
अ. ं . आवक . अजदार . िव ाथ चे नाव प ा वा री

1 A00750
A/2012-

2013/32/1665
गायकवाड वषा 

द ु
रामनगर द नगर चचवड पुणे-१९. चचवड पपरी 

चचवड 411019

2 A00751
A/2012-

2013/32/1668
िभसे मोनाली 

अ ण
रामनगर द नगर चचवड पुणे-१९. चचवड पपरी 

चचवड 411019

3 A00009
A/2012-

2013/32/1585
गायकवाड जीवन 

काश
J/6/12 बौ दनगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

411044

4 a000230
A/2012-

2013/32/1398
सोनवणे सनी 

आसाराम
अंजठा नगर िब डग नं.१० म नं.२० चचवड पपरी 

पपरी चचवड null

5 A000403
A/2012-

2013/32/1279
भालेराव हशल 

धम
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत राजनगर िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

6 A000404
A/2012-

2013/32/1281
घेवंदे सौरभ 

सुधाकर
भावे री सो. सावकार चौक टॉवर लाईन खाली 

मोरेव ती िनगडी पपरी

7 A000405
A/2012-

2013/32/1284
सुरोडकर िणता 

मािणक
शदे व ती बु िवहार शेजारी रावेत पुणे पपरी 

चचवड 411044

8 A000406
A/2012-

2013/32/1288
पवार दु यंत 

िवलास
िशवश  हौ सग सोसायटी सहयोग नगर तळवडे 

िनगडी पपरी चचवड 411044

9 A000409
A/2012-

2013/32/1293
रटे वैशाली 

शहाजी
सव नं 212 िम लद नगर सोमे र म दर मागे िनगडी 

पपरी चचवड 411044

10 A000409
A/2012-

2013/32/1291
धो े किवता 

हनुमंत
गट नं 1458 पावती कॉ ले स हे े व ती चचे या 

मका जवळ पपरी चचवड 412105

11 A00041
A/2012-

2013/32/1238
लहाडे तुषार 

बळीराम
म नं.१०१ बी.नं.६-२४ िनगडी पुणे-४४. िनगडी 

पपरी चचवड 411044

12 A00413
A/2012-

2013/32/1304
देवकाते अजय 

आनंदराव
कोयना हौ . सो . पीनगर नव महारा  शाळे जवळ 

तळवडे िनगडी पपरी चचवड 411044

13 A00051
A/2012-

2013/32/1763
दवे तेजस 
दादाभाऊ

अजंठानगर चचवड िनगडी,पुणे-४४ िनगडी पपरी 
चचवड null

14 A00701
A/2012-

2013/32/1417
शेळकंदे वाती 

सखाराम
सुखवानी लाझा लॉट न.ं२५ आकुड  पुणे-३५. आकुड  

पपरी चचवड 411035

15 A00704
A/2012-

2013/32/1426
कांबळे ि यंका 

मोद
सुखवानी लाझा ब वग लॉट न.ं२५ आकुड  पुणे-३५ 

आकुड  पपरी चचवड 411035

16 A000755
A/2012-

2013/32/1693
राजाभाऊ अंकुश 

आकाश
स.नं.२२ अंकुश चौक ेरणा हौ.सो.बी.नं.११ िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

17 A001034
A/2012-

2013/32/2300
गज आरती भरत

वैभव करण टोस बालगरे व ती कुदळवाडी िचखली 
िनगडी पपरी चचवड null

18 A001036
A/2012-

2013/32/2304
गज काश भरत

वैभव करण टोस बालगरे व ती कुदळवाडी िचखली 
िनगडी पपरी चचवड null

19
A001120

1
A/2012-

2013/32/2197
कांबळे द ा 

सोमनाथ
टी.२/१२ संजयनगर स.नं.२२ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

वसाहत िनगडी पुण-े४४.

20
A001121

1
A/2012-

2013/32/2215
च हाण नेहा 

रंगनाथ
आगळे िनवास िनगडी गावठाण िनगडी पुण-े४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

21
A001121

3
A/2012-

2013/32/2220
जैसवाल पंकज 

अर वद
ीरा कॉलोनी न.ं२ बलवंत नगर िशव नागरी चचवड 

३३ चचवड पपरी चचवड 411033

22
A001121

4
A/2012-

2013/32/2222
भोसले ऋतुजा 

वसंत
गु कृपा िम मंडळ कुदळवाडी िचखली पुण-े१९ 

िचखली पपरी चचवड 411019

23
A001121

9
A/2012-

2013/32/2230
कोरडे आकाश 

हनुमंत
आझाद चौक िप.सी.एम.सी. हॉि पटल िसि िवनायक 

िनगडी पुणे-४४.

24
A001122

8
A/2012-

2013/32/2237
ड गरे सा ांत 

िव ल
स.नं.२२ आशीवाद हौ.सो. बी.नं.ए-२१ .नं.४०७ 

िनगडी पुणे-४४. िनगडी

पा  यादी . 2             सं या-494                  अ - भाग

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पपरी - 18
योजना वग : मागासवग य क याणकारी योजना

योजनेचे नाव : मोफत सायकल वाटप   
आ थक वष : 2012-2013                              एकूण - 1615



25 A001140
A/2012-

2013/32/2414
गायकवाड अजय 

बाबासाहेब
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत उवला हौ.सो. आकुड  

पुणे पपरी चचवड 411035

26 A001149
A/2012-

2013/32/2622
च हाण िवकास 

कािशनाथ
रघुवीर ोि हजन टोअस जवळ महा मा फुले नगर 

मोहननगर पुणे पपरी चचवड 411044

27 A001152
A/2012-

2013/32/2625
सोनकांबळे 
शामल ल

414 उ वेला हौ,सो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत 
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आजाद चौक पपरी 

चचवड 411044

28 A001159
A/2012-

2013/32/2631
भोले अि नी 

बळीराम
412141 िवजयानंद हौ. सो. पीनगर पुणे पपरी 

चचवड 411044

29 A001165
2012-

2013/32/2638
उमाप सुजाता 

सुदाम
िशव सेना ऑ फस मागे पांडुरंग मुत  बंगला 

कुदळवाडी पुणे पपरी चचवड 411044

30 A001166
A/2012-

2013/32/2639
उमाप तुषार 

सुदाम
िशव सेना ऑ फस मागे पांडुरंग मुत  बंगला 

कुदळवाडी पुणे पपरी चचवड 411044

31 A001167
A/2012-

2013/32/2635
भारती िवकास 

रमाकांत
ीमूत  हौ.सो. तळवडे रोड ीवेनीनगर पुणे पपरी 

चचवड 411044

32 A001176
A/2012-

2013/32/2645
कांबळे अिनकेत 

उ म
इं ायणी हौ.सो. पीनगर गंगा करण दुकान शेजारी 

पुणे पपरी चचवड 411044

33 A001183`
A/2012-

2013/32/2651
का रे शुभम 

सुिनल
िशव सुमन मोरया हौ.सो. सुदशन नगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड 410014

34 A001185
A/2012-

2013/32/2653
चाटे अ य पोपट

ीकृ ण हौ.सो. तुळजाभवानी चौक ीवेनीनगर तळवडे 
पपरी चचवड 411044

35 A001188
A/2012-

2013/32/2452
कोकरे ऋितका 

द ा य
संत ाने र नगर स.नं.२८ ािधकरण िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

36 A001193
A/2012-

2013/32/2660
साळवे समाधान 

भानुदास
सव नं 22 िवला गर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

411044

37 A001196
A/2012-

2013/32/2663
िशवशरण ा 

नंदकुमार
C/O अ ण ना कदम िशवशंकर हौ सो. हे े व ती 

िचखली पपरी चचवड 411014

38 A001199
A/2012-

2013/32/2666
हादीमणी 

सोनाली परमे र
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत आझाद चौक संघष 

हौ.सो. िनगडी पपरी चचवड 411044

39 a00126
A/2012-

2013/32/1336
ठेगळे करण 

कैलास
अंजना नगर बजाज डेपो या मागे चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

40 a00127
A/2012-

2013/32/1339
सुतार आकाश 

जयराम
नविनमाण हौ सोस बु िवहार जवळ पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

41 A00130
A/2012-

2013/32/1346
रा हज रोिहत 

पंिडत
नविनमाण हौ सोस पी नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

42 A00131
A/2012-

2013/32/1350
कैतके आिशष 

गोर नाथ
नविनमाण हौ सोस पी नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

43 a001355
A/2012-

2013/32/2571
सावंत िश पा 

सीताराम
द नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

44 A00136
A/2012-

2013/32/1363
गवळी अ य 

िम लद
ी समथ हौ सोस रा ल नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

45 a001362
A/2012-

2013/32/2686
िझटे सुशांत 

संभाजी
गु द  हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

46 A00137
A/2012-

2013/32/1365
तारडे ि या 

िवकास
गोकुळ हौ सोस मोरे व ती पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

47 A00138
A/2012-

2013/32/1367
मोरे ि यंका 

नागनाथ
सहगड हौ सो मेहे ेव ती पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

48 A00139
A/2012-

2013/32/1369
िशनगारे 

आिशतोष दयानंद
गोकुळ हौ सोस मोरे व ती पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

49 A00140
A/2012-

2013/32/1371
िशरणकर अंकुर 

अर वद
उ ाला हौ सो िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

50 A001403
A/2012-

2013/32/2526
शेलार करण 

िशवाजी
गु द  हौ.सो.स.नं.२२ बी.नं.२ लॉट न.ं२१६ िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी



51 A001405
A/2012-

2013/32/2544
च हाण ाज ा 

जय सग
र दीप हौ.सो. बी.नं.३ .नं.१०२ अंकुश चौक िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी

52 A001406
A/2012-

2013/32/2547
ह के अ य 
भागवत

रा लनगर ऑटो क म - िनगडी पुणे-४४. िनगडी 
पपरी चचवड 411044

53 A001408
A/2012-

2013/32/2556
बोटे दनेश राजीव

माऊली हौ.सो. अ िवनायक चौक मोरेव ती िचखली 
पुणे-१४. िचखली

54 A001409
A/2012-

2013/32/2559
सुयवंशी ि ती 

भाऊराव
महा मा फुले शाळा पॉको कंपनी मोहन नगर चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

55 A00141
A/2012-

2013/32/1375
कांबळे का तक 

ई र
जय िशव शंकर हौ सोस िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

56 A001419
A/2012-

2013/32/2756
जोगदंड िवण 

साहेबराव
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत संजयनगर घर 

नं.टी/३/५ िनगडी पुणे-४४.

57 A00142
A/2012-

2013/32/1378
मारकड राजु 

काश
जय काश नारायण हौ सोस शरद नगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

58 A001424
A/2012-

2013/32/2798
कांबळे नागेश 

चं कांत
योतीबानगर भालेकर चौक योितबा मं दर तळवडे 

पुणे-१९. तळवडे

59 a001433
A/2012-

2013/32/2598
कांबळे नेहा 

चं कांत
जोितरामनगर भालेकर चौक तळवडे पपरी पपरी 

चचवड 411018

60 A00144
A/2012-

2013/32/1385
घोळवे अमोल 

परमे र
आकाश अपार मट संभाजी नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

61 A00145
A/2012-

2013/32/1389
िशकलगार 

आ द तौ फक
बी से टर कपार हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

62 A00146
A/2012-

2013/32/1393
साळवे आि नी 

भाकर
मह मा फुले हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

63 A00147
A/2012-

2013/32/1396
कांबळे ित ा 

गौतम
कोतकर चाळ द वाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

64 a00152
A/2012-

2013/32/1429
सोनवणे ितभा 

र व
स ाट हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

65 a00153
A/2012-

2013/32/1433
िशरणकर 

मोिनका अर वद
उ वल हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

66 a00154
A/2012-

2013/32/1438
ठोसर संघष 
भाऊसाहेब

अजंठा नगर टीसी .आय.क समोर पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

67 a00155
A/2012-

2013/32/1442
ठोसर आ पाली 

भाऊसाहेब
अजंठा नगर टीसी .आय.क समोर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

68 A00157
A/2012-

2013/32/1458
माने संकेत 
बालाजी

डॉ बाबसाहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

69 A00159
A/2012-

2013/32/1466
सावळे सारंग 

गोर नाथ
एस.आर. शदे यशोदा समथ हौ सोस पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

70 A00160
A/2012-

2013/32/1470
राजहंस शुभम 

रामचं
गावडे चाळ द वाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

71 a00163
A/2012-

2013/32/1481
गुजर िनहाल 

सुधीर
दातीर पाटील चाळ रामनगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

72 a00164
A/2012-

2013/32/1486
इटकेली वषा राम

पी हौ सोस सावरकर रोड पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

73 a00166
A/2012-

2013/32/1496
मोरे अि नी 

दशरथ
नूतन शाले जवळ ि वेणी नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

74 a00167
A/2012-

2013/32/1542
वाघमारे भूषण 

शाम
आबेडकर वसाहत िस ाथ हौ सोस पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

75 a00168
A/2012-

2013/32/1547
खंडाळे दपक 

बबन
ीराम कॉलनी पीनगर तळवडे पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

76 a00172
A/2012-

2013/32/1569
खरात ा सुरेश

आ पाली हौ सोस आझाद चौक पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

77 A00175
A/2012-

2013/32/1586
क हळे व ाली 

राजु
बौ नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

78 A00176
A/2012-

2013/32/1592
लोहार तृ ी 

मनोहर
अ ज यतारा हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



79 a00178
A/2012-

2013/32/1603
बुधे रा ल सुिनल

िशवशंभो हौ सोस पी नगर पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

80 a00180
A/2012-

2013/32/1614
भंडोर कार 

बालाजी
िम लद नगर आबेडकर वसाहत पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

81 A00181
A/2012-

2013/32/1618
सोनवणे संदेश 

सजराव
इंदायानी हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

82 A00182
A/2012-

2013/32/1624
कबाडे ऐ या 

िस ाम
अंकुश चौक नालंद हौ सोस पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

83 A00183
A/2012-

2013/32/1627
कबाडे वैभव 

िव ल
नांदल हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

84 A00185
A/2012-

2013/32/1636
िशकलगार 

ज बार तौिसफ
कुपर हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

85 A00186
A/2012-

2013/32/1642
कांबळे ि यंका 

राज
संतकृपा हौ सोस हनुमान नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

86 a00189
A/2012-

2013/32/1654
वाघमारे सुरज 

राम
ी पुं याई हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

87 a00191
A/2012-

2013/32/1662
गावडे वृषभ 

तुकाराम
गु कुपा कॉलनी साईनाथ नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

88 a00192
A/2012-

2013/32/1667
सलगर रा ल 

भगवान
नवचैतन् हौ सोस मोरेव ती पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

89 a00193
A/2012-

2013/32/1672
कांबळे िव जीत 

भीम
स ाट हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

90 a00194
A/2012-

2013/32/1675
नवरे अिनकेत 

बाळकृ ण
िव ल ि मणी हौ सोस मोरे व ती पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

91 a00195
A/2012-

2013/32/1681
कराड िवण 

संजय
यशवंत कॉलनी गो वद िनवास पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

92 A00199
A/2012-

2013/32/1696
भागवत ेहा 
बाळासाहेब

शा  फुले आंबेडकर हौ सोस पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

93 A00200
A/2012-

2013/32/1706
राउत ा 
शामराव

तु शीला हो सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

94 a002010
A/2012-

2013/32/1264
क हले िनलेश 

अंकुश
घर ३१५ िब. नं. b-9 संघष हौ.सो. िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

95 a002011
A/2012-

2013/32/1269
मोरे अ दा 

िम लद
पी.सी. एम.सी.कॉलनी २/६३ िब डग जकात ना या 

िनगडी पपरी पपरी चचवड 411018

96 A00203
A/2012-

2013/32/1244
महानवर पु पा 

राम भु
संगम सोसायटी पीनगर, तळवडे ता.हवेली िज.पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

97 A00206
A/2012-

2013/32/1247
म के ेहा 
बापुराव

िभमाई सोसायटी आंबेडकर वसाहत िनगडी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

98 A00207
A/2012-

2013/32/1248
म के पुजा 
बापुराव

िभमाई सोसायटी आंबेडकर वसाहत िनगडी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

99 A00219
A/2012-

2013/32/1334
खांडेकर पुजा 

बाबुशा
अंजठा नगर िब डग नं.१ म नं.११५ चचवड पपरी 

पपरी चचवड 411018

100 A00222
A/2012-

2013/32/1348
जैसवाल पुजा 

रामकेर
परमा िनवास िशवकृपा हौ.सो. साने कॉलनी मोरेव ती 

िचखली पपरी

101 a00223
A/2012-

2013/32/1353
जवजाळ ा 

मुबास
सं ूगी गाऊ.सो. पी नगर तळवडे पपरी पपरी 

चचवड 411018

102 a00226
A/2012-

2013/32/1373
घुंबरे ि यंका 

नारायण
भीमश  नगर िचखली रोड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

103 a00228
A/2012-

2013/32/1384
खांडेकर तुषार 

बाबुशा
अंजठा नगर िब डग नं.-1  नं.११५ चचवड पपरी 

पपरी चचवड 411018

104 a00236
A/2012-

2013/32/1437
ह दमनी योती 

स मुख
िम लद नगर से.नं. I 8/2िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

105 A00237
A/2012-

2013/32/1444
उदागे िमला 

सुभाष
िम लद नगर से.नं. L/4/15 िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

106 A00238
A/2012-

2013/32/1449
माने योती सुरेश

राजगृह हौ. सो, E-24 म नं.२१२ िनगडी पपरी 
पपरी चचवड 411018



107 A00239
A/2012-

2013/32/1455
माने ि वटी सुरेश

राजगृह हौ. सो, E-24 म नं.२१२ िनगडी पपरी 
पपरी चचवड 411018

108 A00241
A/2012-

2013/32/5577
ि रसागर सनी 

ानदेव
अ णाभाउसाठे वसाहत, घर . 163 िनगडी िनगडी, 

पपरी 411044

109 a00242
A/2012-

2013/32/1480

िशकलगार 
कायनात 
ल लागणी

से टर नं. २८ लॉट ज.८१ ब ािधकरण िनगडी पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

110 A00243
A/2012-

2013/32/1488
सांगळे िधरज 

पांडुरंग
रिज िशव छ पती हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली 

पपरी पपरी चचवड 411018

111 A00244
A/2012-

2013/32/1494
सवाई दगिवजय 

अिवनाश
िवकास हौ.सो. पोलीस चौक  बा. िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

112 A00245
A/2012-

2013/32/1498
गायकवाड 

प लवी शहाजी
गणेश हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

113 a00246
A/2012-

2013/32/1541
गायकवाड 

िशवर  शहाजी
गणेश हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

114 a00247
A/2012-

2013/32/1553
रोकडे अजय उ म

तथागत हौ.सो. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िबल.१ 
मनं.४१४ पुणे-४४

115 a00250
A/2012-

2013/32/1568
कांबळे अिवनाश 

अशोक
रामनगर स द नगर चचवड पपरी पपरी चचवड 

411018

116 A00251
A/2012-

2013/32/1576
कांबळे अकाश 

अशोक
रामनगर स द नगर चचवड पपरी पपरी चचवड 

null

117 A00252
A/2012-

2013/32/1582
महानवर आरती 

िभमराव
अजंठा नगर िब डग नं. १ म नं. ५८ आकुड  पपरी 

पपरी चचवड 411018

118 A00253
A/2012-

2013/32/1589
मांजरे िवशाल 

ध डीराम
बौ  नगर से. नं. २२ िनगडी पपरी पपरी चचवड 

411018

119 A00255
A/2012-

2013/32/1601
रणिपसे भरत 

गौतम
पु याई हौ.सो. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत म न.ं 

४११ िनगडी पपरी

120 A00257
A/2012-

2013/32/1615
सूयवंशी शुभम 

क याण
व  नगर हौ, सो. मोरेव ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

121 A00260
A/2012-

2013/32/1637
धो े िव नाथ 

रोिहदास
गणेश हौ.सो. आझाद चौक म न.ं११५ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

122 a00262
A/2012-

2013/32/1657
च हाण आकाश 

रामचं
िनसग हौ.सो. पीनगर तळवडे पपरी पपरी चचवड 

411018

123 a00263
A/2012-

2013/32/1666
ठोसरे रानी संजय

अजंठा नगर िशवराजेहौ. सो. चचवड पपरी पपरी 
चचवड 411018

124 A00264
A/2012-

2013/32/1677
कांबळे 

वैभवशाली राज
अ ज यतारा हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली पपरी 

पपरी चचवड 411018

125 a00268
A/2012-

2013/32/1705
गायकवाड वषा 

िवनायक
िभमाई हौ.सो. िब.नं.४ घर नं.३०७ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

126 A00269
A/2012-

2013/32/1711
गायकवाड सोनू 

िवनायक
िभमाई हौ.सो. िब.नं.४ घर नं.३०७ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

127 A00270
A/2012-

2013/32/1713
भा यवंत 

िव जीत म छ
हनुमंत हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

128 A00272
A/2012-

2013/32/1720
गायकवाड 

आरती िवलास
िस ाथ हौ सोस अजंठा नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

129 a00273
A/2012-

2013/32/1732
पांडव ि यंका 

शरद
देवदूत सोस यमुना नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

130 A00275
A/2012-

2013/32/1743
काशीद सुिनता 

बाळासाहेब
िशव शंकर कॉलनी िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

131 a00277
A/2012-

2013/32/1749
सोनकांबळे कत  

द ू
बौ  नगर से. नं.२२ घर नं.J/3/3 िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

132 a00278
A/2012-

2013/32/1754
महानवर म हारी 

रणिजत
ओम साई कॉलनी साने चौक िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018



133 a00279
A/2012-

2013/32/1759
पाटील आकाश 

िव ास
कला िश प अपाटमट लॉट न.ं६ िव ल वाडी आकुड  

पपरी पपरी चचवड 411018

134 A00280
A/2012-

2013/32/1715
बनसोडे वि ल 

सूयकांत
हनुमान नगर ता हाणे व ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड null

135 a00281
A/2012-

2013/32/1719
सावळे अमोल 

दगडू
िसि िवनायक हौ.सो. ह ेव ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

136 A00286
A/2012-

2013/32/1769
इटकले िमनाशी 

शाम
पी हौ. सो. िवर सावकर रोड पीनगर पपरी पपरी 

चचवड 411018

137 A00288
A/2012-

2013/32/1781
गायकवाड 

िश रष चुिनलाल
अ ज यतारा हौ.सो. पी नगर िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

138 a00289
A/2012-

2013/32/1788
जगताप अंजली 

सुरेश
यमुना नगर से.नं.२९ म नं.८ पुणे-४४ पपरी पपरी 

चचवड 411018

139 a00290
A/2012-

2013/32/1795
सावळे अं कता 

मािणक
संजय नगर घर नं.८/१६ से नं.२२ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

140 a00291
A/2012-

2013/32/1802
च हाण सर वती 

िनलेश
राजननगर से.नं.२२ घरनं.८/४/१३ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

141 a00293
A/2012-

2013/32/1812
गवारी ांजल 

रोिहदास
यमुना नगर पोलीस चौक  मा िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

142 a00294
A/2012-

2013/32/1818
मोरे रा ल बाळू

िजजामाता हौ.सो. पाईन रोड शरद नगर िचखली 
पपरी पपरी चचवड 411018

143 A00295
A/2012-

2013/32/1823
गोफणे ऋिषकेश 

अशोक
जयहरी हौ.सो. नेवाळे व ती शे. िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

144 A00296
A/2012-

2013/32/1829
पानसरे गणेश 

पोपट
िजजामाता हौ.सो. शरद नगर िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

145 A00297
A/2012-

2013/32/1837
शदे सागर 
हौसराव

बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत उ वेला हौ.सो. 
िब.५/४१० िनगडी पपरी

146 A002988
A/2012-

2013/32/1843
कोरे िवशाल बाळू

िजजामाता हौ.सो. पाईन रोड शरद नगर िचखली 
पपरी पपरी चचवड 411018

147 A00299
A/2012-

2013/32/1848
शदे काजल 
हौसराव

बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत उ वेला हौ.सो. 
िब.५/४१० िनगडी पपरी पपरी चचवड 411018

148 A00300
A/2012-

2013/32/1852
मांजरे िणता 

रामदास
संजय नगर से टर नं.२२ घर नं.P४१९ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

149 A00300
A/2012-

2013/32/1889
हातागळे पो णमा 

िवजय
स ाट अशोक सोसायटी 23, आंबेडकर वसाहत िनगडी, 

पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

150 A00302
A/2012-

2013/32/1254
पवार ती ा 

िवलास
िशवश  सोसायटी सहयोग नगर तळवडे, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

151 A00303
A/2012-

2013/32/1259
सुरवसे रा ल 

भाकर
स ाट सोसायटी E5,आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

152 A00306
A/2012-

2013/32/1516
ओ हाळ वैभव 

रानबा
गु द  सोसायटी F2,दळवीनगर िनगडी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

153 A00307
A/2012-

2013/32/1519
ओ हाळ सुशांत 

रानबा
गु द  सोसायटी दळवीनगर िनगडी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

154 A00309
A/2012-

2013/32/1526
मंुढे शुभम शंकर

एकता सोसायटी हे े व ती िचखली, पुणे पुणे पपरी 
चचवड 411018

155 A00310
A/2012-

2013/32/1529
येडके शिशकांत 

भारत
इं याणी सोसायटी पीनगर, ता.हवेली.िज. पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

156 A00312
A/2012-

2013/32/1545
च हाण िनिखल 

बबन
1, िप.सी.एम.सी कॉलनी 3,िनगडी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

157 A00314
A/2012-

2013/32/5578
पानढवळे अजय 

राज
पीनगर नविनमाण हौ. सोसा पीनगर पपरी 

411055

158 A00316
A/2012-

2013/32/4540
इंगळे ल मी 

तेजराव
जय भवानी सोसायटी रामनगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411018

159 A00316
A/2012-

2013/32/1584
न टे ि यंका 

धनाजी
3, ीकृ ण सोसायटी हनुमान नगर, तोडकर िब डग 

िचखली, पुणे पुणे

160 A00317
A/2012-

2013/32/1865
सोनावणे ितक 

िनतीन
49/4, ािधकरण से.न 28, गंगानगर िनगडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018



161 A00318
A/2012-

2013/32/1866
ढगे प लवी कंुदन

71/13, संजय नगर से. न 22, िनगडी, पुणे पुणे पपरी 
चचवड 411018

162 A00319
A/2012-

2013/32/1867
ढगे पुनम कंुदन

T1/13, संजयनगर से.न 22 िनगडी, पुणे पुणे पपरी 
चचवड 411018

163 A00321
A/2012-

2013/32/1868
जागते संकेत रिव

तृ ी सोसायटी से.21, यमुनानगर िनगडी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

164 A00322
A/2012-

2013/32/1869
जागते समी ा 

रवी
तृ ी सोसायटी से.21,यमुनानगर िनगडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

165 A00327
A/2012-

2013/32/1875
जाधव छाया 

गौतम
काळभोर गोठा पी.सी.एम.सी शाळा िनगडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

166 A00331
A/2012-

2013/32/1892
भांजेवाल सौरभ 

िस ाथ
भालेकर िब डग ि वेणीनगर ता.हवेली. िज. पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

167 A00334
A/2012-

2013/32/1908
पवार अचना 

सोमनाथ
बौ नगर ओटा क म िनगडी, पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

168 A00335

A/2012-
2013/32/2105

2012-
2013/32/2106

पवार रोिहणी 
िवजय

बौ नगर से ट नं.२२ ओता क म िनगडी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

169 A00340
A/2012-

2013/32/2112
क ीमणी िव ा 

बसवराज
सं ामनगर, झोपडप ी से टर नं 22 िनगडी,ओति कम 

पुणे-४४ पुणे पपरी चचवड 411018

170 A00344
A/2012-

2013/32/2129
करडे रोहन 

धनंजय
िव ानगर चचवड पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

171 A00347
A/2012-

2013/32/2143
अंकुशराव 

अिभजीत संजय
सािव ी सोसायटी से टर नं 22 िनगडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

172 A00348
2012-

2013/32/2146
मोटे अजय 

महादेव
जय िशव शंकर सोसायटी हे ेव ती िचखली, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

173 A00349
2012-

2013/32/2151
कदम कोमल 

िबभीषण
िव ल सोसायटी से टर नं 22 िनगडी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

174 A00353
A/2012-

2013/32/2430
वा हेकर तुषार 

संजय
212, ीराम सोसायटी आंबेडकर सोसायटी िनगडी, 

पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

175 A00355
A/2012-

2013/32/2435
मोरे आरती 

रामदास
िजजामाता सोसायटी शरदनगर, चचवड पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

176 A00356
A/2012-

2013/32/2437
बनसोडे मयुरी 

सुरेश
खंडोबा माळ आकुड  पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

177 A00362
A/2012-

2013/32/2450
खरात सोनाली 

द ा
राजनगर ओटा क म िनगडी, पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

178 A00363
A/2012-

2013/32/2461
खंदारे योगेश 

सोपान
िभमाई सोसायटी आझाद चौक िनगडी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

179 A00363
A/2012-

2013/32/2466
लोखंडे जयदीप 

दलीप
स ाट सोसायटी से टर नं 22 िनगडी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

180 A00364
A/2012-

2013/32/2470
कांबळे ितक 

लबराज
िभमाई सोसायटी आझाद चौक,यमुनानगर िनगडी, पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

181 A00366
A/2012-

2013/32/2480
हनमंते ित ा 

भागवत
रामनगर द नगर चचवड, पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

182 A00370
A/2012-

2013/32/2501
वाघमारे वैशाली 

भाकर
भीमश  नगर चचवड िनगडी, पुणे\ पुणे पपरी 

चचवड 411018

183 A00371
A/2012-

2013/32/2507
प दे आि नी 

गोर
जाधववाडी िचखली ता.हवेली िज. पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

184 A00373
A/2012-

2013/32/2516
च हाण महेश 

अ ण
भालेकर चाळ ीवेनीनगर ता.हवेली.िज. पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

185 A00374
A/2012-

2013/32/2521
महानवर िवशाल 

चांगदेव
आंबेडकर नगर अजंठा नगर चचवड, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

186 A00377
A/2012-

2013/32/2536
गायकवाड शांत 

राज
जाधववाडी िचखली पुणे पुणे पपरीम चचवड 

411018

187 A00378
A/2012-

2013/32/2542
वाकोडे काश 

दप
अंजुमन सोसायटी इं दरानगर िनगडी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



188 A00379
A/2012-

2013/32/2545
साळंुखे आिशष 

भा कर
संघिमता सोसायटी आंबेडकर वसाहत िनगडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

189 A0038
A/2012-

2013/32/1587
कदम आकाश 

भारत
संघष हौ.सो. .नं.११ बी.नं.३ अजंठा नगर चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

190 A00381
A/2012-

2013/32/2553
सुरनर कोमल 

कािशनाथ
संतकृपा सोसायटी ता हाणे व ती िचखली पुणे पपरी 

चचवड 411018

191 A00383
A/2012-

2013/32/2669
गावडे व ाली 

रावसाहेब
गु कृपा सोसायटी मोरे व ती िचखली, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

192 A00386
A/2012-

2013/32/2672
शडगे सागर 

िशवाजी
संतकृपा सोसायटी ता हाणे व ती िचखली, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

193 A00417
A/2012-

2013/32/1318
धो े मोिनका 

संजय
से टर नं 22 रा ल नगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

411044

194 A00420
A/2012-

2013/32/1501
धडके ि यंका 

गणपत
सव नं 14/2 भैरवनाथ हौ. सो. िपनगर तळवडे 

पपरी चचवड 411044

195 A00421
A/2012-

2013/32/1502
धडके ऋिषकेश 

गणपत
सव नं 14/2 भैरवनाथ हौ. सो. पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड 411044

196 A00423
A/2012-

2013/32/1504
कांबळे धीरज 

हनुमंत
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत ओटा क म 
संजयनगर िनगडी पपरी चचवड 411044

197 A00428
A/2012-

2013/32/1509
बनसोडे रोहीत 

आ पा
अ णाभाऊ साठे नगर भ  श  जवळ िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

198 A00430
A/2012-

2013/32/1511
मगर मयुरी मोद

ि मुत  हौ.सो. ीवेनीनगर तळवडे पुणे पपरी चचवड 
412114

199 A00432
A/2012-

2013/32/1514
गवई गती 

सुधाकर
सव नं 22 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत संजय नगर 

िनगडी पपरी चचवड 411044

200 A00437
A/2012-

2013/32/1521
सोनकांबळे 
िशतल ल

घर नं 414 उ वेला हौ,सो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत आझाद चौक पुणे पपरी चचवड 411044

201 A00438
A/2012-

2013/32/1524
सोनकांबळे 
कोमल ल

घर नं 414 उ वेला हौ,सो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत आझाद चौक िनगडी पपरी चचवड 411044

202 A00440
A/2012-

2013/32/1528
सोनकांबळे 
अमोल ल

घर नं 414 उ वेला हौ,सो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत आझाद चौक िनगडी पपरी चचवड 411044

203 A00444
A/2012-

2013/32/1537
पोतोळे िवकास 

भगवान
संघष अः.सो िब डग नं 9 बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत िनगडी िनगडी पपरी चचवड 411044

204 A00447
A/2012-

2013/32/1548
कदम वैभव 

म छ
िप.सी,एम.सी.कॉलनी िब डग -7 िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

205 A00449
A/2012-

2013/32/1556
गायकवाड योती 

अजुन
मधला पेठा हनुमान मं दर जवळ जाधववाडी िचखली 

पपरी चचवड 412114

206 A00450
A/2012-

2013/32/1561
कारखेले सितश 

बापूसाहेब
पेश कॉलनी करांदीप िनवास द वाडी आकुड  पपरी 

चचवड 411103

207 A00451
A/2012-

2013/32/1565
गावडे वृषभ 

िवजय
इं ायणी हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे पपरी चचवड 

412114

208 A00451
A/2012-

2013/32/5585
गायकवाड 

सोनाली संजय
C/O यु कशोर टेलस जवळ द नगर चचवड 

चचवड पपरी 411019

209 A00451
A/2012-

2013/32/1577
माने करण दासू

यु कशोर टेलस द नगर चचवड पुणे पपरी चचवड 
411033

210 A00452
A/2012-

2013/32/1572

यलमीटवाड 
िशवहरी 
माधवराव

रा भूषण हौ,सो, िशवनेरी िनवास जाधववाडी िचखली 
पपरी चचवड 412114

211 A00452
A/2012-

2013/32/1609
हलागळे सुिमत 

मधुकर
पंचशील हौ सग सोसायटी म 4/6 िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

212 A00455
A/2012-

2013/32/1621
कांबळे अचना 

द ा य
च हाण नगर तळवडे तालुका हवेली पुणे पपरी 

चचवड 411014

213 A00455
A/2012-

2013/32/1631
सुयवंशी िवशाल 

राज
फुलेनगर तुळजाभवानी मं दर चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019



214 A0046
A/2012-

2013/32/2050
मोरे ि यंका 

भाईदास
संयोगनगर जाधववाडी िचखली पुणे पपरी चचवड 

411025

215 A00487
A/2012-

2013/32/1402
साळंुके ऐ या 

बाबासाहेब
िस ीवानायक हौ सोसायटी मेह ेव ती िनगडी पुणे 

पपरी चचवड null

216 A00511
A/2012-

2013/32/1407
साळंुके आकाश 

बाबासाहेब
िस ीवानायक हौ सोसायटी मे ेवा ती िनगडी,पुणे-

४४ पुणे पपरी चचवड null

217 A00512
A/2012-

2013/32/1424
देवकाते संतोष 

दलीप
थरमँ स चौक आंबेडकरनगर चचवड िनगडी पपरी 

चचवड null

218 A00517
A/2012-

2013/32/1435
केळे िवण आबा

द ा हौ सोसायटी मोरेव ती िचखली िनगडी पपरी 
चचवड null

219 A00520
A/2012-

2013/32/1440
भोसले न ता 

गौतम
ममता िनवास जवळ शदे चाळ साने कॉलनी साने 

चौक, चचवड िनगडी पपरी चचवड null

220 A00521
2012-

2013/32/1448
आडे ि या रमेश

काळूबाई मं दरा यामागे जाधववाडी िचखली िनगडी 
पपरी चचवड null

221 A00523
2012-

2013/32/1456
गंगुले आकाश 

संुदरलाल
िव ल मं दरा मागे अ िवनायक चौक मोरेव ती िनगडी 

पपरी चचवड null

222 A00524
A/2012-

2013/32/1460
बोबडे कोमल 

अशोक
िशवसेना शाखा िव ानगर चचवड िनगडी पपरी 

चचवड null

223 A00525
A/2012-

2013/32/1483
िशकलगार जहीर 

सलीम
राम नर सग होमशेजारी ी कृ णनगर,िव लवाडी 

आकुड  िनगडी पपरी चचवड null

224 A00528
A/2012-

2013/32/1485
िशकलगार जैनब 

सलीम
राम नर सग होमशेजारी ी कृ णनगर,िव लवाडी 

आकुड  िनगडी पपरी चचवड null

225 A00529
A/2012-

2013/32/1489
बनसोडे रया 

भारत
बी -B३ म नं.४०८ ािधकरण िनगडी,पुणे-४४ 

िनगडी पपरी चचवड null

226 A00530
A/2012-

2013/32/1497
जाधव गौरव 

शामराव
नारायण काळभोर चाळ R.K.मोबाईल या मागे 

आकुड  िनगडी पपरी चचवड null

227 A00538
A/2012-

2013/32/1779
टोपे ऐ या 
लालासाहेब

साई िवहार सोसायटी िचखली िचखली िनगडी पपरी 
चचवड null

228 A00555
A/2012-

2013/32/5597
टोपे भारती लाला

साई िवहार हौ. सो. ता हाणे व ती िचखली पपरी 
411014

229 A00556
A/2012-

2013/32/1787
िशरसाट गती 

बाळासाहेब
T.C.I.समोर िब डग न.ं१ म नं.७ अजंठानगर 

िनगडी,पुणे-४४ िनगडी पपरी चचवड null

230 A00558
A/2012-

2013/32/1811
ल करे मेनका राजु

से टर नं.२२ राजनगर ओति कम िनगडी,पुणे-४४ 
िनगडी पपरी चचवड null

231 A00564
A/2012-

2013/32/1826
जगताप शुभम 

वसंत
िशव कृपा हौ सग सोसायटी गायकवाड आचारी शेजारी 

मोरेव ती,िचखली िनगडी पपरी चचवड null

232 A00568
A/2012-

2013/32/1835
गायकवाड 
ाज ा राज

महा मा हौ.सो.B/E21R.NO ४०५ से टर नं.२२ 
डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड null

233 A00570
A/2012-

2013/32/1846
साळवे सिचन खंडू

ाि कम सं ामनगर िनगडी,पुणे-४४ िनगडी पपरी 
चचवड null

234 A00573
A/2012-

2013/32/1858
हाके ेहल 

सुधाकर

कोळेकर बाबुराव सोपान सव न.ं११७६ गणेश 
मं दराजवळ गणेशनगर,िचखली िनगडी पपरी चचवड 

null

235 A00579
A/2012-

2013/32/1987
खवळे कार 

िहरामण
साने कॉलोनी मोरेव ती िचखली पुण-े१९ िनगडी 

पपरी चचवड null

236 A00585
A/2012-

2013/32/1983
चाटसे सौरभ 

रामे र

िशवतेज हौ सोसायटी गट ना.१४५ लॉट ना.२० 
ता हाणे व ती ि वेणीनगर,िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड null

237 A00585
A/2012-

2013/32/1991
चाटसे संकेत 

रामे र

िशवतेज हौ सोसायटी गट ना.१४५ लॉट ना.२० 
ता हाणे व ती ि वेणीनगर,िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड null

238 A00586
A/2012-

2013/32/1441
ढावरे सुजाता बापू

गु द  हौ सग िब.नं.2 घर नं.305 दळवीनगर 
ओटा क म िनगडी पपरी चचवड null

239 A00606
A/2012-

2013/32/1549
सावळे करण 

ानदेव
महा मा फुले हौ सग सोसा. िब.नं.21,घर नं. 316 

ओटा क म िनगडी पपरी चचवड 411044



240 A00617
A/2012-

2013/32/1557
साबळे मनोज 

ानदेव
महा मा फुले हौ सग सोसा. िब.नं.21,घर नं. 316 

ओटा क म िनगडी पपरी चचवड null

241 A00618
A/2012-

2013/32/1571
गायकवाड सपना 

अिभम यु
आंगणवाडी रोड मोरेव ती िचखली पुणे पपरी चचवड 

null

242 A00619
A/2012-

2013/32/1588
कांबळे ऋतुजा 

िनळकंठ
िब डग नं. 13-7 लाट न.ं 106 से टर नं.22 िजवलग 

हौ सग सोसा. िनगडी पुणे पपरी चचवड null

243 A00621
A/2012-

2013/32/1682
जैसवाल हेमलता 

इ दल
आशा लोअर िमल सुखवानी कॉनर आकुड  पपरी 

पपरी चचवड 411018

244 a00625
A/2012-

2013/32/1663
रंधवे राकेश 

िस ाथ
डा बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िब.नं.2B म नं.3 

रा लनगर िनगडी पुणे 44 पपरी चचवड null

245 A00631
A/2012-

2013/32/1678
पवार शरद सुरेश

TCI ा सपोट या जवळ िब डग न.ं1व2 म नं. 14 
अजंठा नगर चचवड पुणे पपरी चचवड null

246 A00633
A/2012-

2013/32/1735
ीरसागर 

ित ा इं जीत
जे.6/3 बौ नगर डा बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पुणे पपरी चचवड null

247 A00640
A/2012-

2013/32/1742
रोकडे रोहन भाऊ

चतामण नगर िचखली िनगडी पुणे पपरी चचवड 
null

248 A00641
A/2012-

2013/32/1748
साळंुखे ेरणा 

राजकुमार
आ णाभाऊ साठे नगर जकात ना या मागे िनगडी 

वसाहत िनगडी पपरी चचवड null

249 A00642
A/2012-

2013/32/1874
भंडारे नेहा राजेश

साने चौक ड डी स पाक िब.नं. 2, लाट न.ं41 िचखली 
पुणे पपरी चचवड null

250 A00654
A/2012-

2013/32/1895
म के अजय राज

िब.नं.7, म नं.24 अमृता कृ स हौ सोसा. अजंठानगर 
चचवड पुणे 19 null

251 A00659
A/2012-

2013/32/1899
सकट कोमल राजू

आबेडकर वसाहत स ाट हौसोसायटी से न.ं22, िब.नं.इ 
5  104 िनगडी पुणे पपरी चचवड null

252 A00660
A/2012-

2013/32/1902
शेवाळे िशतल 

ाने र
पाटीलनगर इं थ गाडन जवळ िचखली पुणे पपरी 

चचवड null

253 A00661
A/2012-

2013/32/1905
शेवाळे सर वती 

ाने र
पाटीलनगर हाय कुल रोड िचखली िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

254 A00662
A/2012-

2013/32/1918
िधवार ऋिषकेश 

संतोष
नारायण काळभोर चाल न.ं10 खोली न.ं2 

काळभोरनगर चचवड पुणे null

255 A00667
A/2012-

2013/32/1931
कानडे आकाश 

दलीप
प ा रोड-A म नं.176 अजंठानगर चचवड पुणे 19 

पपरी चचवड null

256 A00669
A/2012-

2013/32/1942
आडे आ द य 

युवराज
जी.एम.सी.राज पँलेस लाट नं.B-6 से टर नं.19, साने 

चौक कोयनानगर चचवड पुणे 19 null

257 A00671
A/2012-

2013/32/1937
जैसवार अंकुश 

राजकुमार
अंकुश आनंद हौ सोसायटी या िब डग मागे से टर 

नं.22, काळभोर गोठा िनगडी पुणे पपरी चचवड null

258 A00671
A/2012-

2013/32/1985
कु-हाडे शंकर 

अशोक
द  मं दरा जवळ पी हौ सोसायटी पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड null

259 A00683
A/2012-

2013/32/1996
लहाने सुरेश 

सुभाष
ल मी रोड िव म मोरे िचखली पुणे पपरी चचवड 

null

260 A00685
A/2012-

2013/32/2029
गोडकर दनेश 

चं कांत
पाटीलनगर िचखली िनगडी पुणे पपरी चचवड null

261 A00690
A/2012-

2013/32/2023
गोडकर िनिखल 

चं कांत
पाटीलनगर िचखली िनगडी पुणे पपरी चचवड null

262 A00691
A/2012-

2013/32/2036
खरात ि या 

संजीवन

बी.नं.02, म नं.104, डा बाबासाहेब आंबेडकर 
वसाहत कमवीर नगर आ पाली हौ सोसा. िनगडी पुणे 

पपरी चचवड null

263 A00692
A/2012-

2013/32/2044
घाटिवसावे 

िवण पंढरीनाथ
से.नं.22 काळभोर गोण पीनगर िनगडी पुणे 44 

पपरी चचवड null

264 A00693
A/2012-

2013/32/2049
खरात रमा 

संिजवन

िब.नं.02, म 104, डा बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत 
कमवीर नगर आ पाली हौ सोसा. िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

265 A00694
A/2012-

2013/32/2427
सूयवंशी साद 

ेमनाथ
क म न.ं44 बाबसाहेब आंबेडकर वसाहत पीनगर 

िनगडी पपरी चचवड null



266 A00697
A/2012-

2013/32/2455
सूयवंशी हषद 

ेमनाथ
डा बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत क म न.ं44 पीनगर 

िनगडी पपरी चचवड null

267 A00698
A/2012-

2013/32/2460
इंगळे िधरज 

पुणाजी
जोतीबनागर गट नं.255A तळवडे िनगडी पपरी 

चचवड null

268 A00699
A/2012-

2013/32/1423
पावर ित ा 

सिचन
.नं.९१ स.नं.२२ िनगडी जकात नाका पुण-े४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

269 A00703
2012-

2013/32/1454
राजभर नेहा 

रामदौर
संघष हौ.सो. बी.नं.३ म.नं.२८ चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

270 A00710
A/2012-

2013/32/1465
थोरात िनलेश 

बबन
गु द  हौ.सो. बी.नं.२ म.नं.२०८ िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

271 A00714
A/2012-

2013/32/1478
आडे काजल रमेश

काळुबाई मं दर िचखली पुण-े४१२१०५ िचखली 
पपरी चचवड 412105

272 A00718
A/2012-

2013/32/1482
शदे आरती 

अिनल
ऑटो क म बौ  नगर िनगडी पुणे-४४ िनगडी पपरी 

चचवड 411044

273 A00719
A/2012-

2013/32/1487
च हाण केशव 

िवजय
भीमनगर - तळवडे पुणे-१९. तळवडे पपरी चचवड 

411019

274 A00724
A/2012-

2013/32/1544
चांदणे अमृता 

सुभाष
राजनगर म नं.ई-६/१४ मि जद ऑटो क म िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

275 A00728
A/2012-

2013/32/1546
ल ढे गीतांजली 

िव ास
महादेव नगर ल ढे व ती िचखली पुण-े१९ िचखली 

पपरी चचवड 411019

276 A00729
A/2012-

2013/32/1560
गायकवाड सपना 

माधव
घर.नं.एन-३-१० स.नं.२२ िनगडी पुणे-४४ िनगडी 

पपरी चचवड 411044

277 A00731
A/2012-

2013/32/1567
या पा िश पा 
िशवशरण

इं दरानगर ऑटो क म स.नं.२२ घर.नं.अ१/२ िनगडी 
पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

278 A00732
A/2012-

2013/32/1574
मोरे रचना राज

ए.जे.कॉ ले स द वाडी आकुड  पुण-े३५. आकुड  
पपरी चचवड 411035

279 A00734
A/2012-

2013/32/1594
शदे आरती आनंद

िशवतेज िशवनेरी कॉलोनी पाटील नगर िचखली पुण-े
१९. िचखली पपरी चचवड 411019

280 A00740
A/2012-

2013/32/1598
गायकवाड 

िवशाल महादेव
अजंठा नगर रोड २२४. - चचवड पुण-े१९. चचवड 

पपरी चचवड 411019

281 A00741
A/2012-

2013/32/1606
िगरी करण 
आ माराम

िशवतेज िशवनेरी कॉलोनी पाटीलनगर िचखली पुण-े
१९ िचखली पपरी चचवड 411019

282 A00742
A/2012-

2013/32/1613

डोणुरकर 
िवजयकुमार 

ल मन

सं ाम नगर स.नं.२२ िनगडी पुणे-४४ िनगडी पपरी 
चचवड 411044

283 A00743
A/2012-

2013/32/1620
पावर आकाश 

दपक
पंचशील हॉटेल इं दरानगर चचवड टेशन पुणे-१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

284 A00745
A/2012-

2013/32/1656
ननावरे चेतन 

काश
लि म नगर लॉट नं.२९ िनगडी पुणे-४४. िनगडी 

पपरी चचवड 411044

285 A00749
A/2012-

2013/32/1670
जाधव आशुतोष 

अजय
१५७/२७ - िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

286 A00751
A/2012-

2013/32/1676
मदने व ील 

ल मन
लॉट न.ं२०/ए िशवकृपा कॉलोनी िनगडी पुण-े४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

287 A00752
A/2012-

2013/32/1704
हातेकर व ील 

िवलास
स.नं.२२ डावी नगर बी.नं.४ घर.नं.१५ िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

288 A00756
A/2012-

2013/32/1710
ससाणे व ील 

िवलास
पंचशील हौ.सो. बी.नं.८ .नं.१९ चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

289 A00757
A/2012-

2013/32/1712
िबजापुरे आनंद 

मु ा पा
अजंठा नगर बी.नं.१ .नं.४५ िनगडी पुणे-४४. िनगडी 

पपरी चचवड 411044

290 A00758
A/2012-

2013/32/1721
वाघमारे नेहा 

िवजयनंद
अजंठा नगर शदे आट बजाज टे को चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

291 A00759
A/2012-

2013/32/1723

जै वाल 
िव नाथ 

लालबहादूर

संघष सो. बी.नं.९ .नं.३०४ िनगडी पुणे-४४. िनगडी 
पपरी चचवड 411044

292 A00760
A/2012-

2013/32/1727
साळवे सुशील 

बाळासाहेब
पंचशील हौ.सो. बी.नं.८/३५ अजंठा नगर चचवड पुण-े

१९. चचवड पपरी चचवड 411019



293 A00761
A/2012-

2013/32/1751
ह के ित ा 

राजेश
त िशला हौ.सो. ए-४ .नं.४०३ अजंठा नगर चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

294 A00763
A/2012-

2013/32/1764
कांबळे मयुर 

नारायण
क तुरी माकट पा ारोड घर.नं.११७ चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

295 A00766
A/2012-

2013/32/1773
उनवणे आशीष 

चं सेन
आंबेडकर वसाहत बी.नं.ई-२६. .नं.१०४ िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

296 A00767
A/2012-

2013/32/1770
सोनवने मोद 

महादेव
स.२२ इं दरानगर - िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी 

चचवड 411044

297 A00767
A/2012-

2013/32/1780
सोनवने ि यंका 

महादेव
स.नं.२२ इं ायणी नगर नॅशनल गेरेज िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

298 A00768
A/2012-

2013/32/1822
कांबळे वाती 

अिवनाश
नंदनवन हौ.सो. सावकार चौक िचखली पुण-े१९ 

िचखली पपरी चचवड 411019

299 A00775
A/2012-

2013/32/1825
पोटभरे िनरंजन 

सजराव
त िशला हौ.सो. बी.नं.४ घर.नं.६१४ िनगडी पुणे-१९ 

िनगडी पपरी चचवड 411019

300 A00775
A/2012-

2013/32/1841
कांबळे हषवधन 

नारायण
क तुरी माकट पा ा रोड ए-१७ अजंठा नगर चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

301 A00777
A/2012-

2013/32/1844
पोटभरे तृ ी 

अिनल
अजंठा नगर म नं.२२३ िनगडी पुणे-१९ िनगडी 

पपरी चचवड 411019

302 A00778
A/2012-

2013/32/1847
कुचेकर ा 

सुखदेव
अजंठा नगर बी.नं.१ .नं.५२ चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

303 A00778
A/2012-

2013/32/1855
शदे साद 
िबरमल

गगनिगरी कृपा हौ.सो. लॉट न.ं१४ बी.नं.११ अजंठा 
नगर चचवड १९. चचवड पपरी चचवड 411019

304 A00779
A/2012-

2013/32/1859
जै वाल सनी 

हरीलाल
अजंठा नगर पंच शील हौ.सो. बी.नं.८ .नं.५३ 

चचवड पुण-े१९. चचवड पपरी चचवड 411019

305 A00780
A/2012-

2013/32/2117
ीराम नांदुरकर 

कुणाल
िथटे चाळ ीवेनीनगर िव ल मं दर तळवडे पुण-े१९. 

तळवडे पपरी चचवड 411019

306 A00781
A/2012-

2013/32/2121
ओ हाळ रोिहत 

हरी
थरमे स चौक अजंठा नगर भीम श  िनगडी पुण-े४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

307 A00782
A/2012-

2013/32/2126
देवकाते ि मता 

िसभाष
रामनगर द नगर चचवड १९ चचवड पपरी 

चचवड 411019

308 A00784
A/2012-

2013/32/2128
बंडगर तेज वीनी 

अंकुश
करवीर हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-१९. तळवडे 

पपरी चचवड 411019

309 A00785
A/2012-

2013/32/2136
पांढरे अजय गज

मोरेव ती सहगड कॉलेज िचखली पुण-े१९ िचखली 
पपरी चचवड 411019

310 A00787
2012-

2013/32/2154
जाधव ि यंका 

कािशनाथ
द कृपा हौ.सो. बी.नं.ई-६ .नं.४१३ िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

311 A00791
A/2012-

2013/32/2161
खेमनर शांत 

बाबासाहेब
जय हनुमन हौ.सो. बी.नं.ई-४ .नं.४०६ स.नं.२२ 

िनगडी ४४ िनगडी पपरी चचवड 411044

312 A00792
A/2012-

2013/32/2165
जाधव अमोल 

कािशनाथ
द कृपा हौ.सो. बी.नं.ई-६ .नं.४१३ िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

313 A00793
A/2012-

2013/32/2171
कांबळे काजल 

अिवनाश
नंदनवन हौ.सो. सावकार चौक चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

314 A00795
A/2012-

2013/32/2177
मोटे अि नी 

अशोक
सहयोग हौ.सो. सहयोगनगर पीनगर पुणे-४४. 

पीनगर पपरी चचवड 411044

315 A00796
A/2012-

2013/32/2178
गायकवाड नैना 

िवनायक
३४८ मदन कराणा टोअस िव ानगर चचवड पुण-े

१९. चचवड पपरी चचवड 411019

316 A00796
A/2012-

2013/32/2180
हनमाने गणेश 

सुखदेव
घर.नं.१५७ सहयोग हौ.सो. स.नं.२१९ गणपती मं दर 

तळवडे पुणे १४ तळवडे पपरी चचवड 411014

317 A00797
A/2012-

2013/32/2183
कांबळे आशीष 

दगंबर
बौ नगर ऑटो क म घर.नं.एन.१/५ िनगडी पुणे-४४ 

िनगडी पपरी चचवड 411044

318 A00798
A/2012-

2013/32/2186
कडू िहतेश गोरख

कमयोग हौ.सो. पीनगर तळवडे ६२. तळवडे पपरी 
चचवड 411062

319 A00799
A/2012-

2013/32/1750
भालेकर वि ल 

रमेश
हनुमान हौ सग सोस ता हणे व ती पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



320 a00801
A/2012-

2013/32/1805
कटके िशवानी 

िव ल
ि मूत  सोस जयम हार िनवास पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

321 a00804
A/2012-

2013/32/1828
जाधव प लवी 

अंबादास
दळवी नगर प ाशेड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

322 A00806
A/2012-

2013/32/1845
कांबळे शुभम 

मसाजी
माउली हौ सोस मोरे व ती पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

323 A00808
A/2012-

2013/32/3850
मदने वैभव गोर

ी साई हौ सोस िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

324 a00811
A/2012-

2013/32/3873
ल ढे आकाश 

िभमराव
राजनगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

325 a00813
A/2012-

2013/32/3871
मोरे पायल 

जयवंत

सािहल पुरम लॉट न.ं१६ स.नं.१६ लॉट न.ं११४ राजे 
िशवाजीनगर िचखली पुणे १९. िचखली पपरी 

चचवड 411019

326 A00817
A/2012-

2013/32/3893
शदे राज ी 

गोरख
िव ल मं दर नेवाळे व ती िचखली पुण-े१९ िचखली 

पपरी चचवड 411019

327 A00818
A/2012-

2013/32/1878
ढेरे पवन संतराम

िचखली चौक संजय नेवाळे पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

328 a00819
A/2012-

2013/32/1894
गवई रोिहणी 

सदानंद
कोयना हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

329 a00822
A/2012-

2013/32/1897
वाघचौरे वि ल 

िहरामण
डॉ बाबसाहेब आंबेडकर स ाट हौ सोस पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

330 a00823
A/2012-

2013/32/1915
सावळे अमोल 

संभाजी
संजय नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

331 a00826
A/2012-

2013/32/1923
च हाण रोहन 

मािणक
पाटील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

332 A00827
A/2012-

2013/32/1936
गंधे अंकुश सुिनल

वि तक फग िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

333 a00830
A/2012-

2013/32/1940
शदे संतोष महेश सधू नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

334 a00831
A/2012-

2013/32/1954
माने शशांक राजु

पाटील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

335 a00834
A/2012-

2013/32/1960
कांबळे िवलास 

धमराज
अजंठा नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

336 a00835
A/2012-

2013/32/1982
आखाडे ेता 

दादा
जयिशव शंकर हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

337 a00841
A/2012-

2013/32/1992
भंडारे रोहन 

युवराज
स ाट हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

338 a00842
A/2012-

2013/32/1995
आिहरे िभमराव 

शहाजी
तळवडे भीमनगर हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

339 A00843
A/2012-

2013/32/2017
ओहाळ भारती 

भा कर
पाटील नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

340 A00844
A/2012-

2013/32/2021
साबळे सुरेखा 

ल
स ुगी हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

341 A00844
A/2012-

2013/32/2030
ओहाळ व ील 

भा कर
पाटील नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

342 A00845
A/2012-

2013/32/2032
रण दवे करण 

राजाराम
राज नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

343 a00846
A/2012-

2013/32/5571
धरगोळ ल मी 

मांत पा
कार हौ.सो. मोर व ती गट नं-1312 िचखली रोड 

िचखली पपरी 411012

344 A00847
A/2012-

2013/32/2041
वाघमारे ितक 

द ा य
जयिशव शंकर हौ सोस िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

345 a00848
A/2012-

2013/32/2051
केदार कमलेश 

पीरन
पाटील नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

346 a00850
A/2012-

2013/32/2056
सरवदे ा 

अशोक
संजय नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

347 A00850
A/2012-

2013/32/2079
रोकडे आकाश 

दनेश
चतामणी नगर िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018



348 A00852
A/2012-

2013/32/2075
िगरीगोसावी 
मयुरी द ारय

पाटील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

349 A00852
A/2012-

2013/32/2113
मखरे वि ल 

अशोक
गंगानगर आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

350 a00853
A/2012-

2013/32/2131
कडलग जागृती 

अिनल
पंचशील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

351 A00856
A/2012-

2013/32/2135
कदम दप सुरेश

सं ाम नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

352 A00857
A/2012-

2013/32/2139
कडलग रचना 

अिनल
पंचशील हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

353 A00857
A/2012-

2013/32/2141
ले आरती 
िपर पा

िम लद नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

354 A00858
A/2012-

2013/32/2148
अिहवळे ऋितक 

गोर नाथ
द नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

355 A00858
A/2012-

2013/32/2169
आडसूळ क र मा 

ल
गु द  हौ सोस िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

356 a00861
A/2012-

2013/32/2202
कांबळे सिचन 

नागनाथ
आ पाली हौ सोस आंबेडकर वसाहत पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

357 a00866
A/2012-

2013/32/2205
िसरसट अ केश 

मारोती
डॉ बाबसाहेब आंबेडकर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

358 a00867
A/2012-

2013/32/2212
सोनवणे ओमकार 

राम
संघष हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

359 A00868
A/2012-

2013/32/2216
वाकचौरे ित ा 

राज
प ाशेड अजंठा नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

360 A00869
A/2012-

2013/32/2006
कदम अ य भरत

संघष हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

361 A00873
A/2012-

2013/32/2249
जाधव रे मा 

अ ण
माता रमाईहौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

362 a00874
A/2012-

2013/32/5572
डोळस िवक  

आबा
अजंठानगर अ नगर चचवड ◌ो पपरी 411019

363 A00874
A/2012-

2013/32/2273
हो कर अिभशेख 

िवलास
दळवी नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

364 a00876
A/2012-

2013/32/2281
पवार रा ल 

िभमराव
अ णाभाऊ साठे नगर वसाहत िनगडी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

365 A00877
A/2012-

2013/32/2316
घोडके क पना 

बाळू
अंकुश चौक िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

366 a00882
A/2012-

2013/32/2331
महानवर िवण 

बबन
िव ल ि मणी हौ सोस िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

367 A00883
A/2012-

2013/32/2339
कांबळे आरती 

ीमंत
ी वामी समथ हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

368 A00884
A/2012-

2013/32/2352
जाधव वैशाली 

दुगादास
द ा नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

369 a00886
A/2012-

2013/32/2367
कांबळे रे मा 

तुकाराम
क पना िनवास िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

370 a00888
A/2012-

2013/32/2399
दोडके सिवता 

काश
फुले नगर मोहन नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

371 a00891
A/2012-

2013/32/2425
सुयवंशी ित ा 

बालाजी
िव ानगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

372 a00892
A/2012-

2013/32/2462
चचोले वैभव 
नारायणराव

द नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

373 a00893
A/2012-

2013/32/2474
वंजारे अजुन 

िभ ाम
रामनगर द नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

374 A00895
A/2012-

2013/32/2481
वाघमारे काश 

अ ण
इं दरानगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

375 A00896
A/2012-

2013/32/2483
सावंत रोहन 

सीताराम
द नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018



376 A00897
A/2012-

2013/32/2496
मगर ेम राज द नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

377 A00898
A/2012-

2013/32/2503
शदे रा ल िव ल द नगर पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

378 A00899
A/2012-

2013/32/2508
कांबळे कुणाल 

ीरंग
कुदळवाडी िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

379 A00899
A/2012-

2013/32/1913
जाधव राकेश 

शैल
अ ेषा सो. िब.नं.४७ से टर नं.२१ यमुनानगर पपरी 

पपरी चचवड 411018

380 a00905
A/2012-

2013/32/1922
शाकापुरे र ा 

खज पा
िम लद नगर घर नं.के/२/७ िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

381 a00908
A/2012-

2013/32/1935
गायकवाड 

यािमनी अशोक
गायकवाड चाळ िव ल वाडी आकुड  पपरी पपरी 

चचवड 411018

382 a00909
A/2012-

2013/32/1884
लांडगे िवक  

सहदेव
पंचशील हौ.सो. िब.नं.८ म. नं.५७ िचखली पपरी 

पपरी चचवड 411018

383
a009090

1
A/2012-

2013/32/1963
सकपाळ संकेत 

अिनल
श  डेपो मा द नगर िनगडी पपरी पपरी चचवड 

411018

384 a00915
A/2012-

2013/32/1966
पवार सुि या 

अनंत
गणेश हौ.सो. शदे चाळ िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

385 a00916
A/2012-

2013/32/2002
तुपे वैभव 
भाऊसाहेब

रा ल नगर डॉ.बाबासहेब आंबेडकर वसाहत िनगडी 
पपरी पपरी चचवड 411018

386 a00925
A/2012-

2013/32/2014
बनसोडे करण 

अ ण
ओम साई हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

387 a00926
A/2012-

2013/32/2060
भोसले कार 

द ा य
िस ीिवनायक हौ.सो. हे ेवाडी िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

388 A00931
A/2012-

2013/32/2066
होके अिजत 

सदािशव
ता हाणे व ती हनुमान.सो. िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

389 A00932
A/2012-

2013/32/2076
कासार पुनम 

रघुनाथ
पी हौ. सो. पीनगर तळवडे पपरी पपरी चचवड 

411018

390 A00933
A/2012-

2013/32/2119
माळी रािधका 

राज
ब लाळे र हौ,सो. पीनगर िनगडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

391 a00934
A/2012-

2013/32/2168
न रे तुषार शरद

सुदशन सो. साने चौक चौक पपरी पपरी चचवड 
411018

392 a00940
A/2012-

2013/32/2172
केळे प ा ी 

द ा य
जय िशवशंकर हौ,सो. ह ेव ती िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

393 a00941
A/2012-

2013/32/2181
सवगोड िन कता 

मनोहर
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत रा नगर िनगडी 

पपरी पपरी चचवड 411018

394 a00943
A/2012-

2013/32/2190
कांबळे णव 

सुरेश
वैशली चबस गु देव नगर रोड आकुड  पपरी पपरी 

चचवड 411018

395 a00945
A/2012-

2013/32/2193
िशवशरण 

पु षो म गु पम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत ी.िव ल हौ.सो. 

िनगडी पपरी पपरी चचवड 411018

396 a00946
A/2012-

2013/32/2208
देवकर ओमकार 

बापुराव
कोयना हौ.सो. पीनगर तळवडे पपरी पपरी चचवड 

411018

397 a00950
A/2012-

2013/32/2210
देवकर आनंद 

बापुराव
कोयना हौ.सो. पीनगर तळवडे पपरी पपरी चचवड 

411018

398 a00951
A/2012-

2013/32/2214
रा े ाने र 
राधा कसन

जाधववाडी मधलापेठा पपरी पपरी पपरी चचवड 
411018

399 a00952
A/2012-

2013/32/2221
लहाने योगेश 

द ा य
नंदवन हौ.सो, सावकर चौक िचखली पपरी पपरी 

चचवड 411018

400 a00954
A/2012-

2013/32/5596
गडिहरे ितक 

िबिभषण
म नं-11/40 िव ानगर 312 परशुराम नगर चचवड 

पुणे 411019

401 A01002
A/2012-

2013/32/5595
िबजापुर िश पा 

मु ा पा
TCI कंपनी शेजारी िब ड ग न-ं1 म नं-45 

अजंठानगर िनगडी null

402 A01007
A/2012-

2013/32/1552
ड बे िव ल 

युवराज
पीनगर हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

403 a010169
A/2012-

2013/32/2252
खंदारे आशुतोष 

बापु
ीवेनीनगर िव ामाला हौ.सो. भालेकर चाळ पीनगर 

पुणे-४४. पीनगर पपरी चचवड 411044



404 A011235
A/2012-

2013/32/2261
वाघमारे समीर 

काश
जय िशवशंकर हौ.सो. नं-१ हे ेव ती िचखली पुण-े१९ 

िचखली पपरी चचवड 411019

405 A011238
A/2012-

2013/32/2280
भालेकरी 

सोनाली ल मन
स शृंगी हौ.सो.सागळे िगरण पीनगर पुणे-४४. 

पीनगर पपरी चचवड 411044

406 A011245
A/2012-

2013/32/2592
ीरसागर बेबी 

सुधाकर
व नगरी सह हौ सोसा. गट.नं.140011, घर नं.31 

मोरेव ती िचखली पुणे पपरी चचवड null

407 A01219 A/null/10/4082
सुवणकार 

ऋिषकेश िव ल
साईकृपा कॉलोनी सावंत नगर सहयोगनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 411018

408 A01224
A/2012-

2013/32/2289
माने भा य ी 

ईर णा
िववेकानंद पो ट ऑ फस हा हॉटेल आकुड  पुणे ३५ 

आकुड  पपरी चचवड 411035

409 A01249
A/2012-

2013/32/2296
लामतुरे योगेश 

यादव
मोरेव ती शांती - िचखली पुण-े१९ िचखली पपरी 

चचवड 411019

410 A01250
A/2012-

2013/32/2306
वाघमारे णाली 

कसन
गणेश नगर - िचखली पुण-े१९ िचखली पपरी चचवड 

411019

411 A01252
A/2012-

2013/32/2334
मोरे ेयस दपक

दातीर चाळ बु  मं दर मोहन नगर चचवड पुण-े१९. 
चचवड पपरी चचवड 411019

412 A01261
A/2012-

2013/32/2385
अविचते पुनम 

बाबासाहेब
भीमश  नगर मोरे व ती िचखली पुण-े१९ िचखली 

पपरी चचवड 411019

413 A01272
A/2012-

2013/32/2395
करंडे शुभम 

महादेव
द नगर िव णु ोि हजन टोअस चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

414 A01274
A/2012-

2013/32/2426
लोहार िपयुष 

नामदेव
गटक १४१ सतगु  अपाटमट वै णवदेवी मं दर 

चचवड पुण-े१९. चचवड पपरी चचवड 411019

415 A01276
A/2012-

2013/32/2431
ताटे रतु रामदास

माता रमाई हौ.सो. बी.नं.ई-२२ .नं.३०९ िचखली 
पुणे-१९ िचखली पपरी चचवड 411019

416 A01279
A/2012-

2013/32/2434
ध गडे नीलम 

शहाजी

स.नं.२२ आशीवाद हौ.सो. बी.नं.ए-२१ .नं.३१२ 
अंकुश चौक िनगडी पुण-े४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

417 A01278
A/2012-

2013/32/2440
ाळे अिवनाश 

अशोक
राजुनगर ऑटो क म स.नं.२२ .नं.१/२५ िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

418 A01279
A/2012-

2013/32/2442
सोनवने अि नी 

गौतम
िव ल हौ.सो. बी.नं.ई-२६ .नं.२१६ िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

419 A01282
A/2012-

2013/32/2454
वाघमारे अंजली 

शहाजी
बौ नगर घर.नं.जे/८/१८ म.न.पा.शाळा िनगडी पुण-े

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

420 A01283
A/2012-

2013/32/2459
थोरात िन कता 

कुमार
रा  माता रमाई रािव ी हौ.सो. बी.नं.२५ ए .नं.९ 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

421 A01288
A/2012-

2013/32/2472
गायकवाड स यम 

कृ णामुत
स ाट अशोक हौ.सो. बी.नं.ए-२३ .नं.२०८ िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

422 A01289
A/2012-

2013/32/2476
गायकवाड रोिहत 

बाबसाहेब
उखेला हौ.सो. बी.नं.५ .नं.३०७ िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड 411044

423 A01291
A/2012-

2013/32/2490
िसरसाट अं कत 

मनोहर
ि वेणीनगर गु द  हाऊ.सो. िस ाथ बु  िवहार 

तळवडे १९. तळवडे पपरी चचवड 411019

424 A01292
A/2012-

2013/32/2495
िसरसाट अपणा 

मनोहर
ि वेणीनगर गु द  हौ.सो. िस ाथ बु  िवहार तळवडे 

१९. तळवडे िप पीर चचवड 411019

425 A01294
A/2012-

2013/32/2509
शडगे कोमल 

आ पा
रामनगर द नगर चचवड पुणे-१९. चचवड पपरी 

चचवड 411019

426 A01295
A/2012-

2013/32/2534
कुचेकर क र मा 

मोहन
िशवतेज हौ सोसा. ता हाणे व ती ि वेणीनगर तळवडे 

पुणे पुणे 27 null

427 A01299
A/2012-

2013/32/2539
गायकवाड 

आरती सुिनल
महादेव मं दराशेजारी अजंठानगर चचवड पुणे 19 

पपरी चचवड null

428 A01310
A/2012-

2013/32/2558
गायकवाड ि ती 

सुिनल
महादेव मं दराशेजारी अजंठानगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

429 A01311
A/2012-

2013/32/2674
मदने काजल 

धनंजय
जय भवानी मं दरा समोर, मोहननगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड null



430 A01312
A/2012-

2013/32/2771
िभसे शुभम 

महादेव
घर नं.75, आ णा भाऊ साठे नगर जकात ना या माग,े 
िनगडी वसाहत िनगडी पुणे 44 पपरी चचवड null

431 A01324
A/2012-

2013/32/2677
वडमारे क णा 

भागवत
पी.सी.एम.सी.कॉलनी िब डग न.ं3, म नं.14 िनगडी 

पुणे पपरी चचवड null

432 A013249
A/2012-

2013/32/2724
ढेवरे पौ णमा 

िवलास
िशवनेरी हौ सोसा 5/57 अजंठानगर चचवड पुणे 19 

पपरी चचवड null

433 A01325
A/2012-

2013/32/2735
वेताळे ए या 

अिनल
खेनलाजी सुपर माकट या मागे परशुरामनगर 

िव ानगर चचवड पुणे 19 पपरी चचवड null

434 A01337
A/2012-

2013/32/2743
मोरे करण मािणक

सं ामनगर झोपडप ी से.नं.22 िनगडी पुणे 44 पपरी 
चचवड null

435 A01340
A/2012-

2013/32/2780
लाड साद 

रधुनाथ
पंचवटी हौ. सोसायटी, ग ली नं.2, हनुमान मं दर 

जवळ पा दन रोड शरद नगर पुणे पपरी चचवड null

436 A01343
A/2012-

2013/32/4532
राणे िनशा काश

गु द  हौ सोस ि वेणी नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

437 A01350
A/2012-

2013/32/2591
साळंुके पुजा 

सतीश
रामनगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

438 A01354
A/2012-

2013/32/2596
राठोड रा ल बाळू

महा मा फुले नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

439 a01359
A/2012-

2013/32/2610
गायकवाड ेहल 

तानाजी
द नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

440 a01360
A/2012-

2013/32/2709
बनसोडे अंजली 

दादा
डॉ बाबसाहेब आंबेडकर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

441 a01360
A/2012-

2013/32/2715
हाके सुभाष अ णा

गगनिगरी कृपा हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

442 A01367
A/2012-

2013/32/2719
ससाणे माया 

िवलास
पंचशील हौ सोस चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

443 a01368
A/2012-

2013/32/2720
झोबंडे रोिहत 

अशोक
अजंठा नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

444 A01370
A/2012-

2013/32/2723
ड गरे सुिमत 

िस ाथ
अजंठा नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

445 A01371
A/2012-

2013/32/2726
ड गरे अिमत 

िस ाथ
अजंठा नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

446 A01372
A/2012-

2013/32/2727
जाधव गणेश 

अंबादास
दळवी नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

447 A01373
A/2012-

2013/32/2764
गायकवाड िवजय 

परमे र
आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

448 A01374
A/2012-

2013/32/2767
गायकवाड आशा 

परमे र
आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

449 a01385
A/2012-

2013/32/2786
गायकवाड ि या 

मधुकर
बौ नगर वसाहत िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

450 a01386
A/2012-

2013/32/2792
कबाडे िवशाखा 

िस ाम
अंकुश चौक िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

451 A01393
A/2012-

2013/32/2796
कांबळे धनेश 

सोमनाथ
संजय नगर वसाहत िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

452 A01394
A/2012-

2013/32/2785
नागवे ेहल 

िनवृ ी
संतकृपा हौ. सोसायटी हे ेव ती हनुमाननगर िचखली 

पुणे पपरी चचवड null

453 A01395
A/2012-

2013/32/2810
च हाण भारती 

रमेश
इं नगर पंचशील हॉटेल या मागे चचवड टेशन पुणे 

पपरी चचवड null

454 A01397
A/2012-

2013/32/2520
राठोड ेहल 

अंबादास
तुळजाभवानी मं दर - चचवड १९ चचवड पपरी 

चचवड 411019

455 A01400
A/2012-

2013/32/2541
च हाण काजल 

कसन
इं दरानगर चचवड टेशन पंचशील हॉटेल चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

456 A01401
A/2012-

2013/32/2805
भा यवंत िवशाल 

म छ
हनुमंत हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018



457 A01405
A/2012-

2013/32/2551
मोरे जय ी रमेश

इं दरनगर चचवड टेशन पंचशील हॉटेल िनगडी पुणे-
४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

458 a01406
A/2012-

2013/32/5579

महानवर 
िगतांजली 
रामदास

सर वती िव  िव ालया या मागे तळवडे रोड गणेश 
नगर तळवडे पपरी 411062

459 A01407
A/2012-

2013/32/2565
गायकवाड सुरज 

बाळू
सहगड कॉलोनी अंगणवाडी मोरे व ती िचखली पुण-े

१९ िचखली पपरी चचवड 411019

460 A01409
A/2012-

2013/32/2569
नबगा सुहािसनी 

िशवशरण
इं दरानगर पंचशील हॉटेल बी.नं.२ घर.नं.४६ चचवड 

पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 411019

461 A01410
A/2012-

2013/32/2576
कांबळे नीलम 

सुभाष
अंिबका मं दर - - चचवड पुण-े१९. चचवड पपरी 

चचवड 411019

462 A01410
A/2012-

2013/32/2595
भगत मोिनका 

सुरेश
जय िशवशंकर हौ.सो. हे ेव ती िचखली पुण-े१९ 

िचखली पपरी चचवड 411019

463 A01411
A/2012-

2013/32/2602
भगत सा रका 

सुरेश
िशवशंकर हौ.सो. हे े व ती ली ाज िनवास िचखली 

पुणे-१९ िचखली पपरी चचवड 411019

464 A01414
A/2012-

2013/32/2752
वायदंडे तृ ी राजु

जय िशवशंकर हौ.सो. .१ गट नं.१४१९ हे े व ती 
िचखली पुण-े१४. िचखली पपरी चचवड 411014

465 A01415
A/2012-

2013/32/2793
गायकवाड सुगंधा 

चं कांत
के.२/९ िम लद नगर स.नं.२२ डॉ.आंबेडकर वसाहत 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

466 A01419
A/2012-

2013/32/2804
धनवट अचना 

बजरंग
िस ाथ नगर झोपडप ी स.नं.२२ आझाद चौक िनगडी 

पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

467 A01424
A/2012-

2013/32/2816
साळवे अंजली 

राजु
घर नं.िप/१/६ स.नं.२२ संजय नगर ऑटो क म िनगडी 

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

468 A01425
A/2012-

2013/32/2813
भावार अिनकेत 

भाकर
िप.सी.एम.सी.कॉलोनी बी.नं.१ .नं.४८ िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

469 A01427
2012-

2013/32/2826
काटे पुजा मािणक

रा लनगर ऑटो क म बी.नं.जेड/३/बी .नं.२ 
स.नं.२२ िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

470 A01427
A/2012-

2013/32/2831
रोकडे आ पाली 

भाकर
भीमश  नगर मोरे व ती िचखली पुण-े१९ िचखली 

पपरी चचवड 411019

471 A01429
2012-

2013/32/2834
िपसे शुभम संजय

इं ायणी िनवास नविनमाण हौ.सो. पीनगर ६२ 
पीनगर पपरी चचवड 411062

472 A01429
A/2012-

2013/32/2588
रासेराव रोिहत 

चं कांत
महा मा फुले नगर मोहननगर चचवड पपरी पपरी 

चचवड 411018

473 A01430 A/null/32/2614
ओ हाळ लखन 

िबभीषण
तपोवन नगर मोरेव ती िचखली पपरी पपरी चचवड 

411018

474 a01432
A/2012-

2013/32/2695
उबाडे ा राज

अ णाभाऊ साठे नगर घर नं.१३८ िनगडी पपरी 
पपरी चचवड 411018

475 a01434
A/2012-

2013/32/2710
देशनेहरे रोिहत 

गौतम
रामनगर स द नगर चचवड पपरी पपरी चचवड 

411018

476 A01435
A/2012-

2013/32/2712
िशखरे काजल 

हनुमंत
स ूगी हौ.सो. पीनगर तळवडे पपरी पपरी 

चचवड 411018

477 A01436
A/2012-

2013/32/2725
कत  सुरज शा

शंकर नगर चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

478 A01437
A/2012-

2013/32/2734
बेडसे अपूवा वसंत

साई ा पाक कृ णा नगर चचवड पपरी पपरी 
चचवड 411018

479 A01439
A/2012-

2013/32/2738
रंदवे वाती पोपट

िब डग नं.एफ.२ म नं.३११ दळवी नगर िनगडी 
पपरी पपरी चचवड 411018

480 A01441
A/2012-

2013/32/2750
जाधव सिचन 

पवन
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत रा ल नगर िनगडी 

पपरी पपरी चचवड 411018

481 A01442
A/2012-

2013/32/2782
सूयवंशी बालाजी 

िस ाम
ब लाळे र हौ,सो. पांनडे कॉ पले स पीनगर पपरी 

पपरी चचवड 411018

482 A01444
A/2012-

2013/32/2795
रंधवे व ील 

गणेश
संजय नगर ओटा क म िनगडी पपरी पपरी चचवड 

411018



483 A01450
A/2012-

2013/32/2819
गांगुड पायाल 

िवजय
सहयोग कॉलनी िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

484 A01452
A/2012-

2013/32/2822

गायकवाड 
संजीवनी 
भाऊसाहेब

दे  रोड हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

485 A01456
A/2012-

2013/32/2605
आढाव आकाश 

साहेबराव
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत से.२२ िनगडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

486 a01457
A/2012-

2013/32/1593
बनसोडे हषद 

भारत
B-3, म नं.408 आझाद चौक ािधकरन िनगडी 

पपरी चचवड null

487 a014634
A/2012-

2013/32/1768
शदे रोहन अिनल

बो नगर घर नं.M 4/2 ओटा क म िनगडी पुणे पपरी 
चचवड null

488 A0622
2012-

2013/32/2861
गायकवाड सागर 

िवनोद
नारायण रा े चाळ अलंकर टेलर दापोडी १२. दापोडी 

पपरी चचवड 411012

489 A0646
2012-

2013/32/2876
गायकवाड 
गणे ी मह

धावडेव ती बाबा आनंद मंगल कायालय भोसरी ३९. 
भोसरी पपरी चचवड 411039

490 C00207
A/2012-

2013/32/2898
ढोले कौशल 
कािशनाथ

२८७ गाडूते वाडा च हाण दापोडी १२. दापोडी पपरी 
चचवड 411012

491 C00211
A/2012-

2013/32/2908
रण दवे शैलेश 

बबन
बी-३ नवजीवन हौ.सो. िव लनगर नेह नगर पपरी 

१८. पपरी पपरी चचवड 411018

492 C00217
A/2012-

2013/32/2904
वाघमारे शुभांगी 

बाबासहेब
ा हौ.सो. िव ल नगर भोसरी पपरी पपरी चचवड 

411018

493 C00220
A/2012-

2013/32/1525
शेलार आ पाली 

मधुकर
डा बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत माता रमाई हौ सोसा. 

घर नं. 015 िनगडी पुणे 44 पपरी चचवड null

494 C00309
A/2012-

2013/32/1309
कार द ा य 

वाकुडे
इं ायणी पॅलेस, पेशनगर, द वाडी, आकुड , पुणे-35

अ. ं . आवक . अजदार . िव ाथ चे नाव प ा वा री

1 A001180
B/2012-

2013/32/2649
इंगळे शुभम 

भागवत
िशवशंकर चौक शुभम सुपर माकट जवळ ि वेणी नगर 

तळवडे पपरी चचवड 411044

2 B00222
B/2012-

2013/32/4619
सोनवणे रा ल 

पांडुरंग
कार सो म नं.११४२ मोरवाडी पपरी पुण-े१८. 

पुणे पपरी चचवड null

3 B00227
B/2012-

2013/32/4631
हे े राजु 
शां ा पा

हनुमान मं दर जवळ, गांधीनगर पपरी पुणे-१८. पुणे

4 B00228
B/2012-

2013/32/4633
धायगुडे वे दका 

जगदीश
ए-४८ एच.ए.कॉलनी - पपरी पुण-े१८. पुणे

5 B00231
B/2012-

2013/32/4642
कांबळे ऋतुजा 

दनकर
एच.ए.हॉ टेल म नं.५ एच.ए.कॉलनी पपरी पुण-े

१८. पुणे पपरी

6 B00235
B/2012-

2013/32/4653
गु से मयूर रमेश उदु शाळेजवळ खराळवाडी पपरी पुण-े१८. पुणे

7 B00238
B/2012-

2013/32/4661
पौळ सुजाता 

जरीचंद
पानसरे चौक फक र भाई आनंद नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे

8 B00239
B/2012-

2013/32/4664
वडिलक िन कता 

अशोक
पानसरे चौक फक र भाई आनंद नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे

9 B00240
2012-

2013/32/4667
शे ी अिनता 

राज पा
मरीआई मं दर आनंद नगर चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

10 B00243
B/2012-

2013/32/4804
कांबळे महादेव 

राजु
कुपर कॉलनी आनंद नगर चचवड पुणे-१९. पुणे पपरी 

चचवड null

11 B00244
B/2012-

2013/32/4805
पु लकोल 

आि नी ंकटेश
च/० भवानी ो. टोस आनंदनगर चचवड पुणे-१९. पुणे

12 B00246
B/2012-

2013/32/4810
पु लकोल भागवी 

ंकटेश
च/० भवानी ो. टोस आनंद नगर चचवड पुणे-१९. 

पुणे

13 B00250
B/2012-

2013/32/4827
तेलंगे ि यंका 

जगननाथ
ए ो कंपिन समोर िवजयनगर चचवड पुण-े१९. पुणे

पा  यादी . 2                सं या-154                              ब -  भाग



14 B00251
B/2012-

2013/32/4831
भा के र सुर ा 

िशवाजी
ी मोरया गोसावी राज पाक फ न.ंए-६ फेज १ 

केशवनगर चचवड पुणे-१९.

15 B00256
B/2012-

2013/32/4852
कांबळे आरती 

िपराजी
िशवशंभो कॉलनी आदश नगर कवळे,दे रोड पुणे ll

16 B00263
B/2012-

2013/32/4876
मारकड िन कता 

सुधाकर
58/2समथ कॉलनी कमलिनवास साईमं दरमागे 

िबजलीनगर पुणे पपरी चचवड null

17 B00265
B/2012-

2013/32/4885
कांबळे पूजा 

भाकर
सव नं.139 गु ारा चौक वा हेकरवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

18 B00279
B/2012-

2013/32/4946
मोरे जीवन 

सुयकांत
इं दरानगर चचवड टेशन चचवड पुणे-१९. पुणे 

पपरी चचवड null

19 B00282
B/2012-

2013/32/4956
गंडले आकाश 

अशोक
म नं.27संदीप वा हेकर चाळ वा हेकरवाडी चचवड 

पुणे-१९.

20 B00284
B/2012-

2013/32/4966
माने बालाजी 

िव ल
ेरणा शाळा मागे रलाय स टॉवर ग लीत रावेत पुणे

21 B00288
B/2012-

2013/32/4986
दळवी दनेश 

अजुन
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पुण-े१८. पुणे पपरी

22 B00290
B/2012-

2013/32/4994
शेळके मयूर 

चतामण
A-248 एच.ए.कॉलनी - पपरी पुण-े१८. पुणे

23 B00293
B/2012-

2013/32/5011
िशनगारे अ य 

िवजय
च/० आर.जाधव नामदेव लु र चाळ मोरवाडी पपरी 

पुणे-१८. पुणे

24 B00294
B/2012-

2013/32/5013
िशवणारे साद 

िवजय
च/० ए.आर.जाधव नामदेव लु र चाळ मोरवाडी 

पपरी पुण-े१८. पुणे

25 B00295
B/2012-

2013/32/5021
मारकड समाधान 

सुधाकर
58/2 समथ कॉलनी साई मं दर या मागे िबजलीनगर 

पुणे पपरी चचवड null

26 B00296
B/2012-

2013/32/5025
देवकाते रा ल 

सुभाष
गुलमोहर पाक केशवनगर चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

27 b00302
B/2012-

2013/32/4586
ड गरे मयूर 
आ माराम

वैशाली हौ सोस िम लद नगर पपरी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

28 b00307
B/2012-

2013/32/4616
मोरे ेयश अंकुश

आनंद नगर चचवड टेशन पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

29 b00316
B/2012-

2013/32/4663
वाघमारे नेहा 

नवनाथ
सायली को लेस द नगर वा हेकर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

30 b00317
B/2012-

2013/32/4668
िशनगारे रोहन 

द ा य
द नगर सुनंदा ितकोने चाळ चैत य िवहार जवळ 

थेरगाव पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

31 b00321
B/2012-

2013/32/4682
कोपनर अपुल 

अिभमान
मंुजोबा वसाहत हौ सोस चचवड नगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

32 b00323
B/2012-

2013/32/4688
स मदर द ा य 

मनोहर
बिहरट चाळ पुनावळे पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

33 b00326
B/2012-

2013/32/4785

सुयवंशी 
ऋिषकेश 
राधेशाम

िबजलीनगर िशवनगरी गणपतीमं दरा मागे गणेश 
कॉलनी चं भागा िनवास पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

34 B00328
B/2012-

2013/32/4793
येडके सौरभ 

सतीश
म.न.पा.शाळे या पाठीमागे रावेत रोड वा हेकर वाडी 

चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

35 B00329
B/2012-

2013/32/4799
वाघमारे आकाश 

ल
ए ो कंपनी समोर िवजय नगर चचवड गाव पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

36 B00341
B/2012-

2013/32/4864
पवार दीपमाला 

दपक
ध डीराम पवार चाळ खारळवाडी पपरी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

37 B00342
B/2012-

2013/32/4871
पवार सतीश 

दपक
ध डीराम पवार चाळ खराडवाडी पपरी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

38 B00347
B/2012-

2013/32/4900
वाघमारे िधरज 

बंडू
आनंद नगर चचवड टेशन पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

39 B00348
B/2012-

2013/32/4907
जगताप ित ा 

ीकांत
भीम नगर चचवड गाव पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

40 b00358
B/2012-

2013/32/4949
मोरे अतुल अशोक

रावेत लि म नगर हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018



41 B00471
B/2012-

2013/32/4672
नलावडे हषदा 

हाद
मोरया गोसावी राज पाक गाभा बी  वग 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

42 B00502
B/2012-

2013/32/4937
पारधी महेश 

पुंडिलक
आदश नगर कवळे दे  रोड पुणे पपरी चचवड 

412101

43 B00503
B/2012-

2013/32/4975
जैसवर रोशनी 

इं मनी
सव न 123/3 नवर  कॉलनी सायली कॉ ले स 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड 411033

44 B00504
B/2012-

2013/32/5574
वाघमोडे सुिनता 

मोतीराम
भ डवेनगर गणेशमं दरा जवळ वा हेकरवाडी चचवड 

पपरी 411033

45 B00505
B/2012-

2013/32/4948
जैसवर री पी 

इं यनी
सव नं 1213/3 नवरा  कॉलनी सायली कॉ ले स 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड 411033

46 B00508
B/2012-

2013/32/5575
मोटे अ य 
ता याबा

धमराज मंगल कायालय द मंदीर शेजारी ि मुत  
िनवास रावेत पपरी 411022

47 B00516
B/2012-

2013/32/4980
अ वले योिगता 

िव ल
आदश नगर कवळे दे  रोड चचवड पपरी चचवड 

412101

48 B00533
B/2012-

2013/32/5037
गायकवाड 

आकाश सितश
मु.पो ट.रावेत जाधवनगर तालुका हवेली पुणे पपरी 

चचवड 411033

49 B00543
B/2012-

2013/32/5077
च हाण समाधान 

जनादन
मोरया हौ सग सोसायटी वेताळनगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

50 B00552
B/2012-

2013/32/5106
ताकतोडे तेजस 

मुकंुद
लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी गाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

51 B00556
B/2012-

2013/32/5113
इ मनद आकाश 

शे े पा
राजयोग पे ोल पंपा जवळ लि मनगर वा हेकरवाडी 

पुणे पपरी चचवड 411033

52 B00557
B/2012-

2013/32/5114
िमसाळ चं शेखर 

द ा य
महादेव मं दर बलवंत नगर िशवनगरी चचवड पुणे 

411033

53 B00568
B/2012-

2013/32/5343
वानखेडे पवन 

मधूकर
ेरणा शाळे जवळ भ डवे नगर वा हेकरवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411033

54 B00569
B/2012-

2013/32/5344
वाघ ाज ा 

साहेबराव
िशवगणेश नगर वा हेकरवाडी चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411033

55 B00570
B/2012-

2013/32/5345
शदे पाली 
बाळासाहेब

सव नं 120 भ डवे व ती वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड 411033

56 B00582
B/2012-

2013/32/5357
कुरेशी श बीर 

दौलत
एम.बी.कँप गोपी सायकल माट दे  रोड कवळे पपरी 

चचवड 411033

57 B00588
B/2012-

2013/32/5363
अडागळे साद 

िवनोद
अ 276 एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

58 B00591
B/2012-

2013/32/5366
गवारी पुनम 

सोमा
अ 297 एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी चचवड 

411038

59 B00596
B/2012-

2013/32/5372
सलगर ऋिषकेश 

नवनाथ
िवजयनगर ए ो कंपनी समोर चचवड टेशन पुणे 

पपरी चचवड 411019

60 B00598
B/2012-

2013/32/5377
हंकारे णव 

िवशवास
ओम साई कॉलनी पडवळ चाळ चचवडे नगर पुणे 

पपरी चचवड 411033

61 B00599
B/2012-

2013/32/5378
शदे शुभम संजय

आनंदनगर देसाई ोि हजन शेजारी चचवड टेशन 
पुणे पपरी चचवड 411019

62 B00600
B/2012-

2013/32/5381
देवकर ि यंका 

अिनल
महावीर वेलस पाठी मागे वडार ग ली आनंद नगर 

चचवड पपरी चचवड 411019

63 B00608
B/2012-

2013/32/5154
पवार अंकुश 

देवीदास
सदािशव कॉलनी द नगर थेरगाव पुणे पपरी चचवड 

411018

64 B00612
B/2012-

2013/32/5580
साळवे सागर 

कैलास
आदश नगर िडल स समोर पपरी पपरी पपरी 

411017

65 B00613
B/2012-

2013/32/5420
ओ हाळ ेता 

संजय
क त  र  नगर मु पुनावळ ता.हवेली िज. पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

66 B00617
B/2012-

2013/32/5432
कांबळे िनिखल 

अिनल
आनंदनगर चचवड टेशन पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

67 B00618
B/2012-

2013/32/5437
कोळेकर सौरभ 

रमेश
मंुजोबा वसाहत चचवडेनगर चचवड, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



68 B00621
B/2012-

2013/32/5459
वाघमारे आकाश 

भागवत
गांधीनगर म ह ा कंपनी समोर पपरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

69 B00623
B/2012-

2013/32/5482
बनसोडे अिनकेत 

बापु
लक रोड ,प ाशेड रमाबाईनगर शेजारी पपरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

70 B00628
B/2012-

2013/32/5524
जाधव वै णवी 

शहाजी
संभाजीनगर खराळवाडी पपरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

71 b00641
B/2012-

2013/32/5540
कोतकर भात 

तानाजी
आहेर गादन शेजारी आगा कॉलनी वा हेकर वाडी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411019

72 B00641
B/2012-

2013/32/5554
ल हे अजय अिनल

आनंद नगर भारत र  जनरल टोअस चचवड पुणे 
पपरी चचवड null

73 B00642
B/2012-

2013/32/5546
ह के आशीष 

रमेश
िब डग नं १२  ४६ बौ  नगर पपरी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

74 b00645
B/2012-

2013/32/5188
गोटे हष केश बाळू

खराडवाडी बबन लाहापुरेचाळ द  मं दरा या मागे 
पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

75 b00647
B/2012-

2013/32/5199
भोसरी ल  

हरीदास
दळवी नगर झोपडप ी चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

76 b00649
B/2012-

2013/32/5209
िगरी ेहल संतोष

एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

77 B00650
B/2012-

2013/32/5217
िशवशरण अिनल 

कसन

वा हेकर वाडी रोड न  होटेल शेजारी बलवंत 
कॉलनी चचवडे नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

78 b00653
B/2012-

2013/32/5262
भोसले संकेत 

काश
आनंद शोभा अपाट भोई आळी चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

79 b00653
B/2012-

2013/32/5258
शेळके तृ ी 

महादेव
आनंद नगर चचवड टेशन पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

80 b00654
B/2012-

2013/32/5270
गायकवाड किपल 

संजय

िडल स रोड िजजामाता हॉि पटल जवळ किपलहौ 
सोस िम लद नगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

81 b00656
B/2012-

2013/32/5295
गवळी महेश 

शामराव
एकता हौ सोस िम लद नगर पपरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

82 b00658
B/2012-

2013/32/5311
अवतारे िवजय 

दशरथ
गौतम नगर नाणेकर िमनी माकट जवळ पपरी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

83 b00659
B/2012-

2013/32/5320
अवतारे अजय 

दशरथ
गौतम नगर नाणेकर िमनी माकट जवळ पपरी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

84 b00662
B/2012-

2013/32/5440
घागडे कार 

अमर
ी मोरया ओम कॉलनी नं १ िबजली नगर चचवड 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

85 b00665
B/2012-

2013/32/5461
शदे िवजरा बाळू

िहरामण बारणे चाळ प जी पेपर िमल जवळ थेरगाव 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

86 b00669
B/2012-

2013/32/5493
तामचीकर 

रोितका राजेश
भाटनगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

87 b00671
B/2012-

2013/32/5509
जाधव िवजय 

कैलास
स.न३१/१ मातो ी कॉलनी बलवंत नगर िबजली नगर 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

88 b00673
B/2012-

2013/32/5518
शडे रोिहत संतोष

उ म नगर कवळे लेख फाम या मागे दे  रोड पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

89 B00679 B/null/32/5237
झ बाडे कार 

भा कर
आंनता नगर चचवड पुणे चचवड पपरी चचवड 

411039

90 B00707
B/2012-

2013/32/4702
पालवे प लवी 

भारत
सव नं 24/2 पंचर  कॉलनी रानजाई हॉटेल मागे 

चचवडेनगर पपरी चचवड 411033

91 B00708
B/2012-

2013/32/4704
अंकुशराव अिमत 

िव ल
आनंदनगर भारत पे ोल पंपा समोर चचवड टेशन 

पुणे पपरी चचवड 411019

92 B00709
B/2012-

2013/32/4705
आ हाट गौरव 

दपक
नेटके व ती पंचशील चौक कवळे पुणे पपरी चचवड 

412101

93 B00711
B/2012-

2013/32/4709
िभसे करण अशोक

सव नं 29/2 बलवंत नगर िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड 411033

94 B00712
B/2012-

2013/32/4712
गुंजाळ संतोष 

कांतीलाल
गुंजाळ चाळ खराळवाडी हनुमान मं दर मागे पपरी 

पपरी चचवड 411018



95 B00712
B/2012-

2013/32/4711
गायकवाड कुमार 

संजय
डील स रोड िजजामाता हॉसिपटल जवळ मो लद नगर 

पपरी पपरी चचवड 411018

96 B00715
B/2012-

2013/32/4718
डोळस आ पाली 

गौतम
आदश नगर सारीपु  हौ.सो. डील स चौक पपरी 

पपरी चचवड 411017

97 B00717
B/2012-

2013/32/4722
खरात ि यंका 

भाकर
गुलमोहोर माकट जवळ केशवनगर चचवडगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

98 B00717
B/2012-

2013/32/4721
प ले मोहन 

बसराज
आनंदनगर चचवड टेशन चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411019

99 B00718
B/2012-

2013/32/4723
कांबळे पवन 

चं कांत
सजेल पाक केशवनगर चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 

411033

100 B00719
B/2012-

2013/32/4726
खरात गणेश 

भाकर
गुलमोहोर माकट जवळ केशवनगर चचवडगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

101 B00720
B/2012-

2013/32/4729
गवळी िणता 

काश
दळवीनगर झोपडप ी समाजम दरा रोड चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

102 B00721
B/2012-

2013/32/4730
जाधव अिनकेत 

संजय
सव नं 131/2 पा या या टाक जवळ िबजलीनगर 

वा हेकरवाडी पपरी चचवड 411033

103 B00727
B/2012-

2013/32/4744
वाघमारे िश ाथ 

बंडू
आनंदनगर मारी आई मं दरा या मागे चचवड टेशन 

चचवड पपरी चचवड 411019

104 B00735
B/2012-

2013/32/4752
चांदणे ऋिषकेश 

दपक
िनसग हौ.सो. सव नं. 123/3 वा हेकरवाडी चचवड 

पपरी चचवड 411033

105 B00743
B/2012-

2013/32/4761
कडलक णाली 

अिजत
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नगर कवळे मराठी शाळे मागे 

कवळे चचवड पपरी चचवड 412101

106 B00744
B/2012-

2013/32/4762
चंदनिशवे ि यंका 

नागनाथ
रमाबाई नगर लक रोड पपरी पुणे पपरी चचवड 

411017

107 B00755
B/2012-

2013/32/4775
कांबळे अ य 

अजुन
गजानन कॉलनी ताथवडे चचवड पुणे पपरी चचवड 

411033

108 B00763
B/2012-

2013/32/4794
गायकवाड गणेश 

ाने र
िस ाथ नगर कवळे दे  रोड चचवड पपरी चचवड 

412101

109 B00764
B/2012-

2013/32/4795
गायकवाड 

सलोनी ाने र
िस ाथ नगर कवळेगाव दे  रोड पुणे पपरी चचवड 

412101

110 B00766
B/2012-

2013/32/4802
वाघमारे उ म 

तुकाराम
गु दारा आकुड  रे वे टेशन जवळ वा हेकरवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411033

111 B00767
B/2012-

2013/32/4803
गंबरे कृ णा राज

सव नं 133/2 िव ल मं दरा जवळ िबजलीनगर पुणे 
पपरी चचवड 411033

112 B00775
B/2012-

2013/32/4826
देडे ती ा 

नवनाथ
लाल टोपी नगर मोरवाडी पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

113 B00787
B/2012-

2013/32/4863
खेडेकर अि नी 

दलीप
I -266 एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

114 B00801
B/2012-

2013/32/5046
गायकवाड िनलेश 

मधुकर
अशोक भालके चाळ लि मनगर वा हेकरवाडी पुणे 

पपरी चचवड null

115 B00804
B/2012-

2013/32/5054
वाघ अं कता 

वैजनाथ
च/० तानाजी चचवडे वृनादावन कॉलनी चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

116 B00812
B/2012-

2013/32/5081
शदे शीतल साधु

िनतीन भालके कॉलनी लि मनगर वा हेकरवाडी पुणे 
पपरी चचवड null

117 B00815
B/2012-

2013/32/5093
लोखंडे चैताली 

राज
मा ती मं दर जवळ रावेत गाव रावेत पुणे पपरी 

चचवड null

118 B00817
B/2012-

2013/32/5101
देवकाते ुती 

नागनाथ
शामा हेरीतेज जे वग केशवनगर चचवड पुण-े१९. 

पुणे पपरी चचवड null

119 B00819
B/2012-

2013/32/5107
आदमाने अ य 

गणेश
लेख जाम या मागे घर न.ं९२८ कवळे,दे रोड पुणे 

पपरी चचवड null

120 B00821
B/2012-

2013/32/5231
वाघमारे अंजली 

चं कांत
िग रजािनवास िवकास नगरे कवळे दे रोड पुणे पपरी 

चचवड null

121 B00825
B/2012-

2013/32/5236
धो े चेतन 

नवनाथ
भागवत गीता मं दर साईकंुज बी खराळवाडी पपरी 

पुणे-१८. पुणे पपरी चचवड null

122 B00847
B/2012-

2013/32/5301
िमसळे ितक 

भाऊसाहेब
आनंद नगर चचवड टेशन चचवड पुणे-१९. पुणे 

पपरी चचवड null



123 B00849
B/2012-

2013/32/5307
ठ बरे िववेक खंडु

भ डवे व ती वा हेकरवाडी चचवड पुण-े१९. पुणे 
पपरी चचवड null

124 B00851
B/2012-

2013/32/5314
टाळे आनंद 

ह र ं
दांगट व ती िवकासनगर दे रोड पुणे पपरी चचवड 

null

125 B00854
B/2012-

2013/32/5323
पवार गीतांजली 

सुनील
ेरणा शाळा मागे वा हेकरवाडी चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

126 B00855
B/2012-

2013/32/5326
पटेकर कार 

नवनाथ
सव नं.116/1 ेरणा शाळा जवळ वा हेकरवाडी पुणे 

पपरी चचवड null

127 B00856
B/2012-

2013/32/5328
ननवरे शुभम 

भाकर
साई नगर मामुड  दे रोड पुणे पपरी चचवड null

128 B00860
B/2012-

2013/32/5527
मोरे ेयश वीण अ-१६१ एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी चचवड null

129 B00868
B/2012-

2013/32/5552
सहारे द ी वीण

1045, गती कॉलनी A.API.एमं सी कवळे दे रोड 
पुणे पपरी चचवड null

130 B0407
B/2012-

2013/32/4621
आ  णाली नर

ओम साई कॉलनी चचवडे नगर चचवड चचवड 
पपरी चचवड 411039

131 b0439
B/2012-

2013/32/4866
कोटकर ऐ या 

तानाजी
वा हेकर वाडी आगा कॉलनी चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039

132 b0441
B/2012-

2013/32/4878
सुरवसे िवजय 

सुिनल
रामनगर रहाटणी काळेवाडी रहाटणी पपरी चचवड 

411039

133 b0443
B/2012-

2013/32/4886
ितखे आकाश 

रमेश
रजनीगांधी हौ.सो. वा हेकर वाडी चचवड चचवड 

पपरी चचवड 411039

134 b0444
B/2012-

2013/32/4890
केशर देिवदास 

बाबासहेब
रजनी गंधा हौ.सो, चचवड पुणे चचवड पपरी 

चचवड 411039

135 b0451
B/2012-

2013/32/4917
सोनट े  सिवता 

मनोहर
मातो ी नगर नंद वन सो, चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039

136 b0464
B/2012-

2013/32/4964
भोसले रोहीत 

साईनाथ
स.नं.१३७ गु रा चचवड चचवड पपरी चचवड 

411039

137 b0467
B/2012-

2013/32/4982
साखरे वैशाली 

ल मण
भंडारी चौक आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039

138 b0471
B/2012-

2013/32/5002
पपळे भा य ी 

गोपाळ
बळवंत नगर िबजलीनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039

139 B0475
B/2012-

2013/32/5029
पावर व ाली 

सुिनल
वा हेकर वाडी ेरणा शाळा रोड चचवड चचवड 

पपरी चचवड 411039

140 B0487
B/2012-

2013/32/5090
चोपडे कोमल 

सुिनल
शदे व ती रावेत पुणे रावेत पपरी चचवड 411039

141 b0491
B/2012-

2013/32/5133
सुतार सुिचता 

नागनाथ
युवराज वा हेकर चाळ वा हेकर वाडी चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

142 b0495
B/2012-

2013/32/5153
शदे मृणाल 
द ा य

आझाद नगर थाँ मस कॉलनी दे रोड दे रोड पपरी 
चचवड 411039

143 b0497
B/2012-

2013/32/5163
लगाडे वल 

नामदेव
िब डग के मोरवाडी पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

144 b0500
B/2012-

2013/32/5175
असवले द ा 

िव ल
आदश नगर दे रोड कवळे कवळे पपरी चचवड 

411039

145 b0649
B/2012-

2013/32/5483
जकाते अिनकेत 

अ णासाहेब
दळवी नगर चचवड पुणे चचवड पपरी चचवड 

411039

146 B0676
B/2012-

2013/32/5202
िनकाळजे 

ाज ा भाकर
बौ  नगर प ाशेड पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

147 B0676
B/2012-

2013/32/5206
चंदनिशवे ितक 

नागनाथ
रमाबाई नगर लक रोड पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

148 B0678
B/2012-

2013/32/5223
कसबे गणेश 

शेषेराव
आनंदनगर खंडाळे चौक चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039

149 b0679
B/2012-

2013/32/5241
भंडारी ल मी 

राय पा
गांधीनगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 411039

150 b0680
B/2012-

2013/32/5252
शेळके आकाश 

र व
मातो ी िनवास चचवडे नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411039



151 b0686
B/2012-

2013/32/5318
मरेवर बंदू सुरेश

वेताळ नगर गवळी वाडा चचवड चचवड पपरी 
चचवड 411018

152 b0687
B/2012-

2013/32/5325
डोळस िस ाथ 

गौतम
आदश नगर िडल सचौक पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

153 b0699
B/2012-

2013/32/5526
जोगदंड िनलेश 

सुरेश
दळवी नगर चचवड पुणे चचवड पपरी चचवड 

411039

154 C01077
B/2012-

2013/32/4122
बो हाडे अिनकेत 

बबन
नवनाथ नगर च पाणी वसाहत रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

अ. ं . आवक . अजदार . िव ाथ चे नाव प ा वा री

1 C00307
C/2012-

2013/32/2882
जेटीथोर सुरज 

राज
बालाजीनगर भोसरी पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411018

2 C000183
C/2012-

2013/32/3515
मडके शुभम 
दादाभाऊ

शीतला देवी मं दरा जवळ पो ट सी.एम.ई. बोपखेल 
पुणे पपरी चचवड null

3 C001001
C/2012-

2013/32/3614
जाधव अचना 

भीमाशंकर
गजानन हौ सोसायटी खंडोबा माळ भोसरी,पुणे-३९ 

पुणे पपरी चचवड null

4 C001003
C/2012-

2013/32/3619
किवतके ऋतुराज 

संजय
िवकास कॉलनी न.ं१ लांडेवाडी भोसरी,पुणे-३९ पुणे 

पपरी चचवड null

5 C001010
C/2012-

2013/32/3633
बचुटे करण 

गो वद
नवजीवन हौ सोसायटी बी न.ंए-३ म नं.५०२ 

नेह नगर पपरी पुणे पपरी चचवड null

6 C001012
C/2012-

2013/32/3644
नेहरकर वषा 

शेषराव
आनंदनगर कॉ.आळंदी रोड शा ी चौक भोसरी,पुणे-

३९ पुणे पपरी चचवड null

7 C001028
C/2012-

2013/32/3857
सोनावणे अंजना 

छगन
गुली थान नगर रे वे गेट जवळ कासारवाडी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

8 C00114
C/2012-

2013/32/2896
बचुटे संकेत 

भागवत
74/3, हदवी वरा य कॉलनी न.ं2 साई हॉि पटल 

मागे आदशनगर दघी पुणे पपरी चचवड null

9 C00125
C/2012-

2013/32/3041
बाठीया धन ी 

संजय
िशवशंकर कॉलनी नं. 3 च पाणी वसाहत रोड भोसरी 

पुणे 39 पपरी चचवड null

10 C00129
C/2012-

2013/32/3064
पटेकर मोिहनी 

िवनोद
रामनगर पो ट CME, बो  िवहार या शेजारी 

बोपखेल पुणे पपरी चचवड null

11 C00130
C/2012-

2013/32/3067
पोले िवण 
मु राम

इं ायणी पाक जकात ना या समोर मोशी पुणे पपरी 
चचवड null

12 C00131
C/2012-

2013/32/3072
पटेकर मयुरी 

िवनोद
रामनगर पो ट CME, बो  िवहार या शेजारी 

बोपखेल पुणे पपरी चचवड null

13 C00132
C/2012-

2013/32/5594
सुरवसे अमोल 

बाबु
गु कृपा िब ड ग आनंद हॉ पाटल जवळ स.न.- 212 

भोसरी पुणे 411039

14 C001446
C/2012-

2013/32/4389
रणवीर सुरज 

दपक
संत तुकाराम नगर ीकृ ण मं दर धुमाळ िब डग 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

15 C00146
C/2012-

2013/32/3139
जावळे रोिहत 

सूयकांत
िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे 18 पपरी चचवड 

null

16 C00154
C/2012-

2013/32/3189
घाडगे संकेत 

रामचं
बालाजीनगर टे को रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

17 C00155
C/2012-

2013/32/3194
कोळे ि यंका 

तुकाराम
बालाजीनगर युवराज केिमकल कंपनी समोर भोसरी 

पुणे 26 पपरी चचवड null

18 C00157
C/2012-

2013/32/3203
टाकले वैशाली 

हनुमंत
िव लनगर नेह नगर पपरी पुणे पपरी चचवड null

19 C00159
C/2012-

2013/32/3214
कोले गौरी 
परमे र

आबा काटे नगर बु  िवहार समोर दापोडी पुणे 12 
पपरी चचवड null

20 C00161
C/2012-

2013/32/3226
कांबळे अ ता 

नवनाथ
रामनगर पो ट सी.एम.ई. बोपखेल पुणे पपरी चचवड 

null

21 C00162
C/2012-

2013/32/3230
गायकवाड 

ऋिषकेश ल मण
मनपा शाळा िव लनगर नेह नगर पुणे पपरी चचवड 

411018

22 C00164
C/2012-

2013/32/3240
सकट पूजा 
भोलानाथ

सुरेश देवकर चाळ गणेश मं दरा समोर, केसरी नगर 
देवकर चाळ बोपखेल पुणे पपरी चचवड null

23 C00165
C/2012-

2013/32/3247
कांबळे िनिखल 

सुदेशकुमार
514/4/12 िव लनगर नेह नगर पुणे पपरी चचवड 

null
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24 C00167
C/2012-

2013/32/3260
ल हांडे ित ा 

िनतीन
लालटोपी नगर पपरी मोरवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

25 C00168
C/2012-

2013/32/3267
चौधर सौरव 

सुधाकर
सव नं.199 पा रजात कॉलनी च पाणी रोड भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

26 C00169
C/2012-

2013/32/3273
शदे वषा भाकर

राजेश जाधव िनवास गणेश नगर धावडेव ती-354 
भोसरी पपरी चचवड null

27 C00172
C/2012-

2013/32/3292
जाधव नयन 

अशोक
बापुकाठे चाळ(जयभीम नगर) लगत मझीद शेजारी, 
पाटील िगरणी मागे दापोडी पुणे पपरी चचवड null

28 C00173
C/2012-

2013/32/3297
ससाणे रोहन 

िवजय
गुलाब नगर रे वे लाईन शेजारी दापोडी पुणे 12 पपरी 

चचवड null

29 C00175
C/2012-

2013/32/3312
शदे तृ ी 
साहेबराव

आ णासाहेब मगर टेिडयम जवळ यशवंत नगर पपरी 
पुणे 18 पपरी चचवड null

30 C00177
C/2012-

2013/32/3324
शगाडे कोमल 

िभकाजी
71/2अ पवारचाल िव ल मं दरा शेजारी दापोडी पुणे 

पपरी चचवड null

31 C00178
C/2012-

2013/32/3329
शगाडे सितश 

तुकाराम
सव नं.71/2अ/1 राजगु पथ पवार चाल िव ल मं दर 

शेजारी दापोडी पुणे पपरी चचवड null

32 C00179
C/2012-

2013/32/3332
करतकव अनोज 

सुमेध
यशवंतनगर लाट नं.6 पपरी पुणे पपरी चचवड null

33 C00180
C/2012-

2013/32/3403
कांबळे अि नी 

रामदास
संत तुकाराम नगर पा या या टाक  जवळ भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

34 C00181
C/2012-

2013/32/3405
कोळेकर ि यंका 

बाळासाहेब
िशतळा देवी मं दर जवळ पो ट सी.एम.ई. बोपखेल पुणे 

पपरी चचवड null

35 C00182
C/2012-

2013/32/3407
कोळेकर िवण 

बाळासाहेब
िशतळा देवी मं दर जवळ पो ट सी.एम.ई. बोपखेल पुणे 

पपरी चचवड null

36 C00186
C/2012-

2013/32/3521
ढगे ितमा 

लबाजी
खंडेव ती से.नं.10 भोसरी पुणे पपरी चचवड null

37 C00187
C/2012-

2013/32/3525
घाडगे मनोज 

इं जीत
बालाजीनगर पावर हाऊस टे को रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

38 C00190
C/2012-

2013/32/3539
काथवडे शाली 

संजय
मािणक आ ार वीत भ ी दापोडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

39 C00191
C/2012-

2013/32/3544
समु े सायली 

िशवरतन
74/2/1 हदवी वरा या कॉलनी न.ं1 आदश नगर 

दघी पुणे पपरी चचवड null

40 C00193
C/2012-

2013/32/3552
साखरे अिवनाश 

िवजय
रामनगर बो िवहार मागे पो ट सी.एम.ई. बोपखेल 

पुणे पपरी चचवड null

41 c00195
C/2012-

2013/32/3563
गोडकर शुभम 

सुरेश
राधानगरी हौ सोसा दघी रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

42 c00197
C/2012-

2013/32/3568
तांगडे चैताली 

अिभमान
बालाजी नगर पावर हाउस, आशा टेलर या शेजारी 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

43 C00198
C/2012-

2013/32/3572
उतपुरे रवी गणेश

ग हाणे व ती PCMC चौक लांडे चाळ भोसरी पुणे 
पपरी चचवड null

44 C00200
C/2012-

2013/32/3577
उबाळे अ दा 

िवजय
गोवा नी वाझ चाळ म न.ं 7 141 एस टी रोड 
जयभीम नगर दापोडी पुणे पपरी चचवड null

45 C00203
C/2012-

2013/32/2847
वैरागर कंचन 

बाळू
मोशी - मोशी पुण-े३९. मोशी पपरी चचवड 411039

46 C00208
C/2012-

2013/32/2866
गायकवाड 

राज ी सुभाष
आबा कोट चाळ जय भीम वाड .५ दापोडी १२. 

दापोडी पपरी चचवड 411012

47 C00213
C/2012-

2013/32/2883
सोनवने िवशाखा 

राजेश
आबा कोट चाळ बौ िवहार भोसरी पुण-े३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

48 C00214
C/2012-

2013/32/2886
पोळ संयोिगता 

सुरेश
आबा कोट चाळ बौ  िवहार दापोडी १२. दापोडी 

पपरी चचवड 411012

49 C00215
C/2012-

2013/32/2889
गोरे ऐ या 
बाळकृ ण

सी/० पोते चाळ शा ी चौक आळंदी रोड मयुरी पॅलेस 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

50 C00218
2012-

2013/32/2900
िसरसाट पवन बंडू

बालाजी नगर टे को रोड भोसरी पुण-े२६. भोसरी 
पपरी चचवड 411026



51 C00219
C/2012-

2013/32/2905
सरवदे ेता 

सुनील
म साफ य िनवास िव ाथ  िवकास हाय कूल 

बोपखोल पुण-े३९. बोपखोल पपरी चचवड 411039

52 C00221
C/2012-

2013/32/2912
मोसे केतन 

द ा य
भीमशंकर नगर साई नाथ रोड दघी पुणे-१५. दघी 

पपरी चचवड 411015

53 C00222
C/2012-

2013/32/2917
गोबाडे ल मन 

राजु
िव ल नगर नेह नगर बी.नं.१ घर.नं.३०८ पपरी पुण-े

१८. पपरी पपरी चचवड 411018

54 C00223
C/2012-

2013/32/2920
गोबाडे िव म 

राजु
िव लनगर नेह नगर घर.नं.३०८ बी.१ पपरी पुण-े

१८. पपरी पपरी चचवड 411018

55 C00224
C/2012-

2013/32/2924
लांडे सागर 

रामदास
सव नं.२१९ जुना च होली कदम चाळ दघी पुण-े१५. 

दघी पपरी चचवड 411015

56 C00227
C/2012-

2013/32/2938
लांडे नंदा 
रामदास

सव नं.२१९ जुना च होली रोड कदम चाळ दघी १५. 
दघी पपरी चचवड 411015

57 C00228
C/2012-

2013/32/2943
बरोठ मोिनका 

कैलास
बालाजी नगर पावर हाऊस नवीन मि जद जवळ 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

58 C00230
C/2012-

2013/32/2951
ह के सुरज 
कािलदास

अ णा मगर टेिडयम नवजीवन हाऊ.सो.घर.नं.५०६ 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

59 C00232
C/2012-

2013/32/2958
थोरात नयन 

संजय
जय गणेश कॉलोनी न.ं२ आदश नगर दघी पुणे-१५. 

दघी पपरी चचवड 411015

60 C00235
2012-

2013/32/2969
मंडले दपाली 

हनुमंत
पुन नािशक रोड सी.एम.ई गेट फुगे चाळ भोसरी पुण-े

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

61 C00236
C/2012-

2013/32/3043
मंडले सोनाली 

बालाजी

जा लदर सावळाराम ग हाणे चाळ पुण-ेनािशक रोड 
नमदा हॉटेल भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

62 C00237
C/2012-

2013/32/3047
नलवडे तुषार 

रामा
िवजय भा हौ.सौ. नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी 

पपरी चचवड 411018

63 C00241
C/2012-

2013/32/3062
ड गरे गती 

सुभाष
िव लनगर नेह नगर िभमाई हौ.सो. .नं. पपरी पुण-े

१८. पपरी पपरी चचवड 411018

64 C00250
C/2012-

2013/32/3095
शगाडे सुि या 

संजय

इं ायणी नगर पोलीस वसाहत बी.नं.१३ .नं.१५ 
स.नं.२ भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

65 C00251
C/2012-

2013/32/3098
डुकरे ऋिषकेश 

दशरथ
गवळीमाया टे को रोड भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

66 C00253
C/2012-

2013/32/3104
शदे द ा 
बळीराम

िभमाई हौ.सो. बी.नं.ए-१ .नं.६०२ पपरी पुण-े१८. 
पपरी पपरी चचवड 411018

67 C00256
C/2012-

2013/32/3114
गायकवाड आदेश 

सु ीन
६५/३ यशवंत नगर - पपरी पुण-े१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

68 C00261
C/2012-

2013/32/3128
धराडे रचना 

मा ती
डी-२०२ र ी िस ी सं कृती अपाट ३७अ/६४ स.नं.६ 
मोशी पुण-े४१२१०५ मोशी पपरी चचवड 412105

69 C00262
C/2012-

2013/32/3132
पाटील कोमल 

वासुदेव
रा संत तुकडोजी महाराज हौ.सो. िस े र हाय कूल 

भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

70 C00264
C/2012-

2013/32/3137
कांबळे वाती 

धनराज
रा ेम नगर ि यदशनी शाळा दघी रोड भोसरी ३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

71 C00268
C/2012-

2013/32/3149
जाधव दपाली 

राजु
नखातेव ती बलीराज कॉलोनी रहाटणी पुणे १७. 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

72 C00270
C/2012-

2013/32/3153
वानखेडे शुभम 

संजय
गु द  कॉलोनी न.ं१ साई पाक दघी पुण-े१५. दिघ 

पपरी चचवड 411015

73 C00271
C/2012-

2013/32/3156
रणनवरे वैभव 

यशवंत
नेह नगर नागेश चाळ पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

74 C00272
C/2012-

2013/32/3159
ओ हाळ दपाली 

भागेनाथ
स.नं.२१२/३एल आदशनगर वडेकर कॉलेज भोसरी पुणे-

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

75 C00273
C/2012-

2013/32/3164
कारंडे का तक 

करण
पाटोळे भारत गेस एज सी आदशनगर स.नं.७३/१८ 

दघी पुण-े१५. दघी पपरी चचवड 411015



76 C00276
C/2012-

2013/32/3183
िशरसाठ मोिहनी 

िवजय
संभाजीनगर लॉट न.ं२१/२ अंबादास दुकान आळंदी 

रोड भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

77 C00278
C/2012-

2013/32/3192
जाधव पुजा 

अिनल

अ णासाहेब मगर टेिडयम बी.नं.१ िव लनगर 
नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी चचवड 

411018

78 C00279
C/2012-

2013/32/3201
माळगे सोनम 

कशोर
िव लनगर नेह नगर मगर टेिडयम सौ.भीमाई पपरी 

पुणे-१८. पपरी पपरी चचवड 411018

79 C00281
C/2012-

2013/32/3210
भोसले थमेश 

काळुराम
िस ाथ नगर १२ वाड .४ दापोडी १२ दापोडी 

पपरी चचवड 411012

80 C00284
C/2012-

2013/32/3220
सुरवसे स दय 

रामे र
िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

81 C00286
C/2012-

2013/32/3225
धाडगे अिवनाश 

भाकर
रामनगर सी.एम.ई बोपखोल पुण-े३९. बोपखोल 

पपरी चचवड 411039

82 C00288
C/2012-

2013/32/3237
माने अि नी 

द ा य

जय गणेश सा ा य पांजरपोळ एफ.३ युिनट बी.नं.८ 
लॉट.नं.१०२ भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

83 C00289
C/2012-

2013/32/3241
ि रसागर अ दा 

राजु
आ ारवीट भ ी िझटे चाळ दापोडी १२ दापोडी पपरी 

चचवड 411012

84 C00291
C/2012-

2013/32/3250
गबई काजल 

साहेबराव
बालाजीनगर टे को रोड भोसरी २६. भोसरी पपरी 

चचवड 411026

85 C00297
C/2012-

2013/32/3272
कांबळे शोभा 

कािशनाथ
िव लनगर नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

86 C00298
C/2012-

2013/32/3276
शेख अ ताफ 

काल दर
ए-वन मे स वेअर बालाजी नगर भोसरी पुणे-२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

87 C00299
C/2012-

2013/32/3281
शेख आफताब 

काल दर
ए-वन मे स वेअर बालाजी नगर भोसरी पुणे-२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

88 C00300
C/2012-

2013/32/3284
जावळे संजीत 

अ ण
बालाजी नगर टे को रोड भोसरी पुण-े२६. भोसरी 

पपरी चचवड 411026

89 C00301
C/2012-

2013/32/2829
हा े  धनेश राम

अनुकूल इंड ी भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

90 c00305
C/2012-

2013/32/2857
िहवराळे 

ऋिषकेश सुपडा
जय राम पडवळ चाळ तुकाई नगर भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

91 C00308
C/2012-

2013/32/2893
शदे सुजाता नाना

बालाजीनगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

92 c00313
C/2012-

2013/32/2942
जाधव निमता 

नयन सग
इं दरा गांधी नगर वा. .५ दापोडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

93 C00314
C/2012-

2013/32/2950
थोरात वषा संजय

बाफना िब डग दापोडी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

94 C00315
C/2012-

2013/32/2957
सागर अजय 

युवराज
आदश नगर मातो ी कॉलनी दघी भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

95 c00318
C/2012-

2013/32/2974
वाघमारे ि यंका 

भा कर
बालाजी नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

96 c00319
C/2012-

2013/32/2977
बनसोडे पुजा 

बालाजी
बालाजी नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

97 c00320
C/2012-

2013/32/2980
पवळे णाली 

रमेश
बालाजीनगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

98 c00324
C/2012-

2013/32/3060
तायडे सिचन 

गजानन
शादुल िनळकंठ स ते - मोशी भोसरी पपरी चचवड 

411018

99 c00326
C/2012-

2013/32/3082
िनसगधं अपे ा 

अशोक
भीमाई हौ.सो. िव ल नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

100 c00328
C/2012-

2013/32/3089
महाडीक िन कता 

राम
ग हाणे व त भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

101 c00329
C/2012-

2013/32/3096
वेताळ गौरव 

अशोक
स.नं.१९४/२/१ पांडव नगर भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

102 c00330
C/2012-

2013/32/3101
िनकम योती 

सोमनाथ
िव ल नगर नेह  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018



103 c00331
C/2012-

2013/32/3105
वाघमारे ल मण 

खंडू
हनुमंत मं दर स. बालाजी नगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

104 c00332
C/2012-

2013/32/3111
िमसाळ िनिखल 

िम लद
बालाजीनगर पॉवर हाऊस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

105 c00334
C/2012-

2013/32/3121
भालेराव सलोनी 

िनशीकांत
पांडव नगर च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

106 c00335
C/2012-

2013/32/3126
शदे अमोल 

कैलास
अ णासहेल टे.ज. यशवंत नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

107 c00336
C/2012-

2013/32/3130
कांबळे आकां ा 

ाने र
बालाजीनगर पवार हाऊस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

108 c00338
C/2012-

2013/32/3141
पवार िनिखल 

अिनल
नेह  नगर पो,ओ.ज. पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018

109 c00339
C/2012-

2013/32/3148
पवार ितक 

सुहास
गणेश नगर भोसरी रोड भोसरी,पुणे भोसरी पपरी 

चचवड 411018

110 c00340
C/2012-

2013/32/3154
शदे आकाश नाना

बालाजीनगर टे को रोड भोसरी भोसरी पपरी चचवड 
411018

111 c00341
C/2012-

2013/32/3158
कुसाळकर कोमल 

िवलास
िव ल नगर नेह  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018

112 c00347
C/2012-

2013/32/3205
जावळे सुरेश 

दनेश
नेह  नगर पवार चाळ पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018

113 c00352
C/2012-

2013/32/3244
लोखंडे वृषभ 

सोमनाथ
बालाजी नगर भोसरी पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411039

114 c00359
C/2012-

2013/32/3286
वाघमारे पूजा 

िवण
टाकळे चाळ नेह नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

115 c00361
C/2012-

2013/32/3302
सोनवणे सुषमा 

िमटू
यशवंत नगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

116 c00362
C/2012-

2013/32/3311
वाघमोडे पूजा 

बालाजी
बालाजी नगर पावर हाउस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

117 c00363
C/2012-

2013/32/3318
मारनुरे महादेवी 

कािशनाथ
भोसरी रोड यशवंत नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018

118 C00365
C/2012-

2013/32/3337
वैरागे अिनकेत 

अ ण
लांडेवाडी िव ःल नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

119 c00366
C/2012-

2013/32/3333
बनसोडे अि तक 

पोपट
बालाजी नगर भोसरी पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411018

120 C00368
C/2012-

2013/32/3341
पवार मयुरी 

युवराज
िवजय भा हौ सोस पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

121 C00372
C/2012-

2013/32/3351
वाघमारे 

ऋिषकेश रमेश
गुलाब नगर दापोडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

122 c00374
C/2012-

2013/32/3498
भडके भा य ी 

राजु
बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

123 c00380
C/2012-

2013/32/3520
पाबळे ाज ा 

दनकर
इं ायणी पाक मोशी पुणे मोशी पपरी चचवड 

411039

124 c00381
C/2012-

2013/32/3524
पाबळे काजल 

दनकर
इं ीयणी पाक मोशी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411039

125 c00382
C/2012-

2013/32/3530
पाबळे कोमल 

दनकर
इं ीयणी पाक मोशी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411039

126 c00383
C/2012-

2013/32/3534
मोदे साद अशोक

स.नं.२०५/२ सावंत नगर भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड 411039

127 c00384
C/2012-

2013/32/3538
मोदे आरती 

अशोक
स.नं.२०५/२ सावंत नगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

128 c00387
C/2012-

2013/32/3554
पाखरे वाती 

सुिनल
कसन शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

129 c00388
C/2012-

2013/32/3561
जगदाळे ि ती 

संभाजी
लांडेवाडी िव ल नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड 

411039

130 c00391
C/2012-

2013/32/3571
बचूटे पुजा गो वद

नवजीवन हौ.सो. िब.नं.A-3 म नं.३ नेह नगर 
पपरी पपरी पपरी चचवड 411018



131 c00392
C/2012-

2013/32/3574
गायकवाड संतोष 

िबभीषण
िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

132 c00393
C/2012-

2013/32/3578
गायकवाड सनी 

िबभीषण
िव ल नगर नेह  नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411039

133 C00396
C/2012-

2013/32/3596
कांबळे समाधान 

द ा
बालाजी नगर पॉवर हाऊस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

134 c00398
C/2012-

2013/32/3607
शदे रोहन 
तुकारम

िवजय भा हौ.सो. नेह नगर पपरी पपरी पपरी 
चचवड 411018

135 C00404
C/2012-

2013/32/2928
कांबळे ित ा 

आनंद
जय भीमनगर बापू काटे चाळ दापोडी पुणे पपरी 

चचवड 411012

136 C00405
C/2012-

2013/32/2932
सपकाळे नेहा 

दपक
िस ाथ नगर झोपडप ी दापोडी पुणे पपरी चचवड 

411012

137 C00406
C/2012-

2013/32/2936
चंदनिशवे शुभम 

बाबासाहेब
नवजीवन सोसायटी सहावा मजला िव ल नगर 

नेह नगर पपरी चचवड 411018

138 C00407
C/2012-

2013/32/2941
उनवणे मुकुल 
बाबासाहेब

नवजीवन हौ.सो. मगर टे.शेजारी नेह नगर पपरी 
पपरी चचवड 411018

139 C00408
C/2012-

2013/32/5570
क ीमणी रेणुका 

िव ल
िव लनगर नेह नगर दो तीबेकरी नेह नगर पपरी 

411018

140 C00409
C/2012-

2013/32/2954
कांबळे अ जीत 

उ म
िपलाजी कुटे चाळ सर वती अनाथ आ म जवळ 

दापोडी पुणे पपरी चचवड 411018

141 C00410
C/2012-

2013/32/2959
कदम अ दा 

िवलास
जय महारा  चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

142 C00411
C/2012-

2013/32/2965
खळगे र ंदा 

अनुरथ
िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

143 C00413
C/2012-

2013/32/2973
िनकम वि ल 

ावण
जाधव बंगला आळंदी रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

144 C00414
C/2012-

2013/32/2978
भागीत मोनल 

सतु
देवकर चाल फुगेवाडी दापोडी पुणे पपरी चचवड 

411012

145 C00415
C/2012-

2013/32/2981
साळवे सायली 

िव म
सव नं 212/9 डोळस चाळ अतुल ि हडीओ मागे भोसरी 

पपरी चचवड 411039

146 C00416
C/2012-

2013/32/2984
ठोसर िधरज 

कैलास
तुकाई नगर िस े र शाळे समोर दघी रोड पुणे पपरी 

चचवड 411015

147 C00417
C/2012-

2013/32/2985
तायडे शुभम 

बाबुराव
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

148 C00419
C/2012-

2013/32/2987
सुरवाडे अिनकेत 

राज
आदश नगर िवकास कॉलनी दीघी रोड पुणे पपरी 

चचवड 411015

149 C00420
C/2012-

2013/32/2988
थोरात सा ी 

सुरेश
सव नं 72 आदशनगर स ा ी कॉलनी दीघी पपरी 

चचवड 411015

150 C00421
C/2012-

2013/32/2989
थोरात ेरणा 

सुरेश
सव नं 72 आदशनगर स ा ी कॉलनी दीघी पपरी 

चचवड 411015

151 C00422
C/2012-

2013/32/2990
डाखोरे ितमा 

संतोष
धावडे व ती रोशल गाडन माग द ा य लांडगे चाळ 

भोसरी पपरी चचवड 411039

152 C00426
C/2012-

2013/32/2994
अिहरे रा ल 

मधुकर
िशवशंकर कॉलनी नं 4 च पाणी वसाहत भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

153 C00428
C/2012-

2013/32/2996
पवार तेज ी 

बबन
िवजय भा हौ.सो. नेह नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

154 C00431
C/2012-

2013/32/2999
चापाईकर उमेश 

अशोक
हंस सुपर माकट शेजारी बालाजीनगर पावर हाउस 

भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

155 C00434
C/2012-

2013/32/3002
िव ागज िव ा 

वैजनाथ
बालाजीनगर बालाजीनगर पावर हाउस भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

156 C00435
C/2012-

2013/32/3003
सूयवंशी ेहा 

माधव
िशवशंकर नगर कॉलनी  4 च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

157 C00436
C/2012-

2013/32/3004
चंडािलया रया 

पवनकुमार
एच ए कॉलनी पपरी पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

158 C00437
C/2012-

2013/32/3005
उजगरे सिवता 

ल मन
काश ोि हजन दुकाना समोर बालाजीनगर बोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039



159 C00438
C/2012-

2013/32/3006
जाधव दािमनी 

परमे र
बालाजी हौ,सो. िव लनगर पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

160 C00441
C/2012-

2013/32/3009
टळक ित ा 

रामचं
ा िवकास हौ सो िव ल नगर नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड 411018

161 C00442
C/2012-

2013/32/3010
कानडे दीिपका 

काश
संत ाने र नगर आळंदी रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

162 C00444
C/2012-

2013/32/3012
यादव राज ी 

शेषराव
पावर हाउस टे को भोसरी रोड बालाजीनगर भोसरी 

पपरी चचवड 411039

163 C00445
C/2012-

2013/32/3013
पावर ऐ या 

बबन
िवजय भा हौ.सो. नेह नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

164 C00449
C/2012-

2013/32/3017
जैटीभार सुिमत 

राज
परमे र सुपर माकट मागे बालाजीनगर भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

165 C00450
C/2012-

2013/32/3018
कांबळे अिव कार 

रामिवलास
बालाजीनगर पावर हाउस जवळ भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411026

166 C00451
C/2012-

2013/32/3019
िधवार आदश 

बबन
रामनगर बौ िवहार शेजारी बोपखेल दापोडी पपरी 

चचवड 411012

167 C00452
C/2012-

2013/32/3020
खडसे िवशाल 

चं मणी
सावंत नगर दीघी भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

168 C00454
2012-

2013/32/3022
िमसाळ पुजा 

सुरेश
बालाजीनगर पावर हाउस जवळ भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411026

169 C00455
C/2012-

2013/32/3023
गायकवाड 

अिनकेत दपक
मातृछाया िनवास संततुकाराम नगर भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

170 C00457
C/2012-

2013/32/3025
देखणे अि नी 

िवजय
मयुर लाझा िब डग समोर ीनगर शांतीनगर भोसरी 

पपरी चचवड 411039

171 C00459
C/2012-

2013/32/3336
बंडगर िन कता 

िब देव
पांडवनगर मयूर मेिडकल जवळ च पाणी रोड भोसरी 

पपरी चचवड 411039

172 C00463
C/2012-

2013/32/3354
वाघ आदेश 
समाधान

रामनगरी िस वग शा ी चौक, आळंदी रोड भोसरी 
पुणे पपरी चचवड 411039

173 C00465
C/2012-

2013/32/3359
परदेशी आरती 

दरबार सग
मु.पो ट.मोशी संभाजीनगर तालुका हवेली पुणे पपरी 

चचवड 412105

174 C00469
C/2012-

2013/32/3363
खडके अिभजीत 

महादेव
राजु डोळस चाळ गवळी नगर दघी रोड भोसरी पपरी 

चचवड 411039

175 C00470
C/2012-

2013/32/3364
खडके कार 

महादेव
राजु डोळस चाळ गवळी नगर दघी रोड भोसरी पपरी 

चचवड 411039

176 C004736
C/2012-

2013/32/3367
यादव अनुप 

बाबुनंद
बाबा आनंद मंगल कायालय साई आनंद नगर धावडे 

व ती भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

177 C00477
C/2012-

2013/32/3371
सरवदे काजल 

कृ णा
बालाजीनगर टे को रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

178 C00482
C/2012-

2013/32/3376
वानखेडे अपूवा 

संजयकुमार
सव नं 84/1/1 गु द  कॉलनी नं 2 साई पाक दघी 

पपरी चचवड 411015

179 C00483
C/2012-

2013/32/3377
जाधव ि यंका 

संजय
सव नं 2 गु दारा समोर गायकवाड नगर दघी पपरी 

चचवड 411015

180 C00485
C/2012-

2013/32/3379
जाधव अिभजीत 

मह
िस ाथ नगर सी.एम.ई.गेट समोर जाधव चाळ दापोडी 

पपरी चचवड 411012

181 C00486
C/2012-

2013/32/3380
भालेराव ित ा 

सितश
मु ा पाक च पाणी वसाहत रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

182 C00487
C/2012-

2013/32/3381
जाधव ेहा 

जा लदर
अंगणवाडी शेजारी िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड 411039

183 C00491
C/2012-

2013/32/3385
वाघमारे वैशाली 

िवण
टाकळे चाळ िव ल नगर नेह नगर पपरी पपरी 

चचवड 411018

184 C00493
C/2012-

2013/32/3387
कांबळे सुरज 

संजय
ग हाणे चाळ शेजारी गु कृपा कॉलनी च पाणी 

वसाहत भोसरी पपरी चचवड 411039

185 C00494
C/2012-

2013/32/3388
शेलार ित ा 

बाळासाहेब
फ नं 4 से टर नं 1 इं ायणी नगर भोसरी पपरी 

चचवड 411039

186 C00495
C/2012-

2013/32/3389
गायकवाड 

मोिनका राज
सव नं 2/1/1 A गायकवाड नगर दघी पुणे पपरी 

चचवड 411015



187 C00496
C/2012-

2013/32/3390
भालेराव योगेश 

िशवाजी
िस ाथ नगर दापोडी बाजीराव काटे चाळ पुणे पपरी 

चचवड 411012

188 C00497
C/2012-

2013/32/3391
तायडे सितश 

बाबुराव
शा ी चौक भोसरी आळंदी रोड रामनगरी समोर पुणे 

पपरी चचवड 411039

189 C00504
C/2012-

2013/32/2868
नेहरकर वैभव 

वैजनाथ
सव नं.१२४ लॉट न.ं१७३ लि मनरयन मं दराजवळ 

वडमुखवाडी वडमुखवाडी पपरी चचवड null

190 C00505
C/2012-

2013/32/2871

नेहरकर 
िव ारणी 
वैजनाथ

सव नं.१२४ लॉट न.ं१७३ लि मनरयन मं दराजवळ 
वडमुखवाडी वडमुखवाडी पपरी चचवड null

191 C00507
C/2012-

2013/32/2879
कांबळे सोनाली 

द ा य
कॉलनी न.२ पाणी टाक  जवळ संभाजीनगर 
भोसरी,पुणे-३९ भोसरी पपरी चचवड null

192 C00515
C/2012-

2013/32/2910
जाधव द ा 

सुिनल
वद .३ बापु काटे चाळ दापोडी,पुणे दापोडी पपरी 

चचवड null

193 C00518
C/2012-

2013/32/2926
नाडेकर उ मेश 

बुधा
परीस सव न.६२१ लॉट ना.३६ िवनाया गर 

मोशी,पुणे मोशी पपरी चचवड null

194 C00519
C/2012-

2013/32/2930
अविचते दपाली 

रमेश
नागे र िव ालय गणेश कॉलनी िशवाजीवाडी मोशी 

मोशी पपरी चचवड null

195 C00524
C/2012-

2013/32/2952
घुगे धीरज बक

सव ना,२०५/२ कॉलनी ना.३ महादेव नगर,आळंदी 
रोड भोसरी,पुणे-३९ भोसरी पपरी चचवड null

196 C00533
C/2012-

2013/32/3168
पवार धन ी 

सुिनल
िवज भा हौ.सोसायटी नेह नगर पपरी,पुणे-१८ पुणे 

पपरी चचवड null

197 C00539
C/2012-

2013/32/3177
िनकाळजे 

ेहां कता कैलास
वाघमारे वीटभ ी त ा कं. शेजारी,पूना-नािशक रोड 

मोशी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

198 C00541
C/2012-

2013/32/3185
बुरसे ेहा िव णु

झरेकर पाक शेजारी भारतमाता नगर दघी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड null

199 C00545
C/2012-

2013/32/3200
सोनावणे 

आि नी िव णु
िव लनगर नेह नगर पपरी,पुणे-१८ पुणे पपरी 

चचवड null

200 C00547
C/2012-

2013/32/3208
नं गे अंिबका 

नाग
अ णासाहेब मगर टेडीयम शेजारी बी न.ं१२ म 
नं.५०३ पपरी,पुणे-१८ पुणे पपरी चचवड null

201 C00557
C/2012-

2013/32/3236
वाघमारे दशा 

राज
बनसोडे िनवास योती इंि लश कुल जवळ नेह नगर 

पपरी गाव पुणे पपरी चचवड null

202 C00559
C/2012-

2013/32/3243
शदे रेणुका राजु

िवजय भा हौ.सो.जवळ परशुराम िनवास नेह नगर 
पपरी,पुणे-१८ पुणे पपरी चचवड null

203 C00560
C/2012-

2013/32/3246
धो े िव ा ल

िवजय भा हौ.सो. नेह नगर पपरी,पुणे-१८ पुणे 
पपरी चचवड null

204 C00562
C/2012-

2013/32/3256
ितटकारे महेश 

अशोक
वद .३पवार व ती नवभारत नगर दापोडी पुणे 

पपरी चचवड null

205 C00564
C/2012-

2013/32/3264
भागवत कमलेश 

सुभाष
मयूर मेिडकल समोर पांडवनगर,च पाणी वसाहत 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

206 C00569
C/2012-

2013/32/3287
कांबळे अ ता 

पांडुरंग
मराठी शाळे या मागे महा मा फुले नगर दापोडी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

207 C00573
C/2012-

2013/32/3305
वाघमारे सागर 

ानोबा
J 334 समोर बालाजीनगर भोसरी,पुणे-३९ पुणे 

पपरी चचवड null

208 C00574
C/2012-

2013/32/3308
िमसळे िनिखल 

भै यासाहेब
ससाणे चाळ िव लनगर-नेह नगर पपरी,पुणे-१८ पुणे 

पपरी चचवड null

209 C00582
C/2012-

2013/32/3345
कोतली अिनता 

शरण पा
आनंदवन कार नगर काटे व ती फुगेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

210 C00584
C/2012-

2013/32/3355
जगताप संुदर 

रमेश
गुलाब काटे चाळ जयभीम नगर दापोडी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

211 C00585
C/2012-

2013/32/3579
पाचंगे ित ा 

दलीप
229,शणी तारामती पथ पाचंगे वाडा दापोडी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

212 C00587
C/2012-

2013/32/3581
बाबर िनलेश 

राजेश
ग ली नं.३ समाज मं दराजवळ शांतीनगर वसाहत 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null



213 C00589
C/2012-

2013/32/3583
कदम अिनकेत 

मधुकर
पसायदान कॉलनी माऊली कृपा बी. ता मा 

चौक,आळंदी रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड null

214 C00590
C/2012-

2013/32/3584
कांबळे क णा 

सुधाकर
बो-हाडेवाडी ता.हवेली िज.पुणे पुणे-१२ पुणे पपरी 

चचवड null

215 C00591
C/2012-

2013/32/3586
कांबळे िव जीत 

सुधाकर
बो-हाडेवाडी ता.हवेली िज.पुणे पुणे-१२ पुणे पपरी 

चचवड null

216 C00594
C/2012-

2013/32/3594
ताकसांडे ित ा 

िवण
दघी मँगसेन आळंदी रोड पुणे पुणे पपरी चचवड null

217 C00595
C/2012-

2013/32/3597
शदे दप बंकट

बौ िवहार या मागे यशवंतनगर पपरी,पुणे-१८ पुणे 
पपरी चचवड null

218 C00597
C/2012-

2013/32/3604

वाघमोडे 
सर वती 
आकाराम

सव नं.१२० घर नं.५९१ लॉट न.ं५९९ अ 
वडमुखवाडी वडमुखवाडी पुणे पपरी चचवड null

219 C00599
C/2012-

2013/32/3608
करतकव कांचन 

चा हास
य साफ य लॉट न.ं६५ क यशवंतनगर पपरी,पुणे-

१८ पुणे पपरी चचवड null

220 C00601
C/2012-

2013/32/3290
आठवले करण 

काश
बालेवाडी झोपडप ी भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी 

चचवड 411026

221 C00604
C/2012-

2013/32/3303
माने कशोर 

िवलास
िव लनगर नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

222 C00607
C/2012-

2013/32/3310
सागावे ेहा 

संजय
िशवशंकर नगर पि म च पाणी वसाहत भोसरी पुण-े

२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

223 C00609
C/2012-

2013/32/3320
गायकवाड 

अि नी भरत
आळंदी रोड मोशी राममं दर भीमनगर मोशी पुण-े

४१२१०५ मोशी पपरी चचवड 412105

224 C00611
C/2012-

2013/32/3326
काकडे रोिहत 

अंजन

िव ल नगर नेह  नगर िभमाई हौ.सो.बी.नं.ए-१ लॉट 
नं.६०८ पपरी पुण-े१८. पपरी पपरी चचवड 

411018

225 C00612
C/2012-

2013/32/3331
चौगुले सुवणा 

सोपान
नेह नगर भोसले िनवास स.नं.१०३ पपरी पुण-े१८. 

पपरी पपरी चचवड 411018

226 C00618
C/2012-

2013/32/3707
माने रोिहत 

शहाजी
राधाई िनवास जनशील हॉि पटल नेह नगर पुण-े१८. 

नेह नगर पपरी चचवड 411018

227 C00619
C/2012-

2013/32/3710
माने अितश 

शहाजी
राधाई िनवास जनशील हॉि पटल नेह नगर पुण-े१८. 

नेह नगर पपरी चचवड 411018

228 C00620
C/2012-

2013/32/3713
हाके रेणुका 

भानुदास
दि ण लि मनगर धुमाळे िनवास मोशी पुण-े३९. मोशी 

पपरी चचवड 411039

229 C00621
C/2012-

2013/32/3716
हाके पुजा 
भानुदास

दि ण लि मनगर धुमाळे िनवास मोशी पुण-े३९. मोशी 
पपरी चचवड 411039

230 C00622
C/2012-

2013/32/3721
उघडे ित ा 

द ा य
शांतीनगर वसाहत .२ अलंकर कंपनी लांडेवाडी 

भोसरी पुण-े१८. लांडेवाडी पपरी चचवड 411018

231 C00624
C/2012-

2013/32/3728
उघडे प लवी 

द ा य
शांतीनगर वसाहत .२ अंबरस कंपनी लांडेवाडी 

भोसरी पुण-े३९. लांडेवाडी पपरी चचवड 411039

232 C00629
C/2012-

2013/32/3750
कांबळे वीटी 

संजय

ग हाणे चाळ गु कृपा कॉलोनी पांडव नगर च पाणी 
वसाहत भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

233 C00630
C/2012-

2013/32/3754
खरात िवशाल 

भा कर
िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

234 C00631
C/2012-

2013/32/3756
लोखंडे मनोज 

तुकाराम
दि ण लि मनगर - मोशी पुण-े३९. मोशी पपरी 

चचवड 411039

235 C00635
C/2012-

2013/32/3767
भोसले शुभम 

दनबंधु
लांडेवाडी झोपडप ी डॉ.आंबेडकर नगर भोसरी पुणे-

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

236 C00636
C/2012-

2013/32/3770
िचखले िवजय 

मा ती
हारदे सदन केसरनगर िप.सी.एम.ई बोपखोल पुण-े३९. 

बोपखोल पपरी चचवड 411039

237 C00637
C/2012-

2013/32/3773
पारधी सुधीर 

शांताराम
हारदे सदन केसरनगर िप.सी.एम.ई बोपखोल पुण-े३१ 

बोपखोल पपरी चचवड 411031



238 C00645
C/2012-

2013/32/3796
वैराळ कार 

जग ाथ
स्.नं.७२ िशवसाई नगर आदश नगर दघी, पुणे १५ 

दघी पपरी चचवड 411015

239 C00646
C/2012-

2013/32/3800
ता  कार 

सुिनल
िप.िच.म.न.चे.नसस कॉटस ३/१६ ग हाणे व ती 
भोसरी,पुणे-३९ भोसरी पपरी चचवड 411039

240 C00648
C/2012-

2013/32/3805
गोळे आ पाली 

सुिनल
नामदेव मे  गवळी ईल.बी.१० स्.नं.२२३/१ 

भोसरी,पुणे-३९ भोसरी पपरी चचवड 411039

241 C00653
C/2012-

2013/32/3818
दुबळे रोहन 

चं कांत
स्.नं.७६ भारतमाता नगर गणेश मं दर गणेश कॉलोनी 
नं.२ दघी, पुणे १५ दघी पपरी चचवड 411015

242 C00659
C/2012-

2013/32/3836
गोळे िव दीप 

सुिनल
नामदेव मे  गवळी लॉट न.ं१० स्,नं.२२३/१ बी 
भोसरी,पुणे-३९ भोसरी पपरी चचवड 411039

243 C00661
C/2012-

2013/32/3842
ससाणे ऋितक 

शिशकांत

स्.नं.७२/२ स ा ी कॉलोनी न.ं१ पंचशील बु दिवहार 
आदशनगर दघी पुणे १५. दघी पपरी चचवड 

411015

244 C00662
C/2012-

2013/32/3927
काहीरकर 

िशलानंद िस ाथ
आदश नगर स ा ी कॉलोनी दघी पुणे १५ दघी 

पपरी चचवड 411015

245 C00663
C/2012-

2013/32/3936
ससाणे ऋिषकेश 

शिशकांत

स.नं.७२/२ स ा ी कॉलोनी न.ं१ पंचशील बु द िवहार 
आदशनगर दघी पुणे-१५. दघी पपरी चचवड 

411015

246 C00666
C/2012-

2013/32/3944
मुठे वाती सुरेश

स.नं.२०५/६ साई ा कॉलोनी सावंत नगर भोसरी 
पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

247 C00673
C/2012-

2013/32/3967
कंुदे नुतन बक

अिनल िहरामण देवकर चाळ ३१८ सी.एम.ई बोपखोल 
पुणे-३१. बोपखोल पपरी चचवड 411031

248 C00676
C/2012-

2013/32/3976
साळंुके ऋितक 

दादाराम
सव नं.१२ शांतीनगर फाईन का ट िव ल मं दर भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

249 C00678
C/2012-

2013/32/3984
वासुदेव ितभा 

सुभाष
खंडोबा माळ कसन शदे चाळ भोसरी पुण-े३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

250 C00680
C/2012-

2013/32/3991
सोनवणे आकां ा 

ीमंत
लि म िनवास सव न.ं८१/८२ बौ  िवहार दापोडी १२ 

दापोडी पपरी चचवड 411012

251 C00683
C/2012-

2013/32/4002
वाि मक  ि ती 

राम साद
िव लनगर नेह नगर दो ती बेकरी पपरी पुणे-१८. 

पपरी पपरी चचवड 411018

252 C00685
C/2012-

2013/32/4040
शदे ांजली 

संजय
सावंत नगर कमान स.नं.२०५/२ यशवंत िनवास 

भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

253 C00687
C/2012-

2013/32/4045
काकडे वैभव 

कैलास
८१/१/१ राजे संभाजी चौक कृ णा नगर रोड बी.नं.३ 

दघी पुण-े१५. दघी पपरी चचवड 411015

254 C00691
C/2012-

2013/32/4063
जाधव अजय मह

संत तुकाराम नगर - भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 
चचवड 411039

255 C00694
C/2012-

2013/32/4069
कानकेरी अंिबका 

दौला पा
आंबेडकर नगर नेह नगर काकालांडे राशन दुकान 
पपरी पुण-े१२. पपरी पपरी चचवड 411012

256 C00696
C/2012-

2013/32/4074
गोजगे िवशाल 

िवजय
नवजीवन हौ.सो. बी.नं.३ मजला .३ मगर टेिडयम 

पपरी पुण-े१८. पपरी पपरी चचवड 411018

257 C00698
C/2012-

2013/32/4078
भोजने आरती 

रघुनाथ
सव नं.७६ गणेश कॉलोनी नं.१ भरत माता नगर दघी 

पुणे-१५. दघी पपरी चचवड 411015

258 C00699
C/2012-

2013/32/4081
जगताप मेघा 

शंकर
एच.ए.कॉलोनी आय-५६ पपरी पुण-े१८. पपरी 

पपरी चचवड 411018

259 C00701
C/2012-

2013/32/3395
जाधव शुभम 

र व
महा मा फुले नगर एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411026

260 C00706
C/2012-

2013/32/3413
अ वले अ य 

अ ण
फ नं 2 कृ णा दशन सो. चौधरी पाक दघी पपरी 

चचवड 411015

261 C00707
C/2012-

2013/32/3414
कांबळे ि यंका 

बालाजी
बालाजी मं दरा समोर िव ल नगर लांडेवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411039

262 C00708
C/2012-

2013/32/3415
पारधी अ य 

तुकाराम
ता  चाळ जवळ फुले नगर दापोडी पुणे पपरी 

चचवड 411012



263 C00711
C/2012-

2013/32/3418
शेलार सौरभ 

अनील
हनुमान कॉलनी नं 7 गणेशनगर शा ी चौक आळंदी 

रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

264 C00716
C/2012-

2013/32/3423
सोनवणे संकेत 

रामदास
शांताराम डोळस चाळ िस े र हाय कुल जवळ दघी 

रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

265 C00718
C/2012-

2013/32/3425
खरात मयुर 

िम लद
खंडू गबाजी फुगे चाळ अ ता एस.टी.डी.मागे आळंदी 

रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

266 C00728
C/2012-

2013/32/3435
भगत संजू र व

साई आनंद नगर धावडे व ती भोसरी पुणे पपरी 
चचवड 411039

267 C00729
C/2012-

2013/32/3436
ठ िगरे ि यंका 

पांडुरंग
सव नं 76/2 भारतमाता नगर दघी पुणे पपरी 

चचवड 411015

268 C00732
C/2012-

2013/32/3439
हजारे द ा 

गुलचंद
दशन कॉलनी दघी रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

269 C00744
C/2012-

2013/32/3455
तुळवे अ जीत 

राजु
से टर नं 23/2 ीकृ ण कोलनी डांगे सं कृती होल 

समोर थेरगाव रोड थेरगाव पपरी चचवड 411033

270 C00747
C/2012-

2013/32/3461
वानखेडे िवशाखा 

उ म
सव नं 2/1/1 A गायकवाड नगर भिगनी िनवे दता 

ित ान दघी पपरी चचवड 411039

271 C00748
C/2012-

2013/32/3463
च हाण गोपाळ 

कशोर
सव नं 69 साई पाक माऊली नगर दघी पपरी 

चचवड 411015

272 C00753
C/2012-

2013/32/3472
गायकवाड 
णाली िवण

गायकवाड िनवास दघी रोड सँडिवक कॉलनी या 
पाठीमागे भोसरी पपरी चचवड 411039

273 C00756
C/2012-

2013/32/3477
शदे शुभांगी 

धुराजी
िव ल मं दरा समोर डॉ राम जोशी रोड शेळके वाडा 

दापोडी पपरी चचवड 411012

274 C00759
C/2012-

2013/32/3483
कांबळे ाज ा 

सखाराम
िशवाजी खंडू लांडगे चाळ कासारवाडी तालुका हवेली 

पुणे पपरी चचवड 411034

275 C00760
C/2012-

2013/32/3486
शदे अमृता 

धुराजी
िव ल मं दरा समोर डॉ राम जोशी रोड दापोडी पुणे 

पपरी चचवड 411012

276 C00765
C/2012-

2013/32/3496
शेळके आकाश 

गोिवद
आिशवाद गॅस शेजारी सादािशव ग हाणे चाळ भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

277 C00767
C/2012-

2013/32/3501
शेळके सुि या 

सुिनल
रामनगर बौ िवहार मागे बोखपेल पुणे पपरी चचवड 

411031

278 C00769
C/2012-

2013/32/3506
कांबळे मधु 

ाने र
िशवाजी शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

279 C00771
C/2012-

2013/32/3509
कांबळे मयुरी 

ाने र
िशवाजी बबन शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

280 C00774
C/2012-

2013/32/3522
धुिसया ि या 
ह रनारायण

रामनगर बौ िवहार मागे बोपखेल पुणे पपरी चचवड 
411031

281 C00775
C/2012-

2013/32/3523
साळंुके ाज ा 

मनोज
योती इंि लश शाळे मागे िशवशंभो मंगल कायालया 
समोर नेह नगर पपरी पपरी चचवड 411018

282 C00778
C/2012-

2013/32/3531
भोसले कोमल 

शहाजी
रामनगर हौ.सो. िशवनेरी िब डग ग हाणे व ती 

भोसरी पपरी चचवड 411039

283 C00779
C/2012-

2013/32/3533
शदे िनता िवलास

अ णासाहेब मगर टेडीयम जवळ यशवंत नगर पपरी 
पुणे पपरी चचवड 411018

284 C00785
C/2012-

2013/32/5569
आ हाट समृ ी 

सुभाष
स न - 695/55/12/216 अशोकनगर ा वेलस 

जवळ पुण-ेनािशक रोड भोसरी 411019

285 C00789
C/2012-

2013/32/3559
िनधन अिनकेत 

िभकाजी
सव नं 137/7 लांडगे व ती पुणे नािशक रोड भोसरी 

पपरी चचवड 411039

286 c00792
C/2012-

2013/32/3576
धायगुडे समथ 

काश
िशव गणेश नगर धावडे व ती पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

287 C00794
C/2012-

2013/32/3592
दामले सिचन 

संजय
रा ल लांडगे चाळ सदगु  नगर भोसरी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

288 C00796
C/2012-

2013/32/3598
दामले पुजा संजय

रा ल लांडगे चाळ सदगु  नगर भोसरी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

289 c00798
C/2012-

2013/32/3617
कांबळे अजय 

िवलास
मह मा फुले नगर दापोडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018



290 c00800
C/2012-

2013/32/3624
मु गुन पुजा 

जनाभाऊ
इं ानी नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

291 c00802
C/2012-

2013/32/3626
गायकवाड सिचन 

संतोष
मह मा फुले नगर दापोडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

292 c00806
C/2012-

2013/32/3640
वानखडे अजय 

िव ल
धावडे व ती भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

293 c00814
C/2012-

2013/32/3680
सणगर ाची 

संजय
दशरथ लांडगे लेन कासारवाडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

294 c00819
C/2012-

2013/32/3711
तळपे ेहल 

सदािशव
सेनापती चौक व सला िनवास दपोडी दपोडी पपरी 

चचवड 411018

295 c00824
C/2012-

2013/32/3717
गाडे सुिनता र व

आ पा वाखारे चाळ आझाद नगर फुगेवाडी फुगेवाडी 
पपरी चचवड 411039

296 C00825
C/2012-

2013/32/3723
िहले सुरेश मोघा

शहीद भगत सग माग दघी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

297 c00829
C/2012-

2013/32/3742
खरात हषद तुषार आदश नगर दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

298 c00830
C/2012-

2013/32/3748
राननवरे णाली 

दलीप
वै णवी पाक खराळवाडी पपरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

299 c00831
C/2012-

2013/32/3753
रणनवरे आिशष 

दलीप
खराळवाडी पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

300 c00832
C/2012-

2013/32/3757
खरात कोमल 

मा ती
िभमाई हौ सोस अ णा साहेब पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

301 c00833
C/2012-

2013/32/3761
मदने द ी 

दनकर
दुगा माता कॉलनी भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

302 c00835
C/2012-

2013/32/3765
ओहाळ ेता 

काश
अशोक नगर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक भोसरी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

303 c00838
C/2012-

2013/32/3777
शगाडे सुशील 

धम
शांती नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

304 c00839
C/2012-

2013/32/3781
भुरा पक  
करणपाल

िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

305 C00844
C/2012-

2013/32/3801
जाधव अनंत 

र व
सी.एम.ई.गेटे समोर जाधव चाळ पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

306 C00845
C/2012-

2013/32/3806
नाटेकर अि नी 

राम
सदगु  नगर महादेव मं दर भोसरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

307 C00848
C/2012-

2013/32/3819
इंगळे सुशांत राजु

टी.बी भगत संभाजी नगर पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

308 C00849
C/2012-

2013/32/3821
खडके आकाश 

ीकृ ण
राजु डोळस चाळ भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

309 C00852
C/2012-

2013/32/3831
आमनुर फु ल 

संजय
रमेश घुले चाळ बापूजी बुवा मं दरा समोर बोपखेल पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

310 C00857
C/2012-

2013/32/3911
पाटोळे आकाश 

काश
च-होली हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

311 C00858
C/2012-

2013/32/3914
च हाण किवता 

सुरेश
अनंत पोतदार शा ी चौक जवळ साई नाथ कॉलनी 

भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

312 c00861
C/2012-

2013/32/3929
कदम अं कता 

गंगाराम
पवार चाळ नेह नगर पपरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

313 c00863
C/2012-

2013/32/3950
गायकवाड संकेत 

िवजय
एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

314 c00870
C/2012-

2013/32/3982
गोपी आिभिजत 

कशन
संजय नगर फुगेवाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

315 c00872

C/2012-
2013/32/3992

2012-
2013/32/3995

कांबळे ऋिषकेश 
मोद

संत तुकाराम नगर भोसरी दघी पपरी पपरी चचवड 
411018

316 c00875
C/2012-

2013/32/4014
कांबळे स मय 

नर
फुगेवाडी बाबू लांडे चाळ दापोडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



317 c00881
C/2012-

2013/32/4051
जाधव दपाली 

र व
महा मा फुले नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

318 c00883
C/2012-

2013/32/4059
गायकवाड 

अिभषेक भुजंग
आदश नगर दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

319 c00885
C/2012-

2013/32/4068
वंजारी शेखर 

र व
च-होली हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

320 c00889
C/2012-

2013/32/4083
राठोड वे दका 

रोिहदास
अ िवनायक हौ सोस दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

321 C00906
C/2012-

2013/32/3611
कांबळे मिनषा 

ल
बालाजीनगर पावर हाऊस भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

322 C00913
C/2012-

2013/32/3653
सोसे पूजा ीकांत

रंगनाथ फुगे िब डग फुगे माने आळी PCMC चौक 
भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

323 C00914
C/2012-

2013/32/3659
मंुढे पूजा िनवृ ी

धावडे आळी जवळ मंुजरा मं दर भोसरी गाव भोसरी 
पुणे 39 पपरी चचवड null

324 C00917
C/2012-

2013/32/3697
सोनुणे पूजा 

भगवान
स.नं.197/a/14 गणेश िनवास महा मा फुले नगर 

च पाणी वसाहत रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड null

325 C00921
C/2012-

2013/32/3712
मारनुरे मंगेश 

कािशनाथ
टे को रोड िशवालय अपाटमट समोर यशवंतनगर 

पपरी पुणे पपरी चचवड null

326 C00924
C/2012-

2013/32/3730
पाचातणे पुनम 

अंकुश
शांतीनगर ताठे टी टाँल शेजारी बु  िवहार जवळ 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

327 C00925
C/2012-

2013/32/3735
पाचारणे रोिहणी 

अंकुश
शांतीनगर ताठे टी टाँल शेजारी बु  िवहार जवळ 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

328 C00926
C/2012-

2013/32/3741
कांबळे माधुरी 

भा कर
महा मा फुले नगर आंबेडकर पुत या जवळ दापोडी 

पुणे पपरी चचवड null

329 C00930
C/2012-

2013/32/3760
गायकवाड वृषभ 

मह
गायकवाड िनवास वाड न.ं3 जयभीम नगर दापोडी पुणे 

पपरी चचवड null

330 c00931
C/2012-

2013/32/3768
खाटीकमारे 

आकाश तुकाराम
202/1133, संत तुकाराम नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

331 C00936
C/2012-

2013/32/3792
नागरे जय र व

ी उ वल लेिनक डा राज  गायकवाड यां या 
शेजारी, िशव गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

332 C00937
C/2012-

2013/32/3799
कांबळे कार 

मोहन
दघी मातो ी कॉलनी मंजुरीबाई शाळेमागे कार 

तेजि वनी िनवास आदश नगर पुणे पपरी चचवड null

333 C00938
C/2012-

2013/32/3804
िहले सा ी 

िभमाजी
स.नं.69/10, साईपाक माऊळी हौ सग सोसायटी दघी 

पुणे पपरी चचवड null

334 C00941
C/2012-

2013/32/3822
गायकवाड पूजा 

दलीप
पाटोळे व ती च-होळी ता.हवेली पुणे पपरी चचवड 

null

335 C00942
C/2012-

2013/32/3827
च हाण िस ाथ 

राजू
बुड व ती रोड फुलेव ती च-होळी पुणे पपरी चचवड 

null

336 C00943
C/2012-

2013/32/3830
च हाण मोिहनी 

जग ाथ
बुड व ती रोड फुलेव ती च-होळी पुणे पपरी चचवड 

null

337 C00952
C/2012-

2013/32/3874
मोसे भारती 

िशवराम
स.नं.69/2 साई पाक साई िस  कॉलनी दघी पुणे 

पपरी चचवड null

338 C00955
C/2012-

2013/32/3890
सुरकुले ि यंका 

सूयकांत
पयावरण सं कार उ ान लाट म.47 टी लॉक 

एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे पपरी चचवड null

339 C00957
C/2012-

2013/32/3899
खरात अि नी 

परशुराम
जुनी आदश शाळा, कबाडी चाळ गवळी नगर भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

340 C00964
C/2012-

2013/32/3939
लाडके ि यंका 

दंदुराम
जयभीम नगर जगताप चाळ दापोडी पुणे पपरी 

चचवड null

341 C00973
C/2012-

2013/32/4000
हजारे करण 

तुकाराम
तापक र चाल गवळी नगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

342 C00979
C/2012-

2013/32/4263
कांबळे दशन 

संतोष
आ णासाहेब मगर टेिडयम जवळ िव लनगर पपरी 

पुणे पपरी चचवड null

343 C00983
C/2012-

2013/32/4285
उपवट योगेश 

दलीप
स गु नगर रा ल सोसा समोर भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null



344 C00987
C/2012-

2013/32/4303
टेमरे िसबा अशोक

स.नं.72/2 आदश नगर स ा ी कॉलनी बु  िवहार या 
पाठीमागे दघी पुणे 15 पपरी चचवड null

345 C00988
2012-

2013/32/4306
िसरसे प लवी 

दलीप
आदश नगर स ा ी कॉलनी दघी पुणे पपरी चचवड 

null

346 C00990
C/2012-

2013/32/4309
पवार योगेश 

तानाजी
गंगावणे िनवास नेह  टाँवर शेजारी नेह नगर पपरी 

पुणे पपरी चचवड null

347 C00992
C/2012-

2013/32/4316
सातपुते िनतीन 

अजुन
महादेव नगर कॉलनी न.ं5 आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

348 C00998
C/2012-

2013/32/4335
डगळे कावेरी 

मनोहर
दशरथ गायकवाड चाल वाड  3 दापोडी पुणे पपरी 

चचवड null

349 C01010
C/2012-

2013/32/1192
नविगरे िन कता 

राजू
च-होली बु हवेली पुण-े३३ पुणे पपरी चचवड 

411018

350 C01016
C/2012-

2013/32/3656
ि रसागर 

सुिवदया शाम
स रता कंुज बी. वग फ.नं.२६ रे वा गेट जवळ 

कासारवाडी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

351 C01018
C/2012-

2013/32/3663
भालेराव आिशष 

राजकुमार
I 51 अच.अ.कॉलनी पपरी पपरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

352 C01020
C/2012-

2013/32/3669
मोरे गणेश 

पांडुरंग
A-411रामनगर हौ सोसायटी वाने व ती भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

353 C01021
C/2012-

2013/32/3671
भालेराव आकाश 

राज
संत ाने र नगर च पाणी वसाहत रोड भोसरी,पुणे-

३९ पुणे पपरी चचवड null

354 C01023
C/2012-

2013/32/3677
साठे सुिनल िभमा

रा ल सो.लांडगे चाळ स गु नगर,तुळजाभवानी रोड 
भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

355 C01024
C/2012-

2013/32/3678
साठे आि नी 

िभमा
रा ल सो.लांडगे चाळ स गु नगर,तुळजाभवानी रोड 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

356 C01032
C/2012-

2013/32/3861
गायकवाड पूजा 

िम लद
भीमनगर लि मनगर मोशी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

null

357 C01033
C/2012-

2013/32/3863
कोरडे अमोल 

सुरेश
महादेव लांडगे चाळ िशवगणेश नगर धावडे व ती 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

358 C01034
C/2012-

2013/32/3868
वाघमारे ि यंका 

िबराजी
टे को रोड लांडेवाडी,िव लनगर भोसरी,पुणे-३९ पुणे 

पपरी चचवड null

359 C01035
C/2012-

2013/32/3872
मु मकर ाज ा 

तीप ा
कैलास जाधव चाळ जयभीम नगर दापोडी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

360 C01041
C/2012-

2013/32/3898
आिहरे ित ा 

रमेश
िव कमा कॉलनी .३ शा ी चौक आळंदी रोड 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

361 C01042
C/2012-

2013/32/3901
यंगड िखमदेव 

रामदास
PMTचोक,द  मं दरामागे गवळी चाळ,आळंदी रोड 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

362 C01045
C/2012-

2013/32/3913
घेवंदे अजय भारत

M.I,D.C. महा मा फुले नगर भोसरी,पुणे-३९ पुणे 
पपरी चचवड null

363 C01047
C/2012-

2013/32/3919
सावंत करण 

भाकर
पॉवर हाउस्,टे को रोड बालाजीनगर भोसरी,पुणे-३९ 

पुणे पपरी चचवड null

364 C01052
C/2012-

2013/32/3940
शेगोकार गोपाल 

सुरेश
तनपुरे िनवास च पाणी वसाहत भोसरी,पुणे-३९ पुणे 

पपरी चचवड null

365 C01055
C/2012-

2013/32/3953
च हाण सा रका 

नवनाथ
५०९ पाचवा मजला व नगरी हौ.सो.मगर टेिडयम 

शेजारी पपरी,पुणे-१८ पुणे पपरी चचवड null

366 C01056
C/2012-

2013/32/3957
शादुल ऋतुराज 

भा कर
सव नं.७२/ब िशवसाई नगर भारती इंि लश कुल 

जवळ दघी, पुणे १५ पुणे पपरी चचवड null

367 C01058
C/2012-

2013/32/3969
ड गरे िनिखल 

तेजराव
स्.नं.८३ ाने र पाक, ीराम कॉलनी दघी, पुणे १५ 

पुणे पपरी चचवड null

368 C01067
C/2012-

2013/32/4007
चोरे णाली 

दपक

सव नं.२०१ महादेव मं दराशेजारी महादेव 
नगर,आळंदी रोड भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड 

null

369 C01068
C/2012-

2013/32/4009
काठे अ य 
सावकार

पोलीस लाईन 11/3 इं ायणीनगर भोसरी,पुणे पुणे 
पपरी चचवड null



370 C01069
C/2012-

2013/32/4011
गायकवाड 

कोमल सुरदास
४७१/३०अ वाडबा गायकवाड सदन संजयनगर 

फुगेवाडी पुणे पपरी चचवड null

371 C01071
C/2012-

2013/32/4016
साळंुखे गौरव 

गो वद
बापु काटे चाळ रे वे गेट जवळ दापोडी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

372 C01072
C/2012-

2013/32/4017
सावळे सुिनता 

सुरेश
टे को रोडआशा ते स या मागे बालाजीनगर 

भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

373 C01073
C/2012-

2013/32/4019
हाटे अजय राजेश

साईमं दर जवळ नेह नगर पपरी,पुणे-१८ पुणे पपरी 
चचवड null

374 C01075
C/2012-

2013/32/4118
परदेशी आकाश 

यामलाल
आदीनाथ नगर लांडेवाडी भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

375 C01076
C/2012-

2013/32/4120
धुिसया पुजा हरी

बौ  िवहार मागे रामनगर बोपखेल पुणे पपरी 
चचवड null

376 C01078
C/2012-

2013/32/4123
पाटोळे अिभषेक 

सितश
पाटोळे व ती मातंग व ती च-होली पुणे पपरी 

चचवड null

377 C01081
C/2012-

2013/32/4133
बंडगर अिनकेत 

बक
स.नं.६८२/१ हौ.सो. रामनगर,लांडेवाडी भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

378 C01082
C/2012-

2013/32/4134
कोकरे तेज ी 

िनतीन
मु य अ ी क  संत तुकाराम नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

379 C01085
C/2012-

2013/32/4140
कांबळे मोिनका 

द ा य
बारथे व ती बाराथे चाल दापोडी पुणे पपरी चचवड 

null

380 C01086
2012-

2013/32/4142
गायकवाड 

श मली सुिधर
शारदा िनवास जयभीम नगर दापोडी पुणे पपरी 

चचवड null

381 C01094
C/2012-

2013/32/4153
क े जनाबाई 

िव ल
सव नं.२०५/२ र ता ,१ महादेवनगर भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

382 C01097
C/2012-

2013/32/4161
पंिडत मयुरी 

संतोष
सव नं.७८ मँगिजन कॉनर गजानन मं दरामागे दघी 

पुणे पपरी चचवड null

383 c01105
C/2012-

2013/32/3641
सोरटे करण 

र व
संत तुकाराम नगर पपरी भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

384 c01107
C/2012-

2013/32/3646
च हाण जयेश 

अशोक
गवळी नगर आळंदी रोड भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

385 c01108
C/2012-

2013/32/3650
च हाण नेहा 

अशोक
गावळी नगर आळंदी रोड भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

386 c01109
C/2012-

2013/32/3654
लबडे सोनल 

र व
स.नं.२१६ मोरया कॉलनी भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

387 c01112
C/2012-

2013/32/3668
गवारी मयूर 

पांडुरंग
स.नं.७८/३ गजानन महाराज नगर दघी भोसरी 

पपरी चचवड 411018

388 c01120
C/2012-

2013/32/3738
पवार िवकास 

जय काश
संत तुकाराम नगर पपरी पुणे-१८ पपरी पपरी 

चचवड 411039

389 C01129
C/2012-

2013/32/3784
कांबळे द ा 

धनराज
मह मा फुले नगर दपोडी पुणे दपोडी पपरी चचवड 

411039

390 C01132
C/2012-

2013/32/3798
बंदप े गौरव 

दपक
िवजय भा हौ.सो. नेह नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

391 C01133
C/2012-

2013/32/3803
पाटोळे ऋिषकेश 

राघु
च-होली बु हवेली पुणे च-होली पपरी चचवड 

411039

392 C01134
C/2012-

2013/32/3807
पाटोळे अिनकेत 

खंडू
च-होली बु हवेली पुणे च-होली पपरी चचवड 

411039

393 C01135
C/2012-

2013/32/3810
झाडोदे रोनीश 

रमेश
स.नं.८१/१/१ A-3 कृ णा कॉलनी दघी दघी पपरी 

चचवड 411018

394 c01143
C/2012-

2013/32/3853
गेजगे योिगता 

िनवृ ी
माऊली नगर साई पाक दघी दघी पपरी चचवड 

411039

395 c01150
C/2012-

2013/32/3892
कोरडे अमर 

द ा य
हनुमान नगर भगत व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

396 c01151
C/2012-

2013/32/3897
कोरडे अजय 

द ा य
स.नं.२३ हनुमान नगर भगत व ती भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड 411039

397 c01161
C/2012-

2013/32/3930
जाधव ाज ा 

संदीप
च-होली बु माळी आळी पुणे च-होली पपरी चचवड 

411039



398 c01163
C/2012-

2013/32/3938
बोगे गंगाराम 

ीराम
काळी भत च-होली फाटा च-होली च-होली पपरी 

चचवड 411039

399 c01165
C/2012-

2013/32/3951
कळसे लिलता 

गजानन
केशव नगर कासारवाडी पुणे कासारवाडी पपरी 

चचवड 411039

400 c01166
C/2012-

2013/32/3958
सोनवणे स यक 

रतनलाल
फुगे वाडी - पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

401 c01172
C/2012-

2013/32/3998
हजारे चेतना 

पंढरीनाथ
साई नगर वडमुखवाडी पुणे च-होली पपरी चचवड 

411039

402 c01184
C/2012-

2013/32/4076
आगळे सौरभ 

मधुकर
द ू पठारे चाळ कासारवाडी पुणे कासारवाडी पपरी 

चचवड 411039

403 c01187
C/2012-

2013/32/4085
शदे सागर शंकर

शंकर वाडी कासारवाडी पुणे कासारवाडी पपरी 
चचवड 411039

404 c01189
C/2012-

2013/32/4091
िचमणे ित ा 

िवजय
मह मा फुले नगर भोसरी पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411039

405 c01192
C/2012-

2013/32/4110
भोसले दी ा 

अिनल
गुळवे व ती गणपत लांडगे चाळ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

406 c01199
C/2012-

2013/32/4139
कांबळे िन कता 

िशवाजी
महा मा फुले नगर भोसरी पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411039

407 C01203
C/2012-

2013/32/3029
टोपे सिचन 

बालाजी
क पत  िनवास आदशनगर दघी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

408 C01204
C/2012-

2013/32/3030
राठोड िनिखल 

शेषराव
से टर नं 84/2 साई पाक दघी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

409 C01205
C/2012-

2013/32/3031
राठोड मिनषा 

शेषराव
कृ णा वाळके वाडा साई पाक दघी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

410 C01206
C/2012-

2013/32/3032
वाघमारे ित ा 

रमेश
आदशनगर साई चौक मोशी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

411 C01211
C/2012-

2013/32/3037
च हाते माया 

भाऊसाहेब
महा मा फुले नगर एम.आय.डी.सी. भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

412 C01213
C/2012-

2013/32/3042
डूभरे िनशांत 

नर राव
गु द  कॉलनी गवळी नगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

413 C01214
C/2012-

2013/32/3048
लबडे रा ल 

िशवराम
साई आनंद नगर धावडे व ती भोसरी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

414 C01217
C/2012-

2013/32/3061
सोरटे मिनषा 

र व
संत तुकाराम नगर वाय. सी. एम हॉि पटल पपरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

415 C01218
C/2012-

2013/32/3066
टाकसाळ कुलदीप 

ीमंत
हनुमान हौ .सो. भोसरी ता.हवेली िज. पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

416 C01220
C/2012-

2013/32/3073
पानपाटील ि ती 

सुरेश
वामी कृपा चाळ शा ी चौक आळंदी रोड, भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411018

417 C01225
C/2012-

2013/32/3399
भालारे ऋषभ 

संजय
िपयुष िब डग डोळस चाळ, अशोकनगर भोसरी, पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

418 C01226
C/2012-

2013/32/3400
शाखापुरे कुमार 

पंिडत
टगळे हाउस साईनगर कासारवाडी पुणे पपरी चचवड 

411018

419 C01227
C/2012-

2013/32/3401
तांबे सना मा ती

िमिथला सोसायटी इं ायणीनगर भोसरी, पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

420 C01230
C/2012-

2013/32/3406
बोयणे मन ी 

उ म
वराज कॉलनी संभाजीनगर दघी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

421 C01234
C/2012-

2013/32/3451
पाटोळे सायली 

तीथराज
च होली बु पाटोळे व ती ता. हवेली िज. पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

422 C01238
C/2012-

2013/32/3460
ीरसागर 

अिभिजत बाबुराव
कमल िनवास चाळ साई पाक दघी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

423 C01239
C/2012-

2013/32/3462
चंदनिशवे गती 

मािणक
बालाजीनगर भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

424 C01242
C/2012-

2013/32/3469
उदमले कोमल 

बाळासाहेब
मु. पो. मोशी ता. हवेली िज. पुणे पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

425 C01245
C/2012-

2013/32/3478
रंधवे पायल 
साहेबराव

भगत व ती हनुमान नगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 
411018



426 C01246
C/2012-

2013/32/3481
ि बंके पुजा 

अशोक
खंदारे चाळ कासारवाडी पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

427 C01248
C/2012-

2013/32/3488
सुरवसे ऐ या 

रामे र
ा सोसायटी नेह नगर पपरी पुणे पपरी चचवड 

411018

428 C01256
C/2012-

2013/32/3691
तलवारे ती ा 

पुंडिलक
बालाजी नगर भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

429 C01257
C/2012-

2013/32/3692
मगळे करण 

कैलास
कृ णानगर से ण 81/1 दघी पुणे पपरी चचवड 

411018

430 C01258
C/2012-

2013/32/3693
मगळे आकाश 

कैलास
कृ णानगर से ण 81/1 दघी पुणे पपरी चचवड 

411018

431 C01261
C/2012-

2013/32/3696
सोनकांबळे 
वाती भागवत

साई पाक रोड भीमाशंकर दघी पुणे पपरी चचवड 
411018

432 C01265
C/2012-

2013/32/3703
िचमटे मयुर 

ावण
भारत माता नगर से टर नं 76 दघी पुणे पपरी 

चचवड 411039

433 c01281
C/2012-

2013/32/4027
जाधव गु दत 

मनोहर
जाधव चाळ मंुबई-पूणे हायवे दापोडी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

434 c01282
C/2012-

2013/32/4028
रोकडे िनकेतन 

कैलास
साई राम नगर रामनगर,बोपखेल दापोडी पुणे पपरी 

चचवड 411018

435 C01285
C/2012-

2013/32/4030
डुकरे तीक मह

गीता वसाहत लांडेवाडी भोसरी पुणे पपरी चचवड 
411018

436 C01287
C/2012-

2013/32/4032
गायकवाड वाती 

गुलाब
मेस क रटर मंुबई रोड दापोडी पुणे पपरी चचवड 

411018

437 C01288
C/2012-

2013/32/4033
आमनुर पुजा 

संजय
घुले चाळ मु. पो बोपखेल पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

438 C01290
C/2012-

2013/32/4035
धा क आरती 

िनवृ ी
थमेश ि हला इं ायणीनगर भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

439 C01291
C/2012-

2013/32/4036
ल ढे पुजा 
अिभमान

िव लनगर नेह नगर पपरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 
411018

440 C01292
C/2012-

2013/32/4038
कत अ ज य 

दयानंद
ा िवकास हौ सो नेह नगर पपरी, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

441 C01293
C/2012-

2013/32/4042
सोनकांबळे संदेश 

संजय
िशवछ पती सोसायटी मु. पो बोपखेल पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

442 C01301
C/2012-

2013/32/4061
हांडे संजना अजय

पांडे चाळ नेह नगर पपरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 
411018

443 C01305
C/2012-

2013/32/4178
गवारी आकाश 

रामचं
स.नं.८७८/२ संत गजानन महाराज नगर दघी पुणे 

पपरी चचवड null

444 C01306
C/2012-

2013/32/4183
थोरे अ य 

शहादेव
खोली .अ-३ गाडवे िब. शा ी चौक, आळंदी रोड 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

445 C01311
C/2012-

2013/32/4204
लोखंडे अिनकेत 

योगेश
चौधरी पाक जुना च-होलीर ता च-होली पुणे पपरी 

चचवड null

446 C01313
C/2012-

2013/32/4211
थोरात कोमल 

सदािशव
कदम पाटील िनवास नेह नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

447 C01316
C/2012-

2013/32/4223
रोकडे अ य 

कैलास
साईराम िब. रामनगर बोपखेल पुणे पपरी चचवड 

null

448 c01319
2012-

2013/32/4229
ितकोणे वृषाल 

संजय
भोईमाळी च-होली च-होली पुणे पपरी चचवड null

449 C01320
C/2012-

2013/32/4234
खंडेराव ि ती 

तेजराव
क/० ए.एम.फडतरे संभाजी पाते चाल आळंदी रोड 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

450 C01322
C/2012-

2013/32/4240
जाधव धन ी 

जा लदर
अंगणवाडी शेजारी िव लनगर,लांडेवाडी भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

451 C01323
C/2012-

2013/32/4245
पवार तेजस भरत लांडगे चाळ भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

452 C01326
C/2012-

2013/32/4248
पनर पुजा 
कािशनाथ

गायकवाड नगर राघव मंगल कायालय मागे दघी, पुणे 
पुणे पपरी चचवड 411018

453 C01332
C/2012-

2013/32/4255
ि भुवन दपक 

हाद
संजय नगर मोशी ता. हवेली िज. पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



454 C013344
C/2012-

2013/32/4352
वजीरे कोमल 

रामदास
द नगर आळंदी रोड दघी पुणे पपरी चचवड null

455 C01335
C/2012-

2013/32/4261
शगारे ित ा 

रवी
नथु फुगे चाळ सेवानगर दापोडी पुणे पपरी चचवड 

411018

456 C013352
C/2012-

2013/32/4391
हेमाडे सोनाली 

शाम
इं ायणी नगर पोलीस लाईन 5/10 भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

457 C01337
C/2012-

2013/32/4265
खोमणे सिचन 

जा लदर
इं ायणी नगर से टर नं 2 भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411018

458 C01341
C/2012-

2013/32/4272
कत आ द य 

दयानंद
िवकास हौ सोसायटी नेह नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

459 C01351
C/2012-

2013/32/4387
ब े माधुरी 
िव नाथ

साईनगर आय.टी.आय जवळ रे वे गेटा खाली 
कासारवाडी पुणे पपरी चचवड null

460 C01353
C/2012-

2013/32/4396
सलगर आिशष 

नारायण
आदश नगर सव नं.12 िनरकारी कॉलनी दघी पुणे 

पपरी चचवड null

461 C01364
C/2012-

2013/32/4464
ठ बरे रे मा संजय

पांडवनगर च पाणी रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड 
null

462 C01366
C/2012-

2013/32/4476
पाखरे पूजा नागेश

माधव केशव सोसयटी मागे फुगेवाडी दापोडी पुणे 
पपरी चचवड null

463 C01367
C/2012-

2013/32/4491
रावळ ाची 

राकेश
लाट बी.3/5 टळक रेिसडे सी इं ायणी नगर भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

464 C01371
C/2012-

2013/32/4356
पारधे ेहा 

िशवाजी
बाळासाहेब रसाळ चाळ संत ाने र भाजी मंडई 
जवळ भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

465 C01373
C/2012-

2013/32/4359
ब े मंजुनाथ 

िव नाथ
आय टी आय जवळ साईनाथनगर,रे वे गेट खाली 

कासारवाडी पुणे पपरी चचवड null

466 C01402
C/2012-

2013/32/4089
जाधव दपा 

संभाजी
ा िवकास हौ.सो. िब डग ए-४ .नं.६१२ िव ल 

नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी चचवड 411018

467 C01407
C/2012-

2013/32/4099
कांबळे अंजली 

बाबासाहेब
भोसले िनवास काजळे पे ोल पंप आदश नगर मोशी 

पुणे-४१२१०५ मोशी पपरी चचवड 412105

468 C01408
C/2012-

2013/32/4101
थोरात कांचन 

संजय
कदम पाटील िनवास नेह नगर पपरी पुण-े१८. पपरी 

पपरी चचवड 411018

469 C01414
C/2012-

2013/32/4112
गोरणे र ंदा 

दनेश
सुखवानी पॅराडाईज बी-१२ शा ी नगर कासारवाडी 

पुणे-३४. कासारवाडी पपरी चचवड 411034

470 C01415
C/2012-

2013/32/4114
बुटले मृगनयना 

राज साद
३२ वुडरोज सो. स.नं.३ इं ायणी नगर भोसरी पुण-े

२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

471 C01416
C/2012-

2013/32/4127
भांगे सोनाली 

ल मन
च पाणी वसाहत पांडवनगर कॉलोनी न.ं३ भोसरी पुण-े

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

472 C01419
C/2012-

2013/32/4158
भोरे अ य बापु

िव ल मं दर कोळी वाडा फुगे आळी भोसरी पुण-े३९. 
भोसरी पपरी चचवड 411039

473 C01420
C/2012-

2013/32/4159
गालफाडे काजल 

रामा
ग हाणे चाळ - भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

474 C01421
C/2012-

2013/32/4162
यादव समी ा 

संजय
नारायण काटे चाळ बॉ बे कॉलोनी दापोडी १२ दापोडी 

पपरी चचवड 411012

475 C01422
C/2012-

2013/32/4166
च हाण मोिनका 

अिनल
शांतीनगर वसाहत बु द िवहार भोसरी पुण-े३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

476 C01428
2012-

2013/32/4191
कोरडे अ य 

वैजनाथ
अ य िनवास हनुमाननगर भगतव ती भोसरी पुण-े२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

477 C01430
C/2012-

2013/32/4198
कांबळे शांती 

धनराज
यु गुलाब नगर - दापोडी १२ दापोडी पपरी चचवड 

411012

478 C01432
C/2012-

2013/32/4205
कांबळे शुभांगी 

िशवराज
यु गुलाब नगर - दापोडी १२. दापोडी पपरी चचवड 

411012

479 C01436
C/2012-

2013/32/4219
सोनवणे िशका 

दीप
१७/१४ इं जीत हौ.सो. इं ायणी नगर भोसरी पुण-े

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

480 C01438
C/2012-

2013/32/4233
कोळगे मयुरी 

िवलास
गट नं.६३० लि मनगर जगताप रेिसडे सी पंडी रोड 

मोशी पुण-े४१२१०५ मोशी पपरी चचवड 412105



481 C01441
C/2012-

2013/32/4288
कांबळे कोमल 

मोहन
संत तुकाराम नगर सव.नं.२१८ ी कृ णा मं दर 

भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

482 C01462
C/2012-

2013/32/4467
शदे सायली 

तानाजी

सी/० दलीप द ोबा चालेकर जय म हार टोअस 
मोिनका िब डग भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

483 C01463
C/2012-

2013/32/4471
भंडारी रोहन 

रामदास
च होली बु.११ ता.हवेली मा ती चौक च होली 
४१२१०५ च होली पपरी चचवड 412105

484 C01465
C/2012-

2013/32/4480
वाहने आकाश 

गजानन
धावडे व ती िशवगणेश नगर डोके िब डग भोसरी पुणे-

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

485 C01468
C/2012-

2013/32/4487
कळंबे हषदा 

सूयकांत
भगतव ती हनुमान नगर भोसरी पुणे-३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

486 C01469
C/2012-

2013/32/4492
बागुल सिवता 

सुखदेव
साईकृपा कॉलोनी सावंत नगर सव न.ं२०५/०६ भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

487 C01470
C/2012-

2013/32/4497
ठ बरे ेहल 

संभाजी
िशवाजी वाडी पुन नािशक रोड जकात नाका मोशी पुण-े

३९. मोशी पपरी चचवड 411039

488 C01472
C/2012-

2013/32/4505
लोहकरे मिनषा 

चधु
सहकार कॉलोनी न.ं१ भारतमाता नगर दघी पुण-े१५. 

दघी पपरी चचवड 411015

489 C01473
C/2012-

2013/32/4510
कसबे अपणा 

सहदेव
- इं ायणी पाक मोशी पुण-े३९. मोशी पपरी चचवड 

411039

490 C01475
C/2012-

2013/32/4517
कसबे ि या राजु

ता.हवेली इं ायणी पाक मोशी पुण-े३९. मोशी पपरी 
चचवड 411039

491 C01477
C/2012-

2013/32/4522
गावळे रोिहणी 

उ म
बालाजी नगर बौ  िवहार भोसरी पुण-े२६. भोसरी 

पपरी चचवड 411026

492 C01484
C/2012-

2013/32/4469
गाडेकर सायली 

हनुमंत
सावता माळी मं दराजवळ च-होली बु च-होली पुणे 

पपरी चचवड null

493 C01486
C/2012-

2013/32/4477
च हाण 

संयोिगता सुयकांत
मु.पो ट.च-होली च-होली च-होली पुणे पपरी चचवड 

null

494 C01489
C/2012-

2013/32/4488
गायकवाड 

िशवांजली मधुकर
िहरामण लांडे बी. नजराणा बेकारी समोर 
कासारवाडी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

495 C01490
C/2012-

2013/32/4490
ढाकरे शशांक 

दुय धन
सव नं.४./२ शशी िनवास आदश नगर दघी, पुणे १५ 

पुणे पपरी चचवड null

496 C01492
C/2012-

2013/32/4499
शदे चंचल 
चं कांत

बौ िवहार या मागे टे को रोड,बालाजीनगर 
भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी चचवड null

497 C01495
C/2012-

2013/32/4512
गाडेकर दपाली 

सुिनल
मु.पो ट.च-होली च-होली बु च-होली पुणे पपरी 

चचवड null

498 C01499
C/2012-

2013/32/4528
उजगरे माधवी 

राज
पावर हाउस जवळ बालाजीनगर भोसरी,पुणे-३९ पुणे 

पपरी चचवड null

499 c01502
C/2012-

2013/32/4098
नाईक पवन 

बापूराव
एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड null

500 c01509
C/2012-

2013/32/4119
ड गरे वरांजली 

सुधाकर
स यनारायण हौ सोस दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

501 c01513
C/2012-

2013/32/4152
काटे अिभषेक 

भाऊसाहेब
च पाणी वसाहत देवकर व ती काटे िनवास भोसरी 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

502 c01514
C/2012-

2013/32/4156
गाडेकर भािवका 

शंकर
च-होली हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

503 C01520
C/2012-

2013/32/4190
गायकवाड नीलम 

मािणक
लांडेवाडी आंबेडकर नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

504 C01521
C/2012-

2013/32/4194
वाघमारे मोिनका 

अिनल
मु. पो. मोशी हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

505 C01523
C/2012-

2013/32/4203
गायकवाड 

अि नी मािणक
लांडेवाडी आंबेडकर नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

506 C01526
C/2012-

2013/32/4220
हगे ित ा 

भाकर
संजय नगर फुगेवाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

507 c01538
C/2012-

2013/32/4281
पुरम ऋतुजा 

रमेश
हनुमान नगर भगत व ती भोसरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



508 C01541
C/2012-

2013/32/4289
बनसोडे णील 

भाकर
इं ानी नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

509 C01543
C/2012-

2013/32/4296
पगारे पंकज 

सुभाष
दघी रोड भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

510 c01549
C/2012-

2013/32/4314
भ े  ित ा 

अजुन
कसन शदे चाळ खंडोबा माळ भोसरी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

511 C01556
C/2012-

2013/32/4337
टोपे िश पा 

बालाजी
आदश नगर दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

512 C01563
C/2012-

2013/32/4357
ितटकारे अं कता 

रामदास
भारत माता नगर दघी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

513 C01565
C/2012-

2013/32/4364
थाटकर 

दपांजली ल राज
ल मीनारायण नगर च-होली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

514 C01569
C/2012-

2013/32/4378
साबळे सायली 

संतोष
हनुमान नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

515 C01584
C/2012-

2013/32/4442
सह सुिनता बबन

साई आनंद नगर धावडे व ती भोसरी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

516 C01585
C/2012-

2013/32/4446
उदागे ि यंका 

युवराज
िव ल नगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

517 C01586
C/2012-

2013/32/4451
वाघमारे िन कता 

सुरेश
भंडारी पे ोल पंपाशेजारी कसन लांडगे चाळ 

कासारवाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

518 C01590
C/2012-

2013/32/4468
वाघमारे सुिजत 

सुरेश
साई नगर कासारवाडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

519 C01601
C/2012-

2013/32/4146
मगरे वाती 

कारभारी
काळू राम काटे चाळ दपोडी पुणे दपोडी पपरी 

चचवड 411039

520 C01604
C/2012-

2013/32/4155
अडागळे ा 

जा लदर
बालाजीनगर पवार हाऊस भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

521 C01605
C/2012-

2013/32/4164
जाधव सोनाली 

गुलाब
तपक र चाळ गवळी नगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

522 C01607
C/2012-

2013/32/4173
गायकवाड 
ाज ा राजेश

यशवंत नगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 
411039

523 C01610
C/2012-

2013/32/4182
भोसले अपणा 

नामदेव
रामनगर हौ.सो. ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

524 c01614
C/2012-

2013/32/4197
कांबळे शुभम 

मनोहर
गु िवहार कॉलनी पांजर चाळ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

525 c01616
C/2012-

2013/32/4206
बनसोडे िनिखल` 

अ ण
स.नं.२३ भगवती व ती भोसरी भोसरी पपरी चचवड 

411018

526 c01617
C/2012-

2013/32/4210
बनसोडे िन कता 

अ ण
धावडे व ती - भोसरी भोसरी पपरी चचवड 411018

527 c01621
C/2012-

2013/32/4224
पाचारणे पेश 

तानाजी
आ दनाथ नगर ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411018

528 c01623
C/2012-

2013/32/4238
ससाणे िनशा 

शिशकांत
माळ आळा बोपखेल पुणे बोपखेल पपरी चचवड 

411039

529 c01631
C/2012-

2013/32/4295
पवार पूजा मा ती

डी.डी.चाळ नेह नगर पपरी पपरी पपरी चचवड 
411039

530 c01633
C/2012-

2013/32/4310
गायकवाड 

सुि या मंगेश
एस.एम.एस. कॉलनी दपोडी दपोडी दपोडी पपरी 

चचवड 411039

531 c01646
C/2012-

2013/32/4343
च हाण वृषाली 

सुधीर
ीनगर कॉलनी च हाण चाळ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड 411039

532 C01648
C/2012-

2013/32/4348
साखरे रेणुका 

संगा पा
बाबू भंडारी चाळ आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड 411018

533 C01657
C/2012-

2013/32/4397
नाईक रेवती 
राजकुमार

लॉट न.ं१२/C आ दनाथ नगर भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड 411018

534 c01675
C/2012-

2013/32/4518
बाराथे ा सुरेश

पंचशील नगर बोपखेल पुणे पपरी पपरी चचवड 
411018

535 c01677
C/2012-

2013/32/4521
च हाण शेखर 

यशवंत
िव ल नगर पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018



536 D00218
C/2012-

2013/32/986
शेजूळ पुनम 
रावसाहेब

टकले नगर वाकव ती पपळे िनलख पुणे 27 पपरी 
चचवड null

537 D00453
C/2012-

2013/32/555
वाघमारे ित ा 

राजू
सं दपनगर िशवशंकर कॉलनी आदश सोसायटी थेरगाव 

पुणे 33 पपरी चचवड 411018

538 C00284
C/2012-

2013/32/556
संपदा हनुमंत बुटे गवळीनगर टे को रोड, भोसरी-26

539 C00049
C/2012-

2013/32/557
ेहल शरद 
जगताप

रघुकुल िनवास, PCMC शाळेसमोर, नेह नगर, पपरी-
18

अ. ं . आवक . अजदार . िव ाथ चे नाव प ा

1 D00956
D/2012-

2013/32/3894
खरात आकाश 

परशुराम
जुनी आदश शाळा, कबाडी चाळ गवळी नगर भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

2 D00083
D/2012-

2013/32/274
क े ित ा 
राम कसन

िप.डी.सी.सी. बॅक या पाठी मागे पपरी पुणे १७ 
पपरी पपरी चचवड 411017

3 D00099
D/2012-

2013/32/335
मंुडे अतुल रघुनाथ

५९/१बी/१ सुनील म छारे ानदीप कॉलोनी ीनगर 
काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पपरी चचवड 411017

4 D00101
D/2012-

2013/32/15
मंदार दलीप 

िशशुपाल
सव नं 73/1F/11 जगदाळे हॉि पटल जवळ तापक र 

नगर काळेवाडी पपरी चचवड 411017

5 D00102
D/2012-

2013/32/14
नवर े करण 

तानाजी
00 साई म हार कॉलोनी तापक र नगर काळेवाडी  

411017

6 D00103
D/2012-

2013/32/16
सूयवंशी सुषमा 

ल मन
00 संजय गांधी नगर काळेवाडी रोड पपरी पपरी 

चचवड 411017

7 D00104
D/2012-

2013/32/17
क े वाती 
बालाजी

c/oसुभाष नखाते चाळ आदश नगर ीनगर रहाटणी 
पपरी चचवड 411017

8 D00107
D/2012-

2013/32/21
गाडे आशा 
ब साहेब

सव नं 10/1 बाळूराम बारणे चाळ संत ाने र नगर 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

9 D00108
D/2012-

2013/32/20
कांबळे दपण सुरेश

00 िव णुराज मंगल कायालय योितबानगर काळेवाडी 
पुणे 411017

10 D00110
D/2012-

2013/32/23
वाघमारे ेरणा 

दपक
महाकाली मं दर परीस कॉलनी 2 तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

11 D00113
D/2012-

2013/32/26
जगताप रोहीत 

राजेश
00 ध कॉ प पपळे सौदागर पुणे पपरी चचवड 

411027

12 D00115
D/2012-

2013/32/28
गायकवाड वाती 

सुरेश
म नं 7 पी ड लू डी कॉलनी 8/1 जुनी सांगवी पुणे 

पपरी चचवड 411027

13 D00116
D/2012-

2013/32/29
गायकवाड ेहल 

सुरेश
म नं 7 पी ड लू डी कॉलनी 8/1 जुनी सांगवी पुणे 

पपरी चचवड 411027

14 d00118
D/2012-

2013/32/31
काटे मंथन िमिलन

बालामल चाळ नवमहारा  हाय कूल या मागे 
पपरीगाव पुणे पपरी चचवड 411017

15 d00119
D/2012-

2013/32/32
टपाल अिमत 
बाळासाहेब

सव नं 51एकता हौ सग सोसायटी कदम िब डग 
बापूजी बुवा नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

16 D00120
D/2012-

2013/32/33
कांबळे संदीप 

र व
कांबळे चाळ नानेकर को ले स जवळ पपरी गाव पुणे 

पपरी चचवड 411017

17 D00122
D/2012-

2013/32/35
जाधव िशवानी 

संजय
एकता हौ सग सोसायटी बापूजी बुवा नगर धनगर 
बाबा मं दरामागे थेरगाव पपरी चचवड 411033

18 D00123
D/2012-

2013/32/36
जाधव क याणी 

संजय
एकता हौ सग सोसायटी बापुजी बुवा नगर धनगर 
बाबा मं दरामागे थेरगाव पपरी चचवड 411033

19 D00124
D/2012-

2013/32/37
कांबळे आ द य 

िवजय
बौ  व ती चं मणी नागर जुनी सांगवी पुणे पपरी 

चचवड 411027

20 D00125
D/2012-

2013/32/38
साळंुके सुरज 

सूयकांत
सव नं 78/1A साई चौक समथ नगर नवी सांगवी 

पपरी चचवड 411027

21 D00128
D/2012-

2013/32/42
चोरमले काजल 

बापु
गुजर नगर ीराम कॉलनी मातो ी हॉि पटल समोर 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

22 D00129
D/2012-

2013/32/44
मुठे ऋिषकेश दामु

लॉट नं 8A गणेश कॉ ले स दुसरा मजला अनंत नगर 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

पा  यादी . 2               सं या-428                            ड -  भाग



23 D00130
D/2012-

2013/32/46
सोनकांबळे नेहा 

ानोबा
संत ाने र कॉलनी योतीबानगर काळेवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411017

24 D00131
D/2012-

2013/32/48
गोहीरे क त  नरेश

ग ली नं 2 जयमाला नगर अया पा मं दरा समोर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

25 D00132
D/2012-

2013/32/49
ि भुवन अतुल 

दपक
सव नं 6/2/3 इं ायणी नगर थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411033

26 D00133
D/2012-

2013/32/50
साबळे अिनकेत 

जय हद
कोळपे िनवास चोपडा कंपनी या पाटीमागे रामनगर 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

27 D00137
D/2012-

2013/32/57
सपकाळ नेहा 

मोद
35/35 सव नं 4 शांताई िनवास संगम नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

28 D00138
D/2012-

2013/32/58
जाणकार योगेश 

आिजनाथ
सव नं 115/2 ि मुत  िनवास कैलास नगर थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

29 D00140
D/2012-

2013/32/65
खाडे शुभम रमेश

सव नं 44/1 ि मुत  व पाक पपळे गुरव पुणे पपरी 
चचवड 411061

30 D00143
D/2012-

2013/32/72
काळे गोरख 

डीगंबर
झोपडप ी हातोबा नगर वाकड रोड पुणे पपरी 

चचवड 411057

31 D00146
D/2012-

2013/32/139
देवकुळे अि मता 

राजकुमार
अिभनव नगर सव नं.६/१ अ/१ ब जुनी सांगवी पुण-े

२७ जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

32 D00147
D/2012-

2013/32/143
सरवदे प लवी 

रमेश
राजीव गांधी नगर सं कृतीक भवन ग ली नं.३ पपळे 

गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

33 D00148
D/2012-

2013/32/145
गावंडे सौरभ 

तेजराव
योितबानगर काळेवाडी पुण-े१७ काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

34 D00149
D/2012-

2013/32/150
चौगुले िनिखल 

गुंडा पा
लॉट नं.११ अंिबका रेिसडेि स बळीराज मंगल 

कायालय समोर नखाते व ती रहाटणी पुणे १७ र

35 D001497
D/2012-

2013/32/816
राठोर सुवणा 

नामदेव
स.नं. 5/1/2, िशवश  हौ सग सो. C/O, सौ 
ल मीबाई दनकर व ली इं ायणी नगर थेरगाव

36 D00150
D/2012-

2013/32/155
गोसावी ि ती 

देवीदास
मुळानगर गणपती मं दरा समोर जुनी सांगवी पुण-े२७ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

37 D00152
D/2012-

2013/32/115

भालेराव 
ि सी ला 
साहेबराव

संुदर कॉलनी िशवतीथ नगर स.नं. ८/५ थेरगाव पुणे प 
411018

38 D00155
D/2012-

2013/32/67
मासाळ शुभम 

वसंत

सव नं. ७७/१/१ सहकार कॉलोनी योतीनगर 
काळेवाडी पुणे ४११०१७. काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

39 D00156
D/2012-

2013/32/73
ग ड कार राजू

२० एकता सो. काशीद नगर पपळे गुरव-६१ पपळे 
गुरव पपरी चचवड 411061

40 D00162
D/2012-

2013/32/87
दलपाक ाज ा 

मोहन

गोकुळधाम हौ सग सो. ए-१२ म नं.६०८ मो लद 
नगर पपरी मि जद जवळ पपरी. पपरी पपरी 

चचवड 411017

41 D00163
D/2012-

2013/32/93
दलपाक 

िवशाखा मोहन

गोकुळधाम हौ सग सो. ए-१२ म नं.६०८ मो लद 
नगर पपरी मि जद जवळ पपरी. पपरी गाव पपरी 

चचवड 411017

42 D00166
D/2012-

2013/32/103
शदे ऋषीकेश 

सुरेश
भीमाशंकर कॉलोनी ी ेतायन कृपा िब डग लॉट 

नं.३ पपळे गुरव पुणे-६१

43 D00168
D/2012-

2013/32/114
हावळे अिनकेत 

िवलास
चोपडा कंपनी या मागे देशमाने चाळ रामनगर 

रहाटणी,पुणे-१७ रहाटणी पपरी चचवड 411017

44 D00169
D/2012-

2013/32/121
पवार जुगल 

परमे र
सव नं.५९/२अ/२/१ वंृदावन कॉलोनी ीनगर रहाटणी 
काळेवाडी पुण-े१७ रहाटणी पपरी चचवड 411017

45 D00171
D/2012-

2013/32/125
गायकवाड 

ि यंका बालाजी
िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड 411027

46 D00172
D/2012-

2013/32/128
गायकवाड सुरज 

बालाजी
िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड 411027

47 D00174
D/2012-

2013/32/135
रोकडे शुभम 

शिशकांत
वेताळ महाराज सो. जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड 411027

48 D00176
D/2012-

2013/32/159
गायकवाड पुजा 

अजुन
सव नं.६२ अंिबका कॉलोनी ीनगर रहाटणी पुण-े१७ 

रहाटणी पपरी चचवड 411017



49 D00177
D/2012-

2013/32/164
आढाव आशा 

अिजनाथ
बालवीर िम  मंडळ वंृदावन कॉलोनी संदीप नगर 
थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव पपरी चचवड 411033

50 D00180
D/2012-

2013/32/172
कोपनर ऋिषकेश 

दगंबर
c/0 ी ह र ं  भानुदास कोपनर २७०गनेश नगर 
पपळे िनलख पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

51 D00181
D/2012-

2013/32/175
सानप शुभम 

अ णोध
गणराज कॉलोनी संदीप नगर थेरगाव पुणे-३३ थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

52 D00182
D/2012-

2013/32/179
पंचमुख िमताली 

संजू
गणेश नगर पपरी पावर हाऊस जवळ पुणे-१७ पपरी 

पपरी चचवड 411017

53 D00185
D/2012-

2013/32/214
वाघमारे सागर 

बालाजी
द  नगर द  मं दरा शेजारी रहाटणी पुण-े१७ रहाटणी 

पपरी चचवड 411017

54 D00187
D/2012-

2013/32/248
गायकवाड अ य 

काकासाहेब
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे ६१ पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411061

55 D00189
D/2012-

2013/32/250
गायकवाड ेहल 

काकासाहेब
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे ६१ पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411061

56 D00190
D/2012-

2013/32/254
साळंुखे िग रश 

सदािशव
स.नं.७५/६/१ एकता कॉलोनी योतीबानगर काळेवाडी 

पुणे-१७ काळेवाडी पपरी चचवड 411017

57 D00191
D/2012-

2013/32/797
चोपडे संयु ा 

श ु
C/0 माने के.एस. स.नं. 75/1/1 समता कॉलनी 

योितबा नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

58 d00192
D/2012-

2013/32/800
आ टे आरती 
बाळासाहेब

िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर काळेवाडी पुणे 27 
पपरी चचवड 411018

59 d00193
D/2012-

2013/32/804
आ टे व ील 
बाळासाहेब

िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर काळेवाडी पुणे 27 
पपरी चचवड 411018

60 d00194
D/2012-

2013/32/807
आढाव आकाश 

आिजनाथ
बालवीर िम  मंडळ वंृदावन कॉलनी, सं दपनगर 

थेरगाव पुणे 33 पपरी चचवड 411018

61 d00196
D/2012-

2013/32/813
बोकेफोडे ि ती 

शिशकांत
स.नं. 11/2 मि जद रोड पडवळनगर थेरगाव पुणे 33 

पपरी चचवड null

62 D00199
D/2012-

2013/32/221
खंदारे हषदा 

द ा य

४/१/४५ करण मृती िब डग खो. नं.५ संगम नगर 
जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी सांगवी पपरी चचवड 

411027

63 D00200
D/2012-

2013/32/224
खंदारे यशराज 

द ा य

४/१/४५ करण मृती िब डग खो. नं.५ संगम नगर 
जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी सांगवी पपरी चचवड 

411027

64 D00201
D/2012-

2013/32/228
गायकवाड 

ऋिषकेश रिवदास

योितबा नगर आझाद चौक ीराम एंटर यजेस 
कैलास वा हेकर काळेवाडी पुणे १७ काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

65 D00203
D/2012-

2013/32/422
बामणे सुरज 

ह रनाथ
पडवळनगर ड गरे कॉनर जवळ थेरगाव पुणे ३३ 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

66 D00203
D/2012-

2013/32/235
जेटीथोर स यक 

जग ाथ

लॉट नं.३ शदे नगर ारका अपाटमट िहरवणी 
हौ.सो.रोड जुनी सांगवी जुनी सांगावी पपरी चचवड 

411027

67 D00204
D/2012-

2013/32/245
लांडे वै णवी 

दशरथ

गाभाले के.एस.गणराज सव नं.७२ समथनगर सुमन ी 
मंगल कायालय रोड नवी सांगवी पुणे २७ नवी सांगवी 

पपरी चचवड 411027

68 D00206
D/2012-

2013/32/932
िवधाटे सौरभ 

राजू
गणेश नगर पवार हाउस पपरी पुणे पपरी चचवड 

411017

69 d00207
D/2012-

2013/32/937
उदनुरकर अमोल 

अशोक
स.नं. 75/3/21, िशलोह चच जवळ योतीबानगर 

काळेवाडी फाटा पुणे पपरी चचवड 411017

70 d00208
D/2012-

2013/32/940
लवटे अिमत 
नर सगराव

38/1, गणराज कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी 
पुणे 17 पपरी चचवड null

71 D00213
D/2012-

2013/32/971
सुयवंशी व ील 

ल मण
संजय गांधी नगर पपरी काळेवाडी पुणे 17 पपरी 

चचवड null



72 D00217
D/2012-

2013/32/1176
चौगुले केदारनाथ 

तारके र
टकले चाळ वाकव ती पपळे िनलख ध पपरी पपरी 

चचवड 411018

73 D00219
D/2012-

2013/32/989
उजवणे आिशष 

शम
घर नं. 784/1 एकता कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी पुणे 

17 पपरी चचवड null

74 D00221
D/2012-

2013/32/995
िगरमकर कत  

रमेश
ऐ 6, म नं. 103, ीनाथ हौ. सो. तापक र नगर 
काळेवाडी थेरगाव पुणे पपरी चचवड 411033

75 D00222
D/2012-

2013/32/998
दुधभाते िवकास 

गंगाराम
िब डग नं. 5, म नं.6 भाटनगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411017

76 D00224
D/2012-

2013/32/1005
कांबळे दीि त 

बापू
ीकृ ण कॉलनी, केशवराज (A) शेजारी नखाते नगर 

रहाटणी फाटा पुणे 17 पपरी चचवड null

77 D00225
D/2012-

2013/32/1001
गाडेकर सुरज 

द ा
ठाकर चाल िनकम हॉि पटल मागे पपरी वाघेरे पुणे 

17 पपरी चचवड null

78 D00225
D/2012-

2013/32/1007
टकोळे क पना 

बाळू
गणेशनगर ध कॅ प पपळे िनलख पुणे 27 पपरी 

चचवड null

79 D00227
D/2012-

2013/32/1017
साळे िवजय 

तुकाराम
संत कृपा शुभम िनवास िश क सोसायटी, नखाते नगर 

थेरगाव पुणे 33 पपरी चचवड null

80 D00228
D/2012-

2013/32/1019
आ टे पूजा 
बाळासाहेब

िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर काळेवाडी पुणे 27 
पपरी चचवड null

81 D00230
D/2012-

2013/32/1024
भोरके अ य 

अिनल

C/O नर  एल. चौधरी मधुबन सोसा. ग ली नं.1, 
िशतोळे नगर जुनी सांगावी पुणे 27 पपरी चचवड 

null

82 d00231
D/2012-

2013/32/1048
तौर संिगता रमेश

वामी िववेकानंद नगर .2 सुवणा इले ीक स जवळ 
वाकड पुणे पपरी चचवड null

83 d00232
D/2012-

2013/32/1055
तौर िनशा सुरेश

वामी िववेकानंद नगर .2 सुवणा इले ीक स जवळ 
वाकड पुणे पपरी चचवड null

84 d00233
D/2012-

2013/32/1060
तौर आकाश सुरेश

वामी िववेकानंद नगर .2 सुवणा इले ीक स जवळ 
वाकड पुणे पपरी चचवड null

85 d00234
D/2012-

2013/32/1065
साबळे ि यंका 

अशोक
स.नं.20 भालेराव नगर पपरी गुरव पुणे 61 पपरी 

चचवड null

86 d00237
D/2012-

2013/32/1076
घुले िन कता 

नागनाथ
पंचशील नगर आसने शेजारी पपळे िनलख, ध कॅ प 

पुणे 27 पपरी चचवड null

87 d00239
D/2012-

2013/32/1086
धायगुडे ऋिषकेश 

सुरेश
स.नं.52/2, गु द  कॉलनी, िवनायक नगर पपळे 

गुरव, पुणे 61 पपरी चचवड null

88 d00241
D/2012-

2013/32/1102
जायभाये मीरा 

रमेश
शहाजी काटे चाल, केशव नगर, पे ोल पंपा या माग,े 

पपळे सौदागर पुणे 27 पपरी चचवड null

89 d00242
D/2012-

2013/32/1108
कचरे रोहन 

सूयकांत
िशतोळे नगर, मदने चाळ नृ सह हाय कूल रोड जुनी 

सांगावी पुणे पपरी चचवड null

90 D00243
D/2012-

2013/32/1118
पाटील वै णवी 

तुकाराम
30 पावती िनवास ि यदशनी नगर, एस.टी. कॉलनी 

जवळ जुनी सांगावी पुणे 27 पपरी चचवड null

91 D00244
D/2012-

2013/32/1136
लोखंडे मयुरी 
बाळासाहेब

िशतोळे नगर झाजुन ि लिनक जवळ िशवांजली र ता 
जुनी सांगवी पपरी चचवड 411061

92 D00245
D/2012-

2013/32/1085
सलमपुरे रािगणी 

सतीश
धनु काची चाळ एस टी कॉलोनी शेजारी जुनी सांगवी 

बस टोप समोर पुणे पपरी चचवड 411027

93 D00250
D/2012-

2013/32/1110
िगरी ऋतुजा 

चं कांत
सव नं.35 ब ीनगर रहाटणी रोड द  नगर पपरी 

चचवड 411017

94 D00251
D/2012-

2013/32/1116
वाघमारे चैत य 

द ा य
सव नं.120/1 राजवाडे कॉलनी  3 राजवाडे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

95 D00252
D/2012-

2013/32/1119
दवाकरन 

राजकुमार िप
C/O उमा ब क लेदार 1024/3 ओमकार कॉलनी 
िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड 411017

96 D00256
D/2012-

2013/32/1154
गोडे करण 
सखाराम

राजमु ा अपाटमट फ.नं.11 काशीबा शदे 
सभागृहाशेजारी पपरीगाव पुणे पपरी चचवड 

411017

97 D00257
D/2012-

2013/32/935
भोसले िन कता 

राजु
अिभनव नगर सांगावी पुण-े२७ पुणे पपरी चचवड 

411018



98 D00258
D/2012-

2013/32/941
भोसले अ य 

संजय
पी.ड यू,डी कॉलनी सांगावी पुण२े६ पुणे पपरी 

चचवड 411018

99 D00259
D/2012-

2013/32/1172
लोहार लोकेश 

र व
सहयोग कॉलनी नढे नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

100 D00260
D/2012-

2013/32/945
ओ हाळ दपाली 

संजय
हापाक बी. वग. ल. नं. बी-५ क पटेव ती सांगवी 

पुणे पपरी चचवड 411018

101 D00265
D/2012-

2013/32/974
भवारी पूनम 

गेनुभाऊ
चं रंग कॉ ले स रामनगर नवी सांगवी पुणे पपरी 

चचवड 411018

102 D00269
D/2012-

2013/32/985
नाईकवाडे 

यशोदा संजय
व  कंुज िनवास सुदशन नगर पपळे गुरव पुणे पपरी 

चचवड 411018

103 D00272
D/2012-

2013/32/997
िभसे िणल 

तानाजी
गु द  कॉलनी नवी सांगवी पुण-े२७ पुणे पपरी 

चचवड 411018

104 D00273
D/2012-

2013/32/999
िभसे ऋितक 

तानाजी
गु द  कॉलनी नवी सांगवी पुण-े२७ पुणे पपरी 

चचवड 411018

105 D00278
D/2012-

2013/32/1018
काळे अिमत 

बजरंग
ीनाथ हौ सग सोसायटी A/3 मनं. १०७ थेरगाव 

पुणे पपरी चचवड 411018

106 D00279
D/2012-

2013/32/1023
अवचार सौरभ 

मह
अमर दप कॉलनी योितबानगर मुरकुटे िनवास 

काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

107 D00280
D/2012-

2013/32/1025
रण दवे िनलेश 

राज
न ता हौ. सोसा नखाते नगर थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

108 D00283
D/2012-

2013/32/1038
कांबळे हषल 

िस थ
िस थ कॉ पलेकस लॅट नं १२ तपक र नगर 

काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

109 D00284
D/2012-

2013/32/1042
होवाळ न ता 

िवनोद
C/O बाजारे बाजारे चाळ पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड 411018

110 D00286
D/2012-

2013/32/1051
सावंत हषदा 
स य काश

वामी िववेकानंद नगर कलाखडक रोड वाकड पुणे 
पपरी चचवड 411018

111 D00288
D/2012-

2013/32/1123
जाधव अ य 

अिनल
महादु गुजर चाळ मा ती मं दर समोर 

थेरगाव,गावठाण पुणे पपरी चचवड 411018

112 D00289
D/2012-

2013/32/1077
पंचमुख धु  

अशोक
गणेशनगर पपरी पवार हाऊस पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

113 D00294
D/2012-

2013/32/1129
भालेराव ितक 

िवजय
संगम नगर वामीनारायण मं दर श.े जुनी सांगावी पुणे 

पपरी चचवड 411018

114 D00297
D/2012-

2013/32/1144
बंडे ऋितक 

ल मण
पवना नगर कॉलनी नं.२ काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड 411018

115 D00300
D/2012-

2013/32/1149
जाधव जागृती 

राजमल
ट ु शाळे या पाठीमागे समथनगर नवी सांगवी पुणे 

पपरी चचवड 411027

116 D00304
D/2012-

2013/32/1045
जाधव पुजा 

नागेश
कोकणे नगर ी कृ ण कॉलनी काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

117 d00305
D/2012-

2013/32/1030
दगडे ऋतुजा 

अ ण
b-4,गोकु नगरी तुळजाभवानी नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

118 d00307
D/2012-

2013/32/1033
कांबळे िन कता 

िव ल
वैदुवा ती भैरवनाथ नगर पपळे गुरव पुणे पपरी 

चचवड null

119 d00308
D/2012-

2013/32/1034
सूयवंशी अमोल 

ा ाये
अंिबका लौर िमल भैरवनाथ नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

120 d00310
D/2012-

2013/32/1037
शेखरे मोद 

िशवाजी
गणेश को ले  फ.नं.१२/ अनंत नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

121 d00311
D/2012-

2013/32/1040
लोखंडे अिभशेक 

गणेश
वैदुवा ती पपळे गुरव पपळे गुरव पुणे पपरी चचवड 

null

122 d00316
D/2012-

2013/32/1056
आडगळे गणेश 

अशोक
ी कृ ण कॉलनी शा ीनगर/ खातगर रहाटणी पुणे १७ 

पुणे पपरी चचवड null

123 d00317
D/2012-

2013/32/1059
आडगळे अि मता 

अशोक
ी कृ ण कॉलनी` शा ीनगर/ खातगर` रहाटणी पुणे 

१७ पुणे पपरी चचवड null

124 d00318
D/2012-

2013/32/1061
वाघमारे आकाश 

िवकास
िशवकृपा कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

125 d00319
D/2012-

2013/32/1064
माने ऋिषकेश 

बजरंग
म नं.८-३ िशव योितबा नगर काळेवाडी पुणे १७ 

पुणे पपरी चचवड null



126 d00320
D/2012-

2013/32/1068
वा हाळ पूजा 

िशवराम
िसताई चौक जय भवानी नगर पपळे गुरव पुणे ६१ 

पुणे पपरी चचवड null

127 d00321
D/2012-

2013/32/1070
काळपुंड सागर 

संजय
१६/बी बलामाल चाळ नवमहारा  शाळे या मागे 

पपरी गाव पुणे पपरी चचवड null

128 D00328
D/2012-

2013/32/1039
गवारी रोहन 

शंकर
साई चौक िशवम राजपाक नवी सांगवी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

129 D00332
D/2012-

2013/32/1058
कांबळे सं या 

सं ाम
एकमत कॉलनी दगडू पाटील नगर थेरगाव पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

130 D00333
D/2012-

2013/32/1063
कांबळे ितक 

दप
दगडू पाटील नगर वोडाफोन टावर समोर थेरगाव पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

131 D00335
D/2012-

2013/32/1050
शदे राकेश 
सखाराम

समता हौ सोसायटी बापूजीबुवा नगर थेरगाव पपरी 
पपरी चचवड 411018

132 D00336
D/2012-

2013/32/1054
ताकतोडे सुिजत 

रावसाहेब

मोरया कॉलनी रघुनंदन मंगल कायालय िनबलकर नगर 
ताथवडे सव नं ४२/२ थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

133 D00337
D/2012-

2013/32/1057
वाघमारे आरती 

नंदकुमार
जय हद कॉलनी रहाटणी फाटा काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

134 D00339
D/2012-

2013/32/1066
कानडे मयुरी 

अिनल
द  नगर कॉलनी रहाटणी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

135 D00341
D/2012-

2013/32/1078
टोपणे शुभम 

नवनाथ
दगडू पाटील नगर एकमत कॉलनी थेरगाव पपरी 

पपरी चचवड 411018

136 D00342
D/2012-

2013/32/1082
वाघमारे िनिखल 

बालाजी
गजानन नगर रहाटणी पपरी पपरी चचवड 411018

137 D00343
D/2012-

2013/32/1088
सरवदे तेजि वनी 

अनंत
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 

411018

138 D00344
D/2012-

2013/32/1093
गवारी कार 

रामदास
सुवण पाक नाथु कदम चाळ पपळे गुरव पपरी पपरी 

चचवड 411018

139 D00346
D/2012-

2013/32/1107
यादव उप  बबन

ल मी म दरा मागे थेरगाव पपरी पपरी चचवड 
411018

140 D00348
D/2012-

2013/32/1121
कांबळे सुकेशना 

दलीप

सहयोग कॉलनी माने शाळे या बाजूला ग ड िब डग 
राजवाडे नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

141 D00351
D/2012-

2013/32/1137
जगताप आि नी 

नवनाथ
38/1, गणराज कॉलनी सं दप नगर थेरगाव पपरी 

पपरी चचवड 411018

142 d00357
D/2012-

2013/32/1105
बु ड अ य 

कैलास
गु  चाळ आदश नगर पपळे गुरव पुणे पपरी चचवड 

null

143 d00358
D/2012-

2013/32/1109
पाटोळे वैभव 

सुभाष
जगताप चाळ सही चौक गणेशनगर पपळे िनलख पुणे 

पपरी चचवड null

144 d00360
D/2012-

2013/32/1117
शेखरे उ मला 

िशवाजी
गणेश को ले  फ.नं.१३ अनंत नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

145 d00361
D/2012-

2013/32/1120
साबळे दामोदर 

नामदेव
ी हाइ स को ले  सव न.ं८६/१ जवळकर नगर 

पपळे गुरव पुणे पपरी चचवड null

146 D00362
D/2012-

2013/32/1071
पोपेरे िवशाल 

सखाराम
अमृतयोग कॉलनी जवळकर नगर जवळकरनगर पपळे 

गुरव पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

147 D00363
D/2012-

2013/32/1146
साबळे विनता 

नामदेव
ी हाईटस को पले स सव नं 86/1 इमारत  2 

जवळकर नगर पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

148 D00365
D/2012-

2013/32/1089
आ हाट शैलेश 

मह
आनंद गृहरचना मुळानगर जुनीसांगवी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

149 D00366
D/2012-

2013/32/1159
कांबळे र दीप 

बलभीम
आनंद गृहरचना मुळा नगर जुनी सांगवी पुणे पपरी 

चचवड 411027

150 D00367
D/2012-

2013/32/1098
कांबळे नं दनी 

बलभीम
आनंद गृहरचना मुळा नगर जुनी सांगवी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

151 D00368
D/2012-

2013/32/1106
गायकवाड 

आचना फुलचंद
मातो ी हॉि पटल जवळ गुजर नगर थेरगाव फाटा पुणे 

33 पुणे पपरी चचवड 411018

152 D00369
D/2012-

2013/32/1115
पेटकर चांदणी 

परमे र
सुरज िमनी माकट जवळ कैलास नगर थेरगाव फाटा 

पुणे 33 पुणे पपरी चचवड 411018



153 D00370
D/2012-

2013/32/1142
पटेकर अिभजीत 

परमे र न
सुरज िमनी माकट जवळ कैलास नगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

154 D00371
D/2012-

2013/32/1122
गायकवाड 

सायली अ ण
संदीप नगर, िशवशंकर कॉलनी थेरगाव फाटा पुणे 33 

पुणे पपरी चचवड 411018

155 D00372
D/2012-

2013/32/1126
गवळी अंजली 

बंकट
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

156 D00374
D/2012-

2013/32/1141
आढाव पु पा 

आिजनाथ
वंृदावन कॉलनी संदीप नगर थेरगाव पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

157 D00376
D/2012-

2013/32/1151
रणधीर ेता 

अिनल
िशवश  हौ सग सोसायटी नखाते नगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

158 D00377
D/2012-

2013/32/552
लवटे कोमल 

रामदास
िवनायक नगर मोरया िब डग पपळे िनलख पुणे २७. 

पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

159 D00378
D/2012-

2013/32/506
सोनवने प लवी 

कािशनाथ
गणेश नगर बौ  िवहार जवळ पपळे िनलख पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411027

160 D00379
D/2012-

2013/32/507
शदे ि यंका अ ण

एस.टी.कॉलोनी म न.ं१२० जुनी सांगवी जुनी सांगवी 
पपरी चचवड 411027

161 D00380
D/2012-

2013/32/499
शदे आकाश 

अ ण
एस.टी.कॉलोनी म न.ं१२० जुनी सांगवी पुणे १७ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

162 D00381
D/2012-

2013/32/501
गायकवाड 

अिनकेत भा कर
एस.टी.कॉलोनी म न.ं११९ जुनी सांगवी पुणे २७. 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

163 D00382
D/2012-

2013/32/503
गायकवाड 

किवता संजीव
गुजर चाळ थेरगाव गावठाण पुणे ३३. थेरगाव पपरी 

चचवड 411033

164 D00384
D/2012-

2013/32/511
माने आकाश 

बळीराम
पंचशील नगर, िमनाज मटन शौप पपळे िनलख पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411027

165 D00386
D/2012-

2013/32/516
चकाले आकाश 

राजु
नवीन लि म नगर ग ली नं.५ पपळे गुरव पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411027

166 D00387
D/2012-

2013/32/518
वाघमारे सुिमत 

नंदकुमार
सव नं.६६/५/०१ वाकव ती पपळे िनलख पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411027

167 D00388
D/2012-

2013/32/543
डुकळे िवकास 

कसन
तापक र नगर साईराज कॉलोनी झोपड प ी पुणे १७. 

थेरगाव पपरी चचवड 411017

168 D00392
D/2012-

2013/32/557
लवटे िशतल 

रामदास
िवनायक नगर मोरया िब डग पपळे िनलख पुणे २७ 

पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

169 D00392
D/2012-

2013/32/545
कोळेकर नेहा 

सुरेश
िवनायक नगर ओम साई पपळे िनलख पुणे २७ पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411027

170 D00396
D/2012-

2013/32/570
जाधव िधरज 

मुरलीधर

५/० मुरलीधर जाधव भानुदास काटे चाळ केशव नगर 
पपळे सौदागर पुणे २७. पपळे सौदागर पपरी 

चचवड 411027

171 D00397
D/2012-

2013/32/573
ननावरे संकेत 

सुरेश
गंगानगर काथवतटे चाळ जुनी सांगवी पुणे २७. जुनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

172 D00398
D/2012-

2013/32/578
गोणेकर अवधुत 

सुधीर
िखवसरा पाटील मराठी मेडीयम गणेश नगर थेरगाव 

पुणे ३३. थेरगाव पपरी चचवड 411033

173 D00400
D/2012-

2013/32/584
कांबळे ित ा 

िशवाजी

खांडे िनवास ीकृ ण कॉलोनी न.ं२ कोकणे नगर 
काळेवाडी पुणे १७. काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

174 D00401
D/2012-

2013/32/587
थोरात तेज वी 

राजेश
७३/७.जगताप पाटील इ टेट गुलमोहर कॉलोनी पपळे 
गुरव पुणे १७. पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

175 D00403
D/2012-

2013/32/589
सातपुते ऋतुजा 

संजात
िशवराज कॉलोनी संदीप नगर थेरगाव पुणे ३३. 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

176 D00407
D/2012-

2013/32/494
मडके वषा 
नारायण

शदे नगर िहरकणी सोसायटी मथुरा अपारमट ५ जुनी 
सांगवी पपरी पपरी चचवड 411018

177 D00417
D/2012-

2013/32/531
राजगु  कारा 

संभाजी
संतोष नागभाऊ बारणे चाळ संतोष नगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411018

178 D00418
D/2012-

2013/32/533
जाधव रोहन 

आनंद
मु ाई िनवास एकता कॉलनी थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

179 D00419
D/2012-

2013/32/5576
ढोबळे काजल 

िभमराव
संबोधी िनवास पंचिशल कॉलनी गणेश नगर थेरगांव 

पपरी 411033



180 D00421
D/2012-

2013/32/539
खुडे अि न दप

राजीव गांधी नगर ग ली नं.१ पपळे गुरव पुणे पपरी 
चचवड 411018

181 d00423
D/2012-

2013/32/546
खुडे द ा दप

राजीव गांधी नगर ग ली नं.१ पपळे गुरव पुणे पपरी 
चचवड 411018

182 D00424
D/2012-

2013/32/558
लंगोटे सागर संतु

साई वौ. पाक जवळ तपक र नगर रहाटणी पुणे पपरी 
चचवड 411018

183 D00427
D/2012-

2013/32/571
माशाळ सुधाकर 

एकनाथ
दगा कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पुणे पपरी चचवड 

411018

184 D00429
D/2012-

2013/32/510
गायकवाड 

अ ज य अिनल
अि नी कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी पपरी ` 

पपरी चचवड 411018

185 D00432
D/2012-

2013/32/523
रणिपसे योती 

संतोष
बु  िवहाराज १७/२ एकता कॉलनी गणेश नगर 

थेरगाव पपरी पपरी चचवड 411018

186 D00434
D/2012-

2013/32/493
कांबळे ि यंका 

अशोक
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे-६१ पुणे पपरी 

चचवड 411018

187 D00435
D/2012-

2013/32/1157
कांबळे सुि या 

अशोक
राजीव गांधी नगर ग ली नं 5 कािशदेनगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411027

188 D00436
D/2012-

2013/32/505
पनर माधवी 

चं हास
गणेशनगर ध कॅ प पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड 411018

189 D00437
D/2012-

2013/32/502
कांबळे व ाली 

मदन
सुदशन नगर एच. एन.ओ. सेन हाडवेअर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड 411018

190 D00438
D/2012-

2013/32/498
साबळे सुहास 

तानाजी
आशीवाद कॉलनी िस थ नगर रहाटणी पुणे पपरी 

चचवड 411018

191 D00439
D/2012-

2013/32/528
वाघमारे ित ा 

बाळाजी
सव नं ५/१/१ िशवश  हौ सोस इं नी नगर थेरगाव 

पपरी पपरी चचवड 411018

192 D00440
D/2012-

2013/32/489
लबोरे सािहल 

ावण
साठे िब डग गणेश नगर पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड 411018

193 d00446
D/2012-

2013/32/650
कदळे ितक 
गोर नाथ

नवीन लि मनगर पपळे गुरव पपळे गुरव पुणे पपरी 
चचवड null

194 D00456
D/2012-

2013/32/437
च हाण मोनाली 

िव ल
सोनाई िब डग वाक व ती पंचशील नगर पपळे 

िनलख पुणे 27 पुणे पपरी चचवड 411018

195 D00465
D/2012-

2013/32/569
भोसले भूषण 

भारत
सव नं. 44/4A/A, सूय करण िनवास आनंद पाक A-30 

पपळे गुरव, पुणे 61 पपरी चचवड null

196 D00466
D/2012-

2013/32/574
राऊत अं कता 

राजकुमार
सव नं. 82/2 सुदशन नगर बडे हॉि पटल समोर पपळे 

गुरव, पुणे 61 पपरी चचवड 411018

197 D00467

D/2012-
2013/32/5792

012-
2013/32/580

ए ले रोिहत 
तया पा

A/73, कािशद नगर वानंद िनवास शेजारी पपळे 
गुरव, पुणे 61 पपरी चचवड 411018

198 d00469
D/2012-

2013/32/595
वाघ णाली 

रिवकांत
बी. िब डग ऐ. वग सुखवानी िनकेतन पपरी गाव पुणे 

पपरी चचवड 411017

199 D00471
D/2012-

2013/32/811
पोपळघट अ दा 

सं दप
मयुरी इले ॉिनक पोलीस लाईन रोड कावेरीनगर पुणे 

28 पुणे पपरी चचवड 411018

200 d00473
D/2012-

2013/32/607
ह के कोमल 

िशवाजी
पंचशील नगर कांबळे चाल पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड null

201 D00475
D/2012-

2013/32/486
साळंुके पूजा नर

मािणक मुती सव न५ं३ िवनायक नगर गणपती चौक 
पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

202 D00476
D/2012-

2013/32/478
खाडे सुखदा िव णू

सोनल अपाटमट कोळाटे हॉ.जवळ पपळे गुरव पुणे 
पपरी चचवड 411018

203 d00482
D/2012-

2013/32/654
कानडे गीतांजली 

प ाकर
द  नगर सव नं.35 रहाटणी पपरी पुणे १७ पुणे 

पपरी चचवड null

204 D00485
D/2012-

2013/32/1169
कांबळे आरती 

अ ण
स.नं. 23/2/1/5 जवळकर नगर पपळे गुरव पुणे 12 

पपरी चचवड null

205 D00488
D/2012-

2013/32/476
गेताळे ओम 

िशवाजी
गणपती मं दरा जवळ पडवळ नगर थेरगाव पपरी 

पपरी चचवड 411018

206 D00489
D/2012-

2013/32/465
भोसले सायली 

दपक
साई अपाटमट सृ ी चौक पपळे गुरव पुणे ६१ पपळे 

गुरव पपरी चचवड 411061



207 D00491
D/2012-

2013/32/461
सुयवंशी बक 

बेळीराम
चं माऊली मंगल कायालय एच.िप.गैस गोडाऊन 

शेजारी वाकड,पुणे ५७ वाकड पपरी चचवड 411057

208 D00494
D/2012-

2013/32/492
सागणे नंदा 

रामराव
चं  माऊली मंगल कायालय मंुजोबा नगर काळाखड 

वाकड वाकड पपरी चचवड 411057

209 D00496
D/2012-

2013/32/491
माने िवण खंडू

िवनायक नगर पपळे िनलख पुणे २७. पपळे िनलख 
पपरी चचवड 411027

210 D00497
D/2012-

2013/32/5593
शदे रेणुका 

मा ती
वैदु व ती पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे 411061

211 D00498
D/2012-

2013/32/485
भोसले 

अिभलाषा अ ण

राजीव गांधी नगर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक 
भवन पपळे गुरव पुणे ६१ पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

212 d00500
D/2012-

2013/32/620
वायुदंडे तृ ी 

मोझेस
सव नं. 29 गुरकृपा सोसा. जगताप डेअरी पपळे 

िनलख पुणे 27 पपरी चचवड null

213 D00501
D/2012-

2013/32/372
वायदंडे गौरी 

मोझेस
सव नं.२९ गु कृपा सो. जगताप डेअरी पपळे िनलख 

पुणे २७ पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

214 D00502
D/2012-

2013/32/379
वायदंडे कृ णा 

अ बट
सव नं.२९ गु कृपा सो. जगताप डेअरी पपळे िनलख 

पुणे २७ पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

215 D00504
D/2012-

2013/32/583
जोगदंड ऋतुजा 

सं दप
िम लद नगर िडल स चौक किपल हौ. सोसा. 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 411018

216 D00508
D/2012-

2013/32/596
शगाडे नयन 
सखाराम

अिवनाश अपाटमट संगम नगर जुनी सांगावी पुणे 
पपरी चचवड 411018

217 D00510
D/2012-

2013/32/453
तौर सागर रमेश

वामी िववेकानंद नगर .२ सुवणा इले ीक स जवळ 
वाकड पुणे ३३ वाकड पपरी चचवड 411033

218 D00512
D/2012-

2013/32/817
सोनवणे सोनाली 

नवनाथ
स.नं.८/५/ साईनाथ नगर थेरगाव पुणे पपरी चचवड 

411018

219 d00520
D/2012-

2013/32/311
वाघ भूषण 

िस दाथ
कृ णाई कॉलनी रामनगर रहाटणी पुणे पपरी चचवड 

null

220 D00527
D/2012-

2013/32/227
माने ा सुिनल

31 बु घोस हौ सग सोसायटी एस टी कॉलनी शेजारी 
जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

221 D00535
D/2012-

2013/32/627
पवार शांत 

अ ण
भारत कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 

411018

222 D00537
D/2012-

2013/32/638
नविगरे सोनाली 

नागनाथ
सुदशन कॉलनी वाकड रोड पुणे-५७ पुणे पपरी 

चचवड 411018

223 D00539
D/2012-

2013/32/905
भाट करीना 
रव सग

स.नं. 5/2. ी संत हौ सग सोसा. नखाते नगर थेरगाव 
पुणे पपरी चचवड 411033

224 D00541
D/2012-

2013/32/446
बनसोडे व ाली 

म छ
गजानन नगर काळेवाडी फाटा पुणे १७ काळेवाडी 

फाटा पपरी चचवड 411017

225 D00542
D/2012-

2013/32/648
बांबळे ित ा 

बाळू
केशव नगर सगुणा िनवास पपळे सौदागर पुणे पपरी 

चचवड 411018

226 D00551
D/2012-

2013/32/701
कांबळे पवन 

महादेव
समीर इंगवले िब डग पपळे िनलख `पुणे-२७ पुणे 

पपरी चचवड 411018

227 D00553
D/2012-

2013/32/713
बनसोडे ऋतीष 

सु ीव
लोकमा य कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

228 D00555
D/2012-

2013/32/726
सरवदे अिभजीत 

संजय
लोकमा य कॉलनी गनेश नगर थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

229 D00556
D/2012-

2013/32/737
शदे अ य शंकर

शेवंताबाई जगताप मराठी शाळे शेजारी पपळे गुरव 
पुणे पपरी चचवड 411018

230 D00558
D/2012-

2013/32/757
आंबवणे सायली 

नबा
स.नं.५०/३/१५/ ग ली.नं. १ गांगाड नगर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड 411018

231 D00558
D/2012-

2013/32/749
वाघमोडे संकेत 

संजय
साईकृपा िनवास स.नं.८/४ लॅट नं १० िशवितथ नगर 

थेरगाव पुणे पपरी चचवड 411018

232 D00561
D/2012-

2013/32/1155
पवार प लवी 

िव ल
नवले रेिसड सी बी वग फ. नं . 1 पपळे सौदागर पुणे 

पपरी चचवड 411027



233 D00562
D/2012-

2013/32/443
वाघमारे राजेश 

कािलदास
पंचशील नगर महा मा गुले चौक पपळे िनलख ध 

पुणे १७ पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

234 D00563
D/2012-

2013/32/442
वाघमारे सपना 

कािलदास
पंचशील नगर महा मा गुले चौक पपळे िनलख ध 

पुणे १७ पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

235 D00565
D/2012-

2013/32/367
काटे काजल 

काश
भा अपाटमट लॉट न.ं४ जवळकर नगर पपळे गुरव 

पुणे ६१ पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

236 D00566
D/2012-

2013/32/215
जाधव सौरभ 

राज
00 मा ती मं दरा समोर वाकड गावठाण पुणे पपरी 

चचवड 411057

237 D00567
D/2012-

2013/32/220
लोखंडे ेता शंकर

वैदुव ती बापूजी मं दर जवळ भात नगर पपळे गुरव 
पपरी चचवड 411061

238 D00569
D/2012-

2013/32/799
पाटील शुभम 

केशव
म.नं. ५ गजानन नखाते कॉ ले स नढे नगर 
काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

239 D00571
D/2012-

2013/32/810
देवकाते सौरभ 

पोपट
आबासाहेब पवारनगर लेन.नं.वरद िब डग जुनी 

सांगवी पुणे पपरी चचवड 411018

240 D00576
D/2012-

2013/32/844
पवार संकेत 

सुिनल
वौभव अपाटमट कािशबा शदे सभा ह काळेवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411018

241 D00579
D/2012-

2013/32/858
जगताप ा 

दप
पंचशील नगर पपळेिनलख पुणे-२७ पुणे पपरी 

चचवड 411018

242 D00582
D/2012-

2013/32/869
दादर अ य 

िहरामण
िवशालनगर जगताप डेअरी पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड 411018

243 D00589
D/2012-

2013/32/879
ठ बरे सोमनाथ 

अजुन
जय म हार नगर सोमगु जी शाळे स. थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411018

244 D00592
D/2012-

2013/32/339
धनवडे िव जीत 

कृ णा
पांडुरंग काळे चाळ आदश नगर काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड 411018

245 D00595
D/2012-

2013/32/886
थोरात गणेश 

पांडुरंग
तापक र नगर काळेवाडी पुण१े७ पुणे पपरी चचवड 

411018

246 d00599
D/2012-

2013/32/216
गायकवाड 

निचकेत सं दप
18/3 एस.टी. कॉलनी जुनी सांगावी पुणे पपरी 

चचवड null

247 D00604
D/2012-

2013/32/356
बरकडे व ील 

िस े र
ीकृ ण कॉलनी थेरगाव, फाटा पुण-े३३ पुणे पपरी 

चचवड 411018

248 D00606
D/2012-

2013/32/344
गायकवाड महेश 

चौडा पा
अ णाभाऊ साठे नगर बेलठीका नगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411018

249 D00609
D/2012-

2013/32/412
संतर अि मता 

संजय
स.नं.४४/१, आदश नगर पपळे गुरव पूजा हॉि पटल 

मागे पपरी पपरी चचवड 411018

250 D00615
D/2012-

2013/32/597
धावारे सौरभ 

क याण

ल मननगर तापक र चाळ दामोदर गुजर पथ ेरणा 
शाळा रोड थेरगाव पुणे ३३. थेरगाव पपरी चचवड 

411033

251 d00624
D/2012-

2013/32/629
डगळे वल 

अिनल
177/1/1, भात कॉलनी शंकर कलाटे नगर वाकड 

रोड, वाकड पुणे 57 पपरी चचवड 411018

252 D00625
D/2012-

2013/32/233
मंुढे अंजली 

मनोहर
िव यम नगर देवराज हाईटस पपळे गुरव पुणे पपरी 

चचवड 411018

253 D0063
D/2012-

2013/32/290
लोखंडे रेणुका 

सुदाम
वैदुव ती पपळे गुरव काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 

411061

254 D00631
D/2012-

2013/32/616
गायकवाड 

िवशाल रामा
संजय गांधी नगर आकाश गंगा सो. काळेवाडी पुणे १७. 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

255 D00639
D/2012-

2013/32/793
जमदाडे कार 

राज
ग हाणे हॉि पटल मागचे ल मन नगर मु.थेरगाव 

ता.मुळशी पुणे पपरी चचवड 411018

256 D00647
D/2012-

2013/32/680
कांबळे व न 

िहराचंद
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे १२ पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411012

257 D00652
D/2012-

2013/32/703
अवसरे अि नी 

अंबर
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पुणे २७. पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411027

258 D00653
D/2012-

2013/32/707
बनेटी माधुरी 

देव
राजीव गांधी नगर ग ली नं.१ पपळे गुरव पुणे ६१ 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

259 D00664
D/2012-

2013/32/630
मोरे िमनल माधव

.नं.५८ एस.टी.कॉलोनी जुनी सांगवी पुणे २७. जुनी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

260 d00666
D/2012-

2013/32/631
िह परकर सागर 

दामोदर
पंचवटी कॉलनी गजानना नगर रहाटणी पुणे पपरी 

चचवड null



261 D00669
D/2012-

2013/32/645
कांबळे परमे र 

संभाजी
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

262 D00674
D/2012-

2013/32/663
ग ड ाज ा 

राज
घर नं. 827 नंद दप कॉलनी नढेनगर काळेवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411018

263 D00678
D/2012-

2013/32/731
खराडे भा य ी 

बबन
संदीप नगर गणराज कॉलोनी पुणे ३३. थेरगाव पपरी 

चचवड 411033

264 D00680
D/2012-

2013/32/740
वडेकर ित ा 

खेमा

सव नं.८५/२अ /१ जवळकर नगर सुवणयुग कॉलोनी 
पपळे गुरव पुणे ६१. पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

265 D00681
D/2012-

2013/32/745
तांबडे अ य 

रामचं
िव शांती कॉलोनी पपळे सौदागर पुणे २७. पपळे 

सौदागर पपरी चचवड 411027

266 D00683
D/2012-

2013/32/754
लोखंडे रतेश 

अशोक
िव शांती कॉलोनी स.नं.१४३/१ पपळे सौदागर पुणे 

२७. पपळे सौदागर पपरी चचवड 411027

267 D00687
D/2012-

2013/32/770
मोरे करण 

िभमराव
सव नं.१०/५ अ स यक कॉलोनी दगडु पाटील नगर 
थेरगाव पुणे ३३. थेरगाव पपरी चचवड 411033

268 D00689
D/2012-

2013/32/774
गायकवाड रोहण 

दशरथ
सव नं.१०/५ स यक कॉलोनी दगडु पाटील नगर 

थेरगाव पुणे ३३. थेरगाव पपरी चचवड 411033

269 D00690
D/2012-

2013/32/885
खैरे ेयश िबिपन

स येक कॉलनी दगडू पाटील नगर थेरगाव पुणे पपरी 
चचवड null

270 D00695
D/2012-

2013/32/333
िहले रा ल बाळू

स.नं.09/2 कार कॉलनी ी मौऊली' कृपा िब डग 
रोड नं 4 पपळे गुरव पपरी चचवड null

271 D00697
D/2012-

2013/32/865
धनवडे िवशाखा 

कृ ण
C/O पांडुरंग काळे चाल पोलीस चौक या पाठी माग,े 
आदशनगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411017

272 D00698
D/2012-

2013/32/856

सोनवणे 
िव ासागर 
कािशनाथ

बु  िवहार जवळ गणेश नगर पपळे िनलख पुणे 27 
पपरी चचवड null

273 D00699
D/2012-

2013/32/854
सोनवणे कुणाल 

हनुमंत
घर नं.8 कृ णा वीट जवळ स गु  कॉलनी वाकड रोड 

पुणे 57 पपरी चचवड null

274 d00701
D/2012-

2013/32/659
भालेराव भारती 

िस दाथ
सव नं.10/5/1, दगडू पाटील नगर थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड null

275 D00703
D/2012-

2013/32/452
जोगदंड नेहा 

राजाभाऊ
समता कॉलनी बापूजी बुवा नगर धनगर बाबा मं दर 

जवळ थेरगाव पपरी पपरी चचवड 411018

276 d00704
D/2012-

2013/32/6
तु मारे दीपक 

दलीप
समता हौ सग सोसायटी पा या या टाक  जवळ 

थेरगाव पुणे पपरी चचवड null

277 D00704
D/2012-

2013/32/451
तु कमारे द ा 

दलीप
समता हौ सग सोसायटी थेरगाव पुण-े३३ पुणे पपरी 

चचवड 411018

278 d00706
D/2012-

2013/32/12
मंडल मृ जय 

रामपद
णवाल को ले  िब डग न.ंc-1/13 थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

279 D00707
D/2012-

2013/32/47
मंडल करण 

दलीप
शांती कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

280 D00710
D/2012-

2013/32/8
कांबळे शीला 

िव ल
बौ नगर प ाशाडे लकरोड चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

281 d00711
D/2012-

2013/32/11
लाभंते ाज ा 

कुमार
सव नं.22/8 तुळजाई कॉलनी थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड null

282 d00715
D/2012-

2013/32/670
जगताप 

ऋिषकेश चं कांत
त िशला नगर पपळे सौदागर पपळे सौदागर पुणे 

पपरी चचवड null

283 D00717
D/2012-

2013/32/440
सुराडकर ीजय 

सदानंद
आर. ही नढे फनोके स कॉलनी योतीबा नगर 

काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

284 D00720
D/2012-

2013/32/355
वाघमोडे मयुर 

द ू
स नगड कॉलनी ीनगर रहाटणी पुणे 17 पपरी 

चचवड null

285 D00728
D/2012-

2013/32/243
खोमणे िवराज 

सुखदेव
सव नं 59/2 गुलमोहोर कॉलनी रहाटणी पुणे पपरी 

चचवड 411017

286 D00732
D/2012-

2013/32/407
माने ऋिषकेश 

सतीश
वै णवी सदन संत तुकडोजी नगर काळेवाडी फाटा पुणे 

17 पुणे पपरी चचवड 411018



287 D00736
D/2012-

2013/32/251
मंचले सुरेश 

जग ाथ
जजुरडे माळ एनईर वराज गाडन पपळे सौदागर पुणे 

पपरी चचवड 411017

288 D00740
D/2012-

2013/32/282
लामतुरे सुनीत 

सुभाष
जय भवानी नगर संतोष मंगल कायालया समोर द ु 

बारणे चाळ थेरगाव पपरी चचवड 411033

289 d00742
D/2012-

2013/32/318
इगवे आ द य 

िनितन
सहगड कॉलनी सव न.ं84/02 जवळनगर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड null

290 D00743
2012-

2013/32/322
सांगोलकर 

रोिहणी हाद
जयम हार नगर हसोबा मं दरा मागे थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

291 d00746
D/2012-

2013/32/331
नाटेकर िवनोद 

ल मन
सव नं.11/2 पडवळ नगर थेरगाव पुणे पपरी चचवड 

null

292 D00747
D/2012-

2013/32/239
भोसले तृ ी राजु

मुल िनवासी िब डग िवशालनगर जगताप डेअरी 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

293 D00751
D/2012-

2013/32/691
गायकवाड 

सािहल गौतम
िनलीन िनवास पंचशील नगर पपळे िनलख पुणे पपरी 

चचवड null

294 d00754
D/2012-

2013/32/349
घोडके शुभांगी 

बाबुराव
सव नं.25/अ तुळजाभवानी नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

295 d00755
D/2012-

2013/32/357
झाडे रेखा 
सखाराम

ी महाकाली माता मं दरामागे कॉलनी न.ं3 तापक र 
नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

296 d00756
D/2012-

2013/32/361
झाडे वराज 

सखाराम
ी महाकाली माता मं दरामागे कॉलनी न.ं3 तापक र 

नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

297 d00762
D/2012-

2013/32/389
पांढरे द ा 

बाळनाथ
429/1गणेशनगर गणेश मं दराजवळ थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

298 d00763
D/2012-

2013/32/391
एडके सुि या 

अिनल
सव नं.18/5 समथ कॉलनी गणेशनगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

299 d00765
2012-

2013/32/398
साबळे दीपाली 

भाऊ
आंबेडकर भवन शेजारी राजीव गांधी नगर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड null

300 D00767
D/2012-

2013/32/410
गायकवाड 

िवशाल भरत
ल मी िनवास जगताप नगर थेरगाव पुणे 33 पुणे 

पपरी चचवड 411018

301 D00770
D/2012-

2013/32/483
भालेराव 

अिभषेक ब न
ी द  कॉलोनी िवशाल नगर पपळे िनलख पुणे २७ 

पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

302 D00771
D/2012-

2013/32/705
महाजन मयूर 

गोपीचंद
क त  नगर नवी सांगवी नवी सांगवी पुणे पपरी 

चचवड null

303 D00774
D/2012-

2013/32/281
कांबळे िन कता 

राज
सव नं. 8/5, फलट नं.16 संुदर कॉलनी काळेवाडी फाटा 

काळेवाडी पपरी चचवड 411033

304 D00775
D/2012-

2013/32/697
जम िनरज पोपट

मु णाई िनवास पवनानगर जुनी सांगवी पुणे पपरी 
चचवड null

305 D00778
D/2012-

2013/32/715
बे े िशवानी 

महेश
लॉट नं.५ सुबोध बी पपळे िनलख पपळे िनलख पुणे 

पपरी चचवड null

306 D00780
D/2012-

2013/32/320
डोलारे अचना 

नागनाथ
इं दरा नगर, िडल स टा कज शेजारी पपरी पुणे 17 

पपरी चचवड null

307 D00781
2012-

2013/32/329
डोलारे अि नी 

नागनाथ
इं दरा नगर, िडल स टा कज शेजारी पपरी पुणे 

पपरी चचवड null

308 D00782
D/2012-

2013/32/313
डोलारे हेमंत 

नागनाथ
इं दरा नगर, िडल स टा कज शेजारी पपरी पुणे 17 

पपरी चचवड null

309 d00786
D/2012-

2013/32/725
वा ळ अिनकेत 

बापु
सव नं.३२/२,क द  कॉलनी तांबे हाय कूल शेजारी 
नखाते व ती,काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

310 D00788
D/2012-

2013/32/418
खुळपे िवजय 

सोमनाथ
वैदुव ती साई अपाटमट या मागचे भैरवनाथ नगर 
पपळे गुरव पुणे 61 पुणे पपरी चचवड 411018

311 D00789
D/2012-

2013/32/353
बगाड देवेश 

द ा य
ाथिमक शाळेमागे वैद व ती सव न.ं८० सुदशन नगर 
पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

312 D00790
D/2012-

2013/32/358
चौधर सुधीर 

केशव

C/0म छ  मा ती बालवईकर रा वादी कां ेस 
ऑ फस राधाकृ ण िनवास वाकड रोड वाकड,पुणे ५७ 

वाकड पपरी चचवड 411057

313 D00791
D/2012-

2013/32/363
बांबळे सोनाली 

सुरेश
जवळकर नगर महारा  कॉलोनी सुिमत प लीव कूल 

म ये पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411027



314 D00792
D/2012-

2013/32/475
सोनवने अ य 

ीराम

१६ नं.संतोष मंगल कायालय समोर जय भवानी नगर 
गणपती मं दरा जवळ थेरगाव पुणे ३३ थेरगाव पपरी 

चचवड 411033

315 D00794
D/2012-

2013/32/392
वालकोळी पु पा 

अशोक
सव नं.८२/२ सुदशन नगर लडे हौि पटल जवळ पपळे 
गुरव पुणे ६१ पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

316 D00796
D/2012-

2013/32/396
नाईक फुल 

धनराज
भोरडे नगर कोकणे चाळ थेरगाव पुणे ३३ थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

317 D00798
D/2012-

2013/32/471
घोडके ाज ा 

काश

C/0िव ल देवकर सव.नं.५५/११ ि मूत  कॉलोनी 
कवडे नगर नवी सांगवी पुणे ६१. नवी सांगवी पपरी 

चचवड 411061

318 D00798
D/2012-

2013/32/417
चचोलीकर 

जग दश अिनल
चं रंग पाक नंबर ३१ सुदशन नगर पपळे गुरव पुणे 

६१ पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

319 D00799
D/2012-

2013/32/402
घोडके ितक 

काश

सी/० िव ल देवकर स.नं.५५/११ ि मूत  कॉलोनी 
कवडे नगर नवी सांगवी पुणे ६१ नवी सांगवी पपरी 

चचवड 411061

320 D00800
D/2012-

2013/32/405
सोनटके साद 

ारकादास
सहकार नगर कदम चाळ पपळे गुरव पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411027

321 D00801
D/2012-

2013/32/423
चचोलीकर 

भुषण अिनल
चं रंग पाक 31 वै  व ती समोर पपळे गुरव पुणे 61 

पुणे पपरी चचवड 411018

322 D00804
D/2012-

2013/32/424
गाडेकर सोमेश 

शहाजी
अ िवनायक कॉलोनी रहाटणी ीनगर काळेवाडी पुणे 

१७ काळेवाडी पपरी चचवड 411017

323 D00805
D/2012-

2013/32/427
खो ागडे 

भा य ी जयवंद

बु  िवहार जवळ जगताप कॉलोनी .२ स ाट नगर 
पपळे सौदागर पुणे २७ पपळे सौदागर पपरी 

चचवड 411027

324 D00810
D/2012-

2013/32/433
गायकवाड 

आिशष अंगद
म हारी सदन, ायाम शाळेशेजारी वैदू व ती लेन .१ 

पुणे ६१ पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

325 D00811
D/2012-

2013/32/436
गाडे सोनाली 

हनुमंत
स.नं.१६६ काळुराम कळते चाळ वाकड पुणे ५७ वाकड 

पपरी चचवड 411057

326 D00812
D/2012-

2013/32/482
सावंत सोनाली 

िभमराव
योितबा कॉलोनी योितबा नगर काळेवाडी पुणे १७ 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

327 D00814
D/2012-

2013/32/1177
वाघमारे सायली 

संजय
c/0नुजार पोळ ८६/१-२ कािशद कॉलनी पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड 411018

328 D00816
D/2012-

2013/32/481
कांबळे आ पाली 

महादेव
जयमाला नगर ग ली नं.६ जुनी सांगवी पुण-े२७ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

329 D00818
D/2012-

2013/32/682
कोलपे ित ा 

मा ती
632/12 आझाद कॉलनी न.ं3 काळेवाडी पुणे 17 

पपरी चचवड null

330 D00821
D/2012-

2013/32/692
भोसले ितम 

ीराम
बबन तांबे चाल भा य ी िनवास रामनगर रहाटणी पुणे 

17 पपरी चचवड null

331 D00822
D/2012-

2013/32/698
वाघमारे पूजा 

िशवराज

118, सव नं. /1/2, ग ली नं. 3 िस ी िवनायक पाक 
यू ल मी नगर पपळे गुरव पुणे 61 पपरी चचवड 

411018

332 D00823
D/2012-

2013/32/704
वाघमारे ल मी 

िशवराज

118, सव नं. /1/2, ग ली नं. 3 िस ी िवनायक पाक 
यू ल मी नगर पपळे गुरव पुणे 61 पपरी चचवड 

411018

333 D00824
D/2012-

2013/32/711
मंजळ आरती 

आ णा
पवना बँक समोर मंजाळ चाल पपरी पुणे 17 पपरी 

चचवड 411018

334 D00825
D/2012-

2013/32/716
आिहरे सोनाली 

दादा
राजवाडे नगर परमवीर कॉलनी काळेवाडी पुणे 17 

पपरी चचवड null

335 D00826
D/2012-

2013/32/719
कुमावत मानसी 

राज
26/1 कावेरी नगर पोलीस लाइन वाकड पुणे 57 

पपरी चचवड null

336 D00827
D/2012-

2013/32/724
स मदर दपाली 

पोपट
ो. 8/8/3 ी कृ ण कॉलनी िशवतीथ नगर थेरगाव 

पुणे 33 पपरी चचवड 411018

337 D00834
D/2012-

2013/32/779
च हाण साहील 

सुरेश
आनंदवन हौ सग सोसा. लेन नं. 4 थेरगाव फाटा पुणे 

33 पपरी चचवड 411017



338 D00839
D/2012-

2013/32/786
सोळसे कार 

आ पाजी
स.नं. 25/1/1 सुवण पाक पपळे गुरव, पुणे 27 पपरी 

चचवड 411018

339 D00840
D/2012-

2013/32/790
सगाडे वैभव 

वामन

स.नं. 82/1 सुदशन नगर, पु पाताई लांभाते नगर रोड 
भैरवनाथ कराना दुकान जवळ पपळे गुरव पुणे 61 

पपरी चचवड null

340 D00843
D/2012-

2013/32/723
वाघमारे प लवी 

भाकर
िशवकृपा कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

341 D00845
D/2012-

2013/32/741
साठे दपाली राजु

अिवनाश अपारमट बी न३ं संगमनगर जुनी सांगवी 
पपरी पपरी चचवड 411018

342 D00846
D/2012-

2013/32/733
साठे मयूर राजु

अिवनाश अपारमट बी न३ं संगमनगर जुनी सांगवी 
पपरी पपरी चचवड 411018

343 D00849
D/2012-

2013/32/751
कांबळे आिशष 

मदन
सुदशन नगर एच.एन.ओ ३६ सेन हाड वेअर पपळे 

गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

344 D00850
D/2012-

2013/32/242
आघाव सौरभ 

भालचं
नमदा िब डग एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव 

पपरी पपरी चचवड 411018

345 D00851
D/2012-

2013/32/249
साठे वैभव रमेश

दुगा माता कॉलनी गणेश नगर,डांगे चौक थेरगाव 
पपरी पपरी चचवड 411018

346 D00853
D/2012-

2013/32/257
सोनकांबळे 
सुिमत उ व

पपळे गुरव भाऊ नगर िवशाल िह स फलाट पपरी 
पपरी चचवड 411018

347 D00856
D/2012-

2013/32/271
पवार कुणाल 

पांडुरंग
१६ नं बेलठीका नगर थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

348 D00859
D/2012-

2013/32/619
सुयवंशी ती ा 

अंगदा
संजय गांधी नगर पपरी पुणे १७. पपरी पपरी 

चचवड 411017

349 D00863
D/2012-

2013/32/756
कसुरे ाज ा 

संतोष
बालाजी िव  सोस ममता नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड 411018

350 D00874
D/2012-

2013/32/80
कांबळे िश रष 

िशवाजी
िशवराज नगर रहाटणी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

351 D00883
D/2012-

2013/32/969
च हाण रोिहत 

वसंत
साई ीतम पाक िवजय नगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

352 D00885
D/2012-

2013/32/976
च हाण रा ल 

वसंत
साई ीतम पाक िवजय नगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

353 D00900
D/2012-

2013/32/1013
चंदनिशवे ा 

ीपाल
पंचर  नगर स  इं लेव पपळे गुरव पपरी पपरी 

चचवड 411018

354 D00905
D/2012-

2013/32/1153
सुरवसे अजय 

िवकास
सुदशन नगर ग ली नं १ पपळे गुरव पुणे पपरी 

चचवड 411061

355 D00908
D/2012-

2013/32/837
सावंत कोमल 

अर वद
महारा  कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव, पपरी 

चचवड पुणे पपरी चचवड 411018

356 D00918
D/2012-

2013/32/864
भवारी सागर 

गुणाजी
आदशनगर पपळे गुरव पुणे-61 पपळे गुरव पपरी 

चचवड 411018

357 d00924
D/2012-

2013/32/831
कांबळे शुभम 
भाऊसाहेब

गणराज कॉलनी सं दपनगर थेरगाव पुणे पपरी 
चचवड null

358 d00925
D/2012-

2013/32/834
अवचार मेघा 

ल मन
मलोक पाक नढे नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

359 d00926
D/2012-

2013/32/836
लाड थमेश 

दपक
िव ल मं दरजवळ सांगवी सांगवी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

360 d00929
D/2012-

2013/32/744
तुपल ढे िस ांत 

सुिनल
387, मुळानगर जुनी सांगवी पुणे पपरी चचवड null

361 d00931
D/2012-

2013/32/838
बाळशंकर 

िस ाथ तानाजी
सव न.८/४ दुगा मं दर समोर िशवतीथ नगर 

थेरगाव,पुणे पुणे पपरी चचवड null

362 d00942
D/2012-

2013/32/872
िचतळकर काजल 

िव ल
आशीवाद कॉलनी रामनगर रहाटणी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

363 d00944
D/2012-

2013/32/876
सूयवंशी वै णवी 

आनंद
सव न,१३/५" ी वामी समथ " मोरया पाक 

ग लीनं.१ पपळे गुरव ,पुणे पुणे पपरी चचवड null

364 d00948
D/2012-

2013/32/890
िवटकर सेजल 

सुहास
लि मनरयन िनवास बालमाळ चाळ पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

365 d00953
D/2012-

2013/32/755
च हाण अ ता 

चं कांत
सव नं.५१ गांगाड नगर िहरा कंुज िब डग पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड null



366 D00963
D/2012-

2013/32/784
सोमवंशी शुभम 

बालाजी
समता कॉलनी नखाते नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड 411033

367 d00972
D/2012-

2013/32/801
चौगुले सुि या 

सुभाष
११/३,सुि या िनवास मोरया पाकग ली न.४ पपळे 

गुरव पुणे पपरी चचवड null

368 D00975
D/2012-

2013/32/1184
शेमडकर उ कषा 

िवजय

घर नं. 678/10 शांता दुगा मं दरा समोर ी कृ ण 
कॉलनी न-ं2, कोकणे नगर काळेवाडी पुणे 17 पपरी 

चचवड null

369 d00978
D/2012-

2013/32/814
गायकवाड ा 

सुरेश
ी कृ ण कॉलनी न.२सव न.६७८/९/४ कोकणे नगर 

काळेवाडी , पपरी पुणे पपरी चचवड null

370 d00980
D/2012-

2013/32/818
गांगुड शुभम 

सुिजत
सव न.७३/क/१५. जगदाळे हॉि पटल समोर तापक र 

नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

371 D00990
D/2012-

2013/32/913
वाघ अजय 

ीकृ ण
ी राम कॉलनी जोतीबानगर काळेवाडी पपरी, पुणे 

पुणे पपरी िचचवड 411018

372 D00992
D/2012-

2013/32/943
जाधव शुभम राजु

द  कॉलनी वाकड रोड पुणे वाकड पुणे 57 पुणे पपरी 
चचवड 411018

373 D00993
D/2012-

2013/32/947
भोसले ित ा 

कािशनाथ
वैद व ती गणेश नगर पपळे गुरव,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

374 d00996
D/2012-

2013/32/1127
कांबळे कुलदीप 

जा लदर
एकता सोसायटी घर न.ं१२ काशीद नगर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड null

375 D01002
D/2012-

2013/32/297
खांडके िशतल 

राज
पडवळ नगर थेरगाव पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

376 D01005
D/2012-

2013/32/907
जगताप पुवश 

राजेश
पु पा पाक साई चौक िब.नं.D.C नवी सांगवी पुणे 

पपरी चचवड 411018

377 D01006
D/2012-

2013/32/911
फाळके अिनकेत 

िवनोद
णालय वसाहत Fिब डग म. नं.५ ध कॉ प 

पुणे१७ सांगवी पपरी चचवड 411018

378 D01022
D/2012-

2013/32/291
खाताळ योगेश 

राजेश
पडवळ नगर िशवाजी पाक कॉलनी थेरगाव पपरी 

पपरी चचवड 411018

379 D01026
D/2012-

2013/32/342
कांबळे अनुजा 

भाकर
पडवळ नगर १६ नं बडत टोप थेरगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

380 D01028
D/2012-

2013/32/302

पालकर 
आसावरी 
अंबादास

ी कृ ण कॉलनी थेरगाव फाटा डांगे चौक ी वामी 
समथ मं दराजवळ पपरी पपरी चचवड 411018

381 D01030
D/2012-

2013/32/614
थोरात कार 

बाळासाहेब
सव नं५६/६३/६ एम.के अपारमट नं ७ कवडे नगर नवी 

सांगवी पपरी पपरी चचवड 411018

382 D01039
D/2012-

2013/32/618
भारती अ य 

िव ल
स नगड कॉलनी यशवंत नगर रहाटणी पपरी पपरी 

चचवड 411018

383 D01041
D/2012-

2013/32/624
कांबळे िवधी 

गणेश
पंचशील नगर अंकुर सुपर पपळे िनलख पपरी पपरी 

चचवड 411018

384 D01044
D/2012-

2013/32/635
पुजारी सोनाली 

राजाभाऊ
रामकृ ण मंगल कायालय कार कॉलनी ग ली न-ं२ 

पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

385 D01046
D/2012-

2013/32/643
सूयवंशी 

ीिनवास अशोक
बबन लोखंडे िब डग साई मं दरा जवळ अनंत नगर 

पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

386 D01053
D/2012-

2013/32/666
जाधव क णा 

सोपान
जवळकर नगर ग ली  १ पपळे गुरव पपरी पपरी 

चचवड 411018

387 D01057
D/2012-

2013/32/382
जतकर सोनाली 

भगवान
पडवळ नगर बु िवहार शेजारी थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड 411018

388 D01065
D/2012-

2013/32/387
राऊत शुभम 
िलहनदास

स.नं.१२१८मह मा फुलेपथ पवार नगर-२ थेरगाव पुणे 
पपरी चचवड 411018

389 D01067
D/2012-

2013/32/399
गवारी काजल द

हषल िनवास जगताप इ टेट कािशद व ती पपळे गुरव 
पुणे पपरी चचवड 411018

390 D01068
D/2012-

2013/32/403
कांबळे ित ा 

गौतम
दुगीजी बापूजी िनवास वौ व ती पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड 411018

391 D01078
D/2012-

2013/32/441
राउत उ वला 

खेम
गार माळा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी पपरी 

चचवड 411018

392 D01079
D/2012-

2013/32/444
पाठारे िवक  राजु

राजवाडे नगर कॉलनी काळेवाडी पपरी पपरी पपरी 
चचवड 411018



393 D01081
D/2012-

2013/32/420
भवारी कसन 

िसताराम
ीनाथ हौ सग सोसायटी िब डग न.ं४ थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411018

394 D01086
D/2012-

2013/32/702
पनवर थमेश 

सुभाष
स नगड कॉलनी यशवंत नगर रहाटणी पपरी पपरी 

चचवड 411018

395 D01087
D/2012-

2013/32/931
मदने हषदा संदीप

कृ णाई िब डग िवनायक नगर पुण-े२७ पुणे पपरी 
चचवड 411018

396 D01090
D/2012-

2013/32/717
खराडे सोनल बापू कैलास नगर थेरगाव पपरी पपरी चचवड 411018

397 D01091
D/2012-

2013/32/448
ढाकणे शुभम 

िव णू
मन नगर थेरगाव पुणे-३३ पुणे पपरी चचवड 

411018

398 D01097
D/2012-

2013/32/51
िहने सागर बाळू

स.नं 9/2 माऊळी कृपा िब डग नं 4 कार कॉलनी 
पपळे गुरव पपरी चचवड null

399 D01099
D/2012-

2013/32/718
शेळके योती 

रामजी
सुदशन नगर ग ली नं  २ पपळे गुरव पपरी पपरी 

चचवड 411018

400 D01100
D/2012-

2013/32/62
राठोर सोनाली 

पेमू
177/1/2 शंकर कलाते नगर वाकड पुणे 57 पपरी 

चचवड null

401 D01101
D/2012-

2013/32/82
बोरकर भगवान 

संजय
शेलार लाझा ह.नं.१२ यमकुसुम क. जवळ पपळे 

सौदागर पुणे पपरी चचवड 411018

402 D01102
D/2012-

2013/32/66
राठोर िवजय पेमू

ी शंकर कालाटे नगर वाकड रोड वाकड पुणे 57 
पपरी चचवड null

403 D01103
D/2012-

2013/32/85
कैतके िव ल 

दलीप
म डोणाल या मागे संतोषनगर थेरगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

404 D01105
D/2012-

2013/32/544
साबळे हषवधन 

सुभेदार
७३/६/१ जगताप पाटील इ टेट गुलमोहर कॉलनी 

पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

405 D01106
D/2012-

2013/32/551
अ वले तपि वनी 

यशवंत
सुखवानी वाघेरे कॉ न४ं बी वग न२ं काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

406 D01107
D/2012-

2013/32/556
च हाण अ य 

जनाधन
बापू वाघेरे िब डग म नं २१ गीता िनवास पाठीमागे 

काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411018

407 D01108
D/2012-

2013/32/560
च हाण गो वदा 

थाव

अ णाभाऊ साठे नगर टेिलफोन पाठीमागे वाकड 
पोलीस लीने जवळ वाकड पपरी पपरी चचवड 

411018

408 D01110
D/2012-

2013/32/567
रंगारी का तक 

सुरेश
िस ी िवनायक पाक ग ली न३ं नवीन ल मीनगर 

पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 411018

409 D01112
D/2012-

2013/32/577
तलवारे शुभांगी 

भगवान
िशव शंकर कॉलनी संदीप नगर थेरगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

410 D01114
D/2012-

2013/32/585
तलवारे अिनकेत 

संजय
िशव शंकर कॉलनी संदीप नगर थेरगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

411 D01117
D/2012-

2013/32/593
खेडकर ि ती 

अजुन
न ता हौ सो नखाते नगर थेरगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

412 D01118
D/2012-

2013/32/601
मोराळे ितक 

हनुमंत

मोराळे िनवास वाकड रोड यमुना नगर िहमलाय 
आय म समोर वाकड पपरी पपरी चचवड 

411018

413 d01120
D/2012-

2013/32/91
वायदंडे वैभव 

ीमंत
कॉलनी न.ं2, घोटकुले शेजारी पवनानगर काळेवाडी 

पुणे पपरी

414 d01130
D/2012-

2013/32/927
साळवे ल मन 

आिजनाथ
उष भा अपाटमट फ.न.५ िशवकॉलनी गणेशनगर 

थेरगाव पुणे पपरी

415 d01135
D/2012-

2013/32/942
जायभाय 

अिवनाश युवराज
दगडू पाटील नगर थेरगाव थेरगाव,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

416 d01136
D/2012-

2013/32/944
जायभाय किवता 

युवराज
दगडू पाटील नगर थेरगाव थेरगाव,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

417 d01137
D/2012-

2013/32/946
गायकवाड अतुल 

आनंद
ग ली न.१,बाबासाहेब आंबेडकर भवन शेजारी राजीव 

गांधी नगर पपळे गुरव

418 d01138
D/2012-

2013/32/948
वाघमोडे मंगेश 

वामन
भात कॉलनी वाकड रोड वाकड पुणे पपरी चचवड 

null



419 d01140
D/2012-

2013/32/952
मोरे पाली सुरेश

भात कॉलनी वाकड रोड वाकड पुणे पपरी चचवड 
null

420 D01141
D/2012-

2013/32/5587
गांगड वै णवी 

राजेश
डॉ. िनकम हॉ पीटल मागे ठाकर चाळ पपरी पुणे 

411017

421 d01142
D/2012-

2013/32/954
मोरे ानदेव सुरेश

भात कॉलनी वाकड रोड वाकड पुणे पपरी चचवड 
null

422 D01143
D/2012-

2013/32/956
लखन िजत  

अिनल
कंचन िनवास कैलारा नगर थेरगाव, पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

423 D01145
D/2012-

2013/32/1179
तळपे ऋतुजा 

गणपत
िशवांजली कोनर अिभनव नगर सांगवी पपरी पपरी 

चचवड 411018

424 D01147
D/2012-

2013/32/960
धो े िवनायक 

दलीप
आदशनगर, कोटे र पे ोल पंपा या मागे काळेवाडी 

पपरी पुणे पुणे पपरी चचवड null

425 D01149
D/2012-

2013/32/959
शदे अमर 
भागवत

यू मा ती िब डग भैरवनाथ नगर पपरी गाव ,पुणे 
पुणे पपरी चचवड 411018

426 D01151
D/2012-

2013/32/968
धो े पंकज 
अिभम यु

बेलठीका नगर अ बका िमनी माकट मागे थेरगाव, पुणे 
पुणे पपरी चचवड 411018

427 D01160
D/2012-

2013/32/1029
भाले िमला 

सुिनल
एम. एस. इ. बी कॉलनी िवतरण कंपनी वसाहत पपरी 

गाव पुणे पपरी चचवड 411018

428 D01404
D/2012-

2013/32/89
शदे मयुरी 

ल मन
समता हौ.सोसायटी बापूजीबुवा नगर सव न.ं5/2 

थेरगाव पुणे पपरी चचवड null


