
अ. . अज मांक लाभाथ चे नाव विडलांचे नाव प ा

1 A00013 बिहरट अिभिजत चं कांत    बिहरट चं कांत नामदेव लॉट नं 385, से नं 25 ािधकरण,िनगडी पपरी 
चचवड 411044

2 C00022 कांबळे वृषाली शरद   कांबळे शरद रामदास लांडेवाडी रामनगर पुणे.

3 C00024 काम ा हषदा िशवराज   काम ा योती िशवराज पपरी. बाबा आनंद मंगल कायालय पुणे 
411018

4 C00119 कुलकण  िषकेश साद   कुलकण  साद शरदराव मोशी A वग गं वनगरी पुणे

5 C00036 मोरे सा ी सुधाकर   मोरे सुधाकर शामराव संभाजी फुगे चाळ, खंडोबामाळ, भोसरी, पुणे.
6 101515160001554 लोखंडे बाबा पोपट   लोखंडे राखी पोपट पपळे गुरव वैदु व ती ीमंती शेवंताबाई

7 103215160001632  शदे योगेश रामे र   शदे रामे र शेषेराव कुठे चाळ िवठठल मं दरा समोर पपळे सौदागर 
पुणे पुणे

8 100614150004555 अ लवार ाज ा 
गजानन

 अ लवार  गौतमी गजानन समता शाळा च पाणी वसाहत हनुमान कॉ 
भोसरी पपरी

9 C00801 अगरखेड ल मी अंब णा  अगरखेड अंब णा शांता पा भोसरी एम. आय. डी. सी पपरी चचवड 
411033

10 100615160015879 अडागळे अजय कशोर  अडागळे कशोर नामदेव अजंढानगर चचवड पुणे पुणे

11 100115160009503 अ ार आवेस अनीस  अ ार त बसुम अनीस संत ाने र कॉलनी जोितबा नगर काळेवाडी पुणे

12 B00139 अ े शेखर काश  अ े काश गंगाधर सुिचत अपाटमट, हदु तान बेकरीमागे, 
चचवडगांव, चचवड पुणे 411033

13 B00050 अ े िनिखल िवजय  अ े िवजय हनुमंत सी. १ अ ेय नवशांतीिनकेतन को. आप सो. स ह 
नं. 193 से. 29 िनगडी पपरी null

14 A00035 अधाटे ऐ या सुिनल  अधाटे सुिनल रघूनाथ लॉलम 4 ब से टर 26 िनगडी ािधकरण 
आकुड  411046

15 D00014 अमृतकार सागर राज  अमृतकार सागर राज अनुसया िनवास गु द  हौ.सो. शा ीनगर 
रहाटणी पुणे 17

16 100115160007746 अरबूज िव ांत संजय  अरबूज संजय दगंबर नवकार रजे सी भोईर कॉलनी चचवडगांव पुणे

17 A00121 अिहरराव द ा गोपाल  अिहरराव क पना गोपाल लॉट नं.A 202 िस ी सीमा अपाटमट पूणानगर 
िचखली ािधकरण पपरी null

18 D00123 आचाय आनंद िवजय  आचाय िवजय सखाराम पपरी िवनायक नगर पुणे 411018
19 100115160007615 आ डे समृ दी सुदाम  आ डे सुदाम कसन साठे कॉलनी वा हेकरवाडी रोड चचवड पुणे
20 103215160001890 आ हाट बेबी सुंदर  आ हाट सुंदर भाकर आंबेडकर नगर लांडेवाडी भोसरी पुणे

21 A00034 इंगळे शांत भाकर  इंगळे भाकर चांगदेव से.नं.28, लॉटनं. 586 साईिलला अपाटमट 
िनगडी ािधकरण पुणे 44

22 103314150008540 इंगवले िव ा संपत  इंगवले  सुमन संपत ेम आंगण हौ सो उ म नगर पपरी पपरी

23 D00004 उदारे सागर काश  उदारे काश शाबा A17/3, पणकुटी हौ.सो. वेणुनगर, वाकड,पुणे 57

24 100414150005143 ओ हाळ िसमा बबन  ओ हाळ बबन लबाजी लांडेवाडी झोपडप ी आंबेडकर नगर भोसरी 
पपरी

25 100614150003432 कदम दपण चं शेखर  कदम नेहा  चं शेखर घर -28 ल मीनगर, ग ली -1, वाटर 
फलटरेशन लांट जवळ,जुनी सांगवी, पुणे

26 100115160009681 कलाल अजयकुमार 
हनुमंत

 कलाल हनुमंत रंग या मोरे व ती िचखली िचखली ता. हवेली पुणे

27 D00035 क तुरे काजल शंकर  क तुरे सुिनता शंकर काळेवाडी तापक र नगर पपरी चचवड 41101

28 100114150004207 कांिजरकाट दपक 
पु षो म

 कांिजरकाट  पु षो म 
िनळकंठ

पु कर अपाटमट, लाट .1 पिहला मजला माळी 
आळी गांधीपेठ पुणे

29 101515160001061 कांबळे गौरव गौतम  कांबळे गौतम भानुदास िशवाजी चौक पपळे गुरव पुणे पुणे

30 C00006 कांबळे िव नाथ दशरथ  कांबळे दशरथ िनवृ ी सी/ ओ आर.बी. शदे िव भ ी नेह नगर पपरी 
पुणे 18 पपरी चचवड

31 C00076 कांबळे ाज ा सुर  कांबळे दपाली सुर 665 पठाण चाळ मेगा माट समोर फुगेवाडी 
पपरी पपरी null

32 A00074 कांबळे ि मता नामदेव  कांबळे नामदेव रामचं 66/5 गंगानगर, से.नं.28 ािधकरण, िनगडी

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग
िनःसमथ (अपंग) क याणकारी योजना

िवशेष (मितमंद) मुलांचा सांभाळ करणा-या सं थेस / पालकांस अथसहा य

पा  यादी              सन 2016-17            सं या - 1313
लाभाचे व प - ित माह र. . 2,000/-



33 C00049 कांबळे चेतन पांडूरंग  कांबळे पांडूरंग केरबा
गणेशनगर भैरवनाथ िव ालय रोड स यनारायण 

मंदीर समोर भोसरी पुणे 411039

34 103215160001999 कांबळे दशरथ बबन  कांबळे बबन संतोष हौ सो पपरी पुणे पुणे
35 100315160001703 कांबळे वषा सोपान  कांबळे सोपान संभाजी जयमाला नगर रोड जुनी सांगवी पुणे पुणे
36 101214150001161  काकडे तुषार रामचं  काकडे  अंजनी रामचं रामदास नगर िचखली िचखली पपरी
37 C00044 काटे िवजय सुरेश  काटे सुरेश आबासाहेब मं ी हौ.कॉ ले स,दापोडी पुणे 12

38 A00076 काठोळे राधा ाने र  काठोळे ाने र सुधाकर से. .20/1 24/7 कृ णानगर चचवड पुणे 
411044

39 B00061 कातखडे सिचन रामदास  कातखडे रामदास िचमाजी बौ दनगर, िब.नं.12, मनं. 55, पपरी,पुणे 18

40 B00068 काळे माधुरी दनकर  काळे दनकर महादेव पपरी गेलाड चौक पुणे 411018
41 D00066 काळे युवराज िशव लग  काळे पावती िशव लग जुनी सांगवी लाँट नं. 21 पुणे null

42 A00086 काळे जयराम राज  काळे राज  भानुदास
घ नं. 3245 तापक र नगर कािलका माता 
मं दरा शेजारी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017
43 D00045 काळे सुिनल िसताराम  काळे िसताराम ल मण 588 काळेवाडी पुणे १७

44 D00019  कंु ा ि या गो वद  कंु ा गो वद िबसराम स.न.36-2ब/7 मथुरा कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी रोड, पुणे 19

45 A00009 कुलकण  धनंजय 
कमलाकार

 कुलकण  कमलाकार 
शांतीराव

8A-RH 33/2 स ा ी सो. संभाजीनगर, 
चचवड,पुणे

46 100115160009497 कुलकण  ि यंका 
मोदकुमार

 कुलकण  मोदकुमार 
हनुमंतराव

पूण नगर िचखली ािधकरण पुणे पुणे

47 A00008 केसकर अिनकेत मोहन  केसकर मालती मोहन 19/2 एल.आय.जी. कॉलनी सधुनगर ािधकरण 
िनगडी,पुणे 44

48 103214150002981 केसवानी सं कार अिनल  केसवानी अिनल कशनलाल B-BLOCK, -31, म नं-9, दुसरा मजला, 
पपरी कॅ प.

49 100315160001692 कोकाटे िवनायक िवठठल  कोकाटे िवठठल कािशनाथ स नं. 11/3 ीहरी अपाटमट पपळे गुरव पुणे पुणे

50 B00008 कोरडे समीर ीकृ ण  कोरडे पु पा ीकृ ण सुखकता अपाटमट /५ पिहला मजला चचवडगाव

51 A00028  कोलारे सिचन सुयकांत  कोलारे िनता सुयकांत पपरी ए-10, अमृते र कॉलनी पुणे 411018
52 103314150006648 खिलफे मेहरीन सा दक  खिलफे सा दक इ ािहम नटराज िब ड ग म नं 3 खराळवाडी पपरी
53 C00028 खान मु तफा अ वर  खान अ वर मु तफा 33/5 पा रजातक इं ायणीनगर,भोसरी

54 A00078 खान  रेहान सुलतान  खान इशरत मतीन ि वेणी नगर, िशवसेना ऑफ स शेजारी, 
िनगडी,पुणे 44

55 100414150007471  खुदकर शंतनु शशांक  खुदकर स रता शशांक संडिवक कॉलनी भोसरी भोसरी पपरी चचवड

56 101515160001093 खगरे धीरज िवजय  खगरे िवजय नामदेव देवयानी हाई टस पाठीमागे कसन क पटे व ती 
वाकड पुणे पुणे

57 B00032 खैरनार देवयानी तुषार  खैरनार तुषार पचंद पपरी मधुबन हौ सोसायटी पुणे 411018

58 A00065  खैरमोडे सौरभ मुकंुद  खैरमोडे मुकंुद आनंदराव रा भूषण हौ. सो. पीनगर तळवडे पीनगर पुणे 
411044

59 100614150004557 गभाले वैशाली रामदास  गभाले रामदास सावळेराम १६० रामनगर रहाटणी वराज कॉ पपरी पपरी

60 100415160003504 ग ड भरत बाळासाहेब  ग ड बाळासाहेब मनोहर भोई आळी, च-होली बु पुणे पुणे

61 A00035 गांधी योगेन महेश  गांधी महेश हरीलाल कामधेनु सो1-2, से.24 ािधकरण िनगडी पुणे 
44

62 A00084 गांधीले मिनषा िशवाजी  गांधीले िशवाजी सदािशव ीन िब ड ग ए१/६/से.नं.२५ 
िनगडी, ािधकरण,पुणे ४४

63 B00098 गायकर महेश बाळकृ ण  गायकर अनुसया बाळकृ ण चचवडगांव प ि◌. च. लक रोड पपरी 411018

64 D00062 गायकवाड आिवनाश 
जनादन

 गायकवाड कुसुम जनादन गागुड नगर पपळे गुरव नवी सांगवी पुणे null

65 100414150001460 गायकवाड ेहल गंगाधर  गायकवाड गंगाधर िव णु अनुकृ ण िनवास िम सहकार नगर आळंदी रोड 
दघी पपरी चचवड

66 A0038 गायकवाड ि यंका बक  गायकवाड बक यामराव धनाजी हाईट स.नं. 12/1/1, लँट 102 
मोरयापाक पपळेगुरव

67 D00050 गायकवाड व ील बबन  गायकवाड बबन ानोबा अि नी कालनी, काळेवाडी योतीबानगर पपरी

68 A00011 गायकवाड पाली 
ल मण

 गायकवाड सुमन ल मण पपरी अजंठा नगर पुणे 411018

69 B00074 गावडे िणता अ ण  गावडे िवजया अ ण दा गाडन, गावडे कॉलनी



70 C00018 गंुदगी अिमर मुनाफ  गंुदगी मुनाफ बादशहा म ीद चाळ संजयनगर फुगेवाडी पपरी पुणे null

71 101215160000511 गु ा अिभषेख मनोज  गु ा मनोज ब धनलाल मोरे व ती िचखली गट नं.1323 पुणे पुणे

72 101514150001035 गुरव र मी करण  गुरव  आि नी करण अटलास कॉ को समोर कंुदननगर दापोडी पपरी

73 100115160009500 गोरडे करण देवराम  गोरडे देवराम गेनू म नं.5 गणेश नगरी महाल मी चौक जळव 
िनगडी पुणे

74 100614150000774  गो वदवाणी दपा 
जगदीश

 गो वदवाणी राणी जगदीश लाट .44 से. .27 NEW POST OFFICE 
ािधकरण, िनगडी

75 D00042 गोसावी सिचन ावण  गोसावी ावण गोरखनाथ सुय  पाक िब.न. ए-१ लँट नं १ पपरी गाव 
पुणे १७

76 B00049 घ ते मंदा दादासाहेब  घ ते कुसुम दादासाहेब लँट नं. 27 इं दरानगर चचवड,पुणे 17
77 100615160012627 घुले साद दशरथ  घुले दशरथ द  नगर िनगडी पुणे पुणे
78 100115160008936 घोडके ाने र िवठठल  घोडके  कौश या िवठठल जयवंत आप इं दरा नगर ेमलोकपाक पुणे

79 100415160003307 घोडे िवशाल बबन  घोडे बबन बाबुराव ल मी नारायण नगर वडमुखवाडी साई मं दरा 
जवळ, पुणे पुणे

80 B00048  च हाण सुनंदा पांडुरंग  च हाण  पांडुरंग ल मण 69/481संत तुकारानगर, पपरी पुणे 18
81 D00053 च हाण िनिखल अंकुश  च हाण अंकुश द ा य पपळे गुरव जवळकरनगर िनसग कॉ पुणे २७

82 B00036 च हाण जीत पंडीत  च हाण पंडीत कसन कुणाल र हरसाईड जुनाजकात नाकाजवळ 
चचवडगाव पुणे३३

83 100114150006052 चचवडे तेजस िभवा  चचवडे  िभवा सदािशव घर न.ं४ भोई आली सुदाम चचवडे यू इंि लश 
चूल चचवड पपरी चचवड

84 B00014 चचवडे महेश िवजय  चचवडे िवजय मा ती चचवड काकडेकॉनर पुणे 411033

85 A00010 चतोले िनशा राज कशोर  चतोले नमदा राज कशोर स.नं.133/1 िशवितथ िनवास वा हेकरवाडी 
चचवड पुणे 33

86 B00001 िच े संजय ीधर  िच े दयाबाई ीधर मोरवाडी,.लालटोपी नगर, पपरी , पुणे 18

87 103214150000144 िचनगंुडे िशवानंद 
कमलाकर

 िचनगंुडे कमलाकर िशवानंद सव नं.१२१ राजवाडे नगर जय हद काँलणी 
काळेवाडी पुणे १७

88 A00018 चौधरी लीलाजी 
भवरलाल

 चौधरी  भवरलाल गोमाजी रामे र चौक पीनगर तळवडे तालुका हवेली 
पपरी चचवड 411044

89 B00027 चौधरी पाली 
गो वदराव

 चौधरी गो वदा नामदेव िशवअंबे सदन लँट नं. 50 उ ोगनगर

90 100415160003094 जगताप रोिहत दप  जगताप दप सखाराम संत ाने र नगर पुजा न सग या मागे मराठे 
िनवास आळं द रोड पुणे

91 100115160000189  जगधने ेहा शाम  जगधने शाम रंगनाथ बी - ९ ी गजाननहौ. सोसा. चचवडगांव 
पपरी चचवड

92 103214150000707 जाधव िनिलमा अशोक  जाधव  तेज वी अशोक िशवम हौ सो नवमहारा  हाय कुसमागे 
पपरीगीव पपरी

93 103314150007852 जाधव अिजत मा ती  जाधव मा ती कािशबा सदािशव फुगेचाळ, महादेव मंदरी, फुगेवाडी

94 C00113 जाधव मा ती संतोष  जाधव मा ती संतोष बाबुराव रावजी कराळे चाळ रे वे गेट खाली 
कासारवाडी कासारवाडी पुणे null

95 C00037 डेरे मयुर संभाजी  जाधव रा ल िशवाजी िशवशंकर कॉलनी नं. 1 पि म डॉ देवकर समोर 
भोसरी पुणे39

96 B00053 जाधव वषा वसंत  जाधव वसंत िव ंभर 477/2698 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी 
पुणे null

97 100114150004628 जोगळेकर कौिशक धनंजय  जोगळेकर मेघना धनंजय आ वस चबस ेमलोक पाक चचवड पपरी

98 A00007 जोशी अिमत अिनल  जोशी अिनल मधुर C/O मोहनिभका 1297 शरद नगर भांडदकर 
दुकान िचखली पुणे

99 B00054 जोशी गणेश अ ण  जोशी अ ण जीवनाथ 493/2803 संत तुकारामनगर, पपरी पुणे 18
100 A00089 जोशी सिवता कुसुमाकर  जोशी कुसमाकर शंकर 426/2242, संत तुकारामनगर, पपरी,पुणे

101 100415160003882 झांबरे सुरज दलीप  झांबरे सुमन दलीप बाबर सोलंक  रेिसड सी द नगर दघी पुणे पुणे

102 101615160000407 झोरे सा रका बाळासाहेब  झोरे बाळासाहेब गणपत ी. कृपा िनवास िशवराज नगर रहाटणी पुणे पुणे

103 A00066 टगले सं या म हारी  टगले म हारी यशवंत िशवकृपा कॉलनी, ि वेणी नगर, पो. पी नगर 
ता.हवेली,िज.पुणे

104 C00085 टोणगे ाज ा राजे  टोणगे राजे  दामोदर y.c.m हॉि पटल मागे स.नं. 175 भाग पपरी

105 100115160009506 डुबल माधवी मोहनराव  डुबल भा य ी मोहनराव यश बदु अपामट सारवकर रोड िबजली नगर पुणे

106 D00074 डोणे संतोष भाकर  डोणे भाकर नरहरी पपरी पपळे गुरव पुणे 411018
107 A00076 तरस विनता बाळु  तरस बाळु िचमन लँट नं. बी/285 आदशनगर पपरी पुणे 18



108 100614150003234 दनार दपक तांबट  तांबट  दपक िवजय मेघ म हार हौ.सोसा. कृ ण नगर चचवड पपरी 
चचवड

109 100215160000377 तांबे पारस द ा य  तांबे पाली द ा य अजमेरा कॉलनी पपरी पुणे पुणे पुणे
110 B00088 तडुलकर ेयस केतन  तडुलकर ने ा केतन चचवड प.ुना. गाडगीळ सराफ जवळ पुणे
111 D00110 तोरणे रेऊल राँिबनसन  तोरणे सुिनता राँिबनसन काळेवाडी सहारा कॉलनी काळेवाडी 411017

112 A00060  थानवी हेमत भगीरथ  थानवी ल मी भगीरथ क म न.ं४,से.नं.21, यमुनानगर िनगडी,पुणे 44

113 A00022 थोरात कार मदन  थोरात मदन ह रभाऊ हनुमान हौ. सो. पीनगर तळवड़े जु या गोसावी 
हॉ. जवळ पुणे 400044

114 C00027 थोरात पुजा सोमे र  थोरात सिवता सोमे र लॉट नं ३३ िवनायक नगर बो-हाडेवाडी बो-
हाडेवाडी भोसरी पुणे 411039

115 100515160000626 दळवी सा रका बाळकृ ण  दळवी सा रका बाळकृ ण थमेश हाईटस िवकास नगर कवळे पुणे

116 100414150006822 दाते िवजय खंडु  दाते  खंडु नरहरी िगताई अपा. फेज-1 गणेश टबर माकट लाट नं- 
बी-15 दीघीरोड पुणे

117 100115160008259 दास रिशका अ णाचलम  दास अ णाचलम पुदूलीनगम सोनीगरा टाऊनशीप केशव नगर चचवड पुणे

118 A00041  द ीत सागर दलीप  द ीत दलीप दगबर 20 खो यांची चाळ खोली नं. 5 रामदासनगर, 
िचखली ता.हवेली पुणे 20

119 A00093 दवे आ द य जा लदर  दवे आ द य जा लदर आ माभाऊ साठे नगर .नं. 188 िनगडी िनगडी 
पुणे 411044

120 D00039 दवेकर यश शंकर  दवेकर शंकर नारायण

121 100315160001874 दसले गणेश संतोष  दसले िनलेम संतोष नेताजी नगर द  नगर रोड पपळे गुरव पुणे पुणे

122 C00069 दडगे सागर िवलास  दडगे शोभा िवलास संत तुकारामनगर संत तुकाराम नगर पपरी 
पपरी पुणे 411039

123 103315160008974 देवकर खुले र अिनल  देवकर अिनल अ णा आंनद नगर चचवड टेशन पुणे पुणे

124 D00031 देवकर धन ी दपक  देवकर दपक उ मराव सव नं. 56/3/36 धन ी िब ड ग कवडेनगर 
पपळे गुरव पपळेगुरव पुणे null

125 C00047 देवकर अजय मा ती  देवकर सुमन मा ती साईिस द कॉलनी,साईपाक, दघी,स.नं.69/2
126 100115160007972 देवरे सं दप तुकाराम  देवरे तुकाराम दामू गणेश नगर पंचशील कॉलनी थेरगाव पुणे पुणे

127 100114150001563 देशपांडे िवशाल ी 
भानुदास

 देशपांडे  िमना ी भानुदास ए-4 लाट नं-1 कुनाल इ टेट केशवनगर पुणे

128 B00101 देशपांडे अ य अिजत  देशपांडे अिजत नानासाहेब 38/5, वा तु उ ोग, मासुळकर कॉलनी, पपरी, 
पुणे 18. पपरी चचवड

129 C00004 देशपांडे अिभजीत 
चं शेखर

 देशपांडे चं शेखर िव णु 50/6स युरी हौ,सो, इं ायणीनगर,भोसरी पुणे 
26

130 B00035 देशपांडे मंदार मुरलीधर  देशपांडे मुरलीधर गोपाळराव यु इंि लश कुलशेजारी भुईआळी चचवड

131 A00029  देशमुख िशल दनकर  देशमुख दनकर गणेश
तथा तु हौ सो िब नं 9/4 ि कम नं 11 से नं 21 
यमुनानगर िनगडी पुणे - 44 पपरी चचवड 

411044

132 C00047 देशमुख िवजय 
मािणकराव

 देशमुख मािणकराव ल मी लालासाहेब जगदाळे स.नं.211/4 दघी रोड

133 C00003 धाडगे रा ल िसताराम  धाडगे िसताराम मा ती स.नं.६९२/३ आ दनाथनगर संत साई इंि लश 
कूल भोसरी पुण३े९

134 D00006 धादमे अिनकेत करण  धादमे वैशाली करण आनंदपाक भगवान िनवास थेरगाव फाटा, 
डांगेचौक

135 D00001 धो े वै णवी अिनलकुमार  धो े लता अिनलकुमार 59/2, ह रओमिनवास, भात रोड कालनी 
रहाटनी लकरोड, काळेवाडी

136 100415160003747 नदाफ सुमीया हाजीमलंग  नदाफ शहनाज हाजीमलंग पावर हाऊस बालाजी नगर भोसरी पुणे

137 101514150001591 नागुर नजमा सैपन  नागुर  सैपन पीरसाब िवकास नगर िबलाल मि जद जवळ पपरी पपरी

138 D00071 नाणेकर आशा ाने र  नाणेकर लंका ाने र संत तुकाराम नगर शदे आळी पपरी

139 C00037 नायकोडी िवनायक 
नंदकुमार

 नायकोडी सुनंदा नंदकुमार ानराज मा.िव ालय शा ीनगर, कासारवाडी

140 103114150004928 नायर अिथरा मुरलीधर  नायर मुरलीधर कुि क 288/1959, एंथोनी गाडन, संत तुकाराम नगर, 
पपरी.

141 C00016 िनकम शांत साहेबराव  िनकम साहेबराव बाबुराव मसाफ यचाळ,खंडोबामाळ, भोसरी,पुणे
142 101215160000592 नेवाळे भगवान न थु  नेवाळे न थु मु पो िचखली गांव कवळे ता.हवेली पुणे पुणे

143 C00031 पंिडत वैभव गोर नाथ  पंिडत गोर नाथ महादेव भोसरी गावठाण सांडिवक कॉलनी रोड  
४११०३९



144 A00042 परमार िज ेश हरीलाल  परमार हरीलाल ल मण लॉट नं९१ साईनाथ नगर िनगडी पपरी पुणे१८

145 C00038 पवळे शांत कसन  पवळे मंदा कनी कसन साईपाक रोडे हॉ पीटल यापाठीमागे दघी पुणे 
१५

146 100614150006440 पवार अजय सुभाष  पवार  सुभाष ह रभाऊ इं दरानगर पंचशीला होटेल मागे पपरी पपरी

147 D00118 पवार िम लद नारायण  पवार दपक नारायण
ल७◌्मी वृदांवन स.न.170/4 िब ड ग बी.2 लॅट 
नं. 4 पपळे सौदागर पपळे सौदागर 411027

148 103214150004635  पाखले त मय अशोक  पाखले  अशोक वामन ँट नं-113/5 बी नढेनगर, पाटील हॉ. 
काळेवाडी पपरी, पुणे

149 C00040 पांचाळ राजु नर सगराव 
िव वांभर

 पाचांळ नर सगराव 
िव वांभर

िशवशंकरनगर,कॉ.नं.1च पाणी वसाहत 
रोडभोसरी

150 100615160016698 पाटील िनक ता अशोक  पाटील अशोक ीराम माऊली कृपा साने चौक मोरेव ती िचखली पुणे

151 100414150006087  पाटील अथव गणेश  पाटील गणेश सुरेश से नं ३ िसि िवनायक कॉ इं ायणी नगर पपरी

152 C00104 पाटील सागर जयवंत  पाटील जयवंत िनवृत स.नं. 18/2 वैजंता नारायण िनवास नवाल पाक 
दघी पुणे null

153 D00048  पाटील ेहा भगवान  पाटील भगवान आनंदराव स.नं.56/3 पपळे गुरव कवडे नगर 
एम.के.अपाटमट नवी सांगवी पुणे २७

154 D00022 पाटील व ण तुकाराम  पाटील माधवी तुकाराम जुनी सांगवी ि यदशनी नगर पपरी चचवड 
411027

155 100115160007982 पाटील सागर िवनायक  पाटील िवनायक कृ णाजी सोिनगरा हाऊसिशप केशव नगर चचवड पुणे

156 C00105 पाटील िवकास मधुकर  पाटील सुमन मधुकर
गणपत तावरे िब ड ग गु कृपा कॉलनी स.नं. 
194/4 पांडवनगर च पाणी रोड भोसरी पुणे 

null

157 100414150001545 पाडळसेकर तेज  गुणवंत  पाडळसेकर गुणवंत दनकर लॉट न ४९/१६ से न रोल स इंि नी नगर 
भोसरी पपरी चचवड

158 D00050 िप ले चचु िव मन  िप ले के.जी.िव मन धनराज कॉ पे स इमारत  बी लँट नं १८ 
पपरी पुणे १८

159 A00013 पुसतकर मयुर दलीप  पुसतकर दलीप यंबकराव अंगणवाडी रोड मिनषा ि लनीकसमोर सहगड 
कॉ. मोरेव ती िचखली.पुणे

160 100414150001698 पेहरकर सोपान हरी  पेहरकर  नारायण ह र महाल मी अपा. लँट 202, स.नं. 23/2 णवल 
पाक पपरी

161 A00086 फाटक शा मली िशवानंद  फाटक िशवानंद पांडुरंग भागवती मंदीरासमोर, खराळवाडी, पपरी 18

162 B00032 फगसे िवण िशवाजी  फगसे िशवाजी रामचं पाली अपाटमट लँट नं.9ए केशवनगर
163 B00012 बव अमृता अ ण  बव अ ण िव णु अ य अपाटमट गावडे कॉ चचवड
164 100414150001513 बिहरट अ य बाजीराव  बिहरट शारदा बाजीराव स न १ नेह  चौक पपरी पपरी
165 B00076 बांदोडकर ेया दलीप  बांदोडकर धन ी दलीप 204 ई आ मनगर पपरी पपरी पुणे 411018

166 C00098 बा े  ा िवजय  बा े  िवजय वसंत ानराज शाळेसमोर,शा ीनगर,कासारवाडी पुणे 
34 , ता, हवेली, िज, पुणे

167 100114150007752 बागवान सबा अ बास  बागवान तुराब अ बास पंचवटीचाळ मागे चचवडेनगर चचवडेनगर पुणे

168 100314150001755 अजय राजन बालकृ ण  बालकृ ण अजय राजन २९/१३४ िभमाशंकर कॉ पपळे गुरव पपरी

169 100114150001564 िबरादार पुनम नगनगौड  िबरादार  नगनगौड  
शंकरग ड

स.नं-12 केअर ऑफ म लु पाटील चचवडेनगर 
पुणे

170 103314150006914 ब े ाची संयज  ब े सुनयना संजय आनंदनगर झोपडप ी चचवड, पपरी
171 B00118 ब े णव बाळकृ ण  ब े वंदना बाळकृ ण 65/467,संत तुकाराम नगर, पपरी,पुणे

172 100415160001973 बोगे ल मी िव णु  बोगे ल मी िव णु हनुमान मं दरा जवळ, हनुमान नगर भोसरी पुणे

173 C00046 बोगे िव णु सोनबा  बोगे स बाई सोनबा
स ह न-ं23 हनुमान मंदीराजवळ, हनुमान नगर 
भगतव ती भोसरी पपरी- चचवड 411026

174 A00071 बो े ि यंका ाने र  बो े ाने र बाबुराव िब ड ग पिहला मजला, म नं. २, द वाडी, 
आकुड , पुणे 35

175 103315160007825 बोपखेल ऋिषकेश 
िवठठल

 बोपखेल िवठठल महादेव कृपा िनवास सी.एम.ई बोपखेल पुणे पुणे

176 A00049 भगत र रि त जनादन  भगत जनादन िहरामण C/O, संदेश ो. टोअस द नगर, रामनगर, 
चचवड टेशन, पुणे 19

177 D00045 भंडागे िस दी सुिधर  भडांगे सुिधर भीकाजी पपरी हाऊ सग सोसयटी सारंग 03 पुणे 
411018



178 A00137 भताने हषद भा कर  भताने भा कर पंडीतराव
9/0 िशवाजी िवठोबा घाडगे घर न.ं 23, िब ड ग 
नं 3 िवशालगड, से. 27/अ, िनगडी ािधकरण 

पपरी null

179 C00021 भदाणे संकेत संजय  भदाणे संिगता संजय A17/3, पणकुटी हौ.सो. वेणुनगर, वाकड,पुणे 57

180 103115160007087 भसाळे नारायण संजय  भसाळे संजय उमाकांत वर गंगा सो समोर पपरी पुणे पुणे

181 A00139 भागवत िवजयानंद 
आ माराम

 भागवत आ माराम कंुडिलक आंबेडकर वसाहत से.नं. 22 स ाट अशोक सो. A-
23 म नं. 11 िनगडी पपरी null

182 100615160015444 भालेराव भागवी अमर  भालेराव अंजली अमर अंबेडकर वसाहत िम लद नगर िनगडी पुणे
183 100115160008262 भालेराव वानंद सं दप  भालेराव सं दप द ा य गोयल ग रमा सो चचवड पुणे पुणे
184 101514150001362 भोसले सृ ी योगेश  भोसले  योगेश भाकर ग ली .3 सुदशन नगर, गणपती ग ली पुणे
185 B00064 म हो ा मोिहत बलबीर  म हो ा बलबीर भरतराम कमयोग हौ.सो. पपरी,पुणे 18
186 103215160001985 महाजन ओम कांितलाल  महाजन कांितलाल सुकलाल पवना नगर पापड ग ली काळेवाडी पुणे

187 100115160007455 महानवर अथव गजानन  महानवर गजानन ानदेव गणेश िनवास वािघरे कॉलनी हनुमान मं दरा या 
पाठीमागे पपरीगांव पुणे

188 C00029 महामुनी ि या सुिधर  महामुनी सुिधर रामभाऊ भोसरी जयमहारा  चौक पुणे

189 B00074 पराग रमेश माने  माने रमेश ानोबा दनकर सो. लॅट नं-10 ीधर नगर, चचवड, 
पुणे.

190 D00025 माने धनंजय शंकर  माने शंकर जोतीराम बंधू ेम िनवास संत तुकाराम नगर ग ली नं१ 
नवी सांगवी पुणे२७

191 101214150000245  मामनकर णव सुिनल  मामनकर  सुिनल िभकू िवकास नेवाळे रामदासनगर िचखली पपरी
192 B00068 मारकड गौरी मा ती  मारकड मा ती गणपत िव ानगर, चचवड,पुणे 19

193 D00020  माळी सुरज शिशकांत  माळी शिशकांत यशवंत स.न.36-2ब/7 मथुरा कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी रोड, पुणे 19

194 103314150008992 मुंढे शाह ख रसुल  मुंढे रसुल शेखलाल कासारवाडी धमवीर बँक शेजारी पपरी
195 C00125  मुलाणी िमसबा आ लम  मुलाणी आ लम कासम च-होली पपरी- चचवड 411105

196 D00012 मुळे रा ल नामदेव  मुळे नामदेव ब सी काळेवाडी िव णुराज मंगल कायालय मागे पपरी 
 411017

197 B00093 मुळे सिचन सुरेश  मुळे सुरेश गजानन 215/1756, संत तुकाराम नगर, पपरी-18

198 103315160001691  मेहरा कुमुदीनी 
िव णु साद

 मेहरा मधुिलका िव णु साद लॉट नं ७२, उ म नगर, पपरी नेह नगर 
पपरी चचवड

199 D00047 मोगली रजनी िनजगुणी  मोगली िनजगुणी धुडा पा अशोक िथएटर जवळ साईनाथ सोसा बनँक 
पँ टनं 24 पपरी १८

200 103315160002455  मोरे सुिनल ई र  मोरे ई र ल मण इं दरानगर झोपडप ी िब.नं-3 म-57 पुणे

201 D00034  मोरे शुंभागी गणपत  मोरे गणपत िशवराम इंदुबाई क डीराम टळेकर चाळ तपोवन 
मंदीराजवळ, पपरी,पुणे 1725

202 A00067 मोरे अमोल पंढरी  मोरे पंढरी रा ल शांती हौ सग सोसा. मोरेव ती, िचखली,
203 B00043 मोरे रोिहणी मधुकर  मोरे मधुकर िभकोबा कुणाल वे ट, / मािणक कॉ. लकरोड

204 101514150001557  मोळावडे अथव राजेश  मोळावडे राजेश िवलास मोरया पाक िव यमनगर ग ली नं५ पपळेगुरव 
पपरी

205 C00055 मोिहते ि मता आ माराम  मोिहते आ माराम 
नामदेवराव

431/2332 संत तुकाराम नगर पपरी पुणे १८

206 D00008 मोिहते आि वनी ह र ं  मोिहते ह र ं  गो वदराव अिभनवनगर युिनक लासेसशेजारी सांगवी

207 100115160009455 मोहोळ िवशाल यशवंत  मोहोळ शोभा यशवंत ानसुमन िनवास गणेश नगर चचवड पुणे पुणे

208 D00088 मौय कुणाल हरे  मौय हरे  साद पपरीवाघेरे पपरी गाव पुणे-17
209 C00123 ह के िवलास जा लदर  ह के नंदा जा लदर पपरी. टे को रोड पुणे 411018
210 B00056  हा े केतन नर  हा े नर  बाबुराव हा ेचाळ, गावडे कॉलनी, चचवड

211 100614150006565  हे े शिशकांत म ला पा  हे े म लापा सायव ा भंडारी चौक आनंद नगर पपरी पपरी

212 100614150004566 गो टी राम वेश यादव  यादव राम वेश जंगी संगम सो लॉट न ८ सव न १४०१ िचखली 
मोरेव ती पपरी

213 C00093 यादव राजू सुयनाथ  यादव सुयनाथ सीताराम च पाणी वसाहत जवळ खाडे बंगला म नं. 
186/16 बी भोसरी पुणे ३९

214 B00021 म े सोनल सुरेश  र व  मोहन रंगा वामी

215 C00120 रा े सुिमत यशवंत  रा े  यशवंत संभाजी 14 /7, पोलीस वसाहात इं ायणीनगर भोसरी 
पपरी- चचवड 411039

216 103214150002023  राजगु  समृ ी महेश  राजगु  महेश रामराव सुय करण कॉलनी पावती इंि लश मेडीयम 
कूलजवळ योतीबानगर काळेवाडी पपरी

217 100614150005583  राठोड िमना ी 
रावसाहेब

 राठोड रावसाहेब फुल सग आर. एच. 48/14 ि ितसंगम हौ.सो. 
संभाजीनगर, चचवड



218 100614150005028 राय रमेश मोद  राय  मोद जाग दर हायवे टॉवर काळभोर नगर चचवड पपरी 
चचवड

219 A00011 रायसोनी मनीता 
अमृतलाल

 रायसोनी अमृतलाल 
पुखराजजी

लॉटस लस स.न. 4205 II लोर 16 िववेकनगर 
आकुड  पुणे 400044

220 A00073  रावराणे जयेश जनादन  रावराणे जनादन जयराम 318, 2156, संत तुकारामनगर, पपरी,पुणे
221 100415160003992 रासकर ओम साद  रासकर साद बबन लांडगे नगर वामी समथ कॉलनी भोसरी पुणे
222 B00070 रेगे सुहास दवाकर  रेगे दवाकर िवनायक चचवड सुिमत हौ. सो. पुणे 411044

223 100314150000581  रेडीज तेजस राजन  रेडीज  रोशनी राजन पु कर अपाटनट लँट नं 1 पिहला मजला माळी 
आळी गांधी पेठ पपरी

224 100514150000339 लावंड कार सोमनाथ  लावंड  सोमनाथ कसन मनोहर कोतवाल नगर कवळे कवळे पपरी

225 C00064 ल ढे ऋतुजा अशोक  ल ढे अशोक ानदेव दघी रोड भोसरी भोसरी भोसरी पपरी 
411039

226 100614150004554 ल ढे चैत य गणेश  ल ढे गणेश साहेबराव संजय गांधी नगर बोराटे व ती मोशी पपरी

227 A00059 लोखंडे राजकुमार 
तुळशीराम

 लोखंडे तुळशीराम म हारी वेताळ - माने व ती वाकड पपरी चचवड 
411027

228 C00023 लोणारे िवनायक रामचं  लोणारे रामचं  बस पा ४१८ संत ाने री कॉलनी कासारवाडी पुणे ३४

229 100415160004049 वमा िहमांशू हरेराम  वमा हरेराम सुिवधा पाक आपारमट सेमी गेट भोसरी पुणे

230 100414150001670  व तारी अ ताफ 
अकबरअली

 व तारी अकबरअली  
सैनसाहेब

स्.न.१८६ शंकर मयुर कॉलनी न.ं४ भोसरी 
पपरी चचवड

231 B00029  वाईकर िववेक ीकृ ण  वाईकर िवलास ीकृ ण स.नं.112, वा हेकर वाडी पीसीएमसी शाळा 
चचवड,पुणे 33

232 A00004 वाघ हेमंत शाली ाम  वाघ शाली ाम शामराव MIDC ओ फस कॉलनी टे को रोड चचवड 
टेशन चचवड पुणे 400044

233 A00018 वाघ तृ ी िशवाजी  वाघ िशवाजी आवजी सधुनगर ािधकरण पपरी चचवड 411044

234 103314150005805 वाघमारे िनिखल 
नंदकुमार

 वाघमारे  नंदकुमार दास किपल िनवास द  मं दराजवळ स ह नं १६९/९ 
वाकड पपरी

235 100114150001352 वाघमारे गीता मोहन  वाघमारे  सोनाबाई मोहन दळवीनगर रे वेलाईनजवळ चचवड, पपरी
236 100215160000390 वाघमारे रंिजत रमेश  वाघमारे रमेश आ ुबा ा िवकास हौ सो नेह  नगर पपरी पुणे पुणे

237 100114150007791 वाघमारे गौतमी 
साहेबराव

 वाघमारे साहेबराव ानोबा आनंदनगर मालध ा शेजारी चचवड टेशन पुणे

238 100615160015456 वाघमोडे सागर सुभाष  वाघमोडे सुभाष दपमला गंगा नगर ािधकरण आकुड  पुणे

239 D00018 वाघेरे िचराग हेमंत  वाघेरे हेमंत शहाजी शांत िनवास िगता िनवास पपरी पपरी 
411017

240 100115160007287 वाजे उ वला महादु  वाजे महादु कोड बा गुजर नगर ेरणा शाळे जवळ थेरगाव पुणे

241 B00031 वारके कृ णाबाई 
मोहनिगरी

 वारके िवलास मोहनिगरी डॉ.आंबेडकर रोड घर न.ं 9 ए केशवनगर,

242 C00092 वाळंुज िस देश गंगाराम  वाळंुज गंगाराम मा ती गवळीनगर,टे कोरोड,भोसरी
243 100115160007616 वैराळ रोिहत अिमत  वैराळ किवता अिमत तापक र नगर काळेवाडी पुणे पुणे
244 100415160003595  शमा सिचन करमवीर  शमा बबली करमवीर जय गणेश सा ा य पांजरपोळ भोसरी पुणे

245 103214150000572 शहा मिनष िजत  शहा  िवण शांतीलाल मोरया कॉलनी रायगड भाग अमरदीप कॉलनी 
नखाते व ती रहाटणी पपरी

246 A00037 शाळी ाम जयवंत 
िवनायक

 शाळी ाम िवनायक 
मोहनराज

सुिवजय 441/21 यमुनानगर िनगडी पुणे 44

247 C00057  शदे मोद अशोक  शदे अशोक बबन रामचं  लाड पाटील चाळ कासारवाडी पुणे ३४

248 A00025 शदे कुणाल मा ती  शदे किवता मा ती आनंदपाक भगवान िनवास थेरगाव फाटा, 
डांगेचौक

249 A00025  शदे िवनय जनादन  शदे जनादन दादा से.नं.26, लँट नं.10/9ब अपुव 
सो.िनगडी, ािधकरण, पुणे 44

250 A00024  शदे सितश जनादन  शदे जनादन दादा से.नं. 26, लटनं.10/9ब अपुवसो.िनगडी 
ािधकरण पुणे 44

251 100314150000214 शदे हष द ा य  शदे द य अिभमान गुराद  िनवास ल मीनगर ग ली नं १ 
पपळेगुरव पपरी

252 D00038 शदे गंगा साद मोहन  शदे िनता मोहन कमलाताई िनवास जय भवानीनगर थेरगाव 
चचवड पुणे null

253 B00016 शदे भुषण काश  शदे काश शंकर लँट नं. 35 इं दरानगर, चचवड,पुणे 33
254 B00050 शदे सागर रमेश  शदे रमेश अजुन मु.पो.रावेत ता.हवेलीिज.पुणे

255 A00047  शदे अचना रामकृ ण  शदे राम ानु अचना िनवास भैरवनाथ सोसायटी पीनगर 
िनगडी

256 D00012 शदे ऊिषका काश  शदे रेखा काश बोट लब रोड िबला हॉ पीटल जवळ द नगर१ 
चचवड थेरगाव 411033

257 B00052  शदे मधुकर यशवंत  शदे सुधीर यशवंत 165/750 संत तुकाराननगर पपरी पुणे 18



258 100115160009498  शदे मृणाल सूयकांत  शदे सुयकांत रमण मु.पो मोशी ता. हवेली िज. पुणे आ हाटवाडी 
मोशी पुणे

259 B00040 शपी चंदन चं कांत  शपी शोभा चं कांत 499/2845 संत तुकारामनगर, पपरी पुणे 18

260 D00006 िशतोळे अ य हाद  िशतोळे हाद सं दपन जुनी सांगवी ढोरे नगर ग ली नं. 2 पपरी 
चचवड 411027

261 D00082 िशतोळे शंकुतला 
ह रभाऊ

 िशतोळे ह रभाऊ महादेव सॅ डीिवक कॉलनी ताप करनगर काळेवाडी 
काळेवाडी काळेवाडी 411017

262 B00081 िशवले काजल रघूनाथ  िशवले रघूनाथ मधूकर वा हेकरवाडी चचवडगाव चचवड़ चचवड पुणे 
411044

263 103315160008563  िशवशरण आरती आनंद  िशवशरण आनंद अंबादास स नं. 4517/4 ि या फ नचर जवळ चचवड पुणे

264 100115160010120 शेख सोहेल छोटूिमयॉ  शेख  नसीम छोटूिमयॉ दळवी नगर झोपडप ी चचवड पुणे

265 100115160007628 शेख इ ान इि तयाज  शेख  रईसा इि तयाज चोड या चाळ, गणेश नगर लोकमा य हॉि पटल 
जवळ पुणे

266 D00111 शेख लतीफ अहमद  शेख अहमद महमद ३३४ िशवाजी चौक पपळे िनलख पपळे िनलख 
पुणे 411027

267 D00059 शेख खयुम मो दन  शेख मालनबी मो दन पपरी आदश नगर पुणे 411018

268 A00069 शेख आरिशद महेमुद  शेख मेहमुद इ ािहम लॉट.नं.275, से.नं.27अ, ािधकरण,िनगडी,पुणे 
44

269 D00038 शेख सोहेब विलयो न  शेख विलयो न कम ीन एकता कॉ. नाज िनवास गणेल नगर डांगे चौक 
थेरगाव

270 B00013 शे ी संदीप नारायण  शे ी सुमती नारायण िवशाल िनवास लँटनं. 9 पवनानगर चचवड 
गाव पुणे 33

271 A00058 शे के िवकास द ा य  शे के िवकास द ा य गणराज कॉलनी हो. सो. लॉट नं आर.एच 97 
ए/1 शा नगर चचवड पुणे 411044

272 101515160001094  शेवाळे िवपूल संजय  शेवाळे  आरती संजय नावेचा रोड ी कृ ण नगर ग ली पपळे गुरव 
पुणे पुणे

273 D00115 समु े िसमरन सितश  समु े सितश डे हीड स.न.91/1बी साईरंग िब ड ग जवळ पपळे गुरव 
पपळेगुरव 411061

274 100415160003948 स से ि यंका रोिहदास  स ते नंदा रोिहदास रेऊसा ि ला पुना नािशक रोड मोशी पुणे पुणे

275 C00017 सावंत करण महादेव  सांवत महादेव ीयर सुय आ शवाद गृहसं था लँट 
.6नेह नगर, पपरी,पुणे 18

276 B00078  साठे िव वास िवजय  साठे िव ा िवजय पपरी 208 टेशन रोड, साठेचाळ पुणे 411018

277 100614150004562  सामु े क पना सुरेश  सामु े  सुरेश पोपट मोरवाडी लालटोपी नगर पपरी पपरी
278 C00020 सांळुके महेश अशोक आशा अशोक साळंुके म हारकृपा गु द  कॉलनी गवळीनगरभोसरी

279 100115160009499 साळंुखे िच यम ा य  साळंुखे द ा य रामचं दि ण मुखी मा ती मं दरा समोर संत तुकाराम 
नगर पपरी पुणे

280 B00077 साव कर कार मुकंुद  साव कर मुकंुद नामदेव पपरी ेमपाक सोसायटी पुणे 411018
281 C00038 सग मानव दयाशंकर  सग दयाशंकर पपरी च पाणी वसाहत पुणे 411018

282 103314150007995  सग र क सुिनल  सग सुिनल राज िहरा योती, ित ा िब ड ग मागे, जीवन नगर, 
चचवड

283 100615160011766 िसरसवाल भुवन दपक  िसरसवाल दपक जयपाल िवकास नगर कवळे दे रोड पुणे पुणे

284 103214150001031 सुतार थमेश तानाजी  सुतार  तानाजी ानु नामदेव वाघेरे कालनी,-1, सुकवानी िनकेतन. 
पपरीगाव.

285 103214150004878  सुयवंशी योगीता 
गोरखनाथ

 सुयवंशी सिवता गोरखनाथ स.न.34/3 मेनरोड संत तुकडोजीनगर काळेवाडी, 
पुणे

286 A0037 सोनकांबळे अ य 
दादाराव

 सोनकांबळे दादाराव झोट गा सहकार कॉलनी, योितबानगर, काळेवाडी

287 101215160000087  सोनगरे दशा 
क याण सग

 सोनगरे क याण सग 
िव ल सग

यशोबन कॉलनी नागे र िव ालय धमराज नगर 
िचखली, पुणे

288 100115160008574 सोनट े  मयुरी िव नाथ  सोनट े  िव नाथ वामन बै द नगर िगरजुबाबा मं दरा मागे पुणे

289 B00007 सोनट े  रागे री 
िव नाथ

 सोनट े  सुरेखा िव नाथ बौ द नगर िगरजुबाबा मं दरामागे पपरी पपरी 
पपरी null

290 A00015   सोनवणे िवशाल िव ल  सोनवणे िव ल अजुन
स ाट अशोक हौ. सो. A/ 23 लॅट नं 16 

आंबेडकर वसाहत से टर नं 22 िनगडी पुणे 
400044

291 100315160001588 सोलंक  केतक  मिनष  सोलंक  मिनष नारायण ममता नगर सटपोल चच जवळ, जुनी सांगवी पुणे

292 B00073 सौदा रिव रमेश  सौदा रमेश भानाराम
दळवी नगर झोपडप ी पुनम जनरल टोर के 

पास चचवड पुणे 33 घर नं 53 पपरी चचवड



293 A00056 ह ी िनिखल ईर णा  ह ी िनखील ईर णा कोस मोटार कॉ. एस 35 िनगडी िनगडी पुणे 
411044

294 C00043 हगे संतोष बाजीराव  हगे अलका संतोष ी. हनुमान हौ. सो. िब ड ग नं 23 खोली नं 
116 नेह नगर नेह नगर पुणे् 411039

295 103315160003681  हेगडे दशा गणेश  हेगडे योती गणेश रामनगरी कॉ ले स भोसरी आळंदीरोड पपरी 
चचवड

296 103315160009325 हेगडे अमोघ कृ णा  हेगडे निलनी कृ णा गणेश कॉलनी .न.4 खराळ वाडी पपरी पुणे 
भागवान गीता मं दर जवळ पुणे पुणे

297 D00075 म टू नवदीप कौर 
हरजीत सग

. सी एम.ई हौ.सो नवी सांगवी नवी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे null

298 D00050 िमठे सधु तुळशीराम . स.न. 12/9/2 पवार नगर थेरगाव पपरी 
चचवड 411033

299 C00801 अंभोरे शुभम देवानंद अंभोरे देवानंद अजुन भोसरी संत तुकाराम नगर पपरी चचवड 
411033

300 B00103 अ वाल योगेश 
रामिनवास

अ वाल रामिनवास कूमचंद भागवती मंदीरा समोर, खराळवाडी, पपरी  पुणे 
410018

301 A00034 अ वाल मिनष िवजय अ वाल िवजय देिवचंद लॉट नं. 326 से. नं. 27 भेळ चौक जवळ िनगडी 
पुणे 411044

302 B00072 शहाबु ीन अजगरअली 
स यद

अजगरअली मोह मद हबीब 
स यद

स.नं-135 मोहन नगर, चचवड,पुणे

303 A00083 ओ हाळ कार अिनल अटसुळ अिनल कृ णा 154 midc शा नगर शा नगर पपरी 411044

304 A00020 अधाटे िवनोद रघुनाथ अधाटे रघुनाथ  िव णु लॅट नं. 1 जी लॉक MIDC पपरी 411044

305 100414150007379 अनंतराव अथव 
कािनफनाथ

अनंतराव कािनफनाथ 
बाळकृ ण

यू महादेव नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

306 C00029 मा रयम अ वर खान अ वर मु तफाखान 33/5 पा रजातक इं ायणीनगर,भोसरी

307 C00004 अभंग आकाश गोरख अभंग  सुरेखा गोरख सुखवाणी बाग आदीनाथ नगर ग हाणे व ती 
लॉट नं. 7 भोसरी null

308 A00043 अमे ं रोशन सरोज अमे ं  सरोज िशवधारी हे े व ती िचखली पुणे 411019

309 100515160000676 अनाचलम जन 
कोला यीनाथन

अनाचलम कोला यीनाथन 
स यासी

एम बी क प दे रोड ता.हवेली, िज.पुणे पुणे

310 B00002 अलोणी आसावरी 
सुधाकर

अलोणी जो सना सुधाकर नं. 5, रेणुका अिव कार, ेमलोक पाक, चचवड 
पुणे 411033

311 C00001 अवचरे िनिखल संपत अवचरे संपत रघुनाख खंडोबा चाळ गुलाब शदे चाळ भोसरी पुण३े९

312 103214150002383 अवचार िवण तुकाराम अवचार तुकाराम गुणाजी ीकृ ण कॉलनी कोकणेनगर शांता दुगा िनवास 
काळेवाडी पपरी

313 100114150005904 अवतारे िनलम नंदू अवतारे नंदू म हारी दळवी नगर झोपड प ी चचवड पपरी चचवड

314 100414150004361 अिहरे आयन रा ल अिहरे  रा ल ड गर एम आय डी सी भोसरी पपरी पपरी

315 103214150001808 अिहरे जयेश यशवंत अिहरे यशवंत गोिपचंद मथुरा कॉलनी नखाते व ती रहाटणी करण 
सोसायटी रहाटणी पपरी

316 100114150003829  आंबले िवशाल िवण आंबले  िवण िव ासराव सी,5 ेमसागर , रामकृ ण मोरे नाटयगृहाशेजारी 
चचवडगाव पपरी

317 100415160001205 आंबेकर आरा य तुषार आंबेकर तुषार बबनराव लॅट न.७ वी-१ िब ड ग गंधव नगरी पपरी 
चचवड

318 100614150004547 आंबोळकर शुभम सितश आंबोळकर  न ता सितश क पवृ  सोसा. लॅट -15 महावीर पाक 
मोहननगर पुणे

319 100614150004556 आकुड ाज ा रंगराव आकुड  रंगराव शंकर इं ायणी िनवास लॉट न २५ स न १३१७ 
कृ णाई सो साने चौक िचखली पपरी

320 100414150003620 आगलावे आलोक 
नागनाथ

आगलावे नागनाथ बबनराव गट .454, गो वद साळवी िब., आदशनगर, 
मोशी.

321 D00010 आघारकर सौरभ सुिनल आघारकर सुिनल कार बी-9 ही. एस. रेिसडे सी काटेपुरम नवी सागंवी 
नवी सांगवी 411027

322 A00101 आचाय िनमल योगेश आचाय िनमल योगोश लॉट नं. 197 27 अ संत तुकाराम उ ान जवळ 
िनगडी ािधकरण पपरी 411044

323 A00091 आठवले अिनल आमिस द आठवले पावती आमिस द इं दरा नगर िनगडी पपरी चचवड 411035

324 100315160001762 आढाव िनशा सँबि थन आढाव सँबि थन कैलास जाधव चाळ दापोडी पुणे पुणे

325 B00133 आतार आिलम िसकंदर आतार सकदर आ बास ितसरा मजला, िगरीरीज 
सोसा.िबजलीनगर, चचवड,पुणे

326 C00091 आदक अमोल फ करा आदक फ करा िशवाजी टे को रोड भोसरी पपरी- चचवड 411026

327 D00081 आभाणे रोिहणी भाकर आभाणे मंदा भाकर गु कंुज मा ती मं दरा समोर थेरगाव पपरी 
चचवड 411033



328 D00060 आरा ये संतोष िवजय आरा ये शिशकला िवजय
घ नं. 3245 तापक र नगर कािलका माता 
मं दरा शेजारी काळेवाडी पपरी चचवड 

411017

329 B00023 आय आ द य संजय आय संजय भाकर यु रया िनवास,तीसरामजला,चचशेजारी 
रे वे टेशनरोड, पपरी१८

330 100414150005241 आ हाट णव अिनल आ हाट  अिनल मुरलीधर सावतामाळी नगर बो हाडे वाडी पपरी पपरी
331 C00113 आ हाट सुरेश द ू आ हाट द ू ल मण िशवाजीवाडी मोशी पपरी- चचवड 412105

332 D00037 आ हाट राणी म हारी आ हाट म हारी िव वनाथ आदशनगर घर . 1214/9 काळेवाडी पपरी 
पुणे १७

333 D00129 आवळेकर िसमरन दपक आवळेकर दपक बळीराम आदश कॉलनी कलाटे चाळ वाकड पुणे

334 B00070 आ जा हषा गुलशन आ जा  गुलशन शामलाल बी लॉक बी/4 पपरी पुणे18 पपरी चचवड

335 A00012 इंगले शरयु ताप सग इंगले ताप सग सुयोग कॉलनी मोरेव ती िचखली ता.हवेली िज. 
पुणे

336 D00065 इंगळे पृ वीराज सतीश इंगळे दया सतीश स.नं१६/२१ िनता पाक समो रल ग ली िवशाल 
नगर पपळे िनलख पपरी पुणे१८

337 100614150001353 इंगळे प लवी िव ल इंगळे िव ल िशवाजी माऊली हौ सो पीनगर तळवडे पपरी

338 A00098 इंदोरकर टया काश इंदोरकर दया काश साने कॉ. साने चंबस िचखली िचखली िचखली 
पुणे 411044

339 C00095 इजगज आ पाली राजु इजगज राजु ीपती यशवंत नगर पपरी पुणे 18

340 102514150000476 इदगे सोनी सं दपान इदगे सं दपान  राम साद सं दपान राम साद शाळेजवळ िचखलीगीव 
िचखली पपरी

341 A00040 इधाटे शुभम ानदेव इधाटे ानदेव आ पा संत कृपा नगर आकुड़  िचखली िचखली पुणे 
411044

342 A00075 दोरकर टया काश दोरकर िमना काश मरळ टेलर बोरा हॉ पीटल रोड, कवडेनगर नवी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

343 A00032 ई लाळे अजय धनराज ई लाळे धनराज यादव साईदशन नगर द वाडी साईबाबा मं दराजवळ 
अजय िनवास आकुड  400034

344 100315160001921
ईसराईल 
टीनाकेरोलीन 
सायमन

ईसराईल सायमन से वाराज
लॉट नं.9/11 मंदा कनी कॉपरेटीन हाऊ सग सो 

िशतोळे नगर जूनी सांगवी पुणे

345 B00006 उंडे िवनायक माधव उंडे माधवी माधव A 10, लॉसम ीझ, केशवनगर, सेजल पाक 
शेजारी, काळेवाडी.,पुणे 17

346 100714150000774 उकंडे रतेश राजाभाऊ उकंडे पाली राजाभाऊ नारायण काळभोर चाळ, नं-4 म-20 काळभोर 
नगर, चचवड

347 A0014500000000 उकरंडे तुकाराम नागेश उकरंडे धानाबाई नागेश 123, गो डन चौक, िव ानगर झोपडप ी, 
चचवड

348 A00117 उदागे िवनोद अंकुश उदागे अंकुश काल दा पूणा अपाटमट लॉट नं. 64 मोरेव ती चचवड 
पपरी null

349 D00003 उदारे ऋिषकेश काश उदारे काश शाबा A17/3, पणकुटी हौ.सो. वेणुनगर, वाकड,पुणे 57

350 A00103 उबाळे चेतन  मुकंूद उबाळे सुिनता मुकंूद दा अपाटम ट िनगडी गाव पपरी चचवड 
411044

351 B00012 उमरेली इलाई बागवान उमरेली रयाना बागवान पावर हाऊस तुळजाभवानी मं दराजवळ 
चचवडेनगर चचवड पपरी null

352 100614150004561 एकबोटे सा ी अ ण एकबोटे  अ ण रामकृ ण लॉट न ११२ अनुषा हाईटस सी डी सी पुनानगर 
चचवड पपरी

353 C00051 पांडूरंगया एस. क याणी एस. पांडुरंगया पांडुरंगया गणेशनगर बोपखेल बोपखेल बोपखेल पुणे 
411033

354 100614150004563 ऐरसंग तेज ी दपक ऐरसंग पुजा दपक १९/अ कूपट सो से न २८ ािधकरण िनगडी 
पपरी

355 A00006  ओझा अनुराग सुधीर ओझा सुधीर िभचंद से.नं.135 राममंदीर,बालाजीचौक, 
मोहननगर, चचवड,पुणे19

356 C00801 ओ हाळ शुभम संजय ओ हाळ संजय सुदाम भोसरी लॉट नं 9 िब डग नं. ए/8 पपरी 
चचवड 411039

357 B00135 ओहोळ परशुराम िव म ओहोळ  िव म िहरा मासुळकर कॉलनी महारा  बँके जवळ पपरी 
पुणे 411018

358 D00106 कंगणे दपक अमृतराव कंगणे अमृतराव बाबुराव रहाटणी भैरवनाथ मं दराशेजारी रहाटणी पुणे 
null

359 D00009 कंठेकर ओम राम लग कंठेकर राम लग िस दील ग मामी ताप करनगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे 
null

360 A00093 कडलग गणेश िवलास कडलग  िवलास रामनाथ पी नगर िनगडी पपरी चचवड 411035



361 A00070 कडु अ ण तुकाराम कडु  तुकाराम िसताराम
शिशकांत बळीराम काटवटे सी/ओ अर वद शदे 
समथनगर धन ी हॉ पीटलजवळ समोर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

362 D00081 कडूदेशमुख सनी संभाजी कडूदेशमुख संभाजी दनकर 401 मुळानगर जुनी सांगवी पुणे 27

363 A00074 कणसे रा ल भा कर कणसे  भा कर कार गजानन नगर पनसरे िब ड ग या मागे रहाटणी 
पपरी चचवड 411027

364 B00058 कणसे दीप धनाजी कणसे सुरेखा धनाजी स.नं. 113/4, ओमकार कॉलनी, वा हेकर
365 C00020 कदम िषकेश बाबुराव कदम  बाबुराव गेनु पपरी. ाने र पाक पुणे 411018

366 B00022 कदम देव ी कशोर कदम कशोर तुकाराम जीवन िश पा अपा., लॅट नं. 13, तानाजी नगर, 
चचवड पपरी null

367 100615160000994 थेऊरकर िनशाद िनतीन कदम िनितन पांडुरंग इं ायणी हौ.सोसा. 0 पीनगर पुणे

368 D00031 कदम िच मय काश कदम ित ा काश सव नं. 7, लॉट नं, 26 धमभ  िब ड गजवळ 
शदेनगर जुनी सांगवी पुणे 27

369 103215160001470 कदम कार राज कदम राज  हणमंत मोहटादेवी मं दरा जवळ, कैलास नगर थेरगांव 
पुणे

370 100414150007573 कदम अिभषेक संभाजी कदम संभाजी  बाळू लोट न ४०१,सव न २०/१/५८ नवकार हाईटस 
दघी पपरी चचवड

371 100415160001640 कदम शुभम िबिभषण कदम सुमन िबिभषण स. नं. 212, दघी रोड आदश नगर भोसरी 
पपरी चचवड

372 C00042 कदम ाने र सोपान कदम सोपान यमाजी संत साई कुलशेजारी आ दनाथनगर 
ग हाणेव तीभोसरी

373 B00006 करांडे अि नी मा ती करांडे मा ती ानु स.नं. 24 गणेश कॉलनी चचवड़ेनगर 
चचवडगाव पपरी null

374 D00058 सदािशव सुधीर किन क क णा सुधीर सदािशव ल हाळे ताप करनगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे 
null

375 101214150000563 करे पुनम पोपट करे  पोपट खडेराव अ जठा नगर गौतम बौ  मंदीरजवळ आकुड  
पपरी

376 100115160009507 कलाटे शुभम राज कलाटे िनमला राजू गु कृपा नेि◌वास पवना सहकारी बँके समोर 
वाकड पुणे पुणे

377 D00080 कलाटे जुई राजु कलाटे राजु पंिडत जाईआबा िनवास. गु कृपािब डीगंवाकड

378 D00017 कलाटे सुरिभ राजु कलाटे राजू मुरिलधर यू द नगर डांगेचौक वाकड रोड वाकड वाकड 
411057

379 D00082 कलापुरे नवनाथ 
बाळासाहेब

कलापुरे बाळासाहेब िनवृ ी वाघेरे कॉलनीन.ं३भैरवनाथ मंदीरा यामागे 
पपरीवाघेरे पुणे१७

380 D00083  क याणकर गीता कशोर क याणकर कशोर दशरथ पपरीवाघेरे चंदन मेिडकल, पुणे.

381 D00077 क याणकर यश अिनल क याणकर ि मता अिनल दप िनवास सव नं.13/3 संतोषनगर थेरगांव पुणे 
null

382 B00012 क याणी दा अनंत क याणी अनंत गो वदराव
स नं. 272, लॅाट नं. 6 दनकर अपाटमट, 
मािणक कॅालनी ीधरनगर, चचवड पुणे 

411033

383 A00077 क यप नेहा सुरेश क यप  सुरेश ठाकुर स.न. 12/9/2 पवार नगर थेरगाव पपरी 
चचवड 411033

384 D00030  कांडेकर िवण 
बाळासाहेब

कांडेकर बाळासाहेब आनंदराव घरन.ं39 रामनगर कोकाटे हॉ पीटल जवळ 
िपपळेगुरव पुणे 27

385 101514150000430 कांबळे दपक हाणमंत कांबळे  सुमन हाणमंत राजीव गांधी नगर कािशद चाळ पपरी पपरी

386 103315160005556 कांबळे सिवता आ पा कांबळे आ पा पुंडलीक पवार व ती एस.एम.एस शकर मं दरा समोर 
दापोडी पुणे

387 100314150001766 कांबळे णव कंुदन कांबळे कंुदन भगवान साई राज पाक चं मणी नगर जुनी सांगवी पपरी

388 D00107 कांबळे िनितन दुवास कांबळे दुवास बळीराम स.न८४/१ साईरंग िब ड ग जवळकरनगर पपळे 
गुरव पपळे गुरव पुणे null

389 C00005 कांबळे सुकेिशनी बस पा कांबळे ोपदी बस पा गुलाबनगर, बॉड . 5,दापोडी पुणे 12

390 100315160000615 कांबळे साद नवनाथ कांबळे नवनाथ शंकर 62/1ए िवनायक नगर पो ट ध कॅ प पुणे-27

391 C00043  कांबळे िगरीश पांडुरंग कांबळे पांडुरंग िव णु सोनाईिनवास जयमहारा  चौक आळंदी रोड 
भोसरी,पुणे 39

392 D00115 कांबळे बाळु कृ णा कांबळे मलवा कृ णा पपरीपु पपळे सौदागर पुणे 411018

393 B00062 कांबळे ेहल कशोर कांबळे मालन सखाराम दळवीनगर झोपडप ी, हनुमान मंदीर, चचवड-
33

394 D00072 कांबळे वि ल अशोक कांबळे रेखा अशोक पपरी कामगार वसाहत पुणे 411018



395 A00079 कांबळे द ा िव ल कांबळे िव ल ानदेव आ शवाद हौ. सो. शा नगर के.एस.बी. चौक 
िनगडी पपरी 411044

396 C000075 कांबळे  सधू बापू कांबळे शोभा बापू सव.नं. 70/1 पवार व ती आदश काँ.दापोडी पुणे 
१२

397 100314150001093 कांबळे सधु बापू कांबळे शोभा बापू सव. नं. 70/7A गुरव प ट् चाळ मि त जवळ 
दापोडी पुणे १२

398 D00027 कांबळे िश पा सुभाष कांबळे सुभाष ध डीराम िभमनगर पपरी पपरी चचवड 411027

399 103115160005394  कांबळे ितक सुरेश कांबळे सुरेश नारायण आिशवाद कॉलनी, िसदधाथ नगर, रहाटणी पुणे

400 100415160002959 काकडे यश गणेश काकडे गणेश शेशराव काटे चाळ, मा ती मं दर जवळ, दघी पुणे
401 B00094  काझी नजमा सिलम काझी रोशन सलीम चचवड जेिनका अपाटमट पुणे-33

402 101515160001237 काझी जैनब हबीब काझी हबीब करीम स.नं.74//3/4 द  मं दर जवळ, एस.एम.एस 
कॉलनी दापोडी पुणे

403 A00002 काटकर सानीका 
शिशकांत

काटकर  शिशकांत पांडुरंग आकुड  ितसरा मजला ी. मेिडकल या मागे 
पपरी चचवड 411035

404 D00017 काटवटे तुषार शिशकांत काटवटे शिशकांत बऴीराम
शिशकांत बळीराम काटवटे सी/ओ अर वद शदे 
समथनगर धन ी हॉ पीटलजवळ समोर जुनी 

सांगवी पपरी चचवड 411027

405 D00016 काटवटे तेजन शिशकांत काटवटे शिशकांत बऴीराम
शिशकांत बळीराम काटवटे सी/ओ समथनगर 

धन ी हॉ पीटलजवळ समोर नवी सांगवी पपरी 
चचवड 411027

406 D00061 काटे काजल सुकुमार काटे  सुकुमार सय पा बी-14 बालामल चाळ नव महारा  शाळेमागे 
पपरीगाव पपरी चचवड 411017

407 B00044 काटे अपणा राज काटे अलका राज मु.पो. कवळे ता. हवेली िज.पुणे 13

408 100115160002789 काटे भा य ी दपक काटे िनशा दपक ि मुत  िब डग लॅट न. १०८ नागेश नगर 
पपरी चचवड

409 100615160004964 कातळकर शुभम स यवान कातळकर स यवान ीधर िशवश  हौ.सो. क या धान शाळा 
सहयोगनगर पुणे

410 A00046 कामठे िनवृ ी पांडुरंग कामठे पांडुरंग  हरीभाऊ मु.पो. तळवडे मा ती मंदीराशेजारी पुणे

411 B00115 कारिखले िवनोद अशोक कारिखले अशोक ध डीबा काकडे टाऊनिशप, केशवनगर चचवड पुणे 
411033

412 D00051 कारिखले उमेश ानदेव कारिखले ानदेव जयवंत नेताजी नगर काटे पुरम चौक पपळे गुरव पुणे ६१

413 D00038 काळे अंिज य तुकाराम काळे  तुकाराम शंकर उषःकाल को.ऑप. िब.नं. 15 अ पुणा िनवास 
जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

414 B00054 काळे िव ांत सुयकांत काळे  सुयकांत पांडुरंग पपरी पी.सी.एम.सी. टँ डसमोर पुणे 410018

415 C00019 काळे अिनकेत सुिनल काळे सुिनल रामचं इ3 पपळेसदन कासारवाडी मराठी शाळेजवळ

416 B00013 काळे रोिहत द ा य काळे सुवणा द ा य जुना मोरया हॉ पीटल मंगल मुत  वा जवळ 
चचवडगाव

417 D00048 िड पल गुणे र कावळे कावळे गुणे र तानुजी पपरी तापक रनगर पुणे १८

418 D00043  कािशनाथन सोमेश 
कृ णमुत

कािशनाथन कृ णमुत कृ णमुत  अमृता अपाटमट ब  २ म नं १४ 
पपरी कोटा या मागे पपरी पुणे १८

419 C00011 कासार सुवणा नामदेव कासार नामदेव िसताराम सव. नं. 213/11/11 नुर मोह ला ग ली दघी 
रोड भोसरी पुणे null

420 A00067 कनरे सागर संदेश कनरे संदेश ल मीकांत 168 जनाई का ले स, सहयोगनगर,तळवडे 
िनगडी-44

421 A00059 कदत दा आनंदराव कदत आनंदराव साहेबराव पा रजात सुंदर हौ.सो. RM42/2 
संभाजीनगर, चचवड,पुणे 19

422 D00125 कंुजीर कौषल िशरीष कंुजीर िशरीष सदाशीव पपरी गणेशनगर पुणे 411018
423 B00014 कंुभार अि वनी अशोक कंुभार अशोक गणपतराव अंजनी िनवास मु पो ताथवडे ता मुळशी पुणे
424 D00122 कंुभार ि यंका बंडू कंुभार बंडू खंडु पपरी गंगानगर पुणे 411018
425 100615160010860 कंुभार वै णवी संतोष कंुभार संतोष दशरथ कमयोग हौ सो नव महारा  पीनगर पुणे

426 D00026 कुकर फु ल सुंदर कुकर सुंदर बळीराम काळेवाडी स. नं. 77/2/बी1 ाने र कॉलनी 
पपरी  411017

427 D00087 कुकरेजा रोिहत जयराम कुकरेजा  जयराम परसराम आर- वग लॅट नं. 8 वैभव नगर पपरी पपरी 
चचवड 411017

428 B00057 कुकरेजा मनोज मुरलीधर कुकरेजा भारती मुरलीधर बी लॉक 6/3, ल मी धमशाळा , पपरी, पुणे

429 A00064 कुटे व ाली रोहीदास कुटे रोहीदास बाळासाहेब कुटेवाडा मा ती मंदीर समोर आकुड  पपरी 
चचवड ३५

430 103215160000388 कुदळे िस ांत स यवान कुदळे पुनम स यवान अंजना िनवास लॉट --2 िशवद नगर पपरी, 
पुणे



431 C00050 कुदळे यश िवण कुदळे िवण ानोबा कुद व ती कुद व ती कुद व ती कुद व ती 
पुणे 411018

432 C00031 कुभांर ा रामे र कुभांर रामे र रामल ग संत तुकाराम नगर, ी कृ ण मंदीरासमोर, 
भोसरी,पुणे39

433 B00017 कुरणे आशा शामराव कुरणे फुलाबाई शामराव कवळे एम.बी.कँ प पुणे 412101

434 100615160006440 कुरसेजा सा रका अशोक कुरसेजा अिनता अशोक स.न 139/1 मानसरोवर वा हेकरवाडी चचवड

435 A00027 कुलकण  मधूसूदन 
राम साद

कुलकणा राम साद शामराव ता हणे व ती हनुमान नगर िचखली िचखली पुणे 
400044

436 100114150007376 कुलकण  प लवी दगंबर कुलकण   दगंबर अनंत द नगर साताळकरचाळ िबला हॉ. मागे पुणे

437 C00120 कुलकण  गौरी साद कुलकण  साद शरदराव मोशी A वग गं वनगरी पुणे

438 A00088 कुलकण  सुिनता बाबुराव कुलकण  बाबुराव वासुदेव मोरवाडी,.लालटोपी नगर, पपरी , पुणे 18

439 B00100 कुलकण  अ मीता 
मधुसूदन

कुलकण  मधुसूदन ीपाद 56/4 मासुळकर कॉलनी पपरी पुणे 411018

440 A0005900000000000 कुलकण  वरद राम कुलकण  राम दनकरराव 34/14 से .21 क म-11 यश को.हौ.सो., 
यमुनानगर, िनगडी

441 B00026 कुलकण  राणी ल मण कुलकण  ल मण िव वनाथ िश परेखा अपाटमट चचवडगाव

442 A00016 कुलकण  उदय भगवान कुलकण  वसुधा भगवान लॉट नं. 274, से.नं.28 हालसाकां त 
कुलजवळ िनगडी ाधीकरण पुणे 44

443 B00090 कुलकण  अनगा शानराव कुलकण  शामराव नरहर पपरी पुणे 411018

444 B00063 कुलकण  सु मा बापुराव कुलकण  ीकांत बापुराव C-302, दारका अपाटमट, पागेची 
तालीमजवळ, चचवड,पुणे

445 B00060 कुलकण  मृणाल संजय कुलकण  संजय मधुकर 66/6, मासुळकर कॉलनी, पपरी.पुणे 18

446 B00065 कुलकण  सुजाता सुधाकर कुलकण  सुधाकर शंकर तानाजीनगर,स.नं.283/56 
िशवाजीउदयमडळाजवळ, चचवड

447 A00038 कुलवडे ओम धनंजय कुलवडे मंगल धनंजय माऊली रचेती हौ. सो. लॉट नं 4/11 से. 21 
यमुनानगर िनगडी िनगडी पुणे 411044

448 D00085 कुवर सह रावत िशवाजी कुवर सग रावत गवर सह 411/7,सनलाईट बेकरी रोड,ताप कर 
नगर,काळेवाडी पुणे 17.

449 B00075 कृ णन बालसु ह यम के बालसु यम पपरी सुखवानी लािसक पुणे 411018

450 C00105 केरणगी सुधाकर राम णा केरणगी  राम णा गंुडू पपरी. रामनगर पुणे 411018

451 B00120 खोडे हेजल फॉ सीस केरोल के मँथुराय एन सी 7/302, ममता हौ. सोसायटी, अजमेरा 
कॉ ले स, पपरी पुणे 411018

452 B00104 कुलकण  राजण चं कांत केळशीकर कांदबरी करण चचवड कादंबरी राज पाक पुणे 411033

453 A00010   केळे माधवी द ा य केळे कौश या द ा य िशवशंकर हौ. सो. नं 1 हे े व ती िचखली 
िचखली पुणे 400044

454 A00012 केसरकर सुिनता बाबुराव केसरकर बाबुराव लवु एल.आय,जी कॉलनी 8/B से. 25 सधुनगर 
िनगडी ािधकरण पपरी null

455 C00063 कोचरेकर दा उमेश कोचरेकर उमेश मनोहर नेह नगर पपरी पपरी पपरी पुणे 411039

456 C00012 कोतवाल प ावती सुिधर कोतवाल अलका सुिधर पी.डी कॉलनी दापोडी पुणे null

457 C00063 कोतवाल राजेश 
सुंदरलाल

कोतवाल सुंदरलाल शांतवन पी.ड य.ुडी कॉलनी पाच बंगला दापोडी पुणे १२

458 B00105 कोरके िनितन दामोदर कोरके ल मी दामोदर रमाबाईनगर पपरी पुणे 411033

459 C00070 कोले गौतम गु मुत कोले कािवरा गु मुत िस दाथ नगर सी.एम.ई. गेट समोर बॉ बे पुना 
रोड दापोडी पुणे १२

460 C00026 कोळमकर सुिमत राजु कोळमकर बबीता राजु बाजीरावलांडे िब ड ग लांडेवाडीगणपती 
मंदीराशेजारी भोसरी

461 C00121 कोळी कुमार ीमंत कोळी र ाबाई ीमंत
ए-10 िवजय ो हीजन टोअस या समोर 

हनुमान मंदीराजवळ महा मा फुलेनगर भोसरी 
पपरी- चचवड 411026

462 C00060 ि रसागर सिचन 
तुकाराम

ि रसागर भावती तुकाराम लोधी चाळ नेह  चौक नेह नगर पपरी पुणे १८

463 B00018 ि रसागर िशतल रामचं ि रसागर रामचं  पंढरीनाथ िभमाशंकर नगर, कवळे, चचवड पपरी 
चचवड 411033

464 103214150004985 ीरसागर अिभजीत 
आ पासाहेब

ीरसागर योती आ पासाहेब बौ नगर िब.नं-11 म नं-49 लकरोड 
िगरजुबाबामं दरा शेजारी पुणे



465 B00098 खंडागळे आकंुर क पेश खंडागळे क पेश सुधाकर काक़़डे पाक आनंदवन सो. िब. PI लॅट न 11 
तालेरानगर चचवड पपरी 411044

466 A00080 खंडागळे संतोष दलीप खंडागळे दलीप राजाराम मसाफ य सोसा. पीनगर, ता.हवेली िज.पुणे 
िनगडी,पुणे 44

467 100115160000138 खंडागळे अपना बबन खंडागळे बबन बाबुराव क िडबा नगर वा हेकरवाडी चचवड पपरी 
चचवड

468 D00059 खंडागळे मुकुल भानुदास खंडागळे भानुदास  संपतराव संकेत ए/60 कािशदनगर पपळे गुरव पपरी 
चचवड 411061

469 100214150000548 खटाटे सुिनता बळवंत खटाटे बळवंत एकनाथ स. .126 गणेशअंगन सोसा. शेजारी मोहननगर 
पुणे

470 A00048 खटावकर व ील कृ णा खटावकर कृ ण गंगाधर
िस दी पाक लँट नं. 102, सी. वग से टर 

20, लॉटनं. 27िचखली ाधीकरण 
कृ णानगर, चचवड पुणे 19

471 A00002 खडके अचना रामदास खडके रामदास रामचं से.27, सरला मृती, लँट 321 ािधकरण 
िनगडी, पुणे. 44

472 D00112 खताळ िवलास गणेश खताळ गणेश जग ाथ संत ाने र नगर थेरगाव मुळशी थेरगाव पुणे 
411033

473 A00105 खराडे वाती सदािशव खराडे   सदािशव परशुराम उष ; काल हौ सोसायटी पीनगर ता.हवेली 
िज.पुणे - पपरी चचवड 411044

474 A00131 खरात अिमत रमेश खरात रंजना रमेश 3/18 नारायण काळभोर नगर, चचवड पुणे 19

475 103115160003052 खरात अनु का संजय खरात सुरेखा संजय िभमाई हौ.सो नेह  नगर पपरी पुणे

476 C00037  काची सुिनता शंकर खचने आशा संतोष शंकर काची चाळ, वॉड नं. ३ िवकास ो हीजन 
टोअसशेजारी दापोडी पुणे 12

477 B00066 खड आिशष दारकानाथ खड दारकानाथ ीराम सागर हाउस ग सो. तानाजीनगर. चचवड,पुणे 
33

478 B00087 खातगुणकर पारस ह रश खातगुणकर ह रश बाबुराव स.नं-150 लॅट-21 क र मा गॅलरी, लॅट नं-16, 
मोरवाडी,पुणे-18

479 100414150000509  खान सईद कलीम खान  कलीम मजाबु लाह गवळीनगर, टे को रोड, शांत जन. टोअस, 
भोसरी

480 C00008 खान तम ा ईनामुल खान ईनामुल रझाईल पपरी. नगर पुणे 411018
481 100614150004550  खान शोयब सलीम खान सलमा सलीम काटेव ती रे वेलाईन, दापोडी
482 101515160000437 खडकर मयुरी रामदास खडकर रामदास क याण िशवनेरी कॉलनी पपळे गुरव पुणे पुणे

483 B00081 िखलारे आकाश चं कांत िखलारे आशा चं कांत द नगर रामनगर समोर िखलारे चाळ चचवड 
पुणे - 411019

484 C00064 खुडे पराग ीहरी खुडे ीहरी हरीभाऊ सदगु  नगर भोसरी पुणे ३९

485 C00006 खेडेकर व ील सुभाषचं खेडेकर  सुभाषचं  सबाजी ेिषत हौ.सोसा., नािशक फाटा, कासारवाडी, पुणे

486 D00027 खेमचंदाणी मोहनीश 
तुलसीदास

खेमचंदाणी तुलसीदास 
देवदास

अंवती अपाटमट 65/सी लँट नं.6 अशोक 
टॉक जजवळ पपरी,पुणे 17

487 D00100 खैरनार सौरभ संजय खैरनार संजय यादव पपरी िशवकॉलनी,गणेशनगर पुणे 411018

488 B00030 खैरे सुरज सितश खैरे ल मी सितश मोरया हौ.सो. िब. नं. 4 चचवड़ चचवड पुणे 
411044

489 D00052 खोत सपना दलीप खोत दलीप सखाराम िस दे र पाक जवळकर सुदशन नगर पपळे 
गुरव पुणे null

490 D00012  खोत नंदकुमार बाबुराव खोत बाबुराव गणपती सव नं.12/18 ाय हर कॉलनी हनुमाननगर, 
काळेवाडीफाटा थेरगाव

491 C00033 खोलम सं या द ा य खोलम द ा य बाबुराव सँ डवीक कॉलनी सी 7 बी भोसरी

492 D00018 गंगवाणी अिमत 
राम काश

गंगवाणी राम काश घन याम एच बी 40/1 गेलाड चौक पपरी पुणे 17

493 103315160010847 गंगान ली साईकवच 
शेखर

गंगान ली शेखर च ा पा ीन िब रामे र मं दरा जवळ, संभाजी नगर 
चच ड पुणे

494 A00068 गंधे अणव सिचन गंधे सिचन िवजय से टर नं२५.२२/४ एल आय जी कॉलनी सधू 
नगर िनगडी पपरी चचवड ४४

495 B00042 गजधाने कोमल अजुन गजधाने अजुन आ पा दे रोड समथ कॉलनी पुणे 411017

496 100614150000099 गणेशकर संकेत औदुंबर गणेशकर औदुंबर सं दपान िजजाउ िनवास, 122/1, सायली कॉ ले स, 
वा हेकरवाडी, चचवड

497 A00021 गपचुप मिनषा भाकर गपचुप भाकर 14/5 एल.आय.सी.कॉ.से.25 सधुनगर िनगडी 
पुणे 44

498 B00075 ग ड रोिहणी ल मण ग ड  ल मण बबनराव घर न.ं 18, पागेची तालीम जवळ ,भाग . 29 
ता. हवेली. चचवड पुणे 411033

499 D00011 ग ड ि यंका राज ग ड प लवी राज जुनी सांगवी नॅशनल कुल रोड पपरी
500 100614150003018 ग ड नागेश बाबू ग ड वषा बाबू द नगर, िवनय ो. टोअस, चचवड



501 B00096 ग ड िषकेश सुिनल ग ड सुिनल रामचं स.न.1938 लॉट न.14 लॉट न.8 साईधाम 
सोसायटी पवनानगर चचवडगांव पुणे 33

502 A00037 गवळी िशतल भाकर गवळी  भाकर िभकु 114 अजंठानगर पपरी चचवड null
503 100114115000264 गवळी केदार रा ल गवळी रा ल द ा य आिशवाद िनवास उदेयोगनगर चचवड पपरी

504 D00083 गवळी अ ज य सुभाष गवळी सुभाष रामचं ए-२३,सुयोग कॉलनी,िवनायक नगर पपळेगुरव 
पुणे.६१

505 101515160000200 गांडेकर अणव काश गांडेकर किवता काश जे डीशेळके चाळ कासारवाडी पुणे पुणे
506 C00111 गाडे तेज वी सुभाष गाडे सुभाष िशवाजी पपरी. दघी नगर पुणे 411018
507 C00088 गाडेकर चेतन सुरे गाडेकर  सुरे  कसन भोसरी बी१ पुणे 411039
508 103214150000594  गायकर श दप गायकर सा रका दप ांतीवीर कॉलनी नढेनगर काळेवाडी पपरी

509 B00045 गायकवाड उमेश हनुमंत गायकवाड  हनुमंत रघुनाथ ान दप कॉलनी, चचवडे नगर. चचवड पुणे 
411033

510 103314150012294 गायकवाड ेम अमोल गायकवाड अ णा अमोल बौ  िवहारा जवळ पपरी िब.न-15 म नं-5 
र हर रोड पपरी, पुणे

511 A00060 गायकवाड ितक अशोक गायकवाड अशोक शांताराम ी.साई सुपर माकट G.A.3/2 शा नगर MIDC 
चचवड पुणे 411044

512 103214150000145 गायकवाड महेश सुरेश गायकवाड कौश या सुरेश सुखवाणी रन ले ह वाघेरे कॉलनी ४ पपरीगाव 
पपरी

513 100614150004315  गायकवाड िव ांत गणेश गायकवाड गणेश िभमा फुले-शा .आंबेडकर हौ.सो. म-311 अजंठानगर, 
चचवड

514 100115160004522 गायकवाड भािगरती छबु गायकवाड छबु बाबुराव आनंद नगर िचमचवड चचवड टेशन पपरी 
चचवड

515 A00002
गायकवाड आकाश 

द ा य
गायकवाड द ा य नारायण

घर नं 1497 ह चैत य िनवासल नव िनमाण 
हौ. सो. रामे र मं दराजवळ पीनगर पुणे 

411062

516 103214150000033 गायकवाड आ द य संदेश गायकवाड ि या संदेश िस ाथ कॉम तापक र नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

517 103315160009524 गायकवाड रोिहत बाळू गायकवाड बाळु पांडूरंग कुणाल गाडन तानाजी नगर चचवडगांव पुणे पुणे

518 C00081 गायकवाड सुनयना 
रामदास

गायकवाड मंगल रामदास बौ दिवहारमागे,ता.हवेली

519 B00028 गायकवाड िवशाल 
िवजयकुमार

गायकवाड मंगला िवजयकुमार एबीसीहौ.सो.पवनानगर,िचचवडगाव

520 C00041  गायकवाड िनलेश रमेश गायकवाड रमेश िभकु महा माफुलेनगर मराठी शाळे यापाठीमागे

521 B00072 गायकवाड कािमनी 
कारभारी

गायकवाड राम कारभारी पपरी म ह ाकंपनीजवळ पुणे 410018

522 B00034 गायकवाड सं या 
राम कसन

गायकवाड राम कसन रामचं कवळे हनुमान कॉलनी पुणे 411039

523 B00073 गायकवाड गणेश िव ल गायकवाड िव ल महादेव चचवड वा हेकरवाडी रोड पुणे 411033

524 C00008 गायकवाड शुभांगी 
िवलास

गायकवाड िवलास महानंदा नेह नगर भाटनगर पपरी पपरी पपरी null

525 100414150004782 गायकवाड शामल 
िशवहरी

गायकवाड िशवहरी पांडुरंग जय महारा  चौक दुगा माता कॉ भोसरी पपरी

526 101514150001295 गायकवाड ओम संजय गायकवाड संजय मुरलीधर कमल िनवास , रे वेगेट पलीकडे, कासारवाडी

527 C00021 गायकवाड िनिखल सुरेश गायकवाड सुरेश नारायण ए-1 िब डग लँट नं. 10 वा तु उ ोग ग हाणे 
व ती भोसरी पुणे null

528 A00053 गावंडे अनंत पुडंिलक गावंडे  पुडंिलक पांडुरंग संभाजीनगर िनगडी पपरी चचवड 411039

529 C00086  गावडे णव अिनल गावडे अिनल  मा ती स ह न-ं18 भैरवनाथ शाळेचा रोड धावडे व ती 
भोसरी पपरी- चचवड 411039

530 D00015 गावडे सागर बाबुराव गावडे बाबुराव पुंडिलक गांगाडनगर,काटेपुरम चौक,स.नं.50/1
531 B00043 गावडे िनतीन बाळकृ ण गावडे बाळकृ ण िव णु चचवड भात अपाटमट पुणे 411033

532 100715160000273 गावडे प लवी रावसाहेब गावडे रावसाहेब  भाऊसाहेब गु  कृपा हौ.सो. मोरे व ती िचखली पपरी 
चचवड

533 B00082 गावडे मा कैलास गावडे शारदा कैलास चचवड लोकमा य हॉ. समोर पपरी-18
534 B00080 िगधे िगरीश राजे िगधे क पना राज पपरी मोहन नगर पुणे 411018

535 100114150008243 िगरासे सं ाम सग 
भगवान सग

िगरासे भगवान सग चं सग िबजलीनगर िशवनगरी चचवड पपरी चचवड

536 100515160000029 िगरी शिशकांत संतोष िगरी संतोष राम प इं भा बी कवळे दे रोड पपरी चचवड
537 D00136 गुजर दप सुभाष गुजर लता सुभाष पपरी थोपटे लॉ स समोर पुणे 411018

538 100115160003380 गुजराथी वै णवी अिजत गुजराथी अिजता अिजत बी.११,२६९ /११-अ बकाव वु फ हौ.सो. 
चचवड पपरी चचवड



539 100414150003122 गुरव पुजा राज गुरव  राज  गजानन स्.न.७२ अ धुरे चाळ िशव शाही नगर दघी 
पपरी चचवड

540 B00021  गोकळे शांत ाने र गोकळे सुिनता ाने वर भुईरनगर भुईरचाळ म.नं. 124 चचवड

541 C00054 गोगावले िषकेश िव ल गोगोवले िव ल महादेव पपरी. संतकुपा िनवास पुणे 411018

542 B00045 गोटयाल ि यंका शंकर गोटयाल  शंकर संग पा सव नं-46 लॉट नं-76 ि यंका िनवास िस ी 
िवनायक मंदीर कवळे  पुणे

543 A00087 गोडबोले मृदुला िव णु गोडबोले सुनील िव णु पीनगर,तळवडे

544 101215160000369 गोताड दा सं दप गोताड सं दप द ाराम ीराम हौ सो हे े व ती िचखली ता.हवेली 
िज.पुणे

545 C00110 गोयट िनशा मोहन गोयट िललावती मोहन पपरी. िहरामती िनवार पुणे 411018
546 100115160009504 गोरडे आबा देवराम गोरडे देवराम गेन् महाल मी चौका जवळ, िनगडी पुणे
547 A00041 गोवधने रेखा संपत गोवधने  संपत ल मण तळवडे तळवडे पपरी चचवड 411014

548 103214150000097 गोसावी अिनकेत संजय गोसावी  संजय जग ाथ संत ाने र कॉलनी योतीबानगर काळेवाडी 
पपरी

549 A00101 घाटगे िवनय शंकर घाटगे शंकर िव ल स ोग नगर गजानन हौ.सो. गणपती 
मंदीराजवळ पीनगर, तळवडे िनगडी

550 C00024  घाटाळ हेमंत ल मण घाटाळ ल मी तुळशीराम चैत यिनवासकै.शंकर धावडे माग धावडेव ती 
भोसरी पुणे 39

551 C00013 घाटोळ िवशाल िभकाजी घाटोळ िभकाजी नारायण शा ीचौक, िव वकमा कॉ.२. अ वालशेजारी, 
आळंदीरोड,भोसरी

552 B00041  घाडी रे मा िवजय घाडी भावती िवजय 206/1348 संत तुकारानगर, पपरी,पुणे18

553 A00054 घाडी दनेश अंकुश घाडी शांत अकंुश उजाला हौ.सो.से.नं.24 िब ड ग नं. ए/1 
ािधकरण िनगडी,पुणे.44

554 D00049 घा  राजीव बालकचंद घा  बालकचंद लालचंद बी २७ साई दा िनवास यु ल मी नगर से.नं 
४ पपळे गुरव पुणे २७

555 B00035 घालमे वैभव िवलास घालमे िवलास नानासाहेब माडा िब डग-9 लॉट नं. 132 संत तुकाराम 
नगर पपरी पपरी null

556 C00100 घुले ि यांका मनोहर घुले मनोहर द ा य द  िनवास बोपखेल सी. एम. ई. बोपखेल पुणे 
null

557 B00082 घोटकुले बाळू आ पा घोटकुले िनखील आ पा 113/614 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पुणे 
411018

558 103115160007710 घोरपडे रोिहत सुिनल घोरपडे सुिनल रामचं रामचं  िनवास केशवनगर ेहकंुज सो स रता 
अपाटमट समोर कासारवाडी पुणे

559 C00089 च नारायण रोिहत 
नंदकुमार

च नारायण उ मला नंदकुमार भोसरी गावठाण धावडे व ती पपरी

560 D00134 चजन आकाश सुरेश चजन सुरेश गंगाराम ग ली नं ३ घर  ३३ िवनायक नगर सुयोग 
कॉलनी पपळे गुरव पपरी पुणे १८

561 100114150003932 च हाण रोिहत िवनोद च हाण  िवनोद मेघू एस.एस. हसन स.नं 136 मोहननगर पपरी

562 A00122 च हाण आया साहेबराव च हाण उ मला साहेबराव सी. 3/9 एच.डी.एफ.सी. कॉलनी चचवड 
चचवड पपरी null

563 100615160007133 च हाण कृितका कृ णत च हाण कृ णत नारायण लॅट न. १३ मोरया प ांकर सोसा िव ल वाडी 
आकुड  पपरी चचवड

564 D00057 च हाण ऐ री 
देव कनंदन

च हाण देव कनंदन गो वद पपरी रो. हॉऊस नं.2 पुणे 411018

565 100315160001599 च हाण िवलास भगवान च हाण भगवान पांडूरंग सुयोग कॉलनी िवनायक नगर नवी सांगवी पुणे

566 B00007 च हाण संतोष जाल दर च हाण महादेव जाल दर  चचवड गाव पपरी चचवड 411033

567 100115160001475 च हाण उ ती िवनायक च हाण िवनायक  बाबुलाल लॉट .-12 स.न. 157 िबजली नगर, चचवड

568 B00004 च हाण ई र िवलास च हाण िवलास िशवदास िवजयनगर. ए ो कं.,समोर, चचवड.
569 103114150001634  च हाण मोिनका सुरेश च हाण सुरेश नामदेव ६०० च हाण चाळ फुगेवाडी पपरी

570 C00053 च हाण गाय ी सुरेश च हाण सुरेश नामदेव घर नं ६०० िव ल मं दरामागे फुगेवाडी पुणे १२

571 C00080 चांदणे रािधका िवजय चांदणे िवजय िव ल लॉट नं 5 पदमराज महेशनगर पपरी पपरी 
पुणे null

572 D00089 चांदेरे गौरी शंकर चांदेरे िनता शंकर पपरी जोगवा ा समोर पुणे 411018

573 B00071  चाय देव  सुरेश चाय सुरेश िशवराम इं दरानगर, लॉट नं-42 महादेव मंदीर, 
चचवडगांव-33

574 100115160005294 चावीर ोक द ा य चावीर द ा य नारायण एक ा कॉलनी, गणेश नगर डांगे चौक, चचवड 
पुणे

575 B00036 चचवडे रोहीत िशवाजी चचवडे िशवाजी गणपतराव साईराम कॉलनी दगडोबा चौक, चचवडेनगर 
सव नं. 37/2 गणपत मृती बंगला null



576 103214150004703 चेलानी दीपा थावरदास चेलानी किवता थावरदास योितबा मंगल कायालय जवळ िशव साई अपाट 
काळेवाडी पपरी

577 B00112 चोबे िनरंजन पोपट चोबे  पोपट बाबुराव िशवनगरी िबजलीनगर चचवड पुणे 411033

578 A00029   चोभे वल संजय चोभे संजय पोपट कृ णानगर पोिलस वसाहत िब. नं. 4 .नं.15 
िचखली रोड चचवड 411019

579 B00059 चोरमले मधुकर तुकाराम चोरमले तुकाराम नरसोबा िव ानगर, चचवड, पुणे

580 A00062 चौगुले संतोष नामदेव चौगुले नामदेव पांडुरंग कमयोगहौ.सो. लँट नं,.23, पीनगर,तळवडे,पुणे

581 A00031 चौगुले बजरंग ध डीराम चौगुले सुिनता बजरंग 348 द नगर झोपडप ी आकुड  चचवड पुणे 44

582 100415160001091 चौधरी महेश देवाराम चौधरी  देवाराम ढगलारामजी चामु डा हाड वेअर साई चौक इं ायणी नगर 
पपरी चचवड

583 C00067 चौधरी मोहनलाल 
नेमाराम

चौधरी नेमाराम आदाजी गट .६६६, पा या या टाक  जवळ ल मीनगर 
मोशी पुणे -४१२१०५

584 100614150000900 चौधरी ेम र व चौधरी र व  आ माराम नामदेव काळभोर चाळ पंचतारा नगर आकुड  
पपरी चचवड

585 C00085 चौधरी साहील संजय चौधरी संजय रघुनाथ स.नं. 205 महादेव नगर मंजुरी बाई शाळे 
शेजारी भोसरी पपरी null

586 102615160000104 चौबे िशवशंकर शशीकांत चौबे शशीकांत शंभू स.न. ४६/अ िस ी िवनायक मं दरा जवळ 
दे रोड पपरी चचवड

587 100614150008932 चौस सलीम लसनबीन चौस रिजया लसनबीन २२/२०४ िनगडी िनगडी पपरी चचवड
588 D00010 चौहान का तक  महेश चौहान यो सना महेश सांगवी गावठाण जुनी सांगवी, पुणे.

589 100415160001768  चौहान अजय सह 
रामफेर

चौहान रामफेर सह िशवाजी वाडी िश क कॉलनी मोशी पपरी 
चचवड

590 100415160001767 चौहान िवजय सह 
रामफेर सह

चौहान रामफेर सह िशवाजी वाडी िश क कॉलनी मोशी पपरी 
चचवड

591 101515160001716 चौहान नर  सुरेश चौहान सुरेश धरमशी स.न.12/1/1 िवलास नगर पपळे गुरव

592 D00053 जंगम संिगता बाळकृ ण जंगम बाळकृ ण कुस लग सव नं. 67 वामी िववेकानंद नगर नवी सांगवी 
पुणे null

593 D00069 जगताप अमृता नामदेव जगताप  नामदेव िभकोबा 51/1/9 गांगड नगर िशवगणेश रेिसडे सी चौक 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

594 103214150003311 जगताप कािशनाथ संजय जगताप  संजय िव नाथ नढे चाळ योितबा नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड

595 A00027 जगताप कांचन द ा य जगताप मालन द ा य सुभाष पांढरकरनगर रे वेगेटनं.57 आकुड , पुणे 
35

596 B00036 जगताप संतोष िवजय जगताप िवजय महादेव चचवडगाव ेयस हौ.सोसा पुणे 411033
597 C00011 जगताप रोिहत शरद जगताप शरद रघुनाथ पपरी. PCMC शाळेजवळ पुणे 411018
598 C00067 जगताप सा रका शहाजी जगताप शहाजी जग ाथ गणेश नगर धावडे व ती भोसरी पुणे ३९
599 D00018 जगदाळे ेयश दगडु जगदाळे दगडु द ा य सहकार कॉलनी, योितबानगर, काळेवाडी

600 B00010 जगदाळे िवशाल 
पदमिसह

जगदाळे दमिसह िव लराव िशवराज लँट नं.21, इं दरानगर, चचवड

601 D00022 जगदाळे नवनाथ रामचं जगदाळे रामचं  भाऊ साईनाथ हॉटेल तपोवन मंदीराजवळ सिवता 
अपाटमट पपरी गावरोड पुणे 17

602 100114150002695 जमादार आिसफ 
मंहमद सेन

जमादार मंहमुद सेन बाशा 100, अशोक हौ. सो. दलीप वगसकर केट 
मैदानाजवळ थेरगाव पपरी

603 D00071 जय सग पायल पुरोष म जय सग पुरोष म नंदलाल साधु वासवानी िनकेतन, लँट नं. २०९ वािघरे 
कॉलनी नं.३ पपरी वािघरे पुणे१७

604 B00054 जय सघानी िवनोद 
गुरमुखदास

जय सगानी लता गुरमुखदास 13/2, पपरी साई चौका जवळ पुणे 411018

605 103215160000892 जळीत जुल पंकज जळीत पंकज रामचं फाई ह गाडन सोसायटी जगताप डेअरी जवळ 
रावेत पपरी चचवड

606 100215160000104 जसपाल सािनया 
िव म सग

जसपाल िव म सग अमर सग ीन फ ड सोसा. रो.हाउस नं.ई-5 वा तु उ ोग 
पुणे

607 D00124 जागयानी रतु राजेश जागयानी  राजेश आसनदास पपरीगाव लॉक 23/4 पपरी 411017
608 100314150000229 जाधव अिनकेत अंगद जाधव  अंगद माधवराव स.न-71/2, पवार व ती, वाड - 3, दापेडी-12

609 C00033 जाधव अिभषेक 
बाळासाहेब

जाधव  बाळासाहेब शांताराम च-होली पपरी- चचवड 412105

610 D00013 जाधव िनता ल मण जाधव  ल मण नारायण 16 नं. बस टॉप बेल ठकानगर गणेश कॉलनी 
थेरगाव पपरी चचवड 411027

611 D00035 जाधव ि ती अशोक जाधव अशोक िशवाजी 455/4 कवडेनगर पपळे गुरव पुणे २७
612 B00047  जाधव ि यांका कसन जाधव कसन उ मराव 555/512/2919 संत तुकाराम नगर-18
613 C00052 जाधव िशतल कृ णांत जाधव कृ णकांत हनुमंत पपरी. रे वे गेट खािल पुणे 411018



614 A00032 जाधव करण कैलास जाधव कैलास िशवराम मोरेव ती पपरी चचवड 412114

615 A00054 जाधव गौतम कंुता जाधव गौतम मािणक िवदयानगर चचवड पुणे - 19 पपरी चचवड 
411019

616 100115160007969 ड गरे कुमार िवलास जाधव ता या राजाराम वेताळनगर झोपडपटटी िबजलीनगर चचवड पुणे

617 B00026 जाधव िशरीष दपक जाधव दपक देिवदास पपरी एच.ए.कॉलनी पुणे 410018

618 103315160002695 जाधव िवशाल धनू जाधव धनू कसन इं दरा नगर िब.नं.2 म नं.76 टे को रोड 
चचवड टेशन पुणे

619 C00014 जाधव आरती िवजय जाधव साद िवजय कुल दप आंगण िब. D वग 2 मजला 202 
नेह नगर पपरी पुणे 411018

620 D00028 जाधव आय मोद जाधव ि ती मोद थेरगाव अशोका सोसा. गणपती मंदीर थेरगाव 
पपरी चचवड 411019

621 100115160003902 जाधव िवपुल रतनलाल जाधव रतनलाल िव म बेलठीका नगर थेरगाव चचवड पुणे पुणे
622 C00096 जाधव नुतन रामचं जाधव रामचं  गंगाराम णवाल पाक दघी पपरी- चचवड 411015

623 A00095 जाधव रोहन भगवान जाधव रोहन भगवान
मातृछाया लां◌ॉ नं 136 नुतन मराठी 

शाळेसमोर से. ., 20 कृ णानगर,पुणे 411044

624 100614150003014 जाधव सोमनाथ राजू जाधव ल मी राजू रामनगर संजीवन कंपनी समोर चचवड पपरी

625 C00065  जाधव हषल िवकास जाधव िवकास वसंतराव गायकवाड हॉ पीटल जवळ नािशक हायवे 
भोसरी पुणे.

626 100615160011178 जाधव माधुरी िवजय जाधव िवजय  शंकर रा भूषण हौ सो रामे र चौक िनगडी पुणे

627 C00015 जाधव हषल भरत जाधव वैशाली भरत काँलणी . १ कृ णाई िनवासौ माऊली नगर 
दघी पुणे null

628 B00102  जाधव हेमंत सुधीर जाधव संगीता सुधीर 38/4 वा तु ोग कॉलनी पपरी पुणे 18 पपरी 
चचवड

629 D00052 जाधव त मय राज जाधव संजय तुकाराम पपरी अेरणा िश ण सं ये जवळ पुणे 411018
630 103215160001642 जाधव ितक सुयकांत जाधव सुयकांत पांडुरंग केशव नगर पपळे सौदागर पुणे पुणे
631 101514150001954  जाधव पारस सुयकांत जाधव सूयकांत पांडुरंग केशवनगर पपळे सौदागर पपरी पपरी

632 D00091 जाधवानी खुशबु रमेश जाधवानी रमेश चेतनदास पपरी वामी समथ मं दर समोर, िवजयनगर 
पुणे 411018

633 A00066 जानोरकर अमोल सहदेव जानोरकर  सहदेव गंगारामजी ी गजानन महाराज हौ सो ािधकरण से नं 27 
लॅट नं 2 पपरी चचवड 411044

634 C00027 जायसवाल योगेश दलीप जायसवाल सािव ी दिलप यु बॉ बेबेकरी शेजारी स.नं.76 भारतमातानगर 
दघी भोसरी

635 D00036 भारती जेठानंद ख ी जेठानंद दहेलराम ख ी ी दुगा िनवास वैभव क. िवजय नगर 
स.नं,111/2/11

636 C00028 जेवळे शुभम उमांकात जेवळे  उमांकात मािणकअ पा पपरी. िस दे र शाळेज पुणे 411018
637 D00132 जेसवानी िहना अशोक जेसवानी ि या अशोक बी. लाक न-ं22 /8 पपरी कँप पुणे -17

638 A00060 एले स जॉन िड ु ज जॉन  ए थोनी िड ु ज 44/4अ/1अ सुय करण िनवास ानेश पाक 
पपळेगुरव पपरी चचवड 411027

639 100315160000353 आिशष जॉन पगारे जॉन जोसेफ  पगारे
एटी ह वुड, लॅट नं 3, स नं 72/1बी/33 

समथनगर नवी सांगवी पपळे गुरव पपरी 
चचवड

640 100114150001398 ाि सस जॉनी शदे जॉनी जोसेफ शदे मोरया साद मुंजोबा वसाहत चचवड,नगर 
चचवड पपरी

641 A00030 जोगळेकर द ी दलीप जोगळेकर दिलप बाळकु ण िनगडी  ािधकरण पुणे 411044

642 A00007 िझले रा ल बाबू िझले बाबू काशा पा रा ल िनवास काळभोर नगर चचवड चचवड 
पुणे 411019

643 A00029 झडे अचना िवकास झडे  िवकास शांताराम C/o भागीरथी हौ. सोसा., नवीन ानदीप 
शाळेजवळ, पीनगर, पुणे-14. पपरी चचवड

644 B00059 झडे सुहास िशवाजी झडे िशवाजी भगवान िचरंजीव िनवास, लॉट नं.34, इं दरानगर, 
चचवड, पुणे-33. पपरी चचवड

645 A00126 टंडन रिचत धन यामदास टंडन घन यामदास 
ओकारनाथ

लॉट नं.4 वर ल मी आपाटमट से. 25 सधुनगर 
िनगडी पपरी null

646 A00036 टकले िशतल बबन टकले बबन ध डीभाऊ दपाली से.नं.25 लॉट नं 366 ािधकरण 
िनगडी पुणे 44 पपरी चचवड

647 100315160001080 टाक ऋिषकेश िवनोद टाक िवनोद भगवानजी स.न.९/१ संगम नगर नॅशनल कुल जवळ सांगवी 
पपरी चचवड

648 100414150007016 टापरे शुभम सुधाकर टापरे सुधाकर नामदेव सव नं, २ िड पल िनवास कृ णा गायकवाड माग 
गायकवाड नगर दघी पुणे १५

649 C00041 टेकुर ावणी संतोष टेकुर संतोष गंुडा पा नेह  नगर टॉवर मागे नं. 101 नेह नगर 
नेह नगर नेह नगर नेग नगर null



650 100114150004875  ामा संदीप राम व प ामा  इंदुबाला राम व प अमृत िवहार हौ.सोसा रे वे टेशान जवळ संतोष 
नगर पपरी चचवड

651 103214150002499 ठ र तनय िमतेश ठ र व ा िमतेश सोिनगरा िवहार आदशनगर काळेवाडी पपरी

652 B00038 ठाकुर  ऐ या सिचन ठाकुर  कांचन सिचन आ दनाथ नगर, फुलेनगर, फुले िब ड ग , म 
नं.19, भोसरी पपरी चचवड

653 B00037 ठाकुर  िस देश  सिचन ठाकुर कांचन सिचन पपरी 133/668 पपरी- चचवड 411018

654 103315160005334 ठोकळ िव ास र व ठोकळ स रता र व िलक रोड िगरजुबाबा मे दरा जवळ बौ दनगर 
पपरी पुणे

655 A00003 डगवाडे शांत रामभाऊ डगवाडे कुसुम रामभाऊ सौ. से.नं.27 ि मुत  हॉटेलमागे ओटा ि कम 4/3 
िनगडी ािधकरण

656 D00046 डपडवाड महादेव 
नारायण

ड डवाड नारायण पुंडिलक िशतोळे अँ पायर लँट नं 304 बी. वग फेमस 
चौक पुणे ३३

657 100315160001326 डांगे िनिशकांत नारायण डांगे नारायण तुकाराम मधुबन सो िशतोळे नगर जुनी सांगवी पुणे

658 B00086  िडसले अचना च पाणी िडसले च पाणी गुलाबराव उ मनगर मेधा हाई स पपरी, पुणे 411018

659 A00053 डुबुले मोरे र जग ाथ डुबुले सुमन जीवनाथ ल मी हौ.सो. से.नं. 24,िब ड ग नं. 
ए/1, ािधकरण िनगडी,पुणे44

660 A00058  ड गरे माधुरी ेमकुमार ड गरे ि यंका ेमकुमार दातारे कॉलनी रामनगर, चचवड, पुणे 19

661 100115160004545 ड गरे भा कर मोद ड गरे लितका मोद लता अपाटमट लॅट न. ४ िबजली नगर पपरी 
चचवड

662 A00011  डोके संजीव दशरथ डोके दशरथ जनादन
लँट नं.12, राजगड हौ.सोसा. लँट 

RH33/1,एमआयडीसीजी लॉकसंभाजीनगर 
चचवड पुणे.19

663 B00078 डोळस अपरािजत 
अिवनाश

डोळस शुभांगी अिवनाश स.न. 294 साईगणेश पाक A/11 कुणाल इ टेट 
समोर केशवनगर चचवडगाव 411044

664 A00030 ढमाले णव काश ढमाले  काश कसनराव गांगाडनगर,काटेपुरम चौक,स.नं.50/1

665 103214150001182 ढाकणे माणसी रामनाथ ढाकणे रामनाथ उ म लँट नं 03 पिहला मजला साई ि तम पँलेस 
नढेनगर पपरी

666 A00001 ढाके दनेश अशोक ढाके अशोक इ छाराम द कृपा िनवास शेलारचाळ जवळ मोहननगर, 
चचवड पुणे

667 B00124 ढेमरे शहाजी धनाजी ढेमरे धनाजी राजाराम 282/10, गजानन अपाटमट, तानाजीनगर, 
चचवड पुणे 411033

668 100614150004383 ढेरंगे ृती शांताराम ढेरंगे शांताराम िव ल शहाबु ीन चाळ, िव लवाडी, आकुड , पुणे

669 A00008 ढोपे िवण परशुराम ढोपे परशुराम कािशनाथ
गट नं. 1015 सोमनाथ शेठ नेवाळे यां याजवळ 
म.न.पा शाळेसमोर नेवाळे व ती पुणे 412114

670 100115160008867 ढोरमले णव आनंदराव ढोरमले हरेराम जग ाथ सु भात कॉलनी केशव नगर चचवडगांव पुणे

671 D00011 नवीन वीण ढोरे ढोरे िवण बाबासाहेब मा ती मंदीराजवळ जुनी सांगवी गावठाण पुणे 
27

672 C00090 ढोरे तुषार मा ती ढोरे मा ती िवठोबा टे को रोड गवळीनगर पपरी चचवड 411026

673 100414150006735 तडके िशवानी कैलास तडके  कैलास माधव सावंतनगर गंतगजानन कालनी -2 स. . 
205/2 पुणे

674 B00028 तनपुरे आिशष दिलप तनपुरे  दिलप कसन पपरी एच.ए.कॉलनी पुणे 410018
675 100614150004637 तरटे गौरी संदीप तरटे  संदीप तुकाराम हनुमान मं दराजवळ िचखली पपरी पपरी
676 A00077 तरस अिनता बाळु तरस बाळु िचमन .432, जी लॉक लॉट.नं.8 माशल

677 A00075 तरस संगीता बाळु तरस बाळु िचमन जनरल थोरातनगर, सैिनक वसाहत, 
रामनगर, चचवड,पुणे 19

678 B00075 त न शांतीलाल 
नायपोरानी

त ण शांतीलाल नाथपोरानी बी लॉक 9/12 पपरी नीयर दुगामाता मं दर 
पपरी पुणे 400018

679 100114150009077 तांबडे हषद संजय तांबडे संजय वसंतराव ा लॉट नं-12 िववेक वसाहत केशवनगर 
चचवड पपरी चचवड

680 B00031 तांबे कात क महादेव तांबे मुद का महादेव कवळे दे रोड पुणे 411039

681 C00071 ताजणे िस दी शरद ताजणे शरद वसंत च-होली च होली बु ुक पपरी चचवड 411012

682 A00057 ताप कर दपक  ाने र ताप कर ाने र रामकृ ण आरती को.ऑ.हौ.सोसायटी से.21 लॉकन.ं 9 
यमुनानगर,िनगडी,पुणे 44

683 100614150007334  तापक र दपक ाने र तापक र ाने र रामकृ ण sn.21 आरती कॉ.ऑप.हौ.ऑ.हौ,सोसा. यमुना 
नगर िनगडी पपरी चचवड

684 B00002 तारडे दपाली रामचं तारडे रामचं  दगडु िवजयनगर. ए ो कं.,समोर, चचवड.
685 100515160000053 तालारी अमृता बाबू तालारी बाबू ल मण म दना म जीद एम.बी.कॅ प देहरोड पुणे



686 B00113 तावडे सुरेखा बळीराम तावडे बळीराम दीप 118/628 संत तुकारामनगर पपरी पुणे 
411018

687 B00024 ितकोने ुती र व ितकोने पाली र व चचवड गोलांडे िब ड ग शेजारी पपरी चचवड 
411033

688 B00091  ितथानी सुिनल 
मोहनदास

ितथानी भगवती मोहनदास पपरी साई िवहार पपरी  411017

689 C00048 तुळवे रोिहणी शांताराम तुळवे सोनाली शांताराम  पपरी कबडी चाळ, गवळीनगर पुणे 411018

690 A00016 तेलंग मनोद बाळु तेलंग बाळु  मुरलीधर पी.सी.एम.सी कॉलनी जकात ना या जवळ 
िनगडी पपरी पुणे १८

691 D00015 तेलंगे अिखलेश जनादन तेलंगे जनादन बापू 79/2/197 अिभनव नगर सांगवी पुणे 27

692 D00074 तोटे िनखील मधुकर तोटे  मधुकर वामनराव डॉ. बोरा रोड कवडे नगर नवी सांगवी पपरी 
चचवड 411027

693 101214150001302 थाटे कुनाल गणेश थाटे सोनाली गणेश गट . 1332 मिनषा हौ. सोसा. िचखली

694 B00098 थेऊरकर ि यांका 
तबालाल

थेऊरकर तबालाल मा ती र टन कॉलनी चचवड पुणे 411033

695 103215160001402 थ टे कार िवजयकुमार थ टे िवजयकुमार वैजनाथ अमरदीप कॉलनी ीनगर रहाटणी पपरी पुणे

696 C00039 थोपरे अश पक बिशर थोपरे बिशर ई माईल महारा  मठन शॉप पुना नािशक रोड जनाई 
हाईट िब ड ग याशेजारी भोसरी पुणे 39

697 100414150004457 थोरात आिशतोष आ ुबा थोरात  आ ुबा द ोबा भारतमाता नगर स न ७५ सहकार कॉ पपरी 
पपरी

698 B00051 थोरात संजना अ ण थोरात अ ण तुकाराम सव. नं. 57/4/3 लां◌ॉ नं 19 हनुमान मं दर 
शेजारी िशवनगरी िबजलीनगर पपरी null

699 100415160002604 थोरात सा रका जनादन थोरात सोहनी जनादन दारा दपक लांडगे चाळ, लांडेवाडी पुणे भोसरी

700 D00035 दरेकर अ य संभाजी दरेकर संभाजी कािशनाथ नवी सांगवी िवठठलपाक-बी जवळ पपरी 
चचवड 411027

701 A00050 दरेकर सुधीर िशवराम दरेकर सुलभा सुधीर जाईआबा िनवास. गु कृपािब डीगंवाकड

702 100414150007284  दळवी अिनकेत दलीप दळवी दलीप दगडू रा.मु.पो. गट .452/1/1 तापक रनगर 
गंधवनगरी शेजारी पुणे

703 101514150001547 दांगट व ील रामदास दांगट  ितभा रामदास स.नं. 27/4ए/1 वकृतु ड अपाटमट पवना नगर 
पपरी

704 100414150007400 दाते सायली बाळू दाते बाळू खंडू आ दनाथ नगर- ई-14 ग हाणे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

705 C00018 दाते अिभषेक शरद दाते शरद बाळाजी बी-303, सुमन िश प फेज 2 परांडे नगर, दघी
706 100514150001178 दासरी िनळकंठ गणेश दासरी गणेश नारायण एम बी कॅ प कवळे दे रोड पपरी चचवड

707 A00111 दि त योिगता काश दि त काश पांडुरंग 66 55 शा  नगर चचवड पपरी चचवड 
411035

708 A00112 द ीत पाली काश द ीत  काश पांडुरंग शा  मगर चचवड पपरी चचवड ४११०३५
709 C00087 मोरे दा दपक दपक जनाधन मोरे भोसरी मानस सरोवर समोर पुणे 411039
710 B00017 दवाणे संदीप रमेश दवाणे रमेश बाळकृ ण सुमंगलकुलकण  फॉम हाउसजवळ
711 D00109 दवे आिशष अँले स दवे  अँले स मायकल पपरी योतीबा नगर पुणे 411018

712 A00085 दुबे अजय जगदंबा दुबे जगदंबा साद नारायण मो  काळभोर चाळ .नं. 10 अ◌ाकुड  
िनगडी null

713 A00025 देऊळकर मकरंद मि छ देऊळकर मि छ  दशरथ ी. समथ हौ. सो. पीनगर तळवडे िनगडी पुणे 
411019

714 A0095 देवकते अंकुश अ पाशा देवकते गोदाबाई अ पाशा 51/1/9 गांगड नगर िशवगणेश रेिसडे सी चौक 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

715 C00076 देवकर अिभ ुत 
िवजयकुमार

देवकर उ वला िवजयकुमार पपरी च पाणी वसाहत पुणे 411018

716 103214150005065 देवकर अिनकेत च ा पा देवकर च ा पा नामदेव सुभाष नगर र हर रोड धोबीघाट पपरीगाव 
पपरी चचवड

717 A00019 देवकर आिशष यशवंत देवकर यशवंत रामचं भैरवनाथ हो.सोसा, पीनगर तळवडे पुणे 14. 
पपरी चचवड

718 D00100 देविडगा णव 
सुरेशकुमार

देविडगा संिगता सुरेशकुमार 36/1 कुणालरेिसडे सी रव  वामी मठ जवळ 
थेरगाव थेरगाव 411033

719 B00025 देशपांडे कौ तुभ अभय देशपांडे अपणा अभय ए २३ िबजलीनगर रेलिवहार सो. चचवड

720 103214150000569 देशपांडे अ णा नारायण देशपांडे उदय नारायण धनराज कॉ पले स अशोक टॉक जवळ पपरी 
पपरी

721 100615160010382 देशपांडे कार महेश देशपांडे महेश अनंत I.I.G. कॉलनी सधु नगर स.े२५ िनगडी पपरी 
चचवड

722 D00040  देशपांडे अिमत सुरेश देशपांडे सुरेश गणेश ४७/२९२/२, िशवाजी चौक नवी सांगवी पुणे 
२७ एच.डी.एफ.सी. बँकेजवळ



723 B00091 देशमाने दपीका काश देशमाने आशा काश से.नं. १७/१९ ए ०९/१०१ वैभवल मी कॉ.सो. 
घरकुल िचखली

724 A00052 देशमुख महेश बाळकृ ण देशमुख  बाळकृ ण द ा य गंगानगर िनगडी पपरी चचवड 411035

725 C00077 देशमुख ितक भाऊसाहेब देशमुख भाऊसाहेब 
बाबासाहेब

च पाणी वसाहत रोड भोसरी पपरी- चचवड 
411039

726 A00017 देशमुख महेश िवजय देशमुख िवजय वामनराव ीकृ णनगर िव लवाडी 
सर वतीशाळेसमोरआकुड ,पुणे 35

727 C00022 देसाई सा रका उ म देसाई उ म बाबूराव ीकृ ण, सो. पावसे चाळ गुळवे व ती भोसरी 
पुणे null

728 A00038 देसाई द ी िवजय देसाई चैत य िवजय 13/2 काळभोरनगर नारायण काळभोरचाळ 
आकुड ,पुणे 44

729 B00129 धनवडे माथा गणपत धनवडे िवनो दनी गणपत ल मण जवळकर चाळ, कासारवाडी पपरी पुणे 
411018

730 A00085 धने र कोमल रघुनाथ धने र रघुनाथ हातरजी ािधकरण, िनगडी, पुणे 44

731 D00082 धमािधकारी ा मोद धमािधकारी मीला मोद ाने वर कुदळे चाळ, ल मी फॅ ीकेशन मागे, 
पपरी पुणे 17

732 101215160000090 धस िन कता संजय धस गीता संजय सहगड कालनी गट - 1368, मोरेव ती 
अंगणवाडीरोड पुणे

733 B00134 धाडगे सीमा दशरथ धाडगे दशरथ मुरलीधर लँटनं.46, यशवंतनगर,टे को,भोसरीरोड
734 101515160001883 धादवड सुलोचना खेमा धादवड खेमा दगडू सुदशन नगर ग ली नं.4 पपळे गुरव पुणे

735 A00125 धानापुने यश अिजत धानापुने इं ायणी अिजत से. नं. 25, लॉट नं. 533, ािधकरण काचघर 
जवळ िनगडी पपरी null

736 100614150008370 धािनया जा तदर सग 
बल वदर सग

धािनया  बल वदर सग 
यारा सग

चाळ न २१/१ क म न ५ यमुना नगर िनगडी 
पपरी

737 C00015 धावडे शांत रामदास धावडे अिनता रामदास स.नं.17/1अ, धावडेव ती,भोसरी,पुणे
738 A00022 धंुदवारे महमद उ मान धंुदवारे जैबुन उ मान सुपर गँसशेजारी िनगडी गावठाण पुणे 44

739 A00085 धंुदवारे फाईज ऊसमान धंुदवारे जैबुन ऊसमान संकेत ए/60 कािशदनगर पपळे गुरव पपरी 
चचवड 411027

740 C00103 धुतडमन िव म आंबादास धुतडमन सुमन आंबादास गुलाबनगर वाड नं. 3 दापोडी दापोडी पुणे null

741 100615160006651 धुमनसुरे रमेश वैजनाथ धुमनसुरे ल मी रमेश तोष िनवास द वाडी आकुड  पपरी चचवड

742 C00034 धुमाळ सोनाली कैलास धुमाळ कैलास द ु स.न. 123, ी वामी समथ कॉ पलँ स सदगु  
नगर, भोसरी, पुणे 39

743 A00033  धुमाळ ितक सितश धुमाळ सितश चं कांत
अमृता कृपा हौ. सो. बी. नं. 6 म. नं. 11 गती 
ा सपोट जवळ अंजनठानगर चचवड 411019

744 A00005 धडे कुणाल रिव धडे रिव जा लदर पपरी अजंठा नगर पुणे 411018
745 B00057 धडे आिशब साहेबराव धडे साहेबराव मा ती संत तुकाराम नगर, पपरी, पुणे 18
746 A00004 धडे णािम रिव धडे ि मता रिव पपरी अजंठा नगर पुणे 411018

747 103314150011310 ध डकर ेया अिनल ध डकर अिनल गंगाराम कार लॉट न-ं30 ल मीनगर िनगडी पपरी 
चचवड

748 D00036 धो े गणेश अिनलकुमार धो े लता अिनलकुमार 59/2, ह रओमिनवास, भात रोड कालनी 
रहाटनी लकरोड, काळेवाडी

749 B00022 नंद र व  िशवाजी नंद िशवाजी बलिभम लँट नं.2, रॉयल हे रटेज को ऑ सो टेशनरी. 
पपरी 5,पुणे18

750 103215160001483 नदाफ युसुफ द तगीर नदाफ द तगीर खाजा भोई गजानन नगर रहाटणी काळेवाडी फाटा, पुणे

751 B00052 ननावरे अ दा संतोष ननावरे  संतोष कसन जनसेवा लॉ ी, मराठी शाळेजवळ, खराळवाडी, 
पपरी-18 पपरी चचवड

752 A00019 नलावडे कत  िवलास नलावडे िवलास द ा य
70/3 ऋतुजा हौ.सो. महा मा फुलेनगर िचखली 
रोड शकुन हॉि पटल जवळ चचवड 411019

753 A00042  नलावडे चेतन साधु नलावडे साधु राजाराम फुलेनगर क तुरी माकटसमोर चचवड पुणे 19

754 100115160010130 नविगरे चं लेखा िगरीधर नविगरे द ा य िगरीधर स ाट कॉलनी, शदेची चाळ, पपळे िनळख, पुणे

755 B00005 नवरंगे यश ी सुरेश नवरंगे सुरेश रघुनाथ िबजली नगर, एस.के.एफ.कॉलनी.सो

756 D00062 नवसरे तेज वी ल नवसरे ल  हरीबा पपरी. कराणा कालिन, िवजयनगर पुणे 
410018

757 A00043 नाईक सौरभ उदय नाईक उदय  पुंडोपंत लँट नं.5 युि मुत  को-ऑपसो संभाजीनगर, 
चचवड,पुणे 19

758 B00079 नाईक णय कृ णा नाईक िगता कृ णा अजमेरा कॉ ले स यु / से टर िब ड ग नं.4 
.नं.204 पपरी.

759 D00024 नाईक शुभमकुमार 
भाऊराव

नाईक भाऊराव पुंडलीक पपरी नढेनगर पपरी चचवड 411018



760 C00056 नाईक सितश नारायण नाईक शिशकांत नारायण पपरी. सुखवानी प हेिलन पुणे 411018

761 B00105 नाईक ेमा िशवानंद नाईक शांता िशवानंद अिमत अपाटमट डी.२ र .न.002 भाजीमंडई 
जवळ चचवड पुणे 411044

762 100114150009330 नागणे चैत य मोद नागणे मोद चं कांत काकडे पाक पोदार कूल चचवड पपरी चचवड

763 A00067 नागराळ वषा रमेश नागराळ रमेश महादेवा पा लँटनं. E-10, लँट नं. 194, संभाजीनगर 
चचवड पुणे

764 C00038 नाटेकर िचका िवजय नाटेकर भा य ी िवजय म नं. 1 ह के िब ड ग िवकास कॉ. लांडेवाडी 
भोसरी पपरी पुणे 411033

765 103214150001345  नाणेकर जा हवी िवकास नाणेकर  िवकास रामचं नाणेकर वाडा मा ती मं दरामागे िशवाजी 
पुत याजवळ पपरी

766 B00095  नायर संिगता 
राधाकृ णन

नायर अंिबका राधाकृ णन पपरी वैभवनगर पपरी चचवड 411017

767 A00144 नारखेडे वैभव गजानन नारखेडे गजानन मोतीराम 9/0 गजानन एकनाथ राणे, गट . 1323 
िशवपावती सो. मोरेव ती िचखली पपरी null

768 A00012 नारगे सायली मधुकर नारगे मधुकर द ा य
आ हान को.ओफ सो. ि म नं 11 िब डग नं. 

11 म. नं.11,से टर नं. 21 यमुनानगर, िनगडी 
पुणे 400044

769 100615160012242  नावकर जयअकाश 
नारायण

नावकर नारायण तुकाराम र ािगरी हौ सो संभाजी नगर चचवड पुणे

770 C00006 नवघे साद िभकाजी नवघे सुलभा िभकाजी लॅट नं. 5 नंदादीप अपाटमट आपटे कॉलनी 
भोसरी पुणे null

771 C00104 िनकंबे सुवणा ावंण िनकंबे  ावंण रेवणिस द पपरी. एम.आय.डी. सी पुणे 411018
772 D00079 िनकम िवम कािशनाथ िनकम िहराबाई  कािशनाथ द नगर येळवंडे चाळ थेरगाव पपरी पुणे.१८

773 C00059 िनकाळजे रोहन बबन िनकाळजे बबन बळवंत लँट नं ए.४ प ीम सो कासारवाडी पुणे ३४

774 C00018 िनकाळजे आनंद 
बाजीराव

िनकाळजे सारंग बाजीराव प.िच.म.न.पा.शाळेसमोर िस दाथनगर, दघी

775 101515160001901 िनतनवरे सा ी राजेश िनतनवरे राजेश ह रशचं िवनायक नगर पपळे गुरव पुणे
776 B00102 नेटके योगेश दगडु नेटके  दगडु मा ती लोखंडे व ती कवळे दे रोड पुणे 412101

777 B00069 नेबवाणी सािव ी 
िगरदरीमल

नेबवाणी  िगरदरीमल पपरी  पुणे 410018

778 C00002 नेरकर निचकेत अिनल नेरकर अिनल मुरलीधर ४५/२ राम रा य इं ायणीनगर भोसरी पुणे३९

779 B00029 नेवसे ितक मधुकर नेवसे मधुकर नागू र टन काँलनी, ३/१६ बी,द  मं दरामागेस, 
चचवड, पुणे-33

780 A00108 नेवाळे णीता काश नेवाळे सिवता  काश नेवाळे मळा िचखली िचखली पपरी null

781 C00035 ने ल वैशाली एकनाथ ने ल एकनाथ पांडुरंग कुमुद सुधाकर माने स.नं.2/236 दघी रोड 
ि त तीककायालया भोसरी

782 D00022 नेहेते िववेक संजय नेहेते संजय मुरलीधर भोरडे नगर राणूबाई नागुबाई बारमे शाळेसमोर 
काळेवाडी काळेवाडी 411033

783 D00079 पंचभाई िववेक गजानन पंचभाई योती गजानन दनेश टॉवर लॉट नं५ स.न5/2a22 
जयपालनगर जुनी सांगवी पुणे null

784 100415160002506 पांचाळ वदात मनोज पंचाळ अलका मनोज राम मं दर जवळ, ािधकरण पुणे

785 D00009 पंिडत ुती ीकांत पंिडत माधवी ीकांत जुनी सांगवी बँक ऑफ महारा   ◌ोजारी पपरी 
चचवड 411027

786 C00087 पगारे थमेश सुभाष पगारे  सुभाष ये हाण
से. नं. 218/1 दघी रोड, ीकृ ण मंदीर संत 

तुकाराम नगर भोसरी पपरी- चचवड 411039

787 D00138 पटारे िविनता अ ण पटारे िविनता अ ण पपरी दुसरा मजला डांगेचौक पुणे 411018

788 100114150004101 पटेल शा िनितन पटेल  कमलेश  िनितन उमा सदन चतामणी कॉलनी चतामणी चौक 
स.नं 75/1 आहेर नगर पपरी

789 A00024 पटेल तोिहद आ दल पटेल आ दल उ मान
रिसका हौ.सो. लॉट नं 20 आर.एच.िड.सी.जी, 
लॉक अं ेला ाडन जवळ संभाजीनगर चचवड 

411019

790 D00041 प णकुडे िनलम दयानंद प णकुडे दयानंद जयकुमार ४८/२, ानेश पाक ग ली नं १ कृ णा चौका 
जवळ नवी सांगवी, पुणे २७

791 100414150001459 पठाण साहील फ युम पठाण फ युम सरदार स गु  नगर भोसरी भोसरी पपरी चचवड

792 100614150000802 पडते िविनत संदीप पडते  संदीप शंकर बी /६/१११ अबोली सो से २० क म न ३ 
कृ णागर पपरी

793 C00001 परदेशी बसंती सरदार परदेशी  सरदार िशवराम पपरी. चाळ पुणे 411018
794 C00002 परदेशी रिव ं सरदार परदेशी  सरदार िशवराम पपरी. चाळ पुणे 411018

795 B00037 परदेशी मनोज 
कंुजिबहारी

परदेशी आशा कंुजिबहारी 2ब/5/43 र टन कॉ. चचवड,पुणे 33



796 D00118 परदेशी हेमंत गोरख परदेशी गोरख शाळी ाम पपरी आदश नगर पुणे 411018

797 C00045 परदेशी ि यंका चंदन परदेशी चंदन घन याम संजयनगर फुगेवाडी िशवसेना ऑफ स यासमोर

798 C00057 परदेशी मुकेश चंदन परदेशी चंदन घरशिम फुगेवाडी,संजयनगर,पुणे१२

799 A00012 परब ितक काश परब काश लाडु म नं ४ गंगानगर ािधकरण िनगडी पपरी पुणे 
१८

800 C00014 पवळे कांचन स यवान पवळे स यवान पांडुरंग जे.डी. शेळकेचाळ,कासारवाडी,पुणे39

801 D00101 पवार सागर बाबासाहेब पवार  बाबासाहेब बापुसाहेब
घर न.ं 280 ब.नं. पवार चाळ द  नगर, बोट 

लब रोड थेरगाव पपरी चचवड 411033

802 C00049 पवार संतोष दशरथ पवार अनुसया दशरथ आळंदी रोड दघीगाव पपरी- चचवड 411015

803 B00100  पवार शांत अजुन पवार अजुन द ा य पपरी 125/643,संत तुकाराम नगर पुणे 
411018

804 D00026 पवार िनिशकात नामदेव पवार नामदेव आनंदा िस दीिवनायक कॉलनी ीनगर काळेवाडी

805 103115160005226 पवार मोिनका नारायण पवार नारायण रामु गणराज कॉलनी नखाते व ती रहाटणी पपरी पुणे

806 C00065 पवार िमला बबन पवार िनमला बबन ीकृ ण हॉटेल जवळ, पवारव ती दघी,गावराण 
पुणे १५

807 A00006 पवार कशोर भरत पवार ेरणा भरत संक प स.न. 122/5 सायली कॉ. द नगर 
वा हेकरवाडी चचवड 411033

808 100414150000547 पवार आनंद मनोज पवार मनोज बाळ कसन थमाई नगर यमाई मं दरासमोर दघी पपरी
809 C00046 पवार वसंत मािणक पवार मािणक ानोबा ग हाणेव ती सहवासडीबी .नं.28
810 B00039 पवार अजय मा ती पवार मा ती शंकर कवळे समथ कॉलनी पुणे 411039
811 C00113 पवार महेश भा कर पवार िमरा भा कर भोसरी गावठाण िवटभ ी जवळ पपरी

812 A00115 पवार अिजत सुभाष पवार मीना सुभाष मु ाह िनवास गट . 802 पवारव ती 
कुदळवाडी िचखली पपरी null

813 100814150000789 पवार सुिनता हनुमंता पवार ल मी हनुमंता मगरनगर, चचवड टेशन, चचवड, पुणे.

814 A00061 पवार दपाली िवजय पवार िवजय िपतांबर 16 नं. बस टॉप बेल ठकानगर गणेश कॉलनी 
थेरगाव पपरी चचवड 411027

815 C00034  पवार रोिहत िव ल पवार िव ल बळीराम ४९७/अ/१ द नगर सरीता अपाट. जवळ 
कासारवाडी पुणे-३४

816 D00004 पवार सुिजत भगवान पवार िवमल भगवान
इं थ िनवास , वामी िववेकानंद नगर चं  

माऊली गाडन जवळ काळाखडक वाकड पपरी 
चचवड 411027

817 D00031 पवार संजय कृ णा पवार वैशाली संजय पवार िनवास म.नं.888, नढेनगर, काळेवाडी

818 A00022 पवार भु शंकर पवार शंकर शे टबा
इं थ िनवास , वामी िववेकानंद नगर चं  

माऊली गाडन जवळ काळाखडक वाकड पपरी 
चचवड 411027

819 C00017 पवार शुभम शाम पवार शाम मुक दा िवजय भा हौ सग सो. भोसले मुळीक चाळ 
शेजारी नेह नगर पपरी पुणे null

820 B00002 पवार नयना सं दप पवार सं दप हनुमंत डी. इं लोक लॉट न,ं 8 लक रोड कमलेश अँटो 
चचवडगाव पपरी null

821 103314150011925 पवार वेदांत िवनोद पवार िसमा िवनोद थोरात चाळ केशवनगर कासारवाडी पपरी 
चचवड

822 D00028 पवार ि या अमृतराव पवार सुलभा अमृतराव 515/3 जयमालानगर जुनी सांगवी पुणे 27

823 100114150008366 पांचाळ पुजा नागनाथ पांचाळ र ा नागराज लक रोड प ाशेड पपरी पपरी पपरी चचवड

824 C00801 पांडे िधर  मुरलीधर पांडे तीमा मुरलीधर कैलास िवनायक शडगे, गु नानक कॉलनी, केशव 
नगर लॉट . , कासारवाडी, पुणे 34

825 100315160001084 पांडे मंजली सरोजकुमार पांडे सरोजकुमार शंभुद परदेशी रेिस. लॅट न. ए/२१ साई चौका जवळ 
पपरी चचवड

826 103314150013469 पांढरे सौरव नारायण पांढरे नारायण तेजराव २०५/२ महादेव नगर भोसरी भोसरी पपरी 
चचवड

827 100614150004568 पाचारणे प लवी सुधीर पाचारणे  सुधीर तुकाराम गणेश लास सटर मागे ता मा चौक आळंदी रोड 
भोसरी पपरी

828 D00105 पाटील िवण अशोक पाटील  अशोक गो वद पपरी गणेशनगर पुणे 411018

829 100614150001757 पाटील गणेश तुळशीराम पाटील  तुळशीराम भू डॉ आंबेडकर वसाहत समथ हौ सो पपरी पपरी

830 C00068 पाटील पाली अशोक पाटील अशोक यशवंत बी1/11, रामनगर हौ.सोसा, ग हाणे व ती 
भोसरीपुणे ३९



831 B00007 पाटील कात क रामचं पाटील द ू रामचं पपरी महाडा कॉ पपरी चचवड 411018

832 100115160002945 पाटील नेहा िनतीन पाटील िनितन सुभाष स.न.१९३/२ भाऊसाहेब कलाटे नगर वाकड 
पपरी चचवड

833 D00078 पाटील वै णवी पुंडिलक पाटील पुंडिलक रामचं पी आर पाटील मोरया काँलनी, िवजयनगर 
काळेवाडी काळेवाडी पुणे null

834 B00033 पाटील योगेश बारसु पाटील बारसु यंबक स.न. 61, िशवनगरी, िबजली नगर, िचचंवड, 
पुणे 33

835 100614150004571 पाटील मोिहनी 
भाऊसाहेब

पाटील भाऊसाहेब तुकाराम राम मं दर रोड ि वेनीनगर तळवडे पपरी

836 D00044 पाटील िवकास िभकू पाटील िभकू दुगू पपरी िब ड ग न.4 लॉट न.14 जोतीबा मंगल 
कायालय पुणे 411018

837 D00068 पाटील बसवराज 
राजशेखर

पाटील राजशेखर जग ाथ खंडू मारणे चाळ राम नगर रहाटणी रहाटणी पुणे 
null

838 B00026 पाटील माधुरी राजू पाटील राजू शांताराम स.नं.60/3 िशवनगरी, िबजलानगर, गणपती 
मंदीराजवळ चचवड चचवड पपरी null

839 C00009 पाटील अंकुर राजे पाटील राजे  ह रभाऊ पपरी. ीहरी बॉ बे कॉलनी पुणे 411018

840 100415160001572 पाटील राकेश ल मण पाटील ल मण भाऊ स.न.१८/२ णवाल पाक शामराव िभसे माग 
पपरी चचवड

841 C00008 पाटील  भरत ल पाटील ल  रामदास स.नं. 231/1सँ डिवक कॉ. दघीरोड,भोसरी,पुणे 
39

842 C00007 पाटील ि मताली ल पाटील ल  रामदास स.नं. 231/1 सँ डिवक कॉ. दघीरोड,भोसरी पुणे 
39

843 100114150009070 पाटील करण शामराव पाटील शामराव चं ा पा साईकृ णपाक, ए - 206, डांगेचौक, थेरगांव

844 100115160003022 पाटील मंगेश ीिनवास पाटील ीिनवास मुकंुदराव घर.न. ५६० बेि टका नगर थेरगाव पपरी 
चचवड

845 A00023 पाटील पवन सिचन पाटील सिचन गुलाबराव िनगडी ािधकरण से टर नं. 25 लॅट नं 16 
िनगडी पुणे 411026

846 D00098 पाटील कात क सौरभ पाटील सुिचता  सौरभ पपरी पवार नगर पुणे 411018

847 D00056 पाठक केतन सुभाष पाठक  सुभाष िव वनाथ स  कॉलनी रामनगर रहाटणी पपरी चचवड 
411017

848 C00083 पाठक कृ णा दलीप पाठक अिनता दलीप दघी दघी रोड पुणे 411015

849 B00111 पाठक सिचन कैलास पाठक कैलास दुधनाथ 534/3046 संत तुकारामनगर पपरी पुणे 
411018

850 D00001 पानोळकर रोहीणी 
गु नाथ

पानोळकर गु नाथ सुयकांत कोकणनगर ीकृ ण कॉलनी नं २ शांता दुगा 
मं दराजवळ काळेवाडी पपरी चचवड १७

851 100615160004840 पायगुडे िशवम दता य पायगुडे द ा य नथु संभाजीनगर स नं 179/४ ब पांढरकरव ती 
आकड गाव पपरी चचवड

852 C00109 पारसे अि नी सुभाष पारसे सुभाष शाळी ाम दि ण ल मीनगर मोशी पपरी- चचवड 
412105

853 B00011  पावळकर शशीकला 
ल मण

पावळकर कमल ल मी राज अपाटमट म.नं. 10 ीधरनगर

854 103214150000753 पगळे तेज ी िनळकंठ पगळे  िनळकंठ रामचं लॉट नं.c/3 साईनाथ सोसायटी शोक टॉक ज 
जवळ पुणे पपरी गांव पपरी पपरी

855 100614150004580 पगळे थमेश राज पगळे  राज  गंुडाजी से नं १८ िशवाजी पाक संभाजी नगर पपरी

856 100414150000809 पगळे णव िव ल पगळे िव ल यशवंत िस दी िवनायक नगर नुरमोग ला दघी रोड/ 
भोसरी पपरी

857 A00086 पगळे योिगता नामदेव पगळे सुंदर नामदेव दातीक पाटील कॉ. रामनगर, चचवड पुणे 19

858 B00018 पगली िशवशांती 
सु बाराव

पजली बालसर वती अजमेरा मोरवाडी रोड पपरी पुणे 18

859 D00030 पजारी रेहान चॉदसाब पजारी  चॉदसाब लालसाहब गजानन नगर पनसरे िब ड ग या मागे रहाटणी 
पपरी चचवड 411027

860 100115160000076 पपळनेरकर कणाद 
शांत

पपळनेरकर दशना शांत अिमत हौ सो कामत हॉ चचवड पपरी चचवड

861 B00083  िप ले मनोजकुमार 
हादन

िप ले हादन कंुजु ENGB-285, आदशनगर, पपरी-17

862 101515160001146 िपसे सोनाली संजय िपसे संजय पांडुरंग स हे न.ं82/1 घर न.ं31 सुदशन नगर पपळे गुरव 
पुणे

863 B00140 पुंडे िवशाल कसन पुंडे अिनता कसन लॉट नं-51, नमदा िब ड ग शेजारी, उदयोग 
नगर, चचवड पुणे 411033

864 A00069 पुजारी अशोक पुंडिलक पुजारी अशोक पुंडिलक से. .26, गणेश तलाव 284 ािधकरण िनगडी 
िनगडी पुणे null

865 D00078 पुजारी शैलेश दपक पुजारी दपक ीधर कैलास नगर थेरगाव पपरी चचवड 411033



866 A00051  पुजारी नागमणी 
नारायण

पुजारी नारायण मद ी कॉ ले स एमआयडीसी लॉक एफ3 
, चचवडसंभाजीनगर

867 100215160000358  पुतनपुरकल िजशा 
िवजयन

पुतनपुरकल िवजयन पी.के नटराज हौ सो पपरी पुणे पुणे

868 A00147 पुरािणक चं करण 
बाळकृ ण

पुरािणक बाळकृ ण बाजीराव लॉट नं. 68 से. नं. 27 जनता संभाजी चौक 
िनगडी ािधकरण पपरी null

869 100715160000284 पुलवळे राणी अिनल पुलवळे हषद अिनल िभम ती नगर कृ णा नगर जवळ चचवड पपरी 
चचवड

870 C00059 पे मल सरोजा पे मल राजु अे-16 गणेश कॉनर गणेशनगर दापोडी पपरी- 
चचवड 411012

871 100215160000077 पैयावल दशा िधरज पैयावल िधरज शरद
िब.- सी, लॅट नं-15 ि यंका हौ सोसा. 

नवमहारा  शाळा मंजुळा मासुळकर फाम फेज-2 
पपरी, पुणे

872 D00047 प गडे रतुजा िवशाल प गडे िवशाल कैलास िशवाजी चौक,च हाटा,सागंवी गावठाण,सांगवी 
पुणे 27.

873 103315160002892 पोखरकर आरती ाने र पोखरकर मंगल ाने र स न 157, बी १, सी िब. रम नं ४०४, 
आ मानगर खराळवाडी पपरी पपरी चचवड

874 D00116 पो ल सोिनया देवािसया पो ल देवािसया जोसेफ 26/1/2/3/17 िवशाल नगर वाकड रोड गजराज 
ाइ लेनस मागे वाकड 411027

875 D00104 पोळ वाती द ा य पोळ  द ा य आ माराम 22/3/2 आनंदवन हौ.सोसा थेरगाव पपरी 
चचवड 411033

876 D00044 पोळ तेज ी काश पोळ संगीता काश वाघेरे कॉलनी, पपरी गाव पुणे.१७

877 B00099 ि यानी राजु हरेश ि यानी रजनी हरेश
ताब महाल आर एल 11 जी लॉक 

एमआयडीसी चचवड संभाजीनगर पुणे 
४११०१९ पपरी चचवड

878 C00111 फंड हषद काळुराम फंड काळुराम िहरामण 634 फुगेवाडी पपरी- चचवड 411012
879 A00010 फड सं दप ीहरी फड  ीहरी एकनाथ पपरी पी नगर पुणे 411018
880 100214150000041 फडतरे मंगेश राजु फडतरे संगीता राजु लालटोपीनगर, मोरवाडी, पपरी.

881 A00064 फडवळे दपक राजेश फडवळे दपक राजेश से. .21 क मं नं 05 22/7 यमुनानगर िनगडी 
411044

882 C00100 फदाले सुिनता कैलास फदाले कैलास नथु   गणेश नगर, धावडे व ती, गु द  कॉलनी, 
भोसरी, पुणे 39 पपरी चचवड

883 A00074 फरांदे सुजय कृ णशेखर फरांदे  प ावती कृ णशेखर मु.पो पीनगर हौ सो द मंदीराजवळ ता.हवेली 
िज.पुणे - पपरी चचवड null

884 100614150004570 फैजान फरीद शेख फरीद शेख मोह मद सेन एक १९ पपळे सदन पो ट ऑ फस समोर 
कासारवाडी कासारवाडी पपरी

885 C00078 फलके अिनकेत दादाभाऊ फलके दादाभाऊ ीपती चचवड के एस बी चौक पपरी चचवड 
411019

886 A00051 फापाळे संकेत संभाजी फापाळे संकेत संभा़जी नारायण मो  काळभोर चाळ आकुड  आकुड  
आकुड  पपरी 411044

887 A00057 फाळके द ा िव ल फाळके िव ल ानदेव िवशालनगर जगताप डेअरी,वाकडरोड

888 D00029 फुलपगार ावणी करण फुलपगार करण मधुकर सांगवी सव नं.9 क ग ली नं.1 पपरी चचवड 
411027

889 103215160001469 बंगाळ इशान अतुल बंगाळ अतुल एकनाथ अ पु घर जवळ, िनगडी ािधकरण पुणे

890 A00031 बखळे रोशनी रोिहदास बखळे अलका रोिहदास राम मं दर जवळ ि वेणीनगर िनगडी िनगडी पुणे 
411019

891 B00066 बचुटे सुयश संजय बचुटे संजय रामचं लँट नं.5,गंगा अपाटमट भोईर कॉलनी, देवधर 
सोसायटी, लक रोड, िचचवडगाव

892 C00083 ब छाव िनलेश उ म ब छाव उ म धनाजी म न.6 स ोग िनवास निवन गवळीनगर 
भोसरी पपरी- चचवड 411039

893 C00116 ब छाव िनमेज नंदलाल ब छाव नंदलाल कार पपरी. स ा ी कॉलनी पुणे 411018

894 100615160006769 बजबळकर शुभम हनुमंत बजबळकर हनुमंत पांडुरंग गणेश िनवास संभाजी नगर कासारवाडी पपरी 
चचवड

895 D00090 लोकरे राजेश िवजय बडदे सरला तानाजी लेन . 1 नवीन शिन मं दरासमोर लाईन नं.१ 
घर .127 नंताजी नगर पप null

896 A00063 बढे गणेश द ा य बढे द ा य गुलाब पावती िनवास म.नं. 3, 
द वाडी,आकुड ,पुणे35

897 A00061 बढे िनलेश द ा य बढे द ा य गुलाब पावती िनवास म नं.3, द वाडी,आकुड ,पुणे 
35

898 100414150007757 बनकर उमेश उ व बनकर उ व कृ णा बनकर व ती मोशी मोशी पपरी चचवड

899 103214150000328 बनसोडे सा ी सुिजत बनसोडे  सुिजत अनंत आझाद कॉलनी नं २ काळेवाडी रहाटणी पपरी



900 A00069 बनसोडे उमेश छ बु बनसोडे छ बु ल मण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत जीनलगा 
हौ.सो. म नं ७िनगडी पपरी चचवड १४

901 103215160001039 बनसोडे करण भानुदास बनसोडे नंदा भानुदास म न. २२ अ णासाहेब मगर नगर हदु सुलतान 
रोड पपरी चचवड

902 D00019 बग रंिजत सदािशव बग सदािशव महादेव स.नं. ३६-२ब/७,मथुरा कॉलनी, 
नखातेव ती,रहाटणीरोड

903 D00009 बलकवडे तुषार सुरेश बलकवडे सुिनता सुरेश आदश नगर पोिलसचौक शेजारी िसताराम 
ल मण काळे चाळ घर न.ं 1208

904 B00009700000000 ब-हाणपुरे पवन ल ब-हाणपुरे ल  आंबाजी 206/1358 संत तुकारामनगर पपरी १८

905 100414150001515 बिहरट दपाली बाजीराव बिहरट  शारदा बाजीराव sn.1 नेह  चौक दघी गाव पपरी चचवड

906 100314150002987 बिहरवाळ मनोज 
अिभम यू

बिहरवाल अिभम यु िभकाजी शास कय िनवास थान कार -2 िब ड ग ए-5 
िज हा णालय ध छावणी ध, पुणे-27

907 D00014 बांबळे अजय अ ण बांबळे अ ण ध डीबा जुनी सांगवी ढोरे सदन पपरी चचवड 411027

908 103214150004886 बागल ितक राम बागल सं या राम जयमहा. चौक वामीसमथ मंदीर समोर पुणे

909 C00081 बागवान  अ रफा 
मोह मद सेन

बागवान मोह मद सेन चांद कासारवाडी बी वग पुणे 411034

910 A00019 बागुल वाती पु षो म बागुल पु षो म फ करा पपरी ता हणे व ती पुणे 411018

911 103315160000699 बाबर आशाराणी रामचं बाबर रामचं  आबासाहेब स न १४८, कॉलनी 7 गणेशनगर बोपखेल पपरी 
चचवड

912 D00033 बामणे संतोष गोरखनाथ बामणे मीणी गोरखनाथ आिशवाद कॉलनी रहाटणी,पुणे 17

913 D00013  बामणे लता वंसत बामणे वंसत गणानन सव नं.72 लॉट नं.483 समथ नगर जूनी सांगवी 
पुणे 27

914 100114150003655 बारसावडे ृती ाने र बारसावडे सीमा ाने र वामी आंगन अपाटमट, ओम कॉलनी-1, लॅट 
.-10, िबजलीनगर, चचवड

915 A00045 िबरंजे कार िवनायक िबरंजे िवनायक िशवाजी दाितर पाटील वाडा र.न. 2 नवनाथ चौक 
आकुड  पुणे 411035

916 C00046 िबराजदार गणेश 
िभमराव

िबराजदार  िभमराव 
आ माराम

पपरी. दघी रोड पुणे 411018

917 C00010 िबराजदार भावना मंगेश िबराजदार ल मी भु पपरी. िब ड ग -३ पुणे 411018

918 100415160001190 िबरादार रंजना काश िबरादार काश मािणक शनी मंदीर जवळ सािव ीबाई फुले शाळेमागे 
ग हाणे व ती, भोसरी पपरी चचवड

919 D00019
िबरादार शांताराम 

िव ावान
िबरादार िव ावान दगबर

संत तुकाराम नगर सव नं. 66/2 गणपती 
मंदीरासमोर नवी सांगवी नवी सांगवी 411027

920 100314150000375 बुडये िनहाल मु ताक बुडये मु ताक हसनिमया िधरज हाई स सांगवी पो ट सांगवी सांगवी 
गावठाण पपरी

921 A00004 बु टे दपक दयानंद बु टे दयानंद कशोर मु ाई िनवास जय िशवशंकर हौ.सो. हेमेव ती 
पो.िचखली ता.हवेली िज.पुणे

922 103215160001573  बेग आयशाखातून अकबर बेग फरीदा अकबर पीनगर तळवडे हनुमान हौ सो पुणे

923 D00052 बेगाजी मिनषा मधुकर बेगाजी कांबळे मधुकर ओमकार कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी 
पुणे १८

924 A00044  उमेश काश बेडसे काश क डाजी B5/1  बाळकृ ण हौ.सो. कृ णानगरसे.नं.20, 
चचवड,पुणे 19

925 A00134 बे हेकर योगेश काश बे हेकर काश काशीनाथ पी नगर , साईनाथ, हौ.सोसा,जुनी ान दप 
शाळेजवळ

926 100215160000102 ब बले केतन अजाबराव ब बलेअजाबराव महादेवराव ए1-202, वपन् नगरी उ मनगर पपरी पपरी 
चचवड

927 103214150001935  बोठे शुभम र व बोठे दपा र व मोिनता अपा. शेजारी, संजयगांधी नगर पपरी
928 C00062 बोधे संजीवनी शरद बोधे शरद बाळकृ ण 398/2156 संत तुकाराम नगर पपरी पुणे १८

929 C00095  बोरचटे िननाद दनेश बोरचटे दनेश महादु
से. नं. 1 लॉट नं. 35 ि तम लािसक - B-7, 

इं ायणी नगर भोसरी पपरी- चचवड 411026

930 C00027 बोरले थमेश राजकुमार बोरले राजकुमार मधुकर भोसरी गावठाण धावडेव ती पपरी चचवड 
४११०३९

931 D00005 बोरले न ता सुिनल बोरले सुिनल मरारी स.नं. 35/अ/1 साई चौक जय हद कॉलनी 
रहाटणी फाटा पपरी पपरी पपरी 411017

932 100114150001526 बोरसे अिनल मुरलीधर बोरसे  मुरलीधर हरचंद व णराज एकता कालनी गणेशनगर डांगचौक पुणे



933 B00085 बोरसे यशवंत देिवदास बोरसे देिवदास तोताराम पपरी लॅट नं. 161/5 पपरी चचवड 411017

934 C00094 बोरसे भावेश िनितन बोरसे राकेश गुलाबराव लांडेवाडी कॉ पले स,िब.नं.2, पुणे

935 B00007 बोरा राजेश रामचं बोरा रामचं  चेनमल स.न २८३ लॉट नं.२८३ तालेरा नगर तालेरा 
हॉि पटल चचवड पुणे

936 B00020 बोरगे अजय बाळु बोरागे लता बाळु मु.पो. कवळे ता.हवेली िज पुणे

937 B00062 बोराटे कोमल सहदेव बोराटे सहदेव सोपान बी.48, अनु ह सोसा. हाडाकॉलनी, मोरवाडी, 
पपरी,पुणे 18

938 100314150003063  बोलीज ेता 
िव ासराव

बोलीज  िव ासराव 
तुळशीराम

ँट नं-302 ितसरा मजला शंकराही पाक 
िशवाजी पाक रोड नं-2 साईचौक पुणे

939 101514150001587 याडगी वसीम सलीम याडगी  सलीम  िमरासाब िवकास नगर रे वे गेट जवळ पपरी पपरी
940 B00053 हे फु ल पदमाकर हे सुिनता पदमाकर 203/1176 संत तुकारामनगर, पपरी पुणे 18

941 D00015 भंडारी कार अिनल भंडारी अिनल नारायण पपरीगाव म नं. 6 िगता िनवास मागे पपरी-
17

942 C00033 भंडारी रोहीत काश भंडारी काश पोपटलाल स.नं. 213/25, यु गणेश सुयर माकट सँडिवक 
कॉलनी, दघीरोड,भोसरी

943 C00092 भंडारी साद बाबु भंडारी बाबु म हारी दापोडी गायकवाड चाळ पपरी चचवड 
411012

944 A00071 भंडारे संतोशी म लराव भंडारे िमना ी म लाराव १००/४ सारथी हौ.सो मा.फुले नगर चचवड 
िचखली रोड चचवड पपरी १९

945 B00055 भगत िनलेश वसंत भगत वसंत दामोदर क र मा ए लल ह सो. वग अजमेरा रोड, 
मोरवाडी, पपरी, पुणे 18

946 B00080 भगत लतेश द ा य भगत सुधा द ा य सुखवानी कॉ. िस वहर ओक डी. िब. लेट नं 3 
व लभनगर पपरी 400018

947 B00015 भळकट िलना अशोक भळगट अशोकलाल 
मोहनलाल

281/8 रकको ऑ सो तानाजीनगर

948 B00096 भाट ऋषीकेश िवनायक भाट सोनाली िवनायक भ  रेसीडे सी िब. नं. A2 लॅट नं. 15 
केशवनगर चचवड 411044

949 100115160003567 भागव िपयुष दप भागव दप परशुराम स.न.२८ ीराम कॉ. साई माऊली कराणा 
टोआर जवळ चचवड पपरी चचवड

950 A00123 भालेकर गणेश मा ती भालेकर पूनम गणेश योतीबा नगर तळवडे पपरी चचवड 
४११०४४

951 A00040 भालेकर अिनल सुदाम भालेकर सुदाम नामदेव तळवडे तळवडे पुणे 411044

952 100615160006339 भालेराव रोिहणी 
काकासाहेब

भालेराव काकासाहेब नामदेव गु द  हौ.सो. से.न.२२ िब.एफ/१ दळवीनगर 
पपरी चचवड

953 A00082 भावसार हष क रटकुमार भावसार क रटकुमार 
केशवलाल

लॅट नं. 2 वंदन सोसा पपरी पपरी चचवड 
411017

954 B00045 भावसार मोद गणपत भावसार भटु गणपत राम ी अपाटमट लँट नं. 201 गणेशपेठ/गांधी 
पंठ चचवड,पुणे 33

955 D00097 िभसे िनलेश बाळु िभसे बाळु बाबुराव िवशालनगर जगताप डेअरी,वाकडरोड

956 A00064 भंुजग सुपेकर क पना भुजंग साहेबराव सुपेकर यमुनानगर िनगडी पुणे - 411044 से नं 21 
पपरी चचवड 411044

957 D00086 भुजबळ रिसका अिनल भुजबळ  अिनल बाबुराव भुजबळ िनवास संत तुकाराम माग पपरी पपरी 
चचवड 411017

958 103114150000965  भुजबळ कमया रघुनाथ भुजबळ  उ मला रघुनाथ एच कॉलनी हो टेल म १६ पपरी पपरी 
चचवड

959 B00001 भुजबळ शुभम रमेश भुजबळ िनमला रमेश पपरी िशवनेरी सोसा., के. िब ड ग, लॅट नं.2, 
हाडा कॉलनी, मोरवाडी पुणे 411018

960 C00032 भुरकंुडे काजल रामचं भुरकंुडे रोिहणी रामचं सुखवाणी रेिसडे सी F -13 गणेशनगर दापोडी 
पपरी- चचवड 411012

961 D00017 भुसाळे मिनषा बाबु भुसाळे बाबु िनवृ ी कुणाल रेिसडे सी ए2, म.नं.12, थेरगाव पुणे33

962 B00085 भूमकर महेश चेतन भूमकर चेतन ल मण पी. ए-3,004 अजमेरा कॉ पपरी पपरी पुणे 
400018

963 103215160001407 भोई सिचन ाने र भोई ाने र अजुन ीनगर भात हाय कुल जवळ, गणेश कु फ  
काळेवाडी पुणे

964 B00025 भोईर तुजा सुिनल भोईर सुिनल पांडुरंग चचवड गावडेभोईर पुणे 411033

965 B00055 भोगंळे साईराज सुरेश भोगंळे सुरेश चं कांत
37/296 बजाज हौ.सो. राजेश बहल उ ान 

जवळ संत तुकाराम नगर व लभनगर पपरी null

966 100114150008249 भोरे उदय मोरे र भोरे मोरे र अशोक ५९/अ ओम कॉ िबजलीनगर चचवड पपरी 
चचवड



967 B00081 भोसले कृ णा दशरथ भोसले  द ा य दशरथ स ह न.ं 58, साई छाया कॉलनी, िशवनगरी, 
चचवड पुणे 411033

968 103215160000355 भोसले ेहा अशोक भोसले अशोक सुदाम व पुत  िब. वाघेरे कालनी-3 सी- वग, जी-2 
पपरी, पुणे

969 C00112 भोसले क याणी म छद भोसले कांचन म छद च-होली पपरी- चचवड 411105

970 D00081 भोसले पाली गोरखनाथ भोसले गोरखनाथ िजजाबा 12/1 कावेरी नगर पोिलस वसाहत वाकड पपरी 
चचवड 411057

971 A00123 भोसले मानसी जग ाथ भोसले जग ाथ बाबुराव से.नं. 18/1 ई र सोसायटी फुलेनगर थरमॅ स 
िचखली रोड चचवड पपरी null

972 C00094 भोसले सागर तानाजी भोसले तानाजी कृ णा म नं. 4 ि ह. एन चाळ मराठी शाळे समोर 
कासारवाडी पुणे null

973 A00056 भोसले नय दप भोसले दप िव ाम मृगनगय हौ.सो.िब ड ग57/3 महा माफुलेनगर 
चचवडपुणे 19

974 A00090 भोसले सितश िभमराव भोसले िभमराव अ णा ा सपोट हौ.सो. पीनगर, तळवडे पुणे पपरी 
चचवड

975 A00083 भोसले ेहा शिशकांत भोसले शिशकांत बबनराव स  कॉलनी रामनगर रहाटणी पपरी चचवड 
411017

976 B00084 भोसले ीकांत चं कांत भोसले दा चं कांत सैिनक वसाहत, थोरातनगर रामनगर चचवड 
पुणे - 19

977 A00045 भोसले सं दप सुभाष भोसले सुभाष एकनाथ िनगडी से.नं.28 पुणे 411044

978 B00014 मंडल सुिमत सोबल मंडल सोबल शना 3/2363 बापदेवनगर, स.नं. 47 रे वे लाईन 
जवळ कवळे दे रोड पपरी null

979 D00021 मगनानी कशोर 
ब सीलाल

मगनानी मोहीनी ब सीलाल िवजय अपाटमट लँट नं. ३, पपरी

980 B00022 म े दपक सुरेश म े िवजया सुरेश चचवड सव न.ं 122, सायली कॉ पले स, ी 
द नगर, वा हेकरवाडी पुणे 411033

981 A00033 मणूरकर राजु बाबुराव मणूरकर िनगडी लॉट नं 346 चचवड 411044

982 100415160001918 मरळ िवजया िशवाजी मरळ िशवाजी मिहपती महा मा फुले िवदयालया या मागे माळी आळी 
भोसरी पुणे

983 D00032 मरळ सिचन ाने र मरळ शोभा ाने र मरळ टेलर बोरा हॉ पीटल रोड, कवडेनगर नवी 
सांगवी पपरी चचवड 411027

984 103314150008733 मरळ योगेश िशवाजी मरळ सुधीर िशवाजी िशवतारा, स.न.-40 बळवंत कालनी, 
वा हेकरवाडी, चचवड-33

985 C00102 म करे ेरना संतोष म करे िसमा संतोष भोसरी भैरवनाथ िव ालय जवळ पुणे

986 100614150004565 महाजन किन का शांत महाजन  शांत भा कर से ६ लॉट न ३८+६३ लॉट न सी २०२ 
िनवोरीगल अपाट मट पा रो मोशी पपरी

987 A00059 महाजन तुजा राज महाजन  राज  सखाराम महा मा फुले नगर मोहन नगर चचवड पपरी 
पुणे-१८

988 100114150009013 महाजन लोिहत 
चतामणी

महाजन चतामणी तुकाराम एकता कॉ बळवंत नगर िबजलीनगर पपरी 
चचवड

989 100114150003809 महाजन ेयश रोिहदास महाजन वैशाली रोिहदास पवार व ती, झदुबानगर, ताथवडे

990 101514150000709 महािडक िविनत चेतन महािडक  िड पल चेतन केशवनगर डायमंड लास टक कंपनीजवळ 
स रता अपाटमट कासारवाडी पपरी

991 B00042 हापदी मंदार िवजय महापदी िवजय शांताराम 442/2428 संत तुकारामनगर, पपरी.पुणे 18

992 D00022 महापुरे वाती तानाजी महापुरे तानाजी बाबुराव धनाजी हाईट स.नं. 12/1/1, लँट 102 
मोरयापाक पपळेगुरव

993 C00115 महाबरे पुजा दशरथ महाबरे दशरथ गजानन स गु  िनवास दे  र ता मोशी पपरी- चचवड 
412105

994 D00010 म ह कर अमृता मुंकूद म ह कर वंदना मुंकूद घर न.ं 406 मुळानगर िवण ल अर िमलसमोर 
जूनी सांगवी पुणे 27

995 D00106 मही कर ुती तुकाराम मही कर तुकाराम ल मणराव पपरी द ु बोरणे चाळ पुणे 411018

996 100415160002007 माने सागर राज माने राज  दगडु स.न.१८८/१ एकता पाक देवकर व ती च पाणी 
वसाहत पपरी चचवड

997 100715160000227 माने सृ् ी अिनल माने वंदना अिनल गट . 1065 लॅट - बी/403 कासा- रओ DY 
PATIL SCHOOL पुणे

998 C00024 माने आ द य संतोष माने संतोष योितराम ल ढे िवटभ ी, महा माफुलेरोड

999 B00069 मारकड सोमनाथ मा ती मारकड मा ती गणरत िवदयानगर, चचवड,पुणे 19

1000 C00014 मारणे गणेश रघुनाथ मारणे रघुनाथ शंकरराव जय महारा  चौक भोसरी आळंदी रोड सखुबाई 
गाडन समोर भोसरी पुणे null

1001 A00079 मारणे कुणाल अनंत मारणे िसता अनंत
िब.एम.थोरात,िशवपावती हौस ग सोसा. लँट 
नं. १६ आ शवादबंगला मोरेव ती िचिखल,पुणे



1002 103314150008816 ए तेर चालस 
च नारायण

माथा चालस च नारायण कैलास नगर पपरी कॉ प पपरी पपरी चचवड

1003 100614150000483 मालुसरे सुिमत अंबाजी मालुसरे सतीश अंबाजी अंगणवाडी रोड मोरेव ती पुणे पपरी

1004 B00003 माळवदे ि यांका र व माळवदे र व  नारायण िवशाल अपाटमट, लँट .9 राज ष शा , 
म.उ.समोर,िबजली नगर, चचवड

1005 C00075 माळिशरसकर मोनीका 
राजाराम

माळिशरसकर राजाराम 
वामन

चचवड आळंदी रोड पपरी null

1006 B00051  माळी अवधुत नारायण माळी नारायण भुषण 426/2241 संत तुकारामनगर ल मी वीट 
मागे पपरी पुणे

1007 D00043 माळी अ य राज माळी राज  शंकर िशव सोनाई नेताजी नगर पपळे गुरव 
पपळेगुरव पुणे null

1008 A00064 माळी त मय िवजय माळी वैशाली िवजय
शिशकांत बळीराम काटवटे सी/ओ समथनगर 

धन ी हॉ पीटलजवळ समोर नवी सांगवी पपरी 
चचवड 411027

1009 B00009 िम ल राजेश सुरेशकुमार िम ल िनता सुरेशकुमार लँट नं.7, काशपाक, इंदीरानगर. ेमलोक 
पाक, जवळ

1010 B00020 िमरजकर रि म शामकांत िमरजकर अर वद शामकांत सटर गांधी पेठ चचवडगाव पुणे

1011 100114150001432 िमरजकर ऋिषकेश 
िवलास

िमरजकर िवलास शंकरराव 5/7 ेमलोक पाक ि मुत  हौ.सोसा. पुणे

1012 C00049 साजीद अहंमद साहील िमराद साजीद अहमद खान  पपरी ग हाणे व ती पुणे 411018

1013 D00005 िमसाळ निचकेत शाम िमसाळ र मी शाम नवी सांगवी फलॅटनं ११ सव नं. ५६/3 पपरी 
चचवड 411027

1014 A00026 मील बबली रमेश मील रमेश गंगाराम 28/A/5 मै ी मवत से.नं.20/2 कृ णानगर 
चचवड पुणे 19 पपरी चचवड

1015 B00059 मुंडे रिवकुमार ल मुंडे ल  रामराव स.नं. 47 बापदेव नगर, दे रोड, ता. हवेली 
िज.पुणे

1016 100214150000365  मुजावर शेखबाबु 
नज दीन

मुजावर ना दन सैपनबी लाल टोपी नगर मोरवाडी पुणे

1017 B00048 मु ाक दपक ब वराज मु ाक  ब वराज िस ामअ पा आदशनगर , मामुड , कवळे, पुणे-13
1018 D00001 मुणगेकर फु ल संजय मुणगेकर संजय शांताराम ल मी नगर घर .३० जुनी सांगवी पुणे-२७
1019 C00079 मुन वामी शेरण अँटलस मुन वामी अँटलस तंबी गवळीनगर जैन मंदीरासमोर पुणे 411039
1020 101514150001184 मु वामी िहतेश िवजय मु वामी सुिनता िवजय वराज रेिसडे सी बॉ बे कॉलनी दापोडी पपरी
1021 100614150002702  ि यांका भा कर मुरकुटे भा कर िव ल से नं२२ यमुना नगर िनगडी पपरी
1022 A00055 मुलाणी शक ल आदम मुलाणी आदम फरी ीन खानचाळ िव लवाडी,आकुड ,पुणे 35
1023 C00074 मुलाणी सोिहल युनुस मुलाणी राबीया युनुस च-होली पपरी- चचवड 411039
1024 100614150007171  मु ला अमीर फरोज मु ला  फरोज आयुब ी कृ ण हौ सो ता हाणे व ती पपरी पपरी

1025 100115160004856 मु ला शाहीन गफुरसाब मु ला गफुरसाब बालेसाब घर न. ए १३ के.एफ.सी.रोड मोरया नगर पपरी 
चचवड

1026 A00116 मु ला सेन फ करसाब मु ला फक रसाब लाकेसा दळवीनगर, आकुड , पुणे
1027 B00085 मुळीक शुभम दीप मुळीक दीप िशवाजीराव चचवड थम हौ सग सोसायटी पुणे 411033

1028 103214150004594 मुळे कार नामदेव मुळे नामदेव ब सी राम नारायण नढे बी काळेवाडी पपरी पपरी 
चचवड

1029 D00005 मुळे भुषण दीप मुळे दीप बळवंतराव वािघरे रेिसडे सी लँट नं. 208 पपरीगाव पुणे 
18

1030 103214150003215 मदरकर ि तम सुहास मदरकर राजन सुहास लॉक .2 चैत य सोसा. तपोवन मंदीर रोड, 
संदेश गॅस समोर, पपरीगाव

1031 B00018 मेटकर कुणाल रमाकांत मेटकर रमाकांत जग ाथ चचवडगाव चचवडगाव पुणे 411033

1032 A00037 मेमाणे ि या ाने र मेमाणे ाने र रामदास आकुड  िचखली रोड साने चौक सुदशन नगर 
र छाया िब ड गद null

1033 C00080 मोकाशे परशुराम रामे र मोकाशे  रामे र आं णाराव
एस् लॉक 91 समोर एम. आय्. डी. सी 

शांतीनगर वसाहत भोसरी पपरी- चचवड 
411026

1034 B00063 मोटवानी िवजय िश मल मोटवानी िश मल 
सतरामदास

रे वे टेशन आयासमाज. चौक. पपरी,पुणे

1035 D00055 मोटे महादेव उ म मोटे  उ म माकु स.नं.१/२ नवीन स मी नगर ग ली नं३ 
पपळेगुरव पपरी पुणे१८

1036 B00093 मोमीन तौ फक मु ताक मोमीन कसार मु ताक 37/294 संत तुकाराम नगर पपरी पपरी पुणे 
400018

1037 B00038 मोरडे िवण चं कांत मोरडे शंकुतला चं कात साई दप स.नं. 283, लँट नं. 23 
तालेरानगर, चचवड,पुणे 33

1038 103214150005042 मोरांकर जा हवी ाने र मोरांकर िच ा ाने र ठाकरेचाळ, िनकम दवाखाना, तपोवन मंदीर , 
पपरी



1039 D00100 मोरे सिचन द ा य मोरे  द ा य बबन 96 मोरया कॉलनी िवजय नगर काळेवाडी पपरी 
चचवड 411017

1040 A00069 मोरे अ य िनतीन मोरे  िनतीन पांडुरंगराव
आरएच 25 लॉ   नं 18 सहगड हौ सो 

संभाजीनगर जी लॉक एमआयडीसी चचवड 
पुणे - 19 पपरी चचवड null

1041 101514150003507 मोरे सुशांत सुनील मोरे दपावली सुिनल तुकाराम शदे चाळ रे वे गेट जवळ कासारवाडी 
पपरी चचवड

1042 B00019 मोरे क तुरी नरेश मोरे िनमला नरेश 20/17/1 मीरा राजपाक केशवनगर, 
चचवडगाव,पुणे33

1043 B00033  मोरे िनखील र व मोरे र व  िशवाजीराव बी वग लॉट नं २ सुखनगरी िबजलीनगर 
चचवड पुणे ३३

1044 102615160000097 मोरे अि नी राजाराम मोरे राजाराम ल मण गणेशमंदीर, दांगटव ती,िवकास नगर, कवळे

1045 C00106 मोरे गौरव गौतम मोरे संिगता गौतम
िशवराज िनवास जनसेवा चौक, रे वेगेटखाली 
द मं दराजवळ कासारवाडी पपरी- चचवड 

411034
1046 100615160015476 मोरे चं कांत तुकाराम मोरे सुिनता चं कांत िनगडी ािधकरण पुणे

1047 D00054 मोहन रेशमा पी मोहन सी.के लॅट नं. 2 वंदन सोसा पपरी पपरी चचवड 
411017

1048 D00039 िजतीन मोहनदास पी.के मोहनदास पी.के. मदन देशमुख, संत िनरंकारी र ता िवजय नगर 
काळेवाडी, पुणे.

1049 100614150004542 मोहमद जैद मोहमद 
इ बाल शेख

मोहमद इ बाल जालु न  
शेख

नेह नगर पपरी पपरी पपरी

1050 B00064 मु तक न अ वी िजशान मोह मद मु तक म 
िश पेहसन अ वी

द नगर, कवळे, जुळवणे चाळ, पुणे

1051 A00109 मोिहते ेहल अशोक मोिहते अशोक बाजीराव िव ल वाडी आकुड  पपरी चचवड 411035

1052 A00040  मोिहले रेणुका सतीशचं मोिहले अपणा सतीशचं मोिहले नमन लँट नं. 98से टर 21 यमुनानगर 
िनगडी,पुणे44

1053 A00110 ह के साद सितश ह के साद सितश से टर . 21 नं. 6/15 यमुनानगर िनगडी 
पपरी null

1054 A00003 हा े मृणाली मह हा े मह  परशुराम द वाडी नेपाळी चाळ पपरी-, पुणे
1055 100614150006566  हे े अिनता म ला पा हे े म लापा साहेब ा भंडारी चौक आनंद नगर पपरी पपरी

1056 103414150000675  याि क मिनषा ीराम याि क ीराम कािशनाथ स यम हॉ सो जी ाक MIDC चचवड पपरी 
चचवड

1057 A00143 यादव िपयुष िजवराज यादव जया िजवराज ि क. नं. पू, से.नं. 21 चाळ . १, म .3 
यमुनानगर िनगडी पपरी null

1058 D00128 यादव ेम मोद यादव मोद काश पपरी गणेश नगर पुणे 411018

1059 D00044 यादव अजय नारायण यादव रेखा नारायण 319/5 तापक रनगर काळेवाडी काळेवाडी पुणे 
null

1060 100115160001612 यादव सूरज िवजय यादव िवजय सदानंद घर .41 द मंदीर समोर िव ानगर झोपडप ी 
पुणे

1061 C00072 यादव सिचन सुरेश यादव सुरेश अ पासाहेब संत तुकाराम नगर स.नं. 209 घर नं 237 
भोसरी पुणे ३९

1062 A00014 खान अल फया साबीर याि मन साबीर खान राम हौ.सो आंबेडकर वसाहत िनगडी पपरी पुणे 
१८

1063 100414150004250 येलभर दृ ी संजय येलभर  न ता संजय संत तुकाराम नगर गु कृपा कॉ दघी रोड पपरी

1064 A00107 रा ल योगे  राम व प योगे  राम व प सह लॉट नं. 202 सिचन गृह 20/3 कृ णानगर 
चचवड पपरी null

1065 D00091 रणिपसे िलनानाथ 
िशवाजी

रणिपसे मंजुळा िशवाजी 63/1/1 ब  दशन 1-201 रामनगर पपळगुरव 
411061

1066 C00011 र पारखी व ील 
गजानन

र पारखी गजानन मुरलीधर स.नं.208/1 रा लपाक,संत तुकारामनगर,भोसरी

1067 C00049 रसाळ िववेक अजुन रसाळ अजुन बळवंत स.नं. 18/1/59 शहीद भगत सग माग 
संभाजीनगर, दघी

1068 103215160001061 रहेजा िहतेश 
जमीयतकुमार

रहेजा जमीयतकुमार हासोमल िशवसाई पाक शंकर मं दर जवळ काळेवाडी पुणे

1069 C00071 राउत मोहीणी म छ राउत म छ  बापुराव कंुडवन सोसा. रावसाहेब लांडगे माग धावडे 
व ती भोसरी पुणे ३९

1070 D00054 राऊत ओकार इं भान राऊत इं भान राघुजी लँट नं 1 गणेश चबर 24/1 िशतोळे नगर 
सांगवी पुणे २७

1071 100315160000035 रासेराव आकाश पारा पा राजकुमार जाफरभाई 
खुलगीवाले

आनंदवन कु  वसाहत दापोडी पपरी चचवड



1072 C00119 राजगु  िनलेश कालीदास राजगु  नंदा कालीदास महा मा फुले नगर भोसरी पपरी- चचवड 
411039

1073 A00083 राजपुत संगीता 
कृ णकुमार

राजपुत कृ णकुमार जयराम महा माफुले नगर, ृती सोसा. िब.नं. 115/2, 
िचखली रोड,पुणे

1074 D00003 राजपुत रौनक दनश सग राजपुत पदम ी दने सग जुनी सांगवी शेवट या बस टॉप पपरी चचवड 
411027

1075 B00044
राजपुत हषवधन 

िवशाल सग
राजपुत िवशाल सग 

अ ण सग

उदयोगनगर को.हौ.सोसायटी द ा मंदीर 
बी.एस. लॅट नं.4 चचवड पुणे33 पपरी 

चचवड

1076 100314150001053 राजाराम साहील संदीप राजाराम सं दप गोराल कत नगर संतकृपा लाझा लँट नं५ नवी सांगवी 
पपरी

1077 A00080 राजोपा ये द ी उदय राजोपा ये  उदय माधव
4 से नं 21 घर नं 4 ि कम नं 4 यमुनानगर 

ािधकरण िनगडी पुणे ४११०४४ पपरी 
चचवड 411044

1078 A00055 राठोड सुरेखा वसंत राठोड  वसंत खेमा वाघेरे कॉलनीन.ं३भैरवनाथ मंदीरा यामागे 
पपरीवाघेरे पुणे१७

1079 D00016 राठोड मनोज िनितन राठोड िनतीन सुंद सग काळेवाडी अि नी कॉलनी पपरी - 411017
1080 B00011 राठोड सुरेश रामचं राठोड रामचं  यमना पा चचवड सायली कॉ ले स पुणे 411033
1081 A00032 राठोड ीकांत हरीदास राठो़ड िलला हरीदास िचखली मोरेव ती पुणे
1082 A0050 रानडे तनुजा रिव रानडे  रिव  रामचं यमुना नगर िनगडी पपरी चचवड ४११०३५

1083 A00039 रानडे मधुिलका िनिवन रानडे साग रका िनितन कार स.े 25, लँट नं. 98 से टर 21यमुनानगर 
िनगडी पुणे 44

1084 100115160003806 राम नैनाकुमारी सुरेश राम सुरेश िसमुनी बौ  नगर १६ न. िब ड ग मागे हनुमान मं दरा 
जवळ पपरी चचवड

1085 D00020 रामर यानी करन हरेश रामर यानी िनतू हरेश पपरीगाव वाघेरे कॉलनी पपरी  411017

1086 103315160005784 राय राजेश मोद राय आशा मोद साईबाबा मं दर काळभोर नगर चचवड पुणे पुणे

1087 C00051  रायकर रोिहत दीप रायकर दीप सखाराम आळंदीरोड,पुनान सग 
होम यामागेमराठेिनवासभोसरी

1088 C00032 रायरीकर िवण 
नंदकुमार

रायरीकर नंदकुमार िव णु िव णुिनवास िव वकमा कॉ.नं.4, शा ीचौक 
आळंदीरोड भोसरी पुणे 39

1089 103214150002661 गवते वरांगी राज गवते राज  भगवंतराव मंगल वंदना पाक पवना बँके समोर पपरी पपरी

1090 100415160001673 रावते आ द य सिचन रावते सिचन दगडु महा मा कॉ. म न. १६ महारा  चौक भोसरी 
पपरी चचवड

1091 100715160000236 रावळ का तक नरेश रावळ योती नरेश साई हौ.सो. हनुमान िजम जवळ मोरेव ती 
पपरी चचवड

1092 A00014 रावळ शबनम बशीर रावळ बशीर रहेमान पोलीस टेशनजवळ से.नं.24,िनगडी पुणे44
1093 C00054 रे ी ने ा उफ पुजा राजु रे ी राजु लोकनाथ कुणाल पुरम, बी -202 दापोडी, पुणे १२

1094 101515160000688 रेपाळे िवशाल नवनाथ रेपाळे शािलनी नवनाथ कसन लांडगे चाळ रे वेगेटखाली कासारवाडी 
पपरी चचवड

1095 100214150000530  रॉय ाथना णबकुमार रॉय  णबकुमार कृ णा लाट .31 िब.नं-3 अमृते र सोसा. मोरवाडी 
पुणे

1096 100614150000066 रोळेकर गौरव राजेश रोळेकर  राजेश धमा ा स.न.२२ घ.न.ए२/१० इं दरा नगर ओटा क म 
पपरी चचवड

1097 B00050 रोहरा मिनष दौलतराव रोहरा दौलतराव रामचं पपरी सी- लॉक न.ं 6 पपरी चचवड 411017

1098 100114150006327  लंबाडे पूजा िम लद लंबाडे  िमनल िमल द ओम साई पाक कॉ कोकणे नगर काळेवाडी पपरी

1099 100414150002058 लकारे सुिनता मोहन लकारे आशा मोहन बालाजीनगर, पावर हाउस, टे कोरोड, आशा 
टेलरमागे.

1100 100414150003183 लबडे कार काळूराम लबडे काळूराम महादेव संत ाने र भाजी मंडई लांडगे आळी पपरी 
पपरी

1101 B00016 लांजेकर मानसी मनोज लांजेकर मनोज दगंबर
सव.नं.625, लॉट.नं.6 ए,ितसरा मजला खंडेराव 

मृती पडवळ आळी, चचवड गांव पुणे 33. 
पपरी चचवड

1102 103315160006810 लांडगे कोमल सुखदेव लांडगे सुखदेव िहरामण धावडे आळी, भोसरी गावठाव भोसरी पुणे

1103 B00107 लांडे रोिहत तुकाराम लांडे संजीवनी तुकाराम भदारके िनवास चचवड चचवड पुणे 411033

1104 B00066 लातुरकर पुजा काश लातुरकर उ वल काश तुकाराम पडवळ चाळ चचवडगाव िचचवड 
चचवड पुणे 411044

1105 B00065 लातुरकर सुरज काश लातुरकर उ वल काश तुकाराम पडवळ चाळ चचवडगाव चचवड़ 
चचवड पुणे 411044



1106 C00003 लगम पलाश िवनोद लगम िवनोद िव ए-23 रोहन इन लेवज दापोडी अ ण टॉक ज 
जवळ पुणे null

1107 D00104 लबारे व ील ावण लबारे ावण अजुन पपरी गणेश नगर पुणे 411018

1108 A00150 िलहीणे वैशाली गो वद िलहीणे सुषमा गो वद 9 6 से नं 21 ि कम नं 5 यमुनानगर िनगडी पुणे -
 44 पपरी चचवड 411044

1109 103215160000181 लुकर सिचन पांडुरंग लुकर िनतीन पांडुरंग सावता महाराज मं दरा \सेजारी, माळी आळी 
पपरीगाव पपरी चचवड

1110 100614150004551  लु ला कुणाल 
अशोकलाल

लु ला  आशा अशोकलाल िनना हौ सो अशोक थेटर जवळ पपरी पपरी

1111 103315160010186 ल ढे द ा काश ल ढे काश रंगनाथ बालाजी नगर पावर हाऊस भोसरी पुणे

1112 100215160000248 ल ढे सुजल महेश ल ढे महेश शंकर खंटोबा म दर गु द  लोघर िमल जवळ भोसरी 
पुणे

1113 B00054 ल ढे आकाश िशवदास ल ढे िशवदास कृ णाजी
ल मी रघुनाथ अपाटमट मा ती मं दरा जवळ 
लाट नं. 3 पिहला मजला चचवड पपरी null

1114 A00070 लोकरे िवजय सुभाष लोकरे सुभाष भागवत मोरे र हौ सग सोसा. लॉक आर.एम. 
एम.आय.डी.सी.संभाजीनगर, चचवड

1115 100614150004545  लोखंडे थमेश संजय लोखंडे  संजय िनवृ ी अथव हौ सो शा नगर चचवड पपरी

1116 C00094 लोखंडे ि यंका अिभम यू लोखंडे अिभम यू संपतराव स ह न-ं69 साईपाक रोड माऊलीनगर दघी 
पपरी- चचवड 411015

1117 C00095 लोखंडे िशवम आिभम यू लोखंडे आिभम यू संपतराव स ह न-ं69 साईपाक रोड माऊलीनगर दघी 
पपरी- चचवड 411015

1118 100615160006393 लोखंडे आशा जग ाथ लोखंडे र माला जग ाथ नाने र नगर हवेली पुणे पपरी चचवड
1119 C00047 लोखंडे तुजा सोपान लोखंडे सुभ ा सोपान ग हाणे व ती सोसा.िब ड ग ए-11 पपरी

1120 B00078 लोखंडे िशतल सुरेश लोखंडे सुरेश र ाकर चचवड चचवडेनगर, गु म या कुल समोर 
चचवड 411033

1121 A00021 लोखरे बेबी भगवान लोखरे खंडु भगवान पपरी यमुना नगर पुणे 411018
1122 C00005 वरगंटे मोिहत मनोज वरगंटे  मनोज साय ा पपरी. मासुळकर कॉलनी पुणे 411018
1123 C00112 वरवारकर तेजस संतोष वरवारकर योिगता संतोष पपरी. िवदया िवकास शाळे पुणे 411018
1124 101514150001011 वा गडे अपे ा रामचं वाईगडे रामचं  शामराव करण पँरेडाईज सहकारनगर पप गुरव पपरी

1125 D00016  वाघ िवनोद नामदेव वाघ  नामदेव देवचं स शृंगी बँकेसमोर काळेवाडी िवजयनगर पपरी

1126 100414150001771  वाघ पवन मोहन वाघ  मोहन उ म स.नं 120 लँट नं 605 तिनषसाई कंुज पपरी
1127 D00093 वाघ उ मला नामदेव वाघ नामदेव देवचंद पपरी िवजय नगर पपरी चचवड 411017
1128 C00118 वाघ ावणी सुधम वाघ लीना सुधम पपरी केशवनगर दारका नगरी पुणे 411018

1129 D00058 वाघमारे व ील राजे वाघमारे  राजे  अ बा णा पपरीवाघेरे शदेवाडा नाना पेठ पवना िम  
मंडळ पपरी

1130 102614150000249 वाघमारे हषल राजेश वाघमारे  राजेश कािशनाथ लाट . 17 दुसरा मजला मृती हौ.सोसा. 
टे को बी. पपरी, पुणे

1131 B00049 वाघमारे ाज ा ल मण वाघमारे  ल मण एकनाथ वा हेकरवाडी, कार कालनी, चचवड पुणे 
411044

1132 100114150001353 वाघमारे मोिनका राम वाघमारे  सोनाबाई मोहन दळवीनगर झोपडप ी चचवड चचवड पपरी

1133 A00132 वाघमारे िशवम पंडीत वाघमारे पंिडत रोिहदास
ारा िव ल पवार, वामी िववेकानंद सोसा. 

सुपर माकट जवळ मोरेव ती िचखली पपरी 
411114

1134 A00082 कांबळे यंशोदा िव णु वाघमारे संिगता भारत महा मा फुले नगर (मोहननगर) चचवड पुणे 
पपरी चचवड null

1135 100615160012175 वाघमारे अिनता 
साहेबराव

वाघमारे साहेबराव कसन आनंदनगर पुणे मुबई रोड चचवड टेशन पुणे पुणे

1136 D00102 वाघेरे रोिहत नंदकुमार वाघेरे  नंदकुमार रंगनाथ रामभाऊ वाघेरे चाळ गीता िनवास जवळ पपरी 
वाघेरे पपरी चचवड 411017

1137 103215160002020 वाघेरे पृ वीराज नवनाथ वाघेरे नवनाथ महादेव तारा कॉ पे स तपोवन रोड डॉ.िनकम शेजारी 
पपरी वाघेरे गांव पुणे

1138 C00065 वाघेरे िशवम राज वाघेरे राज  सहादू धावडे व ती धावडेव ती भोसरी भोसरी पुणे 
411039

1139 A00082 वायदंडे दनेश जनादन वायदंडे जनादन नारायण सोनी ा हाईटस, तळवडे, पीनगर, पुणे 44

1140 B00010
वारके कृ णाबाई 

मोहनिगरी
वारके कैलास मोहनिगरी

घर न.ं 62, ीधर नगर, जुनवणे िवटभ ी 
शेजारी, कवळे चचवड पपरी- चचवड 

411033

1141 100614150018680 वावरे संतोषी रखमाजी वावरे  रखमाजी पंढरी शैलनाफाम, स.नं. 102/1, भ डवे कॉनर, रावेत.

1142 B00038 मोरे शुभम िवजय िवजय रामचं  मोरे शामा हेरीटेज 290/2 केशवनगर चचवडगाव 
एम िब ड ग लॉट नं. 6 पपरी null



1143 C00058 िवभूते किपल सुभाष िवभुते सुभाष बाबुराव पपरी. ह रकुपा िनवास पुणे 411018

1144 100415160001786 िवसावे ऋितक राज िवसावे छाया राज िवकास कॉलनी २ लांडेवाडी भोसरी पपरी 
चचवड

1145 A00113 वीर सा ी हनुमंत वीर सा ी हनुमंत साई दा पाक लॉट नं. 19A/4 कृ णानगर 
चचवड पपरी null

1146 D00005 वेताळ रोशन ह रभाऊ वेताळ  ह रभाऊ बापु वेताळ - माने व ती वाकड पपरी चचवड 
411027

1147 C00025 वोहरा भावना देव वोहरा देव  दसन लँट नं. 450 से. 2 समथ कॉलनी इं ायणीनगर

1148 B00025 भालदार अयाज 
शमशु ीन

शमशु ीन िनजाम  भालदार 5, साई धाम िस हर गाडन पवनानगर, चचवड 
चचवड पपरी null

1149 C00003 शमुवेल पंडीत सुिनता शमुवेल पंडीत सुमन पपरी. बॉ बे कॉलनी पुणे 411018
1150 C00090 शमा पायल आिशष शमा  राधा आिशष भोसरी टे को रोड पपरी चचवड पुणे १८
1151 103115160005176 शमा शांत लोक शमा ओमवंती लोक नेह  नगर पपरी पुणे
1152 C00004 शमा सागर गुलशन शमा गुलशन िसताराम पपरी. दवेकर िबलंिडग पुणे 411018

1153 D00054 शमा रवीशंकर बापुलाल शमा बापुलाल भगवती गणेश मं दर शेजारी थेरगाव चचवड चचवड 
पुणे null

1154 B00015 शमा अिभउ  सनत शमा सनत रामचं रेणुका हेरीटेज ॅट न.ं B 06 िबहाई डसी.टी 
ाईड हॉटेल खराळवाडी पपरी पपरी null

1155 C00054 शलं दर िणता शिशकांत शलं दर कशोरी शिशकांत दापोडी पुणे पुणे पपरी पुणे 400018

1156 C00031 शहा ेश हसमुखलाल शहा शोभाबेन हसमुखलाल दापोडी पपरी- चचवड 411012

1157 100614150000037 शगे जानक  काश शगे काश बसुराज झो न १७० सं ाम नगर झो से न २२ िनगडी 
पपरी

1158 103214150005047 शगे कुणाल िवजय शगे सुिनता िवजय तपोवन मं दर शेजारी चंदन मेिडकल पपरी पुणे

1159 B00055 शदे ा उ म शदे  उ वला उ म मोरवाडी, पपरी पुणे 410018
1160 100414150005086 शदे महेश जानू शदे  जानू पोपट रसाळ भाजी मंडई रसाळ चाळ पपरी पपरी

1161 B00150 शदे िस देश बाळासाहेब शदे  बाळासाहेब बबनराव लॅट नं-13, िधरज पाक, केशवनगर, चचवड-33 
पपरी चचवड

1162 A00065 शदे सारीका िशवाजी शदे  रतन िशवाजी ीकृ ण नगर आकुड  पुणे ३५ सर वती 
शाळेजवळ

1163 100414150007096 शदे ओम िव णु शदे  िव णु नामदेव ँट नं-5 दघी रोड ए-िब ड ग 2- वग ह रओम 
अपाटमट संडिवक कालनी मागे पुणे

1164 100614150000767
ओ हाळ रोहन 

बाळासाहेब
शदे  संगीता िवजय

रा  माता रामाई सािव ी सो  न ४०१ िब न अ 
२५ बाबसाहेब आंबेडकर वसाहत अंकुश चौक से 

न २२ िनगडी पपरी
1165 B00006 शदे योिगनी उ रे र शदे उ रे र मोहन वा हेकरवाडी पटेल िमलजवळ पुणे 411033
1166 D00117 शदे ि यंका काळुराम शदे काळुराम द ु पपरी पपळे गुरव पुणे 411018

1167 C00023 शदे योती गो वद शदे गो वद ंकटराव ंकटेश िब डग भोसरी पपरी- चचवड 
411039

1168 A00068 शदे योिगनाथ ानोबा शदे ानोबा राघु ि वेणी नगर,तळवडे,रोड,ढोकळे चाळ, 
ता.हवेली, िज.पुणे

1169 103215160000891 शदे ीवधन दपक शदे दपक वसंतराव गणेश नगर शदे व ती रावेत पपरी चचवड
1170 100614150020466 शदे समथ िवण शदे िवण बळवंत 0 मु.पो. पुनावळे पुणे
1171 A00005 शदे संजीवनी महेश शदे मंगल महेश िनगडी ओटाि कम पपरी चचवड 411044
1172 100115160005947 शदे ीरंग मुरलीधर शदे मुरलीधर ल मण कैलास नगर थेरगांव पुणे
1173 B00008 शदे द ा य राजाराम शदे राजाराम बाबुराव चचवड चचवडेनगर पुणे 411033

1174 D00024 शदे अंजुषा रामचं शदे रामचं  बाळु घर नं ६७६/१/७ काळेवाडी कोकणेनगर पुण१े७

1175 100515160000242 शदे आशा दादू शदे ि मणीबाई दादू एम.बी.कॅ प पा या या टा कजवळ कवळे 
पपरी चचवड

1176 D00103 शदे शेखर द ा य शदे िललावती द ा य लँट नं. १०, कार अपाटमट, सुदशन चौक

1177 102415160000178 शदे वैभवी िवलास शदे िवलास सोपानराव साळेवाडा ांती नगर िपमपळे िनलख पपरी 
चचवड

1178 100615160006336 शदे संक प िम लद शदे वैशाली िम लद पु पा हौ,सो. आर.एच. २८/३ जी. लॉक चचवड 
पपरी चचवड

1179 A00098 शदे रोिहणी हनुमंत शदे शरद हनुमंत
दुगा माता िनवास उपकार चबर िब ड ग समोर 
िव लवाडी आकुड  पुणे - 35 पपरी चचवड 

411035

1180 A00056 शदे यश संभाजी शदे िशवाजी संभाजी ए-२३,सुयोग कॉलनी,िवनायक नगर पपळेगुरव 
पुणे.६१



1181 A00005  शदे जयेश ीपती शदे ीपती जोतीरोम माऊली कृपा िब. समोर बागल चाळी या शेजारी 
द वाडी आकुड  पुणे- 400035

1182 103215160000449 शदे संचाली संतोष शदे संतोष ह कू रहाटनी िशवराजनगर गणपती मंदीरामागे पुणे

1183 D00021 शदे अथव समाधान शदे समाधान महादेव काळेवाडी अमरदीप कॉलनी ीनगर पपरी 
चचवड 411017

1184 A00071 शदे िशवानंद िस दाराम शदे िस दाराम कल पा िभमनगर पपरी पपरी चचवड 411027

1185 100315160000711 शदे सोहम सुिनल शदे सुिनल िशवाजी गुलमोहर कािशद नगर पपळे गुरव पुणे
1186 B00034 शदे िजत  परशुराम शदे सुब ा परशुराम पपरी काबंळे िब ड ग मागे पुणे 411018

1187 A00014 शपी आकाश मनोज शपी मिनषा मनोज बी 4 / 212 मिणकांचन हौ.सो., कृ नानगर, 
चचवड

1188 102614150000105  िशकलकर आ दूलरिहम 
इ ाहीम

िशकलकर इ ािहम चाँदबाशा ि मुत  चौक द नगर कवळे दे रोड पपरी

1189 100115160004071 िशकलगार आनम असलम िशकलगार असलम शमशु ीन सी/३० पा रजात बन सुदशन नगर गोलांडे राम 
मं दर जवळ पपरी चचवड

1190 B00089 िशतोळे गणेश अजुन िशतोळे अजुन शामराव पपरी पुणे 411018

1191 C00031  िशनगारे अि मता 
जय सग

िशनगारे जय सग पांडुरंग िसताराम लांडेचाळ पीसीएमसी शाळेसमोर 
कासारवाडी,पुणे

1192 103315160000572 िशरसाळकर रेणू र व िशरसाळकर र व  नारायण जय म हार िनवास, सागर हाईटमागे 
कासारवाडी पुणे पपरी चचवड

1193 A00054 तांबे ि ितज काकासाहेब िशरोडकर ि ि़तज 
काकासाहेब

103 िस ल मी कॉ पले स हनुमान महादेव 
मं दर आकुड , िनगडी पुणे 411044

1194 B00023 िशरोळकर र व  िव ल िशरोळकर रमा र व चचवड भोईर नगर पुणे 400033
1195 A00072 िशरोळे मंगल देिवदास िशरोळे देिवदास कारभारी द नगर, रामनगर, चचवड,पुणे19
1196 C00061 िशक िनतीन िव ास िशक िव ास रघुनाथ 461/2570 संत तुकाराम नगर पपरी पुणे १८
1197 C00055 िशवले शुभम रमेश िशवले रमेश काळुराम नेह नगर पपरी पपरी- चचवड 411018
1198 A00052 शेडंगे मनोज पांडुरंग शडगे पांडुरंग  ह रभाऊ स शृगी हौ.सो. पीनगर तळवडे

1199 B00079 शेख रजवान आयुब शेख  आयुब बरकत अ णासाहेब मगरनगर, टपु सुलतान माग, 
चचवड -19

1200 100114150006642  शेख सु फया रिहमु ीन शेख  रिहमु ीन हसन खानमंजील स.नं-6/1 कैलासनगर पुणे

1201 C00057 शेख अ दुल क रम 
ई माईल

शेख अ दुल क रम ई माईल पपरी. रे वे गेट खाली पुणे 411018

1202 100414150000567 शेख नाजमीन चाँद शेख आबेदा चाँद स.न-2, गायकवाडनगर, आळंदी रोड, दघी-15

1203 B00036 शेख साना इ ािहम शेख इ ािहम अ दुलहा फज 457/25/37 महेशनगर, पपरी 18

1204 103214150001465 शेख मोहसीन इ ाहीम शेख इ ािहम कठुभाई स.नं. 77/1/2/1, सहकार कॉलनी .3 ममता. ो. 
टोअर समोर योतीबा नगर पपरी

1205 B00072 शेख अमान इ ान शेख इ ान िनजामु ीन दे रोड साईनगर पुणे 412101
1206 C00012 शेख कमुिनशा इ माइल शेख इ माईल बाबुलाल मि दचाळ, संजयनगर,फुगेवाडी,पुणे12

1207 D00122 शेख रािहल ग फर शेख ग फर व लभभाई पडवळ नगर बौ द िवहार शेजारी थेरगाव 
थेरगाव 411033

1208 100715160000192 शेख आसीम ज बार शेख ज बार अहेमद 132/13/2 से.नं-16 राजेिशवाजीनगर 
ािधकरण,पुणे

1209 A00045 शेख आिशया काजम शेख झुलेखा  काजम सायकरचाळ,िशवद  
नगर,नवमहारा शाळेसमोर

1210 C00035 शेख सा दक अयूब शेख महेमूदा अयूब संजयनगर फुगेवाडी जािमया मि जद फुगेवाडी 
पुणे 411044

1211 100614150000555 शेख उमर मु तार शेख मु तार अ दुल ग फार हनुमान मं दर समोर िव ानगर चचवड पपरी

1212 A00099 शेख सलमान मु यार शेख मु यार अ दुल स यदचाळ,िनगडी,पुणे

1213 100615160010579 शेख याकुब यािसन शेख यािसन बाबु रावेत गावठाण भोसरी जवळ रावेत पपरी 
चचवड

1214 C00045 शेख िहना रईस शेख रईस वाजीदअली पपरी. दापोडी पुणे 411018

1215 101514150002814  शेख मौह मद युनुस 
रयाज

शेख रयाज िनसार स.न-12/1/1, मोरया पाक, ग ली - 2, कादरी 
मंजील, पपळे गुरव.

1216 B00099 शेख जुबेर चॉदसाहेब शेख श माबी  चॉदसाहेब कृ णानगर चचवड पुणे 411019

1217 100415160003050 शेख महेक सा दक शेख सा दक अ दुल नवीन भाजी मंडई जवळ, सम त मधले फुगे 
तालीम भोसरी पुणे

1218 D00035 शेजवळ र व  शरद शेजवळ शरद रघुनाथ स.नं81/1 क चै बन सोसायटी नवी सांगवी नवी 
सांगवी पुणे null

1219 100115160006331 शेटके वधन िवठठल शेटके िवठठल महादेव र दप कॉलनी गणेश नगर थेरगांव पुणे
1220 103315160005442 शे ी अि त अशोक शे ी अशोक संजीव संिजवनी कॉलनी इं ायणी नगर भोसरी पुणे



1221 100615160012604 शे ी यश रमेश शे ी सुरेखा रमेश कलांवती माता मं दर जवळ, मोहननगर चचवड 
पुणे

1222 D00079 शे ीयार कात क 
बाळकृ णन

शे ीयार  बाळकृ णन रम या ए 1-पी 484 इं ीरानगर िडल स थेटर या 
समोर पपरी पपरी चचवड 411017

1223 100614150004573 शेरेकर िशवम गजानन शेरेकर  गजानन ीराम सोपान भालेकर चाळ पीनगर तळवडे पपरी

1224 C00073 शेलार महानंदा भानुदास शेलार भानुदास सदािशव संत ाने र नगर जय महारा  चौक भोसरी पुणे 
३९

1225 100614150004552 शेलार िनतीन रामचं शेलार रामचं  नारायण से.नं 69/411 आझाद कालनी, ीनगर, रहाटनी, 
कालेवाडी, पपरी-17

1226 C00117 शेळके िवशाल ल मण शेळके ल मण बापुराव एस.आर.१३७ लांडेवाडी भोसरी पुणे

1227 100115160006401 शेवडे कुणाल िवजयकुमार शेवडे िवजय सदािशव दुवीकुर पो दाशाळे मागे, तानाजी नगर चचवड 
पुणे

1228 D00029
सॅ युअल अरो यराज 

िव टर
सॅ युअल िव टर

स.नं.2/2 युहोप हौ सग सोसायटी ममतानगर 
रोड, गणपती मंदीरासमोर जुनी सांगवी पुणे 27

1229 A00036 सांगोळकर अशोक 
िभमशा

संगोळकर शांताबाई िभमशा िम लदनगर म. नं. I 7/15 से. . 22 िनगडी 
िनगडी पुणे 411044

1230 A00078 संदे आयशा दलावर संदे दवावर यासीन 9 एकतानगर िव लवाडी आकुड  पपरी 
411044

1231 103215160000527 सकपाळ नरेश दगडु सकपाळ कुसुम दगडु सी- लॉक, 2 पंडीत गॅरेज जी.एम. एंटर ायजेस 
पपरी, पुणे

1232 D00088 सणके सुिनल म लेशी सणके  म लेशी िगरम ला घर न.ं 129 ग ली नं. 8 नवीन ल मी नगर 
पपळे गुरव पपरी चचवड 411027

1233 B00030 सदरे तेजि वनी अशोक सदरे अशोक बाबुराव सहयोग हौ.सो.संत तुकाराम नगर, पपरी
1234 C00084 सनदी अक ब वाहीद सनदी वाहीद अबुशहा स.नं.681/1 लांडेवाडी, भोसरी

1235 D00021 सपकाळ शैलेश उदय सपकाळ उदय बाजीराव स.न.36-2ब/7 मथुरा कॉलनी नखाते व ती 
रहाटणी रोड, पुणे 19

1236 B00041 सपकाळ शुभम बाळकृ ण सपकाळ बाळकृ णा नारायण बबन कलापुरे चाळ, महाजन हॉि पटल 
खराळवाडी पपरी पपरी null

1237 A00120 सपकाळ क याणी 
भानुदास

सपकाळ भानुदास ज गनाथ ीराम हौ सोसा हेञेवाडी िचखली पपरी 
चचवड null

1238 A00005 सपकाळ संतोष भानुदास सपकाळ भानुदास तुळशीराम से.नं.18 महा मा फुलेनगर, ुित 
हौ.सो.िब.नं.116/3+4 चचवड,पुणे 19

1239 B00027 सपकाळ वेदांत योगराज सपकाळ योगराज शाताराम िशवनगरी स.नं.60/3 पुणे 411057

1240 D00101 सपकाळे माधुरी पांडुरंग सपकाळे पांडुरंग वना सहकार कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी 
काळेवाडी 411017

1241 D00004 स यद अंजुम खलील स यद नसरीन खलील जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027
1242 D00051 सरवदे दपील दामोदर सरवदे दामोदर कािशनाथ स.नं.7/2/36, मुळानगर जुनी सांगवी पुणे 27

1243 100315160000070 सवासे ेहल सुनील सवासे सुनील बाबुराव ७०/१/४९ समता नगर लेन न २ नवी सांगवी 
पपरी चचवड

1244 100614150007279  ससाणे सुमीत सुिनल ससाणे  सुिनल पांडुरंग चं लोक ४२१४ से २९ क म ११ यमुना नगर 
िनगडी पपरी

1245 A0094 ससाणे गणेश बबन ससाणे बबन कंुडिलक अंजठानगर िनगडी पपरी चचवड 411044

1246 A00050 ससाणे सागर सुिनल ससाणे सुिनल पांडुरंग चं लोक स.े 21 क म 11 यमुनानगर 
िनगडी,पुणे 44

1247 A00133 सांळुके वषा पंडीतराव सांळुके पंडीतराव रामराव से. 27अ लॉट नं. 473 िनगडी िधकरण पपरी 
null

1248 100114150002887 साचणे ऋतुजा रामे र साचणे  रामे र  माधव तलाठी ऑ फस, भुजबळ चौक पुनावळे पपरी

1249 A00128 साटम भालचं  महादेव साटम नंदा महादेव िववेक नगर आकुड  पपरी चचवड ४११०४४

1250 D00008 साठे करण िव नाथ साठे  िव नाथ बापु 44/4अ/1अ सुय करण िनवास ानेश पाक 
पपळेगुरव पपरी चचवड 411027

1251 102415160000194 साठे अिनकेत संदेश साठे संिगता संदेश साठे वाडा, पपळे िनलख गावठाव पुणे

1252 A00076 सातपुते गणेश ल मण सातपुते अिनता ल मण 55/2/1,बी-37 सुयोग कॉलनी िवनायक नगर 
नवी सांगवी पपरी चचवड 411027

1253 A00088 सातपुते दपाली ल मण सातपुते अिनता ल मण उषःकाल को.ऑप. िब.नं. 15 अ पुणा िनवास 
जुनी सांगवी पपरी चचवड 411027

1254 A00130 सातपुते अिभषेक चं कांत सातपुते शैला चं कांत अ य िस ी, लॅट . 104 से.- 304 सीडीसी 
पूणानगर चचवड पपरी 411019

1255 C00016 साबळे मानसी रोहन साबळे तृ ी रोहन वसंत दादा पा टल नेह नगर पपरी.पुणे-१८

1256 C00081 साळवी अनु का अिनल साळवी अिनल िसताराम सुखवानी कॅ पस अलपाईन C2 लॅट नं. 5 
व लभनगर पपरी null

1257 C00010 साळवे िनतीन ेमचंद साळवे ेमचंद सदानंद दगडू जवळकरचाळ. रे वेगेटपलीकडे



1258 100614150001603 साळवे हषल िव ल साळवे सैनाली िव ल नव योती सुपर माकट समोर, से.न-25 िशवराम 
जोशी, िनगडी ाधीकरण.

1259 100414150007551 साळी ितभा िवनोद साळी नं दनी िवनोद रामनगर हौ सो सदिनका,ग हाणे व ती भोसरी 
पपरी चचवड

1260 100415060001741 साळंुके ेयस उमाकांत साळंुके उमाकांत वसंतराव च पाणी वसाहत िशवशंकर नगर भोसरी पपरी 
चचवड

1261 C00123 साळंुखे संतोष अंबादास साळंुखे अंबादास िहरामण योती इंि लश शाळेसमोर नेह नगर पपरी-
चचवड 411018

1262 A00015 साळुखे सुिमत 
िशवाजीराव

साळुखे िशवाजीराव खाशाबा लॉट H48,संभाजीनगर, चचवड,पुणे19

1263 B00079 साळेकर िव म िव ास साळेकर िव ास िशवराम चचवड ि मु त िनवास पुणे 411033

1264 B00042 सावंत अचना गौतम सावंत  गौतम मा ती सुमेध बौ द िवहारा जवळ गांधीनगर पपरी पुणे 
411018

1265 D00056 सावंत हानू महादेव सावंत हानु महादेव कळेवाडी कॉलनी काळेवाडी 411017

1266 103214150000296 सावळे ुती सुिनल सावळे  जय ी सुिनल गणेश कॉलनी योितबा नगर काळेवाडी पपरी

1267 A00023 साहनी आरती अशोक साहनी लालमुनी अशोक काळभोर चाळ, दुगानगरआय.टी.आय 
जवळ, चचवड,पुणे19

1268 C00002 सा  मु ीकुमारी मनोज सा  मनोज रतन सोमनाथ रासकर कॉ पले स लांडेवाडी भोसरी 
भोसरी पुणे null

1269 100315160002041 िसंग अनु ी संजय िसंग संजय परशुराम मधुबन सो जुनी सांगवी पुणे
1270 100614150004546 सह आदश मनोजकुमार सह मनोजकुमार िहरालाल गवळी नगर िप एम टी चौक भोसरी पपरी

1271 C00121 सुखधान अिनकेत सितश सुखधान विनता सितश पपरी एम आय डी सी रोड पुणे 411018

1272 B00067 सुगवेकर सुमीत दिलप सुगवेकर दिलप सखाराम गोखले वंृदावन िब.बी. लँट नं. 4, 
चचवडगाव,पुणे 33

1273 D00070 सुतार सुजाता मोन पा सुतार मोन पा मािणकअ पा माता िपतािनवास, मराठीशाळेजवळ, वैदुव ती, 
पपळेगुरव,पुणे

1274 C00022 सुतार तृ ी मोहन सुतार मोहन रघुनाथ ीरामनगर. राममंदीराजवळच पाणी 
वसाहतरोड

1275 D00042 सुतार अिभिजत 
बाळासाहेब

सुतार रंजना बाळासाहेब 55/2/1,बी-37 सुयोग कॉलनी िवनायक नगर 
नवी सांगवी पपरी चचवड 411027

1276 102415160000145 सुरवसे ओमकार जनादन सुरवसे जनादन कसनराव ाने र मुरकुटे चाळ ध कप पपळे िनलख 
पपरी चचवड

1277 100314150003094 सुरवसे रामचं  ीधर सुरवसे ीधर दगडू प लवी सदन हौ.सोसा. म नं-13 ग ली नं-2 
ढोरेनगर पुणे

1278 100114150007956  उबाळे कृपलानी सैम सुरेश र ाकर लोखंडे स. . 9अ 1 गु मै या शाळेसमोर चचवडेनगर 
पुणे

1279 B00066 सुयवंशी ि यंका 
बाळासाहेब

सुयवंशी  बाळासाहेब सुधाकर पपरी एमआयडीसी शेजारी पुणे 410018

1280 A00114 सुयवंशी करण जुगल सुयवंशी जुगल मनोहर सावतामाळी नगर जाधववाडी िचखली चचवड 
पपरी null

1281 C00056 सुयवंशी ि तम तुकाराम सुयवंशी तुकाराम नामदेव महा मा फुले नगर दापोडी पुणे १२
1282 D00078 सुयवंशी पंकज बालाजी सुयवंशी बालाजी पांडुरंग पपरी जगताप इ टेट पुणे 411018
1283 C00074 सुयवंशी दा युवराज सुयवंशी युवराज राजबा भोसरी पपरी- चचवड 411039

1284 C00069  सुयवंशी सा रका रमेश सुयवंशी रमेश कािशनाथ गजानन हौ.सोसा, खंडोबामाळ भोसरीप पुणे ३९

1285 100115160009501 सुव कृणाल कृ णा सुव कृ णा साई नगर मामूड  ता. हवेली िज. पुणे दे रोड पुणे

1286 B00037 सुव सिचन अ ण सुव शुभांगी अ ण लक रोड प ाशेड मशान भूमीशेजारी पपरी 
पपरी null

1287 100415160001587 सुवणकार रा ल बालाजी सुवणकार बालाजी नारायण से.न.१८६ एकता कॉ. आळंदी रोड भोसरी 
पपरी चचवड

1288 C00066 सैनी संजय रमेश सैनी रमेश ह रराम संत तुकाराम नगर पपरी पुणे १८

1289 C00016 स डकर दा दलीप स डकर दलीप बाजुराव लॅट नं. 11 संकेत रेिसडे सी आ दनाथ नगर 
भोसरी पुणे null

1290 A00035  अजय दादाराव सोनकांबळे दादाराव झोट गा स.नं. ३६-२ब/७,मथुरा कॉलनी, 
नखातेव ती,रहाटणीरोड

1291 A00036 सोनकांबळे िवजय 
दादाराव

सोनकांबळे दादाराव झोट गा िवजय अपाटमट लँट नं. ३, पपरी

1292 100115160005176 सोनट े  सािहल गंगाराम सोनट े  अचना गंगाराम आंबेडरप कॉ. र हर रोड ल मी हॉल जवळ 
पपरी चचवड

1293 101514150001049 सोनवणे कादंबरी सं दप सोनवणे  सं दप मा ती आदशनगर िशतोळेमळा नवी सांगवी पपरी



1294 D00037 सोनवणे समाधान िवण सोनवणे िवण रामकृ ण जुनी सांगवी ढोरे नगर ग ली नं. 1 पपरी  
411027

1295 C00005 सोनवणे सुमेधा राजू सोनवणे राजू बाबासाहेब बौ दनगर िब. नं. 17, म नं. 10 भाटनगर 
पपरी null

1296 D00087 सोनवणे अतुल रामदास सोनवणे रामदास गंगाराम पपरी अतुल िनवास पुणे 411018

1297 B00004 सोनवणे रोहन सुभाष सोनवणे सुभाष आ णासाहेब
स यक िनवास, सव नं. 122/1, सायली 

कॉ पले स शेजारी, द नगर, वा हेकरवाडी, 
पपरी null

1298 100414150007369 सोनार धीरज   हषदा सोनार मीना धन सग िशवपावती अपाट भोसरी दघी पपरी चचवड

1299 C00052  सोिन ा ऊषा कपुरचंद सोिन ा राजमल कपुरचंद 495, जैन िब ड ग एसटीरोड िशवाजी 
पुत याजवळ दापोडी पुणे 12

1300 B00039 शेटे ल मीकांत सोमनाथ सोमनाथ  शेटे कमल रमाबाईनगर चचवड लकरोड पुणे 17

1301 103315160002289 हमदुले इ तीखाब 
महं मद सेन

हमदुले महंमद सेन कासम 103/2सी F-16 भोसले आकड पपरी, पुणे

1302 100414150007251 हवलदार अ द य संजय हवलदार संजय अंकुश राजेसंभाजी कालनी दि ण ल मणनगर मोशी 
पुणे

1303 101215160000269 हारदे ृती सुिजत हारदे सुिजत बाळासाहेब गट न.1323 साई कृपा िब. साने कॉलनी िचखली 
पुणे

1304 C00067 हाराळे दपाली उ व हाराळे उ व नामदेव शांतीनगर भोसरी भोसरी भोसरी पपरी 
411039

1305 D00095 हाळवणकर भा य ी 
िशवाजी

हाळवणकर िशवाजी बाबुराव 57 कवडेनगर नवी सांगवी नवीसांगवी नवी 
सांगवी नवी सांगवी 411061

1306 C00039 हासे कोिनका अ ण हासे अ ण िव ल जय काशनगर ग हाणे व ती , भोसरी

1307 C00036 हगे िनलेश पांडुरंग हगे कमळ पांडुरंग कुमुद सुधाकर माने स.नं.2/236 दघी रोड 
ि त तीककायालया भोसरी

1308 C00048 िहरकल रोिहत िवजय िहरकल िवजय म ल पा स.नं.212/1 संत तुकारामनगर दघी रोड
1309 D00113 िहवारे दा राजेश िहवारे राजेश िशवलाल पपरी राजवाडे नगर पुणे 411018

1310 B00046 े  आकाश सुभाष े  सुभाष नारायण राजाराम बीरा कोळेकर मीना कॉलनी 
िवकासनगर कवळ, पुणे 33

1311 101515160000263 लावळे अिमत काश लावळे मेरी काश यु ल मी नगर देवकर पाक पपळे गुरव पुणे

1312 100114150004744  हेळवार सिवता 
सायब णा

हेळवार सायबं ा  हाव णा मोरया नगर skf रोड चचवड पपरी चचवड

1313 A00097 होले सोमनाथ पोपट होले पा बाई पोपट ता हाणे व ती िचखली पपरी चचवड 411035


