
अ. . अज . नाव प ा अपा तेचे कारण
1 100114150001578 शोभा सं. गायकवाड केशवनगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस
2 100114150001579 फरहा याकुब तांबोळी सुधदुनगर चचवड रेशनकाड अ प

3 100114150001580 फरनाज िसराज तांबोली सुधदुनगर चचवड
फरनाज - परनाज नावात  

फरक
4 100114150001582 सुनंदा र. ि रसागर हदु थान बेकरी चचवडेनगर रेशनकाड नावात खाडाखोड

5 100114150001597 रोिहणी उ म मे ाम एच ए कालनी पपरी
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.
6 100114150001615 शोभा ीपात पुराणीक िशवनगरी चचवड माणप ावर अ. . . नाही
7 100114150001628 तनुजा संतोष कुदांडे ठाकुरिनवास चचवडेनगर रिहवास पुरावा आव यक

8 100114150001639 वाती दप ितडके
१२/५ ओमसाई पाक चचवडे नगर 

चचवड पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

9 100114150001647 सुि या दलीप िनखळकर
मु धा रेिसड सी पवनानगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

10 100114150001649
ित ा दलीप 
िनढाळकर

मु धा रेिसड सी पवनानगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

11 100114150001658 कुसुम िशवाजी दुधभाते
मातो ी कॉ िबजलीनगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

12 100114150001666 सधू गलू कावळे
दशन नगरी केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

13 100114150001681 सुषमा गोवधन ता
ल मण नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
रे.काडावरील नावात खाडाखोड

14 100114150001698 आशा शैलेश सेकपाल ल मणनगर थेरगाव नावात तफावत

15 100114150001718 कमल काशीनाथ वाडेकर
घर नं ५२,गुउमोहर माकट केशवनगर 

चचवडगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

16 100114150001728 सुजाता संदीप भां दगरे
लॉट नं २३,काकडे िवहार केशवनगर 

चचवडगाव पपरी
नावात तफावत भे दगरे/ 

भां दगरे

17 100114150001738 आशा सुधाकर गायकवाड
सं नं ७७/१,जो तीबा कॉलनी 
जो तीबा नगर, द मात समोर 

काळेवाडी पपरी

माणप ावर गट  व 
अ. .नाही

18 100114150001740 शालन शंकर घ गडे
घर नं ५०८/१,जो तीबा कॉलनी 

जो तीबा नगर,िवजयनगर काळेवाडी 
पपरी

माणप ावर गट  व 
अ. .नाही

19 100114150001749 गौतमी गणेश िवपट
वनंद िनवास गजाजन कॉलनी 

ताथवडे पपरी
नावात तफावत

20 100114150001751
उ वला द ाराम 

महागावकर
सव नं १३,बस टोप रोड 

बेलठीकानगर थेरगाव पपरी
माणप ावर गट  व 

अ. .नाही

21 100114150001754
जो ती आ दनाथ 

सकपाळ

सव नं ७७/१,जो तीबा नगर ि मणी 
कॉलनी,एम.एम.शाळेजवळ काळेवाडी 

पपरी चचवड

माणप ावर गट  व 
अ. .नाही

22 100114150001757 तृ ी शेषराव शेळके
एम एम शाळे समोर योतीबानगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  व 

अ. .नाही

23 100114150001771 आशा ीराम महाजन
१२० ओम साई कॉ वा हेकरवाडी 

चचवड पपरी चचवड
म.न.पा ह ी बाहेरील रिहवासी

24 100114150001793 योती िवनायक सुयवंशी
ेमलोक पाक चचवड चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

25 100114150001795 माया दलीप जगताप
सुगंधा िनवास भीमनगर चचवडगाव 

पपरी चचवड
िशवण माणप  नाही

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग
मिहला व बाल-क याण योजना

मिहलांना वयंरोजगारासाठी मोफत िशवणयं  वाटप
सन 2014-15           -           अपा  यादी               सं या    -    5039



26 100114150001797 वैशाली र व  राउत
भ  वंदना अपाट तानाजीनगर 

चचवड पपरी चचवड
नावात तफावत र व /राज

27 100114150001804
मशा मा भीमराव 

आरगोळ
संतोष नगर लोकमा य हॉि पटल 

जवळ चचवड पपरी
मनपा ह ीतील रहीवासी        

  पुरावा नाही
28 100114150001808 नंदा राज  सांगोकार िबजलीनगर, चचवड D01356-DUBAR

29 100114150001809
सुवणलता भारत 

िव लदास
दळवीनगर, चचवड B00031-DUBAR

30 100114150001814 कमल गणेश बावडेकर केशवनगर, चचवड B01026-DUBAR

31 100114150001822 सपना पंढरीनाथ फटके
गुलमोहोर माकट जवळ प लवी 

िनवास,केशव नगर चचवड पपरी

माणप ावर गट.  नाही 
रे.काडावरील नाव कमी केले 

आह.े

32 100114150001824 सारीका सं दप दळवी
दळवी चाळ केशवनगर चचवडगाव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

33 100114150001832 िनमला नारायण जाधव
िव ल ि मणी कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट . अनु.  

नाही

34 100114150001832 िनमला नारायण जाधव
िव ल ि मणी कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट व अ.  नाही

35 100114150001833 िमना राज  खोडवे
परदेशी चाळ चचवडे नगर चचवड 

पपरी चचवड

रेशनकाड नावात 
तफावत/अजदाराची वा री 

नाही

36 100114150001834 कांचन गो वद आडसुळ
िव ल ि मणी कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट . अनु.  

नाही

37 100114150001836 करण द ा य इंगळे
५०९/७ योितबा नगर िव ल 

ि मणी कॉ काळेवाडी पपरी 
चचवड

माणप ावर गट . अनु.  
नाही

38 100114150001851 छाया शाम नलावडे
लोकमा य कॉलनी गणेश नगर 

थेरगाव पपरी
नावात तफावत छाया/ वृषाली

39 100114150001852 मिनषा अतुल तरडे
सव नं ७७/१,जो तीबा नगर एम एम 

शाळे जवळ काळेवाडी पपरी
माणप ावर अनु ं . नाही

40 100114150001858
फातीमाबी मुज फर 

झोजा
गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
नावात तफावत आह.े

41 100114150001875 सा रका दलीप गावडे
केशवनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माणप ावरील आडनावात 

खाडाखोड

42 100114150001882 माधुरी सुमतीलाल गांधी
४/३ गंगानगर आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

43 100114150001892 ि मता गोरखनाथ गावडे
शे नं २८,गंगानगर आकुड  आकुड  

पपरी
माणप ावर अन.ु .नाही. व 

गट  नाही.

44 100114150001904 शांता गोरखनाथ काकर
काकडे पाक तानाजी नगर चचवड 

गाव पपरी
आधार काड नाही.

45 100114150001907 अलका द ा य शगटे
काकडे पाक केशवनगर चचवड गाव 

पपरी
आधार काड नाही.

46 100114150001917 माया अशोक ओहोळ
२८१/६ ब आनंद िनवास तानाजी 

नगर पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

47 100114150001921 छाया परसु गायकवाड
३३/३४ इं दरानगर चचवड चचवड 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

48 100114150001935 निलनी जनादन ल ढे गणेश नगर डांगे चौक थेरगाव पपरी नावात तफावत

49 100114150001939 कांचन सुधीर शेवते
४८३ गणेश मं दरा या मागे गणेश 

नगर थेरगाव पपरी
नावात तफावत कांचर / कांचन

50 100114150001940 सुवणा संतोष करपे
ेह सागर हौ हदु थान बेकरी समोर 

चचवड पपरी
नावात तफावत

51 100114150001947
सिवता सदनकुमार 

भंडाले
सदनकुमार सोहन लालजी भंडाले 

तानाजी नगर चचवड पपरी
नावात तफावत भंडाले / भंडारी

52 100114150001955
वंदना िवलास 
खातापूरकर

८/३२ सुखवानी लािसक काकडे पाक 
चचवड पपरी

नावात तफावत योित / वंदन

53 100114150001979 अंजली अजय माने
५४/५ गंगा नगर द  मं दरा 

पाठीमागे आकुड  पपरी
माणप ात खाडाखोड



54 100114150001981 मोिनका महेश खंडाळे
५५/३ गंगानगर द  मं दरा पाठीमागे 

आकुड  पपरी
माणप ात खाडाखोड

55 100114150002011 जय ी . पाटील वा हेकरवाडी चचवड C00060 - DUBAR

56 100114150002019 लता धनंजय सावंत
सोनाई मंगल कायालय जवळ पवार 

नगर पपरी पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

57 100114150002022 तेज वी संजय फरांदे
सोनाई मंगल कायालय जवळ पवार 

नगर पपरी पपरी
तेज वी / तेज ी नावात फरक

58 100114150002024 अनुराधा अिनल मोरे गंगानगर, ािधकरण A01487-DUBAR

59 100114150002028 सुिनता नवनाथ जाधव
सोनाई मंगल कायालय जवळ पवार 

नगर पपरी पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

60 100114150002040 माधुरी दपक जाधव
गुलमोहोर माकट जवळ केशव नगर 

पपरी पपरी
माणप ावर गट . नाही

61 100114150002042 इंदुमती हनुमंत ल ढे कार कॉ पपरी पपरी पपरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

62 100114150002051 अंजना ीकांत जाधव
योतीबानगर शंभूराज कॉ काळेवाडी 

पपरी चचवड
ीकांत / िभकांत नावात फरक

63 100114150002052 राज ी िनिशकांत िखरीडे
संत तुकाराम नगर २०८/१४२२ 

पपरी पपरी
मामप ात खाडाखोड

64 100114150002054 सिवता हवेश ता हणे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

65 100114150002059
शकंुतला बसवराज 

क बरगी
िप सी एम सी शाळा वा हेकरवाडी 

पपरी पपरी
नावात फरक

66 100114150002062 िशतल संजय च हाण भ  रेिस काकडे पाक पपरी पपरी िशधाप ीका 03 महीने मुदतीचे

67 100114150002089 िनमला राजू दणाणे
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
नावात तफावत

68 100114150002116 अलका एकनाथ ताके
काकडे पाक चचवड गाव चचवड 

पपरी
माणप  नावात तफावत

69 100114150002119 पूजा सूयकांत मठपती
कुणाल पाक केशवनगर,मातृछाया 

चचवड पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

70 100114150002122
रािधका योगराज 

लावळे
२३ िनमल कॉ ीनगर रहाटणी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

71 100114150002129 संिगता दनेश िवभूते
सुखवानी लािसक तालेरा नगर 

चचवड पपरी
गोरखे - गोरके / नावात 

तफावत
72 100114150002135 उषा गो वद चौधरी केशवनगर, चचवड H00545-DUBAR
73 100114150002143 आशा सुरेश कमळकर गोखले आळी, चचवड B00410-DUBAR

74 100114150002206 पूनम राजु साठे स् नं १३ चचवड पपरी पपरी
नावात तफावत / िववाह 

माणप  आव यक.

75 100114150002207 अिनता रमेश पावटेकर
साठे कॉ चचवडे नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

76 100114150002211 मनीषा सिचन िव ासे
साठे कॉ भालेकर यांची चाळ चचवडे 

नगर पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

77 100114150002217 सुि या सु. भगारे पांढरकरचाळ चचवड B00580 - दुबार 2005/06

78 100114150002228 िमरा राजाराम बोराटे
स् नं २३/२/१ आनंद पाक पपरी 

पपरी
मामप ात खाडाखोड

79 100114150002234 फाितमा ज गनाथ वामी
एम एम शाळेसमोर िव ल ि मणी 
कॉलनी काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु  /गट  
नाही.

80 100114150002237
झरीना इ ाहीम 

िह परगी

स नं ३१,महादेव मं दरा जवळ 
बलवंत नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

81 100114150002246 योती करण येवले वनदेव नगर थेरगाव पपरी पपरी माणप ावर अ. . नाही

82 100114150002252 शामल बबन सोनावणे
इं ायणी नगर पोलीस वसाहत पवार 

नगर भोसरी पपरी चचवड
माणप ावर शालन नाव बोध 

होत नाही

83 100114150002253 अवंितका नी वज माने
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट मांक अन.ु 
मांक नाही/रेशनकाड अ प



84 100114150002258 सरोजा राजेश थोरात
संत तुकाराम नगर चचवड पपरी 

पपरी
सरोजीनी / सरोज नावात फरक

85 100114150002266 मं दरा ी ल मण शदे
उ ोग नगर समाज मं दरा जवळ 

पपरी पपरी
वा त ाचा पुरावा अ प

86 100114150002269 पाली ल मण मोिहते
से नं ४८/१ द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु  /गट  

नाही.

87 100114150002273 राज ी मनोहर अिहरराव
स् नं ३१/१ बळवंत नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु  /गट  

नाही.

88 100114150002280 शांता शामराव यादव स् नं ६०/३ द  कृपा कॉ पपरी पपरी शासक य माणप  नाही

89 100114150002289 जय ी मधुकर गायकवाड
भारत माता नगर आनंद नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
मध/ुमधुकर नावात तफावत

90 100114150002293 सा रका स. काथवटे वा हेकरवाडी चचवड B00482 - DUBAR

91 100114150002301 दिपका दपक च हाण
िशवसागर हौ सो ीनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

92 100114150002346 सिवता सुरेश गजिभव
गांधीनगर खाराळ वाडी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड

93 100114150002359 सोनाली कशोर चौधरी
सव नं ११/२,बेि तका नगर बु  

िवहार जवळ थेरगाव पपरी चचवड
नावात तफावत 
सुि या/सोनाली

94 100114150002371 वंदना केशव डंबाळे
साईराज कॉलनी तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
नावात तफावत डंबाळे/उबाळे

95 100114150002376 संगीता सुिनल नागवेकर - माणप  अ प

96 100114150002382 कपुर शकंुतला वसंत वा हेकरवाडी चचवड वा त ाचा पुरावा नाही.

97 100114150002392 सुिनता शो. गांगड गणेशनगर िचखली माणप ावर गट व अ. . नाही

98 100114150002394 राजाबाई रामचं  भ मे योितबा नगर,काळेवाडी
माणप ावर अ.  व गट  

नाही

99 100114150002407 उषा संतोष चीलकुटे
योितबा नगर काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर   अ.  नाही

100 100114150002410 मंदा दादासाहेब ध ते
लॉट नं २७,इंदीरा नगर,ओम 
हॉि पटल शेजारी, चचवड

नावात तफावत घ ते/ध ते

101 100114150002411 रजवाना अ दुल शेख केशवनगर, चचवड D03549-DUBAR

102 100114150002412
उ मला गजानन 

धामणेकर

िबना अपाटमट. लॉट नं ३ 
तानाजीनगर चचवडगाव पपरी 

चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

103 100114150002417 िनमला चं कांत कांबळे टेशनरोड, चचवड B02527-DUBAR

104 100114150002421
आशाबाई आ ुबा 

जगदाळे
जय म हार िनवास द  मं दर कॉ 

थेरगाव पपरी चचवड
नावात तफावत अभाबा/अ ुबा

105 100114150002431 मधुमती पोपटराव जंगम
एल,के,एफ रोड भोईर नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु .नाही.

106 100114150002437 अ णा इं िजत पांडे
वंृदावन कॉलनी,संदीप नगर अि नी 

िमनी माकट थेरगाव पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा

107 100114150002442 अ ंधती कसन जाधव
वंृदावन कॉलनी,संदीप नगर आहेर 
नगर कैलास आहेर चाळ थेरगाव 

पपरी
नावात तफावत

108 100114150002448
दीपमाला ह रदास 

सारसर
वंृदावन कॉलनी,संदीप नगर साईनाथ 

कॉ,घर नं २ थेरगाव पपरी
नावात तफावत

109 100114150002460 िनलम करण ढमढेरे
सव नं ७/१,जय म हार नगर साने 

कॉलनी थेरगाव पपरी चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

110 100114150002464 अ णा मोहन िबराजदार
भोईर नगर,भोईर चाळ चचवड 

चचवड पपरी
माणप ावर अनु . नाही.



111 100114150002466 िव ालता सं. वाघमोडे ीधरनगर चचवड B00452- DUBAR

112 100114150002467 बेबी अर वद जगताप ानदीप कॉलनी,रहाटणी 001AA16816-DUBAR

113 100114150002471 लैला आनंद जगताप
िभम नगर जगताप चाळ चचवडगाव 

पपरी चचवड
माणप ावक अनु ं . नाही

114 100114150002472 सुवणा घनशाम जगताप
जय िभम नगर जगताप चाळ 

चचवडगाव पपरी
माणप ावर अनु . नाही. व 

गट  नाही.

115 100114150002474
सुिनता देिवदास 

ीरसागर
रजनी गंधा हौ सो िबजलीनगर 

चचवडगाव पपरी चचवड

नावात तफावत रे.काड 
माणप  व रल नावात 

तफावत मा ती/ देवीदास

116 100114150002482 छाया िव ल सानप
सव नं १३/९,ओ ड पुन मंुबई हायवे 
सोनाई मंगल कायालय,पवार नगर 

थेरगाव पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

117 100114150002483 याि मन इमरान बागबान
सव नं ८४,चांदतारा मंिझल िशवतीथ 
नगर समोर थेरगाव पपरी चचवड

खाजगी मामप

118 100114150002511 अि नी अशोक जगदाळे
समता कॉलनी,सव नं ४८,नखाते 

व ती,रहाटणी
नावात तफावत मोरे/ जगदाळे

119 100114150002513 सुजाता मा ती वाडकर
ी कृ ण कॉलनी शा ी चौक रहाटणी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

120 100114150002517
शतावरी चं शेखर 

अवचट

सव नं १३३,हरीअंगण िब डग समोर 
रामकोरे रेिसडे सी आकुड  टेशन 

पपरी चचवड

मनपा ह ीतील िनवासाचा 
पुरावा

121 100114150002532 राधाबाई चतृभुजा तेलंग
आनंद नगर चचवड टेश चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

122 100114150002533 िमना ी नेताजी सदुवाले
सोपानराव भोईर चाळ चचवड 

चचवड पपरी चचवड
माणप ावर अ.   नाही

123 100114150002539 साधना िनवृ ी शदे
कृ णाई िनवास च पाणी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

124 100114150002556
द कुमारी रामसागर 

सह
दळवीनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
नावात तफावत सह/राजपुत

125 100114150002559 शोभा हनुमान सह
पंढरकर चाळ दळवीनगर चचवड 

पपरी चचवड
नावात तफावत सह/राजपुत

126 100114150002560 वंदना दादा थोरात
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

127 100114150002562 सािव ी अ ण शेवाळे
योितबा कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

128 100114150002573 रे मा सोपान सावंत
अनंत कृपा इं दरानगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड 

नावात तफावत सोपान/सुदशन

129 100114150002584 हषा अजय च हाण
६०/४ िशवनगरी िबजलीनगर 

चचवड पपरी चचवड
माणप ावर अ.  व गट  

नाही

130 100114150002591 िवजया रमेश िशदोरे
मयुरे र कॉ केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड
माण प ावर गट  व अ.  

नाही

131 100114150002593
सुखशाला मि लकाजुन 

िलमकर
१२/६ द  साद िनवास भोरडे नगर 

थेरगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत शी ण 

झाले नाही

132 100114150002594 रंजना हनुमंत िलमकर
१२/६ भोरडे नगर थेरगाव थेरगाव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत शी ण 

झाले नाही

133 100114150002629 अचना िवजय पाटील
िशव कॉ थेरगाव वाकड पपरी 

चचवड
माण प ावर अ.  नाही

134 100114150002630 रेखा शिशकांत नाईक
गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
माण प ावर अ.  नाही

135 100114150002631 अ णा दादासाहेब शेजाळ
िशव कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी 

चचवड
माण प ावर अ.  नाही

136 100114150002690 अनुराधा जयनाथ बॅनज
ई/द/८३/३ सावली बी चचवड 

चचवड पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही



137 100114150002691 ा िशवाजी ीरसागर
िशवल मी िनवास योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप

138 100114150002692 सीमा शांत ि रसागर
योितबा नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

139 100114150002694 ांती िनशीत ीरसागर
योितबा कॉ योितबा नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

खाजगी माणप

140 100114150002709 उमा भगवान सानप काळेवाडी पपरी भगवान - भागवत नावात फरक

141 100114150002765 जय ी रा ल नाईकनवरे
सन.१७/१ गणेश नगर,दुगा माता 
कॉलनी थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

खाजगी माणप

142 100114150002766 उषा िस ाथ अवतरे
४४४/७ सुिम ा िनवास लोकमा य 

कॉलनी गणेश नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

143 100114150002767 नं दनी सुरेश जोगळे
सन.१७६ सदगु  कॉलनी वाकड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

144 100114150002768 माधुरी वीण अवतारे
४४४/७ सुिम ा िनवास लोकमा य 
कॉलनी वाकड प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

145 100114150002769 कुसुम इंदुरथ आवतारे
४४४/७ सुिम ा िनवास लोकमा य 

कॉलनी गणेश नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

146 100114150002770 पदमा रमेश साठे
पंिडत पे ोल पंपा समोर,सुखदा 

कॉलनी,गणेशनगर
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

147 100114150002771 ेता संदीप सुळके
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

148 100114150002772 भारती िवलास मेह े
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

149 100114150002773 कांचन रावसाहेब पारखे
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

150 100114150002774 धन ी िवलास कडू
गणेश नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

151 100114150002775 पु पा पदमाकर ले
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

152 100114150002776 सुिशला द ू सरवदे
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
 ३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

153 100114150002777 ा रावसाहेब पारखे
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

154 100114150002778 सुधा नीलकंठ िबराजदार
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

155 100114150002779 िनता मोहन भागवत
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

156 100114150002780 अनुसया सुगीव बनसोडे
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

157 100114150002781 पंचशीला संजय सरवदे
लोकमा य कॉलनी गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पय़त 
िश ण पुण केलेले नाही.

158 100114150002782 ा िव म कांबळे
लोकमा य कॉ गणेश नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

159 100114150002783 रोिहणी कैलास बलकवडे
१७११ राधा कृ णा गणेश नगर 

थेरगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

160 100114150002784 पुजा मोद गुजर
र दीप कॉ गणेश नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

161 100114150002785 अि नी महेश कंुभार
४४४/१२ गणेश नगर दुगा कॉ 

थेरगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

162 100114150002786 सुजाता ल  कदम
दुगा कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

163 100114150002787 लता नथु कुडले
दुगा कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



164 100114150002788 िनमला सुभाषचं  िनकम
दुगामाता कॉ गणेशनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

165 100114150002789 जा हवी जय काश िनरखे
गणेशनगर थेरगाव डांगे चौक पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

166 100114150002790 कांचन दयानंद सूयवंशी
ेहा िनवास गणेश नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

167 100114150002796 सुरेखा यशवंत िवपट
गजानन हौ सो रघूनंदन कायलय 
शेजारी ताथवडे पपरी चचवड

31 माच 2011 पयत शी ण 
पुण झाले नाही

168 100114150002797 उ वल िवकास ीरसागर
ी गजानना कॉलनी,घर नं ४३१ 

सरकारी डेअ र जवळ ताथवडे पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

169 100114150002798 लाव या गणेश एडला
सव नं २५/१ गाजानन कॉलनी 

ताथवडे पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

170 100114150002799
मीराबाई बाबासाहेब 

खडकर
स् नं २५/१ नबाळकर नगर ताथवडे 

पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत शी ण 

झाले नाही

171 100114150002800 िनलम भाकर अ णकर
गजानना कॉलनी शेड डांगे चौक 

ताथवडे पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत शी ण 

झाले नाही
172 100114150002850 आशा ताप डफळ ेमलोक पाक, चचवड B00301-2010,DUBAR

173 100114150003014 पूनम नवनाथ लांडगे मोरया हौ सो चचवड पपरी पपरी कागदप े सां ाकन नाही

174 100114150003045 अंजली माधव कब णे
िववेक वसाहत द  मं दर जवळ 

पपरी पपरी
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

175 100114150003047 मालन भाकर देशमुख
िबजली नगर ६०/१ िववेक वसाहत 

चचवड पपरी चचवड
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

176 100114150003078 रेखा सिचन राऊत
आशीवाद िनवास भात कॉलनी 

पपरी पपरी
ेस िडझायन ग ला देत नाही.

177 100114150003079 अचना सुिनल गागरे
भात कॉलनी केशव नगर चचवड 

पपरी चचवड
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

178 100114150003087 शुभांगी हेमंत झगडे
राज पाक फेज २ बालाजी राज पाक 
बी.नं.A-८ चचवड पपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

179 100114150003088 वाती र व  िपसाळे
िपसाळ वाडा कासारवाडी पपरी 

पपरी
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

180 100114150003089 मिनषा रामचं  ढाकणे
िनलकमल अपा िब नं २९ पपरी 

पपरी
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

181 100114150003093 लता सुधाकर मारकड
स नं ५८/२ समथ कॉ िशवनगरी 

पपरी पपरी
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

182 100114150003103 हेमा नामदेव राठोड इं ायणीनगर थेरगांव
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.

183 100114150003106 मंगल संजय पवार
सोनाई मांगल कायालय मागे पवार 

नगर पपरी पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही

184 100114150003107 प लवी महादेव पवार
पवार नगर सोजाई मंगल कायालय 

पपरी पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही

185 100114150003198 गुलाबी राजेश िव कमा
यु.SKF कॉलनी 

बी.नं.१२, लो,नं.१२ चचवड पपरी 
चचवड

वा त ाचा पुरावा नाही / रे. 
काडात नाव नाही

186 100114150003209 सिवता िवनोद मगे समथ कॉ पपळे िनलख पपरी पपरी
सिवता शंकर / सिवता िवनोद -

 नावाततफावत

187 100114150003218 रानी अशोक गायकवाड
यु.SKF कॉलनी बी.नं.६ लो.नं.६ 

चचवड पपरी चचवड
रािण / वाती नावात तफावत

188 100114150003234 उ मला उमेश कालेकर यू s.k.f कॉ चचवड पपरी पपरी
उ मला रमेश / उ मला उमेश - 

नावात तफावत

189 100114150003235 सायली िम लद साळंुके यू s.k.f कॉ लॉट नं ८ पपरी पपरी
पाली िम लद / सायली 

िम लद - नावात तफावत

190 100114150003286 संिगता अशोक पाटील
चचवड गावठाण आ  पाली गस 

जवळ
दुबार

191 100114150003288 अंजली अ. कुलकण गणेश पेठ चचवड B00294 - DUBAR



192 100114150003403 याि मन जावेद शेख ंकटेश पाक बी नं २ पपरी पपरी माणप ावर अनु .नाही.

193 100114150003460
सुषमा ब पासाहेब 

गायकवाड
योतीबानगर,काळेवाडी

शास कय िशवण लास 
माणप  आव यक

194 100114150003464 गायकवाड योती राजु योितबा नगर   हौ.सोसा. काळेवाडी फॅशन िडजायन गला देत नाही

195 100114150003507
िहराबाई िशवाजी 

भालके र
मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर 

पपरी पपरी
माणप ावर अनु .नाही.

196 100114150003527 जय ी शाम उदास
दादादेव वाडा गणपती मं दर जवळ 

पपरी पपरी
कागदप े सा ांक त नाही.

197 100114150003582 िनलम चं कांत शदे इं दरानगर चचवड B00335- DUBAR
198 100114150003627 भावना िवजय रणधीरे मािणक कालनी चचवडगाव B00443 - DUBAR

199 100114150003656 बिबता अ ण िसरसाट
गौतम नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िशवण कोस के याचे शास कय 

माणप  आव यक

200 100114150003660 रे मा मुि लम खान
मोरया हौ सो िब ड न.ं१ पपरी 

पपरी
माणप ावर िश ण 

कालावधी नमूद नाही.
201 100114150003661 योती अिवनाश हगे गंगा अपा भोईर कॉ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

202 100114150003662 सा रका िव णू हगिमरे
ड गरे कॉनर मागे पडवळ नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं .नाही

203 100114150003663 सुिनता गलू कावळे दशन नगरी केशवनगर पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही

204 100114150003666 अंजुबी रिशद खान
मोरया हौ सो वेताळनगर पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

205 100114150003673 आि नी संजय ब गाणे वनदेवनगर थेरगांव माणप ावर अ. . . नाही

206 100114150003674 सुिनता संतोष कदम
सुदाम बारणे चाळ MSEB ऑ फस 

शेजारी थेरगाव पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

207 100114150003779 िसशा सुहास जाधव
घ.नं.४७४ सन.१८/४ लोकमा य 

कॉलनी गणेश नगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

208 100114150003780 माया नाना भुतके
लोकमा य कॉ गणेश नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा बोध होत 
नाही. नावात तफावत आहे

209 100114150003783 बेबी सिचन केमसे
लोकमा य कॉलनी गणेश नगर डांगे 

चौक पपरी चचवड
वा त ाचा पुरा ात 
लाभाथ चे नाव नाही.

210 100114150003903 शीला शशीकांत यादव
ीतम कास हौस. इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

211 100114150003957 मंजुषा जयंत बोरसे
मातो ी हॉि पटल जवळ ल मण 

नगर,गुजर नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर िश ण 
कालावधी नमूद नाही

212 100114150003959 तुळसा उ म उघडे
सव नं १७/४,मंगल नगर साई 

कॉलनी,ग ली नं ५ थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

213 100114150003967 नंदा मनोहर काकरे
लॉट नं ३०३,बी नं ३अ ंकते वर 
पाक थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  नाही

214 100114150003975 र ा सुिनल शडगे वा हेकरवाडी, चचवड B00566-DUBAR

215 100114150003982 अिनता बालाजी पांचाळ पाचपीर चौक,काळेवाडी 001AA16272-DUBAR

216 100114150003984 का लदा वामन पांचाळ
कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप कावर अनु ं मांक व 
अजदारांचे छायां कत नाही

217 100114150003985 वषा ाने र नढे
ीराम कॉलनी जो तीबा नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

218 100114150003986 माया ाने र नढे
ीराम कॉलनी जो तीबा नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक



219 100114150003987 काजल सूरेश परदेशी
िशवकृपा कॉलनी नाढे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

शासक य सं थेचा कोस केलेले 
माणप  नाही.

220 100114150003988 दी ा ाने र नढे
ीराम कॉलनी जो तीबा नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य सं थेचा कोस केलेले 

माणप  नाही.

221 100114150003989 राज ी गो वद पंचाळ
कोकणे नगर काळेवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

222 100114150003995 सा ी सुशील िमरगल
स नं १०३/२/१, लॉट नं २०२ 

कनारा कॉलनी,िवजय नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

223 100114150004005 सुवणा शरद कदम
१०८/२/२ कार कॉ िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

224 100114150004069 वैजयंती द ा य कांबळे
केशवनगर दशननगरी चचवडगाव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

225 100114150004070 िणता तूषार िहरे
दशननगरी केशवनगर चचवड पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

226 100114150004071 उषा संतोष िचतकुटे
िव ल ि मणी कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

227 100114150004072
रेखा बाळासाहेब 

पाडळकर
योितबानगर काळेवाडी िव ल 

ि मणी कॉ पपरी चचवड
माणपप ावर अनु मांक व 

गट ं  नाही

228 100114150004074 सुनीता बालाजी पांचाळ
शा ी नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

229 100114150004075 सपना मोद झाटे
जय म हार नगर थेरगाव थेरगाव 

पपरी चचवड
माणप  आव यक / अजदार 

सही नाही

230 100114150004085 अिनता सुधाकर पोळकर बेलठीकानगर थेरगाव थेरगाव पपरी वा त ाचा पुरावा आव यक

231 100114150004120 रंजना सुरेश माने
१७/२ पंचशील कॉ गणेश नगर 

थेरगाव पपरी
फँशन िडझाईन

232 100114150004137 सुिनता बबनराव खंकाळ एकता कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी
आधार काड वरील नावात 

तफावत

233 100114150004138 सं या अिनल शेवते गणेश नगर थेरगाव डांगे चौक पपरी
नावात तफावत सं या 

स विशला

234 100114150004140
सुिनता धन:शाम 

गायकवाड
गणेश नगर थेरगाव एकता कॉ पपरी नावात तफावत

235 100114150004144 भावना रा. सुयवंशी गणेशनगर थेरगांव D00556 - DUBAR

236 100114150004197 िव ा रामचं  पंडीत
साईनाथ नगर िव हता कॉ थेरगाव 

पपरी
नावात तफावत पंडीत / 

पोतदार

237 100114150004200 िवनोदा सदानंद शे ी
चंदन िनवास मािनक कॉ चचवड 

पपरी
फँशन िडझाईन

238 100114150004266 ि ती उ हास िपलवलकर तानाजीनगर, चचवड B00001-2006/7,DUBAR

239 100114150004279 लता अिनल च हाण केशवनगर, चचवड
31 माच2011 नंतरचे 

माणप

240 100114150004325
शाई ता नुर अह मद 

कनकिगरी शेख
द नगर,थेरगाव नावात तफावत,दोन आडनाव

241 100114150004338 शालन मािणक ढमाले तानाजीनगर, चचवड माणप ावर गट .नाही
242 100114150004339 आशा रामकृ ण मोरे िवजयनगर, चचवड माणप ावर गट .नाही
243 100114150004342 किवता स. परदेशी तानाजीनगर चचवड मामप ावर गट . नाही
244 100114150004342 किवता सतीश परदेशी तानाजीनगर चचवड माणप ावर गट . नाही

245 100114150004345 ल मी कांत पा कोलकर राजपाक केशवनगर चचवड B01790 - DUBAR

246 100114150004377 फरजाना मुनाफ शेख कलाटेनगर वाकड
िश ण कालावधी 3 
मिह याचा नाही

247 100114150004391 सीता ब. कांबळे बौ नगर पपरी शासक य माणप  आव यक.

248 100114150004404
अ णा भगवान सग 

राजपुत
पवनानगर, चचवड

कालावधी नमुद नाही,खाजगी 
माणप  इ.



249 100114150004536 सुिनता सूयकांत पोकळे स् नं ८/२ चचवड पपरी पपरी शासक य मामप  नाही

250 100114150004537 िमरा कुमार थोरगुले स् नं १६५अ इं दरानगर पपरी पपरी माणप ावर अनु .नाही.

251 100114150004551 ि मणी राज  रानवारे
ी राम कॉ योतीबानगर पपरी 

पपरी
 खाजगी / फॅशन 

िडजायन गला देत नाही.
252 100114150004553 सुधा अ. जाधव वनदेवनगर थेरगांव D00969 - DUBAR

253 100114150004563 रेणूका िस ाम पुंडा
भोईर नगर,भोईर चाळ पपरी पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु . नाही.

254 100114150004566 नागाबाई बन पा कंपली
भोईर चाळ जयंत शाळा जवळ पपरी 

पपरी
नाग मा / नागाबाई तफावत व 

अजदार सही नाही.

255 100114150004567 सुमन  र व  कडू भोईर आळी, चचवड B00395-DUBAR

256 100114150004568 सािनका मुरलीधर कदम
ी समथ हौ सो से नं १९ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

257 100114150004599 अनुजा अ ण गावणंग
बारणे चाळ साईनाथ नगर पपरी 

पपरी
खाजगी  माणप  चालत 

नाही.

258 100114150004605 अचना अजय आ हाळे
ी राम कॉ योतीबानगर पपरी 

पपरी
खाजगी व फॅशनचे माणप  

चालत नाही.

259 100114150004610 राधा राज  बगाडे
संत ाने र कॉ योतीबानगर पपरी 

पपरी
खाजगी व फॅशनचे माणप  

चालत नाही.

260 100114150004611 वैशाली रामभाऊ जाधव ी राम कॉ काळेवाडी पपरी पपरी
खाजगी व फॅशनचे माणप  

चालत नाही.

261 100114150004617
भागीरथी सूयकांत 

गायकवाड
सोनावळे हॉि पटल जवळ ताथवडे 

ताथवडे पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

262 100114150004622 नमरीन तुराबखान पठाण
आ हाळे िनवास ीराम 

कॉलनी, ीकृ ण नगर काळेवाडी 
पपरी

खाजगी व फॅशनचे माणप  
चालत नाही.

263 100114150004638 लंका साहेबराव म के
आनंद नगर अशोक भालेराव िब 

चचवड पपरी
माणप ावर खाडाखोड

264 100114150004647 मीना आनंद जगताप
िशव कॉ गणेश नगर थेरगाव पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

265 100114150004649 जय ी द ा य चावरे
बापूजीबुवा नगर थेरगाव थेरगाव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

266 100114150004652 शुभांगी अिनल च हाण
पंचवटी सोसा चाळ गुलमोहर माकट 

जवळ केशवनगर पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

267 100114150004653 मंगल शरद ीरसागर
गुलमोहर माकट केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

268 100114150004655 जय ी रघुवीर कच
गुलमोहर केशवनगर चचवड पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

269 100114150004656 अि मता उमेश दंडनाईक
केशवनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

270 100114150004659 ितभा र ाकर पालकर
अवधुत हौ सो दळवीनगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

271 100114150004661 नागरबाई सुभाष देवकाते
गुलमोहर माकट केशवनगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

272 100114150004670 मामुिनसा स ार बेग स् नं १२७ चौधरी पाक पपरी पपरी
शासक य मामप  नाही/ 
िश ण कालावधी नमुद नाही

273 100114150004681 आि नी ीराम महाजन
मातो ी कॉलनी बळवंत नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु .नाही.

274 100114150004690 ि मता नागेश करंदीकर ेमलोक पाक चचवड पपरी पपरी माणप ावर अनु .नाही.

275 100114150004697 ल मी स. ह के पडवलनगर थेरगांव D03458 - DUBAR
276 100114150004698 िव ा द. बामने पडवलनगर थेरगांव D03457 - DUBAR



277 100114150004702
भावना भुवने र 

चंपानेरकर

िवजया अपाटमट, म न ६ तानाजी 
नगर,िशवाजी उ ा मंडळ चचवड 

पपरी चचवड
फॅशन िडजायन गला देत नाही

278 100114150004714 ेहल रा वीर टेभुन
घर न ५२४/५, ीराम कॉलनी 
योितबा नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

खाजगी व फॅशनचे माणप  
चालत नाही.

279 100114150004715 कुसुम भीमराव टभुन
घर न ५२४/५, ीराम कॉलनी 
योितबा नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

खाजगी व फॅशनचे माणप  
चालत नाही.

280 100114150004717 छाया सुकदेव उबाळे आनंदनगर, चचवड H00031-DUBAR

281 100114150004718 मधुमाला सुखदेव उबाळे
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

282 100114150004740 लता आनंद भुसारे
ल मन नगर ग हाणे हॉ जवळ 

थेरगाव पपरी चचवड
शास कय सं थचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

283 100114150004747 सिवता संपतराव जगताप
आिशष सहकारी .मया दत तालेरा 
हॉि प.रोड चचवड पपरी चचवड

फँशन िडझाईन

284 100114150004754 संगीता अिनल दळवी
सन.३९/१५ गुजर नगर मातो ी 

हॉि प.जवळ पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

285 100114150004755 संजीवणी संजय ढवळे
सन.३९/१५ गुजर नगर मातो ी 

हॉि प.जवळ पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

286 100114150004756 मंगल मह  शदे
सन.३९/५ गुजर नगर मातो ी 
हॉि प.जवळ पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

287 100114150004766 ि मणी महादेव अनुसे
पवना नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

288 100114150004795 वाती उमेश ढमढेरे
पवना नगर a.b.c हौ.सोसा. चचवड 

पपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

289 100114150004812 िच ा दलीप साळंुखे
SKF कॉलनी a.b.c -2 D/1 चचवड 

पपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

290 100114150004813 सिवता भगवान तांबे
सन.१६/७ महादेव कॉलनी गुजर 

नगर पपरी चचवड
नावात तफावत

291 100114150004820 मुमताज जावेद शेख
सन.८/५ संुदर कॉलनी िशवतीथ नगर 

पपरी चचवड
नावात तफावत

292 100114150004835 शोभा िव ल काळे
बी .सी,हौ सोसा नं २ लॉट नं 

३,पवनानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

293 100114150004839 तनुजा महेश महामुनी
बी .सी,हौ सोसा,एच १२ िबजली 
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

294 100114150004841 नंदा दलीप भोसले िबजलीनगर, चचवड A01327-2010/11,DUBAR

295 100114150004862 िव या चं शेखर कावडे
तानाजी नगर,आशीवाद लािसक 

िशवाजी उ ा मंडल चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

296 100114150004887 िसमा महादेव चौगुले
चौगुले िनवास दळवी नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाईन

297 100114150004888 पाली ई र दुगड गुजरनगर थेरगाव माच 11 नंतरचा कोस

298 100114150004891 सधू सोमनाथ क ीमिग
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा अ प

299 100114150004893
िनमला सोमनाथ 

खटीमनी
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

300 100114150004926
वैशाली कांतीलाल 

ललवाणी
र टन कालनी चचवड फॅशन िडजायन गला देत नाही

301 100114150004937 शुभांगी ध. खामकर पवारनगर थेरगांव D03479 - DUBAR

302 100114150005015 उ वला अिनल चौधरी
स नं २९४/१५/१० भात नगर 

पपरी पपरी
खाजगी माणप  नावात 

तफावत



303 100114150005024 पा रमेश चोडणकर पवनानगर चचवड पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े
304 100114150005038 न ता शाम घाडगे वा हेकरवाडी चचवड शान / शाम नावात फरक

305 100114150005043
शा बाई अिभमान 

वाघमारे
आनंद नगर चचवड पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

306 100114150005044 िनता साहेबराव म के
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

307 100114150005045 सधूबाई बब  वाघमारे
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

308 100114150005088 मोनाली गुलाब बारणे
तानाजी नगर चं भागा िब पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं . नाही.

309 100114150005101 रे मा अिमत जगताप
स नं २८६/३ काकडे टाउनिशप 

पपरी पपरी
माणप ावर गट ं . नाही.

310 100114150005148 फुलाबाई ल मन दांडे
१६.न.िब डग बौ  नगर पपरी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

311 100114150005158 अि नी र ाकर जगताप
सन.३५/३ िशवतेज कॉलनी दगडोबा 

चौक पपरी चचवड
खाजगी माणप

312 100114150005159 अि नी दगंबर शदे
सन.१५/A1+2+5A61/1 मेजवानी 
होटेल मागे चचवडे नगर पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

313 100114150005173 योिगता मधुकर साठे
ंकटे वर पाक, लॉट नं १०३ प जी 
पेपर िमल जवळ,िहरामण बारणे 
चाळ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

314 100114150005240 वाती रा ल बाफना तानाजीनगर चचवड B00870 - DUBAR

315 100114150005247 रे मा अ दुल शेख
जुने मोरया हॉि पटल मंगलमूत  

वा ाजवळ चचवडगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माच  २०११ पयत िश ण 
पुण झालेले नाही.

316 100114150005275 िव ा बाळासाहेब शेवाळे
शदे व ती रावेत कवळे प ि◌◌ंपरी 

चचवड
नावात तफावत

317 100114150005298 शोभा अशोक लगड
मातो ी कॉलनी गुजर नगर थेरगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

318 100114150005304 दीपा रमेश िपसे
सव नं ५७/५,साई दीप पाक लॉट नं 

३०२,साई राज कॉलनी चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

319 100114150005511 र मी र व  लोढा
पडवळ नगर बस टोप जवळ पपरी 

पपरी
नावात तफावत

320 100114150005512 कुसूम कशोर पोवार काकडे पाक चचवड पपरी पपरी माच ११ नंतरचे माणप

321 100114150005555 मिनषा लिलत चौधरी
स नं १७५०/८१ केशवनगर पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

322 100114150005596 सा रका संजय चचवडे
हदु तान बेकरी या मागे स नं १७१ 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

323 100114150005603 भा य ी मनोहर राजमल स नं ८४/४ केशवनगर पपरी पपरी नावात तफावत

324 100114150005629 िस ी संजीव जाधव
कामदा हौ सो हदू थान बेकरी मागे 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

325 100114150005633 माधवी मंदार काळे
संघष हौ सोसा. नढे नगर पपरी 

पपरी
माच ११ नंतरचे माणप

326 100114150005635 भा य ी द ा य देवकाते
ल मण नगर मुकेश सुपर माकट 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

327 100114150005636 पाली संजय महामुनी कार कॉ िवजय नगर पपरी पपरी माच ११ नंतरचे माणप

328 100114150005641 अ णा कांितलाल दवटे कार कॉ िवजय नगर पपरी पपरी माच ११ नंतरचे माणप

329 100114150005643 मंगल सुधाकर महामुनी कार कॉ िवजय नगर पपरी पपरी माच ११ नंतरचे माणप



330 100114150005683 िसमारानी संजय साळंुखे
बारणे चाळ पदमजी पेपर िमल कंपनी 

समोर पपरी पपरी
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड

331 100114150005689 सुिनता संतोष पोळ
ए बी सी हौ सो पवनानगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट  नाही

332 100114150005692 मिनषा सुरेश काळे केशवनगर चचवडगाव दुबार बी00575

333 100114150005723 शिशकला बाळकृ ण शे ी
अ िवनायक कॉलनी वाकड वाकड 

रोड पपरी चचवड
नावात तफावत बाळू / 

बाळकृ ण

334 100114150005734
सुिनता दगंबर 

गायकवाड
स गु  कॉलनी कॉलनी २,वाकड रोद 

वाकड प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप , नावात 

तफावत

335 100114150005737 वंदना बा पुराव लाळके
कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.२५ 

वाकड पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

336 100114150005741 यो सना वीण जाधव
कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.८ 

वाकड पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

337 100114150005742 प लवी सुरेश जाधव
कावेरी नगर पोलीस लाईन बी.न.८ 

वाकड पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

338 100114150005745 कांचन युवराज सकपाळ
गेनुभाऊ कलाटे नगर एकता हौ.सोसा. 

वाकड रोड पपरी चचवड
आडनावात तफावत 

सकपाळ/संपकाळ

339 100114150005764
मोिनका आदे कुमार 

भाळगट
९/२ अ सुखवानी ि हला धोका 

कॉलनी जीवन नगर पपरी चचवड
खाजगी माणप  नावात 

तफावत

340 100114150005857 अनुराधा ाने र म ढे
C/16 रेलिवहार हो.सोसा. िबजली 

नगर चचवड पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

341 100114150005866 सुरेखा िव नाथ सोनट े
बौ  नगर िगरजू बाबा मं दर मागे 

पपरी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

342 100114150005894 िहराबाई िशवाजी गावडे
सव नं २८९,गणेश कॉलनी 

केशवनगर,मातृछाया चचवडगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

343 100114150005896 दीपाली शांत कोठावळे
रेणूक पाक,दुसरा मजला घर नं 

७,अि नी हॉि पटल समोर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

344 100114150005898 रे मा िवजय शेटय
भोड नगर,भोड चाळ दळवी 
नगर,रे वे गेट समोर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

म.न.पा ह ीतील िववासाचा 
पुरावा नाही

345 100114150005899
रािधका महादेव 

बागसकर

गु सदन,सव नं २९५/५९ 
केशवनगर,मातृछाया चचवडगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

346 100114150005902 पु पा मधुकर वावळकर
रमाबाई नगर, शदे व ती आकुड  रे वे 

टेशन आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप ,फँशन 

िडझाईन ह ीबाहेरील वा त

347 100114150005905 रे मा बक वाघमारे
आनंद नगर चचवड टेशन पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

348 100114150005916 रेखा द ा य सुतार
सव नं ११३,भगवान नगर भूमकर 

व ती वाकड प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

349 100114150005917 संजना सुर  शदे
स नं १२१, ेरणा शाळेजवळ वा हेकर 

वाडी चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

350 100114150005920 िव ांती रामदास िखलारे
आ ा भाऊ साठे नगर वाकड वाकड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

351 100114150005932 उमा संतोष जाधव साठेनगर वाकड A00632 - DUBAR
352 100214150000044 शारदा गणपत पाटणे अजमेरा पपरी माच 11 नंतरचा कोस

353 100214150000051 डपल दीपक साबळे
बाबासाहेब तपक र चाळ 

योतीबानगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

माणप ावर अनु ं  व गट ं  
नाही



354 100214150000058 सुरेखा र व  इंदवे
अजमेरा हौ कॉम लोट न ३/९ नेह  

नगर पपरी चचवड
माच 11 नंतरचा कोस

355 100214150000060 भुराबाई क थू इंदवे
अजमेरा कॉलनी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

356 100214150000060 भुराबाई क थु इंदवे अजमेरा कॉलनी, पपरी माणप ावर गट .नाही
357 100214150000061 संिगता मोद कदत उ मनगर, पपरी नावात तफावत

358 100214150000065 सायरा बहादूर पठाण
लालटोपी नगर कोट जवळ मोरवाडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत सायरा/ सायेरा

359 100214150000076 पु पा िव. जोशी चं िनवासचाळ खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस

360 100214150000079 म रयम मुबारक आतार
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
माणप  अ प

361 100214150000081 ाज ा राज  पवार
लोट न ४,अजमेरा कॉलनी जागृती 
हौ सोसा पपरी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

362 100214150000117 वीणा नारायण सुरम
जे इमारत हाडा कॉलनी अिनकेत 
सोसा मोरवाडी पपरी चचवड

माणप ावरील नावात 
खाडाखोड व कमान ३ मिहने 
कालावधीचा बोध होत नाही

363 100214150000130 कौसर नजीर शेख
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
लाभाथ ची सही नाही

364 100214150000138 रफत इमाम पठाण
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
रेशनकाड म ये नाव नाही

365 100214150000140 सिवता शशीकांत रेवाळे
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाइ नग चा कोस

366 100214150000141 मनीषा जगन च हाण
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाइ नग चा कोस

367 100214150000164 रेखा िशवाजी ढाकले
म नं २११,बी नं २ व नागरी हौ 

सोसा आ णा भाऊ साठे नगर नेह  
नगर पपरी चचवड

नावात तफावत ढाकणे / ढाकले

368 100214150000191
किवता बाबासाहेब 

सोनावणे

लॉट न ६,िशवकंुज वा तू उ ोग 
मासूळकर कॉलनी पपरी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

369 100214150000198
आनामा रया अ बट 

सालदाणा
लॉट न २०४ आजमेरा कॉ प 

मोरवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप

370 100214150000210 पाली सॅ युल िहवाळे वा तु उ ोग,मासुळकर कॉलनी 31माच2011नंतरचे माणप

371 100214150000228 ितभा चं कांत भोसले
िशवनेरी हौ सोसा मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी कमान ३ 

मिहने आव यक

372 100214150000255 मौसमी मह  आरडे
बी न १, लॉट न २१ अं कता सोसा 

मोरवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

373 100214150000269 लीलावती रामचं  कोरके
वािघरे चाळ,ि यादशनी शाळेजवळ 
म न २, नेह  नगर पपरी चचवड

नावात तफावत कोरके / कटके

374 100214150000284
बेबीनंदा बाबासाहेब 

यादव
गवळी नगर भोसरी टे को रोड पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही 

अपूण जोडले

375 100214150000307 अचना हरीश गागडे
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

376 100214150000308 लिलता शाम जोशी
मोरवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
फॅशन िडझाईन कोस

377 100214150000345 कोमल कमलाकर पांचाळ
कोकणे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
मामप ावर अनु ं  नाही

378 100214150000346 सुनीता अशोक पांचाळ
नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु ं  नाही

379 100214150000347 स रता रिव धरम लगम
११४/१ सहयोग कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं  नाही

380 100214150000355 पाली भगवान ढोले
ढमाले चाळ मोरवाडी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस



381 100214150000356 िनमला राजु खैरा रया
पवना नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
िशवनकला  माणप  आव यक

382 100214150000383 िव ा िशवाजी ठाकर
ितभा िनवास मोरवाडी िनवास 

पपरी चचवड
शास कय िशवनकला  

माणप  आव यक

383 100214150000384 महादेवी ीमंत िश ुरकर
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

384 100214150000393 शबाना बाबूलाल पठाण
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

385 100214150000405 पाली अिनल टेमकर
अजमेरा का पपरी पपरी पपरी 

चचवड
रेशनकाड मधील युिनटम ये 

तफावत

386 100214150004502 सुषमा शेखर नाणेकर
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत रे.काड म ये 

नाव िमला

387 100314150000063 भा य ी मुकंुद पवार
आबासाहेब पवार नगर भात कॉलनी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

388 100314150000251 योती ल मण चौधरी
जुनी सांगवी पवार नगर सांगवी 

पपरी चचवड
िशवनकला  माणप  आव यक

389 100314150000252 सायरा शहीबु ीन पठाण
पवार नगर तुकाराम पवार चाळ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

390 100314150000259 वैशाली नामदेव ह के
४७/१/११३ िशतोळे नगर जुनी 
सांगवी सांगवी पपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक नाही

391 100314150000296 ेहल कमलाकर लायगुंडे
जयमाला नगर िग रश िनवास,ग ली 

नं ३ जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ावर गट . नाही.

392 100314150000297 शमीम अ दुलगफार खान
सं नं ४,घर नं ० संगमनगर सांगवी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

393 100314150000305 मिनषा संजय करडीले
८/२अ/२७,पवार नगर ग ली नं 

२,भा यल मी िनवास जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

लाऊज पेशेलाइजेन

394 100314150000323 सुजाता बळवंत शदे
जयमाला नगर ग ली नं ४ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

395 100314150000326 तरीकून िसराज शेख
मा ती मं दरा शेजारी, ीज जवळ 
जुनी सांगवी जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

396 100314150000377 मंगल अशोक गायकवाड
मा ती मं दरामागे सांगवी पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतचा कोस

397 100314150000378 संिगता सुिनल गायकवाड
ढोरे चाळ तलाठी ऑ फस जवळ 

पपरी पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

398 100314150000386 िव ा नंदकुमार भागवत
ढोरे नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
रेशनकाड म ये नाव नाही

399 100314150000388 संिगता ीिनवास बडे
ीिनवास समथनगर नवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

400 100314150000393 िसता देवी मु ा गु ा
कणसे चाळ दापोडी दापोडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

401 100314150000398 वैशाली सुर  इंजे चं मणीनगर,जुनीसांगवी वा री नाही

402 100314150000402 नीता सं दप जगदाळे
जुनी सांगवी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
िनता / मीना नावात फरक

403 100314150000459 वषा भा कर नागवडे मधुबन सोसा. ग ली-5 सांगवी D00281 - DUBAR

404 100314150000486 शुभदा सिचन अकोलकर
साई िस ी पाक बॉ बे कॉलनी 

दापोडी पपरी चचवड
नावात तफावत

405 100314150000492 भावती बबनराव थोपटे
१९/७ गंगानगर प गडे िब डग जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात 

खाडाखोड/कालावधी पुण नाही

406 100314150000510 शोभा काश भगत
लॉट न ३,घर न १७८ आनंद 

नगर, वी मग टंक जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ावर अ. . . नाही



407 100314150000561 सुरेखा रा ल पाटील
एस पी पाटील जयमाला नगर,एस टी 

कॉलनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

408 100314150000612 पूजा संतोष भंडारे
एस एम कॉलनी,ग ली न ४ दापोडी 

दापोडी पपरी चचवड
भंडारे / भंडारी नावात फरक

409 100314150000631 सुिनता यशवंत कसबे पवारनगर ग ली-1 सांगवी माच 11 नंतरचा कोस

410 100314150000633 मृणाल ीकृ ण पवार
आबासाहेब पवार नगर जुनी सांगवी 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

411 100314150000634 सोनल ीकृ ण पवार
आबासाहेब पवार नगर जुनी सांगवी 

पपरी पपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

412 100314150000636 तेज ी मुकंुद पवार
आबासाहेब पवार नगर भात कॉलनी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

413 100314150000638 मीना ी मुकंुद पवार
आबासाहेब पवार नगर भात कॉलनी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

414 100314150000669 जय ी भाऊसाहेब टेटरे
गु साद र ता कर १ मधुबन 

सो, ाने र मंगल कायालयामागे 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

रेशनकाड नावात खाडाखोड

415 100314150000719 रे मा संजय चलवादीकर
सव न ६७,मा ती िनवास वाघजाई 
मं दरासमोर नवी सांगावी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

416 100314150000720
िमला संजय 
चलवादीकर

सव न ६७,मा ती िनवास वाघजाई 
मं दरासमोर नवी सांगवी पपरी 

चचवड

नावात तफावत च वादीकर / 
चलवादीकर

417 100314150000721 ि यांका सुरेश िशनकर
घर न ४१८,िश क सोसा आनंदनगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

418 100314150000754 वैशाली िवजय चौधरी मयुरा िब. जुनी सांगवी D00133 - DUBAR

419 100314150000811 येना ी िस ाथ िनकम
कुलकण  चाळ वॉड नं ३ दापोडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

420 100314150000817 रोशना संतोष कदम
स नं ६,अभीनाव नगर िवठल मं दरा 

जवळ,स ते करण दुकाना जुनी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

421 100314150000831 रे मा संतोष शेळके सं ीिनकेतन दापोडी C01311 - DUBAR

422 100314150000869 सुनंदा द ा य जगदाळे उषा कॉलनी,जुनी सांगवी
नावात तफावत,कोसचा बोध 

होत नाही

423 100314150000874 जय ी सदानंद पाटील
सव नं ६/२५,जयमाला नगर ग ली नं 
२ जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप े सा ांक त नाही.

424 100314150000878 किवता र. कांबळे िस ाथनगर दापोडी C01158 - DUBAR

425 100314150000879 माया ल मण गायकवाड बापु काटे चाळ,दापोडी C01140-DUBAR

426 100314150000902 पाली दीप फडतरे
गणपती चौक िलटील कूल समोर 
जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

शास कय सं थेचे कोस केलेले 
माणप  नाही.

427 100314150000914 कांता अजुन ताडे
मातृछाया,घे नं ३३ ल मी नगर जुनी 

सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

428 100314150000915 देवक  शरण पा मंुडोडगी
गुरा पटट चाळ िशशु िवकास 

बालवाडी समोर दापोडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कागदप े सा ांक त नाही.

429 100314150000923 सुरेखा हौिशराम सांगडे
व सला िनवास सेनापती चौक,माने 
चाळ दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

03 महीने कोस पुण नाही.

430 100314150000931 गौरी पावन मोहाले
मिभ िनकेतन,बी नं ४ दापोडी 

दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

431 100314150001015 अ ता यशवंत बोधे
स य शोधक िनवास दापोडी पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवासी 

पुरावानाही



432 100314150001015 अ ता यशवंत बोधे
स य शोधक िनवास दापोडी पपरी 

पपरी
रिहवास पुरावा नाही

433 100314150001049 धन ी दनेश कांबळे िस ाथ नगर दापोडी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
434 100314150001080 अिनता दपक दांडगे शेटेचाळ नेह चौक दापोडी C01445 - DUBAR
435 100314150001100 र भा द. जमदाडे राम नगर पपळेगुरव D00624 - DUBAR

436 100314150001154 सरोज काश वमा
गौरव िनवास साई चौक नवी सांगवी 

पपरी
फँशन िडझाय नग कोसला या 
योजनेचा लाभ िमळत नाही.

437 100314150001154 सरोज काश वमा
गौरव िनवास साई चौक नवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

438 100314150001173 सुरेखा दशरथ खोसे
स् नं.५०/२/१,गांगाड नगर ग ली नं 
१,काटे पुरं चौक पपळे गुरव पपरी 

चचवड
िशवण माणप  नाही

439 100314150001204 नंदा वसंत पाटील िशतोळेचाळ जुनी सांगवी D00565 - DUBAR

440 100314150001206
िव ावनी दनकर 

ीरसागर

िशतोळे कॉ पले स,िपड लूडी रोड 
सरेव नं ९,. लॉट नं १४ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड

नावात तफावत िवदयावनी/ 
िवधाबाई िवदयापती

441 100314150001207 उमा महेश फडताळे
टेिलफोन ए सचज समोर ढोरे 

नगर,मराठी शाळे या मागे नवी 
सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

442 100314150001227
सुवणलता पु षो म 

सके
भातकॉलनी,जुनीसांगवी D02187-2010-DUBAR

443 100314150001244 रंजना म छ  शदे ध चे ट णालय C00033/2007-DUBAR

444 100314150001284 सुरेखा अमोल गांगुड
रामजी िनवास,स् नं ८/२ घर नं 
४९/२,पवार नगर जुनी सांगावी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

445 100314150001290 सुधा गोिवद वामी िप ले - खाजगी माणप

446 100314150001292 राणी दगिवजय पवार
संभाजी नगर मोशी मोशी पपरी 

चचवड
नावात तफावत/राही िशवाजी 
काटे--राणी दी वीजय पवार

447 100314150001322 िनलोफर नासीर काझी
रे वे गेट जवळ दापोडी दापोडी 

पपरी चचवड
नाबात तफावत

448 100314150001387 प लवी कुणाल िथटे
७०/२/१६ गणेश नगर फेमस चौक 

नवी सांगवी पपरी चचवड
खाजगी माणप

449 100314150001394 अलका लबाजी िथटे
७०/१/४९ समता नगर नवी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
खाजगी माणप

450 100314150001395 पु पा यशवंत िथटे
७१/२/१६ गणेश नगर फेमस चौक 

नवी सांगवी पपरी चचवड
खाजगी माणप

451 100314150001397 सिवता तुकाराम काटे
३९१ महादेव आळी दापोडी दापोडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

452 100314150001463 वंदना पेश च हाण
सामा य णालय कामगार वसाहत 

ध कॅ प पपरी चचवड
नावात तफावत/बेसीक 

िशवणकाम माणप  आव यक

453 100314150001471 सुरेखा ल मण सुरवसे
काटे चाळ बु  िवहारा जवळ दापोडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी २  मिहने 

लाऊज पेशलायझेन

454 100314150001472 योती कशोर भोसले
काटे चाळ बु  िवहारा जवळ दापोडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी २  मिहने 

लाऊज पेशलायझेन

455 100314150001474 राज ी परमे र कोले
काटे चाळ बु िवहारा जवळ दापोडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

456 100314150001476 उ वला कच  गायकवाड
काटे चाळ बु िवहारा जवळ दापोडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी कमी

457 100314150001484 पाली गुलाब कांबळे
महा मा फुले नगर दापोडी दापोडी 

पपरी चचवड

नावात तफावत/ पाली गुलाब 
कांबळे-- पाली अंबादास 

साळंुके



458 100314150001505 सं या संजय ीखंडे
५३/१ब/३ िवनायक नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट .नाही.

459 100314150001507 सुनंदा दनेश ीखंडे
४३/१ब/३६ िवनायक नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट .नाही.

460 100314150001514 जय ी अशोक सूयवंशी
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

461 100314150001515 िशला मह  आ हाट
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

462 100314150001516 अं कता कशोर भातडे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

463 100314150001517 सोनाली साद दळवी
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

464 100314150001518 क त  कशोर भातडे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

465 100314150001519 अंजली अशोक आ हाट
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

466 100314150001534 गीता करण जाधव
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

467 100314150001536 चं भागा िव ल मांडेकर
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

468 100314150001537 सा रका िम लद आ हाट
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

469 100314150001539 मंगल हरीभाऊ आ हाट
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

470 100314150001540 बिबता मा ती कांबळे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

471 100314150001541 सुमन रामदास हणकर
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

472 100314150001542 प लवी सुिजत सूयवंशी
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

473 100314150001543 सिवता राज  तूपल ढे
मुळा नगर जुनी सांगवी नवी सांगावी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

474 100314150001545 क पना िशवाजी गावडे
मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

475 100314150001546 आरती िव नाथ िशरोळे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

476 100314150001549 मंगल रमेश िनघोजकर
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

477 100314150001550 उषा एकनाथ पाटील
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

478 100314150001553 उषा वाि मक रण दवे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड

479 100314150001570 साधना दनकर देशमुख
सव नं २१/१२,लेन नं १ शंकर मं दर 
रोड,ममता नगर जुनी सांगावी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

480 100314150001571 लिलता कमलाकर जाधव
ी वामी समथ कॉलनी गणपती 

मं दरा जवळ,ममता नगर जुनी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

481 100314150001572 अि नी रा ल शदे
लेन नं १,ममता नगर ीजी अपाटमट 
शेजारी जुनी सांगावी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

482 100314150001573 सं या र व  पाटील
मोनाली जनरल टोअर जवळ गंगा 
नगर जुनी सांगावी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

483 100314150001574 क पना राज  आवळे
लेन नं ममता नगर जुनी सांगावी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



484 100314150001587 सती रामचं न नायर सं नं १/२ ममतानगर पपरी पपरी मनपा ह ीबाहेरील रे.काड

485 100314150001588 िशला भाकर कदम
मोनाली कले शन जवळ शांित नगर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

486 100314150001589 पूजा वंदन राठोड सं नं २/६ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

487 100314150001590 कांचन संजय आवळे लेन नं २ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड
488 100314150001591 दपा सुरेश चौधरी ढोरे नगर ग ली नं १ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

489 100314150001592 अ णा सुिनल तंबारे सं नं १/२/२ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

490 100314150001593 लितका िनतीन राणे सातपुडा हौ.सो. सांगवी D00277 - DUBAR

491 100314150001594 वृषाली नामदेव काळे सं नं २/४ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

492 100314150001595 सीमा ाने र जाधव
िशव मृती अपा गंगानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

493 100314150001597
िनमला राजेश 

तलसािनया
सं नं १/१ सं मत रोड पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

494 100314150001598 रेखा मोहनलाल कुमावत सं नं २/४ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

495 100314150001599 योती र व  पाटील
खांडगे हॉि पटल जवळ िशतोळे नगर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड,

496 100314150001600 सुिशला नवनाथ सानप
ध पो ट ऑ फस जवळ नवी सांगवी 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

अजदाराची सही नाही.

497 100314150001601 शारदा राज  कोळपे
सातपुडा हौ सो आनंद नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

498 100314150001613 ि मता संजय थोरात
१४/४ मधुबन सो जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
खाजगी माणप

499 100314150001619 िसमा मृ युजय थोरात
मधूबन सोसा ग ली नं ९ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
कोस पुण के याचे माणप  

आव यक

500 100314150001680 ितभा काश ढमाले
नेह  चौक दापोडी पपरी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

501 100314150001691 वंदना मुकंुद म ह कर
मुळा नगर िवण लोर िमल समोर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

502 100314150001692 सं या वसंतराव थोरात मधुबन सोसा लेन नं १ पपरी पपरी फँशन िडझाइ नग चा कोस्

503 100314150001695 संिगता पांडुरंग बागल
काटे चाळ बु  िवहार जवळ पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

504 100314150001697 इं दरा गो वद गणेशी गंगानगर,जुनीसांगवी D03800-DUBAR

505 100314150001702
मेह िनसा अ तर सेन 

शेख
सं नं १२/२/५ वेताळ सो पपरी 

पपरी
नावात तफावत अकबर सेन/ 

अ तर सेन

506 100314150001709 क पना सुहास पवार
सोनवणे हॉि पटल जवळ गंगानगर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

507 100314150001720 मा फजा मोह मद शेख
पो ट ऑ फस जवळ ठ र चाळ 

पपरी पपरी
नावात तफावत

508 100314150001722 सुषमा मनोहर मनगुली अिभनव नगर सांगवी पपरी पपरी नावात तफावत

509 100314150001743 सुनंदा मािणक शदे मुळानगर,जुनीसांगवी H00597-DUBAR

510 100314150001753 अिनता दगंबर कांबळे अनंत नगर पपळे गुरव पपरी पपरी मामप  जोडले नाही

511 100314150001765 छाया सुिनल वाघमारे नखातेव ती ,रहाटणी C02926-DUBAR
512 100314150001768 आशा बापु लोखंडे वैदुव ती पपळेगुरव D00372 - DUBAR

513 100314150001774 उ वला सितश काटे
अ िवनायक हौ सो महादेव आळी 

पपरी पपरी
कागदप े स य त

514 100314150001776 छाया  सोमनाथ शेळके भातनगर, पपळेगुरव D02305-DUBAR

515 100314150001782 सोनाली शांत च हाण
संुदरम अपाट आनंद नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ावर गट  /अनु  

नाही.



516 100314150001784 रािधका शाम घोडके
टॉवर लाईन रोड नवी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

517 100314150001786 सुवणा सिचन िथगळे
ढोरे नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
रेशनकाड अपूण

518 100314150001789
मंदा कनी बाळासाहेब 

देवकाते

स नं ७/१/१,िहरकणी हौ सोसा 
आकाश िनवास जुनी सांगावी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

519 100314150001790 शािलनी बबनराव मोघे
कावडे नगर,डॉ बोरा हॉि पटल 
सीताई िनवास नवी सांगावी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

शास कय माणप  असुन 
कालावधी नमुद नाही.

520 100314150001791 अंजली िव ल हनकोळ
आशीवाद िब डग,एस.आर ६/२ लेन 

नं २,जयमाला नगर जुनी सांगावी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

521 100314150001792 योती ल मण चौधरी पवारनगर,जुनीसांगवी D00210-DUBAR

522 100314150001793 सुरेखा अजय साठे
उषकाल सोसा िहरकणी सोसा, शदे 
नगर जुनी सांगावी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

523 100314150001795 शोभा राचग डा भूपती
केदारनाथ हडले िब डग 

अिज यतारा सोसा,थामाने व ती 
िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

524 100314150001797 उमा बाळकृ ण पाठक
सा ी अपाटमट मुळा नगर जुनी 

सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

525 100314150001798 अनुजा सुभाष खवने
शाशी भा िब डग िहरकणी 

सोसा, शदे नगर जुनी सांगावी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

526 100314150001802 वैशाली िम लद मारणे
स नं ७/१/५,वैशाली िब डग 

िहरकणी सोसा, शदे नगर जुनी 
सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

527 100314150001803 वेणूबाई बबन गायकवाड
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

528 100314150001805 िनमला िस ा कंुभार
घर नं ३३८/४,आबासाहेब पवार 
गणेश मं दरा जवळ जुनी सांगावी 

पपरी चचवड

मनपा ह ीतील िनवासाचा 
पुरावा नाही.

529 100314150001806 न ता ीकांत च हाण
घर नं १४६,लेन नं ०७ मधुबन सोसा 

जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

530 100314150001810 वैशाली राजेश ताकवले
पवार नगर,ग ली नं २ भात 

कॉलनी,गणेश मंदीर जुनी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

531 100314150001812 योती िवलास गायकवाड
स नं ११६,संगमनगर नेशनल कूल 
जवळ जुनी सांगावी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

532 100314150001813 सुलभा मा ती देवकाते
िहरकणी हौ सो पंचर  िनवास शदे 

नगर सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

533 100314150001815 लिलता काश काचा
िहरकणी हौ सो शदे नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

534 100314150001818 ल मी भारत आडसुळ
मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

535 100314150001819 शोभना शैलेश सागर
४/२ संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

536 100314150001820 आशा िशवराम नाईकरे
मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

537 100314150001821 नंदा दलीप च हाण
सुनील ढोरे सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

538 100314150001822 शांता शेखर गोप वर
आदश नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



539 100314150001824 लता ता याभाऊ काळे
७/१ िहरकणी हौ सो शदे नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

540 100314150001825 कुसुम ीराम िबरारी
४०९/१ मुळा नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

541 100314150001826 स रता महादेव जाधव
स नं ७/१/१,िहरकणी हौ सोसा जुनी 

सांगवी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

542 100314150001827 गंगा अशोक शदे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

543 100314150001828 सुिनता राजाराम पाटील
वामी िववेकानंद नगर नवी सांगावी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

544 100314150001829 शकंुतला दीपक काशीद
स नं ४०९/३,मुळा नगर जुनी सांगवी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

545 100314150001830 आशा अशोक धापटे
लॉट नं १४,अंशू अपाटमट जयमाला 

नागर जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

546 100314150001831 शांता काशीनाथ कपाळे
सव नं ७/१/१ िहरकणी सोसा, शदे 

नगर जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

547 100314150001832 वाती िव णू घाडगे
जयमाला नगर ग ली नो.२ साईबाबा 
मं दराजवळ जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

548 100314150001833 माधवी द यानदेव गोळे
घर नं ५८३,मुळा नगर पाईसर् 

कॉलेज रोड जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

549 100314150001834 वीणा जयंतीलाल सागर
स नं ४/२,संगम नगर नेशनल कूल 

जवळ जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

550 100314150001835 िवजया सुयश देशपांडे
राम िनवास, म नं २ नु सह 

सोसा,िशतोळे नगर जुनी सांगावी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

551 100314150001836 सुजाता िव नाथ बुशेटटी
स नं ८२,मातो ी िब डग िशतोळे 

माळ,आदश नगर नवी सांगावी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

552 100314150001837 ि या हरी पाटील
ेमराज िवहार जवळ आनंद नगर 

जुनी सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

553 100314150001838 महानंदा म लया वामी
मुळा नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
रे.काड म ये नाव अ प

554 100314150001839 योती सिचन जाधव
शदे नगर जयराज पाक सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

555 100314150001840 रना संदेश शहा
साई सा ी लेडीज कॉनर चं मणी 
नगर जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

556 100314150001841 िमना ी राज  देवकर
ढोरे नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

557 100314150001842 भारती बाबाराम सुव
७/१/५ िहरकणी सो मुळा नगर 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

558 100314150001843 गाय ी रा ल राव
१२/६२ आनंद नगर भिगनी िनवे दता 

बँक समोर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

559 100314150001844 मंगला संजय िनगडे
ीराम अपाट मुळा नगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

560 100314150001846
शोभना जयंतीलाल 

छोटािलया
जय राम पाक मुळा नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

561 100314150001847 शारदा र व  सोनवणे सं नं १३१ िशतोळे नगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

562 100314150001848
अि नी िवजयकुमार 

ज ी
िहरकणी हौ सो जयराज पाक पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.



563 100314150001849 सुरेखा बाळू करडे आनंद नगर लॉट नं ६८ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

564 100314150001850 िशतल भागवत च हाण
जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

565 100314150001851 संगीता राकेश नगरकर
िब डग नं २,िशवपावती अपाटमट 

शदे नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

566 100314150001852 सुनंदा राज  पाचपुते
िशतोळे नगर िव ल िब डग,लेन नं 

९ जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

567 100314150001853 अिनता संजय िशतोळे
वारकरी िब डग ढोरे नगर रोड जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

568 100314150001854 संगीता शशीकांत पाचपुते
िहरकणी हौ सो शदे नगर, म नं 
६,िशवाजी िब डग जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

569 100314150001855 मेघा द ा य जाधव
चं मनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

570 100314150001856 व ा संदीप नविगरे
िशतोळे नगर खांडगे हॉि पटल जवळ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

571 100314150001857 भारती सतीशचं  जैन
स् नं ७/२, लॉट नं ४ जयराज 

पाक,मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ावर अ.  नाही

572 100314150001858 आशा दलीप महाजन िशतोळेनगर,जुनीसांगवी D03578/2010-11/DUBAR

573 100314150001865 कोमल सूयकांत माने
स् नं १२/१, ेमराज हाईटस् लॉट नं 
३४,आनंद नगर जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

574 100314150001866 रटा भगवानजी टांक
एस,एन नं,६,घर नं ९ ल मीनगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

575 100314150001867 किवता द ा य पवार
जयमाला नगर, साई बाबा मं दर, 

जुनी सांगवी पुणे
माणप ात खाडाखोड

576 100314150001868
वैशाली अ पासाहेब 

तोडमल
िशव साद हौ सोसा आनंद नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

577 100314150001869 विनता दपक करडे
पवार चाळ िशतोळे नगर सांगावी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

578 100314150001870 भागाबाई सखाराम येडगे
िमना ी अपाटमट तुळजाभवानी 

मं दर जवळ, लॉट नं १५ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

579 100314150001878
सुजाता आ णा पा 

पाटील
शिश था सो शदे नगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

580 100314150001879 अलका खंडु पडवळ
२३/१अ/४ मधुबन सो जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

581 100314150001881 िशतल िवजय कारभारी
३२९/३१ पवार नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

582 100314150001883 हेमलता िवनोद जाधव
ल मी नगर एस टी कॉ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

583 100314150001884 शालन िवजय माळी
३२९/४५ पवार नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

584 100314150001885 सुरेखा चं कांत गवळी
िशव साद को ऑप हौ सो जुनी 
सांगवी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

585 100314150001886 ेहल संपतराव शदे
३४३/१ मुळा नगर सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

586 100314150001888 अि नी अिभिजत मोरे
७/२ सांगवी रोड उषकाल सो जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

587 100314150001889 िगता पंकजकुमार परमार
संगम ओईल डेपो माग,े जुनी सांगवी 

पुणे
माणप ात खाडाखोड

588 100314150001891 बदू योगेश वसानी
सं नं ४/२,लेन नं ४ संगमनगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



589 100314150001892 मेघा ाने र च हाण
िहरकणी हौ सो शदे नगर,सुरज 
अपाटमट, लॉट नं ४ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

590 100314150001893 उ मला शरद नेवे
मंदा कनी हौ सोसा,नदी कनारा 
जवळ,िशतोळे नगर,जुनी सांगावी

माणप ात खाडाखोड

591 100314150001894 भारती रंगनाथ भागवत - माणप ात खाडाखोड

592 100314150001896
सुि या दनकर 

गायकवाड
२७१ मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

593 100314150001897 रंजना करण सपकाळ
िमना ी िनवास संत तुकाराम नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

594 100314150001905 िनला शांत पोतघंटे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

595 100314150001906 संिगता चं शेखर दि त
मातो ी ग ली जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

596 100314150001907 िमना ी लिलत सोलंक
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

597 100314150001909 िशला ओदुंबर अवधूत
१०४ ओदुंबर िनवास जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

598 100314150001910 शोभा मुकंुद चौधरी
जयमालानगर िहनेश टॉवर शेजारी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

599 100314150001911 वषा मुरली कोतवाल
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

600 100314150001912 लता गणपत वंजारी
जुनी सांगवी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

601 100314150001918 सरला रमेश हंगळे
१०२ जयमाला नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

602 100314150001919 आकां ा अ ण िशरोडे
जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

603 100314150001921 ची ांगना भूषण बोरोले
सातपुडा हौ सो जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

604 100314150001922 ि ती संतोष गाडगे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

605 100314150001923 सा रका अजय काळे
ि मूत  अपाट जयमाला नगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

606 100314150001924 उमा स न वाघमारे
जयमाला नगर सांगवी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

607 100314150001926 िलना पंढरीनाथ पाटील
जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

608 100314150001927 महानंदा िस धू बडगीर
जयमाला नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

609 100314150001941 सिवता राज  शदे जुनी सांगवी D01808-DUBAR

610 100314150001960 मनाली िनलेश साळी से नं २१ क म नं ५ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

611 100314150001964 किवता राजेश ढोरे
पु पानंद स  पाक ढोरे नगर 

रोड, म नं ४,गजानना मं दराजवळ 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

612 100314150001966 गौरी राम ढोरे
ि यदशनी नगर.ग ली.नं.१ ढोरे नगर 
रोड, म नं ४,गजानना मं दराजवळ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

613 100314150001967 शैला बापूसाहेब गोडसे
सं नं ७/१/३ शदे नगर िहरकणी 

सोसा, शदे नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड



614 100314150001968 योजना रामदास झोडगे
घर नं ३,चं कांत पवार िब डग 
ग ली नं २ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

615 100314150001969 अंजुम इसामु न पठाण
बौ नगर,िब डग नं १२ पवार 
नगर,तुकाराम चाळ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

616 100314150001970 अमरीन आयाज पठाण
बौ नगर,िब डग नं १२ पवार 

नगर,तुकाराम चाळ, पपरी कॉलनी 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

रे.काड म ये नाव कमी केले 
आह.े

617 100314150001971 नंदा राजू ढोरे
घर नं ३९६,लेन नं १ ढोरे 

नगर,अिह यादेवी पुतळा जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

618 100314150001973 तनुजा तुकाराम पवार
घर नं ३२१,ग ली नं १ बाबासाहेब 
पवार नगर,गणेश मं दरा जवळ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

619 100314150001975 मनोरमा - िच ा वामी
जयमाला नगर जुनी सांगवी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

620 100314150001976 संगीता िव णू ठ बरे
जयराज रेिस,फेज २ ि यादशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

621 100314150001977 राखी सिचन प हाळकर
सव नं ४/१,४/२,जयराज रेिस 

ि यादशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

622 100314150001978 सीमा सिचन तोलंबे
लॉट नं २४,जयराज रेिस ि यादशनी 
नगर जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

623 100314150001979 दपा सतीश कुलकण
जयराज रेिस,फेज २ जुनी सांगवी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

624 100314150001980 रोिहणी र व  जाधव
जयराज रेिस,फेज २ ि यादशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

625 100314150001981 िनिलमा पेश फाकटकर
जयराज रेिस,फेज २ ि यादशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

626 100314150001982 अिनता राजेश भरणे
जयराज रेिस,फेज २ ि यादशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

627 100314150001983 मयुरा स ाट डोळस
जयराज रेिस,फेज २ ि यादशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

628 100314150001986 वैशाली काश खैरनार
मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

629 100314150001987 शुभांगी िशवराज धुमाळ
जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

630 100314150001988 आशा िशवराम धुमाळ जयमाला नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

631 100314150001989 शारदा अशोक कटयामल
स नं ७/२ मुळानगर जुनी सांगवी 

पपरी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

632 100314150001990 रोिहणी राजेश गावडे
शदे नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

633 100314150001991 भावना भारत कांबळे
शदे नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

634 100314150001992
पदिमनी राणािसग 

राजपूत
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

635 100314150001993 पावती तुकाराम साळवे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

636 100314150001994 शकंुतला आर मलगुंडे
भात कॉलनी जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

637 100314150001995 नूतन ह रशचं  कांबळे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड



638 100314150001996
अिनता मोतीलाल 

फोलाने
मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

639 100314150001997 वंदना ध यकुमार काकडे
पवार नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

640 100314150001999 ि यांका अतुल काकडे
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

641 100314150002000 वैशाली पांडुरंग गारडी
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

642 100314150002001 फुलाबाई तुकाराम केदारी
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

643 100314150002002 साळूबाई मा ती जंगले
िशतोळे नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

644 100314150002003 िनिलमा जगदीश तरवटे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

645 100314150002004 वृषाली मिहपाल राजपूत
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

646 100314150002005
शदे नगर तुळजाभवानी 
मं दर जुनी सांगवी पुणे

शदे नगर तुळजाभवानी मं दर जुनी 
सांगवी पुणे

माणप ात खाडाखोड

647 100314150002006 पाली तुषार तरवटे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

648 100314150002008 िनिलमा सुिनल तुपल ढे मुळा नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

649 100314150002009 वैशाली सुधीर भंडागे
सारंग नगर पपळे गुरव पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

650 100314150002011 मीना भगत सग राजपूत
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

651 100314150002012 वाती मुकंुद पंचभाई
जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

652 100314150002013 किवता मा ती जंगले
िशतोळे नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

653 100314150002014 शैला अर वद इंदलकर
आदशनगर नवी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

654 100314150002029
िवजयमाला चं कांत 

गुजर
िहरकणी हौ सो शदे नगर, पपरी 

पपरी
नावात तफावत

655 100314150002031 सुिनता िववेक हांडे हौ नं ४३६ हांडे वाडा पपरी पपरी 31 माच 2011 नंतरचा कोस

656 100314150002039 सुरेखा कैलास शदे गंगानगर,जुनीसांगवी D02002-DUBAR

657 100314150002091 शुभम रा ल भंटार
जयराज रेिस ि य दशनी नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

658 100314150002093 सुरेखा वसंत धाडवे गंगानगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

659 100314150002094 िलला रमेश चौधरी
साई राज पाक महाराणी बी समोर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

660 100314150002096 शुभांगी चं कांत वाकोडे संगम नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी नावात तफावत

661 100314150002098 राणी जवाहर ढोरे
कलिबल िनवास पो ट ऑ फस जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

662 100314150002101 शोभा नंदकुमार िशतोळे
ित ा अपाट समथ नगर नवी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

663 100314150002102 वषा अतुल पाटील
५१२ मातृ मृती िशतोळे नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

664 100314150002103 सुिनता काश शदे लेन ३ जयमाला नगर सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

665 100314150002104 रेखा योगेश परमार संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड



666 100314150002105 हेमांगी काश जाधव
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी

माणप ात 
खाडाखोडलाभाथ  मनपा ह ी 

बाहेरील

667 100314150002107
योती क डीराम 

बावधाने
जयराज रेिस जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

668 100314150002108 कुसुम सुरेश कोकणे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

669 100314150002109 भा भगवानजी परमार
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

670 100314150002110 जसवती अशोक टांक
जुनी सांगवी सांगवी ि यदशनी नगर 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

671 100314150002111 वषा मनो  सुव
४/२/३ ि यदशनी नगर जयराज पाक 

जुनी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

672 100314150002112 शामल मोद देशमुख
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

673 100314150002113 आशा िस ाथ कांबळे
साई ेह पाक ि यदशनी नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

674 100314150002114
भावना सुवण सग 

राजपुत
५७१/२ सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

675 100314150002115 जय ी सुनील सगळिगळे
साई ेह पाक ि यदशनी नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

676 100314150002116 ित ा धनपाल कांबळे
ि यदशनी नगर कांबळे चाळ सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

677 100314150002117 सरला ह रलाल सापरीया
िहरकणी सो जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

678 100314150002118 किवता राजेश नांगरे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

679 100314150002119 जय ी िनलेश पो रया
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

680 100314150002120 अपणा शैल  राजपुत
रेणुका िनवास ि यदशनी नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

681 100314150002121 रनल लिलत गोहेल
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

682 100314150002122
जयाबेन कुवजीभाई 

जािवया
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

683 100314150002123 करण दपक जावीया
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड, 
रे.काडत नाव अ प

684 100314150002124 पुजा हरेश खोिलया
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

685 100314150002125 गीता नरेश चौहान ि यदशनी नगर सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

686 100314150002126 अि मता अशोक परमार
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

रे.काड खाडाखोड

687 100314150002127 भावना राजेश राठोड
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

688 100314150002128 उ वला िवण धसके
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

689 100314150002129 संगीता संजय वाघोरे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

690 100314150002130 सुमन अ ण रोकडे
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

691 100314150002131 बदु िनलेश मनानी
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

692 100314150002132 िव ा िवठोबा पोईपकर
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी जयराज 

रेसी . पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

रे.काड मनपा ह ी बाहेरील

693 100314150002133 सुजाता उमेश गजबरे
सनशाईन टरेस संगम नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



694 100314150002134 अचना संतोष जांभळे
५/१२ प रजान सो जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

695 100314150002135 जैिमनी सुधासु तोमर
ममता नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

696 100314150002136
एकता गो वदभाई 

ीमाळी
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

697 100314150002137 अपणा बाळकृ ण धुमाळ
ि यदशनी नगर राधा कृ ण मं दर 

जवळ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

698 100314150002139 सं कृती बाळासाहेब पुंडे आदशनगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

699 100314150002140 संिगता भाकर कांबळे मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

700 100314150002141
शांताबाई राजाराम 

खैरनार
मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

701 100314150002142 उ मला फुल वाघेला
ि यदशनी नगर ग ली नं ४ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

702 100314150002143 हेतल शांतीलाल परमार गुजरात कॉ संगमनगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

703 100314150002144 लीना मिनष चोटिलया
ि यदशनी नगर ग ली नं १ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

704 100314150002146
अिनता रेनुबबू 
राजगोपाला

ि यदशनी नगर सांगवी सांगवी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

705 100314150002147
विनता नटवरलाल 

चौहान
ि यदशनी नगर ग ली.नं.३ सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

706 100314150002148 जो ा महेश चौहान
ि यदशनी नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

707 100314150002149 चंपा रमेश गो टले
ि यदशनी नगर ग ली.नं.३ सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

708 100314150002150 सुषमा जयवंत नलावडे
सन साईण टेलर सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

709 100314150002151 िश पा अशोक हारडगे
ि यदशनी नगर ग ली.नं.२ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

710 100314150002153 रिसला जगदीश राठोड
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

711 100314150002154
राम यारी रेवत सग 

राजपोरहीत
िशतोळे नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

712 100314150002156 वाती राजेश भोळे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

713 100314150002159 सुवणा सुरेश माळवदकर
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

714 100314150002160 नीिलमा राज  कटा रया जुनी सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

715 100314150002161 लटाबाई पांडुरंग जाधव संगमनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

716 100314150002162 सुनंदा िवजय देशमुख
एस टी कॉ जुनी सांगवी ि यदशनी 

नगर पपरी
माणप ात खाडाखोड

717 100314150002163 अि नी मनोज वाहने जुनी सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

718 100314150002164 िनलीमा चं कांत पवार ि यदशनीनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

719 100314150002167 मधू दपक पोरीया ि यदशनीनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

720 100314150002168 सुरेखा संजय नेवरे संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

721 100314150002169 अपणा ीधर ि यदशनीनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

722 100314150002171 ितभा पेश जाधव
बु  घोष हौ सो जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



723 100314150002172
उ मलाबेन गो वदभाई 

ीमाली
ि यदशनी नगर ग ली नं ३ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

724 100314150002173 िव ा दप यादव संगम नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

725 100314150002174 न ता उदय बांदेकर एस टी कॉ म नं ११६ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड, न ता 

चे नाव रे. काडत नाही.

726 100314150002175 अि नी धमशभाई व
ि यदशनी नगर ग ली नं २ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

727 100314150002176 शारदा पांडुरंग झाकडे
अिवनाश अपा संगमनगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

728 100314150002177 क पना ीरंग खरात एस टी कॉ संगमनगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

729 100314150002178 सुनंदा अिनल गायकवाड
अिवनाश अपा पणकुटी बी शेजारी 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

730 100314150002179 जय ी देिवदास खरात
ि यदशनी नगर ग ली नं ४ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

731 100314150002180 गीता िवनोद शमा संगम नगर लॉट नं ११ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

732 100314150002181 शोभा सुधाकर धसके स नं २३ ग ली नं १ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

733 100314150002183 सुलोचना दनेश बोरसे
जयमाला नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

734 100314150002184 अपणा िहतेश पटेल
ि यदशनी नगर ग ली नं ३ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

735 100314150002185 स रता अिजत साबळे संगम नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड, 
माणप ात खाडाखोड

736 100314150002186 िनता कशोर मनानी
ि यदशनी नगर ग ली नं ३ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

737 100314150002187 ेया उदय नाईक
जयमाला नगर अंबी हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

738 100314150002188 साधना संतोष महािडक
जयमाला नगर बु  घोष सो पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

739 100314150002189 योिगता मह  धनािन
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

740 100314150002190
मोनाताई मोितराम 

गभाले
जयराम रेिस ि य दशनी नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

741 100314150002191 िनशा िहतेश च हाण
ि यदशनी नगर संगम ऑईल डेपो 

जवळ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

742 100314150002192 िशतल अिनल भोसले
चं मणी नगर बु  िवहार जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

743 100314150002193 संिगता राम नागठाणेकर
बु  घोष हौ सो एस टी कॉ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

744 100314150002194 ि मता म छ  साळी
ि यदशनी नगर राधा कृ ण मं दर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

745 100314150002195 िमना ी दपक मोरे
वा तू शांती रेिस ममतानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड, 
माणप ात खाडाखोड

746 100314150002196 सीमा भा कर भोसले
जयमाला नगर आय पा मं दर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

747 100314150002197 वैजयंती तुकाराम माने
बौ  घोष होऊ सो ध कॅ प पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

748 100314150002198 चमेली हसमुख सापरीया
शदे नगर तनु ी हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

749 100314150002199 सुिनता भा कर फाकटकर स नं १८/२ एकता कॉ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

काकरकर / फाकटकर नावात 
तफावत

750 100314150002201 पाली भरत लडकत
अिवनाश अपा संगमनगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



751 100314150002202 सुनंदा रमेश सुतार संगम नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

752 100314150002203
भानुदास रमिवकलाल 

टांक
ि यदशनी नगर सेवा हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

753 100314150002204 न ता अिनल साळवे
पवनानगर दुशाकल सोसा सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

754 100314150002205 अचना सितश नवले
स नं ५/८/१अ पवनानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

755 100314150002206 सुवणा राजेश चांदणे
जयमाला नगर म नं ११२ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

756 100314150002207 रेखा ाने र कांबळे
अिवनाश अपा संगमनगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

757 100314150002208 चं का दयालजी गोहेल
ि यदशनी नगर ग ली नं.३ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड नावात 

तफावत

758 100314150002209 संिगता बाबुराव पवार
ि यदशनी नगर जयमाला नगर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

759 100314150002210 िव ा सुिनल िथगळे
पु पानंद सून बाग ढोरे नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड 
वा ता ाचा पुरावा

760 100314150002212 ताई िव म खांडेकर
पु पानंद सून बाग ढोरे नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

761 100314150002213 संगीता ावण कांबळे
िप सौदागर नवी सांगवी सांगवी 

पपरी
ह ीबाहेरील रेशनकाड 

माणप  संशय पद
762 100314150002213 अंिबका सोपान दाबके िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

763 100314150002214 अचना द ा पुंड
ि यदशनी नगर एस टी कॉ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

764 100314150002215 रामचं  सिवता पाटील
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

765 100314150002216 पु पा रॅ◌ाबट इंगळे
अिवनाश अपा नशनल कूल जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

766 100314150002219 ि ती शांत लायगुडे जुनी सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

767 100314150002220 लु कना कमलाकर खरात जुनी सांगवी संगम नगर सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

768 100314150002221 माधुरी मनोहर कनगे
वृदावन िब शदे नगर जुनी सांगवी 

पपरी
मामप  संशय पद कालावधी 

नमूद नाही

769 100314150002222 अिनता शरद बोरीकर
िगतांजली िब पवना नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

770 100314150002224 सुनंदा संपत नांगरे
जयराज रेिस जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

771 100314150002225 गंगा संभाजी तरासे
५/५ ए जयमाला नगर एस टी कॉ 

जुनी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

772 100314150002226 पाली स यवान जाधव
अिभनव नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड 
वा ता ाचा पुरावा

773 100314150002227
परवीन मोह मद हनीफ 

स यद
संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी

माणप ात खाडाखोड 
वा ता ाचा पुरावा

774 100314150002228 हेमलता मह  शेलार
जयराज फेज २ ि यदशनी नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

775 100314150002229 सीमा गणेश िशक
पवना नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

776 100314150002230 िव ा आनंद चौगुले संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

777 100314150002231
अनुराधा द ा य 

काळोखे
संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

778 100314150002232 योिगनी अंबादास खाडे संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

779 100314150002233 िनता द ु वाघमारे
संगम नगर उष काल सो जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



780 100314150002234 चंदा सुनील नहारे ढोरे नगर समीरा हा सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

781 100314150002235 सुजाता िव ल मुसळे
ो राजयोग रेिस संगम नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

782 100314150002236 शही अमोल चौगुले संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

783 100314150002238 रईसा मु तफा शेख
पवना नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड 
वा तयावाचा पुराव

784 100314150002239 शोभा द ु कांबळे बु  नगर पपरी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

785 100314150002241 वाती सुरेश धीवर
संगम नगर,अिवनाश अपाटमट लॉट 
नं १८ जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

786 100314150002242 साधना सुिनल ढवळे
अिभनव नगर जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

787 100314150002245 सा रका हषद मोरे
४९/७,संगम नगर वामी नारायण 
मं दरा जवळ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

788 100314150002246 उ मला बजरंग करंजकर
गणेश नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

789 100314150002248 तनुजा अिमत माळवदे
वासंती कंुज ३२०/१७ ढोरे नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

790 100314150002250 अ णा रामराज मढे
संगम नगर जुनीसांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

791 100314150002251 अिनता रामदास तांबे
A3 िस ी िवनायक कॉ. 

स.ण.४११/४११, लो.नं.८ संगम 
नगर पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

792 100314150002253 वंदना िवजय सोनवणे
राजयोग जुनीसांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

793 100314150002255 मीना ी अर वद पाटील
जयराज रेिस. फेज-२,E-25 जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

794 100314150002258 सारा रोबन ह के
सन.६४/१६४ संगम नगर सुवाता 

सदन पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

795 100314150002259 लता बंडू सुतार
संगम नगर जुनीसांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

796 100314150002262 नेहा सुयकांत कचरे
िशतोळे नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

797 100314150002263 मिनषा मोद माळवदकर
ि यदशनी नगर सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

798 100314150002264 उ वल सितश भोसले
जयमाला नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड 
वा ता ाचा पुरावा

799 100314150002265 सीमा अमोल करे
आबासाहेब पवार नगर जुनीसांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

800 100314150002266
राज ी वामी 

ीिनवासन
जयराज रेिस ि यदशनी नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

801 100314150002268 अिनता शिशकांत सुतार
उषा काल हौ सो जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

802 100314150002269 वृषाली अिजत काटे
जयराज रेिस ि यदशनी नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

803 100314150002271 शुभांगी उ म सोनावणे
गंगा अपाटमट लॉट नं १०संगम नगर 

सांगावी पपरी चचवड
नावात तफावत माणप  

संशय पद

804 100314150002272 चं कला संिजत कांबळे
बु  घोष हौ सो यशोदा लॉट नं ४० 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

805 100314150002273 योती रा ल दातरंगे
उष काल हौ सो साईबाबामं दर जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

806 100314150002275 सुिनता संतोष च हाण
जयमाला नगर जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



807 100314150002276 नीता अिवनाश पुकाळे
जयराज रेिसडे सी,फेज नं २ सेवा 

हॉि पटल जवळ,ि या द शनी नगर 
सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

808 100314150002278 नील भा िनळकंठ पतंगे
िशव ताप िब डग समोर पवनानगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
बो े / बेले नावात फरक

809 100314150002278 नील भा िनळकंठ पतंगे
िशव ताप िब डग समोर पवनानगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

810 100314150002280
भा य ी वामी 

ीिनवास

जयराज रेिसडे सी,फेज नं २ ि या 
दशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

चचवड

माणप ात खाडाखोड 
वा तयावाचा पुराव

811 100314150002283 जय ी स ाट डोळस
जयराज रेिसडे सी,फेज नं २ ि या 
दशनी नगर सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

812 100314150002284 वैजयंता बबन ढोरे
महादेव मं दरा शेजारी जुनी सांगावी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

813 100314150002285 माला तीपाना क गवाड
मधुबन स  च पाणी रोड जुनी 

सांगावी जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

814 100314150002286 प लवी बाळकृ ण िचतळे
पवनानगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड, 

वा त ाचा पुरावा अपुण

815 100314150002287 शांता गंगाधर कंुदर
गंगा अपाटमट लॉट नं १०संगम नगर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

816 100314150002288 सुिनता करन कांबळे
जयराज रेिसडे सी,फेज नं २ ि या 
दशनी नगर सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

817 100314150002289
िशतल बालाजी 

नागरगोजे
खोली क ६३ एस टी कॉलनी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड 
वा तयावाचा पुराव

818 100314150002290 अिनता मधूकर मकदूम
आदशनगर नवी सांगवी नवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

819 100314150002292 सुषमा िवकास िशरवाले
एस टी कॉलनी जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

820 100314150002293 चा लता नर  पुजारी
४४३/१,केदार िशषक सोसा आनंद 
नगर जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड 
वा तयावाचा पुराव

821 100314150002295 रािगणी अशोक मांडेकर
जयराज रेिसडे सी,फेज नं २ ि या 

दशनी नगर सांगावी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

822 100314150002296 सिवता दगंबर कदम
एस टी कॉलनी ६/३७ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

823 100314150002297 गंगूबाई कसन यमगर
शांती नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

824 100314150002299 उषा माधव मोरे
सव नं ६० एस टी कॉलनी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

825 100314150002300 सुवणा सिचन धुमाळ
उषकाल हौ.सोसा. जुनीसांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

826 100314150002308 राज ी ल मण बडदे जयमाला नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

827 100314150002310 ाची िव नाथ ठ बरे
जयमाला नगर ग ली नं ३ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

828 100314150002312 सुिनता नर  हेडाऊ
वा तू शांती रेिस ममतानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

829 100314150002313 अिनता िनतीन िपसाळ जयमाला नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

830 100314150002314 मालन उ म ओ हाळ
जयमाला नगर तुळजाभवानी मं दर 

जवळ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड



831 100314150002315 िजजाबाई करण कांबळे
चं मणी नगर बु  िवहार जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

832 100314150002316 सुिवजा आनंद नायर
जय राम फेज २ जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

833 100314150002317 आशा भा कर गायकवाड
एस टी चाळ जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

834 100314150002318 िश पा मा ती आहेर
उषा काल हौ सो जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

835 100314150002319 ाची िव नाथ ठ बरे जयमाला नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

836 100314150002320 कावेरी सुरेश कडवे
जयराज रेिस जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

837 100314150002321 लता िनवृ ी सुरवसे
साई राज रेिस काटे चौक नवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

838 100314150002322 सुिच ा संजय स ूर
१-िब-९/५७,र टन कॉलनी द  मं दर 

जवळ चचवड पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

839 100314150002323
स विशला पांडुरंग 

गायकवाड
३०,बु घोष हौ सोसा डॉ आंबेडकर 
वसाहत जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

840 100314150002324 अिनता अजुन माळी
ढोरे नगर,महादेव मं दराशेजारी लेन 

नं.२ जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

841 100314150002325 मुनवर क रम शेख
पवनानगर ग ली नं १ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

842 100314150002326 लता अ ण शदे
बौ  सो जवळ एस टी कॉ पपरी 

पपरी
माणप ावर अ नु . ब गट 

 नाही.

843 100314150002327 सुरेखा सूयकांत कांबळे
राधा नगर चं मणी नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

844 100314150002328 सुषमा मंगेश पवार आनंद नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

845 100314150002330 शारदा देिवदास जगताप
चं मणी नगर बु  मं दर जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

846 100314150002331 सायरा असलम शेख शगोटे चाळ दापोडी दापोडी पपरी माणप ात खाडाखोड

847 100314150002332 मो दता राज  रोकडे
फरोज पाक पवना नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

848 100314150002333 मंजुषा िवनय कांबळे संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

849 100314150002334 िशतल सिचन ओ हाळ
२/४ ममता नगर सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

850 100314150002335 विनता िवलास िप ले
गणराज पाक पवना नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

851 100314150002336 िश पा तुषार कदम
बु  िवहार जवळ चंडमळी नगर 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

852 100314150002337 उषा कांताराम खामकर
अंजीर सदन िशतोळे नगर सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

853 100314150002339 मनीषा काश साळवे जयमाला नगर,जुनी सांगवी माणप ात खाडाखोड

854 100314150002340 अलका सुधाकर पाडळकर संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

855 100314150002341 रेखा शांत कांबळे
बु  िवहारा जवळ चं मणी नगर 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

856 100314150002342 िशला वामन नाटेकर संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

857 100314150002343 ेस वीण भालेराव
काटे पे ोल पंपा समोर िप सौदागर 

रहाटणी पपरी
माणप ात खाडाखोड

858 100314150002344 सधू आनंद ढोणे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



859 100314150002345 यशोदा - िशवराजन सेवा हॉ जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

860 100314150002346 सोिनया शेखर मारणे वैशाली िब िहरकणी सो सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

861 100314150002347 छबुबाई सोपान कांबळे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
मामप  संशय पद

862 100314150002348
क पना िवलासगीर 

गोसावी
पवना नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

863 100314150002349 उषाबाई गौतम भोसले
िनरा सो मनपा शाळे समोर दापोडी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

864 100314150002350 जयंती राज  काळे
३७६ मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

865 100314150002351 धन ी मुरलीधर सुयवंशी
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

866 100314150002352 किवता अिभजीत मंडगे
अिभनव नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

867 100314150002353 िव ा शांत जाधव
िशतोळे नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

868 100314150002354 द ा दनकर हे े
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

869 100314150002355 पुनम काश जावळे
३८६ भागीरथी मुळा नगर पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

870 100314150002356 योिगनी क डीबा थोरात
चा यानी नगर बु  नगर जवळ 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

871 100314150002357 कोमल दलीप जम
पवार नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

872 100314150002358 वरदा सितश कुलकण
.नं.११ िशव ताप हौ.सोसा. 

बाबसाहेब पावर नगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

873 100314150002359 सीमा धनराज कांबळे
१२ चं मणी नगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

874 100314150002361 उ वला कृ णाजी रणिपसे
६ कमलागण िहरकणी हौ.सोसा. जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

875 100314150002362 जया ल मन कवडे
.नं.३ गंगा सुपर रॉ हाउस पवार 
नगर ग ली.नं.१ पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

876 100314150002363 शोभा संजय थोरात
१२/१ ए -अ औदुंबर हाईटस आनंद 

नगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

877 100314150002364 उषादेवी सुखदेव कदम
८.१ बी पवार नगर ग ली नं.१ िशव 

ताप हौ.सोसा. पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

878 100314150002365 सुिनता र व  थोरवडे
चं मणी नगर बौ  व ती जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

879 100314150002366 अिनता बाळासाहेब पावर
थमेश अपाट पवार नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

880 100314150002367 जा हवी महादेव नाटक
ग ली नं.१ पवार नगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

881 100314150002368 आि नी िवण रोकडे
चं मय नगर बौ  िवहार जवळ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

882 100314150002369 िमरा चतामणी मंुढे
घर नं.३८/८ आबासाहेब नगर 

वै णवी अपाट समोर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

883 100314150002370 ि या राजन मूत
ि यदशनी नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

884 100314150002371 आशा िशवराम शदे
घर नं.३२९ ग ली नं.१ पवार 

नगर,जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

885 100314150002373 रानी राजन मूत
ि यदशनी नगर जुनीसांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड, 

नावात तफावत



886 100314150002374 वैशाली बाळासाहेब नवले
घर नं ३/९,पंचवटी अपाटमट शदे 
नगर हौ सोसा जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

887 100314150002375 िमला बाबुराव चौधरी
ग ली नं ३ पवनानगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

888 100314150002376 ा काश कांबळे
३३,चं मणी नगर,आंबेडकर चौक 
बु द िवहारा शेजारी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

889 100314150002377
जय ी िवजयकुमार 

माळी

भात कॉलनी सव नं 
८/२४/३७,पवना नगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

890 100314150002379
शंकूतला िमल द 

गायकवाड

७२/७/बी ३७, लॉट नं ३ ी 
अपाट,िशवाजी पाक रोड नवी सांगवी 

पपरी चचवड
मामप  संशय पद

891 100314150002380 सुजाता िम लद वरडकर
सं नं.७/२,घर नं.४३९ पंचशील 

नगर,मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

892 100314150002381 र मी दशरथ मोरे
पवनानगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

893 100314150002382 वैशाली िवजय म े
सव नं ९/५५,ढोरे नगर गजानन 

मं दर जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

894 100314150002383 ेता अजय कलकुटक
भागीरथी अपाटमट, म नं २ 

िहरकणी हौ सोसा, शदे नगर जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

895 100314150002384 रेखा राजकुमार पवार
ी हाईतस िब डग म नं 

१७,कंुभार वाडा जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

896 100314150002385 रिजया सेन शेख
मुळा नगर म हार चाळ जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

897 100314150002386 सुि या राजेश आ लट
सं नं ७/२/३२,आनंद गु  रचना 

पंचशील नगर,मुळा नगर जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोडराजेश / 
राज  नावात तफावत

898 100314150002387 सबा समीर पठाण
म नं १४,९ वग समीर 

गाडन,शा ी नगर कासारवाडी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

899 100314150002388 शुभांगी पवन कांबळे चं मणीनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

900 100314150002389 कांता सखाराम जाधव
पवनानगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

901 100314150002391 वैशाली वीण मुजमुदार
रामकृ ण मंगल कायलया पपळे गुरव 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

902 100314150002392 जो ा दपक लोखंडे
सं नं १/३,७६,लेन नं ६ ल मी 

नगर,मरीमाता मं दर जवळ पपळे 
गुरव पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

903 100314150002394 ितथा राजेश िचतारे मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

904 100314150002395 सं या िचदानंद परमजी
पवना नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

905 100314150002396 वंदना महादेव कांबळे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

906 100314150002397
अि नी अमर 
मंगसुळीकर

िशव ताप पवार नगर जुनी सांगवी 
सांगवी पपरी

माणप ात खाडाखोड, 
रे.काड खाडाखोड

907 100314150002398 वाती िनलेश घोगरे
तृ ी िनवास जयमाला नगर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

908 100314150002399 िश पा सं दप पवार
७२/२/३६ मुळा नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

909 100314150002400 क र मा शांताराम लाळे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



910 100314150002401 दशना चंदन कंुभारकर
49/3/1/09/10 गंगा रो हाउस जुनी 

सांगवी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

911 100314150002402 शीतल र व  शदे
साई अंजन जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

912 100314150002423 नंदा अशोक गायकवाड
४५८ बॉबथे कॉ जांभूळ करची चाळ 

दापोडी पपरी चचवड
रे.काड नावात खडाखोड 
अजदाराची सही नाही.

913 100314150002428 संगीता संजय ओ हाळ
शदे नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
रे.काड ह दी बाहेरील

914 100314150002438 बदू सुरेश नायर
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

915 100314150002440
ऋतुजा शिशकांत 

िबराजदार
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

916 100314150002449 वाती गो वद िव नाथ
४३९ मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड, 

नावात तफावत

917 100314150002451 दपीका दशरथ कांबळे
चं मणी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

918 100314150002452 िबिनता शंकरन -
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

919 100314150002454 शकंुतला बाळासाहेब तुपे
गजानन महाराज जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

920 100314150002456 बबीता रिव न चेबुकरण्
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

921 100314150002464 सुिम ा रमेश पवार
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

922 100314150002465 शोभा काश भगत
आनंद नगर सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

923 100314150002466 नंदा र व  दोरे
मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

924 100314150002467 पुनम दीपक कदम
मुळा नगर किपला अपाटमट जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

925 100314150002469 मंजू ि लोक सैिन
जयमाला नगर ग ली नं २ जुनी 

सांगवी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

926 100314150002471 सुिपया संतोष च हाण
मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

927 100314150002472
धामीपाठा िगरधर 

चौहान
दुबारका पलेस मंगल कायालय रोड 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

928 100314150002473 वाती मोहन ढवळे
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 

सांगवी जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

929 100314150002474 भावना अशोक राठोड
स नं ११६,संगमनगर जारे हाईटस 

नायर कॉलनी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

930 100314150002475 शोभा सुरेश पठारे
एस.टी.कॉलनी जुनी सांगवी जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

931 100314150002478
अि नी अिवनाश 

करदखे कर
ेमराज िवहार जवळ आनंद नगर 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

932 100314150002481 सुनंदा आनंदा चचरेकर
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
नावात तफावत आनंदा/आनंत

933 100314150002485
ि मता शिशकांत 

कारंजकर

जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

934 100314150002487 मानसी साजे  चचरेकर
जयमाला नगर ग ली नं २ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड



935 100314150002490 ेरणा साईनाथ नाइ◌ॅक
लॉट नं १०४,सावली लाझा नवले 
हा ईटस पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड
रेशनकाड सं या पद

936 100314150002491 पुनम िधरज बाराथे
सेवा हॉि पटल ि यदशनी नगर 

सांगवी पुणे
माणप ात खाडाखोड

937 100314150002493 साि ता गोपाळ गुरव
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

938 100314150002501 दी ी नटराज घुटे
मुळा नगर जुनी सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

939 100314150002502 सुिनता िव ल सातपुते
िहरकणी सोसा शदे नगर,गोदावरी 
सुपर हाउस जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

940 100314150002503 भा य ी भालचं  मेटी
ी कृपा सोसा गंगानगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

941 100314150002504 अिनता जगदीश चौहान
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

942 100314150002505
रमाबाई कांतीलाल 

मनानी
लेन नं १ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

943 100314150002506 हंसा देवराम िशवजीयानी लेन नं १ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

944 100314150002507
रिसकाबेन रमेश 

िशविजयानी
सं नं १/२ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

945 100314150002508 मानसी सुरज घोरपडे प रवार सदन गंगानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

946 100314150002509 िव ा िवनोद घोरपडे प रवार सदन गंगानगर पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

अजदाराची वा री नाही.

947 100314150002511 ा जयेश टांक सं नं १/२ ममतानगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

948 100314150002513 गीता गोवधन टंक
सं नं १/२/१९ ममतानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

949 100314150002514 प लवी भारत चुडासमा
सं नं ११२/१ ममतानगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

950 100314150002515 सेठी तव दार कौर
ममता नगर जुनी सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

951 100314150002516 शोभा गणेश राऊत भात नगर पवार नगर पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

952 100314150002517 मिनषा रा ल पाटील
गणपती मं दर जवळ भात कॉलनी 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

953 100314150002519 रटा उप  राठोड
सहआनंद िब डग शेजारी ममता 

नगर सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

954 100314150002520 िवजया बसवराज ईटी
ी कृपा हौ सोसा गंगानगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

955 100314150002521 मानसी गजानन पाटील
सातपुडा हौ सो पी डी सी सी बँक 

जवळ पपरी पपरी
माणप ातील नाव अ प

956 100314150002522 िशतल भाकर कदम
पी द सी सी बँक मागे गंगानगर 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

957 100314150002523 िबजू हनुमान जायभाय सांगवी सांगवी ध पपरी चचवड माणप ात खाडाखोड

958 100314150002524 अबोली अशोक बाबर
िशतोळे ए पायर मागे गणेश नगर 

नवी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

959 100314150002525 रेखा आनंद कदम
साईनाथ सो आनंद नगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

960 100314150002526 रंजना कमलाकर जाधव
१/२/१० ममता नगर जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

961 100314150002528 सिवता चेतन च हाण
सोनावळे हॉि पटल जवळ गंगानगर 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड



962 100314150002529 िवमल सुिनल गायकवाड
िपता िनवास आनंद नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

963 100314150002530 कांचन करण यादव सातपुडा हौ सो सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

964 100314150002531 िवजया सुभाष पवार
सव नं २१९ एकता कॉलनी नं 

४,शा ी चौक जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

965 100314150002532
नीलांिबका िव नाथ 

िहरेमठ
िशतोळे पे ोल पंपाजवळ मधुबन 
सोसा सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

966 100314150002535 िशरीन एझाझ बादशाह
जे के िशतोळे चाळ भालेराव 

हॉि पटल जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

967 100314150002536 सुिनता रावसाहेब कांबळे
ग ली नं २ ढोरे नगर सांगवी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

968 100314150002537 शोभा रोिहदास िपसाळ
सोनावणे हॉि पटल जवळ गंगानगर 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

969 100314150002538 वैशाली भाकर कदम
शांती नगर िप डी सी सी बँक या 

माग,ेपो त ऑ फस सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

970 100314150002541 पूजा अतुल भडाळे
जयमाला नगर ग ली नो.२ ल मी 

िगरणी जवळ जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

971 100314150002544 योती  मनोज राणे सातपुडा सो.सांगवी D01924-DUBAR

972 100314150002548 मंगल बाबासाहेब ढेपे
मकान हॉि पटल जवळ गंगा नगर 

सांगावी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात आडनावात 
खाडाखोड /ढेपे-ढेबे

973 100314150002549 छाया साहेबराव पाटील
ई.एम.आय.एम कोटस िस वग ध 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

974 100314150002550 रोशनी संजय महािडक
संभाजी नगर चचवड चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

975 100314150002552 सुिनता राज  कोळपे
सातपुडा हौ सोसा जुनी सांगवी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

976 100314150002554 तीभा अनंत भोपे
मधुबन,ग ली नं ३ जुनी सांगवी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

977 100314150002555 सा रका िव म च हाण
कावे दया टोअर समोर गंगानगर 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

978 100314150002557 पूजा जगदीश मो डीकर
ठाकर चाळ गंगानगर सांगवी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

979 100314150002558 उषा िवजयकुमार मोिहते
ेमलोक कॉलनी आनंद नगर जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

980 100314150002559 सधू हनुमंत पाटील
िप.डी.सी.सी बँक मागे गंगानगर 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

981 100314150002561 ताहेरा र फक शेख
ग ली नं २ ढोरे नगर,ग ली नं १ 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

982 100314150002563 छाया भाऊ हगडे
वेताळ महाराज सोस आनंद नगर 
जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

983 100314150002564 किवता संजय नबाळकर
ल मीनगर लेन नं २,जयमाला नगर 

जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

984 100314150002565 रोिहणी पयाद पाटील
द मं दर समोर लेन नं २,जयमाला 

नगर सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

985 100314150002566
अंजली धनाजी 

िबराजदार
आनंद नगर जुनी सांगवी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

986 100314150002567 वाती सुनील भावसार िवनायक अपाट, पपळे गुरव पुणे माणप ात खाडाखोड

987 100314150002568 िवजया सुभाष िशतोळे
ग ली नं २ ढोरे नगर सांगवी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत िवजया िव ा



988 100314150002569 आरती सुहास शदे
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

989 100314150002574 अलका ना. मोरे जयमालानगर सांगवी माणप ात खाडाखोड

990 100314150002575 रंजना सोमनाथ कांबळे
गणपती मं दराजवळ लेन नं 

२,जयमाला नगर सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड, 
नावात तफावत कांबळे/बांबळे

991 100314150002575 रंजना सोमनाथ कांबळे
गणपती मं दराजवळ लेन नं 

२,जयमाला नगर सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कांबळे / बांबळे नावात फरक

992 100314150002576 वािमनी हेमंत जाधव
जयमाला नगर ग ली नं ४ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

993 100314150002577 उ वल अिवनाश रोकडे ढोरे नगर जुनी सांगवी पुणे माणप ात खाडाखोड

994 100314150002579 अंजना र व  असवले
जे के िशतोळे चाळ जुनी सांगवी जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

995 100314150002583 सुनंदाबाई राज  कोळी
िशतोळे नगर पायसर कॉलेज रोड 

जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

996 100314150002584 पाली अिनल मुळे
ाची नाग जयमाला नागर जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

997 100314150002585 साधना रणधीर वरेकर
स नं ७/१/१,िहरकणी हौ सोसा शदे 
नगर जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

998 100314150002586  नंदा ल मण धावट
ेमराज िवहार जवळ आनंद नगर 
जुनी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

999 100314150002587 मीना ी कंुवरजी जािवया
नवीन ि यादशनी नगर लेन नं 

३एस.टी.कॉलनी जवळ जुनी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1000 100314150002588 उषा सुखदेव कातोरे
मसाफ य ग ली नं २ ढोरे 

नगर,ग ली नं १ जुनी सांगवी पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1001 100314150002589 सुरेखा चंदू साबळे
िशवाजी पुतळा चौक जुनी सांगवी 
जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1002 100314150002590 वषा शेखर पाटील
माई उषकाळ सोसा ल मी नगर,सुपर 
मेिडकल जवळ जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

1003 100314150002591 मंगल सदािशव िनकम
गजानन महाराज मं दर जवळ 
िशवाजी चबर, लॉट नं १ जुनी 

सांगवी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1004 100314150002592 छाया र व  गोरे
गोरे िनवास,घर नं १५६ िख मग क 

शेजारी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1005 100314150002593 वाती नारायण इंगळे
ढोरे नगर,ग ली नं १ काळभोर 

नगर,गजानना मं दरा जवळ जुनी 
सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1006 100314150002594
उ वला बापूसाहेब 

पाटील

वैभव फुट वेअर शेजारी ढोरे 
नगर,ग ली नं १ सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

1007 100314150002595 संगीता सुधीर उथळे
गावठाण मा ती मं दराजवळ जुनी 

सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1008 100314150002596 सुषमा संजय शदे
जयमाला नगर ग ली नो.२ जुनी 
सांगवी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1009 100314150002597 मिनषा र व  वणवे
वंृदावन शदे नगर तुळजा भवानी 

चौक,तह े व ती जुनी सांगवी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड



1010 100314150002598 योती काश वावीकर
जयमाला नगर ग ली नो.२ जुनी 
सांगवी जुनी सांगवी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

1011 100314150002599 रेखा सुभाष च हाण
गंगानगर िप डी सी सी बँक या 

माग,ेपो त ऑ फस सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1012 100314150002600 ा संदीप गायकवाड
घर नं ३५,गली नं ६ लेन नं 

२,जयमाला नगर सांगवी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1013 100314150002604 सुिनता बबन वरक
शेतोळे नगर गणपती चौक जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1014 100314150002611 अचना आकाश जाधव
सव नं ९० आदश,इं दरा नगर 

सांगावी पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा ह ी 

बाहेरील आह.े

1015 100314150002612 ि मणी कृ णा गुरव
जयमाला नगर ग ली नं १ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1016 100314150002613
मीनादेवी मदनमोहन 

अगरवाल
आनंदनगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1017 100314150002614 रेखा करन मदने
चौ वन सोसा सव नं ७९,साई चौक 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1018 100314150002615 अनुराधा सुिनल डोळस
िहरकणी सोसा, शद नगर सतलज 

िब डग,माला, म नं ४ जुनी सांगवी 
पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1019 100314150002616 मंदा सावळेराम भोर जयमालानगर सांगवी D01814 - DUBAR

1020 100314150002617 मंगल राज  शदे
जयमाला नगर जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1021 100314150002618 वसुधा सुभाष देसाई
पवनानगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1022 100314150002619 शिशकला काश थोरात
शेतोळे नगर जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1023 100314150002620 देवशाला अिनल मदने
चौ वन सोसा,सव नं ७९ 

साईचौक,रंणु हाय कूल जवळ पपळे 
गुरव पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1024 100314150002621 लीलावती काश थोरात ढोरे नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1025 100314150002623 उ वला बबन बोड एस टी कॉ सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1026 100314150002625 सहजा द साजीद पठाण संगम नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1027 100314150002629 दपाली िनलेश दि त मधुबन सो जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

1028 100314150002631 िव ा सुिनल कुबडे
काची िशतोळे चाळ ि यदशनी नगर 

जुनी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1029 100314150002632 राज ी ल मण बडदे
जयमाला नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1030 100314150002633 िवजया द ा बंडगर
ि यदशनी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1031 100314150002639 सुजाता र ाकर नंिबयार
१/१/२ ममता नगर जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1032 100314150002641 वासंती सवजीत साद
सन.१/१/३ ममता नगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1033 100314150002645 अि नी अमर िशतोळे
गती जनरल टोस मुळा नगर 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1034 100314150002646 विनता िवर  च हाण
ममता नगर बौ  िवहार समोर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1035 100314150002647 सुजाता संजय शदे
ढोरे बी सांगवी गावठाण िशवाजी 

चौक पपरी
माणप ात खाडाखोड

1036 100314150002648 उ मला तानाजी ढमाळ
िशवशंकर अपाट सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड



1037 100314150002649 कावेरी सुभाष लभोरे
ममता नगर योितबा मराठी कुल 

शेजारी दे रोड पपरी
माणप ात खाडाखोड

1038 100314150002650 संिगता संजय बांदल
गणराजअपाट िहरकणी सो जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1039 100314150002651 माधवी तुकाराम पाटील
ि यदशनी नगर िशतोळे चाळ जवळ 

जुनी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1040 100314150002652 योती रा ल साळवी
ढमाले चाळ सांगवी जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1041 100314150002653 शोभा िवजय च हाण
माकर चाळ पो ट ऑफ जवळ जुनी 

सांगवी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1042 100314150002654 सुिनता गु राज बुरली ितरंगा कॉ नढे नगर काळेवाडी पपरी माणप ात खाडाखोड

1043 100314150002655 िशतल खंडु बंडगर
पावती िनवास जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1044 100314150002656 िमना चं कांत लोकरे
िशवाजी चौक गजानन महाराज 

मं दरा शेजारी सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1045 100314150002674 पुजा काश पाटील १२/२ सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1046 100314150002675 अि नी द ा य भोसले जोशी बी जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1047 100314150002676 जय ी अिभमान ढेपे
ी कृ ण िब ड अिभनव नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1048 100314150002677
रोिहणी िवजय 

िनघोजकर
ढोरे नगर िशतोळे चाळ जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1049 100314150002678 िमला ाने री रांगोजी
गंगानगर माकन हॉि प जवळ जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1050 100314150002679 नं दता िशवराम सुयवंशी
रामकृ ण मंगल कायालय जवळ िप 

गुरव गंगो ी नगर पपरी
माणप ात खाडाखोड

1051 100314150002680 शोभा दिलप ढमाळ
िशव अपाट जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1052 100314150002681 रामे री सुधीर काटे
ि मूत  अपाट आनंदनगर जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1053 100314150002682 सुनंदा िनवृती रा े
३४७ ल मी बी मुळा नगर जुनी 

सांगवी पपरी
वा त ाचा पुरावा ह ी 

बाहेरील आह.े

1054 100314150002683 िगता अिनल पाटील
घर नं.१९७ व मग टोक रोड आनंद 

नगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1055 100314150002684 आशा िवनोद पाटील
पूणकुटी िनवास ढोरे नगर सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1056 100314150002685 सुवणा सजराव सरोदे
४४२/४४५ घर नं.८ िशव शंकर 

अपाट माहादेव मं दरा समोर पपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

1057 100314150002686
ि यांका बाळासाहेब 

िशळीमकर
वेताळ महाराज सोसा. सांगवी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1058 100314150002687 िव या द ा य भोसले
जोशी िब ड ग मा ती मं दरा जवळ 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1059 100314150002688 कोमल सुरेश कवडे
सुिनल ढोरे िब ड ग शंकर मं दरा 
शेजारी सांगवी पपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

1060 100314150002689 किवता रामदास जाधव
७२०.४ मुळा नगर तुळजा भवानी 

मं दरा जवळ पपरी चचवड
म.न.पा ह ी िनवासाचा पुरावा 

नाही.

1061 100314150002691 सुिनता रवी यादव
मा ती मं दरा शेजारी जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1062 100314150002692 वाती मंगेश पवार
ढोरे नगर शुभम बी जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1063 100314150002693 रोिहणी ाने र िशतोळे
िशतोळे नगर महादेव मं दर जुनी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड



1064 100314150002694 शोभा नंद कशोर हराळे िमरकल गाडन सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1065 100314150002696 पूजा साहेबराव भदाणे
सुदाम ढोरे चाळ मराठी शाळे जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1066 100314150002697 कमल धनंजय िनघोजकर
महादेव मं दरा मागे सांगवी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1067 100314150002698 िवजया िशवाजी जमादार
वेताळ महाराज सो जुनी सांगवी 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1068 100314150002700 मंगला शांताराम सयाजी
मधुरा अपा िशतोळे नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1069 100314150002702 अनुजा आनंद ढोरे
बापूराव ढोरे वाडा महादेव मं दरा 

जवळ पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1070 100314150002703 ि ती िनलेश बोरकर
बोरकर चाळ जयराज पाक पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1071 100314150002704 िवजया संजय शदे
ढोरे नगर िशतोळे चाळ जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1072 100314150002707 छाया साहेबराव भदाणे
सुदामढोरे चाळ,मराठी शाळे समोर 
जुनी सांगावी जुनी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

1073 100314150002713 गौरी जयकुमार िपटले
शुभम अपाटमट शदे नगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1074 100314150002716 सुवणा आनुरथ बागल
सुिनल ढेरे िब डग ,दुसरा मजला 
महादेव मं दराशेजारी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1075 100314150002733 मंगला िशवाजी इंदलकर
मुळा नगर जुनी सांगावी जुनी सांगवी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1076 100314150002735 ितभा गजानन च हाण
पो ट ऑ फस जवळ जुनी सांगावी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1077 100314150002737 सुरेखा बबन साळवी
ढमाले चाळ सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

1078 100314150002738 सुरेखा ाने र बेडारी
कंुभार वाडा जुनी सांगावी जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1079 100314150002744 गीतांजली संभाजी शदे
चं मणी नगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

1080 100314150002745 नंदा दामोदर सरवदे
७/२/३६ मुळा नगर जुनी सांगवी 

पपरी
माणप ावर गट व अ. . नाही

1081 100314150002748 सीमा मनोज गायकवाड मुळा नगर जुनी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1082 100314150002759 विनता चधा शेलकंदे
धीरज हाईटस पो ट ऑ फस जवळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1083 100314150002762 बी से वाराज नायन सांगवी सांगवी सांगवी पपरी माणप ात खाडाखोड

1084 100314150002766 ितभा दगडू तरवटे
उ प काल सो जवळ जुनी सांगवी 

सांगवी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1085 100314150002773
रोशनी तुकाराम 

खोटलेकर
मुळा नगर जुनी सांगवी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

1086 100324150001845 रोिहणी संजय िशतोळे
ेमराज िनकेतन आनंदनगर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1087 100414150000013 िमला अशोक ठाकरे
नारायण काळभोर चाळ काळभोर 

नगर चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
1088 100414150000567 िमरा देिवदास ंबे आदशनगर, दघी दुबार

1089 100414150000572 क पना चं कांत फटांगरे
स नं २.आदश नगर समथ नगर दीघी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

आडनावात तफावत 
माणप ावर आडनावाचा 

बोध होत नाही.

1090 100414150000574 ितभा काश सावंत
समयंक िनवास ाने र पाक, ीराम 

कॉलनी दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत



1091 100414150000594
रजवान फा क 

इनामदार
६९ माउली नगर साई पाक दघी 

पपरी चचवड
नावात तफावत रजवाना / 

रझवाना
1092 100414150000609 सुिनता आ. वाघमोडे च-होली माच 11 नंतरचा कोस
1093 100414150000613 अिनता रा. देसडा द नगर दघी माच 11 नंतरचा कोस
1094 100414150000621 सोनाली संतोष बांगर धावडेव ती भोसरी C03231 - DUBAR

1095 100414150000629 इंदुबाई िज. िबराजदार च पानी वसाहत देवकरव ती भोसरी C00605 - DUBAR

1096 100414150000655 सुिनता रंगनाथ कांबळे धावडेव ती,भोसरी
100414150002491/DUB

AR
1097 100414150000674 न ता भा कर कांबळे साईपाक गु द  कालनी दघी रिहवास पुरावा आव यक
1098 100414150000699 करण गु. कुशवाहा च पानीवसाहत बोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1099 100414150000711 योती चं कांत गगजे
अदश नगर सनं.74 मंजुरी बाई शाळे 

जवळ पपरी चचवड
B04059 - DUBAR

1100 100414150000715 सधु फुल. कुसवान च पानीवसाहत बोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1101 100414150000729 पु पा संजय भालेराव सहकार कॉलनी, दघी C04922/2010-11/DUBAR

1102 100414150000756 िशला ंकट जगताप लांडेवाडी,भोसरी C01888-DUBAR

1103 100414150000779 इंदुबाई हनुमंत दराडे सहकार कॉलनी, दघी C04908/2010-11/DUBAR

1104 100414150000795 महादेवी महादेव वामी च पानी वसाहत देवकरव ती भोसरी C00290 - DUBAR

1105 100414150000799 चैताली रामदास गवारी च पानी वसाहत देवकरव ती भोसरी C01640 - DUBAR

1106 100414150000800 सुरेखा िवजय मुरकुटे च पानी वसाहत देवकरव ती भोसरी C01636 - DUBAR

1107 100414150000814 तृ ी पोपट थोरात च पानीवसाहत बोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1108 100414150000816 सिवता रा. गाढवे आदशनगर दघी
माणप  सां ांकन नाही व 

अ प

1109 100414150000832 बीना बशीर मोमीन सैिनक कॉलनी, दघी
शास कय िशवण लास 

माणप  आव यक
1110 100414150000835 संिगता अ. पाटोळे च-होली सां ांकन नाही
1111 100414150000837 किवता पांडुरंग फुले माळीपेटा,च-होली कागदप े सा ांक त नाहीत

1112 100414150000838 रंजना मोहन खेडकर माळीपेटा च-होली
कागदप े सां ाकनावर सही 

नाही

1113 100414150000839 राजे ी राम कसन वमा बाजारपेठ,च-होली कागदप े सा ांक त नाहीत

1114 100414150000840 निसमा नजीर शेख खोले र,च-होली कागदप े सा ांक त नाहीत
1115 100414150000841 वषा बाळासो बुड माळीपेटा,च-होली कागदप े सा ांक त नाहीत
1116 100414150000842 शहनाज मेहमूद शेख खोले र,च-होली कागदप े सा ांक त नाहीत

1117 100414150000860 योती दीपक माळी
सव न १८८/१,मु  पाक च पाणी 
वसाहत रोड,पांडव नगर भोसरी 

पपरी चचवड
माणप  नाही

1118 100414150000862 कौश या घन याम िगरी
राजवाडा से न २ इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस/अजावर वा री नाही

1119 100414150000863 पूनम लिलत रावल
नवनाथ नगर च पाणी वसाहत 
रोड,पांडव नगर भोसरी पपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1120 100414150000879 मंगल द. उकाळे च पानी वसाहत देवकरव ती भोसरी C00065 - DUBAR

1121 100414150000885
आरती भीमराव 

महासुनकर

महासुनकर िनवास मोिनका िब डग 
समोर,ग हाणे व ती भोसरी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

1122 100414150000887 मनाली धनंजय वै
ग हाणे आळी मोरे िब डग भोसरी 

पपरी चचवड
सन २०१० माणप  

खाडाखोड

1123 100414150000891 वंदना अिनल पवार सावंत नगर पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण



1124 100414150000894 सिवता भालेराव पाटील
स् नं २०५/२ सावंत नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं  नाही

1125 100414150000897 जय ी िनळकंठ कोडाणे सावंत नगर आळंदी रोड पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही

1126 100414150000898 सं या िशवाजी मुळूक
सावंत नगर गजानन महाराज हौ सो 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1127 100414150000899 सुजाता सुिनल गोगरकर
िशवश  कॉलनी स् नं २०५/२ 

पपरी पपरी
माणप ावर नावात 

खाडाखोड व अनु ं .नाही

1128 100414150000901 योती नकुल महाजन सावंत नगर आळंदी रोड पपरी पपरी नावात तफावत योती / येमी

1129 100414150000905 योती राज  सूयवंशी
स् नं २०५/६ सावंत नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1130 100414150000906 भा य ी उ म घुगे
स् नं ७३ संत ाने र कॉ पपरी 

पपरी
घुगे / घुग नावात तफावत

1131 100414150000928 अ णा राज  पपोले
भंडारी य लाईन लॉट न ६५, लॉट 
न ७,द  नगर दघी पपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

1132 100414150000936 मोिनका शंकर ढगे परांडे नगर आळंदी रोड पपरी पपरी
माणप ावर गट मांक नाही 

कागदप े अपुण

1133 100414150000937 सोनाली सुिनल राऊत
आळदी रोड पसायदान कॉ भोसरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

1134 100414150000939 मंदा सुिनल राउत
पसायदान कॉलनी आळंदी रोड 

भोसरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
1135 100414150000951 संगीता नाना पवार काटेव ती दघी C03908 - DUBAR
1136 100414150000964 रेखा सखाराम ढवळे आदशनगर मंजुरी शाळा दघी रिहवास पुरावा ह ीबाहेरील

1137 100414150000969 सुरेखा माधवराव कड धावडे व ती अंकुश नगर पपरी पपरी लाऊज पेशल ला लाभ नाही

1138 100414150000979 पुनम संजू बाबर स् नं २०/२ काटे व ती पपरी पपरी
मनपा ह ीतील रिहवासी 

पुरावा नाही

1139 100414150001016 िनवे दता नामदेव नाईक
खामकर चाळ ग हाणे व ती, पपरी 

पपरी
नावात तफावत िनिवदेता  

/स यवती

1140 100414150001018 क पना अशोक रेटवडे
ओम शांित िनवास हनुमान कॉलनी 

समोर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1141 100414150001024 सोनाली संजय गोलवार
नंदनवन कॉ च पाणी वसाहत रोड 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
1142 100414150001025 माला नानाजी गोलकर साईकालनी पांडवनगर भोसरी C00319 - DUBAR

1143 100414150001026 लता दपक मोरगावकर
नंदनवन कॉ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1144 100414150001027 रजनी सुरेश पांचाळ
अयो या िनवास राम मं दराजवळ 

पपरी पपरी
वा री नाही ३१ माच २०१ 

१ नंतरचे मामप
1145 100414150001033 सुनंदा वामन मुळे गायकवाडनगर दघी C03663 - DUBAR
1146 100414150001048 ोपदी सुरेश कोळेकर गायकवाडनगर दघी C00170 - DUBAR

1147 100414150001053 पूजा िहरामण आ हाट कुदळे वाडी पपरी पपरी पपरी
रे.काड मधील नाव कमी केले 

आहे
1148 100414150001068 वै णवी संतोष काकड साईकालनी मोशी C01777 - DUBAR
1149 100414150001072 वंदना ग. खेकडे इं ायणीपाक नाका मोशी C00733 - DUBAR

1150 100414150001078 मनीषा कैलास ढोळे
से न २७२, ी वामी समथ कॉलनी 
इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड

आडनावात तफावत ढोल/ेढोके

1151 100414150001083 रेखा काळूराम स ते स ते वाडी पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस 

केलेला आहे

1152 100414150001085 िशवकला पांडुरंग लांडगे
ल मी नगर,दि ण राजे संभाजी 
कॉलनी पी सी एम सी,पा या या 
टाक जवळ मोशी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1153 100414150001089 सीमा अमर स ते
स ते वाडी मोशी मोशी पपरी 

चचवड
रेशनकाडात नाव नाही.



1154 100414150001093 शकंुतला काश स ते स तेवाडी मोशी मोशी पपरी चचवड
शकंुतला / शाकुबाई - नावात 

तफावत

1155 100414150001121 शामल राजाराम स ते स ते वाडी आळंदी रोड पपरी पपरी कागदप े सा ां कत सही नाही.

1156 100414150001123 रेखा िन. पगळे िवकास कालनी लांडेवाडी माच 11 नंतरचा कोस
1157 100414150001127 अचना क. भोसले ग हाणेव ती भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1158 100414150001128 पूनम राजू डंुबरे
खामकर चाळ ग हाणे व ती भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात खाडाखोड

1159 100414150001149 मंगल र ाकर खैरे राधानगरी हौ.सो.भोसरी माणप ावर गट .नाही

1160 100414150001154 मिनषा निचकेत देवकर गुळवेव ती,भोसरी माणप ावर गट .नाही

1161 100414150001155 सुनंदा बाळासाहेब ब े राधानगरी हौ.सो.भोसरी माणप ावर गट .नाही

1162 100414150001162 अलका गो. खेगरे पठारे-लाडगे तालीम, भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1163 100414150001202
नैशादबी साहेबलाल 

इनामदार
भारत माता नगर गणेश कॉ नं २ 

दघी रोड पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1164 100414150001206 उषा बाळासाहेब दारकंुडे आदशनगर, दघी C04145,2010/11,DUBAR

1165 100414150001210 कांता सुभाष मानकर
लांडगे िब डग गवळी नगर भोसरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1166 100414150001211 नसरीन अ बास सै यद
राज गु  नगर बॉ.जवळ गवळी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
रिहवास पुरावा नाही.

1167 100414150001225 अिसफा सलीम स यद
ग हाणे व ती समता िम  मंडळ 
६९४ गुलाब लांडगे चाळ पपरी 

चचवड

रे.काडत नाव अ प .मतदार 
औळखप  आव यक

1168 100414150001239
ल मी अ णासाहेब 

कबाडगी
िवकास कॉ नं २ लांडे वाडी भोसरी 

पपरी
माणप  कबाडी/रे.काड म ये 

कबाडगी

1169 100414150001244 सु फया बाबासो शेख
सव नं ७६/२ गणेश कॉ 

नं.३,भारतमातानगर दघी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

1170 100414150001249
िवनोदा परमिशवन 

शे ीधार
सन.८४/१/१/१ .नं.R ७ कृ णा 

नगर दघी पपरी चचवड
नावात तफावत परमिशवन/ 

परमि न

1171 100414150001259 मंजुळा ीिनवास काळे
भारत माता नगर गणेश कॉलनी दघी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1172 100414150001261 माधुरी मधुकर काळे
भारत माता नगर गणेश कॉलनी नं.१ 

दघी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

िश ण झालेले नाही

1173 100414150001262 शामल सुरेश िबरादार
भारत माता नगर गणेश कॉलनी नं.१ 

दघी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1174 100414150001275 मंगल सुिनल लटाबळे
िस े र शाळेजवळ गु द  

कॉलनी,गवळी नगर भोसरी पपरी 
चचवड

नावात तफावत/रेखा --मंगल

1175 100414150001278
ेमशीला राजेशकुमार 

जापती
गु कृपा कॉलनी साई धाम बंगला 

दघी रोड पपरी चचवड
आडनावात तफावत 

जापती/ जावती

1176 100414150001279 सुरेखा मधुकर खोटे
सव नं २२/१,गु कृपा कॉलनी संत 

तुकाराम नगर भोसरी पपरी
लावुज पेशलायजेशन कोस

1177 100414150001289 मीनल व ील गावडे
गावडे िनवास,गवळी नगर चच 

शेजारी भोसरी पपरी
माणप ावर गट  नाही

1178 100414150001291 शैला सयाजी जाधव
जाधव चाळ गवळी नगर चच जवळ 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1179 100414150001293 पो णमा सुरेश ह के
गावडे िनवास गवळी नगर चच जवळ 

पपरी चचवड
माणप ात नावात खाडाखोड

1180 100414150001295 रोिहणी सुखदेव गावडे
गावडे िनवास गवळी नगर चच जवळ 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1181 100414150001296 पूजा महेश ह के
गावडे िनवास गवळी नगर चच जवळ 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही



1182 100414150001297
कलावती बाळासाहेब 

आंबले
गावडे िनवास गवळी नगर चच जवळ 

पपरी चचवड

म.न.पा ह ी बाहेरील 
रिहवासी , माणप ात 

खाडाखोड
1183 100414150001299 महादेवी अ.ं तांबे गवळीनगर भोसरी C00893 - DUBAR

1184 100414150001306 पाली ह फु कुदळे
स य नारायण हौ सो दघी रोड 

भोसरी पपरी
नावात तफावत ह कू/ ह क

1185 100414150001308 बेबी वसंत पाठारे
स नं १७६/१/५ चौधरी पाक वाकड 

पपरी चचवड
 रे.काड नावात खाडाखोड

1186 100414150001309 रतन शांताराम डंुबरे
से नं १, लॉट नं ९० र  कंुज,इं ायणी 

नगर भोसरी पपरी
रतन/र ा नावात तफावत

1187 100414150001323 पूजा पांडुरंग फुलसंुदर
महा मा फुले नगर च पाणी वसाहत 

भोसरी पपरी चचवड
आडनावात तफावत फुलसुनडर 

/ फुलसंुदर

1188 100414150001332 प लवी अ ण कांबळे
मसाफ य,सव नं ७३ आदश 

नगर,नालंदा कॉलनी दघी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1189 100414150001333 गौरी गणपत शेडगे
आदश नगर,सव नं ७३ कमल सुपर 
माकट शेजारी दघी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर कोस 
पुण

1190 100414150001352 सीमा रामदास कारके च पाणी वसाहत,भोसरी C01118-DUBAR

1191 100414150001355 सुनंदा बाळा पा अथणी
ग हाणे व ती जय काश नगर,जु या 

डेपो,मागे भोसरी पपरी चचवड
नावात खोडाखोड /अडनावात 

तफावत

1192 100414150001357 लता संतोष पाटील कृ णानगर, दघी C01022-DUBAR

1193 100414150001360 जय ी नागनाथ रेवनशेटे
शा ी चौक एकता कॉलनी नं 

४,शा ी चौक भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

जय ी नागनाथ 
रेवणशेटे/जय ी नारायण 
रेवणशेटे नावात तफावत

1194 100414150001362 सुरेखा र व  पटेकर
गणेश नगर,एकता कॉलनी द मं दरा 
जवळ,काकडे चाळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1195 100414150001366 मोिहनी सोपान टाकळकर
भारत माता नगर,गणेश कॉलनी नं २ 

पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1196 100414150001369 सुिनता सुरेश िनमकड
आदशनगर,सव नं ७३ 

िशवनगरी,जो लग टोअर दघी 
पपरी

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

1197 100414150001371 र मी राजेश नाइ◌ॅक
संत तुकाराम नगर चौधरी पाक 
मातो ी माग भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1198 100414150001374 सुरेखा मधुकर पवार
संत तुकाराम नगर मजीवी 

शाळेजवळ,सव नं २१६/१ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1199 100414150001376 गीता उदास नाइ◌ॅक
संत तुकाराम नगर दुगा माता कॉलनी 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1200 100414150001381 िसमा िभवसेन गोरडे
सव नं २१८, ीकृ ण मं दराजवळ संत 

तूकाराम नगर, म नं २३ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1201 100414150001385 सुवणा सदािशव वानखेडे
मजीवी शाळेजवळ संत तूकाराम 
नगर भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1202 100414150001387 अ पूणा रामा वानखेडे
कृ णा मं दरा जवळ सव नं २१८,संत 

तुकाराम नगर भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1203 100414150001388 स रता रामबाबू शहा
गवळी नगर,गु द  कॉलनी सव नं 

२११/३२ भोसरी पपरी
नावात तफावत शहा/साह

1204 100414150001391 छाया सुिनल खलाणे
मथुराई िनवास संभाजी 

नगर,एम.आय डी िस भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस



1205 100414150001393 योिगता शांत खलाणे
मथुराई िनवास संभाजी नगर भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
1206 100414150001408 सुनंदा भाकर इंगळे ग हाणेव ती भोसरी C00485 - DUBAR

1207 100414150001420 सुिम ा दुगा सरोज
िव ल नगर िशवाजी पुत या मागे 

भोसरी पपरी चचवड
नावात तफावत सुिम /सुिमया

1208 100414150001444
जो ा राज कशोर 

वाईन

पोटे चाळ  ३, म नं १० संभाजी 
नगर,पा या या टाक जवळ भोसरी 

पपरी
नावात तफावत साई/ वाईन

1209 100414150001448 शकंुतला अंकुश पडवळ
संत तुकाराम नगर पा या या टाक  

जवळ,शेडगे चाळ भोसरी पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा

1210 100414150001451 छाया च. बढे संभाजीनगर भोसरी C01260 - DUBAR
1211 100414150001452 सुरेखा स. नाईकरे संभाजीनगर भोसरी C00191 - DUBAR

1212 100414150001461 जया रा. िन ड द नगर दघी C01097 - 2010/11 Dubar

1213 100414150001466 सुजाता िवलास ठोसर
िस े र शाळेजवळ दघी रोड 

भोसरी पपरी
नावात तफावत

1214 100414150001480
म लमा इराणा 

िबराजदार
तुकाई नगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड

नावात तफावत म ल मा 
िवरभ  िबराजदार/म ल मा 

इर णा िखराजदार

1215 100414150001495 रंजना सारंगधर भारसके
रंगाई रेसी समोर िस े र कूल 

समोर भोसरी पपरी चचवड
नावात तफावत भारसके/म के

1216 100414150001503 स ा शैलेश कांबळे
२१२/३६ दघी आदश नगर भोसरी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

1217 100414150001504 उषा िव ल गौरी
िव हता िनवास संभाजीनगर भोसरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत गारे / गोरे

1218 100414150001509 लि म महादेव तरसे
२२२४/१ आदश शाळे शेजारी गवळी 

चाळ दघी पपरी चचवड
ल मी - िबजु माणप  नावात 

तफावत

1219 100414150001511 शांता ता याराव जगदाळे
िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

1220 100414150001525 मंदा रामदास ठ बरे
साई पाक.सव नं ८४/२ रोडे 
हॉि पटल मागे दघी पपरी

नावात तफावत , नंदा/मंदा

1221 100414150001541 सुषमा िवलास ग हाणे
ग हाणे व ती िप सी एम टी टोप 

जवळ पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर
1222 100414150001542 मृणाल कै. ग हाणे ग हाणेव ती भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1223 100414150001583 क पना मह  घोलप
ओम िनवास,पा या या टाक जवळ 
संभाजी नगर,आळंदी रोड भोसरी 

पपरी

माणप ावरील कालावधी 
बोध होत नाही

1224 100414150001593
गीिमदेवी कंुबाराम 

जापती

िव ल नगर बालाजी मं दरा या 
शेजारी,लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

1225 100414150001596 जय ी चं शेखर अथणी
स न ६८४,ग हाणे व ती,गोरडे 
िब डग उदय चौक,जय म हार 

दुकानामागे भोसरी पपरी चचवड
अथनी / अघनी नावात तफावत

1226 100414150001601 अंिबका तुकाराम जराड ग हाणेव ती,भोसरी C01726-DUBAR

1227 100414150001605 संजीिवनी संजय भालेकर
सािव ीबाई फुले शाळे जवळ लांडगे 

चाळ पपरी पपरी
भाळेकर / भालेकर  नावात 

तफावत
1228 100414150001629 सुरेखा अिनल लांडगे ग हाणेव ती भोसरी C01569 - DUBAR
1229 100414150001642 केशर ल. जांभुळकर खंडोबामाळ भोसरी C03109 - DUBAR

1230 100414150001664 ल मी सुभाष गायकवाड
जय महारा  चौक दुगा माता 
मं दराजवळ, पपरी पपरी

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1231 100414150001678 िमरा आनंद थोरात खंडोबामाळ भोसरी C02604 - DUBAR

1232 100414150001680 सुिनता पाटीलबुवा लांडे
सदन लांडगे आळी भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही. 

सही नाही.



1233 100414150001701 सिवता बाळकृ ण टबरे खंडोबा माळ,भोसरी C02584-DUBAR
1234 100414150001705 अिनता नागनाथ माने खंडोबा माळ,भोसरी C02599-DUBAR

1235 100414150001708
सुिनता हाद 

चाफेकानडे
खंडोबामाळ भोसरी C02603 - DUBAR

1236 100414150001729 हेमा राजू बोडंगे
ीकृ ण मं दर जवळ संत तुकाराम 
नगर भोसरी पपरी चचवड

नावात तफावत राजू/राजेश

1237 100414150001729 हेमा राजू बोडंगे
ीकृ ण मं दर जवळ संत तुकाराम 
नगर भोसरी पपरी चचवड

राजु / राजेश नावात फरक

1238 100414150001753 िशला आ णासो देशमुख
ओमसाई पाक संत तुकाराम नगर 

भोसरी पपरी चचवड
माप  31माच 2011 नंतरचे

1239 100414150001792 िहरा पुनाजी मोहरे
स नं ६६/१,ि मुत  यमाई नगर दघी 

पपरी
खाजगी मामप

1240 100414150001793 नोजा जुड थगेसा
गु द  कॉलनी नं १ दघी दघी 

पपरी
नावात तफावत नौजा/िभसा

1241 100414150001799 मीना संभाजी जायभासे
साईनाथ कॉ शा ीचौक भोसरी 

पपरी चचवड
आडनावात तफावत जायभाये / 

जायभासे

1242 100414150001801 सुिनता संभाजी िसरसट
िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी कमी

1243 100414150001822 यमुना िव ल मुढे
ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर
1244 100414150001829 अंजना रा. जाधव कृ णानगर दघी माच 11 नंतरचा कोस

1245 100414150001836 शारदा शिशकांत भ डवे
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1246 100414150001853 माधुरी आ पा कंुभार
गु कृपा कॉ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
माच २०११ नंतरचे माणप

1247 100414150001860
या मीन झाक र सेन 

शेख
ी गणेश नगर दघी भोसरी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1248 100414150001875 वषा रामचं  भागीत
भारत माता नगर सहकार कॉ दघी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1249 100414150001878 मंगल बलिभम गायकवाड
हनुमान कॉ भारतमाता नगर दघी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1250 100414150001881 िमरा मनोज पंिडत
१७३५ गवळीनगर भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1251 100414150001885 संजीवनी अिवनाश पंिडत
२१२ गवळी नगर भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1252 100414150001899
सुलोचना शांताराम 

टेमिगरे
िशवशंभो हौ सो स गु  नगर भोसरी 

पपरी चचवड
टेमिगरे / हेमिगरे - नावात 

तफावत

1253 100414150001912 हौसा िव ल ससाणे
भारत माता चौक मोशी मोशी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1254 100414150001942 मिनषा राज  कानडे
राधा नगरी हौ सो भोसरी दघी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1255 100414150001964 मंगल भरत देशमुख
१९७/१ च पाणी वसाहत रामनगर 

भोसरी पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1256 100414150001970 को कळा दामोदर व टे
नंदनवन सो िचखली िचखली पपरी 

चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1257 100414150002005 वासंती चं कांत जगताप
च पाणी वसाहत रोड िनलावती 

िनवास भोसरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
1258 100414150002011 अिनता संपत मोरे आ दनाथनगर भोसरी रिहवास पुरावा आव यक

1259 100414150002012 वैशाली संतोष गोसावी
सैिन िनवास,पांडव नगर सहकार 
कॉलनी,च पाणी वसाहत भोसरी 

पपरी चचवड

गोसावी / गीरीगोसावी नावात 
तफावत

1260 100414150002014 िशरसाठ ए तेर देवराव आदशनगर दीघी
नावात तफावत/त तर देवराज-

-ऐ तर देवराव

1261 100414150002016 सुवणा बाळासो झांबरे
शांती िनवास आदश नगर दघी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट



1262 100414150002017 िव ा रा. पाटील च पानीवसाहत बोसरी
दुबार - 2014/15 

100414150004227

1263 100414150002025 िनलम रामचं  आखरी ल मी नगर पपरी पपरी पपरी
रे.काडामधील नाव कमी केले 
नावात तफावत रात/रामचं

1264 100414150002028 िमला कृ णा मानकर
१९७/१ च पाणी वसाहत रामनगर 

भोसरी पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1265 100414150002056
साधना िजजाबराव 

पाटील
८०/२ द नगर आशा ए पायर समोर 

दघी पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1266 100414150002077 जय ी रा. हजारे लांडगेव ती भोसरी C00012 - DUBAR

1267 100414150002084 योती ाने र साळंुके
१८ गणेश नगर धावडे व ती भोसरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1268 100414150002090 अलका द. बागल च पानीवसाहत बोसरी
दुबार - 2014/15 

100414150001514

1269 100414150002095 अिनता संजय गायकवाड
संभाजी नगर दे र ता मोशी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत /संजय -संजाब

1270 100414150002098
गुम तकौर जसवंत सग 

सैनी
सहकार कॉलनी पांडव नगर,च पाणी 
वसाहत रोड भोसरी पपरी चचवड

वा ता ाचा पुरावा आव यक

1271 100414150002110 कमल गणपत लांडगे
स् नं १३६/१/१ सदगु  नगर पपरी 

पपरी
अज अपुण

1272 100414150002121 मंगल पांडुरंग जाधव MIDC BLOCK भोसरी C00729 - DUBAR

1273 100414150002154 अिनता महादेव सूयवंशी स नं २ गायकवाड नगर पपरी पपरी रे.काड नावात खाडाखोड

1274 100414150002162 वल म. जोगदंड गायकवाडनगर दघी
महारनंद / महानंद नावात 

फरक

1275 100414150002169 सुमन बसवंत येळंदी मोशी संत कृपा कॉ पपरी पपरी
येळदी / येळावी नावात 

तफावत

1276 100414150002181 मंगल रमाकांत आरसुडे
मातो ी माग चौधरी पाक पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

1277 100414150002190 सुमन हर  शमा
स यनारायण हौ सोसा िस े र 

हाय कूल.दीघी रोड भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1278 100414150002202 नं दनी ावण यादव स नं १८ चौधरी पाक पपरी पपरी
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

1279 100414150002204
जय ी बाबासाहेब 

सातपुते
गायकवाड व ती,मोशी

100414150002561-
DUBAE

1280 100414150002219 सािव ीदेवी धमानंद पांडे
नवनाथ नगर च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी पपरी
नावात तफावत 
धमानंद/घेमीनंद

1281 100414150002232 ि मणी बबन पांचाळ स नं २८ आळंदी रोड पपरी पपरी
रे. काड म ये खाडाखोड 

रे.काड लाभाथ चे नाव नाही.

1282 100414150002242 ि यंका लालासो पवार
२/१/१ गायकवाड नगर दघी दघी 

पपरी चचवड
शासक य माणप  बाबत 

कोसचे कालावथी नमूद नाही.

1283 100414150002246 िसमा गोपाळ िपचारे
स् नं २१८ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी
िपचारे / िपचोर नावात तपावत

1284 100414150002267 मंदा मनोज जगताप
ांतीसूय नगर बंसल 

िवहारामाग,े दघी रोड भोसरी पपरी
रिहवाशी पुरावा आव यक

1285 100414150002320 िमना परमे र हाके मंुगसे िब लांडेवाडी पपरी पपरी नावात तफावत हाके / जगदाळे

1286 100414150002344 सािव ा अिनल दुनघव
आंबेडकर नगर लांडे वाडी पपरी 

पपरी
माणप ावरील नावात 
तफावत दुधव / दुनघव

1287 100414150002345 योिगता वसंत वप
गायकवाड बी च पाणी रोड पपरी 

पपरी
कागदप े स य त नाही



1288 100414150002382 सुिनता रा.कोलार इं ायणीपाक नाका मोशी C00734 - DUBAR

1289 100414150002383 राजे ी सुधाकर नेवरकर
वामी समथ नागर गायकवाड व ती 

पपरी पपरी
नेवरकर / नेरवरकर - नावात 

तफावत

1290 100414150002403 मानसी संदीप मोिहते
ल मी नगर दीप जनरल टोअर 

मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1291 100414150002403 मानसी संदीप मोिहते
ल मी नगर दीप जनरल टोअर 

मोशी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1292 100414150002416 उषा गंगाराम भवारी िशवनगरी दघी C00116 - DUBAR

1293 100414150002428 अिनता रामचं  दळवी साईपाक, दघी
001AA22576,2005/6,DU

BAR
1294 100414150002452 क याणी काश काळे ीरामनगर भोसरी C01747 - DUBAR

1295 100414150002483 सुिनता तुकाराम शेटे
स नं ७२/अ िशवनगरी गणपती मं दर 

जवळ पपरी पपरी
माणप ावर अनु  नाही

1296 100414150002485 शकंुतला स.महा ले िशवनगरी दघी C00119 - DUBAR

1297 100414150002486 राधा नामदेव गावडे
स न७२/अ द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
माणप ावर अ.  नाही

1298 100414150002488 क पना िवकास काळे
स नं ७२/अ िशवनगरी गणपती मं दर 

जवळ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
1299 100414150002489 कमल रामे र सुिशर िशवनगरी दघी C00133 - DUBAR

1300 100414150002493 संिगता पंढरीनाथ वळगे
स नं १५/५५५/७६ भारत माता नगर 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

1301 100414150002494 दपाली िवजय ंडारे
स नं ७६ भारत माता नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

1302 100414150002520 िमला ह रशचं  कातोरे स नं १९७/२ रामनगर पपरी पपरी रे.काड नावात तफावत

1303 100414150002551 सलमा इ ािहम खान िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी
माणप ावरील नावात 

तफावत

1304 100414150002552 हमीदा इमाम कोरबू िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी सन २०१०-११ पाभ

1305 100414150002568 वाती संतोष आ हाट
सावता माळी नगर मोशी मोशी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत वाती संतोष 

आ हाट / वाती उ हास

1306 100414150002611 मंगल िश. फाळके माळी आळी भोसरी C00431 - DUBAR

1307 100414150002617 यशोदा ाने र गभाले
सव नं ७६भारतमाता नगर दीघी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालाव धी माच 

2011 नंतरचा
1308 100414150002703 िव ा राजेश काळे िशवनगरी दघी C00131 - DUBAR

1309 100414150002745 मीरा एकनाथ लंके
िवकास कॉलनी लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

1310 100414150002747 संिगता सुभाष को थबीरे
सन.२१६ संत तुकाराम नगर भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1311 100414150002759 उ वला सुिनल वाघमारे
लो.नं.७३ MIDC रोड भोसरी 

पपरी चचवड
शास कय माणप  आव यक

1312 100414150002763 छाया राज  डोळस
डोळस व ती दघी दघी पपरी 

चचवड
कागदप े सा ां कत नाही

1313 100414150002775 उ वला मनोहर पाटील
राज सोसा. शा ी चौक भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

1314 100414150002786 आ ान िव ल िशतळे
एकता कॉ भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
माणप ावरील नावात 

तफआवत

1315 100414150002811 िव ा हतारबा वणवे
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
िवधा हातारबा / िवदया 
हातारना नावात तफावत

1316 100414150002814 िवना सितश िबराजदार
पडव न४ भा यवती िनवास या समोर 

च पाणी रोड पपरी चचवड
माच २०११ नंतरचे माणप

1317 100414150002823 मीना महादेव साळवे
संजय गांधी नगर मोशी मोशी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

1318 100414150002833 सुशीला तुकाराम जेद
गणेश नगर तुपे व ती मोशी पपरी 

चचवड
नावात तफावत जैद/जैह



1319 100414150002839 शारदा चं. तलवार इं ायणी पाक मोशी A00091 - Dubar

1320 100414150002849 पावती साहेबराव थीगळे
शा ी चौक िमसल टो मागे पपरी 

पपरी
रे. काड नावात खाडाखोड

1321 100414150002851 अनुराधा अशोक सांगडे
७६ भारतमाता नगर दघी दघी 

पपरी चचवड
नावात तफावात अनुराधा / 

अनुसया

1322 100414150002853 बिबता बालाजी मुळे
सन.१/१/१/अ गायकवाड नगर दघी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ कोस पुण 

झालेले नाही.

1323 100414150002855 शोभा संतराम मुळे
सन.2/1/1  गायकवड नगर द ि◌घी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ कोस पुण 

झालेले नाही.

1324 100414150002866 िगता शामबाबू अ वाल
स नं ७६ भारत माता नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1325 100414150002876 कुसुम ढवळा गभाले
७६ भारतमाता नगर दघी दघी 

पपरी चचवड
नावात  तफावात

1326 100414150002879 सुरेखा धनराज भंगाळे
च पाणी रोड महा मा फुले नगर 
िशवनेरी िब डग पपरी चचवड

रे.काड खाडाखोड गौतम 
/गणपत माणप  २०१२ चे 
आह.े ३१ माच २०११ पयत 

पुव  कोस करणे आव यक

1327 100414150002880 ितभा सु. िनकाळजे भारत माता नगर, दघी
नाव बदलाबाबत पुरावा 

आव यक - MARRIAGE 
CERT.

1328 100414150002881 सुिनता द ा शदे
आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1329 100414150002882 मिनषा नवनाथ शदे
आंबेडकर नगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1330 100414150002885 अलका कसन डामसे
७६ भारतमाता नगर दघी दघी 

पपरी चचवड
रे.काड अलका यांचे नाव नाही.

1331 100414150002892 मनीषा मनोहर हेडाऊ
ओम साईराम अपाटमट समोर िम  
सहकर नगर दीघी पपरी चचवड

आडनावात तफावत

1332 100414150002893 रंजना दलीप तांबे
परांडे नगर दघी गाव आळंदी रोड 

पपरी चचवड

कागदप े सा ांक त 
नाही./ माणप ावर 

अनु .नाही.

1333 100414150002893 रंजना दलीप तांबे
परांडे नगर दघी गाव आळंदी रोड 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

1334 100414150002901 यो सना अ. महाजन राघव काया. दघीगाव
C003863 - 2010/11 

DUBAR

1335 100414150002902 फरीदाबी लालू इनामदार
परांडे नगर मृणाल हॉटेल शेजारी 

दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1336 100414150002903 रे मा फैयाज मोमीन
परांडे नगर मृणाल हॉटेल 

शेजारी,आळंदी रोड दीघी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

नावात तफावत फयाज/फयान

1337 100414150002951 कलावती कशोर चौहान
सावंत नगर वाळके चाळ भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच माणप  २०११ 

नंतरचे आह.े

1338 100414150002967 रेखा राज  ला डकर
संत ाने र नगर आळंदी रोड 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावाततफावत 
ला डकर/लाउडकर

1339 100414150002977 कोमल मंदार कुलकण
शा ी चौक भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ कोस माच २०११ नंतर 

माणप

1340 100414150003010 कंुदा मोतीराम मगर
आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड

३१ माच २०११ कोस पुण 
झालेले नाही. मोतीलाल/ 
मोतीराम नावात तफावत

1341 100414150003012 कवीता द ा शदे
आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1342 100414150003013 दपाली भागवत बुरसे
अ य िनवास सन.७३ आदश नगर 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ कोस पुण 

झालेले नाही.



1343 100414150003026 छाया बाळू शदे आंबेडकर नगर भोसरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1344 100414150003033 संगीता दीपक शडे
गवळी नगर भोसरी भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
नावात तफावत श े / शडे

1345 100414150003033 संिगता द. शडे गवळीनगर भोसरी श े / शडे - नावात फरक

1346 100414150003035 शामा चं कांत उंदुरे
िशवशंकर कॉलनी नं १ च पाणी 
वसाहत रोड,समता शाळा जवळ 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

रे.काड/ माणप /आधारकाडव
रील नावात तफावत

1347 100414150003038 मेहबुबी च द पटेल िवकास नगर,कासारवाडी B03192-DUBAR

1348 100414150003043 फरोजा द तगीर मुजावर
पु प राज हौ सो इं ायणी नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत / िश ण 

कालावघी नमुद नाही

1349 100414150003043 फरोजा द तगीर मुजावर
पु प राज हौ सो इं ायणी नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत / िश ण 

कालावधी नमुद नाही

1350 100414150003054 सुिनता वसंत खंडागळे
लांडेवाडी भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
1351 100414150003072 वैशाली शैल  देठे भोसरी C00457-DUBAR

1352 100414150003088 सुनंदा आनंद कांबळे
िव ल नगर तुळजा भवानी 

चौक,तह े व ती भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

1353 100414150003089 सिवता पांडूरंग हसकर
सव नं ४ बाल िहरा जवळ समथ नगर 

दीघी पपरी चचवड
िश ण माणप  शासक य 

नाही.

1354 100414150003108 मंगल सुभाष कोकाटे
संभेराव चाळ कासारवाडी पपरी 

पपरी चचवड
कागदप े सां ाकन नाही

1355 100414150003110 सीमा सुिनल काळे
कासारवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1356 100414150003115 पदमा नारायण शदे
पांडव नगर गु द  कॉलनी,गवळी 

नगर पपरी पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1357 100414150003115 पदमा नारायण शदे
पांडव नगर गु द  कॉलनी,गवळी 

नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1358 100414150003118 आशा ीराम बारवे
संत ाने र नगर च पाणी रोड 

पपरी पपरी
कागदप  सा े कत नाही

1359 100414150003118 आशा ीराम बारवे
संत ाने र नगर च पाणी रोड 

पपरी पपरी
कागदप े सां ाकन नाही

1360 100414150003119 रेहाना तै यब कोतवाल दघी द नगर दघी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1361 100414150003119 रेहाना तै यब कोतवाल दघी द नगर दघी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1362 100414150003143
शारदा कसनराव 

द डकर
काटे व ती सं नं ६१/१ए पपरी पपरी खाजगी माणप

1363 100414150003159 सुजाता मल या मठ
वंजारी चाळ रे वे गेट खाली पपरी 

पपरी
कागदप े सां ाकन नाही

1364 100414150003163 किवता मह  तावरे
खंडोबा मं दर जवळ भोसरी पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

1365 100414150003176 िशतल िवशाल ल ढे
िप िस एम िस.चौक शेजारी भोसरी 

भोसरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

1366 100414150003184 िहराबाई बंडू लांडगे
लांडेवाडी िवकास कॉ भोसरी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

1367 100414150003187 उ वला बाळू आरगडे
रामनगरी कॉम शा ी चौक भोसरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

1368 100414150003190 कुसुम बाळू आरगडे
रामनगरी कॉम शा ी चौक िनगडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

1369 100414150003192
िनमला िशवकुमार 

पाटील
लांडेवाडी िवकास कॉ भोसरी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

1370 100414150003195 नंदा शरन पा कभावी
च पाणी वसाहत भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1371 100414150003196 योती धु सेन िशरसाठ
डॉ आंबेडकरनगर टे को रोड पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे माणप  

नाही



1372 100414150003196 योती धु सेन िशरसाठ
डॉ आंबेडकरनगर टे को रोड पपरी 

पपरी
शासक य माणप  नाही

1373 100414150003214 रेखा रमेश जाधव
एकता कॉलनी शा ी चौक पपरी 

पपरी
नावात तफावत /रेखा रमेश 

जाधव--रेखा सदािशव मोिहते

1374 100414150003217
शांतला िवजयकुमार 

एखेळीकर
१०/९ च पाणी वसाहत भोसरी 

भोसरी पपरी चचवड
शासक य माणप  नाही

1375 100414150003244 वंदना िवकास येळे स नं १० िवकास कॉ पपरी पपरी खाजगी माणप

1376 100414150003245 शुभांगी ा. िबचकुले लांडगेव ती भोसरी शासक य माणप  आव यक.

1377 100414150003262 मु ा भानुदास पुटटे
अंगणवाडी सो शेजारी झोपडप ी 

पपरी पपरी
नाबात तफावत

1378 100414150003266 मंदा िवजय लोहकरे गीताई अपा दघी रोड पपरी पपरी खाजगी माणप

1379 100414150003275 हिलमा मेहबुब बाटगर िहराबाई झोपडप ी,कासारवाडी नावात तफावत
1380 100414150003279 मंगल िव. खैरे संततुकाराम नगर पपरी C00061 DUBAR

1381 100414150003283 आरती िशवाजी स त
६७/९/२ए लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

1382 100414150003284 योती बसवराज अ गी
कंुजीर िनवास िवकास कॉ भोसरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1383 100414150003285 जय ी पांडुरंग कुलकण
आ दनाथ नगर,िशवश  िम  मंडळ 

ग हाणे व ती, पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1384 100414150003286 चं भागा िवलास धुमाळ
आ दनाथ नगर सुखवानी बाग समोर 

पपरी पपरी
माच 11 नंतरचे माणप

1385 100414150003286 चं भागा िव. धुमाळ आ दनाथनगर भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1386 100414150003291 सुनंदा भगवान स ते
सव नं.१८/१,संभािजनगर िशवाजी 

माग,कॉिलनी न.ं५,चौधरी पाक दीघी 
पपरी चचवड

खाजगी माणप

1387 100414150003325 रे मा - मोमीन
िव ल नगर डॉ,बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर पपरी पपरी
कागदप े सां ाकन नाही

1388 100414150003326 क पना राजमल काकडे
मधुबन सो च पाणी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
सां ांकन नाही

1389 100414150003327 योती िजत  शहा
संभाजी फुगे चाळ भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

1390 100414150003346
जयाबाई रामे र 

िबराजदार
आदश नगर काजळे पे ोल पंपामागे 

मोशी पपरी चचवड
िबराजदार / िबरादार नावात 

फरक

1391 100414150003358 मिनषा अिनल गावडे
राजसयोग सो इं ायणी नगर पपरी 

पपरी
रेशनकाड अधवट जोडले आह.े

1392 100414150003362 अंजना िव. वाघमारे वाघमारे िवटभ ी मोशी C01120 - DUBAR

1393 100414150003372 अलका अनंत हाडवळे
आदश नगर मोशी मोशी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

1394 100414150003373 व ाली अनंत हाडवळे
आदश नगर मोशी मोशी पपरी 

चचवड
नावात तफावत 
हाडवळे/घडवळे

1395 100414150003376 योिगता संदीप कंद
राजसयोग सो से नं ७ इं ायणी नगर 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1396 100414150003390 अिनता गौतम सरोदे
आदशनगर काजळे पंपा या मागे 

मोशी पपरी चचवड
रे.काड नाही.

1397 100414150003407 मंगल नागेश िवटकर
आदशनगर जवळ पे ोल पंप पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
1398 100414150003431 सुिनता जगन बनकर बनकर व ती पपरी पपरी पपरी नावात तफावत

1399 100414150003453 अलका तुकाराम जराड
आ दनाथ नगर,घवाने व ती भोसरी 

भोसरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1400 100414150003454 लता अ ण ग हाणे
ग हाणे व ती वामन ग हाणे 

चाळ,िप.सी.एम.चौक भोसरी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप



1401 100414150003455 िन कता अ ण ग हाणे
ग हाणे व ती वामन ग हाणे चाळ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1402 100414150003469
सुिशला सं दपान 

गायकवाड
गांधीनगर पपरी पपरी पपरी

संदीप - संदीपान नावात 
तफावत

1403 100414150003474 सारीका िवजय शदे संजय गांधी नगर मोशी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1404 100414150003476 िमला महादेव मजमुले
सावतामाळी मं दर जवळ संजय नगर 

पपरी पपरी
ेमल गजगुले / मीला मजगुले 

- तफावत

1405 100414150003495 वषा वसंत च हाण
रामनगर सोसा ग हाणे 

व ती,सादवास िब डग भोसरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1406 100414150003499 रेहाना त यब कोतवाल
द नगर बी.यु भांडारी दीघी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1407 100414150003500 िच ा िशवाजी गायकवाड
गवळी िब ड ग .नं.१८ भोसरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1408 100414150003507 मंदा िनितन ब े
ान कौश य च पाणी वसाहत 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
1409 100414150003508 सुलोचना िव. तनपुरे च पानीवसाहत बोसरी माच 11 नंतरचा कोस
1410 100414150003510 तारा ज. दवेकर महादेवनगर भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1411 100414150003525 मु ा गोपाळ वावगे
इं ायणी पाक मोशी मोशी पपरी 

चचवड
वावग/े वारगे नावात तफावत

1412 100414150003539 सुरेखा ल मण रोटे
गंधव नगरी जवळ गट नं ४५२/१/१ 

पपरी पपरी
नावात तफावत रोटे/शेटे

1413 100414150003543 मोिहनी पोपट बोराटे गावठाण मोशी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

1414 100414150003546 मिनषा संतोष लांबोळे
इं लोक कॉलनी गंधव नागरी तपक र 

नगर पपरी चचवड
माणप ारील नावात तफावत 

तांबोळी / लांबोळी

1415 100414150003548 रोिहणी िवलास वाकळे
इं लोक कॉलनी गंधव नागरी तपक र 

नगर पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1416 100414150003553 सुरेखा संजय चौगुले
चौगुले िब डग लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड
आडनावात तफावत 

चौगुल/ेचौघुले

1417 100414150003554 अंजना वसंत चौघुले लांडगेव ती भोसरी
दुबार/ आडनावात 

तफावत/चौगुल-े-चौगले

1418 100414150003563 लिलता िशवशरण कावरे
स यनारायण हौ सोसा सव नं 

२२८/३/१ भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1419 100414150003565 सिवता संतोष िहवरकर
तुकडोजी महाराज हौ सोसा भोसरी 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
रिवता/ सिवता नावात तफावत

1420 100414150003566 सुिनता मोद सदाफळे
गणराज कॉलनी नं ४ च पाणी 
वसाहत रोड,समता शाळा जवळ 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत सदाफुले / 
सदाफळे

1421 100414150003567 शुभागी राजेशराव े कर
सव नं ७४ आदश नगर दीघी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कोस २०१३ म ये झालेले आहे

1422 100414150003571 िशला िशवाजी शदे शा ीचौक भोसरी रिहवास पुरावा आव यक
1423 100414150003575 पावती च धर बनाळे शा ी चौक    भोसरी C00438 - DUBAR

1424 100414150003610 अि नी बबन स ते
जांभूळ शेती मोशी मोशी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

1425 100414150003610 अि नी बबन स ते
जांभूळ शेती मोशी मोशी पपरी 

चचवड
रे.काडत नाव कमी केलेले आह.े

1426 100414150003614
िनमलादेवी गु मान 

ब धन

सव नं १,गणेश नगर सोपान धावडे 
माग,धावडे वासी भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ पयत 
िश ण झालेले नाही

1427 100414150003615 संिगता द. को हे गायकवाडव ती मोशी C00713 - DUBAR

1428 100414150003622
क याणी बाळासाहेब 

गोमे
िशवगणेश नगर क डीबा नगर,धावडे 

व ती भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत 
बाळु/बाळासाहेब



1429 100414150003636 उषा कमलेश िव कमा
सव नं १८६/१,गणेश नगर एकता 
कॉलनी नं ४,शा ी चौक भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

रे. काड म ये खाडाखोड 
नावात तफावत शमा/ 

िव ककमा

1430 100414150003650 रंजना नंदकुमार इंगोले
पारडे नगर हाद चाळ दीघी 
आळंदी रोड प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत नंद/ुनंदकुमार

1431 100414150003656 अिनता अ ण गुरव
रा ेम नगर दघी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1432 100414150003677 गैिसया जाक र स यद
नवीन ि यादशनी शाळे समोर 
रा ेम नगर,दीघी रोड भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर 
खाडाखे◌ाडनावात तफावत 

गौिसया/मौिसया

1433 100414150003686 शोभा वसंत िनटुरे
बी नं १, लॉट नं ३ राधानागरी पू 

सोसा भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावरील नावात 
तफावत िनटूरे/िमटूरे

1434 100414150003694 सुिनता ाने र रसाळ
गु  कृपा ीराम कॉलनी आळंदी रोड 

भोसरी पपरी
म.न.पा ह ी िनवासाचा पुरावा 

नाही.

1435 100414150003697 सोनाली राज  चोरिडया
लो.नं.१४/२२ सन.३ इं ायणी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1436 100414150003704 प लवी सं. भोसले लांडगेव ती भोसरी
A01185 - 2009/10 

DUBAR

1437 100414150003711 नेहा राज  नारखेडे राजवाडा इं ायणीनगर भोसरी 100414150001301 - दुबार

1438 100414150003722 सुिमत मािणक भडकंुबे
आंबेडकरनगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड

नावात तफावत, सुिमत 
मािणक भडकुबे/ सुमन मािणक 

मडकुबे

1439 100414150003740 िवजया रावसाहेब मोिहते
२२३/२ ी कृ ण हौ सो दघी रोड 

भोसरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

1440 100414150003749
सुमनराणी िभमिसह 

खंडेलवाल
बाबुराव लांडगे चाळ भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
1441 100414150003750 गीता मोहन िप ले लांडगे चाळ,कासारवाडी C01566-DUBAR

1442 100414150003776
ल मीबाई राजकुमार 

राठोड
टे को रोड.िव ल नगर लांडेवाडी 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

1443 100414150003786 शैला शांत पा मदरखंडी लांडेवाडी भोसरी माणप ावर अ. .   नाही.

1444 100414150003862 पंचशीला म छ  के
आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत 

पंडिशला/पंचिशला

1445 100414150003869
अलका मुरलीधर 

सगापुरे
च पाणी वसाहत,भोसरी C00169-DUBAR

1446 100414150003890 कमल उ म सोनवणे ीरामनगर,भोसरी C00283-DUBAR

1447 100414150003891 बायजाबाई गबू भोसले
डोळस व ती िप िच म न पा 

डेपो,भ  श  गाडन पपरी पपरी
नावात तफावत गबू/गणू

1448 100414150003893 सं या राजाराम च हाण
िवकास कॉलनी लांडेवाडी पपरी 

पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

1449 100414150003895 उमा संभाजी साळंुखे
ग ली नं ३ िवकास कॉलनी पपरी 

पपरी
शासक य माणप  नाही

1450 100414150003910 अचना पांडूरंग बचुटे
िवठल नगर लांडेवाडी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत बचुटे / 

बचुते

1451 100414150003921 आशा मा ती जाधव स् नं ५/१ द नगर पपरी पपरी आशा / सुमन नावात तफावत

1452 100414150004026 ल मीबाई संजय िभसे
आदश नगर जय गणेश कॉलनी  २ 

दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1453 100414150004064 सुि या िवकास भोसले आदशनगर दघी माच 11 नंतरचा कोस

1454 100414150004130 सुमन चं कांत वाघेरे
शांतीनगर भोसरी भोसरी भोसरी 

गावठाण पपरी चचवड
िशलाईमशीन शासक य 

माणप  आव यक

1455 100414150004172 भावती अशोक नायमोडे
सव नं ७३ आदश नगर,द  मं दर 

दीघी प ि◌◌ंपरी चचवड
अडनावात तफावत



1456 100414150004189 संगीता िव लराव शदे
व  ेहल िनवास िवजयनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

शासक य सं थेचे िशवणकोस 
माण प  नाही

1457 100414150004191 मिनषा सुभाष गायकवाड
म साफ य हौ सो खंडोबा माळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

1458 100414150004194 अिनता अिजत जाधव
म साफ य हौ सो दघी रोड पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1459 100414150004196 अशा दौलत जाधव
पांडवनगर च पाणी वसाहत भोसरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत भा य ी/आशा

1460 100414150004199 सुिनता नाना जाधव खंडोबामाळ भोसरी C02135- DUBAR

1461 100414150004213 सुिनता रमेश मोिहते
गु  कृपा कॉलनी च पाणी वसाहत 

रोड पपरी पपरी
वा तवाचा पुरावात खाडाखोड

1462 100414150004255 रोिहनी अ. गुळीभले
िशवगणेश नगर बाबा लांडगे 

चाळ,धावडे व ती भोसरी पपरी 
चचवड

C03682 - 2010/11 
DUBAR

1463 100414150004306 िनमला मनोज हाते
माळी आळी महादेव मं दरा जवळ 

महा मा फुले रोड प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

1464 100414150004314 उ मला नंदाराम कोकणे
भारत माता नगर स् नं ७६ पपरी 

पपरी
मनपा ह ीबाहेरील रे.काड

1465 100414150004405 छाया िजत  कासार
मिनष गाडन सी.२.४०३ पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
फॅशन िडजायन ग ला देत नाही.

1466 100414150004405 छाया िजत  कासार
मिनष गाडन सी.२.४०३ पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1467 100414150004459 जयमाला शुभाश बोहटे
ीराम नगर भोसरी च पाणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1468 100414150004467 शबनुर मनसुब मुलानी
पांडव नगर कॉलनी नं ४ च पाणी 

वसाहत रोड भोसरी पपरी
वा तवा या पुरावा नाही.

1469 100414150004489 िवनयना िवकास ठो रे
मराठे चाळ,आळंदी रोड पूजा हॉि प 

जवळ भोसरी पपरी
वा तवा या पुरावा नाही.

1470 100414150004526 संगीता बीबहादूर सह
शामरानू लांडगे लांडगे आळी भोसरी 

पपरी चचवड
िबरबहादुर / िव बाहदुर / 
िबरबहादुर नावात तफावत

1471 100414150004528 आशा दपक गायकवाड

सव नं.६९४,िप सी एम टी 
चोकाचाया मागे ग हाणे 

व ती,िशवश  िम  मंडळ भोसरी 
पपरी

माच ११ नंतर चे माणप

1472 100414150004545 किवता महेश तळेले
बोराटे व ती मोशी मोशी पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

1473 100414150004576 ल मीबाई बबनराव पुंडे
िवकास कॉ लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड
शास कय माणप  आव यक

1474 100414150004583 िनशा सुभाष मोरे
राधानगरी हौ कॉम भोसरी दघी रोड 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

1475 100414150004589 फलोिमना िव सन पटो
िवि वलास हॉटेल मागे लांडेवाडी 

भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1476 100414150004591 सुिनता िव सन पटो
िवि वलास हॉटेल मागे लांडेवाडी 

भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1477 100414150004593 आशा िभकू सपकाळ कु. लांडेचाळ, लांडेवाडी भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1478 100414150004650
ताय मा बसवराज 

हनुमंतगोळ
सव नं १८६,हनुमान कॉलनी नं ३ 

च पाणी वसाहत रोड भोसरी पपरी
आडनावात तफावत 

हनुमंतग ळ/ हनमंतगील

1479 100414150004665 रेशमा दादापीर रामदुग िशक ट ग कासारवाडी
दादापीर / दादावीर नावात 

फरक

1480 100414150004668 अमरीन अ युब शेख
दो ती िनवास,िशक ीि तग स या 

जवळ,शेळके चाळ शेजारी 
कासारवाडी पपरी चचवड

खाजगी माणप

1481 100414150004672
नूरजहा मुमताज अहमद 

शेख
जाधववाडी िचखली िचखली पपरी माच २०१३ नंतर चे माणप



1482 100414150004700 संगीता दलीप मडके
साई साद कृ णानगर दघी पपरी 

चचवड
ह ीबाहेरील वा त

1483 100414150004713
शोभाबाई बाबासाहेब 

िचतळे
७४/२ दवश मंजील आदश नगर दघी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नतरचा 

कोस/नावात तफावत

1484 100414150004723 जय ी सुिनल गुंड
६७९/२ब गुंड िनवास लांडेवाडी 

भोसरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

1485 100414150004737 शुभांगी सुिनल दरगुडे
स् नं १९९/१अ च पाणी वसाहत 

रोड पपरी पपरी
फॅशन िडजायन गला देत नाही

1486 100414150004753 राजे ी मा ती कंुजीर
िवकास कॉ नं ३ लांडेवाडी पपरी 

पपरी
शासक य माणप  नाही

1487 100414150004765 रना सितश ग हाळे
आंबेडकर नगर लांडेवाडी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1488 100414150004766
किवता रखमाजी 

ओ हाळ
िप एम टी चौक अशोक नगर पपरी 

पपरी
काकडे / ओ हाळ नावात फरक

1489 100414150004799 मंगल हनुमंत बवले से नं २ समथ कॉ पपरी पपरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

1490 100414150004801 उषा भानुदास िशतोळे चैत य पाक से नं १ पपरी पपरी
आडनावात तफावत/िशतोळे--

िशतोडे

1491 100414150004806
अिह याबाई संजाबराव 

आंभोरे
लांडगे चाळ रानतारा कॉ पपरी 

पपरी
अिहता / अिह या नावात फरक

1492 100414150004809 मंजुषा भरत गावडे
ओम, लॉट नं ३८८,से नं २ ी वामी 

समथ पाक,इं ायणी नगर भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

िशवणकोस माणप  आव यक

1493 100414150004810 उ वला लालासो जाधव
जय हनुमान सो सदगु  नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत लालासो-

लालाजी /नावात खाडाखोड

1494 100414150004811 जो ती अिनल आ हाट
इं ायणी नगर गावडे भोईर आळी 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
रिहवास पुरावा नाही.

1495 100414150004824 सुजाता रा. शडगे इं ायनीनगर भोसरी रेशनकाडात आडनावात  फरक

1496 100414150004828 िवजया बाबुराव पवार
अ  मेघ सो इं ायणी नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत 
बाबुराव/बापूराव

1497 100414150004844 विहदा शामसु दन नदाफ
द ु पाठारे चाळ कासारवाडी 
कासारवाडी पपरी चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही. 
कमान ९ मिहने कालावधीचे 

िश ण आव यक

1498 100414150004882 निलनी सतीश जाधव
४०६ कुणाल पूरम कंुदन नगर 

दापोडी पपरी चचवड
खाजगी माणप /वा त ाचा 

पुरावा आव यक

1499 100414150004940 रेखा गु नाथ सुतार
६७९/१अ िवकास कॉ लांडेवाडी 

पपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचे 
माणप /वा त ाचा पुरावा 

आव यक

1500 100414150004941 िसता रामदास तांबे
संभाजी नगर २०९/१ भोसरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

1501 100414150004942 उषा अर वद महाजन
िव कमा कॉलनी शा ी चौक आळंदी 

रोड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1502 100414150004960 कुसुमा िवनायक लोहार
स न १९४,पांडव नगर सहकार 

कॉलनी,च पाणी वसाहत भोसरी 
पपरी चचवड

माणप  झेरॉ स अधवट

1503 100414150004973 भारती िव म शदे िव ल नगर लांडेवाडी पपरी पपरी आधारकाड आव यक

1504 100414150004976 नेहा दलीप कोरी लांडगे चाळ भोसरी पपरी पपरी रे. काडात खाडाखोड

1505 100414150005026 योती सावळेराम शदे
मराठे चाळ,आळंदी रोड पूजा 
हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

शासक य माणप  नाही

1506 100414150005026 योती सावळेराम शदे
मराठे चाळ,आळंदी रोड पूजा 
हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

मुळ रेशनकाड पाहण.े



1507 100414150005042 अिनता रिव  अमोिलक
भारत माता नगर सहकार कॉ पपरी 

पपरी
नावात फरक / िववाह 

माणप   नाही.

1508 100414150005044 कुसूम बाबुराव राऊत
स् नं ६८४ आ दनाथ नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1509 100414150005047 शुभांगी पाराजी भारमळ स् नं ८६ आळंदी रोड पपरी पपरी शासक य माणप  नाही

1510 100414150005048 उषा नंदकुमार चोरट साई अपा माउली नगर पपरी पपरी
नावात फरक / रिहवास पुरावा 

नाही.

1511 100414150005049 भा य ी ल मण शदे
च पाणी वसाहत रोड िशवशंकर 

नगर पपरी पपरी
नावात फरक / िविवह 

माणप  आव यक

1512 100414150005061 राखी सिचन उपाले
स् नं ६८४/१ ग हाणे व ती,िशवश  

िम  मंडळ पपरी पपरी
फॅशन िडजायन गला देत नाही

1513 100414150005063 शारदा मुकेश च हाण
ग हाणे व ती आ दनाथ नगर पपरी 

पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

1514 100414150005066
सुिनता अशोककुमार 

िम ा
देशपाडे चाळ च पाणी वसाहत 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1515 100414150005068 वैशाली िवजय पवार सयाजी ल ढे चाळ,भोसरी
िववाह न दणी 

माणप ,राजप ,आव यक

1516 100414150005074 फुलाबाई हनंद दुदळे
गु कृपा कॉ सव न २२२/३ भोसरी 

पपरी चचवड
आडनावाततफावत ंदाळे/ 

दुंदळे

1517 100414150005107 धन ी िवनायक डोळस
नािशक रोड ा वलस जवळ 

पपरी पपरी
फॅशन िडजायन गला देत नाही

1518 100414150005108 शालन तुकाराम भोसले
िशव श  चौक धावडेव ती पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1519 100414150005109 पाली उमाजी ढवळे
भारत माता नगर स् नं ७६ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1520 100414150005113 िमरा चं कांत वाघमारे
शांितनगर ,ल ढेनगर हनुमान मं दर 

जवळ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1521 100414150005133
रखमाबाई िभमराव 

सुरकुले
भारत माता नगर स् नं ७६ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1522 100414150005159
राधाबाई िशवाजी 

सोनवणे
िव ल नगर,भोसरी C01132-DUBAR

1523 100414150005196 वाजांदा मुबीन गफुर शेख जमाम जीद कासारवाडी शासक य माणप  आव यक.

1524 100414150005231 मोिहनी िभवाजी माने गणेशनगर बोपखेल माणप ात खाडाखोड

1525 100414150005234 हेमा  पां. भोकटे दघीरोड भोसरी शासक य माणप  आव यक.

1526 100414150005235 पावती िचमाजी भोकटे दघीरोड भोसरी शासक य माणप  आव यक.

1527 100414150005258 सुिनता ल मण जाधव गणेशनगर,भोसरी C01377-DUBAR

1528 100414150005399 उ वला िव. सांगडे गायकवाडनगर दघी शासक य माणप  आव यक.

1529 100414150005407 मालती मधुकर पांडे गणेशनगर भोसरी माणप ावर गट .नाही.
1530 100414150005408 करण ल. इंगळे आदशनगर मोशी माच 11 नंतरचा कोस
1531 100414150005440 जय ी जयराम आं े लांडगे आळी, भोसरी माच 11 नंतरचा कोस
1532 100414150005470 न ता अिनल पाटील ग हाणेव ती भोसरी माच 11 नंतरचा कोस
1533 100414150005493 िसमा हेमलाल शपी मोशी रिहवास पुरावा आव यक

1534 100414150005500 शहानबी पा. शेख आदशनगर मोशी साहना - शहानबी नावात फरक

1535 100414150005518
भुवने री संग पा 

िबरादार
वडमुखवाडी साईमंदीर माच 11 नंतरचा कोस

1536 100414150005612 वैशाली ल. काटकर जय हदकालनी भोसरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

1537 100414150005613
संिगता भाऊसाहेब 

लामखडे
जय हद कालनी भोसरी

लाऊज पेशलायजेशन ला देत 
नाही.



1538 100414150005614 व ाली िवजय िभलवडे जय हदकालनी भोसरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

1539 100414150005619 पदमा मोद गडल ग एमआयडीसी भोसरी
नाव बदलाबाबत मँरेज 
माणप /रे.काड आव यक

1540 100414150005660 अंजली संजय शदे इं ायणीनगर भोसरी C00913 - DUBAR

1541 100414150005679 सिवता पां. ग हाण इं ायणी नगर भोसरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

1542 100414150005683 सिवता र. िच दक ी इं ायणीनगरभोसरी
नावात फरक रेशन काडात 

खाडाखोड
1543 100414150005695 अंजु िशशपाल गु ा इं ायणी नगर भोसरी माणप ावर खाडाखोड

1544 100414150005704 अचना अजुन मुळे इं ायणी नगर भोसरी शासक य माणप  आव यक.

1545 100414150005710 करण राजु रंजन सह स गु नगर, भोसरी
रेशनकाडात नाव नाही. सग/ 

सह फरक

1546 100414150005725 साधना िनलेश स ते इं ायणीनगर,भोसरी
नावात तफावत,पुरावा 

ह ीबाहेरील

1547 100414150005758 उषा नंदकुमार नायडू
टळक रेिस.A-२/७ इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
नावात तफावत 
गो वद/नंदकुमार

1548 100414150005768 दीपा अिनल भटेवरा
ीतम कास हौस. इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

1549 100414150005773 आसमा जाक र शेख
२३७ गानेश पेठ गोडे ग ली पपरी 

चचवड
मनपा ह ीतील रिहवासी 

पुरावा नाही

1550 100414150005779 चंदाराणी ीराम पाटील
आदश नगर काजळे पे ोल पंपामागे 

मोशी पपरी चचवड
नावात तफावत चंदाराणी / 

भा य ी

1551 100414150005794 अिनता राज  खंडागळे
बालाजी नगर भोसरी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत खंडागळे/ 

जावळे

1552 100414150005822 साधना रघुनाथ हांडे
९/६ झरोका सो इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड
सा ांकणावर सही नाही

1553 100414150005896 िनमला संपत गांडेकर
दुगा माता मा ती कॉलनी नं ३ जय 

महार  चाळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

नावात तफावत गांडेकर / 
चांदोरे

1554 100414150005899 याि मन सलीम खान
भगत व ती सन.२३ हनुमान नगर 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

1555 100414150005902 शबाना जुबेर शेख
पटेल मंिझल भागात व ती हनुमान 

मं दर जवळ पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

1556 100414150005906
िव यालता अशोक 

कमलेकर

सन.२०१/३ दुगा माता कॉलनी 
आळंदी रोद,जय महारा  चौक 

प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
स ट फकेट

1557 100414150006054 योती िव. ठ बरे नेह नगर पपरी
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.

1558 100414150006056 िशतल िशवाजी लोखंडे गुळवेव ती भोसरी
वा त ाचा पुरा ातुन नाव 

कमी

1559 100414150006146 ऋतुजा राकेश प ळेकर
सन.६. लो.न.९१ ह पी होम सोसा. 

मोशी पपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

1560 100414150006154 िमला मोद यंदे
डी.एस. काळभोर चाळ काळभोर 

नगर आकुड  पपरी
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमूद नाही

1561 100414150006184
भा य ी नंद कशोर 

िनकंुभ
भारत माता नगर गणेश कॉ २ पपरी 

पपरी
रे.काड म ये नाव आव यक

1562 100414150006190 भोसले अही या भाकर लांडगेव ती भोसरी
वा त ाचा पुरा ातुन नाव 

कमी

1563 100414150006195 अि नी हनुमंत च हाण स नं ७३ िशवनगरी पपरी पपरी माणप ावर अन.ु  नाही

1564 100414150006199 संजीवनी हनुमंत च हाण स नं ७३ आदश नगर पपरी पपरी माणप ावर अन.ु  नाही

1565 100414150006232 सुिनता मा. नाईकडे राधाकृ णनगर भोसरी C00545 - 2008/09 Dubar



1566 100414150006234 रोिहनी सं. बडुरे राधाकृ णनगर भोसरी C00540 - 2008/09 Dubar

1567 100414150006235 अि नी संदीप माशेरे िग िवहार कालनी भोसरी C01119 - 2008/09 Dubar

1568 100414150006284 संिगता सितश संकाये भगतव ती भोसरी संकाये - संकाथे नावात फरक

1569 100414150006307 कमल िवलास दिहतुले मोशी माणप ावर गट . आव यक

1570 100414150006319 वाती प. मोकाशी मोशी माणप ावर गट . आव यक

1571 100414150006321 सुषमा म. बोराटे मोशी माणप ावर गट . आव यक

1572 100414150006324 सुनंदा ह. जाधव मोशी
लाभाथ  सही व माणप ावर 
गट . नाही. रे. काडात नाव 

नाही

1573 100414150006327 मंदा देवद  जाधव मोशी माणप ावर गट . आव यक

1574 100414150006328 माया सं. टेकाळे मोशी माणप ावर गट . आव यक

1575 100414150006330 मिनषा रा. स ते मोशी
माणप ावर गट . नाही 

नावात तफावत

1576 100414150006332 सुिनता अ. बडे मोशी
माणप ावर गट . नाही बडे 

- बढे नावात तफावत

1577 100414150006335 रंजना बा. ढमाले मोशी
माणप ावर गट . नाही 
ढमाळे - डमाले  नावात 

तफावत
1578 100414150006346 रिशदा बशीर शेख मोशी हवेली माणप ावर गट .नाही.
1579 100414150006370 फातीमा या. शेख आनंदिनवास बोसरी रिहवास पुरावा खाडाखोड

1580 100415150003580 बिबता िव नाथ गंदगे
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी 

पपरी चचवड
दुबार 2007

1581 100514150000480
िनवे दता जग ाथ 

बनसोडे
िशवशंभो कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

माच 11 नंतरचा कोस

1582 100514150000481 अचना सदानंद बनसोडे
िशवशंभो कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1583 100514150000482 योती नारायण घनवट
िशवशंभो कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े 

आडनावात तफावत घनवट/ 
धनवट

1584 100514150000483 मंगल शांताराम करचे
आदश नगर पुरंदर कॉलनी,सव नं ७४ 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1585 100514150000484 राणी ल मण टोणपे
पुरंदर कॉलनी आदश नगर,द  मं दर 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1586 100514150000486
िवजया दामोदर 

बलीवाडा
राजगड कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1587 100514150000487 पदमा अजुन तरस
आदश नगर पुरंदर कॉलनी,सव नं ७४ 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1588 100514150000488 अचना राज  जगताप
राजगड कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1589 100514150000489
भा यल मी 

ल मीनारायण बलीवाडा
राजगड कॉलनी आदश नगर,द  
मं दर कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1590 100514150000490 पूनम संभाजी तरस
आदश नगर पुरंदर कॉलनी,सव नं ७४ 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1591 100514150000491
मिनषा बापूसाहेब 

आडसूळ
पुरंदर कॉलनी आदश नगर,द  मं दर 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1592 100514150000518 वैशाली अिवनाश कंुभार
आदश नगर राजगड कॉलनी,स 

नं.७३/२ब कवळे पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



1593 100514150000519 ल मी अिभजीत कंुभार
आदश नगर राजगड कॉलनी,स 

नं.७३/२ब कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1594 100514150000667 संगीता गौतम कािव कर
भीमाशंकर नगर कवळे कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

1595 100614150000186 सुनंदा शांताराम वा ळे ारका हौ सो पीनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1596 100614150000201 मीरा काकासाहेब ढाकणे ारका हौ सो पीनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1597 100614150000211 अ णा ह रभाऊ फलके
भ  श  डेपो मागे द नगर िनगडी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1598 100614150000216 िशतल आनंदराव अडसुळे
भ  श  बस डेपो द नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1599 100614150000220 किवता सुधाकर चौधरी
भ  श  बस डेपो द नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1600 100614150000225 भा य ी िजत  आवारे
द  नगर िप िच म न पा डेपो,भ  
श  गाडन िनगडी पपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

1601 100614150000230 किवता गुलाब कंुभार
भ  श  गाडन शेजारी 

िप,िस.एम.िस डेपोमाग,ेद नगर 
िनगडी पपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

1602 100614150000275 मधू जो दास
से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर 

पपरी पपरी
माणप ावर खाडाखे◌ाड

1603 100614150000279 आरती शरद ओ हाळ िनगडी A01326-DUBAR

1604 100614150000288
सुिनता ानोबा 

ीरसागर
िसि िवनायक हौ सो आंबेडकर 
वसाहत िनगडी पपरी चचवड

िश ण कालावधी कमाण 3 
महीने आव यक

1605 100614150000311 पदमा ल मण गायकवाड
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ संजय 

नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1606 100614150000312 शालन मोहन कावळे
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1607 100614150000313 सोजर दपक खरात
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1608 100614150000333 आरती नेताजी सुयवंशी
संजयनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1609 100614150000334 मंजु ी बळीराम सूयवंशी
संजयनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

1610 100614150000335 योती स यवान सूयवंशी संजय नगर ओटा क म पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1611 100614150000336
पंचिशला साईनाथ 

चौधरी
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

1612 100614150000337 रामा िनतीन सुयवंशी
संजयनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

1613 100614150000338 मंगल हनुमंत कांबळे संजय नगर ओटा क म पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1614 100614150000339 मोिनका सितश साळवे से नं २२ संजय नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1615 100614150000340 यशोदा क डीबा कोळी
से न २२,घर नं १/२ संजय नगर 

िनगडी पपरी चचवड
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

1616 100614150000342 बनसोडे सागर रमेश संजयनगर िनगडी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1617 100614150000343 जया दपक बोराडे
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1618 100614150000344 सुिनता बबन सोनवणे
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

1619 100614150000345 आ पाली भारत शदे संजय नगर ओटा क म पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण



1620 100614150000346 पु पा गौतम ढगे संजय नगर ओटा क म पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
1621 100614150000347 ि ती गणेश सोनवणे संजयनगरओटा क म िनगडी माच 11 नंतरचा कोस

1622 100614150000348 अ णा करण गायकवाड
संजयनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक
1623 100614150000353 अचना सं. जगताप मनपा दवाखाना िनगडी B00092 - DUBAR

1624 100614150000370 ेता बाबुराव पाटील पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1625 100614150000371 सुजाता पांडुरंग जावीर पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1626 100614150000374 सुिनता शेखर िथटे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1627 100614150000376 वंदना राजेश गायकवाड
नवी िनमाण हौ सो पी नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

मामप

1628 100614150000377 ि मता रमेश पाटील
भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1629 100614150000378 सुिनता अिनल थॉमस पीनगर पी हौ सोसा पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1630 100614150000379 नंदा मा ती समगीर
पी हौ.सोसा. पी नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1631 100614150000381 वैशाली अशोक बढे पी हौ सो पी नगर पपरी पपरी वा यवाचा पुरावा आव यक

1632 100614150000382 आशा पाराजी खाडे
भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1633 100614150000384 जय ी कंुडिलक वणकर
नविनमाण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1634 100614150000385 मैना जनादन गायकवाड
नव िनमाण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1635 100614150000387 अिनता ीधर वा रयर
पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
रेशनकाडवरील नावात तफावत

1636 100614150000390 िहराबाई िव म पवार
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1637 100614150000391 योती संतोष कुसाळकर
ता या भालेकर पाक पीनगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1638 100614150000393 वषा िव ास पडोळ
ता या भालेकर पाक पीनगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1639 100614150000395 भारती अशोक जगताप पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1640 100614150000396 िभकूबाई राजाराम पवार
भैरावनाथ हौ सोसा पी नगर 

तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1641 100614150000398 छाया अशोक च हाण
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1642 100614150000399 सुभ ा सुरेश कोळेकर
पी हौ.सोसा. पीनगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1643 100614150000406 िश पा संतोष केणेकर
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1644 100614150000409 शकंुतला बाबुराव पाटील पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1645 100614150000413 वाती दपक भोसले
पंचशील गृह रचना से नं २२ पपरी 

पपरी

३१ माच २०११ चे मामप  
आव यक व कालावधी नमूद 

नाही

1646 100614150000414
शबाना म तान 

मकानदार
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी

३१ माच २०११ चे मामप  
आव यक व कालावधी नमूद 

नाही

1647 100614150000416 रे मा नजीर शेख
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी

३१ माच २०११ चे माणप  
आव यक व कालावधी नमूद 

नाही



1648 100614150000436 रेखा िवकास साळंुखे दळवीनगर िनगडी दुबार ऐ02652

1649 100614150000472 विनता देिवदास हे
व  पूत  हौ सो से नं २६ पपरी 

पपरी
प याचा बोध होत नाही

1650 100614150000475 शुभांगी र व  मोरे
जैन मं दर समोर द वाडी पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

1651 100614150000479 मंगल हतू फापाळे कृ णा नगर िव ल वाडी पपरी पपरी
नावात खाडाखोड/अजदार 

सही नाही

1652 100614150000489 अिनसा रिहम शेख
पंचिशला हौ सो आझाद चौक पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1653 100614150000530 रिहसाबी आहमद खान
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

1654 100614150000537 नूरजहा करीम शेख
पंचिशला हौ सो बी नं ६, म नं 
२१३,से नं २२ िनगडी पपरी

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1655 100614150000541 सिवता महादेव कांबळे
डॉ आंबेडकर वसाहत ओटा क म 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
1656 100614150000543 वंदना स. इंगोले ओटा क म संजय नगर िनगडी माच 11 नंतरचा कोस

1657 100614150000552 ि मता सं दप तावरे
एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1658 100614150000553 मंगल गणेश वाडकर
एल आय जी कॉ सधुनगर िनगडी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

1659 100614150000565 संिगता अशोक लोखंडे
ांतीनगर आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

1660 100614150000577 रेखा रमेश बडगे संघष हौ सो से नं २२ पपरी पपरी माच 11 नंतरचे माणप

1661 100614150000578 कमल शेषराव पुरभे स ाट हौ सो से नं २२ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1662 100614150000579 िमरा भाऊ सग खरात स ाट हौ सो से नं २२ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1663 100614150000584 भा यल मी काश गुतुला
सुखवानी हेरी टेज लॉट नं १ पपरी 

पपरी
काश - साई िशव काश 

नावात फरक

1664 100614150000626 शांता तुलिसराम खेडेकर अंकुश चौक,िनगडी रेशनकाड अ प

1665 100614150000636 कृ णाबाई नामदेव भोर गंगानगर, ािधकरण
माणप ावर कोस कालावधी 

नाही

1666 100614150000637 मिनषा बबन भोर
३५/४ गंगानगर आकुड  आकुड  

पपरी
माणप ावर अनु ं . नाही

1667 100614150000667 बायडाबाई दामोदर शदे
कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी 

पपरी

माणप  नावात खाडाखोड 
अिनता घनवट/बायडाबाई 
शदे नावात तफावत नावाचा 

बोध होत नाही.

1668 100614150000672 शािहजादी मतीन पटेल कुदळवाडी,िचखली फॅशन िडझाय नग

1669 100614150000674
िललावती मोहन 

पडूळकर
कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी 

पपरी
पडुळकर / पळवळकर - नावात 

तफावत

1670 100614150000678 ल मी हाद वाळके
कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी 

पपरी
नावात तफावत

1671 100614150000679 मिनषा सुरेश जाधव िचखली D01186-DUBAR

1672 100614150000688 अयाबाई बिहरनाथ मंुगसे
कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी 

पपरी
रेशनकाडात खाडाखोड

1673 100614150000700 शालन म छ  मकासरे
कुदळ वाडी हरगुडे व ती पपरी 

पपरी
वा य ाचा पुरावा आव यक

1674 100614150000713 िड पल िहराराम चौधरी
िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1675 100614150000748 सिमना िसराज खान
इं दरा नगर,टे को रोड म ीद जवळ 

िनगडी पपरी चचवड
वा त चा पुराव अ प



1676 100614150000756
मुणीरबानो जय न 

अ सारी
िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

1677 100614150000761 रेहाना सनाउ लाह शेख िमक नगर म नं २१ पपरी पपरी रिहवास पुरावा नाही

1678 100614150000763 या मीन शाक र स यद
िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे माणप  

नाही

1679 100614150000763 या मीन शाक र स यद
िमक नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

1680 100614150000796 किवता ल मण सूयवंशी
िस थ हौ सोसा से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप  कालावधी नमूद नाही

1681 100614150000797 सोनाली नागनाथ पाटोळे
िस थ हौ सोसा बी नं १५, म नं 
८,इं ायणी नगर िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप  कालावधी नमूद नाही

1682 100614150000798 कोमल नागनाथ पाटोळे
िस थ हौ सोसा बी नं ७, म नं ३०३ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण कालावधी नमूद नाही.

1683 100614150000799 काजल नागनाथ पाटोळे
िस थ हौ सोसा बी नं १५, म नं 

३०३,इं ायणी नगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण कालावधी नमूद नाही.

1684 100614150000804 कसाना अ. खान से टर 22 िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
1685 100614150000813 चंदना पु.ं वानखेडे र दीप हौ.सो. िनगडी माणप ात खाडाखोड
1686 100614150000814 सुिशला शांितलाल झडे अंकुश चौक,िनगडी नावात तफावत

1687 100614150000818 रतना कशोर साठे
आंबेडकर वसाहत,से नं २२ िस थ हौ 

सोसा,बी नं ८, म नं ३ िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण कालावधी नमूद नाही.

1688 100614150000819 सोनाली राजू गोरखे
आंबेडकर वसाहत िस थ हौ सोसा,बी 
नं ८, म नं ३०८ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप  कालावधी नमूद नाही

1689 100614150000820 सुिनता राजू गोरखे
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
1690 100614150000821 वैजयंता सुरेश माने राजगृह हौ.सो. से.-22, िनगडी A02698 - DUBAR

1691 100614150000828 क पना गणेश कापडे
स.न.१३१/१ लो.नं.A-२५ साई 
हौ.सोसा. गु ार चचवड पपरी 

चचवड

माणप ावरील नावात 
तफावत  कवडे / कापडे

1692 100614150000834 अि नी अिनल धनिवज
बी.नं.९. .नं.३०९ संघष हौ.सोसा. 

आझाद चौक पपरी चचवड

नावात तफावत. कास ३१ 
माच २०११ नंतर पुण केला 

आह.े

1693 100614150000836 वैशाली देिवदास िशतोळे
िसि िवनायक हौ.सोसा. गट 

नं.१४२६ हे ेव ती पपरी चचवड
खाजगी माणप

1694 100614150000846 राणी संदीप सोनवणे संघष हौ सो से नं २२ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
1695 100614150000853 िवमल िवजय म हो ा पपरीगाव अजदाराची वा री नाही

1696 100614150000854 नाजमुिनसा सलीम खान
िमकनगर,से नं २२ म नं २३ 
िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत नजमूिनसा / 
नजमा

1697 100614150000867 रेखा कैलास भ डवे पपरीगाव अजदाराची वा री नाही

1698 100614150000870
मंगलताई शांताराम 

भ डवे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी

अजदारावर अजदाराची 
वा री नाही

1699 100614150000884 ि यांका दप भोसले
मृगनयन हौ सो फुलेनगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1700 100614150000887
सायराबानू मुतजा 

राजनाळ
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

1701 100614150000888 अिनता राम सग सह
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

1702 100614150000889 पु पा संतोष सोनवणे
ी िवनायक हौ सो से नं २१ पपरी 

पपरी
 ३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.



1703 100614150000890 शांताबाई रामा राजगु अिजत हौ सो से नं २१ पपरी पपरी िशवन लास माणप  नाही.

1704 100614150000891 गंगुबाई िव णू सातपुते पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1705 100614150000896
सा रका िशवाजी 

चतामणी
दुगा नगर आकुड  पपरी पपरी

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1706 100614150000897 बेिबनंदा जोने र शदे
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1707 100614150000898 रोिहणी रा ल वाघमारे
िस ाथ हौ सोसा से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1708 100614150000899 सं या ाने र उदागे
िब नं ५७/५ मृगनयन हौ सो पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1709 100614150000906 ितभा संजय पाटील द वाडी आकुड अनु .नमुद नाही.

1710 100614150000917
चं कला जाग पा 

िव ाममाळी
गुजरनगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
म.न.पा ह ीतील िवनासाचा 

पुरावा नाही.

1711 100614150000930
मंगल बाळासाहेब 

च हाण
च हाण बी गु देव नगर आकुड  

पपरी चचवड
नावात तफावत

1712 100614150000933 वैशाली रघुनाथ बलकवडे
दातीर पोलीस पाटील आकुड  आकुड  

पपरी चचवड
नावात तफावत

1713 100614150000935 सुरेखा मोद देशमुख गु देवद नगर आकुड A01440 - DUBAR

1714 100614150000938 भा य ी रघुनाथ धडे
िस े र लािसक सव नं २७९ 

आकुड  पपरी
नावात तफावत

1715 100614150000958 गदन वसंत वाघमारे
पंचशील हौ सोसा,से नं २२ 

िप,सी.एम,टी चौक िनगडी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1716 100614150000960 ि यांका बळीराम राऊत
आंबेडकर वसाहत िस ाथ हौ 

सोसा,िब नं ८ पीनगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1717 100614150000984
िमज बदा परशुराम 

बोरकर
भागीरथी हौ सोसा नवीन ानदीप 
समोर तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

1718 100614150000985 जय ी बापूराव उफाडे
रा भूषण हौ सोसा पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु.ं  नाही.

1719 100614150000992 योती गणेश कंुभार
कमयोग हौ सोसा पीनगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

1720 100614150001020 पूनम अमोल िस लारकर
नंदनवन सो आकुड  चचवड पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1721 100614150001029 िमला भाकर शदे
िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

1722 100614150001031 सुजाता दशरथ सूयवंशी
िस ाथ हौ.सोसा. आझाद चौक 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1723 100614150001041 अिनता िशवाजी सोनमळे
आकुड  ांतीनगर िव लवाडी पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

1724 100614150001042 कोमल चं कांत भोसले
िस ाथ हौ सो आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1725 100614150001043 िशतल चं कांत भोसले
िस ाथ हौ सो आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1726 100614150001044 केसर नाना शदे
िस ाथ हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1727 100614150001046
मीना लालबहादुरराम 

जयसवाल
संघष हौ सो आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1728 100614150001047 बालभती भुप  मालाकर
संघष हौ सो स ाट नगर िनगडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस45

1729 100614150001052 राज ी अिनल डुमने
व पूत  हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
/नावात तफावत/डुमन-े-डुमले

1730 100614150001060 माया सं. शेलार िभमाईनगर िनगडी
A02718 - 2010/11 

DUBAR



1731 100614150001062 शाम परदेशी प रमा
गती हौ सोसा ए-२७, म नं ४१४ 

िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1732 100614150001063 सादिमरादेवी ऊप से.22 िनगडी दुबार ऐ01556

1733 100614150001064 बेबी कमलेश सह
बी न.ं४,घर नं ४६ 

िप.सी.एम.सी.कॉलनी िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1734 100614150001069
साना इसाक 
मकानदार

बी.नं.िब८-घ.नं.३०७,सन.२२ 
िस ाथ हौ.सोसा. िनगडी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1735 100614150001087 मीना चं कांत सूयवंशी
बी.न६ .नं.१५ सन.२२ संघष 
हौ.सोसा. बाबासाहेब आंबेडकर 

वसाहत पपरी चचवड

31माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1736 100614150001099 र फया नसीब शेख
अजंठानगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
नावात तफावत /र फया--

राफ या

1737 100614150001102
दपाली हौवसराव 

स मदर
प ाशेड लक रोड मराठी शाळे जवळ 

अजंठा नगर पपरी
वा त ाचा पुरावा आव यक

1738 100614150001106 सायराबानू अकबर पठाण
अजंठानगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

1739 100614150001107 सुवणा िवलास हातेकर
दळवीनगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड

आडनावात तफावत/हातेकर--
ह ेकर / माणप ावर अनु . 

नाही.

1740 100614150001114 िनमला दगंबरा कांबळे संघष हौ सो अजंठानगर पपरी पपरी नावात तफावत

1741 100614150001121 पूजा संजय डोळस
से नं २२ पंचशील हौ सो पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1742 100614150001122 नेहा संजय डोळस
िप सी एम सी हॉि पटल जवळ पंच 

शील िनवास पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1743 100614150001126 नसीम मोगल शेख
जीवलग हौ सो आझाद चौक पपरी 

पपरी
कागदप े सा ांक त नाही.

1744 100614150001128 संगीता तारके र गु ा
िप सी एम सी कॉ से नं २२ पपरी 

पपरी
कागदप े सा ांक त नाही.

1745 100614150001131 बेबी साहेबराव शेलार
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1746 100614150001132 क णा िजत  उपादे
से नं २२ पंचशील हौ सो पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1747 100614150001137 सीमा नागनाथ माने
ी समथ हौ सो िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1748 100614150001138 रेणुका मधुकर सारगे
ी समथ हौ सोसा बी नं २३, म नं 
३०७,से नं २२ िनगडी पपरी

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1749 100614150001152 शोभा भागवत सपकाळ
िहरवी िब डग न.ंए/८/१२ 

एल.आय.जी, सधुनगर ािधकरण 
िनगडी पपरी

माणप ावर 
अनु /गट .नाही.

1750 100614150001184 तृ ी युवराज शदे
िस ाथ हौ सोसा बी न.ं८, म नं 

१,आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1751 100614150001190 बानुबी युसुफ शेख
पंचशील गृह रचना सं था 

बी.नं.६, म नं ४०७,से नं २२ 
िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1752 100614150001192 मे म मेह न पठाण
पंचिशला हौ सो सन.२२ बी/६/११२ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1753 100614150001195 शुकशीला िवलास शदे
बजाज टे पो या मागे अ जठा नगर 

अ जठा नगर पपरी चचवड
नावात तफावत सुिशला/ 

सु किशला

1754 100614150001212 जेबा हनीफ शेख
से न २,अंजुमन हौ सोसा बी न १, म 

न १११,पी.सी.एम.सी हॉि पटल 
शेजारी िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस



1755 100614150001213
नेमतुलिनसा खुश द 

कुरेशी
अंजूमन हौ सो ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1756 100614150001214 िनमला रोिहदास लहाडे
अंजूमन हौ सो िब नं ई १ इं दरानगर 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1757 100614150001215 पूनम दप वाकोडे
अंजूमन हौ सो इं दरानगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1758 100614150001217 रे मा राजु शेख
िब डग नं.१०८,अंजुमन हौ सोसा 

िप.सी.एम.सी,हॉि पटल शेजारी.से नं 
२२ िनगडी पपरी चचवड

माच २०११ नंतरचे माणप

1759 100614150001218 मंगल दप वाकोडे
अंजूमन हौ सो इं दरानगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1760 100614150001219 बेगम मौला शेख
िब डग नं.१०८,अंजुमन हौ सोसा 

िप.िस.एम.िस.हॉि पटल जवळ,यमुना 
नगर िनगडी पपरी चचवड

माच २०११ नंतरचे माणप

1761 100614150001220 सुवणा मह  घोडके
िभमाई नगर मधुकर पवळे शाळे 

जवळ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1762 100614150001223 आिलशा युसूफ मु ला
अंजुमन हौ सो ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1763 100614150001225 न फसा युसुफ मु ला ओटा क म िनगडी से.22 A01228 - DUBAR

1764 100614150001235
खाजाबी अ लाबदन 

मुकरताल
अंजूमन हौ सो िप सी एम सी 

हॉि पटल शेजारी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1765 100614150001236 बानोबी कम उ ीन शेख
अंजूमन हौ सो डॉ,बाबासाहेब 

आंबेडकर वसाहत पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1766 100614150001237 हसीना युनूस चौधरी
अंजुमन हौ सोसा बी-१, म 

नं.४०८,इं दरानगर िनगडी पपरी 
चचवड

अज अपूण मामप  २०११ 
नंतरचे

1767 100614150001238 अचना हनुमंत जाधव
से नं.२२,अंजुमन हौ सोसा ई -

१,फाितमा माजी  समोर,आंबेडकर 
वसाहत िनगडी पपरी चचवड

माच २०११ नंतरचे माणप

1768 100614150001240 तब सुम युनूस चौधरी
अंजुमन हौ सोसा वग ई-१, म 

नं.४०८,इं दरानगर िनगडी पपरी 
चचवड

अज अपूण मामप  २०११ 
नंतरचे

1769 100614150001251 राधा बबन आिहरे
संजयनगर से न २२ िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1770 100614150001253 रंजना कैलास कांबळे
संजयनगर से न २२ िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1771 100614150001259
साबुि सा राफ उ ला 

पठाण
अजंठा नगर टी सी आय रोड पपरी 

पपरी
अजदाराचा फोटो आव यक

1772 100614150001265 कांचन बाबा जोगदंड
से न २२,आंबेडकर वसाहत ीराम हौ 

सोसा,बी नं १० िनगडी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1773 100614150001266 आशा राजू या
संजय नगर घर नं.३/१२,ओटा क म 

िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1774 100614150001278 अचना अजय जाधव
१५७/२७ पो ट ऑफ स जवळ िनगडी 

पपरी
माणप ावर 

अनु /गट .नाही.

1775 100614150001282 भावना क याण मोरे
घर नं ८ िप सी एम सी कॉ पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

1776 100614150001295 मीना चं भान राजपूत
अ जठा नगर.झोपडप ी क तुरी 

माकट जवळ, म नं १४८ अ जठा 
नगर पपरी चचवड

अज अपुण

1777 100614150001302 सोनाली वसंत भालेराव
िस थ हौ सोसा,बी न ८ आझाद चौक 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



1778 100614150001305 शक लाबानू अ दुल शेख
B-9 .न.२०४ संघष 

हौ,सोसा.सन.२२ आंबेडकर वसाहत 
पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1779 100614150001307 परवीन मुबारक तांबोळी
संघष हौ.सोसा,बी नं ९, म नं २०८ 
आंबेडकर वसाहत हॉि पटल समोर,से 

नं २२ िनगडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1780 100614150001313 मंगल अजुन भोसले
संघष सोसा. आंबेडकर वसाहत अंकुश 

चौक पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1781 100614150001315 जैतुन हा. मकानदार अंकुशचौक पीनगर माच 11 नंतरचा कोस

1782 100614150001319 काजल दनकर रेणुसे
घर नं अ/३/१२ इं दरा 

नगर,ओटा क म,से नं २२ िनगडी 
पपरी चचवड

खाजगी माणप

1783 100614150001321 पाली मनोज जय वाल
भोसले चाळ नवजीवन चौक 
कासारवाडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1784 100614150001328 सीमा परशुराम काटकर
बी.नं.१० .नं.५ सन.२२ आझाद 

चौक िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1785 100614150001331 रािगणी महादेव भ डवे
सर वती हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1786 100614150001332 संगीता जग ाथ काकडे
बी.नं.८/ .नं.११५ िस ाथ नगर 
सरकरी दवाखाना समोर पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1787 100614150001334 शारदा नागेश मा ले
बी नं १०,सीता रेिसडे सी िव लवाडी 

आकुड  पपरी चचवड
खाजगी माणप

1788 100614150001335 चांगुणा जग ाथ काकडे
बी.नं.८/ .नं.११५ िस ार हौ.सोसा. 

सरकरी दवाखाना समोर पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1789 100614150001337 छाया ज. काकडे सरकारी दवाखाना िनगडी A00252 - DUBAR

1790 100614150001338 संगीता संजय लांडगे
िस ाथ हौ.सोसा. बी.नं.८ .नं.१०४ 

सरकारी दवाखा या समोर पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1791 100614150001344 सपना रमेश नाईक
नटराज िनवास िव लवाडी आकुड  

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . नाही

1792 100614150001345
रोिहणी बलिमष 

गायकवाड
रमेश घुले चाळ सुदशन चौक 

पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1793 100614150001347
सुिनता बलिभम 

गायकवाड
घुलेचाळ पपरीगाव माच 11 नंतरचा कोस

1794 100614150001351
कािशबाई नाग पा 

कामणले
अंजुमन हौ सोसा से नं २२,इ/४११ 

िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1795 100614150001367 आशा रामचं  गायकर
सीता रेिसडेसी, लॉट नं २२ 
िव लवाडी आकुड  पपरी

माणप ावर गट ं  नाही

1796 100614150001372 पु पा पुनाराम चौधरी
अजुन कुटे चाळ, म नं .२०९ िवनोद 
सुपर माकट,द  वाडी आकुड  पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

1797 100614150001381 शालन ाने र ह के
३५/अ/१/१२ िमरगे चाळ द वाडी 

आकुड  पपरी
माणप ावर अनु ं . नाही

1798 100614150001382 लीना मनोहर तरल
उ म कुटे चाळ हनुमान मं दरा जवळ 

द वाडी पपरी चचवड
नावात तफावत िमना/िलना, 

रेशनकाड खाडाखोड

1799 100614150001386 संगीता दलीप घोडेकर
अजुन कुटे चाळ द वाडी पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं  नाही

1800 100614150001387 निलनी एकनाथ नेहते
म नं.२, मसाफ य िनवास िव ल 
मं दर,िव लवाडी आकुड  पपरी 

चचवड

माणप ावरील नावात 
तफावत नेहले / नेहते

1801 100614150001392 जय ी सुरेश धोडगे द वाडी आकुड A00335 - DUBAR
1802 100614150001395 िनगडे जय ी द ाय द वाडी आकुड दुबार



1803 100614150001413 मीना मान सग पाटील
सव ना ३५/३,अमृता कंुज हनुमान 

मं दरामागे ,द वाडी आकुड  पपरी 
चचवड

रे.काड नावात तफावत िमना / 
िमना ी

1804 100614150001418 मानसी कशोर कवले िव लवाडी आकुड A00786 - DUBAR

1805 100614150001419 ाची अिनल कांबळे
देशमुख िनवास काळे चाळ,द वाडी 

आकुड  पपरी चचवड
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

1806 100614150001421 परवीन ज. पठान द वाडी आकुड
A00142 - 2008/09 

DUBAR

1807 100614150001423
ीशैलम केशव 
मामेडशे ी

घर नं.११९ बालाजी िनवास िव ल 
वाडी पपरी चचवड

नावात तफावत 
मोमेडशे ी/मामेडशे ी

1808 100614150001425 सा रका योगीराम बोरोले
लॉट न.ं१२,अच ड हाईटस से नं 
२४,टे को कपूर सोसा िनगडी 

ािधकरण पपरी चचवड

नावात तफावत िशतल 
देशमूख/सारीका बोरोले

1809 100614150001455 भा धनराज मांजरे
M६/१ सन.२२ आंबेडकर वसाहत 

बौ  नगर पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1810 100614150001465 वंृदावन म छ  म के
सन.२२,घ.नं.टी/४/११ संजय नगर 

ओटा क म पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1811 100614150001467 सुिनता द ा ह के
सन.२२,घ.नं.टी/४/११ संजय नगर 

ओटा क म पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1812 100614150001468 सायरा र फक तांबोळी
सन.२२ घनं.८/४/१ िम लद नगर 

ओटा क म पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1813 100614150001469 याि मन सैफन अ ार
२२ घार नं.६१२ राज नगर ओटा 

क म पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1814 100614150001470 हसीना जलाल तांबोळी
सन.२२ M5/14 बौ  नगर ओटा 

क म पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1815 100614150001471 त लीम शक ल अ ार
M/5 नं.८ सन.२२ बौ  नगर 
िप.सी.एम.टी. पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1816 100614150001490 अ दा अ ण देखणे
बी.नं.६ लो.३१३ पंचशील हौ.सोसा. 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1817 100614150001493 सुिनता बा. आिहरे पंचिशल हौ.सो. िनगडी A01266 - DUBAR

1818 100614150001495 मंदा गणेश कांबळे
पंचशील हौ.सोसा. B.6R.307 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1819 100614150001497 िमला भाकर सुव
से नं २५ आय जी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी
मामप ावर गट ं  नाही

1820 100614150001498 िबनादेवी दलीप रॉय
३७/३ एल आय जी कॉ सधुनगर 

िनगडी पपरी
माणप ावर गट ं  नाही

1821 100614150001503 चंदा अिनल ओ हाळ
अ णाभाऊ साठे वसाहत से नं २२ 

पपरी पपरी
कमान ३ मिहने कालावधी पूण

1822 100614150001505 मंदा िव नाथ भवार
अ णाभाऊ साठे वसाहत से नं २२ 

पपरी पपरी
कमान ३ मिहने कालावधी पूण

1823 100614150001510 काजल ब सी गायकवाड
िस ाथ हौ.सोसा. से न२२ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1824 100614150001512 शोभा ब सी गायकवाड से.22 िनगडी दुबार ऐ02707

1825 100614150001528 पा बाई दौलत कुसाळकर द  नगर चचवड पपरी पपरी माणप  अ प

1826 100614150001532 सुिभ ा मोहन ल करे द  नगर चचवड पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

1827 100614150001541 मिनषा मा ती मदने समथ कॉ िवकास नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
1828 100614150001545 कमल बाळू च हाण ओम कॉम द वाडी आकुड  पपरी माणप ावर गट ं  नाही

1829 100614150001555 साना राफ क शेख
पंचशील हौ सोसा बी -

६/१९आंबेडकर वसाहत,से नं २२ 
िनगडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

1830 100614150001572
अनुसया दनेश 

गायकवाड
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



1831 100614150001574 आशा ीराम गायकवाड
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1832 100614150001577 रिजया गणी पठाण
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1833 100614150001703 मिनषा रा. सातपुते साठेनगर िनगडी
िश ण कालावधी 3 
मिह याचा नाही

1834 100614150001710 शोभा राज  पवार
पंचशील हौ सोसा,से नं २२ बी नं 

समोर,राम कॉलनी िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1835 100614150001720 मु ी बाबा शेख
पंचशील हौ सो से नं ब/६/२०५ 

िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस रेशनकाड खाडाखोड

1836 100614150001721 आिलमा म हाल  शेख
पंचशील हौ सो से नं २२ िनगडी 

िनगडी पपरी
31 माच 2011 नतर केलेला 

कोस

1837 100614150001724 गीता राजू िवटकर
घर न ८/१/६,से नं २२ अगरवाल 

रोशल दुकान जवळ,राजनगर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1838 100614150001727 सैपनबी इमाम मकानदार द वाडी आकुड  आकुड  पपरी नावात तफावत

1839 100614150001736
किवता महादेव 

िशवशरण
िनगडी A00569-DUBAR

1840 100614150001758 सुजाता रामदास ड गरे
ेरणा हौ सो संभाजीनगर चचवड 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1841 100614150001759 वैशाली अशोक कड
१०/२ जी लोक ेरणा हौ.सोसा. 

MIDC पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1842 100614150001760 वाती संदीप महािडक
ेरणा हौ स सा एम.आय.डी 

.िस, लॉक/ लॉट नं १५ संभाजी नगर 
पपरी

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

1843 100614150001761 दपाली राकेश करळे
ेरणा हौ.सोसा. MIDC जी. लोक 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1844 100614150001762 योती सुरज कारळे
िस े र हौ सो संभाजीनगर चचवड 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1845 100614150001763 िश पा रमेश धाडगे
A िब ड MIDC कॉटस साई गाडन 
समोर पपरी चचवड संभाजी नगर

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1846 100614150001764
सुलोचना ह रचं  

जगताप
R.H.11 JI. लोक आशीवाद 

हौ.सोसा. चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1847 100614150001765 सीमा रमेश शेवाळे
आशीवाद हौ सो MIDC जी. लोक 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1848 100614150001766 उषा मधुकर घुले
आशीवाद हौ सो MIDC जी. लोक 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1849 100614150001767 िवजया ल मण चौधरी
आशीवाद हौ सो संभाजीनगर 

चचवड पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1850 100614150001768 श मला शिशकांत घनवट
आशीवाद हौ सो संभाजीनगर 

चचवड पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1851 100614150001769 वषा ई र शदे
आशीवाद हौ सो संभाजीनगर 

चचवड पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1852 100614150001770 रेखा तुषार पवार से ना २५ िनगडी िनगडी पपरी
माणप ावर 

अनु /गट .नाही.

1853 100614150001781 पो णमा संजय भगत
पावती नंदन बी द वाडी आकुड  

पपरी
नावात तफावत पो णमा/ 

योती

1854 100614150001794
आिलफा अ दुलगणी 

पठाण
पंचिशला हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर
1855 100614150001806 शारदा गौतम धनले अजंठानगर प ाशेड पपरी पपरी माणप  नावात तफावत

1856 100614150001807 वंदना दयाकर सोनावणे
संजय गांधी नगर ओटाि कम,से नं 

२२ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



1857 100614150001826 शारदा गो वद खरे
राजुनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1858 100614150001838 आलीय परवेश स यद
सन.२२ बी.नं.Z6C रा ल नगर 

िनगडी पपरी चचवड
माणप वार अनु ं  नाही

1859 100614150001883 शोभा घनशाम बिछरे
घ.नं.जे./८-१७ बु  नगर सन.२२ 

िनगडी पपरी चचवड
मॅरेज सट फकेट गॅझेट 

आव यक

1860 100614150001884 संगीता िवजय क ले
बौ  नगर से नं २२.जे/८/१६ िनगडी 

पपरी चचवड
२०१३ चे माणप

1861 100614150001887 शोभा रमेश देवकाते
ीराम कॉलनी िशवनगरी िबजली 

नगर पपरी चचवड
माणप ावर कालावधी नमूद 

नाही

1862 100614150001900 नयना चतामणी पाटील
जी. लॉक.आर.एच.११. .नं.१३ 

आशीवाद सोसा. संभाजी नगर पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1863 100614150001910 सुनंदा हनुमंत सोलंकर
मराठी शाळेजवळ जय म हार 

कॉलनी,सौरभ िनवास वा हेकर वाडी 
पपरी

ह ीबाहेरील वा य

1864 100614150001914 सुमन आदेश सग
मराठी शाळेसमोर जय म हार िब 

वा हेकर वाडी पपरी
नावात तफावत आदेश / 

अवधेश

1865 100614150001918 मीना जॉन पाथो रया
मराठी शाळेजवळ जय म हार 

कॉलनी,सौरभ िनवास वा हेकर वाडी 
पपरी

नावात तफावत

1866 100614150001919
णाली रामदास 

ीरसागर
डॉ.आंबेडकर वसाहत अंजुमन 

हौ.सोसा. िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1867 100614150001928 योती दपक द ीत
लो.नं.४८२ सन.२१ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
फॅशन िडझाईन कोस

1868 100614150001934 महादेव मा डा तेली
कोयना हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

पपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

1869 100614150001940 पु पा गुंडेराव सोनट े
दुवा हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

पपरी चचवड

माणप ावरील नावात 
तफावत / िश ण 

कालावधीचा बोध होत नाही.

1870 100614150002147 सुरेखा बाळू पातारे
लांडगे व ती धावडेव ती पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1871 100614150002148 िनमला करण कुपले
धावडे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1872 100614150002149 जय ी राजशेखर नारोजी
सन.१३७/२ जय हद कॉलनी लांडगे 

व ती पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1873 100614150002150 क पना चं कांत शदे
झपके चाळी जवळ लांडगे व ती 

भोसरी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1874 100614150002151 दपाली दादाराव जाधव
लांडगे व ती झपके चाळ भोसरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
1875 100614150002152 सखुबाई धनंजय औदुत लांडगेव ती भोसरी 001ऐऐ62478दुबार

1876 100614150002153 अलका युवराज औदूत
औदूत िनवास झापके चाळ िशवश  

कॉलनी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1877 100614150002154 सुरेखा साहेबराव भाकरे
लांडगे व ती िशवश  कॉलनी 

भोसरी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1878 100614150002155 रेणुका कृ णा नेटके
लांडगे व ती िशवश  चौक भोसरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1879 100614150002156 िमला ाने र गावडे
लांडगे व ती िशवश  चौक भोसरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1880 100614150002157
ेमकला काश 
आरदवाड

लांडगे व ती लांडगे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

31माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

1881 100614150002158 सुशा िगरीधर मुळे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1882 100614150002159 किवता रा ल धुमाळ
लांडगे व ती झपके चाळ भोसरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप



1883 100614150002160 शोभा दपक शदे
धावडे व ती लांडगे व ती भोसरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

1884 100614150002170 िनता िवलास कावळे लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1885 100614150002174 राधा सुभाष ग हाणे
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 
रामनगर,कोकाटे हॉि पटल भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1886 100614150002177
सुिशला शांतकुमार 

िबराजदार
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1887 100614150002179 शोभा िव ल कटके
कटके िनवास िशवश  कॉलनी नं 
१,लांडगे व ती भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1888 100614150002180 िमना बाळासाहेब साळवे
गजानन लांडगे चाळ भोसरी भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1889 100614150002181 अिनता मा यापा माने
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 
गावडे भोईर आळी भोसरी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1890 100614150002183 मंगल बाळासाहेब जाधव
रामचं  लांडगे चाळ भोसरी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1891 100614150002185 जया सुदाम कांबळे
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 
रामनगर,कोकाटे हॉि पटल भोसरी 

पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1892 100614150002188 संगीता गोरख काटे
च पाणी वसाहत रोड 

लांडगेव ती,रोशाल गाडन भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1893 100614150002190
ितभा संतराम 
वाळंुजकर

रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 
भोसरी भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1894 100614150002191 सधू एबनेजर चोपडे
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 

झपके चाळ भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1895 100614150002192
नीिलमा द ा य 

काळडोके
१९/७ गंगानगर द  मं दर जवळ 

आकुड  पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1896 100614150002193 आशा सुभाष माळी
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 

द मं दरा जवळ,काकडे चाळ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1897 100614150002194 पूनम संजय लांडगे
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर/कोस 03 महीने 

पे ा कमी

1898 100614150002196 सुिनता िनवृ ी मांजरे
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर/कोस 03 महीने 

पे ा कमी

1899 100614150002198 वंदना भीमराव माळी
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1900 100614150002199 सरला राजकुमार लोढा
साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

1901 100614150002200 संिगता रामकृ ण माळी
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1902 100614150002202 मीना म साराम माळी
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1903 100614150002204 वैशाली दौलत बेलीटकर
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1904 100614150002205 ि मता महादेव देशमुख
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

1905 100614150002209 सुवणा सखाराम च हाण
मनमं दर संभाजी नगर आकुड  

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  ो हीजनल फॅशन 

टेकनोलॉजी



1906 100614150002216 सुिनता िशवाजी बो ळे
लांडगे व ती, हदराज कॉलनी नं १ 

भोसरी भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1907 100614150002217 उषा दा.          िब-हाडे पांढरकरचाळ आकुड A01474 - DUBAR

1908 100614150002220 शांताबाई अजुन जापती
झपके चाळ िशवश  कॉलनी पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1909 100614150002221 उषा दुगादास जोशी
६०/७,गंगानगर सीमा सोसा,द  

मं दरा जवळ आकुड  पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही. व 

गट  नाही.

1910 100614150002222
कौस या ानोबा 

सूयवंशी
नवनाथ लांडगे िब रोशल गाडन 

जवळ पपरी पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1911 100614150002223 ेहल सुभाष ीरसागर
६५/१,से नं २८ गंगानगर,आकुड  

िनगडी पपरी
माणप ावर अन.ु  नाही. व 

गट  नाही.

1912 100614150002224 संगीता संजय रोकडे
रोशन गाडन मागे द  मं दर जवळ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
1913 100614150002225 रे मा अिमत थोरात लांडगेव ती भोसरी C02883 - DUBAR

1914 100614150002226 सुि या िवशाल आगरकर
रोशल गाडन मागे लांडगे व ती 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1915 100614150002227 ोपदी अजुन तावडे
स नं १३७/२ ी द  मं दर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1916 100614150002228 प लवी िवकास शेवाळे
सुधीर झपके चाळ लांडगे व ती 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1917 100614150002229 जय ी संदीप भोसले
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 

द मं दरा जवळ,काकडे चाळ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1918 100614150002230 पाली संतोष लांडगे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1919 100614150002231 शारदा नवनाथ लांडगे
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 

मंुबई पुणे हायवे रोड भोसरी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1920 100614150002232 वषा द ा य आगरकर
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1921 100614150002233 सोनाली गुलाब शदे खंडोबा माळ भोसरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1922 100614150002234 ि मणी पांडूरंग िन हण
रोशल गाडन शेजारी,लांडगे व ती 
द मं दरा जवळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

1923 100614150002235 िमना ी क. गादगे लांडगेव ती भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

1924 100614150002236
सं या बालाजी 

नाईकनवरे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1925 100614150002237
संिगता बाळासाहेब 

लांडगे
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1926 100614150002238 राधा कृ णा लांडगे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1927 100614150002239 सु मा योितबा पवार
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1928 100614150002240 िवमल सुभाष पाटील
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1929 100614150002241 नंदा पोपट लांडे
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1930 100614150002243 िशतल धनाजी लांडगे
लांडगे व ती द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

1931 100614150002244 स या गोपी वामी
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

1932 100614150002245 पूजा हनुमंत सांगवे
लांडगेवाडी द  मं दर जवळ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी 3 मिहने 

नाही



1933 100614150002246 वैशाली मा ती लांडगे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1934 100614150002247 हषदा सोमनाथ शेळके
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1935 100614150002248 किवता माधव पोकळे
लांडगे व ती हदराज कॉ भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

1936 100614150002249 जय ी द ा य आगरकर
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1937 100614150002250 सुरेखा सितश लांडगे
लांडगे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1938 100614150002268 पावती दगंबर खळगे
िजवलग हौ सो आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पपरी
माणप ात खाडेखोड

1939 100614150002269 सपना भीमा बुचकुरे
राजनगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1940 100614150002270 ि शला ल मण कांबळे
राजनगर पवन पान भांडार जवळ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1941 100614150002309 सुजाता शंकर ल करे राजनगर ओटा क म िनगडी पपरी 31 माच 2011 नंतरचा कोस

1942 100614150002311 वंदना राजु िवटकर संजयनगर ओटा क म िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस  

नावात तफावत

1943 100614150002317 सुि या बबन कांबळे
से नं १९, लॉट नं १२ कोयना माकट 
जवळ, ी कृ ण नगर चचवड पपरी 

चचवड

३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

1944 100614150002318 जया दशरथ भवारी कृ णानगर िचखलीरोड A00163 - DUBAR
1945 100614150002319 सुनंदा ब. कांबळे कोयनानगर चचवड A01018 - DUBAR

1946 100614150002320 नंदा गोपाल सुयावंशी
क तुरी माकट कृ णानगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1947 100614150002329 सोनाली कैलास सोनवणे
१५/६ दुगामाता मं दराजवळ 

यमुनानगर िनगडी पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1948 100614150002330 रफ यान रहमान खान
डॉ आंबेडकर वसाहत आझाद 

चौक,उरवेला हौ सोसा िनगडी पपरी
कालावधी नमुद नाही  31 
माच 2011 नंतरचा कोस

1949 100614150002340 सबनम चाकुल शेख
अजंठानगर महादेव मं दराजवळ,बी 

नं.१० चचवड पपरी चचवड
अज अपूण मामप  २०११ 

नंतरचे

1950 100614150002343 शंकू आंबादास मंडिलक
संजयनगर से नं.२२, म नं.२/१० 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

1951 100614150002344 राहीबाई हाद शदे
संजयनगर,से नं २२ घर नं.२/११ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

1952 100614150002351 िच ा ई र सरवदे
त िशला हौ सो अ जठा नगर, म नं 

११४ चचवड पपरी
नावात खाडाखोड

1953 100614150002376 ेहा अिनल अगरवाल
मोते री िनवास हनुमान मं दर जवळ 

आकुड  पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1954 100614150002378 सुनंदा औदुंबर वेळापुरे
ी कृ ण नगर रामन सग होम या 

मागे आकुड  पपरी
खाजगी माणप

1955 100614150002379 प लवी राजकुमार होरणे
सव नं १८/१ ीराम कॉलनी, ीकृ ण 

नगर आकुड  पपरी
माणप  आव यक नावात 

तफावत

1956 100614150002383 सुवणा भगवान िशरवडे
िश डे चाळ िव ल मं दरा जवळ 

आकुड  पपरी
नावात तफावत

1957 100614150002442 अचना आ दनाथ हावळे
एल आय जी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट व अ. . नाही

1958 100614150002469 आशा शाम कसबे
द नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
नावात तफावत/करबे कसबे

1959 100614150002490 वषा संजय भालेराव
स ाट अशोक हौ सो स न 

२०७,अंकुश चौक िनगडी पपरी 
चचवड

संजय / संजीव नावात तफावत



1960 100614150002493 पाली मह  रण सग
काचघर रोड िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
फॅशन िडजायन गला देत नाही

1961 100614150002500 अ णा राजु क हळे बौ नगर  िनगडी माच 11 नंतरचा कोस

1962 100614150002510 उ वला काश गोगटे
३६/३ आय जी कॉ सधुनगर आकुड  

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1963 100614150002536 संगीता िस े र तोडकर
५०/१ एल आय जी सधुनगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

1964 100614150002559 शशीकला हरी शेवाळे
चैत य हौ सो महा मा फुले नगर 

चचवड पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

1965 100614150002586 भारती िवजय शेळके
इं दरा गांधी होस सो सहकार नगर 

रोड पपरी पपरी

ल ानंतरचा वा य ाचा 
पुरावा नाही रेशनकाडवर नाव 

कमी

1966 100614150002594 तारा धम  गोहेल
लॉट न.ं७ ,अंकुश चौक जवळ 

साईनाथ नगर.स नं.८३ िनगडी पपरी

माणप ाव रल नावात 
तफावत रे.काड वरील नावात 

खाडाखोड

1967 100614150002604 शांता जयवंत गायकवाड
बी न.ं२३, म नं १० अंकुश चौक 

िनगडी पपरी
रेशनकाड अपुण झेरॉ स

1968 100614150002622 सु दना ब सी भुबाळ
८३/२ ओदुंबर सो साईनाथ नगर 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

1969 100614150002643 सुिम ा सुभाष चौधरी
८३/२ ओदुंबर सो साईनाथ नगर 

िनगडी पपरी चचवड
नावात तफावत सुिनता/ सुिमया

1970 100614150002648 अपणा अशोक मयेकर
१/१ ल मीनगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

1971 100614150002657 सोनाली महेश देसाई
साईराज कॉलनी सं नं ५७ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

1972 100614150002658 वाती संतोष करनावट साईराज कॉलनी पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1973 100614150002659 दपाली संजय मोिहते
५७/२+३ िबजलीनगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1974 100614150002660 रंजना संजय शदे
५७/२/+३ साईराज कॉ िबजलीनगर 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1975 100614150002661 रचना कशोर पाचपांडे
सं नं ५७/२+३ िबजलीनगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

1976 100614150002662 नंदा िववेक कोडूलकर
साईराज कॉलनी िबजलीनगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1977 100614150002663 वाती िवजय राजपूत
सं ना ५७/२/३ साई राज कॉ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1978 100614150002664 वाती भरत उ हाळे सं ना ५७ पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1979 100614150002665 किवता संतोष वाबळे सं ना ५७ साई राज कॉ पपरी पपरी
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

1980 100614150002666 माधुरी ल मण उ हाळे सं नं ५७ साई राज कॉ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1981 100614150002667 वैशाली रामचं  उ हाळे सं नं ५७ साई राज कॉ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1982 100614150002668 िनता सुिनल पाटील
सं नं ५७/२+३ िशवनगरी पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

1983 100614150002669
भा य ी समाधान 

सोनवणे
सं नं ५७/२+३ साई राज कॉ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

1984 100614150002688 शबाना एजाज शेख
इं दरानगर मि जद जवळ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1985 100614150002689 जाकेरा रईस शेख अंजुमन हौ सो से नं २२ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1986 100614150002691 फरजाना रहेमत शेख
इं दरानगर, मि जद जवळ पपरी 

पपरी
रहेमत / रहेमान - नावात 

तफावत

1987 100614150002692 सायरा आिजज शेख इं दरानगर, से नं २२ पपरी पपरी
नावात तफावत /साखीरा -

साक रा



1988 100614150002692 सायरा आिजज शेख इं दरानगर, से नं २२ पपरी पपरी
नावात तफावत/ह ीबाहेरील  

रेशनकाड

1989 100614150002766 छाया जा लदर नरवडे
इं ायणी पाक पेश कॉ, म न २०६ 

आआकुड  पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

1990 100614150002769 पदमजा राज  ढमढेरे
से न २५,एल.आय.जी म न ६ 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही.

1991 100614150002819 मोहेर भाकर सोनट े
आनंद नगर भालेकर यांची चाळ 

चचवड पपरी चचवड
मोहोर मेहेर/नावात तफावत

1992 100614150002822 संघिम ा िवलास गरड
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

1993 100614150002823 सुनंदा िवलास गरड
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

1994 100614150002824 तेजि वनी िवलास गरड
डॉ आंबेडकर वसाहत से ना २२ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

1995 100614150002834 मंगल सदािशव साबळे
सव नं १/१,पोळत नं ७ ल मीनगर 

िनगडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

1996 100614150002835 पु पा काश गु ुला
सव नं ८४/२ स ा पुरम हौ सोसा 

िनगडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

1997 100614150002842 वंदना रमाकांत हदळेकर
लॉट नं ७,सव नं १/१ ल मीनगर 

िनगडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

1998 100614150002845 सुरेखा अंकुश डमरे
२५/१६ ेहा सो यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावरील नावात 

तफावत

1999 100614150002871 िभमा सतीश गरड
पंचशील हौ सो स न २२/६/४० 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2000 100614150002874 ि वेणी करीट काचा
लॉट नं ६१ साईनाथ नगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप  नावात खाडाखोड

2001 100614150002881
कांताबेन मुकेशभाऊ 

चोटिलया
साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
माणप  वरील नावात 

तफावत

2002 100614150002970 सुिनता काश जाधव
पो ट ऑ फस शेजारी रावेत रावेत 

पपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

2003 100614150002989 िव ा मनोज जोगदंड
िस ाथ हौ सो आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2004 100614150002990
ि यांका बाळासाहेब 

िशरसाठ
िस ाथ हौ सो पी सी एम सी हॉ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2005 100614150002991
ि ती बाळासाहेब 

िशरसाठ
िस ाथ हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2006 100614150002992 िहना जाक र खान
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2007 100614150002993 फ रोजा जाफ र खान
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2008 100614150002994 जैनबबी हा न शेख
पंचशील हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2009 100614150002998 िवशाखा  अनंत सरतापे पावतीिनवास द वाडी आकुड A00189 - DUBAR

2010 100614150003053 सिवता ज. िव ास िमकनगर िनगडी
जगमोहन / जगतमोहन नावात 

फरक

2011 100614150003081 सुरेखा मधुकर गायकवाड
सन.२७ अ जयंती सहकारी सोसा, 

िनगडी पपरी चचवड
मॅरेज सट फकेट गॅझेट 

आव यक

2012 100614150003098 यमुना भा कर तरकसे
िब.नं.३०६ फुले शा  आंबेडकर 

हौ.सोसा. चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2013 100614150003145 सीताबाई िव ल बनसोडे
िव ल काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
खाजगी माणप

2014 100614150003146 मीना कशोर बनसोडे
िव ल काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
खाजगी माणप

2015 100614150003150 िवमल गौ. िनकाळजे अजंठानगर चचवड A00323 - DUBAR



2016 100614150003163 सुमन रमेश िचकटे
आ पाली हौ सो अंकुश चौक पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2017 100614150003164 भावना बालाजी देवकाते
पंचवटी सो हनुमान मं दर जवळ 

पपरी पपरी
शासक य माणप  आव यक 

/आडनाव तफावत

2018 100614150003212 हेमलता िवजय येवलेकर से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी फॅशन िडझाईन कोस

2019 100614150003221 अ पना पु षो म माने
११८/२६ ािधकरण िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर अ. . नाही

2020 100614150003261 छाया िव म ओ हाळ अजंठा नगर चचवड पपरी पपरी माणप  जोडले नाही

2021 100614150003268 अनघा अशोक कुलकण से नं २५ सधू नगर पपरी पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

2022 100614150003272 सुनंदा शांत पाटील
सधुनगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2023 100614150003282 ेमा उ व म ह कर से नं २४ सधू नगर पपरी पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

2024 100614150003291 उ वला राजाराम मेहेर से नं २५ सधू नगर पपरी पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

2025 100614150003293 वंदना र कांत भोसले से नं २५/२८० िनगडी पपरी पपरी माच 11 नंतरचे माणप

2026 100614150003308 हलीमा अ लाबस शेख
आझाद चौक पंचशील हौ.सोसा. 

िनगडी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2027 100614150003311 हेमाली राम वै
सोमनाथ मं दर जवळ ओटा क म 

पपरी पपरी
नावात तफावत

2028 100614150003312 साधना दपक राऊत
क म नं १० से टर २१ यमुनानगर 

पपरी पपरी
फॅशन िडझाईन कोस

2029 100614150003314 योती सुिनल कोथंिबरे
स ाट अशोक हौ सो अंकुश चौक 

पपरी पपरी
नावात तफावत कोथंिबरे 

/कोश िबरे

2030 100614150003317 आमशारा अमीर पठाण
तथागत हौ.सोसा. म न २१६ 

पपरी पपरी
नावात तफावत 

आमशारा/आमशादा

2031 100614150003317 आमशारा अमीर पठाण
तथागत हौ.सोसा. म न २१६ 

पपरी पपरी
असमेरा / आमशादा / 

आमशारा - नावात तफावत

2032 100614150003319 पु पा थोमास डीकृस

स ाट अशोक हौ. सोसा 
अ/२३/३०९.अमर धाम भूमी 

समोर,अंकुश चौक िनगडी पपरी 
चचवड

म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 
पुरावा नाही.

2033 100614150003320 मे क  डी ू स मा रया

स ाट अशोक हौ. सोसा 
अ/२३/३०९.अमर धाम भूमी 

समोर,अंकुश चौक िनगडी पपरी 
चचवड

रे. काड नाही.

2034 100614150003324 िव ा रोिहदास कोळी
ीराम िब साईनाथ नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं  नाही

2035 100614150003437 सुजाता सुभाष बके िनगडी िनगडी िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  / अ. . 

नाही

2036 100614150003447 शोभा आनंद कांबळे
ओटा क म िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट  नाही

2037 100614150003448 नसरीन मुतता शेख
ओटा क म िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट  नाही

2038 100614150003449 अफरोज मु ार अ सारी
िम लदनगर ओटा क म िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर  गट . नाही

2039 100614150003450 जय ी संजय जोगदंड
ओटा क म िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . नाही

2040 100614150003451
िश पा चा पा 

िशवशरण
सं ाम नगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही.

2041 100614150003452 माधुरी िवण लाड
गजानन हौ सो सहयोग नगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही/ 

नावात तफावत

2042 100614150003487 र ावती सदानंद मु या
टळक रेिस इं ायणी नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत



2043 100614150003496 दीपाली अिनल कोलते
से नं. क म ६, लॉट नं १४ यमुनानगर 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाइ नग चा कोस्

2044 100614150003497 संिगता िवनायक ठाकरे
सव नं ११६/२,शौय िनवास ेरणा 

शाळे या मागे चचवड पपरी 
चचवड

माणप ावर अनु मांक नाही

2045 100614150003499 ऊषा ल मण देवरे इंदीरानगर िनगडी दुबार 01ऐऐ19368

2046 100614150003509 सिवता र व  बलांडे जयंता सो.िनगडी
ि शण कालावधी 3मिहने 

आव यक

2047 100614150003510
सिवता दीपक 
खानिवलकर

१०२ पो ट ऑफ स भाजी मडई 
कॉनर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

31माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2048 100614150003511
िशत वा माल पा 

धोडमनी
िम लद नगर व नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रेशनकाड म ये नाव  नाही.

2049 100614150003554 छाया भाकर िशनगारे
पंचशील हौ सोसा,से नं २२ िनगडी 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचा कास

2050 100614150003556 ल मी रमेश धुमनसुरे
संतोष िनवास,खचणे चाळ द  नगर 

आकुड  पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
2051 100614150003564 ताई भाकर खरात आंबेडकर नगर,आकुड 0000671-DUBAR

2052 100614150003567 झहीराबी अ दुल शेख
इं दरा नगर,टे को रोड घर नं 

२,ग ली नं ३ िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप  नाही

2053 100614150003600 सुिशला सदािशव माने
मातो ी िनवास द वाडी आकुड  

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2054 100614150003601 पाली अमोल ढाणे
द वाडी आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2055 100614150003622 वषा करण तळेकर
करणदीप िनवास पेश कॉ द वाडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2056 100614150003623 क णा उमाकांत दळवी
िव लवाडी आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड
रेशनकाड खाडाखोड

2057 100614150003626 शुभांगी मह  धुमाळ
से नं ३६/४१८४ द वाडी आकुड  

पपरी चचवड
फँशनिडझाय नग कोसला या 
योजनेचा लाभ िमळत नाही.

2058 100614150003628 दपाली वैजनाथ उपादे
से न २२,िस थ नगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
2059 100614150003653 सुि या पां. काळे कृ णानगर िचखली रोड A00102 - DUBAR

2060 100614150003654 भारती द ा य िगरंगे
कृ णा नगर क तुरी माकट जवळ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
2061 100614150003655 संिगता नवनाथ माळी कृ णा नगर िब नं १ पपरी पपरी माणप  नाही

2062 100614150003657 ीशा मोहन सोनवणे
कृ णा नगर िचखली चचवड पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

2063 100614150003658 उषा सुमंत िहवाळे
४/१० कृ णानगर चचवड चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
2064 100614150003659 सुनंदा द. जगताप कृ णानगर चचवड A00704 - DUBAR

2065 100614150003661
साधना अिवनाश 

रायपञेवार
ल मी सो सुदशन नगर चचवड 

पपरी चचवड
नावात तफावत

2066 100614150003662 ि मता राज  भोसले कृ णानगर, चचवड A00293-DUBAR

2067 100614150003671 निगना बबन मळेकर
इं दरा नगर,टे को रोड पंचशील 
होटेल माग,ेअंगणवाडी समोर 

चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2068 100614150003672 माधवी चांद मु ला
इं दरा नगर,टे को रोड पंचशील 
होटेल माग,ेअंगणवाडी समोर 

चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2069 100614150003673 साबेरा मोहमद शेख
इं दरा नगर,टे को रोड पंचशील 
होटेल माग,ेअंगणवाडी समोर 

चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



2070 100614150003674 शाई ता बुडन शेख
इं दरा नगर,टे को रोड हॉटेल 
पंचशील मागे चचवड टेशन 

प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2071 100614150003675 सु फया असलम स यद
इं दरा नगर,टे को रोड हॉटेल 

पंचशील चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2072 100614150003676 िवमल दामोदर भोसले
इं दरा नगर,टे को रोड चचवड 
चचवड टेशन पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2073 100614150003677 गाय ी िवजय जगताप
इं दरा नगर,टे को रोड पंचशील 
होटेल माग,ेअंगणवाडी समोर 

चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2074 100614150003679 मनीला संतोष दांडेकर
इं दरानगर पंचशील हॉटेल मागे 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2075 100614150003680 पूनम िवण आभंगे इं दरानगर चचवड पपरी पपरी
कागदप े सा ांक त 
नाही. वा री नाही.

2076 100614150003681 रोिहणी र व  साळवे
इं दरानगर पंचशील हॉटेल मागे 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 पयत कोस 

झाला नाही.

2077 100614150003682 नेहा चं िवलास राजपूत
इं दरानगर पंचशील होटेल मागे 

पपरी पपरी
िश ण कालावधी ३ मिह या 

पे ा कामी

2078 100614150003683 वैशाली सूयकांत मोरे इं दरानगर चचवड पपरी पपरी
िश ण कालावधी ३ मिह या 

पे ा कामी

2079 100614150003684 मंगल आनंदा मोरे इं दरानगर चचवड पपरी पपरी
िश ण कालावधी ३ मिह या 

पे ा कामी

2080 100614150003685 अंजली बालाजी गादेकर
इं दरानगर पंच िशल हॉटेल मागे 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2081 100614150003686
सुि या राजेश 

महामुळकर
इं दरानगर पंच िशल हॉटेल मागे 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा 

कोस/ िश ण कालावधी कमी

2082 100614150003687 रेखा संतोष मोरे इं दरानगर, चचवड D00143-DUBAR

2083 100614150003688 सं या िवजय रावळकर
इं दरानगर चचवड टेश चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2084 100614150003710
ितभा िम लद 
गायकवाड

कृ णा नगर िचखली पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2085 100614150003716 साबेरा मशाक शेख
दुगा नगर बजाज ऑटो समोर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2086 100614150003717
निसमाबानु द तगीर 

शेख स यद
दुगा नगर बजाज ऑटो समोर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2087 100614150003869 जानक  काश िपतके स नं ७३ आदश नगर पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2088 100614150003870 योती संजय मोरे
यशोदाबाई कड चाळ से नं २४ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2089 100614150003872 ताराबाई पोपट जाधव
यशोदाबाई कड चाळ िनगडी िनगडी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2090 100614150003873 रमेजा हाशम मोमीन
िभका साकुरे चाळ िनगडी िनगडी 

पपरी
माणप ावर 

अनु /गट .नाही.

2091 100614150003874 निलनी गोर  पाटील
यशोदाबाई कड चाळ िनगडी िनगडी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
2092 100614150003875 िवजया िभ. माळी िव लवाडी आकुड 2005-6 दुबार

2093 100614150003876 संिगता एकनाथ भोसले य.कड चाळ िनगडी माच 11 नंतरचा कोस

2094 100614150003877 क पना िवकास शदे से नं २५ िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2095 100614150003881 अ णा संतोष पळसकर
ारका धीश मं दरा मागे िनगडी 

िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2096 100614150003882 कुसुम भगवान पाटील से नं २५ िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



2097 100614150003883 रेवती राजू देवरे
िसि िवनायक मं दरा जवळ मोहन 

नगर चचवड पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2098 100614150003884 सर ा पांडुरंग पाटील
स ा अपाट मोहननगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2099 100614150003885 उमा नागेश पालेकर
२५/३७८ सधुनगर ल मी नगर 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2100 100614150003886 मानसी मुकुल मैड
३७९ िनगडी िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2101 100614150003888 मंगला भाकर मैड
३७९ से नं २५ िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2102 100614150003889 जय ी दलीप तरटे
२७अ िनगडी िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2103 100614150003890 आशा दपक पळसकर
िनगडी िनगडी ा िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2104 100614150003891 शुभांगी दलीप पाटील
७अ/२६ याम अपाट रावेत रावेत 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2105 100614150003894 जय ी िवनय जपे िनगडी िनगडी िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
2106 100614150003896 करण राज  शदे इं दरानगर से नं २२ पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही
2107 100614150003898 भीमाबाई राजू हराळ नेह नगर पपरी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही

2108 100614150003899 कांचन कंुडिलक ड गरे पपरी गाव नेह नगर पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही

2109 100614150003900 योती िशवशरण हरळ नेह  नगर पपरी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही

2110 100614150003901 जगदेवी महादेव सनगुदी नेह  नगर पपरी पपरी पपरी मामप ावर अनु ं  नाही

2111 100614150003902 गंगा अ ण साळवे नेह नगर पपरी पपरी पपरी मामप ावर अनु ं  नाही

2112 100614150003903 िमना ी सुभाष समघर नेह नगर पपरी पपरी पपरी मामप ावर अनु ं  नाही

2113 100614150003905 महानंदा िशवशरण हरळ नेह नगर पपरी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं  नाही

2114 100614150003906 सुरेखा नामदेव वाळके नेह नगर पपरी पपरी पपरी माप ावर अनु ं  नाही

2115 100614150003911 सा दया ईखारार शेख
शरदचं  हौ सो से नं २२ पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2116 100614150003925 मोिहनी . दुबळे ओटा क म िनगडी दुबळे / खुडे - नावात फरक

2117 100614150003940 सुकेशनी अिनल बनसोडे
पंचशील हौ सो अजंठानगर चचवड 

पपरी
माणप ात खाडेखोड

2118 100614150003960 सुनंदा बाबासाहेब दांगट
२७/अ शामराव िव ल बँके शेजारी 

िनगडी पपरी
माणप ात खाडाखोड

2119 100614150003997 माया यु. सरदार आंबेडकरवसाहत िनगडी A01269 - DUBAR

2120 100614150004004 संिगता िवलास देवरे
िशवनेरी हौ सो अजंठानगर चचवड 

पपरी
खाजगी माणप

2121 100614150004034 सकू राज  कांबळे िव ानगर चचवड पपरी पपरी नावात तफावत
2122 100614150004073 जाधव सुवणा र व रामनगर चचवड सी 02328  दुबार

2123 100614150004135 अिनता रामे र सदावते
ओटा क म संजय नगर िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

2124 100614150004171
करण बळीराम 

गायकवाड
आंबेडकर हौ सो अजंठानगर पपरी 

पपरी

िश ाण माणप ावर 
िश ण कालावधी नमूद 

केलेला नाही.

2125 100614150004181 िमरा सखाराम कदम
 नं िब /४/०९ राज नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2126 100614150004182 िमना ी राजू चौगुले राजनगर से नं २२ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2127 100614150004204 मंगल िवलास मांडेकर
ी द  नगर सायली कॉ ले स 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

2128 100614150004216
सरला लोचन सघ 

कौसवा
इं दरानगर चचवड पपरी पपरी

३१ माच २०११ चे माणप  
आव यक

2129 100614150004293 अनुसया ता. माने द ावाडी आकुड A00501 - DUBAR



2130 100614150004358 रेखा भागवत हनमंते
रामनगर समोर द नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर िश ण 

कालावधी नमुद नाही.

2131 100614150004372 किवता अशोक वाघमारे
से नं ११३, लॉट नं ११/बी गु ारा 

रोड पुणे आकुड  वा ले कवाडी 
पपरी चचवड

माणप  जोडले नाही

2132 100614150004391 जो ती रामचं  कांबळे
अबोली अपाटमट बी नं 

३िब/२, सधूनगर िनगडी ािधकरण 
पपरी चचवड

माण ावर गट  नाही.

2133 100614150004393 अिनता कशोर कदम
अ जठा नगर यशदा हौ.सोसा चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

2134 100614150004459 सुि या सुदन परब क म नं ६ यमुनानगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2135 100614150004460 जय ी अंकुश गेजगे से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2136 100614150004461 सा रका पांडुरंग साखरे से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2137 100614150004462 मीना रंगनाथ जाधव यमुनानगर से नं २१ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2138 100614150004463 कमल रमेश जंगम
से नं २१ क म नं ५ यमुनानगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

2139 100614150004464 सिवता अशोक सावरे
से नं २१ क म नं ५ यमुनानगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

2140 100614150004465 जय ी जयवंत कपटकर
क म नं ५/८/१ यमुनानगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

2141 100614150004466 सा रका संजय गाडे से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

2142 100614150004467 योती रमाकांत पाटील
से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2143 100614150004468
अिनता मि लकाजुन 

िशराळ
क म नं ५/४/८ यमुनानगर पपरी 

पपरी
३१ मा  २०११ नंतरचे 

िश ण

2144 100614150004469 कौश या िव ल बाबर से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश म

2145 100614150004470 ि या दप मोरे
ितमा सहकारी हौ सो यमुनानगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2146 100614150004471 योती काश भोसले २४/४ यमुना नगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2147 100614150004472 नेहा नर  सदडेकर यमुना नगर िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2148 100614150004473 सुरेखा चं कांत राणे १९/३ यमुनानगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2149 100614150004474 िसमा कमलाकर कोळी २/४ यमुनानगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

2150 100614150004475 ि यांका शाम सावंत यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2151 100614150004489 रिवना ीशौल बनसोडे
ी राम कॉ ३ िशवनगरी पपरी 

पपरी

माणप ावर िश ण 
कालावधी नमूद नाही. ३१ 
माच २०११ पयत िश ण 

पुण केलेले नाही.

2152 100614150004490
ीदेवी िवजयकुमार 

बनसोडे
चचवड पपरी पपरी पपरी फँशन िडझाइ नग चा कोस्

2153 100614150004500 संगीता दादा आखाडे अजंठानगर चचवड 001AA14370

2154 100614150004510 ि मता परशुराम पाटील
ल मण दातीर चाळ मोहन नगर 
चचवड टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत

2155 100614150004535 िसमा रा. कांबळे शा ी चौक   डी-12, भोसरी माच 11 नंतरचा कोस
2156 100614150004538 अिनता ीकांत थोरात िजवलग हौ.सो. िनगडी A02703 - DUBAR

2157 100614150004539 ितमा सिचन नलावडे
२२६ गणपती मं दर िनगडी ा 

िनगडी पपरी
माणप ावर 

अनु /गट .नाही.



2158 100614150004591 उषा रा ल घाडगे
सोनार चाळ द वाडी आकुड  पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

2159 100614150004601 चा लता कृ णा पवार
गंगा अपाटमट िववेकनगर आकुड  

पपरी चचवड
माणप ावर अ नु . ब गट 

 नाही.
2160 100614150004617 रे मा . बामणकर गंगानगर आकुड माच 11 नंतरचा कोस

2161 100614150004618 छाया नाना बामणकर
गंगानगर आकुड  िनगडी ािधकरण 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
2162 100614150004619 भा य ी ध. सपकाळ गंगानगर आकुड माच 11 नंतरचा कोस

2163 100614150004620
मंदा कनी िभवाजी 

कु हाडे
गंगानगर िनगडी ािधकरण िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2164 100614150004621 अिनता कािशनाथ बेटकर आकुड  गंगा नगर िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
2165 100614150004622 उ वला स. देवरे पाईनरोड िबजलीनगर माच 11 नंतरचा कोस
2166 100614150004623 उषा उ. मंुडे बळवंतनगर िबजलीनगर चचवड D00337 - DUBAR

2167 100614150004625 सुरेखा िशवाजी पाटील
द कृपा कॉलनी,अपना घर जवळ 

स.नं.६०/४/,िशव नगरी ,िबजलीनगर 
चचवडगाव पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2168 100614150004631 सं या संजय भदे
४३/६,तृ ी हौ सोसा क म १०,से 
नं.२१,यमुनानगर िनगडी पपरी 

चचवड

माणप ाव न िश ण 
कालावधीचा बोधघेत नाही.

2169 100614150004647 सुरेखा गो वद िशरोळे
लॉट नं १,गंगा अपाटमट िववेकनगर 

आकुड  पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

2170 100614150004648 रेखा मनोज राणे
लॉट नं ५१ ऋणाल रेिसडे सी,िववेक 

नगर आकुड  पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

2171 100614150004649 सौ या संजीव देसाई
गंगा अपाटमट िववेकनगर आकुड  

पपरी
माणप ावर अनु  नाही.

2172 100614150004667 ेमा गणेश राउत
तुकाराम नगर वा हेकरवाडी 

काळेवाडी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े
2173 100614150004701 आरती िगरीधारी ल ा आकुड माणप ावर गट .नाही

2174 100614150004750 िव ा जय काश शदे
पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
िशवन लास माणप  नाही.

2175 100614150004756 रजीया लसनबीन चौस
संघिम ा हौ सो िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2176 100614150004831 योती राजू सकट
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2177 100614150004832 िमना ी िवण कदम
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
माच २०११ चा िश ण 

कालावधी आव यक

2178 100614150004833 रे मा अतुल कडलक
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
माच २०११ चा िश ण 

कालावधी आव यक

2179 100614150004835 आशा म. कदम PCMC COLONY िनगडी
A01426 - 2009/10 

DUBAR

2180 100614150004837 स रता गौतम साळंुके
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2181 100614150004838 नुजत फरोज शेख
३०/१ से न २१ यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2182 100614150004839 ताहेरा क युम शेख
से न २१, क म न १० एल.आय,सी 
ऑ फस समोर,यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2183 100614150004840 आ पाली संजय कत
िनगडी पी सी एम सी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2184 100614150004841 रोिहणी संतोष च हाण
pcmc कॉ िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2185 100614150004842
ल मी मि लकाजुन 

गायकवाड
िम लद नगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



2186 100614150004843 संगीता िवकास मोरे
मै ी हौ सो कृ णानगर चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2187 100614150004844 अनारकली लेखपाल गु ा
११/३ यमुनानगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2188 100614150004845 सिवता संतोष गोळे
यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2189 100614150004846 भारती सुखदेव घाडगे
िसि िवनायक कॉ साईनाथ नगर 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2190 100614150004847 शालीनी सुभाष भोकरे
५०/२ गुलमोहर हौ सो यमुनानगर 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2191 100614150004848 िनमला महादेव कापरे
अंकुर हौ सो यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2192 100614150004849 कमल कृ णदेव गाळे
अंकुर बी यमुनानगर िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2193 100614150004850 अचना रमेश औताडे
यमुनानगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2194 100614150004851 शारदा ल मण मदने
िशवकृपा कॉ साईनाथ नगर िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2195 100614150004852 वाती द ा य झरकर
८३/१ िशवकृपा कॉ साईनाथ नगर 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2196 100614150004853 लता िनतीन येवले
कोकाटे साईनाथ नगर िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2197 100614150004854 इरम आिसम खान
लॉट नं १०८ साईनाथ नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2198 100614150004855 सीता वनाराम सोलंक साई नाथ नगर िनगडी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2199 100614150004856 र मीता जी ेश राठोड साईनाथनगर,िनगडी 21माच2011 नंतरचे माणप

2200 100614150004857 मिनषा सिचन सपकाळ अंकुर सो से नं २१ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2201 100614150004858 मंगल नामदेव सपकाळ अंकुश सो यमुनानगर पपरी पपरी 31 माच 2011 नंतरचा कोस

2202 100614150004859 िलला शंकरलाल सोलंक से नं २१ साईनाथ नगर पपरी पपरी माच 11 नंतरचे माणप

2203 100614150004860 द ा िहतेश वाघेला
साई नाथ नगर दुगा माता 
मं दराजवळ, पपरी पपरी

माच 11 नंतरचे माणप

2204 100614150004861
सोनल अि नकुमार 

लुनाग रया
साई नाथ नगर दुगा माता 
मं दराजवळ, पपरी पपरी

माच 11 नंतरचे माणप

2205 100614150004862 रटा अतुल गोहेल
दुगा माता मं दर जवळ साईनाथ नगर 

पपरी पपरी
माच 11 नंतरचे माणप

2206 100614150004863 रेखा संदेश साळ कर
काळभोर चाळ साईनाथ नगर पपरी 

पपरी
माच 11 नंतरचे माणप

2207 100614150004864 क पना राजन अगरवाल से नं २१ यमुनानगर पपरी पपरी माच 11 नंतरचे माणप

2208 100614150004868 लिलता िजत  पाटील
ी वामी छाया रजनीगंधा हौ सोसा 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी णाणप

2209 100614150004892 लता िवजय मौदेकर िब नं ४/८ गंगानगर आकुड  पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2210 100614150004912 िवजया कसन कदम
स नं ७६/१/२,आहेर नगर चतामणी 
कॉलनी चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

2211 100614150004913 िसमा चं कांत कवडे
घर नं १२३,िप.िस.एम.िस हॉि पटल 

जवळ वा लेकरवाडी चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

2212 100614150004914 ाज ा िवलास सावंत
सव नं १२२,सायली कॉ ले स द  
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर



2213 100614150004916 नंदा सुिनल रसाळ
सव नं १२२,सायली कॉ ले स 
द मं दरा जवळ,काकडे चाळ 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

2214 100614150004918 मिनषा चं हास वा हेकर
सव नं १२२,सायली कॉ ले स द  
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

2215 100614150004919 जय ी अशोक शदे
मनपा शाळे शेजारी कवडे 

चाळ,वा हेकारवाडी चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2216 100614150004920 िनमला गणेश कवडे
ी द  िनवास िप.िस.एम.िस 

शाळेसमोर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2217 100614150004921 अि नी सिचन खोले
घर नं १३३वा हेकरवाडी पा याचा 

टाक जवळ,संत तुकाराम नगर 
चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2218 100614150004957 शारदा छगन वाघोदे िपसीएमसी काँ.िनगडी दुबार ऐ01198

2219 100614150004963 वैदही िवजय गायकवाड
संत तुकाराम नगर सुराभे मेिडकल 

जवळ चचवड पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

2220 100614150004992 ल मी ल मण िनरगुडे
१२ अ म के व ती कवळे शदे व ती 

पपरी चचवड
आडनावात तफावत

2221 100614150005080 मलेका आ रफ मोमीन
ओटा क म यमुना नगर िनगडी 

पपरी चचवड
रेशनकाडवरील नावात 

खाडाखोड

2222 100614150005115 िहराबाई द ु राउत
८०/२+३+८ भगीरथी िनवास 

वा हेकरवाडी चचवड पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2223 100614150005118 सुिनता मनोहर भागवत
गु देव नगर आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड
माणप ावरील कालावधी 

बोघ होत नाही

2224 100614150005122 हषा दामजी चौहान
ीजी िनवास आकाश कॉम आकुड  

पपरी चचवड
िशवन लास माणप  नाही.

2225 100614150005140 इंदुबाई जयपाल शगे
ओटा क म िम लदनगर िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

2226 100614150005141 कलावती चं कांत शगे
१७/३ िम लद नगर पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड
माच २०११ चा िश ण 

कालावधी आव यक

2227 100614150005142
सिवता िभमाशंकर 

शाखापुरे
िम लदनगर पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
माच २०११ चा िश ण 

कालावधी आव यक

2228 100614150005143 रे मा सुकुर पठाण
िम लदनगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2229 100614150005144 फ रदा सुकुर पठाण
िम लदनगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

2230 100614150005145 महानंदा शांता पा शगे
िम लद नगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावरील अनु ं  नाही

2231 100614150005157 कत  मा ती यादव
िस नाथ हौ सो सहयोग नगर पपरी 

पपरी
 ३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2232 100614150005158 नागा मा राजू शगे
िम लदनगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2233 100614150005159 आशा चं कांत साठे
पांढरकर चाळ आदश शाळेजवळ 

आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

2234 100614150005233
मिनषाकौर कुलदीप सग 

बसीन

िप िस एम िस.कॉलनी बी नं २, म 
नं.६३,जकात ना या समोर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप  जोडले नाही

2235 100614150005237 ि यंका बाबा कुरळे
वा ले करवाडी तुकाराम नगर,सुरभी 

मेिडकल जवळ चचवड पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2236 100614150005252 नरसीन मजहरनु दन शेख
पु याई हौ सोसा बी नं २६, म् नं ३ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप  सा े कत नाही



2237 100614150005265 माधुरी िम लद शेटे
२८/२,एल.आय.िज.कॉलनी से नं 
२५, सधूनगर िनगडी ािधकरण 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2238 100614150005312 अंजली टायरण फनािडस
लॉट नं १,जी लोक िस ाथ हौ 

सोसा,िब नं ८,शा  नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ. . नाही

2239 100614150005315 कंचन गो वदलाल जांिगड
िशतल बाग कॉ प बी न.ं२२/४ 

भोसरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

2240 100614150005316 भा य ी संतोष नाईक
एस.१,िज एन.सी.हंसी राज पलेस द-

वग,साने चौक िनगडी ािधकरण 
पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2241 100614150005353 वषा अशोक च हाण
क म न.ं६,बी नं १३ लॉट नं 

१४,से.नं.२१,यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

माण ावर िश ण 
कालावधीचा बोध होत नाही.

2242 100614150005385 सीमा मगन वायदंडे
सव नं.६२ िशवनगरी िबजलीनगर 

पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

2243 100614150005391 सीमा सुिनल वाईकर
घर .५२.स नं.८७ ,तुकाराम नगर 
वा ले कारवाडी िचचवड पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2244 100614150005468 मंगल बबन पाचपुते
बालाजी हाईटस लॉट नं 

१३,मोहननगर चचवड पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2245 100614150005469 कारमेलीन जॉन िडसोजा
बालाजी हाईटस लॉट नं ५,बी 
वग,मोहन नगर चचवड पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2246 100614150005506 संगीता राजेश पुंडगे
रमाबाईनगर से नं २९ रावेत पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2247 100614150005530 पु पा भाकर ससाणे
िजवलग हौ सो िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

2248 100614150005531 महानंदा कसन पवार िस ाथनगर से नं २२ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2249 100614150005533 सिवता दपक रण सग
िस ाथ नगर ओटा क म पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2250 100614150005534 शोभा राजू दोरवे
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2251 100614150005537 आ पाली उमेश मांजरे
आंबेडकर वसाहत से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2252 100614150005539 ल मी सुभाष ससाणे
जीवलग हौ सोसा बी नं ७, म नं 
४०९ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

वा त चा पुराव अ प

2253 100614150005541 ध डाबाई केरबा सोनावणे
िस थ नगर आंबेडकर 

वसाहत,आझाद चौक िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2254 100614150005542 जय ी आ पा शेलार
आंबेडकर वसाहत से नं २२ िनगडी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2255 100614150005543 ल मी नर सह आवटे िस ाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ चे िश ण 

माणप

2256 100614150005544 रािगणी शंकर तांगुडकर
िस थ नगर से नं २२,आंबेडकर 

वसाहत िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत रािगनी / 

रोिहणी

2257 100614150005545 आज मा य लपा प ले
से नं २२,िस थ नगर ओटाि कम 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2258 100614150005547 ल मी रामदास चखाले
उवला हौ सोसा से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2259 100614150005548 ताई वसंत साळंुके
जीवलग हौ सोसा बी नं ७, म नं 
४०३ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

वा त चा पुराव अ प

2260 100614150005549 शालन भा कर पवार
िजवलग हौ सो आझाद चौक पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण



2261 100614150005550 जुली आ थोनी ािसम
िस ाथनगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2262 100614150005552 ल मी राजू कोलावले
िस ाथनगर से नं २२,ओति कम 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2263 100614150005555 अनीता सुभाष भोसले
आंबेडकर वसाहत िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2264 100614150005556 मेरी आथोनी फांसीस
िस ाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2265 100614150005557 महादेवी रामा कटकध ड
िस थ नगर आझाद कॉलनी ३ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2266 100614150005560 मैना देिवलाल पटेल
िस ाथनगर ओटाि कम िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2267 100614150005563 वैशाली रामदास भोसले मीकनगर िनगडी 001AA16177 - दुबार

2268 100614150005565 मंगल िवजय लोखंडे
बी नं ७, म नं २१४ िजवलग हौ 
सोसा िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2269 100614150005576 सिवता राज  लोखंडे
िजवलग हौ सो आझाद चौक पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2270 100614150005578 रंजना संतोष कांबळे
िस ाथनगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2271 100614150005580 शोभा अ ण ठाकरे
स नं ५७/४ पाईन रोड,िशवनगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2272 100614150005585 राखी िनलेश धो े
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत/राखी िनलेश 
धो -े-राखी सुधाकर खरात

2273 100614150005597
अंजुमन स यदवली 

अ ार
पंचिशल बी गणपती मं दर जवळ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2274 100614150005597
अंजुमन स यदवली 

अ ार
पंचिशल बी गणपती मं दर जवळ 

पपरी पपरी
माच 11 नंतरचे माणप

2275 100614150005688 वैशाली राजेश भोईटे
से बा २७ अ, लॉट नं ३९ िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

2276 100614150005689 वाती अशोक गाडे
से नं.२७, लॉट नं ४६७ िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2277 100614150005691 अ दा अशोक गाडे
से नं.२७, लॉट नं ४६७ िनगडी 

िनगडी ािधकरण पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2278 100614150005692 िव ा िवजय भोईटे
से नं.२७अ, लॉट न.ं३९ िनगडी 

िनगडी ािधकरण पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2279 100614150005736 िजजा सुरेश िशरसाट
इं ायणी हौ सोसा पीनगर िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
शास कय माणप  आव यक

2280 100614150005797 मुमताज जनु न शेख
िम लद नगर ओटा क म, िनगडी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2281 100614150005804 रेखा भा कर रामगुडे
भ डवे नगर वा हेकरवाडी चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2282 100614150005842 सेनाबी मे मुब जमादार
िप िस एम िस.कॉलनी बी नं २, म 
नं.६३,जकात ना या समोर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप  जोडले नाही

2283 100614150005843 िव ा िशवाजी साठे
िप.सी.एम,सी कॉलनी बी नं २, म नं 

५६ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी ३ मिहने 

आव यक

2284 100614150005844 सिवता र व  ओ हाळ
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड
माणप  आव यक

2285 100614150005845 मंगल द ा भगारे
पी सी एम सी कॉ िनगडी िनगडी 

पपरी
माणप  आव यक

2286 100614150005860 वषा िम लद मोरे
िप िस एम िस.कॉलनी बी नं २, म 
नं.६३,जकात ना या समोर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप  जोडले नाही

2287 100614150005927 शारदा मािणक शदे रा. काळभोरचाळ आकुड A00325 - DUBAR



2288 100614150005928 िव ा आनंदा मोरे रमाबाईनगर रावेत पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2289 100614150005983 मंदा कनी सुरे  रटोळे िबजली नगर ओम कॉ २ पपरी पपरी
नावात तफावत मंदा कनी व 

नंदा कनी

2290 100614150005991 उ वला िम लद वारके
से नं २८ कुपर नसरी जवळ पपरी 

पपरी
नावात तफावत िम लद/िम ल

2291 100614150005997 सुिनता अलोककुमार घोष
से नं २८ लॉट नं २३२ब पपरी 

पपरी
अलोक कुमार / अशोक कुमार - 

नावात तफावत

2292 100614150005998
फरजाना अदम 

िशकलगार
से नं २४ कुपर हौ सो पपरी पपरी

अज व माणप ावरील नावात 
तफावत

2293 100614150006016 रंजना आ दनाथ हा े सुखकता हौ सो पपरी पपरी पपरी वा त ाचा पुराव अपूण

2294 100614150006099 नंदा शरद सैदाणे
चं हास वाळेकाराची चाळ सायली 

कॉम,द  नगर चचवड पपरी 
चचवड

शासक य माणप  नाही

2295 100614150006119 मनाली िम लद बागुल
से नं २२,पु याई हौ सोसा बी नं 
२६, म नं.१०४ िनगडी पपरी 

चचवड
माणप  जोडले नाही

2296 100614150006122 अचना दादा गणगे
सव नं १२० भ डवे व ती. वा लेकर 

वाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2297 100614150006123 शामल आ ुबा गणगे
सव नं १२० भ डवे व ती. 

वा ले कवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2298 100614150006124 कुसुम दादा भोसले
सव नं.११९/१/२,भ डवे व ती गणेश 
मं दराजवळ वा ले कवाडी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2299 100614150006247 सरोजा िहरालाल सुरवसे
परशुराम नगर िव ानगर चचवड 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2300 100614150006250 िनलम गोवरी साद
िव ानगर लोअरिमल जवळ 

चचवड चचवड पपरी
माणप ात खाडाखोड, 

माणप ावर सपुण नाव नाही.

2301 100614150006256 रे मा सदािशव साळंुके
रामनगरी कॉम चचवड चचवड 

पपरी चचवड
िशवणयं ाचे माणप  

आव यक

2302 100614150006260 मीरा राजू माने
राम नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2303 100614150006267 जय ी ीधर कांबळे
ए साईड बटरी रोड िव ानगर 

चचवड पपरी चचवड
रे. काड नावात खाडाखोड

2304 100614150006268
शानामा ित पाना 

िवजापुरे
म ीद जवळ िव ानगर चचवड 

पपरी चचवड
नावात तफावत

2305 100614150006272 चं ा भवरलाल गोगिलया िव ानगर चचवड पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

2306 100614150006279 मीना मा लापा राठोड
िव ानगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
रामा / मान पा नावात फरक

2307 100614150006281 राजूबाई संदीप दातीर
िव ानगर लोअर िमल मागे पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2308 100614150006304 अिनता सूरेश वाघमारे
सूय पाक,से नं.१६ राजे िशवाजी नगर 

िचखली ािधकरण पपरी चचवड
फॅशन िडझायन ग ला देत नाही.

2309 100614150006312
स विशला बाळासाहेब 

डोईफोडे
सहयोग नगर गजानन हौ.सोसा. 

पीनगर पपरी चचवड
खाजगी माणप , रे. काड 

जोडलेले नाही.
2310 100614150006324 तर ुम स यद अयाज यमुनानगर िनगडी माच 11 नंतरचा कोस

2311 100614150006325 तब सुम अयाज स यद
बी.नं.३ क .नं.१० मपु प 

हौ.सोसा. िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

2312 100614150006366
शािलनी म छ नाथ 

जाधव
से नं २६ दशन रो हाउस पपरी पपरी

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर



2313 100614150006512 ि या मा ती नकाते
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 
स ाट हौ सोसा,से नं २० िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2314 100614150006514 करण सुर  जापती
साईनाथ नगर लॉट नं ८८ पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2315 100614150006515 सुिशता वंृदावन जावती ा अपा से नं २४ पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2316 100614150006527 िसमा संतोष रेडेपाटील
िवजय कॉ ले स िववेक नगर पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2317 100614150006611 सुजाता सुिनल पवार
गणराज बंगला िनगडी ािधकरण 

पपरी पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2318 100614150006663 र मी मधुकर डोणकर
सन.२१ क म न.ं९ यमुनानगर 

पपरी पपरी
नावात तफावत

2319 100614150006675 सुिनता चांगदेव कोलते
से न २१, क म न ९ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

2320 100614150006683 पो णमा बाळकृ ण मोरे
क म न १०,से न २१ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

2321 100614150006684 वैशाली रा. गायकवाड यमुनानगर िनगडी A01257- DUBAR

2322 100614150006685 गीता द ा लकडे
घर नं.४६ चचवड जयवंत शाळा 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2323 100614150006686 िसमा र व  बांदल
से न २१, क म न ९ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2324 100614150006687 िवमल राजाराम माने
ए या हौ सो यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2325 100614150006694 ेता मंगेश पवार
सन.२१ क म न.ं९ .नं.७/४ िनगडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2326 100614150006695 मंगल धनाजी शदे
बी.नं.१ब/८ सन.२१ अमोल अपाट 
क म न.ं०२ िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2327 100614150006696 साहेराबानू हक म स यद
सन.२१ क म न.ं९ चाळ न.ं८ .नं.१ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2328 100614150006697 शोभा अशोक वेताळ
सन.२१ क म न.ं९ चाळ 

नं.९. .नं.१० िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2329 100614150006698 िवजया हाद दळवी
सन.२१ क म.नं.१० नव ांती 

हौ.सोसा. बी.नं.४७ .नं.१२ िनगडी 
पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2330 100614150006699 शामा कुमार मांडवे
क म न ९,चाळ न ७ १२५ सदगु  
नगर उ ान,यमुना नगर िनगडी 

पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

2331 100614150006700 नसरीन अकबर शेख
से न २१,िसकं न ९, म न ५ 

यमुनानगर िनगडी पपरी चचवड
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

2332 100614150006701 वषा धनाजी मरगजे
से न २१, क म न ९,चाळ नं ६ द  

मं दर जवळ,यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2333 100614150006702 मिनषा जयवंत खंडागळे
से नं २१ क म नं ९ यमुनानगर 

पपरी पपरी
११ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2334 100614150006703 विनता िव नाथ ठाकुर
से नं २१ क म नं ९ यमुनानगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2335 100614150006704 श मली संजय मेहेर
बी नं २७/४, कना ६ से नं २१ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2336 100614150006705 आशा राधाकांत मेहेर
बी न २७/४, क म न ६ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2337 100614150006706 हेमागी वीण राउत
जीवनधारा होऊ सोसा लोट न 

२०,से न २१ िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



2338 100614150006710 शारदा नारायण साखरे
सन.२१ क म न.ं९ चाळ न.ं२/११ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
2339 100614150006711 पाली शांत शदे नेह नगर पपरी माणप ावर गट . नाही

2340 100614150006711 ुती नारायण साखरे
सन.२१ क म.नं.९ चाळ न.ं२/११ 

िनगडी पपरी चचवड
माच २०११ नंतरचे माणप

2341 100614150006712 नेहा रामलालजी शेलोत
स.न.२१ क म न.ं९ चाळ न.ं१/२ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2342 100614150006713 अंिबका द ा लकडे
घर नं.४३ सं ाम नगर ओटा क म 

पपरी चचवड

रे.काड अ प .३१ माच 
२०११ नंतर िश ण घेतले 

आह.े

2343 100614150006714 अचना जगदीश येनगदुल
सन.२१ क म न.ं९ चाळ न.ं२०/११ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2344 100614150006715 ेता चं शेखर वडके
सन.२१ क म.१०,वैशाली हौ.सोसा. 
बी.नं.२६ लो.नं १५ िनगडी पपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

2345 100614150006716 गाय ी रा ल वै
सन.२१, क म.नं.१० वैशाली 

हौ.सोसा. िब ड.नं.२६/०१ िनगडी 
पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2346 100614150006718 उमा गणेश थोरात
सन.२१ क म.नं.१० अंबर हौ.सोसा 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2347 100614150006719 आशा नामदेव धनवटे
सन.२१ क म न.ं९/२२१ चाळ नं 

१३ िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2348 100614150006720 जनाबाई राजाराम ग टे
वामी का.ओप हौ.सोसा. िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2349 100614150006721 अि नी क त  जैन
बी.नं.४५/१० क म न.ं१० सन.२१ 

िनगडी,साई मं दर जवळ पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2350 100614150006723 िमनाज जावेद नायकवडी
सन.२१, क म न.ं१० बी.न.२६/८ 
वैशाली हौ सोसा. िनगडी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2351 100614150006724 ज बीन वािहद नायकवडी
सन.२१. क .नं.१०,बी.नं.२६/८ 
वैशाली हौ सोसा. िनगडी पपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2352 100614150006726 उषा संतोष िचखले
बहार अपाट. जाई िब ड. लो.नं.१२ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2353 100614150006727 वैशाली सुभाष िचखले
िशवशंभो िनवास सन.८४/७ िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2354 100614150006728 यो ा संजय शेटे
डी-१ जय िब ड बहार हौ.सोसा. 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2355 100614150006730 सुिजत सुधीर सुतार
नाल बहार हौ.सोसा, जाई डी.११ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2356 100614150006731 गीता उमेश पांचाळ से नं २१ यमुनानगर िनगडी पपरी
31माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2357 100614150006732 नंदा सुरेश गवळी
बी.न.२६, नं.१० क म 

नं.१०.सन.२१ यमुनानगर ािधकरण 
पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2358 100614150006733 स रता पवनकुमार सैनी
वैशाली-२६, न.९, क म न.ं१० 

सन.२१ यमुनानगर िनगडी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2359 100614150006734 संगीता सुरेश सूयवंशी
मपु प हौ सोसा बी न ३/६, क म न 

१० िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2360 100614150006735 उ वला संभाजी जगताप
मपु प हौ.सोसा. क म न.ं१० 

सन.२१ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2361 100614150006736 िमना ी सुरेश पाडोळे
वानंद डेअरी मागे यमुनानगर पपरी 

पपरी
११ माच २०११ नंतरचे 

माणप



2362 100614150006737 शुभांगी रमेश तटकरे
िवसावा होऊ सोसा क म न १०,से न 

२१,यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

नावात तफावत/मॅरेज 
सट फकेट आव यक

2363 100614150006738 िव ा जगदीश भालेराव
आ य सोसा, क म न १० यमुना 

नगर िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2364 100614150006739 अ णा राज  मेने
से न २१,चाळ न २२/११ यमुना 

नगर िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2365 100614150006740 सुरेखा दीपक मोिहते
नव ांती हौ सो बी न ४७, म न 

१,यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2366 100614150006742 समी ा सखाराम सावंत
िववेक हौ.सोसा. यमुनानगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2367 100614150006743 योती परशुराम थोरात अंबर सो यमुनानगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2368 100614150006744 शुभंगी संतोष पवार
से नं २१/१० यमुनानगर पपरी 

पपरी
३१ माच  २०११ नंतरचे 

िश ण

2369 100614150006746 Sउषा मनोहर हा े
क म नं १०,से नं २१ िवशाल 

सोसा,यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

फॅशन िडझआईन माणप

2370 100614150006747 मेहरजबीन इसाक शेख
जानक  बन हौ सो से नं २७ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2371 100614150006749 वाती िवजय मेतकर
वामी समथ रेिस ल मीनगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2372 100614150006750
राज ी रामलालजी 

शेलोत

से नं २१, क म नं १ चाळ न.ं१, म 
नं.२,यमुना नागर िनगडी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2373 100614150006752 सुबल मी एस मनी से नं २१ म दप हौ सो पपरी पपरी
िश ण कालावधी  माच 

2011 नंतर

2374 100614150006753 सिवता सुहास जोशी
से नं २१ क म नं ६ यमुनानगर 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2375 100614150006754 पाली राज  पुणेकर
से नं २१ ि क नं ९ यमुनानगर पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2376 100614150006755 ि यांका करण पवार
क म.नं.९,सन.२१ यमुनानगर 

पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2377 100614150006756 रंजना अर वद पवार
सन.२१ क म न.ं९ यमुनानगर 

पपरी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2378 100614150006757 अचना अ. मोरे यमुनानगर िनगडी
C00546 / 2009-10 

DUBAR

2379 100614150006758 सुवणा संजय थोरात
ऋणाल लोअर अपाटमट लॉट नं 

१९/२१, लॉट नं ६,फेज नं १,अमृता 
मठ जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

2380 100614150006759 कोमल कुमार देशपांडे
समता हौ सोसा क म न.ं१०,से 

नं.२१,यमुना नगर िनगडी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2381 100614150006826 गीतांजली कशोर भ डवे
एम आय डी सी पाईप लाईन रोड 

शदे व ती पपरी पपरी
रिहवास पुरावा नाही

2382 100614150006847 अ णा गुणवंतराज संघवी
गुंनक  िनवास,िवदयानंद शाळे या 
मागे श मली साडी सतर िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

फँशनिडझाय नग चे स ट फकेट 
असलेने अपा

2383 100614150006906 िमला अ ण लोहार
ल मीनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ चे माणप  

आव यक

2384 100614150006908 िवजया ाने र बाणखेले
सन.८४/२,८४/५ सून पुरम िनगडी 

पपरी चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

2385 100614150006910 मोिहनी अंकुश पवार
३९/१६ से नं २१ यमुनानगर िनगडी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
2386 100614150006957 मु ीका िवजय मळेकर पीनगर तळवडे A01717 - DUBAR



2387 100614150006958 माया िवकास आलटे
अ ज यतारा हौ सो पीनगर पपरी 

पपरी
प याचा बोध होत नाही

2388 100614150006960 सा रका बदुमाधव शदे पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी
मॅरेज सट फकेट गॅझेट 

आव यक
2389 100614150006969 नंदा ब. चवरे गंधव पाक, शा नगर चचवड A00230 - DUBAR

2390 100614150006973 अनुराधा ल मण सांगोळे इं ायणी हौ.सो. पीनगर 001AA16323 - दुबार

2391 100614150006977 मेघा सुनील तायडे
अ ज यतारा हौ सो पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड
गट ./अ. . नाही

2392 100614150006979 माई करण रेणके
सोिनगारा हारायटीज ि वेणी नगर 

तळवडे रोड पपरी चचवड
रेशनकाड खाडाखोड

2393 100614150006986 भारती तानाजी कांबळे
कोयना हौ सोसा पी नगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2394 100614150006994 पाल एकनाथ ीरसागर इं ायणी हौ.सो. पीनगर
102514150000441  - 

दुबार

2395 100614150006995
सोनाली िव नाथ 

ि रसागर
इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

2396 100614150007009 मिनषा भरत आमणे
अिभमान पाक से नं २१ यमुनानगर 

िनगडी पपरी
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

2397 100614150007024 रािधका शैलेश शहाणे
रेणुका मंगल कायालयजवळ पी हौ 
सोसा, पीनगर िनगडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

2398 100614150007025 साधना अंजान गांधी
यश हौ सोसा म नं ३, क म 

नं.११,से नं २१,बी नं ३४,यमुना 
नागर िनगडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2399 100614150007027 रजनी राज  तांबे
पीनगर, ी हौ सोसा रेणुका मंगल 

कायालय पीनगर पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2400 100614150007029 मीना ी मुकेश तांबे
ची हौ सोसा पीनगर पीनगर 

रोड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2401 100614150007031 सुिनता तानाजी जाधव
रेणुका मंगल कायालयजवळ साळंुके 
लॉट, ची हौ सोसा पीनगर पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2402 100614150007037 सुिनता र. शदे साईनाथ हौ सो  पीनगर A01744 - DUBAR

2403 100614150007041 सिवता धमाजी गारगोटे
साईनाथ नगर,साईकृपा हौ सोसा 
पीनगर पीनगर पपरी चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2404 100614150007075 वैशाली मोहन वीर  . ि वेणी नगर तळवडे A00200 - DUBAR

2405 100614150007095 रे मा रमेश िशलीमकर
अ ज य तारा हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी
माणप ावर अन.ु  नाही. व 

गट  नाही.

2406 100614150007098 क याणी िवशाल कोले
टी/१/४७५ बजरंग हौ सो पीनगर 

पपरी
नावात तफावत कोल/ेको हे

2407 100614150007100 साधना बा. इंगळे सर वती हौ.सो. पीनगर A01314 - DUBAR

2408 100614150007107
िमना ी बाळासाहेब 

इंगळे
सर वती हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी
खाजगी माणप

2409 100614150007262 सा रका कसन झांबरे
संत तुकाराम नगर र ा टोप पपरी 

पपरी
माणप  आव यक

2410 100614150007283 अलका देिवदास पवार से नं २६ समथ नगर पपरी पपरी माणप ावर गट  नाही

2411 100614150007284 ि मता गोपालकृ ण पवार
से नं २६ िनगडी ािधकरण पपरी 

पपरी
माणप ावर गट  नाही

2412 100614150007335 उ वला महेश छाजेड यमुनानगर से नं २७/ए पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2413 100614150007337 सुिनता बजरंग वाघमारे से नं २७ िनगडी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2414 100614150007339 वाती सुहास ठ बरे
से न २७,गंगा िनवास कॅ प् एजुकेशन 

शाळेसमोर िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



2415 100614150007341 गौरी सं दप काकडे
२७ िनगडी ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

2416 100614150007343 वंृदा िव णू महानवर
से नं २१ ९/४/१२ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2417 100614150007345 क त  एकनाथ तडूलकर
लोट न ४,बी न ३७ दुगा दशन होऊ 

सोसा,से न २४ िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला  

कोस

2418 100614150007351 वृषाली संतोष दवे
सव न १२०,ओम साई कॉलनी ेरणा 
शाळेजवळ चचवड पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

2419 100614150007385 रिजया शाहीद मुलाणी
इं दरा नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत/रिजया शाहीद 
मुलाणी-- रिजया अबुला 

मुजावर

2420 100614150007395 सुिम ा - म ल
परवेन माजीता,िव संुदर िव ाभवन 

ताठे चाळ िनगडी पपरी
माणप ावर अनु .नाही.

2421 100614150007418 इंदू ह रभाऊ चचोलकर
टे को कपूर हौ सो लोकमा य 
हॉि पटल जवळ पपरी पपरी

माणप ावर गट  नाही.

2422 100614150007433 माधुरी र व  बािव कर
९/१०३ व पूत  फेज-२ सन.२६ 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2423 100614150007436
फैमुदा हबीबह न 

मुकेबील

व  पूत  हौ सो फेज-२ 
बी.नं.११/१०५ सन.२६ ािधकरण 

पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

2424 100614150007438 नंदुबाई सं. साळवे ओटा क म संजय नगर िनगडी A00683 - DUBAR

2425 100614150007445 आशा संतोष गायकवाड
गणेश नगर रावेत कवळे MIDC रोड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2426 100614150007447 अनुसया खंडू मोिहते
PCMC वसाहत िनगडी जकात नाका 

का िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2427 100614150007449
संगीता सजराव 

गायकवाड
शदे व ती िशवाजी महाराज चौक 

रावेत पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2428 100614150007450 सुिचता मदनकुमार तांबे से नं २८ गंगानगर पपरी पपरी फँशन िडझाईन

2429 100614150007451 रेळेकर िवशाखा देिवदास रावेतरोड आकुड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2430 100614150007454 अंजली दीप पाटील
पी हौ.सोसा. द  मं दर जवळ 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2431 100614150007458 रेखा भीमराव गायकवाड
गणेश नगर रावेत कवळे MIDC रोड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2432 100614150007465 भावना करण साने साने चबस िनगडी पपरी पपरी
माणप ावर 

गट /अनु .नाही.

2433 100614150007468 अिनता मनमोहन शमा
व  पूत  हौ सो फेज-२ बी.नं.२ 

सन.२६ ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2434 100614150007469 सा रका दगंबर पाटील
व  पूत  हौ सो १०/१०१ फेज-

२,सन.२६ ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2435 100614150007472 अचना महेश होरे
िस थ हौ सोसा संभाजी नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2436 100614150007473 सा ी िववेक आडीवरेकर
सुरभी सोसा,संभाजी नगर म नं ५६ 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

2437 100614150007474 सुिनता कृ णा देशपांडे
सनराईज हौ सोसा संभाजी 

नगर,एम.आय डी िस चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतर

2438 100614150007488 सुि या आनंद जंगम
इं दरानगर चचवड टेशन चचवड 

पपरी चचवड
रे.काड नाव अ प

2439 100614150007489 दपाली ाने र वायकर
इं दरानगर पंचशील होटेल मागे 

चचवड पपरी चचवड
वा री नाही, नावात तफावत 

ानदेव/ ाने र



2440 100614150007493 सुिम ा अिनल च हाण
िनगडी वसाहत अ णाभाऊ साठे नगर 

पपरी पपरी
नावात तफावत

2441 100614150007496 अ णा अिनल च हाण
से नं २२ अ णाभाऊ साठे नगर 

पपरी पपरी
नावात तफावत

2442 100614150007498 ेहल मधूसुदन नेहरे
से न २७, लोट न २०९ िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2443 100614150007500 शुभांगी नंदकुमार नेहेरे
से नं २७/अ िनगडी ािधकरण पपरी 

पपरी

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले 

आह.े माणप ावर खाडाखोड

2444 100614150007526 चं का देव  पटेल
सन.४८/ २, लो.नं.१११ ािधकरण 

िनगडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2445 100614150007527 रिमला िखमजी पटेल
धनल मी लो.नं.१७० सन.२६ 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2446 100614150007528 िनिम ा अमृत पटेल
५३२/२८ ािधकरण िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2447 100614150007529 भारती भरत पटेल
धनल मी लो १७०,सन.२७ अ 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2448 100614150007530 ीती िखमजी पटेल
धनल मी १७०,सन.२७ अ 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2449 100614150007531 संिगता जगदीश पटेल
१३२/२८ ािधकरण िनगडी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2450 100614150007533 िव ा ओमकार ढवळे
३८/६,सन.२५ एल.आय.जी.कॉलनी 
सधुनगर, ािधकरण पपरी चचवड

माणप ावर /गट .नाही.

2451 100614150007534 रंजना बापूराव बनसोडे
सािव ी बाई फुले समाज मं दर संजय 
नगर , म नं २/२ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु ं  नाही

2452 100614150007537 गु बाई िभमशा िशगे
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अन.ु मांक 
नाही/नावात तफावत

2453 100614150007539 सर वती ीमंत शगे
घर नं ७/१,िम लद नगर 

िप.िस.एम.िस शाळेसमोर िनगडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

खाजगी माणप

2454 100614150007541
कासीमबी नबीसाब 

बागबान
िम लद नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2455 100614150007542 भंगर वा ईरा पा य टमन
सं ाम नगर झोपडप ी,से नं २२ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु मांक नाही

2456 100614150007544 पावती गुणमंता शगे
िम लद नगर से नं २२,सोमे र 
मं दरा जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अन.ु मांक नाही

2457 100614150007545 गुंडा मा िव ल हराळे
सं ाम नगर झोपडप ी,से नं २२ 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु मांक नाही

2458 100614150007546 वंदना िपर पा वा हेकर
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अन.ु मांक नाही

2459 100614150007547
सोनाबाई साजा पा 

सोनकांबळे
िम लद नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2460 100614150007549 िशवकांता भू नाटेकर
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक नाही

2461 100614150007550
महानंदा उचा पा 

िशवशरण
िम लद नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप वर अनु कमांक नाही

2462 100614150007557 अंिबका ीशैल बनसोडे
िम लद नगर से नं २२, म नं ५/१२ 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही



2463 100614150007559
शकंुतला महादेव 

सांगोळकर
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 

जवळ िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2464 100614150007561
भारताबाई िशवशरण 

िह प रकर
िम लद नगर से नं २२,पो णमा 

माकट या मागे िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2465 100614150007563
योती हनुमंता 
माशाळकर

िम लद नगर से नं २२,सोमे र 
मं दरा जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2466 100614150007564 सीता िशवा बजलोर मा तीमंदीर िनगडी A00644 - DUBAR

2467 100614150007566 वषा शांत कोळी
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

रेशनकाड म ये नाव  नाही.

2468 100614150007567 ल मी नाग पा सलादळी ओटा क म िनगडी A01521 - DUBAR

2469 100614150007572
ल मीबाई तुकाराम 

सांगोळकर
िम लद नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

2470 100614150007573
लिलता शेटया पा 

क ीमनी
से नं २२, म नं ११८ संजय होटेल 
जवळ पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु . नाही.

2471 100614150007575 ल मी र. कोळी ओटा क म िनगडी 001AA16198 - 2004

2472 100614150007578 रे मा िशवा बजलोर
सं ाम हौ सोसा से नं २२ िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

2473 100614150007581
सिवता हनुमंता 

माशाळकर
िम लद नगर से नं २२ िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

2474 100614150007582
फुलाबाई िसदाम 

सांगोळकर
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु . नाही.

2475 100614150007583 सीताबाई स मुख बनसोडे
िम लद नगर से नं २२,पो णमा 

माकट या मागे िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

शासक य सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2476 100614150007589
िनमला बसवराज 

वाटारकर

िम लद नगर से नं २२.सोमे र 
मं दराजवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

2477 100614150007590
रमाबाई िहरग पा 

नाटेकर
िम लद नगर से नं २२,संजय होटेल 
जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु ं  नाही

2478 100614150007596 िसमा उ म शदे
िस े र नगर शंकर मं दरा जवळ 

आकुड  प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा ह ीबाहेरील पुरावा

2479 100614150007598 शीला मोद चोपडे
िगरीराज हौ.सोसा. आकुड  आकुड  

प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा ह ीबाहेरील पुरावा

2480 100614150007600 आशा वसंत शदे
ी द  िनवास आकुड  आकुड  

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

2481 100614150007602 संगीता काश लकडे
पी हौ सो पी नगर िनगडी पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

2482 100614150007603 संजना जगनाथ रण सग
आंबेडकर वसाहत से न २२,आझाद 

चौक िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2483 100614150007604 संजना अिनल शदे नेह नगर पपरी
103114150001618 

2014/15     दुबार

2484 100614150007605 नीिलमा सुिनल शदे
शंकर मं दराजवळ शदे िब डग 

नेह  नगर पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

2485 100614150007606 धनवंती सुनील उ कड
िन ा  िनवास नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

2486 100614150007606 धनवंती सुनील उ कड
िन ा  िनवास नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर   गट . नाही

2487 100614150007617 परिवन अजीज मुजावर साकुरे चाळ िनगडी िनगडी पपरी खाजगी माणप



2488 100614150007618 दुगा िनतीन मांढरे
आ णाभाऊ साठे वसाहत िनगडी 

िनगडी पपरी
माणप  जोडले नाही

2489 100614150007620 अचना सुधीर पवार
से नं २१ अमृता नंद मई मठ 

यमुनानगर िनगडी पपरी
माणप  अन.ु . नाही.

2490 100614150007621 लालमणी - जसवाल आ पाली हौ सो िनगडी िनगडी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

2491 100614150007622 िसमा ब सी भुबाळ
८३/२ ओदुंबर चौक साईनाथ नगर 

िनगडी पपरी
नावात तफावत

2492 100614150007623 कोमल गजानन पाचपांडे साईनाथनगर िनगडी A00683 - DUBAR

2493 100614150007625 अंजली सुनील पाटील साईनाथ नगर िनगडी A00659 - DUBAR
2494 100614150007627 नंदा वसंत िहवाळे साईनाथनगर िनगडी A00658 - DUBAR

2495 100614150007628 िगता िशवशंकर दोडमणी साईनाथनगर िनगडी A00652 - DUBAR

2496 100614150007630 संिगता अिनल काकडे साई कॉ साईनाथ नगर िनगडी पपरी
माणप ावर खाडाखोड 

माणप ावर गट  अनुं  
नाही.

2497 100614150007631 उ वला करण चौधरी ८३/२ साईनाथ नगर िनगडी पपरी माणप ावर /गट .नाही.

2498 100614150007632 पुनम रा ल चौधरी
गजराज हौ सो साईनाथ नगर िनगडी 

पपरी
माणप ावर अनु ./गट  

नाही.

2499 100614150007633 मंगल अ. आ हाट ल मीनगर िनगडी
नावात खाडाखोड / गट . 

अ.  नाही

2500 100614150007636
योिगता कमलाकर 

अडागळे
साईनाथ नगर िनगडी िनगडी पपरी माणप ावर अनु  नाही

2501 100614150007637 यशोदा नवनाथ गारळे
मोरेव ती नव चैत य हौ सो िचखली 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2502 100614150007638 नंदा संजय गवंड
गजराज हौ सो साईनाथ नगर िनगडी 

पपरी
माण ावर गट  नाही.

2503 100614150007644 सुिनता दलीप भानुसे
१५/१७ णाल लोरे स िनगडी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2504 100614150007645 सोनम संजय िशखरे
नालंदा हौ सो ओटा क म िनगडी 

पपरी
नावात तफावत सोनम / सोनु

2505 100714150000108
मीना अिजतकुमार 

बोराडे
यश ी हौ सो कृ णानगर पपरी 

पपरी
खाजगी माणप  मनपा 
ह ीतील रिहवासी पुरावा

2506 100714150000121 शोभा िव.आटोळे  ,कृ णानगर चचवड पपरी चचवड रिहवास पुरावा नाही

2507 100714150000125 किवता रमेश कंठाळे
जगदंबा हौ सो कृ णानगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत कढाळे / कठाले

2508 100714150000128 सुषमा पोपट सकट िचखलीरोड  कृ णानगर चचवड A00824 - DUBAR
2509 100714150000132 लता आनंदा सपकाळ ि वेणीनगर तळवडे A00129 - DUBAR
2510 100714150000148 आशा िनतीन शदे   कृ णानगर चचवड D03652 - DUBAR

2511 100714150000155 सुिनता संतोष कराळे 14/1 कृ णानगर चचवड िश ण कालावधी नमुद नाही

2512 100714150000158 रंजना अ ण िनकम ेम सदन कृ णानगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2513 100714150000165 अिनता द ा य खराडे
साई िस ी नगरी अ पुघर जवळ 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2514 100714150000168
शांती का हैयालाल 

चौधरी
८४ िस ी िवनायक कॉ अ पुघर 

जवळ िनगडी पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2515 100714150000169 पाली सुधीर ढगे
अ िवनायक कॉलनी अ पूघर जवळ 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2516 100714150000170
आशालता िवनायक 

सावंत
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
नावात तफावत

2517 100714150000171 ेहल मदन सोनवणे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही



2518 100714150000173 अंजना राजू िचकणे
िस ी िवनायक नगरी पपरी पपरी 

पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

2519 100714150000174 ित लोमा अ ण पाटील
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

2520 100714150000175 वैभवी महेश चौधरी
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2521 100714150000177 रेवती दोघू भारंबे
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2522 100714150000178 िशतल उ व आसबे
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2523 100714150000179
उ वला िवणकुमार 

खानझोडे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2524 100714150000180 मिनषा ीधर कव
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2525 100714150000181 चं भा र व  भाकरे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2526 100714150000182
सा ी अिमत 
खानिवलकर

िस ी िवनायक नगरी गोदावरी ए/४ 
पपरी पपरी

माणप ावरक अ. ./ गट . 
नाही

2527 100714150000183 वैशाली गणेश पाटील
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2528 100714150000184 सुिनता दगडू कदम
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावरक अ. ./ गट . 

नाही

2529 100714150000187 िनमा मथुराद  बलसोनी
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी

आडनावात फरक / 
माणप ावर  गट व अ. . 

नाही

2530 100714150000188 मिनषा मह  भाकरे
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ./* अ. . 

नाही

2531 100714150000189 सुलभा िव नाथ थोरात
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ./* अ. . 

नाही

2532 100714150000190 शािह ता जाक र नदाफ
िस ी िवनायक नगरी गंगा ए ७ 

पपरी पपरी
माणप ावर गट ./* अ. . 

नाही

2533 100714150000191 पु पा सुभाषचं  वमा
िस ी िवनायक नगरी िनगडी पपरी 

पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2534 100714150000192 नािजया समीर नदाफ
िस ी िवनायक नगरी गंगानगर 

पपरी पपरी
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

2535 100714150000195 सोनाली कसन शेवाळे
से न २०िब नं २/३ कृ णानगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2536 100714150000211 महादेवी वैजनाथ गुळवे कोयनानगर चचवड िशवणकला माणप  आव यक

2537 100714150000212 पावती िश. सुतार शरदनगर िचखली फॅशन िडजायन गला देत नाही

2538 100714150000214 िवजया मोहन माटेकर कृ णानगर चचवड फँशनडीझाय नग कोस
2539 100714150000227 सुि या सं. बनकर मोरेव ती िचखली कागदप े सां ाकन नाही
2540 100714150000229 मिनषा िभ. गोखले सहयोगनगर तळवडे माच 11 नंतरचा कोस

2541 100714150000230 उषा  अिनल साळवी ि वेणीनगर तळवडे माणप  अधवट जोडले आह.े

2542 100714150000233 सिवता संभाजी देशमुख ि वेणीनगर गु द  सो. तळवडे A00073 - DUBAR

2543 100714150000237 शोभा िव. पवार यमुनानगर िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2544 100714150000238 रमेजा हाशम मोमीन िभका साकुरे चाळ,िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2545 100714150000239 रे मा मो. इनामदार स.नं-128, िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2546 100714150000240 सुरेखा दा. सुतार यमुनानगर िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2547 100714150000241 सुिशला बा. संकपाळ काश सा. चाळ, िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2548 100714150000242 मंजुशा रा. कजाळकर काश सा. चाळ, िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2549 100714150000243 शारदा र. काळभोर ाईड रेिस. िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2550 100714150000244 मायादेवी द. थोरात यमुनानगर िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2551 100714150000245 सुरै या पाषा स यद बसेरा िब. िनगडी गावठान माच 11 नंतरचा कोस



2552 100714150000246 जायदाबी  ब े शेख बसेरा िब. िनगडी गावठान माच 11 नंतरचा कोस
2553 100714150000247 सुरेखा बंडु काळभोर ाईड रेिस. िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2554 100714150000248 मिनषा सु. काळभोर ाईड रेिस. िनगडी माच 11 नंतरचा कोस
2555 100714150000276 आशा उ म काळे कृ णानगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस

2556 100714150000295 सुजाता महेश कंुभार ि वेणीनगर तळवडे नावात तफावत/सुजल-सुजाता

2557 100714150000301 मिनषा भाकर काळे हे ेव ती िचखली
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप / माणप ात 
खाडाखोड

2558 100714150000307 वैशाली संपत पाटील हनुमाननगर िचखली माणप ावर  अ. . नाही

2559 100714150000333 शािलनी शरद साळवी
ी िस ी िवनायक हौ सोसा मे े 

व ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2560 100714150000338 वैशाली शांत महाजन
ी िस ी िवनायक हौ सोसा 

अ पुघर या मागे िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अनु मांकगट 
मांक नाही

2561 100714150000340 अचना काश पंिडत
ी िस ी िवनायक हौ सोसा 

यमुनानगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

2562 100714150000341 मंगला गोपाळ महाजन
ी िस ी िवनायक हौ सोसा 

अ पुघर या मागे िनगडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अनु मांकगट 
मांक नाही

2563 100714150000342 पो णमा म. वडणे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावर गट . नाही

2564 100714150000343 िमला य. पाटील
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावर गट . नाही

2565 100714150000344 सिवता िगताराम ठाणगे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ावर अनु .गट  

नाही.

2566 100714150000345 बबली राजेश दुबे
ी िस ी िवनायक हौ सोसा 

यमुनानगर िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ./अनु  

नाही.

2567 100714150000358 िलना गजानन वाघोळे
कृ णानागरी भा या ी 

िनवास,रामनगर िचखली पपरी 
चचवड

खाजगी माणप

2568 100714150000359 सिवता संदीप गावडे
मनोरथ हौ सोसा कृ णानगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

2569 100714150000364 योती का तक मठपती
िनमल अपा से नं २० कृ णानगर 

पपरी पपरी
कालावधी म ये खाडाखोड

2570 100714150000365 अंजली ह रभाऊ दळवी
से नं २१ चाळ नं १०/६ यमुनानगर 

पपरी पपरी
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

2571 100714150000371 पाली खंडेराव आनोसे
गणेश हौ सो हनुमान नगर पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

2572 100714150000375
मिनषा बाळासाहेब 

पटेकर
यशोदा हौ सो अजंठानगर पपरी 

पपरी
िववाह पुरावा आव यक

2573 100714150000388 नीता मनोज टळेकर
आदश हो सो ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
वा य ाचा पुरावा खाडाखोड

2574 100714150000395
ि यांका फुलचंद 

कांक रया
तळवडे रोड ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2575 100714150000396
ेहलता फुलचंद 

कांक रया
गगनिगरी मठ समोर ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

2576 100714150000408 शारदा गणेश साहरकर
सुदशन हौ सोसा र ता नं १,त मय 
होटल जवळ िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2577 100714150000409
अिनशा राजकुमार 

जगताप
मंगलमूत  हौ सोसा तहमाने व ती 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
मूळ माणप  आव यक ३१ 
माच २०११ नंतरचे माणप



2578 100714150000410 आ पाली अमर पोटभरे
वामी िववेकानंद हौ सोसा मोरेव ती 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2579 100714150000422 सिवता काश फडतरे
मंगलमूत  हौ सोसा म नं ९६/५, म 

नं २,शा  नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

िशवणकोस माणप  आव यक

2580 100714150000431 उषा दलीप शडकर
मंगलमूत  हौ सोसा आर एच 

९६/५, लॉट नं ३ चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

िशवणकोस माणप  आव यक

2581 100714150000433
कािमनी स यिजत 

नारखेडे

जय काश नारायण सोसा रोड नं 
७,शारदा नगर िचखली प ि◌◌ंपरी 

चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2582 100714150000434 िनमा हरीशचंद राजपूत
संसार हौ सोसा बी नं आ/३२/१,से नं 
२०,कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2583 100714150000437 दशना केशवानद चौहान
स श  सोसा िब डग बी नं 

१०६, म नं ६ फुले नगर चचवड 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2584 100714150000438
दशना अिजतकुमार 

राबवा

स श  सोसा िब डग बी नं 
१०६, म नं ७,फुले नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2585 100714150000439
केशवकौर काशचंद 

च हाण

स श  सोसा िब डग बी नं 
१०६, म नं ५ चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2586 100714150000496 आरती िवण कुलाट पूणानगर चचवड आडनावात तफावत

2587 100714150000506 शोभा देवराम शेणकर
िशक बी नं ३० पुनानगर चचवड 

पपरी चचवड
आडनावात तफावत शेणकर/ 

शेलकर

2588 100714150000528 पाली देव  वै
अनुजा हाईटस पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2589 100714150000539 योती िवनोद गोफणे
िशक २३ पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
िशवणयं ाचे माणप  

आव यक

2590 100714150000541 ि यांका यशवंत वाघुळदे
िशक ०५ पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
िशवणकोस माणप  आव यक

2591 100714150000546 मंदा पंिडत भ डवे
िशक १५ पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2592 100714150000548 योती रवी कावकर
भ  अपाट पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
िशवणकोस माणप  आव यक

2593 100714150000553 ताय मा मारयाजा कंपली
िशव पावती हौ सो ताराबाई चाळ 

चचवड पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2594 100714150000566 अ णा ीवा तव माने
शा नगर समथ हौ सो चचवड 

पपरी चचवड
नावात तफावत ीवा तव / 

िनवास

2595 100714150000568 मिनषा भु. पाटील शा नगर चचवड
103414150000287 - 

अ वये पा
2596 100714150000571 पाली सुिनल पाटील शा नगर चचवड B01640 - DUBAR

2597 100714150000573
योिगता ाने र 

नागरगोजे
िशक १४ पूणानगर RTO मागे 

पपरी चचवड
म.न.पा ह ी बाहेरील 

रिहवासी ,

2598 100714150000634 सुरेखा रामचं  ह के
िशव पावती हो सो से नं २० 

कृ णानगर पपरी पपरी
फॅशन िडझआईन कोस

2599 100714150000658 अिनता चंदकांत कांबळे
भालेकर बी सहयोग नगर िनगडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

2600 100714150000692 कांचन राजकपूर राजपूत ि वेणीनगर,तळवडे नावात तफावत

2601 100714150000695 शबाना चांदखा पठाण
पंचवटी सो शरद नगर िचखली पपरी 

चचवड
खाजगी माणप



2602 100714150000701 सरला कौितक पाटील
१०५७ ितभा ेनाईट ि वेनीनगर 

तळवडे पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2603 100714150000719 वाती रवी इजगज
क तुरी माकट मागे अजंठानगर 

चचवड पपरी चचवड
नावात तफावत

2604 100714150000720 मंगल अनंता इजगज अजंठानगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस

2605 100714150000724 ि मता ल मण च हाण
पा रजात हौ सो िशवकृपा कॉ 
ि वेनीनगर पपरी चचवड

फॅशन िडझआईन कोस

2606 100714150000738 स रता अवधेश पांडेय
िशवतेजनगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
वा य ाचा पुरावा आव यक

2607 100714150000755 सोनाली पोपट हजारे
दुगा िनवास, लोट १७ रचना 

अपाटमट,कृ ण नगर चचवड पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2608 100714150000782 िमना दीप गोरे
कृ णायन सहकारी हरचना बी न 
२४, लोट न ३,कृ णानगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

2609 100714150000787 सरोज रोिहत झरकर
प रमल,बी न ३३, लोट न ११ यमुना 

नगर िनगडी पपरी चचवड
सां ांकन नाही / माणप ावर 

खाडोखोड

2610 100714150000788
जयमाला वसंत 

माळिशखरे
८३/१ िशवकृपा कॉ ि वेनीनगर 

िचखली पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2611 100714150000794
आ पाली िबिभसेन 

साबळे
िभमश  नगर,िचखली कागदप े सा ांक त नाहीत

2612 100714150000800 किवता काश म के
भीमश  नगर कृ णानगर कॉलोनी 

न १ चचवड पपरी चचवड
कागदप े सां ाकन नाही

2613 100714150000804 रेखा संजय कुरळकर
लॉट न ८/३,से न १८ कृ णाई 

अपाटमट,महा मा फुले नगर चचवड 
पपरी चचवड

सां ांकन नाही

2614 100714150000825 वाती सुभाष पाटील
चैत य हौ सो कृ णानगर चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2615 100714150000828 ा अिवनाश ढावरे
लोहमाग पोलीसवसाहत कृ णानगर 
कॉलोनी न १ िचखली पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

2616 100714150000832 अलका संपत कदम
लोट न ९२,िजजामाता पाक 

कृ णानगर चचवड पपरी चचवड
फॅशन िडजायन गला देत नाही

2617 100714150000876 महादेवी सुरेश पुजारी
लॉट नं २०,दुवाकुर हौ सोसा लॉट 
नं १०६,पिहला मजला, पाइन रोड 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2618 100714150000889 बेबी महादेव सुतार
व नं २०, लॉट नं १७, लॉट नं २ 

रचना अपाटमट,कृ णानगर िचखली 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

2619 100714150000899 मंडोदरी संजय मामडगे
सन.१७/१९ ,बी.न.A29 घरकुल 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2620 100714150000900 मनीषा रणिजत मसेकर
सन.१९व१९ आशीवाद सोसा. 

ािधकरण पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2621 100714150000901 बालु द राव मोरे
सन,१७/१९,A-29,plo.na.706 

आशीवाद सोसा. ािधकरण 
पपरी चचवड

फँशन िडझाईनचे माणप

2622 100714150000912 तुळसा उ मराव केदार
सन,१७/१९,A-29,plo.na.404 

अिशवाद हौ.सोसा. घरकुल 
ािधकरण पपरी चचवड

िश ण कालावधी नाही.

2623 100714150000918 िशरीन रशीद मु ला
सन.१७९/९ िब.न.सी.२८ सन.७०३ 

िनसग हौ.सोसा. ािधकरण 
पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप



2624 100714150000925 राधा करण पाटील मोरेव ती,िचखली खाजगी माणप

2625 100714150000926 उमा काश पवार
मनीषा हौ.सोसा. मोरेव ती िचखली 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2626 100714150000940 अिनता रामकृ ण महाजन हे ेवाडी, िचखली
अिनता रामकृ ण / अिनता 
दपक महाजन - नावात फरक

2627 100714150000942 किवता केशव हांडे
शरद नगर सुदशन नगर िचखली 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

2628 100714150000951 वैशाली िनलेशराव मांजुरे
गोकुळ हौ.सोसा. मोरेव ती िचखली 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

2629 100714150000954 अपणा गजानन जोध
सारथी १०० महा मा फुले नगर 

सन.१८ पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

2630 100714150001420 सुनंदा िहरागीर गोसावी
गवळी नगर टे को रोड भोसरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट .नाही.

2631 100714150005581
शबाना अ दुलरहमान 

पठाण
पठाण चाळ नुम होला जवळ नेह  

नगर पपरी चचवड
माणप ावर गट . नाही

2632 100714150006718 फरत त वीर स यद
िनरज अपाटमट उ मनगर पपरी 

पपरी चचवड
फरत / फरहत - व गट . 

नाही.

2633 101214150000050 अनघा अवधूत देवघर
३८७/१ ीवेनीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड
ऱेशनकाडात नाव नाही

2634 101214150000053 संिगता चं कांत देशपांडे
ीवेनीनगर पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
नावात फरक

2635 101214150000055 आबेलीन जॉिस टो मंतेरो
ीवेनीनगर पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
नावात फरक

2636 101214150000063 िनता संदीप नलवडे
ीवेनीनगर तळवडे तळवडे पपरी 

चचवड
नलवडे / नलावडे नावात फरक

2637 101214150000064 वंदना रोिहदास गारगोटे
सहजीवन हौ सो ीवेनीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
गारगोटे / गारगुटे नावात फरक

2638 101214150000071 वैशाली मा ती िल हण
भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
िल हण / ित हण नावात 

तफावत

2639 101214150000072
जय ी भैरवनाथ 

वा हडेकर
भालेकर चाळ ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
वाह डेकर / बाईडकर नावात 

तफावत

2640 101214150000074 ि मता द ा य भालेकर
ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
नावात तफावत छाया / ि मता

2641 101214150000078 नंदा ाने र सनेसर
ि वेणी हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
नावात तफावत

2642 101214150000079 सिवता रमेश सावंत ि वेणीनगर,तळवडे A00055-DUBAR

2643 101214150000082 वंदना द ा य काळभोर
भालेकर िब ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट मांक अन.ु 

मांक नाही

2644 101214150000095
वैशाली अिनल 

आदाळकर
मोरया कॉलनी साई नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2645 101214150000120 शोभा शांत ढोकळे
घर नं ७७९,गट नं १६४ गगनिगरी 

मठासमोर पी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

2646 101214150000131 शिशकला सुिनल गोडसे
ीवेनीनगर गगनिगरी मठा समोर 

पीनगर पपरी चचवड
माणप ारव अन.ु . नाही.

2647 101214150000139 सुरेखा आंगद म कर
गणेश नगर गणेश मं दर जवळ पपरी 

पपरी
आडनावात तफावत भा कर / 

म कर

2648 101214150000149
िवशाखा िवलास 

खानिवलकर
िशवकृपा कॉ ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

2649 101214150000157
माधुरी घनशामदास 

बोरोल
ि मूत  हौ सोसा पॉवर लो ी जवळ 

तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

2650 101214150000158 वाती संतोष रण सग ि वेणीनगर तळवडे A00004 - DUBAR

2651 101214150000159 किवता गणपतराव यादव
िशवकृपा कॉलनी ि वेणी नगर 

तळवडे प ि◌◌ंपरी चचवड
फॅशन िडझआईन माणप

2652 101214150000165 आशा भगवान पारे मोरेव ती,िचखली A02174-DUBAR



2653 101214150000212 सुिशला रघुनाथ महाजन
सोनवणे व ती गणेश नगर िचखली 

पपरी चचवड
रिहवासी पुरावा नाही

2654 101214150000217 मिनषा बापु नाय कदे ता हाणे व ती िचखली
नाय कर / नाय कदे नावात 

फरक

2655 101214150000237 सुिनता रमेश लवांडे
इं दरानगर घरकुल वसाहत िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रे.काड अ प

2656 101214150000243 संिगता िशवाजी साकुरे गणेशनगर,िचखली
म.न.पा.ह ीतील रहीवासी 

पुरावा नाही
2657 101214150000246 िवमल िव ास राऊत ि वेणीनगर,तळवडे माणप ावर गट .नाही

2658 101214150000253 गीता गावडू पाटील गु  कृपा सो मोरेव ती पपरी पपरी
माणप  आव यक / 

रेशनकाडात खाडाखोड

2659 101214150000259 लतीफा मदारसाब शेख
नूतन शाळा जवळ ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े
2660 101214150000273 आशा जयवंत सावंत मोरेव ती,िचखली A00683-DUBAR

2661 101214150000277 िव ा दप चौधरी िव माला हौ सो पपरी पपरी पपरी माण प ावर अ.  नाही

2662 101214150000279 योिगता यितन सोनवणे
िव माला हौ सो ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर खाडाखोड

2663 101214150000280 जय ी नामदेव कोकाटे
ि मूत  हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
माण प ावर अ.  नाही

2664 101214150000281 सुिशला िशवराम िनरवणे
ि मूत  हाऊ.सोसा. ि वेणी नगर 

पपरी पपरी
माण प ावर अ.  नाही

2665 101214150000302 र माला आनंद हगे
साई नाथ पाक मोरेव ती पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

2666 101214150000309 िवजया राज  जाधव मोरेव ती,िचखली A01108-DUBAR

2667 101214150000309 िवजया राज  जाधव
मोरे व ती िचखली िचखली पपरी 

चचवड
दुबार - A01108

2668 101214150000313 आशा झंुबर जाधव िचखली पपरी पपरी पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2669 101214150000323 सिवता संजय काटे
जय काश नारायण सो िचखली 

िचखली पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासी पुरावा 

नाही

2670 101214150000332 क तुरी बापुगौडा पाटील
नेवाळे चाळ िचखली िचखली पपरी 

चचवड
नावात तफावत क तुरी / 

शंकरा मा

2671 101214150000334
िनल मा गौड पा 

िबरादार
नेवाळे चाळ िचखली िचखली पपरी 

चचवड
नावात तफावत

2672 101214150000340 अिनता गुलाब मालोदे
ल मी रोड संत कृप नगर िचखली 

पपरी चचवड
नावात तफावत

2673 101214150000342 जय ी धीरज बोरसे
द ा हौ सो मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड
नावात तफावत

2674 101214150000343
सीमा रामलाल 

काचोटीया
मोरे व ती िचखली िचखली पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

2675 101214150000351 संिगता गणेश लवंगारे
ीवेनीनगर पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
माणप ावर गट मांक अन.ु 

मांक नाही

2676 101214150000356 साधना राजू पवार
अंगणवाडी स ा ी हौ सो िचखली 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2677 101214150000382 साधना मोद कंुभार
मोरया हौ सोसा लॉट नं २,मोरे 
व ती िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

खाजगी माणप

2678 101214150000453 वंदना कशोर भांडरकर
साई माउली िनवास अंगणवाडी 

रोड,मोरेव ती िचखली पपरी चचवड
िश ण कालावधी नमुद नाही

2679 101214150000455 सुरेखा अिनल पाटील
िशवपावती हौ सो ताराबाई 

चाळ,मोरेव ती िचखली पपरी 
चचवड

कालावधी 3 मिहने नाही

2680 101214150000456 निलनी लीलाधर लोखंडे
िशवपावती हौ सो ताराबाई 

चाळ,मोरेव ती िचखली पपरी 
चचवड

कालावधी 3 मिहने नाही



2681 101214150000457 िवजया बा. आमराळे चावला शाळा, िचखली
दुबार - 2014/15 

100414150005750

2682 101214150000461 कमला मडीवळ पा कोरी
नेवाळे चाळ आनंद मेिडकल आळंदी 

रोड िचखली पपरी चचवड
कोटी / कोरी नावात तफावत

2683 101214150000477 वैशाली राजु मोरे
दगडू पाटील नगर िचखली चचवड 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2684 101214150000482 किवता िवजय हे े हे ेवाडी, िचखली A00252 - DUBAR

2685 101214150000487 बेबी मंगलदास सकपाळ
नवचेता य होऊ सोसा मोरेव ती 

िचखली पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2686 101214150000488 संगीता लोटन मोरे
नवचेता य होऊ सोसा मोरेव ती 

िचखली पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2687 101214150000514
िवजयल मी बालाजी 

घोडके
क म नं ५ ,से नं २१ यमुनानगर 

िनगडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2688 101214150000515 सरोज अनंत वां े
लोट नं १७,से नं १८ िजजामाता 

पाक,कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

फॅशन िडझआईन माणप

2689 101214150000516 वाती अिनल वाणी
से नं. क म २, लॉट नं २१ मोडन 
हाय कूल जवळ िनगडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

माणप  शन िडझआईन 
कालावधी कमी

2690 101214150000517 योिगता दलीप ब छाव गोकुळधाम सोसा.िचखली दुबार डी00675

2691 101214150000520 आशाबाई गोरख मराठे
गजानन हौ सो सहयोग नगर 

पीनगर पपरी चचवड
नावात खाडाखोड आह.े

2692 101214150000523 पाली धनंजय चतुर
मिनषा हौ सो मोरे व ती िचखली 

पपरी चचवड
पाली / पाताई नावात फरक

2693 101214150000525 बस मा रमेश कंुभार नेवाळेचाळ, िचखली A00637 - DUBAR

2694 101214150000528 संगीता नवनाथ हे े
११८६ गणेश नगर िचखली िचखली 

पपरी चचवड
नावात खाडाखोड

2695 101214150000535 मो दनी अ ण सूयवंशी
िशवश  अपाटमट कृ णानगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाईनचे माणप

2696 101214150000536
रोिहणी शशीकांत 

अ ीहो ी

 नं २०२,सिचन शांतीसदन 
कृ णानगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड
फँशन िडझाईनचे माणप

2697 101214150000609 ल मी गजानन पो रकर
पाटील नगर िचखली िचखली पपरी 

चचवड
माणप ा म ये खाडाखोड 

आह.े

2698 101214150000611 अचना मोहन आढळे
पाटील नगर सौरभ खानवळ या मागे 

िचखली पपरी चचवड
नावात तफावत बलाळ/अडाळे

2699 101214150000633 वसुधा बलवंत सुतार
सन.१५७ िब सहजीव हौ.सोसा. 

ि वेणी नगर.िनगडी पपरी चचवड
रे. काड आव यक

2700 101214150000634 िशला प ल िपटर
गेट नं.२२७ गणेश कॉलनी िनगडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत शीला पीटर / 

शैला पेटेर
2701 101214150000641 तेज ी संजय ल ढे कृ णानगर चचवड A00106 - DUBAR

2702 101214150000646 सुिनता संजय बुधावले
साने चौक मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड
फॅशन िडजायन ग ला देत नाही.

2703 101214150000647 भािमनी सदािशव राउत
मिनषा हौ सो मोरेव ती िचखली 

पपरी चचवड
शासक य माणप  नाही

2704 101214150000651 अपणा अशोक कोरे
ी कृ ण हौ सो ता हाणे व ती 

िचखली पपरी चचवड
अपणा / आशा नावात तफावत

2705 101214150000652 करण र व  कांबळे
िशवकृपा कॉ ि वेनीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2706 101214150000653
िश पा कुलदीप 

मासळकर
ि मूत  सो ि वेनीनगर पीनगर 

पपरी चचवड
दुबार

2707 101214150000665 ा पांढरीनाथ साळंुके
पेठ .१८,गुलमोहर हौ सोसा बी नं 
१०/३,महा मा फुले नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप



2708 101214150000666
फुलावाित पंढरीनाथ 

साळंुके

पेठ .१८,गुलमोहर हौ सोसा बी नं 
१०/३,महा मा फुले नगर चचवड 

टेशन प ि◌◌ंपरी चचवड
माच २०१३ नंतर चे माणप

2709 101214150000817 साधना शरद धुमाळ नव चैत य सो मोरेव ती पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

2710 101214150000819 मोिनका सुिनल शेरे
१५५/४ आदश हौ सो ि वेनीनगर 

तळवडे पपरी चचवड
फॅशन िडजायन ग ला देत नाही.

2711 101214150000821 शुभांगी शामसंुदर शदे
िजजामाता पाक म फुले नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

2712 101214150000822 रोिहणी िवण कणकर
पाटीलनगर गणेश कॉ िचखली पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

2713 101214150000823
मंगला जवाहरलाल 

गराडे
िशवतेज नगर िचखली िचखली पपरी 

चचवड
नावात तफावत

2714 101214150000824 सिवता तुकाराम खोत
वानंद िनवास िजजामाता पाक 

चचवड पपरी चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

2715 101214150000825 हषदा योगेश रावळ
साने मळा अंिबका नसरी शेजारी 

पपरी पपरी
मनपा रिहवास पुरावा नाही / 

कालावधी नाही

2716 101214150000827 वाती मोद टळेकर नव चैत य सो मोरेव ती पपरी पपरी 31 माच नंतर केलेला कोस

2717 101214150000829
उषा जमुना साद 

उपा याय
यू बेल हौ सो कृ णानगर पपरी 

पपरी
फॅशन िडजायन ग ला देत नाही.

2718 101214150000830 रंजना कैलास ठाकरे नव चैत य सो मोरेव ती पपरी पपरी 31 माच नंतर केलेला कोस

2719 101214150000831 आि नी कैलास ठाकरे
नव चेत य सोसा. मोरेव ती पपरी 

पपरी
31 माच नंतर केलेला कोस

2720 101214150000835 परवीन शेरखान पठाण
पंचवटी हौ सो शरदनगर पपरी 

पपरी
शासक य माणप   आव यक

2721 101214150000836 चैताली बालाजी देवकाते पंचवटी सो शरदनगर पपरी पपरी
कोस कालावधी नमुद नाही 31 

माच नंतरचे माणप

2722 101214150000837 छाया वासुदेव कटारे
िनसग हौ सो लॉट नं ६०५ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2723 101214150000838 अनुराधा कुलदीप साने
वामी िववेकानंद सोसा. अ िवनायक 

चौक मोरे व ती पपरी चचवड

नावात तफावत, सान/ेदेवकर 
नाव बदला बाबत पूरावा 

आव यक

2724 101214150000900 िनमला पोपट पवार
गट नं.१३७४ माऊली हौ.सोसा. 

अ िवनायक चौक मोरे व ती पपरी 
चचवड

फँशन िडझाईन

2725 101214150000905 वैशाली हनुमान सो ोसे
B-1/103 साई मंगल घरकुल 

सन.१७/१९ पाईन रोड पपरी 
चचवड

खाजगी माणप

2726 101214150000953
शारदा नंद कशोर 

घोरतळे
गु कृपा हौ सो मोरेव ती पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ./अनु  

नाही.

2727 101214150000956
लेमटीना येशुदास 

ा सेस
िशव पावती हो सो िपनगर पपरी 

पपरी
वा य ा या पुरा ाबाबत 

रेशनकाड/ओळखप

2728 101214150000973 पुिनता श ुगम संुदरम
गोकुळधाम हौ.सोसा. स नं १७/१९ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 

िश ण झालेले नाही

2729 101214150000976 जय ी करण चौधरी
ल मी सो वाघ हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी

लाभाथ  मनपा ह ीत 
रिहवासी बाबत मतदान 

ओळखप  आव यक

2730 101214150000977 जनाबाई नामदेव कोळी
भावे री सो मोरेव ती िचखली 

पपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

2731 101214150000982 संिगता द ा य शदे
मोरया कॉ मोरे व ती िचखली पपरी 

चचवड
रेशनकाड अपुण/मतदान 

ओळखप  आव यक

2732 101214150000983 मंगल बाबुराव मुकंुद
केशवनगर चचवडगाव चचवड 

पपरी चचवड
31 माच 2011  नंतर केलेला 

कोस



2733 101214150000985 जय ी जय सग होवाळे
महा मा फुले नगर गुलमोहर कॉ 

चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011  नंतर केलेला 

कोस

2734 101214150000987 सलमा नसीर पठाण
संतकृपा नगर ल मी रोड िचखली 

पपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

2735 101214150000991 सुरेखा धमराज परीट
ि स पाक साने चौक िचखली पपरी 

चचवड
तीन मिहने कालावधी 

शासक य माणप  आव यक

2736 101214150000995 आि नी सु ीव काकडे
साने कॉ मोरेव ती िचखली पपरी 

चचवड
तीन मिहने कालावधी 

शासक य माणप  आव यक

2737 101214150000999 कोमल राज  आ दिगरे
रामदास नगर अ िवनायक सो 

िचखली पपरी चचवड
रेशनकाड म ये नाव कमी 

केलेले आह.े

2738 101214150001012 जय ी चं कांत कदम
१४०१ नंदवन हौ सो मोरेव ती 

िचखली पपरी चचवड
ना बदलाबाबत मॅरेज  

माणप  आव यक

2739 101214150001030 अि मता सिचदानंद दगडे
पंचवटी सो शरद नगर िचखली पपरी 

चचवड
शासक य माणप  आव यक

2740 101214150001039 वषा दपक सुपे
मोरे व ती िचखली िचखली पपरी 

चचवड
शासक य माणप  आव यक

2741 101214150001056 पाली पांडुरंग साने
मोरे व ती साने चौक िचखली पपरी 

चचवड
शासक य माणप  आव यक

2742 101214150001087 माधुरी िनरंजन गोसावी
भावे री हौ सो मोरेव ती पपरी 

पपरी
ना बदलाबाबत मॅरेज  

माणप  आव यक

2743 101214150001113 संजना जयवंत सुतार
सहयोग नगर गु द  हौ सोसा तळवडे 

पपरी चचवड
31 माच 2011  नंतर केलेला 

कोस

2744 101214150001173 िवमल कािशनाथ बनकर
रामदासनगर िचखली िचखली पपरी 

चचवड
रेशनकाड म ये नाव कमी 

केलेले आह.े

2745 101415140001026 कृ णा सुदशन दास
सुदशन नगर ीकृ ण सोसा. 

रतनाछाया िब डग रोड 
पपर चचवड

सुदरशन / देवशंकर / दबे र 
नावात फरक

2746 101514150000426 अिनता अजुन शदे
स नं ४४/३/३ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी
माणप ावर गट  नाही

2747 101514150000438 ेहां कता िस ाथ शदे
नेताजी नगर,ग ली नं २ सव नं 

५३,घर नं २४८ पपळे गुरव पपरी
नावात तफावत 
ेहां कता/ ेहाकांता

2748 101514150000441 जो ती कैलास शेजवळ
लॉट नं ४,सोनाल अपाटमट रामनगर 

पपळे गुरव पपरी
माच २०११ नंतरचे माणप

2749 101514150000454 परीघा रामदास कळसकर
िवलास जगताप चाळ पपळे गुरव 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

2750 101514150000459 चै ाली सखाराम दवेकर
िसि िवनायक कॉ ीनगर पपरी 

पपरी
रे.काड मधून नाव कमी केले 

आह.े

2751 101514150000460 सुरेखा बबन एक शगे
िस ी िवनायक कॉ ीनगर पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

2752 101514150000468 सुगंधा शंकर देवळेकर िव शांती कालनी पपळे सौदागर फॅशन िडजायन गला देत नाही

2753 101514150000469 संिगता संजय आवटे
िव शांती कॉ रोड िभसे पाक पपरी 

पपरी
कागदप े सां ांकन नाही.

2754 101514150000470
उ मला चं कांत 

कोलथ कर
रघुनाथ िनवास िव शांती कॉलनी 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2755 101514150000471 रेखा िवजयकांत दुरे स नं १४४ िभसे पाक पपरी पपरी कागदप े सां ांकन नाही.

2756 101514150000472 आशा द ा य ठ बरे
सािव ी हाईडस िभसे कॉ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2757 101514150000477 ि या संजय काटे
िशवतेज नगर, लॉट नं ४७५ पपळे 
सौदागर पपळे सौदागर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

मनपा ह ीतील रिहवासी 
पुरावा नाही.



2758 101514150000480
जय ी बाबासाहेब 

आधाव
कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ 

रामनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

2759 101514150000483 दीपाली संतोष लीमन
कौ टक होटेल समोर,तांबे चाळ 

रामनगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2760 101514150000489 चं भागा रघूनाथ आमले
सहगड कॉलनी सुदशन 

नगर,महाल मी मं दर रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट . अनु.  
नाही

2761 101514150000496 हेमलता िव ल जाधव
सव नं ४९,भारत कॉलनी साई 

नगर,नाखते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ात खाडाखोड

2762 101514150000497 पाली नंदलाल िपसाळ
लॉट नं २ सनसाइन नगर,नाखते 

व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

नाही

2763 101514150000501 पिव ा बाजीराव पाटील
३८४ द  साद गणेश नगर नवी 

सांगवी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2764 101514150000502 क पना द ा य कंुभार
वंजारी चाळ रे वेगेट जवळ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2765 101514150000527 साधना दपक शदे
कािशद व ती िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

2766 101514150000530 शोभा मािणक घुटे
४६/२/३ कािशद नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
नावात तफावत/घुरे/घुटे

2767 101514150000534 अपसरबी अजमु न शेख आनंद पाक पपळे गुरव पपरी पपरी माणप ावर खाडाखोड

2768 101514150000536 शारदा संभाजी म तूद चं  रंग पाक वैदुव ती पपरी पपरी माणप ावर अ. . नाही

2769 101514150000542 क पना अशोक कांबळे
तुकाराम चाळ वैदूवाडी पपळे गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2770 101514150000544 लता भरत मराडे
चं  रंग पाक सुदशन नगर पपरी 

पपरी

आडनावात तफावत 
मरोड/मराडे माणप ावर अनु 

 नाही.

2771 101514150000545 ल मी सदािशव मुरगुंडी
चं  रंग पाक सुदशन नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अ. . नाही

2772 101514150000546 आयशा युनीस काझी स नं ४४ आनंद पाक पपरी पपरी
नावात तफावत 

युिनस/युनुस/यनुज

2773 101514150000548 वैशाली सिचन कांबळे
चं रंग पाक सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2774 101514150000549 मंदा कनी सुरेश कांबळे
चं रंग पाक सुदशन नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2775 101514150000550 हौसाबाई नंदाराम तळपे
सन.८०/१/१३ िशवश  भवन 

सुदशन नगर पपरी चचवड
माणप ावर अ नु . नाही.

2776 101514150000553 रंजना मा ती गायकवाड
सन.८३ जवळकर नगर किवत रेिस. 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

2777 101514150000561 िमला अलेकार सोनार
राम नगर काकडे हॉि प.जवळ िप 

गुरव पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2778 101514150000563 रेखा सुिनल चचोलीकर
चं  रंग पाक िप िच म न पा शाळे 

जवळ पपरी पपरी
वा त ा या पुरा ाचा बोध 

होत नाही.

2779 101514150000564 संिगता गोपाल जडे
जवळकर नगर ीकृ ण मं दर जवळ 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

2780 101514150000566 पु पा नथु बािव कर
आशीवाद ककून जवळकर नगर 

ीकृ ण मं दरा जवळ पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2781 101514150000567 मीना सुनील खराडे
घर न अ२१४,नेताजी नगर गली नं २ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही



2782 101514150000567 मीना सुनील खराडे
घर न अ२१४,नेताजी नगर गली नं २ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
कोळवदे / काठवदे नावात 

तपावत

2783 101514150000568 पु पा महादेव कुपकर
जवळकर नगर ीकृ ण मं दर जवळ 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

2784 101514150000570 शकंुतला भाकर कांबळे
जवळकर नगर ीकृ ण मं दर जवळ 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

2785 101514150000579
िमराबाई िनवृ ी 

िबरादार
स नं ७९ सुदशन नगर पपरी पपरी माणप ावर अ. . नाही

2786 101514150000580
सुवणा दुय धन 

िबराजदार
चं  रंग पाक सुदशन नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत 
दुयाधन/दुया दन

2787 101514150000583 सुवणा दपक उबाळे
चं  रंग पाक िप िच म न पा शाळे 

जवळ पपरी पपरी
माणप ावर अ. . नाही

2788 101514150000584 माधवी मुकंुद मे ी
स नं ५३/२/१ नेताजी नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2789 101514150000585 िमना ी मनोहर गावडे
स नं ६३/१/१८ गजानन नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2790 101514150000586 उषा ीमंत फड
जवळकर नगर िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

2791 101514150000591 आरती अ ण कांबळे
स नं ८३/२/१ जवळकर नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
2792 101514150000598 नंदा िभमा भालिचम सुदशननगर, पपळेगुरव D00229 - DUBAR

2793 101514150000624 अिनता गोरखनाथ देवकर नेताजी नगर स नं ५३ पपरी पपरी नावात तफावत/सुिनता-अिनता

2794 101514150000628 वैशाली िव. जाधव सहगडकालनी पपळेगुरव D00202 - DUBAR

2795 101514150000631 संिगता सुिनल औताडे
सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
2796 101514150000632 अचना . तेलगोटे सुदशननगर पपळेिनलख D00800 - DUBAR
2797 101514150000634 सर वती अं. काटुळे जवळकरनगर पपळेगुरव D02971 - DUBAR

2798 101514150000635
िवजया बाळासाहेब 

रावडे
िशवाजी चौक िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

2799 101514150000650 पाली राजू तांबे
रामनगर भा य ी िनवास पपरी 

पपरी
मॅरेज माणप  आव यक

2800 101514150000657 उषा िवलास मगर
रामनगर कोकाटे हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
31 माच नंतर केलेला कोस

2801 101514150000659 सुमन भगवान बोडके चं रंग पाक वैदुव ती पपरी पपरी माणप ावर अनु .नाही.
2802 101514150000661 अंिबका सिचन पोरे सुदशन नगर, पपळेगुरव D03064-DUBAR

2803 101514150000662 वाती अमोल भोसले
िशवतेज नगर पपळे सौदागर पपरी 

पपरी चचवड
रेशनकाड आव यक , नाव 
कमी केलेला दाखला आहे

2804 101514150000672 ितभा अिनल गोसावी सुदशननगर पपळेिनलख कागदप े सां ाकन नाही

2805 101514150000684 भारती ल मन ढगळे
घर .२C२ नेताजी नगर र ता .२ 

पपरी चचवड
माणप  नावात तफावत

2806 101514150000686 सावली िवजय पाटील नेताजीनगर, पपळेगुरव
31 माच2011 नंतरचे 

माणप

2807 101514150000693
आ दती अिजत 

हामुणकर
मा रजात कॉ जवळकर नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

2808 101514150000706
उ मला बालाजी 

िबराजदार
बाबा इंगळे चाळ पपळे िनलख 

पपळे िनलख पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2809 101514150000719 शैला युवराज कवटे सुदशननगर पपळेगुरव D00640 - DUBAR

2810 101514150000736 मु ा ाने र देसाई
जवळकर नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2811 101514150000744 सुमन नामदेव कांबळे
रजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  आव यक

2812 101514150000745 मयुरबाई गो वद माने
रजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



2813 101514150000746 सुिनता िनवृ ी िशरसाट
राजीव गांधी नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  आव यक

2814 101514150000767 मनीषा राजू दणाने
गांगाड नगर काटे पुरम चौक िप गुरव 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2815 101514150000772
कलावती या पा 

कडबगाव
हषल िनवासं,जगताप आळी किशद 

व ती पपळे गुरव थेरगाव
माणप ावर अ.  नाही

2816 101514150000777 रेखा िम लद सावंत
८५/२अ/७६ जवळकर नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

2817 101514150000780 ितमा काश दंडे
३८/१/१ ीनगर िप गुरव पपरी 

चचवड
कागदप े स य त

2818 101514150000791 उषा पुंडिलक धादवड
सव नं ७५/२, लोट नं ६ गणेश 
कॉ प,अनत नगर पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

2819 101514150000792
लिलता िव लराव 

जगताप
ी.गणेश कॉ प. आनंद नगर पपळे 

गुरव पपरी चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

2820 101514150000807 िनलोफर िसकंदर पटेल
सन.४६ बी.५९ काशीद नगर पपळे 

गुरव पपरी चचवड
मनपा ह ीतील वा त ाचा 

पुरावा

2821 101514150000808 छाया बळवंत पाटील
सुदशन नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

2822 101514150000825
सोनाबाई चतामन 

डामसे
सन.८०/२११७ सुदशन नगर पपळे 

गुरव पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

2823 101514150000846 छाया दलीप साबणकर
७३/१/१ अनंत नगर काशीद व ती िप 

गुरव पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

2824 101514150000853 संिगता गजानन पराळे
ीिनवास कॉ साई चौक समथनगर 

जवळ पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2825 101514150000854 रािधका संतोष जावणे
१५ ल मीनगर जुनी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2826 101514150000859 यशोदा मनोहर मंुढे
सन.१३/५ िव यम नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े स य त

2827 101514150000888 संिगता संजय डामसे
सन.८०/१/१७ सुदशन नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

2828 101514150000893 सुिनता संतोष ढवळे
सुदशन नगर वैद् व ती पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2829 101514150000894 अिनता संजय ढवळे
सुदशन नगर वैद् व ती पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत ढवळे/ठवळे

2830 101514150000897 अचना सं. कंुजीर पपळेगुरव D02095 - DUBAR

2831 101514150000898
भा य ी मुरलीधर 

कोकणे
साई ा अपाट सुदशन नगर पपळे 

गुरव पपरी चचवड
िशवणकोस के याचे माणप  

आव यक

2832 101514150000898
भा य ी मुरलीधर 

कोकणे
साई ा अपाट सुदशन नगर पपळे 

गुरव पपरी चचवड

म.न.पा ह ी बाहेरील 
रिहवासी , कागदप े 

सा ा कत नाही.

2833 101514150000900
ताराबाई शामराव 

शगाडे
सन.८२/२ सुदशन नगर जवळकर 

नगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2834 101514150000901 रोिहणी राम शगाडे सुदशननगर पपळेगुरव D00613- DUBAR

2835 101514150000903 सिवता बळीराम मंुढे
८३/२ ळे.२ सुदशन नगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2836 101514150000904 ताईबाई अशोक मंुढे
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

पपरी चचवड
माणप ात 

खाडाखोडनावाम ये खाडाखोड

2837 101514150000905 सीमा धनंजय जाधव जवळकर नगर, पपळेगुरव D00356-DUBAR

2838 101514150000907 गंगा म छ  लोखंडे
वैदू व ती िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

2839 101514150000917 मिनषा अशोक वाघमारे
७०/१ स ाट नगर िप सौदागर 

रहाटणी पपरी चचवड
कोस बोध होत नाही व अनु ं . 

व गट नमूद नाही

2840 101514150000919 योती बाळासाहेब शडगे
िप सौदागर स ाट नगर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही



2841 101514150000924 िनमला ाने र काळे
िप सौदागर रहाटणी स ाट नगर 

पपरी चचवड

माणप कावर कालावधी 
नमूद नाही. मँरेज स ट फकेट 

आव यक

2842 101514150000925 िमना ी ाने र काळे
िप सौदागर स ाट नगर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2843 101514150000926 कोमल गजानन पालांडे
७०/१ स ाट नगर िप सौदागर 

रहाटणी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2844 101514150000927 रोिहणी िम लद वाघमारे
स ाट नगर िप सौदागर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2845 101514150000928 शािलनी िम लद वाघमारे
स ाट नगर िप सौदागर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

2846 101514150000932 मािणक भीम रोकडे
म न पा शाळेजवळ वैद् व ती पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

2847 101514150000933 सपना िवनोद सरोदे
मािणक मोती िनवास िनसग 

कॉलनीजवळकर नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत आह.े

2848 101514150000934 िवमल म थन च हाण
सं नं ८६/१/१,िनसग कॉलनी 

जवळकर नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अ.  नाही

2849 101514150000951 मीना राजू लोखंडे
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  जोडले नाही

2850 101514150000954
अिनता महादेव 

माणगावकर
सव नं १/१,जुने लखमी नगर ग ली नं 

२ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

2851 101514150000966 वंदना राज  गायकवाड
७०/१ स ाट नगर िप सौदागर िप 

सौदागर पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

2852 101514150000972 जोशना अ ण धाबड
स ाट नगर बु  िवहाराजवळ िप 

सौदागर पपरी चचवड
खाजगी माणप

2853 101514150000978 रेखा साहेबराव धुंदळे स ाटनगर पपळे सौदागर D00947 - DUBAR

2854 101514150000980 िमला रोिहदास काटे
िप सौदागर िनतीन पान सटर शेजारी 

िप सौदागर पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

2855 101514150000982
क याणी सुिनल 

वाळंुजकर
७०/१ स ाट नगर िप सौदागर िप 

सौदागर पपरी चचवड
मामपप  संशय पद

2856 101514150000985 योती र व  कळसकर
स ाट नगर िप सौदागर िप सौदागर 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2857 101514150000986
यशोधरा अिनल 

फुलमाळी
स ाटनगर पपळे सौदागर D00588 - DUBAR

2858 101514150000987 पाली िनलेश वागदे
स ाट नगर िप सौदागर िप सौदागर 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2859 101514150000988 तारा सुभाष उमरे
स ाट नगर िप सौदागर िप सौदागर 

पपरी चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

2860 101514150001006
जय ी मि लकाजुन 

लोहार
२६/५ गु द  नगर िप गुरव पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

2861 101514150001017 सुवणा अिनल औताडे
सुदशन नगर ८०/२ िप गुरव पपरी 

चचवड
माणप ावर अ. . नाही

2862 101514150001021 नंदा हाद कदम
िप गुरव िप गुरव गावठाण िप गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

2863 101514150001032 अि नी संजय देसाई
ल मी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2864 101514150001052 र माला िशवाजी मोरे जवळकर नगर, पपळेगुरव D00350-DUBAR

2865 101514150001053 सायली सागर राऊत
घर नं २३२,नेताजी नगर ग ली नं २ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत राऊळ / राउत

2866 101514150001074 सुरेखा मोहन कांबळे
सव नं ८४/३/३/१ जवळकर नगर 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही



2867 101514150001076 मंजुषा संपत यादव
िप गुरव जवळकर नगर सुवणयोग कॉ 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2868 101514150001083 शशी ज. िस हा समथनगर नवीसांगवी
िश ण कालावधी चा बोध 

होत नाही

2869 101514150001084 सुिम ा मनोज रणिपसे
४२/४३ िवनोद गु ानगर िप गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2870 101514150001085 मंगल नथुराम गायकवाड
िवनोद गु ानगर िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
कागदप े स य त

2871 101514150001090 हसीना स यद तांबोळी
द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी 

चचवड
लाउज पेशेलायजेशनकोसला 

लाभ िमळत नाही

2872 101514150001094 रजनी सा. चौधरी िशवतीथनगर थेरगांव माणप ावर अ. . नाही

2873 101514150001095
जोहर ीसा जैनो न 

तांबोळी
पवार नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

2874 101514150001097 सुिनता अंकुश स मदर
ी कृ ण कॉ काळेवाडी फाटा थेरगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2875 101514150001098 िश पा सिचन शदे
द राज कॉ पवारनगर थेरगाव पपरी 

चचवड
कोस माणप  जोडले नाही

2876 101514150001099 िमला सुनील हामुणकर
सं नं १२/२, लोट नं १५ द  राज 

कॉलनी,पवार नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

नावात तफावत िमला सुि या

2877 101514150001100 विनता धम  शमा
१२/१७/२,अशोक सोसा संभाजी नागे 

थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा ह ीतील वा त ाचा 

पुरावा

2878 101514150001102 सुिनता संतोष उपा याय
सव नं ८/५,संुदर कॉलनी िशवतीथ 
नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  नाही

2879 101514150001104 चं कला ाने  वर पाटील
सव नं ८/५,संुदर कॉलनी िशवतीथ 
नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  नाही

2880 101514150001110 िग रजा रमेश िव कमा
७१०/३ नढे नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2881 101514150001139 सुजाता चं कांत कुहाडे
रे वे गेट जवळकर कॉलनी 
कासारवाडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे कोस 
आह.े

2882 101514150001140 अंजली र व  चेडे
रे वे गेट जवळ जवळकर कॉलनी 

कुरडे चाळ पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े
2883 101514150001160 जय ी राजू पतंगे भैरवनाथ नगर, पपळेगुरव D00313-DUBAR
2884 101514150001174 आशा चतामण कव भातनगर, पपळेगुरव D02167-DUBAR

2885 101514150001175 पा मा ती गायकवाड
स नं ८३/१/१ किवता रेिस पपरी 

पपरी
रेशनकाड व न नाव कमी केले 

आह.े

2886 101514150001177 पूजा राजेश शदे सुदशन नगर ग ली नं ३ पपरी पपरी माणप ावर अ.  नाही

2887 101514150001198
क पना बाबासाहेब 

डोळस
जवळकर नगर, पपळेगुरव D01921-DUBAR

2888 101514150001205 रेखा संतोष ह के
स नं ७७/१ भैरवनाथ नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

2889 101514150001222 उ मला ल मण हलावळे ीनगर,रहाटणी D00159-DUBAR

2890 101514150001223 िहराबाई गंगाराम दराडे ीनगर,रहाटणी D00158-DUBAR

2891 101514150001224 शोभा दलीप मोरे ीनगर,रहाटणी D00162-DUBAR

2892 101514150001225 छाया युवराज गायकवाड
कापसे चाळ िवमल गाडन समोर 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

2893 101514150001226 क णा मोहन बोदडे स ाट नगर स नं ७०/२ पपरी पपरी माणप ावर अनु ं . आव यक



2894 101514150001227 सुजाता साहेबराव धुंदळे स ाट नगर स नं ७०/१ पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2895 101514150001228 सुनंदा राजेश बारसागडे स ाट नगर, पपळे सौदागर D00409-DUBAR

2896 101514150001229 वैशाली अिनल एक शगे
२६०/१ (६) अमरदीप कॉलनी 

ीनगर पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2897 101514150001230
गंगुबाई दागुदुबाई 

गायकवाड
ावणी फुट वेअर अमरदीप कॉलनी 

ीनगर पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2898 101514150001231 सुरेखा नागेश गाडेकर िशवराज कालनी नखातेव ती रहाटनी D00164 - DUBAR

2899 101514150001249 ितभा अनंत कोकाटे
नवले रेिस पपळे सौदागर पपळे 

सौदागर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2900 101514150001272 तृ ी रघुनाथ पाटील सुदशननगर पपळेगुरव माच 11 नंतरचा कोस

2901 101514150001275 वंदना सुदाम वाघ
कवाडे नगर नवी सांगावी HDFC 

बँके जवळ पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही

2902 101514150001287 जय ी अिजनाथ चौकटे
८२/२/५ सुदशन नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

2903 101514150001289 सायरा सलीम काजी
गुल मोहर कॉलनी काशीद व ती 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

2904 101514150001294 नं दनी दगडू जंगले
स नं ८५/१ब /२/२ महारा  कॉ 

पपरी पपरी

 नावात तफावत दगडू / 
गजानन माणप ावर अन.ु  

गट ं  नाही.

2905 101514150001305 हषा भाकर िवसपुते
सन.५५ सुयोग कॉलनी िवनायक नगर 

पपरी चचवड
नावात तफावत िबसपूते / 

दंडग हाळ

2906 101514150001308 दपाली िहरालाल मोरे
गुलाब जवळकर चाळ रे वेगेट जवळ 

कासारवाडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

2907 101514150001322 लिलता कसान नांगरे
सव नं ८०/१२/२,कृ णकंुज रेिस 

सुदशन नगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

खाजगी माणप

2908 101514150001329 योिगता रामभाऊ डामसे
सं नं ८३/२ सुदशन नगर पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

2909 101514150001335 रंजना पुंडिलक कांबळे
सुदशन नगर घर नं १०१ पपरी 

पपरी
माणप  नावात तफावत

2910 101514150001336 मोनाली भवरीलाल दुगड स रता अपा केशवनगर पपरी पपरी खाजगी माणप

2911 101514150001352 सिमना कुतुबु ीन शेख
सुदाम काटे चाळ दापोडी पपरी 

पपरी
एमरॉयडरी िश ण माणप

2912 101514150001385 कुसुम दलीप पारधी
मोनाली पलेस साई चौक पपरी 

पपरी
कागदप े स य त व वा री

2913 101514150001410 अलका देवराम गवारी
यशोपव अपाटमट, लोट नं ४ 

एस,आर,नं १२/१/१,लेन नं ३ पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे कोस 
आह.े

2914 101514150001430 शोभा चं कांत बाबांळे
सुदशन नगर पपळे गुरव पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
दुबार २०१०-११

2915 101514150001459 महानंदा तानाजी िशखरे
सन.६/४४/६/८६/ सुदाम काटे चाळ 

दापोडी पपर चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

2916 101514150001470 निलनी अमोल कदम
लो.न.३०४ साई अपाट सुदशन नगर 

पपळे गुरव पपरी चचवड
वा त चा पुराव आव क

2917 101514150001471 वाती मनोहर भुजबळ
वंजारी चाळ रे वेगेट जवळ 
कासारवाडी पपरी चचवड

खाजगी माणप

2918 101514150001490 सुरेखा िववेकानंद वामी
कोकणे नगर जय तुळजाभवानी कॉ 

पपरी पपरी

माण ात िश णचा 
कालावधी नमुद नाही नावात 

तफावत

2919 101514150001511 अिनता काश दवेकर रायगड कॉ रहाटणी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

2920 101514150001522
सुरेखा मिल ाजुन 

गायकवाड
सुदशन नगर, पपळेगुरव D00192-DUBAR



2921 101514150001523
सिवता रामचं  

गायकवाड
सुदशन नगर, पपळेगुरव D00193-DUBAR

2922 101514150001531 अि नी सुरेश घोडके
घनवटे चाळ कासारवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े
2923 101514150001535 संिगता काश जाधव ल मीनगर, पपळेगुरव A01648-DUBAR

2924 101514150001538 कमल ल मण धो े
साई सु ी कॉ प जवळ सव नं 

७६,वैद् व ती पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कागदप े सा ां कत नाही.

2925 101514150001541 दुगा ओम काश खानवे
संतोष िनवास नवीन उदू शाळेजवळ 

कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत ओम काश / 

काश

2926 101514150001545 रोिहणी मोद ह के
लोट नं २,कृ णाई िब डग 

केशवनगर कासारवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

मनपा ह ीतील वा त ाचा 
पुरावा

2927 101514150001555 छाया तानाजी सुतार
सं नं २/१/२ करण ग ली नं ५ सुदशन 

नगर पपळे गुरव चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

2928 101514150001564 सुरेखा कैलास कांबळे
सुदशन नगर पपरी पपळे गुरव 

प ि◌◌ंपरी
कागदप े सा ां कत नाही.

2929 101514150001567 वषा महादेव नेटके कवडेनगर,नवी सांगवी 001AA14597-DUBAR

2930 101514150001568 सुनंदा सखाराम जोशी
जवळकर नगर सं नं ८४,८६,वैद् 

व ती पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

2931 101514150001569 जो ती संतोष आगळे
रजीव गांधी नगर ग ली नं ५ पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

2932 101514150001579 सोनाबाई तुकाराम भीमदे स नं ७५ आनंद नगर पपरी पपरी
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड

2933 101514150001638 अवंितका सिचन सोनवणे
बेलठीका नगर ि मूत  िनवास पपरी 

पपरी
नावात तफावत 

अवं कता/अवंतीका

2934 101514150001640 पूजा संजय च हाण
बेलठीका नगर बस टोप जवळ 

पपरी पपरी
रे.काडावरील नावात तफावत

2935 101514150001642 अचना अिनल च हाण बेल टका नगर,थेरगाव A02679-DUBAR

2936 101514150001644 रेणू िललाधर शमा द राज कॉ पवार नगर पपरी पपरी
रे.काड खाडाखोड, 

माणप ावर अ.  व गट  
नाही

2937 101514150001655 पु पा सदािशव देसाई
राजगड कॉलनी यशवंत नगर रहाटणी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2938 101514150001656 योती सुरेश सुतार ताप करनगर,काळेवाडी D00300-DUBAR

2939 101514150001657 मीना भाकर पाटील
अनुतेज हौ.सोसा. काटे रेिस दापोडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

2940 101514150001658 सुिनता संतोष पारधी
तपक र नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
सुिनता - जाई नावात तफावत

2941 101514150001660 शालन बाळू ल ढे स ाट नगर, पपळे सौदागर D00619-DUBAR

2942 101514150001662 सुिनता कंुडिलक कांबळे स नगड कॉलनी,रहाटणी D00145-DUBAR

2943 101514150001666 ि यांका ाने र ल ढे स ाट नगर, पपळे सौदागर
ि शण कालावधी 3मिहने 

आव यक

2944 101514150001667 सायली सुशील देसाई
राजगड कॉलनी यशवंत नगर रहाटणी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2945 101514150001668 वंदना िवलास आगवणे
नखाते व ती साई योत पाक िसतारा 

गाडन शेजारी पपरी चचवड
31 मैच 2011 नंतरचा कोस

2946 101514150001669 सीमा ल मन ल ढे
स ाट नगर दसरा चौक पपळे 

सौदागर पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

2947 101514150001670 उषा भाकर भाडणे
बलीराज कॉ रहाटणी रहाटणी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2948 101514150001674 कमल वसंत पांचाळ नखातेव ती रहाटनी D00152- DUBAR



2949 101514150001749 पु पा तानाजी खानवरे
गणेश कॉ प, लॉट नं ७ अनंत नगर 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सां ांकन नाही.

2950 101514150001776
कौश या छोटेलाल 

भार ाज
समथ कॉ पवार नगर पपरी पपरी

माणप ावर िश ण 
कालावधी नमूद नाही.

2951 101514150001797 वंदना कु. क ढवळे वैदुव ती पपळेगुरव D01832 - DUBAR

2952 101514150001824 कया महमूद हंडेल
लॉट नं ३,सव नं ४९२ अश 

अपाटमट,केशव नगर कासारवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

स कया / कया नावात 
तफावत

2953 101514150001828 शीतल गणेश अंिभरे
सव नं ७९/१/७ वैद् व ती पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट . नाही

2954 101514150001872 मोनाली भवरीलाल दगडु स रता अपाट.कासारवाडी खाजगी माणप

2955 101514150001873 योती दपक महािडक
साई िवनायक रेिसडे सी समोर माशल 

चाळ कासरवाडी पपरी चचवड
रेशनकाड नावात खाडाखोड

2956 101514150001878
सुिनता राजाराम 

तीटकारे
जगदंबा सुपर माकट वैद् व ती पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सां ांकन नाही.

2957 101514150001883 िणता भगवान कुलकण
ी गणेश अपाटमट लॉट नं 

४०१,सव नं १७/३देवकर पाक पपळे 
गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचा कोस

2958 101514150001893 नंदा पांडुरंग िनकम
महाल मी अपाट पपरी गाव पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

2959 101514150001895 शोभा छगन सपकाळे
नाणेकर चाळ पपरी गाव पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट . अनु.  

नाही

2960 101514150001897 हंसा मनसुख चोटिलया
ल मी नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
अजदाराची सही नाही

2961 101514150001898 उमा मनसुख काचा
१३/१/२ कृ णाराज कॉ िप गुरव िप 

गुरव पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

2962 101514150001916 सपना राम ल ढे
िप सौदागर रहाटणी रहाटणी पपरी 

चचवड
फँशन िडझाय नग

2963 101514150001918 वैशाली सुिनल िभसे
रामनगर कृ णाई कॉ रहाटणी पपरी 

चचवड
03 महीने कालावधीचे 
रिश ण माणप  नाही.

2964 101514150001921 अिनता ना. लभोरे साईसागर कालनी, रहाटनी D00364 - DUBAR

2965 101514150001941
िनमला राजाराम 

गायकवाड
भात नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही

2966 101514150001957 कशोरी अमीत जाधव
ीकृ ण कॉ कोकणे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

2967 101514150001959 वषा ल मण वाजे
सन शाईन नगर नखाते व ती रहाटणी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचा कोस केलेले 

माणप  नाही.

2968 101514150001960 छाया िवजय िगलीबले
सन शाईन नगर नखाते व ती रहाटणी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचा कोस केलेले 

माणप  नाही.

2969 101514150001961 शैला दलीप वाघोले
रहाटणी साई सागर कॉ रहाटणी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचा कोस केलेले 

माणप  नाही.

2970 101514150001966 पंचिशला राज  वाघमारे
मु ांगण िनवास िप सौदागर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट . अनु.  

नाही

2971 101514150001995 सीता चं  पवार
ी नगर ३८/१ िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट . अनु.  

नाही

2972 101514150001997 प लवी गोपीचंद पारख
कासारवाडी शा ी नगर पपरी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचा कोस केलेले 

माणप  नाही.
2973 101514150002004 अलका क. डामसे पपळेगुरव D03041 DUBAR

2974 101514150002040 जय ी द ा य जाधव
आयन हाईटस,कोकाटे हॉि पटल 
रामनगर पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

शासक य सं थेचे माणप  
नाही

2975 101514150002057 अिमना अिमन शेख
सव नं ८/५,संुदर कॉलनी िशवतीथ 
नगर थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप



2976 101514150002079 अिनता चं. भोजने कािशदनगर पपळेगुरव
आ दवासी िवकास िवभागा 
माफत मिशन िमळाली आहे

2977 101514150002081 सुषमा सूयकांत आरेकर
समथ नगर नवी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

2978 101514150002106 लता परशुराम गायकवाड
महाल मी रेसी, लॉट नं ९ ितसरा 

मजला,भैरावनाथ नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट . अनु.  
नाही

2979 101514150002108 कांचन रमेश सरवदे
राजीव गांधी नगर घर नं २,ग ली नं 

३ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

2980 101514150002109 सुिनता राघू साबळे
राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर खोडाखोड

2981 101514150002110 बस मा मुरग दर वामी
जवळकर नगर ी कृ ण मं दर रोड 

िप गुरव पपरी चचवड
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

2982 101514150002111 भारती अंगट वाघमारे
राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

नाही

2983 101514150002112 ल मी सुरेश धनवे
राजीव गांधी नगर िप गुरव िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप  खाडाखोड

2984 101514150002113 िशतल िवजय येवले सुदशन नगर, पपळेगुरव D01942-DUBAR

2985 101514150002118 किवता िव ास काकडे
सुदशन नगर पपळे गुरव पपरी 

पपरी
माणप ावर अ.  नाही

2986 101514150002122 सुिनता रमाकांत आरेकर
७२/१ िशवाजी पाक समथ नगर नवी 

सांगवी पपरी चचवड
नावात तफावत

2987 101514150002127 सुिम ा दगडू ीरसागर
ग ली नं ३,राजीव गांधी नगर घर नं 
१४ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर खाडाखोड

2988 101514150002156 मेघा मुरलीधर बोबडे
सव नं ८४/३/७ जवळकर 

नगर, सहगड कॉलनी पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  नाही

2989 101514150002157 कंुदा काश अवताडे
सव नं ८३/३/७ जवळकर नगर पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

2990 101514150002167 पावती परसराम कोरडे गजानन महाराज नगर, पपळेगुरव D03404-DUBAR

2991 101514150002179 शकंुतला उ म दंडीमे
बलीराज कॉ रहाटणी काळेवाडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

2992 101514150002194 मंगल धनराज जाधव
स नं ४८/१३/१,समता कॉलनी 

नाखाते व ती रहाटणी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2993 101514150002201
रीनादेवी रामसागर 

साहणे
समथ कॉलनी पवार नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक गट 

मांक नाही
2994 101514150002218 सुजाता ना. माने नखाते व ती रहाटनी माच 11 नंतरचा कोस

2995 101514150002223 नंदा कसन सकपाल
स नगड कॉलनी रामनगर,रहाटणी 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
स ट फकेट व नवात तफावत 

सकपाल / सपकाळ

2996 101514150002230 संिगता काश गायकवाड
नथूराज कॉ नखाते व ती पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

2997 101514150002234 मिनषा द ा य गंगणे
अमरदीप कॉलनी रहाटणी काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

2998 101514150002245 भावित सुिनल ओ हाळ
स.नं.३८/२/१ योितबा 

कॉलनी,नखाते व ती रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट मांक नाही

2999 101514150002252 सुनंदा रवी शेलार
बलवंत नखाते चाळ गणराज कॉलनी 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

3000 101514150002265 छाया संजय वाघमारे
महा मा फुले नगर आंबेडकर पुत या 

मागे दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही



3001 101514150002267 संगीता िवनोद चरावंडे
भा या ी रेिसडे सी, लॉट नं ३ लेन नं 

३,सुदशन नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3002 101514150002287 ल मी सतीश कदम
सन.४४/१ब /१६ िव ा नगर रोड 

पपळे गुरव पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

3003 101514150002310
मनोरंजना िशवाजी 

चाकरे

कुशल कंुज िब डग लॉट नं 
४,४४/ब/२५ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

नावात तफावत 
मनोरंजना/मनोरमा

3004 101514150002311 योती िवकास नेहते
आ दनाथ कॉलनी चौधरी पाक 

मातो ी माग रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

3005 101514150002312 तेज ी राज  येवले
ी वामी समथ कॉलनी तापक र 

नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3006 101514150002314 सुवणा कंुदन अरगडे
सव नं ३८/१/१९,गणराज कॉलनी 
नखाते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

3007 101514150002321 सुरेखा सुभाष शेजूळ
गणराज कॉलनी नं ४ नाखाते व ती 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3008 101514150002322 जय ी यादव िभसे
अमरदीप कॉलनी रहाटणी काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3009 101514150002323 पुनम बालाजी ढेपे
िसहगड कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3010 101514150002327 मधूबाला मोद अरगडे
गणराज कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

3011 101514150002329 सुनंदा अशोक िनघोजकर
मातृछाया िनवास,िश क सोसा 

नाखते व ती,तापक र चौक थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

3012 101514150002331 मंगला काश नेहते
गु कृपा िनवास िश क सोसा,सव नं 

५/३ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3013 101514150002332 आशा सोमनाथ शदे रामनगर,रहाटणी 31माच2011नंतरचे माणप

3014 101514150002333 तेज ी ल मण देशमुख
गणराज कॉलनी नं ४ साई 

नगर,नाखते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस/अजावर वा री नाही

3015 101514150002334 सा रका अिभम यू ढाणे
एस ४९/ए -१ रायगड कॉलनी 

रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

3016 101514150002340 नं दनी सतीश कांबळे
राजीव गांधी नगर झोपडप ी काशीद 
चाळ पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड

खाजगी माणप

3017 101514150002350
सुनंदा नंदकुमार 

नायकोडी
शा ी नगर कासारवाडी पपरी 

पपरी चचवड
३ मिहन िश ण कालावधी 

नमूद नाही.

3018 101514150002351
संजीवनी सुशीलकुमार 

गायकवाड
महलि म रेिस पे ोल पंप जवळ 

पपरी पपरी
माणप ावर अ. . नाही

3019 101514150002355 मुिनरा फरोज शेख मयुरनगरी पपळे गुरव D02121 - DUBAR
3020 101514150002358 साधना अ. इंगुळकर नवमहारा  शाळा पपरी D02603 - DUBAR

3021 101514150002407 सुनंदा िव ासागर सुरवदे भात नगर पपळे गुरव पपरी पपरी
नावात तफावत सुयवंशी / 

सुखसे

3022 101514150002426 िशवलीला शांत ट गळे
शा ी नगर पवार टोअस पपरी 

पपरी
शासक य माणप  आव यक

3023 101514150002427
सुवणा बाळासाहेब 

पांचाळ
ओमकार कॉ ीनगर पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

3024 101514150002428 लिलता िव. यादव काळेवाडी पपरी D00760 - DUBAR

3025 101514150002429 मंदा िशवाजी चोरगे
न ता हौ सो नखाते व ती पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3026 101514150002430 ि यांका नागनाथ फुलारी आय वेदांत रेिस साई कॉ पपरी पपरी
नावात तफावत नागनाथ/ 

नग ाथ



3027 101514150002437 वषा शामराव जाधव
िशवद  नगर दापोडी िप गुरव पपरी 

चचवड
माणप ावर गट मांक नाही 
कागदप े सा ां कत नाही

3028 101514150002443 टेला अिनल वाकडे
सहगड कॉ जवळकर नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर गट  मांक अनु 

मांक नाही

3029 101514150002452 सुवणा सुिधर पाटील
सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

3030 101514150002455 मंगल सजराव पाटील
सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी 

चचवड
िशवणकला माणप  
खाडाखोड व संशय पद

3031 101514150002456 सोनल योगेश पाटील
सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

3032 101514150002457 पुनम सजराव पाटील
सुदशन नगर िप गुरव सांगवी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

3033 101514150002466 सपना मनोज मोरवाल
आगळे िनवास गणपती मं दर जवळ 

पपरी पपरी
शासक य माणप  आव यक

3034 101514150002469 शांता चं कांत नलावडे कसान लांडगे चाळ,कासारवाडी
शास कय िशवण लास 

माणप  आव यक

3035 101514150002475 वषा िवशाल नलवडे
रेणुका िनवास नखाते व ती पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3036 101514150002477 रेखा शामराव नलवडे
रेणुका िनवास नखाते नगर ीनगर 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3037 101514150002480 परवीन अमानु लाट शेख
िनमल कॉ ीनगर रहाटणी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
3038 101514150002481 गौरी स. ता नखातेनगर थेरगांव माच 11 नंतरचा कोस

3039 101514150002483 प लवी िनतीन ता
५/३ बापूजी बुवा नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3040 101514150002488 अिनता अ ण केरीपाळे
िनसग कॉ जवळ कर नगर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

3041 101514150002503 सपना आ माराम जाधव
रामनगर रामनगर,कोकाटे हॉि पटल 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही 

नावात तफावत जाधव/रणखांबे

3042 101514150002509
बबीता गौतम 
च नारायण

अनंत नगर वैदू व ती िप गुरव पपरी 
चचवड

शासक य माणप  आव यक

3043 101514150002515 वैशाली संतोष िशवशरण
कािशद नगर पूजा हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
माणप  अ प

3044 101514150002518 वाती उमेश चोथवे जवळकरनगर पपळेगुरव D03044- DUBAR

3045 101514150002519 ेहा मनोहर वांसरे
पटणे चाळ,िबलोशे िब डग रे वे गेट 

शेजारी कासारवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3046 101514150002520 शोभा ीरंग चाचर
िशवतेज नगर पपळे सौदागर पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

3047 101514150002521 वषा िवलास रंगारी
स ाट नगर िप सौदागर रहाटणी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
3048 101514150002530 िमना सायबा लोखंडे वैदुव ती, पपळेगुरव D00233-DUBAR

3049 101514150002534 अि नी अशोक शदे
नमदा िनवास नखाते नगर थेरगाव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3050 101514150002549 सुनंदा अशोक कंुभार
ी साई अपाट िप गुरव सुदशन नगर 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत 
नाही/ वा री नाही

3051 101514150002555 आशा कबाजी वरे व  पाक नवी सांगवी D02419 - DUBAR

3052 101514150002569 बीबी कासीम शेख ीनगर रहाटणी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3053 101514150002608 हेमा सुरेश जाधव
अनंत नगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
िशवनकला माणप  आव यक

3054 101514150002610 अंजली रामचं  पुजारी
९८१/६ िनमल शाळे जवळ 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
नाबात तफावत/ माणप ावर 

गट .नाही



3055 101514150002611 ािवणी पंडीत का शदे
काळेवाडी पवनानगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
नावात खाडाखोड

3056 101514150002612 लता उमेश भु
िशव श  कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक अन.ु 

मांक नाही

3057 101514150002613 अनुजा द ा य जागडे
गणेश कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

3058 101514150002614 िणता मोद महाडीक िवजय नगर,काळेवाडी माणप ावर गट .नाही

3059 101514150002615 सुनयना भरत सकपाळ
गणेश कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

3060 101514150002616
कमलादेवी रामबाळू 

क यप
ब सी काटे चाळ िशवश  

कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी पपरी
माणप ावर अ. . नाही

3061 101514150002617 ाची दीप चांदे
सव नं ९९/२१/२२ िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी
माणप ावर गट  नाही

3062 101514150002618 अ मीता अनंत गांजेकर
िशवश  कॉलनी काटे चाळ 

जवळ,िवजय नगर काळेवाडी पपरी
माणप ावर गट  नाही

3063 101514150002619
आरती िहरालाल 

िव कमा
११२९ ब सी काटे चाळ िशवश  

कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी पपरी
माणप ावर अ. . नाही

3064 101514150002621 आशा नवनाथ पाठोले
एन डी थेऊरकर, म नं ११३२ 
िवजय नगर काळेवाडी पपरी

माणप ावर अ. . नाही

3065 101514150002622 मंगल रामभाऊ काळे
आठवण हॉटेल मागे िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी
माणप ावर गट  नाही

3066 101514150002625 शोभा सुधाकर िजरापुरे
शेजवळ चाळ िवजय नगर काळेवाडी 

पपरी
माणप ावर अ. . नाही

3067 101514150002627 सुरेखा िवजय सुतार
धा ा  हौ सोसा यु िब डग, म नं 
३७ प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ. . नाही

3068 101514150002628 तृ ी द ा य गाढवे
थेऊरकर चाळ आठवण होटेल,िवजय 
नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ. . नाही

3069 101514150002630 डेसी मापाचन मथु
िव ल मंदीरंजवळ कोकणे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप  सा ा कत नाही

3070 101514150002631 आशा शांताराम उ ेकर
पवनानगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3071 101514150002633 योती रमेश माने
९१/३ब पवनानगर कॉ काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3072 101514150002637 भारती आ माराम यादव
६१/३/५ ल मी िनवास अ िवनायक 

कॉ ीनगर पपरी चचवड
माणप वर गट मांक नाही

3073 101514150002639 आशा अशोक नायडू
िनरकांरी भवन िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3074 101514150002640 ितभा िशवाजी मोरे योतीबानगर काळेवाडी माणप ावर अनु .नाही.

3075 101514150002642 क पना दीप रोणाळकर
१०११ साई कॉ िवजयनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर अनु माक नाही

3076 101514150002643 नीता राजकमल जवळकर साई कॉ िवजय नगर पपरी पपरी माणप ावर अन.ु मांक नाही

3077 101514150002645 शानत मा लूकोस म यू िवजय नगर काळेवाडी पपरी पपरी
माणप ावर अन.ु मांक गट 

मांक नाही

3078 101514150002647
शकंुतला शेशीधर 

अ लापूर
िवजय नगर ी हॉि पटल समोर 

पपरी पपरी
माणप ावर अन.ु मांक नाही

3079 101514150002648 सुसा मा जोज कु ी
िजतीन भवन िवजय नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर  गट मांक अनु 

मांक नाही.

3080 101514150002649 ेमला अ ण नलावडे िवजय नगर समथ कॉ पपरी पपरी माणप ावर गट मांक नाही



3081 101514150002651 सुिनता गणेश जाधव
ब सी काळे चाळ िवजय नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु नाही

3082 101514150002652 पु पा सुधीर कांबळे शांती कॉ िवजय नगर पपरी पपरी माणप ावर गट मांक नाही

3083 101514150002654 सुजाता महेश भोईर
भोरडे नगर िवजया नगर काळेवाडी 

पपरी
शासक य माणप   आव यक

3084 101514150002655 सिवता पांडुरंग पवार
गणेश कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

3085 101514150002656
मनोर पना गणपत 

पांचाळ
मोरया कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक अन.ु 

मांक नाही

3086 101514150002658 दपाली दलीप खेडेकर
िवजयनगर आठवण हॉटेल मागे 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

3087 101514150002661 मिनषा राजाराम मोरे
िवजयनगर संजय ो जवळ काळेवाडी 

पपरी चचवड
कागदप  सा ा कत नाही

3088 101514150002664 ेहा आनंदा सुतार
सन.०९७/२अ घ.नं.११३२/१ 

िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर गट मांक नाही

3089 101514150002666
सायरा वजा सेन 

मुलानी
घ.नं.११३५ िशवश  कॉलनी िवजय 

नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु मांक नाही

3090 101514150002668 विनता शंकर खेडेकर
सन.९९/२१/७२ िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक नाही

3091 101514150002669 आरती शांताराम काळे
नडे नगर,आठवण हॉटेल या,मागे 
िशवश  िम  मंडल,िवजय नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3092 101514150002673 किवता अिनल मोठेराव
अिभयंता कॉ मोरया िनवास पपरी 

पपरी
माणप ावर अन.ु मांक नाही

3093 101514150002675 अिनता धमा ससाणे
नढे चाळ नव र  िम  मंडळ पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु नाही

3094 101514150002677 छाया कैलास खराडे
िवजयनगर वैभव कॉ काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु नाही

3095 101514150002678 मंदा चपतराव येवले
सेवा िवकास बँक जवळ िवजयनगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

3096 101514150002680 छाया ीराम बदर
कांताराम काळे चालळ िवजयनगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

3097 101514150002682 िनलम - नलावडे
१०११ िवजय नगर समथ कॉ 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3098 101514150002686 िच ा काश कंुभार िवजयनगर काळेवाडी माणप ावर अ. .   नाही.

3099 101514150002688
िगतांजली रामचं  

पुजारी
९८१/६ िनमल शाळे जवळ 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3100 101514150002693 ेमा जीवन खैराले ध चे ट णालय 001AA16460-DUBAR

3101 101514150002694 मधू ी जीवन खेराले
चे ट हॉि पटल उषे णालय अ जा 

अपाटमट ध या प प ि◌◌ंपरी 
चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3102 101514150002695 हारी त सरवन सग िगल
स ाट नगर जगताप नगर,ग ली नं १ 

पपळे सौदागर प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

3103 101514150002697 सधु गौतम माने स ाट नगर, पपळे सौदागर D00593-DUBAR

3104 101514150002699 शीतल रमेश जगताप
स नं २१/२,नावेचा रोड मनपा 

शाले मागे पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 
चचवड

खाजगी मामप  कागदप े 
स य त

3105 101514150002709
मनजीत कौर सेव सग 

आ दथला
जवळकर नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात 

खाडाखोडनावाम ये खाडाखोड



3106 101514150002727
संिगता बालाजी 

तंगडप ले
५६/१/४६ कवडे नगर िप गुरव िप 

गुरव पपरी चचवड
शासक य माणप   आव यक

3107 101514150002729 लता संजय तंगडप ले
७३/१ कािशद व ती िप गुरव िप 

गुरव पपरी चचवड
शासक य माणप   आव यक

3108 101614150000181 अ ुगा बबन सानप
योितबा कॉ नखाते व ती पपरी 

पपरी
नावात तफावत/अ ुगा-

अ ुशाबाई

3109 101614150000185 नीरा अजुन मंडल
नखाते व ती सं नं ३८/२/१ पपरी 

पपरी
नावात तफावत/मंडल-महे री

3110 101614150000200
उ मला बाबासाहेब 

नखाते
रामबाग कॉ नखाते व ती पपरी 

पपरी
नावात तफावत/बाबासाहेब-

रामभाऊ

3111 101614150000393
सा रका भगवान 

सोनकांबळे

ओमकार िब डग लोट नं ७ तलाठी 
ऑ फस या मगर रहाटणी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
हॅ ड एमरॉयडरी कोस

3112 101614150000397 रेखा समाधान धनवे
पवना नगर िप.िस.एम.िस शाळेसमोर 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3113 101614150000399 मीना मोतीराम धडे
कापसे चाळ पवना नगर रहाटणी 

पपरी चचवड

माणप ात 
खाडाखोड िश ण कालावधी 
17/8/2010ता 22/8/2010

3114 101614150000399 मीना मोतीराम धडे
कापसे चाळ पवना नगर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर  खाडाखोड

3115 101614150000401 सुधामती शहाजी ल ढे
पवना नगर रहाटणी पपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप  अ प  आहे

3116 101614150000410 िसमा शंकर गोडसे
ी िनवास,मथुरा कॉलनी नखाते 

व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3117 101614150000411 रे मा िवजय ितजोरे
पवना नगर िप.िस.एम.िस शाळेसमोर 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3118 101614150000413 ल मीबाई गणपती घाटणे
पवना नगर रहाटणी पपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3119 101614150000450 अि नी रघुनाथ थोरात
ी िनवास,मथुरा कॉलनी नखाते 

व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3120 101614150000451 ि मता संतोज गारडे
ी िनवास,मथुरा कॉलनी नाखते 
व ती,तापक र चौक रहाटणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

3121 101614150000452 पाली सुिनल गारडे
ी िनवास,मथुरा कॉलनी नखाते 

व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3122 101614150000453 मंगलबाई सुभाष घाटणे
घ वे चाळ शेजारी पवना नगर 

रहाटणी गावठाण प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3123 101614150000454
गीतांजली संदीप 

गायकवाड
आंबेडकरनगर दुगा माता कॉलनी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3124 101614150000597 अि नी सुिनल तावरे
ो १२/९/२ पवार नगर थेरगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही
3125 101614150000598 िमना ऊ म सुयवंशी पवनानगर रहाटणी डी000993 दुबार

3126 101614150000608 कौश या संभाजी ब गाळे
सव नं ७५/१,एकता कॉलनी जोितबा 
नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

3127 101614150000609 सुिनता संतोष िबरादार योतीबानगर काळेवाडी सी00528 दुबार

3128 101614150000610 मालन हाद सलगर
ीकृ ण कॉलनी को ो लोिजक जवळ 

थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3129 101614150000611 मोिनका हाद सलगर
ीकृ ण कॉलनी अशोक सोसा जवळ 

थेरगाव पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस



3130 101614150000619 पे री िवजय मागाडे
रामनगर,कोकाटे हॉि पटल जवळ 
पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3131 101614150000620 पाली र व  पोकळे
रामनगर,कोकाटे हॉि पटल जवळ 
पपळे गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3132 101614150000629 अचना सजराव चौगुले
८४/२,कुबेर िनवास सहगड 

कॉलनी,सुदशन नगर पपळे गुरव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

रेशनकाडवरील नाव कमी 
केलेले

3133 101614150000638 मालती सुिनल बांबळे
सव नं ८३/२,सुदशन नगर पपळे 

गुरव पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप वर अ. . नाही

3134 101614150000666 अ णा दपक सुयवंशी
कवडेनगर िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड

कमान3 मिहने िश ण 
आव यक िशवणकोस 

माणप  आव यक

3135 101614150000670 स रता पांढरीनाथ शदे
जो तीबा नगर साई नगर,नाखते 
व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

3136 101614150000672 चेतना उमेश भोयर
४९/४७५ राजगड कॉ रहाटणी 

रहाटणी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

3137 101614150000673 मीणी काश बोडके
४८/३/४ नखाते व ती रहाटणी 

रहाटणी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

3138 101614150000673 मीणी काश बोडके
४८/३/४ नखाते व ती रहाटणी 

रहाटणी पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

3139 101614150000674 पु पलता द ा य जॉधळे
जो तीबा नगर साई नगर,नाखते 
व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर खाडाखोड

3140 101614150000683 वाती िव ास भोसले
सव नं १४२/१/२,ओम साई पाक 
िव शांती कॉलनी पपळे सौदागर 

प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर कोस या 
कालावधीचा बोध होत नाही

3141 101614150000732 रेणुका संतोश गगणे
सन.३८/१ गणराज कॉलनी नखाते 

व ती प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3142 101614150000759 सुिनता अिवनाश मुळे जवळकर नगर, पपळेगुरव
101514150001881-

DUBAR

3143 101614150000768
यशोदा गणेश भाऊ 

भवारी
चं रंग कॉ ले स रामनगर पी गुरव 

पपरी चचवड
नावात तफावत

3144 101614150000771 सिवता सुिनल गोरड
िशवगणेश नगर भारत गस 

एज सी या माग,े१५ नं रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट मांक नाही

3145 101614150000772 क पना नवनाथ लोहोकरे
यश पाक,िशवराजनगर कॉलनी नं २ 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

3146 101614150000773 वाती द ा य पारखे
िशवराज नगर काळेवाडी फाटा 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य माणप  नाही

3147 101614150000774 अ दा रामदास त डे
िशवराज नगर भारत गस एज सी या 

माग,े१५ नं रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

मणप ावर गट मांक नाही

3148 101614150000775 सोनाली अशोक गाडगे
िशवराज नगर भारत गस एज सी या 

माग,े१५ नं रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

फॅशन िडझआईन माणप

3149 101614150000776 आशा हणमंत जगशे े
स नं १८३/१,जवळ िल ट काटे 

पपळे रोड पपळे सौदागर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

3150 101614150000779 उषा पंढरी सूयवंशी
सव नं ३८/२/१ योितबा 

कॉलनी,नखाते व ती रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

3151 101614150000780 योती िशवाजी िचहे
सव नं ३८/२/१ योितबा 

कॉलनी,नखाते व ती रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड



3152 101614150000781 भावती महादेव मुळे
सव नं ३८/२/१ योितबा 

कॉलनी,नखाते व ती रहाटणी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

3153 101614150000782 बेबी नथुजी भोयर
सव नं ४९/७५/ राजगड कॉलनी 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

3154 101714150000341 सागरबाई बबन साळवे
संजयनगर घर न ८ िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
3155 102414150000045 संगीता र. जाधव पंचिशलनगर पपळे िनलक D02479- DUBAR

3156 102414150000089 अ णा िवलास सुयवंशी
पंचशील नगर,टकले नगर ध कॅ प 

पपळे िनलख प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य मामप  नाही

3157 102414150000121 सुि या मोद सागर
ांतीनगर मातृ िपतृ छाया शेजारी 

पपळे िनलख पपरी चचवड
  फॅशनचे माणप  चालत 

नाही.

3158 102514150000017 कुसुम कािशनाथ वारद
म साफ य हौ सो पीनगर पपरी 

पपरी
माणप ावर खाडाखोड

3159 102514150000018 रतन िव ल गायकवाड
इं ायणी हौ सो पीनगर पपरी 

पपरी
माणप ावरील शी ण 

कालावधी अ प

3160 102514150000053 आरती िवशाल पाटील
सर वती हौ सो जु या ानदीप 

शाळेजवळ पीनगर पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

3161 102514150000056 सुिनता ल मण भालेकरी
स शृंगी हौ सो गणेश नगर पीनगर 

पपरी चचवड
भालेकर - भालेकरी नावात 

तफावत

3162 102514150000074 साधना सुधाकर अंधारे
कोयना हौ सोसा नव महार  

िवधायाला या मागे पी नगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

आधारकाडवरील नावात 
खाडोखोड

3163 102514150000108 रेखा अंगद िशवणे
सहगड हौ सो हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
क पना / रेखा नावात प ता 

नाही

3164 102514150000111 पाली म. कारंडे रामे र मंदीर तळवडे
A02371 - 2010/11 

DUBAR
3165 102514150000126 क पना चं कांत पवार इं ायणी हौ.सो. पीनगर A00547 - DUBAR

3166 102514150000134
रेणुका चं कांत 

होसवककल

घारजाई माता होऊ सोसा जु या 
ानदीप शाळेजवळ पीनगर पपरी 

चचवड
आडनावात तफावत

3167 102514150000137 मंगल द ा य कातोरे
घारजाई माता होऊ सोसा जु या 
ानदीप शाळेजवळ पीनगर पपरी

आडनावात तफावत

3168 102514150000164 आरती ल मण वराडे
अ ज यतारा हौ सो हनुमान नगर 

पपरी पपरी
रे.काड म ये नाव नाही.

3169 102514150000168 गंगाबाई िव ल हे े
एकता कॉलनी हे े व ती पपरी 

पपरी
नावात तफावत/गंगाबाई -

गंगुबाई

3170 102514150000171 उषा अर वद सुतार
गजानन हौ सोसा सहयोग नगर 

पपरी पपरी
माणप ावर .गट  नाही.

3171 102514150000175 ेहल सुधाकर कुलकण सहयोगनगर,तळवडे पीनगर ह ीबाहेरील रेशनकाड

3172 102514150000178 िश पा सुसंदेश शबेकर
कृ णा हौ सो ि वेणी नगर पपरी 

पपरी
फॅशन िडझआईन माणप

3173 102514150000183 धन ी सोपान भुजबळ
एकता कॉलनी हे े व ती पपरी 

पपरी
रे.काड आव यक

3174 102514150000193 लता कृ णा पाटील
जय िशव शंकर हौ सो हे े व ती 

पपरी पपरी
फॅशन िडझाय नग माणप

3175 102514150000220 अिनता नंद कशोर वराडे
अ ज यतारा हौ सो हनुमान नगर 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

3176 102514150000241 स म ा संभाजी िथटे गणेश अ पा यमुनानगर पपरी पपरी
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

3177 102514150000255
िवजयमाला मिहपती 

अडसूळ
सहगड हौ सो हे े व ती पपरी 

पपरी
वा त ा या पुरा ाचा  नाही.



3178 102514150000273 भारती चं कांत शदे
िशवकर रोड तुळजाभवानी मं दर 

जवळ पपरी पपरी
रे.काड अपुण

3179 102514150000274 िव ा आनंदराव सातपुते
मु ाई िनवास जय िशव शंकर सो 

भोसरी पपरी
िववाह न दणी 

माणप /राजप  आव यक

3180 102514150000278
ीदेवी िशवानंद 

सालुटगी
अ ज यतारा हौ सो हनुमान नगर 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3181 102514150000290
दपाली िववेकानंद 

धनोकार
अ ज यतारा हौ सो ता हाणे व ती 

िचखली पपरी चचवड

फँशन डीझायण कोस ला  
योजनेचा लाभ िमळु शकत 

नाही.

3182 102514150000306
अनुराधा लि मकांत 

कांबळे

राजयोग िनवास ११५३ गजानन 
हौ.सोसा. सहयोग नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर खाडाखोड

3183 102514150000315 ताहेरा जमीर शेख
कृ णा हौ सो ता हाणे व ती िचखली 

पपरी चचवड
िश ण माणप  नाही.

3184 102514150000317
वाती ीकांत 

गो वदराम चाकलबी
समथ हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
िश ण माणप  नाही.

3185 102514150000319 अ ेषा संजय शदे यशोदा समथ हौ.सो. तळवडे A01719 - DUBAR

3186 102514150000321 सुिनता महेश वरखेडे
अ पाईन गाडन कृ णानगर चचवड 

पपरी चचवड
वा त ा या पुरा ाचा  नाही.

3187 102514150000335 राखी बबन गवळी
छ पती हौ.सोसा. पीनगर िनगडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

फँशन डीझायण कोस ला  
योजनेचा लाभ िमळु शकत 

नाही.

3188 102514150000354
सुरेखा आबासाहेब 

गायकवाड
कोयना हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड

3189 102514150000356
संिगता अिभम यू 

सोनसळे
कोयना हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
कोसचा कालावधी नमुद नाही

3190 102514150000364 ल मी उमाजी येवले
पीनगर तळवडे पीनगर पपरी 

चचवड
कोसचा कालावधी नमुद नाही

3191 102514150000372 अि नी शामराव नरवडे
ता या भालेकर पाक पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3192 102514150000374 सुिनता नारायण बोचरे
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत बोचरे/ टोपरे

3193 102514150000375 कौस या हतुराम ढोबळे
पी हौ.सोसा. पी नगर तळवडे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत हतुराम / 

हातारबा/मथुराम

3194 102514150000376 वाणी ीिनवास गुंडाळ
पी हौ.सोसा. रेणूका मंगल 

कायलय, पीनगर तळवडे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

गुडाला / गुंडाळ - नावात 
तफावत

3195 102514150000383
िवजया शिशकांत 

कातागळे
एकता चौक , पीनगर A00031-DUBAR

3196 102514150000385 गीता दादासो कांबळे
छ पती हौ.सोसा. एकता चौक पी 

नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत दादासो / 

दादासाहेब

3197 102514150000391
गाय ीदेवी शंभू साद 

गु ा
समथ हौ.सोसा. एकता चौक पी 

नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
रेशन काडात नाव नाही

3198 102514150000392 वासंती स. माळवदकर पीनगर िनगडी
A00279 - 2008-09 

DUBAR

3199 102514150000396 आरती रा. कांबळे कशोर कंपनी तळवडे
2014/15 दुबार 

100614150007111

3200 102514150000403 अचना योगेश शदे
नविनमाण हौ सोसा रामे र मं दर 
जवळ पी नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

माच 11 नंतरचा कोस

3201 102514150000421 संिगता सुखलाल महाले पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी रेशन काडात खाडाखोड

3202 102514150000424 न ता सतीश शदे
नविनमाण हौ.सोसा. रामे र मं दरा 

शेजारी पीनगर पपरी
माच 11 नंतरचा कोस

3203 102514150000425 अलका र ाकर कुलकण घर नं २१ पीनगर तळवडे पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



3204 102514150000427 राज ी सुर  क गनोळे
रा  भूषण हौ सो पंचगंगा हौ सोसा 

तळवडे पपरी
आडनावात तफावत कोगनोळे / 

कोमनोळे

3205 102514150000430 ि यांका गोपाळ अ रदे
नविनमाण हौ.सोसा. रामे र 

मं दराजवळ, पीनगर तळवडे पपरी 
चचवड

रेशन काडात नाव नाही

3206 102514150000433 भारती सतीश तुपे
पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
मनपा ह ीतील िनवासी पुरावा 

नाही

3207 102514150000434 सुजाता महादेव हटटे
हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासी पुरावा 

नाही

3208 102514150000439
आशादेवी महादेवराज 

सग
साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप 

शाळेजवळ पीनगर पपरी चचवड
आशा महादेवराव / आशा 
महादेव - नावात तफावत

3209 102514150000440
राठोड लादुकांवर 

राजु सग
पीनगर तळवडे

लाडकंवर - लाडकेरव नावात 
फरक

3210 102514150000446 योजना िवनायक सरवदे
पी हौ सो ठाकरे शाळे मागे पीनगर 

पपरी चचवड
सरवदे / सरोदे - नावात 

तफावत

3211 102514150000451 वैशाली िशवाजी पाचपुते
साईनाथ हौ सो जुनी ानदीप 

शाळेजवळ पीनगर पपरी चचवड
पाचपुते / पायपुते - नावात 

तपावत

3212 102514150000466 शैला काश बे हेकर पीनगर A01753-DUBAR
3213 102514150000466 शैला काश बे हेकर साईनाथ हौ सो  पीनगर A01753 - DUBAR

3214 102514150000477 उमा िवजय नातू
छ पती हौ.सोसा. एकता चौक 

पीनगर
A00530 - DUBAR

3215 102514150000478 योती गणेश बावीसकर
िमक हौ सोसा एकता चौक, पीनगर 

तळवडे पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3216 102514150000479 िभमा तबाजी औटी
गणेश नगर कॉलनी नं १ पीनगर 

तळवडे पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

3217 102514150000483 आशा िव ल पुजारी
रा भूषण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
नावात तफावत आशा िवजय 
पुजारी/आशा िवठठल पुजारी

3218 102514150000531 िमला िव ाधर जवारी
इं ायणी हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
नावात तफावत

3219 102514150000532 मेघा मधुकर साबळे
हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
वा य ाचा पुरावा नाही

3220 102514150000539 श मला राजीव माने
िव लवाडी पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
नावात तफावत राजीव/राजू

3221 102514150000554 जय ी नारायण कळसकर
गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3222 102514150000556 क पना ानदेव भु कुटे
गणेश कॉ पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
मनपा ह ीतील रिहवासी 

पुरावा नाही

3223 102514150000587 मंदा नथू रा े
हनुमान हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माण ावर खाडाखोड

3224 102514150000595 मोनाली स यवान मोरे
िवकास हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
नावात तफावत सोनाली/ 

मोनाली

3225 102514150000603 वृषाली रमेश पोळ
पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु . नाही.

3226 102514150000612 पु पा िभमराव शदे
िवजयानंद हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
नावात तफावात पु पा / 

पु पावती

3227 102514150000640 मीरा नरसा पा दोडमणी
िम लद नगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत  नरसा पा / 

नरसू

3228 102514150000747 नागरबाई पोपट गोफणे
जय म हार हौ सो हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
वा त ा या पुरा ाचा  नाही.

3229 102514150000748 िशला हनुमंत भुरभुरे
हरी ओम कॉ िशवनगरी चचवडगाव 

पपरी चचवड
नावात तफावत भुसभरे/भुसनरे

3230 102514150000759 शोभा समाधान पाटील
एकता कॉलनी हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक



3231 102514150000760 िश पा ाने र पगळे
ीराम सोसा. हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

3232 102514150000764
शांताबाई िशवशंकर 

पाटील
िसहगड हौ.सोसा, हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3233 102514150000765 पावती महादेव पांचाल
िसहगड हौ.सोसा, हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
रेशनकाड अ प

3234 102514150000766 पाली सितश अडसळ
सहगड हौ सो हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
वा त ा या पुरा ाचा  नाही.

3235 102514150000766 पाली सितश अडसळ
सहगड हौ सो हे े व ती िचखली 

पपरी चचवड
मामप ावर भागवत नावाचा 

बोध होत नाही

3236 102514150000767 सुिनता िनवृ ी कसलकर
सहगड हौ सो हे े व ती पपरी 

पपरी
ह ीबाहेरील पुरावा

3237 102514150000769 भा य ी महादेव वाघे
संत कृपा हौस.सोसा ताहा े व ती 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत रामणे वाघे

3238 102514150000770 छाया रामदास िनकम
संत कृपा हौस.सोसा ताहा े व ती 

िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3239 102514150000776
सुवणा दौलतराव 

िसरसाट
गु देव हौ.सोसा. ि वेणी नगर बु  
िवहार जवळ िनगडी पपरी चचवड

अज अपूण

3240 102514150000782 संगीता उ म साद
िव ा नगर रामनगर चचवड पपरी 

चचवड
वा ता ाचा पूरावा रे.काड 

अपुण जोडले आह.े

3241 102514150000784
तुतुलराम आिशस 

चौरिसया
लोकिम  सो यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

3242 102514150000784
तुतुलराम आिशस 

चौरिसया
लोकिम  सो यमुनानगर िनगडी 

पपरी चचवड
पुतुल / तुतुल नावात फरक

3243 102514150000785 सिवता िशवाजी कदम
माउिल हौ सो यशोदीप िनवास 

पीनगर पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

3244 102514150000786 िव ादेवी सुर  कोगनोळे
रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

3245 102514150000787 वै णवी िवनोद केसकर
रा भूषण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माच 11 नंतरचा कोस

3246 102514150000788 अमृता संजय पाटील
रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

3247 102514150000789 रेखा िव ल शेळके
रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3248 102514150000790 ितभा भालचं  पाटील
रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3249 102514150000792 वाती अजुन नरळे
रा भू ण हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3250 102514150000795 यागा वसंत रंधवे
िशवशंभो हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

3251 102514150000799 मनीषा रमेश jadhav
भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

3252 102514150000800 िनता राजेश शदे
भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

3253 102514150000805 मािणक सुकुमार देसाई
भैरवनाथ हौ.सोसा, पीनगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

3254 102514150000806 रोिहणी गुलाब गवारी
भैरवनाथ हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

3255 102514150000808
प ावती आनंदराव 

जाधव
पी हौ सो पीनगर तळवडे पपरी 

चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही

3256 102514150000814 मंदा भरत रोमाडे
स शृंगी हौ सो पीनगर तळवडे 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3257 102514150000828 पाली चं कांत शदे
ी समथ हौ सो स ाट नगर िनगडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही
3258 102514150000831 माधुरी शांत चांदगुडे उषःकाल हौ. पीनगर तळवडे A00066-DUBAR



3259 102514150000837 सुमन हनुमंत मापारे हनुमान हौ.सो. पीनगर तळवडे A00697-DUBAR

3260 102514150000844 कमल सुभाष पवार पी हौ सो पीनगर पपरी पपरी माणप ावर अनु ं . आव यक

3261 102514150000845 जय ी अ ण पाटील पी हौ.सोसा. पीनगर पपरी पपरी
फँशन डीझायण कोस ला  
योजनेचा लाभ िमळु शकत 

नाही.

3262 102514150000855 कुसुम आनंद सातव
पु प छाया अपा स नं १२६ पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

3263 102514150000861 अि नी कच  सगट से नं २२ िवलास नगर पपरी पपरी नावात तफावत/सगट-वैरागे

3264 102614150000023 वाती संतोष नाईक िवकासनगर कवळे माच 11 नंतरचा कोस

3265 102614150000039 साधना म छ  जगताप
वरद िवनायक अपा िवकास नगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3266 102614150000040 सुषमा ानदेव पाटील
बापदेव नगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3267 102614150000043 जिमला रसूल बेग
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
माणप ात खाडाखोड

3268 102614150000044 पूनम उ म पाटील
बापदेव नगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3269 102614150000045 िमना ी सदािशव कंुभार
कृ ण गाडन िवकास नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3270 102614150000046 िनता सुिनल वाकोडे
बापदेव नगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3271 102614150000049 शोभा बाळू कांबळे
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

3272 102614150000050 अि नी अशोक उ ेकर टी सी कॉ िवकास नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3273 102614150000051 वषाराणी अशोक थेटे
सातारकर चाळ मराठी शाळे जवळ 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

3274 102614150000052 सधू वसंत बागडे
आदशनगर हसूडगे व ती पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3275 102614150000053 संिगता मोहन धनवले गणेश अपा अिभराज िन पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3276 102614150000054 विनता देऊबा वालकंुडे
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप , माणप ात 

खाडाखोड

3277 102614150000055 पा िशवाजी खंदारे
बापदेव नगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3278 102614150000057 र मी संिजवन धनवले
गणेश अ पा अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3279 102614150000058 कमल शंकर लोखंडे
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3280 102614150000059 िव ा अशोक गु मुखी
गणेश अ पा िवकास नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3281 102614150000060 रेखा िवजय मे ाम
िस ीिवनायक कॉ पपरी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3282 102614150000062 क पना आडवेश बैकर
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
शास कय सं थचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3283 102614150000066 वीणा सितश मे ाम
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3284 102614150000070 शािलनी मािणक जंगम
िवकासनगर इंि लश कूल जवळ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3285 102614150000071 अपणा अमोल बनसोडे
खांडेकर चाळ िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3286 102614150000072 वंदना बाळकृ ण मदुरकर
भारत र  हौ सो िवकास नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



3287 102614150000074
सरोजा परशुराम 

मुथीआल
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3288 102614150000075 रईसा मोजम स यद साई कॉ िवकास नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3289 102614150000083 हौसाबाई िव णू सोडेकर
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
नावात तफावत स डेकर / 

सांडभोर

3290 102614150000085 कौश या िवजय कांबळे
िवकासनगर अिभराज िन पपरी 

पपरी
कागदप े स य त नाही

3291 102614150000086
अलका िशवाजीराव 

पाटील
सन.७० बापदेव नगर दे रोड पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3292 102614150000088 सुि या सुरेश वाघमारे
िग रजा िनवास िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3293 102614150000098 संगीता बाळू साबळे
अिभराज िनवास िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

3294 102614150000101 सोिनया शैलेश गायकवाड
इं धाम (A) लो.न.११ ी 

कॉलनी,िवकास नगर दे रोड पपरी 
चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

3295 102614150000103 सुशीला अजय पाटील - फँशन िडझाईन

3296 102614150000115 प ावती कशोर वीर
िवकास नगर दे  रोड कवळे पपरी 

चचवड
माणप ावर खाडाखोड

3297 102614150000117 सुनंदा संुदर राजन
िवकासनगर,दांगट व ती पानसरे 

लोअर िमल शेजारी कवळे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3298 102614150000118 सुवणा मची  लाटे
िवकासनगर,दांगट व ती कवळे 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3299 102614150000119
सुिच ा द ा य 

गायकवाड
बापदेव नगर अिभराज िनवास कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3300 102614150000120 सुिनता िशवाजी गोरे
िवकासनगर,दांगट व ती कवळे 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
सां ांकनावर सही नाही

3301 102614150000121 मिनषा दलीप क हेरे
िवकासनगर,दांगट व ती कवळे 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3302 102614150000128 शोभा मा ती कालाल
अिभराज िनवास िवकास नगर कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3303 102614150000129 सपना सुभाषचं  बिनक
बापदेव नगर अिभराज िनवास कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत, माणप ावर 

अनु,  व गट  नाही.

3304 102614150000131 चंचल दनेश नवरे
क पना अपाटमट, लॉट नं ५ िवकास 

नगर,दे रोड कवळे प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माच ११ नंतरचे माणप

3305 102614150000133 वैजयंती शाम कगार
सौदागर गाडन िवकास नगर दे रोड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3306 102614150000134 जो ती सुिनल तरस
मीना कॉलनी िवकास नगर,दे रोड 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3307 102614150000135 सुषमा रमाकांत देसाई
िवकासनगर,दांगट व ती दे रोड 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3308 102614150000136 सोनाली अिनल तरस
मीना कॉलनी िवकास नगर,दे रोड 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3309 102614150000137 आकाताई िवलास चौगुले
सुमन अपाटमट िवकास नगर कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3310 102614150000138 िवजया रघुनाथ मोरे
अथव अपाटमट िवकास नगर कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3311 102614150000139 सुिवधा िववेक खणोलकर
लॉट नं ७, ीतम अपाटमट पडसे 
कॉलनी,िवकास नगर कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप



3312 102614150000141 मिनषा महेश खानोलकर
ए-२१,मधुबन कॉलनी िवकास नगर 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3313 102614150000143 विनता वीण अनाप
िवकासनगर,दांगट व ती दे रोड 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3314 102614150000144 सुनंदा सदािशव वायकर
सुमन अपाटमट िवकास नगर कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3315 102614150000145 अिमता अिनल कुलकण
पडसे कॉलनी िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3316 102614150000146 सिवता द ा य तरस
मीना कॉलनी िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3317 102614150000148
अंशीदेवी रमेशकुमार 

परजापती
दंगत व ती िवकास नगर दे रोड 

पपरी चचवड

नावात तफावत ३१ माच 
२०११पयत िश ण पुण केले 

नाही.

3318 102614150000152 शशीकला मा ती हातकरे
मीना कॉलनी िवकास नगर,दे रोड 

कवळे प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3319 102614150000157 स रता िवशाल गंगावणे
मराठी शाळा दे रोड कवळे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3320 102614150000158 भारती िवलास शदे
मुनीमाती बंग यासमोर िवकास 
नगर,दे रोड कवळे प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3321 102614150000188 उलग मा रघु चलवादी
एम बी क प गोपी सायकल माट 

पपरी पपरी
कागदप े सा ां कत नाही.

3322 103114150000708 िवमल िव ल सांडभोर
२०८/१४२३,संत तुकरण नगर 
पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

कागद प े सा ांक त नाही

3323 103114150000735 छाया बाळासाहेब जाधव
२०६/१३४४ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3324 103114150000753 सिवता गजानन जाधव
४२८/२५५४ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3325 103114150000757 डपल अमरराम चौधरी चोपडाचाळ पपरी माच 11 नंतरचा कोस

3326 103114150000758 अिनता अनंत गायकर नेह नगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

3327 103114150000759 सुिनता गो वद घोले
लि म िशवराम चाळ नवीन टे को 

रोड भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3328 103114150000760 नसरीन मे. मापले
साईमंदीर, आकाशिनवास, नेह नगर, 

पपरी
माच 11 नंतरचा कोस

3329 103114150000761 संगीता िवजय यादव चोपडेचाळ नेह नगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस
3330 103114150000765 कांचन चं. कोळमकर 204/1231 सं.तु. नगर पपरी कागदप े सां ां कत नाहीत.

3331 103114150000769 फरजाना अयाज शेख
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3332 103114150000777
मा रया जे सतो 

म करनेस
व लभ नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

3333 103114150000778 साधना सुधाकर पाटील
EWS297/1975 संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3334 103114150000787 वंदना राम देशमुख स नं १०२ नेह नगर पपरी पपरी
म.न.पा. ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

3335 103114150000806 शैलजा संतोष िचरमाडे
जनाई ३९/३०७ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3336 103114150000810 िवमल दलीप ड गरे
िव ल नगर जय ी,हनुमान सोसा, 

पपरी पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

3337 103114150000814 सिवता िनलांदा िड गीकर
MIDC महा मा फुले नगर भोसरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

3338 103114150000816 रेखा पंढरीनाथ तळपे
हॉप कन कॉलनी पपरी पपरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3339 103114150000821 नंदा कचरदास ब े
४५५/२५२६ PCMT डेपो या मागे 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े



3340 103114150000822 वृषाली िनलेश कांबळे
४५८/२५५१ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े
3341 103114150000824 भोसले लता चं कांत संत तुकारामनगर पपरी दुबार बी00290

3342 103114150000832 िसमा द ा य िशतोळे
४८०/२७२४ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

3343 103114150000833 सुिमता ाने र कगार
ारका नगरी कासारवाडी पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3344 103114150000844 जो ती गणेश नेहरकर
नेह  टॉवर,बी १२ जुना टे को रोस 

नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3345 103114150000850 पूजा िवजय धनावले
हाफक न जाव िनमाण महामंडळ पुन 
हायवे रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3346 103114150000855 र मी दीप गो दया
११२/१४,संत तुकाराम नगर िवठल 
नगर नेह  नगर पपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3347 103114150000856 र बना अहमद शेख
अमोल मेिडकल जावल बालाजी नगर 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3348 103114150000859 सुरेखा कसन भोर
मनपा शाळे समोर म नं २७, पपळे 

अपाटमट कासारवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3349 103114150000860 किवता र व  भोर
िव णू लांडे चाळ मनपा शालेसमोर 

कासारवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3350 103114150000863 ईरम इसामु न खान
२१२,संत तुकारामनगर पपरी नेह  

नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े
3351 103114150000887 शोभा द ा गायकवाड व लभनगर पपरी B00641- DUBAR

3352 103114150000895 गुलनास अ रठ शेख
बालाजी नगर जुना टे को रोस भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

3353 103114150000897 सलमा मुबारक शेख
बालाजी नगर भोसरी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3354 103114150000898 िसमरन मुरताफ शेख
बालाजी नगर जुना टे को रोस भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस/ 

नावात तफावत

3355 103114150000900 शबाना उ मान शेख
बालाजी नगर जुना टे को रोस भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

3356 103114150000902 सना अजम शेख
बालाजी नगर भोसरी भोसरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा अ प

3357 103114150000903 रिझया हाफ ज स यद
बालाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3358 103114150000905 गुलापशा त यब पठाण
बालाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस 

वा य ाचा पुरावा नाही

3359 103114150000908 आसमा जिमल शेख
बालाजीनगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस 

वा य ाचा पुरावा नाही

3360 103114150000910 सपना काश पवार
संत तुकाराम नगर १९७/९३३ पपरी 

पपरी चचवड
म.न.पा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3361 103114150000918 न गस समीर स यद
सुखवानी क पस व लभनगर पपरी 

पपरी चचवड
फँशन िडझाईनचे माणप

3362 103114150000920
सुवणा शिशकांत 

गायकवाड
कािशद कॉ जवळकर नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  व गट 

. नाही
3363 103114150000922 सुनंदा रा. गुंजाळ व लभनगर पपरी B00573- DUBAR
3364 103114150000924 सुधा संजय िनकाळजे व लभनगर, पपरी B00575-DUBAR

3365 103114150000934 ि शाला पोपट रक बे
२०८/१३४० संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड नावात 

तफावत ि शाल/ितसला

3366 103114150000943 भा य ी संजय नरळकर
संत तुकाराम नगर २०४/१२२७ 

पपरी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड



3367 103114150000944 सा रका अिवनाश कांबळे
रामकुमार अगरवाल चाळ 

खराळवाडी पपरी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3368 103114150000951 अलका संभाजी मुळीक
बी-११७,एच.ए.कॉलनी पपरी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

3369 103114150000954
कृपाली कशोर 

गाजीनकर
२०१/१०७४,संत तुकरम नगर पपरी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत/ माणप  

अ प

3370 103114150000979 शारदा अिनल डांगे
६/६,वा तू उदोयाग मासुळकर 

कोलनी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचे 

माणप
3371 103114150000996 लिलता ल. िवभुते संततुकाराम नगर पपरी 001AA16243 - DUBAR

3372 103114150001003 प लवी पांडुरंग िपसे
४३८/२३९७ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3373 103114150001004
िवजयाल मी कृ णा 

नायगर
४३५/२३७८ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3374 103114150001010 ओमान अिनकेत बग स
२१७/१८१८ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
3375 103114150001011 उषा . सोनवणे संततुकाराम नगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

3376 103114150001012 ि मता जोसेफ हरी सग
ि यदशनी नगर.ग ली.नं.१ ओम 

शांती ओम आ म शेजारी सांगावी 
पपरी चचवड

माणप ावर गट   नाही

3377 103114150001013 शकंुतला रमेश गजिभव
सन.३५ इं त हे रटेज इं ायणी 

नगर भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3378 103114150001015 भावती अ ण वराडे
शंकर वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे 

पपरीगाव पपरी चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

3379 103114150001027 िहराबाई बाबुराव देवरे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही

3380 103114150001028
सुबमा िव नाथ 

बारसकर
लोट न १० व लभनगर नेह  नगर 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी बोध होत 

नाही

3381 103114150001030 रोिहणी संपद गायकवाड
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नतरचा कोस

3382 103114150001035 गीताराम आराज शु ला
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

3383 103114150001036 शमा मह मदरफ  स यद
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
शासक य माणप   आव यक

3384 103114150001036 शमा मह मदरफ  स यद
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
शासक य माणप  नाही

3385 103114150001039 मीना राजू िमरजकर
संत तुकाराम नगर वाय सी एम 
हॉि पटल शेजारी पपरी पपरी

माणप ावर शी ण 
कालावधी नमुद नाही

3386 103114150001043 मिनषा धीरज गायकवाड
४५१/२५५७ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3387 103114150001044 िवमल उ म गायकवाड
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3388 103114150001050 सा रका शैलेष रणावरे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3389 103114150001051 सुिनता सं. बांबळे संत तु. नगर पपरी B00491 - DUBAR

3390 103114150001054 वंदना हनुमंत कांबळे
एच ए कॉ पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िशवणयं ाचे माणप  

आव यक
3391 103114150001071 संतोषी दपक आगवणे 55/443, संत तु. नगर B00007 - DUBAR
3392 103114150001075 अंजली सुधाकर शदे संत तुकारामनगर, पपरी B00094-DUBAR

3393 103114150001076 लिलता मनोहर कोरेगावे 157/763 संत तु. नगर पपरी B00634- DUBAR

3394 103114150001082 िणता ना. पवार
157/736 गणपती मंदीर संत तु. 

नगर पपरी
B00633 - DUBAR

3395 103114150001097 आशा मधुकर सोनावणे
ए-१४६,एच ए कॉलनी पपरी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही

3396 103114150001103 पो णमा िशरीष को हे
९५/५६२संत तुकाराम नगर शनी 
मं दर पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

फशन िडझाईन कोस योजनेला 
लाभ नाही



3397 103114150001116 विनता महादेव कदम
कुलदीप अंगण,बी वग लॉट नं ८ 

नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3398 103114150001120 शाहीन जमाळूउ ीन शेख स नं १०२ नेह नगर पपरी पपरी फॅशन िडझाय नग माणप

3399 103114150001122
योिगता भाऊसाहेब 

ढोकळे

हाफ कण कॉलनी संत तूकाराम 
नगर, म नं २३ प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

माणप ावर  कालावधी नमुद 
नाही

3400 103114150001129
सुलोचना िवनायक 

जाधव
A/13 H.A. कॉलनी पपरी पपरी 

चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

3401 103114150001143 सिवता ीरंग घुले
गणेश नगर कॉलनी ना.४ बोपखेल 

पपरी चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

3402 103114150001147 सीमा रमेश मोरे
२०/१५७ नेह  नगर पपरी पपरी 

चचवड
खाजगी मामप

3403 103114150001176 पाली राज  जाधव
२३८ एच ए कॉ पपरी पपरी पपरी 

चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

3404 103114150001177 जय ी मुगुट ह के
एच ए कॉ पपरी पपरी पपरी 

चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

3405 103114150001187 शालन आ पाराव शदे संत तुकारामनगर, पपरी B00673-2009,DUBAR

3406 103114150001208 िनमला संजय शेलार
ममता ने ट शोप न.१ सेवा िवकास 
बँके शेजारी पपरी पपरी चचवड

अजावर वा री नाही

3407 103114150001217 जय ी िव ल लडकत
LA- / अजमेर ,मासुळकर कॉलनी 

पपरी पपरी चचवड
फँशन िडझाईनचे माणप

3408 103114150001218 िवजया अर वद दरडे
तोरणा हौ.सोसा. संभाजी नगर 

चचवड पपरी चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

3409 103114150001245 सुमन कैलास वारभुवन
आंबेडकर नगर लांडे वाडी भोसरी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3410 103114150001246
शाना मा राज  

खाजुरकर
MIDC महा मा फुले नगर भोसरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3411 103114150001247 अलका गणेश धढवळे
MIDC महा मा फुले नगर भोसरी 

पपरी चचवड
रे. काड झेरॉ स अ प

3412 103114150001261
अिनसा अ दुलगणी 

पानसरे
a/232 H.A. कॉलनी पपरी पपरी 

चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

3413 103114150001263 पु पालता अमृत करवे
महा मा फुले नगर एम.आय.डी, 

भोसरी पपरी चचवड
नावात तफावत

3414 103114150001267 शुभांगी दनेश पटेकर
नवजीवन हौ सो नेह नगर 
िव ललनगर पपरी चचवड

फॅशन िडझाय नग माणप

3415 103114150001270 वीणा साद िव ले
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
माणप ावर खाडाखोड

3416 103114150001272 रेणू ह रशंकर सह
नेह नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िशवण माप  नाही

3417 103114150001273
शैलदेवी राम काश 

शु ला
के एस शु ला चाळ नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3418 103114150001283 वासंती मदन जाधव
४३३/२३५७,संत तुकाराम नगर 

द मं दरा जावल पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर कालावधी नमुद 
नाही

3419 103114150001298 ीती अिनल पगारे
सेवा िवकास बँक जवळ पगारे िनवास 

नेह  नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3420 103114150001338 वैशाली काश डंबाळे एच ए कॉ ए २६८ पपरी पपरी फॅशन िडझाय नग माणप

3421 103114150001339 िशतल िशवाजी वाघमारे
२२०/१८३३,संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

3422 103114150001364 सुमन िगरीधारी अडसुळे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
नावात तफावत 
अडसुळ/अडसुळे

3423 103114150001369 अनुराधा बाळू िभडवे
४/३१ संत तुकाराम नगर व लभ 

नगर पपरी पपरी चचवड
खाजगी मामप



3424 103114150001370 भा य ी सुरेश मोरे
२०/१५७ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी
खाजगी मामप

3425 103114150001391 मीना कशोर मुनोत
१९७/९१५,संत तुकाराम नगर 

धमाले गरेज जवळ पपरी पपरी 
चचवड

खाजगी माणप

3426 103114150001392 मंगल मोहन चौगुले
संत तुकाराम नगर धमाले गरेज जवळ 

पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3427 103114150001393 भारती शशीकांत ह के
१९७/९०९,संत तुकाराम नगर ढमाले 

गरेज जवळ पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3428 103114150001393 भारती शशीकांत ह के
१९७/९०९,संत तुकाराम नगर ढमाले 

गरेज जवळ पपरी पपरी चचवड
खाजगी मामप

3429 103114150001396 शालन बाबाजी शदे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
िशवण माप  नाही

3430 103114150001409 पु पा िस या वामी
वंजारी चाळ रे वे गेट खाली पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

3431 103114150001422 अि मता अ ण मांजरेकर
रोहन हाईटस महेश नगर पपरी 

पपरी
िनवासाचा पुरावा नाही

3432 103114150001423 िमरा कृ णा ऐटम चच समोर दापोडी दुबार 2014-15/114606

3433 103114150001443 ा कशोर कालेकर
२१४/१६७८ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

आव यक

3434 103114150001445 जा हवी आकाश शेलार
२०६/३६५ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

आव यक
3435 103114150001474 जया दपक थंडारी संत तुकारामनगर, पपरी 001AA14434-DUBAR

3436 103114150001478 मीरा अजय पवार
८४/५२७ िशव मं दर जवळ 

डी.वाय.पाटील, पपरी पपरी चचवड

माणप ात 
खाडाखोड माणप ावर 
शी ण कालावधी नमुद   

नाही

3437 103114150001505 वंदना संजय गवई
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी चचवड
रेशन काड खाडाखोड

3438 103114150001509 भारती िवण गंगावणे
१९८/९७९ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3439 103114150001510 हमीद - फािसला
गेलेझी लाझा दुसरा मजला पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3440 103114150001519 शीला दलीप आवडे
२१२/१६०७ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3441 103114150001523 राणी अिनल सुतार
रामभाऊ वंजारी चाळ कासारवाडी 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

3442 103114150001560 मीना ी ीतम िव ले
ढमाले गरेज जवळ संत तूकाराम 

नगर, म नं २३ पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

खाजगी माणप  नावात 
तफावत

3443 103114150001562 शमीम  महमद शेख संत तुकारामनगर, पपरी A00538-DUBAR
3444 103114150001580 नालंदा मािणक गोरे नेह नगर, पपरी 001AA03940-DUBAR

3445 103114150001589 सुमन उ म लाड
४२६/२२४,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा अव यक

3446 103114150001589 सुमन उ म शदे
४२६/२२४,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3447 103114150001601 पाली अिवनाश कोकटे
५७/४५०,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

3448 103114150001602 राखी सुजय घर
५७/४५०,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3449 103114150001603 सोनाली आिशष कोकाटे
५७/४५०,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

3450 103114150001604 सा रका काश च हाण
६९/४८१ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

आव यक



3451 103114150001606 संजना संदीप तावडे
११८/६२८,संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

3452 103114150001607 जो ती दीपक तावडे
११८/६२८,संत तुकाराम नगर 

सा कृितक भवन पपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

खाजगी माणप

3453 103114150001623 उषा अशोक भगत
बी १०४, हदु तान अ तोबोयाितक 

कॉलनी पपरी पपरी पपरी चचवड
फॅशन िडझआईन कोस

3454 103114150001655 किवता शांत देशमाने
संत तुकाराम नगर डी वाय पाटील 

जवळ पपरी पपरी
खाजगी माणप

3455 103114150001656 सुवणा सुिनल नवले
ग हाणे आळी पे ोल पंप जवळ पपरी 

पपरी
खाजगी माणप

3456 103114150001657 अमृता मंगेश देशमाने
संत तुकाराम नगर डी वाय पाटील 

जवळ पपरी पपरी
खाजगी माणप

3457 103114150001658 संगीता राजेश देशमाने
संत तुकाराम नगर डी वाय पाटील 

जवळ पपरी पपरी
खाजगी माणप

3458 103114150001659 संगीता गो वद िमरजकर समथनगर नवी सांगवी पपरी पपरी खाजगी माणप

3459 103114150001667 राणी अिभमान ल ढे
िवठल नगर िवठल नगर नेह  नगर 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप /सही नाही

3460 103114150001673 छाया सदािशव शदे म. फुलेनगर भोसरी माणप  आव यक /

3461 103114150001709 मिनषा गणपत पारधी
सुयोग नगर जाधववाडी िचखली 

पपरी
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

3462 103114150001724 मु ा रामचं  ग हाणे
कुदळे चाळ पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी चचवड
कोस ३१ माच २०११ नंतरचे 

आह.े

3463 103114150001736 नमदा वैजीनाथ मुळे
मराठी शाळेसमोर आहेर चाळ पपरी 

पपरी
कागद प े सा ांक त नाही

3464 103114150001737 सिवता र व  करपे
आहेरवाडी जाधववाडी िचखली 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3465 103114150001753 िव ा नंदकुमार कदम
िव हरी बी जवळ जाधववाडी पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3466 103114150001755 जय ी भरत च हाण
प र म बी जवळ जाधववाडी पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3467 103114150001796
अरमताई समतरपांडी 

नाडार
२९/२२९ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी मामप

3468 103114150001799 सेल ही अ ण नाडार
संत तुकाराम नगर वाय सी एम 
हॉि पटल शेजारी पपरी पपरी

खाजगी माणप

3469 103114150001800 अचना चं कांत कंुभार
नेह  नगर सुखवानी पोवेिलयान 

पपरी पपरी
फॅशन िडझाय नग माणप

3470 103114150001846 शारदा दगडू सातपुते
बी न २०१, म न १०७६ संत 

तुकाराम नगर पपरी पपरी चचवड
नावात तफावत

3471 103114150001870 सुजाता भागेश गायकवाड
मातो ी िनवास मोरया सोसा,कोयना 

नगर िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचे 

माणप

3472 103114150001871 किवता संजय आहेर
आहेर वाडी िचखली िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत आहेर / 

आहेरे

3473 103114150001875 शैला संजय गाडवे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3474 103114150001876 अपणा मनोज गाडवे
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3475 103114150001887 संगीता गौतम बनसोडे
संत तुकाराम नगर घर नं ३०/२३६ 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  आव यक

3476 103114150001897 लिलता उमेश घावटे
गट नं ५९५ जाधववाडी िचखली 

प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत घावटे/ 

धावटे



3477 103114150001905 रिजया अनवर शेख
शेख िनवास िप,सी.एम,सी मराठी 
शाळे समोर कासारवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
खाजगी माणप

3478 103114150001907 साधना िनलेश िनतनवरे
१०/७४ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3479 103114150001917 सुलभा संतोष ववले
एच ए कॉ पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िशवणयं ाचे माणप  

आव यक

3480 103114150001931 लता वसंत ि रसागर
जाधववाडी िचखली िचखली पपरी 

चचवड
वा त ाचा पुरावा नाही

3481 103114150001976 आशा सहदेव बोधे
१९७/९३५ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

आव यक

3482 103114150002021 सुरेखा रवी वाघमारे
वाघेरे वाडा जैन मं दर जवळ पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर िश ण 

कालावधी नमूद नाही.

3483 103114150002091 पाली संतोष उ ेकर
सुखवानी कॅ पस व लभनगर पपरी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

3484 103114150002093 अंिबका करण ढमढेरे
३९५/२१५० संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

3485 103114150002099 रमा िस ाथ कांबळे
सावली िनवास िस ाथ नगर दापोडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी ३ मिहने 

आव यक

3486 103114150002110 सीता सुरेश साळंुके
३०६/१९९१ संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3487 103114150002112 किवता गणेश वाघचौरे
व नं २८/४५/३,िमळकत .३२३ 
गंगानगर िनगडी पपरी चचवड

नावात तफावत

3488 103114150002118 शोभा लोपचंद शदे
अ णासाहेब मगर टेडीयम जवळ 
यशवंतनगर पपरी पपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

3489 103114150002247
चं कला ीकृ ण 

कननायके
शदे चाळ ` जुना टे को रोड 

नेह नगर पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

3490 103114150002255 वैशाली अर वद पाटील
आशीवाद िब डग,सं नं १०३ लॉट 
नं ६१, लॉट नं ५,वा तूउ ोग कॉनर 

पपरी पपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

3491 103114150002268 पावती ानोबा चौगुले
डॉ आंबेडकरनगर नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

3492 103114150002272 शुभांगी गणेश वाघोले
िव लनगर नेह नगर पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

3493 103114150002273 माया रा ल थोरात नेह नगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3494 103114150002275 दलशाही इमाम सेन
सं नं १४९/२ लॉट न.ं१६,अजमेरा 

पपरी पपरी चचवड
शासक य सं थेचे िशवण कोस  
पुण के याच माणप  नाही.

3495 103114150002284 अि नी सुिनल गोडसे
शेख चाळ नेह नगर पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3496 103114150002286 पो णमा सुिनल थोरात
नेह नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3497 103114150002292 हेमलता वीण गोडसे
शेख चाळ नेह नगर पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3498 103114150002294 विनता बाळकृ ण बडोले
नेह नगर पपरी िप ी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3499 103114150002295 दीिपका राजन जाधव
लॉट नं २२,२ रा मजला खराळवाडी 

पपरी पपरी चचवड
खाजगी माणप

3500 103114150002313 िश पा रमाकांत ितवारी
एच.ए.कॉलनी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3501 103114150002314 िनिलमा अर वद दरवडे
एच.ए.कॉलनी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

3502 103114150002326 निलनी महेश सूयवंशी
घर नं.४६४/२५९२ संत तुकाराम 

नगर पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



3503 103114150002329 सुनंदा िहरागीर गोसावी
गवळीनगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप

3504 103114150002387 आकां ा आनंद सावंत
४४२/२४२५,ययाती सोसा संत 

तुकाराम नगर पपरी पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3505 103114150002488 श ो युसुफ शेख
व  हॉटेल मागे केशवनगर 
कासारवाडी पपरी चचवड

खाजगी माणप

3506 103114150002491 वैशाली िशवनंद ठोके
िव ल नगर ा सोसा,अ /४०६ 

पपरी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

3507 103114150002508 सुिनता उ मराव पानसरे
सुखवानी क पस वाटरिलली िस ५ 

व लभनगर पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3508 103114150002510 सोनाली िशवाजी कंुभार
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड

म.न.पा ह ीतील िवनासाचा 
पुरावा नाही.कागदप े 

सा ां कत नाही.

3509 103114150002522 सुनंदा गणपत भुवड
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर  िश ण 
कालावधी नमुद नाही.

3510 103114150002551 सुवणा संजय जाधव
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3511 103114150002705 वषाराणी नेह  येवले
स रता कंुज रे वेगेट जवळ 
कासारवाडी पपरी चचवड

 ३१ माच २०११ पयत 
िश ण पुण केलेले नाही.

3512 103114150002707 िव ा नेह  येवले
स रता कंुज रे वे गेट जवळ,िबजली 

नगर कासरवाडी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3513 103114150002719 रंजना दादाभाऊ औटी
एच.ए.कॉलनी खाराळवाडी पपरी 

पपरी
फँशन िडझाईन माणप   

अपा

3514 103114150002902 शक कुि सा अ दुल शेख
मा ती वखरे चाळ फुगेवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत 

शफ कुि सा/शफ उि सा

3515 103114150002908 फाितमा महमद शेख
संत तुकाराम नगर आ याय या े या 

मागे पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
फँशन िडझाइ नग चा कोस्

3516 103114150002994 सुिनता हनुमंत भोईर
फुगे चाळ वेताळ बुवा मं दर जवळ 

पपरी पपरी
नावात तफावत

3517 103114150002997
शांताबाई रामचं  

नबाळकर
अ य हौ सो संत तुकाराम नगर 

पपरी पपरी
माणप ावर कोस या 

कालावधीचा बोध होत नाही

3518 103114150003048 सोनाली भा कर खरात
िवठल नगर नेह नगर पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

3519 103114150003092 मंजुषा महादेव वरकुटे
घर नं ९/५६०,डॉ.डी,वाय पाटील 

शेजारी संत तूकाराम नगर, म नं २३ 
पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

फँशन िडझाईन

3520 103114150003126 वाती चं कांत किपले
२०८/१४१९,संत तुकाराम नगर 
पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ात खाडाखोड

3521 103114150003147 सुमन राजू कांबळे
बौ  नगर, गी जू बाबा माि दरा या 
मागे पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3522 103114150003234
ि ि स दीपकुमार 

नारायण
शाप फोटो टुडीओ व हाभ नगर 

पपरी पपरी चचवड
कागदप े स य त नाही

3523 103114150003235 शैलजा जा लदर बुड
महारा  ह िनमाण े िवकास 
हाडा २१४/१७ पपरी चचवड

कागदप े सा ां कत नाही.

3524 103114150003236 संिगता तुकाराम वाळेकर संत तुकारामनगर, पपरी कागदप े सा ांक त नाहीत

3525 103114150003237 मेघा भाऊसाहेब सुव
संदल वूड, लॉट नं ५ १ ला 

मजला,सुखवानी कॅ प व लभनगर 
प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप े सा ां कत नाही.

3526 103114150003238 अ कला अ बास तांबोळी
२१४/१७१२ यशवंत चौक पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक



3527 103114150003239 वाती राजेश पाटकर
वाघेरे टॉवर,ितसरा मजला लॉट नं 
१११ नेह नगर प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप े सा ां कत नाही.

3528 103114150003283 अिनशा - जॉन
आंबट हाउस केशवनगर कासारवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावरील नावात 

तफावत

3529 103114150003311 जया सुखदेव जाधव
१६७/७९२ संत तुकाराम नगर पपरी 

पपरी चचवड

माणप  नावात 
तफावत,वा त ाचा पुरावा 

आव यक
3530 103114150003312 संगीता . पाटील संततुकाराम नगर पपरी C04930 - DUBAR

3531 103114150003313
कुरतुलएन नजीर 

िपरजादे
िपरजादे चाळ नेह नगर पपरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत माणप ात 

खाडाखोड

3532 103114150003325 माधुरी दपक मोिहते एच आय जी कॉ पपरी पपरी पपरी
कागदप  सा ां कत नाही, 

रेशन काड अ प

3533 103114150003383 माधुरी दनेश नेरकर
ी िनवास सो पा या या टाक  जवळ 

पपरी पपरी
नावात तफावत

3534 103114150003425 सुषमा शाम कोतवाल
कोतवाल वाडी च होली चाह ली 

प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा रिहवास पुरावा नाही

3535 103114150003458 आि नी िवजय गजरे
जय िभम नगर गजरे चाळ पपरी 

पपरी
नावात तफावत 
अ  ि◌नी/ योती

3536 103114150003474 प लवी सुभाष भोसले गणेश गाडन फेस ३ पपरी पपरी कागदप  सा ां कत नाही

3537 103114150003475 मेघा गुलाब थोरवे
वा मुखवाडी होली चह ली 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3538 103114150003477 आरती राजेश िप ले
संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं . नाही.

3539 103114150003505 वंदना वीणकुमार शहा
लॉट नं २०४,संुदरबाग सोसा 

दापोडी दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

3540 103114150003507 सुवणा संजय गायकवाड
शारदा िनवास दापोडी दापोडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रेशनकाड अ प  आहे

3541 103114150003507 सुवणा संजय गायकवाड
शारदा िनवास दापोडी दापोडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रेशनकाड अ प

3542 103114150003519 यशोदा ई र हंडे
अ र िवदर भ ी बाल वाडी जवळ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस
3543 103114150003544 िच ा पोपट जगताप संततुकाराम नगर पपरी D00006 - DUBAR

3544 103114150007584 सुलोचना बाळू सुपेकर
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 
र हर रोड पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

कमान 3 मिहने कालावधीचे 
कोस आव यक

3545 103214150000182 स रता र व  वाघेरे
पवना िम  मडळा जवळ पपरी गाव 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3546 103214150000186 शुभांगी अ ण पाटील
पवना िम  मडळा जवळ पपरी गाव 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  . नाही

3547 103214150000191 रंजना अ ण च हाण
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  खाडाखोड

3548 103214150000203 शुभांगी सुवास िवटकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी नावात तफावत सुहास/सुवास

3549 103214150000220 ऊषा राजु शदे पपरीगाव पुणे दुबार डी 00494
3550 103214150000226 सुिनता बाळु माने पपरीगाव पुणे दुबार डी03183
3551 103214150000227 सुगंधा र ेश ीवा तव पपरीगाव पुणे दुबार डी03264

3552 103214150000233 शोभा मधुकर इंगळे
वालामाल चाळ,स नं २९५/२ नव 

महार  िवधायाला या मागे 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3553 103214150000237 वसंता िशवनकुटी नायर
एम,टी,सी,िब डग अ जा अपाटमट 

पपरी वाघेरे प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत

3554 103214150000240 रोिहणी रामदास भोसले
एल,आय.सी,ऑ फस जवळ से टर नं 

२१, क म १० ेरणा ९/१६ 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत



3555 103214150000244 शुभांगी वीण वहारे पपरीगाव D00306-DUBAR

3556 103214150000246 मालती दपक कदक भीमनगर, पपरी वा त ाचा पुरावा आव यक

3557 103214150000249 जय ी गणपत भंडारे पपरीगाव D00310-DUBAR

3558 103214150000252 िशतल िसताराम उ ेकर
गोकुळधाम हौ.सोसा. ३०१ िम लद 

नगर पपरी गाव पपरी चचवड
वा तवा या पुरावा आव यक

3559 103214150000255 िव ा साद राजपूत
२१/८ यमुना नगर िनगडी 

पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

3560 103214150000264 चं कला चं कांत कंुभार
गणपत वाघेरे चाळ पपरी गाव 

पपरी गाव पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावात खाडाखोड

3561 103214150000288 जय ी संजय खगरे
क पटे व ती वाकड वाकड पपरी 

चचवड
नावात तफावत खगरे/खेमरे

3562 103214150000391 सिवता सितश पाटे पपरीगाव D00490-2008,अ वये पा

3563 103214150000395 लीलामनी मोहन पनीकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
नावात तफावत िलला/ 

िललामनी
3564 103214150000398 अिनता िवजय नाणेकर पपरीगाव D00482-DUBAR
3565 103214150000403 िवमल हनुमंत रामगुडे पपरीगाव D00306-DUBAR
3566 103214150000406 क पना सु. कोकाटे पपरीगाव D02931 - DUBAR

3567 103214150000408 छबाबाई मधुकर सुतार
पपरी गाव नव महारा  शाळे जवळ 

पपरी पपरी
खाजगी मामप

3568 103214150000411 शैलेजा दप पवार पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
रे.काड झेरॉ स अपूण मतदान 

ओ प  आव यक
3569 103214150000412 सुनंदा द. पवार पपरीगाव D02932 - DUBAR
3570 103214150000413 सरला िवजय पवार पपरीगाव D02903 - DUBAR

3571 103214150000426 िव ा म. जाधव पपरीगाव
D00267 - 2008/09 

DUBAR

3572 103214150000439 सोनाली पंकज ककुदळे
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3573 103214150000440 अलका अिमत कुदळे
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3574 103214150000442
साजीदा कािसमसाब 

मदभावी
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा अ प

3575 103214150000444 संिगता सतीश ग हाणे
ग हाणे आळी पपरी गाव पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
3576 103214150000445 सुिनता िवजय जावळे पपरीगाव D00470-DUBAR
3577 103214150000448 िवजया सुरेश जगताप पपरीगाव D00392-2008,अ वये पा

3578 103214150000450 िश पा शांताराम शदे
सुखवानी िब डग गणपती मं दर 
जवळ पपरी गाव पपरी चचवड

वा तवा या पुरावा नाही.

3579 103214150000451 तेज ी दलीप नाणेकर
शदे नाणेकर आळी पपरी वाघेरे 

पपरी गाव पपरी चचवड
वा त ा या पुरा ातून नाव 

कमी
3580 103214150000467 बडद ि या महेश पपरीगाव पुणे दुबार डी02452
3581 103214150000470 शोभा अिनल तावरे पपरीगाव पुणे दुबार डी01847

3582 103214150000473
आशाबाई बाबुराव 

पाटील
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

माणप ात रे.काड खाडाखोड 
बाबुराव येथे खाडाखोड

3583 103214150000483 िशला हेमंत लंके
नखाते नगर गु  कृपा हौ.सोसा. 

पपरी पपरी
माणप  खाडाखोड

3584 103214150000502 आशा सुरेश पाटील
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3585 103214150000505 सुरेखा रमाकांत डावरी
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3586 103214150000506 अंजना तुकाराम ग हाणे
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3587 103214150000510 उषा ीकृ ण वाघ
गीता िनवास सदािशव वािघरे 
िब डग पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप



3588 103214150000511 वंदना गौतम वाघमारे
शीतल मं दरा जवळ कोनकर कॉ प 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत वाघमारे / 

वाधमारे

3589 103214150000513 आ पाली सिचन साळेकर
लॉट नं ३,बी बी वग सुखवानी 
पाक,वािघरे कॉलनी पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3590 103214150000514 रेखा मनोज खळवदकर
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3591 103214150000516 नािसरा अ पाक मु ला
पपरी पपरी वाघेरे पपरी गाव 

पपरी चचवड
नावात तफावत 

नासीश/नसीर/निसरा

3592 103214150000519 सुनंदा िशवराम पाट
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
3593 103214150000676 िलला नंदकुमार वाघेरे पपरीगाव रेशनकाड नावात खाडाखोड

3594 103214150000684 ि यांका योगेश राणे वाघेरे कॉ पपरी पपरी पपरी 31 माच 2011 नंतरचा कोस

3595 103214150000688 लता सितश नायर
रवी हौ सो स नं २२५/४ पपरी 

पपरी
कोस कजावथ  ३१ माच 

२०११ नंतरचे आह.े

3596 103214150000695 शोभाबाई ि जालाल मोरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत ि जलाल 

बीजालाल

3597 103214150000696 शोभा नामदेव राणे
३/५/३ वाघेरे कॉ पपरीगाव पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3598 103214150000766 सुनंदा भागवत गुरव
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर नावाचा बोध 

होत नाही

3599 103214150000768 िनता ेमानंद मािजक
बाबासाहेब तपक र चाळ तपक र 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

3600 103214150000769 मयूरी मंगेश नरे
आदशनगर गुकुळ वाडा काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3601 103214150000771 सं या द ा य मोहळकर योतीबानगर काळेवाडी दुबार 2014-15/11/5297

3602 103214150000772 मीना अ ण लोखंडे
सव नं ८/५,संुदर कॉलनी राघूनंदन 
हॉटेल या मागे थेरगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3603 103214150000773 किवता शंकर कुदळे पपरीगाव D01961-DUBAR

3604 103214150000855 िनमला िनलश लोखंडे
म नं ११२९, ी स गु  कृपा 

िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अन.ु  नाही

3605 103214150000856 रंजना काश जगताप
िशवश  कॉलनी िवजयनगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

3606 103214150001027 मुिनश बाबुलाल सानी
रोशनी मंजील समोर शांती दुगा 

मं दर पपरी पपरी
नावात तफावत मिनश/मुिनरा

3607 103214150001033 िनशा बजाबा शदे पपरीगाव पुणे दुबार डी02938

3608 103214150001039 ीती कशोर देव
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माण प ावर िवभागीय 

संचलकाची वा री नािह

3609 103214150001043 ाज ा नंदकुमार वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3610 103214150001048 ेहल मुकंुद गवई
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3611 103214150001053 वंदना काश थरफुडे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

3612 103214150001054 ल मी राज  पांचाळ
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही

3613 103214150001055 सुरेखा िशवाजी शदे
.न.४८७ योतीबा नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3614 103214150001081 संिगता सुिनल शदे पपरीगाव D00309 - DUBAR
3615 103214150001082 साधना िनलेश शदे पपरीगाव C04321 - DUBAR

3616 103214150001088 कोमल राम कसन क े पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



3617 103214150001092 ताराबाई नंदू खराडे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3618 103214150001096 धन ी िवजय शेटे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
नावात तफावत वा त ाचा 

पुरावा आव यक

3619 103214150001597 उषा कांतीलाल अडागळे
शा ी नगर पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  नावात तफावत , 

छतीलाला/कांतीलाल

3620 103214150001598
गीतादेवी िवनयकुमार 

शाह
जय भारत त ण मंडल शा ी नगर 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

3621 103214150001600 जय ी सुिनल सावळे

सव नं ७९/८/९, ी गणेश कॉलनी 
योितबा नगर,िप.सी.एम.सी 

शाळेजवळ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ पयतचे 
माणप  आव यक

3622 103214150001601 कुसुम रंगनाथ वाघेरे
भाऊराव वा ेरे वाडा,वा ेरे आळी 
सुदश चौक पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ पयतचे 
माणप  आव यक

3623 103214150001602 िवमल वसंत वाघेरे
सुदशन नगर बाबुराव वाघरे चाळ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3624 103214150001609 संगीता राजू खराडे
लॉट नं १० पपरी गाव पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच  २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3625 103214150001610 सा रका गजानन वाघेरे
सुदशन नगर पपरी वाघेरे आळी 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

3626 103214150001617 माया आ. माने पपरीगाव D01849 - DUBAR
3627 103214150001618 रेखा राज  गायकवाड पपरीगाव D01696 - DUBAR
3628 103214150001623 सुधा ना. नाणेकर पपरीगाव D00287 - DUBAR
3629 103214150001625 लता सुरेश नाणेकर पपरीगाव D00317 - DUBAR
3630 103214150001626 र माला र. आ हाट पपरीगाव D00373 - DUBAR

3631 103214150001630 पाली राज  पवार पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3632 103214150001634 व सला कसन कापसे कापसे आळी पपरी पपरी पपरी
३१ माच  २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3633 103214150001635 लंका ानोबा नाणेकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच  २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3634 103214150001636 कमल बाळासाहेब चांदेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच  २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3635 103214150001638 मानसी सुनील काटे पपळे सौदागर पपरी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड आह.े

3636 103214150001831 विनता संतोष कापसे
शदे आळी कापसे बी पपरी पपरी 

चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

3637 103214150001833 िव ा गेनभाऊ आहेर
संत सावतामाळी मं दर शेजारी 

जाधववाडी िचखली पपरी चचवड

नावात तफावत, राजप  
िववाह न दणी माणप  

आव यक

3638 103214150001835 वैशाली र व  इंगळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3639 103214150001836 राज ी दीप िनमल
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3640 103214150001846
लिलता बाबासाहेब 

पाटील
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर अ.  नाही

3641 103214150001848 िवमलबाई पांडुरंग ह के
मोरया कॉलनी िवजय नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अ ं , नाही

3642 103214150001850 छाया संजय थरकुडे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयतचे 

माणप  आव यक

3643 103214150001851 सपना सोपान महाबदी पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयतचे 

माणप  आव यक
3644 103214150001853 राज ी अ. बोरसे काळेवाडी पपरी D01050 - DUBAR
3645 103214150001854 मिनषा सु. कापसे पपरीगाव D00360- DUBAR



3646 103214150001855 ईशा रंगनाथ कापसे कापसे आळी पपरी पपरी पपरी नर  रंगनाथ नावात तफावत

3647 103214150001859 िवजया . शदे पपरीगाव D00365 - DUBAR
3648 103214150001860 भा अ. शदे पपरीगाव D02559 - DUBAR

3649 103214150001862 गीता कृ णन नायर
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3650 103214150001871 हषदा संतोष कंुजीर
९१/८अ भवानी कॉ ले स 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

3651 103214150001873
शारदा जय सगराव 

जाधव
९५२/१ िवजयनगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  व 

अ. .नाही

3652 103214150001886 राधा याम वेदपाठक पपरीगाव D00010-2009/10-DUBAR

3653 103214150001889 सा रका मोहन कांबळे पपरीगाव वा त ाचा पुरावा आव यक/

3654 103214150001897 मिनषा क याण काटकर
ग हाणे आळी,सव नं २८८ पपरी 
गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पयतचे 
माणप  आव यक

3655 103214150001936 शोभा राजू गायकवाड पपरीगाव D00492-2008/9,DUBAR

3656 103214150001941 लोबी िनफा अ रफ पपरीगाव पुणे नावात तफावत

3657 103214150001943 आशा महेश ह के
तापक र नगर काळेवाडी पपरी 

पपरी
माणप  अन.ु  नाही.

3658 103214150001944 माया संतोष पवार
पंचनाथ अपा कोकणे नगर पपरी 

पपरी
माणप  अन.ु  नाही.

3659 103214150001946 मेघा शेखर शदे पंचनाथ अपा काळेवाडी पपरी पपरी माणप  अन.ु  नाही.

3660 103214150001974 वाती आनंदा नाईक पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप  नावात तफावत

3661 103214150001976 राज ी महेश वाळंुजकर
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3662 103214150001978 मोळी पी.बी मॅ यु
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

3663 103214150002066 सुवणा राजु लोखंडे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी राजु / राज  नावात फरक
3664 103214150002068 अचना िव. लोखंडे पपरीगाव D02716 - 2009/10 दुबार
3665 103214150002071 जय ी िव. कुदळे पपरीगाव D00115 - 2006/07 दुबार
3666 103214150002073 सुजाता बा. िशरोळे पपरीगाव D01703 - 2009/10 दुबार
3667 103214150002074 ाची क. िचखले नवमहा. शाळा पपरीगाव D01754 - 2009/10 दुवार

3668 103214150002083 दपाली अ. पाटील पपरीगाव
2014/15 दुबार 

103214150002506
3669 103214150002087 मिनषा शहाजी येताळ पवनानगर पपरी पपरी पपरी नावात तफावत

3670 103214150002090 शािलनी संतोष माने
स् नं ९१/१/१ पवनानगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत

3671 103214150002091 सं या सुभाष जोगळे पपरीगाव D02905/2010-DUBAR
3672 103214150002092 सं या िशरीष बोधे शदे आळी, पपरी D02556/2010-DUBAR

3673 103214150002096 सुिनता िशव लग अलांगे मीकनगर पपरी नावात तफावत

3674 103214150002108 िनमला सुभाष पाटील िवजयनगर काळेवाडी D00196 - DUBAR
3675 103214150002109 ि या नामदेव िनकम पपरीगाव D02858 - DUBAR
3676 103214150002119 ितभा ा. बो ले पपरीगाव माच 11 नंतरचा कोस

3677 103214150002122 प ा सुरेश हे े तपोवनरोड पपरी शासक य माणप  आव यक.

3678 103214150002124 िगता िवलास संगावार पपरीगाव 3 मिहने मुदतीचे िशधाप क
3679 103214150002131 सुलभा कसन गटकळ योितबानगर काळेवाडी माणप ावर गट . नाही

3680 103214150002142 िनमला सुआरथ भारती योितबानगर काळेवाडी माणप ावर गट . नाही

3681 103214150002143 आशा राम भारती योितबानगर काळेवाडी माणप ावर गट . नाही

3682 103214150002148 शारदा िवलास िवलकर पपरीगाव D00058-2009/10-DUBAR



3683 103214150002149 मिनषा मोद पाटील पपरीगाव D02913-DUBAR

3684 103214150002150 वैशाली चं कांत धुमाळ िमकनगर, पपरी D00508-2008-DUBAR

3685 103214150002154 रोिहणी िवजय काळजे पपरीगाव D03816 - DUBAR

3686 103214150002156 मंजु ी मनोहर नाणेकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी रे. काड अ प

3687 103214150002159 महानंदा गणेश ल बे
वाघेरे चाळ गीता िनवास पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
3688 103214150002171 िमरा सिचन कलापुरे पपरीगाव D00276 - DUBAR

3689 103214150002180 श मला राजेश घोलप
योितबा नगर गजराज कॉ पपरी 

पपरी
माणप ावर अ. . नाही

3690 103214150002187 ेहल नायकू मोहने
बालामाळ चाळ नव महार  

िवधायाला या मागे पपरी वाघेरे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अन.ु  नाही

3691 103214150002194 नूरजहाँ आलमगीर बाद
िमकनगर,से नं २२ जवळकर नगर 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत बाद/शेख

3692 103214150002199 जय ी रामचं  अिहरे आ दनाथ कॉ ीनगर पपरी पपरी कालावधी नमुद नाही

3693 103214150002200 ाची मोहन जाधव सहयोग कॉ नढे नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3694 103214150002201 अि नी मोहन जाधव सहयोग कॉ नढे नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3695 103214150002202 िवनया द ाराम कदम सहयोग कॉ नढे नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3696 103214150002213 सुरेखा गुणवंता इंगोले
मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3697 103214150002216 शोभा संभाजी मादळे
बौ  नगर िगजू बाबा मं दरामागे 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
आडनावात तफावत मादळे / 

महादळे
3698 103214150002217 संिगता राज  भोसले पपरीगाव B00487-DUBAR

3699 103214150002220 संिगता रामदास जगताप पपरीगाव D00501 - DUBAR

3700 103214150002226 िनता शांताराम सोनिगरे पपरीगाव D02764-DUBAR

3701 103214150002240 िमना ी ाने र मोिहते पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3702 103214150002246 शोभा हणमंत च हाण
प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी 

गाव पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3703 103214150002257 अशा बाळू जाधव
घर नं636/2 पंचनाथ कॉलनी 

पाचप ि◌र चौक नढे नगर पपरी
माणप ावर अन.ु  नाही

3704 103214150002265 िव ा महेश ढोले
वाघेरे कॉलनी नं ४ पपरीगाव 

पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

3705 103214150002266 विनता गणपत मोरे
साई वै णवी पाक सव नं 

२२४/४, लोट नं ९ पपरीगाव पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

3706 103214150002267 सुिच ा नवनाथ वीर
से नं १४१७ माऊली िनवास राजवाडे 

नगर,माने शाळेसमोर काळेवाडी 
पपरी

माणप ावर गट ं  नाही

3707 103214150002268 सुिनता अशोक शेळके
वाघेरे कॉलनी नं ४ पपरीगाव 

पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण
3708 103214150002269 िच ा आनंदा पाटील पपरीगाव D01720 - DUBAR

3709 103214150002270 सुिच ा हनुमंत रसाळ
वाघेरे चाळ पपरी गाव पपरीगाव 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

3710 103214150002274 पाली दलीप सपकाळ
स नं 79/21,ल मी िनवास पाचप ि◌र 

चौक काळेवाडी पपरी, पुणे
वा त ाचा पुरावा खाडाखोड

3711 103214150002286 सुलोचना शंकर रसाळ पपरीगाव D00302 - DUBAR



3712 103214150002287 र माला र. आ हाट पपरीगाव D00373 - DUBAR

3713 103214150002288 रेनु रजनांश दुबे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट  नाही

3714 103214150002291 अि नी शंकर रसाळ
समाधान चौक माळी आळी पपरी 

पपरी चचवड
मँरेज सट फ केट आव यक

3715 103214150002295 सुिनता . सोनवणे पपरीगाव C00144- DUBAR

3716 103214150002305 ि यांका काश मौय
द ोबा वाघेरे चाळ पपरी पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3717 103214150002307 स यभागा मािणक पारवे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
वा तवाचा पुरावा आव यक

3718 103214150002311 अनुराधा ुखीकुमार पांडे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3719 103214150002313 मीणी शांताराम जंगळे
पाटे चाळ पु पांजली कले शन मागे 

पपरीगाव पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3720 103214150002318 अिनता ह. माने ीनगर काळेवाडी माच 11 नंतरचा कोस

3721 103214150002340 िमना ी िवकास नानेकर पपरीगाव पुणे डी00477 दुबार

3722 103214150002342 सािनका स यवान कुळे पवनानगर काळेवाडी
माणप ावर अ. . व 

रिहवासी पुरावा नाही.
3723 103214150002350 माधुरी शंकर रसाळ पपरीगाव पुणे दुबार डी00488
3724 103214150002361 लितका संजय गुंजाळ िवजयनगर कालेवाडी दुबार डी00014

3725 103214150002363 वारे पु पलता दपक वाघेरे काँ. पपरीगाव
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

3726 103214150002364 दी ा दीपक वारे
सुखवानी इ कले ह वाघेरे कॉलनी 
नं.४ पपरीगाव पपरी चचवड

माच ११ नंतरचे माणप

3727 103214150002375
जगदेवी सायब ा 

जामदार

पांडुरंग मो  काळे चाळ पोलीस 
चुक या माग,ेआदशनगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

3728 103214150002384 संगीता दलीप च हाण
नाढे नगर,संघष कॉलनी काळेवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी बोध होत 

नाही.

3729 103214150002385 आशा धनंजय शदे
धनंजय डीपाटमट जनरल टोअर 
सटवाई मं दराजवळ पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

राजर  कवा िववाह न दणी 
माणप  आव यक नावात 

तफावत

3730 103214150002394 अिनता दगंबर वावेडे
जुना कळत पपळे रोड िवशाल अंगण 

समोर,सव नं ३१२ पपरी वाघेरे 
प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी ३ मिहने 
नाही.

3731 103214150002395 पावती िशवाजी मराठे
लॉट नं ८,साई हरी म हौ अपाटमट 
जुना काटे रोड पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ पयत 
माणप  आव यक

3732 103214150002415 रंजना चं कांत हरपुडे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माच ११ नंतरचे माणप

3733 103214150002428 र ा दलीप मोरणकर
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3734 103214150002429 शकंुतला दगडु अमृतकर
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

3735 103214150002430 शोभा अमृतकर पुंजू
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

3736 103214150002431 संिगता सिचन अमृतकर
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

3737 103214150002435 अिनता सितश कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक
3738 103214150002436 प ा अ ण कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी नाबात तफावत
3739 103214150002436 प ा अ ण कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी नावात तफावत

3740 103214150002441 ि मणी संतोष सायबर
आझाद कॉलनी योतीबानगर पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील रिहवासी 

पुरावा नाही



3741 103214150002443 आयशा जावेद स यद
स अन ७३/ब योितबा नगर पपरी 

पपरी
माणपप ावर अनु मांक व 

गट ं  नाही

3742 103214150002444 िनमला मा ती भोसले
आझाद कॉलनी पाचपीर चौक पपरी 

पपरी
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड व गट ं .नाही

3743 103214150002447
आशाबाई ाने र 

आनकाडे
आदशनगर गोकुळवाडा पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

3744 103214150002454 अिनता सुिनल पाट
पांडुरंगकृपा िब डग पु पांजली 
कले शन मागे पपरीगाव पपरी 

चचवड
शासक य माणप  आव यक

3745 103214150002455 सुिनता सितष गोळे पांडुरंग कृपा िब ड ग पपरीगांव खाजगी माणप

3746 103214150002457 योती जा लदर तरस
तुकाराम भाऊ काळे चाळ िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3747 103214150002470
विनता तेजरावजी 

िशरसाठ
नढे नगर सन.११४ ेमलोक पाक 

पपरी चचवड
वास य ाचा पुरावा आव यक 

माणप ावर अनु . नाही

3748 103214150002479 योिगता िव. िससाळे पपरीगाव D00322 - DUBAR
3749 103214150002509 डॉली . गु ा पपरीगाव D00981 - DUBAR

3750 103214150002510 वषा र व  मोरे
वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3751 103214150002511 अिनता गणपत मोरे
वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3752 103214150002512 भारती ह रचं  घाडगे
वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3753 103214150002513 सिवता संतोष म के
वाघेरे चाळ िगता िनवास मागे पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3754 103214150002517 सुिनता चं कांत भोसले पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3755 103214150002518 संजना मुकेश कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3756 103214150002519 किवता सुभाष रामगुडे स दय म म पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3757 103214150002520 जिसदा रमेश गु ा पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
3758 103214150002521 मिनषा ना. त डे पपरीगाव D01707 - DUBAR

3759 103214150002525 मीना ी देिवदास कुदळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3760 103214150002530 प लवी द  जोगदंड
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3761 103214150002531 माया भाऊ जोगदंड
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3762 103214150002533 दीपा र व  बोठे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3763 103214150002559 सुलभा संतोष वाघेरे तपोवनरोड पपरी
युिनट तफावत / रेशनकाडात 

नाव हाताने टाकले

3764 103214150002562 जरीना जाक र शेख पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3765 103214150002563 आयेशा मोह मद िस दक पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3766 103214150002565 फरदोस जैद िस ीक पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस
3767 103214150002566 कांचन सुिनल शदे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3768 103214150002567 मीना द ा य िनघोजकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3769 103214150002569 कमल नारायण रसाळ पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3770 103214150002570 सुलोचना सुरेश हाबंदी पपरी कॉ नं २ पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस



3771 103214150002572
पु पादेवी रामबहादूर 

िव कमा
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3772 103214150002575
िव ा रामबहादूर 

िव कमा
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3773 103214150002576
अचना िव ासागर 

िव कमा
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3774 103214150002577 अिनता िवलास कांबळे
वाघेरे चाळ गीता िनवास पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3775 103214150002578 सिवता संजय बनसोडे
वाघेरे चाळ गीता िनवास पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3776 103214150002582 उनीनी कृ णा िप ले
तुकाराम काळे चाळ िवजय नगर 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3777 103214150002583 सुिनता सूयकांत सुतार स नं ३५ नखाते व ती पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3778 103214150002584 पूनम िवशाल पवार
स नं ३४/२/२ शा ी नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3779 103214150002588
गौर मा मि लकाजुन 

िबराजदार
गु द  हौ.सोसा. नखाते व ती पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3780 103214150002589 िशला कमलाकर ढाळे
गु द  हौ.सोसा. नखाते व ती पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3781 103214150002590 सुिनता रमेश धुमनसुरे कोकणे नगर काळेवाडी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3782 103214150002591 इ सी जावेद कैकशा संजय गांधी नगर पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3783 103214150002592 सीता आर जैसवाल संजय गांधी नगर पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
3784 103214150002594 कांचन र. गोलांडे पपरीगाव D00377 - DUBAR

3785 103214150002596 उषा हाद नखाते स नं ३५ नखाते व ती पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3786 103214150002597 वैशाली तानाजी नखाते स नं ३५ नखाते व ती पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3787 103214150002598 मिनषा भरत नखाते स नं ३५ नखाते व ती पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3788 103214150002599
िनिलमा ताप 

गायकवाड
स नं ३३/२िब /२/२/१ गजानन नगर 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े
3789 103214150002600 गीता ीकांत कुट सोनकर कॉ. पपरीगाव माणप ावर अ. .   नाही.

3790 103214150002611 ल मीबाई अिनल भोपळे
रहाटणी फाटा नखाते नगर गु द  हौ 

सो पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3791 103214150002614 वंदना मा ती टेळे
३४ नखाते नगर ी कृ ण कॉ 

रहाटणी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3792 103214150002636 संिगता काश पोळ
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3793 103214150002637 ल मी अिनल कानडे
३५ द  नगर रहाटणी रोड रहाटणी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3794 103214150002638 शाईन जाफर खान
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3795 103214150002640 मजदू न बाबू रोडे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3796 103214150002641 वैशाली परमे र माळी
गजानन नगर काळेवाडी फाटा 

रहाटणी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3797 103214150002642 पुनम सितश रोहरा
अशोक थेटर जवळ पपरी पपरीगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3798 103214150002643 मंजु इरसारदार रोहरा
पपरीगाव धनराज कॉम पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3799 103214150002649 रेखा ल मण पाटील
गणेश कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . नाही



3800 103214150002650
हेमलता द ाराम 

गौरीवले
परदेशी चाळ आदश नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
नावात तफावत मँरेज 
सट फकेट आव यक

3801 103214150002660 ांती िवजय कराड
अि नी कॉम आनंद हॉ तापक रनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . नाही

3802 103214150002663 रेहाना अजीज शेख
३५/२/१ नखाते व ती रहाटणी 

रहाटणी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3803 103214150002664 जुबेदा सैनुल अंसारी
२३६/४ ीनगर जय भवानी चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े नावात 

तफावत

3804 103214150002665 बेबी हमीदुिनशा शेख
६१/४ आझाद कॉ ीनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3805 103214150002667 सुि या तानाजी चा े
जय भवानी चौक आझाद कॉ ीनगर 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3806 103214150002668 िनता नवनाथ सकपाळ
६१/४/७ आझाद कॉ ीनगर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप  खाडाखोड

3807 103214150002669 भागबाई एकनाथ पाट
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3808 103214150002670 दपाली िभवा भ ग shastrinagar rahatni
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3809 103214150002672 फरीदा शरीफ स यद
पवनानगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

3810 103214150002687 सिवता दामोदर इंगळे
११८/१/३ महारा  कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . नाही

3811 103214150002688 आरती दप इंगळे
११८/१/३ महारा ्  कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
मामप ावर अनु ं  नाही

3812 103214150002689 सुिनता रावसाहेब पांडुळे
७३/बी/१२ फनोले स कॉ काळेवाडी 

पपरी चचवड
मामप ावर अनु ं  नाही

3813 103214150002700 राज ी नारायण ववटे
आझाद कॉलनी नं २ योतीबानगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावरील आडनावात 

खाडाखोड

3814 103214150002703 िव ा नानाभाऊ िशलवंत
सव नं ३५,द नगर रहाटणी रहाटणी 

रोड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3815 103214150002704 िन कता अनील महाजन
आझाद कॉलनी,ग ली नं ३ 

योतीबानगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3816 103214150002709 जयमाला रामबडाई सह
ेमलोक कॉलनी नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3817 103214150002710 शीला भारत गायकवाड
ेमलोक कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3818 103214150002713 जनाबाई राजू गायकवाड
ेमलोक कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3819 103214150002721 अि नी चं कांत भोसले
संजय गांधी नगर पपरी गाव 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3820 103214150002722 शािलनी संभाजी सूयवंशी
कॉलनी नं १,पवना नगर सव नं 
८९/१/१/ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

माणप ावर अन.ु  व गट 
. नाही

3821 103214150002725 मंजु ी गंगाधर ग हाणे
ग हाणे आळी,सव नं २८८ पपरी 
गाव पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

रे.काड मधून नाव कमी केले 
आह.े

3822 103214150002729
पाली सखाराम 

गायकवाड
बी नं ८,म लदनगर पपरी गाव 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3823 103214150002733 माधुरी र व  मोरे
लो.नं.११ िस ाथ कॉ प. तापक र 

नगर पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3824 103214150002735
नसीमाबानू अ दुलर क 

थारगार
सन.६८/१/१ बाबासाहेब तापक र 

चौक काळेवाडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े



3825 103214150002739 वंृदा िववेक बोरकर
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3826 103214150002742 अि नी मािणक वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3827 103214150002743 ि मता शाम जोशी
ीनंदा लािसक कुणाल हॉटेल जवळ 

पपरी पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

3828 103214150002744 पाली ाने र थोरे ीनंदा लािसक ई वग पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

3829 103214150002748 जो ती अजय थोरात
राजवाडे नगर,कॉल नं १ सेनापती 

चौक,माने चाळ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3830 103214150002748 जो ती अजय थोरात
राजवाडे नगर,कॉल नं १ सेनापती 

चौक,माने चाळ काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3831 103214150002750 श मला मोहन जगताप पपरीगाव D00514-DUBAR

3832 103214150002754 शकंुतला परशुराम पाटील
स नं ११३ पाटील हॉि पटल रोड 

पपरी पपरी
माणप ावर अनु ं . गट नाही

3833 103214150002760 ल मी िश. गवारे िवजयनगर काळेवाडी माच 11 नंतर केलेला कोस

3834 103214150002762 पु पा हनुमान बुधबावरे
तापक र मराठी शाळे या मागे सं नं 

७३,तापक र नागर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

3835 103214150002763 लता छ भूज झाडे
सव नं ६८ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3836 103214150002766 मंगल झंुबर घाडगे
कदम व ती,तापक र शाळेजवळ 

तापक र नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

3837 103214150002767 अचना िनलेश बंड
कृ णानंद साई सागर कॉलनी 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट  नाही

3838 103214150002768 संगीता उमाकांत हालगे
तापक र नगर काळेवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

3839 103214150002769 जानक  बबन आवटे
ि श  कॉ तापक र नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3840 103214150002770 मिनषा संदीप गोरे प रस कॉ तापक र नगर पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3841 103214150002771 योती अिवनाश शदे
ि श  कॉ तापक र नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3842 103214150002772 मोिहनी ई र िपसे साई सागर कॉ रहाटणी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3843 103214150002773
िहराबाई साहेबराव 

िम ी
स नं ३७ तापक र नगर पपरी पपरी

माणप ावर अनु मांक व गट 
ं . नाही

3844 103214150002775 पावती नथुनी सह िवजय नगर समथ कॉ पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3845 103214150002776 वसुधा कुमार फबुवाणी
कांबळे िब. 309/1 िभमनगर 

जुनाकाटे काटे पपळे रोड पपरी

वसुधा/सुधा--
हबुवाणी/फबुवाणी नावात 

तफावत

3846 103214150002778 सखुबाई गणपत बंडगर
योतीबानगर कृ णा हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

3847 103214150002784 पूजा द ा य कापसे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
रे.काड मधुन नाव कमी केले 

आह.े

3848 103214150002786 िनलम संजय आगरवाल
डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

3849 103214150002787 हरनाबाई आ णा मोिहते ेमलोक कॉ नढे नगर पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3850 103214150002788
पु पावती नर सग 

गायकवाड
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

3851 103214150002789 जो ा संजय पवार
सन.१२ पवार नगर ड गरे कॉनर 

पपर चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े



3852 103214150002790 ि मणी गुंडू आगलावे
५५६ महा मा फुले ग ली पवार नगर 

काळेवाडी पपर चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3853 103214150002794 रावी िवलास तोटे
महा मा फुले पवारनगर थेरगाव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3854 103214150002795 अनुराधा मनोहर च हाण
सन.१२/५ पवारनगर ड गरे कॉलनी 

जवळ पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3855 103214150002796 म दना अमीर मुलाणी
िव णू पवार चाल पवारनगर दुगा 
माता मं दर जवळ पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3856 103214150002797 राज ी सूयकांत देशपांडे
सन.१२/५ पवारनगर थेरगाव पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3857 103214150002798 मिनषा िनतीन चांदेलकर पवनानगर थेरगांव माच 11 नंतरचा कोस

3858 103214150002804 सुधाताई अंकुश सावंत
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3859 103214150002805 रेखा िवजय सुववंशी
आंबेडकर भवन जवळ भीमनगर 

पपरीगाव पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही
3860 103214150002806 सारीका संजय खेनट पपरीगाव D00314 - DUBAR

3861 103214150002807 नूतन दपक गायकवाड
१२/८ पवार नगर ड गरे कॉनर 

पपरी चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.

3862 103214150002810 सारीका रिव धरम लगम
साई ा गाडन नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3863 103214150002812 उजवला िवलास कांबळे
बौ  नगर, िगजू बाबा मं दरामागे 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात अ प

3864 103214150002815 मयुरी नवनाथ पानढवळे
घर नं ११७०/२,मोरया कॉलनी 
अि फ सा चच मागे काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3865 103214150002818 संगीता तानाजी जाधव
घ.न.११३१ िशवश  कॉलनी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3866 103214150002819 शोभा ाने र सूयवंशी
घ.न.११३१ िशवश  कॉलनी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3867 103214150002820 संगीताबाई संजय पाखरे
ीकृ ण गाडन नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

3868 103214150002822 सुिनता िवजय पाखरे
िनवृ ी नढे िनवास िवजयनगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  नाही 
नावात तफावत 
(सुिनता/सुिमता)

3869 103214150002824 अिनता अर वद लोहार नढेनगर काळेवाडी दुबार डी03762

3870 103214150002825 वंदना मोद साळंुके
िवठल माई कॉलनी जोितबा नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही
3871 103214150002832 सुिनता रा. कामथे पपरीगाव D01742 - DUBAR

3872 103214150002833 उषा सब टीन स युवेल
सई िनकारी सदन िवजया नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3873 103214150002834 लिलता - अपचंदे
घर नं २२८/४ गणपत कुदळे चाळ 

पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3874 103214150002837 माधुरी संदीप इंडे
घर नं २२८/४ गणपत कुदळे चाळ 

पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3875 103214150002860 गौरी अनील आं े
सव नं ११५/६/१,ितरंगा कॉलनी नढे 

नगर,माने शाळेजवळ काळेवाडी 
पपरी चचवड

कागदप े सा ांक त नाही.

3876 103214150002877
भूिमका उमेश 
क याणशे ी

ी वामी समथ हौ सो िवजय नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3877 103214150002879 लता चं कांत रेहवडे
सूय दय पाक नव महारा  शाळे जवळ 

पपरीगाव पपरी चचवड
मामप ात खाडाखोड

3878 103214150002890 सुजा - जोसेफ
अ फो सा चच मागे समोर िवजय 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड

िशवणयं णाचे कोस माणप  
आव यक

3879 103214150002895 िसमा नरेश ढोलाजी
नताश नर सग होम pwd २६/१० 
ितसरा मजला पपरीगाव पपरी 

चचवड

िशवणयं णाचे कोस माणप  
आव यक



3880 103214150002896 िमना अशोक ओ हाळ
शंभूराज कॉलनी योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3881 103214150002897 पा राजेश यादव
शंभूराज कॉलनी योतीबानगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3882 103214150002908 ि मता िवजय िपटर
आंबेडकर कॉ बौ  िवहारा जवळ 

पपरी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन, खाजगी 

माणप

3883 103214150002910 सिमना अ दुलरहीम शेख
११५/६/१ भारत कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3884 103214150002914 ित ा ीरंग पवार
७३/२१ अयो या नगरी पाचपीर 
चौक काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर अन.ु  नाही

3885 103214150002917 ितभा काश पोफळकर
आदश नगर गोकुळ वाडा काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3886 103214150002920 वाती व ील िडखळे
ि श  कॉ तापक रनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3887 103214150002921 प लवी िशवाजी पाटील
९०/१/२ पवना नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

3888 103214150002925 राज ी नर  मामुड -
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3889 103214150002926 कोमल नर  मामुड
साई मेडीकल,सव नं २२६/२/१ डांगे 

चाळ पपरीगाव पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3890 103214150002929 सुनंदा नीलकंठ भावसार
ता हणकर िनवास शेजारी आदश 
नग,गोकुळवाडा काळेवाडी पपरी 

चचवड
पिश ण कालावधी आव यक

3891 103214150002930 अिनषा बलभीम सुरते
अशोक नगर, लक रोड भाट 

नगर,कमानी जवळ पपरी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3892 103214150002931 आ ाबाई चं कांत थोरात
साईबाबा मं दरासमोर तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3893 103214150002932 मंगल नवनाथ साबळे
साईराज कॉलनी तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3894 103214150002954
मंदा कनी गोरोबा 

वाघमारे
पवनानगर,संजय गांधी नगर ीज 
जवळ पपरीगाव पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3895 103214150002956 सुषमा राजन शु ला
अमृत हॉि पटल जवळ शिशकला 
सोसा पपरीगाव पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

3896 103214150002961 मिनषा िवर  सोरती
आदशनगर योितबा लोअर िमल 

काळेवाडी पपरी चचवड
नावात तफावत

3897 103214150002962 ेहल िनरंजन देशमुख
मोरया सोसा ीनगर,रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3898 103214150003004 मंगल राजू पवार स् नं १२ पवार नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3899 103214150003007 प लवी काश कोतकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3900 103214150003008
अिनता दलीप 

राजपुरोिहत
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

3901 103214150003009 कुसूम राकेश राजपुरोिहत पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3902 103214150003011 मंगला मािणक शोगोकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3903 103214150003017 वाती अिजत धांगडे
िस ाथ कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3904 103214150003020 यो सना ीराम चडे
अशोक सो थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3905 103214150003021 उषा िसताराम जगताप
पवार नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

चचवड
कागदप े सा ांक त नाही.



3906 103214150003029 सुषमा सुरेश जगताप
ी कृ ण कॉ कोकणे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
िशवणयं णाचे कोस माणप  

आव यक

3907 103214150003034 रेखा सुधाकर खरात
गौरीहर िनवास कोकणे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
रे.काड नाव संशाय पद

3908 103214150003036 भा य ी बालाजी जाधव
तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

3909 103214150003044 माधुरी भाकर मोरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
म.न.पा ह ी बाहेरील रिहवासी

3910 103214150003046
वैशाली बाळासाहेब 

वाघेरे
पी डी सी सी बँक मागे पपरी वाघेरे 

पपरी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

3911 103214150003052
वाती रमाकांत 

अमीनभावे
४४५ फनोले स चाळ काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
रे.काड म ये नाव कमी केले 

आह.े

3912 103214150003066 सीता रिवकांत कुशवाहा मोरया कॉ िवजय नगर पपरी पपरी
माण प ावरील नावात 
तफावत सह/कुशवाह

3913 103214150003071
ि ती रमाकांत 

अमीनभावे
फनोले स चाळ काळेवाडी पपरी 

पपरी

माणप ावर अ.  नाही 
रे.काडावरील नाव कमी केले 

आह.े

3914 103214150003072 िशतल सुधाकर नाईक ेमलोक कॉ नढे नगर पपरी पपरी माणप ावर अ.  नाही

3915 103214150003074 जय ी गौतम सोनवणे योतीबानगर काळेवाडी
माणप ात 

खाडाखोड/ माणप ावर 
िश णाचा ऊ लेख नाही.

3916 103214150003076
शांताबाई महादेव 

खंडागळे
नाथ कृपा िनवास वाघेरे कॉ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3917 103214150003080 शुभांगी  सोपान कुलकण पपरीगाव D00016-DUBAR

3918 103214150003081 सुिमता सु. शपी पपरीगाव D00045 - DUBAR
3919 103214150003082 वाती सुिनल शपी पपरीगाव D00052-DUBAR
3920 103214150003083 किवता हनुमंत वरपे पपरीगाव D00146-DUBAR
3921 103214150003084 मेघना संजय गवळी पपरीगाव D00018-DUBAR
3922 103214150003085 नंदा सुिनल शपी पपरीगाव D00017-DUBAR
3923 103214150003086 जनाबाई बाळु शामलु पपरीगाव D00038-DUBAR
3924 103214150003087 शांती अ यापन िप ले पपरीगाव D00368-DUBAR

3925 103214150003089 मिनषा  मनोज नानकर िपपरीगाव D00013-DUBAR

3926 103214150003090 शकंुतला सु. नायकवडी पपरीगाव D00008 - DUBAR
3927 103214150003091 सुिनता िवजय शगे पपरीगाव D00063-DUBAR
3928 103214150003092 क पना राजेश नवर े पपरीगाव D00007-DUBAR

3929 103214150003094 संिगता  कशोर नानकर पपरीगाव D00011-DUBAR

3930 103214150003095 माधुरी द ा य मोिहते पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3931 103214150003097 सारीका सिचन जाधव स नं ९०/१ पवनानगर पपरी पपरी
माणप ावर गट  व अ.  

नाही

3932 103214150003098 सुिनता ीकांत नायनाक आदशनगर भसाळे चाळ पपरी पपरी माणप ावर अ.  नाही

3933 103214150003099 पाली िवजय शंकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

3934 103214150003100 िलना टोनी वामी
स नं ११५/६/१ नढे नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर खाडाखोड

3935 103214150003101 अिनता ह रष बोधे िशवाजी पुतळा, पपरी D02557-DUBAR

3936 103214150003110 कसाना श बीर खान
बालमल चाळ िमक नगर पपरी 

पपरी
िशवणयं ाचे माणप  

आव यक

3937 103214150003114 िमला हनुमंत पवार
िव ल खमाई कॉलनी योतीबानगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस



3938 103214150003125 िवजया िवनायक देशपांडे पपरीगाव पुणे दुबार डी00019

3939 103214150003129 शारदा आशोक िहबारे
भा यवंती मं दर कोकणे नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट मांक नाही

3940 103214150003133 म दना बशीर हवालदार िवजय नगर काळेवाडी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े
3941 103214150003134 शबनम अ. कुरेशी पवनानगर कालनी-2 काळेवाडी D03708 - DUBAR

3942 103214150003137 अंजना अशोक नरके
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट .नाही.

3943 103214150003139 स यभामा मािणक पारवे
नाणेकर चाळ शदे आळी पपरीगाव 

िशवाजी पुत या जवळ पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतरचा कोस

3944 103214150003141 संगीता सोमनाथ जाधव
होटल िवहार मागे पपरी गाव 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3945 103214150003145 रोहीणी िव नाथ वाघेरे पपरीगाव D00924-2008,DUBAR

3946 103214150003148 शीतल िवजय कांबळे
सोनकर कॉ प अमृत हॉि पटल जवळ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3947 103214150003152 सिवता र. लाळगे पपरीगाव
D00502 - 2007/08 

DUBAR
3948 103214150003156 हेमलता संजय वाघेरे पपरी वाघेरे D00507 DUBAR

3949 103214150003159 सुशील भा कर कु हे
घ.नं.११३९/२ मोरया कॉलनी 

िवजयनगर पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

3950 103214150003160 मालती राजकुमार शु ला
सन.११३/११/१ रोिहत पाक जवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट .नाही.

3951 103214150003161 छाया वसंत आरण
नवर  चौक िवजया नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

3952 103214150003178 वंदना िवण चौधरी
जय तुळजा भवानी कॉलनी नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

3953 103214150003192 रेखा ानदेव कदम
४३९/१ योितबा नगर गणराज कॉ 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3954 103214150003194 छाया अिनल कांबळे
वामी समथ कॉलनी रेणुका िनवास 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

3955 103214150003202 संिगता िवर  सोरती
आदशनगर योती लोअर िमल 

पपरी पपरी
रेशन काडात नाव नाही

3956 103214150003203 मुमताज शरीद खान
सव नं ७२ ,आदशनगर काळेवाडी 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

3957 103214150003210 आणामा - थौमस्
कशोर अपाटमट पळत नं ७,तपोवन 
मं दर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3958 103214150003211 टीना जोसेफ थौमस्
कशोर अपाटमट लॉट नं ७,तपोवन 
मं दर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3959 103214150003213 पाली संजय थोरात
मोरया कॉलनी,अ फो सा कूल जवळ 

िवजयनगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3960 103214150003214
छाया बाळासाहेब 

िगलिबले

अिभजीत भाजीपाला क  गावडे 
भोईर आळी बी,आदशनगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
ऊ प  नाही/रे.काड नाही.

3961 103214150003219 सुजाता दलीप भूजबळ
कुदळे िब डग पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
अजदाराची वा री नाही.

3962 103214150003222 नयना म. टा हरे मासुळकर पाक D02546 DUBAR

3963 103214150003223 मंगल अंगद राख
६८/११,साई वैशा वी पाक रोड 

तापक र नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3964 103214150003225 क पना ना. िनकम पपरी वाघेरे D00385 DUBAR



3965 103214150003226 क तुरी गंगाराम कडतन
कुदळे चाळ नव महार  

िवधायाला या मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3966 103214150003227 रेखा मुकेश कडतन
कुदळे चाळ नव महार  

िवधायाला या मागे पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3967 103214150003228 अंजना दलीप पवार
मोरया कॉलनी िवजयनगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

3968 103214150003231 रेखा सुिनल चचोळीकर पपरीगाव 31माच2011नंतरचे माणप

3969 103214150003233 शोभा िव. गवळी पपरीगाव
D00006 - 2009/10 

DUBAR

3970 103214150003236 भावित सुिनल कांबळे
जो तीबा नगर काळेवाडी काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
खाजगी माणप

3971 103214150003239
मीना िवकास 
क णांकरन

धन ी सोसा पपरी गाव पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर कोस पुण 
केला आह.े

3972 103214150003242 वषा गोवधन बनसोडे
सव नं ३५/९ जय हद कॉलनी 

रहाटणी फाटा प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3973 103214150003243 अचना काश खुडे
आ दनाथ कॉलनी थेरगाव थेरगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

3974 103214150003253 पुनम वसंत नक
६८/१/५ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3975 103214150003257 संगवी इसाइक  िशवन
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . 

अ.क.नाही

3976 103214150003259 अिनता हरेश ढोले
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िश ण कालावधी सं या पद 
१२/१२/०९  ते १५/०३/०९

3977 103214150003263 मालती शांताराम बाराथे
भीमनगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3978 103214150003264 क पना व. वाणी पपरीगाव D00364 - DUBAR

3979 103214150003265 प ावती शंकर जाधव
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . नाही

3980 103214150003266 रेखा . मुळे नवमहा. शाळा पपरीगाव D00031 -दुबार

3981 103214150003275 पूजा मनोहर भोसले
सुख िनवास हीना हे रटेज 

िब डी.जवळ तपक र नगर पपरी 
चचवड

माणप ावर गट . 
अ.क.नाही

3982 103214150003277 विनता मनोहर भोसले
सुख िनवास हीना हे रटेज 

िब डी.जवळ तापक र 
नगर,काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर माणप ावर 
गट . अ.क.नाही

3983 103214150003278 वैशाली रा. भोसले धनराजपाक वाकड माणप ावर गट . नाही

3984 103214150003280 मोिनका महेश शदे
८७५/२ संघष कॉ नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3985 103214150003314 राज  तुकाराम फे गसे
वाघेरे सदन जुना काटे पपळे चौक 

पपरी गाव पपरी चचवड
लावुज पशिल ट माणप  

अनु मांक नाही

3986 103214150003315 िन कता सुरेश माने
४३२ िनकम िनवास योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट . 

अ.क.नाही

3987 103214150003316 व ाली सुरेश माने
अ िवनायक कॉलनी आझाद चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट . 

अ.क.नाही

3988 103214150003318 क पना युवराज पवार
सन.७७/२/१/अ/१ कोकणे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट . 

अ.क.नाही

3989 103214150003319
सायरा नूरदीन 

िसक लगार
कोकणे नगर मा जीत जवळ 
काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर गट . 
अ.क.नाही

3990 103214150003321 अिनता अ ण गायकवाड
योितबा नगर चारच शेजारी 
काळेवाडी पपरी चचवड

माणप  फॅशन िडझाईन

3991 103214150003322 क तुरी अशोक ग हाणे
मराठी शाळे जवळ काळूराम नाढे 

चाल गावठाण पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही



3992 103214150003324
रजवाना िनजामु न 

मोमीन
सन.७७/१/१ सहाकार कॉलनी 

योितबा नगर पपर चचवड
माणप ावर अ. . नाही

3993 103214150003325
किवता दादासाहेब 

देवराम
५/४ महाल मी िनवास नखाते नगर 

थेरगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

3994 103214150003326 कमीणी दपक वाघमारे
तापक र नगर परीस कॉ काळेवाडी 

पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

3995 103214150003327 क पना अंबादास कांबळे
कृ णा गाडन नढे नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप  फॅशन 

िडजाईन

3996 103214150003328
लेखा गोपालकृ णन 

नायर
कृ णा गाडन नढे नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप  फॅशन 

िडजाईन

3997 103214150003329 पु पा मािणक सोनवणे
कृ णा गाडन नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप  /फॅशन 

िडझाईन माणप

3998 103214150003330 ा महेश सोनवणे
शा ी नगर पपरी कॉ पपरी पपरी 

चचवड
खाजगी माणप  /फॅशन 

िडझाईन माणप

3999 103214150003332 संिगता सुरेश माने
अ िवनायक कॉ आझाद चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4000 103214150003337 मु ाबाई चं कांत मोरे
सोनकर कॉम पपरीगाव पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट . नाही

4001 103214150003339 क पना अिनल िश डे
साईनाथ कॉ पुढे राजवाडे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर खाडाखोड व 

रेशनकाड खाडाखोड

4002 103214150003341 संिगता भरत सोनवणे
तुकाराम भाऊ काळे चाळ िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4003 103214150003342 बेबीनंदा महादेव वानखेडे
ेमलोक कॉ ११४/२ नढे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर अ. . नाही

4004 103214150003344 िहराबाई रंगनाथ वाघेरे नवमहा. शाळा पपरीगाव D00371 -दुबार

4005 103214150003345 िमना गजानन अवचार
ेमलोक कॉ नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर गट . 

अ.क.नाही

4006 103214150003346 अिनता ल मण अवचार
ेमलोक कॉ नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4007 103214150003347 रंजना मोहन अवचार
नंददीप कॉ १ नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4008 103214150003349 र ा गणेश िशरसाठ
नददीप कॉलनी नं १ पाटील 

हॉि पटल माग,ेनाढे नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु .नाही.

4009 103214150003355 सपना दगंबर होणकळस
साई िसमराज पाक नाढे नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

शासक य माणप  नाही

4010 103214150003359
चतुराबाई बाबुराव 

फुलारे
ेमलोक कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

4011 103214150003360
क पना पांडूरंग 

ओ हाळकर
िनरकर चाळ पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर 

अनु /गट ..नाही.

4012 103214150003362 उ मला सुनील जे वाल
िवलय नगर गणेश नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4013 103214150003362 मुमताज बाबु तांबोळी पपरीगाव
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.

4014 103214150003364 सुजाता द ा य जगताप
आझाद कॉ .२ बस तो या मागे 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

4015 103214150003366 कांचन शांताराम आरण
मोरया सोसा िवजयनगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु .नाही.

4016 103214150003370 जय ी राज  महािडक
सव नं ७७/१/१,सहकार कॉलनी 

जो तीबा नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कागदप े सां ांकन नाही.

4017 103214150003371 अफसाना मु ाफ शेख
संजय गांधी नगर काळेवाडी पुला 

जवळ पपरी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4018 103214150003376 मिनषा चं कांत जाधव
योितबा नगर शंभूराज कॉलनी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही



4019 103214150003409 सुरेखा रोिहत आयरे
कोकणे नगर पपरी कॉलनी 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु  नाही.

4020 103214150003413 सायली संतोष रांगळे
सव न ६१,आझाद कॉलनी ीनगर 

रहाटणी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4021 103214150003415 मयुरी पंडीत घुमटकर पपरी D00290-DUBAR

4022 103214150003416 रोिहणी शंकर बडदे
स न ३८, योितबा कॉलनी नखाते 

व ती रहाटणी पपरी चचवड
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.

4023 103214150003420 रंजना मा ता कारंडे
११४/१ सहयोग कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4024 103214150003424 ितभा ह. गायकवाड िवजयनगर काळेवाडी
D02569 - 2010/11 

DUBAR

4025 103214150003425 सिवता दनेश पाटील
अ फो सा चच जवळ िवजय नगर 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4026 103214150003427 इं दरा मधू िप लाई नढे नगर कृ णा गाडन पपरी पपरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

4027 103214150003428 ेया सुिनल घोसाळकर
स् नं ७५/६ योितबा नगर पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4028 103214150003430 शुभांगी अंकुश पारखी
मन बस टोप जवळ आदश चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4029 103214150003432 तोडकर सुनंदा अिनल योतीबानगर काळेवाडी आधारकाड नाही.

4030 103214150003436 गौरी सोमनाथ जाधव पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4031 103214150003438 सीमा भगवान भालसेन
बाबासाहेब तपक र चाळ तपक र 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड

रेशन काडात नाव नाही

4032 103214150003466 कुसूम सोपान कोढाळकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4033 103214150003468
संगीता भानूदास 

गायकवाड
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 
र हर रोड पपरी पपरी चचवड

माणप ावर अ. . नाही 
कालावधी कमी

4034 103214150003469 अिनता संतोष बोडके
म नं.३,रंगाई िब डग मोरया 

कॉ,िवजय नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

माणप ावर अ. . नाही

4035 103214150003472 पक  जीवन म हो ा पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4036 103214150003474 ितभा रामदास जाधव
ी कृ णा कॉ िव ल मं दरा जवळ 

पपरी पपरी
नावात फरक - िववाह 

माणप  आव यक

4037 103214150003479
विनता बाळकृ ण 

वाघमारे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4038 103214150003480 आनंदी बाळ. वाघमारे पपरीगाव
D00295 - 2008/09 

DUBAR

4039 103214150003481 किवता अ. कुदळे पपरीगाव
D00278 - 2008/09 

DUBAR

4040 103214150003484 पा चं मणी गायकवाड पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4041 103214150003486 सलमा जावेद आतार पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4042 103214150003490
मिनषा मह कुमार 

िव कमा
आझाद कॉलनी काळेवाडी पपरी 

पपरी
माणप ावर अ. . नाही

4043 103214150003491 करण सुधाकर घोडके
मोरया कॉलनी िवजय नगर पपरी 

पपरी
नावात फरक - िववाह 

माणप  आव यक

4044 103214150003496 मंजु ी महादू वाघेरे
तारा कॉ प तपोवन मं दर रोड पपरी 

पपरी
नावात फरक - िववाह 

माणप  आव यक

4045 103214150003531 शोभा जग दश कांबळे
पपरीगाव भीमनगर पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4046 103214150003548 छाया हनुमंत साळंुखे
आदश नगर गणेश भुवन शेजारी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4047 103214150003549 पूजा िवनोद माने
मातृ छाया कॉलनी योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक



4048 103214150003550 वषा िनितन माने
मातृ छाया कॉलनी योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4049 103214150003551 वैशाली ल  अडागले
४९/६/११ राजगड कॉलनी नखाते 

व ती पपरी चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4050 103214150003552 सुवणा यशवंत गायकवाड
आझाद कॉलनी ६१६/३ मेन बस 

टोप काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4051 103214150003554 मनीषा अिनल झांबरे
सहकार कॉलनी योितबा नगर 

कॉलनी न.ं१ पपरी चचवड
माच 2011 नंतरचा कालावधी

4052 103214150003555 मिनषा पशुरम शदे
घर .४८५ योितबा नगर ाने री 

कॉलनी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.
4053 103214150003561 सुवणा र. जगताप धनराजपाक काळेवाडी फाटा D01368 -दुबार

4054 103214150003567 वाती बाबासाहेब सरोदे
वाघेरे कॉ न.ं४ पपरी गाव पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4055 103214150003569 सुधा चं काश पांडे
तापक र नगर बेबीज इंि लश कूल 

पपरी पपरी
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4056 103214150003572 तृ ी राज  गुठाळ
मासुळकर पाक पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी
नावात तफावत आह.े 

रहीवासाचा पुरावा आव यक

4057 103214150003573 सािहली सुिनल आं े
ी कृ ण कॉ कोकणे नगर पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4058 103214150003578 अलका बापूराव पगळे
साई वै णवी पाक तापक र नगर 

पपरी पपरी
फँशन िडझाईनचे माणप

4059 103214150003579 शोभा भगवान िपगळे
साई वै णवी पाक तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

4060 103214150003589 अपणा गणेश सुयवंशी
वामी समथ कॉ तापक र नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4061 103214150003597 ाज ा दयानंद च हाण
िभम नगर पपरी गाव पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर खाडाखोड

4062 103214150003598 सिवता दयानंद च हाण
समृ ी हॉटेल जवळ कांबळे नगर बु  

िवहार पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4063 103214150003600 पि नी सुभाष गायकवाड
स नं ७७/२/५ब योतीबानगर पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4064 103214150003601 राज ी अ ण ल ढे
आझाद कॉ िशतोळे देवी मं दर जवळ 

पपरी पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4065 103214150003602 अिनता कैलास टोपटे
बालमल चाळ पपरी गाव पपरी 

पपरी
मनपा ह ीतील िनवास पुरावा 

नाही.

4066 103214150003603 वषा र व  भोईर
स नं ९५/९६ िवजया नगर पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4067 103214150003604 किवता उमेश भोईर
स नं ९५/१२ िवजयनगर पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4068 103214150003608 पूजा बु राज ओ हाळ
संत ाने र कॉ योतीबानगर पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4069 103214150003609 िशतल गुणाजी ओ हाळ
संत ाने र कॉ योतीबानगर पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4070 103214150003611 मनीषा युवराज कांबळे
स नं ७३/२१०/१/४अ तापक र नगर 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4071 103214150003612 सुरेखा उ म कुटे
स नं ७३/२ब/१/४अ तापक र नगर 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.
4072 103214150003617 अचना अ. झडे तपोवनमंदीर पपरी D00040 - DUBAR

4073 103214150003619 उषा िव ल साखरे
आकाश लोआर िमल अनाद 

हॉि पटल रोड काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ाकावर अनु ं  
आव यक

4074 103214150003620 अनुजा अजय पाठे
सुखवानी,एफ िब डग लोट नं 
९,वाघेरे कॉलनी नं ४ पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी 2011 
नंतरचा

4075 103214150003622 कंुदा तुकाराम जाधव
सं नं ७९, ो नं ६४८/३ कोकणे नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक



4076 103214150003623 कुसुम मो. आवटे तापक रनगर काळेवाडी माच 11 नंतरचा कोस
4077 103214150003631 आरती मदन लांबाडे तापक रनगर काळेवाडी D00813 - 2006/07 दुबार

4078 103214150003632 आशा िशवाजी िपलाने
ि श  कॉलनी तापक र नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

फँशन डीझायण कोस ला  
योजनेचा लाभ िमळु शकत 

नाही.

4079 103214150003635 नाजनीन बेगामचंद शेख
तापक र नगर आनंद हॉि पटल समोर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ाकावर अनु ं  

आव यक

4080 103214150003636
सारीका नागेश 
कोरवलीकार

योितबा कॉ योतीबानगर पपरी 
पपरी

शास कय सं थेचे कोस केलेले 
माणप  नाही.

4081 103214150003638 बीना मुसा सेन हाशमी
नखाते नगर जीवन योती हॉ जवळ 

रहाटणी पपरी चचवड
आडनावात तफावत

4082 103214150003640 संिगता युवराज खैरनार
अमृत वेल कॉ नखाते व ती ीनगर 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी ३ मिहने 

आव यक

4083 103214150003642 मेरा क युम खान
७७/१/१ सहकार कॉ योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप

4084 103214150003647 मिनषा अशोक चौरे पाचपीर चौक,काळेवाडी D00065-DUBAR

4085 103214150003651 गती िबरा पा दुधभाते
एकता कॉलनी योतीबानगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4086 103214150003654
जसबीर कौर 

रणिजत सह द लोन
आदशनगर लॉट नं २२२ पपरी 

पपरी
नावात तफावत

4087 103214150003655 कमल प ालाल करडक
िम लदनगर स ाट हौ सो पपरी 

पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4088 103214150003656 िलसा शिशकांत कानडे
दशन पाक रहाटणी रहाटणी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4089 103214150003657 िवमल िवलास वाटकर
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4090 103214150003658 वंदना नंद कशोर खैरनार
गणेश गाडन तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

4091 103214150003660 सा रका द ा य खांडेकर
साईराज कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

4092 103214150003661 िमना ी धनंजय खादमे
साईराज कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

4093 103214150003661 िमना ी धनंजय खादमे
साईराज कॉ तापक र नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
रायप ेवार / राजप ेवार 

नावात तफावत

4094 103214150003665 योिगता राज  जगताप
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

4095 103214150003666 पुजा िस ाम मोरे
आदश नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप कावर गट ं  नाही

4096 103214150003667 कमला रामनाथ कहार
देवनानी अपाट कुणाल हॉटेल जवळ 

काळेवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े
4097 103214150003686 शोभा मुकंुदा चौधरी िवजयनगर काळेवाडी 001AA14619-DUBAR
4098 103214150003688 राज ी मुकंुदा चौधरी िवजयनगर,काळेवाडी D00040-DUBAR

4099 103214150003692 वैशाली उ म पाटील
रमेश काळे चाळ,िवजय नगर मोरया 

कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु ं . आव यक

4100 103214150003698
मंदा कनी राम कसन 

डोके
साईनाथ नगर रावजी बारणे 

शाळेजवळ थेरगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4101 103214150003699 महादेवी पंकज कोतकर
साईनाथ कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4102 103214150003700 सुरेखा जयवंत कांबळे
पाना या टाक जवळ,िनमल कॉलनी 

म नं ९ रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4103 103214150003701 सुरेखा मान सग जयपा े
लोट नं २०४ तपोवन मं दर जवळ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
जयपा े न जयपाजे नावात 

तफावत



4104 103214150003708 ि यांका काश साईल
जय हद िवहार कॉलनी नाढे नगर 

काळेवाडी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4105 103214150003709 पूनम बबलू पाल
जय हद िवहार कॉलनी नाढे नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4106 103214150003716 शेवंता सूयकांत जगाये
बौ  नगर,बी नं ९ िगजू बाबा 

मं दरामागे प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कागदप े स य त

4107 103214150003717 नीता काळू यादव
जुना kalt पपळे रोड मोिनका 
अपाटमट शेजारी पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4108 103214150003719 लिलता संजय शदे
भीम नगर बौ  िवहार समोर 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु ं . आव यक

4109 103214150003726 शैला बापू खुडे
संजय गांधी नगर पवना नगर 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे कोस 
आह.े

4110 103214150003729
शुभांगी द ा ेय 

गायकवाड

चं मा,िशवराज कॉलनी तांबे 
शाळेजवळ रहाटणी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
वा त ाचा पुरावा अपुण

4111 103214150003733 अि नी अंगद गुंड
फनोले स कॉलनी तापक र नगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  
नाही. माणप ावर खाडाखोड

4112 103214150003735 दपाली दीपक जाधव
सव नं ९६/१,काटे चाळ िवजय नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4113 103214150003736 ि यांका दीपक जाधव
सव नं ९१/,काटे चाळ िवजय नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अ.  
नाही.रे.काडामधुन नाव कमी 

केले आह.े
4114 103214150003737 रोिहणी जयराम मांढेर पपरीगाव D00050 - DUBAR

4115 103214150003740 ीदेवी सुशीधरण उ ीण
सव नं ९१६,बनकर चाळ देवधर 

हॉि पटल जवळ प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

नावात तफावत सुशाधरण 
उ ीण / शशीधरन

4116 103214150003743 िनपुम भाकर पाटील
शांती कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रे.काड म ये नाव नाही. 

माणप ात खाडाखोड

4117 103214150003744 कुसुम भाकर पाटील
िवजय नगर शांती नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4118 103214150003746 पदमा ल मन टोणपे
चतुर शृंगी कॉलनी नढे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

31 माच 2011नंतर कोस पुण 
केला.

4119 103214150003747 अि नी अशोक िशरोडे
तपोवन मं दर पपरी गाव पपरी 

गाव पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4120 103214150003748 िच ा दलीप माहोर
बलमल चाळ ओमकार िब डग नव 
महारा  शाळे जवळ पपरी चचवड

मनपा ह ीतील िनवास पुरावा 
नाही.

4121 103214150003749 रोिहणी अशोक पाटील
सन.३४ शा ी नगर रहाटणी फाटा 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4122 103214150003750 बेगम बा पू शेख
वामी समथ कॉलनी ी नगर 

रहाटणी पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4123 103214150003751 भारती संतोष शगे
सुभाष नगर र हर रोड पपरी कॅ प 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4124 103214150003752 सुिनता दीपक शगे
सुभाष नगर र हर रोड पपरी कॅ प 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4125 103214150003753 सुिनता शंकर थोरात वाघेरे कॉलनी, पपरीगाव 31माच2011नंतरचे माणप

4126 103214150003755 किवता मंगेश सोनट े
ेमलोक कॉलनी नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
कोस कमान तीन महीने पुण 

पाहीजे.

4127 103214150003756 जो ा र व  गाडे िम लदनगर , पपरी आडनावात तफावत,गाडे/पोळ

4128 103214150003757 कंुदा िनरंजन वाघ
आझाद कॉलनी पाचपीर चौक 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक



4129 103214150003758 पूनम िनरंजन वाघ
आझाद कॉलनी योितबा नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4130 103214150003761 सुषमा अशोक ये लाले
सुभेदार रामजी आंबेडकर वसाहत 

िडल स िसनेमा समोर पपरी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4131 103214150003762 नंदा बलभीम दुपारगुडे
सुभेदार रामजी आंबेडकर वसाहत 

िडल स िसनेमा समोर पपरी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4132 103214150003764 सुिनता म छ  साबळे
गौतम नगर नाणेकर कराणा दुकाना 

समोर पपरी गाव पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.
4133 103214150003765 वंदना करण रोडे पपरी D01718-DUBAR

4134 103214150003766 सुिचता सागर बनसोडे
संजय गांधी नगर पपरी गाव पपरी 

गाव पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4135 103214150003777 सं या संतोष गोखले िवजयनगर काळेवाडी
माणप ावर अ. . व गट . 

नाही

4136 103214150003778 नंदा अशोक पवार
घर नं १०११/२/२५,समथ कॉलनी 
िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतर कोस 
पूण केला आहे

4137 103214150003798 रिजया िसकंदर मुजावर
तानाजी काळे चाळ िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4138 103214150003806 िव ा महादू वाळंुजकर
वाळंुजकर वाडा पपरी गाव पपरी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

4139 103214150003808 िसमा नवनाथ अंगरख
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4140 103214150003809 किवता बाळू सोनवणे
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड

शास कय सं थेचे कोस केलेले 
माणप  नाही./मनपा 

ह ीतील पुरावा नाही.

4141 103214150003811 कंदमाला िशवाजी राउत
२७५/७ भा योदय िनवास साईराज 
कॉ तापक र नगर पपरी चचवड

कागदप े सा ांक त नाही.

4142 103214150003812 अिनता बाळकृ ण ननावरे
४८४ योितबा नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4143 103214150003816 गयाबाई महादेव ठ बरे
बौ  नगर,बी नं ९ म नं ३० पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

4144 103214150003818 पाली सुनील िमसाळ
ा कॉलनी जो तीबा नगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4145 103214150003819 सुिनता गणेश हेसंमाळ
कोकणे नगर भा यवंती मं दर जवळ 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4146 103214150003821 कौश या िहरालाल भोईर
आदश अभीनाव वाचनायालय जवळ 

िवजय नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

4147 103214150003822 वंदना शरद कोळेकर
कृ णानागरी नाखाते व ती रहाटणी 

गावठाण प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4148 103214150003824 रे मा सलीम तांबोळी
जो तीबा नगर सनसाइन बेकरी 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप  जोडले नाही

4149 103214150003827 सुि या सतीश अमृतकर
c-block 2/18 गु द  ोिवजन 
टोअस पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी ३१ माच 
२०११ नंतरचा आहे

4150 103214150003829 ितभा भगवान व े
२६०/१२, भात कॉलनी ीनगर 

रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4151 103214150003837 सोनाली नरेश गु हाने
राजवाडे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ. . नाही

4152 103214150003839 शोभा उ म कांबळे बौ नगर बी नं ९ पपरी पपरी माणप  अ प
4153 103214150003843 िमनल बा. नवले नवमहा. शाळा पपरीगाव D01678 -दुबार
4154 103214150003844 िव ा िव ाम साळंुके नवमहारा  शाळा पपरी D01699 - DUBAR



4155 103214150003845 वषा अ. भोसले नवमहा. शाळा पपरीगाव D01683 DUBAR

4156 103214150003846 माया राजेश बागुल
साई एनवले ह िवजय नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4157 103214150003851 सं या संजय भोईर
आदश अभीनाव वाचनायालय जवळ 

गजानन मंगल कायालय पपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

4158 103214150003853 भा य ी सुधीर वागज
शु क पवार हाउसं कुदळे कॉलनी नं २ 

प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
िश ण कालावधी ३१ माच 

२०११ नंतरचा आहे

4159 103214150003855 माया अर वद सग
व नगरी कालनी राजवाडेनगर 

काळेवाडी
माणप ावर   गट . नाही

4160 103214150003858 मंगल सुिनल काळे र हर रोड, पपरी C03683-DUBAR

4161 103214150003874 रे मा मे. शेख रवर रोड पपरी
D00358 - 2009/10 

DUBAR

4162 103214150003883 आ दका कमलेश परब
डॉ आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी 

पपरी
नावात तफावत 

अ◌ा दका/सा दका

4163 103214150003886 जय ी अशोक जेठवानी
बाबासाहेव आंबेडकर कॉलनी रीवर 

रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
नावात तफावत आह.े

4164 103214150003896 वंदना नंद कशोर खैरनार
तापक र नगर काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4165 103214150003897 सुमन ब सी साळवी आदशनगर काळेवाडी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं . आव यक

4166 103214150003899
सर वती महादेवराव 

इंगळे
साईनाथ कॉ नढे नगर पपरी पपरी

शास कय सं थेचे कोस केलेले 
माणप  नाही.

4167 103214150003900 दपाली मनोज िशतोळे
व  पूत  हौ सो तापक र नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4168 103214150003901
सुिम ा देवनारायण 

देवनाथ
स नं ७५/६ योतीबानगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4169 103214150003902
सिवता संजयकुमार 

ीवा तव
स नं ७५/६ योतीबानगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक

4170 103214150003906 वैशाली भूषण पाटील
स नं १११/१ अ भात रोड पपरी 

पपरी
नावात तफावत/ वैशाली-

सुलोचना

4171 103214150003907 शुभांगी सुहास िवटेकर
लि म नारायण सो बाल मल चाळ 

पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

4172 103214150003908 अिनता अशोक जगताप
अपणा इंद् शेजारी ीराम कॉ पपरी 

पपरी
वा री नाही.

4173 103214150003910 सुनंदा बबन वाळंुजकर
भैरवनाथ मं दर जवळ वाळंूजकर 

चाळ पपरी पपरी
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4174 103214150003913 आशा भुषण मोरे
९७७/१/२/१ आदश कॉ वाकड 

मुळशी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4175 103214150003914 उ वला मोद वाघ
िनमल कॉ ीनगर रहाटणी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4176 103214150003915 रेखा अिवनाश सातपुते
७८/१/१ तुळजाभवानी कॉ कोकणे 

नगर काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट  नाही

4177 103214150003917 तनवीर मुखतार शेख
वासवानी गाडन जवळ ारका अपाट 

पपरी पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4178 103214150003918 िगना ललन सग यादव
११५/६/१ भारत कॉ नढे नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट.  नाही 

माणप ात खाडाखोड

4179 103214150003919 भारती नागनाथ कलशे ी
भात कॉ ीनगर काळेवाडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4180 103214150003922 यो ा काश खो लम
एकनाथ कुदळे चाळ पपरीगाव 

पपरी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4181 103214150003923 मंदा राज  साळंुके
बलीराज कॉ नखाते व ती रहाटणी 

पपरी चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4182 103214150003931 दला धरमू पाल
परमवीर कॉ राजवाडे नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं . आव यक



4183 103214150003933 िवजया िवजय नायर िव म िवहार पपरी D01929 - DUBAR

4184 103214150003938 सोनाली संतोष वाळंुजकर हावी आळी पपरीगाव D02327 - DUBAR

4185 103214150003939 िवजया बापू मुलशे ी
अशोक थीयेतर मागे लोट नं 

२८/४/४ पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4186 103214150003940 जबीन आजीज शेख
९५३/१,िवजय नगर काळेवाडी 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप े स य त

4187 103214150003941 जय ी नरेश जाधव
िशव सागर हौ सोसा ीनगर 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु ं . आव यक

4188 103214150003946 ि या सुर  शदे पपरीगाव D00367 - DUBAR

4189 103214150003947 कांता बाबासाहेब शेळके
गु कुल कॉ ीनगर रहाटणी पपरी 

चचवड
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4190 103214150003948 छाया गोकुळ राउत
११२/१/२/२ एकता कॉ िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
कागदप े स य त

4191 103214150003954 आरती द ा य काळभोर कमल सदन रामनगर पपरी पपरी माणप ावर खाडाखोड

4192 103214150003957 शोभा सीताराम रामटेके
संजय गांधी नगर काळेवाडी पुला 

जवळ पपरी पपरी
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4193 103214150003958 इंदू शांत कांबळे
संजय गांधी नगर काळेवाडी पुला 

जवळ पपरी पपरी
31 माच 2011नंतर कोस पुण 

केला.

4194 103214150003962 रंजना रमेश सावंत पवनानगर,3 काळेवाडी D02542/2010/11-DUBAR

4195 103214150003966 सुमन भाऊराव कोसे
काळेवाडी पाचपीर चौक काळेवाडी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही

4196 103214150003968 छाया संजय सोनवणे
क त  नगर नवी सांगवी सांगवी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

4197 103214150003969 मंदा िसताराम मंडलीक
आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी 

पपरी चचवड
शासक य माणप  आव यक

4198 103214150003971 शांताबाई िवठोबा जाधव
बालमचाळ पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

4199 103214150003972 जया माधुमल साता
सुभाष नगर र हर रोड पपरी 

पपरी चचवड
नावात तफावत

4200 103214150003973 पु पा सु. सुयवंशी माळी आळी पपरी D02578 - DUBAR

4201 103214150003976 मािणक रामदास शदे
नाना पेठ शदे पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी चचवड
अजदारांची सही नाही

4202 103214150003977 सुरेखा हनुमंत ि रसागर
गणेश कॉ िनमल बेथनी शाळे समोर 
िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर अनु ं . आव यक

4203 103214150003980
रोिहणी हनुमंत 

ि रसागर
गणेश कॉ िवजयनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4204 103214150003981 ि यांका संजोग वाघेरे पपरीगाव D02943-DUBAR

4205 103214150003984 िमना ी ब सी शडगे
७३०/१ नढे नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड
मामप ावर अनु ं . गट नाही

4206 103214150003985 मंगल मधुकर पांढरिमसे
११५ िशवकृपा कॉ नढे नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

माणप वार गट नाही व 
अनु ं माक

4207 103214150003986 स रता रिव धम लगम
साई ा गाडन नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4208 103214150003987 पुजा दलीप गायकवाड
िवजयनगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4209 103214150003988 क पना द. गायकवाड िवजयनगर काळेवाडी माणप ावर अ. .  नाही
4210 103214150003989 रेखा रघुनाथ शदे पपरीगाव D02822-DUBAR

4211 103214150003991 सुमन एकनाथ चौधरी िवजयनगर,काळेवाडी 31माच2011नंतरचे माणप

4212 103214150003992 उषा अतुल क लुरे
एकता हौ सो िम लद नगर पपरी 

पपरी चचवड
नावत तफावत व रेशनकाड 

नाही
4213 103214150003993 शोभा िव. उंबरकर तपोवनमंदीर पपरी D01934- DUBAR



4214 103214150003994 संगीता वीण आदिमले
तापक र नगर काळेवाडी काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

4215 103214150003997 जयरा गुडलाल शेख
काटे र पे ोल पंपा या मागे आदश 

नगर,गनराज कॉलनी काळेवाडी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर अनु ं . आव यक

4216 103214150003998 भारती ल मण माने
कोकणे नगर,कोकणे नगर यावंती 
मंदीर समोर,कॉलनी नं २ काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

लाऊज कोसला या योजनेचा 
लाभ िमळत नाही.

4217 103214150003999 वषा काश आढव
िवजय नगर तापक र नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011  नंतर केलेला 
कोस/कागदप  सा ां कत नाही

4218 103214150004002 सुरेखा रामभाऊ दहाट
ी साई सागर नगर काळेवाडी 
रहाटणी प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत आह.े

4219 103214150004003 लीला साहेबराव पवार
सव नं ५९,साई कॉलनी के २ साई 

नगर,नाखते व ती रहाटणी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

कागदप  सा ां कत नाही

4220 103214150004006 रेखा िशवानी तापक र
गणेश नगर,डांगे चौक दुगा 

कॉलनी, लोट नं ६७ थेरगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

िश ण कालावधी ३१ माच 
२०११ नंतरचा आहे

4221 103214150004008 बेबी उ म चै◌ाधरी
समृ ी अपाटमट,तुळजा भवानी 
काळेवाडी काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4222 103214150004009 मंगल कैलास कुदळे
पपरी पॉवर हाउस पपरी पपरी 

पपरी चचवड
अजदारांची सही नाही व 

मामप कावर अनु ं माक नाही

4223 103214150004010 वैशाली संतोष कांबळे
१११५ योितबा मं दराजवळ 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवास पुरावा 

नाही.

4224 103214150004018 शुभांगी चं कांत गोरे
पांडुरंग नढे चाळ काळेवाडी 
काळेवाडी पपरी चचवड

मापण ावर अनु ं माक नाही

4225 103214150004019 सिवता राज  शेळके
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे कोस 

आह.े

4226 103214150004020 आशा अ ण गायकवाड
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप  आव यक

4227 103214150004022 भा य ी िच. जोशी पपरीगाव D01728 DUBAR

4228 103214150004023 िवमल सुरेश शदे
शदे वाडा पपरी गाव पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु ं . आव यक

4229 103214150004024 सुवणा सा. महापुरे पवारनगर थेरगांव माणप ावर अ. .   नाही.

4230 103214150004026 ए सी रोयमोन - शुभम अपा पंचनाथ कॉ पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4231 103214150004027 रंजना नागनाथ कलशे ी
भात इंि लश कूल रहाटणी पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

4232 103214150004028
कािमनी नागनाथ 

कलशे ी
भात इंि लश कूल रहाटणी पपरी 

पपरी
िश ण कालावधी 2011 

नंतरचा

4233 103214150004031 मंगल सुिनल कसबे इं दरानगर िडल स रोड पपरी पपरी कागदप  सा ां कत नाही

4234 103214150004032 संिगता मा ती अभंग
स नं ७७/१अ आझाद कॉ पाचिपर 

च क पपरी पपरी
कागदप  सा ां कत नाही

4235 103214150004033 शोभा रामचं  कु प भीमनगर पपरी गाव पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

4236 103214150004035 वाती िनलेश ीरसागर
रॉयल हे रटेज रे वे टेशन जवळ 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4237 103214150004036 शांता ाने र ीरसागर
रॉयल हे रटेज रे वे टेशन जवळ 

पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.

4238 103214150004037 अचना तानाजी बोडके स नं ७६/१अ कृ ण रेिस पपरी पपरी
शास कय सं थेचे कोस केलेले 

माणप  नाही.



4239 103214150004041 िवमल चंदकांत वाघेरे
गीता िनवास पपरी गाव पपरी 

पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4240 103214150004042 रोिहणी सुिनल वाघेरे
गीता िनवास पपरी गाव पपरी 

पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4241 103214150004045 लितका िजत  नाणेकर पपरीगाव D00517 - DUBAR

4242 103214150004048 िलला गनुभाऊ नाणेकर पपरी गाव पपरी पुणे पपरी रिहवाशी पुरावा नाही.

4243 103214150004051 िचरा उदय वाघेरे पपरी गाव पपरी पुणे पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4244 103214150004060 ेरणा भगवान व े
२६०/१२, भात हाय कूलसमोर 
रहाटणी पपरी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4245 103214150004061 शोभा अशोक भगत
सं नं.१९७/२,ल मी नगर शा ी चौक 

भोसरी पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4246 103214150004068 संजना सुधाकर जाधव
बौ  नगर एम.आय.डी .िस.रोड 

पपरी पपरी चचवड
माणप .आधार काड नाही.

4247 103214150004070
अनुपमादेवी 

रामनारायण मोय
घर नं ११७३,शांती कॉलनी 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
म.न.पा ह ी बाहेरील 

रिहवासी .

4248 103214150004071 सोफ  स ी जोज
नाढे पाटील,नददीप कॉलनी नं ४ 

लॉट नं अ-१ काळेवाडी पपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

4249 103214150004072 मीना साबू थॉमस
११२/१/८, स िवला नं २ ांतीवीर 
कॉलनी,नाढे नगर काळेवाडी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4250 103214150004074 चं कला सुच  ल ढे पपरी पपरी पपरी पपरी चचवड
नावात तफावत/सुर -सुच  

/आधारकाड आव यक

4251 103214150004082
िव ाराणी तुकाराम 

सोनार

बबन नाखते चाळ,ओम साई समथ 
िब डग समोर तापक र काळेवाडी 

पपरी चचवड
रिहवासी पुरावा नाही.

4252 103214150004085 सिवता हनुमंत कंुभार
अंजनी िनवास भरवनाथ नगर,जुना 
काटे पपळे रोड पपळे गुरव पपरी 

चचवड
आधार काड नाही.

4253 103214150004088 अचना आ माराम कुदळे
कुदळे चाळ पपरी वाघेरे पपरी 

वाघरे पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4254 103214150004091 रजनी िवकास वाघेरे
केवल कशोर अपा भारत गस जवळ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4255 103214150004092 रे मा वाजेद अ ार
संजय गांधी नगर गु ा करण पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4256 103214150004095 मोनाली दनेश चौधरी
वेभव कॉलनी,मेडीलाईफ हॉि पटल 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

4257 103214150004096 सरला संतोष चौधरी
वेभव कॉलनी,मेडीलाईफ हॉि पटल 

िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड
कागदप े सां ा कत नाही.

4258 103214150004101
रंजना हाळसाकांत 

राऊत
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

र हर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4259 103214150004102 सुधा नंदकुमार राऊत
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

र हर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4260 103214150004103
राजमती िशवाजी 

खंडाईत
पपरी पपरी गाव पपरी पपरी 

चचवड
नावात खाडाखोड/आधारकाड 

नाही.

4261 103214150004105 कांता चोईथराम चेनानी
शांती वन सोसा पळत ना 

२७,िजजामाताचं मागे पपरी पपरी 
चचवड

शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.



4262 103214150004107 मीना जानु जावळे
गु कुल कॉलनी काळेवाडी रहाटणी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4263 103214150004108 दीिपका दपक िनकम
११२/१ नढे नगर काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4264 103214150004109 राज ी राज  सावंत
८२९,नढे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4265 103214150004110 शारदा नरेश उपाळे
ी कृ ण नगर कोकणे नगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4266 103214150004113 िशला रमेश वाघेरे
नमदा िनवास पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4267 103214150004115 सिवता दगडू मंदीलकर पपरी पपरी पपरी पपरी चचवड िशवणयं  माणप  नाही.

4268 103214150004121 आशा राज  काळे नवमहारा  शाळा पपरी D00237 - DUBAR

4269 103214150004123 मेघा राज  चौहान
गंगातीथ अपाट B/14 िशवतीथ नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप

4270 103214150004126 तेज ी हनुमंत शदे
शदे चाळ संटवाई मं दरा समोर 

पपरी पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4271 103214150004133
ओलीस अ थोनी 

डॉमिनक

िनलायम कॉ-ऑप.सोसा. 
लो.नं.२२४/२/२ पपरी पपरी 

चचवड

३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4272 103214150004134 योती संतोष िचकणे
घर.६८७ कोकणे नगर कृ णा कॉलनी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4273 103214150004135 ेगरी कॉणरॉड मटी डा
लो.नं.२२४/२/२ लो.नं.७ िनलायम 

हौ.सोसा. पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4274 103214150004142 सीमा िजत  कजािनया
वाि मक  मं दर जवळ िम लद नगर 

पपरी पपरी
खाजगी माणप

4275 103214150004143
सुलोचना नवनाथ 

वाघमारे
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4276 103214150004144 रजनी राजू टाक
आंबेडकर कॉ पपरी र हर रोड 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4277 103214150004145 जय ी अिनल घुमे
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

रीवर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4278 103214150004148 सुषमा मनोज पंिडत
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

र हर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4279 103214150004149 मधुमती गणेश जाधव
आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी 

पपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4280 103214150004150 देवक  सेलवम सं कले
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

र हर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु  नाही.

4281 103214150004152
छाया भाऊसाहेब 

सपकाळ
509/3114 जोतीअबा नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड

कागदप े सा ां कत नाही

4282 103214150004154 रे मा परवीन खान
बाबामनचाळ पवार हौसे जवळ 

पपरी पपरी
आधार काड नाही.

4283 103214150004155 तृ ी बाळासाहेब गावडे
रायगड कॉ जय भवानी चौक पपरी 

पपरी
फँशन िडझाईन

4284 103214150004156
कलावती सोहनलाल 

राजपूत
आदशनगर र हर रोड पपरी पपरी

रिहवाशी पुरावा नाही, नावात 
तफावत

4285 103214150004159 शोभा वसंत तावरे
कापसे आळी साई ि हला पपरी 

पपरी
फँशन िडझाईन

4286 103214150004160 नंदा सुिनल शपी तपोवन मंदीर रोड पपरी डी00017 दुबार

4287 103214150004161 पुनम अ णा पवार
बौ  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
आधार काड नाही.

4288 103214150004162 पूजा आणा पवार
बौ  नगर, पपरी पपरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर अनु  नाही.



4289 103214150004164 आशा अ णा पवार
बु  नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
आधार काड नाही.

4290 103214150004178 वाती जगदीश चासकर वाघेरे काँ. पपरीगाव डी00051 दुबार

4291 103214150004180 रना अ हेम माईकल
स नं २ आओ य नागरी कोकणे नगर 

पपरी पपरी
लाऊज पेशलायझेशन कोस 
या योजनेला ाहय नाही.

4292 103214150004197 सुजाता मान सग गोरे िवजय नगर शांती कॉ पपरी पपरी फँशन िडझाईन

4293 103214150004209 आशा बापू दरेकर
बो हाडे चाळ पपरी गाव पपरी 

पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4294 103214150004210 मिनषा दनेश शदे
चाट चाळ पु पाजली जवळ पपरी 

गाव पपरीगाव पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4295 103214150004212
ल मी द ा य 

गायकवाड
तापक र नगर े डग कंपनी जवळ 

पपरी पपरी
फँशन िडझाईन

4296 103214150004224 वृषाली शैलेश वाघेरे
एस के वाघेरे पपरी गाव पपरी 

पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4297 103214150004228 अलका िन. वाळंुजकर िशवकृपा  िब ड ग पपरी D00060 - DUBAR

4298 103214150004235 शारदा रा ल कांबळे
गांधी नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

4299 103214150004242 नं ा िसरीधर सरमा
बु  नगर हनुमान मं दरा या पाठी 

मागे पपरी पपरी चचवड
माणप  नाही.

4300 103214150004253 दया िवशाल पाटील
वाघेरे वाडा हरी ओम कॉ ले स 

िशवाजी पुतळा जवळ पपरी चचवड
नावात खाडाखोड

4301 103214150004262 किवता व ील पाटील
िवजय नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4302 103214150004265 ागा भगवान व े
२६०/१२ भाग कॉलनी ीनगर 

पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4303 103214150004272 अि नी िहरामण माने
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी 

र हर रोड पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

4304 103214150004277 तृ ी अजुन तापक र
लो.नं.िब२८ साईनाथ सोसा. पपरी 

पपरी चचवड
आधार काड नाही.

4305 103214150004280 पायल मातड अभंग
सदािशव नाणेकर चाळ नव महारा  

शाळे जवळ पपरीगाव पपरी 
चचवड

आधार काड नाही.

4306 103214150004291 सुि या कृ णराव सावंत
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
आधार काड नाही.

4307 103214150004292 जय़ ी नारायण मालखेडे पपरीगाव पुणे डी00064 दुबार

4308 103214150004293
िवजय ी बळीराम 

भोसले
५३२/७ ाने र कॉलनी योितबा 

नगर पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

4309 103214150004294 मंगल नारायण चौधरी
भोरडे नगर थेरगाव गावठाण थेरगाव 

पपरी चचवड
खाजगी माणप

4310 103214150004296 अ ण संजय राठोड
आझाद कॉलनी १ काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

4311 103214150004297
िवजयकुमारी सुर ण 

नायर
७९/२२/१A उ ोग नगरी कोकणे 

नगर पपरी चचवड
फँशन िडझाईन

4312 103214150004299 अचना िवकास जाधव नढेनगर काळेवाडी 001ऐऐ19629 दुबार

4313 103214150004300
गीताबाई तुकाराम 

भोसले
दगडू घुले चाळ पपरी गाव पपरी 

पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4314 103214150004311 अ णा कैलास दांडगे
से नं १७/१९ वंृदावन होऊ सो पपरी 

पपरी
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4315 103214150004317 संजीवनी सहादू गवारे
गो वद नाणेकर चाळ पपरी गाव 

पपरी पपरी
रिहवाशी पुरावा नाही.



4316 103214150004318 ेता अ ण गायकवाड
गो वद नाणेकर चाळ पपरी गाव 

पपरी पपरी चचवड
रिहवाशी पुरावा नाही

4317 103214150004328 र ा सुदाम वाघेरे
सुदशन चौक पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी
नावात तफावत

4318 103214150004333 बेबी ब सी साळवे
आदशनगर पाचिपर चौक काळेवाडी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
4319 103214150004334 सुवणा संजय मालपुरे िपयुषपाक सुषमा सोसा. पपरी D01726 - DUBAR

4320 103214150004337
िवजया शािळ ाम 

च हाण
नखातेव ती ,रहाटणी कागदप े सा ांक त नाहीत

4321 103214150004339 आरती संदीप चौधरी
घ.न.१०२२ समथ कॉलनी िवजय 

नगर पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4322 103214150004342 करलीन माशल लाजरस
नव महारा  रोड पपरी पपरीगाव 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4323 103214150004346 सोिनया ध मपाल मनेरे
साई सागर कॉलनी रहाटणी रहाटणी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4324 103214150004347 वेणूबाई बाळू च हाण
वंृदावन कॉलनी सन.५९ तपक र नगर 

रहाटणी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4325 103214150004348 योती िस ाथ साळवे
सन.५९१२A/2/2 वंृदावन कॉलनी 

रहाटणी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4326 103214150004350 सधू सीताराम मनेरे
साई सागर कॉलनी रहाटणी 
काळेवाडी पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतर 
िश ण घेतले आह.े

4327 103214150004356 संिगता काश पपळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4328 103214150004362 सुशीला कसान कंक
नामदेव नाणेकर चाळ पपरी वाघेरे 

पपरीगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4329 103214150004362 सुशीला कसान कंक
नामदेव नाणेकर चाळ पपरी वाघेरे 

पपरीगाव पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4330 103214150004364 िमना र. जाधव िशवद नगर पपरीगाव D00055 - DUBAR
4331 103214150004365 दपाली र. जाधव िशवद नगर पपरीगाव D00056 - DUBAR

4332 103214150004368 मनीषा मिनष कुदळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
शासक य सं थेचे माणप  

नाही

4333 103214150004368 मनीषा मिनष कुदळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
शासक य माणप  नाही

4334 103214150004379 अि मता िवजय बनकर
अगरवाल िब डग पपरीगाव 
तपोवण रोड पपरी चचवड

कागदप े स य त नाही

4335 103214150004380 िवमल अंतु नढे
िनवृ ी नढे िनवास िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4336 103214150004381 अ णा महादेव नढे
िनवृ ी नढे िनवास िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4337 103214150004382 रे मा िनवृ ी काळे
घ.न.११४३ तुळजा माता मं दर 
जवळ काळेवाडी पपरी चचवड

माणप ावर गट ं  नाही

4338 103214150004388 उषा अंकुश क हापुरे
पवना िम  मंडळ जवळ पपरी 

पपरीगाव पपरी चचवड
खाजगी माणप

4339 103214150004394 सुल ना संतोष जाधव
बौ  नगर र हर रोड पपरी पपरी 

चचवड

माणप ावरील नावात 
तफावत. शास कय माणप  

आव यक

4340 103214150004395 अलका भानुदास गढिहरे
बौ द नगर पा या या टाक  मागे 

पपरी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

4341 103214150004404 सा रका रामचं  नवले
मंगला - वंदना पाक काटे दे लोलपस 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही

4342 103214150004408 दलवरा मुरलीधर सावळे
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही

4343 103214150004412 शक ला नौशाद शेख
९५३/१ A योतीबा म.काया. 
काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

कागदप  सा ां कत नाही

4344 103214150004414
अनुराधा नवनाथ 

गायकवाड
पपरी गाव पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक



4345 103214150004416 म बूबी मेहबूब शेख
ानदीप कॉलनी ी नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4346 103214150004418 मोिनका पाटील वाघेरे
वाघेरे िनवास पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

नावात तफावत मोिनका 
पाटील वाघेरे /मोिनका कसन 

पाटील

4347 103214150004423 रिजया अिसम नदाफ
शदे चाळ जयभीम नगर पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रेशनकाड म ये अजदाराचे 

नाव नाही

4348 103214150004427 सपना सुिनल लोखंडे
सोनावणे व ती केशवसुत िब डग 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
शास कय सं थचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

4349 103214150004429
स यभामा काळूराम 

वाघेरे
वाघेरे कॉलनी न.ं२ सव एन ३१७/१ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4350 103214150004430 संजीवनी अशोक काकडे
वाघेर आळी,कापसे आळी पपरी गाव 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4351 103214150004431 सिवता अिनल वा ेरे
वैभाव अपाटमट गणेश मं दरा मागे 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4352 103214150004432 शीतल िनलेश साकुरे
वैभाव अपाटमट पपरी गाव 
पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट ं . नाही.

4353 103214150004433 अलका नवनाथ नाणेकर
लॉट नं २०४,संुदरम िब डग काटे 
पपळे रोड पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4354 103214150004434 सिवता ाने र मोरे
बौ  नगर, पा याची टाक  

जवळ, र हर रोड पपरीगाव 
प ि◌◌ंपरी चचवड

शास कय सं थचे िशवणकोस 
पूण के याचे माणप  नाही.

4355 103214150004435 विनता मायकल इंगळे
सव नं २१,शांती कॉलनी िवजयनगर 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4356 103214150004436 मालती राज  कुदळे
मातृछाया,चाळ सव नं २२८/१ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4357 103214150004437 उजवला संभाजी कापसे
कापसे आळी पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4358 103214150004438 रोिहणी गणेश कापसे
पवाने र मं दर रोड कापसे आळी 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4359 103214150004440 न ता िवजय मारणे
गेट नं ४,रोझलंड रेिसडे सी द मं दरा 
जवळ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर गट ं . नाही.

4360 103214150004441
योिगता बाबासाहेब 

कापसे

नेरकर कॉ प, लॉट नं १७ पॉवर 
हाऊस जवळ पपरीगाव प ि◌◌ंपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4361 103214150004442 ि या नवनाथ वाघेरे तपोवनमंदीर पपरी D00057 - DUBAR

4362 103214150004444 सुशीला बापूराव नाळे
स नं ८१,कोटे र पे ोल पंपामागे 
आदश नगर काळेवाडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

िशवणयं णाचे कोस माणप  
आव यक

4363 103214150004445 िन कता िशवाजी काळे
आदश नग,आई िनवास काळेवाडी 

काळेवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
माण  आव यक

4364 103214150004447
भावना हरीश 
रामचांदाणी

लॉट नं ७,मयूर कॉ प नव महार  
िवधायाला या मागे पपरी वाघेरे 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4365 103214150004449 सुरेखा िव. लांडगे िन.नाणेकरचाळ पपरी माणप ावर गट . नाही

4366 103214150004450 शांताबाई िवलास वाघेरे
पवना िम  मांडळा जवळ नाना पेठ 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4367 103214150004451 आशा ज. शदे पपरी गाव माणप ावर गट . नाही

4368 103214150004453 नलीनी िव णू कापसे
कापसे आळी पपरी गाव पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.



4369 103214150004454 प लवी परवीन शदे
िशवशंकर िब डग िशवाजी महाराज 

टेट पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4370 103214150004456 गीता अिनल खराडे िशवराज कालनी नखातेव ती रहाटनी D01602 - DUBAR

4371 103214150004458
ेता जगदीश 

राजपुरोिहत
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं . नाही.

4372 103214150004459 वषा नरे  राजपुरोिहत पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं . नाही.

4373 103214150004463 वषा िवलास सकपाळ पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4374 103214150004464 सुरेखा द ा य पाटील पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही
4375 103214150004465 मिनषा अशोक कुदळे पपरीगाव D00114 - DUBAR

4376 103214150004466 ि मता संतोष नाणेकर
नाणेकर वाडा िशवाजी पुतुळा जवळ 

पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4377 103214150004467 अि नी अनंत जाधव पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4378 103214150004468 सोनाली रमेश सपकाळ पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4379 103214150004469 सुिनता सितश गोळे सरकार चाळ पपरी पपरी पपरी
म.न.पा ह ीतील िववासाचा 

पुरावा नाही

4380 103214150004475 िमठू कुमकुम भ ाचाय पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप वार अनु ं  गट नाही

4381 103214150004476 अिनता िसताराम कुदळ
तपोवन रोड सावतामाळी मं दर 

समोर पपरी पपरी
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही

4382 103214150004477 मीना अिनल नाणेकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं . गट नाही

4383 103214150004478 चं का रामचं  कदम
राज मु ा िब ग हाणे आळी पपरी 

पपरी
माणप ावर अनु ं  गट नाही

4384 103214150004479 किवता तुकाराम कदम
राज मु ा िब ग हाणे आळी पपरी 

पपरी
माणप ावर गट ं  नाही

4385 103214150004481 िश पा िनतीन शदे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक गट 

नाही

4386 103214150004482 कंुदा सुरेश शदे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4387 103214150004483 पूनम शरद शदे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4388 103214150004484 शबाना जाफर खान पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4389 103214150004485 निलनी सुरेश वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4390 103214150004486 जय ी राज  आरगेल पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4391 103214150004487 नं दनी दलीप वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4392 103214150004489 कुसूम काश सातपुते बालामाल चाळ पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4393 103214150004491 मंगला मोहन कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही रे,काड असप ठ
4394 103214150004492 पु पा मोहन कांबळे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही

4395 103214150004493 मुमताज सेन शेख पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर अनु ं . गट नाही

4396 103214150004494 िलना िव ल वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही
4397 103214150004495 मेघा योगेश क ढालकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही
4398 103214150004496 अंजना गणपत जाचक पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही



4399 103214150004497 ि मणी पांडुरंग लुकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4400 103214150004498 पाली खंडू वाळंूज पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप कावर अनु ं माक व 

नाही

4401 103214150004499 योती सुभाष मानकर पपरी गाव पपरी पपरी पपरी
माणप कावर गट व अनु 

ं माख नाही

4402 103214150004500 निलनी गोकुळ ा हणकर गणेश कॉ िवजय नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4403 103214150004501 सधूबाई बबन खराडे
भैरावनाथ मं दरा या मागे खराडे 
वाद, पपरी कॉलनी पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर गट ं . नाही.

4404 103214150004503 मोिनका सिचन खराडे
भैरवनाथ मं दरा मागे खराडे वाडा 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप ावर अनु मांक व गट 

ं . नाही

4405 103214150004506 उषा महादेव पालवे
गु द  हौ सो ीनगर रहाटणी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कोस कालावधी नमुद नाही 
/मॅरेज माणप  आव यक

4406 103214150004508 सुभ ा खंडू बांदल
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही

4407 103214150004510 कमल तुकाराम वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4408 103214150004511 गौरी मंगेश वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4409 103214150004513 रंजना चतामण कुदळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4410 103214150004514 गौरी एकनाथ खराडे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4411 103214150004519 ारका सुिनल कुदळे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4412 103214150004521 िमना ी गणपत ग हाणे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप  नावात खाडाखोड

4413 103214150004523 सिवता महादेव धामने
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4414 103214150004524 अनुपमा गणेश वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4415 103214150004525
जॅ लीन जयसीलन 

नाडार
वाघेरे कॉ पपरीगाव पपरी पपरी 

चचवड
मामप ावर अनु ं . गट नं. 

नाही

4416 103214150004526 योती िनतीन वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

4417 103214150004526 योती िनतीन वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . नाही

4418 103214150004527 पु पा िवजय वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

4419 103214150004527 पु पा िवजय वाघेरे
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . नाही

4420 103214150004528 वषा जग ाथ देशमुख
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर खाडाखोड

4421 103214150004531
परमजीतकौर 

कमलजीत सग िवक
६८/२/२/६ द नगर भेगडेवाडी 

दे रोड पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4422 103214150004533 अनारबी याि मन शेख
संजय गांधी नगर पपरी पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4423 103214150004534 पु पा धनाजी भानुशाली
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4424 103214150004535
िसता भारतकुमार 

भानुशाली
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4425 103214150004536 परवीन सगीर शेख
बलमाल चाळ पपरी वाघेरे पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक
4426 103214150004541 सुरेखा स यवान खराडे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही
4427 103214150004542 अलका जग ाथ वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड



4428 103214150004543 पाली सोमनाथ धो े िवजय नगर समथ नगर पपरी पपरी खाजगी माणप

4429 103214150004545 छाया िवजय शदे पपरीगाव D02730-DUBAR
4430 103214150004551 किवता सोपान च हाण च हाणव ती,ता.खेड,भोसे पुणे D00379-DUBAR

4431 103214150004553
लिलता च भुज 

गायकवाड
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ावर गट ं  नाही

4432 103214150004554 मंदा परशुराम काळाने पपरीगाव D00369-DUBAR
4433 103214150004555 तृ ी गणेश वाघेरे पपरी गाव पपरी पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

4434 103214150004562
ि शलादेवी चतामणी 

पंिडत
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट मांक नाही

4435 103214150004562
ि शलादेवी चतामणी 

पंिडत
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट . नाही

4436 103214150004564 सुनंदा अशोक वाघेरे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

4437 103214150004565 शकंुतला दशरथ खराडे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर गट ं  नाही

4438 103214150004565 शकंुतला दशरथ खराडे
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
लाउज पेशलायजेशन ला देत 

नाही.

4439 103214150004567 उषा सुधाकर शुकला
पपरीगाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

4440 103241500002808 राणी राजू राव
पपरी गाव पपरी पपरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर कोस पुण 

केला आह.े

4441 103314150002717 वैशाली कृ णा ल ढे
महा मा फुले शाळेशेजारी महादेव 
मं दरा जवळ भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

4442 103314150005447 सुिनता रमेश िशरोडे
राजवाडे नगर काळेवाडी काळेवाडी 

पपरी चचवड
सां ांकन नाही

4443 103314150005613 रोिहणी काश ढाले
लोखंडे कामगार भवन गांधी नगर 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही

4444 103314150005617 िमरा दनेश केळजी
वै णवी अपाट खराळवाडी पपरी 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही

4445 103314150005619 िमला बयाजी सुतार
बजरंग नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

4446 103314150005620 लता राम कसन घावटे
१८८/१ मु ा पाक च पाणी वसाहत 

भोसरी पपरी चचवड
माण ात आडनावात 

खाडाखोड

4447 103314150005637 को थिबरे सुमन बापुराव िशवशंकरनगर भोसरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
4448 103314150005642 िव ा वसंत घुले बोपखेल गणेशनगर क गदप े सा ांक त नाही.

4449 103314150005645 पारखे सुरेखा संजय िवठठलनगर नेह नगर
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4450 103314150005654 बळवडे सुरेखा दलीप ग हाणेव ती भोसरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4451 103314150005656 शदे मंदा अ ण ग हाणेव ती भोसरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4452 103314150005659 लांडगे संिगता दलीप रामनगर भोसरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4453 103314150005660 नाकाडी िसमा भाकर ग हाणेव ती भोसरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4454 103314150005661 मंगल कािशनाथ माने खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4455 103314150005661 शे ी मालती भा कर खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4456 103314150005662 परेगा दगडु केळगं े खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4457 103314150005663 ल मी नरस पा संपांगे खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप



4458 103314150005663
जांभुळकर धन ी 

िभमदास
रामनगर भोसरी

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4459 103314150005664 विनता नरेस आवळे खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4460 103314150005665 संिगता अनंत यादव खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4461 103314150005666 नंदा सुयकांत भोसले संत तुकारामनगर, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4462 103314150005667 सिवता बाळासाहेब गुजरे खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4463 103314150005668 मंगल िस ाराम वाडेकर च पाणी वसाहत,भोसरी 31माच2011नंतरचे माणप

4464 103314150005669 मिनषा भू इंगवले खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4465 103314150005670 पालांडे दपाली र व खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4466 103314150005675 अलका दलीप जाधव
ममता ोिवजन टो शेजारी म ह  
कंपनी समोर गांधी नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4467 103314150005676 संुदर बलभीम मोरे
ममता ोिवजन टो शेजारी म ह ा 
कंपनी समोर गांधी नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4468 103314150005684 रंजना ह रदास अडसुळे
ममता ोिवजन टो शेजारी म ह ा 
कंपनी समोर गांधी नगर प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4469 103314150005700 बिबता नागनाथ सुरते
जय ी हनुमान हौ सोसा बी नं 
१२, लॉट नं ६०६ नेह नगर 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही

4470 103314150005705 देवशाली अिनल अवघडे
िव ल नगर,भीमाइ नगर नेह नगर 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
वा य ाचा पुरावा  अ प  

आहे

4471 103314150005710  संिगता पंढरीनाथ तळपे हाफक न कॉलनी, पपरी नावात तफावत

4472 103314150005720 राज ी अशोक धो े
यशोधरा मिहला मंडल कामगार 

भवन समोर गांधी नगर प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
िश ण

4473 103314150005731 ऊषा क याण वाळके िवठठलनगर नेह नगर क गदप े सा ांक त नाही.

4474 103314150005733 शिशकला मा. खरात नेह नगर पपरी
माणप ावर गट ./ अ. . 

नाही

4475 103314150005738 राधा िशवाजी शदे गांधीनगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4476 103314150005747 कांबळे य़शोदा राम लग गांधीनगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4477 103314150005749 जामदार शैला द ा य साईमंदीर थेरगाव
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4478 103314150005774 वैशाली रघुनाथ पाटील
साई राज कॉ तापक र नगर पपरी 

पपरी
नावात तफावत रघुनाथ/िवनोद

4479 103314150005778 मिनषा िनतीन कंुभार ग हाणेव ती भोसरी C01235 - DUBAR
4480 103314150005783 शाहीन शानूर शेख लांडगे चाळ पपरी पपरी पपरी शासक य माणप  नाही

4481 103314150005807 अचना संजय बंदप े
भागवत गीता मं दर जवळ पपरी 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतर कोस 

केलेला आहे

4482 103314150005808 ेहल िस नाथ ठोकळे
जय गणेश वरदह त कामगार भवन 
समोर पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4483 103314150005833
सुिनता भागवत 

ीरसागर
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



4484 103314150005835 सोनी ीराम गालफाडे
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माणप ावर अ. . . नाही

4485 103314150005836
सधुबाई ीराम 

गालफाडे
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माणप ावर अ. . . नाही

4486 103314150005837 मिनषा अशोक झ बाडे
आनंद नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4487 103314150005857 िनता अिनल कलापुरे खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4488 103314150005858 सुजाता वसंत देवािडगा खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4489 103314150005859 रेखा िम लद शेजवळ खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4490 103314150005865 गौरी . साळंुके साळंुकेिनवास पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4491 103314150005866 अंजना पांडुरंग िभसे खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4492 103314150005867 सपकाळ सुि या द ा य खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4493 103314150005870 घंटा रमामणी रामाराव खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4494 103314150005871 किवता सुरेश शेडगे खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4495 103314150005873 कदम सरीका तुळिशदास खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4496 103314150005874 दपाली दीलीप केळसकर खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4497 103314150005875 कमल भगवान जाधव बजरंगनगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4498 103314150005876 सुतार नंदा ीपती बजरंगनगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
4499 103314150005877 वाती िव. मंडपे बजरंगनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4500 103314150005878 मिनषा सं. केळसकर खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4501 103314150005879 सिवता िव. अलोने खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4502 103314150005880 पुजा द. महापुरे खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4503 103314150005881 योती . भंडारी जमादार ग ली पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4504 103314150005882 पुनम ि . यादव खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4505 103314150005883 सखुबाई िव. उनवणे गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4506 103314150005884 लिलता स. वाघमारे गांधीनगर पपरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

4507 103314150005885 सुरेखा िम. आचाय गांधीनगर पपरी फॅशन िडजायन गला देत नाही

4508 103314150005886 रंजना िव. लोकरे गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4509 103314150005887 पु पा स. वाघमारे गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4510 103314150005888 कांचन ब. िशनगारे गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4511 103314150005889
िसता ध डीबा 

खाटीकमारे
गांधीनगर, पपरी

31 माच2011 नंतरचे 
माणप

4512 103314150005890 अ णा ंकटेश उनवणे गांधीनगर, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4513 103314150005891 हमीदा लितफ शेख खराळवाडी, पपरी 31माच2011नंतरचे माणप

4514 103314150005892 कौसर मे. शेख खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4515 103314150005893 िनकहत अ. शेख खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4516 103314150005894 अिनता सुिनल धो े खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4517 103314150005895 हे े प ा शांत पा गांधीनगर पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4518 103314150005896 हा दी राज ी हरी ं खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप



4519 103314150005897 बनप े राज ी परशुराम खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4520 103314150005898
िनलम नारायण 

िशवणकर
बजरंगनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4521 103314150005899
तहलत सुलताना 
जमरो ीन पटेल

नेह नगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4522 103314150005901 शमा मोह मद इनामदार खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4523 103314150005903 विनता मािणक मोरे खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
4524 103314150005904 वंदना भारत मोरे खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4525 103314150005905 राज ी अ. वाघमारे संभाजीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4526 103314150005907 भा य ी क. िवटकर गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4527 103314150005908 अचना धनाजी सुयवंशी कदमचाळ संभाजीनगर माच 11 नंतरचा कोस

4528 103314150005909 कोमल देिवदास पवार पवारचाळ खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस
4529 103314150005910 िनलम संतोष सुयवंशी कदमचाळ खराळवाडी माच 11 नंतरचा कोस

4530 103314150005912 मोमीन श कला म सुर खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4531 103314150005914 िहमा शंकर शदे खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4532 103314150005915 खान रजवाना शराफत खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4533 103314150005917 साठे पाली िनवृती खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4534 103314150005918 मुजावर शायरा मु ार खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप
4535 103314150005921 िव ा गोर  देशमुख िह. फुगेचाळ कासारवाडी कागदप े सां ाकन नाही

4536 103314150005922
सुलताना अ दुलरहीमान 

शेख
खराळवाडी पपरी

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4537 103314150005923 परिवन जाक र शेख खराळवाडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4538 103314150005924 मे जबीन अ दुल शेख
बकाउ फ हौ सोसा, लॉट नं ५ 

कामगार नगर खरालवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4539 103314150005925 मुमताज मु ार स यद
गोकुळधाम हौ सोसा आ/१२, म नं 

४०७,आदशनगर प ि◌◌ंपरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4540 103314150005927 समारा मोहमद चौधरी
नूर मंिझल खराळवाडी प ि◌◌ंपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4541 103314150005929 खे न हसीद शेख
कामेद रेिसडे सी खराळवाडी 
प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4542 103314150005930 फरीदा ड गरी मुजावर
कामश रेिसडे सी ३ लोर,११अ 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4543 103314150005931 मुमताज ड गरी मुजावर
कामेश रेिसडे सी ३ लोर,११अ 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4544 103314150005933 रेखा कटेश व ू
राजीव गांधी नगर हनुमान मं दरा या 

पाठीमागे प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4545 103314150005935
हसबुनािनशा इरफाक 

खान
रेणुका हे रटेज बी वग. म नं १ 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4546 103314150005936 बसमा कृ णा िन टे
गांधी नगर पपरी गांधी नगर 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4547 103314150005937 शबनास झीशान स यद
पाया चाळ खराळवाडी प ि◌◌ंपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4548 103314150005938 नीतू मनोज शमा
िबहार व स,१५७/ड खराळवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस



4549 103314150005939
तब सुम अ दुल गफार 

सैफ
रेणुका हे रटेज बी वग, लॉट नं १७ 

खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4550 103314150005940 आशा कशोर दास
गणेश मं दरा जवळ बजरंग नगर 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4551 103314150005941 तनवी तुळशीदास कांबळी खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4552 103314150005943
ितभादेवी र व सग 

चौहान
बाकाउ फ हौ सोसा कामगार नगर 

खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4553 103314150005950
गुलशन अिनर सेन 

अ सारी

बाकाउ फ हौ सोसा लॉट नं 
१०,कामगार नगर खराळवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4554 103314150005952
जाि मत गगन दन 

सगभूई
बाकाउ फ हौ सोसा ड-१,कामगार 
नगर खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4555 103314150005953 िसमा माउली कलापुरे
मा ती मं दरामागे खाराळ वाडी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4556 103314150005955 मिनषा मंगेश पवार
बकाऊ उ फ हौ सो कामगार नगर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4557 103314150005956 रेणूका राजू हे े
गांधी नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप
4558 103314150005957 मश मा िशव पा लेरी गांधीनगर पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4559 103314150005958 मीना सुिनल कलापुरे
खराळवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4560 103314150005959 आरती अिनल जाधव
जाधव चाळ खाराळ वाडी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4561 103314150005960 मंगल शरद ननावरे
ननावरे चाळ खराळवाडी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
4562 103314150005961 िमना द. कांबळे लोखंडे हाल माग,े पपरी B01005 - DUBAR

4563 103314150005962
गवराबाई चौडा पा 

माशाळकर
म. फुलेनगर भोसरी माच 11 नंतरचा कोस

4564 103314150005963 वषा सुरेश कलापुरे खराळवाडी पपरी
आडनावात तफावत/कलापुरे-

क हापुरे

4565 103314150005965
मिलका महमंद हिनफ 

तांबोळी
म ह ा कंपनी समोर गांधीनगर 

खराळवाडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4566 103314150005966 रेवती सिचन पवार
२२७ मुकबधीर शाळे मागे िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

4567 103314150005967 हसीना ह ू शेख
गांधीनगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4568 103314150005985 इंदुबाई ाने र जाधव
गांधीनगर कामगार भवन मागे पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4569 103314150005996 ल मी नरेश का
नरेश क  खराळवाडी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4570 103314150006000 रेखा धनराज साळंुके
जमा म ीद शेजारी खराळवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4571 103314150006001 आशा आनंद शगे
साई काश देको ास शेजारी शगटे 
चाळ खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
माणप  आव यक

4572 103314150006002 मधुमती िशवराज मानू
ताराबा ई र चाळ खराळवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4573 103314150006005 आशा समरबहादूर यादव
एच.ए.कोलनी खराळवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4574 103314150006006 पाली अनंत मांडवकर
हाळगी चाळ शांती कंुजी समोर 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
माणप  आव यक

4575 103314150006007 िनमला नवनाथ धो े
साई कंुज,गुंजे चाळ खराळवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक



4576 103314150006008 किवता उजवल हरीभवन
लॉट नं १२,ई िब डग ंकट हौ 

सोसा खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप  आव यक

4577 103314150006009 सुरेखा दलीप थोरात
रजीव गांधी नगर खराळवाडी 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पुव चे 
माणप  आव यक

4578 103314150006010 कट मां चं पा आसादे
गांधी नगर झोपडप ी काशीद चाळ 

खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप  आव यक

4579 103314150006011 परवीन फैयाज तांबोळी
नूर मंिझल खराळवाडी पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप  आव यक

4580 103314150006012 नजमा अजमत स यद
अजमत स यद, र नं ४ पा याचा 

टाक जवळ,संत तुकाराम नगर 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पुव चे 
माणप  आव यक

4581 103314150006014 नरसीन अकबर तांबोळी
सुभाष नगर र हर रोद पपरीगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4582 103314150006015 गीता िजत  च हाण
पा या या टाक  जवळ खराळवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप  आव यक

4583 103314150006016 खूरिशद शकूर कुरेशी
िप.सी.एम,सी उदू शाळेजवळ तया पा 

चाळ पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप

4584 103314150006018 हाजरा सिमर तांबोळी
गांधीनगर म ह ा कंपनी समोर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4585 103314150006019
जयवंती वण 
मंगळवेडेकर

भागवत गीता मं दर जवळ 
खराळवाडी पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ पयत 
माणप  आव यक

4586 103314150006020 अचना द ा य आभाळे
जु या मा ती मं दरा जवळ यू 

कालापुरे चाळ खराळवाडी प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ पुव चे 
माणप

4587 103314150006021 िबि म ला महमद बेग
गुंजाळ चाळ मा ती मं दरा या मागे 

खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ पुव चे 

माणप

4588 103314150006022 पु पलता दपक नायक सी िब डग नेह नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4589 103314150006023 सुनंदा काश कलापुरे
खराळ वाडी मा ती मं दर जवळ 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4590 103314150006024
िमरादेवी ीलखन साद 

ीवा तव
भागवत गीता मं दर जवळ पपरी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4591 103314150006025
किवता संजय 
मंगळवेढेकर

भागवत गीता मं दर जवळ 
खराळवाडी पपरी पपरी

३१ माच २०११ नंतरचे 
स ट फकेट

4592 103314150006026 िशतल फलीप िसकंदर भाले चाळ संभाजी नगर पपरी पपरी माच ११ नंतरचे माणप

4593 103314150006030 ि यांका राजू बंदप े
भागवत गीता मं दर जवळ 
खराळवाडी पपरी पपरी

माच ११ नंतरचे माणप

4594 103314150006035 अिनता ीिनवास शगाडे
खराळवाडी भगवत गीता मं दर 

पपरी पपरी चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4595 103314150006036 सुहािसनी अनंत मांडवकर
खराळवाडी हाळशी चाळ पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4596 103314150006044 आयशा मु तफा बेग
गांधीनगर बजरंग नगर पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4597 103314150006045 या मीन मस न शेख
गांधीनगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4598 103314150006046 समीना ज ील अनसारी
गांधीनगर खराळवाडी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ पयत 

माणप  आव यक

4599 103314150006048 फरीदा अजीज ईनामदार
स नं १५६/अ मि जद जवळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट



4600 103314150006058 छबूबाई भारत काकडे
गांधीनगर म ह ा कंपनी समोर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4601 103314150006062 िमला बाजीराव जावळे
वैशाली नगर गोकुळ हॉटेल जवळ 

पपरी पपरी
शासक य सं थेच मामप  

आव यक

4602 103314150006072 सिवता ीरंग घुले गणेशनगर बोपखेल
माणप ावर कालावधी नमुद 

नाही.

4603 103314150006073 कंुदा चं कांत िशक
कािलदास घुले चाळ बोपखेल पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
शासक य सं थेच मामप  

आव यक

4604 103314150006079 सिवता द ा य काटे
हद केसरी नगर काटे चाळ बोपखेल 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े स य त नाही

4605 103314150006100 सुिनता ल मण देवकर
बोपखेल सी एम ई पपरी पपरी 

चचवड
माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही

4606 103314150006108 अनुराधा द ा य घुले
कािलदास घुले चाळ बोपखेल पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
कागदप े स य त नाही

4607 103314150006110 मंगला द ा य सुपे
हद केसरी नगर बोपखेल पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
मनपा ह ीतील िनवासाचा 

पुरावा नाही.

4608 103314150006178 रेणुका अिनल भोसले
भोसले चाळ कासारवाडी पपरी 

पपरी
माणप  २०१२  मधील

4609 103314150006190 चं कला बापू नाईकवाडी संभाजीनगर कदम चाळ पपरी पपरी
लाऊज पेशलायजेशन ला देत 

नाही

4610 103314150006218 सुनंदा िबिबषण च हाण गांधीनगर खराळवाडी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4611 103314150006219 फेरोजा हसीम शेख गांधीनगर खराळवाडी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4612 103314150006260 सुरेखा सुरेश आहीवळे
महा मा फुले नगर भोसरी एम आय 

डी सी पपरी
नावात तफावत अिहवळे / 

अ दवडे

4613 103314150006263
भा य ी िशव पा 

िहरेमठ
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
नावात तफावत गु मुत  

/िशव पा

4614 103314150006264 श बाई रामचं  क याणी
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4615 103314150006265 िनिलमा महादेवी मठ
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
नावात तफावत आधार काड . 

वा री नाही

4616 103314150006268 म बुबी सेन शेख
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी

फोटो नाही. वा त ाचा 
पुरावा नाही. अजदाराची 

वा री नाही.

4617 103314150006269
कलावती महादेव 

आलमेल
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
माणप  २०१२  मधील

4618 103314150006270 रेखा द ा दंडे
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
माणप  २०१२  मधील

4619 103314150006273 मंगल िवजय पाटील
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

भोसरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4620 103314150006275 अचना यशवंत भोसले
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

भोसरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4621 103314150006276 कमला मोहन ग ड
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

भोसरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4622 103314150006281
महादेवी िस ाम 

माशाळकर
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4623 103314150006282
इं दराबाई हेमाराम 

चौधरी
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4624 103314150006283 मंजू ह ाराम चौधरी
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4625 103314150006284 राणी रा ल वंजारे
महा मा फुले नगर एम आय डी सी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4626 103314150006295
सर वती मोदा सह 

नगरकर
आपटे कॉ काळे हॉि पटल जवळ 

पपरी पपरी
आधारकाड नाही.

4627 103314150006306 कंुजीमोल राजन जोसेफ
संत साई कूल आ दनाथ नगर पपरी 

पपरी
युटीपालरला देत नाही.



4628 103314150006308 शारदा लडू घाडगे
आपटे कॉ अय पा मं दरा जवळ पपरी 

पपरी
आधारकाड नाही.

4629 103314150006310 सुनंदा नथमल बोरा
आपटे कॉ पुना नािशक हायवे पपरी 

पपरी
आधारकाड नाही.

4630 103314150006311 मंगल संतोष भुजबळ
गु राज होऊ सो अय पा मं दरा जवळ 

पपरी पपरी
आधारकाड नाही.

4631 103314150006323 सा ी सिचन कदम सँडिवक कॉ दघी रोड पपरी पपरी माणप  नाही.

4632 103314150006326 अंजली अ ण कुलकण
गु राज हौ सो आपटे कॉ भोसरी 

पपरी चचवड
आधार काड नाही युटीपालर 
कोस शासक य माणप  नाही

4633 103314150006328 िनमला गुंड पा आडके
गु राज होऊ सो आपटे कॉलनी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4634 103314150006333 अिनता उमेश घाडगे
एकता कॉलनी शा ी चौक पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4635 103314150006334 सुिनता बाबु वानखेडे
ग हाणे चाळ आ दना नगर भोसरी 

पपरी

रे.काड 
खाडाखोड,/ माणप ावर 

गट . नाही.

4636 103314150006438 मोनाली शैले  घेवरीकर
शीतल बाग से चु रका कॉलनी शेजारी 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4637 103314150006439 किवता मा ती जाधव आ दनाथ नगर,भोसरी 31माच2011नंतरचे माणप

4638 103314150006445 मानसी माधव फडके
ग हाणे व ती,आ दनाथ नगर 

सािव ीबाई फुले शाळेमागे भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4639 103314150006446 किवता सुिनल क त
ग हाने व ती देना बँके या मागे 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4640 103314150006447 आशा सुरेश द डकर
सव नं १२२,सायली कॉ ले स 
ग हाणे व ती भोसरी प ि◌◌ंपरी 

चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4641 103314150006448 संिगता सुदाम लांडे
सािव ी बाई फुले शाळेमागे ग हाणे 

व ती,सुदाम लांडे चाळ भोसरी 
प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 नंतर केलेला 
कोस

4642 103314150006449 न ता गणेश लांडगे
लांडगे आळी, पठारे लांडगे तालीम 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4643 103314150006450 शोभा गणेश रसाळ स् नं ६९६ रसाळ चाळ पपरी पपरी 31 माच 2011 नंतरचा कोस

4644 103314150006451 गीतांजली अमर लांडगे
धावडे आळी िशव श  चौक पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4645 103314150006455 रचपनाक  दीपक लबडे
संदीप द य मुळे चाळ ग हाणे व ती 

भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4646 103314150006457 जय ी गणेश लांडगे
स् नं ६८१ शिन मं दर जवळ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचा कोस

4647 103314150006479
किवता बाळासाहेब 

लांडगे
ग हाणेव ती,भोसरी माणप ात खाडाखोड

4648 103314150006517 ल मी रमेश साठे
ा रका ना ीमागे केशवनगर 
कासारवाडी पपरी चचवड

माच 11 नंतरचा कोस

4649 103314150006548 िनमला शंकर भंडारी
गांधीनगर कामगार भवन जवळ 

पपरी पपरी
कागदप े सा ांक त नाही.

4650 103314150006607 सुिनता काश सोनवणे गांधीनगर पपरी माणप ावर गट . नाही

4651 103314150006631 ेता बाबुराव हळदणकर
पाप या चाळ म नं २२ खराळवाडी 

पपरी चचवड
माच 11 नंतरचा कोस

4652 103314150006632 नेहा झीशान स यद
पाप या चाळ खराळवाडी 
खराळवाडी पपरी चचवड

माच 11 नंतरचा कोस

4653 103314150006653 महजबीन हा ू शेख
संभाजीनगर जामा मशीद जवळ 

पपरी पपरी
शासक य सं थेचे माणप  

नाही



4654 103314150006653 महजबीन हा ू शेख
संभाजीनगर जामा मशीद जवळ 

पपरी पपरी
शासक य मामप  नाही

4655 103314150006654 फरदोस अ बास स यद पा या चाळ पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

िश ण

4656 103314150006661 िपपला कशोर पांढरकर
पांढरकर चाळ दळवी नगर पपरी 

पपरी
माणप ावर गट मांक अन.ु 

मांक नाही

4657 103314150006671 अमृता नारायण पाटील
लॉट नं ४ शारदा सुयोग िचखली 

पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

4658 103314150006746 सुवणा संभाजी जगदाळे जाधववाडी पपरी पपरी पपरी कागदप े स य त

4659 103314150006752 वषा बंडू पवार
जाधववाडी पा याचा टाक  जवळ 

पपरी पपरी
वा त ाचा पुरावा अपुण 
अजावर वा री आव यक

4660 103314150006757 किवता . कणसे जाधववाडी िचखली
2014/15 दुबार 

103114150001934

4661 103314150006781
दैवशाला बाळासाहेब 

गरड
यशवंत नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4662 103314150006799 सुिनता द ू काल
से नं १६, लॉट नं ८०/८ राजे 

िशवाजी नगर,गणपती मं दराजवळ 
चचवड पपरी

काले / काल नावात तफावत

4663 103314150006814 मीना राजू िभटे
से नं १६ राजे िशवाजी नगर, कवळे 

माला चचवड पपरी
राजु / राज  नावात फरक

4664 103314150006818 शुभागी अशोक जाधव
राजे िशवाजी नगर िचखली िचखली 

पपरी चचवड
िश ण कालावधी नमुद नाही

4665 103314150006831 ल मी बालाजी मंडले
पुना नािशक रोड आपटे कॉलनी 

पपरी पपरी
मंडले/मंडाले आडनावात 

तफावत लाऊज पेशलासेन

4666 103314150006832 क पना . नळकांडे ग हाणेव ती भोसरी
2014/15 दुबार 

103214150006454

4667 103314150006841 सं या दीप कोसे फुगे िनवास दघी रोड पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4668 103314150006843 सुिनता अशोक काळे
रामनगर हौ सो ग हाणे व ती, पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4669 103314150006845 िश पा नारायण जोशी
ी िनधी हौ सो आ दनाथ नगर 

पपरी पपरी
माच 11 नंतरचा कोस

4670 103314150006847 उषा रा. सोनवणे ग हाणेव ती भोसरी C00776 - 2008-09 दुबार

4671 103314150006849 दपा मोद लायडे
संत ाने र कॉ आळंदी रोड पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4672 103314150006856
आनंदीबाई उ म 

सोनवणे
ग हाणे व ती भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4673 103314150006865 जाधव ि या चं. सुवण को. हौ.सो. भोसरी
C01711 - DUBAR 2009-

10
4674 103314150006870 किवता अ ण बुड बुड व ती पपरी पपरी पपरी रेशनकाडम ये नाव नाही

4675 103314150006884 सुिनता नारायण पाटील
ी हचैत य अपाट तानाजीनगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११पयत 
िश ण पुण केले नाही.

4676 103314150006909 मंगल िशवाजी ड गरे गणेश नगर बोपखेल पपरी पपरी खाजगी माणप

4677 103314150006956 सपना संजय आलझडे
बौ नगर िब नं १२ या मागे पपरी 

पपरी
नावात तफावत

4678 103314150006976 मंगल िभकाराम कांबळे गांधीनगर, पपरी B00337-DUBAR

4679 103314150006993 ल मी नवनाथ कांबळे
रामनगर पो ट ऑ फस जवळ 

बोपखेल पपरी
माणप  नाही

4680 103314150007031 सिवता िवलास अलोणे
पाप या चाळ खराळवाडी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4681 103314150007084 संिगता भाऊसाहेब भोर िशवनेरी सो दापोडी पपरी पपरी खाजगी माणप

4682 103314150007130 िच ा सुरेश लोणारी
दाि का नगरी मागे केशवनगर 

कासरवाडी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर



4683 103314150007145 पूजा बबन जगताप
गांधीनगर युिसफ ि लिनक शेजारी 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
4684 103314150007165 जय ी िव.काटे नेह चौक काटेचाळ दापोडी C01297 - DUBAR
4685 103314150007167 सपना बबन शेटे दापोडी C01291-DUBAR

4686 103314150007246 िमला गणपत करवे सव नं ७४, आदश नगर दघी पपरी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतर

4687 103314150007247
कसाना इसाकफक र 

तांबे
ि वेणी अपाटमट आपटे कॉलनी 

भोसरी पपरी
शासक य सं थेच मामप  

आव यक
4688 103314150007248 आशा रा. अिहरे आ दनाथनगर भोसरी दुबार

4689 103314150007249 ेता बापूसाहेब पाटील
लॉट नं ११ िब नं ७,िशतलबाग 

भोसरी पपरी
माच 2011 नंतर िश ण 

झाल.े

4690 103314150007251 रेणुका कृ णा सालूटगे
झपके चाळ,संत साई कूल शेजारी 

आ दनाथ नगर भोसरी पपरी
माच 2011 नंतर िश ण 

झाल.े

4691 103314150007253 शुभदा साईनंद गजी
मा ती सोपान गवाणे चाळ भोसले 

पे ोिलयम मागे भोसरी पपरी
रेशनकाडावर प ा नाही.

4692 103314150007255 शोभा करण बोडके
ारका चबस,पुना नािशक रोड 

भोसरी भोसरी पपरी
मामप ात खाडाखोड

4693 103314150007256 िनलोफर िनसार कुरेशी
हद केसरी नगर िस.एम,ई,कॉलनी नं 

१४ बोपखेल पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4694 103314150007259 लिलता कंुडिलक बांबळे गणेश नगर बोपखेल पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

4695 103314150007266
परमजीतकौर गु चरण 

कोरोटाणे
सी एम ई कॉ मागे गणेशनगर 

बोपखेल पपरी चचवड
शासक य माणप  नाही

4696 103314150007267 मंगल िभवसेन दांगट
िशवकृपा कॉलनी नं १४ गणेशनगर 

बोपखेल पपरी
माच 11 नंतरचा कोस

4697 103314150007268 अ णा द. जाधव गणेशनगर बोपखेल C03031 DUBAR 2010-11

4698 103314150007273 िश पा िव ल उंडे
गणेश नगर कॉलनी नं १४ बोपखेल 

पपरी
नावात तफावत िश पा शंकर / 

िश पा िव ल

4699 103314150007482 सुभ ा राज  को थबीरे
भ डवे चाळ,नेह  चौक सी.एम.ई.गेट 

समोर दापोडी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4700 103314150007483 जय ी राजू अंबोळकर
रोहन इं लेट, लॉट नं २७ मंुबई पुणे 
हायवे दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

4701 103314150007484 रंजना राजू जाधव
काळूराम कसान चाळ सी.एम.ई.गेट 

समोर दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4702 103314150007487
फरदोस झाक र सेन 

मुलाणी
सोपान जाधव चाळ सी.एम.ई.गेट 
समोर दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

िशवनकला माणप  आव यक

4703 103314150007489 सलीमा आयुश मुलाणी
सोपान जाधव चाळ सी.एम.ई.गेट 
समोर दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

िशवनकला माणप  आव यक

4704 103314150007490 हषदा रवी घोरपडे
रामकृ ण जाधव चाळ सी.एम.ई.गेट 
समोर दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड

िशवण लास माणप  
आव यक

4705 103314150007508 रंजना सुर  िसकिनया
िप.ड लू.डी.कॉलनी पाच बंगला 

दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4706 103314150007513 व सला दलीप काळे
िप.ड लू.डी.कॉलनी पाच बंगला 

दापोडी प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4707 103314150007537
सािव ीबाई जयराम 

सांबरे
आंबेडकर कॉ पपरी पपरी पपरी 

चचवड
िशवणमशीन सट फकेट व 
कागदप  सा ां कत नाही

4708 103314150007614 ा शांताराम घुले
बोपखेल बापूजी बुवा पपरी पपरी 

चचवड
कागदप े सा ां कत नाही. 

अजदाराचा वा री आव यक



4709 103314150007616
आरती वेद काश 

जीनवाल
रामनगर बोपखेल दापोडी प ि◌◌ंपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4710 103314150007617 पूजा इं पाल वाि मक
सव नं १०६३ रामनगर बोपखेल 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4711 103314150007619 दूराई वामी गो वदामा
गणेश नगर सी.एम.ई.गेट समोर 

बोपखेल प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  आव यक

4712 103314150007673 वैशाली िशवाजी जाधव
घर नं ७०८/१२ शुभम माकट 
शेजारी,कोकणे नगर काळेवाडी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रे.काड खाडाखोड

4713 103314150007697 शमशाद रिहम शेख
आंबेडकर कॉ र हर रोड पपरी 

पपरी चचवड
रे.काड वरील नावात खाडाखोड

4714 103314150007698 प लवी बा. शदे रवर रोड पपरी शासक य माणप  आव यक.

4715 103314150007811 अिनता भाऊराव नाईक
ांतीवीर कॉ नढे नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड
माणप ावर अ.  नाही

4716 103314150007845 वैशाली ाने र भूमकर
सी -३५,एच.ए कॉलनी पपरी 
खराळवाडी प ि◌◌ंपरी चचवड

फँशन िडस नग अपा

4717 103314150007957 िशवानी सुिनल गु ा
एस टी रोड कणसे चाळ दापोडी 

पपरी चचवड
कमान 3 मिहने कालावधीचे 

कोस आव यक

4718 103314150008059 कावेरी िवनायक िपसाळ
स रता गाडन बी िब डग शा ीनगर 

कासारवाडी पपरी चचवड
खाजगी माणप

4719 103314150008060 आशा रमेश लांडगे
कासारवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4720 103314150008061 पाली िव ास आवटे
कासारवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4721 103314150008108 उषा मोहन देवकर
भारतमाता नगर खराळवाडी पपरी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप
4722 103314150008109 धो े रेणुका सुिनल खराळवाडी पपरी माच 11 नंतरचा कोस

4723 103314150008149 ेता ेमचंद मंुगळीकर
स रता कंुज रे वे गेट जवळ पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

4724 103314150008213 र माला संजय ह के फुगे वाडी पपरी पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही

4725 103314150008229 व ा सूयाजी लांडगे
सहादू लांडगे िब पा  नाथ सो मागे 

पपरी पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

4726 103314150008230 वैशाली उमेश लांडगे
कासार वाडी पे ोल पंप जवळ पपरी 

पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

4727 103314150008263 लिलता संजय कवळे िशवाजी नगर से नं १६ पपरी पपरी माणप ात खाडाखोड

4728 103314150008362 वािन ी र व  कुलकण
आरती अपाट नवी सांगवी फेमस चौक 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4729 103314150008373 िवमल नागनाथ कंुभार
साई बाबा मं दरजवळ रामनगर 

पपरी पपरी
31माच 2011 नंतरचा कोस

4730 103314150008374 संगीता भा कर कंुभार सं नं १५४ रामनगर पपरी पपरी 31माच 2011 नंतरचा कोस

4731 103314150008375 राणी गणेश कंुभार सं नं १५४ रामनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4732 103314150008376 ल मी द ा ेय कंुभार सं नं १५४ रामनगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4733 103314150008459 माया संतोष सधनकर
आरती बी नवी सांगवी सांगवी पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4734 103314150008460 माधवी सुिनल पेठकर
चै बन सो आरती अपाट नवी सांगवी 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4735 103314150008461 िनलम म छ  िझटे
समथ नगर प ावती िनवास नवी 

सांगवी पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4736 103314150008466 िवजय ी गोवधन ससाणे
से नं १७/१९,बी नं ५०५ समथ हौ 
सोसा िचखली प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप  वरील नावात 
तफावत



4737 103314150008566 िव ा संतोष कांबळे
िवठल नगर नेह नगर पपरी 

प ि◌◌ंपरी चचवड
रिहवासाचा पुरावा नाही.

4738 103314150008611 पारवती नवनाथ आचाय
भीमाई हौ.सोसा,बी नं १ िव ल नगर 

नेह नगर प ि◌◌ंपरी चचवड
पारवती / भावती  नावात 

तफावत

4739 103314150008687 सुिनता बाळकृ ण म ढे
स नं ६५/१+२ राजयोग िनवास 

जवळ पपरी पपरी
माणप ावर गट ं . नाही.

4740 103314150008688 सिवता संजय बोराडे
आ दनाथ कॉलनी ीनगर रहाटणी 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

4741 103314150008689 जय ी सुिधर उमप
सन.४९ भारत कॉलनी ीनगर 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  . नाही

4742 103314150008695 ेता रमेश बेलसरे
एन/सी-७ लो.न.००२ ममता सोसा. 

अजिमरा कॉलनी पपरी पपरी 
चचवड

माणप ावर अन.ु  . नाही

4743 103314150008698 िशतल संदीप साबळे
ी राम रेिस. िव ानगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

4744 103314150008699 हषा राजेश पाचघरे
ी राम रेिस. िव ानगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

4745 103314150008736 योती नारायण कांबळे
ी समथ हौ सो बी नं बी २९ पपरी 

पपरी
कागदप  सा ां कत नाही

4746 103314150008737 कुसूम पोपटराव काल
ी समथ हौ सो से नं १७/१९ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतर 

िश ण घेतले आह.े

4747 103314150008740 सुिवधा सुिनल पागार
ी समथ हौ सो से नं १७ पपरी 

पपरी
कागदप े सा ां कत नाही.

4748 103314150008778 अलका राजाराम सरोदे
िगरीराज रेिसडे सी तेजस मेिडकल 
शेजारी,िबजली नगर चचवडगाव 

प ि◌◌ंपरी चचवड

माणप ावर िश ण 
कालावधी नमुद नाही.

4749 103314150008797 िच ा बलराज माडशे ी पपरीगाव फॅशन िडजायन गला देत नाही

4750 103314150008881 सुवणा िवकास बुड माळी पेठ च होली पपरी पपरी
रे. काड अ प  

माणप ावरील नावात 
खाडाखोड

4751 103314150008882 अ णा चं कांत काळजे काळजे वाडी च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4752 103314150008883 मीना शांताराम पठारे िशव कॉ गणेशनगर पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4753 103314150008884 लिलता संजय आढाव खोले र आळी च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4754 103314150008885 वैशाली शाम थोरवे
माळी पेठा होली बु ुक पपरी 

चचवड
कागदप  सा ां कत नाही

4755 103314150008886
क पना बाळासाहेब 

भोसले
भोसले व ती च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4756 103314150008887 िजजाबाई ाने र डफळ भोसले व ती च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4757 103314150008888 मिनषा संदीप कांबळे भोसले व ती च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4758 103314150008889 नंदा काळूराम भोसले भोसले व ती च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4759 103314150008890 िशतल दौलत खेडकर माळी पेठ च होली पपरी पपरी रे.काड नावात कमी केले

4760 103314150008891 कासुबाई दगंबर तांगडे काळजे वाडी च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4761 103314150008892 दैवशाला िवलास लोखंडे कोतवाल वाडी च होली पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही.

4762 103314150008893 कंुदा शुभम लोखंडे
कोतवाल वाडी रोड चह ली बु ूक 

पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

4763 103314150008894 लता प पू कांबळे
भोसले व ती एकनाथ शदे चाळ 

चह ली पपरी चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

4764 103314150008895 सुजाता रामदास पठारे
पठारे मळा चाह ली बु ुक पपरी 

चचवड
नावात तफावत कागदप े 

सा ां कत नाही.



4765 103314150008896 अपणा पूणानंद खो लम
बाजार पेठ होली बु ुक पपरी 

चचवड
कागदप े सा ां कत नाही.

4766 103414150000011 दपा सुिनल गुंजवटे
संत गजानन महा सो पपरी पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4767 103414150000012 सपना शिशकांत टेलर
राजाराम काळभोर चाळ काळभोर 

नगर चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4768 103414150000014 संिगता बा. जाधव काळभोरनगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस

4769 103414150000015 सुवणा सिचन पांचाळ
नारायण काळभोर चाळ काळभोर 

नगर चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4770 103414150000016 अि नी अिनल काणेकर
भाकर काळभोर चाळ काळभोर 
नगर चचवड पपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
स ट फकेट

4771 103414150000017 सरोज टेकचंद चौहान
राजाराम काळभोर चाळ काळभोर 

नगर चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4772 103414150000042 शु ला नारायण जगदाळे
िव ल खमाई कॉलनी स नं १३२/७ 

पपरी पपरी
नावात तफावत

4773 103414150000050
प लवी सोमनाथ 

गोडळकर
बु  िवहार जवळ पपरी पपरी 

पपरी
कागदप े सा ां कत नाही

4774 103414150000062 द ी द ाराम सोलकर
सोपानराव काळभोर वाडा काळभोर 

नगर चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4775 103414150000102 धन ी बाळकृ ण जाधव
यशवंत काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4776 103414150000200 सुजाता दपक धनवडे
अिनकेत पाक शा नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप ावर अन.ु  नाही

4777 103414150000215 सािव ा ंकटेश दंडू
काळभोरनगर चचवड चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4778 103414150000289 योिगता मह  कोठावदे
शांत लाझा पूणा नगर चचवड 

पपरी चचवड
नावात तफावत योिगता / 

सुक या
4779 103414150000290 हेमलता सुरेश चौधरी शा नगर, चचवड दुबार 001AA16185

4780 103414150000341 कुमू दनी अ ण पाटील
इं ायणीनगर भोसरी भोसरी पपरी 

चचवड
फँशन िडझाई नग चा कोस

4781 103414150000356 माधुरी अिनल कोहीनकर
शा नगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
माणप ावर गट  नाही

4782 103414150000393 िवमल सुिनल कलबुग आदशनगर झोपडप ी नावात तफावत व खाडाखोड

4783 103414150000422
अि नी भाकर 

शेगावकर
गौतम नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
नावात तफावत

4784 103414150000422
अि नी भाकर 

शेगावकर
गौतम नगर पपरी पपरी पपरी 

चचवड
शेगावकर / शेगोकर नावात 

फरक

4785 103414150000430 वैशाली तानाजी रासेराव
िव ानगर चचवड चचवड पपरी 

चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4786 103414150000431 भारती सुदाम दातीर
िशतळादेवी मं दरा शेजारी आकुड  

आकुड  पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4787 103414150000434 सा रका चं कांत रसाळ
काळभोर नगर काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4788 103414150000435 शारदा ानंद यादव
काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4789 103414150000438 सुवणा मह  काळभोर
यशोदा िनवास काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4790 103414150000440
ि मता ऋिषकेश 

काळभोर
सूय दय कॉ काळभोर नगर चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4791 103414150000443 करण रमेश कारेिलया
काळभोर नगर चचवड चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
4792 103414150000492 सािव ा ंकटेश दंडू काळबोरनगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस



4793 103414150000494 रजनी िनितन पाठक
भू चबर मागे काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4794 103414150000495 हिमदा बरकत अली शेख
काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4795 103414150000496 रजवाना इ बाल शेख
काळभोर बी पी काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4796 103414150000497 शुभदा दलीप पांचाळ
सूय दय कॉम काळभोर नगर चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4797 103414150000498 पावती िहरालाल प रहार
काळभोर नगर काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4798 103414150000499 नसीम रमजान शेख
काळभोर चाळ काळभोर चाळ 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4799 103414150000500 मिनषा राज  भापकर गौतम अपा मोहननगर पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही

4800 103414150000501 िमना गज  भापकर गौतम अपा मोहननगर पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही

4801 103414150000507 संजीवनी िवलास घाडगे अिनकेत पाक शा नगर पपरी पपरी माणप ावर अन.ु  नाही

4802 103414150000519 ेहल र ाकर इंगळे काळभोर चाळ पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4803 103414150000520 जय ी सुिनल आहेर काळभोर चाळ पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट
4804 103414150000533 आशा म. कांबळे का.चाळ, काळभोरनगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस
4805 103414150000534 अिनषा दा. कु ी का.चाळ, काळभोरनगर चचवड माच 11 नंतरचा कोस

4806 103414150000535 शीला मुकेश जैन
काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4807 103414150000536 भावती संतोष आहेर
काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4808 103414150000628 िशजी लुईस प या
एस के चाळ १०/२० काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा अ प

4809 103414150000629 वासुदेवी रमेश कुडमाळ
नारायण काळभोर चाळ काळभोर 
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

रे.काडावरील नावात 
खाडाखोड नावाचा बोध होत 

नाही

4810 103414150000635 मंजू राजकुमार कंुभार
खंडू मा ती काळभोर चाळ  २ 

काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

माणप ावर गट  नाही

4811 103414150000636 जय ी िवलास मांजरेकर
सोपान काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4812 103414150000637 फुलाबाई गेनू रणधीर
नारायण काळभोर चाळ काळभोर 
नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4813 103414150000638 ि या सुखदेव कांबळे
नामदेव कसन काळभोर चाळ 

काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4814 103414150000639
अिनसाबेगम 

अ दुलअजीज शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4815 103414150000640 किवता गोपाळ चलवादी
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4816 103414150000641 सर वती बाबू झीले
रा ल िनवास,काळभोर नगर अ सारी 

क ा समोर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4817 103414150000642 नुसरत फा क शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4818 103414150000643 शेहनाज अशफाक शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4819 103414150000644 िश मां म लपा चलवादी
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप



4820 103414150000646 कया सलीम शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4821 103414150000647 अमरीन अशफाक शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4822 103414150000648 िबि कस रसूल शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4823 103414150000649 शुभांगी रा ल पानसे
स नं २९ ,बी नं १, लॉट नं ६ महावीर 

पाक चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4824 103414150000650 ीकांत देवी सह
सोपान काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4825 103414150000651 कुमकुम अिमत शु ला
गुलाबराव काळभोर चाळ न६ 

काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31 माच 2011 पयत शी ण 
झाले नाही

4826 103414150000652 वंदना आनंद वारके
दगंबर काळभोर चाळ चाळ  
१/१४,काळभोर नगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड

31 माच 2011 पयत शी ण 
झाले नाही

4827 103414150000653 राधा बाळकृ ण च हाण
नारायण काळभोर चाळ नं १४/५ 
काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड

३१ माच २०११ नंतरचे 
माणप

4828 103414150000654 हेमा घन याम मूरमुटी
सावलाराम काळभोर नगर काळभोर 

नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4829 103414150000655 समरीन रयाज शेख
अ सारी क ामोर काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4830 103414150000656 अरफाना सलीम स यद
िव णू काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4831 103414150000664 शाक य मुजिहद शेख
नारायण काळभोर चाळ नं ५ 

काळभोर नगर चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

नावात तफावत 
मुजामेद/मुजाहीद

4832 103414150000665 पक  भैयालाल सोनी
सतीश काळभोर चाळ काळभोर नगर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4833 103414150000669 वैशाली भागचंद कोठारी
मुत  सोसा, म नं १७०/१५ 

शा नगर चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
माणप  जोडले नाही

4834 103414150000676 अिनता दगांबर से
मृती हौ सो शा नगर चचवड 

पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4835 103414150000686 पुजा कशोर मेिथते
काळभोर नगर काळभोर नगर 

चचवड पपरी चचवड
नावात तफावत मोिहते / 

मोिथते

4836 103414150000719 वंदना रामचं  माने
एम आय डी सी शा नगर चचवड 

पपरी चचवड
माणप  जोडले नाही 
कागदप े स य त

4837 103414150000729
सुिनता बाजीराव 

चासकर
ी साई गणेश हौ सो शा नगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4838 103414150000765 संगीता अशोक ढाके
द कृपा म नं २ मोहननगर पपरी 

पपरी
िशवणकोस माणप  आव क

4839 103414150000767 मिनषा मनोहर गवळी कुणाल लाझा पपरी पपरी पपरी
िश ण कालावधी नमुद 
नाही/नावात तफावत

4840 103414150000771 सुजाता अिवनाश टेकवडे मोहन नगर चचवड पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4841 103414150000772 अ णा ओम काश दसरे आकाबा सो मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4842 103414150000774 सारीका बापू गायकवाड
िखवसरा चाळ मोहननगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4843 103414150000776 क पना संजय होनमाने
स नं १३६ िखवसरा चाळ पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4844 103414150000782
सािव ा वैजीनाथ 

जोळदापके
रेणुका हाई मोहननगर पपरी पपरी

शासक य सं थेचे माणप  
नाही



4845 103414150000790 मंगल भानुदास ठ बरे
िशवदशन कॉ मोहननगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4846 103414150000794 िनमला सुरेश धो े
रामनगर सहजीव कंपनी समोर 

पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4847 103414150000799 सुषमा दप गाडे
िखवसरा चाळ मोहननगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4848 103414150000800 वैशाली अजुन सुव मोहन नगर पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4849 103414150000802 छाया सुिनल खैरनार चं मा रेिस मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4850 103414150000809 आशा हणमंत माळी िबजली नगर पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4851 103414150000810 मिनषा काश हजारे मोहन नगर पपरी पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4852 103414150000812 धन ी संजय सुव बालाजी हाई मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4853 103414150000813 पु पा बबन माने िशवदशन कॉ पपरी पपरी पपरी
शासक य सं थेचे माणप  

नाही

4854 103414150000813 पु पा बबन माने िशवदशन कॉ पपरी पपरी पपरी शासक य माणप  आव यक

4855 103414150000815 पूनम र व  तेलखडे चं मा रेिस मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

माणप

4856 103414150000816 सुवणा चं कांत पोटघन स नं १३६ मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4857 103414150000817 सुवणा दप जावीर स नं १३६ मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4858 103414150000818 अि नी राजू चौधरी स नं १३६ मोहन नगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4859 103414150000819 िव ाराणी वीण सुव
िखवसरा चाळ मोहननगर पपरी 

पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4860 103414150000821
अनुपमा िम लद 

िनलजकर
चं मा रेिस मोहननगर पपरी पपरी

३१ माच २०११ नंतरचे 
स ट फकेट

4861 103414150000822 वषा िशवाजी गोणते चं मा रेिस मोहननगर पपरी पपरी
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4862 103414150000825 अफसाना शेरखान पठाण
सव नं १३६,शेख चाळ,मोहन नगर 
िप.िस.एम.िस शाळेसमोर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4863 103414150000828 शुभागी िवजय सुव
बालाजी हाईटस, लॉट नं १६ 
मोहननगर चचवड प ि◌◌ंपरी 

चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4864 103414150000834 शैलेश िवनयकुमार दुबे
ल मण दातीर चाळ मोहननगर 

चचवड पपरी चचवड
३१ माच २०११ नंतरचे 

स ट फकेट

4865 103414150000836
क र मा अिवनाश 

पोटघन

पु पछाया िब डग,सव नं १२६ 
मोहननगर,लोखंडे हॉि पटल समोर 

चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4866 103414150000837 शोभा बाळाराम सुव
िखवंसरा चाळ मोहननगर चचवड 

प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4867 103414150000838 िशला नवनाथ शदे
िव ा नगर,ग ली नं ३ एकता त ण 

मंडल जवळ चचवड प ि◌◌ंपरी 
चचवड

31माच 2011 नंतरचा कोस

4868 103414150000842 मािलका बशीर शेख
महा मा फुले नगर झोपडप ी काशीद 

चाळ चचवड प ि◌◌ंपरी चचवड
31माच 2011 नंतरचा कोस

4869 103414150000871 िनता अ ण मुळे टे को रोड मोहननगर पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही

4870 103414150000880 मंजुषा अ ण मुळे स नं १४७ मोहननगर पपरी पपरी कागदप े सा ां कत नाही



4871 103414150000891
हेमलता गोकुळचंद 

राठोड
चौधरी चाळ सुदशन नगर आकुड  

प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4872 110041415000138 आशा राजू कंुभार
स नं २१६,संत तुकाराम नगर दीघी 

रोड भोसरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतर केलेला 

कोस

4873 ############### फोपले आशा आ माराम ि वेणीनगर तळवडे पोकळे/फोपाले -नावात तफावत

4874

4875
शमीम द तगीर 

तरासगार
नेह नगर, पपरी कागदप े सा ांक त नाहीत

4876 िमला बळवंत जगताप रजनीगंधा हौ.सो.वा हेकरवाडी पोहोचपावती नाही

4877 सिवता मनोज माने आहेरनगर,वा हेकरवाडी पोहोचपावती नाही
4878 मेधा दप काकडे वा तु उ ोग,मासुळकर कॉलनी पोहोचपावती नाही
4879 मानसी महेश हसवडे सुिचत अपाटमट, चचवड पोहोचपावती नाही
4880 ि मता र व  िपसाळ टेशनरोड, चचवड पोहोचपावती नाही

4881 सुलोचना िमल द पाटील ताप करनगर,काळेवाडी पोहोचपावती नाही

4882 लता मधुकर दुधाळ आनंद वसाहत,फुगेवाडी
पोहोचपावतीवरील नावात 

खाडाखोड
4883 अचना बाबुराव लोहार संगमनगर,जुनीसांगवी माणप ात खाडाखोड

4884 अिनता चं कांत मेढेकर आदशनगर,काळेवाडी माणप ावर गट .नाही

4885 माला वीरमणी पपरी
माणप ावरील नावात 

खाडाखोड

4886 सुिचता सितश मुनोत भोसरी
माणप ावरील नावात 

तफावत
4887 कमला यादव बनसोडे पपरीगाव अजदाराची वा री नाही
4888 उ मला बबन को हे पांजरपोळ भोसरी पोहोचपावती नाही

4889 शकंुतला द ा य रायकर धावडेव ती भोसरी पोहोचपावती नाही

4890 तेजि वनी आनंदा च हाण पांजरपोळ भोसरी
वा त ाचा पुरावा आव यक/ 

पोहोच पावती नाही

4891 वैशाली गौतम बागुल साईकालनी मोशी C00297 - DUBAR
4892 िश पा दप दघे तालेरानगर चचवडगाव माच 11 नंतरचा कोस
4893 सुधा सुर ण सुखवानी लाझा आकुड A01278- DUBAR

4894 क पना सुरेश जगताप जगतापवाडा पांढरकर व ती आकुड 103214150003645 - दुबार

4895 र माला  उ व होळकर इं दरानगर चचवड
100114150002830 - 

अ वये पा

4896 दपाली बाळुपोळ
संत साई शाळा. ग हाणे व ती भोसरी 

पुणे
माणप ात खाडाखोड

4897 103214150003584 रना दप कडू िवजयनगर ,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4898 103214150003784 आकां ा अिनल जाधव राजवाडे नगर ,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4899 103214150003834 िवशाखा दलीप खंडारे कोकणेनगर,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4900 103214150003838 पाली रमेश तेलंग कुदळेचाळ, पपरीवाघेरे
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4901 103214150003783 सुरेखा िवण कदम
सहकार कॉलनी, 

जोतीबानगर,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4902 103214150003782 पायल शांत िनकम सनशाईन नगर,रहाटणी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा
4903 103214150003831 कंुदा चं कांत सपकाळ िवजयनगर ,काळेवाडी कागदप  सा ां कत नाही



4904 103214150003830 सुमती संजय शदे आझाद कॉलनी ,2 कालेवाडी शास कय कोस माणप  नाही

4905 103214150003586 िच ा ाने र मोराणकर पपरी गांव
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4906 103214150003785 िनलम गणेश कदम कार कॉलनी,िवजयनगर,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4907 103214150003836 ेहा योतीराम पवार म .न.898   नढेनगर,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4908 103214150003599 संिगता राज  उदावंत पपरीगाव
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा
4909 103214150003790 सायली सुिनल जाधव ताप कर नगर,काळेवाडी माणप ावर गट .नाही

4910 103214150003787 रया राकेश िनकम कार कॉलनी,िवजयनगर,काळेवाडी
िश ण कालावधी माच 

2011 नंतरचा

4911 103214150003797
संिगता िभमराव 

गायकवाड
ताप कर नगर,काळेवाडी

िश ण कालावधी माच 
2011 नंतरचा

4912 103314150006432 रतन यशवंत सावंत फुगे चाळ,खंडोबा माळ,भोसरी
C00881(2009/10) 

DUBAR
4913 103314150006404 रोहीणी ीधर ठाकुर खंडोबामाळ भोसरी पुणे 39 C00910/DUBAR

4914 101214150000653
िश पा कुल दप 

मासळकर
ि मुत  सोसा ,ि वेणी नगर पी नगर दुबार

4915 100114150005120 वाती अशोक कांबळे नारायण चाळ दळवी नगर चचवड दुबार

4916 100414150004533
आ मास उमर फा क 

शेख
वाघे र मं दराजवळ बो-हाडेवाडी 

मोशी
खाजगी माणप

4917 103314150006059 प टु सुभाष पौळ गांधी नगर पपरी
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4918 100114150005327 मिनषा अिनल िपसाळ इं दरानगर चचवड दुबार

4919 101514150000440 मंगल  द ा य शदे रामनगर पपळे गुरव
31माच 2011 नंतरचे माण 

प

4920 100414150004657 रमा तुकाराम शदे मातो ी कॉलनी आदश नगर
31माच 2011 नंतरचे माण 

प

4921 100114150004802 कमल ल  मण ढमढेरे पवना नगर चचवड
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4922 103214150003176 शारदा राजु जाधव जोतीबा नगर काळेवाडी दुबार
4923 103214150003375 माधुरी अिनल ढाके पपरी गाव पुणे दुबार
4924 103214150003373 मिनषा मोद शडगे पपरी गाव पुणे दुबार

4925 103214150003354 सुवणा चं कांत धनावडे िस ाथ कॉ पे स काळेवाडी दुबार

4926 101214150000580 उषा राजु शदे पाटील नगर  िचखली दुबार

4927 103314150006060 िशतल सुभाष पोळ गांधी नगर पपरी
31माच 2011 नंतरचे माण 

प

4928 101214150000826 पाली संतोष भुसारे नंदवन सोसा मोरे व ती िचखली
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4929 100514150000485 जय ी मोद कदम िशव शंभो कॉलनी कवळे दुबार
4930 100414150001118 प लवी मोहन कुबडे वामी समथ कॉ.मोशी दुबार

4931 100414150005404 ा संतोष करावडे िवकास कॉ.लांडेवाडी भोसरी
31माच 2011 नंतरचे माण 

प

4932 103214150002639 सायरा बाबु रोडे पपरी गाव पुणे
31माच 2011 नंतरचे माण 

प

4933 100414150005405 िशतल संजय नागरगोजे
तेजवानी मं द राजवळ िवकास 

कॉ.लांडेवाडी भोसरी
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4934 100414150005482 सुवणा सतीश सुरवसे साई पाक हॉ पीटल मागे दघी खाजगी माणप

4935 103114150003498
कलावती हनुमंत 

कोतवाल
वा त ाचा पुरावा नाही वा त ाचा पुरावा नाही

4936 103214150002693 वनीता सागर ओ हळकर पपरी गाव पुणे दुबार

4937 103214150002936 मंगल अमृत पांचाळ पवना नगर काळेवाडी दुबार



4938 103214150002950 भारती सुधीर नानेकर पपरी गाव पुणे दुबार
4939 103214150002886 सुनंदा ावण गोसावी पपरी गाव पुणे दुबार
4940 103214150002674 सीमा रघुनाथ कंुभार पपरी गाव पुणे दुबार

4941 100514150000646 सुिनता साहेबराव कांबळे आदश नगर कवळे दुबार

4942 100114150005021 सुजाता देवानंद जोगदंड दळवी नगर चचवड दुबार

4943 103214150003817
ललीता चं कांत 

सोनकांबळे
भाटनगर पपरी

नावात तफावत 
चं कांत/नागनाथ

4944 ############### नंदीनी मोद दुबे पपरी गाव पुणे दुबार
4945 103214150002933 शुभांगी भारत मोरे तापक र नगर काळेवाडी दुबार

4946 ############### पाली संतोष भोसले लांडगे व ती द  मं दराजवळ
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4947 पोहोच पावती नाही सुवणा हनुमंत पांचाळ िशव साई अपाट दघी रोड भोसरी पोहोच व APPLIED फॉम

4948 पोहोच पावती नाही जय ी सुधाकर ड गरे
स यनारायण हौ.सा◌ेसा दघी रोड 

भोसरी
रे.काडावरील उ प ात 

खाडाखोड

4949 पोहोच पावती नाही जोती ाने र राखंुडे
स यनारायण हौ.सा◌ेसा दघी रोड 

भोसरी
वा त ाचा पुरावा नाही 
उ प ाचा पुरावा नाही

4950 पोहोच पावती नाही अिनता जग ाथ तापक र चोवीस वाडी च-होली पोहोच पावती नाही

4951 पोहोच पावती नाही वेरोनीका जोसेफ अँथोनी सांगवी पुणे माणप ावर अनु .नाही

4952 पोहोच पावती नाही रानी दिलप ताठे कोकणे नगर काळेवाडी पोहोच पावती नाही
4953 क पना रोहीदास शदे भैरवनाथ सोसा तळवडे माणप ावर अनु .नाही

4954 मिनषा उ म िनकम नंदा दप कॉलनी नढे नगर काळेवाडी माणप ावर अनु .नाही

4955 पोहोच पावती नाही शोभा सजराव मुरकुटे सहकार कॉ.भारत नगर दघी नावात तफावत सजराव/उ म

4956 100614150004008 मंगला भगवान पाठक अ ण आकड आकुड दुबार-B03273 2010-11

4957 100714150000315 ि यंका ई र कांबळे जय िशव शंकर हौ सोसा िचखली
31माच 2011 नंतरचे माण 

प
4958 100614150003678 राधा िवठठल पगडे इं दरानगर चचवड दुबार - B00251 2009-10

4959 100614150001419 ाची अिनल कांबळे
देशमुख िनवास काळे चाळ,द वाडी 

आकुड  पपरी चचवड
फॅशन िडझाय नग - अपा

4960 100614150001295 मीना चं भान राजपूत
अ जठा नगर.झोपडप ी क तुरी 

माकट जवळ, म नं १४८ अ जठा 
नगर पपरी चचवड

अज अपुण

4961 100614150001312 सुिम ा कसन मंडपे
संघष हौ.सोसा,बी नं ९, म नं २१२ 
सरकारी दवाखा याजवळ ओटा क म 

पीनगर रोड पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4962 100614150001191 अंजना सुिनल िभसे
पंचशील हौ सोसा बी नं ६, म न१६ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4963 100614150002277 मंगल गोरख जगदाळे

वा ले करवाडी मराठी शाळेसमोर 
कलावती काळभोर चाळ,मा ती 

मं दराजवळ वा लेकर वाडी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4964 100614150001216 रेखा बाबासाहेब बनकर
सािव ी बाई फुले समाज मं दराजवळ 

से नं २२, म नं १/१०,संजयनगर 
िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4965 100614150001230
ल मी िव ानंद 

गायकवाड
से नं.२२,अंजुमन हौ सोसा बी नं 

१, लॉट नं ११ िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप



4966 100614150001228
शुभांगी िव ानंद 

गायकवाड
से नं.२२,अंजुमन हौ सोसा बी नं 

१, लॉट नं ११ िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4967 100614150001236 बानोबी कम उ ीन शेख
अंजूमन हौ सो डॉ,बाबासाहेब 

आंबेडकर वसाहत पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4968 100614150001235
खाजाबी अ लाबदन 

मुकरताल
अंजूमन हौ सो िप सी एम सी 

हॉि पटल शेजारी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4969 100614150001259
साबुि सा राफ उ ला 

पठाण
अजंठा नगर टी सी आय रोड पपरी 

पपरी

अजदाराचा फोटो आव यक, 
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पुण केलेचे माणप  नाही

4970 100614150001062 शाम परदेशी प रमा
गती हौ सोसा ए-२७, म नं ४१४ 

िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4971 100614150006729
गुलनाज तौ फकआली 

खान मोकाशी
तृ ी हौ.सोसा ४३/१२ सन.२१, क म 

नं.१० िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4972 100614150006707 आसमा मोिहब मोकाशी
तृ ी हौ.सोसा ४३/१२ िनगडी पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4973 100614150006722 हीना ह न शेख
क म न.ं९ घर.नं.३/४ स न २१ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4974 100614150006709 सुलोचना मधुकर शदे
क म न.ं१०,२/२ येवय हौ.सोसा. 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4975 100614150006741 िमलन सखाराम सावंत
िववेक हौ.सोसा. 

क .नं.१०स.न.२१,िब.न.१४/१० 
िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4976 100614150006688 साहेबी अिखल स यद
लो.नं.१६िब न.ं५ क म.नं.१० 
सन.२१ िनगडी पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4977 100614150006690 माधुरी चं कांत कंुभार
जीवनधारा हौ.सोसा. लोक नं.१५ 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4978 100614150006691 किवता एकनाथ पवार
मु ाई घर नं.८२७ द नगर पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4979 100614150006692 भ  देव  राऊत
जीवनधारा हौ.सोसा. 

सन.२१, लो.नं.१९ िनगडी पपरी 
चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4980 101514150000554 कोमल काळूराम भालेकर
रे वे गेट पलीकडे जवळकर चाळ 
भालेकर िनवास पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

4981 101514150000556 भा य ी राज  दरेकर
िवपुलनंद रे वे गेट कासारवाडी 

पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप , अजदाराची सही 

आव यक

4982 101514150000560 ती ा उदय िजवळकर
सोनाल अपाट रामनगर िप गुरव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4983 101514150000551 वाती िजत  मोहरे
८०/१/११ सुदशन नगर िप गुरव 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4984 101514150000733 कावेरी वसंत लोखंडे
भीमा शंकर कॉलनी गोपाल कृ ण 
िब डग िप गुरव पपरी चचवड

रेशन काडात नाव कमी

4985 101514150000607 वैशाली िस ाथ शेजवळ
सव नं ८३/५ सुदशन नगर पपळे 

गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

4986 101514150000703 रे मा मु िमल अ सारी
सन.८५/३ पा रजात कॉलनी 
जवळकर नगर पपरी चचवड

वा त ाचा पुरावा आव यक

4987 101514150000702 सुिनता अशोक कळसकर
८५/२ A पा रजात कॉलनी जवळकर 

नगर पपरी चचवड
रेशन काडात नाव आव यक

4988 101514150000614 ेता रामचं  गवस
घर नं २४० नेताजी नगर,ग ली नं २ 

पपळे गुरव प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4989 101514150001026 मनीषा देव  िपसाळ
मयुरी नगरी िप गुरव िप गुरव पपरी 

चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप



4990 101514150001023 शैला भानूदास ि रसागर
८५/२ पा रजात कॉ जवळकर नगर 

िप गुरव पपरी चचवड
रेशनकाडावरील नाव अ प

4991 100414150003345 रंजना ध डीबा ब ेवाड
सव न ४५४/२,आदशनगर एम जी 

एम मोटार जवळ मोशी पपरी 
चचवड

माणप  अ प

4992 100714150000172 सं दपा सुखदेव मोरे
िस ी िवनायक नगरी अ पूघर या 

पाठी मागे पपरी पपरी
माणप ात खाडाखोड

4993 100714150000167 योती दलपत चौधरी
से न ३ ीनगरी िनगडी पपरी 

चचवड
रेशनकाडात नाव आव यक

4994 100614150003893 िव ा िवलास जपे
से न २५ , लोट न ४२६ िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4995 100614150001255 मिनषा गौतम पगारे
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4996 100614150001256 य लूबाई ल मण िवटकर संजय नगर पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4997 100614150001258 उषा मािणक माने
संजय नगर ओटा क म से नं २२ 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

4998 100614150001260 ि ती दपक िभसे
डॉ आंबेडकर वसाहत से नं २२ पपरी 

पपरी

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप / गारमट मेक ग 
कालावधी नमुद नाही

4999 100614150001261 रिवना दपक िभसे
ीराम हौ सो डॉ,बाबासाहेब 

आंबेडकर नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5000 100614150001263 र ा दपक िभसे
डॉ आंबेडकर वसाहत आझाद चौक 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5001 100614150002253 सिवता भाकर गवळी
त िशला हौ सो अ जठा नगर, म नं 

११४ िनगडी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5002 100614150001915 ि मणी दलीप जाधव
द  मं दरा जवळ कलावती काळभोर 
चाळ,हनुमान मं दर वा हेकर वाडी 

पपरी

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

5003 100414150004965 साधना काश गायकवाड
बालाजीनगर पॉवर हाउस,टे को रोड 

भोसरी पपरी चचवड
युिनट तफावत

5004 100414150005028 सुजाता दीपक ढोरे
मराठे चाळ पुजा न सग होम 

माग,ेआळंदी रोड भोसरी पपरी 
चचवड

रेशनकाडखाडाखोड

5005 100414150004379 मिनषा राज  बोयना
इं ायणी नगर,पोिलस वसाहत पपरी 

पपरी पपरी
नावात तफावत, माणप  
आव यक रेशनकाड अ प

5006 100414150004272 िसमा अशोक लांडे िशवाजी चौक लांडेवाडी पपरी पपरी
लाउज पेशलायझेशन 

कोसला योजनेचा लाभ िमळत 
नाही

5007 100414150003936 योती ीराम धडे हरी ओम अपा दघी पपरी पपरी
शास कय सं थेचे िशवणकोस 
पुण केलेचे माणप  नाही

5008 100414150003958 अिनता डे हीड िहवराळे
िशव पावती अपा दघी रोड पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5009 100414150004039 ानदेवी जयवीर झा
भारत माता नगर स् नं ७५ पपरी 

पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5010 100414150004092 िनता रमेश िव कमा
स् नं ७४/२/१ सी मंजुळा बाई कूल 

पपरी पपरी
रेशनकाड नावात तफावत

5011 100414150003822 आशा राज  घोगरे
संत तुकाराम नगर ओम साई पाक 

पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5012 100414150004024 िसमा अिमत मुळीक स् नं २ आदश नगर पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5013 100414150003872
करण जगरनाथ 

िव कमा
आ दनाथ नगर संत साई इंि लश 

शाळेजवळ पपरी पपरी
खाजगी माणप

5014 100414150003709 भावना महेश पाटील ी राम कॉ आळंदी रोड पपरी पपरी
अजदाराची सही आव यक, 
रेशनकाड नावात खाडाखोड



5015 100414150003714 संिगता सोमनाथ ल ढे
शाम हीला लॉट नं १२ पांजरपोळ 

समोर पपरी पपरी
वा त ाचा पुरावा आव यक

5016 103214150002212
का लदी ि लोक नाथ 

मौया
मोरया कॉलनी,िवजय नगर काळेवाडी 

पपरी प ि◌◌ंपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5017 103214150002207 अचना पंकज संगावर
दगंबर काळभोर चाळ पपरी गाव 

पपरीगाव प ि◌◌ंपरी चचवड
वा त ाचा पुरावा आव यक

5018 100714150000709
शारदा बाळासाहेब 

दुधाळ

से न ५,चाळ न १५/३ 
दुगामं दर,यमुना नगर िनगडी पपरी 

चचवड
माणप ात खाडाखोड

5019 100714150000706 मंदा सुर  पाटील
से न २१, क म न ५ यमुना नगर 

िनगडी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

5020 100714150000708 मिनषा कािशनाथ गोरे
से न २१, क म न ५ दुगामाता 

मं दराजवळ,यमुना नगर िनगडी 
पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

5021 100314150000446 मा लमा इरा पा माडगे
१९/७ गंगानगर माकन हॉि पटल 

समोर सांगावी पपरी चचवड
माणप ात खाडाखोड

5022 100314150000447 भावती िवजय जाधव
सव न ५६/३, लोट न २ एम के 

अपाटमट,कवडे नगर नवी सांगवी 
पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप

5023 100314150000456 मिनषा रामचं  ठाकूर
सी, यु कॉ प लोट न ८/१८ सांगवी 

पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5024 100414150001059 यमुना िहरामण आ हाट कुदळे व ती मोशी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5025 100314150000615 रेखा उ म प ेकर
सव न १४८१/१/९७ 

िव ालंजन,गणेश नगर बोपखेल 
पपरी चचवड

खाजगी माणप

5026 100414150001045 शािलनी परशुराम कांबळे गायकवाड नगर स् नं २ पपरी पपरी अपुण रेशनकाड

5027 101214150000448 सिवता सितश आराडे
िव ल ि मणी कॉ ि वेणी नगर 

तळवडे पपरी चचवड
फॅशन िडझाय नग माणप

5028 101214150000459 शािलनी रमण पोटदुखे
िशवपावती हौ सो ताराबाई चाळ 

िचखली पपरी चचवड
फॅशन िडझाय नग कालावधी 

कमी

5029 101214150000458 आशा चंदकांत घाडगे
अिभषेक हौ सोसा संभाजीनगर, म न 

४ चचवड पपरी चचवड
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5030 103214150002223
ग ि◌तांजली महादेव 

शेळके
सन.59 सुयोग कॉलनी ीराम नगर 

चचवड, पुणे
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5031 103214150002222 भा य ी न ि◌तीन कंुभार
प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी 

गाव पुणे
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5032 103214150002236 उशा शमाकांत माटे
प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी 

गाव पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5033 103214150002258 अपणा महेश मोडक
घर नं636/2 पंचनाथ कॉलनी 

पाचप ि◌र चौक नढे नगर पपरी
नावात तफावत

5034 103314150005767 सुिनता आशोक सुव साई कंुज िब पपरी पपरी पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5035 103314150005779 सुरेखा बाळासाहेब गंधट रामनगर हौ सो पपरी पपरी पपरी सा ां कत आव यक

5036 103214150002252
अिनता रोिहदास 

वाघमारे
जुना काटे प ि◌◌ंपळेरोड श ि◌व चौक 

प प ि◌◌ंपरी गाव पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5037 103214150002249 पदमा राज  जगताप
प ि◌◌ंपरी प ि◌◌ंपरी गाव प ि◌◌ंपरी 

गाव पपरी
31 माच 2011 नंतरचे 

माणप

5038 103214150002284 िमनल मोहन मोरे
वाघेरे चाळ भागवत गीता 

मं दराजवळ,साई कंुज समोर 
पपरीगाव पपरी चचवड

31 माच 2011 नंतरचे 
माणप



5039 103214150002275 िमला दलीप सपकाळ
ल मी िनवास,सव न ७९/२१ 

पाचपीर चौक काळेवाडी पपरी 
चचवड

वा त ा या पुरा ातील 
नावात खाडाखोड


