
अ. . आवक . रिज टर . नाव प ा वा री

1 A00989
A/2012-

2013/10/2969
वामी तेज वीनी 

गणेश

इं दरानगर ऑटो क म घर नं.ए ३१४ 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

2 A00011
A/2012-

2013/10/4293
क तुरे पुजा 

बाबुराव

नंदनवन हौ सोस साई नगर मोरे व ती 
िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

3 A00012
A/2012-

2013/10/4295
मुळे सुरेखा िवलास

नेवाळे व ती म.न.पा.शाळे जवळ िचखली 
पुणे पपरी चचवड null

4 A000295
A/2012-

2013/10/4044
स यद फरीन 

सा दक
गो डन चौक िव ानगर चचवड पुण-े१९. 

िनगडी पपरी चचवड null

5 A000307
A/2012-

2013/10/3334
पाटील िव ी 

िवजय
आदश हौ.सो. ि वेणी नगर िनगडी पुणे-
४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

6 A000310
A/2012-

2013/10/3342
रंघवे आरती 

वसंतराव
स ुंगी हौ.सो. पीनगर पीनगर पुणे-
४४. पीनगर पपरी चचवड 411044

7 A000312
A/2012-

2013/10/3210
भोसले ि मता 

कसन
जय काश नारायण हसू.सो. शरद नगर 
िचखली पुणे पपरी चचवड 411018

8 A000339
A/2012-

2013/10/3920
गराडे हषदा सुरेश

िव ल मं दर रोड िव ल 
मं दराजवळ,ि वेणीनगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड null

9 A000340
A/2012-

2013/10/3916
गराडे शीतल सुरेश

िव ल मं दर रोड िव ल 
मं दराजवळ,ि वेणीनगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड null

10 A000450
A/2012-

2013/10/3984
सोनेराव अ दा 

बांदळ

माऊली कृपा िब डग भैरवनाथ मं दरा 
जवळ, पिहला मजला म न;ं.3 िनगडी 

पुणे पपरी चचवड null

11 A000779
A/2012-

2013/10/3206
धडे नेहा बाळू

अजंठा नगर चचवड पुणे पुणे पपरी 
चचवड 411018

12 A000794
A/2012-

2013/10/2918
गड सग तेज ी 

कािलदास

पीनगर िवकास हौ.सो. कृ णानगर मं दर 
तळवडे पुणे-१९. तळवडे पपरी चचवड 

411019

13 A000804
A/2012-

2013/10/3024
भाटी राज ी 

उगम सग
अनुपम अप मट मोहननगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड null

14 A000805
A/2012-

2013/10/3256
शाह ममता 

रामे र

सुयोग िनवास लोखंडे हॉि पटल जवळ 
मोहन नगर चचवड पपरी चचवड 

411019

15 A000806
A/2012-

2013/10/3017
वागरे सा ी संजय

सेक नं.४ क म न.ं५ चाल न.ं२१/५ 
यमुनानगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

null

" अ " - भाग

पपरी चचवड महानगरपािलक, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पपरी - 18
मिहला व बाल - क याण योजना
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16 A000883
A/2012-

2013/10/3382
जाधव णाली 

काश

८३/१ करंडे िनवास अंकुश चौक 
साईनाथनगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

null

17 A000884
A/2012-

2013/10/3425
सावंत काजल 

भागवत
सुरेश मोरे चाळ पाटील हाय कूल जवळ 

िचखली िनगडी पपरी चचवड null

18 A000887
A/2012-

2013/10/3436
िभ ड धन ी 

करण

च/० एम.वाय.पाटील सेक ना.२८ लॉट 
ना.१४३ सी.एम.एस. कूल रोड िनगडी 

ािधकरण पुणे-४४. िनगडी पपरी 

19 A000888
A/2012-

2013/10/3432
चौधरी िप ता 

रािवराम

सेक ना.२० तुलसी टील सटर लॉट ना.१ 
कृ णानगर िचखली पुण-े१९ िनगडी पपरी 

चचवड null

20 A000891
A/2012-

2013/10/3439
चौधरी संगीता 

गेनाराम
िवनोद हरायटीज मो रस सो क तुरी 

माकट िचखली िनगडी पपरी चचवड null

21 A000892
A/2012-

2013/10/3442
चौधरी लिलमा 

राजाराम

भगीरथ बी ना.१९/११ कृ णानगर 
िचखली पुण-े१९ िनगडी पपरी चचवड 

null

22 A000893
A/2012-

2013/10/4231
पटेल न फसा 

जहांगीर

घर नं.ई६१६ ओति कम राजनगर चौक 
पीनगर पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

null

23 A000893
A/2012-

2013/10/3081
पाटील पुजा बाळू

हनुमान हौ सोसायटी पीनगर िनगडी पुणे 
पपरी चचवड null

24 A000895
2012-

2013/10/3110
मुंडे पुजा बाळू

दुगानगर बजाज ऑटो क म आकुड  पुणे 
३५ आकुड  पपरी चचवड 411035

25 A000898
A/2012-

2013/10/3117
चौधरी हषदा 

देवचंद

तुलसी लॉट नं.४५७ सव नं.१८ 
िशवतेजनगर मैला शु ीकरण चचवड पुण-े

१९. चचवड पपरी चचवड 411019

26 A000900
A/2012-

2013/10/3125
तोरणे वैशाली 

अशोक

इं ायणी हौ.सो. गंगा सुपर माकट कांबळे 
चाळ पीनगर तळवडे पुणे-१९. तळवडे 

पपरी चचवड 411019

27 A000901
A/2012-

2013/10/3122
स यद सना 
र फको दन

वे ट िवड लॉट न.ं९ सव नं.२६ चचवड 
पुणे-१९. चचवड पपरी चचवड 

411019

28 A000902
A/2012-

2013/10/2964
सावंत ि यंका 

शहाजी
गु द  हौ.सो. सहयोग नगर तळवडे पुणे-
१९. तळवडे पपरी चचवड 411019

29 A000904
A/2012-

2013/10/3393
कांबळे प लवी 

राजू
डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर पंचशील हौ सो 

िनगडी पुणे पपरी चचवड null

30 A000904
A/2012-

2013/10/3390
चं ा े ाज ा 

घन याम

ाची अपाटमट १/१३ स.नं.२२ 
ािधकरण िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी 

चचवड 411044

31 A000905
A/2012-

2013/10/3401
जोशी रािधका 

नवराज

डा डी.वाय.पाटील इंि लश कूल सेक 
नं.२८ ािधकरण िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

32 A000907
A/2012-

2013/10/3576
आगे योिगता 

नवनाथ

योिगता जनरल टोअस शेजारी च हाण 
चाळ िचखली पुणे पपरी चचवड 

412114

33 A00100
A/2012-

2013/10/3383
साळवे योिगता 

संजय
दळवीनगर प ासेड स.नं.२२ िनगडी पुणे-

४४. िनगडी पपरी चचवड 411044



34 A00101
A/2012-

2013/10/2782
सोनवणे कैलास 

राघू
मु.पो. च-होली बु. नवनाथ आळी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411017

35 A001011
A/2012-

2013/10/3683
शेख खसार 

आ बास
काळभोर चाळ िनगडी गावठाण तालुका 

हवेली पुणे पपरी चचवड 411044

36 A001012
A/2012-

2013/10/3687
हातागळे ि ती 

अिभमान
िस ाथ हौ.सो. अजंठानगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411019

37 A01013
A/2012-

2013/10/3693
हजारे अं कता 

सुधीर
एकता हौ सग सोसायटी हे े व ती 

िचखली पुणे पपरी चचवड 412114

38 A01014
A/2012-

2013/10/3698
शेख आशा यार 

मोह मद

ाने र कॉलनी पा कजा हेअर सलून 
जवळ आकुड  पुणे पपरी चचवड 

411035

39 A01015
A/2012-

2013/10/3705
ह के मृणाली 

राजाराम
कोयना नगर िचखली रोड चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411019

40 A001018
A/2012-

2013/10/3717
वाळंूज तृ ी 
बाळासाहेब

गणेश कॉलनी पीनगर तळवडे पुणे पपरी 
चचवड 412114

41 A001019
A/2012-

2013/10/3720
भ डे अपणा 

गजानन
एकबोटे चाळ मोहननगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411019

42 A001021
A/2012-

2013/10/3728
सह संिगता 
अिभलेश

दातीर पाटील कॉलनी रामनगर चचवड 
पुणे पपरी चचवड 411019

43 A001022
A/2012-

2013/10/3734
शदे अि नी 

महेश

सं ामनगर, झोपडप ी बु िवहार शेजारी 
ओटा क म िनगडी पपरी चचवड 

411044

44 A001025
A/2012-

2013/10/3650
सूयवंशी मयुरी 

संतोष
भ  श  डेपो मागे द नगर िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411018

45 A001027
A/2012-

2013/10/3751
शमा पकू देव

भ  श  डेपो या मागे द नगर िनगडी 
पुणे पपरी चचवड 411044

46 A001028
A/2012-

2013/10/3754
तांदळे ेहा संतोष

कोमल कॉ ले स संभाजी नगर आकुड  
गावठाण पुणे पपरी चचवड 411035

47 A001029
A/2012-

2013/10/3760
कासीम अंजुम 

मोह मद
तयागत हौ.सो. म नं 410 िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

48 A001030
A/2012-

2013/10/3757
भागवत सर वती 

मा ती
काळभोर नामदेव चाळ काळभोरनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411019

49 A001032
A/2012-

2013/10/3766
दंडू िसमरन 

ंकटेश
िव णु पाक सो. काळभोरनगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

50 A001033
A/2012-

2013/10/3770
सोळशे सा रका 

सुरेश

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत रमाबाई 
कॉलनी िनगडी पुणे पपरी चचवड 

411044

51 A001034
A/2012-

2013/10/3775
पवार दपाली 

िव ाम

आझाद चौक िब डग नं ड लू बी 8 
पीनगर रोड िनगडी पपरी चचवड 

411044



52 A001036
A/2012-

2013/10/3782
शदे तृ ी 

बाबासाहेब
गो वद राधा पॅलेस पाटीलनगर िचखली 

पुणे पपरी चचवड 412114

53 A001038
A/2012-

2013/10/3791
सह खुशबू सुशील

ीमानी इंड ीज लॉट नं 59 एम आय डी 
सी ए रया चचवड पपरी चचवड 

411019

54 A001040
A/2012-

2013/10/3799
रेलेकर वृंदा 

देिवदास
नमदा पाक रावेत रोड आकुड  पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411035

55 A001044
A/2012-

2013/10/3628
सीखी लि म 

पेमाराम
उ सव वीट संभाजीनगर क तुरी माकट 

चचवड पपरी चचवड 411019

56 A001046
A/2012-

2013/10/3634
शेख सलीना 

रिहमान
काळूबाई मं दर शेजारी जाधववाडी 

िचखली पुणे पपरी चचवड 412114

57 A001048
A/2012-

2013/10/3638
हेगडे ुती ीकांत

दारका अपाटमट जैन मं दरा जवळ 
िनगडी पुणे पपरी चचवड 411044

58 A001049
A/2012-

2013/10/3641
िपचाडीया 

जागृती मह कुमार
अ वाल चाळ जैन मं दरा जवळ पुणे मंुबई 

र ता िनगडी पपरी चचवड 411044

59 A001053
A/2012-

2013/10/3660
शमा रकू देव

भ  श  डेपो या मागे द नगर िनगडी 
पुणे पपरी चचवड 411044

60 A001054
A/2012-

2013/10/3663
हसाडे आरती 

गेनभाऊ

पी हौ.सोसायटी यु इंिडया बेकारी 
शेजारी पीनगर पुणे पपरी चचवड 

412114

61 A001056
A/2012-

2013/10/3921
आचाय ऐ या 

सुर
रामे र हौ.सो. शा नगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411019

62 A001059
A/2012-

2013/10/3936
चांदगुडे वै णवी 

अिजत
िव हता हौ.सो. रा दासनगर सोनवणे 
व ती िचखली पपरी चचवड 412114

63 A001060
A/2012-

2013/10/3882
आचाय अपूवा 

सुर
सोमे र सो. शा नगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411019

64 A001061
A/2012-

2013/10/3884
पाटील ित ा 

िवजय
पाटीलनगर दे  आळंदी रोड तालुका हवेली 

पुणे पपरी चचवड 412114

65 A001063
A/2012-

2013/10/3888
सग कोमल 

सुदशन
अ ज यतारा हौ सोसायटी पीनगर 
तळवडे पुणे पपरी चचवड 412114

66 A001065
A/2012-

2013/10/3891
घाडगे सुवणा 

देवचंद
पांढरकर चाळ संभाजीनगर आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

67 A001066
A/2012-

2013/10/3893
ढोलम मयुरी 

द ाराम
कंुजीर काकडे चाळ द वाडी आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

68 A001067
A/2012-

2013/10/3895
डुबे वृषाली बबन

से टर नं 21 ेहसदन हौ.सो. यमुनानगर 
िनगडी पुणे 411044

69 A001068
A/2012-

2013/10/3874
बफा रेखा 
खराताराम

िस ी हौ.सो. फुले नगर ािधकरण िनगडी 
पुणे null



70 A001070
A/2012-

2013/10/3881
पगारे दपाली 

फलीम
अजंठा नगर प ा शेड क तुरी माकट मागे 

चचवड पपरी चचवड 411019

71 A001071
A/2012-

2013/10/3865
पवार अं कता 

संजय
अकोलकर फॅ ीकेषण मागे द वाडी 
आकुड  पुणे पपरी चचवड 411035

72 A001072
A/2012-

2013/10/3871
खान तहोजीबा 

फैजान
कशोर पांढर चाळ दळवी नगर चचवड 

पुणे पुणे पपरी चचवड 411035

73 A001074
A/2012-

2013/32/4543
साळंुके ेहल 

महा
नविनमाण हौ.सो. मनापा शाळेजवळ 
पीनगर पुणे पपरी चचवड 412114

74 A001076
A/2012-

2013/10/3855
साळंुके कोमल 

महा
नविनमाण हौ.सो. म.ण.पा.शाळेजवळ 
पीनगर तळवडे पपरी चचवड 412114

75 A001077
A/2012-

2013/10/3858
अ सारी फजा 

कम ीन

िहरा बेकारी बजाज ऑटो समोर गंगुबाई 
फुले रोड आकुड  पुणे पपरी चचवड 

411035

76 A001078
A/2012-

2013/10/3861
जगदाळे क र मा 

महादेव
रामे र हौ.सो. एम.आय.डी.सी. चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

77 A001080
A/2012-

2013/10/3820
घुमरे रोशनी 

भारत
िशवकृपा हौ.सो. झडा सोसायटी चौक ाने 
कॉलनी िचखली पपरी चचवड 412114

78 A001082
A/2012-

2013/10/3839
खासोडे आरती 

ाने र
िव ल ि मणी हौ.सोसायटी मोरे व ती 
िचखली पुणे पपरी चचवड 412114

79 A001171
A/2012-

2013/10/3580
कुलकण  िवरा ी 

मिनष
गु देव नगर बंडेवार िब डग आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

80 A001175
A/2012-

2013/10/3590
गुंड योती 

चं कांत
यशवंत कॉलनी मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

81 A001176
A/2012-

2013/10/3591
जाधव वीटी 

सूयभान
मोरे व ती इं  सुपर माकट मागे िचखली 

पुणे पपरी चचवड 412114

82 A001194
A/2012-

2013/10/4327
िस क  शाहीन 

अकबरअली
पी हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-१९. 

िनगडी पपरी चचवड null

83 A00121
A/2012-

2013/10/3846
सावंत अं कता 

अिनल

िप.सी.एम.सी.कॉलोनी बी.नं.५ .नं.५६ 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

84 A001220 A/null/10/4085
िस क  शे जादी 

सेन
रा लनगर िनगडी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

85 A001226 A/null/10/3037
शेगोकार ुती 

संजय
दातीर कॉलनी रामनगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

86 A00142
A/2012-

2013/10/3929
पाटील पायल 

भागवत

हनुमान हौ.सो. द धीनमुखी हनुमान मं दर 
पीनगर पीनगर पुणे-४४. पीनगर 

पपरी चचवड 411044

87 A00149
A/2012-

2013/10/3950
माने केशर पांडुरंग

ारका हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-१९. 
तळवडे पपरी चचवड 411019



88 A001512
A/2012-

2013/10/4276
जांिगड स रता 

देवीलाल

सव नं.बी ३२ लॉट न.ं१०५ साईनाथ 
नगर िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी 

चचवड null

89 A001514
A/2012-

2013/10/4270
उ मानी मे नाज 

जाहीद

िस ीवानायक हौ.सो. म नं.०१२ 
बी.नं.ई-२ P.C.M.C. िनगडी पुणे-४४. 

िनगडी पपरी चचवड null

90 A001516
A/2012-

2013/10/4262
खान साबरा मंजूर

म नं.१४ बी न.ंझेड/३/८ रा लनगर 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

null

91 A001517
A/2012-

2013/10/4260
उ मानी अलमाज 

जाहीद

िस ीवानायक हौ.सो. म नं.०१२ बी 
नं.ई p.c.m.c. िनगडी पुणे-४४. िनगडी 

पपरी चचवड null

92 A00152
A/2012-

2013/10/4161
घोडके रािधका 

वामन
से.नं.25, घर नं.71/2 L.I.G कॉलनी 

सधुनगर पुणे पपरी चचवड null

93 A01523
A/2012-

2013/10/3746
गु ा काजल 

शोभनाथ
नारायण मो  काळभोर चाक आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

94 A00154
A/2012-

2013/10/5510
प दकुले पुजा 

दगंबर
िव नाथ कृपा हौ सो. 59/8 से.नं-28 

गंगानगर आकुड  411044

95 A001601
A/2012-

2013/10/3309
पाटील योित 

माधवराव
पी हौ.सो. यु इंिडया बेळरीवर तळवडे 

पुणे-१९. तळवडे पपरी चचवड 411019

96 A001602
A/2012-

2013/10/3313
काळे ऋतुजा 

दगंबर

एटी ह पॅराडाईस लॉट न.ंसी.६ लॉट 
नं.१३ सी.डी.सी. चचवड पुण-े१९. 

चचवड पपरी चचवड 411019

97 A00178
2012-

2013/10/3800
शेख शहाजहाबी 

हमीद
रा भुषण हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-
१९. तळवडे पपरी चचवड 411019

98 A00180
A/2012-

2013/10/3808
महाजन ऋतुजा 

उ म
एस. ही.चाळ .नं.२ िव लवाडी आकुड  
पुणे ३५ आकुड  पपरी चचवड 411035

99 A00182
A/2012-

2013/10/3818
हातीम तेजल 

संतोष

लॉट न.ंबी-१० साई ा हे ेव ती 
िचखली पुण-े१४. िचखली पपरी चचवड 

411014

100 A00185
A/2012-

2013/10/3487
आ वाल ुती 

मुकेशकुमार
साईनाथ नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

101 A00194
A/2012-

2013/10/3108
वाघ किवता रो

महाल मी हौ.सो. सुदशन नगर िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039

102 A00205
2012-

2013/10/3096
आजबे पुजा 

हनुमंत
िशवशंभु हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-
१९. तळवडे पपरी चचवड 411019

103 A00214
A/2012-

2013/10/3025
सोनवणे ांजली 

राज

िव लवाडी िव लमं दर जोशी चाळ 
आकुड  पुणे ३५ आकुड  पपरी चचवड 

411035

104 A00227
A/2012-

2013/10/3398
शेख साबरीन इ

मीक नगर आझाद चौक िनगडी िनगडी 
पपरी चचवड 411039

105 A00232
A/2012-

2013/10/2904
दंगाणे भािवका 

िशरीष

नारायण काळभोर चाळ िव ल मं दर 
काळभोर नगर चाळ न.ं१५ .नं.९ तळवडे 
पुणे-१९. तळवडे पपरी चचवड 411019



106 A00260
A/2012-

2013/10/4303
मालसुरे काजोल 

कािशनाथ
ांसपोट हौ सो पीनगर तळवडे पुण-े१९. 

िनगडी पपरी चचवड null

107 A00262
A/2012-

2013/10/4307
जगताप ऋतुजा 

मनाजी
ि मुत  हौ.सो. ि वेणीनगर िचखली पुण-े

१९ िनगडी पपरी चचवड null

108 A00263
A/2012-

2013/10/4311
कणसे सायली 

र व

सी.१६ िशवद  रेस. बँक ऑफ महारा  
जवळ आकुड  पुणे ३५ िनगडी पपरी 

चचवड null

109 A00265
A/2012-

2013/10/4316
स यद मु कान 

रईसो न
नविनमाण हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे-

१९. िनगडी पपरी चचवड null

110 A00273
A/2012-

2013/10/3684
साबळे योती 

दीप
िनतीन कुटे चाळ द वाडी आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

111 A00283
A/2012-

2013/10/3298
होनराव अि नी 

िभमाशंकर

गणेश कॉलनी नं.2 मु ाई लोअर या 
मागे पीनगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

null

112 A00284
A/2012-

2013/10/3303
ननावरे ए या 

सुभाष

रे वे पोलीस वसाहत िब.नं.10/3 से टर 
नं.20 िचखली रोड कृ णानगर पुणे पपरी 

चचवड null

113 A00293
A/2012-

2013/10/4046
वागेरे वै णवी 

सुरेश
भैरवनाथ हौ.सो. वागेरे आळी पपरी पुण-े

१८. िनगडी पपरी चचवड null

114 A00295
A/2012-

2013/10/4384
मु ा महाबुब बाबू

हवेली तळवडे गावठाण पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

115 A00300
A/2012-

2013/10/4313
नराम र मी 

स यवान

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत स ाट हौ 
सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

116 A00305
A/2012-

2013/10/4361
राजोळे मोनाली 

दयानंद
अ णा भाऊ साठे नगर िनगडी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

117 A00317
A/2012-

2013/10/3239
कलम  अंजनी 

िवलास
व नगरी सोसायटी मोरे व ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411018

118 A00320
A/2012-

2013/10/3615
तडाखे योती 

उ म
वि तक िसमट प ा कंपनी चचवड पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

119 A00321
A/2012-

2013/10/3616
शेख नाजमीन 

सनाउ ला
ओटा क म रा लनगर िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411018

120 A00324
A/2012-

2013/10/3620
न हे करण 

एकनाथ
नवचैत य सोसायटी मोरे व ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411018

121 A00325
A/2012-

2013/10/3621
कदम उषा संजय

संत कृपा सोसायटी ता हाणे व ती िचखली 
पुणे पपरी चचवड 411018

122 A00327
A/2012-

2013/10/3626
एकाड ाज ा 

बाळासाहेब
ी द  कृपा सोसायटी रा लनगर िनगडी 

पुणे पपरी चचवड 411018

123 A00328
A/2012-

2013/10/3629
तांबोळी जा मीन 

इकबाल
गंगानगर आकुड , ािधकरण पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018



124 A00349
A/2012-

2013/10/4028
कुटे पूजा सुिजत

गंगाई चबस मा ती मं दरमागे आकुड  
िनगडी पपरी चचवड null

125 A00353
A/2012-

2013/10/2885
हवालदार 

शहनाज गुडलाल

भैरवनाथ हौ.सो. पो त ऑ फस जवळ 
पीनगर तळवडे िनगडी पपरी चचवड 

null

126 A00357
A/2012-

2013/10/3145
शेळके काजल 

िवनायक
तळेगाव गावठाण तळेगाव तळेगाव पुणे 

पपरी चचवड null

127 A00358
A/2012-

2013/10/5512
बसपुरे भा य ी 

योगेश
पी हौ.सो पीनगर तळवडे िनगडी, 

पपरी 411018

128 A00359
A/2012-

2013/10/3151
धीवर न ता संजय

टीपी काळभोरचा वामी िववेकानंद 
शाळेसमोर पुणे पुणे पपरी चचवड null

129 A00360
A/2012-

2013/10/3152
पवार शीतल सुरेश

नारायण काळभोर चाल न.ं10 िव लनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड null

130 A00361
A/2012-

2013/10/2992
शेख रे मा 
िनजामु न

सोपान काळभोर चाळ काळभोरनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड null

131 A00365
A/2012-

2013/10/2982
तांबोळकर रेणुका 

िवजय
द  हौ सो मोरेव ती िचखली पुणे पपरी 

चचवड null

132 A00366
A/2012-

2013/10/2968
इंगवले नेहा संजय

सेक नं.२१ क म न.ं९ चाळ १२/२ 
यमुनानगर िनगडी पुणे पपरी चचवड 

null

133 A00368
A/2012-

2013/10/3547
देडे मोिहनी 
दादासाहेब

संतकृपा सोसायटी िचखली तालुका हवेली 
पुणे पपरी चचवड 412114

134 A00374
A/2012-

2013/10/4073
सावंत भा य ी 

तानाजी
अ ज य तारा हौ सोस िचखली पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

135 A00391
A/2012-

2013/10/3906
जाधव मोिनका 

सुिनल
नवचैत य हौ.सो. मोरेव ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड null

136 A00391
A/2012-

2013/10/4067
राठोड िन कता 

िवनायक

अ ज यतारा हौ सोस ता हणे व ती 
िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

137 A00393
A/2012-

2013/10/3897
पवार सपना 

सुिनल

तरटे चाळ बालवाडी प रसर शीतल लो ी 
समोर द वाडी िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

138 A00394
A/2012-

2013/10/3941
पवार शीतल 

सुिनल

तरटे चाळ बालवाडी प रसर शीतल लो ी 
समोर द वाडी,आकुड  पुणे पपरी 

चचवड null

139 A00397
A/2012-

2013/10/3890
झगडे ा कृ णा

दीप योती बी. िव ल मं दराजवळ 
आकुड  पुणे पपरी चचवड null

140 A00398
A/2012-

2013/10/3887
खान शुमायला 

रािशद
अंनंदा बाजी राव काळभोरचाळ आकुड  

पुणे पपरी चचवड null

141 A00399
A/2012-

2013/10/3885
अ सारी रोशनी 

ईसमाइल

क/० शंकर काळभोर चाळ न.ं२१ म नं.५ 
काळभोर नगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड null



142 A00400
A/2012-

2013/10/3883
गु ा रना 
ल मनजी

गु ा कराणा जरनाल टोस जवळ साने 
कॉलनी मोरेव ती िचखली पुणे पपरी 

चचवड null

143 A00400
A/2012-

2013/10/3978
जाधव आ दता 

उमाजी
मु. पो.रावेत जाधाव नगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

144 A00404
A/2012-

2013/10/3478
वाजे आि नी 

सुभाष

मा ती सोपान काळभोर तुळजाई मं दरा 
मागे धोबीघाट समोर आकुड  पुणे ३५ 

िनगडी पपरी चचवड null

145 A00406
A/2012-

2013/10/3471
गाढवे संयुकता 

िवलास

२४/२ नारायण िव णु काळभोर चाळ 
काळभोरनगर चचवड पुण-े१९. िनगडी 

पपरी चचवड null

146 A00408
A/2012-

2013/10/3465
आरगडे ऊशा 

तानाजी

भागवत चाळ द नगर,भ  श  डेपो 
मागे िनगडी पुण-े४४. िनगडी पपरी 

चचवड null

147 A00410
A/2012-

2013/10/3461
शेजाळ पूजा 

मा ती
नेवाळे व ती िचखली रोड िचखली पुण-े

१९ िनगडी पपरी चचवड null

148 A00411
A/2012-

2013/10/2867
हजारे ित ा 

कांतीलाल
जय हरी हौ.सोसायटी मळेकर िवटभ ी 

आकुड  िनगडी पपरी चचवड null

149 A00437
A/2012-

2013/10/4088
खान नाजनीन 

शक ल
खान अपार मट ांती नगर आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

150 A00439
A/2012-

2013/10/3421
िवधाते शुभांगी 

चं कांत
एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

151 a00440
A/2012-

2013/10/3429
बनप दुगा 
भीम सग

अजंठा नगर रमाबाई आंबेडकर शाळेजवळ 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

152 A00441
A/2012-

2013/10/4089
घाडगे ेहा राज

ी वामी िववेकांनद शाळे या पाठीमागे 
िशव पावती हौ सो. ल मी िनवास सहयोग 

नगर पुणे पपरी चचवड null

153 A00443
A/2012-

2013/10/4099
शेख सार 

सलाम

ी कृ ण नगर सर वती कुल िसता 
रेिसडे सी िब डग समोर आकुड  पुणे 

पपरी चचवड null

154 A00444
A/2012-

2013/10/4096
गारगोटे मोिनका 

िव णू
218 साईनाथ हौ सोसा. पीनगर तळवडे 

पुणे पपरी चचवड null

155 A00448
A/2012-

2013/10/3312
कंुभार आकां ा 

कशोर
द नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

156 A00045
A/2012-

2013/10/4202
सानप पुनम 

म छ
कोयना हौ.सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

157 A00451
A/2012-

2013/10/4108
सपकाळे सोनल 

दलीप
कसन पांढरकर चाल पंचतारा नगर 
आकुड  पुणे पपरी चचवड null

158 A00457
A/2012-

2013/10/3205
ितवारी गुिडया 

संतोष
हनुमान नगर हौ सग सोसायटी ता हाणे 
व ती िचखली पुणे पपरी चचवड null

159 A00460
A/2012-

2013/10/3286
नाईक योती 

राजेश

मिनषा हौ सग सोसायटी अभंग STD 
शेजारी मोरेव ती िचखली पपरी चचवड 

null



160 A00462
A/2012-

2013/10/3270
चौधरी योती 

गणेशराम
से टर नं.22 राजनगर ओटा क म िनगडी 

पुणे पपरी चचवड null

161 A00463
A/2012-

2013/10/5509
क डलकर कोमल 

नामदेव
राजनगर ओटा क म गणेश माकट शेजारी 

िनगडी िनगडी, पपरी 411044

162 A00464
A/2012-

2013/10/3868
च हाण शुभांगी 

अजुन
मोरे व ती िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

163 A00466
A/2012-

2013/10/3243
शदे िशतल 
राजाभाऊ

गणेश हौ सग सोसायटी मोरेव ती िचखली 
पुणे पपरी चचवड null

164 A00471
A/2012-

2013/10/3833
सांगोलकर 

ित ा तुकाराम
िम लद नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

165 A00473
A/2012-

2013/10/3844
चौधरी पूनम 
सुभाष चं

पेश कॉलनी अजुन कुटे चाळ द वाडी 
आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

166 A00475
A/2012-

2013/10/3795
घारे संिचता संजय

ि वेणी नगर तळवडे पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

167 A00476
A/2012-

2013/10/3548
शदे पुनम िवजय

आनंदनगर चचवड टेशन पुणे मंुबई 
हायवे पुणे पपरी चचवड 411019

168 A00477
A/2012-

2013/10/3801
इंगळे प लवी 

दलीप
यशवंत हौ सोस मोरेव ती िचखली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

169 A00477
A/2012-

2013/10/3837
सह िनधी बंझ 

बहादूर

पेश कॉलनी अजुन कुटे चाळ द वाडी 
आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

170 A00479
A/2012-

2013/10/3781
कुमावत पूनम 

छोगाराम
सो िनगरा िह स तळवडे ि वेणी नगर पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

171 a0048
A/2012-

2013/10/4212
पाटील िशतल 

संजय
पी हौ. सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

172 A00481
A/2012-

2013/10/3228
परदेशी काजल 

ओम काश
िव णूकुटे चाल म न.ं321 िव लवाडी 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

173 A00482
A/2012-

2013/10/3237
पाटील तेजि वनी 

िशवकुमार
िम लदनगर घर नं.K6/9 ओटा क म 
िनगडी पुणे 44 पपरी चचवड null

174 a00483
A/2012-

2013/10/3774
गायकवाड पुजा 

हनुमंत
िम लद नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

175 a00483
A/2012-

2013/10/3826
पोळ अ ता राजु

िशव पावती हौ सोस सहयोग नगर 
पीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

176 a00484
A/2012-

2013/10/3768
मोगारगे ा 

बक

पंचगंगािनवास साई अपरमट िव लवाडी 
आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

177 a00485
A/2012-

2013/10/3823
चौधरी िविनता 

मोहनलाल
शरद नगर हनुमान मं दरा जवळ िचखली 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018



178 A00487
A/2012-

2013/10/3658
उफाडे ेहल बापू

पी हौ सोस पीनगर पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

179 a00489
A/2012-

2013/10/3475
भाटी बबलू कंवर 

मेहताब सग
फोस मोटार वाचमेण कॉलनी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

180 a00490
A/2012-

2013/10/3467
भाटी राधा 

लख सह
फोस मोटार वाचमेण कॉलनी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

181 a00492
A/2012-

2013/10/3472
राजवत खमा 
कंवर जय सग

फोस मोटार वाचमेण कॉलनी आकुड  पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

182 A00498
A/2012-

2013/10/4145
मोरे िपयुषा संजय

से.नं.28 लाट न.ं103 ािधकरण िनगडी 
पुणे पपरी चचवड null

183 A00501
A/2012-

2013/10/3319
गुडसे िशतल 

नागेश

बालाजी हाईटस सव न.ं136 लाट न.ं03 
मोहननगर चचवड टेशन पपरी चचवड 

null

184 A00502
A/2012-

2013/10/3325
गुडसे ि यंका 

नागेश

बालाजी हाईटस सव न.ं136 लाट न.ं03 
मोहननगर चचवड टेशन पपरी चचवड 

null

185 A00504
A/2012-

2013/10/4153
गडिहरे सोनाली 

पोपट
परशुराम नगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

186 A00505
A/2012-

2013/10/3332
कदम काजल 

दलीप

कुमार िनवास गट नं 1445/1 ीराम 
सोसायटी हे ेव ती िचखली पपरी 

चचवड null

187 A00506
A/2012-

2013/10/3905
जैसवर अंजली 

अर वद
िवजय कॉलनी म न.ं7 ािधकरण आकुड  

पुणे पपरी चचवड null

188 A00051
A/2012-

2013/10/4223
सूयवंशी ाज ा 

भाकर
पी हौ. सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

189 A00510
A/2012-

2013/10/4147
भुजंग सा ी राज

व पुत  हौ सोस िनगडी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

190 A00510
A/2012-

2013/10/3990
इंगळे ेहा मरीबा

शेलारव ती दे  आळंदी रोड िचखली पुणे 
पपरी चचवड null

191 A00511
A/2012-

2013/10/4144
च हाण 

अनािमका अशोक
आनंदा कुटे चाळ द वाडी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

192 A00514
A/2012-

2013/10/4142
कांबळे लता 

महादेव
िम लद नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

193 A00518
A/2012-

2013/10/4117
कदम माधुरी 

दप
उ म कुटे चाल म न.ं ८० द वाडी 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

194 A00519
A/2012-

2013/10/4112
ह के पूजा संतोष

नारायण काळभोर चाल TCI या 
पाठीमागे ITI जवळ िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

195 A00527
A/2012-

2013/10/4136
वाकोडे पुजा 

शामराव
माता रमाई हौ सोस िनगडी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018



196 A00528
A/2012-

2013/10/4129
सूळ मेघा द ा य

हनुमान हौ सोस पीनगर तळवडे पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

197 A00530
A/2012-

2013/10/4119
पोटभरे मोिहनी 

बाळासाहेब
सं ाम नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

198 A00531
A/2012-

2013/10/4132
करपे रे मा र व

जाधववाडी िचखली पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

199 A00533
A/2012-

2013/10/4122
घुले वसुधा 
बलासाहेब

एकता सोस हे ेवाडी िचखली पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

200 A00538
A/2012-

2013/10/4116
ग ड संजना 
िजयालाल

िवलास कालेचाळ सुदशन नगर आकुड  
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

201 A00541
A/2012-

2013/10/4243
माली िड पल 

खेताराम
लाट न.ं11 सोिनगरा हाईटस तळवडे रोड 

ि वेणीनगर पपरी चचवड null

202 A00543
A/2012-

2013/10/4240
मगर तनुजा 
तुळशीराम

गु द  हौ सग सोसायटी स ो गर 
पीनगर पुणे पपरी चचवड null

203 A00544
A/2012-

2013/10/4235
कुथे तेजल राज

सुयोग कॉलनी अ िवनायक चोक 
मोरेव ती, िचखली पपरी चचवड null

204 a00545
A/2012-

2013/10/4259
मोरे दपाली रमेश

िस ी ल मी को लेस िव लवाडी आकुड  
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

205 A00545
A/2012-

2013/10/4230
पो ार संिचता 

सुिनल

गती हौ सोसायटी िब डग न.ंA/27 
लाट न.ं407 से.22 आंबेडकर वसाहत 

िनगडी पुणे पपरी चचवड null

206 A00548
A/2012-

2013/10/4257
उ मानी इ फत 
मोहमद सलीम

िनगडी ािधकरण पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

207 A00549
A/2012-

2013/10/4255
अ सारी नाजीया 

अतीक अहमद
िनगडी ािधकरण िनगडी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

208 A00553
A/2012-

2013/10/4247
जरांडे िनिशता 

ल
िप.सी.एम.सी.कॉलनी िनगडी पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

209 A00554
A/2012-

2013/10/4244
कांबळे नेहा िनलेश

मेहता हॉि पटल जवळ काळभोर नगर 
चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

210 A00556
A/2012-

2013/10/4241
रोकडे भारती 

बाबुराव
सोपान जाधव चाळ जाधववाडी िचखली 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

211 a00558
A/2012-

2013/10/4263
को हे हेमली 

राज
र ािगरी हौ सोस संभाजी नगर चचवड 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

212 a00560
A/2012-

2013/10/4267
पाटील मोिहनी 

पोपट
कुलशे ी चाळ दीपेश दुकाना समोर आकुड  

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

213 A00568
A/2012-

2013/10/3338
पवार ऋतुजा 

जयपाल
जय भवानी हौ सग सोसायटी रामनगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड null



214 a00571
A/2012-

2013/10/3988
कदम दशना 

रामचं
दुगा नगर िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

215 A00574
A/2012-

2013/10/3831
िनरगुडे ि यंका 

चा पा
आंबेडकरनगर थरमँ स चौक जवळ 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

216 A00575
A/2012-

2013/10/3824
वखरे आकां ा 

नारायण
िशवशंकर हौ सोसायटी हे ेव ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड null

217 A00577
A/2012-

2013/10/3810
िजडगे धन ी 
मि लकअजुन

ा सपोट हौ सोसायटी पीनगर िनगडी 
पुणे पपरी चचवड null

218 A00578
A/2012-

2013/10/3803
भोई ित ा 

कशोर
नविनमाण हौ सोसायटी पीनगर तळवडे 

पुणे पपरी चचवड null

219 A00581
A/2012-

2013/10/4025
कोतवाल सलोनी 

िवण

381 लाट से.21 दुगामाता चौक राजहंस 
दुध क  जवळ यमुनानगर ािधकरण 

िनगडी पपरी चचवड null

220 a00582
A/2012-

2013/10/4002
सरवदे सोनम 

मोहन
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स ाट हौ सोस 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

221 A00583
A/2012-

2013/10/4069
मोटे योती 

सुखदेव
रामदास नगर गीताई कॉलनी िचखली पुणे 

पपरी चचवड null

222 a00587
A/2012-

2013/10/4008
गावडे ऋतुजा 

उमेश
स ा ी कॉलनी िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

223 A00588
A/2012-

2013/10/3924
भालेराव आकां ा 

मधुकर
भालेराव िनवास घर  64 मा ती मं दरा 

जवळ आकुड  पुणे पपरी चचवड null

224 A00591
A/2012-

2013/10/4005
पांढरे अपुवा नर

कुपर सोसायटी से.नं.24/A ािधकरण 
िनगडी पुणे पपरी चचवड null

225 A00594
A/2012-

2013/10/4012
डुबे िशवानी 

संतोष
आलंकार सोस तानाजी नगर चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

226 A00595
A/2012-

2013/10/3790
बु टे क णा 

सुिनल
जय िशवशंकर हौ सौ हे ेव ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड null

227 A00597
A/2012-

2013/10/3938
महाजन िचता 

संजय

J.Y. पाटील िब डग िव लवाडी उपकार 
चबर शेजारी पुणे पपरी पपरी चचवड 

null

228 A00598
A/2012-

2013/10/3961
सुतार ऋतुजा 

गो वदा
गबाजी पांढरकर चाल आकुड  पुणे पपरी 

पपरी चचवड null

229 A00600
A/2012-

2013/10/3953
सावंत मृणाल 

अिनल

153 ी कृ णानगर सर वती शाळे मागे 
िव लवाडी आकुड  पुणे पपरी चचवड 

null

230 A00604
A/2012-

2013/10/3648
ीरसागर ऋतुजा 

द ा ेय
सुदशन नगर बागल चाळ खोली नं.1 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

231 A00607
A/2012-

2013/10/3412
शेख सािहबा 

रहीम
हनुमान हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018



232 A00608
A/2012-

2013/10/3410
पवार चं का 

महादेव
राजनगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

233 a00609
A/2012-

2013/10/3404
ढोले ेहल 
ज गनाथ

राजनगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

234 A00061
A/2012-

2013/10/4278
यादव िशवानी 

भगवान
सहगड हौ.सो. हे े व ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039

235 A00610
A/2012-

2013/10/3418
बुलखी िशरीन 

तो फक
कार बोळ नगर नाराथान चाळ पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

236 A00612
A/2012-

2013/10/4187
शेख मु कान 

आयुब
संघिम  हौ सोस यमूना नगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

237 A00614
A/2012-

2013/10/3408
सोनवणे ि या 

िशवाजी
मु. पो.िचखली हवेली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

238 A00618
A/2012-

2013/10/3392
स यद मेहजबीन 

शाक र
म नं.१९ िब न.ंx/A मीक नगर िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

239 A00619
A/2012-

2013/10/3406
िपसाळ ेहल 

राज
िशवसदन सोस कृ णा नगर चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

240 A00062
A/2012-

2013/10/4281
शेख नस रन 

अ दुल
संघष हौ.सो. िब.नं.B-९ म नं.२०४ 

िनगडी िनगडी पपरी चचवड 411039

241 A00620
A/2012-

2013/10/3694
अ सारी िबना 
यातून जैनु ीन

िनशान िब डग द वाडी आकुड  पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

242 A00621
A/2012-

2013/10/3686

अ सारी 
अंजुमपव न 

जैनु ीन

िनशान िब डग द वाडी आकुड  पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

243 A00623
A/2012-

2013/10/4114
जगधने ि ती शरद

घारजाई हौ सोस पीनगर तळवडे पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

244 A00624
A/2012-

2013/10/4141
चौधरी ा ी 

पु षो म

गट नं.606, रलाय स टावर जवळ 
जाधववाडी िचखली पुणे पपरी चचवड 

null

245 A00063
A/2012-

2013/10/4285
चांभारे पुजा 

ीकृ ण
हनुमान हौ. सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

246 A00633
A/2012-

2013/10/3453
सोनवणे ल मी 

अ णा
धमराज नगर िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

247 A00634
A/2012-

2013/10/3456
रोकडे धन ी 

आनंदा
पाटील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

248 A00635
A/2012-

2013/10/3460
बग द ा देिवदास

पी हौ सोस पी नगर पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

249 A00639
A/2012-

2013/10/4226
रंधवे सीता 

नारायण

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत िभमाई 
हौ सोस आझाद चौक पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



250 A00064
A/2012-

2013/10/4290
पडघन रोिहणी 

अशोक
ीराम कॉलनी ग ली न.ं२ तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

251 A00641
A/2012-

2013/10/4232
रोकडे िन कता 

गोपाळ
मु. पो.िचखली चतामणी नगर हवेली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

252 A00065
A/2012-

2013/10/4329
बुराण रे मा 

इ ािहम
माऊली हौ.सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

253 A00652
A/2012-

2013/10/4236
स यद शाईर ता 

इ बाल
िव ानगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

254 A00656
A/2012-

2013/10/4194
पवार कोमल 

दादासो

मा ती मोरे चाळ गणेश कॉलनी मोरेव ती 
िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

255 A00659
A/2012-

2013/10/3677
वमा कोमल 

गुलझारी लाल
आकाश अपार मट पंचतारा नगर आकुड  

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

256 A00066
A/2012-

2013/10/4332
धुमाळ िन कता 

शरद
नव चैत य हौ. सो. मोरेव ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

257 A00660
A/2012-

2013/10/3671
कुलकण  ेता 

संजय

म साफ य िनवास िश पावती हौ सोस 
सहयोग नगर हवेली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

258 A00662
A/2012-

2013/10/4107
सह िसखा धम

िशवशंभो हौ सोस पीनगर तळवडे पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

259 A00664
A/2012-

2013/10/3731
कुलथे हषदा 

ीकांत
पी हौ सोस पीनगर तळवडे पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

260 A00067
A/2012-

2013/10/4336
जापित ि ती 
लालता साद

पांढरकर चाळ आकुड  पुणे आकुड  पपरी 
चचवड 411039

261 A00677
A/2012-

2013/10/4169
राउत पूनम रमेश

त िशला हौ सोस अजंठा नगर चचवड 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

262 A00678
A/2012-

2013/10/4101
पुजारी मेघा सुर

िशवश  चौक शंकर पांढरकर चाळ 
आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

263 A00679
A/2012-

2013/10/3727
वाघमोडे ि यंका 

आ पासाहेब
नागे र िव ालय धमराज नगर िचखली 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

264 A00068
A/2012-

2013/10/4356
गोले क याणी 

आंबादास
िवशाल अपाटमट मोरेव ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039

265 A00681
A/2012-

2013/10/4201
झ बाडे अंजली 

अशोक
अजंठानगर चचवड िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

266 A00682
A/2012-

2013/10/4154
रोकडे आरती 

चं कांत
अंजठा नगर जय म हार िब डग पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

267 A00688
A/2012-

2013/10/3914
बोराना मनीषा 

घीसुलाल
पंचतारा नगर िव हता गणपती मं दरा 

जवळ पुणे पपरी पपरी चचवड 411018



268 A0069
A/2012-

2013/10/4359
रसाळ ऋतुजा 

रामहरी

नव चैत य हौ. सो. िवशाल अपाटमट 
मोरेव ती िचखली िचखली पपरी चचवड 

411039

269 A00690
A/2012-

2013/10/4196
दळवी ेहा 

दनकर

सुिनल भोसले गती पाक रो हाउस न.ं10 
लाट न5ं1 से.16 पी.िस.एन.टी.डी.ए 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

270 A00693
A/2012-

2013/10/4168
आवळे ेहल 

ह र ं
पंचतारा नगर म नं.5 क िडबा जगताप 

चाल आकुड  पुणे पपरी चचवड null

271 A00694
A/2012-

2013/10/4186
यादव रेणुका 

बृजराज
रामनगर दातीर पाटील कॉलनी चचवड 

पुणे पपरी चचवड null

272 A00696
A/2012-

2013/10/4123
अ सारी बुशरा 

जै न
XIB/11 िमक नगर आझाद चौक सव 42 

िनगडी पुणे पपरी चचवड null

273 A00697
A/2012-

2013/10/4261
डोलारे आरती 

फुलचंद
िभमाश  नगर चचवड पुणे िनगडी 

पपरी चचवड null

274 a00699
A/2012-

2013/10/3433
पठाण हीना 
गफारखान

तालाभालेकर पाक िनगडी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

275 A00700
A/2012-

2013/10/4254
बोहरा पावती 

ह र सग
अजुन कुटे चाल म नं.1 द वाडी आकुड  

पुणे पपरी चचवड null

276 A00704
A/2012-

2013/10/2903
गावडे िन कता 

उ म
कुटे चाल द वाडी आकुड  िनगडी पपरी 

चचवड null

277 A00705
A/2012-

2013/10/2899
राठोड ेता 

िशवाजी

गट नं.१४१९ जय िशवशंकर हौ.सो. मेह े 
कॉलनी मोरेव ती चचवड िचखली िनगडी 

पपरी चचवड null

278 A00707
A/2012-

2013/10/2897
घोडके वै णवी 

कृ णांत
संतकृपा हौ.सोसयती यमुनानगर चचवड 

िचखली िनगडी पपरी चचवड null

279 A00708
A/2012-

2013/10/2936
डेरे करण र व

अिभनव शाळेसमोर जाधववाडी िचखली 
िनगडी पपरी चचवड null

280 A00709
A/2012-

2013/10/2939
मुळे अचना 

बालाजी
हरी ओम सो. ि वेणीनगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड null

281 A00071
A/2012-

2013/10/4363
दिहफळे पुजा 

नामदेव
से.नं.२६/१८६ िनगडी पुणे िनगडी पपरी 

चचवड 411018

282 A00711
A/2012-

2013/10/3445
वाटरकर ि तीजा 

ल मन
िम लद नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

283 A00711
A/2012-

2013/10/3134
राजभर नीतू 

रामदौर

संघष हौ.सो. बी.नं.३ .नं.२८ अजंठा 
नगर चचवड पुणे-१९. चचवड पपरी 

चचवड 411019

284 A00712
A/2012-

2013/10/3140
साळंुके सोनाली 

गोर
ि मुत  हौ.सो. म.ण.पा. पीनगर तळवडे 
पुणे १४ तळवडे पपरी चचवड 411014

285 A00716
A/2012-

2013/10/3186
िशक दी ी अिनल

जय काश नारायण हौ.सो. शरद नगर 
िचखली १९. िचखली पपरी चचवड 

411019



286 A00717
A/2012-

2013/10/3203
झा िनलू गोपाल

गुणवंत चाळ उषा काळ हौ.सो. पीनगर 
तळवडे १९. तळवडे पपरी चचवड 

411019

287 A00718
A/2012-

2013/10/3208
गरड पुजा सुरेश

सर वती हौ.सो. कशोर कंपनी पीनगर 
तळवडे १९. तळवडे पपरी चचवड 

411019

288 A00726
A/2012-

2013/10/5584
बग िश पा 

देिवदास
पी हौ सो यु इंडीया बेकरी समोर 

पीनगर पीनगर पपरी null

289 A00732
A/2012-

2013/10/3250
धाईजे िशवानी 

सुिजत

म.नं.इ-१/८ सव नं.२२ राजनगर 
ऑटो क म िनगडी पुण-े४४. िनगडी पपरी 

चचवड 411044

290 A00758
A/2012-

2013/10/3087
िमजाबेग स कमा 

कलीम हैदर
सेक नं.२२ झ ६-अ-११ रा लनगर िनगडी 

पुणे पपरी चचवड null

291 A00759
A/2012-

2013/10/3126
पवार सं या सुरेश

ानदीप बजाज शो म जवळ पाटीलनगर 
िचखली पुणे पपरी चचवड null

292 A00760
A/2012-

2013/10/3109
येळवंडे गौरी 

अशोक
गौरी सुपर माकट जवळ तुकाराम नगर 

तळवडे पुणे पपरी चचवड null

293 A00761
A/2012-

2013/10/3113
येळवंडे पाली 

अशोक
गौरी सुपर माकट तुकाराम नगर तळवडे 

पुणे पपरी चचवड null

294 A00762
A/2012-

2013/10/2863
कासले आि नी 

िवलास
गौरी सुपर माकट तुकाराम नगर तळवडे 

िनगडी पपरी चचवड null

295 A00763
A/2012-

2013/10/3200
चोपडे तेज ी 

ह रचं
पंचवटी िनवास शरद नगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411018

296 A00764
A/2012-

2013/10/5595
िनकाळजे कत  

सखाराम
बजाज ट पो या मागे िब.नं-8 घर .54 

अजंठानगर िनगडी 411019

297 A00765
A/2012-

2013/10/3123
अ सारी शबनम 

रउफ
ऊरवेला हौ सो िब न.ंब-५ आझाद चौक 

िनगडी पुणे पपरी चचवड null

298 A00768
A/2012-

2013/10/3194
खरात सोनल 

राजाराम
भांगरे कॉलनी पाटीलनगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411018

299 A00771
A/2012-

2013/10/3137
सोनी दपाराणी 

गो वदलाल
जनुबाई िनवास कसन काळभोर चाळ 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

300 A00772
A/2012-

2013/10/3129
िव कमा ि यंका 

ि जेष
उशानारायण ि लिनक पंचतारा नगर पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

301 A00775
A/2012-

2013/10/3144
ल ढे ित ा 

ध डीबा
महादेव नगर िचखली िचखली पुणे पपरी 

चचवड null

302 A00776
A/2012-

2013/10/3139
क तुरे व ाली 

इं िजत
कोपूर हौ सो ािधकरण िनगडी पुणे पपरी 

चचवड null

303 A00778
A/2012-

2013/10/3413
च हाण ममता 

रामू
महा मा फुले नगर मोहननगर चचवड 

िनगडी पपरी चचवड null



304 A00797
A/2012-

2013/10/4029
नांदवडेकर 

मनाली सतबा

दलीप रा रणिपसे िशवकृपा कॉलनी 
ि वेणीनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

305 A00799
A/2012-

2013/10/3116
चौधरी पुजा 
मोहनलाल

हनुमान मं दराजवळ पाईन रोड 
शरदनगर िचखली पुणे पपरी चचवड 

null

306 A00800
2012-

2013/10/2908
चौधरी सुमन 

मोहनलाल

शरद नगर पाइन रोड हनुमान 
मं दराजवळ चचवड िचखली िनगडी 

पपरी चचवड null

307 A00802
A/2012-

2013/10/2931
रोडे मयुरी रा

िव ानगर चचवड पुणे चचवड पपरी 
चचवड 411039

308 A00803
A/2012-

2013/10/3105
देशपांडे िणता 

चं कांत
पांदरकार व ती पंचतारानगर आकुड  पुणे 

पपरी चचवड null

309 A00826
A/2012-

2013/10/3072
नाटेकर शकंुतला 

महादेव
बौ नगर ओि कम िनगडी िनगडी पुणे 

पपरी चचवड null

310 a00827
A/2012-

2013/10/3903
ढोले ित ा 

नेताजी
दुगा नगर आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

311 A00829
A/2012-

2013/10/3054
कोतिगरे मयुरी 

इं िजत
अिभनव शाळेजवळ जाधववाडी िचखली 

पुणे पपरी चचवड null

312 A00835
A/2012-

2013/10/3084
तुपे व ा सुभाष

राम मं दराजवळ पाटीलनगर िचखली पुणे 
पपरी चचवड null

313 A00836
A/2012-

2013/10/2943
वैरागर माधुरी 

काश
पाटीलनगर राम मं दर िचखली पुण-े१९ 

िचखली पपरी चचवड 411019

314 A00837
A/2012-

2013/10/2917
पाटील नेहा रमेश

एस.३२ फोस मोटस कॉलनी मंुबई-पुणे 
रोड आकुड  िनगडी पपरी चचवड null

315 A00838
A/2012-

2013/10/4286
शदे िशवांजली 
बाळासाहेब

गट नं.११७८ गीताई कॉलोनी रामदास 
नगर िचखली पुणे-१९ भोसरी पपरी 

चचवड null

316 A00840
A/2012-

2013/10/3919
िगरीगोसावी 
धन ी मनोज

मु. पो.िचखली हवेली पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

317 A00841
A/2012-

2013/10/4282
शदे शीतल संजय

शेलार व ती दे -आळंदी रोड िचखली पुण-े
१९ िनगडी पपरी चचवड null

318 A00845
A/2012-

2013/10/3622
माकोडे वृषाली 

मह
पंचवटी सोसायटी शरदनगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

319 A00847
A/2012-

2013/10/3098
लांडगे ेहल 

िवजय
महादेवनगर ल ढेव ती िचखली पुणे पपरी 

चचवड null

320 A00862
A/2012-

2013/10/3003
ढोले पुजा ानदेव

माऊली हौ सोसायटी अ िवनायक चौक 
िनगडी पुणे पपरी चचवड null

321 A00862
A/2013-

2014/10/5581
पंचमुख ेहा 

अशोक
गणेशनगर पपरी बस टॉप समोर 

पपरीगाव पपरी null



322 A00866
A/2012-

2013/10/3896
शेख रे मा 
इ माईल

इं दरा नगर ओटा क म िनगडी पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

323 A00869
A/2012-

2013/10/3028
कांबळे ऐ या 

अिनल
मळेकर चाळ नेवाळे व ती जवळ िचखली 

पुणे पपरी चचवड null

324 A00871
A/2012-

2013/10/3034
िनगडे दशा 

द ा य
िवजय कॉलनी म न.ं८ सेक नं.२८ 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

325 A00873
A/2012-

2013/10/3049
अ सारी नुरसबा 

यासीन
अकुलकर फे ीकेषण म नं.४०२ द वाडी 

आकुड  पुणे पपरी चचवड null

326 A00876
A/2012-

2013/10/3043
कामथे पुजा शंकर

सावता माळी मं दराजवळ जाधव वाडी 
िचखली पुणे पपरी चचवड 411018

327 A00877
A/2012-

2013/10/3038
इनामदार 

फरनाज मंजूर

गती हौ सो िब न.ंअ/२७ लोट न.ं३०६ 
सेक नं.२२ िनगडी पुणे पपरी चचवड 

null

328 A00882
A/2012-

2013/10/3385
िनकम ऋतुजा 

संजय
लॉट न.ं३६२ सेक नं.१८ िशवतेजनगर 

िचखली पुणे पपरी चचवड null

329 A00891
A/2012-

2013/10/5582
सावंत अंक ता 

संतोष
घर . 1180 मो-या कॉलनी िवजयनगर 

काळेवाडी पपरी null

330 A00906
A/2012-

2013/10/4063
ताटे ती ा 

द ा य
अ ज य तारा हौ सोस पीनगर तळवडे 

पुणे पपरी चचवड 411018

331 A00907
A/2012-

2013/10/4323
नलवडे ि यंका 

मह
गणेश हौ.सो. ता हाणे व ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

332 A00909
A/2012-

2013/10/4064
कांबळे संजना 

संजय
रांगोळी सोसायटी एम. आय. डी. सी 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411018

333 A00910
A/2012-

2013/10/4204
जाधव सोनाली 

िभमराव

त िशला हौ.सो. रोम न.ं५/४ अजंठानगर 
चचवड पुण-े१९. िनगडी पपरी चचवड 

null

334 A00911
A/2012-

2013/10/4062
कामत अपूवा 

संजीव
जयम हार हौ सोस संभाजी नगर चचवड 

पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

335 A00912
A/2012-

2013/10/4315
नलवडे ित ा 

सं दप
ि वेणी हौ,सो. ि वेणी नगर िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

336 A00913
A/2012-

2013/10/2946
खान फरदोस 

नमई
पेश कॉलनी घर नं.४४ द वाडी आकुड  

आकुड  पपरी चचवड 411018

337 A00913
A/2012-

2013/10/3982
पवार धन ी 

महादेव
नेवाळे व ती तानाजी नेवाळे चाळ िचखली 

पुणे पपरी चचवड 412114

338 A00914
A/2012-

2013/10/3980
ननावरे योती 

चं कांत
िव ानगर जय भवानी काटा जवळ 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411019

339 A00914
A/2012-

2013/10/2951
नागर पुनम 

राम देश
ी वामी समथ कॉलनी पीनगर तळवडे 

पीनगर पुणे पपरी चचवड null



340 A00915
A/2012-

2013/10/3985
हजारे प लवी 

आ दनाथ
शदे व ती रावेत फुलजाई चौक गोर नाथ 
िनवास रावेत पपरी चचवड 412101

341 A00916
A/2012-

2013/10/2872
गुजर गाय ी 

राज
सेक नं.१८ लोट न.ं४८५ िशवतेजनगर 

ािधकरण िनगडी पपरी चचवड null

342 A00916
A/2012-

2013/10/3987
सांगळे करण 

उ म
घारजाई माता हौ.सो. पीनगर तळवडे 

पुणे पपरी चचवड 412114

343 A00917
A/2012-

2013/10/3992
ननावरे दपाली 

चं कांत
िव ानगर चचवड संतोष हॉटेल मागे 

चचवड पुणे 411019

344 A00918
A/2012-

2013/10/3807
शेख फरदौस 

युसुफ
एकनाथ काळभोर चाळ लि म नगर 
िनगडी पुणे पपरी चचवड 411044

345 A00919
A/2012-

2013/10/3812
ि रसागर धन ी 

संभाजी
संत कृपा हौ.सो. हे े व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

346 A00922
A/2012-

2013/10/4052
आ हाट दुगा 

अिनल
िस ीवानायक हौ सोसायटी मोरे व ती 
िचखली पुणे पपरी चचवड 411019

347 A00927
A/2012-

2013/10/5511
झा शीखा अबोध

अंगणवाडी रोड स ा ी हौ सो ारका 
िनवास मोरे व ती िचखली पपरी 

411018

348 A00934 A/null/10/3279 सह खुशबू सुदशन
अ ज यतारा हौ.सो. पीनगर तळवडे 

तळवडे पपरी चचवड 411039

349 A00938 A/null/10/3314
जगताप हषदा 

अिजनाथ
मणी कांचन हौ,सो. कृ णा नगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

350 A00956 A/null/10/2881 वाघोले पुजा अ ण
जय काश नारायण सोसायटी शरदनगर 
िचखली पुणे पपरी चचवड 411018

351 A00965
A/2013-

2014/10/5580
तु कमारे िश पा 

अशोक
दुगानगर बजाज अँटो मागे आकुड  आकुड  

पपरी null

352 A00967 null/10/2890
शहारे सृ ी 

नामदेव
ीमूत  हौ.सो. ि वेणीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 411018

353 A00972 A/null/10/3644
वाघ मयुरी 
रामकृ ण

हरगुडे व ती नेवाळे चाल िचखली पुणे 
पपरी 411018

354 A00992
A/2012-

2013/10/3135
खान याि मन 

श बीर
ी गु  साद सोस आकुड  पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

355 A00993
A/2012-

2013/10/3138
पठाण हाजरा 

अहमद
गंगानगर आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

356 A00994
A/2012-

2013/32/45382
012-

बडवे रे मा राज
काटेकर चाळ पेश चाळ आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

357 A00995
A/2012-

2013/10/3143
घोरपडे तनुजा 

अिनल
ांती नगर आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



358 A01005
A/2012-

2013/10/5594
शेख अफसाना 

िसकंदर
राजनगर चौक ओटा क म पीनगर रोड 

घर .-ई 412 िनगडी null

359 A01006
A/2012-

2013/10/5592
मुजावर रे मा 

सेन
रामनगर ओटा क म घर - बी 414 से.नं-

22 िनगडी 411044

360 A01056
A/2012-

2013/10/5596
पे मल 

वेलनिसया एडवड
भ श  द नागर डेपोमागे िनगडी पुणे 

411044

361 A01058
A/2012-

2013/10/3931
जाधव ाज ा 

अशोक
िशवकृपा हौ.सो. साने कॉलनी मोरेव ती 

िचखली पपरी चचवड 411062

362 A01084
A/2012-

2013/10/3668
शेख मु कान 

कुरेशेड
रामदास लुकड चाळ एम.आय.डी.सी.रोड 

पपरी पुणे पपरी चचवड 411018

363 A01085
A/2012-

2013/10/3579
आहेर िसमरन 

मुकेश
नारायण मोरे चाळ िव लवाडी आकुड  

पुणे पपरी चचवड 411035

364 A01086
A/2012-

2013/10/3577
कांबळे सुि या 

अिनल
मळेकर चाळ आकुड  िचखली रोड साने 
चौक िचखली पपरी चचवड 412114

365 a01088
A/2012-

2013/10/3540
शेख माना जावेद

जय भवानी हौ.सो. राम नगर चचवड पुणे 
पपरी चचवड 411019

366 A01089
A/2012-

2013/10/3542
कांबळे ती ा 

अिनल
मळेकर चाळ साने चौक िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

367 A01104
A/2012-

2013/10/3531
सलगर धन ी 

भागवत
अजंठानगर क तुरी माकट जवळ चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

368 A01106
A/2012-

2013/10/3536
िपसे पुजा राजेश

इं ायणी िनवास नविनमाण हौ.सो. 
पीनगर पुणे पपरी चचवड 412114

369 A01108
A/2012-

2013/10/3539
शेख फरीन ज र

इं दरानगर ओटा क म िनगडी पुणे पपरी 
चचवड 411044

370 A01111
A/2012-

2013/10/3507
कांबळे ेहा 

ल मन
बी -416 राजनगर ओटा क म िनगडी 

पपरी चचवड 411044

371 A01115 A/null/10/3681
कांबळे हषदा 

ल मण
राजनगर, ओटा क म िनगडी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

372 A01119
A/2012-

2013/10/3371
िमटकर पूनम 

भीमराव
अजंठा नगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

373 A01125
A/2012-

2013/10/3582
कोठावळे ेता 

सुधीर
मोरे व ती नवचैत य सोसायटी रोड 

िचखली पुणे पपरी चचवड 412114

374 A01129
A/2012-

2013/10/3585
जाधव करण 
बाळासाहेब

महा मा फुले नगर िचखली रोड चचवड 
पुणे पपरी चचवड 411019

375 A01130
A/2012-

2013/10/3586
पांडेय ेता धम

पेश कॉलनी हनुमान मं दर जवळ 
द वाडी आकुड  पपरी चचवड 411035



376 A01131
A/2012-

2013/10/3508
देवकर जया 

ध डीराम
बौ नगर ओटा क म िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

377 A01132
A/2012-

2013/10/3509
साळवे मिनषा 

दामु
अजंठानगर िशवराजे हौ.सो. िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

378 A01137
A/2012-

2013/10/3514
राउत धन ी 
बाळासाहेब

गणेश हौ सग सोसायटी मोरे व ती 
िचखली पुणे पपरी चचवड 412114

379 A01142
A/2012-

2013/10/3519
कोळी ाज ा 

नंदकुमार

गुलाबराव काळभोर चाळ भैरवनाथ 
मं दरा समोर आकुड  पुणे पपरी चचवड 

411035

380 A01144
A/2012-

2013/10/3521
पाटील अि नी 

नंदलाल
भावे री हौ.सो. मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

381 A01146
A/2012-

2013/10/3523
च हाण 

तेजि वनी अशोक
हनुमान हौ .सो. पीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 412114

382 A01147
A/2012-

2013/10/3513
वरघुडे अपे ा 

ीराम
िगयर कंपनी समोर मोहननगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

383 A01150
A/2012-

2013/10/3526
जाधव वषा 

हनुमंत
संगम हौ.सो. पीनगर िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

384 A01151
A/2012-

2013/10/3527
गायकवाड सं या 

धनराज
बौ नगर ओटा क म िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

385 A01153
A/2012-

2013/10/3529
धने र सोनम 

रघुनाथ
ता या भालेकर पाक पीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 412114

386 A01154
A/2012-

2013/10/3530
देिवलकर ेहा 

द ा य
सहजीवन हौ.सो. ीवेनीनगर तळवडे पुणे 

िनगडी पपरी चचवड 412114

387 A01158
A/2012-

2013/10/3609
चासकर ऋतुजा 

बाजीराव
साई गणेश हौ.सो. शा नगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411019

388 A01159
A/2012-

2013/10/3610
जोईल िन कता 

काश
मु.पो ट िचखली हे े वाडी तालुका हवेली 

पुणे पपरी चचवड 412114

389 A01160
A/2012-

2013/10/3611
च हाण जया 

काश
साहेबराव काळभोर चाळ काळभोरनगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड 411019

390 A01161
A/2012-

2013/10/3597
केसगीरे संतोषी 

ीराम
राजहंस सो. नेवाळे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

391 A01163
A/2012-

2013/10/3599
जशाव ेहा सागर

िशव पावती हौ.सो. मोरे व ती िचखली 
पुणे पपरी चचवड 412114

392 A01169
A/2012-

2013/10/3604
घाग अपणा 

आनंदा
महा मा फुले नगर मोहननगर पॅको कंपनी 

समोर चचवड पुणे 411019

393 A01173
A/2012-

2013/10/3596
पुणेकर ा 

भा कर
सुखवानी कॉनर िव ल मं दरा जवळ 
आकुड  पुणे पपरी चचवड 411035



394 A01174
A/2012-

2013/10/3589
गायकवाड योती 

बापु
पांढरकर चाळ जवळ तळवडे गावठाण 
तळवडे पुणे पपरी चचवड 412114

395 A01177
A/2012-

2013/10/3592
पाटील स ा ी 

सुरेश

जय काश नारायण हौ. सोसायटी 
शरदनगर िचखली पुणे पपरी चचवड 

412114

396 A01178
A/2012-

2013/10/3593
कांबळे मोिनका 

भारत
यशवंत हौ.सो. मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 412114

397 A01180
A/2012-

2013/10/3595
टेकाळे दशा 

नामदेव

पंचशील सायकल माट जवळ बाबाज टपो 
मागे अजंठानगर चचवड पपरी चचवड 

411019

398 A01184
A/2012-

2013/10/2886
भाजीभाकरे 

रािधका राजेश

मोरे व ती साने इंडस ीज गट न.ं१३०५/१ 
िचखली पुण-े१९ िचखली पपरी चचवड 

411019

399 A01186
A/2012-

2013/10/3039
वाघमारे धन ी 

योगेश
गु द  हौ सोस ि वेणी नगर िनगडी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

400 A01201
A/2012-

2013/10/3574
राउत वैशाली 

अशोक

ी.िव ल हौ.सोसायटी डॉ बाबासाहेब 
आंबेडकर वसाहत िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

401 A01202
A/2012-

2013/10/3572
ढगे ि यंका सुंदर

मु.कुदळवाडी पो.िचखली तालुका हवेली 
िज.पुणे पपरी चचवड 412114

402 A01204
A/2012-

2013/10/3571
पवार हषाली 

िवजय
कृ णानगर िव लवाडी आकुड  पुणे पपरी 

चचवड 411035

403 A01207
A/2012-

2013/10/3566
नेवाळे आ दती 

अजुन
रामदास नगर जाधव लाँ ी मागे 

चीखलीगाव पुणे पपरी चचवड 412114

404 A01211 A/null/10/3179
ड गरे चै ाली 

रमेश
गणेश कॉलनी पीनगर तळवडे पुणे पपरी 

चचवड 411018

405 A01213 A/null/10/3171
सोनार जानक  

रामभवन
पांढरकर व ती गंगानगर आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411018

406 A01222 A/null/10/3042 कामथे पुजा शंकर
सावता माळी मं दराजवळ जाधव वाडी 
िचखली पुणे पपरी चचवड 411018

407 A01226 A/null/10/3033
गुरव ऐ या 

माधव
नंदनवन कॉलनी मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411018

408 A01228
A/2012-

2013/10/3563
बाजलोरकर 

रेणुका मािणक
एकता कॉलनी हे े व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411019

409 A01230
A/2012-

2013/10/3565
गायकवाड पुजा 

बापु
लि मनारायण हौ.सो. महा मा फुले नगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड 411019

410 A01231
A/2012-

2013/10/3567
मेने अं कता 
पु षो म

कृ णामं दराजवळ सधुनगर िनगडी पुणे 
पपरी चचवड 411044

411 A01233 A/null/10/2935
पाटील धन ी 

र व
साई दशन पाक से टर नं 20, कृ णानगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड 411018



412 A01235 A/null/10/2949
खरवडे अचना 

बलभीम
गु द  सोसायटी ि वेणीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 411018

413 A01236 A/null/10/2875
गुरव वैशाली 

िवण
मिनषा हौ.सो. साने चौक मोरे व ती, 
िनगडी पुणे पपरी चचवड 411018

414 A01249 A/null/10/2975 शदे राज ी शरद
कुटे चाळ द वाडी आकुड  पुणे पपरी 

चचवड 411018

415 A01252 A/null/10/2955 पवार मयुरी द ु
िभमाई हौ.सोसायटी अंकुश चौक िनगडी 

पुणे पपरी चचवड 411018

416 A01253 A/null/10/2965
घोडके अनुराधा 

िवजय
साईनाथ नगर अंकुश चौक िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411018

417 A01255 A/null/10/2916
कुरेशी जालालाबी 

मो. गुलाम
अ णाभाऊ साठे नगर नाका वसाहत 
िनगडी पुणे पपरी चचवड 411018

418 A01256 A/null/10/2923
यादव भा य ी 

जानक शरण
एम.आय.डी.सी. देविगरीनगर इड ी 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411018

419 A01257
A/2012-

2013/10/2938
गायकवाड 

मानसी सुरेश

वृशाली इंजी. ो.ली.जोितबा नगर नॅशनल 
वजन काटा तळवडे पुणे १४ तळवडे पपरी 

चचवड 411014

420 A01258
A/2012-

2013/10/2933
बबळगे अिनता 

भरत
आझाद चौक बी.नं.१३ .नं.११६ िनगडी 
पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 411044

421 A01260
A/2012-

2013/10/2925
डुरे ऐ या आनंदा

द नगर चचवड पुणे चचवड पपरी 
चचवड 411039

422 A01261
A/2012-

2013/10/2921
जाधव द ा 

सुनील

िशवम रेिसडे सी लॉट न.ं१४ सव नं.३० 
कृ णानगर चचवड पुण-े१९. चचवड 

पपरी चचवड 411019

423 A01264
A/2012-

2013/10/3962
खरवडे आकां ा 

बलभीम
गु द  हौ.सो. ि वेणी नगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 411211

424 A01266
A/2012-

2013/10/3952
गोरे योती पोपट

जय भवानी हौ.सो. रामनगर चचवड पुणे 
पपरी चचवड 411019

425 A01267
A/2012-

2013/10/3945
भोजने िशवानी 

सुिनल

ओम साई कॉलनी चचवडेनगर 
चचवडगाव चचवड पपरी चचवड 

411033

426 A01270
A/2012-

2013/10/3975
काटकर अपणा 

आनंद
रेणुका हौ.सो. यमुनानगर िनगडी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411044

427 A01271
A/2012-

2013/10/3976
नलवडे ि यंका 

संदीप

ि वेणी हौ.सो. ीवेनीनगर िवलास 
सायकल समोर िनगडी पपरी चचवड 

411044

428 A01273
A/2012-

2013/10/3271
मुलाणी रे मा 

अ लाि दन
अजंठा नगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

429 A01275
A/2012-

2013/10/3277
साठे व ाली 

अिनल
ि वेणी नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



430 A01276
A/2012-

2013/10/3090
कंठाळे ित ा 

अशोक
गु द  हौ सोस दळवी नगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

431 A01277
A/2012-

2013/10/3091
हालगे मानसी 

समीर
दळवी नगर गु द  हौ सोस िनगडी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

432 A01278
A/2012-

2013/10/3093
दूगाळे संजीवनी 

आनंद
सुयोग कॉलनी मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

433 A01279
A/2012-

2013/10/2865

अ सारी रािबया 
खातुन अ दुल 

मु तफा

अ णा साहेब नगर टपुसुलतान रोड 
चचवड पुण-े१९. चचवड पपरी चचवड 

411019

434 A01280
A/2012-

2013/10/2862
भोसले ाची 

संजय

भैरवनाथ हौ.सो. पो ट ऑ फस पीनगर 
तळवडे पुणे-१९. तळवडे पपरी चचवड 

411019

435 A01282
A/2012-

2013/10/2857
मांजरेकर ऐ या 

सुनील

सोपान काळभोर चाळ वामी िववेकांनद 
शाळा चाळ न.ं७ खोली न.ं१ चचवड पुण-े
१९. चचवड पपरी चचवड 411019

436 A01283
A/2012-

2013/10/2854
येवले मयुरी सुरेश

घर नं.१०० भ -श  बस डेपो द नगर 
िनगडी पुणे-४४. िनगडी पपरी चचवड 

411044

437 A01285
C/2012-

2013/10/2849
भालेकर पुजा 

अशोक

ता हाणेव ती हनुमान नगर सावता माळी 
मं दर िचखली पुण-े१९ िचखली पपरी 

चचवड 411019

438 A01286
A/2012-

2013/10/2961
गुफा राणी जमुना

िस ी िवनायक हौ.सो. राधेकृ ण 
बी. म.नं.४४ मोरेव ती िचखली १४. 

िचखली पपरी चचवड 411014

439 A01287
A/2012-

2013/10/2957
ता  वृशाली 

रोिहदास

सव नं.२८ ७१-१ गंगानगर ािधकरण 
द मं दर आकुड  पुणे ३५ आकुड  पपरी 

चचवड 411035

440 A01288
A/2012-

2013/10/2878
शदे मिनषा 

हनुमंत

नेहा अपाटमट कृ णानगर फेज १ लॉट 
नं.६ सव नं.२० लॉट न.ं१५ आकुड  पुणे-
१९. आकुड  पपरी चचवड 411019

441 A01291
A/2012-

2013/10/2870
मडीवाल पुजा 

िस ाराम

द साद भूकृपा हौ.सो. लॉट न.ं२० सव 
नं.२७ िनगडी पुणे-३५. िनगडी पपरी 

चचवड 411035

442 a01293
A/2012-

2013/10/3102
इंगळे पुजा ल मन

जयम हार हौ सोस चचवड पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

443 A01297
A/2012-

2013/10/3196
कोटकर हषदा 

सुभाष
द वाडी आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

444 A01298
A/2012-

2013/10/3204
शेख खसार 

अ वर
शरद नगर आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

445 A01299
A/2012-

2013/10/3211
शदे आरती 
बाबासाहेब

गगनिगरी कृपा हौ सोस अजंठा नगर पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

446 A01301
A/2012-

2013/10/3223
शेख शहेखानो 
वािहद अली

अजंठा नगर माता रमाबाई मरठी चूल 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

447 A001305
A/2012-

2013/10/3236
मोरे पुजा द ा

ेरणा सोस रामनगर चचवड पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018



448 A01306
A/2012-

2013/10/3076
काळभोर िवशखा 

िवजय
दामू गणपत काळभोर सुदशन नगर आकुड  

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

449 A01310
A/2012-

2013/32/45352
012-

हाके रे मा ल मन
िव ानगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

450 A01312
A/2012-

2013/10/3064
होळकर ऐ या 

अ पासाहेब
िव ानगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

451 a01314
A/2012-

2013/10/3060
इंगळे साधना 
बाळासाहेब

सर वती हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

452 A01315
A/2012-

2013/10/3058
गावडे सुरेखा 

संतोष
नामदेव हौ सोस मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

453 A01316
A/2012-

2013/10/3056
िचकटे अि नी 

अशोक
पुणाई हौ सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

454 A01318
A/2012-

2013/10/3050
शेळकंदे ाज ा 

बबन

एस.के.जराड कुटे चाळ ीकृ ण नगर 
आकुड  पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

455 A01319
A/2012-

2013/10/3045
ह के भा य ी 

अशोक
मेघम हार सोस िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

456 A01321
A/2012-

2013/10/3244
बो े काजोल 

अिनल

संतोष दातीर चाळ काळभोर नगर 
चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

457 A01322
A/2012-

2013/10/2971
मोरे नेहा दलीप

िवजय ोिवजन मागे द नगर चचवड 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

458 A01324
A/2012-

2013/10/2962
कदम समृ ी 

दगंबर
िशवनेरी यू सोस संभाजी नगर पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

459 A01325
A/2012-

2013/10/3086
च हाण िव ा 

ल मन
िशवशंभो हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

460 A01327
A/2012-

2013/10/3078
कुलकण  मानसी 

मोहन
कृ णानगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

461 A01328
A/2012-

2013/10/2981
रोकडे भारती 

चं कांत
अंजठा नगर पी नगर पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

462 A01328
A/2012-

2013/10/3082
शेख आयेशा 

अ दुल
िमक नगर िनगडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

463 A01332
A/2012-

2013/10/3002
सातपुते ि यंका 

सुदाम
हनुमान हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

464 A01340 A/null/10/2871
शदे सोनाली 

ल मण
राजनगर से.नं.२२ िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड 411039

465 A01341 A/null/10/2876 शदे पुनम ल मण
राजनगर ओटा क म िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड 411039



466 A01342
A/2012-

2013/10/5530
शेख आयेशा 
अ दुलरेहमान

इं ायनी हौ सो. पीनगर तळवडे िनगडी 
पपरी null

467 A01343 A/null/10/2898
धायगुडे उ मला 

दादाराम
जय काश नारायण सो. शरद नगर 

िचखली िचखली पपरी चचवड 411039

468 A01345 A/null/10/2911 सरोदे सिम ा द ू
शा  आंबेडकर हौ.सो. अजंठा नगर िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

469 A01348 A/null/10/2930 रोडे मयुरी राज
िव ानगर चचवड पुणे चचवड पपरी 

चचवड 411039

470 A01349 A/null/10/2924 डूरे ऐ या आनंद
द नगर चचवड पुणे चचवड पपरी 

चचवड 411039

471 A01350 A/null/10/2945
खान फरदौस 

नमई
पेश कॉलनी घर नं.४४ द वाडी आकुड  

आकुड  पपरी चचवड 411018

472 A01355
A/2012-

2013/10/2932
वीर काजल 

पांडुरंग
गांधी चौक िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

473 A01356
A/2012-

2013/10/2937
गवते सोनाली 

िशवाजी
कृ णा हौ सोस ि वेणी नगर िनगडी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

474 A01360
A/2012-

2013/10/4098
इंगळे सं या 
बाळासाहेब

सर वती हौ सोस पीनगर तळवडे पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

475 A01362
A/2012-

2013/10/3377
शेख ि बना 
वािहद अली

िचखली रोड अजंठा नगर चचवड पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

476 A01363
A/2012-

2013/10/3035
मोरे ि यंका 

गोकुळ
च हाण नगर तळवडे पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

477 A01368
A/2012-

2013/10/3159
गावडे ि यंका 

जनादन

आर एम -3 िज लॉक एम आय डी सी 
शा नगर चचवड पपरी चचवड 

411019

478 A01369
A/2012-

2013/10/3161
रासकर पुनम 
बाळासाहेब

मु.पो ट िचखली रामदास नगर तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411014

479 A01370
A/2012-

2013/10/3160
सांबरेकर ित ा 

नारायण
समृ ी पाक से टर नं -19 शरद नगर 

ािधकरण पपरी चचवड 411014

480 A01372
A/2012-

2013/10/3170
पाटील भुवने री 

बापुदौड
पाटील नगर दे  आळंदी रोड िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411019

481 A01373`
A/2012-

2013/10/3173
को हे पाली 

सितश
इं ायणी हौ.सो. पीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 412114

482 A01375
A/2012-

2013/10/3177
गावडे पुजा 

जनादन

आर एम -3 िज. लॉक एम आय डी सी 
शा नगर चचवड पपरी चचवड 

411019

483 A01376
A/2012-

2013/10/3178
नेवाळे पुजा राज

पाटील नगर नेवाळे कॉलनी िचखली पुणे 
पपरी चचवड 411014



484 A01377
A/2012-

2013/10/3180
जाधव िशतल 

िवजय
िमक हौ,सो. एकता चौक गणपती म दरा 
जवळ तळवडे पपरी चचवड 412114

485 A01380
A/2012-

2013/10/3191
मुलीमनी ेता वी

रवी नेवाळे चाळ दे  आळंदी रोड िचखली 
पुणे पपरी चचवड 411014

486 A01383
A/2012-

2013/10/5528
रसाळ कोमल 

बक
िशवसेना काया. मागे शुभम मेडीकल 
ि वेणीनगर िनगडी पपरी 411019

487 A01386
A/2012-

2013/10/4337
स यद सिमना 

बशीर
तरटे चाळ िव ल वाडी आकुड  पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

488 A01387
A/2012-

2013/10/4389
रायकर उ कषा 

भगवान

अ ज यतारा हौ सोस हनुमान नगर 
िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

489 A01388
A/2012-

2013/10/4391
देशमुख मोिनका 

पांडुरंग
साठे चाळ द वाडी आकुड  पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

490 A01400
A/2012-

2013/10/3322
च हाण जय ी 

सुधाकर
हनुमान हौ .सो. ता हाणे व ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411014

491 A01401
A/2012-

2013/10/3304
अ सारी सु बुल 
मो.स गु न

काश इंड ीज एम.आय.डी.सी.ए रया 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411019

492 A01402
A/2012-

2013/10/3307
आ जीकर 

िन कता संजय

एम.आय.डी.सी.िज लॉक कमल नयन 
कूल जवळ चचवड पुणे पपरी चचवड 

411019

493 A01405
A/2012-

2013/10/3504
च हाण िशवानी 

सुधाकर
हनुमान हौ .सो. ता हाणे व ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड 412114

494 A01408
A/2012-

2013/10/3335
पवार हषदा महेश

व पिवराम हौ.सो. यमुनानगर िनगडी 
पुणे पपरी चचवड 411044

495 A01409
A/2012-

2013/10/3341
जाधव गती 

काश
829 गोकुळ सोसायटी मोरेव ती िचखली 

पपरी चचवड 411014

496 A01410
A/2012-

2013/10/3344
कदम ती ा 

ीमंत
ीकृ गर िव लनगर सर वती शाळे जवळ 

आकुड  पपरी चचवड 411035

497 A01413
A/2012-

2013/10/3352
भगत सुजाता 

मािणक
मु.पो ट िचखली पाटीलनगर तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411062

498 A01414
A/2012-

2013/10/3353
पालवे वाती 

जय हद
तुळजाई व ती आकुड  पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411035

499 A01415
A/2012-

2013/10/3358
गौड पुजाकुमारी 

ओम काश
द नगर िशव ो हीजन जवळ चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

500 A01417
A/2012-

2013/10/3365
चौधरी पक  

गौरीशंकर
बबन पांढरकर चाळ पंचतारा नगर आकुड  

पुणे पपरी चचवड 411035

501 A01418
A/2012-

2013/10/3366
बजिगरे शुभांगी 

बालाजी
पंचवटी सोसायटी शरदनगर िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411014



502 A01419
A/2012-

2013/10/3367
गौड मिनषा 
ओम काश

द नगर िशव ोि हजन जवळ चचवड 
पुणे पपरी चचवड 411019

503 A01420
A/2012-

2013/10/3368
पांडे अं कता धम

पेश कॉलनी द वाडी हनुमान टेकडी मागे 
आकुड  पपरी चचवड 411035

504 A01422
A/2012-

2013/10/3416
आडे ि यंका 

तातेराव
िववेक हौ सग सोसायटी यमुनानगर 
िनगडी पुणे पपरी चचवड 411044

505 A01423
A/2012-

2013/10/3420
यादव पुवा 
जीवधनलाल

चाळ नं 1517 योजना  5 बालाजी सुपर 
माकट मागे यमुनानगर िनगडी पपरी 

चचवड 411044

506 A01424
A/2012-

2013/10/3424
ीवा तव 

अनािमका िवनोद

गु द  हौ.सो. ेमानंद सागर बंगला म 
नं 3 सहयोगनगर पीनगर पपरी चचवड 

411014

507 A01425
A/2012-

2013/10/3427
मुलगे पा 

िशवशरण पा
संभाजी चौक ािधकरण िनगडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

508 A01426
A/2012-

2013/10/3431
शदे पौ णमा र

गणेश कृपा,हौ.सो. मोरेव ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039

509 A01426
A/2012-

2013/10/3680
भोळे अ  ि◌नी 

पंढरीनाथ
मसाफ यचाळ िव ल मं दराशेजारी 

िव लवाडी आकुड  गावठाण पुणे null

510 A01427
A/2012-

2013/10/3435
कळंबाटे सोिनया 

संतोष
गोकुळ हौ.सो. मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी चचवड 411014

511 A01428
2012-

2013/10/3438
काळे पुजा संजय

हनुमान हौ .सो. पीनगर तळवडे पुणे 
पपरी चचवड 412114

512 A01430
A/2012-

2013/10/3444
पाटील करण 

अशोक
िशवदशन कॉलनी मोहन नगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411019

513 A01430
A/2012-

2013/10/3470
मोरे संजना सुभाष

ीकृ ण नगर िव लमं दर मागे िव ल 
वाडी आकुड  पपरी चचवड 411035

514 A014312
A/2012-

2013/10/3447
गाढवे अमृता 

द ा य
मु.पो ट िचखली रामदास नगर तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411014

515 A01434
A/2012-

2013/10/3458
शदे आ पाली 

देिवदास
संघवी दवाखा या सामोर् िव ल वाडी 
आकुड  पुणे पपरी चचवड 411035

516 A01437
A/2012-

2013/10/3473
भालेराव अमृता 

काश
महा मा हौ.सो. िब डग नं 114 िभमाई 
नगर िनगडी पपरी चचवड 411044

517 A01438
A/2012-

2013/10/3477
यादव सोनाली 

सुरेश
गणेश नगर मोटा िनवास समोर िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411014

518 A01439
A/2012-

2013/10/3480
मोरे चै ा राज

नागपुरे चाळ सर वती शाळे मागे िव ल 
वाडी आकुड  पुणे 411035

519 A01440
A/2012-

2013/10/3482
साबळे सुजाता 

अ ण
चं लोक िनवास जवळ यादव चाळ पाटील 

नगर िचखली पपरी चचवड 412114



520 A01441
A/2012-

2013/10/3486
रोकडे अं कता 

अिनल
क म् नं 6 यमुना नगर िनगडी पुणे पपरी 

चचवड 411044

521 A01443
A/2012-

2013/10/3491
वारे सा रका 

शहाजी

इं थ गाडन मंगल कायालय शेजारी 
सोमनाथ मोरे चाळ पाटीलनगर िचखली 

पपरी चचवड 412114

522 A01447
A/2012-

2013/10/3549
जाधव चं कला 

सोपान
स ुंगी सोसायटी पीनगर तळवडे पुणे 

पपरी चचवड 412114

523 A01448
A/2012-

2013/10/3550
देवतरासे िन कता 

राजु
द नगर भ  श  डेपो मागे भागवत 
चाळ िनगडी पपरी चचवड 411044

524 A01449
A/2012-

2013/10/3551
महािडक ा 

बळीराम
एकता कॉलनी हे े वाडी ीवेनीनगर 

िचखली पपरी चचवड 412114

525 A01450
A/2012-

2013/10/3552
रामकोर सुवणा 

कािशनाथ
काळे कॉ ले स िव लवाडी आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

526 A01457
A/2012-

2013/10/2879
िव कमा 

सुि मता संजय
काळभोर नगर संभाजी नगर चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

527 A01458
A/2012-

2013/10/2900
साप य र मी 

भोजराज
काळभोर चाळ आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

528 A01459
A/2012-

2013/10/2905
साप य र या 

भोजराज
काळभोर चाळ आकुरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

529 A01463
A/2012-

2013/10/4095
कांबळे ित ा 

बाळासाहेब
िनगडी श  भ  पीनगर आझाद चौक 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

530 A01464
A/2012-

2013/10/3287
मापारे शुभांगी 

बलभीम
ट्ा सपोट हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

531 A01465
A/2012-

2013/10/3291
जाधव अं कता 

सुधाकर
ी वामी समथ अपार मट मोहन नगर 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

532 A01469
A/2012-

2013/10/3306
रणिभसे ित ा 

िन
गोकुळ हौ.सो. मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039

533 A01472
A/2012-

2013/10/3337
भुजबळ सोनल 

अिनल
सुदशन नगर कॉलनी िचखली पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

534 A01473
A/2012-

2013/10/3343
घाडगे तनुजा 

राज
इं थ गादन जवळ पाटीलनगर िचखली 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

535 A01474
A/2012-

2013/10/3315
बारकुल वाती 

िवलास
ल मी रोड गीताई कॉलनी हवेली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

536 A01478
A/2012-

2013/10/3331
सटाले दुगा 

िशवाजी
ी कृशानगर िव ल वाडी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

537 A01479
A/2012-

2013/10/3349
चौहान सुरेखा 

रमेश
ओमसाई को लेस द वाडी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018



538 A01480
A/2012-

2013/10/3355
वा हाळ 

िनिशगंधा सुरेश
पी हौ सोस पी नगर िनगडी पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

539 A01480
A/2012-

2013/10/3252
सोनकांबळे 

शुभांगी आ माराम
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर िनगडी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

540 A01481
A/2012-

2013/10/3359
यादव ा 
अमरजीत

अ िवनायक हौ सोस पीनगर पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

541 A01482
A/2012-

2013/10/2858
जाखड भगवती 

ब सीलाल
सहयोगहौ.सोसायटी तळवडे रोड पीनगर 

िनगडी पपरी चचवड null

542 a01483
A/2012-

2013/10/3369
फरीद आ मा 

द तगीर
रा ल नगर ी द  कृपा हौ सोस िनगडी 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

543 A01484
A/2012-

2013/10/3246
डीसले ित ा 

द ा य
हवेली िचखली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

544 A01485
A/2012-

2013/10/3249
भोसले पुजा 

उमाकांत
िशवश  चौक आकुड  पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

545 A01488
A/2012-

2013/10/3259
भोसले योती 

महादेव
नव चेतन हौ सोस मोरे व ती िचखली पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

546 A01489
A/2012-

2013/10/3264
पायाळ शुभांगी 

िवकास
पाटील नगर िचखली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

547 A01490
A/2012-

2013/10/3267
भागडे रिसका 

राजेश
साहेबराव काळभोर चाळ द वाडी आकुड  

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

548 A01491
A/2012-

2013/10/3466
मडीवाल वषा 

अजय
पांडुरंग िव णु मोझे चाळ म नं 4 आकुड  

पुणे पपरी चचवड 411035

549 A01492
A/2012-

2013/10/3327
देवकुळे ि यंका 

रमेश
मु.पो ट िचखली पाटीलनगर तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411014

550 A01493
A/2012-

2013/10/3156
थापा रोशनी 

अमर सग
मु.पो ट िचखली सोनवणे व ती भोसले 
कॉलनी पुणे पपरी चचवड 411014

551 A01494
A/2012-

2013/10/3155
सुतार अि नी 

तुकारम

लोमेश मोरे यां या मागे हाय कुल रोड 
पाटील नगर िचखली पपरी चचवड 

411014

552 A01495
A/2012-

2013/10/3154
सुतार िशवाणी 

बाळू

लोमेश मोरे यां या मागे हाय कुल रोड 
पा टल नगर िचखली पपरी चचवड 

411014

553 A01496
A/2012-

2013/10/3503
च हाण द ा 

सितश

ी कृ णा हौ सो. हनुमाननगर 
तुळजाभवानी चौक िचखली पपरी 

चचवड 412114

554 A01497
A/2012-

2013/10/3502
चौधरी 

मेह िनसा हि मद
लाल टोपी नगर मोरवाडी कोट समोर 
पपरी पुणे पपरी चचवड 411018

555 A01498
A/2012-

2013/10/3501
वाघोले शु नागी 

उ हास
जय काश नारायण सोसायटी शरदनगर 
िचखली पुणे पपरी चचवड 412114



556 A01500
A/2012-

2013/10/3499
काळकुटे प लवी 

साथीराम
गु द  हौ.सो. घारजाई माता मं दराजवळ 

पीनगर तळवडे पपरी चचवड 412114

557 A01501
A/2012-

2013/10/3498
वाघोले िनलम 

उ हास

संक प िनवास जय  नारायण हौ सो. 
शरदनगर िचखली पपरी चचवड 

412114

558 A01502
A/2012-

2013/10/3497
पाटील तेजल 

गजानन
द वाडी द मं दराजवळ आकुड  पुणे 

पपरी चचवड 411035

559 A01503
A/2012-

2013/10/3496
साळोखे ुती 

ीकांत
क म नं 10 द  उ ान जवळ यमुनानगर 

िनगडी पुणे 411044

560 A01504
A/2012-

2013/10/3495
पारधी िमना ी 

दुंदा
मु.पो ट िचखली पाटील नगर तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412114

561 A01506
A/2012-

2013/10/3290
ीखंडे तेजि वनी 

रामदास
मु.पो ट िचखली जाधववाडी तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411014

562 A01509*
A/2012-

2013/10/3273
सोनट े  प लवी 

कुमार
अग वाडी रोड मोरे व ती शकंुतला िनवास 
शेजारी िनगडी पपरी चचवड 411044

563 A01510
A/2012-

2013/10/3266
ध गडे राशे री 

रमेश
यमुनानगर पो ट कॉलनी शनी मं दरा 

समोर िनगडी पपरी चचवड 411044

564 A01512
A/2012-

2013/10/3253
सांडभोर अं कता 

नामदेव
महादेव नगर िचखली तालुका हवेली पुणे 

पपरी चचवड 411014

565 A01514
A/2012-

2013/10/3242
देवकर ाची 

सोपान

िनसग दशन हौ.सो. िब डग नं 103 
िनगडी ािधकरण पुणे पपरी चचवड 

411044

566 A01515
A/2012-

2013/10/3238
जाधव आकां ा 

अमोल
कुपर हौ.सो. िनगडी ािधकरण पुणे पपरी 

चचवड 411044

567 A01518
A/2012-

2013/10/3226
शेख आसमा 

आजम
म नं C128 दळवी नगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

568 A01519
A/2012-

2013/10/3217
यादव कोणाल 

िवजय
इं ायणी हौ.सो. पीनगर तालुका हवेली 

पुणे पपरी चचवड 412114

569 A01520
A/2012-

2013/10/3213
खोत कोमल 

अिनल
28/8 गंगानगर ािधकरण आकुड  पपरी 

चचवड 411044

570 a01552
A/2012-

2013/10/3752
स यद िमजबा 

महबूब
उ म काटे चाळ द वाडी आकुड  पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

571 A01606
A/2012-

2013/10/4083
मोरे गती 

धमराज
नेवाळेव ती संत तुकाराम नगर िचखली 

आकुड  पपरी चचवड null

572 A00170
A/2012-

2013/10/3631
पटेल फरदौस 

सदम
घर .२०६ िशरराम कॉलनी तळवडे 

तळवडे पपरी चचवड 411039

573 A00171
A/2012-

2013/10/3639
गायखे शुभांगी 

िशवाजी
शांती हौ.सो. मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039



574 A00174
A/2012-

2013/10/2984
अ सारी म रयम 

शा फउ ला
मोरया िब डग काळभोर नगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

575 A00175
A/2012-

2013/10/2994
येवले वै णवी बापू

स ूगी हौ.सो. पीनगर तळवडे तळवडे 
पपरी चचवड 411039

576 A00241
A/2012-

2013/10/4385
काचा द ा 

करीट
लॉट न.ं६१ साईनाथ नगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

577 A00243
A/2012-

2013/10/4392
शदे पुजा अिनल

िशवनेरी हौ.सो. िब न.ं५ चचवड चचवड 
पपरी चचवड 411039

578 A00249
A/2012-

2013/10/4370
मंजगावकर ा 

फटी
गणेश हौ.सो. मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039

579 A00250
A/2012-

2013/10/4372
अजगरे शुभांगी 

आबा
बौ  नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

580 A00252
A/2012-

2013/10/4377
ग ेवर सोनाली 

राम

जय हनुमान हौ.सो. िब न.ंE-४ म 
नं.२०५ िनगडी िनगडी पपरी चचवड 

411039

581 A00290
A/2012-

2013/10/3783
िम तरी ि यंका 

नवल
अ ज यतारा हौ.सो. ता हाणे व ती 

िचखली िचखली पपरी चचवड 411039

582 A00292
A/2012-

2013/10/3794
आतार सािनया 

ईनूस
ता हाणे व ती िचखली पुणे िचखली पपरी 

चचवड 411039

583 A00331
A/2012-

2013/10/4139
ल करे िन कता 

शांताराम
रामनगर चचवड पुणे चचवड पपरी 

चचवड 411039

584 A00337
A/2012-

2013/10/3951
मिनयार अ शन 

दलनवाज
गंगानगर सीमा सो. आकुड  आकुड  पपरी 

चचवड 411039

585 A00362
A/2012-

2013/10/4047
च हाण हषदा 

संतोष
पावती िनवास ल मी हौ.सो. तळवडे 

तळवडे पपरी चचवड 411039

586 A00364
A/2012-

2013/10/4042
शेळके सं या िव णू

िशव पावती हौसो. मोरेव ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039

587 A00038
A/2012-

2013/10/4167
देडे ि ती 
िबभीषण

र दीप हौ.सो. अंकुश चौक िनगडी िनगडी 
पपरी चचवड 411039

588 A00383
A/2012-

2013/10/3809
मुदळे अिनता 

मा ती
अजंठा नगर िब नं.५ म नं.३६ चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

589 A00387
A/2012-

2013/10/4134
कांबळे ऋितका 

द ा य
हैया हौ सोस मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039

590 A00405
A/2012-

2013/10/3772
पंिडत मयुरी 

एकनाथ
िस थ नगर िनगडी पुणे िनगडी पपरी 

चचवड 411039

591 A00412
A/2012-

2013/10/3843
दुपारगुडे अि नी 

हानंद
संत कृपा हौ. सो. ता हाणे व ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039



592 A00416
A/2012-

2013/10/3825
रेणुसे काजल 

दनकर
इं दरा नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

593 A00419
A/2012-

2013/10/3866
बढाये आ ेषा 

राज
आ पाली हौ.सो. ओटा क म िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

594 A00421
A/2012-

2013/10/3853
पाटील अपूवा 

सुरेश
जय िशवशंकर हौ,सो. हे े व ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

595 A0422
A/2012-

2013/10/3849
शेळके भा य ी 

हदेव
गंगाई िनवास िव ल माई सो. िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

596 A00424
A/2012-

2013/10/3959
यंदे अनुजा सतीश

ि वेणीनगर ि मूत  सो. तळवडे तळवडे 
पपरी चचवड 411039

597 A00425
A/2012-

2013/10/3943
शमा द ी 

ान काश
संुधाशु गंगाधर िशतोळे चाळ गु देवनगर 
आकुड  आकुड  पपरी चचवड 411039

598 A00431
A/2012-

2013/10/4010
च हाण सुि या 

रणिजत
दातीर पाटील वाडा नवनाथ चौक आकुड  

आकुड  पपरी चचवड 411039

599 A00432
A/2012-

2013/10/4103
भाकरे आरती 

संजय
रघुजानक  हौ.सो. सहयोग नगर तळवडे 

तळवडे पपरी चचवड 411039

600 A00437
A/2012-

2013/10/4100
सोनार सायली 

सुरेश
कुटे चाळ िव ल वाडी आकुड  आकुड  

पपरी चचवड 411039

601 A00457
A/2012-

2013/10/3822
घोडे अजय सुरेश

इं दरा नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 
पपरी चचवड 411039

602 A00047
A/2012-

2013/10/4209
ि रसागर 

दपाली दपक
काळभोर चाळ काळभोर नगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

603 A00484
A/2012-

2013/10/3041
चौधरी लिवना 

िहरालाल
सुकवणी लझा आकुड  पुणे आकुड  पपरी 

चचवड 411018

604 A00488
A/2012-

2013/10/3476
राठोड संतोष 

कंवर क याण सह
फोस मोटार चौक आकुड  पुणे आकुड  

पपरी चचवड 411039

605 A00491
A/2012-

2013/10/3469
शेखावत िनधु 

राम सह
थरमे स चौक आकुड  पुणे आकुड  पपरी 

चचवड 411039

606 A00495
A/2012-

2013/10/3655
आरोडा ि यंका 

पवंतराज
यमुना नगर बी.नं.५८/१३ िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

607 A00497
A/2012-

2013/10/3667
मोरे तेज ी संजय

से.नं.२८ लॉट न.ं१०३ ािधकरण िनगडी 
िनगडी पपरी चचवड 411039

608 A00511
A/2012-

2013/10/4104
जगदाळे सोनम 

छगन
मिनषा िनवास द वाडी आकुड  आकुड  

पपरी चचवड 411039

609 A0516
A/2012-

2013/10/4146
खाँ पक  बरकत

िसि िवनायक हौ.सो. मोरेव ती िचखली 
िचखली पपरी चचवड 411039



610 A00532
A/2012-

2013/10/4087
सो र अि नी 

िसताराम
मह मा फुले नगर मोहननगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

611 A00536
A/2012-

2013/10/4097
स यद सना मतीन

नायर कॉलनी मोरेव ती िचखली िचखली 
पपरी चचवड 411039

612 A00539
A/2012-

2013/10/4079
कुलकण  ाज ा 

दलीप
से.नं.२१ िब न.ं२१ यमुनानगर िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

613 A00549
A/2012-

2013/10/3672
सातव वै णवी 

अ ण
पी.ह.ैसो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

614 A00552
A/2012-

2013/10/4115
मोरे वैभवी सतीश

िसमा .सो.चाळ गंगानगर आकुड  आकुड  
पपरी चचवड 411039

615 A00555
A/2012-

2013/10/4034
जाधव िशतल 

सुधाकर
िस ीिवनायक कॉलनी लॉट न.ं२९ 

िनगडी िनगडी पपरी चचवड 411039

616 A00557
A/2012-

2013/10/4113
कोतवाल सारा 

िवण
यमुना नगर दुगानगर चौक िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

617 A00637
A/2012-

2013/10/4093
हे े मोिनका 

काश
जय िशव शंकर सोस हे ेवाडी िचखली 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

618 A00072
A/2012-

2013/10/4365
धोरजीया भि  

िगरीषकुमार
िव णू पाक सो. काळभोर नगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

619 A00728
A/2012-

2013/10/3066
स यद याि मना 

सिलम
पाटील नगर आळंदी रोड िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039

620 A00767
A/2012-

2013/10/3695
पवार पुजा 

जग दश
ि वेणीनगर तळवडे पुणे तळवडे पपरी 

चचवड 411039

621 A00775
A/2012-

2013/10/3659
चौधरी कुसुम 

शेशाराम
हनुमान हौ. सो. पीनगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

622 A00781
A/2012-

2013/10/3688
शेख आिसया न हे

बाई.नं.१ म नं.१० गु द  हौ,सो िनगडी 
िनगडी पपरी चचवड 411039

623 A00784
A/2012-

2013/10/3735
च हाण आरती 

भारत
काळभोर नगर चचवड पुणे चचवड 

पपरी चचवड 411039

624 A00786
A/2012-

2013/10/3724
भोसले सुि या 

राजू
महा मा फुले नगर मनोहर नगर चचवड 

चचवड पपरी चचवड 411039

625 A00787
A/2012-

2013/10/3718
सातपुते आरती 

दगबर
ािधकरण िनगडी पुणे िनगडी पपरी 

चचवड 411039

626 A00788
A/2012-

2013/10/3679
खान जाि मन 

अ याज
नव िन मत हौ.सो. पीनगर तळवडे 

तळवडे पपरी चचवड 411039

627 A00789
A/2012-

2013/10/3729
च हाण पुजा 

भारत
काळभोर नगर चचवड पुणे चचवड 

पपरी चचवड 411039



628 A00791
A/2012-

2013/10/4003
वै  शुभांगी 

अशोक
गणेश नगर िचखली पुणे िचखली पपरी 

चचवड 411039

629 A00793
A/2012-

2013/10/4027
पोतदार भारती 

नामदेव
हनुमान म िचखली पुणे िचखली पपरी 

चचवड 411039

630 A00908
A/2012-

2013/10/4326
कनोिजया सिवता 

गंगाराम
इं दरा नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

631 A00924 A/null/10/3301
दळवी रिसका 

मंगेश
क डीबा मोरे चाळ मोरेव ती दळवी 

िचखली िचखली 411039

632 A00925 A/null/10/3230
यादव सुि या 

हनुमंत
से.नं.१९ लॉट न.ं७ शरद नगर िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

633 A00929 A/null/10/3245 शेख श मा अफसर
राजू गांधी नगर ओटा क म िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

634 A00931 A/null/10/3255
मोरे पु याणी 

बळीराम
राजनगर ओटा क म िनगडी िनगडी पपरी 

चचवड 411039

635 A00932 A/null/10/3260 डीबर राणी नंदु
पाटील नगर िचखली पुणे िचखली पपरी 

चचवड 411039

636 A00937 A/null/10/3305
रणिभसे ित ा 

िनमला
गोकुळ हौ.सो. मोरेव ती िचखली िचखली 

पपरी चचवड 411039

637 A00943 A/null/10/3339
जानराव सं या 

रघुनाथ

स ाट हौ.सो. िब डग नं.E-५ म 
.नं.४०८ िनगडी िनगडी पपरी चचवड 

411039

638 A00951 A/null/10/3386
परखंदे अं कता 

अंकुश
िब न.ं३/७ कृ णानगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

639 A00952 A/null/10/3391
स यद मेहजबीन 

शाक र
म नं.१९ िब न.ंx/A मीक नगर िनगडी 

िनगडी पपरी चचवड 411039

640 A00953 A/null/10/3397
शेख साबरीन 

इिलयास
मीक नगर आझाद चौक िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039

641 A00956 A/null/10/3411
मोगरगे ुती 

यंबक
पंचगंगा िनवास िव ल वाडी आकुड  

आकुड  पपरी चचवड 411018

642 A00958 A/null/10/3423
थोरात न ता 

सोपान
भाटे चाळ ि वेणी नगर तळवडे तळवडे 

पपरी चचवड 411039

643 A00960 A/null/10/3430
शदे पौ णमा 

र व
गणेश कृपा,हौ.सो. मोरेव ती िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

644 A00975 A/null/10/3020
मोरे द ा 
िव नाथ

द  हौ.सो. मोरेव ती िचखली िचखली 
पपरी चचवड 411039

645 A00980 A/null/10/3083
बेग ेआर 

अकबर
हनुमान हौ. सो. पीनगर िनगडी िनगडी 

पपरी चचवड 411039



646 A00981 A/null/10/3094
चौधरी द ी 

पुनाराम
ल मी िसले शन आळंदी रोड िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411039

647 A00985 A/null/10/3119
साबळे आरती 

द ा य
बो हाईचा मळा जाधववाडी िचखली 

िचखली पपरी चचवड 411018

648 AOO318
A/2012-

2013/10/3613
शेळके ांजली 

राज
संत कृपा हौ सोस ता हणे व ती िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411018

649 B00003
B/2012-

2013/10/4421
पुरोिहत ि यंका 

तुषार

लँट नं ब ११ ,सेजल पाक केशव 
नगर, चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

650 B00014
B/2012-

2013/10/4502
कच ऋतुजा 

रघुवीर

केशवनगर , गुलमोहर माकट, आशा काजू 
या चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

651 B00017
B/2012-

2013/10/4536
नेहेते कु. सुध ा 

िव णु

मोिनका कमल १५ हौ सोसा २८२ /६७ 
लॉट न.ं११ तानाजीनगर पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

652 B00019
B/2012-

2013/10/4560
क ढाळकर 

ऋतुजा भारत

फळट न. १ दव बदू अपाट मट , देवघर 
सोसायटी, भारतमाता भवन शेजारी 

लाि मना  समोर , चचवड पुणे पपरी 

653 B00020
B/2012-

2013/10/4575
ठाकुर िस ी रमेश

सव नं २९४/१/१ कुणाल इ टेट समोर , 
केशवनगर चचवडे पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

654 B00029
B/2012-

2013/10/4873
भोसले अिभलेखा 

राज

ाची अपाटमट १० तालेरा हॉि पटल 
जवळ काकडे पाक चचवडगाव पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

655 B00032
B/2012-

2013/10/4900
पाटील क र मा 

सजराव
सजराव नरहरी पाटील पपरी ` पपरी 

411018

656 B00036
B/2012-

2013/10/4961
राणे ईिशता 

कैलाश

l-4,काकडे टउनशीप केशवनगर 
चचवडगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

657 B00037
B/2012-

2013/10/4971
मगर अं कता 

अशोक

इं दरा पाक ग-२ लेत न. ११० चाफेकर 
चौक चचवड पपरी पपरी चचवड 

411018

658 B00039
B/2012-

2013/10/4988
डाळीबकर 
ाज ा गणेश

ी मोरया गोसावी राज पाक फेज २, ब१ 
केशवनगर पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

659 B00040
B/2012-

2013/10/4998
पारे चै ाली 

धनंजय
२८३/९६ , तालेरा नगर, चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

660 b00059
B/2012-

2013/10/5160
सोळंक  मो ा 

संजय
१- सून साई लेस, तानाजीनगर पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

661 B00062
B/2012-

2013/10/5179
तायडे ए या 
भगवानराव

३९-र सु ज  अपाट , इं दरानगर चचवड 
पपरी पपरी चचवड 411018

662 B00064
B/2012-

2013/10/5187
झळक कर 

कौिशक  संजय
l-१३ , काकडे टऊणशीप केशवनगर 

िचचवड पपरी पपरी चचवड 411018

" ब "   - भाग



663 B00065
B/2012-

2013/10/5192
क डे िवशाखा 

िवजय

मोरया गोसावी राज पाक डी. िब डग 
केशवनगर चचवड पपरी िपपरी चचवड 

411018

664 B00069
B/2012-

2013/10/5217
कांबळे कुमारी 
अं कता सुिनल

काकडे पाक, िब डग -A/I/03 तानाजी 
नगर चचवडगाव पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

665 B00070 B/null/10/5230
काटकर ऋतुजा 

संजय

लॅट नं.९ माणगंगा अपाट केशवनगर 
शाळे शेजारी चचवडगाव पपरी िपपरी 

चचवड 411018

666 B00070
B/2012-

2013/10/5223
देवरे कोमल 

रामराव

ी मोरया गोसावी राज पाक d-2 
केशवनगर चचवडगाव पपरी िपपरी 

चचवड 411018

667 B00098
B/2012-

2013/10/5391
सोनवणे ेहा 

कािनफ
पपरी चचवड लकरोड प ाशेड पुणे 

िप ी पपरी चचवड 411018

668 B001000
B/2012-

2013/10/5095
सायकर वै णवी 

संजय
गांधी पेठ पावर हाउस चौक सायकर आळी 

चचवडगाव पपरी चचवड 411033

669 B00101
B/2012-

2013/10/4415
वनकु े ि ितजा 

राजकुमार

२८२/५४५ िशतल िनवास िशवाजी उदय 
मंडळ जवळ तानाजीनगर चचवड पपरी 

चचवड null

670 B00102
B/2012-

2013/10/4419
पाटील भ  

िवकास

B-13 संत संतरामदास राजपाक शिन 
मं दर समोर केशवनगर चचवड पपरी 

चचवड null

671 B00108
B/2012-

2013/10/4441
काटे ऋतुजा बाळू

कातेवा ती पुनावळे मुळशी पुणे पपरी 
चचवड null

672 B00111
B/2012-

2013/10/4456
पांढरकर सा ी 

बाळासाहेब
दळवीनगर रे वे गेट नं.५०, पांढरकर 

कॉलनी चचवड पुणे पपरी चचवड null

673 B00112
B/2012-

2013/10/4461
संगमे ईशा अमर

ि मूत  िनवास, संतोष नगर अमृतिवहार 
सोसायटी समोर चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

674 B00117
B/2012-

2013/10/4487
गायकवाड 

ऋतुजा नारायण
पुनावळे मुळशी पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

675 B00118
B/2012-

2013/10/4491
कालेकर वाती 

अशोक

मोरया बी काकडे नगर B/15 दुस या 
मजला, तालेरा हॉि पटल समोर चचवड 

पुणे पपरी चचवड null

676 B00121
B/2012-

2013/10/4515
ग धळे मृणाल 

भगवान
लाट न.ं४०२ िशतल रेिसडे सी मािणक 

कॉलनी चचवड पुणे पपरी चचवड null

677 B00122
B/2012-

2013/10/4521
सवने ेहल 

धमराज

लाट न.ं11 हेरंब हाईटस िशवाजी उदय 
मंडळ समोर तानाजीनगर चचवड पपरी 

चचवड null

678 B00125
B/2012-

2013/10/4541
पवार िगरीजा 

संजय
६०/२८३ तानाजीनगर चचवडगाव पुणे 

पपरी चचवड null

679 B00126
B/2012-

2013/10/4550
शदे वैभवी सितश

कृ णभामा अपाटमट लाट न.ं०२ मािणक 
कॉलनी लक रोड, सं कृती भवन जवळ 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

680 B00127
B/2012-

2013/10/4554
िशतोळे अं कता 

बापुसाहेब
भाजी मंडळ मागे िवशाल माकट 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड null



681 B00128
B/2012-

2013/10/4563
कांबळे ेहल 

नामदेव

स न गड कॉलनी यशवंत नगर नखाते 
व ती रहाटणी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

682 B00128
B/2012-

2013/10/4559
वाघमारे ि ती 

ानोबा
पुनावळे मुळशी पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

683 B00133
B/2012-

2013/10/4740
धामणकर अ दा 

नंदकुमार

रिव करण हौ सोसायटी लाट न.ं१५८/९० 
साधुवा वानी बागे मागे पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

684 B00134
B/2012-

2013/10/4744
म ढे वै णवी 

बाळकृ ण

आदीनाथ कॉलनी राजयोग िनवास जवळ 
ीनगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

685 B00135
B/2012-

2013/10/4749
भराडे अचना 

कसन
लाट न.ं२९ देवी लक II लक रोड 
चचवड पुणे पपरी चचवड null

686 B00136
B/2012-

2013/10/4757
देसले ेता 
नंद कशोर

संत सं ामदास राज पाक केशवनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड null

687 B00139
B/2012-

2013/10/4772
नेहरकर सािनका 

सुिनल
बी-१३ कुणाल पाक केशवनगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड null

688 B00140
B/2012-

2013/10/4776
घागरे सायली 

शाम

२११/३, सुखकता सोनावणे रेशन शाप 
जवळ तानाजीनगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

689 B00142
B/2012-

2013/10/4785
भोसले दशा रमेश

ि मूत  िनवास मािणक कॉलनी चचवड 
पुणे पपरी चचवड null

690 B00145
B/2012-

2013/10/4802
बागुल मानसी 

दपक
ीधर अपाटमट ीधर नगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड null

691 B00146
B/2012-

2013/10/4806
देशपांडे तेज ी 

िनतीन
याशोवेल तानाजी नगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड null

692 B00148
B/2012-

2013/10/4818
पवार अ दा 

महादेव

हषल रेिसडे सी पिहला मजला लाट न.ं८ 
लक रोड हॉटेल चक य समोर चचवड 

पुणे िपपरी चचवड null

693 B00151
B/2012-

2013/10/4838
िनकम यु ा मोद

संताजी नगर २/४/१० कुणाल पाक D 
जवळ केशव नगर शाळे समोर चचवड 

पुणे पपरी चचवड null

694 B00152
B/2012-

2013/10/4844
चौधरी मिनषा 

फुआराम
ी रामराज पाक लाट न.ं७ केशवनगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

695 B00153
B/2012-

2013/10/4852
कुसाळकर गौरी 

रामदास

ओरीएंटल हे रटेज लाट न.ं४ मािणक 
कॉलनी तानाजी नगर चचवड पपरी 

चचवड null

696 B00153
B/2012-

2013/10/4847
पंदेरे पाली 

संतोष

योितबानगर म.न.पा.शाळे या मागे द  
मं दरा जवळ काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

697 B00157
B/2012-

2013/10/4863
पवार नेहा 
देवीदास

इं भा सोसायटी बी.नं.II लाट न.ं२ 
िवकासनगर कवळे दे रोड पपरी 

चचवड null

698 B00158
B/2012-

2013/10/4870
माटे क याणी 

रा ल
C-12 दशन नगरी केशवनगर चचवडगाव 

पुणे पपरी चचवड null



699 B00160
B/2012-

2013/10/4880
जोशी हषा काश

गु भ  स.नं.२/२ लाट न.ं७९ 
तानाजीनगर चचवड पुणे पपरी चचवड 

null

700 B00162
B/2012-

2013/10/4891
वाखुले ाज ा 

िवण

मेघना अपाटमट िशवाजी उदय मंडळा 
जवळ तानाजीनगर चचवड पपरी 

चचवड null

701 B00171
B/2012-

2013/10/4936
पेठे अंजली अिनल

२८२/२९ िशतीज अपाटमट िशवाजी उदय 
मंडळ जवळ तानाजीनगर चचवड पपरी 

चचवड null

702 B00172
B/2012-

2013/10/4941
लुणावत ित ा 

सुिनल
गावडे कॉलनी लोकमा य हॉि पटल समोर 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

703 B00178
B/2012-

2013/10/4984
जोरवे ि यंका 

अर वद
अलंकापुरी सोसा O/II F.7 काकडे पाक 

चचवड गाव पुणे पपरी चचवड null

704 B00185
B/2012-

2013/10/5017
गडकरी ित ा 

राज

ी भैरवनाथ मं दरा जवळ गडकरी वाडा 
गणेश पेठ चचवड पुणे पपरी चचवड 

null

705 B00188
B/2012-

2013/10/5028
दवटे तेजि वनी 

सुभाष
सव नं.२८ ानदीप कॉलनी चचवडे नगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

706 B00190
B/2012-

2013/10/5030
भालेसैन अं कता 

दपक

पाटील मेिडकल नेटके कॉलनी शेजारी 
िवकास नगर कवळे दे रोड पपरी 

चचवड null

707 B00191
B/2012-

2013/10/5032
तु कमारे योती 

काश
आदश नगर िब डग नं.६ पपरी पुणे 

पपरी चचवड null

708 B00194
B/2012-

2013/10/5041
माळी वैभवी 

ेमराज
ओम साई कॉलनी चचवडेनगर 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड null

709 b00202
B/2012-

2013/10/4417
शदे केतक  िव म

गोखले वृदावन पी.एन.गाडगीळ जवळ 
चाफेकर चौक चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

710 b00203
B/2012-

2013/10/4426
नागणे िशवानी 

सुखदेव
संताजी नगर चचवाड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

711 B00206
B/2012-

2013/10/4439
भंडारी शकंुतला 

िश या
सव नं.८९/१/१ योितबा नगर काळेवाडी 

पुणे पपरी चचवड null

712 B00208
B/2012-

2013/10/4448
काशीद िव ा 

नामदेव
मोरया हौ सोसबी न.ं३ घर नं.६११ वेताळ 

नगर चचवड पुणे पपरी चचवड null

713 B00210
B/2012-

2013/10/4459
हेरले ुती सतीश

२८५/२८६ राज पाक संत रामदास 
बी.१३ केशवनगर चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

714 B00213
B/2012-

2013/10/4481
खो लम सर वती 

र व

मा ती मं दराजवळ मोरया रेिसड सी 
चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

715 B00214
B/2012-

2013/10/4484
गडकरी कांचन 

राज
ी भैरवनाथ मं दरा जवळ चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

716 B00219
B/2012-

2013/10/4511
खोपकर ाची 

सुभाष
माळ आळी गाव वाडा गांधी पेठ चचवड 
गाव पुणे पपरी पपरी चचवड 411018



717 B00220
B/2012-

2013/10/4516
कानसे द ी 

िवजय

लट नं ६ डी िब डग ` दशन नागरी 
केशव नगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

718 B00225
B/2012-

2013/10/4545
जम खडे शुभांगी 

म ल पा

मोरया गोसावी राज पाक िब डग माही 
सागर केशव नगर चचवाड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

719 B00228
B/2012-

2013/10/4558
मागाडे हषदा 

अजय

गणेश पट मोरया गोसावी मं दरा जवळ 
िवनायक अपर मट चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

720 B00235
B/2012-

2013/10/4705
शदे ऐ या 
िवनायक

संत कन हरराम राज पाक बी १४ लट 
नं३१३ काकडे पाक शेजारी केशव नगर 

चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

721 B00239
B/2012-

2013/10/4731
कोतवाल पा कजा 

लालसाहेब

सव नं ११३/४ ओमकार कॉलनी रावेत 
रोड वा हेकरवाडी चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

722 B00250
B/2012-

2013/10/4800
भोसले ाज ा 

ताप
आनंद शोभा अपाट भोई आळी चचवड 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

723 B00252
B/2012-

2013/10/4815
मुळीक ेता संजय

द  नगर तरस व ती कवळे दे  रोड पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

724 B00253
B/2012-

2013/10/4821
बेडीओळ ल मी 

वाख पा
आनंद नगर चचवड टेशन पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

725 B00255
B/2012-

2013/10/4830
राउत वै णवी 

संतोष

गणेश नगर लोकमा य हॉि पटल शेजारी 
चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

726 B00265
B/2012-

2013/10/4879
िशनगारे अपूवा 

ाने र

स.न २८४/३/२ कुणाल पाक डी िब डग 
केशवनगर चचवड पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

727 B00267
B/2012-

2013/10/4890
जाधव र ी संजय

र टन कॉलनी िबजली नगर रोड चचवड 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

728 B00269
B/2012-

2013/10/4899
मचाले ि यंका 

बाळासाहेव

सव नं १२९/१ गु ारा वा हेकरवाडी 
रोड चचवड पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

729 B00273
B/2012-

2013/10/4916
जगताप मोिनका 

देिवदास
मु. पो.वेताळ नगर चचवड पुणे पपरी 

पपरी चचवड 411018

730 B00275
B/2012-

2013/10/4922
च हाण संिगता 

पांडुरंग
काळाखडक वाकड हजवडी रोड पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

731 B00280
B/2012-

2013/10/1089
खच तृ ी दलीप

साईराज कॉलनी, सं.नं.57 (2+3), लॉट 
नं. 49/ई, िबजली नगर, चचवड पपरी 

चचवड पुणे 411033

732 B00282
B/2012-

2013/10/4958
ब े सुनयना संजय

गांधी नगर म ह  कंपनी समोर पपरी पुणे 
पपरी पपरी चचवड 411018

733 B00285
B/2012-

2013/10/4972
कांबळे रोशनी 

अिवनाश
तानाजी नगर मा ती ल ढे चाळ चचवड 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

734 B00286
B/2012-

2013/10/4977
वंजारी िन कता 

राज

ानदीप कॉलनी दगडू पाटील नगर 
थेरगाव पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018



735 B00287
B/2012-

2013/10/4980
देडे िशतल पोपट

लक रोड प ाशेड रोड पपरी चचवड 
पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

736 B00290
B/2012-

2013/10/4994
करतकर अमृता 

तानाजी

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी रवर 
रोड पपरी पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

737 B00291
B/2012-

2013/10/4993
गायकवाड 
ित ा गणपत

प ाशेड लकरोड रमाबाई नगर पपरी 
पुणे-१८. पुणे पपरी चचवड null

738 B00294
B/2012-

2013/10/4999
घोलप योित 

कैलास
िमिलद नगर वाि मक  मं दरासमोर 

पपरी पुण-े१८. पुणे पपरी चचवड null

739 B00299
B/2012-

2013/10/5008
उदम ले कोमल 

कािशनाथ
कैलास नगरे थेरगाव गावठाण थेरगाव पुणे 

३३. पुणे पपरी चचवड null

740 B00300
B/2012-

2013/10/5010
भुजबळ ि यंका 

तानाजी
माळेवाडी पूनावले पूनावळे पुणे पपरी 

चचवड null

741 B00301
A/2012-

2013/10/4423
जोशी द ा दनेश

संत तुकाराम नगर पपरी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411039

742 B00330
B/2012-

2013/10/4582
लोमटे आरती 
बाळासाहेब

पो न.ं१३ आ द य व तू दळवीनगर 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

743 B00402
B/2012-

2013/10/4416
जैन सेजल 

कुमचंद
संताजी नगर मोहननगर घरा या बाजूला 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

744 B00404
B/2012-

2013/10/4425
पाटील द ा 

जनादन

सव नं.12/1झ वंृदावन कॉलनी 
वा हेकरवाडी चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

745 B00412
B/2012-

2013/10/4457
बागवान िमसबाह 

शक ल अहमद
सव नं.१२७,१८ ीन पाक वा हेकरवाडी 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

746 B00415
B/2012-

2013/10/4465
ढापरे वराली 

िनतीन
फ नं.१/अ१ का तक राज पाक केशवनगर 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

747 B00416
B/2012-

2013/10/4468
जगताप शलाका 

ीकांत
ि शूल िनवास तालेरा नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

748 B00418
B/2012-

2013/10/4473
पाटील नं दनी 

मोद

लॉट न.ं४३ गौरी िनवास समोर 
इं दरानगर चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी 

चचवड null

749 B00420
B/2012-

2013/10/4479
जाधव संपदा 

सतीश
चं कांत िनवास दळवीनगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

750 B00429
B/2012-

2013/10/4508
शदे गीता क याण

संतोष नगर चचवड टेशन चचवड पुणे-
१९. पुणे पपरी चचवड null

751 B00433
B/2012-

2013/10/4531
पतक  ाज ा 

नर
राज काम फ न.ं१० तालेरा नगर चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

752 B00435
B/2012-

2013/10/4540
माने दपाली 

तुकाराम
फाम शेजारी वा हेकरवाडी चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null



753 B00437
B/2012-

2013/10/4549
धावारे िन कता 

सतीश
वेताळ नगर चचवड चचवड पुण-े१९. 

पुणे पपरी चचवड null

754 B00442
B/2012-

2013/10/4569
मटके अपणा 

परशुराम
वेताळ नगर चाफेकर चौक चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

755 B00443
B/2012-

2013/10/4572
िगरजे ाची दीप

फ नं.२० ए/स कुणाल ए ेत केशवनगर 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

756 B00447
B/2012-

2013/10/4930
गंजाळकर पूजा 

नागराज

वामी िववेकानंद हौ सोसायटी आहेर 
गाडन समोर वा हेकरवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

757 B00448
B/2012-

2013/10/4933
रंदील िनशा 

भागवत
वेताळनगर चचवड चचवड पुण-े१९. 

पुणे पपरी चचवड null

758 B00449
B/2012-

2013/10/4937
वाघमारे क र मा 

धनराज
ओम साई कॉलनी चचवडे नगर चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

759 B00450
B/2012-

2013/10/4940
माने पौ णमा 

काश

स नं.२४८ सहादू गावडे चाळ राम मं दर 
जवळ चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी 

चचवड null

760 B00454
B/2012-

2013/10/4952
बागवान मु कान 

अ.रिहमान
मोरया नगर हा.सो. िबजलीनगर रोड 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

761 B00457
B/2012-

2013/10/4965
मुजावर मु कान 

मु.र फक
सव नं.77/2आहेर गाडन मुली हालसमोर 
वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड null

762 B00461
B/2012-

2013/10/4978
भगत किवता 

वामी
साठे कॉलनी चचवडे नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

763 B00462
2012-

2013/10/4983
कारखानीस ेहल 

अ ण

वेदपाठक हाउस सव न.२८३ 
फ,नं.९.जाणीव तालेरा नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

764 B00463
B/2012-

2013/10/4985
जोशी मयुरी गणेश

म नं.१ बलकवडे चाळ केशवनगर 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

765 B00464
B/2012-

2013/10/5012
वमा मिनषा 
कांतीलाल

िप.िच.मनपा.शाळे या मागे िव ल 
मं दराजवळ रामभाऊ वा हेकरवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411044

766 B00467
B/2012-

2013/10/5018
िमसाळ आ दती 

काकासाहेब
वेताळ नगर मु लीम क तन गेट समोर 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

767 B00470
B/2012-

2013/10/5025
थोरात सुमन 

रघुनाथ
ए ो कंपिन समोर िवजयनगर चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

768 B00471
B/2012-

2013/10/4471
शदे अं कता 

गणपत
ानदीप कॉलनी ीनगर रहाटणी पुणे १७ 

पुणे पपरी चचवड null

769 B00481
B/2012-

2013/10/5048
मोरे वै णवी 

युवराज
द  मं दरामागे वा हेकरवाडी चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

770 B00484
B/2012-

2013/10/5053
कंुभार कृितका 

धनाजी
तुकाराम बाबा दळवी चाळ दळवीनगर 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null



771 B00486
B/2012-

2013/10/5058
कांबळे व ाली 

िवजय
टी.सी.कॉलनी िवकासनगर दे रोड पुणे 

पपरी चचवड null

772 B00490
B/2012-

2013/10/5065
ढोरे हषदा सुधीर

सु भात कॉलनी केशवनगर चचवड पुण-े
१९. पुणे पपरी चचवड null

773 B00491
B/2012-

2013/10/5067
कचरे पायल सुर

गावडे भोईर आळी संुदर शेठ वाद चचवड 
पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

774 B00499
B/2012-

2013/10/5080
देशमुख सायली 

अिनल
सव नं.61 प.नं.40ब िशवनगरी चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

775 B00501
B/2012-

2013/10/5204
मोरे वैशाली 

अशोक
साई नाथ कॉ.सो. काकडे पाक केशवनगर 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

776 B00502
B/2012-

2013/10/5209
कचमे24/4/199

8 शुभांगी महादेव
ी जय गणेश कॉलनी चचवडे नगर 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

777 B00504
B/2012-

2013/10/5214
परदेशी हषदा 

राकेश

िबला हॉि पटलजवळ मोरया मंगल 
कायालय मागे थेरगाव पुणे ३३. पुणे 

पपरी चचवड null

778 B00506
B/2012-

2013/10/5220
िस गवळी रे मा 

मधुकर
साठे कॉलनी चचवडे नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

779 B00507
B/2012-

2013/10/5221
शेख रोशन सेन

मोरया हौ सो िबजलीनगर रोड चचवड 
पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

780 B00508
B/2012-

2013/10/5224
शदे कोमल 
िवजयकुमार

खावते चाळ ताथवडे डांगे चौक चचवड 
पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

781 B00511
B/2012-

2013/10/5232
खोसे उषा 
गिहिननाथ

सं नं,९ पंचवटी मागे चचवडे नगर 
चचवड पुण-े१९. िनगडी पपरी चचवड 

null

782 B00512
B/2012-

2013/10/5234
व े  ऋतुजा 

िवलास
ओम साई कॉलनी चचवडे नगर चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

783 B00515
B/2012-

2013/10/5242
कांबळे ि यंका 

राम
मोरया हौ सो चचवडे नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

784 B00516
B/2012-

2013/10/5245
कसबे पूजा सुदाम

दळवीनगर चचवड टेशन चचवड पुण-े
१९. पुणे पपरी चचवड null

785 B00517
B/2012-

2013/10/5248
धाईजे णाली 

आ दल
मोरया हौ सो चचवडे नगर चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

786 B00518
B/2012-

2013/10/5252
वारे पाली 

अशोक
लोकमा य हॉि पटलजवळ चचवड टेशन 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

787 B00519
B/2012-

2013/10/5253
िनकम शीतल 

उमेश

संतोष नगर लोकमा य हा. चचवड टेशन 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड 

411044

788 B00520
B/2012-

2013/10/5257
िनकम गौरी उमेश

संतोष नगर लोकमा य हा चचवड टेशन 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null



789 B00521
B/2012-

2013/10/5259
शदे िन कता 

सखराम
प ाशेड लकरोड मशान भूिमजवल 

पपरी पुण-े१८. पुणे पपरी चचवड null

790 B00522
B/2012-

2013/10/5261
च हाण पौ णमा 

महादेव
दळवीनगर चचवड चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

791 B00524
B/2012-

2013/10/5609
पाटील जय ी 

संजय
स.नं- 60/3 िशवनगरी िबजलीनगर 

चचवड पुणे 411033

792 B00526
B/2012-

2013/10/5271
गायकवाड 
ाथना सूयकांत

सोनवणे व ती पा या या टाक  जवळ 
ताथवडे पुणे पपरी चचवड null

793 B00527
B/2012-

2013/10/5273
बोराडे वै णवी 

िवजय
गणपती मं दराजवळ भ डवे नगर 

वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड null

794 B00530
B/2012-

2013/10/5279
जाधव कांचन 

ल मन
अशोक सोसायटी थेरगाव थेरगाव पुणे 

३३. पुणे पपरी चचवड null

795 B00532
B/2012-

2013/10/5283
बोरसे ुती िव

A-6-13 -Iकुणाल इ टेट केशवनगर 
चचवड पपरी िपपरी चचवड 411018

796 B00532
B/2012-

2013/10/5607
भगार दवे ेहल 

जॉन
इं दरानगर िडल स चौक िजजामाता हॉ. 

पपरी 411017

797 B00533
B/2012-

2013/10/5284
च हाण ि ती 

ानोबा
अनुसयाबाई हाय कूल मागे पूनावले 
पूनावळे पुणे पपरी चचवड null

798 B00534
B/2012-

2013/10/5286
भोईटे ऋतुजा 

अशोक
आशीवाद 132/5 वा हेकरवाडी रोड 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

799 B00535
B/2012-

2013/10/5289
रणवरे काजल 

सुनील
कृ ण लोचन 132/5 वा हेकरवाडी रोड 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

800 B00537
B/2012-

2013/10/5293
िनटवे ित ा 

माची

आ द य िनवास मंुजोबा वसाहत 
वा हेकरवाडी रोड चचवड पुण-े१९. पुणे 

पपरी चचवड null

801 B00538
B/2012-

2013/10/5296
कुलकण  वै णवी 

िवलास
एच.बी.फ.नं.11 मोरया गोसावी राज पाक 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

802 B00540
B/2012-

2013/10/5299
च हाण योित 

ानोबा
अनुसयाबाई हाय कूल पूनावले पूनावळे 

पुणे पपरी चचवड null

803 B00544
B/2012-

2013/10/5608
कजळे मानसी 

अंकुश
सावतामाळी मं दरा या मागे पुनावळे 

पुनावळे पुणे null

804 B00549
B/2012-

2013/10/5323
कसबे पौ णमा 

शेषेराव
आनंदनगर महादू खंडले चौक चचवड पुण-े

१९. पुणे पपरी चचवड null

805 B00550
B/2012-

2013/10/5325
मेटकर मृणाली 

रमाकांत

नबाळकर चाळ माते  कराणा 
दुकानाजवळ चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी 

चचवड null

806 B00553
B/2012-

2013/10/5334
मुलाणी आ न 

चांद
राज पाक केशवनगर चचवड पुण-े१९. 

पुणे पपरी चचवड null



807 B00554
B/2012-

2013/10/5336
काळे वराली 

दीपक
आय116 काकडे पाक चचवड पुण-े१९. 

पुणे पपरी चचवड null

808 B00557
B/2012-

2013/10/5344
शदे योित 
रावसाहेब

वेताळ नगर चचवड चचवड पुण-े१९. 
पुणे पपरी चचवड null

809 B00559
B/2012-

2013/10/5350
चंद ेता िस े र

आकाश अप मत गावडे भोईर आळी 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

810 B00570
B/2012-

2013/10/5389
जाधव द ा 

दनकर
सव नं.68कािलका िनवास द नगर दे रोड 

पुणे पपरी चचवड null

811 B00574
B/2012-

2013/10/5402
पवार धन ी 

खाशाबा

सव नं.120ओम साई कॉलनी मातो ी 
नगर वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

812 B00580
B/2012-

2013/10/5415
कसबे कांचन 

राज
चचवडे फाम समोर वा हेकरवाडी 

वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड null

813 B00580
B/2012-

2013/10/5417
तापे वषा 
तुकाराम

पांढरे व ती पूनावले ता.मुळशी िज.पुणे -
५७ पुणे पपरी चचवड null

814 B00581
B/2012-

2013/10/5418
अ दुल राणी 

िनवृ ी
चौपाटी हॉटेल समोर वा हेकरवाडी 

वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड null

815 B00582
B/2012-

2013/10/5479

दौडमनी 
भुवने री 
मलका पा

क डीबा नगर सरकरी दवाखा या या मागे 
वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड null

816 B00582
B/2012-

2013/10/5478
सोनवणे माधवी 

रोिहदास
मु.पो.पुनावळे ता.मुळशी िज.पुणे-३९. पुणे 

पपरी चचवड null

817 B00584
B/2012-

2013/10/5482
अ दुल उजा 

िन ुि
चौपाटी हॉटेल समोर वा हेकरवाडी रोड 
चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

818 B00586
B/2012-

2013/10/5487
अ सारी मंतशा 

फा क
गावडे भोइर आळी भालके वाडा चचवड 

पुणे-१९. पुणे पपरी चचवड null

819 B00586
B/2012-

2013/10/5486
दोडमाने वाती 

तुकाराम
गवारे चाळ चतामणी चौक वा हेकरवाडी 

पुणे पपरी चचवड null

820 B00587
B/2012-

2013/10/5489
ल ढे ेहा अिनल

ी राम कॉलनी बलवंतनगर चचवड पुण-े
१९. पुणे पपरी चचवड null

821 B00587
B/2012-

2013/10/5488
साळंुखे पूजा ीरंग

वेताळ नगर झोपडप ी चचवड पुण-े१९. 
पुणे पपरी चचवड null

822 B00588
B/2012-

2013/10/5490
चचवडे िशवानी 

बाळासाहेब
ाथना सागर अप मत मा ती मं दरमागे 

चचवड पुण-े१९. पुणे पपरी चचवड null

823 B00599
B/2012-

2013/10/5502
येलपुरे ेता अजय

A-31एच.ए.कॉलनी पपरी पपरी पुण-े
१८. पुणे पपरी चचवड null

824 B00605
B/2012-

2013/10/5122
बंडगर किवता 

िनळकंठ
मोरया नगर ओमँ स टेलर जवळ 

िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड null



825 B00606
B/2012-

2013/10/5126
कोळी रेणुका 

बसुराज
मोरया कॉलनी ओमँ स टेलर दुकान जवळ 
िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड null

826 B00607
B/2012-

2013/10/5129
बोडके विनता 

रघुनाथ
मोरया हौ सग सोसायटी चचवड पुणे 

पपरी पपरी चचवड null

827 B00608
B/2012-

2013/10/5132
अंगरख सुिम ा 

दलीप
बो नगर पपरी चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

828 B00611
B/2012-

2013/10/5147
पठाण या मीन 

अिजत
लक रोड प ा रोड पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

829 B00613
B/2012-

2013/10/5151
कसबे रे मा हरी

वेताळनगर चचवडगाव चचवड पुणे 
पपरी चचवड null

830 B00615
B/2012-

2013/10/5164
जगताप नेहा 

सितश

जगताप चाल चेतना हॉटेल समोर 
भीमनगर चचवडगाव पुणे पपरी 

चचवड null

831 B00617
B/2012-

2013/10/5174
देसले हषदा 

अशोक
ओम साई कॉलनी मोगा सुपर समोर 
चचवडे नगर पुणे पपरी चचवड null

832 B00620
B/2012-

2013/10/5188
जाधव अमृता 

अिजत

िप.िच. लक रोड ल मीनगर अचना 
अपाटमट मागे यशवंतिनवास चचवड पुणे 

पपरी चचवड null

833 B00623
B/2012-

2013/10/5524
शेख िजनत बाबु

मोया हौ.सो. सो .-3 चचवडगांव पपरी 
पुणे 411033

834 B00624
B/2012-

2013/10/5196
शेळवणे 

िगतांजली पांडुरंग

लाट न.ं७११ मोरया हौ सोसायटी  ३ 
वेताळनगर चचवड पुणे पपरी चचवड 

null

835 B00632
B/2012-

2013/10/5225
नलावडे माधुरी 

हनुमंत
कोयते व ती पुनावळे चचवड पुणे पपरी 

चचवड null

836 B00642
B/2012-

2013/10/5263
कांबळे ि यंका 

दप
स.नं.६४/२ पाटील व ती ताथवडे मुळशी 

पुणे पपरी चचवड null

837 B00644
B/2012-

2013/10/5268
धाईजे हषदा 

जग ाथ
मनीषा वसाहत वामी समथ गरेज शेजारी 

चचवडे नगर पुणे पपरी चचवड null

838 B00645
B/2012-

2013/10/5272
रािजवडे िनलम 

छबू
मोरया ेस समोर भोईर चाल घर न.ं३ 

केशवनगर पपरी पुणे पपरी चचवड null

839 B00649
B/2012-

2013/10/5285
तरडे सुि या 

अर वद

बबनराव िभकोबा वंृदावन कॉलनी 
चचवडे नगर चचवडगाव पुणे पपरी 

चचवड null

840 B00650
B/2012-

2013/10/5288
ल ढे भा य ी 

आदीनाथ
तेजल िनवास ल मीनगर वा हेकरवाडी 

चचवड पुणे पपरी चचवड null

841 B00653
B/2012-

2013/10/5298
शेळके ऋतुजा 

िवलास
सपकाळे व ती ताथवडे मुळशी पुणे पपरी 

चचवड null

842 B00656
B/2012-

2013/10/5311
चालवदे भारती 

शंकर
सुदशन नगर गोलांडे कॉलनी चचवड पुणे 

पपरी चचवड null



843 B00657
B/2012-

2013/10/5316
गावडे मयुरा शैल

मयुरे र अपाटमट लाट न.ं५ गावडे भोईर 
आळी चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 

null

844 B00661
B/2012-

2013/10/5335
दपके सुषमा 

शामराव
सोनवणे व ती मुळशी ताथवडे पुणे पपरी 

चचवड null

845 B00663
B/2012-

2013/10/5341
सोनकांबळे 

रिसका देवीदास
सोनावणे व ती डांगे चौक ताथवडे पुणे 

पपरी चचवड null

846 B00675
B/2012-

2013/10/5390
मगर रोिहणी 

िशवाजी
िवजय नगर चचवड गाव चचवड पुणे 

पपरी चचवड null

847 B00682
B/2012-

2013/10/5406
लगरे पुजा 
बाबासाहेब

मोरया हौ सोस वेताळनगर चचवड पुणे 
पपरी चचवड 411018

848 B00683
B/2012-

2013/10/5408
वाघमारे िव ा 

नवनाथ
लक रोड पपरी पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

849 B00686
B/2012-

2013/10/5416
कानेटकर वराली 

सुभाष
र टन कॉलनी चचवडगाव पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

850 B00687
B/2012-

2013/10/5419
डहाके दशना 

राजेश

मु. पो. कवळे मा ती मं दरा मागे ता. 
हवेली िज. पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

851 B00693
B/2012-

2013/10/5447
भोसले दपाली 

शांताराम
डांगे चौक हजवडी, पुणे वाकड पुणे पपरी 

चचवड 411018

852 B00694
B/2012-

2013/10/5449
सोनवणे सांची 

कशोर
काकडे टाऊन केशवनगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

853 B00699
B/2012-

2013/10/5452
पाटील सा रका 

अशोक

सानेवाडा ा अपाट मट आ पाली गँस 
एज सी जवळ चचवडगाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

854 B00705
B/2012-

2013/10/5100
गायकवाड पुजा 

महादेव
पांढरकर चाळ दळवी नगर रे वे गेट 
शेजारी पुणे पपरी चचवड 411033

855 B00712
B/2012-

2013/10/5116
शेख आलमास 

हमीद

ओमॅ स टेलर शेजारी मोरया नगर 
िबजलीनगर रोड चचवड पपरी चचवड 

411033

856 B00713
B/2012-

2013/10/5118
सराफ यश ी 

संजय
गजानन शािलनी अपाटमट गांशी पेठ 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

857 B00716
B/2012-

2013/10/5121
मदान अ दा 

अिजत
शािलनी पॅलेश खराळवाडी पपरी पुणे 

पपरी चचवड 411019

858 B00718
B/2012-

2013/10/5125
जापारी रमा 

किपलदेव
शांती िनवास पडेस कॉलनी िवकास नगर 

कवळे पपरी चचवड 412104

859 B00728
B/2012-

2013/10/5150
वमा पुनम 
मह कुमार

क डू पांढरकर चाळ म नं 128 चचवड 
पुणे पपरी चचवड 411033

860 B00731
B/2012-

2013/10/5159
िबराजदार 

सा रका िशवाजी

सव नं 29/2 वामी समथ कॉलनी 
िशवनगरी िबजलीनगर पपरी चचवड 

411033



861 B00740
B/2012-

2013/10/5181
जानेट सारा सजी

284/2/7 साजन िब डग सुदशन नगर 
राममं दराजवळ चचवड पपरी चचवड 

411033

862 B00741
B/2012-

2013/10/5183
दलपाके अि नी 

हाद

न म हॉटेल जवळ बलवंत कॉलनी 
वा हेकर वाडी रोड चचवड पपरी 

चचवड 411033

863 B00757
B/2012-

2013/10/5239
नवसरे क याणी 

राज

सव नं 33/3 चचवडे फाम समोर 
चचवडगाव वा हेकरवाडी पपरी 

चचवड 411033

864 B00760
B/2012-

2013/10/5585
रॉय द ी दीप

सुमंगल अपा. मालेश हॉ पी. समोर 
चचवड चचवड पपरी 411019

865 B00762
B/2012-

2013/10/5422
धो े द ा सुखदेव

सव नं 122/5 सायली को ले स द नगर 
वा हेकरवाडी पपरी चचवड 411033

866 B00762
B/2012-

2013/10/5421
शमा खुशबू 
अमरनाथ

खुशबू हेअर क टग सलून शॉप नं 6 
खराळवाडी पपरी पपरी चचवड 

411019

867 B00763
B/2012-

2013/10/5424
चौधरी रोिहणी 

भवरलाल
भोई नगर चचवडगाव तालुका हवेली पुणे 

पपरी चचवड 411033

868 B00770
B/2012-

2013/10/5432
टळेकर िन कता 

अिनल
मु.पो.पुनावळे पीर म ीद जवळ तालुका 

हवेली पुणे पपरी चचवड 411033

869 B00771
B/2012-

2013/10/5433
पाचारणे पायल 

मा ती
िशवसाई कॉलनी चचवडेनगर 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

870 B00774
A/2012-

2013/10/3681
पनुर ेता 

सुिनल
स.न-61 लॉट -5 द नगर कवळे पुणे 

null

871 B00775
B/2012-

2013/10/5438
सरवदे समी ा 

कमलाकर
सोपानाथ कॉलनी दगडोबा चौक चचवडे 

नगर पुणे पपरी चचवड 411033

872 B00776
B/2012-

2013/10/5440
शेवते राणी कसन

दळवी नगर रे वे गेट नं 57 चचवडगाव 
पुणे पपरी चचवड 411033

873 B00787
B/2012-

2013/10/5463
वाघ अि नी 

भीमराव
मराठी शाळे या जवळ वा हेकरवाडी 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

874 B00788
B/2012-

2013/10/5464
भामरे ि यंका 

गुलाबराव
सव नं 60/3 स यम िशवनगरी 

िबजलीनगर पपरी चचवड 411033

875 B00797
B/2012-

2013/10/5473
रामोशी अिनता 

अंजनै या
एम.बी.कँप म दना मि जद जवळ कवळे 

पुणे पपरी चचवड 412101

876 B00798
B/2012-

2013/10/5474
रामोशी यशोदा 

मार ा
एम.बी.कँप म दना मि जद जवळ दे  रोड 

पुणे पपरी चचवड 411033

877 B00799
B/2012-

2013/10/5475
शेख फाितमा 

मेहबूब
एम.बी.कँप म दना मि जद जवळ कवळे 

पुणे पपरी चचवड 412101

878 B00802
B/2012-

2013/10/4503
घारे ित ा उ म

मु.पो ट.पुनावळे भैरवनाथ मं दर समोर 
ता.मुळशी पुणे पपरी चचवड 411033



879 B00804
B/2012-

2013/10/4510
िबनगुडे मिनषा 

रोिहदास
मु.पो ट.पुनावळे माळवाडी ता.मुळशी पुणे 

पपरी चचवड 411033

880 B00808
B/2012-

2013/10/4519
धान ा 
सोनाजी

लक रोड गॅजीट कँप पपरी पुणे पपरी 
चचवड 411018

881 B00809
B/2012-

2013/10/4523
कचरे भगवती 

सु साद
गावडे भोईर आळी संुदर शेठ वाडा 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

882 B00810
B/2012-

2013/10/4527
पाटील वै णवी 

राजू
तुषार अपाटमट समथ कॉलनी दळवीनगर 

चचवड पपरी चचवड 411033

883 B00815
B/2012-

2013/10/4547
कारडूले ेता 

दादासाहेब
िशवश  सो. साई नगर मामुड  दे रोड 

पपरी चचवड 412101

884 B00818
B/2012-

2013/10/4564
माने हषदा सतीश

चतामणी कॉलनी चतामणी चौक 
वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड 

411033

885 B00819
B/2012-

2013/10/4568
नारखेडे ा 

नंद कशोर
सव नं 58/1 मु ाई िनवास िशवनगरी 
िबजलीनगर पपरी चचवड 411033

886 B00821
B/2012-

2013/10/4578
परळीकर सुजाता 

द ा य

महा साद कॉलनी चतामणी चौक 
वा हेकरवाडी पुणे पपरी चचवड 

411033

887 B00822
B/2012-

2013/10/4581
तोडकर प लवी 

ीवा तव
ी मोरया गोसावी राज पाक केशवनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411033

888 B00825
B/2012-

2013/10/4592
जैसवार सा रका 

चं कांत

सव नं 58/2/3 साई मं दरा जवळ समथ 
कॉलनी िबजलीनगर पपरी चचवड 

411033

889 B00826
B/2012-

2013/10/4593
जैसवार नं दनी 

नागीनाराम

समथ कॉलनी साई मं दरा जवळ 
िशवनगरी िबजलीनगर पपरी चचवड 

411033

890 B00829
B/2012-

2013/10/4595
शेख नािसरा 

नसीर
लॉट नं 1/3 बी वग मोिनका गाडन 

िपमा ी पुणे पपरी चचवड 411018

891 B00830
B/2012-

2013/10/4596
शेख रेहाना नसीर

लॉट नं 1/3 बी. वग मोिनका गाडन 
पपरी पुणे पपरी चचवड 411018

892 B00834
B/2012-

2013/10/4600
मू या ा 
महाबला

म नं 1035 संक प सोसायटी हाडा 
िब डग मोरवाडी पपरी चचवड 

411018

893 B00835
B/2012-

2013/10/4601
परदेशी िनखीता 

अ ण सग
भाकरी पॅराडाइज लक रोड चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

894 B00836
B/2012-

2013/10/4602
परदेशी ईिशता 

करण सग
इं लोक A/5 लक रोड चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

895 B00838
B/2012-

2013/10/4604
शदे अंजली 

अिनल
सव नं 80 चचवडे कॉलनी वा हेकरवाडी 

पुणे पपरी चचवड 411033

896 B00839
B/2012-

2013/10/4605
शे ी ित ा 

िव ल
िवण जनरल टोअस शेजारी खराळवाडी 

पपरी पुणे पपरी चचवड 411018



897 B00840
B/2012-

2013/10/4606
घाडगे मनाली 

मुकंुद

आहेर नगर मालती हॉल शेजारी 
वा हेकरवाडी चचवड पपरी चचवड 

411033

898 B00841
B/2012-

2013/10/4607
खरगवाल िसमा 

भुषणलाल
सव नं 59/3 कृ ण कंुज िबजलीनगर पुणे 

पपरी चचवड 411033

899 B00842
B/2012-

2013/10/4608
साळंुखे पुजा संजय

िबजलीनगर पा या या टाक जवळ 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411033

900 B00845
B/2012-

2013/10/4610
कुलकण  िशवानी 

र व
र टन कॉलनी बी 7/115 चचवडगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

901 B00846
B/2012-

2013/10/4611
पारखी मृणाल 

िवनायक
11/71 र टन कॉलनी चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411033

902 B00847
B/2012-

2013/10/4612
आगळे अिनता 

काळुराम
एम.बी.कँप दे  रोड वाटर टँक जवळ पुणे 

पपरी चचवड 411033

903 B00848
B/2012-

2013/10/4613
काकडे सं या 

ीद
सहारा बेकरी जवळ िवकासनगर कवळे 

पुणे पपरी चचवड 412113

904 B00849
B/2012-

2013/10/4614
शदे िशवानी 

ल मन
वाळंुज चाळ िवकास नगर कवळे पुणे 

पपरी चचवड 412113

905 B00852
B/2012-

2013/10/4617
खेडेकर जा हवी 

दगंबर
तानाजी नगर िशवाजी उदय मंडळा समोर 

चचवड पुणे पपरी चचवड 411033

906 B00854
B/2012-

2013/10/4619
भ ग िन कता 

सहदेव
नीलकमल हौ.सो. ेमलोक पाक चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411033

907 B00859
B/2012-

2013/10/4624
जाधव पुनम 

जा लदर

लहाणाई नगर िशवले कॉलनी 
वा हेकरवाडी चचवड पपरी चचवड 

411033

908 B00860
B/2012-

2013/10/4625
सुरसे ितमा 

चा द
गु ारा रोड पा या या टाक जवळ 

िबजलीनगर पुणे पपरी चचवड 411033

909 B00862
B/2012-

2013/10/4627
जाधव अि नी 

आनंदकुमार
संपत वा हेकर चाळ वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411033

910 B00865
B/2012-

2013/10/4631
कोनंटी रोिहणी 

क रअ पा
इं दरानगर पंचशील हॉटेल मागे चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411033

911 B00867
B/2012-

2013/10/4632
ल ढे माधुरी 

िवजय
रमाबाई नगर लक रोड िपपरी पुणे पपरी 

चचवड 411017

912 B00868
B/2012-

2013/10/4633
देशपांडे वैभवी 

संतोष
कामेश अपाटमे ट कामगार नगर 

खराळवाडी पुणे पपरी चचवड 411018

913 B00870
B/2012-

2013/10/4634
बनकर सुषमा 

पोपट
सुदशन नगर गोलांडे कॉलनी रे वे ॉ सग 
जवळ चचवड पपरी चचवड 411033

914 B00871
B/2012-

2013/10/4635
शमा अचना 
कृ णमुरारी

गोलांडे चाळ सुदशन नगर चचवड पुणे 
पपरी चचवड 411033



915 B00872
B/2012-

2013/10/4636
भोगे प लवी सुरेश

भागाई िनवास द  मं दराजवळ चतामणी 
चौक वा हेकरवाडी पपरी चचवड 

411033

916 B00873
B/2012-

2013/10/4637
भोगे ि यंका सुरेश

भागाई िनवास द मं दराजवळ चतामणी 
चौक वा हेकरवाडी पपरी चचवड 

411033

917 B00874
B/2012-

2013/10/4638
गग अं कता 

भीमसेन

सनलैड िब डग उदय कॉलनी गु दारा 
रोड वा हेकरवाडी पपरी चचवड 

411033

918 B00875
B/2012-

2013/10/4639
मोरे ि मतल नर

जाधव व ती रावेत ता.मुळशी पुणे पपरी 
चचवड 412101

919 B00878
B/2012-

2013/10/4642
भोसले अपूवा शाह

इं दरा पडसे कॉलनी िवकास नगर दे  रोड 
पुणे पपरी चचवड 411033

920 B00884
B/2012-

2013/10/4648
पाखरे पुजा 

िवलास
वंृदावन कॉलनी चचवडेनगर चचवडगाव 

पुणे पपरी चचवड 411033

921 B00887
B/2012-

2013/10/4651
राजे आशा 
िशवमूत

िवझडम इंि लश शाळे समोर खांडेकर चाळ 
िवकास नगर कवळे पपरी चचवड 

412101

922 B00889
B/2012-

2013/10/4653
नाईक अंजली 
बस लग या

भारतर  सोसायटी ककास नगर दे  रोड 
कवळे पपरी चचवड 412101

923 B00893
B/2012-

2013/10/4657
पाटील ा सुर

मातो ी नगर भ डवे व ती वा हेकरवाडी 
चचवड पपरी चचवड 411033

924 B00894
B/2012-

2013/10/4658
वा हेकर उ कषा 

चं कांत

द मं दरा शेजारी इं ायणी िनवास 
वा हेकरवाडी चचवड पपरी चचवड 

411033

925 B00895
B/2012-

2013/10/4659
पठाण रोशन 

राजेखा
तरस व ती िवकासनगर दे  रोड कवळे 

पपरी चचवड 412101

926 B00897
2012-

2013/10/4661
गोरे ेहल कैलास

द नगर सरपंच व ती दे  रोड कवळे 
पपरी चचवड 412101

927 B00898
B/2012-

2013/10/4662
मसळे िणता 

रामदास
बी 2 एच.ए.कॉलनी पपरी पुणे पपरी 

चचवड 411018

928 B00899
B/2012-

2013/10/4663
धाटे शामल 

िनवृ ी
मु.पो ट.रावेत मराठी शाळे जवळ तालुका 

हवेली पुणे पपरी चचवड 412101

929 B00905
B/2012-

2013/10/4669
गावडे मेघना 

कैलास
सव नं 60/3 िशवनगरी िबजलीनगर 
चचवडगाव पपरी चचवड 411033

930 B00906
B/2012-

2013/10/4670
फुगे धन ी 
नागनाथ

शमा हे रटेज केशवनगर चचवड पुणे 
पपरी चचवड 411033

931 B00913
B/2012-

2013/10/4678
आढाव पुवा 

भानुदास
मु.पो.पुनावळे कोयते व ती ता.मुळशी पुणे 

पपरी चचवड 411033

932 B00917
B/2012-

2013/10/4682
जाधव मोिहनी 

जा लदर
लाल टोपी नगर मोरवाडी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



933 B00919
B/2012-

2013/10/4685
मोरे सिम ा र व

मातो ी कॉलनी\ बलवंत नगर 
िबजलीनगर चचवड पपरी चचवड 

411033

934 B00921
B/2012-

2013/10/4688
इंगळे सोनल 

सुदाम

िशवनेरी हौ सोसायटी जे.बी. हाडा 
कॉलनी संत ाने र नगर मोरवाडी 

पपरी चचवड 411018

935 B00922
B/2012-

2013/10/4691
कांबळे मोिनका 

सुदाम

िशवनेरी हौ सोसायटी जे.बी. हाडा 
कॉलनी संत ाने र नगर मोरवाडी 

पपरी चचवड 411018

936 B00924
B/2012-

2013/10/4700
वाघमोडे रे मा 

देिवदास
मेजवानी हॉटेल मागे चचवडेनगर 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

937 B00934
B/2012-

2013/10/4722
सावंत योती 

ल मन
बलवंत कॉलनी वा हेकरवाडी चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411033

938 B00935
B/2012-

2013/10/4725
कोपनर सोनाली 

रामे र
मंुजोबा वसाहत चचवडेनगर चचवडगाव 

पुणे पपरी चचवड 411033

939 B00936
B/2012-

2013/10/4726
सावंत क याणी 

राजेश
लि मनगर वा हेकरवाडी रोड चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411033

940 B00938
B/2012-

2013/10/4732
सुरती द ा 

िवण
राधेय सोसायटी ेमलोक पाक 

चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033

941 B00940
B/2012-

2013/10/4736
कांबळे अि नी 

पोपट
मोरे र कॉलनी शमा चाळ थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

942 B00942
B/2012-

2013/10/4742
बनुग  रािधका 

गुरिन पा
चचवडे नगर वा हेकरवाडी रोड चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411033

943 B00951
B/2012-

2013/10/4771
आवजी धन ी 

सेर सग

ाथना सागर अपाटमट मा तीम दीर 
जवळ गणेशनगर चचवड पपरी चचवड 

411033

944 B00962
B/2012-

2013/10/4813
राठोड अंजली 

भरत
मा ती मं दरा समोर ताथवडे तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 411033

945 B00968
B/2012-

2013/10/4834
भोईटे राजे री 

संजय

संत जो गदर सग नगरी आकुड  रे वे 
टेशन जवळ चचवड पुणे पपरी चचवड 

411033

946 B00976
B/2012-

2013/10/4864
ीरसागर 

शुभांगी मुकंुद
संत िशरोमणी हौ.सो. िमिलद नगर पपरी 

पुणे पपरी चचवड 411017

947 B00981
B/2012-

2013/10/4882
बाग मुनमुन 

िव नाथ
ाने र भोई चाळ केशवनगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411033

948 B00982
B/2012-

2013/10/4885
कोळी संिगता बाबु

सोनवणे व ती ताथवडे चचवडगाव पुणे 
पपरी चचवड 411033

949 B00985
B/2012-

2013/10/4898
दांदळे पुजा 

एकनाथ

िम ल हौ,सो, अजमेरा कॉलनी 
टी.जे.एस.िज.बँक पपरी पपरी चचवड 

411018

950 B00991
B/2012-

2013/10/5086
यादव अनुघा 

यशवंत
हाडा कॉलनी िशवनेरी सोसायटी 

मोरवाडी पपरी पपरी चचवड 411018



951 B00994
B/2012-

2013/10/5089
राणे सुवणा 
मुरलीधर

साईराम कॉलनी दगडोबा चौक चचवडे 
नगर चचवड पपरी चचवड 411033

952 B00997
B/2012-

2013/10/5092
ितवारी द ी 

बालाजी
काडा िस े र नगर वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411033

953 B00999
B/2012-

2013/10/5094
दशले ा सितश

मु.पो.पुनावळे माळवाडी ता.मुळशी पुणे 
पपरी चचवड 411033

954 B01001
B/2012-

2013/10/4686
चचवडे पुजा 

शांत
िवठाई िनवास पडवळ आळी चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

955 B01003
B/2012-

2013/10/4694
बोराडे िव ा 

यशवंत
तुपे चाळ वा हेकरवाडी चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

956 B01008
B/2012-

2013/10/4714
कलापुरे शामल 

संजय
मु  सोसायटी कामगारनगर पपरी पुणे 

पपरी चचवड 411018

957 B01014
B/2012-

2013/10/4764
गज श य 
बाबासाहेब

शामा हेरीतेज जे वग केशवनगर चचवड 
पुणे पपरी चचवड 411018

958 B01017
B/2012-

2013/10/4789
चौधरी उषा 

म ाराम
चापेकर चौक चचवड पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

959 B01020
B/2012-

2013/10/5102
इंगळे रोिहणी 

सारंग
द नगर कवळे , दे  र४ओअद ता.हवेली 

िज.पुणे- पुणे पपरी चचवड 411018

960 B01021
B/2012-

2013/10/5104
सुतार ावणी 

अशोक
र टन कॉलनी िबजलीनगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

961 B01025`
B/2012-

2013/10/5112
भुणे क याणी 

चं शेखर
सोनादीप सोसायटी तानाजीनगर चचवड 

पुणे पपरी चचवड 411018

962 B01030
B/2012-

2013/10/5583
कंुभार ि यांका 

संजय
ताथवडे मुळशी मुळशी मुळशी पपरी null

963 B01031
B/2012-

2013/10/5123
गहीवड आयु ी 

संदीप
राज पाक केशवनगर चचवड पुणे पपरी 

चचवड 411018

964 B01036
B/2012-

2013/10/5141
िस क  त क न 

आझादअली
शा ी नगर पपरी पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

965 B01052
B/2012-

2013/10/5329
गाडे त वी दीप

ी वामी समथ अपार मट ल मीनगर 
चचवड पुणे पपरी चचवड 411018

966 B01055
B/2012-

2013/10/5343
शदे िन कता 

कृ णा
कैलास नगर डील स रोड पपरी पुणे 

पपरी चचवड 411018

967 B01058
B/2012-

2013/10/5354
िस क  नाजनीन 

आझादअली
शा ीनगर डील स रोड पपरी पुणे 

पपरी चचवड 411018

968 B01062
B/2012-

2013/10/5366
भोळे िवशाखा 

कशोर
काकडे पाक चचवडगाव पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



969 B01065
B/2012-

2013/10/5379
सुवरे ऐ या 

चं कांत
जलकवडे चाळ केशवनगर चचवड पुणे 

पपरी चचवड 411018

970 B01066
B/2012-

2013/10/5381
वलेचा हषा संजय

जु या टेट बँक मागे पपरी कॅ प पपरी 
पुणे पपरी चचवड 411018

971 B01067
B/2012-

2013/10/5384
सिहता द ा 

काश
जु या टेट बँक मागे पपरी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

972 B00293
B/2012-

2013/10/4996
गोरड पुजा मोहन

िबजली नगर वा हेकर वाडी चचवड 
चचवड पपरी चचवड 411039

973 B00391
B/2012-

2013/10/4951
सोनट े  मोिनका 

राज
आनंद नगर चचवड पुणे चचवड पपरी 

चचवड 411039

974 B00399
2012-

2013/10/4987
पठाण फरहीन 

अ दुल
प ा हौ.सो. ेमलोक पाक चचवड 
चचवड पपरी चचवड 411039

975 C00004
C/2012-

2013/10/1640
िप ले लेसी 

शांतीराज
काळे चाळ दापोडी दापोडी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

976 C00006
C/2012-

2013/10/5593
गु ा ि या राजेश

SMS कॉलनी ा व ती नगर दापोडी 
दापोडी पुणे 411012

977 C00007
C/2012-

2013/10/1644
बागल पूजा 

पांडुरंग

आबा काटे चाळ बौ  िवहार जवळ 
दापोडी, पुणे 12 पुणे पपरी चचवड 

411018

978 C00008
D/2012-

2013/10/1647
मोमीन आयेशा 

अ बास
मं ी हाऊ सग शेजारी दापोडी दापोडी 

,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

979 c00009
C/2012-

2013/10/1735
कंुभार वैशाली 

सूयकांत
गणेश कनारा लाट न.ंE म नं.7 
दापोडी पुणे 12 पपरी चचवड null

980 C00010
C/2012-

2013/10/1728
काची काजल 

कैलास

185, मं ी हौ सग कॉ ले स शेजारी 
गणेश ऑटो व स दापोडी पुणे पपरी 

चचवड null

981 C00011
C/2012-

2013/10/17212
012-

मोमीन जरीन 
ईनूस

मं ी हाउ सग कॉ ले स शेजारी दापोडी 
पपरी पुणे 12 पपरी चचवड null

982 C00015
C/2012-

2013/10/1705
जाधव ाज ा 

काश
स.नं. 71/2 अ पवार व ती दापोडी पुणे 

12 पपरी चचवड null

983 C00024
C/2012-

2013/10/5603
खरात योती 

सुरेश
राधानगरी हौ.सो B S/3 दघी रोड 

भोसरी पुणे 411039

984 C00026
C/2012-

2013/10/5604
शदे सुजाता 

भगवान
आदशनगर िशवशाहीनगर कॉलनी न-2 

स.नं-72 दघी-पुणे 411015

985 C00027
C/2012-

2013/10/5513
टेकाळे मधुरा 

आदशनगर िशवशाहीनगर क़ॉलनी नं-12 
स.नं-72 दघी, पुणे null

" क "   - भाग



986 C00028
C/2012-

2013/10/5514
यादव रंजनी 

रमाकांत
स यनारायण हौ.सो. दघी रोड िस े र 
हाय कुल जवळ भोसरी पपरी 411039

987 C00029
C/2012-

2013/10/5605
कदम ऐ या 

सुिनल
रोहन ए लेव डी िब ड ग मुबई पुणे रोड 

दापोडी पुणे 411012

988 C00030
C/2012-

2013/10/5606
साळवे ेता 

योसेफ
गुलाब काटे चाळ अ ार िवट भ ी जवळ 

दापोडी पपरी null

989 C00038
C/2012-

2013/10/1656
तहिसलदार 
ित ा संजय

पवार चाल नेह नगर मराठी शाळे जवळ 
पपरी पुणे पपरी चचवड 411018

990 C00039
B/2012-

2013/10/1657
बोथरा सोनम 

र व
ामा चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

991 C00043
C/2012-

2013/10/1737
सुनगार अंिबका 

राम णा

बालाजी नगर (युवराज केिमकल कंपनी 
समोर) भोसरी पुणे 26 पपरी चचवड 

null

992 C00044
C/2012-

2013/10/1746
िशतोळे अि नी 

महादेव

बालाजी नगर (युवराज केिमकल कंपनी 
समोर) भोसरी पुणे 26 पपरी चचवड 

null

993 C00048
C/2012-

2013/10/1754
वाळंुज ा 
रावसाहेब

संत तुकाराम नगर भोसरी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

994 C00049
C/2012-

2013/10/1757
जगताप ेहल 

शरद

रधुनाथ िनवास PCMC शाळेसमोर 
नेह नगर पपरी पुणे 18 पपरी चचवड 

411018

995 C00062
C/2012-

2013/10/1815
नरवडे काजल 

ानदेव

सव नं. 120, लाट न.ं 514 िबहाइंड 
सं कृती िवहार ओ पोसीट साई सावली 

िनवास, साई मं दर साई नगर 

996 C00074
C/2012-

2013/10/1987
भामरे अि नी 

संतोष
सव नं. 205/2, गजानन कॉलनी सावंत 
नगर भोसरी पपरी चचवड पुणे null

997 C000752
C/2012-

2013/10/2281
काळे पुनम राज

सव नं 221 5/381/2 साई मं दर आळंदी 
रोड वडमुखवाडी पपरी चचवड 411039

998 C00091
C/2012-

2013/10/2046
का रकर ेता 

शंकर

गट नं. 80, िवशाल िनव द िशवाजी वाडी 
ओ ा शेजारी मोशी पुणे पपरी चचवड 

null

999 C00095
C/2012-

2013/10/2113
राऊळ सुिम ा 

सुभाष

शा ी चौक आळंदी रोड संत ाने र 
शाळे जवळ भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1000 C00096
C/2012-

2013/10/2116
शेख बुशरा अ दुल 

स ाक
22/171 व लभनगर पपरी पुणे 18 

पपरी चचवड 411018

1001 C00098
C/2012-

2013/10/2068
ध डकर तेजल 

सुभाष

3/306 अिभराज अपाटमट पा या या 
टाक  जवळ पा या या टाक  जवळ आळंदी 

रोड भोसरी पुणे null

1002 C00099
C/2012-

2013/10/2071
िशनकर ाची 

अिनल
बबन काटे चाल दापोडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

1003 C00102
D/2012-

2013/10/1661
साकोरे ेहल 

संदीप

पंचशील िनवास धमवीर संभाजी चौक 
पा नाथ सोसायटी कासारवाडी पपरी 

चचवड 411034



1004 C00104
C/2012-

2013/10/1664
ब लोळी योती 

परमे र

आंबेडकर चौक टे को रोड अ णा साहेब 
मगर टेडीयम जवळ यशवंतनगर पपरी 

पपरी चचवड 411018

1005 C00107
C/2012-

2013/10/1667
स यद मु जा 

लायक
स यद िनवास मयुर पलेस शेजारी 

नेह नगर पुणे पपरी चचवड 411010

1006 C00109
C/2012-

2013/10/1669
शेळके पुजा हाद

िब डग नं- ए/2 जय ी हनुमान हौ सग 
सोसायटी अ णासाहेब मगर टेडीयम 

शेजारी नेह नगर पपरी चचवड 

1007 C00112
C/2012-

2013/10/1672
गायकवाड मृणाल 

मािणक

संत तुकाराम नगर मजीवी शाळे या 
समोर कड िब डग भोसरी पपरी चचवड 

411039

1008 C00113
C/2012-

2013/10/1673
देखमुख अंजली 

द ा य
तुकाई माता हौ सग सोसायटी 00 दघी 
रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

1009 C00114
C/2012-

2013/10/1674
सुरगुडे सोनाली 

भाकर

जुनी आदश शाळेजवळ भुजबळ नसरी 
शेजारी सुरगुडे चाळ गावळीनगर भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1010 C00119
C/2012-

2013/10/1679
हगवणे वृषाली 

काश
सव नं 84/1/1 गु द  कॉलनी नं 2 साई 

पाक दघी पपरी चचवड 411015

1011 C00125
C/2012-

2013/10/1685
सुरवसे अं कता 

बाळासाहेब

पा या या टाक जवळ मातृ छाया िब डग 
संत तुकाराम नगर नं 1 भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1012 C00126
C/2012-

2013/10/1686
मोरे ित ा 
नंद कशोर

278 मोरे चाळ लुकंड र ता दापोडी 
पपरी चचवड 411012

1013 C00127
C/2012-

2013/10/1687
कलाल रिवजा 

राजु
458 बॉ बे कॉलनी द ा मं दरा जवळ 

दापोडी पपरी चचवड 411012

1014 C00128
C/2012-

2013/10/1688
गायकवाड 

ऋतुजा सुभाष
य साफ य सोसायटी खंडोबा माळ 

भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1015 C00129
C/2012-

2013/10/1689
लोहोट मेघा 

िवकास
साई िस  नगर दघी रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

1016 C00130
2012-

2013/10/1690
शेव कर सायली 

फु ल
अ य नगर शा ी चौक आळंदी रोड 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1017 C00136
C/2012-

2013/10/1704
पु पाकर पुजा 

छोटेलाल
कॉलनी  1 महादेव नगर भोसरी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1018 C00146
C/2012-

2013/10/1791
शदे वै णवी 
रघुनाथराव

ग हाणे व ती जय काश नगर 
पी.सी.एम.टी.बस टॉप भोसरी पुण-े२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

1019 C00148
C/2012-

2013/10/1783
गावशेते शुभांगी 

पांडुरंग
बालाजी नगर पवार हौ.टे को रोड भोसरी 
पुणे-२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

1020 C00149
C/2012-

2013/10/2025
राऊत िवशाखा 

िवलास
सव नं 76 भारतमाता नगर कॉलनी  1 

दीघी पपरी चचवड 411015

1021 C00154
C/2012-

2013/10/1759
शेख तनुजा 

बाबासो

िनकम िनवास चाळ िवटभटी नेह नगर 
पपरी पुण-े१८. नेह नगर पपरी 

चचवड 411018



1022 C00155
C/2012-

2013/10/1756
आदक व ाली 

िपराजी
गवळीमाथा टे को रोड भोसरी पुण-े२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

1023 C00158
C/2012-

2013/10/1748
सूयवंशी ऐ या 

बळीराम
कार हौ सग सो. खंडोबा माळ भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1024 C00160
C/2012-

2013/10/1744
हजारे वषा 
तुळशीराम

गायकवाड व ती मोशी ता.हवेली िज.पुणे-
४१२१०५. मोशी पपरी चचवड 

412105

1025 C00172
C/2012-

2013/10/1715
बो हाडे मानसी 

ाने र

सी/० पांडुरंग भुजबळ पसायदान कॉलोनी 
ता मा चौक आळंदी रोड भोसरी पुण-े

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1026 C00173
C/2012-

2013/10/1710
भापकर आकां ा 

महादेव

सव नं.८४ गु द  कॉलोनी .२ साई पाक 
दघी पुण-े४११०१५ दघी पपरी 

चचवड 411015

1027 C00177
C/2012-

2013/10/1699
च हाण ि यंका 

कांत

नाना डोळस चाळ यु जनता बेकरीया 
परीमागे आदश नगर दघी रोड भोसरी 
पुणे-३९ दघी पपरी चचवड 411039

1028 C00178
C/2012-

2013/10/1697
ले िशतल 
रामदास

साहाकारे कॉलोनी पांडव नगर च पाणी 
वसाहत भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1029 C00183
C/2012-

2013/10/1806
सुरवसे ा 

गोरख

आगरवाल शाळेसमोर कॉलनी न.ं२ 
पांडवनगर च पाणी रोड भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1030 C00186
C/2012-

2013/10/1798
धुमाळ ि यंका 

बबन
रोशल गाडन या मागे लांडगे व ती 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1031 C00187
C/2012-

2013/10/1795
कोळेकर मृणाली 

संजय
जयमहारा  चौक साई िमल जवळ आळंदी 
रोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1032 C00233
C/2012-

2013/10/1854
मुलाणी आफरीन 

जालालो न

मुलाणी िनवास एम जी पाटील चाळ 
नेह नगर भोसरी पपरी चचवड 

411039

1033 C00254
C/2012-

2013/10/1875
कराड सोनाली 

बालाजी

हनुमान कॉलनी नं 5 तोरणा टोअस मागे 
च पाणी वसाहत भोसरी पपरी चचवड 

411039

1034 C00282
C/2012-

2013/10/1938
पापडे ा 

ाने र
संत तुकाराम नगर गुजराथी चाळ भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

1035 C00284
C/2012-

2013/10/1943
बुटे संपदा हनुमंत

टे को रोड गवळी नगर भोसरी पुणे पपरी 
चचवड 411039

1036 C00296
C/2012-

2013/10/1961
पटेल िमसबा 

मु ताक

सव नं 23 भगतव ती हनुमान नगर 
गणपती मं दरा या मागे भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1037 C00303
2012-

2013/10/1804
बोराजरकर पुजा 

िवलास

म.फुले नगर शा ी चौक च पाणी वसाहत 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

410039

1038 C00328
C/2012-

2013/10/1846
िझटे मनाली 
बाळासाहेब

अ-१९ रा ेम नगर संत तुकाराम नगर 
दघी रोड विलत मंडळ भोसरी पुण-े३९ 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1039 C00329
C/2012-

2013/10/5515
साळवे आसावरी 

आ पासा◌ेब
भारतमातानगर सहकार कॉलनी न-ं2 

दघी पपरी 411015



1040 C00335
C/2012-

2013/10/2012
येवले ा 

िशवाजी

रामनगर बी.१२ च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1041 C00336
C/2012-

2013/10/2015
सह योित 

अवधेश
साई अनंत नगर धावडे व ती भोसरी पुणे-

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1042 C00337
C/2012-

2013/10/2018
कुरकुटे भा य ी 

खंडु

दघी रोड नुरमोह ला चाळ भा य ी 
कराणा टोअस भोसरी पुण-े३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1043 C00352
C/2012-

2013/10/1912
चोरघडे ाज ा 

कैलास
िशवश  कॉलनी कर.२ लांडगे व ती 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1044 C00358
C/2012-

2013/10/1930
भाल सग मयुरी 

िनलेश
आगरवाल शाळेमागे शा ी चौक,महा मा 
फुले नगर, भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1045 C00359
C/2012-

2013/10/1933
बावगे ेता 

नागनाथ

बावगे िनवास िशवशंकर कॉलनी न.ं१ 
(पि म ) च पाणी वसाहत,भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

1046 C00360
C/2012-

2013/10/1935
ढवळे कत  

ल मन

मधुबन कॉलनी संत ाने र कायालय 
मागे च पाणी रोड,भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1047 C00362
C/2012-

2013/10/1888
कुलकण  िवशाखा 

िमल द
गु नानक लाझा 408 कासारवाडी, पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1048 C00366
C/2012-

2013/10/2023
चौधरी सोनु 

वनराज

राधाकृ ण नगर जुने पो ट ऑ फस रोड 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1049 C00367
C/2012-

2013/10/1903
काळदंते चैताली 

िवजय
महा मा फुले नगर च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1050 C00368
C/2012-

2013/10/1908
च हाण सोनाली 

चं कांत
मु.पो.वडमुखवाडी आळंदी रोड ता.हवेली 
.िज. पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1051 C00370
C/2012-

2013/10/1919
रणिपसे ा 

संतोष
रणिपसे चाळ जय महारा  चौक आळंदी 
रोड, पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1052 C00371
C/2012-

2013/10/1928
बोबंले काजल 

रोिहदास
रणिपसे चाळ धावडे व ती आळंदी रोड , 
भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1053 C00376
C/2012-

2013/10/1949
च हाण आरती 

रामदास
सहया ी कॉलनी आदश नगर दघी पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1054 C00378
C/2012-

2013/10/1960
पाटील कांचन 

यंबक
ल मी नगर शा ी चौक आळंदी रोड, 

भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1055 C00384
C/2012-

2013/10/2031
कदम पूनम 

ाने र

आळंदी रोड संगम बेकरी बालाजी लोअर 
मील भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1056 C00393
C/2012-

2013/10/1971
सग योती जय

भगत व ती हनुमान नगर भोसरी पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

1057 C00395
C/2012-

2013/10/1976
गाडगे सोनाली 

नामदेव
कुदळेव ती िशवाजीवाडी मोशी, पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018



1058 C00397
C/2012-

2013/10/1979
शदे हषाली 
चं शेखर

महादेवनगर आळंदी रोड भोसरी पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

1059 C00398
C/2012-

2013/10/1981
शेख शबनम 
साहेबलाल

सीमा फुगे िब डग डी.एन. फुगेवाडा 
भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1060 C00403
C/2012-

2013/10/1991
ढोरे ऐ या संदीप

सव नं 19/2/1 गु द  कॉलनी धावडे 
व ती भोसरी पपरी चचवड 411039

1061 C00406
C/2012-

2013/10/1995
सोनार माया 
िमनबहादूर

िप सी एम सी चौक ग हाणे व ती देना बँके 
मागे भोसरी पपरी चचवड 411039

1062 C00410
C/2012-

2013/10/2002
शेख म रयम 
जमालू न

सव नं 102 7 नेह नगर पुणे पपरी 
चचवड 411018

1063 C00420
C/2012-

2013/10/2027
लडकत अनु पा 

िवलास
मु.पो ट.मोशी लि मनगर मोशी हवेली 

पपरी चचवड 412105

1064 C00421
C/2012-

2013/10/2030
ग हाणे िमताली 

िव म
साई नगर साई मं दराजवळ पुणे आळंदी 

रोड वडमुखवाडी पपरी चचवड 412105

1065 C00422
C/2012-

2013/10/2033
ग हाणे िन कता 

िव म
साई नगर साई मं दराजवळ वडमुखवाडी 

पुणे पपरी चचवड 412105

1066 C00425
C/2012-

2013/10/2093
रा े िव ा गुलाब

जकात नाका या पाठीमागे गायकवाड 
व ती पूवकडील राधा कृ ण कॉलनी मोशी 

पपरी चचवड 421205

1067 C00428
C/2012-

2013/10/2096
जाधव आरती 

ाने र
ी हनुमान सोसायटी 13/710 िव ल 

नगर नेह नगर प 411018

1068 C00456
C/2012-

2013/10/2141
बो डे ेहल 
बाळासाहेब

िशवनगरी आदशनगर सव नं.७२/७३ 
िजती लग जनरल टोअस दघी पुण-े१५. 

दघी पपरी चचवड 411015

1069 C00464
C/2012-

2013/10/2179
सोनार ाची 

िवण
िज.पुणे ता.हवेली रामनगर भोसरी पुण-े
३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1070 C00473
C/2012-

2013/10/2047
माकडीया िनधी 

िवजय

जाधव व पुंडे िनवास िवकास कॉलनी 
लांडेवाडी,भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

null

1071 C004734
C/2012-

2013/10/2105
तांबोळी आरशीन 

समीर

गांधीनगर भाकर फॅ ीकेशन मागे 
खराळवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

1072 C00491
C/2012-

2013/10/2087
बोडके भ लि म 

िसताराम
सव नं.७५द  कॉलनी भारतमाता नगर 

दीघी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1073 C00493
C/2012-

2013/10/2091
फापाळे योिगता 

रमेश

मथुरा कॉलनी,देवकर व ती च पाणी 
वसाहत भोसरी,पुणे-३९ पुणे पपरी 

चचवड null

1074 C00493
C/2012-

2013/10/2205
फापाळे योिगता 

रमेश

च पाणी वसाहत देवकर व ती मयुरा 
कॉलोनी भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1075 C00500
C/2012-

2013/10/2224
तनपुरे आरती 

अजुन

आळंदी रोड शा ी चौक आनंद नगर 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039



1076 C00500
C/2012-

2013/10/2223
पाटील पुजा राज

मातृ छाया कॉलोनी योितबा नगर 
काळेवाडी पपरी पुण-े१७. पपरी पपरी 

चचवड 411017

1077 C00501
B/2012-

2013/10/2465
थोरात ित ा 

द ा य

फ.नं.३१९ रामनगरी को ले २C आळंदी 
रोड,शा ी चौक भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1078 C00504
C/2012-

2013/10/2477
वाळंूज मोिनका 

कैलास

गणेश मं दरजवळ देवकर 
वसाहत,च पाणी वसाहत भोसरी,पुणे-३९ 

पुणे पपरी चचवड null

1079 C00510
C/2012-

2013/10/2502
वाढाणे िनिशगंधा 

हौिसराम
भगवती लास शेजारी राधाकृ णनगर पूना-
नािशक रोड,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1080 C00511
C/2012-

2013/10/2505
सोनावणे ेहल 

दीपककुमार
िव हर िनवास लि मननगर मोशी पुणे 

पपरी चचवड null

1081 C00513
C/2012-

2013/10/2512
जामगे िश क या 

बालाजी

नू गणेश िम  मंडळ दुगामाता कॉलनी,संत 
तुकाराम नगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

1082 C00515
C/2012-

2013/10/2516
महामुनी ऐ या 

दप
रासकर चाळ गुळवे व ती भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1083 C00517
C/2012-

2013/10/2522
कदम तेजि वनी 

दपक
धमाधाकारी चौक नेह नगर पपरी,पुणे-

१८ पुणे पपरी चचवड null

1084 C00518
C/2012-

2013/10/2525
कदम चैताली 

दीपक
धमािधकारी चौक नेह नगर पपरी,पुणे-

१८ पुणे पपरी चचवड null

1085 C00520
C/2012-

2013/10/2530
कड सायली िवजय

संक प हौ सोसायटी इं ायणीनगर भोसरी 
पुणे पपरी चचवड null

1086 C00522
C/2012-

2013/10/2533
डेहणकर गाय ी 

अ ण
िव ल मं दरा समोर धावडे चाळ बोपखेल 

पुणे पपरी चचवड null

1087 C00524
C/2012-

2013/10/2536
डुबे सायली 

काळुराम
गणेशनगर अंजनाबाई लांडगे माग धावडे 
व ती भोसरी पपरी चचवड 411039

1088 C00525
C/2012-

2013/10/2537
भोसले शुभांगी 

िवलास

मु.पो ट.च-होली मा ती चौक तालुका 
हवेली िज हा पुणे १७ पुणे पपरी चचवड 

412105

1089 C00528
C/2012-

2013/10/2540
आ डे वैशाली 

द ा य

ी हनुमान सोसायटी 13 सहावा मजला 
िव ल नगर भोसरी पपरी चचवड 

411039

1090 C00530
C/2012-

2013/10/2541
डोळस पुजा 

पांडुरंग
379 महादेव मं दरा मागे फुगेवाडी पुणे 

पपरी चचवड 411012

1091 C00533
C/2012-

2013/10/2544
शेख बुशरा हमीद

मान सग पाटील चाळ 00 DIGHI 
PUNE पपरी चचवड 411015

1092 C00534
C/2012-

2013/10/2545
काळजे जुई 
गुलाबराव

मु.पो ट.च-होली काळजेवाडी तालुका 
हवेली िज हा पुणे १७ पुणे पपरी चचवड 

412105

1093 C00535
C/2012-

2013/10/2546
भालेकर ाज ा 

रामचं
माऊली नगर पुणे -आळंदी रोड 

वडमुखवाडी पुणे पपरी चचवड 411039



1094 C00536
C/2012-

2013/10/2547
गोड व ा दशरथ

िप डी एफ सी िब डग नं 60 घर  14 
इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड 

411039

1095 C00537
C/2012-

2013/10/2548
भोईटे ि यंका 

जा लदर
स गु नगर गणेश मं दर कॉलनी भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

1096 C00540
C/2012-

2013/10/2551
पवार मेघा 

ह रदास
सव नं 69 पवार हॉि पटल मागे गंगाकुज 
िनवास दघी पपरी चचवड 411015

1097 C00541
C/2012-

2013/10/2553
चेल जि म दर 

िवजय सग

संत ाने र नगर हनुमान कॉलनी तो े 
चाळ त मा चौक आळंदी रोड भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1098 C00542
C/2012-

2013/10/2555
गायकवाड माधुरी 

सूयभान
बालाजीनगर टे को रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411026

1099 C00544
C/2012-

2013/10/2557
सोनार ि ती राही

सव नं 76 भारतमाता नगर कोकाटे िनवास 
मागे दघी पपरी चचवड 411015

1100 C00545
C/2012-

2013/10/2558
चौधरी िन कता 

र व

जवळकर कॉलनी कासारवाडी इंदुबन 
िब डग रे वे गेट जवळ कासारवाडी 

पपरी चचवड 411034

1101 C00546
C/2012-

2013/10/2560
शदे र मी रमेश

शा ी नगर स रता गाडन समोर ानराज 
शाळेजवळ रे वे गेट खाली कासारवाडी 

पपरी चचवड 411034

1102 C00547
C/2012-

2013/10/2563
वाणी सुि मता 

सोपान

सितश गावडे चाळ भुजबळ नसरी शेजारी 
सुरगुडे चाळ दघी रोड भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1103 C00548
2012-

2013/10/2564
सूयवंशी अं कता 

आनंद

सदि शव फुगे चाळ महादेव मं दरा जवळ 
पुणे मंुबई र ता फुगेवाडी पपरी चचवड 

411012

1104 C00550
C/2012-

2013/10/2570
कराळे धन ी 

नथुराम
मातो पी अंगण गंगो ी पाक दघी भोसरी 

रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

1105 C00551
C/2012-

2013/10/2573
मोरे ेता मोहन

मु.पो ट.मोशी दे  र ता तालुका हवेली 
पुणे पपरी चचवड 412105

1106 C00552
C/2012-

2013/10/2577
कडेकर िश पा 

ध डीबा
गवळी माथा टे को रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

1107 C00555
C/2012-

2013/10/2585
जगताप पाली 

िव भर
साधु फंड िनवास टार पोट लब जवळ 
फुगेवाडी पुणे पपरी चचवड 411012

1108 C00557
C/2012-

2013/10/2596
जाधव िवलास 

आलीशा
रोशन गाडन मागे लांडगे व ती झपके 
चाळ भोसरी पपरी चचवड 411039

1109 C00558
C/2012-

2013/10/2600
काशीद शुभांगी 

संदेश
मु.पो ट.च-होली पठारे मळा तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105

1110 C00559
C/2012-

2013/10/2603
काळजे ाची 

गोरख
मु.पो ट.च-होली काजळेवाडी तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105

1111 C00560
C/2012-

2013/10/2608
काळजे मयुरी 

राजाराम
मु.पो ट.च-होली काळजेवाडी तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105



1112 C00561
C/2012-

2013/10/2611
आंचेवार भा य ी 

दामोदर
C/O शादुल िनलकंठ स ते पो ट ऑ फस 

समोर मोशी पुणे पपरी चचवड 412105

1113 C00568
C/2012-

2013/10/2636
पांचाळ ऋतुजा 

अशोकराव
िशवशंकर कॉलनी नं 1 च पाणी वसाहत 

भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1114 C00569
C/2012-

2013/10/2639
काळजे िशवानी 

शंकर
मु.पो ट.च-होली काळजेवाडी तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105

1115 C00570
C/2012-

2013/10/2643
तुगावे शुभांगी 

यादव
मु.पो ट.मोशी नागे र नगर येळवंडे चाळ 

मोशी पपरी चचवड 412105

1116 C00572
C/2012-

2013/10/2652
तापक र अमृता 

संतोष
मु.पो ट.च-होली नवनाथ आळी तालुका 

हवेली पुणे पपरी चचवड 412105

1117 C00575
C/2012-

2013/10/2660
जाधव कोमल 

नामदेव

परांडे नगर िव हता साई हॉि पटल 
शेजारी हाद परांडे चाळ दघी पपरी 

चचवड 411015

1118 C00576
C/2012-

2013/10/2664
बोचरे अि नी 

भागवत
C/O बो े मधुबन संभाजीनगर आळंदी 
रोड भोसरी पपरी चचवड 411039

1119 C00578
C/2012-

2013/10/2672
धालगडे अि नी 

अ ण
मु.पो ट.मोशी नागे र मं दरा समोर 
मोशी पुणे पपरी चचवड 412105

1120 C00579
C/2012-

2013/10/2676
वाघेला िहना 

यशवंत
ओम साई कॉलनी आळंदी रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

1121 C00580
C/2012-

2013/10/2679
जाधव पूव  

यशवंत
संत तुकाराम नगर नंदनवण कॉलनी 
भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1122 C00581
C/2012-

2013/10/2691
परमार व ाली 

चं सग

आर सी एम िब डग सोनाली ोि हजन 
समोर ग हाणे व ती भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1123 C00582
C/2012-

2013/10/2785
तापक र ेहल 

अ ण

गायकवाड नगर भिगनी िनवे दता 
ित ान जवळ दीघी पुणे पपरी चचवड 

411015

1124 C00585
C/2012-

2013/10/2788
बोरले अि नी 

िवलास
िशवगणेश नगर क डीबा लांडगे माग 
भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1125 C00586
C/2012-

2013/10/2789
दाभाडे कोमल 

कंुडिलक
मु.पो ट.च-होली दाभाडे व ती तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105

1126 C00587
C/2012-

2013/10/2791
नवसरे रािधका 

बाळासाहेब
मु.पो ट.मोशी लि मनगर तालुका हवेली 

पुणे पपरी चचवड 412105

1127 C00588
C/2012-

2013/10/2793
िशतोळे सा ी 

संदीप

िवकास कॉलनी ग ली नं 4 शेजारी बँक 
ऑफ महारा  या मागे लांडेवाडी भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1128 C00590
C/2012-

2013/10/2796
दाभाडे िन कता 

ाने र
मु.पो ट.च-होली तालुका.हवेली पुणे पुणे 

पपरी चचवड 412105

1129 C00591
C/2012-

2013/10/2798
भोसले काजल 

राजु
मु.पो ट.च-होली भोसले व ती तालुका 
हवेली पुणे पपरी चचवड 412105



1130 C00593
C/2012-

2013/10/2800
काझी साबेरा 

तुम
नेह नगर िव ल नगर म ीद समोर 

पपरी पपरी चचवड 411018

1131 C00595
C/2012-

2013/10/2803
िसदंगी अि फया 

जाक र

ा िवकास हौ सो घर  605 अ णा 
साहेब मगर टेडीयम नेह नगर पपरी 

चचवड 411018

1132 C00596
C/2012-

2013/10/2804
अंबुले वाती 

शामलाल

ग हाणे िब डग च पाणी वसाहत रोड 
पांडवनगर भोसरी पपरी चचवड 

411039

1133 C00597
C/2012-

2013/10/2805
चौगुले िवशाखा 

कृ ण
च पाणी रोड सहकार कॉलनी भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

1134 C00598
C/2012-

2013/10/2807
बरांगुळे ि यंका 

राज

आदश नगर काजळे पे ोल पंप मागे पुणे 
नािशक रोड मोशी पपरी चचवड 

412105

1135 C00599
C/2012-

2013/10/2809
गोरडे पुजा िव ल

िशवगणेश नगर धावडे व ती महादेव 
लांडगे चाळ भोसरी पपरी चचवड 

411039

1136 C00600
C/2012-

2013/10/2811
शेख मु कान 

अहमद
सव न 250 महादेव नगर संगम बेकारी 
जवळ भोसरी पपरी चचवड 411039

1137 C00601
C/2012-

2013/10/5637
पठाण आयशा 

रिशद
धावडे व ती गणेशनगर ितक हॉटेल 

भोसरी पपरी null

1138 C00602
C/2012-

2013/10/5638
तांबोळी नाजरीन 

राजेसाब
संत तुकारामनगर िव ल पाक भोसरी 

भोसरी पपरी null

1139 C00603
C/2012-

2013/10/5661
गोदनगावे िशतल 

बालाजी
महोदेव म दरा या मागे डोळस चाळ 

तांडेल बंधु िनवास फुगेवाडी पुणे 411012

1140 C00607
C/2012-

2013/10/5639
अ सारी आसमा 

आलेनबी
लांडगे चाळ गुळवेव ती MIDC भोसरी 

पपरी null

1141 C00611
C/2012-

2013/10/5640
दवटे अि नी 

दलीप
रामनगर हौ सो गु कृपा िब ड ग लँट नं 

लांडेवाडी पपरी null

1142 C00614
C/2012-

2013/10/5641
चांदणे मिहमा 

काश
पी.सी.एम.टी बस टॉप समोर भोसरी 

भोसरी भोसरी पपरी null

1143 C00615
C/2012-

2013/10/5642
सावंत ेरणा 

संतोष
भैरवनाथ कॉलेज रोड धावडेव ती 

गणेशनगर भोसरी पपरी null

1144 C00618
C/2012-

2013/10/5643
स यद आबेदा 

अ दुल
स.नं. नूर मोह ला कोिहनूर अपाटमट 

नेह नगर पपरी पपरी null

1145 C00619
C/2012-

2013/10/5644
घाडगे ि यंका 

क याण
गवळीनगर टे को रोड भोसरी भोसरी 

पपरी null

1146 C00619
C/2012-

2013/10/2453
स यद अमरीन 
अ दुलअजीज

सव नं.१०२ कोिहनूर अप मतट 
नूरमोह ला नेह नगर पपरी,पुणे पुने 

पपरी चचवड null

1147 C00620
C/2012-

2013/10/5645
तांबे काजल संतोष

साईमल द मं दरा समोर लांडेवाडी 
लांडेवाडी पपरी null



1148 C00620
C/2012-

2013/10/2457
पाटील सायली 

रमेश
िशवशंकर कॉलनी नं 1 च पाणी वसाहत 

रोड भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1149 C00621
C/2012-

2013/10/5646
तापक र शुभदा 

शंकर
जुना च-होली र ता कदम िगरणी शेजारी 

दघी पपरी null

1150 C00623
C/2012-

2013/10/5559
वाळंुज िशवानी 

बाळासाहेब
महा मा कॉ ४ म नं ७ महारा  चौक 

भोसरी पुणे null

1151 C00624
C/2012-

2013/10/5647
माने रेणुका अंकुश

बौ द मंदीराजवळ बालाजी नगर भोसरी 
भोसरी पपरी null

1152 C00625
C/2012-

2013/10/5648
माने सोनल काश

बाबासाहेब लांडगे चाळ गणेशनगर धावडे 
व ती पपरी null

1153 C00626
C/2012-

2013/10/5649
हराळ द ी 

रोहीदास
भारतमाता नगर दघी दघी भोसरी 

पपरी null

1154 C00627
C/2012-

2013/10/5650
घोरपडे कजल 

रमेश
भारतमाता नगर दघी गणेशनगर दघी 

पपरी null

1155 C00629
C/2012-

2013/10/5651
खांडभोर ऋतुजा 

राज
आदशनगर भोसरी भोसरी भोसरी पपरी 

null

1156 C00630
C/2012-

2013/10/5652
पवार शैजेजा 

राज
आदशनगर भोसरी भोसरी भोसरी पपरी 

null

1157 C00631
C/2012-

2013/10/5561
काटकर योिगता 

दलीप
आदशनगर दघीरोड भोसरी भोसरी पुणे 

null

1158 C00632
C/2012-

2013/10/5653
गंगणे मधुरी 

महादेव
आदशनगर दघी रोड भोसरी भोसरी 

पपरी null

1159 C00633
C/2012-

2013/10/5654
काळजे कोमल 

स यवान
काळजेवाडी च-होली च-होली च-होली 

पपरी null

1160 C00634
C/2012-

2013/10/5655
खान मु कन युसुफ

दघी गावठान आळंदी रोड काटे चाळ 
भोसरी पपरी null

1161 C00635
C/2012-

2013/10/5562
ताठे शामल शरद

रासकर चाळ टावरे िब ड ग महादेव 
मं दराजवळ माळी आळी भोसरी पुणे null

1162 C00637
C/2012-

2013/10/5564
खरपुडे णाली 

सुदाम
महा मा फुले नगर च पाणी वसाहत रोड 

भोसरी भोसरी पुणे null

1163 C00640
C/2012-

2013/10/5533
कुचेकर रे मा 

दलीप
महा मा फुले नगर MIDC भोसरी भोसरी 

पपरी null

1164 C00641
C/2012-

2013/10/5656
वाईकर समी ा 

शैलेश

शा ी चौक ग हाणे व ती मातो ी पाक 
पे ोल पंप कृ ण मं दराजवळ भोसरी 

पपरी null

1165 C00644
C/2012-

2013/10/5657
शदे गौरी ल मण

साठेनगर च-होली च-होली च-होली 
पपरी null



1166 C00645
C/2012-

2013/10/5658
गुरव उवशी अ ण

ि य दशनी नसरी कुल समोर रा ेम 
नगर भोसरी पपरी null

1167 C00646
C/2012-

2013/10/5659
जय वाल 

आि नी िसताराम
साठेनगर च-होली च-होली च-होली 

पपरी null

1168 C00647
C/2012-

2013/10/5660
शगोटे अपे ा 

शिशकांत

िशवतृ ी सदन 629 सुखवाणी िब ड ग 
या समोर आ दनाथनगर भोसरी पपरी 

null

1169 C00649
C/2012-

2013/10/5538
पाटील भुवने री 

दपक
गु कृपाकॉलनी संत तुकाराम भोसरी 

भोसरी पपरी null

1170 C00650
C/2013-

2014/10/5610

तरटेपाटील 
िगतांजली 
दादासाहेब

स.नं.124/3 िशवश  कॉलनी गृहल मी 
हौ सोसायटी स गु नगर भोसरी null

1171 C00651
C/2013-

2014/10/5611
मु शी कसार 

आिसफ
स.नं. 103 वसंतदादा पाटील शाळेजवळ 

नेह नगर पपरी null

1172 C00652
C/2013-

2014/10/5612
ढोरे दा 
रोिहदास

शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी भोसरी 
पपरी null

1173 C00653
C/2012-

2013/10/5614
पाचपुते शुभांगी 

संभाजी
संत तुकारामनगर ीकृ ण मंदीराजवळ 

मातो ी पाक भोसरी पपरी null

1174 C00653
C/2012-

2013/10/5613
फुले सोनाली राजु

मु.पो च-होली बुडव ती च-होली च-होली 
पपरी null

1175 C00654
C/2012-

2013/10/5541
च हाण ाज ा 

शिशकांत
िवआवा िब साई िस  कॉलनी साई पाक 

दघी पपरी null

1176 C00656
C/2012-

2013/10/5543
खलं े अि नी 

अंते र
भैरवनाथ शाळेजवळ धावडे व ती भोसरी 

भोसरी पपरी null

1177 C00658
C/2012-

2013/10/5615
नरवडे हेमांगी 

रामदास
संत तुकारामनगर ीकृ ण मंदीराजवळ 

मातो ी पाक भोसरी पपरी null

1178 C00660
C/2012-

2013/10/5616
काटे िणता 

रोहीदास
काळजेवाडी च-होली च-होली च-होली 

पपरी null

1179 C00661
C/2012-

2013/10/5619
काळजे योिगता 

सुभाष
च-होली च-होली च-होली च-होली पपरी 

null

1180 C00661
C/2012-

2013/10/5617
तांगडे उषा 

आबाजी
च-होली च-होली च-होली च-होली पपरी 

null

1181 C00663
C/2012-

2013/10/5618
पाटील सायली 

जनादन
धावडे व ती गणेश बालवाडी शेजारी 

रेणुका संग िब ड ग भोसरी पपरी null

1182 C00664
C/2012-

2013/10/5546
खान शाई ता 

रहीम
महारा  बॅके या पाठीमागे िवकास कॉलनी 

लांडेवाडी भोसरी पपरी null

1183 C00666
C/2012-

2013/10/5620
बो-हाडे िन कता 

ाने र
धनल मी िनवास नािशक रोड 
िशवाजीवाडी मोशी पपरी null



1184 C00668
C/2012-

2013/10/5621
तांबोळी सम रन 
मोह मद हनीफ

गांधीनगर पपरी पपरी पपरी पपरी 
null

1185 C00669
C/2012-

2013/10/5622
देसाई आसावरी 

अिवनाश

बी-3/5 सी.आय.आर.टी. कॉलनी 
नािशकफाटा नािशकफाटा भोसरी पपरी 

null

1186 C00671
C/2012-

2013/10/5623
कोचरेकर सृ ी 

मनोहर

ल मीनारायणनगर आळंदीरोड 
साईिनकेतन वडमुखवाडी च-होली पपरी 

null

1187 C00672
C/2012-

2013/10/5552
ठाकुर गंगा 

िगरधारीलाल
सरीता अपाटमट मागे साईनगर 

कासारवाडी कासारवाडी पपरी null

1188 C00675
C/2012-

2013/10/5568
शमा काजल 

वणकुमार
सव नं 75 भारतमाता नगर सहकार 

कॉलनी न2ं दघी पुणे null

1189 C00676
C/2012-

2013/10/5569
अ सारी सा दया 

आझाद
स.नं, 73 आदशनगर म जीदजवळ दघी 

पपरी null

1190 C00677
C/2012-

2013/10/5624
अढाव गाय ी 

अजून
च पाणी वसाहत पांडवनगर भोसरी 

भोसरी पपरी null

1191 C00681
C/2012-

2013/10/5625
ि रसागर आरती 

ीकांत
स.नं183/3 रामनगर बोपखेल बोपखेल 

पपरी null

1192 C00682
C/2012-

2013/10/5626
मु ला सुरैया 
अबुलकलाम

नूर मोह ला नेह नगर पपरी पपरी 
पपरी null

1193 C00684
C/2012-

2013/10/5627
पाटील काजल 

तानाजी
कोमल िनवास काटेनगर स.नं.20/2 दघी 

पपरी null

1194 C00685
C/2012-

2013/10/5628
साखरे आि नी 

रमेश
रे वे गेट पलीकडे एकनाथ मोटे चाळ 

कासारवाडी पपरी null

1195 C00686
C/2012-

2013/10/5629
ता हणे अंक ता 

सुभाष
च-होली बुडव ती च-होलीच च-होली 

पपरी null

1196 C00687
C/2012-

2013/10/5573
शेलार तेज वी 

संजय
साई लोअर िमल शेजारी दुगा माता 
मं दर आळंदी रोड भोसरी पपरी null

1197 C00688
C/2012-

2013/10/5630
शदे कोमल 
भाऊसाहेब

स गु नगर द मं दर लाईन पठाणचाळ 
भोसरी पपरी null

1198 C00690
C/2012-

2013/10/5631
पाटील अंक ता 

राजाराम
स.नं192 दुगामाता कॉलनी च पाणी 

वसाहत भोसरी पपरी null

1199 C00692
C/2012-

2013/10/5632
पडघम द ी 

दशरथ
ल मीनगर मोशी मोशी भोसरी पपरी null

1200 C00694
C/2012-

2013/10/5633
गोरडे ित ा 

फ ड
संत तुकारामनगर स 209 कापसे चाळ 

मानस सरोवर भोसरी पपरी null

1201 C00695
C/2012-

2013/10/5577
भगत अमृता अगंद

िव लनगर निवन इमारत 4/108 
नेह नगर नेह नगर पपरी null



1202 C00696
C/2012-

2013/10/5634
िशक िशवानी 

र दप
गवळीनगर गु द  कॉलनी भोसरी भोसरी 

पपरी null

1203 C00697
C/2012-

2013/10/5635
साद पुजा ब न

अ य िनवास संत तुकाराम नगर दघी 
रोड भोसरी पपरी null

1204 C00699
C/2012-

2013/10/5636
यमगर चांगुणा 

तुळसीदास
बो-हाडेवाडी मोशी मोशी मोशी पपरी 

null

1205 C00700
C/2012-

2013/10/5579
ल ढे िनक ता 
बाळासाहेब

अमृता वेल महादेव मं दराजवळ महा मा 
फुले रोड भोसरी पपरी null

1206 C00701
C/2012-

2013/10/2184
पांडे पुजा बै र टर

सव नं 23 हनुमान नगर भगत व ती 
भोसरी पपरी चचवड 411039

1207 C00702
C/2012-

2013/10/2188
साद आरती 

ल मन
सव नं 23 हनुमान नगर भगत व ती 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1208 C00703
C/2012-

2013/10/2192
जंगले अि नी 

अ ण
संक प माऊली नगर 1 साई पाक रोड 

दीघी पपरी चचवड 411015

1209 C00704
C/2012-

2013/10/2194
शेख हाजरा गफुर

जे डी शेळके चाळ जामा म ीद मागे 
हदवी चौक कासारवाडी पपरी चचवड 

411035

1210 C00706
C/2012-

2013/10/2200
शेख नाजीया 

युसुफ
आनंद नगर काटे व ती फुगेवाडी दापोडी 

पपरी चचवड 411012

1211 C00708
C/2012-

2013/10/2204
स न शे ी 

प लवी बसवराज
लॉट नं 9 िब डग  23 िशतल बाग सो 

. भोसरी पुणे 411039

1212 C00709
C/2012-

2013/10/2212
गायकवाड गौरी 

संजय
ारका िनवास गुळवे व ती भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

1213 C00710
C/2012-

2013/10/2214
गायकवाड राखी 

संजय
ारका िनवास गुळवे व ती भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड null

1214 C00712
C/2012-

2013/10/2217
तनपुरे िवजया 

र व

अं कता हॉटेल जवळ सव न,ं१६ गवारे 
चाळ,गुळवे व ती भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1215 C00713
C/2012-

2013/10/2219
गवारे अ ता 

शंकर
संतकृपा िनवास गवारे चाळ गुळवे व ती 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1216 C00714
C/2012-

2013/10/2222
शेख गुलणार नईम

नू गुलाबनगर सव नं.६२ वद न.ं०३ 
दापोडी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1217 C00716
C/2012-

2013/10/2227
हमाणे ेहा 
रेवणिस

सव नं,७२/३ब िशवसहीनगर,आदशनगर 
दीघी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1218 C00717
C/2012-

2013/10/2229
पठाण शहजान 

सरदारखा

एडगे करण दुकानाशेजारी j लॉक ३२१ 
MIDCरोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1219 C00719
C/2012-

2013/10/2232
गुळवे वै णवी 

अशोक
गुळवे व ती भोसरी भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null



1220 C00720
C/2012-

2013/10/2234
गुळवे ऋतुजा 

रामदास
गुळवे व ती भोसरी भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1221 C00721
C/2012-

2013/10/2236
राठोड ममता 
नरपत सह

ी कृ ण सोसायटी गुळवे व ती 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1222 C00722
C/2012-

2013/10/2237
नोरंगी पूनाराम 

िव णोई
फ.नं.१ शांताई िब डग गुळवे व ती 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1223 C00724
C/2012-

2013/10/2241
चौहान पूजा 

मह सह

अं कता हॉटेल जवळ सव न,ं१६ गवारे 
चाळ,गुळवे व ती भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1224 C00725
C/2012-

2013/10/2244
जापती अिनता 

सोहनलाल

अ ण अशोक फाळके िब डग ता या 
को ले  गुळवे व ती भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1225 C00728
C/2012-

2013/10/2248
पा रक अनुराधा 

दीनदयाल

गुळवे व ती फलके िब डग ता या 
कॉ ले स भोसरी पपरी चचवड 

411002

1226 C00729
C/2012-

2013/10/2249
देवदा नीतू कँवर 

गुमान सग
ी कृ णा हौ सो. गुळवे व ती भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411026

1227 C00730
C/2012-

2013/10/2250
जापती उ मला 
िगरीधारीलाल

अशोक फलके ता या को ले  गुळवे व ती 
भोसरी पुणे पपरी चचवड 411026

1228 C00731
C/2012-

2013/10/2251
बागडी सािशका 

जनाधन

अ ण अशोक फाळके िब डग ता या 
को ले  गुळवे व ती गुळवे व ती भोसरी 

पपरी चचवड 411026

1229 C00732
C/2012-

2013/10/2252
पाडवे ेया महेश

84/2 अ साई पाक ी गणेश नगर दीघी 
पपरी चचवड 411015

1230 C00733
C/2012-

2013/10/2253
टा हरे नेहा उ म

राधाकृष नगर जुने पो ट ऑ फस शारदा 
लास जवळ भोसती पुणे पपरी चचवड 

411039

1231 C00734
C/2012-

2013/10/2254
देवकर काजल 

सुभाष
गाय ी मेिडकल शेजारी देवकर चाळ गुळवे 

व ती भोसरी पपरी चचवड 411026

1232 C00736
C/2012-

2013/10/2256
ग हाणे वृषाली 

रघुनाथ

हदु तान कंपनी सामो  द मं दरा समोर 
गुळवे व ती भोसरी पपरी चचवड 

411026

1233 C00737
C/2012-

2013/10/2257
यादव शुभांगी 

रामसेवक
संत तुकाराम नगर गु कृपा कॉलनी भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

1234 C00740
C/2012-

2013/10/2262
वरघणे िस ी 

महेश

जाय महारा  चौक बगल रेश नग 
दुकानासमोर फुगेवाडी पुणे पपरी चचवड 

411012

1235 C00741
C/2012-

2013/10/2264
तांदळे शुभांगी 

धनराज

गणपत लांडगे चाळ साजन बेकारी मागे 
गुळवे व ती भोसरी पपरी चचवड 

411026

1236 C00742
C/2012-

2013/10/2267
शा  किवता शंकर

सव नं 213 ांती सूय नगर दीघी रोड 
भोसरी पपरी चचवड 411039

1237 C00746
C/2012-

2013/10/2274
पटेल फरजाना 

नबी
िवकास नगर रे वे गेट झोपडप ी 

कासारवाडी पपरी चचवड 411032



1238 C00748
C/2012-

2013/10/2277
पठाण गुलजार 

अजमेर
रे वे गेट खाली िवलास नगर कासारवाडी 

पुणे पपरी चचवड 411034

1239 C00749
C/2012-

2013/10/2278
भैयाजी शािबना 

दलदार
यु गुलाब नगर रे वे लाईन जवळ दापोडी 

पुणे पपरी चचवड 411012

1240 C00750
C/2012-

2013/10/2279
शदे ि यंका दपक

गणेश त ण मांडळा जवळ डोळस चाळ 
फुगेवाडी पुणे पपरी चचवड 411012

1241 C00751
C/2012-

2013/10/2280
पठाण नगमा बाबु

च पाणी देवकर व ती गणराज कॉलनी नं 
2 भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1242 C00753
C/2012-

2013/10/2282
शेख िहना 
इ माईल

िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पुणे पपरी 
चचवड 411039

1243 C00755
C/2012-

2013/10/2284
हंडीबाग नेहा 

चं कांत
द नगर ीराम कॉलनी आशा ए पायर 

मागे दीघी पपरी चचवड 411015

1244 C00756
C/2012-

2013/10/2285
खताळ ा 

रोिहदास
मु.पो ट.मोशी िशवाजी वाडी हवेली पुणे 

पपरी चचवड 412105

1245 C00757
C/2012-

2013/10/2286
वाळंुज दपाली 

गंगाधर
च पाणी वसाहत देवकर व ती वाळंुज 
चाळ भोसरी पपरी चचवड 411039

1246 C00758
C/2012-

2013/10/2289
देशपांडे प लवी 

िवजय
बाँ बे कॉलनी धेपांडे हाईटस् द ा मं दरा 
समोर दापोडी पपरी चचवड 411012

1247 C00759
C/2012-

2013/10/2290
िबराजदार पुजा 

खुलास
सव नं83 ाने र पाक दीघी पुणे पपरी 

चचवड 411015

1248 C00761
C/2012-

2013/10/2296
दरवडे पुजा 

रोिहदास
माऊली बेकरी दीघी रोड भोसरी पुणे 

पपरी चचवड 411039

1249 C00762
C/2012-

2013/10/2300
बो े ाची अशोक

िप सी एम सी टोप जवळ ग हाणे व ती 
भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1250 C00764
C/2012-

2013/10/2306
सावंत शामल 

शरद
सव नं 73 लॉट नं 23 आदश नगर दीघी 

पपरी चचवड 411015

1251 C00765
C/2012-

2013/10/2310
खेड धन ी 

शरदचं
ए 7 शा ी चौक गाडगे महाराज हौ, सो. 

भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1252 C00766
C/2012-

2013/10/2319
पाटील योती 

तानाजी

पोटे िनवास अंकुश लांडगे बंग या जवळ 
धावडे व ती भोसरी पपरी चचवड 

411039

1253 C00767
C/2012-

2013/10/5532
सग ल मी 
याम कशोर

जाधववा़डी वेश ार जवळ जाधववाडी 
िचखली पपरी null

1254 C00768
C/2012-

2013/10/2316
काळे िशतल राज

सव नं 221 5/381/2 वडमुखवाडी च-
होली आळंदी रोड पपरी चचवड 

411039

1255 c00769
C/2012-

2013/10/2327
कुरळकार ि ती 

रामे र
सव नं 80 िस ीिवनायक पाक कॉलनी  
4 द नगर दीघी पपरी चचवड 411015



1256 C00771
C/2012-

2013/10/2333
आडकर िन कता 

संभाजी
स ुंगी िनवास से टर नं 1 इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1257 C00772
C/2012-

2013/10/2337
गवळी सायली 

म छ

िश े र हाय कूल समोर सँडिवक कॉलनी 
दीघी रोड भोसरी पपरी चचवड 

411039

1258 C00773
C/2012-

2013/10/2341
सोनवणे आरती 

गौतम
संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी पुणे 

पपरी चचवड 412105

1259 C00775
C/2012-

2013/10/2346
िशवरकर ित ा 

राजु
मु.पो ट.च-होली बुडव ती हवेली पुणे 

पपरी चचवड 412105

1260 C00776
C/2012-

2013/10/2348
पवार ि यंका द ु

लांडगे व ती लि म को ले स जवळ 
इं ायणी नगर भोसरी पपरी चचवड 

411039

1261 C00781
C/2012-

2013/10/2384
शेख विहदा 

गैबु दन
गु द  कॉलनी िशवगणेश नगर,धावडे 
व ती भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1262 C00782
C/2012-

2013/10/2385
म करे रािगणी 

महादेव

महा मा फुले शाळेसमोर द ा य 
िचमणराव ल ढे चाळमाळी आळी 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1263 C00783
C/2012-

2013/10/2389
ममगेन पूजा सुरेश

इं था फ,नं,३५ से टर नं.१ फ.नं.-६ 
इं नीनगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1264 C00784
C/2012-

2013/10/2391
ममगेन ेता सुरेश

इं था फ,नं,३५ से टर नं.१ फ.नं.-६ 
इं नीनगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1265 C00786
C/2012-

2013/10/2399
नागपुरे हषदा 

सुभाष

िव णु लांडे चाळ मराठी शाळेसमोर 
िशतलादेवी चौक कासारवाडी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1266 C00789
2012-

2013/10/2410
मु ला कशाद 

मेहबुब

गुलाब यशवंत सोनावणे माग िश ेशनगर 
धावडे व ती भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1267 C00790
C/2012-

2013/10/2413
झा नेहा दलीप

हनुमान कॉलनी न,ं१ सावंत नगर 
दीघी,पुणे पुणे पपरी चचवड null

1268 C00791
C/2012-

2013/10/2416
झा सोनी 
रामसेवूक

वमी िववेकानंद चौक िशवश  िम  
मंडळ आ दनाथ नगर,भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1269 C00792
C/2012-

2013/10/2420
धो े उ वला 

कैलास
गवळी माथा टे को रोड भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1270 C00793
C/2012-

2013/10/2425
तरटेपाटील ा 

दादासाहेब

सव नं,१२४/३ब िशवश  
कॉलनी, ु लि म हौ.सो. 

स गु नगर,भोसरी, पुणे पपरी चचवड 

1271 C00794
C/2012-

2013/10/2429
जगदाळे अ दा 

राजाराम
सव नं.७२/३ब िशवसै नगर दीघी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

1272 C00795
C/2012-

2013/10/2432
हवालदार निसम 

सेन
िशवशंकर कॉलनी नं 1 च पाणी वसाहत 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1273 C00796
C/2012-

2013/10/2435
रासकर अचना 

मा ती
ी कृ णा हौ सो. सु े  चाळ गुळवे व ती 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null



1274 C00798
C/2012-

2013/10/2444
पवार िवशाखा 

राज
एस्-१८६/१ मयूर कॉलनी,गणेश नगर 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1275 C00799
C/2012-

2013/10/2447
डफळ क याणी 

सुरेश
इं ायणी पाक मोशी मोशी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड null

1276 C00801
C/2012-

2013/10/2293
देशमुख सुजाता 

संभाजी

रमेश लांडगे चाळ छ पती िशवाजी चौक 
कासारवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

1277 C00802
C/2012-

2013/10/2297
मराठे ि यंका 

भरत
इं लोक कॉलनी गंधव नागरी मोशी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

1278 C00803
C/2012-

2013/10/2301
शेख फरहीन 

जलाल
संजय नगर फुगे वाडी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1279 C00809
C/2012-

2013/10/2313
शेख अिमरा हमीद

मान सग पाटील चाळ दघी पुणे पपरी 
पपरी चचवड 411018

1280 C00810
C/2012-

2013/10/2317
भुजबळ नीलम 

िशवाजी

जु या महादेव मं दरामागे दौलत ल ढे 
चाळ भोसरी पपरी पपरी चचवड 

411018

1281 C00812
C/2012-

2013/10/2328
धनवट गती 

सुरेश
आ दनाथ नगर धुमाळ चाळ भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1282 C00813
C/2012-

2013/10/2334
िबरादार नेहा 

रावसाहेब

च पाणी वसाहत रोड िशवशंकर नगर 
कॉलनी भोसरी पपरी पपरी चचवड 

411018

1283 C00814
C/2012-

2013/10/2340
कदम सायली 

राज
बोपखेल रामनगर बालाजी मं दरा शेजारी 

पुणे पपरी पपरी चचवड 411018

1284 C00817
C/2012-

2013/10/2354
ीरसागर न ता 

र व
च-होली कोतवाल वाडी भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1285 C00818
C/2012-

2013/10/2362
क डणे ि यंका 

िनलकंठ
स ा ी कॉलनी आदश नगर दघी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1286 C00820
C/2012-

2013/10/2371
उनवणे माधुरी 

मा ती
साई िस  नगर दघी रोड भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1287 C00821
C/2012-

2013/10/2373
कंुभार ऋतुजा 

अजुन
च-होली भोसले व ती बाजार पेठ हवेली 

पपरी पपरी चचवड 411018

1288 c00824
C/2012-

2013/10/2381
कदम ती  

बाबासो
गावली माथा टे को रोड भोसरी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

1289 c00825
C/2012-

2013/10/2386
दाभाडे अं कता 

बाळासाहेब
च-होली हवेली दाभाडे व ती द  मं दरा 
शेजारी पपरी पपरी चचवड 411018

1290 C00826
C/2012-

2013/10/2390
चोपले ेता शंकर

एम. ही.जाधव चाळ गणेश मं दर भोसरी 
पपरी पपरी चचवड 411018

1291 C00827
C/2012-

2013/10/2394
तापक र अ दा 

राजाराम
चोवीस वाडी हवेली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018



1292 C00830
C/2012-

2013/10/2403
स यद बेबी 

आयेशा सालीम
दघी रोड रा ेम नगर भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1293 C00831
C/2012-

2013/10/2408
पठारे ऋतुजा 

अिनल
च-होली पठारे मळा हवेली पपरी पपरी 

चचवड 411018

1294 C00832
C/2012-

2013/10/2412
साकोरे ाने री 

नानासाहेब
स यनारायण हौ सोस दगी रोड भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1295 C00837
C/2012-

2013/10/2439
चंदनगोळे यिमिन 

एकनाथ
भारत माता नगर गणेश कॉलनी दघी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1296 C00839
C/2012-

2013/10/2446
झा चांदनी शंकर

बनकर व ती मोशी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

1297 C00841
C/2012-

2013/10/2454
च हाण आरती 

आ पासाहेब
जय हनुमान हौ सोस सदगु  नगर भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1298 c00843
C/2012-

2013/10/2470
पटेल सना मेहेबुब

कासारवाडी गुलीसतान नगर म दना 
माज द रे वे गेट खाली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1299 C00845
C/2012-

2013/10/2481
डगळे हषदा 

सतीश

िवकास कॉलनी मेहता चाळ संतोषी माता 
मं दरा या पाठीमागे भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1300 c00851
C/2012-

2013/10/2506
ननवरे अमृता 

अशोक
गणेश मं दर समोर हनुमान नगर भागात 
व ती पपरी पपरी चचवड 411018

1301 C00856
C/2012-

2013/10/2587
वाली अनु ी 

शिशकांत
पदा वती अप इंदायानी नगर भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1302 C00857
C/2012-

2013/10/2592

वाली 
िवजयल मी 

काश

राजयोग सोस से टर इंदायानी नगर 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1303 C00858
C/2012-

2013/10/2598
पाटील ऐ या 

खुशालचंद
भ  चेबतरस यशवंत नगर भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1304 c00864
C/2012-

2013/10/2637
देवकर भ  संजय

वामी समथ नगर देवकर वाडा फुगे वाडी 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1305 C00865
C/2012-

2013/10/2641
जाधव काजोल 

शाम
आझाद चौक गुलाब वाखारे चाळ पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

1306 C00866
C/2012-

2013/10/2646
िगलिबले अमृता 

संजय
आझाद नगर च-होली फाटा भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1307 C00867
C/2012-

2013/10/2651
जाधव ेहा 
िहरालाल

अ पा वाखारे चाळ ` आझाद नगर 
फुगेवाडी पपरी पपरी चचवड 411018

1308 c00868
C/2012-

2013/10/2656
काशीद चै ाली 

ाने र
बोपखेल सी.एम.ई पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1309 c00869
C/2012-

2013/10/2662
काळे ि या ल

बालाजी नगर टे को रोड पोवार हौउस 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018



1310 C00872
C/2012-

2013/10/2681
पोळ िवजया 

हनुमंत

िशवाजी गणपत लांडगे िब डग लांडगे 
आळी माळी भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1311 C00873
C/2012-

2013/10/2685
माते आरती 

कशोर
गवळी नगर टे को रोड भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1312 C00874
C/2012-

2013/10/2690
जाधव ि या 
लालासाहेब

सदगु  नगर जय हनुमान सोस भोसरी 
पपरी पपरी चचवड 411018

1313 C00876
C/2012-

2013/10/2698
देशमुख तेज ी 

िभमराव

िशवसाई नगर भारती इंगिलश चूल 
समोर भोसरी पपरी पपरी चचवड 

411018

1314 c00877
C/2012-

2013/10/2702
लोमटे पुजा 
दादासाहेब

िशवसाई नगर दघी पुणे भोसरी पपरी 
पपरी चचवड 411018

1315 C00880
C/2012-

2013/10/2709
घुले णाली 

ाने र
द मं दरा मागे बोपखेल भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1316 C00881
C/2012-

2013/10/2711
थोरवे काजल 

राज
कमल िनवास साई पाक भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1317 C00882
C/2012-

2013/10/2713
परकड कोमल 

जा लदर
सदगु  नगर भोसरी पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1318 C00883
C/2012-

2013/10/2714
देशमुख सोनल 

मंगेश
सदगु  नगर वामी पाठीमागे भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1319 C00884
C/2012-

2013/10/2716
वाडेकर ुती 

मािणक
च पाणी वसाहत रोड नवनाथ नगर 

भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1320 c00885
C/2012-

2013/10/2719
शेख आफरीन 

कलीम
गु ा भवन खराळवाडी भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1321 c00887
C/2012-

2013/10/2723
कांबळे रािधका 

हनुमंत
नागे र नगर बालवाडी समोर मोशी 

भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1322 c00889
C/2012-

2013/10/2727
वंगलवार कोमल 

शंकर
मोशी गावठाण बोराटे व ती भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1323 c00891
C/2012-

2013/10/2733
घोडके पूनम 

अशोक
वामी समथ नगर दघी भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1324 c00892
C/2012-

2013/10/2735
मजमुले आरती 

रामभाऊ
िशवाजी वाडी गणेश मं दरा या समोर 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1325 c00894
C/2012-

2013/10/2739
काळे गौरी िवनोद

पोलीस कॉलनी साई पाक भोसरी पपरी 
पपरी चचवड 411018

1326 c00895
C/2012-

2013/10/2742
रानभरे िन कता 

चं कांत
कासार चाळ जवळकर कॉलनी भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1327 c00896
C/2012-

2013/10/2744
लावळे भारती 

ानदेव
वडमु वादी च-होली फाटा भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018



1328 C00897
C/2012-

2013/10/2747
रावत अंजली 

जगदीश
ि यदशनी चूल समोर इं ानी नगर 

भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1329 c00898
C/2012-

2013/10/2749
वाघमारे प लवी 

बाबुराव
साई आनंद नगर धावडे व ती भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1330 c00900
C/2012-

2013/10/2751
गायकवाड 

स यशीला चं कांत
शांताराम तापक र च-होली फाटा भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1331 C00902
C/2012-

2013/10/2054
िथटे िन कता 

िवलास

दुगा माता कॉलनी च पाणी वसाहत राम 
मं दर रोड पपरी पपरी चचवड 

411018

1332 C00904
C/2012-

2013/10/2065
जाधव कोमल 

चं कांत
हनुमान नगर बगत व ती मा ती म दरा 
समोर पपरी पपरी चचवड 411018

1333 C00905
C/2012-

2013/10/2072
संकाये मेघा सतीश

हनुमान नगर भगत व ती भोसरी पपरी 
पपरी चचवड 411018

1334 C00906
C/2012-

2013/10/2193
चौहान भारती 

सुख सह
िवकास कॉलनी गली न.ं 2 लांडेवाडी 
भोसरी पुणे 33 पपरी चचवड null

1335 C00906
C/2012-

2013/10/2081
बो-हाडे िशतल 

शांताराम
अ य िनवास ` हनुमान नगर भगत व ती 

पपरी पपरी चचवड 411018

1336 c00907
C/2012-

2013/10/2092
काळे ेता मह

स.नं.4 व िश प रेिसडे सी म नं.201, 
समथ नगर दघी पुणे 15 पपरी चचवड 

null

1337 C00908
C/2012-

2013/10/2079
आ ार सीमा ह ू

बालाजी नगर 26, काश कराणा 
दुकानाचे शेजारी भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1338 C00909
C/2012-

2013/10/2082
पगार िन कता 

वसंत

बी-1/24 वा तूउ ोग ग हाणे व ती, 
रामनगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

1339 C00910
C/2012-

2013/10/2100
तुपे कोमल 

नामदेव
ि मुत  िम  मंडळ गावठाण दघी दघी 

पुणे\ पुणे पपरी चचवड 411018

1340 C00911
C/2012-

2013/10/2102
धनवडे ऐ या 

स यवान
काटे व ती दघी पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1341 C00912
C/2012-

2013/10/21042
012-

डांगे अंजली सुरेश
ी कृ ण पुरम से टर  3 भोसरी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1342 C00913
C/2012-

2013/10/2108
शेळके िलना 

िवण
आदश नगर, सव  73 द मं दराजवळ 
दघी, पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1343 C00914
C/2012-

2013/10/2110
िगलिबले ुितका 

संतोष
काळजेवाडी, चह ली ता.हवेली िज. पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1344 C00916
C/2012-

2013/10/2119
गोगावले आरती 

म छ
अंकुशनगर धावडे व ती भोसरी पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1345 C00920
C/2012-

2013/10/2136
जगदाळे व जा 

सुभाष
पांडव नगर कॉलनी च पाणी वसाहत रोड 
भोसरी पुणे पुणे पपरी चचवड 411018



1346 C00925
C/2012-

2013/10/2167
बनसोडे मयुरी 
िशवाजीराव

आिशवाद गँस एज सी शेजारी सदािशव 
ग हाणे चाल व ती भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1347 C00926
C/2012-

2013/10/2181
भोकसे ऋतुजा 

दशरथ
पोलीस लाईन इं ायणीनगर भोसरी पुणे 

26 पपरी चचवड null

1348 C00927
C/2012-

2013/10/2111
ठाकूर जय ी 

रोिहदास
गवळीनगर टे को रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

1349 C00928
C/2012-

2013/10/2112
राऊत कोमल 

कसन
मु.पो ट.च-होली माळआळी हवेली पुणे 

पपरी चचवड 421205

1350 C00929
C/2012-

2013/10/2114
फुगे अपूवा 
बाळासाहेब

मधले फुगे आळी िव ल ि मणी मं दरा 
मागे भोसरी पुणे पपरी चचवड 411039

1351 C00932
C/2012-

2013/10/2137
अडसूळ अ दा 

गणपत
बी नं 2 म नं 4 राजवाडा इं ायनी नगर 

पपरी चचवड 411039

1352 C00932
C/2012-

2013/10/2120
मुंगळे ा 

बालाजी
साई पाक सैिनक कॉलनी दीघी रोड दीघी 

पपरी चचवड 411015

1353 C00933
C/2012-

2013/10/2123
नाईकवाडे नेहा 

ीपत
सव नं 69 साई पाक पवार हॉि पटल या 

मागे दघी पपरी चचवड 411015

1354 C00936
C/2012-

2013/10/2128
मुळे ेहा ल मन

राज सोसायटी लाल बहादूर शा ी चौक 
आळंदी रोड भोसरी पपरी चचवड 

411039

1355 C00939
C/2012-

2013/10/2139
जाधव शुभांगी 

महादेव
287 गादुते वाडा महादेव मं दर जवळ 

दापोडी पपरी चचवड 411012

1356 C00940
C/2012-

2013/10/2143
पगळे अं कता 

नवनाथ
पोलीस लाईन 11/3 इं ायणी नगर भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

1357 C00941
C/2012-

2013/10/2145
शाह मोिनका 

रामबाबू
गु द  कॉलनी िनशांत बे समोर गावळी 

नगर भोसरी पपरी चचवड 411039

1358 C00942
C/2012-

2013/10/2149
अपराध म दना 

राजासाहाब
देवकर व ती च पाणी वसाहत भोसरी 

पुणे पपरी चचवड 411039

1359 C00943
C/2012-

2013/10/2152
आरोटे कांचन 

संपत
कोतवालवाडी रोड नव ांती पतसं थेमागे 
च-होली बु|| पुणे पपरी चचवड 412105

1360 C00944
C/2012-

2013/10/2154
बेहेरा निमता 

रमाकांत
गट नं 475 आदश नगर संभाजी चौक 

मोशी पपरी चचवड 412105

1361 C00945
C/2012-

2013/10/2156
यादव लि म 

राकेश
भालेकर चाळ नेह नगर पो ट ऑ फस 
जवळ पपरी पपरी चचवड 411018

1362 C00946
C/2012-

2013/10/2160
चौधरी नीतू संजय

लांडगे लबाची तालीम मा ती मं दरा 
समोर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

1363 C00947
C/2012-

2013/10/2161
देवकर करण 

मुकंुद
सी एम ई साई चौक जुना पाटील वाडा 
जवळ बोपखेल पपरी चचवड 411031



1364 C00948
C/2012-

2013/10/2165
ठाकूर धन ी 

रोिहदास
गवळीनगर टे को रोड भोसरी पुणे पपरी 

चचवड 411039

1365 C00951
C/2012-

2013/10/2169
फाटक ित ा 

गणेश
ध डीबा लांडगे िब डग िशवाजी चौक 

कासारवाडी पुणे पपरी चचवड 411034

1366 C00952
C/2012-

2013/10/2170
खेसे ेहल 
सखाराम

आय /9 राज योग से टर नं 7 लॉट नं 
88/बी इं ायणीनगर भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1367 C00954
C/2012-

2013/10/2173
तांबडे वैभवी 

बाबुराव
सव नं 72 आदशनगर िशवनगरी द ा 
कॉलनी दीघी पपरी चचवड 411015

1368 C00955
C/2012-

2013/10/2177
यदलापूरे 

शकंुतला पुंडिलक

िशवशंकर नगर च पाणी वसाहत िवकास 
सुपर माकट भोसरी पपरी चचवड 

411039

1369 C00956
C/2012-

2013/10/2178
पवार मयुरी 

कैलास
सव नं 9 लॉट नं 44/8 इं ायणी नगर 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1370 C00957
C/2012-

2013/10/2180
कंधारे ाज ा 

ाने र
महादेव नगर लांडगे व ती रोशन गाडन 

मागे भोसरी 411039

1371 C00958
C/2012-

2013/10/2121
शहा मिनषा 

शमबाबू

गु द  कॉलनी िनशांते बेकरीसमोर 
गवळीनगर भोसरी पुणे 39 पपरी 

िचचवड null

1372 C00962
C/2012-

2013/10/2140
शेख सा दया 

मशाक
संजयनगर फुगेवाडी पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

1373 C00963
C/2012-

2013/10/2148
नरे रेवा दनकर

सव नं. 205, संगम बेकरी जवळ महादेव 
नगर, आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1374 C00969
C/2012-

2013/10/2195
जोमोदे नेहा 

दगंबर

ल मीनगर शा ी बालक मं दरा या मागे 
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

1375 C00970
C/2012-

2013/10/2199
च हाण वाती 

देवीदास
महादेव मं दरा समोर िशक चाळ फुगेवाडी 

पुणे 12 पपरी चचवड null

1376 C00971
C/2012-

2013/10/2203
यादव पूजा अशोक

िशवाजी मराठा हौ. सोसायटी स.नं. 4, 
लाट न.ं 13 मोशी ािधकरण पुणे पपरी 

चचवड null

1377 C00972
C/2012-

2013/10/2207
िमडगुले िच ा 

उ म

ीराम नगर गुळवे चाळ िव णू आनंद 
इंि लश शाळे समोर पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

1378 C00973
C/2012-

2013/10/2258
बरबटे ि या 

ाने र

िजवन छाया से टर न.ं 1, लाँट न.ं 1-
42/9 ाने री पाक इं ायणी नगर 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1379 C00974
C/2012-

2013/10/2260
जाचक िन कता 

िव णू

लाट न.ं 62/10, से टर नं. 1 वामी सदन 
इं ायणीनगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411039

1380 C00975
C/2012-

2013/10/2263
इंगळे ेहा गणपत

भारतमाता नगर गणेश कॉलनी नं.1 दघी 
पुणे पपरी चचवड null

1381 C00976
C/2012-

2013/10/2270
पाटील सजल 

िवलास
दि ण ल मीनगर मोशी पुणे पपरी 

पपरी चचवड null



1382 C00977
C/2012-

2013/10/2275
जाधव देवयानी 

संदेश
साईनाथ शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी 

पुणे 39 पपरी चचवड null

1383 C00989
C/2012-

2013/10/2356
बागल ऋितका 

ीधर

708, वामी समथ माधव केशव सोसा. 
शेजारी फुगेवाडी दापोडी पुणे 12 पपरी 

चचवड null

1384 C00992
C/2012-

2013/10/2365
फुगे िगता सुखदेव

शा ी चौक, धनकुडे चाल आळंदी रोड 
गणेश कॉलनी नं-2 भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1385 C00995
C/2012-

2013/10/2379
रांगले पौ णमा 

कैलास
स.नं.4/2, बोपखेल सी.एम.ई. रामनगर 
दापोडी पुणे पपरी चचवड 411031

1386 C00997
C/2012-

2013/10/2388
रांगले कत  

चं कांत
स.नं.4/2, बोपखेल सी.एम.ई. रामनगर 

दापोडी पुणे पपरी चचवड null

1387 C01001
C/2012-

2013/10/2133
द ड ित ा आनंद

साई िस  नगर दघी रोड भोसरी पुण-े
३९. पुणे पपरी चचवड 411018

1388 C01003
C/2012-

2013/10/2144
पाडळे ती ा 

कृ णा

गायकवाड नगर घर. .३८५ मान सग 
पायल चाळ भोसरी पुण-े३९. पुणे पपरी 

चचवड 411018

1389 C01004
C/2012-

2013/10/2157
कुलकण  पौ णमा 

माधव

c/0 ए.िसक लकर ओमकार हौ.सो. खंडोबा 
माळ भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1390 C01005
C/2012-

2013/10/2163
उमापती नेहा 

पेश

इं णी नगर राजवाडा २५/८ ि यदशनी 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1391 C01006
C/2012-

2013/10/2183
ीरसागर 

भा य ी बाबू
चं कांत फुगे चाळ ल मीनगर दघी रोड 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1392 c01007
C/2012-

2013/10/2172
काशीद धन ी 

रामदास
च-होली बु हवेली पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1393 C01009
C/2012-

2013/10/2190
गाढवे ेहल 

सुिनल
आळंदी रोड फुगे िब डग भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1394 C01011
C/2012-

2013/10/2198
च हाण कोमल 

देिवदास
महादेव नगर आळंदी रोड स. नं.२०५ 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1395 C01012
C/2012-

2013/10/2206
हगवणे उ वला 

गोर नाथ

स.नं.१८६/१/८ शंकर पाक च पाणी 
वसाहत भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1396 C01014
C/2012-

2013/10/2287
देशमुख अिनशा 

संतोष

िब डग नं.१४/W कमल नयन हौ.सो. 
इं ायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

1397 C01016
C/2012-

2013/10/2299
धायकर हषदा 

सुभाष
पंिडत गवळी चाळ आळंदी रोड 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1398 C010166
C/2012-

2013/10/2673
दळवी अमृता 

नंदकुमार
मु.पो. च-होली बु. हवेली भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1399 C01018
C/2012-

2013/10/2321
िहरेमठ महानंद 

गु नाथ
च पाणी वसाहत देवकर व ती मधुबंध सो 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018



1400 C01019
C/2012-

2013/10/2312

फडतरे 
भा यशाली 

औदुंबर

स.नं.२२२/३ संत तुकाराम नगर गु कृपा 
कॉलनी भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1401 c01020
C/2012-

2013/10/2329
पवार माधुरी 

आिजनाथ
िशवश  कॉलनी कर.१ धावडे व ती 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1402 C01021
C/2012-

2013/10/2336
बोडके ेहा 
िसताराम

स.नं.७५ भारतमाता नगर द  कॉलनी 
दघी रोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1403 C01022
C/2012-

2013/10/2345
काकडे ेहल 

रोिहदास
संत तुकाराम नगर दघी रोड भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1404 C01023
C/2012-

2013/10/2351
महािडक पुजा 

योगेश
महा मा फुले नगर च पाणी रोड 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1405 c01026
C/2012-

2013/10/2377
सह ि यंका मोद

कौलास कंुज स.नं.७८/३ गजानन महाराज 
नगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1406 C01027
C/2012-

2013/10/2387
गोरे ेता 
भुजंगराव

वािघरे चाळ नेह  नगर पपरी पुणे-१८. 
पुणे पपरी चचवड 411018

1407 C01028
C/2012-

2013/10/2396
ाजगर िसमरन 
मदारसाहेब

भ यु चाळ नेह  नगर भोसरी,पुणे पुणे 
पपरी चचवड 411018

1408 C01031
C/2012-

2013/10/2426
मु ा धन ी 
महादेव पा

रासकर िब डगनं.१ गु द  कॉलनी 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1409 C01032
C/2012-

2013/10/2437
चौधरी सरला 

द ा य
महादेव नगर धावडे व ती भोसरी,पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1410 C01033
C/2012-

2013/10/2452
शदे िन कता 

संपत
आदशनगर काजळे पे ोल पंपा या मोशी 

पुणे पपरी चचवड 411018

1411 C01034
C/2012-

2013/10/2460
चौगुले ऐ या 

वसंत
लांडेवाडी चौक बक ऑफ महारा  मा 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1412 C01035
C/2012-

2013/10/2467
पवार द ी 
सावळेराम

खंडोबा माळ िशवाजी शदे चाळ 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1413 C01036
C/2012-

2013/10/2476
देवकर आरती 

कािलदास

स.नं. ८४/१/११ आरती िनवास गु द  
कॉलनी .२ भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

1414 C01037
C/2012-

2013/10/2484
काळजे अं कता 

द ा य
व पूत  िनवास वादामुखवाडी च-होली 

पुणे पपरी चचवड 411018

1415 C01040
C/2012-

2013/10/2503
िहरेमठ सुि मता 

म ल या

ओम साईपाक लॉट न.ं२४ संत तुकाराम 
नगर भोसरी पुणे-३९. पुणे पपरी चचवड 

411018

1416 C01041
C/2012-

2013/10/2511
पवार सोनाली 

कसन

दपमाया गायकवाड नगर स.नं.२ 
दघी,पुणे-१५ पुणे पपरी चचवड 

411018

1417 C01043
C/2012-

2013/10/2529
भोसले मानसी 

दलीप

स.नं.२०५ कॉलनी लंडगे चाळ महादेव 
नगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018



1418 C01044
C/2012-

2013/10/2565
सह काजल नाग

गु कृपा कॉलनी मसाफ य िब डग 
स.नं.१९४/५/१ च पाणी रोड भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1419 c01045
C/2012-

2013/10/2520
जाधव सायली 

दादासाहेब
मानस सरोवर संत तुकाराम नगर भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1420 C01045
C/2012-

2013/10/2519
सासवडकर 
समृ ी संजय

समृ ी स,नं.२०९/१ संभाजी नगर 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1421 c01046
C/2012-

2013/10/2524
िबरादार ि ती 

राजु
ओम साई कॉलनी पा या या टाक  जवळ 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1422 C01047
C/2012-

2013/10/2528
चौधरी शुभांगी 

द ा य
महादेव नगर छावडे व ती भोसरी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411018

1423 c01048
C/2012-

2013/10/2559
ीरसागर पुजा 

वामन
साईकृपा कॉलनी सावंत नगर आळंदी रोड 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1424 c01049
C/2012-

2013/10/2561
काजळे मानसी 

र व
च-होली हवेली भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1425 c01050
C/2012-

2013/10/2567
आ डे ा 
शांताराम

अ वाल चूल जवळ िव  कमा कॉलनी 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1426 c01052
C/2012-

2013/10/2576
आ हाट सोनाली 

खंडू
मोशी हवेली पुणे पपरी पपरी चचवड 

411018

1427 C01053
C/2012-

2013/10/2581
कंुभार अमृता 

िभकाजी
इममदार िब डग आ दनाथ नगर भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1428 C01055
C/2012-

2013/10/2580
सूयवंशी िशतल 

सुधाकर

िशवशंकर कॉलनी नं.३ च वाणी वसाहत 
रोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1429 C01056
C/2012-

2013/10/2590
वाघोले वै णवी 

बजरंग
महा मा फुले रोड माळी आळी भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1430 c01057
C/2012-

2013/10/2572
जंगम दशा 

दशरथ
मानस सरोवर िब डग संत तुकाराम नगर 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1431 C01057
C/2012-

2013/10/2597
को हे रेणुका 

संतोष

सयाजी िवठोबा ल ढे चाळ महा मा फुले 
रोड माळी आळी भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

1432 c01058
C/2012-

2013/10/2605
भा कर योती 

नंदकुमार

स.नं.२१८ मातो ी पाक संत तुकाराम 
नगर भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1433 C01059
C/2012-

2013/10/2612
इनामके सृ ी 

िवनोद
रामनगर ीराम शाळे मागे भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1434 C01061
C/2012-

2013/10/2632
शदे वृषली िवनोद

िब डग नं.ए१ स.नं.४०९ रामनगर 
हौ.सो. लनं.१ भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

1435 C01062
C/2012-

2013/10/2640
कावरे अ या 

अ णराव

गाडगे महाराज हौ.सो. शा ी चौक, 
आळंदी रोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018



1436 C01063
C/2012-

2013/10/2648
शदे ऐ या 

दलीप
संजय गांधी नगर हवेली मोशी पुणे पपरी 

चचवड 411018

1437 C01064
C/2012-

2013/10/2661
पवार ि यंका 

धनंजय
बोरकर िनवास रासकर चाळ गुळवे व ती 

पुणे-३३ पुणे पपरी चचवड 411018

1438 C01065
C/2012-

2013/10/2669
घोरपडे िशवानी 

संदीप
सदगुरनगर यशोदा हॉटेल ज भोसरी,पुणे 

पुणे पपरी चचवड 411018

1439 C01067
C/2012-

2013/10/2682
मावळे सोनल 

अशोक
िवकास कॉलनी ग ली .४ लांडे वाडी 
भोसरी पुणे पपरी चचवड 411018

1440 C01068
C/2012-

2013/10/2687
िवभूती ुती 

बाबुराव

बोरावके अपाटमट िवकास कॉलनी लांडे 
वाडी भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1441 c01070
C/2012-

2013/10/2701
िबरादार मेघा 

िव णू
िवकास कॉलनी ग ली .३ लांडे वाडी 

भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1442 c01071
C/2012-

2013/10/2706
शमा पुजा ीकांत

आनंद राव लांडगे चाळ लांडे वाडी 
भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1443 c01072
C/2012-

2013/10/2710
चौहान िनशा 

जयशंकर

जिगया िनवास हनुमान कॉलनी १ आळंदी 
रोड भोसरी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1444 C01076
C/2012-

2013/10/2729
जगदाळे ेता 

बलिभम
मु.पो. च-होली बु. काळेवाडी चोिवसावाडी 

पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1445 C01077
C/2012-

2013/10/2732
हरपुडे सुरभी 

रमेश
आबाकाटे चाळ ग ली न.ं१ दापोडी पुणे 

पपरी चचवड 411018

1446 C01078
C/2012-

2013/10/2736
शेख तबसुम 
र फयो दन

भोसले हाईटस लन.ं३ नेह  नगर पपरी 
पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1447 c01079
C/2012-

2013/10/2741
लांडगे काजल 

रोिहदास

लांडगे आळी राणतारा िब डग 
भोसरी,पुणे भोसरी पपरी चचवड 

411018

1448 C01080
C/2012-

2013/10/2745
शेख शाहीन 

आ बास

आनंद पाक सो. लनं.३ जुना टेलाको रोड 
नेह  नगर भोसरी,पुणे भोसरी पपरी 

चचवड 411018

1449 c01083
C/2012-

2013/10/2761
रासम मानसी 

महादेव
लांडगे रा ल शामराव चाळ धावडे व ती 
भोसरी भोसरी पपरी चचवड 411018

1450 c01085
C/2012-

2013/10/2770
च हाण र ंदा 

र व
४६७ बॉ बे कॉलनी द  मं दर समोर 

दापोडी पपरी पपरी चचवड 411018

1451 c01086
C/2012-

2013/10/2775
भोसले सोनाली 

काश
जयवंत डोळस चाळ दघी रोड भोसरी,पुणे 

भोसरी पपरी चचवड null

1452 C01088 C/null/10/2781
सोनवणे कोमल 

कैलास
मु.पो. च-होली बु. नवनाथ आळी पुणे 

पपरी पपरी चचवड 411017

1453 C01089
C/2012-

2013/10/2768
जेगावकर पूनम 

अिभनंद
राजे संभाजी कॉलनी दि ण ल मी नगर 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018



1454 C01090
C/2012-

2013/10/2771
गायकवाड ती  

पवन
बोपखेल सी.एम.ई भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1455 C01092
C/2012-

2013/10/5591
गारगोटे मृणाल 

सुिनल
खंडोबामाळ कार हौ सो. भोसरी भोसरी 

पुणे-39 null

1456 c01093
C/2012-

2013/10/2778
जरार िस दका 

सु फया मोह मद
गवळी नगर टे को रोड भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1457 c01094
C/2012-

2013/10/2754
मोळावडे समृ ी 

हनुमंतराव
संि क कॉलनी दघी भोसरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1458 c01095
C/2012-

2013/10/2755
तापक र योती 

अ ण

गायकवाड नगर भिगनी िनवे दता तीषण 
जवळ भोसरी पपरी पपरी चचवड 

411018

1459 C01096
C/2012-

2013/10/2757
आहर मोिहनी 

द ा
मुकंुद ेस समोर गवळी नगर भोसरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1460 C01097
C/2012-

2013/10/2759
पवार अ दा 

संदीप
परांडे नगर दघी पुणे भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1461 C01098
C/2012-

2013/10/2762
गाडेकर सा ी 

संतोष
गाडेकर चाळ िशवाजी पुतुलाया शेजारी 
भोसरी पपरी पपरी चचवड 411018

1462 c01099
C/2012-

2013/10/2764
वाफारे ेहल 

नारायण
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1463 c01100
C/2012-

2013/10/2767
झा ि ती 
उदयकांत

संजय गांधी नगर मोशी भोसरी पपरी 
पपरी चचवड 411018

1464 C01101
C/2012-

2013/10/2225
उपा याय काजल 

सुधाकर

.८ सव नं.१०३ शेख बिशर चाळ 
नेह नगर पपरी पुणे-१८. पपरी पपरी 

चचवड 411018

1465 C01102
C/2012-

2013/10/2226
शेख अिलशा 

महामुद

िव लनगर बालाजी मं दरापुढे लांडेवाडी 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1466 C01103
C/2012-

2013/10/2228
सोनवने ि यंका 

काळुराम

मु.पो.चा होली बु.११ ता.हवेली नवनाथ 
आळी पुण-े१७ भोसरी पपरी चचवड 

411017

1467 C01105
C/2012-

2013/10/2233
पावर गाय ी 

िनतीन
िशव गणेश नगर धावडेव ती भोसरी पुणे-

३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1468 C01106
C/2012-

2013/10/2235
सांडभोर समी ा 

द ा य

मु.पो.भोसरी च पाणी वसाहत देशभर 
व ती वाळंुजचाळ पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1469 C01107
C/2012-

2013/10/2238
न े योिगनी 

म छ

कोळगे िनवास आदशनगर सावंत नगर 
कमान दघी पुण-े१५. दघी पपरी 

चचवड 411015

1470 C01108
C/2012-

2013/10/2239
गौर आरती 
राजशेखर

सव नं.७२/३ब िशवसाई नगर दघी पुण-े
१५. दघी पपरी चचवड 411015

1471 C01109
C/2012-

2013/10/2242
मुंगसे आरती 

देवराम
परांडे नगर दघी पुणे-१५ दघी पपरी 

चचवड 411015



1472 C01111
C/2012-

2013/10/2243
घडसे द ा भारत

तापक रनगर साई कृपा कॉलोनी पुण-े१५. 
भोसरी पपरी चचवड 411015

1473 C01112
C/2012-

2013/10/2245
मोरे कोमल गणेश

बापूजी बुवा चौक पा याची टाक  
बोपखोल पुण-े३१. बोपखोल पपरी 

चचवड 411039

1474 C01113
C/2012-

2013/10/2265
जाधव णाली 

काश
गोगावले चाळ नेताजी चौक बोपखोल पुण-े
१८. बोपखोल पपरी चचवड 411018

1475 C01114
C/2012-

2013/10/2268
घडसे िनशा भारत

तापक र नगर साई कृपा कॉलोनी मोशी 
पुणे-३९. मोशी पपरी चचवड 411039

1476 C01115
C/2012-

2013/10/2272
च हाण ा 

हनुमंत
बौ  िवहार संजयनगर फुगेवाडी पुण-े३९. 

फुगेवाडी पपरी चचवड 411039

1477 C01116
C/2012-

2013/10/2288
जठार िशवानी 

सजराव

आनंद ल ढे चाळ महादेव मं दर माळी 
आळी भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1478 C01119
C/2012-

2013/10/2304
माने मयुरी िव ल

काळुराम काटे चाळ दापोडी पुण-े१२. 
दापोडी पपरी चचवड 411012

1479 C01120
C/2012-

2013/10/2308
दघे अिनशा 

संतोष

कुलदीप लािसक लॉट न.ं३ गु िवहार 
कॉलोनी नािशक हायवे पांजरपोळ भोसरी 
पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1480 C01121
C/2012-

2013/10/2311
पावर आरती सुरेश

तुळजाभवानी मं दर आंबेडकर नगर 
लांडेवाडी भोसरी पुण-े३९. लांडेवाडी 

पपरी चचवड 411039

1481 C01122
C/2012-

2013/10/2315
शेळके मोिनका 

मधुकर
कॉलोनी न.ं२ गणेश नगर बोपखोल पुणे-
३९. बोपखोल पपरी चचवड 411039

1482 C01124
C/2012-

2013/10/2322
माटे अं कता 
बाळासाहेब

चा होली बु - पुणे-१८. चा होली पपरी 
चचवड 411018

1483 C01125
C/2012-

2013/10/2326
साळंुके िशवानी 

गणेश

मु.पो.च होली बु.११ ता.हवेली िज.पुणे-
४१२१०५ च होली पपरी चचवड 

412105

1484 C01126
C/2012-

2013/10/2330
काकडे प लवी 

तानाजी

लॅट नं.५११ सव नं.१२० साईनगर 
वडमुखवाडी च होली पुण-े३९. च होली 

पपरी चचवड 411039

1485 C01127
C/2012-

2013/10/2335
चौगुले ि ती 

ल मन

सुरेश लांडगे चाळ गणेश नगर धावडे व ती 
िवशालभट रेश नग दुकान भोसरी पुण-े
३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1486 C01128
C/2012-

2013/10/2338
कदम ेहा करण

तालेश गोडाऊन ी गणेश नगर दघी पुणे-
३९. दघी पपरी चचवड 411039

1487 C01130
C/2012-

2013/10/2353
टोपे राधा अशोक

संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी पुण-े
१८. मोशी पपरी चचवड 411018

1488 C01131
C/2012-

2013/10/2357
पाटील नेहा चंदन

लॉट नं.४२ इं ायणी भोसरी पुण-े२६ 
भोसरी पपरी चचवड 411026

1489 C01132
C/2012-

2013/10/2359
माधव ेता 

चं कांत

सव नं.२ गायकवाड नगर दघी आळंदी 
रोड पुणे-१५. दघी पपरी चचवड 

411015



1490 C01133
C/2012-

2013/10/2364
मराठे िव ा राजु

ानोबा फुगे चाळ मनपा शाळा फुगे माने 
आळी भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1491 C01134
C/2012-

2013/10/2366
ढगे ि ती सुनील

सदगु  नगर भोसरी पुणे-३९. भोसरी 
पपरी चचवड 411039

1492 C01135
C/2012-

2013/10/2368
चौरे अिनता रमेश

च पाणी रोड पांडवान कॉलोनी न.ं२ 
ग हाणे चाळ भोसरी पुण-े३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1493 C01136
C/2012-

2013/10/2372
राख सुि या 

सुनील

खंडोबा माळ मा ती शदे चाळ युयाक 
बेकरी भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1494 C01137
C/2012-

2013/10/2375
यादव स रता 

रामगुन

सव नं.२३ हनुमान नगर भागात व ती 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1495 C01138
C/2012-

2013/10/2378
चं कुळंगारा 

आितरा मोहनदास

रामनगरी २/डी लॉट नं.३११ आळंदी 
रोड भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1496 C01140
C/2012-

2013/10/2392
नायकवाडी ा 

र व

साई पु प िनवास कृ णा सो.गुळवे व ती 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1497 C01141
C/2012-

2013/10/2397
शदे सुि या 
बळीराम

काजल पे ोल पंप आदश नगर मोशी पुण-े
२६. मोशी पपरी चचवड 411026

1498 C01142
C/2012-

2013/10/2401
ंबे पो णमा 
देवीदास

सव नं.७३ ३/अ आदश नगर सावंत नगर 
कमान दघी पुण-े४११०१५. दघी पपरी 

चचवड 411015

1499 C01143
C/2012-

2013/10/2404
काळे िशतल 
लालसाहेब

सव नं.७३ िवकास कॉलोनी आदशनगर 
दघी पुण-े१५. दघी पपरी चचवड 

411015

1500 C01144
C/2012-

2013/10/2406
मेमाणे िन कता 

तुकाराम

बाबा आनंद मंगल कायालय भगतव ती 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1501 C01145
C/2012-

2013/10/2409
नायकवाडी तृ ी 

तुकाराम

द मं दर इं ायणी नगर राजवाडा सव 
नं.२ .नं.२४३२ बी.नं.१३८/३ भोसरी 

पुणे-२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

1502 C01146
C/2012-

2013/10/2411
जवळकर गती 

गजानन

संत गाडगे महाराज हौ.सो. शारदा चौक 
आळंदी रोड भोसरी पुण-े३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1503 C01147
C/2012-

2013/10/2415
शेख अमीना 

सिलम
शांताराम कदम चाळ फुगेवाडी पुण-े१२. 

फुगेवाडी पपरी चचवड 411012

1504 C01149
C/2012-

2013/10/2421
साळंुके माधुरी 

जगन

सव नं.१ लॉट नं.४८/१ सुयादीप 
अपा.नं.२०१ इं ायणी नगर भोसरी पुण-े
१५. भोसरी पपरी चचवड 411015

1505 C01150
C/2012-

2013/10/2424
नांदे पुनम ल मन

गायकवाड नगर भिगनी िनवे दता रोड सव 
नं.२ दघी पुण-े१५. दघी पपरी चचवड 

411015

1506 C01158
C/2012-

2013/10/2434
नायकवाडी सा ी 

तुकाराम

द  मं दर इं ायणी नगर राजवाडा सव 
नं.२ क म न.ं२/४३२ बी.नं.१३िब/३ 

भोसरी पुण-े१५. भोसरी पपरी चचवड 

1507 C01159
C/2012-

2013/10/2438
घुले नेहा भानुदास

गणेश नगर कॉलोनी नं.४ लॉट नं.४ सव 
नं.१२७ पो ट सी.एम.ई. बोपखोल पुण-े
३९. बोपखोल पपरी चचवड 411039



1508 C01160
C/2012-

2013/10/2478
खेडकर िनिशगंधा 

अनुराम
काटेव ती चोवीसवाडी पुण-े३९. पुणे 

पपरी चचवड 411039

1509 C01160
C/2012-

2013/10/2441
पावर पुजा मधुकर

संत तुकाराम नगर ीकृ णा मं दर भोसरी 
पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 41103

1510 C01161
C/2012-

2013/10/2445
पावर मिनषा 

मधुकर

नो २/८/१ संत तुकाराम नगर ीकृ ण 
मं दर भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1511 C01162
C/2012-

2013/10/2451
जमादार िहना 

करीम

व न हौटेल एकनाथ मोरे चाळ 
कासारवाडी पुण-े३४. कासारवाडी पपरी 

चचवड 411034

1512 C01163
C/2012-

2013/10/2458
करळे ेमल िव णु

रे वे गेटखाली एकनाथ मोरे चाळ 
कासारवाडी पुण-े३४. कासारवाडी पपरी 

चचवड 411034

1513 C01164
C/2012-

2013/10/2462
परदेशी रोशनी 

जग दश

मिनराम परदेशी चाळ काश टेलर 
कासारवाडी पुण-े३४. कासारवाडी पपरी 

चचवड 411034

1514 C01165
C/2012-

2013/10/2468
चीतोडे द ा 

ह रभाऊ

मिनराम परदेशी चाळ काश टेलर 
कासारवाडी पुण-े३४. कासारवाडी पपरी 

चचवड 411034

1515 C01166
C/2012-

2013/10/2472
खेडकर िनशीगंधा 

अनुराम
काटेव ती चोवीसवाडी ता.हवेली िज.पुणे-

३९. पुणे पपरी चचवड 411039

1516 C01168
C/2012-

2013/10/2485
उ ेकर पुजा 

रामचं
बॉ बे कॉलोनी सेनापती अपाटमट दापोडी 
पुणे-१२. दापोडी पपरी चचवड 411012

1517 C01170
C/2012-

2013/10/2495
घले शुभांगी 

गोपीनाथ

घुले चाळ पो.सी.एम.ई. पा याची टाक  
बोपखोल पुण-े३९. बोपखोल पपरी 

चचवड 411039

1518 C01171
C/2012-

2013/10/2501
मोळक संजीवनी 

अिनल
पा याची टाक  बोपखोल पुण-े३१ 
बोपखोल पपरी चचवड 411031

1519 C01172
C/2012-

2013/10/2507
जवळगे सपना 

राजकुमार
लांडगे नगर वामी समथ मं दर भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1520 C01173
C/2012-

2013/10/2510
भोसले ेहल 

अशोक
शा ी चौक आळंदी रोड भोसरी पुण-े३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1521 C01174
C/2012-

2013/10/2513
राऊत वै णवी 

उदय

द ा य रसाळ चाळ रसाळ वाडा संत 
ाने र भाजी मंडई ग हाणे व ती भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1522 C01175
C/2012-

2013/10/2515
राऊत राजे री 

उदय

द ा य रसाळ चाळ िप.सी.एम.टी चौक 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1523 C01176
C/2012-

2013/10/2517
गायकर आकां ा 

भाऊसाहेब
बी-३२ एच.ए कॉलोनी पपरी पुण-े१८. 

पपरी पपरी चचवड 411018

1524 C01177
C/2012-

2013/10/2521
शदे रतू 

बाळासाहेब
हनुमननगर भगतव ती भोसरी पुणे-३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1525 C01178
C/2012-

2013/10/2523
पाटील ित ा 

दलीप
भगतव ती हनुमननगर भोसरी पुणे-३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039



1526 C01179
C/2012-

2013/10/2527
जवळगे करण 

राजकुमार
लांडगेनगर वामी समथ मं दर भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1527 C01181
C/2012-

2013/10/2532
पाटील संजीवनी 

द ाजी

२४ १अ/२/३६ जीवन हॉि पतल गणेश 
नगर बोपखोल पुणे-३९. बोपखोल पपरी 

चचवड 411039

1528 C01182
C/2012-

2013/10/2562
पाटील िशतल 

संजय

राजु कसन घुले कारभारी वाडा साई 
मं दर बोपखोल पुण-े३१. बोपखोल पपरी 

चचवड 411031

1529 C01183
2012-

2013/10/2566
उंडे समृ ी 

संभाजी

स.नं.२ क म न.ं२ /४३२१ िब डग 
नं.७/१३ इं ायणी नगर भोसरी पुण-े२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

1530 C01184
C/2012-

2013/10/2569
नाईक ऐ या 

सुशांत

ि यदशनी कूल ऑफ ुप १९/१२ ४३२ 
स.नं.२ राजवाडा इं ायणी नगर भोसरी 

पुणे-२६. भोसरी पपरी चचवड 411026

1531 C01185
C/2012-

2013/10/2571
सह अचना 

देवानंद

स.नं.१०१ सुखवानी िब डग योित कूल 
नेह नगर पुणे-१८. नेह नगर पपरी 

चचवड 411018

1532 C01186
C/2012-

2013/10/2575
मराठे वै णवी 

िनतीन

सव नं.१ लॉट नं.एफ/३८/३ इं ायणी 
नगर भोसरी पुणे-२६. भोसरी पपरी 

चचवड 411026

1533 C01187
C/2012-

2013/10/2578
बोराटे पुजा सुनील

बोराटे आळी हवेली मोशी पुण-े४१२१०५ 
मोशी पपरी चचवड 412105

1534 C01189
C/2012-

2013/10/2584
मुलाणी आसमा 

हसन

िशवशंकर नगर कॉ.नं.१ च पाणी वसाहत 
डॉ.देवकर हौि पतल भोसरी पुण-े३९. 

भोसरी पपरी चचवड 411039

1535 C01190
C/2012-

2013/10/2588
मापारे व ाली 

शरद

रघुनंदन िनवास संभाजी नगर आळंदी रोड 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1536 C01191
C/2012-

2013/10/2591
कापसे सा ी शंकर

आळंदी रोड शा ी चौक - भोसरी पुण-े
३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1537 C01193
C/2012-

2013/10/2599
च हाण दपाली 

सुनील
दशन कॉलोनी - भोसरी पुण-े३९. भोसरी 

पपरी चचवड 411039

1538 C01194
C/2012-

2013/10/2602
पटेल मुबशरीन 

ताहेरपाशा

पटेल मंजील भगत व ती हनुमन नगर 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1539 C01195
C/2012-

2013/10/2606
पटेल उमरीन 

अहमद

भगत व ती हनुमन नगर पटेल मंजील 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1540 C01196
C/2012-

2013/10/2609
हासुरे गुतांजली 

पांडुरंग

िशवश  चौक महादेव मं दर धावडे 
आळी भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1541 C01197
C/2012-

2013/10/2613
भगत पुजा महादेव

अमर चं कांत लांडगे चाळ - भोसरी पुण-े
३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1542 C01198
C/2012-

2013/10/2614
जोिशलकर 

िन कता संभाजी

रामदास लांडगे आळी हनुमन मं दर 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1543 C01199
C/2012-

2013/10/2616
काटे िन कता 
बाबासाहेब

काळेवाडी च होली बु.११ ता.हवेली पुण-े
३९. च होली पपरी चचवड 411039



1544 C01200
C/2012-

2013/10/2620
भोर निमता संजय

स.नं.१ लॉट नं.८३ आर-१२ चैत य पाक 
इं ायणी नगर भोसरी पुण-े२६. भोसरी 

पपरी चचवड 411026

1545 C01201`
C/2012-

2013/10/2414
पंिडत मृणाली 

महेश

लाटन.ं 1/A िनरंजन अपाटमट गु िवहार, 
पांजरपोळ भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड 

null

1546 C01202
C/2012-

2013/10/2422
िबसले स दया 

शंकर
गजानन मेिडकल समोर ि मूत  िनवास 

भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1547 C01203
C/2012-

2013/10/2430
आवाळे ि यंका 

शंकर

गजानन मेिडकल समोर ि मूत  िनवास 
दघी रोड, भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड 

null

1548 C01204
C/2012-

2013/10/2436
रसोडकर ा 

र व

C/O सुिनल ह े बी.नं. 6/11, म न.ं 
432 इं ायणी नगर राजवाडा भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

1549 C01205
C/2012-

2013/10/2442
अंसारी फरदौस 

शा फकु ा

GAT NM. 69, जुना जकात नाका 
िचखली कुदळवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

1550 C01206
C/2012-

2013/10/2448
कोरडे पावती 

नामदेव
व नगरी सह हौ सोसा. नेह नगर पपरी 

पुणे 18 पपरी चचवड null

1551 C01207
B/2012-

2013/10/2455
अ सारी सािबया 

वायजुलहक

से टर नं. 2, िब डग नं. 10 म नं.2 
इं ायणी नगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

1552 C01208
C/2012-

2013/10/2464
लेखक ि यंका 

ह रश

से टर नं.2, राजवाडा 11/1, 
इं ायणीनगर भोसरी पुणे पपरी चचवड 

411026

1553 C01209
C/2012-

2013/10/2469
दवाकर अं कता 

शंभु
गट नं. 626,घर नं. 1212/841 

ल मीनगर मोशी पुणे पपरी चचवड null

1554 C01210
C/2012-

2013/10/2473
गवई िन कता 

राज

49/4 मालकंस हौ सग सोसा. से टर नं.2 
इं ायणीनगर भोसरी पुणे 26 पपरी 

चचवड null

1555 C01212
C/2012-

2013/10/2483
चौधरी पूजा गणेश

वामी समथ हौ सग सोसा. िवकास 
कॉलनी न.ं3 लांडेवाडी भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

1556 C01213
C/2012-

2013/10/2488
पांचाळ सुवणा 

रामदास
आदश कॉलनी िवशाल कॉलनी दघी पुणे 

15 पपरी चचवड null

1557 c01215
C/2012-

2013/10/2499
कािशद वाती 

अिनल
पठारमळा च-होली पुणे पपरी पपरी 

चचवड null

1558 c01216
C/2012-

2013/10/25862
012-

स यद िनकत 
यासीन

गवळी नगर गुलशन िनवास भोसरी पुणे 
39 पपरी चचवड null

1559 C01219
C/2012-

2013/10/2610
इंदोरे आकां ा 

सुरेश

च पाणी वसाहत महादेव नगर हरी ओम 
िनवास भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड 

null

1560 C01220
C/2012-

2013/10/2617
वामी दशना 

सुिनल
गुलाब नगर दापोडी पुणे 12 पपरी पपरी 

चचवड null

1561 C01221
C/2012-

2013/10/2622
कांबळे अि नी 

संभाजी
िव ल नगर लांडेवाडी भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null



1562 C01222
C/2012-

2013/10/2628
शेख सािजया 

शौकत
म.न.पा.शाळेसमोर शेख िब डग 

कासारवाडी पुणे पपरी चचवड null

1563 c01223
C/2012-

2013/10/2635
रांधवण नेहा नयन

स.नं.28/2 िव ाम आपा, लाँट न.ं 2अ 
गु िवहार, पांजरपोळ समोर भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

1564 C01224
C/2012-

2013/10/2644
पटणे शुभांगी 
िवजयकुमार

महादेव नगर रोशल गाडन भोसरी पुणे 39 
पपरी चचवड null

1565 C01225
C/2012-

2013/10/2650
ल ढे गौरी 
बाबुराव

रतेश रेिसडे सी लाट नं. 3 गु िवहार 
कॉलनी भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड 

null

1566 C01228
C/2012-

2013/10/2671
पोकळे नेहा िवण

56/12 शुभम करोती सोसा. इं ायणीनगर 
भोसरी पुणे 26 पपरी चचवड null

1567 C01229
C/2012-

2013/10/2678
सुव तृ ी िव ल

आळंदी रोड गायकवाड नगर ( दपमाया) 
दघी पुणे 15 पपरी चचवड null

1568 C01230
C/2012-

2013/10/2684
रणिपसे ित ा 

जय सग
बोराटे आळी मोशी पुणे िपपरी पपरी 

चचवड null

1569 C01233
C/2012-

2013/10/2699
पटेल सना अ दुल

भगतव ती हनुमान नगर पटेल मंजील 
भोसरी पुणे 26 पपरी चचवड null

1570 C01234
C/2012-

2013/10/2704
पटेल मुिवना 

अ दुल
हनुमान नगर पटेल मंजील भोसरी पुणे 26 

पपरी चचवड null

1571 C01235
C/2012-

2013/10/2708
पटेल अफसाना 

अ दुल
मगलव ती हनुमान नगर पटेल मंजील 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1572 C01236
C/2012-

2013/10/2712
शदे ा संजय

शदे कॉ ले स राधाकृ ण नगर भोसरी 
पुणे 39 पपरी चचवड null

1573 C01237
C/2012-

2013/10/2715
िबरादार अमृता 

बसवराज
46/3 सांकेत सोसायटी इं ायणी नगर 
भोसरी पुणे 26 पपरी चचवड null

1574 C01238
C/2012-

2013/10/2718
साळंुके अनुजा 

कसन
साईमं दरा या मागे ल मी नारायण नगर 

वडमुखवाडी च-होली आळंदी null

1575 c01240
C/2012-

2013/10/2724
सगर मानसी 

जवाहर

सदािशव िनवास लाट न.ं 102 जुना टे को 
रोड नेह नगर पुणे 18 पपरी चचवड 

null

1576 c01241
C/2012-

2013/10/2728
थोरात ि यंका 

द ा य

रामनगर कॉ ले स 2/8 लाट न.ं 319 
शा ी चौक भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1577 c01242
C/2012-

2013/10/2731
गायकवाड अंजली 

आ णा
लालटोपी नगर मोरवाडी पपरी पुणे 18 

पपरी चचवड null

1578 c01243
C/2012-

2013/10/2734
देशमुख ि यंका 

बाळकृ ण

संत तुकाराम कायालया या पाठीमागे 
तुकाराम गवळी चाल च पाणी भोसरी 

पुणे 39 पपरी चचवड null

1579 C01244
C/2012-

2013/10/2737
िसरसाट आरती 

उ म
बालाजी नगर टे को रोड भोसरी पुणे 26 

पपरी चचवड null



1580 C01245
C/2012-

2013/10/2740
इंदोरे तिन का 

बाबुराव

लाट न.ं1, लाट न.ं80/14 तुलसी 
अपाटमट इं ायणी नगर भोसरी पुणे 

पपरी चचवड null

1581 C01246
C/2012-

2013/10/2743
लोठे रिसका 

कैलास
महा मा फुले शाळे जवळ माळी आळी 
भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1582 C01247
C/2012-

2013/10/2746
तलवार गती 

महादेव
53/4, िव हता हौ. सोसा. इं ायणी नगर 

भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1583 C01248
C/2012-

2013/10/2748
वाघमारे णाली 

रमेश
साईआनंद नगर धावडे व ती भोसरी पुणे 

39 पपरी चचवड null

1584 C01249
C/2012-

2013/10/2753
ितवारी ि ती 

रघव

िनअर ट लग कुल,म से टर नं. 1 ि तम 
काश पर दसे इं ायणी नगर भोसरी पुणे 

26 पपरी चचवड null

1585 C01250
C/2012-

2013/10/2758
िशक मयुरी राज

अवंती से टर नं.2011 इं ायणी नगर 
भोसरी पुणे पपरी चचवड null

1586 C01253
C/2012-

2013/10/2766
ठक ेता गजानन

C/O हनुमान कॉलनी न.ं3 ा ोि हजन 
समोर, महारा  चौक आळंदी चौक भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

1587 C01254
C/2012-

2013/10/2769
मुळे पूजा शंकर

रामशरण सदन िवकास कॉलनी जगदंबा 
टोअसजवळ लांडेवाडी भोसरी पपरी 

चचवड null

1588 C01256
C/2012-

2013/10/2772
खान शािहन 

शहजाद
पवारचाल दापोडी पुणे 12 पपरी पपरी 

चचवड null

1589 C01257
C/2012-

2013/10/2774
रेटवडे पूजा सं दप

रेटवडे चाल गुळवेव ती भोसरी पुणे 26 
पपरी चचवड null

1590 C01258
C/2012-

2013/10/2776
लोखंडे ेता भरत

लोखंडे िनवास गुळवे व ती भोसरी पुणे 26 
पपरी चचवड null

1591 C01259
C/2012-

2013/10/2779
पवळ ि ती आ ु

सुदाम िहरामण लांडगे चाल िशवकृपा 
िब डग लांडेवाडी भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1592 c01263
C/2012-

2013/10/2792
शदे ि यंका 

दगंबर

साईना झ कॉलनी -2 अ य नगर शा ी 
चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1593 C01265
C/2012-

2013/10/2797
देशमुख सोनाली 

िवलास
स.नं. 186 एकता कॉलनी गणेश नगर 
भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1594 C01266
C/2012-

2013/10/5590
ताकवले मृणाल 

संजय
भारतमातानगर दघी गणेश कॉलनी नंबर-

1 दीघी, पपरी 411015

1595 c01267
C/2012-

2013/10/2801
परकड प लवी 

आ णा
हनुमान कॉलनी न.ं 6 च पाणी वसाहत 

भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1596 C01268
C/2012-

2013/10/2806
जाधव सुि या 

सितश
वामी समथ मं दराशेजारी बांडे चाल 

फुगेवाडी पुणे 12 पपरी चचवड null

1597 C01269
C/2012-

2013/10/2808
िबराजदार पुनम 

पंढरीनाथ

संजय नगर सातपुते चाल साईमं दरा 
शेजारी फुगेवाडी पुणे 12 पपरी चचवड 

null



1598 C01271
C/2012-

2013/10/2812
वावगे अं कता 

ीकृ ण
गु िवहार कॉलनी पांजरपोळ समोर 
भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1599 C01272
C/2012-

2013/10/2813
िसनलकर 

िशवानी संतोष
भानुदास लांडगे गुळवे व ती भोसरी पुणे 

39 पपरी चचवड null

1600 C01274
C/2012-

2013/10/2814
मोळ िशतल 

बापुराव
स ा ी कॉलनी आदश नगर सव नं. 71/1 

दघी पुणे 15 पपरी चचवड null

1601 C01275
C/2012-

2013/10/2816
कुशवाहा ितभा 

रामअयो या
साईआनंद नगर धावडेव ती भोसरी पुणे 

39 पपरी चचवड null

1602 C01277
C/2012-

2013/10/2818
म के िशतल िजजा

सव 75, द  मं दराजवळ द  कॉलनी, 
भारतमाता नगर दघी पुणे 15 पपरी 

चचवड null

1603 C01278
C/2012-

2013/10/2819
सै यद नाजनीन 

नाझीर

जय ी हनुमान हौ सोसा. इमारत न.ं 12, 
म नं. 111 िव ल नेह नगर पुणे 18 

पपरी चचवड null

1604 C01280
C/2012-

2013/10/2821
दि त अ ंधती 

अशोक

19/7 अवंती कॉ आ हौ सग सोसा. 
इं ायणी नगर सोर पुणे पपरी चचवड 

null

1605 c01282
C/2012-

2013/10/2823
बेग खा दजा 
गुलमोहंमद

नुर मोह ला आयुब चाल खोल न.ं1 
नेह नगर पुणे पपरी चचवड null

1606 c01284
C/2012-

2013/10/2825
तेलंगे वषा 
तुकाराम

गणेश नगर धावडे व ती भैरवनाथ 
शाळे या मागे भोसरी पुणे पपरी चचवड 

null

1607 c01285
C/2012-

2013/10/2826
पलाले कोमल 

अजुन
स.नं.18/3 गणेशनगर धावडे व ती भोसरी 

पुणे पपरी चचवड null

1608 c01286
C/2012-

2013/10/2827
बागुल ि या 

काश

64/2 एक िवसावा िब डग िमनी माकट 
जवळ इं ायणी नगर भोसरी पुणे पपरी 

चचवड null

1609 C01287
C/2012-

2013/10/2828
देवरे गौरी शंकर

लाँट न.ं3 अिभनव अपाटमट गु िवहार 
कॉलनी भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड 

null

1610 C01288
C/2012-

2013/10/2829
पावडे दपाली 

पोपट

रामनगर हौ सोसा.A/5 िशवनेरी िब डग 
म नं.7 ग हाणे व ती भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

1611 C01289
C/2012-

2013/10/2830
तुंगेकर सािनया 

नईम
िव ल नगर नेह नगर पपरी पुणे पपरी 

चचवड null

1612 C01290
C/2012-

2013/10/2831
कदम आशा धमा

साईनाथ कॉलनी -2 शा ी चौक, 
आळंदी रोड भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1613 C01291
C/2012-

2013/10/2832
धोटे अं कता 

संतोष

िशवसाईनगर स.नं. 72 ब भारतीय 
इंि लश कुल जवळ दघी पुणे 15 पपरी 

चचवड null

1614 C01292
C/2012-

2013/10/2834
प ाने िशवानी 

गजानन

C/O भरत काल, िशवनेर कॉलनी स.नं. 
139, लाट न.ं127/129, रोशन गड या 

पाठीमागे महादेव नगर पुणे पपरी 

1615 C01294
C/2012-

2013/10/2836
पांचाळ शेषनंदा 

परमे र

िगतांजली पाक स ा ी कॉलनी-2 
पंचशील िवहार जवळ आदश नगर दघी 

पुणे 15 पपरी चचवड null



1616 C01295
C/2012-

2013/10/2837
ताजणे िन कता 

नवनाथ
पी.सी.एम.सी. बस टाँप या मागे ग हाणे 
व ती भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1617 C01296
C/2012-

2013/10/2838
आ हाळे ि यंका 

सुिनल
जे.पी.नगर ग हाणे व ती भोसरी पुणे 39 

पपरी चचवड null

1618 C01297
C/2012-

2013/10/2839
चोरडीया मानसी 

संजय
77/1 िनअर मयुर वा टका दापोडी पुणे 12 

पपरी पपरी चचवड null

1619 C01298
C/2012-

2013/10/2840
ग हाणे िन कता 

अ ण
ग हाणे व ती PCMC बस टाप जवळ 

भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1620 C01299
C/2012-

2013/10/2841
गवळी िस ी 

उमेश

ारा बी.जे.मोसलगी आदीनाथ नगर संत 
साई शाळे समोर भोसरी पुणे 39 पपरी 

चचवड null

1621 C01300
C/2012-

2013/10/2842
ग हाणे मृणाल 

कैलास
PCMC बस टाप जवळ ग हाणे व ती 

भोसरी पुणे 39 पपरी चचवड null

1622 C01302
C/2012-

2013/10/2630
डफळ मिनषा 

िव णु

हनुमन सो. लॉट नं.४/२ िब डग नं.१३ 
िव ल नगर पुणे-१८. पुणे पपरी चचवड 

411018

1623 C01303
C/2012-

2013/10/2634
घेवडे ि ितजा 

गोर नाथ

लॉट नं.१४ िव  हौ.सो. गु िव  
पांजरपोळ भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी 

चचवड 411039

1624 C01304
C/2012-

2013/10/2638
भालेकर वै णवी 

संजय
राज लांडगे चाळ ग हाणे व ती भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1625 C01305
C/2012-

2013/10/2642
पारणे दपाली 

शामराव

स.नं.२०/१/१ लॉट नं.८६ सुवण िनवास 
कॉलोनी न.ं८ िवजय नगर दघी पुण-े१५. 

दघी पपरी चचवड 411015

1626 C01307
C/2012-

2013/10/2649
क डाणे आरती 

िनळकंठ

स.नं.७२/१ आदश नगर स ा ी कॉलोनी 
दघी पुण-े१५. दघी पपरी चचवड 

411015

1627 C01308
C/2012-

2013/10/2653
जाधव वै णवी 

शंकर

८/८ अिन  हौ.सो. इं ायणी नगर 
हनुमन मं दर भोसरी पुण-े२६. भोसरी 

पपरी चचवड 411026

1628 C01309
C/2012-

2013/10/2655
पावर ेता सुरेश

३३/१ पा रजातक हौ.सो. इं ायणी नगर 
स.नं.१ भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी 

चचवड 411026

1629 C01310
C/2012-

2013/10/2658
मकासरे िनशा 

माट न

रे वे गेटखाली भागीरथी कॉम ले स करले 
चाळ मंजुलकर चाळ कासारवाडी पुण-े२६. 

कासारवाडी पपरी चचवड 411026

1630 C01311
C/2012-

2013/10/2663
बगार सोनाली 

लग पा

रे वे गेटखाली भागीरथी कॉम ले स बगार 
चाळ कासारवाडी पुण-े३४. कासारवाडी 

पपरी चचवड 411034

1631 C01312
C/2012-

2013/10/2667
केवटे पुनम मोहन

खंडोबा माळ ल मन शदे चाळ भोसरी 
पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1632 C01313
C/2012-

2013/10/2670
ग हाणे काजल 

िवलास
अ िवनायक कॉलोनी दलनगर दघी पुण-े

१५. दघी पपरी चचवड 411015

1633 C01314
C/2012-

2013/10/2674
राठोड मनाली 

दलीप
ीराम कॉलोनी बी-२ आळंदी रोड भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039



1634 C01315
C/2012-

2013/10/2677
मोरे अि नी 

ल मन
िशवाजी चौक मोरे चाळ बोपखोल पुण-े
३९. बोपखोल पपरी चचवड 411039

1635 C01316
C/2012-

2013/10/2680
सुयवंशी नेहा 

िवजय

संभाजी नगर आळंदी रोड कॉलोनी न.ं७ 
भोसरी पुण-े२६. भोसरी पपरी चचवड 

411026

1636 C01317
C/2012-

2013/10/2683
पाटील ेहल 
बाळासाहेब

गवळी नगर टे को रोड भोसरी पुणे-२६. 
भोसरी पपरी चचवड 411026

1637 C01318
C/2012-

2013/10/2686
सावंत ऐ या 

ई र
अ िवनायक कॉलोनी द नगर दघी पुण-े

१५. दघी पपरी चचवड 411015

1638 C01321
C/2012-

2013/10/2695
परमार सुमन 

देवाराम
ीराम कॉलोनी आळंदी रोड बी-२ भोसरी 

पुणे-३९. भोसरी पपरी चचवड 411039

1639 C01323
C/2012-

2013/10/2700
धाडगे ि ती 

क याण
गवळी माता टे को रोड भोसरी पुण-े२६. 

भोसरी पपरी चचवड 411026

1640 C01324
C/2012-

2013/10/2703
शेवते ऋतुजा 

धनंजय

बापुजी बुवा चौक महा मा फुले शाळा 
भोसरी पुण-े३९. भोसरी पपरी चचवड 

411039

1641 D00019
D/2012-

2013/10/1182
दांगट ए या 

चं कांत
रामदास कॉलनी थोपटे ला स समोर पो. 

काळेवाडी ता. हवेली पुणे 17 null

1642 D00027
D/2012-

2013/10/1187
झोरे ि यांका 

सुिनल
ी कृ णा कॉलनी न.ं३ कोकण नगर मोरे 

चाळ काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

1643 D00045
D/2012-

2013/10/1367
शेख शरमीन सैफन

इ-६ सुखवानी इन लेब वाघेरे कॉलनी न.ं४ 
पपरीगाव पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1644 D00091
D/2012-

2013/10/1624
कुदळे सायली 

अशोक

सवती महाराज मं दर जवळ माळी आळी 
तालीम शेजारी पपरी गाव पुण-े१७ 
पपरी गाव पपरी चचवड 411017

1645 D00095
D/2012-

2013/10/1628
मोरे अं कता सुरेश

पपरी गाव िशवाजी चौक वाघोरे कॉलोनी 
समोर यामुणाई िनवास पपरी पपरी 

चचवड 411017

1646 D001004
D/2012-

2013/10/753
सनके ि ती सितश

आदश नगर ममता वीट मागे बाजी भू 
चौक काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1647 d001100
D/2012-

2013/10/1104
पाटील पूजा 

गो वद
मु.पो त वाकडकर व ती मुळशी पुणे 

पपरी चचवड null

1648 D001104
D/2012-

2013/10/1073
च हाण धन ी 

वसंत
साई ि तम पाक िवजय नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1649 D001127
D/2012-

2013/10/1114
बाळशंकर पुजा 

तानाजी
सव नं 8/7 दुगा मं दरा समोर िशवतीथ 
नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

1650 D001148
D/2012-

2013/10/1543
ढोबळे ेहा अजुन

पंचशील कॉलोनी गणेश नगर थेरगाव पुणे 
३३ थेरगाव पपरी चचवड 411033

" ड "   - भाग



1651 D001176
D/2012-

2013/10/994
मुजुमले भा य ी 

रोिहदास
कालाखडक वाकड,पा या या टाक  शेजारी 

वाकड पपरी पपरी चचवड 411018

1652 D001226
D/2012-

2013/10/1571
महािडक 

तेज वीनी पांडुरंग

नवी सांगवी साई चौक समथ नगर सुय दय 
अपाटमट लॉट न.ं१२ पुणे-२७ नवी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

1653 D00128
D/2012-

2013/10/5525
पुजारी भा य ी 

दपक
अशोका सोसा काळेवाडी फाटा पाडाळे िब. 

म नं-6 पपरी 411017

1654 D001314
D/2012-

2013/10/953
भोसले ि यंका 

राज

वामी समथ कॉलनी रहाटणी पुणे सीटी 
कासारवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

1655 D00141
D/2012-

2013/10/278
वानखेडे पाली 

नामदेव

आनंदा रासकर चाळ जय महारा  शाळे 
समोर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411017

1656 D00147
D/2012-

2013/10/5526
फंड ऐ या संजय

स.न -29/4ब िभमाशंकर कॉलनी 
रेखापाटील िनवास पपळेगुरव पपरी 

411027

1657 D00198
D/2012-

2013/10/354
नाणेकर ि या 

बाजीराव
यमुनाबाई िनवास वाघेरे कॉलनी नाणेकर 
चाळ पपरीगाव पपरी चचवड 411017

1658 D00202
D/2012-

2013/10/188
आ हाट ि मता 

नंदकुमार
जुनी सांगवी लाट ५२/३३ पलांडे समोर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1659 D00204
D/2012-

2013/10/195
सुयवंशी अ ता 

बालाजी

सव नं ७९/२० पाचपीर चौक पंचनाथ 
कॉलनी कोकनेनगर काळेवाडी 

पपरी चचवड ४११०१५

1660 D00206
D/2012-

2013/10/201
भातडे ित ा 

रमेश
घर नं . ३९२ मुळानगर जुनी सांगवी 
जुनीसांगवी पपरी चचवड 411027

1661 D00229
D/2012-

2013/10/5521
ढेपे सुदेशना 
बाबासाहेब

माकन हॉ पीटन मागे सुभाष ढेरे चाळ 
जुनी सांगवी गंगानगर पपरी 411018

1662 D00254
D/2012-

2013/10/759
खाडे अमृता र व

िब डग १४/७ कावेरी नगर पोलीस 
वसाहत वाकड पपरी चचवड 411027

1663 D00301
D/2012-

2013/10/373
परदेशी उ नता 

बंडू
अिमत िनवास अ फांशा कूल रोड 

काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411017

1664 D00315
D/2012-

2013/10/361
काळे िचता 

संतोष
बी न-ं14 कार कॉलनी िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411017

1665 D00353
D/2012-

2013/10/399
शदे ऋतुजा 

म छ
स.नं.७१/१७२ रोड नं,.२ कृ णा नगर नवी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

1666 D00365
D/2012-

2013/10/412
इनामदार चैताली 

िनतीन
कोराटे चाळ लॅट न.ं१९ इं दरानगर 

चचवड पपरी चचवड 411033

1667 D00444
D/2012-

2013/10/495
वाघमारे ऋतुजा 

मह
यू द नगर वाघमारे कॉलनी वाकड वाकड 

पपरी चचवड 411027

1668 D00448
D/2012-

2013/10/501
शमा भारती सुरेश

गुजर नगर मातो ी हॉि पटल मागे 
थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड 411027



1669 D00449
D/2012-

2013/10/502
पाटील दी ा 

ाने र
संुदर कॉलनी िशवतीथ नगर काळेवाडी 
फाटा थेरगाव पपरी चचवड 411033

1670 D00450
D/2012-

2013/10/503
से ा टीन अमला 

से ा टीन
स.नं.१५/११/४ शांती कॉलनी िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड 411027

1671 D00452
D/2012-

2013/10/505
जाधव मयुरी 

सं दप
घर नं.४२०/३ िशवालय योितबा नगर, 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1672 D00453
D/2012-

2013/10/539
शदे न ता उ

समता नगर ग ली नं.२ नवी सांगवी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

1673 D00455
D/2012-

2013/10/537
अडागळे पूजा 

िवलास
एकता हौ सोसा पा या या टाक  जवळ 

थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड 411033

1674 D00456
D/2012-

2013/10/540
अडागळे कोमल 

िवलास
एकता हौ सोसा पा या या टाक  जवळ 

थेरगाव रहाटणी पपरी चचवड 411033

1675 D00459
D/2012-

2013/10/541
मलंगणेर रेणुका 

ानदेव
भोरडे िब डग समोर गुजर चाळ थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1676 D00465
D/2012-

2013/10/552
आठवले राज ी 

तया पा
पवार नगर मोगा माकट शेजारी थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1677 D00469
D/2012-

2013/10/559
परब मृणाली 

मिनष

ि यदशनी नगर जयवंत राव िशतोळे भुवन 
म नं.२०१ जूनी सांगवी पपरी चचवड 

411027

1678 D00470
D/2012-

2013/10/560
सोनवणे िन कता 

राजु
एकता हौ सोसा स.नं.५/१ पा या या टाक  

जवळ थेरगाव पपरी चचवड 411033

1679 D00472
D/2012-

2013/10/563
पोरे मयुरी 
बाळकृ ण

५४०/८/२ कृ ण दीप िनवास संतोष मंगल 
कायालयामागे थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1680 D00478
D/2012-

2013/10/647
सांगोलकर 

िमना ी पंढरीनाथ
सुदशन कॉलनी महेश इल.े जवळ वाकड 

वाकड पपरी चचवड 411017

1681 D00479
D/2012-

2013/10/648
शदे अि नी 

रामचं

स.नं.१७/२ िशव कॉलनी गणेश नगर , 
डागे चौक थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1682 D00480
D/2012-

2013/10/660
खच ऐ या 

हाद

ि मूत  कॉलनी भाऊसाहेब िव ामं दर 
जवळ ३१९/३/१ काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

1683 D00482
D/2012-

2013/10/650
बालवडकर 
दपाली सुधीर

घर नं.१७१ वसंत बिहरट चाळ सांगवी 
सांगवी गाव ठाण पपरी चचवड 411017

1684 D00483
D/2012-

2013/10/652
काळे दपाली 

दलीप

िवकास इंगवले िनवास िशवाजी चौक 
पपळे िनलख रहाटणी पपरी चचवड 

411017

1685 D00484
D/2012-

2013/10/654
खताळ ि यंका 

बंकट
र क सोसा लॅट नं ३९ पपळे िनलख 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

1686 D004841
D/2012-

2013/10/651
मोर सलोनी 

िवण

महादेव कॉलनी ल मण नगर महादेव 
मं दर समोर थेरगाव पपरी चचवड 

411033



1687 D00485
D/2012-

2013/10/656
खताळ सोनाली 

बंकट
र क सोसा लॅट नं ३९ पपळे िनलख 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

1688 D00486
D/2012-

2013/10/657
जाधव िन कता 

अनंत

उ व िनवास शेजारी ांती नगर पपळे 
िनलख पपळे िनलख पपरी चचवड 

411027

1689 D00486
D/2012-

2013/10/653
जापती ि या 
नंद कशोर

मोरे र अपाटमट लाट न.ं ६ गांधी पेठ 
चचवड गाव पपरी चचवड 411033

1690 D00488
D/2012-

2013/10/655
भंडारी ऋतुजा 

िवनायक
बलामाल चाळ सी १/१० पपरीगाव 

पपरी पपरी चचवड 411017

1691 D00492
D/2012-

2013/10/666
ठ बरे रोिहणी 

गौतम
शेळके िनवास कृ णा नगर नखाते व ती 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

1692 D00493
D/2012-

2013/10/662
यादव रेशमा राम

जय म हार नगर िव कमा कॉलनी बारणे 
को ले  थेरगाव पपरी चचवड 411033

1693 D00494
D/2012-

2013/10/664
को हे गाय ी 

गोपाळ
गु द  नगर मुळानगर सांगवी पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411017

1694 D00495
D/2012-

2013/10/665
शेटे पायल 

द ा य
िबला हॉि पटल शेजारी येळवंडे चाळ 

द नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

1695 D00497
D/2012-

2013/10/669
िमसाळ वै णवी 

ल मण

केजू देवी बोट लब रोड िबला हॉि पटल 
शेजारी द नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1696 D00498
D/2012-

2013/10/506
गावडे वैशाली 

वसंत
बलीराज कॉलनी न.ं२ रामनगर रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1697 D00499
D/2012-

2013/10/687
शदे सायली 

मोहन
जय भवानी नगर कमलाई िनवास थेरगाव 

चचवड पपरी चचवड 411033

1698 D00501
D/2012-

2013/10/690
इनामदार सना 

बाबाजान
१८/१ कावेरीनगर पोिलस वसाहत वाकड 

पपरी चचवड 411017

1699 D00503
D/2012-

2013/10/689
गायकवाड अंजली 

नर सग

संजय गांधी नगर काळेवाडी ि ज जवळ 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1700 D00504
D/2012-

2013/10/692
सावंत योिगता 

भारत
स.नं.२६/६/२ जय ी िनवास गु द  नगर 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

1701 D00506
D/2012-

2013/10/698
िझटे अ ता रमेश

स.नं.७९ समथ नगर नवी सांगवी सांगवी 
पपरी चचवड 411017

1702 D00507
D/2012-

2013/10/688
िझटे ा रमेश

स.नं ७९ समथ नगर नवी सांगवी नवी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

1703 D00509
D/2012-

2013/10/507
मोरे मृणाल िव णू

पवना नगर रोड गोकुळवाडा आदश नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1704 D00510
D/2012-

2013/10/508
लोहकरे वािमनी 

अिनल
पंचनाथ चौक v.p. टेलर मागे मिशदी 

समोर काळेवाडी पपरी चचवड 411017



1705 D00511
D/2012-

2013/10/510
शेख रजवाना 

आफरोज
वैद व ती ग ली नं.१ पपळे गुरव 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1706 D00513
D/2012-

2013/10/523
जाधव वृंदा द ा

सुदशन कॉलनी .6 कॅपीटल टॉवर समोर 
वाकड रोड पपरी पपरी चचवड 

411057

1707 D00513
D/2012-

2013/10/511
मिणयार आसमा 

सद न
जय भवानी चौक रायगड नगर गावडे 

कॉलनी पपरी पपरी चचवड 411017

1708 D00515
D/2012-

2013/10/721
बालवडकर 
अनुजा राज

आबासो पवार नगर ग ली नं.२ भात 
कॉलनी जूनी सांगवी पपरी चचवड 

411017

1709 D00516
D/2012-

2013/10/517
चौहान मोिनका 

रामकेश
कनारा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1710 D00517
D/2012-

2013/10/519
िवधाते ित ा 

संजय
३५बी अंकुश कॉलनी mscb ऑ फस 

शेजारी रहाटणी पपरी चचवड 411017

1711 D00519
D/2012-

2013/10/5601
गुंजाळ योती 

कांतीलाल
205 कवडेनगर बोरा हॉ पीटल शेजारी 

नवीसांगवी पपरी 411027

1712 D00520 001AA92857
बालवडकर 

भावना गणेश

आबासाहेब पवारनगर भात कॉलनी जुनी 
सांगवी पुणे -27 जुनी सांगवी पपरी 

चचवड null

1713 D00520
D/2012-

2013/10/565
राऊत िवशाखा 

कालीदास

स.नं.७०/४७/३/२८२ एम.के. होटेल 
समोर नवी सांगवी सांगवी पपरी चचवड 

411027

1714 D00524
D/2012-

2013/10/513
मोिहते ित ा 

बळीराम

फनोले स कॉलनी योितबा नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1715 D00525
D/2012-

2013/10/512
सोनवणे 

हषमानसी िवण
ि यंका िब डग ढोरे नगर ग ली न.ं१ जूनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

1716 D00526
D/2012-

2013/10/522
नलावडे पुनम 

चं कांत

िव ल मृती,नाना काटे ऑ फस समोर 
काटे नगर पपळे सौदागर पपरी पपरी 

चचवड 411027

1717 D00527
D/2012-

2013/10/518
सावंत अं कता 

काश

ल मण काटे चाळ, नाना काटे ऑ फस 
समोर पपळे सौदागर पपरी पपरी 

चचवड 411027

1718 D00528
D/2012-

2013/10/533
कोलेकर सुवणा 

गणपत
गु द  नगर रजनी गंध िब डग समोर 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

1719 D00532
D/2012-

2013/10/529
जगदाळे िशवानी 

यशवंत
संत ाने र नगर , ानदीप कॉलनी 

थेरगाव पपरी पपरी चचवड 411018

1720 D00533
D/2012-

2013/10/532
कदम रािधका 

नामदेव
नढे नगर तलाठी कायालया जवळ रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1721 D00534
D/2012-

2013/10/531
दांडगे सािनका 

संजय
व पूत  कॉलनी बेलठीका नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1722 D00535
D/2012-

2013/10/530
पुराटे संिचता 

सुदाम
भूकंुज बंगला साई राज कॉलनी तापक र 

नगर काळेवाडी पपरी चचवड 411017



1723 D00536
D/2012-

2013/10/527
गायकवाड 

ि यंका राज

पोपट जगताप चाळ मा ती मं दर जवळ 
पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 

411017

1724 D00537
D/2012-

2013/10/526
कडलाख ि यंका 

सुिधर
दशन नगरी केशवनगर चचवड गाव 
चचवडगाव पपरी चचवड 411033

1725 D00538
D/2012-

2013/10/568
गायकवाड 

अि नी काश
स.नं.१७७/१ सदगु  कॉलनी वाकड डांगे 

चौक पपरी चचवड 411057

1726 D00538
D/2012-

2013/10/684
िशरसाट दी ा 

सुरेश
नढे कॉलनी नढे चाळ योितबा नगर, 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1727 D00539
D/2012-

2013/10/681
चौधरी पुजा 
मोहनलाल

गुजर चाळ जोग माया ोि हजन द नगर 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

1728 D00540
D/2012-

2013/10/680
इंगळे वृणाली 

र व
गुजर चाळ िबला हॉि पटल शेजारी 

द नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

1729 D00541
D/2012-

2013/10/679
देसाई ित ा 

पांडुरंग

रायमा लािसक जवळ मजीवी बँक 
नढेनगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1730 D00542
D/2012-

2013/10/677
परमार वंदना 

भारतभाई
अ/३३ लॅननं.३ गंगो ी नगर पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411017

1731 D00543
D/2012-

2013/10/686
परमार अि मता 

चमन
स,नं.१७/१५३ गंगो ी नगर नावेचा रोड 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

1732 D00544
D/2012-

2013/10/685
धापटे ित ा 

तुळिशराम
स.नं.३३ गजानन नगर रहाटणी काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1733 D00545
D/2012-

2013/10/524
गायकवाड ा 

मह
38/1 गणराज कॉलनी नखाते व ती 

रहाटणी पपरी पपरी चचवड 411018

1734 D00546
D/2012-

2013/10/528
गायकवाड ुती 

मह
३८/१ गणराज कॉलनी नखाते व ती 

रहाटणी पपरी पपरी चचवड 411018

1735 D00547
D/2012-

2013/10/676
कोडे संतोषी 

दयानंद
स.नं.५९ ानदीप कॉलनी ीनगर 
रहाटणी पपरी चचवड 411017

1736 D00548
D/2012-

2013/10/678
महाजन ेहल 

संजय
घर नं.१०१६/५ िवजय नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1737 D00549
D/2012-

2013/10/675
कांबळे ेहा 

सुधाकर

स.नं.५९/१/२१६ साई सागर कॉलनी 
रहाटणी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1738 D00550
D/2012-

2013/10/682
क डर शलबी रवी

राजीव गांधी नगर ७२/डी ७२ पपळे 
गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

1739 D00553
D/2012-

2013/10/672
सूयवंशी सुजाता 

िशवाजी
संत तुकडोजी नगर रहाटणी काळेवाडी 

फाटा काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1740 D00554
D/2012-

2013/10/668
सुयवंशी पुजा 

िशवाजी
संत तुकडोजी नगर काळेवाडी फाटा 

रहाटणी पपरी पपरी चचवड 411017



1741 D00559
D/2012-

2013/10/535
ठोके वैशाली 

परशुराम
स.नं.४/७ िशवतेज नगर पपळे सौदागर 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

1742 d00561
D/2012-

2013/10/418
पारखे पुनम िव ल

स.नं.११/२ पडवळ नगर मुळशी थेरगाव 
पपरी चचवड 411033

1743 D00563
D/2012-

2013/10/726
मोहोड रिसका 

र व
गणेश नगर दुगा माता कॉलनी थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411017

1744 D00564
D/2012-

2013/10/740
पवार हषु द ा य

अमरदीप कॉलनी स ह न.ं ४८ ीनगर 
रहाटणी पपरी चचवड 411017

1745 D00565
D/2012-

2013/10/738
चं पाटले नेहा 

ल मण
गणराज कॉलनी आदश नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1746 D00565
D/2012-

2013/10/897
बो डे ेता संजय

र क सोसा लोट न.ं६९ पपळे िन ख 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

1747 D00566
D/2012-

2013/10/727
चं पाटले िन कता 

ल मण
गणराज कॉलनी आदश नगर काळेवाडी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1748 D00571
D/2012-

2013/10/739
चौहान दपा 
िजत  सह

सुदशन कॉलनी मांक.6 वाकड रोड 
वाकड पपरी पपरी चचवड 411057

1749 D00573
D/2012-

2013/10/882
फडतरे रेशमा 

ह रचं
ओम साई िवनायक नगर पपळे िनलख 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

1750 D00574
D/2012-

2013/10/715
घाटगे मृणाल 

आनंद
ी वामी समथ कॉलनी ी नगर 

काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411017

1751 D00575
D/2012-

2013/10/728
पाचघरे मयुरी 

साहेबराव

C/O संिगता रमेश खाडे ि मुत  व पाक 
पपळे गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

1752 D00578
D/2012-

2013/10/746
गौडा अिनता 

बालाजी
खुळे चाळ कात क हॉटेल शेजारी रामनगर 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

1753 D00579
D/2012-

2013/10/716
मुलगे पूजा 
शांता पा

गजानन कॉलनी जगदाळे हॉि पटल समोर 
तापक र नगर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1754 D00582
D/2012-

2013/10/729
राऊत अ पता 

गो वद
स.नं.४७/४/५ मधुबन कॉलनी रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1755 D00586
D/2012-

2013/10/898
कांबळे िन कता 

महदेव

पंचनाथ कॉलनी गणेश नगर िखवंसरा 
पाटील शाळे जवळ थेरगाव पपरी 

चचवड 411017

1756 D00589
D/2012-

2013/10/895
हलगडे िणता 

युवराज
सनं.८ िह सा न.ं६/५ संुदर कॉलनी थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

1757 D00591
D/2012-

2013/10/893
शेख सार 

अकबर
मा ती कलाटे चाळ वाकड रोड वाकड 

वाकड पपरी चचवड 411057

1758 D00592
D/2012-

2013/10/892
शेख सना उ मान

मा ती कलाटे चाळ वाकड रोड वाकड 
वाकड पपरी चचवड 411057



1759 D00594
D/2012-

2013/10/890
धरपळे गौरी 

कांितलाल
गणेश नगर ध कॅ प पपळे िनलख 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411017

1760 D00596
D/2012-

2013/10/881
कदम ित ा 

सुरेश
आ दनाथ कॉलनी संभाजी नखाते चाळ 

रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड 411017

1761 D00602
D/2012-

2013/10/874
प-हा ड योती 

सुरेश
पाटील नगर राम मं दर समोर िचखली 

पुणे पपरी चचवड 411114

1762 D00605
D/2012-

2013/10/870
तांबेकर पाली 

गणपत
कैलास नगर सुरज िमनी माकट जवळ 

थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड 411033

1763 D00607
D/2012-

2013/10/713
िनकम क र मा 

बाळू
इंगवले चौक नांदगुडे चाळ पपळे िनलख 

पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

1764 D00609
D/2012-

2013/10/724
देसाई अं कता 

रमेश

पवार िब डी ग आबासाहेब पवार नगर 
जुनी सांगावी सांगवी पपरी चचवड 

411017

1765 D00614
D/2012-

2013/10/717
मोनीन नेहा 
अ दुल अिजज

ीकृ ण कॉलनी मयूर िमनी माकट समोर 
नखाते नगर रहाटणी पपरी चचवड 

411017

1766 D00615
D/2012-

2013/10/714
पुणेकर मेघना 

नानासाहेब

ीकृ ण कॉलनी मयूर िमनी माकट समोर 
नखाते नगर रहाटणी पपरी चचवड 

411017

1767 D00617
D/2012-

2013/10/706
तोमर आरती 

िबशन सह
घर नं.९ गणेश नगर पपळे िनलख पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411017

1768 D00618
D/2012-

2013/10/709
तोमर पूजा 
िबशन सह

गणेशनगर ध पो ट पपळे िनलख पपळे 
िनलख पपरी चचवड 411017

1769 D00619
D/2012-

2013/10/708
तोमर कत  
िबशन सह

गणेशनगर ध पो ट पपळे िनलख पपळे 
िनलख पपरी चचवड 411017

1770 D00620
D/2012-

2013/10/707
जंगम रतू 

चं कांत
शांती कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1771 D00621
D/2012-

2013/10/705
िवभूते शामल 

महा लग
संत कृपा िनवास भारती ो. टो क पटे 

व ती वाकड पपरी चचवड null

1772 D00622
D/2012-

2013/10/704
पाटील वै णवी 

अशोक
कृ णा नगर कृ णा चौक कोयना डेअरी 

मागे नवी सांगवी पपरी चचवड 411017

1773 d00623
D/2012-

2013/10/1561
च हाण ि यंका 

सुभाष

घर .36पी.डी.सी.सी.बँके या मागे 
मोनाली बुक शौपी शेजारी गंगाराम 

सांगवी पुणे पपरी चचवड null

1774 D00623
D/2012-

2013/10/703
च हाण ाज ा 

सुभाष
घर नं.३६ pdccबँक मागे गंगानगर जूनी 

सांगवी पपरी चचवड 411017

1775 D00626
D/2012-

2013/10/931
मंडिलक सोनी 

िशवाजी
कृ णाई कॉलनी िवमल गाडन समोर 

रामनगर रहाटणी पपरी चचवड 411017

1776 D00628
D/2012-

2013/10/701
भोसले करण 

सं दप
दगडु पाटील नगर संत ाने र नगर 

थेरगाव चचवड पपरी चचवड 411027



1777 D00633
D/2012-

2013/10/571
घनवट अं कता 

अिनल

कृ णा अमृत पाक लॅट न.ं८/२ पुजा 
हॉि पटल शेजारी पपळे गुरव पपरी 

चचवड 411061

1778 D00637
D/2012-

2013/10/924
पवार पुनम 

बालाजी

स ह नं ८/४ िशवतीथ नगर अशोका 
सोसायटी शेजारी थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1779 D00639
D/2012-

2013/10/667
गोरे ेहा ीकांत

ीकृ ण कॉलनी काळेवाडी फाटा थेरगाव 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1780 D00642
D/2012-

2013/10/1612
ड गळे णाली 

काश
४/१ ांती नगर पपळे िनलख पुणे-२७ 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

1781 D00644
D/2012-

2013/10/606
बोलेगावे 

योगे री उमाकांत
अि नी िमनी माकट सं दप नगर थेरगाव 

चचवड पपरी चचवड 411033

1782 D00648
D/2012-

2013/10/842
देवकर कांचन 

म छ
ल मी नगर ग ली नं.२ स.नं.१/१ पपळे 

गुरव पपरी चचवड 411017

1783 d00651
D/2012-

2013/10/1098
उ ेरकर करीना 

कृ णा
ग ली नं:-1 लि म नगर पपळे गुरव पुणे 

पपरी चचवड null

1784 d00652
D/2012-

2013/10/1097
मोझे भारती 

राजाराम
सव नं 1/1 ल मीनगर ग ली नं 9 पपळे 

गुरव बु  िवहार जवळ null

1785 D00655
D/2012-

2013/10/1085
पवार अनु ी 

अिवनाश

अथव पु कराज सोसायटी,जगताप डेरी 
पपळे िनखद पपरी पपरी चचवड 

411018

1786 D00656
D/2012-

2013/10/968
शडगे पाली 

संजय
अशोका सोसायटी संभाजी नगर काळेवाडी 

फाटा थेरगाव पपरी चचवड 411033

1787 D00669
D/2012-

2013/10/943
पाटील जया संजय

नवनाथ गुजर चाळ ल मण नगर थेरगाव 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

1788 D00670
D/2012-

2013/10/942
देवकर गौरी 

दलीप

१६ नं बस टॉप बेलठीकानगर पुरोिहत 
वीट होम या मागे थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1789 D00671
D/2012-

2013/10/905
वारे कोमल 

बळीराम
िभवा गुजर चाळ ल मण नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411017

1790 D00672
D/2012-

2013/10/941
परंडेकर पुवा 

साद

लाट नं ४ आनंदिवहार अपाटमट २ रा 
मजला क हैया पाक थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

1791 D00675
D/2012-

2013/10/1456
कदम ाज ा 

सुधाकर

सव नं.१०१/९/६ अ शांती कॉलोनी बी 
िवजय नगर काळेवाडी पपरी,पुणे -१७ 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1792 D00679
D/2012-

2013/10/906
नगरे अि नी 

भाकर
१६ नं बस टॉप बेलठीका नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1793 D00680
D/2012-

2013/10/900
कुदांडे कोमल 

भाऊसाहेब

१६ नं बस टॉप बेलठीका नगर कावेरी 
केबल शेजारी थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1794 D00681
D/2012-

2013/10/899
टेकाळे कोमल 

राज
१६ नं बस टॉप बेलठीका नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033



1795 D00694
D/2012-

2013/10/751
शेख इशाद युनुस

हनुमान नगर ाय हर कॉलनी म ा 
मि जद काळेवाडी फाटा पपरी चचवड 

411017

1796 D00695
D/2012-

2013/10/609
कदम सोनाली 

शिशकांत

यशोदा िनवास पंचशील नगर पपळे 
िनलख पपळे िनलख पपरी चचवड 

411027

1797 D00700
D/2012-

2013/10/642
गुंड आरती द ा

राजगड कॉलनी नखाते व ती कोकणे 
िब डग रहाटणी पपरी चचवड 411017

1798 D00704
D/2012-

2013/10/912
राऊत राज ी 

शंकर

स ह नं १४/१३ िशवदशन कॉलनी 
बेलठीकानगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1799 D00712
D/2012-

2013/10/795
ग ल ि मता 

बाबुराव

वंृदावन सोसा जय म हार नगर िवशाल 
हॉि पटल मागे थेरगाव पपरी चचवड 

411017

1800 D00715
D/2012-

2013/10/710
राणा मिनषा 

अ ण
स.नं.७५/५ समता कॉलनी योितबा नगर, 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1801 D00718
D/2012-

2013/10/954
गायकवाड 
णाली गौतम

पंचशील नगर जगताप चाळ ध कॅ प 
पपळे िनलख पपरी चचवड 411027

1802 D00719
D/2012-

2013/10/955
महािडक वै णवी 

उ म

स ह नं १०/१ दगडु पाटील नगर गणेश 
मं दर जवळ थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1803 D00723
D/2012-

2013/10/961
पाटील पुजा 
पंढरीनाथ

िव णुपंत ढोरे चाळ गंगानगर सांगवी गाव 
सांगवी पपरी चचवड 411027

1804 D00726
D/2012-

2013/10/974
गौडा योती 

बालाजी
खुळे चाळ कौितक होटेलजवळ रामनगर 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

1805 D00728
D/2012-

2013/10/875
कांबळे ा राजु

तानाजी नढे िब डग बाजी भु चौक 
योतीबानगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1806 D00734
D/2012-

2013/10/885
शेख अंजुम अिमन

संुदर कॉलनी काळेवाडी फाटा थेरगाव 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

1807 D00735
D/2012-

2013/10/887
सुव व ाली 

गोपाळ

आझाद कॉलनी नं २ पाचपीर चौक बस 
टॉप या मागे काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1808 D00739
D/2012-

2013/10/823
नासू भ  राज

जय हद िवहार कॉलनी, म .25 नढे 
नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 

411017

1809 D00740
D/2012-

2013/10/1079
मोरे िशतल सोमा

C/o भुषण इंगवले चाळ िशवाजी चौक 
पी.सी.एम.सी.शाळेजवळ पपळे िनलख 

पपरी पपरी चचवड 411018

1810 d00741
D/2012-

2013/10/1243
गायकवाड 
ित ा राज

स ाट नगर पपळे सौदागर पुणे 27 पपरी 
चचवड पुणे null

1811 D00743
D/2012-

2013/10/1411
गायकवाड द ा 

राज
स ाट नगर, पपळे सौदागर पुणे -२७ 
पपळे सौदागर पपरी चचवड 411027

1812 D00746
D/2012-

2013/10/862
शदे सायली 

दलीप
२३/२/१ आनंद पाक लेन नं २ थेरगाव 

पपरी चचवड 411033



1813 D00747
D/2012-

2013/10/752
बडबे ऋतुजा 

द ा य
आनंद पाक स.नं.२३/२/१ थेरगाव फाटा 

थेरगाव पपरी चचवड 411017

1814 D00748
D/2012-

2013/10/608
दरेकर रकू 

(हषदा ) दपक
स.नं.८४/४/२८ जवळकर नगर पपळे 

गुरव काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1815 D00749
D/2012-

2013/10/610
कोळेबेर अं कता 

शिशकांत
आनंदवन हौ सोसा थेरगाव काळेवाडी 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1816 D00751
D/2012-

2013/10/5600
घाडगे सायली 

सुरेश

कामगार वसाहत चे ट हॉ पीटल शेजारी 
ध छावणी 12 घोलप शाळे शेजारी पुणे 

411027

1817 d00757
D/2012-

2013/10/1100
यादव रीतुजा 

हरीनाथ
जुने मा ती मं दर तानाजी काळे िब डग 

काळेवाडी पुणे ` पपरी चचवड null

1818 D00760
D/2012-

2013/10/1061
सोलंक  वैशाली 

ओमपाल
वाकड रोड सुदशन कॉलोनी वाकड ,पुणे 

वाकड पपरी चचवड 411057

1819 D00765
D/2012-

2013/10/1452
शेख शाई ता मुंशी

काळेवाडी फाटा कृ णा नगर पुणे -३३ 
काळेवाडी पपरी चचवड 411033

1820 D00767
D/2012-

2013/10/1467
मोरे पूनम दिलप

सव नं.१०१/१/६ अ, शांती कॉलोनी-ब 
िवजय नगर,काळेवाडी,पुणे-१७ काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1821 D00769
D/2012-

2013/10/1417
स यद नरिगस 
तौहीर सेन

हनुमान मं दर जवळ, ल ढे नगर काळेवाडी 
गावठाण पपरी पुणे -१७ काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1822 D00770
D/2012-

2013/10/1469
महाजन गाय ी 

कांितलाल

c/0 ीकांत सग,मोरया कॉलोनी 
िवजयनगर काळेवाडी,पुणे-१७ काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1823 D00776
D/2012-

2013/10/1513
सरड काजल 

राज

सुदशन कॉलोनी न.ं६ कॉिपराल टॉवर 
समोर वाकड पुण-े५७ वाकड पपरी 

चचवड 411057

1824 D00777
D/2012-

2013/10/1336
कोळी पुजा हाद

जोितबा नगर आझाद चौक काळेवाडी पुणे 
१७ पुणे पपरी चचवड ४११०१८

1825 d00782
D/2012-

2013/10/1248
पाटील िशवानी 

सुरेश
सखाराम कुडले चाल िनकम जवळ पपरी 

गाव पुणे 17 पपरी चचवड null

1826 D00785
D/2012-

2013/10/1251
गावडे गुणवंती 

दलीप

सोनाई िब डग स ाट कॉलनी गणेश नगर 
पपळे िनलख पुणे २७ पुणे पपरी चचवड 

४११०१८

1827 D00788
D/2012-

2013/10/1474
ठोके काजल 

भीम सग

सव नं.५/२, समता हौ सग सो.नाखातेनगर 
थेरगाव,पुणे-३३ थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1828 D00792
D/2012-

2013/10/1490
बारणे दा र व

जय म हार नगर थेरगाव काळेवाडी 
मेनरोड पुणे -१७ काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

1829 D00793
D/2012-

2013/10/1483
ता हणकर 
ित ा िवण

गोकुळवाडी,आदशनगर, काळेवाडी पपरी 
पुणे -१७ काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1830 D00794
D/2012-

2013/10/1350
गो-हे भा य ी 

मधुसूदन
समथ कॉलनी गणेशनगर वाकड रोड 

थेरगाव पपरी चचवड 411033



1831 D00795
D/2012-

2013/10/1412
मुजावर तम ा 

गैबीपीर
िशवद  नगर रासकर चाळ समोर पपरी 

पपरी पपरी चचवड 411017

1832 D00797
D/2012-

2013/10/787
ब े अिनशा 

पांडुरंग
पवार नगर नं.1 थेरगाव मुळशी पपरी 

पपरी चचवड 411033

1833 D00802
D/2012-

2013/10/1261
ितवारी अंजली 

मोद

सव नं 22/7 तळजाई नगर जवळ बालाजी 
गेराज थेरगाव पुणे 33 पपरी चचवड 

null

1834 d00803
D/2012-

2013/10/1262
ितवारी अनुराधा 

मोद
सव नं,22/7 तुळजाई नगर थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

1835 d00806
2012-

2013/10/1258
घुले पूजा गणेश

घर नं.५०६ योितबा नगर काळेवाडी पुणे 
पपरी चचवड null

1836 D00807
D/2012-

2013/10/1496
अिधकारी पक  

गोपळ

साहेब रोड काटे िब डग तनया डेरी 
पपळे सौदागर पुणे -२७ पपळे सौदागर 

पपरी चचवड 411027

1837 D00809
D/2012-

2013/10/776
शमा बेबी ददन

जय हद िवहार कॉलनी नढेनगर 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1838 D00812
D/2012-

2013/10/919
साळंुके ुती 

िसताराम
स ह नं ४९ रायगड कॉलनी नखाते व ती 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1839 D00813
D/2012-

2013/10/920
कागदे प लवी 

भारत

तुकाराम नढे कॉलनी योितबानगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1840 D00816
D/2012-

2013/10/936
नवाडे आरती 

सखाराम

पुंडिलक िनवास संुदर कॉलनी अशोका 
सोसायटी शेजारी थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1841 D00817
D/2012-

2013/10/923
यादव पुनम 
भोलानाथ

ी कृ णा कॉलनी नं ३ कोकणे नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1842 D00818
D/2012-

2013/10/925
वमा अंजली राज

ह कन सोसा. पपळे िनलख पपळे 
िनलख पपळे िनलख पपरी चचवड 

411017

1843 D00825
D/2012-

2013/10/930
जोगदंड ुितका 

िव ास

साईसागर कॉलनी तापक र नगर 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411044

1844 D00830
D/2012-

2013/10/934
तांबोळी सािबया 

सेन

गणेश नगर साठे िब डग आयुष हॉि पटल 
मागे पपळे िनलख पपरी चचवड 

411027

1845 D00831
D/2012-

2013/10/544
जमदाडे आरती 

राज

मु.ल मण नगर थेरगाव ग हाणे हॉि पटल 
पाठीमागे मुळशी पपरी पपरी चचवड 

411018

1846 d00833
D/2012-

2013/10/1620
िनकम धन ी 

शरद
सव नं.38 कनारा कॉलनी नखाते व ती 

रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1847 D00833
D/2012-

2013/10/937
साप रया पुजा 

नरो म
जयमाला नगर ग ली नं ७ डॉ आंबी समोर 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1848 D00836
D/2012-

2013/10/939
कदम ऐ या 

बापूसाहेब
साई अपाटमट रामनगर पपळे गुरव नवी 

सांगवी पपरी चचवड 411027



1849 D00839
D/2012-

2013/10/545
भापकर मिनषा 

बाळू
आबासाहेब पवार नगर जुनी सांगवी ग ली 
नं. २ जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1850 D00843
D/2012-

2013/10/549
ढसाळ योती 

शंकर
आबासाहेब पवार नगर जुनी सांगवी ग ली 
नं. २ जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1851 D00843
D/2012-

2013/10/566
वाघमारे ऋतुजा 

ीिनवास
ेरणा शाळा रोड ल मण नगर थेरगाव 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

1852 D00844
D/2012-

2013/10/1238
साठे अपणा संजय

सव नं 29/1/1 लॉट नं 373 शांती 
िनकेतन सोसायटी िवशालनगर जगताप 

डेअरी पपरी चचवड 411027

1853 D00849
D/2012-

2013/10/990
बां े द ा 
देवानंद .

भारत बेकारी जवळ अपूवा अपारमट 
लाट नं-5 नवी सांगवी नवी सांगवी 

सांगवी 411018

1854 D00850
D/2012-

2013/10/984
धुमाळ ा रमेश

वषा िनवास संत नगर नवी सांगवी संगीवी 
सांगवी 411018

1855 D00851
D/2012-

2013/10/983
वडणे मयुरी 

रामचं
बापूजीबुवा नगर थेरगाव थेरगाव पपरी 

पपरी पपरी चचवड 411018

1856 D00854
2012-

2013/10/960
सुयवंशी 

गीतांजली चं कांत

संजय गांधी नगर आकाशगंगा सोसायटी 
समोर पपरी पपरी पपरी चचवड 

411018

1857 D00855
D/2012-

2013/10/1309
लोखंडे पूनम 

संभाजी
00 वैदू व ती पपळे गुरव पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411061

1858 D00859
D/2012-

2013/10/980
तांबोळी या मीन 

इमाम

एस.आर.नं 12/12 द राज कॉलनी पवना 
नगर थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

1859 D00860
D/2012-

2013/10/981
तांबोळी आफरीन 

इमाम

एस.आर.नं 12/12 द राज कॉलनी पवार 
नगर थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

1860 d00864
D/2012-

2013/10/1599
पाल सीमा उमेश

सव नं.121साई ा कॉलनी राजवाडे 
नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

1861 d00874
D/2012-

2013/10/1233
कोलते ाज  

बाळासाहेब
00 िशवतेज नगर काटे डेअरी जवळ पपळे 

सौदागर पपरी चचवड 411027

1862 D00879
D/2012-

2013/10/1229
लाखे िन कता 

शहाजी
00 आझाद कॉलोनी  2 योतीबानगर 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1863 D00880
D/2012-

2013/10/1230
हांडे अमृता 

िवलास

सव नं 9 जैन मं दरा समोर ढोरे नगर 
ग ली नं १ जुनी सांगवी पपरी चचवड 

411027

1864 D00887
D/2012-

2013/10/557
शदे रेवती काश

सव नं 74/1/11 योितबा नगर काळेवाडी 
पपरी पपरी चचवड 411018

1865 D00889
2012-

2013/10/562
शदे ऐ या 

महादेव

योितबा नगर, िव णूराज मंगल कायालय 
शेजारी काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

1866 D00892
D/2012-

2013/10/567
देडगे दी ा पोपट

कॉलनी न.ं४ अ य जनरल टोअस शेजारी 
पवनानगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017



1867 D00893
D/2012-

2013/10/569
िशवजीयानी 
िनशा देवराम

उिमया िनवास ममता नगर एस.टी. 
कॉलनी जूनी सांगवी पपरी चचवड 

411027

1868 D00897
D/2012-

2013/10/573
महाजन तेज ी 

वासुदेव

के.सी.वडेकर सुवण युग कॉलनी पपळे 
गुरव जवळकर नगर पपरी चचवड 

411027

1869 D00898
D/2012-

2013/10/574
भोसले ेता दीप

भैरवनाथ नगर पपळे गुरव रहाटणी 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

1870 D00902
D/2012-

2013/10/579
टोणे तेज वी 

दगंबर
हनुमान नगर ाय हर कॉलनी काळेवाडी 
फाटा थेरगाव पपरी चचवड 411017

1871 D00903
D/2012-

2013/10/580
पाल ि या रमेश

जय भारत त ण िम  मंडळ शा ी नगर 
पपरी पपरी पपरी चचवड 411017

1872 D00906
D/2012-

2013/10/584
जेवरिग िवरा मा 

िशवरन पा
गजानन नगर काळेवाडी फाटा रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1873 D00907
D/2012-

2013/10/585
जेऊरकर ल मी 

शरण पा
ओम िशव कॉलनी नबाळकर नगर 

ताथवडे मुळशी पपरी चचवड 411033

1874 D00908
D/2012-

2013/10/586
खरात पुजा 

िबरमल

स.नं.१३/१ सोनाई मंगल कायालया मागे 
पवार नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1875 D00909
D/2012-

2013/10/587
गोडसे िनलम 

बबन
स.नं.१६/१ अ ेरणा शाळा रोड ल मण 
नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

1876 D00911
D/2012-

2013/10/589
गुळीग अपूवा 

अिजत
एस.२२४/४/३ सायकर चाळ िशवद  
नगर पपरी पपरी चचवड 411017

1877 D00916
D/2012-

2013/10/591
मोरे ेता राज

ानदीप कॉलनी झरे पाटील या मागे 
ीनगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1878 D00917
D/2012-

2013/10/595
साळंुके पुजा 

ाने र
योितबा नगर अिभलाषा िनवास 

काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411017

1879 D00919
D/2012-

2013/10/593

भोसले 
सं याराणी 
बाळासाहेब

हनुमान नगर ाय हर कॉलनी काळेवाडी 
फाटा काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1880 D00923
D/2012-

2013/10/598
अंधारे दी ा 

गोपीनाथ
गीताई पवना नगर रहाटणी काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1881 D00924
D/2012-

2013/10/599
अंधारे ेता 
गोपीनाथ

गीताई पवना नगर रहाटणी काळेवाडी 
पपरी चचवड 411017

1882 D00925
D/2012-

2013/10/600
वाघमारे वाती 

जीवन
गीताई काटे चाळ पवनानगर रहाटणी 

पपरी चचवड 411017

1883 D00926
D/2012-

2013/10/601
िव कमा पूनम 

सुभाष
िव कंुज फ़नोलेकस कॉलनी योितबा 

नगर, काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1884 D00927
D/2012-

2013/10/602
पोतदार राणी 

रमेश

दशरथ इंगवले चाळ िव ल मं दर शेजारी 
पपळे िनलख काळेवाडी पपरी चचवड 

411017



1885 D00929
D/2012-

2013/10/1060
कदम िन कता 

राज
योितबा नगर काळेवाडी पपरी पुण-े१७ 

पपरी पपरी चचवड 411018

1886 D00930
D/2012-

2013/10/1064
िनकम पाली 

सहदेव
योतीबा नगर काळेवाडी पपरी पुण-े१७ 

पपरी पपरी िचचवड 411018

1887 D00931
D/2012-

2013/10/1076
कदम अं कता 

राज
योतीबा नगर काळेवाडी पपरी पुण-े१७ 

पपरी पपरी चचवड 411018

1888 D00933
D/2012-

2013/10/625
मंगणे रोिहणी 

िवलास
स.नं.१२/६ ड गरे नगर पडवळ नगर 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1889 D00935
D/2012-

2013/10/1312
कातळकर पुजा 

बाळकृ ण
12/11 आदशनगर पोलीस चौक या मागे 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1890 D00936
D/2012-

2013/10/1320
कातळकर गती 

संजय
4/6/2448 पवना नगर वखारी जवळ 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1891 D00937
D/2012-

2013/10/1120
नबाळकर ऐ या 

गज

सािवराज सव नं 108/1/1 हरदेव कॉलनी 
िवजयनगर कॉलनी काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

1892 D00938
D/2012-

2013/10/1118
कुलकण  संपदा 

पोपटराव
िब.नं.८ म नं.४ पोलीस वसाहत कावेरी 

नगर वाकड पपरी चचवड null

1893 D00939
D/2012-

2013/10/1117
तावरे त वी गणेश

नागू बारणे शाळे या मागे सं नं संतोषनगर 
थेरगाव पुणे पपरी चचवड null

1894 D00945
D/2012-

2013/10/1432
सीताफळे भावना 

अिवनाश
B-13 साई िसमरन पाक सेवा िवकास बँके 
जवळ काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1895 D00946
D/2012-

2013/10/1604
शेगर रे मा ल

पपळे िनलख पंचशील नगर भोसले 
शेजारी ध कॅ प पुणे-२७ पपळे िनलख 

पपरी चचवड 411027

1896 D00950
D/2012-

2013/10/1435
उबाळे तृ ी सुभाष

सव नं 77/1/1 अ सहकार कॉलनी 
योितबा नगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1897 D00953
D/2012-

2013/10/1437
िम ी अि नी 

राजु
00 िशवराम नगर रिवराज हॉटेल मागे 

पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

1898 D00955
D/2012-

2013/10/1310
भालके नेहा संजय

ग हाणे हॉ पीटल समोर ेरणा शाळा रोड 
ल मन नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1899 D00960
D/2012-

2013/10/1374
तळवार गंगा 

मनोज

H/63/2/8 संतोष मंगल कायालाया मागे 
संतोष नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1900 D00961
D/2012-

2013/10/1390
सलगर कांचन 

शहाजी
स गु  कॉलनी घुमणा नगर वाकड रोड 

पुणे पपरी चचवड 411057

1901 D00965
D/2012-

2013/10/615
मोरे व ाली 

संजय
ी िनवास अपाट लॅट न.ं८ समथ नगर 

नवी सांगवी पपरी चचवड 411027

1902 D00968
D/2012-

2013/10/616

रणधीर 
गीतांजली 
आशाराम

पाटीलबुवा गुजर चाळ द नगर थेरगाव 
चचवड पपरी चचवड 411033



1903 D00969
D/2012-

2013/10/1084
पाल ची बलराम

सव नं ७२/१/१६,तपक र नगर बाबा 
साहेब तपक र घराजवळ काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

1904 D00975
D/2012-

2013/10/622
वाघ मिनषा 

ीकृ ण
परशुराम नढे चाळ जोतीबानगर ीराम 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1905 D00982
D/2012-

2013/10/634
परमार ि यांका 

गौतम
बी ३६ गंगो ी नगर पपळे गुरव पपळे 

गुरव पपरी चचवड 411061

1906 D00983
D/2012-

2013/10/637
सूयवंशी योती 

जीवन
रामभाऊ बारणे चाळ कैलास नगर थेरगाव 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1907 d00989
D/2012-

2013/10/1091
अविचते द ी 

युवराज
सव नं 40/1A गुजरनगर मातो ीकॉलनी 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1908 D00992
D/2012-

2013/10/1066
धाडगे हषदा 

जय सग
खंडू कोकणे चाळ रहाटणी रामनगर 
रहाटणी पपरी चचवड 411017

1909 d00996
D/2012-

2013/10/1052
कोळी मिनषा 

िवकास
जयमाला नगर आनंद िनवास जुनी सांगवी 

जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1910 D01003
D/2012-

2013/10/858
सोनवणे पौ णमा 

ीराम

१६ नं संतोष मंगल कायालयासमोर 
जयभवानी नगर गणपती मं दराजवळ 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

1911 D01009
D/2012-

2013/10/761
सनके नं दनी शंकर

कवडे नगर ांती चौक नवी सांगवी 
सांगवी पपरी चचवड 411017

1912 D01013
D/2012-

2013/10/1634
शेळके रोिहणी 

सुधाकर
मंजाळकर िनवास शेजारी बेलठीका नगर 

थेरगाव पुणे पपरी चचवड 411018

1913 D01014
D/2012-

2013/10/770
जहागीरदार 

समीरा ताजु न

राणूबाई शाळा मागे िशवतीथ कॉलनी १६ 
नं. बस टोप काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1914 D01017
D/2012-

2013/10/775
अमृतकर िमनल 

राजेश

नं.२८/३ अशोक टोक ज जवळ गणपती 
म दर समोर पपरी पपरी चचवड 

411017

1915 D01019
D/2012-

2013/10/779
गणेशी नािवता 

गो वद
िव णू ढोरे चाळ गंगा नगर जुनी सांगावी 

सांगवी पपरी चचवड 411017

1916 D01021
D/2012-

2013/10/778
फुले अं कता 

द ा य
स.नं.३४ ी. कृ ण कॉलनी शा ी नगर 

रहाटणी पपरी चचवड 411017

1917 D01026
D/2012-

2013/10/792
िबजू िज सी िबजू

िशव सदन गृह नं.९७१ , .नं.२ िवजय 
नगर काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1918 D01027
D/2012-

2013/10/864
नायर सौ या 

सुर न
राणे िब डग हौसो नं ९८६ िवजय नगर 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1919 D01028
D/2012-

2013/10/861
महानवर 

भा य ी तुकाराम
गणेश िनवास वाघेरे कॉलनी पपरीगाव 

पपरीगाव पपरी चचवड 411017

1920 D01029
D/2012-

2013/10/833
तळपे ि मता 

चं कांत
स  कॉलनी रामनगर रहाटणी काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017



1921 D01030
D/2012-

2013/10/835
चौधरी ाची 

कैलास
आदश नगर म.न.पा. शाळे जवळ पपळे 

गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

1922 D01034
2012-

2013/10/831
हारकारे सुषमा 

िवजयकुमार
४७७ स,नं.७९/२ योितबा नगर रहाटणी 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1923 D01036
D/2012-

2013/10/822
गोिहल पुजा महेश

चामंुडा कृपा ग ली न.ं४ कार कॉलनी 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411017

1924 D01039
D/2012-

2013/10/801
पवार शुभांगी 

ाने र

गणराज कॉलनी धनदाई िनवास 
स,नं.३८/१/२३ रहाटणी पपरी चचवड 

411017

1925 D01040
D/2012-

2013/10/796
चवरे पुजा 
शु ाचाय

घर नं.A-३० स.नं.३८/१ ीनगर पपळे 
गुरव पपरी चचवड 411017

1926 d01042
D/2012-

2013/10/1397
आघव ुती 
बाबासाहेब

म नं 10 सुभाष कंुजीर चाल रामनगर 
रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1927 d01043
D/2012-

2013/10/1401
भोसले ती ा 

ीराम
बबन तांबे चाळ भा य ी िनवास रामनगर 

रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1928 d01048
D/2012-

2013/10/1416
अ सारी िहना 

जाक र
मोरे र कॉलनी पेपरिमल थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

1929 d01049
D/2012-

2013/10/1419
गोबे दपाली 

गौरीशंकर
सव नं.42/2 मोरया कॉलनी नबाळकर 
नगर ताथवडे पुणे पपरी चचवड null

1930 D01050
D/2012-

2013/10/1422
हातागळे भा य ी 

रामकृ ण

सव नं. ७०/१ स ाट नगर बु  िवहार या 
बाजूला पपळे सौदागर पुणे पपरी 

चचवड 411018

1931 D01052
D/2012-

2013/10/1445
कनगे अंशुजा 

संजय

मोनाली पॅलेस, साई चौक, समथ नगर 
नवी सांगवी,पुणे पुणे पपरी चचवड 

411018

1932 D01053
D/2012-

2013/10/1466
मगर पुजा संजय

स.नं.७१/१स ाट नगर बु िवहार या 
बाजूला पपळे सौदागर,पुणे पुणे पपरी 

चचवड 411018

1933 D01054
D/2012-

2013/10/1450
लोणारे वृषली 

र व

शेवंताबाई सहादू कािशद द. शेजारी 
कािशदण नगर पपळे गुरव,पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

1934 D01056
D/2012-

2013/10/1477
धुदळे नेहा 
साहेबराव

स ाट नगर, बौ  िवहार जवळ पपळे 
सौदागर पपळे सौदागर पपरी चचवड 

411027

1935 D01057
D/2012-

2013/10/1482
धुदळे सुजाता 

साहेबराव
स ाट नगर बु  िवहार याजवळ पपळे 

सौदागर,पुणे पुणे पपरी चचवड 411018

1936 D01058
D/2012-

2013/10/1488
डगर योती 

रितलाल
नबाळकर नगर टाटा टील गेटजवळ 

ताथवडे पुणे पपरी चचवड 411018

1937 d01059
D/2012-

2013/10/1421
डगर ि यंका 

रितलाल
टाटा टील जवळ नबाळकर नगर ताथवडे 

पुणे पपरी चचवड null

1938 d01061
D/2012-

2013/10/1426
झ बडे आि नी 

नंदकुमार
साईनाथ नगर रावजी बारणे शाला 

थेरगाव पुणे पपरी चचवड null



1939 d01062
D/2012-

2013/10/1424
कडगंची आि नी 

चं कांत
िशवतीथ नगर पंकज िनवास थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

1940 d01065
D/2012-

2013/10/1495
देवासे योिगता 

गजानन
10पी एम चौधरी, घर नं 1072 स शृंगी 
कॉलनी काळेवाडी पपरी चचवड null

1941 d01066
D/2012-

2013/10/1503
पवार हषदा 

कांताराम
बालाजी कॉलेज या समोर पाटील व ती 

ताथवडे पुणे 33 पपरी चचवड null

1942 d01067
D/2012-

2013/10/1506
साळंुके सपना बापू

महारा  नागरी काळेवाडी फा ा शेजारी 
रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1943 d01068
D/2012-

2013/10/1510
सावंत कोमल 

अशोक
महारा  नागरी काळेवाडी फा ा शेजारी 

रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1944 D01077
D/2012-

2013/10/1062
घोडके सायली 

बबन

पंचवटी कॉलनी गजानन नगर काळेवाडी 
फाटा,रहाटणी पपरी पपरी चचवड 

411018

1945 d01078
D/2012-

2013/10/1277
पठाण नसरीन 

गुलाब

अशोक सोसायटी रोड संभाजी नगर 
काळेवाडी फाटा, थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड null

1946 D01080
D/2012-

2013/10/1033
काळे ि ती 
िव नाथ

1213,आदशनगर ल मी लोवर मील 
काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 411018

1947 D01082
D/2012-

2013/10/1145
पोकळे माधवी 

गोकुळा
ाय हर कॉलनी थेरगाव पपरी चचवड 

पपरी पपरी चचवड 411018

1948 D01083
D/2012-

2013/10/1166
शडे सायली 

चं कांत

मोरया कॉलनी अ फानसा हाय कूल जवळ 
िवजय नगर पपरी,पुणे पपरी पपरी 

चचवड 411018

1949 D01084
D/2012-

2013/10/1171
पवार रेणुका बंडू

मोरया कॉलनी िवजय नगर अ फा सो 
कुल मागे काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018

1950 d01088
D/2012-

2013/10/1141
नबाळकर 

िनक ता ताप
सव नं 49/1 काटे पुरम चौक गंगाड नगर 
महारा  कॉलनी पपळे गुरव पुणे 61 null

1951 d01092
D/2012-

2013/10/1153
गायकवाड अपूवा 

कंुडिलक
ताथवडे रोड खंबाटे कॉलनी ल ढे व ती 

डांगे चौक पपरी चचवड null

1952 D01092
D/2012-

2013/10/1265
ढाकणे पूजा 

आनंदा
52/23/4/3 00 आदश नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

1953 d01095
D/2012-

2013/10/1361
ढवळे सं या 

ेमचंद
लेन नं.3 मोरे र कॉलनी थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड null

1954 d01096
D/2012-

2013/10/1360
बोराटे ित ा 

राजाराम
लेन नं 3 मोरे र कॉलनी प जी पेपर 

िमल शेजारी थेरगाव पुणे 411033

1955 d01098
D/2012-

2013/10/1353
आकाणिगरे 

सुजाता दप

वामन नखाते चाल िप.िच.म.पा. शाळे 
समोर िशवाजी चौक पुणे पपरी चचवड 

null

1956 d01098
D/2012-

2013/10/1103
पाटील ित ा 

संजय
िशव श  कॉलनी कृ णा गाडन लाट या 

मागे नाढे नगर काळेवाडी null



1957 D01102
D/2012-

2013/10/1106
अ सारी सना 

जाक र
मोरे र कॉलनी पेपरिमल जवळ थेरगाव 

पुणे पपरी चचवड null

1958 D01105
D/2012-

2013/10/1105
पवार पूनम 

बलाजी

c/o नामदेव मा तीराव मोरे ीिनवास 
साईसागर कॉलोनी रहाटणी 

पपरी चचवड 411017

1959 D01106
D/2012-

2013/10/1108
च हाण पूजा 

भाकर

सव नं 8/4 दुगा देवी मं दराशेजारी 
िशवतीथ नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

1960 D01108
D/2012-

2013/10/1111
तावडे अि नी 

संजय
गजानन तांबे चाळ रामनगर रहाटणी 

पपरी चचवड 411017

1961 D01109
D/2012-

2013/10/1077
िमरगे ि णाल 

कृ णा
िभमा शंकर कॉलोनी नावेचा रोड पपळे 

गुरव पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

1962 D01115
D/2012-

2013/10/1127
शदे ऐ या वसंत

सव नं 94 जयभवानी नगर पी एम टी बस 
टोप समोर पपळे गुरव पपरी चचवड 

411017

1963 D01116
D/2012-

2013/10/1128
साळवे कोमल 

रमेश
00 आदश कॉलोनी वाकड रोड वाकड 

पपरी चचवड 411057

1964 D01117
D/2012-

2013/10/1129
सोनवणे काजल 

सुरेश
00 सुदशन कॉलोनी वाकड रोड वाकड 

पपरी चचवड 411057

1965 D01119
D/2012-

2013/10/1130
जाधव िन कता 

ल मन
00 बबन नखाते चाळ तापक र नगर 
काळेवाडी पपरी चचवड 411101

1966 d01122
D/2012-

2013/10/1605
पवार िशवानी 

सुरेश
सव नं 38/1/62 ीनगर रोड नं 1 पपळे 

गुवर पुणे 61 पपरी चचवड null

1967 d01123
D/2012-

2013/10/1570
गायकवाड 

आि नी कारभारी
आदश कॉलनी शंकर कळाटे नगर वाकड 
रोड वाकड पुणे 57 पपरी चचवड null

1968 D01125
D/2012-

2013/10/1109
अ वाल मानसी 

मुकेश

राधा कृ ण अपारटमट लोट न3ं मोरया 
पाक िव यम नगर पपळे गुरव,पुणे पपरी 

चचवड null

1969 D01126
D/2012-

2013/10/1112
जाधव िवशाखा 

कैलास
िव शांती कॉलोनी पी के इंि लश कूल 
पपळे सौदागर पपरी चचवड 411017

1970 D01132
D/2012-

2013/10/1516
रण सग िसपोरा 

जॉन
जगताप इ टेट गुलमोहर कॉलनी पपळे 

गुरव पुणे पपरी चचवड 411018

1971 D011347
D/2012-

2013/10/1540
वानखडे सुवणा 

महादेव
ेमलोक कॉलनी नाढे नगर काळेवाडी पुणे 

पपरी चचवड null

1972 d01136
C/2012-

2013/10/1586
भंडारे ि यंका 

र व
आदश नगर, पोलीस चौक या मागे 

काळेवाडी पुणे 33 पपरी चचवड null

1973 d01142
D/2012-

2013/10/1563
वाघमारे ि मता 

धनराज
सुदशन कॉलनी -6 वाकड रोड पुणे 57 

पपरी चचवड null

1974 d01149
D/2012-

2013/10/1139
शडगे िगतांजली 

तुळशीदास

सव नं 08 साईनाथ नगर रावजी बारणे 
शाळे शेजारी थेरगाव पपरी चचवड 

411033



1975 d011501
D/2012-

2013/10/1582
शदे भा य ी 

िगरीधर
यू द  नगर अंिबका पान टाल मागे शदे 
चाल वाकड पुणे 57 पपरी चचवड null

1976 D01153
D/2012-

2013/10/1537
शदे काजल ीधर

स गु  कॉलनी यू द नगर वाकड 
ता.मुळशी िज.पुणे -५७ वाकड पपरी 

चचवड 411057

1977 D01154
D/2012-

2013/10/988
केदारी मोिनका 

ाने र

शहाजी काटे चाळ केशव नगर पपळे 
सौदागर पपळे सौदागर पपरी चचवड 

411027

1978 D01156
D/2012-

2013/10/1587
कोरी सुमन 

सदािशव
सनं.८ केशव नगर पपळे सौदागर पुणे 

पपरी चचवड 411018

1979 d01158
D/2012-

2013/10/1566
नखाते अ दा 

शंकर
सोपान िनवास म.न.पा. जवळ रहाटणी 

पुणे 17 पपरी चचवड null

1980 D01167
D/2012-

2013/10/1530
साबळे शुभांगी 

नवनाथ
राजयोग पाक अ. िवनायक नगर पपळे 

गुरव पुणे पपरी चचवड 411018

1981 d01168
D/2012-

2013/10/1237
ठाकरे प लवी 

ल मन

सून पाक फ नं c-4 देवधर हॉि पटल 
समोर पपरी गाव पुणे पपरी चचवड 

null

1982 D01178
D/2012-

2013/10/1270
गायकवाड 

अनािमका अिनल

पपळे सौदागर पपळे गुरव रोड वराज 
गाडन शेजारी काटे(पाटील)चाळ पपळे 

सौदागर पपरी चचवड 401127

1983 D01181
D/2012-

2013/10/1286
जाधव ेहा 

गजानन

स. .१४७१४११ िव शांती कॉलोनी 
बोरा पाक शेजारी पपळे सौदागर पुणे -

२७ पपळे सौदागर पपरी चचवड 

1984 D01183
D/2012-

2013/10/1289
सनेर ुती 
शामकांत

िवजय नगर मोरया कॉलोनी काळेवाडी 
पुणे १७ काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1985 D01190
D/2012-

2013/10/1330
सावके पुजा गणेश

सव नं ११४/२/१ नेढे नगर ेमलोक 
कॉलोनी गोरी िनवास काळेवाडी पुणे १७ 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1986 D01193
D/2012-

2013/10/1355
पाटील अि नी 

उ व

िशवर  कॉलोनी, कोकणे नगर काळेवाडी 
पुणे १७ काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

1987 D01195
D/2012-

2013/10/1376
शदे रना महादेव

महोबा नगर वाकड रोड पुणे ४११०५७. 
वाकड रोड पपरी चचवड 411057

1988 D01199
D/2012-

2013/10/1357
मोरे किवता ताप

सव नं.७१ /२ अ पवनानगर पुनम लोअर 
िमल समोर काळेवाडी, पपरी पुणे १७ 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1989 D01203
D/2012-

2013/10/1365
मोरे सोनाली 

ताप

सव नं.७१/२ अ पवनानगर पुनम लोअर 
िमल समोर काळेवाडी,पुणे ४११०१७ 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

1990 D01207
D/2012-

2013/10/1368
भोसले िवजेय ी 

द ुराव

१२१३ एम.एम.काळे चाळ आदश नगर 
पोलीस चौक  शेजारी काळेवाडी,पुणे 

४११०१७. काळेवाडी पपरी चचवड 

1991 D01210
D/2012-

2013/10/5597
रा े िचरा 

सुयकांत
साईराज क़ॉलनी योतीबानगर कालेवाडी 

पपरी पुणे 411017

1992 D01213
D/2012-

2013/10/1406
शदे वषा मनोहर

रामबाग कॉलोनी, नखाते व ती रहाटणी 
पुणे -१७ रहाटणी पपरी चचवड 

411017



1993 D01215
D/2012-

2013/10/1300
िबराजदार 

भा य ी िसताराम

आिशवाद कॉलनी िस ाथ नगर रहाटणी 
रहाटणी पुण१े७ पुणे पपरी चचवड 

४११०१८

1994 d01217
D/2012-

2013/10/1565
सगर िन कता 

नामदेव
बलीराज कॉलनी न.ं2 नखाते व ती 
रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

1995 D01219
D/2012-

2013/10/1585
सायकर अ दा 

सुभाष

गणेश कॉलोनी भुमकर व ती वाकड 
हजवडी रोड पुण-े५७ वाकड पपरी 

चचवड 411057

1996 d01220
D/2012-

2013/10/1301
पाटील माधुरी 

राम सग
केशव नगर पपळे सौदागर ध कॅ प पुणे 

िसटी पपरी चचवड null

1997 D01228
D/2012-

2013/10/1564
महािडक तनुजा 

पांडुरंग

नवी सांगवी साई चौक समथ नगर सुय दय 
अपाटमट लॉट न.ं१२ पुणे-२७ नवी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

1998 D01236
D/2012-

2013/10/991
शमा कंचन नरेश

गणेश कॉलनी १४/१६ अंिबका िमनी 
माकट के सामने बेलठीकानगर थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

1999 D01238
D/2012-

2013/10/993
शमा रि म कौ

सव नं १२/६ पवार नगर भोरडे नगर 
जवळ थेरगाव पपरी चचवड 411033

2000 D01239
D/2012-

2013/10/1504
वाणी भा य ी 

संजय
साईनाथ कॉलोनी नढे नगर काळेवाडी 

पपरी काळेवाडी पपरी चचवड 411017

2001 D01241
D/2012-

2013/10/1550
आवटे राणी 

म हारी

हातोबा नगर बस टेडं समोर सुदशन 
कॉलोनी ५,६ वाकड सुदशन कॉलोनी 

पपरी चचवड 411057

2002 D01242
D/2012-

2013/10/1005
पंथी िनरा 
कुल साद

रामनगर रहाटणी पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

2003 d01247
D/2012-

2013/10/1375
भालेराव ऐ या 

दीपक
िस ाथ नगर बु  िवहार जवळ रहाटणी 

पुणे पपरी चचवड null

2004 d01248
D/2012-

2013/10/1391
भालेराव ऋतुजा 

दपक
िस ाथ नगर रहाटणी बु  िवहार जवळ 

ता. हवेली िज. पुणे null

2005 d01250
D/2012-

2013/10/1287
कुलकण  ुितका 

शिशकांत
समथ कॉलनी गणपती मं दरासमोर िवजय 
नगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

2006 D01251
D/2012-

2013/10/1340
सुरनर पौ णमा 

नागनाथ
तुलसी सुपर शॉिप या मागे शेडगे व ती 

वाकड पुणे पपरी चचवड null

2007 D01252
D/2012-

2013/10/1142
कंुभार िमना ी 

हनुमंत
गणेशनगर थेरगाव कॉलनी-दुम  पपरी 

पपरी चचवड null

2008 D01253
D/2012-

2013/10/1259
बरडे क याणी 

कशोर
िशवकॉलनी गणेश नगर थेरगाव,पुणे पुणे 

पपरी चचवड 411018

2009 D01254
D/2012-

2013/10/1271
नागमुळे मेघा 

अनंत

ानदा कॉलनी वामी िववेकानंद नगर 
हजवाडीरोड,पुणे-३३ पुणे पपरी चचवड 

411018

2010 d01255
D/2012-

2013/10/1380
चौधरी अं कता 

कैलास
गणपती मं दरासमोर गणेशनगर डांगे चौक 

चचवड पुणे पपरी चचवड null



2011 D01256
D/2012-

2013/10/1113
साळंुके पूजा 

बळीराम
यमुना नगर कॉलनी वाकड रोड वाकड 

पपरी चचवड null

2012 d01257
C/2012-

2013/10/1110
कापुरे अं कता 

िवजय
एकता कॉलनी गणेश नगर थेरगाव पपरी 

चचवड पुणे 33 null

2013 D01258
D/2012-

2013/10/1134
घुगे ेहा भा कर

सव नं 18/क गणेश कृपा एकता कॉलोनी 
गणेशनगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033

2014 D01259
D/2012-

2013/10/1132
नागमुळे िशतल 

अशोक

वामी िववेकानंद ानदा कॉलोनी 
हजवडी रोड थेरगाव पपरी चचवड 

411033

2015 d01260
D/2012-

2013/10/1383
ओतारी अमृता 

संजय

473/2, योितबा नगर ाने री मंगल 
कायालयाजवळ काळेवाडी पुणे पपरी 

चचवड null

2016 D01261
D/2012-

2013/10/1131
जाधव रेणुका 

भाऊसाहेब
25/2 खंबाटे कॉलोनी खंबाटे िविहरीजवळ 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

2017 D01262
D/2012-

2013/10/1009
भट क याणी 

धनंजय
पंचशील नगर पपळे िनलख औध कॅ प 

पपरी पपरी चचवड 411018

2018 D01263
D/2012-

2013/10/1006
कडेकर शीतल 

जनादन

काळेवाडी फाटा डाय हर कॉलनी,हनुमान 
नगर मातो ी िनवास पपरी पपरी 

चचवड 411018

2019 D01264
D/2012-

2013/10/1007
कडेकर कोमल 

जनादन

डाय हर कॉलनी हिनमान नगर काळेवाडी 
फाटा,थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

2020 d01265
D/2012-

2013/10/1291
तंबोळी मुमताज 

जकृ न
3A/3Bसव नं.70 गणेश नगर नवी सांगवी 

पुणे पपरी चचवड null

2021 d01266
D/2012-

2013/10/1293
कुटे पुजा ऋिषकेश

पपळे सौदागर िव शांती कॉलनी पपळे 
सौदागर पुणे पपरी चचवड null

2022 d01267
D/2012-

2013/10/1295
जगताप णाली 

उ म
त िशला नगर पपळे सौदागर पुणे पुणे 

पपरी चचवड null

2023 d01274
D/2012-

2013/10/1319
बो ाडे ऋतुजा 

तुळशीराम

ी ल मन रामचं  ढमाल7े07/3 
कोकणनगर काळेवाडी पुणे पपरी चचवड 

null

2024 d01275
D/2012-

2013/10/1326
भुंडे ि यंका 
बाबासाहेब

िशतल बंगल रामनगर काळेवाडी पुणे 
पपरी चचवड null

2025 d01276
2012-

2013/10/1324
भंडारी ती ा 

सुिनल
सुरेश कलाटे चाळ हातोबा मं दर शेजारी 

वाकड पुणे पपरी चचवड null

2026 d01277
D/2012-

2013/10/1328
पांडूळे समी ा 

भगवान
361,आनंदिनवास तापक रनगर काळेवाडी 

पुणे पपरी चचवड null

2027 d01279
D/2012-

2013/10/1343
पाखरे ेहल 

सुभाष
नवीन लि मनगर पपळे गुरव पुणे पपरी 

चचवड null

2028 D01280
D/2012-

2013/10/1341
पाखरे पाली 

सुभाष
निवन ल मी नगर पपळे गुरव काळेवाडी 

पुणे 61 पपरी चचवड null



2029 d01282
D/2012-

2013/10/1351
शदे शुभांगी 

हणमंत
वामन नखाते चाळ मराठी शाळेसमोर 

रहाटणी पुणे पपरी चचवड null

2030 D01284
D/2012-

2013/10/1010
हाळवणकर ेहल 

िशवाजी

५७ कवडेनगर ,नवी सांगवी,साई कडबा 
कंुडी शेजारी पपरी पपरी चचवड 

411018

2031 D01286
D/2012-

2013/10/1268
भारती शामली 

िव ल
सव नं 49/4+5 स नगड कॉलोनी यशवंत 

नगर रहाटणी पपरी चचवड 411017

2032 D01287
D/2012-

2013/10/1225
शडेकर कोमल 

राजाराम
00 c/o सिचन भापकर िवनायक नगर 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411061

2033 D01288
D/2012-

2013/10/1221
घाडगे दपाली 

जनाधन
ीकृ ण कॉलोनी शा ी नगर रहाटणी 

फाटा रहाटणी पपरी चचवड 411017

2034 D01289
D/2012-

2013/10/1227
धुमाळ मोिहनी 

साहेबराव
49/7 सहगड कॉलोनी नखाते व ती 

रहाटणी गाव पपरी चचवड 411017

2035 D01290
D/2012-

2013/10/1226
साळंुके नेहा 
बाळासाहेब

49/7 सहगड कॉलोनी नखाते व ती 
रहाटणी पपरी चचवड 411017

2036 d01302
D/2012-

2013/10/1395
जोगदंड ऋतुजा 

ीकांत
सव नं.70/1/32 ऋतुराज समतानगर नवी 

सांगवी पुणे पपरी चचवड null

2037 D01303
D/2012-

2013/10/1263
बांबळे सायली 

संतोष
30/11 कावेरी नगर पोलीस वसाहत 

वाकड पपरी चचवड 411057

2038 D01304
D/2012-

2013/10/1219
कापसे ि यंका 

महादेव
कुशाका कापसे िनवास द मं दर कापसे 

आळी पपरीगाव पपरी चचवड 411017

2039 D01305
D/2012-

2013/10/1220
ढरे अपे ा 
परशुराम

00 सदगु  कॉलोनी नं 2 B-4 वाकड 
पपरी चचवड 411027

2040 D01306
D/2012-

2013/10/1218
शेख फरदोस 

रशीद
सहकार नांगर योतीबानगर काळेवाडी 

पपरी पपरी चचवड 411017

2041 D01307
D/2012-

2013/10/1215
बनसोडे पुनम 

मधुकर

रमाबाई नगर प ा शेड लक रोड देवी 
लक सोसायटी जवळ पपरी पपरी 

चचवड 411017

2042 d01308
D/2012-

2013/10/1311
ढोरे रोिहणी 

युवराज
00 मा ती मं दराजवळ िशवाजी चौक 
जुनी सांगावी पपरी चचवड 411027

2043 D01309
D/2012-

2013/10/1317
जाधव सुि या 

अशोक
8 राजयोग पाक 'A' िवनायक नगर नवी 

सांगवी पपरी चचवड 411061

2044 D01310
D/2012-

2013/10/1214
शेख उजमा हमीद

िस ाथ नगर तलाठी ऑफ स समोर 
रहाटणी रहाटणी पपरी चचवड 411017

2045 D01311
D/2012-

2013/10/1260
गाडवे तृ ी 

द ा य

सुतार चाळ आठवण हॉटेल मागे 
िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

2046 D01312
D/2012-

2013/10/1213
मेढेकर ि ती 

चं कांत

आठवण हॉटेल मागे रंगाई िब डग 
िवजयनगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017



2047 D01313
D/2012-

2013/10/1075
खैरे ित ा 

िशवाजी

५११/५ योितबा नगर 
एम.एम.शाळेसमोर काळेवाडी पपरी 

पपरी चचवड 411018

2048 D01314
D/2012-

2013/10/1346
राय सुरभी 

रामानंद

00 संतोष नगर 16 नं बस टोप पुरोिहत 
वीट मागे थेरगाव पपरी चचवड 

411033

2049 D01315
D/2012-

2013/10/1359
गायकवाड 

िन कता पदमनाथ
00 एकता हौ सग सोसायटी थेरगाव पुणे 

पपरी चचवड 411033

2050 D01316
D/2012-

2013/10/1363
सुयवंशी ि या 

नारायण
00 4 थी ग ली पवना नगर काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

2051 D01318
D/2012-

2013/10/1378
तांबोळी आ न 

मुबारक
00 साईनाथ नगर नंदु बारणे चाळ थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

2052 D01319
D/2012-

2013/10/1386
राजपंखे िन कता 

अंतराम
अंिबका िमनी माकट गणेश कॉलनी 16 नं 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

2053 D01320
D/2012-

2013/10/1399
फुलमाळी ित ा 

दलीप
00 स ाट नगर पपळे सौदागर ध 

पपरी चचवड 411027

2054 D01321
D/2012-

2013/10/1433
वमा कोमल रवी

गणेशनगर पपरी पावर हाउस शेजारी 
डेअरी फाम रोड पपरी पपरी चचवड 

411017

2055 D01322
D/2012-

2013/10/1408
गायकवाड पूनम 

पांडुरंग

संत ाने र नगर द ा मं दर शेजारी 
दनकर बारणे चाळ थेरगाव पपरी 

चचवड 411033

2056 D01324
D/2012-

2013/10/1431
िचखले माधुरी 

िनवृ ी

2/A नंदनवन कॉलनी द  मि दरा शेजारी 
कृ णा चौक पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

2057 D01325
D/2012-

2013/10/1428
केदारी यश ी 

द ा य
00 कैलास नगर अि नी िमनी माकट मागे 

थेरगाव पपरी चचवड 411033

2058 D01328
D/2012-

2013/10/1195
कंुभारकर ऋतुजा 

` कैलास
00 कवडे नगर नवी सांगवी नवी सांगवी 

पपरी चचवड 411017

2059 d01331
D/2012-

2013/10/1439
जाधव मयुरी 

संजय
मोरया हौ सग सोसायटी ीनगर रहाटणी 
रोड काळेवाडी पपरी चचवड 411017

2060 D01333
D/2012-

2013/10/1444
शेख सना सैन

००० ा कॉलोनी योितबानगर 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

2061 D01334
D/2012-

2013/10/1446
सूयवंशी िनक ता 

दपक

योितबानगर एम.एम.शाळेसमोर संत 
ाने र कॉलनी काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

2062 D01335
D/2012-

2013/10/1257
पाडळे अपूवा 

वीण

शेवटचा बस टोप एस टी कॉलोनी जवळ 
ि यदशनी नगर जुनी सांगावी पपरी 

चचवड 411027

2063 D01336
D/2012-

2013/10/1245
पाटील िन कता 

िशवाजी
र ी िस ी दीप कनारा कॉलोनी नखाते 
व ती रहाटणी पपरी चचवड 411017

2064 D01337
D/2012-

2013/10/1207
जोशी ाज ा 

संजय

साव नं 17/1 83 िखवसरा पाटील शाळे 
समोर गानेश नगर थेरगाव पपरी चचवड 

411033



2065 D01338
D/2012-

2013/10/1206
सोनार ि यंका 

र व

76/2/2 लि म िनवास सूय करण कॉलोनी 
योितबानगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

2066 D01339
D/2012-

2013/10/1205
जाधव मंजु ी 

िव णु
00 सूय करण कॉलोनी योतीबानगर 
काळेवाडी पपरी चचवड 411017

2067 D01340
D/2012-

2013/10/1255
शदे राज ी 

अशोक
00 िश क सोसायटी नखाते व ती थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

2068 D01341
D/2012-

2013/10/1208
शदे अ ता 

अशोक
00 िश क सोसायटी नखाते व ती थेरगाव 

पपरी चचवड 411033

2069 D01342
D/2012-

2013/10/1210
ओहोळ िमशल 

सुिनल
ांती नगर अमृत िनवास पपळे िनलख 

ध क प पपरी चचवड 411026

2070 D01343
D/2012-

2013/10/1211
ओहोळ केरल 

सुिनल
ांती नगर पपळे िनलख अिव कार ध 

पपरी चचवड 411027

2071 D01344
D/2012-

2013/10/1454
गुजर शुभ ा 

िशवाजी
००० ग हाणे हॉि पटल शेजारी गुजर 
नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

2072 D01345
D/2012-

2013/10/1458
गुजर हषदा 

िशवाजी
००० ग हाणे हॉि पटल शेजारी गुजर 
नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033

2073 D01346
D/2012-

2013/10/1461
सांडभोर पुजा 

िवण

सव नं ५६/ ३ कृ णाई अपाटमट तळ 
मजला बोरो हॉि पटल लेन पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411061

2074 D01347
D/2012-

2013/10/1465
पाटील पुजा सुदाम

00 पवार चाळ बोराडे नगर थेरगाव 
पपरी चचवड 411033

2075 D01348
D/2012-

2013/10/1468
पाखरे क त  

बळीराम
००० नदेनगर इं  प य कॉलनी काळेवाडी 

पपरी चचवड 411017

2076 D01349
D/2012-

2013/10/1250
आडसूळ पो णमा 

लबाजी
साठे चाळ हद चौक िवशालनगर पपळे 

िनलख पपरी चचवड 411027

2077 D01350
D/2012-

2013/10/1203
कंकाळ ा 

काश

आनंद िनवास साई म हार कॉलोनी 
तापक र नगर काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

2078 D01351
D/2012-

2013/10/1124
माने ेहल 
ता याराव

आ दनाथ कॉलनी ीनगर काळेवाडी पुणे 
पपरी चचवड null

2079 D01352
D/2012-

2013/10/1122
चचोले अंजली 

रमेश

1181,मोरया कॉलनी िवजयनगर अिभनय 
वाचनालय रोड काळेवाडी,पुणे पपरी 

चचवड null

2080 d01353
D/2012-

2013/10/1140
चचाळे िनक ता 

रमेश
1181 मोरया कॉलनी िवजयनगर अिभनव 

वाचनालय रोड काळेवाडी पुणे 17 null

2081 D01354
D/2012-

2013/10/1252
धस ेरणा 
रामदास

कॉलनी न.ं३ पवनानगर काळेवाडी, पुणे-
१७ पुणे पपरी चचवड 411018

2082 D01356
D/2012-

2013/10/1067
पाटील शुभांगी 

िशवराज

पवना नगर कॉलनी नं-२ स गु कृपा 
दुकाना समोर काळेवाडी पपरी पपरी 

चचवड 411018



2083 D01357
D/2012-

2013/10/1133
जगदाळे सुषमा 

दलीप
B-17/4 शता दी सो . वेणुनगर वाकड 

पपरी चचवड 410057

2084 d01364
D/2012-

2013/10/1152
खटाल ए या 

चं शेखर
िहना हे रटेज-2 तापक रनगर फलट नं 19 

काळेवाडी पपरी चचवड पुणे 17 null

2085 d01365
D/2012-

2013/10/1593
उघडे शुभांगी 

नीलकंठ
काशीद पाक जवळकर नगर पपळे गुरव 

पुणे पपरी चचवड null

2086 D01366
D/2012-

2013/10/1155
इंगळे ेहल 

सोमनाथ

मु.पो. वाकड यु द  नगर,कमळाकर 
व ती अंिबका पान टाल मागे पुण-े५७ 

पपरी पपरी चचवड 411018

2087 D01367
D/2012-

2013/10/1147
खान या मीन 

उमाम

वाकड रोड अ िवनायक कॉलनी शंकर 
कालाटे नगर वाकड पपरी पपरी चचवड 

411018

2088 D01369
D/2012-

2013/10/802
धो े आरती 

एकनाथ
पवना नगर काळेवाडी कॉलनी -4 पपरी 

पपरी पपरी चचवड 411017

2089 D01370
D/2012-

2013/10/784
शेळके आरती 

परशुराम
ी सदगु  का-नर वाकड रोड पपरी 
पपरी पपरी चचवड 411057

2090 D01371
D/2012-

2013/10/780
सोमवंशी कोमल 

नामदेव

काटे व ती, पपळे सौदागर सनमान 
वीटहोम शेजारी पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411027

2091 D01372
D/2012-

2013/10/781
काचगुंडे अंजना 

गो वद

काटे व ती, पपळे सौदागर सनमान वीट 
होम पपरी पपरी पपरी चचवड 

411027

2092 D01373
D/2012-

2013/10/790
जाधव सलोनी 

बाबुराव

स.नं.86/1/1, लॉट न.ंB/33, िनसग 
कॉलनी,जवळकर नगर पपळे गुरव पपरी 

पपरी चचवड 411027

2093 D01375
D/2012-

2013/10/967
भोसले मिनषा 

राज
वामी समथ कॉलनी रहाटणी काळेवाडी 

पपरी पपरी चचवड 411018

2094 D01376
D/2012-

2013/10/970
च हाण स रता 

सदािशव

एकता हौ सग सोसायटी नखाते नगर 
ग हाणे चाळ थेरगाव पपरी चचवड 

411033

2095 D01377
D/2012-

2013/10/5508
पवार सोनाली 

दपक
कळमकर व ती आयो यानगरी वाकड 

वाकड पपरी 411019

2096 D01378
D/2012-

2013/10/972
सोनवणे ेहल 

अशोक

िशवदशन कॉलनी बेलीकानगर 
बेलीकानगर थेरगाव थेरगाव थेरगाव 

411018

2097 D01380
D/2012-

2013/10/978
वाघमारे अं कता 

माधव
िनमल कॉलनी ीनगर रहाटणी पपरी 

पपरी चचवड 411018

2098 D01381
D/2012-

2013/10/1065
ग हाळे शुभांगी 

राजु

कािशद नगर पी सी एम सी दवाखा या 
समोर पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

2099 d01383
D/2012-

2013/10/1554
वाघुलकर ा 

सुिनल
िवशाल आंगण जुना काटे पपळे रोड 

पपरी पुणे पपरी चचवड null

2100 D01384
D/2012-

2013/10/1377
मोय पुनम काश

द ोबा वाघेरे चाळ पवना समाचार या 
मागे पपरी पुणे १७ पुणे पपरी चचवड 

४११०१८



2101 D01385
D/2012-

2013/10/1407
शहा अफसाना 

सलीम
कॉलनी न २ पवनानगर पवनानगर 

काळेवाडी पुणे पपरी चचवड ४११०१८

2102 D01386
D/2012-

2013/10/1398
पाटील शरयू 

ीधर

सव ८६/१/१ अिभलाशा िनसग कॉलनी 
जवळकरनगर पपळे गुरव पुणे ६१ पुणे 

पपरी चचवड ४११०१८

2103 D01387
D/2012-

2013/10/1413
च हाण कांचन 

हनुमंत

आंबेडकर कॉलनी रवर रोड आंबेडकर 
कॉलनी पपरी पुणे पुणे पपरी चचवड 

४११०१८

2104 d01388
D/2012-

2013/10/1610
पातरे पक  दनेश

सव नं.101/2/1 िवजय शांती कॉलनी 
काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

2105 d01389
D/2012-

2013/10/1613
पायरे रक  दनेश

सव नं. 101/2/1 िवजयनगर शांती 
कॉलनी काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

2106 d01390
D/2012-

2013/10/1578
रणिपसे कोमल 

गुलाब
पोलीस चौक  मागे आदश नगर काळेवाडी 

पुणे पपरी चचवड null

2107 d01391
D/2012-

2013/10/1615
शेख आरसी अ म

मोरया िनवास अिभयंता वसाहत 
काळेवाडी पुणे पपरी चचवड null

2108 d01393
D/2012-

2013/10/1580
सवने आि नी 

अिनल
36/2/1 कनारा कॉलनी रहाटणी पुणे 

पपरी चचवड null

2109 d01395
D/2012-

2013/10/1588
लांडगे जुई ई र

अिनल फोटो तु दओ मागे बलदेव नगर 
पपरी पुणे पपरी चचवड null

2110 d01396
D/2012-

2013/10/1590
कापुरे गीतांजली 

तुकाराम
िव शांती कॉलनी ध कॅ प पपळे 
सौदागर पुणे पपरी चचवड null

2111 d01397
D/2012-

2013/10/1606
शदे गाय ी महेश

मोरया मंगल कायालय िबला हॉि पटल 
जवळ बोट लूब रोड थेरगाव पुणे पपरी 

चचवड null

2112 d01400
D/2012-

2013/10/1614
बे हेकर धन ी 

गणेश
G.D कुडले चाल पावर हाउस जवळ 

पपरी गाव पुणे 17 पपरी चचवड null

2113 D01401
D/2012-

2013/10/1212
दुबे पुजा िवनोद

कुदळे चाळ पावर हाउस जवळ पपरीगाव 
पपरी पपरी चचवड 411017

2114 D01403
D/2012-

2013/10/1209
कुयटे ा 
रामराव

c/o आनंद पवने जोशी चाळ िनकम 
दवाखा या मागे पपरीगाव पपरी चचवड 

411017

2115 D01405
D/2012-

2013/10/996
कंुजीर सुिवधा 

िवजय

केवल- कशोर अपाटमट बी 4 तपोवन 
मं दर जवळ पपरी गाव पपरी पपरी 

चचवड 411018

2116 D01406
D/2012-

2013/10/1012
कंुजीर वसुधा 

िवजय

केवल- कशोर अपाटमट बी लाट नं ४ 
तपोवन मं दराजवळ पपरी पपरी 

चचवड 411018

2117 D01407
D/2012-

2013/10/997
डोरले भारती 

िशवाजी
एकता कॉलनी बापूजीबुवा नगर थेरगाव 

पपरी पपरी चचवड 411018

2118 D01408
D/2012-

2013/10/998
उघडे गती 

नीलकंठ
ांतीनगर,कािशद पाक सोनाई कृपा पपळे 
गुरव पुणे-61 पपरी- चचवड 411018



2119 D01410
D/2012-

2013/10/1003
पवार िवशाखा 

राजु

पवार नगर-२ महा माफुले पथ ड गरे 
कॉरनर थेरगाव पपरी पपरी चचवड 

411018

2120 D01411
D/2012-

2013/10/1013
मोरे मृदला 

महीपत

िवलास द ा य पवार नंदादीप कॉलनी 
नढेनगर काळेवाडी पपरी पपरी पपरी 

चचवड 411018

2121 D01413
D/2012-

2013/10/1015
शेख रोजा मेहबुब

भोरडे नगर थेरगाव पुणे पपरी पपरी 
चचवड 411018

2122 D01414
D/2012-

2013/10/1018
इंगळे ल मी सुरेश

सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर पपरी 
त रीला मा.हौ.सोसायटी बी R-14 
पपरी पपरी पपरी चचवड 411018

2123 D01416
D/2012-

2013/10/1523
अपार आकां ा 

राजू
धमा APPT िव. वग फलटनं 8 पपरी 

गाव पुणे 17 पपरी चचवड null

2124 D01417
D/2012-

2013/10/1493

िव कमा 
अनािमका 

ेमलाल

वनदेव नगर थेरगाव फाटा थेरगाव पुणे 
३३ पुणे पपरी चचवड ४११०१८

2125 D01418
D/2012-

2013/10/1567
उतेकर अ पता 

शंकर

स.नं.१/३,नवीन लि मनगर ग ली नं.५ 
पपळे गुरव पुणे-४११०६१ पपळे गुरव 

पपरी चचवड 411061

2126 D01419
D/2012-

2013/10/1607
शेख मुमताज 

शौकत

िहमालय आई म समोर यमुना नगर 
वाकड पुण-े५७ वाकड पपरी चचवड 

411057

2127 D01420
D/2012-

2013/10/1617
स ते वृशाली 

दलीप

सव नं. ११८/१/२ इं त कॉलोनी 
आय पा मं दर जवळ काळेवाडी पुणे १७ 

काळेवाडी पपरी चचवड 411017

2128 D01421
D/2012-

2013/10/1619
कुटे व ाली 

गोकुळ

स गु  कॉलोनी न.ं२ घर .१२ वाकड 
रोड वाकड पुणे-३३ वाकड पपरी चचवड 

411033

2129 D01422
D/2012-

2013/10/1621
वानखडे अपुवा 

संजय

माउली िनवास सव न.ं७३ समथ नगर नवी 
सांगवी पुणे २७ नवी सांगवी पपरी 

चचवड 411027

2130 D01425
D/2012-

2013/10/1023
सुतार पुनम 

नारायण
कार कॉलनी ेतायन कृपा पपळे गुरव 

पपरी पपरी चचवड 411018

2131 D01426
D/2012-

2013/10/1032
उकले नेहा गो वद

A/14 जगताप इ टेट गुलमोहर कॉलनी 
पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड 

411018

2132 D01427
D/2012-

2013/10/1022
जगताप रचना 

रामदास

शारदा िनवास,िशवशंकर ोिवजन 
टोवअर् समोर,साईराज कॉलनी तापक र 
नगर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 

2133 D01431
D/2012-

2013/10/1027
मुलानी आिलशा 

रजवान
परीस कॉलनी काळेवाडी तापक र नगर 

पपरी पपरी चचवड 411018

2134 D01432
D/2012-

2013/10/1028
साखरे प लवी 

सुभाष

योितबा नगर यू पावती इंि लश चूल 
समोर काळेवाडी पपरी पपरी चचवड 

411018

2135 D01433
D/2012-

2013/10/1017
शदे आि नी 

अिनल
िश क कॉलनी नखाते नगर थेरगाव पपरी 

पपरी चचवड 411018

2136 D01434
D/2012-

2013/10/1031
गोडेपाटील 

वै णवी पांडुरंग

CHAYA HOUSE.H.N.1212 
ADARSH NAGAR KALEWADI 

BEHIND POLICE CHOWKI पपरी 



2137 D01438
D/2012-

2013/10/1038
नाशा तारा 

फ ुमल

अशोक थेटर या मागे म न.८ जाधव 
कॉलनी पपरी पुण-े४११०१७ पपरी 

पपरी चचवड 411018

2138 D01444
D/2012-

2013/10/859
खैरे संवेदना 

िशवाजी
नथू तुकाराम वाघेरे चाळ पपरी गाव 
पपरी पपरी पपरी चचवड 411017

2139 D01445
2012-

2013/10/845
नायडू राजे री 

राम वामी
राजाराम कुदळे चाळ जगदंबा वीट जवळ 

पपरी पपरी पपरी चचवड 411017

2140 D01446
D/2012-

2013/10/825
पंडीत सोनल 

मोद
िवजय कसन वाघोरे चाळ पपरी पपरी 

पपरी पपरी चचवड 411017

2141 D01448
D/2012-

2013/10/1069
कचरे ाज ा 

राज

c/o पांडुरंग महादू कुदळे सव नं 1100 
दुसरा मजला नव महारा  शाळेसमोर 

पपरीगाव पपरी चचवड 411017

2142 D01450
D/2012-

2013/10/821
िबज सोनाली 

अिनल

77/1,कृ णा पाक,चै बन सोसायटी ट णू 
शाळे जवळ नवी सांगवी पपरी पपरी 

चचवड 411027

2143 D01451
D/2012-

2013/10/989
नवले गुंजन 

क याण

स ह नं १६७/२ लाट नं १४ पवना िम  
मंडळाजवळ पपरी वाघेरे पपरी चचवड 

411018

2144 D01452
D/2012-

2013/10/847
ह के सोनाली 
बाळासाहेब

महा मा फुले कॉलेज या पाठीमागे 
बालामन चाळ पपरी वाघेरे पपरी पपरी 

चचवड 411017

2145 D01454
D/2012-

2013/10/1054
कामथे िशवानी 

राज

गायकवाड चाळ साई कंुज 228/2 अशोक 
ट क ज मागे पपरी पपरी चचवड 

411017

2146 D01455
D/2012-

2013/10/1072
पहाडे अि नी 

िवनोद

ी राम िनवास वाघेरे कॉलोनी नं 2 
पपरी पपरीगाव पपरी चचवड 

411017

2147 D01456
D/2012-

2013/10/850
पाटील मानसी 

अशोक
सुिशला अपाट ढोरे नगर-1 जुनी सांगवी 

पपरी पपरी चचवड 411027

2148 D01457
D/2012-

2013/10/856
दरेकर सा ी 

राज
पदमजी पेपर िमल समोर सदािशव कॉलनी 
थेरगाव थेरगाव पपरी चचवड 411033

2149 D01458
D/2012-

2013/10/848
िम ी िमला 

मुकंुद
नेताजी नगर काटे पुरम चौक पपळे गुरव 

पपरी पपरी चचवड 411027

2150 D01460
D/2012-

2013/10/1037
गंगाणी कोमल 

महेश
िवजय नगर ग.नं-२ रिवराज होटेल समोर 

पपळे गुरव पपरी पपरी चचवड null

2151 D01462
D/2012-

2013/10/1044
शेटे िन कता 

दलीप

ए/११ िनसग कॉलनी , जवळकर नगर 
पपळे गुरव,सांगवी पपरी पपरी चचवड 

411018

2152 D01464
D/2012-

2013/10/1043
देशमुख रािधका 

संजय

१९० िवशालनगर वायरलेस कॉलनी 
जगताप डेरी,वाकड रोड पपळे िनलख 

पपरी पपरी चचवड 411018

2153 D01466
D/2012-

2013/10/1055
बे हेकर उ कषा 

गणेश
G.D. कुदळे चाळ पावर हाउस पपरी 
गाव पपरी पपरी चचवड 411018

2154 D01468/
D/2012-

2013/10/1048
जडे सायली 

गोपाळ
ी कृ ण मं दर रोड जवळकर नगर पपळे 
गुरव पपरी पपरी चचवड 411018



2155 D01471
D/2012-

2013/10/181
भालशंकर किवता 

रोिहदास

82/46 ग ली . 1 सुदशन नगर, पपळे 
गुरव पुणे 61. पपळे गुरव पपरी चचवड 

411061

2156 D01473
D/2012-

2013/10/867
वाघेरे अपूवा 

अिनल

पवना िम  मंडळ जवळ पपरी वाघेरे 
पपरी वाघेरे पपरी वाघेरे पपरी चचवड 

411017

2157 D01475
D/2012-

2013/10/866
कलाल मेघा 

अशोक
आनंदवन हौ सोसा थेरगाव थेरगाव 
थेरगाव पपरी चचवड 411033

2158 D01543
D/2012-

2013/10/857
लावळे मोिहनी 

राज

िव ल राजाराम कुदळे चाळ पु पांजली 
िसले मागे पपरी पपरी पपरी चचवड 

411017

2159 D1041
D/2012-

2013/10/814
माने गीता 
उमाकांत

िशतोळे कॉ लेकस ढोरे नगर 
वेताळमहाराज मं दर जवळ जूनी सांगवी 

पपरी चचवड 411027

2160 DD01141
D/2012-

2013/10/1512
कांबळे िमताली 

िव ल
ानदीप कॉलनी ीनगर काळेवाडी, पुणे-

१७ पुणे पपरी चचवड 411018

2161 DD01151
D/2012-

2013/10/1594
शदे सोनाली 

ीधर
सदगु  कॉलनी यु द  नगर वाकड पुणे 

पपरी चचवड 411018

2162 DO1402
D/2012-

2013/10/198
कदम वै णवी 

सुरेश

आझाद कॉलनी नं ३ बस टोप या मागे 
काळेवाडी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

2163 DO1461
D/2012-

2013/10/1039
वाघेला द ा 

नर

गंगो ी नगर गाली नं-२ ेम काश 
िनवास समोर पपळे गुरव पपरी पपरी 

चचवड 411018

2164 DOOO02
D/2012-

2013/10/189
कुडके शांती 

िशवाजी

आझाद चौक िव णूराज मंगल कायालय 
जवळ जोतीबनगर काळेवाडी पपरी 

चचवड 411017

2165 DOOOO1
D/2012-

2013/10/186
आतार शबाना 

उ मान

गणराज कॉलनी गजानन मंगल कायालय 
जवळ पुणे िसटी काळेवाडी आदश नगर 

पपरी चचवड 411017

2166 व00827
B/2012-

2013/10/4594
व ते अिमता उमेश

गांधी पेठ ि यंका वेलस समोर 
चचवडगाव पुणे पपरी चचवड 411033


