/00 सोळंक  मोतीलाल भेराजी िम. . - 4/52/41,सं.नं. 12/11, काळेवाडी फाटा, थेरगांव पुणे - 33 157253

1101101932/00 तुकाराम ंकट कदम स. नं. १२५/२अ/१३/१ बारा खो या मागे, सदगु नगर, भोसरी 157245

1120201651/00 सौ.सुिम ा पंडीत ठ बरे गट न.ं454/1 ,आदशनगर, मोशी,´ÖÖê¿Öß 157228

1031111277/00 सौ. कंुदा ल मण पाटील
सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामीिववेकानंद सोसायटी, वा. वाडी, 
िचचवड-३३

157218

1101001084/00 ी. सरतापे भानुदास नारायण स.नं.186/1 157192
1060102518/00 अजनाबाई ानोबा भुमकर / र व  ानोबा भुमकर तपोवन र ता िप. गाव 157167

1011100063/00 काळभोर बाजीराव बाबुराव
से.नं. 3/11,,िम. . 63, िनगडी स.नं.14/6 ब िनगडी ािधकरण पुणे -
 411 044

157156

1130504623/00
भो-सोनाराम जी चौधरी, बाबुलाल   चौधरी , गजाराम 
चौधरी

शॉप १४,१५,१६,१७, लॉट १९ , आ था हाईटस , सी डी सी , 
पुणानगर ,िचखली - ािधकरण

157132

1100102710/00 ीम. भामाबाई द. लांडे भो. सुमेरमल कानजी  जैन पी ए पी जे- ८८ एम आय डी सी प. म. गाळा . ८८अ भोसरी - २६ 157105

1130900479/00 ,ता हाणे संजय ानोबा हे े ता हाणे व ती,िचखली 157104
1130400989/00 भो -राज  महादु  नेवाळे केशवनगर, नेवाळे व ती,,िचखली 157090
1090301959/00 च हाण मधुकर दगडु तफ संजय नामदेवराव ध गडे स.नं.418 रे वे गेटखाली,कासारवाडी पुणे 34 157084

1130304067/00 सिवता अ ण कोरडे
गट १४१३ , पांढरकर कॉलनी , मोरे व ती , िचखली आ -  
०५/२०१७ , द २८/४/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/१६ पा आका

157084

1100102000/00 म.े मोडन इंिजिनअस व स से. १०/१३०िब िधकरण इंड झोन भोस र-२६ 157068
1031111544/00 भो. वि ल म हार देशमुख सं. नं.१३९,रायगड िनवास,गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 157057

1030104414/00 म.े कुणाल क शन ा. िल.
कुणाल लाझा वग अ, पाचवामजला ऑ फ़स न.ं६९ िचचवड टेशन 
पुणे-१९

157057

1080503153/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर ४  मोरवाडी  पपरी .१८ 157057

1060311471/00 मे जी के असोिसए स ल दप पॅलेस जे/१०२ पपळे सॉदागर 157015

1130603016/00 चं भागा उफ मु ाबाई  व संतोष ल मण शदे
गट ४९५ , बो हाईचा मळा  , कॉलनी  ८, जाधववाडी ,िचखली 
आ -कर /िच/०६/एस आर १/२७६३/२०१५ , द  १०/०२/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

157002

1040208699/00 दगंबर नारायण सोनवणे
स.नं.१७/१, खवसरा पाटील शाळेसमोर दुगा कॉलनी न-ं४,गणेशनगर 
थेरगाव,पुणे-४११०३३.

156978

1090402007/00 भाऊ देवजी ड गरे (ऋतुजा िमसळ हाऊस) स न.४५२ ड गरे वाडा, मुंबई पुणे रोड, फुगेवाडी १२ 156961

1040508598/00 ी बाळकृ ण रामचं  गुळेकऱ(९८२२५१३०६४)
स न ७९/१३/१ आझाद कॉलनी न-३ मेन बस टॉप मागे पाचपीरचौक 
योतीबानगर काळेवाडी पुण-े१७

156955

1031112347/00 सुमेरचंद ताराचंद रोिहला व सुजयकुमार सुमेरचद रोिहला स न ३२/२ िस े र कॅलनी चच नगर वा वाडी. 156934

1040118651/00 रा ल सेठ
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल बारावा           मजला 
लॅट न.ंएच/1201, वाकड

156932

1031105674/00 भोग. - खाचणे कुमु दनी कसन स.नं.  56/1,  शेवंतीबन  कॉलनी,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 156914
1031111780/00 सेनबाशा बुडनसाब कुणबी सं्. नं. १२२, सायली कॉ ले स, वा. वाडी. िचचंवड_३३ 156911

1100806215/00 पंकज जयंतीलाल खारा /  िजत  िशवजीभाई पटेल
सनं 216/1क/1 िससन4ं378, सन े ट, पिहला मजला ऑफ स नं 4 
संततुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ दघी रोड, भोसरी-39

156871

1031101055/00 महादू भादूजी वा हेकर स.नं.  113/12  ,वा हेकरवाडी  चचवड-33 156865

1140102092/00 ी. नावाडे अंबादास शेषराव
िव ल ि मणी मं दराचे पाठीमागे सहयोगनगर तळवडे 
(ज.िम. .०१/३९)

156865

1070601080/10 मा.सरकार भोग.गुलाब गौस हिनफ शेख िम. .433, अडवाणी धमशाळे जवळ,,Ø¯Ö¯Ö¸üß - 17. 156861

1130501949/00 भो- ी अिनल गाडे
लॅट नं 86/1 , लॅट -1,शारदा सुमन सोसायटी,कुदळवाडी, 

िचखली,
156849

1050206691/00 च हाण राजाराम तुकाराम व मनोज राजाराम स. न. ८९/१ कािशद नगर, पपळे गुरव-२७ 156846

1040508486/00 गणपत पंढ रनाथ दाखवे
स.न. 111/8ए/27 , रायमा असोिसए स , मिजवी पतसं था , 
तळमजला , लँट न ६, काळेवाडी

156830

1031109659/00 भोग. - िवनायक गोपाल कुलकण स न १३३/१/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 156829

1130603190/00 भो-िव ल अनंता जाधव
गट ४८१ बो हाईचा मळा, कॉलनी   २,जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर म/ु०८ /एस आर २/६/२०१६ , द २१/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

156829

1140401528/00 ी.अिनल कसन ठ बरे ज. गट. नं. १६३, सोिनगरा हाई स मागे, ि वेणीनगर, तळवडे 156809

1031114481/00 पी.सी.एन.टी.डी. ी. रामलाल िहरालाल सोलंक
स.न. ३३/१, िसि िवनायक कॉलनी, चचवडेनगर, वा.वाडी, 
चचवड ३३

156806



1150202169/00 ी भागव  िव नाथ चौधरी/संजय अशोक पाटील
स न ४१ भ डवे पाटील अपाटमट शॉप न १ पडसेकॉलनी िवकासनगर 
कवळे

156795

1030705215/00 पु पा काश बंब भोग. ि तम काश बंब
स न २९४ /१/१ िस स न १६१० कुणाल इ टेट समोर केशव नगर 
चचवड ३३

156789

1150102094/00 सौ जया दलीप राऊत/भो/ ी साद दलीप राऊत
स. न ३४ िह  १/१अ/१ पिहलामजला ''महाल मी पॅलेस''आदशनगर 
मामुड

156787

1120200850/00 समीर अमीर पटेल पुणे नािशक र ता मोशी 156759
1040307555/00 महेश िभकचंद बागमार/ संदीप िभकचंद बागमार स न. २२/८/२ (१) बारणे कॉनर, थेरगांव 156757

1050108847/00 सलीम उ ीन अ न खान
स नं. ३१/२/३अ िशवराम नगर ि मुत  लासीक जवळ पपळे गुरव 
२७

156724

1100803261/00 देशपांडे दपक कशोर / ि ती दपक २२४ गंगो ी पाक बंसल िसटी सी.२ सी - ७ 156704

1031108834/00 ी. देव कुमार िवलास गांधी स न ५९/३ ओम कालनी लॅट न १२ िबजली नगर चचवड पुणे ३३ 156696

1040117861/00 काश रामचं  खोले स.नं. 17/4, मंगलनगर, वाकडरोड, पुणे - 57 156692

1031113073/00 पी.सी.एन.डी.टी भोग - ी. मोतीलाल सखाराम चौधरी स.नं. ८०/२,३, चचवडे कॉलनी, - ३, वा.वाडी, चचवड-३३ 156680

1040118501/00 िवलास ह रष मुजुमदार/वैभवी िवलास मुजुमदार
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल ितसरा           मजला 
लॅट न.ंइ/302, वाकड

156667

1090300898/00 खारगे िवनोद द ा य व खारगे सुषमा िवनोद
केशवनगर  स हे न.ं 493 िह सा न.ं 1 [अ],गट ं . 3 िमळकत ं . 
1126 लेदर कं. समोर  कासारवाडी पुणे 34

156660

1130601657/00 भो-अ वर िम. .2 चे शेजारी, जाधववाडी , िचखली 156657

1100100414/00
म.े मा ती लोबल इंड. तफ- एकनाथ अ. सदावत व रिव  
अंबादास कासार

एम.आय.डी.सी.,िम. .58/3/9,एस लॉक- लॉट न.ं153,  भोसरी-
पुणे-411 039.

156656

1040208706/00 तानाजी िशदु कंुभार स नं.१९/८,र दीप कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे-४११०३३. 156645

1130603080/00
भो. फाई ह इलेमे स & लँडमा स िलिमटेड लायिबिलटी 
तफ ी अिमत बापुसाहेब फटांगरे व इतर १.

गट मांक ५९६ जाधववाडी िचखली 156610

1050205758/00 भालेकर आ माराम ल मण भो. दां गे वसंतराव सु देव 156587

1120203150/00
द ा य रामचं  तळेकर व इतर तफ़ न ा डे हलपस 
भागीदार िनतेश कुमार सुरेशभाई पटेल

गट नं ६० डुडुळगाव आनंद ाम रोड मोशी 156587

1031111068/00 पु पा ओकाराम चौधरी
स. नं. ३७/१, लॅट न.ं ३ व ४ दगडोबा चौक, चचवडेनगर 
वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

156539

1030104247/00 बंटी इ टेट डे हलपस मयुर ेड सटर फ़ेज-२, आ फ़स न.ं-१५, तळ मजला, िचचवडं टेशन. 156509

1030104248/00 बंटी इ टेट डे हलपस मयुर ेड सटर फ़ेज-२, आ फ़स न.ं-१६, तळ मजला, िचचवडं टेशन. 156509

1050214187/00
शाहीन खान तफ़ कु.म.ु हणुन व वतःकरीता अ दुल रहमान 
खान

स. न. ८८/१ खुशबु ए झॉ टका बी-१ लॅट नं ३०३ ित.म. कािशद 
पाक, पपळे गुरव

156482

1031106618/00 कािलदास जयवंत वा हेकर स.नं.११३/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 156460

1130200578/00 वळेकर सुदामती दशरथ
गट ११७८ , अ गणेश मं दरासमोर , गणेशनगर ,रामदास 
नगर,िचखली आ -कर/िच/२/एस आर २/२९०१/२०१५ , द 
१५/०४/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

156433

1130600875/00 िशवदासन टी. जाधववाडी,,िचखली 156432

1030100653/00 सेनअली नुरमंहमद सोमजी पिहला  मजला,  गुलनोर  िब ड ग  , चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19 156409

1041102314/00 देशमुख सुरेश िभमराव स. नं. ४९/१, गजानन कॉलनी ताथवडे पुने ३३ 156350

1020301972/00 े टीज डे हलपस द.ुम. गाळा . 205, े टीज लाझा-२  मुंबई पुणे रोड, 2/13/1106 156335

1100700514/20 शेख जमीला फरीद २१२ सडिवक कॉलनी रोड गवळीनगर भोसरी 156293

1130409022/00 डायमंड असोिसएटस तफ  नरेशकुमार रवजीभाई  पटेल

गट १२६४/१  , वामी  समथ कॉलनी , शरदनगर  , िचखली  आ  - 
कर  /िच /४/ एस आर  २/ ४२०५/२०१७  , द  १३/१२/२०१७  
अ वये  द  १/४/१७ पा आ  आ  - कर /िच/३/ एस आर २/४२०९ 
/२०१७ , द   ८/१/२०१७ अ वये  द १/४/१७ पा आका

156263

1120302364/00
म.ेि तम काश असोिसए स तफ़ भािगदार िवण पा टल 
राज  देिवचंद धोका व रा ल गुलाबचंद पगारीया

बो ाडेवाडी गट नं २८१ नागे र नगर पुणे नािशक र ता मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५.

156250

1041000017/00 अजय उ मोहन नंदकोळीकर स.न.१७०/१ जीवननगर ताथवडे ३३ 156241



1130603008/00 भो- सधु गणेश कवळे
गट ५५३ , कवळे मळा, पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ - 
कर/िच/८/एस आर २/२७७१ /२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

156236

1040506110/00 ई माईल महमंद शेख स. नं. ६९/१ब/३, तापक रनगर, काळेवाडी 156231
1090303400/00 शोभा मधुकर मोिहते िहराबाई झोपडप ी जवळ, िवकासनगर, कासारवाडी,पुणे-३४ 156226
1050206587/00 िगरामकर दपक िशवाजी व अि मता दपक स. न. १२/१/१, िव यम नगर, पपळे गुरव,सांगवी-२७ 156226
1130601049/00 भो-नेमीनाथ रामभाऊ जाधव 139चे जवळ, जाधववाडी, िचखली, 156225

1040117148/00
पावतीबाई ल मण ल ढे,अशोक ल मण ल ढे, काश ल मण 
ल ढे

स.नं.46/1 वाकड गावठाण, वाकड, ता.मुळशी िज.पुणे 156175

1011201668/00 चौधरी गणेशराम कानारामजी से.नं.25, लॉट न.ंएसडीसी 3, 156170
1140400048/00 ठाकरे िव णु महादु ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 156143

1130301280/00 केसरकर आ णा गजानन

गट १३९८ ,गोकुळ हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली   आ   -  कर 
/िच /३/ एस आर २/३०१/२०१७ , द  १९/०१/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका  अ  - कर /िच/०३/ मो ा िनवासी 
 - एस आर  १/ ३०१/२०१६ ,  द    २१/१२/२०१६  अ वये लो

156140

1040602743/00 सौ.सखु वकट च हाण स. न.८९/१ पवना नगर. िवजय नगर काळेवाडी. थेरगाव-३३ 156128
1040507095/00 ी. द ा य शंकर नढे भोग. काळुराम द ा य नढे स. न. ७५/१/९, योतीबा नगर, काळेवाडी 156097
1040306862/00 बरकतअली हसनअली शेख स नं १४/५/१ क हौ य पाक थेरगाव ३३ 156069
1080800339/00 कंजारभट नंदलाल ि तमा सग नेह  नगर,,िमळकत मांक-1301 पपरी - पुणे - 411 018 156022

1090603879/00 महाजन महादेवी बस लग भोग.सोरटे अजय हरगो वद संजीवनी मृती सयाजी काटे पथ,दापोडी पुणे 12 156005

1020700202/00 कायने टक इंिजिनयर ग िल.
िमळकत .202,C-Type 6/1 ते 6/6,,स.न. 100 लॉट न.ंRC-
/एच.डी.एफ.सी.कॉलन् A-Type 1/1,1/2,B-Type 17/1,17/2 
चचवड.

156003

1040115871/00 काश र ाकर माड कर व अि नी काश माड कर
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- सी,सातवा मजला,  लॅट 
नं.704,कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

155993

1050000482/00
असीया िलयाकत िपरजादे तफ लंुकड राज  रमणलाल व 
संजय

धनराज 
गटागट/PAH,स.नं.24/1/B/1/5,िवशालनगर, प.िनलख.,िम. .05/0
8/00/00482

155959

1040107448/00 सदािशव नामदेव कलाटे भोग काकासाहेब ब ुवान कदम सन.१७७/२/१/ब यमुनानगर वाकडरोड.वाकड-५७ 155954

1101204929/00 दलावर रसुल शेख / नसीम शेख लोट ४५ इं ायणीनगर भोसरी 155935

1150405586/00
ी ि तम गौतमचंद कांक रया व सौ हषाली ि तम 

कांक रया व ी काश मािणकचंद खािबया
स न २०२/३(१) वा हेकरवाडी र ता रावेत 155919

1130600050/00 भो-चौधरी श बीर अहमद (एस. ही.से स काप रेशन ) जाधववाडी,,िचखली 155918
1130501598/00 भो- ी गौतम हरीभाऊ घोडके ी बालघरे यांचे मागे ,पवार व ती ,कुदळवाडी, िचखली, 155885

1040403249/00 म.े गोयल पटेल डे हलपस स.नं. 37/1अ/1, िब ड ग-ए, दुकान न.ं 3,,सनशाईन नगर, रहाटणी 155865

1050804535/30 परमार सोनाली सुरेश व मालुसरे मिनषा राजेश. स.नं.24/1ड/1, िवशालनगर िडपी रोड, पपळे िनलख-27. 155841
1060103103/00 सब टाईन पी एफ स. नं ९ िस स नं ६३४/३ तपोवन र ता पपरी गांव 155822

1130201432/00 दप ाने र कुचेकर , संजु दप कुचेकर
ग़ट नं ८९०, रायगड कॉलनी , संतकृपानगर ,रामदास सोसा ,िचखली 
आ  - कर/िच/एस आर २/१७२९/२०१४ , द १२/११/२०१४ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून  आका

155815

1050211470/00 िवजय पांडुरंग ठ िगरे भातनगर ग ली नं २ सु ी चौक पपळे गुरव 155796
1120300919/00 ी. उ म बबान बोराटे व इतर 3 गट न.ं478,बोराटेव ती, पुणे नाशीक र ता,,´ÖÖê¿Öß. 155787

1101206728/00 पवार आनंद सजराव
से नं ७ लॉट नं ८४ (पी) २/१ गाय ी पाक रो हाऊस नं - ६ 
इं ायणीनगर भोसरी

155742

1040710471/00 ी.राजाराम दोलाजी चौधरी
स.नं १४६/१ब,१७०/३ ते १७०/१०,१७०/१२ "ि टीन 

ोलाइफ़" वग- यु ब.नं-३ त.म दुकान -१५ उव रत वाकड पुण-े५७
155727

1031113021/00 ी. देवराम रामचं  ननवरे सं. नं. १२४ ते १२६, अथव पाक, वा हेकरीवाडी, चचवड-३३ 155686

1040120489/00 चधु बाजीराव क पटे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं२०१ दुसरा 
मजला क पटे व ती वाकड.

155652

1090302449/00 बिहरट िशवाजी महादेव पुणे मुंबई र ता कासारवाडी ३४ 155640

1031111979/00 भोग - सजराव सोमनाथ मुंढे स न ८०/२ आगा को.वा.वाडी आहेर गाडन शेजारी वा.वाडी ३३ 155598

1050206597/00 खोलीया चंपा करीट
स. न.२९/८, िभमाशंकर कॉलनी, २.म. लट न.ं२, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७.

155576

1110503954/00
शंकर नारायण तापक र व इतर तफ मे सॅम डे ह तफ 
भागीदार अिवनाश उ म तापक र व इतर ३

स. नं. १०२/१, १०२/६, चोिवसावाडी, च-होली  बु. 155573



1101200611/00 ी. मु य कायकारी अिधकारी.नवनगर
स नं.1, लॉट न.ं5,नािशक रोड,     ,इं यणी नगर,                          
  भोसरी. 411 039

155563

1040304608/00 भो. अबू बकार शेख स.नं. 12/3, पवार नगर, थेरगांव,थेरगांव 155562
1040403227/00 गोडांबे रामदास दनकर स.नं. 42/7, रामनगर,,रहाटणी 155555
1090600004/00 मे िडि हजनल रे वे मॅनेजर पुणे रे वे टेशन जवळ ,दापोडी पुणे 12, 155474
1060315138/00 शारदा अशोक नवले / अशोक पंढरीनाथ स नं-१००/१०१ अ को ह लॅट न-ंसी-५०३ पपळे सौदागर 155474
1031106607/00 रा ल जयवंत वा हेकर स.नं.११३/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 155472

1040205143/00 ल  केशवराव नवले
स नं-१७/३/२ नवले िब ड ग िशव कॉलनी शॉप न-ं२ गणेश नगर 
थेरगाव

155472

1020703829/00 भोग िवसपुते सुरेश िव नाथ
स.नं.RH-63, ी वामी समथ हौ.सोसा.जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

155442

1090603574/00 अ दुलगणी अिमन शेख / मेह ि सा अ दुलगणी शेख गगनिगरी संकुल शॉप नं सी - 8,दापोडी 12 155431

1050111020/00
म.े महाल मी क ट शन तफ ो ा संतोष रामचं  गवळी 
युनुस चांद मोिमन

स. नं. ३/५/२ महाल मी कॉनर िब ड ग शॉप . १ ि मृत  चौक 
पपळे गुरव ६१

155416

1011400611/00 प. च.म.न.पा टॉल न.ं 1, अ पुघर, 155400

1040205145/00 ल  केशवराव नवले
स नं-१७/३/२ नवले िब ड ग िशव कॉलनी शॉप न-ं४ गणेश नगर 
थेरगाव

155399

1120202835/00 सिचन सुरेश तळेकर सव नं ५८,डुडुळगाव जकात ना यामगे मोशी ४१२१०५ 155383

1040508195/00 धनिसग धमा फडतरे
स.न.115/जय हद िवहार काँलनी नढेनगर काळेवाडी पुणे 17 
7350598042

155372

1040118438/00 बंडू शामराव ताकवले
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल दहावा           मजला 
लॅट न.ंसी/1003, वाकड

155359

1080802016/00 भो. ीम.स बाई ल मण साबळे. स.न.101, नटराज सोसायटी शेजारी,नेह नगर, पपरी,पुणे-18 155306

1060316961/00 घन याम जे. सुखवानी स नं-६८/१/२,६९/१/२ ए मवुडस लॅट न-ं अ/७०३ पपळे सौदागर 155298

1040306553/00 ािधकरण भोग िवण ल मण बंदप े सन.८/९ आनंद नगर थेरगांव-३३ 155273
1130900878/00 उघडे मगन िवनायक गट नं 1417 ,द  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 155254
1130601604/00 भो-साळंुके  गो वद  केशव जाधववाडी , िचखली, 155253
1160101473/00 आ पासाहेब सोमाजी कारकूड स.नं. 69 माऊली हौ.सोसा., दघी - 15 155250

1040108721/00 दपांजली सग / कनल अमरजोत सग
स. नं. २३९/५/६/७ ि टीन ॅडयुलर B िब ड ग लॅट न.ं ६०४  
वाकडरोड वाकड

155239

1031111054/00 वषा दगंबर जाधव व िवजया िसताराम थोरकर
स. नं. ३७/३/२, िशव साद कॉलनी चचवडेनगर वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

155230

1020502530/00 भो. डी. ए. शदे
जी.पी. १७६ व १७७, शदे लाझा, प.म. गाळा .१०२ 
एम.आय.डी. सी. संभाजीनगर, चचवड - १९

155214

1040100467/00 कलाटे दिलप गेणभाऊ.भो. सधु बबन क स.नं.276/2/1 िमळकत  106/4,वाकड पुणे 33. 155213
1130500141/00 भो-िस ीक  अ दुल कलाम मोहंमद इला के पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 155212

1050809072/000 सुरेश बाबुराव कांबळे स.न. 62/2/2 पिहला मजला गणेश नगर पपळे िनलख - 27 155177

1140202164/00 ी. सदािशव माधवराव जाधव
जमीन गट न.ं२३८ ब, भैरवनाथ हौ सग सोसायटी, पीनगर, 
तळवडे, पुणे – ४११०६२

155167

1040414967/00 तनुजा पंडीत जाधव स.नं. ३५/अ/१/साईशंभोिनवास द  नगर रहाटणी 155119
1050502900/00 शदे रंगराव मा ती. स. नं.१२/२/५, वेताळ महाराज सो , सांगवी-२७. 155110
1130500347/00 मोरे संपत साहेबराव पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 155105

1040304961/00 मदरसा दावत ए इ लाम अ य  गुलजार मुरातव अलीशेख स नं 12/18 ाय हर कॉलनी,थेरगाव 33 155105

1140102651/00 ी.च हाण बबनराव मा ती गट .1, िस दनाथ सोसा. 155091
1150304107/00 ी. काश ओमकार काटॆ व आनंद ानोबा कांबळे सं. नं.74अ/ िह. ं . 1अ/4 पुरंधर कॉलनी, आदशनगर, कवळे. 155079

1130302620/00 शांताबाई शिशकांत कसाबे गट १३९८, गोकुळ हौ सोसा, ना याजवळ, मोरे व ती ,िचखली 155047

1150302691/00 भो ी तरस िवजय वामन स न ७९/३/१ माळवाले व ती कवळे 155043

1130603043/00 कांताराम ीपती जाधव  , भो-  मोिनका वि ल जाधव
गट   ४०७, मधला पेठा, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच 
/०६/एस आर  १/१२/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

155006

1130603045/00 कांताराम ीपती जाधव  , भो- वि ल कांताराम  जाधव
गट   ४०७, मधला पेठा, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच 
/०६/एस आर  १/२४/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

155006

1130603049/00 कांताराम ीपती जाधव  , भो- संतोष कांताराम जाधव
गट  ४०७, मधला पेठा , जाधववाडी  , िचखली  आ -
कर/िच/०६/एस आर १/३०/२०१५ , द  ०९/०७/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

155006

1040604807/00 रिजया याकुब शेख स. न. ८५/१/४, गणराज कॉलनी आदशनगर, काळेवाडी-१७ 155000
1101200438/00 ी. घंगाळे देवराम गंगाराम िम. .28/8 154991



1100900593/00 ी गवळी तुकाराम बबन
स.नं. आळंदी रोड,                    ,िम. .59/4/16                        
      भोसरी, पुणे 411 039

154979

1140101113/00 ब सल महािवर मनोहरलाल गट .1,, योितबानगर,तळवडे 154978
1030103507/00 बंटी डे पस. भोग, सन अ. अ ार 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं २०४ चचवड ३३ 154977

1120303646/00 बसवराज शरणा पा स न
बो हाडेवाडी गट नं ८२ वाघे र कॉलनी ता. हवेली िज.पुणे 
४१२१०५

154972

1060400087/00 कुदळे सहादु पांडुरंग
29/85,1 ते 20,िमळकत .4/796,, पपरी गांव, पपरी-पुणे-411 
017.

154939

1120101061/00 भोग-सौ शोभा भरत जाधव अ सारी बेकरी या मागे, उ.ल मीनगर,,´ÖÖê¿Öß 154919

1100100366/00 म.े िस े  इंडि ज
J- 178/1  एम.आय.डी.सी.,भोसरी.                                   पुणे-
26.

154913

1090303501/00 िशवशरण शंकर मोडलगी
स.नं.500, ह सा न.ं2अ/1,िससन.1986, मशानभूमी समोर, 
कासारवाडी-34

154909

1040123301/00 अशोक गु पा पुजारी व अनुप अशोक पुजारी
स.नं.183,कॅ ीसीओ क हेिनयंट शॉ पग कुबस,पिहला मजला, 
ऑ फस न.ं101, वाकड,पुणे - 57

154902

1140101952/00 भालेकर िन ु ी शंकर व इतर ७/ के राजेश रअ. मे मा क पॉिलमर योितबानगर तळवडे 154866
1090302354/00 िव णु कसन जवळकर शा ी नगर कासारवांडी पुण-े३४ 154855

1040508817/00 ि ती फ करा पाईकराव  व फ करा ल मण पाईकराव
स.न. 113/2/1,ह रओम लाझा,तळमजला ,आ फस न 1 ,काळेवाडी 
पपरी मेन रोड, काळेवाडी

154853

1040603496/00 ओम काश अ ाराव पांचाळ
सं न. १११/३/७ ुती हाईटस शॉप न. -१ िवजय नगर काळेवाडी पुण-े
१७

154839

1130600617/00 भो-आहेर दप खंडु जाधववाडी,,िचखली 154806
1140201740/00 गावडे सुिनल कंुडिलक ी समथ हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे 154782
1040405288/00 म.े एअरटेल मोबाईल टॉवर िशवराज नगर रहाटणी-IN-1054902 154764

1101001575/00 सौ.मंदा कनी रामचं  हरपळे भोग. अिवनाश रामचं  हरपळे स.नं. 200/1/1 नंदनवन कॉलनी,भोसरी - 39 154759

1031500840/00 कुलकण  रमेश वासुदेव संतोष  नगर,  चचवड  टेशन  जवळ,  चचवड  , 154712

1040710447/00 ी.कैलास िघसारामजी गेहलोत व जसाराम धलाराम चौधरी
स.नं १४६/१ब,१७०/३ ते १७०/१०,१७०/१२ "ि टीन 

ोलाइफ़" वग-पी ब◌.ंनं-३ त.म दुकान -६ उव रत वाकड पुण-े५७
154700

1040710454/00 ी. कशोर पुनाराम राठोड व ममता जीवन राठोड
स.नं १४६/१ब,१७०/३ ते १७०/१०,१७०/१२ "ि टीन 

ोलाइफ़" वग-पी ब◌.ंनं-३ त.म दुकान -१४ उव रत वाकड पुण-े
५७

154700

1070601465/00 सरकार भो. ौपदी जेठानंद तोतलानी सी. लॉक १/२ तळ मजला शॉप . ४ साई अपाटमट पपरी १७ 154678

1040800609/00 कै.कलाटे ताप रामभाऊ भोग. सं दप ताप कलाटे रानजाई गाडन,,वाकड 154666
1060500762/20 ी. कदम सुरेश राजाराम पपरी टेशन,कदम हाऊस, िवशाल िच मं दरासमोर 154655

1130200808/00 िवण  महादेव  पवार

गट नं 1628, सुदशननगर ,रामदास सोसा.,  िचखली  आ  - 
कर/िच/एस आर  २/२०/२०१६ , द  १५/११/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून ज पा न आका  आ  - कर /िच/२/ मो ा  
िनवासी - एस आर  १/२०/२०१६ , द  १८/१०/२०१६ अ वये   
लो

154591

1130601202/00 भो- दप के. सरयुदयाल गु ा िम. ं  71 चे शेजारी , डेक समोर , जाधववाडी, िचखली, 154585

1050805059/00 रॉय िशिशरकुमार सैवे नाथ / रीय शु काराणी िशिशरकुमार
दुकान न.१,त.म.कुणाल अपाट , स,नं.२६/१/२/७,िवशाल नगर, 
पपळे िनलख,संगवी-२७,

154566

1031104165/00 वा हेकर पंडीत भागुजी स.नं.134,  िह.नं.1,  वा हेकरवाडी  , चचवड 154548
1110300854/00 चचवड देव थान द ा य बबन भुजबळ स. नं. ४७०, वाघे रवाडी, च-होली बु॥ 154547
1060312623/00 िबना चं कांत जगताप स ाट नगर, पपळे सौदागर, स. नं. ७०/३ 154527

1140202163/00
म.ुमा. ी. पुंडिलक ह र चौधरी भोगवटादार सौ. िवजया 
पुंडिलक चौधरी

जमीन गट न.ं २३८/अ/१, भैरवनाथ हौ सग सोसायटी, पीनगर, 
तळवडे,         पुणे – ४११०६२

154479

1101100819/00 ी हवालदार सेनसाब महमदसाब स.नं 193/1/2ब,िशवशंकरनगर,कॉलनी न.ं1(पु)      भोसरी, पुणे-39. 154476

1040506109/00 श मु बंडु मुलानी स. नं. ६९/१ब/३, तापक रनगर, काळेवाडी 154459

1080701092/00 तोतलानी मोिनका बसंतलाल, िवण से स कॉपो. स.नं. 167/1, रो लास कंपनी समोर,,कामगारनगर, पपरी-18. 154407

1150101835/00 ी सांडभोर का  ू णा व इतर -३ स न ८३/१/१ का ज दे  रोड बायपास सांडभोर व ती कवळे 154405

10705001134/00
भगवान ह रनाम िनहलानी भो. अजय भगवानदास  
िनहलानी

शामा ह रकंुज िब ड ग, दुसरा मजला, िड वॉड, िपपंरी-१७ 154395

1060313046/00 अिभजीत सितश पगळे / सितश एकनाथ पगळे अ को ह, एफ़/८०२, पपळे सौदागर. 154350

1030101947/00 भोजवानी सुिनल उ मचंद
कुणाल  लाझा,  बी  वग,  शॉप  नं.3  व  5ए,  चचवड  टेशन - 
१९

154341

1040309340/00 ािधकण - भो राजू लालू परदेशी स न ८/७/६ िशवतीथ नगर थेरगाव - ३३ 154340
1031108354/00 भो - नाग  ई रलाल आ थाना स. नं. ८/२ चचवडेनगर चचवड ३३. 154293



1040310108/00 भो-माया रामे र खोकर स नं-७/१ गु कृपा मोती पॅलेस यु इंि लश शाळेसमोर थेरगाव पुण-े३३ 154289

1040600706/00 शेठी कमलेश िमळकत .1209/6,,काळेवाडी, स.नं.95/1+2/96/2, रहाटणी - पुणे. 154249

1040600707/00 पेटे सुभाष नारायण
िमळकत .1209/6(1),,काळेवाडी, स.नं.95/1+2/96/2, रहाटणी - 
पुणे.

154249

1130502908/00 भो-जहीरखान लॅ टीक ॅ प गट 879 ,कुदळवाडी ,िचखली, 154239
1130600773/00 भो-रोकडे साहेबराव द ु जाधववाडी,,िचखली 154234
1011100644/00 टांक हरीलाल गो वद भो. िहतेश हरीलाल टाक साईनाथनगर स.नं.83/2 154233
1130900402/00 साबळे मा ती िशवराम हे े ता हाणे व ती,िचखली 154219
1031108517/00 िशवाजी भगवान धुमाळ स ६२ िशवनगरी चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 154218

1130500082/10 भो-माने  बळीराम शशीकांत
पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली,†Ö. Îú- 

 ú¸ü/×“Ö/5/ÆüÃŸÖÖÓ/ úÖ×¾Ö/209/2009,×¤ü.5/2/2009 
†¾ÖµÖê  ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸ü

154200

1040802127/00
दामोदर िवठोबा िवनोदे व इतर१२ तफ़ कुमुधा मे वाक कर 
असो.तफ़ िवशाल वाक कर

स. नं. ७८/१,७९/१,७९/२,उ.वाकड, ९९२२२७२००० 154180

1040703934/00 िशवाजीराव दनकराव जाधवराव
स. नं. १७५/१/१ब लॅटीिनयम टॉवस दहावा मजला लॅट न.ं B - 
१००४ उवरीत वाकड

154162

1040508115/00 नंद कशोर सहानी स. न. ७४/२/५, गजराज िम  मंडळ, काळेवाडी 154162
1160100491/10 भो. बापुसाहेब रामचं  झरेकर स.नं.74, दघी - 15 154161

1031106421/00 सुरेखा शरद चौधरी
स . न ५८/१ ओम  कॉलनी िबजलीनगर  िशवनगरी  वा हेकरवाडी 
चचवड  ३३०

154130

1081300130/00 शशाक फडके व मिनषा फडके ३३ पै , ३४ पै , लाट  न. ३४ मोरवाडी  िपपरी -१८ 154125

1040118397/00 िजत  ओकारनाथ िम ा
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल आठवा        मजला लॅट 
नं.बी/803, वाकड

154122

1080102126/00 संजय आसनदास मुलचंदानी
स. नं. १५९  अ, मािजर रोड, ताराबाई पवार िब ड ग शॉप न.ं१ 
खराळवाडी, पपरी-१८

154113

1150100058/20 दांगट नंदकुमार पांडुरंग भो दांगट हनुमंत पांडुरंग रा कवळे गावठाण ता हवेली िज पुणे 154027
1070601573/00 भो. लालचंद कृपालदास गलरानी एच.बी. ४०/४, पपरी 154024

1050107927/00 काळे ीकु ण आबासो /काळे मिनषा .
स. न.५०/१/१, अथव हाईटस, लट न.ं११, ४ मजला, काटे पुरम 
चौक, पपळे गुरव,  सांगवी-२७.

154023

1050302020/00 पपरी चचवड म.न.पा. भुिम आिण िजदगी
स.न.12/1, ंकटेश अपाटमट, लॉट न.83व84,आनंद नगर,सांगवी 
27,िम. .47/3/02020

154007

1040304704/00 भो. बारणे नागू गितराम स.नं. 18, मेनरोड, बेल ठकानगर, थेरगांव,थेरगांव 153997

1031109791/00 भो जय सग रणिजत सग माने
स न १२/३, जयगड िब डग, पिहला मजला व दुसरा मजला राजगड 
िनवास वा वाडी चचवड पुणे ३२३

153995

1040207241/00 सािजद शौकतअली अ वी
स. नं. २६/१+२+४+५/१ व २२/१/१. लॉरेल पाचवा मजला लॅट न.ं 
D/५०२ थेरगाव पुणे

153988

1040109322/00
भगवान बापु काटे व इतर 2 भोग. लाभ क ट. तफ 
भागी. ी अिनल रमेशचं  रामोिलया

स.न. 231/3अ(2) 8 लाभ क ट. क पटेव ती, वाकड – 57. 153974

1040120888/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल ितसरा मजला शॉप न-ं३०४,३०५ थेरगाव पुणे-३३

153966

1130503518/00 भो-मोह मद रफ  अ सारी , मोह मद जमीर अ सारी कुदळवाडी ,िचखली 153960
1020303581/00 लुनावत िवण कांतीलाल िव लमं दराचे समोर, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 153960

1100700470/00 ी. साव कर एम.एन.
िम. .59/2/डी.2                          ,स.नं. 211/4/5/6. दघी 
रोड,बी.ए.बी.अस् भोसरी,पुणे 411 039.

153932

1041200234/000 रमेशकांत फुलदेवरे स. न. ४ ताथवडे 153930

1100700472/00 ी. साव कर एम.एन.
िम. .59/2/डी.4                          ,स.नं. 211/4/5/6. दघी 
रोड,बी.ए.बी.अस् भोसरी,पुणे 411 039.

153883

1050206572/00 गाटे अिवनाश वसंत व उ वला अिवनाश गाटे स. न. २५/३, जय तु जाभावनी नगर, पपळे गुरव, सांगवी-२७ 153881

1130507298/00 भो-जुबेर ज बार शेख , अवेज ज बार शेख गट ८७८ , मजार या समोर , यु जायका मागे, कुदळवाडी,िचखली 153869

1040404365/00 िवजय रामचं  जामोदकर सन.32/ 3 अ तांबेशाळा प रसर,रहाटणी, पुणे  17 153818
1060402056/00 बाळू कसन कुदळे /भो रंजना रमेश जाधव तपोवन मंदीर रोड पपरी वाघेरे पुणे 17 153816

1090402016/00 िवजय शंकर जाधव स न ४७१ िस न.ं १५५१ घर नं ६५९ वडारवाडी फुगेवाडी १२ 153816

1031112888/00 ी. गोराणे सुधाकर दगंबर स.नं. ३२, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड -३३ 153799
1040307017/00 ी. सोपान दगडु गायकवाड स. न. १०/५/१ दगडु पाटील नगर थेरगांव -३३. 153798
1040123107/00 भो-कलाटे सदािशव नामदेव स नं-१७७/२/१ब यमुनानगर वाकडरोड पुण.े 153798



1030200085/00 बाफना कांतीलाल खेमचंद
िम. .1318  गोलांडे  कॉलनी,गोलांडे  शाळा  ,स.नं.248/3,  लॉट  
नं.3  चचवड  पुणे  -  411  033

153789

1041103475/00 हनुमंत राजाराम च हाण
स. नं. ५१/२/१, वामी िववेकानंद नगर, ितभा मोतस समोर, 
ताथवडे ३३

153764

1140202228/00 ी.शेषाराम िचमनारामजी चौधरी
जमीन गट न.ं२२५,हनुमान हौ सग 
सोसायटी, पीनगर,तळवडे,ता.हवेली,िज.पुणे – ४१२११४

153762

1011501411/00 ी ओम काश हरीचंद आगरवाल से.नं.२७ लाँट नं ३८, ािधकरण िनगडी ४११०४४ 153759

1130506770/00 िनबुलाल लालता साद यादव
गट ९०४/१ , कुद वाडी, िचखली आ - कर /िच/५/ एस आर 
२/२९६/२०१६ , द २९/०२/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

153756

1100400064/00 ी गायकवाड बाजीराव दनकर
िम. . 55/3/385,ग हाणे व ती,                            भोसरी, पुणे - 
411 039.

153746

1080800062/00 धो े गंगुबाई िभमराव नेह नगर,, पपरी, पुणे - 411 018 153731
1150101202/00 ी सहादु ब सी तरस/भो.वंदना िवजय तरस स नं 64/5/1मुंबई पुणे महामागालगत, (रावेतह ीत) 153722
1130800738/00 म.ु का. अिधकारी िप.िच. ािधकरण तळ मजला दुकान न.ं8 153720

1050207788/00 जाधव संजय रामचं .
''संजय हाईटस'', दुकान ,२, स. न.३०/२ब, िवजयराज कॉलनी, 
पपळे  गुरव-२७

153716

1130601602/00 भो-िव णु महादु जाधव

गट ६२९ ,वडाचा मळा , जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/िच/०६/एस आर १/१६१/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - कर/िच/६/मो ा िनवासी 

-एस आर १ /१६१/२०१५ , द २३/११/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून लो

153707

1060308358/00 देवराम काटे भो. भानुदास काटे िमिथला नगरी समोर पपळे सॉदागर 153696
1060308379/00 देवराम काटे भो. अनुजा काटे िमिथला नगरी समोर पपळे सॉदागर 153696
1060308380/00 देवराम काटे भो. कमलेश भानुदास काटे िमिथला नगरी समोर पपळे सॉदागर 153696
1060308381/00 देवराम काटे भो. शंकर देवराम काटे िमिथला नगरी समोर पपळे सॉदागर 153696
1060309078/00 िवराज थपलु गणेश रेिस. सी/७०२, पपळे सौदागर 153692
1030103869/00 अरोटे संपत िभका व नलीनी संपत ए पायर इ टेट , पी. १, लॅट न.ं 203, चचवड टेशन 153676

1110200506/00 अशोक सोपान ताजणे स. नं. १९७/५, बुड व ती र ता . १ या उज ा बजुस, च-होली बु॥ 153652

1130900405/00 पाटील हालगौडा रामगौडा हे े ता हाणे व ती,िचखली 153647

1100800521/00 ी. झुरंगे वसंतराव रामचं
स.नं.216/001/0/0 िमळकत .59/3/353   ,संत तुकाराम नगर       
              भोसरी,पुणे-411 039.

153647

1130901574/00 सुिशलाबाई पांडुरंग ता हाणे गट १५१२, हनुमाम ु पा सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 153644

1110300857/00 नाना ाने र कोतवाल स. नं. ४११/१, कोतवाल वाडी, च-होली बु॥ 153612
1150101857/00 ि या सुदाम तरस स नं १४/३ ग ंजे ह ीलगत साईनगर मामुड 153601
1040402383/00 िधवर सुधीर रावसाहेब स.नं. 38/2/1, कनारा कॉलनी,,रहाटणी 153574
1110500391/00 िगलिबले ल मण दगडु च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 153571
1130507377/00 कलीमु लाह  खै लाह िस ीक गट ८७९ , नुरानी  मजीद  लाईन , कुदळवाडी ,िचखली 153555

1090301960/00 मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ िस.स.नं. 2198 पुणे मुंबई र ता 153554

1060317596/00 मे ाईम केअर ॉपट ज स नं-१२५/५ ाईम केअर ऑ फ़स न-ं३०५ पपळे सौदागर 153539

1120500062/00
पं .िश. र. लब ा. िल. तफ़ संचालक ी ह रष सी वनवारी 
व ी अजय चोरिडया

गट नं ५४५ लौट नं १८ सावतामाळीनगर प.ंमोशी, 0 153524

1130500340/00 भो-जाधव पंढरीनाथ मधुकर पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 153504
1080200570/00 अमृता टी टॉल, ी. सुदाम साधु जाधव लॉट .27/2, एच लॉक, एम.आय.डी.सी.,, पपरी-18. 153498
1040404747/00 मधुकर अनंतराव पाठक स.नं.67/1ते5/1क फलॅट .सी/504 अनंतपाक रहाटणी, 153494
1031107690/00 रमेश मान सग िनकम व योगेश मोहन िनकम स न ५७/२/३ िशवनगरी वा हेकरवाडी चचवड ३३ 153490
1130500650/00 भो-डे हीड फॅि केटस / कानडी बाबू पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 153470

1040206401/00
ी.सुभाष यदु क पटे (कु.कािमनी सुभाष क पटे व 

िच.जगधीश सुभाष क पटे तफ जनक िपता)व सौ.वैशाली 
सुभाष क पटे

स. नं. १९/७/२. वधमान ुव लॅट न.ं A - १०२, थेरगाव, पुणे - ३३ 153446

1101204842/00 िसि िवनायक कोिहनुर डे हलपस जयगणेश सा ा य वग बी शाप १ पांजरपोळ 153431
1110502335/00 संभाजी रंगनाथ तापक र िस. स. नं. ४१, खोले र आळी, च-होली बु. 153414
1130101482/00 मो द अरीफ हमीदु लाह चौधरी गट ६३, पाटीलनगर,िचखली 153411
1130900707/00 भोसले कसन नानासाहेब व भाडेक ीकृ ण हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली 153400

1040706126/00 तेजस अ ण बिहरट व दपाली तेजस बहीरट
शॉप . २०७, दुसरा मजला, झेन िबझनेस सटर, स. नं.१३०/४/३/४, 
मुंबई-बगलोर हायवेजवळ, उव रत वाकड, पुणे-५७

153372

1120203061/00 भो. संगीता अ ण स ते
गट न.ं ६९९, गावडे िब. जवळ, पुणे नाशीक रोड लगत, मोशी 
४१२१०५.

153370

1130302693/00 सं दप हाद िशनकर व तनुजा सं दप िशनकर गट १३३४, अ िवनायक सोसा , मोरे व ती ,िचखली 153346



1031108583/00 भो सिचन शांतीलाल पटेल सा. न ८०/२+३+४ चचवडे काऍलनी वा वाडी चचवड पुणे ३३ 153312

1100100889/00 म.ेजी.एम.टू स जे.188 एम.आय.डी.सी.,भोसरी,                                   पुणे-39. 153303

1160201471/00 महाजन नाना नबा स.नं.78/3 संत गजानन महाराजनगर, दघी - 15 153272
1101001995/00 संिगता चं कांत गंुजाळ स. नं. १९४/५/२० अगरवाल शाळेजवळ, भोसरी पुणे ३९ 153266
1101001996/00 मैनु ीन व लीसाहेब पटेल स. नं. १९४/५/२० अगरवाल शाळेजवळ, भोसरी पुणे ३९ 153266

1120301915/00 भोग-सुरेश सदािशव बारणे गट न.२२८/१ दे र ता (उ रभाग) बारणेव ती मोशी ४१२१०५ 153252

1031110412/00 चचवडे िवलास महादु
स. नं. १६/अ/२अ, वा.वाडी र ता, चचवडे नगर, हॉटेल मेजवानी 
शेजारी

153241

1031108136/00 शदे मािणक महादेव
स. नं. ७५/७, महाल मी , माऊली हॉल समोर, आहेर नगर, 
वा.वाडी, चचवड

153230

1080202101/00 भो.िनलेश पांडुरंग ढमाले शकंुतला पाक िस.स.नं.५७९३ शौप ं .१ व २ मोरवाडी पपरी.१८ 153224

1040406088/00 मंदा कनी सदािशव केदारी सन.२८/१/१ड िशवराज नगर रहाटणी 153223
1101202730/00 लांडगे कसन सखाराम भो मधुकर िभवा कोकरे स.नं.23 भगतव ती कोकरे चाळजवळ 153204
1031109422/00 सौ शोभा उ हास ंडारे स न ७४/६/२ रजनीगंधा हौ सो. वा वाडी चचवड पुणे ३३ 153191
1080200080/00 एम.ि हक  इंिजिनयस लॉट न.ं ३६/१० मोरवाडी पपरी १८ 153139

1100501293/00
िड.आर. ग हाणे क शन कंपनी भोग क ल प णा आवाडे 
इचलकरंजी जनता सह बँक िल

स. नं. ६९०/१अ/१/१/१ पुणे नािशक रोड, भोसरी 153139

1040509169/00 पवार जय सग दनकर-९२२५७१००७०
स नं-११३/८ब/१ पवार चाळ योितबा मंगल कायालयाजवळ 
नढेनगर काळेवाडी.

153133

1110300858/00 रमेश ाने र कोतवाल स. नं. ४११/१, कोतवालवाडी, च-होली बु॥ 153130
1050211469/00 ठो गरे ल मण पांडुरंग भातनगर ग ली नं २ सु ी चौक पपळे गुरव 153116

1150100202/00
साळंुके सखुबाई िव णू /रमेश िव णू / शदे आशाबाई िव ल / 
आहेर उ वला हाद

स न ८८/७ साळंुके व ती कवळे गाव 153111

1101001040/00 संजय िभमराव महाजन
स.नं.194/005/7/0/0 िमळकत .59/7/109/,पांडव नगर              
                भोसरी,पुणे-411 039.

153096

1130901419/00 संजय वसंत मोिहते
गट 1418, यश वी िनवास, नामदेव हौ सग सोसा, हे े  व ती , 
िचखली

153091

1040406553/00
शोभा िनळकंठ चोपडे / िनळकंठ माधव चोपडे भो. संतोष 
चं कांत  जाधव

स. नं. ३७/२/३ स दय कॉलनी रहाटणी 153055

1160401962/70 ीम.िनमला दशरथ करडे बोपखेल – ३१. 153051

1040405624/00 सौ.वौशाली भरत कळसकर व दनकर वामन कळसकर स.न.17/8/1, रहाटणी,,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö ¯Öã Öê 33, 153044

1031109385/00 संभाजी िव ल चचवडॅ स न १२ िह न १अ चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 153020
1050302431/00 बोयणे िश रष शंकरराव ,सितश ,संजय शंकररव स. नं.१३/१+२ पायसार कॉलेज रोड ,िशतोळेनगर ,  सांगवी 153000
1011501336/00 गोडसे मदन मा ती व ल मी मा ती गोडसे से. नं २७, लॉट नं १४१, िनगडी ािधकरण , पुणे ४४ 152998
1130500023/00 चौधरी अकबर अली मजी बुलाह पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 152976

1130900277/00 चौधरी पोकाराम लादाजी
एकता हौ सग सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ. -कर 
/िच/९/कािव/४०६/२०११ , द २६/१२/२०११ अ वये जुनी िमळकत 
द १/४/११ पासून र  व याज जागी नवीन बांधकाम

152959

1031111324/00 डॉ. ी. शांत सदािशव बेडगे
सं. नं. ५८/१+६०/४+६१, साई चौक, िशव नगरी, िबजलीनगर, वा. 
वाडी. िचचवड-३३

152935

1040209063/00 जयवंत ल मण बारणे स.नं 37/9/1 वीस काऊंटी जवळ, ाने रनगर, थेरगांव पुणे 33 152934

1040209064/00 जयवंत ल मण बारणे स.नं 37/9/1 वीस काऊंटी जवळ, ाने रनगर, थेरगांव पुणे 33 152934

1040114303/00 रोनक मोती पंजाबी
सनं. १८१, कॉ टा रका - िबगरिनवासी शॉप, वाकडरोड, वाकड-
५७,,

152931

1040309521/00 भोलेनाथ अशोक भडकवाड स.न. ७/१, गु नानक नगर, थेरगांव -३३ 152928
1150101465/00 भ डवे मधुकर नथु भो भ डवे संतोष मधुकर स न ५९ पैक  नसरी रावेत ता् हवेली िज. पुणे. 152927
1040404229/00 सौ.ि वेणी रजनीकांत / ी. रजनीकांत सेरोबा साळंुके स.न.5/8/1 सायली पाक,रहाटणी ,पुणे 17 152916
1031107630/00 भोग. मनोहर नामदेव पाटील स न २३/४ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 152915
1120301621/00 जगदीश शंकरलालजी जैन गट न.ं 199/1 दे र ता (ऊ र भाग ) मोशी. 152885

1101200747/00 ी धंदुरे िव ल सुयभान
गट न.ं12,स.नं.23,ताप कर मांडववाले शेजारी,भगत व् भोसरी,पुणे-
39.

152881

1050804439/00 भानुसे ानोबा ध डीबा, स. न. २६/१+२/१,िवशाल नगर .िप,िनलख, 152852
1040204737/00 यादव सुरेश कंुदन स न २६/३, सदािशवकॉलनी,  थेरगाव 152848

1050212826/00 छ े हनमंती िगर पा स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप ६ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 152825



1150402176/00 ी भ डवे नानासाहेब देवराम/भो भ डवे िवशाल नानासाहेब स नं १३९ ल मीनगर रावेत 152817

1060402672/00 सौ. कमला ि जेश ोि य पवना सहकारी बँकेसमोर, पपरी वाघेरे,पुणे ४११ ०१७ 152805

1130602998/00 सं दप मा ती आहेर
गट  ६०४ ,सावतामाळी मं दराजवळ,शॉप ०१,िशवकृपा हाई स , 
जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/म/ु०८/एस आर२/९७/२०१५, 
द१४/१/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

152785

1130902413/00 भो-िव नाथ  राम  घोडके
गणेश हौ सोसा  , ता हाणे व ती ,िचखली आ  -  कर/ िच/०९/ एस 
आर  २/७७/२०१५ ,  द ३१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

152752

1101102572/00 ी. नामदेव कंुडिलक गायकवाड सनं 125/1अ/1/9 , सदगु नगर, भोसरी -39 152744

1100801639/00 ी सावतडकर अ ण िव ासराव
स.नं.213/1क िम. .34/692 ांतीसुयनगर,सँडिवक कॉलनी समोर, 
दघी रोड भोसरी,पुणे-39.

152737

1040415272/00 राजु सुदाम खांदवे स नं-२८/१/१अ िशवराजनगर रहाटणी 152736

1150409137/00 ी.िवज  वामनराव कुलकण
स. न. १८५/३/१/१ स रन केप सो. पुव भाग , नंदनवन सोसयटी 
शदे व ती रावेत

152706

1031112755/00 दीप काश पाटील
स.नं. १३०/१, ी िस नाथ िनवास, िजजामाता चौक,गु ारा 
वा.वाडी, चचवड पुण-े३३

152700

1040703245/00 ीमती. किवता पी. सुखीजा
सं नं. १७४/१७५, ओमेगा पॉराडाईज, लॉट नं  G /१००२, उवरीत 
वाकड पुण-े ५७

152688

1041101795/00 भोजराज ल ाराम जेवरानीर स. न .२५/१, बी आर टी रोड लगत, ताथवडे 152671

1130600158/00 महादू बबन च हाण
गट ६०६ ,वडाचा मळा , जाधववाडी रोड, जाधववाडी ,िचखली 
आ. - िच/कर/६/कािव/२३८/२०११ , द  १३/१२/२०११ अ वये 
िवभाजन

152661

1130507148/00 लयस नुर मोह मद चौधरी गट ६९३ ,६९४  महारा  का ामागे , कुदळवाडी ,िचखली 152624

1120302206/00 बाल ु ण पुणानंद उणावण/ेपुणानंद  इं भान उणावणे
बो ाडेवाडी गट नं ८१ (कमावती शाळेजवळ) वाघे र कौलनी मोशी 
ता हवेली िज पुणे ४१२१०५

152594

1050205724/00 भो. शदे काळुराम आ णा. स. न. ७७, वैदु व ती, पपळे गुरव-२७ 152591

1130302167/00 शेजुळ अजुन तुकाराम

गट १३९८,गोकुळ सोसा , मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर/ िच /३/ 
एस आर २/३९ /२०१७ द २५/ ५/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पा वा आ आ  - कर /िच /३/ मो ा  िनवासी- एस 
आर  १/ ३९/२०१७ अ व ये  लो

152589

1031114239/00 भोग - सुिनल कसन सोनवने स न ११३/२ ओ कार कोलनी वा वाडी 152562
1031104574/00 भो. शिशकला संभाजी पवार स.नं.  56,  िह.नं.  1, वा.वाडी,  , चचवड,  पुणे. 152558
1100102329/00 मे कार इंिजनीअर ग से नं ७ लॉट नं २६० ािधकरण इंड झोन भोसरी 152550

1031105393/00 खोपडे सुयकांत द ा य व इतर, कु.म.ुधा. - भोसले आर.एच.
स.नं.  75/6,  िस.स.नं.  2729,  आहेर  गाडनजवळ,  ,वा हेकरवाडी, 
 चचवड

152526

1031105394/00 आगरवाल चं कांत वेणीराम
स.नं.  76/4,  िस.स.नं.  2728  पैक   आहेर  गाडनजवळ,  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

152526

1150101448/00 ी राऊत िगताबाई कसन आदशनगर मामुडी 152519

1090302914/00 मेघराज द ा य दराडे/ ेहल मेघराज दराडे
स.नं.४९३/१ए, सुखवाणी आकाशदीप, बी- वग, लॅट न.ं१८, पाचवा 
मजला, कासारवाडी – ३४.

152511

1130603038/00 बाळू  िव ल जाधव
गट   ५९६ , जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच /०६/एस आर  
१/२९/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

152507

1040302620/00 देवगावकर भो. भाडेक िम. . 4/41/1354,A2/4 ीनाथ हौ. सोसा. थेरगाव पुणे - 33 152486

1040604528/00 सुरेश महादेव पातुरकर स. नं. १११/८ब, वामी समथ कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 152474

1040117489/00 ि ती कशोर मुथा व कशोर चेनसुखलाल मुथा
स. न. २४९,२५० व २५१, जी.ओ . केअर िब ड ग बी,ितसरा 
मजला, ऑ फ़स न-ं १२, मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड

152463

1150406591/00
PCNTDA/भो. मे गव असो.तफ़ भागीदार ी.िवजय एन 
कोदनानी व नरेश कुमार िम ल

से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट द.ु म जला 
ऑफ़ स  -ए०३ ा.रावेत.

152458

1040121122/00 ममता मनोज परमार
स नं-१८/६, खवसरा ेड सटर,तळ मजला,शॉप नं-
०९,वाकडरोड,डांगे चौक, थेरगाव,पुणे-३३

152454

1130500163/10 अहमद शेख िस ीक  / भो. सु ी रजा जामे म ीद ट पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 152449

1101001137/00 ी. गायकवाड चं कांत दादासाहेब.
स.नं.193/2/1 अ                            ,िशव शंकर नगर                 
        भोसरी-39.

152429

1150101016/00 सु ह यम िप ले पांडीयन साईनगर मामुड , 152426

1160202671/00 ी अमोल गो वद गुरव स न ६९ भािगरथी रेिसडे सी शाप ०३ व ०४ साई पाक दघी १५ 152424



1040201510/00 देवासी दपाराम केनाजी स.न.19/5,गणेशनगर,,थेरगांव,पुणे-33 152413
1011402281/00 म.ेख ा टॉ सपोट कॉपोरेशन से.नं.23 लॉट .46 वाहतुक नगरी 152373
1130500562/00 मॅगनम टील / चौधरी फा माबानु अ दुल रेहेमान के. पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 152371
1130100710/00  ,नेवाळे महादु सहादु गट .1,,पाटील नगर, िचखली 152367

1020401982/00 m/s. Idea cellular ltd.
शारदा से टर 11/1, ú¾Öì ¸üÖê›ü ÖôûÃ™üÖò¯Ö 
‹Ó¸ü›ü¾Ö ÖÖ ¯Öã Öê

152366

1130503335/00 म.ेआयडीया से युलर िलिमटेड मोबाईल टॉवर
िनळकंठ सहादू मापारी िबÜ डग, पवार व ती ,कुदळवाडी 
,िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/´Öã/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 2/122/2009 
,×¤ü.20/2/2009 †¾ÖµÖê

152366

1130801377/00 भो-आयिडया से युलर िलमीटेड
गड सग सेनापती  राजाराम, लॉट284,से टर 18,िशवाजी 
पाक,महा माफुलेनगर ,िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/6/‹ÃÖ  †Ö¸ü -
2/123/2009 , ×¤ü.21/2/2009 †¾ÖµÖ

152366

1030103463/00 Idea Celluler Ltd. ल मी  कॉ ले स,  चचवड 152366

1031401224/00 झडे िशवाजी भगवान, भो. - म.ेआयिडया से युलर िल.
िचरंजीव  िनवास,  स.नं.  165/1  बी,  लॉट  न.ं  34,  ,2  रा  
मजली,  इं दरानगर,  चचवड

152366

1030601193/00 Bere Dashrath Shankar & Sachin Dashrath स.नं.  283/4,  तालेरा  नगर,  चचवड  , 152366

1140401146/00 सौ सरोज करणराज सोिनगरा / आयिडया से युलर िल. सोिनगरा हाईटस, ि वेणीनगर,गट 164/ अ, तळवडे पुणे 152366

1040105416/00
गायकवाड िव ा मं छ  भो. आयिडया सेअ युलर 
िल.(एमच-१२-आर-२१५९)

सं.१६, ल मननगर , गुजरव ती 152366

1040405289/00 म.े एअरटेल मोबाईल टॉवर स पाक हौ सोसा जगताप डेअरी रोड रहाटणी-IN-1054144 152366

1040505847/00
सितश पाठक भो.आयडीया से युलर िल.( एमच-१२-आर-
९८८ )

स.नं.111/6/1/1 सेवा िवकास बँके या वरती काळेवाडी-17. 152366

1070501042/00 कटा रया नानीक राम भोग.आयिडया से युलर िल. िमळकत मांक 392, अ िबगर परवाना पपरीनगर, पपरी १७. 152366

1060201840/00 अनंत तुकाराम कंुभार भो.आयडीया कंपनी स न ३०९/४/४ अंजली िनवास िपपरी पुणे १७ 152366

1060306178/00 Malhari Mahadu Kate
स.नं. 81/7 म हार अपाटमट पपळे गुरव लक रोड,Ø¯Ö¯Öôê 
ÃÖÖî¤üÖ Ö¸ü

152366

1090101877/10
फाइन पाक-वैशाली ना.घोडेकर.भोग-म.ेआयडीया से युलर 
िल.एमएच१२-आर-१६०२

लॉट नं िबजी/एसईआय/11-3 गुडिवल चौक, एमआयडीसी भोसरी-
२६,एमआयडीसी भोसरी पुणे 411026

152366

1100102118/00 अ ा इंिज.भो.म.ेआयिडया से युलर िल. से ७ लॉट नं १७३ ािधकरण इंड झोन 152366

1100501002/00 आयिडया से युलर तफ िनलेश ग.पवार
संजय िव ल खराबे इमारत स.नं.690 / 2 ब पुमे - नाशीक 
रोड,ग हाणेव ती भोसरी - 39

152366

1100803108/00 हचसन इ सार से युलर िल. रामनगरी २ सी-IN-1024757 152366
1080300824/00 मासुळकर िब डस,भो.िबला एटी अँ ड टी िब ड ग . 68, मासुळकर कॉलनी,, पपरी-18. 152366

1120301240/00 ी. शांताराम तुकाराम भुजबळ भोग. आयडीया से यूलर िल. नागे रनगर, मोशी, 152366

1050106565/00 देवकर बाळु तुकाराम भो आयिडया मोबाईल
स न 55/2 िजजाऊ कॉ ले स, मयुर िब ड ग समोर पपळे गुरव पुणे 
27 ID No.MH-12-R-2658

152366

1050204800/00 जगताप िवजय पांडुरंग भो - आयिडया से युलर िल. पपळे  गुरव-२७ ID No.MH-12-R-2403 152366

1050804145/00
डॉ.क यानकर पाटील शदे व इतर,आयिडया से युलर 
िलिमटेड.

स.नं.18,सं कार अपाटमे् ट.िप.िनलख ID No.MH-12-R-2045 152366

1050804147/00 ी. इंगवले राम बळवंत भो.आयिडया से युलर िल.
स.नं.81,जय िनवास,िशवाजीचौक,िप.िनलख ID No.MH-12-R-
2340

152366

1140401430/00
ी. बाळासाहेब आंनदराव  झावरे भो. राजु  बाळासाहेब  

झावरे
िव माला हौ. सोसायटी ज̱̱ ग. न.१६४ ब ि वेणी नगर त वडे रोड 152336

1140401431/00
ी. बाळासाहेब आंनदराव  झावरे भो. रा ल बाळासाहेब  

झावरे
िव माला हौ. सोसायटी ज̱̱ ग. न.१६४ ब ि वेणी नगर त वडे रोड  0 152336

1031105399/00 आगरवाल कमल रामिवलास व इतर
स.नं.  76/5,  िस.स.नं.  2728  पैक   आहेर  गाडनजवळ,  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

152326

1031109799/00 मेवालाल रामगरीव िव कमा स न १२० ओमसाई काऍलनी वा वाडी  चचवड पुणे ३३ 152324
1070501142/00 सरकार जयवंत रामचं  वासंुडे महा मा गांधीनगर, िडल स रोड, पपरी-१७. 152295
1040413480/00 रमेश ानु ल ढे स. न. ३२/२क,द  कॉलनी, रहाटणी 152283
1041101207/00 सितश डी. दरेकर स. न. ५१ हॉटेल सितश ताथवडे 152269
1080202709/00 म. माथा इंिजिनय रग एफ 2 लाँक, ड लू 18/2, एम.आय.डी.सी, पपरी- १८ 152264
1101202014/00 ी.पाचारणे सुभाष ानदेव से.2 लॉट 119 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 152255
1060314976/00 मे कामधेनु रय टी कामधेनु जाि मन डी/१०२ पपळे सौदागर 152253
1060314981/00 मे कामधेनु रय टी कामधेनु जाि मन डी/२०२ पपळे सौदागर 152253

1130401690/00 दगंबर कृ णराव सुरजुसे गट १०४१,डॉ डी वाय पाटील कॉलेज रोड, नेवाळे व ती ,िचखली 152240

1040204174/00 मा ती नथु पवार पवारनगर थेरगाव 152223
1040204175/00 मा ती नथु पवार पवारनगर थेरगाव 152223



1050404926/00 ी. शदे सुरेखा महेश.
स.नं.69/7/3 गणेशनगर,मेनकुदळे, हाईटशेजारी,नवी सांगवी -
27,िम. .05/04/04926

152196

1150405606/00 पीसीएनटीडीए / ी दीप ठाकुरदास हरदवानी
से. न.३२ए पॉट न-ं एल सी/१/३"हामनी"सी- वग पिहला मजला 
दुकान  ०१ ा. रावेत

152189

1130502154/00 भो-केशव ही सोनवण,े ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं  -2 , शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी, िचखली ,पुणे 19
152188

1130603517/00 अ दु लाह  वाबअली  स यद
ग़ट ५५१ , कवळे  मळा  , जाधववाडी  , िचखली आ   -कर /िच/६/ 
५२४/२०१७ , द ३१/०३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

152173

1160100578/10 योती दीप सज णे स.नं.73 आदशनगर, दघी - 15 152162

1050804270/00 काळे सुनंदा व गवळी रोिहदास कु.म.ुतफ गोखले पांडूरंग व सुयवंशी िवजय जनादन स.नं. 28/2ड/14,28/2ड/20. पपळे िनलख- 152150

1100101792/00 िस े र इंड.ि मा सह . सं था लॉट १७८-१७८/१ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 152123

1120103259/00
ी.भगवंत मा ती पवार व ी.बाजीराव छबू पवार व इतर 

यांचे तफ ी.साई समथ डे हलपस तफ आि नकुमार पटेल 
व िवजय पटेल वत:

गट न.ं२१३/२१४ डूडूळगाव, "वंदे मातरम " आळंदी र ता 152091

1040304672/00 मोहंमद जलील मोहंमद खलील स.नं. 12/18, हनुमान नगर, थेरगांव,थेरगांव 152081

1040801195/00 िणता / अशोक मुरलीधर पाटोळे
स. नं. ११४/३,२ ११४/४,१ व ह इमारत . B चौ.म. लॅट न.ं ४०२ 
वाकड पुणे ५७

152042

1120201446/00 भागुजी दगडू रोकडे भोग दप क िडबा ढमाले दि णल मीनगर, गट . 625 मोशी, 152031
1040509091/00 बबन पावलस पांढरे(८८०६४२१३४२) स नं-११३ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर काळेवाडी. 152020

1101000130/00 ी. महंत लालता साद ब सीराय.
िम. .59/6/21/,स.नं.198/.                                 भोसरी,पुणे 
411 039.

152008

1140301848/00 ी.भालेकर संतोष गणपत ज.गट .८८, योितबानगर, तळवडे,  पुणे – ४११०६२ 151986
1030601205/00 जाधव ानदेव ध डीराम 151964

1140202101/00 इनामदार नासीर बाबु स यद ज. गट न-ं २२५, हनुमान हौस ग सोसायटी, पीनगर- प., तळवडे 151960

1011301231/00 मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका. से.नं. 24, गाळा . बी / 7 , पिहला मजला,िनगडी ािधकरण 151958

1040508247/00
शंकर गणपत काळे व इतर तफ कु.मु साई िब डकाँन तफ 
भािगदार पवन रघुमल वाधवाणी

स.न. 111/10अ साई ेस ए 101 लकरोड काळेवाडी पुणे 17 151943

1101001200/00 ीमती िगरमे सर वतीबाई नामदेव स.नं 194/2/1,पांडवनगर.(प)                          भोसरी, पुणे-39. 151940

1101001466/00 संत ाने र मंगल कायालय ी गवळी पांडूरंग बबन 198 पुणे नािसक रोड, 151916
1040506108/00 रजवान बंडु मुलानी स. नं. ६९/१ब/३, तापक रनगर, काळेवाडी 151911
1070200663/00 जानक  कमतराय गुलवानी बी. लॉक.,िमळकत .30/1. पपरी.17. 151907

1101203861/20 ितभा िवण तळेगांवकर
से. नं.२ लॅट .४३२, लॅट .३ कनकधारा अपाटमट, इं ायणीनगर 
भोसरी

151876

1101205550/00 अ कॉन े अर
से. ७ लॉट नं ७१/१+२+३ अ कॉन े अर एच - २ इं ायणीनगर 
भोसरी

151857

1100401734/00 ी सदाशीव सखाराम ग हाणे/भो-सौ,नंदा कुशाभाऊ,ग हाणे स.नं 681/4 वामी समथ मं दरा या मागे ग हाणे व ती भोसरी -39, 151855

1070101744/00 भागवानी जय ी पालदास
रेट ड ॉटर नं. ३६ A तळ मजला लॅट न.ं १, साई चौक, िपपंरी, 
पुणे-१७

151845

1070101745/00 भागवानी पालदास संुदरदास
रेट ड ॉटर नं. ३६ A तळ मजला लॅट न.ं २, साई चौक, िपपंरी, 
पुणे-१७

151845

1130901632/00 भो-सरीता सुभष जाधव गट १४१७, द   हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती ,िचखली 151840

1031115139/00 ी.महाजन दीपक रमेश व महाजन ीराम वसंत स.न.33/1, िस े र कॉलनी, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड-33 151821

1041101015/00 कांताबाई उमाकांत नवले स. न. ६२ िन. नगर ताथवडे 151783
1031103306/00 मालक- स.नं.61,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 151752
1070601505/00 हरेश जे. कुकरेजा व कमलेश बी. परचानी सी. लॉक ६/१ तळमजला पपरी शॉप न.ं ४ पपरी १७ 151752
1130500441/00 अिमत इंिजिनअस बडवे संजय शंकर पपरी र ता,िचखली ◌्कुदळवाडी 151751

1120404097/00 योती क शन तफ राजेश पटेल से.नं.४, लॉट न.ं१,आय १०, योती अपा.,शॉप नं.३,मोशी ािधकरण. 151744

1020601862/00 भोग-सौ.संजीवनी नामदेव पंगुडवाले सन.१३६ मु ाई िनवास यामागे मोहननगर चचवड-१९ 151716
1100102976/00 यशवंत र. कांबळे भोग - दपाली िनलेश लांडगे पी.ए.पी जे-१०४ एम. आय. डी. सी भोसरी -२६ 151702
1100102978/00 पाडुरंग भा. िमरजकर भोग - दपाली िनलेश लांडगे पी.ए.पी जे-१०५ एम. आय. डी. सी भोसरी -२६ 151702
1040406907/00 शांताई रेिसडे सी भो. बी बी गायकवाड स. नं ६४/२/५, शांताई रेिसडे सी , लॅट नं ६०३ , रहाटणी 151696
1050110994/00 व हेकर राजु दगंबर सं. नं. ६३/१/८ रामनगर कोकाटे हौि पटल जवळ पपळेगुरव 151695
1031109643/00 भो- सागर सोपान भ डवे स न ११९ भ डवे व ती,मु ाई वा वाडी चचवड पुणे ३३ 151690
1020401692/00 मे पारस हॉटेल अ ॅ ड कमिशयल ि मायसेस को.ऑप.सो.िल.पी.115 िड 1 लॉक एमआयडीसी, चचवड 151629

1020502123/00 भो.- कव राजु / रोिहणी इले.
जुना िम. . 2/5/2092, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

151603



1020502146/00 भो.- जेअरकर िवकास
जुना िम. . 2/5/2115,जी.पी. 72, समीर लाझा, बेसमट,थरमॅ स 
चौक, एम.आय.डी.सी. जी लॉक,  चचवड

151603

1130304069/00 राधे याम रामकुमार वमा
गट १३६८/४ , माउली हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
१२/२०१७, द २८/४/१७ अ वये  द ०१/०४/१६ पा आका

151584

1130506536/00 दलीप िव नाथ महाजन , वैशाली दलीप महाजन

गट १०७९ , हरगुडे व ती ,बडस इंटरनॅशनल कूल रोड, हगे या 
शेजारी, िशवम कराणाजवळ  ,कुद वाडी ,िचखली आ  -कर/५/एस 
आर  २/ ६७/२०१५ , द  ०३/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

151557

1090100357/00 म.े लाझमा टे ॉलॉजी ा.िल लॉट .ई-१०/१९(३) मधील कारखाना इमारत 151547
1130601714/00 खुप  हनुमंत ल मण गट 494, जाधववाडी ,िचखली, 151541

1150101647/50 ी सिचन रमेश सांडभोर व इतर/भो ि ती बबन सां भोर स न ८३ िह  २ब/१/१ ''माऊली िनवास'' सांडभोर व ती कवळे 151521

1150201940/00 ी तरस पोपट क िडबा टी िस कॉलनी िवकासनगर कवळे. 151516
1040704722/00 मोद कािशनाथ टपळे यु द गर, स. न. १७४/३/२/२, उवरीत वाकड 151503
1130900316/00 हे े बबन मा ती हे े ता हाणे व ती 151492
1031101884/00 जाधवर महादेव ीधर स.नं.91  ,वा हेकर  वाडी  चचवड,  पुणे  -  33 151492

1130506898/00 तुषार ए टर ायजेस तफ ी तुषार भाकर घोलप
गट ७४७ , पवार व ती ,कुदळवाडी , िचखली  . आ   -कर /िच/मु 
/८/ एस आर २/ १०/१०१/२०१७ , द  ०४/०३/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आका

151487

1130506899/00 अिव इं जनीअर ग तफ ीमती िवजया अशोक ढोमसे
गट ७४७, पवार व ती , कुदळवाडी, िचखली   आ  - कर /मु /०८/  
एस आर  २/९/१०२/२०१७ , द ०४/०३/२०१७  अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून  आका

151487

1031109797/00 ी आनंद सायबु भोरकडे
स न ६६/१+२ अ +२बव २क/३ शेवंतीबन सो. मागे वा वाडी 
चचवड पुणे ३३

151457

1050106490/00 काकडे  बाजीराव गजाबा , िवनायक नगर 151453

1150101647/30
ी सांडभोर सिचन व बबन रमेश व इतर-१/भो/सौ सा रका 

सिचन  सांडभोर
स न ८३ िह  २ब/१/१ ''माऊली िनवास'' सांडभोर व ती कवळे 151415

1030202069/00
Gawade Sharad Namdev, Harshal Builder / 
आयडीया मोबाईल टॉवर

स.नं.  265,  ईगल  ए युके ट ह  हॉटेल,  लकरोड,  चचव  , 151398

1040800643/00 माने गुलाब बाबुराव स.नं. 142, वेताळ माने व ती,,वाकड 151351

1140102602/00 नागर संतलाल िहरालाल ज. गट न-ं २१७,  स ृंगी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 151348

1040406102/00 ुती ए कालो ह असो.भोग ांजल पंढरीनाथ पा टल 151336
1101202291/00 बबन बाबुराव लांडगे भो.सिचन बबन लांडगे स.नं. 95/1 लांडगे नगर पांजापोळ,भोसरी-39 151323
1120300237/00 भोग. ी. बली टर जले र भगत गट . 81 बो-हाडेवाडी, मोशी 151319

1031108912/00 ी - पाटील बाबुलाल ल मण
स न ८०/२/३/४/२ दुगामाता िब डीग, चॉथ मजला, लॅट नं १५, 
वा.वाडी चचवड पुणे ३३

151292

1130601474/00 गजरे शारदाबाई ाने र

गट 589. कॉलनी नं १ ,पंतनगर ,रंगनाथनगर , जाधववाडी , िचखली 
आ - कर/िच/०६/एस आर २/४१२/२०१४ , द  ११/०७/२०१४  
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - कर/िच/०६/एस 
आर २/२७७०/२०१४ , द  १०/०२/२०१५  अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ   - कर /िच/०६/ एस आर 
२/३/२०१७  द १६/०५/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा आ

151288

1020103197/00 िवमल शंकर शदे सन.७/१/१अ गु देवनगर आकुड -३५ 151274
1101101891/00 सौदणे बाबुराव सोमनाथ स. नं.१३९/३, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 151271
1031102295/00 जैसवाल परमेश स.नं.62,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 151254
1050214265/00 पु षो म खेमजी चावडा स. न. ५/१ गंगो ीनगर, पपळे गुरव 151210
1160302780/00 ाने र कृ णा गायकवाड भो. कशोर ा. गायकवाड स न. २ गायकवाडनगर दघी - १५ 151199
1130502879/00 भो-जगदंबा  साद  मौया गट 879, कुदळवाडी,िचखली, 151175

1140400221/00
हे े ाने र/कळंबकर मा ती सावळेराम/ अजय /िवजय 

/मा ती कळमकर
ि वेणी नगर,तळवडे 151173

1030802253/00 ी ु ण डे हलपस
िस.स. नं. २१८ १ ते ९, २१९ िधरज गॅल सी, शॉप नं. ४, तळ 
मजला, भोईर आळी, चचवड

151126

1040602057/00 खडबडे नर सगराव राघोबा व रमेश नर सगराव खडबडे स. नं. १०८/२/२/५ कार कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 151124

1030902767/00 पडवळ रा ल ाने र
भैरव  अपाटमट,  स.नं.513  ते  515/1  ते  16  ,गणेश  पेठ,  
चचवड

151117

1120100726/00 ीमती अ णा ाने र कुदळे व इतर ३ मोशी गावठाण पुव मोशी 151105

1040120384/00 गो वद भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/४०३, 
चौ.म. वाकड पुणे - ५७

151089



1090102102/00 म.ेपी.एम.जी इंिजिनअस लॉट. . १६५/१/१३ 'टी' लॉक,एम.आय.डी.सी., भोसरी,पुणे-२६ 151078

1040204933/00 भावती िव लराव मोिहते सन.१७/२ िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगाव-३३ 151062

1060202263/02 ी िव ास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , शॉप .३,तळमजला ,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

151048

1050804257/00 ी. स यद मुशािहदअली जाहीदअली स.नं.26/1/1+2/1पौ, िवशालनगर,परमार सृ ीशेजारी,िप.िनलख., 151048

1120202202/00 ी. िन ु ी उफ़ िनलेश यादवराव जराड आदश नगर महादेव मं दराजवळ मोशी 151036
1130500003/00 रोकडे रामदास म हारी गट २१८ ,दे  आळंदी रोड, कुदळवाडी ,िचखली 151018

1130104370/00 राजु ीन अजमु ीन पठाण , एस पी  इंटर ायजेस
गट १५६७, दे   आळंदी  रोड, शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली आ 
  - कर /िच/ मु /८/ १३२/१०/२०१७ , द  २६/०४/२०१७  अ वये 
 द ०१/०४/२०१६ पा आका

151010

1130104372/00 रिशद अिजज होबळे , नॅशनल  एअर टे कल
गट १५६७ , दे  आळंदी रोड, शेलारव ती ,पाटीलनगर ,िचखली   
आ  - कर /म/ु८/ एस आर २/१३३/११/२०१७ , द  
०८/०५/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा आका

151010

1031106777/00 सं दप पोपट कणसे/ सारीका सं दप कणसे स. न. ५९/३ ओम कॉलनी िबजलीनगर वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 151002

1040901007/00
सुवणा गोरखनाथ झोळ, गोरखनाथ गेनबा झोळ व कैलास 
यमाजी टकले

स. न. २/६ ताथवडे रोड म.ु पो. पुनवळे. 151001

1030103541/00 ि िमयर िल. एम आय डी सी कॅ टीन िवभाग, चचवड टेशन, पुणे १९ 150993
1100901350/00 संपत ह रभाऊ िनरवणे स. नं. २०२/४अ/५ जय महारा  चौक आळंदीरोड, भोसरी 150987

1040403979/00 ीमती कुसूम भानुदास कांबळे/भो हनुमंत नागरोही िबरादार स नं 33/2अ/1 गजानन नगर,रहाटणी पुणे 17 150976

1040505097/00 िसराजभाई अ दुल रहेमान / नसीमबानो िस. रहेमान स.नं. 73/1फ, तापक र नगर,काळेवाडी 150960
1020400246/00 नुतन टाई स. एम.आय.डी.सी डी 1 लॉक, लॉट न.ं 19/ए चचवड पुणे 19 150955

1140102481/00 सणस मा ती महादेव / सुवणकार तुकाराम वामनरव ज. गत. १६८ , िशवपावती हॉस ग सोसायती, सहयोगनगर, तळवडे. 150950

1130601232/00 राज साद रामिहत यादव कवळे यांचे शेजारी  , जाधववाडी , िचखली, 150943

1120302374/00 सुर कुमार जग दश साद् शमा व सौ िबमल सुर  शमा
बो ाडेवाडी गट नं ८१ वाघे र कौलनी मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

150943

1101200139/40 पंिडत अिजत भगवान स.नं. 16, गुळवेव ती िमळकत . 58/2/155 150925

1130201762/00
रघुनाथ िचमाजी सोनवणे , भो-योगेश व अमोल रघुनाथ 
सोनवणे

गट १५३२ , सोनवणे व ती , रामदासनगर ,िचखली 150909

1120302225/00
जय ी व राज  स यवान साबळे भोग. र व  ाने र 
सांडभोर

दे र ता, गट न.ं २८४. नागे र नगर, मोशी 150863

1101301122/00 काळे संजय प ाकर भो.पाटील शैलेश बकराव स.नं.45/2 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 150843

1130701649/00 भो- आयडीया से युलर िलमीटेड
कुल िबÜ डग, अिभमान हौ सग सोसा, कृ णानगर ,से टर 20, 
चचवड,†Ö. Îú-  ú¸ü/×“Ö/7/‹ÃÖ †Ö¸ü 2/621/2008, 

×¤ü.18/6/08 †¾ÖµÖê
150842

1090603840/00
अनुतेज को ऑप.हौ सग सोसा.भोग आयडीया से युलर 
िल.एमएच-१२-आर-२६८६

स.नं.७५, बी- वग, काटे रेिसडे सी, एस.टी.रोड, दापोडी -१२,दापोडी 
पुणे 12

150842

1080502963/00 भो - म.े आयडीया से युलर िल.
सुखवानी लॉ स ए िब ड ग स. नं. १५१ अजमेरा, मोरवाडी पपरी 
१८.

150842

1100101926/00 भो ी ग़णेश ला टीक तफ़ िवजय मारोतराव भांदुग से १० लॉट १५४ ािधकरण इंड. झोन भोसरी-२६ 150817
1150200044/00 म.े पायरे स पॅकेज ग  /जोहर हैदर चुनावाला स.नं.41/2/1,पडसे कॉलनी कवळे 150785
1031114089/00 ी. पाटील वसंत लबाजी स.नं. ८७/२,तुकारामनगर, वा.वाडी चचवड-३३ 150769
1060103051/00 उ ीधान शशीधरण स.न ६३४/३ तपोवन र ता पपरीगांव 150757
1031106101/00 म ड सा अंतोन िसमाव स. नं. ६०/१, िशवनगरी, वा हेकरवाडी, चचवड 150749
1030103487/00 बंटी इ टेट डे पस. भोग, सन अ. अ ार मयुर ेड स र शॉप नं 33 चचवड ३३ 150732

1130301370/00 राणे  राज  एकनाथ

गट  न.ं 1323 , िशवपावती हौ सोसा ,मोरेव ती , िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/९३/२०१७ , द २५/७/२०१७ अ वये  द 
०१/४/१६ पा जु अं र   व याच जागी वा आका आ - कर/िच/३/एस 
आर २/१५९/२०१५ , द २६/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जुने पाडून नवीन बांध आका

150730

1070501131/00 मालक सरकार भो. िवशाल चेतनदास सेवानी पी. ड यु डी.२५/१ चे समोर, पपरी-१७. 150722
1031101680/00 भापकर भारती गोपीचंद रजनीगंधा  हौ.  सो.  ,सव  नं.  74/5  चचवड,  पुणे  -  33. 150720

1050805854/00 र व  नारायण बापट/ यामला र व  बापट
लॅट न.ं७०१, बी- वग, सातवा मजला, वॉटर एज, स.नं.१८/१/१पै, 

१८/२/१/१ ते ८, १८/२/१/९पै, पपळे िनलख-२७.
150708

1050200972/00 वामी मानव या संज या
स.नं.26/2अ पैक , िम. .2075/46/2/261/2,,पवनानगर, पपळे 
गुरव, पुणे-411 027.

150701

1040204233/00 नाना दगडु गूजर व इतर ७ द नगर थेरगाव 150693



1040106993/00 एन.बी.क ट सन भोग नंदकुमार भालचं  भ वे स.नं.२४१/३/१ एन.बी.क ट सन् पाक लॅट नं-सी-८ वाकड 150684
1040120470/00 भो-हसन सुलतान शेख स नं-२३९/२/१ शेख व ती वाकड रोड वाकड पुण.े 150681

1050110176/00
साई वा तु असो. तफ़ ाने र अ दकराव साबळे सोपान 
नारायण जठारे

स नं ४४/२/५२ स ा ी पाक शॉप नं ७ पपळे गुरव 150680

1140301444/00 म.ु मा. सौ. गायकवाड सिवता बाळ ण छ पती िशवाजी शाळा रोड राजपुरोिहत  जवळ तळवडे गावठाण 150635

1101200852/10 मा ती ीधर लबडे भोग. धनंजय मा ती लबडे अचना िनवास, धावडे व ती, गणेशनगर, भोसरी ३९ 150634
1060318957/00 ी. मा ती शंकर गायकवाड ि मुत  सदन, िव शांती कॉलनी, िपपंळे सौदागर 150580

1100201407/00 साई एटर ायजेस केदार रिव  था रे /िवजय रमदास िश दे स. १५/१ गाळा .४० पांडुरंग ई टेट गुलवेव ती भोसरी-२६-- 150579

1140102176/00 सौ. पीरजादे आईशा अ वर सेन ज. ग. २०६ ीराम कोलनी १ ली ग ली  पीनगर (पु) तळवडे 150575

1011101735/00 भो. काळभोर नामदेव कसन / शेख इ ाहीम ( कॅप दुकान) अंकुश चौक ,िनगडी गावठाण 150554

1040123303/00 लता बाबुराव लोहार व बाबुराव भानुदास लोहार
स.नं.183,कॅ ीसीओ क हेिनयंट शॉ पग कुबस,दुसरा मजला, ऑ फस 
नं.201, वाकड,पुणे - 57

150547

1140201446/00 ी. भालेकर कृ णा िव ल अंिज यतारा हौ.सोसा. , पीनगर,तळवडे 150542

1040509129/00 रामभाउ राजदेव िव कमा ( 9049745861 ) स.न. 79/11/21 , आझाद काँलनी न 2 पाचपीर चोक काळेवाडी 150534

1020303432/00 भोग. जगताप िस दाथ नामदेव
जुना िमळकत .2/10/1186 रेणुका अपाटमट, बौ दव ती,आकुड , 
पुणे - 35

150525

1040500690/00 काळे बंडू, िव ल व भागवत रामचं िम. . 570/4,गावठाण, काळेवाडी पुणे 150504
1031100506/00 आहेर र भा ाने र स.नं.76  वा हेकर  वाडी,  , चचवड,  पुणे  -  411  033. 150501

1060500900/00 जाफ़र मेहबुब पटेल / दलशाद जाफ़र पटेल
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/67/   /, वेल ऑफ 
पपरी,ए वग,ऑ फस न7ं,8,32 दुसरा मजला

150489

1130503659/00 संिगता जग ाथ भंडारे गट ७६९,बालघरे व ती  ,कुदळवाडी ,िचखली 150486

1090301204/00 पटेल उ मान स यद स.नं.500, िह.नं. 2अ/1, िहराबाई झोपडप ी मागे,,प. कासारवाडी 150458

1100803392/00
ध िडबा दगडू ग हाणे / सोमा दगडू ग हाणे व इतर तफ 
िनवाण असो. तफ राज  सग व इतर

s no.207 dighi road 150457

1031108706/00 भो गणेश गटुराम सैनी स न २८/५ व २३/५  चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 150455

1120202127/00 ी.िव ल अ ण शेलार/भोग-सौ.बेबीताई सुरेश अविचते दि ण ल मीनगर आळंदी मोशी रोड मोशी ४१२१०५ 150444

1040414891/00 उ दव ल मण आमटे व गो वद ल मण आमटे स.नं. ४९/४/५ स नगड कॉलनी रहाटणी 150438

1031103194/00 कशोर चालस गायकवाड
स.नं.  60/3,िशवनगरी,  अपना  घर,  िबजलीनगर,  चचवड.  
,िम. .  03/11/03194

150420

1100803520/00 ीम. संिगता पदमाकर गोरे भो. सुरज गोरे स न २०८/१ जय हद कॉलनी दघीरोड भोसरी पुण-े३९ 150397
1100803521/00 ीम. संिगता पदमाकर गोरे भो. मधुकर गोरे स न २०८/१ जय हद कॉलनी दघीरोड भोसरी-३९ 150397

1020500916/00 काळभोर िवलास रघुनाथ भो.म.ेमदन इं
िम. .911,स.नं.64,खािनवाले पडाळ,,म.ेआडवानी समोर, आकुड  - 
पुणे - 411 035.

150379

1100801445/00 कैलास जैनुराम जैसवाल, ओम काश जैनुराम जैसवाल स.नं 205/2, भाग .34, गट .8 150378

1100200149/00 ी. सूयवंशी िशवानंद माधवराव
शांतीनगर, लाडेवाडी (रासकर स ह,पाठीमागे)                              
  भोसरी - 39

150375

1040103599/00 भाट रतन सग पुप सग स.नं. 16, गुजर नगर, महादेव कॉलनी,,थेरगांव 150367
1050405632/00 कदम बजाराम क डबा / भो, कदम सुिनल बजाराम स. नं. ७२/१ब, िशवाजी पाक-३,   नवी सांगवी. 150354
1101203794/00 ी.एस.बी.पाटील से.नं.1 लॉट न.ं25 रो बी - इं ायणीनगर,भोसरी - 39 150351

1130100307/00 गायकवाड कमल गणपत
गट १६५१ , गणेश कॉलनी  नं १ , पाटीलनगर ,िचखली  आ - 
कर/िच/०१/एस आर २/१६११/२०१४ , द  २७/१०/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका.

150345

1130502897/00 भो-िबजेलाल  यादव गट 879 , कुदळवाडी ,िचखली, 150332

1060402503/00 ीम. ने ा धम  सोनकर व ी.धम  ि जलाल सोनकर
िस.सं.नं. १००४, िम टी पॅलेस, लॅट न.ं ४०१,चौथा मजला, तपोवन 
मं दराशेजारी, िपपंरी वाघेरे.

150306

1060402504/00 ीम. ने ा धम  सोनकर व ी.धम  ि जलाल सोनकर
िस.सं.नं. १००४, िम टी पॅलेस, लॅट न.ं ४०२,चौथा मजला, तपोवन 
मं दराशेजारी, िपपंरी वाघेरे

150306

1130601855/00 वामी रमेश राम लग जाधववाडी ,िचखली 150290
103117588/00 यका सितश कोडावळे स.न. ११३ मातो ीनगर वा.वाडी चचवड ३३ 150272
1040103474/00 भो. वाघेरे पंढरीनाथ दामू स.नं. 277, क पटे व ती, धरोड,,वाकड 150266
1060308923/00 सिचन उ म राठोड गणेशम फ़ेज १-अ-३०३ पपळे सॉदागर 150257

1011601428/00 ी बाबुराव महादेव रोटे भो. िलकेपाटील फुलचंद सं दपान से.नं.२७ए,ओटाि कम ८/६, ािधकरण िनगडी ४४ 150237

1040113225/00 िवकास रघुनंदन आगरवाल स. न. २०६/२/१, डायनॅ टी एफ़ - ७०३ , क पटे व ती, वाकड - ५७ 150236

1040205788/00 िनलेश सोपान शेडगे स. न. ३२/अ/१३ ा पॅलेस शॉप - २ द  नगर थेरगांव 150233



1050210537/00 अिनल कुमार शमा
स.नं.85/1अ/1,85/1ब/2/1,91/1अ,90/2/1,86/2ब/1, क पत  
इ टेट, फेज-2, इमारत .5, वग-ए, लॅट न.ं1104, पपळेगुरव – 
27.

150230

1060202882/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . १ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 150219

1150405233/00 ी िवजय ानोबा काटे व ऋषीकेश संजोग वाघेरे व इतर-२ स न १०५/३ ह के व ती र ता  रावेत 150193

1090401943/00 राकेश रंजन व रािगणी रंजन जी.िब ड ग 3 रा मजला कुनाल पुरम 150188
1160100478/00 गायकवाड संदीप पोपट स. नं. 74 आदश नगर, दघी पुणे 150183

1040413065/00 भारती सुदाम नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ११ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

150164

1081001060/00 २१  स युअरी इ ाटेल िल. ४५५/२५२३ अ य सोसा. संत तुकाराम नगर पपरी १८. 150155.5
1031401521/00 ी रामदास ब सी सोनवण/ेसंतोष रामदास सोनवणे स नं १६४ समथ कॉलनी दळिवनगर चचवड 150114
1100201259/00 भो सोमा मोद ंकटेश स,.नं 15/1 गुळवेव ती,भोसरी-39 150072

1060304174/00 जैन रतेश, जैन रतीका
◌ं पपळे सौदागर पुणे - 27.,कुणाल आयकॉन, सी 6 /405 चवथा 
मजला

150035

1080101725/00 ी. वसंत च ा पा चौगुले (िब डर)भो अिनता राम केसवानी लॅट, सोना कॉम,मराठी शाळे जवळ 150035

1040208185/00 अनुराधा शंकरराव जाधव  व शैलेश शंकरराव जाधव
स न १८/९ िस . स न ४३८१ िव ांती िनवास बु  िवहार जवळ 
गणेश नगर थेरगाव ३३

150027

1081300138/00 म.े ल मी  लॅ ड डे ह. ी घन याम सुखवानी
स. नं. १५०,१५१/२,१५१/३१५१/४,१५२/१अ,१५३/१ लॉट नं 
२० मोरवाडी पपरी १८.

150020

1020703749/00 भोग अचना सुधीर कुलकणीर्
स.नं.समथ शॉप कॉ ले स,PAP-G-37,जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

150014

1040120131/00 िव ास दाजी सावंत भो. दपराज िव ास सावंत स नं-१३/५ बेल ठकानगर, धरोड थेरगांव पुणे-३३ 149995
1101202780/00 भो-लांडगे गजानन येणुजी स.नं 18धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 149993
1040406550/00 भोग मोद मुकंुद नढे सन.१८१ रहाटणी गावठाण 149988

1040208727/00 ीम.बेबी िभमराव जाधव
स.नं 23/2/11ब ीकृ ण कॉलनी थेरगांव पुणे 33  आर.सी.सी. तळ 
मजला 1554 चौ.फु, पा कग 227 चौ.फु  आदेश  कर/गट-
2/थेर/एस.आर-2/207/2016 द.26/10/2016

149964

1150405344/00
ीम सािव ाबाई मा ती गायकवाड व इतर-५/भो/मे सृ ी 

डे ह तफ़ ी ध िडबा तुकाराम भ डवे व इतर-३
स न १८५/४ नंदनिगरी जवळ शदेव ती र ता रावेत 149963

1040121275/00
म.ेसुखवानी चावला इरे टस तफ भागीदार ी.सुिनल न.ं 
चावला

स.नं.206/2/4+5+6 पैक ,डायने टी,िब डर ऑ फस (क हीनीयट 
शॉप 2), तळ मजला, क पटेव ती,वाकड,पुणे57.

149944

1040111640/00 ी. िवलास िव ल मारकर स. न. १३/८ सोनाई मंगल कायालयाचे मागे थेरगाव - ३३. 149941
1140102155/00 सॉ. आिहरे मंदाबाई रामदास ज̱. ग. २०५ माऊली हॉ . सोसायटी  पी(पु) तळवडे 149898

1130100958/00 गायकवाड काश बाबुराव
जमादार बाबू  अकबरसाहेब, शेलारव ती,गट  १५५६ ,पाटील नगर, 
िचखली

149879

1040702436/00 दीप सकपाळ / सं या सकपाळ
स. नं. १७४/१७५,ओमेगा पॅराडईज, वग E लॅट न.ं ५०३ पाचवा 
मजला वाकड पुणे ५७

149843

1041100090/00 भो. ाने र सखाराम नबाळकर स. नं ८०/२, नबाळकरनगर ,ताथवडे 149838

1050212174/00 कदम िवलास बबन
स नं २५/३ तुळजाभवानी नगर कमल अपाटमट शॉप नं ४ त म साठ 
फ़ुटी रोड पपळे गुरव ६१

149835

1050303043/00 ी.ढोरे नंद कशोर नारायण
सं.नं.12/1/79,शॉप .ऐ 1. आनंदनगर भिगनी बकेसमोर सांगवी पुण-े
27. निवन 220 चौ.फु .कर/सां/3/ एस-आर-
2/107/39/2015. द.30/10/2015

149835

1050303044/00 ी.ढोरे नंद कशोर नारायण
सं.नं.12/1/79,शॉप .ऐ 2. आनंदनगर भिगनी बकेसमोर सांगवी पुण-े
27. निवन 220 चौ.फु .कर/सां/3/ एस-आर-
2/108/40/2015. द.30/10/2015

149835

1090500071/00 सग पावतीबाई रामद  / रामगरीया मलाडु
नॅशनल टील फॅि केशन, 34/11/4 घरांक मुंबई पुणे रोड,,दापोडी  
4/25/853

149828

1060501132/00
लधा सग पंजु सग हरनाम सग खालसा भो. नर  एच 
पंजवानी

शॉप नं-५ व ६ प.म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 149828

1011100157/00 शेख निजर अहमद (खा टक) स.नं.8/1,,िनगडी गावठाण, िनगडी पुण-े411 044 149813

1050214017/00 सिचन दामोदर साळे
स. न. ७७  ी अपाटमट  लॅट नं ६ द.ु म. भैरवनाथ नगर, पपळे 
गुरव

149812

1010600655/00 बस पा मलक पा ले भो. संजय जय काश वामी से. नं २२, बी/०२/०३, ओटा ि कम िनगडी , पुणे ४४. 149784
1040120438/00 गोर नाथ दशरथ पाषाणकर स नं-१६/१अ ेरणा शाळा रोड ल मणनगर थेरगाव पुणे-३३ 149779
1040120439/00 सुगंधा गोर नाथ पाषाणकर स नं-१६/१अ ेरणा शाळा रोड ल मणनगर थेरगाव पुणे-३३ 149779
1040120440/00 सुगंधा गोर नाथ पाषाणकर स नं-१६/१अ ेरणा शाळा रोड ल मणनगर थेरगाव पुणे-३३ 149779
1130502819/00 भो-मोहसीन चौधरी कुदळवाडी,िचखली, 149765



1040603027/00 धरत बाबु रामा स. नं. ८२/२/३२,  म नं. १२२३/४ आदश नगर काळेवाडी पुणे १७ 149764

1040308933/00 मोह मद इ तीयाक िस ीकशेख स.न १०/६,विहनीसाहेब,मयुर कॉलनी,दगडुपाटील नगर,थेरगाव ३३ 149762

1050807040/00
आ हाळॅ उ वराव दगडुजी / आ हाळे जया / आ हाळे 
कौ तुभ

स नं २४/१ड/१ अचल लीला खुशबु लॅट क़ सी/३०३ पपळे िनलख 149743

1150405694/00 ी ल  नारायण ठाकुर स न १८४/२ब''सदगु  वा तु''तळ दुकान -०२ शदे व ती कवळे 149720

1031106615/00 दादासाहेब सुभाष वा हेकर स.नं.११६/२ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 149688

1050802486/00 ीम.जगताप िहराबाई अशोक
स.नं.28/4/3/1/11,जगताप डेअरी,जय गणेश,सुयोग संकुल 
समोर,, पपळे िनलख,सांगवी. िम. .5/8/02486

149683

1150410298/00 ी.िवजय दगडु भ डवे स. न. ८२/२ िब आर टी रोड रावेत 149679
1020100998/00 काळे भाऊसाहेब िचमाजी. िम. .125,इमारत .132 आकुड ,पुणे 411-035. 149678

1120302892/00
नाथू धा  बो-हाडे व इतर म.े क पत  रयारी ली तफ 
संचालक सुिनल आर इसराणी व इतर

बो-हाडेवाडी गट न.ं ३८, मोशी ता. हवेली िज. पुणे ४१२१०५ 149678

1020600707/00 अलंकार चं कांत अ णा. स.नं.136,मोहन नगर िमळकत .639 चचवड पुणे 19. 149672

1050401507/00 सुनार काश ल ुभैया
स.नं.71,िम. .47/4/46,गट .4, नवी सांगवी. कत  नगर. 
सांगवी,पुणे-27

149666

1130900572/00 झगडे चं कांत िशवराम
अ ज यतारा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/९/ एस आर  २/१४/२०१२ , द  १२/०७/२०१२ अ वये   द  
०१/०४/२०१२ पासून वा आका

149646

1040306456/00 कसन नामदेव सुयवंशी व आशा बाबासाहेब जगताप सन.२२/७ आनंदबाग थेरगांव-३३ 149634

1070201052/00 मा.सरकार भो. बाबा ि तमदास संतसंग हॉल
ल मी धमशाळा मागे बी. लॉक 6/21 चे शेजारी,, र हर रोड, 
पपरीनगर , पपरी 17

149609

1031108216/00
भो. रेणुका िस ाम जाधव, साद अंबादास िभसे, करण 
िस ाम

स. नं. १५, चचवडेनगर, वा. वाडी, चचवड, पुणे ४११ ०३३ 149545

1040207921/00
मे साई डे हलपस तफ़ भािगदार रमेश पोकळे,संजय मत,े 
मोहन पोकळे,गणेश कुटे

स न ३३/३/१ थेरगाव पुणे ३३ 149534

1130101506/00 सुभाष गोपाळ मोरे ग़ट १६४३,पी डी सी  बॅके मागे. िचखली गावठाण 149501

1040800794/00 शहा िहतेश भुप  व उषा िहत  शहा स.नं. 132/3/4/5/6/10, मुंबई बगलोर हायवे जवळ,,उव रत वाकड 149497

1030103456/00
िप. िच. म.न.पा. , भोग. - पोलीस आयु  कायालय 
प रमंडल ३

ि िमयर  लाझा,  ापार  संकुलाजवळ,  , चचवड  टेशन 149494

1040120565/00 शदे सोजराबाई दगंबर स नं-१७७/१/७,सदगु  कॉलनी वाकडरोड वाकड 149487
1020103684/00 ी काटे भालचं  राघू शारदा कॉ ले स शेजारी आकुड गाव. 149486

1040603487/00 ी म लाह सु ीव िड टी अथव स. न. १०३/२/१ कनारा कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 149477

1101201095/00 ी. दपक िनहाल जैन
से टर नं.2, लॉट न.ं296,,इं ायणीनगर,                            
भोसरी, पुणे39.

149466

1150102109/00
ी बाळकृ ण नागेश धुमाळ व इतर-३/भो/ ी िव ांत 

बाळकृ ण धुमाळ
स न ११ िह  ४ पिहला मजला बापदेवमंदीरासमोर कवळे 149436

1130500123/00 पॅटसन केिमक स पटेल दरपन टी. व इतर 2 पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 149415

1100101691/00 आर.एस.इंड.रतनलाल उनेचा / सुभाष करमरकर
से.नं.10 लॉट न.ं11 ािधकरण इड.झोन एम आय डी सी,भोसरी - 
26

149364

1050401262/00 ी. शदे गुलाब यशवंत.
स.नं.81, िम. ं  47/3/031/596,चै बन मेनरोड ◌ारती समोर 
सांगवी,पुणे-411 027.

149342

1101101714/00 ी. काश पवतराव भ गळे भो-अिनकेत काश भ गळे स न १२४/१/१३ पुणे नािशकरोड भोसरी पुण-े३९ 149323

1020704973/00 िमल द जे पाटील भो. म.े आयडीया से यूर िल. लॉट नं ११० , जी लॉक एमआयडीसी , ु ूत हॉ पीटल ,शा नगर, 149318

1031110934/00 भो. मह  िशवाजी पाटील सं. नं. २९/१ मयुरे र कॉलनी, िशवनगरी, िचचवड-३३ 149314

1040508592/00 ी िवरशे ी ीराम िवठोबा ( ९८५०४१८०३२ ) स न ७१/३ब मोरया कॉलनी , ताप कर नगर , काळेवाडी पुण-े१७ 149302

1060501052/00 शांत िवजय कहाणे
कोिहनुर वायोना को.ओ.हो  . सोसा, िलिम.िवग ए  लट नं ६०२  
सहावा   मजला  पपरी टेशन  १८

149284

1040106009/00 िवनोदकुमार िशव कासम व इंदुवती बी. स.नं.२४१/५+६+७+८. आर के. लंुकड रोहाऊस अ-३. वाकड पुणे ५८ 149272

1040801874/00 काश रामचं  ितखे व इतर -१ भो. ितक चांगदेव पवार स. नं.११३/४/१ब/१.भगवाननगर उ. वाकड, 149272

1040108406/00 बारकु नथु पवार भो-र व  बारकु पवार/ दलीप बारकु पवार सन.१३/१२ पवार नगर औधरोड थेरगाव 149234

1031106643/00 पाटील दपक आ माराम
स. नं. १३१/२, सरोवर हौ. सोसा., गु ाराजवळ , वा हेकरवाडी, 
चचवड

149233



1090301003/00 शंकर,दारा सग,गंगाराम,रामा,मा ती ित पा पवार लेदर कंपनी मागे,,कासारवाडी पुण-े34 149228
1130901648/00 दामोदर महादेव हे े गट १४५८, सहगड हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 149216
1120100221/00 ी. देशमुख िवलास िव लराव गट . 46 िशवाजीवाडी, पूव मोशी., 149204

1040302886/00 गु ा िसताराम जमुना साद
िम. . - 4/52/66,सं.नं. 14/5/1, पडवळ नगर, बालाजी मागे 
थेरगांव पुणे - 33

149171

1110500925/00 मुरिलधर अिभम यु सकंपाळ सं. नं. १२४,साईमं दरा मागे, ल मण शदे शेजारी व मुखवाडी 149154

1020502422/00 भो. पवार िव नाथ मोहन स.न,◌ं 64 ,खानीवाले पडाळ , ेया इंड ीज, चचवड पुणे 19 149101

1040700569/00 सौ. सुजाता िवलास नांदगुडे / सौ. शैलजा बाबूराव िशतोळे स.नं. 167/9,13 व स.नं. 167/10/,11,वाकड 149075

1080200919/00 अजुन रामभाऊ तरस व िवलास रामभाऊ तरस
महाल मी 
हाई स,स ह.ेन.32/7,33/4ए,32/8,िसटी.स.न.5857,5858,5859

149063

1050805918/00 इंगवले संिगता अंकुश.
स. न. १३७,१३८,१३९,गावठाण, भैरवनाथ मं दराजवळ, पपळे 
िनलख

149055

1040108485/00 पदमावती गंगाराम दसगुडे /सॉरभ गंग़ाराम सगुडे
स नं-२०७/१/१/६ िनसग फ़ेज २ िनसग िसटी समोर क पटेव ती 
वाकड

149050

1040209089/00 कप शेखर बाबुराव भो-कप शेखर बाबुराव स नं-१९/९ र दीप कॉलनी वाकड रोड थेरगाव पुण-े३३ 149047
1140400210/00 सौ. बोठे अलका िव ल ि वेणीनगर तळवडे 149040

1011102538/00 सिचन ता हाजी बो हाडे
बो हाडे हाऊस, से. नं. २१, लॉट न.ं १८/१, यमुनानगर, िनगडी, पुणे 
४४.

149038

1041000382/00
रशांत ह र ं  च हाण , आयडीया से युअर िलिम.( एमच -
१२-आर-२४०१)

स. न. १५७ ताथवडे. 149038

1040106426/00 सुगाधन ीधरन मामुटील स. नं.१८७/३/७ वाकड 149026

1050805814/00 म.ेचंदन हे चस तफ कु.म.ुसुिशल चं कांत बिहरट
लॅट न.ं३०२, ितसरा मजला, चंदन े ट, स.नं.२४/१क/१, पपळे 

िनलख – २७.
149002

1040308282/00 शदे बालाजी सोपान भो. शदे सोपान स. नं. १४/३, जयभवानीनगर थेरगाव पुणे ३३. 148952
1040205182/00 खांदवे िव णु ह रभाऊ स. नं १८/४, ग. नगर,थेरगाव 148942

1040404026/00 ी र ाकर शाबु नाईक
स न/◌4ं8/2ब/4 साया वॉ शग सटरजवळ,रहाटणी पुणे 17  
4/54/623

148924

1060313566/00
धीरज रामनरेश साद ीवा तव / अनािमका धीरज 

ीवा तव
गनाधीश ए पायर, बी-१/१०२ , पपळे सौदागर 148910

1160100638/00 . स.नं. 69, साईपाक, दघी-15 148904
1101202781/00 भो-लांडगे लताबाई गजानन स.नं 18 धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 148899

1140300143/00 वाळंुज ीपती अनाजी गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 148894

1040309510/00 र भा वसंत वनवे
स नं-११/२ ी वामी समथ िनवास त.म.दुकान न-ं३ पडवळनगर 
थेरगाव -३३ मो-९७६२४३०५३०

148886

1090400398/00 गायकवाड छबुताई शंकर
50/3/88,,िमळकत .जुना-217,निवन-371, कासारवाडी पुण-े411 
034.

148882

1050000009/00
ी.परमार सुरेश गो वद,व परमार शारदा सुरेश,रमेश 

भावना
स.नं.4/1/67,4/1/70,संगमनगर.,िम. .05/06/00009 148865

1020602187/00 ीम. रंजना चं कांत देशमुख भो. सौ̱ गौरी िवलास पाटणकर १अ/१२६ मोहननगर चचवड पुणे १९ 148859

1130200776/00 भो-म.े जयसंतोषी म  टील सटर ोपा. ी नानासाहेब रामभाऊ चौधरी,दे  आळंदी रोड , िचखली 148845

1011101115/00 पाचपांडे फु ल पु षो म स.नं.83/2, लॉट .42,साईनाथ नगर, िनगडी पुणे 411 044. 148835

1050801411/00 शेख ई ािहम मेहबुब िम. .5/ स.नं.66/5/1/1, पपळे िनलख, पुणे 27 148832
103110689/00 भोग. पुरकान बाबु बागवाव स न. ५७/२/३ िशव नगरी वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 148800
1040700787/00 ी. कलाटे ल मण वामण व इतर सन.125/1/2, वाकड,4/44/787 148797
1101202743/00 सौ.चौहान िमना दरोगा स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 26 148792

1080800770/00 आगरवाल पु पा मुकेश. नेह नगर.िस.स.नं.6595,स.न.101/2ब/1अ, पपरी पुणे 411 018. 148780

1050202194/00 ी.पाटील सजराव नबा./पाटील मंगला सजराव.
िम. -42/173,  सुदशन नगर,स.नं.81/,   पपळे गुरव- 27 सांगवी 
पुणे-27

148774

1060202062/00 सोमनाथ दामोदर कुदळे कुदळे िब ड ग पपरी गाव 148772

1050804949/00 म.े मॅक डे हलपस
स. नं. २५/१ ते ४,८,९,११,१३,१५,१७ लॅट न.ं १०२, पिहला 
मजला बी. वग िस हर पेस पपळे िनलख पुणे २७

148763

1050110244/00 कालेकर िनितन िशवाजी स नं ३६/१ ीकु ण नगर शुभंकार िब डग शॉप नं २ पपळे गुरव 148761

1050203347/00 ी कांबळे ल मण नाना स.न.25,साईनाथनगर, पपळे गुरव 27,िम. .46/2/03347 148759
1050214433/00 इ यॅ युअल ेमानंद ीसंुदर भोग . जावेद अ दुल शेख स. न. ७८/२/१/५ भातनगर, पपळे गुरव 148754



1050214434/00 इ यॅ युयल ेमानंद ीसंुदर भोग.इझाक इ यॅ युयल ीसंुदर स. न. ७८/२/१/५ भातनगर पपळे गुरव 148754

1040405033/00 भंडारी चं कांत गुलाबचंद स.नं.18/1/2 धरोड फाई ह गाडन शेजारी रहाटणी, 148745
1040310232/00 भोग. महमंद उ मान खलील स. न. 12/18 जामा मि जद थेरगांव 148729

1030501904/00 कदम परेश राजाराम स. नं. २७६ पु पांगण अपाट., लॅट न.ं ७, ४ था मजला, तानाजीनगर 148710

1040506022/00 अंबादास योतीराम गायकवाड स. न.११२/३/३. मोरया कॅलनी. नढेनगर. काळेवाडी पुणे 148710

1050110171/00
साई वा तु असो. तफ़ ाने र अ दकराव साबळे सोपान 
नारायण जठारे

स नं ४४/२/५२ स ा ी पाक शॉप नं २ पपळे गुरव 148698

1040108323/00 काश दशरथ मानकर भोग रा ल काश मानकर स.नं. 257/1/2 मानकर इ पायर मानकर व ती वाकड पुणे -57 148683

1040900980/00 कािशनाथ बापु ढवळे पुनावळे गावठण 148668

1050000306/00 जाधव सोनुबाइ नारायणराव,व,इतर(PAH),िशतोळे,रंगनाथ स.नं 1/2/4 ममता नगर गायकवाड यांचे शेजारी,सांगवी 27 148642

1040604690/00 िशवाजी सुदाम चौधरी स नं-९१/१/७ पवनानगर कॉलनी न-ं३ काळेवाडी-१७. 148642

1050000381/00 ी. गारवे कशोर शंकर.
स.नं.20/1A/1, भालेकर नगर, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/00/00381

148604

1101101843/00 अमान उ लाह जहॉिगरखान व इतर स नं १३६/१ब/१ चतामणी टबस मागे लांडगे गो ा शेजारी भोसरी 148600

1150101121/00 िवटुकडे हरी जनादन सनं.80/9/1, कवळे कोतवालनगर ता. हवेली िज. पुणे, 148590
1060501135/00 आगरवाल शकंुतला धनराज शॉप नं-त.म.गोकुळ हॉटेल समोर पपरी 148576
1140102648/00 ी. शेरटे ीशैल आ णापा ज. ग. २१३ सर वती हौ. सोसयटी पीनगर 148561
1040800793/00 भो. पवार घन याम भगवती स.नं. 144, केमसे व ती, वाकड,उव रत वाकड 148530
1031001951/00 शकंुतला नारायण मेहरवाडे र न कालनी पवनानगर चचवड ४११०३३ 148529

1130406950/00 ब ुवाहन अजुन थोरात
गट १२६३ ,  लॉट  नं  ४० ,   वामी समथ कॉलनी  , पंचवटी 
,िचखली  आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ १४९०/२०१७ , द 
११/१०/२०१७ अ वये द १/४/१६ पा आ

148525

1130506317/00 शमशादाहमद सोहराबअली कुरेशी
गट नं ६७७/१,बालघरे व ती , कुदळवाडी,िचखली आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/१०३९/२०१४ , द २०/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

148509

1050406331/00 माळी नारायण पांडु
स नं ७२/१ब/१ समथनगर डॅ डांगे हॉि पटल जवळ नवी सांगवी पुणे 
२७

148508

1020601696/00 भो. आवारे संजय नामदेव
साईबाबा मं दराजवळ,  स. नं.१३५,  मोहननगर चचवड १९. 

.कर/०६/ह तां./कािब/२०१/२००९ द.१७/०१/२००९ अ वये
148501

1040601024/00 ी. कोळी धना पा मुत पा स.नं.111/1ब/6िम. .1009/8,िवजय नगर काळेवाडी,पुणे-411 033 148473

1130302257/00 सौ आशा हनुमंत वौ

गट १३२३, ताराबाई  मोरे चाळ,, मोरे  व ती ,िचखली  आ  -  कर 
/िच /३/ एस आर  २/ ३७/२०१७ , द २५/५/१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा वा आ आ  - कर /िच /३/ मो ा िन- एस आर  
१/ ३७/२०१७  अ वये लो

148450

1040208490/00 भो.िशवाजी कोड बा कांबळे स.न.4/10,जगतापनगर, थेरगाव, पुणे – ४११०३३. 148444

1080804685/00 ी.कुलकण  ीपाद द ा यराव
आँफ स ं .२०१ ते २०४ A वग साई वंृदावन     संततुकारामनगर 
नेह नगर रोड नेह नगर पपरी १८

148437

1031109391/00 सौ सुमन ह रभाऊ बोरगे स न ५७/२/३ िबजलीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 148381
1050204873/00 कािशद भाकर साधु व इतर करीता , जवळकर नगर ,िप,गुरव-२७ 148364
1140101657/00 नरळे भगवान ानू साईनाथ हौ सग सोसायटी,, पीनगर, तळवडे 148357

1060321342/00 म.े बालाजी रएलटस डे टीनी शॉप न.ं१, तळमजला केशवनगर, पपळे सौदागर, पुणे २७. 148354

1100102341/00
म.ेिसि िवनायक इंड ि मा सह सं था भोग. म.े ा 
एंट ायजेस

से. न. १०/ ११८/१ ािधकरण इंड भोसरी -२६ 148340

1040413062/00 भारती सुदाम नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ०८ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

148334

1020303921/00 दलपत िघसुलाल िसरवी
जुना िम. .२/१०/१४४४ िस.स.३६/६ ४१७२ अमोघ पॅलेस पम.शॉप 
नं २ द वाडी आकुड -३५

148323

1100103143/00 ी. तुकाराम ह रभाऊ लांडे पी ए पी जे - १०२ एम.आय. डी. सी. भोसरी पुणे - २६ 148304
1130100234/00 साने िवकास, मोद, सं दप नामदेव गट .1,,पाटील नगर, िचखली 148304

1100103156/00
चेअरमन - ी वामी समथ इंड ि मा को ऑप सो, 
भोग.अिमत इंिजिनअर ग तफ सुर  गु ा

लॉट .११६/४, एस लॉक गा. नं.०८, एम आय डी सी भोसरी २६ 148290

1031108699/00 नलावडे संजय दामोदर व सुजाता संजय स. नं. १३१/२, िशवसं ाम,  गु ारा, वा.वाडी, चचवड 148249

1041102488/00 म.े ईशा ॉप ज  युिनट न.ं २
स. नं. ८९/२/११, ईशा ॉप ज युिनट न.ं २, गाळा . १०८, 
ताथवडे - ३३

148247



1150402965/00 ी बाबासाहेब तुकाराम आ हाड स. नं. १३१/२ शदेव ती रावेत 148185
1120301115/00 रामाने िभकाजी गेणभाऊ नागे र नगर,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 148179

1040414320/00
म.ेफाई ह टार कन शन कंपनी तफ सुिनल ह मल 
अडवानी/तनुज मनोहर फेरवानी

स.न.29 पैक  रहाडग़ी सोसायटी समोर रहाटणी 148177

1031104522/00 वा हेकर धमाजी दगडू, भोग. - वा हेकर दलीप धमाजी स.नं.132/4,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 148173

1070201224/00 चौधरी खरताराम मोतीराम /सोिनदेवी खरताराम चौधरी बी. लॉक ९/२, पपरी-१७ 148144

1160202291/00 अिभनव राजेश धापटे, संजय बाळासाहेब लांडे स नं ८१ ु णानगर आशा ए पायर समोर दघी 148129
1110200276/00 भोसले रामचं  व पोपट व इतर 1 च-होली बृ बुडव ती, 148124

1150302390/00 ी सह सुर ताप रामराज स नं s n 73/1/1/11 ी धुमाळ िगरणी समोर आदशनगर कवळे 148118

1040108119/00 हरी साद रघु शे ी सन.२२८/६/१३/१३ कुवेर लॅट न.ं-३ क पटेव ती वाकड-५७ 148113

1100806209/00 बबन नारायण भोसले
सनं 216/1क/1 िससन4ं378, सन े ट, पिहला मजला शॉप नं 3 
संततुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ दघी रोड, भोसरी-39

148061

1110400837/00 िवलास िभकु तापक र प ावती मं दराजवळ, वडमुखवाडी, चरोली बु. 148057
1090603682/00 काटे ीरंग ानोबा व इतर भोग.संकेत ीरंग काटे मशान भुमी रोड स.नं.83 बोपोडी पुलाजवळ,दोपोडी पुणे 12 148032
1040604857/00 ेमा द ा य नाईक स नं-१००/२/४ गणेश कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी-१७ 148019
1040308622/00 दयाल गोदुमल बुलाणी भो गौरव दयाल बुलानी ७/२/४ जय म हार  नगर ग ली ०२ थेरगांव 148009

1040604234/00 सुिशला नंदलाल यादव स. नं. १११/७/३, वामी समथ कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 148009

1130300218/00 भो-खवळे शंकर िभमराव साने कॉलनी,िचखली 147986
1130500142/00 भो-शाहा अ दुल सुभान अ दुल लितफ पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 147984
1040108305/00 बापु भालचं  कंुदाडे सन.१३/४ बेलठीका नगर थेरगाव-३३ 147982
1150101474/00 उ ी ारकानाथ भो रमणी पु पामगदन मेनोन स न १५ िह  ०५ ी वामी समोर साईनगर मामुड . 147967

1070200791/00 सरकार भो. रमेश गोवधन धमाणी
िम. .78, बी. लॉक 11 चे मागे संडास जवळ,री हर रोड, पपरी पुणे 
411017.

147961

1101001886/00 नाईक सुरेश सु ाय / नाईक नागराज सु ाय स नं १९६ साईनाथ कॉलनी ५२ खो या जवळ भोसरी 147960

1130106335/00 अ फवाहब अ दुलवाहब शेख,अजरवाहब अ दुलवाहब शेख गट ७५,  दे  आळंदी  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 147956

1140401465/00 भालेकर सोपान िव णु भो.िवनायक सोपान भालेकर ज. ग. १६० ओम साई िनवास अ िवनायक सोसायटी ीवेणीनगर 147945

1130101585/00 बाबासाहेब पांडूरंग सोन े राममं दरा पाटीलनगर ,िचखली 147937

1031111174/00 ी. िनितन अंब ी कोळेकर
सं. नं. ८३/२+३+४/२, वामी िववेकानंद सोसा. 
वा हेकरवाडी,िचचवड-३३

147925

1031111175/00 ी. सदानंद अंब ी कोळेकर
सं. नं. ८३/२+३+४/२, वामी िववेकानंद सोसा. 
वा हेकरवाडी,िचचवड-३३

147925

1031111701/00 भो. ी. ानदेव तुकाराम िचकणे सं. नं.२४/४,जयगणेश कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 147922

1050809799/00 ह रभाउ काळुराम साठे व ानोबा काळुराम साठे सन.64  3 शॉप बाणेर रोड पपळे िनलख-27 147897

1050808926/00 भाकर िवर या यालकट
स.न. 26/1/1 िड.पी.रोड शॉप.न.1 ते 5 िवशालनगर पपळेिनलख--
27

147893

1090300963/00 इनामदार मालनवी मेहबुब
गट .3,िमळकत .1208,गुिल तान नगर लेदर कंपनी मागे, 
कासारवाडी

147880

1031111612/00 भो. ी. महादेव नारायण सुरवसे सं. नं.२४/२, पंचर  कॉलनी,िचचवडेनगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 147868

1050202892/00 सौ. रंजना तुळिशराम मोिहत.े स. न. 25/1/1 सुवणपाक, पपळे गुरव,िम.  5/46/2/02892 147868
1090605455/00 भोग. अ ण काटे काळुराम काटे चाळ, दापोडी-12 147842
1040601659/00 घोटकुले सदािशव बाळाजी स.नं. 90/1, पवनानगर,,काळेवाडी 147835
1031107249/00 मा ती यशंवत वा हेकर स न ११५/२ वा हेकर वाडी चचवड पुणे ३३ 147834
1040402844/00 सुतार र व  द ा य स.नं. 34/1, नखाते व ती,,रहाटणी 147832

1050503262/00
ी  म. सुिशला दनकरराव िशतोळे भो.सुभाष दनकरराव 

िशतोळे
स.नं.७/१/१ िहरकणी हौ सग सोसा. सांगवी 147832

1130600081/00 यादव भुदयाल रामफल मोई फाटा,,िचखली 147825
1100201538/00 अलका नारायण ल ढे व अ य नारायण ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 147822
1110501812/00 संताराम काकासो आंधळे स नं-१०८/५ काटेनगर कॉ. -३ चोिवसावाडी चह ली बु. 147822
1090101029/00 बी केवेअर पॅकेज ग टी/एस लॉक 26,एम.आय.डी.सी. भोसरी,पुणे-26 147819

1020500881/00 काळभोर िवलास रघुनाथ भो.ओम ी.कं
सं.न.64,खाणीवाले पडाळ,िमळकत .876,अडवानी समोर, आकुड -
पुणे 35.

147806

1060308283/00 मे कुणाल शे टस ा. िल. कुणाल आयकॉन शॉप . एस.-७ पपळे सॉदागर 147781



1090605464/00 माधवराव बबनराव महाजन भु.  -२  िह.५ अ /२,१ हदवी आंबेडकर पुत यासमोर,दापोडी,-१२ 147757

1100200559/00 ी. चॉ को कु वेली वग स.
िम. .57/2. स.नं.3/1., ीनगर..                                  
भोसरी.पुणे 411039.

147738

1040509023/00 अंकुश नामदेव ढवळे स नं-१११/१अ मेनरोड नढेनगर काळेवाडी 147734

1050302631/00 म.ेले हटी डे हलपस स.न.16/2, मधुबन ग ली .4, लॅट .102 व 103, प.म., सांगवी 147725

1130303441/00 ीमती मंजुषा अजुन मुळीक
गट १४१४ , नवचैत य  हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/१२५/२०१४ , द ११/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

147723

1130303442/00 ीमती शारदा भा करराव मुळीक
गट १४१४ , नवचैत य  हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/१२७/२०१४ , द ११/०६/२०१४ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

147723

1130101400/00 कसन  दगडू  मोरे गट १६५२, पाटीलनगर ,िचखली 147706
1031112302/00 सिचन राजकुमार गांधी स न १२० एकिवरा कॅलनी वा,वाडी. ३३ 147700
1110500369/00 ी. जते  सह मोदीयानी च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 147699
1130302678/00 िवनोद /मनोज कािशनाथ यादव गट १४०१, नंदनवन सोसा  , मोरे व ती ,िचखली 147699

1100804375/00 सुिनता िशवाजी गुजर स. नं. २१६, दुगामाता कॉलनी, संत तुकारामनगर, दघीरोड, भोसरी 147692

1050106014/00 ी. लांडगे ब ुवान भाकर स.नं.38/1/8 ीनगर ग ली . 1 पपळेगुरव -27 147691

1050301547/00 हकाळे राज  नरसु.
सं.नं.15/1/15,3 री ग ली.मधुबन सांगवी,िम. .47/3/405. सांगवी 
पुणे-27.

147681

1130101680/00 राज   रामहरी जाधव स न ७६/१, हॉटेल ऍ या , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 147654

1101101742/00 ी. शारदा अशोक ढोरमले स न १२५/१ अ / १/१४ रा ल हौ. सो. माहादेव मं दरासमोर भोसरी 147653

1130901849/00 महेश चं कांत पवते गट १५०१, हनुमानगर ,ता हाणे व ती ,िचखली 147629
1041100494/00 प ाकर गोपाळ िभडे सं. न. ८५/४ ताथवडे िन. नगर 147617

1140301881/00 ी.गणेश पांडुरंग नलवडे, केदारनाथ एंटर ायजेस जिमन गट न.ं४६६, िस दी होमबेस या मागे, तळवडे गावठाण - ६२ 147617

1040506056/00 महादेव कािशनाथ नढे भोग राज  महादेव नढे स. न.११२/९. नढेनगर. काळेवाडी पुणे 147582
1040506057/00 महादेव कािशनाथ नढे भोग म.महादेव नढे स. न.११२/९. नढेनगर. काळेवाडी पुणे 147582
1040205298/00 िह मतराव जय सगराव नलावडे स. न. १८/३ एकता कॉलनी गणेशनगर थेरगाव-३३. 147545

1040801233/00 शाम हनुमंत वाकडकर व रामचं  हनुमंत वाकडकर स. न. ४७/१अ/१ वाकड उ ाण पुलाजवळ, उवरीत वाकड - ५७. 147544

1130401217/00 भो-काळूराम कसन नेवाळे केशवनगर ,नेवाळेव ती ,पंचवटी ,िचखली, 147519
1050805311/00 कांबळे मोद िभमराव . स. नं. ६७/९,.पंचिशल नगर, पपळे िनलख-२७ 147510
1031111973/00 द ा ये िसताराम वा हेकर स न १३०/१ अ य िनवास वा.वािड ३३ 147505
1140301751/00 ी. संभाजी भागुजी बाठे जिमन गट . ३३, बाठे व ती,तळवडे, पुणे - ४११०६२ 147490
1120202810/00 बाळासाहेब सोपान वप ४५२/१/१, गंधवनगरी, इं लोक कॉलनी, ग ली न.ं१, मोशी 147489
1040305133/00 सौ.रे मा उफ िब मी ला उ मान शेख सन 22/5 आनंदवन सोसायटी,थेरगांव पुणे 33 147482
1100300254/10 साहेबराव ध िडबा लांडगे ाने रीपाक त.म.नािशकरोड,भोसरी - 39 147461
1011701166/00 ी. कंुदन द ा य ढाके से.नं.२८ लाँट न.ं २५८ ब, ािधकरण िनगडी ४११०४४ 147456
1040901293/00 दपक बबनराव कोयते स. न. ५१/५/१, कोयते व ती, पुनवळे 147440
1130500398/00 भो-गु ा स यभामा िशवनारायण पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 147434

1050400768/00 सावंत एस.जी.
िम. . 47/3/504/1/215,नवी सांगवी,स.नं.71 1+2 सांगवी पुणे - 
411 027

147431

1050212998/00 शदमवार ल मण दशरथ. स.नं.10/1, मोरया पाक, ग ली न.ं5, पपळे गुरव-61 147420
1080700062/00 शहा एस.के. बजरंगनगर,,स.नं. पपरी पुणे 411 018 147405
1100802583/00 भो-सपना सागर च हाण स.नं 218 ीकृ ण मं दरा समोर िहरामणगवळी चाळ 147395
1040112918/00 जुगल सुधीर दातेराव,कुम.ु सुधीर ीरामजी दातेराव स. न. १८/६, र लेशन -ए-१०४,थेरगाव पुणे - ३३ 147387
1100101332/00 ित पती एंटर ायजेस इ.एल 56,,M.I.D.C.भोसरी 147385
1031109827/00 भो शालन बाळकु ण बिहरट स न १३४/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 147377
1130600280/00 भो-राजगु  िव ल मनाजी जाधववाडी,,िचखली 147351
1130502554/00 शफ कु मा व द जमीलअहमद अ सारी गट 769, पवारव ती  , कुदळवाडी , िचखली, 147346

1060321073/00 ी. संतोष िव नाथ लोणकर स.नं. १४७/५/१ िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, पुणे- २७, 147341

1070700149/00 रामचंदानी राजकुमार पा मल रामचंदानी  मीना पा मल लॉट न.ं 76 अ, पपरीनगर पुणे 17. 147338

1040415607/00
दशरथ िसताराम नखाते /तानाजी िसताराम नखाते भो-उषा 

हाद नखाते
स नं-३५/अ/१ शा ीनगर रोड रहाटणी 147324

1060315663/00 नारायण कािशनाथ काटे स नं-२७/२ व २७/११ 147318



1130401584/00 भो-वषा िशवाजी िशऊडकर गट १०३६, वग  डी ए , शॉप ३ , िशवा रेसी , नेवाळे व ती ,िचखली 147315

1031401429/00 सुव दलीप आकाराम
स न १६४/३अ/१ िस स न ३५५८ साई समथ दळवीनगर चचवड 
पुणे ३३

147304

1160301472/00 भो.गवस शाम हरी समथनगर, दघी - 15 147293

1090301982/00 लांडगे लाला बबन भोग आकाश अशोक लांडगे
स.नं 500/2अ/1 िहराबाई झोपडप ीजवळ आकाश पॅलेस,बबन लांडगे 
चौक कासारवाडी पुणे 34

147277

1070200017/00 आडवाणी िवनोद चेलाराम बी. लॉक न.ं1/19, पपरीनगर, पुणे - 411 017 147254
1120201430/00 ी.स ते िनलकंठ साहेबराव गट न.ं 703 पुणे नािशक र ता,,¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖê¿Öß. 147253

1050202001/00 ी. गडचे सितश महा . िम.  46/3/84/27,स.नं.84/3/4 जवळकरनगर सांगवी पुण-े27 147242

1150301953/00 पुजारी लगमाबाई िशवराया
स न 47/1अ/1अ कोचेटा लाट समोर डा राय शेजारी.बापदेवनगर 
, कवळे पुणे,

147237

1140101348/00 ओहाळ िव ा दपक ब लाळे र हौ.सोसा., पीनगर,,तळवडे 147228
1130604620/00 सोपान / रामलाल /िवनोद /गौतम नामदेव इंगळे गट ५८३ , पंतनगर   ,कॉलनी  १ , िचखली 147209
1160301464/00 एच एन बी इंिजनीअस ा िल स.नं.5 द नगर, दघी 147205
1120203576/00 ी. राज  रामदास देवरे गट न.ं४५४/१,ग ली न.ं३, खांदेशनगर,   मोशी-४१२१०५ 147193
1020202380/00 ी िव णु गेण कुटे मातो ी िनवास द वाडी आकुड -३५ 147178

1050000127/00 ी.स सेना सुरे  काश/स सेना ेमलता.
(PAH)संकपाळ योगेश पो./बागडी रामा बा.,स.नं.4/1/64,व 
4/1/71,संगमनगर,सांगवी.

147170

1160400531/00 घुले एकनाथ सोमा केसरीनगर,,बोपखेल 147163

1080900541/00 इगवे दगंबर शंकर.
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,िमळकत न.ं509/2902 संत 
तुकाराम नगर, िपपंरी पुणे 18.

147159

1140300626/00 काळे संिगता िशवाजी योतीबानगर,तळवडे, पुणे – ४११०६२ 147123
1130300656/00 भो-कुटे उ म मोरे व ती,िचखली 147112
1040102213/00 धावारे अिभम यू पांडुरंग स.नं. 16/1ब, ल मणनगर,,थेरगांव, वाकड 147107

1040307101/00
ह रभाऊ िभगवणकर भोग. १) तुकाराम २)महेश ३) गणेश 
४) सुिशला ह रभाऊ िभगवणकर

स. न. ६/१ कैलास नगर थेरगांव - ३३. 147091

1050108637/00 भोग. जगताप  द वीजय कसन.
स.नं.41/10,41/11, ान दप लाझा,त.म.दुकान न.ं4, ीकृ ण नगर, 
नावेचा रोड, पपळे गुरव-27

147087

1120301603/00 ी. मोहमंद कािसम लायकअली शेख गट . 198 िचखली मोशी र ता, मोशी, 147071

1090301362/00 म.े दपमोती मोटस अ ॅ ड िब डस
स.नं. 497/2क/1+2,स रता अपाटमट तळमजला,शॉप नं 8 ,प. 
कासारवाडी पुणे 24.

147050

1101102227/00 संजय राम वेश िव कमा स. नं. १८६ एकता कॉलनी, भोसरी पुणे ३९ 147049
1050206098/00 जाधव दप रामकु ण, स नं ८०/२/२/२ सुदशननगर पपळे गुरव 147040
1040502960/00 ी. नामदेव सुकलाल कोळी स.नं.75, योितबानगर,काळेवाडी, पुणे - 17 147036
1160101598/00 गोपाळ भंवरलाल मालवीय स.न.74 बी.यु भंडारी कायलाईन समोर दघी पुणे 15, 147023

1060318148/00 जय सग बापुराव काटे/भाऊ बापु काटे स. न.३१/३/१ काटे मळा वराज गा न समोर पपळे सौदागर 147022

1050202407/00 कांबळे भाकर मा ती स.नं. 85/2ब/4, जवळकर नगर,, पपळे गुरव 147004

1050211235/00 मगराम केसाराम चौधरी
स नं ७९ िह सा नं १/१०व१/१२ चं रंग यश तळमजला शॉप नं ४ 
वैदुव ती सु ीचौक पपळे गुरव पुणे ६१

147000

1040406362/00 यशि वनी सखाराम फा क स. न. १८/८ इिलमट-५ िब ड ग सी लॅट - १०२ रहाटणी. 146999
1160200351/10 वैशाली राज  जोशी स नं ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी 146993

1031109576/00 भो अिनल दगंबर शदे
स न २३/४ ीसाईद  रेिसड सी लॅट न १ तळमजला चचवडेनगर 
वा वाडी चचवड पुणे ३३

146990

1130900610/00 ,भो-रसाळ शोभा िव णु हे े ता हाणे व ती,िचखली 146985

1050110135/00 म.े नवनाथ क शन.
स.नं.44/2/24, ऋतुझा लाझा, दुकान . 1, स ा ी पाक, पपळे 
गुरव-27.

146978

1110200488/00 ी. सागर व महेश पाडुरंग माटे
स न. ७५/१ अ, माटे व ती, मा ती मं दरा या उ रेस,च-होली बृ, 
पुणे ०५

146955

1050102972/00 इशाद पीरजादे नौशाद महमंद ताहेर स.नं. 54, िवनायकनगर,, पपळे गुरव 146954
1031110432/00 भोग. - केदार िवलास िशवदास स न १२१ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 146949
1040112613/00 सं दप सदािशव साळंुखे सं. नं. २३९/६, माँट हट ोपेज जी.-११०२, वाकड ५७. 146933

1100801063/00 ी.िशरसाठ िवजय धुडकू
गट न.ं 8 ,स.नं.209/1 लॉट न.ं21/2 संभाजीनगर,पा याचे 
टाक जवळ,अंबादास कराणा भोसरी- 39

146908

1090201840/00 लांडगे बक ानोबा ल मण लांडगेमळा, नािशक फाटा, कासारवाडी, पुणे-३४ 146898

1120400669/00 ी. उप  नायक य.ुएस./ ेता नायक
से.नं.6 लॉट न.ं 84+99 क चर े ट बंगला न.ंएफ-
12,,¯ÖÏÖ×¬Ö ú¸ü Ö,´ÖÖî¿Öß.

146879

1101207379/00 भाट शकंुतला/अलोकचंद/अमन/अिशष राजेश स १७/१+२ धावडेव ती भोसरी 146873

1101207380/00
भाट शकंुतला/अलोकचंद/अमन/अिशष राजेश भो अिशष 
राजेश

१७/१+२ भोसरी 146873



1101207381/00
भाट शकंुतला/अलोकचंद/अमन/अिशष राजेश भो अलोकचंद 
राजेश

१७/१+२ धावडेव ती भोसरी 146873

1090601271/00 अ / भोग खवसरा िवनोदकुमार/अिह यादेवी सािह य स न 72/1ब/2ब/3,दापोडी 12 146871

1130201134/00 संजय सुयभान  बालकंुदे
गट ११८६, गणेशनगर , र ता   १ ,रामदास सोसा ,िचखली आ  - 
कर /िच / २/ एस आर  २/ ७५/२०१७ , द १५/०४/२०१७ अ वये 
द ०१/०४/२०१६ पा वा आ

146870

1060102439/00 तुकाराम गेणूजी रसाळ भोग. ाने र तुकाराम रसाळ तुकाराम िनवास पपरीगाव 146854

1100900295/00 ीमती पाचारणे वेणुबाई बबनराव
गट न.ं9,स.नं.201/1अ                    ,जय महारा  चौक,आळंदी 
रोड,    भोसरी,पुणे-39.

146854

1100501007/00 रासकर चं कांत गुलाबराव स.नं.690 पुणे नाशीक रोड िशतलबाग,भोसरी - 39 146853
1110300516/00 ताजणे बबन िचमण व इतर 4 च-होली बृ ताजणेमळा पठारेव ती, 146850

1031111524/00 ी. ताप सह करतार सह वािलया सं. नं. १२७. ीन पाक सोसा, आहेर नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 146846

1020501694/00 आगरवाल राधेशाम आर.
तळ म. 6 पारस कम शयल सोसा. GP 67,जी लॉक, MIDC 
चचवड - 19.

146845

1160200871/00 साह योती साद रामे र स. नं◌ं 76,भारतमाता नगर,, दघी रोड,भोसरी,पुणे, 146840

1020202515/00 ी . द ा य सखाराम वाणी
स नं १८/१ मातृछाया िनवास ीकृ णनगर सर वती शाळेमागे 
आकुड  पुण-े३५

146829

1120202210/00 सागर भाऊसो कोळेकर व सुहास काकासो कोळेकर आदश नगर महादेव मं दराचे पिशम बाजुस पुणे नािशक रोड मोशी 146802

1040505858/00 च हाण वामन शं◌ंताराम भो.कंुदन वामन च हाण स.नं.111/14 कारकॉलनी नढेनगर काळेवाडी, 146790
1050206963/00 िप ले सर वती गोपाळ स. ब. ११/३, िव यम नगर, पपळे गुरव-२७ 146786

1031105862/00 Bhog. - Maral Sudhir Shivaji
स.नं.  40,  लॉट  न,ं  12  ते  14  पैक ,  बळवंत  कॉलनी,  
चचवडेनगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड

146785

1040709986/00 रिव करण राजाराम रं दल व िविजशा रिव करण रं दल
स.नं. 166/8, इकोइंग ीन कम शअल, चौथा मजला, ऑफ स . 
401, 402,  उवरीत वाकड, पुणेः - 411 057

146784

1040103582/00 भो. बोचरे बुवासाहेब जानू स. नं. 16, ल मण नगर, धरोड, ग हाणे हॉ पीटल समोर,,थेरगांव 146738

1090301742/00 हसीना सैफन द ी
स.न.500 िह.नं.2 अ/1 रे वेगेटखाली,िहराबाई झोपडप ी जवळ 
कासारवाडी पुणे 34

146719

1080102110/00 कैलाश  िच  यादव भो. िवर  कैलाश यादव
स. नं. १५९ िशव हा िनवास ,उदुशाळे समोर  खराळवाडी, 
पपरी,पुणे-१८

146711

1160204432/00 मंगला संजय िपसाळ स. नं. ७८/२/१/३/५ संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 146690

1130900489/00 गायकवाड तुकाराम बयाजी गट १५०८ , हनुमाननगर  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती , िचखली 146682

1100800476/00 ीम.क पना नंदकुमार शेटे िनखील व चैताली नंदकुमार शेटे
स.नं.209/210/4अ पैक , िमळकत .59/3,संत तुकाराम नगर,        
            भोसरी,पुणे-411 039.

146680

1040405473/00 यमुनाबाई साहेबराव कंुजीर पवनानगर रहाटणी पुणे 146670
1100201371/00 आ क सचीन गुलाबराव शांितनगर भीसरी ३९ 146645

1040502539/00 सोनाटे िशवाजी नामदेव. स.नं.72/2/23 िमळकत .417/1,जोितबा नगर काळेवाडी. पुणे 17. 146644

1130902013/00 सुबोध द ा य हे े ीराम हौ सोसा , गट १४४५/१ , हे े व ती ,िचखली 146644
1020402609/00 म.े अिभषेक स शन मोटस, डे हलपस /िब डस जी. लॉक, पीएपी/जी-११०, एम.आय्. ड़ी.सी. िचचवड 146630
1101201583/00 ी. पानमंद िसताराम सखाराम स.नं.18/3,धावडेव ती,                              भोसरी - 39 146612

1130603011/00 भो-बबन सखाराम कवळे
गट ५५३ , कवळे मळा, पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ - 
कर/िच/८/एस आर २/२७६७ /२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

146608

1040209071/00 रामनाथ आ ृबा खेडकर स.नं 22/6/3, वनदेवनगर, थेरगाव पुणे 33 146585
1130601879/00 थोरात म छ नाथ रावसाहेब गट ५८९ ,जाधववाडी , िचखली 146576
1060307534/00 भुपाल द ु चचवाडे वेदांत रो हा नं 6 काटे व ती, 146554

1120101594/00 सौ. मालती / संतोष सुभाष भोकरे रा िशवाजीवाडी गट नं ४६ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 146542

1070601056/00 िनशा हरेश लालवाणी
िस. स ह न.ं १९८३ िम. .414, सी लॉक ९ या समोर घर . ७८ 
वै णवी मं दर जवळ पपरी १७,

146527

1110500472/00 ताठे िनवृ ी नारायण काटे व ती,च-होली बु।। 146520

1031107441/00 ल मण अंनता झाजंळे स न ३२/२अ माउिल कुपा चचवडे फाम मागे ,वा.वाडी, चचवड-33 146514

1110504136/00 ी टील काप रेशन राज  रामराव कुलकण
स. नं. ५८, लॉट . ७३, साई औ ोिगक वसाहत , शर झोन, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

146509

1060307705/00 संजय हेलन ारकासाई पॅराडाईज ई/१  पपळे सॉदागर 146495
1130500196/00 भो-पायगुडे लता िवलास पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 146493

1011403271/00 यू टाउन रय टस
से. नं.२६, लॉट न.ं एडीसी २९ए+३०ए, कंफटकुशन रो. हाऊस नं ७, 
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

146489



1011403274/00 यू टाउन रय टस
से. नं.२६, लॉट न.ं एडीसी २९ए+३०ए, कंफटकुशन रो. हाऊस नं 
१०, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

146489

1120200345/00 बनकर क डीबा महादु मोशी गावठाण,पुव मोशी 146445
1101203288/00 मधुकर ाने र भालेराव स.नं.95/1, लांडगे नगर,,भोसरी. 146437
1060501278/00 योगेश वसंत वाणी यश अपाटमट टेरेसवरील लॅट पपरी टेशन 146421
1100803275/00 मे बंसल रअल इ टेट तफ िवनोद िशवनारायण बंसल २२४ गंगो ी पाक बंसल िसटी सी.२ - २१ 146395
1090200164/00 मिणयार अमोल,अिशष,अशोक व सिवता.ए िम. . 148/217/200,पुव कासारवाडी. पुणे. 411 034. 146389

1140301723/00
ी.शंकर रघुनाथ गोकुळे भोगवटादार ीमती सुलोचना 

शंकर गोकुळे
जमीन गट न.ं४७०, िस.स.नं.३०५,तळवडे गावठाण चौक,तळवडे,पुणे 
– ४११०६२

146387

1140301724/00
ी.शंकर रघुनाथ गोकुळे भोगवटादार ीमती िनमला शंकर 

गोकुळे
जमीन गट न.ं४७०,िस.स.नं.३०५,तळवडे गावठाण चौक,तळवडे,पुणे 
– ४११०६२

146387

1040506197/00 नसीर मोही ीन स यद सं न.७२ ताप कर नगर काळेवाडी 146378

1040503302/00 मिनषा पुरन परदेशी िम. . - 4/48/185,स.न. 75, योितबानगर, काळेवाडी, पुणे - 17. 146371

1031103624/00 नर  चचवडे,कैलास,संतोष, करण,िनतेश व इतर 4 स.नं.78/1/2,  ,वा हेकरवाडी  रोड,वा हेकरवाडी,पुणे-33 146369

1030102064/00 मोद िव ल माळवे
एफ.एम.िसटी  सटर,  शॉप  नं.12,  चचवड  टेशन,  चचवड.  
,िम. .  03/01/02064

146358

1130500107/00 ीगणेश इंिजिनअ रग / झोपे हाद रघुनाथ पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 146351
1040415602/00 िवजय साद रवानी स नं-३३/२ब/२/१ गजानन नगर रहाटणी 146344
1090200484/10 गांधले रामभाऊ ध िडबा ानराज िनवास,कासारवाडी, पुणे-३४ 146343
1040401564/00 कुटे म हारी भै स.न.46, नखातेव ती,रहाटणी - 17 146335

1020501702/00 आगरवाल सुर  ओम काश
त. म.10, 11,12  GP 68 महावीर आक टे ट,,जी लॉक, MIDC 
चचवड - 19.

146318

1160202805/00 तातोबा ीपती आटपाडकर स. नं. ७६ गणेशनगर  दघी १५ 146313
1040200217/00 कंुभार ल मी नारायण िमळकत .163,,सव.नं.23/2, थेरगांव-पुणे - 411 033. 146311
1100101980/00 म.े िनओलेक इंिजिनअस. से. १०/३०७ िधकरण इंड भोसरी-२६ 146292
1081200624/00 म.े हाडा /भो. सूरज क याण भोसले िमळकत .432/2334 146291

1050302155/00
ी. देशमुख मा तराव शंकरराव./भो,आयिडया से युलर 

िलिमटेड
स.नं.13/2, पायसररोड,िशतोळेनगर, सांगवी ID No.MH-12-R-
1968

146273

1101101905/00 ितकांत नारायण शदे स. नं.१८७/२/१, देवकर व ती, भोसरी 146268
1100200605/00 ी. ज लवार भाकर लगा पा. िम. .57/3/58.स.नं.679/1 अ. 146266

1040406250/00
िशवाजी िनवू ी कोलपुके भोग शुभांगी पदमाकर भ े व इतर 
३

146242

1040802600/00 म.ेजे.जे. मोटस तफ सिचन ीचंद कुकरेजा
स.नं.७७/१,७८/१ व ७८/२,अडोरा,सी वग,पिहला मजला,शॉप ं -
१०१,भुमकर चौक,मा ंजी रोड,वाकड.

146234

1140400719/00 बोरोले घन याम भा करराव ि वेणी नगर,तळवडे 146232
1050110950/00 मह मद र फ़क मह मद अिमनखान स. नं. ५०/३/१ गांगाडनगर ग ली . १ पपळे गुरव ६१ 146212
1031103312/00 वाडेकर िशवाजी मा ती स.नं.16,  िह. .1अ,  चचवडेनगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 146206
1031112808/00 अनंत कािशनाथ गरड व  मनोज कािशनाथ गरड स.नं. १२२/२, सायली कॉ ले स, वा.वाडी, चचवड – ३३ 146201

1160201594/00 वाळके जयराम िशवराम व इतर करीता भो.कैसर खान स.नं.80 बी यू भंडारी जवळ आळंदीरोड, दघी - 15 146186

1050805063/00 नांदगुडे सुयकांत आ पा
स. नं. २९/१/१+१/२+२/३, ३ दुकान न.ं ३ िवशालनगर जगताप 
डेअरी पपळे िनलख पुणे २७

146182

114033/16
म.ुमा.कै.नारायण भागुजी च हाण व इतर 16/भोग. इंगवले 
द ा य जयवंत / ी.िपलाने पांडुरंग तुकाराम

तळवडे गावठण 146180

1130500195/00 भो-जगताप पु पा भरत पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 146165
1031110463/00 रमेश कैलासराव शदे स न १४१ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 146154

1050302926/00 मे वा तु असो. तफ़ ाने र आ दकराव सांबळे
स नं १३/३अ+३ब ी वामी समथ वा तु लॅट नं १०२  िशतोळेनगर 
नु सह हौ सो समोर सांगवी पुणे २७

146142

1030103662/00 सरोदे िवजया मा ती/ सरोदे अचना पवन ए पायर इ टेट वग एन-३ लॅट ४०३ चौथा म चचवड-३३ 146126

1130502279/00 भो-वै णवी मोटस अ ॅ ड डे हलपस
सािहल समृ दी रो हाउस- 15, लॉट 110, सेकटर 16,,कुदळवाडी , 
िचखली - ािधकरण

146123

1050101449/00 च हाण ल मण आ पा
गट .1,िम. .46/2/374/6 स.नं.46/1/2,कािशद नगर, पपळे गुरव, 
पुणे - 27.

146120

1100201387/00 ी इ ज रग तफ़ केलास माधवराव साळुके गाळा क १८ पांडुरंग ई टेट गुलवेव ती भोसरी पुणे 146102

1130100799/00 भोसले िभकोबा गणपत
पाटीलनगर , िचखली  आ.  - कर /िच/ह तां/कािव/२१७/२०११ , 
द  १७/११/२०११ अ वये  ह तांतर

146093

1100300378/00 ी. फुगे संभाजी िशवराम गावठाण िमळकत . 56/2/111          ,भोसरी गाव,पुणे 411 039. 146078



1130201463/00
भो-मे नमोह िब डस अ ड डे हलपस तफ  भागीदार  ी  
नेवाळे  िनलेश मधुकर , ी जैन योगेश नागराज

गट  ११९३ , वृ ा मासमोर , रामदासनगर ,िचखली आ - 
कर/िच/मो जा/एस आर  २/२८३८/२०१४ , द  २०/०२/२०१५ 
अ वये द  ०१/०४/२०१४ पासून मो जा  न द

146074

1160203915/00 उमेश नारायण भ डवे स. नं. ८५, िस ी िवनायक कॉलनी साईपाक, दघी 146073
1050800622/00 भ डे सुलोचना . िम. .550.,स.नं.26. पपळे िनलख, सांगवी,पुणे 411027. 146030
1130901431/00 भो-योगेश भानुदास कवा े सहगड हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली 145994

1050212182/00 वाडेकर चं कांत भालचं
स नं ९४/१ब/१/२/९ स िगरी िब ड ग शॉप नं ३ त म जयभवानी 
नगर पपळे गुरव पुणे ६१

145984

1050213560/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१४,पिहला 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

145954

1130200165/00 भो- मळेकर िव णु रामभाऊ महादेव नगर,,िचखली 145937

1140300371/00 ीम. रबेका इसाक वंजारे गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 145925

1040307233/00 िभमाराम कुपाराम भाटी
स. न. २२/५/१/१ आनंद बाग सोसायटी संचेती शाळेजवळ थेरगांव-
३३

145901

1040307234/00 मोहनलाल जगाजी चौधरी
स. न. २२/५/१/१ आनंद बाग सोसायटी संचेती शाळेजवळ थेरगांव-
३३

145901

1040307235/00 रमेश कशनाजी राठोड
स. न. २२/५/१/१ आनंद बाग सोसायटी संचेती शाळेजवळ थेरगांव-
३३

145901

1040307236/00 पुनाराम हकाराम चौधरी
स. न. २२/५/१/१ आनंद बाग सोसायटी संचेती शाळेजवळ थेरगांव-
३३

145901

1030802544/00 आनंद दगंबर कुलकण
रामबाग अपाट,  A- वग पाचवा मजला लॅट न A- ४०३  गांधी पेठ 
चचवड पुणे ३३

145893

1031106907/00 भोग सुधाकर म ल पा पुजारी स न ७६/१/१ व ७६/१/२ आहेर नगर  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 145880

1040602916/00 सौ . सुनंदा काश नाई ंकर स. न. ९९/९, दुसरा मजला शांती कॉलनी बी िवजय नगर काळेवाडी. 145869

1040304827/00 भो.सुिनता अवतराम लडकानी व िवजय अ. लडकानी स.नं. 7/3/1, गु नानक नगर,थेरगाव 145846
1090402013/00 पगारीया िवलास नेनसुख िव ल ि मणी मं दरा शेजारी फुगेवाडी १२ 145835
1160203379/00 बाळकृ ण गोरखनाथ सुयवंशी व इतर स. नं.७९ दघी 145816
1100601734/00 फुगे तुकाराम बबन 145806
1160401758/00 सकट कमल भगवान स.नं.148 कॉ.नं.10 गणेशनगर,बोपखेल पुणे 31 145797
1150102311/00 ी सितश रामचं  पराड स न १७ िह  १ब ी अ सारी शेजारी साईनगर मामुड 145792

1050201351/00 शांताबाई अ णासाहेब होळकर मी. .46/2/272/4स.नं.27/4अ/4,पवना नगर पपळे गुरव, पुणे-27 145765

1130501350/00 भो-मुळे िगरीश /शैलजा भगवान मुळे गट नं 812 ,जाधव सदािशव िवहीरीजवळ ,कुदळवाडी  ,िचखली, 145763

1101100866/00 धावडे किवता िव णु / उमेश िव णु
स.नं.124/1/1,सदगु नगर,             ,चच या दिशणेस,                  
      भोसरी-39

145763

1050804302/00 ी.सते सह रावत व गौरीदेवी सते सह रावत. स.नं.24/1क,िवशालनगर, पपळे िनलखा -27 145750

1070101637/00 सरकार भो.मोरे राजकुमार मा ती
दुकान न.ं६७८ एच बी. ८/१ या समोर रे वे टेशन जवळ 
पपरीनगर १७

145743

1100802711/00 भरत देवसी राठोड स.नं.208 ओम साई कॉलनी, दघीरोड भोसरी - 39 145732

1050502240/00 खरात कृ णाबाई दादू स.नं.7/2, दशनपाक मागे, मुळानगर,,गावठाण, सांगवी, पुणे - 27 145705

1101200691/00 ी ठाकुर बबन भागुजी
गट न.ं12,स.नं.23                       ,संत साई इं लीश कुल 
जवळ,भगत व भोसरी,पुणे-39.

145704

1040408624/00 छाया भा कर बागल स. न. ३३/१/१/१/अ/१ महारा  नगरी रहाटणी ३३ 145689
1040700361/00 िज हा परीषद पुणे ( जनावरांचा दवाखाना ) स.नं. 165, पढरीमंगल कायालयाजवळ,,वाकड 145679

1130200798/00 बनकर अतुल म हारी

गट नं 1180 , बनकर चाळ  , रामदास सोसा., िचखली आ. - 
िच/कर/२/कािव/२३/२०१२ , द  ५/०३/२०१२ अ वये  मोजा- 
८४४ चौ फ़ुट , प ा शेड- १५६  चौ फ़ुट  र   व याच जागी 
वरील माणॅ बांधकाम

145678

1060202202/00 अशोक मा ती कापसे ीधन अपाटमट टोअर .०४ पपरीगाव 145672

1130601307/00 भो-घोगरे िशवाजी अजुन
गट ४९६ , माळावर,कॉलनी   ६ ,जाधववाडी, िचखली  आ  - कर 
/िच/६/एस आर २/५१०/२०१६ , द  १५/११/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जु पा न वा आका

145657

1040104847/10 गुजर कािनफनाथ दामोदर व इतर 6 स.नं.16/1अ गुजर नगर धरोड थेरगाव, 145641
1160102139/00 ी.दुनघव लबाजी िव ल स. न. ७६ भारतमातानगर दघी 145622
1160102140/00 ी. शदे िनतीन ानोबा स. न. ७६ गणेश कॉलनी .२ भारतमाता नगर दघी 145622



1030302631/00
ी. सिचन सुरेश चपळगांवकर, मृणाल सुरेश चपळगांवकर, 

सुरेश वासुदेव चपळगांवकर,
स.नं. २६९ िस.स.नं. ४४६५ ते ४४७०, साई वु स, वग B, मजला 
५ लॅट . ५०४ चचवड-३३

145601

1031103280/00 भो.अशोक दसगुडे स.नं.60/3,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 145598

1011102279/00 ीमती गोदावरी रखमाजी काळभोर भोग संतोष र.काळभोर
स.न.७७ , ७८/३,७८/४/१/२गांवबाबा फुत  मा ती मं दराजवळ 
िनगडी-४४

145590

1150202773/00
ी. कृ णमुत  लगा पा सलवादी व ी. बसवराज लगा पा 

सलवादी
स.नं.43अ/13ब, मराठीशाळेजवळ, समथ कॉलनी, िवकासनगर, 
कवळे

145581

1040120485/00 चधु बाजीराव क पटे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,शॉप नं-९ व १० तळ 
मजला क पटे व ती वाकड.

145566

1060312010/00 िवलास मधुकर जाधव / उषा िवलास जाधव ल मी आंगण अ/२०३ पपळे सॉदागर 145548

1050000205/00 पवार शंकुतला,पवार मािनकबाई,इंगळे िशवाजी.कु-हाडे.
स.नं.28/1/79,28/1/81,बोरा हॉ पीटलमागे,जगताप 
डेअरी.,िम. .05/08/177/00205

145532

1031106455/00 याद सुकमादेवी राम यारे स. नं. ७६/१/११, आहेर नगर, वा हेकरवाडी, चचवड 145529

1130504445/00 अमीन िजलुसाहेब स यद

गट ९०४/१, कुदळवाडी, िचखली  आ   - कर /िच/५/एस आर 
२/६४/२०१६ , द  १०/११/२१०६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका  आ  - कर /िच/५/ मो ा  िनवासी -एस आर  
१/६४/२०१६ , द २१/१०/२०१६ अ वये  लो

145523

1011403013/00 आगरवाल डे हलपस
से. न. २६, लॉट एडीसी एच - १८,त.शॉप नं.१९, ािधकरण , 
िनगडी , पुणे - ४४

145514

1130600780/00 पानसे धनंजय बाळकृ ण जाधववाडी,,िचखली 145475
1040506416/00 सुभाष ध िडबा पवार सन७३/१क/१२ ताप कर नगर काळेवाडी 145466

1011402234/00
म.े िवजय क शन, भो.- म.े इ वायरो अ ेशन सेिस टंट 
इंिज.

िवजय माकट, दुसरा मजला,,से. नं. 26 ,  िनगडी ािधकरण 145457

1130902455/00 बाळासाहेब   िव नाथ गायकवाड

कृ णा हौ सोसा , ता हाणे व ती ,िचखली आ  - कर /िच/९/एस आर 
२/९९/२०१६ , द २३/०८/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका आ   - कर  /िच /९/ एस आर   २/१७१/२०१६, द 
३१/०१/२०१६   अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

145453

1050502860/00 ढोरे तुकाराम गेनुभाऊ स. न.९, लॉट न,२३,ढोरेनगर,सांगवी-२७ 145446
1120201122/00 रामानंद राऊसाहेब खुळे ग गावले यांचे घराचे समोर .ग. . 454 पूव मोशी 145427

1011102278/00
ीमती गोदावरी रखमाजी काळभोर भोग भानुदास 

र.काळभोर
स.न.७७ , ७८/३,७८/४/१/२गांवबाबा फुत  मा ती मं दराजवळ 
िनगडी-४४

145421

1040509081/00 बबनराव जयराम रण दवे (९९२११८१७४७) स नं-७३/१अ/२/२,अमर दप कॉलनी, योितबानगर,काळेवाडी 145411
1050206055/00 कदम बाजीराव दामु व भो,परमार वालजीभाई स. न. १३/४, िव यम नगर, तळ मजला पपळे गुरव 145404
1080200410/00 हदु तान टबायो ट स कं.वसाहत प.े िमळकत .,एम.आय.डी.सी. पपरी.18. 145397

1040309539/00 ािधकरण भो-भोलेनाथ अशोक भडकवाड स नं-७ गु नानक नगर ग ली न-ं३ थेरगाव-३३(९९३०९०७६७२) 145393

1130503657/00 िवनोद वसंत भोसले गट ९१३,कुदळवाडी ,िचखली 145378
1040415079/00 जी.के.असोिसएट ो ायटरी तफ िवनोद चांदवानी स.न.31/2 फॉऊ ट इन हॉटॆल माघे रहाटणी पुण.े 145359

1040119514/00 संिगता अडवाणी व किवता अडवाणी
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/3 आठवा मजला 
लॅट .802,वाकड पुणे - 57

145358

1130701303/00 मु य काय अिध प च न िव . ािधकरण
इमारत  ए - १२,,गाळा   -७ , यश ी हौ सोसा,  से टर २०, 
कृ णानगर , िचखली

145350

1120103393/00 रामचं  नाथू स ते गट न.ं २४५, म.े गुि वल इं ाकॉन, डुडूळगाव, मोशी 145349

1040414019/00 ी.मनोजकुमार िशवकुमार आ जा
स.नं. १२/२,१३/२,फाई ह गाडन फेज २ रोहाउस .सी/१२०४ 
रहाटणी

145327

1040702526/00 िमथलेश बंसल
स. नं. १७४/१७५,ओमेगा पॅराडईज, वग H लॅट न.ं ७०१ सातवा 
मजला वाकड पुणे ५७

145325

1060103001/00 तोताराम जंगलदास सुखवानी सुखवानी ुह रचना लट  -सी -२०१ तपोवन र ता पपरी-पुणे१७ 145308

1050204212/00 सुरेश पाथसारथी पुरोहीत स.नं 9/1 मोरयानगर पपळे गुरव-27 145289
1050808797/00 कांबळे गुलाब िभकोबा स.नं.67/10, पंचिशलनगर, पपळे िनलख, पुणे-27. 145270

1040709322/00 ि टीन े अऱ
स.नं.146/1बी(पाट)170/3 ते 170/8(पाट),170/10(पाट) व 
170/12(पाट), ि टीन े अर, ितसरा मजला दुकान . 307 ब, 
उवरीत वाकड- 411 057

145252

1100201202/00 मंडल आर.के.व राजू भानुदास चंदनिशवे स.नं.3/1 शांतीनगर,भोसरी - 39 145251
1160100900/00 शदे तुकाराम बाबू स,नं, 74 आदशनगर, दघी पुणे 145248

1030103548/00 म.े गोयल डे हलपस, भोग. - हे े
ि िमयर लाझा, िस.स.नं.4510, बेसमट, एफ वग, गोडाऊन ब - ३, 
चचवड टेशन

145235

1030103549/00 म.े गोयल डे हलपस, भोग. - हे े
ि िमयर लाझा, िस.स.नं.4510, एफ वग, बेसमट गोडाऊन न.ं ४, 
चचवड टेशन

145235



1030104132/00 कुराडे एकनाथ ध डीबा भो- कुराडे वषा एकनाथ
मयुर ेड सटर-फ़ेज-२ तळमजला दुकान न जी-१, जी-२ व जी-२बी 
चचव टेशन

145199

1040413561/00 सुचेता िम लद वालझाडे भो .सुमंत िम लद वालझाडे
स. न. १९/१/१३, समृ ी पॅराडाइझ दुसरा मजला लॅट न-ं 
२०१,ि ितज ग ली न-ं २ कॉलनी, रहाटणी

145194

1031112790/00 करण शंकर  भोसले स.नं. २३/४, औदुंबर हौ सग सोसा, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 145185

1130601877/00 काश कसन आहेर भो-िनितन काश आहेर गट ६०६, जाधववाडी ,िचखली 145182
1070601499/00 ध डाबाई संभाजी आगवणे सी. लॉक ६ समोर ेम काश मं दर शेजारी पपरी १७ 145163

1030101875/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

145151

1130602670/00 भो. अ य हनुमंत जाधव गट  ५८९ रंगनाथ नगर जाधववाडी िचखली. 145150
104100017/00 अजय उ मोहन नंदकोळीकर सन.१७०/१ जीवननगर ताथवडे-३३ 145145

1050401410/00 श े मेघा राजेश स.नं.71 िम. ं  47/3/31/791, कत नगर, सांगवी,पुणे-411 027. 145136

1040413147/00
दपक शंकरराव पवार/सुजाता दपक पवार भो. दपक 

शंकरराव पवार
स. न. १८/६+७ वा स य, िनरंजन कॉलनी,रहाटणी 145131

1040413148/00
दपक शंकरराव पवार/सुजाता दपक पवार भो. कमल 

बाळासाहेव सुव
स. न. १८/६+७ वा स य िनरंजन कॉलनी, रहाटणी 145131

1100101659/00 एम.एन.इंिज.तफ भागीदार मंडल बी.बी./मंडल के.बी. से.नं.10 लॉट न.ं 268 ािधकरण इंड.एम आय डी सी 145130
1040412742/00 खै ल मु ताफा शेख स.न.59/1अ/16 ी वामी समथ कॉलनी रहाटणी 145129
1031109840/00 भो गजानन नथु वा हेकर स न ११३/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 145120
1100803223/00 पाटील माधुरी िनितन २१३ नुम ह ला बंसल िवहार ब  नं २-१ 145087

1031500904/00 म.े एस.पी.बी. डे हलपस तफ़ शिशगु ब  पेहलानी
स. नं. १९५/१+२, १९६/१ ते ८, िस. स. नं. ३६०९ ते ३६१६, 
३७१० ते ३७१२, ३७२९ ते ३७३१, ३७९४ ते ३८००, 
उ ोगनगर, चचवड

145085

1080500806/00 पूजा िब डस, द.कॉसमॉस को.ऑप बॅक
( Multistate Scheduled Bank),अजमेरा शाखा,, लॉट.न. 
21,स.न.149/2, मासूळकर कॉलनी अजमेरा हॉय कूल जवळ, पपरी, 
पुणे-18

145083

1081102901/00 संजय पोखरकर व सायली पोखरकर लॅट .९०५ सी - १ गंगा काईज  संत तुकाराम नगर पपरी १८. 145078

1090101960/00 भोग-आयडीया से युलर िल.(एमएच-१२आर-२३९८) स न ४३४ सागर कॉनर हॉ. सोसायटी नािशक फ़ाटा 145076

1040307540/00 मा. ािधकरण भो. महमंद हा न महमंद खलील स. न. १२/१८ ाय हर कॉलनी थेरगांव ३३ 145065

1050201372/00 गे करण हनुमंतराव, गे जनाबाई करण िम. .46/3/77/7स.नं.81/1/36,सुदशननगर पपळे गुरव, पुणे-27 145041

1140101337/00 म.ु मा. सौ.घुमे रजनी महादेव जिमन गट . 166, पीनगर पुव,, 145025

1150201675/00 मे शुभकर मोटस अँ ड डे हलपस
स.न. 42/अ , शॉप नं 1 अ पर ाउंड , शुभंकर नगरी,िवकासनगर , 
कवळे

145023

1040412739/00
ाने र ीराम शदे/मनोरंजन उ म भोगील भो. ाने र 
ीराम शदे

स. न. ३३/१/२, ा कॉलनी, गजानन नगर, रहाटणी 145020

1031109826/00 भो- योगेश नथु वा हेकर स न ११३/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 145010
1130101552/00 भो-अिनल गुलाब शेलार गट १५६७ , शेलार व ती , पाटीलनगर , िचखली 145005
1100402064/00 ीमती. इंदुबाई िवठोबा लांडे स. न. ६८१/१ लांडेवाडी भोसरी पुणे -४११०३९ 145004

1040403425/00 चौगुले अलका राजु
स.नं. 35/ब/2/1, नखाते व ती, रहाटणी,स याचा प  वहाराचा 
प ा - 1073 कसबा पेठ, पुणे

144991

1130801448/00 संतराम  शंकर कांबळे लॉट ५७०, से.१८, िशवतेजनगर ,िचखली 144989

1050000104/00 मृणाल कांती मुखज  क रता ी धनेश िम ीलाल धािडवाल.
सऩ.28/3/7 जगताप डेअरी,िम. . 5/8/77/00104( गट .8 
मोकळी जागा)

144974

1040406542/00 ािधकरण भोग कैलास वा मीक ह के सन.३३/२ब/२/१/२ गजानन नगर कॉलनी न-ं२ रहाटणी 144957

1031106869/00 .भोग. भािगरथ भोपाल सग डोगीवाला
स न ६२ गणेश कोलनी िशवनगरी िबजिलनगर वा हेकरवाडी 
चचवड ३३

144943

1050405976/00 शेख गुलाब िमयासाहब स.नं.67/क. वामी िववेकानंद नगर, नवीसांगवी-27 144904

1031111270/00 भो. ी. राजु शांताराम पाटील
स. नं. ६०/३, िशवनगरी गणेशमं दरा जवळ, िबजलीनगर, वा. वाडी, 
चचवड ४११०३३

144895

1100501068/00 कू णा शंकर ल ढे / राजु शंकर ल ढे पुणे नाशीक रोड 144888

1040508683/00 ल मन झामुमल सजनानी तफ कृ णा मो. अँ ड िब डस स.न 113/2/6 -14-1 साईनगरी काळेवाडी 144879

1050202275/00 जाधव िवजय रघुनाथ / जाधव िग रष रघुनाथ स.नं. 21/1/1, भालेकर नगर,, पपळे गुरव 144833
1060308327/00 राजेश भागुजी जगताप/भो सॉरभ जगताप पपळे सौदागर  बॉ  िवहार समोर 144808
1050205710/00 बा ठया चंपालाल छगणीराम, स. न. २७/२/६, पवना नगर, पपळे गुरव-२७ 144808
1040602517/00 काळे ल मीबाई मा ती भो.काळे िवनोद मा ती स.नं.84/1/2 आदश नगर काळेवाडी, 144790
1031000933/00 म.े हषदा क शन कं. रोिहत  रेिसडे सी,  बेसमट,  ,सुधे दुनगर,  चचवड 144754



1030102741/00 म.ेआयडीया मोबाईल टॉवर एफ.एम.िसटी  सटर  पुणे  -  मुंबई  रोड  र ता,  चचवड  टेशन  , 144750

1040505851/00
खेमु भोजवानी भो.आयडीया से युलर िल.( एमच-१२-आर-
२८१८)

स.नं.77 एम.एम.शाळेसमोर काळेवाडी 144750

1011403172/00 आगरवाल गाडन भो. आयडीया मोबाईल टॉवर से. नं २६, एबीसी जं शन, एच ९,िनगडी ािधकरण, पुणे ४४ 144750
1101001853/00 भो आयिडया से युलर िल स नं १९८/१ राधा ण नगर आळंदी रोड भोसरी 144750

1050201858/00 इंगळे सुिनल जयराम
िम.  46/2/6/3,स.न.6/3.पैक ,गंगो ीनगर, पपळेगुरव -गावठाण-2 
,नावेचारोड. सांगवी पुण-े27.

144723

1011403158/00 ी साई मोटर वाहतुक सं था अ य  अ बी. काळे से.न.-२३ लॉट न.ं १६१ अ वाहतुक नगरी िनगडी-४४ 144699

1060102947/00 िवनोद मोहनदास मोटवानी/आरती िवनोद मोटवानी
स. न - ११/२, जमतानी इ ेशन,ितसरा मजला लॅट न-ं ३०२, टेट 
बँके समोर ,तपोवन र ता पपरी गाव

144696

1101202739/00 भो. गोरख िव नाथ चचवडे स.न.18,धावडे व ती,भोसरी 39, 144684

1050405351/00 भोसले कमल अकंुशराव स. नं. ७०/१/९अ, HDFC बॅकेजवळ पु याई समतानगर नवी सांगवी 144672

1120201474/00 ीम. अलका बाळु शद.े गट. नं.452/1/1,इं लोक कॉलनी, ताप करनगर,,´ÖÖê¿Öß. 144667

1050203970/00 ीम.शहा आशा राजे कुमार. स.नं.5,गंगो ीनगर, पपळे गुरव.सांगवी-27,िम. .46/02/03970 144665

1080101771/00 ी मोहनराव नर सगराव पपळे
ऑ फस .13,14,1ला मजला, साईकृपा भवन,,मुंबई-पुण रोड, 
खराळवाडी, पपरी-18

144661

1040121611/00 िववेक भाटीया व सौ.मधु िववेक भाटीया
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, 
तळमजला,शॉप नं.5, ध रोड, वाकड, पुणे57.

144655

1040121612/00 िववेक भाटीया व सौ.मधु िववेक भाटीया
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, 
तळमजला,शॉप नं.6, ध रोड, वाकड, पुणे57.

144655

1130200989/10 पोपटराव महादू माळी , भो-मयुरे र पो माळी
गट ११७८ , िगताई कॉलनी , रामदास नगर ,िचखली आ   - कर 
/िच/२/ एस आर  २/१७/२०१७ , द  १४/०१/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा  वा आका

144653

1040703559/00
धनाजी रामभाऊ िवनोदे करीता जे . जे. मोटस तफ़ सिचन 
कुकरेजा व इतर - २

स. नं. ८१/२ अ उवरीत वाकड 144639

1140100245/00 देशमाने लितका वसंतराव भो घोलप आशाबाई राज गट .1,गजानन सोसा., सहयोगनगर,तळवडे 144626

1050809079/00 अिनल आ पा नांदगुडे
स.न.26/1/1 वाकड मेन रोड शॉप न.ं1 व 2 जगताप डेअरी पपहे 
िनलख - 27

144604

1040507060/00 शंकर गो वद ा हणे स. नं. ७९/१४ पंचनाथ कॉलनी कोकणेनगर काळेवाडी 144603
1030600655/00 उढाणे बाजीराव मा ती. स.नं.276मािणक  कॉलनी,  ,गट  .  6  चचवड  पुणे  33. 144597

1120101688/00
ब सल ौप टज तफ़ ी.गंगािबशन बा मल 
अगरवाल/ ीमती िनमलादेवी गंगािबशन अगरवाल

गट . ५०/१ मोशी ४१२१०५. 144593

1090102064/00 चेअरमन राजगु नगर औ ोिगक सह सं था मया
राजगु नगर औ ोिगक सह सं था मया, गाळ .३४ लॉट .टी-
१०६/२, एम.आय.डी.सी, भोसरी, पुणे-२६

144564

1040307305/00 ािध. भो. छाया अशोक काळेल स. न. ७/१,गु नानक नगर थेरगाव पुणे-३३ 144551
1130101520/00 आ माराम काळू ध डगे गट १५९८, फुलराणी िनवास समोर , पाटीलनगर ,िचखली 144544

1040902700/00
ी.संतोष ानदेव काटे/सं दप ानदेव काटे भो.मो.डी.एस 

असोिसएटस
स. नं. १८ /३ पुनावळे 144543

1080803954/00 फ़रजाना जिमर इनामदार स न १०१/१अ/३४ इनामदार िबि डग ांती चौक नेह नगर 144539

1060318040/00 बबन रंगोबा झजुड भो. मयुर काश झजुड
स. नं. ३२/३ब/२ पिहला मजला झजुड मळा पपळे गुरव रोड पपळे 
सौदागर पुणे २७

144510

1060318041/00 बबन रंगोबा झजुड भो. काश बबन झजुड
स. नं. ३२/३ब/२ दुसरा मजला झजुड मळा पपळे गुरव रोड पपळे 
सौदागर पुणे २७

144510

1020303785/00 भोग अिमन  नबीलाल  मुलानी
जुना िम. .०२/१०/१३९५ सन.१८/१अ/१ब  िलमरा िब डीग लॅट 
नं-१ िव लवाडी, आकुड  ३५.

144494

1020303786/00 नबीलाल शहाबुधीन मुलाणी
जुना िम. .०२/१०/१३९६ सन.१८/१अ/१ब  िलमरा िब डीग लॅट 
नं-२ व३  िव लवाडी, आकुड  ३५.

144494

1020303787/00 नबीलाल शहाबुधीन  मुलाणी
जुना िम. .०२/१०/१३९७ सन.१८/१अ/१ब  िलमरा िब डीग लॅट 
नं-४ िव लवाडी, आकुड  ३५.

144494

1050503335/00 ी संतोष बबन कांबळे िस सन 831 व 833  यश ाईड पिहला मजला चं मणीनगर सागवी 144489

1040114962/00
नेमीचंद भंडारी असो. तफ भोग.पवन उफ िवण नेमीचंद 
भंडारी

सनं.२२८/१/१,२२८/४/१९,२२८/६/३,क पटेव ती,वाकड-५७ 144488

1130900409/00 राज  दगडू  कांबळे
संतकृपा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती , िचखली आ  - कर /िच/९/ 
एस आर २/ ३३३/२०१७ द २९/६/२०१७ अ वये द १/४/१६ पा 
जु पा न आ

144486

1040205779/00 सुरेखा आजीनाथ शदे भोग. संतोष आजीनाथ शदे स. न. १८/१ गणेश नगर थेरगांव ३३ 144480

1101200939/00 ी. धमा गणपत बोरसे
स.नं.23,(थोरात िम ी यांचे समोर,हनुमाननगर, भगतव ती,           
   भोसरी, पुणे-26

144447



1040804335/00 रटा जोदवानी
ऑ फस न.ं४०८,चौथा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे – 57
144442

1130603577/00 आनंद  रामचं  पांढरे
गट ५७३,  पंतनगर    , ग ली नं  १ , जाधववाडी  ,िचखली आ   - 
कर /िच /०६/ एस आर  २/ ६६/२०१७ , द १०/०८/२०१७ अ वये  
द  ०१/०४/२०१६ पा आका

144384

1040508667/00 हिसना ख शद उ मानी स.नं. 73/1फ/6 तापक र मळा जगदाळे हॉ पीटल रोड काळेवाडी 144383

1160100980/00 तानाजी बाबुराव बोबडे स. नं. 73, आदशनगर,, दघी 144382

1040604028/00 रितश चंदनदास सेवानी
स. नं. १०९/२ A वधमान भुमी, चौथा मजला लॅट न.ं A - ४०३, 
िवजयकुमार, काळेवाडी.

144378

1030801779/00 गावडे ध डीबा गणपत, भोग. - गावडे जय ी वसंत गावडे  चबस,  दुसरा  मजला  ,गांधीपेठ,  चचवड 144324

1080603122/00 रेणुका  क शन रेणुका रॉयल लॅट नं ७  स. नं. १०१ ते १०८ अजमेरा पपरी १८. 144302

1050000138/00 ी.राठोड अर वद ह रलाल/टुकाडीया िखमजी नारायण. स.न.721ए+3, पपळे गुरव.,िम. .5/2/111/00/138. 144281

1150401542/00 ी. केशव म वराव आलुर से.नं.29/7/11, डी.वाय.पाटील कॉलेजरोड, चैत य पाक, रावेत 144264
1130503620/00 भो-बाळासाहेब सोपान यादव गट ८११, कुदळवाडी ,िचखली 144248
1040204187/00 - स.नं.19/1/9 सजा लॉन डांगे चौक थेरगाव, 144237
1040103626/00 भो.- कलाटे िशवाजी शंकर स.नं. 177,  शंकर कलाटेनगर,,वाकड रोड. वाकड. 144224
1040707033/00 सदािशव कसन रािजवडे स.नं.१२९/१अ/२४,मुंजोबानगर .२ उ.वाकड 144220
1040707034/00 सदािशव कसन रािजवडे भो. कत  सदािशव रािजवडे स.नं.१२९/१अ/२४,मुंजोबानगर .२ उ.वाकड 144220
1040707035/00 सदािशव कसन रािजवडे भो.पुजा सदािशव रािजवडे स.नं.१२९/१अ/२४,मुंजोबानगर .२ उ.वाकड 144220

1040110269/00 दलीप जग ाथ घोलप स. नं. २२२/२२३ सं कृती A - १०५, क पटे व ती वाकड - ५७ 144214

1031114003/00 भोग. आकाश देवीदास चचवडे स.नं. २४/६, जय गणेश कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड-३३ 144207

1031110461/00 द ा य भा कर पवार स न ५९/२ िबजलीनगर चचवड पुणे ३३ 144176

1110502188/00 संतोष ल मण िगलिबले स. नं. १२० साईनगरी कॉलनी . ०९ वडमुखवाडी च-होली बु. 144158

1130101451/00 भो-महादेव  नामदेव पवार
गट १६१४ , गोपाळ मोरे यांचे िमळकतीजवळ ,पाटीलनगर ,िचखली 
आ -  कर/िच/०१/एस आर १/८७/२०१४ , द  १४/०८/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून जुने पाडून नवीन  बांधकाम

144158

1130601936/00 ीमती बुिनसा मोह मद खालीद 144155

1140300109/00 मु ला बाबुभाई लालजीभाई गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 144150

1040309502/00 राज आबा सुतार स नं-६/१ कैलास नगर थेरगाव पुणे-३३ मो-९७६४०३८८६३ 144135

1110500907/00 सौ. हेमलता सुभाष लांडगे स. नं. १२१/१/२/१/१/१/१अ साई मं दर, च होली बु. 144128
1090303266/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .८, कासारवाडी,पुणे-३४ 144123

1050211768/00 गीता संतोष मोरे/ संतोष हरीभाऊ मोरेज़
स नं २६/३ जयगणेश अपाटमट लॅट नं १०४ प म पंचर  नगर 
पपळे गुरव पुणे ६१

144121

1160101234/00 रमेश चोखला च हाण स.नं.69, आदश नगर,, दघी, भोसरी. 144121

1130902430/00 गो वद कंुडिलक भुजबळ , भो-सोपान गो वद भुजबळ
गट १४५७  , एकता  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - 
कर/िच/९/एस आर २/ १०२/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

144116

1130902431/00 गो वद कंुडिलक भुजबळ , भो-ल मण गो वद भुजबळ
गट १४५७  , एकता  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - 
कर/िच/९/एस आर २/ १०१/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

144116

1130902432/00 गो वद कंुडिलक भुजबळ , भो-अंकुश गो वद भुजबळ
गट १४५७  , एकता  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - 
कर/िच/९/एस आर २/ १००/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

144116

1090302246/00 मे दीपमोती मोटस अ ड िब डस सरीता कंुज अ वग शॉप न.ं७ तळ मजला कासारवाडी 144107
1130106522/00 कलमउ लाह  समसु लाह खान गट १९ , दे  आळंदी रोड पाटीलनगर ,िचखली 144106
1011300961/00 मा. आयु  प. च. म. न पा. भोग मीरा सुहास गुजर से. 24 ापार संकुल गाळा . बी/8 त मजला 144092
1030101020/00 म.े िसताराम ए टर ायझेस िसताराम  कॉ ले स  , चचवड  टेशन  पुणे  -  19 144089

1040602516/00
बंडगर गणपत कडा पा व शदे मा ती िवठठल भोग. 
मेहबूबआलाम बादुला मिणयार

स.नं.13/2/5/1 आदश नगर काळेवाडी 144062

1020502127/00 भो.- यादव ह रष
जुना िम. . 2/5/2096, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड, क हैया इंिजिनअ रग,

144054

1120100375/00 ी. अंलकार तु शीराम हगे. / सौ.अि नी अंलकार हगे. िशवाजीवाडी, मोशी. 144042



1030202500/00 भो िसमा अशोक कदम
स. न २४८/२ िस. स. ४०२३ लाऍट न १४ सुदशन नगर चचवड 
पुणे ३३

144028

1120302144/00 राऊ बाबुराव बोराटे बोराटेवाडी, गणपती मं दराजवळ, पुणे नाशीक रोड 144019

1100101710/00 भो.महारा  ोफाई स भो.अकलाम चौधरी व इतर दोन
से.नं.10 लॉट न.ं 57/9 व 10 ािधकरण इंड.झोन 
एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26

143982

1100300699/00 ी. लांडगे रघुनाथ िभवा भो.लांडगे कचदेव रघुनाथ गट न.ं3.,महा मा फुले रोड,गावठाण,          भोसरी,पुणे-39. 143980

1110502276/00
शांताराम नानासो गायकवाड व इतर तफ ि मुत  ुप 

मोटस िब डस तफ अिवनाश यंबक हांडे
स. नं. २१८/२/१ पै, २१८/४/१ पै वदमुखवाडी, पदमावती नगरी, च-
होिल बु.

143966

1050809332/00 नारायण बाबुराव ग हाणे स.न.62 तळ + पिहला मजला िवनायक नगर पपळे िनलख - 27 143957

1101201108/00 िव ल ल मण कंुजीर स.नं.17,िह सा न.ं1अ, 143953

1050206594/000 कािशद सुहास सखाराम. स. नं. ८६/१/१,कािशद कॉलनी. पपळे गुरव-२७ 143934

1050105164/00 ी पांडव काश शंकर स.नं 44/6 आदश नगर पपळे गुरव-27,िम  05/01/05164 143930

1031106765/00 कशोर गोर नाथ गोसावी स. नं. ९/अ, चचवडे नगर, पंचवटी िनवास शेजारी, चचवड ३३ 143926

1101100866/10 किवता िव णु धावडे भोग उमेश िव णु धावडे स. नं. १२४/१/१ सदगु नगर, आळंदीरोड भोसरी ३९ 143916

1090301983/00 लांडगे लाला बबन भोग मयुर अशोक लांडगे
स.नं 500/2अ/1 िहराबाई झोपडप ीजवळ आकाश पॅलेस,कासारवाडी 
पुणे 34

143914

1120300526/00 ी. साळवे िनवृ ी तुकाराम संजयगांधीनगर, मोशी, 143884

1140401788/00 ी.अिनकेत नामदेव ता हाणे
ज.गट न.ं१४७, मै ीय हौ सग सोसायटी, ि वेणीनगर, तळवडे पुणे – 
६२

143864

1100200464/00 ीमती रायते आशालता एस.
िम. .57/2/57..स.नं.,लांडेवाडी, शांती नगर.               भोसरी,पुणे 
411039.

143840

1140102261/00 ी. पवार दलीप िशवाजी ज ग २१५, सर वती हौ. सोसा. पीनगर पुव तळवडे 143823
1040414306/00 रामचरण सग वमा/भोग. य वीर सग वमा स. न. ४२ सोम ार कॉलनी रहाटणी 143821

1031501196/00 मा पेस रआिलटी ा. िल.
िस   .स न.३८७६ लॉट न बी मे माइं पेस रआिलटी ा. िल. ब. 
न.F लॅट न ९०१, ९ वा मजला उ ोगनगर चचवड ३३

143810

1160303012/00 परांडे हाद तुळशीराम भोग संतोष वसंत सोरटे स. नं. ४, परांडेनगर, दघी 143807

1040703897/00 िनलीमा संजय मनकर
स. नं. १७५/१/१ब लॅटीिनयम टॉवस पिहला मजला लॅट न.ं B - 
१०२ उवरीत वाकड

143794

1100200624/10 ीम.राधाबाई बाळू लांडगे भो .स दप काश लांडगे िम. .57/3/75/1.स.नं.679/2.लांडेवाडी 143789
1060313242/00 नारायण नाना काटे स नं-१४६/३/१ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 143778
1090303267/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .९, कासारवाडी,पुणे-३४ 143768

1030104237/00 जेसवाणी दयालदास ठाकुरदास मयुर ेडसटर-फ़ेज-२, बेसमट टोअर न.ं-४,िचचवड टेशन. चचवडं. 143766

1040503988/00 पां डेय पुनम राजे र स. नं. 120/1+2/4, राजवाडेनगर,,काळेवाडी 143756
1140400993/10 पायल संपत मोटे सोिनगरा हाई स, ि वेणीनगर 143749
1040305919/00 भोग रोिहनी राज  घोगरे स.न ३९/१० गुजरनगर थेरगांव 33 143739
1060103053/00 गोपालन नायर स नं ६३४/३ तपोवन र ता पपरीगांव 143698

1030104258/00 आढव अिनल रंगनाथ
मयुर ेडसटर-फ़ेज-२, बेसमट आ फ़स न.ं-१०१ ए,पिहला मजला 
िचचवड टेशन. चचवडं.

143693

1040600458/00 इ तेखारी रउफ अजमत
िम. .1176/2(0).,स.नं.91/1/5/3,िवजय नगर, काळेवाडी ,पुणे 
400-033.

143683

1031109098/00 भोग - ी मटके बाळ हसोबा स न ११ िह नं २, चचवडे नगर चचवड पुणे ३३ 143671
1040505535/00 तुकाराम दामु नढे स नं 77/2/1अ/1, योितबानगर,काळेवाडी 143657
1040505536/00 िशवाजी दामु नढे स नं 77/2/1अ/1, योितबानगर,काळेवाडी 143657
1120200622/00 सौ.शारदा अ या शेरेगर पुणे नािशक र ता,´ÖÖê¿Öß 143640

1100701258/00 ी रघुनाथ िसताराम गालफाडे भो-सुभाष रघुनाथ गालफाडे स न २११ ीराम कॉलनी आळंदीरोड भोसरी पुणे -३९ 143637

1040208732/00 रघुनाथ मुरलीधर पांचाळ स.नं 23/2/3, ीकृ ण कॉलनी, थेरगांव पुणे 33 143636
1160202873/00 सुरेश रामा नारखेडे स न ८४/१/२ गोकुळ कालनी साई पाक दघी१५ 143629
1130601317/00 भो-नानासाहेब वाघचौरे /अतहर शेठ , िचखली  , िम. .46 चे  पुढे  , जाधववाडी , िचखली, 143628

1040407485/00 जी के. सवेरा िब डस स. नं. ७ ारका स सवेरा A वग शॉप न.ं १ रहाटणी पुणे १७ 143626

1160101516/00 भारती बाळासाहेब च हाण स. नं. ६९ माऊलीनगर, अ ज य हे थ लबजवळ, दघी - १५ 143574
1101101329/00 दलीप कािशनाथ मोिहते भो.शाक रबी अ वर शेख स.नं. 186 देवकर व ती साळंुखे शेजारी,भोसरी - 39 143564
1120201282/00 सौ. चांगुणाबाई सुरेश सोमवंशी खानदेशनगर ,मोशी, ता. हवेली, िज. पुणे,, 143541
1130900334/00 ी  तोडकर  िवकास सदािशव हे े ता हाणे व ती,िचखली 143540
1040704721/00 संतोष कािशनाथ टपळे यु द गर, स. न. १७४/३/२/२, उवरीत वाकड 143531
1130500466/00 प. च. निव. ा. िनगडी भो. मोरे द ु मा ती,हरगुडे व ती िचखली, कुदळवाडी 143527



1130303759/00 भो-सौ भावती यशवंत साने
जिमन गट १३२३ ,द.ुम.- साने चबस , इमारत सी , साने कॉलनी 
,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २९२/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

143517

1130303760/00 भो- अमोल यशवंत साने
जिमन गट १३२३ ,ित.म.- साने चबस , इमारत सी , साने कॉलनी 
,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २९३/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

143517

1130303761/00 भो-अजय यशवंत साने
जिमन गट १३२३ ,चौ म , साने चबस , इमारत सी , साने कॉलनी 
,मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/३/एस आर  २/ २९४/२०१६, द 
२९/१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून  आका

143517

1040104506/00 सौ.मालती माधव पारखी स.न.17/4 ब /3 मंगळनगर, वाकड रोड,थेरगांव 33 143514
1040700730/00 ी. उघाडे एम.बी. व इतर सन.130/1ब/1, काळाखडक जवळ, वाकड,4/44/730 143512

1050204241/00 ी. वाबळे बापुसाहेब रखमाजी.
स.नं.86/1/2, ा तीनगर,कािशदनगर, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/04241

143509

1031000994/00 ीम. मेहेरवाडे शकंुतला नारायण
बी  29,र टन  ि हज  औ.कामगार  वसाहत,  ,पवनानगर, चचवड,  
पुणे

143504

1101001127/00 ीमती क याणी ल मीबाई रावसाहेब.
स.नं.194/1                                ,पांडव नगरा कॉलनी.             
     भोसरी-39.

143501

1040402266/00 कोकणे रामचं  शंकर
िम. . - 4/47/485,स. नं. 47/1/1, मेनरोड, ीनगर, रहाटणी, पुणे -
 17

143484

1130502992/00 भो- संजय  बालघरे बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 143482
1120202166/00 स ते सुिनल नथु, भोग. - स ते अिनता सुिनल मोशी - आळंदी रोड, मोशी गाव 143480
1090601331/00 पवार िनवृ ी तुकाराम भो. सौ. रेखा िवजय खांडेकर स न 71, पवार व ती 143479
1090601335/00 पवार िनवृ ी तुकाराम भो. सौ. भारती आनंद रणवरे स न 71, पवार व ती,दापोडी 12 143479

1150302864/00 ी. मोद सुखदेव शदे व पाली मोद शदे स न ७४/१अ/१/२ आदशनगर कोहली गॅसजवळ फो ९६८९७४०७७७ 143479

1031107421/00 ुती संजय देशपांडे स. नं.७४/८ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 143471

1031109465/00 भो अ ण ध डीराम कुलकण ३७/३/२ िशव ु पा काऍलनी चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 143462

1040207940/00 राज ी सुभाष मगळे स . न. १८/९, एकता कॉलनी,गणेश नगर , थेरगाव 143448
1090603991/00 काटे कसन द ु लुकंड पथ दापोडी पुणे-१२ 143423

1130104439/00 ी क शन  इतर  २
गट ८४४ , पाटीलनगर ,िचखली   आ  - कर /िच /०६/ एस आर  
२/९३४/२०१७ , द  १५/०७/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पा 
आ

143361

1090603590/00 भोग. काटे कशोर,अतुल,िव म सुदाम घरांक 386 महादेव आळी,दापोडी पुणे 12 143350
1101001877/00 चौधरी यारी रामलाल / लालाराम तुळसारामजी स नं १९७/२/१ आनंदनगर आळंदी रोड भोसरी 143331

1040702289/00 शंकरराव एकनाथ िन हण
स. न. १२९/२, १८, १९ ुिषकेश डे हलपस "स यम िशवम िब." ए 
२ ला मजला, लॅट - २०२ उवरीत वाकड पुण-े५७.

143327

1040702293/00 ी. शंकरराव एकनाथ िन हण
स. न. १२९/२, १८, १९ ुिषकेश डे हलपस "स यम िशवम िब." ए 
४ ला मजला, लॅट - ४०२ उवरीत वाकड पुण-े५७.

143327

1050602523/00 म.ेशहा अँ ड कांक रया असो
स नं. ४/१,४/२ िसि दिवनायक अपाटमट, शॉप नं. ८ संगमनगर 
सांगवी

143305

1100103003/00 ी. िम लद एम. जाधव
पी. ए. पी. जे - ६१ प.म. शॉप न. ६१ ए, एम. आय. डी. सी. भोसरी- 
२६

143301

1100103004/00 ी. िम लद एम. जाधव
पी. ए. पी. जे - ६१ प.म. शॉप न. ६१ बी, एम. आय. डी. सी. भोसरी-
 २६

143301

1090604266/00 पाचंगे दगडाबाई, ोबा,बबन,सुरेश,अशोक शंकर एस टी रोड दापोडी पुणे १२ 143292

1100402126/00 गायकवाड सुरेखा द ा य / दपक द ा य भो सिचन सोपान स नं ६९४/१ ग हाणेव ती भोसरी 143291

1101000973/00 ी. जगताप र व  यशवंत
स.नं.193/000/0/0 िमळकत .59/7/290   ,िशवशंकर नगर          
                भोसरी,पुणे-411 039.

143283

1101001975/00 दुदाराम चमनाजी पटेल स.नं.१९७ साईकृपा िब डग शॉप न.ं १ आनंदनगर, भोसरी 143266
1101204673/00 वे नाथ य कारी /शांताबाई  करी लोट ८२ अ ट १३ अ ी ु  पुम ई णी  भोसरी 143252

1020102425/00
चेअरमन चं मा सह. ह. सं था मया. आयिडया से युलर 
िल.

हनुमान मं दरापुढे आकुड गाव स.न. 43/1,2 , 41,43,†Ö ãú›üá 
±ãú Öê - 35

143223

1040709965/00 हषाली मनोज िभरंगी व मनोज ह रचं  िभरंगी
स.नं. 166/8, इकोइंग ीन कम शअल, तळमजला शॉप . 07, 
उवरीत वाकड, पुणेः- 411 057

143218

1101000196/00 सौ. गावडे मंदा कनी मा ती
िम. .59/6/5/2                            ,स.नं.198/ .आळंदी रोड.       
         भोसरी,पुणे 411 039.

143211

1030500248/10 खािबया सुरेश फुलचंद, भोग. - खािबया वि ल सुरेश
स. नं. २८३/५८, िशवाजी मंडळाशेजारी, १ ला मजला, 
तानाजीनगर, चचवड, पुणे ३३

143197



1030500248/20 खािबया सुरेश फुलचंद, भोग. - खािबया ेहल सुरेश
स. नं. २८३/५८, िशवाजी उदय मंडळाशेजारी, तानाजीनगर, 
चचवड ३३

143197

1100102650/00 खान हसर अ दुल समद व खान सहाना हसर अ दुल समद से. नं.७ लॅट न.ं १४७ अ, ािधकरण इंड. झोन, भोसरी 143184

1080201796/00 एस. काशचं  पा ा व भंजनकुमार पा ा मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप . ४ पपरी १८. 143137

1100103076/00 म.े ेयश ऑटो पाटस तफ- ीराम जाधव से. न. ७ / २४४ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 143109

1081100110/00 बाबर रामचं  दशरथ.
पुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ,309/1998.संत तुकाराम 
नगर. पपरी पुणे,

143105

1100400257/00 ी पाटोळे बाजीराव आसराजी
िम. . 55/3/285                           ,स.नं. 684, ग हाणे व ती     
           भोसरी, पुणे - 411 039.

143105

1040901290/00 तुकाराम एकनाथ कजळे व इतर दोन स. न. २८/८ काटे व ती रोड , पुनवळे 143098

1040120847/00 मंजु ह रष वमा/ह रष बाबुलाल वमा
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं७ थेरगाव पुणे-३३

143085

1101400589/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .11,िमनी माकट (दुसरा मज्,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

143059

1090601135/00 थोरवे पंडीत सदािशव व इतर 1 स न 77/78 थोरवे चाळ,दापोडी 12 143053
1020700576/00 अनुसया ध डीबा द डकर स.नं.137/6 रामनगर,िमळकत .563 चचवड पुणे 19 143052
1050502929/00 भोसले शारदा उ मराव./भो. गणेश उ मराव स. नं. १२/२/३, वेताळ महाराज सोसा, सांगवी-२७ 143019

1090603789/00 भोग फरीद खान वाहेद खान
स.नं.73/1/अ/3  लॉट नं 93 व 94,एस.एम.एस. डे हलपस दापोडी 
पुणे 12

143017

1060310002/00 द ा य रामभाऊ जगताप भो. पंकज द ा य जगताप् स नं-७०/४ स ाटनगर पपळे सॉदागर 143017
1050401356/00 थोरात िवजय व राजेश वसंतराव िम. ं  47/3/031/721, कृ णानगर रोड नं ०२ 142993
1040509025/00 चौधरी रामदास ह रदास भो. ानदेव दगडु घरत स.नं-७४/२/१२,गजराज कॉलनी, योितबानगर,काळेवाडी. 142988

1050212825/00 छ े हनमंती िगर पा स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप ५ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 142987

1130101319/00 भो-खालीक चौधरी दे  आळदी रोड ,पाटीलनगर ,  िचखली, 142979

1100402039/00 पपरी चचवड महानगरपािलका भो.भोसरी पोलीस चौक स.न.695 ग हाणे व ती भोसरी पुण,े 142978

1040508554/00 मा ती िव णु नढे भोगवटा धारक मिनष इ रचंद गु ा
मा ती िव णु नढे भोगवटा धारक मिनष इ रचंद गु ा स.न. 
77/1/2/5 , अ िवनायक अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 1 
योतीबानगर काळेवाडी

142973

1101205649/00 मुसंडे राजेश वसंतराव से ७  लॉट ८६ प ावती अपा. लॅट एफ ६०२ इं ायणीनगर 142970
1130501384/00 भो- ी श बीर अहमद गट- 714 ,हषल कंपनीसमोर  र ता , कुदळवाडी  , िचखली, 142968
1100100150/00 म.े म.ेसुिप रअर फोज ग. अलाईड ॉ. ा िल िम. .57/4/.एस लॉक, लॉट न.ं72/5 142958
1150100731/00 ीम.घोडे हेमलता रमेश. ि .हौ.सो. कवळे,मामुड 142955
1060402101/00 कैलास रंगनाथ भुजबळ 142938

1140102846/00 ी.शाह महमद शेख
जिमन गट न.ं २१७  स ृंगी हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, पुणे-
६२

142927

1160302265/00 सोमनाथ िशवाजी गायकवाड स. नं. २ गायकवाड हौसा इंपे रयल, तळ मजला गाळा न.ं १ दघी 142922

1040209379/00 मनोज िहरामण डांगे व इतर ४
स नं-१९/१/१० डांगे िसटाडेल,ऑ फस ं -१,२,३,पिहला मजला,डांगे 
चौक थेरगाव-४११०३३

142916

1130601947/00 भावती  सुिनल  झालटे
गट ४७७, माळावर , जाधववाडी , िचखली आ - कर /िच/०६/एस 
आर २/१९/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून जुने पाडून नवीन आका

142909

1050808479/00 संजय सुयकांत दघे
स.नं.१८/१/१,वाटस ऐज सी व ग बारावा मजला, , लॅट न.ं,1201  
पपळे िनलख, पुणे-27

142900

1100700138/00 ी. सुपेकर ाने र िभवबा.
स.नं..िम. .59/2/217                    , दघी रोड.                         
      भोसरी, पुणे 411 039.

142891

1101205972/00
ताराबाई बजरंग लांडगे व इतर २ भो- िव ल धमाजी 
डावरे / संतोष धमाजी डावरे

स. नं. १८ धावडेव ती भोसरी ३९. 142880

1140202255/00 ी नेवसे उ म देवबा रा भुषण हौ सोसा, पीनगर. तळवडे 142870

1050000035/00 ी, मकवाना दामजीभाई वसंतभाई
स.नं.24/2/2/2, डॉ. कॉलनी बोरा हॉ पीटल 
जवळ.,िम. .52/8/31/00035

142864

1031001924/00 गजानन गणेश धडफ़ळे र टन कॉलनी, पवनानगर, िचचवड-३३ 142862

1101101949/00 नामदेव गो वद िचकणे स. नं.१८७/२/१ गणराज कॉलनी न.ं४, च पाणी वसाहतरोड, भोसरी 142855

1101100490/00 ी. देवकर काळुराम पंढरीनाथ
स.नं.137 िहन 3 झपके चाळ समोर,,नािशक रोड,                         
    भोसरी - 39

142853

1040201717/00 उपा याय जय काश िव माजीत .नं.64, स.नं.26/3, प जीसमोर,,थेरगांव, पुणे-33 142841



1050212918/00 भोग. जवळकर तुकाराम पांडुरंग
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ४ त म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

142821

1031109830/00 ी चं कात रामदास गायकवाड स न १३९/२ दुकान न ३ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 142814
1150300662/00 ठाकुर खमीणी शंकर स.नं. 73/1/1/2/3/1,िभमाशंकर वसाहत  कवळे पुणे 142809
1031103374/00 काळभोर िनवृ ी देवराम स.नं.132  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 142807

1040105802/00
बापु क डीबा िवनोदे व इतर भो. भारत पे ोिलयम काप  . 
िल.

स. नं. २७१/४, ध, वाकडरोड, वाकड 142800

1050212742/00 पालीवाल पु पादेवी कमाराम स नं ७७/अ/१ भात नगर पपळे गुरव ६१ 142770

1150200031/00 ी सितश रघुनाथ आंबेकर व सौ व ा सितश आंबेकर स.नं.41/1ब/2/49 142766

1130401337/00 भो-मोरे िव णु िचखली आकुड  रोड ,नेवाळे व ती ,िचखली 142754

1050110461/00
जाधव सुरेश ध डु, जाधव काश ध डु, जाधव सुिनल ध डु व 
जाधव मुकेश ध डु

स नं ४६/२/८ कािशदनगर पपळे गुरव 142728

1040405570/00 नखाते वामन नामदेव भोग रामके र रेवा महातो ि मणी सदन दुकान ४ रहाटणी 142718
1050207093/00 बाडकर िनग पा रामा. स. न. ८०/२/२६, सुदशन नगर, िप. गुरव-२७ 142711

1150407392/00 ीम. क पना अनुपकुमार स सेना स.नं.203/1, शैलेजा फॉम या शेजारी, भ डवे कॉनरजवळ, रावेत 142701

1150407393/00 ी. अनुपकुमार एस. स सेना व क पना ए. स सेना स.नं.203/1, शैलेजा फॉम या शेजारी, भ डवे कॉनरजवळ, रावेत 142701

1130401566/00 भो- ल मण भाऊ भुजबळ यु शरदनगर , से १९, लॉट ५१ ,िचखली ािधकरण ,िचखली 142692
104015489/00 म.ेमकॅ डे हलपस तफ दमाजीभाई मकवाना स.न. 227/1/2/5 वाकड 142689
1011102696/00 ाने र नारायण जाधव स.नं. 83/2 , लॉट 109, साईनाथनगर , िनगडी पुणे 44 142681
1100201339/00 झुलकर चाँद शेख स.नं.681 लांडेवाडी िह.नं.1 स.नं.3414,भोसरी - 39 142646

1030300113/00 गावडे पंडीत गणपत
िम. .1225  गावडे  कॉलनी  ,स.नं.  188,  लॉट  न.ं  चचवड  पुणे 
 -  411  033

142637

1130301685/00 भो-सुभाष आनंदा धनोकार गोकुळ हौ सग सोसा., मोरे व ती , िचखली, 142620
1040604431/00 पुंडिलक रामचं  पाटील स. नं. ९९/१ब/८ मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 142619
1080700220/00 गंगाणी दस एम.आर. रो लास कंपनी समोर,कामगारनगर, पपरी पुणे 411 018 142598
1150400920/00 गंगूबाई द ोबा बालवडकर सनं. 212, िह. .1, शदेव ती रावेत., 142580
1100800376/00 ी. गोरडे िनितन मा ती स.नं.215/001/0/0 िमळकत .59/3/254 142579
1101101991/00 िशवाजी शंकर कडलग स. नं.१३९/२, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 142569

1040309564/00
िप िच नवनगर िवकास ािधकरण भो- ानदेव वामीराज 
जगताप

स.न १२/३ पवार नगर वराज कॉलनी थेरगाव -३३ 142566

1031107132/00 चोधरी िम ीलाल लु बाजी सं. नं ८०/२/३/४ , चचवडे कॉलनीवा हेकरवाडी, चचवड,पुणे-३३ 142551

1160100215/00 वाळके रखमा बाबू स. नं. 84 साई पाक, दघी पुणे 142539

1140102375/00 म.ु मा. ी. पठाण  दलावर पा छुलाल धारजाई मं दराजवळ (जुनी गु द  सोसायटी ) पी(पु) तळवडे 142539

1090500604/00 झबुलाल िभकाजी काची पुणे मुंबई रोड दापोडी कांची चाळ पुण-े१२ 142516

1130303426/00 मोहन सजराव माने
गट १३३४/१,नारायण हौ सोसा , मोरे व ती, िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१४१/२०१४ , द २३/०५/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

142514

1060317439/00 पवन सुरेश भोळे / न ता पवन भोळे स नं-२२/१ शुभम हाईटस वग बी/शॉप नं-४ पपळे सौदागर 142483
1140401692/00 ी िसताराम सदािशव पोटफ़ोडे/यश फ़ेि केटस ज ग नं १६४अ,ि वेणीनगर, तळवडे 142465
1040108443/00 निलनी चं कांत शदे स नं-२२७/१/१/६ दुवाकुर पाक कस टे व ती वाकड 142460
1040108444/00 मनोज चं कांत शदे स नं-२२७/१/१/६ दुवाकुर पाक कस टे व ती वाकड 142460

1130500453/00 वाळके हाद िव ल

गट ९१७ , हरगूडे व ती ,कुदळवाडी , पपरी र ता ,िचखली आ  - 
कर/िच/०५/एस आर २/२२४५/२०१४ , द  ०९/०१/२०१५ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वाढीव आका  आ -कर/िच/५/मो ा 

िनवासी -एस आर १/१२४५/२०१४ , द  ११/१२/२०१४ अ वये  
लो

142448

1130400083/00 भो- माधव गंगाधर देव नेवाळे मळा ,िचखली 142430
1100100292/00 म.े नमदा इंडि ज. िम. .जे-246 एम आय डी. सी भोसरी-२६ 142425

1100900729/00 ी. कुतवल संतोष जा लदर
िम. .59/5/230,स.न.202/5अ,,गवळी नगर,                              
भोसरी-पुणे-411 039.

142423

1130101894/00 सं दप यशवंत तायशेटी , युवराज यशवंत तायशेट
गट १५९२ , यशोधन कॉलनी , धमराजनगर , पाटीलनगर ,िचखली 
आ  - कर/िच/एस आर २/१४६३/२०१४ , द ११/०६/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका.

142401

1150402511/00 ी शांताराम सहादू भ डवे स नं २०/८ मळेकर व ती गलांडे या या समोर रावेत 142399

1040119445/00 हंजबाई चु ीलाल चौधरी व चु ीलाल फुआरामजी चौधऱी स.न. 17/4 , मंगल नगर वाकडरोड थेरगाव पुणे 33 142398

1140201663/00 लोखंडे ितभा काश / आसदखान अबरारखान पठाण गणेश कॉलनी पीनगर तळवडे,पुणे 142379



1100400658/00 ी बागलाणे िवण सोपानराव
स.नं.683/2                                ,ग हाणे व ती.                      
      भोसरी,पुणे-39.

142341

1100400193/00 जय ी अशोक िशवणेकर
िम. . 55/3/381/1,                        ,स.नं. 692/5,ग हाणे व ती,  
            भोसरी, पुणे - 411 039.

142337

1031102622/00 पाटील भागवत केशव स.नं.58/1+60/4+61, लॅट  न.ं3,िशवनगरी  ,िबजलीनगर,  चचवड 142331

1090100369/00 टंकसाळकर अँड कंपनी. िम. .123/82/330,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं1,सी. लॉक पुणे. 142322

1040415672/00 बापुसाहेब ानोबा जाधव भो-गाय ी बापुसाहेब जाधव स नं-४६/१/६ नखाते व ती रहाटणी पुण-े१७ 142311

1110500350/00 रामिसधानी मनोहर व इतर 2 कांचन टोन मेटल व स च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 142274

1060307540/00 baghvant yashvant kate. hitesh ramanbai patel
ओमकार डे हलपस, éú ÖÖ»Ö †ÖµÖ úÖòÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖÓ 
ÖÓ 125/2 †  Ø¯Ö¯Öôêû ÃÖÖî¤üÖ Ö¸ü

142229

1090604432/00 गणेश असोिसएट भोग. सधुबाई रघुनाथ काटे शॉप नं. १ रेिसडे सी ए वग गणेशनगर दापोडी 142217

1080800131/00 वाघेरे स बाई नेह नगर, स. .101, शदे िवटभ ी जवळ पपरी पुणे 411 018 142206

1130103110/00 भो-अिनल ध डीबा आ हाट
पांडूरंग कृपा, आ हाट व ती , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 
आ - कर/िच/०१/एस आर १/१९६/२०१५ , द ३/१२/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

142206

1100901071/00 होले चं कांत अनंता
स.नं 202/1/00.िम. .46/460,शा ी चौक(उ र-पुव)                 
भोसरी, पुणे-39.

142198

1100101706/00 भो. ील मी एंटर.शंकर आर.नायडू इ एल लॉक लॉट न.ं 31/7 एम आय डी सी,भोसरी - 26 142194
1031106780/00 करण सुयकांत च हाण स.न.७४/३/४ रजनीगंधा सोसा. वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 142172
1101101745/00 गोखले पोपट सुखदेव स नं १८९/२१ च पाणी वसाहत (प) भोसरी 142168
1031106731/00 भो. शांताराम अनाजी वा हेकर स.नं.११६ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 142157

1130201177/00 सुिनल ानदेव भाल सग
ग़ट११८६(१), गणेशनगर , रामदास सोसा ,िचखली आ - कर 
/िच/२/एस आर २/३४/२०१५ , द १२/१/२०१६ अ वये द 
०१/४/२०१३ पासून वा आका

142154

1050202036/00 फुलाबाई भाकर बु ड
िम. . - 42/14,स. नं. 25/2, तुळजा भवानी नगर, पपळे गुरव, पुणे 
- 27

142144

1050000025/00 ी. जोग सारंग ीकांत व इतर 2 स.नं.43/3अ/1/, लॅट -13,िम. .5/8/21/00025 142137

1120202786/00 रेखा ाने र देवकर गट नं ४५८, संत ाने र नगर, तापक रनगर, मोशी ४१२१०५. 142132

1040508452/00 मिनषा महे  साळवे स.न. 75/2/10 कलािनवास योतीबानगर काळेवाडी 142129
1101101806/00 ी. िशवाजी जवंत लांडगे स न ११७/३ पांजर पोळ मागे लांडगे व ती भोसरी-३९ 142128

1031111066/00 ल मी ओकाराम चौधरी
स. नं. ३७/१, दगडोबा चौक, चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

142099

1130505960/00 ह रदास अिभमान  के
ग़त ७४७ ,  पवार व ती , कुदळवाडी ,िचखली  आ  - 
कर/१३/८/एस आर२/६०/३३/२०१३ , द २२/०१/२०१४  अ वये 
द ०१/०४/२०१२  पासून  आकारणी

142095

1110100277/00 सुराणा चंदुलाल शांतीलाल च-होली गावठाण, 142093
1031114097/00 भोग – बसवराज शंकर हेळवे स.नं. २८/१, ीराम कॉलनी, वा.वाडी, चचवड-३३ 142085
1040405721/00 भोग. ी शांत भुअ पा ट गळे स. न. ३३/१/१/१ अ/१ शा ीनगर रहाटणी. 142077
1130900421/00 तांबे िशवाजी िनवृ ी हे े ता हाणे व ती,िचखली 142076
1120301643/00 संतोष मनोहर मराठे गट न. ८४, वाघे र कॉलनी, बो-हाडेवाडी,  मोशी 142075
1101101129/00 भो.लांडगे राज  राणू 12 खो याजवळ लांडगे चाळ स गु नगर,भोसरी - 39 142051
1070100572/00 कृपलानी कृ णाबाई लाडीकमल. िम. ं .1.,एच.बी लॉक न.ं7. पपरी पुणे 411017. 142046

1130401558/00 चं कांत बाबुराव च हाण गट १२९७,र ता ४ ,पंचवटी सोसा , पाईन रोड,शरदनगर ,िचखली 142040

1040804351/00 म.े एस.जे. ॉपट ज
ऑ फस न.ं७०२,सातवा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 

े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57
142033

1040602919/00 २१ फ ट सं युरी इ फा टेल िलमीटेड
स. न. १११/१० ब/२/१ ि यितबा मंगल कायालय समोर िवजय नगर 
काळेवाडी.

142028.5

1100101165/00 म.े ज बाल ऑटो ॉड स
एम.आय.डी.सी. िम. .58/3              ,जे.322                            
          भोसरी-पुणे-411 026.

142013

1040603497/00 गणेश ताराचंद ठाकुर
सं न. १११/३/७ ुती हाईटस शॉप न. -२ िवजय नगर काळेवाडी पुण-े
१७

142009

1031110936/00 भो.आयुष िवनोद पाटील/िव या िवनोद पाटील सं. नं. ३१/१, ह रओम कॉलनी, िशवनगरी, िचचवडेनगर,िचचवड-३३ 142008

1031110937/00 भो. रािधका िवनोद पाटील सं. नं. ३१/१,ह रओम कॉलनी,िशवनगरी,िचचवड-३३ 142008



1040900814/00
ी. ओ हाळ बापु ल मण, भो संतोष िनतीन अिमत सुिधर 

मोहन ओ हाळ
पुनावळे गावठाण 141959

1100900876/00 ी आराख समाधान ल मण
स.न.202, आळंदी रोड,िम. . 59/5/221                            
भोसरी, पुणे - 411 039.

141955

1050208366/00 करीरा संिगता रमेश. स. न. १/३/१, ल मी नगर, ग ली न.ं ५, पपळे गुरव-२७ 141954

1101201298/00 ी. कांबळे द ा य िव नाथ
स.न.19/2, भाग .28, गट .12,,धावडे व ती,                         
    भोसरी

141938

1110300831/00
ी. राजाराम रघुनाथ काळजे व इतर भोग. राजयोग़ 

डे हलपस तफ ी. योगेश शगाडे
स न.४३५/६ व ७, काळजेवाडी, वीटभ ी जवळ,च-होली बृ, पुणे ०५ 141936

1130603050/00 पोपट ीपती जाधव , भो-िमरज  पोपट जाधव
गट  ४२४, मधला पेठा , जाधववाडी  , िचखली  आ -
कर/िच/०६/एस आर १/३१/२०१५ , द  ०९/०७/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

141930

1160402882/00 बलिभम दशरथ मोरे
वामी समथ अपाटमट,कॉलनी .०६, दूकान .०१, गणेशनगर, 

बोपखेल,पुणे-३१
141920

1040406227/00 अभंग बाबुराव मुळे स.न.४५/१ बिळराज कॉलनी रहाटणी-१७ 141917

1040120833/00 रामदास ध डु क हाटकर भोग.शिशकांत रामदास क हाटकर स.नं.177/1/3, सुदशन कॉलनी .2.रॉय इंि लश शाळेजवळ पुणे - 57 141903

1050202185/00 ह बली काश िशवशरण.
िम. -42/164. जवळकरनगर,,स.नं.86/1/1 िपपळे गुरव- 27 सांगवी 
पुणे-27

141888

1130201761/00 रघुनाथ िचमाजी  सोनवणे , भो-मे अनुराग इंटर ायजेस गट १५३२,सोनवणे व ती , िचखली 141849

1040305615/00 भंडलकर संदीप कसन स.न.22/3/2 आनंदवन सोसा थेरगांव 33, 141838
1130601831/00 अ दुलरऊफ सन ऑफ शाहमोह मद चौधरी गट ६७६, जाधववाडी ,िचखली 141809

1080201794/00 मोहनलाल जुगराज चौधरी मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप .२ पपरी १८. 141809

1080201795/00 भंजनकुमार पा ा व ि यदशनी पा ा मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप .३ पपरी १८. 141809

1130503337/00 सफ उ लाह फौजदार चौधरी ८७९ ,कुदळवाडी,िचखली 141794
1050202884/00 शदे अ ण अिभमान स.नं.441,ल मी नगर, पपळे गुरव.,, 141778

1031109080/00 भो कुमार ताराचंद करमचंदानी स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न ६ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 141774

1100401363/00 ग हाणे तुकाराम िव णु स. नं. 694, ग हाणे व ती,ग हाणे व ती 141767

1040302837/00 हंकारे अजून बाबूराव िम. . - 4/52/17,सं.नं. 10/1, संत ाने र नगर, थेरगांव पुणे - 33 141759

1110501815/00 आशालता सुरेश जगताप
स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ. . ७, वडमुखवाडी, च-होली 
बु॥

141745

1130500660/00 ॉल का ट पॅटन नार अपना तारकचंद व सौ किवता बादलचं  मंडल,बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 141726

1130501023/00 योगेश कांताराम पवार
गट ७९५ ,पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी जा -
िच/कर/५/कािव/४७/२०१३ , द २९/०१/२०१३ अ वये िवभाजन

141723

1060307552/00
•ÖµÖÁÖß ¾Æüß. ú™ü™üß, ×¾Ö¸Óüê¦ü ‹ÃÖ 
 ú™ü™üß

कंुदन इ टेट, अे-2/301 पपळे सौदागर, 141713

1100101795/00 िस े र इंड.ि मा सह . सं था लॉट १७६/१अ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 141665

1160202670/00 सौ अचना / अतुल सात लग िड गीकर स न ६९ भािगरथी रेिसडे सी शाप  ०१ व ०२ साई पाक  दघी १५ 141659

1070200360/00 आडवानी जयराम हरेश व मुकेश बी. हरांडा .14, 22/420, पपरीनगर, पुणे - 411 017 141659

1020303769/00 अर वद ल मण हरळे
जुना िम  २/१०/१३८१ ,  नं. १४/१, गणेश मं दरासमोर 
, ांतीनगर , आकुड  , पुणे ३५.

141648

1110501178/00
ीमती. शालन द ा य भाडळे भोग. कपो टेलीकॉम 

इ ा कचर िल. ( टाटा मोबाईअल टॉवर)
स न. १०२, भाडळे िनवास आळंदी रोड, वडमुखवाडी,च-होली बृ, 
पुणे ०५

141628.5

1160101188/00 ी.साबळे सुरेश ई र स.नं.72 स ा ी कॉलनी, दघी - 15 141604

1130603129/00 ई बाल वाजा सेन संगम
गट ६९०, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/०६/एस आ र 
२/१७१/२०१६ , द ०९/०५/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१५ 
पासून आका

141602

1130301796/00 काश ीपती च हाण गट नं 1401, व नगरी सोसा., मोरेव ती , िचखली, 141601
1120301712/00 मोहनलाल चौधरी पुणे नािशक र ता मोशी 141588
1101208767/00 सखाराम रामभाऊ बो-हाडे स. नं. १७/१ धावडेव ती, भोसरी 141582
1120202191/00 िवनोद वसंतऱाव  अ ुतकर व अ ण येवले गंधव नगरीजवळ,तापक र नगर मोशी 141572
1040110244/00 भाऊसाहेब मु ाजी खोडदे स. न. २३१/अ क पटे व ती मनपा शाळेजवळ वाकड - ५७. 141557
1041101134/00 देव  बोधराज नागपाल स. न. ८१/४  ताथवडे 141555
1040301715/00 साठे सुभाष कसन िमळकत .,स.न.5/1,थेरगांव,पुणे-33. भाग .64.गट .3 141544



1080201797/00 भंजनकुमार पा ा व ि यदशनी पा ा मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप . ५ पपरी १८. 141541

1080201798/00 भंजना कुमार पा ा व ि यदशनी पा ा मह  रॉयल कन हीिनयंट शॉ पग तळमजला शॉप . ६ पपरी १८. 141541

1130503008/00 भो- वि ल मेहता मेहता िजत   राजकुमार,  कुदळवाडी ,िचखली, 141535

1050102487/00 दळवी पांडूरंग बाबुराव.
स.नं.50/1/7. 
गांगाडनगर. पपळेगुरव.,िम. .46/1/52/52.कवडेनगर. सांगवी पुण-े
27.

141499

1040102325/00 दनेशकुमार हेमराजजी मेहता स.नं. 13/5, बेल ठकानगर,,थेरगांव 141495
1060100456/00 कुदळे के  बाबुराव िव ांत कॉ ले स शेजारी, तपोवन र त्, पपरीगांव गट .1 141494

1040802602/00 म.ेजे.जे. मोटस तफ सिचन ीचंद कुकरेजा
स.नं.७७/१,७८/१ व ७८/२,अडोरा,सी वग,दुसरा मजला,शॉप ं -
२०१,भुमकर चौक,मा ंजी रोड,वाकड.

141475

1040406222/00 अलका काळुराम नखाते भोग सं दप काळुराम नखाते स.नं.४अ/१/५ रहाटणी 141467
1030902553/00 म.े पालरेशा वा रया अ ॅ ड असो. इं दरा  पाक,  जी-1,  दुकान  न.ं5  , चचवड 141466
1070200045/00 केवलमल मुलोमल बी. लॉक न.ं 3/5, 22/66, पपरीनगर, पुणे - 411 017 141461

1031501640/00
एम.एस.आर. सटाऊन को.ऑप.हौ.सोसा. तफ चे. पाटील 
सुिजत वसंत

सं. नं. ३८७६, लॉट न.ं बी, स टाऊन, उघोगनगर िचचवड-३३ 141458

1100804370/00 मा ती िव ल जाधव स. नं. २०५/२, महादेवनगर, दघीरोड, भोसरी 141450

1040801485/00
म.े जी.आर. डी.इ ा ोजे स ा̮. िल.तफ गौरव डी. 
अ रदे

स. नं.१२१/२/४/१,५/१, उ.वाकड,९७६३९५८११० 141443

1130201436/00 ाने र िव ल सोनवणे  , भो-भगवान बबनराव सोनवणे
गट ८९४,महादेवनगर ,रामदास सोसा   ,िचखली आ  - कर/िच/एस 
आर २/४२७/२०१४ , द  २१/११/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१२ पासून आका

141428

1041103638/00 शैलेश ाने र लोखंडे स नं-२५/२ब,ल ढे व ती नबाळकर नगर ताथवडे-३३ 141426

1100501006/00
भो.शे ी िपरफुल दवाण दौलतराम/ल मीबाई दवाण 
दौलतराम

सुिवधा पाक 2 या मागे िशतलबाग,भोसरी - 39 141413

1100802934/00 नारायण संभाजी भोसले भो.राज  नारायण भोसले स.नं. 216/1 क गजानन हौ.सोसा.,भोसरी - 39 141408

1130502033/00 अलीहसन  बसीर मोह मद खान
गट नं 677/1,भैरवनाथ मं दराचे  पाठीमागे , कुदळवाडी, िचखली 
आ - कर/िच/०५/एस आर २/५६/२०१५ , द १४/०९/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

141381

1060402408/00 र व  रतनलाल नव हे /पु पा र व  नव हे स नं-२२६/३ब रिव हौ. सोसा.फ़ेज २ समोर पपरीगाव 141372

1020102699/00
ी ल मण गुलाबराव कािशद /भो. संतोष मण कािशड व 

अिनल कािशद
पांढरकर व ती, गणपती मं दरापाठीमागे, आकुड  - ३५. 141358

1040407652/00 भोग. ी. संतोष सुरेश नखाते स. न. ४६/२/१ नखातेव ती रहाटणी. 141358

1060319574/00 सं दप आनंदा काटे / ाने र आनंदा काटे
स.न. १४४, सोनाई िब ड ग, िव शांती कॉलनी . १, पिहला 
मजला, पपळे सौदागर, पुणे २७

141343

1060318485/00 मे गजराज क ट शन ाईम लस २ ब डग एफ़ ४०३  पपळे सोदागर 141341
1060318492/00 मे गजराज क ट शन ाईम लस २ ब डग एफ़ ६०३ पपळे सोदागर 141341
1130502864/00 भो-िनितन  ल मण गोसावी कुदळवाडी ,िचखली, 141327

1020103685/00 ी काटे भालचं  राघू सूयमुखी गणपती मंदीर,शारदा कॉ ले स शेजारी आकुड  -३५ 141318

1040508689/00 रामनाथ द ा य बकरे ( मो. न 9822513064 ) स.न. 74/1 गजराज काँलनी योतीबानगर काळेवाडी 141306

1040119663/00 साद ही कुलकण
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/1 सहावा मजला 
लॅट .603,वाकड पुणे - 57

141299

1050805061/00 नांदगुडे बगाराम आ पा
स. नं. २९/१/१+१/२+२/३, ३ दुकान नं १ िवशालनगर जगताप 
डेअरी पपळे िनलख पुणे २७

141299

1031109693/00 भो- सौ ादेवी रणिज्त सह माने
स न १२३ तळमजला व पिहला मजला जयगड िनवास वा वाडी 
चचवड पुणे ३३

141294

1130201175/00 उ म पांडुरंग बावकर , भो- बाळकृ ण उ बावकर ग़ट११७६, गणेशनगर , रामदास सोसा ,िचखली 141293
1130201176/00 उ म पांडुरंग बावकर , भो- दप उ बावकर ग़ट११७६, गणेशनगर , रामदास सोसा ,िचखली 141293
1150303516/00 ी.मोहन शंकर कदम सं.नं.४३ अ /३+४+५+ कुतवळ शेजारी िवकासनगर, कवळे 141287

1040801504/00 ह रभाऊ बक भुजबळ व भो.राज ी सुरेश भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं ४ व५ पार ेवसी,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 141286

1040801506/00 ह रभाऊ बक भुजबळ व भो.शांताबाई ह रभाऊ  भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं ८ व ९ पारखेव ती,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 141286

1160202272/00 बजरंग िव नाथ पालफ़ाडे स नं ७८ संत गजानन नगर दघी 141267

1030400062/00 डॉ.घारे एस.एस.
िमळकत  .1782.  ,स.नं.271, लॉट.नं.15, ीधर  नगर.  चचवड  
गांव,पुणे  411-033.

141242

1040114841/00 म.ेईशान व अं कता को.ऑप.भोग - कौरवार िशवाजी शंकर सनं. २१०/३+४, लॉट . १०१, थम ईशान व अं कता,वाकड-५७ 141241

1020202402/00 भावती बबन मारणे भोग सागर बबन मारणे मारणे िब. िव लवाडी आकुड -३५ 141235
1130901722/00 पु पा धनंजय कजुले गट १४६६, संत कृपा सोसा , हे े व ती ,िचखली 141232



1090303217/00 मैनु न रिहमब  बागवान स.न.४८६,केशवनगर,स रता अपाटमट समोर, कासारवाडी,पुणे-३४ 141191

1050204605/00 म.े भु.पा  असोिसए स./भो.चौधरी हेमाराम कडजी.
स.नं.79/1/34," पा  नगरी ",शॉप नं.6, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/04605

141180

1040708224/00
धनजीभाई मोहनभाई काबरीया व इतर तफ ऍ हेलॉन 

ा.मया दत
स.नं.१६५/२/१,उ.वाकड. 141175

1130101345/00 - मशानभूमी , िचखली, 141166
1140101200/00 तोवर छाया नंद कशोर जमीन गट . १६६ सहयोग नगर पी(पु) तळवडे 141166
1040309509/00 भो-सुनंदा महादेव उदमले स नं-६/२/४ गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगाव-३३ 141164

1040508250/00
अिनता ंकटेश इंगळे व कंटेश युवराज इंगळे ( मो.न 
9890210191)

स.न. 120/1+2/1 राजवाडेनगर काळेवाडी पुणे 17 141144

1130504955/00 मुमताज अहमद अमी ीन शेख गट ९०७,हरगुडे व ती , कुदळवाडी ,िचखली 141114

1140301894/00 ी.धम  नंदकुमार चौधरी व ी.सितश नंदकुमार चौधरी
जिमन गट .४६६, ी.संत जगतगु  हौ सग सोसायटी, ी.हगवणे 
यांचे घराचे मागे, तळवडे पुणे – ६२

141114

1040105485/00 छाया िम लद तावडे (र )
स.नं.212/1/1 मह  जे को ा.िल.िपन्◌ॉकल बी-102 क पटेव ती 
वाकड,

141105

1020100520/00 काळभोर सोपान ध डीबा
िम. . 380, स.नं.179/5,पांढरकर व ती,आकुड  आकुड  - पुणे - 
411 035

141093

1011101144/00 धायगुडे राज  आ पासाहेब
स.नं.1/1,िनगडी गावंठाण. (६७ द.२०/०१/२०१०) अ वये 
वाढीव,ल मीनगर, लॉट न.ं6, िनगडी पुणे 411 044.

141092

1080201222/00 भो - म.े आयडीया से युलर िल. लॉक नं एच ८ लॉट नं ६ एम. आय. डी. सी. पपरी १८. 141089

1080801136/00 कु ी िलली जॉज स.नं.101,दो ती बेकरी जवळ,नेह  नगर, पपरी, पुणे 411 018. 141075

1080900450/00 ी. िनकम र व  िव णु िमळकत मांक 171/765 संत  तुकारामनगर पपरी  १८ 141073

1040308198/00 ी. पवनकुमार दगंबर भोसले व कु प जा दगंबर भोसले
स. नं. २२/५ आनंद बाग सोसा , ांतीवीर नगर समोर, थेरगाव, पुणे- 
३३

141067

1130502862/00 भो-हैदरअली शहा गट 896, अकाशनगर ,कुदळवाडी,िचखली, 141062

1050808945/00 सुरेखा बबन चटणे
स.न.26/1/1  व पूत   दुसरा +ितसरा मजला गजानन महाराज 
मंदीरा समोर िवशालनगर पपळे िनलख -27

141061

1040604356/00 पाटील चं कांत रामचं स नं.८९/१/१, पवनानगर कालनी न.ं१ काळेवाडी-१७ 141058
1040304686/00 भो.- पवार कमलाबाई सुदाम स.नं. 12/13,  पवारनगर,,थेरगांव 141051
1101101810/00 ी. दाते िवलास िभमाजी स न १३९/३ रोशल गाडनमागे महादेव नगर भोसरी-३९ 141041
1101101811/00 ी. वाफारे नारायण िव ल स न १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेवनगर भोसरी-३९ 141041
1090302817/00 दपमोती मोटस अँड िब डस कासरवाडी, शोप नं-१ 141030
1090302818/00 दपमोती मोटस अँड िब डस कासरवाडी, शोप नं-३ 141030
1090302819/00 दपमोती मोटस अँड िब डस कासरवाडी, शोप नं-४ 141030

1100301697/10 शंकर नामदेव मेटकरी
स नं ६९८ पुणे नाशीक रोड मेटकरी वेलस महारा  इले . शेजारी 
भोसरी

141022

1040408992/00 कंट कसनराव सुयवंशी स. न. १९/१/१,ि ितज कॉलनी ,जगताप डेअरी,रहाटणी पुण-े१७ 141009

1070201229/00 ीमती.कलाबाई संतरामदास करमचंदानी बी. लॉक ९/६, िपपंरी 141001

1050805064/00 नांदगुडे ल मण आ पा
स. नं. २९/१/१+१/२+२/३, ३  दुकान न.ं ४ िवशालनगर जगताप 
डेअरी पपळे िनलख पुणे २७

140999

1110500926/00 िनितन भरत संकपाळ भो ीकांत भरत संकपाळ सन १२४ साई मं दरा मागे ल मण शदे समोर वडमुखवाडी 140989

1101001261/00 ी. गायकवाड िशवाजी िभमाजी
स.नं.186/1,गणेशनगर                  ,अ यनगरजवळ,आळंदी रोड,   
        भोसरी-39

140986

1040509571/00 शेळके जनादन नाना ( 9637014075 ) स.न. 71/2ब/1 ,मोरया काँलनी , ताप करनगर , काळेवाडी 140983
1080803770/00 भकर ल मण गुडेकर स नं १०१ काळभोर चाळ दो ती बेकारीजवळ नेह नगर 140976

1040204483/00 दपाराम गुलाबजी राठोड/सीता राठोड सं.नं.१९/१ ल मीतारा माकट अ.िवग शाऍ पन-ं१ डांगे चौक थेरगाव 140942

1070201197/00 सरकार भो. राजेश भजनलाल िड ेजा बी. लॉक ३/२१ शॉप . २ तळमजला पपरी १८ 140934
1060201969/00 सुदाम नागदेव कांबळे िभमनगर िपपरीगाव 140927
1060402103/00 ी ाने र िभमाजी कुदळे 140927
1101101828/00 कुलकण  रोिहणी संजय स नं १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेवनगर भोसरी 140867

1040601953/00 रॅचेल अले झडर
स.नं. 110/1/1, िवजय नगर, योितबा मंगल 
कायालयासमोर,,काळेवाडी

140858

1040414998/00 बॉबी न थीलील शमा स.नं, ५९ न दप कॉलनी  रहाटणी 140857
1130500191/00 भो-चौधरी अशरफ पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 140856

1100101593/00
गोयल इंड.ि मायसेस को-ऑप.सोसा.िल.भो.अ बास वजीर 
खान

जे 514 A वग G.F. गाळा न.ं 6 बी  एम आय डी सी,भोसरी - 39 140856

1050602884/00 भोग-पौडेटी रमेश नरश,ु स,नं,२/२ ममतानगर,जुनी सांगवी-२७ 140854

1130600479/10 भो-सुधीर तुळशीराम  जाधव
जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/६/ह तां /कािव/४११/२०११ , द 
०३/०६/२०११ अ वये ह तांतर

140846



1050107767/00 देवकर सखाराम तुकाराम
स. नं. ४१, िह सा न.१६, ी कु ण नगर, लट . २, याल करण 
अपाट,  पपळे गुरव-२७

140832

1160101771/00 सुयश िनवू ी नलावडे तफ अ.पा.क.विनता िन. नलावडे स. न. ७४ आदश नगर दघी-१५ 140831

1040400947/00 नढे जयराम बाबू सव. .64, ीनगर, रहाटणी थेरगाव. 140828
1031112322/00 िवण अ ण कुलकण स न ५९/३ ओम कॅलनी िबजिलनगर वा वाडी ३३ 140826
1040504858/00 पेटकर सिवता बाळकृ ण स.नं. 13/2, नढे नगर, पंचनाथ कॉलनी, काळेवाडी,काळेवाडी 140805
1070200046/00 नेथनदास कंगूमल बी. लॉक न.ं 3/6, 22/65 पपरीनगर,,पुणे - 411 017 140805
1110202127/00 ी. दीप रामनारायण शहा स.नं.९९ खंडोबामाळ च-होली बु॥ 140803
1020300257/00 गुरणे हाद गोपाळ िमळकत  251,स.नं.16 िव लवाडी.आकुड .पुणे-411 035. 140776
1050212820/00 जगताप पांडुरंग खंडुजी स नं २४ पै िस स नं ६२५ पै पपळे गुरव ६१ 140771
1120300811/00 ी. खुडे सोपान ह रभाऊ दे  र ता ते बनकर व ती, 140767
1160201249/00 ी ढवळे राज  पांडुरंग स.नं. 78 गजानन महाराज मदीराजवळ, दघी 140740
1150301625/10 पवार रामराव नामदेव स.नं 73/1/1/22 बस टाप जबळ  आदशनगर कवळे 140704
1100601832/00 रंजना मा ती फुगे स. नं. खंडोबामाळ, भोसरी ३९ 140690

1100301643/00
अ सारी महमंद रािशद के / मुजमिमल परवीन म.रािशद 
अ सारी

पी . सी. एम. सी चोक भोसरी गावठाण भोसरी 140687

1011102697/00 कािशनाथ हरी लोहार स.नं. 83/2 , लॉट 109, साईनाथनगर , िनगडी पुणे 44 140645

1100800688/00 ी. बांडे अंकुश िशवाजी
स.नं.216/1क/1,संत तुकाराम नगर,  ,गट न.ं8,                             
     भोसरी,पुणे-39.

140641

1011300664/30 रॉय मनोरंजनदास भो.शामा ीिनवासन (िश बा कु रज ) से.नं.24, लॉट न.ं370, लॅट न.ं2, (६, द.३१/०३/०९) 140640

1130401402/00 राज  ीरंग जाधव गट १०३९,डी वाय पाटील कॉलेजजवळ ,नेवाळे व ती,िचखली 140636

1140201772/00 जाधव उ रे र िवठोबा िवकास हॉ सग सोसायटी पीनगर तळवडे 140630
1040468133/00 ताप क डीराम डोळ स. नं. ५९/१/ब ान दप कॉलनी रहाटणी 140626
1040506582/00 पोपट बाबुराव नढे भो. रा ल पोपट नढे स नं-७९/५/१ काळेवाडी 140588
1040506584/00 नढे खंडु बाबूराव भो . संजय खंडु नढे स नं-७९/५/१ काळेवाडी 140588

1110501781/00
दपक काळुराम तापक र व ईतर तफ़े भो-मेशहा अ ड असो. 

तफ़े करणकुमार शाितलाल शहा/ परिशअर रो. बुहारीवाला
सं.न. १६०/१/१ व १६०/२ चोिवसावाडी ,च-होली बु// पुणे 140581

1050208052/00 पवार िशवाजी वसंत. स. न. ९४/१ब, जयभवानी नगर, शांतीनगर, पपळे गुरव-२७ 140580
1160202495/00 ी ई र /वाघे र बाळकु ण गायकवाड स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 140550

1040120209/00 भो-रोिहदास नामदेव कुरपे स नं-१७८/१/२ गेनुभाऊ कलाटे नगर,वाकडरोड,वाकड पुण-े५८. 140549

1100803290/00 ताप कर ताराबाई कू णा २२४ गंगो ी पाक बंसल िसटी सी.२ - ३६ 140546

1150102378/00
िसटी पाकस ा िल तफ़ अथोराईज िस ेटरी ी िम लद एम 
फ़ाटक

स न ११ िह  ४ ग ंजे र ता मामुड 140546

1050212851/00 कोटरंगे दपक रामजी व गुलाब सग राम कसन जापती.
स.नं.20/2अ/27, कार का◌ॅलनी, िम  मंडळाजवळ, भालेकरनगर, 
पपळे गुरव.

140543

1031109892/00 भो. िमल द रामदास वा हेकर स न १२२ सायली को पलकस वा वाडी चचवड पुणे ३३ 140534
1031110107/00 हेमलता काश वा हेकर स न१२२ सयली कॉ ले स  वा वाडी चचवड पुणे ३३ 140534
1031110108/00 शुभम ाने र वा हेकर स न१२२ सायली कॉ ले स वा वाडी चचवड पुणे ३३ 140534

1130903016/00 भो- राज  सोपान भोसले गट  १४१५ , भावे री हौ सोसा , हे े ता हाणे  व ती ,िचखली 140532

1150202119/00 सौ शैला रामदास भेगडे स नं ४२ पैक  दांगटव ती िवकासनगर कवळे 140507

1060500690/00 ीम. पुनम िवजय दरवडे
स.नं.वाधवानी लाझा शाँप .9,, पपरी टेशन पपरी-18 पपरी 
वाघेरे-पुणे-17.

140491

1050205654/00 देवकाते िशवाजी पांडा व देवकाते सुिनता िशवाजी स. न.११/३, िव यम नगर, िप. गुरव-२७, 140488

1101208621/00 म छ  बबन घंगाळे
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१४१,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
140482

1140401693/00 ी द ा य सदािशव पोटफ़ोडे/यश एंटर ायज़ेस ज ग नं १६४अ,ि वेणीनगर, तळवडे 140482
1040306371/00 भोग कंुदा राजाराम जाधव सन.१२/९/१+३ पवारनगर थेरगाव-३३ 140464
1140401483/00 सौ. रजनी शंकरराव बाय कर ज. ग.१५६  गु दं  हौ  . सोसायटी ि वेनीनगर त वडे 140454
1050809358/00 िस द ी िब डकॉन तफ सुभाष शांताराम साकोरे स.नं. 18/2/1 िवशालनगर पपळे िनलख - 27 140436
1160400274/00 घुले िनवृ ी रामा बोपखेल गावठाण,, 140428
1150407397/00 म.ेभुिम. डे ह  तफ. िजत  नारायण कोदनानी ७७/४ सेले टील िसटी मागे रावेत 140426
1040506200/00 नढे सुभाष हरीभाऊ स न ११३/१/१/३ नढेनगर काळेवाडी 140412
1080502417/00 ी.ठकसेन सोपान बाणखेले शॉप .२ व ३ साई नामदेव पाक, बी-1, 140407
1040601015/00 लाड नारायण रामचं  व मा ती रामचं स.नं.97/1अ/12,िवजय नगर काळेवाडी,पुणे-411 033 140389
1150401950/00 ी गादीया काश ह तीमल व साबळॅ राजन नथु शदे व ती रावेत 140380
1060402238/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं१०५ पपरी गाव 140369
1060402244/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं२०५ पपरी गाव 140369



1060402250/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं३०५ पपरी गाव 140369
1060402256/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं४०५ पपरी गाव 140369
1060402262/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं५०५ पपरी गाव 140369
1031111971/00 मनोहर िसताराम वा हेकर स न १३०/१ अ य िनवास वा,वाडी ३३ 140360
1090303259/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .१, कासारवाडी,पुणे-३४ 140315

1130101571/00 गौरव ल ण थोरवे
स न २३२, साने ीन हाऊस शेजारी , पाटीलनगर ,िचखली आ -  
िच/कर/१/कािव/११४/२०१४ , द २४/०७/२०१४ अ वये  
प याम ये  दु ती

140280

1020501979/00 ी सूयकांत गणपत सकपाळ स.नं.zbc/जी लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर् 140278
1070201210/00 खेमानी सुगनोमल बी. लॉक १७/१३ पपरी १७. 140278
1130500126/00 भो-ईगल लॅि टक गु ा रामितरथ भगवती साद पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 140275
1160100988/00 महामुनी गंुडेराव वेणूनाथ .नं.84,साई पाक , दघी, 140266

1100800008/00 ी. घोगरे नामदेव सोपान
स.नं.209,गट .8                       ,संभाजीनगर,पा याचे 
टाक जवळ,     भोसरी, पुणे-39.

140260

1060309970/00 मे चेअरमन सधुपाक को ऑप हॉ सग सोसायटीआआ pimpri 140258
1100803179/00 भो झाचं मोहन ड न /झारामनाथ ड न गु ु पा कोलनी भोसरी 140255

1030103353/00 म.ेकुणाल क शन ा. िल., भोग. - बाईटस
कुणाल  लाझा  A  वग  5  वा  मजला  ,ऑफ स  न.ं  79  ते  85  
चचव.ड  टेशन  चचवड

140252

1041103610/00 अशोक रघुनाथ नबाळकर भो-भारत पे ोिलयम िल.
स नं-२६/१/१, नबाळकर नगर, ध रावेत बी.आर.टी.रोड,ताथवडे-
३३

140248

1070700127/30 मोरे भा कर बाबुराव भो शारदा भा कर मोरे लाट नं ६४ पदमा िनवास पपरी १७ 140247

1050204349/00
ी.वाडेकर सुयकांत शिशकांत भालचं  भो.राठोड अजय 

दामजी
स.नं. 1/4 यू ल मीनगर, पपळेगुरव -27,िम. . 05/02/04349 140239

1140301388/00 म.ु मा. ी. भालेकर िव नाथ िशवाजी छ पती िशवाजी शाळा रोड तळवडे ज. ग. न. ४५६ 140237
1140301389/00 म.ु मा. ी. भालेकर गणेश िशवाजी पती िशवाजी शाळा रोड तळवडे ज. ग. न. ४५६ 140237

1100101079/00 म.े अ णा इंडि ज
एम.आय.डी.सी.,एस. लॉक, लॉट न.ं178                भोसरी-पुणे-
411 039.

140217

1050605853/00 िशरोळे जय सग कु णराव, स,न,६,जयमाला नगर, लट न,४,चौ,म, 140206

1130902597/00 िव ल  गज  पुजारी
सहगड हौ सोसा , हे े व ती , िचखली  आ  - कर /िच /९/ एस आर 

२/२५०/२०१७ , द  ०६/०४/२०१७  अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पा आका

140191

1031107944/00 भोग देव  अर वद चचवडे स.न.६०/२ चं ाई िनवास, चचवडे , वसाहत, िबजलीनगर चचवड 140190

1101204493/00 भो.आयिडया से युलर िल. से.नं.1 लॉट न.ं62/14 इं ायणीनगर 140179
1130900429/00 कोठावळे दलीप ब सी हे े ता हाणे व ती,िचखली 140171

1080603172/00 िव णु िव नाथ िप ले मािणकबाग आ चड बी वग लॅट नं ४०३ उ मनगर पपरी १८. 140147

1120201823/00 िनकम गजानन भानुदास moshi 140133
1150405868/00 भो/सौ अिनता अशोक पालेकर स न २०५ बीआरटी र ता नवीन पुलाजवळ रावेत 140124

1050000443/00 ीम.पोर िलला जयकृ ण. स.न.44/1ब/24,िव ानगर, पपळे गुरव-27,िम. .05/01/00/00443 140123

1040413857/00 शकंुतला कृ णाजी अरगडे सं.न.38/1/15 ल मी कृ ण िनवास गणराज कॉलनी रहाटणी 140122
1040413858/00 शकंुतला कृ णाजी अरगडे सं.न.38/1/15 ल मी कृ ण िनवास गणराज कॉलनी रहाटणी 140122

1130303446/00 भो-गौरी पेस एटर  तफ िशवाजी दनकर िशऊडकर
गट १३१४, मोरे व ती ,िचखली आ  - कर/िच/३/एस आर 
२/३७२/२०१४ , द  २८/०६/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१४ 
पासून आकारणी

140095

1130603189/00 भागवत ता यासाहेब नागवडे
गट ५८२, पंतनगर , कॉलनी   १,जाधववाडी ,िचखली आ - कर 
/िच/०६/एस आर २/२१६/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून आका

140088

1130300760/00 बोडके हनुमंता वाब या

गट १३६८ , सुयोगकॉलनी , आंगणवाडी रोड,  मोरे व ती ,िचखली 
आ   -  कर /िच/३/एस आर २/३०७/२०१७ , द ३०/०१/२०१७ 
अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका आ   - कर /िच/०३/ 
मो ा िनवासी  -एसार  १/ ३०७/२०१७ , द ०३/०१/२०१७ 
अ वये लो

140087

1150302275/00 सौ साळंुके सुमन िहरामण
स न ७३/१/१/२/२/१ ी भोमाळे शेजारी िम  ३/१८८० समोर 
आदशनगर कवळे

140075

1050805285/00 गायकवाड द ा य यानबा.
प.म.तिन क कॉलनी, स. न . २८/३/४, िवशाल नगर, पपळे िनलख, 
पुणे-२७

140050

1031109110/00 ी स  पांडुरंग वाणी स नं ५७/२+३ लॉट नं ४४ िबजली नगर वा.वािड चचवड पुण ३३ 140048

1031109111/00 भोग - ी मनोज मधुकर वाणी स नं ५७/२+३ िबजली नगर लॉट नं ४४ वा.वाडी चचवड पुणे 140048



1101102192/00
पांडुरंग सुभाष संकपाळ, दलीप सुभाष संकपाळ भोग सुभाष 
दगडु संकपाळ

स. नं. १३९/३, राम मृतीनगर, रोशन गाडन मागे, भोसरी पुणे ३९ 140038

1081300123/00
म.े मोरया डे हलपस ए ड ई टेट एज सी ो ा. अशोक आहेर 
व म.े अिभषेक एं ायजेस

140026

1130602897/00 शांताबाई दगडू तळेकर
गट ६८६, वडाचा मळा  , जाधववाडी , िचखली  आ - 
कर/िच/०६/एस आर २/१७२५/२०१४ , द २०/११/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

140021

1040415007/00 संजय परशुराम िभलारे स.नं. २८/३/१ गारमळा कॉलनी रहाटणी 140016
1040302412/00 हेमंत मधुकर खांगटे स.नं.12/17/1, पवारनगर,,थेरगांव - 33 140010
1040414997/00 न थीलील देवीराम शमा स.नं, ५९ न दप कॉलनी  रहाटणी 140009
1040504202/00 कुरणे िस ाम च पा स.नं. 78/1/1, कोकणेनगर,,काळेवाडी 140007

1140201561/00
अ लकोटे मी लकाजुन िशव पा / यारसाबादी मि लकाजुन 
कल पा

ता या भालेकर पाक पीनगर तळवडे पुणे 14, 139996

1100802888/00 लावळे राजाराम ल मण स.नं.213 िस दे र शाळेजवळ,भोसरी - 39 139993

1110500491/00 पाचारणे बाळासाहेब िव ल भोग. ीनाथ मट स ा. िल. जुना िम. .5/225/4,स.नं.59.2वडमुखवाडी 139993

1050000354/00 ी.जगताप जय सग आ पासो व इतर
स.नं.79/1/21/22/23/24/35, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/00/00354

139989

1040307064/00 ािध. चतामण गजानन देव स. न. ०७/२/२अ/१ इं ायणीनगर थेरगांव - ३३. 139983
1050107132/00 कदम शंकर मा ती स, न. ४२/९,गु द नगर,दापोडी रोड,िप,गुरव-२७ 139982
1050107134/00 कदम शंकर मा ती स, न. ४२/९,गु द नगर,दापोडी रोड,िप,गुरव-२७ 139982

1040604329/00 िव यम मॅ युवेल ओहोळ भो. मेरी िव यम ओहोळ स. नं. ९९/१७/९ आ फ़ा सा चच जवळ िवजयनगर काळेवाडी १७ 139979

1041101136/00 ी िनितन रामदास लांडे
स.न. ६५ ताथवडे कर/थेर/११/ किव/२३/२०१६ दनांक 
२०/२/२०१६ मोबाईल न.ं ९८२२६३६२४६

139978

1101200718/00 ी लखणे सुभाष दगंबर
गट न.ं12,स.नं.23,तापक र मांडववाले शेजारी,भगतव भोसरी,पुणे-
39.

139951

1130502810/00 भो-संजय  नामदेव  जगताप कुदळवािड,िचखली, 139946
1040119446/00 राज ी िब छा िशतोळे व िसमा संतोष लोखंडे स.नं.13/4,बेल ठकानगर,थेरगाव पुणे - 33 139913

1031109597/00 भो- सुभाष द ा य वाघ स न ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सो. वा वडी चचवड पुणे ३३ 139912

1140301596/00 ी.सोनी एंटर ाईजेस तफ बाबासाहेब महादेव प हाळकर
जिमन गट न.ं८५, लाँट न.ं७,नॅशनल वजन का ामागे, योतीबानगर, 
तळवडे,पुणे - ४११०६२

139909

1040710604/00 ी.िवनय भाकर व नुतन भाकर
स.नं.164 िह सा न.ं 3, स.नं.164 िह सा न.ं4/2 व स.नं.164 िह सा 
नं. 4/3, " द अ ॅ ेस कम शया " चौथा मजला, ऑफ स . 421, 
उव रत वाकड 411 057

139893

1110200537/00 कै. नामदेव गो वदा पठारे भो. पुंडिलक नामदेव पठारे स ह न.ं २९३/४, पठारे मळा, च-होली बु॥ 139882

1010600654/00 राजेश मधुकर िगरमे भो. मधुकर पंढरी ह के
से टर नं.22,, ल टर पी/7/5  ओटा क म,संजय नगर, िनगडी 

ािधकरण 411 044.
139833

1130603075/00 मंगेश भगतलाल पटेल
गट मांक - ५८० , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली आ - 
कर/िच/०६/एस आर १/६३/२०१५ , द  १३/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

139826

1030102053/00 िनिखल सुिशल आगरवाल
ि िमयर  लाझा,   जी. त. म.  वग,  शॉप  नं.  1 ते  4,  चचवड  
टेशन,  चचवड.  ,िम. .03/01/02053

139819

1031111766/00 शेख युनुस बाबुभाई भो.ह करअली अहमदमुसा वा रकोद
सं. नं. १२४, सवेरा िब ड ग िशवाजी पाक,तळ मजला न.ं-१ वा. 
वाडी.िचचवड-३३

139808

1120101353/00 समाधान िललाधर पाटील िशवाजीवाडी मोशी 139799

1120302373/00 संतोष िव नाथ िलगाडे
संभाजीनगर दे र ता द ी भाग(बो ाडेवाडी गट नं २९६) मोशी ता 
हवेली िज पुणे ४१२१०५

139799

1011102537/00 िवजय बबन बो हाडे
बो हाडे हाऊस, से. नं. २१, लॉट न.ं १८/१, यमुनानगर, िनगडी, पुणे 
४४.

139796

1011102539/00 संजय बबन बो हाडे
बो हाडे हाऊस, से. नं. २१, लॉट न.ं १८/१, यमुनानगर, िनगडी, पुणे 
४४.

139796

1040102265/00 थोरात िशवाजी मा ती स.नं. 13/14, पवारनगर,,थेरगांव, वाकड 139793

1130101415/00
िझक लाह अ बासअली चौधरी ,भो-इसरान फुिनसा  
इबादत अली िसि क

पाटीलनगर , िचखली 139793

1010900276/00
कुलकण  रामचं  नारायण. भो. काझी स यद इ माईल 
अ दुल कादर

से टर नं.21.िमळकत न.ं202,ि कम 4 ,गाळा 51 
यमुनानगर, ािधकरण पुणे 411 044.

139792

1011301233/00
मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका.भो. िश पा 
िपसाळ.

से.नं. 24, गाळा . बी / 9 , पिहला मजला,िनगडी ािधकरण 139788

1040506581/00 पोपट बाबुराव नढे स नं-७९/५/१ काळेवाडी 139770
1040506583/00 नढे खंडु बाबूराव स नं-७९/५/१ काळेवाडी 139770



1040209381/00 मनोज िहरामण डांगे व इतर ४
स नं-१९/१/१० डांगे िसटाडेल,शॉप ं -३०१,ितसरा मजला,डांगे 
चौक थेरगाव-४११०३३

139769

1040205282/00 काश एस. िगरी गंगा ओिसयन िमडोज लाट न: अ२/१००२ थेरगाव-३३ 139764

1100103007/00 म.े तळेगांवकर लेझर ा. िल. जे - लॉक लॉट न. ५२/१/३ एम. आय. डी. सी. भोसरी - २६ 139763

1011100714/00 कोलते शंकर रघुनाथ स.नं.83/2 ,िमळकत .170 139762
1130100296/00 कापडे पोपट व िवलास क डीबा गट .1,,पाटील नगर, िचखली 139746
1100201045/00 देवकर साहेबराव ल मण स. नं. 5/3 देवकर लाझा, दुकान न.ं9 शांतीनगर,लांडेवाडी 139738

1140202107/00 ी.सलाउ ीन गुलाब स यद रा भूषण हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 139735

1020202517/00 भो.समीर नूरमहमद स यद स नं ३५ द वाडी आकुड  पुण-े३५ 139725
1020202518/00 भो जमीर नूरमहमद स यद स नं ३५ द वाडी आकुड  पुण-े३५ 139725
1020202519/00 भो शिबना इ ूस मिनयार स नं ३५ द वाडी आकुड  पुण-े३५ 139725
1100802002/00 कदम वंदना शरदराव स.नं.208/2/1,रा ल पाक, 139715
1160100995/00 डोळस राजशेखर रमेश स. नं  74,आदशनगर, दघी रोड,,पुणे 139671

1130900592/00 गदादे सुरेश नामदेव

अ ज यतारा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
िच/कर/९/कािव/१९२/२०१२ , द  २९/०५/२०१२  अ वये जुनी 
६८१ चौ फ़ुट ३१/०३/२०१२ पासून र  व  नवीन आकारणी 
वरील माणे १८२० चौ फ़ुट

139650

1040412747/00 बाबासाहेब दादाबा चांगण भो. योती बाबासाहेब चांगण स. न. ४२/२/२/१, राम नगर, बळीराज कॉलनी-२, रहाटणी 139637

1040405358/00 सुदशन रामचं  रामनानी भोग पु पा ब पासाहेब गायकवाड स.न.६४/२/६. रहाटणी. 139631

1060102735/00 मोरे र गेणु वाघेरे भो. द ा य व दगंबर मो. वाघेरे तपोवन र ता पपरीगाव 139628
1160202806/00 सुभाष साहेबराव ह के स न ८४/१ साई पाक िव भारती समोर दघी १५ 139625

1130602796/00 संतोष जनादन ठोके.
गट  ६६०, सावता महाराजनगर, गणेश मं दरा शेजारी, जाधववाडी 
िचखली.

139617

1130501586/00 भो -अ ॅ सी जेिवयर गट .      कुदळवाडी,,िचखली 139613

1040414936/00 मनीमाला जो पुरी
स.नं.18/11/1 व 18/11/4 पॉट-18 सहावा मजला ऑ फस न.ं614 
,रहाटणी,पुणे.

139600

1040110185/00 रोिहदास जयवंत कलाटे भो.बाळासाहेब रोिहदास कलाटे स. न. ११५, वाकड गावठाण वाकड 139593

1130506107/00 सोपान मा ती बालघरे
ग़ट ७५४, मंजुळा िनवास , बालघरे व ती ,   कुदळवाडी , िचखली 
आ  -कर/िच/५/एस आर २/१४०२/२०१४ , द २२/०४/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

139562

1130506108/00 रोिहदास मा ती  बालघरे
ग़ट ७५४, मंजुळा िनवास , बालघरे व ती ,   कुदळवाडी , िचखली 
आ  -कर/िच/५/एस आर २/१४०१/२०१४ , द २२/०४/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

139562

1040404644/00 भो. - सायकर िवजय
रो हाऊस . ए/1/412, फाई ह गाड स,,स.नं.17/1अ व 17/6 ते 9, 

ध रोड, रहाटणी
139559

1050108529/00 रासकर म छ  अंकुशराव / रासकर िहराबाई अंकुशराव स. न. ३९/३/२, सहकार नगर, मेनरोड, पपळे गुरव 139551

1160102291/00 द ा य रामचं  गायकवाड स. नं.७३, कमलराज िशवदशन, तळ शॉप नं.३, आदशनगर, दघी 139550

1110502354/00 बाळासाहेब महादेव काटे स. नं. १०८, काटेनगर कॉ. . ०४, चोिवसावाडी, च-होली बु. 139550

1160202233/00 ी. संतोष माधव पावसे स. न. ७४, आदशनगर दघी-१५ 139547

1040309403/00 भो-कादर मुह मद स यद
स नं-१२/१४ पवार नगर रघुनंदन या मागे थेरगाव-३३ मो-
९६०४६१६१४९

139534

1130100981/00 माने  ल मीबाई  जग ाथ पाटीलनगर  ,िचखली ., 139528

1040406648/00
राजेश कशनचंद रामनानी/आशा ल मण जाधव/ योती 
संजय वासवानी

स. नं. ७/१+२A/२/१, रेनबो लॉझा िब ड ग चौथा मजला ऑफ़ स 
नं. ४१०,४११ व ४१२ रहाटणी,

139506

1100900504/00 ी साबळे कािशनाथ महादु
स.नं.201/1अ, आळंदी रोड              ,िम. .59/4/232                 
            भोसरी, पुणे 411 039

139503

1101200521/00 ी भोर जा लदर ाने र
स.नं 23                                   ,हनुमान नगर,भगतव ती.          
    भोसरी.पुणे-39.

139461

1130303449/00 शकंुतला रामहरी मोरे
गट  १३३४,शकंुतला िनवास , आंगणवाडी रोड , मोरे व ती , 
िचखली  आ  - कर /िच/३/एस आर २/४५१/२०१४ , द  
१७/०७/२०१४  अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून  आका.

139460

1101204823/00 भो रमझान/नुरमहोमद आर शेख जयगणेश सा ा य वग ए शाप २८ लो मजला पांजरपोळ 139439
1031106573/00 िशवाजी बबन शेडगे स. न ८/२ चचवडे नगर वा.वाडी चचवड पुणे ४११०३३ 139436

1130600776/00 चौहान बाबुराम रामफल
गट 197व 198,जाधववाडी,िचखली,आ. .-कर/गट 
6/ह तां/कािव/79/2007 , द.4/9/2007 अ वये ह तांतर

139413



1100804544/00 िववेक अमृत प-हाड स. नं. २१३, रा ेम ायाम शाळेजवळ, दघीरोड, भोसरी पुणे ३९ 139412

1130602388/00 भो- करण मा ती जांभुळकर गट ५२६, जाधववाडी ,िचखली 139388
1130602390/00 भो-र व  मा ती जांभुळकर गट ५२६, जाधववाडी ,िचखली 139388

1031111067/00 भो. राजू ओकाराम चौधरी
स. नं. ३७/१, दगडोबा चौक, चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

139387

1031112813/00 ीम. हेमलता महेश देशमुख स.नं. ८०/२,३,  चचवडेकॉलनी वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 139361
1060306819/00 म.े एस. के. िब डस बी/३०४, साई आंगण, पपळे सौदागर 139359
1101001819/00 देवकर पोपट ंकटराव भो वैरागे रामभाऊ गणपती पांडवनगर काँ. नं १ च पाणी वसाहत रोड 139359
1060402155/00 अिनल मा ती कुदळे स नं-७७१ पपरी वाघेरे पुणे-१७. 139352

1040506831/00 स ाद बाबासाहेब तांबोळी व इतर स. नं. १११/१३ब/२० कार कॉलनी नढेनगर, काळेवाडी पुणे १७ 139339

1060317545/00 नागु गो वद काटे भो. दलीप नागु काटे सािव ा िनवास ायाम शाळे समोर पपळे सौदागर 139319

1040408771/00 दपक भाऊ व इतर भो गो वद ल मण काटे स. न. ५/१, जगताप डेअरी रोड, सायली पाकजवळ, रहाटणी पुण-े३३ 139294

1060313525/00 दुगाबाई केशवदास हासानी / केशवदास सहजराम हासानी गणेशम फ़ेज २ ई / ६०१, पपळे सौदागर 139293

1050111019/00
ी गौडा योगेश सुरेश, लिलत, क पना सुरेश गौडा व इतर 

सहा
स न 41/9 ीकृ ण नगर ग ली  1 पपळे गुरव 139293

1050404826/00 ी. सुयवंशी ध डीराम शंकर. स.नं.80,ह रराव िशतोळेचौक,नवीसांगवी-27,िम. .05/04/04826 139290

1140103055/00 ी.बाबासाहेब िव लराव पाटील ज.गट २१८, क पैक  उष:काल हौ सग सोसायटी, पीनगर तळवडे 139280

1130602020/00 अ ुतलाल मोतीलाल गंुदेचा गट ६८८,,जाधववाडी  ,िचखली 139263

1040117479/00 ीम. शोभा कािशनाथ बो े स.नं.16/1 ब, ल मणनगर, ग हाणे हॉ पीटल समोर थेरगाव पुणे - 33 139263

1100102188/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो अथव ऍकॅ ी ा िल से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं एफ ४१ 139262

1040401966/00 म.े शुिभका अँटो स हीस, सौ. िसमा दपनारायण िम. . 4/47/185,स. न. 17/1, िशवराजनगर, रहाटणी, पुणे - 17 139256

1160101298/00 को हे अिनता िव नाथ स.नं.74 आदशनगर 139254
1160101299/00 सोनवणे िवमल पांडुरंग स.नं.74 आदशनगर 139254
1160101300/00 को हे कमल रमेश स.नं.७४ आदशनगर 139254

1050207959/00 कािशद िवजय एकनाथ.
स. नं. ७५/१अ/१अ, अनंत नगर, भगत सग चौक, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७

139249

1040604514/00 म.े मंगल दप & िव णु असोसीएटस
स. नं. ८४/१, साई पॅराडाईज, पिहला मजला, शॉप . ०७, पोलीस 
चौक  शेजारी आदशनगर काळेवाडी १७

139221

1040109540/10 भो. िशकलगार नौशाद श बीर सनं. १७/४, मंगलनगर, थेरगाव, पुणे-४११०३३ 139216
1130302618/00 मंगलराम वासुदेव वमा गट १३९८, गोकुळ हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली 139210

1040508469/00 रजनी मोद राजकर
स.न. पंचनाथ काँलनी पाचपीर चौक काळेवाडी पुणे 17 ( मो.न. 
9545763631 )

139183

1040309333/00 सुिनल हाद लोखंडे
स न १४/५/१ क हौया पाक साइ ु पा जवळ बेल ठका नगर थेरगाव - 
३३   मो ९८८१२९३००२

139183

1040120868/00 मोहन बाबुराव िवनोदे
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल पिहला मजला शॉप न-ं११२ थेरगाव पुणे-३३

139180

1031101307/00 गाडेकर ानदेव गणपत
स.नं.  74/7  ,वा हेकर  वाडी,  रजनीगंधा  हौ.सोसा.  चचवड,  पुणे 
 -  33

139176

1100802521/00 ी चौगुले कृ णा आय पा स.न.205/2,महादेव नगर, दघी रोड, 139152

1130303422/00 शामला शाम तेलगु
गट १२४५, गणल मी कॉलनी , नेवाळे व ती ,मोरे व ती,िचखली 
आ  -कर/िच/३/एस आर २/११८/२०१४, द २०/०५/२०१४  अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

139148

1040705468/00 द ा मुकेश दु गल / रीमा मुकेश दु गल
ि टीन ोलाईफ िब.न-१ बा.म.फलॅट न.ंA/१२०३, 
स.न.१४६/१ब,१७०/३ते१०,१२ उवरीत वाकड

139115

1040901151/00 ी. संतोष दौलत दशले व इतर
स. न. ३/३ रानज ा हॉटेल जवळ, पुनावळे रावेत ि जजवळ, म.ु पो. 
पुनावळे.

139114

1160101769/00 ी. सजराव धमा पाटील स. न. ७३ आदश नगर दघी-१५ 139110
1031105577/00 बोरोळे अिनल केशव स.नं.  128,  िह,. .2,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 139107

1060320231/00 म.े संक पना असोिशए स
वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, बी ५०२, स.नं.२७, िमिथलानगरी, 
पपळे सौदागर. पुणे २७

139107

1040203422/00 दलीप जग ाथ सुयवंशी स.नं.22/6/3 वनदेवनगर थेरगाव 139085
1160201336/00 भोग.गडदे िनतीन दगंबर स.नं. 79 139053



1100201011/00 ी. िपसाळ िवलास महादू
स.नं.8/7 शांतीनगर, लांडेवाडी,    , भोसरी 39जुना 
िम. .10/12/00291

139048

1050204952/00
युिनक डे टा फोस तफ सांळुके भाकर अनंत व सांळुके 
सुिमत भाकर

िह,न,१ब/१०,अ ण क,शॉप नं३.जव कर नगर, पपळे  गुरव-२७ 139035

1140202258/00 ी राजेश िशवदास सावंत, सौ जय ी राजेश सावंत अ ज यतारा हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 139028

1040408640/00 म.े गारवे वाकुडे असोिसए स भोग. शांता अशोक गारवे
स. न. ५/४/१ सननीत अपाटमट, लॅट - १७ व १८ पाचवा मजला, 
रहाटणी.

139024

1031110348/00 गुरव सुरकांत कसन स. नं. १३१/१/१, सरोवर सोसा., वा.वाडी, चचवड 139018

1040110236/00 िललाबाई ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर शॉप - १ नंदनवण कॉलनी, द नगर 
वाकडरोड वाकड - ५७.

139009

1160100895/00 जगताप िहराबाई बाजीराव स,नं, 73 आदशनगर, दघी पुणे 139005

1031109690/00 भो- िवण रामदास वा हेकर स न १२२ सायली काऍ ले स दुकान न ६ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 138995

1050603888/00 ी. कांबळे पांडुरंग रामचं
सं.नं.5/8, लॉट नं 6,बु दघोष सोसा सांगवी-27. तळ+प.म. 
आर.सी.सी.1493 चौ.फु .कर/सां/6/एस-आर-
2/29/2015. द.30/10/2015.

138990

1130300641/00 भो-िप ले अर वद एस. मोरे व ती,िचखली 138971

1140102389/00
म.ु मा. ी. नखाते गोपाळ मा ती भोग. सौ  सुिनता गोपाळ 
नखाते

जनाई पा िशवपावती हौ. सोसा. पी पुव तळवडे ज. ग. न. १६८ 138962

1050300661/00 ढोरे ानोबा नारायण. िमळकत .47/1/232/7,िशतोळे नगर मधुबन. सांगवी पुणे . 138956

1040701346/00 देव  सह दिहया
स.नं.१७४/१७५ लॅटनं-६०२इमारत .सी-६वा मजलाओमेगा 
पॅराडईज वाकड-५७

138954

1050603291/00 सुराणा संजीव सोहनलाल
स.नं.5/4अ/4, िस दी िवनायक क शन ,त.म.शॉप नं.अ-
1,जयमालानगर, सांगवी

138951

1130201398/00 िसमा अिनल ि रसागर
गट ११८९  , ज गा- ११८६ , ग ली नं २, गणेशनगर ,िचखली आ  -
 कर/ िच/२/एस आर २/२२३९/२०१४ , द  १/१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वाढीव  आका

138944

1160301862/00 सोपान द ा य मेहे े / मालती खुळे स नं १८/१/१/४५/१ दघी गाव 138941
1100401393/00 अभय रिसकलाल दुगड राम नगर ह िसग कॉ.,िब.नं.1,,शॉप नं.11,भोसरी 138928
1130601795/00 भो अ दुल माबुद स यद गट ५२५ , जाधववाडी, िचखली 138922
1140101609/00 म.ु मा. ी. रामपुरे सुयकांत िव नाथ ज. ग. २१३ब. सर वती हॉ. सोसा. पी पुव तळवडे 138902
1101101005/00 सोनवालकर दादासाहेब कािशनाथ स. नं. 187/1/37 देवकर व ती दुकानाचे उ रेस,,भोसरी 138901

1060202263/03 ी.िनवास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , शॉप .४,तळमजला,भीमनगर , पपरी गाव, स.न. 
३०९/१४  पुणे १७.

138901

1060100181/00 झाडबुके महादेव गु पाद. िम. .3/682., पपरी गांव. पुणे 411017. 138900
1160203779/00 हेमलता अ पासाहेब देसाई स. न. ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी - १५ 138898

1040120882/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल दुसरा मजला शॉप न-ं२१२A थेरगाव पुणे-३३

138897

1040120883/00 िवजय उ मराव ठाकरे
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल दुसरा मजला शॉप न-ं२१४ थेरगाव पुणे-३३

138897

10401019445/00
हंजबाई चु ीलाल चौधरी व चु ीलाल फुआरामजी चौधऱी ( 
रद् )

स.न. 17/4 , मंगल नगर . वाकडरोड , थेरगाव पुणे 33 138890

1050111498/00 चोरमले सुखदेव  दनकर स. नं.  53/1ब /16  िवनायकनगर,  पपळे गुरव 138864
1031109160/00 ी पंकज ावण भंगाळे स न ५७/१ िबजलीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 138863
1031108811/00 अिनल लालजी जावळे/ सौ मिनषा अिनल जावळे स न ८३/२+३+४/३ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 138856
1031108530/00 भोग. - गु े ेहल संजय व संजय भाकर स. नं ३९/१, चचवडे नगर, चचवड ३३ 138837

1130900811/00 शदे ीकांत व चं कांत िशवाजी
गट न-ं 1426 ,िस ी हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली आ  - 
कर/िच/९/ एस आर  २/ ४०९/२०१७ , द २२/८/१७ अ वये द  
१/४/१६ पा वा आ

138831

1120300629/00 आ हाट शंकर क डाजी भो. आ हाट भगवान शंकर पुणे नािशक र ता  द.प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 138823

1040508083/00 शंकर िव नाथ झडगे स. नं. ७७/१/१अ सहकार कॉलनी योितबानगर काळेवाडी पुणे १७ 138819

1040304638/00 भो. अरल बुधवानी (रािधका क शन) स.नं. 7/1, जयम हार नगर,,थेरगांव 138812
1050201851/00 चचोलीकर यशवंत ल मण,व िनता यशवंत. स.न.20/2अ/1,भालेकर नगर, 138789

1100200599/00 ी भुजबळ दलीप अंबादास
िम. .57/3/47.स.नं.,लांडेवाडी                                भोसरी,पुणे 
411 039.

138782

1130106225/00 ब सल र हर यु व इतर २ गट १६४४, पाटीलनगर ,िचखली 138764

1011403080/00 हॉटेल ल मी ॅक सटर (आगरवाल) से. नं. 26, आकुड  रे वे टेशन समोर ,िनगडी , ािधकरण , पुणे ४४ 138754



1040209380/00 मनोज िहरामण डांगे व इतर ४
स नं-१९/१/१० डांगे िसटाडेल,शॉप ं -२०१,दुसरा मजला,डांगे चौक 
थेरगाव-४११०३३

138743

1140102934/00 ी रामचं  गणपत पवार ज ग नं २१८ अ, ब लाळे र हौ सोसा पीनगर, तळवडे 138725

1040804315/00
फोर पॉइंट हॉि पटािलटी एल.एल.पी.तफ भागी.िवशाल 
चांगदेव कासार,राज सग अमर सग ब गा,अिनता पदमाकर 
घनवट व कांचन अशोक मुलचंदानी

ऑ फस न.ं२०२,दुसरा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57

138722

1100201504/00 देिवके क शन अ ड डे हलपस ा. िल.
स. नं. ६८०/१/३ लांडेवाडी चौक सोिनगरा कॉनर, शॉप नं. १ तळ 
मजला, भोसरी ३९

138720

1140301717/00 जाधव  सुखदेव ह र◌ंच
jamin gat no. 466  t. tukaramnagar. ch. shivji shala rd. 
talawadegaon  pune -62

138719

1060102636/00 सुयकांत पु षो म तागडे स नं-९.६/१,९३१ अनुराधा अपाटमट शेजारी  पपरी गाव 138692
1120100350/00 पाराम र ाजी चौधरी. गट न.ं 42  िशवाजीवाडी , मोशी 138690

1110502042/00 आनंद पंढरी ताकतोडे व िनिखल आनंद ताकतोडे
स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर कॉलनी . ०५ वडमुखवाडी, च-
होली.

138689

1140300933/00 िच ोडा छाया कशोरभाई िच ोडा एं र ाईजेस, योितबानगर त वडे 138684
1101301101/00 ी देसले अ ण बक / एकवीरा इंटर ाइझेस 45/2, ि यदशनी शाळेजवळ 138658

1120301933/00 भोग- ी. िनलेश शंकर गायकवाड
गट न.२७२/१/६ अपुणे नािशक र ता गायकवाडव ती मोशी 
४१२१०५

138656

1120301934/00 भोग- वि ल शंकर गायकवाड गट न.२७४/१/६ पुणे-नािशक र ता गायकवाडव ती मोशी ४१२१०५ 138656

1130902180/00 शरद वसंतराव पालेकर गट १४४६ , ीराम हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 138645
1060309758/00 कशोर गुलाब पुंडे /िनलेश गुलाब पुंडे 138628

1120302252/00 जोहर इ माईल आरकाटे
बो ाडे वाडी गट न.ं ८१ िचख़ली िसमेजवळ ख़शबु हौटेल जवळ मोशी 
ता हवेली िज पुणे

138622

1101201126/00 ी. िव ल दादाराम खेसे
स.नं.23,कोकरे चाळी शेजारी,       ,हनुमाननगर,भगत व ती,          
    भोसरी, पुणे39.

138618

1040117478/00 ल मण राजाराम दवणे स.नं.17/4/च धर कॉलनी, मंगलनगर थेरगाव पुणे - 33 138607
1040201150/00 िहवरेकर पांडुरंग दगडोबा. िम. .68,स.नं.033/3/0. थेरगांव,पुणे-411-033. 138604

1040413061/00 भारती सुदाम नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ०७ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

138600

1050106028/00
ी. शदे अ ण केशव+4(PAH) ीम.मेनकुदळे िमना ी 

राज .
स.नं.52/1/26,नेताजी नगर, पपळे गुरव,सांगवी-
27,िम. .05/01/06028 मोकळी जागा.

138585

1130303411/00 नांगरबाई रामदास जाधव , रोशनी  अिनल नाईक

गट १४१३,  िव हता हौ सोसा  मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/२/ एस आर २ /१७७/२०१७ , द  १०/९/१७ अ वये  द  
१/४/१६ पा  जु पा न वा  आका आ  - कर/िच/३/एस आर 
२/१२५६/२०१४ , द २२/०४/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून

138565

1100200351/00 ी. गावडे माधव रावसाहेब. िम. .57/2/157.स.नं.10. 138564

1050302896/00
दनकर राजाराम गायकवाड, अमेय दनकर गायकवाड व 

सुि या दनकर गायकवाड
स. नं. २६/७ अ मधुबन ग ली .९ सांगवी पुणे २७ 138548

1101201939/00 लांडगे िहरामण बाबूराव
स. नं. 95/1/1,लांडगेनगर,पांजरपोळसमोर,,पुणे-नािशक 
रोड,भोसरी,पुणे

138545

1120302372/00 केशव छबुराव गंिभरे
बो ाडेवाडी गट नं ९६ वरा य हौ. सोसायटी मोशी ता हवेली िज 
पुणे ४१२१०५

138543

1030700758/00 गावडे राजाराम गो वद ,भोग. - ी.गावडे िवजय राजाराम Prabhat Colony Keshav Nagar Chinchwad Pune 411033 138522

1110500040/00 सुतार कसन बाबुराव व इतर 5 च-होली बृ दाभाडे व ती, 138521
1130900447/00 पािलवाल रेवंतीलाल भै लाल हे े ता हाणे व ती,िचखली 138518
1041000213/00 दपक कसन पवार स. नं. ८१, िजवननगर,ताथवडे 138510
1040302486/00 िनजामु ीन तांबोळी-भो.महारा  गॅरे स.नं.39/3,गुजरनगर,,थेरगांव - 33 138497
1050207785/00 चौरे रितलाल कमा. /भो. चौरे र व  र. स. न. २७/४, पवना नगर, पपळे गुरव. 138483
1060305800/00 म.े कुणाल शे टस ा. िल. प. सौदागर,,कुणाल आयकॉन, सी 6/102, प. सौदागर, पुणे. 138482

1080102128/00
म.े युिनक मोटस व डे हलपस तफ़ नरेश हायमा व बेन 
लॉरे स

स. नं. १५८ A/३/२, ओशन अपाटमट दुसरा मजला लॅट न.ं २ 
खराळवाडी, पपरी १८

138458

1080102132/00
म.े युिनक मोटस व डे हलपस तफ़ नरेश हायमा व बेन 
लॉरे स

स. नं. १५८ A/३/२, ओशन अपाटमट ितसरा मजला लॅट न.ं ६ 
खराळवाडी, पपरी १८

138458

1041100345/00 भो. सकपाळ िहराबाई यशवंत स. नं २७ , नबाळकर नगर , ताथवडे 138451

1100804551/00 डी आर ग हाणे डे टीनेश स तफ अिजत दामोदर ग हाणे
स. नं. २०६/५ ि तीज िब डग, ग हाणे पे ोल पंपामागे, दघीरोड, 
भोसरी पुणे ३९

138410

1130200777/00 भो- ी साने िवकास सुदशननगर , सोनवणे व ती  रोड ,िचखली, 138402
1041100037/00 नाना नवले स. नं २५, नबाळकरनगर ,ताथवडे 138369
1101101473/00 नंदु बाळू धावडे गणेश मं दर समोर ुहल मी हौ  सोसा सदगु नगर भोसरी 138357



1081101096/00 म.े हाडा. ीम. रेखा नारायनदास माटा. रा. 41/332, व लभनगर,, पपरी 18 138346
1130101683/00 भो- वाती बालाजी माने गट ३३७, पाटीलनगर ,िचखली 138341
1050406241/00 कदम सुवणमाला भरत व कदम भरत मिहपती स.नं.71/1+2/210 कृ णानगर-2, नवी सांगवी-27. 138333

1090102158/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२०, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

138332

1090102159/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२१, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

138332

1090102160/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .२२, स.न. ४३५/४अ, नािशक फाटा, फुगे 
िब ड ग,कासारवाडी, पुणे-३४

138332

1050202564/00 केदारी िमरा संजय स.नं. 29/5,, पपळे गुरव 138290
1040302407/00 वैजयंती रमेश नरवडे स.नं.5/1, नखातेनगर,,थेरगांव - 33 138276

1031114127/00 ी. बाळासाहेब पुंजाराम भडांगे
सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा.संकेत ने ट अ, लॅट 
नं. १०१, पिहला मजला,वा. वाडी िचचवडं पुणे -३३

138273

1031114130/00 ी. ऋिषकेश काश क े
सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा.संकेत ने ट अ, लॅट 
नं. २०२, दुसरा मजला,वा. वाडी िचचवडं पुणे -३३

138273

1031114128/00 पांडुरंग बाजीराव जानगुडे
सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा.संकेत ने ट अ, लॅट 
नं. १०२, पिहला मजला,वा. वाडी िचचवडं पुणे -३३

138271

1101203949/00 द ु महादू बिहरट भो.िव ल मा ती भागडे स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 138266

1011600265/00 कदम मान सग िपराजी
से टर नं. 27 अ,िम. .264, लॉट न.ं3/1.ओटा क म. िनगडी 

ाधीकरण, पुणे 411 044.
138255

1140201930/00 ी. कंुभार िव नाथ गोरखी नविनमाण हॉ सग सोसायटी , रामे र मं दरालगत , पीनगर तळवडे 138248

1060402236/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं१०३ पपरी गाव 138224
1060402242/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं२०३ पपरी गाव 138224
1060402248/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं३०३ पपरी गाव 138224
1060402254/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं४०३ पपरी गाव 138224
1060402260/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं५०३ पपरी गाव 138224

1050500985/00 ी कदम नारायण महाद.ू
स.न.7/2,मुळानगर.,िमळकत .1308/49/3/574, सांगवी. पुणे- 
411 027.

138222

1040308270/00 िवलास भागवत काळे
स. नं. १०/५/१/१२, दगडुपाटीलनगर र हे रटेज शेजारी थेरगाव पुणे 
३३.

138221

1031102153/00 भोसले द ा य शामराव स.नं.  121,  वा हेकरवाडी,  , चचवड 138214
1041100059/00 भो. रा ल गु ा स. नं २७, नबाळकरनगर ,ताथवडे 138213

1041000385/00 म.े एकस वाई ड ो. ािल. तफ अिनता धनंजय डाके
स. न. १३५/२/२, १३५/३ अ, १३५/३ब, १३६/२, १३६/१अ, 
१२९/१/३/१, १३६/१ब, १३५/२/१, १३०/१, १३७/२ ताथवडे

138205

1090601332/00 पवार िनवृ ी तुकाराम भो. सुरेश बापुराव खांडेकर स न 71, पवार व ती 138189
1040406293/00 सौ सकपाळ ौपदीबाई िवठठलराव स नं ३३/२ब/२१ गजानननगर रहाटणी 138179

1050110061/00 खडतरे समीर पाडुरंग
स. नं. ५४/१/९० िवनायक नगर , चच जवळ , पपळे गुरव , पुणे - 
२७

138176

1030302635/00 ी. सिचन सुभाषराव जोशी व वाती सुभाषराव जोशी
स.नं. २६९/१० िस.स.नं. ४४६५ ते ४४७० साई वुडस, वग B 
,मजला ६ लॅट .  ६०४, लकरोड, चचवड -३३

138171

1040406440/00 अिनकेत आनंद ो ी 138131
1040406441/00 सुिम ा आनंद शेडे 138131
1130602078/00 िवजय ल मीनारायण पांडे गट ३२३, जाधववाडी ,िचखली 138117

1031112264/00 मा ित भा कर फ़डतरे भो. अ य भा कर फ़डतरे
सं. नं. १२१, मातो ी कॉलनी,िचचवडेनगर, वा. वाडी.िचचवड पुण-े
३३

138109

1030501348/00 उढाणे बाजीराव मा ती.   Chinchwad Pune 411033,गट . 6 चचवड, पुणे 33. 138074
1060303613/00 शामकांत द ा य साठे साठे लाझा काटे व ती, पपळे सौदागर पुणे - 27. 138074
1130601853/00 अिनलकुमार चं भान गु ा जोशी अ ो  जवळ , जाधववाडी ,िचखली 138062
1101207464/00 लांडगे चं कांत नारायण ९६/२ अ लांडगे नगर पांजरपोळ भोसरी 138061
1040502322/00 ताजणे बबनराव िचमणराव स.न.113/1/1/4, नढेनगर, काळेवाडी-17, 138050

1030902765/00 म.ेसरदार क शन
भैरव  अपाटमट,  टोअर  नं.  5,  स.नं.513  ते  515/1  ते  16  
,बेसमट,  गणेश  पेठ,  चचवड

138047

1081100321/00 मकासरे ि मता जोसेफ ३१३/२००४ संत तुकाराम नगर पपरी १८. 138036

1050110818/00 ी.कडु सदानंद कमलाकर
.कर/सां/1/एस-आर-2/132/2015. द.1/10/2015. सं.नं.56/3, 

कवडेनगर साईबाबा मं दररोड, पपळेगुरव आर.सी.सी.1465 चौ.फु 
पाक ग 70 चौ.फु

138017

1101204466/00 ताराबाई राजु लांडगे लोट ६१ पाट इं ायणी नगर भोसरी 138011

1040116896/00 िबिपनचंदर पाल 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम िब ड ग ऐ-102 वाकड 137990

1130500410/00 शेख अ दुल स ार व इतर 1 पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 137972



1130401929/00 काश नामदेव मोटे

गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/११०९/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी  आ   -  कर /िच /४/ 
एस आर  २/ २१३ १/२०१७ , द  १/४/१६ पा जु पा न आका  आ  -
 कर /िच /४/ मो ा  िन - एस आर  १/ २१३१/२०१७ , द  
११/१०/२०१७ अ वये लो

137955

1031114129/00 ी महादेव दनकर पाटील
सं. नं. ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सोसा.संकेत ने ट अ, लॅट 
नं. २०१, दुसरा मजला,वा. वाडी िचचवडं पुणे -३३

137929

1040404098/00
ी.चं कांत केशव गोडांबे व इतर /भो.िनितन बबनराव 

नखाते
स.नं. 42/2ब/9, रामनगर,रहाटणी 137891

1050000340/00
ी.साठे सितश सखाराम.(PAH)मानस डे हलपस तफ 

करवा िनतीन
स.नं.71,गांगाडनगर,िपपळे गुरव,पुणे 27,िम. .05/01/00/00340 137889

1130506950/00 र व  अ छु पुजारी ,सुिनता र व  पुजारी
गट ८९८ , टार का ाजवळ  , कुदळवाडी ,िचखली आ   - कर 
/िच/०८/ एस आर २/ ७२/६/२०१७ , द १३/०८/२०१७  अ वये  
द ०१/०४/२०१७  पा आ

137877

1040505842/00 गवळी पांडुरंग रामचं  सौ.संिगता पांडुरंग गवळी स.नं.73/2अ/1 तापक र नगर काळेवाडी 137851
1041100107/00 आशाबाई िवजय ढवळे स. नं.     नबाळकर नगर, ताधवडे 137813
1101205057/00 परशुराम रामहरी बोहाडे /ि मता परशुराम बोहाडे लोट ७५ वुड रोझ रो हाऊस ४ बी इं ायणी नगर भोसरी 137808

1130900805/00 आढाव िशवाजी, िव ास व सितश ानदेव

गट न-ं 1521 ,िस ी हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती,िचखली  आ  - 
कर /िच/३/ एस आर २  /९८४/२०१७ , द ३०/०७/२०१७ अ वये  
द १/४/१६  पा वा आ  आ  - कर /िच/९/ मो ा िन -एस आर  १/ 

३८४/ २०१७ , द २८/६/१७ अ वये  लो

137800

1130701302/00 मु य काय अिध प च न.िव. ािधकरण
इमारत  ए - ६,,गाळा   -६ , यश ी हौ सोसा,  से टर २०, 
कृ णानगर , िचखली

137791

1031501280/00 मा ड पेस रआिलटी ा. िल.
िस   .स न.३८७६ लॉट न बी मे माइं पेस रआिलटी ा. िल. ब. न. 
H लॅट न १०५, १ ला  मजला उ ोगनगर चचवड ३३

137782

1080600056/00 ललवनी डी.के.भो. ी.पारखी िवनायक अकाश अपाटमट,गोडाऊन न.ं4 व 5,वा तु उ ोग , पपरी 18. 137778
1040203703/00 सोपान एकनाथ च हाण स.न.१९/२, डांगे चौक, गणेश नगर थेरगाव,थेरगांव 137771

1040602972/00 वषा हरेश पंजाबी /हरेश रमेशलाल स. न. १०८/१/१, बी- १०४ आ द रेज सी िवजय नगर काळेवाडी. 137767

1031600503/00 िमनल महेश इनामदार / महेश रामराव इनामदार
सं.नं. १७१,िस.सं. नं.३१३५,िव ो म ि स, लॅट न.ं२ ,कामदा हॉ. 
सोसायटी िचचवड-३३

137740

1040304518/00 भो. तुजारे जग ाथ स.नं. 22/7, तळजाई नगर,,थेरगांव 137732
1101001992/00 गजानन िननु ढाके स. नं. १९८, राधाकृ णनगर, भोसरी ३९ 137718

1060308616/00 िवपुल ि व कुमार देखतावाला तफ़ कु मु चॅताली देखतावाला साई शुभम वग-२/७०३ पपळे सॉदागर 137711.5

1040604571/00 तुकाराम तातोबा च हाण स नं-९१/१/९,पवनानगर कॉलनी न-ं४,काळेवाडी-१७. 137710
1040308807/00 ह र ं  राजमंगल ितवारी स न १०/१ दगडु पा टल नगर थेरगाव ३३ 137690

1100402137/00 ी. तुकाराम सखाराम धुमाळ भो. कशोर तुकाराम धुमाळ स न ६९२/३/४ आ दनाथ नगर ग हाणेवसी भोसरी - ३९ 137689

1140300207/00 शमा रामदेव जय ी जोितबानगर,,तळवडे 137688

1040801482/00 म े . साईसागर हचस तफ भागीदार लिलत शे◌.ॅ चौधरी स. नं.६४/१६, ६४/२१, भुमकर व ती ,उ. वाकड 137661

1040901286/00
अंजनाबाई साहेबराव दशले/सर वती एकनाथ शेवकर भो. 
अिनल काटे/िवशाल वाळके /अ य काळे

स. न. ४३/१२/२अ व ४३/१२/१/क माळवाडी जांबे रोड पुनवळे ता. 
मुळशी पुणे

137661

1100900050/00 सौ, हषदा अिवनाश बो-हाडे
स.नं.199/ब,िम. . 59/4/97, आळंदी रोड,           भोसरी, पुणे - 
411 039.

137651

1050602850/1 म,ेयोगी क शन,/रजपुत िवशाल िवजय सग स,न,६,जयमाला नगर,योगीधाम, लट न,१, 137632

1050807666/00 िवजय एस जै वाल
स नं १४,ि लटॅ रटी, ई वग दहावा मजला लॅट नं १००२ 
पपळेिनलख पुणे

137630

1050602905/00 भो,गायकवाड आशा दगडु स,न, २/२,बालाजी िव  सोसायटी, लट न,१,ममता नगर, जुनी 137616

1050214985/00 िवजय र ाकर गायकवाड स ह न.ं ८/१ कार कॉलनी ग ली न.ं१ पपळे गुरव ४११०६१ 137611

1040507349/00 ानोबा रामभाऊ गायकवाड ( ७०३८१४७०३३ )
स. नं. ७७/१  तळमजला , िड.माट समोर , योतीबानगर  काळेवाडी  
 ( ७०३८१४७०३३ )

137590

1050501127/00 ढोरे जनादन परशुराम
िम. . 49/2/433/1, शदेनगर,स.नं. 7/1/1/44, िहरकणी हौ सग 
सोसायटी, सांगवी पुणे -27

137584

1090300990/00 बो हाडे देवराम िसताराम गु नानक कॉलनी,केशवनगर,,कासारवाडी पुण-े34 137563



1031401316/00 लता रमेशचं  पांडे
स न १६५/१० िस न ३४० लॉट न २५ आिशवाद सोनाई इं दरा 
नगर पिहला मजला लॅट न १ चचवड ३३

137552

1050206598/00 अनुराधा, अमोद, आशोक जोशी
स. न.२९/८, िभमाशंकर कॉलनी, ३.म. लट न.ं३, पपळे गुरव, 
सांगवी-२७., 0

137548

1130502656/00 भो-जावेद  बाशािमयॉ मिणयार

लॉट  39,सी,डी.सी, णव कॉ ले स,शॉप -1,पुणानगर, िचखली -
ािधकरण, आ  - कर/िच/५/ह तां/कािव/१८३/२०१२ , द 

१८/१०/२०१२ अ वये ह तांतर,  आ  - कर /िच/मु /५/एस आर  २/ 
१५३/२९/२०१७ , द २०/१२/२०१७ अ वये द १/४/१७ पा वा आ 
आ -कर/िच/५/ह तां/कािव/१६९/२०१५ , द १०/१२/२०१५ 
अ वये  ह तांतर

137509

1101201876/00 देसाई सुिनल शंकरराव से टर नं. 1 लॉट न.ं 7 + 8, इं ायणीनगर,भोसरी 137495
1120200101/00 भोग - ी. संजय िव ल तळेकर मोशी गावठाण, पुव मोशी, 137492

1130102787/00 संतोष रामदास भांगरे
गट ३१२, सव  , भांगरे कॉलनी ,पाटीलनगर ,िचखली आ - 
कर/िच/०१/ एस आर २/२८८६/२०१५ , द २६/०२/२०१५  अ वये 
 द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

137490

1130900827/00 च हाण शांतीदेवी रामबली
गट न-ं 1419 ,जयिशवशंकर हौ सोसा १ , हे े ता हाणे 
व ती,िचखली

137484

1090302957/00 नजीर अहमद बाबुलाल िबळगी स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, कासारवाडी – ३४. 137484
1150101819/00 ी भा कर सुखदेव आफ़ळे/भो कमल सुखदेव आफ़ळे स न १४/१ साईनगर मामुड 137482
1120201456/00 जुगराज लादाजी चौधरी गट न.ं452/2/1 , आदशनगर,त ा कंपनी समोर,´ÖÖê¿Öß. 137475

1130101381/00 आ माराम के  कवळे गट 1638 ,हाय कूल रोड, राममं दरा शेजारी ,पाटीलनगर ,िचखली, 137461

1080201713/00 गुरमेल सग क. उदय व क पनाकौर जी, उदय मह  रॉयल लकॉन II िब ड ग सी वग लॅट नं ३०१ पपरी १८. 137442

1031107486/00 आहेर भा कर शंकर स. नं.७६/६ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 137439
1160302213/00 पठाण अिनस हमीद स नं २ गायकवाडनगर दघी 137436

1050108824/00 नबाळकर संतोष शंकर
स नं ५१/१/६ अिभलाषा िब ड ग शॉप क़. ५ त म गांगाडनगर पपळे 
गुरव २७

137432

1050807070/00 ब दे मंगल िवलास स नं २४/१ड/१ अचल लीला खुशबु लॅट क़ सी/११०३ पपळे िनलख 137430

1050405411/00 जाधव राम तुकाराम. स. न. ७०/१/३९, समता नगर , नवी सांगवी 137424

1101200585/10 भाकर भा कोळसुरे, नागनाथ च हाण, लिलता कोळसुरे स.नं १८, िशवगणेशनगर, धावडेव ती, भोसरी, पुणे-३९ 137412

1130900801/00 कादबाने अिनल िनवृ ी
गट न-ं १४१५,िशवशंभो िनवास ,भावे री सोसा , हे े ता हाणे 
व ती , िचखली

137389

1130505652/00 मालवीय  अ ड मेहता रीअलटस
लॉट ५३, शॉप १२ , ी जी टेरेस अपाटमट , सी डी सी , िचखली 

आ  - कर/िच/एस आर २/१३३/१०१/२०१३ . द ९/०५/२०१३ 
अ वये  ०१/०९/२०१० पासून आकारणी

137369

1130505653/00 मालवीअय अ ड मेहता रीअलटस
लॉट ५३, शॉप १३ , ी जी टेरेस अपाटमट , सी डी सी , िचखली 

आ  - कर/िच/एस आर २/१३२/९६/२०१३ . द ९/०५/२०१३ 
अ वये  ०१/०९/२०१० पासून आकारणी

137369

1120405561/00
दीप भीमाशंकर खो लम/ शांत भीमाशंकर खो लम/िनतीन 

गो वद साळंुखे
संतनगर से.नं ४ लॉट नं २८३,योगी ि हला िब ड ग,तळमजला व 
बेसमट,मोशी ािधकरण ४१२१०५

137361

1031401517/00 ी तुकाराम कृ णा खामकर लॉट नं ३३/३४ इं दरानगर 137334
1120500068/00 पं. र. ल. ा.िल.तफ ी. ह रश सी. वनवारी  व डुडुळगाव,मोशी 137332

1040107929/00 भुवन राज नाथ चौधरी
रोहाऊस नं बी ४, स.नं २१०/ पाक ि ट एमरॉ ड, ड भाग 
कायालयाजवळ,आँध रोड,  वाकड, पुणे ५७.

137321

1060318365/00 िसताबाई अंकुश काटे भो. गजानन अंकुश काटे केशवनगर पपळे सौदागर पुणे-२७ 137307

1011101346/00 शमीम नजीर खाटीक (शेख) व परवेझ नजीर खाटीक स. न. 8/1 शिबब मंिजळ जवळ पिहला मजला,िनगडी गावठान 137304

1120404098/00 योती क शन तफ राजेश पटेल से.नं.४, लॉट न.ं१,आय १०, योती अपा.,शॉप नं.४,मोशी ािधकरण. 137294

1040404509/00 मौजन सिलम य लाउ ीन स.नं.59/1क जरेपा टल यांचे मागे रहाटणी, 137285

1100803513/00 ीम कांताबाई काळुराम रेटवडे भो. सुिनल काळुराम रेटवडे स न २०५/२/६ महादेवनगर दघीरोड भोसरी-३९ 137280

1120101456/00 ी. रामचं  महादु फुलसंुदर/भोग-अजुन रामचं  फुलसंुदर मोशी गावठाण ४१२१०५ 137277

1120101457/00 भोग-गणपत रामचं  फुलसंुदर मोशी गावठाण ४१२१०५ 137277
1120101458/00 भोग- ी ु ण रामचं  फुलसंुदर मोशी गावठाण ४१२१०५ 137277
1140301769/00 ी.गणेश सोपान साठे व इतर ३ जमीन गट .३३,बाठे व ती, तळवडे, पुणे – ४११०६२ 137276

1100803514/00 ीम कांताबाई काळुराम रेटवडे भो. मिनषा रामदास गावडे स न २०५/२/६ माहादेव नगर दघीरोड भोसरी-३९ 137275



1080803815/00 ीकांत ज़ानदेव इंगळे भोग. िवजय धनाजी पवार स. नं. १०२/२अ नेटके वकशाप जवळ साई अपाटमट नेह  नगर 137270

1031101172/00 वाघ िहरामण िसताराम, भोग. - वाघ अिनल खंडेराव स.नं.62  ,वा हेकरवाडी  चचवडगांव  -  33 137268

1050100798/00 भांगरे िसताबाई नामदेव
िम. . 1375/46/1/315/1,स.नं.63/3/4/2 गजानननगर पपळे 
गुरव.सांगवी.

137266

1160402086/00 िगताराणी ितवारी स.नं.१४७/१/१२, गणेशनगर कॉलनी न.ं२, बोपखेल, पुणे – ३१. 137256

1130500930/00 पाठक ाणशंकर चु ीलाल पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 137253

1101000072/00 ी.चौकडे र व  महादेव
िम. .59/6/82/2.,स.नं.198 .राधाकृ ण नगर.             भोसरी,पुणे 
411 039.

137243

1140101464/00 ी िमसाळ मनीष तुकाराम अि मता पाक टेक  इंजी , ज .ग.- 166 , सहयोगनगर , तळवडे, 137241

1020601481/00 ी. गोपाळ नारायण नाईक व पांडुरंग द ा य िथटे स.न. 136 मोहननगर चचवड,पुणे -19 137239
1040104783/00 चचोलीकर जयंत ीधर व इतर 3 स.नं.228/5/16, 228/5/19, क पटेव ती, वाकड, पुणे 17, 137225

1140300912/00
म.ेकुणाल एं ाईजेस /भालेकर वसंल झंुबरव इतर३/ भोग. 
सोमा अभय नागेश

आनंदा भालेकर यांचे बेकरी समोर योितबानगर तळवडे 137224

1130502883/00 भो-सलीम मोह मद मु तफा  चौधरी गट 895, कुदळवाडी, िचखली, 137221

1130502182/00 भो-केशव ही सोनवणे , ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं -35, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी, िचखली ,पुणे 19
137212

1050405993/00 जगताप अिमत जनादन
स नं ७१/१+२ ए केअर लाझा त म ग ली नं २ कु णानगर नवी 
सांगवी

137210

1140102463/00 सौ. च हान सीमा सुभाना ज. ग १७२, करवीर हौ. सो, पी पुव, तळवडे 137189
1040602124/00 भो. यादव ओ. बी. स.नं.     गु कुल कॉ वट कुल, आदश नगर, 137176

1160402136/00
गणपत मारायण घुले/िललाबाई रामचं  घुले/सोपान रामचं  
घुले/सुिनता रामचं  घुले/जय ी रामचं  घुले/भारती रामचं  
घुले/शोभा रामचं  घुले

स.नं.१५६/४अ/१, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे ३१. 137168

1120401677/00 भोग. ग देसी रामीरे ी.
से. नं. ४ संतनगर क यिवहार एन-२ िब ड ग ितसरा मजला लौट 
नं.३७ मोशी ािधकरण

137146

1140202071/00 महेश वासुदेव खेडेकर ि मु त हौ सग सोसायटी.तळवडे,पुणे – ४११०६२ 137145
1160200015/00 बारगीर रामा बबन स नं 69, दघी पुणे 137142
1040602941/00 आडवानी हरेश पी/ दिपका एच 137135
1041000312/00 संभाजी पांडुरंग पवार स. नं.१६९/४ िजवननगर,ताथवडे 137135

1020400928/00 इंड ीयल टू स कॉप रेशन
िम. .59,D II, लॉट न.ं54-14 एम.आय.डी.सी. चचवड टेशन, पुणे 
411 019

137134

1020303480/00 आयिडया से युलर िल. जय ी ए सल सी, धन ी हॉटेल शेजारी, आकुड  ३५. 137131

1020402025/00
म.े सितश आटो इले ीकल (सितश वासुदेव जाधव) भो. 
आयडीया से युलर िल.

लॉट नं पी ८८ , डी लॉक २ , एमआयडीसी , चचवड , पुणे १९ 137131

1130200941/00 भो-म.ेआयडीया से युलर कंपनी
संजय लोखंडे यांची इमारत , महादेवनगर , रामदाससोसा., 
िचखली,आ. - कर/म/ु7/एस आर 2/510/2008, द.5/3/08 अ वये

137131

1130502800/00 म.ेआयिडया से युलर िलमीटेड
भो-करीमु ीसा ,इ माईल िस दीक , लॉट 79 ,से टर 16, िचखली 

ािधकरण
137131

1030802297/00 पजारी हलीमाबी अहमद , भोग. - आयडीया से युलर िल. 137131

1040107498/00
चेअरमन अ य िब डस अं ड असो. भोग आयिडया से युलर 
िल.( एमच-१२-आर-७६९)

सन.१५/२ अ य पाक संतोषनगर थेरगाव-३३ 137131

1160101534/00
वाळके चं कांत, र व , कुल दप साहेबराव भो आयिडया 
से युलर

स.नं.64 साईट नं-एमएच-१२-आर-३४७९  कसन साहेब 
िनवास,×¤ü‘Öß - 15

137131

1090401701/00
मे कुमार अँड गायकवाड. भोग- म.ेआयडीया से युलर िल. 
एमएच- १२ आर-१९४

मुंबई पुणे र ता िनता टॉवस 137131

1100102093/00 भो. म.े आयिडया से युलर िल. से. १०/५६अ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 137131
1101205950/00 भो आयिडया से युलर िल स नं १६ , लॅट न.ं १/१४, गुळवेव ती भोसरी 137131
1100301651/00 भो आयिडया से युलर िल. रसाळ वाडा भोसरी गांवठाण भोसरी-३९ 137131
1080102024/00 म.े आयिडया से युलर िल. साई ु पा भवन मुंबई पुणे रोड खराळवाडी पपरी १८. 137131

1081101928/00
ी. राठोड म ह कुमार भो. आयिडया से यू. िल. (मोबाईल 

टॉवर )
1/8 व लभनगर 137131

1040109627/00
शहाबु दन गुलाबभाई शेख भो. फ़ कर मह मद शहाबुदीन 
शेख

स. न. २३९/४ शेख व ती वाकड ५७ 137127

1130502892/00 भो-सुभाष गु ा गट 815, कुदळवाडी ,िचखली, 137119

1080602440/00 ी िव ांत महादेव अभंग व ेहल िव ांत अभंग मिनष गाडन सी-2 िब ड ग, शॉप नं.-3,,उदयमनगर, पपरी - 18 137118

1040503215/00 सुरवसे ल मण ीमंत
िम. . 4/48/99,स. न. 120 िह सा न. 1+2/7 नढेनगर, काळेवाडी 
पुणे - 17

137117



1140201712/00 भोसले रा भाऊ काळुराम भॅरवनाथ हॉिसग सोसा. पीनगर त वडे 137113

1100901342/00 संजय बबन पाचारणे
स. नं.२०१/१, कंुडिलक पाचारणे धाम, लट ७, दुगामाता मं दर 
मागे, जय महारा  चौक, भोसरी

137104

1150403166/00 ी खंडू नामदेव भ डवे व इतर १ /भो खंडू नामदेव भ डवे स न १११/३  बी आर टी रोड  दवानजी या बंग यासमोर रावेत 137098

1081100877/00 भो. अं थोणी थॉमस रा. 14/113, व लभनगर,, पपरी 18 137095

1150302368/00 ी मांडवकर सुिनल बळवंत/सौ मांडवकर पाली सुिनल स नं ७४/१अ/३ कच शेजारी आदशनगर कवळे 137090

1031108374/00 दादाराव खंडु दराडे सन ८० वा हेकर वाडी चचवड पुणे ३३ 137081

1130304279/00 कृपाराम पुसाजी चौधरी  , लालाराम सुखलाल  चौधरी
गट १२६३ , साने चौक  , मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर /िच /०३/ 
एस आर  २/ २६५/२०१७ , द १/११/२०१७  अ वये  द १/४/१३ 
पा आका

137080

1040304625/00 भो. खळसे वसंत स.नं. 5/1, नखाते नगर,,थेरगांव 137062

1020502226/00 भो.- पडवळ दप अनंत
जुना िम. . 002195, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,,एम.आय.डी.सी., 
चचवड पुणे

137060

1070101266/00 मा. सरकार भो. ीम. कमला िजवतराम दुदाणी
लवकुश माकट शॉप न.ं 10,11,12, पपरीनगर भाजी मंडई म ये 
पपरी पुणे 17

137043

1031114837/00 ी. जंगले सदािशव तुकाराम
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ,शाँप . 3, तळमजला, 
वा.वाडी, चचवड-३३

137036

1130302512/00 भो-नेताजी दादाराव कािशद गट १३९५, मोरया कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 137034
1040406087/00 धनंजय बाळकू ण िचवलेकर सन.४९/६/६ राजगड कॉलनी रहाटणी 137027
1040506113/00 अशोक िभमराव मुतगेकर स. नं. ११३/२/१६, नढेनगर, काळेवाडी 137024

1130602694/00 भाउसाहेब शंकर जाधव व नवनाथ जग ाथ जाधव गट  ५८५ ु णानगर साइकंुज अपाटमट जवळ जाधववाडी िचखली 137020

1020601722/00 कृ ण दगडु शेलार व माया अशोक शेलार स.नं. १२९/२, मोहननगर, चचवड - १९. 137019
1050204899/00 दुधभाते िव ासागर िव  पी ए एच . िनलेश जगताप िवजय कॉलनी , पपळे गुरव-२७ 137004
1080803733/00 दिलप िन ु ी च हाण स. न. १०१ ि यदशनी शाळेजवळ नेह नगर 137003
1030705357/00 िशरोळे भाऊसाहेब ंकटराव स. नं. २९४/२, भात कॉलनी, केशव नगर, चचवड ३३ 137002
1031109133/00 भो सुरज रामदास जाधव स न २८/५ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 136968
1050210828/00 ी धनानी िगरीधर वालजी स नं ८४/२/२+३/२० जवळकर नगर पपळे गुरव 136968
1031107637/00 भोग. नंदा सुिनल चचवडे स न २४  चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 136962

1040110237/00 िललाबाई ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर शॉप - २ नंदनवण कॉलनी, द नगर 
वाकडरोड वाकड - ५७.

136957

1040110238/00 िललाबाई ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर शॉप - ३ नंदनवण कॉलनी, द नगर 
वाकडरोड वाकड - ५७.

136957

1040110239/00 जयराम ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर-१म शॉप - १ नंदनवण कॉलनी, 
द नगर वाकडरोड वाकड - ५७.

136957

1040110240/00 जयराम ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर-१म शॉप - २ नंदनवण कॉलनी, 
द नगर वाकडरोड वाकड - ५७.

136957

1040110241/00 जयराम ध डीबा कलाटे
स. न. १९०/२/३ आबाई टॉवर-१म शॉप - ३ नंदनवण कॉलनी, 
द नगर वाकडरोड वाकड - ५७.

136957

1050109100/00 ओमसाई क शन व इतर -३ स नं ५१/१/१ काटेपुरम चौक शॉप क़.४ पपळे गुरव २७ 136957

1140102627/00 ी. कसन महादु भालेकर भो. हेमंत कसन भालेकर
ज. ग. २०३  माउली हौ. सोसायटी निवन ानदीप शाळेजवळ 
पीनगर

136955

1030100338/00 आतार क युम सजनभाई
िमळकत. .(जूना)-1953,  ,स.नं.244,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

136934

1040103635/00 भोग. कंुभार एच.टी. स.नं. 13 पवार नगर गंगो ी हाई स दुकान १ व २ 136922

1050401204/00 गायकवाड द ु मसाजी स. नं.77, िम. ं  47/3/031/508,समथनगर, सांगवी,पुणे-411 027. 136910

1150407881/00 म.े युबेरी ॉपट ज तफ भागी. ी. मुकंुद हजारीमल लढ़ढा
स.नं. 203/1, युबेरी ॉपट ज, चौथा मजला, ऑ फस . 405, 
डी.वाय.पाटील कॉलेजजवळ, रावेत

136905

1101001318/00 पाटील जानक राम नामदेव
स. नं 193/1+2ब,पांडव नगर,   ीरामनगर,च पाणी व. 
रोड,,भोसरी,पुणे,

136901

1050804487/00 म,ेमहावीर डे हलपस, स,न,२८/३/१८,"भ  पुजा' लट न,७, समथ कॉलनी, पपळे िनलख, 136894

1130501616/00 भो-नथु खंडू यादव,गुलाब नथु यादव गट ं  857,मेनरोडा कुदळवाडी ,कुदळवाडी, िचखली, 136876

1050211626/00 अ ण ीपती पवार
स नं ७८/२/१/१/७ भात नगर आ शवाद अपाटमट शॉप नं २ त म 
पपळे गुरव ६१

136873

1050211627/00 अ ण ीपती पवार
स नं ७८/२/१/१/७ भात नगर आ शवाद अपाटमट शॉप नं ३ त म 
पपळे गुरव ६१

136873

1050211628/00 अ ण ीपती पवार
स नं ७८/२/१/१/७ भात नगर आ शवाद अपाटमट शॉप नं ४ त म 
पपळे गुरव ६१

136873



1130401948/00 दलीप नारायण सरदार
गट  १२६३, ी वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर 
,िचखली आ -  कर/िच/४/एस आर २/१२१२/२०१४ , द 
२८/०३/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

136873

1040505557/00 िवमल कािशनाथ मोडवे स नं  72/2/11/2, ताप करनगर,काळेवाडी 136859
1090604028/00 पवार िन ुती तुकाराम बौ  िवहार जवळ पवार व ती दापोडी पुण-े१२ 136858

1020402893/00 भो. म.े ी इंडि ज तफ ी उमेश अ ण नामदेव काळभोर म.े फोस कंपनीचे गेटसमोर, थरमॅ स रोड, एम.आय डी.सी. आकुड 136852

1040705381/00 सुभाष िशवाजी सा स स. न. १७४/१/१, पो टल कॉलनी, उव रत वाकड 136836

1130503228/00 भो- शांअत  जी िनगवेकर
लऍट ४ ,मीरा  हाईटस , लाऍट  ६०, सी डी सी ,िचखली -
ािधकरण

136822

1101001654/00 डफळ स यवान जयवंत स.नं.197, आनंद नगर, भोसरी. 136814

1040117016/00 िवजय अ यर 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग सी-801 वाकड 136803

1040117027/00 कुमार कटा रया 211/2,210/5व2पाक ि ट  टयटािनयम िब ड ग सी-1101 वाकड 136803

1050108564/00 जाधव जयवंताबाई िपराजी /जाधव सोमनाथ िपराजी
स.नं. ६३/१/२२, रामनगर, मयुरनगरी मागे,  ग ली न.ं १, पपळे 
गुरव -२७.

136802

1101207370/00 दधीच ेमलता रमेश भो पैठणकर शांत अशोक २३ भगत व ती भोसरी 136797

1130503640/00 अ दुल बारी अ दुल वहाब चौधरी

गट ८११, कुदळवाडी ,िचखलीआ.  -कर /म/ु६/कािव/३/३४/२०११ 
, द  १५/०६/२०११ अ वये िबिन  चा वाबदल औ ो वापर आ.  - 
कर /िच/५/कािव/२६२/२०११, द ३०/०९/२०११ अ वये  
मालकसदरी नाव  दाखल

136777

1040415675/00 द ा य उ म गोडांबे/योगेश उ म गोडांबे स नं-४२/२/७ व ८ ारका साई रो-हाऊस ं -२ रहाटणी पुण.े 136764

1050808241/00 डपल मिनष सोमण
स. नं.१४, ि लटॅरीटी, वग-ए, पिहला मजला, लॅट न.ं १०२, पपळे 
िनलख, पुणे-२७.

136744

1100802658/00 मंजुषा िशवकुमार ना रगे स,नं 205/2महादेव नगर,भोसरी पुण-े39 136743

1040502404/00 झडे बाळासाहेब महादेव.
स.नं.74/1/10 म नं.420/1/2,जोितबा नगर काळेवाडी, थेरगाव पुणे 
33.

136740

1080503156/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर  ६ मोरवाडी  पपरी .१८ 136725

1100400908/00 ी. िलबंकर मधुकर रंगनाथ
िम.  55/4/24                             ,स.नं. 681, लांडेवाडी           
        भोसरी, पुणे - 411 039.

136706

1130102779/00 गंगाराम पांडूरंग घोलप
गट १६५१ , पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/म/ु०१/एस आर 
२/१२६/१०५/२०१५ , द  ३०/०१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

136702

1040205364/00 ी. गायकवाड आनंदा धोड बा
िमळकत .444/11,स.नं.17/1,दुगा कॉलनी गणेशनगर. थेरगांव-पुणे-
411 033

136694

1140401467/00 भालेकर सोपान िव णु भो. सुिधर/ िवनायक सोपान भालेकर ज. ग. १६०  राम मंदीर रोड ि वेणीनगऱ 136676

1140300840/00 म.ुमा.रा ल रामचं  भालेकर, म.ेमाउली फॅ ीकेशन योतीबानगर,,तळवडे 136663

1040415856/00 अनुप मामनचंद गोयल
स.नं.6/4 ते7  रॉयल ां ल चौथा मजला ऑ फस न.ंA/ 402 
,रहाटणी,पुणे.

136662

1050805023/00 देवकर अलका पुंि लक स. नं. २४ तळ व पिहला मजला िवशालनगर पपळे िनलख पुणे २७ 136660

1150102358/00 ी मजहर शेरम ह मद खान स न १७ िह  १ब ि मुत  हौ सग़ सोसायटी साईनगर मांमुड 136659

1101208616/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३६,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
136659

1101208617/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३७,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
136659

1040121096/00 बु णभाई कासमभाई शेख स.नं.239/1 अ,शेखव ती वाकड पुण-े57 136633

1130401004/00 भो-जी एम सी (राजपॅलेस िब डस)
(सुमंत चं कांत तांबे )LC 2+3+4  ,शॉप नं  १६ , कोयनानगर , 
से टर  १९ , जी एम सी राजपॅलेस िब डस,िचखली

136604

1101001042/00 ी. दाते िशवाजी राजाराम.
स.नं.194/000/0/0/0 िमळकत .59/7/109/,पांडव नगर              
                भोसरी,पुणे-411 039.

136596

1110401627/00 ी.शांताराम पंढरीनाथ काळजे स.नं.५५/१, काळजेवाडी, च-होली बु॥ 136593

1070300381/00 मुलानी िवजय ई रलाल. लॉट न.ं 218, टेट बँके या पाठीमागे. पपरीनगर पुणे 411 017. 136578

1040116925/00 मंिथराज नटराजन व ि या मंिथराम
स. न. २११/२,२१०/५ व २, पाक ि ट टायटािनयम िब ड ग ऐ- 
८०४ वाकड

136567



1031106942/00 नागनाथ सोमा िवलास स. नं. १३१/१/१. गु ारा, वा हेकरवाडी, चचवड 136566
1150200203/00 दांगट द ु बाळा स.नं.-४२,दांगट व ती  , िवकास नगर कवळे 136552

1140102845/00 साधु गंगाराम घाडगे जिमन गट न.ं २१६ स ृंगी हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, पुणे-६२ 136533

1140400549/00 भालेकर सुभाष ध डीबा ि वेणी नगर,तळवडे 136510
1041101537/00 द ा य िहरामण ल ढे स. न. २५/२ ब,ताथवडे िन. नगर 136495
1031105722/00 शोभा भाकर तरस स.नं.  120,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 136474
1040412942/00 गुलचंद िभमराव गायकवाड स. न. ६३, भात कॉलनी, ीनगर, रहाटणी 136471
1150400021/00 साने बबन कािशनाथ स.नं.-,भ डवे व ती रावेत 136469
1160301863/00 कदम  िशतल संतोष स नं ३ समथनगर दघी 136456
1080101260/00 आरमा मारोती िचखलीकर लॅट न 20 भ  कॉ पले स खराळवाडी,, पपरी 411 018. 136447

1050803965/00 साठे एकनाथ द ु व इतर,तांदळे ानदेव,के.के.रामचं न
राजे री रा.वनपाल ीकृ ण तफ कनुभाई ह रराम 
सागर(PAH),स.नं.18,िवशालनगर,िप.िनलख,पुणे-
27,िम. .05/08/00/03965

136434

1031106392/00 भोग. ाने र िभवाजी चचवडे स.न.37/3/2, चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड-33 136433
1080201614/00 भो - ईसेल इंड. तफ ेहल सुभाष लोणकर स. नं. ३६/५ मोरवाडी पपरी १८. 136417
1040300424/00 गुजर क डीबा नथ,ूभो.गुजर द ोबा प िमळकत .580/1,,स.नं.39/10, थेरगांव-पुणे - 411 033. 136411
1101208441/00 नामदेव बाबुराव लांडगे स न, ९५/१ लांडगेनगर धावडेव ती भोसरी - ३९ 136411
1140200785/00 सौ. िपसाळ रेखा गणपत व िपसांळ गणपत िव ल नविनमाण हौ सग सोसा , पीनगर, 136409

1150405693/00 ी साबळे ाने र अिधकराव स न १८४/२ब''सदगु  वा तु''तळ दुकान -०१ शदे व ती कवळे 136407

1120301533/00 ी. सुरेश रामभाऊ शदे गायकवाडव ती, मोशी 136407
1060202177/00 शांताराम नारायण कापसे ीधन अपाटमट, शॉप नं. ६, पपरी गाव. 136403

1100400001/00 ीमती गारगोटे सधुताई गुलाब
स.नं.692/3                                ,ग हाणे व ती.                      
      भोसरी, पुणे-39.

136383

1060318375/00 अमरदीप मोहन द लीकर/सा रका अमरदीप द लीकर
स. न. ६१/१ साई गणेश िनवास कंुजीर कॉलनी काटे व ती पपळे 
सौदागर पुणे-२७

136375

1031110608/00 ी सं दप चं कांत दरवेशी/ सौ राज ी सं दप दरवेशी
स न १४१ उदय लोरीयस पाक, वग बी ७ वा मजला लॅट न ७०३ 
गु ारा वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

136367

1130500661/00 एम एन इंिज/नार तारकचं  धनंजय व इ 1 पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 136365

1040405392/00 मे  मयुर एंटर ायजेस
दुकान २ मयुर ु ी हाईटस , स नं  ४२/२ ख/९ , रामनगर , 
रहारणी, पुणे १७

136343

1110502419/00 वैशाली वैजनाथ यादव
स. नं. ८०/१, मोझे शाळेजवळ, पुणे आळंदी रोड, वडमुखवाडी,      च-
होली बु.

136341

1020303433/00 भोग. जगताप संदीप ानोबा जुना िमळकत .2/10/1197 रेणुका अपाटमट, बो दव ती 136338
1140202204/00 ी.महमंद हिनफ अ दुल मु ला िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 136326

1130602396/00 रमेशभाई एम पटेल गट ३७/८,तुलसी आंगण , गट ४९५, घन: याम ेडस शेजारी ,िचखली 136315

1130900898/00 बाळासाहेब बाबुराव का भोर, सुिनता बाळासाहेब का भोर गट नं 1415,भावे री हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती,िचखली 136313

1050804477/10 सुमन शामराव ताप कर स. न. ६१/१/१ई, तळ.मनपा दवाखा या शेजारी पपळे िनलख,, द.ुम. 136301

1101208609/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३०,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
136289

1101208611/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३१,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
136289

1130300556/00 बाळकृ ण प ाकर  जाधव
मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती आ  - कर /िच/३/ एस आर २/ 
६६/२०१७ , द ११/७/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पा जु पा 
न वा आ

136284

1011403273/00 यू टाउन रय टस भो. महेश नंदकुमार देशपांडे
से. नं.२६, लॉट न.ं एडीसी २९ए+३०ए, कंफटकुशन रो. हाऊस नं ९, 
िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

136276

1160102629/00 इं दरा रामचं  िगरंगे स. नं. ७३, िशवनगरी, कॉलनी न.ं २, दघी 136276
1101100470/00 ी. पवळे रामचं  दगडू स.नं.137 हदराज कॉलनी, लांडगे व्,भोसरी 136266

1050302604/00 मोरे र नारायण ढोरे स.न.12/1, लॅट .बी-1, प.म., भिगनी िनवे दता बँके समोर, सांगवी 136265

1050302608/00 मोरे र नारायण ढोरे
स.न.12/1, लॅट .बी-5, ित.म., भिगनी िनवे दता बँके समोर, 
सांगवी

136265

1050302610/00 मोरे र नारायण ढोरे
स.न.12/1, लॅट .बी-7, चौ.म., भिगनी िनवे दता बँके समोर, 
सांगवी

136265

1050302612/00 मोरे र नारायण ढोरे
स.न.12/1, लॅट .बी-9, पा.म., भिगनी िनवे दता बँके समोर, 
सांगवी

136265

1031107877/00 भोग. - इं डोकर रमजानबी महेबुब स. नं. ५८/१, ऑम कॉलनी, िशवनगरी, वा. वाडी, चचवड 136244



1040204551/00 िवजय रघुनाथ गायकवाड भोग शंकर होतचंद जोधवानी स. न.१९/९ वाकड रोड. थेरगाव-३३ 136224

1040411026/00 सुजाता िवनायक भ डवे
सं. नं. ४० रॉयल इंिपरीओ, डी- वग, पाचवा  मजला लॅट न.ं ५०३ 
रहाटणी, पुणे-१७

136211

1160100512/00 साळंुके जगन गो वदा स. नं. 74 आदश नगर, दघी पुणे 136203

1100900803/00 सौ. तांबारे िविनता िव णू भो.कमलेश दगंबर ि रसागर
िम. .59/5/252,स.न.197,,गवळी नगर,                              
भोसरी-पुणे-411 039.

136196

1101204307/00 एस दप कुमार
से.नं.3 लॉट न.ं78 यश गाडन रो हाऊस न.ं36,इं ायणीनगर भोसरी -
 39

136188

1020702824/00 सपकाळ संभाजी गणपत स.नं.G A 1/6, जी लॉक MIDC,आकुड 136182
1160200789/00 गायकवाड दादु ह रबा स नं. 82/2 ीराम कॉलनी, दघी पुणे 136170

1040509062/00
महादेव उफ महादेव नढे भो-द ा य िहरामण 
शदे(९०२८८८६२०८)

स नं-७४/२/१, क िडबा नढे पथ,आझाद चौक,काळेवाडी. 136155

1031109854/00 भोग. - वा हेकर नथु मा ती स. नं. ११५/२, वा.वाडी, चचवड 136152
1031109855/00 भो.   गजानन नथु  वा हेकर स न ११५/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 136152
1031109856/00 भो.  योगेश  नथु  वा हेकर स न ११५/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 136152
1031109931/00 भो. सािव ीबाई मा ती वा हेकर स न ११५/२  वा वाडी चचवड पुणे ३३ 136152
1031109702/00 भो. िणता गोरोबा को हे स न ७४/८ रजनीगंधा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 136146
1040306214/00 ािधकरण भोग यादवराव िन ी भराटे स.नं.७/१ गु नानक नगर थेरगाव-३३ 136146
1041100060/00 िवजय गणपतराव भोसले स. नं ४२/२, नबाळकरनगर ,ताथवडे 136143

1040123304/00 अचना सह
स.नं.183,कॅ ीसीओ क हेिनयंट शॉ पग कुबस,दुसरा मजला, ऑ फस 
नं.202, वाकड,पुणे - 57

136141

1031106670/00 भोग. सागर मधुकर चचवडे सं. नं. ४० ब वंत नगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 136097

1100803754/00 राकेश अ ुतलाल जैन स न २१४/१ ु ण कंुज ि हला संत तुकाराम नगर दघीरोड भोसरी 136082

1040304542/00 भो. ओम काश शमा / कुनाल हाटवेअर स.नं. 12/18, ाय हर कॉलनी,थेरगाव 136081
1150303685/00 ी.सुदाम दगडु तरस सं. नं.70''ऋतुगंध हौ.सो रोड,िभशंकरनगर, कवळे. 136081
1080700102/20 भो - ी. दपक तुळशीराम मंगळवेढेकर स.नं १६५/२ कामगारनगर पपरी १८. 136077
1130100980/00 फ़ुलबाई  दामु  भगत पाटीलनगर  ,िचखली, 136074
1160301592/00 मुलाणी सायराबानु मुलाणी स.नं. 18 चौधरीपाक,×¤ü‘Öß - 15 136073
1140100509/00 शेख अिसका अली गट .1, इं ायणी सोसा., 136067
1130101472/00 तुकाराम दगडू सोनवण,े राजाराम तुकाराम सोनवणे 136048

1120404533/00 ी. िनवृ ी द ोबा आहेर
संतनगर, से टर नं.४, लॉट न.ं१८७, गवारे हाईटस, शॉप नं.४,  
मोशी ािधकरण

136032

1120202515/00 आ दनाथ व सागर ध िडबा ताप कर
गट नं ४५२/१/१ ताप करनगर ,इं त साधुराम गाडन मागे. मोशी 
४१२१०५

136018

1160301986/00 ी. चुडामणी िव णु साद भ स न ५ द नगर दघी पुणे -१५ 136012

1050104865/00 ीम. भटेवरा नंदा सितश
स.न.56/3,बोरा हॉ पीटल रोड,कवडेनगर, पपळे गुरव 
27,िम. .05/01/04865

135980

1031114046/00 भोग- दलीप वना मोरे स.नं. ६२, गणेश कॉलनी,िशवनगरी िबजलीनगर,वा.वाडी 135965

1130500750/00 गुलाब कसन लांडगे ,भो-सुरेश गुलाब लांडगे
बालघरे व ती , िचखली आ.  - कर /िच/५/कािव/२४०/२०११, द 
३०/०९/२०११ अ वये  मालक व भोगवटासदरी नाव  दाखल

135962

1100800352/10
सपकाळ रािधका पंधरीनाथ भो ि रसागर तेजि वता 
िशवानंद

स नं २०९/२१० ि मूत  कॉलनी संत तुकाराम नगर भोसरी 135939

1090200839/00 मेहता असो.ऍ ड ओसवाल सोळंक  स हीस्
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 240,मेहता चबस तळमजला शॉप 
नं15कासार

135907

1130600826/00 जाधव पंडीत महादू जाधववाडी,,िचखली 135900

1031108856/00
डॉ. चं शेखर महादेव गोजमगंुडे, भोग. - गोजमगंुडे िमक 
महादेव

स न १२४/१२५/१२६ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 135880

1101000204/00 ी. अर वद भगवंतराव जोशी भोग. योगेश अर वद जोशी स. नं. १९८ राधाकृ णनगर, च पाणी वसाहत, भोसरी ३९ 135857

1020303885/00 ी बाळु केशव गुरव
जुना िम. .२/१३/२२८३ ३५/६/१६ साई िस  एकतानगर बी-१० 
शांतीिनवास आकुड -३५

135830

1040307346/00 सुिनल जग ाथ झडगे स. न. २२/७, आनंदबाग थेरगाव पुणे-३३ 135823
1080802185/00 ी. जय कशन सु पंचा रया ऑ फस .9, 1ला मजला, जे.एम. हाई स,नेह नगर 135811
1040701152/00 कलाटे तारामण केसू सदगु  कॉलनी उ रत वाकड रोड -पुणे -५७. 135800

1070201074/00 मा. सरकार भो. ओम काश
बी. लॉक 21/21 चे शेजारी, र हर रोड, साईराम ेडस,, पपरीनगर 
, पपरी 17

135797

1031105867/00 Ubhare Sudhakar Ganpat स.नं.  141,  िह. .  3,  गु ारा,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 135797



1130400835/00 ी धस िभमराव िशवाजी

गट 1303,मोरयासोसा,र ता नं -5अ, सुदशननगर ,िचखली  आ   - 
कर /िच/४/ एस आर २/१२/९९/२०१७ , द ३१/०३/२०१७  अ वये 
द  ०१/०४/२०१६ पा आ  आ  -  कर/िच /४/ मो ा िन -एस आर  

२/ १२९९/२०१७  , द  १५/०२/२०१७  अ वये  लो

135797

1050213492/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं १त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1050213493/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं २ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1050213494/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ३ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1050213495/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ४ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1050213496/00 आगरवाल रमेश रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ५ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1050213497/00 आगरवाल अिनल रामचं
स.नं.८/१,गोयल िनकेतन,शॉप नं ६ त.म. मजला, कार कॉलनी 
ग ली न.ं१,साठ फुटी रोड लगत, पपळेगुरव-६१

135781

1040114779/00 रोशनलाल दुलीचंद आगरवाल, अं कत रोशनलाल आगरवाल सनं. २४५, गो डन कॅसकेड -A-१००१, वाकड-५७ 135778

1130102770/00 सितश गोपाळ भोसले
गट १५९२ , धमनगर , पाटीलनगर ,िचखली आ - कर/म/ु०८/एस 
आर २/म८ु-९/७९/९०/२०१४ , द २०/१२/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१४ पासून आका

135776

1020601802/00 भो. ी. संजय जय सग गावडे
स. नं. १३५, मोहननगर, चचवड, पुणे - १९. साई बाबा 
मं दराजवळ.

135767

1060102971/00 एस िब डस तफ़ ो. ा परमानंद मे मल जमतानी
तळमजला , गाळा ं - ९ ,स. न. ११/२, एस.बी.आय. 
बँकेसमोर, पपरी वाघेरे, पपरी पुणे- १७

135762

1130901511/00 शिशकांत  महा  पाटील गट १४१७, द  हा सग सोसा, हे े व ती ,िचखली 135753
1040309299/00 नामदेव कोळेकर व मिनषा कोळेकर स न ३९/२२ मातो ी िनवास थेरगाव - ३३ 135727

1101400590/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .12,िमनी माकट (दुसरा मज्,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

135703

1101204645/00 द ा य नारायण धावडे धावडे व ती भोसरी 135688
1100900172/00 ी डफळ क याण शंकर स.नं.201/3 जय महारा  चौक, भोसरी 135687

1040108458/00 भोग. सुभाष कोड बा कदम स. न. १७७/१८ शंकर कलाटेनगर आद  कॉलनी वाकड रोड पुण.े 135681

1031112811/00 ी. रोिहदास हरीभाऊ सांगळे व थमेश रोिहदास सांगळे स.नं. ८०/२, चचवडेनगर वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 135669

1080502886/00 अ शा मोटस ऍ ड िब डस ा. िल.
शॉप 13सुखवानी इ पीरीअल फेज 3,´ÖÖê¸ü¾ÖÖ›üß 
Ø¯Ö¯Ö¸üß 18

135642

1130901733/00 ी तुकाराम बाबासाहेब काळे
आ. - कर/िच/९/ह तां/कािव/१५२/२०१०, द २२/१२/२०१० 
अ वये ह तांतर

135619

1100803651/00 नानाराव सखाराम खंडारे/ दपीका ना. खंडारे
स. नं. २२४ बंसल िसटी , पा. म. लॅट . बी.-३२, गंगो ी पाक, 
दघीरोड, भोसरी पुण.े

135616

1130101107/00 भो- ी रामचं  दळवी
शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली आ   - कर /िच/०१/ ह तां 
/कािव/९८/२०१७ , द ०६/०३/२०१७ अ वये  ह तांतर

135598

1060317173/00 शुभम बाळु काटे अ. पा. क बाळु महादु काटे स नं-१४३/२ िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 135592

1041101132/00 अमर श ु  सोनवणे स. न. ६४/१ ताथवडे माधवी बंगला ऑध रावेत ,बी आर टी रोड लगत 135577

1040103500/00 भो.- लोखंडे िवजय अ णा स.नं. 177, सुदशन कॉलनी, वाकडरोड,थेरगांव 135555
1040400791/00 शमा बलिवर ीदेवीराम. म नं. 262/14, ीनगर रहाटणी. काळेवाडी. थेरगाव पुणे 33 135550

1120203060/00 चं कांत बबन स ते गट न.ं ६९९, गावडे िब. शेजारी, पुणे नाशीक रोड, मोशी ४१२१०५. 135540

1040106679/00 भोग कोठारी सुभाष चं स.नं.बेल ठकानगर थेरगाव-३३ 135533
1040900534/00 क कर वसंत गणपत पाढंरे व ती ,पुनावळे, 135530

1110301175/00 ी.बजरंग शांताराम काळजे व इतर ३ म नं ४३०/१०अ/४३०/१०ब/४३०/१०क काळजेवाडी च-होली बु॥. 135529

1120202428/00 िसताराम नामदेव आ हाट भोग भारती िसताराम आ हाट
६५८ आ हाटवाडी ,मोशी आळं दर ता दि ण भाग मोशी ता हवेली 
िज-पुणे

135518

1040205269/00 िसताबाई रामचं  बिहरट स. न. १८/१ लोकमा य कॉलनी थेरगाव-३३ 135493

1140100020/00 भालेकर िसताबाई, कशोर, राजेश ह रभाऊ कार स हीस टेशन,गट .1, सहयोगनगर,तळवडे गावठाण, तळवडे 135492

1130902028/00 शांताराम भाऊसाहेब भुजबळ गट १४५९, गजानन हे े पतसं था , हे े व ती,िचखली 135492
1050203988/00 भो. ी.ग हाणे बाळासाहेब ल मी,संतोष िव ल. स.नं.1,िह.नं.2, यु.ल मीनगर,िप.गुरव.,िम. .46/2/03988 135489



1140102130/00 सॉ.मु के िमराबाई राज सर वती हॉ ,सोसायटी तळवडे पी(पु) 135488

1011101129/00 पवळे वासंती चं कांत
स.नं.83/2,िनगडी गावंठाण.िम. .1/27/578,,साईनाथ नगर, लॉट 

. िनगडी पुणे 411 044.
135481

1101203861/50 संतोष रामभाऊ वानखेडे
से. नं.२ लॅट .४३२, लॅट .६ कनकधारा अपाटमट, इं ायणीनगर 
भोसरी

135460

1031101195/00 वा हेकर नारायण दाद.ु
जुना  िम. .2653,  ,स.नं.११३  अ,वा हेकर  वाडी  .  चचवड,पुणे  
411-033.

135442

1080803730/00 मांडवडे शकंुतला कारभारी स. न. ि यदशनी इंि लश कुल जवळ नेग नगर 135431
1060101226/00 पंजाबी रामचं  बालामल भो. दगरेजा ल् स.नं.295/2अ  , बालामल चाळ,, पपरीगांव पुणे 411 017 135413
1160201541/00 कोतवाल अ णा काश भो.कोतवाल पेश काश स.नं. 75/2 भारतमातानगर, दघी - 15 135409

1100700337/00 ी. डोळस र कांत,िभवाजी,सुरेस,
िम. .59/2/167                            ,स.नं.212                         
          भोसरी,पुणे 411 039.

135395

1040507143/00 तानाजी दशरथ नढे भो. अिवनाश तानाजी नढे स नं-७९/१ अिवनाश मंगल कायालया शेजारी  काळेवाडी 135393

1080801131/00 हेमंत एंटर ायझेस तफ गायकवाड अंश
स.नं.101 पैक .दो ती बेकरी जवळ,नेह  नगर, पपरी, पुणे 411 
018.

135379

1040804317/00
फोर पॉइंट हॉि पटािलटी एल.एल.पी.तफ भागी.िवशाल 
चांगदेव कासार,राज सग अमर सग ब गा,अिनता पदमाकर 
घनवट व कांचन अशोक मुलचंदानी

ऑ फस न.ं२०४,दुसरा मजला स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57

135371

1120101538/00 ीमती. कमल िव ल  तळेकर. रा मोशी आलं दरोड डुडु गाव, भुमापन गट नं २०७ 135361

1140101789/00 भालेकर िशवाजी रामचं  व इतर 3 भो कदम ह र ं  हाद गु द  हौ सोसा सहयोगनगर ज ग न220,तळवडे पुणे 135354

1130603583/00 गोकुळ  बलिभम शडगे
गट ५५३, नंदनवन हौ सोसा , पंतनगर , जाधववाडी  , िचखली आ  
- कर /िच/०६/ एस आर  २/६३/२०१७ , द ०४/०८/२०१७ अ वये 
द ०१/०४/२०१६ पा आका

135329

1031106349/00 भोग. अशोक देिवदास का कर स . न. १५ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 135317
1060202045/00 सोमनाथ दामोदर कुदळे pimpri 135293
1100400666/00 ी सुभाष सदािशव बाबर भोग  सिचन सुभाष बाबर स.नं.680/5 135293
1030104407/00 बनबे  शोभा िव ल सर वती कॉनर बेसमट शॉप .०४ चचवड टेशन-१९. 135284

1100402136/00 ी. तुकाराम सखाराम धुमाळ भो. संतोष तुकाराम धुमाळ स न ६९२/३/४ आ दनाथ नगर ग हाणेव ती भोसरी - ३९ 135284

1140102647/00 ी . मंगल अशोक गट .1, बजरंग हौ.सोसा.,,तळवडे 135281
1041000217/00 हरीचं  कसन पवार स. नं.८१  िजवननगर,ताथवडे 135266

1040208591/00 ी गंगाधर क िडराम िशरसाट भो.तुषार गंगाधर िशरसाट
स नं-१९/४, लॅट न-ं३,दुसरा मजला,साईनाथ कॉलनी, हजवडी 
रोड,डांगे चौक,थेरगाव पुणे-४११०३३.

135266

1040405602/00 िग रष ल मण जाचक भो गौरव जाचक रहाटणी 135246

1031105518/00 भ् हाडे रोिहदास  गाधावी
स.नं.  37/1,  हॉटेल  लोणावळा  जं शनमागे,  वा हेकरवाडी  
, चचवड

135244

1140401333/00 म.ुमा . ी  शदे  बाजीराव दगडू भोग. शदे संगीता राजू आदश हौ . सोसा. ज̱अ. १५५ ि वेणीनगर तळवडे 135242

1150401917/00
खडक  कॅ टोमे ट िश क सहकारी वसाहत /भो मदनलाल 
सोिनगरा

रावेत 135229

1031109795/00 भो ानदेव वसंत काळे
स न ५७/४ लाऍट न ४८ दुसरा मजला लॅट न ५ ीहरी काऍलनी  
वा वाडी चचवड पुणे ३३

135224

1090102149/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .१, स.न. ४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

135223

1090102150/00 जंगलराव िहरामण फुगे
गाळा .२, स.न. ४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

135223

1090102151/00 शामराव िहरामण फुगे
गाळा .३, स.न.४३५/४अ, भा यल मी टबस नािशक 
फाटा,कासारवाडी, पुणे-३४

135223

1031106001/00 भोग. - चचवडे मदन गंगाराम व अिनल िभवा चचवडे, वा हेकरवाडी, चचवड 135212
1050603002/00 िगरमकर रमेश पोपट स. न. ५/६अ/१, ग ली . ६, जयमाला नगर,सांगवी-२७ 135205

1030100333/00 मािणकशेट पापािमया आतार दस
िमळकत. .(जूना)-1948,  ,स.नं.244,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

135202

1040509241/00 पावती शंकर जाधव/सुशील शंकर जाधव/मनोज शंकर जाधव
स नं-११३/८ब/२/९ब अ ज य कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी(७०२८९१२७६२)

135199

1040507142/00 तानाजी दशरथ नढे स नं-७९/१ अिवनाश मंगल कायालया शेजारी  काळेवाडी 135198
1040507144/00 तानाजी दशरथ नढे भो. र ाकर तानाजी नढे स नं-७९/१ अिवनाश मंगल कायालया शेजारी  काळेवाडी 135198

1130507051/00 मोह मदसिलम अ दु कु दुस चौधरी
गट २१९ , कुदळवाडी , जुना मोई फाटा ,िचखली आ  - कर /िच 
/०५/एस आर २/ १४५/१९/२०/२०१७ , द ७/१२/२०१७ अ वये 
द १/४/१७ पा आका

135193

1041000054/00 सुरेश हातु पवार स.न.१३० जीवननगर ताथवडे ३३. 135185



1130302335/00 महमंद बंदगी शेख
गट १३९८,गोकुळ हो सग सोसा,मोरे व ती,िचखली  आ - कर /िच 
/एस आर  २/ ३३५/२०१६ , द २७/०४/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

135171

1040207956/00 डॉ.िमनाज साजीद अ वी
22/1/1,26/1+2+4+5/1 कॅमेिलया  I वग १०४ प मजला थेरगाव 
३३

135169

1040400945/00 नढे ानोबा बाबुराव सव. .64, ीनगर, रहाटणी थेरगाव. 135152

1040108971/00 िव ास गु दास यरंडेकर
लॅट न.ंएफ-५०२, स.नं.१८७/५, ६+१,६+७, पलाश, एफ-िब ड ग, 

वाकडरोड, वाकड, पुणे–५७.
135134

1130103854/00 ानदेव महादेव लोखंडे
राजवा ाजवळ , पाटीलनगर ,िचखली   आ  - कर /िच/९/एस आर 
२/८०३/२०१६ , द ३१/०८/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका  जुना िम -६५९  द ०१/०४/२०१३ पासून र

135115

1130502149/00 भो-इनामु लाह चौधरी कुदळवाडी , िचखली, 135111
1010701149/00 अिस. इंिजिनअर पुणे टेिलकॉम से.21 लोकल कम शअल ,यमुनानगर,िनगडी पुणे 44 135103
1011001190/00 अ य  टॉल अ ड हॉकस असो. बजाज अटो मटेरीअ गेट समोर, यमुनानगर, िनगडी पुणे -४४ 135099

1130200953/00
झेड ए चाधरी  व इतर , भो-गांधी अतुल िव ांचं  ,आरती  
िव ासागर देशपांडे

गट १५३४, सोनवणे व ती ,िचखली 135055

1100101433/00 भो.संभाजी संकपाळ एस लॉक एस / 4 / 1 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26 135050
1040700206/00 जैन काश वदीचद स.नं. 130, हजवडी डांगे चौक रोड,,वाकड 135049

1031105922/00 काळोखे देवीदास गणपत स.नं.  74/1,  रजनीगंधा  हौ.सोसा.,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 135014

1020300294/00 कुटे भाकर म हारी िमळकत  266,स.नं.35/3 िव लवाडी.आकुड .पुणे-411 035. 135010

1060314020/00 मे तेजस इ टेट डे हलपस ा. िल. पुवा रेिसडे सी शॉप न-ं५ पपळे सौदागर 135007

115500125/00 ी सुभ ा बेडके व 3 /भो काश गा दया/पंकज क शन िस स नं40/42/41 स न १८४/अ पैक  रावेत 134990

1040509686/00 शामराव संपतराव च हाण
स नं-६७/१/५/अ/१ ि श  कॉलनी ताप करनगर 
काळेवाडी.९६६५०३०७०३

134972

1100201509/00 देिवके क शन अ ड डे हलपस ा. िल.
स. नं. ६८०/१/३ सोिनगरा कॉनर, शॉप नं. ५ तळ मजला, लांडेवाडी 
भोसरी

134970

1050000113/00 सौ. डावरे शांताबाई माधव सऩ.28/3 जगताप डे. पपळे िनलख,िम. . 5/8/86/00113 134930
1040700114/00 कलाटे गुलाब भाऊसो स.नं. 165,वाकड रोड,वाकड 134923

1050208619/00 जोतीराम महादेव कदम/मिनषा जोतीराम कदम स.नं.२६/३, स  इन ले ह, लॅट १, पंचर नगर, पपळे गुरव 134909

1020601779/00 भो. ी अिनल लगा पा प ले
स. नं १३५, इ एस आय हॉ पीटल समोर, मोहननगर, चचवड, पुणे 
१९

134909

1140102540/00 ी. सुनील आंनदराव गारगोटे साईनाथ हौ. सोसायटी िपनगर ज. ग. २१८ 134901
1140202354/00 ी.चांदपाशा र ाक मु ला ज.गट न.ं२२५, हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे 134891
1041100846/00 जनादन शांताराम िवनोदे सन.८९ नबाळकर नगर ताथवडे 134886

1130602052/00 भो-निलनी शंकर काळभोर
लॅट ३०१ , लॉट १२६, से १३,पी सी एन डी टी ए, 

जाधववाडी,िचखली
134881

1050106652/00 ी. ल ढे गणेश बबन. स.नं.63/31/1,राणी िनवास,गजानननगर,िप.गुरव-27 134857
1040405699/00 ी आ मानी सुिनल दयालदास स न ५/३ सायली पाक जगताप रोड रहाटणी 134854

1040413535/00 योगेश भाकर महाजन
स. न. १८/११/१ व १८/११/४ पॉट-१८, दुसरा मजला  शॉप न-ं 
२१३ ,िशवार चौका जवळ,रहाटणी

134842

1100102556/00
म.े आधार इंड ि मा. सोसा भो. म.े आर के. इंिजिनअ रग 
व स

से. न. १०/४/२७ ािधकरण इंड झोन भोसरी-२६ 134838

1031105126/00 सुभाष सखाराम चोपडे स.नं.132/2,  भारतमाता  सोसायटी,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 134832

1100201180/00 टेवन अ ॅ थोनी ा सीस स.नं.7/1 शांतीनगर  लांडेवाडी,भोसरी - 39 134811
1040503947/00 सरवदे अिनल बाबुराव स.नं. 78/1, कोकणेनगर,,काळेवाडी 134807
1040604786/00 शिशकला बाजीराव खराडे स नं-८५/१ गणराज कॉलनी आदशनगर काळेवाडी-१७ 134804
1040506106/00 सुिनता ताप गुळवे स. नं. ११४/१/१, साईनाथ कॉलनी ,  नढेनगर, काळेवाडी 134782
1130902133/00 टी डी सॅ युअल ली ि हला  , िस ीिवनायक हौ सोसा  , हे े व ती  , िचखली 134781

1031201156/00 ि यदशनी राजेश नारायण
न म,  एन  5,  लॅट  न.ं  502  ,  ेमलोक  पाक,  चचवड  ,5  
वा  मजला

134779

1040203718/00 भो.बारणे िव ल हनुमंत स.न. 28 ातीवीर नगर,थेरगांव 134779

1090402061/00 काळूराम ध िडबा वाघमारे व सौ.िनमला संजय च हाण साई चौक,काळूबाई मं दरा जवळ, फुगेवाडी-१२ 134766

1040300998/00 सराफ कसनलाल देिवद . स.नं.22/5 िमळकत .158/4,थेरगाव पुणे.33 134762
1110504044/00 रमणलाल कपुरचंद लंुकड स. नं. १४९/५/४, वडमुखवाडी, च-होली बु. 134757

1120304082/00 यमुना अजून बनकर
गट न.ं ४१५, बनकरव ती,तुलसी रतन मागे,पुणे नािशक र ता, मोशी-
४१२१०५

134755



1090200026/00 लांडगे भागुबाई सावळेराम.भोग कसन सावळेराम लांडगे स.न. 447/पैक . िम. .25/114.,कासारवाडी. पुणे.411 034. 134723

1040106737/00 सिचन िवण ि वेदी/भारती िवण ि वेद स.नं.२२६/२,२२८/१/३५,िनसग सू ी,िब.नं-१०४,क पटेव ती, वाकड 134704

1031109396/00 भो डाळु ध डु ब डे स न १३१/२ चचजवळ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 134695
1100802506/00 िवजय सहादू ओ हाळ स.नं.205/2 महादेवनगर मुळूक यांचे घराशेजारी 134683
1020101435/00 ी पांढरकर दलीप खंडु पांढारकर व ती, आकुडीर्,,आकुडीर् 134669

1020502177/00 भो.- काळभोर सागर महादेव
जुना िम. . 2/5/2146,साई साद ापारी असोिशयन,,स.नं.65, 
दुगानगर, बजाज अ ॅटो मागे, चचवड.

134628

1130503596/00 भो- ावण सह पी सोळंक
ि मलॅ ड , लॉट ७३, शॉप  ४, सी डी सी , कुदळवाडी ,िचखली 

ािधकरण
134626

1040507406/00 राम ताप िशवमुरत िव कमा स. न. ६७/१ तापक र नगर काळेवाडी 134626

1150202567/00 ी रामदास सहादु दांगट/भो/ रोहीदास रामदास दांगट
स न ४३अ/१०/१५ संिगता अपाट शेजारी ी कॉलनी कानर 
िवकासनगर कवळे

134570

1150202568/00 ी रामदास सहादु दांगट/भो/ योगेश रामदास दांगट
स न ४३अ/१०/१५ संिगता अपाट शेजारी ी कॉलनी कानर 
िवकासनगर कवळे

134570

1150202569/00 ी रामदास सहादु दांगट/भो/ पाली योगेश  दांगट
स न ४३अ/१०/१५ संिगता अपाट शेजारी ी कॉलनी कानर 
िवकासनगर कवळे

134570

1150202570/00 ी रामदास सहादु दांगट/भो/ संिगता रोहीदास दांगट
स न ४३अ/१०/१५ संिगता अपाट शेजारी ी कॉलनी कानर 
िवकासनगर कवळे

134570

1101102009/00 दलीप वसंत बडदे, मंगल मा.िमसाळ स. नं.१८६/५ एकता कॉलनी, भोसरी ३९ 134544
1140201360/00 सोनगरे कृ णा चंदू संगम हौ. सोसा पीनगर,तळवडे 134531
1031106808/00 िवणा िव ाधर सुपेकर स न ५८/२ िशवनगरी  वालेकरवाडी चचवड ३३ 134513
1040102387/00 रॉय ऑ थोनी िबमल / रॉय मिलना स.नं. 177/1/3, आदश कॉलनी,,वाकड 134501

1020303920/00 भोग पी.आर.जवळकर
जुना िम. .२/१०/१४४३ िस.स.३६/६ ४१७२ अमोघ पॅलेस पम.शॉप 
नं १ द वाडी आकुड -३५

134498

1031103208/00 मोहनलाल मगाजी प रहार
स.नं.133,  िह.नं.1,  वा हेकरवाडी,  चचवड.  
,िम. .03/11/03208

134494

1130201146/00 उ म  शामराव पावडे
गट ११७८ (१), िगताई कॉलनी , गणेशनगर,िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/१७/२०१५ , द ०७/०८/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

134493

1060310010/00 अजुन ह रभाऊ काटे स नं-१७६/१ काटे नगर रहाटणी रोड पपळे सॉदागर 134479
1100201216/00 भो. ीमती बरहाटे अिनता अिनल स.नं. 4/3 शांतीनगर,भोसरी-39 134459

1101100622/00 ी. जाधव ल मण नारायण
स.नं 186, भाग .27,गट .11,     ,एकता  कॉलनी,पठाणचे 
पि मेस,    भोसरी

134453

1031105437/00 भा तोलानी
स.नं.  १३५,    ह रआंगण  ,  गु ारारोड,  वा हेकरवाडी,  चचवड  
,

134451

1040305806/00 केसाराम नेमाजी चौधरी स.न.२२/५/२ आनंदवन सोसा.थेरगाव-३३ 134437

1040805742/00 ी.अिवनाश नारायण झडप व ि मता अिवनाश झडप
स.न. 84" िस दी िनसग"डी वग प.म आँ फस .डी- 101  क तुरी 
हाँटेल जवळ, भुमकर व ती  उव रत वाकड

134435

1040307203/00 मा. ािध. सौ. कमला संतोषकुमार प रहार स. न. १२/१९ काळेवाडी फाटा रोड थेरगाव - ३३. 134423

1030802642/00 ी काश महादेव वराडे िस स न ८४३ गावडे भोईर आळी ग धळी वाडा चचवड ४११०३३ 134399

1140300397/00 ी सदानंद नारायण / राजु नारायण गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर 134394

1130407338/00 आनंदा बबन माने
गट ११४१ , साई याग हौ सोसा, घर  न १६ , नेवाळे  व ती  
,िचखली

134387

1120101541/00 सुहास बबन तळेकर. डुडुळगाव मोशी आळं द रोड 134377

1040116991/00 हरी कटा रया 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग सी-103 वाकड 134376

1081300077/00 शारदा ल मण शे ी स.नं 103 ते 108 लॉट ं .52,वा तुउदयोग पपरी-18 134371

1040415851/00 धम द ा
स.नं.6/4 ते7  रॉयल ां ल ितसरा मजला ऑ फस न.ंA/ 301 व 
302  ,रहाटणी,पुणे.

134370

1090302394/00 वालीकर मेहबुबी अहमदसाहब सन ४९७/१अ/१ गु ली थाननगर कासारवाडी ३४ 134366

1020301947/00 े टीज डे हलपस
े टीज लाझा-२,तळघर गाळा . 13, मुंबई पुणे रोड,         

2/13/1081
134365

1040205266/00 कर दगड चौधरी भो. मनोज कर चौधरी स. न. १७/१ ग. नगर शाळेजवळ थेरगाव-३३ 134356

1020202465/00 ी सं दप पोपट साकुरे
शॉप नं ५ तळमजला साकुरे इमारत समथ मिहला गृहरचना सं था 
गु देवनगर आकुड  गावठाण

134349

1060309423/00
अिनल गणेश िनरगुडकर व इतर क रता पुजा डे हलपस तफ़ 
अतुल भगत

134339

1090302563/00 एल. एस हे े भोग. २१ एस टी. इ फ़ा टेिलसी 134327.5



1040901070/00 डी. एस. कुलकण  व असो. तफ भोग. हेमंती दपक कुलकण
स. न. २१/३, २१/१० काटेव ती पुनवळे(आदेश 

.कर/थेर/09/कािव/88/2016 द.22/04/2016 अ वये 
01/08/2014 पासुन र )

134322

1140201289/00 येवले िजजाबाई सहादु ता या भालेकर पाक . पीनगर,तळवडे 134319

1150411110/00
ी.शंके र अथव ा.तफ़ भागीदार ी.िनितन छगनलाल 

जैन व इतर
स.न २१५ पैक  ''शंके र डॅग आयकॉन'' फ़ेज-१ प.म व द.ुम शॉप  
३ पंपीग टेशनसमोर BRT र ता रावेत

134316

1040122497/00 चं शेखर नंदलाल िवसपुते व सौ. िश पा चं शेखर िवसपुते
स.नं.210/3+4, थम, ईशान व अं कता हौ.सोसा. लॉट न.ं204, 
बंगला, कावेरीनगर, वाकड,पुणे57.

134311

1040306234/00 जवळेकर साधना नर स. नं १४/१०/१ जयभवानी नगर, थेरगाव 134300

1040506511/00 राणा भगवान सग गौरी सग ( मो.न 9503033548 )
स.न.77/2/23 , ाने री काँलनी , िव ल खमाई मंदीराजवळ 
योतीबानगर काळेवाडी ( मो.न 9503033548 )

134289

1160100965/00 कावळे शकंुतला भगवान स. नं. 84 साईपाक, दघी पुणे 134285
1040110261/00 धनंजय वसंत वाघमारे व ितभा धनंजय वाघमारे स. न. १८७/६/१,वाकड रोड,वाकड -५७ 134254

1020500703/00 काळभोर िवलास रघुनाथ
िम. .701,,स.न.64,खाणीवाले पडाळ,म.ेअडवानी ऑरल् द  मं दरा 
जवळ,M.I.D.C. चचवड पुण-े19.

134252

1090402015/00 कसन रामचं  फुगे व इतर ५ phugewadi jkat naka phugewadi 12 134250

1050109009/00 रामदास महादू देवकर भोग.नवनाथ रामदास देवकर स.नं.५५/२/२९, ि मूत  कॉलनी, देवकर पथ, पपळे गुरव – २७. 134239

1050109010/00 रामदास महादू देवकर भोग.देवदास रामदास देवकर स.नं.५५/२/२९, ि मूत  कॉलनी, देवकर पथ, पपळे गुरव – २७. 134239

1050806207/00 पाटील कत  िवलास
स.नं. १८/२/१,१८/३अ/१,१८/३ब/१,१८/३क/१, द नगर कॉलनी, 
पपळे िनलख, पुणे-२७.

134230

1101100341/00 ी. िभवरे पांडुरंग मा ती
गट .11, स.नं.187/2                   ,नवनाथनगर,मॅगिझन रोड,     
      भोसरी-39.

134227

1070601558/00 भो. र व  सुधाकर यवलकर/राज  सुधाकर यावलकर
सी. लॉक न.ं २/२१, िस.सं. नं. २२२६, तळमजला, शॉप नं. १, 
िपपंरी

134223

1040506797/00 सुभाष म मथ कांबळे स नं-७९/११/१८ आझाद कॉलनी योितबानगर काळेवाडी 134219

1050110137/00 माळी जय ी वसंत / चौगुले सीमा द ा य स नं ४८/२/१ सी एम चेबंर कु णा चौक ानेश पाक पपळे गुरव 134194

1130501664/00 लालमुहमंद  दु खी  चौधरी गट ं  809/1, कुदळवाडी, पवार व ती िचखली, 134175

1081100552/00 भो.यादव माधव तुकाराम िमळकत .307/1994,संत तुकाराम नगर. पपरी-पुणे -411 018. 134170

1130407995/00 मोहन िभकाजी जरे गट १२९७ , र ता   ४ ,पंचवटी  हौ सोसा  , शरदनगर  ,िचखली 134164

1031106000/00 भोग. - चचवडे द ा य गंगाराम
स.न.14/A/1,िशवचं  लाझा मागे, चचवडे नगर,  वा हेकरवाडी, 
चचवड

134153

1130409054/00 िनलम िम लद सावंत गट १२५२ ,  तुळजाईनगर  , पंचवटी , िचखली 134144

1130506538/00 सुरेश महादेव उंबरकर

गट १०७९ , हरगुडे व ती ,डी वाय पाटील कूल रोड , िशवम 
कराणा जवळ  , हगे या शेजारी ,कुद वाडी ,िचखली आ  -

कर/५/एस आर  २/ ६९/२०१५ , द  ०३/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

134124

1090302946/00
अनुसयाबाई ल मण जवळकर भोग.गुलाबराव ल मण 
जवळकर

स.नं.४९९/१ब/१अ/१, रे वे फाटक शेजारी, जवळकर कॉलनी, 
कासारवाडी.

134104

1090302947/00
अनुसयाबाई ल मण जवळकर भोग. ांती बाळासाहेब 
जवळकर

स.नं.४९९/१ब/१अ/१, रे वे फाटक शेजारी, जवळकर कॉलनी, 
कासारवाडी.

134104

1090302949/00 अनुसयाबाई ल मण जवळकर भोग.िमरा िवर  जवळकर
स.नं.४९९/१ब/१अ/१, रे वे फाटक शेजारी, जवळकर कॉलनी, 
कासारवाडी.

134104

1080100103/00 कलापुरे कुशाबा कािशबा खराळवाडी,,िम. . पपरी, पुणे - 411 018. 134090

1130602864/00 गाय ी रामबहादुर यादव
गट  ५५३, कवळे मळा , जाधववाडी,िचखली  आ -
कर/िच/०६/एस आर २/८४१/२०१४ , द २०/०९/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

134083

1120203006/00 अिनल बबनराव पांचाळ गट न.ं ४५७, संघष कॉलनी, आदशनगर, मोशी ४१२१०५. 134066
1101201707/00 ी. फुगे राजाराम सदािशव स.न. 19/2 धावडेव ती                  ,भोसरी 39. 134062
1100803169/00 सिचन राजाराम दघे ओम साई कॉलनी संत तुकाराम नगर दघी रोड 134060
1160401877/00 बाराथे शरद ानोबा स. न. १४७/१/३/३२, गणेशनगर बोपखेल पुणे ३१ 134048

1130506888/00 फुलचंद /देवनारायण/ अमरचंद राम ताप  गु ा
गट ९०४/१ , कुदळवाडी ,  िचखली आ   - कर /िच/५/ एस आर 
२/७०/२०१६ , द ०८/१२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

134037

1031000347/00 डाऍ. धनंजय गणेशमल ओ तवाल
स.नं.2, लॉट  न.ं85,  ,निवन  पवना  नगर,वा हेकर,  चचवड-पुणे-
411  033.

134020

1150403128/00 ी राज  िभमराव शदे स न १३१/२ शदेव ती रावेत 134017
1040204407/00 ी िवजय बाबुराव बारणे स.नं.27, ांतीवीर नगर,,£Öê¸ü ÖÖ¾ÖÖ, 134012



1040404313/00 सजराव चं भान शदे स.न. 5/3 सायली पाक, रहाटणी,,पुणे 17 134010

1030100441/00 शहा एस.एन. भो.रेणुका फॅ ीकेटस
िमळकत. .(जूना)-  ,कुपर  कंपनी  समोर,  चचवड टेशन-पुणे-411  
019.

133995

1101206008/00 थेवरो  जॉज मॅ यु
से. नं. ७ लॅट  ८८ पी/२ लॅट  बी ३ आ द य अपा. इं ायणीनगर 
भोसरी

133972

1140401637/00 ी. िवकास बबन पवार ज. ग. १५७  स जीवन हौ. सोसा.   ीवेणीनगर त वडे 133972

1050212919/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं ६ त म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

133970

1040108473/00 गोट आशा पा देव अ पा मंथन स. न. १७७/१/६/२ शंकर कलाटे नगर- वाकडरोड वाकड पुण-े५७. 133962

1140301398/10 म.ु मा. सौ. होजेफ़ा ताहेरभाई चेचटवाला पांडूरंग हॉटेलसमोर योितबानगर तळवडे  ज. ग. न. १२० 133947

1050502609/00 ी. कांबळे िशवाजी मा ती.
स.नं.12/2/5,वेताळमहाराज 
सोसा.आनंदनगर,सांगवी.,िम. .49/05/02609

133945

1040509396/00 सुिनता कनयो ंदलानी व कनयो छताराम ंदलानी
स.न. 113/6/5 , के.डी.ए टर ायजेस , शाँप न 2 , मा. िवनोद नढे 
यांचे आँ फसजवळ  , काळेवाडी

133944

1040509397/00 सुजा रेजी वग स
स.न. 113/6/5 , के.डी.ए टर ायजेस , शाँप न 3 , मा. िवनोद नढे 
यांचे आँ फसजवळ  , काळेवाडी

133944

1040509398/00 योती रिव  बंडगर व रिव  िव ल बंडगर
स.न. 113/6/5 , के.डी.ए टर ायजेस , शाँप न 4 , मा. िवनोद नढे 
यांचे आँ फसजवळ  , काळेवाडी

133944

1050400630/00 ीम. जाधव िवजया वसंत.
स.नं. 70/3अ+3ब/1,स गु  बकेमागील ग ली,िमळकत मांक 
47/3/399/1 सांगवी,पुणे .

133941

1040121236/00 नेताजी दगंबर िभसे
स नं-१७७/१/१ भात कॉलनी शंकर कलाटे नगर वाकड रोड वाकड 
पुणे-५७

133925

1140201970/00 म.ु मा. सोनवणे बाळासाहेब तुळशीराम संगम हॉऊ सग सोसायटी , ी ु ण मं दराजवळ  पीनगर तळवडे 133912

1050214544/00 पाटील िशवाजी महादेव स. न. २६/५ गु द नगर, पपळे गुरव 133912

1030802641/00 मे िवशाल चोरडीया क  तफ़ दलीप मोतीलाल चोरडीया
िस स न ८१४ पव  लाझा तळमजला ऑ फस नं ४  चचवड 
४११०३३

133911

1040509257/00 राजु गणपत टोणपे
स नं-११८/१/१ इं थ कॉलनी नढेनगर काळेवाडी 
(९९२२२२३५४५)

133907

1040201585/00 दरगुडे िजजाबाई िनवृ ी
स.नं 36/26/3, सदािशव कॉलनी, लेन नं 2 प जी पेपर िमल समोर 
थेरगांव

133905

1050108170/00 ी.यादव पांडुरंग ल मण
स.नं.५६/१, कवडेनगर, संदीप लोअर िमल शेजारी, पपळे गुरव, 
पुणे-२७.

133905

1101203406/00 सौ सुरेखा नामदेव िबरादार स.नं.18 बो  लांडगे माग धावडेव ती 133891

1140401503/00 सौ.अितका अ लाऊ ीन जहागीरदार
ज. ग. १६४ अ ि मुत  हौ. सोसायटी ि वेणीनगर तळवडे  
िम. .७६२ शेजारी

133880

1081102286/00 सुतार अ ण पांडुरंग ३५०/२०७० संत तुकाराम नगर पपरी १८. 133879
1120101540/00 ी योगेश बबन तळेकर डुडुळगाव मोशी आळं द रोड 133877

1050809131/00 भावती अशोक तांबे
स.न.28/1/2 तळ + पिहला + दुसरा मजला मधुबन कॉलनी जगताप 
डेअरी पपळे िनलख – 27

133871

1130301112/00 जय वाल रामकेर रामभरत गट १३२३ , िशवकृपा हौ सोसा , मोरे व ती, िचखली 133867

1040503514/00 दातीर रमेश नारायण
िम. . 4/51/113,स. नं. 79/2/2, अिभयंता कॉलनी, योितबा 
काळेवाडी, पुणे - 17

133841

1130401269/00 सोमनाथ अजुन ग दवले, तानाजी अजुन ग दवले गट १०१५ , नेवाळे व ती ,िचखली 133823

1110501902/00
मे आर के लंुकड हौ सग काप . तफ़ राज  रमणलाल लंुकड व 
इतर

स. नं. १५१/३, अलंकापुरम फ़ेज १, वडमुखवाडी च- होली बु. 133819

1040309432/00 भारत िनवृ ी शदे भो-रा ल भारत शदे -९८८१९८६१९१ स नं-११/२/६६ िनवृ ी कॉ पले स पडवळ नगर थेरगाव-३३ 133814

1040309433/00 भारत िनवृ ी शदे ९८८१९८६१९१ स नं-११/२/६६ िनवृ ी कॉ पले स पडवळ नगर थेरगाव-३३ 133814

1050209979/00 रिव कु पन/िबनु रेवी
स.नं.८५/८६, क पत  इ टेट, फेज-३, वग-७डी, लॅट न.ं३०४, 
पपळेगुरव

133803

1080603134/00 ी आनंदतीथ कटटी व सौ ि मता आनंदतीथ कटटी ेम दप ए वग लॅट नं २०१ स. नं. १०३ ते १०८ पपरी १८. 133798

1130601221/00 भो- जमीर उ ला खुश द िम ं  74 चे शेजारी , जाधववाडी , िचखली, 133796
1100102020/00 मे अिजत एंटर ायजेस जे/एस इ आय/१२/६ 133780

1130300126/00 कलोरे नंद कशोर हाद
गट  १३१८ , लॅट  १० , ी स पाक  समोर , साने कॉलनी , मोरे 
व ती  ,िचखली

133776

1060401139/00 कांबळे भानूदास िव ल तपोवन मं दराजवळ भाग ं  29, पपरी गाव पूणे 411 017 133769

1101100910/00 ी/सौ गोरे मिनषा कसन
स.नं.124/3/5,सदगु नगर,पुणे-नािश,लगत,भोसरी-39, जुना 
िम. .10/41/01

133768



1020103286/00
पपरी िचचवड महानगरपािलका कै. पाडंुरग बुवा सभागृह 

भ. वाती संजय मांढरे अ य  आदश मिहला बचतगट
से टर नं. २८, गंगानगर आकुड 133762

1050211852/00
मे साई क शन मोटस ऍ ड िब डस तफ़ भागोदार ी 
जय सग अ पासाहेब जगताप व इतर

स नं ९५ जगताप पाटील कॉ ले स पपळे गुरव २७ 133758

1060314339/00 सं दप नायर स नं-१२७ एस-३ लाईफ़ टाईल डी /५०४  पपळे सौदागर 133754
1040307413/00 िनितन सोपान काटे/भरत बारणे स. न. १०/१ दगडुपाटील नगर थेरगांव ३३ 133753

1101205832/00 अ कॉन े अर से. ७ लॉट ७१/१+२+३ अ कॉन े अर एफ़ २ इं ायणी नगर भोसरी 133749

1130502893/00 भो-महमंद  सेन खान गट 712, कुदळवािड,िचखली,कुदळवाडी, िचखली 133724
1100201382/00 वणजीत कौर सु धार गाळा क११ पांडुरंग ई टेट गुलवेव ती भोसरी पुणे 133708
1050200982/00 कांबळे शकंुतला चं कांत स.नं.76/1अ पैक , िम. .2098/46/3/265/1, 133707

1150411112/00 ी.रा ल पारसमल राका व पारसमल चुनीलाल रांका
स.न २१५ पैक  ''शंके र डॅग आयकॉन'' फ़ेज-१ प.म व द.ुम शॉप  
१ पंपीग टेशनसमोर BRT र ता रावेत

133704

1031112555/00 ी िनलेश शांताराम ठाकरे
स.नं.८३/२/३/४ वामी िववेकानंद सोसा. वा हेकरवाडी चचवड पुण-े
३३

133693

1130900611/00 ,ध डे अिनल तुकाराम हे े ता हाणे व ती,िचखली 133671

1150408835/00
मे भ डवे गायकवाड असो. तफ़ भागीदार ी बाळासाहेब 

ंकटराव गायकवाड व इतर

स न १९१ िह  १/२/१/२ व ३िस स न १३९ लॉट - ३ "उ  िहल 
टॉप रेसीडे सी" वग- ए बा म लॅट  १२०५ पाणी या टाक जवळ 
रावेत

133667

1050204033/00 ी. गाडेकर म छ  कसन. स.नं.25,िह.नं.1/1,सुवणपाक, पपळे गुरव-सांगवी पुण-े27 133639
1031107779/00 जैन मिनष ज हेरीराम स. नं. १२६/१, वा हेकरवाडी, चचवड 133629
1020201441/00 काटे अलका भालचं देवी िनवास, िव टलवाडी,आकुड  35. 133625
1031108750/00 भोग. - वा हेकर रोिहदास खंडु स न ११३/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 133623

1050213559/00 दुधभाते र माला अजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.१३,पिहला 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

133616

1020400528/00 काळभोर ानोबा िव ण.ु
िम. .239,,स.नं 232/5 मेहता हॉ पीटल मागे. काळभोर 
नगर, चचवड,पुणे 411-019.

133587

1120300283/00
ी.बबन व ाने वर राघु बो-हाडे भो.बाळु उफ बाळराज 

बबन
गट न.ं1,बो-हाडेवाडी , मोशी. मोशी. 133586

1160301416/00 भो.शहा पौ णमा भारत स.नं.5 द नगर, दघी - 15 133566

1101208608/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१२९,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
133552

1101208618/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३८,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
133552

1101208619/00 िसि िवनायक कोिहनूर डे हलपस
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१३९,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
133552

1130303444/00 हेळवर मलक पा गंग पा
गट  १३२३ , साई कॉलनी, मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/३०९/२०१४ , द  १६/६/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

133551

1040414211/00 शरद शंकरराव काळे स.नं. ३४/१ िशवगणेश कॉलनी तांबे शाळेजवळ रहाटणी 133550
1101202775/00 भो- ी वामन िशवराम अिहरे स.नं 23 भगतव ती भोसरी पुणे 39, 133546
1040306259/00 मिनषा अजय व अजय वसंत कदम स. नं ३९/३१ गुजर नगर, थेरगाव 133543

1101100226/00 ी. लभोरे पोपट सुखदेव
िम. .59/6/ स.न.124/1/21,               ,सदगु  नगर,                  
          भोसरी-पुणे-411 039.

133538

1031111118/00 ी. शांत युवराज पाटील
सं. नं. ८३/२/३/४ वामी िववेकानंद सोसा. वा हेकरवाडी, िचचवड-
३३

133537

1040403788/00 कापसे पोपट द ा य व संतोष द. कापसे स.नं. 34/2/2, गु द  हौ. सोसायटी, शा ी नगर,,रहाटणी 133523
1150302647/00 ी शंकर नाना माने /भो ी ाने र शंकर  माने स नं ४३अ/२ब/९ िवकासनगर कवळे 133517
1031105551/00 रा े गोर नाथ गंगाराम स.नं.  133/1,  गु ारा  रोड,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 133515

1130900817/00 काटे सुदाम मा ती
गट न-ं 1458 ,, सहगड हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  

- कर/िच/०९/एस आर  १/२२/२०१५ , द ०१/०८/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका जुने पाडून नवीन

133513

1020602191/00 ीम. रंजना चं कांत देशमुख/भो सौ माधुरी सिमर तौर १अ/१२६ जमुना िनवास मोहननगर चचवड पुण-े१९ 133512

1050202341/00 धावणे दशरथ ल मण स.नं.78, भैरवनाथ नगर,, पपळे गुरव 133508

1101206770/00 ी ु ण िब डस
से नं २ लॉट नं एल सी - २ संुदरम रेसीडे सी शॉप नं ३ इं ायणीनगर 
भोसरी

133504

1120201896/00 ी. सुरेश नारायण स ते गट . ५४०,पा या या टक जवळ, दि णल मीनगर, मोशी. 133494
1160301483/00 ीम.औटी मिनषा संपत " ृती िनवास " स.नं.20 िवजयनगर, दघी - 15 133454
1050302402/00 दगंबर गोपा ाव ढोरे भो. साद दगंबर ढोरे स. न. १५/२, मधुबन गि ल न.ं १, सांगवी 133451
1050302403/00 ी. दगंबर गोपा ाव ढोरे/भो.योगेश दगंबर ढोरे स. न. १५/२, मधुबन गि ल न.ं १, सांगवी 133451



1100802707/00 ी.झांबरे संजय ीराम स.नं.205/2 महादेवनगर दघीरोड,भोसरी - 39 133435
1130300117/00 चौधरी पाराम व कानाराम तुलसाजी साने कॉलनी,िचखली 133428

1031111119/00 ी. कशोर मधुकर चौधरी
सं. नं. ८३/२/३/४ वामी िववेकानंद सोसा. वा हेकरवाडी, िचचवड-
३३

133420

1100100081/00 म.े म.े िनटी डाय फोज.
िम. .57/4/81. एस. लॉक, लॉट न.ं 4,एम.आय.डी.सी.                 
           भोसरी, पुणे 411 039.

133419

1080803750/00 सुर  रामदेव चौहान स. नं. १०१/१/१/१ काळभोर चाळ नेह नगर पपरी १८ 133377
1011101744/00 भो.काळभोर नामदेव कसन / ि यांका हॉटेल अंकुश चौक िनगडी गावठांण 133376
1140301815/00 ी धोड बा गणपत बाठे जमीन गट नंबर ३३, बाठेव ती,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 133359

1020303877/10 भोग मिनषा दनेश कदम
जुना िम. .२/१०/१४०६ सन.३६९ िस े रनगर िव ल मं दरामागे  
आकुड -३५

133341

1040120476/00 भो.िशवाजी भाऊसाहेब मोिहते स नं-१७८/१/२,गेनुभाऊ कलाटेनगर,वाकडरोड,वाकड,पुणे-५७. 133337

1031106474/00 भा यल मी मुकेश चोधरी स . न. २९ ब वंत नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 133320

1040412010/00 ई री गोप चांदवाणी/गोप क हैयालाल चांदवाणी
स. न. ७/१+२ए/२/१,रेनबो लाझा,ितसरा मजला,ऑ फ़स नं - ११, 
रहाटणी

133311

1040304646/00 शडकर सदािशव भाऊराव स.नं. 12/18,  हनुमाननगर,,थेरगांव 133297

1030201724/00 जयंत एकनाथ गावडे
हषल  रेिसड सी,  शॉप  नं.  2/ए,  लक  रोड,  सुदशन  नगर,  
, चचवड.  िम. .03/02/01724

133294

1160301450/00 ितवारी गु ी शैल स.नं.3 गायकवाडनगर 133294
1040205739/00 बबन रामदास कुलट स. न. १८/९ गणेश मं दरा माग गणेश नगर थेरगांव - ३३. 133292

1040205740/00
बबन रामदास कुलट व मंगल बबन कुलट भोग. दप बबन 
कुलट

स. न. १८/९ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 133292

1040205741/00
बबन रामदास कुलट व मंगल बबन कुलट भोग. साद बबन 
कुलट

स. न. १८/९ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 133292

1060319403/00 ानोबा ह रभाऊ काटे  भो. सुिनल ानोबा काटे, काटे नगर, स.न. १७६ / १, पपळे सौदागर, पुणे २७ 133284
1060319404/00 ानोबा ह रभाऊ काटे  भो. तेजस सुिनल काटे, काटे नगर, स.न. १७६ / १, पपळे सौदागर, पुणे २७ 133284

1030800304/00 िथटे िग रष िनवृ ी.
 Near Gulmohar Market Keshav Nagar Chinchwad 
Gaon Pune 411033,गुलमोहर माकट जवळ,केशव नगर, चचवड 
पुणे 33

133278

1130401523/00 सारीका महादेव गाडेकर गट १०१५, मनपा शाळेसमोर ,नेवाळे व ती,िचखली 133278

1130401930/00 नंदकुमार िशवाजी  करांडे

गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/११०८/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी  आ    - कर  /िच / ४/ 
एस आर २/ २१३०/२०१७ , द  ११/१०/२०१७ अ वये  द 
१/४/१६ पा जु पा न बांध  ,  आ  - कर /िच /४/ मो ा  िन -  एस 
आर  २/ २१३०/२०१७ , द  २०/०६/ १७ अ वये  लो

133277

1130300359/00 गु ा िसताराम रामफक र साने कॉलनी,िचखली 133272

1020602189/00 ीम. रंजना चं कांत देशमुख/भो सौ पाली अिनल देशमुख १अ/१२६ जमुना िनवास मोहननगर चचवड पुण-े१९ 133271

1050301406/00
सोळंक  िवमल,मनोज भुदास,सोलंक  नंदा, िवण उमा, 
अ.पा. क. आई रिमला

िम. .47/3/268 भाग 47 स.नं.13/1/2 133259

1150201918/00 मे एम के डे हलपस
इं भा लॅट न-ं२०४ इ  सी शदे पे ोलपंपाजवळ  िवकासनगर 
कवळे

133253

1160204640/00
म लेश पा िशवशरण पा दु रगी, िवरभ पा िशवशरण पा 
दु रगी

स. नं. ७८/३/१ संत गजानन महाराजनगर, दघी १५ 133249

1120303049/00 िवनोद राजाराम बोराटे
गट न.ं १७१, दे र ता द ीणभाग , मोशी ता. हवेली, िज. पुणे 
४१२१०५.

133247

1020705125/00 म.े एस.एन. जी. क श स ा .िल. RL-१६८ MIDC जी. लॉक शा नगर चचवड-१९ 133243
1031106013/00 सौ क पना सुरेश तांबट स. नं. १२२, वा हेकरवाडी, चचवड 133238
1080802663/00 िवजय धनाजी पवार स. न. १०१ नटराज हौ. सो. शेजारी नेह नगर पपरी १८. 133235
1040304777/00 ी. बाळासाहेब डांगे / महारा  एज सीज व इतर डांगे चौक थेरगाव, 133225
1040801085/00 दौलत रावजी नेटके भोग संभाजी दौलत नेटके स.नं. १२५/१/२/२दांगे चौक काळाखडक  वाकड-५७ 133215
1040801086/00 दौलत रावजी नेटके भोग मनोज दौलत नेटके स.नं. १२५/१/२/२दांगे चौक काळाखडक  वाकड-५७ 133215
1040801087/00 दौलत रावजी नेटके भोग संतोष दौलत नेटके स.नं. १२५/१/२/२दांगे चौक काळाखडक  वाकड-५७ 133215
1040801088/00 दौलत रावजी नेटके भोग िवनोद दौलत नेटके स.नं. १२५/१/२/२दांगे चौक काळाखडक  वाकड-५७ 133215
1130601713/00 खुप पांडुरंग ल मण गट 494 , जाधववाडी  ,िचखली, 133214
1040109766/00 नवी रसुल मोिह ीन चौधरी स. न. १८७/५/१, अयो या िब ड ग जवळ वाकड-५७ 133195

1140102833/00 ी.अ ण रखमाजी सगळे
जिमन गट न.ं १७४, स ृंगी हौ.सोसायटी पीनगर तळवडे पुणे -
६२.

133195

1031107878/00 भोग. - महाजन राशाबाई दयाराम स. नं. ७४/७, रजनीगंधा हौ. सोसा., वा. वाडी, चचवड ३३ 133192



1130901395/00 मा ती आबाजी चांदेकर
संतकृपा हौ सग सोसा., हे े व ती , गट 1460, िचखली आ  -कर 
/िच/९/एस आर २/११/२०१६ , द १८/०६/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

133175

1060102527/00
कॉश या बालचंद आठवाणी व रेखा दलीप आठवाणी व 
योती महेश आठवाणी

व ण िवहार पाक लॅट न-ं३०२ पपरीगाव 133161

1040105597/00 ि यांका िब डस स. न. १८३, कॅि सीओ िब.बी-७०४, वाकड गावठाण , वाकंड , 133146

1031106756/00 भो. करण गंगाधर सोनवणे स.नं. १४१, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 133142
1031106757/00 भो.उ मला गंगाधर सोनावणे स.नं. १४१, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 133142

1130104440/00 ी क शन तफ भागीदार िवनोद वेसणेकर व इतर १
गट ८४४ , पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/िच/०१/ एस आर २/ 
९३३/२०१७ , द १५/०७/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा आ

133123

1011501334/00 िम ी िवजय नारायण से. नं २७, लॉट न.ं ५११, लॅट न.ं ४, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 133117

1130601087/00 ी सोपान सखाराम कवळे गट नं 553, जाधववाडी, िचखली, 133114
1050601907/00 ी. अजुन दगडू च हाण,सौ.च हाण सुनंदा अजुन. स.नं.2/1/10,ममतानगर,,िम. .46/6/650/01907, 133112

1130300553/00 ,सोनवणे सुरेश बापुराव
गट १३३३ , मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती , िचखली  आ -  कर 
/िच/३/ एस आर २/ १०५/२०१७ , द  ८/८/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पा आ

133111

1070201196/00
सरकार भो. अ णा डोलनदास वासवानी / त णा अ णा 
वासवानी

बी. लॉक ३/२१ शॉप . १ तळमजला पपरी 133102

1040118203/00 िशशपाल भुपाल गु ा व अंजु िशशपाल गु ा
स.नं.217,218/1,218/2अ/218/2ब पाक टर ाईश  ,पाचवा मजला 
फलॉट  न.ंबी501.वाकड-411057

133099

1050802951/00 ी उ ेकर राजकुमार बाबूराव
स.न.26/1/2/3,उ ेकर लॉ ी,वाकड मेन रोड,जगताप डेअरी, पपळे 
िनलख.,िम. .5/578/1 (रिज. 36/3,अ. .30,पा. .11)

133063

1040700741/00 ीम.िबजाबाई आ णा कलाटे व इतर भो.शरद द ा य बाळ सन. 164/4/2,वाकड 133052

1040700742/00 ीम.िजजाबाई ताप कलाटे व इतर भो.शरद द ा य बाळ सन. 164/4/3,वाकड 133052

1050100707/00 पवार महेश िवनायक व पवार कमल महेश िम. . 1181/46/1/90/1 133031
1040509151/00 मनोहर शंकर पवार-९६०४१६५९८७ स नं-११२/१ अ ज य कॉलनी गणपती मं दरामागे काळेवाडी 133031

1031109081/00 ताराचंद हरनामदास करमचंदानी स न १३४/२ एंज स पॅराडाईज दुकान न ७ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 133024

1150408055/00 सौ िगतांजली दुंबर पाटील व दुंबर भालचं  पाटील
स. न १९१ िह.  १/२/१/२/३ "उ  िहल टॉप रेसीडे सी" वग- ए न. 
म लॅट न ९०५ रावेत

133018

1150408065/00
मे भ डवे गायकवाड असो तफ़ भा. ी बाळासाहेब 

ंकटराव गायकवाड व इतर
स. न १९१ िह.  १/२/१/२/३ "उ  िहल टॉप रेसीडे सी" वग- ए अ. 
म लॅट न ११०५ रावेत

133018

1090604083/00 भोग-    शेख नफ सा रफ क
स.नं.73/3, ी  डे हलपस शंकर मंदीरा समोर अमीर सोसायटी 
उफ़ बाबा दापोडी पुण-े१२

132981

1130600461/00 भो-जाधव कसन क डीबा बो हाई मळा कॉलनी . ५, जाधववाडी 9511763321 132981

1130902706/00 कैलास भागवत आगलावे
राजा िशवछ पती  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली  आ  - 
कर /िच /९/ कािव /०६/ २०१७ , द  २८/ १२/२०१७   अ वये  द  
१/४/१६  [आ आ

132962

1101208352/00 िस ीिवनायक कोिहनूर डे हलपस
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  युजी ३६, अ पर तळ मजला, जय 
गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

132949

1101208353/00 िस ीिवनायक कोिहनूर डे हलपस
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  युजी ३७, अ पर तळ मजला, जय 
गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

132949

1101208354/00 िस ीिवनायक कोिहनूर डे हलपस
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  युजी ३८, अ पर तळ मजला, जय 
गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

132949

1101206296/00 अ रहंत ॉपट ज
से नं ७ लॉट ८०/५ ते ८ िनसग आंगण लॅट नं बी ३ इं ायणीनगर 
भोसरी

132941

1040208072/00 ी.सुिनल बारकू बारण,े भोग.सौ.राज ी अशोक जाधव स.नं.23/2/1,मोरे र कॉलनी,जय हदनगर,थेरगाव,पुणे 33. 132940

1031108973/00 भोग- ी - कोळपे गणेश भाउसाहेब स न ११२/१० वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 132939

1040802096/00
ी. पांडुरंग तुकाराम वाक कर तफ़ कुमुधा म.े िनसग 

िब कॉन तफ़ भागी.धनेश िम.धाडीवाल
स. नं. १४४/१ब, वाकडकरव ती, उ.वाकड, ९८२३१३४२८७ 132937

1130503665/00 एस एम भुरे/सुषमा संजय भुरे लॉट ४४, लॅट ६ आकां ा अपा मट ,सी डी सी ,िचखली 132916
1101101947/00 कला पा अणे पा मुचाळंबे स. नं. १३९ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 132907
1140401648/00 ी अ ण नारायण मेहेर ज ग  १४६, ता हाणेव ती, ि वेणीनगर, तळवडे 132898
1140401649/00 ी ल मण नारायण मेहेर ज ग १४६, ता हाणेव ती, ि वेणीनगर, तळवडे 132898
1031101245/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए.भो सुयकांत गुजर स.नं.  11/1  , चटवडे  नगर  चचवड,  पुणे  -  33 132887



1040407195/00 दशरथ िसताराम नखाते व इतर भो. नंदकुमार रामराव कचे स. नं. ३३/१/१/१ब/ महारा  नगरी गजानन नगर रहाटणी 132866

1090402123/00
धमवीर संभाजी अबन को.ऑफ बँक िल तफ जनरल कसन 
इंगळे

द िमलांज स ह नं ३९१/१ ३९२/२ जुना मुंबई पुना रोड सॅडिवक 
कंपनी समोर फुगेवाडी पुणे १२

132857

1130502994/00 भो-िचमण ध डीबा बालघरे
बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली, - कर /मो ा िनवासी एस आर 
1/2591/08 , द. 24/3/08 अ वये लो

132852

1130106325/00 रिहमतु लाह मोह मद अ बास खान गट १९, दे  आळंदी  रोड , पाटीलनगर ,िचखली 132852

1130601205/00 कसनराव बाबुराव जाधव
जाधववाडी , िचखली,आ .-कर/िच/6/कािव/40/2007, द.24/5/07 
अ वये मालक सदरी नाव दाखल

132844

1101101826/00 ी. बाजीराव ह. अवधूत भो. हनुमंत अवधूत स न १३७/४ लांडगे व ती महादेवनगर अवधूत िनवास भोसरी-३९ 132843

1040205713/00 सारीका गणेश भोईर भो. िहरामण लाधू भोईर स. नं १९/३, भोईर पॅलेस , डांगे चौक,थेरगाव, पुणे ३३ 132824
1040205714/00 सुि या संदीप भोईर भो. सुलोचना िहरामण भोईर स. नं १९/३, भोईर पॅलेस , डांगे चौक,थेरगाव, पुणे ३३ 132824
1040205715/00 सारीका गणेश भोईर स. नं १९/३, भोईर पॅलेस , डांगे चौक,थेरगाव, पुणे ३३ 132824
1140101014/00 दुग रमेश शंकर गट .1, िशवशंभो सोसा.,, पीनगर, तळवडे 132820
1040503029/00 अशोक हाद ितडके स.नं.76/2/2, योितबानगर,,काळेवाडी, पुणे - 17 132816

1090500110/00 अ/भोग.आगरवाल मदनलाल संुदरलाल / गोयल िललावती कमल नयम ेसेस मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 132798

1150413205/00
सौ.नंदा ह र ं  काची व अि नी तुषार काची व शेखर 
ह र ं  काची

स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  ३ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

132734

1040200294/00 बारणे कौस याबाई गजानन िम. .206,पदमजी रोड, स.नं. 29, थेरगांव, पुणे - 411 033. 132725
1150402514/00 ी िनतीन सुरेश शंखपाळ स न ९७/१अ/१अ/१ ह के व ती रावेत 132721
1120303438/00 सं दप द ा य हगणे गट नं २९४, संभाजी नगर,दे  र ता,द. मोशी ४१२१०५ 132711
1120101791/00 ी यशवंत िहरामण स ते स नं १७४ स तेवाडी मोशी स ते पाटील कौ ले स मोशी 132690
1120101792/00 ी मोिहत मोहन मानकंुबेर स नं १७४ स तेवाडी मोशी स ते पाटील कौ ले स मोशी 132690
1120101793/00 ी जयंतीलाल सदािशव स ते स नं १७४ स तेवाडी मोशी स ते पाटील कौ ले स मोशी 132690
1120101794/00 ी मोहन ानदेव मानकंुमेर स नं १७४ स तेवाडी मोशी स ते पाटील कौ ले स मोशी 132690

1050201926/00 रमेश साधु बोराडे.
िम. .46/3/76/21,स.न.76/1अ/1   भैरवनाथनगर पपळेगुरव 
गावठाण सांगवी- पुणे-27

132688

1040300886/00 भोग.धो े िमना अशोक
िम. .641/12/(2). म साई दशन िनवास पडवळनगर 
थेरगाव,स.न.11/02/00,बेलठीका नगर. भैरोबा मं ि◌थेरगांव,पुणे-
411-033.     चचवड - 33.

132681

1040801873/00 काश रामचं  ितखे व इतर -१ भो. चांगदेव मा ती पवार स. नं ११३/४/१ब/१,भगवानगर,उ.वाकड 132681

1030705374/00 भोग साठे अिवनाश शांताराम
स.न.२९२/४४ शॉप नं.१० दशन नगरी काळेवाडी रोड पुलाशेजारी 
केशव नगर पुणे-३३

132680

1050110262/00 कालेकर िनितन िशवाजी
स. नं. ३६/१, ीकु ण नगर, शुभंकार िब डग, लॅट नं 401, पपळे 
गुरव

132660

1060305785/00 कंुजीर अशोक भु, कंुजीर सुधाकर भु
प. सौदागर,,स ाटनगर, लॅट न.ं3, मातो ी िनवास, प. सौदागर, 

पुणे.
132646

1060305786/00 कंुजीर अशोक भु, कंुजीर सुधाकर भु
प. सौदागर,,स ाटनगर, लॅट न.ं4, मातो ी िनवास, प. सौदागर, 

पुणे.
132646

1130902599/00 सिवता िव णु हे े
लॅट नं ३०२,३०३,३०४,३०५ , ित.म. ,गट १४५३ , राधाकृ ण 

हेरीटेज , जयम हार हौ सोसा , हे े व ती,िचखली आ  - 
२९२/२०१७, द १५/५/१७ अ वये  द ०१/०४/१६ पा आका

132643

1040703979/00 म.े रोहन िब डस डे हलपस
स. नं. १/३/१,१/३/२,१/४ रोहन तरंग सातवा मजला लॅट न.ं F - 
७०२ उवरीत वाकड

132638

1120200199/00 रामिहत बदलु साद पाल दि ण पुव मोशी आळंदी रोड, ल मीनगर मोशी 132634
1100200904/00 ी. म लीक शहाजान जनाली स.नं.8/7,फायर टेशनचे मागे,,लांडेवाडी.भोसरी-39. 132627

1090101643/00 म.पारस फेज नं 3 इंड ि मा को ऑप सोसा िल
शॉप नं 29 पिहला मजला पारस फेज नं 3 71/1बी/12,जनरल लॉक 
एम.आय.डी.सी भोसरी पुण-े26

132610

1031110949/00 भो. वंदना ावण कांबळे
सं. नं. ६२ लॉट न.ं ५३, गणेश कॉलनी,िशवनगरी, िबजलीनगर, वा. 
वाडी,िचचवड-३३

132606

1130303440/00 ी अजुन भा करराव मुळीक
गट १४१४ , नवचैत य हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/१२६/२०१४ , द ११/०६/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

132605

1101201123/00 ी. राजमन पाल
स.नं.23,भगत व ती,                    ,हनुमाननगर,                        
    भोसरी, पुणे39.

132597

1040706399/00 िव ास सखाराम गगजे
स.नं. 129, सुखकता कॉलणी, वामी िववेकानंदनगर, उवरीत वाकड, 
पुणेः- 57

132576



1060500771/00
म.े कृ णा डे हलपस तफ़ दप आगरवाल व संजय 
रामचंदानी

ला सी लाझा, दुसरा मजला,,एस 1, पपरी टेशन, पुणे. 132574

1160302242/00 िड.एस. ॉपट ज स. न.३ गायकवाडनगर, दघी. 132567

1150413214/00 ी.महेश बालासाहेब कुलकण  व मदा महेश कुलकण
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' वग-बी तळ म दुकान  
१२ बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

132567

1090101644/00 म.पारस फेज 03 इंड ि मा को ऑप सोसा िल
शॉप 30 पिहला मजला पारस फेज 03 71/1बी/12,जनरल लॉक 
एम.आय.डी.सी भोसरी पुण-े26

132566

1060309668/00 बँक ऑफ़ महारा ,दापोडी शाखा वसंत ऍ हे यु एफ़/७०१ पपळे सॉदागर 132559
1120100741/00 बनकर द ु मा ती मोशी गावठाण,¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖê¿Öß 132551
1140102405/00 म.ु मा. ी. ऱोटांगण चं पा महेश स ंगी हौ. सोसा. पी पुव तळवडे 132550
1020601742/00 नलावडे िनवृ ी कसन ीराम मं दराजवळ, मोहननगर, चचवड-१९. 132543

1020401259/00 संघवी टील
128/3, सी बी ड ग, गाळा न.ं 20, तळमजला,,संघवी कंप ड, मोहन 
नगर, चचवड, पुणे.

132539

1031106467/00 चं कांत हाद च हाण
स . न. १५/१ अ+१+५+५अ+६/१  चचवडे नगर, वा हेकरवाडी 
चचवड  ३३

132539

1101207062/00 रोशनी रयािलटी ा िल
से नं १ लॉट नं एस डी सी - ५  नॉथलॅड दु म शॉप नं ५ इं ायणीनगर 
भोसरी

132514

1130401906/00
भो-आकृती इ टेट ा िल तफ करण जग ाथ िशलेदार , 
िनतीन िहराजी  ठ र

गट ११६७ पै िचखली आकुडी  रोड , नेवाळे व ती ,िचखली 132511

1160202651/00 म.े पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु दुकान  =ए =०१ दघी०१५ 132503

1040110934/00 गणेश श ु  भावले व वाती गणेश भावले
स. नं. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक ीट फ़ेज २ सफ़ायर पाक M 
- १०१, धरोड पुणे - ५७

132492

1130603183/00 सागर व सुरेखा रामे र गायकवाड
गट ४९२ , बो हईचा  मळा,  कॉलनी  ५ , जाधववाडी ,िचखली आ 

- कर /िच/०६/एस आर १/७/२०१६ , द ३०/०६/२०१६ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आका

132488

1110300896/00 सुनील हरीभाऊ ताजणे स. नं. ३८०/१/२ ताजणे मळा च-होली. 132477

1101203630/00 ी.आगरवाल दपककुमार केवलराम भो.केवलराम रितराम से.नं. 7 लॉट न.ं81/6 रो-हाऊस ए 2 इं ायणीनगर,भोसरी - 39 132470

1040405375/00 संतोष कुमार जा
स.न.८/१अ/१ब८/२/१. शॅप नं २७ए/२७बी/२७सी. ारकािधश 
गाडन.  रहाटणी.पुणे-१७

132465

1020202504/00 सौ आशाबाई पंढरीनाथ पाटील /भो भाईदास माधव पाटील स नं १८/१ सर वती शाळेसमोर ीकृ णनगर आकुड 132454

1040401949/00 वाघराळकर भै  चाळू िम. . 4/47/168,स. न. 66/1, ीनगर, रहाटणी, पुणे - 17 132450

1040509230/00 पारटे कसन द ा य
स नं-११३/८ब/२ अ ज य कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी(८०८७२६३५५०)

132446

1120201742/00 संतोष राजाराम लांबोळे Idralok colny tapkira nagar moshi 132434
1040604689/00 मु ताक अहमद अ दुल बशीर शेख स नं-९०/१ पवनानगर कॉलनी न-ं२ काळेवाडी-१७ 132405
1041101212/00 जयवंत िश ण सारक मंडळाचे वसिल ुह स. न. ७८/४(३)१  ताथवडे 132402
1120301629/00 म.े रा ल ॅ प सटर तफ ी. भीम रामसेवक यादव गट न. 205,दे र ता(उ रभाग) मोशी. 132364
1050206060/00 लोखंडे  कुशाबा,सुरेश ल मण, स. नं. ७७, पपळे गुरव-२७ 132358
1040703413/00 भालचं  िव णुपंत ल खडे सं. नं. १३०/१अ/५, काळाखडक वाकड पुणे 132349
1040416729/00 म.ेआय समाज ट तफ़ मुरिलधर कौडोमल सु दरानी स न ५३/१ गोडाब कानर रहाटाणी 132338
1130902210/00 फु ल िवनायक पाटील गट १४१७, द   हौ सोसा , हे े व ती  , िचखली 132329
1160101281/00 ीम.च हाण सिमता भाऊ स.नं.74 आदश नगर, दघी - 15 132329

1160201979/00 उ मान सखावत शेख, युनुस सखावत शेख स. नं. ७८/४/२/१/२, शरीफ़ा मंिजल संत गजानन महा. नगर दघी 132326

1100803467/00 अपणा करण व करण िशवराम जगताप
स न २२४ बं सल िस ट िब, न २ डी वग ि ट, म लॅट  ०३ 
दघीरोड भोसरी-३९

132322

1040407163/00 आकाशगंगा कॉ ले स सन.२८व२९ आकाशगंगा सी- वग लॅट न.ं-२०२ रहाटणी 132321

1040702109/00 दपीका िस हा चॉधरी / मेजर करण के एस मोरबाळे स नं-१६९ िह न-ं३ ते ७ द आयलँ ड इमारत बी लॅट न-ं२०८ वाकड 132310

1100500992/00 ही. ही.फुगे मोटस अँड िब डस रामचं  रेिसडे सी शॉप न.ं 9 आ दनाथनगर,भोसरी - 39 132308

1031107506/00 भोग. - पाठक प ाकर ाने र स. नं. ७४/३ व ७४/४, रजनीगंधा हौ. सोसा., वा हेकरवाडी, चचवड 132307

1060101270/00 मासुळकर असो.
कार अपाटमट, लॅट न.ं2,बाळामल चा, लॅट . 2, पपरी, पुणे-17 

गट .1
132304

1040507454/00 अनु राकेश सह
स. न .७७/१/२/१,साई ु पा िब डग, योितबानगर,काळेवाडी शॉप न-ं
२

132302

1120405064/00 वदेश डे हलपस
संतनगर, से.नं.११, लॉट न.ं१३६, गो डन आ चड िब ड ग, रो.हा 
नं.ए/२,  मोशी ािधकरण

132301

1040202265/00 यादव िहरालाल राममुख स.नं. 26/3, गणेशनगर,,थेरगांव 132288
1041000042/00 िववेकानंद - संजय गो वद शेटे स.न.१३०/२ जीवननगर ताथवडे ३३ 132282



1030103251/00 शाह वक लअली फै याज मयूर  ेड  सटर,1 ला  मजला,  ऑफ स  न.ं163,  चचवड  टेशन 132276

1150413241/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ४२ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

132274

1050208503/00 लगणे धनराज  क याणराव. स. नं.१०/१,मोरया पाक,ग ली न,ं५, िव यम नगर, पपळे गुरव. 132271

1050208504/00 िनकम कु णकांत शंकर / सिवता कु. स. नं.१०/१,मोरया पाक,ग ली न,ं५, िव यम नगर, पपळे गुरव 132271

1050805691/00 कामठे भालचं  आनंदराव व साहेबराव इतर ४ स. न. ६५/१ब, नवीन डी. पी, रोड, पुलाजवळ प, िनलख 132258

1060319935/00 चं कांत बी. कवडे / सुिनता सी. कवडे / िननाद सी. कवडे पा म ीज कम शअल युिनट शॉप ०७, पपळे सौदागर, पुणे २७ 132254

1090604037/00 फ़रगादेवी व बाबु लहानु गुरव मिजद समोर गुरव प ा दापोडी पुण-े१२ 132216
1031109701/00 भो. समथ गोरोबा को हे स न ७४/८ रजनीगंधा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 132215

1030705360/00
कुलकण  अचना ीकू ण व कुलकण  आनंद ीकू ण व 
कुलकण  साद ीकू ण

स. नं. २९४/११/६ अ, भात कॉलनी, चचवड,, 132209

1080803976/00 मांगीलाल पुनारामजी माळी/गीता मांगीलाल माळी स.न.101 भोसरी पपरी मेन रोड नेह नगर पपरी 18 132203

1100101398/00 भो.अबरार इंिजिनअर ग
से.नं.7 लॉट न.ं113 िधकरण इंडि यल झोन,◌ेएम.आय.डी.सी.     
    भोसरी - 26

132193

1160203831/00 ताठे शिशकांत सावळेराम स. नं.८० द नगर, कॉलनी ३, गायकवाड समोर, दघी १५ 132137

1140101133/10
म.ुमा. भालेकर महादु बाळा /भोग. ी. भालेकर रघुनाथ 
महाद

जमीन गट १७७, ल मी कॉ ले स गणेशनगर तळवडे 132129

1140101133/20 म.ुमा. भालेकर महादु बाळा /भोग. ी. भालेकर बंडु महाद जमीन गट १७७, ल मी कॉ ले स गणेशनगर तळवडे 132129

1040509220/00 मधुकर िव ल पाढंरिभसे
स नं-११५/३/१ िशवकृपा कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी.(९०४९९९९१७८)

132126

1030100335/00 मािणकशेट पापािमया आतार अँड दस
िमळकत. .(जूना)-1950,  ,स.नं.244,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

132120

1080602361/00 म.े राजेश िब डस मिनष गाडन अ -े1 िब ड ग, लॅट . 501,,उदयमनगर, पपरी-18 132086

1140201791/00 शेख रिहम गफुरसाब /शेख फरोजखान हमीद हनुमान सोसायटी पीनगर(प) तळवडे 132077
1110200566/00 नारायण ाने र तापक र माटेव ती, च-होली बु. 132066

1080102069/00 अिनलकुमार ब नाथ झा
पल अपा. कंडोिमिनयम पिहला मजला लॅट नं १ खराळवाडी पपरी 
१८

132061

1100803752/00 मोहनलाल िम ीमलजी पावत स न २१४/१ ु ण कंुज ि हला संत तुकाराम नगर दघीरोड भोसरी 132060

1100803753/00 महावीर घेवरचंद मुथा स न २१४/१ ु ण कंुज ि हला संत तुकाराम नगर दघीरोड भोसरी 132060

1150301327/00 आगळे सुधाकर कािशनाथ स.नं.73/1/1/22 फो ९६३७२३८४७८ 132058
1020102938/00 लिलता द ा य काळभोर िस.टी एस .१०६ (१), भैरवनाथ मदीराजवळ, आकुड  गाव 132052
1120500059/00 पं. र. ल. ा.िल.तफ ी.ह रश सी. वनवारी डुडुळगाव,मोशी 132036

1130900420/00 भो-गुणवंत  सु ाव  गायकवाड
संतकृपा हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली ३२६/२०१७ , द 
१३/०६/१७ अ वये  द  १/४/१३ पा जु पा  न आका

132033

1050000202/00
ी.साठे अमोल बबनराव व वाध िवनायक,क रता परमार 

रमेश.
स.नं26/1/1+2/5/1/11,26/1/1+2/5/1/12,जगताप 
डेअरी,िम.◌् .05/08/174/00/00202

132025

1160205242/00 ी. दपक ह रभाऊ राऊत
स.न. 78/2/1/8 ीराम कॉलनी संत गजानन महाराज ननगर दघी 
15

132010

1140102452/00 म.ु मा. ी ग जारी द ा य मा ती ज̱.ग. न. २१८ ब लाळे र हौ. सोसा. पी पुव तळवडे 132007
1100103142/00 म.े पवन हे चस ो. ा. ी. रिव चं कांत ठ र से. १० लॉट न. ७६ ािधकरण इंड झोन भोसरी २६ 131972

1060319575/00 सं दप आनंदा काटे / ाने र आनंदा काटे
स.न. १४४, सोनाई िब ड ग, िव शांती कॉलनी . १, दुसरा मजला, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

131927

1050000073/00 ीम.मोरे सुवणा िजत ,व कदम ानोबा िशवा स.नं.25/2अ/1, पपळे गुरव,सांगवी-27,िम. .5/2/00/00073, 131900

1040600265/00 पाथरे सु ान शंकर. िम. .1094.,स.नं.000/0/0,िवजय नगर. काळेवाडी,पुणे 411 033. 131880

1130901325/00 भो- धनंजय  पोपट मुळे नामदेव मृित कायालयाशेजारी  , हे े व ती  , िचखली, 131879

1031301250/00 म.े खवसरा डे हलपस
महावीर  अपाट.-  4  ,ऑफ स  न.ं5  िबजलीनगर,  चचवड,  पुणे  -  
33

131878

1100402025/00 एन आर शदे मे वा तु उ ोग लट न. १ रामनगर होस ग सोसा ग हाणे व ती भोसरी 131841

1101200918/00 ी शेख मु ताक अहमद
गट न.ं12,स.नं.25/8 एस, लॉट न.ं217,गुळवे व ती,                     
        भोसरी,पुणे-39.

131840

1100201064/00 सौ.ज नवार महादेवी भाकर स. नं. 8/1  शांतीनगर,लांडेवाडी 131840
1150303675/00 ी.बालघरे िवण छबु सं.नं.71/3/2/ द नगर,ओ ाजवळ, कवळे, 131833
1150303676/00 ी.बालघरे िहरामण छबु सं.नं.71/3/2/ द नगर,ओ ाजवळ, कवळे, 131833



1100200883/00 ी ल ढे गेणु के . स.नं.2/1,शांतीनगर, लांडेवाडी.भोसरी-39. 131826
1011101630/00 काचा पी.डी स.नं.83/2, लॉट न.ं58, साईनाथनगर,िनगडी गावठाण, पुणे 131826

1040208590/00 गंगाधर क डीराम  िशरसाट भो.राजेश गंगाधर िशरसाट
स.न.19/4, लॉट न.3 पहीला मजला,साईनाथ कॉलनी,  
हजवडीरोड,डांगे चौक,थेरगाव पुणे-33

131820

1040700748/00 यशोदा बाबुराव सायकर( र ) स.न 130/1ब(1) 2,मुंबई बगलोर हायवे जवळ वाकड 131818
1140201898/00 ी. लहाने संदीप बाबुराव व लहाने अतुल बाबुराव पी हॉ. सोसायटी पीनगर (प) तळवडे 131817

1040410212/00 ी राज क शन स नं-४२/२/४ राज क शन लॅट न-ं४०५+४०६ रहाटणी पुण-े१७. 131814

1040410220/00 ी राज क शन स नं-४२/२/४ राज क शन लॅट न-ं५०७+५०८ रहाटणी पुण-े१७. 131814

1150413216/00 ीम. पा स  संगम
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर''  वग-बी तळ म दुकान 

 १४ बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे
131811

1150413244/00 ी.संदीप सुिशल अडवाणी
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ४५ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

131811

1120203372/00 रोहन नंदकुमार कु हाडे गट नं १०३, डुडुळगाव,मोशी 131801
1040306448/00 ािधकरण भोग ेमाराम रतलाल चौधरी सन.७/१ गु नानक नगर थेरगांव-३३ 131800
1040306449/00 ािधकरण भोग दुगाराम रतलाल चौधरी सन.७/१ गु नानक नगर थेरगांव-३३ 131800

1130801980/00 िव णू हनुमंता ढोल, देवरस हनुमंता ढोल
लॉट नं ३९८ ,िशवतेजनगर ,से टर १८, महा माफुलेनगर , िचखली 

आ - कर/िच/८/एस आर २/२६/२०१५ , द ०९/११/२०१५ अ वये 
द ०१/०४/२०१५ पासून आका

131798

1130100537/00 सांडभोर रामदास तुकाराम गट .1,,पाटील नगर, िचखली 131798
1120201702/00 गोटे सुभाष नरसु गट न. ४५४/१ मोशी 131779
1011101191/10 कवडे शाम नारायण भो. कवडे सं दप शाम स. नं. १/१, लॉट न.ं १८, ल मीनगर, िनगडी, पुणे ४४. 131769

1040603321/00 ससाणे सुिनता अिनल स. नं. १०३/१ कनारा कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी पुणे १७ 131761

1081000500/10 म.े हाडा भो.संजीवनी कशेार धावडे घर नं.५२८/३०११ अ य सोसायटी संत तुकारामनगर पपरी.१८ 131750

1140400528/00 तायडे भाकर रामचं ि वेणी नगर,तळवडे 131749
1040307158/00 ा. भोग. ी. िनरज िशव काश शमा (िव कमा) स. न. ६/२/२ सं दप नगर थेरगांव - ३३. 131744
1100803756/00 मुळे सुरेखा महेश स न २०९ संभाजी नगर संत तुकाराम नगर दघी रोड भोसरी 131725

1090201773/00
एकनाथ रघुनाथ मोकाशी भोग.संतोष व सुहास एकनाथ 
मोकाशी

स.नं.४३४/११ब/िम. .१८०/२४९/, बाबुराव लांडगे चाळ, 
कासारवाडी.

131710

1050100110/00 बाबर लगदेव,अशोक व काश िव णू
स.नं.56/3/25,कवडे नगर,,िम. .448/4, पपळे गुरव,सांगवी पुण-े
411 027.

131704

1130900017/00 सुरेखा अमोल चौधरी
गट १४१५ ,भावे री  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती,िचखली, आ  -
 कर /िच/९/ ह तां/ कािव /१७/२०१६ , द २९/०५/२०१६ अ वये 
ह तांतर

131693

1160200082/00 करवे दगडु लुमाजी स नं. 69, दघी पुणे 131679

1011001083/00 इंगवले कशोर भागूजी
से टर नं.21, ि कम न.ं9, िम. .477,,चाळ .20,खोली न.ं1, 
िनगडी- ाधीकरण, पुणे-411 044.

131678

1031112722/00 ी. राजु भगवान दवाणे स.नं. ३२/२,िस े र कॉलनी, चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 131662

1140201948/00
म.े ी. ु पा ए टर ाईजेस / ी. साबळे रामचं  कसन व 
पवार िव नाथ मोहन

भागीरथी हॉ सग सोसायटी पीनगर तळवडे 131659

1140301159/00 ी. बोरोले अजुन ानदेव /म.ेइले ो आट योितबानगर  तळवडे 131656

1150413243/00 ी.अ ण अ यर व मीरा अ यर
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर''  वग-बी प.म दुकान  
४४ बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

131649

1120201856/00 जा लदर सुभाष ंडारे आदशनगर साकोरे पो ी जवळ मोशी. 131644
1101101705/00 ी. जाधव महादेव रामचंद स न १२४ हल मी कॉलनी शंकर मं दराशेजारी भोसरी-३९ 131623

1150408567/00
ी भुपती राम वामी इतर४ भो.िवनायका डे तफ 
ी.िवनायक ज. बोडके

सं. ७७/४ सेलेि टल िसटी मागे रावेत 131613

1160402134/00
गणपत मारायण घुले/िललाबाई रामचं  घुले/सोपान रामचं  
घुले/सुिनता रामचं  घुले/जय ी रामचं  घुले/भारती रामचं  
घुले/शोभा रामचं  घुले

स.नं.१५६/४अ/१, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे ३१. 131607

1040306786/00 िवलास रामदास ढमढेरे स नं-६/२/३ सं दपनगर थेरगाव-३३ 131601

1130902596/00 आिशष िव णु हे े
लॅट नं ३०१,३०६,३०७,३०८ , ित.म. ,गट १४५३ , राधाकृ ण 

हेरीटेज , जयम हार हौ सोसा , हे े व ती,िचखली आ  - 
२९०/२०१७, द १५/५/१७ अ वये  द ०१/०४/१६ पा आका

131581

1040406561/00 मंदा नवनाथ शदे सन.५/३ सायली पाक रहाटणी 131570
1110500460/00 सोरटे लता राजाराम वडमुखवाडी च-होली बृ, 131567

1130901543/00 पावतीबाई  ाने र हे े
गट १४५७, शांतीनगर , चचेचा  मळा , पावती कॉ ले स  , हे े 
व ती  ,िचखली

131565



1140301895/00 ी िवलास सयाजी काळोखे व इतर ४
जिमन गट .३९५, दे  आळंदी रोड, देवी इं ायणी हौ.सोसायटी 
समोर तळवडे पुणे – ६२

131553

1130500926/00 भो-बालघरे के  सुदाम बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 131540
1050206840/00 फ़ेगसे सधु तानाजी , भो. फ़गसे संदीप तानाजी. स. न. २५/१/३, सुवण पाक, पपळे गुरव-२७ 131540
1050206841/00 फ़गसे सधु तानाजी भो, फ़गसे िनतीन तानाजी. स. न. २५/१/३, सुवण पाक, पपळे गुरव-२७ 131540

1030101882/00 म.ेनालबंद असोिसएटस एफ.एम.िसटी  सटर,  शॉप  .208,  2  रा  मजला  , चचवड  टेशन 131537

1090200843/00 िगराम राजेश ीकांत
स.नं. 415/2ब/3ब िमळकत मांक 244,बेसमट सी,मेहता चबस 
कासारवाडी पुणे

131519

1090605191/00 दप शंकरराव कुलकण ४६७ बॉ बे कॉलनी, द  मं दरा समोर, दापोडी-१२ 131513

1150413208/00 ी.िनलेश एस ठाकरे
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  ६ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

131502

1150413212/00 ी. दपक जयभगवान अगरवाल व सोनाली दपक अगरवाल
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  १० 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

131502

1101100269/00 ीमती शमा चं कला सतीशकुमार
िम. .59/6/नवीन,लांडगे व ती,भोसरी - 
39,पा.31*100,हॉल46*77,वधुवर म 77*12.3

131491

1050000153/00
पोलकम सं या.पोलकम व इतर क रता,पवार अ ण 

ीपती.(PAH)
स.न.73/7पैक , पपळे गुरव,िम. .5/2/126/00153 131485

1040407492/00 ी संभाजी गोपाळ शदे स. न. ३६/२ब/५ मथुरा कॉलनी रहाटणी पुण-े१७ 131462

1130201023/00 भो-रामदास शंकर साबळे
गट  ११८६ , गणेश हौ सोसा , गणेशनगर  ,रामदास नगर, िचखली 
आ  -  कर /िच / २/ एस आर  २/५४/२०१७ , द  १३/०३/२०१७ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

131457

1100301797/00 कांताबाई मािणक लोखंडे िस. स. नं. २२१, भोसरी गावठाण, भोसरी पुणे ३९ 131454

1050111311/10 ीमती मोरे संपदा सुनील
स.न. ५२/१/३, वंृदावन िनवास, तळ मजला, नेताजीनगर, पपळे 
गुरव २७

131453

1040205784/00 िभवाजी सोपान रा े भोग. मालती चं ीका यादव स. न. २६/३ साने कॉलनी सदािशव नगर थेरगांव -३३. 131450
1140200752/00 झडे िवकास शांताराम भागीरथी हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 131448

1070300104/00 सरकार, (भो) चं िगरी फक रा सोम या पा
री हर रोड,  िडल स िथएटर समोर,िम. .167 पपरीनगर पुणे - 
411 017.

131442

1150401252/00 भ डवे बाळकृ ण महादु स न 46/1/1 रावेत, 131431
1160101738/00 ीम. क पना गुलाबराव हगे स. न. ६९ माउलीनगर दघी-१५ 131416
1040505252/00 सौ.िमना ी संजय नारखेडे स नं 77/1/1अ सहाकार कॉलनी,काळेवाडी 131415
1150406047/00 ी संजय रामे र साद शमा स न ९४ ह के व ती र ता रावेत 131405
1040402971/00 शमा बॉबी ब थीलाल स.नं. 67/5/2/4, ताप कर शाळेजवळ,रहाटणी 131398

1020502185/00 भो.- काळभोर शंकर ानोबा
जुना िम. . 2/5/2154,तळवडे रोड,,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

131398

1100103452/00 ी राज  अिजत सह सोहलु
जे.पी. 114/1 व 114/2, जय दप िबझीनेस सटर अपाटमट, ितसरा 
मजला, ऑफ स न.ं 7 व 8 एमआयडीसी भोसरी पुणे -26

131385

1040201990/00 वायळ सुजल िवलास िम. . 4/37/691,स. नं. 17/1/46, गणेश नगर, थेरगंव पुणे - 33 131370

1050805689/00
आग़ा वाल हरीचं  छोटेलाल भो. म.े हायल नेटवक िल. 
युपोतेलॉकर

स. न. ६७/९/१, गणेश नगर, प. िनलख-२७ 131347

1031111628/00 ी.कुमार िभमा पा हे े सं. नं. ४७/११/१२,िचचवडेनगर, वा. वाडी.िचचवड-३३ 131338
1050206194/00 ग हाळे दीप बी. 131331
1120200823/00 भोग-सोमनाथ रतन टेकाळे दि ण ल मी नगर मोशी 131323

10301109536/00 भोग - भुषन नबीलाल नायक डी स नं ५७/२+३ ओम साई कॉलनी चचवडे नगर चचवड पुणे 131319

1100700265/00 ी. कांबळे कांता सुयकांत.
स.नं.212/.िम. .59/2/278                ,सॅ डिवक कॉ. रोड.            
        भोसरी,पुणे 411 039.

131311

1130901509/00 िजत  अशोक सुयवंशी

गट१४४६ , ीराम हौ सोसा , हे ,ेता हाणेव ती , िचखली आ - 
कर/िच/९/कािव/१५०/२०१० , द २/८/१० अ वये आकारणी आ  - 
कर /िच/एस आर  २/४२३/२०१७ , द १४/९/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/१६ पा आ

131307

1060501268/00 कांतीलाल चौहान / शंकुतला चौहान भो. अशोका टाई स
शुभम गॅले रया पिहला मजला ऑ फ़स न-ं१०७ व १०८ पपरी टेशन 
 स नं-२१०/२अ

131307

1130100566/00  ,नेवाळे सं दप सुदाम गट .1,,पाटील नगर, िचखली 131301
1130900478/00 ,ता हाणे हनुमंत ानाबा हे े ता हाणे व ती,िचखली 131301

1030800615/00 गावडे रामभाऊ रखमाजी
245  Chinchwad Gaon Pune 411033,िस.स.नं.263 पैक  
चचवड गाव चचवड पुणे 411 033

131301

1040800784/00 भो. भुमकर चं कांत बाबुराव स.नं. 114, रामानेद मंगल कायालयाजवळ, वाकड,उव रत वाकड 131282

1011201988/00 गणेशराम चौधरी भो. टीटी इ फो. सि स  िल. से. नं २५, एस डी ३, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 131275



1130402725/00 मनोज शेषेराव कदम

ग़ट १३१९ , ी ु ण सोसायटी ,र ता नं 2(अ),सुदशननगर ,िचखली 
,आ - कर/िच/४/ह तां/१५/२०१५ द १९/१०/२०१५ अ वये  
ह तांतर (मुळ िम - १४८)   आ  - कर /िच /एस आर २/१३५१/ 
२०१७ , द १५/०५/२०१७  अ वये  द ०१/०४/२०१३ पा आ

131272

1130101300/00 जीवनराव गोपाळराव मुळे गट 1567,शेलारव ती ,िचखली, 131269

1100900141/20 शे ी सुधाकर सुब या
स.नं.201/4अ,िम. . 59/4/327, आळंदी रोड,          भोसरी, पुणे - 
411 039.

131264

1050214345/00 ि रसागर गौतम रामभाऊ स. न. ७७/१ भैरवनाथ नगर, पपळे गुरव 131264

1130303611/00 रंगनाथ पुंजारामजी बोराडे
गट १३८७ , राजगड पाक , माऊली सोसा  , मोरे व ती, िचखली 
आ - कर/िच/३/ एस आर २/२७९५२०१५ , द ०२/०६/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

131263

1120201171/00 िव णु सुखदेव थोरात द.ल मीनगर , मोशी., 131259
1040415212/00 िशवगंगा उ व हगे स नं-४७/४+५, कार कॉलनी,रहाटणी 131239
1040306838/00 िव णुदेव आयो या साद रवानी स. न. ७/२/२ द  कॉलनी जयम हार नगर थेरगांव 131239

1030201727/00 सी.सी.असो.
लाईफ  टाईल  को.ऑप.हौ.सो.,  लॅट  न.ंजी-1  ,स.नं.263/6,  
लकरोड,  सुदशन  नगर,  चचवड

131232

1150405976/00 मे राजहेरब ा तफ़ ो ा वीण िव नाथ पाटील स न ९१ िह  २अ बीआरटी र ता रावेत 131232
1100201182/00 बबुबाई सोपान रासकर भो.आवटे मा ती कसन स.नं.15/1 गुळवेव ती,भोसरी - 39 131222
1100402053/00 गु दयाळ मोहन सग सैनी भो िवजय गु दयाळ सैनी संत साई शाळेजवळ आ दनाथनगर 131213

1100600457/00
सँडिवक एिशया भो.खुदकर आर.एस.,शोभना,सुिनल व 
शशांक

सी / 8 / बी सँडिवक कॉलनी,,िम. . 59/1/349, स.नं. 227,िब.नं. 
डी/ भोसरी पुणे 411 039

131206

1040107937/00 न ता पांडे व िशरीष
रोहाऊस नं जी १, स.नं २१०/ पाक ि ट एमरॉ ड, ड भाग 
कायालयाजवळ,आँध रोड,  वाकड, पुणे ५७.

131198

1020102915/00 मीर रफ क अहमद मुमताज अली पांढरकर व ती , गणपती मंदीराजवळ , आकुड  ३५ 131195

1050302925/00 मे वा तु असो. तफ़ ाने र आ दकराव सांबळे
स नं १३/३अ+३ब ी वामी समथ वा तु त म शॉप नं २ 
िशतोळेनगर नु सह हौ सो समोर सांगवी पुणे २७

131193

1040200960/00 डांगे क डीबा शंकर. िम. .422/01(00).,स.न.00/00/00. थेरगांव. 411 033. 131192
1120201229/00 गोिव दराम  मोहनलालजी चोधरी द. ल मीनगर, मोशी., 131182
1020704941/00 भोग. ब सी रामा िवटकर रामनगर, चचवड - १९ 131177
1090303265/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .७, कासारवाडी,पुणे-३४ 131172

1100300967/00 ी लांडे िवठोबा मा ती
िम. .58/1/65                             ,गावठाण                            
       भोसरी पुणे 411 039

131169

1040508068/00 के. एस. मथाई स. नं. ११३ िशवश  कॉलनी  काळेवाडी पुणे १७ 131168

1130600990/00 भो- वाळके
िम. ं  13/06/00873 जवळ , पवार शालन समोर , जाधववाडी 
,िचखली,

131164

1081001026 म.े हाडा / भो - यमुनाबाई बाबुराव वचकळ ५४०/३०९१ अ य सोसा. संत तुकाराम नगर पपरी १८ 131162

1140101520/00 कोकाटे भारत िजजाबा
चं भागा िनवास, घारजाई हौ.सोसा. घारजाई मं दरा 
शेजारी, पीनगर पुव , तळवडे

131118

1101200602/00 ी. साखरे मधुकर नामदेव
स नं.17/1,बाबासाहेब लांडगे यांचे,ओ ा जवळ ,गणेश नगर धावडे 
व त् भोसरी. 411 039

131114

1041101138/00 अशोक नबाळकर स. न. २७ ताथवडे 131110
1090604348/00 म.ेएस. एस. डे लपस ी शेख शामु ीन यश अपाटमट शॉप नं ३ एस टी रोड दापोडी १२ 131079

1060312360/00 क पनाथ राम सुखनंदन राम /राजकुमार क पनाथ राम स नं-५/१अ/१/१६ राम हीला शॉप न-ं३ पपळे सॉदागर 131057

1070300224/00 चावला मोहन  धननमल िम. .219, लॉट. पपरीनगर, पपरी पुणे 411017. 131051

1090100373/00 इंड ीयल पेपर कंपनी.
54/2/259,िम. .127/86/334,,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.77,जनरल लॉक, पुणे 26

131035

1130400289/00 (चौधरी) लसेरा तुलसाराम िघसाराम शरद नगर,,िचखली 131001

1101208925/00 जनादन गो वद साळंुके व लितका जनादन साळंुके
जय गणेश सा ा य एच वग, तळ मजला शॉप न.ं १५, पांजरपोळ, 
स.नं९८/१/अ,ए ११२/१अ/१+२, ११२ बी, ११२/२, भोसरी-३९

130994

1101208927/00 िव म मह कुमार डोले र
स.नं९८/१/अ,ए ११२/१अ/१+२, ११२ बी, ११२/२, जय गणेश 
सा ा य एच वग, तळ मजला शॉप न.ं १७, पांजरपोळ, भोसरी-३९

130994

1101208928/00 करण जय सग रोडे व िवशाल जय सग रोडे
जय गणेश सा ा य एच वग, तळ मजला शॉप न.ं १८, पांजरपोळ, 
स.नं९८/१/अ,ए ११२/१अ/१+२, ११२ बी, ११२/२, भोसरी-३९

130994

1101208933/00 अं कता संदीप च हाण व उषा संदीप च हाण
जय गणेश सा ा य एच वग, तळ मजला शॉप न.ं २३, पांजरपोळ, 
स.नं९८/१/अ,ए ११२/१अ/१+२, ११२ बी, ११२/२, भोसरी-३९

130994

1080603076/00 ीपाद कुलकण   व मदन शेळके मािणकबाग आकड वग सी १ लॅट  ८०२ उ मनगर पपरी १८. 130975



1040414865/00 ाने र कसन काळभोर िस.न.१३७/३७/१२ खंडोबा मं दराजवळ रहाटणी 130967
1120102189/00 दीप ह रराम गवळी गट न.ं८०, िशवाजीवाडी,मोशी-४१२१०५ 130961
1130400289/10 चौधरी वनराज दौलाजी शरद नगर,,िचखली 130960
1090302853/00 सुरेश रमेश तेलंगी व रमेश पे ु तेलंगी प. कासारवाडी शोप न.ं २ 130960
1040103617/00 भो.- क पटे अशोक नथु. स.न्ं. 245,,क पटे व ती, घपोड वाकड 130959
1020501998/00 िम ल लाजपतराय चतुभूज स.नं.जी ए 2/4 जी लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर् 130957

1120302145/00 िवजय भाउ पवार व इतर नागे र नगर गट नं २८१ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 130954

1100201435/00 लांडगे ल मण गेनु भो लांडगे नवनाथ रावसाहेब ६७९ लांडेवाडी भोसरी 130950
1070100736/00 आसुदानी भावना राजेश. पपरीनगर.िवनोद फ नचर, पपरी. 130944
1060401935/00 वीरवाणी छ ुराम स नमल पपरी,,स. नं. 224/1/1A/L, 224/1/2A/4, पपरी. 130937

1070101284/00 संगतराम टी बुलंद
िवजय लाझा शॉप नं 7,8,9 तळमजला,रे टेड ॉटर नं 18 अ े, 
पपरीनगर पपरी 17

130930

1130603538/00 संतोष ानदेव माने
गट ५८९ , रंगनाथनगर , ग ली नं १ , जाधववाडी  ,िचखली आ   - 
कर /म/ु०६/ एस आर २/२६/२०१७ , द  २/६/२०१७ अ वये द  
०१/०४/२०१६ पा आ

130930

1130603539/00 अि नी भालचं  दरगुडे
गट ५८९  ,रंगनाथनगर , ग ली नं १, जाधववाडी , जाधववाडी , 
िचखली आ  - कर /िच/०६/ एस आऱ २/२४/२०१७ , 
द१९/०५/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पा आ

130930

1130101545/00 भो-भागवत  आ पाराव शेळके
गट १६४३, पाटीलनगर, द ा मोरे यां या पाठीमागे ,िचखली आ  - 
कर /िच/१/ एस आर  २/ ९४२/२०१७ , द  ०२/०३/२०१७ अ वये 
द  ०१/०/४/२०१६ पासून वा आका

130919

1020302529/00 े टीज डे हलपस
जुना िम. .1528,िस.स.न.45/2ब,5ते9, े टीज लाझा-1,त.म.गाळा 
न.34,

130916

1031111322/00 ी. ल मण द ु गोफ़णे
सं. नं. २४/६, जयगणेश कॉलनी, िचचवडेनगर, वा. वाडी, िचचवड-
३३

130908

1130303684/00 महादेव रामचं  भांडवलकर
गट १४०० , गणेश हौ स सोसा , मोरे व ती , िचखली  आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१३०/२०१५ , द  ३१/०७/२०१५ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

130906

1040800675/00 भोग. िव ल पांडूरंग भुजबळ स.नं. 159/2अ/1, भुजबळ व ती, 130902
1041101869/00 गोकुळ परशुराम सपकाळ स. नं. ६३/२/१  सोनवणेव ती नबाळकर नगर ताथवडे 130901
1041101871/00 कैलास परशुराम सपकाळ स. नं. ६३/२/१ सोनवणेव ती नबाळकर नगर ताथवडे 130901

1160200953/00 सुमीत सुिनल गवण तफ अपाक सौ.गवण रंजना सुिनल स.नं.83 साई पाक दघी 130900

1080803724/00 चं शेखर ीपत जाधव स.न. १०१ मनाली हौिसग़ सोसायटी समोर नेह  नगर 130898

1040101991/00 बोडके अंजना बाळू
िम. . - 4/36/284,स. नं. 13/4, बेल ठका नगर, नागू बारणे थेरगंव 
पुणे - 33

130890

1040112148/00 डॉ. बजे  साद सग स. न. २२९(१),वधमान रेसीडे सी - सी ६०१ , वाकड - ५७ 130874

1150402970/00
ीम.ताराबाई ीराम जाधव व राज  ीराम जाधव /भो 

राज  ीराम जाधव
स न २०२/१ वा हेकरवाडी र ता सुमन नसरी समोर नसरी या 
समोर रावेत.

130873

1050808599/00 रटा अले स बारकु
स नं ६२ लेपोलो रेिसडे सी प म लॅट नं १०१ व १०२ िवनायकनगर 
पपळे िनलख पुणे २७

130849

1050809374/00 इ टेट ए टर ायजेस
स.नं.19/1/1 िस.स.नं. 876/113 साई टल पिहला मजला युिनट 
नं.101 डी.पी.रोड िवशालनगर  पपळे िनलख, सांगवी- 27

130849

1130503602/00 भो-जावेद ईसाक शेख

िनम ल हट स, लॉट ३४, शॉप -१ , सी डी सी ,िचखली,  आ -  
कर/िच/५/ह तां/कािव/१४२/२०१५ , द ३/११/२०१५ अ वये 
ह तांतर आ - कर/म/ु८/एस आर  २/ २८४/ १२४/२०१६ , द  
१८/०३/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१४ पासून वा आका

130848

1040604348/00 मुंढे चं कांत गणपत ८४ िह. नं. २/३/२/२ आदशनगर काळेवाडी – १७ 130839

1140202221/00 ी.मोह मद हा न बाबुलाल शेख हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 130836

1040412011/00 सॅ युअल रॉबीनसन लाजरस/रतन एबल सॅ युअल
स. न. ७/१+२ए/२/१,रेनबो लाझा,ितसरा मजला,ऑ फ़स नं - ३०९ 
व ३१०, रहाटणी

130835

1120302287/00 सोजर दशरथ भडके
गट नं ३३३ पुणे नािशक र ता पि म मोशी क डे बंग या जवळ मोशी 
४१२१०५

130831

1100100873/00 म.े जे.टी.मिश स इंिजिनअर ग
िम. .58/3/466, एम.आय.डी.सी.,जे. लॉक, लॉट न.ं41,              
  भोसरी-पुणे-411 039.

130829

1030802168/00 #NAME?
जुना  िस.स.नं.  309,  गावे  भोईर  आळी,  चचवडगांव  ,साई  
मं दरामागे

130822



1020303710/00
पंढरीनाथ दामु कदम, वसंत दामु कदम भो.२१ st Century 
Infra Tele Ltd.,

जुना िम. . २/१३/२१७२, यशोदा चबस , वसंतदादा पाटील 
शाळेसमोरी, आकुड  - ३५.

130821

1040309770/00 पोपट गेणूजी िशवणेकर
स नं-१२/२ ग ली न-ं१ झाशीची राणी ल मीबाई रोड न-ं६ थेरगाव-
३३

130776

1130201112/00 भो- दलीप बाळासाहेब कदम गट १६०५, १६०६, सोनवणे व ती, रामदास सोसा ,िचखली 130775

1130101321/00 भो-साळ कर भा कर िशवराम
गट 1599,साळ कर इंिजिनअर ग ,िचखली -दे  
रोड,शेलारव ती,पाटीलनगर ,िचखली

130770

1050000338/00
सौ.मय ,मगदिलना,मंडोसातफ ेयसअँड,डे ह/मनोज,पी,कना
व्

स.नं 4 िस .स.नं 3114,3115 संगमनगर सांगवी, 130764

1040307414/00 भोग. अकंुश ध िडराम संकुडे स. न. १२/९ व १०,पवार नगर थेरगाव 130758
1060304225/00 काटे मुंकुदा सोपान पपळे सौदागर पुणे - 27,शुभ ी वुडस् जवळ 130754
1130301072/00 मोरे शंकर िपराजी माऊली  िनवास ,गट नं 1372 ,मोरे व ती,,िचखली 130753
1060308157/00 मे डी .बी. डे हलपस राधाई नगरी सी/एस-१०१ पपळे सॉदागर 130735

1110100602/00 ी. जीवन सग/ दप सग/ अजुन सग राठोड
िसटी स ह न.ं ६६२,च-होली बृ. गावठाण. बाजारपेठ, च-होली बृ, 
पुणे ०५

130700

1040710539/00 ी.दीपक कुमार सह व रौशन कुमार सह
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" द.ुम शॉप -
२१७ उव रत वाकड-५७

130673

1040801090/00 र व  यानुराव साळंुके स.नं. ९१/१ िवनोदे व ती  वाकड-५७ 130637

1090301708/00
िपसाळ यशवंत गेणुजी भोग.िपसाळ रामदास 
यशवंत,एकनाथ,सोमनाथ, हाद

स.नं.486/1 केशवनगर,रे वे गेटखाली प. कासारवाडी पुणे 34 130635

1050110956/00 कवा े रा ल तुकाराम स. नं. ५३/१अ लॉट . ५ िवनायक नगर पपळे गुरव ६१ 130626
1040506976/00 सुलभा कसन गटकळ स. नं. ७७/१/१८  योतीबानगर काळेवाडी 130611
1130500897/00 भो-लोखंडे नामदेव बाबुराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 130604

1130507403/00 िलयाकत  सेन अ सारी
गट ९०७  , हरगुडे  व ती , बाबुिगरी गोसावी लाईन , कुदळवाडी, 
िचखली

130595

1150406594/00
PCNTDA/भो/ ी वीण कुमारपाल ओसवाल व सौ 
िव ाकुमारी वीण ओसवाल

से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट तळ 
म जला शॉप -ए०८ ा.रावेत.

130593

1130303372/00 तुषार  मुरारी मै ी

गट १३२३ , यशवंत  हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१०४४/२०१४ , द  २६/०३/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी आ -  कर/िच/३/एस आर 

३/१०५७/२०१६ , द ४/०३/२०१६ अ वये  जुने २६९०.५५ चौ 
फ़ुट  क म-ु ४९३९८/-  चुक चे  लाग याने  दु त े  वरील माणे  
असे  द  ०१/०४/२०१५ पासून पुढे दु ती   व यामुळे लोअरेज 
र  आ  - कर/िच/३/मो ा  िनवासी -एस आर   /१०५७/२०१४ , 
द  ०१/०३/२०१४

130571

1120200115/00 ी. काश नारायण तळेकर मोशी गावठाण, पुव मोशी, 130565
1060102734/00 मोरे र गेणु वाघेरे भो. द ा य व दगंबर मो. वाघेरे तपोवन र ता पपरीगाव 130561
1060102739/00 मोरे र गेणु वाघेरे भो. द ा य व दगंबर मो. वाघेरे तपोवन र ता पपरीगाव 130561
1060402316/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/२अ/२ िस ीिवनायक लॅट न-ं११ पपरी गाव 130561

1100900233/00 ी फुगे गुलाब मा ती
स.नं.201   हनुमान कॉलनी           ,गट न.ं9,आळंदी रोड,               
   भोसरी,पुणे-39.

130549

1040507047/00 शहाजी पंढरीनाथ  जगताप भो शंकर शहाजी जगताप स. नं ११५/३/२,िशवकृपा कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, पुणे १७ 130548

1040507049/00 शहाजी पंढरीनाथ जगताप स. नं ११५/३/२,िशवकृपा कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, पुणे १७ 130548

1100200818/00 ी गु े अशोक तम णा
स.नं.3/2 िम. .35/2/26,लांडेवाडी,                               
भोसरी, पुणे-39.

130533

1101205294/00 िव म जयराम दोषी (जैन) से. ७ लॉट ८४ (पी २) १ इं ायणीनगर भोसरी 130523

1020303743/00 भोसले मोहन कृ णा
जुना िमळकत , २/१०/१३६७, स. नं.१४/२, ांतीनगर, आकुड  - 
३५.

130517

1030902850/00 म.ेकुणाल मोटस भोग. खंडू दामू चचवडे
कुणाल र हर साईड बेसमट दुकान न.ं१७ थेरगांव 
पुलाजवळ,देऊळमळा चचवडगांव पुण-े३३

130474

1100101068/00 म.े कोनझट  टु लग ा. िल. जे लॉक लॉट न. ३३४ एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 130470

1050208808/00 मोद ल मण इंगळे
स.नं.८५/२अ/१, ीराम लॅट न.ं३, महारा  कॉलनी जवळ, 
जवळकरनगर, पपळेगुरव

130467

1100300644/00 ी. गायकवाड भरत राघु गावठाण िमळकत . 56/3/88 130455

1100806208/00 जनादन नारायण जाधव
सनं 216/1क/1 िससन4ं378, सन े ट, पिहला मजला शॉप नं 2 
संततुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ दघी रोड, भोसरी-39

130452

1130404480/00 सिचन नाना  पाटील , ि मता सिचन पाटील
गट १२६० , वामी समथ हौ सोसा , शरदनगर ,िचखली आ  - कर 
/िच/४/ एस आर २/१३०५/२०१७ , द १५/०५/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा आका

130452



1040505934/00 ी. गावकर कृ णानंद गो वद सन.113/2/17,नढेनगर,काळेवाडी,पुणे-411017 130416

1031111673/00 भो. ी. ीिनवास हनुमंत िचचवडे सं. नं. २३/१ पंचर  कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 130411

1050210633/00 सितश सुदाम ढमाळ स.नं.91/2/4/2, जवळकर नगर, ीकृ ण मंदीराजवळ, पपळेगुरव 130404

1031104338/10
सुिजत आगरवाल वइतर तफ कार क स .तफ जीवन 
सोमवंशी

वइतर  संतोष  काटे  स.नं.  140,िस.स.नं.  2464,  लॉट  न.ं  18,  
,वा.वाडी, चचवड.

130390

1160300740/00 गायकवाड िशवाजी बाळा गायकवाडनगर, दघी पुणे 130362
1040108535/00 ी वायाळ कैलास राघू स. न. १३/५ बेल ठकानगर धरोड थेरगाव पुण-े३३. 130359

1040120796/00 आर.के.लंुकड हौ.काप रेशन तफ राज  लंुकड
स नं-१९०/३ अ य टॉवर टोअर म न-ं२ पक िसटी रोड वाकड 
पुणे-५७

130358

1050202366/00 रासकर अिनल ध डीराम स.नं.80/1/18, सुदशन नगर,, पपळे गुरव 130349

1130304058/00 किवता द ा य मोरे
गट  १३२३ , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , अ िवनायक चौक ,मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच /३/ एस आर  २/ ३२२/२०१७ , द 
१४/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा  आका

130336

1150101647/20
ी सांडभोर सिचन व बबन रमेश व इतर-१/भो/सिचन 

रमेश सांडभोर
स न ८३ िह  २ब/१/१ ''माऊली िनवास'' सांडभोर व ती कवळे 130324

1150101647/40 ी सिचन रमेश सांडभोर व इतर/भो बबन रमेश सांडभोर स न ८३ िह  २ब/१/१ ''माऊली िनवास'' सांडभोर व ती कवळे 130324

1040111598/00 रिव करण रं दल स. न. १६/१,ल मण नगर ,थेरगाव -३३ 130313
1040111599/00 रिव करण रं दल भो. राजाराम नामदेव रं दल स. न. १६/१,ल मण नगर ,थेरगाव -३३ 130313
1150302080/00 ी यादव राज  साद स न 73 /1/1/2 /4 जयभारत बेकरी जवळ आदश नगर कवळे 130312
1020103207/00 रामदास िव ल कदम सन.पांढरकरव ती आदश बालकमं दराजवळ आकुड -३५ 130303

1031108617/00 िसरवी ढलाराम भॅराराम
स न ५७/२+३ लॅट नं ३३ साईराज कोलनी , िबजली नगर 
वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

130301

1031108619/00 चॉधरी भाणाराम दुधाजी
स न ५७/२+३ लॅट नं ३३ साईराज कॉलनी िबजलीनगर वा. वाडी 
चचवड पुणे ३३

130301

1031108623/00 चॉधरी कुकाराम मेघारामजी
स न ५७/२+३, लॅट नं ३३, साईराज कॉलनी िबजली नगर वा.वाडी 
चचवड पुणे ३३

130301

1060500803/00 पपरी चचवड म. न. पा.
पपरी टेशन,, पपरी ओ हर ीज खािलल गाळा .1 व 2, पपरी, 

पुणे.
130300

1160101378/00 कोरे लिलता शरण पा स.नं. 74 आदशनगर, दघी - 15 130294

1040508652/00
काश पदमाकर िचटणीस ( मो. न 9420727638 ) 

िचटणीस ( मो. न 9420727638 )
.न. 74/2/9 योतीबानगर काळेवाडी काश भाकर िचटणीस ( मो. 
न 9420727638 )

130288

1130304275/00 अ युत हनुमंत गावडे
गट १२६८/३६, मोरया कॉलनी, आंगणवाडी जवळ , मोरे व ती 
,िचखली२६४/१७, द१/४/१३पा

130287

1040301838/00 असोका हौ.सो.भो.सौ.पानसरे राबीयाबी जाफर
िमळकत .,स.न.8/11,अशोका हौ.सो. लँट.न.88, थेरगांव, पुणे-33, 

भाग .64, गट .
130285

1040705390/00 म.ेआर. के. लंुकड हौ. कं. तफ भािगदार राज  व र व  लंुकड
स. नं. १३०/४/२/१,४/४/३,४/४/४, आय.आय. बी. एम. कॉलेज 
जवळ, उ.वाकड

130264

1120100839/00 संतोष बाबाजी आ हाट
गट नं ६८६ उ र ल मीनगर मोशी आळं द र ता ता हवेली 
४१२१०५.

130254

1130400995/00 भो - गवळी गट न.ं 1264 िजजामाता हौ.सो.,िचखली 130234
1101205694/00 कासार महेबुब सरवरसाब / परवीनसुलताना महेबुब से ७ लॉट ८६ प ावती अपा.रो हाऊस - ६ इं ायणीनगर 130205

1101200981/00
शारदा सहदेव िम ा भो . िशवनगौडा बसवंतगौडा 
नंदे पागौडर

स.न.23,हनुमाननगर(भगतव ती),,भोसरी,                                  
 पुणे.

130201

1130303378/00 संजु /सं दप सुरेश सोनवणे
गट १४१३ , िव हता  हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/१०४३/२०१४ , द  २६/०३/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

130171

1050806840/00 गील हरजीत सग व गील सुर दर कौर
स नं १८/२/१ ते १८/२/१/८ वॉटर एज युिनट क़ E१/१००२ पपळे 
िनलख सांगवी पुणे

130171

1040104483/00 ीम. मथुबाई िव ल भु क स.न. 254/1, क पटेव ती,,वाकड 130169
1070601300/00 मा.सरकार भो. मुळचंदाणी दलीप िहरानंद एच.बी. 4 समोर, वै णवमाता मं दर समोर, पपरी 17 130157
1140400890/00 फ ले िव लराव जनादन ि वेणीनगर, 130144
1130502131/00 भो-ध डीबा  शंकर  नेवाळे गट 1079, हरगुडे व ती  , िचखली, 130142

1031107167/00 भोग. पु कर दप मोिहते सं. नं.१२/२ ब, चचवडेनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 130142

1100101485/00 शोभना एंटर ायजेस तफ सं दप व सिचन भाईदास नगराळे से.नं.7 लॉट न.ं7 ािधकरण इंडि यल झोन,भोसरी - 39 130141

1160102138/00 ी. काश मा ती जाधव स. न. ७६ भारतमातानगर दघी 130134
1101100949/00 ी नेमाडे राजीव अजुन स.न. 186/1 एकता कॉ.गणेश नगरचे उ 130134



1150402842/00 ी बाजीराव बाबुराव भ डवे /भो ी उ वला सतीश भ डवे स न १८०/१अ गणेशनगर रावेत 130116

1150402843/00 ी बाजीराव बाबुराव भ डवे /भो ी  ितक सतीश भ डवे स न १८०/१अ गणेशनगर रावेत 130116

1040106431/00 ी.मुलगे िव ल म या पा स. नं.१६ ल शण नगर ेरणा शाळा रोड थेरगा व 130112
1040403076/00 कािशवंत िशवाजी गणपती स.नं. 49/8, बळीराज कॉलनी,,रहाटणी 130103
1040801122/00 आनंद सदािशव चचवडे व सुजाता आनंद चचवडे सन.८१/२अ भुमकर व ती वाकड-५७ 130090

1040603035/00 चौधरी दलीप बाबुराव
स. नं. १००/४, घर नं. १०३९/५, गणेश कॉलनी, िवजयनगर 
काळेवाडी पुणे - १७

130079

1130902011/00 संजय रघुनाथ  पाटील
गट १५०० , हे े व ती ,िचखली आ -  कर/िच/९/एस आर  
२/कािव/१२/२०१५ , द २१/०८/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

130078

1060319846/00 ी. एकनाथ रामभाऊ ववले स.नं. ८/१/१४, केशवनगर, पपळे सौदागर, पपरी पुणे २७ 130071
1130400644/00 िम ा जय काश राममुत िस दीिवनायक सोसा,र ता नंबर 3ब, सुदशननगर,िचखली, 130049
1040305790/00 ािधकरण भोग धनराज नामदेव करनाळॅ स. न.७/१̱गु नानकनगर थेरगाव-३३ 130040

1020502362/00 भो. - ह र साद
म.े मॉ संतोषी इ टर ायजेस, स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार 
इं ड ीज समोर, चचवड - 411 019.

130020

1050000452/00 ी. सेठीया सुरेश मोतीलाल व सेठीया संदेश सुरेश.
स.नं.85/2अ/61,जवळकर नगर, पपळे गुरव,पुणे-
27,िम. .05/02/00/00452

130018

1101001722/00 भो.माकोडे राज  तुकाराम स.नं.197 आनंदनगर 130014
1081300020/00 ीम. ि मता पु षो म पाटील िस.स.न. 6384, लॉट .116,,नेह नगर, पपरी-18 129998

1040602430/00 ी बुधानी मुकेश िपतांबरलाल भोग.पमनानी वाती रतन व भोग.पमनानी उ म बानोमल,स नं 104 िवजय नगर काळेवाडी 129998

1130301138/00 शदे महादेव शंकर मोरे व ती, ाने र हौ.सोसायटी,िचखली 129988

1030101720/00 गोयल डे हलपस
ि िमअर  लाझा,  बी  वग,  बेसमट  शॉप  नं.12  ,मुंबई-पुणे  रोड,  
चचवड  टेशन,  चचवड

129987

1040507453/00 सौ. अिनता द ा य आमले स. न. ७३/१क/२/८, योतीबा नगर, काळेवाडी 129987
1040407217/00 संजय िभकाजी कुलकण स नं-५/११ब/४ आशीवाद कॉलनी रामनगर रहाटणी 129980
1160301761/00 ी. वाघमारे मािणक िहरामण स नं ४ समथनगर दघी 129973

1050204950/00
युिनक डे टा फोस तफ सांळुके भाकर अनंत व सांळुके 
सुिमत भाकर

स.नं.८५/१ब/१०,भागवत रंगनाथ ह र ं  भो पवार अ ण ीपती, 
अ ण क,प,म,शॉप नं,१. पपळे गुरव-२७,

129932

1090605435/00 भोग. दलीप परदेशी काटे चाळ, दापोडी,पुणे-१२ 129920
1041000010/00 कांताबाई मधुकर पवार स.न.१६९/४ जीवननगर ताथवडे ३३ 129900

1100900284/00 ीमती वाळके िमना ी सुखदेव
गट न.ं9,स.नं.202/4, ेहा ो. टोअर जवळ, शा ी चौक भोसरी,पुणे-
39.

129877

1160301657/00
हेमलता राजेश ीवा तव, िनरज राजेश ीवा तव, आदेश 
राजेश ीवा तव

गायकवा नगर दघी 129866

1110400805/20 मधु िभकु िगलिबले भोग.रमेश मधुकर िगलिबले िशवनगरी गणपती मं दराजवळ, वडमुखवाडी, चरोली बु. 129834
1050106576/00 लाजुसकर मोरे र द ा य, कािशदनगर, पपळे  गुरव-२७ 129805

1100803611/00 खडसान रामदास नामदेव
सं. न. २०५, महादेव नगर, ी िशक यां या समोर दघी रोड भोसरी 
पुणे

129803

1060306363/00 ी. गणेश िव ल काटे काटे नगर , पपळे सौदागर, पुणे - २७. रहाटणी रोड 129799

1130506833/00 िजत  िझप  पाटील
गट १०७९ , हरगुडे व ती ,कुदळवाडी , िचखलीआ  - कर /िच/५/ 
एस आर २/३/२०१६,  द  ३०/०६/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

129784

1040604311/00 िनसार जै ु ीन शेख स. नं.११/२/७ वैभव कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 129773

1020101190/00
गोयल सुरेश मनोहरलाल व सौ.गोयल आशा भो. मोद 
रोशनलाल आगरवाल

िम. .654, 129754

1130801233/00 नाना  रानबा कांबळे लॉट नं 125, र ता -2, िशवाजी पाक ,महा माफुलेनगर , िचखली, 129732

1031105596/00 भोग. - शमा राज  मुरलीधर स.नं.  16/1  अ,  चचवडे  नगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 129725

1130506220/00
आरीफकलम कलीमु लाह  चौधरी , अ फाक कलीमु लाह 
चौधरी

गट ९०७, गोसावी लाईन , हरगुडे  व ती , कुदळवाडी , िचखली आक 
-कर/िच/५/एस आर २/११४/२०१४ , द  ०२/०६/२०१४ , अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

129715

1120203093/00 नसरीन अ बास पटेल
गट नं ४५४/१ काजळे पे ोल पंपा मागे बोराटे यांचे घराजवळ 
आदशनगर,मोशी

129713

1030705073/00 Bhor Nandkishor Madhukar स.नं.  294/26,  काळेवाडी  रोड,  केशवनगर  चचवड  , 129701
1060201933/00 ईदुबाई रघुनाथ वाळंुजकर हावी आळी िपपरी गाव 129701
1090500004/00 अ/भोग. ज हेरी निवनचंद ज हेरी िनवास पुणे मुंबई रोड,दापोडी 12 129681

1150413207/00 ीम.कांताबाई नारायण सातपुते
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  ५ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

129681

1060309759/00 सुभाष ीपती पाटील 129679



1060309761/00 परशुराम मा ती कणबरकर 129679

1040709168/00 करणतेज पॅरामाऊंट ाँपट ज ा. िल.
स.नं. 168 पै.”अ टीसीमो ोजे ट”, डी- वग मधील बी- इमारत, 
ईडन गाडन जवळ, बारावा मजला,    लॅट . 1204, उवरीत 
वाकड,- 411 057

129673

1090604379/00 इंदुबाई उमाजी पाचंगे व इतर भोग. रामचं  उमाजी पाचंगे पाचंगे वाडा र . २२९/१ एस टी रोड दापोडी पुण-े१२ 129663

1140202309/00 सौ.संिगता िभमराव पवार व ी.रा ल िभमराव पवार ज.गट.नं.२३९ अ, पी हौ सग सोसायटी, पीनगर तळवडे पुणे – ६२ 129660

1090603833/00 भोग.सोनकांबळे धनपाल ल मण स.नं.74/4 लॉट नं 44 एसएमएस डे हलपस,दापोडी पुणे 12 129643

1030101063/00 िमना अशोक पा रख
कुणाल  क शन  ा.िल.  ,शॉप  नं.24  चचवड  टेशन,  पुणे  -  
19

129638

1150402723/00
भो/ ी. वामी   समथ गृ सं था मया तफ़  चेअमन ी 
िनितन देशमुख

स न ९७/१अ/१अ/१ ह केव ती रावेत 129619

1140400817/00 भोिगल भुप  कौर/ िनमल कौर/ गु ि त सग ि वेणीनगर,,तळवडे 129618
1031109053/00 मालक- ी मोिहते संजय बाळासाहेब स न ५७/२/३ साई राज कॉलनी वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 129610
1031106186/00 भोग. दलीप सोपान िखलारे स.नं.१० वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 129608

1101300697/00 ी देशपांडे काश शामराव
िम. .58/4/48/13                          ,इमारत .48,गाळा .13   
             इं ायणी नगर,भोसरी-411 039

129595

1100700829/00 ी. रासकर राजाराम द ा य.
स.नं.211/000/0/0 िमळकत .59/3/151   ,गवळी नगर               
                भोसरी,पुणे-411 039.

129594

1040202198/00 तफ ल सेन जुमेराती / शेख मोह मद तफ ल सेन स.नं. 19/3, वाकड फाटा,,थेरगांव 129579
1140100869/00 कोकणे आजीनाथ िव नाथ गट .1, ारका सोसा.,, पीनगर, तळवडे 129543
1050503263/00 ीम . सुिशला देवीदास कांबळे स.नं.७/२/४५अ, मुळानगर सांगवी 129537

1130201015/00 बांदल नामदेव बाळासो
गट  ११८६ ,गणेशनगर ,र ता  २ ,रामदासनगर ,  िचखली  आ  - 
कर  /िच /२/ एस आर  २/५१/२०१७ , द  १३/०३/२०१७ अ वये  
द ०१/०४/२०१६ पा वा बांधकाम

129536

1140102317/00
म.ु मा. क ढारे ल मी /वसंत यशवंत /भोग. कोढांरे अमर 
वसंत

ज. ग. १७०.म.े मोरया इंड ीज ,  गणेशनगर तळवडे रोड तळवडे 129535

1150201633/00
ी सदािशव कृ णाजी गायकवाड./ ी महेश सदािशव 

गायकवाड
स नं 44 अ/6 लॉट नं 8 भारतर  सोसायटी, िवकासनगर., 129530

1031109891/00 भो. िवण रामदास वा हेकर स न १२२ सायली को पे स वा वाडी चचवड पुणे ३३ 129520
1031110110/00 भो शांत ाने र वा हेकर स न१२२ सायली कॉ ले स वा वाडी चचवड पुणे ३३ 129520
1031111236/00 भो. शिशकला कंुडिलक जरे सं. नं. ११३, ेरणा शाळेजवळ, वा. वाडी, िचचवड-३३ 129515
1031111237/00 भो. सौ. उषा संभाजी पठारे सं. नं. ११३, ेरणा शाळेजवळ, वा. वाडी, िचचवड-३३ 129515
1031600496/00 आयिडया से युलर िल. स.नं.  170  व  176  शेवाळे  कॉ ले स,  चचवड  , 129515

1080101916/00 आयिडया से युलर िल. साई काश पॅलेस, खराळआई मं दराजवळ,,खराळवाडी, पपरी - 18 129515

1080802419/00 म.े साई असो. भो. आयडीया से युलर िल.
िस.स.नं 6449, व 6449/1 भोसले आकड 
िब ड ग,ÖêÆü¹ýÖ Ö¸ü Ø¯Ö¯Ö¸üß-18

129515

1031102625/00 चचवडे हाद ध डीबा, भोग. - शेख मशाअ ली िमरासाब स.नं.  62,  लॉट  न.ं  60,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 129511

1160401246/00 सुब या ंकट या वकट स.नं.4/2 रामनगर,,बोपखेल 129474

1040309365/00 ि हजय संतराम गंुड ,संजयकुमार संतराम गंुड, राज गंुड स नं-३९/२२ गुजर नगर थेरगाव-३३ मो-९८२२२३३५३१ 129473

1060313251/00 सुदाम नथु काटे स नं-७१/१ ी ु ण अपाटमट जवळ पपळे सॉदागर 129470
1060313252/00 सुदाम नथु काटे भो. राज  सुदाम काटे स नं-७१/१ ी ु ण अपाटमट जवळ पपळे सॉदागर 129470

1050000334/00
मे िस दीिवनायक डे हलपस, मोठस अ ॅड िब डसक रतासौ 
शैल्

जनादन जगताप / सौ सुनंदा कािशनाथ जगताप,स.न 72 िह नं 1 
अ+2 पपळे गुरव 27

129466

1020103454/00 ी सदािशव अमृता जाधव नाईकवाडा मा तीमं दरासमोर आकुड  गावठाण. 129466
1050204902/00 जाधव सुभाष भाऊसो,व अनुराधा सु, जवळकर नगर ,िप,गुरव-२७ 129465
1040405471/00 यमुनाबाई साहेबराव कंुजीर पवनानगर रहाटणी  पुणे 129458

1100201490/00 जयवंत मा ती ल ढे
स. नं.९/३ महा मा फुले रोड, महादेव मं दराजवळ, लांडेवाडी, 
भोसरी ३९

129442

1130603046/00 पोपट ीपती जाधव , भो-िमना पोपट जाधव
गट   ३९८, मधला पेठा, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच 
/०६/एस आर  १/२६/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

129438

1100802358/00 आ डे आशा स.नं.२१५ सं.तु.नगर दघी रोड 129437

1101208086/00 नर  लदाराम पटेल
से. नं. १ लॅट  एडीसी/१+४, शॉप  ४, राधाकृ ण कॉ ले स, 
इं ायणीनगर, भोसरी

129436

1140300485/00 हगवणे गणपत बाबूराव गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 129431

1040117843/00 वाघेरे मोटस तफ भागीदार मिणक बाळकृ ण वाघेरे स.नं.194/4/1 वाकड पुणे - 57 129430
1150402215/00 ी भ डवे मा् ती जयवंत/भो भ डवे गणेश मा ती 129418



1040408552/00 गो ड िल ट अपा मट स . न. २६ गो ड िल ट िब ड ग ए लॅट न.१०२ रहा णी 129417

1120201866/00 सौ. देवरे नंदा एकनाथ गट न. ४५४ आदशनगर काजळे पे ोलपंपामागे द. ल मीनगर मोशी. 129416

1040204915/00 समुदेवी भवरलाल परीहार व रमेश कुमार परीहार सन.३२ ब शॉप नं-८  कमल हाईट थेरगाव-३३ 129413
1040407589/00 ी. कैलास रामचं  पुकळे स. न. १८/९ ब रहाटणी पुण-े१७. 129400

1080802197/00 भो. ी. काळभोर (आर.के. शमा )
स.न.101, मनपा शाळे समोर, िव लनगर समोर,काळभोर चाळी 
जवळ, नेह नगर, पपरी-18

129398

1101204463/00 सुबम यम शा ी से. नं. ३ लोट ६०अ जे ३ इं ायणी नगर भोसरी 129397

1130600893/00 उमेश मुरलीधर गोरे
गट ४९२ ,कॉलनी   ५ , माळावर ,जाधववाडी, िचखली आ  - कर 
/ िच/एस आर २/५०४/२०१६ , द ३०/११/२०१६  अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून ज पा न आका

129390

1020100070/00 पांढरकर बाळु रामचं
िम. .70, स.नं. 175/3 गणेश नगर,दळवी नगर वॉड, रे वे गेट न.ं 
57 आकुड  - पुणे - 411 035.

129389

1140201453/00 सौ. खुळपे वाती राज ता या भालेकर पाक , पीनगर पि म,तळवडे 129382
1040104629/00 भोग. देवराम कलाजी चौधरी स नं 177/1/6/1, स गु  कॉलनी वाकड रोड,वाकड 129378
1040204792/00 बारणे अशोक बाबुराव स न २५/१० अ पेपर िमल जवळ थेरगाव 129370
1050203713/00 भोग.धारक ी.जवळकर स.न.3,नावेचा रोड,हॉटेल महाराजा 129367

1101200298/00 ी. मं दलकर रमेश महादेव
िमळकत . 58/2/253                     ,धावडे व ती, गणेश नगर     
         भोसरी, पुणे 411 039.

129354

1050804346/00 वाघ रमाकांत कसनराव व चं शेखर कस ाव, िवशाल नगर , पपळे िनलख-२७ 129352

1100102371/00
पेश इंड.ि मायसेस कॉ.ऑप सो िल.मेटल ा ट 
इंिज.किनयमपाल शंकरन रवी

एस ७९/१ ए गाळा नं ७ एम आय डी सी भोसरी 129351

1140202156/00 ी. जय ी कंुडलीक वणकर नविनमाण हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे, पुणे – ४११०६२ 129312

1090302363/00
ीमती िहराबाई बबन लांडगे तफ़ अशोक बबन लांडगे व 

भ य ी कशोर शगे
मुबंई पुना र ता कासारवाडी पुण-े३४ 129309

1160100042/00 बाकळे जनाधन वसंत स.नं. 69 माऊली हाऊ. सोसा., दघी पुणे 129289
1031109644/00 भो- िनलेश सोपान भ डवे स न ११९ भ डवे व ती,मु ाई वा वाडी चचवड पुणे ३३ 129286

1030202499/00 भो - िनलेश म च  गावडे
स. नं. २५३ पे ोलपंपा शेजारी टे ो टे कल इि ट ुट शेजारी 
सुदशननगर िचचवड

129285

1050000378/00
अ े.बी.च नारायण,सौ.स.सेन.तफ गो.िव.भोर(pah)तफ 
परमार

अ ॅ ड स स,तफ 
ज.गो.परमार(pah)स.नं.24/1ड/1/15,24/1ड/1/14,िवशालनगर, पप
ळे िनलख पुणे-27,िम. .05/08/00/00378

129275

1100701246/00 भुजबळ  बाळकू ण सदािशव / िहराबाई सदािशव भुजबळ नसरी गवळीनगर दघी रोड 129275

1050201702/00 सुयवंशी िशवाजी िसताराम िम. .46/3/84/4 स.नं.84/3,जवळकरनगर, पपळे गुरव, पुणे-27 129275

160312868/00 म.े ओमकार दप असोिसएटस यशोदेवी अ हे यु बी - २/२४ , पपळे सौदागर 129263

1090402086/00 सोपान गणपत पुंडे
घर नं. ४९२, टार चौक, िस.स.न. ४७१/१४७८, १४८०, १४८१, 
फुगेवाडी, पुणे-१२

129256

1130400836/00 भो- पोपट सावळाराम  पवार गट नं  1264 , िजजामाता सासा, पंचवटी  ,िचखली, 129249
1060402100/00 ी. अजुन गणपत च हाण 129248

1130304100/00 भाऊसाहेब तुकाराम देवकाते
गट   - १३७९  , राजगड पाक , माऊली  हौ सोसा  ,  मोरे व ती , 
िचखली  आ  - कर  /िच / ३/ एस आर २/ ५०/२०१७ , द  
०३/०७/२०१७  अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा आ

129239

1031501836/00 म.े जी.एस. मोटस पलाश आयकॉन, बी. वग पिहला मजला, उ ोगनगर, चचवड ३३ 129230

1101204893/00 िसि िवनायक कोिहनुर डे हलपस जयगणेश सा ा य वग सी शाप११पांजरपोळ 129220
1030901123/00 बडाळे एस.एस.   Chinchwad Pune 411033,दुकान न.ं8 चचवड, पुणे-33 129215

1050210616/00 पुरोिहत यितन शरद / अ पना यितन पुरोिहत
स नं ८५/१अ/१,८५/१ब/२/१,९१/१अ,९०/२/१,८६/२ब/१, 
क पत ई टेट, े ज-२, वग-५ सी लॅट नं ८०१, पपळेगुरव पुणे १७

129209

1130602741/00 संजय मंगनी चौधरी

गट   ५५१/२ , कवळे मळा , जाधववाडी ,िचखली आ  - 
कर/िच/६/एस आर २/१२००/२०१४ , द ०६/०५/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी  आ   -  कर /िच/६ / एस अर 

२/ ४९२/ २०१६ , द१५/११/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ 
पा  वा आका

129183

1031107879/00 भोग. - महाजन कमलाबाई दयाराम स. नं. ७४/७, रजनीगंधा हौ. सोसा., वा. वाडी, चचवड ३३ 129182

1090302808/00
सितश दगडु  सरडे व शिहर दगडु सरडे भो. सितश दगडु  
सरडे

स. नं. ४४७/२ केशवनगर कासारवाडी 129182

1100301697/20 ीकांत सुिनल फुगे
स नं ६९८ पुणे नाशीक रोड मेटकरी वेलस महारा  इले . शेजारी 
भोसरी

129180



1130602853/00 िवनोद  हरी ं  सह बु े
गट ५५३ , कवळे मळा , जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/०६/एस 
आर २/६१७/२०१४ , द  २२/०८/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

129177

1130601468/00 भो-वाघचौरे  नाना रामभाऊ गट 526 , जाधववाडी , िचखली, 129171

1130603006/00 भो-रामहरी बबन  कवळे
गट ५८२ , पंतनगर, जाधववाडी, िचखली आ - कर/िच/८/एस आर 
२/२७६४ /२०१५ , द १०/०२/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

129171

1090600009/00 भोग. ओसवाल पारस धनराज दापोडी पुणे 12,. 129158

1031110510/00 जैन मिनष ज हेरीमल
सं. न.१२६/१ ी यश अपाट,कंडोिमिलयम लॅट ६ ,ितसरा मजला 
,वा.वाडी, चचवड ,पुणे-३३

129144

1101000013/00 ी.रजपुत ल मण व कसन मोहनदास.
िम. .59/6/13/1,स.नं.198 . राधाकृ ण नगर.            भोसरी,पुणे 
411 039.

129144

1130901818/00 सौ अलका बाळू भांगे
गट १४१७ , द  हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली  जा  - कर 
/िच/९/कािव/३४९/२०११  द २१/१०/२०११ अ वये द १/४/११ 
पासून १५० प ा शेड र  याच जागी नवीन

129124

1050205720/00 बोबडे गजानन ीराम व छाया गजानन. स. न. ११ िव यम नगर, पपळे गुरव-२७ 129123

1040107761/00 इं दरा करीट देसाई व आिशष देसाई
सन.२१०/२ पाक टीट एच िब ड ग लॅट न-ं४०२ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

129116

1050804796/00
म.े ि तीज असोिसएटस तफ़ भागीदार सुयवंशी िवजय 
जनादन

स. नं. २८/२ड लॅट न.ं ६०१, सहावा मजला  A वग अ टीअस 
पपळे िनलख पुणे २७

129112

1050804797/00
म.े ि तीज असोिसएटस तफ़ भागीदार सुयवंशी िवजय 
जनादन

स. नं. २८/२ड लॅट न.ं ६०२, सहावा मजला  A वग अ टीअस 
पपळे िनलख पुणे २७

129112

1160402135/00
गणपत मारायण घुले/िललाबाई रामचं  घुले/सोपान रामचं  
घुले/सुिनता रामचं  घुले/जय ी रामचं  घुले/भारती रामचं  
घुले/शोभा रामचं  घुले

स.नं.१५६/४अ/१, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे ३१. 129111

1140202142/00 ीमती िललाबाई ाने र भालेकर व इतर २
जिमन गट न.ं२३३, िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, पुणे 
– ४११०६२

129107

1031112193/00 भोळे घनशाम सुधाकर
स नं ८३/२/३/४ वामी िववेकानंद सोसायटी वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

129089

1120202200/10
सुदाम नामदेव आ हाट भो. शांत सुदाम आ हाट व ीकांत 
सुदाम आ हाट आ हाट

गट नं ६५८,आ हाटवाडी,मोशी-४१२१०५ 129076

1160200945/00 केवलराम मादारामजी चौधरी ८४ साई पाक दघी१५ 129065
1090100266/00 गोयल िसमा संतोशकुमार नािशक फाटा,,िम. .20/69/7, कासारवाडी-पुणे-411 034. 129056

1040509048/00 सुजाता पोपट पवार
स नं-७६/२/१ मातृछाया कॉलनी पावती इंि लश िमडीयम कुल 
जवळ काळेवाडी-१७ मो-९८५०७९९४६२

129054

1031108654/00 भो िवकास सदिशव भालके स न. ८४ व ८५ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 129050

1090302938/00 नंदकुमार पी.अनारसे
स.नं.४९३/१ए, सुखवाणी आकाश दप, बी- वग, शॉप नं.१२, त.म., 
कासारवाडी - ३४.

129049

1031108594/00 ी दलीप राजधर गंुजाळ स न २६/१ -५  मुंजोबा वसाहत चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 129047

1140300153/00 मंदा कनी/अजय/िवजय व संजय कसन बाठे
जमीन गट .४६३,ल मी िनवास,लोणावळा सहकारी बँकेसमोर, 
तळवडे गावठाण,पुणे – ४११०६२

129044

1040410196/00 राज क श स
स. न. ४२/२/४, राज क श स, लॅट न.ं २०३+२०४,  रहाटणी -
१७.

129026

1040208076/00 सौ.कलबुग  रेखा अशोक स.नं.37/8,साईनाथनगर,साईबाबा मं दरा शेजारी,थेरगाव,पुणे33 129025

1130500608/10 कशोर तुळशीराम रावडे
गट ७६८ ,पवार व ती , कुदळवाडी,िचखली आ - कर 
/िच/५/ह तां/कािव/२२०/२०१६ , द  १०/०३/२०१६ अ वये   
ह तांतर

129015

1140401603/00 ी. वाघमोडे सुरेश गोपीनाथ ि वेणी हौ.सोसायटी ि वेणीनगर तळवडे ज. ग. १६० 129012
1031110967/00 भो.गोपीनाथ सोपान िशपंले सं. नं. ५८/२, समथ कॉलनी, िशवनगरी,िचचवड-३३ 128994
1031104750/00 पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण स.नं.29/3,  बळवंतनगर,  वा हेकरवाडी  , चचवड 128981

1050202836/00 ी. शेख अजीम बादशहा. स.नं.1,िह.नं.3 नवीन ल मीनगर, पपळे गुरव.,िम. .46/2/02836 128975

1140201725/00 खौरनार रेणूबाई िभमराव अ ज यतारा हौ.सोसा. पी (प),ŸÖôû¾Ö›êü 128969
1040304549/00 भो. मोहनलालजी जसाजी भाटी स.नं. 12/12, पवारनगर,थेरगाव 128960

1040503256/00 िख लारे दिलप महादेव िम. . 4/48/140,स. न. 120/1+2/1 नढेनगर, काळेवाडी, पुणे - 17 128955

1050213026/00 जगताप पांडूरंग स.नं. 24पै, िस.स.नं. 625 पै. पपळे गुरव-61 128948

1150401992/00 ी पांडे के बी व ी पांडे सी बी
डी वाय पाटील कॉलेज रोड रावेत शांताराम कदम शेजारी यां या 
शेजारी.

128946

1040309422/00 शांत चं कांत येळवंडे सं १४/१०/२ थेरगाव - ३३ 128944
1140400043/00 जाधव अशोक मा ती ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 128936



1100103084/00 ाने र बा. लांडे भो. गणेश गो वद लांडगे पी ए पी जे - १५१ एम आय डी सी भोसरी - २६ 128934
1100103085/00 मंगला चं. लांडगे भो. गणेश गो वद लांडगे पी ए पी जे - १५२ एम आय डी सी भोसरी - २६ 128934
1040405583/00 दशरथ िसताराम नखाते भो संिगता पुदाले द नगर रहाटणी 128916

1150413211/00 ी.राकेश शाम अगरवाल व आरती राकेश अगरवाल
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  ०९ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

128916

1150413213/00
ी.संतोष बाल कसन अगरवाल व सौ.सा रका संतोष 

अगरवाल
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  ११ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

128916

1040310138/00 भो-पु पा उदाराम चौधरी स नं-७/२/१ जय म हार नगर काळेवाडी मेन रोड थेरगाव-३३ 128868

1130501109/00 मा. काय. अिध न. िव. ािधकरण  ,भो- एच.बी . शदे सॉ टवेअर पाक,गाळा ं  32 /A ,पुणानगर ,कुदळवाडी ,िचखली ., 128866

1130501111/00 मा. मु य काय अिध न.िव. ािधकरण, भो- यु एल सुपेजा सॉ टवेअर  पाक  पुणानगर  ,गाळा ं  33/A ,कुदळवाडी ,िचखली, 128866

1130501117/00 मा.काय अिध न. िव . ािधकरण , कुलकण   ि मता  िवमल सॉ टवेअर पाक पुणानगर ,गाळा ं  55 /B ,कुदळवाडी ,िचखली, 128866

1160300381/00 स यद अयुब बहादुरशाह स. नं. 18 चौधरी पाक, दघी पुणे 128866
1100803060/00 सुिशला कानाराम भाटी पा या या टाक लगत 128807

1040415612/00
दशरथ िसताराम नखाते /तानाजी िसताराम नखाते भो-
िनखील हाद नखाते

स नं-३५/अ/१ शा ीनगर रोड रहाटणी 128802

1031107685/00 बंडू सजराव मारकड स न ३६ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 128797

1140102992/00 ी र व  आनंदा पवार ( ो. ा.म.े ी सदगु  ए फ़ाटेक) जिमन गट नं १७७, गणेशनगर, तळवडे 128793

1120102199/00 आयकॉन हचर तफ िवलास येळे/संजय पठारे गट .५२,डुडूळगाव,मोशी. 128792
1020702041/00 संजय दामोदरराव राऊत िमळकत . 2023 128780

1060320266/00 ी. क पनाथ रामपूत सुखनंदनराम
स.नं. ५/१अ/१/१६, शॉप नं. ३, रामि हला, धरोड, पपळे 
सौदागर. पुणे २७

128772

1160101767/00 ी, आदक कुडंिलक सुदाम स. न. ७३/३८, आदशनगर, मंजीरीबाई शाळेमागे दघी-१५ 128767
1130500710/00 भो-एम. आर. इंटर ाइझेस सुरदर िवर म ह ा बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 128748
1130500711/00 भो-एम. ए. इंिजिनअ रग / गग महेश कुमार बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 128748

1031114802/00 ीम. रेखा मह  राठोड
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ,शाँप . 4, बेसमट, 
वा.वाडी, चचवड-३३

128745

1031114840/00 ी. जंगले सदािशव तुकाराम
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ, शाँप नं.१, बेसमट, 
वा.वाडी, चचवड-३३

128745

1031114841/00 ीम. रेखा मह  राठोड
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ, शाँप नं.3, बेसमट, 
वा.वाडी, चचवड-३३

128745

1040601066/00 जाँय एिलयामा िमळकत  :,िवजयनगर, काळेवाडी, स.न.111/3/3 गट. . 6 128735

1040107632/00 रामा व यशोमाला को.सोसा
सन.२१०/२ पाक टीट ई िब ड ग लॅट न-ं१०१ बी पाक ध 
रोड.वाकड-५७

128718

1140401657/00 ी अशोक शंकर गायकवाड, अनुराधा अशोक गायकवाड ज ग १४४, अ िवनायक हौ सोसा, ि वेणीनगर, तळवडे 128712

1011101736/00 भो. ी. काळभोर नामदेव कसन / डॉ.सौ. हे े (दवाखाना) अंकुश चौक, िनगडी पुणे 44 128710

1130502811/00 भो-वसीउ लाह चौधरी गट 712, कुदळवाडी ,िचखली, 128702

1120404466/00 पू णमा सं दप सूयवंशी/ सं दप ीरंग सूयवंशी
संतनगर से टर नं.११, सुखवानी ओयािसस, रो.हाऊस न.ं१३, मोशी 

ािधकरण-४१२१०५
128697

1120202503/00 मधुकर नामदेव हराळ ४५७. आदशनगर, फातीमानगर, मोशी, 128696
1040409004/00 भो. आ ाताई एकनाथ पवार स. न. ४७/२अ/५, वामी समथ कॉलनी,रहाटणी पुण-े१७ 128690
1090302958/00 नबीसाहब हसनसाहब मलगन स.नं.४८९/१, गु नानक कॉलनी, कासारवाडी 128653
1040405665/00 महादेव वे ल गोडांबे भोग राजु महादेव गोडांबे स.नं.42/2/५,रहाटणी,¸üÆüÖ™ü Öß, ¯Öã Öê 128642

1040302492/00 संतोष काश पाषाणकर स.नं.14, िह. .10/1/13,बेलठीकानगर,,वसंत वाणी शेजारी,थेरगांव 128630

1040800664/00 आ हाट बाळासाहेब भाऊसो स.नं. 114, भुमकर व ती,,वाकड 128628
1120301540/10 ी. भरत कािशनाथ ता हाणे गट न.ं२८१, नागे रनगर, कॉलनी न.ं४, मोशी-४१२१०५ 128627
1081101238/00 ी. कशोर फुलचंद मुनोत 13/97 संत तुकाराम नगर, पपरी-18, 128607

1040710570/00 ी.अिनल र ाकर दांदडे व सुजाता अिनल दांदडे
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" ित.म शॉप -
३१८ उव रत वाकड-५७

128601

1040405140/00 अ यर पु पा व इतर-3 भो.अ मा भगवान डे हलपस तफ ◌ेस.नं.59/1अ/2/4 साईकॉलनी रहाटणी, 128594

1050204861/00 देवकर मा ती ल मण व दामोदर ल. अनंत नगर, पपळे  गुरव-२७ 128583
1011102176/00 जांबीया केशवजी मोहन भो. ढं ड मंजु रमेश स. नं.८३/२, लोट न.ं४७, साईनाथनगर , िनगडी , पुणे - ४४ 128572
1101208761/00 िवलास रामचं  गुरव स. नं. १९ िशवगणेशनगर धावडेव ती 128544



1130600988/00 भो- ीमंत बाबुराव माने
गट ४७८ ,  कॉलनी  १ , माळावर  जाधववाडी िचखली आ  - कर 
/िच/०६/ एस आर २/५११/२०१६ , द १५/११/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३पा जु पा न

128514

1040603338/00 जाधवानी रमेश चेतनदास
दुसरा मजला  ट नं ३, ेहा िनवास, वामी मं दराजवळ 
िवजयनगर काळेवाडी पुणे १७

128508

1040603341/00 जाधवानी रमेश चेतनदास
तीसरा मजला  ट नं ६, ेहा िनवास, वामी मं दराजवळ 
िवजयनगर काळेवाडी पुणे १७

128508

1160402041/00 घुले पाटीलबुवा मा ती द  मं दरा या पाठीमागे, बोपखेल, पुणे – ३१. 128497

1160200161/00 तुपे,असवले,घोडके, शदे,िनमसे,भोसले,बनकर,वसंत तुपे स नं. 81, दघी पुणे 128489

1040705443/00 अभय िस े र मुंबरे / सुहािसनी मुंबरे
ि टीन ोलाईफ िब.न-१ स.म.फलॅट न.ंA/६०२, 
स.न.१४६/१ब,१७०/३ते१०,१२ उवरीत वाकड

128487

1040705492/00 सलोनी ताप अकोलकर/क याणी . अकोलकर
ि टीन ोलाईफ िब.नं. १ स.म फलॅट न.ं B/६०३ 
स.न.१४६/१ब/,१७०/३ते१०,१२ उवरीत वाकड

128487

1101001098/10 चासकर आशालता मधुकर भो अनुपम मधुकर  चासकर स नं १९४/४ पांडवनगर - १ भोसरी - ३९ 128460

1040507371/00 काश पांडुरंग नढे स. नं. ७९/६ योतीबानगर काळेवाडी 128453

1011102545/00 न ता योगेश जैन व योगेश जैन
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं५ (जी५), िनगडी, पुणे ४४.

128437

1090402010/00
टगरे अनुसया, साद,रिव ,संिगता बबनराव व लता 

संतोष जैद
काळुबाई मंदीराजवळ, टार पोट लब जवळ फ़ुगेवाडी -१२ 128432

1150302911/00 पाटील भारती सजराव
स न ७३/१/१/२/२ भोमाळे शेजारी, आदशनगर, कवळ 
९२२६९३२२६७

128416

1150201624/00 सौ िवजया सयाजी चौरे स नं 42 अ/2/1 लुणावत घराजवळ,दांगटव ती,िवकासनगर, कवळे. 128411

1130601471/00 भो-चौधरी शहीदउ ीसा खलीलउ लाह गट २२५/२२६,रोशन ग ली , जाधववाडी , िचखली 128400
1140102008/00 म.ुमा. भालेकर ानोबा कसन योितबानगर तळवडे 128396
1140102012/00 भालेकर ानोबा कसन /भालेकर शहाजी ानोबा मे   शहाजी इंिज. व स गणेशनगर तळवडे 128396
1140102013/00 भालेकर ानोबा कसन /भालेकर िशवाजी ानोबा गणेशनगर तळवडे रोड तळवडे 128396

1100401108/00 ी. शमा बिश  राधाकृ ण
स.न.692/3/1, भाग 38, गट .4,      ,संत साई इंि लश कूल 
समोर,ग हाण् भोसरी - 39

128394

1031105015/00 सौ. वंदना दनेश िचचवडे स.नं.12/1  अ,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 128393

1050108098/00 यादव पाडुरंग ल मण/भो. िवण पाडुरंग स. न. ५५/२/२२, ि मुत  कॉ. गणेश बॅक समोर, पपळे गुरव-२७ 128377

1020502120/00 भो.- शे ी िव ल एन.
जुना िम. . 2/5/2089, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

128374

1070200970/00 सरकार भो.रमेश गोपाळ बजाज 273 आय समाज रोड, पपरीनगर,िपपरीनगर, पपरी पुणे 411 017. 128371

1040407224/00 िवजयकुमार वैजनाथ चाळके स. न. ३७/३/१/ साई योत पाक नखाते व ती रहाटणी 128355
1130902815/00 वंदना राजू ता हाणे हनुमाननगर , हे े ता हाणे व ती , िचखली 128353
1130201061/00 द ू महादु मोरे , भो-संुदर द ू मोरे गट १६१७,पाटीलनगर ,िचखली 128345
1040405470/00 यमुनाबाई साहेबराव कंुजीर पवनानगर रहाटणी  पुणे 128337
1160300190/00 वाळके रामा भाऊ दघी गावठाण, दघी पुणे 128324

1070101710/00 पीतांबर खेमचंद अचोतानी एच. बी. १६/१, तळ मजला पाक ग व पिहला मजला पपरी १७ 128319

1040120465/00 र व  शांताराम पंिडत भो- करण र व  पंडीत महादेव कॉलनी ल मण नगर थेरगाव पुण-े३३ 128306

1040415013/00
दादभावला इंिज ऍ ड क सलटं स ा̮ िल तफ चंदन जयेश 
दोशी/गौतम जयेश दोशी

   स नं-१७/६बी,१७/६ए,१७/१९,गाडन लाझा तळ मजला शॉप न-ं
६,रहाटणी पुण.े

128303

1011102648/00 सुरेश रावजी इंगवले स. नं. ८३/२, लॉट न.ं ८५, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४. 128287
1140400013/00 ठ बरे नवनाथ नारायण ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 128285

1031111117/00 भो. ी. महेश खेतारामजी चौधरी
सं. नं. ३५/३, िशवतेज कॉलनी,दगडोबा वसाहत,िचचवडेनगर, वा. 
वाडी.िचचवड-३३

128280

1020202437/00 ी िशवाजी शंकर साबळे/भो काळंगे नवनाथ कृ णा अकोलकर फॅि केटर जवळ आकुड  ३५ 128272
1040506139/00 पुनम सुरेश राणा स न ७९/१९/१ पंचनाथ नगर काळेवाडी 128269

1130503064/00 भो-पांडे राजदर कुमार
गट 712, कुदळवािड , िचखली,†Ö. Îú-  ú¸ü/´Öã/6/‹ÃÖ †Ö¸ü 
3/470/2008, ×¤ü.14/7/08  †¾ÖµÖê ×Ö ÖÔµÖ

128268

1031002043/00
पवनानगर वसाहत सह.सं था  अ य  ह रषचं  सुरवसे  
िचटणीस िशवाजी ढमाळ

स.नं. २, लॉट न.ं ९७ पवनानगर चचवड पुण-े३३ (िबगर परवाना 
बांधकाम)

128265

1020502346/00 भो. - टाटा टेलीस हसेस (महारा  िल.)
मॅनेजर - राज  कुलकण ,  साई आकड, जी पी 76,,जी लॉक, 
एम.आय.डी.सी., चचवड,

128251

1031114801/00 ीम. रेखा मह  राठोड
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ,शाँप . 5, तळमजला, 
वा.वाडी, चचवड-३३

128250



1031114838/00 ी. जंगले सदािशव तुकाराम
स.नं. 139/1, वै णवीमाता मं दराजवळ,शाँप . 4, तळमजला, 
वा.वाडी, चचवड-३३

128250

1060201838/00 ीमती कािमनी गणेश शदे
साई िलला को. ऑ. हौ सग सोसायटी,बेसमट (गोडावून) पपरीगाव, 
पुणे १७

128240

1130506727/00 सुरेश नामदेव कवळे
गट १०७९, हरगुडे व ती शेड ,कुदळवाडी ,िचखली आ -
कर/िच/२/एस आर २/२६१/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आका

128232

1101101606/00 सौ िव ा सुभाष मोरे स न १३९/३ रोशल गाडन मागे महादेअव नगर भोसरी-३९ 128217
1130503062/00 अंिबकालाल  िभमलसाह  गु ा गट ८१५, पवार व ती ,िचखली 128212

1130902433/00 कैलास सोपान ता हाणे

अ ज यतारा  हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - कर/िच/९/एस 
आर २/ १०५/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून आका आ - कर/िच/९/मो ा िनवासी- एस 
आर १/ १०५/२०१५  द  ०७/०१/२०१६ अ वये  लो

128203

1130103118/00 मु तार अ दुल र ाक कुरैशी
गट ४१ ,पाटीलनगर ,िचखली आ -  कर/म/ु८/ १/एस आर  
२/२०५/२०१५ , द  १०/१२/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

128198

1060312868/00 मे ओमकारदीप असोिशएटस यशोदेवी अ हे यु बी - २/२४ , पपळे सौदागर 128197

1130404137/00 उमेश शामराव भां दगरे
स ह १२५० , लॉट २८ अ , वामी समथ कॉलनी , र ता  ८ , 
शरदनगर , िचखली आ   -  कर /िच /४/ एस आर २/९२१/२०१६ , 
द १५/१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून

128187

1030101868/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

128182

1120300874/00
ी. अनंत मधुकरराव देशमुख / ी. अशोक मधुकरराव 

देसमुख
ग. .296 दे र ता व संभाजीनगर, पि म 
मोशी.,ŸÖÖ.Æü¾Öê»Öß, ×•Ö.¯Öã Öê.

128180

1120303060/00 िनमला िव ल गोसावी नागे रनगर, गट न.ं २८४, मोशी ता. हवेली, िज. पुणे ४१२१०५. 128124

1060201941/00 अिनल दता य वाघेरे वाघेरे कालनी नं १  पपरीगाव 128116

1040415383/00 बाळासाहेब महादेव गुजर भो. सुिनता बाळासाहेब गुजर
स.नं. ४१/२ब/२/१/१७ िहरामहादेव िनवास रामनगर .१ कौितक 
हॉचेल मागे रहाटणी

128109

1140102882/00 सौ.िवजया संपत भालेकर
जमीन गट न. २१८ अ, लॉट न २६ पैक  ब लाळे र हौ सग 
सोसायटी पी नगर तळवडे पुणे ६२

128100

1130902601/00 मोह मद तौक र अ दुल सैफ  भो- नसीम  तौक र सैफ
सहगड हौ सोसा  , हे े व ती,िचखली आ - ५७/२०१७ 

, द०१/०४/१६ पा आका
128092

1040504347/00 सुखवाणी मोहन तोताराम / कुकरेजा मनोहर अजुनदास स.नं. 111/13अ/1, नढेनगर,काळेवाडी 128087

1040414295/00 द ा य रंगनाथ नखाते स.नं. २८/१/१ क िशवराजनगर  रहाटणी 128082
1101203950/00 बिहरट द ु िभकु भो.अशोक बाबुराव मोिहते स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 39 128078
1080803831/00 भोग.नलावडे कृ णाबाई शंकर स. न.१०२ िवजय भा सोसायटी नेह नगर 128062

1101208320/00 सं दप ानदेव चांभारे
स. नं.९८/१ व ११२/१+२ शॉप  युजी ४ अ पर तळ मजला, जय 
गणेश सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी

128058

1050810379/00 कोलते पाटील डे हलपस िलमी.
स.न.14 (पाट) ि लटॅ रटी ए वग आकरावा + बारावा मजला फलॅट 
नं.1103+1203 िवशालनगर पपळे िनलख.,

128050

1130404479/00 पु षो म  जनादन कावळे
गट १२६३ र ता ८ , शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/ एस आर 
२/१३०६/२०१७ , द १५/०५/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पा आका

128031

1100900018/10 भो कदम संजय हनुमंत स नं २०१/९ अ आळंदी रोड भोसरी 128020

1100201536/00 स यभामा ाने र ल ढे व इतर स. नं. १४/४/१ शांतीनगर, गुळवेव ती, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 128018

1020400015/00 आक ि हटनी कंपनी 18/1,िमळकत .15,,मुंबई-पुणे रोड, िनगडी-पुणे - 411 044. 128009

1070201122/00 मा.सरकार भो. चंदानी ि तम  कशनचंदानी व इतर सहा िसटी फायना स ऑफ स , िडल स चौक, र हर रोड, पपरी 17 128004

1040701487/00 रखमाबाई,शांताराम, व ल  राजाराम जाधव स. न. १७६ गोलांडे पाक उवरीत वाकड 127996

1040206914/00 म.े अ ण डे हलपस
स. नं-३३/४ ते ८, गंगा आिशयाना कॉ ले स, लॅट न-ं जी - १२०१, 
थेरगाव पुणे- ३३

127994

1130602263/00 जा लदर व िवनायक मा ती जाधव गट ६१३, वडाचा मळा  , जाधववाडी ,िचखली 127991

1130200713/00 भो-शाम पांडूरंग यादव
गट न-ं1186 ,गणेशनगर  , रामदास सोसा., िचखली  आ - 
कर/िच/२/एस आर २/२८३६/२०१४-२०१५ , द  २४/०२/२०१५ 
अ वये वा बांध  आका द ०१/०४/२०१३ पासून

127991

1020305079/00 ी अशोक सोहनलाल गंुदेचा
मयुर समृ ी,  िब ड ग ए, दुसरा मजला , लॅट . ए-२०४,आकुड  
पुणे-३५.

127985



104080793/10 भो. पवार घन याम भगवती स.नं. 144, केमसे व ती,,वाकड 127969
1020401601/00 म.े कंटे र माय ो कं ो स स.नं.िड.-1, लॉक न.ं21/5/1, MIDC, चचवड,,आकुडीर् 127957

1140301130/00
म.ुमा. भालेकर शंकर तुकाराम /भो,(१)भालेकर बाळासाहेब 
शंकर (२) ीम.भालेकर सीमा भानुदास

तळवडे गावठाण तळवडे कु ी मशीन शेजारी 127953

1060500552/00 20th से चुरी कायनेटीक फायनास् िल. िवशाल िथएटर जवळ,, पपरी,पुणे-18 127948

1011301308/00 सौ.शिशबाला सग
से. 24, कोिहनूर आकड, दुसरा मजला , ऑफ स न.ं 228,िनगडी 

ािधकरण पुणे 44
127947

1020303881/00 ी. िवकास उ म गायकवाड जुना िम. .२/१०/१४१० िम. . सन.१४/२ ांतीनगर आकुड -३५ 127945

1050206537/00 गवारी राजाराम सतु व डावखर सखाराम, स. न. १२/१/१, िव यम  नगर, पपळे गुरव-२७, 127929

1140301669/00 सौ. िजजाबाई मा ती फुगे जिमन गट न.ं ११९, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 127926

1120302504/00 आकाश सौदागर िशक
नागे रनगर तुपे व ती गट नं. २७२  मोशी ता. हवेली िज. पुणे 
४१२१०५

127926

1050108541/00 लांडगे अनंता मोहन/ करण मोहन लांडगे स.नं.53/1ब/3, साईकृपा िवहार,िवनायकनगर, पपळे गुरव-27 127916

1060320824/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग,पिहला मजला, 
१०१,िव शांती कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

127914

1060320825/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग,दुसरा मजला, 
१०२,िव शांती कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

127914

1060320826/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग,ितसरा मजला, 
१०३,िव शांती कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

127914

1060320827/00 राजू ता याबा िभसे
स.न.१४४/६/६, द ा कॅिपटल िब डग, चौथा मजला, 
१०४,िव शांती कॉलनी .१, पपळे सौदागर, पुणे २७

127914

1140401462/00 ी. दं ा य /सिचन सोपान शदे ज. ग. १४६, ता हाणेव ती , ि वेणीनगर 127901
1120200326/00 ताप कर सुनंदा िव ल मोशी गावठाण,पुव मोशी 127858
1040307253/00 हनुमंत महादेव वरे स. न. १२/१७,संभाजी नगर थेरगाव पुण-े३३ 127856

1020103206/00
पाली नर  च ाशे ी उफ च हाण भोग अमूता नर  

च ाशे ी उफ च हाण
सन.७/१/१अ/१/१ गु देवनगर आकुड -३५ 127848

1140301111/00 हगवणे भरत गणपत/ हगवणे शारदा भरत/ म.े दगंबर इंड.
जिमन गट . ७८ जंबोकर यांचे िमळकतीशेजारी योितबानगर 
तळवडे

127839

1100301418/00 चचवड देव थान  भोग सुमन काळूराम लांडगे महादेव मंदीराजवळ भोसरी गावठाण 127834

1031112097/00 भो. ी. भरत द◌ंगबर केदारी
सं. नं. २४/५, जयगणेश  कॉलनी , चचवडेनगर, वा. वाडी. 
चचवड.पुणे-३३

127830

1020705030/00 नारायण नामदेव पवार स. नं. ११९, िह सा नं १ब/१ब, िस . स. नं. ३५५ , रामनगर, 127823
1140100530/00 पठाण इ ाहीम सेन गट .1, ल मी  सोसा.,, पीनगर, तळवडे 127810
1020202627/00 ी ठाकूर बबन सह ीराम सह द वाडी मेनरोड, द चबर समोर , आकुड -३५ 127807

1101101834/00 घोडेकर सोपान पांडुरंग
१३९ रोशल गाडनमागे महादेवनगर च पाणी वसाहत पुणे नाशीक 
रोड भोसरी

127792

1160102315/00 क डाबाई रामचं  गायकवाड
स. नं.७३, कमलराज िशवदशन, प.म.ऑफ स न.ं१३, आदशनगर, 
दघी

127775

1050212179/00
ह के सुिनता अशोक/ ह के पंकज अशोक/ ह के भ  

अशोक
स नं ८५/२/१ अशोक िवहार शॉप नं १ त म सुवणयुग कॉलनी 
जवळकर नगर पपळे गुरव ६१

127770

1020202496/00 ी. िहरामण िशवाजी काळभोर िस स नं ४०९ इंगळे हाई स गु देवनगर दुकान नं ५ आकुड  ३५ 127765

1020202512/00 ीम. वालीकर ब ुनीसा इमाम स नं १८/१ ीकृ णनगर िव लवाडी आकुड 127759
1031105868/00 Chavhan Hari Sudhakar स.नं.  141,  िह. .3,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 127751
1130400151/00 भो-महादेव शंकर जाधव , भाऊसाहेब शंकर जाधव ल मी सोसा., 127734
1050000288/00 सोसा.ऑफ द.डॉटस मेरी चंदा तफ िस टर रटा. स.नं.54/1/146/53,गजानन नगर,,िम. .05/01/00/00288 127728

1040109826/00 मनोहर वामण कलाटे व ईतर भोग. शहा अिमत अिनल सनं.२४५/१ब,वाकड-४११०५७ 127727

1090605250/00 भोग.जुबेर जमीर गाजी तांबोळी चाळ, पवारव ती, दापोडी पुण-े१२ 127713

1130501085/00
मा काय. अिध. न. िव . ािधकरण ,भो- संजय  असरफ़ ल 
अगरवाल

सॉ टवेअर   पाक पुणानगर ,गाळा ं  1, 2,3 / A ाउंड,पुणानगर 
,कुदळवाडी  ,िचखली .

127703

1040901781/00 म.ेपारस म टी पेस एल एल पी तफ रा ल कंुकलोळ व इतर स.न.11/13 मुंबई –पुणे ए स ेस हायवेजवळ पुनावळे. 127699

1040507997/00 ाने र हनुमंत ताप कर स. न. ७७/२/१,ताप कर नगर, काळेवाडी 127661
1050214554/00 िव नाथ राज नाथ गु ा स. न.२९ िभमाशंकर कॉलनी पपळे गुरव 127657
1110400378/00 पाटोळे शैला बाळासाहेब च-होली बृ वडमुखवाडी चोिवसावाडी, 127656

1060320983/00
ी. नारायण कािशनाथ काटे व ीम. जनाबाई कािशनाथ 

काटे
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-७०१, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

127648

10502010634/00 ओम साई कुपा ए टर ायजेस तफ़ राजेश िव पवार व इतर स नं ८२/१/२५/२६/३२/३४ सुदशन नगर शॉप क़.१ पपळे गुरव २७ 127640

1040117865/00 सुरेश नामदेव गायकवाड स.नं.177/1/1, भात कॉलनी, वाकडरोड,वाकड पुणे - 57 127603



1050600523/00 कंुभार भाकर शंकर िम. . 49/3/569/1,ल मीनगर, सांगवी पुणे - 411 027. 127600
1140400501/00 पाटील सुनंदा र व नाथ ि वेणी नगर 127592
1101101581/00 ी श फक अ. रिशद शेख स न १३९/३ लांडगे व ती रोशल गाडन मागे भोसरी-३९ 127577
1130501005/00 डॉ. लाल शेख िहदरीस शेख पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 127574
1040414894/00 माधुरी ानदेव पळसकर स.नं. ४९/१ रायगड कॉलनी रहाटणी 127564

1130901891/00 पोपट आ पा झावरे गट १५१७ , ी राजा िशवछ पती हौ सोसा, ता हाणे व ती,िचखली 127563

1150102104/00
ी सुदाम नागेश धुमाळ व इतर-३/भो/ ी साद सुदाम 

धुमाळ
स. न ११ िह  ४ तळमजला बापदेवमं दरासमोर कवळे 127537

1140102650/00 ी. लोहार ईरा पा ई र गट .1, िस दनाथ सोसा., 127527
1130201119/00 दादाजी राजराम खैरनार गट ११९३.१ /१ , सोनवणे व ती,िचखली 127524

1130902243/00 महादेव रानबा थोरे

गट १४९१ ,हनुमान  हौ सोसा , िव णूपंत शाळेसमोर  , हे े ता हाणे 
 व ती , िचखली आ  -कर/िच/९/एस आर २/३२/२०१४ , द 
६/०५/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - 
कर /िच/९/ एस आर  २/ २९६/२०१७ , द  १३/१०/२०१७ अ वये 
द  १/४/१६ पा वा आ

127523

1130303701/00 िवजय ल मण गुजर
गट १३२३ , साई सोसा , हनुमान जीम समोर , मोरे व ती ,िचखली 
आ -कर /िच/३/एस आर २/१४६/२०१५ , द  १४/०९/२०१५  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

127515

1031107438/00 दपक ीपती बो े स न ३२/२अ माउिल कुपा चचवडे फाम मागे ,वा.वाडी, चचवड-33 127507

1090302451/00 भोग. दशरथ ानोबा लांडगे पुणे मुंबई र ता कासारवाडी 127504

1031108919/00 ी -गिनगरे पुंडिलक महा लग पा स न ५७/८/३ लॅट न ४६ साईराज कॉलनी वा.वाडी चचवड पुणे 127500

1130201092/00 िव नाथ भाकर नखाते

गट ११९२, रामदास सोसा , सुखकता हौ सोसा , िचखली आ -
कर/िच/एस आर २/१८४२/२०१४ , द  १७/१२/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वाढीव आका .आ -कर/िच/एस आर 
२/७/२०१६४ , द  २९/०८/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पासून वाढीव आका .

127497

1130501988/00 भो-बाबुराव  संताराम मौय
लॉट ं  67,साईपाक-1,रो हाऊस ं  -1,सािहल 

आंगण,कुदळवाडी,िचखली,
127491

1120202807/00 भो. िवशाल चं कांत गायकवाड गट न.ं ६३३, द ीण ल मीनगर,पांची रोड, मोशी - ४१२१०५. 127465

1120202808/00 भो. शांताराम चं कांत गायकवाड गट न.ं ६३३, द ीण ल मीनगर,पांची रोड, मोशी - ४१२१०५. 127465

1100301788/00 चचवड देव थान भोग. किवता राजु लांडगे भाजी मंडईजवळ भोसरी 127464

1050204254/00 ी. शेख करीम रमजान.
स.नं. 78,िह.3/9/7,कासारवाडी पुलाजवळ, पपळे गुरव,पुणे-
27,िम. .05/02/04254

127451

1110500913/00 ी ल मण नामदेव तापक र
स. नं. २१८/४/२ आंबा टॉप समोर, प ावतीनगर, िव ल 
तापक रजवळ, च होली बु.

127445

1090601329/00
पवार िनवृ ी तुकाराम भो. शांताराम महादु पगारे, ई र 
गेजगे व वामण जाधव

स न 71, पवार व ती,दापोडी 12 127435

1020201169/00 ी. मह  संभाजी ढमाळ स नं ३५/३, साई अपाटमट समोर िव लवाडी आकुड -३५. 127422

1101400584/00 मा. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
दालन .6,िमनी माकट (पिहला मज,इं ायणीनगर,पेठ .2,            
    भोसरी - 26

127421

1050804345/00 साठे इंदुबाई रावसाहेब. स. न. गावठाण िप. िनलख 127417

1070101689/00 िनरज बलदेव प जा भो. गो डी बलदेव प जा
रे टड ॉटर  A - २१,साई दशन दुसरा मजला लॅट . ४ व ५  
पपरी १७

127398

1070101690/00 िनरज बलदेव प जा भो. नरेश बलदेव प जा
रे टड ॉटर  A - २१, साई दशन ितसरा मजला लॅट . ६  व ७  
पपरी १७

127398

1070101691/00 िनरज बलदेव प जा भो. दया दपक तलरेजा
रे टड ॉटर  A - २१, साई दशन चौथा मजला लॅट . ८ व ९  
पपरी १७

127398

1030100528/00 पटेल ेमजीभाई डायाभाई.
स.नं.  240/अ/1  मुंबई  पुणे  रोड.  , चचवड  टेशन,  चचवड  पुणे  
19

127393

1130900103/00 सुरवसे बबन मक छं ी द  हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 127393
1060315694/00 मे गजानन असोिसएटस साई ि हजन अ/ऑ फ़स न-ं१०४  पपळे सौदागर 127379
1031109825/00 भो तानाजी िशवराम भसे स न १३७/१ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 127368

1040120520/00 ि हजन रय टस
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं४०९ चौथा 
मजला क पटे व ती वाकड.

127362

1040702581/00 कशोर गमािनल बदामपुडी / इं दरा कशोर बदामपुडी
स. नं. १३० िह सा न.ं २ ेिसया तळमजला व पिहला मजला टाऊन 
हाऊस . बी - २  उवरीत वाकड पुणे ५७

127351



1130901979/00 अंगद शेषराव माने गट १४२६, िस ीिवनायक सोसा , हे े व ती ,िचखली 127331

1040704622/00 अमोल बापु वाक कर व ईतर ४ तफ िवशाल य.वाक कर सं. नं. १७३/१/१ब, उ.वाकड 127315

1050205337/10 जगताप  िवजय पांडुरंग, संन १३/४.िव यम नगर,िप,गुरव 127292
1050205338/10 जगताप  िवजय पांडुरंग, स,न१३/३,िव यम नगर ,िप,गुरव, 127292

1031115232/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए. - भो. तुके िधरज जयराम व िवशाल 
अशोक माकोडे

स.न.123, ि मता फाम हाऊस जवळ, वा हेकरवाडी, चचवड-33 127292

1080801699/10
ी. सायबू िभमराव धो े भो. िभमाबाई  बस ा हराळ व  

िशवशर पा हराळ व गु  बस ा हराळ
स. नं.101, भोसरी पपरी मेन रोड, 127286

1100301811/00
नामदेव बबन ग हाणे, िनवृ ी बबन ग हाणे, ोपदाबाई 
बबन ग हाणे

भोसरी गावठाण ग हाणे तालीम शेजारी भोसरी-३*९ 127283

1031111966/00 भोग - िनलेश ि बंक िशरोळे स न  १२७ ि न पाक सोसायटी वा.वाडी ३३ 127275
1031111967/00 भोग - िवशाल ि बंक िशरोळे स न १२७ ि न पाक सोसायटी वा.वाडी ३३ 127275

1020303141/00 मोरे शंकरराव आनंदराव
जुना िम.नं. 2/10/1074, ी मेिडकल समोर,,िव लवाडी, आकुड , 
पुणे

127270

1120300813/00 ीम. जुनवणे मंगल खंडू दे  र ता ते बनकर व ती, 127268
1140103104/00 ी उ म वेताळ घाडगे ज ग नं १७२, करवीर हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 127242
1031108135/00 भोग. -  रमेश सहदेवराव फुलसंुदर स.न.७४/४ रजनीगंधा वा.वाडी चचवड-३३ 127214
1150400295/00 सौ. मंदा भरत भ डवे व बेबी  राम भ डवे स.नं.-१ रावेत गाव 127201

1130102980/00 िबबराळे बालाजी हावगीराव
गट ७५२, इं थ गाडन या पाठीमागे, पाटीलनगर ,िचखली आ - 
कर /िच/०१/एस आर २/१०८/२०१५ , द २२/०९/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

127200

1040104817/00 महादेव धमाजी पवार
सन.13/9, पवारनगर, सोनाईमंगल कायालया यामागे,थेरगाव,-पुणे-
33,4/56/1625

127188

1031111061/00 भा कर मा ती फ़डतरे स. नं. २८/५, बळवंतनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 127185

1130101691/10 ल ण मरीबा जोगदंड

गट १६६०, पाटीलनगर ,िचखली आ - कर /िच/१/एस आर 
२/१७६९/२०१२ , द  ४/०६/२०१२ अ वये ह तांतर  आ - 
कर/िच/१/कािव/३००/२०१४ , द २८/१०/२०१४ अ वये अंशतः 
िमळकत आकारणी

127184

1050000465/00 ीम. पवार इंदूमती िशवाजी
स.नं. 28/4/1/ब, जगताप डेअरी, पपळेिनलख पुणे -
27,िम. .05/08/00/00465

127165

1040307458/00 ािध. भो. संजय शांताराम जाधव स. न. ७/१, गु नानक नगर,थेरगाव पुणे-३३ 127160

1101100572/00 सौ. सुरवसे जय ी भाऊसाहेब
स.नं 186 िशवशंकर नगर कॉलनी - 3,च पाणी रोड,                     
     भोसरी, पुणे - 39

127148

1060317998/00 अिनशा पु षो म तारानी
स. नं. ७०/२/१ स ाट नगर जगताप कॉलनी न.ं १ पपळे सौदागर 
पुणे २७

127145

1120201220/00 रामधन परमे र सरोज ग. . 452 तापक रनगर , मोशी. ता.हवेली, िज.पुणे. 127135
1120101446/00 योगेश रामदास शदे गट न.४७ िशवाजीवाडी मोशी ४१२१०५. 127130
1130101179/00 भो-िमठाईलाल मुने र  ब ण गट 65, िचखली -मोशी रोड, पाटीलनगर , िचखली, 127098

1040508552/00 ढगे बालाजी िव ल
स.न. 79/14/8 , 79/14/6 मंगल दप अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 
3 पाचपीर चौक योतीबानगर काळेवाडी

127097

1080200455/00 िसले ॉन पावडरको स शेड .4,, लॉट न.ं ड लु-3,एफ -2 लॉक,एम.आय.डी. पपरी पुणे-18 127091

1040415094/00 गजानन भानुदास धायगुडे स.न.42/2/5 कृ णाई कॉलनी गोडांबे कॉनर रहाटणी 127073
1130500755/00 जय ी नारायण स वासे गट  ६७७ ,बालघरे व ती , कुदळवाडी ,िचखली 127065

1130300539/00 मु ा कुमार दु लम साद गु ा
मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती आ  -कर/िच/३/एस आर 
२/१५३/२०१४ , द ३१/०५/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

127047

1040402621/00 चौधरी देव सग चंदन सग स.नं. 17/4, ड भाग कायालयाजवळ,,रहाटणी 127043

1031114796/00 ी.िशवाजी दनकर िशउडकर सं.नं.133,गु दारा रोड, लॅट न1ं6,वा हेकरवाडी चचवड पुण-े33. 127038

1060313701/00 सोनाली गु ा / िनशांत गु ा राजावीर पॅलेस, एल / २०२ पपळे सौदागर 127036
1031108656/00 भो सौ भुदेवी देवनारायण िम ा स न १३७/३ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 127019
1160301896/00 भोग. भा ुदयानंद शमा / ि स शमा स न ३ गायकवाड नगर दघी-१५ 127006
1050302175/00 गवळी पावती शंकर, लॉट -१६,आनंदनगर,सांगवी-२७ 127000
1040405618/00 भारत मह  सग काबला िशवराज नगर रहाटणी 126998
1050205043/00 पाटील मा ती धाकू स.नं.14/1,िशवनेरी कॉलनी िप.गुरव-27 126994
1140101944/00 ी. पाटील संतोष िहर णा ज. ग. २१८ अ .कोयना हॉ  सोसायटी पीनगर (पुव)तळवडे 126988
1160100886/00 पवार अिनल गुलाबराव स,नं, 72 सहया ी कालॅनी, दघी पुणे 126980

1130401696/00 अशोक गोपाल महाजन गट ११४३, ी द कृपा  हौ सोसा , नेवाळे व ती , शरदनगर ,िचखली 126976

1040506616/00 अनुप ख. शीतलानी /सुशीला शीतलान
स नं १११/१२अ/१ साई ा गाडन फ़ेज-२ बी वग लॅट न-ं३ 
काळेवाडी

126958



1140101305/10
म.ु मा. ी सगळे आसराबाई रोहीदास भो. सगळॅ युवराज 
रोिहदास

ज. ग. २१५ िशवशंभो हौ. सोसा. पीनगर पुव तळवडे 126935

1060317997/00 गुलाबराव महादेव घोरपडे
स. नं. ६१/१अ/०९ गु कृपा िनवास काटे व ती पपळे सौदागर पुणे 
२७

126912

1050108080/00 कदम  िव ास मा ती /भो,कदम िचरंतन
स. न.४३/१/१, साई पुजा िब डीग,नावेचा रोड मनपा 
शाळेजवळ,सांगवी

126906

1090604898/00
म.ेकाटे कळसकर मोटस,िब डस अँ ड डे हलपस तफ भागी. 
भोग.अनंत शाली ाम कळसकर

पांडुरंग कृपा, शॉप .०२, महादेव आळी, दापोडी-१२ 126887

1050205702/00 िवरळे ल मण रामजी स. न.७७/४अ/४, भैरवनाथ नगर, प. गुरव 126858
1080202102/00 भो.रोहन तुकाराम ढमाले शकंुतला पाक िस.स.नं.५७९३ शौप ं .३ मोरवाडी पपरी.१८ 126852

1040509457/00 सोनवणे अशोक रामचं  ( 9975323712 )
स.न. 111/10/10 , योतीबामंगल कायालयाचे बाजुला 
योतीबानगर काळेवाडी

126838

1070101688/00 िनरज बलदेव प जा भो. राधा बलदेव प जा
रे टड ॉटर  A - २१, साई दशन पिहला मजला लॅट . २ व ३  
पपरी १७

126827

1020303880/00 दनकर िव णु च हाण जुना िम. .२/१०/१४०९ िम. . सन.१४/२ ांतीनगर आकुड -३५ 126818

1060318120/00 अिभिजत जाजू/िनधी जाजू/सुधा बजरंग जाजू हीजन गलेरीया पिहला मजला शॉप न.ं जी  १ पपळे सौदागर 126816

1031107480/00 भोग. संिगता सखाराम बांगर
स. नं. ६२, लॉट न.ं ८६ िशवनगरी गणेश कॉलनी िबजलीनगर, वा. 
वाडी चचवड पुणे ३३.

126814

1110500927/00 िनतीन भरत संकपाळ सन १२४ साई मं दरा मागे ल मण शदे समोर वडमुखवाडी 126801

1040408912/00 ी. सुरेश पंडीत नखाते स. न. २८/१/१ब, मीनी िनवासी, िशवराजनगर, रहाटणी - १७. 126792

1070100588/10 ी.गो वदवानी मनोहर िपतुमल एच.बी.8/8क,राजकुमार िड युटस या मागील बाजूस पपरी १७ 126791

1040508173/00 रामचं न एन. के/ ि मनी रामचं न स. न. १११/१४/२, काऱ कॉलनी, नढे नगर, काळेवाडी 126788
1130400892/00 भो- ी िव ल  िव नाथ  बिहर मोरया  सोसायटी ,र ता नं -5अ, सुदशननगर ,िचखली 126767

1101000028/00 ी. गाजरे कसन उमाकांत.
िम. .59/6/36                             ,स.नं.198 . राधाकृ ण नगर.   
         भोसरी,पुणे 411 039.

126751

1031110955/00 शंकर िशवाजी जाधव
स. नं. ५७/२+३, लॉट न.ं ३४ ब साईराज कॉलनी, िशवनगरी, 
िबजलीनगर, वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३.

126735

1140401225/00 लोखंडे हनुमंत जग ाथ Triveninagar 126733
1060202883/00 शहाजी ल मण वाघेरे भो. शांत शहाजी वाघेरे शॉप . २ पपरीगाव स. न . ३२२  पुणे-१७ 126732

1040104199/00
ी परशुराम उ म क पटे व इतर तफेर् भो.राज  र 

लुकड(01/04/2009 पासून र
स नं 207/2/1/2 207/2/1/3अ,क पटे व ती वाकड पुणे 57 126708

1130602798/00 राज  व महादेव रघुनाथ शदे गट  ३९८ जाधववाडी, िचखली 126704
1031109661/00 सुरज सुखदेव देऊळकर स.नं७६/६,रजनीगंधा सोसा 126678

1031109662/00 िवशाल सुखदेव देऊळकर रजनीगंधा हौ.सोसायटी स.नं. ७४/६ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 126678

1040307453/00 भो. कांबळे म लीना आ णा पा स. न. ६/२/३,बालाजी कॉलनी,थेरगाव 126648
1020400305/00 काळभोर पवत कुशाबा. िमळकत .35.,काळभोर नगर. चचवड,पुणे 411-019. 126640
1040102137/00 िव ास िशवाजी मधुकर स.नं. 177/1/5, वाकड थेरगांव रोड,,वाकड 126639
1070200082/00 िवजयकुमार जी. रामचंदानी बी लॉक न.ं - ५ पपरीनगर पपरी 126582

1040100851/00 गुजर दामोदर बाप.ू
िमळकत .502.चा िव तार.,स.नं.16/1अ. ल मणनगर. थेरगांव-पुणे-
411 033

126579

1120101144/00 पवार भगवंता मा ती /भो. ी राजाराम भगवंत पवार डुडुळगाव, मोशी ४१२१०५ 126575

1160200685/00 तुपे वसंत, ल मण, मा ती, व स यवान स नं. 87, दघी पुणे 126566

1030802617/00 साई क श स
िस स न १७४० व १७४१ स न २९५/७ तलमजला शाप नं २ 
केशवनगर चचवड ४११०३३

126554

1020502118/00 भो.- चौधरी भागवत बक/ के इंिजिनअ रग
जुना िम. . 2/5/2087, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

126551

1050808536/00 सुयवंशी िनतीन बाळकु ण व काकडे सिचन संपत स नं ४३/३अ/१ पपळे िनलख पुणे २७ 126549
1100803363/00 ी. बु े अशोक कािशनाथ 126545

1031501141/00 ी. करण गणेश वमा
िस   .स न.३८७६ लॉट न बी मे माइं पेस रआिलटी ा. िल. ब. न.ई 
लॅट न ९०२,९वा मजला उ ोगनगर चचवड ३३

126535

1130100053/00 ठाकुर अशोक साहेबराव
गट .1, पाटील नगर,आ  -िच/कर/१/कािव/२७३/२०१०, द 
२०/११/२०१० अ वये द१/४/११ पासून जुने १६२.४०चौफ़ुट

126533

1031105895/00
भो. सुदशन शंकर तळेकर अ पा क सो सुलाबाइ रावसाहेब 
तळेकर

स.नं. 66, िह. . 1+2अ+2ब, वा हेकरवाडी, चचवड 126527



1040804336/00
माधुरी दुय धन राँय व चेतन चं शेखर राँय ( 
७०४५१३५८६५ )

ऑ फस न.ं501,पाचवा मजला ,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 57 

कर/थेर/8/कािव/205/2018 द 11/8/2018 नुसार आडनवात 
नावात दु ती

126527

1040710590/00 ी. कशोर राज  पाटील
स.नं.164 िह सा न.ं 3, स.नं.164 िह सा न.ं4/2 व स.नं.164 िह सा 
नं. 4/3, " द अ ॅ ेस कम शया " चौथा मजला, ऑफ स . 407, 
उव रत वाकड 411 057

126521

1100201555/00
ी. िवजय भुजंगराव जाधव व मयुरेश राज  जाधव अपाक 

आई िवणा राज  जाधव
स. न. १२ िह सा न. १४/५ िवकास कॉलनी, शांतीनगरोड लांडेवाडी 
भोसरी पुणे ३९

126484

1020502124/00 भो.- सुरेश एन. के.
जुना िम. . 2/5/2093, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड, एस.आर. एंटर ायजेस

126470

1031110968/00 भो. रमेशचं  रमाशंकर गु ा स. नं. ३२/१ हरीओम कॉलनी िबजलीनगर चचवड ३३ 126466
1130200997/00 बाळासाहेब मा ती पाटोळे गट ११८६ , गणेशनगर , रामदास  सोसा , िचखली 126466
1060315631/00 ीकांत ह रहर सरमुकादम साई लॅ टिनयम अ/५०२ पपळे सौदागर 126456
1130101641/00 द ोबा गंगाराम आहेर, भो-रखमाबाई  िनवृ ी आहेर स न  ७५, पाटीलनगर ,िचखली 126445
1040204550/00 उमेश ताप भाँडवे / ताप नानासो भ डवे स. नं १७/३, िशवकॉलनी, गंनगर, थेरगाव 126434

1031111079/00 मा ती ानु करांडे
स. नं. २४, जयगणेश कॉलनी चचवडेनगर वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

126408

1031110109/00 भो काश मा ती वा हेकर स न १२२ सायली कॉ ले स वा वाडी चचवड पुणे ३३ 126405
1040108303/00 रहमान वाहाब शेख सन.१७/४ मंगळ नगर वाकड-३३ 126404

1040122653/00
म.े ाईड पपल ॉपट ज तफ भागीदार वण देवक नंदन 
अ वाल

स.नं.211/2,210/2 व 210/5, ाईड पपल े अर, शॉप नं.B/105, 
पिहला मजला, काळेवाडी फाटा, वाकड, पुणे 57.

126402

1040709294/00
पु पा िशवाजी महाले, िननाद िशवाजी महाले व अमोल 
िशवाजी महाले

स.नं.146/1बी(पाट)170/3 ते 170/8(पाट),170/10(पाट) व 
170/12(पाट), ि टीन े अर, पिहला मजला दुकान . 108, 
उवरीत वाकड- 411 057

126399

1070300326/00 भा करन वझुर.सन ऑफ ए.के.के. नेटुनग् लॉट न.ं228 क पैक ., पपरीनगर, पपरी पुणे 17. 126391

1050806830/00 नीता शु ला व आनंद काश शु ला
स.नं.18/2/1/1 ते 18/2/1/8, वॉटर एज, युिनट . E1/704 ,  पपळे 
िनलख, सांगवी,पुणे

126391

1120203019/00 शंकर राऊ स ते पुणे नाशीक रोड लगत, मोशी ४१२१०५. 126390

1011102543/00 न ता योगेश जैन व योगेश जैन
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं३ (जी३), िनगडी, पुणे ४४.

126388

1011102544/00 न ता योगेश जैन व योगेश जैन
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, त.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं४ (जी४), िनगडी, पुणे ४४.

126388

1140101501/00 पवार रघूनाथ गणपत ब लाळे र हौ. सोसायटी, पीनगर पूव, तळवडे 126362

1130506736/00 भो-  बबन द ा य िमसाळ
शॉप १३, लॉट नं  २३ ,रोझ हाई स अपाटमट ,पुणानगर ,िचखली 
आ - कर/िच/मु /८/एस आर २/२१२/७४/२०१५ , द 
२९/१२/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

126355

1160203818/00 ी. राजेश कसनराव वाखारे स न. ७८/४ गणेश कॉलनी संत गजानन महाराज नगर दघी - १५ 126352

1020303883/00 िपसाळ रामचं  भाऊसाहेब जुना िम. .२/१०/१४१२ .सन.१४/२/३ ांतीनगर आकुड -३५ 126351

1110502018/00 रघुनाथ महादेव जाचक
स. नं. १२३/१/१/१ ल मीनारायणनगर कॉलनी . ०१ वडमुखवाडी 
च-होली.

126349

1140101544/00 ी. पवार संजय बाबुराव उष:काल हौ.सोसा. पीनगर,तळवडे पुणे 14 126332

1040120844/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं३ थेरगाव पुणे-३३

126330

1130504741/00 भो-जयकर  पारेख , िवर कुमार पारेख
लॉट  ९७,साई आंगण अपाटमट, लॅट ए १ 

,सीडीसी,िचखली ािधकरण
126329

1130504742/00 भो-िनता  परेश पारेख
लॉट  ९७,साई आंगण अपाटमट, लॅट ए २ 

,सीडीसी,िचखली ािधकरण
126329

1101101875/00 जाधव दलीप बुधा/आहेर ल मण कारभारी स. न. १८७/२/१ गणपत कॉलनी नं. ४ देवकर व ती भोसरी 126321
1070200491/00 पंकज जयराम सरोदे भो. ी.रेलुमल जमुनामल बी लॉक ,,िम. .22/4, िपपंरी पुणे 411017. 126314

1031106914/00 डॉ भालशंकर अिभजीत भोजाजी स न १२१/५ मातो ी कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 126307

1031106915/00 गंगुबाई भोजाजी भालशंकर स. नं. १२१/५, मतो ी कॉलनी, वा. वाडी, चचवड 126307
1031106916/00 भालशंकर क र मा अिभजीत स न १२१/५ मातो ी नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 126307
1140101685/00 ी.पांचाळ िवजय िभवा म साफ य हौ. सोसा. पीनगर, 126293
1080100333/00 आगरवाल ेमवती ेमचंद जनता माकट ब सल िनवास,,खराळवाडी, पपरी-18. 126292

1120201552/00
ी.राघु िवठोबा बनकर व इतर 2 भो. ी.रा ल राघुजी 

बनकर
गट. नं. 564 , बनकरव ती.,´ÖÖê¿Öß. 126272

1110502190/00 महेश उ व िगलिबले स. नं. २१८/२/१ पदमावती नगरी  वडमुखवाडी च-होली बु. 126258
1100103281/00 िसताराम बी कापसे भोग. श बीर सैफु ीन पदावाला पी.ए.पी. जे.१३१ एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे २६ 126253



1050213550/00 भोग.जगताप िनलेश िवजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.४,पिहला 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

126237

1040309511/00 रमेश वसंत वणवे
स नं-११/२ ी वामी समथ िनवास त.म.दुकान न-ं२ पडवळनगर 
थेरगाव -३३ मो-९७६२४३०५३०

126236

1070101394/00 मे गाय ी डे हलपस भो. आयिडया  से यलर िल गजानन लाझा एच.बी. 7/1 शगुन चौक, पपरी 126214

1101200799/00 ी भागडे िव ल मा ती
गट न.ं12,स.नं.19/2                     ,श  ो. टोअर जवळ,धावडे 
व ती भोसरी,पुणे-39.

126213

1090302463/00 पटेल मेहबुब राजा व रोशनबी राजा पटेल स. न. ४९७/१अ/१ गुली थानगर कासारवाडी ३४ 126201
1090600007/00 मे िडि हजनल रे वे मॅनेजर पुणे रे वे टेशन जवळ, दापोडी पुणे 12, 126190

1050502777/00 (सुतार) शदे शकंुतला रघुनाथ/भो.आिशयाना कं शन
सं.नं.9 लॅट .28 शंकुतला आिशयाना लिसक तम शॉप .4 ढोरे 
नगर सांगवी -27,िम. .05/05/02777

126178

1040304726/00 कुमावत रामे रलाल नारायणलाल व इतर स.नं. 14/6अ/6ब/1, क हैया पाक, थेरगांव,थेरगांव 126175

1100500451/10
मनजीत कौर मनजीत सग िध लन, जग व दर सग 
मनजीत सग िध लन

स नं ६९० पुणे नाशीक रोड ग हाणे व ती भोसरी 126172

1050204237/00 भोग. ी. कांबळे महावीर िव ल. स.नं.1/2, यु.ल मीनगर, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/04237 126166
1060202068/00 सुरेश शंकरराव िबजवे वाघेरे कॉलनी पपरी गाव 126142

1040408714/00 भागुजी ीपती शेलार भो. मा ती भागुजी शेलार
स. न. .४१/१ब/२, माऊली ो हीजन टोअस ,रामनगर रहाटणी  
पुणे-१७

126126

1050602519/00 ी. रामसुरत झीलमीट राम
स.नं.4/14/2 लॉट न.ं8,िस दीिवनायक कॉ पले स,शॉप बेसमट 
नं.10,संगमनगर,सांगवी-27,िम. .05/06/02519

126122

1031108006/00 लंुड पु षो मदास संुदरमल स. नं. १३२/३, ममता माबल शेजारी, वा. वाडी, चचवड 126121
1040304629/00 लंगोटी महमंद जाफरसाब स.नं. 5/4, नखाते नगर,,थेरगांव 126112
1060202264/00 सुिनल द ा य वाघेरे वाघेरे कॉलनी न-ं१  पपरी गाव पपरी-१७. 126104
1090302438/00 पंिडत राजाराम िबनो ४९७/१अ/१ गुली थान नगर कासारवाडी ३४ 126100
1100301635/00 चासकर  वसंत दामोदर / अलका वसंत मा ती मं दराजवळ भोसरी, 126097

1080803808/00 भोग. शंकुतला सुरेश मोिहते स. न. १०१ सिचन िनवास िवजय भा हौ. सोसायटी नेह  नगर 126078

1040307222/00 वधमान चं कांत बाफ़ना स. न. ३९/१५ गुजर नगर थेरगाव 126063

1120202214/00 िभमाशंकर म लीकाजुन कोळी आदश नगर साकोरे पोि मागे ग. नं.४५७ पुणे नािशक रोड मोशी 126060

1130301858/00 लालासाहेब  म हारी  कदम
गट 1413, शांता हौ सग सोसा, मोरे व ती , िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२३१/२०१६ , द ३०/०८/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

126056

1040414303/00 ी.नारायण बंडू शेळके भोग.सुरेश नारायण शेळके
स.न.४१/२ब/२/६ मिनषा बंगला कौतीक हॉटेल जवळ रामनगर 
रहाटणी

126051

1040414304/00 नारायण बंडु शेळके /भोग.िवजय नारायण शेळके
स.न.४१/२ ब/२/६ मिनषा बांगला कौतीक हॉटेल जवळ रामनगर 
रहाटणी

126051

1040414305/00 नायायण बंडु शेळके /भोग.अजय नारायण शेळके
स.न. ४१/२ब/२/६ मिनष बंगला कौतीक हॉटेल जवळ रामनगर 
रहाटणी

126051

1110400896/00 सुनंदा सुिनल गावडे स. नं. ६, वाघे र कॉलनी न.ं १, चोिवसावाडी, च-होली बु॥ 126046
1130300356/00 यादव कसनदेव जापती साने कॉलनी,िचखली 126044
1101203799/00 िहराबाई गणपत तापक र स.नं.16 गुळवेव ती,भोसरी - 39 126043

1070501053/00 SARKAR BHOG.JADOMAL VADHUMAL
शॉप .13, गु नानक कॉ ले स, गु ारा शेजारी,,Ø¯Ö¯Ö¸üß - 
18.

126028

1040121099/10
हेमंत भाकर दंडग हाळ,हषली हेमंत दंडग हाळ,कैलास 
अंबादास साईनकर

स.नं.240/1 वाकड क पटेव ती द मं दराजवळ वाकड पुण-े57 126028

1020303088/00 भो-दातीर द ा य ध डीबा
जुन 2/10/1056 , िस दे र लािसक जवळ  , मेन रोड , आकुड  

ािधकरण,
126022

1101100220/00 ी. बागुल िभकनराव पुंडलीक. स.नं.१२४, सदगु नगर, भोसरी, पुणे ३९ 126016
1100402012/00 प. च.म.न.पा.भो.पी.सी.एम.टी.डेपो स.नं. 695 आ दनाथनगर, 126014
1031109850/00 भो. िनमलाबाइ समाधान ल खडॅ स न ११६/२ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 125982
1150201374/00 तुकाराम िवठू तरस सनं.43अ/9+11अ पैक  िवकासनगर कवळे, 125969
1090604286/00 आडागळे सदािशव रामभाऊ स. नं. ७१/२अ/२ दापोडी पुणे - १२ 125959
1150405279/00 ी आडसकर िवनोद तुकाराम स न १५०/२/४ रे वेलाईनजवळ रावेत 125955
1060103142/00 म.े वाघेरे असोिसएटस वाघेरे हाईटस्, स यम िब ड ग शॉप १२, पपरीगाव, पुणे १७ 125945

1140300188/00 थोरात स यिजत अिजत जिमन गट न.ं २५५ ब, योितबानगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 125927

1050212171/00 कदम कंुदन सुिनल
स नं २५/३ तुळजाभवानी नगर कमल अपाटमट शॉप नं १ त म साठ 
फ़ुटी रोड पपळे गुरव ६१

125923

1140401184/00 भो. भालेकर उ म ध डीबा ि वेणीनगर तळवडे 125918

1040120367/00 गो वद भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/१०६, 
प.म. वाकड पुणे - ५७

125900

1150102635/00 ी. व ील अशोक गायकवाड व इतर स.नं.90/1, गणपती कारखा याजवळ, बौ दव ती, कवळे 125897



1101102186/00 नजमुि या लाल खान स. नं.१३९ महादेवनगर, रोशनगाडन या पाठीमागे, भोसरी 125884
1060102752/00 पांडुरंग महादु कुदळे भो. सुरेश पांडुरंग कुदळे स नं-७/२  तपोवन र ता पपरीगाव 125881
1070201202/00 भो. रोहीत तुळशीदास हरवानी बी. लॉक ८/११, पिहला, दुसरा व ितसरा मजला पपरी १७ 125867
1040208108/00 बाजीराव बाबुराव च हाण स.नं.18/9/1,दुगा कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे 33. 125866

1040208109/00 बाजीराव बाबुराव च हाण भोग. अ ज य बाजीराव च हाण स.नं.18/9/1,दुगा कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव,पुणे 33. 125866

1100500897/00 ी महादू क िडबा लांडगे
स.नं 690/3/1 ग हाणे व ती भोसरी पुणे 39,भावसार हॉ पीटल 
समोर

125852

1160205229/00 दीप भाऊराव भांगरे स.न. 76/2/39 झरेकर पाक मंगल कायालय रोड दघी-15 125848
1031113031/00 ी. उ म गोपाळ चौधरी स.नं. १२४ ते १२६ अथव पाक ,वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 125835
1020502121/00 भो.- नरेश हरीश कदम/ वैशाली फॅ ीकेशन जुना िम. . 2/5/2090, स.नं. 64, खानीवले पडाळ 125820
1160100864/00 टाकळकर गणपत ीपती स,नं,84 साईपाक, दघी पुणे 125816
1090303325/00 भोग.सितश दशरथ लांडगे अ फा लावल कंपनी मागे, रे वे गेट खाली, कासारवाडी-३४ 125814
1090605243/00 भोग. ीम.अिनता बाळासाहेब काटे ४४१ सेनापती चौक, दापोडी-१२ 125814

1050201659/00 मल पा िहर पा गंगराय िम. .46/2/261/17स.नं.26/3,गु द नगर पपळे गुरव, पुणे-27 125800

1040507416/00 म.े पांडुरंग रेसीडे सी भोग. संगीता पांडुरंग गवळी स. न. ७३/२/१, पांडुरंग रेसीडे सी, लॅट न.ं ए/३, काळेवाडी - १७. 125798

1100600316/00 दप िबभीषण येलकर स.नं. २२९/२ खंडोबा माळ, भोसरी ३९ 125793
1040106429/00 भो. बबन कसन सोनवने स. न.१६ ल मण नगर वाकड 125792

1050603837/00 रंधवे फ़ु ल रामचं
स नं २/३ चौ म लॅट नं ४०१ व तुंड हाईटस फ़ेज ३ ममतानगर 
ग ली नं ०२ जुनी सांगवी पुणे २७

125771

1031107477/00 भोग . - काकडे जय दप व दप वसंत स. नं. ५९/२, वा.वाडी, चचवड 125768

1110500716/00 जोशी ा काश
स. न. १२१/१/१ब/१/१/१अ, साई मंदीरा जवळ, वडमुखवाडी, 
चह ली बु.

125751

1100201245/00 ी. अशोक म हारी पाटील स.नं. 15/1,भोसरी-39 125747

1100300077/00 ी. रसाळ द ा य सोपान
िमळकत .55/2/536/3,,स.न.696,ग हाणे व ती,                  
भोसरी-पुणे-411 039.

125735

1040116962/00 अंजना शहा 211/2,210/5व2पाक ि ट  टयटािनयम िब ड ग बी-601 वाकड 125725

1130901693/00 मािणक सखाराम हे े गट न-ं १४५३,एकता हौ सोसा , हे े ता हणे व ती ,िचखली 125708

1060312358/00 क पनाथ राम सुखनंदन राम /संतोषकुमार क पनाथ राम स नं-५/१अ/१/१६ राम हीला शॉप न-ं२ पपळे सॉदागर 125707

1130600601/00 आहेर पोपट बाबुराव जाधववाडी,,िचखली 125699
1120300660/00 आ हाट पांडूरंग तानाजी अर वद महादु पुणे नािशक रोड, प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 125699

1020500634/00 सुयवंशी सुनंदा भरत
िम. .629,जी लॉक,RH-24/10,,तोरणागड सहकारी गृहरचना 
सं था, M.I.D.C. चचवड-पुणे-19.

125689

1031201034/00 गणपुले एम पी व इतर 10 स.नं.165/2,  166,  ेमलोक  पाक,  लॉट  न.ं33  , चचवड 125684
1140202007/00 म.ुमा. ी. गोळे बळीराम धाकु संगम हौ सग सोसायटी ल कर ह ीलगत पीनगर (प) तळवडे 125676

10603020992/00 ी. िव ांत पैठणकर व सुरभी  िव ांत पैठणकर
वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७, ए-९०३, िमिथलानगरी 
जवळ, पपळे सौदागर, पुणे- २७.

125674

1130500273/00 भो-बोरोले दलीप नबाजी पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 125668
1020705199/00 ी कुलकण  सुिनल बाबुराव रामनगर 125663
1060402001/00 भो. ए सार टेिलकॉम इ फ़ा टॅ  िल. सुखवानी ए पायर  सी िबÜ डग िपपरी वाधेरे 17, 125658.5
1160301991/00 ी. गायकवाड भाऊसाहेब द ा य स न ३ गायकवाड नगर दघी पुण-े१५ 125656

1040116950/00 दलीप नाराणदास रामचंदानी 211/2,210/5व2पाक ि ट  टायटािनयम  िब ड ग बी-301 वाकड 125652

1110502065/00 भो. काळुबाई भागुजी ताजणे व द ा य भागुजी ताजणे िस. स. नं. १०४४ स. नं. १९४ खोले र आळी च-होली गावठाण. 125646

1150200732/00 ी शदे स यवान तुकाराम स.नं. -४३ मनपा मराठी शाळेमागे िवकासनगर कवळे 125643
1060300636/00 केवठ महाबली साद रामतीरथ ध रोड, पपळे सौदागर,पूणे 27 125632
1080900071/00 ी देवासी राणाराम पाबुदानजी संत तुकाराम नगर. 125631

1030705373/00 भोग साठे चं कांत शांताराम
स.न.२९२/४४ शॉप नं.९ दशन नगरी काळेवाडी रोड पुलाशेजारी 
केशव नगर पुणे-३३

125630

1130401694/00 सुिनल बळीराम राऊत
गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , र ता ८ , शरदनगर  ,िचखलीi  

- कर /िच/०४/ एस आर २/१८८/२०१६ , द १८/०६/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

125620

1160202103/00 भो. ी. नामदेव ध डीबा गाजवे स. न. ७६ भारत माता नगर दघी-१५ 125567

1100801715/00 ीमती द डकर िमना अशोक
स.नं.000/0/0 िम. .34/808               ,संत तुकाराम नगर. दघी 
रोड.      भोसरी,पुणे-39.

125564

1040113206/00 मयुर ी ु ण शडगे, ी ु ण राजे र शडगे स.न. २०६ /२ /१, डायनॅ टी -एफ़-१०२-, क पटेव ती, वाकड-५७ 125562

1130500706/00 भो-  बालघरे सदािशव बाबुराव बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 125553



1031107548/00 भोग. वंदना सुिनल मांढरे स न ७५/१ आहेरनगर  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 125547

10603020991/00 ी. स येश बानावली तफ कु.म.ु सौ, ि मता बानावली
वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७, ए-९०२, िमिथलानगरी 
जवळ, पपळे सौदागर, पुणे- २७.

125546

1060320968/00
संिगता अ ण फराटे/िनलेश अ ण फराटे/सायली िनलेश 
फराटे/ अ ण िव ल फराटे

वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-३०२, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

125546

1060320984/00
ी. नारायण कािशनाथ काटे व ीम. जनाबाई कािशनाथ 

काटे
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-७०२, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

125546

1040700404/00 तौर ीपती गणपती स.नं. 125, हजवडी डांगे चौक रोड,,वाकड 125541
1101002004/00 सखाराम जानकु काळे स. नं. १९२/१ िशवशंकर कॉलनी न.ं २, भोसरी 125534
1040111656/00 काटकर गणेश बाबुराव स.नं.188/3, यू द नगर, वाकडरोड, वाकड 57. 125532

1040701798/00 म.ेक तुरी डे हलपस तफ भागीदार भरत देवक नंद आगरवाल सन.१२९ काळा खडक वाकड -५७ 125521

1040120857/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं१८ थेरगाव पुणे-३३

125513

1040120858/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं१९ थेरगाव पुणे-३३

125513

1040120859/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं१९A थेरगाव पुणे-३३

125513

1080301160/00 मे िगता िब डस
पेमपाक डी िब ड ग गाळा  -21,तुकाराम मासुळकर कॉलनी पपरी 
-18

125498

1031111904/00 महादेव महा लगे बुरांडे स न १२८/१ वा.वाडी चचवड ३३ 125497
1060102624/00 अिवनाश िन ु ी वाघेरे एस के वाघेरे कॉ पले स पपरी गाव 125496

1031104334/00 प. च.नवनगर िवकास ा., भोग. - भांगेरे वैशाली संजय स.नं.  35/3,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 125493

1100600718/00 सुिशलाबाई ई र फडके स.नं. २२९/२ खंडोबा माळ, भोसरी ३९ 125487
1120302148/00 ी. भरत नारायण बोराटे मोशी दे  र ता (दि ण बाजु )नारायण िनवास  मोशी 125479
1031104324/00 योती गणेश भोळे स.नं.  75/1/1,  वा हेकरवाडी,  , चचवड,पुणे. 125472

1050405870/00
ी डॉ. पाचारणे देवराम तुकाराम भो. पाचारणे णव 

देवराम
स नं ७१/१+२/३० कत नगर ग ली क़. १ नवी सांगवी पुणे २७ 125471

1070300228/00 ख ी अिमरचंद छतराम िम. .219 पैक , लॉट., पपरी पुणे 411017. 125471

1130500261/00 सौ मिनषा बाळासाहेब ह के
पपरी र ता ,कुदळवाडी िचखली,आ. -

कर/िच/5/ह तां/कािव/252/2008, द.12/3/08 अ वये ह तां
125439

1110400149/00 तापक र मधुकर व अशोक गो वदराव च-होली बृ काळजे व ती चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 125437
1040404914/00 रेवाळे सुयकांत केशव भोग. घोडके शांत चं कांत स.नं.33/1/3/2, गजानन नगर, रहाटणी, पुणे 17 125434

1050807526/00
आगरवाल सुिनल व पाटील भुषन भा कर करीता मे 
िस दीची िब डस अॅ ड डे हलपस गणेश शदे व रमेश शदे.

स.नं. 16/3, 16/15, जगताप डेअरी, पपळे िनलख. 125431

1030301333/00 जपे ठकाराम मा ती व जपे बाळासाहेब
धोका  कॉलनी,  अ य  कॉ ले स  ,ना   गृहाशेजारी,  जीवननगर,  
दुकान    चचवड,  पुणे  -  33

125425

1070600578/00 िवनोद नेभनदास मो यानी व ि या िवनोद मो यानी
सी. लॉक,नं. 9 वाड .31/397,िम. . 6 पपरीनगर पुणे - 411 
017.

125419

1101001241/00 ी. च हाण भा कर ंकटराव
194/4,च पाणी रोड,पांडवनगर कॉ,ग हाणे सायकलमागे,              
     भोसरी-39

125415

1040201765/00 ताठे मधुमती र व . .64, स.नं.17/2, िशव कॉलनी,,थेरगांव, पुणे-33 125402

1101001171/00 ी लोखंडे स यवान भागुजी
स.नं.195/1 िम. .46/423,अ यनगर.                                 
भोसरी, पुणे-39.

125398

1040105460/00 कुमुद िवनोद वामी भो.रोिहदास नामदेव कुरपे स.नं.178/1+2 गेनभाउ कलाटेनगर वाकड, 125380

1050200634/00 भगत ितभा वसंत
िम. . 1235/46/2/226/1,स.नं.20 पैक , गांवठान पपळे 
गुरव.सांगवी.

125380

1100700104/20 एकनाथ अनंता िनकम भोग.तानाजी उमाजी करंजखेले स. नं.२१२/२, दघी रोड, भोसरी ३९ 125367

1130902583/00 मु ा /क याण /कैलास  शंकर िपटेकर
संतकृपा हौ सोसा , हे े व ती , िचखली आ -२८४/२०१७ , 
द९/५/१७ अ वये द१/४/१६पा आका

125367

1090303330/00 भोग. सोनु सुरेश वाटकर शा ीनगर, कासारवाडी, पुणे-३४ 125353
1040700467/00 शेख उ मान हैदरसाहब स.नं. 125/1/2, डांगे चौक रोड, काळाखडक,,वाकड 125332
1031101468/00 ि मता ीधर सोिवतकर स.नं.  58/1  ,िबजलीनगर  चचवड,  पुणे  -  33 125328
1020103096/00 ी य ला पा मा ती शदे सन.१७९/५अ पंचतारा नगर पांढरकर व ती आकुड -३५ 125322
1120201754/00 पाटील रा ल मा ती गट .६२८,दि ण ल मीनगर,जगताप रेिसडसी रोड,मोशी. 125318
1040307373/00 पेश कांतीलाल चोपडा िनलेश कांतीलाल चोपडा स. न. २२/५/२/१ आनंदवन सोसा. थेरगांव ३३ 125308



1040901168/00 म.े हाईट ापट ज अँड हचस तफ़व िन  वासवानी स नं ४५/२अ/४,४५/४ पै,४७/३/४,पुनावळे ता.मुळशी िज.पुणे 125307

1160100541/00 साबळे संपतराव साहेबराव स. नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 125299

1040116697/00 भि  मयुर वोरा व क ारी मयुर वोरा
स नं २१०/३+४ कॅिपटल टॉवस सहा म लॅट नं बी/६०३ कावेरीनगर 
वाकड

125295

1060202903/00 सं दप ानोबा ग हाणे भो. शंकुतला ानोबा ग हाणे
ग हाणे सदन शॉप .१ तळमजला सुय दय पाक शेजारी सटवाई 
मं दराजवळ पपरीगाव पुण-े१७

125295

1040801811/00 म.े लाईफ़ टाईल डे ह.तफ़  वसंत बापुराव सावंत व इतर
स. नं. १३३६/२/१,१३६/१ए/४/७,१३६/१ए/१, गारवे ंदाई 
शो म या मागे, मुंबई- बगलोर हायवे, उ.वाकड

125271

1040801813/00 शाम हनुमंत वाकडकर व ईतर १
स. नं.८६/१, हजवडी-वाकड रोड,गो डन हो पी. शेजारी, 
९८२२२७८७८७

125271

1040205181/00 खांदवे द ा य ह रभाऊ स. नं १८/४,  ग. नगर,थेरगाव 125269

1040307530/00 संतोष जयवंत जाधव स. न. ३९/३१, मातो ी कॉलनी ,गुजर नगर थेरगाव  पुणे-३३ 125258

1060102617/00 शिशकांत सोपान वाघेरे एस के वाघेरे कॉ पले स पपरी गाव 125245

1150102203/00 ी वामन बाबुराव हसुडगे व सौ शालन वामन हसुडगे स न १९/१/२ ी गणेश हौ सो साईनगर मामुड 125245

1130500740/00 भो-बालघरे दामोदर रामभाउ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 125241
1040305247/00 कुपाराम दपाजी चौधरी स.न. 22/5/3 अिभजीत पाक , शॉप नं.2,थेरगांव 125230
1101207987/00 हेमलता मनोहर मिडगेरी से. नं.१ लॅट .५९/८, इं ायणीनगर, भोसरी 125216
1040119062/00 िवजय एस.कलाटे स.नं.२३९/१ए व १ बी,कासा पोली डी-१०१,वाकड 125216
1060309528/00 पिब  कुमार रौय,काजरी रौय द े ट बी ३/५०१, पपळे सौदागर 125200

1130201489/00 भो-खंडू िनवृ ी मोरे
गट १६१३, दे  आळंदी रोड , रामदासनगर , िचखली  आ - 
कर/िच/२/ एस आर २/१९/२०१५, द १९/०९/२०१५ अ वये द 
१९/०९/२०१५ अ वये  आका

125195

1101200755/00 ी. सरगरा भुराम सोमाराम
गट न.ं12,स.नं.23                       ,हनुमाननगर,भगत व ती,         
     भोसरी,पुणे-39.

125184

1040602762/00 मोह मद चुनेखाण शेख मुि ततार स. न.११०/१/१. िवजय नगर. काळेवाडी पुणे 125159
1050206600/00 कदम सखाराम अमुता. स. न.१४/५, िशवनेरी कॉलनी, िप, गुरव, 125137
1140300909/00 गोयल ु कुमार कशोरीलाल/िवभुते राजाभाऊ डी जय केिमकल योितबानगर तळवडे 125135
1040119067/00 अिजत ल मण वानखेडे व ेमा अिजत वानखेडे स.नं.२३९/१ए व १ बी,कासा पोली डी-३०२,वाकड 125129

1100200153/00 ी. जस वदर सग,बल वदर सग,सुखद
गु िमत इंिजिनअ रग व स स.नं.3/1/,(िविहरीचे शेजारी) 
शांतीनगर,लांड भोसरी - 39

125126

1160402920/00 शांताबाई गंगाराम घुले बोपखेल गावठाण, पुणे-३१ 125112
1090400032/00 च ा दलीपकुमार कसनलाल िम. .30,,स हे न.ं471 पुणे-411 034 125103

1130901482/00 भो-माया पा  च ा पा  पाटील

गट १४१९,िशवशंकर हौ सग सोसा., हे े व ती , िचखली आ  - कर 
/िच/१/ एस आर २/ ३००/२०१५ , द  २२/११/२०१७ अ वये  द  
१/४/१६ पा आका  आ  - कर /िच/९/ एस आर २/ २७८७ /२०१७ , 
द  १६/२/२०१५ अ वये  द  १/ ४/१३ पा आ

125087

1050403382/00 ी. िननावे िवनायक बाळकृ ण. स.नं.81/2अ/1/12,आदशनगर, नवीसांगवी,,◌्िम. .47/04/03382 125082

1050502687/00
ी साईराज को.ऑप.हौ.सोसायटी िल./भो,आयिडया 

से युलर िलिमटेड
स.न.832/836,साईराज पाक टेरेस,चं मणीनगर,सांगवी 27 ID 
No.MH-12-R-358

125077

1050101145/00 जाधव पांडूरंग परबती
स.नं.55/1, पैक ,िम. .1894/46/1/153/1,,कवडेनगर, पपळे गुरव, 
पुणे-411 027.

125072

1140102551/00 ी. शुभम सुिनल गारगोटे साईनाथ हौ. सोसायटी िपनगर ज. ग. २१८ 125065

1020300140/10 ी. कारेकर द ा य ध डीराम भो. राजेश द ा य कारेकर िवठठमं दराशेजारी ांतीनगर रोड,िव लवाडी आकुड  -३५ 125065

1130900937/00 िपसाळ िवठ ल मा ती
हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ. - कर/अ/मो ा िनवासी -एस आर 

१/१३७८/२०१२ , द  ४/०१/२०१२ अ वये लोरेजकर
125033

1060402437/00 छाया सुरेश ीरसागर
डांगे चाळीशेजारी स. न. २२६, नव महारा  िव ालयसमोर 
पपरीगाव पुण-े४११०१७.

125019

1040900976/00 कैलास गो वद साबळे गावठाण पुनावळे 125003
1050110299/00 काटे िववेक सी स नं ४८/१/१ काटेपुरम चौक पपळे गुरव पुणे ६१ 125001

1150402715/00 भो ी कदेरे शा राज ीपतराव
स न १८०/२/२अ/१ ' ी गणेशाय हाई स' गणेशनगर शॉप न ३ 
एमआयडीसी रावेत

124997

1040603030/00 िव कमा रामजनम रामनाथ स.न.91/1/2,पवनानगर काँलनी न.-4  काळेवाडी-17 124997
1040603031/00 शमा नर  रामनाथ स.न.91/1/2,पवनानगर काँलनी न.-4  काळेवाडी-17 124997

1040603032/00
िव कमा रामज म रामनाथ भो. िव कमा स यनारायण 
रामज म

स.न.91/1/2,पवनानगर काँलनी न.-4  काळेवाडी-17 124997

1050107874/00 पा टल मालन रंगनाथ /भो. सुनंदा राज . स. न. ५०/१/१, काटे पुरम चौक, प. गुरव-२७ 124990



1140301644/00
म.े आर.पी.एस. फ टस ा. िलिमटेड तफ संचालक ी.सं दप 
खंडेराव घाटपांडे व ी.रमेश राघोजी डोळस

गट न.ं७१, योतीबानगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 124990

1040112559/00 जाधव सुर  भालचं  व ईतर - ५ सनं. १९३/२/१/१,वाकड-४११०५७ 124979

1100301805/00
चचवड देव थान भो.सोनाबाई ल मण लांडगे, िनशा बाळु 

लांडगे
स न १ , महादेव मं दराजवळ, भोसरी गावठाण 124968

1040901751/00
म.ेपारस म टी पेस एल एल पी तफ़ भागी . िस ाथ रायचंद 
कंुकुलोळ

स. न. ११/११/२,पुनावळे थेरगाव 124960

1040901752/00
म.ेपारस म टी पेस एल एल पी तफ़ भागी . िस ाथ रायचंद 
कंुकुलोळ

स. न. ११/११/१,पुनावळे थेरगाव 124960

1130302302/00 भो-िशवाजी शंकर बधाले
गट १३९८,गोकुळ हो सग सोसा,मोरे व ती,िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/२८५/ १२/२०१६ , द १२/०५/२०१६ अ वये 
 द  ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

124959

1060501128/00 लधा सग पुजा सग खालसा भो. दपक ढेरंगे शॉप नं-१ त.म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 124942

1010700220/00 अजीज के. एम. भो. सिलम अ दुल अजीज खान
से.नं.21, लॉट न.ं 488,िम. .235 िनगडी, ािधकरण पुणे - 411 
044.

124929

1060402089/00 ी का पुंड रान आर 124928
1160200391/00 लभे सखाराम धमाजी स नं. 76 भारतमाता नगर, दघी पुणे 124910
1031107118/00 शुभांगी नारायण चघळीकर स. नं. १३४/२, गु ार रोड, वा हेकर वाडी, चचवड 124906
1140201817/00 ी मुढे जयवंत कारभारी िवकास हॉ  सोसायटी पीनगर त वडे 124903
1030103693/00 ी सु मिनयम मधु मुलेकुडी ए पायर इ टेट रो- हाउस न १८ चचवड टेशन पुणे- 124901

1100400426/10 इबरार अली खान, सुलतान अली, नवाब अली खान
स. नं. ६९२/३/१ संतसाई इं लीश कुल समोर, ग हाणेव ती, भोसरी 
३९

124886

1040700203/00 दघे सिवता सितश / भोरडे सुिशलाबाई रामचं स.नं. 130/1अ/3, द गुड सॅमे रटन इंि लश कुलजवळ,,वाकड 124884
1140100756/00 ितवारी ीकृ णा रामअवध गट .1, मसाफ य सोसा.,, पीनगर, तळवडे 124883

1060318038/00 बबन रंगोबा झजुड भो. रोिनत काश झजुड
स. नं. ३२/३ब/२ तळ मजला झजुड मळा पपळे गुरव रोड पपळे 
सौदागर पुणे २७

124878

1130304057/00 म छ  क डीबा मोरे
गट  १३२३ , िव ल रखुमाई मं दराजवळ , अ िवनायक चौक ,मोरे 
व ती ,िचखली आ  - कर /िच /३/ एस आर  २/ ३२०/२०१७ , द 
१४/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा  आका

124877

1031107543/00 भोग. सावताराम वेलाजी रायका सं. नं. १०/१ अ, वा. वाडी. िचचवड-३३ 124868

1060402429/00
मे शहा ऍ ड कंपनी तफ़ इि तयाज रिशद शेख भो. जग ाथ 
पंढरीनाथ सोनार

माते री िनवास शॉप न-ं२ िशवद नगर पपरीगाव 124856

1150406382/00
पीसीएनटीडीए ी बाजीराव बा काळभोर / दपक बा 
काळभोर / शकंुतला बा काळभोर

से. नं . २९ लॅट न.ं २८१ लट नं जीवन, साईकृपा  िब डग जवळ 
ा. रावेत

124836

1040111639/00 सौ. िहराबाई िवलास मारकर स. न. १३/८ सोनाई मंगल कायालयाचे मागे थेरगाव - ३३. 124805
1130601802/00 आलोक कुमार पांडेय गट ४९६ जाधववाडी,िचखली 124803

1100803847/00 ीम . शारदा ल मण साबळे स न २२४/१/१ लॉट न १२९ गंगो ी पाक दिघरोड भोसरी - ३९ 124796

1130200150/00 बापुसाहेब रामभाऊ भालके
गट   ८८५ , संतकृपा नगर , िव ल मं दराजवळ , महादेवनगर,  
रामदासनगर ,िचखली आ  - कर / िच /२/ एस आर २/ ४९/२०१७ , 
द १३/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा जु पा न आका

124791

1110502024/00 राज  सटवाजी काळे स. नं. १२० साईनगर कॉलनी . ०८ वडमुखवाडी, च-होली. 124787
1130601917/00 तुकाराम िभकाजी भागवत गट ५९४, जाधववाडी ,िचखली 124747

1050603760/00 काळे सितश ल मण स नं ६/१ब उष:काल सोसा जयमालानगर जुनी सांगवी पुणे २७ 124740

1050603761/00 काळे सितश ल मण स नं ६/१ब उष:काल सोसा जयमालानगर जुनी सांगवी पुणे २७ 124740

1010900275/00 नारायण ही.अ युत.
से टर नं.21.िमळकत न.ं201,ि कम 4 ,गाळा 50 
यमुनानगर, ािधकरण पुणे 411 044.

124725

1031107119/00 भोग. - नेटके अमोल िवनायकराव 124721
1050405988/00 ी शदे ीरंग िव ल स नं ७२/१ ब/१७ समथ नगर नवी संगवी २७ 124713

1040801812/00 सदािशव नामदेव िवनोदे व ईतर
सं. नं.९१/४/१, ही टेरीया अपा. शेजारी, वाकड-मा ंजी रोड, 
उ.वाकड

124699

1050201366/00 कोरके सोमनाथ ल मण
िम. .46/2/270/23, िभमाशंकर कॉलीनी,,स.नं.29/4अनावेचा रोड 
पपळे गुरव, पुणे-27

124684

1040406213/00 ी नामदेव वामन रणधीर व इतर/सौ साळंुके जय ी सुयकांत स नं १९/३/१ ि तीज कॉलनी रहाटणी 124676

1150402722/00 ी गु राज राच या चरंतीमठ व कंुदन राम गोरे स न ९७/१अ/१अ/२४ /२५ ह के व ती रावेत 124673



1070101683/10 म.े साई समृ ी एंटर ायजेस ी. रिव अर वद जैसवाल पपरी भाजी मंडई, पपरी-१७ 124660

1040507251/00 मुबीन इसाक अ ार स. न. ७५,िह सा न.ं६, योितबा नगर,क , काळेवाडी 124657

1030705426/00 ी.गो वद कमलाकर कुलकण स.नं.२९४/१२/७ , भात कॉलनी , केशवनगर , चचवड , पुणे ३३ 124657

1040113482/00 अजय राठी
सन. २०६/१/२, मालपाणी ी स,-C-३०३, क पटेव ती, वाकड-
४११०५७.

124652

1150406919/00 ी ानोबा दामु भ डवे /भो/ ी संतोष ानोबा भ डवे स न ७८ सेलेि टअल िसटीजवळ भ डवे माकट रावेत 124639

1130304644/00 सुनंदा  संजय पांढरे
गट १३२९,  ी वामी  िनवास,  िव ल रखुमाई हौ सोसा , मोरे 
व ती ,िचखली

124627

1130601548/00 भो-कमालु ीन अ बासअली चौधरी गट मांक- 225,226 , रोशन ग ली , जाधववाडी, िचखली, 124619

1130603528/00 सं दप िशवराम लोखंडे
गट ४४० , बो हाई मळा  , जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर 
/िच/०६/  एस आर  २ / ९ /२०१७ , द १६/०५/२०१७ अ वये   द 
०१/०४/२०१६ पा आ

124618

1020402581/00
मे कॉि मक सायबर ए ड गॅरेज भागीदार १ मीना एस दोशी 
२ लीला ही जरे ३ सुवणा सिचन जरे

जी लॉक एसईआय/१४/३ एमआयडीसी काळाभोरनगर चचवड 124612

1101201840/00 पगळे ल मण सदािशव स. नं. 19 धावडेव ती,,भोसरी 124602
1130400027/00 भो-नेवाळे पांडुरंग पंढ रनाथ नेवाळे मळा,िचखली 124586
1031106357/00 संपत आनंदा वा हेकर स.नं. ११६/३, वा हेकरवाडी, 124582
1031106358/00 भोग.सं दप संपत वा हेकर स.नं. ११६/३, वा हेकरवाडी, 124582

1130900219/00 हे े भाकर महादेव
गट  १४४५/१  ीराम  हौ सोसा , हे े ता हणे व ती ,िचखली आ  -
  कर/िच/९/ एस आर  २/३८८/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१२ पासून ज जु पा न  आका  व नावात  दु ती

124580

1090401593/00 कुनाल शे टस ा.िल. भोग. रलाय स क युिनकेश स िल. कुनाल पुरम,फुगेवाडी पुणे 12 124578

1040414027/00 धनंजय सुखदेव ढवळे स.नं. ३७/२/१/१ स दय कॉलनी रहाटणी 124575

1100900363/00 ीमती सांडभोर सुनंदा गणपत
स.न.202/1/7, भाग .27,गट .9,   ,शा ी चौक,गाडगे महाराज 
सोसा.प् आळंदी रोड,भोसरी

124574

1020704951/00 साई सं कार सं था . अ य . शरद खारगे जी पी १२४, जी लॉक , एम आय डी सी , शा नगर 124565

1120201530/00 ी. बाबुराव नारायण राण.ेभो. सुरवसे गणपते नवनाथ खा देशनगर समोर ,,´ÖÖê¿Öß. 124562

1130603130/00
भो-पावती क शन डे हलपस तफ भागीदार गणेश बबन 
आहेर

गट  ३९८ , जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/०६/एस आर 
१/१७२/२०१६, द १०/०५/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

124539

1040901879/00
म.ेलेगसी हो स भागीदार सं था तफ लेगसी लाईफ पेसेस 
िल.

स.न.15/7 पुनावळे पुणे. 124517

1040407820/00 सुहास नारायण ओ हाळ स. न. १८/१/२ स लटर कांऊटी . ५०३ रहाटणी. 124515

1020103897/00 ी. सूयवंशी संदीप ीरंग
'बी ' वग बीआर-२, चौथा मजला ऑ फस  ४१२ /४१३/४१४ जय 
गणेश ि हजन, आकुड -३५.

124482

1160300645/00 सौ.रसाळ शशीकला च-होली र ता, दघी पुणे 124471
1110500609/00 सौ. शदे भा ाने र स.न. 121 साईमंदीर,वडमुखवाडी 124466
1040305935/00 भो. चॉधरी िखमाराम देवाराम स न ८/८/१ ी ु ण कॉलनी िशवतीथ नगर थेरगाव 124465

1030104176/00 म हार िव नाथ कृ ण पा / म हार मालती िव नाथ
ए पायर इ टेट, वग पी ३, लॆट न. १००१, १० वा मजला, चचवड 
टेशन

124455

1031107684/00 सितश िललांचं  मंडलेचा स न २४/४ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 124443
1140300782/00 म.े अिमत ए टर ाईजेस /सॉ. नाईक पा बाळ ु ण रिवराज हॉटेल समोर तळवडे िनगडी रोड 124425
1040309447/00 भो- ह रश मानाराम राठोड स नं-१२/६ भोरडे नगर थेरगाव पुणे-३३ 124403

1050000018/00 ी. देवकर मा ती गजाबा व इतर तफ अगरवाल महे  आर. स.नं.63/4/व 63/5, रामनगर,कवडेनगर,,िम. .5/8/00018 124399

1030101441/00 झरेकर आशा बाळासाहेब एम.बी.  लािसक,  लॅट  न.ं  , चचवड  टेशन,  चचवड 124398
1090603028/00 काटे ीरंग ानोबा स.न. 83 बोपोडी पुल र ता दापोडी,दापोडी पुण-े12 124371

1011601365/00 मधुकर ल मण शदे से. नं. २७अ, जोता .५, ओटा . ५, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 124354

1050203498/00 शदे िनलेश अशोक. गावठाण पपळे गुरव-27, 124351
1160102493/00 ी. सभांजी खंडेराव लगड भो. अमोल सभांजी लगड ज. ग. ७३ आदशनगर दघी  पुणे  - १५ 124349

1150404173/00
ी राकेश चं भान आगरवाल व इतर क रता वरा य ुप 

क रता सं दप िशवाजी डांगे
स न ९७/२ ९७/१अ/१अ/२ ह केव ती रावेत. 124348

1100801760/00 ी. कमते शंकर राम पा
स.नं.224, िम. .34/868,,स यनारायण हौ सग सोसायटी, दघी रोड 
भोसरी,पुणे-39.

124337

1050110104/00 रौदाळे संतोष ाने र स नं ४३/१/१ तुळजा भवानी नगर नावेचा रोड पपळे गुरव २७ 124333



1120203488/00 आ पालाल सुलेमान मु ला
गट न.ं४५८, संत ाने र कॉलनी नं.२, लॉट न.ं४ अे गंधवनगरी 
मागे, मोशी-४१२१०५

124332

1130504621/00 िवनायक ध डीबा बालघरे गट ७२१, बालघरे व ती , कुदळवाडी , िचखली 124316

1130507058/00 िवलास सुदाम यादव
गट १४ , बी आर टी  रोड लगत , कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर 
/म/ु०८/ एस आर  २/ १५०/२६/२०१७ , द ११/१२/२०१७  द 
१/४/२०१७ पा आका

124316

1130601656/00 ल मीबाई तुकाराम कवळे,इ.1
भो-रमेशकुमार जापरी,s/oसुयबाली रामकेश,,चं भान,चं का 

जापती,गट 672,जाधववाडी,िचखली
124308

1100301139/00 ीमती जय ी अिजत मोढवे िम. .58/1/109,िस.स.नं.494 124307

1150303337/00 ी राजु ल मण राठोड
आर सी सी बांधकाम ६३० चौ.फ़ूट.पा कग ७४ चौ.फ़ूट सं◌.ं नं. 
७३/१/१/२१  अदशनगर कवळे

124306

1040506441/00 रतन अशोक जाधव भोग चं शेखर अशोक जाधव सन.१२०/१+२/१ राजवडेनगर काळेवाडी 124305
1040506442/00 रतन अशोक जाधव भोग मूणालीनी अशोक जाधव सन.१२०/१+२/१ राजवडेनगर काळेवाडी 124305

1050405634/00 कदम बजाराम क डबा / भो, कदम जग दश  बजाराम स. नं. ७२/१ब, िशवाजी पाक, रोड न.ं-३, नवी सांगवी. 124305

1031108242/00 भोग. - पा टल वैशाली संजय
स. नं. ६०/३, ी सदगु  हाईटस, लॅट न.ं ४, २ रा मजला, 
िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड

124299

1160303007/00 सु म यम कािलमु थु थेवर स. नं. १८, चौधरी पाक, दघी 124288
1130101523/00 िनवृ ी बाबुराम मोरे , भो- राजू  िनवृ ी मोरे ग़ट १६१५, पाटीलनगर ,िचखली 124264

1030103208/00 सपारीया महेश अमरसी व नवीन अमरसी
कुणाल  लाझा,  ३ रा मजला,  ऑफ स  न.ं  49,50  ,ए  वग,  
चचवड  टेशन

124263

1140102702/00 ी. चं कांत िभकु शेलार ज̱. गट न.ं २१८ , मसाफ़ य हौ सग सोसायटी , पीनगर , तळवडे . 124243

1130404386/00 सं दप हनुमंत राऊत

स ह  नं  १२६३  , लॉट नं  १२०, वामी समथ कॉलनी , र ता   
८ , शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ 
१२८०/२०१७ , द ११/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून  आका

124226

1160200668/00 नबाळकर आ माराम केशव स नं. 75, दघी पुणे 124218
1140301914/00 सौ. ेषा उ म काकडे, म.ेओम इंिजिनअर ग ज.गट न.ं70, योितबानगर, तळवडे पुणे- ६२ 124215

1050200718/00 वायचळ देिवदास रामचं
िम. . 1336/46/3/367/5,स.नं.81 पैक , सुदशननगर पपळे 
गुरव.सांगवी.

124214

1020300723/00 मुळचंदानी संुदरीभाई शंकरदास जुना िमळकत  135,पो ट ऑ फस,िववेकनगर,आकुड ,पुणे-३५ 124195

1100801302/00 सुिशला िशवाजी धो े स. नं. २०५/२, महादेवनगर, दघीरोड, भोसरी ३९ 124193
1050205714/00 देवकर तुकाराम खंडु. स. न. २५, सुवण पाक, पपळे गुरव-२७ 124187
1030801088/00 कुणाल क शन  भो भाउसाहेब भोईर Gandhi Peth Chinchwad Pune 411033 124182

1100700239/20
ी. मुरलीधर मा. च हाण भो- अिनकेत व िविनकेत राजे   

च हाण
स न २११ गवळी नगर भोसरी पुणे ३९ 124168

1120305085/00 ी. दपक नारायण माने
गट नं ४५६,संजय गांधी नगर मागे,टेकाळे व ती जवळ मोशी 
४१२१०५

124168

1050211625/00
निलनी मनबहादुर भट / संतोष मनबहादुर भट/ सुिनता 
तुलै सग कुवर

स नं ७८/२/१/१/७ भात नगर आ शवाद अपाटमट शॉप नं १ त म 
पपळे गुरव ६१

124153

1140201719/00 होनराव राजन वसंत पी हॉ सग सोसायटी, पीनगर त वडे 124150
1030103357/50 सोनाली तुषार हगे / तुषार रघुनाथ हगे कुणाल लाझा ऑ फ़स म. २८ दुसरा मजला, िचचवड टेशन. 124138
1040305929/00 अ लम फदा मुहंमद खान स.नं.२२/७.आनंदबाग थेरगाव-३३ 124129

1031104644/00 रामलाल कानमलजी सोनी व इतर स.नं.  124,125,126,  आहेरनगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड,  पुणे. 124128

1040405540/00 भो सुनंदा कसन नखाते कू णनगरी रहाटणी 124099

1100700481/00 पंिडत रामभाऊ गवळी स.नं.२११, राम मृती मंगल कायालय, आळंदीरोड, भोसरी ३९ 124095

1040121266/00 शंकर रामचं  िवटकर स नं-१७७/१/८/१ सदगु  कॉलनी नं-३ वाकड रोड वाकड. 124095

1050801673/00 ी.सागर मोद रामचं .व सागर महेश रामचं .
िम. . 5/8/1673,,स.नं. 42/1/2अ/10, ांतीनगर, पपळे िनलख, 
पुणे-27

124093

1101201437/00 ी. मगदूम आ पासाहेब शंकर
स.नं.19/2, भाग .28 गट .12,    ,गणेशनगर,धावडे व ती,        
       भोसरी - 39

124074

1130101516/00 सलीम ह न  शेख , सौ सािनया सलीम शेख गट २८१ , कहाणॅ शेजारी , पाटीलनगर ,िचखली 124057

1050103366/00 ी. पाच पे िव ल नामदेव.
स.नं.53/1अ/50, साईनाथ कॉलनी, पपळे गुरव, सांगवी.,िम. . 
46/1/03366

124050

1030103461/00 कुणाल कं शन भो- सितश मुथा कुणाल  लाझा,  ई  वग,  शॉप  .  21,  तळ  मजला,  च. टेशन  , 124036

1040109602/00 सुरेशकुमार अमराराम चौधरी व सं दप अमराराम चौधरी सनं. १७/४अ, वाकडरोड, वाकड- ४११०५७ 124022



1030400660/00 ानोबा सखाराम नबाळकर
चाफेकर  चौक,  नबाळकर  कॉनर,  ,तळ  मजला,  दुकान  न.ं  7  
चचवडगांव,  पुणे  -  33

124016

1130501086/00 मा.काय. अिध.न. िव. ािधकरण सॉ टवेअर  पाक ,दुकान  ं  4 , पुणानगर  ,कुदळवाडी ,  िचखली ., 124016

1130501093/00 मा. मु य काय.अिध.न.िव. ािधकरण सॉ टवेअर पाक ,दुकान  ं  11 ,पुणानगर ,कुदळवाडी ,िचखली, 124016

1130501096/00 मा. मु य काय अिध. न. िव. ािधकरण सॉ टवेअर  पाक ,दुकान ं  14, पुणानगर  ,कुदळवाडी , िचखली, 124016

1130501099/00 मा. काय. अिध.न. िव. ािधकरण सॉ टवेअर पाक ,  दुकान ं  17 , पुणानगर  ,कुदळवाडी ,िचखली, 124016

1130501101/00 मा. काय. अिध . न .िव . ािधकरण सॉ टवेअर पाक ,  दुकान ं  19 , पुणानगर  ,कुदळवाडी ,िचखली, 124016

1130501121/00 मा.काय अिध न.िव. ािधकरण सॉ टवेअर पाक  ,दुकान ं  63 , पुणानगर ,कुदळवािड ,िचखली, 124016

1031104671/00 रामकृ ण गो वद नायर स.नं.  132/4,  वा हेकरवाडी,  , चचवड,पुणे. 124015

1060501333/00 र व कुमार िस हा व उम कुमार िस हा
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं २०४ दुसरा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1060501368/00 संजय मधुकर स ुर व सुिच ा संजय स ुर
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं ११०४ अकरावा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1060501369/00 म.े कोिहनुर ॉपट ज तफ़ भागीदार िनतीन सुर  आगरवाल
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं १२०१ बारावा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1060501370/00 म.े कोिहनुर ॉपट ज तफ़ भागीदार िनतीन सुर  आगरवाल
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं १२०२ बारावा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1060501371/00 म.े कोिहनुर ॉपट ज तफ़ भागीदार िनतीन सुर  आगरवाल
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं १२०३ बारावा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1060501372/00 म.े कोिहनुर ॉपट ज तफ़ भागीदार िनतीन सुर  आगरवाल
कोिहनुर शां ीला D िब ड ग लॅट न.ं १२०४ बारावा मजला स. नं. 
२२/३, िस . स. नं. ४६८८ पपरी टेशन, पुणे १८

124006

1130501095/00 मा.मु य.काय .अिधकारी न. िव . ािधकरण सॉ टवेअर पाक ,दुकान ं  . 13, पुणानगर  ,कुदळवाडी , िचखली, 123976

1090101875/10
से युरी इं ा टेिल. िल भोग.टाटा इंिडकॉम मोबाईल टॉवर 
९२३९

बी  जी.एस.ई.आय ११/२ बी लॉक एसएस एटंर ाजेस िशतल को हे 
भोसरी २६

123971

1101208779/00 पदमाकर िव ास दाते स. नं. ९५/१/१ लांडगेनगर, भोसरी 123967

1031107379/00 िशवाजी तुळिशराम पाटील स . न ६२ गणेश कॉलनी  िबजलीनगर  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 123965

1100201512/00 देिवके क शन अ ड डे हलपस ा. िल. स. नं. ६८०/१/३ सोिनगरा कॉनर, शॉप नं. १०, लांडेवाडी भोसरी 123963

1080201895/00 राजद अ र सग यादव व रेखा यादव
आयन ७ िब डग सहावा मजला ऑफ स वग न. २ मोरवाडी  पपरी 
-18

123956

1040410663/00 मोहम  सैनुल हनीफ़ अ सारी
स. नं. ५९/१अ , जयभावानी चौक, आझाद कॉलनी, ीनगर , 
काळेवाडी, पुणे-१७

123953

1050212181/00 वाडेकर चं कांत भालचं
स नं ९४/१ब/१/२/९ स िगरी िब ड ग शॉप नं २ त म जयभवानी 
नगर पपळे गुरव पुणे ६१

123949

1160301018/00 शेख श फक कासीम स. नं. 2 गायकवाडनगर, दघी पुणे 123942
1040405254/00 गु ी यान सग यादव गणराज कॉलनी रहाटणी 123938
1050204807/00 कािसयानी जय ी िवण. पपळे गुरव-२७ 123938

1040119459/00 अमोद अर वद वाघ व िश पा आमोद वाघ
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/2 चौथा मजला 
लॅट .403,वाकड पुणे - 57

123935

1100402168/00 सुभाष सदािशव बाबर भोग  . सं दप सुभाष बाबर स. नं.६८०/५, लांडेवाडी, भोसरी ३९ 123893
1130501294/00 भो- ी आ णा  अशोक हषल  कंपनीसमोर , कुदळवािड ,िचखली, 123881
1120101754/00 शदे दपक रामचं गट न.ं६०, गु द  कॉलनी, िशवाजीवाडी, मोशी. 123879

1160204295/00 सा रका ह र ं  कोळेकर
स. नं. ७८/४/२/१/४ गणेशनगर, संत गजानन महाराजनगर, दघी 
१५

123878

1011500202/00 नौशाद अहमद शेख व साहेरा नौशाद शेख
181/14/01 से.नं.27, लॉट न.ं 507,िमळकत . 201 सधु 
नगर,िनगडी ािधकरण,पुणे -411 0

123872

1100200911/00 शंकरलाल भगाजी चौधरी स.नं.679,गोवधन मंगलकायालय ज,लांडेवाडी.भोसरी-39. 123858

1050108474/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं9, 
िशवरामनगर पपळे गुरव-27,

123850

1040110033/00 आर. के. लाईफ़ .पेस. पेस. डे हलपस
स. न. १८८/१ ब,आर. के. लाईफ़. पेस बी-८०२, वाकड रोड वाकड 
पुणे-५७

123836

1031105836/00 भो. िजजाऊ यानदेव करंकाळ स.नं.  62,  िशवनगरी,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 123818

1040413872/00 संतोष नामदेव रावते स.न.59/1अ/2/2 बिळराज कॉलनी रहाटणी 123811



1060102730/00 संतोष शिशकांत वाघेरे शॉप नं-४ एस के वाघेरे कॉ पले स पपरी गाव 123804

1011401413/00 मा.आयु  प. व.म.न.पा.
से.नं.26 जलतरण तलाव,आकुड  रे वे टेशन, गाळानं.2,िनगडी 

ाधीकरण
123795

1050106429/00 ी.आटोळे संजय पांडूरंग व कोकरे गणपत बाबुराव.
स.नं.51/1,गांगाडनगर, थमेश अपाटम ट शेजारी, पपळे गुरव-
27,िम. .05/01/06429

123794

1040604433/00 गजानन भानुदास धायगुडे
स. नं. १११/८अ/१४ िनमल बेथनी इं जी शाळेजवळ िवजयनगर 
काळेवाडी १७

123786

1040303701/00 गुणवरे संपत गोपीनाथ स.नं. 40/1, गुजरनगर, 123760

1060202878/00 िसताराम नारायण शदे भो.महादेव िसताराम शदे
मंगलमुत  िनवास शॉप . १  तळमजला नवीन काटे- पपळे रोड 
पपरीगाव-पुणे-१७

123745

1040407654/00 ी. मािणक गेणू मोरे व इतर भोग. मधुकर बाबुराव मुरकुटे स. न. ५/४/१ िस ाथनगर जगताप डेअरी रोड रहाटणी. 123741

1130401954/00 बापु  सुरेश वंजारी
गट  १२६३, ी वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर 
,िचखली आ -  कर/िच/४/एस आर २/१२१७/२०१४ , द 
२८/०३/२०१४ अ वये द   ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

123740

1050300569/00 थोरात संजय वसंत.
नवी सांगवी, स.नं.14,मधुबन ग ली .1,िमळकत . 47/1/243, 
पुणे - 411 027

123739

1040901934/00 आ णा माणीक पगळे स.नं. स.नं. १० भांडीवाले चाळ पुनावळे 123733
1120101444/00 नरेश साहेबराव मराठे गट न.४७ िशवाजीवाडी मोशी ४१२१०५ 123733
1031110173/00 भोग. - वा हेकर ाने र मा ती स न १२२ सायली को पलकस वा वाडी चचवड पुणे ३३ 123722
1060313464/00 सं या गु साद राव / गु साद राव गणेशम फ़ेज २ डी / १०३, पपळे सौदागर 123711

1040204768/00 पाटील उमेश द ा य स न १९/७/७ तिन क वेल सी बी-५०४ गणेश नगर थएरगाव 123706

1130300222/00 जे े पा सायब ा तलवार
गट १३२३ ,साने कॉलनी ,मोरे व ती ,िचखली आ -कर /िच/३/एस 
आर २/१६४/२०१५ , द २६/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

123691

1040105801/00 भो. अजुन महादेव वाडधरे स. नं. २३९/१अ, िनप कंपनीजवळ,  वाकडरोड, वाकड 123690

1101206362/00 साबळे बजरंग दामू
से नं १ लॉट नं ८६/३/२ साई दशन लॅट नं ए - २०३ इं ायणीनगर 
भोसरी

123684

1050700631/00 प. च. महा. भो.मंडलअिभयंता (अितयोजना) पुणे
िम. . 5/7/30/175.,स.न.9 मनपा शाळेलगत, गावठाण सांगवी पुण-े
27.

123682

1010500235/00 तेलूर चं पा िभमा णा
से टर नं.22,, ल टर एच/1/6 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

123673

1040901785/00 बाबुलाल भगवती शमा स.नं. १९/३/३ काटे व ती पुनावळे 123664
1050110819/00 ीम.थॉमस मलाईल मामन सं.नं.38/2/11, ीनगर ग.नं. पपळेगुरव 123662

1130603525/00 अशोक गणपत पाटील
गट ५८२, पंतनगर , ग ली नं  १ , जाधववाडी , िचखली  आ  - कर 
/िच/०६/ एस आर २/१२/२०१७ , द १५/०४/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पा आ

123661

1101100001/00 ी. गवळी पंढ रनाथ दामोधर
िमळकत . 58/2/70                      ,लांडगे आळी.                     
        भोसरी, पुणे 411 039.

123654

1031112569/00 ी दलीप ल मण भानुसे स.नं.१२४ अथव पाक वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 123642
1101101618/00 ी मोहन रामराव पवार स न ११७/१ वखार महामंडळ मागे भोसरी-३९ 123620

1140102543/00 माशाळ िशव लग पा व ीमती माशाळ ल मीबाई ज. गट न-ं १७४,  स ृंगी हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 123587

1040412778/00 शोभा मा ती रंधवे स . न. ४९ , स नगड कॉलनी, नखाते  व ती , रहाटणी 123579

1101200041/10 जनादन परशुराम नायकवडी भो र व  जनादन नायकवडी स नं १६/१ गुळवेव ती 123574

1031114919/00 भोग – ी. संतोष बबन चचवडे स.नं. १२/३, वृदांवन काँलनी, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 123558

1101001592/00 ी. माशाळ िस ाम धम णा िशवशंकर नगर,भोसरी-39 123541

1030302048/00 सातो कर बाबुराव गंुतोपंत व इतर - वतीने साई िब डकॉम स.नं.269/1,  िस.स.नं.4446,  लॉट  न.ं44  , चचवड 123514

1050103306/00 ी. काळे शहाजी िशवाजी स.नं.44/3/1, व  पाक, पपळे गुरव, सांगवी.,िम. . 46/1/3306 123456

1160101818/00 करडे सुिशल बापुराव स नं ७३ िवकास कॉलनी आदश नगर दघी 123449
1031107634/00 संदीप पंडीतराव आहेरराव व रेखा  संदीप आहेरराव स न १३२/५  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 123436

1070400367/00 तोतलाणी बसंत थावरदास
लॉट न.ं127, लॅट न.ं14,, पपरी नगर,मोिनका अपाटमट, पपरी-

पुणे-411 017.
123430

1130302263/00 बाळासाहेब  भानुदास पवार

गट १३९८,गोकुळ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/म/ु६/कािव/३/७३/२०१२, द ४/४/२०१२ अ वये  आ - 
कर/म/ु६/कािव/३१४/२०१२ , द २९/०६/२०१२ अ वये द 
१/०४/२०१० पासून आकारणीत दु ती

123418



1050212177/00 जाधव अ ण बाबुराव
स नं ७३/१/१ व ७३/१/१/३ सुशांत रेसीडे सी बी वग शॉप नं १ त म 
आनंदनगर भगत सग चौक पपळे गुरव ६१

123386

1140401345/00
म.ु मा. भालेकर शहाजी िन ु ी व इतर ५/भोग. ीमती 
टोपे रेखा पोपट/टोपे रणजीत पोपट

म.े आर. टी ए टर ाईजेस ज. ग. १६२ अशोक भालेकर यांचे शेजारी 
तळवडे

123382

1120301639/00 राज  नागनाथ बारबोले बो ाडेवाडी गट न. ९४ मोशी 123371
1050205928/00 हंळदे िगरीष नामदेव स. न. १/१, ल मीनगर, पपळे गुरव-२७. 123339
1050110167/00 महेश िव णु उफ िव णुपंत चोभे /गणेश/चं कला स नं ५२/२/१३ नंदनवन कॉलनी पपळे गुरव 123337
1040406523/00 भो मंगल आबासो बो-हाडे सन३३/१/१/१/अ/२ गजानन नगर काळेवाडी रहाटणी 123332

1130601883/00 द ा य व सोमनाथ िभमाजी कोळेकर
गट ४९२, माळावर , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर /िच/०६/ एस 
आर २/५१३/२०१६ , द  १५/११/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून जु पा न आका

123318

1030101321/00 सोनार कृ णकांत िहरालमल
िनमल  हौ.  सो.  , चचवड  टेशन,  सी-१ शॉप  नं.1  चचवड,  पुणे  
-  19

123312

1031109684/00 गोड राजू काराभारी स. नं. ६२, लॉट न.ं ४८, िशवनगरी, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड 123307

1031107405/00 मदन राजाराम भोईटे
सं. नं. ५७/२/३ साईराज कॉलनी, पाईन रोड,िबजलीनगर, चचवड 
पुणे -३३

123298

1150303713/00 ी पटेल रयाज अ दुल र ाक स न ६९ िह न २/२/७ लॉट न १२५   द नगर कवळे 123295

1040415858/00 सतीश िव ल आगे लु / ित ा सतीश आगे लु
स.नं.6/4 ते7  रॉयल ां ल चौथा मजला ऑ फस न.ंA/ 404 
,रहाटणी,पुणे.

123295

1140101565/00 ी ह के राजेश राजाराम म.ेमा क पॉलीमर ज.ग. 189 योितबानगर, पीनगर पुव तळवडे 123295

1130901539/00 अ ण ल मण  येवलकर गट १४४६, ीराम हािसअंग सोसा, हे े व ती , िचखली 123288

1140202207/00 सौ.राधा बाळू वडलीक
जमीन गट न.ं २३७/१ संगम हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे 
– ४११०६२

123287

1130101267/00 भो-र व  जग डा पाटील
पाली र व  पाटील,गट नं 19,चौधरी वजनका ाचे  मागील बाजूस 

, िचखली
123280

1100801822/00 ी सुतार गंुडा पा िवरभ
स.नं.224                                  ,स य नारायण हौ.सो.. दघी 
रोड.   भोसरी,पुणे-39.

123275

1080803901/00 भोग. याकुब सुलताना शेख नुरानी मि द शेजारी नुर मोह ला नेह नगर 123265
1060101107/00 पंजाबी रामचं  बालामल िम. .,बालामल चाळ पपरीगांव,पुणे 411 018 123262
1160300027/00 वाळके टकुजी भागुजी दघी गावठाण, दघी पुणे 123256

1020303026/00 भो.- भ डवे एन. बी.
जुना िम. . 02/13/1814, तळमजला गाळा . 1,एन.बी.आकड, 
मेनरोड आकुड  ािधकरण

123256

1130602354/00 तुकाराम  िनवृ ी जाधव माळावर ,जाधववाडी , िचखली 123237

1130800709/00 यादव कािशनाथ जग दश.
127/1 नवजीवन सोसायटी.,से.नं.18,महा मा फुले नगर 
चचवड.पुणे.19.

123236

1140401544/00 सौ . मिनषा िवनोद यादव
ज. गट न-ं१६०, अ िवनायक हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

123232

1160200243/00 चौधरी सुरेश हाद स नं. 81, दघी पुणे 123227

1030100272/00 िमसाळ लग पा मानकु व िमसाळ आिजनाथ
िमळकत. .(जूना)-1831,  ,स.नं.201,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

123206

1040305896/00 भोग िज हापुरम बाबु िभमा पा स.न.14/6अ/6ब/1 कन्◌ैहया पाक थेरगांव 33, 123195
1031106037/00 नारायण साहेबराव पवार स न १२९ व  नगरी वा.वािड रोड िचचवड ३३ 123194

1130401698/00 गणेश भानुदास पवार
गट १२६३, वामी समथ कॉलनी  , र ता  ८, शरदनगर ,िचखलीआ  

- कर /िच/०४/ एस आर २/१८८/२०१६ , द १८/०६/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून वा आका

123192

1130101335/00 मुळूक गुलाबराव ध िडबा गट 1615, राधाई , दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर ,िचखली, 123166

1070201084/00 मा.सरकार भो. िहरामल जसुमल चॉदवानी
बी. लॉक 31/21 चे शेजारी , र हर रोड, पपरीनगर,  . 
कर/म/ु७/एसआर-३/१२०/२००९ द.२१/१२/२००९  निवन 
आकारणी, पपरी 17

123166

1130506734/00 भो- बबन द ा य िमसाळ
शॉप १२, लॉट नं  २३ ,रोझ हाई स अपाटमट ,पुणानगर ,िचखली 
आ - कर/िच/मु /८/एस आर २/२११/७५/२०१५ , द 
२९/१२/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

123164

1080600944/00 भ  िब डस. ी.सुरे  समतीलाल शहा भ  इन ले ह बेसमट न.ं1,यशवंत नगर, पपरी 18. 123151
1040707032/00 सदािशव कसन रािजवडे स.नं.१२९/१अ/२४,मुंजोबानगर .२ उ.वाकड 123144
1040507706/00 ी. सुभाष बंक म घ क सं न. १२१/१+२ व नगरी, राजवाडेनगर, काळेवाडी 123137

1080301051/00 म.ेिगता िब डस,भो. रलाय स इ फोकॉम
स.न.144,149/1, िब.न.3 वर मोबाईल टॉवर,तुकाराम मासूळकर 
कॉलनी, पपरी, पुणे-18

123134

1100401897/00 म.ेसनशाईन डे हलपस सनशाईन लाझा बी - 2 शॉप नं. 1 लांडेवाडी,भोसरी - 39 123131
1160402190/00 सिवता मधुकर धनक़ुडे स.नं.१४७/१/३/८, गणेशनगर कॉलनी न.ं४, बोपखेल – ३१. 123130
1031108542/00 भोग. - सोळंक  मोहनलाल धानाजी स. नं. ४०/१, लॉट नं १, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड 123126



1080603390/00 मे राजेश िब डस
स.नं. 109 व 110 पै. िस.स.न. 6365 डी िब ड ग दुसरा  मजला 
उदयमनगर पपरी 18

123106

1040413078/00 मोह मद साजीद मोह मद जलील
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - २५ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

123094

1130200593/00 रासकर िव णू महादू

गट ११८३ ,रामदास सोसायटी, िचखली आ  - कर /िच/२/ एस आर 
२/३१/२०१७ , द ६/३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून  
जु पा न आका  आ  - कर /िच/२/ मो ा िनवासी - एस आर 
१/३१/२०१७ , द ०३/०१/२०१७ अ वये लो

123075

1130304140/00
भो- बाळासाहेब मुरलीधर  धुमाळ ,  उषा   बाळासाहेब 
धुमाळ/ दपक  बाळासाहेब  धुमाळ

गट १३२३ , िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली  आ  - कर 
/िच /३/ एस आर  २/ १५६/२०१७ , द  २८/८/१७ अ वये द  
०१/०४/२०१७ पा आका

123075

1040603327/00 जयपाल टीकममल कगर
स. नं. १०३/१  तुलसी िवहार लॅट न.ं १०१ िवजयनगर, काळेवाडी 
पुणे १७

123068

1030100231/00 आचाय बाळकृ ण राज लगम जग ाथ  कॉ लॅ स,.िब.नं.4  ,दुकान  न.ं7  चचवड  टेशन,  पुणे-19 123047

1040502850/00 मिनयार असलम शकुर व मिनयार आयुब श् स.न.113/4अ/1, नढेनगर,,काळेवाडी,पुणे-17 123036

1110400884/00
ी. पा टलबुवा नामदेव तापक र भोग. सुयकांत पा टलबुवा 

तापक र
स नं. १, चोिवसावाडी गावठाण, िव ल ि मणी मं दरा शेजारी, च-
होली बृ , पुणे ०५

123031

1130401583/00 भो- वषा िशवाजी िशऊडकर गट १०३६, वग  ए ए , शॉप २ , िशवा रेसी , नेवाळे व ती ,िचखली 123026

1101101956/00 सुरेखा काश काटकर स. नं. १२४, द  मं दर समोर, सदगु नगर, भोसरी 123021
1130502786/00 भो-वसंत मोरे गट 707, कुदळवाडी,िचखली, 123014
1090601296/00 अ / भोग जाधव कैलास बाबूराव स न 71,दापोडी 12 123012
1040405563/00 संजय कुमार अंगद सावंत िशवराज नगर रहाटणी 123010

1050406344/00 िशतोळे चं कांत शंकरराव भोग िशतोळे सं दप चं कांत
स न ८१/२अ/१/१६ साईसाथ रेसीडे सी लॅट नं १०४ प म िशतोळे 
मळा नवी सांगवी २७

123006

1040900938/00 बाळु तुकाराम ढवळे भोग. दादा बाळु ढवळे पुनावळे, 123005

1060318089/00 गणेश रामचं  वाळंुजकर अशोका पाक तळ मजला शॉप-२ मनपा शाळे समोर पपळे सौदागर 123002

1160300504/00 परांडे सुरेश बापु दघी गावठाण, दघी पुणे 122996
1081300097/00 म.ेवैभव इंडक ज एफ-2 लॉक, लॉट .30/10/1,एम.आय. डी. सी. पपरी १८ 122994
1031107424/00 नारायण रघुनाथ िचघलीकर स. नं.८४/३ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 122991

1040415382/00 बाळासाहेब महादेव गुजर भो. गो वद महादेव गुजर
स.नं. ४१/२ब/२/१/१७ िहरामहादेव िनवास रामनगर .१ कौितक 
हॉचेल मागे रहाटणी

122991

1040700484/00 कलाटे साहेबराव भाऊसो व इतर स.नं. 1/1, पंढरी मंगल कायलायाजवळ,,वाकड 122980

1120203199/00 ी. महादु मा ती मसुरे
गट न.ं६२५, साई कॉलनी, डोईफोडेसमोर, द ल मीनगर, मोशी-
४१२१०५

122978

1011402631/00 सोनकर सितश िव नाथ
से.नं.23, लॉट न.ं71, वाहतुकनगरी (१०८, द. 
२२/०७/२००९),िनगडी, पुणे

122962

1130101414/00
िझक लाह अ बासअली चौधरी ,भो-फाितमाखातूअन 
अ बाआली चौधरी

रामदास सोसा, िचखली 122957

1040408909/00 ी. चं कांत पंडीत नखाते स. न. २८/१/१ब, मीनी िनवासी, िशवराजनगर, रहाटणी - १७. 122954

1040408916/00 नारायण पंडीत नखाते स. न. २८/१/१ब, मीनी िनवासी, िशवराजनगर, रहाटणी - १७. 122954

1110400138/00 िगलिबले मधु िभकु च-होली बृ काळजे व ती चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 122947

1040308592/00 ािधकरण/भगवान िहवाळे तफ़ / राजेश िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव    ९८२२५५५३४१

122936

1080900078/00 म.े हाडा श बीर हिनफ िशकलगार संत तुकाराम नगर. 122935
1040417495/00 पांडुरंग म हार शदे भो-अिभषेक पांडुरंग शदे स नं-३७/२/३/१ स दय कॉलनी रहाटणी पुण-े३३ 122929

1030102808/00 माथुर गौरव सीताराम शरण व सीताराम शरण
ए पायर  इ टेट, सी  1 वग,  ,5  वा  मजला,  लॅट  .  504,  
चचवड

122922

1130301413/00 कानडी  हनुमंता   सोम या

गट  नं 1368 ,  िह सा  नं 1368 ,सुयोग हौ सग सोसा., मोरे व ती , 
िचखली आ - कर/िच/२/एस आर २/३३३/२०१६ , द 
२९/०२/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१५ पासून  वा आका  आ - 
कर /िच/३/मो ा िनवासी -एस आर  १/३३३/२०१६ , द  
०४/०२/२०१६ अ वये  लो

122909

1041200241/00 सुभाष फ़ ड पवार/राजु फ़ ड पवार स. न.७/२ ताथवडे गांवठाण 122909
1080100041/00 शदे जयाजी सोपान खराळवाडी,,िम. .869, पपरी, पुणे - 411 018. गट .1 122905

1150201549/00
तरस शांताराम सोपान/भो ी राजेश व योगेश शांताराम 
तरस

स नं 41 पडसे कॉलनी िवकास नगर, 122894

1130500866/00 भो-रोडे साहेबराव रामभाउ बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 122894



1050212750/00 नंदी अिभजीत गौरंगपद स नं ७३/१/६ िगता लॅट नं २ गुलमोहर कॉलनी पपळे गुरव ६१ 122884

1050103326/00 ी. िप ले साद दोखले स.नं.44/5अ/1अ, आनंद पाक, सांगवी.,िम. . 46/1/3326 122868
1150409830/00 ी. तानाजी सहादु भ डवे स,न, 114 एस िब. पा टल  शाळे जवळ रावेत 122863
1150409831/00 ी. मधुकर सहादु  भ डवे स,न, 114 एस िब. पा टल  शाळे जवळ रावेत 122863

1120101829/00
ी िनलेश शंकर गायकवाड व इतर ५ येस.कु.म.ु आर. के. 

डे हलपसॅ त े  ी तनपुरे राज  मा तराव
स न. ६१, मोशी ता. हवेली िज. पुणे 122853

1130200610/00 ी देव थान चचवड ट
भो-रामकृ ण महादेव लांडगे,नीता लांडगे,मंगल इंगवले  
,,रामदासनगर ,िचखली

122849

1020103393/00 म.ेएन डी क शन/भो ी रेफूस लॅट
स नं १७०/१ िससनं ४४७७ एनडी टॉवर बी वग आठवा म लॅट नं 
८०५ आकुड  पुण-े३५

122843

1050804650/20 सोन े  योगेश गणपतराव, स. न,२४/१क/१/१४, िवशाल नगर,िप,िनलख 122839

1050107300/00 के. बालसु म यम व इतर /भो,जाधव रमेश शंकर.
स. न. ३३/४/३, कोिहननूर लाझा ,१.म. लट न. ४,िशवराम नगर, 
पपळे गुरव-२७

122831

1070200145/00 केवलाणी साधुमल नाथुमल
बी. लॉक न.ं 8/18,19 व 20 (तळमजला), पपरीनगर, पुणे - 411 
017

122831

1041100163/00 भारती बाजीराव वाजे स. नं ५१ , नबाळकर नगर , ताथवडे 122808
1090401712/00 भोग.कालेकर महादेव सोनबा कालेकर कालेकर वाडा, गावठांण,फुगेवाडी पुणे 12 122806

1040710607/00 ी.शैलेश सुभाष पाटील
स.नं.164 िह सा न.ं 3, स.नं.164 िह सा न.ं4/2 व स.नं.164 िह सा 
नं. 4/3, " द अ ॅ ेस कम शया " चौथा मजला, ऑफ स . 425, 
उव रत वाकड 411 057

122805

1090303260/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .२, कासारवाडी,पुणे-३४ 122798
1031111708/00 म हारराव सोनाजी भांडेकर सं. नं. १२६, गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 122798

1040208555/00
ीमती-यशोदा भागुजी बारणे व इतर 18 भो.कोनाक 

असोिसएटस तफ भरत सोहनराज सोळंक  व ी.सं दप 
िवमलचंद जैन

स.न.27/2ब, लॉट ं .23/24,लेन न.2, ांतीवीरनगर,थेरगाव पुणे-
411033

122773

1031105334/00 मांढेकर ि मता अजय
स.नं.  126/1,  कृ णा  हे रटेज,  लॅट  न.ं2  ,ि ट ट  मजला,  
वा हेकरवाडी,  चचवड

122771

1120203084/00 ीमती मालती िवर  शमा
गट न.ं ४५२, खांदेशनगर कमानी समोर, फुलारे याचे घराशेजारी, 
आदशनगर, मोशी ४१२१०५.

122769

1040506865/00 वेदपाठक देिवदास वैजनाथ
िम. .932/1,नढेनगर स.नं.111/13ब/7  िवजयनगर काळेवाडी पुणे - 
411 033

122767

1060317574/00 मे ाईम केअर ॉपट ज स नं-१२५/५ ाईम केअर दुकान न-ं१०१ पपळे सौदागर 122765
1020700091/00 भोसले तुकाराम रामचं िमळकत .91,,रामनगर, चचवड-पुणे . 122762

1130701317/00 मु य कायकारी  अिधकारी  प िच. न. िव. ािधकरण
इमारत  ए  - १ , दुकान   - ७ , सुवणयुग  हौ सोसा, से टर २०, 
कृ णानगर , िचखली

122742

1130701321/00 मु य कायकारी  अिधकारी  प च न .िव . ािधकरण
इमारत  ए  - १ , दुकान   - ११ , सुवणयुग  हौ सोसा, से टर २०, 
कृ णानगर , िचखली

122742

1160201799/00 ताजणे गजानन बापू स.नं.79 द नगर (ितराळे यां या मागे), दघी - 15 122740
1090302960/00 महमंद रफ क बाबुलाल पटेल शा ीनगर,िवसावा हॉटेल या मागे,कासारवाडी 122735

1130902275/00 िवजयकुमार  ब ुवान  पोतदार
िशवशंकर हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/३१८/२०१४, द ०४/०७/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

122735

1030701119/00 मुरलीधर कसन माचु ,े ी.खाशाबा दौल्
  Vivek Vasahat  Keshav Nagar Chinchwad  Pune 
411033,केशवनगर, चचवड, पुणे - 33

122731

1130603540/00 नंदा क डीराम भांगे
गट ५८९ ,रंगनाथनगर , ग ली नं १, जाधववाडी , जाधववाडी , 
िचखली आ  - कर /िच/०६/ एस आऱ २/२५/२०१७ , द 
०२/०६/२०१७ अ वये द ०१/०४/२०१६ पा आ

122728

1020402619/00 मे ी बालाजी इंटर ायजेस डी १ लॉट  ३ बी/३ पाट ३० एमआयडीसी काळभोरनगर चचवड 122716

1050202833/00 ी. गवारी सुिनल चं कांत, व  गवारी सुमन सुिनल. स.नं. 77, िह.नं. 1/1, भातनगर, पपळे गुरव.,िम. .46/2/02833 122705

1040408368/00 मा. ी. सपा रया नवीन अमरसी स. न. ३५/१, अंकुर कॉलनी नखाते व ती रहा णी. -१७ 122685
1160301954/00 शेलार अ य चं कांत स नं २० िवजयनगर दघी 122683
1160301861/00 सुिम ा चं कांत शेलार व इतर ३ स नं २०/१ िवजयनगर दघी 122678
1160301040/00 मोिहते सुिनल पांडुरंग स. नं. 2 गायकवाडनगर, दघी पुणे 122668

1080803734/00 अ य लाल सग बळीराम चौहान स. न.१०१/१/१/ राजीव गांधी शाळा जवळ का भोर चाळ नेह नगर 122667

1020101084/20 म.े िस द कं शन इंिज. अॅ ड कॉ ॅ टर स.न. 171/अे व 171/ब जय गणेश ि हजन शेजारी 122651

1040113431/00 दलीप काबरा व ेमा काबरा
सन. २०६/१/२, मालपाणी ी स,-B-२०३, क पटेव ती, वाकड-
४११०५७.

122607

1031113089/00 भोग. लालती तेजबहादुर मोया स.नं. २९/२, साई माऊली कॉलनी वा.वाडी. चचवड-३३ 122600



1050100969/00 नगरे ल मण नामदेव.
स.नं.63/3/30 देवकर िगरणी समोर,गजानन  नगर  पपळे गुरव. 
सांगवी पुणे 27.

122599

1130301903/00 गजानन  रामदास नारखेडे
गट 1323,िशवपावती हौ सोसा ,अंतु मोरे लाईन , मोरेव ती , 
िचखली आ - कर/िच/एस आर २/१९/२०१५ , द  १९/०५/२०१५ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

122599

1040415343/00 सुिनता नागनाथ आळंगे भो-ओमकार नागनाथ आळंगे स नं-४२/२/३ ओमकाऱ िनवास ीसोम ार कॉलनी रामनगर रहाटणी. 122593

1040415344/00 सुिनता नागनाथ आळंगे भो-नागनाथ गु शांत आळंगे स नं-४२/२/३ ओमकार िनवास ीसोम ार कॉलनी रामनगर रहाटणी. 122593

1040412936/00 मनोहर िशवराम मोरे स. न. ६१/४/८, आझाद कॉलनी, जयभवानी चौक, रहाटणी 122586

1130400068/00 रामदास बाजीराव नेवाळे
गट १०४२ , नेवाळे  व ती  ,िचखली आ  -  - कर /िच/४/ ह तां  
२/ ३२/२०१७ , द १०/१०/२०१७ अ वये   ह तांतर

122580

1090401609/00 फुगे रामचं  गणपत फुगे िनवास महादेव मं दराजवळ फुगेवाडी,फुगेवाडी पुणे - 12 122578

1050403021/00 ी. िचरमाडे िजत  गो वद
स. नं. 71/1+2, कृ णा नगर, मा टर मा ड कुलजवळ,,सांगवी. िम. 

.47/04/03021
122562

1140300662/00 शदे बाळासाहेब भगवान, शदे िवकास भगवान योितबानगर,तळवडे 122555
1031109775/00 भो आिबद  अ दुल रेहमान शेख स न १२४ िशवाजी पाक वा वाडी चचवड पुणे ३३ 122535

1130200880/00 आनंदराव गोपाळ  मोरे भो- सोमनाथ आनंदराव मोरे,गट 1614, आळंदी दे  रोड, िचखली 122532

1081300129/01 बार यु हॉटे स ा. िल. तफ संजय सरीन िस . स. नं. ५७५८/ब लाट न.ं२ पपरी -१८ 122525

1100901347/00 िहराबाई गंगाराम जेडगुले भोग पांडुरंग गंगाराम जेडगुले स. नं. २०१/४अ आळंदीरोड, भोसरी ३९ 122520

1110502041/00 आनंद पंढरी ताकतोडे
स. नं. १२४ ल मीनारायण नगर कॉलनी . ०५ वडमुखवाडी, च-
होली.

122517

1130601712/00 खुप भगवान ल मण गट 494, जाधववाडी ,िचखली, 122515
1101001838/00 िव णु आनंदराव गुळवे भो िजत  अशोक बेलापुरकर १९७/२/१ रामनगर रोड च पाणी वसाहत रोड 122504

1090300078/00 महारा  लेदर टो.खंदारे य़शवंत िम. .110 जुना - 50 प.कासारवाडी, कासारवाडी पुणे 411 034 122497

1130504441/00 ी अशोक बाळकु वनवे /मा ती नाना  दतीर से १६, लॉट ७४ , टी लू ९ ,िचखली  , ािधकरण 122494

1040800965/00 रमेश नथुजी पळसकर भो.सिचन अ ण गायकवाड सन.113/4/1ब/1, ममता प ाडेपोमागे, वाकड,पुणे-57,4/45/965 122480

1150202713/00 ी. िवनोदकुमार जैन तफ समृ दी शे टस तफ सुधीर वाडेकर स.नं.41/1ब/1अ/1अ, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, कवळे 122448

1130902534/00 सुरेखा  तुकाराम  भारती
गट १४१७ , ीद  हौ सोसा  , हे े व ती, िचखली  आ  -कर 
/िच/९/एस आर  २/ ६३ /२०१७ , द  ३१/०१/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

122442

1050214592/00 तीक गोर नाथ गावडे स. न. ७६/२ भैरवनाथ नगर पपले गुरव 122442

1100400426/20 नबाब अली खान, सुलतान अली, इ ार अली खान
स. नं. ६९२/३/१ संतसाई इं लीश कुल समोर, ग हाणेव ती, भोसरी 
३९

122438

1101100228/00 ी. नगरे कसन रामचं
िम. .59/6 स.न.129/1/4,                 ,सदगु  नगर,                   
         भोसरी-पुणे-411 039.

122433

1040208504/00 ी.दादासाहेब आनंदा मोकाशी स.न.32अ, द गर, थेरगाव, पुणे – ४११ ०३३. 122427

1031500982/00 मा पेस रआिलटी ा. िल.
िस   .स न.३८७६ लॉट न बी मे माइं पेस रआिलटी ा. िल. ब. न. 
B लॅट न ४०३ , ४ था  मजला उ ोगनगर चचवड ३३

122424

1011403121/00
ऍटो लक इंड ीज (हेमंत महाजन  ) भो. वमा दपीका 
िव नाथ

से. नं २६, एडीसी लॉट, एफ ११, द.ु म., ािधकरण, पुणे - ४४ 122404

1101100479/00 म.े समता मा यिमक िव ालय( ी.फुगे
स.नं.187,च पाणी वसाहत,आळंदी र,पुणे नािशक रोड,                  
    भोसरी.

122402

114010001/56 गोकुळे शंकर रघुनाथ 122399
1160200213/00 देव िवर  कुमार स नं. 80, दघी पुणे 122393
1020202503/00 सौ आशाबाई पंढरीनाथ पाटील स नं १८/१ ीकृ णनगर सर वती शाळेजवळ आकुड  - ३५ 122380

1130506427/00 तुषार िव णू ब गाळे  , िवकास िव णू ब गाळे
गट  ८६६ ,कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/५/एस आर 
१/६/२०१५ , द  ०२/०६/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून 
आका

122380

1040305294/00 गो वद सुयभान शदे स.नं 14/5/1, क है या पाक,थेरगांव 122354

1130401933/00 हणमंत रामचं  शदे

गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/१११३/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी आ  - कर /िच/४/एस 
आर २/३८७/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका

122341

1130601551/00 अित ु र रहमान रहमतुअ ला चाधरी गट 228,29,30,रोशन ग ली,जाधववाडी,िचखली, 122340



1080803002/00 ीम.च हाण बदू सरोज
स.न.१०१/१अ/१अ,िस.स.न.६५५१ मनपा शाळेजवळ नेह नगर 
पपरी १८

122339

1040506729/00 ऑल ड राजु मायकल अंथोनी स नं-११३/१/१/२/३ नढे नगर काळेवाडी 122339
1031106113/00 भोग.बंडु पांडुरंग िशवले स . न ९०    वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 122311

1140300315/00 नायर कमला एन. गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 122303

1040405151/00 राजीव शामराव गणोरे भो.कोमल सग जय सग महाले ४७/४+५/१मधुबन कॉलनी , रहाटणी ,थेरगाव 122299
1160100377/00 मसलगे गो वद माधवराव स. नं. 73 िशवनगरी, दघी पुणे 122293
1110500841/00 बाबासाहेब दाजी मोटे व रावसाहेब दाजी मोटे स नं १२४ साई मं दरामागे 122289
1120405068/00 ीम. अ पा सुशांत नरवा रया संतनगर, से.नं.४, लॉट न.ं२२१,  मोशी ािधकरण 122287

1100801535/00 ी सैदुल अ दुलस ार सरकार
स.नं.215/000/00 िमळकत .59/3/295/0  ,संत तुकाराम नगर      
               भोसरी,पुणे-411 039.

122278

1110401247/00 िसमा संजय पठारे
स. नं. १८/३/१, पुणे आळंदी र ता, शेतकरी हॉटेलशेजारी, 
चोिवसावाडी, च-होली बु.

122261

1080502885/00 अ शा मोटस ऍ ड िब डस ा. िल.
शॉप 12 सुखवानी इ पीरीअल फेज 3,´ÖÖê¸ü¾ÖÖ›üß 
Ø¯Ö¯Ö¸üß 18

122258

1040508715/00 िमला सखाराम इथापे ( मो. न 7276776117 ) स.न.73, अमर दप काँलनी , योतीबानगर , काळेवाडी 122257
1101301181/00 - से. नं.2 लॉट न.ं 230 इं ायणीनगर भोसरी पुण,े 122243
1080100586/00 भोसले चतामण सखाराम खराळवाडी,िम. . - 999 पपरी पुणे 411 018 122238

1080500474/00 च ा ही.आर. अजमेरा ह सग सोसायटी,,एस/ए/3/6/001 पपरी,पुणे 411-018. 122236

1050101714/00 सावंत मगन जग ाथ
िमळकत .46/1/256/9,,स.नं. 53/1ब/41, िवनायकनगर, पपळे 
गुरव, पुणे - 27.

122220

1040112666/00 रोहीणी मोहन कलाटे स नं. २३९/६, माँट हट ोपेज आय -४०२, वाकड ५७. 122218

1120202732/00 मानस मोटस अ ड डे हलपस तफ मिनष काश जैन व इतर गट नं ६६४, आ हाटवाडी, मोशी आळंदीर ता, मोशी ४१२ १०५ 122218

1040416013/00 भा कर माणीकराव माने स नं-६५/१+२ जोगे री िनवास आ दनाथ कॉलनी रहाटणी. 122202
1150400035/00 भ डवे  सुरेश व कसन नामदेव स.नं.-,क डवे  व ती रावेत 122192
1130500074/00 भो-मोहंमद अली शेख व इतर 1 पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 122190
1040404431/00 भो. भालेराव सुखदेव दादु सन.5/9ब, स  कॉलनी, रामनगर, रहाटणी, पुणे,4/58/279 122190
1081100970/00 पोरे बजरंग द ा य रा. 25/206, व लभनगर,, पपरी 18 122187
1030103540/00 ि िमयर िल. एम आय डी सी चचवड टेशन, पुणे १९ 122184

1100800471/00 ी. का रकर राजाराम नानाभाऊ
स.नं.215/000/0/0 िमळकत .59/3/249/1 ,संत तुकाराम नगर,     
               भोसरी,पुणे-411 039.

122180

1040308616/00 सायली संतोष कदम
स न १०/१३ िशवदशन कॉलनी ता या टोपे माग बेल टकानगर 
थेरगाव ३३

122142

1040509707/00 सुिनता बाळासाहेब वायभट ( 8629978384 ) स.न. 73/2/13 , गजानन काँलनी , योतीबानगर काळेवाडी 122137

1090302948/00
अनुसयाबाई ल मण जवळकर भोग.सुलोचना रामदास 
जवळकर

स.नं.४९९/१ब/१अ/१, रे वे फाटक शेजारी, जवळकर कॉलनी, 
कासारवाडी.

122132

1031111180/00 एनी संजीवन आरसुड सं. नं. १२२ सायली अपाटमकॉ पले स, वा. वाडी. िचचवड-३३ 122131

1031106024/00 खांडेकर संतोष गोरख ल मीनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 122123

1031301513/00 ीकृ ण िव नाथ वै ,अि नी शांत जोशी
स.नं.156, लॉट  न.ं40,  िबजलीनगर,  चचवड.  
,िम. .03/13/01513

122120

1040301520/00
सुरेखा सुरेश ढाळे,सुिधर सुरेश ढाळे,सुवणा ताप शाहाणे 
सुल णा संतोष महाले

िमळकत . 122103

1130702062/00 चं भुषण ओम काश शमा
ओमसाई माकट ,बी िब ड ग ,शॉप १८,भुखंड ६,से २०,कृ णानगर 
,िचखली

122098

1031105467/00 बडे गोर ाथ िव ल
स.नं.  74/1,  रजनीगंधा  हौ.सोसा,  रेल  िवहारजवळ  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

122090

1040206750/00 ीमती िनधी सं दप सघािनया
स. न. २२/१/१ व २६/१+२+४+५/१, ी स ए ेस िब ड ग 
बी, लॅट न-ं ६०३ ,थेरगाव पुणे-३३

122075

1020502531/00 भो. डी. ए. शदे
जी.पी. १७६ व १७७, शदे लाझा, प.म. गाळा .१०३ 
एम.आय.डी. सी. संभाजीनगर, चचवड - १९

122074

1020502532/00 िड.ए. शदे
शदे लाझा, प.म. १०४, जी पी १७६/१७७, संभाजीनगर, चचवड- 

१९
122074

1030101428/00 बिहरवाडे ध डीबा केरबा व कािशनाथ गणपत टे कोरोड,  गवळीवाडा,  शॉप  नं.4  , चचवड  टेशन,  चचवड 122069

1040208053/00 शांत मसुराम जाधव स. न. १७/२, पंचिशल कॉलनी, थेरगाव 122064
1041102320/00 चं कांत महादेव सपकाळ व इतर स. नं. ८२/१, िशरोळे पे ोल पंपासमोर, ताथवडे पुणे ३३ 122063
1040310195/00 सुलोचना पांडुरंग च र स नं-११/२,पांडुरंग िनवास,पडवळनगर थेरगाव-३३ 122057
1140401536/00 मधुकर सुयभान नांदुकर ज. ग. १६३  ि मुत  हौ. सोसायटी ि वेणीनगर तळवडे 122036



1030101427/00 बिहरवाडे ध डीबा केरबा व कािशनाथ गणपत टे कोरोड,  गवळीवाडा,  शॉप  नं.3  , चचवड  टेशन,  चचवड 122025

1030101430/00 बिहरवाडे ध डीबा केरबा व कािशनाथ गणपत टे कोरोड,  गवळीवाडा,  शॉप  नं.6  , चचवड  टेशन,  चचवड 122025

1040604633/00 क हे यालाल  जुमोमल बनसारी स.न. १०३/२/२, कनारा कालनी सी, िवजयनगर, काळेवाडी-१७ 122019

1100700286/00 ी. चौधरी संभाजी शंकर.
स.नं.211/ .िम. .59/2/335,गवळी नगर.                              
भोसरी,पुणे 411 039.

122014

1030101429/00 बिहरवाडे ध डीबा केरबा व कािशनाथ गणपत टे कोरोड,  गवळीवाडा,  शॉप  नं.5  , चचवड  टेशन,  चचवड 122011

1140300353/00 शेख समद अजगर गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 122001

1050103273/00 ी. बरडे अंगद बाबुराव स.नं.49/1,गांगुडनगर, पपळे गुरव, सांगवी.,िम. . 46/1/3273 121999

1160300121/00 काटे बबन बळवंत दघी गावठाण, दघी पुणे 121991
1031107969/00 भोग. - जोसेफ ब बेन के. स. नं. ५७/२+३, िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड 121991

1040602763/00 िशवाजी पांडुरंग सुतार
स. न.१०९/२ब. तुळशी िनवास समथ कॅलनी. िवजय नगर. काळेवाडी 
पुणे,4/63/134

121985

1120404113/00 योती क शन तफ राजेश पटेल
से.नं.४, लॉट न.ं१,आय १०, योती अपा.,शॉप नं.१९,मोशी 

ािधकरण.
121983

1040702419/00 अमरपाल सह / म.े ओमेगा मोटस ा. िल.
स. नं. १७४/१७५,ओमेगा पॅराडईज, वग E लॅट न.ं १०२ पिहला 
मजला वाकड पुणे ५७

121966

1031105198/00 भो. - वाघमारे बाजीराव करे पा स.नं.  35/3,  िशवतेज  कॉलनी,  चचवडेनगर,  चचवड  , 121955

1130302230/00 शिशकांत  जग ाथ शेवाळे
गट १४००/१, ध डीबा  म जाधव  हा सोसा , मोरे व ती ,िचखली 
आ  - कर/िच/३/एस आर २/७०४/२०१४ , द  १६/०८/२०१४ 
अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून आका.

121954

1050213019/00 शेख मै ु ीन बाबुलाल स.नं.84/1/6, सुदशननगर, पपळे गुरव-61. 121949

1080601746/00 बजाज मधू के
ीराजमनोर िब ड ग, लॅट.न.39/40 बेसम,न,2,यशवंतनगर, पपरी, 

पुणे-18.
121940

1050107252/00 काळे ीकु ण आबासो व गो वद खंडु मोकाटे स. न.६३/१/५, तुजा हाई स,त. म. लट न.ं१ , पपळे गुरव-२७ 121922

1050110955/00 कोलते िमना रन सग, ेहल व व ील स. नं. ५३/१अ/१६ िवनायक नगर पपळे गुरव ६१ 121921
1120301823/00 रामचं  को डबा स ते / भोग. सोपान रामचं  स ते गट न.२५८ स तेव ती मोशी 121911
1031112740/00 ी. मधुकर पांडुरंग लवटे स.नं. १२६, अथव पाक, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 121909
1031108121/00 ा य गंगाराम चचवड सन.१४/अ/१, चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 121907

1020502523/00 भो. डी. ए. शदे
जी.पी. १७६ व १७७, त.म. गाळा .२ एम.आय.डी. सी. 
संभाजीनगर, चचवड - १९

121906

1031104404/00 ी.रामा दगा महार से.नं.30+32, लॉट .107,वा,वाडी, चचवड पुण-े33. 121896
1160201833/00 भो हचसन इ सार से युलर िल. संत गजानन महाराज नगर काळुराम पठारे िब ड ग 121896

1090101818/00 भंडारी असोिसएटस् भोग भारती से युलर िल. सागर कॉनर नािशक फाटा,कासारवाडी पुणे 34-IN-1054121 121896

1090604290/00
भोसले राज  द ा य भोग-म.ेआयडीया से युलर िल.एमएच-
१२-आर-३९९६

स न. ७४/४ एस टी रोड  दापोडी १२ 121896

1110502719/00 शांत रामचं  तापक र, करण रामचं  तापक र
स. नं. १५३/१, जाळीचा मळा, अलंकापुरम रोड, वडमुखवाडी, च-
होली बु.

121894

1030801716/00 रोिहत डे हलपस
गंगा  िभवा  अपाटमट,  शॉप  नं.11,  गांधी  पेठ,  चचवड.  
,िम. .03/08/01716

121879

1150401631/00 भ डवे परशुराम शंकर भो भ डवे प पु परशुराम स न 185 शदेव ती रावेत, 121876
1040108968/00 ी. मा ती ल मण क पटे स. न. २०७/२/१/६/१ क पटेव ती, वाकड - ५७. 121876
1060102529/00 याम गु मुखदास सचदेव व ण िवहार पाक लॅट न-ं४०१ पपरीगाव 121869
1120100370/00 ंकट िन ु ी सोमासे गट न.ं 76,िशवाजीवाडी , कुदळे व ती. मोशी 121865
1020302848/00 ी. चौपडेकर आर.डी. हॉटेल कग कोट मुंबई पुणे र ता,आकुड 121858

1050209458/00 भो. सुिनल कुमार
स. नं. ८८/१, खुशबु िब ड ग, सी वग लॅट न. सी - १, ३०३, 
कािशद  पाक, पपळे गुरव

121855

1060318961/00 सुवणा यशवंत  बाबर/सोनाली  यशवंत  बाबर
गणेशम फेज ll कम शअल लॉट डी दुसरा  मजला फलॅट ५  पपळे 
सौदागर

121847

1010600457/00 कांबळे दादबा क डीबा
से टर नं.22,, ल टर टी/6/4 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

121845

1060202263/19 ी.सुभाष बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .१५ , दुसरा मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

121844

1060202263/20 ी. धनराज बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .१६ , दुसरा मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

121844

1040406110/00 लता रतन जगताप सन.३४/१ तांबे शाळेजवळ नखाते व ती रहाटणी 121837



1031100457/00 कोठारी स  ई रलाल. भोग. बादशहा मेहबुब बागबान स.नं.60/1  अ,  ,िबजली  नगर,  चचवड-पुणे-411  033. 121833

1120201779/00 भा कर देवजी देवलवार व िनमला भा कर देवलवार गांधी रोड दि ण ल म मीनगर  मोशी 121818

1031401475/00
िवजय रामभाऊ वी व इतर ६ भो - ी िवजय रामभाऊ 
दळवी

स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 121810

1060305867/00 घेरे दामोदर मोतीराम प. सौदागर,,कंुदन इ टेट, ए -1/102, प. सौदागर, पुणे. 121806
1031111958/00 भोग - सौ मंजुदेवी ओम काश प रहार स न १६/२ महादेव कोलनी चचवडे नगर ३३ 121790
1040408378/00 भोग. अिवनाश अ ण दबडे स. न. १९/१/१ ि तीज कॉलनी रहाटणी 121787
1040408379/00 भोग. ी. अ ण नारायण दबडे स. न. १९/१/१ ि तीज कॉलनी रहाटणी 121787

1040105862/00 वषा पंजाबराव वळेकर
स. नं. १३/८,सोनाई मंगल कायालयाचे पाठीमागे ,  पवारनगर , 
थेरगाव

121780

1070600070/00 बरखा िग रष रझवानी व हषा िवनोद रझवानी लॉक न.ं7 िमळकत .2 पी.ड लु.डी., पपरीनगर पुणे 411 017. 121779

1050208617/00 चौरे िमरा सुिनल
स. न.८२/१/३३, सुदशननगर,  ग ली न.ं ५, शामनाथ रेसीडे सी,  
लट न.ं  ४०२  ,  पपळे गुरव.

121774

1020502524/00 भो. शदे डी. ए.
जी.पी. १७६ व १७७, त.म. गाळा .३ एम.आय.डी. सी. 
संभाजीनगर, चचवड - १९

121771

1040404237/00 अशोक ानोबा काटे स नं 37/2/1/5 नखाते व ती रहाटणी, िसतारा गाडन 121764

1090603693/00 भोग. तुक अ दुल करीम
स.नं.74/4 लॉट नं अ े 11 व 12 शा ीनगरी,एस.एम. कॉलनी, 
दापोडी पुणे 12

121757

1101200520/00 ी कोठकर रावसाहेब ता याबा
स.नं 23                                   ,हनुमान नगर,भगतव ती.          
    भोसरी.पुणे-39.

121757

1140401332/00
म.ु मा. ी. शदे बाजीराव दगडू भोग . सौ. शदे सुनंदा 
बाळासाहेब

आदश हौ. सोसा. ि वेणीनगर ज. ग. १५५,तळवडे. 121751

1031107088/00 भोग. - लगे चं कांत भगवान स. नं. ३७/३८, चचवडे नगर, वा हेकरवाडी, चचवड 121746

1031109082/00 कांचन ताराचंद करमचंदानी
स न १३४/१  एंज स पॅराडाईज  दुकान न ८ वा हेकरवाडी चचवड 
पुणे ३३

121714

1031109084/00 ताराचंद हरनामदास करमचंदानी
स न १३४/२ एंजल पॅराडाईज दुकान न १० वा वाडी चचवड पुणे 
३३

121714

1130200092/00 भो-पंचराज म छ  कसन चतामणी नगर,,िचखली 121702
1080201801/00 भंजना कुमार पा ा व ि यदशनी पा ा मह  रॉयल शॉप  ९ त मजला पपरी १८. 121701
1040407174/00 भा कर लुईटेल स. नं. २८ व २९ , आकाश गंगा , सी वग - ५०१, रहाटणी, 121683
1050405409/00 सातव लता गणेश स. न.६७/३, वामी िववेकानंद नगर,  नवी सांगवी-२७. 121676

1040110543/00 मनोज गौडा व अिलवा गौडा
स. नं. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक ीट फेज २ सफायर पाक A - 
७०६, धरोड, पुणे ५७

121675

1140100689/00 शेख महंमद र फक इं ायणी हौ. सोसायटी, पीनगर, 121675

1060201838/10 कािमनी गणेश शदे
साई िलला को. ऑ. हौ सग सोसायटी, शॉप . १,२,३ तळमजला 
पपरीगाव, पुणे १७,

121673

1090101928/00
राजमाता इंड.ि मा.को.ऑप. सोसा.िल. भोग-पालवे 
शैलेशकुमार िभमराव

राजमाता इंड.ि मा.को.ऑप. सोसा. िल.गाळा न-ं १३ , लॉट न-ंटी-
५८, एम आय डी सी भोसरी २६

121673

1090603064/00 अ/भोग.काटे काश सोपान रे वे टेशन मागे दापोडी,दापोडी पुण-े12 121652
1031109809/00 भो- तुकाराम महादेव ितपाले स न २३ चचवडॅनगर  वा वाडी चचवड 121650

1030101940/00 कुणाल शन ा.िल. ( संजय पवार )
कुणाल  लाझा,  बी  वग, बेसमट, तळमजला  ,  शॉप  .4  ए  ,पुणे-
मुंबई  र ता,  चचवड  टेशन

121648

1050808198/00
इंगवले वसंतराव अजुनराव व इंगवले रोिहणी करीता 
च हाण रा ल मािणकराव.

स.नं.67/8/3, पपळे िनलख. 121640

1020102094/00
पॅनकाड ल ज िल. तफ डायरे टर सौ.िव ा सुधीर 
मोरावेकर

जय गणेश ि हजन अ े- वग प.म. ऑ फस .119,आकुड  पुणे -35 121637

1030103539/00 ी. च धर सूयकांत खळदकर व शिशकांत सूयकांत खळदकर
ए पायर इ टेट,  ४ था मजला, ऑफ स न.ं ४०१, ए पायर े ट, 
चचवड टेशन

121631

1120203519/00 ी सुरेश िभकू च हाण / हनुमंत सुरेश च हाण गट नं १०३ डुडुळगाव मोशी आळदी र ता ४१२१०५ 121625
1080102023/00 पावतीबाई शे ी मंजुळे भो - मधुकर शे ी मंजूळे 121601
1031106601/00 दपक यशंवत वा हेकर स. नं. ११३/२, वा हेकर वाडी, चचवड 121599
1031109501/00 पवार सितशकुमार कंुडिलकराव स. नं. १३२/५, साई कॉलनी, वा.वाडी, चचवड 121598
1130302617/00 सुिनल पोप ऱाव िबडकर गट १२४४ ,नेवाळे व ती,िचखली 121585

1040505865/00 उगले आ पासाहेब गंगाधर
स.न. 77/2/25 , ाने र काँलनी , िड.माट या समोर , काळेवाडी 
9850918060

121576

1040901282/00 गोपीचंद देवराम काटे स. न. २१/६, काटे व ती , पुनावळे 121556
1160202115/00 सौ. अंजली दलीप झगडे स,न.७८  संत गजानन महाराज नगर दघी-१५ 121555
1040307455/00 शांत दिलप सपकाळ स. न. ६/१,कैलश नगर ,थेरगाव-३३ 121547

1090604826/00 बी.एस.पाटील मोरे र रेिसडे सी रो हाऊस .५ पपळे गुरव रोड, दापोडी-१२ 121543



1040602932/00 राजपलानी क हैयालाल व मंजुस हशमतलाल स. न. १०८/१/१ आ द रेज सी ए-१०६ िवजय नगर काळेवाडी 121521

1120202459/00 ी. िविनत िव णु विहले गट न.ं १०३, डुडुळगाव मोशी  ता  हवेली िज पुणे ४१२१०५ 121483
1160101566/00 भो.बालाजी  / ता या मासाळ सैिनक कॉलनी दघी 121478

1130201141/00 आनंदा दगडू सोनवणे , भो-नवनाथ आनंदा सोनवणे तळमजला ,गट १५३२, सोनवणे व ती  , रामदासनगर  , िचखली 121478

1130201142/00 आनंदा दगडू सोनवणे, भो-अजुन आनंदा सोनवणे गट १५३२, सोनवणे व ती  , रामदासनगर  , िचखली 121478
1040204259/00 िमस रेणु िनवास सोिनगरा पाक एफ़ वग - ४०४  डांगेचौक थेरगाव 121468
1040103510/00 पटेल व लभदास उखमसी स.नं. 13, पवारनगर, ससाणे िब डग जवळ,,थेरगांव 121464
1020303534/00 बंब काश लॅट न.ं ११, साई पॅलेस, िवठठलवाडी, आकुड , पुणे - ३५. 121461

1160203378/00 बाबर आशा डे हलपस तफ मधुकर धरमसी बाबर व इतर स. नं.८१/१/२/२ दघी -१५ 121461

1080603389/00 मे राजेश िब डस
स.नं. 109 व 110 पै. िस.स.न. 6365 डी िब ड ग पिहला  मजला 
उदयमनगर पपरी 18

121455

1150102078/00
ी कैलास गणपत कुटे व ी िहरामण द ा य काळभोर व 
ी गणेश संभाजी काळभोर

 १४ िह न ३ ी तरस यां या बंग याशेजारी साईनगर मामुड    
प.  कुटे वृदावन िव ल मंदीर या पाठीमागे आकुड  -३५

121420

1040502113/00 तेलगु र व  नर सह स.न.115/5/212,नढे नगर काळेवाडी, भाग .59, गट .5 पुणे 17 121415

1041100440/00 चं कांत पोपट पवार स. नं ७९/१ , नबाळकर नगर , ताथवडे 121403
1130601171/00 बाळासाहेब दगडू काळे जाधववाडी  माळावर , िचखली, 121401
1140300717/00 भो - म.े गु द  फॅ ीकेशन तळवडे गावठाण,तळवडे 121397

1011202546/00
ी.  अशोक  भावडु महाजन , ितभा अशोक महाजन , 

ि तमकुमार ,िनलेश
से.न.२५ लाँट नं  १४५ ािधकरण िनगडी ४११०४४ 121392

1040505747/00 शकंुतला िवनयकुमार नायर व इतर 2
सन.77/2, िव णुराज मंगलकायालयामोर,काळेवाडी,पुणे-
411017,4/61/1/530

121384

1050201963/00 भा कर गौतम खैरनार. िम. .46/3/86/18,स.नं. 86/1/1 जवळकनगर सांगवी पुण-े27 121384
1040415633/00 चं कांत िव ल वाघमारे स नं-५९/१ब/१२ ान दप कॉलनी ीनगर रहाटणी पुण-े१७ 121374
1040108486/00 भरत सजराव िशतोळे भो. शोभा भरत िशतोळे स नं-१७७/१२ सदगु  कॉलनी नं-२ वाकड रोड रोड वाकड 121372
1040203638/00 ी गणेश िवलास हे े स नं 18/9 गणेश नगर,थेरगाव 121366

1130300948/00 धनाजी हदुराव खाडे
गट १४१४ , नवचैत य हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली  आ   -  कर 
/िच /३/ एस आर २/२९९/२०१७ , द  १९/०१/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका

121356

1020202224/00 म लाराम लादुरामजी गौड
स. नं ३५/२अ/२, २अ,  ढगे िब. जवळ, ािधकरण ओ ाजवळ,  
द वाडी , आकुड  ३५

121354

1060309984/00 मोहन नारायण बळीकर भो. ीिनवास मोहन बळीकर ु णाई िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 121354

1100402052/00 गु दयाळ मोहन सग सैनी संत साई शाळेजवळ आ दनाथनगर 121348

1020300615/00 काळभोर मा ती दगडु. िमळकत  27,स.नं.164/3/1 तुळजाई व ती,आकुड .पुणे-411 035. 121340

1041000204/00 सं दप/िवजय द ा य पवार स. नं. १२९, िजवननगर,ताथवडे 121339
1160101780/00 घटाळे कार रंगराव स नं ७४/१/१ आदशनगर दघी 121322
1040405604/00 दशरथ िसताराम नखाते भो शामलाल परसे शा ी नगर रहाटणी 121321
1040308350/00 भो नारायण रामचं  थोरात / सुिनल थोरात स न ५/२ नखाते नगर थेरगांव ३३ ९९२३६०१२६० 121316

1020102090/00
खवसरा कांतीलाल मोहनलाल तफ जने र रामचं  

आगरवाल
िसटी ं .4672,4672/1 ते 3 व 6 ते 15 आकुड ,काळभोरनगर 
चचवड आकुड

121315

1050000309/00 ी.मे ा समट इंिडया तफ ी.ह र धौल,कु.म.ुधारक पजन .स.नं.43/3अ/1 लॅट न.ं20,िप.िन. 121314

1041100055/00 भो. अशोक नबाळकर स. नं २७, नबाळकरनगर ,ताथवडे 121307

1050106027/00 ी.एडिवन अ थोनी ा को./ शालीना एडिवन ा को. स.नं.५४/१५५,िवनायकनगर,ग ली न,२, पपळे गुरव,सांगवी-27 121301

1080801765/00
ीमती. वाघेरे स बाई बाबुराव भो -ठाकुर ओम काश 

महातम सह
स.न.104, निवन टे को रोड, 121295

1130302424/00 सितश एकनाथ पाटील
लॉट ४१, िशवपावती हौ सोसा, ताराबाई मोरे लाईन या मागे , गट 

१३२३, मोरे व ती ,िचखली
121295

1050805917/00 इंगवले मंगल बाळासाहेब.
िस. स  नं. १३//१३८/१३९, भैरवनाथ मं दरा शेजारी, प. िनलख 
गावठाण

121278

1101200174/00
ी. स ते स यभामा बबन भो द ा य / गुलाब / चं कांत / 

नंदकुमार बबन
स.नं. 17, िमळकत . 58/2/279 121263

1090303261/00 बजरंग बापुराव काची रे वे गेट जवळ,शॉप. .३, कासारवाडी,पुणे-३४ 121250

1130600479/00 भो-जाधव हनुमंत तुळशीराम
जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/६/ह तां /कािव/४१२/२०११ , द 
०३/०६/२०११ अ वये ह तांतर

121236



1130602855/00 भो-द ा य मा ती जाधव
गट  ४०२ , ल मीबाई नाना  कॉ ले स  ,माधवनगर , मा ती 
चौक ,जाधववाडी ,िचखली  आ - कर/िच/एस आर २/६१९/२०१४ , 
द २२/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

121234

1040301934/00 नखाते आ माराम शंकर स.न.5/4, नखातेनगर,थेरगांव,पुणे-33 121233

1050212183/00 सिचन सुधाकर सोनावणे
स. नं.१६ व १७/३, माऊली पॅराडाईज, लॅट न.ं १, पिहला मजला, 
बी . जी. जगताप पाक, ग ली न.ं १, देवकर पाक, पपळे गुरव, पुणे-
६१

121213

1120201133/00 भोग.बनकर सुमन राघु पूव मोशी ,पुणे नािशक र ता ., 121210
1120302220/00 सखाराम क डीबा बो-हाडे बो-हाडे वाडी गट न. ८१, मोशी, ता. हवेली, वाघे र कॉलनी 121210
1060308535/00 यश कुमार सा गणेशम फ़ेज १ बी/७०३ पपळे सॉदागर 121182

1101100600/00 ी. राम ंकट वंगवाड,गिहनीनाथ
स.नं 137/1 , लांडगेव ती,             ,पुणे नािशक रोड, आळंदी रोड   
   भोसरी, पुणे - 39

121173

1150302321/00 भो ी ब गाळे सुरेश भागवत िवकासनगर कवळे फो ९८५०८८४३९४ 121171

1130503925/00 भो-राजकुमार मधुकरराव ढवळे
दुकान ३ ,राज दप अपा मट कंडोिनयम , लॉट ८८ सी डी सी 
,िचखली

121163

1140102411/00 म.ु मा. िशगटे गज  भगवान स ुंगी हौ. सोसायटी ी िभलारे यां या शेजारी पी(पु) तळवडे 121152

1031108498/00 स्ुषमा सितश पाटील सन ८०/२+३+४ चचवडे काऍलनी वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 121146

1100300026/10 डोळस नाथु रामा भो.डोळस नारायण नाथु भांबुडकर सराफशेजारी पुणे - नाशीक रोड,भोसरी - 39 121137
1160402371/00 सदािशव पंढरीनाथ गावडे बोपखेल, पुणे-३१ 121136
1040113023/00 ी. िवजय शंकमाणी सनं. २४५, गो डन कॅसकेड B-८०२, वाकड-४११०५७ 121134

1120404871/00 िवजय वसंत भगत व िवनया िवजय भगत
संतनगर, से टर नं.६, नॉथ अॅ हे यू िब ड ग, शॉप नं.१६, मोशी 

ािधकरण
121133

1040403031/00 इंगळे महादेव िवनायक
स.नं. 34/1, िसि िवनायक जनरल टोअस,,एमएसईबी 
ऑ फससमोर, नखाते व ती, रहाटणी

121126

1030103357/40 सोनाली तुषार हगे / तुषार रघुनाथ हगे कुणाल लाझा ऑ फ़स न.ं  २७   दुसरा  मजला िचचवड टेशन 121116

1040404405/00 हनुमंत बाबुराव कोकणे  भो. महादेव हनुमंत कोकणे स.न 43/1, रहाटणी,पुणे 17 121115
1031401470/00 भो. बाबु ब वंत वी स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 121114
1101200512/00 ीमती िम ा अशोककुमारी ीकांत स.नं 23, हनुमान भगतव ती, भोसरी 121111
1090603875/00 काळभोर सुिशला वसंत स.नं.72 सेन चाळीसमोर राजगु  पथ,दापोडी पुणे 12 121105

1031106819/00 तारळेकर छाया सुभाष , भोग.- तारळेकर रा ल सुभाष स.न. १६/१ लॉट न. ९, िबजलीनगर, वा.वाडी, चचवड 121105

1130601109/00 गड सग अि नी ह र ं गट . 680,जाधववाडी, िचखली 121092

1140102832/00 ी.िशवाजी रामचं  भालेकर
जिमन गट न.ं१७३, िशवशंभो  हौ.सोसायटी पीनगर तळवडे पुणे -
६२.

121077

1130200785/00 ी रामचं   कािशनाथ  दळवी गट नं 1192 , रामदास सोसा.,,सोनवणे व ती रोड , िचखली 121066

1100700334/00 ी. गवळी ानोबा िवठोबा.
िम. .59/2/77/2,स.नं.211                                   भोसरी,पुणे 
411 039.

121057

1040802713/00
म.े हा ॉ.तफ भागी.योगेश िशतोळे व इतर भो-
िमलीिनयम डे ह.तफ भागी.हरेश गो.अिभचंदानी व इतर-१

स.नं-११२/२/१,२,भुमकर चौक,उ.वाकड. 121055

1130507212/00 रिहमुिनसा अिजमु ला खान गट ८७१, बी आर टी र ता , अिलजायका , कुदळवाडी ,िचखली 121047

1130300414/00 पठाण इ बाल अिहमत महंमदखान गट  १३२३ , यशवंत कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 121043

1020502560/00 देवकुळे दादासाहेब हंबीरराव
िस . स. नं सीसी, इ. . १ व २ , गाळा नं ४ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

121042

1020502575/00 प. सी. एम. सी. भो.चौधरी देवराम िधसाजी
िस . स. नं सीसी, इ. . १० , गाळा नं  एस ३ , थरमॅ स चौक , 
अजंठानगर ,

121042

1040406136/00 सा दक गुलाब बागवान म.ेआकुत  िब.व इतर स. न.३६/२ब/१ रहाटणी 121037
1090201727/00 पांडुरंग िचमाजी साकोरे ाने र कॉलनी सन ४१८ कासारावाडी ३४ 121037

1130900342/10
सोफ  मोहमद तोक र अ दुल रब , भो-  मोह मद िजशान 
मोह मद तौक र सैफ

संतकृपा हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली  आ - कर/िच/०९/एस आर 
१/२४/२०१५ , द  ०५/०९/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वा आका

121033

1130503032/00 चंदा  दलीप  दोशी गट ८१५, पवार व ती ,िचखली 121031
1040201033/00 बारणे सुदाम हनुमंत. िम. .150/03/(00).,स.न.28/09/0, थेरगांव,पुणे-411-033. 121029
1040308921/00 भो. रमाबाई मोहन मसुरे स न ७/२/२ अ िशव शंभो सोसायटी जय म हार 121024

1040308922/00 भो.रमाबाई मोहन मसुरे तफ़ भो.राजर  मोहन मसुरे स न ७/२/२अ िशव शंभो सोसायटी जय म हार नगर थेरगाव ३३ 121024

1040308923/00 भो.रमाबाई मोहन मसुरे तफ़ भो.अजय२६*५० मोहन मसुरे स न ७/२/२अ िशव शभो सोसायटी जय म हार नगर थेरगाव ३३ 121024



1040413846/00 उमादेवी ानोबा सुयवंशी सं.न.32/3ब/2 ान कंुज कृ ण कॉलनी रहाटणी 121024
1101001821/00 अशोक आनंदराव जाधव पांडवनगर काँ. नं ३ च पाणी वसाहत रोड शा ी चौक 121018

1060102688/00 रिव करमचंदानी
स. नं-८ िव ल कमाई लॅट न-ंअ/२०२ वैभवनगर तपोवन र ता 
पपरीगाव पुण-े१७.

121011

1050111233/00 ी पटेल जैनु ीन बाबू स ह न 43/4 भैरवनाथ पतसं था शेजारी पपळे गुरव 61 121011
1110500361/00 राम सधानी जग दश भगत सग च-होली बृ चोिवसावाडी वडमुखवाडी, 121008

1140301891/00 ी.िजडगे मि लकाजुन करबर पा, म.ेधाना मा इंटर ायजेस
जिमन गट .२५८, ी.बालवडकर यांचे िमळकती शेजारी, 
योितबानगर, तळवडे पुणे – ६२

121008

1040206306/00 आशा िवलास वेठेकर भोग. िवशाल िवलास वेठेकर स. न. १७/३ िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगाव - ३३. 120999

1130902345/00 गािलब स यदभाई मुलाणी

गट  १४१५ , लॅट जी १ , भावे री हौ सोसा  , हे े व ती ,िचखली 
आ - कर/म/ु०९/एस आर २/२७९८ ते २८०७  ( िम  २३४१ ते 
२३५० क रता कािव )/२०१४ , द १५/०४/२०१५ पासून अ वये द 
 ०१/०४/२०१३ पासून आका

120986

1030101874/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  1 ला  मजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

120983

1040800861/00 ी पावती वामन भुमकर व इतर स नं 81/2क िवनोदे व ती,वाकड,पुणे-411057,4/45/861 120981
1130401554/00 भा कर िवण िव ल र ता२ ,पंचवटी सोसा, शरदनगर ,िचखली 120971

1040408663/00 ी. गवळी ह र भालेराव भोग. काश गवळी भालेराव स. न. ५/७/१ जगताप डेअरी रोड भालेराव कॉनर, रहाटणी - १७. 120968

1130901700/00 ी गजानन रंगनाथ हे े ,भो-िव नाथ वामन सोनट े गणेश  हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती ,िचखली 120967

1101101929/00 िहराबाई रामभाऊ गवळी स. नं.१९८/१ पुणे नािशकरोड, च पाणी वसाहतरोड, भोसरी 120959

1030400654/00 ानोबा सखाराम नबाळकर
चाफेकर  चौक,  नबाळकर  कॉनर,  ,तळ  मजला,  दुकान  न.ं  1 
चचवडगांव,  पुणे  -  33

120955

1130601555/00 अबुलगुफरान अम लाह खान गट 228, 229, 230, रोशन ग ली ,जाधववाडी , िचखली, 120940
1040600754/6 पांडुरंग गोव द च हाण स न ८/२/१ िवजय नगर काळेवाडी 120940
1050110705/00 पवार भाऊसाहेब भागुजी स.नं.53/1अ/577 िवनायकनगर, पपळे गुरव, सांगवी-27 120936
1130400174/00 सांगडे मोहन नामदेव सुदशन सोसायटी ,र ता नं 1 (अ) ,सुदशन नगर, िचखली ., 120928
1101102010/00 जनादन मल या वामी स. नं.१८७ गणराज कॉलनी न.ं४, देवकरव ती भोसरी ३९ 120926

1030400655/00 ानोबा सखाराम नबाळकर
चाफेकर  चौक,  नबाळकर  कॉनर,  ,तळ  मजला,  दुकान  न.ं  2  
चचवडगांव,  पुणे  -  33

120924

1120203032/00 पु पा सं दप िनटुरे
गट नं 458 संत ाने र नगर खैरनार याचे घराशेजारी आदशनगर 
मोशी

120892

1080501136/00 भो. निगने रामदास रघुनाथ लॅट .115,'जे' इमारत,,मोरवाडी पपरी,पुणे, 120888
1040103656/00 कुमारी श मला एस. दलेर स.नं.228, क पटेव ती, वाकड 57. 120885
1040103657/00 िमसेस सेफ या एच. दलेर स.नं. 228/6/16, क पटे व ती,वाकड 27 120885
1011101732/00 ी. साने भो. िबला ए.टी.अँ ड टी क युिनकेशन िनगडी गावठाण,िनगडी पुणे 44 120883
1050203668/00 ी.सुिनल डे हीड केदारी स.न. 18/1(1), पपळे गुरव 120872
1070601504/00 दनकर साहेबराव शदे सी. लॉक ६/१ तळमजला पपरी शॉप न.ं ३ पपरी १७ 120868
1140401307/00 भोग. ी. बढे काश भा कर िव माला हौ. सोसायटी ि वेणीनगर 120861

1040408664/00 ी. गवळी ह र भालेराव भोग. र व  गवळी भालेराव स. न. ५/७/१ जगताप डेअरी रोड भालेराव कॉनर, रहाटणी - १७. 120861

1020200816/00 कुटे दशरथ मा ती िम. .702,स.नं.35/3 द वाडी, आकुड , पुणे - 411 035 120855
1060102361/00 ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü  Öê Öã•Öß ¾ÖÖ¬Öê¸êü तपोवन रोड पपरी वाघेरे पपरी 17, 120850

1090102108/00 तांबे काश रावसाहेब
लॉट. . BGP/111/BG Block, शॉप .१, रचना इडं ीयल 

कंपनी, एम.आय.डी.सी.,भोसरी, पुणे-२६
120849

1140201808/00 पवार सदािशव रामचं  व महादेव भैरवनाथ हॉ  सोसायटी पीनगर(प)तळवडे 120846

1040413101/00 संतोष महादेव आटोळे
स. न. ६२/३/२, युवराज लािसक, पाचवा मजला लॅट न-ं ए- 
५०३, अमर दप कॉलनी,रहाटणी

120841

1140102861/00 सौ.मंगलाबाई सुधाकर नागुरे व ी.सुधाकर भाऊराव नागुरे
जिमन गट न.ं २१३ अ  सर वती हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, पुणे-
६२

120837

1040405537/00 रामचं  ध डीबा गायकवाड / स यभामा कनारा कॉलनी रहाटणी 120823
1040507354/00 नंद कशोर ल मण िगरमे/ ितभा नंद कशोर िगरमे स. न. ७१/१अ+१ब+१क/२/३८ तापक र नगर काळेवाडी 120823

1050000121/00 ीम.गोडबोले ा शेखर / ीम.कुलकण  मेघा मोहन
सऩ26/1/2+2/2/7,थोपटे हॉटेलचे मागे,जगताप डेअरी, पपळे 
िनलख,5/8/94/00121

120810

1050000188/00 देशपांडे िमनल सुधीर तफ मुख यार,तासकर शारदा
स.नं.24/1ड/1/,िवशालनगर, पपळे 
िनलख.पुणे,िम. .05/08/160/00/00188

120810

1130701886/00 सौ माधुरी हरी ं  काळे
िशवम िब ड ग नं ३, त.म. शॉप- ९, से २०, ु णानगर, िचखली, 
आ.  -कर /मु /६/एस आर ३/३५२/२०१० , द. १३/०१/२०१०

120806

1040505750/20 मोहनलाल नंदाजी सोळंक 120793
1140401518/00 ी. भालेकर धॉडीबा द ु भो.भालेकर रा ल  धॉडीबा गट नं १६३ ि वेणीनगर िम. .७६२ शेजारी तळवडे 120785



1060318412/00 िवकास बबन िभसे भो. अिभषेक िवकास िभसे स. न. १२०/१+२ िव शांती कॉलनी न.ं३ पपळे सौदागर पुणे-२७ 120781

1030103140/00 म.ेगॅले सी डे हलपस
ए पायर  इ टेट, एम  वग  ,तळ  मजला,  शॉप  नं.  04,  चचवड  
टेशन

120760

1031107503/00 धस तुकाराम बजरंग स. नं. ७४/५, रजनीगंधा हौ. सोसा., वा हेकरवाडी, चचवड 120746

1040508290/00 रामदास मनाजी जरे
स.न. 113/7/15 संघष काँलनी अंिज य िम मंडळाजवळ काळेवाडी ( 
मो. न 9850846521 )

120725

1090303050/00 भा य ी क शन मयुर कॉ् ले स, स.न.४४७/५. िस.स.न.२४४१ कासारवाडी, पुणे-३४ 120716

1090201322/00 लांडगे दामुअ णा गेणबा भोग. लांडगे भाऊसाहेब दामुअ णा स.नं.422/1अ/1अ छ. िशवाजी रोड, पुणे मुंबई रोड,कासारवाडी 120715

1020402011/00 िमसाळ ल मण सटवा पा १२७/१ब/५,  मोहननगर, चचवड - १९ 120714
1020402013/00 िमसाळ ाने र सटवा पा १२७/१ब/५, लॅट .६,  मोहननगर, चचवड - १९ 120714

1050214080/00 म.ेसाई क शन
स. न. ९५/१/२  जगताप पाटील कॉ पले स, लॅट नं ५३ प.म. पपळे 
गुरव

120710

1050214081/00 म.े साई क शन
स. न. ९५/१/२  जगताप पाटील कॉ पले स, लॅट नं ५५ द.ुम. पपळे 
गुरव

120710

1031109877/00
भो. उदय बबन र धळ/िवमल बबन र धळ/ करण बबन 
र धळ

सं. नं.३८/३९  चचवडे नगर  वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 120709

1080900920/00 मा.पोिलस आयु , संत तुकारामनगर, पोलीस चौक , संत तुकाराम नगर, पपरी,पुणे-18 120700

1140102694/00 ी. व ल रामचं  भालेकर भो. राजेश व ल  भालेकर ज. ग. १७३ िशवशंभो हौ. सोसायटी पीनगर 120697

1031105818/00 जाधव संतोष गोरखनाथ स.नं.  124+125+126,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 120697
1040204404/00 संभाजी मा ती भोर स. न.१७/२. िशव कॅलनी. वाकड रोड.,£Öê¸ü ÖÖ¾Ö-33 120697
1040304615/00 भो. िखलानी आ माराम स.नं. 5/4, मेनरोड, नखाते नगर,,थेरगांव 120690
1031105956/00 गुजराल अमर दप सग रजनीगंधा हौ. सोसा., वा हेकरवाडी, चचवड 120686

1110502942/00 ल मण बाबुराव कणप स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ . ९, वडमुखवाडी, च-होली बु. 120683

1120202931/00 रमाकांत उ व बेहेरा व भानुि या रमाकांत बेहेरा गट न.ं ४५७, गौडा यांचे घराशेजारी आदशनगर मोशी ४१२१०५ 120675

1130500916/00 भो-मेहता संुदरलाल मािणकचंद बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 120668

1040309384/00
ािधकरण भो.हनुमंत महादेव जगताप भो-मोनाली हनुमंत 

जगताप
स नं-१२/१८ ाय हर कॉलनी थेरगाव-३३ मो-९१३०७७९५३१ 120647

1040309385/00 ािधकरण भो.हनुमंत महादेव जगताप स नं-१२/१८ ाय हर कॉलनी थेरगाव-३३ मो-९१३०७७९५३१ 120647

104070                                                                                                              
                                                                                               
                                                                    
                                         
              
1040704254/00

साद काशराव देशमुख
स.नं.१७३/२/१/२ व २/१/३ लॅटीटयुड नववा मजला लॅट न.ंA/९०३ 
उवरीत  वाकड.

120640

1130101624/00 भो-अमोल अ ण मोरे राममं दराजवळ  , पाटीलनगर ,िचखली 120637
1130101625/00 भो-अिमत अ ण मोरे राममं दराजवळ  , पाटीलनगर ,िचखली 120637

1030705375/00 भोग साठे नंदु शांताराम
स.न.२९२/४४ शॉप नं ११ दशन नगरी काळेवाडी रोड पुलाशेजारी 
केशव नगर पुणे-३३

120634

1140401433/00 ी. ाने र मा ती भालेकर भो. स ात िनतीन भालेकर ि वेणीनगर ज̱. न.१५८ अ .त वडे 120630

1110200559/00 भोग बंकट भगवान रासकर स. नं. ८५/१, बुडव ती, च-होली बु. 120613

1100800994/00 ी ढमाले अशोक दामोदर
गट न.ं 8 ,स.नं.224/3/1                 ,स यनारायण हौ.सोसायटी,     
      भोसरी 39

120610

1040413221/00 वनजा  अशोक राजगु स. न. ३६/२ब/१, मथुरा कॉलनी, रहाटणी 120606

1100101368/00 म.ेल मी एंटर ायझेस
से.नं.7 लॉट न.ं79 ािधकरण इंडि यल झोन,एम.आय.डी.सी.   
भोसरी - 26

120600

1130101909/00 मुजीब कादर कुरेशी
ग़ट नं ५९, िनरंजन का ामागे ,दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर,िचखली 
आ  -कर/िच/मु /८/१/एस आर २/७/११/२०१४ , द 
१२/०८/२०१४ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका.

120582

1101203021/00 मे फरांदे क शन ा.िल. स.न.98/2, लॉट 5 व 6,परंपरा अपाटमट,शॉप न.1,भोसरी 39 120574

1090500829/00 अंिबका गुलाब यादव
स ह न.ं३१, िह सा न.ं1ब+२+३+४/७(३२/२/१६/१) मुंबई पुणे 
रोडलगत, दापोडी-१२

120565

1060320236/00
अिवनाश बलवंतकुमार जुनेजा/ बलवंतकुमार राम कशन 
जुनेजा/िवमला बलवंतकुमार जुनेजा/ िवशाल बलवंतकुमार 
जुनेजा

वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, बी ८०२, स.नं.२७, िमिथलानगरी, 
पपळे सौदागर. पुणे २७

120562



1160204476/00 अर वद ाने र भोसले भोग दप अर वद भोसले स. नं. ८५/२ब, िस ीिवनायक कॉलनी, परांडेनगर, दघी १५ 120554
1130302866/00 संजय यशवंत साळवी गट १३३३, मोरे व ती  , िचखली 120541

1150102107/00
ी चं कांत नागेश धुमाळ व इतर-३/भो/ ी दपक चं कांत 

धुमाळ
स न ११ िह  ४ पिहला मजला बापदेवमं दरासमोर कवळे 120513

1020101623/00 िव णु रामचं  महाडीक जय गणेश ि हजन, जुना ि हज कं पाऊ ड, बी वग,शॉप नं.बी. 43 120502

1130602856/00 भो- पाली दलीप जाधव
गट  ४०२ , ल मीबाई नाना  कॉ ले स  ,माधवनगर , मा ती 
चौक ,जाधववाडी ,िचखली  आ - कर/िच/एस आर २/६२०/२०१४ , 
द २२/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

120500

1130602857/00 भो- िवजया द ा य जाधव
गट  ४०२ , ल मीबाई नाना  कॉ ले स  ,माधवनगर , मा ती 
चौक ,जाधववाडी ,िचखली  आ - कर/िच/एस आर २/६२१/२०१४ , 
द २२/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

120500

1130602858/00 भो- दलीप  द ा य जाधव
गट  ४०२ , ल मीबाई नाना  कॉ ले स  ,माधवनगर , मा ती 
चौक ,जाधववाडी ,िचखली  आ - कर/िच/एस आर २/६२२/२०१४ , 
द २२/०८/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

120500

1040404297/00 गो वद गेणू/िनवृ ी/राजाराम आ णा नखाते स.न.65/1+2/1 गु कुल कॉलनी ,,रहाटणी , पुणे - 17 120495

1050503311/00 म.े ेमराज असोिसए स
सं. नं.१२/१ ेमराज  रेिसडे सी, बी/७. ३ रा मजला, आनंद नगर 
सांगवी

120493

1020303163/00 म.े ए. एस्. पटेल ट
जुना िम. नं. 2/13/1898, ितसरा मजला गाळा .307 ते 
310,िवनायक   आकड ,पे ोल पंपामागे आकुड  35

120492

1101101900/00 सुरेश नारायण क पटे स. नं.१३७/४ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 120491
1130900093/00 कांबळे पांडु राजाराम व भाडेक ी द  हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती  ,िचखली 120489
1040112684/00 अिजत सह पाटील स नं. २३९/६, माँट हट ोपेज आय -१००२, वाकड ५७. 120466
1150200194/00 ी दांगट  चं कांत सहादु दांगट व ती िवकासनगर कवळे 120460
1040603033/00 शमा नर  रामनाथ भो. शमा स य  नरद स.न.91/1/2,पवनानगर काँलनी न.-4  काळेवाडी-17 120425
1130601507/00 भो-जाधव बबन कसन गट 612, जाधववाडी , िचखली, 120423

1011000116/00 कुलकण  रमेश िव ल
सुखकता सोसायटी, क म न.ं10, िम. .1,से.नं.21,िब.नं.8, गाळा 
नं.4, यमुनानगर, िनगडी- ािधकरण-411 044.

120417

1040415032/00 मंगेश कवडे
स नं-१७/६बी,१७/६ए,१७/१९,गाडन लाझा ितसरा मजला शॉप न-ं
३०३,रहाटणी पुण.े

120403

1040400830/00 गवस रामचं  फटी. िमळकत .262/9 स.नं.65, ी नगर रहाटणी. थेरगाव. 120392
1120301851/00 िनतु सुरेश गायकवाड दे र ता (उ रभाग) गट न. २८५ नागे रनगर मोशी. 120389

1060316469/00 सुवणा सुभाष लोहकरे व सुभाष साहेबराव लोहकरे
स. नं. ७१अ/१,७३,१४३,१४४ रोज आयकॉन ितसरा मजला लॅट न.ं 
 H - २ - ३०४ पपळे सौदागर

120387

1130304641/00 कािशनाथ सं ाम बेळेगावे
गट १४००/२ , गणेश  कॉलनी  , माऊली  हौ सोसा मागे  , मोरे 
व ती ,िचखली

120382

1120301911/00 ी. िवलास गेनभाऊ गाडे गट न.२७२ िह सा न.१/१२ इं ायणी पाक मोशी ४१२१०५ 120381
1030103498/00 अिनल बाबु हे े 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं ७२ चचवड ३३ 120366
1031105494/00 भो िशवले ाने र येदु स.नं.  111,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 120354

1040111449/00 संजय सह स. नं. १९४,२३६,२३७, वडवडस D - १२०४, वाकड – ५७ 120341

1070201180/00 कोटवाणी नंदलाल सदरोमल भो.वाधवाणी देवानंद भोजराज बी. लाक २२/२० मागे पपरीनगर 120331

1120300293/00 ी. बबन िव णु बो-हाडे. गट. न.755, बो-हाडेवाडी,,´ÖÖê¿Öß. 120329

1040604204/00 रउफ अजमत इ तेखारी/भो.अ ताफ अजमत इ तेखारी स नं.९१/१/५ पवनानगर कॉलनी न.ं४ काळेवाडी-१७ 120326

1040415422/00 महादेव पंढरीनाथ काटे भो-सुमन महादेव काटे स नं-४९/४+५ िशव िनवास स नगड कॉलनी रहाटणी पुण-े१७ 120324

1040415423/00 महादेव पंढरीनाथ काटे भो- शांत महादेव काटे स नं-४९/४+५ िशव िनवास स नगड कॉलनी रहाटणी पुण-े१७ 120324

1040414025/00 ी/ ीमती सुरेश द ा य आनंदकर स.नं. ४८/१३/२ हदु ित ाण शेजारी नखाते चौक रहाटणी 120315
1120301185/10 मंदा कनी अंकुश ताठे गट न.ं२८१, नागे रनगर, ग ली न.ं४, मोशी-४१२१०५ 120311
1130501608/00 अ म सेन गट  -712,कुदळवाडी,महारा काटा रोड , िचखली, 120292

1040702840/00 देशमुख भालचं  द ा य
स. न. १/३/१,१/३/२,१/४,रोहन तरंग लॅट न-ंडी-८०३ वाकड पुन-े
५७

120273

1040205437/00 रामदास नारायण गुजर स. न. १८/३ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 120271
1130302450/00 ी सं दप रामचं   फडतरे गट १४०१, नंदनवन सोसा, मोरे व ती ,िचखली 120258
1130302451/00 धनराज दनकर पवार गट १४०१, नंदनवन सोसा, मोरे व ती ,िचखिल 120258
1031110333/00 ी तेजराव िवठठल दराडे स न ८०/१ ेरणा शाळेजवळ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 120255
1031110373/00 भो- रमेश िशवराम िबराजदार स न २६/१/५ अ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 120255



1031107521/10 भो- मु ला युनुस आ बास स न ३२/१ ब बळवंतनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 120250

1040104622/00 ंकटेश व वाही सुब या व इतर / भोग. दयालजी चोटिलया स नं 231/3अ/4ब, 231/3अ/2, क पटेव ती,वाकड 120249

1041100044/00 भो. आ वाल स. नं २७, नबाळकरनगर ,ताथवडे 120229
1031112066/00 श कल अहमद खान स न १२७ ि न पाक सोसा वा.वाडी ३३ 120224
1130500422/00 कांचन इंड ीज महाजन अजय िव नाथ पपरी र ता,िचखली कुदळवाडी 120223
1080900324/00 भो. तुळवे संगीता अशोक िमळकत मांक 95/561 120207

1090100380/00 म.े रायझन टील इंिजिनअ रग ा.िल.(डाय.शेख एम.के )
54/2/226,िम. .134/93/341,,एम.आय.डी.सी., लॉट न.ं159, 
टी. लॉक., पुणे.

120207

1100200159/00 ी. संतोषकुमार नायर
स.नं.7/1 शांतीनगर(फायरि गेडचे,लांडेवाडी,                               
भोसरी, पुणे-39.

120205

1040404049/00 सौ.मंगल राज  भोरे स.न. 34/2/1, संततुकडोजी कॉलनी,रहाटणी 120192
1040900470/00 भुजबळ गेणबा नारायण पुनावळे, 120183

1150406592/00
PCNTDA/भो/ ी बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ व िवमल 
बाळासाहेब ओ हाळ

से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट द.ु म जला 
ऑफ़ स  -ए०५ ा.रावेत.

120169

1020704702/00 म.े राघव  कॉ ले स को. ऑप. सोसा. शॉप नं.१, जी. लॉक, एम. आय. डी. सी. शा नगर. 120165

1090303049/00 भा य ी क शन मयुर कॉ् ले स, स.न.४४७/५. िस.स.न.२४४१ कासारवाडी, पुणे-३४ 120159

1040415053/00 सुरेश सुभाषराव पाटील स.नं. ५९ ान दप कॉलनी ीनगर रहाटणी 120153
1060102756/00 र व  सोपान वाघेरे एस के वाघेरे कॉ पले स शॉप नं -२ पपरी वाघेरे 120134

1040710552/00
ी.िववेक राजु ी राजा किलड डी व योती ीराजा 

किलड डी
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" द.ुम शॉप -
२३० उव रत वाकड-५७

120133

1120101765/00 वाळंुज सागर संपत वहीलेनगर, शरदचं  कॉलेज या मागे , डुडुळगाव,  मोशी. 120131
1041101189/00 िसताराम पवार व शांताराम पवार स. न. ३८/१ ताथवडे. 120124

1090401912/00 चोरडीया दलीप मोतीलालजी
पिहला मजला , मॅजनीन  अ े वग िवशाल कॉ ले स,कंुदननगर पुणे 
12

120120

1040309434/00 भारत िनवृ ी शदे भो-रा ल भारत शदे -९८८१९८६१९१ स नं-११/२/६६ िनवृ ी कॉ पले स पडवळ नगर थेरगाव-३३ 120077

1130601027/00 तुषार अंबादास आदक
गट ४९४ , बोलाईचा मळा   ९ , जाधववाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच/०६/ एस आर २/५३४/२०१७ द  ०६/०३/२०१७  अ वये  द 
१/०४/२०१६ पासून  जु पा  न आका

120073

1120100395/00 बोराटे नामदेव मुरलीधर मोशी गावठाण, 120063

1020202421/30 ी अ पाजीराव िभकाजी माने भो. संजय अ पाराव माने स नं ३५ द वाडी आकुड 120055

1010600495/00 शेख बडेताब किशमसाब
से टर नं.22,, ल टर डी/1/13 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

120053

1130401427/00 ी संजय एम जावळे रा्जयोग , लॉट १७५, से १९,कोयनानगर ,िचखली 120043

1040120352/00 नंदकुमार भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/१बी, 
त.म. वाकड पुणे - ५७

120040

1040509189/00 पाळंदे काशीनाथ भागाजी
स नं-७४ अ िवनायक कॉलनी योितबानगर 
काळेवाडी.(९९२२९५३०६९)

120037

1031111168/00 ी. िवण जनाधन शदे
सं. नं. १२१, मातो ीनगर, नंदनवन हॉ. सोसा. वा. वाडी, चचवड-
३३

120034

1130201091/00 ी राज  मा ती नेवाळे गट १६२७, रामदास सोसा, िचखली 120030

1120201558/00 मोिहनी नंदकुमार पठारे सव नं.458 , लॉट न.ं 44 बी, तापक रनगर, गंधवनगरी मागे, मोशी. 120029

1050803697/00 ी शाम बापू भांडे स.नं 68/5 पपळे िनलख पुणे-27, 120017

1040120845/00 मीना चं शेखर वा हळ/चं शेखर कसन वा हळ
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं४ थेरगाव पुणे-३३

120014

1101102224/00 ल मण ीरंग िबरादार स. नं. १८७ गणराज कॉलनी १, च पाणी वसाहत, भोसरी ३९ 120014

1040402330/00 मारकड िवलास गणपत स.नं. 49/4+5, राजगड कॉलनी,,रहाटणी 120000

1130801977/00 संदीप उमराव न टे  , सुरेखा सं दप न टे
लॉट नं एल सी २ , बंगला नं इ ०२ ,,िशवतेजनगर ,से टर १८, 

महा माफुलेनगर , िचखली आ - कर/िच/८/एस आर २/१६/२०१५ , 
द ०९/११/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१५ पासून आका

119998

1040506173/00 सुरेश गणपत शदे स. नं.७०, कोकणेनगर, काळेवाडी 119988

1130102976/00
भो-मोरया क शन तफ मधुकर धरमशी बाबर ,ि ती 
सागर धुमाळ , राजाभऊ हदेव ह के , अिनल बाबुराव 
गोडसे , संपत बाबुराव बो े

गट नं ७५२ , पाटीलनगर ,िचखली आ  - कर/िच/०१/एस आर 
१/१९०/२०१५ , द ०८/०९/२०१५ अ वये द०१/०४/२०१५ 
पासून आका

119981

1060402239/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं१०६ पपरी गाव 119960



1060402245/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं२०६ पपरी गाव 119960
1060402251/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं३०६ पपरी गाव 119960
1060402257/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं४०६ पपरी गाव 119960
1060402263/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं५०६ पपरी गाव 119960

1130302740/00 वसंत उ मराव हांडीबाग
गट १३५८, अंगणवाडी रोड,मातो ी शाळेजवळ , मोरे व ती , 
िचखली

119958

1031102310/00 जगताप घन:शाम जग ाथ स.नं.  133,  िबजलीनगर,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 119944
1040412831/00 बाळासाहेब महादेव गुजर स. न. ४१/२ ब, रामनगर - १,कौितक हॉटेल, रहाटणी 119913

105109001/00 परमार दनेश दामजी
स नं ५६/२/१२ राधाकु ण िब ड ग लॅट क़ ४ नेताजीनगर ग ली क़ 
३ पपळे गुरव २७

119905

1120308750/00
म.बालाजी मोटस ऍ ड डे हलपस तफ ी.संतोष 
िवठठलराव कनावट

गट नं १७१ मौजे बो-हाडेवाडी मोशी 119905

1110300737/00 चचवड देव थान भो. राज  पंिडत भोसले स. नं. ४७०, भोसले व ती, चह ली बु. 119904
1040508116/00 सुषमा सहानी स. न. ७४/२/५, गजराज िम  मंडळ, काळेवाडी 119903

1090102078/00 चेअरमन राजगु नगर औ ोिगक सह सं था मया
राजगु नगर औ ोिगक सह सं था मया, गाळ .४८  लॉट .टी-
१०६/२, एम.आय.डी.सी, भोसरी, पुणे-२६

119869

1040401884/00 मारकड रमेश मा ती
िम. . 4/47/103,स. न. 49/4+5, स नगड कॉलनी, रहाटणी, पुणे 
- 17

119852

1031115189/00 ीम चंचला शािलवाहन क याणी स.नं ३७/१ साईराम कॉलनी चचवडे नगर पुण-े३३ 119833
1030802578/00 दप चं कांत सायकर िस स न ७९० गावडे भोईर आळी गांधीपेठ चचवड पुणे ३३ 119830

1040309771/00 शीला रमेश कंुभार
स नं-१२/२ ग ली न-ं१ झाशीची राणी ल मीबाई रोड न-ं६ थेरगाव-
३३

119823

1040308645/00 भो. भारत भाकर जोगदंड स न ६/१ कैलास नगर थेरगांव ३३ 119819
1040116367/00 अिजनाथ भाकर भोगल स.न.257/1/1अ क पटे व ती  वाकड 119817
1031107239/00 भो. सुिनता सुधीर शडगे स. नं. १३४ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 119780
1031107240/00 भो. संदीप िशवाजी शेडगे स. नं. १४२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 119780
1130201217/00 तानाजी  िचमाजी सोनवणे गट १५३२ , सोनवणे व ती  ,िचखली 119751

1100800774/00 ी. रेपाळे सुभाष कसन
गट न.ं8,स.नं.218                       , ीकृ ण मं दराचे पुवस,           
  भोसरी,पुणे-39.

119738

1100402006/00
रामचं  बाबु लांडगे भो.िव णु रामचं  लांडगे व अिनकेत 
रामचं  लांडगे

स.नं.681/6/7 सािव ीबाई फुले शाळे या मागे 119737

1050213072/00 खटावकर करण गजानन व खटावकर िगरीष करण. स.नं.84/3/6, सहगड का◌ॅलनी द.ुम,जवळकरनगर, पपले गुरव-61 119737

1120203085/00 महेश भारत हाके
गट न.ं ४५७, फातीमानगर, गवारी िब. र ता, आदशनगर, मोशी 
४१२१०५.

119732

1031110688/00 भो. ी. वैभव बाळासाहेब जाधव.
स. नं. ३३/१ साई िनवास, िस दे र कॉलनी, चचवडेनगर, वा. वाडी, 
चचवड, पुणे ३३

119724

1040506439/00
बंडु िव ल भागवत रामचं  काळे भोग बेबी भागवत काळे 
व इतर

सन. काळेवाडी-१७ 119719

1031106671/00 भोग. - साठे मुरलीधर ल मण स. नं. ११, साठे कॉलनी, चचवडे नगर, वा हेकरवाडी , चचवड 119716

1031103986/00 पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण स.नं.12/5  ब,  चचवडेनगर,  चचवड  , 119715
1031103987/00 पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण स.नं.12/5  ब,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी  , चचवड 119715
1090604060/00 आिशयाबानो नजीरशहा बारामशीनवाले  डे हलपस समोर दापोडी पुणे-१२ 119707

1100400181/00 ी गायकवाड देवीदास देवराम
िम. . 55/3/522                           ,स.नं. 681,ग हाणे व ती      
           भोसरी, पुणे - 411 039.

119705

1130500664/20 ी गमनाराम नेनाजी  चौधरी पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 119704
1010700585/00 झोडगे िव ल नामदेव व सौ.कुसुम िव ल से.नं. 21 लॉट न.ं 67,िनगडी ािधकरण  44. 119704
1031107641/00 िशवाजी यदू जाधव स न १३१/२  गु ाराजवळ  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 119686
1110400973/00 अलका अनंत नाळे स. नं. ७७, बालाजी मंदीरासमोर, वडमुखवाडी च-होली बु. 119686
1040414896/00 अ ण गंगाधर मोिहरे, स.नं. ४९/१ अ/१ भारत कॉलनी रहाटणी, 119686
1040102223/00 पाटील कमल कािशनाथ स.नं. 13/17, पवारनगर,,थेरगांव, वाकड 119678
1110502071/00 रामदास नामदेव तापक र स. नं. १४८ अलंकापुरम रोड, वडमुखवाडी च-होली. 119672
1160204646/00 मालन ल मण सुकळे स. नं. ७६/३/१ गणेशनगर कॉलनी न.ं २, दघी १५ 119655
1031101697/00 वा हेकर कसन व भागुजी बापु इ-1 ,सव  नं.112/1,  वा हेकर  वाडी  चचवड,  पुणे  -  33. 119653
1130500919/00 ,आकाश लॅि टक / मेहता िजत  राजकुमार बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 119650

1031110456/00 भो. वैभव अजुनभाई पटेल
स न ७६/१/१ चतामणी कॉलनी A आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे 
३३

119644

1040602838/00 जी मी मॅ यु स. नं १०८, सुखवानी डी क हर ए/३,  िवजयनगर, काळेवाडी 119633

1110502178/00 सुरेश रामकृ ण तापक र भो- र व  सुरेश तापक र
स. नं. १०९/३ ब/२ काटेव ती कॉलनी . ०१  जगताप मंगल 
कायलया मागे  पुणे आळंदी रोड  च-होली.

119620

1050405273/00 नारखेडे क पेश मह  , स. न. ७३/१/१, िशवाजी पाक , नवी सांगवी, 119608



1020500032/00 परदेशी रामे र सह रघुनंदन िम. .32,,खंडोबा माळ, आकुड -पुणे-411 035. 119607
1080602863/00 म.ेयश मोटस अॅड डे हलपस ेम अंगण ए वग लॅट न.ं १५ उ मनगर पपरी १८ 119599
1100803571/00 ी. ाने र सोपान गवळी स न २२२/७अ दघीरोड भोसरी-३९ 119598

1130301028/00 ीपाद अशोकराव कंगले

गट १३५४ , अंगणवाडी रोड ,अ िवनायक चौक ,मोरे व ती,िचखली 
आ - कर/िच/३/एस आर २/१३९/२०१५ , द १४/०९/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ - 
िच/कर/कािव/ह तां/२६४/२०१० , द  ६/४/२०१० अ वये  ह तांतर

119584

1100200643/00 ी. लांडगे वसंत कृ णा. भो द ा य वसंत स.नं.679.िम. . 57/3/92 119581

1100200644/00 ी. लांडगे वसंत कृ णा.
स.नं.679.िम. . 57/3/92/1.,लांडेवाडी.                               
भोसरी, पुणे 411 039.

119581

1040406559/00
बोलके व इतर भोग िनसग अ सो तफ भागीदार साजीद 
गुलाब बागवान व इतर

सन.४८/१/ब रहाटणी 119578

1130505634/00 शंकर िमठाईलाल गु ा

शॉप नं ५, ारका अपाटमट , लॉट ८९, पुणानगर ,सी डी सी , 
िचखली, आ -  कर/िच/५/ह तां/कािव/१३८/२०१५ , द 
३/११/२०१५ अ वये ह तांतर आ - कर/म/ु८/एस आर 
२/२४३/९३/२०१६ , द ०८/०३/२०१६ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून वा आका

119577

1100402065/00 भो. कु. बदु गुलाब यादव स न ६८४/१/४६ आ दनाथनगर भोसरी-३९ 119574
1100402066/00 भो. कु. सधु गुलाब यादव स न ६८४/१/४६ आ दनाथनगर भोसरी-३९ 119574
1100402067/00 भो. कु. ि यांका गुलाब यादव स न ६८४/१/४६ आ दनाथनगर भोसरी-३९ 119574
1100402068/00 कु. भो. दनेश गुलाब यादव स न ६८४/१/४६ आ दनाथनगर भोसरी-३९ 119574

1130504797/00 भो-शंकरलाल डंूगाजी गेहलोत
रीअल वीट माट ,आयन रेसीडे सी  अपाटमट , लॉट १००, शॉप  
१५/१६ , सी डी सी  ,िचखली

119573

1030802375/00 भोग. - भोईर िहरामण िव णु िस. स. नं. १५३, गावडे भोईर आळी, चचवडगाव ३३ 119572
1101001414/00 ीम. पवार संिगता द ा य भो सुभ ा द ा य 193 पांडवनगर पि म 119565

1130200872/00 ी मा ती ध िडबा हे े भो-रमेश राजाराम पाटील
गट ११८६ , गणेशनगर  रामदास सोसा.  , िचखली  आ -   कर /िच 
/एस आर  २/३२ /२०१६, द १२/१/२०१६  अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

119560

1020703218/00 भोग सौ.सुनंदा सुरेश सानप
स.न.शॉप नं.48, लॅट न.ं100, िजजामाता मॉसाहेब िव.काय से.संघ 
चचवड,,आकुड

119559

1100102970/00 म.े अ य  आधर इंड ि मा. भोग. ीग द िहर पा चं पा से. १०/४/३४ ािधकरण इंड ि मा. भोसरी - २६ 119559

1050205340/00 गायसमु े सिचन मधुकर,गायसमु े बाबासाहेब मधुकर स.म.१३/४,िव यमनगर,िप,गुरव,रो,हाऊस न, २,िप,गुरव, 119558

1040707144/00 संजय महादेव बोबडे स.नं.१६८,मधुपु प फ़ेज १,िब ड ग सी लॅट .५०२ वाकड,पुणे ५७ 119556

1040707152/00 फ़ु ल वाडीलाल शाह स.नं.१६८,मधुपु प फ़ेज १,िब ड ग सी लॅट .६०५ वाकड,पुणे ५७ 119556

1060500038/00 पपरी स जकल. िम. .13/13,, पपरी रे वे टेशन रोड. पपरी-पुणे 411018. 119551
1040103473/00 भो. वाघेरे पंढरीनाथ दामू स.नं. 277, क पटे व ती, यशोदा गाडन समोर,,वाकड 119551
1040900512/00 िनमला शहाजी शदे पुनावळे,◌े 119547
1090605269/00 भोग.नर  ब ाबन िम ल व इतर ३ मयुर वाटीका, लॅट . ए – ५०२, दापोडी, पुणे-१२ 119547

1070601490/00
यश शंकर पंजवानी, कु. िनिखल शंकर पंजवानी यांचे तफ़ 
अपाक अिनता शंकर पंजवानी

सी. लॉक ६/१, दुसरा  मजला लॅट न.ं २ पपरी पुणे – १७ 119538

1050205655/00 डफ़ाळ नबाजी रामभाऊ व काश िनबाजी, स. नं. १३/१, सदगु  नगर, पपळे गुरव-२७ 119535
1060313978/00 ानोबा ीपती काटे भो. राजाराम ानोबा काटे स. नं-६३/१अ/३ काटे व ती, पपळे सौदागर 119535

1120201867/00 िनलीमा संजय ढुमणे इं लोक कॉलनी (ताप करनगर)पुणे-नािशक र ता मोशी ४१२१०५ 119520

1130601684/00 भो-मोह मद सेन दे  आळंदी रोड, जाधववाडी , िचखली, 119518

1030700349/00 ी.छ पती िशवाजी महाराज मारक समीत्
स. नं. २८४/२+३, तालेरानगर, चचवड , पुणे ३३,तालेरा हॉ पीटल 
रोड,केशव नगर. चचवड 411 033

119505

1050106960/00 सावंत वसंत कु. स. न,५६/२/५५,कवडेनगर, पपळे गुरव-२७ 119501

1160402746/00 द तगीर ई ािहम जोड व सौ.झीनत द तगीर जोड स.न.१४८/२/१/५६, कॉलनी .०६, गणेशनगर, बोपखेल, पुणे-३१ 119498

1060308332/00 भो. सुरेश काटे मुंजाबा मं दराजवळ गावठाण िपपळे सॉदागर 119487

1100803473/00 ी रोिहदास ल मण गवळी
स न २२४ बं सल िस ट िब, न २ डी वग ि ट, म लॅट  ०९ 
दघीरोड भोसरी-३९

119483

1130500058/00 भो-जिमल अहमद शेख पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 119473
1060300899/00 रा े ाने र व पांडुरंग ध डीबा पपळे सौदागर, काटे व ती, भाग . 28, 119473
1090401653/00 भोग.जाधव चं कांत मा तराव संजयनगर झोपडप ी भाग .50 फुगेवाडी,फुगेवाडी पुण-े12 119460

1060500859/00 िभमाराम रामाजी चौधरी, रंबा िभमाराम चौधरी
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/53/   /, वेल ऑफ 
पपरी,ए वग,ऑ फस नं 5,6,30,31अ पर मजला

119456



1031110422/00 भो मुकेश जग दश परमार स न १२८/१/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 119450
1031110423/00 भो- ि तम कांतीलाल परमार स न १२८/१/२ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 119450

1060202263/27 ी.सुहास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२३ , ितसरा मजला,भीमनगर , पपरी 
गाव, स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

119436

1031109292/00 भो अशोक नथुराम पवार स न ५९/३ िबजलीनगर पिहला मजला चचवड पुणे ३३ 119425
1140300919/00 सॉ.मारी लु राज /म.े लोमेक इंिज ित मल इं ीज शेजारी योितबानगर तळवडे 119420

1110501268/00 ी. संजय बाजीराव खेरे
सं न.१२४, ल मीनारायणनगर, ी. खेडकर या या घराजवळ, साई 
मंदीर, वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे ०५

119406

1041100503/00 कसन िवठोबा नवले स. नं. ५६, ताथवडे 119403
1100400128/10 भोसले गणपत क डीबा भो महेश गणपत स नं ६९४ जे पी नगर भोसरी 119392
1100400128/20 भोसले गणपत क डीबा भो ि यंका गणपत स नं ६९४ जे पी नगर भोसरी 119392
1031106208/00 भोग. - कदम िमरा मोहन स. नं. १२२/१,  वा हेकरवाडी, चचवड 119374

1110501062/00 मे हचस हॉटेल ा िल तफ डायरे टर ी िजत  ल मण सुपे
स नं१२१/१/१/३ - ७२७/२ वडमुखवाडी साई पावती िनवास समोर 
च-होली बु

119363

1150102360/00
मे डीऑन आयएनसी तफ़ भाग़ी.अ)सौ साधना द ा य 
कोकाटे व इतर-१ ब) मे ीम पाक तफ़ ी सुिनल कुमार व 
इतर-६ क) ी सोमनाथ कसन बोडके

स. न १५ िह  ०७ ी बागल शेजारी साईनगर मामुड 119355

1040703090/00 िविनत सुधाकर पाडाळे व चा िविनत पाडाळे
स. नं. १६८.मधपु प, लॅट न.ं A/१२०५, द मं दर समोर उवरीत 
वाकड पुणे ५७

119343

1040801243/00 ी. अिनल एकनाथ साठे
स. न. ८१/२अ संतकृपा िनवासी हजवडी डांगे चौक रोड भुमकर 
व ती, उवरीत वाकड - ५७.

119342

1040801244/00 अिनल एकनाथ साठे भोग. सौ. ुशाली अिनल साठे
स. न. ८१/२अ संतकृपा िनवासी हजवडी डांगे चौक रोड भुमकर 
व ती, उवरीत वाकड - ५७.

119342

1100901348/00 कसन बाबुराव बे हेकर स. नं. २०२ ३अ/११ शा ी चौक, आळंदी रोड, भोसरी ३९ 119316

1050000451/00
ी.हांडे रावसाहेब िब  व इतर करीता PAH)जाधव 

सुयकांत
तुकाराम व इतर.स.नं.91/1ब/1,जवळकरनगर,िपपळे गुरव-
27,िम. .05/02/00/00451

119309

1050211331/00 चौधरी कमला ढगलाराम.
स.नं. 12/1/1, आईमाता िनवास, लॅट न.ं 02, पिहला मजला, 
मोरया पाक, ग ली न.ं3, िव यमनगर, पपळे गुरव,पुणे-61.

119306

1031103748/00 भो. - वा हेकर िनवृ ी क डीबा स.नं.131,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 119296
1020102944/00 काश बाबुराव च हाण रे वे गेट पिलकडे, दळवीनगर, चचवड 119296

1031111423/00
पंडीत भागुजी वा हेकर तफ़ पी. अ ड एस. नाईन इ फ़ाड़े 
हलपस सं दप काशीनाथ गाडे व इतर

सं. नं. १३०/२ वा हेकर वाडी, िचचवड-३३ 119294

1130502777/00 भो- दनेशचं  कमला साद गु ा गट 712, कुदळवाडी,िचखली, 119291

1050801239/00 चौधरी पाराम धनाजी
स.नं.26/11/2/5/1/14पैक , िम. .5/798/5,, पपळे िनलख, पुणे-
411 027.

119273

1020703802/00 काळे वैशाली सुरेश
लॉट न.ं119/120,जी लॉक,तळघर,शॉप 

नं.15,MIDC, चचवड,,आकुडीर्
119273

1050804429/00 िवटकर िहरालाल िस ाराम व द ोबा भु स,न,२६/१/१+२.जगताप डेअरी, पपळे िनलख-२७ 119269
1110200401/00 भो. फुले बाळासाहेब सहादु फुले व ती 119268
1110100226/00 मोरे संतोष रामचं च-होली गावठाण, 119267

1060202263/25 ी.सुहास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२१ , ितसरा मजला,भीमनगर , पपरी 
गाव, स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

119263

1150101647/10
ी सांडभोर सिचन व बबन रमेश व इतर-१/भो/सौ कुसुम 

रमेश सांडभोर
स न ८३ िह  २ब/१/१ ''माऊली िनवास'' सांडभोर व ती कवळे 119257

1120403617/00
अितकुर रहेमान आिशक अली चौधरी/सालेहा अितकुर 
रहेमान चौधरी

संतनगर से नं ११ लौट नं १३८ व १४६ सुखवाणी ओईसेस रो 
हाऊस  नं ०६ मोशी ािधकरण ४१२१०५

119255

1020502116/00 भो.- पवार अमोल / आकांश इंड ीज
जुना िम. . 2/5/2085, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

119245

1101203822/00 ी.चौधरी अर वद जग ाथ
से.नं.1 लॉट न.ं63 क 1 सुयोग रेिसडे सी  लॅट न.ं10 
इं ायणीनगर,भोसरी - 39

119244

1130102769/00 नमोह ॉपट ज तफ िनलेश मधुकर नेवाळे (कु मु धा)
गट १६४२ , पाटीलनगर ,िचखली आ -कर/म/ुएस आर 
१/१८०८/२०१४ , द १२/१२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका.

119236

1120202190/00 सौ.खुशबुदेवी धनंजय सह व इ र तीन गट न.ं४५८ लोट नं २० ए संत  ाने र नगर मोशी 119232

1050000439/00 ी. मंगलोरी ंकटेश बाल या (PAH)जैन तुषार अशोक. स.नं.84/1/21, पपळे गुरव-27,,िम. .05/02/00/00439 119217

1060202263/26 ी.सुहास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२२ , ितसरा मजला,भीमनगर , पपरी 
गाव, स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

119214

1160200027/00 शेख स यद बंडू स नं 69, दघी पुणे 119208
1040603812/00 हक म मोह मद रहमानी स. नं. ९२/२/१ पवना नगर, काळेवाडी, पुणे १७ 119204



1060202993/00 कंुडिलक सहादु वाघेरे भो. समीर दशरथ वाघेरे
शॉप . १, तळमजला, िशवछ पती चौक, जूना काटे पपळे रोड, 
हावी आळी, पपरीगाव, पुणे १७

119202

1050201336/00 सोनवणे केवळ राधो िम. .46/3/283/7स.नं.85/1अ/2जवळकरनगर,, पपळे गुरव, पुणे-27 119194

1101204385/00 अभंग सुयकांत िचमाजी / अिनता सुयकांत
से.नं.1 लॉट न.ं47/1 एच चारभुजा लािसक िब ड ग बी लॅट न.ं 
208,इं ायणीनगर भोसरी - 39

119190

1150300642/00 सौ दरेकर मिनषा अमर स.नं. 73/1/1/21 119186

1050212849/00 भांडवलकर मेघा जयवंत स नं ११/३ गणल मी एकुय मोरया पाक ग ली नं ४ पपळे गुरव ६१ 119185

1130601478/00 म हारी कािशबा  जाधव गट 442, जाधववाडी,िचखली, 119181
1160100706/00 िनमकड सुरेश ओकांर सं नं, 73 िशवनगरी, दघी पुणे 119172

1100602117/00 ी काश ब तीमल जैन स.नं. २३२/२, पुणे नािशक रोड, खंडोबा माळ, दघीरोड, भोसरी-३९ 119172

1090300464/00 रा ल क श स.
स.नं.000/0/00, िमळकत .791,रा ल चबस,इ. .2ऑ फस न.ं12 
शेजारी कासारवाडी,पुणे-411 034.

119169

1050202512/00 ी. पंिडत रमेश सॅ युअल. स.नं.25,िह.नं.2अ/1, तुळजाभवानी नगर,, पपळे गुरव 119166

1130501804/00 ी बाबुराम गग
गट ं  ७१४ , हषल कंपनी र ता , कुदळवाडी ,िचखली आ  - कर 
/िच /५/ ह तां २ /९४/२०१७ , द   ३०/११/२०१७  अ वये   ह तां

119159

1030902827/00 शेडगे िनलेश सोपान
कृ णा रेिसडसी लॅट न.ं३०१ ितसरा मजला  पडवळ 
आळी, चचवडगांव, पुणे-३३.

119143

1120301783/00 िवलास सजराव तरंगे गट न. २७२, इं ायणी पाक, गायकवाडव ती, मोशी 119134

1150102398/00 म.े िव हता डे हलपस तफ ी. दनेश रामचं  राऊत व इतर स.न १३ िह  १अ/२ साईनगर मामुड 119133

1060317996/00 सौ. वषा चंदन तारानी
स. नं. ७०/२/१ स ाट नगर जगताप कॉलनी न.ं १ पपळे सौदागर 
पुणे २७

119117

1040401843/00 गोडांबे शाम तुकाराम व सौ. संिगता श्
िम. . 4/47/62,स. न. 35/ब/1, िशवकृपा िनवास, द नगर, 
रहाटणी, पुणे - 17

119101

1031103570/00 भो. - झरेकर बाळासाहेब िभकाजी स.नं.132,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 119095
1140101139/00 भालेकर महादू बाळा पीनगर पुव,,तळवडे 119080

1011501269/00
सहाणी भूषण (एटीसी टेलीकॉम टॉवर काप . ा. िल. 
मोबाईल टॉवर)

से.नं.27, लॉट न.ं466,िनगडी ािधकरण,पुणे 119071.5

1040111604/00 ीमती जनाबाई महादू चांदेकर सनं.१९३/२/२/८, भाऊसाहेबकलाटेनगर,वाकड-४११०५७ 119061
1160204297/00 अमर द ा य वाघचौरे स. नं. ७५/२ सहकार कॉ.२, भारतमातानगर, दघी १५ 119059

1031112878/00 भोग - ी. अमोल वसंत पाटील व रा ल वसंत पाटील
(िबगरपरवाना बांधकाम)    स.नं. ८०/२-३-४, चचवडे कॉलनी-
२,.वा.वाडी, चचवड पुण-े३३

119059

1100802415/00 भो.सौ.िमना ी िवजय जांभुळकर स.न.205 महाधेव नगर ओ ापलीकडे, दघीरोड 119048
1041102479/00 चं कला ंदराज धमा स.नं.८१/६, ताथवडे – ३३. 119046

1040120405/00 माधुरी मधुकर गवरे
स नं-४० बिहरट पाटील ए पायर,प.म.शॉप नं-१०२,वेणूनगर वाकड 
पुणे-५७.

119042

1031112810/00 ी. काश ल मण साळंुखे स.नं. ८०/-१-२, चचवडे,कॉलनी वा.वाडी, चचवड पुण-े३३ 119027

1150413215/00 ी.मनोजकुमार मदनलाल अगरवाल
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  १३ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

119010

1031101408/10 िव म ानदेव काळे
स.नं.128/1/2, व नगरी हौ.सो.गु दाराजवळ वा.वा.डी. चचवड 
पुणे-33.

119010

1041000052/00 चं कांत हातु पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३. 119008

1130504444/00 कंुदन उफ कुदनलाल राजकुमार अ हरी
गट ७१२, हषल े सग कंपनीजवळ , कुदळवाडी, िचखली आ  - 
कर/िच/५/एस आर २/१४३/२०१४ , द  १८/०६/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका.

119008

1040407754/00 ी. रा ल संभाजी रंधवे स. न. ४५/१ बळीराज कॉलनी न:ं २ रहाटणी. 118993
1040407755/00 ी. अतुल गणपत रंधवे स. न. ४५/१ बळीराज कॉलनी न:ं २ रहाटणी. 118993

1100700055/00 ी. जाधव दामु बाबु.
स.नं.211/4/1अ/2.िम. .59/2/88, दघी रोड.                             
  भोसरी, पुणे 411 039.

118977

1130901498/00 महािवर साद केसरराम बाजीया व भवरीदेवी म. बाईया गट  १४२६िसि िवनायक हा सग सोसा, हे े व ती ,िचखली 118974

1120201191/00 वैशाली िवनोद गायकवाड गंधवनगरी ,मोशी, 118972

1101101573/00 मिनयार अमोल / सिवता अशोक भो नागनाथ सोपान लटके १२५ सदगु नगर 118938

1040303058/00 जाधव जनादन भाऊसाहेब स. नं. 8/6 , िशवतीथनगर,,थेरगाव 118931

1040117727/00 िशतल कशोर सा ते स.नं.259/5/2, पदमावतीधारा  फलॉट न.ं ए - 701वाकड पुणे - 57 118924

1020703788/00 भोग चोपडा गोलेचा असोिसएटस्
लॉट न.ं119/120,जी लॉक,प.म.शॉप 

नं.1,MIDC, चचवड,,आकुडीर्
118906



1031107313/00 नानासो खंडु शदे स.नं.१३२/९, साई कौलनी,वा हेकरवाडी, चचवड 118895
1101001820/00 पोळ िशवाजी ीरंग भो सुरेखा रामभाऊ वैरागे पांडवनगर काँ. नं १ च पाणी वसाहत रोड 118892

1031110930/00 भो. सौ. क पना संतोष पडवळ
सं. नं. १२/५ ब, ओमसाइ कॉलनी, िचचवडे नगर, वा. वाडी, िचचवड-
३३

118892

1040412515/00 िव ास वामन कांबळे
स. न. ४२/२/५ , कृ णाई कोलनी, रामनगर, िवमल गाडन समोर , 
रहाटणी पुणे - १७

118891

1031107888/00
थमेश क शन तफ अमूता गोपीनाथ सांबरे भोग अ णा 

गजानन च हाण व िच ा दिलप हडप व रितलाल कार 
मोरे

स.न.१३१/१/१ गु ारा वा.वाडी चचवड-३३ 118873

1040801503/00 ह रभाऊ बक भुजबळ व भो.सुरेश ह रभाऊ भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं२ व ३ पारखेवसी,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 118873

1040801505/00 ह रभाऊ बक भुजबळ व भो.महेश सुरेश भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं ६ व ७ पारखेवसी,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 118873

1040801507/00 ह रभाऊ बक भुजबळ व भो. मयुर सुरेश भुजबळ जानक  िनवास लॅ. नं १० व ११ पारखेवसी,स नं. ४२/३/२, उ.वाकड 118873

1020102673/00 अजुन साबळाराम िल हण पंचतारानगर, आकुड गाव, आकुड  - ३५. 118863

1040414215/00 म.े ओमेगा ीमायसेस ा.ली.
स.नं. ८/१ ,८/१अ/२ मं ी िम टीका तळ व पिहला मजला, लब 
हाउस रहाटणी

118861

1101201851/00 लांडगे िहरामण बाबुराव स. नं. 95/1, लांडगे नगर पुणे नािशक रोड,भोसरी 118859

1130201516/00 िव ा दादासाहेब इथापे
गट ११८६, र ता  २, गणेशनगर , रामदासनगर ,िचखली  आ  -
कर /िच/२/ एस आर २/२८/२०१७ , द  १०/०३/२०१७ अ वये  द 
०/०४/२०१६ पा आका

118859

1150413245/00 म.ेलालानी डे हलपस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ४६ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

118854

1100401899/00 म.ेसनशाईन डे हलपस सनशाईन लाझा बी - 2 शॉप नं. 3 लांडेवाडी,भोसरी - 39 118846

1030801668/00 राजल मी डे हलपस
नबाळकर  लाझा,  शॉप  नं.2/2/ए,  गांधी  पेठ,  चचवड.  

,िम. .03/08/01668
118843

1040702443/00 नीता पुणचं  सारंग / पुणचं  गणपत सारंग
स. नं. १७४/१७५,ओमेगा पॅराडईज, वग E लॅट न.ं ७०२ सातवा 
मजला वाकड पुणे ५७

118837

1101102242/00 िव णु बापाजी बनवे स. नं. ११६, वखार महामंडळ या मागे, भोसरी ३९ 118836

1100103320/00 सागर क शन तफ िवलास जेऊरकर
से १०/३१८ सोहम इंड ि मा. बी वग, प.म. गा  १५ ािधकरण 
इंड झोन, भोसरी पुणे २६

118807

1031114098/00 ीम. इंदु लखीचंद गु ा स.नं. २८/, ीराम कॉलनी, वा.वाडी, चचवड-३३ 118806

1050110977/00 पाटील  िवशाल िशवाजीराव,ब वाईक सुहास दामोदर सं◌.ं ५१/१/१ साईरंग कॉ ले स ऑ फस . २ काटेपुरम पपळेगुरव 118797

1020502359/00 भो. - ही. जी इळवे,
म.े संप प इं ड ीज, स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार इं ड ीज 
समोर, चचवड - 411 019.

118787

1040119738/00 आ द य जोशी
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.बी/3 सातवा मजला 
लॅट .703,वाकड पुणे - 57

118770

1140301928/00 ी.िवशाल काश भालेकर ज.गट न.ं३८३,देवी इं ायणी हौ.सोसायटी जवळ,तळवडे,पुणे 118742
1031108160/00 भो- अ णा िवनायक काळे स न ५९/१ अ िबजलीनगर चचवड पुणे ३३ 118741

1130502184/00 भो-अिनता नंदकुमार मेमाणे
लॉट 36,शॉप ं  -37, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी, िचखली ,पुणे 19
118738

1030104060/00 शहा िवपुलकुमार मांगीलाल ए पायर इ टेट वग पी-२ लॅट न ५०१ पाचवा मजला चचव टेशन 118713

1100900483/00 ी येहळे पांडुरंग महादेव
स.नं.199/1अ/1, आळंदी रोड            ,िम. .59/4/183                
             भोसरी, पुणे 411 039

118672

1130200118/00 भो-जाधव चं कांत चतामणी नगर,,िचखली 118672

1140300230/00 ी गु  एंटर ायजेस (म ग डे मि लकाजुन गु बाळ व इतर) गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 118672

1160102503/00 सुभ ाबाई द ा य साकोरे भोग संतोष द ा य साकोरे स. नं. ८४ वाळकेनगर, साई पाक, दघी पुणे 118662

1160100942/00 शमा जय ी शैल स. नं. 73 आदश नगर, िशवनगरी, दघी पुणे 118654
1090302454/00 भोग. कंुदा ीपती लांडगे पुणे मुंबई र ता कासारवाडी ३४ 118644
1040508713/00 दलीप रामचं  लोखंडे स.न.77/1/2/1 , सहकार काँलनी न 1 , काळेवाडी 118643

1050000418/00
ी.पारखी बापू नारायण,व शह मह  अमृतलाल तफ 

कु.म.ुधारक

सेठ अिमत 
जयंत.स.नं.26/1/1+2/7/2ब,26/1/1+2/7/2क,,26/1/1+2/7/2,िव
शालनगर, प.िनलख,िम. .05/08/00/00418

118639

1100102996/00 ी. ानोबा बक गुळवे
पी. ए. पी. जे - ५९ प.म.शॉप न. ५९ ए, एम. आय. डी. सी. भोसरी- 
२६

118634

1040407278/00 रामचं  तुकाराम हांडे स नं४१/१/२ब/१/६ साई ु पा रामनगर रहाटणी १७ 118617
1040408571/00 ी. यशवंत संपतराव टेकाडे स. न. ३०/२/२ कृ णानगरी कॉलनी, नखाते व ती रहाटणी 118617



1020500622/00 आयिडयल फ नचर व स िम. .6176,,काळभोर नगर, बॉ बे पुणे रोड, चचवड-पुणे-19. 118595

1060202200/00 आ माराम नारायण कापसे ीधन अपाटमट टोअर .०२ पपरीगाव 118587
1060202201/00 िसताराम िभकु कापसे ीधन अपाटमट टोअर .०३ पपरीगाव 118587

1140102154/00 ी.व सॉ. घा गे जय ी/राज  बाळ ु ण ज. ग. १६८ सहयोगनगर वामी िववेकानंद शाळेमागे  पी(पु) तळवडे 118585

1020601949/00 मालती शंकर कवडे व शंकर गोपाळ कवडे सन.१२६/अ मोहननगर-१९ 118568
1100802118/00 ी वमा राम साद ल मीनारायण स.न.208/2/1 रा ल पाक,पा या या ट,भोसरी 39 118564
1120301657/00 शांताराम िव णु बो-हाडे बो-हाडेवाडी गट न. ७०९ मोशी 118557
1130401654/00 भा कर  रामचं  मोरे गट ११४३ , ी द कृपा हौ सोसा , नेवाळे व ती , िचखली 118556
1031108552/00 अल सधानी घनशाम सतराज सग स. नं. १४१/१/१७, गु ारा रोड, वा.वाडी, चचवड 118551

1150401982/00 ी शेटे दपक कोडीराम लॅट नं २०४ दुसरा मजला मंगलतीथ बी वग शदे व ती रावेत 118529

1030101866/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  3  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

118524

1030101869/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  4  ,  तळमजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

118524

1120201475/00 ी.िव ल बबन कुदळे व इतर 4 गट. नं.645,द.ल मीनगर,,´ÖÖê¿Öß. 118522
1130106536/00 भगीरथ जनादन िव कमा गट २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 118520
1150402190/00 ी भ डवे िशवाजी गो वद व इतर ३ स नं १८१/३अ शदे व ती रावेत 118505

1060319841/00 ी. सखाराम रघुनाथ बनकर
स.नं.१४७/५/१ िव शांती कॉलनी, गांवठांण, पपळे सौदागर, पपरी 
पुणे २७

118502

1070200439/00 रामनानी ओम काश तोताराम. बी लॉक ,,िम. .19/17, िपपंरी पुणे 411017. 118487
1100803137/00 ी शक ल अली तांबोळी गु ु पा को नी संत तुकाराम नगर दीघीरोड भो ी 118486
1050202680/00 िशवशरण उ म मलक पा स. नं. 77/3/11, भात नगर, पपळे गुरव-२७ 118485

1050205413/00
म,ेए सेल डे हलपस तफ़ ो ा अले फ़या युसुफ़ 
फ़ नचरवाला,

स. न.८९,िह,१, क पत  इ टेट मागे, कािशद नगर, िप,गुरव 118480

1120101789/00 िवशाल जयंतीलाल स ते
सन नं १७४ स तेवाडी मोशी स ते पाटील कौ ले स मोशी 
४१२१०५.

118473

1120101790/00 ी दपराज मोहन मातकंुबरे सन नं १७४ स तेवाडी स ते पाटील कौ ले स मोशी ४१२१०५. 118473

1031001955/00 िवजया अर वद देशपांडे र टन कालनी पवना नगर चचवड ४११०३३ 118468
1031111528/00 ी. गुणवंत दवाकर बडाळे सं. नं. १२९, व नगरी,, वा. वाडी.िचचवड-३३ 118468

1101101808/00
ी. नारायन उफ पोपट यशवं टगरे भो.तानाजी वैजनाथ 

माने
स न ११८ पंजरपोळ आंध शाळे मागे भोसरी-३९ 118462

1090201723/00 आजबे सुमन िव ल ाने र कॉलनी सन ४१८ कासारावाडी ३४ 118460

1140202206/00 सौ.उषा िवजय साळंुखे
जमीन गट न.ं २३७ संगम हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

118438

1040406356/00 भोग. िवजय िनळकंठराव रामटेके स. न. ३३/१/२ महारा  कॉलनी गजाननगर रहाटणी. 118425
1130300380/00 , भो-मोरे म हारी मा ती साने कॉलनी,िचखली 118411

1130506605/00 भो-चं शेखर िप ले

लॉट ९६, आयुश  गाडन , लॅट नं बी  ९ , से टर १६ , िचखली- 
ािधकरण आ  -कर/िच/५/एस आर २/ १३२ ते १४६/२०१५ , द 

२३/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका (िम  
६५९८ ते  ६६१२ करीता )

118385

1040204570/00 सिचन शमा स. न. ३२ िवनायक एफ सु धाम मंदार थेरगांव-३३ 118371

1040604398/00 पाटील सुरेश तुकाराम स. नं. ८९/१/१ पवनानगर कॉलनी न.ं १ िवजयनगर काळेवाडी १७ 118367

1011402141/60 िवपुल िवजयकुमार अगरवाल
से.२३, कोिहनुर लासीक मावल, पिहला मजला, शोप नं- १ ते ६, 
वाहतुक नगरी, िनगडी-४४

118365

1080803957/00 तुगकर सलीम हसन स. न. १०२ नेह  टॅवर समोर नेह नगर 118362
1060303646/00 पौ णमा प रतोष पारगे, प रताष नंदकुमार पारगे रोजलै ड रेसीडे सी, रो हाऊस नं 30, पपळे सौदागर, पुणे 27. 118359

1050107620/00 महाजन िनलेश सुधाकर. स. नं.५६,कवडे नगर, कार िब डीग शॉप  १, पपळे गुरव-२७ 118359

1050213551/00 भोग.जगताप शैलेश िवजय
स.नं.६/२,कोिहनूर शॉप ग कॉ ले स,शॉप नं.५,पिहला 
मजला,रामकृ ण मंगल कायालयाजवळ, पपळेगुरव-६१

118358

1031106338/00 उषा िव नाथ दातीर स . न ७४/६९ रंजनी हो. सोसायटी वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 118354

1160301239/00 ी गाडे सुभाष िशवाजी स.नं.3 समथनगर, दघी 118353
1040901871/00 भारत क डीबा पांचाळ स.नं. १० पीर म ीत र ता पुनावळे गावठाण 118333
1160300870/00 ीम.चं सेन पांडुरंग िनकम समथ नगर, दघी पुणे 118333
1080803727/00 रमेश तुकाराम दळवी ढेरे चाळ नेह नगर 118320



1050110599/00 सोनार पांडुरंग द ा य
स नं ५२/२/१२ गु द  कोलनी साई द  अपाट लॅट नं १०१ पपळे 
गुरव

118320

1120400892/00 िवजय िव णु फुगे/िवजय हनुमंत गावडे हॉटेल जंजीरा स. न.४ लॉट न. २९३  ािधकरण मोशी 118315
1130902138/00 भो-सिचन सुयकांत जगताप गट१४३०, िशवशंकर सोसा  २, हे े व ती ,िचखली 118302
1040201154/00 काटे कािशनाथ सयाजीराव. िम. .75,स.नं.018/9/0. थेरगांव,पुणे-411-033. 118291
1040603009/00 माशाळकर अ ण माधवराव सन.१०३/२/१ कनारा कॉलनी बी िवजय नगर काळेवाडी 118286
1110100623/00 हनुमंत पांडुरंग बुड धमनाथ आळी, च-होली बु॥ 118285
1040209404/00 सुिनल गंगाधर भांगरे स नं-१७/१ दुगा कॉलनी न-ं१ गणेशनगर थेरगाव-३३ 118273
1040408446/00 कंुभार शरणबस पा गुरा णा अ. न. ३०/२/२ रहा णी 118271
1130504881/00 नंदकुमार नामदेव मोरे गट ७०७ , कुदळवाडी ,िचखली 118262
1090401123/00 जाधव अिवराज अंकुश आझादनगर भाग .50,फुगेवाडी,, 118258

1031001507/00 जाधव िवनोद िव ल
2  बी  /  10  /  88,  र टन  ी हज  औ ो.काम.वसाहत  मया.,  
,पवनानगर,  चचवड

118254

1160400369/00 घुले भानुदास बाबुराव बोपखेल गावठाण,, 118242

1060320074/00 दा समीर बलदोटा / समीर क हैयालाल बलदोडा
स.न. ६४/१, साईराज रजे सी, वग-ए /पिहला मजला, ऑफ स न.ं१ 
व २, पपळे सौदागर, पुणे २७

118234

1100102284/00
म.े डायनािमक इंडि ज तफ भाग- अिमन लखानी / सो फ 
बदामी

से. न. १०/२७१ ािधकरण इंड. झोन भोसरी-२६ 118232

1031107657/00 वामन अकांत भारंबे स न १३३ दधा आ म जवळ वा हेकरवाडी चचवड ३३ 118227

1100804990/00 अि नी शा राज सगर
स. नं. २२४/१/१ साई िस नगर, बॅड मटन हॉल शेजारी, दघीरोड, 
भोसरी

118226

1031105782/00 Bhog. - Lokhande Shashikant Mukundrav स.नं.  29/3,  बळवंतनगर,  िशवनगरी,  वा हेकरवाडी  , 118225

1101208762/00 अशोक बाबुराव माठे
स. नं. ४१२१, चं ाई िब डीग, वामी समथ कॉलनी न.ं ३, 
लांडगेनगर, भोसरी

118225

1040604634/00 सज व गो वदराम बनसारी
स.न. १०३/२/२, दुसरामजला कनारा कालनी सी, िवजयनगर, 
काळेवाडी-१७

118223

1040604635/00 िवनोद गो वदराम बनसारी
स.न. १०३/२/२,  ितसरा मजला, कनारा कालनी सी, िवजयनगर, 
काळेवाडी-१७

118223

1040405366/00 रमेश िशवराम शदे स.न.१८/६+७. जगताप डेअरी रोड. िनरंजन कॅलनी  रहाटणी.पुणे-१७ 118201

1140101680/00 सोमाजी  अंतु भालेकर बाळासाहेब  सोमाजी  भालेकर, शांत इंिज, तळवडे 118181
1101202015/00 ी.धावडे दशरथ शंकर स.नं.17/1 धावडेव ती गणेशनगर,भोसरी - 39 118171

1140301127/00 ी देशमाने राज  चं कांत व इतर ३ म.े फ़ाईनटेक इंटर ाईजेस तफ भागीदार योितबानगर शाप इं समोर 118167

1040415376/00 सोम लग जेटॆ पा ऎवाळॆ स.न.66/1 गु कुल कॉलनी लॅट ऎ-12 रहाटणी 118160
1100102972/00 म.े आर. जी. ला टीक ा. िल. से. १०/३०२ ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६ 118144
1031113099/00 सिचन महादु भालेराव स.नं. १२१, नंदनवन सोसा, वा.वाडी, चचवड -३३ 118142
1060311525/00 सुिमत मंगलानी /गु ब  मंगलानी रोजलँड रदम अ-१/१०२ पपळे सॉदागर 118127
1090605294/00 भोग. मोहनलाल रामकरणदास आगरवाल मयुर वाटीका, लॅट . बी – ५०४, दापोडी, पुणे-१२ 118125

1080201042/00 जैन निवन रोशनलाल व वंदना जैन दुकान  36 जय गणेश वरदह त,कामगार भवनासमोर पपरी 18 118119

1100501302/00 रव  क याणमल कासलीवाल
स. नं. ६९० िह. नं. ४अ व ४बी. िशतलबाग कॉ ले स िब. न.एस. 
लॅट न.ं२०३, भोसरी ३९

118119

1130303448/00 मंगेश रामहरी मोरे
गट  १३३४,शकंुतला िनवास , आंगणवाडी रोड , मोरे व ती , 
िचखली  आ  - कर /िच/३/एस आर २/४५०/२०१४ , द  
१७/०७/२०१४  अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून  आका.

118115

1100501071/00 सोपान पंढरीनाथ भोपते ६८८/२ब भोपते  पाटील िनवास पुणे - नशीक रोड 118091

1090603464/00 भोग. रहेमान गनी शेख व इसाक गनी शेख काळु काटे चाळी शेजारी कनारा हॉटेल शेजारी,दापोडी पुणे 12 118086

1100901082/00 ी वाडेकर संजय बबनराव
स.नं 201/9अ                               ,आळंदी रोड,पाटील 
दवाखा या समो भोसरी, पुणे-39.

118081

1110100619/00 ीमती िहराबाई पांडुरंग देवळे नवनाथ आळी, च-होली बु॥ 118077

1130601751/00 भो-रायकर उ वला सुिनल
गट ६८५ ,वडाचा मळा , डेक कंपनीजवळ ,जाधववाडी ,िचखली आ 

- कर/िच/०६/एस आर १/१५१/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

118071

1130302434/00 मोद तुळशीराम  टळेकर
गट १४१८ , नवचॅत य हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/३/एस आर २/१६१/२०१५ , द २६/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

118065

1160302749/00 गणेश डे हलपस तफ मा ती कवडे स. नं.१८/१/१, चौधरी पाक, दघी 118052

1100800118/00 ी. िमरजकर  रामनाथ पांडुरंग.
स.नं.213/.िम. .59/2/414                ,सॅ डिवक कॉलनी रोड.       
         भोसरी,पुणे 411 039.

118051



1120303439/00
सुरेश खेतराम आ हाट व इतर तीन तफ मे साची ुप अॅ ड 
सुपे रअर पेसेस तफ गौरव नर  साळंुखे व इतर १

बो-हाडेवाडी गट न.ं१८१ दे  र ता, मॉडन कॉलेजजवळ, मोशी-
४१२१०५

118049

1140100457/00 भोळे पंडीत ंकटेश गट .1, साईनाथ सोसा.,, पीनगर, तळवडे 118037
1160100444/00 चौहान फुलकुमार रतन स. नं 73 आदश नगर 118029

1050303009/00 शमा किवता काश
स.नं.13/4अ/21, नदी कनारा र ता, ओम अपाट.दुकान .1, सांगवी, 
पुणे-27.

118026

1050303010/00 शमा किवता काश.
स.नं.13/4अ/21, नदी कनारा र ता, ओम अपाट.दुकान .3, सांगवी, 
पुणे-27.

118026

1060314003/00 सुरेश कसन धनवटे व इतर िस स. नं-११२ शॉप नं-३  पपळे सौदागर (गावठाण) पुणे-२७. 118026

1040509138/00 िव णू रामभाउ कोपरे (८४२११९८६६३) स नं-७३/१ फनोले स कॉलनी आझाद चौक काळेवाडी. 118026
1040306830/00 ािध भोग उषा नानासाहेब काळे स नं १२/१६ संभाजीनगर थेरगाव ३३ 118003

1050000344/00 ीम. िवजया कृ णा मासुरकर तफ कु.म.ुधारक
ी रा ल नानासो वाघेरे,स.न. 28/3/17 जगताप डेअरी, पपळे 

िनलख पुण-े27
117985

1100100260/00 म.े ि हनस इलेि क स (इं)
एस. लॉक.217,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी, पुणे-
39.

117981

1040406429/00 भोग. मोह मद इिलयास मुमताज शेख स. न. २५/०१/१२ िशवराजनगर रहाटणी. 117979
1050106487/00 - स न 51/1/1 कवडे नगर, सांगवी पुणे 27, 117976

1030401370/00 िजत  िपपलानी/िबरंिगता िपपलानी
िस स न ४२७० लाऍट न -२ मे ए ो इंटरनॅशनल िल. चचवड 
(हाऊ सग डी हीजन) सी- लॅट न ६०२ सहावा  मजला चचवड पुणे 
३३

117974

1050701242/00 पाचारणे अर वद माधव स.नं.10/1ब, 240 गंगानगर, ानराज अपाटमे टजवळ, पुणे-27. 117974

1050212748/00 वामी समथ क शन तफ़ गणेश ड गरे व अमजद हापसी स न्ं १/४ िभमश  पॅलेस शॉप नं २ ल मीनगर पपळे गुरव ६१ 117957

1070700500/00 संुदरदास चेलाराम लालवानी लौट नं ७४ िस स नं १३०५ पपरी १७ 117943
1040506867/00 संतोष तुकाराम थेऊरकर स. नं. ७८/१/१४५, कोकणेनगर काळेवाडी 117938
1130601595/00 भो-भ डवे रमेश  पंडीत जाधववाडी , िचखली, 117925

1040104902/00 संजय द ाराम व संगीता संजय ठाणेकर
सन.228/4/13, अनुकुल रेसीडे सी, लॅट .बी-
7,क पटेव ती,वाकड,पुणे-411057,4/56/1/710

117917

1080802406/00 राणे द ू राम स.न. 102 शगटे िगरणीजवळ,नेह नगर पपरी 18 117917

1050602804/00 ी. कसबे राजेश ई र.
स.नं.2/2,बालाजी िव  सोसा,चौ.म.बी/20,ममतानगर,सांगवी-
27,,िम. .05/06/02804

117917

1100801881/10 पाटील ाने र नारायणराव स.नं.२०८/२/१, पा या या टाक समोर, दघीरोड, भोसरी-३९ 117914

1030101760/00 दयाळ ठाकुरदास जसवानी
उ म  माकट,शॉप  नं.21,मुंबई  पुणे  र ता, चचवड  टेशन,  
, चचवड.

117908

1130200975/00
शेख हसनभाई  बुढणभाई  व इतर  , भो- शेख  चांदभाई  
हसनभाई

गट ११९२, दुगानगर , सोनवणेव ती ,िचखली 117901

1020303578/00 आगरवाले काश भा कर िव लमं दराचे मागे, िव लवाडी, आकुड  - ३५. 117899
1040407386/00 ी जयवंत बबन खाणेकर २)अिवनाश जयवंत स. न. ४९/७/१ सहगड कॉलनी रहाटणी. 117893
1060102751/00 पांडुरंग महादु कुदळे भो. गणेश पांडुरंग कुदळे स नं-७/२  तपोवन र ता पपरीगाव 117889
1090601110/00 अ / भोग सदािशव क डीबा काटे व इतर 1 मशान भुमी रोड स/न 81/1,दापोडी 12 117882
1090201847/00 नंदकुमार यशवंत माने माने िनवास, हदवी चौक, कासारवाडी, पुणे-३४ 117876
1090201849/00 ताप यशवंत माने माने िनवास, हदवी चौक, कासारवाडी, पुणे-३४ 117876
1040209255/00 लता अशोक िबजरगी स.नं 32/अ/5, द नगर, थेरगांव पुणे 33 117876

1050200013/00
नमदा बा. शदे, जयमाला िव णु जाधव, मेघमाला शाम 
मोरे, उषा िव णु जाधव, मुरादेवी बा. शदे, सुनंदा बा. शदे

िस.स.नं.227,,,िमळकत .10, पपळे गुरव,सांगवी पुण-े411 027. 117858

1031401471/00 बाबु बळंवत वी/भो. भारत बाबु वी स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 117857
1110300863/00 चचवड देव थान भोग. सुदाम बाबुराव तापक र स. नं. ४७०, वाघे रवाडी, च-होली बु॥ 117852
1160201087/00 ीमती बोरसे मोनाली दप स.नं.73 आदशनगर, दघी 117852

1031114056/00 मा ती गणपत जानभरे स.नं. २७/२, वामी समथ कॉलनी, चचवडेनगर वा.वाडी-३३ 117851

1040407402/00 ी िशवाजी दगडू देवडकर स. न. ३४/२/१(१) ी ु ण कॉलनी शा ीनगर रहाटणी. 117846

1050206965/00 भो. पो रया रमिणक तुळसीभाई.
सं. ९/२, '' ीजी वंदना'' प. म. लट न. १०२, कार कॉलनी,  
पपळे गुरव-२७.

117846

1100101671/00 म.ेसाईकृपा एंटर ायजेस
से.नं.10 लॉट न.ं 277 ािधकरण इंड.झोन एम.आय.डी.सी.,भोसरी -
 26

117832

1050602995/00 शेरे रमेश आ णा. स. न. ५/१२, बु  घोष सोसा मागे सांगवी-२७ 117830
1020601705/00 काळे अलका शामराव व िवकास शामराव काळे स. नं.१२६अ, मोहननगर, चचवड - १९. 117829



1050701204/00 ढमाले तानाजी बाबुराव िस. स. न. ३५९/३६०, सांगवी 117808

1040903036/00 मे साई समथ ॉपट ज
स नं-४३/१२/१ व १७/२ ीयं स तळ मजला शॉप न-ंA/१८ पुनवळे 
पुणे.

117805

1090300220/00 सुरेश देवराज पुनिमया व भंडारी िवजय बंडुलाल िम. .345,रा ल चबस,पिहला मजला कासारवाडी पुणे - 411 034. 117805

1150413242/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ४3 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117792

1130401184/00 भो-शैलेश  अिभम यू  पाटील लॉट 176 , कोयनानगर  , से टर 19 , िचखली, 117781

1031111504/00 िनलेश सुधाकर झोप/े सिचन सुधाकर झोपे
सं.नं. १३०/२ सी.एफ़.सी.चच रोड,स ा ी कॉलनी,वा.वाडी.िचचवड-
३३

117781

1110300791/00 चचवड देव थान ट भो  संतोष भाऊसाहेब ताप कर वाघे र वाडी, चरोली बु, स. नं. ४७० 117780

1130801963/00 अजुन िभमराव उबाळे
लॉट ५८४, से१८, िशवतेजनगर ,िचखली - ािधकरण आ - 

कर/िच/८/एस आर २/२२/२०१५ , द ०५/१०/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

117775

1030103217/00
डायनेटीक इंिज.कं.भागीदारी सं थातफ -भागीदार शदे ही 
वाय

ि िमयर  लाझा,  िस.स.नं.4510,  ए  वग  ,1 ला  मजला,  ऑफ स 
 नं.26,27  ए,  27  बी,  चचवड  टेशन

117764

1100800685/00 ी. सावंत सुधाकर िनवृ ी
स.नं.209,संत तुकाराम नगर.,गट न.ं8, यश वी बालमं दराशेजारी 
भोसरी,पुणे-39.

117753

1100802224/10 शारदा अमृत प-हाड स. नं. २१३, रा ेम ायाम शाळेजवळ, दघीरोड, भोसरी पुणे ३९, 117745

1120305781/00 ी.संदीप काश तेलकर स ह न.ं६२१, िवनायक नगर, नगर नं.३, मोशी-४१२१०५ 117739

1070700297/00 खुदाबादी माया एन
लॉट  60 या शेजारी, पपरीनगर,डेअरी फाम रोड, पपरी, पुणे 

411 17.
117726

1040706648/00 रमेश सदािशव पासलकर
स ह . 176/1/7बी/3, सदगु  कॉलणी . 01, उवरीत वाकड, पुणेः-
 411 057

117714

1130901497/00 िभमा  रामु च हाण, मंगल िभमा च हाण गट १४४६ ,िस ीिवनायक हा सग सोसा , हे े व ती व ती ,िचखली 117708

1090603189/00 काटे गुलाब दशरथ व इतर तफ एस.बी.पाटील स.नं.15/3,15/4 गणेश हाईट,दापोडी पुणे 12 117705

1100800481/00 डांगले उषा सुरेश
स.नं.215/000/0/0 िमळकत .59/3/246/24,संत तुकाराम नगर,    
                भोसरी,पुणे-411 039.

117701

1030202618/00 खोसला नायलॉ स,  भो- ो अ य कं शन् रणिजत घोलप
स न २४७/८ िस स न ४०४५/१२०४५/४ उ मनगरीजवळ 
सुदशननगर चचवड पुणे ३३

117696

1080200232/00 आिसन इले ॉिन स
लॉट न.ं F-2, W-29,,एम. आय. डी. सी.रोड, िम. .167, पपरी-

पुणे-411 018.
117689

1040120842/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल तळ मजला शॉप न-ं१ थेरगाव पुणे-३३

117689

1050107940/00 भंडारे सुिनता सुर
स. नं.५६/२/१९,कवडे नगर,गणपती मं दराजवळ, M.K.हॉटेलजवळ, 
पपळे गुरव,सांगवी-२७

117682

1130100223/10 मनोहर महादेव पांचगरे, भो- िवनोद मनोहर  पांचगरे राम मं दराजवळ ,िचखली 117674
1130300480/00 माने रघुनाथ गणपत यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 117663

1100102515/00 िशवराज इंड.ि मा.को--ऑप .सोसा.भो ढाके पंकज वासुदेव से नं ७ लॉट नं १३३ ािध.इंड . झोन - प म १६ भोसरी 117660

1130600191/00 शदे बाबुराव बंडु जाधववाडी,,िचखली 117651

1150413231/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३० 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117643

1090101959/00 ए. एन. इंिजिनअर ग तफ़ ो ा अनंत िवठठल चरके बी जी पी- १०/१३ एम आय डी सी भोसरी २६ 117629

1020504106/00 ी सितश बसवंत पाटील
जी. पी. ८३, ी गणेश िब डग एमआयडीसी , संभाजीनगर चचवड 
-१९

117616

1140202281/00 ी चं कांत िशवराम खरे िवकास हौ सोसा, पीणगर, तळवडे 117612
1130100706/00 ,नेवाळे िवठोबा महादु गट .1,,पाटील नगर, िचखली 117607

1150101978/00
ी दनकर बक कातळे/भो चं शेखर द कातळे व ी 

बापूजी द कातळे
स न ९४/िह न १ कातळेव ती कवळेगाव 117605

1020302979/00 भो.- काळभोर ही. एस.
जुना िम. . 02/13/1767 , धनंजय अपाटमट समोर,,तुळजाईव ती, 
आकुड

117595

1030101683/00 िशव असोिसएटस्
गगनिगरी  साद,  शॉप  नं.8,  चचवड  टेशन,  चचवड.  
,िम. .03/01/01683

117595

1130101184/00 कुल दप गाय ी वमा गट 65,िचखली मोशी रोड ,पाटीलनगर , िचखली, 117595

1040204536/00 दपाराम गुलाबजी राठोड व िसता दपाराम राठोड
स. नं १९/१, ल मीतारा माकट, ए वग, शॉप नं ५२, डागे चौक, 
थेरगाव

117595

1130506760/00 माया  िनवृ ी पाटील (भा य ी इंिज व स)
गट ८४९,कुदळवाडी ,िचखली आ - कर /िच/म/ु८/एस आर 
२/२२८/८२/२०१६ , द ३०/०१/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

117592



1040204055/00 संजय,िवजय, अशोक तुकाराम जगताप व इतर २ जगतापनगर, थेरगाव 117588

1130902578/00 ंकट द ा य बुधवारे
ओमसाई हौ सोसा , ता हाणे व ती,िचखली - २०३/२०१६ 
, द१५/५/१६ अ वये द १/४/१६ पा आ

117588

1031111801/00 भो.अनुप सग अजुन सग सोढी सं. नं. १३७/२, वा.वाडी. िचचवड-३३ 117587
1110502695/00 च धर द ा य टीळेकर स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ . ०७, च-होली बु. 117577

1130409033/00 भाऊसाहेब िनवृ ी  सोलट , रंजना भाऊसाहेब सोलट
स ह नं १२६३, लॉट १४ व  १५ , वामी समथ कॉलनी  २ , र ता 

 ८ , शरदनगर ,िचखली  आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ 
४१९९/२०१७ , द २१/१२/२०१७ अ वये  द १/४/१६ पा आ

117564

1130701870/00 भो-धनंजय िव णु शदे
राधा ु ण कॉ ले स ,शॉप् जी १४, लॉट एल सी १ , से 
२०, ु णानगर ,िचखली

117550

1040305269/00 भो.सनेर ितलक ीकांत स.न. 12/23 काळेवाडी फाटा,थेरगांव 117547

1130200207/00 भुजबळ शंकर तुकाराम
गट ११८६ ,  र ता   ३ ,गणेश नगर, रामदासनगर ,िचखली आ  -
 कर /िच/२/ एस आर  २/ ७९/२०१७ , द १५/०४/१७ अ वये  द 
१/४/१६ पा  जु पा न आ

117525

1040109513/00 ी. अंबादास शंकर देवकाते स. न. १३/८,बेल ठकानगर, थेरगाव - ३३. 117522

1050210643/00 सेवा सग गु िमन सग अ दलाल
स नं ८६/२४/२ महाल मी हाई स शॉप नं २ कािश पाक पपळे गुरव 
२७

117519

1040208074/00 सौ.सुनंदा ावण ितकोणे स.नं.32/अ,द नगर,बोट लब रोड,थेरगाव,पुणे 33. 117513

1130303824/00 अवधेशकुमार सुय साद िम ा
गट ११३८ , रायगड पाक, माऊली हौ सोसा,मोरे व ती ,िचखली आ 

 -कर/ िच/ ०३/ एस आर २/२१७/२०१६ , द २२/०७/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून आका

117508

1040509132/00 आ पासाहेब भाउसाहेब कावरे  ( 9822513064 ) स.न. 79/14 , पंचनाथ काँलनी , कोकणेनगर, काळेवाडी 117507
1040506588/00 बाळू रामभाऊ नढे भो. िनतीन बाळू नढे स नं-७९/१३/१ पाचवीर चॉक काळेवाडी 117506
1040506589/00 बाळू रामभाऊ नढे भो. सिवता बाळू नढे स नं-७९/१३/१ पाचवीर चॉक काळेवाडी 117506

1130200441/00 पंकज  मोद अकलुजकर
रामदास नगर,,िचखली आ  - कर/िच/२/कािव/५९/२०१२ , द  
१५/३/१२ अ वये  ३६४चौ फ़ुट र   द १/४/१२ पासून

117503

1130602222/00 भो-वनवे मिनषा दादासाहेब गट ३८९, काळूबाई मं दरामागे ,जाधववाडी , िचखली 117500

1040510086/00 वासु िगरधारी वा दया,गुरमुख िगरधारी वा दया
स नं-८१/१ मा ती मं दर शेजारी काळेवाडी पोिलस चौक समोर, 
काळेवाडी पुण-े१७ मोब-९८२२३७१३५७

117491

1140401283/00 म.ुमा. ता हाणे राजु पांडुरंग /भोग.  ता हाणे रा ल राजु जमीन गट नं १४६ ि वेणीनगर तळवडे 117464

1100100791/00 म.ेगणेश इंिज.व स
िम. .58/3/385, एम.आय.डी.सी.,ड यु लॉक, लॉट न.ं271,        
    भोसरी-पुणे-411 039.

117462

1120302536/00 शिशकला दशरथ थोरात
बो-हाडेवाडी, गट न.ं ९७, वुडसिवले हौ. सोसा., िब. नं. ए१, आ. म. 
लॅट न.ं ८०२,  मोशी ता. हवेली, पुणे ४१२१०५.

117458

1130902724/00 िभमराव  धारराव सुपेकर
गट १५०१ , राजा िशवछ पती हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती  
,िचखली

117454

1130902725/00 ीकांत सुरेश सुपेकर
गट १५०१ , राजा िशवछ पती हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती  
,िचखली

117454

1140300351/00 म.े रिव ड. (फाटक आर. एम.) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 117441

1140300429/00 पवार कशोर द ा य गट .3, योितबानगर,औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 117433

1040508423/00 चंदन खेमचंद नाथानी
स.न. 79/14/8 , 79/14/6 , मंगल दप अपाटमे ट ,  तळमजला लँट 
न ३ , पाचिपर चौक , काळेवाडी पुणे 17

117432

1160301777/00 पवार योती िवण स नं २० िवजयनगर  दघी 117432
1031107036/00 ेहल करण चचे स . न.७५/५ आहेर नगर   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 117428
1100102731/00 म.े हनुमान ईले ीक स. जे/एस.ई.आय/८/१/२ एम. आय. डी. सी भोसरी - २६ 117417

1060202263/00 ी. भाऊसाहेब बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग ,शॉप .१,तळमजला,भीमनगर , पपरी गाव ,स.न. 
३०९/१४  पुणे १७.

117416

1031105934/00 Bhog. - Walhekar Maruti Kesu स.नं.  80/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 117411
1050205184/00 सेठीया संदेश सुरेश,व सेठीया सुरेश, स. न.८५/२अ/६१, पपळे गुरव-२७. 117410
1060313241/00 सुभाष नारायण काटे स नं-१४६/३/१ िव शांती कॉलनी पपळे सॉदागर 117408
1090100997/00 एम.आय.डी.सी.,भो.चौधरी मोह मद युस िम. .771,गणेश नगर,टे को रोड. भोसरी,पुणे-26. 117404

1130200989/20 पोपटराव महादू माळी , भो-जीवन पो माळी
गट ११७८ , िगताई कॉलनी , रामदास नगर ,िचखली  आ  - कर 
/िच/२/ एस आर २/३३/२०१६ , द १३/०१/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून   वा आका

117399

1040710450/00 ी.रजिनश िव नाथ चौबे व बी रजिनश चौबे
स.नं १४६/१ब,१७०/३ ते १७०/१०,१७०/१२ "ि टीन 

ोलाइफ़" वग-पी ब◌.ंनं-३ त.म दुकान -९ उव रत वाकड पुण-े५७
117394

1031110137/00 भोग. - पा ी िमना ी दलीपकुमार व दलीपकुमार दवाकर
स. नं. १३४/२, ी गणेश , बी वग, लॅट न.ं ३, ३ रा मजला, 
वा.वाडी, चचवड

117392



1040507240/00 सुिनल रावसाहेब पाडाळे स. न. ७२,िह सा न.ं२/२१ ताप कर नगर ,काळेवाडी 117392

1100800433/00 ी. गंगावणे गोरख संतू
स.नं.000/000/0/0 िमळकत .59/3/356   ,संत तुकाराम नगर,      
              भोसरी,पुणे-411 039.

117384

1160203865/00 अिनता ंकट रे ी स. नं. ७५/१/१/३६ भारतमातानगर, दघी १५ 117379

1070601475/00 भो. रया महेश रजवानी
सी. लॉक ६ समोर वै णवी देवी मं दर रोड, ेम काश मं दराजवळ 
पपरी १७

117369

1130302013/00 भो-मोहन गंगाराम माने
गट 1323, िशवकृपा हौ.सोसा., साने कॉलनी ,मोरेव ती , िचखली 
आ -  कर/िच/३/एस आर २/१९८/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

117364

1150402175/00 ी भ डवे नानासाहेब देवराम /भो भ डवे महेश नानासाहेब 117352

1130901032/00 भो- रामदास  बबनराव  िशरोळे हे े  व ती  ,गट  नं  1415 ,िचखली, 117350
1040305057/10 भोग. ीमती िनलम चं शेखर जगदाळे स नं 8/7+6 संुदर कॉलनी,थेरगाव 33 117346
1140102017/00 भालेकर दामु अंत/ुभालेकर  संभाजी/तानाजी/ ीरंग गणेशनगर तळवडे रोड तळवडे 117339
1120100366/00 ी. गणेश बबन स ते गट न.ं 34, िशवाजीवाडी मोशी , 117339

1100102999/00 ी. आबासाहेब धमराज बोराडे
पी. ए. पी. जे - ६० तळ शॉप न. ६० ए, एम. आय. डी. सी. भोसरी- 
२६

117332

1100201210/00 भो, तापक र शरद हरीभाऊ स.नं.  6/10    शांतीनगर लांडेवाडी,भोसरी-39 117319
1030802263/00 भोग. - वमा कलावती गणपतलाल गांधी पेठ, चचवड 117312
1040502825/00 अिहवले बुवासाहेब पंढरीनाथ स.न.77/1/2/10, योितबानगर,,काळेवाडी,पुणे-17 117306

1100804165/00
शंकर ग हाणे व इतर पाच तफ अतुल ाने र ग हाणे, 
सुिनल शंकर ग हाणे

स. नं.२०७, ितसरा मजला, लॅट .३०१, मु ाई हाईटस, दघी 
रोड, भोसरी ३९

117303

1160200809/00 शेटे सोमनाथ ध डीबा स. नं. 75, लॅट न.ं 23, भारतमाता नगर, दघी पुणे 117297

10130505165/00 भोग. करण राम ु ण बोराटे
लॉट न.ं १००, शॉप नं. ३,  सीडीसी िचखली, ेमराज कॉ पले स, 

िचखली,पुणे
117291

1100200363/00 ी. म ल कैलास िव नाथ.
िम. .57/2/202/1.स.नं.681/.,लांडेवाडी.                               
भोसरी,पुणे 411039.

117285

1100700529/00 ी. शेळके जय सग दगडू
गट .7 स.नं.212,आदशनगर, ह के िनवास मागे,       भोसरी,पुणे-
39.

117285

104040707/00 भोग सुिमत रमेशलाल तेजवानी सन.५/३ सायली पाक रहाटणी 117284

1140202151/00 ी. गोपीनाथ रामभाऊ थोरात रा भूषण हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 117283

1120302371/00 ीम देऊबाई पाराजी ढोबळे
वाघे र कौलनी गट नं ८१ बो ाडेवाडी मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

117275

1040109509/00 सुजाता कुशल व कुशल मोहन सुवणा (र ) स.न. 210/3+4 फॅट 209 थम ईशांन व अं कता वाकड - 57 117272
1140300205/00 म.े एम. आर. बी. इंड. (बाय कर रजनी शंकरराव) योितबानगर,,तळवडे 117265

1140102890/00 ी. म तान बाबुिमया बागवान ज ग नं २१८अ, कोयना हौ सोसा, (ना याजवळ), पीनगर, तळवडे 117246

1050000361/00 ी संकपाळ पोपट भागुजी स.नं 85/2 अ/1,जवळकरनगर पपळे गुरव-27, 117237

1140102842/00 ी.मोहमद जुबेर अ दुल जाबीर
जिमन गट न.ं२१८ अ, ब लाळे र हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, 
पुणे-६२

117217

1140301853/00 ी.भालेकर खंडु हणुमंत जिमन गट न.ं ११४, मनपा शाळेसमोर तळवडे गावठाण पुणे -६२. 117203

1100700330/40 ी.च हाण रामदास मुरलीधर गवळीनगर,भोसरी - 39 117188

1060501250/00 बाल ु ण धरमपाल कपुर/ िबना बाल ु ण कपुर
कोिहनुर टॉ स अ वग पिहला मजला लॅट .-१०१ पपरी टेशन 
पुणे-१८.

117185

1060501258/00 संिगता बी. अंबावत / शोभा दलीप अंबावत कोिहनुर टॉ स अ वग ितसरा मजला लॅट .-३०१ पपरी टेशन 117185

1070301675/00 िनरवाणी आनंद पी व ी. दुसेजा भगवान एच
तुलसी टॉवर, ऑ फस  7 गणपती मंदीराशेजारी, र हर रोड, पपरी 
- 17

117177

1040503116/00 जैन सुिशला सोहनराज स.न.113/4अ/1,,रहाटणी,पुणे-17 117169

1090500621/00 महे  परशुराम यादव
रोहन टॉवर स. न. ३१ िह. न. १A/३ िसटी स ह न.१२७२ ते१२८२ 
दापोडी पुणे १२

117153

1031108580/00 भो वषा िवजय िनकम स न १२/५ वा वाडी. चचवड पुणे ३३ 117150

1040308587/00 ािधकरन/भगवान िहवाळेतफ़ नरेश िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव  ९८२२५५५३४१

117135

1040308589/00 ािधकरण/ भगवान िहवाळे तफ़/ मुकेश िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार सानेगु जी शाळेजवल गु नानक नगर 
थेरगांव ३३ मो ९८२२५५५३४१

117135

1140102120/00
म.ुमा कदम रामचं  बाळोबा /भो. तापक र  िवमल /राज  
/शाम  भानुदास

ल मी हॉ  सोसायटी पी (पु) तळवडे 117132

1060501124/00 मे सोनकर िब स सोनकर कॉ पले स ितसरा म. पपरी टेशन 117124

1031107230/00 भगवान शेनु कंुभार स . न ७६/७ लॅट नं ८ आहेर नगर  वा हेकरवाडी चचवड  ३३० 117122



1130400317/00 पाटील र व  जग ाथ शरदनगर, पंचवटी,िचखली 117121
1140300219/00 अँकयुरेट एंटर ाईजेस ( सौ सुजाता जग दश राण)े योितबानगर,तळवडे 117116
1040703592/00 गावडे  क शन तफ़ िवलास गावडे व इतर १ स ह न.ं १७२/३/२ उवरीत वाकड 117104
1160400759/00 अ / भोग घुले ानोबा सहादु रामनगर,बोपखेल, 117103

1050807685/00 इंगवले नारायण रामदास
स नं १+१/२+२ कुणाल हाई स शॉप नं २ त मजला िश क सोसायटी 
पपळे िनलख पुणे २७

117093

1060102880/00 किवता सुरेश पहलानी स नं-११ रॉयल व ड शाळे जवळ टळकरोड तपोवन र ता पपरी गाव 117093

1011800831/00 कामत दलीप शांताराम
से टर नं. 28, लॉट न.ं 539,,शॉप . 1 व 5, िनगडी ािधकरण. 
1061.28 चौ. फुट

117080

1101204111/00 सं दप जे रोकडे
से.नं.1 लॉट न.ं 63 डी / 1 ि तम काश हाईटस् लॅट न.ं 6 
इं ायणीनगर,भोसरी - 39

117077

1130901501/00 सुभाष िसताराम आ हाड

लॉट १८अ ,नवचैत य  हौ सग सोसा ,मोरे व ती ,िचखली आ - कर 
/िच/०९/एस आर २/ १४/२०१५ , द  ०१/०७/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१४ पासून वा आका व वाढीव करतेवेळी मालक नाव 
दाखल

117051

1050208665/00 अर वद ह रलाल राठोड स.नं.१४/४, अनादी ीकृ ण, अमृता कॉलनी, पपळे गुरव 117044

1150407886/00 म.े युबेरी ॉपट ज तफ भागी. ी. मुकंुद हजारीमल लढ़ढा
स.नं. 203/1, युबेरी ॉपट ज, चौथा मजला, ऑ फस . 410, 
डी.वाय.पाटील कॉलेजजवळ, रावेत

117041

1011402103/00
भो.- असुदाणी भारती राजकुमार व असुदाणी राजकुमार 
बलेराम

से. 26,  लॉट. नं. 320. 117040

1090200092/00 आगरवाल ि मणीबाई राम व प. स.नं. िम. ं  91/176/16.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 117035
1160202138/00 ी. सुरेश शंकर खारगे व सिवता सु खारगे स. न. ८२/१/१ तिनश होम दघी-१५ 117026

1150413232/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३१ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117025

1150413234/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३३ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117025

1150413236/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३७ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117025

1150413261/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३५ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

117025

1130506320/00 िशव पा ंक पा वडार
गट ७९९, पवार व ती ,िचखली आ - कर/म/ु८/एस आर 
२/७६/३५/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३पासून आका

117021

1040103664/00
भो. लाभ क स शन तफ भागीदार अिनल रमेशचंद 
रोमोिलया

मा. अंजली अनंत हळदीपूर,स.नं. 228/5/17(1) क पटे व ती वाकड 117014

1101207480/00 अ ीहो ी सुशील शशीशेखर से नं ३ लॉट नं ७४ बंगलो नं जे - १० समथ नगरी पांजरपोळ भोसरी 117010

1090200095/00 शहा भोगीलाल चुनीलाल. स.नं. िम. .94/179/18/1.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 117006
1031106990/00 भोग. सिचन िशवाजी वाडेकर स न २६/अ चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 116998
1160101637/00 संजय िसताराम कांबळे स ा ी कॉलनी दघी 116990

1040508556/00 मा ती िव णु नढे भोगवटा धारक हषला भऱत भोसले
स.न. 77/1/2/5 , अ िवनायक अपाटमे ट , तळमजला शाँप न 2 
योतीबानगर काळेवाडी

116986

1031400583/00 भोगाडे ल मण नाथुजी   Dalvi Nagar Chinchwad Pune 411033, चचवड पुणे 33. 116983

1031109584/00 भो- जाधव अमोल िवजयराव स न ८३/२+३+४/२ वामी िववेकानंद सो. वा वाडी चचवड पुणे ३३ 116980

1031103272/00 भोग. - सोनवणे रजनी नामदेव स.नं.60/3,  िशवनगरी,  ,िबजलीनगर,  चचवड 116965
1110500936/00 िव णु पोपट तापक र इतर ३ िव णु पोपट तापक र 116964

1040707330/00 युवराज महादेव वाकडकर अॅ ा, लॅट न-ं३०३, स.नं.१३०/२/३,संकेत हॉटेल मागे,उ.वाकड. 116959

1050108152/00 पाटील भावती पांडुरंग.
स. नं.५२/१/२, ग ली न,ं १ , शिनमं दरा जवळ , नेताजी नगर, 
पपळे गुरव.

116948

1030801152/00 भोईर क श स् पु पक  अपाटमट,  दुकान  न.ं  2,  ,गांधीपेठ,  चचवड 116946

1031111000/00 ी. चं कांत महादेवराव गज
सं. नं. १२८, अथव अपाटमट ितसरा मजला लॅट न.ं-७,वा. वाडी, 
िचचवड-३३

116919

1060305120/00 कंुजीर नागु नारायण प. सौदागर,, पपळे सौदागर (गांवठाण) िव शांती कॉलनी समोर. 116917

1030103983/00
खान विसम इ माईल / झान सिमर इ माईल/ खान तर ुम 
समीर

ए पायर इ टेट वग पी- ६ सहावा मजला लॅट न ६०३ चचवड 
टेशन

116914

1150402964/00 ी पांडुरंग सोनाजी घुगे स. नं. १३१/२ शदेव ती रावेत 116910

1040304596/00 बारणे चं कांत दामोदर स.नं. 7/2/1, जयम हार नगर, मेनरोड,,थेरगांव पुणे - 411033 116909



1020704549/00 भोग. मुकेश जे. हळणकर
यशो दप रेिसडे सी को.ऑप.हौ.सोसा. आर.एम.102 ◌् लॅट 

.12,शा नगर एम.आय.डी.सी. चचवड पुणे -19
116904

1101207778/00 अिमत काश नाडगौडा / सा रका अिमत नाडगौडा
से.नं.२, लॅट .२३१, लॅट .१, ि ह पार ग लाम, इं ायणीनगर, 
भोसरी

116889

1130200774/00 भो- ी लालमहमंद  चौधरी आळंदी दे  रोड , रोकडे दवाखा याजवळ,रामदास सोसा., िचखली, 116886

1040415155/00 भ डवे सुिनल नानासाहेब भो.भ डवे थमेश सुिनल स नं-४९/४+५ स नगड कॉलनी रोड रहाटणी पुण-े१७ 116868
1160301982/00 ी. युनूस महमंद पठाण / अिनस महंमद पठाण स न २ गायकवाड नगर दघी पुणे -१५ 116865

1040904326/00 मनारान चेनाजी चौधरी स नं-४३/१२/१ सा रशा तळ मजला शॉप ं .C/D-२ पुनवळे पुणे. 116863

1160202652/00 म.े पाकल िब डस स न ८०/१ म.े पाकल अ हे यु शाप ए २ दघी०१५ 116860

1050212880/00 राठी मिनष ग िवद
स नं १२/१/१ तिन का अपाटामेट लॅट नं १ प म मोरया पाक ग ली 
नं ३  पपळे गुरव पुणे ६१

116855

1050212881/00 राठी मिनष गो वद
स नं १२/१/१ तिन का अपाटामेट लॅट नं २ दु म मोरया पाक ग ली 
नं ३  पपळे गुरव पुणे ६१

116855

1050212882/00 राठी मिनष गो वद
स नं १२/१/१ तिन का अपाटामेट लॅट नं ३ ित म मोरया पाक ग ली 
नं ३  पपळे गुरव पुणे ६१

116855

1050212883/00 राठी मिनष गो वद
स नं १२/१/१ तिन का अपाटामेट लॅट नं ४ चौ म मोरया पाक ग ली 
नं ३  पपळे गुरव पुणे ६१

116855

1120101285/00 सुहास बबन तळेकर/योगेश बबन तळेकर डुडु गाव मोशी 116849

1130300134/10 भो 1-शंकर िपराजी मोरे ,भो 2-ल मण शंकर मोरे
गट १३१८ , ाने र हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ  - कर /िच / 
 ०३/ एस आर २/  ९५/२०१७ , द २५/०७/२०१७ अ वये द 
०१/०४/२०१६ पासून जु पा न आका

116832

1130409044/00 राज  सोमा सरक गट १२४७, जयहरी हौ सोसा  , नेवाळे व ती ,िचखली 116831

1050201394/00 करवंदे ल मण िभमाजी व छाया ल मण िम. .46/3/31/7स.नं.77/1/1, भातनगर पपळे गुरव, पुणे-27 116813

1050302889/00 चांगदेव िव ासराव जगदाळे स. नं. १३/१+२  िशतोळेनगर सांगवी पुणे २७ 116800
1040415048/00 िव नाथ जग ाथ खंडाळे स.नं. ४१/ब /२/५ खंडाळे िनवास  कौतीक हॉटेलमागे रहाटणी 116797

1031401473/00
बजंरंग रामभाऊ वी व इतर ६ भो- बजरंग रामभाऊ 
दळवी

स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 116796

1160200419/00 वाबळे संजय सुदाम स नं. 81/1, दघी पुणे 116780
1160200420/00 इंगावले सुहास ानदेव स नं. 81, दघी पुणे 116780
1020401429/00 काळभोर पानसरे काळभोरनगर,.,आकुड 116778
1050205365/00 भो. कदम अिनल मुरलीधर स. न.२५/१, सुवण पाक, पपळे गुरव-२७ 116764
1040404244/00 ी सुखलाल छगनलाल राठोड स नं 7/1+2अ/2/1 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 116762

1110501947/00 संिगता वैजनाथ माळी स. नं. १०८/६ काटेनगर कॉलनी - ०४ चोिवसावाडी  च-होली 116757

1110500978/00 जनादन नारायन जाधव
शासक य िव ाम ुहा शेजारी, जकातना यासमोर, युवराज 
होटल यामागे, चोिवसावाडी, चरोली बु.

116756

1030500084/00 व ते पु पाबाई.
Old 1763 Chinchwad Pune 411033,स.नं.278, लॉट.नं.00. 
चचवड,पुणे 411-033.

116742

1020703752/00 भोग अचना सुधीर कुलकणीर्
स.नं.समथ शॉप कॉ ले स,PAP-G-37,जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

116742

1060202175/00 अनादर धनादेश 15/16र व  हनुमंत वाघेरे ीधन अपाटमट, शॉप नं. ४, पपरी गाव. 116733

1080202341/00 युवराज एम.कणवी
िब-1 वग. लॅट न.ं903 अँिथया,सी.टी.एस.नं.६०१७,नेह नगर रोड, 
पपरी- १८

116720

1140400042/00 िनवाण रामदास मा ती ि वेणीनगर कॉनर व देसाई हॉ पीटल समोरील भाग. 116719

1100102685/00
म.े िशवकृपा इंड, ि मा. को. सो. भोग- ीम. शुभांगी शरद 
फापाळे

से. न. १० /८९ िशवकृपा इंड ि मा. पिहला म. गा. . ०५ 
ािधकरण इंड झोन भोसरी - २६

116718

1080802094/00 भो. महादेव रामचं  नेटके
स.न. 102 जाधव िगरणी शेजारी,िवजय भा सोसायटी समोर, 
नेह नगर पपरी 18

116711

1100400242/00 ीमती,िवमल चं कांत बारण.े
िम. . 55/3/498 लॅट न.ं12 िब. .13 िशतलबाग,स.नं. 694 
ग हाणे व ती,                भोसरी, पुणे - 411 039.

116711

1040509234/00 गंुठे पांडुरंग ल मण
स नं-७४/१/२५ गजराज कॉलनी योितबानगर 
काळेवाडी(९७३०१६९३२०)

116704

1031106490/00 नारायण कानाजी व स . न.५७/२/३िशवनगरी िबजलीनगर   वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 116687

1090300329/00 मोटे बाळासाहेब नानासाहेब
िम. .500 , स.न.449/4, कार चबस ,शॉप नं. 3 कंुदन नगर, 
कासारवाडी पुणे - 411 034.

116683

1031114371/00 भो. ीम. शोभा पोपट चचवडे स.न. २७/१ मुजांबा वसाहत वा. वाडी चचवडे नगर चचवड पुणे ३३ 116683

1030103499/00 अंिबका बाबु हे े 45/33/1 मयुर ेड स र शॉप नं ७३ चचवड ३३ 116668



1050209016/00 रामचं  िनवृ ी कदम भोग.नवनाथ रामचं  कदम
स.नं.77/1, ल मी नारायण कॉ ले स, लॅट न.ं1, भात नगर, 
पपळे गुरव – 27.

116651

1050405633/00 कदम बजाराम क डबा / भो, कदम सिचन बजाराम स. नं. ७२/१ब, िशवाजी पाक, रोड न.ं-३,   नवी सांगवी. 116651

1120202848/00 मेह न िचरागो ीन तांबोळी
गट न.ं ४५६ लॅट न.ं ३/४ फ़ाितमानगर म ीत जवळ आदशनगर 
मोशी ४१२१०५

116634

1080900898/00 म.े हाडा भो - गजल मी नागरी सह.पतसं था मया. भुखंड .' एम' लॉट न.ंIII गणपती मंदीर शेजारी 116626
1101202628/00 भो.गोरडे  एकनाथ ीपती स.नं  23 भगतव ती,भोसरी-39 116619

1130505659/00 मालवीय अ ड मेहता रअलटस
लॉट ५३, ऑ फस २ , ी जी टेरेस अपाटमट , सी डी सी , िचखली 

आ  - कर/िच/एस आर २/१४०/९४/२०१३ . द ९/०५/२०१३ 
अ वये  ०१/०९/२०१० पासून आकारणी

116607

1130505660/00 मालवीअय अ ड मेहता रअलटस
लॉट ५३, ऑ फस ३ , ी जी टेरेस अपाटमट , सी डी सी , िचखली 

आ  - कर/िच/एस आर २/१४२/९५/२०१३ . द ९/०५/२०१३ 
अ वये  ०१/०९/२०१० पासून आकारणी

116607

1020501813/00 एम.आय.डी.सी. 11, इमारत नं.1, ई - टाईप,जी लॉक, MIDC, चचवड - 19. 116602
1031001941/00 कु. राजकमल कमलाकर भु र टन कोलिन पवनानगर चचवड ३३ 116601
1031001943/00 षीकेश कमलाकर भु र न  कॉलनी पवना नगर चचवड ४११०३३ 116601
1040416610/00 ाने र द ोबा तांबे स नं-३२/२क,िभकोबा तांबे शाळेजवळ रहाटणी पुण-े१७ 116593

1050808194/00
मुरलीधर . थोपटे/द ोबा भु थोपटे/आशा पांडुरंग  
थोपटे/नुतन दपक थोपटे

स नं २६/१/१/२/४ थोपटे हाई स शॉप नं २ प म िवशाल नगर पपळे 
िनलख पुणे २७

116574

1031401474/00
दलीप रामभाऊ वी व इतर ६ भो ी दिलप रामभाऊ 

दळवी
स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 116562

1031105589/00 भोग. - जैन बबीता िनलेश
स.नं.  137/2,  माताजी  सुपर  माकट  मागे,  गु ार,  वा.वाडी  
, चचवड

116556

1140201509/00 चौधरी ाने र हरी भैरवनाथ हौ.सोसायटी, पीनगर,तळवडे पुणे 14 116536
1050403955/00 ी.देशमुख सुरेश तुकाराम नवी सांगवी, स.न.72,◌ा◌ंगेजवळ, समथनगर 116524
1140401224/00 टळेकर नामदेव  िव णु jameen gat no. 156 triveNiinagar talvade 116516

1050502352/00 सौ. खोजे संगीता ीकांत ( रलाय स क युिनकेशन िल.) स.नं. 9/बी /1 ढोरेनगर,  सांगवी. ग ली नं 2 ID - MH-PUNE-001 116493

1090101008/00 परफे ट इंिजिनअ रग व स जनरल, 114/1/8,,एम.आय.डी.सी. भोसरी,पुणे-26 116472

1060401884/00 ी.कुदळे भाकर बाबुराव
पपरीगांव, स.न.229/2, रिज. .1821,पॉवर हाऊस चौक, अशोक 

िच मं दररोडलगत
116468

1101207781/00 ीिनवास जय हदराव िबरादार
से.नं.२, लॅट .२३१, लॅट .४, ि ह पार ग लाम, इं ायणीनगर, 
भोसरी

116464

1130302656/00 शरद म छ   शडगे
गट १३२३ ,िशवम हार हौ  सोसा ,  िशवकृपा हौ सोसा, मोरे व ती 
,िचखली आ   - कर /िच/३/ एस आर २/१६४/२०१७ , द ४/९/१७ 
 अ वये  द १/४/१७ पा आ

116462

1090300800/00 लांडगे काळुराम पांडुरंग स.नं.498 िम. .986,रे वेगेटखाली कासारवाडी,पुणे- 34. 116457
1040900382/00 ताजणे अजुन िभकाजी माळवाडी, पुनावळे,4/46/382 116449

1120307989/00
िनवृ ी सोपान बोराटे इतर रोज टल डे हलपस तफ़ 

काश िसतलदास रतनानी व इतर ५
मौजे बो हाडेवाडी मोशी स.नं.११२,ता.हवेली िज.पुणे ४१२१०५ 116444

1120301570/00 ी. हजरतअली मोहमंद श बीर शेख
दे र ता उ रभाग, पानसे अॅटो कंपनीचे पि मेस,,ŸÖÖ. 
Æü¾Öê»Öß, ×•Ö. ¯Öã Öê.

116437

1101205930/00 ी. स यवान भानुदास कांबळे से ७ लॉट ८०/१६ हरी ओम अपा.-१ भोसरी 116426

1140102594/00 ी अमिस  शरणबस पा जवळगी ज. गट न-ं २१३, सर वती हौस ग सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 116423

1020500577/00 इंिडया फ टर मॅ य.ू ा.िल.
िम. .572,जी लॉक, लॅट न.ं5,,जुना मुंबई पुणे रोड,C टाईप, 
ईमारत लॉट न.ंRH-1/2,एम.आय.डी.सी.- चचवड-पु

116421

1040804338/00
माधुरी दुय धन राँय व चेतन चं शेखर राँय ( 
७०४५१३५८६५ )

ऑ फस न.ं५०३,पाचवा मजला,स.नं.42/1,49/3,48/4ए, हाईट 
े अर,वाकड- हजवडी रोड,वाकड, पुणे - 

57कर/थेर/8/कािव/205/2018 द 11/8/2018 नुसार आडनवात 
नावात दु ती

116413

1130402729/00 िवण रामदास पवार , संतोष महादेव जाधव
ग़ट १३१९, ी ु ण सोसायटी ,र ता नं 2(अ),सुदशननगर ,िचखली 
आ - कर/िच/४/ह तां/१९/२०१५ द १९/१०/२०१५ अ वये  
ह तांतर (मुळ िम - १४८)

116393

1120201271/00 ी.भो. नेवसे महादेव बाबुराव गट न.ं 52/िह.स.न.2/1,आदशनगर,,´ÖÖê¿Öß. 116392
1120201439/00 रमेशभगवान महाजन खानदेशनगर, लाँट . 10, गट . 454 मोशी 116391

1140202167/00 ी. चं कांत भानुदास बो डे नविनमाण हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे, पुणे - ४११०६२ 116376

114030003/33 पुरी अिभषेक रोिहत प. च म.ं न.पा. जकात नाकेचे मागे, गट . ३४६ पैक  ३७.१७ आर 116374

1130103276/00 भो-लता बाळासाहेब प हाळकर
गट १५७० , दे  आळंदी रोड , शेलारव ती, पाटीलनगर ,िचखली आ  

- कर/िच/एस आर २/ ३५८/२०१५ , द  २१/०४/२०१५ ६ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून आका

116354



1040305061/00 भोग.नुरखाँन रसुलखाँन स नं 7/1 गु नानक नगर,थेरगाव 33 116349
1040200296/00 बारणे कौस याबाई गजानन िम. .208,पदमजी रोड, स.नं. 29, थेरगांव, पुणे - 411 033. 116346
1100201494/00 िचमण आनंदराव ल ढे भोग सुरेखा िव ल ल ढे स. नं.८/३ महा मा फुले रोड, लांडेवाडी, भोसरी ३९ 116331
1031111368/00 सा रका नानासाहेब रगडे सं. नं. १३२/५ साई सोसायटी, वा. वाडी, िचचवड-३३ 116328

1150402971/00
ी सखाराम मा ती भ डवे इतर ६ /भो ी रमेश सखाराम 

भ डवे
स न २२३/२ रावेत गावठाण जवळ 116315

1031101197/00 वा हेकर नरसु कुशाबा.
जुना  िम. .2658,  ,स.नं.113,वा हेकर  वाडी,  चचवड,पुणे  411-
033.

116314

1060402097/00 सोपान महादु कुदळे भो. तुषार सोपान कुदळे 116310

1031107399/00 भोग. मनोज रामे र बरकडे स. नं. २४/६, चचवडे नगर, हॉटेल रानजाई मागे, वा.वाडी, चचवड 116307

1050211239/00 सई वयंम डे हलपस
स नं ७३/६/१ गुलमोहर हाईटस लॅट नं १०३ प म पपळे गुरव पुणे 
६१

116302

1060308429/00 िशला दप ीवा तवा साई शुभम वग-१/६०४ पपळे सॉदागर 116301

1010800916/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए.
से.नं.21 क म न.ं12 लगत,िमनी 
माकट.,यमुनानगर,द.ुमजला,ऑ फस न.ं11 िनगडी ािधकरण-44.

116293

1030902984/00 शरयु गणेश यादव
िस स. नं. ५७१, णा रेिसडे सी लॅट नं २०३, २ रा मजला, 
चचवडे आळी, चचवडगाव - ३३

116264

1130501342/00 यादव अशोक गेणाभाऊ
गट ं   - 819 , िशवसेना ऑ फसशेजारील लाईन , कुदळवाडी , 
िचखली,

116262

1040402647/00 ध गडे क याण कसन स.नं. 49/4+5, स नगड,,रहाटणी 116245

1130901524/00 रिवना कसन औटी
गट १४१५, भावे री  हा सग सोसा ,मोरे व ती ,िचखली आ - कर 
/िच /९/ एस आर  २/65/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द  
०१ /०४/२०१३ पासून वा. आका

116241

1130901525/00 जनाबाई अिनल एकाड
गट १४१५, भावे री हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली आ - कर 
/िच /९/ एस आर  २/74/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द  
०१ /०४/२०१३ पासून वा. आका

116241

1160303705/00 िभकाजी गणपती तापक र भोग िशवाजी िभकाजी तापक र स. नं. ४३४ तापक र आळी, दघी गावठाण 116190

1160303706/00 िभकाजी गणपती तापक र भोग बाळु िभकाजी तापक र स. नं. ४३४ तापक र आळी, दघी गावठाण 116190

1031107138/00 सुिनल गंगाराम चचवडे स . न. २३/१ चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 116187
1040304609/00 भो. तोलानी (साईदशन) स.नं. 12/18, पवार नगर, थेरगांव,थेरगांव 116183

1020402638/00 सौ ि वेणी सागर शगाडे
लॉट  पीएपी/जी/९२/, जी लॉक एमआयडीसी काळभोरनगर 
चचवड

116168

1130300603/00 मोरे चं कांत सयाजी मोरे व ती 116164

1040506253/00 चं कांत भगवंत गाढवे व इतर१ भोग सुिनता सुदाम लोखंडे स.नं.१२१ राजवडे नगर काळेवाडी-१७ 116159

1040402461/00 िशक क पना दिलप स.नं. 49/4+5, स नगड कॉलनी,,रहाटणी 116158
1070200440/00 भगवानदास नानुमल. बी लॉक ,,िम. .19/18, िपपंरी पुणे 411017. 116156
1040306124/00 दांडेकर िलला अर वद स.नं.६/२/४ सं दपनगर थेरगाव-३३ 116153

1110300804/00
ी शेख अ दुल सलाम अ दुल स ार भोग. सलमा अ दुल 

सलाम शेख
स. न. ३७०/२/३  खाजापीर द या मागे पठारेमळा चरहोली बु. पुणे 
०५

116151

1050603101/00 चावडा मनोज रामजीभाई व जय ीबेन मनोज./हषद मनोज स. न.२/७/१, ममतानगर, ग ली .४ सांगवी-२७ 116139

1050603102/00
चावडा मनोज रामजीभाई व जय ीबेन मनोज./भो.मनाली  
मनोज

स. न.२/७/१, ममतानगर, ग ली .४ सांगवी-२७ 116139

1130301346/00 पाटील राजेश िशवयोगी मोरेव ती,,िचखली 116127
1150402150/00 ी पालेकर िशवाजी आनंदराव 116124

1080700139/00 ी. नायर तोथिनल परमे रचं  चं शेखरन
सुधीर इंटर ाईजेस,मधुिलका अपाटमट शेजारी,,रो लास कंपनी 
समोर, कामगारनगर, पपरी,पुणे,

116120

1050405310/00 गौरी शंकर अ यबरनाथ यादव, स.नं. ७०/१/३, गणेश नगर,   नवी सांगवी-२७ 116114

1060303716/00 कंुजीर रधुनाथ नारायण व इतर करीता सुखवानी सुरेश टी,सौ गो वद गाडन शेजारी,, पपळे सौदागर, पुणे - 27. 116105

1090201851/00 अिवनाश कसन करवंदे संत ाने र कॉलनी, कासारवाडी-३४ 116097
1031108460/00 भो मुकेश सुजाराम चौधरी सन १३४/२ गु ारा वा. वाडी चचवड पुणे ३३ 116095

1140202160/00
मुळ मालक ी. सुदाम ीपती घनवट भोगवटादार  सौ. 
शोभा सुदाम घनवट

िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर, तळवडे,पुणे – ४११०६२ 116063

1020701965/00 दास बी. जी.
िमळकत . 1947,ि तीज हौ. सोसा. RH - 86, B/13, MIDC, जी 
लॉक, चचवड - 39.

116059



1101206619/00 िम ी संजय िभकाजी / संजना संजय
स नं ९८/२/११२/१+२ जयगणेश सा ा य वग एफ - २ इमारत 

.५ लॅट - ३०२ पांजरपोळ  भोसरी
116058

1101206624/00 मनसुख अिनल िव ल / विनता अिनल
स नं ९८/२/११२/१+२ जयगणेश सा ा य वग एफ - २ इमारत 

.५ लॅट - ४०३ पांजरपोळ  भोसरी
116058

1101206674/00 िसनारे िववेक सोमनाथ / िश पा िववेक
स नं ९८/२/११२/१+२ जयगणेश सा ा य वग एफ - २ इमारत 

.७ लॅट - ५०१ पांजरपोळ  भोसरी
116058

1090101897/00 BHOG-VODAFONE ISSAR SELLULAR LTD.
कामत इंड.शॉ पग ि मायसेस को.ऑप. सोसायटी िल.जनरल लॉक 
83एमआयडीसी ◌,ं³ÖÖêÃÖ¸üß-26-IN-1070288

116051

1040502342/00 वायभट बाबासाहेब लबाजीराव
िमळकत .,स.न.114/1 ब/ सहयोग काँलनी,नढेनगर,क भाग 

.59, गट .5
116050

1040106887/00 लाळगे णा घनशाम स.नं.१३/४ बेल ठका नगर थेरगाव-३३ 116038
1090200087/00 मांढरे मंदा कनी चं कांत स.नं. िम. ं  86/171/12.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 116036
1040205734/00 कृ णा रामचंद शेडगे स. न. १८/९ िखवसारा शाळेजवळ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 116024

1030400015/00 आतार मािणकशेठ पापािमया.
िमळकत  .1078.  ,स.नं.000/00, लॉट  न.ं00.  चचवड  गांव,पुणे 
 411-033.

116023

1031106031/00 भोग. िवशाल अजुन भराटे सं. नं.१६/२ अ/२  चचवडेनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 116020

1130507158/00 सहबुि सा मोह मद सेन रेहमानी / मोह मद सेन रेहमानी गट ८६६ ,डी पी सॉ िमल लईन , कुदळवाडी ,िचखली 116013

1130901535/00 अलका रघुनाथ मोरे
गट १४१५, भावे री हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली आ     - 
कर /िच /०९/ एस आर  २/ १६५/२०१६ , द  ३१/०१/२०१७ 
अ वये द  ०१/०४/२०१६ पासून  वा आ

116012

1040604200/00 आनंदराव िभकोबा भोसले व वैभव आनंदराव भोसले स. नं. १११/५/३, वैभव कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी १७ 116003

1050805258/00 म.े ओम. ॉपट ज
स. न. २१/१/१/२/२, २/१ १/३  १/२ २१/१/१ ओ हाळ ग बी 
वग लट न.ं६०४ पपळे िनलख-२७

115994

1110500342/00 भालेकर रामचं  महादु
स. नं. ८०/१, मोझे शाळेशेजारी, माऊलीनगर कॉ . ०१, 
वडमुखवाडी, च-होली बु.

115993

1101208417/00 डॉ दपक हाद शदे, डॉ ि मता दपक शदे
से. नं. १, लॉट .१०(एस), लॅट  २०१, सुरभी कॉ ले स, 
इं ायणीनगर, भोसरी

115989

1090604860/00 सितश बी.पाटील स.न.२३/२,२३/३,२३/५, गणेशनगर, दापोडी,पुणे-१२ 115980
1140201845/00 सॉ . साळुखे उषा िवजय संगम हौ.सोसा., पीनगर,(प) तळवडे 115971
1101001970/00 चं कला काश िशतळे स. नं. १९३, पांडवनगर कॉलनी ४, च पाणीरोड, भोसरी 115963
1011801081/00 गजानन द ा य घारे से. नं. २८/५६/१, गंगानगर, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४. 115962
1080801707/00 ग हाणे गुलाबराव नामदेव पिहला मजला,महाल मी चबस,,नेह नगर,िपपरी,पुणे 115960
1160300903/00 जाधव नारायण चंदु स. नं. 20 काटेव ती, दघी पुणे 115950

1050212173/00 कदम िवलास बबन
स नं २५/३ तुळजाभवानी नगर कमल अपाटमट शॉप नं ३ त म साठ 
फ़ुटी रोड पपळे गुरव ६१

115937

1100101497/00 म.ेयश इंडि ज से.नं.10 लॉट न.ं49 ािधकरण इंडि यल झोन,भोसरी - 26 115931
1130504778/00 बदलु ढ डे गु ा गट ८९६, कुदळवाडी  ,िचखली 115923
1080801276/00 अ सारी.बदीउजमा.अ दुल समद व मिणयार. स.न. 101/2ब/1अ/2/4, दो ती बेकरी,,नेह नगर. 115917
1100201518/00 सं दप ाने र ल ढे भोग चेतना सं दप ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ३९ 115917

1090101253/00 पवना इंड को.ऑप.सोसा.िल.
ऑफ स,म.ेपवना इंड. को.ऑप.सोसा.टी-,एम.आय.डी.सी. भोसरी, 
पुणे-26, भाग क गट .1

115911

1040506888/00 मंदार दीप पाठक / दीप पाठक स. नं. ७३ साई संतोष पॅराडाईज B वग लॅट न.ं १०१ काळेवाडी १७ 115898

1040304612/00 भो. उपदेशे भा कर कसन स.नं. 5/1, नखाते नगर, थेरगांव,थेरगांव 115879

1020103894/00 ी. नबीलाल बंधुसाहब िबजली
स नं १७५, गगनिगरी अपाटमट ४ था मजला दळवीनगर, आकुड  
चचवड -३३.

115872

1060309862/00
सुि या एकनाथ राव /ि या िवशाल धा जे /िवशाल 
िवलासराव धाईआजे

ारकासाई हे रटेज ई/१०४ पपळे सॉदागर 115859

1031102442/00 सौ. उ वला अतुल गुजरे स  नं.  60/1/1  अ,  वा हेकरवाडी,  , चचवड 115847
1031107599/00 आनंद गणपत आंबाडे स न १३१ सरोवर सोसा.वा हेकरवाडी चचवड ३३ 115843

1101200860/00 ी पा डे हळी टर ठाकुर
गट न.ं12,स.नं.23                       ,भगत व ती,पा डे िनवास,        
      भोसरी,पुणे-39.

115840

1130401653/00 गणेश िव णूपंत डाळ बकर गट ११४३ , ी द कृपा हौ सोसा , नेवाळे व ती , िचखली 115833
1110400908/00 ी. गणेश जनादन काळजे स. न. ४३७/२ब /२ का जेवाडी च-होली बु. 115833

1020102626/00 जय गणेश ि हजन, मे  िसि िवनायक कोिहनुर असो जय गणेश ि हजन, बी वग, ित. म, बी आर-२-३२१, आकुड  - ३५ 115832

1060501038/00 ग िवदभाई जी. जापती,वंसंत जी. जापती
कोिहनुर वायोना को.ओ.हो  . सोसा, िलिम.िवग ए  लट नं ४०४  
चोथा  मजला  पपरी टेशन  १८

115817

1040406144/00 सौ सुरेखा सुिनल गोडांबे/ भो सुिनल मा ती गोडांबे स नं ४८/१अ/११ पोिलस कॉलनी ीनगर रहाटणी 115809
1020501814/00 एम.आय.डी.सी. सं.नं. खंडोबा माळ चचवड - 19.,आकुड 115797
1160300610/00 परांडे केरभाऊ भाऊसाहेब च-होली र ता, दघी पुणे 115794



1040208588/00 ी दनकर नबाजी नाकाडे भो अशोक दनकर नाकाडे
स नं-१९/४, लॉट न-ं३,पिहला मजला,साईनाथ कॉलनी, हजवडी 
रोड,डांगे चौक,थेरगाव पुणे-४११०३३.

115782

1040208589/00 ी दनकर नबाजी नाकाडे भो ऋषी दनकर नाकाडे
स नं-१९/४, लॉट न-ं३,दुसरा मजला,साईनाथ कॉलनी, हजवडी 
रोड,डांगे चौक,थेरगाव पुणे-४११०३३.

115782

1150101421/00
ी धुमाळ िशवाजी, चं कांत व सुदाम नागेश/भो/ ी गणेश 

िशवाजी धुमाळ
स न 11/4, कवळे 115781

1031101004/00 खंडू दामू व सौ.मंगल खंडू चचवडे स.न.80/2+3+4  ,वा हेकरवाडी  चचवड,33 115779

1040300876/00 घोटकुले िव णु ह रभाऊ. िम. .151/8(2),स.नं.10/5/1 साईनाथनगर थेरगांव,पुणे-411-033. 115767

1050000289/00 ीम.शहा कमल (PHA)राजे  साद शहा. स.नं.51/1/1,गागांड नगर,,िम. .05/01/00/00289 115757
1120102701/00 चेनाराम एन चौधरी गट  ५१ िशवाजीवाडी साई ए लेव मोशी 115750

1150302795/00 ी शाहसाहब र ाक शेख स न ४३अ िवकासनगर कवळे गावडे एसटीडीजवळ कुडले शेजारी 115731

1050105341/00 भो. समपाणकर पु पा लबारी.
स.नं.38/1/1,संतोषीमाता राजपाक शॉप न.ं9, पपळे 
गुरव.,◌ंम.्ि◌ .05/01/05341

115716

1130600158/30 गोकुळ बबन च हाण
गट ६०६ ,वडाचा मळा , जाधववाडी रोड, जाधववाडी ,िचखली 
आ. - िच/कर/६/कािव/२३८/२०११ , द  १३/१२/२०११ अ वये 
िवभाजन

115711

1050801654/00 च धे महादेव केशव िम. .5/8/ स .नं.,जगताप डेअरी पपळे िनलख, पुणे-27 115708
1090605334/00 भोग. भरत राघू गायकवाड निवन पूला जवळ, दापोडी-१२ 115706
1040307340/00 िशव साद सग स. न. २२/७ , तुळजाई नगर थेरगाव 115699
1040410159/00 रणिजत यशवंत िनबांळकर स. न. ३२/३ब/२, साई अपाटमट, लॅट न.ं ५, रहाटणी -१७. 115699
1080100546/00 खोजा जे.जे.व खोजा डी.आर. खराळवाडी,िम. . - पपरी पुणे 411 018 115661

1130201089/00 भो- ीमती पुजा जयराम राठोड
गट ११८६, गणेश नगर , िम  ७८६ या बाजूला, रामदासनगर 
,िचखली आ - कर /िच/२/एस आर २/३३/२०१५ , द 
१२/१/२०१६ अ वये द ०१/४/२०१३ पासून वा आका

115658

1020400926/00 हेगडे ि िसजन इंिज. व स
िम. .57,D II, लॉट न.ं54-26 एम.आय.डी.सी. चचवड टेशन, पुणे 
411 019

115647

1011102287/00 सुभाष ध डु चौधरी स.न.८३/२ लॉट न-ं७ साईनाथ नगर िनगडी-४४ 115641
1120405928/00 ी. यशवंत चंदर इंगळे संतनगर से.नं ४ लॉट न.ं७६, मोशी ािधकरण – ४१२१०५ 115620

1110502944/00 उमेश िवनायक देसाई स. नं १२४, ल मीणारायण नगर कॉ . ७, वडमुखवाडी, च-होली बु. 115612

1150401414/00 मुलाणी विजर गुलाब रावेत गावठाण, 115606
1130400606/00 भो- मिनषा  राज  पुंडे गट 1264, जय काश नारायण सोसा., पंचवटी , िचखली 115606

1040120906/00
रॉय अमलइंदु िवकास मानदारंजन भो- िवण संपतलाल 
देसडा

स नं-१७७/१/१/२ शंकर कलाटेनगर वाकड. 115600

1030101478/00 मेहता संतोष लखपतराज एम.बी. लासीक,  शॉप  नं.13  , चचवड  टेशन,  चचवड 115584
1130302389/00 समाधान क डीबा आसबे गट १३६८, आंगणवाडी रोड, मोरे व ती ,िचखली 115583

1130701501/00 ी रमेश  बाबुराम  चौहान

िस दश   कंुडिलनी ान साधना क  आ  - कर /िच/म/ु८/ कािव 
/६२/१४/२०१६ , द ०९/०२/२०१६ अ वये उपरो  िम कतीची 
९४८.६६ चौ फ़ुट , क म-ु १२७८०/-  , द ११/०२/२०१६ रोजीचे 
संगणक णालीत असणारी िबलाची र म  ०  करणेत येत असे

115577

1100201323/00 िनठुरे दगडू माधवराव भो.सं दप रिवकांत सुयकांत करण स.नं.12 ीनगर,भोसरी - 39 115570

1140202214/00 ी.नबीसाब सेन शेख हनुमान हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 115570

1050503246/00 साळंुके चं कांत यशवंत.
स.नं. 12/2/3, वेताळ महाराज सोसायटी, दुसरा मजला, सांगवी, पुणे-
27

115567

1160402686/00 जीनवाल एँ ड असोिसए स तफ तेजवीर बनारसी जीनवाल स.न. ४/२, यादव कंपाऊडर या शेजारी,रामनगर, बोपखेल पुण-े३१ 115552

1130506540/00 र व  िव लराव कराळे
गट १०७९ , हरगुडे व ती ,कुद वाडी ,िचखली आ  -कर/५/एस 
आर  २/ ६६/२०१५ , द  ०३/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

115547

1101301097/00 ी. मोह मद ऐनुललाह फहीम अ सारी स.न. 45/2 इं ायणीनगर भोसरी.26, 115537

1160101597/00 सुधाकर रामचं  शदे स.न.74 बी.यु भंडारी कायलाईन समोर,×¤ü‘Öß ¯Öã Öê 15 115537

1040604240/00 शैलेश सुभाष देशमुख स. नं. ८९/१, पवनानगर ीकृ ण कॉलनी न.ं १ काळेवाडी १७ 115534

1140401476/00
ी. संदीपकुमार सुभाषराव यादव व इ. ३ भो. ी. 

संदीपकुमार सुभाषराव यादव
ज. ग. १६०, ि वेणी हौ. सोसायटी ि वेणीनगर 115524



1040702053/00 दलीप साधु भंडारे
स. न. १७७/१/३, "सुदशन कॉलनी" .५ वाकड रोड, वाकड  पुण-े
५७.

115507

1060309226/00 गौरव कोहली साई ऑचडस अ/४०६ पपळे सौदागर 115500

1050108635/00 सोळंक  भुराराम भानारामजी.
स. नं. ४१/१०,४१/११, ानदीप लाझा, त.म. शॉप नं.  १ व २  

ीकु ण नगर, नावेचा रोड, पपळे गुरव-२७.
115498

1031106087/00 मशाक लारजी बागवान स. नं. ६४, िबजलीनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 115485
1031106089/00 मशाक लारजी बागवान स. नं. ६४, िबजलीनगर, वा हेकरवाडी, चचवड 115485
1050802287/00 ीम. पठारे मंगल अजुन. स.नं.25/1/1ब/1/1,िवशालनगर.,िम. . 5/8/2287◌् 115471
1100803844/00 मुके िव ा बाळासाहेब २०९ पसायदान संभाजीनगर दघी रोड भोसरी 115460

1130502688/00 भो-पोपट मोहन पानसरे
लॉट नं 35,शॉप .-2 ,िनरमॉल माकट ,सी. डी. सी 

.,पुणानगर,िचखली,
115459

1100801881/00 ी. िबराजदार ंकट नर सगराव स.नं.208/2/1, 115445

1100103180/00
म.े ऑ टीमम टे ॉलॉजी तफ- रा ल पांडुरंग इटकरकर व 
ईतर तीन

से. न. १०/१७६ ािधकरण इंड. झोन भोसरी - २६ 115445

1101001571/00 ी.रा े सुधाकर बजाबा स.नं. 197 आनंदनगर शा ीचौक,भोसरी - 39 115440
1040506367/00 साबु थॉमस सन.११२/१/७ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर काळेवाडी 115436
1050211464/00 शोभा गणपत सावंत ीगणेश सुदशन नगर, ग ली . १ , पपळे गुरव , पुणे 115433
1020401454/00 म.े कोिहनुर इं टीजं. स.नं.38/3 िड 3 एमआयडीसी चचवड, 115424
1050206512/00 रावते ानदेव लुमाजी. स. न.८०/३/१७, सुदशन नगर, पपळे गुरव-२७ 115418

1140300652/00
म.ुमा. हे े ाने र मा ती /देशपांडे रा ल /म.े अमोल 
फॅि केशन

जोितबानगर, 115408

1101101411/00 खंडू गबाजी फुगे भो.शांताबाई ाने र लांडगे स.नं.179/1/5 बनाचा ओढा,भोसरी - 39 115394

1140101879/00
मूमा.देशमुख शंकरराव बारकुजी /सवासे संिगता /खामकर 
छाया

िशवशंभो हौसो. ज.ग.-216. 115393

1130101420/00 अ दुलबारी अ दुलवहाब चौधरी व इतर गट ६४, साकार माकट ,पाटीलनगर ,िचखली 115376

1050805062/00 नांदगुडे सुिनल आ पा
स. नं. २९/१/१+१/२+२/३, ३ तळमजल दुकान न.ं२ िवशालनगर 
जगताप डेअरी पपळे िनलख पुणे २७

115375

1130601351/00 चौधरी  अ दुल  हमीद  हसमु ला गट 680, जाधववाडी , िचखली, 115374

1150413260/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३४ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

115360

1120301932/00 सौ. सुिनता शंकर गायकवाड
गट न.२७२/१/६ पुणे नािशक र ता हॉटेल स ाट मागे 
गायकवाडव ती मोशी ४१२१०५

115356

1101204163/00 गजानन वेणू लांडगे भो.िशवराम िसताराम रांजणे स.नं.18 धावडेव ती,भोसरी - 39 115346

1120202825/00 अशोक शंकर शदे ४५२/१/१, इं लोक कॉ., ग ली न.ं १, गंधवनगरी मागे,  मोशी. 115344

1140200260/00 काळे िव ल सजराव छ पती हौ.सोसा. पीनगर,,तळवडे 115321
1080102021/00 शेख फ रदाबेगम हमीद मि जदीजवळ खरा वाडी पपरी १८ 115314
1140201966/00 म.ुमा. बाफना र व  रमणलाल अ ज यतारा हॉिस̱ सोसायटी पी(प)तळवडे 115313

1080802353/00 िनवृ ी शंकर वाधेरे व इतर करीता/म.े साई िशव असो तफ
िस.स.न 5193 साई िशव कॉनर,संतोषी माता मंदीरासमोर नेह नगर 
पपरी 18

115293

1080200229/00 देवन इंड ीज  ,एम. आय. डी. सी.रोड, िम. .164, पपरी-पुणे-411 018. 115279
1150403130/00 ी बक नारायण लांडे स न १३१/२ शदे व ती रावेत 115276

1020100088/00 शेख आबेदाबी मिजद
िम. .74, स.नं. 175/3 गणेश नगर,दळवी नगर वॉड, रे वे गेट न.ं 
57 आकुड  - पुणे - 411 035.

115265

1160400438/00 झपके यमुनाबाई सहादु बोपखेल गावठाण,,बोपखेल 115260
1101203928/00 भो.छगन मा ती सावंत स.नं.23 भगतव ती,भोसरी - 26 115255

1130105457/00 िवनय पांडूरंग देशमुख गट नं १५६७ , शेलारव ती  , दे  आळंदी रोड ,  पाटीलनगर ,िचखली 115239

1050802261/00 ी. च धे बाळासाहेब सहाद.ु स.न.25 /1/1ड/1, जगतापडेअरी.,िम. . 5/8/1085 115236

1130900085/00 बाळासाहेब शंकर मोरे

गट १४१८ , िशवपावती हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ   - कर 
/िच/९/ एस आर २/ १२९/२०१६ , द  २६/१०/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ.  - कर/िच/९/ 
कािव/४९/२००९ , द २९/०६/२००९  अ वये िन- ४२९+३२ चौ 
फ़ुट व िबिन- २३१ चौ फ़ुट र  आ. - िच/कर/९/कािव/७४/२०१२ , 
द  ३०/०१/२०१२ अ वये  िवभाजन

115234

1080801188/00 पुरोिहत भै लाल िबहारीलालजी
स.न.101 पैक  मेन रोड ी जी. कॉ ले स्,समोर नेह नगर पपरी-
18

115227

1031105750/00 Bhog. - Sawant Ajeetkumar Balkrushna स.नं.  122/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 115226
1110400305/00 तापक र शंकर िचमाजी च-होली बृ वडमुखवाडी चोिवसावाडी, 115225
1060102750/00 पांडुरंग महादु कुदळे स नं-७/२  तपोवन र ता पपरीगाव 115223

1031111693/00 भो. ी. अिनल बळीराम पारखे सं. नं. २५/४,जयगु द  कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 115222



1031111694/00 भो. ी. अतुल बळीराम पारखे सं. नं. २५/४,जयगु द  कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 115222

1040505564/00 मोिहनीबाई मनोहर चंदानी व इतर 4/61/1/346,सन.111/5/2/1, चाँदनी चबर, शॉप न.2 काळेवाडी 115205

1060402318/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/२अ/२ िस ीिवनायक लॅट न-ं१३ पपरी गाव 115205
1060402322/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/२अ/२ िस ीिवनायक लॅट न-ं१७ पपरी गाव 115205

1040310148/00
ओम काश मेवाराम वाजपेयी व रामादेवी ओम काश 
वाजपेयी

स नं-१०/१ सदगु  साई पॅराडाईज शेजारी दगडु पाटील नगर थेरगाव-
३३.

115195

1130301186/00 सुयवंशी अिजत सदािशव / सुयवंशी वाती अिजत
गट १३२३ , िशवपावती  हौ सोसा मोरे व ती, िचखली आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/२३५/२०१६ , द ३०/०८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून जु पा न बांधकाम

115192

1130302705/00 िनना पांडुरंग खच गट १३५५(१),स ा ी हौ सोसा ,  मोरे व ती , िचखली 115188
1160303080/00 िवलास रामचं  खोत भोग करण िवलास खोत २० िवजय नगर कॉलनी न.ं १०, दघी 115181

1050000191/00 रिवराज डे हलपस तफ उपलप राजन चं कांत.
स.नं.28/2ड/13. ोटॉन इले ीकल मागे जगताप 
डेअरी.,िम.◌् .05/08/163/00/00191

115175

1090500139/00 अ / भोग. चौधरी खुजाराम भानाजी मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 115174

1100100442/00 म.े मिनषा केिमक स
िम. .58/3/37, एम.आय.डी.सी.,एस लॉक- लॉट न.ंड यु.75,        
  भोसरी-पुणे-411 039.

115169

1040508191/00
ीकृ णा  डे हलपस तफ भागीदार कुमुद ध पटेल व 

रामलाल चौधरी
स.न.  ७३/२क काळेवाडी पपरी लक रोड ताप करनगर , काळेवाडी 115162

1040900543/00 बांरगे राजाराम िव ल स.नं.46/13,हसयवे रोड, पुनावळे, 115160
1090604206/00 काटे संजीवनी चं कांत स न.५/१ दापोडी रोड पे ोल पंपा यामागे दापोडी १२ 115155
1110300306/00 ी. उ म  बाबुराम कोतवाल च-होली बृ ताजणेमळा पठारे व ती, 115151
1011102649/00 सुरेश रावजी इंगवले भो. वैशाली जीवन इंगवले स. नं. ८३/२, लॉट न.ं ८५, साईनाथनगर, िनगडी, पुणे ४४. 115139

1090301415/00 शेख जमीर चु ु बुरान
स.नं.500/2अ/1  िहराबाई झोपडप ीमागे रे वे गेटाखाली,प. 
कासारवाडी पुणे 34

115133

1040205523/00 सौ. भारती अशोक शेलार स. न. १८/१ लोकमा य कॉलनी, गणेश नगर थेरगांव -३३ 115133
1130106573/00 सुरेश सखाराम शदे गट २ , दे  आळंदी रोड, पाटीलनगर ,िचखली 115128
1050205284/00 रण दवे अशोक मुकंुद / वुशाल अशोक रण दवे स ऩ.1,िह,३/१,ल मीनगर,,दुकान न,२, पपळे गुरव, 115124

1120202556/00 िमला जग ाथ िशरोळे
४५२/१/१, तापक रनगर , इं लोक कॉलनी , नगरी , मोशी , ता. 
हवेली , िज हा पुणे ४१२१०५.

115124

1031105951/00 Sabale Baban Laxman & Madhukar Laxman स.नं.  11/अ,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 115104

1040506732/00
िनमल वसंत ता  /भो. शोभा संजय बनकर /गणेश संजय 
बनकर

स नं-७५/७/४ योितबा नगर काळेवाडी 115104

1060308900/00 सुम यु विश गणेशम फ़ेज १-सी-टेनामट न-ं ६०३ पपळे सॉदागर 115095
1040901283/00 द ा य सोपान ढवळे स. न. ३८/५, जांबे पुनवळे रोड , ढवळे नगर, पुनवळे 115079

1011800514/00 पवळे भालचं  द ा य
से टर नं.28/53/4 िमळकत .383,गंगा नगर, िनगडी ािधकरण, 
पुणे-411 044.

115075

1060312608/00 पंिडत शंकर काटे
िशवतेजनगर, शॉप नं - २,  ध रोड, पपळे सौदागर, स. नं ४/८ 
अ/१

115071

1031111895/00 ी केसाराम पकाराम चौधरी / ी गणेश पकाराम चौधरी स न २८/५ साई कोलनी चचवडे नगर वा.वािड. चचवड ३३ 115065

1130500449/00 इंदुमती शंकरराव सावंत पदमा सुयकांत  काळे बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 115063

1060102724/00 ाने र केशव वेदपाठक
स नं- २२४/१/१अ/१ पै आकाश अपाटमट जवळ तपोवन र ता पपरी 
गाव

115060

1050108296/00 कांबळे शांताराम नामदेव /भो. सुशांत शांताराम. स. न. ३१/२/१६, िशवराम नगर,नावेचा , रोड, पपळे गुरव 115051

1060202263/12 ी. काश बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .८ , पिहला मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७

115019

1120101781/00 संजय देवचंद ब े गट नं ५३ राध ु ण कौलनी िशवाजीवाडी मोशी ४१२१०५ 115017
1050107968/00 मुळुक उ म पोपटराव. स.न. 54/2 िवनायकनगर, पपळे गुरव, सांगवी पुण-े 27. 115007

1100101592/00
गोयल इंड.ि मायसेस को-ऑप.सोसा.िल.भो.दलवीर सग 
च हाण

जे 514 A वग G.F. गाळा न.ं 1 एम आय डी सी,भोसरी - 39 114989

1060500647/00 सोमवंशी अ ण वसंतराव पपरी टेशन ीजखाली,, पपरी-18. 114988

1150402940/00 ी भ डवे पोपट नुमंत व इतर -२ भो. भ डवे संतोष पोपट रा. स. नं. १२९ िह सा न.ं२ शदेव ती रावेत 114987

1030101845/00 ी.एस.एन.शहा - QAD इिज- इ ािहम शेख ि िमयर  कंपनी  समोर,  पुणे  मुंबई  र ता,  चचवड  टेशन  , 114970

1030101867/00 म.ेइ तीयाज क शन
ेमराज  चबस,  शॉप  .  ,  1 ला  मजला,  टे को  रोड  , चचवड  
टेशन

114970

1011300208/00 उ रकर िमला सुरेश
िम. .209,,से टर नं.24, लॉट.नं.144, िनगडी- ािधकरण,पुणे-411 
044.

114968



1130303392/00 काश जगदीश साद िव कमा
गट१३४४ , माऊली हौ सोसा , राजगड पाक   मोरे व ती ,िचखली , 
पुणे १९ आ  - कर/िच/एस आर २/१२२३/२०१४ , द  
२९/०३/२०१४  अ वये  द ०१/०४/२०१३

114963

1011101192/00 नरसरे ी कमला ी चं शेखर स.नं. 83/2, लॉट ं . 34, साईनाथ नगर,,िनगडी 44. 114959

1101100383/00 ी वाघमारे रामदास केरभाऊ
गट न.ं 11, स.नं.190                    ,िशवशंकरनगर,कॉ.नं.4 
मॅगिझन रा भोसरी-39.

114953

1040403446/00 वाज िलओनाईस् व इतर स.नं. 29/2/15 व 29/2/16, िशवराज नगर,,रहाटणी 114930
1040505236/00 देवानंद टेकनदास अजवाणी व इतर स नं 111/10 िवजयनगर,काळेवाडी 114930
1040505237/00 भगवान ह रराम नेहलानी व इतर 3 स नं 111/10 िवजयनगर,काळेवाडी 114930
1040505238/00 लता भगवान नेहलाणी व इतर 3 स नं 111/10 िवजयनगर,काळेवाडी 114930
1040505239/00 रेणु देवानंद अजवानी व इतर 3 स नं 111/10 िवजयनगर,काळेवाडी 114930
1130101165/00 शमशु ीन  अ दुलसमद  चौधरी पाटीलनगर,दे  आळंदी रोड, िचखली, 114929
1040407659/00 शरद, भरत, संजय यशवंत कोकणे व इतर स. न. ६/४ /७ जगताप डेअरी रोड रहाटणी 114916

1130400894/00 भो- ी लांडगे रावसाहेब सुखदेव
मोरया  सोसायटी ,र ता नं -5अ, सुदशननगर ,िचखली आ  - कर 
/िच/५/ एस आर २/ ४१८०/२०१७ , द २०/११/२०१७ अ वये  द  
१/४/१७ पा जुने पा न आका

114891

1050102508/00 च हाण िव ल बाबुराव.ल मी िव च हाण.
स.नं.53/2/1,नेताजीनगर पपळे गुरव,िम. .46/1/2508, कवडेनगर. 
सांगवी पुण-े27.

114889

1010701226/00
िववेक रामनाथ साळवी भो. अर वद राजाराम सुयवंशी व 
नंदा अ. सुयवंशी

से. नं २१ , लॉट नं १६६ , लॅट नं ४ , यमुनानगर, िनगडी , पुणे ४४ 114884

1140301238/00 म.ु मा. सौ. भालेकर सुलोचना राजु ी. शेख यांचे िमळकतीचे मागील बाजुस तळवडे गावठांण तळवडे 114878

1100200550/00 ी. ताठे राजाराम दगडु.
िम. .57/2. स.नं.14/4., ीनगर.                                   
भोसरी.पुणे 411039.

114878

1140401415/00 ी. योगेश बळवंत माईणकर
ज. गट न-ं१६०, अ िवनायक हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, 
ि वेणीनगर, तळवडे

114869

1060100687/00 पंजाबी रामचं  बालामल
िम. .5/1002,वॉड .26,बालामल चाळ, पपरीगांव पपरी- पुणे - 
411 017

114863

1160203951/00 काश बालाजी गंगणे स. नं. ७८/४/१/६ संत गजानन महाराज मं दर मागे, दघी १५ 114854

1120201899/00 चं भागाबाई शामराव विहले डुडु ग़ाव, िजजाऊकॉलेज या पूव बाजुस, मोशी. 114852

1060500844/00 हरेश आसनदास पहेलवानी
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/48/   /, वेल ऑफ 
पपरी, ए वग, शॉप नं 15 लोअर ाउंड मजला

114848

1100500848/00 ी.शेख सबक र इ माईल स.नं.690/3 मयुर रेिसडे सी जवळ ग.व ती,भोसरी - 39 114833
1050212721/00 च हाण शंकुतला मा ती  भोग च हाण महेश मा ती स न १/४ साईराज ल मीनगर ग ली नं ८ पपळे गुरव ६१ 114829
1150402743/00 ी लालमणी भुलन िव कमा स न १८४/१अ/२ शदे व ती द मं दराशेजारी रावेत 114828

1110500382/00 िवनोद र व  भोळे
स न. ८०, मॅगझीन कॉनर, गुलमोहर कंपणी या मागे,वडमुखवाडी,, 
पुणे ०५

114823

1050000227/00 ी. सधा सोमनाथ व सधा उ ती.
स.नं.19, लॉट न.ं30 , डमपाक, पपळे 
िनलख.,िम. .05/08/199/00227

114808

1101101295/00 सौ.शिशकला बबनराव टोपे स.नं.155 बनाचा ओढा,भोसरी - 39 114803
1120300148/00 धान अिन द द ा य / धान संजय द ा य स ते वाडी,,मोशी 114782

1040117056/00 द ा ीरंग च हाण
स ह न.ं210/2,210/5 व 211/2, ाईड पपल े अर, , ऑफ स 
नं.117 काळेवाडी फाटा, वाकड.

114774

1130601372/00 भो-भोसले अिभमान लबाजी

गट 442 ,कॉलनी - १, माळावर  जाधववाडी  , िचखली आ  - 
कर/िच/०६/एस आर २/१८३/२०१६ , द २६/०५/२०१६ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका - ८०२०१७ , द २४/८/१७ 

अ वये द ०१/०४/१६ पा आका

114773

1100101753/00 भो रोिहत टील कं. लॉट ११३ ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी 114767
1100803224/00 कडलक िवण िहरामण २१३ नुम ह ला बंसल िवहार ब  नं २-२ 114754
1020103151/00 काश गंभीर सोनवणे सन.१७९ पंचतारानगर आकुड -३५ 114733

1040509244/00 अ दुलम ास मो हिनफ अ सारी
स नं-११८/६/२ इंिडयन कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी(९४२३५२८४७६)

114722

1130500924/00 भो-बालघरे मा ती ल मण व इतर 3 बालघरे व ती,िचखली, कुदळवाडी 114721

1041104129/00
ी बालाजी सोसायटी तफ बी परनधामन/ कनल ए. 

बालसु मनीयम
स.न.५५/१, ताथवडे पुणे ३३ 114721

1140202267/00 सौ िमराबाई कािशनाथ पगळे ज ग नं २२४, पंचगंगा हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 114716

1040706143/00 म.े िम ल क पटे असो.
शॉप . ४०३, चौथा मजला, झेन िबझनेस सटर, स. नं.१३०/४/३/४, 
मुंबई-बगलोर हायवेजवळ, उव रत वाकड, पुणे-५७

114693

1050805511/00 म.े ओम सागर, डे हलपस, तफ़ कनुभाई ह रराम सागर,
लट न.ं९०२, ९ मजला, A वग,वॉटर फज,स. नं.१८/१/१, 

१८/२/१/१, १८/२/१/८,१८/२/१/९,  पपळे िनलख-२७
114691



1130401664/00 सुधीर खुशालराव ीराव गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , र ता  ८ , शरदनगर ,िचखली 114670

1130902225/00 संतोष चांगदेव घोरपडे

गट १४९१,हनुमान हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती, िचखली,  आ  - 
कर/िच/९/एस आर२/१२३९/२०१४ , द ३१/०३/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर /िच/०९/एस आर 
२/२५७/२०१७ , द  ०६/१०/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पा वा आ

114670

1140301239/00 सौ. भालेकर ुषाली बाजीराव ी. शेख यांचे िमळकतीचे मागील बाजुस तळवडे गावठांण तळवडे 114666

1160401462/00 शरीफा जहीर स यद स.नं.147/1/3/26 गणेश नगर,बोपखेल पुण-े411031 114664

1101201287/00 ीम. सुयवंशी िहराबाई बबन
स.न.17/1, भाग .28, गट .12,    ,धावडे व ती,                     
        भोसरी

114661

1150202706/00 सरकारी/ ी ितम ा हनुमंत बलगर स न ४०/२ टी. सी कॉलनी िवकासनगर कवळे 114636
1120303433/00 िव णु बाबुराव स ते गट नं २४४ स ते नगर उ र दे  र ता मोशी-४१२१०५ 114636

1100103192/00 ीम. गंगा ी ेमपाल सग यादव
से. न. १०/६ पवनी पल अपा. लॅट न. ०५ ािधकरण िनवासी झोन 
भोसरी - २६

114633

1060318001/00 भावेश िनवृती  काटे स. नं. १८०/१ काटे मळा पपळे सौदागर पुणे २७. 114627
1101101822/00 ी. नवनाथ हावगीराव िबबराळे स न १८७/२/१ गणराज काँ. न. ४ देवकर व ती भोसरी-३९ 114619
1020504105/00 ी सितश बसवंत पाटील जी. पी. ८३ ी गणेश िब ड ग, संभाजीनगर, चचवड-१९ 114610

1150413233/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३२ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

114596

1150413235/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३६ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

114596

1150413237/00 म.ेराय झग असोिशएटस
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' प.म दुकान  ३८ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

114596

1050206888/00 िशक संदीप रामचं  . स. न.१२/१/१,मोरया पाक,ग ली न. २ मातो ी, पपळे गुरव,सांगवी. 114594

1040502994/00 (भोगवटादार) छबुताई भालेराव नढेनगर,,काळेवाडी, पुणे - 17 114591
1031111781/00 भो. अमोल िशवाजी राऊत सं्. नं. १२२, सायली कॉ ले स, वा. वाडी. िचचंवड_३३ 114586
1130200452/00 भो-मोरे सोपान नारायण रामदास नगर,,िचखली 114583
1040303416/00 लोहार अजुन रघुनाथ स.नं. 7/2/2अ/1, जयम हार नगर,,थेरगांव 114581
1130400066/00 भो-नेवाळे बाबू तुकाराम नेवाळे मळा,िचखली 114573
1140201861/00 ी मु ला अ लाउ ीन बेन पंचगंगा हौ. सोसा. पीनगर तळवडे. 114567
1090200041/00 कांबळे िगरज पा सादबा. स.नं. िम. ं  40/129.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 114566
1160202208/00 ी. ओिमनी को . रा. नायर भो.पोपट रंगनाथ देशमुख स. न. ७५, भारतमाता नगर दघी-१५ 114565

1100802983/00 रोिहणी शंकर भोसले व इतर भो.राजकुमार कािश साद पांडे स.नं. 216/1 संत तुकाराम नगर,भोसरी - 39 114554

1070501122/10
सरकार भोगवटादार ी दिलप चौईतराम जेसवाणी व 
िसता चंदीराम पंजाबी

िड वॉड, दु ारा मागे, पपरी-१७ 114546

1101200416/00 ी. पापत मुकंुद वसंत.
िमळकत मांक 58/2/336,स.नं.19/2,गणेश नगर धावडे व ती,       
       भोसरी पुणे 411 039.

114546

1031401516/00 ी मुरलीधर बाबुराव माचु े स नं.१६४/७+१६५/१अ लॉट न३ं१ इं दरानगर चचवड 114544
1080803917/00 भोग. विनता शांताराम शदे स. न. १०२ पो ट आफ़ स जवळ नेह नगर 114544
1040415197/00 क पना ल मण पवार स नं-६३/१+२/३,िनमल कॉलनी, ीनगर,रहाटणी. 114535
1130409045/00 संिगता आ पा गडदे गट १२४७, जयहरी हौ सोसा  , नेवाळे व ती ,िचखली 114534

1120302121/00 भोग. सौ. मोिनका उमेश हगणे
दे  र ता (उ रभाग) गट नं  २४६ मोशी ता हवेली िज पुणे (गुलाब 
बोराटे यांचे  घराशेजारी)

114529

1100400996/00 ी सैनी मह कौर
स.नं.691,गट न.ं4,आ दनाथनगर                  ग हाणे 
व ती,भोसरी,पुणे-39.

114527

1040410656/00 सौरभ ीवा तव स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं११ रहाटणी 114525
1040307211/00 भो.दादाहरी तुळशीराम साबळे स. न. १२/१८ , ायवर नगर थेरगाव पुण-े३३ 114506
1130900987/00 ी गाडवे रा ल हनुमंत हे ेव ती,,िचखली 114502
1140100815/00 नरदे सुरेश आ णा पा गट .1, सर वती सोसा.,, पीनगर, तळवडे 114458
1040304680/00 भो.- मोहन परसराम खेमचंदानी स.नं. 7/2/2,  ीिनवासी पत सं थे या मागे,,थेरगांव 114451
1100400426/00 सुलतान अली खान, नवाब अली, इ ार अली खान िम. . 55/3 निवन, 114449

1040205689/00 संजय ओम काश ससाणे
स. नं २५/१९ब, ंकटे रा पाक,इमारत . ४, लॅट नं २०४, 
थेरगाव, पुणे ३३

114432

1040205703/00 संजय ओम काश ससाणे
स. नं २५/१९ब, ंकटे रा पाक,इमारत . ४, लॅट नं ६०३, 
थेरगाव, पुणे ३३

114432

1040205528/00 राजाराम देवराम ससार
स. न. १७/२ िशव कॉलनी (लेन नं.) ितसरा मजला ग. नगर  थेरगांव -
 ३३

114423

1040205529/00 ी. िवजय महादू केदारी स. न. १७/२ िशव कॉलनी (लेन नं.) प. मजला ग. नगर थेरगांव - ३३ 114423



1080503079/00 म.ेऔदुंबर ॉपट ज औदुंबर ने ट शॉप .३ अजमेरा मोरवाडी पपरी १८. 114420
1040410649/00 राज  द ा य शदे /कांचन राज  शदे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं४ रहाटणी 114419

1080202390/00
िनरज िजवन देशपांडे, िजवन गो वद देशपांडे, वषा िजवन 
देशपांडे

िब-2 वग. लॅट न.ं 603 अँिथया,सी.टी.एस.नं. १६७०,नेह नगर 
रोड, पपरी- १८

114419

1040509180/00 नं दनी रमेश पासोडे (9822463103 ) स.न. 121/1 जय हद काँलनी राजवाडेनगर , काळेवाडी 114419

1031110989/00 ी. आ ण कुमार नायर
सं. नं. १३३/१, ी अपाटमट, ितसरा मजला, नं.-४,वा. 
वाडी,िचचवड-३३

114407

1040410648/00 सुिनल भाऊसाहेब वाणी स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं३ रहाटणी 114406

1080803814/00 ीकांत ज़ानदेव इंगळे भोग. िवजय धनाजी पवार स. नं. १०२/२अ नेटके वकशाप जवळ साई अपाटमट नेह  नगर 114399

1130302687/00 संिगता भारत घुमरे
गट १३२३/१, िशवकृपा हौ सोसा ,साने कॉलनी  ,मोरे व ती ,िचखली 
i

114399

1130902181/00 भो-िव ा शरद पालेकर गट १४४६ , ीराम हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 114385

1130603495/00 कांचन ि भुवन ितवारी
लॉट  १२५/४ , से टर  १३ ,  जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर 

/िच/०६/ एस आर २/ ५४८/२०१७ , द  २/०३/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून

114382

1130201019/00 बाळू ल मण मोरे महादेवनगर ,िचखली 114373

1020402208/00 भो. ए यम हे चस
सं. नं. १४२/४, सीटीएस नं ५१०२, ए यम , लॅट नं ई  १२०२ , 
आकुड  ३५.

114365

1101203550/00 ता याराव मा ती गजीले / अंजली चं ीका साद दुबे
से.नं.7 लॉट न.ं81/1 ीकृ ण एन लेव लॅट न.ं ई - 2 
इं ायणीनगर,भोसरी - 39

114364

1050111225/00 खेडेकर ीधर ह र ं
स. नं. ३८/१/१ िवनायक रेसीडे सी ग ली न.ं १ ीनगर पपळे गुरव 
६१

114362

1040414087/00 संजय गणपतराव कांबळे स.नं. ४/५ नखाते नगर रहाटणी 114360

1100200383/00 मौ िनसा शेख ई माईल
िम. .57/2/175.स.नं.11/10,िवकास कॉलनी.                          
भोसरी,पुणे 411039.

114353

1130902295/00 संतोष ंकटराव बोरोले
गट १४१५ , भावे री हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/९/एस आर२/०९/२०१४ , द  १२/०८/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

114346

1040800822/00 सौ.साधना भरत गोगावले स.नं. 64, वाकडकर व ती,वाकड 114328
1031107234/00 संगीता िशवाजी शेडगे स. नं. १४२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 114310

1050214574/00 नवले मोद द ा य
स. न. १३/५ नवले हाईटस लॅट नं ८ दुसरा मजला कार 
कॉलनी, पपळे गुरव

114305

1031112889/00 ी. हरी रामदास भालके स.नं. ४०, बळवंत कॉलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड -३३ 114302

1140202197/00 ी.सुरेश बाबुराव सदाफुले व ी.िशवाजी गणपती पाटील अ ज यतारा हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 114295

1090603451/00 भोग.काटे स यवान, पेश,झंुबर,योगेश भालचं िशवले वा ापाठीमागे, लंुकड पथ दापोडी,दापोडी - 411012 114290

1081300121/00
मे देिवके क .अँड डे ह. ा. िल. क रता ी धनराज 
सोिनगरा

स. नं. १०३/२क, िस. स. नं. ५१९६ पैक  , नेह नगर पपरी-१८. 114285

1031107236/00 िगता िशवाजी शेडगे स. नं. १४२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 114283

1150201824/00 ी वै णव पांडूरंग/ भो आयडीया से युलर ा िल
स न 40 टी सी कॉलनी.site/id-mh-12-r-२७२१ साईट नेम- वै णव 

ित ाण  िवकासनगर कवळे
114281

1031105425/00 आयिडया से युलर िल.
स.नं.  76.  आहेर  नगर,  चतामणी  चौक,  वा हेकरवाडी,  चचवड 
 ,

114281

1020502455/00 भोग. अ ण घारे व शांत घारे/ दप इले ो खानीवाने पडाळ स.न.64, चचवड पुणे -19 114279
1090201845/00 ीम. बो-हाडे िमला िवलास िशतळादेवी मं दरा समोर.कासारवाडी 114278

1031111400/00 भो. वदंना रोिहदास थोरात व िचरा रोिहदास थोरात सं. नं. १२२, सायली कॉ पले स, वा. वाडी,िचचवड-३३ 114275

1040410647/00 वि ल िवण धुरंधर स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं२ रहाटणी 114273
1120305083/00 ी िव णू वकटराव मोरे गट नं ६२१ िवनायकनगर ग ली नं २ मोशी ४१२१०५ 114261

1040508105/00 ल मी राजु भोरे स. न. ६८/२/३१, तुळजा भवानी कॉलनी,ताप कर नगर, काळेवाडी 114253

1050203597/00 भोग.धारक ी.कानगुडे मोरे र स.न.86 जवळकरनगर,िम. .05/02/03597 114239

1040410201/00 अिनल शंकर गोडांबे /कमल अिनल गोडांबे स नं-४२/२/४ राज क शन लॅट न-ं३०१+३०२ रहाटणी पुण-े१७. 114238

1050205285/00 रण दवे अशोक मुकंुद / वुशाल अशोक रण दवे स ऩ.1,िह,३/१,ल मीनगर,,दुकान न,३, पपळे गुरव, 114233

1130503580/00 भो-सुनंदा र व नाथ पाटील पुजा पॅलेस, लॉट ५ , शॉप -१४ सी डी सी , पुणानगर ,िचखली 114198

1040506211/00 सुिनल दशरथ चौधरी व इतर स. न. ७१/१ब तापक र नगर काळेवाडी. 114187

1060402508/00 ानोबा तुकाराम वाळंुजकर भो. गणपत ानोबा वाळंुजकर सं. नं. २२४/४ब/१, जय बाबा िनवास िपपंरीगांव. 114185

1060402509/00 ानोबा तुकराम वाळंुजकर सं. नं. २२४/४ब/१ जय बाबा िनवास िपपं रगांव 114185



1120301439/00 तडूलकर िवजय शंकर व तडुलकर केदार िवजय बारणे व ती,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 114172

1010400056/00 वटारकर रामचं  ल मण
से टर नं.22,, ल टर आय/5/10 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

114166

1040409355/00 मेजर िवपुल सह राजपुत व ि ती राजपुत
स. नं ५/५, द ा हाईटस , वग - सी, स. मजला , लॅट नं ६०२, 
रहाटणी ,  पुणे १७.

114160

1040409359/00 द ा ॉपट ज
स. नं ५/५, द ा हाईटस , वग - सी, आ. मजला , लॅट नं ८०२  , 
रहाटणी ,  पुणे १७.

114160

1120203481/00 मशाक, उ मान,िनजाम, शक क/ माहेबुब मु ला
गट नं ४५८ लॉट नं ६२, संत ने वर नगर आदश नगर मोशी 
४१२१०५

114153

1040203610/00 ी काळुराम दगडु ठाकर व ी सुभाष दगडु ठाकर स नं 17/1,गणेशनगर, खवसरा पाटील शाळेजवळ,थेरगाव - 33 114129

1090604871/00 ीम. ितभा राज  जोशी व राज  गजानन जोशी व इतर स.न. २/१अ/२/२ब+३, लॉट .१७, संुदरबाग कॉलनी, दापोडी-१२ 114129

1050204828/00 िवसपुते देिवदास पंढरीनाथ िशवनेरी कॉलीनी,िव यमनगर,िप,गुरव-२७ 114124
1040307407/00 राज  नारायण संकुडे स. न. १२ पवारनगर थेरगांव ३३ 114118
1100402154/00 िनलेश जयवंत लांडगे, तुषार जयवंत लांडगे स. नं.६९४/५ब ग हाणेव ती, भोसरी 114118
1031104678/00 भारंबे नबा इ छाराम स.नं.128/2,  िस.स.नं.2445,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 114115
1130901871/00 िनमला धोडीबा पाचंगे, िस े र ध डीबा  पाचंगे गट १४२६, िस ीिवनायक सोसा  , हे े व ती ,िचखली 114093
1110400933/00 राजाराम बबन तापक र स. नं. ६५/१, पदमावती नगरी, वडमुखवाडी, च-होली बु. 114070

1050212293/00 तालन अजय सदािशव व कुटे तुकाराम भाकार
स नं ८४/१/१६, ८४/१/१७ व ८४/१/१ब जवळकर नगर पपळे गुरव 
पुणे २७

114049

1130303450/00 रामहरी नारायण मोरे
गट  १३२३, िशवकृपा हौ सोसा  , मोरे व ती , िचखली  आ  - कर 
/िच/३/एस आर २/४४९/२०१४ , द  २७/०७/२०१४  अ वये  द  
०१/०४/२०१३ पासून  आका.

114032

1041000037/00 भोग- कुदाराम चौधरी स.न.१४० जीवननगर ताथवडे ३३ 114028
1031108187/00 भोग िभकाजी शामराव गायकवाड सन.६०/४ िशवनगरी िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड 114026
1050405882/00 दरेकर दपक सुरेशराव. स.नं.71/1+2/118 कृ णानगर, नवीसांगवी. 114017
1040801111/00 िवलास मुरलीधर मोरे भो.रंगनाथ दगडोबा लावळे सन.१४७/२/३ के सी व ती वाकड-५७ 114004

1040705396/00 आदेश दप भगारे
स. न. १७६ िह. ं - १/७ब/३(१), १ ला मजला, मातो ी ,सदगु  
कॉलनी न-ं १, तळ मजला , ३ रा व ४ था मजला, उवरीत वाकड

113993

1060303688/00 सलीम कादर नायकुडे, गुलशन सलीम नायकुडे दारकािधश रेिसडे सी, रो.हाऊस नं 31,, पपळे सौदागर, पुणे - 27. 113972

1101200801/00 ी िशगवण रघुनाथ महादेव
गट न.ं12,स.नं.19/2                     ,श  ो. टोअर जवळ,धावडे 
व ती भोसरी,पुणे-39.

113969

1130400217/00 साने बारकू व इतर 5 सुदशन नगर,,िचखली 113963
1040117039/00 अकबर शहाबुददरन शेख भो. अशपाक अकबर शेख स.नं. 239/4/1 शेख व ती वाकड 113950
1050210830/00 ी जाधव िव ासराव बक स नं ८६/१/१ िनसग कॉलनी पपळे गुरव २७ 113943
1130401705/00 दीपकुमार  नारायणराव  िबरादार गट १२६०, र ता  ८, शरदनगर , िचखली 113941

1160401422/10 शोभा गजानन पवळे भो.िवठठल गजानन पवळे
आर.सी.सी.दुसरा मजला 36×36=1296 चौ.फुट या मापात सात म 
संडासबाथिज यासह िनवासी

113941

1140101631/00 म.ुमा. लगे माधुरी भरत स ृंगी हौ सग सोसायटी ज.ग.174, पीनगर पुव तळवडे पुणे 14 113941

1101204287/00 बाल कसन चतुभुज िम ल से.नं.1 लॉट न.ं9 िशव अपाटमट शॉप न.ं2,इं ायणीनगर भोसरी - 39 113922

1101204288/00 बाल कसन चतुभुज िम ल से.नं.1 लॉट न.ं9 िशव अपाटमट शॉप न.ं3,इं ायणीनगर भोसरी - 39 113922

1040104780/00 गोरखनाथ गेनबा झोळ, िवलास साहेबराव घारे
सन.15/2,अ य सटर शॉप.न.20,21, खवसरा तलावाजवळ, 
संतोषनगर, थेरगाव,पुणे-411033,4/56/1/588

113903

1130900410/00 कांबळे राज  दगडू
संतकृपा  हौ  सोसा , हे े  ता हाणे व ती , िचखली आ  - कर 
/िच/९/ एस आर  २/ ३३४/२०१७ द  २९/६/२०१७ अ वये  द 
१/४/१६ पा जु पा  न  आ

113886

1130401715/00 भो-ल मण गोपाळराव भालेकर लॉट ११५ ,कोयनानगर , हनुमान मं दराशेजारी ,िचखली 113878
1081300111/00 ी. बाबु सायब ा हे े / रेणुका क . िस. स. नं. ५७२५,२५२५/१ ते ८ खराळवाडी पपरी १८. 113871

1040413059/00 रंजना जयवंत नढे
स. न. ६४/१/१,६४/१/५,साई संकुल तळ मजला शॉप नं - ०५ मेन 
रोड , ीनगर, रहाटणी

113869

1040308772/00 राज  कसनराव काळे स न६/१ थेरगाव कौलास नगर 113856

1120203522/00 बोराटे नवनाथ अजुन
गट न.ं४५२/१, िश क कॉलनी, साकोरे पो ीजवळ, आदशनगर, 
मोशी-४१२१०५

113856

1080802752/00 ी. सुरेश पांडुरंग जाधव लॅट . ५  दुसरा मजला ावणी हाई स नेह नगर पपरी १८. 113851

1020303750/00 पवार पु पा द ा य जुना िम. . २/१०/१३७४, िस े रनगर,  आकुड 113841



1130401612/00 शंकर सखाराम नेवाळे , भो-सिचन शंकर नेबाळे गट ११६६, िचखली आकुड  रोड, नेवाळे चौक , नेवाळे व ती ,िचखली 113834

1140301657/00 सौ . सखुबाई रमेश शदे
जिमन गट न. ४६६ िस ी होमबेस या मागे त वडेगाव पुणे - 
४११०६२

113827

1140400884/00 पाटील पांडुरंग सखाराम ि वेणीनगर,,तळवडे 113822
1031110020/00 अ लाब  िजलानी तांबोळी स न ३२ चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 113816
1031110021/00 खुदाब  िजलानी तांबोळी स न १२ चचवडेनगर चचवड पुने ३३ 113816
1031110022/00 रिहमब  िजलानी तांबोळी स न १२ चचवडेनगर चचवड पुणे ३३ 113816

1130603511/00 बापु तुकाराम ल ढे
गट ५७९ , कॉलनी   ३ , पंतनगर ,जाधववाडी  ,िचखली आ  - 
कर /िच /६/ एस आर  २/ ५५३/२०१७ , द  ०१/०४/२०१७ अ वये 
 द  ०१/०४/२०१६ पा आका

113812

1031108802/00 पोपट  िव ल चौरे स न ११९/१/२ वा हेकऱ वाडी चचवड पुणे ३३ 113791
1011101658/00 भो. अ दुल क रम स यद द तगीर स.नं.145/1/1, िनगडी गावठाण, 113780
1160202300/00 ी काश कु णा गावकर स न ७५ झरेकर पाक  जवळ भारत माता नगर दघी १५ 113780
1140201369/00 बेळंुके सुभाष नाना भिगरथी हौ. सोसा पीनगर,त वडे 113777

1031108513/00 भो  िवजय पांडुरंग पाटील/ आशा िवजय पाटील स न ७६/१/१ दशाराज आहेरनगर वा वाडी चचवड  पुणे ३३ 113773

1080601764/00 बोरकट अिनता एल
ी.राजमनोर िब ड ग, ऑ फस, लॉट.न.3,बेसमट 
.4,यशवंतनगर, पपरी,पुणे-1

113767

1050806718/00 ी बहल सौरभ
स नं २०/१०/१, ११/१, १२/१/१ िनको काय पाक लॅट क़ ९०३ न 
म सी- वग पपळे िनलख

113760

1040115346/00 सौ. ता हाणे क याणी भाऊसाहेय सन. २०७/२, क पटेव ती, वाकड-५७ 113742

1020501348/00 ी. िवण बळीराम ढाके
पुरंदर सह.गृह.रचना सं था मया दत,RH/22 जी लॉक 
एम.आय.डी.सी. आकुड . िमळकत म. 1342

113738

1130900306/00 हे े बबन मा ती हे े ता हाणे व ती,िचखली 113729
1160101168/00 िशवाजी भुराव जाधव स.नं.73 िशवनगरी, दघी - 15 113713
1050205715/00 भो. िनकम अिनता सुरेश. स. न. १२, िव यम नगर, पपळे गुरव-२७ 113684

1110502215/00 वसंत ु णा नुलकर/गु दास वसंत नुलकर
स ह नं १२३/१/२ व १२३/१/३ जेनेिसस ि हला बंगला न.ं ०२, 
वडमुखवाडी, च-होली बु॥

113676

1160201600/00 िवलास देवराम सुपे स.नं. 78 महाजन लबा समोर संत गजानन महाराज नगर, दघी - 15 113675

1100800796/10 रामगती साह रामचंदर भो िमथलेशकुमार रामचंदर साह २०६/१ साई माऊली कॉलनी आळंदी रोड भोसरी 113674

1031110127/00 भो- ु णा गंगाराम िखलारे स न २५/४ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 113671

1130402794/00 बाळासाहेब मा ती कदळे
लॉट  ५७ , शरदनगर, से टर १९  , िचखली आ  -  कर/िच/०४/ 

एस आर  १/४७३/२०१५ , द  १२/०१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५  पासून आका

113663

1140300876/00 गो वद िव णू नखात/े ी. उमा शंकर नायर/भोग.म.े अमन इंज R.D.इले ॉिन सचे पुढे, 113656

1031401472/00 बाबु बळंवत वी भो ाने र बाबु दळवी स न १६४/३ अ/१ द वीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 113655

1130602806/00 गणेश उ म पाटील
ग़ट ५७८, लॉट ए १२, लॅट ०४, मधुबन कॉलनी , पंतनगर , 
जाधववाडी , िचखली आ  - कर/िच/०६/एस आर २/४४१/२०१४ , 
द ०१/०८/२०४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

113652

1031106114/00 िनलेश पांडुरंग िशवले स . न ९०    वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 113631

1011403292/00 म.े ओम रअ टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा , द.ु म. , लॅट न.ं 
ए८, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

113615

1011403303/00
म.े ओम रअ टस भो. ितभा िवण दोशी व ितक वीण 
दोशी

से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा , दुसरा मजला , लॅट 
नं. बी-९, िनगडी ािधकरण, पुणे ४४.

113615

1101205399/00 म.े एस. जी. डे हलपस से ७ लॉट नं ८५ ारका लॅ टनम ए वग लॅट नं – १४  भोसरी 113590

1130302824/00 िशवाजी नारायण मोरे, भो-िवजय िशवाजी मोरे गट १३३४ , िव ल मीणी मं दरासमोर , मोरे व ती , िचखली 113589

1100500877/00 ी जाल दर म छ नाथ सावळेराम ग हाणे स.नं 687/1/1 पुणे नािशक रोड हॉटे नमदा शेजारी,भोसरी-39 113585
1100301786/00 मा ती ध िडबा ढगे भोग. कसन मा ती ढगे लांडगे आळी, ढगे चाळ, भोसरी 113580

1050109015/00 शदे रामचं  ानदेव भोग. शदे दलीप रामचं स.नं.५६/१, एम.के.हॉटेल रोड, कवडेनगर, पपळे गुरव – २७. 113575

1040114793/00 भोग. कावरे अर वद दगंबर सनं. २०२/अ-१/५, पकिसटी,वाकड-४११०५७ 113570
1080803747/00 भो. तुकाराम दादु नलावडे िवजय भा हौ सग सोसायटी नेह नगर पपरी १८ 113570
1101001493/00 बुड जालांदर ानोबा 197 आनंदनगर शा ी चौक,भोसरी-39 113566
1020501078/00 काळभोर मा तराव बबनराव व िवलास र स.नं.64 खानीवाले पडाळ ,िम. .1072, चचवड पुणे 19. 113555
1040502926/00 शदे सुदाम िव ल स.न.78/1/1,कोकणेनगर,जयभवानी कॉलन,काळेवाडी,पुणे-17 113553
1130502916/00 भो-एल ए.खान कुदळवाडी, िचखली, 113552



1050108299/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं१, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1050108300/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं२, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1050108301/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं३, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1050108302/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं४, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1050108303/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं५, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1050108304/00 कदम िवजय ानोबा /मुणालीनी िवजय कदम.
स. नं. ३/४, मुणाल हाईटस, लट न.ं६, महाराजा हॉटेल समोर, 
पपळे गुरव.

113535

1100401951/00 भो.ग हाणे सुमन नामदेव स.नं.681/2 सािव ीबाई फुले शाळे या मागे,भोसरी -39 113530

1101301064/00 ी. हगे द ा य महादेव
स.नं.45/2,जुना िम. .10/50/01164      ,इं ायणीनगर,               
             भोसरी-26

113518

1101205307/00 सुयवंशी शंकर िभमराव स नं ९८/२ लॉट नं ७ पांजरपोळ 113514
1040506853/00 संभाजी सतु ग ड स. नं. ११८/३/१८ नढेनगर, काळेवाडी 113510
1130902211/00 भो-िनमला िवजय मुळीक गट १४१९, जयिशवशंकर हौ सोसा  १, हे े व ती,िचखली 113490
1130902217/00 भो-अिवनाश िवजय मुळीक गट १४१९, जयिशवशंकर हौ सोसा  १, हे े व ती,िचखली 113490
1080500805/00 उ ीयानी हरेश ताबराय UB/3-3/ 03, अजमेरा पपरी १८., पपरी 18. 113487

1040405047/00 नखाते आ माराम शंकर व इतर भो.सुरेश सदािशव तांबे स.नं.54/3 बळीराज कॉलनी रहाटणी, 113483

1031101442/00 प राव भीमराव प क स.नं.  133/1  ,सरदार  फाम  चचवड,  पुणे  -  33 113467

1040119105/00 भगवान िसताराम दुधाळ भोग सोमनाथ भगवान दुधाळ स.नं.13/8, पवारनगर सोनई मंगल कायालयाजवळ वाकड पुणे - 57 113457

1050214130/00 सुदाम बाजीराव पाटील भोग.नानाजी बाजीराव पाटील स. न. ८५/२अ,महारा  कॉलनी, पपळे गुरव 113457

1130902490/00 राज  मा तीराव यादव
अ ज यतारा हौ सोसा , हे े  व ती  , िचखली आ  आ  -  कर  
/िच/९/एस आर  २/८४/२०१६ , २३/०८/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

113448

1020202579/00 ी. कािशद  तानाजी रघुनाथ गंगानगर आकुड  पावती नंदन सोसायटी मागे 113448
1120302253/00 भोग. हणुमंत ानोबा स ते बो-हाडे वाडी गट न. ६९७, मोशी, ता. हवेली, 113446
1120302254/00 बाबासाहेब ानोबा स ते बो-हाडे वाडी गट न. ६९७, मोशी, ता. हवेली, 113446

1011402913/00 पी.सी.एम.सी.
से.नं.23, लॉट न.ं114, वहातूकनगरी,,¯ÖÏÖ×¬Ö ú¸ü Ö, 
×Ö Ö›üß , ¯Öã Öê -44

113436

1140301868/00 ी.पुनाराम डंुगाराम चौधरी व सौ.द रया पुनाराम चौधरी जिमन गट न.ं ५९, राणे कंपनी जवळ तळवडे गावठाण – ६२ 113436

1040901760/00
शांताबाई माधवराव ताप कर/िसताबाई रावसो 
मांढरे/कलाबाई भै यासो मांधरे भो. शैलेजा सुधाकरण

स. न. ३७/४,कोयते व ती जवळ,पुनावळे ता. मुळशी पुणे 113432

1040901761/00 शैलेजा सुधाकरण/सुनु सुधाकरण पनीकरण स. न. ३७/४/१, कोयते व ती जवळ,पुनवळे ता. मुळशी पुणे 113432

1040801250/00 ी. पु कराज शेषा ी गोवधन / ी. ुग  सुयकांत गोवधन स. न. ११४/४/५, ३/२ उवरीत वाकड - ५७. 113429

1010800044/00 पळसकर िशवाजी क डीराम
से टर नं.21, ि कम न.ं5, िम. .44,,चाळ  .5, खोली न.ं12, 
िनगडी- ाधीकरण, पुणे-411 044.

113423

1050105815/00 म.े ऐ या कं शन
स.नं.63/1/2 चं रंग कॉ पले स शॉप . 6 रामगगर पपळेगुरव,िम 

.05/01/05815
113420

1040506708/00 बाळु रामभाऊ नढे भो. िनतीन बाळु नढे स. नं. ११८/४अ नढेनगर काळेवाडी पुणे १७ 113420
1040506709/00 बाळु रामभाऊ नढे भो. सिवता बाळु नढे स. नं. ७९/९/१ काळेवाडी पुणे १७ 113420
1040506710/00 बाळु रामभाऊ नढे स. नं. ७९/९/१ काळेवाडी पुणे १७ 113420

1040300233/00 शदे भारत िनवृ ी.
िमळकत .556/17.,स.नं.11/66/00,पडवळनगर.िनवु ी कॉ ले स 
थेरगांव-पुणे-411 033

113417

1050109174/00 ी ही एम मॅ यु
स न ५६/३/९९ बोरा हॉ पीटल जवळ कवडे नगर पपळे गुरव नवी 
सांगवी

113401

1031104734/00 भोग. - चौधरी संिगता गोपाळ स.नं.  58/1+60+4,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 113399

1040204026/00 डॉ.सदानंद खंडेराव उंडेगावकर स.नं.19/4/1ब डांगे चौक थेरगावअ ण लाजा िब.ऑ फस न.ं7., 113398

1130400015/00 ,भो-जरे िव ल िभकाजी नेवाळे मळा,िचखली 113397
1160201637/00 सुिनल शंकर दांडगे स.नं. 81/1/1 ममता ि वटमागे कृ मानगर, दघी - 15 113381

1130602194/00 सुरेश बबन माने
मोना िनवास , स न  ५९५ ,सावतामाळी मं दराशेजारी ,जाधववाडी , 
िचखली

113377

1040602573/00 ी. गायकवाड कैलास यानबा व ईतर-1,भो. कताबबु ीसा
मेहबुब आलम मिनयार सन83/2/8/1, मशानभुमीजवळ,.आदशनगर, 
काळेवाडी, पुणे-411017,4/40/1568

113374



1020402065/00 भो. ऍ थोनी राय पा ये मी सुय दय को ले स , एच िब. लॅट नं ७०४, काळभोरनगर , चचवड 113371

1031109054/00 .. स. नं. १०७, वा. वाडी, चचवड, पुणे ३३ 113364

1060304253/00 पाटील सुभाष पांडुरंग, पाटील मािणक सुभाष पपळे सौदागर पुणे - 27, लॅनेट िमलेिनअम, पेस वाय, ऑ फस नं 3 113362

1040408578/00 ी अनंत गणपत सुतार स. न. ४१ रहाटणी 113360
1040408579/00 ी गणपत गो वद सुतार स. न. ४१ रहा णी 113360

1100102386/00 म.े एस. आर. ऍ ड स स ो. ा. ी राज  यादवराव भोसले से. न. १०/३०३ ािधकरण इंड झोन भोसरी पुणे -२६ 113347

1020502357/00 भो. - अ वर अ सारी, म.े ॅ प सटर,
स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार इं ड ीज समोर, चचवड 411 
019.

113335

1040506199/00 नढे सयाजी हरीभाऊ स न ११३/१/१/३ नढे नगर काळेवाडी 113327
1160300537/00 वाळके शामराव / जय सग िभकाजी दघी गावठाण, दघी पुणे 113326
1020501975/00 म.ेिहदु थान पॅ ोिलयम कापॉरेशन स.नं.जी पी 70,जी लॉक, MIDC, चचवड,,आकुडीर् 113307

1130304078/00 दनेशकुमार ओमकारनाथ गु ा
गट १४१३ , पांढरकर कॉलनी  , मोरे व ती ,िचखली आ  -  
०६/२०१७ , द २९/०६/२०१७ अ वये  द १/४/१६ पा आका

113289

1040700751/00 िहरालाल ंसाजी जापती ( चामुंडा टबस ) स.न. 129/1 ब /44 काळा ( चामुंडा टबस ) 113270

1130507177/00 भो- युसुफ हबीब शेख , अहमद हबीब शेख
शॉप  ५ , लॉट  नं ९६ , साई दप अपाटमट कंडोिमिनयम ,सी डी 
सी, पुणानगर   ,िचखली

113253

1030103292/00 जेसवानी दयाल ठाकुरदास
उ म  माकट,  बी  वग  ,2  रा  मजला,  ऑफ स  न.ं  201,  
च. टेशन

113253

1040102225/00 वारे आपपासाहेब बलिभम स.नं. 16/1ब, ल मणनगर,,थेरगांव, वाकड 113245
1060101571/00 ी. खानचंदानी दपक हरगुणदास 2/45, पपरी वाघेरे, तपोवन र ता,,पुणे. 113238

1050204454/00 ी. तांदळेकर संतोष द ाराम स.नं. 1/2 यु ल मीनगर पपळेगुरव -27,िम. .05/02/04454 113236

1100401814/00 ी.डी.आर.ग हाणे क शन पावती हाईटस् लोअर ाऊंड शॉप न.ंजी - 6,लांडेवाडी भोसरी - 39 113228

1050406319/00 भोग.सोनवणे र भा साहेबराव
स नं ८१/१ब/१/१६ ावणी अपाट ित म चौ म िशतोळे मळा नवी 
सांगवी

113227

1020401852/00 पसन फुड ॉड स डी-3 लॉट न.ं 38/1, चचवड,पुणे -19 113219
1101101547/00 देवकर महादू पांडू भो देवकर मथुरा महादू १८७/१ देवकर व ती देवकर माडी समोर 113209

1030400017/00 गोखले गोपाळ ल मण. िमळकत  .1120.  ,स.नं.175/1.  चचवड  गांव,पुणे  411-033. 113192

1150101641/00 ी घोडे शंकर राघू व सौ िनलावती शंकर घोडे स न १९ िह न १ब ी गणेश हौ सो साईनगर मामुड 113190

1130902564/00 अनंता  ानदेव  जढाळ
गट  १५०१ , राजा िशवछ पती  हौ सोसा ,  हे े ता हाणे  व ती ,  
िचखली   आ  - कर /िच/९/ एस आर २/२६४/२०१७,  द  
३१/०३/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६  पासून आका.

113184

1040412645/00 स यवान मुरलीधर शेळके स. न. ५२/२/१, साई ल झरीया समोर, ग डाबेकॉनर रहाटणी 113180

1031107292/00 िम लद रामदास वा हेकर स. नं.१२२//२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 113180
1100100075/00 मे डी एस इंिज बॉडीमा टर ा िल िम. .57/4/75. एस. लॉक,-३७  लॉट न.ं 3, 113179

1040120399/00 संजीव ध ा व कांचन ध ा
स नं-४० बिहरट पाटील ए पायर,त.म.शॉप नं-४,वेणूनगर वाकड पुण-े
५७.

113177

1040112485/00 दप ंकटराव पाटील,िवशाल गंगाधर कदम स. नं. २५९/४/१, " ए यम ी स " H -१०१, वाकड - ५७ 113169
1140101817/00 ी माकस शंकर गाडेकर /साळवी वामन मा ती कोयना हौ सोसा पीनगर पुव 113168
1020401672/00 ए.एस.इ टर ायजेस िड 2 लॉट 58/59 लॉक 07 एम.आय.डी.सी, चचवड 113158

1030101942/00 कुणाल क स कश स
कुणाल  लाझा,  बी  वग, बेसमट, शॉप  नं.  7,  चचवड  टेशन - 
१९

113153

1030703767/00 म.ेकाकडे क शन भो - दळावी डी. एस
काकडे  टाउनिशप,  आर  िब ड ग,  दुकान  न.ं12  ,स.नं.286,  
केशवनगर,  चचवड

113153

1100700658/00 ी. सोनवणे संतोष दादाराव स.नं.212, दघी रोड,,भोसरी-39. 113153

1120403747/00 ए सु मणीयन/सौ ल मी सु मणीयन
संतनगर से नं ११ लौट नं १५० ' रचवु स' डी-िब डग चौथा मजला 
लौट नं ४०१ मोशी ािधकरण ४१२१०५

113150

1040505831/00 कंुभार अ णाबाई िव ास स.नं.76/2/2 सुय करण कॉलनी काळेवाडी 113143
1040700960/00 ी. होले पु षो म ह रगो वदरा सन.130/2/4/3, वाकड, पुणे-411057,4/44/960 113130
1140101873/00 जाधव सुरेश ल मण आशा इंजी.व स्. ज.ग. 174 स ुंगी सोसायटी. तळवडे 113126

1140301122/00
म.ुमा . ी. मुथा िवण कांतीलाल /भोग. मुथा िवनोद /म.े 
िवनके ऑटो ा. िल.

योितबानगर तळवडे 113124

1060309966/00 वाती िशवाजी काटे स न ४/३अ/२ सर वती स हस टेशन नेताजी चॉक पपले सॉदागर 113120

1031106134/00 िजवराज पोप लाल भळगट स . न ३५/३    वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 113109



1140201166/00 गायकवाड अंकुश राणोजी पंचगंगा हौ सोसा पीनगर,तळवडे 113103

1040505299/00
भाऊसाहेब गंगाराम तापक र भो.म हारी भाऊसाहेब 
तापक र

स.न. 71 तापक र नगर,काळेवाडी 113101

1100100999/00 म.े साईद  इंडि ज इ.एल.37/4 गट-1,एम.आय.डी.सी. भोसरी,                 पुणे-26. 113084

1031101643/00 क डाबाई राघु राजवडे स.नं.105  ,वा हेकरवाडी  चचवड,  पुणे-33 113075
1130500144/00 भो-िस ीक  ईिलयास अली मोहरत अली पपरी र ता,कुदळवाडी, िचखली 113074

1101208654/00 कृ णकुमार जी िप ले
से. नं.२ लॉट ४२२ साई साद अपा. लॅट न.ं ४, इं ायणीनगर, 
भोसरी

113058

1130500225/00 भो-मोरे चं भागा बबन पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 113035

1130106537/00
खु शद अहमद अ दुल हक म चौधरी/ बिशर अहमद अ दुल 
ह कम

गट २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 113033

1130302240/00 िशरसाठ  लोटन रामदास भो-िशरसाठ भारती   लोटन गट १४००/१, ध डीबा  म जाधव  हा सोसा , मोरे व ती ,िचखली 113031

1030102991/00 भरती युिध र कसन
ए पायर  इ टेट,  एल  2  वग  ,1 ला  मजला,  लॅट  न.ं  103,  
चचवड  टेशन

113026

1040409197/00 ी. सुिनल गोरख चौधरी स. न. ३८/३/१, गारमळा कॉलनी, नखातेव ती, रहाटणी - १७. 113023

1040306778/00 िधकरण भोग गोपाळ बळीराम माने सन.६/१ कैलास नगर थेरगाव-३३ 113010

1040120716/00 अंशुल गजानन वानखेडे
स.नं.190, अ य टॉवर िब.बी लॅट 602,सहावा मजला,वाकड पुणे - 
57

113009

1020202399/00 ाने र ल मण येवले व नंदा ाने र येवले साई मं दराजवळ द वाडी आकुड -३५ 113007
1020701865/00 िखवंसरा भो.बनसोडे पोपट खंडू िमळकत . 1847, MIDC, जी लॉक, चचवड - 39. 113000

1050108820/00 दाते मधुकर बाबुराव
स नं ५१/१/६ अिभलाषा िब ड ग शॉप क़. १ त म गांगाडनगर पपळे 
गुरव २७

113000

1020100059/00 पांढरकर दपक दामोदर
िम. .59, स.नं. 175 गणेश नगर,दळवी नगर वॉड, रे वे गेट न.ं 57 
आकुड  - पुणे - 411 035.

112994

1130600158/20 बाळासाहेब बबन च हाण
गट ६०६ ,वडाचा मळा , जाधववाडी रोड, जाधववाडी ,िचखली 
आ. - िच/कर/६/कािव/२३८/२०११ , द  १३/१२/२०११ अ वये 
िवभाजन

112993

1101202786/00 भो- ी व ील गजानन लांडगे स.नं 18 भैरवनाथ शाळेचे प ीमेस,धावडे व ती भोसरी पुणे 39 112988

1050103215/00 िहरे भा कर धनाजी
स.नं. 55/2/1, सुयोग कॉलनी, िवनायकनगर, पपळे गुरव, 
सांगवी.,िम. . 46/1/03215

112979

1140201979/00 म.ु मा. ी. पठाण मेहमुद मोह मद पी हॉ सग सोसायटी पी (प) तळवडे 112973
1040404389/00 मोहन दादू भालेराव स.न. 5/9 ब स  कॉलनी , रामनगर,,रहाटणी, पुणे 17 112962

1080802102/00 भो. शालीनी सुयवंशी
स.न. 102 जया पुजारी शेजारी ताकनोडे िब ड ग मागे,नेह नगर, 
पपरी 18

112956

1080200925/00 ी. सूयवंशी बाळकृ ण गोरखनाथ
िस.स.न. 5845, 36/9/2/ए, ग े अँ ड कंपनी शेजारी,,मोरवाडी, 
पपरी, पुणे-18

112945

1140102290/00 म.ुमा. ी. जगताप सािळकराम छगनराव
ज. ग. २१५ सर वती हॉ सग सोसायटी म.ेडे टा कं जवळ (िम. 
१८९६) पी (पु) तळवडे

112941

1050205929/00 भो. मोटे बाबासाहेब नामदेव. स. न. ९४,  जयभवानीनगर, पपळे गुरव-२७. 112934

1040408713/00
ी. िगरीष मा ती शदे व सुरेखा िगरीष शदे भोग. साई 

िगरीष शदे
स. न. ३८/३/१ अंिबका िनवास, गारमळा कॉलनी, नखातेव ती  
रहा णी - १७.

112926

1040208073/00 ी.शंकर द ू कदम स.नं.23/2/1/ब,आनंद पाक,थेरगाव फाटा,लेन नं.2,थेरगाव,पुणे 33. 112923

1020200791/00 कुटे शकंुतला भगवान. िम. .677,स.नं.35/7,िव लवाडी आकुड , पुणे - 411 035 112901
1050206089/00 राजपुरे शिशकांत रामचं , सन.२६ गु द  नगर यु ६० फु ी रोड पपळे गुरव पुणे 112876
1040509619/00 अिहर सुिशला ेमचंद स नं-११३/११ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर-९८८१५१७६३६ 112873

1020502327/00
मंगल इले ॉिन स शोपी (इ.) ा िल. भो. पवनकुमार 
िम ल

मंगल कॉनर, जी.पी. 82,  एस १ व एस २, एम आय डी सी, जी 
लॉक टे कोरोड , चचवड

112868

1050204290/00 ी. कोकाटे  पावती ानदेव.
स.नं.83,सुदशननगर, पपळे गुरव.सांगवी पुण-े
27,िम. .05/02/04290

112853

1040710497/00 म.ेआदी णाल डे हलपस
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" प.म शॉप -
१०६ उव रत वाकड-५७

112852

1040710559/00 ी.दीपक िनवृती शदे
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" ित.म शॉप -
३०७ उव रत वाकड-५७

112852

1040406143/00 सौ गोडांबे सुरेखा सुिनल स नं ४८/१अ/११ पोलीस कॉलनी ीनगर रहाटणी 112843
1040108606/00 िसकंदर ानोबा क पटे / भो. रेखा शांत क पटे स नं-२३०/२/१ ानबोध िब ड ग क पटे व ती वाकड 112840
1120101853/00 ी. बाळासो गंगाधर गजे गंजीखाना ग ली,बोराटे आळी, मोशी, ता. हवेली िज. पुणे 112816
1020705062/00 भो. गणेश दनकर दातीर सं. नं.१२०, रामनगर , 112816



1020705063/00 भो. भाकर शंकरराव दातीर भो. अिवनाश भाकर दातीर सं. नं.१२०,  रामनगर , 112816

1020705065/00 भो. िवशाल िव ाम दातीर सं. नं.१२०, रामनगर , 112816
1020705066/00 भो. अजून शंकरराव दातीर भो. संतोष अजून दातीर सं. नं.१२०,  रामनगर , 112816

1020705074/00 भो. भा कर शंकरराव दातीर / सोमनाथ भा कर दातीर स. नं १२०, रामनगर 112816

1020503770/00
ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी अ लम अ लाउ ीन 

संदे
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं १ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
112799

1020503774/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी एस पी  सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं ५ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
112799

1020503776/00
ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ीम ेहल पांडूरंग 

सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं ७ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
112799

1020503777/00
ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी अिनल बाळासाहेब 

च हाण
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं ८ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
112799

1020503788/00
ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी नारायण 

आ पासाहेब पाटील
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं १९ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
112799

1090302820/00 दपमोती मोटस अँड िब डस कासरवाडी, शोप नं-५ 112798

1130200947/00 गणपत ल मण  ल ढे
भो-गो वद गणपत ल ढे,गट 558 , चतामणीनगर,रोकडे व ती , 
िचखली,

112797

1020705064/00 भो. बाळासाहेब शंकरराव दातीर सं. नं.१२०,  रामनगर , 112786
1040112911/00 सुखवानी असोिसएटस स नं-२०३/१ कॅिल टो अ-११०१ वाकड ४११०५७ 112783

1150202798/00
म.े टी अँड टी इ ा ा.िल. तफ ीमंत महा लग तांदुळकर 
व िशवराम िभकाजी थोरवे

स.नं.39, िवकासनगर, कवळे मो.नं.8983035421 112776

1130302718/00 साना जावेद इराणी यशवंत कॉलनी , मोरे व ती ,िचखली 112773

1101206788/00 कोचुकंुजु सुमा / िव ाधरन
से नं २ लॉट नं एल सी - २ संुदरम रेसीडे सी लॅट नं ८ 
इं ायणीनगर भोसरी

112761

1030101741/00 आर.बी. गु ा अ ण  लािसक,  बेसमट  शॉप  नं.1  , चचवड  टेशन,  चचवड 112760

1030101742/00 आर.बी. गु ा अ ण  लािसक,  बेसमट  शॉप  नं.2  , चचवड  टेशन,  चचवड 112760

1060315759/00 अमोल अशोकराव अरदवाड / अि नी मोहन महामुनी साई लॅ टिनयम ई/४०१ पपळे सौदागर 112760
1031108350/00 सावंत सं दप मुरलीधर सं.१३१/२ गु ाराजवळ  वा हेकरवाडी   चचवड पुण.े३३ 112759
1140101915/00 काळोखे कांताबाई अजुन/तुपे एकनाथ तु शीराम िशवशि  हौ. सोसा. सहयोगनगर तळवडे 112752
1040602815/00 त ा गुणवंती चेतनदास स न १०४, जीवन ी, लॅट नं -१ िवजयनगर काळएवाडी 112751
1150102354/00 ी सोहनलाल भोनारामजी गेहलोत स न १४ िह  ११ ग ंजे ह ीलगत साईनगर मामुड 112747
1040209129/00 धनंजय यशवंत सावंत भो-कृ णकांत धनंजय सावंत स नं-१७/२ िशवकॉलनी गणेशनगर थेरगाव. 112746
1040412788/00 अतुल िव लराव घाडगे स. न. ३२/२क, द  कॉलनी, रहाटणी पुणे - १७ 112741
1020202421/10 ी अ पाजीराव िभकाजी माने भो. िवना सुधीर माने स नं ३५ द वाडी आकुड 112739

1040415124/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.धनंजय वसंत 
मंग ळकर/जय ी धनंजय मंग ळकर

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला ऑ फस ं -२० रहाटणी 112739

1130902332/00 दयानाथ िसताराम जयसवाल
गट १४९४ ,संतकृपा  सोसा , हे े व ती,िचखली आ - 
कर/िच/०९/एस आर २/५५५ /२०१५ , द २०/०१/२०१५ अ वये 
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका जुना िम   १३/०९/०१००२  र

112727

1040206113/00 दपक कुमार स. न. ३७/३, ि वस काउंटी, लॅट न-ंजी २/२०३,थेरगाव पुणे-३३ 112724

1040109745/00 अंकुश नामदेव क पटे भोग चेतन अंकुश क पटे स. न. २५३/४, ल मी िनवास क पटेव ती,वाकड पुण-े ५७ 112713
1040109786/00 अंकुश नामदेव क पटे/ दपक अंकुश क पटे स. न. २५३/४, ल मी िनवास क पटेवसी वाकड-५७ 112713

1031111508/00 ीकांत माहादेव मोटे व शांत महादेव मोटे सं. नं.१३१/२ िजजामाता चौक, गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 112710

1140300747/00 म.े गती रबर इंड ीज ( ी हासे अ णकुमार पांडुरंग) दे -आळुदी रोड तळवडे गावठाण, 112695

1130200401/00 ईशाद  मौलाना  शेख
रामदास नगर,िचखली,आदेश ं - कर/िचखली/2/ह तांतर/कािव 
/36/2005 , दनांक- 13/09/2005

112670

1100601463/00 भो- ी द डकर सुमन एकनाथ खंडोबा मंदीरा जवळ स.न. 232/2,भोसरी-39 112670
1040310185/00 सुलोचना पांडुरंग च र स. नं. ११/२,पांडुरंग िनवास, पडवळनगर, थेरगाव पुणे ३३ 112670
1120100273/00 ी. िबनवडे सोपान मािणकराव गट . 47/48, िशवाजीवाडी, मोशी., 112666

1050806008/00 नरेश ल मण घोलप.
लट न.ं २, त.म. लॉट न.ं१३,सोमे र सोसा,िवशाल नगर,  स. 

नं.२५/३/१ब, पपळे िनलख.
112665

1040703872/00 गो वद िवनायक फ़ड
स. नं. १७५/१/१ब लॅटीिनयम टॉवस पाचवा मजला लॅट न.ं A - 
५०४ उवरीत वाकड

112662

1080800703/00 कंुभार ध डीबा नारायण नेह  नगर, सधीर चाळी समोर,, पपरी, पुणे - 411 018. 112662



1031105689/00 भे काकडे राजेद काशीनाथ
स.नं.  62,  लॉट  न.ं  54,  िशवनगरी,  िबजलीनगर,  
वा हेकरवाडी,  चचवड  ,

112652

1060308382/00 द ा य दामोदर काटे भो. हेमंत ा य काटे पपळे सॉदागर रामरंगाई िनवास 112652
1060308383/00 द ा य दामोदर काटे पपळे सॉदागर रामरंगाई िनवास 112652
1050800474/00 इंगवले नथोबा बाबाजी. िम. .418.,िस.स.न.382. पपळे िनलख, सांगवी 411027. 112642
1070100770/00 ी आसवाणी गोपीचंद नथुराम िम. ं .एच.बी लॉक न.ं10/ 8 क, पपरी पुणे 411017. 112632
1101101985/00 नािसर सेन शेख स. नं.१३९, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 112629
1090200083/00 ड गरे भाऊसो देवजी. स.नं.415/2 िम. ं  82/167/8.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 112622

1080502964/00
भो - २१ st स युरी इ ा टेली िल. ( टाटा इं डीकॉम 
मोबाईल टॉवर )

सुखवानी लॉ स डी- िब ड ग स. नं. १५० ते १५३ लॉट न.ं १४ 
अजमेरा रोड, मोरवाडी, पपरी १८.

112621

1130502874/00 भो-महेबुब अली खान गट 879, कुदळवाडी,िचखली, 112616

1040415067/00 शामकांत बारकु देवरे / वृषाली शामकांत देवरे स.नं. 33/3/2ब माया िनवास कॄ णानगरी नखाते व ती रहाटणी पुण.े 112616

1101101976/00 मुिनर उ मान शेख स. नं.१३९/३, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 112611

1060319826/00 पवन सुरेश भोळे / न ता पवन भोळे
गणेशम  कम शअल फेज II, लॉट –ई, दुसरा मजला, लॅट न.ं२०२, 
पपळे सौदागर, पुणे २७

112609

1050212850/00 पवार िमल द शरद स नं १०/१ ी सदगु  कुपा मोरया पाक ग ली नं ४ पपळे गुरव ६१ 112608

1080803930/00 भोग.िनिखल दप बडवे स. न. १०४ मनो भा अपा मट नेह नगर 112584
1080803931/00 भोग. सितश मनोहर बडवे स. न.१०१ मनो भा अपा मट नेह नगर 112584
1080803932/00 भोग. गौरव सितश ब वे स. न. १०१ मनो भा अप मट नेह नगर 112584

1080802627 अ ुतलाल गंगाजी चॉधरी स. नं. १०३   नेह नगर पपरी १८ 112566
1041100993/00 िव ा अशोक नवले स. न. ६६ ताथवडे िन. नगर 112564

1130900085/30 सुखदेव शंकर मोरे

गट १४१८ , िशवपावती हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली आ  - कर 
/िच/९/ एस आर २/ १३२/२०१६ , द २६/१०/२०१६ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ. - िच/कर/९/कािव/७४/२०१२ 
, द  ३०/०१/२०१२ अ वये  िवभाजन

112553

1050000318/00
ी.सुधीर िशवाजीराव कोराड व इतर क रता 

कु.म.ुम.ेरिवराज
डे ह पस क रता भागीदार राजन सी 
उपल ध.,िम. .05/08/00/00318

112551

1050000333/00
ी.जगताप िवलास मा ती व तावरे सुरेश शंकर तफ 

कु.म.ुधार
जाधव सुयकांत तुकाराम (मे एटी ह शे टस 
भागीदार),िम. .05/08/00/00333

112551

1160203807/00 ी. ताप रतन सह रजपुत स न. ७८/३/१/७ संत गजानन महाराज नगर दघी - १५ 112550
1110100621/00 आनंदा राघु गाडेकर भोग संतोष आनंदा गाडेकर चमकार आळी, च- होली गावठाण 112544

1080500471/00 डोल अनुराधा एम. अजमेरा ह सग सोसायटी,,एस/ए/3/5/001 पपरी,पुणे 411-018. 112541

1040308271/00 जाधव तानाजी गणपत स. नं. १०/५, दगडुपाटीलनगर र हे रटेज शेजारी थेरगाव पुणे ३३. 112541

1070101160/00 सौगल िलला कृपाराम
िम. ं .एच.बी लॉक न.ं13/8.जय लाझा, प.म.ऑफ़ स न.ं १, साई 
चौक, पपरी पुणे 411017.

112528

1040703841/00 िशवाजी गंगाधर घुले
स. नं. १७५/१/१ब लॅटीिनयम टॉवस ितसरा मजला लॅट न.ं A - 
३०४ उवरीत वाकड

112526

1040206036/00 िवनोद य ला पा कांबळे व िवनया िवनोद कांबळे स. नं. ३७/३, ि वस काउंटी, लॅट न.ं I १/३०४, थेरगाव पुणे - ३३ 112518

1040413160/00 वैजयंती अ ण खो लम/अ य अ ण खो लम स. न. ५९/१/अ/११, संतकृपा, वामी समथ कॉलनी, ीनगर रहाटणी 112500

1130902467/00 वंदना   माधव वा हळ
गट १५१९, गणेश हौ सोसा  , हनुमाननगर , हे े  ता हाणे  व ती 
,िचखली आ   - कर/िच/९/ एस आर २/८३/२०१६ , द 
२५/०८/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून आका

112464

1040506369/00 सीजु कुरीयन सन.११२/१/७ ांतीवीर कॉलनी नढेनगर काळेवाडी 112463

1040705109/00 पुजा दप शडे/मीना दप शडे स नं.९५/२ ि ह टे रया पाचवा मजला लॅट न.ंB/५०४ उव रत वाकड 112458

1140102706/00 ी. सुरेश यशवंत क ढारे
ज̱ .गट  २१८ , जुना स ह नं . ६९ , इं ायणी हौ सग सोसायटी , 
पीनगर , तळवडे.

112458

1050108470/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं5, 
त.म.िशवरामनगर पपळे गुरव-27,

112447

1160203334/00 माव लगकर िगता गजानन ब इतर तफ आगरवाल मनोज ज. स नं ८१/१/१/४ द नगर दघी 112440

1040307179/00 काश सावता आ हाट स. न. ३९/१५ गुजर नगर थेरगाव 112424
1040502699/00 पगारे महादेव सावळाराम स.नं.114/2/1, ेमलोक कॉलनी, नढेनगर, 112417

1130603167/00 सुरज िब डस तफ नंदकुमार शांताराम जाधव  व इतर ३
गट  ६६५ , जाधववाडी  , िचखली आ -कर /िच/०६/ एस आर 
२/२१२/२०१६ , द१७/०६/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

112416



1120301874/00 गायकवाड सहादु नाना / सौ. आशा चं कांत गायकवाड गट न.२७२/१/८ ,गायकवाडव ती (बालवाडीजवळ)मोशी. 112411

1120301875/00 गायकवाड सहादु नाना / सौ. सुरेखा अिनल गायकवाड गट न.२७२/१/८ ,गायकवाडव ती (बालवाडीजवळ)  मोशी. 112411

1120301876/00 गायकवाड सहादु नाना / रािगणी िव ल गायकवाड गट न.२७२/१/८ , गायकवाडव ती(बालवाडीजवळ)  मोशी. 112411

1060501383/00 र व  सु ीव सुयवंशी / लिलता र व  सुयवंशी
साई आकड, पिहला मजला, लॅट .१०२ , पपरी 
टेशन,स.न.२०८/२ए/२/३/१०/२ CTS No ४७४६, लॉट न.ं १० 

बी व ११, पुणे १८
112406

1060501385/00 उ म ानोबा वाकडकर
साई आकड, दुसरा मजला, लॅट .२०२ , पपरी 
टेशन,स.न.२०८/२ए/२/३/१०/२ CTS No ४७४६, लॉट न.ं १० 

बी व ११, पुणे १८
112406

1130600483/00 भो-जाधव बबन क िडबा जाधववाडी,,िचखली 112402

1100301453/00 सुलोचना शामकांत सोनकुळे
जानाई हाइ स जनसेवा बँके या जवळ पुणे नािशक रोड शॉप न.ं 
4,भोसरी -39

112400

1130100038/00 मोरे म छ  महादेव गट .1, पाटील नगर, 112398
1050808651/00 मे िनलु ॉप टज तफ़ ी महेश शंकरराव यादव स नं २५/१  अबकड/२ पपळे िनलख 112377
1040117755/00 कशोर कुमार शंकर लाल भाटी स.नं. 240/1 ओझोन  स तळ मजला शॉप न.ं 12 वाकड 112376
1040117767/00 कशोर कुमार शंकर लाल भाटी स.नं. 240/1 ओझोन  स तळ मजला शॉप न.ं 13 वाकड 112376
1140201471/00 ी. रठे शहाजी िव ल, सौ. रठे विनता शहाजी िवजयानंद हौ.सो. पीनगर 112371
1040205508/00 रयाज नवाज जमादार स. न. १७/२ िशव कॉलनी गणेश नगर थेरगांव - ३३ 112359

1040120383/00 गो वद भागुजी कलाटे
स. नं. २००/१/२, २००/२, पलाश लस, से ो, शॉप नं. सी/४०२, 
चौ.म. वाकड पुणे - ५७

112352

1080601530/00 जॉली रसाला यन लॉट .81, लॅट .4,,उ मनगर, पपरी - 18. 112348
1040305572/00 सहादु बारणे व इतर भो.वैशाली दगंबर भानवसे स.न.22/3/2 आनंदवन सोसा थेरगांव 33, 112336

1100200854/00 ी. वांगीकर बाळासाहेब बबन
स.नं.6/2                                  ,शांतीनगर.महा मा फुले 
शाळेजवळ( लांडेवाडी.भोसरी-39.

112326

1040410653/00 हेमंत रघुनाथ मुळे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं८ रहाटणी 112302

1150408923/00 ीम. रोिहणी सं दप पाटील
स.नं.203/1, वा हेकरवाडी रोड, ला कॅिसटासमोर, भ डवे कॉनर, 
रावेत

112301

1090302445/00 भोग- लांडगे अशोक ऊफ़ लाला बबन फुगेवाडी मुंबई पुणे र ता कासारवाडी ३४ 112299
1140300641/00 म.े ाईम टुल इंिज. (बोराटे कशोर महादेव) योितबानगर,,तळवडे 112297
1031108728/00 संजय िन ु ी थोरात स न ५७/२+३ पाईन रोड चचवड पुणे ३३ 112282

1080202367/00 म ह ा लाइफ पेस डे हलपस िल
बी-२ वग. लँट नं  004 अँिथया , सी.टी.एस.नं. १६७०, नेह नगर 
रोड, पपरी- १८

112277

1040415135/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.यतीन रमेश 
िवसावे

स.नं.१८/११/३ साई चौक पिहला मजला ऑ फस ं -२२ रहाटणी 112275

1100103238/00 मेगा एंटर ायजेस तफ बसवराज एल. जलपुर
गा. नं. १६ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-
२६

112266

1041000001/00 बाळासाहेब िभकाजी झरेकर स.न.१४३/१/१ जीवननगर ताथवडे ३३ 112264

1100102563/00 ी. सनी एस च हाण
लॉट न, जेपी - ११४ जयर  डे हलपस त म गाळा  ६ एम आय डी 

सी भोसरी - २६
112262

1020303866/00 दामोदर िव णु धोडंगे
जुना िम. क. २/१३/२२७३ .स. न.३५/३ मा ती मं दरा मागे 
द वाडी, आकुड ३५

112243

1101205306/00 अमर योत त ण मंडळ िश ण सं था से २ लॉट नं पी एस (पाट - ४ ) 112240
1101001885/00 रेटवडे सुमन हनुमंत स नं १९७/२/१ ीरामनगर आळंदी रोड भोसरी 112240

1100301317/00 डोळस रंगूबाई ता याराम भो. ी.डोळस राज  ता याराम अशोक नगर,बौ दिवहारामागे,गावठाण,भोसरी 112227

1060314023/00 कसन यशवंत नवले भो. संतोष कसन नवले स नं-४ िह सा नं ६अ/१ पपळे  सौदागर 112223

1040307517/00 ह रवदन शांतीलाल क याणी स. नं २२/७, नानाई रेसीडे सी , लॅट नं  ३०३, थेरगाव , पुणे ३१ 112204

1040410646/00 च हाण स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं१ रहाटणी 112204
1040410650/00 सुमीत एस आरके स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं५ रहाटणी 112204
1040410652/00 सागर र ाकर बांगडे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं७ रहाटणी 112204
1040410657/00 िवनायक पारले स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं१२ रहाटणी 112204

1050502901/00 मढवी ह रभाऊ कंुडाजी .
स. नं.१२/२/५, वेताळ महाराज सो,गणपती मंदीराचे बाजुला सांगवी-
२७.

112200

1040405400/00 हाशम बाशु शेख द नगर रहाटणी पुणे, 112197

1050104803/00 भो- ी मसाळ शंकर रघुनाथ
स.नं 63 रिवराज हाडवेअर गजानननगर,िम  05/01/04803 
पपळे गुरव-27

112196

1040206299/00 नाना भागुजी पोटे स. न.१७/१ दुगा माता मं दरा जवळ गणेश नगर थेरगांव - ३३. 112194

1020705212/00 ी हेमंत बलवीर सोनार स नं १२०.१ब सैिनक वसाहत रांमनगर 112191
1040508420/00 दावीद रावजी पंडीत स.न. 74/1 अि नी काँलनी काळेवाडी  मो.न 9881464314 112183



1031105525/00 संकपाळ आनंदा िन ु ी स.नं.  120,  भ डवे  व ती  समोर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 112182

1120202806/00 चं कांत कसन गायकवाड
गट न.ं ६३३, द ीण ल मीनगर,पुव मोशी, पांचीरोड, मोशी - 
४१२१०५.

112175

1040900978/00 सौ. जयमाला हनुमंत बेदंरकर गावठाण पुनावळे 112162
1090604212/00 भोग. काटे िवजय कसन पपळे गुरव रोड गगनिगरी संकुल जवळ 112148

1040209144/00 दुबे यामकमल हरीशंकर स.नं 26/3, प जी पेपर िमल समोर, सदािशव कॉलनी थेरगांव 33 112147

1160200216/00 पाटील बिहणाबाई ध डु स नं. 84, दघी पुणे 112143
1140102570/00 भालेकर  तुकाराम कसन / भालेकर  सुजाता  नवनाथ ज. ग. १८८, पांडुरंग हॉटल शेजारी, गणेशनगर ,तळवडे 112142
1040509109/00 सहदेव यशवंत पाचबोले ( 9975844976 ) स.न. 76/2/1 , सुय करण काँलनी , योतीबानगर , काळेवाडी 112142
1110200440/00 रंजना हनुमंत बुड बुड व ती िनरगुडी र ता च-होली बु., 112131
1050214549/00 कांबळे र व  ल मण स. न. १२/१/१ मोरया पाक, पपळे गुरव 112126

1050211458/00 भु कुवरजी गोहेल
मोरया पाक , कार कॉलनी, ग ली . १, िवलयमनगर, पपळे 
गुरव , पुणे

112114

1130500505/00 िव कमा एअर िस टम / िव कमा आर आर
गट ७८४ , पवारव ती, शोभा बाळासाहेब मोरे लाईन , कुदळवाडी 
,िचखली

112112

1020502182/00 भो.- काळभोर शंकर ानोबा
जुना िम. . 2/5/2151,तळवडे रोड,स.नं.65, दुगानगर, बजाज अ ॅटो 
मागे, चचवड.

112106

1020401774/00 काळभोर शंकर स.नं. 132, काळभोरनगर,, चचवड, पुणे . 112100

1020102059/10 ी. वैभव िव म दाभाडे व ीम. पुनम वैभव दाभाडे
जय गणेश हीजन अ पर ाऊंड ऑफ स,  १९ ए वग,स.नं.171अ, 
दळवीनगर रोड आकुड  पुणे 35

112097

1010701219/00
राजपाल कन यालाल दयानंद भो. टाटा टेली स ह सेस िल. ( 
मोबाईल टॉवर )

से. नं २१, लॉट नं एलसीए ६ए, यमुनानगर, िनगडी, पुणे ४४ 112096

1120102693/00
ी./सौ. साहेबराव सहादू स ते व इतर मे सावंत जाधव 

असोिसएटस तफ करण कसन सावंत
गट न.ं५१, िशवाजीवाडी मोशी-४१२१०५ 112080

1020602022/00 ी संतोष गणपत चचकर
हषमय हाईटस B वग चौ.म. लॅट नं ४०१ स. नं.१३६ मोहननगर 
चचवड पुणे १९.

112078

1040410654/00 आबा अजुन शदे / ि यंका आबा शदे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं९ रहाटणी 112052
1040410655/00 ांजल नामदेव सुव / नामदेव तु शीराम सुव स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं१० रहाटणी 112052

1130901444/00 लडकत पांडुरंग भगवान गट1592,हनुमान हौ सग सोसा.,हनुमाननगर,ता हाणेव ती,िचखली, 112046

1040405603/00 बबन िभमाजी शदे बळीराज कॉलनी रहाटणी 112046
1031107157/00 िझरपे सतीश िव नाथ स. नं. ७६/१/१ व ७५/१/१, अहेर नगर, वा हेकरवाडी 112040
1011100996/00 साकुरे काश रमाजी िम. .446, 112040
1101202783/00 वि ल गजानन लांडगे स.नं 18 धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 112036
1130400150/00  भो-मेमाणे  िवलास  सोपान ी ु ण सोसा, र ता नं 2 ब , सुदशननगर ,िचखली 112025
1140101487/00 ी.जाधव सदािशव बाबुराव िशवशंभो हौ.सो. पी नगर पुव,तळवडे 112021
1040415076/00 रा ल छबु शेलार स.नं. 18/10 दुगा माता कॉलनी रहाटणी 112014
1040506864/00 भारत जनादन भोसले भो. सुमन शिशकांत माने स नं-१२०/१+२ राजवाडेनगर काळेवाडी 112010

1120302223/00 जय ी व राज  स यवान साबळे
दे र ता (ऊ र भाग) गट. नं, २८४, नागे र नगर, मोशी, पुणे 
४१२१०५.

112000

1040408573/00 ध डीराम नामदेव गलांडे भोग.सुिशल ध डीराम गलांडे स. न. ३५ द नगर रहाटणी 111993

1070302612/00 मा . सरकार भो. केदारी ध डीराम िसताराम भाटनगर बी. नं. १ या मागे,  पपरीनगर 111985
1081101365/00 म.े सुखवानी िब डकॉन (सुखवनी गु मुख) साईट ऑ फस, एस.टी. टॅ ड समोर,,व लभनगर, पपरी - 18. 111984

1010500048/00 नाटेकर साहेबराव ित पा
से टर नं.22,, ल टर एन/4/1 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

111979

1140102259/00 ढास  अिनल रामदास्◌् सर वती हौ. सोसा. ज ग नं २१५ 111979

1130101338/00 आगरवाल रामअवतार बाबुराम

म.े सरफॅ ट र सो युश स , गट 1561, शेलारव ती ,िचखली आ   - 
िच/कर /०१/ कािव/५०२/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये द  
०१/०४/२०१२ पा अ बां शा  र   करणेत येत आहे. ितवष  र  
१६५८७०/- माणे  १७-१८ अखेर एकुण ८१९३९८/- +  
१५५९१८/- = ९७५३१६ इतक   र म  ० करणेत आले

111973

1130201684/00 रामदास िव ल जाधव व इतर ७
गट ८९१ , वाघेरे डी पी शेजारी,आकुड  -िचखली रोड, रामदासनगर 
,िचखली  आ  - कर/म/ु८/एस आर  २/ ११४/७ /२०१७ , द  
१६/१०/१७ अ वये  द १/४/१७ पा आ

111972

1070201124/10 -
बी- लॉक, 24/1 या शेजारी, हरेष को ी स जवळ, र हर 
रोड,,Ø¯Ö¯Ö¸üß - 17.

111964

1100101434/00 भो.इंिडयन िमिल ी ए स स हीस मेन वे फेअर बोड एस लॉक लॉट न.ं 4 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26 111962
1130105851/00 शाहनवाज मु तफा खान गट ४५, दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर ,िचखली 111956



1040701796/00
पाषाणकर भोईर असोिसयट तफ महेश िव नाथ भोईर व 
गौतम िव ानंद पाषाणकर

सन १३०/१ अ संकेत हॉटेल शेजारी उवरीत वाकड-५७ 111955

1130506444/00 ी के  सुदाम बालघरे
गट ७६५, बालघरे व ती , कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/०५/एस 
आर २/३४/२०१५ , द ०१/०८/२०१५  अ वये  द ०१/०४/२०१४ 
पासून आका

111947

1050101855/00 बोरले राजेश पुरषो म
िम. . 46/1/456/2,,स.नं. 53/2/22अ, नेताजीनगर, पपळे गुरव, 
पुणे-27

111943

1060314942/00 मे सुयश डे हलपस साई ए बीय स ई/४०३ पपळे सौदागर 111937
1101208883/00 ी फलके राजाराम सोपान सनं. 16/1/3 गुळवेव ती, इं ायणीनगर, भोसरी -39 111933

1040605080/00 यािसन छंगूर अ सारी स.न. 83/2/7/1 बीआरटीएसरोड समोर आदशनगर काळेवाडी-17 111927

1020601870/00 सौ.िवमल शामराव भरगुडे सन.१२० िशवदशन कॉलनी मोहननगर चचवड-१९ 111896
1160301574/00 जाधव वसंत गणपती स.नं.3  गायकवाडनगर 111893

1150302386/00 ी हे े िशवाजी बापुराव
स न ६१ ह न १ ते४ ी मोिहते शेजारी िस ीिवनायक कालनी 
बापदेवनगर कवळे फो ९४२२५४६९७५

111890

1030104186/00 प ावती डे हलपस
ए पायर इ टेट, वग पी ४, लॆट न. १०३, १ ला मजला, चचवड 
टेशन

111883

1041000384/00 शांत च हाण स. न. १५७ जीवननगर ताथवडे हॉटेल अनु का 111870

1100103450/00 ी अझ ीन नूर स यद
जे.पी. 114/1 व 114/2, जय दप िबझीनेस सटर अपाटमट, ितसरा 
मजला, ऑफ स न.ं 5  एमआयडीसी भोसरी पुणे -26

111863

1050602892/00
शदे पोपट सखाराम.भो,िव पो टेिलकॉम 

(बी,एस.एन,एल)मोबाईल टोवस
स, न, ६/१,जयमाला नगर,सांगवी पुणे -२७ 111858

1050205755/00 भालेकर आ माराम ल मण भो. दां गे वसंतराव सु देव 111847

1040307534/00 महमंद उ मान महमंद खिलल स. नं १२/१८ हनुमान ाय हर कॉलनी, थेरगांव ३३ 111843
1050405679/00 क डल ल मी सुनील / क डल सुिनल नारायण स. नं. ७०/३अ+३ब/१, गणेश नगर, नवी सांगवी., 111839
1140102908/00 सौ िशला संपत खोपडे ज ग नं २०५,माऊली हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 111834
1150405760/00 ी. गुलाब जयवंत भ डवे स ह. नं. १८५/१अ/१ब/२/३/४अ/४क शदे व ती रावेत 111805

1031106156/00 दुधगी बसवराज चं म
स. नं. १४१/१/३ ब, गावडे वाडा, वै णोदेवी मं दरामागे, 
वा हेकरवाडी, चचवड

111805

1040208506/00
ी.कंुडिलक बाबु बारणे भो. राजनं दनी डे लपस तफ 

भागीदार ी.रणजीत गुलाब कलाटे
स.न.27/1, ांतीिवरनगर, लेन-2,थेरगाव पुणे-411033 111801

1040305906/00 ािधकरण भोग िनलोफर फरोज  स यद स.नं.१२/१५ संभाजी नगर थेरगाव-३३ 111800
1060315666/00 मे गजानन असोिसएटस साई ि हजन अ/शॉप नं-२ पपळे सौदागर 111796
1130401669/00 राज  रामचं  िबडगर गट १०१६, मनपा  शाळेसमोर , नेवाळे व ती , िचखली 111792

1140301426/00 म.ु मा. ी. होपळे शांत माधव
छ पती िशवाजी शाळा रोड, ी िव नाथ भालेकर यांचे शेजारी 
तळवडे गावठाण ज. ग. न. ४५६

111789

1050208634/00 शोभा भाईलाल वमा स.नं.२५/१/१, पपळे गुरव 111787

1020402354/00 फ़रोज जाफ़र इराणी व सलमान जाफ़र इराणी
स. नं. १४२/४  िसटी एस. नं. ५१०२, ए यम, लॅट न.ं B - १०५, 
पिहला मजला एम. आय. डी. सी.  काळभोरनगर चचवड

111781

1040404220/00 सौ.भगवंती शे मल सबनानी सन.59/1 क/1 ान दप कॉलनी,रहाटणी पुणे 17 111779

1040601497/00 िव कमा नागरी सहकारी पतसं था मया
िम. . 4/40/491,स. न. 111, िह. 13ब/1, िवजयनगर, काळेवाडी, 
पुणे - 17

111774

1150407400/00 साई हेचस क रता.िवनोद कशनचंद मतानी सं. न. ७७/४ सेलेि टल िसटी मगे रावेत 111762
1110300775/00 चचवड देव थान s no 470 juna vetalbaba chauk charholee 111759

1130200788/10 कािशनाथ रघुनाथ नेवाळे, भाऊसाहेब कािशनाथ नेवाळे
गट १६२७, सोनवणे व ती , िचखली आ - कर/िच/२/एस आर 
१/१६४७/कािव/४२/२०१२ , द ९/३/१२ अ वये

111759

1100500828/00 ी लांडे हाद बबनराव हॉटेल नेवै म स.नं. 6901ए/1बी,भोसरी-39 111750

1010500215/00 माने साहेबराव िनवृ ी
से टर नं.22,, ल टर जे/6/13 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

111748

1020300505/00 पवार ए. एन. सुखवानी कॉनर,िव लवाडी आकुड  पुणे 35 111747
1040201032/00 बारणे िव ल हनुमंत. िम. .150/02/(00).,स.न.28/09/0, थेरगांव,पुणे-411-033. 111744

1040802347/00 ी.िवनोद कसनलाल उणेचा ि ह टे रया फॉ युन,स.नं.९५/२,वाकड -ह जवडी रोड,शॉप नं-सी/५ 111741

1081100169/00 भो. िनितन भाकर च हाण
महारा  गृहिनमाण व े िवकास महा,संत तुकाराम 
नगर,िम. .360/2088 पपरी पुणे 411 018

111738

1050401069/00 कंुभार वषा पांडुरंग. िमळकत . 47/3/455/3,,स.नं. 73, समथनगर, नवी सांगवी पुण-े27 111737

1140301680/00
ी. बशीर अहमद अ दुल सतार चौधरी व ी. शबीर 

अहमद अ दुल सतार चौधरी
जिमन गट न.ं ४६४, संत तुकारामनगर, तळवडे गावठाण, पुणे - 
४११०६२

111735

1030104236/00 जेसवाणी दयालदास ठाकुरदास मयुर ेडसटर-फ़ेज-२, बेसमट टोअर न.ं-३,िचचवड टेशन. चचवडं. 111720



1040604232/00 िवलास ल मण काळे स. नं. ८४/१/२/३, आदशनगर काळेवाडी १७ 111719
1120201922/00 शशीधर  ही. बडीगेर इं लोक कॉलनी ताप करनगर मोशी ४१२१०५. 111704

1031107574/00 भोग. संकेत नारायण भोसले
स न ७५/१/१ आहेरनगर चतामणी चौक व  वा हेकरवाडी चचवड 
३३

111703

1090200080/00 फुगे गणपत रामभाऊ. स.नं. िम. ं  79/164/5.,कासारवाडी. पुणे. 411 034. 111700

1030902583/00 म.ेकुणाल मोटस भोग. खंडू दामू चचवडे
कुणाल  र हर  साईड,  शॉप  नं.16  ,तळमजला,  थेरगांव  
पुलाजवळ,  चचवड

111694

1100804384/00 सुरेश गंगाधर सुरे स. नं. २१३, रा ेमनगर, दघीरोड, भोसरी 111687
1011201445/00 आगरवाल रामकुमार छोटुराम व राजेश से.25 लॉट .4,िनगडी ािधकरण पुणे 44 111684
1130101395/00 ाने र  दशरथ  धावडे  व इतर दे  आळंदी  रोड, पाटीलनगर ,िचखली 111684
1040307418/00 भोग. नामदेव महादेव शेळके स. न. १२/९ व १०,पवार नगर थेरगाव 111682
1130100598/00  ,साने बाळासाहेब जंगल गट .1,,पाटील नगर, िचखली 111681

1050101827/00 जाधव र व  सुदाम िम. .46/1/279/24स.नं.51/1/1,गांगाडनगर पपळे गुरव, पुणे-27 111678

1040405666/00 अिनल णांत िहरशे ी
स.नं.३३/२/११. गजानन नगर. रहाटणी पुण-े१७,¸üÆüÖ™ü Öß, 
¯Öã Öê

111662

1160201724/00 द ा य जनादन ढवळे स.नं.73 धमवीर संभाजी चौक आदशनगर, दघी - 15 111658

1030100442/00 शहा एस.एन. भो. े पट ग
िमळकत. .(जूना)-  ,कुपर  कंपनी  समोर,  चचवड टेशन-पुणे-411  
019.

111655

1160200288/00 सुरेखा तानाजी च हाण स. नं. 75, दघी पुव 111645

1050207499/00 आयर िश पा एन.
स. नं.८५/१ए/१,  'क पत  इ टेट' वग - C,  इमा. .६ ,  लट 
नं.९०४, पपळे गुरव-२७

111643

1040410651/00 िव ास वसंतराव डाफ़णे स नं-५/४/१ सननीत अपाटमट लॅट न-ं६ रहाटणी 111638

1130401939/00 सिचन हाद चौधरी , िमल द चं कांत चौधरी
गट  १२५० ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/१११६/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी

111630

1081300025/00 ी. गोपाळ हनूमंत टाकळे िस.स.न. 6422, स.न. 103 ते 108,,नेह नगर, पपरी-18 111601

1030703677/00 काकडे िब डस काकडे  पाक  शेजारी,  ऑ फस  ,स.नं.284/9/1,  केशवनगर,  चचवड 111591

1100801107/00 ी गुरमे मनोहर िव ल
गट न.ं8, स.नं.205                      ,सावंतनगर,                          
    भोसरी-39.

111590

1030302556/00 ाने र पंडीतराव गावडे सं. नं. २६८ ल मीनगर, सोहम रेिसडे सी समोर,िचचवड-३३ 111584
1110200521/00 सदािशव िभकाजी िनकम स. नं. १०/७, िनकम व ती, िनरगुडी र ता, च-होली बु॥ 111555
1020102945/00 िव णू पांडूरंग कदम रे वे गेट पिलकडे, दळवीनगर, चचवड 111552
1150302203/00 ी सुधीरकुमार स न 47/2/1 सांगिलकर शेजारी, बापदेवनगर, 111545

1130404387/00 गणेश िसताराम बनकर
स ह  नं  १२६३  , लॉट नं  ७९, वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ 
, शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/ एस आर २/ १२८१/२०१७ , 
द ११/०३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून  आका

111529

1090200879/00 लांडे दगडु मा ती. िमळकत मांक. 258,कासारवाडी, पुणे 411 034 111522
1031109401/00 भो. आ दकाबाई अजुन सोनकर स न २६/१ १-४ मुंजाबा वसाहत वा वाडी चचवड पुण३े३ 111512
1060310692/00 तुजा िव णु मुळे/ िव णु अ युत मुळे साई मे रगो ड सी/२०२ पपळे सॉदागर 111512

1080202099/00
म.ेममता इंड ीज तफ राज  अगरवाल व िशवकुमार 
अगरवाल

एच लॉक लॉट न.ंअे.१०५ एम.आय.डी.सी. पपरी.१८ 111510

1031105509/00
चचवडे गंगाराम व िभवा िशवराम, भोग. - चचवडे 

चं कांत गं
स.नं.  14  अ/1,  व िश प  हौ.सोसा.,  चचवडे  नगर,  वा.वाडी  
, चचवड

111497

1020502005/00 भोग े टेक इंिजिनअर ग जुना िम. .1976, स.न.64,खानीवाले पडाळ, चचवड,,आकुडीर् 111495

1031105502/00 पी ची न.वी.  भा धाके दीपक राम स.नं.  28  बळवंतनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 111492
1040405368/00 चं कांत ल मन िशतोळे स.न.४८/१३/१. समता कॅलली. रहाटणी-१७. 111492
1050204937/00 आितक योती ल मण / आितक भुषण ल मण स नं १२/१ िव यमनगर पपळे गुरव २७ 111492
1060314600/00 भारती अजुन गु ा व अजुन बाकेलाल गु ा साई ऍबीय स, अ/११०२ पपळे सौदागर,पुणे २७ 111485
1040505845/00 जाधव नामदेव िनव्◌ृ◌ा ी स.नं.78/1/69 काळेवाडी 111478

1040308642/00 अ ण मोिहणीराज करवंदे
स न १४/५ क हौया पाक लेन २ बेलटल टका नगर थेरगां व ३३ 
७७९८३६५८८३

111478

1010400013/00 बनसोडे गणपत तुकाराम
से टर नं.22,, ल टर आय/2/22 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

111457

1020200830/00 सेन अहमंद स यद (भो)
िम. .716, द वाडी,स.नं.35/2,से.नं. 27, लॉट न.ं 69 शेजारी 
संगमऍटो गॅरेज आकुड , पुणे - 411 035

111453

1130200120/00 भो-नेवाळे सोपान गोपाळ चतामणी नगर,,िचखली 111447



1130200711/01 िमला शंकर जाधव , पुजा िव ल गायकवाड

गट ११८६, गणेशनगर, र ता   २ रामदास सोसा, िचखली आ  - 
कर/िच/२/ह तां/कािव/१२३/२०१४ , द २६/०९/२०१४ अ वये  
ह तांतर आ  - ७४/२०१७ , द १५/४/१७ अ वये  द ०१/४/ १६ 
पा वा आ

111443

1130300120/00 ी उ रे र दादाराव शदे
गट १३१८ , गणेश  कॉलनी , मोगा माकट जवळ  , मोरे व ती , 
िचखली

111441

1040209402/00 व र  पोलीस िन र क,वाकड पोिलस टेशन पुण.े
स नं-९,मनपा पा या या टाक समोर थेरगाव गावठाण,थेरगाव 
पोिलस चौक ,पुणे-३३.

111440

1050111002/00 कवा े िजजाबाई तुकाराम / कवा े रा ल तुकाराम स. नं. ५३/३१अ/१६ िवनायक नगर ग ली .१  पपळेगुरव 111436
1040103513/00 भो. मदन िव नाथ भोईर स.नं. 210, काळेवाडी फाटा, क पटे व ती,,वाकड 111432

1140401621/00 दगडु खंडा ितघाडे
GAT NO.158 B,SWARAJ HOUSING SOCIETY, 
TRIVENINAGAR,TALAWADE,PUNE - 411062

111425

1040406236/00
दशरथ िसताराम नखाते व इतर भोग मनोजकुमार शंकर 
सुयवंशी

स.नं.३३/१/१/१/अ/१ महाल मी कॉलनी गजानन नगर रहाटणी 111395

1031102299/00 वा हेकर सुिनल शंकर स.नं.121,  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 111391
1101206927/00 रामदास मा ती जैद से. न.१, लॉट .६१, राजवीर, इं ायणीनगर भोसरी ३९ 111378

1030801853/00 गावडे िव णु गणपत
िव णु  स   िब ड ग,  शॉप  .  4  ,  तळ  मजला,  गांधी  पेठ  
,िस.स.नं.730/3  ते  730/10,  चचवड

111360

1100401822/00 ी.डी.आर.ग हाणे क शन पावती हाईटस् अ पर ाऊंड शॉप नं.जी - 1 111360
1140400588/00 भालेकर देवराम ध डीबा ि वेणी नगर,तळवडे 111353

1100801950/00 ीम. च हाण अलका हदूराव
स.नं.213/8ब,                             ,रा ेम त ण मंडळाजवळ,      
   भोसरी- 39     जुना िम. .10/33/01510

111347

1011100874/00 काळभोर कसन दगडु.
स.नं.00/0 .िमळकत ं .324, ीकृ ण नगर जवळील िवट भ ी. 
िनगडी , पुणे 411-044.

111345

1130302509/00 सातव  गजानन  राघोजी
गट १४०१, नंदनवन हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली आ - कर/िच/एस 
आर २/२२/२०१५ , द १९/०५/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

111337

1040200347/00 गुजर सुरेश िव ल िम. .238/2,द नगर, स.नं. 32 थेरगांव, पुणे - 411 033. 111328
1120100747/00 भालेकर पंडीत सोपान मोशी गावठाण,¯Öã¾ÖÔ ´ÖÖê¿Öß 111320

1130902414/00 भो- सिचन मधुकर धस
गणेश हौ सोसा  , ता हाणॅ व ती ,िचखली आ  -  कर/ िच/०९/ एस 
आर  २/७७/२०१५ ,  द ३१/१२/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

111319

1040120908/00 च हाण रमेश जग ाथ स नं-१६/६ ब,ल मणनगर थेरगाव वाकड 111316

1100801618/00 ी. कलगुटकर भाकर राम.
स.नं.215, िम. .34/663                  ,संत तुकाराम नगर, दघी 
रोड.      भोसरी,पुणे-39.

111288

1090302813/00 सितश दगडु सरडे व शािहद दगडु सरडे केशवनगर, कासारवाडी-३४ 111282
1160301611/00 शदे र ा ाने र स. नं. ५, द नगर दघी गावठाण 111265
1040304826/00 मोह मद इसूब मोह मअ ली / ी आयुब शेख स.नं. 12/18, हनुमान नगर,थेरगाव 111246
1150202143/00 ीम  सुनंदा दलीप दळवी/भो सागर दलीप दळवी स न ४३/९अ/११अ पैक  गती कॉलनी िवकासनगर कवळे 111244

1120300887/00 ी.बोराटे नारायण यशवंत/ ी.भो.बोराटे पांडुरंग नारायण ग. . 193, दे र ता, मोशी., 111243

1160200358/00 सुयवंशी बाळकृ ण गोरखनाथ व सुयवंशी इंदुबाई बाळकृ ण स नं. 79, दघी पुणे 111243

1020502221/00 भो.- जैन भारत मोहनलाल
जुना िम. .-2/5/2190,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

111238

1150100538/00 ढोले उ म क डीबा आदश नगर,मामुड 111235

1040107011/00 बेबी सुिशला कु-हाडे व अ णा शे ी कु-हाडे
स.नं.13/6, बेलठीकानगर, सोनाईमंगल कायालयाजवळ, थेरगाव, 
पुणे33

111233

10404010002/00 जी. के. असोिसएशन
सन.३९ ारका सन े ट-फेज-३, वग न.ंएच-४ मजला लॅट न-ं४०४ 
रहाटणी

111213

1130304753/00 अमोल रामचं  िबचकुले गट  १३८३ ,राजगड पाक २ , माऊली हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 111209

1050804493/00 कणसे कसन मा ती, स. न. ४/१+२/१,इंगवले नगर, िप,िनलख, 111203

1150408474/00 ी. नामदेव सहादु भ डवे भो. ी . िनतीन सुरेश  भ डवे सं. न.६९/७अ िब. आर ट रोड  भ डवे व ती रावेत 111190

1031112182/00 भो. सं दप गंगाराम मापारी
सं. नं. १२१, ीकृ ण कॉलनी,पिहला मजला, वा. वाडी.िचचवड पुण-े
३३

111171

1100600611/00 ीमती राजपुत िललाबाई परशराम सग
स.नं.226 दघी रोड                    ,िम. .59/1/392                    
         भोसरी, पुणे 411 039

111168

1031103687/00 िवरारी नामदेव मुरलीधर, भोग. - पा टल किवता शांत स.नं.62,  िबजलीनगर,  चचवड  , 111167

1130701792/00 भो-मे िस ी डे हलपस हे े हाईटस , लॉट ३२ अ, लॅट -२/३, से २० , ु णानगर ,िचखली 111157



1031105690/00 शेख शक ला ईरशाद स.नं.  125,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 111154

1020103429/00 भो ीम अलका पांडूरंग डोईफोडे
स न १७९/२अ/१अ/१अ देव  अपाटमट दुसरा म लॅट नं ८ आकुड  
पांढरकर व ती

111152

1160101997/00 वाघमारे रमेश बाबुराव स नं ७२/३ ब दघी 111149

1100900786/00 ी. कोरे राम ताप जगडु
िम. .59/5/340,स.न.202,                 ,गवळी नगर,                  
            भोसरी-पुणे-411 039.

111148

1020202127/00 पतंगे भारत आ ुषा ारकामाई साईबाबा मं दर जवळ,  द वाडी, आकुड  ४११ ०३५. 111138

1090102055/00 म.ेिनळकंठ इंड ीज टी-१६५/१/१९, एम.आय.डी.सी, भोसरी, पुणे-२६ 111133

1140202025/00
म.ु मा. ी. गु ा शंभु स यनारायण साद व गु ा अिनल 
स यनारायण साद भोग. गु ा  अिनल स यनारायन साद

समथ हौ. सोसा. एकता गणेश मं दरामागे पीनगर तळवडे 111111

1040308158/00 युनुस अ दुल करीम शेख स. १२/१८, ायवर कॉलनी,कालेवाडी फ़ाटा, थेरगाव 111107

1031111062/00 अ य भा कर फ़डतरे
स. नं. २८/५, ीराम कॉलनी बळवंतनगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे 
३३

111103

104012190/00 सं दप सुरेश भटकर
स. न. २३२/१, गगनिगरी ीमलँड - बी- ४०१,क पटेव ती वाकड 
पुणे-५७

111102

1031108103/00 भोळे िनतीन देवीदास
स. नं. ५७/२+३, लॉट न.ं ३३, साईराज कॉलनी, िबजलीनगर, 
वा.वाडी, चचवड

111094

1031108104/00 भोळे अिमत देवीदास
स. नं. ५७/२+३, लॉट न.ं ३३, साईराज कॉलनी, िबजलीनगर, 
वा.वाडी, चचवड

111094

1100802976/00 ाने र बाजीराव नाईकरे भो.अिनकेत ाने र नाईकरे स.नं. 208/2/1 पा या या टाक जवळ संत तुकाराम नगर,भोसरी - 39 111091

1101202799/00 िव ल तबाजी मेहेर स नं 18धावडे व ती भोसरी 39 111090

1140202171/00 ी. यामकुमार मोहन माहतो
जमीन गट न.ं २३३,िवकास हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

111090

1070101757/00 राज  आनंदकुमार िबजलानी
एच. बी. ७/१ गजानन लाझा ितसरा मजला ऑफ़ स न.ं १ व २ 
पपरी १७

111087

1050205716/00 भो. सोनवणे िवनोद. स. न. ३/२, िवजय नगर, पपळे गुरव-२७ 111082
1031108276/00 विनता काश पाटणकर स. नं. ६९/७,७४/८ रजनीगंधा सोसा. वा हेकरवाडी चचवड 111075

1070101479/00 मा.सरकार भोग.पवार गजानन बाबुराव साई चौक, अि नी हॉ पीटल समोर, पपरीनगर,,Ø¯Ö¯Ö¸üß. 111069

1120202492/00 ी. संतोश ानोबा कुडले.
गट नं ४५८, ाने र नगर गंधवनगरी या मागे मोशी ता हवेली िज 
पुणे

111062

1031107956/00 ि मता शरद मोिहते स. नं. २८/२, बळवंतनगर, वा. वाडी, चचवड 111053

1060102982/00 राजेश गु दासमल तेजवाणी/ योती राजेश तेजवाणी
तळमजला , गाळा ं -१६,स. न. ११/२, एस.बी.आय. 
बँकेसमोर, पपरी वाघेरे, पपरी पुणे- १७

111043

1020201927/00 ी महमद सेन खोजसाहेब कामगारनगर, द वाडी,आकुड 111005
1130602393/00 िसराज िबसिम लाह चौधरी गट ५७८/१,पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 111004
1050110594/00 राणे योती र व  व राणे र व  वसंत स नं ५३/१ब/१६ब आई अपा मट शॉप नं ३ पपळे गुरव ६१ 110999

1040201401/00 भोईर िहरामण लादू
िमळकत .,स.न.19/3, थेरगांव,मोरे र भोईर कॉ पुणे-33, गट .2, 

भाग .64.
110998

1050214342/00 सुहास बाबासाहेब जाधव स. न. ८५/२अ/२/२ जवळकर नगर, पपळे गुरव 110987

1110300799/00 मोद शंकर सातपुते
स. न. ३०७/१, पठारेमळा शरद पवार इंटरनशनल  कुल जवळ 
चरहोली बु. पुणे

110968

1130303365/00 सितश परशुराम  कदम
गट १४१३ , शांती हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली  आ  - 
कर/िच/एस आर २/३६७/२०१४ , द  ०६/०३/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

110948

1130303366/00 गणेश फडणीस धुमाळ
गट १४१३ , शांती हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली  आ  - 
कर/िच/एस आर २/३६८/२०१४ , द  ०६/०३/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

110948

1070100526/00 राम उधाराम पंजाबी. ल मी माकट, लॉट न.ं238,,शॉप नं.24, पपरी नगर,पुणे-411 017. 110945

1040309070/00 भोग कैलास कसन खगरे स नं 10/5/1, दगडुपाटील नगर 110933

1040415123/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.संिगता िशवाजी 
मोिहते

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला दुकान ं-१२ रहाटणी 110931

1040415128/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.शमनाद इ ािहम 
म दरा

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला दुकान ं-११ रहाटणी 110931

1040415129/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.गो वद ल मण 
काटे

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला ऑ फस ं -१४ रहाटणी 110931

1040415131/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.गो वद ल मण 
काटे

स.नं.१८/११/३ साई चौक पिहला मजला ऑ फस ं -१३ रहाटणी 110931



1031105398/00 आगरवान अिखलेश खुशीराम व इतर स.नं.  76/6,  िस.स.नं.  2728  पैक ,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 110907

1031105400/00
आगरवाल सुिशला ह रशंकर, कु.म.ुधा. - अथव मोटस - 
भोसले आर. एच.

स.नं.  76/3,  िस.स.नं.  2729  पैक   आहेर  गाडनजवळ  
,वा हेकरवाडी,  चचवड

110907

1040415057/00 र माला कािशनाथ राऊत स.न.45/1 बिळराज कॉलनी रहाटणी 110894

1101206158/00 टाकळकर चं शेखर क िडबा ९८/२ लॉट नं ५१ ई री रेसी लॅट - १७ इं ायणीनगर भोसरी 110887

1050107625/10 कोतकर सुि या उफ हेमलता िशवाजी. स. नं.५६/१/८,कवडे नगर, पपळे गुरव-२७ 110881

1130603233/00 द ा य देिवदास भोसले

गट ५८२,पंतनगर  कॉलनी नं १, जाधववाडी ,िचखली आ  - कर  / 
मु /०८/ एस आर  २/२६७/२०१६ , द २१/०९/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका आ  - कर /िच /६/ एस आर 
२/२१/२०१७ द  ०६/०५/२०१७ अ वये  द ०२/०६/२०१७ पा आ

110879

1030705310/00 मो द आिबद, मोह द जलील
स न २९४/२५ िस स नं १७०२ काळेवाडी पुलाजवळ केशव नगर 
चचवड ३३

110866

1040407407/00 साई िव टेज रय टस तफ भागीदार िनक  नरेश वासवानी स. न. १६/१/१२ जगताप डेअरी रोड रहाटणी. 110865

1040121134/00 िस दाथ कांतीलाल खवसरा
स नं-१८/६, खवसरा ेड सटर,पिहला मजला,शॉप नं-
१०१,वाकडरोड,डांगे चौक, थेरगाव,पुणे-३३

110844

1031105000/00 सग संजय ललन स.नं.  133,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 110843

1130303717/00 दयानंद सुदाम बोडके
गट १३७४ , माऊली सोसा , मोरे व ती, िचखली  आ - कर/िच/एस 
आर २/११७/६/२०१५ , द ०४/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

110843

1140401273/00
ी. जाधव बाळासाहेब िसताराम /भोग. जाधव िसताराम 

नाथु
जमीन गट नं १४७ ि वेणीनगर तळवडे 110825

1140401274/00
ी. जाधव बाळासाहेब िसताराम/भोग. जाधव वॅशाली 

बाळासाहेब
ि वेणीनगर तळवडे 110825

1060402098/00 सोपान महादु कुदळे भो. िवनोद सोपान कुदळे 110819
1040109508/00 मा. सु म यन सालोमन भोग. िजत  रामचं  वाडघरे स.न. 177/1/5 सुदशन कॉलनी नं.2 वाकडरोड वाकड – 57. 110807

1101201330/00 ी. गायकवाड बालाजी माधवराव
स.न.18/1, भाग .28 गट .12,     ,धावडेव ती,                      
        भोसरी

110806

1040305764/00 सिलमा रिशद पठाण भोग अिजत द ा ाय घारे स. न.१२/६. भोरडेनगर.थेरगाव-३३ 110782
1120101513/00 कािनफ़नाथ िशलु दारकंुडे रा िशवाजीवाडी गट नं ४६ मोशी. 110780

1101208424/00 लाईफ लाईन हॉि पटल तफ संजय रामचं  िहरे
से. नं. १, लॉट .१०(एस), शॉप . ६, सुरभी कॉ ले स, 
इं ायणीनगर, भोसरी

110758

1110400866/00 ी. ताप कर सिचन कसन
गट . १२/२,च-होली बृ, वडमुखवाडी, बोबले व ती र ता, 
पदमावती मं दरचे पुवस िव लमं दरा या शेजारी,पुणे ०५

110753

1110400867/00 ी. ताप कर धंनजय कसन
गट . १२/२,च-होली बृ, वडमुखवाडी, बोबले व ती र ता, 
पदमावती मं दरचे पुवस िव लमं दरा या शेजारी,पुणे ०५

110753

1031105968/00 Salunke Savita Sunil
स.नं.  59/1  अ,  िशवनगरी,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड 
 ,

110751

1020400713/00 परमार अँ ड पटेल कंपनी.
िम. .424,हायवे टॉवर,काळभोर नगर.गाळा .18 चचवड,पुणे 
411-019.

110747

1060102049/00 अभय द कुलथे, वैशाली अ कुलथे तपोवन र ता पपरी वाघेरे पुणे -17.,माळी आळी चौक 110719
1080802162/00 दपाली शंकर शदे स.न.102, िवजय भा हौ.सोसा समोर, 110712

1040500233/00 नखाते भाऊसाहेब बाबूराव,नखाते कुसु
िमळकत .393/1,,तापक र नगर, स हे न.ं73/2ई/4, काळेवाडी - 
पुणे.

110708

1100100998/00 म.े साई तिन क इंड ीज तफ- आर. एम. व जी.एम. जगताप जे.491 गट-1,एम.आय.डी.सी. भोसरी,                 पुणे-26. 110705

1050103297/00 ी. बंडगर दपक रघुनाथ स.नं.49/1,गांगुडनगर, पपळे गुरव, सांगवी.,िम. . 46/1/3297 110702

1101100624/00 ी. वागळेकर अर वद पु षो म
स.नं 124/1, भाग .27,गट .11,   , लभोरे 
जवळ,सदगु नगर,पुणे ना भोसरी

110694

1050211851/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं १९ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

110685

1120202179/00 ी. िशवाजी भु नायकुडे आदशनगर कचराडेपोजवळ मोशी ४१२१०५ 110678

1130201181/00 मे साथक इंिजिनयस , ो ा ी रासकर बाळासाहेब महादु
गट १६२९, वृ ा म रोड , रामदासनगर ,िचखली आ. -
कर/म/ु६/एस आर २/१४१/२०१२ , द १/०३/२०१२

110673

1140401447/00
ी. शिशकांत सुधाकर भालेराव व इ. १  भो. ी. शिशकांत 

सुधाकर भालेराव
ज. ग. १४४ िसि िवनायक कालिन ि वेणीन र 110671

1101208653/00 सुरेश एन कलमपोटीवाल
से. नं.२ लॉट ४२२ साई साद अपा. लॅट न.ं ३, इं ायणीनगर, 
भोसरी

110669

1101101344/00 भुिगलाल खुशालचंद शहा भो.मंदा सोपान उडाणे स.नं. 124/2ब/1/18 गृहल मी हौ.सोसा.,भोसरी - 39 110666



1011403243/00 गणेश रोडलाई स से. नं २३, लॉट नं ८६अ, वाहतुकनगरी, िनगडी , पुणे ४४ 110665

1030101362/00 पटेल िवरजीभाई ेमजीभाई व इतर
ल मी  कॉ ले स,1  ला  मजला  ,शॉप  नं.112  ते  123,  मुंबई-पुणे 
 रोड  चचवड  टेशन,  पुणे  -  19

110653

1011100022/00 काळभोर ीपती शंकर
से.नं.२३, लॉट नं १५/१, भ  श  , िपसीएमटी डेपो मागे , 
खंडॉबा मंदीराशेजारी, िनगडी पुणे ४४

110623

1110500091/00 काळजे भागुबाई गोपाळा च-होली बृ दाभाडे व ती काटे व ती, 110619

1030302611/00 म.े साई असोिसए स
स.नं. २६९/१० िस.स.नं. ४४६५ ते ४४७० साई वुडस, वग A 
,मजला 7 लॅट .  704, लकरोड, चचवड -३३

110618

1040405407/00 तुकाराम तुळशीराम मगर कनारा कालनी रहाटणी पुणे 110617

1031114508/00 भोग. िव म िहरालाल कौल
स.न. १४२ साईराज कॉ मलॅ स, शॉप .४, तळमजला,वै णवदेवी 
मं दरा जवळ, गु ारा, वा.वाडी, चचवड, पुणे-३३

110613

1020502041/00 िशरीन अिबझर आझाद जी. पी. 72, समीर लाझा जी लॉक टे को रोड चचवड,आकुड 110604

1020502042/00 अिबझर अहमद सेनआझाद जी. पी. 72, समीर लाझा जी लॉक टे को रोड चचवड,आकुड 110604

1040415149/00 मिनषा राज  ढवळे
स.नं.२८/१/१अ हचैत य,आकाशगंगा शेजारी,िशवराज 
नगर,रहाटणी,पुणे१७.

110594

1040415150/00 मिनषा राज  ढवळे
स.नं.२८/१/१अ हचैत य,आकाशगंगा शेजारी,िशवराज 
नगर,रहाटणी,पुणे१७.

110594

1040405931/00 तेजस शिशकांत भावळकर 110587
1050106772/00 ड गरे  सुिनता संजय, 'िनल लािसक' लॉट न,ं२, पपळे गुरव-२७ 110587

1030704245/00 चौधरी गमनाराम इंदाजी
स.नं.290  व  291,  िस.स.नं.1604  ते  1606,  शामा  हे रटेज,  ए  
वग  ,दुकान  न.ं  1 व  2,  केशवनगर,  चचवड

110583

1130702032/00 भो- शांत द ा य देशमाने इ  २ , दुकान  १६ ,िशवम माकट से २०, कृ णानगर,िचखली 110575

1040410136/00 सिवता ीकांत खेडेकर/ मंगेश ीकांत खेडेकर स. न. ४३/३ िशवश  कॉलनी रहाटणी -१७. 110568

1140102695/00 ी. उ म पांडुरंग सादळकर भो. अिनता उ म  सादळकर ज.गट .२१४  ारका सोसा., पीनगर 110567

1110400359/00 तापक र साहेबराव िसताराम च-होली बृ वडमुखवाडी चोिवसावाडी 110567
1160300366/00 साळंुके रामचं  धाकोजी स. नं. 18 चौधरी पाक, दघी पुणे 110561

1120201549/00
ी.ह रभाऊ नामदेवराव ठाकरे.भो. ीकांत महादेव पाटील 

इतर
आदशनगर, कचरा डेपो जवळ,´ÖÖê¿Öß. 110561

1040307563/00 मा. ािध. करण सुरेश भंडारे
सं न. १२/१८ काळेवाडी फ़ाटा, गणेश मं दराशेजारी थेरगांव पुणे - 
३३

110555

1160201562/00 मासाळ बाळासाहेब महादेव स.नं.75/1 सहकार कॉलनी न.ं2 भारतमाता नगर 110528
1150410194/00 ी. तानाजी सहादु भ डवे स,न, 114 एस िब. पा टल  शाळे जवळ रावेत 110521

1110501814/00
नरेश मुलचंद ओसवाल, राजेश कसनराव भड, ी ु ण 
िवनायक अ रकर

स. नं. १५५/२/१/२ पै अलंकापुरम रोड, वडमुखवाडी, च-होली बु॥ 110511

1130201194/00
द ा य िवठोबा मोरे , भो-रंजना भानुदास मोरे, भूषण 
भानुदास मोरे

गट १६१९, दे  आळंदी रोड , भानुदासनगर  ,िचखली 110510

1101204708/00 िवण िव ल डोईफ़ोडे लांडगे नगर भोसरी 110482

1130200700/10 ी एस. के. शा
दे  आळंदी रोड ,रामदास सोसा., िचखली,आ. - कर /म/ु7/एस आर 
3/201/2006 , द.1/7/06 अ वये

110475

1050205058/00 पवार संभाजी िशवराम व पवार सुजाता संभाजी स.नं.13,िह.नं.5,िव यमनगर,रो.हाऊस न.ं2, पपळे गुरव-27, 110461

1031114635/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. ी. सिचन द ा य नेहत,े चेतन 
द ा य नेहते व देव  द ा य नेहते

स.न. १३२, साई हौ. सोसा, गु ारा रोड, वा. वाडी, चचवड ३३ 110453

1031114640/00
पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. ी. िनलेश पांडुरंग चौधरी व 
प लवी शांत चौधरी

स.न. १३२, साई हौ. सोसा, गु ारा रोड, वा. वाडी, चचवड ३३ 110453

1050809362/00 इ टेट ए टर ायजेस
स.नं.19/1/1 िस.स.नं. 876/113 साई टल तळ मजला युिनट 
नं.02 डी.पी.रोड िवशालनगर  पपळे िनलख, सांगवी- 27

110444

1090303336/00 सरीता कंुज को.ऑप हौ.सोसा माशान भूमी समोर, कासारवाडी, पुणे-३४ 110441
1130401137/00 िश डे किवता भगवान लॉट नं 4, कोयनानगर ,से टर 19, िचखली, 110422
1090302420/00 भोग. खनुचीकर िव ल खंड पा स. न. ४८६/२ केशवनगर कासारवाडी ३४ 110421

1060202881/00 िसताराम नारायण शदे भो.महादेव िसताराम शदे
मंगलमुत  िनवास शॉप . ४  तळमजला नवीन काटे- पपळे रोड 
पपरीगाव-पुणे-१७

110409

1080802679/00 वसंत जरे व िलला वसंत जरे भो. अ लाउ ीन शेखलाल शेख स. नं. १०२ धमािधकारी चाळीजवळ नेह नगर पपरी १८. 110401

1040118195/00 अजय गोकुळ िहरे व मीता अजय िहरे
स.नं.217,218/1,218/2अ/218/2ब पाक टर ाईश ,तीसरा मजला 
फलॉट  न.ंबी301वाकड-411057.

110394

1060321106/00 ी.िशवाजी मुरलीधर िभसे व इतर
स.न.१३३/१,१६१/११,१६२/४,५,८ जी.के. मॉल,ितसरा 
मजला,ऑ फस न.ं३०८, पपळे सौदागर, पुणे २७

110379



1060321124/00 ी.िशवाजी मुरलीधर िभसे व इतर
स.न.१३३/१,१६१/११,१६२/४,५,८ जी.के. मॉल,चौथा 
मजला,ऑ फस न.ं४०८, पपळे सौदागर, पुणे २७

110379

1031108723/00 ी शंकर बंडा चौगुले स न ६०/३ िशवनगरी िबजलीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 110377
1100100582/00 म.े सायली इंिज ा िल. िम. .58/3/177, एम.आय.डी.सी. 110376

1050107980/00 राजपालखे पावती सुभाष /सुभाष ल मण.
स. न. ५०/४अ/५, महारा  कॉलनी, ग ली न.३,  गांगड नगर, पपळे 
गुरव-२७

110373

1100802017/00 ी लोहार अशोक दामु
स.नं.208/2/1,आळंदीरोड,झांबरे हॉ,पा या या टाक समोर,भोसरी 
39.     जुना िम. .10/33/01577

110368

1030100079/00 ग हाणे सखुबाई बाळा िमळकत  .1969  ,िस.स.नं.  199.  चचवड  411  033. 110365

1040205436/00 सुभाष महादेव गोडगे भोग. िव नाथ सुभाष गोडगे
स. न. १७/३ र ा िनवासी िशव कॉलनी वाकड रोड गणेह नगर  
थेरगांव - ३३.

110356

1100402054/00 गु दयाळ मोहन सग सैनी भो बा कू ण मोहनिसग सैनी संत साई शाळेजवळ आ दनाथनगर 110346

1100402055/00 गु दयाळ मोहन सग सैनी भो रोहन बा कू ण सैनी संत साई शाळेजवळ आ दनाथनगर 110346

1130602382/00 धनंजय जयचं  महाजन, इंटोक इंड ीज
गट ५२५ , कमवती इि लशिमडीयम कूल जवळ , 
जाधववाडी,िचखली

110346

1130303409/00 मनोहर महादू  पाटील
गट १३६८/४,माऊली हौ  सोसा ,,मोरे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/६/२०१४ , द २२/०४/२०१४ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

110343

1100400706/10 महेश वसंत खो लम स. नं. ६८४ आ दनाथनगर, ग हाणे व ती, भोसरी 110333

1050301133/00 वाय. िललचारीया हसन स.नं.13, िमळकत .47/1/89/1,िशतोळे नगर सांगवी. सांगवी. 110319

1120300642/00 आ हाट शंकर क डीबा पुणे नािशक रोड, प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 110317

1130602881/00 भो- ितभा िवकास जाधव

गट  ४२३ , मधला पेठा   , जाधववाडी िचखली आ  - 
कर/िच/६/एस आर २/१६७४/२०१४ , द  २८/१०/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका Gat 423,Madhala petha , 

Jadhavavadi,Chikhali

110304

1050000310/00 ी.मे ा समट इंिडया तफ ी.ह र धौल,कु.म.ुधारक पजन स.नं.43/3अ/1, लॅट न.ं23 110298

1031108817/00 भो साद भालचं  आ हाड स न ११/३ साठे कांलनी चचवडेनगर वा वाडी. चचवड पुणे ३३ 110287

1011501148/00 भारतीय डाक घर से.नं.27, भाजीमंडई समोर,,िनगडी ािधकरण, पुणे 110286
1160100303/00 खतोडे नामदेव सखाराम स. नं. 72 िशवनगरी, दघी पुणे 110282
1110400345/00 तापक र ल मण िव ल च-होली बृ वडमुखवाडी चोिवसावाडी, 110277
1050202458/00 नांगरे शेषराव नाथा स.नं. 86/1/1, जवळकर नगर,, पपळे गुरव 110251
1130101309/00 भो-सयाजी धमाजी मोरे दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर ,िचखली, 110248

1060500912/00 म.ेबी.आय.अ ॅ ड. सी.डी. ा.िल.
मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/71/   /, वेल ऑफ 
पपरी, ए वग, ऑ फस नं 23 दुसरा मजला

110239

1060308513/00 मे मंगलमुत  डे हलपस भो मनोजकुमार अ वाल गणेशम फ़ेज १-बी- २०१ पपळे सॉदागर 110237

1041200233/000 छाया रो. वा हेकर स. न. १५/१ ताथवडे 110234

1050213751/00 भोग.गायकवाड लता उद कुमार
िस . स.नं. ४१०/४१२,४१४ भैरवनाथ मं दराजवळ गावठाण, पपळे 
गुरव

110228

1040414900/00 अिनल गंगाराम दळवी/भो. पंकज अिनल दळवी स.नं. २८/१/१ब िशवराजनगर रहाटणी 110227
1160101003/00 सोनवणे ाने र सोमा स. नं.72सहया ी कॉलनी, दघी,पुणे 110223

1020202516/00 भो .रोशनबी नुरमहमद स यद/नुरमहमद रमजानभाई स यद स नं ३५ द वाडी आकुड  पुण-े३५ 110210

1040206262/00 ि ती संजय देशमुख / संजय स. नं. ३७/३, ि वस काउंटी, लॅट नं एम /४०४, थेरगाव, पुणे ३३ 110204

1080202708/00 ी. मुरलीधर तुकाराम पाबेकर PAP-10  एच. लाँक, एम.आय.डी.सी, पपरी- १८ 110197
1130901589/00 िगते ई र अंकुश गणेश हौ सोसा, हे े व ती ,िचखली 110195

1050804167/00 ी.इंगवले दपक गुलाबराव व शेळके  सुजाता सुिनल. स.नं.2/2/3◌,्आ◌ै◌ं◌्ध कॅ प, पपळे िनलख,इंगवलेनगर,पुणे-27 110179

1040109517/00 ी. धनराज चरणदास िबदा स. न. २१०/३+४ लॅट ९९ थम शान व अं कता वाकड - ५७. 110174

1100500441/00 ी. मंगुडकर मा.प.
िम.  55/2/155,                           ,स.नं.690, नािशक रोड,       
          भोसरी-पुणे-411 039.

110174

1040205729/00 सुिनल कांतीलाल रण दवे स. न. १/७ धने र महादेव मं दरा शेजारी थेरगांव -३३. 110173

1050108890/0 ी िशतोळे योगेश रघुनाथ व सुव तुकाराम सोमाजी
स नं ३८/१/९ भागीरथी हाई स लॅट नं ए/४०३ ीनगर ग ली क़. 
१ पपळे गुरव २७

110172

1031111321/00 भो. ी. कशोर िव ल लोहार सं. नं. ३३/१, िस े र कॉलनी, िचचवडेनगर. वा. वाडी. िचचवड-३३ 110171

1031101340/00 पंडीत भागूजी वा हेकर स.नं.  113/12  ,वा हेकरवाडी  चचवड,  पुणे  -  33 110170



1120405443/00 ी िशवाजी राम लग साखरे / सौ श मला िशवाजी साखरे
संत नगर से.नं ६ फ़ॉट नं ९,ऑ सी ीन  रेसीडे सी,फ़ॅट नं ४०२ मोशी 

ािधकरण, ४१२१०५
110168

1120405454/00 बाळासाहेब द ा य तांबोळी / रता बाळासाहेब तांबोळी
संत नगर से.नं ६ फ़ॉट नं ९,ऑ सी ीन  रेसीडे सी,फ़ॅट नं ७०१ मोशी 

ािधकरण, ४१२१०५
110168

1120405463/00 ी भावेश महेशभाई पटेल / सौ अ पा भावेश पटेल
संत नगर से.नं ६ फ़ॉट नं ९,ऑ सी ीन  रेसीडे सी,फ़ॅट नं १००२ 
मोशी ािधकरण, ४१२१०५

110168

1140301095/00 भो.भालेकर गो वद इं ा एंटर ाईजेस समोर रोड पिलकडे 110154

1100200177/00 ी. यमुना साद झरीलाल सग
स.नं.703/3,शांतीनगर (िविहरीचे श,ेलांडेवाडी,भोसरी,                  
   पुणे-39.

110152

1120101825/00 सो.इचके िशला सुभाष राधा ण नगर, िशवाजीवाडी, मोशी, ता. हवेली िज. पुणे 110152

1050213372/00 भालशंकर रोहीदास हनाजी./भालशंकर स यभामा रोहीदास. स.नं.82/1/46, सुदशननगर, पपळे गुरव-61 110150

1040115571/00 तपन कुमार खोसला व िच खोसला
स. नं. १८७/३/१,१८७/४. नंदन इ पेरा सहावा मजला लॅट न.ं A - 
२ / ६०५, कावेरीनगर वाकड

110144

1130506548/00 भो-नवाब खान सन ऑफ मोह मद  श बीर खान
लॉट ५९ए , िव ास पाक ए , लॅट ५ , से टर १६ , िचखली 
ािधकरण आ - कर/िच/५/एस आर २/८१/२०१५ , द 

०९/११/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका
110141

1050104897/00 ी. पंजाब दयारामजी नागले. स.नं.71/1,गांगाड, पपळे गुरव.सांगवी-27,िम. .46/01/04897 110133

1130902129/00 पावती महादेव पांचाळ गट १४५८ , सहगड हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 110117
1040309546/00 मुमताज मिजद शेख स नं-११/२ पडवळनगर थेरगाव-३३(८०८७७८३८२१) 110116

1140301976/00 ी.हनुमंतराव पांडुरंग पवार व सौ.सुवणा हनंमतराव पवार ज.गट न.ं३४४,िशवसृ ी पाक,तळवडे,पुणे 110106

1040117886/00 म.े ि केल इ वे टमट से.नं.40, िलगसी े अर, शॉप नं.10, वाकड,पुणे - 57 110103
1050208225/00 बाबु तुळशीराम सुयवंशी स.नं.८६/१/१, िनसग कॉलनी, जवळकरनगर, पपळे गुरव. 110099

1040120133/00 भंवरलाल ओटराम घांची
से टर नं.40, काश लोरे स अपाटमट क डोिमनीयम, तळ मजला, 
शॉप नं. 1, वाकड

110095

1101301121/00 पाटील शैलेश बकराव स.नं.45/2 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 110091

1040604382/00 गोपाल मुलचंद मािखजा
स. नं. ९९/१२अ/३ िव णुनगर BRTS रोड जवळ शॉप . ३ 
िवजयनगर काळेवाडी १७

110088

1130902522/00 रेखा दप जाधव , सुरेश यशवंत क ढरे
गट १४१७ , द  हौ सोसा , , हे े  ता हाणे  व ती,िचखली आ  - 
कर /िच/९/एस आर २/१५५/२०१६,  द २१/१२/२०१६ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१६  पासून आका

110080

1101100627/00 ी. गावडे चं कांत कािशनाथ
स.नं 124/1/1, भाग .27,गट .11,,स गु नगर,ऍड.वाळंूज 
शेजारी,प रोड, भोसरी

110074

1081300019/00 ी. भा करराव गणपती बड कर िस.स.न. 6390, लॉट .119,,नेह नगर, पपरी-18 110067

1040408990/00 ंकट कसनराव सुयवंशी भो.िनळकंठ कसनराव सुयवंशी स. न. १९/१/१,ि ितज कॉलनी ,जगताप डेअरी,रहाटणी पुण-े१७ 110055

1040408991/00 ंकट कसनराव सुयवंशी भो.रा ल िनळकंठ सुयवंशी स. न. १९/१/१,ि ितज कॉलनी ,जगताप डेअरी,रहाटणी पुण-े१७ 110055

1040408993/00 ंकट कसनराव सुयवंशी भो. प िमनी िनळकंठ सुयवंशी स. न. १९/१/१,ि ितज कॉलनी ,जगताप डेअरी,रहाटणी पुण-े१७ 110055

1140401404/00 रामे र हरीभाउ चाटसे/ सुिनता रामे र चाटसे िशवतेज हौस ग सोसायटी, ता हाणे व ती, ि वेणीनगर, तळवडे 110043

1060305926/00 DESAI A.D.
प. सौदागर,,¾¤üÖ¸ü úÖ¸üÖ•Ö ¯ÖÖ Ôú, 

¸üÖê.ÆüÖ.ÖÓ.9, Ø¯Ö. ÃÖÖî¤üÖ Ö¸ü, ¯Öã Öê.
110032

1050503321/00 ी  . िशरोळे पोपटराव  िचमाजी
सं◌.ं नं. १२/२/४ साईनाथ सोसायटी दुकान ं.१, वेताळ महाराज 
सोसा. जवळ, आनंदनगर, सांगवी

110007

1050503322/00 ी  . िशरोळे  िनितन शंकरराव
सं◌.ं१२/२/४ साईनाथ सोसायटी दुकान ं.२, वेताळ महाराज सोसा. 
जवळ, आनंदनगर, सांगवी

110007

1120100331/00 ी. स ते गणेश / हनुमंत बबन व इतर 2 मोशी, िशवाजीवाडी, गट न.ं 42 (41) 110006
1090603065/00 िडि हजनल रे वे मॅनेजर भोग.शौकतभाई सुतार रे वे टेशन बाहेरील पाक गतळ,दापोडी पुण-े12 109994

1090101539/00 मोरया सह औ ोगीक वसाहत मया दत
गाळा . 111 मोरया सह औ ोगीक वसाहत मया दत,टी 201/1 टी 
लॉक एम आय डी सी भोसरी -26

109975

1150101977/00 ी दनकर बक कातळे/भो सौ िललाबाई दनकर कातळे द न ९४/१ तळमजला कातळेव ती कवळे 109975

1130507147/00 शहनवाझ मु तफा खान गट ८११ , प याचे मिजदमागे , पवारव ती , कुदळवाडी ,िचखली 109959

1081300057/00 ी.राज  पोपट घनवट स.नं.103 िस.स.नं 6434 लॉट न.ं145,नेह नगर पपरी -18 109958
1031114500/00 भो. इ ाहीम गंुडू शेख स.न. १२३/३, िनसग हौ. सोसा, वा. वाडी, चचवड ३३ 109958

1031111679/00 उ वला िववेकानंद कािशद व ल मी शकंर अंधारे सं. नं. ३५/३, िशवतेज कॉलनी,िचचवडे नगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 109957



1050200567/00 लोखंडे बापू ल मण
वैद व ती,,िमळकत .1064/46/3/167, पपळे गुरव,सांगवी पुण-े
411 027.

109953

1050204748/00 टांक जयंतीलाल ेमजी, िव यम नगर,िप,गुरव-२७ 109946

1040501460/00
रामचं  देिवदीन वमा व देिवदीन रामपलट वमा ( 
९८५०२२३०६८ )

िम. .933/1 ओमकार कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 109930

1140301977/00 ी.सिचन बाबुलाल ठाकरे ज.गट न.ं३४९, लॉट न.ं१६,िशवसृ ी पाक,तळवडे,पुणे 109922

1120405401/00 सरोज नंदकुमार माळिशरसकर
संतनगर,से. नं ४, लॉट नं १९,जगदंबा सहकारी गृह रचना सं था 
मया दत,रो.हाऊस नं ६, िधकरण मोशी,४१२१०५

109921

1040308599/00 मालती भगवान पवार
क हैया पाक लेन न २ स म १४/६/६ बालाजी िनवास लौट न बी 
३/४

109906

1040308600/00 भगवान कार पवार स न १४.६अ ६ब क हौया पाक लेन न २ बालाजी िनवास  थेरगाव 109906

1040308604/00 रा ल भगवान पवार स न १४/६/६ बालाजी  िनवास क हौया पाक लेन २ थेरगाव ३३ 109906

1130506441/00 राज  सुभाष लंघे

गट ६७७/१ , बालघरे व ती ,  कुदळवाडी,िचखली आ - कर/िच/एस 
आर २/३०/२०१५ , द  ०१/०८/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून  आका  जुनी िम  १३/०५/००७८२ व ७८२.१०  र  े - 
४२.४  चौ फ़ुट ,क म-ु१८०/- येक

109904

1110300924/00 चचवड देव थान भो. गणेश पंडीत तापक र स. नं. ४७०, वाघे रवाडी, च-होली बु॥ 109898

1140102809/00 सौ.सुिनता भुजंग मडके िशवपावती हौ.सोसायटी, जिमन गट न.१६८, पीनगर, तळवडे. 109883

1130401603/00 ाने र भागुराम भोसले/सुधाकर भा भोसले कार सोसा , गट १२९८ , र ता  - ६, सुदशननगर ,िचखली 109863

1040415269/00 िवजय चं कांत कांबळे व चं कांत संभाजी कांबळे स नं-३८/२/१ कनारा कॉलनी रहाटणी 109848
1140201102/00 पंधारकर रामचं  पांडुरंग िवजयानंद हौ सग सोसायटी पीनगर,,तळवडे 109828
1140400426/00 कदम दलीप पांडुरंग ि वेणी नगर,तळवडे 109809

1140301237/00 म.ु मा. भालेकर रेखा ीधर ी. शेख यांचे िमळकतीचे मागील बाजुस तळवडे गावठांण तळवडे 109805

1060315216/00 मे ु ीज ीत हो स स नं-६८/१व ६९/१ टेजर आयलॅ ड लॅट न-ंबी/२०१ पपळे सौदागर 109800

1130200802/00 दीपककुमार कुलकण  व दा द. कुलकण
सीताराम गो वद पंडीत व वंदना सी पंडीत,गट नं 884 , आकुड  
िचखली  रोड, रामदास सोसा., िचखली

109799

1100300038/10 डोळस नामदेव रामा भो.डोळस सयाजी चांगू दा वेलस या मागे पुणे - नाशीक रोड,भोसरी - 39 109795
1100301513/00 ी.धावडे पांडुरंग शंकर धावडेआळी भोसरी गावठाण,भोसरी  - 39 109794

1040115795/00 म.े मै य वाकडकर असो.
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- ए,बारावा मजला,  लॅट 
नं.1203,कावेरी नगर,वाकड,पुणे57.

109785

1020504104/00 ी पाटील  सितश बसवंत जी. पी. ८३ ी गणेश िब ड ग, संभाजीनगर, चचवड-१९ 109782

1150102318/00
ी राजेश व संजय िहरामण तरस व ीम िवमल िहरामण 

तरस
स न ८०/९/२ पिहला मजला कोतवालनगर कवळे 109779

1040208502/00 ी.अमोल संभाजी पाटील स.न.32अ, द गर, थेरगाव, पुणे – ४११ ०३३. 109767
1050205371/00 भो. कळसकर द ु कसन स. न.८५/२अ/६५,पा रजात कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 109765

1060315237/00 काजल संजय रामचंदानी
स नं-६८/१व ६९/१ टेजर आयलॅ ड लॅट न-ंबी/ ७०४ पपळे 
सौदागर,

109759

1031108336/00 भोग. - कंुटेखेलील नारायण ह रदास स. नं. २३/२, चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड 109757
1031109601/00 सोपान िसताराम चौधरी/आशा सोपान चौधरी स न ५७/१  िबजलीनगर वा वाडी  चचवड पुणे ३३ 109743
1060500076/00 बु ड वेल. िम.नं.13/17.,मुंबई पुणे रोड. पपरी-पुणे 411018. 109740
1150101534/00 सौ गवंड िहराबाई मा ती/भो चौरिसया संजय मा ती आझादनगर मामुड  कवळे. 109729

1140301772/00
सौ.अंजना िव ास मेमाण,ेभोगवटादार ी.भा कर िव ास 
मेमाणे

जमीन गट .४७७,पंढरीनगरी,तळवडे गावठाण,पुणे – ४११०६२ 109726

1100600620/00 ी िनकम भवानीबुवा वामन
स.नं.226 सँडिवक कॉलनी मागे      ,िम. .59/1/392                    
         भोसरी, पुणे 411 039

109718

1090101650/00 भोग-म.ेआयडीया से युलर िल. एमएच-१२-आर-३५७
पी-3 व 4 हॉटेल कलासागर चे वरील मोबाईल टॉवर, कासारवाडी-
३४,एम.आय.डी.सी भोसरी पुण-े26

109712

1130901683/00 िवशाल नागु गायकवाड हे े ता हणे व ती ,िचखली 109710

1100700065/00 ी. कवीटकर रमेश रामदास.
स.नं.211/1अ/4.िम. .59/2/103, दघी रोड.                               
भोसरी, पुणे 411 039.

109707

1050301669/00 जगदाळे मनोहर पांडुरंग स.न ◌ं26/7अ, ग ली नं 9 , मधुबन, िशतोळेनगर,,सांगवी, पुणे - 27 109704

1040700816/00 जीवन पोपट कळमकर व इतर सन.131/2+3+4+5,वाकड, पुणे 411057,4/44/814 109700

10130505166/00 भोग. ी. िवपुल  ए. पटेल लॉट  न.ं १००, आयन रेसी. शॉप न. ४, सी. डी. सी. िचखली, 109697



10130505167/00 भोग. ी. कानाराम उमाजी चोधरी लॉट न.ं १००, आयन रेसी. शॉप नं. ५, सी डी ,सी. िचखली 109697

1060318141/00 कसन िभमाजी िनतनवरे
स. न. ३१/२ वराज गा न समोर पपळे गुरव रोड पपळे सौदागर 
पुणे-२७

109695

1031103914/10 चचवडे पोपट बळवंत, भोग. - चौधरी मोतीलाल सखाराम स. नं. ११/१, लॉट न.ं ७४, वा.वाडी, चचवड 109677

1040405711/00 सौ मैमुना शिनम स यद स . न. ३५ ब,रहाटणी पुण-े ३३ 109676
1120200959/00 ी. अिनल कौतुक बागुल खानदेश नगर, सावंत घरासमोर, मोशी, 109676

1020102889/00
पंढरीनाथ खंडु पांढरकर (मयत) वारस-सोनेश/सा रका/प ी-
भारती पंढरीनाथ पांढरकर

पंचतारानगर , स. नं १७९/२अ, आकुड  गाव 109670

1040203364/00 गायकवाड ह र ं  योगाजी स.नं.  जगताप नगर, थेरगांव गावठाण,,थेरगांव 109666

1060317916/00 शरनबस पा सी. काळे कगे
स. नं. १२५/५ ाईम केअर, चौथा मजला ऑफ़ स न.ं C - ४०४ 
पपळे सौदागर पुणे २७

109661

1160202908/00 भो ए टी आय पी एल
तानाजी भगवान सांळुके स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी 
१५

109659

1140401121/00 बळीराम एकनाथ शदे ि मू त सोसाय ट ि वेणीनगर,तळवडे पुणे 109652

1040308588/00 ािधकरंण/भगवान िहवाळे / यान योती िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव  ९८२२५५५३४१

109652

1040308591/00 ािधकरण/ भगवान िहवाळे तफ़ / अचना िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव    ९८२२५५५३४१

109652

1040308593/00 ािधकरण/ भगवान िहवाळे तफ़ / माधुरी िहवाळे
स न ७/१ िशवपावती िवहार साने गु जी शाळेजवळ गु नानक नगर 
थेरगाव    ९८२२५५५३४१

109652

1040117459/00 फक र मोह मद शहाबुददीन शेख स.नं. 239/4/1   शेख व ती वाकड पुणे - 57 109649

1100402180/00 हाद तुकाराम पासलकर
स. नं. ६८४/१, शॉप .४, शालीनी कॉलनी, ग हाणेव ती, भोसरी 
३९

109646

1100103232/00 ी िस ीिवनायक इंिज. तफ दनेश वसंत ध डगे
गा. नं. १० व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-
२६

109643

1130500108/00 भो- दगंबर रंगु को हे
गट  ७१२ /१४ , लॉट  १९ , स ह नं १६२  , पपरी र ता , 
कुदळवाडी ,िचखली  आ  -कर/िच/५/कािव/१४०१/२०१६, द  
०२/९/२०१६ अ वये अंशतः  र

109643

1101201774/00 ी. चौधरी ल छराम भगाजी स.न. 19/1 धावडे व ती,भोसरी 39            10/22/1685 109632

1020704312/00 भो. - वडुरकर संगीता रामे र
अिभषेक 5, आर.एच. 183, जी लॉक,,तळमजला, शॉप नं. 2, 
शा नगर,

109624

1130900307/00 हे े बबन मा ती हे े ता हाणे व ती,िचखली 109619

1050105988/00 ी. गरगटे िजत  िशवाजी
स.नं.38/61 ग ली .1 ीनगर िपपळे गुरव सांगवी -
27,िम. .05/01/05988

109615

1050100120/00 ी. पलांडे अशोक बळवंतराव
स.नं.56/1,साई कडबाकु ी शेजारी, कवडे नगर,,िम. .452, पपळे 
गुरव,सांगवी पुण-े411 027.

109604

1020202507/00
ीम. राज ी र व  पालांडे (मयत)तफ भो ी र व  ल मण 

पालांडे(पती)
स नं १८/१ ीकृ णनगर सर वती शाळेजवळ आकुड  - ३५ 109601

1040120887/00 अशोक बाबुलाल पाटील/जो ा अशोक पाटील
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल दुसरा मजला शॉप न-ं२१९,२२० थेरगाव पुणे-३३

109594

1031109578/00 भो - िमसाळ अिमत राजन, सौ . शुभांगी राजन िमसाळ स. नं. ७६/१/२ , आहेरनगर , वा हेकरवाडी, चचवड , पुणे -३३ 109594

1130501594/00 भो - इरफान अहमदखान गट .      कुदळवाडी,िचखली 109589
1120300623/00 आ हाट बाबाजी मा ती दे  र ता, द.प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 109586

1020502433/00 भोग.सुबोध िश ण सं था सुबोध िव ालय जी.पी.109,संभाजीनगर MIDC जी. लॉक, चचवड टेशन पुणे - 19 109585

1050809363/00 इ टेट ए टर ायजेस
स.नं.19/1/1 िस.स.नं. 876/113 साई टल तळ मजला युिनट 
नं.03 डी.पी.रोड िवशालनगर  पपळे िनलख, सांगवी- 27

109581

1101201509/00 ी. आदक ाने र ह र ं
स.नं.18, भाग .28,गट .12,िशवगणेशनगर,धावडे व ती,          
भोसरी - 39.

109565

1130301570/00 सौ अिनता कैलास गावडे गट नं 1329, िव ल रखुमाई हौ सग सोसा, मोरेव ती ,िचखली, 109555

1110500836/00 सदािशव व आनंदा वसंत पठारे स. न. ८०/३, मोझेशाळे जवळ, वडमुखवाडी, चह ली बु. 109548

1090500051/00
शोभा गुणाजीराव घुले, दपक नर सह शदे, अिजत 
गुणाजीराव घुले, चेतन नर सह शदे

घुलेवाडी,  दापोडी -१२ PH-9822063124 109543

1060300969/00 काटे अलकाबाई नामदेव.
स.ऩं 52/1/6, पपळे सौदागर, द रोड,िम. .06/11/00963(निवन) 
पपरी वाघेरे पुणे-27

109529

1120300372/00 कसन नारायण पवार आ हाट व ती, सावतामाळी नगर,¯Ö. ´ÖÖê¿Öß 109523



1090604638/00 एस.एम.एस.डे हलपस अँ ड िब डस भो.रेखा गायकवाड लॅट. . १ व २ यश अपाटमट िब ड ग न.ं२ दापोडी, पुणे-१२ 109521

1060313970/00 निवन हष िम ा / रेखा निवन िम ा िशवम डी / ७०३ पपळे सौदागर 109518
1101101883/00 नरेश भाकर तांबडे, शरद िव लराव पांचाळ स. नं.१३९/३ रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी 109509
1140102813/00 सौ.शुभांगी जयवंत शेडगे कोयना हौ.सोसायटी,  पीनगर, तळवडे पुणे -६२. 109497

1101000775/00 ी. जगताप र व  यशवंत
स.नं.192/1/2अ, भाग .27,गट .10,,पांडवनगर - 4, ानदीप 
कॉलनी पूव,आळंदी रोड, भोसरी

109488

1031106193/00 सुयोग अिनल भारंबे स.नं. १३३, वा.वाडी, चचवड पुण-े३३` 109479
1040506435/00 अ लाउ न रसुळ सैदावाले व महेबुब रसुळ सैदावाले सन.७३ िह.२ परमिवर कॉलनी काळेवाडी 109433

1040115753/00 म.े मै य वाकडकर असो.
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- ए,पिहला मजला,  लॅट 
नं.104, कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

109431

1130101444/00 भो-युवराज ानोबा शेलार

िचखली दे  रोड, पाटीलनगर ,िचखलीआ.  -कर /मु 
/६/कािव/३/२८/२०११ , द १४/०९/२०११ अ वये  वापरात बदल 
द १/४/२०११ पासून जा  -िच/कर/१/कािव/४५१/२०११ , द  

31/१२/२०११ अ वये  िवभाजन यामुळे लोरेज कर र

109425

1130101444/10 भो-मेघा युवराज शेलार पाटीलनगर ,िचखली 109425

1011300991/10 मा.आयु  िप.िच.म.न.पा.भो.िहरा सटर से.नं.24, ापार संकुल गाळा न.ंसी/2 ,प.म., ािधकरण िनगडी , पुणे 109415

1040505855/00
अमतलाल अमीरचंद सुजनयाल भो.महेशकुमार स नमल 
िवरवानी

स.नं.73/2ई 29 काळेवाडी 109401

1130200061/00 भो-थोरवे नानाभाऊ शंकर चतामणी नगर,,िचखली 109400
1041100246/00 मोद िव ल सा स स. नं २५ , नबाळकर नगर , ताथवडे 109384
1031110433/00 भो- आ फ़या आ रफ़ शेख स न १२४ वा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 109377

1130506460/00 भो- दपक नथु वाघ , सुवणा दपक वाघ

डायगोनल िबझनेस सटर , शॉप- ३४, लॉट -एल सी १, प.म., 
राजेिशवाजीनगर ,से १६ ,कुदळवाडी ,िचखली- ािधकरण  आ - 
कर/मु य/०८/एस आर २/ (५२//३० ते ८४//६२ )/२०१५ , द 
२५/०८/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आका (िम  
६४५० ते ६४८२ करीता )

109373

1040109814/10 सॉ सुिनता काश जाधव भो. सॉ. वंदना िब  खोत स. न. १७/४अ मगलनगर थेरगाव ३३- 109363
1050203570/00 धो े िहरामण नागु स.नं. 77/5/5 पपळे गुरव-27, 109359
1050103064/00 सोनवणे जनाबाई िभमराव. स.नं. 53/2/1, नेताजीनगर,, 109356
1140202024/00 म.ु मा. सौ. सरतापे सुिनता दनकर. पी हौ. सोसा. पीनगर तळवडे 109352

1020305225/00 राखी र व  रांका
मयुर समृ ी, िब ड ग ए,पिहला मजला, शॉप नं -३५ ,आकुड  पुण-े
३५

109346

1150405256/00
ी बाळु संभाजी जाधव व इतर-११/भो िवनोद तुकाराम 

आडसकर
स न ९७/१ब,९७/१अ/१अ/१९ ह के व ती र ता रावेत 109324

1130301627/00 भो-सौ वषा सुयभान  जाधव
गट  नं -1323 , गणेश ु पा हौ सग सोसा ., मोरे व ती, िचखली आ - 
कर /िच/३/एस आर २/११३८/२०१४ , द  २९/०३/२०१४ अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून वा.

109322

1040205274/00 पांडे अ ण ीधर स. नं. १७/१ दुगा कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पुणे - ३३ 109321

1120101833/00 ी नवले संभाजी के. गट नं ५३, राधा  को नी, िशवाजीवाडी, ता. ह वे ली िज. पुने 109321

1020502341/00 भो.- इरफाना िन सार स यद
पुरंदर सह. गृह सं था मया. आर. एच. 22,, लॅट . - 7, 
संभाजीनगर, चचवड,

109316

1140102538/00 िमना ी अशोक पाटील/ म े. ी इंजी. व स ज. गट नं १६६, ीसाई कृपा हौ. सोसा, सहयोगनगर, तळवडे 109312

1020502163/00 भो.- जेऊरकर िवकास
जुना िम. . 2/5/2132,जी.पी. 76, बेसमट,थरमॅ स चौक, 
एम.आय.डी.सी. जी लॉक,  चचवड

109305

1110500592/00 ी. रामदास ानोबा सातपुत.े स.नं.218/ 4/1 वडमुखवाडी,,च-होली बु.।। 109304

1020502115/00 भो.- कदम सुिनल / िवशाल एंटर ायजेस
जुना िम. . 2/5/2084, स.नं. 64, खानीवले पडाळ,अ ॅडवानी समोर, 
चचवड

109291

1040107495/00
पोपट अबाजी क पटे भो.आयडीया से युलर िल.( एमच-१२-
आर-२३२८)

सन.२५३/३ संतकूपा बि डग क पटेव ती वाकड-५७ 109291

1040415859/00 सतीश िव ल आगे लु
स.नं.6/4 ते7  रॉयल ां ल चौथा मजला ऑ फस न.ंA/ 405 
,रहाटणी,पुणे.

109280

1140202303/00 िपरजादे िलयाकत कम ीन रा भुषण हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 109274

1130506224/00 अ दुलहई मोह म सई खान
गट ९०७, गोसावी लाईन , हरगुडे  व ती , कुदळवाडी , िचखली आक 
-कर/िच/५/एस आर २/१२२/२०१४ , द  ०२/०६/२०१४ , अ वये  
द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

109273

1031107279/00 िवनोद चं कांत वेसनकर स. नं.७६/१/२ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 109272
1150400934/00 ी महादु हरीबा भ डवे /भो/ ी संभाजी महादु भ डवे शदेव ती रावेत ता. हवेली िज. पुणे 109263



1040506181/00 नाईक शोभा मा ती स.नं. ७९/२०,कोकणेनगर, काळेवाडी 109263
1130101655/00 कदम राजाराम  िवनोद लॅट १, प.म.,राजाराम हौ सोसा  ,पाटीलनगर ,िचखली 109260

1150302837/00 ी शक ल मुनौवरअली शेख व अ वर र फक शेख
स न ६९/२/२/२/१०(१) बोती िनवास शेजारी,सरपंचव ती द नगर 
कवळे

109257

1130901630/00 नंदलाल संतोष पाटील
गट १४१५, भावे री हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ - 
कर /िच /९/ एस आर  २/76/२०१५ , द ३१/१२/२०१५ अ वये  द 
 ०१ /०४/२०१३ पासून वा. आका

109256

1020301950/00 े टीज डे हलपस तळघर गाळा . 16, मुंबई पुणे रोड,         2/13/1084,आकुड , पुणे 109241

1050302030/00 ी.िशतोळे अर वद गोपाळराव.
ी.साई समथ पे ोलपंप,स.न.13, पायसर रोड, पायसर ि जजवळ, 

िशतोळेनगर
109239

1031110980/00 भो. पाडुरंग दादु तेलवेकर
सं. नं. १२९/१ आनंदवन अपाटमट, पिहला मजला, नं.४ व नगरी, 
वा. वाडी. िचचवड-३३

109235

1130101445/00 भो-नानासाहेब ानोबा शेलार
शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली  जा  -
िच/कर/१/कािव/452/२०११ , द  31/१२/२०११ अ वये  िवभाजन 
यामुळे लोरेज कर र

109230

1130101445/10 भो-सुनंदा नानासाहेब शेलार
शेलारव ती , पाटीलनगर ,िचखली  जा  -
िच/कर/१/कािव/452/२०११ , द  31/१२/२०११ अ वये  िवभाजन

109230

1100601309/00 सौ.खडकर नंदा महेश 231/1/4 पुणे - नाशीक रोड,भोसरी - 39 109227

1100804392/00 वि ल िवजय पारध,े ेहा िवजय पारधे
स. नं. २१३ सँडिवक कॉलनी, वग बी, पिहला मजला, लॅट नं २, 
दघीरोड, भोसरी

109223

1030802260/00 ी ु ण डे हलपस
िस.स. नं. २१८ १ ते ९, २१९ िधरज गॅल सी, शॉप नं. १२ अ, तळ 
मजला, भोईर आळी, चचवड

109217

1130900569/00 रंगनाथ  ु णा रण दवे अ ज यतारा हौ सोसा, हे े ता हाणे व ती,िचखली 109211

1020301951/00 े टीज डे हलपस तळघर गाळा . 17, मुंबई पुणे रोड,        2/13/1085,आकुड , पुणे 109208

1040108345/00 दपकुमार ितवारी व पुनम पी ितवारी स नं-१९२/७ बेला ही टा ए ेस िब. अ/६०२ द मं दर वाकड 109204

1050108472/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं7, 
िशवरामनगर पपळे गुरव-27,

109202

1030601130/00 िनवृ ी तुकाराम गावडे ल मी  अपाटमट,  तालेरा  नगर,  चचवड.  ,िम. .03/06/01130 109201

1040704216/00
मनोज रामदास येवले व इतर -१ तफ िव णु िब कॉन तफ 
सिचन भा.पाचपुते व इतर

स. न. १७२/२, उवरीत वाकड 109197

1130105446/00 मोह द शमीम निजमबु लाह चौधरी गट २, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 109189

1040114953/00 िशवाजी पोपट संकपाळ व  तुकाराम बाजीराव पवार
स. नं. १३/१०/१ बाजीराव लिसक तळ मजला लॅट न.ं १  थेरगाव 
वाकड

109179

1040114954/00 रणजीत बाबुराव बागडी व काळुराम तुकाराम पवार
स. नं. १३/१०/१ बाजीराव लिसक तळ मजला लॅट न.ं २  थेरगाव 
वाकड

109179

1011201205/00 सुरेश मोहनलाल शमा भो. अलका ल  पवार
से.नं. 25, गाळा न.ं 4, शॉ पग सटर,िम. . 247, सधु नगर, 
एल.आय.जी.कॉ.सम् िनगडी ािधकरण, पुणे - 411 044.

109173

1130304612/00 यादव मुने र तुलसी गट १३३४ , नारायण हौ सोसा , मोरे व ती ,िचखली 109169
1160202673/00 ी िशवाजी मोतीराम शदे स न ७८ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 109155

1080503158/00 म.ेपुणे गृहिनमाण व े िवकास महामंडळ स.नं. १५०,१५२,१५३ भाग से टर  ९ मोरवाडी  पपरी .१८ 109151

1040201031/00 कोळेकर मंगला संभाजी.
िम. .150/01/(00). म.ुपो. हाळंुगे,,स.न.28/09/0,      
पो.बाणेर,ता.मुळशी, थेरगांव,पुणे-411-033. िज.पुणे.

109144

1050214394/00 नायडू राजल मी दीप स. न. १२/१/१ मोरया पाक ग ली नं ३ , पपळे गुरव 109141
1040414322/00 शोभा मधुकर पाटील स.नं. ५/७/५ तलाठी कायालयाजवळ रहाटणी 109116
1080802178/00 ी.जय कशन सु पंचा रया टोअर .6, तळमजला, जे.एम. हाई स,नेह नगर 109115

1011403395/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १५, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
109110

1011403398/00 पी.सी.एन.टी.डी.ए. भो. म.े ओम रय टस
से. नं. २६, लॉट न.ं ३५+३६, एबीसी ऋुतुजा, शॉप नं. १९, िनगडी 

ािधकरण, पुणे ४४.
109110

1020303932/00 अ ण ल मण रोमन
िस.सं-नं-२२१ जुना िमळकत न-ं२/१०/१४४७ रोमन िनवास मंगेश 
िब ड ग शेजारी िव लवाडी आकुड -३५

109110

1110500512/00 म.े जे.डी. टोन / संतोष ह. जमतानी स.नं. 63/5 चोवीसावीड,च-होली 109109

1031106091/00 मोिहल वीणकुमार तुळशी स. नं. १४१/१ अ,  वै णोदेवी मं दरामागे, वा हेकरवाडी, चचवड 109103

1031106906/00 भोग. शंकर म ल पा पुजारी स न ७६/१/१ व ७६/१/२ आहेर नगर  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 109097



1040119076/00 िव वनाथ गो वद पवार व अनुप िव वनाथ पवार स.नं.२३९/१ए व १ बी,कासा पोली डी-८०१,वाकड 109096
1031105854/00 Bhog. - Inamdar Mohiddin Hasan स.नं.  35/3,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 109091

1080803869/00 ह रनाथ रामच र  पांडेय
स. न. १०२ गोदावरी हदी िव यालय भोसले रेसीड सी जवळ 
नेह नगर

109074

1050804483/00 आचाय संतोष वासुदेव,
द,ुम,'भ  कुजा', लट न.३,स,न,२८/३/१८,समथ कॉलनी िपपळे 
िनलख

109063

1040205489/00
सागर रघुनाथ व सं दप रघुनाथ कलाटे / कमल रघुनाथ 
कलाटे

स. नं. १७/१/१ जयगणेश सदन तळमजला गणेशनगर थेरगाव ३३ 109058

1140102529/00 ता  ा य सुदम / वत: ज ग २०५ माऊली हौ. सो. पीनगर, तळवडे. 109055

1020303904/00 भोग पी.आर.जवळकर
जुना िम. .२/१०/१४२७ िस.स.३६/६ ४१७२ अमोघ पॅलेस फॅट नं-४ 
द वाडी आकुड -३५

109054

1040709313/00 धीरज खोत व भा य ी धीरज खोत
स.नं.146/1बी(पाट)170/3 ते 170/8(पाट),170/10(पाट) व 
170/12(पाट), ि टीन े अर, ितसरा मजला दुकान . 301, 
उवरीत वाकड- 411 057

109032

1040901140/00 गंगुबाई बाळासाहेब कु ळे व इतर ३ स. न. ४३/१८/५ सावतामाळी मं दरा जवळ, म.ु पो. पुनावळे िज. पुणे 109030

1090101649/00 म. जयु इंिज. व स 71/1बी/09 जनरल लौक एम.आय.डी.सी,भोसरी पुण-े26 109025

1040602317/00 ी नसीम अहमद नसीर अहमद व इतर चार
स नं 81/2/1पैक  सुपर इंिडया बेकरी मेन रोड,आदश नगर काळेवाडी 
पुणे 17

109016

1031107304/00 लगाजी हसोबा मटके स . न. ११/२  चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 109012
1160300884/00 जगदाळे आशा अ पासाहेब गायकवाडनगर, दघी पुणे 109007

1050107604/00 खच िवजय ओकार व ेहल िवजय.
लॉट न.ं२,प.म. स. नं.४४/४अ/१अ, लेन नं.३, िव ानगर, पपळे 

गुरव-२७.
109005

1031107467/00 िम लद नर सहराब रासम स. नं.८३/२/३ वा हेकरवाडी, चचवड पुण-े३३ 109002
1031109841/00 ी भुप  िवजय सावंत/ सौ सुमन िवजय सावंत स न १३९/२ दुकान न २ गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 108998

1031501201/00 वंृदा ए सावंत/ अजय एम सावंत
िस   .स न.३८७६ लॉट न बी मे माइं पेस रआिलटी ा. िल. ब. 
न.F लॅट न ९०६, ९ वा मजला उ ोगनगर चचवड ३३

108985

1040506167/00 बाळासाहेब िभकाजी वाघमारे स. नं.७९/२०, कोकणेनगर, काळेवाडी 108977

1040604244/00 अ युत िव नाथ भ गळे
स. नं. ९९/२०/६, मोरया कॉलनी अ फ़ा सो शाळेसमोर िवजयनगर 
काळेवाडी १७

108967

1040507042/00 ी. उघडे ई र सटवाजी स. न. ६८/२/१, तापक र नगर काळेवाडी. 108965

1011102614/00 द ी राज  आगरवाल
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, चौ.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं४०८,४०८अ (एफ ८) िनगडी, पुणे ४४.

108959

1040305918/00 भोग शेळके मधुकर राणु स.न ३९/१० गुजरनगर थेरगांव 33 108955
1120201745/00 गणेश मोहनराव जाधव आदश नगर मोशी 108954

1040407620/00 तुषार दोडे, संिगता तुषार दोडे
स. नं. ४०/२ रॉयल इंपोरीओ B वग ६ वा मजला लॅट नं ६०५ 
रहाटणी

108951

1100803581/00 ी. आ रफ गफुरखान / सौ. परवीन आ. खान स न २२४/१/१ लॉट न ५० गंगो ी पाक दघीरो भोसरी-३९ 108949

1160102133/00 पाटील िनतीन कूमचंद स नं ७२/३/३ िशवसाईनगर दघी 108948

1040107894/00 िगरीष मधुकर वानखडे व अिनता िगरीष वानखडे
रोहाऊस नं इ ४, स.नं २१०/ पाक ि ट एमरॉ ड, ड भाग 
कायालयाजवळ,आँध रोड,  वाकड, पुणे ५७.

108942

1100804412/00
राजर  मोटस अड िब डस तफ भागीदार ीम  संिगता 
र ाकांत डोळस, अिनता राज  डोळस

स. नं. २१३ सँडिवक कॉलनी, वग बी, सहावा मजला, लॅट नं २४, 
दघीरोड, भोसरी

108940

1140102755/00 ी. रामदास िनवृ ी मोरे रा. िस दनाथ हौ सग सोसायटी , सहयोगनगर, तळवडे. 108926

1040508768/00
िसधुबाई च कांत कसाळे भो. िवशाल च कांत कसाळे ( 
मो.न 9850118218 )

स.न. 72/1/15 ताप करनगर काळेवाडी 108923

1100900918/00 ीमती कांबळे नमदा पांडुरंग
स.न.201, आळंदी रोड,                 ,िम. . 59/5/79                   
          भोसरी, पुणे - 411 039.

108923

1150401264/00 भोसले उषा शिशकांत/भो/ वीण िवजय जाधव स न 196 जाधव व ती रावेत 108917

1130500613/00 सुरेश िभमराव गुमते
पवार व ती ,िचखली, कुदळवाडी,आ. - 
कर/िच/5/ह तां/कािव/218/2008 , द22/2/2008अ वये ह तांतर

108917

1040804276/00 म.ेजी.के. वंडस
शॉप नं.ए-7,अटलांटा-2,स.नं.54,55/4अ,55/4ब,55/4क,55/4ड, 
55/4ई,उ.वाकड

108916

1040509024/00 ल  क िडबा कदम स नं-७३/१अ/१,अमर दप कॉलनी,काळेवाडी. 108910
1110502339/00 ाने र आ पा भुजबळ व इतर ४ स. नं. ५५६/२, वाघे रवाडी, च-होली बु. 108908
1050201781/00 ी. तळपे नंदाराम सोमाजी. िम. .46/3/80/03स.नं.80,सुदशननगर, पपळे गुरव, पुणे-27 108887

1040801804/00
दलीप रघुनाथ सायकर व इतर - ३ भो. अिनता साहेबराव 

सायकर
सायकर व ती स. न. १५७/२, उवरीत वाकड 108868

1040801805/00
दिलप रघुनाथ सायकर व इतर - ३ भो. सुमन रामहरी 

सायकर
सायकर व ती , स. न. १५७/२, उवरीत वाकड 108868



1040801808/00
दिलप रघुनाथ सायकर व इतर - ३ भो.रामहरी ानोबा 

सायकर
स. न. १५७/२, सायकर व ती,उवरीत वाकड 108868

1011700247/00 मु ला ए.ए.
से टर नं.28,िम.नं.28,कुपर हौ सग सोसायटी. िनगडी ािधकरण,पुणे 
411 044.

108867

1060313977/00 ानोबा ीपती काटे स. नं-६३/१अ/३ काटे व ती, पपळे सौदागर 108857
1060313979/00 ानोबा ीपती काटे भो. रोहन राजाराम काटे स. नं-६३/१अ/३ काटे व ती, पपळे सौदागर 108857

1150201683/00 म.े शुभंकर मोटस अ ॅ ड डे हलपस
स.न. 42/अ ,पाट न .4, शॉप नं 1 बेसमट,शुभंकर नगरी,िवकासनगर , 
कवळे

108848

1050213062/00 नागुलपे ली गीता मोद स.नं. 10/1, मोरया पाक, ग ली .5, पपळे गुरव-61. 108848

1101000661/00 ी. शदे वसंतराव ह रभाऊ
स.नं.195/3/13,िव कमा कॉलनी,     ,शा ी चौक, आळंदी रोड,      
       भोसरी-39.

108838

1101101054/00 ी. दुग भाकर सदािशव भो. ी. फुगे सुिनल द ा ाय स.नं.124 सदगु नगर द मंदीर शेजारी,भोसरी 108827

1080100739/00 जमतानी क शन खराळवाडी,जमतानी चेबस , तीसरा मजला पपरी पुणे 411 018 108824

1010500321/00 कव ि मणीबाई गोरख
से टर नं.22,, ल टर ई/3/16 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

108822

1030103565/00 बं सल अशोक बी
ेि टज लािसक लॅट  न.१०९ पिहला मजला िब- वग चचवड 
टेशन.

108808

1110501187/00 ीमती िमला दादा गवळी
ज̱ ग न. १२४/ ी. पगळे यां या िमळकती समोर, साई मं दरा 
मागील बाजुस, वडमुखवाडी,च-होली बृ ०५

108801

1140102150/00 ी. गोडीकर जाफर / अ बास सॅपनसाब लॉट . १०, सहयोगनगर पी (पू) तळवडे 108792
1070300037/00 कुकरेजा भगवानदास मोटुमल लॉट न.ं250,भाटनगर, पपरी-17 108782
1120101245/00 ी. तळेकर बबन िग यान व इतर -2 डुडुळगांव , मोशी, 108775
1130503220/00 भो-मु तफा  हजरतअली चोधरी गट ८९८, कुदळवाडी ,िचखली 108772
1140401652/00 क डीबा मा ती लोखंडे. गट न १६० अ िवनायक सोसायटी ि वेनीनगर 108768
1040405032/00 कोते सुरेश सखाराम स.नं.18/1/2 धरोड फाई ह गाडन शेजारी रहाटणी, 108764
1041101542/00 दनकर आ माराम च हान स. न. ६४/११,ताथवडे,सोनवने व ती, न नगर 108752

1060321585/00 ी. चं कांत ल मण काटे स.न.१३६ /३क /३ ड, पी.के. कूल जवळ, पपळे सौदागर, पुणे २७ 108752

1050212916/00 िसरवी काश बगदाराम
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस शॉप नं २ त म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

108750

1150300565/00 िचकने भाऊसाहेब ठकाजी स.नं. -७० िभमाशंकरनगर कवळे फो ९३२६१८३५११ 108743

1130601033/00 भो- याकूब शेठ
िम. ं - 13/06/00638 चे जवळ  , माळावर , जाधववाडी ,िचखली  
,आ   -कर /िच /६/ह ता  /कािव २२०/२०१० , द २६/०३ /२०१०,

108743

1020103328/00 ी खािलद कमर सन ऑफ मुनीर आझम एनडी टॉवर ए वग सातवा म लॅट नं ७०१ आकुड  पुण-े३५ 108743
1090603020/00 काटे चं कांत ानोबा व इतर बोपोडी पुलाजवळ दापोडी,दापोडी पुण-े12 108742
1130502990/00 भो- दप गुलाब  बालघरे बालघरे व ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 108737
1140201634/00 जाधव बापू केरबा संगम हौ.सोसा, पीनगर,,तळवडे 108730
1080800518/00 नरवाडे तुकाराम ध डीबा नेह  नगर,, पपरी, पुणे - 411 018. 108728

1040901248/00 भगवती क शन भोग. अमृता योगेश मुरकुटे
स. न. ३७/३/१+२+३+४,भगवती िश प, तळ मजला शॉप न-ं ए-
१३, पुनावळे

108727

1040120830/00 मे महावीर क शन अ ड डे हलपस
स नं-२४५/१ब भ  जेनंसीस ए वग पाचवा मजला ऑ फस न-ं५०२ 
वाकड

108723

1040100653/00 मुनाळे ेमा शिशकांत भोग. सुयकांत जयवंत साखरे स.न.177/1/7, सदगु  कॉलनी वाकड 108718
1020400716/00 काळभोर ानोबा िव ण.ु िम. .427,स.नं.132/5. चचवड टेशन,पुणे 411-019. 108716
1040108111/00 अ ण बाळु कलाटे सन.२४३/२अ शेडगेव ती वाकड-५७ 108709

1100101768/00 म.े य.ुएम. हाय ेशर हाय ोिल स ा. िल. स. न. १० लॉट  २०० ािधकरण इंड झोन एम आय डी सी-२६ 108698

1040406284/00 रोिहनी जोसेफ म करनेस भोग िह मतराम भानाजी चौधरी स.नं.३८/१/८ रामबाग कॉलनी रहाटणी 108678

1160200898/00 बेबीसरोजा िवकास माने स.नं.69,माऊली सोसायटी,, दघी 108677
1031106792/00 अमर शंकर गवारे स.न.८०/२+३+४ वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 108664

1031112339/00 भो भवरी पाराम चौधरी स न १८/१ ीराम कालनी बळवंतनगर वा.वाडी  चचवड ४११०३३ 108662

1031112340/00 भो पुनाराम कुमाजी चौधरी
स न २८/१ ीराम कालनी बळवंतनगर  वा. वाडी  चचवड 
४११०३३

108662

1030100579/00 म.े े टीज असोिसएशन (Audit)
े टीज  कॉ ले स  िब.नं.1 ,ऑ फस  न.ं4 पिहला मजला , चचवड  
टेशन,

108659

1130507050/00 सलाऊ लाह अनारउ ला चौधरी
गट २१९ , कुदळवाडी  , जुना मोई फाटा  ,िचखली  आ  - कर /िच 
/०५/एस आर  २/ १४६/२०/२०१७  , द  ७/१२/२०१७  अ वये  द 
१/४/१७ पा आका

108640



1120100467/00 बोराटे मा ती साधु मोशी गावठाण पुव मोशी, 108639
1130409017/00 ी महादेव बापुराव खाडे गट नं १२५२, तुळजाईनगर, नेवाळेव ती, िचखली 108622

1110300821/00 चचवड देव थान भोग. ाने र बाबुराव डफळ
स न. ४७०, वाघे रवाडी, (भोसले व ती) साई मं दराचे पि मेस, च-
होली बृ . पुणे ०५

108604

1041000058/00 सुलाबाई हातु पवार स.न.१२९ जीवननगर ताथवडे ३३. 108600

1100700322/00 ी. डोळस र ाकांत ता याराम.
िम. .59/2/24                             ,स.नं.212/14अ.                  
            भोसरी,पुणे 411 039.

108580

1101000424/00 ी. रेटवडे रामचं  दामू
स.नं.197/2/1,च पाणी वसाहत रोड,,गट न.ं10,रामनगर,राम 
मं दरा शेज् भोसरी,पुणे-39.

108560

1040101566/00 नंदू गो वद बारणे स.न.13/4,बेल ठकानगर,,थेरगांव, पुणे-33 108556
1040413055/00 ाने र रामकृ ण सणस स. न. ६२/२/१, अमर दप वामी समथ कॉलनी, रहाटणी 108556
1130501365/00 भो- ी अनु एंटर ायजेस,  ी अजय जाधव गट ं  786 , हरगुडे व ती  , कुदलवाडी ,िचखली , 108556

1020402936/00 िनलेश तानाजी लवळे
ऐ यम क फट िब डग-सी- दुकान .सी-७-ए, स नं 
१४२/१,१४२/४(Part), सीटी एस नं ५१०१,५१०२, आकुड , पुणे-
३५.

108554

1050805065/00 नांदगुडे अिनल आ पा
स. नं. २९/१/१+१/२+२/३, ३ दुकान न.ं ५ िवशालनगर जगताप 
डेअरी पपळे िनलख पुणे २७

108543

1040405057/00
मा ती /िवकास गबाजी थोपटे/कैलास गबाजी थोपटे/ 
िवलास गबाजी थोपटे

स.नं.71/2अ हॉटेल कुणाल लक रोड रहाटणी 108537

1150406558/00 ी शिशकांत भगवान अवघडे स न ९७/अ/१अ/१ लॅट -०३ ह के व ती रावेत 108508

1020401249/00 ए ही मशी स
128/3, सी बी ड ग, गाळा न.ं 8, तळमजला,,मोहन नगर, चचवड, 
पुणे.

108469

1040702370/00
ी. साई डे हलपस तफ भागी. ी. कशनचंद होतचंद 

मतानी
स. न. १३०/४/१ब+१५क/२, इलाईट रो हाऊसचे, पाठीमागे,  वाकड 
- ५७.

108444

1060402234/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं१०१ पपरी गाव 108441
1060402240/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं२०१ पपरी गाव 108441
1060402246/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं३०१ पपरी गाव 108441
1060402252/00 सुिनल मोहनदास मंगतानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं४०१ पपरी गाव 108441
1060402258/00 कत  उ मचंद जेसवानी स नं-२२४/५ब/१ िस ीिवनायक लॅट न-ं५०१ पपरी गाव 108441
1040415673/00 बापुसाहेब ानोबा जाधव स नं-४६/१/६ नखाते व ती रहाटणी पुण-े१७ 108419
1060301027/00 केदारी अमृता मा ती िव शांती कॉलनी, पपळे सौदागर, 108403
1140202105/00 ी.संतोष शांताराम च हाण संगम हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे - ४११०६२ 108395
1140200754/00 मुंजे ि मणी अ ण भागीरथी हौ सोसा पीनगर,,तळवडे 108382

1060202637/00 पाली एस. पवार
स नं-३१६/१/२/३/४ सुखवानी िनकेतन लॅट न-ंसी/४०४ पपरी 
वाघेरे

108380

1140102325/00
म.ु मा. ी नरळे बाबासाहेब ानू  भोग. १)  ी नरळे 
िव ल ानू  २)  ी नरळे  भगवान ानु

ज̱. ग. २१८ साईनाथ हौ . सोसा. पी पुव तळवडे 108379

1040104754/00 कुशल क शन तफेर् मे ल कांतीलाल रामप रया स नं 241/1, िप  कंपनीजवळ,वाकड 108369

1040505526/00 दुव ंकटराव जग ाथ व  दुव ल मीबाई ंकटराव
सन.68/2/4,  28 व 32 ताप करनगर, काळेवाडी, पुणे 
411017,4/61/308

108369

1040505633/00
सुिनता रमेश वंगानी व इतर भो.हरेश 
ले.ितलवानी/िशवकुमार

स.नं.11/1अ/1 काळेवाडी, 108369

1140102324/00 म.ु मा. ी नरळे बाबासाहेब ानू ज̱. ग. २१८ साईनाथ  हौ . सोसा. पी पुव तळवडे 108369

1031106088/00 ता हाणे मनोहर रखमाजी, भोग. - ता हाणे सिचन मनोहर स. नं. १२६, राजयोग कॉलनी, गु ाराजवळ, वा हेकरवाडी, चचवड 108352

150109174/00 ी ही. एम. मॅ यू स न ५६/३/९९ बोरा हॉ पीटल जवळ कवडे नगर नवी सांगवी 108348

1040901257/00 राजकुमार लालबाबु पटेल स. न. १०/११/१, ओ हाळ व ती, संत गोराबा नगर, पुनावळे 108345
1150300685/00 हापसे नरहरी बाळा /भो् हापसे सुिनल बारकु स.नं. -मा वाले व ती कवळे,माळवाळे व ती  कवळे पुणे 108342

1050405857/00 ी करांडे िपयुष मनोहर
  स नं ७१/१+२सौरभ अपामट ु णानगर चौ म लॅट ज़ं ४ ग ली क़ 
२ नवी सांगवी

108333

1130101337/00 आगरवाल रामअवतार बाबूराम मे हंस रयालीटी ,गट 1561, शेलारव ती , पाटीलनगर , िचखली, 108329

1130801956/00 लिलता कसनराव कानडे
लॉट नं ३१३ , िशवतेजनगर , से टर  १८ , िचखली - ािधकरण  आ 
- कर/िच/८/एस आर  २/१३/२०१५ , द ०१/०४/२०१३ पासून 

आका
108321

1020502354/00 भो. - झोडगे सं दप,
म.े साधना इं ड ीज, स.नं. 64, खानीवाले पडाळ,,परमार इं ड ीज 
समोर, चचवड 411 019.

108312

1041100058/00 भो. लोढे गुलाब स. नं २७, नबाळकरनगर ,ताथवडे 108310
1030902903/00 शरद कसन चचवडे िस स न ७२६ पडवळ आळी चचवड  ३३ 108305
1101202787/00 भो- वि ल गजानन लांडगे स.नं 18 धावडेव ती भोसरी पुणे 39, 108301
1110400303/00 तापक र अशोक रंगनाथ च-होली बृ वडमुखवाडी चोिवसावाडी, 108296
1120203113/00 भाकर रघुनाथ विहले व इतर ५ गट नं ९३ धायरकर व ती र ता राजमाता पुढे, मोशी 108289



1070201101/00 मा. सरकार भो. ख ी हरीराम टेकचंद
जम इं ेशन युटी करडे िव  , िहना इले ीक शेजारी, र हर रोड , 
पपरी 17

108273

1140301822/00 सौ.  र माला  भाकर  रोकडे
जमीन  गट नं  ३२६     दे  आळंदी रोड  काळोखे  यांचे  सेजारी  
तळवडे  पूणे - ४११ ०६२

108272

1020502350/00 भो. - आगरवाल अशोक
म.े कृ णा ेडस, स.नं. 64, खाणीवाले पडाळ,,परमार इं ड ीज 
समोर, चचवड 411 019.

108269

1101001624/00 ीम.इंडे शोभा बसवराज पांडवनगर, कॉलनी न.2,िम. .10/10/01624 108269

1050208963/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं५०२, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

108257

1101101661/00 फुगे खंडू गबाजी  भो योिगता राज  गवारे स नं १७९/१/५ बनाचा ओढा फुगे व ती भोसरी 108230
1140401179/00 शेटे ानदेव दगडु ता हाणे व ती ि वेणीनगर तळवडे 108222
1040307252/00 भोग. जितन िग रश चौहान स. न. १२/९/१+३,पवाऱ नगर थेरगाव पुणे-३३ 108220
1160301778/00 ी. वाघमारे परमे र तुकाराम स नं २० िवजयनगर  दघी 108216
1150101897/00 भो/ ी राऊत मोहन िशवाजी स न आदशनगर मामुड 108203
1120101554/00 भोग  सौ. इंदु नामदेव तळेकर. डुडुळगाव ता हवेली िज. पुणे ४१२१०५ गट नं २४६ 108195
1080802662/00 राजाराम यादव स. न. १०१ नटराज सोसा. शेजारी नेह नगर पपरी १८. 108177

1050207787/00 जाधव संजय रामचं .
''संजय हाईटस'', दुकान ,१, स. न.३०/२ब, िवजयराज कॉलनी, 
पपळे  गुरव-२७

108170

1040509570/00
मोमीना खातुन िमनहाजखान व तसिलम िबि म ला खान ( 
9822529622 )

स.न. 121/1+2, व नगरी , राजवाडेनगर , काळेवाडी 108158

1030902761/00 म.ेसरदार क शन
भैरव  अपाटमट,  शॉप  नं.  7,  स.नं.513  ते  515/1  ते  16  ,तळ  
मजला,  गणेश  पेठ,  चचवड

108156

1101206956/00 िमनीनाथ पांडुरंग िव ासराव
से नं १ लॉट नं ३५ ए आनंद दप अपा. लॅट नं ३०५ इं ायणीनगर 
भोसरी

108156

1130201544/00 अिभमान अजुन सावंत , अशोक दगंबर कदम
गट ११७८ , िगताई कॉलनी , रामदासनगर ,िचखली  आ   - कर 
/िच/१/एस आर २/१६/२०१७ , द १६/०६/२०१७ अ वये  द 
०१/०४/२०१७  पा   आका

108133

1040412327/00 भानुदास बाबारावजी दाभाडे
स.नं.५९/१ए/२/२,पुजा हाई स,साई कॉलनी,प.म. लॅट न.ं१,नखाते 
व ती,रहाटणी,पुणे-१७.

108127

1040203877/00 शुभांगी गणेश िनपसे स.न.२३/२/१ब आनंद पाक.थेरगाव-३३ 108125

1050111299/00 ी जाधव उ दव ीपती
स.न.50/4अ, 50/4ब, कृ णा हॉ पीटल समोर, गांगडनगर, पपळे 
गुरव 27

108122

1031111980/00 िनरंजन नामदेव कांबळे स न ८३/२+३+४ वामी िववेकानंद सोसा वा,वाडी ३३ 108121

1040204025/00 म.ेअ ण डे हलपस स.नं.19/4/1ब डांगे चौक थेरगाव अ ण लाजा िब.ऑ फस न-ं11बी, 108114

1100401966/00 भो.ग हाणे देवदास नामदेव स.नं.681/2 सािव ीबाई फुले शाळे या मागे,भोसरी - 39 108114

1030902766/00 म.ेसरदार क शन
भैरव  अपाटमट,  शॉप  नं.  6,  स.नं.513  ते  515/1  ते  16  
,बेसमट,  गणेश  पेठ,  चचवड

108110

1101001985/00 सुरेश कुमादास ग हाणे स. नं. १९४ पांडवनगर कॉलनी नं १, च पाणी रोड, भोसरी 108108
1101102311/00 चं कांत िभकाजी काळोखे स. नं. १२४/१/८ सदगु नगर, ग ली . १, भोसरी 108092

1110501150/00 ीमती सीमा अिनल दशले
 स न. १२३/१/१/१, साई मं दराचे उ रेला, वडमुखवाडी, 
ल मीनारायणनगर, च-होली बृ ता. हवेली पुणे ०५

108090

1040305614/00 िशतकल िवलास मनोहर स.न.22/3/2 आनंदवन सोसा थेरगांव 33, 108089
1050106013/00 ी. जगताप हनुमंतराव ीपतराव स.नं.39/3/12 िशवालय  सहकारनगर  पपळेगुरव -27 108082
1100100311/00 म.े बी.आर.एंटर ायजेस. िम. .एस.141,एम.आय.डी.सी.भोसरी,                  पुणे-39. 108076
1130500338/00 औटी िललावती बबन पपरी र ता,कुदळवाडी िचखली 108074
1040305834/00 चं कांत आ पासाहेब कदम स.न.७/२/१ इं ायणीनगर धेरगाव-३३ 108066
1101101292/00 ी.जयंत बबनराव टोपे स.नं.155 बनाचा ओढा,भोसरी - 39 108052
1090200687/00 लांडे िव णु नाथ.ु िमळकत .89/89,सी.एम.ई.र ता कासारवाडी, पुणे 34. 108042
1130502738/00 भो-मोरे दलीप नथू पवार व ती ,कुदळवाडी,िचखली, 108035

1130601134/00 भो- ी पवार महेश मधुकर
गट नं 595,जाधववाडी, िचखली आ  - कर /िच/६/ एस आर २/ 
१७/२०१७ , द ३१/०३/२०१७ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून 
वा आका

108013

1050106606/00 मोिहते तुकाराम ानोबा, कािशदनगर, पपळे  गुरव-२७ 108008
1020704340/00 भो.- अ ण नामदेव पोटे जी. ए. - 4/३,  जी. लॉक, शा नगर 108005
1031106512/00 नारायण रघुनाथ िचघलीकर स . न. १३६/२  वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 108000

1100100806/00 म.े मॅ ी स सो युश स तफ ो ायटर ी. उमेद सग पनवर
िम. .58/3/400, एम.आय.डी.सी. जे लॉक लॉट नं २१८ भोसरी-
२६

107999

1030101953/00 कुणाल क स कश स
कुणाल  लाझा,  बी  वग,  शॉप  नं.  68,69,70,  चचवड  टेशन - 
१९

107995

1120101839/00 ी सुि व ग िवद क े राधा ु  को नी, िशवाजीवाडी, मोशी, ता. हवेली िज. पुने 107987

1040406611/00 डॉ. काश चंद पारख
आर. सी. सी. ७९० चौ. फ़ु. िबगरिनवासी पाचवा मजला पाक ग 
२३८ चौ.फ़ु. युिनट न.ं ५११

107987



1030301683/00 गावडे द ा य गणपत गावडे कॉलनी, चचवड 107984

1060102239/00
जेवरानी भोजराज लधाराम, जेवरानी िनशा भोजराज, रक  
भोज्

तपोवन र ता,, सुन तेजधाम, रो. हा. नं. 7, तपोवन र ता, पपरी, 
पुणे 17.

107981

1050207531/00 कदम संिगता सुिनल/सिमर,मोिनका सुिनल कदम. स. नं.२५/२अ/१, तुळजा भवानी नगर, पपळे गुरव-२७ 107973
1050302320/00 छाजेड सजनबाई पोप लाल. स. न. १२/१, आनंद नगर, ि व मग टॅक रोड,सांगवी-२७. 107971

1100800022/00 ी अ सारी सकुर रयाजु न
स.नं.205                                  ,महादेव नगर,ओ ा पिलकडे.   
     भोसरी, पुणे-39.

107955

1031111372/00 ी. सुकुमार महादेव माळी
सं. नं. ५९/३,भािवका हाई स, लॅट न.ं १,पिहला मजला, ओम 
कॉलनी,िबजली नगर, वा. वाडी, िचचवड-३३

107945

1031111373/00 ी.अिनल आ णा कोगनोळे व सौ.भारती अिनल कोगनोळे
सं. नं. ५९/३,भािवका हाई स,ितसरा मजला,फ़ॅट नं.-३,ओमकॉलनी 
नं. -१,िबजलीनगर, वा. वाडी.िचचवड-३३

107945

1040116160/00 शुभम असोिसएटस
स.नं.257/1, लोरिसया,A िब ड ग, लॅट नं १०६ क पटे 
व ती,वाकड57.

107943

1101200817/00 ी काळे म छ  सखाराम गट न.ं12,स.नं.18/2 107933

1040705771/00 दलजीत कौर व समरिजत कौर
स.न.१४६/१ब,१७०/३ ते १०,१२ ''ि टीन ोलाईफ़''िब.नं -३ 
सा.म लॅट्  G-७०१ उव रत वाकड

107931

1030802640/00 मे िवशाल चोरडीया क  तफ़ दलीप मोतीलाल चोरडीया
िस स न ८१४ पव  लाझा तळमजला ऑ फस नं ३  चचवड 
४११०३३

107930

1040102403/00 केदारी साहेबराव ल मण स.नं. 17/4, आहेर ानपोटसमोर,,मंगलनगर, थेरगांव 107916

1080502487/00 म.ेसंक प सहकारी गृहरचना सं था ऑ फस
म.े पुणे गृहिनमाण व े  िवकास महामंडळ,अजमेरा-मोरवाडी, 
पपरी-18

107914

1050401692/00 सावंत िमना ी राजे
स नं ८१/१क चै बन सोसायटी ह र ओम सुपर माकट समोर नवी 
सांगवी पुणे २७

107907

1060500002/00 म.े ए सल फा को केिमकल.
स.नं.33/2,िम. .13/11,,मुंबई पुणे र ता.एच ए.जवळ. पपरी-पुणे 
411018.

107901

1150101675/00 ी दांडेकर शामराव मा ती स नं १५/८/३ '' तुळजाई िनवास या पाठीमागे साईनगर मामुड 107890

1101207779/00 तुकाराम बबन आवटे / सुिनता तुकाराम आवटे
से.नं.२, लॅट .२३१, लॅट .२, ि ह पार ग लाम, इं ायणीनगर, 
भोसरी

107869

1040104617/00 भोग संिगता तानाजी ओझरकर स नं 177/1/6, यु सुदशन कॉलनी वाकड रोड,वाकड 107865
1040104618/00 भोग. काश सोनबा कलाटे स नं 177/3+1, यु सुदशन कॉलनी वाकड रोड,वाकड 107865

1070201046/00 सरकार भो. ीम. हरीबाई िबसनदास बसवानी बी. लॉक 22/21 चे शेजारी, र हर रोड पपरीनगर , पपरी 17 107855

1120101544/00 रतन भानुदास गावडे िशवाजी वाडी, गट. नं. ७६, मोशी, जकातना या मागे 107852
1140101907/00 ी.  सुळ राज  म छ माऊली हौ. सोसा. पीपुव, तळवडे 107828

1081200850/00 भो.म.ेभारती एअरटेल मोबाईल टॉवर िल.
नायडू िब ड ग घर नं १९६/८८३ संत तुकाराम नगर पपरी 
१८.,196/883 संततुकारामनगर, पपरी -18-IN-1054880

107819

1100803848/00 िवशाल संभाजी लांडगे स न २२४/१/१ लॉट न १२९ गंगो ी पाक दघीरोड भोसरी - ३९ 107814

1140201830/00 ी खरे राजाराम िशवराम िवकास हॉ सग सोसायटी पीनगर तळवडे 107798

1120300178/00
धो डबा ल मण ढमाले भोग- ी. िशवाजी ध िडबा 
ढमाले/संभाजी धो डबा ढमाले

गट न. ८१ वाघे र कॉलनी बो-हाडेवाडी मोशी 107795

1090401996/00 पगारीया रा ल गुलाबचंद स.न १२८१ िव ल मं दराशेजारी आ फ़स  २ प.म फुगेवाडी १२ 107790

1090401998/00 पगारीया िवलास नेनसुख िस. न. १२८१ िवठ ल मं दराशेजारी प.म आ  ३ फुगेवाडी १२ 107790

1150403213/00 भो/ ी काश भालचं  भ डवे स न २०३/२ वा हेकरवाडी र ता रावेत 107788
1120101200/00 तापक र काळूराम ल मण डुडुळगाव मोशी 107787

1031108914/00 ी. मुंकुद जना न लो के
स. नं. ७४/७ आहेरनगर रजनीगंधा हॉ सग सो. वा. वाडी. चचवड, 
पुणे

107778

1020103201/00 िवमल शंकर शदे सन.७/१/१अ/१/१ गु देवनगर आकुड -३५ 107770
1100601723/00 िपतांबर रामचं  शदे खंडोबा माळ भोसरी 107766
1130200217/00 भो-मांजरेकर राजु महादु गणेश नगर,,िचखली 107764

1100100103/00 म.े म.ेचॅ पीयन इले ॉिन स ा.िल
िम. .57/4/103. एस. लॉक, लॉट .1,एम.आय.डी.सी.                
            भोसरी, पुणे 411 039.

107753

1100802681/00 भो.चौधरी दपक वासुदेव स.नं.222/1 गु कृपा कॉलनी दघीरोड,भोसरी - 39 107748

1011102609/00 राज  िचमणलाल गरच व ि ती गरच
स. नं. ३/२, इ सिप रया मॉल, जुना मुंबई पुणे रोड, चौ.म., शॉप 
/ऑफ स न.ं४०३,४०३अ (एफ ३) िनगडी, पुणे ४४.

107735

1030801624/00 वा कर महावीर िव ंभर, वा कर दनेश माळी  आळी,  चचवडगांव  ,गांधीपेठ,  चचवड 107729
1160202559/00 ी आ पाराव नवनाथ ईतापे स न ७६ गणेश  नगर दघी १५ 107726

1130402172/00 िनवृ ी ल मण मोरे ,भो-अिनल  िनवृ ी मोरे
गट १२४७, जयहरी सोसा ,िचखली आकुड  रोड , नेवाळे व ती 
,िचखली आ - कर/िच/४/एस आर २/२३४३/२०१५ , द 
२०/०१/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

107720



1031301410/00 मे णाल डे हलपस (dishouner ch) णाल  ने स  शॉप  नं.  2  ,िबजलीनगर,  चचवड 107713

1080101862/00 भो. - ी. गु ा सुरेशकुमार कुमचंद व गु ा एन. कुमचंद मुंबई पूणे रोड खराळवाडी,खराळवाडी पपरी 107710

1130200726/00 भो- ी देवरांगडी  वीरशेखर  हनुमंत पा

गट १६२८ , वृ दा म रोड ,सुदशनगर , रामदास सोसा, िचखली 
आ -  कर/िच/२/एस आर २/२१/२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका आ   - कर /िच/३/ एस आर 
२/०१/२०१६ , द  ०२/०६/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१५ 
पासून जु अंशतः पा न वा बांध

107699

1130601142/00 आहेर रमेश नथु गट नं  383, जाधववाडी, िचखली, 107697

1050105083/00 ी..शडकर चं कांत बाबुराव.
स.नं.56/3,"अथव" कवडेनगर, पपळे गुरव,,पुणे-27, 
िम. .05/01/05083

107695

1040804283/00 म.ेजी.के. वंडस
शॉप नं.बी-14,अटलांटा-2,स.नं.54,55/4अ,55/4ब,55/4क,55/4ड, 
55/4ई,उ.वाकड

107693

1101102111/00 साबळे पांडुरंग कच स. नं. ११६, पांजरपोळ, मोहननगर, भोसरी 107692

1040506909/00 दनेश िव णु पाटे / योिगता दनेश पाटे
स. नं. ७४ साई संतोष पाक A वग ४ था. म. लॅट न.ं ४०१ 
काळेवाडी १७

107685

1090101822/00 के एम पटवधन भोग टाटा इंडीकॉम बी.जी. एसईआय 5/1,एमआयडीसी भोसरी पुणे 411026 107681
1050300835/00 ताप कर ाने र केशव िम. .,स.नं.13/1+2, सांगवी पुणे - 411 027 107678

1100700338/00 चांगुना नथु शदे
िम. .59/2/176,स.नं.212/8 अ.                              भोसरी,पुणे 
411 039.

107666

1160203816/00 ीम. मधे पु पा िचमाजी स न. ७९ द नगर कॉलनी न. ०४ दघी - १५ 107664

1060319882/00 िनलांजन शासमल / सुल ा शासमल पवसा ी िब ड ग “ए” लॅट न.ं ६०२, पपळे सौदागर, पुणे २७ 107660

1060500832/00 ेम ल मीनारायण संगतानी / रेणुका ेम संगतानी
वेल ऑफ पपरी ए वग, शॉप नं. ६ बेसमट पपरी टेशन, पपरी, 

पुणे १८
107639

1120200693/00 ी. नर  द ूजी गणे प ावती पँक ग या पाठीमागे तापक र नगर , मोशी, 107635
1070700127/10 मोरे भासकर बाबुराव लॉट नं ६४ पदमा िनवास पपरी १७ 107634
1070700127/20 मोरे भा र  बाबुराव भो मोरे आिशष भा कर पलॉट नं ६४ पदमा िनवास पपरी १७ 107634
1070700127/40 मोरे भा कर बाबुराव भो मोरे तेज ी भा कर लौट ६४ पदमा िनवास पपरी १७ 107634

1101002024/00 छाया मनसुख काळे
स. नं. १९४/१/८ च पाणी वसाहत, सहकार कॉलनी न.ं ३, भोसरी 
पुणे ३९

107629

1101002025/00 भावती सोपान ले
स. नं. १९४/१/४ च पाणी वसाहत, सहकार कॉलनी न.ं ३, भोसरी 
पुणे ३९

107629

1101001199/00 ी पाटील सुिनल ानदेव
स.नं 196/23                               ,साईनाथ कॉलनी (उ र-पुव)   
       भोसरी, पुणे-39.

107625

1140202001/00
म.ुमा. ी काळे जा लदर मा ती भोग. सौ. काळे वॅशाली  
जा लदर

हणुमान हौ. सोसा. पी नगर तळवडे पुणे-१४ 107624

1020601726/00 ी. दप व वि ल रामदास लखमीच ं आगरवाल स. नं.१३५, मोहननगर, चचवड - १९. 107606
1160100879/00 साठे ीमंत नामदेव स,नं,69, दघी पुणे 107593

1100804210/00 अशोक िहरामण भगत स नं २२४, िस स नं ४३९६/१/४६, लॉट २७, दघीरोड, भोसरी ३९ 107587

1150302861/00 /भो ी ीरंग िचमण तरस स नं ७५ माळवालेव ती कवळे 107581
1160202915/00 चं कांत यबंक शेवाळे स न ७८/३ संत गजानन महाराज नगर दघी १५ 107581
1150412194/00 ी.  संभाजी महादू भ डवे सं. न. 185 पैक  शदेव ती एम.आय.डी.सी.रोड रावेत. 107563
1060319100/00 भो.भानुदास देवराम काटे साई िनसग पाक गेट जवळील शॉप पपळे सौदागर पुण-े२७ 107561
1040602239/00 पाल एम. एम. स.नं.   समथ कॉलनी, काळेवाडी,काळेवाडी 107559
1130600007/00 भो- सेन अबु अमीर मोई फाटा,,िचखली 107551

1140102374/00
म.ु मा. भालेकरी सुनीता ल मण /भोग. भालेकरी ल मण 
माधव

स ुंगी हौ. सोसायटी पी (पु) तळवडे 107549

1060314054/00 सुधाकर भु कंुजीर स. नं-७०/२ मांढरदेवी क शन लॅट न-ं२२ पपळे सौदागर 107536

1040304811/00 भो. नरेश थावानी ( साईबाबा लायवुड  ) स.नं. 7 जयम हार नगर थेरगाव, 107532

1060319312/00 धमश ठाकुरदास वाधवानी
साई अँ बीय स, लॅट .२ बी.,पिहला मजला,िब ड ग–ए /ऑ फस -
१०५, पपळे सौदागर, पुणे २७

107527

1130303445/00 आ पासाहेब िसधा पा वडेयर गट  १३३४ नारायन हौ सग सोसायटी मोरे व ती िचखली 107524

1130506192/00 भो-खुशाल तुकाराम बारापा े
लॉट नं ६ ते ११ ,िब ड ग- एफ , लॅट ११ ,पा नाथ ित ा , सी 

डी सी , पुणानगर ,िचखली
107509

1110400948/00 ीमती वेणुबाई बबन तापक र कािनफनाथ मंदीर, वडमुखवाडी, च-होली बु. 107488
1130301141/00 पेसोडे गणेश पांडुरंग गट १३२३ , िशवपावती सोसा , मोरे व ती, िचखली 107479

1060202263/21 ी.िनवास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .१७ , दुसरा मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

107468

1020704906/00 भोग. ऐिबनेझर रॉबट बडगे रामनगर, 107468



1101203736/00 ह रश ंकटराव पांचाळ इं थ हेरीटेज लॉट न.ं35 लॅट न.ं 12 इं ायणीनगर,भोसरी - 26 107468

1080200713/00 ी.म्◌ॉकनमड  देव  भमा ा स.नं.36, मोरवाडी,िलटाका कंपनी जवळ, 107466

1040603524/00 ी.द ा य नारायण कंुभार भोग.योगेश द ा य कंुभार स. न. ९९/२१/१ नवर  चौक िवजयनगर काळेवाडी. 107463

1081300146/00 ी. बी.के   जैन एच लाक अ/१ बी एम आय डी सी पपरी-१८ 107458

1030101045/00 मु ीपील स यम भा कर
े टीज कॉ. बी.नं.4 , लॅट .१ ए- वग पाचवा  मजला  चचवड 
टेशन, पुणे - 19 ,

107451

1120301916/00 आ दनाथ पांडुरंग बारणे गट न.२२८/१ बारणेव ती (उ रभाग) दे र ता मोशी ४१२१०५ 107449

1031107581/00 अ ण कुमार नायर स न. १३३ वू  आ म जवळ गु ारा  वा. वाडी चचवड ३३ 107444

1050202940/00 सोनट े  नागनाथ खंडू भो. भोये भरत अजुन स ऩ.1 ल मीनगर, पपळे गुरव 107438
1040306575/00 ािधकरण भोग सीता मदनलाल लखन सन.६/२/२ सं दपनगर थेरगाव-३३ 107419
1031114273/00 भो. कंटेश अजुन जाधव सं. नं. ९१/१, जय म हार कॉलनी, वा. वाडी. िचचवड-३३ 107414

1130503598/00 भो-मे पाटीदार क शन
ि मलॅ ड , लॉट ७३, शॉप  ६, सी डी सी , कुदळवाडी ,िचखली 

ािधकरण
107413

1040901744/00 िहरामण जयवंत दशले भो. िनितन िहरामण दशले स. न. ३५/२/१, बालाजी मं दरा जवळ मा ंजी रोड, पुनवळे 107412
1040901745/00 िहरामण जयवंत दशले भो. सिचन िहरामण दशले स. न. ३५/२/१, बालाजी मं दरा जवळ मा ंजी रोड, पुनवळे 107412
1050205753/00 भो. महद्ि◌संग िअ ाल 107398

1140202211/00 ी.राज  जयराम िशरसट व ह र ं  जयराम िशरसट अ ज यतारा हौ सग सोसायटी, पीनगर,तळवडे,पुणे – ४११०६२ 107398

1150202565/00 ी/ ीम.नुसरत नझीर आवटी
स न ४३अ/९+११अ/२+२/१३ब/१/१५ दु म सहारा बेकरी या 
पाठीमागे िवकासनगर कवळे

107397

1040708320/00
हाम नी शुभम असोिसएटस तफ सोहनलाल शंकरलाल 
िवशनोई व इतर

स.नं. 165/5/1 व 165/5/2 उवरीत वाकड, पुणेः- 411 057 107394

1110200533/00 िवनायक िभकु दळवी स. नं. १७८/१, बुड व ती, िनरगुडी र ता, च-होली बु॥ 107372
1101102026/00 ितरथ सग गुलचंद सग भ ड स. नं.१८६/१ एकता कॉलनी, भोसरी ३९ 107348

1040509438/00 ल मी सदािशवराव सनके/वेणु सनके
स नं-७९/१२ आझाद कॉलनी न-ं३ पाचपीर चौक काळेवाडी 
(९८९०९८५०५०)

107330

1090600358/00 काळभोर वसंत िव णु घरांक 2/5अ/1/1ब आगव ती,4/25/596 107327

1100801125/00 ीमती कवठे देवशाला अंगद
गट न.ं8, स.नं.218/1                    , ीकृषण मं दराजवळ,            
      भोसरी-39.

107321

1050801204/00 इंगवले गंगाराम बाबाजी.व ईतर.
स.नं.2 िमळकत .5/596/4/2,िश क सोसायटी. पपळे िनलख 
सांगवी पुण.े

107304

1040208060/00 बारणे सुिनल बारकु व भोग सुर  सुिनल बारणे थेरगाव पेपरिमल समोर 107302
1031106576/00 भोग. अमोल बबन भालके 107300
1031106578/00 रा ल बबन भालके 107300
1100501064/00 भो सुयकांत िव ल लांडगे पुणे - नाशीक रोड 107300
1100501065/00 भो वासुदेव िव ल लांडगे पुणे - नाशीक रोड 107300
1100501066/00 भो अिनल िव ल लांडगे स नं ६९० पुणे - नाशीक रोड ग हाणेव ती 107300
1150402174/00 ी भ डवे नानासाहेब देवराम स नं १३९ ल मीनगर रावेत 107283

1150409007/00 PCNTDA/भो. ी. नरेशकुमार प जा
से.नं.32अ,  "ला कॅिसटा", तळ मजला, शॉप . बी/20, 
डी.वाय.पाटील कॉलेजरोड, रावेत.

107279

1080102130/00
म.े युिनक मोटस व डे हलपस तफ़ नरेश हायमा व बेन 
लॉरे स

स. नं. १५८ A/३/२, ओशन अपाटमट दुसरा मजला लॅट न.ं ४ 
खराळवाडी, पपरी १८

107265

1080102134/00
म.े युिनक मोटस व डे हलपस तफ़ नरेश हायमा व बेन 
लॉरे स

स. नं. १५८ A/३/२, ओशन अपाटमट चौथा मजला लॅट न.ं ८ 
खराळवाडी, पपरी १८

107265

1101205256/00 मुकंुद गो वद एकिवरा लॉट नं ८०/२  लट ५ इं ायणीनगर 107251
1040406063/00 संतोषकुमार बेहरा सन.४९/४+५ स नगड कॉलनी रहाटणी 107248

1040401068/00 रंगारी िसताबाई सुधाकरराव
िमळकत .,स.न.47/1/9, ीनगर, रहाटणी,पुणे- 17, भाग .59, 
गट .4

107243

1120302282/00 मोह मद इसहाक यतीमु ला शेख दे र ता (उ र भाग) गट नं २०८ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 107241

1120302283/00 रजा सेन शाहबाज साबानी दे र ता (उ र भाग) गट नं २०८ मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 107241

1140102864/00 ी बाळू बबन काळोखे ज ग नं २१९ अ, अ िवनायक हौ सो, पीनगर, तळवडे 107241
1040303278/00 शादोर हिसना अलीअ दुल स. नं.11/2, पडवळनगर,,थेरगांव 107234
1040207012/00 ी.रामा िब डस ए ड डे हलपस स. न. ३७, साईनाथ नगर, वीस काउंटी,थेरगाव पुणे- ३३ 107224
1130300488/00 पांडे िवनोद मिनराम यशवंत कॉलनी, मोरे व ती,िचखली 107198
1140101069/00 भालेकर रामचं  दशरथ जमीन गट .१७५,  स ृ़ंगी सोसा., 107188

1100601875/00 अिनल ब सी गवांदे
इमारत . एफ.एस. से. नं.बी. ितसरा मजला लॅट न.ं२८, 
राधानगरी कॉ पले स, दघीरोड, भोसरी

107183



1040412976/00
अंकुश िभकु तांबे/िव णु िभकु तांबे व इतर १९ भो. म.े डेरॉन 

ॉपट ज ा. िल
स. न. ४३/२अ/३ व ४३/२अ/४ तांबे शाळे जवळ रहाटणी - १७ 107179

1050107660/00 भगे ानोबा िब देव व उ मला ानोबा, स. नं.५३/२/१३, नेताजी नगर, पपळे गुरव,सांगवी-२७ 107175

1160401931/00 ी.नेताजी भाऊ खोत स.नं.१५४, िह सा न.ं३/५, रामनगर, बोपखेल, पुणे – ४१००३१. 107173

1040110192/00 शदे हनुमंत ु णाजी भो . शदे रा ल हनुमंत
स. न. १६/१अ/२३/२४,ल मण नगर ,ग हाणे हॉ पीटल 
समोर,थेरगाव-३३

107172

1101207377/00 भाट मुरचंद हरी १७/१+२ धावडेव ती भोसरी 107159

1020300161/00 तरटे सरला पांडुरंग 325,4/2.िमळकत .159,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 107158

1050805688/00
म.े ए.टी. सी. इंिडया टॉवर कॉप  ा. िल, भो.बाळासाहेब 
सुदाम कामठे/ सुदाम

स. न. १५/३/+/५, िवशाल नगर, प. िनलख-२७ 107147.5

1120101816/00 जनाबाई पांडुरंग स ते
दे  आळंदी र ता गट नं. १६८ स तेवाडी मोशी ता. हवेली िज. पुणे 
४१२१०५

107147

1050213452/00 जगताप पोपट ानदेव स.नं.८५/२, जवळकरनगर,बी.आर.टी.रोड लगत पपळेगुरव 107140

1090201625/00 जी. एस. आनंद क शन
स.नं.421/1बी/421/1अ/2 िस.स.नं.2435 अ पर तळमजला,शॉप  
20 गु नानक लाझा कासारवाडी पुणे 411034

107138

1040408604/00 अिनल दयालजी सोलं क
स. न. ५४/३ बळीराज कॉलनी न. २ह रनंदन अपाटमट लॅट  १०२ 
रहा णी पुण-े१७

107132

1101208620/00 सुरेश बबन हाडवळे/द ा य िन. सोनवणे
स.नं.११२/१,२ जय गणेश सा ा य,जी वग,प.म.ऑ फ़स 

.१४०,पांजरपोळ,भोसरी-३९.
107127

1130501790/00 भो- रशीद  चौधरी गट नं 714,हषल कंपनी रोड ,  कुदळवाडी  , िचखली, 107126

1100102220/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो जी बी ओसवाल से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं जी - ४७ 107125

1050206368/00 भो. म.े गगनिगरी पाक स. नं. ७२ ,शॉप .१,२,३, पपळे गुरव 107121

1040603483/00 ी. दरेकर िवजय िसताराम स. न. १०९/१/२, समथ कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी - १७. 107109

1130101582/00 भो-मयुर गोर नाथ कहाणे गट ४९६, पाटीलनगर ,िचखली 107109

1050602994/00 भो.पोरे िवजयकुमार ानोबा व नांगणे शरद चतामणी . स. न. ५/१२, बु  घोष सोसा मागे सांगवी-२७ 107109

1050208047/00 साप रया यो सना डायालाल.
स. न. १४/२, िनलकंठ कुपा, भाऊ नगर, ीकु ण नगर,  पपळे गुरव-
२७

107105

1031105484/00 पी. ची.मं न. वी. पा. चीचवडे मधुकर बळ त स.नं.  40,  चचवडेनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 107097
1140301955/00 ी.िवठठल नारायण भालेकर व इतर ज.गट न.ं५४,तळवडे गावठाण,तळवडे,पुणे -६२ 107096

1031105284/00 चचवडे िन कंठ राजाराम , भोग. - मरळ सधु संभाजी स.नं.  60/1,  िबजलीनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 107084

1160400319/00 घुले गणपत नारायण / घुले सोपान रामचं बोपखेल गावठाण,, 107082
1050603704/00 साळुखे सुरेखा जनाथन स नं ५/१२ प रजात सोसा ि यदशनी नगर सांगिव  पुणे २७ 107070

1030400616/00 रेठरेकर अिभजीत अिजत स यगंगा  अपाटमट, लॅट  ं .1  , ीधरनगर,  चचवड  पुणे  33. 107063

1040901746/00 िहरामण जयवंत दशले भो. िवण िहरामण दशले स. न. ३५/२/१, बालाजी मं दरा जवळ मा ंजी रोड, पुनवळे 107053
1101102003/00 आदम उ मान शेख स. नं.१३९, रोशल गाडन मागे, महादेवनगर, भोसरी ३९ 107048
1160203802/00 सिवता िवलास लोकरे स. न. ८३ ाने र पाक दघी - १५ 107028

1060501130/00
लधा सग पंजु सग हरनाम सग खालसा भो. नर  एच 
पंजवानी

शॉप नं-३ त.म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 107027

1060501131/00
लधा सग पंजु सग हरनाम सग खालसा भो. जगिजतकॉर 
एच.खालसा

शॉप नं-४ प.म.मुंबई पुणे र यालगत पपरी 107027

1130200425/00 िवजया रावसाहेब सुयवंशी,सुभाष ानोबा सुयवंशी गट ११७९ , स शृंगी कॉलनी ,रामदास सोसा.,िचखली 107024

1040112783/00 शुभम असोिसएटस स नं-२५७/१/२ लोरेि सया डी-१०२ क पटेव ती वाकड-४११०५७ 107018

1060402452/00
ी. िशव णा संग पा न णी भो. ी. गु िसह पा संग पा 

न णी
िनलगंगा िनवास, शॉप  नं. २, पॉवर हाऊस रोड, पपरी 107015

1130506549/00 भो- तनवीर श बीर शेख
लॉट ५९ए , िव ास पाक ए , लॅट ६ , से टर १६ , िचखली 
ािधकरण आ - कर/िच/५/एस आर २/८२/२०१५ , द 

०९/११/२०१५ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका
106999

1101201433/00 ी. लांडगे बबन बाबूराव
स.नं.95/2, भाग .28 गट .12,    ,लांडगेनगर,पांजरपोळ,          
    भोसरी - 39

106986

1020500039/00 काळभोर नारायण िव णु िम. .39,,खंडोबा माळ, आकुड -पुणे-411 035. 106977
1101204648/00 महेश महादेव डांगे लोट ८१ /३ इं यणी नगर भोसरी 106968

1050807124/00
म.ेवै णवी मोटस अॅ ड िब डस तफ संदीप िव ल काटे व 
इतर-3

स.नं.6/2/1+2/1, पपळे िनलख. 106956



1040705418/00
संपत िभ.वाघमारे व इतर-३४ क रता जोगळे डे ह. ा. 
िल.तफ़ िवकास अ . जोगळे

स. नं.१६९/९, मधपु प अपा. जवळ,उ.वाकड. ९७६३७२७५४९ 106956

1040404041/00 ी. बाजीराव बाबू भालेराव स.नं.5/11ब, आिशवाद कॉलनी,रहाटणी पुणे 17 106915
1140102487/00 सावंत लालासाहेब द ु 'भरतभेट' रघुजानक  सोसायटी, पीनगर- पुव, तळवडे 106915

1060202263/22 ी.िव ास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .१८ , दुसरा मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

106902

1130101553/00 सुिनल  गुलाब शेलार शेलार व ती  , पाटीलनगर , िचखली 106902
1040506720/00 हरेश बाळकु ण नखाते भो. रमेश बाळकु ण नखाते स. नं. ७४/१/२ योतीबानगर काळेवाडी पुणे - १७ 106902
1040506722/00 हरेश बाळकु ण नखाते भो. बाळकु ण गजानन नखाते स. नं. ७४/१/२ योतीबानगर काळेवाडी पुणे – १७ 106902

1030902762/00 म.ेसरदार क शन
भैरव  अपाटमट,  टोअर  नं.  1, स.नं.513  ते  515/1  ते  16  
,बेसमट,  गणेश  पेठ,  चचवड

106892

1031401296/00 भोईर सोपान जयवंतराव स. नं. १६४,  दळवीनगर, चचवड 106883
1101202486/00 भो.सदािशव तुकाराम भोर स.नं. 23 हनुमान नगर,भोसरी-39 106880

1040205625/00 योगेश चं शेखर िगरगावकर / िव ा योगेश िगरगावकर स. नं ३१/१, चैत य िवहार, सी/४०४,द नगर, थेरगाव 106875

1120300637/00 आ हाट शंकर क डीबा पुणे नािशक र ता द.प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 106873
1120100170/00 ी. ीकांत एकनाथ पंडीत िशवाजीवाडी , मोशी, 106870

1040309169/00 नर  फ़ुलचंद सुराणा / मधुबाला नर  सुराणा
स ह.नं.14/7ते9.11.12.14.15 
स.न.40/2ब+3ए+4अ+3बी/1.1ब+2अ,सोलाना,डी वग दुसरा  
मजला लॅट.नं 202 थेरगाव 33

106865

1100804536/00 गीता महेश पगळे
स. नं. २०९ िह सा न.ं २, ए- वग, दुसरा मजला, संभाजीनगर, 
भोसरी ३९

106850

1040414826/00 सिवता िशवलोचन चौरिसया स.नं. ५६ वंृदावन सोसायटी रहाटणी, 106842

1020502473/00 अ य रवी 5213,5216 तप वी लाझा त.म.गाळा .80 व 81 मुंबई पुणे र ता 106841

1020102419/00 जय गणेश ि हजन, िसि िवनायक कोिहनुर असो.
जय गणेश ि हजन, व ड ऑफ मदर, सी वग, पम.,नं.१०१. आकुड  - 
३५.

106838

1130507362/00
रामिबलास लखीमचंद अगरवाल , जहाँगीर िनजाम 
िशकलगार

लॉट  ७१ बी /युनीट १ , राजे िशवाजी नगर , से टर १६ , पी सी 
एन टी डी ए ,िचखली  १९

106838

1101001946/00 गो वद िभकाजी टाकळकर भोग राजेश गो वद टाकळकर स. नं. १९८ च पाणी रोड, राधाकृ णनगर, भोसरी 106823

1130902274/00 उ म मा ती कुटे  ,भो- भामरे जग ाथ सोनु
िशवशंकर हौ सोसा  , हे े ता हाणे व ती ,िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/३१९/२०१४, द ०४/०७/२०१४ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

106821

1060202603/00 म.े साई डे हलपस अ ड िब डस स नं-१९२ साई ि हला लॅट नं अ/४०१ पपरी वाघेरे पुणे १७. 106820

1050302784/00 ी आ हाट नंदकुमार रतनराव स नं १३/१+२ िशतोळे नगर सांगवी पुणे २७ 106820

1050109014/00 शदे रामचं  ानदेव भोग. शदे संदीप रामचं स.नं.५६/१, एम.के.हॉटेल रोड, कवडेनगर, पपळे गुरव – २७. 106813

1030100541/00 े टीज असोिसएटस.
े टीज  कॉ लॅ स  िब.नं.2  गोडावुन  नं  , चचवड  टेशन,  चचवड 

 पुणे  19
106808

1040120866/00 ि ती राज  पनवर
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल पिहला मजला शॉप न-ं११० थेरगाव पुणे-३३

106798

1040120869/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल पिहला मजला शॉप न-ं११२A थेरगाव पुणे-३३

106798

1040120891/00 फखेरआलम सैद मिलक
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल ितसरा मजला शॉप न-ं३०९ थेरगाव पुणे-३३

106798

1040120892/00 मे समथ डे हलपमट काप रेशन
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल ितसरा मजला शॉप न-ं३१० थेरगाव पुणे-३३

106798

1040120895/00 पंकज रामअवतार कुमावत/रिव रामअवतार कुमावत
स नं-
१९/९,१९/१०/१,१९/१०/२,१९/१०/३,िस. ट.स.नं.२५१९/४५५४,
मे ोपोल ितसरा मजला शॉप न-ं३१२A थेरगाव पुणे-३३

106798

1110300061/00 चचवड देव थान भोग̮ ल मण वामन तापक र च-होली बृ पठारे व ती ताजणेमळा 106796
1160202581/00 म.े पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु ए=२१ दघी०१५ 106794



1160202606/00 सौ श करा अमीर ईनामदार स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =०४  दघी०१५ 106794
1140101611/00 शेख शािहदा बेगम नािसर कोयना हौ सग सोसायटी पीनगर,तळवडे पुणे 14 106786

1101201515/00 ीमती मेमाणे ल मीबाई सोपान
स.नं.23, भाग .28,गट .12       ,हनुमाननगर,भगत व ती,        
      भोसरी - 39.

106784

1130602094/00 भो- जाधव म छ   कैलास गट ४३२ , जाधववाडी , िचखली 106781
1031109592/00 भो - आहेर िनलेश ानदेव स. नं. ७८/१, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 106767
1031109593/00 भो - आहेर संतोष ानदेव स. नं. ७८/१, आहेरनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३ 106767
1031109594/00 ी करण ाने र आहेर स न ७८/१ आहेरनगर वा वडी चचवड् पुणे ३३ 106767
1031110169/00 भो कैलास ाने ऱ आहेऱ स न ७८/१ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 106767
1040305116/00 भो.वा हळ सुिनल ाने र सन.12/12,पवारनगर,थेरगाव,4/59/156 106765
1081100834/00 भो. शहाणे नानासाहेब सदािशव रा.8/70, व लभनगर,, पपरी 18 106756

1040112816/00 अनुप कुमार सह/ पु णमा सह स नं-२५७/१/२ लोरेि सया डी-६०५ क पटेव ती वाकड-४११०५७ 106749

1031104089/00 आहेर भा कर शंकर भोग – सुहास चं कांत बेडकुते स.नं.75/1/1,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 106745

1050000173/00 ी राणे रामदास पंडीत व इतर क रता(PAH)
ी अमृतकर दपक बी. स.न.51/1/1,िवनायकनगर, पपळे गुरव 

27,िम. .46/1/00173
106742

1060316597/00 हरेश ेमचंद चांदवानी
स. नं. ७१अ/१,७३,१४३,१४४ रोज आयकॉन पिहला मजला लॅट न.ं 
Q - १०१ पपळे सौदागर

106734

1060316598/00 हरेश ेमचंद चांदवानी
स. नं. ७१अ/१,७३,१४३,१४४ रोज आयकॉन पिहला मजला लॅट न.ं 
Q - १०२ पपळे सौदागर

106734

1090500620/00 राज  गजानन जोशी
रोहन टॉवर स. न. ३१ िह. न. १A/३ िसटी स ह न.१२७२ ते१२८२ 
दापोडी पुणे १२

106733

1120201807/00 भोग-रामचं  धा  च हाण आदशनगर काजळेपे ोल पंपामागे मोशी 106730

1060320264/00 ी. क पनाथ रामपूत सुखनंदनराम
स.नं. ५/१अ/१/१६, शॉप नं. १,रामि हला धरोड, पपळे सौदागर, 
पुणे २७

106723

1030902902/00 िमरजकर सुभाष भाकर िस स . न ६३४ पडवळ आळी चचवड ३३ 106693
1050205335/00 रेिवबेन भवन सोलंक स. न. ५/१, गंगो ी नगर, िप,गुरव, 106682
1040414324/00 नामदेव तुकाराम पुंड/भो. करण नामदेव पुंड स. नं. ४५/१ बळीराज कोलनी न-ं२ रहाटणी 106682
1160203815/00 ी. बाळू हेमा मधे स न. ७९ द नगर कॉलनी न. ४  दघी - १५ 106662
1160303081/00 सलीम अ दुल हक म शेख, कलीम अ दुल हक म शेख स. नं. २०, िवजय नगर कॉलनी न.ं ६, दघी १५ 106662
1110500705/00 म.ेआयडीया से युलर िल. साईमं दरा जवळ, वडमुखवाडी, पुणे-आळंदी रोड, चह ली बु. 106662
1101101465/00 भो.म.ेआयिडया से युलर पुणे नािशक रोड लांडगे व ती लोखंडे िब ड ग 106662
1050106660/00 टोके हेमराज रमेश, िव ानगर ग, ,१, पपळे गुरव-२७, 106651

1020304067/00 ी शंकरराव महादेव कदम
स नं १४/२/३  पिहला मजला ांतीनगर  समथ लाझासमोर 
आकुड  -३५

106645

104017779/00 िनलेश अशोक चमेडीया व सीमा िनलेश चमेडीया
स.नं.189/1/3/2, इरोस िमडीओझ,िब.नं.बी/चौथा मजला लॅट 107, 
वाकड पुणे - 57

106643

1090604929/00 भोग. ीम. सकुबाई क िडबा गावडे गुलाबनगर, दापोडी-१२ 106643

1130902324/00 गो वदराव माधवराव खैरनार
गट  १४४५, ीराम हौ सोसा , हे े व ती िचखली आ  - 
कर/िच/९/एस आर २/१०३६/२०१४ , द  ३०/०९/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

106642

1040108614/50 अशोक मेहर सग व िलना अशोक जेठवानी स नं-२०२/१ पकिसटी बी-१२ टेलीफ़ोन ए चज जवळ वाकड 106640

1031110171/00 भो मोिहत सोपान चौधरी
स न ५७/१ चं भागा कॉलनी पाईन रोड िबजलीनगर चचवड पुणे 
३३

106629

1130101275/00 भो-अजुन सोपान बग बगव ती ,पाटीलनगर , िचखली, 106626
1140101958/00 पवार कशोर ा य घारजाई हॉ . सोसायटी पी (पु) तळवडे 106619
1140101959/00 पवार कशोर ा य /पवार िवशाल कशोर घारजाई हॉ . सोसायटी पी (पु) तळवडे 106619
1031107942/00 भोर शांताराम रतन स. नं. १५,  चचवडे नगर, वा.वाडी, चचवड 106607

1040509247/00 कदम तुळशीराम रामभाऊ
स नं-७८/१/६/१ ीकृ ण कॉलनी न-ं१ कोकणेनगर 
काळेवाडी(९८९०९३४४८२)

106603

1160400740/00 मॅ यु अले स गणेशनगर,बोपखेल, 106599

1110502713/00
अशोक संतराम जाधव, कांता भु वैरागे भोग. अशोक 
संतराम जाधव

स. नं . १२४, ल मीनारायण नगर कॉ . ५, वडमुखवाडी, च-होली 
बु.

106593

1110502714/00
कांता भु वैरागे, अशोक संतराम जाधव भोग. कांता भु 
वैरागे

स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ . ५, वडमुखवाडी च-होली बु. 106593

1110500510/00 सिचन बाळकृ ण िनकम स.नं. 151 पुणे आळंदी जकात नाका 106573
1070100641/00 भारती पीतांबर अचोताणी एच. बी. १६/१ पैक  पपरीनगर पपरी - १७ 106572
1070101711/00 अिमत िपतांबर अचोतानी एच. बी. १६/१, दुसरा मजला पाक ग पपरी १७ 106572
1070101712/00 अिनल िपतांबर अचोतानी एच. बी. १६/१, ितसरा मजला पपरी १७ 106572

1040309174/00 सरोज उषा िजयालाल
स ह.नं.14/7ते9.11.12.14.15 
स.न.40/2ब+3ए+4अ+3बी/1.1ब+2अ,सोलाना,डी वग ितसरा  
मजला लॅट.नं 303 थेरगाव 33

106570



1040309183/00 समीर ओम काश आगरवाल
स ह.नं.14/7ते9.11.12.14.15 
स.न.40/2ब+3ए+4अ+3बी/1.1ब+2अ,सोलाना,डी वग पाचवा  
मजला लॅट.नं 504 थेरगाव 33

106570

1040309198/00 मोदकुमार रामाधार गु ा
स ह.नं.14/7ते9.11.12.14.15 
स.न.40/2ब+3ए+4अ+3बी/1.1ब+2अ,सोलाना,डी वग नववा  
मजला लॅट.नं 904 थेरगाव 33

106570

1040309206/00 िनलेश शांताराम खरे
स ह.नं.14/7ते9.11.12.14.15 
स.न.40/2ब+3ए+4अ+3बी/1.1ब+2अ,सोलाना,डी वग आकरावा  
मजला लॅट.नं 1104 थेरगाव 33

106570

1120300848/00 ी. मािणक िव णू बनकर गट न ४१९ , बनकर व ती पुणे नािशक र ता मोशी 106570
1050804316/00 कदम जयमाला जयवंतराव, पपळे  िनलख-२७ 106569
1040509488/00 मु े  मधुकर तुकाराम ( 9673890482 ) स.न. 113/11/17 , कात वीर काँलनी , काळेवाडी 106559
1120301601/00 ी. सजराव धोड बा थोरात बारणेव ती ,मोशी, 106552
1040604693/00 महमद अली अलीसाहब काझी स नं-९०/१ पवनानगर कॉलनी न-ं२ काळेवाडी-१७ 106543

1031112904/00 ी. घुगे काश िभमराव
स.नं. २७/२A,, द ा य कॉलनी, , चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड 
पुणे-३३

106542

1130200881/00 अनंदराव  गोपाळ मोरे भो-संदीप आनंदराव मोरे,गट 1614, आळंदी  दे   रोड , िचखली 106541

1050101589/00 कवडे द ा य बाबुराव व ीराम द.
िमळकत. .46/1/177/5स.नं.56/3/1/,कवडेनगर, पपळे गुरव, पुणे - 
27.

106535

1160101386/00 ी.डामसे मोतीराम नबाजी स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 106534

1150201631/00 ी सदािशव कृ णाजी गायकवाड लट न. 44 अ/6 लाट न.ं 06  भारतर  सोसायटी,िवकासनगर., 106527

1040508965/00 जाधव मि छ  गुलाबराव ( मो. न 9921195950 ) स.न. 114/1/1 , जय तुळजा भवानी काँलनी , नढेनगर , काळेवाडी 106514

1140102577/00 ी. च हाण ई र  भगवान / वत: ज . ग. नं. १७४,स ुंगी हौ. सो. पीनगर, तळवडे. 106513
1040413156/00 राकेश िवजय कोलते भो. संिजवनी िवजय कोलते स. न. ३६८२ब/५, मथुरा कॉलनी, रहाटनी 106505
1030100420/00 देविगरीकर पांडुरंग नारायण उ म  माकट,गाळा  .6,  चचवड टेशन-पुणे-411  019. 106479
1090604435/00 काटे भोग. सुलेखा िनवृ ी् गायकवाड दपोिड -१२ 106475

1100100250/00 म.े ऑलमॅ टक
जे. लॉक.168,एम.आय.डी.सी.                            भोसरी, पुणे-
39.

106475

1130901491/10 भो-सौ अनुराधा  िशवाजी माने जयिशवशंकर सोसा  , गट  १४३० , हे े व ती ,िचखली 106471
1040507462/00 ी. मधुकर ल मण ठाकर स. न. ७१/१अ+१ब+१क, तापक र नगर, काळेवाडी - १७. 106467
1060305074/00 ितवारी निवन कुमार प. सौदागर,,लािवदा लोका, जी 602, पपळे सौदागर 66 106465
1081300153/00 शंकर ल मण वाघेरे स. नं १५१/१/१, २/१, ३/१, ४/१ मोरवाडी पपरी.१८ 106461
1160101064/00 डॉ.भारती वैशाली महेश स.नं.74 आदशनगर, दघी - 15 106453
1040120464/00 र व  शांताराम पंिडत महादेव कॉलनी ल मण नगर थेरगाव पुण-े३३ 106437
1050205193/00 रमेश दगडु परदेशी व तुळसा रमेश परदेशी सं न.१३/४,िव यमनगर, प,गुरव, रो,हाऊस न, २ 106432
1040307218/00 धन ी तापराव मांढरे स. न.  १४/१३ आदश कॉलनी बेलठीका नगर थेरगाव 106424

1120101934/00
म.े िशव असोिशएटस तफ़ मालक हणून सुरेश ारकादास 
जुमानी तफ़ क .ज.चे कु.म.ु हणुन अर वद ल मण दायरे

गु द  कॉलनी िशवाजीवाडी गट न.ं५९ व ६०  मोशी  ४१२१०५ 106424

1080100544/00 नुरजहाँबाई समजानी व दौलनबाई खोज् खराळवाडी,िम. . - 958 पपरी पुणे 411 018 106416

1040410895/00
नरेश ंदराज नागदेव/जग दश सग राम सघानी/ योती 
गो वदवानी

स. नं. ७१/३अ/१५ मोरया कॉलनी रहाटणी 106413

1130201078/00 िचमनाराम गुलाजी चौधरी , िललाबाई िचमनाराम चौधरी , गट ११९२,दुगानगर, रामदास सोसा, िचखली 106411

1100900047/00 ी. ले स यवान िभकाजी
स.नं.199/2,िम. . 59/4/93, आळंदी रोड,           भोसरी, पुणे - 
411 039.

106400

1040700309/00 िन हण सोपान मा ती स.नं. 175/1अ, बोडके खडी मिशनजवळ,,वाकड 106397

1130201448/00 भो-नारायण मा ती भोसले
गट १४३९ ,भोसले  मळा  सोनवणे व ती ,िचखली आ - 
कर/िच/२/एस आर २/२२४०/२०१४ , द १/१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून आका

106397

1041102152/00 ीमती ेसी जोस क लूिवटील स.नं.75, जोस रेिसडे सी,शॉप नं.१,तळमजला,ताथवडे,पुणे33 106383

1130303562/00 अंते र सोम लग पा कुडते /शरण पा  सोम लग पा कुडते
गट नं १३३४ , नारायण हौ सोसा  , मोरे व ती ,िचखली  आ  - 
कर/िच/३/एस आर २/७२६/२०१४ , द ०१/०९/२०१४ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका.

106381

1031110447/00 भो- कांता कसन आर या स न ३२/२ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 106379
1120100260/00 मोिहते िवशाल िवलासराव गट .47, िशवाजीवाडी, मोशी. 106369

1130401697/00 दादासो राजारम च हाण गट ११४३, ी द कृपा  हौ सोसा , नेवाळे व ती , शरदनगर ,िचखली 106364

1040505977/00 सिलम मेहबुब शेख स.नं.१२१/१+२. साईबाग कॅलणी. राजवाडेकर. काळेवाडी 106356
1040704681/00 रंिजता सुरेश काटरवार पाली हाईटस, स. न. १२६/१/६,उवरीत वाकड 106334



1140300194/00 शेख इशाद बाबुलाल गट .3, योितबानगर औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 106331

1050209227/00 ल मण हरी राठोड  भो. िवनोद ल मण राठोड स. नं. २५/१/१, तुळजाभवानी नगर, पपळे गुरव. 106324

1040508687/00
गोपीनाथन टी.एन. भो. सखील गोपीनाथन ( फो.न. 
9730937798 )

स.न. 79/21 आयो यानगरी कोकणेनगर काळेवाडी 106319

1040508688/00
गोपीनाथन टी.एन. भो. सरला गोपीनाथन ( फो.न. 
9730937798 )

स.न. 79/21 आयो यानगरी कोकणेनगर काळेवाडी 106318

1031103923/00 कांबळे शकंुतला रामचं स.नं.80,  सायली  कॉ ले स  जवळ,  वा हेकरवाडी  , चचवड 106312

1130201435/00 सोनवणे तानाजी  िचमाणी भो -सोनवणे  िनतीन  बबन
गट १५३२, सोनवणे व ती ,पी सी एम सी    शाळेजवळ  ,िचखली 
आ  - कर/िच/एस आर २/४२६/२०१४ , द  २१/११/२०१४ अ वये 
 द ०१/०४/२०१२ पासून आका

106312

1100300046/00 ी. रसाळ ानोबा गेणू भो.रामचं  ानोबा रसाळ
िमळकत .55/2/534/3,,स.न,ग हाणे व ती,                      
भोसरी-पुणे-411 039.

106297

1120200342/10 ी बीपीन िशवराम बनकर / िशवराम रखमाजी बनकर गट नं ५६५ बनकरव ती पूव मोशी नाशीक रोड ४१२१०५ 106295

1120200342/20 ी िवनोद िशवराम बनकर / िशवराम रखमाजी बनकर गट नं ५६५ बनकर व ती, पूव मोशी नाशीक रोड ४१२१०५ 106295

1130100567/00 नेवाळे मा ती रघुनाथ गट .1,,पाटील नगर, िचखली 106294

1050212824/00 छ े हनमंती िगर पा स न्ं १८/१ िशवसाई शॉप ४ त म देवकर पाक पपळे गुरव ६१ 106276

1060500610/00 सोनकर िब डस, सोनकर कॉ पले स पपरी टेशन,, पपरी- 18. 106273
1140400330/00 उबाळे धनंजय िवनायक ि वेणी नगर,तळवडे 106270

1050108471/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं6,िशवरामनगर 
पपळे गुरव-27,

106267

1040604185/00
म.ेि म टार ॉपट ज तफ़ भागी १. कुमार केशव जाधव २. 
सुिनल चं भान जाधव ३. भैरवनाथ द ा य शदे

स. न. ८४/१, आदश नगर, काळेवाडी 106242

1130405191/00 छाया हनुमंत साळंुखे
गट १२५२ , तुळजाईनगर , नेवाळे  व ती  ,पंचवटी ,िचखली आ  - 
३४/२/२०१७ , द  १३/०७/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१७ पा 
आ

106225

1040901753/00
म.ेपारस म टी पेस एल एल पी तफ़ भागी .रा ल रायचंद 
कंुकुलोळ व  िस ाथ रायचंद कंुकुलोळ

स. न. ११/४,पुनावळे थेरगाव 106222

1040113286/00 अंजनी कुमार, सो. सोमा शहा स. न. २०६ , डायनॅ टी जी - १२०४ , क पटे व ती, वाकड - ५७ 106216

1101207928/00 देवकृपा ए टर ायसेस
से. नं. १ लॅट .एस.डी.सी ६ "सी" वग शॉप .७ "शुभ कॉ लॅ स" 
अपाटमट, इ ायणीनगर भोसरी

106216

1150101725/00
ी गायकवाड िहराबाई व संतोष सखाराम/भो भुजबळ 

राज  गोपीनाथ
स न ९०/१ गायकवाड व ती कवळेगाव 106214

1040408796/00
ी. सजराव िभमराव ि रसागर तफ ी. गणेश क शन 
ॉ. संतोष महादेव आटोळे

स. न. ६२/३/२(पै)+३+७+८(पै) अमर दप कॉलनी, रहाटणी - १७. 106209

1160400752/00 कंधारे रामचं  कसन गणेशनगर,बोपखेल, 106209
1040308927/00 िवरा सुभाष िमसाळ बेल ठका नगर १६ नं बस टॉप थेरगाव३३ 106208

1130401738/00 िव ल शंकरराव लोणकर व इतर ३ तफ पंचवटी  डे हलपस
गट ९७९ पै ९७७ ,िचखली आकुड  रोड  , केशवनगर , नेवाळे व ती 
,िचखली  आ - कर/िच/४/एस आर २/५२२/२०१२ , द  
१/०९/२०१२ अ वये

106206

1031115209/00 देवीदास िनवृ ी बिहरट स.न.33/1, िस े र कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड-33 106202
1031115210/00 द ा य तुकाराम शेलार स.न.33/1, िस े र कॉलनी, वा हेकरवाडी, चचवड-33 106202

1130602087/00
ीमती इंदूबाई आनंदा रोकडे व इ ५ (इंदुबाई आ रोकडे, 
भाताई  जाधव,शारदा गो डोळस ,सुिनता चं भोसले , 

वंदना िस मान,े भारती वाघमारे),भो-सुरेश िव ल जाधव
गट २१५, जाधववाडी ,िचखली 106198

1040121271/00
राज पुरोिहत नवयुवक मंडळ,अ य  - ी.गोरधन सह 
अगर सहजी बोतीया व इतर 6

स.नं.२०९/१/५ काळेवाडी फाटा ते क पटेव तीरोड वाकड. 106198

1031111059/00 संिगता भा कर फ़डतरे
स. नं. २८/५, ीराम कॉलनी . ५ बळवंतनगर वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे ३३

106190

1050205364/00 बलकवडे राजाराम मा ती, स, न, ९४, जयभावनी नगर, िप,गुरव, 106183

1101207953/00 देवकृपा ए टर ायसेस
से. नं. १ लॅट .एस.डी.सी ६, ऑ फस .सी ७ "शुभ कॉ लॅ स" 
अपाटमट, इ ायणीनगर भोसरी

106178

1090604038/00 भोग-कांबळे पोपट बाबुराव
स.नं.72, युवराज गायकवाड जवळ जयभीम नगर वाड न.ं३ दापोडी 
पुणे-१२

106167



1130200635/00 औटी  आनंदा  रघुनाथ
गट  नं  1186, गणेशनगर  ,रामदास सोसा.  ,िचखली  आ - 
कर/िच/२/ एस आर  २/ ५२/२०१५ , द २१/१२/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा आका

106167

1100102094/00 म.े सावरी टॅप ग भो. म.े टाटा टेलेसि स ( महा ) िल. जे - ३८८ एम. आय िड सी भोसरी-२६ 106159.5

1130506891/00 ी अमोल हदुराव साळंुखे
जमीन गट ८६६ , डी पी रोड, संदीप मोरे लाईन , कुदळवाडी 
,िचखली आ  - कर /िच/५/ एस आर  २/७४/२०१६ , द 
२१/०१/२०१७ अ वये  द ०१/०४/२०१६ पासून आका

106156

1040308242/00 ािध. भोग. ई माईल अ लाउ ीन बागवान स. न. ८/५, साईनाथनगर , थेरगाव - ३३ 106150
1040304606/00 भो. जग दश बी सवानी (पटेल) राकेश सी जािवया स.नं. 12/18, ाय हर कॉलनी,,थेरगांव 106137

1040109036/00 आ द य बोरकर
लॅट न.ंएच-३०३, स.नं.१८७/५, ६+१,६+७, पलाश, एच-िब ड ग, 

वाकडरोड, वाकड, पुणे–५७.
106135

1040412797/00 ह र ं  मा ती पवार स. न. ५९/२ब,िशवनेरी कॉलनी, ीनगर, रहा णी 106127
1040117887/00 म.े ि केल इ वे टमट से.नं.40, िलगसी े अर, शॉप नं.11, वाकड,पुणे - 57 106127
1081102285/00 म.े हाडा / गावडे वि ल २६१/१९०९ संत तुकाराम नगर पपरी १८. 106108

1110500886/00 ी संतोष सुधाकर शगटे
स. नं.१२१/१/१ब/१/१, साई मं दर, रेणुका िशशु ूह समोर, 
वडमुखवाडी, च होली बु.

106107

1100800882/00 ी. संकपाळ वसंत शंकर
गट न.ं 8 ,स.नं.224/1/1 आदश शाळे य्,हायटे सेस शेजारी िस.एम.ई 
भती य् दघी रोड भोसरी 39

106105

1140200716/00 वाघमारे मा ती मानाजी अ ज य तारा हौ.सोसायटी. पीनगर,,तळवडे 106100

1080802677/00
वसंत िभकाजी जरे व िलला वसंत जरे/भो. नवाज 
अ लाउ ीन शेख

स. नं. १०२ धमािधकारी चाळीजवळ नेह नगर पपरी १८. 106080

1080802678/00 वसंत िभकाजी जरे व िलला वसंत जरे/भो. सुलताना शेख स. नं. १०२ धमािधकारी चाळीजवळ नेह नगर पपरी १८. 106080

1040507360/00 मोद मा ती नढे
स. नं. ७७/२/१ ब िव णुराज पिहला मजला A वग योतीबानगर 
काळेवाडी

106078

1100800072/00 ीमती गायकवाड संजना िभमराव.
स.नं.213.िम. .59/2/320                 ,संत तुकाराम नगर.           
         भोसरी, पुणे 411 039.

106075

1130300388/00 वाघमारे राधा कसन गोमाजी मोरे व ती,िचखली 106068

1130302379/00 सुिनता ानदेव भोसले

गट १४१४, नवचॅत य हौ सोसा, मोरे व ती ,िचखली, आ  - 
कर/िच/५/ह तां/कािव/७३/२०१४ , द  २८/०७/२०१४ अ वये  
ह तांतर आ  - कर /िच/३/ एस आर २/ २७३/२०१३६ , द   
१८/१०/ २०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

106051

1101207966/00 सुरेश उ म काकडे
से. नं. १ लॅट .१ व ४ शॉप .२५ व २६ "राधाकृ ण कॉ लॅ स", 
इ ायणीनगर भोसरी

106051

1100400909/00 ी. घोडे अकंुश रामभाऊ
िम.  55/4/25                             ,स.नं. 681, लांडेवाडी           
        भोसरी, पुणे - 411 039.

106040

1160100914/00 कांबळे शोभा काश स,नं, 69, दघी पुणे 106024
1080501440/00 ी. बहल िजवन योती U-B/3-9/003,अजमेरा,मोरवाडी पपरी १८., पपरी-18. 106021
1100101014/00 म.े जी.जी.पी.ऍटो इंड ीज जे.533,,एम.्आय.डी.सी.,                          भोसरी,पुणे-26. 106016
1011800901/00 पंजाबी रामचं  बालामल भो.नानीक रा.पंजाबी से.नं.28, िवजय कॉलनी, गंगानगर,,िनगडी ािधकरण, पुणे 106010

1130901349/00 भो-ल मण  सहादू  ता हाणे
गट  1509 ,ता हाणे व ती  , िचखली  आ - कर/अ/मो ा  िन एस 
आर १/९३८/२०११ , द १/१२/२०११ अ वये लो

106005

1130900461/00 पाटील सुरेश बसगौडा
हनुमान हौ सोसा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली  आ  - कर  /िच /९/ 
एस आर  २/१८७/२०१६ , द  ०६/०२/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून  वा आका

106000

1080802684/00 करण नारायण पवार व ंकटराव मािणकराव शदे
लॅट . ए-१०१ वग ए पिहला मजला मयुर पॅनोरमा , नेह नगर 
पपरी १८.

105984

1130407221/00 िमना सोपान ट ल , सोपान बाबासाहेब ट ल गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , ग ली नं  ८ , शरदनगर ,िचखली 105984

1130301007/00 साळंुखे   संजय / द ा य   नारायण मोरे व ती,िचखली 105975

1140301750/00 ी./ ीमती मंगल/सुजीत/सागर/ ौपदी परशुराम नखाते
जिमन गट .६६, ‘सईबाई पु याई’,आळंदी तळवडे रोड, तळवडे, पुणे 
- ४११०६२

105973

1040305808/00 रा ल मेिननाथ वाघमारे / मेघा रा ल वाघमारे स.न.१४/१३. बेल ठकानगर.थेरगाव-३३ 105965

1130101226/00 भो-शांताराम जनादन मोरे
गट 1652, दे  आळंदी रोड ,पाटीलनगर , िचखलीइं ीज शेजारी 
,िचखली,

105964

1101204365/00 भो.लांडगे सागर िहरामण स.नं.95/1 लांडगेनगर,भोसरी - 39 105949
1160301173/00 शदे द ा य भाऊसाहेब स नं. 2,गायकवाड नगर., दघी रोड,भोसरी,पुणे 105943

1020502525/00 भो. डी. ए. शदे
जी.पी. १७६ व १७७, त.म. गाळा .४ एम.आय.डी. सी. 
संभाजीनगर, चचवड - १९

105936

1040603855/00 रा ल. आर. आडवाणी व इतर
स. नं. १०४(१) िसमरन अपाटमट, तळ मजला लॅट नं १०३, 
िवजयनगर, काळेवाडी

105935



1040116844/00 हनुमंत शंकर िभलारे व िनितन ऊफ द ा चधू कलाटे - 105934
1130902033/00 िवजय बबन हे े एकता हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 105933
1130902034/00 भो-किवता िवजय  हे े एकता हौ सोसा , हे े व ती ,िचखली 105933
1130902035/00 आकाश िवजय हे े एकता हौ सोसा , हे े व ती , िचखली 105933

1130504464/00 रामिनवास  रामश द जय वाल

गट ९०४/१, कुदळवाडी ,िचखलीआ -  कर/िच/५/एस आर 
२/७३/२०१५ , द ३/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून 
आका आ  - कर /िच/एस आर  २/४८/२०१६ , द १४/०९/२०१६ 
अ वये द ०१/०४/२०१६ पासून जु पा न बांधकाम

105913

1120402964/00 अमोल कािशनाथ शदे
संतनगर से नं ६ लौट नं ३७ बी ए स लौ झ अपाटमटस इ-िब डग 
ितसरा मजला  लॅट न.ंई-३०४ मोशी ािधकरण ४१२१०५

105900

1120301111/00 तुपे नामदेव मोहन चं कांत दादाभाऊ उ म शंकर नागे र नगर,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 105892

1031108874/00 ी पाटील शंकर म हारी/ म हारी भाकर पाटील स न १२४/१२५/१२६ लाऍट न अ२४ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 105876

1031109569/00 भो - मंगल अशोक भापकर
स. नं. २९/३, दगंबरा हाई स, लॅट न.ं १०१, पहीला मजला , 
िबजलीनगर, वा हेकरवाडी, चचवड, पुणे - ३३

105871

1130304184/00 वामी  कािशनाथ िपकले
गट १३६८/ ३८ , मोरया हौ सोसा , मोरे व ती , िचखली आ  - कर 
/िच/९/एस आर २/७८/१५९/२०१७ , द २०/०८/२०१७ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१७ पा आका

105869

1130901529/00 पोपट  ल म् ण जाधव गट १५१७, राजा  पती  हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली 105869

104110826/00 द ा य केशव माने स. नं. ३२/२क, द कॉलनी, तांबे शाळेजवळ, रहाटणी, पुणे १७ 105865

1101200527/00 ी कोरडे भाकर िभवा
स.नं 23                                   ,हनुमाननगर.भगतव ती.           
    भोसरी.पुणे-26

105862

1040310127/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब चौथा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-१,डांगे चौक 
थेरगाव-३३

105858

1040310130/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब चौथा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-२,डांगे चौक 
थेरगाव-३३

105858

1040304713/00 समशेरखान लितफ स.नं. 14, मेनरोड, बेल ठकानगर, थेरगांव,थेरगांव 105827

1040121613/00 चं कांत राऊत व सौ.कांताबाई नारायण राऊत
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, 
तळमजला,शॉप नं.7, ध रोड, वाकड, पुणे57.

105821

1040121614/00 म ह ा लाईफ पेस डे हलपस िल.
स.नं.212  ते 214 व 216, द वुडस, कम शयल कॉ पले स, 
तळमजला,शॉप नं.8, ध रोड, वाकड, पुणे57.

105821

1150412193/00 ी.  संभाजी महादू भ डवे सं. न. 185 पैक  शदेव ती एम.आय.डी.सी.रोड रावेत 105821
1160202614/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =१२ दघी०१५ 105819
1160202615/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =१३  दघी०१५ 105819
1160202618/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =१६  दघी०१५ 105819
1160202619/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =१७  दघी०१५ 105819
1160202630/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =२८ दघी०१५ 105819
1160202631/00 मे . पाकल िब डस स न ८०/१/१ पाकल अवे यु िब =२९  दघी०१५ 105819
1090604914/00 नारायण रानबा कांबळे स.न. ७९/२, काळुराम काटे चाळ, दापोडी,पुणे-१२ 105819

1020502526/00 भो. डी. ए. शदे
जी.पी. १७६ व १७७, त.म. गाळा .५ एम.आय.डी. सी. 
संभाजीनगर, चचवड - १९

105818

1101102266/00 अ पुणा महादेव परीट स. नं. १८८/१/२६ मु ा पाक, च पाणी वसाहत, भोसरी 105816

1040305842/00 सुर यानचंद सावरमल गुजर
स.न.१४/६अ/६ब/१ एम आर क र मा िवग बी.एफ. लॅट न.ं२०२ 
धेरगाव-३३

105811

1031110607/00 ी सुखराज उ म खटके
स न १४१ उदय लोरीयस पाक, वग बी ७ वा मजला लॅट न ७०२ 
गु ारा वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३

105809

1050212863/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस लॅट नं २०२ दु म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

105799

1050212875/00 मे साईराम डे हलपस
स नं ९१/२/३/३ चांगभले हाईटस लॅट नं ४०२ चौ म जवळकर नगर 
पपळे गुरव ६१

105799

1050211676/00 मनोहर मधुकर गाढे स नं  १/१  िमहीर ल मीनगर पपळे गुरव 105796

1140102843/00 ी.निसम अहमद म.ुअहमद अ सारी
जिमन गट न.ं२१८ अ, ब लाळे र हौ.सोसायटी पीनगर, तळवडे, 
पुणे-६२

105794

1100100126/00 म.े ला टो मेक इंड ीज िम. .57/4/126. एस. लॉक, लॉट न.ं७७/१ 105777

1040703708/00 रा ल िस हा / रता नाथ
स. न. १७५/१/१ ड, " रगिलया "पाचवा मजला लॅट नं - सी/५०१, 
उवरीत वाकड

105768

1140401347/00 म.ु मा. ढवळे ल  सदािशव व  सौ ढवळे  योती ल िनसग कॉलनी ज. ग. १४५,ता हाणे व ी  ि वेणीनगर तळवडे 105763



1050809048/00 संगीता बाळासाहेब दळवी
स.स.नं.195/196 साई गणेश तळ + दुसरा मजला िशवाजी चौक 

गावठाण पपळे िनलख – 27
105762

1130303598/00 ी जाधव अशोक नामदेव
गट १२६८/२५, सुयोग कॉलनी ,अ िवनायक चौक , मोरे व ती 
,िचखली  आ  - कर/िच/२/एस आर २/२९१०/२०१५ , द 
३०/०३/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

105757

1140102555/00 भोज देिवदास बलिभम ज ग २१८ अ, कमयोग हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 105753

1060319258/00 राजु ता याबा  िभसे भो. व ील जग ाथ वाळके िव शांती कॉलनी स.न. – १४४/६/६, पपळे सौदागर, पुणे २७ 105741

1100804543/00 िववेक अमृत प-हाड भोग शारदा अमृत प-हाड स. नं. २१३, रा ेम ायाम शाळेजवळ, दघीरोड, भोसरी पुणे ३९ 105741

1040305691/00 बाळु उफ मा ती जयराम बारणे व इतर सं. नं. १०/४/२,दगडु पाटील नगर, थेरगाव 105730
1120200842/00 भोग. ढमे बाळकृ ण मुरलीधर दि ण ल मी नगर,´ÖÖê¿Öß 105700

1050110747/00 भोईर िवजय राज .
स.नं.31/2/13 व 14, देवयोग िब डीग, लॅट न.ं202, िशवरामनगर, 
पपळे गुरव-61.

105697

1090604005/00 फरंगादेवी व बाबु लहानु गुरव भोग. रजवान यामीन म.शेख मिजद समोर वाड ३ गुरव प ा दापोडी पुणे १२ 105689

1160401573/00 घुले बबन गेणु भोग रमेश बबन घुले बोपखेल, गणेश मंदीराशेजारी,बोपखेल, पुणे 31 105689
1130101316/00 भो-पांडुरंग बाबुराव मोरे पा टलनगर ,िचखली, 105681
1040415609/00 धमराज भाकर िमरगे स नं-३६/२/१ कृ णानगरी नखातेव ती रहाटणी 105671
1031107789/00 करण सग बंडू सग राजपुत स न ५७/२+३  िशवनगरी  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 105667
1031107790/00 ताप सग बंडू सग राजपुत स न ५७/२+३  िशवनगरी  वा हेकरवाडी चचवड ३३ 105667
1011601132/00 ितवारी िनमलकुमार, उ वलकुमार, मनोजकुमार से. 27 अ लॉट नं 1,िनगडी ािधकरण 105653
1090302846/00 अशोक िस दु चावरे भोग. पावती िस दु चावरे कासारवाडी ३४ 105650
1130302119/00 भो-मालती सुधाकर वाबळे गट 1323/315 ,साने कॉलनी  , मोरेव ती  , िचखली, 105646
1110501931/00 द ा य नेिमनाथ संघवी स. नं. २१८/२/१ पदमावती नगरी वडमुखवाडी च-होली 105643

1031107509/00 भोग. - बडसे िवजय दगंबर स. नं. ७४/३ व ७४/४, रजनीगंधा हौ. सोसा., वा हेकरवाडी, चचवड 105623

1040413514/00 िनशा रोशन रामनानी
स. न. १८/११/१ व १८/११/४ पॉट-१८,पिहला मजला शॉप न-ं 
११२,िशवार चौका जवळ,रहाटणी

105617

1040506852/00 कम ीन अ रेहमान मोमीन स. नं. १२१/१+२ (१) व  नगरी राजवडेनगर, काळेवाडी 105604
1130302175/00 नािसरखान मेहबुबखान पठाण गट १३२३, यशवंत कॉलनी , मोरे  व ती ,िचखली 105579

1010400055/00 कोळी रमेश चंदा पा
से टर नं.22,, ल टर आय/4/1 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

105572

1101101294/00 सौ.सुनंदा जयंत टोपे स.नं.155 बनाचा ओढा,भोसरी - 39 105563
1031109645/00 भो- सोपान बबन भ डवे स न ११९ भ डवे व ती,मु ाई वा वाडी चचवड पुणे ३३ 105563
1031105949/00 Bhog. - Khenat Arun Baban स.नं.  75/1/2,  आहेरनगर,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 105551
1101201366/00 भो. ी. शदे कैलास रेवूजी स.नं.18, भाग .28 गट .12, 105547
1130100143/00 ,भो-अहमद अ दुल कु दुस गट .1,,पाटील नगर, िचखली 105541
1010700527/00 बेदमुथा फुलचंद छ. व सौ.बेदमुथा बद से.नं.21, लॉट न.ं171,,यमुना नगर, िनगडी, पुणे 411 044. 105530

1020502051/00 ी गंुढे जी. पी. 80, अिमत लाझा, जी लॉक, टे को रोड चचवड-१९. 105523

1040508653/00 गायकवाड िशवाजी ध डु स.नं. 111/1/1/2/2 पंचनाथ चौक, काळेवाडी 105515

1130602372/00 भो-संजय राघू जाधव गट ५९७ ,जु या मराठी  शाळेजवळ, पंतनगर, जाधववाडी ,िचखली 105515

1050603976/00 खंडागळे शमुवेल अजुन स.नं.६/१क/३ अिभनव नगर नदी या कडेला जुनी सांगवी  पुणे २७ 105494

1140101913/00 चॉधरी मुरलीधर बाजीराव सर वती हॉ .सोसायटी पी(पुव)त वडे 105491
1040506799/00 दपक नागोराव जाधव स नं-११८/३ इं थ कॉलनी नढेनगर काळेवाडी 105490

1050104544/00 ी बे हेकर गणेश जग ाथ/बे हेकर योिगता गणेश
स.न.63,मयुरनगरी,शॉप .14,बंटी हाऊ सग, पपळे गुरव 
27,िम. .05/01/04544

105488

1140301124/00 दि त शॅलेश /शेखर िवलास /म.े दि त इंिजिनअ रग
लॉट न.ं१० नॅशनल का ासमोर /राजकुमार जांगाडे यां या 

िमळकतीशेजारी तळवडे
105475

1040506704/00
ल मण कोड बा कोकणे व इतर भो. संतोष अंकुश कोकणे / 

वीण काश मळेकर
स. नं. ७८/ िह. १/१ कोकणेनगर काळेवाडी 105453

1030802618/00 साई क श स
िस स न १७४० व १७४१ स न २९५/७ त मजला शाप नं ३ 
केशननगर चचवड ४११०३३

105450

1020400850/00 काळभोर मा ती बाबुराव भो. च हाण 
सदगु  धाम द  मं दर मठ स.नं. 64,खानीवाले पडाळ चचवड पुण.े 
आकुड .

105443

1020703753/00 भोग अचना सुधीर कुलकणीर्
स.नं.समथ शॉप कॉ ले स,PAP-G-37,जी 
लॉक,MIDC, चचवड,,आकुडीर्

105433

1031109673/00 भो-मयुर अजुन िमसर स न ३८/३९ चचवडेनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 105424

1031104592/00 बिह  सोपान रणशूर स.नं.60/1  अ/1,  िशवनगरी,  िबजलीनगर  ,वा हेकरवाडी,  चचवड 105423



1110501089/00 कांचन दलीप कुलकुण
स न. १२४, पिहला मजला ल मीनारायणनगर साईमं दर मागे , 
व मुखवाडी चरहोली बु. पुणे

105419

म/ेरायमा 
असोिसए्टस तफ 

ो ा/रवी िख लुमल 
ओ छानी

म.ेरायमा असोिसएटस तफ ो ा.रवी िख लुमल ओ छानी लॉट न.ं54, िस.स.नं.1274/1, पपरी - 17., 105402

1031109901/00 भो. दपक अशोक गोसावी
सं. नं.५७/२+३ साइ राज कोलनी,   लाट. नं.३०३ वा. वाडी 
चचवड पुणे ३३

105391

1040801310/00 भानुदास मा ती रानवडे भो. संतोष मा ती रानवडे व इतर स. न. १५४/४,"पावती िनवास"वाकडकर व ती वाकड पुण-े५७ 105388

1050804491/20 ी. आकुल नागेश ट या स.नं.26/1/1+2/5/1/16, वाकड मेनरोड, पपळे िनलख, पुणे-27. 105385

1020103105/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज तम-२९ आकुड - ािधकरण 105356
1020103107/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज तम-३१ आकुड - ािधकरण 105356

1040309429/00
धनाजी सुबराव लावंड भो-अिनकेत धनाजी लावंड-
७०४०४९९५२९

स नं-६/२ सं दपनगर थेरगाव-३३ 105352

1040309430/00
धनाजी सुबराव लावंड भो-िनलेशकुमार धनाजी लावंड-
८२३७४०४८६६

स नं-६/२ सं दपनगर थेरगाव-३३ 105352

1040309431/00 धनाजी सुबराव लावंड -७०४०४९९५७९ स नं-६/२ सं दपनगर थेरगाव-३३ 105352

1130401627/00 पु षो म सु या गौडा

गट १३१९,शटर  १६, सुदशननगर ,िचखली  आ. - 
कर/िच/४/ह तां/ कािव/१७२/२०११ , द २४/११/२०११  अ वये  
ह तांतर आ - कर/िच/४/एस आर २/१७१४/२०१४ , द 
२७/१०/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून  वा आका

105341

1060102461/00 उदय िभकू वाघेरे िभकु वाघेरे पाटील वाडा गणेश ु पा शेजारी पपरी वाघेरे पुण-े१७ 105340

1040117888/00 म.े ि केल इ वे टमट से.नं.40, िलगसी े अर, शॉप नं.12, वाकड,पुणे - 57 105340

1100801290/00 ी. केशव बापु तळप
स.नं.216/3/1, भाग-34, गट- 8,िह.नं.,संत तुकारामनगर,              
       भोसरी-39.

105330

1011102349/00 परमार मनसुख गोवधन भो. भागवत माधुरी आिशष
स नं ८३/२, लोट नं ५९ब, त.म.,शॉप नं ५, साईनाथनगर, िनगडी 
पुणे ४४

105328

1130702603/00 सुरेश गुलाबराव गवळी
राधाकृ ण कॉ ले स, दुकान -जी ७, त.म, सेकटर २०, कृ णानगर 
,साने चौक ,िचखली

105324

1031501706/00 भोग - आहेर तुर झबुलाल १९१/ क आहेर इ टेट संतोषनगर उ ोग नगर चचवड ३३ 105312
1020103102/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज तळ मजला आकुड -३५ 105296
1020103103/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज आकुड - ािधकरण 105296
1020103104/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज आकुड - ािधकरण 105296
1020103110/00 भोग म.े िव म क शन धन याम जे सुखवाणी सन.१३/२अ/२  सुखवाणी हे रटेज तम-३४ आकुड - ािधकरण 105296

1050212226/00 जाधव अनुसया बाबुराव
स नं ७३/१/१/२ व ७३/१/१/३ सुशांत रेसीडे सी बी वग लॅट नं 
१०१ प म आनंदनगर भगत सग चौक पपळे गुरव

105292

1060317478/00 मे साई समथ क शन स नं-२२/१ शुभम हाईटस वग बी/ऑ फ़स न-ं४०४ पपळे सौदागर 105288

1080803779/00 ी. अिनल स यनारायण शमा व अिजत स यनारायण शमा स. नं. १०१, सेवा िवकास बॅके समोर, नेह नगर 105280

1120101618/00
मे अ िवनायक डे ह. तफ़ भागीदार ीनागोराव पुंडिलक  
वसंतकार  व इतर-४

गट न-६० मोशी िशवाजीवाडी 105276

1060500901/00 मे अ यु कॅन डाय ो टीक स हसेस ा̮. िल. /संजय गोसावी मनपा इमारती समोर रिज  व अ  व पान  5/67/   / 105271

1090302816/00 दांडगे व सला गंुडेराव. िमळकत .212, कासारवाडी,पुणे 411 034 105270
1031107514/00 भो-सदन कुमार पित स न १२१ मातो ीनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 105263
1100901241/00 िवजय बबन रा े स.नं.201 जय महारा  चौक 105263

1040710356/00 ीम.इशा आनंद
स.नं. 130 िह सा न,ं 1,1बी,123 िह सा न.ं2/2/3, " ाँसरोड ", 
दुसरा मजला, ऑफ स . 214, भूमकर चौक, उवरीत वाकड, पुणेः-   
411 057

105256

1040415134/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो.ताराचंद 
गोपीराम कुमावत

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला दुकान ं-०५ रहाटणी 105251

1040415139/00
कांतादेवी रोहतास सग चौधरी व इतर भो संजय अशोक 
जगताप

स.नं.१८/११/३ साई चौक तळ मजला दुकान ं-०३रहाटणी 105251

1040505941/00 ी. आं ेस लालजी महांकाळे सन.69/2/1,ताप करनगर,काळेवाडी,पुणे-411017,4/61/2/724 105250

1031101689/00 शदे काश एकनाथ सरदार  फाम  ,सव  नं.  133/1  चचवड,  पुणे  -  33. 105245



1101204225/00 मोहन कसन िह परकर
से.नं.7 लॉट 88 बी िब ड ग ई राजसयोग लॅट न.ं10,इं ायणीनगर 
भोसरी - 39

105241

1050405710/00 ढेरे रामकृ ण िव ल /भो.ढेरे अथव रामकृ ण स.नं.70/2/29, गणेशनगर,नवी सांगवी 105241

1020202421/20 ी अ पाजीराव िभकाजी माने भो. शिशकांत अ पाराव माने स न द वाडी आकुड 105231

1060312001/00 क पनाथ रामपु  सुखनंदनराम /संतोषकुमार क पनाथराम स नं-५/१अ/१/१६ राम हीला आँधरोड  पपळे सॉदागर 105222

1060312002/00 क पनाथ रामपु  सुखनंदनराम /राजकुमार क पनाथराम स नं-५/१अ/१/१६ राम हीला आँधरोड  पपळे सॉदागर 105222

1050214307/00 बाळू आबा पाचारणे स. न. ९४ पपळे गुरव गावठाण, पपळे गुरव 105220

1100803524/00 भोग. युनायटॅड डे हलपस तफ दामोदर िहरामण फुगे व इतर
स न २२४/१/१ लॉट न ६५,६६ व एस-२ गंगोि  पाक दघीरोड 
भोसरी-३९

105210

1050212228/00 जाधव अ ण बाबुराव
स.नं. ७३/१/१/२ व ७३/१/१/३, सुशांत रेसीडे सी, बी वग, लॅट न.ं 
२०१, दुसरा मजला, आनंद नगर,भगत सग चौक, पपळे गुरव -६१

105200

1011102155/00 ा क शन तफ चं कांत ह रभाऊ िशदे िस. स. नं. १२८/१,त.म., टोअर नं. ६, िनगडी , पुणे- ४४ 105199
1160202298/00 ी राजेश धोडीभाऊ औटी स न ८१/१ आशा ए पा र जवळ नगर दघी १५ 105196

1040120497/00 चधु बाजीराव क पटे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं२०९ दुसरा 
मजला क पटे व ती वाकड.

105181

1100802426/00 कदम ाने र भाऊसाहेब स.नं.२१८/२/२ िव लपाक, ी.कृ ण मं दरासमोर, दघीरोड, भोसरी 105175

1130507056/00 िवलास  सुदाम यादव
गट १४ , बी आर टी  रोड लगत , कुदळवाडी ,िचखली  आ  - कर 
/म/ु०८/ एस आर  २/ १४९/२५/२०१७ , द ११/१२/२०१७  द 
१/४/२०१७ पा आका

105162

1140101926/00 भालेकर शंकर मा ती माऊली हौ. सोसा. पीपुव, तळवडे 105157
1101102076/00 राजु महादेव िहवराळे स. नं. १८७/२ मयुरा कॉलनी, देवकरव ती भोसरी ३९ 105155

1060319868/00 कु. पायल रॉय / पिव  कुमार रॉय पवसा ी िब ड ग “ए” लॅट न.ं ३०६, पपळे सौदागर, पुणे २७ 105153

1060319889/00 िनरंजन ारकादास गोइंदानी / नानक  िनरंजन गोइंदानी पवसा ी िब ड ग “ए” लॅट न.ं ७०५, पपळे सौदागर, पुणे २७ 105153

1050602881/00 भोग- शदे स,नं,ममतानगर,जुनी सांगवी-२७ 105152

1130602374/00 भो-संतोष राघु जाधव गट ५९७ ,जु या मराठी  शाळेजवळ, पंतनगर, जाधववाडी ,िचखली 105147

1130300558/00 नंदा कनी  हनुमंत  किवतके

गट  १३३३ ,मिनषा हौ. सोसायटी, मोरे व ती , िचखली आ  - 
कर/िच /३/ एस आर  २/ ६८/२०१७ , द  १३/७/१७ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पा  वा आका  आ  - कर /िच /३/ मो ा  िन-  एस 
आर २१/ ६८/२०१७ अ वये लो

105140

1150101320/00 दांगट राधाबाई कसन व इतर भो लोखंडे तानाजी मा ती स न 89 कवळे नेटके व ती, 105133

1031110946/00 भो. ी.गुणवंत सुधीर सरोदे सं. नं. ३८/३९-१/१ सोपानबाग कॉलनी, िचचवडेनगर, िचचवड-३३ 105127

1040110704/00 संजीव एम. जोरापुर
स. नं. २१८ ते २२१/२२४/२२५, पाक टी  फ़ेज २ सफ़ायर पाक H -
 २०५ धरोड पुणे – ५७

105108

1080801893/00 राजे ी राजेश धो े ◌ृिभम सकूला स.न.102 रा ल चबस 105106
1040508590/00 ी रयाज गफ़ुर चौधरी स न १२१/१+२ व  नगरी कॉलनी राजवाडेनगर काळेवाडी 105104

1150202116/00
ी ओम काश ह रचं  आगरवाल/भो.मे मंजुळा िब डस 

क रता ी नरेश ेमचंद आगरवाल
स न ४१ िह न १/२/१अ//१/१ब/१५ िमना कॉलनी िवकासनगर कवळे 105097

1120500047/00
पं. र. ल. ा.ल्. तफ ी. ह रश सी. वनवारी व अजय 
चोरडीया

बो-हाडेवाडी,सावतामाळीनगर प.मोशी 105097

1080101460/00
ी.िडसोझा इि िशयन, ी कु-हाडे अ णा, ी. शगाडे 

एस.एम.
ी.स हीस सटर,िस.स.नं.5670 स ह.ेनं.157 ए/2,,आ मनगर 

मागे,खराळवाडी, पपरी,पुणे,
105097

1031110125/00 भो ी सोहन सग नेन सह राठोड स न १४२  गु ारा वा वाडी चचवड पुणे ३३ 105088

1130401919/00 ल मण जयवंत नबाळकर गट न १२६३ र ता नं ८ वामी समथ कॉलनी शरदनगर िचखली 105087

1130500712/00 गवारे शंकर मनाजी
बालघरे व ती ,िचखली  आ.  - कर/िच/५/कािव/१८५/२०११ , द 
८/९/२०११ अ वये मालकसदरी नाव दाखल

105079

1040404768/00 िववेक कुमार रो हाऊस . ए/12, सनशाईन ि हलाज,,स.नं.10 व 11, रहाटणी 105079

1100803150/00 चं भागा नारायण भोसले भो िभमराव नारायण भोसले रा ल पाक दघी रोड भोसरी 105079

1031107973/00 सावंत िवजयानंद जनादन स. नं. १४१, गु ारा रोड, व हेकरवाडी, चचवड 105076
1031108428/00 भो जनादन परबती सावंत स. न. १४१/१/२ गु ारारोड वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 105076



1050108562/00 कवा े मु ाबाई िव ल भो.कवा े दपक िव ल स. नं. ५३/१अ/२/२६, िवनायक नगर, पपळे गुरव-२७ 105070
1040306755/00 ािधकरण भोग गणेश धनराज जसवानी सन.११/२ पडवळ नगर थेरगाव-३३ 105054
1040306756/00 ािधकरण भोग सतपाल सग जय सग सहोता सन.११/२ पडवळ नगर थेरगाव-३३ 105054

1030100992/00 गोपाराम भुरारामजी चौधरी
जग ाथ  कॉ ले स,  बी डग  न.ं3  ,शॉप  नं.  9  चचवड  टेशन,  
पुणे-19

105053

1050809697/00 मनोहर पांडुरंग शेलार व ितभा पाथसारथी सावकार
स.न.20/4/1 मातो ी कॉलनी त+प+दु + टील मजला िवशालनगर 
पपळे िनलख -27

105042

1050211840/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं ३ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

105027

1050211841/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं ४ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

105027

1050211847/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं १५ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

105027

1050211848/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं १६ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

105027

1050211849/00 साई क शन
स नं ९५/१ व २ जगताप पाटील कॉ ले स शॉप नं १७ त म पपळे 
गुरव पुणे ६१

105027

1060202911/00 राज  िव नाथ वाघेरे
जयगो वदा िनवास लॅट .४, पिहला मजला, वाघेरे कॉलनी न.ं२,  
स.न.३१८/२ ब, पपरीगाव, पुणे १७

105020

1130300124/00 िशला काश दळवी
साने कॉलनी,िचखली  आ  -कर/िच /३/ह तां/कािव/१३५/२०१२ , द 
 २४/०८/२०१२ अ वये ह तांतर

105018

1120201774/00 गायकवाड िशवाजी अजुन साधुराम गाडन या मागे मोशी 105012
1040307067/00 ािध. सौ. वाती गणेश िखलारे स. न. ०७/२/२ जयम हारनगर थेरगांव - ३३. 105007

1011100195/00 सुदशन ा सपोट
स.नं, िनगडी गावठाण,,आगरवाल चबर गाळा न.ं3 िनगडी पुण-े411 
044

105006

1150101834/00 ी राऊत पांडूरंग मा ती/भो राऊत िनतीन पांडूरंग से नं १७/१अ 'पु पदीप' साईनगर मामुड 105004
1160401991/00 िशवाजी मुकंुद जाधव स. नं. १४७/१/१/१२ अमरनाथ अपाट. त मजला शॉप न.ं ३ 105001
1040507276/00 रमेश लोटु खमाईत भो. सिचन रमेश  खमाईत स. नं. ११३/३/२३ अ नढेनगर काळेवाडी 104987
1040507279/00 रमेश लोटु खमाईत भो. महेश रमेश  खमाईत स. नं. ११३/३/२३ अ नढेनगर काळेवाडी 104987
1040303884/00 िभलवडे िवजय भुपाल स.नं. 39/15, गुजरनगर,,थेरगांव 104983
1130105445/00 मोह मद शमीम निजमबु लाह चौधरी गट २, दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 104983
1130105454/00 बाबु लाह खान गट नं २ , दे  आळंदी रोड ,  पाटीलनगर ,िचखली 104983
1130105455/00 भो- अितकुरहमान मोह मदजिलल चौधरी गट नं २ , दे  आळंदी रोड ,  पाटीलनगर ,िचखली 104983
1130105456/00 भानुदास जा लदर काळे गट नं २ , दे  आळंदी रोड ,  पाटीलनगर ,िचखली 104983
1130105846/00 अ लाउ ीन ऍसमोहमद चौधरी गट २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 104983

1090102044/00 क पना रमेश जाधव लॉट .पी/ऐ/पी/बी जी/९९,  एम.आय.डी.सी. भोसरी,पुणे-२६ 104977

1060102926/00 संजय गोपालदास भागवानी रामिनवास लॅट न.ं५ तपोवन र ता पपरी गाव 104976
1060102930/00 संजय गोपालदास भागवानी रामिनवास लॅट न.ं९ तपोवन र ता पपरी गाव 104976

1040508248/00 दयाशंकर जैन सग
स.न. 121 िह सा न 1+2 व नगरी काळेवाडी पुणे 17 
9850538572

104973

1040207938/00 िवलास बाबली गावडे वनदेव नगर हो-सोसायटी थेरगाव 104973

1040600438/00 गोरे मालन मान सग.
स. नं ९९/८/१ िम. . ११७३/१२, शांती कॉलनी ए िवजयनगर  
काळेवाडी-१७

104973

1031103558/00 भो. चचवडे िनळकंठ गंगाराम
आबासाहेब चचवडे  सभागृह,  स.नं.60/1,  िबजलीनगर  रोड  ,पुणे  
33

104969

1060303316/00 अ ण रामभाऊ कुटे िव शांती कॉलनी, स न  142/1+2, पपळे सौदागर पुणे 411 027. 104964

1060303375/00 राजाचारी एस प र पपळे सौदागर पुणे- 27.,शुभ ी वुडस्, युिनट नं डी - 2/4, 104964

1050213863/00 म.ेयश क स शन स.नं.८८, र हर अ हे यु , लॅट न.ं३०६,ितसरा मजला, पपळेगुरव-६१ 104963

1020201304/00 दोशी मांगीलाल हमतमलजी.
स.नं.387 जय बजरंग सायकल माट समोर,िमळकत . 1171 

ािधकरण रोड. आकुड  पुणे 35.
104962

1090401081/00 ी.जगमोहन कौर सहवल कंुदननगर, मुंबई-पुणे र ता सीटी स.न 2237 104962
1130501032/00 चौधरी अ दुल हिमद हसमु ला व इ 1 पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 104957
1130301202/00 जाधव केशव बयाजी मोरे व ती,िचखली 104956
1041000044/00 वासुदेव सुभा मोरे स.न.१५७/१ जीवननगर ताथवडे ३३ 104954
1101102599/00 ी सुयकांत तुळशीदास लंुगसे सनं 135/1 , लांडगे व ती , भोसरी -39 104949

1080501447/00 सुखवाणी कॉ प लॅट. .16,,सुखवाणी क शन, मोरवाडी रोड, पपरी - 18. 104927

1020202576/00 ी. शांतीलाल िघसुलाल पारेख भो. जय ी शांतीलाल पारेख महावीर पॅलेस िव लवाडी आकुड -३५. 104918



1140300392/00 म.े आर. के. ड. (शमा िमला जयराम) गट .3, योितबानगर, औ योिगकप रसर,तळवडे गावठाण, तळवडे 104885

1101206316/00 ीकांत एम के / िनशा
से नं ७ लॉट ८०/५ ते ८ िनसग आंगण लॅट नं बी २३ इं ायणीनगर 
भोसरी

104884

1050809237/00 ऋतीक शहाजी साठे अ.पा.क. नंदा शहाजी साठे स.न.61/1/2  शॉप 3 व दुसरा मजला गणेश नगर पपळे िनलख- 27 104879

1060202263/24 ी. काश बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२० , दुसरा मजला,भीमनगर , पपरी गाव, 
स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

104878

1060303796/01 वैशाली पांडुरंग काटे भो. अ दा पांडुरंग काटे िभसे पाक, िव शांती कॉलनी, . १, पपळे सौदागर, पुणे २७ 104870
1140102573/00 भालेकर  तुकाराम कसन / भालेकर  किवता  गणेश ज . ग. नं. १८८, योतीबानगर, तळवडे. 104868
1140401660/00 शोभा सं दपान मोरे ज ग नं १५८, अ िशव ु पा सोसा, ि वेणीनगर, तळवडे 104867

1100301644/00
मह द रिशद के अ सारी / मुज मील परिवन मह द रिशद 
अ सारी

ग हाणे व ती भोसरी 104859

1031111369/00 सौ. ितभा राज  रगडे सं. नं. १३२/५ साई सोसायटी, वा. वाडी, िचचवड-३३ 104857
1060309455/00 चं कांत  बापुसाहेब कवडे /सुिनता चं कांत कवडे 104856
1040508705/00 य लुबाई रामच  जाधव स.न. 78/1/1 ीकृ ण काँलनी न 3 , कोकणेनगर ,काळेवाडी 104851

1110400949/00
बाळासाहेब गो वदराव तापक र भोग िव म बाळासाहेब 
तापक र

स. नं. ६९, िशवनगरी, वडमुखवाडी,  च-होली बु. 104848

1040205787/00 िनलेश सोपान शेडगे स. न. ३२/अ/१३ ा पॅलेस शॉप - १ द  नगर थेरगांव 104844

1140301405/00
म.ु मा. ी. भालेकर जग ाथ पंढरीनाथ /भोग. ी. भालेकर 
अिवनाश जग ाथ

दे  आळंदी रोड तळवडे 104839

1031109542/00 भोग ी मरेकर मा ती हणंमत स नं ११/३ चचवडे नगर, वा.वाडी  चचवड पुण 104837

1040408756/00 ी. अिनल हणमंत मोरे
स. न. २८/१/१अ, िशवराज िम  मंडळ जवळ, िशवराजनगर रहाटणी 
- १७.

104833

1050108468/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं3, 
त.म.िशवरामनगर पपळे गुरव-27,

104831

1050405389/00 पाटील र व  सुरग डा. स. न. ७१/१+२/१४९, कु णा नगर, नवी सांगवी-२७ 104815
1050405387/00 पाटील मोद सुरग डा. स. न. ७१/१+२/१४९, कु णा नगर, नवी सांगवी-२७ 104812

1130301907/00 भो-सुमन  सुभाष गायकवाड
गट १३२३, यशवंत कॉलनी ,मोरे व ती  िचखली आ -  
कर/िच/३/एस आर २/१८१ /२०१५ , द ३१/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१३ पासून वा  आका

104795

1040901139/00 अिमत बाळासाहेब कुदळे स. न. ४३/१८/५ सावतामाळी मं दरा जवळ, म.ु पो. पुनावळे िज. पुणे 104794

1040901141/00 नवनाथ बाळासाहेब कुदळे
स. न. ४३,िह सा न.ं १८/५,सावता माळी मं दराजवळ 
.म.ुपो.पुनावळे,माळवाडी िज-पुणे

104794

1130402731/00 गणेश िशवाजी शदे

गट १२४७ , नेवाळे व ती , जयहरी हौ सोसा ,िचखली  आ - 
कर/िच/४/एस आर २/४/२०१५ , द  ०९/११/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१५ पासून आका  जुना १२४०.१० िमळकत र  व या 
जागी बांधकाम

104794

1040201481/00 अहमद नगुन हिन पा स यद
िमळकत .,स.न.19/8/9,थेरगांव,र दप कॉलनी,वाक कालडा से स 
दुकानाजवळ पुणे - 33, गट

104794

1070101756/00 सरकार भो. उदासी आनंदराम उदाराम भाजी मंडई रोड, शगुन चौक पपरी १७ 104791

1031401171/00 गोयल ओमपती चं भान
स.नं.164/7  +  165/1अ,  लॉट  न.ं4,  गोयल  िनवास  
,इं दरानगर,  चचवड,  पुणे

104787

1040112257/00 िव म िवजयकुमार देशमुख सं. नं. २५९/४/१ ए यम ी स  B  -१०२  वाकड- ५७ 104780

1050000479/00
ी.पाटील मोद सुरग डा वइतर (PAH)आटोळे संतोष 

महादेव
स.नं.44/6/29/1,स ा ी कॉलनी, पपळे गुरव-
27,िम. .05/02/00/00479

104778

115501087/00 भा कर एम. ही शदे व ती,रावेत 104760

1130603234/00 सुरेश संपत स ते
गट ५८२,पंतनगर  कॉलनी नं १, जाधववाडी ,िचखली आ  - कर  / 
मु /०८/ एस आर  २/२६८/२०१६ , द २१/०९/२०१६ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पासून आका

104758

1031106361/00 भोग. वि ल बबन वा हेकर स.नं. ११६/२, वा हेकरवाडी, 104756
1031106362/00 बबन मोरया वा हेकर स.नं. ११६/२, वा हेकरवाडी, 104756

1120302289/00 सुनील केरबा कांबळे
पुणे नािशक र ता बनकर व ती गट नं ६२१ मोशी ता हवेली िज पुणे 
४१२१०५

104750

1160201750/00 कलावती नारायण जाधव भो.नाजनीन माजीद शेख स.नं.83/5/1/10 साई पाक औटी यांचे शेजारी, दघी - 15 104749
1050108044/00 बोरसे एस. डी,/काटे एस.आर.(pah) स. न. ५३/१ब/१६ब, िवनयाक नगर, नवी सांगवी-२७ 104746

1120401595/00 भोग. िव ाराणी ही, देशमुख
संतनगर से नं. ४ लौट न.ं ५९ क यिवहार फ़ेज-२ एम-१ िब ड ग 
चौथा मजला लौट नं ७ मोशी ािधकरण

104741

1160401847/00 आर बालकू णन बी जयंती स. न. १४७/१/२३ ग ली नं १ गणेशनगर बोपखेल फुगेवाडी ३१ 104735

1050210645/00 अ दलाल अमर सग गु िमन सग
स नं ८६/२४/२ महाल मी हाई स शॉप नं ४ कािश पाक पपळे गुरव 
२७

104729



1100700004/00 शेख मु तफा शकूर स. नं. २१२, आदश नगर, दघी रोड, भोसरी, 104723
1031106726/00 नंदा िशवाजी घुमरे स.नं.१२३ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 104710
1050302992/00 परदेशी फुलकली गोपाळ स.नं.14/2, मधुबन, ग ली .1, सांगवी, पुणे-27. 104694

1020601857/00
सौ.अलका शामराव काळे व िवकास शामराव काळे भोग 
अलका शामराव काळे

सन.१२६ अ मोहननगर चचवड-१९ 104693

1020601858/00
सौ.अलका शामराव काळे व िवकास शामराव काळे भोग 
िवकास शामराव काळे

सन.१२६ अ मोहननगर चचवड-१९ 104693

1050205366/00 भो. कदम द ाथय मुरलीधर स. न.२५/१,सुवण पाक, पपळे गुरव-२७ 104691
1120101018/00 िघगे ल मण भागुजी स ते वाडी,,´ÖÖê¿Öß 104690
1030103752/00 हे े मा ती साबा णा मयुर टेडस सटर ऑ फस न-ंपी-१५० पिहला मजला चचवड 104685
1160302071/00 तिनश  असो तफ़ ेिणक परमार स न ३/१ समथ नगर दघी १५ 104677

1150402109/00
ी भ डवे तानाजी सहादू व ी भ डवे मधुकर सहाद/ूभो 

भ डवे नंदकुमार भालचं
स नं १८१/३अ/१+१८१/३अ शदे व ती एम आय डी सी रोड रावेत 104675

1110502703/00 सं या शहानी िनकम
स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ. . ७, वडमुखवाडी, च-होली 
बु.

104665

1120203224/00 ी.भागवत बाबुराव आड कने गट न.ं१००, राजमाता कॉलनी शेजारी, मोशी-४१२१०५ 104661

1040310133/00 मे ए ी रअ टी द हब
स नं-३९/१ व २ द हब सहावा मजला ऑ फस ं ◌ंमाक-६०१ बी,डांगे 
चौक थेरगाव-३३

104659

1050406340/00 मोजस जॉज डायस स नं ७०/३अ+३ब/१ गणेशनगर मेन रोड आत नवी सांगवी 104641

1150404008/00 पीसीएनटीडीए/भो ी केतनकंुमार हेमराज करनकाळ
से २९/७ ए/२१ "पी.आर .जी सनराईज िब ए चौ म लॅट न ए-१४ 
रावेत ािधकरण

104634

1040802574/00 तुकाराम िनवृ ी िवनोदे व िनिखल तुकाराम िवनोदे
शॉप नं-५,सोनचाफा, स.नं-७५/३/२,संत तुकाराम मंगल 
कायालयासमोर,उ.वाकड.

104634

1150406014/00 ी िवलास बंडू भ डवे िस. स. न. १७५/१/११५ रावेत गावठाण , गणपती मं दराजवळ 104632

1020504102/00 म.े जी. जे. असोिसए स
अवनी िबझव ड, ऑ फस, ितसरा मजला जी. पी.१८४, जी लॉक, 
कंुदन मोटर मागे, एम.आय.डी.सी. संभाजीनगर, चचवड-पुणे-१९

104627

1040413479/00 र फ़क सरदारिमयॉ सौदागर स. न. ३२/२, िशवराज कॉलनी,नखाते व ती,रहाटणी 104623

1100802277/00 ी. खलाणे सुिनल दौलत
स.नं.203 मथुराई िनवास संभाजी नगर, दघी रोड                    
भोसरी - 39

104623

1060103126/00 म.े िशव असोिशएटस् तफ ो ा. ी. सुरेश डी. जुमानी स.न. ३/२ ते ४, वैभवनगर, पपरी पुणे १७ 104619

1020202514/00 ी औदुंबर तुकाराम गुजर स नं १८/१ ीकृ णनगर आकुड  पुण-े ३५ 104619

1150405589/00
पीसीएनटीडीए / मे जे जे मोटस तफ़ ी सिचन ीचंद 
कुकरेजा व इतर

से. न.३२ए पॉट न-ं एल सी/१/३"हामनी"ए- वग तळ मजला दुकान 
 ०३ ा. रावेत

104618

1090100318/00 अशोक इंडि ज.
54/2/166,िम. .72/31/279, 305,एम.आय.डी.सी., लॉट 
नं.86,जनरल लॉक, पुणे.(14/316- 9200/-)

104615

1130604083/00 हसरतबानो नसीम शेख
गट ५७८ , पंतनगर , ग ली नं  ५ , शॉ स हाऊस  , जाधववाडी  
,िचखली

104612

1040304865/00 ी. भानुदास ानोबा पवार स.नं.12/14, पवार नगर,थेरगाव 104587

1150413217/00 ी.ह रष ेमचंद चांदवानी व शशी गु ब  पेहलानी
स.न ७८/१ ते ५/१,५/३ ''कोिहनुर ॅ ुअर'' तळ म दुकान  १५ 
बीआरटी ट मनल जवळ मुकाई चौक कवळे

104586

1020402026/00 भो. २१ सचुरी इ फा ट चर टाटा टेलीस ह स (महारा ) िल. (टाटा इंडीकॉम ) हायवे टॉवस , मुंबई पुणे रोड ,  चचवड , पुणे १९ 104572.5

1120301977/00 उ वला संतोष लंघे
गट न.२७३ नागे रनगर (फुगे िब ड ग मागे) मोशी ािधकरण 
४१२१०५

104571

1101204197/00 इसरावती नंदकुमार िव कमा
से.नं.7 लॉट न.ं88 बी िब ड ग सी राजसयोग लॅट 
नं.10,इं ायणीनगर भोसरी - 39

104565

1100803027/00 भगवान ोबा बोहाडे राजयोग दघी रोड शॉप नं १ 104559
1040117889/00 म.े ि केल इ वे टमट से.नं.40, िलगसी े अर, शॉप नं.13, वाकड,पुणे - 57 104558

1160102487/00 सुिशला जगदीश शमा, सिचन ज शमा, लिलतकुमार ज शमा
स. नं. ८४/१/२ सुमन कंुज अपा., त.म , शॉप नं एस-०२, दघी पुणे 
१५

104551

1130502911/00 भो-हसमु ला चौधरी पवारव ती ,कुदळवाडी ,िचखली, 104550

1130201764/00 छबुबाई ल मण गवळी  , ल मण भानु गवळी
गट १५३२, सोनावणे व ती , मनपा शाळेजवळ , रामदासनगर 
,िचखली

104544

1050206499/00 िस हारॉय सु काश,
स. न. ७२/१ए,७२/३, अथव रेिसडे सी, ४ म. लट न. ४०४,   
पपळे गुरव, सांगवी-२७.

104539

1160201477/00 ी.गायकवाड रा ल मधुकर
स.नं.78 संत गजानन महाराज नगर तालेरा गोडाऊन शेजारी, दघी - 
15

104537

1040601256/00 स ुंगी नागरी सहकारी पतसं था स.न.111/1ब/9,िवजयनगर,,काळेवाडी,पुणे-17 104523

1031114367/00 भो. ी आिशष पोपट चचवडे स.न. २७/१ मुजांबा वसाहत वा. वाडी चचवडे नगर चचवड पुणे ३३ 104521



1031114369/00 भो. शोभा पोपट चचवडे स.न. २७/१ मुजांबा वसाहत वा. वाडी चचवडे नगर चचवड पुणे ३३ 104521

1101208513/00 ल मण मा ती जैद स.नं.९६/१,लांडगेनगर,भोसरी. 104521
1101208514/00 िवमल ल मण जैद स.नं.९६/१,लांडगेनगर,भोसरी. 104521
1040202883/00 भोसले दगंबर शामराव / भोसले सोनाली दगंबर स.नं. 17/3, िशवकॉलनी,,थेरगांव 104506
1040400781/00 नढे कुसुमताई अजुनराव. म नं. 243/10, ीनगर रहाटणी. काळेवाडी. थेरगाव पुणे 33 104490

1100600349/00 ी जाधव क डीभाऊ चं कांत
िम. .59/1/147                            ,स.नं. 229/1, खंडोबा माळ   
           भोसरी पुणे 411 039

104490

1040309800/00 ी ान काशन कु तुमल
स नं-१२/२ ग ली न-ं१ झाशीची राणी ल मीबाई रोड न-ं१ थेरगाव -
३३

104487

1101205187/00 नारायण ट सह  सं था मया.भो कशोर शंकर आनंद जयगणेश सा ा य वग क रो हा.क ४/६ पांजरपोळ भोसरी 104483
1090604029/00 पवार िन ुती तुकाराम राजगु  पथ पवार व ती दापोडी पुणे-१२ 104473

1140301871/00 सौ.सिवता मह  पाटोळे िसटी सव न.ं१३२, भैरवनाथ मं दराजवळ, तळवडे गावठाण - ६२ 104472

1050205706/00 राजेशकुमार / राकेश ीचंद शमा स. न.१३/४,िव यम नगर,िप,गुरव-२७, 104455
1140401690/00 ी संजय फ़ करा सोनवणे स न १६४, गणेशनगर, तळवडे र ता ि वेणीनगर 104454
1130601259/00 भो-भंडारी मदनलाल िम. ं  97 चे जवळ , जाधववाडी , िचखली, 104446
1110100552/00 कंुभार रामचं  बबन भोईआळी,चह ली बु. 104443

1090301939/00 एल एस हे े भोग. अलेना अ ॅटो इंड ीज ा िल.
स.नं.412/1/सी/2/1 ब ल मी लाझा ितसरामजला ऑ फस नं 
310,बी.पी. रोड ,कासारवाडी पुणे 34

104437

1130500649/00 िनमल इंडि ज / कोलते दगंबर धुळा पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 104420

1031111817/00 भो. राजेश बाळु चचवडे
सं. नं.१५/१/२/५/६ ओमसाई कॉलनी, िचचवडेनगर, वा. वाडी. 
िचचवड-३३

104395

1050211836/00 बलराम राम भोई स नं ८५/२अ/२/२/२ पारीजात कॉलनी जवव कर नगर पपळे गुरव 104392

1030104458/00 ी. खंडु िवठोबा बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं १०२, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104459/00 ी. परशुराम शंकर बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं १०३, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104461/00 ी राजु गो वद बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं २०१, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104463/00 ी ह रशचं  गो वद बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं २०३, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104465/00 ी पंिडत िवठोबा बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं ३०१, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104466/00 ी खंडु िवठोबा बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं ३०२, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104467/00 ी परशुराम शंकर बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं ३०३, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1030104468/00 ी राम िवठोबा बिहरवाडे
स.नं. २०२, लॅट न.ं ३०४, मुंबई पुना रोड, बिहरवाडे लाझा, 
चचवड-१९

104370

1040415236/00 ी.हॅनरी डॅिनयल
स.नं.18/9ब,ऑ फस न.ं1,शरयण अपाट.तळमजला,रहाटणी,जगताप 
डेअरी,पुणे17.

104370

1040415237/00 सौ.िहलडा डेईसी हॅनरी
स.नं.18/9ब,ऑ फस न.ं2,शरयण अपाट.तळमजला,रहाटणी,जगताप 
डेअरी,पुणे17.

104370

1130700694/00 कगार कािशनाथ कृ णा
से टर नंबर 20  िशवाई   सोसायटी,,इमारत मांक A - 6 गाळा . 
7 कृ णनगर / 7

104364

1090302397/00 चौडाबाई तम णा माथाळकर सन ४९७/१अ/१ गु ली थाननगर कासारवाडी ३४ 104363

1130502181/00 केशव ही सोनवण,े ेमचंद भोळे
लॉट 36,शॉप ं  -34, शा  हीजन, पुणानगर,इंडीका गेट समोर 

,कुदळवाडी, िचखली ,पुणे 19
104362

1010600116/00 बाणे शेर पा
से टर नं.22,, ल टर ए/1/2/12 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

104361

1040205698/00 द ा य सुभाष देशमुख
स. नं २५/१९ब, ंकटे रा पाक,इमारत . ४, लॅट नं ५०२, 
थेरगाव, पुणे ३३

104351

1160204552/00 सुिनल वामण पाटोळे स. नं. ७५/२/४९ सहकार कॉलनी न.ं२, भारतमातानगर, दघी १५ 104350

1040705232/00 अिनल जग ाथ कुदळे स नं. १२९/१ अ /१३,मुंजाना कॅलनी, चं माऊली गाडनमागे उ.वाकड 104346

1130402719/00
मोरया रया टी तफ ाने र िव कडू, तुकाराम सु जाधव , 
संतोष सु भालेराव

गट  १२९७ , पंचवटी सोसा , र ता  २, शरदनगर ,िचखली आ  
-  कर/िच/०४/एस आर १/४६/२०१५ ,  द ०३/१०/२०१५ अ वये 

द ०१/०४/२०१५ पासून आका
104341

1040507040/00 सुधीरकुमार नारायणराव दुधमल स. न. ६७/१+५/अ/१०, ीश  कॉलनी काळेवाडी 104339



1130103255/00 गो वद असोिसएट व इतर ३
गट ७५२ , पाटीलनगर ,िचखली आ   -  कर /िच/१/एस आर २/ 
३३१  /२०१६ , १८/०१/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ पासून 
आका

104336

1040407388/00 सौ यमुना चं कात कडूसकर २) सौ लता िशवद  चौधरी स. न. १०-६ गावठाण रहाटणी. 104335

1040506126/00 ल मण िभला देवरे भो. दपक ल. देवरे स. नं. ७२/२/२१, तापक रनगर, काळेवाडी 104334
1040506127/00 ल मण िभला देवरे भो. िवनोद ल. देवरे स. नं. ७२/२/२१, तापक रनगर, काळेवाडी 104334
1050103181/00 ीम. उकरंडे ल मीबाई तायामिण स.नं.56/2/1/43,कवडेनगर, पपळे गुरव,सांगवी , पुणे - 27 104331
1080602635/00 म.े डी. बी. डे हलपस/ भो. लालन िव कमा व नगरी सी 3 िब ड ग लॅट  204 उ मनगर, पपरी 18 104328

1150403264/00
ि मुत  डे हलपस तफ ी महादेव कदम सुभाष माळी सौ 
उषा रंगराजन व िशवाजी डांगे व धनाजी डांगे

स न १८०/२/२अ/१ शदे व ती ऱावेत 104312

1031111560/00 ी. दपक हनमंतराव जाधव सं. नं. १२२/१,सायली कॉ ले स, द नगर, वा. वाडी.िचचवड-३३ 104310

1020102684/00 जग ाथ अ णा कंुभार पंचतारानगर, व पुत  िनवास, आकुड  - ३५ 104310

1060100779/00 कापसे धोड बा,कोड बा बाबाजी
िम. . 3/540,,26/1/35/2,कापसे अळी, पपरीगांव पपरी - पुणे 
411 017

104309

1080802187/00 ी. जय कशन सु पंचा रया ऑ फस .11, 1ला मजला जे.एम हाई स,नेह नगर 104300
1140301789/00 ी. दलीप धोडीराम लोणारी ज. ग. ४५६ तळवडे गाव 104300

1100400712/00 ीमती पाबळे कौश या कसन
                                            ,ग हाणे व ती.                         
   भोसरी,पुणे-39.

104297

1040119093/00 एम. ि मूत  नारायण व सधू गोपीनाथ स.नं.258/6अ,6ब,7अ,7क व 8अ 1 ते 4 का केट सोसा. , वाकड 104296

1100102350/00 मे ओम इंिजनीअस से नं ७ लॉट नं २०१ ािधकजण इंड  झोन भोसरी 104288

1040203304/00 जगताप बाळासाहेब ल मण स.नं. 19/4, अ ण लाझा, शॉप नं. 1, तळमजला,डांगे चौक, थेरगांव 104267

1101202763/00 भो.धावडे पांडुरंग शंकर स.नं.17 धावडेव ती,भोसरी - 39 104267

1020301946/00 े टीज डे हलपस
े टीज लाझा-२, तळघर गाळा . 12, मुंबई पुणे रोड,      

2/13/1080
104262

1050601518/00
ी.िसदमल काश िव ल/िसदमल मंगल,सिचन,अमोल 
काश.

स. नं. 1/2/6, ममतानगर,,सांगवी 104252

1050108469/00 साबळे र व  रामचं  व साबळे रामचं  नारायण.
स.नं.31/2/4, 31/2/8, अंिबका रेिसडे सी,   दुकान न.ं४, 
त.म.िशवरामनगर पपळे गुरव-27,

104244

1130503610/00 भो-मुकेश वाछाराम चौधरी ,मोडाराम रताजी चौधरी िनम ल हट स, लॉट ३४, शॉप -९ व १०, सी डी सी  ,िचखली 104243

1040307531/00 सितश िशवाजी च हान स. न. ३९/३१, मातो ी कॉलनी ,गुजर नगर थेरगाव  पुणे-३३ 104239

1130600044/00 परदेशी छगुलाल आनंददीन मोई फाटा,,िचखली 104229
1130500627/00 िवकास इंडि ज / पटेल एल एल पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 104228
1130901868/00 माधव पाराजी  वा हळ गट १५१९, गणेश हौ सोसा  , ता हाणे व ती ,िचखली 104217
1040307417/00 भोग. कसन तुकाराम मोरे इतर स. न. १२/२,पवार नगर थेरगाव-३३ 104217
1040200606/00 घुले सर वती बाळू, ी गुजर बाळू नथू िम. .424/14,गणेशनगर स.नं.19/6 थेरगांव पुणे 411 033 104212
1040306500/00 वाती अजुन पा टल सन.१४/६अ/६ब क हैया पाक थेरगाव-३३ 104201
1130401286/00 आर आर अवसडे लॉट ५१, कोयनानगर  , से टर १९ , िचखली 104200

1060202263/16 ी.सुहास बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .१२ , पिहला मजला,भीमनगर , पपरी 
गाव, स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

104189

1040109947/00 करण डे हलपस
स. न. १३/१७,करण डे हलपस,साई इंडीया पाक सी-
७०२,संतोषनगर, थेरगाव-३३

104186

1040205459/00 भरत बाळासाहेब क पटे
स. नं. १७/२/१२ बी. के. हाईटस तळमजला लॅट न.ं १ गणेशनगर 
थेरगाव ३३

104180

1080803823/00 भोग. मेबुब अ बास इनामदार स. न.१०३ आर एम पा क कॅप समोर नेह नगर 104170

1060500270/00 कदम र ाकर राजाराम. िम. .8/83 (1181),, पपरी रे वे टेशन रोड. पपरी पुणे 411017. 104168

1100402023/00 एन.आर . शदे एफ टाईप िब ड ग रामनगर हौ सो 104166

1070600934/00 यानचंद कंुदनमल एच.बी. लॉक न.ं35,िम. .35/8 पपरीनगर, पपरी, पुणे-411 017.. 104162

1060310497/00 िनतेश नागर / िच भ राजावीर पॅलेस ई/५०३ पपळे सॉदागर 104157

1031107404/00 िवण अ युतराव कदम सारंग अ युतराव कदम ५७/२+३ साईराज कॉलनी साईन रोड िबजलीनगर चचवड पु दे ३३ 104157

1031108356/00 भो - रा ल िभमराव सोनवणे स. नं. ५९/३ ओमकॉलनी िबजलीनगर चचवड ३३. 104152



1130301410/00 राजेश अ ण साळंुखे

गट  नं   1305 , क है या है सोसा, साने  मळा   ,मोरे  व ती , 
िचखली आ  -  कर/िच/३/एस आर  २/१८९/ २०१५ , द 
२३/११/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका  आ.  - 
कर /िच/३/ह तां/कािव /३८६/२०१२ , द  ९/०४/२०१२ अ वये  
ह तांतर

104140

1130401210/00 भो-बाळासाहेब राजाभाऊ नेवाळे नेवाळे व ती ,पंचवटी ,िचखली, 104135

1140301532/00 सुि या िम ा मजुमदार व सबाना िम ा मजुमदार देवी इं ायणी हौ. सोसा, एफ/७/७०३,  तळवडे, पुणे - ४११०६२ 104129

1140101138/00 भालेकर महादु बाळा भो भालेकर राजाराम महादु गट .1,ल मी कॉ ले स,,गणेशनगर, तळवडे 104125
1020200051/00 कुटे भगवान मा ती िम. . 51,द वाडी, गंगा नगर आकुड  - पुणे - 411 035 104120

1031401362/00 झडे राम जनादन, भोग. - झेडे संतोष राम
स. नं. १६४/१, िस. स. नं. १५९६, अवधुत सोसा., दळवीनगर, 
चचवड

104120

1130603069/00 वानंद केशव कुलकण
गट ५७९,पंतनगर, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच/०६/एस आर  
१/५२/२०१५ , द ०५/०९/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

104120

1040413219/00 छोगालाल लालारामजी चौधरी स. न. ४८/२ब/३, अमर दप कॉलनी,मेनरोड रहाटणी 104112
1031107108/00 द ा यु ीपती वा हेकर स . न. ११५/१  वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 104097

1050110869/00 ी.कांबळे सु ीव शकर
.कर/सां/गट-1/एस-आर-2/209/2015. द.27/11/2015. सं 

नं.90/3,गांगडनगर पपळेगुरव
104097

1160101730/00 ी. ह र  मारोती तांदळे स. न. ७४ मंजीरीबाई शाळेमागे दघी-१५ 104095

1100301112/00
ी ढगे मा ती ध डीबा भोग िवनायक, सिमर, योगेश 
ानोबा ढगे

िम. .58/1/12/1 104086

1100101027/00 म.े ला मा क टग टु स ा.िल.
भाग .    गट .1,इ.एस-55, एम.आय.डी.सी.,                 

भोसरी - 26
104075

1160401573/10 घुले बबन गेणु भोग. घुले मदन बबन गणेश मं दराशेजारी,बोपखेल पुणे 31 104070
1140102396/00 म.ु मा. ी.  सुिनल सह सुर सग ज. ग. २१५,िशवशंभो हौ . सोसा. पीनगर पुव, तळवडे 104069

1101400528/00 ी. मु य कायकारी अिधकारी, ािधक
पेठ .2 यो. ं  3,ई. ं 17           ,गाळा ं .2 ायणी नगर, भाग-
28  भोसरी - 26

104068

1040304231/00 मीरा लासीक
A वग तळमजला  शॉप न.ं 12,मीरा लासीक, बेल ठका नगर , 
वाकड.

104064

1031112777/00 ी. दप भगवान पाटील व तुकाराम रमण पाटील
स.नं. ८०/२/३, चचवडे कॉलनी-३ वा.वाडी, चचवड -३३         
(आर.सी.सी.बांधकाम)

104057

1090500148/00 अ/ भोग. कांबळे चं कांत कांबळे चाळ, मुंबई पुणे रोड,दापोडी     4/25 104050
1040307168/00 ािधकरण भो. सारीका भालचं  फ़ुगे स. न. ६/१ कैलासनगर थेरगांव ३३ 104050
1100801467/00 ीमती च हाण शिशकला हाद स.नं 209/3/1, भाग .34, गट .8 104044

1130401659/00 र व  महादेव मांगले

गट १२६३, वामी समथ कॉलनी , र ता  ८ , शरदनगर ,िचखली 
आ  - कर/िच/४/एस आर  २/२६७२/२०१४ , द  ०७/०१/२०१५  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका आ - 
िच/कर/४/कािव/७५/२०१५  , द  ०७/०१/२०१५ अ वये  द 
०१/०४/२०१३ पासून वापरात बदल

104039

1050201719/00 कदम यशवंत रामचं िम. .46/3/78/19स.नं.78/3,भैरवनाथनगर, पपळे गुरव, पुणे-27 104039

1031105460/00 भेसले नारायन दामेदर स.नं.  75/1/1,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 104036

1020704925/00 बाळकृ ण िसताराम कदम लॉट न.ं११४, जी एम सी िन मती, शॉप नं.६, शा नगर, पुणे - १९. 104034

1030301906/00 अ य क स कश स
स.नं.269/2  ते  7,  दुकान  न.ं2,अ य  कॉ पले स,जीवन  नगर,  
चचवड.  ,िम. .03/03/1906

104031

1030705368/00 भोग. भोईर अजय िशवाजी
स.न.२९४ गणपती मं दरा शेजारी काळेवाडी लक रोड केशव नगर 
चचवड-३३

104029

1130100292/00 पानसरे रमेश देवराम
गट १६५१ ,  , पाटीलनगर ,िचखली  आ - कर/िच/०१/एस आर 
२/१६५२/२०१४ , द  २७/१०/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका.

104023

1031112204/00 भो. ीम. ि या यशवंत शदे
सं. नं. ३५/१, नंदनवन कॉलनी,िचचवडेनगर, वा. वाडी.िचचवड पुण-े
३३

104023

1020303749/00 गाढवे रंजना िशवराज जुना िम. . २/१०/१३७३, ांतीनगर ,  आकुड 104022
1060201124/00 नाणेकर पांडुरंग गणपत भैरवनाथ मंदीर वाघेरे कॉलनी १ सव नं. 315 िह सा 2/1 104017

1150405607/00
पीसीएनटीडीए / सौ गंगा ल मीचंद वाधवानी व ी लोकेश 
ल मीचंद वाधवानी

से. न.३२ए पॉट न-ं एल सी/१/३"हामनी"सी- वग तळ मजला 
दुकान  ०१ ा. रावेत

104009

1140400453/00 राऊत द ा य बबनराव ि वेणी नगर,तळवडे 104003
1100802468/00 राम ब ुवान सातपुते स.नं.205 सांवतनगर 104001
1031111802/00 बळवंत सह अजुन सह सोढी सं. नं. १३७/२ गु ार वा. वाडी. िचचवड-३३ 103995

1101000337/00 ीमती खरे रेखा मुरलीधर.
स.नं.195/000/0/0 िमळकत .59/7/223,िव कमा कॉलनीजवळ.  
              भोसरी,पुणे-411 039.

103994



1120102465/00 उमाकांत/तानाजी चं भान तलवाडे गट  ४५, िशवाजीवाडी,मोशी 103989

1031107768/00 िसमा ाने र ड गरे/अथव व मािणक ाने र डाँगरे
सन.१३१/२ सरोवर हौ.सोसा. गु ारा जवळ वा हेकरवाडी िचचवड-
३३

103986

1090401945/00 फुगे अंजना कैलास वेताळबाबा मं दराजवळ,,फुगेवाडी पुणे 12 103978
1101204726/00 म.े काटे अ ड असोिसएटस लोट २६ सी वै णवी ि हला रो हा ३  इं ायणी नगर भोसरी 103976

1101102029/00 इ तखार मु ार अ सारी स. नं.१८७/२/१ गणराज कॉलनी न.ं४, देवकरव ती भोसरी ३९ 103976

1090604020/00 पवार िन ुती तुकाराम राजगु  पथ ी ु ण मंदीराजवळ पवार व ती दापोडी पुण-े१२ 103967

1050205368/00 भो. कळसकर द ु कसन स. न.८५/२अ/८५ , पा रजात कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 103966

1130501228/00 जी  एम सी  असोिसए स एल  जी  लोअर  , गाळा  ं 15 ,पुणानगर , कुदळवाडी  ,िचखली, 103954

1050107305/00 के. बालसु ह यम व इतर भो,रमेश शंकर जाधव,
स. न. ३३/४/३, 'कोिहनूर लाझा' ३ म, लट न. ११, 
िशवरामनगर, पपळे गुरव, सांगवी-२७

103954

1031107787/00 भोग. ल मी चं कांत घोडके स न ३७/३/२  चचवडे नगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 103950

1040504384/00 नायडू शाम बाबुराव स.नं. 71/1अ/1ब+1क/2/24 तापक र नगर, काळेवाडी,काळेवाडी 103942

1100802045/00 ी/सौ राठोडे िनमल द ु स.नं.208/1,जय हद कॉलनी,पा या या,भोसरी-39 103930
1031104493/00 सुिनल शंकर वा हेकर स.नं.  28,  वा हेकरवाडी,  , चचवड. 103909

150109274/00 ीम च हाण सिवता हनुमंत / ी च हाण हनुमंत ही.
स न ३९,४० व ४३ पै. १० Elite, A -२ िब डग सहा.म. लॅट नं 
६०३, भाऊसो. कदम नगर, पपळे गुरव ६१.

103908

1130602792/00 संिगता व दिलप ध िडराम पाखरे.

गट  ५८० रंगनाथ नगर जाधववाडी िचखली  आ  - 
कर/िच/०६/२२/२०१७ द ०२/०६/२०१७ अ वये  द  
०१/०४/२०१६ पा आका आ  - कर /िच/०६/ मो ा िन -एस आर  
१/ २२/२०१७ , द ०६/०५/२०१७ अ वये लो

103902

1130303609/00 कैलास शंकर गोसावी

गट १३९८ , गोकुळ सोसा  , मोरे व ती, िचखली आ - कर/िच/३/ 
एस आर २/४१/२०१५ , द ०२/०६/२०१५ अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पासून आका आ  - कर /िच /९/  एस आर  २/ 
१३५/२०१७ , द २२/८/२०१७  अ वये द  ०१/०४/२०१६ पा वा  
आका

103900

1110501729/00 िनओमी अ जेला टीना िडसुझा
स. नं. १२३/१/२ व १२३/१/३,जेनेसीस िब डग न-ंअ/२, लॅट न.ं-
११०४, वडमुखवाडी, च-होली बृ, पुणे -०५

103899

1020102523/00
म.ेएल.एम.सी.िस युरीटी फोस ा.िल.तफ िम लद मधुकर 
चौधरी

जय गणेश ि हजन, ए वग, द.ुम. नं.२२९. आकुड  ३५ 103895

1070601287/00
मा.सरकार भो.मोटवाणी ितरथ भोजराज,बटवा गोपी 
हजारीमल

एच.बी.19 जवळ वै णवमाता मं दर समोर, पपरी 17 103894

1120301614/00 ी. धनंजय तुकाराम वाघ गट न.ं272/1/4, गायकवाड व ती ,मोशी. 103892

1040115791/00 मिनष शरदचं  मालु / रचना मिनष मालु
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- ए,अकरावा मजला,  लॅट 
नं.1103,कावेरी नगर,वाकड,पुणे57.

103886

1100401086/00 डॉ. ी भावसार पु षो म िनरंजन
स.नं.691/1ब,अ दनाथनगर,भावसार ह,ग हाणे व ती,                   
         भोसरी - 39.

103870

1060320265/00 ी. क पनाथ रामपूत सुखनंदनराम
स.नं. ५/१अ/१/१६, शॉप नं. २, रामि हला, धरोड, पपळे 
सौदागर. पुणे २७

103869

1040509087/00 अजुन धमराज जाधव(९७६६१५१८९६) स नं-७६/२/२ सुय करण कॉलनी योितबानगर काळेवाडी 103868
1040405017/00 अिभम यु तुकाराम सुयवंशी स.नं.32/3ब/2 कृ णानगरी रहाटणी, 103864
1080201128/00 िस दीिवनायक रामे र डे हलपस ई 104 जय गणेश वरदह त,कामगार भवनासमोर पपरी 18 103864
1160102465/00 निबसाहेब हसनभाई नदाफ स. नं. ७२/३अ/१, िशवनगरी द मं दराजवळ, दघी 103840
1041100897/00 अिनल मोरे र कुलकण स. नं.८६/१, ताथवडे. 103833
1100501052/00 सुिनता सितश ग हाणे ग हाणे व ती भोसरी 103831

1080101565/00 ी. संजय च ापा तेलंगी शॉप. .01 व चौथा मजला,साई काश पॅलेस, खराळआई मं दरा जवळ 103830

1050403803/00
ी सुतार िशवराम नारायण/भो.टाटा टेली स हसेस 

(महारा ) िल.
स.न.74/1/1,समथनगर,मेनरोड,(सिवता सुपर माकट)नवी सांगवी 103829

1040115898/00 म.े मै य वाकडकर असो.
स.नं.187/1/1,187/2/2,लॉरेल, वग- डी,दुसरा मजला,  लॅट 
नं.204, कावेरी नगर, वाकड,पुणे57.

103822

1130303484/00 द ा य िव ल काळे , नवनाथ िव ल काळे

गट १३८३,माऊली हौ सोसा , राजगड पाक २ , मोरे व ती ,िचखली  
आ  - कर /िच/३/ एस आर  २/ १३४/२०१७ , द   २२/८/१७  
अ वये द  ०१/०४/१७ पा  जु पा न आका आ  - कर/िच/३/एस आर 
२/६०३/२०१४ , द  ०४/०८/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

103820

1130901429/00 भो-सजाराम िघसाजी चौधरी
गट 1512,हनुमाननगर , हनुमान हौ सोसा ,सावतामाळीमं दराजवळ 
,ता हाणेव ती , िचखली

103820



1090302422/00
सौदागर िसराजजो ीन अमीनो ीन व अमीना िशराजजो ीन 
सौदागर

स ह नं ५००/२अ/१ िहराबाई झोपडप ी मागे कासारवाडी पुणे ३४ 103811

1031401111/20 पा टल तुकाराम नारायण,  भोग. - पा टल सुजाता सुरज स.नं.164/1अ, दळवीनगर, चचवड , 103796

1031110151/00 भो.- नागेश शेषराव मुढाळ स. नं. १२४, वा.वाडी, चचवड 103790
1040105448/00 िनजामु ीन शेख सुभेदार व तािहरा बेगम स. नं. १७७/१/८, सदगु  कॉलनी,  वाकड 103786
1140201493/00 िबरारे रघुनाथ बाबुराव िमक हौ.सो. पीनगर,,तळवडे 103782
1120101487/00 नंदाबाई सुखदेव बाबर रा िशवाजीवाडी मोशी गट न.ं ५३ 103769
1040415154/00 भ डवे सुिनल नानासाहेब स नं-४९/४+५ स नगड कॉलनी रोड रहाटणी पुण-े१७. 103769

1050208962/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं५०१, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

103755

1100200761/00 कसन ानोबा इंगोले / िनमला कसन इंगोले
िम. . 57/3/43.,लांडेवाडी.                               भोसरी. 
पुणे.411 039.

103754

1050208938/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं१०१, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

103749

1050208944/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं२०१, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

103749

1050208950/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं३०१, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

103749

1050208956/00 म.ेमहाल मी क शन
स.नं.७८/१/१/१३/,१४,१, महाल मी रेसीडे सी, सी- लॅट न.ं४०१, 
भैरवनाथनगर, पपळेगुरव.

103749

1060500645/00 सोमवंशी अ ण वसंतराव पपरी टेशन रोड, पपरी-18., 103748

1020401146/00 ि रसागर एन.पी.
एम.आय.डी.सी डी.2 लॉक,, लॉट न.ं 64/16 िमळकत . 276 
चचवड पुणे 19.

103745

1130506367/00 भो-राजुशामसंुदर िप ले , महाल मी राजु िप ले

पा नाथ ित ा, लॉट नं ६ ते११ , इमारत बी, लॅट नं ५, सी डी 
सी , पुणानगर ,िचखली आ - कर/िच/०५/एस आर 
२/१७६२/२०१४ , द ०९/१२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

103735

1130506371/00 भो- योती मोद आढाव , मोद िवलास आढाव

पा नाथ ित ा, लॉट नं ६ ते११ , इमारत बी, लॅट नं ९, सी डी 
सी , पुणानगर ,िचखली आ - कर/िच/०५/एस आर 
२/२२०२/२०१४ , द ११/१२/२०१४ अ वये द ०१/०४/२०१३ 
पासून आकारणी

103735

1040805779/00
ीन हँली फुड ोसेसर ा. िल. तफ स यजीत िव म सह 

पाटणकर
स.न. 84" िस दी िनसग"डी वग ित.म आँ फस .डी- 308  क तुरी 
हाँटेल जवळ, भुमकर व ती  उव रत वाकड

103734

1060202567/00 सुिनल राज  गांधी
स नं-३१८/१,३१९/२ िशवनंदन लॅट नं-सी-३/४०४ पपरी वाघेरे 
पपरी गाव पुण-े१७.

103733

1040407663/00 भोग. ी. माऊली गुलाब कोकणे स. न. १८/११/१ जगताप डेअरी जवळ साई कॉनर रहाटणी. 103727

1140301771/00 सौ.अंजना िव ास मेमाणे जमीन गट .४७७,पंढरीनगरी,तळवडे गावठाण,पुणे – ४११०६२ 103721

1100700230/00 ीमती लोखंडे कौश या अ ण.
स.नं.212/.िम. .59/2/303,सॅ डिवक कॉलनी रोड.                
भोसरी,पुणे 411 039.

103720

1060313975/00 सुदाम नथु काटे स. नं-७१ नथुभाऊ कॉलनी स ाटनगर जवळ , पपळे सौदागर 103719

1060313976/00 सुदाम नथु काटे भो. संभाजी सुदाम काटे स. नं-७१ नथुभाऊ कॉलनी स ाटनगर जवळ , पपळे सौदागर 103719

1130701320/00 मु य कायकारी  अिधकाऱी  नवनगर िवकास ािधकरण
इमारत  ए  - १ , दुकान   - १० , सुवणयुग  हौ सोसा, से टर २०, 
कृ णानगर , िचखली  आ -कर/िच/७/ह तां /कािव /२७९/२००९ , द 
०२/०५/२००९ अ वये ह तांतर

103709

1060318912/00 िगता अशोक गुलाबानी सुखवानी िसलेनो वग बी लेट नं १००६ 103704
1050110291/00 ओवळे रमेश रंगनाथ भो.ओवळे रा ल रमेश स नं ५०/१/१  गांग़डनगर काटे पुरम पपळे गुरव 103700

1040415806/00 अर वद दगंबर कावरे
ािधकरण पेठ ं -३८,भुखंड ं .एल सी-१ मे ो-९ दुसरा मजला शॉप 

नं-१ रहाटणी पुण.े
103700

1050810074/00 अजय बाळासाहेब दळवी स.नं.62/2 बाणेर रोड 5 प ाशेड पपळे िनलख-27 103698
1040506204/00 संजीवकुमार भानुदास घानुरे ( ९८६०५७४७८४ ) स न७३/२५ परमवीर कालनी राजवाडेनगर काळेवाडी 103697
1100201539/00 अिनल नथू ल ढे स. नं. ६/४ शांतीनगर, लांडेवाडी, भोसरी पुणे ३९ 103677

1100700243/00 ी. इंगळे शेषराव पांडुरंग.
स.नं.212/.िम. .59/2/186                ,गवळी नगर.                   
           भोसरी,पुणे 411 039.

103674

1130101717/00 रमेश बबन लोखंडे , संजय बबन लोखंडे
गट १५९२,पाटीलनगर ,िचखली आ  -कर/िच/२/एस आर 
३/११५४/२०१३ , द १६/०२/२०१३ अ वये

103672

1130100870/00 आगरवाल ेमचंद चंदनमल गट  १५५९ ,पाटील नगर, िचखली 103672

1040705740/00 ी दि वजय सह पवार व िच ा  दि वजय सह पवार
स.न.१४६/१ब,१७०/३ ते १०,१२ ''ि टीन ोलाईफ़''िब.नं -३ द.ुम 
लॅट्  G-२०१ उव रत वाकड

103669



1060317981/00 म.े एस.एस. डी. डे हलपस स. नं. ६६/४. साई े अर, वग J शॉप नं. ४, पपळे सौदागर पुणे २७ 103666

1050100633/00 डांगरे मालती मधुकर
स.न.46 पैक ,,िमळकत .1017/46/2/394, पपळे गुरव,सांगवी 
पुणे-411 027.

103662

1050503023/00 गवांदे काश िशवराम/भो,गवांदे िनतीन काश.
मालती िनवास स.नं.7/2पै/30,मुळा नगर,गणपती 
मं दरामागे,सांगवी,पुणे.

103657

1050503024/00 गवांदे काश िशवराम/भो,गवांदे सिचन काश.
मालती िनवास स.नं.7/2पै/30,मुळा नगर,गणपती 
मं दरामागे,सांगवी,पुणे.

103657

1050801002/00 सुहास शहाजी पवार
िमळकत .929 5/39/2,स. न. ६२/१/१अ/१/१६,गणेशनगर 
.िप,िनलख,,

103654

1050804714/00 चतामणी भाग पा नाग पा, स. नं. २६/१/१+२/४/५, वाकड मेन रोड, पपळे िनलख,पुणे – २७ 103651

1130201456/00 रामचं  भागवत वळेकर
ज ग- ११८६ , र ता  ३, गणेशनगर , रामदासनगर , िचखली आ  
-कर/िच/०२/एस आर २/२४५२/२०१५ , द  २०/०१/२०१५ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३पासून आका

103648

1060201890/00 क पलता जॉन डी ु ज ल्◌ॉट नं 2 तळ तजला िबÜ डग बी िवग बी सुखवानी पपरीगाव 103646

1130104082/00
भो- ओम क शन व  वै णवी मोटस  व िब डस तफ  
भागीदार   इ

गट  ७० , पाटीलनगर ,िचखली आ   - कर  /िच/१/एस आर  ३ 
/८०४/२०१६  , द  २९/०९/२०१६ अ वये द  ०१/०४/२०१६ 
पासून आका

103639

1100701275/00 पोपट कुमार पचंदजी चोपडा, मंगलादेवी राजेश चोपडा स. न. २११/१ दुसरा मजला ी कले शन आळंदी रोड भोसरी 103638

1040415152/00 भोई अजुन िझप  भोग.सुमन अजुन भोई स.न.63/2 म न.260/7 ीनगर रहाटणी पुणे 103631
1120301180/00 ी. र फक द तगीर शेख नागे रनगर,पि म मोशी, 103629
1160101322/00 कशोरकुमार रामचं  सग स.नं.72, दघी - 15 103621

1050211634/00 राठी मिनष ग वद
स. नं. ६/३,६/२, नयन गो वद द ा लािसक , पिहला मजला, लॅट 
नं- १०५, गंगो ीनगर, पपळेगुरव

103617

1050211648/00 राठी मिनष ग वद
स. नं. ६/३,६/२, नयन गो वद द ा लािसक ,ितसरा मजला, लॅट 
नं- ३०५, गंगो ीनगर, पपळेगुरव -६१

103617

1040109787/00 नारायण नामदेव क पटे स. न. २५३/४, अिनकेत िनवास क पटेव ती,वाकड-५७ 103616
1040109788/00 नारायण नामदेव क पटे भो. िवकास नारायण क पटे स. न. २५३/४, अिनकेत िनवास, क पटेव ती वाकड-५७ 103616
1040109789/00 नारायण नामदेव क पटे भो. अिनल नारायण क पटे स. न. २५३/४,अिनकेत िनवास, क पटेव ती वाकड-५७ 103616

1020103690/00
सौ. खैया मु तन िशपचंदलर व मु तन मोहसीनभाई 
िशपचंदलर

स नं ४४८७ िससन१ं७१(अ)ते १७२/२ जय गणेश ि हजन  ए वग 
ऑ फस नं ३२७ ितसरा मजला आकुड  पुण-े३५.

103607

1130500476/00 भो-हरगुडे िव ल बाबुराव हरगुडे व ती,िचखली, कुदळवाडी 103597
1020102701/00 सयाजी रामचं  जाधव पांढरकर व ती, गणपती मं दरापाठीमागे, आकुड  - ३५. 103585

1130600261/20 दपक िव ल गळगटे
गट  ५९३, गणेशनगर  ,सावता माळी मं दरा समोर, जाधववाडी, 
िचखली. आ  - कर  /िच /०६/ एस आर २ /५८६/२०१७ , द  
६/३/२०१७ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पा जु पा न आका

103581

1050603025/00 गोडाळे जय ी काश. स. नं. ६/२ड/२ड, जयमाला नगर, सांगवी-२७. 103579
1040105564/00 अशोक गेनुभाऊ कलाटे भो. िवशाल िशरीष कलाटे स.नं.२७७/३, वाकड चोक,वाकड, 103573
1130101643/00 द ोबा गंगाराम आहेर, भो-रखमाबाई  िनवृ ी आहेर स न  ७५, पाटीलनगर ,िचखली 103562

1011301075/00 मोदकुमार भाईचंद रायसोनी (पतसं था)
से.नं.24, टळक चौक, लॉट न.ंएसडीसी-2,कोिहनूर आकड,,शॉप नं.-
18(बेसमट), ािधकरण, िनगडी, पुणे

103555

1040507016/00 राम वामनराव पाटील स. नं. १११/८ अ/१९  मजीवी बॅके जवळ नढेनगर काळेवाडी 103553

1040122492/00 भालचं  नामदेव आमले भो-समीर भालचं  आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं५ थेरगाव-
३३

103529

1040122493/00 भालचं  नामदेव आमले भो-मालती भालचं  आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं६ थेरगाव-
३३

103529

1040122494/00 भालचं  नामदेव आमले भो- ीकांत भालचं  आमले
स नं-१३/६/२ बेल ठकानगर कावेरीनगर कॉनर दुकान न-ं७ थेरगाव-
३३

103529

1110500740/00 राज  भाऊसाहेब तापक र
स. न. ५६६,  च-होली गावठाण,पो ट ऑ फस जवळ, च-होली बृ . 
पुणे ०५

103528

1020503778/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी पी एन सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं ९ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
103520

1020503779/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी पी एन सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं १० आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
103520

1020503780/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी एस पी सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं ११ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
103520

1020503781/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी पी एन सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं १२ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
103520



1020503794/00 ी अ णासाहेब जग ाथ सुतार /भो ी एस पी सुतार
कत  को ऑ हौ सोसायटी लॅट नं २५ आरएच १९२ जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड.
103520

1130506342/00 अ दुलअली   नजरमोह मद चौधरी
ग़ट ६७७/१ , बालघरे  व ती  , कुदळवाडी  ,िचखली  आ  - 
कर/िच०५/एस आर २/१७८५/२०१४,  द ११/१२/२०१४ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

103520

1080802999/00 बबन मा ती गगजे
स. नं. १०२/१/५ अ िवजय भा हौ . सोसा जवळ नेह नगर पपरी 
१८.

103519

1040200350/00 गुजर मा ती पंडीत िम. .240,द नगर, स.नं. 32 थेरगांव, पुणे - 411 033. 103513

1040117744/00 ित पती डे हलपस स.नं.259/5/2, पदमावतीधारा  फलॉट न.ंबी-205 वाकड पुणे - 57 103513

1110502930/00 सुिशला गंगाधर लगड
स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ . ०६, वडमुखवाडी, च-होली 
बु.

103512

1040304597/00 गुजर लाला नथू व गो वद द ू गुजर स.नं. 21/1अ, डांगे चौक, थेरगांव,थेरगांव 103508

1080803813/00 ीकांत ज़ानदेव इंगळे भोग. िवनोद बदन सह स. न.१०२/२अ/१ब/६ साई अपाटमट नेटके वकशाप जवळ नेह  नगर 103507

1040305743/00 ािधकरण भोग उगम सग िभम सह राजपुरोिहत स. न.१२/३/४.पवारनगर.थेरगाव-३३ 103475
1040308936/00 शबाना हाजी शेख स. नं १०/६ विहनीसाहेब कॉलनी दगडुपाटील नगर थेरगाव 103457
1130401371/00 शंकर सखाराम नेवाळे ,भो-गणेश शंकर नेवाळे गट ११६६, नेवाळे व ती ,िचखली आकुड  र ता ,िचखली 103452
1130401372/00 शंकर सखाराम नेवाळे ,भो- सिचन शंकर नेवाळे गट ११६६, नेवाळे व ती ,िचखली आकुड  र ता ,िचखली 103452

1040309349/00
मु ी सुरेश शमा . अनुप सुरेश शमा. रंजना सुरेश 
शमा.भारती  सुरेश शमा. गती सुरेश शमा

स न ३९/१४ गुजर नगर थेरगाव - ३३  
मो.९७६२४६३८७९,,९९७५०३९७१३

103437

1040805729/00
िवनोदे डे ह. तफ रा ल आनंदा िवनोदे , शांत तुकाराम 
िवनोदे , अमोल आनंदा िवनोदे , िव म तुकाराम िवनोदे 
(9890535235 )

स.न. 112/1 , िवनोदे नगर अ रा इंटरनँशनल कुल शेजारी उ.वाकड 103437

1050808205/00 जय काश बालासो पाटील/ मंगला बालासो पाटील
स. नं.१८/२/१/९, वी.वी. अना िब ड ग, चौथा मजला, ए- वग, लॅट 
नं. ४०१, पपळे िनलख, पुणे- २७.

103428

1031109634/00 भो- शैला करण साबळे स न १४१/१/३ वा  वाडी चचवड पुणे ३३ 103428
1031109635/00 भो- सुदशना सुरेश सावंत स न १४१/१/३ वा वाडी चचवड पुणे ३२ 103428

1031110106/00 सौ सोनाली अंकुश पवार स न १३२/३ साई मं दर जवळ लॉट न ५ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 103428

1020400874/20 म.े इनो हो ट ह अ ॅटोफा स डी 2, लॉट 65/2/2, एम. आय. ड़ी.सी., चचवड 103423
1090301166/00 मेहबुब के शेख व सौ. बाशाबी मेहबुब शेख स.न.500,िह.नं.2अ/1, िहराबाई झोपडप ी मागे, 103423

1040105890/00 अजय केळकर /सोनल केळकर
स.नं. 21/1/1 ,मह  जे को, िहल हाऊस,नं. एच-2,क पटेव ती, 

धरोड, वाकड 57
103422

1040703713/00 जगतीया मिनष धनाजी
स. न. १७५/१/१ ड, " रगिलया "सातवा मजला लॅट नं - सी/७०२, 
उवरीत वाकड

103399

1050210800/00
कािशद अशोक महाद/ु कािशद िवलास महाद/ुपवार 
िललाबाई महादु

स.नं.89/1,कािशदपाक, पपळे गुरव 103397

1050206124/00 पटेल मगनभाई रामाजीभाई,
स. नं. ७२/१अ/३, म हार सोसा,केदार िब ड ग, लट न.११,सदगु  
जंगली महाराज नगर, प,गुरव.

103395

1020502270/00 ीमती गोदावरी हदी िव ालय व किन  महािव ालय. तप वी कं पांऊ ड शेजारी,,मुंबई - पुणे रोड, आकुड 103391

1030101490/00 िमसाळ आ दनाथ सटवा पा एम.बी. लासीक,  शॉप  नं.28  , चचवड  टेशन,  चचवड 103385
1130201208/00 यादव महादेव भोसले , ताराबाई यादव भोसले गट ११७८(१), िगताई कॉलनी,रामदास सोसा , िचखली 103378

1130201209/00
यादव महादेव भोसले,ताराबाई यादव भोसले भो- राजू 
यादव भोसले

गट ११७८(१), िगताई कॉलनी,रामदास सोसा , िचखली 103378

1130201210/00
यादव महादेव भोसले,ताराबाई यादव भोसले ,भो- िवण 
यादव भोसले

गट ११७८(१), िगताई कॉलनी,रामदास सोसा , िचखली 103378

1031401427/00 भो सुिनल शामराव जाधव स न १६४ दळवीनगर चचवड पुणे ३३ 103366

1100500880/00 ी.कदम कशोर मोहन
आय पा अपाटमट बेसमट शॉप न.ं1 स.नं.690/213  पुणे - नाशीक 
रोड,भोसरी - 39

103365

1130407658/00 भाऊसाहेब िव णु पानकर गट नं १२६३, वामी समथ कॉलनी, र ता  ८, शरदनगर, िचखली 103363

1050203375/00 ी. चोभे अ दनाथ िव ल. स.न.86,जवळकरनगर, पपळे गुरव 27,िम. .46/2/03375 103361
1040104576/00 शामलाल रामलखन वमा सन.13/3, बेल ठकानगर, 16 नं. टॉप, थेरगाव,4/56/384 103354

1150102106/00
ी चं कांत नागेश धुमाळ व इतर-३/भो/ ी िवकास चं कांत 

धुमाळ
स न ११ िह  ४ तळमजला मजला बापदेवमं दरासमोर कवळे 103352

1130101659/00
अिभमान नबा पगार , िवनोद कदम , भो-नवनाथ ल मण 
तोतरे

लॅट ५ ,ित म.,राजाराम हौ सोसा  ,पाटीलनगर ,िचखली 103339

1100700061/00 द ा महेश मंगनानी स.नं.211/4अ/23.िम. .59/2/96 , 103336

1040704739/00 रतेश रमेश राजेभोसले/िव ा रमेश राजेभोसले
स. न.१७३/१/१ए/१, ए या रेसीडे सी,ए- ५०१, पाचवा मजला, 
उवरीत वाकड पुणे

103325

1160202191/00 ी. बसवराज क पा कोरे सं. न. ७८, दघी गजानन नगर पुणे -१५ 103321



1130800936/00 गाडगे द ा य  कसन से टर नं 18 , लॉट  नं 107 ,महा मा  फ़ुलेनगर , चचवड  पुणे  19., 103320

1100101931/00
ीम. ल मीबई दगडु गावडे भोग. म.े एस पी टु स तफ सुरेश 

पगळे
पी.ए.पी. जे-२६ एम आय डी सी  भोसरी-२६ 103309

1160300143/00 तापक र ह र ं  अ पाजी दघी गावठाण, दघी पुणे 103308
1150202770/00 ी. मधुकर ानदेव यादव व इतर - 2 स.नं.41/1ब/1/1/2, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, कवळे 103294

1050208143/00 कदम अतुल द ा य. स. न. २६/२/३, 'घरकुल' पंचर नगर, पपळे गुरव, सांगवी-२७ 103282

1050208144/00 कदम अिवनाश द ा य स. न. २६/२/३, 'घरकुल' पंचर नगर, पपळे गुरव, सांगवी-२७ 103282

1050213809/00 जाधव धनंजय बाबासाहेब स.नं.८५/२अ,पा रजात कॉलनी,जवळकर नगर, पपळेगुरव-६१ 103274

1050302343/00 राजपुरोहीत सिवता ज. स. नं.१३/१+२,िशतोळे नगर, गणपती मं दरा शेजारी, सांगवी,. 103266

1040407069/00
ािधकरण भोग उ वला र दप कुलकण  व र दप व 

कािशनाथ
सन.३३/१/१/१/३/१ महारा  नगरी गजानन नगर रहाटणी 103262

1130401934/00 िवनय ल ण  रांजणे

गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी  , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/१११५/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी आ - कर 
/िच/०४/एसार  २/३८६/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये   वा 
आका

103256

1100801718/00 ी गवळी ल मण बबनलाव
स.नं.000/0/0 िम. .34/811               ,गवळी नगर. दघी रोड.     
           भोसरी,पुणे-39.

103241

1040801348/00 ी. अ ण बाबुराव भुमकर (मो .जा. र ) स. न. ११५/४/१/२, भुमकर नगर उवरीत वाकड - ५७. 103232
1050206713/00 कुरणे बापु बळवंत. स. न. ७८/१/१/४, भैरवनाथ नगर, पपळे गुरव-२७ 103230

1120306213/00 आिसफ़ द तिगर दपसंगी
गट नं ९१, बो-हाडेवाडी तालुका हवेली िज हा पुणे कयवीत इ लश 
शाळेजवळ मोशी ४१२१०५

103228

1050405648/00 साळंुके कसन महादेव स.नं.70/3अ/3ब, गणेशनगर , नवी सांगवी 103205
1080100659/00 धो े मु ाबाई खराळवाडी,िम. . - पपरी पुणे 411 018 103173

1130602884/00 भो-वृषाली महेश  जाधव
गट  ४२३ , मधला पेठा कॉलनी  ११, काळूबाई मं दराशेजारी  , 
जाधववाडी िचखली आ  - कर/िच/६/एस आर २/१६७९/२०१४ , द 
 २८/१०/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

103170

1130602886/00 भो-महेश तानाजी जाधव
गट  ४२३ , मधला पेठा कॉलनी  ११, काळूबाई मं दराशेजारी  , 
जाधववाडी िचखली आ  - कर/िच/६/एस आर २/१६८१/२०१४ , द 
 २८/१०/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

103170

1130602893/00 भो-रोिहनी योगेश जाधव
गट  ४२३ , मधला पेठा कॉलनी  ११, काळूबाई मं दराशेजारी  , 
जाधववाडी िचखली आ  - कर/िच/६/एस आर २/१६८०/२०१४ , द 
 २८/१०/२०१४ अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आका

103170

1080101297/00 भो. ी. रेवाळे बंडोबा गणपत
म.े समथ फँ ीकेशन व स, साई अपाटम,्समोर,खराळवाडी, पपरी-18 
गट . 1

103168

1101202698/00 भो.लांडगे गणपत िवठोबा स.नं. 16 गुळवेव ती,भोसरी - 39 103157

1040205516/00 पांडुरंग िव ल नभ रकर
स. न. २३/२/१ मोरे र कॉलनी जय हद नगर डांगे चौक थेरगांव -
३३.

103153

1120303637/00 िसताराम भागवती भारती
गट नं ८१, बो हाडेवाडी, वाघे र  कॉलनी ता.हवेली िज.पुणे मोशी 
४१२१०५

103148

1140102307/00 म.ु मा. भालेकर िव ल रामचं  /भोग. भालेकर  सुमन िव ल ज. ग. १७३ िशवशंभो हौ. सोसायटी पी(पु) तळवडे 103120

1040710320/00 ी.घन याम िबशनदास पहेलानी
स.नं. 130 िह सा न,ं 1,1बी,123 िह सा न.ं2/2/3, " ाँसरोड ", तळ 
मजला, शॉप . 16, भूमकर चौक, उवरीत वाकड, पुणेः-   411 057

103100

1031106350/00 भोग. योगेश व महेश सुभाष  भोसले स . न. १५   चचवडे नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 103097

1031109925/00 भो. उमाकांत नामदेव सोनवणॅ स न ५७/२+३ साईपु प लॅट ४०१  वा वाडी चचवड पुणे ३३ 103096

1060314554/00 शिशकांत हादराव चौकटे साई हीजन सी/४०१ पपळे सौदागर 103080

1130403482/00 वाती शहाजी िशक

गट १२६० , र ता  नं  ८ , वामी समथ कॉलनी, शरदनगर ,पंचवटी, 
िचखली आ  - कर /िच/०४/एस आर २/३२१/२०१६ , द 
१५/०७/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ पासून आका Gat 
1241, Sai Prayag Soc, Newale vasti,Chikhali

103076



1040308208/00 ािधकरण इ माईल अ लाउ ीन बागवान स. नं. ८/५ साईनाथ नगर रावजी बारणे शाळेजवळ थेरगाव पुणे ३३ 103067

1101208437/00 ी. द ा य आंनदराव रणिपसे से. न. ७ लॉट न. ८४ इं ायणीनगर भोसरी - २६ 103066
1130600641/00 भो-आहेर बाबुराव कसन जाधववाडी,,िचखली 103065

1050202874/00 ी.जाधव बाबुराव शंकर
स.नं. 86,िह.नं.1/1,िनसग कॉलनी जवळकरनगर, पपळे गुरव,सांगवी-
27,िम. .46/2/02874

103065

1031401218/00 गपचुप कमल गणेश
कमल  िनवास,  स.नं.  164/3ब+4+5,  लॉट  न.ं  33,  िस.स.नं.  
3519  ,समथ  कॉलनी,  दळवीनगर,  चचवड

103061

1031401220/00 गपचुप सुधीर गणेश
कमल  िनवास,  स.नं.  164/3ब+4+5,  लॉट  न.ं  33,  िस.स.नं.  
3519  ,समथ  कॉलनी,  दळवीनगर,  चचवड

103061

1031105529/00
कुलकण  सुिनता ीधर व ीधर दता य, भोग. - खरात 
द ा य

स.नं.  132/2,  सािव ी  सदन,  गु ाराजवळ,  वा हेकरवाडी,  
, चचवड

103054

1040900944/00 मंजुळाबाई राज  बोरगे माळवाडी पुनावळे 103050
1130901181/00 भो -तांबे हनुमान िशवाजी संत ु पा  हौ सग सोसा ,ता हाणे व ती ,िचखली, 103028
1100101359/00 म.े ए ट ह फॅि केटस एस 230 / बी / 13 एम.आय.डी.सी.,भोसरी - 26 103024

1040200864/00 भोईर मुरिलधर िव णू
िमळकत .494/3(1),स.नं.19/2. डांगे चौक. हजवडी रोड. थेरगांव-
पुणे-411 033

103012

1130602762/00 सुयकांत रामचं  िपसाळ
गट ५८३, लॉट८२ ,कृ कंुज , लॅट ४  पंतनगर,जाधववाडी ,िचखली 
आ  - कर /िच/६/एस आर २/२६४/२०१४ , द  ०९/०६/२०१४ 
अ वये  द  ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

103009

1110300837/00 ी. िन ु ी बबन ितकोणे स न. ४१९, काळजे नगर काळजेवाडी रोड, च-होली बृ, पुणे ०५ 102996

1060202263/06 ी. काश बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२,तळमजला,भीमनगर , पपरी गाव ,स.न. 
३०९/१४  पुणे १७.

102994

1080202104/00 भो. ितक तुकाराम ढमाले शकंुतला पाक िस.स.नं.५७९३ शौप ं .५ मोरवाडी पपरी.१८ 102987

1040208517/00 सुभाष रामदास च हाण भोग. वि ल सुभाष च हाण
स.न.18/1,  ी गु कृपा,लोकमा य कॉलनी,गणेशनगर,थेरगाव पुणे-
33

102987

1070600507/20 मह  चेलाराम आडवाणी सी लॉक 6, म नं 7, पपरी 17 102961
1120301081/00 पवार सुमन भाऊसो नागे र नगर,¯Ö. ´ÖÖê¿Öß 102958

1150407394/00
म.ेने ट साला असो. तफ भा. ी.सागर ओम काश 
अगरवाल व इतर

स.नं.61/2/1, रावेत 102958

1040406507/00
बालाजी कंपनी तफ़ १) नर  ल मण शेडगे २) दलीप शंकर 
सोनवणे

स. नं. ५३/४+५+६क रहाटणी 102948

1120201631/00 भो.रामसुरत मुखराम जौसवार आदशनगर, कृ णा लोअर िमल पुणे नाशीक र ता मोशी. 102948

1101207910/00 सुिनल जग ाथ जुमडे, सुिनता सुिनल जुमडे
से. नं. ३ लॉट .७२/३/A लॅट .बी १०५ यश दप अपाटमट 
इ ायणीनगर भोसरी

102939

1160301453/00 वषा सोमनाथ गोरडे
परांडेनगर अ िवनायक मं दराजवळ समथनगर अ िवनायक 
कॉलनी, दघी - 15

102925

1020601871/00 अिनस उ मान शेख सन.१२० ब िशवदशन कूलनी मोहननगर चचवड-१९ 102914
1040303993/00 भो .दादासाहेब जा लदर सोनवणे स.नं. 10/5/1, दगडू पाटील नगर, 102913

1120200414/00 लंघे अलका क डीबा ४५२ आदशनगर रणिपसे यांचे घराजवळ  मोशी ता हवेली िज पुणे 102906

1040802593/00 रवी रामचं  भंसाली
स.नं.७७/१,७८/१ व ७८/२,अडोरा,ए वग,तळ मजला,शॉप ं -
०८,भुमकर चौक,मा ंजी रोड,वाकड.

102906

1031109089/00 भोग - ी नलावडे रोिहदास भाऊराव स न १३३,वा.वाडी चचवड पुणे ३३ 102905

1050400240/00 शदे गणपत शंकर
स.नं 70/1/09. लॉट.नं.00,िमळकत . 47/3/275, नवी.सांगवी. 
पुणे 411 027

102903

1130401935/00 पांडूरंग राघु बावळेकर

गट  १२६३ ,र ता नं ८ , वामी समथ कॉलनी , शरदनगर ,िचखली 
आ  -- कर/िच/४/एस आर २/१११४/२०१४ , द  २५/०३/२०१४  
अ वये  द  ०१/०४/२०१३  पासून आकारणी , आ -  कर 
/िच/०४/एस आर  २/३८८/२०१६ , द १५/०७/२०१६ अ वये  द 
०१/०४/२०१६ पासून वा आका

102900

1160400270/00 घुले िनवृ ी रामा / घुले गुलाब सहादु बोपखेल गावठाण,, 102898

1010500268/00 शदे उ म राघु
से टर नं.22,, ल टर ई/2/18 ओटा क म,िनगडी ािधकरण 411 
044.

102879

1031107703/00 मोिनका सयाजी शदे स न ७६/१/१ व ७६/१/२ आहेरनगर वा हेकरवाडी चचवड 102876
1130400451/00 चौहान अजुनचं  व पचं शरद नगर,,िचखली 102873

1080502853/00 म.े अगर िब डस अॅ ड डे हलपस ा. िल भो. काकडे
टोअर  8 लोअर तळमजला युजन पाक मोरवाडी 
पपरी,°µÖã•ÖÖ ¯ÖÖ Ôú, †•Ö´Öê¸üÖ ¸üÖê›ü 

Ø¯Ö¯Ö¸üß 18
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1160204553/00 गंगाधर आयो या साद गु ा स. नं. ७५/२/४९ सहकार कॉलनी न.ं २, भारतमातानगर, दघी १५ 102873

1040400513/00 कोकणे रामचं  शंकर िमळकत .260/11(2),, ीनगर, स हे न.47/1/1, रहाटणी - पुणे. 102868

1130400153/00  भो-महादेव शंकर जाधव ी ु ण सोसा, र ता नं 2 ब , सुदशननगर ,िचखली 102858

1050102087/00 ीम.थनक  िमना ी णलाल/ काश चेलावडा
िम. .46/1/56/10सं.न.56/3/42,शॉप नं.3,िशवशंकर 
िब ड ग,कवडेनगर, पपळे गुरव, पुणे-27

102858

1130106631/00 हाद हनुमान साद यादव गट २ , दे  आळंदी रोड , पाटीलनगर ,िचखली 102858

1020102411/00 जय गणेश ि हजन, िसि िवनायक कोिहनुर असो.
जय गणेश ि हजन, व ड ऑफ मदर, ए वग, त.म.,नं.१७.आकुड  - 
३५.

102849

1040117720/00 वैजनाथ िपराजी घायल स.नं.259/5/2, पदमावतीधारा  फलॉट न.ं ए - 506वाकड पुणे - 57 102836

1060317617/00 मे मंगलमुत  डे हलपस स नं-२२/१ साई ी शॉप नं-१ पपळे सौदागर 102830

1120202510/00 बाळासाहेब पाडुरंग गायकवाड. गट नं ९३ धायरकर व ती मोशी ता हवेली िज पुणे ४१२१०५ 102803

1040207946/00 शालीिन काश माहािडक स न ३२/अ द  नगर थेरगांव पुणे ३३ 102797
1120201648/00 ी. शंकर ध िडबा मोहोळ आदशनगर,िव ुत टाँवरजवळ, मोशी, 102780

1050208890/00 अ ण ीपती पवार भोग.बालाजी ीपती पवार स.नं.७३/१/१/१, भगत सग चौक, कािशद व ती, पपळेगुरव-२७. 102772

1070500764/00 सरकार.भो. नेरकर सुमन कािशनाथ. शा ी नगर, पपरीनगर,िपपरीनगर, पपरी पुणे 411 017. 102770
1040105760/00 भो सुनंदा चांगदेव वाघमारे यु सुदशन कॉलनी रॉय इि लश शाळेजवळ वाकड रोड 102752
1040105761/00 भो तानाजी ध डीबा िनकम यु सुदशन कॉलनी रॉय इि लश शाळेजवळ वाकड रोड 102752
1060305568/00 क यप अिमत जयनारायण प. सौदागर,,रोजलॅ ड रेिसडे सी, ई -/304, पपळे सौदागर. 102752

1150406587/00 PCNTDA/भो/ ी यामकुमार अंबालाल जैन
से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट तळ 
म जला शॉप -ए०६ ा.रावेत.

102751

1150406588/00 PCNTDA/भो/ ी सौ िमना यामकुमार जैन
से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट तळ 
म जला शॉप -ए०७ ा.रावेत.

102751

1040509116/00 रंजना जा लदर लांवड ( 7720005237 )
स.न. 77/1/2/5 , 79/13/10 , आझाद काँलनी पाचपीर चौक 
काळेवाडी

102745

1130301768/00 ी  सुयभान  देिवदास  िबराजदार
गट न1ं318,  ीम पाक , मोरे व ती , िचखलीआ.  -कर/िच/३/एस 
आर ३/५८८/२०११ , द २८/७/२०११ अ वये  आकारणीत दु ती

102739

1040309945/00 मोह मद दलशाद स नं-१०/६ रेहमान मिजद शेजारी दगडु पाटील नगर थेरगाव-३३ 102739

1101204937/00 दलीप अ णाराव पाटील से.नं. 3 लॉट न.ं78 यश गाडन रो.हा. 14 इं ायणीनगर 102729
1031107529/00 दघे काश बापुराव / दघे जय ी काश स. नं. ७४/७, वा.वाडी, चचवड 102728

1140301185/00 ी. मोिहन शाहे म शेख /म.े टार इंिडया ॉ टस क योितबानगर ( ी.मोरे यांचे िम कतीशेजारी ) तळवडे 102727

1040705233/00 संतोष जग ाथ कुदळे स नं. १२९/१ अ /१३,मुंजाबा कॅलनी, चं माऊली गाडनमागे उ.वाकड 102725

1060318377/00 सुयकांत रामचं  पवार
स. न. ६१/१ सदगु  ु पा कंुजीर कॉलनी काटे व ती पपळे सौदागर 
पुणे-२७

102722

1130503842/00 भो-नरेश कुमार भुराम मान
लॅट -ए १,कृ णा आंगण  अपाटमट , लॉट  ६८ , से टर १६ , 

,िचखली- ािधकरण
102719

1101001020/00 ी. बाबेल अिनलकुमार कांितलाल.
स.नं.194 पांडवनगर ,साई कॉलनी िम. .59/7/91/3,गवळीनगर.     
                          भोसरी,पुणे-411 039.

102719

1140301959/00 ी.भरत गणपत हगवणे ज.गट न.ं२५७,तळवडे-िनगडी रोड,तळवडे,पुणे 102718
1040403099/00 सधी मंजू कमल सं.नं. 19/1/1, जगताप डेअरी रोड,,रहाटणी  4/47/1318 102703

1030100661/00 वषा अभय दरडा
36/37,  गुलनूर  िब ड ग  ,शॉप  नं.1,  िस.स.नं.4515/478  
चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19

102699

1030100662/00 मधुबाला राजकुमार दरडा
36/37,  गुलनूर  िब ड ग  ,शॉप  नं.2,िस.स.नं.4515/478  चचवड 
 टेशन  ,  पुणे  -  19

102699

1031001928/00 िवजय चं कांत साळवी सु धेनगर, तळ मजला जुना जकात नाका, िचचवड 102698
1120301891/00 भोग-रा ल व योगेश कांत आ हाट सावतामाळी नगर आ हाट व ती मोशी ४१२१०५ 102693

1050804424/00 दुसाद राजेश मथुरादास,
लािसक रेिसडे सीया, लट न,ं४०२,चौ.म.स,नं.२८/५, पपळे िनलख-

२७
102678

1150400015/00 भ डवे सुदाम द ा य स.नं.21/5 102672

1030100648/00 ितमा अजय दरडा
िस.स.नं.  4515/478  ,गुलनोर  िब डग,  शॉप  नं.6अ  व  ब  
चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19

102666

1030100663/00 कांता चंदनमल दरडा
36/37,  गुलनूर  िब ड ग  ,शॉप  नं.3,िस.स.नं.4515/478  चचवड 
 टेशन  ,  पुणे  -  19

102666



1030100664/00 कांता चंदनमल दरडा
36/37,  गुलनूर  िब ड ग  ,शॉप  नं.4,  िस.स.नं.4515/478  
चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19

102666

1030100665/00 ितमा अजय दरडा
36/37,  गुलनूर  िब ड ग  ,शॉप  नं.5,  िस.स.नं.4515/478  
चचवड  टेशन  ,  पुणे  -  19

102666

1150303336/00 ी राजु ल मण राठोड
आर सी सी बांधकाम ६३० चौ.फ़ूट.पा कग ७४ चौ.फ़ूट सं◌ं 
नं.७३/१/१/२१ अदशनगर कवळे

102651

1130200664/00 भो- ी गोकूळ दगडू गवळी
गट ११७६, गणेश नगर , रामदासनगर ,िचखली आ - कर 
/िच/२/एस आर २/२४/२०१५ , द १२/१/२०१६ अ वये द 
०१/४/२०१३ पासून वा आका

102643

1040301675/00 पडवळ पांडुरंग दगडु भो.सुयवंशी इंदुमती अशोक
िमळकत .,स.न.11/2,पडवळ नगर,थेरगांव, पुणे-33 भाग .64, 
गट .3

102618

1130402721/00 दप देवराम राऊत

गट नं १२५०, र ता नं ८, ी वामी समथ कॉलनी ,शरदनगर 
,िचखली  आ  - कर /िच/४/ एस आर  २/ ४१७/२०१७ द  
२७/११/२०१७ अ वये  द १/४/१६ पा जु पा न  आ आ - 
कर/िच/०४/एस आर १/४२/२०१५ , द ०५/१०/२०१५ अ वये द 
०१/०४/२०१५ पासून आका

102611

1040700247/00 कोटेया राजीव मािणकलाल स.नं. 130, मुंबई बगलोर रोड,,वाकड 102600
1140102100/00 सगळे अशोक साहे ाव /भो.सगळे ह र ं  अशोक स ुंगी हॉ सग सोसायटी पी(पु)तळवडे 102596
1100102328/00 मे इ सार एंटर ायजेस से नं ७ लॉट नं ३०० ािधकरण इंड झोन भोसरी 102593
1070100728/00 भोजवाणी अशोक लवूमल सनी रे टार ट मंडई लगत वॉड ं  7, पपरीनगर, पपरी -17. 102582

1130603484/00 मोबीन अहमदजी खान , शक ला  मोबीन खान
गट १११ , दे  आळंदी रोड ,  जाधववाडी ,िचखली  आ   - कर  
/िच/०६/ एस आर  २/ ५२५/२०१७  द  ०९/०१/२०१७ अ वये  द 
 ०१/०४/२०१६ पासून आका

102567

1050404220/00 ीम. कदम वसुधा िवजय
स.नं 67/1/1 वामी िववेकानंद नगर डॉ शेलार यांचे जवळ,,नवी 
सांगवी पुणे -27

102559

1160303668/00 शामराव ानदेव वाघमारे स न 2 पसायदान कॉलनी गायकवाडनगर दघी 102558

1031104677/00 सदािशव रायबा चचवडे, भोग. - शदे तानाजी रामचं स.नं.  74/4,  रजनीगंधा  हौ सग  सोसायटी,  ,वा.वाडी,  चचवड. 102536

1041100841/00 संभाजी िभमाजी िवनोदे भो. पवन संभाजी िवनोदे स. नं. ५१ वामी िववेकानंद नगर ितभा मोटस ताथवडे पुणे ३३ 102529

1160303671/00 म लेश िनग या कलाल, हनुमंत िनग या कलाल स. नं. २, गायकवाडनगर, दघी 102526

1110504686/00 भागीरथी पॅके जग इंड. तफ ुव रामराव कुलकण
स. नं. ५८, लॉट न.ं ७३, औ ोिगक वसाहत, चोिवसावाडी, च-होली 
बु.

102516

1130502919/00 भो-शहनाज खान गट 711 , कुदळवाडी, िचखली, 102514

1100700548/00 नवनाथ अंबर गायकवाड
स.नं.211, िह सा न.ं2अ/1,गवळीनगर,                               
भोसरी-39.

102513

1140201866/00 सॉ.देशमुख शारदा भाकर संगम हॉ. सोसायटी पी(प) तळवडे 102513
1050804178/00 - स.नं.26/1/2+2/2/3+4, पपळे िनलख., 102493
1031110379/00 सौ र माला बालाजीराव शदे स न १२४ वा वाडी चचवड पुणे ३३ 102490
1031111100/00 िगतेश नानुभाई पटेल स,न,३३/१ िसि  िवनायक कोलिन चचवडे नगर 102483

1050000457/00
ीम. वामी िवजया मोहन तफ कु.म.ुधारक साठे र व  

बबनराव
स.नं.16/14,िवशालनगर, पपळे िनलख-27,िम. .05/08/00/00457 102481

1140301770/00
मुळ मालक ी.िव नाथ बाबुराव भालेकर व इतर ४, 
भोगवटादार ी.अ ण िव नाथ भालेकर

जमीन गट न.ं १०३,गणेशनगर/ योतीबानगर,तळवडे,पुणे – 
४११०६२

102467

1040901052/00 म.े िहरेन कन ट शन कंपनी स. न. १२/१ मुंबईहायवेरोड पुनवळे. 102465
1040309409/00 सिमर अ दुल कादर शेख स नं-८/१ िशवतीथनगर थेरगाव-३३ 102463
1081100902/00 ी. मोरे िन ल राजाराम रा. 17/138, व लभनगर,, पपरी 18 102459
1081101886/00 म.े हाडा /  मोरे िन ल राजाराम रा. 18/138 पिहला मजला,,व लभनगर, पपरी - 18 102459
1081101887/00 म.े हाडा./भो.मोरे िन ल राजाराम रा. 18/138 दुसरा मजला,व लभनगर, पपरी - 18 102459
1130901536/00 शला बाळासाहेब  शेळके गट १४१५, भावे री हािसग सोसा, हे े  व ती ,िचखली 102455
1031108191/00 भोग नंदकुमार आनंदराव महांगडे सं. न: ११५/१  वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 102448

1040710538/00 ी.दीपक कुमार सह व रौशन कुमार सह
स.न १६४ िह. .३ िह. .४/२/३" द अ ॅ ेस कम शया" द.ुम शॉप -
२१६ उव रत वाकड-५७

102448

1040108795/00 ताराचंद रतनलाल चौधरी स. न. २३९/८ अ,क,ब ने १४ ि टाईन ॅ ुअर डी-१ वाकड - ५७. 102444

1050109353/00 डॉ साळे अमोल मनोज / सौ साळे शोभा मनोज
स नं ३९, ४० व ४३ पै. 10Elite, B १ िब डग, न.म. लॅट क़ 
९०१, भाऊसाठे कदमनगर पपळे गुरव- ६१.

102443

1100900048/00 ी गंुजाळ जयचंद सोनू
स.नं.199/2                                ,िम. . 59/4/95, आळंदी रोड, 
          भोसरी, पुणे - 411 039.

102437

1020102922/00 स यवान द ा य साकुरे वैशाली चबस , गु देवनगर , आकुड 102428
1031106786/00 काश मा ती वा हेकर स.न.११२ वा.वाडी चचवड पुण-े३३. 102412
1130801636/00 घसबरी बेजिम डीलीमा लॉट ६५०, िशवतेजनगर ,से १८,िचखली 102405



1090300571/00 जवळकर हरीभाऊ ीपती.
स.नं. 492/2अ/3/1 िमळकत मांक.82/89,पि म कासारवाडी. पुणे 
411034

102404

1040404239/00 ी भाकर शंकर/सौ रेखा भाकर बु टे स नं 7/1+2अ/2/1 हॉटेल िशवार गाडन मागे,रहाटणी पुणे 17 102402
1040304536/00 भो. सुयवंशी द ा य अजुन स.नं. 22/7, तळजाई नगर, 102396
1101204431/00 भो.लांडगे अजुन बबन स.नं.95/1 लांडगेनगर,भोसरी - 39 102394
1031108497/00 हसमुख नानजी टांक सन ७५/७ आहेरनगर वा वाडी चचवड पुणे ३३ 102385
1080803890/00 िनहालउ ीन एम. ईदा स यद स. न.१०१/१अ/४३ ु ी आंगण समोर ांती चौक नेह नगर 102378
1080803934/00 भोग . शामबाबु पाल स न.१०२ क ढा कर चाळ नेह नगर 102378
1040102251/00 मोरे माया जनादन स.नं. 15/4, संतोषनगर,,थेरगांव, वाकड 102377

1130102964/00 भो- शांत सहदेव भड
िस टी एस नं १२८ , लॅट नं १०४,१०५ , शांताई हो स, पाटीलनगर 
,िचखली  आ - कर/िच/०१/एस आर २/१०५/२०१५ , द 
०५/०९/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१५ पासून आका

102368

1130402263/00 ी काश ाने र गावडे

गट १०३३ , डी वाय पाटील कॉलेजजवळ ,नेवाळे व ती , िचखली  
आ -कर/िच/४/एस आर २/२८८९/२०१५ , द ०९/०२/२०१५ 
अ वये द ०१/०४/२०१४ पासून आका  आ  - कर /िच/४/ एस आर  
२/७३/२०१६ , द  १ ७/१०/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१४ 
पासून वा  बांध   अंशतः  जु पा नवीन

102364

1031108169/00 भोग. द ा य बंबुराम  वाघमोड सन.१३२/३, गु ारा रोड, वा हेकरवाडी चचवड पुणे ३३ 102358
1120201517/00 शांताबाई ीशौल कल गट न.ं628 ,द. ल मीनगर,,´ÖÖê¿Öß. 102356
1090402049/00 म.ेबोरा केम. इंड ीज स.नं.३९१/३९२, पुणे-मुंबई र ता, दापोडी, पुणे-१२. 102345
1080800613/00 वािघरे शंकर भो. महंगरे बाळासाहेब नेह  नगर,,स.न. 103/2 पपरी, पुणे - 411 018. 102340
1060101577/00 ी. जुमानी ारकादास िखयालदास हरेकृ ण मंगल कायालया या पाठीमागे,, पपरी, पुणे. 102336
1060101578/00 ीमती जुमानी आशादेवी ारकादास हरेकृ ण मंगल कायालया या पाठीमागे,, पपरी, पुणे. 102336

1030100271/00 िमसाळ लग पा मानकु व िमसाळ आिजनाथ
िमळकत. .(जूना)-1830,  ,स.नं.201,  चचवड  टेशन, चचवड-
पुणे-411  033.

102332

1060314060/00
नथाराम पी. चौधरी / बाबुलाल जे. चौधरी/ राजाराम जी. 
चौधरी

िशवा हाईटस २ शॉप नं-१ पपळे सौदागर,, 102328

1011102277/00 ीमती गोदावरी रखमाजी काळभोर
स.न.७७ , ७८/३,७८/४/१/२गांवबाबा फुत  मा ती मं दराजवळ 
िनगडी-४४

102325

1050205073/00 अिमत जनादन जगताप व संतोष सुदाम टकले स.नं.25,िह.नं.1/1,सुवणपाक, पपळे गुरव-27, 102324
1130601617/00 भो-गादेकर महादेव िशवाजी गट मांक 524, िचखली -मोशी  रोड, जाधववाडी ,िचखली, 102314

1031401172/00 गोयल ओमपती चं भान
स.नं.164/7  +  165/1अ,  प् ◌ॉट  न.ं4,  गोयल  िनवास  
,इं दरानगर,  चचवड

102314

1060202761/00 संभाजी दामोदर वाघेरे स. न. १४३ सौदय चौक पपरी वाघेरे 102310

1101207045/00 शदे ंकट मािणक
से नं १ लॉट नं एस डी सी - ५  नॉथलॅड शॉप नं १+२+३+४ 
इं ायणीनगर भोसरी

102309

1020502186/00 काळभोर शंकर ानोबा
जुना िम. . 2/5/2155, तळवडे रोड,,स.नं.65, दुगानगर, बजाज 
अ ॅटो मागे, चचवड.

102303

1040413119/00 शिशकांत वसंत सुतार/िवकास वसंत सुतार स. न. ५९/१अ, वामी समथ कॉलनी, ीनगर, रहाटणी 102302

1031108240/00 भोग. - नेमाडे कुशल रमेश
स. नं. ६०/३, ी सदगु  हाईटस, लॅट न.ं १०, २ रा मजला, 
िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड

102301

1050503022/00 गवांदे काश िशवराम/भो,गवांदे सागर काश.
मालती िनवास स.नं.7/2पै/30,मुळा नगर,गणपती 
मं दरामागे,सांगवी,पुणे.

102292

1040109451/00
बनवारी काशी साद शमा भो. कुसुम  िवजय ,रोहन,बनवारी 
शमा , रतु देव  शमा

लॅट न:ं ८ स. न. २०७/२/१/२, महाल मी कॉ पले स िब.  वग- 
"बी" क पटेव ती, वाकड - ५७.

102278

1070601586/00 सरकार, ीम. गोपीदेवी राजकुमार रामर यानी सी लॉक, ३ समोर यश लाझा लॅट न.ं २, पपरी-१७. 102271

1130502890/00 भो-स यभामा उ व गावडे
आ. - कर/िच/५/कािव/१०३/२०११, द १६/०६/२०११ अ वये 
दु त नाव कुदळवाडी,िचखली

102264

1100900885/00 ी हाडवळे बाळासाहेब बाबुराव स.न.201, आळंदी रोड 102262
1040701401/00 डा.पोपट यादवराव सुरवसे सं न.१२९/२/२९ वामी िववेकानंद नगर वाकड 102260

1080502145/00 मोद नरसाळे/िनता नरसाळे
शॉप  ५९ ि ट ट मजला युजन पाक मोरवाडी पपरी १८,अजमेरा  
मोरवाडी  हाडा कॉनर पपरी -18

102247

1150100733/00 ीमती  घोजगे कमल ाने र स न १७ िह न १ब ि .सह गृह.सो.साईनगर मामुड 102244
1031108469/00 भोग. - गाढवे आंबादास अजुन स. नं. २६, िह सा न.ं १/५ ब, चचवडे नगर, चचवड 102236

1130901191/00 भो -सौ मालतीबाई शंकर घोलप जयिशवशंकर हौ सग सोसा., गट नं  1419, हे े व ती,िचखली, 102229

1130702318/00 भो-गोठवाड ीराम बाळकृ ण
िशवम माकट , लॉट    ४, िब ड ग  नं  २ ,दुकान  -६ , अ  ा 
लो , कृ णानगर ,िचखली

102224

1100802535/00 ी िवजयाल मी राज  पवार स.न. 218 ीकृ ण मं दरा समोर दघी रोड 102215

1140401346/00 म.ु मा. देवकर भरत गणपत व उमा भरत देवकर िनसग कॉलनी ज. ग. १४५,ता हाणे व ी  ि वेणीनगर तळवडे 102215



1030202986/00 धनंजय ीकृ ण नबोळकर व नीता धनंजय नबोळकर
स. नं २६४/४, साई उ ान, ए वग, लॅट न.ं १३, सुदशननगर, 
चचवड ३३

102210

1140401677/00 सौ ि मनी अशोक कंुभार
ज ग नं १६०, गणगे शालेजवळ अ िवनायक हौ सोसा, ि वेणीनगर, 
त वडे

102199

1020102409/00 Mohamad Yamin Kadarkhan & Mallikarjun Patil
भोग.सोमवंशी जीवन, शदे िवजय आकुड गांव ओढ¶◌ालगत 
स.नं.179/3/1,†Ö ãú›üá 35

102196

1031114364/00 भो. ीम. माधवी नंदकुमार चचवडे.
स.न. २७/१ मुजांबा वसाहत वा. वाडी रोड चचवडे नगर चचवड 
पुणे ३३

102183

1031108275/00 भोग. - काळे संिगता सोपान
स. नं. ५७/२+३, ी ओम साई पाक, लॅट न.ं ३०६, ३ रा मजला, 
साईराज कॉलनी, वा.वाडी, चचवड

102182

1100102243/00 िव े र इंड.ि मायसेस को-ऑप .सो ए ही िशतोळे से नं ७ लॉट नं १३४ व १३५ ािधकरण इंड झोन गाळा नं जी - १९ 102175

1150101935/00 ी अक ल स ाद सेन स यद व सौ सलमा अक ल स यद
स न ६ िह /३/३/२ मासूळकर फाम रोड ी िम ा या पाठीमागे 
मामुड

102172

1050803946/00 ी. सोनी सुरेश चंदर तफ हवालदार यािसन सा दक सेन.
स.नं.28/3/8,जगताप डेअरी, पपळे िनलख,पुणे-
27,िम. .05/08/03946

102170

1101208106/00
सािव ी रामचं  पंजाबी, दपक गोपालदास पंजाबी, भारत 
गोपालदास पंजाबी

से नं २, लॉट .१४४, इं ायणीनगर, भोसरी 102169

1040901271/00 रमेश पंढरीनाथ इंगुळकर स. न. ४०, िवजय नगर, जांबे रोड पुनवळे 102165

1140301387/00
म.ू मा. ी. भालेकर गणेश िशवाजी / भो. ी भालेकर 
िव नाथ  िशवाजी

छ पती िशवाजी शाळा रोड तळवडेगांव 102146

1040605134/00 हांडे शैला राज ,हांडे िजत  राज ,हांडे िनलेश राज
स नं-९९/१५अ/५अ अ फा सो शाळेजवळ िवजयनगर काळेवाडी पुण-े
१७ मोब-९६७३९८९९१०

102137

1080100710/00 कुमार शांतीलाल जी. खराळवाडी,िम. . - पपरी पुणे 411 018 102130

1080102164/00 म.ेआडसकर ऍ ड बजरंगे असोिसएटस शांताई हाईटस शॉप  6 िस.स.नं. 5656/57 खराळवाडी पपरी 18 102103

1101200261/00 ी. टाकळकर बापू गेणभाऊ स.नं. १७/१ धावडेव ती, भोसरी ३९ 102094
1040208471/00 मोहन ताराचंद मलकेकर स.न 17/2 िशव कॉलनी,गणेश नगर थेरगांवए पुणे 33 102088
1040208472/00 गणेश ताराचंद मलकेकर स.न 17/2 िशव कॉलनी,गणेश नगर थेरगांवए पुणे 33 102088

1120203087/00 युनुस गुलमोह मद शेख
गट न.ं ४५७, फातीमानगर, गवारी िब. र ता, आदशनगर, मोशी 
४१२१०५.

102075

1040702280/00
वै णोदेवी रए टस ा. िल. तफ ी. अिध ु त ितिनधी 
राजकुमार सारडा

स. न. १४३ िह. नं:३, सयाजी हॉटेलजवळ, उवरीत वाकड पुण-े५७. 102051

1020103838/00 ी काळभोर रमेश गणपत आकुड गाव पुणे ३५ 102042

1130404040/00 योगेश भानुदास थोरात
स ह नं १२६३, लॉट नं ७४, वामी समथ  कॉलनी , र ता  ८, 
शरदनगर ,िचखली आ  - कर /िच/४/एस आर २/८२५/०२०१६ , 
द २१/०९/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/०१६ पासून आका

102034

1030103527/00 तुपे शािलनी चं कांत व चं कांत द. ि िमयर लाझा, िस.स.नं.4510, शॉप नं. १ ए, चचवड टेशन 102030

1050202882/00 ी. कांबळे दलीप सखाराम स.नं.468व 269, ल मीनगर, पपळे गुरव.,िम. . 46/2/02882 102022

1050104095/00 ी डॉ. न ावरे बंडू ीरंग/भो.डॉ. न ावरे िसमा बंडू
स.न.43/1/1,पुजा हॉि पटल,आनंदपाक, पपळे गुरव 
27,िम. .46/1/04095

102017

1040203238/00 भो.- तेलंग काश रामअ णा स.नं.19/6, गणेशनगर,,थेरगांव 102015
1040307454/00 अिभजीत दलीप सपकाळ स. न. ६/१,कैलास नगर थेरगाव 102014
1140101068/00 भालेकर ल मण दशरथ गट .1, स ृ़ंगी सोसा.,, पीनगर, तळवडे 102009

1130600195/10 शांताराम रंगनाथ जाधव , नंदकुमार  शांताराम जाधव
गट 589 / ४४२ , रा भुषण हौ सोसा ,जाधववाडी ,िचखली आ  -   
कर /िच /६/ एस आर २ /५४१/२०१७ , द २१/०४/२०१७ अ वये 
द ०१/०४/२०१६ पा आ

102000

1031100170/00 िशवले मधुकर वाघु
िमळकत. .(जूना)-2363,  ,स.नं.111, लॉट  न.ं  वा हेकर  वाडी,  
चचवड-पुणे-411  033.

101999

1130902378/00 सं या अंकुश पाटील

गट १५१९, गणेश हौ सोसा , हे ेव ती ,िचखली आ - 
कर/िच/९/एस आर २/२७९१/२०१५ , द १९/०२/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१३ पासून आका    आ   - कर /िच/ ९/ एस आर  

२/६८/२०१६ , द  २३/०८/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका

101998

1050800253/00 जगताप रामचं  काळुराम. िम. .228.,स.न. सांगवी. 411027. 101997
1050202007/00 ी. दगंबर ीपती लोखंडे. स.नं,8/1, कार कॉलनी,िम.  46/2/8/4,सांगवी पुण-े27 101996
1080100565/00 देशपांडे वामन केशव भो. वाळके मधुकर शंकरराव खराळवाडी 101993
1040415042/00 गणेश हनुमंत पवार स.नं. ४७/४/५ कार कॉलनी रहाटणी १७ 101987
1031107663/00 चौहान राज  गज  व टांक नवीनकुमार नथुभाई स. नं. १२७, व नगरी, वा हेकरवाडी, चचवड 101968
1140102862/00 ी काश गोपाळराव जाधव ज ग नं २१६, िशवशंभो हो सोसा, पीनगर, तळवडे 101965



1050402327/00 नारखेडे पुनम मह .
स.नं.73/1/1,ग ली न.ं2,िशवाजीपाक िवणई 
िनवास,िम. .47/4/870 नवीसांगवी. सांगवी पुण-े27.

101964

1040110073/00 तुषार कांक रया,वैभवी कांक रया स. न.२०७/३ ए या रेिसडे सी ए - ३०२ क पटे ती,वाकड-५७ 101955

1100102042/00 गो डन टील से नं ७ लॉट १३७ एम आय डी सी भोसरी 101949

1040509056/00
ह ीसुि सा अ दुलरऊफ शेख  भो. जिबर अ दुलरऊफ शेख  
( मो.न 9764155013 )

स.न. 79/13/10 , आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , काळेवाडी 101942

1040509057/00
ह ीसुि सा अ दुलरऊफ शेख  भो. मोह मद अ रफ 
अ दुलरऊफ शेख ( मो.न 9764155013 )

स.न. 79/13/10 , आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , काळेवाडी 101942

1040509058/00
ह ीसुि सा अ दुलरऊफ शेख  भो. अ दुलमा फ अ दुलरऊफ 
शेख ( मो.न 9764155013 )

स.न. 79/13/10 , आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , काळेवाडी 101942

1050802877/00 ी बावधाने बाबूराव रामा स. न.24,िशवाजी बकेजवळ,िवशालनगर,िम. . 5/8/02877 101941

1060402505/00 ीम. ने ा धम  सोनकर व ी.धम  ि जलाल सोनकर
िस.सं.नं. १००४, िम टी पॅलेस, लॅट न.ं ४०३,चौथा मजला, तपोवन 
मं दराशेजारी, िपपंरी वाघेरे

101900

1060402506/00 ीम. ने ा धम  सोनकर व ी.धम  ि जलाल सोनकर
िस.सं.नं. १००४, िम टी पॅलेस, लॅट न.ं ४०४,चौथा मजला, तपोवन 
मं दराशेजारी, िपपंरी वाघेरे

101900

1040309297/00 अशोक रामचं  शदे स न २२/७ तुळजाई कॉलनी थेरगाव - ३३  मो. ९८५००९००७४ 101885

1020502198/00 तप वी इ टेट, भो.- जरीवाला, नाईलबे ड एंटर ायजेस
जुना िम. .-2/5/2167,तप वी कंपाऊ ड,,मुंबई - पुणे रोड, चचवड 
पुणे

101876

1100200181/00 ी. सा दक अबुशहा सनदी
स.नं.12/14/1,शांतीनगर,लांडेवाडी,,भोसरी,                               
    पुणे-39.

101876

1060300781/00 गणेश द ा य काटे
लॅट ऐ/1, तुषार गाडन, स. नं. 67/4,, पपळे सौदागर पुणे 27 .  

28 गट 
101863

1130200926/00 जा लदर कसन  आरेकर भो-जा लदर कसन  आरेकर 101862

1070101649/00 ीमती लखवानी नेहा मनोहर
रे टेड ॉटर नं. १० व ११ ितसरा मजला लॅट न.ं ५ पपरीनगर, 
पपरी १७

101861

1101205292/00 सं दप चंपालाल शहा से.१ लॉट ५ इं ायणीनगर भोसरी 101843

1040409194/00 सुभाष गेणु कंुजीर स. न. ५/१४ब२/२अ/६, कंुजीर िनवास, रामनगर, रहाटणी - १७. 101843

1130500458/00 बालवडकर बाळासाहेब रामचं पपरी र ता,िचखली, कुदळवाडी 101839

1050210099/00 द ा य रघुनाथ कदम
स.नं.८२/१/२५/२६, ओम साई कृपा, लॅट न.ंबी-२०१, सुदशननगर, 
पपळेगुरव.

101835

1040200902/00 गुजर मधुकर द ू गणेश नगर,स.नं. 18/4 थेरगांव - पुणे 411 033. 101821

1130407327/00 मोद तुकाराम शदे वामी समथ कॉलनी  , गट १२६३ , र ता   ८ , शरदनगर ,िचखली 101820

1140401600/00 ी. खलील समद स द ज. ग. १४८ कृ णा हौ. ि वेणीनगर 101810

1050801472/00 पवार उषा गंगाधर
िम. . स.नं.5/8/स.नं.62/1/1अ/65/3, गणेशन, पपळे िनलख, पुणे-
27

101808

1130401965/00 मंदा कनी  चं कांत िनकम  व इतर २

गट १२६४, जय काश नारायण सोसा ,र ता  ८ , शरदनगर ,िचखली 
आ - कर/िच/४/एस आर  २/०८/२०१५ , द ०५/०६/२०१५ अ वये 
द ०१/०४/२०१५ पासून वा आका आ र - कर /िच /४/ एस आर २/ 

११९०/२०१६ , द   ३१/०१/२०१७  अ वये जुने  पा न आका द  
१/४/२०१६ पासून

101807

1020305179/00
ी काळभोर तफ मॅ ी स डे हलपस भागी. मिनष काश 

जैन व सं दप िवमलचंद जैन
स नं ४९/१ मेनरोड आकुड -३५. 101806

1101204184/00 ध डीबा रामा लांडे भोग सुधीर साहेबराव लांडे स.नं. 24 गुळवेव ती,भोसरी - 39 101801

1060202263/04 ी.सुभाष बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग ,शॉप .५,तळमजला,भीमनगर , पपरी गाव ,स.न. 
३०९/१४  पुणे १७.

101779

1130100976/00 पंडीत  सोपान  बग गट  नं 1651,पाटीलनगर  ,िचखली, 101766

1080201045/00 िजमी उफ झवेयीर अ ॅ थोनी दुकान  39 जय गणेश वरदह त,कामगार भवनासमोर पपरी 18 101765

1050101817/00 ओवळे रमेश रंगनाथराव िम. .46/2/380/9स.नं.50/1/1,गांगडनगर पपळे गुरव, पुणे-27 101765

1031110915/00 भो. ी. अिनल व िवशाल उ म रोखले
सं. नं. ३२/२ अ, जरदंबा  िनवास, िस ेशवर कॉलनी, िचचवडेनगर, 
वा. वाडी. िचचवड-३३

101749

1160102132/00 नालकर िमना ी सुभाष ६९ साईपाक दघी 101746
1130301245/00 कोरडे द ा य कारभारी मोरे व ती,िचखली 101740

1100103409/00 ी िवरभ  शंकर वामी
जे.पी. 114/1 व 114/2, जय दप िबझीनेस सटर अपाटमट, तळ 
मजला, शॉप नं. 2 एमआयडीसी भोसरी पुणे -२६

101722

1050208673/00 मिनष बी.रामप रया/ दनेश जेराम गंगाणी
स.नं.१३/४, १३/५, श  हाई स, लॅट .३०१, मोरया पाक, 
ग ली .१, पपळे गुरव

101712



1040805516/00 िहरेन जशवंतराय गोिहल व िवजय शांतीलाल चौहान
स.नं.91/3 , आ रयाना शो म ए-जी-1 , वाकड मा ंजी रोड वाकड , 
पुणे – 57

101706

1100802044/00 ी/सौ कोरटे पु पाताई बाबासाहेब स.नं.205/2/1,रा ल पाक              ,भोसरी-39 101701

1110502690/00 ीदेवी गणेश हंगरगे स. नं. १२४, ल मीनारायण नगर कॉ  ९, वडमुखवाडी, च-होली बु. 101689

1040504092/00 बनसोडे गणपत िवठोबा स.नं. 72/2/27, योितबानगर,,काळेवाडी 101681
1030103685/00 महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळ ( . िव. का. ) एम. आय. डी. सी. २६/५/१०, टे को रोड, चचवड टेशन 101681

1050200686/00 गायकवाड ल मण बळीराम.
िम. . 1304/46/3/71/9,स.नं.82 पैक  सुदशननगर, पपळे 
गुरव.सांगवी.

101680

1040106974/00 रामसु ब मा रामै या िस ा भोग सु बाराव रामै या िस ा स.नं.२२८/१ क पटेव ती मनपा शाळेजवळ  वाकड-५७ 101677

1040106977/00 रामसु ब मा रामै या िस ा भोग हनुमान रामै या िस ा स.नं.२२८/१ क पटेव ती मनपा शाळेजवळ  वाकड-५७ 101677

1020402584/00 काळभोर नंदकुमार िव ल ारका िनवास, लट .३०२,क भोरनगर चचवड 101663

1100200143/00 ीमती रासकर बबुबाई सोपान,भो.शेखर मा ती रासकर गट न.ं2,स.नं.4/10 101657

1020401736/00 ी संजय िब ट िड-1 लॉट पी-,MIDC चचवड 101649

1130303601/00 सौ रोिहणी  िवण शदे

गट १३८२, लॉट ६, राजगड  पाक , मोरे व ती , िचखली  आ -
कर/िच/३/एस आर २/२९१२/२०१५ , द  १५/०४/२०१५ अ वये  
द  ०१/०४/२०१४ पासून आका  वा  - कर /िच/३/एस आर 

२/२६६/२०१६ , द  ०४/०१०/२०१६ अ वये  द  ०१/०४/२०१६ 
पासून वा आका

101647

1100803612/00 बवले मा ती सोपान स. नं.२०५/२, सावंत नगर, कमानी जवळ, दघी रोड, भोसरी, पुणे 101605

1040104440/00 सरकार सन.177/1/3, यु सुदशन कॉलनी, वाकडरोड,वाकड,4/56/248 101590

1040404986/00 राजपुरोिहत मदन सह फ े सहजी स.नं.59/2ब/1 साई कॉलनी रहाटणी, 101585
1110500437/00 घुले म छ नाथ भाऊसाहेब स. नं. १२१ साईनगरी कॉलनी . १ वडमुखवाडी च-होली 101584

1030101731/00 िजगर इ टर ाजेस  तफ़ िश पा ास, िजगर ास
ल मी  कॉ ले स,  बेसमट  ऑ फस  न.ं401  ते  409  ,चौथा  
मजला,  चचवड  टेशन,  चचवड

101584

1140300684/00 भारत संचार िनगम िल. पुणे साँ टवेअर या समोर , पुणे.,तळवडे 101584

1030801317/00 भोईर द ा य लाधु िस.स.नं.  143  1 ते  5  ,गावडे  भोईर  आळी,  गांधीपेठ,  चचवड 101575

1030801318/00 भोईर द ा य लाधु, भोग. - भोईर सधु द ा य िस.स.नं.  143  1 ते  5  ,गावडे  भोईर  आळी,  गांधीपेठ,  चचवड 101575

1040402982/00 काळे सुमन बाबुराव स.नं. 28/2ब, िशवराजनगर,,रहाटणी 101573

1110300818/00 ी. चं कांत वामन तापक र स न. ४२/९, ताप कर व ती, वडमुखवाडी,च-होली बृ  पुणे ०५ 101572

1040710474/00 शांत मधुकर वाघमारे स.नं. 153/17, सायली गाडनशेजारी, उवरीत वाकडः- 411 057 101544

1140102748/00 ी .संभाजी दाजीराम दोडके रा. ज.गट न. २०६, ीराम कॉलोनी ग ली न. १ , पीनगर, तळवडे. 101542

1031110504/00 जैन मिनष ज हेरीराम
सं.१२६ ी यश अपा.कंडोिमलीयम् पिहला मजला , लॅट -३ 
वा.वाडी, चचवड पुण-३३

101539

1050106505/00 दां गे सागर. ही.एस.रेिसडे सी, वग िब, लट न,ं४, पपळे गुरव-२७. 101529

1100100011/00 म.े वॉरॉन ऑटो कॉ प ा. िल.
िम. .57/4/11.,एस लॉक, लॉट न.ं109,एम.आय.डी.सी.               
             भोसरी, पुणे 411 039.

101527

1040413500/00 सुरेश जे फ़ेरवानी
स. न. १८/११/१ व १८/११/४ पॉट-१८, तळ मजला  शॉप नं- १० 
,िशवार चौका जवळ,रहाटणी

101517

1080802374/00 ी. अिवनाश जय सग च हाण.
लॅट  4 दुसरा मजला थम िब ड ग,जुना टे को रोड, नेह नगर 
पपरी 18

101508

1050405388/00 पाटील दपक सुरग डा. स. न. ७१/१+२/१४९, कु णा नगर, नवी सांगवी-२७ 101508

1100101425/00 भो.म.ेिस ाथ ईिजिनएस से. न. 10 लोट न. 52 ािघकरण,एम.आय.डी.सी. भोस र - 39 101508

1130505650/00 पुनम िवजय कालंगडे , िवजय  भा कालंगडे
लॉट ५३, शॉप १० , ी जी टेरेस अपाटमट , सी डी सी , िचखली 

आ  - कर/िच/एस आर २/१२३/१०३/२०१३ . द ९/०५/२०१३ 
अ वये  ०१/०९/२०१० पासून आकारणी

101505

1101204837/00 भो रघुनाथ नाना मडे /क पना मडे जयगणेश सा ा य वग बी  शाप ८ पांजरपोळ 101477

1050101353/00 ी रामा िवशाल राजू/जयल मी राजू रामा
गट .1,िम. .46/1/285/12स.नं.54/1/110,,गजानन नगर, पपळे 
गुरव, पुणे - 27.

101470

1101101639/00 सौ. पु पा मा ती च हाण व ितरम सग गु. भो ड स न १३९/३ महादेव नगर रोशल गाडन मागे भोसरी-३९ 101458
1150301793/00 अमोल वसंत कुतवळ सनं.43 िवकासनगर कवळे 101455



1101101227/00 दघे ल  ल मणराव भो. शदे ानदेव िसताराम स.नं.125 िबरदवडे यां या पि मेस स गु नगर,भोसरी - 39 101454

1050110172/00
साई वा तु असो. तफ़ ाने र अ दकराव साबळे सोपान 
नारायण जठारे

स नं ४४/२/५२ स ा ी पाक शॉप नं ३ पपळे गुरव 101432

1040401555/00 लवटे शामाबाई िहरालाल स.न.47/4+5/19,रहाटणी - 17 101426

1120301997/00 गुलाब िभकु बोराटे
दे र ता (दि ण भाग) संतोष हौटेल जवळ ग. नं. ३०४ मोशी ता्. 
हवेली िज-पुणे-४१२१०५

101424

1120301996/00 दशरथ िभकु बोराटे
दे र ता (दि ण भाग)हौटेल संतोष जवळ गट न.ं३०४ मोशी ता. 
हवेली िज.पुणे ४१२१०५

101422

1040306843/00 ी दुगा साद यामा चौहान स. न. ०५/२ नखातेनगर थेरगाव-३३. 101415

1031108233/00 भोग. - नागोलकर िवजय महादेव
स. नं. ६०/३, ी सदगु  हाईटस, लॅट न.ं ३, १ ला मजला, 
िशवनगरी, वा.वाडी, चचवड

101412

1040304623/00 भो. जोगड राजमल िहराचंद स.नं. 12/5, पवार नगर,,थेरगांव 101411
1040701145/00 सौ रंजना देवीदास चौधरी व देवीदास चौधरी वामी िववेकानंद नगर वाकड पुणे 101408
1060100461/00 भो. ी. धनराज उणेचा िव ांत कॉ ले स, तपोवन र ता, 101403

1040118361/00 अतुल एकनाथराव उदापुरे/केतक  अतुल उदापुरे
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल नववा    मजला लॅट 
नं.ए/903, वाकड

101394

1140300828/00
म.ेसनराईज इंड ीज तफ ी.सुिनल ताप कदम व 

ी.नवनाथ रामचं  भालेकर
अ ुली इंजी समोर, योतीबानगर, तळवडे 101392

1130507380/00 अलीमुि सा मोह मद सेन चौधरी गट ८११ , प ा मशीदमागे , कुदळवाडी ,िचखली 101391
1150400853/00 भ डवे सोनाबाई हनुमंत स. नं 78व 396,रावेत गावठाण 101375
1100802138/00 शेडगे दलीप गंगाराम स.नं. 205/2, महादेवनगर, संगम बेकरी समोर,,भोसरी 101374

1030202567/00
मे िस े र डे हलपस क रता ी पंकज रमेश चोपडा व 

शांत चं शेखर माळवदे
स न २४८/२ कार अपाट शेजारी सुदशननगर िचचंवड पुणे ३३ 101366

1031110508/00 पोतदार महेश रामचंद
सं. न.१२६ ी यश अपाट,कंडोिमिलयम लॅट ७ ,दुसरा मजला 
,वा.वाडी, चचवड ,पुणे-३३

101365

1130603520/00 आझम चौधरी
िलला टील   समोर , जाधववाडी  ,िचखली  आ  - कर /िच/मु /८/६/ 
एस आर २/ कािव / ५४/२०१७  , द २६/०४/२०१७अ वये  द  
०१/०४/२०१५ पा आ

101360

1130601892/00 ीमती धो े शशीकला राजाराम गट ४४० , माळावर, जाधववाडी ,िचखली 101357

1011600205/10 सोलापुरकर िशवानंद भाऊराव भो सोलापुरकर अजय ि जेश से २७ अ/ लॉट २५८ प.म. िनगडी ािधकरण पुणे ४११०४४ 101356

1120301398/00 मिणयार अमोल अशोक (नुतन टबस ) गायकवाड व ती,¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÖê¿Öß 101335

1101000229/00 ी. मुरकुटे आनंदा कसन.
िम. . 59/6/110/2                         ,स.नं.197.संत ाने र 
नगर.         भोसरी,पुणे 411 039.

101334

1040703417/00
िवजय केशवलाल सराफ़ व जय काश िवण ॉफ़ भो. म.े 
िस ी िनसग असो

स. नं. ८४/२,िस ी िनसग असो.भुमकर व ती , वाकड 101329

1130602226/00 भो-रघुनाथ ानोबा जाधव
गट ६८२ ,वडाचा मळा , डेक कंपनीजवळ ,जाधववाडी ,िचखली आ 

- कर/िच/०६/एस आर १/१५८/२०१६ , द ०७/०१/२०१६ अ वये 
 द ०१/०४/२०१३ पासून वा आका

101320

1050810140/00 िवठठल सुयभान डोके स.न.67 तळ + पिहला मजला पपळे िनलख-27 101307

1040416827/00 मे रोिहत इ ा
स नं-५६/१ व ५६/२ रोिहत पा स तळ मजला दुकान न-ंउ र/०७ 
रहाटणी पुण.े

101306

1150201653/00 भो/ ी िवलास रामभाऊ तरस स नं43/अ/8अ/पैक  सुिवग िब डग,िवकासनगर, कवळे., 101297
1150201654/00 भो ी िवलास रामभाऊ तरस स नं-43 अ पैक  सु वग िब डग,िवकासनगर, कवळे., 101297
1050203650/00 रोहकले पु पा जय सग स.न.25,,तुळजा भवानीनगर, 101295
1040502877/00 भोईटे बाळूबाई उ म स.न.75/6,कृ णानगर,,काळेवाडी,पुणे-17 101292

1100500515/00 ी. बोचरे सुिनल व मोद का
िम. .55/2/157/1,,स.नं.690/1 अ 2 ब/3 ग हाणे व ती,      
भोसरी-पुणे-411 039.

101291

1120301474/00
पाठक छगनलाल बाबुलालजी /पाठक उषा/ दलीपकुमार / 

फुला
दे  र ता, उ र पि मम मोशी,´ÖÖê¿Öß 101281

1031112922/00 भोग – ी. अिनलकुमार िमलापचंद जसवाल स.नं. ६९/५,रजनीगंधा हौ.सोसा,वा.वाडी, चचवड -३३ 101269

1050809406/00 दुगश नं दनी - नायक व संजय - नायक
स.नं.25/1 अबकड/2/9 िस हर पेस  वग - ए पिहला मजला 
ऑ फस न.ं6 पाट+ 7 पाट  पपळे िनलख, सांगवी- 27

101254

1120203231/00 िमना रामलाल गु ा गट नं ४५८,संत ाने र नगर,मोशी 101247

1031114633/00 भारती पवन वमा व पवन महावीर वमा
स.न. १३२/२, लॅ◌ॅट न. डी ५, ितसरा मजला, कृ णा अपाटमट, 
भारतमाता कॉलनी, वा.वाडी, चचवड ३३

101247

1040509489/00 ीराम नथुजी साव ( 9823439023 ) स.न. 77/2अ/1/1, आझाद काँलनी न 3 , पाचपीर चौक , काळेवाडी 101246

1130603042/00 कांताराम ीपती जाधव  , भो- सपना संतोष जाधव
गट   ४०७, मधला पेठा, जाधववाडी ,िचखली आ - कर/िच 
/०६/एस आर  १/२०/२०१५ , द ०९/०७/२०१५ अ वये द  
०१/०४/२०१३ पासून आका

101244

1090300656/00 लांडगे िहराबाई बबन. िमळकत मांक.167/180/1.,पि म कासारवाडी. पुणे 411034. 101241



1020502048/00 ी .डी ही .गंुढे
िशवाजीनागरी पतसं था मया.जी. पी. 80, अिमत लाझा, जी लॉक, 
गोडाऊन न.ं७, टे को रोड चचवड-१९.

101234

1040121377/00 िमना ी शंकरराव देशमुख व शंकरराव शेषराव देशमुख
स नं-२२८/५ सं कृती आकड दुसरा मजला ऑ फस न-ं२०५ वाकड 
पुणे-५७

101207

1100806217/00 प जा  अर वद ग े, वषा गोपाल परदेशी
सनं 216/1क/1 िससन4ं378, सन े ट, पिहला मजला ऑफ स नं 6 
संततुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ दघी रोड, भोसरी-39

101183

1160301148/00 शा ी सुधाकर िशवशंभू चौधरी पाक, 101176
1050213368/00 नाणेकर अिजत एकनाथ व इतर स.नं.७८ पै. पपळेगुरव 101171

1130303424/00 सौ किवता सुयकांत ताबोळकर

गट १३२३,िशवकृपा हौ सोसा ,मोरे व ती,िचखली आ  -
कर/िच/३/एस आर २/११६/२०१४, द २०/०५/२०१४  अ वये 
द०१/०४/२०१३ पासून आकारणी आ  - कर /िच/३/ एस आर 

२/३०१/२०१६ , द  १०/०२/२०१६ अ वये  द ०१/०४/२०१५ 
पासून  वा आका

101169

1050206083/00 डेरे हनुमंत जय सग स. न. १३/४, िव यम नगर, पपळे गुरव-२७ 101169

105063769/00 आढाव पॉल अ थोनी व आढाव पाली पॉल
स नं ५/४अ/२ आ शवाद चौ म लॅट नं ०६ ग ली नं ५ जयमालानगर 
सांगवी २७

101168

1140202259/00 ी नजीर रफ़ोयोदीन मुलाणी ज ग नं २२५, हनुमान हौ सोसा, पीनगर, तळवडे 101153

1050204747/00 ी. अ िवनायक क ट शन.
स.न.25/2अ/1,"अ िवनायक पॅलेस"शॉप 
नं.4,तुळजाभवानीनगर,िप.गुरव-27,िम. .05/02/04747

101152

1100600058/00 ी फुगे गुलाब राघू
स.नं.231/3क/1 खंडोबाचा माळ,       ,िम. .55/1/4                    
           भोसरी, पुणे - 411 039.

101142

1140100182/00 ी काटकर जा लदर सदािशव ज.गट .219 ब, सहयोगनगर, तळवडे 101142
1060319256/00 जी. के. डे हलपस रोझ रदम शॉप . ५, पपळे सौदागर, पुणे २७ 101119
1101202483/00 भो.द ा य कोडीराम टाफरे स.नं.23 भगतव ती,भोसरी-39 101114

1050805035/00
साठे शांताबाई बबनराव, सं दप,शेखर,संतोष भो. साठे 
संतोष  बबनराव

स. नं. ६७/५/+६ ब पपळे िनलख पुणे २७ 101103

1031106172/00 गुजर सुिनता संजय स.नं.७४/७ वा हेकरवाडी चचवड पुण-े३३ 101100

1030101012/00 ए.पी.ए. क स शन ( अशोक पा टल ) पाटील  लाझा , बेसमट ऑफ स , चचवड  टेशन,  पुणे  -  19 101098

1050111497/00 जयकर काश नामदेव व जयकर माधुरी काश स.नं.53/1ब/38 िवनायकनगर, होली चच जवळ, पपळेगुरव 101085

1050000015/00 ीम. हे ितभा िनलकंठ,व ताटकर सुभाष सदािशव, स.नं.28, जगताप डेअरी, िप.िनलख,िम. .5/8/00015 101068

1100201453/00 शदे कुमार द ा य भो िवर  कुमार १०/५/७ िवकास कॉलनी ग ली नं - २ लांडेवाडी भोसरी 101062
1050000348/00 ी वै  रामचं  अनंत,खाडीलकर भाकर सदािशव स,नं 28/3/22 जगताप डेअरी, पपळे िनलख पुणे-27, 101056
1040307180/00 सुिनता काश आ हाट स. न. ३९/१५ गुजर नगर थेरगाव पुणे-३३ 101052

1050809395/00 इ टेट ए टर ायजेस
स.नं.19/1/1 िस.स.नं. 876/113 साई टल ितसरा मजला युिनट 
नं.302 डी.पी.रोड िवशालनगर  पपळे िनलख, सांगवी- 27

101052

1080802354/00 ी. िभवाजी नानासाहेब कंूजीर. स.न. 101 शारदा कंुज,नवीन टे को रोड नेह नगर पपरी 18 101050

1130401953/00 संतोष बाबुराव गुरव
गट  १२६३, ी वामी समथ कॉलनी , र ता   ८ , शरदनगर 
,िचखली आ -  कर/िच/४/एस आर २/१२१५/२०१४ , द 
२८/०३/२०१४ अ वये द  ०१/०४/२०१२ पासून आकारणी

101048

1050501532/00 पाटील संभाजी रामु गट न.ं5,िम. .49/3/418/6,7/1/1 मुळानगर. सांगवी, पुणे-27. 101044

1130604621/00
मे ए ही कॉप रेशन,सागर बबनराव मारणे , सं दप राम 
पवळे

गट २४७,२४८,२५०,२५३,२५५,२५६ , जाधववाडी , देवराई 
इमारत समोर , िचखली

101041

1120101471/00 ी. कसन जयवंत माने गट . ४६, शीवाजीवाडी, मोशी ४१२१०५. 101036

1050101209/00 तुपे संजय ल मण/तुपे पु पा साहेबराव
स.नं.56/1 पैक , िम. .1983/46/1/143/4,,कवडेनगर, पपळे गुरव, 
पुणे-411 027.

101032

1050204502/00
सोली कवासजी दलाल व इतर+4/भो.राठोड 
िगरीषभाई/धनाजी जय

स.नं.5,िह.2,गंगो ीनगर, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/04502 101029

1011101833/00
केशव व ीधर एन.पवार व िलला भाकर पवार भो-पवार 
केशव

स हे न.ं38 1 ते 5 पुणे मुंबई रोड लगत,िनगडी पुणे 101027

1040407088/00 सौदागर ल मण पवार सन.३४/३/१ गु द  कॉलनी लॉट न-ं५ रहाटणी 101023
1050205078/00 देवकर नामदेव महादु व इतर +१ कार कॉलनी, पपळे गुरव-२७ 101023
1090604289/00 महे  शेरमल जैन १५९ आंबेडकर चौक दापोडी पुणे १२ 101015
1040116545/00 िगरीष एस. देशमुख स.न.203/1, कॉिल  टो सी-105,वाकड-57 101003

1040417490/00 िशव असोिसएटस तफ ोपा ी.सुरेश ारकादास जुमानी स.न ७०/२ काका हो स जवळ रहाटणी पुण-े१७ 100998

1130401611/00 शंकर सखाराम नेवाळे , भो-गणेश शंकर नेवाळे गट ११६६, िचखली आकुड  रोड, नेवाळे चौक , नेवाळे व ती ,िचखली 100984



1120500069/00 पं. र. ल. .िल. तफ ी. ह रश सी. वनवारी डुडुळगाव,मोशी 100976

1040901190/00 सुिनल िवर  कुलकण / िमला सुिनल कुलकण
स. न. ३७/३/१+२+३+४, ी भगवती िश प,ितसरा मजला लॅट न-ं
A/३०४, पुनावळे पुणे.

100974

1160203871/00 शारदा िवजय शेटे स. नं. ८२/१२/२ परांडेनगर, दघी 100971
1040404959/00 गणेश कांतीलाल काटे व अलका कांतीलाल काटे स.नं.33/2ब/2/1/7 गजानननगर रहाटणी, 100971

1040300534/00 बोडके सुलोचना दामोदर
िमळकत .627,,बेलठीका नगर, स.नं.12/10, थेरगांव-पुणे - 411 
033.

100966

1050102029/00 कातोरे द ा य िव णु
िम. .46/1/52/1/ स.नं.52/2/11 नंदनवन कॉलनी,िवनायकनगर 
पपळे गुरव, पुणे-27

100961

1080101173/00 देशपांडे सुिशला वामन भो.आ वाल बा स.नं.158/अ,,खराळवाडी पपरी ,पुणे 18. 100958

1080101497/00
ीमती. देशपांडे सुिशला वामन भो.िवशंभरदयाल 

जगदीश साद आगरवाल्
िव णु ो. टोअर समोर,,खराळवाडी, पपरी, पुणे- 100958

1040104798/00 ी. तांबोळी सुभाष गजानन
सन.177/1/6, शंकर कलाटेनगर, थेरगाव, पुणे-
411017,4/56/1/606

100953

1080101957/00 ी. रतन ि जलाल सोनकर सोनकर रेिसडे सी शॉप . 3,खराळवाडी  पपरी-18 100933
1160100585/00 जाधव संतोष गुलाब स, न, 72, दघी पुणे 15 100929
1110500220/00 तापक र बाबुराव आमृता च-होिल बृ चोिवसावाडी काटेव ती, 100926
1020202032/00 फलके िसताराम गेणुजी गु देव नगर आकुड ,पुणे -35 100918
1050100804/00 ल ढे दादा आ पाजी िम. . 1381/46/2/374/3 100907

1031112794/00 ी. देवीदास शंकर ढमे
स.नं. ३७/२, साईराम काँलनी, चचवडेनगर,वा.वाडी, चचवड पुण-े
३३

100904

1040114955/00 रणजीत बाबुराव बागडी
स. नं. १३/१०/१ बाजीराव लिसक पिहला मजला लॅट न.ं १  
थेरगाव वाकड

100902

1101000486/00 ी. बांगर ध डीबा बक
गट न.ं10,स.नं.200/1/14,राधाकृ णनगर,शारदा लासेस शेजा 
भोसरी,पुणे-39.

100891

1031110374/00 ी. िवमल पंडीत भगत
स.नं. ५७/२+३, लॉट न.ं४५, िबजलीनगर,संक प गाडन जवळ 
िबगरपरवाना बांधकाम

100890

1031106232/00 डॉ पाटील सजीव िव नाथ स . न. ३०/३१ ब वंत नगर, वा हेकरवाडी चचवड  ३३ 100888

1130605016/00 करण मा ती जांभुळकर
बंगला नं  २०१ ,  दु म ,  जांभुळकर सुमन बाग अपाटमट , डी वग , 
गट ५१२ , जाधववाडी ,िचखली

100888

1100300210/10 िपरमहंमद ई माईल थोरपे स. नं. ६९८/२, पुणे नािशकरोड, अशोकनगर, भोसरी 100879
1050808929/00 िवजया बाळकू ण सरोदे वइतर-3 स.न.67/5/6अ/4 तळ मजला गणेशनगर पपळे िनलख---27 100868
1040408459/00 ी. कुमावत नवरंग शंकरलाल  व ईतर - २ सनं. ३७/३/५, रहाटणी - ४११०१७ 100868
1040900085/00 ओ हाळ भाऊसाहेब दशरथ पुनावळे, 100867
1140201732/00 रॉि स िसिसिलया /िपसाळ शंकर आबु अ ज यतारा हॉ . सोसायटी पीनगर त वडेड=== 100856

1011301022/00 महापािलका आयु  पी सी एम सी
से. न 24,संत तुकाराम ापार संकुल,ग़ाळा न.ं त.म., सी/16,िनगडी 

ािधकरण
100851

1031105574/00 भोग. - खच अिवनाश अशोक स.नं.  58/1+60/4/61,  िशवनगरी,  वा हेकरवाडी,  चचवड  , 100849

1011101782/00 सुिनल पाटील स.नं83/1 लॉट न.ं6साईनाथनगर,िनगडी ािधकरण-44 100847
1110200572/00 अ ण सदािशव भोसले भोसले व ती, च-होली बु. 100846
1041101534/00 भानुदास कािशराम िबरादार स. न. ६४/११,सोनवणे व ती ताथवडे िन. नगर 100839
1130302189/00 अ ण  सदािशव खरात गट १३२३ , िशव ु पा सोसा  , मोरे  व ती ,िचखली 100815

1030902248/00 ी.वा हेकर सुिनल शंकर
िस.स.नं.  663,6631  ते  11,जा हवी  हाईटस् ,गांधी  पेठ,  चचवड. 
 ,िम. .  03/09/02248

100805

1101102345/00 सुिवधा सुधाकर िमसाळ
स. नं. १३६/१/१ब, शांती िनकेतन सोसायटी, सदगु नगर, भोसरी, 
पुणे ३९

100803

1101001025/00 सौ. शेडगे छबुबाई बबन.
स.नं.195/000/0/0/0 िमळकत .59/7/191/,गवळीनगर.              
                 भोसरी,पुणे-411 039.

100797

1140300360/30
म.े िड क हर टु लग ऍ ड ि िसजन वक /तोरखडे संजय 
/देशमुख यशवंत

jyotIbAnagar, talawade 100796

1011801071/00 संजय गणपत लजुते व वैशाली संजय लजुते से. नं.२८, चाळ . ७३/१, गंगानगर, िनगिड ािधकरण, पुणे ४४. 100788

1090604059/00 शेख शमाबी अहमद ता मा राजगु  पथ पवार व ती दापोडी पुण-े१२ 100781
1120300647/00 आ हाट हाद ीपती पुणे नािशक रोड, प. मोशी,´ÖÖê¿Öß 100769

1031108889/00 भोग संजय दामोदर नलावडे
सं नं.११३/२ दामोदर राज िनवास , लॅट नं ६,वा हेकरवाडी, 
चचवड,पुणे - ३३

100759

1040901006/00 गायकवाड अमोल मा ती स. नं. १०/११ मराठी शाळे जवळ पुनावळे 100759
1130500647/00 चौधरी आजमु लाह गरीबउ लाह व इतर 2 पवार व ती,िचखली, कुदळवाडी 100744
1050808497/00 भोग.सुभाष टया आकुल स.नं.२६/१ वाकडरोड, जगताप डेअरी पपळेिनलख पुण-े२७ 100735
1040406239/00 ी खडके नंद कशोर महादेव स नं ६६/१ गु कुल कॉलनी रहाटणी 100725
1100802909/00 भो. दपक वासुदेव चौधरी स.नं.222/1 व िश प गु कृपा कॉलनी,भोसरी - 39 100721
1080201108/00 िस दीिवनायक रामे र डे हलपस बी 501 जय गणेश वरदह त,कामगार भवनासमोर पपरी 18 100720



1070600702/00 िमराणी उधाराम लेखराज शॉप न 445 व 378 ब , गु ार समोर, पपरीनगर, पुणे - 411 017. 100714

1130300145/00 साने बाळु राघु

गट  १३२३ , साने कॉलनी , मोरे व ती  , िचखली आ   - कर 
/म/ु०८/एस आर २/४/९५/२०१६ , द   १७/०१/२०१७ अ वये  वा 
ब    आ   - कर /मु /८/ िच /३/ एस आर २/ ४/९६/२०१६ , द  
१७/०१/२०१७  अ वये  वा बांधकाम

100714

1101102166/00 सुिनल यागनारायण गोयल स. नं. १३९/३ रोशल गाडनचे मागे, महादेवनगर, भोसरी 100710
1050102262/00 चडके आनंद िशव णा . स.नं.46/1/2/3/1/2 काशीदनगर पपळेगुरव 100707

1031107727/00 आनंद व मुकंूद िव णुपंत नलावडे स न ६२ नलावडे िशवनगरी िबजलीनगर वा हेकरवाडी चचवड ३३ 100705

1080200947/00 ी. दगंबर शंकर शदे स.नं.36/5 िस.स.नं. 5780 मोरवाडी, पपरी 18 100698
1080200948/00 ीम. ल मी दगंबर शदे स.नं.36/05 िस.स.नं. 5780 मोरवाडी, पपरी 18 100698
1120101400/00 हमीद बाबुभाई शेख िशवाजीवाडी मोशी. 100695
1140200833/00 जमदाडे तुळशीदास हाद गणेश कॉलनी , पीनगर,तळवडे 100694

1070101265/00 मा. सरकार भो. ीम. दुधाणी भारती िवनोद
लवकुश माकट शॉप न.ं 7,8,9, पपरीनगर भाजी मंडई म ये पपरी 
पुणे 17

100690

1040704775/00 कृ णा असोिसएटस
स. न.१७३/१/१ए/१, ए या रेसीडे सी, सी - लॅट न-ं४०९, चौथा 
मजला, उवरीत वाकड पुणे

100682

1040704778/00 कृ णा असोिसएटस
स. न.१७३/१/१ए/१, ए या रेसीडे सी, सी - लॅट न-ं४१२, चौथा 
मजला, उवरीत वाकड पुणे

100682

1100400137/00 ीमती रोकडे क तुरबाई द ा य
िम. . 55/3/465/1,स.नं. 693,ग हाणे व ती                 भोसरी, 
पुणे - 411 039.

100660

1101101265/00 उमाकांत पंचा री कोळळे स.नं.125/1 अ 12 खो याजवळ िशवशंभो सोसा. 100655

1040116667/00 पु पा रणिजत सह पवार
स नं २१०/३+४ कॅिपटल टॉवस अकरावा म लॅट नं ए/११०३ 
कावेरीनगर वाकड

100647

1020500921/00 काळभोर िवलास र. भो.म.ेगु ा ला ट
िम. .916,,स.नं.64, म.े आडवानी समोरस खािनवाले चचवड - पुणे 
- 411 019.

100643

1040204885/00 जैन मिहपाल तापमल िवमलाबाई तापमल जैन व इतर ३ स. न. १८/४ कार कॉलनी ग. नगर थेरगाव-३३. 100642

1040119518/00 अिनल गंगा साद मेहेरो ा व इंदू अिनल मेहेरो ा
स.नं.191/1/2/3 व 190/1/2/2/2/, सुकासा,िब.अे/3 नववा मजला 
लॅट .902,वाकड पुणे - 57

100627

1070300187/00 सरकार. भो. पंजाबी रामचंद बालामल. िम. .243,,आदश नगर / सुभाष नगर, पपरी पुणे 411017. 100619
1040307283/00 भो. िवर  वासुदेव सुयवशी स. न. १२/९/२+३,पवार नगर थेरगाव 100613

1100201363/00 गुलाबराव सोपानराव रासकर भो राज  गुलाब रासकर गुळवेव ती 100612

1120203013/00 हनुमंता िभमा पा पुजारी गट न. ४५७, संघष कॉलनी, आदशनगर, मोशी 100607
1130601749/00 भो-जाधव सुलाबाई  तुकाराम गट ४९५, माळावर ,जाधववाडी ,िचखली 100605

1040118626/00 वैशाली शरद साळवे
स.नं.181/4/5/6 व 182 मॉ ट हट सेिवल पाचवा           मजला 
लॅट न.ंएच/503, वाकड

100595

1140301140/00 म.ुमा. ी. वाळंुज अ ण सहादु भोग. सॉ.वाळंुज मंगला अ ण गायरानचे समोर , दे  आळंदी रोड तळवडे 100594

1031104223/00 प. च.न.िव. ा.व व सलाबाई चचवडे व इतर स.नं.  35,  िह.नं.  3,  वा हेकरवाडी,  , चचवड,  पुणे. 100593
1060318110/00 िसि िवनायक को हनुर वचर हीजन गलेरीया तळ मजला शॉप न.ं ११ पपळे सौदागर 100592
1040403976/00 ी शेषराव कसन तळेकर स नं 62/1/2/1अ/2 अंिबका कॉलनी,रहाटणी पुणे 17 100589

1031109685/00 भो पा टल माया राज
स न ७४/४ दुसरा मजला ९०/१० रजनीगंधा वा वािड चचवड पुणे 
३३

100587

1130302619/00 िनलम मंगलराम वमा गट १३९८ , गोकुळ हौ सोसा , मोरे व ती 100586
1050206097/00 जाधव दप रामकु ण, स नं ८०/२/२/२ सुदशननगर पपळे गुरव 100575

1100700398/00 ी. भांबुडकर िवलास महादेव .
िम. .59/2/226/2.                         ,स.नं. 212/17.गवळी नगर.  
             भोसरी,पुणे 411 039.

100565

1080300346/00 अि मता अिवनाश वेदपाठक व अिवनाश मुरलीधर वेदपाठक स.नं144 व 149/1 ी तुकाराम मासुळकर कॉलनी 100559

1031112103/00 भो. ी. र व  दगबर सोनाळे
सं. नं. १२/२ ब, वंृदावन कॉलनी , चचवडेनगर, वा. वाडी. 
चचवड.पुणे-३३

100558

1130901848/00 ी महेश चं कांत पवते गट १५०१ , हनुमाननगर,ता हाणे व ती  ,िचखली 100555

1040305409/00
कमल तानाजी गुजर भो. हे े असोसीए. तफ शाम 
नरस पा हे े

सन.39/31, गुजरनगर, थेरगाव, पुणे-411033,4/59/449 100547

1100402179/00 शंकर गेनू ग हाणे स. नं. ६८४/१ आ दनाथ नगर, ग हाणेव ती, भोसरी ३९ 100541

1050805549/00 उमेशकांत आर. शु ला.
लट न.ंA ६०३, ६ मजला,' ा टेरेस',स. नं.२८/४/३पै, 

२८//४/३/२अ/२ब,  पपळे िनलख-२७
100535

1150410350/00 म.ेसेले टा डे ह तफ  ी. अ ण रामशरण गु ा सं. न. ९७/१अ/१अ/१  ह के व ती रावेत 100523



1040403642/00 कोकणे दगडू नाना
स.नं. 18/12, साई कॉनर (िवनायक ेनाईट),जगताप डेअरी चौक, 
रहाटणी

100518

1060306037/00 राघव  सह भदौ रया डी-४/४०२, कुणाल आयकॉन, पपळे सौदागर 100511
1100102324/00 ी. वंसत क. लांडगे भो. ी गु देव इंिजिनअ रग. पी ए पी / जे / ६९ एम आय डी सी भोसरी -२६ 100502
1130701866/00 भो- िस ी डे हलपस हे े हाईटस, लॉट ३२अ , शोप५, से २०, ु णानगर ,िचखली 100485
1040404897/00 सिचन जी.जगताप /शहाजी मोहन फरतडे स.नं.67/1ते5/1क दुकान .6/बी अनंतपाक रहाटणी, 100485
1140201653/00 माने आवडाबाई सोन पा नविनमाण हौ सोसा पीनगर,तळवडे पुणे 100471
1100402024/00 एन.आर . शदे एफ टाईप िब ड ग रामनगर हो सो वा तु उ ोग 100469

1040120491/00 चधु बाजीराव क पटे
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं२०३ दुसरा 
मजला क पटे व ती वाकड.

100467

1040120542/00 ि हजन रय टस
स नं-२०७/२/१/४अ/१,फॉरचुन िबजनेस सटर,ऑ फस न-ं६०३ 
सहावा मजला क पटे व ती वाकड.

100467

1130200660/00 भो- अ णा द ा य जाधव रामदास सोसा, िचखली, 100459
1090500018/00 कोठारी राज  रकुबचंद सफायर कॉ ले स, मुंबई पुणे रोड,,दापोडी  4/27/266 100456
1070201242/00 काश भजनलाल िड जा/अशोक भजनलाल िड जा बी- लॉक २०/२१ या शेजारी पपरी - १७ 100452

1031112727/00 ी. सुिनल भाऊसाहेब नालकर स.नं. ३३/१, िस े र कॉलनी, चचवडेनगर, वा.वाडी, चचवड-३३ 100449

1060319962/00 ी. ानदेव गंगाराम वाडेकर स.न. ८/१/१४, केशवनगर, पपळे सौदागर, पपरी पुणे 100449

1140300777/00
ी कृ णकुमार कशोरीलाल गोयल /सॉ हषा अजय 

लोखंडे/म.े एम मो ड ओ ला ट
योितबानगर 100448

1020300170/00 बागल ल मण िभमाजी 334 4/2.िमळकत .168,िव लवाडी,आकुड . पुणे-411 035. 100442

1090200371/00 लांडगे जा लदर कसन. िमळकत मांक 429,,पुव कासारवाडी, पुणे 34. 100441

1130801962/00 िसरवी ुप
िसरवी ुप कॉनर अपाटमट , लॉट ६२९, लॅट ६, सेकटर १८ , 
िशवतेजनगर ,िचखली आ - कर/िच/८/एस आर २/२०/२०१५ , द 
२२/०९/२०१५ अ वये द ०१/०४/२०१३ पासून आका

100437

1160102499/00 बालाजी य ला पा आपटे स. नं. ७२, िशवनगरी, द  कॉलनी, दघी 100433

1050209540/00 िगरधर मोहन चौहान
स.नं.३०/२, ारका पॅलेस, लॅट न.ं३, िवजयराज कॉलनी, पपळे 
गुरव.

100431

1050809996/00 कौशल कुलीन ठ र
स.न.43 लोटस िलली ए वग पिहला मजला शॉप न.ं1 व 2 पपळे 
िनलख-27

100428

1020701327/00 पाटील आनंदा सुबराव
िम. .1309,करवीर  हौ सग सोसायटी RH 101 MIDC जी लॉक 
चचवड - 19

100424

1060317618/00 मे मंगलमुत  डे हलपस स नं-२२/१ साई ी शॉप नं-२ पपळे सौदागर 100422

1130201165/00 ानोबा िवटोबा मोरे , भो-गुलाब ानोबा मोरे
गट १६१९ , दे  आळंदी रोड  , भानुदास नगर ,रामदास सोसा 
,िचखली

100417

1050202589/00 कांबळे मोहन संभाजी स.नं. 84/3/3/3, जवळकर नगर,, पपळे गुरव 100417
1120100458/00 बोराटे ीपती नामदेव मोशी गावठाण, 100415

1120303238/00 सुरेश िव णु बोराटे बनकर व ती,पुणे नािशक र ता, गट नं ४८२,मोशी,ता.हवेली,िज.पुणे 100413

1130900189/00 हे े शंकर बाळा चचेचा मळा , हे े ता हाणे व ती ,िचखली 100392
1090401351/20 पे े अर क टंसी िल तफ संचालक राकेश जैन कुणालपुरम,दापोडी 100375

1040104498/00 साळंुके मोितराम िभमाजी
सन.207/2/1+6+1, िनसग फेज II चे पाठीमागे, क पटेव ती, 
वाकड,पुणे

100374

1040503414/00 लगौटी महंमद युसूफ व लगौटी अ लाबक
िम. . 4/51/13,स. नं. 77/1/2/7, योितबा नगर, काळेवाडी, पुणे - 
17

100363

1040704938/00 नागेश भुअ पा बावगे
स. न. १२७/१, से टोसा पॅराडाईज पाचवा मजला लॅट न-ं सी- ५०४ 
, उवरीत वाकड

100360

1100103229/00 ीिनवास इंिज तफ जवाहर जेठानी गा. नं. ४ व तीक इंड. कॉ पले स से.१०/२३ ािधकरण भोसरी-२६ 100357

1100102327/00 ी. कंुभाराम नेताराम चौधरी पी ए पी / जे / ४४ एम आय डी सी भोसरी-२६ 100355

1040507023/00
योती चेतनदास मुलचंदानी / संिगता रयनानी  भो. राजु 

रामचं  घोडके
स. नं. ११७/२/२  नढेनगर काळेवाडी 100352

1040304616/00 भो. मळेकर काश बबन स.नं. 5/4, नखाते नगर,,थेरगांव 100349
1031108044/00 माळी कािशनाथ रामदास स. नं. १२९/२, वा.वाडी, चचवड 100345

1090101849/00 भोसले एम ही
बीजी / एसईआय /10/2 व 3 इंडो वे इंिज.िल. समोर,जनरल लॉक 
एमआयडीसी भोसरी पुणे 26

100341

1040109532/00 भो. रोिहदास पांडुरंग डोखे सन. १७७/१/५, सदगु  कालनी, वाकड चौक वाकड - ५७. 100330
1040305731/00 योगेश महादेव कु ळे भोग िवण हाद आ हाड स. न.१२/१२/१.पवारनगर.थेरगाव-३३ 100329

1040901195/00 िजत  ओम काश दरक
स. न. ३७/३/१+२+३+४, ी भगवती िश प,पाचवा मजला लॅट न-ं
A/५०१, पुनावळे पुणे.

100322



1110300801/000
0

ी. बाळु गेनुभाऊ नलावडे स. न. ४१२/१  कोतवालवाडी  चरहोली बु. पुणे ०५ 100321

1160101709/00 भो वाळके जनाबाई िव ल स नं ६९ साई पाक दघी 100318
1101201117/00 ी. वाबळे गजानन पंढरीनाथ स.नं.23,,हनुमाननगर,भगत व ती,              भोसरी, पुणे39. 100303

1130902254/00 अिमत चं कांत पवार
गट १४७५ ,मंगलमुत   हौ सोसा  , हे े ता हाणे  व ती , िचखली  
आ  -कर/िच/९/एस आर २/१३७/२०१४ , द १६/०५/२०१४ 
अ वये  द ०१/०४/२०१३ पासून आकारणी

100282

1130601941/00 बाबु बसराज क तल/य ल मा बाबु क तल से १६ जवळ,जुना पपरी रोड , जाधववाडी ,िचखली 100276

1040604642/00 शामसंुदर कंुवरभान वमा भोग. कशोर ह र ं  कदम स.न.९६/१अ, सुभािनया मि जद जवळ िवजयनगर काळेवाडी-१७ 100270

1040604658/00 विनता ह र ं  कदम भो.महेश ह र ं  कदम स नं-९६/१अ,सुभािनया मि जदजवळ िवजयनगर काळेवाडी-१७ 100270

1090300778/00 शदे ाने र भगवान. िम. .959,शा ी नगर, कासारवाडी,पुणे 411-034. 100266

1130200434/00 स यद सदर फ ुभाई

गट ११८० , आकुड  िचखली  रोड ,रामदास नगर, िचखली  आ - 
कर/िच/२/ कािव/२२२/२०१२ , द  १/०८/२०१२ अ वये  
मालकसदरी नाव दाखल  आ -  कर/िच/२/एस आर 
२/२२५२/२०१५ , द २०/०१/२०१५ अ वये  द ०१/०४/२०१३ 
पासून वाढीव  आ  - कर /िच /२/ एस आर  २/ १०७/ १२/२०१७ , 
द  १४/०३/२०१७ अ वये जु  पा  वा आका

100261

1060320973/00 ीम. सा रका मनोज हरपले व ी. मनोज आर.  हरपले
वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २,अे-
४०३,िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पुणे २७

100247

1060320981/00 ी. नवीन बाबूलाल सग/ िवण बी. सग
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-६०३, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

100247

1120101602/00 पांडुरंग ल मण जाधव
मोशी िशवाजीवाडी गट नं ५३ मोशी जकात ना यामागे राधा ु ण 
कौलनी नगर ४१२१०५

100246

1120302257/00 शंकर कसन गायकवाड गायाकवाड व ती, गट न.ं २७२, मोशी 100243

1120302258/00 िनलेश शंकर गायकवाड गायाकवाड व ती, गट न.ं २७२, पिहला मजला मोशी ४१२१०५ 100243

1120302259/00 व ील शंकर गायकवाड गायाकवाड व ती, गट न.ं २७२, दुसरा मजला मोशी ४१२१०५ 100243

1130506949/00 ीिनवास  अ छु पुजारी , रमणी  ीिनवास पुजारी
गट ८९८ ,  टार का ाजवळ  , कुदळवाडी ,िचखली आ  -  कर 
/िच/म/ु८/एस आर २/७१/७/२०१७ , द ११/०८/२०१७  अ वये   
द  १/४/२०१७ पा आका

100242

1040402147/00 देसाई िवलास बापूराव
िम. . - 4/47/366,स.न. 38/2/2/5, कणारा कॉलनी, रहाटणी, पुणे 
- 17

100240

1080602447/00 म.ेअिभषेक िब डस / इंदुमती बडगुजर लॉट न.ं 26, बेसमट,,यशवंतनगर, पपरी - 411018 100236
1140102397/00 म.ु मा. सौ दळवी सुनंदा बाबासाहेब ान दप हाय कुलजवळ पी पुव तळवडे 100228

1130200870/00
िवजयकुमार नामदेव नाईक,उषाराणी िवजयकुमार नाईक , 

ो ा ही टेक
गट १३२६ , शेलार व ती , रामदास सोसा  , िचखलीआ  - 
कर/िच/२/ह तां/कािव/४५/२०१२ , द ६/७/२०१२ अ वये ह तांतर

100205

1060202263/28 ी. काश बाजीराव कांबळे
कांबळे िब ग , लॅट .२४ , ितसरा मजला,भीमनगर , पपरी 
गाव, स.न. ३०९/१४  पुणे १७.

100197

1150406582/00 PCNTDA/भो/ ी रमेशकुमार देवरामजी चौधरी
से.न ३२ए लॉट -एल सी-१/२''पावनी ाईड'' अपाटमे ट तळ 
म जला शॉप -ए०१ ा.रावेत.

100195

1060320974/00 ी. कशोर आगरवाल
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-४०४, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

100194

1060320980/00 ी. मनोज बजरंग अगरवाल
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-६०२, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

100194

1060320995/00 ी. अजयकुमार राय व सौ. सौिमका िम ा
वन वेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७,िह.११ व २, ए-१००२, 
िमिथलानगरीजवळ, पपळे सौदागर, पपरी-२७

100194

1150401796/00 भ डवे मा ती जयवंत स न 139/1/1 ल मीनगर रावेत, 100188
1050204547/00 ी. गायकवाड आ माराम म छी नाथ, स.नं. 76, अनंतनगर, पपळे गुरव-27,िम. .05/02/04547 100187
1081101256/00 म.े हाडा.भोग. ीम. रेखा रमेश शदे 310/1999, संत तु.नगर, पपरी-18 100183

1101207424/00 कंुभार गंगाधर मा ती / संतोष गंगाधर से नं ३ लॉट नं ६५/१ िनसग ाईड डी - १८ इं ायणीनगर भोसरी 100181

1060310254/00 मे जे जे असोिसएटस डेफ़ोिड स जी १/१०१ पपळे सॉदागर 100171

1120202257/00 भोग. सिवता ाने र तळेकर
मोशी आळंदी रोड डुडुळगाव, गट. नं ५८, सावता माळी नगर जकात 
ना यामागे

100156

1031111647/00 भो. राजेश ानोबा शदे सं. नं. १६, िचचवडेनगर,वा. वाडी.िचचवड-३३ 100150

10603020994/00 म.े संक पना एसोिशएटस
वन नेशन हाऊ सग सोसायटी, स.नं. २७, ए-१००१, िमिथलानगरी 
जवळ, पपळे सौदागर, पुणे- २७.

100137



1040508503/00 बाबु रजाक शेकर
स.न. 75/1/1/6 , एम.एम.शाळेसमोर , गजानन काँलनी काळेवाडी 
पुणे 17 फोन न 9764331680

100115

10301109356/00 भो - सं दप अंकुश पवार स नं . - १३२/३ साई मं दर जवळ, वा हेकरवाडी, चचवड - ३३ 100113

1130603132/00 भो-सं दप कंुडिलक आहेर
गट ६०६, जाधववाडी  ,िचखली आ  - कर/िच/०६/एस आर 
२/१२०/२०१५ , द  २३/११/२०१५ अ वये द  ०१/०४/२०१३ 
पासून आका

100113

1080301168/00 भो - टाटा टेलीस ह सेस ( महारा  ) िलमीटेड. डी इमारत ापारी संकुल ेमपाक 100109
1040402386/00 कोकाटे रामचं  जनादन स.नं. 35ब/1/12, िभकोबा तांबे ाथिमक शाळेजवळ,,रहाटणी 100103

1040413276/00 संतोष बोरा/मोना संतोष बोरा
स. न. ८/१ बी,८/१ अ/२, ''मं ी िम टीका''  दुसरा मजला लॅट न-ं 
बी/२०२, रहाटणी

100097

1101102331/00 अिभिजत अ णराव काळे स. नं. १३९/३ महादेवनगर, भोसरी ३९ 100097

1040105560/00
निलनी जयपाल भोग. लाभ क शन तफ अिनल आर 
रमोिलया

स.नं.228/6/12, लाभ क शन, क पटेव ती, वाकड 57 100091

1130401193/00 साळंुखे सुरेश ीपती गट 1264 ,जय काश नारायण सोसा., पंचवटी, 100087

1130601273/00 ी अलीरजा  अ दुलसलाम चौधरी सलीमुनीसा अहसानउ लाह चौधरी,गट नं 673, जाधववाडी , िचखली 100082

1140401474/00 ी. सिचन शामराव पवार व इ. ३ भो.सिचन शामराव पवार ज. ग. १६०, ि वेणी हौ. सोसायटी ि वेणीनगर 100078

1130602012/00 ी राज   वासुदेव इंगळे गट ५८३, लॉट ७१ ए , पंतनगर , जाधववाडी ,िचखली 100065
1130301735/00 राजाराम द ा य चौधरी ,संिगता राजाराम चौधरी गट नं 1317, कृ णाई सोसा., मोरे व ती , िचखली, 100035
1040505760/00 घाटगे िव णु राजाराम स.नं.75/3/13 अि नी कॉलनी योितबानगर काळेवाडी 100033
1101102135/00 गणेश ीकांत देशमाने स. नं. ११६ मोहननगर, भोसरी 100032
1040404390/00 भो. सुखदेव दादू भालेराव स.न. 5/9 ब स  कॉलनी , रामनगर,,रहाटणी, पुणे 17 100029

1031107143/00 भोग. सिचन खंडेराव चचवडे
स . न ६२/६३ नलावडे व ती िबजलीनगर  वा हेकरवाडी चचवड  
३३

100024

1050209539/00 चंपा करीट खोिलया/मनसुख लालजी मनानी/
स.नं.३०/२, ारका पॅलेस, लॅट न.ं२, िवजयराज कॉलनी, पपळे 
गुरव.

100024

1050209541/00 चंपा करीट खोिलया
स.नं.३०/२, ारका पॅलेस, लॅट न.ं४, िवजयराज कॉलनी, पपळे 
गुरव.

100024

1120100333/00 सोमनाथ िजजाबा उ कड गट न.ं62 िश क कॉलनी ,िशवाजीवाडी , मोशी 100024

1050105965/00 ी. जाधव नवनाथ कंुडलीक
स.नं.38/1/56, रो. हाऊस .1, ीनगर, पपळे गुरव -
27,िम. .05/01/05965

100021

1120101350/00 बबन आ पजी आवळे गट न.४२/१ नागे र हाय कुलपाठीमागे मोशी ४१२१०५ 100011
1070200925/00 महारा  सरकार. भो. सोभराज फतनद बी लॉक 12/21 जवळ, पपरी नगर,पुणे-411 017. 100007
1090300950/10 रामलखन रामशरन यादव केशवनगर,कासारवाडी-३४ 100000



Sr.NO Property No Case No. Case Type Court Filed by
Filed 

against 
Fileing Date Advocate Status

1
08/12/866 2/11 Municipal Appeal C.J.S.D Ruby Elcare P.C.M.C 20/08/2011 Vinod Bapat

Status 
quo

2

8/13/036 
13/05/014

1880/7 Municipal Appeal C.J.S.D Telco P.C.M.C 2007 M.V.Narhare
Status 

quo (ex5)

3
02/04/1833 2225/7 Reg. Civil Suit C.J.S.D Bajaj Auto Ltd. P.C.M.C 20/12/2007 M.S.Bhonde

Status 
quo

4
01/14/3151 

to 3153
1608/2012 Spl.Civil Suit C.J.S.D Dr. Mehata P.C.M.C 25/02/2013 Amol Patayeet

Status 
quo

5
08/02/2096 9/15 Municipal Appeal C.J.S.D

Maharashtra Janseva 
sangh

P.C.M.C 06/12/2015 Amol Patayeet
Status 

quo

6
2/6/466 322/2018 spl.civil suit C.J.S.D Trafo Electric pvt Lmt P.C.M.C 03/08/2018 Amol Patayeet

Status 
quo

7
02/01/2030 5/2018 Municipal Appeal C.J.S.D suresh gosavi P.C.M.C 08/03/2018 lawand

Status 
quo

8
2/4/1833 2225/2007 Spl.Civil Suit District Judge pcmc Bajaj Auto /2018 Patayeet

Status-
quo

9
3/15/84 452/89 Second Appeal (Civil) High Court Mumbai P.C.M.C. Lokmanya Hospital02/04/2005 Deepak More Status quo

10
1/13/244 452/89 Second Appeal (Civil) High Court Mumbai P.C.M.C. Lokmanya Hospital02/04/2005 Deepak More Status quo

11
07/05/892 987/2012 Writ Petition (Civil)

High Court 
Mumbai

Jayhind Sindhu 
Edudcation Trust

P.C.M.C. 29/02/2012 Ganbawale Status quo

12

9/1/1752, 
7/6/1305, 
7/6/1700

2224/2006 Writ Petition (Civil)
High Court 

Mumbai
P.C.M.C. B.S.N.L. 04/01/2006 Deepak More Status quo

13
16/01/1539 4837/2008 Writ Petition (Civil)

High Court 
Mumbai

P.C.M.C.
Vodafone 
Essar Ltd.

07/05/2008 Sudhir Prabhu Status quo

14
3216/2018 Writ Petition (Civil)

High Court 
Mumbai

ATC Telecom P.C.M.C. 03/02/2018 Ad. Rohit Shakhdeo Status quo

15
02/07/4134    
03/01/1855

36131/2018 Writ Petition (Civil)
High Court 

Mumbai
Vikas shikshan mandal P.C.M.C. 12/07/2018 Ad. Rohit Shakhdeo Status quo

PROPERTY TAX
LIST OF STATUS QUO



Sr.NO Property No Case No. Case Type Court Filed by
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Fileing Date Advocate Status

LIST OF STATUS QUO

16
08/08/2205 36125/2018 Writ Petition (Civil)

High Court 
Mumbai

Prathamesh Education 
society

P.C.M.C. 12/07/2018 Ad. Rohit Shakhdeo Status quo

17
02/07/4374 36132/2018 Writ Petition (Civil)

High Court 
Mumbai

Abhishaik Vidyalayam P.C.M.C. 12/07/2018 Ad. Rohit Shakhdeo Status quo

18
195/2016 S.L.P.

SUPREME 
COURT

RELINCE 
COMMUNICATION

P.C.M.C 04/04/2016 ADV. ADKAR status-quo



BIFR

१ द पल ेड िम स कं. २/४/०९०८

२ हदु थान अँटीबायो ट स  ६/५/१९९५ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ६/५/१७५ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ६/५/९८० ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/२४५ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/४०९ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/४१० ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/४११ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/४१२ ५०१/१९९७

हदु थान अँटीबायो ट स ८/२/४१३ ५०१/१९९७

३ फतेजा फोज ग अँड  अ ॅटो पाट ९/१/३४१

४ मिनष फामािसटीकल ा.िल. ९/१/४३३ ७४/२०१२

४ मिनष फामािसटीकल ा.िल. ९/१/४५९ ७४/२०१२

बी.आय.एफ. 
आर. मांक

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८.
करआकारणी व करसंकलन िवभाग

बीआयएफआर कोटकेस (नवी द ली)

अ. . कंपनीचे नांव िमळकत .
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