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1

04/HDSP/30001

सलम मेहबूब शेख

खा#यपदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर

ग2ल नं. ०७, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८

D

2

04/HDSP/30002

वैशाल पु<पराज (प2ले

खा#य पदाथ' (व*+

नारायण मंगल काया'लय, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

B

3

04/HDSP/30003

मोह?मद @रयाज शेख Aनयाज शेख

होिजअर (व*+

सभ
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.
ु ाष पाक' समोर, हांडव

E

4

04/HDSP/30004

इकबाल ईIमाईल मJणयार

कटलर (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, सभ
ु ाष पाक' समोर, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
5

04/HDSP/30005

6

04/HDSP/30006

7

आशा पंQडत डोलारे

भाजी (व*+

वाघजाई मंदरा शेजार,,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

शSकला @रयाजु#दन शेख

मासे (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30007

सुलोचना सुरेश आडाळे

भाजी (व*+

वाघजाई मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

8

04/HDSP/30008

रिजया मोहमद इसक खान

होिजअर

,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

9

04/HDSP/30009

सWबना गफार बागवान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

10

04/HDSP/30010

अYदल
ु रहे मान जYबारशाह कादर

थंड पेये (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

11

04/HDSP/30011

ईकबाल म2लू खान

भाजी (व*+

ईशा एि?पयर गेट[या समोर,

E

12

04/HDSP/30013

करम इ\ाहम शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, इशा अ?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

13

04/HDSP/30014

जYबार शाह स]यद सुलेमान कादर

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर, ४११०२८.

D

14

04/HDSP/30015

जासमीन नादरशहा कादर

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर पुण-े २८.

D

,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

15

04/HDSP/30017

अYदल
ु अझीझ खान

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर पुण-े २८.

E

16

04/HDSP/30018

नसीरा खातन
ू म2लू

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर गेट समोर, ,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

17

04/HDSP/30019

सफ
ु +यान अकबर पानसरे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगरवाघजाई मंदराजवळ

D

18

04/HDSP/30020

वाहद हसन शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पण
ु े २८.

D

19

04/HDSP/30021

हलमा आलमगीर अbसार

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, ईशा ए?पायर जवळ, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

E

20

04/HDSP/30022

साहे जहा अ2लाउ#दन शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

D

21

04/HDSP/30023

परमेcवर खंडू Wबनवडे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हडपसर, हांडव
े ाडी रोड, पण
ु े २८.

D

22

04/HDSP/30024

सल
ु तान इIमाईल शेख

भाजी (व*+

वाघजाई माता मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर,हांडव
े ाडी रोड,,ग2ल ७, हडपसर, पण
ु े

E

हडपसर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

४११०२८.
23

04/HDSP/30025

शाईन मोईन चौधर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,

हडपसर, पण
ु े २८.

24

04/HDSP/30026

अमीन अ2ल अहमद खान

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पण
ु े

D
E

४११०२८.
25

04/HDSP/30027

अYदल
ु गणी ईIमाईल शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

D

26

04/HDSP/30028

यन
ु स
ु मकदम
ू शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

E

27

04/HDSP/30029

अंजम
ु जहर पठाण

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ,ग2ल

नंबर ७, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

D
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28

04/HDSP/30030

रे हानाबी Aनजाम मुलाणी

मासे (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता ,ग2ल

29

04/HDSP/30031

फाAतमा वाहद अbसार

भाजी (व*+

,चंतामणी हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊनशीप समोर, हडपसर, पुणे

D

30

04/HDSP/30032

पु<पा सुरेश पाटल

मासळी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, ग2ल नं. ७, हडपसर, पुणे २८.

E

31

04/HDSP/30033

यन
ु ुस जमाल शेख

भाजी (व*+

ईताशा अॅ?पायर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुणे २८

A

32

04/HDSP/30034

अलका गोरख मखरे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर पुणे २८

D

33

04/HDSP/30035

शSकलाबी WबिIमला बेग

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

34

04/HDSP/30036

फातीमा शहजाद खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

E

35

04/HDSP/30037

जैबन
ू जहरखान पठाण

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पुणे २८

E

36

04/HDSP/30038

मोह?मद शगीर मोह?मद फरद

होिजअ@र (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

37

04/HDSP/30039

फरजाना बशीर शेख

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता ,ग2ल नंबर 7

D

38

04/HDSP/30040

सुर]या कादर शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

39

04/HDSP/30041

अ2लामा अbसार शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, इशा ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

40

04/HDSP/30042

यन
ु स
ु खान अकल खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा ए?पायर समोर,

D

नंबर 7

D

ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
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41

04/HDSP/30044

सरदार बग
ु दार शेख

भाजी (व*+

Business Address

Grade

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ग2ल नंबर ७, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
42

04/HDSP/30046

इ`लयास मोहयो#दन बागवान

भाजीपाला (व*+

43

04/HDSP/30047

तौSफक सjार बागवान

भाजी (व*+

ईशा इि?पयार, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, स]यद नगर, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
44

04/HDSP/30048

पु<पा अ(वनाश रासकर

कडधाbय (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

45

04/HDSP/30049

जहर रसूल शेख

मसाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

46

04/HDSP/30051

समीर मकबूल तांबोळी

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

47

04/HDSP/30053

वािजद मदारसाब कोराळे

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

48

04/HDSP/30054

आयाज झहर पठाण

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

49

04/HDSP/30055

संkया स,चन वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

E

50

04/HDSP/30056

नंदा संभाजी वाडकर

भाजीपाला (व*+

51

04/HDSP/30057

अझर शमशु#दन स]यद

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

52

04/HDSP/30058

सादक अYदल
ु शेख

भाजी (व*+

म.न.पा. गोडाऊन गेट समोर,

C

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,

४११०२८.

ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

53

04/HDSP/30059

वैस सmजाद खान

भाजीपाला (व*+

54

04/HDSP/30060

गजानन धnडीबा वाडकर

भाजी (व*+

55

04/HDSP/30061

हनम
ु ंत दjू वाडकर

भाजीपाला (व*+

56

04/HDSP/30062

मैमन
ु ा स]यद जमादार

भाजी (व*+

57

04/HDSP/30063

शमा नफ+ज खान

भाजीपाला (व*+

58

04/HDSP/30064

59

04/HDSP/30065

60

04/HDSP/30066

Business Address

Grade

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, म.न.पा.गोडाऊन समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

D

ए?पायर जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर, पुणे २८

E

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता , हडपसर पुणे २८

D

कलम Aनजाम पठाण

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता , वाघजाई मंदर जवळ, हडपसर पुणे २८

D

कमoAनसा हनीफ शेख

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर,हांडव
े ाडी रोड,ग2ल नंबर ७, हडपसर, पुणे

E

मम
ु ताज Aनजाम

पठाण

४११०२८.
61

04/HDSP/30067

व`सम पाशा शेख

फळे (व*+

इशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे

D

62

04/HDSP/30068

शबाना चाँद शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

63

04/HDSP/30069

अंWबका गो(वंद नळदकर

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

64

04/HDSP/30070

चॉदr खादरसाब शेख

भाजीपाला (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

E

65

04/HDSP/30071

मुकंु द दjाsय वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर हं डव
े ाडी रोड हडपसर

C

66

04/HDSP/30072

रफ+क मदारसहाब कोराळे

भाजी (व*+

म न पा गोडाऊन गेटचे समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

67

04/HDSP/30073

tानेcवर uयंकट पवार

भाजीपाला (व*+

68

04/HDSP/30074

@रयाज इIमाईल स]यद

भाजी (व*+

69

04/HDSP/30075

है दर मौला ,चतार

भाजी (व*+

70

04/HDSP/30076

नाझीम अbवर खान

71

04/HDSP/30077

72
73

Business Address
ईशा ए?पायर

Grade

समोर, ,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी

रोड, हडपसर पुण-े २८.

C

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

फळे (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

E

vयोAतराम गणपती वाघमारे

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

04/HDSP/30078

मोसीन इजहार अbसार

कटलर (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

D

04/HDSP/30079

शेख ताजु#दन बदo#दन (अपंग)

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर

E

समोर, ,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, रे 2वे फाटक जवळ, हडपसर

पण
ु -े २८.
74

04/HDSP/30080

मालन जयवंत लnढे

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ,चंतामणी

नगर, वाघजाई मंदरा शेजार, पुण.े

E

75

04/HDSP/30081

रईस पाशा शेख

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

76

04/HDSP/30082

तुकाराम चंzकांत खरात

फळ (व*+

म न पा गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

D

77

04/HDSP/30083

दपक भै]या बbसी

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, म.न.पा. गोडाऊन समोर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप, हडपसर,

D

पण
ु े ४११०२८.
78

04/HDSP/30084

शेख मुखतार शेख महे बुब

फळ (व*+

जैन टाऊन `शप, ,चंतामणी नगर,

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

79

04/HDSP/30085

अंजनेया ,गरआ{पा पवार

फळ (व*+

गंगा uहतेज सोसायट समोर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D
D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

80

04/HDSP/30087

समशेर `संग

खा#यपदाथ' (व*+

गंगा (व2mजे गेट जवळ, हांडव
े ाडी रोड,

81

04/HDSP/30088

`शवराज `संग चंzावल ठाकूर

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा िuहलजे गेटचेशेजार, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

D

82

04/HDSP/30089

रामलखन रामदj यादव

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा (वलेज सोसायट, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

83

04/HDSP/30090

पांडुरं ग गो(वंदराव `शदं े

फळ (व*+

गंगा िuहलेज जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

84

04/HDSP/30091

मम
ु ताज रSफक सै]यद

भाजीपाला (व*+

गंगा िuहलेज जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

85

04/HDSP/30092

लालबहादरू रामदj यादव

खा#य पदाथ' (व*+

ए सी पी वाIतू सोसायट समोर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

B

86

04/HDSP/30094

(वशाल तुकाराम खड
ु े

खा#यपदाथ' (व*+

ए.सी.पी. कॉलनी गेट[या शेजार, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

87

04/HDSP/30095

परवीन Sफरोज स]यद

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

88

04/HDSP/30096

सलम Aनजाम पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई माता मंदर जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

89

04/HDSP/30097

इलाह रसूल तांबोळी

भाजीपाला (व*+

म न पा गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

90

04/HDSP/30098

oपाल Sकसन परदे शी

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर पुण.े

E

91

04/HDSP/30099

शबाना शYबीर स]यद

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुण.े

E

92

04/HDSP/30100

बायबा महमूद पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

93

04/HDSP/30101

अफसाना ह|न स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

94

04/HDSP/30102

नूरमहं मद सजू स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

हडपसर पुणे २८

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

95

04/HDSP/30103

मम
ु ताज दIतगीर शेख

96

04/HDSP/30104

97

Name Of Business

Business Address

Grade

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

बेबी अYदल
ु रहे मान स]यद

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

04/HDSP/30105

शबाना अकबर शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

98

04/HDSP/30106

सुजाता अ{पाराव Aन}टा

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर

E

99

04/HDSP/30107

मंगल हरामण वाडकर

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर सोसायट, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

100

04/HDSP/30108

नंदा दलप वाडकर

भाजी (व*+

म.न.पा. गेट[या शेजार ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

101

04/HDSP/30109

नाJझया इरफान शेख

होिजअ@र (व*+

,चंतामणी

E

102

04/HDSP/30110

रईसा यासीन शेख

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे ४११०२८.

E

103

04/HDSP/30111

नाJझया @रयाज शेख

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

104

04/HDSP/30112

आदल त]यब खान मोकाशी

फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

105

04/HDSP/30113

मुबारक नूर मोह?मद शेख

म. न. पा. गेट[या गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

106

04/HDSP/30114

य2ल{पा क2ल{पा सनाके

भाजी व फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

107

04/HDSP/30115

नुरजहा हसेन मु2ला

बांगडी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

108

04/HDSP/30116

शSकला पापा स]यद

होिजअर (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे 28.

E

109

04/HDSP/30117

शाहoख हासीफ मJणयार

कटलर (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

मसाले (व*+

सोसायट गेट जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

110

04/HDSP/30118

फरदा महे बूब शेख

होिजअ@र (व*+

111

04/HDSP/30119

oWबना मोह?मद इि?तयाज मJणयार

112

04/HDSP/30120

113

Business Address

Grade

म.न.पा. गोडाऊन गेट[या समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८.

E

बांगडी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

नुरजहाँ दIतगीर शेख

कटलर (व*+

,चंतामणी

E

04/HDSP/30121

शाहन शमशु#दन मुलाणी

होिजअ@र (व*+

114

04/HDSP/30122

कमल हरामण जाधव

115

04/HDSP/30123

116

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

ईशा एि?पयर सोसायट, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

भाजी (व*+

,चंतामणी

E

रे cमा मातीन शेख

भाजी (व*+

जैन तन
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.
ू `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव

E

04/HDSP/30124

वसीम महे बूब शेख

होिजअ@र (व*+

म न पा गोडाऊन गेट समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

117

04/HDSP/30125

क2पना उjम कंु जीर

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप जवळ,

E

118

04/HDSP/30126

आ~तर अYदल
ु रहे मान शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे 28.

E

119

04/HDSP/30127

अYदल
ु गफूर बडेसाब शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, म न पा गोडाऊन शेजार, पुण.े

E

120

04/HDSP/30128

मAनषा खंडरे ाव जगताप

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

121

04/HDSP/30130

सतीश tानेcवर नाईकरे

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

122

04/HDSP/30131

मुसेब शYबीर बागवान

फळ (व*+

जैन टाऊन `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

123

04/HDSP/30132

अशपाक तोलन बागवान

फळ (व*+

ईशा एि?पयर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

124

04/HDSP/30133

खालद

पुणे सोलापुर रोड, हडपसर पुणे २८

C

शYबीर बागवान

फळ (व*ेता

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

125

04/HDSP/30134

नजाखत ईदायत शेख

भाजी (व*+

जॉन टाऊन `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

126

04/HDSP/30135

संभाजी शंकर भोसले

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

127

04/HDSP/30136

उvवला अजन
ु' रणखांबे

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, जैन टाऊन`शप, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

128

04/HDSP/30137

ह`लम महमद शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, म.न.पा. गोडाऊन शेजार,जैन टाऊन`शप, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

129

04/HDSP/30138

कमल मIकू ता?हाणे

कडधाbय (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, म.न.पा.गेट शेजार, ,चंतामणी नगर,हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
130

04/HDSP/30139

उvवला Aनतीन वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ,

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

131

04/HDSP/30140

पाव'ती राजाराम जाधव

भाजी (व*+

म.न.पा. गोडाऊन गेट[या समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८.

E

132

04/HDSP/30141

वीण ह@रभाऊ वाडकर

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

133

04/HDSP/30142

नजमा इकबालखान पानसरे

vयूस (व*+

सदा`शव नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

134

04/HDSP/30143

इान अल शेख

कटलर (व*+

स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

135

04/HDSP/30144

नंदलाल रामआसरे सरोज

खा#य पदाथ' (व*+

जॅ न टाउनशीप गेट[या जवळ,

E

136

04/HDSP/30145

फरदा अहमद शेख

भाजी (व*+

137

04/HDSP/30146

खश
ु द आयाज शेख

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर, स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

हांडव
े ाडी रोड, सै]यदनगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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138

04/HDSP/30147

महे मूद स]यद लाला

फळे (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

139

04/HDSP/30148

गणेश शंकर कंु भार

भाजी (व*+

जॅ न टाउनशीप गेट[या जवळ,

E

140

04/HDSP/30149

शेख शबनम मुबारक मुलाणी

भाजीपाला (व*+

141

04/HDSP/30150

फरजाना सjार शेख

कटलर (व*+

142

04/HDSP/30151

जहउ#दन इ\ाहम शेख

143

04/HDSP/30152

144

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

वाघजाई मंदरा जवळ, हांडव
े ाडी रोड, स]यदनगर, हडपसर पुण-े २८.

E

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

फळ (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

Sफरोज अजीज स]यद

फळे (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

04/HDSP/30153

Sफरोज नजीर खान

फळ (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

145

04/HDSP/30154

शबाना इरफान मJणयार

बांगडी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

146

04/HDSP/30156

अAनता दपक तोरणे

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

147

04/HDSP/30157

(वलास रघन
ु ाथ वेडAनकर

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

148

04/HDSP/30160

Aनशा जयशंकर Aतवार

फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

149

04/HDSP/30161

यासामीन अAनस खान

भाजी (व*ेता

हbदे वाद रोड जैन टाऊन `शप हडपसर

E

150

04/HDSP/30162

रामचंz महादे व वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी

E

151

04/HDSP/30163

छगन कृ<णा सुतार

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

152

04/HDSP/30164

नबीसाहब रहमसाब शेख

फळ (व*+

गंगा (व2हे ज, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

153

04/HDSP/30165

`समा हरालाल परदे शी

मासे (व*+

154

04/HDSP/30166

सन
ु ंदा (वcवनाथ कांबळे

155

04/HDSP/30167

दाऊद हशमो#दन शेख

भाजी (व*+
भाजी पाला (व*+

Business Address

Grade

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, ,चंतामणी नगर,

पुण.े

ग2ल.नं.१०/बी, स]यदनगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, हडपसर, पुणे

E
E

४११०२८.
156

04/HDSP/30168

मम
ु ताज अYबू स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, ४११०२८.

E

157

04/HDSP/30170

बलवीर कुमार यादव

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा (वलेज सोसायट समोर, हडपसर, हं डव
े ाडी रोड,

B

158

04/HDSP/30171

आयुब इसाक शेख

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा िuहलेज, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

159

04/HDSP/30172

रतन (वलास वाडकर

म.न.पा. गोडाऊनचे गेटचे शेजार, ,चंतामनी नगर, हांडव
े ाडी रोड, गंगा (वलेज,

E

भाजी (व*+

हडपसर, पण
ु े

पुणे ४११०२८.

४११०२८.

160

04/HDSP/30173

पु<पा अशोक जगताप

भाजी (व*+

गंगा िuहलेज, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

161

04/HDSP/30176

oपाल Aनतीन गायकवाड

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज `शप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

162

04/HDSP/30182

सतीश लमण वडे

चहा (व*+

महं मदवाडी Jखंड, हे वन पाक', हडपसर, पुणे २८.

B

163

04/HDSP/30191

सुरेखा कांतीलाल `शदं े

भाजी (व*+

दग
ु ा' माता मंदर, कृ<णा नगर,

E

164

04/HDSP/30192

रामुलू रमजा राठोड

मासे (व*+

कृ<णा नगर, मोह?मद वाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

165

04/HDSP/30195

खश
ु द जाक+र शेख

मासे (व*+

कट नगर चौक, महमंद वाडी रोड,

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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166

04/HDSP/30196

167

04/HDSP/30197

168

Full Name
संजय कुमार

गैवाड

Name Of Business

Business Address

Grade

मासे (व*+

महमंद वाडी रोड, कोर,थयन _लब शेजार, पुण.े

E

हर दjा कांबळे

गटई काम

bयाती ईIटे ट गेट[या समोर, महंमदवाडी, हडपसर, पुणे २८.

B

04/HDSP/30198

अमोल तानाजी झडे

भाजी (व*+

महमद वाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

169

04/HDSP/30199

अ`मत का`शनाथ होळकर

खा#य पदाथ' (व*+

महं मदवाडी गाव, bयाती चौक,

D

170

04/HDSP/30201

भात दलाल मंडळ

भाजी (व*+

महं मदवाडी रोड, दे साई हॉिIपटल जवळ, पुण.े

E

171

04/HDSP/30202

सन
ु ील `स#धेcवर कांबळे { अपंग }

जनरल Iटोअस'

एच.uह.आय.दे साई आय हॉिIपटल शेजार, तरवडे वIती, महमदवाडी रोड, पुणे

C

हडपसर, पुणे २८.

४११०६०.
172

04/HDSP/30203

जुबेदा खाजा शेख

चहा (व*+

दे साई हॉिIपटल गेट[या बाहे र, पुण.े

A

173

04/HDSP/30204

काल कुमार ह2दार

खा#य पदाथ' (व*+

कडनगर चौक, मंहमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

174

04/HDSP/30208

(वनायक (वाम नाईक

मासे (व*+

मह?मद वाडी, कोर,थअन _लब जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

175

04/HDSP/30210

मनोज ीपाद नाईक

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, कोर,थयbस _लब जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

176

04/HDSP/30213

अbनपूणा' शंकर अफजलपुरकर

खा#यपदाथ' (व*+

दे साई हॉिIपटल, मोह?मद वाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

177

04/HDSP/30214

संतोष बबन जाधव

खा#य पदाथ' (व*+

दे साई हॉिIपटल जवळ, महमदवाडी, पुणे ४११०२८.

E

178

04/HDSP/30215

धनंजय रामचंz तातळे

खा#य पदाथ' (व*+

सव नं. ५९, तरवडे वIती, एच.uह. दे साई हॉिIपटल शेजार, महमदवाडी रोड, पुणे

E

४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

179

04/HDSP/30221

फरदा रSफक शेख

भाजी (व*+

180

04/HDSP/30222

आWबद याकुब इनामदार

भाजीपाला (व*+

181

04/HDSP/30223

महमद इIमैल अYदल
ु रहे मान शेख

फळ (व*+

182

04/HDSP/30224

आयशा अ2लाउ#दन (परजादे

183

04/HDSP/30225

184

Business Address

Grade

महमदवाडी रोड, ईनामदार शाळे समोर, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

महं मदनगर रोड, स]यदनगर, हडपसर, पुणे २८.

E

मह
ु ?मदवाडी रोड, इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे २८

E

कटलर (व*+

शफ+ इनामदार शाळे जवळ, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सु`मना रSफक मJणयार

कटलर (व*+

स]यदनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर पुणे २८

E

04/HDSP/30226

यासमीन कादर शेख

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, शफ+ ईनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

185

04/HDSP/30228

रSफक सैफन चौधर

भाजी पाला (व*+

स]यद नगर, अशोक मेडीकल समोर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

186

04/HDSP/30233

सुर]या समीर शेख

कटलर (व*+

स]यद नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

187

04/HDSP/30237

फरदा रSफक स]यद

होिजअ@र (व*+

स]यद नगर, महमंदवाडी, हडपसर,

E

188

04/HDSP/30238

खलल मकबुल खान

भाजी (व*+

शफ+ ईनामदार शाळे समोर, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

189

04/HDSP/30239

ताजु#दन मौलासाहे ब नदाफ

भाजी (व*+

स]यदनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

190

04/HDSP/30241

नूर अहमद फक+र महमंद शेख

भाजी (व*+

स]यद नगर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे

191

04/HDSP/30244

अ`सफ अमीन शेख

भाजी (व*+

महमंदवाडी, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

192

04/HDSP/30248

नजीर शमशु#दन मJणयार

बांगडी (व*+

सव.नं.७४, स]यदनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

193

04/HDSP/30249

मAनषा सुयक
' ांत सोनवणे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे ४११०२८.

४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
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Full Name

Name Of Business

194

04/HDSP/30250

इरफान शमशु#दन तांबोळी

पानप}ट

195

04/HDSP/30251

झेहरा अ@रफ शेख

vयूस (व*+

196

04/HDSP/30253

अ`मना चाँदभाई शेख

197

04/HDSP/30254

परवीन इकबाल मJणयार

Business Address

Grade

ग2ल नं. २६अ, स]यद नगर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ग2ल नं. 25A, स]यद नगर, महमदवाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

कटलर (व*+

महमंदवाडी रोड, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

बांगडी (व*+

लेन.नं.१०, स]यद नगर, शफ+ इनामदार शाळा, मंहमदवाडी रोड,

हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
198

04/HDSP/30255

शमीम इकबाल स]यद

होिजअ@र (व*+

स]यदनगर, महमदवाडी रोड, शफ+ इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

199

04/HDSP/30256

तबसम
ु रSफक शेख

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, स]यदनगर, फाईव Iटार Wब2डींग समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

200

04/HDSP/30257

सहदा फताउ#दन शेख

भाजी (व*+

फाइuह Iटार Wबि2डंग [या शेजार, स]यद नगर, महं मदवाडी रोड,

E

हडपसर, पुणे

४११०२८.
201

04/HDSP/30258

व`सम Aनजाम स]यद

फळ (व*+

सै]यद नगर, महमंद वाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

202

04/HDSP/30263

इमरान यासीन शेख

भाजी (व*+

ग2ल.नं.२० समोर, स]यदनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

203

04/HDSP/30264

सादक जबाब पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई माता मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

204

04/HDSP/30265

रशीद मुबारक पठाण

भाजी (व*+

स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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Full Name

Name Of Business

Business Address

205

04/HDSP/30266

हाजीवIताद अYदल
ु करम मोहळकर

चहा (व*+

खाना मंिजल [या शेजार, स]यद नगर, हडपसर, महमंदवाडी रोड, पुणे ४११०२८.

E

206

04/HDSP/30267

झायदा इIमाईल तांबोळी

पान प}ट

स]यद नगर, लमी नारायण मंगल काया'लयाशेजार,

E

207

04/HDSP/30268

सीताराम नामदे व गायकवाड

गटई काम

रे 2वे गेट शेजार, स]यदनगर, हडपसर, पुणे ६०.

E

208

04/HDSP/30269

हा|न सjार शेख

चहा (व*+

वध'मान टाऊन `शप समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

209

04/HDSP/30270

संजीव `लंबािजराव सूयव
' ंशी

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, स]यदनगर, रे 2वे गेट जवळ, पुण-े ४११०२८.

B

210

04/HDSP/30271

समीना मोजम शेख

मासे (व*+

ससाणेनगर, रे 2वे गेट जवळ, वध'मान टाऊन `शप `भंती लगत, हडपसर, पुण.े

E

211

04/HDSP/30272

अAनल बाळासाहे ब कराळे

मासे (व*+

ससाणे नगर, रे 2वे गेट समोर, वध'मान टाऊन `शप समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

212

04/HDSP/30273

ई`लयास युसुफ बागवान

फळे (व*+

तोडकर टाऊन `शप समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

213

04/HDSP/30275

अYदल
ु हफाज बागवान

फळ (व*ेता

ससाणेनगर, महं मदवाडीरोड, इंQडयन बँक समोर, हडपसर, पुणे २८.

D

214

04/HDSP/30278

सभ
ु ाष सोपानराव कंु भार

फळ (व*+

Wबनावट मॅजॅIटक[या समोर, ससाणे नगर, हडपसर,पुणे २८.

A

215

04/HDSP/30279

वा`सम नजीर स]यद

फळ (व*+

वध'मान टाऊन `शप समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

216

04/HDSP/30280

पांडुरं ग वैिजनाथ मानकरे

फळ (व*+

साईबाबा मंदरा शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे २८.

A

217

04/HDSP/30283

अंबीर मौला ,चतार

फळ (व*+

साईबाबा मंदरा[या शेजार, रामेcवर भवन समोर, ससाणे नगर, पुण.े

C

218

04/HDSP/30284

अफोरो#दन आबालाल शेख

फळ (व*+

साई बाबा मंदरा शेजार, जार रामेcवर हॉटे ल[या समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे

E

२८.

Grade

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
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219

04/HDSP/30285

रशीद अYदल
ु रे हमान अjार

च{पल (व*+

ससाणे नगर, साई मंदरा शेजार,

220

04/HDSP/30287

(वलास तुकाराम शेजवळ

वडापाव (व*+

ससाणे नगर, साईबाबा मंदर, हडपसर, पुणे २८ .

D

221

04/HDSP/30291

पांडुरं ग `भकोबा बोरावके

फुले हार (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

222

04/HDSP/30292

लता सन
ु ील `शदं े

नारळ (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

223

04/HDSP/30293

इ?तीयाज कासम मJणयार

फळे (व*+

ससाणे नगर, काळे पडळ रोड, हडपसर,

D

224

04/HDSP/30294

कुसम
ु हनम
ु ंत चuहाण

फळ (व*+

ससाणे नगर, प
ु वी कॉम{ले_स, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

225

04/HDSP/30297

सोमनाथ `शशराणआ{पा मुलगे

फळ (व*+

बालाजी े Qडंग समोर, जनसेवा बँके जवळ, ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर,

B

हडपसर, पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

E

पण
ु े ४११०२८.
226

04/HDSP/30298

रSफक महं मद अल स]यद

फळे (व*+

(वशाल uहरायटज समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

227

04/HDSP/30299

अर(वंद नागोराव मोरे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

228

04/HDSP/30301

शाम हर`संग टंटोरे

गटई काम

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

229

04/HDSP/30302

नागनाथ बाबुराव सरडे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणेनगर, गणपती मंदरा शेजार, गणेश पाक' समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

230

04/HDSP/30303

तबसम
ु इरफान मJणयार

पूजा साहय (व*+

ससाणे नगर, प
ृ वी कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

231

04/HDSP/30305

अoण सभ
ु ाष पाटल

फळ (व*+

ससाणे नगर, जनसेवा बँकेखाल, यश कॉम{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

232

04/HDSP/30306

सAु नल लालजी `संग

पानप}ट

ससाणेनगर, गंधव' हॉटे ल समोर, हडपसर, पण
ु े २८.

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

233

04/HDSP/30307

सैफन कnडीबा आjार

फळ (व*+

ससाणे नगर, काळे पडळ रोड, पुरोहत Iवीटस, साधना बँक[या समोर, पुण.े

D

234

04/HDSP/30308

मेहबूब खाजाभाई बागवान

भाजी (व*+

ससाणे नगर, प
ृ वी कॉ?{ले_स शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

235

04/HDSP/30309

अशोक गणपतराव तेलगावे

नारळ पाणी (व*+

ससाणे नगर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

236

04/HDSP/30312

`भमराव दjरु ाव सावरे

फळ (व*+

जनसेवा बँके जवळ, ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

237

04/HDSP/30313

दjाsय गणपतराव गरड

कटलर (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

238

04/HDSP/30314

सतीश वसंत गायकवाड

भाजी (व*+

ससाणे नगर, ग2ल.नं.९, गोकुळ हॉटे ल जवळ, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

239

04/HDSP/30317

मंगल `शवाजी अंकुश

रांगोळी (व*+

ससाणे नगर, जनसेवा बँक शेजार,

E

240

04/HDSP/30318

सािजद सईद महमद स]यद

फळे (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

241

04/HDSP/30319

बशीर इ\ाहम मुजावर

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

242

04/HDSP/30320

जाक+र सबरल मुजावर

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

243

04/HDSP/30322

सदा`शव माधवराव कलगंचे

फळे (व*+

जनसेवा बँके समोर, ससाणेनगर,

B

244

04/HDSP/30323

पंQडत भगवंतराव ?हे sे

फळे (व*+

ससाणेनगर, सुयम
' ुखी गणपती मंदरा जवळ, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

B

245

04/HDSP/30324

गो(वंद भीमाशंकर पवार

भाजी (व*+

`शवाजी पुतळा, ससाणेनगर, हडपसर,

E

246

04/HDSP/30326

हे मंत धमा' गजरे

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

247

04/HDSP/30327

उदयबाल नामदे वराव ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, पुणे ४११०२८.

A

हडपसर रोड, पुण-े ४११०२८.

हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

248

04/HDSP/30328

`शवराज शंकरा{पा जागावे

फळे (व*+

ीराम सेतू Wब2डींग समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

249

04/HDSP/30329

गो(वंद केरबा हुलसुरे

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

D

250

04/HDSP/30330

सनमग
ु नाथन रामाIवामी तेवर

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, जन
ु ा जकात नाका, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर,

B

251

04/HDSP/30332

परमेcवर बाबासाहे ब ढे बरे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

252

04/HDSP/30333

जगbनाथ ठकुजी आबनावे

भाजीपाला (व*+

ससाणे नगर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

253

04/HDSP/30334

मोहमद रSफक रvजाक शेख

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

254

04/HDSP/30337

सुिजत दलपराव माने

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मगरप}टा कॉन'र, राम मनोहर लोहया उ#यान शेजार, पुणे ४११०२८.

E

255

04/HDSP/30339

इ_बाल नजीर शेख

Iटे शनर

ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

256

04/HDSP/30340

बाबूलाल नथु जाधव

फुले हार (व*+

अoणोदय सोसायट, `शवाजी पुतया शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

257

04/HDSP/30344

मुकेश दनकर सोनवणे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

258

04/HDSP/30347

दjा का`शनाथ जाधव

फळ (व*+

ससाणे नगर, tान बोधनी शाळा जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

259

04/HDSP/30348

नारायण रामा जाजनुरे

फळ (व*+

Aतमा रे `सडेbसी समोर, महं मदवाडी रोड, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे २८.

B

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

260

04/HDSP/30349

बालाजी ीराम कलगंचे

फळे (व*+

Aतभा रे `सडेbसी समोर, ससाणेनगर रोड, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

261

04/HDSP/30350

दलप ीमंत करळे

फळ (व*+

ससाणे नगर, डी माट' रोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

262

04/HDSP/30351

बाबुराव राघोबा Wबराजदार

फळ (व*+

ससाणे नगर, `शवाजी महाराज पुतळा शेजार, Aतमा रे `सडेbसी जवळ, हडपसर, पुण.े

A

263

04/HDSP/30353

गोपीनाथ वसंतराव सभ
ु ांजे

फळे (व*+

चौधर हाड'वेअर समोर, ससाणे-नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

264

04/HDSP/30355

महोमद इसाक बागवान

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, डी.माट' .शेजार, हडपसर, पुणे २८

E

265

04/HDSP/30356

uयंकट खंडोजी होळसंबरे

फळ (व*+

ीराम सेतू समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२६

D

266

04/HDSP/30357

पांडुरं ग माधव कलगंचे

फळे (व*+

Aतभा रे `सडेbसी समोर, ससाणेनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

267

04/HDSP/30358

तुकाराम लमन ?हे sे

फळ (व*+

काळे कॉलनी, ीराम सोसायट, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

268

04/HDSP/30359

का`लदास मशन{पा ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर, भाजी माकट शेजार,

C

269

04/HDSP/30361

केशव एकनाथ बाजूळगे

फळ (व*+

काळे कॉलनी समोर, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

270

04/HDSP/30362

नागनाथ सूयव
' ंशी

फळ (व*ेता हातगाडी

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, हडपसर, पुणे २८.

B

271

04/HDSP/30363

दे (वदास ीपतराव बळते

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी माकट शेजार,

A

हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

272

04/HDSP/30365

शंकर मोहनराव खंडोबा

फळ (व*+

Business Address

Grade

ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, मेघदत
ू कॉ?{ले_स, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

E

२८.
273

04/HDSP/30366

अशोक तुकाराम हाके

फळ (व*+

लमी कॉलनी, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

274

04/HDSP/30368

दे (वदास Wबरादार

फळ (व*ेता

ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे

A

275

04/HDSP/30369

अYदल
ु रvजाक अल मासुलदार

भांडी (व*+

नवजीवन हॉिIपटल समोर, स]यदनगर, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

276

04/HDSP/30371

oबीना अखतर लांडगे

भाजी (व*+

ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८

E

277

04/HDSP/30372

सतीश ीSकसन राठ

पानप}ट

काAनफनाथ सोसायट, काळे कॉलनी समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

278

04/HDSP/30376

दjु ीपतराव सुयव
' ंशी

फळ (व*+

कळूबाई मंदरा जवळ, राम े डस' Sकराणा समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे २८.

C

279

04/HDSP/30377

इि?तयाज सबरअ2ल मुजावर

फळे (व*+

ससाणेनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

280

04/HDSP/30378

काश लमण ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर, काळे कॉलनी, ीकृ<ण कॉम{ले_स समोर, हडपसर,

281

04/HDSP/30379

दपक (वलास कंु भार

पान प}ट

ससाणे नगर, महं मदवाडी रोड, गणपती मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

282

04/HDSP/30380

भरत शंकर कांबळे

होिजअ@र (व*+

,चंचे[या झाडाखाल साईगंगा हॉटे ल शेजार, नवा कॅनॉल पूल, ससाणे नगर, हंगणे

A

पुणे २८.

A

मळा रोड, हडपसर पण
ु े २८
283

04/HDSP/30382

अर(वंद भीमा लोखंडे

284

04/HDSP/30383

दपक सयाजी होले

भेळ पाणीपुर (व*+
खा#य पदाथ' (व*+

कुदळे अंगण समोर, यश हॉिIपटल शेजार, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ससाणेनगर रोड, भाजी मंडई शेजार,

D

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

285

04/HDSP/30384

Sकरण सयाजी होले

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई शेजार,

286

04/HDSP/30385

लाल`संग कुशाबा कचरे

खा#य पदाथ' (व*+

मगरआळी, भाजी मंडई जवळ, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

287

04/HDSP/30388

जयशंकर दपनारायण Aतवार

पानप}ट

म.न.पा.ेWsय काया'लया जवळ, कमलेश लॉज समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे

A

हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

४११०२८.
288

04/HDSP/30389

काश सुखदे व `शदं े

फळे (व*+

कमलेश लॉज समोर, म.न.पा.ेsीय काया'लयाशेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर,

D

पण
ु े ४११०२८.
289

04/HDSP/30390

वंदना महे श तुपे

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, झोन.*.१५६, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

290

04/HDSP/30391

भारती गणपत Wबरादार

फळे (व*+

ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

291

04/HDSP/30392

संkया हरश नवले

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे 411028

A

292

04/HDSP/30394

उvvवल बाळासाहे ब bहावले

फळे (व*+

पंQडत नेह|, गेट.नं ०२, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

293

04/HDSP/30395

मंगेश `भमराव घाडगे

नारळपाणी (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

294

04/HDSP/30396

नागनाथ भीमराव दे शपांडे

फळे (व*+

पंQडत नेह| माकड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

295

04/HDSP/30397

लताबाई मुकंु द वाडकर

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी माकट, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

296

04/HDSP/30399

गोरख वामन महाQडक

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड , भाजी मंडई गेट नं.२, हडपसर पुणे ४११०२८.

A

297

04/HDSP/30403

पोपट साधू रासकर

फळे (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name
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298

04/HDSP/30405

लAतफ महमद बागवान

पानप}ट

Business Address

Grade

पंQडत नेहाo भाजी माकट, हडपसर महमदवाडी रोड, आगरवाल हॉटे ल समोर,

B

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
299

04/HDSP/30406

यशवंत बाबासाहे ब यादव

कटलर (व*+

पंQडत नेह| माकड, भजी मंडई जवळ,

300

04/HDSP/30407

Aनलेश मोहन महाQडक

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई जवळ,

301

04/HDSP/30408

मोह?मद युसुफ इसमैल शेख

कटलर

302

04/HDSP/30409

शेखर रामकृ<ण उjरकर

कटलर (व*+

303

04/HDSP/30410

वसंत सदा`शव झरु ं गे

फळे (व*+

304

04/HDSP/30411

राजू गुंदनगौडा पाटल

305

04/HDSP/30412

306

हडपसर, पुणे ४११०२८.
हडपसर, पुणे ४११०२८.

A
D

गांधी चौक, हनम
ु ान मंदरा शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पंQडत नेह| माकड जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

oपाल हॉटे ल, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, कमलेश लॉज शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

दगंबर का`शनाथ मंगलगे

फळ (व*+

ससाणे नगर, भाजी मंडई, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

04/HDSP/30413

वंदना चंzकांत रासकर

फळे (व*+

पंQडत नेह| मागे, गेट.नं.०२,

E

307

04/HDSP/30414

Aनवj
ृ ी सोनाबा शेळके

फळे (व*+

पंQडत नेह| मंडई, गेट नं ०२, हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

A

308

04/HDSP/30415

आयुब इIमाईल इनामदार

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसरगाव वेशी शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

309

04/HDSP/30416

राम(वलास लालचंद पांडे

पानप}ट (व*+

नेह| भाजी मंडई, मोह?मद वाडी रोड, ममता Iवीट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

310

04/HDSP/30417

दलप नारायण भंडार

नीरा (व*+

ससाणेनगर रोड, भाजी मंडई, गेट नं.०२ [या जवळ, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

A

311

04/HDSP/30418

ईIमाईल बाबू शेख

कटलर (व*+

हडपसर भाजी मंडई गेट.नं.२.जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

312

04/HDSP/30420

हे मलता रमेश माळोदे

कटलर

313

04/HDSP/30421

दपक बाजीराव इसावे

314

04/HDSP/30423

315

316

Business Address

Grade

पंQडत नेह| भाजी माकट, गेट.नं.२ समोर, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

स(वता (वनोद शेवाळे

फळ (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, oपाल हॉटे ल समोर, हडपसर पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30424

राम Aनहाल यादव

फळे (व*+

भाजी मंडई, गेट.नं.२, कमलेश लॉज समोर, ससाणे-नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/30425

रं जना `भमराव घाडगे

मोबाईल @रपेअ@रंग

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई गेट.नं.२ जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

४११०२८.
317

04/HDSP/30426

318

04/HDSP/30427

319

04/HDSP/30429

320

04/HDSP/30430

अ`मत

बबनराव

टे कवडे

बलभीम Aनवj
ृ ी मगर
जमीर

इIमाईल मJणयार

शSकला नजीर मJणयार

मोबाईल @रपेअ@रंग
खा#य पदाथ' (व*+ Iटोल
बांगया (व*+
बांगडी (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

भाजी मंडई ससाणे नगर रोड हडपसर

A

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

सव.नं.७८, पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई गेट.नं.२ जवळ, ससाणे नगर रोड,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
321

04/HDSP/30431

इIमाईल महमद मJणयार

बांगडी (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

322

04/HDSP/30432

नाजीम हसन मAनयार

बांगडी (व*+

Business Address

Grade

शॉप.नं.१०, पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, भारती बाजार समोर, ससाणे -नगर रोड,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
323

04/HDSP/30433

@रयाज हसन मJणयार

च{पल (व*+

भाजी माकट शेजार, ससाणे नगर रोड, भारती बाझार समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

324

04/HDSP/30434

मोहमद शहद कुरे शी

च{पल (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

325

04/HDSP/30436

अ(वनाश पोपट पोटे

च{पल (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

326

04/HDSP/30437

कुमुद (वठल जाधव

फळ (व*+

भाजी मंडई ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे २८

A

327

04/HDSP/30439

संजय अंकुश झरु ं गे

सी डी

पंQडत नेह| भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

328

04/HDSP/30440

मनोहर रामचंz गंगवाणी

बग (व*+

पंQडत नेह| माकट, दक
ु ान.नं.६, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

329

04/HDSP/30441

सुरेश माoतराव कदम

होिजअर

सुरेश _लॉथ सटर, पंQडत नेह| भाजी मंडई मेन गेट, ससाणे नगर,

A

(व*+

हडपसर, पुणे

४११०२८.
330

04/HDSP/30443

Aनलेश सुरेश सुव

खा#य पदाथ' (व*+

भाजी मंडई शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

331

04/HDSP/30444

शSकल आदम आjार

बांगडी (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई,भारती बाजारसमोर, हडपसर, पुणे २८.

A

332

04/HDSP/30446

लमी भगवान ससाणे

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, गेट.नं.१, ससाणे नगर,

A

333

04/HDSP/30447

सभ
ु zाबाई शंकर ससाणे

पूजा साहय (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

334

04/HDSP/30448

छाया कैलास ससाणे

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट शेजार, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

335

04/HDSP/30449

zौपद दjाsय झरु ं गे

पूजा साहय (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट, हडपसर, पुणे २८.

A

336

04/HDSP/30450

जय धnडीबा मोरे

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई, गेट.नं.१, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

337

04/HDSP/30451

क2पना बाळासाहे ब तुपे

घयाळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, गेट नं.१ शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

338

04/HDSP/30452

मंगल रामा पवार

पूजा साहय (व*+

भाजी मंडई शेजार, राजलमी माकड जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

339

04/HDSP/30453

शकंु तला महादे व सायकर

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

A

340

04/HDSP/30455

रोहदास नारायण बनकर

फुले हार (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे

A

341

04/HDSP/30456

मु_ताबाई लमण पवार

कटलर (व*+

महामा गांधी वेशी जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

342

04/HDSP/30457

आनंदराव बाळकृ<ण गायकवाड

फुले (व*+

हडपसर गाव वेशी जवळ, गांधी चौक, भाजी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

343

04/HDSP/30458

कैलास का`शनाथ (वधाते

पेपर (व*+

गांधी चौक, वेशी जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

344

04/HDSP/30461

कांता नारायण कांबळे

फळे (व*+

माoती मंदर, गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

345

04/HDSP/30462

चंzकांत बळीराम ननावरे

फळ (व*+

गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

346

04/HDSP/30463

मंगेश रामकृ<ण उjरकर

कटलर

पंQडत नेह| भाजी माकट समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

२८ .

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

347

04/HDSP/30464

मोद शामराव अलोने

घयाळ (व*+

हडपसर गाव, जवाहरलाल नेह| माकट समोर, गेट नं. १, हडपसर, पुणे २८.

A

348

04/HDSP/30465

चंzकला सखाराम पवार

कटलर (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट,

D

349

04/HDSP/30466

मेहबूब समश#दन मोनीन

पान (व*+

350

04/HDSP/30468

मनोजताप `संग

पानप}ट (व*+

351

04/HDSP/30469

बाबुराव भीमराव इनचरु े

352

04/HDSP/30470

तानाजी राघोबा काळे

हडपसर, पुणे ४११०२८.

गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ेsीय काया'लय शेजार, महं मद वाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकड, गेट नं. ०२, हडपसर, पुणे २८.

A

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट, गेट.नं. २

A

शेजार, वाड' ऑफ+स शेजार, हडपसर, पुणे

४११०२८.
353

04/HDSP/30473

काbहू `शवराम पवार

खा#य

पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

४११०२८.
354

04/HDSP/30474

रामा मि2लकाजन
ु' Iवामी

फळ (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, पंQडत जवाहरलाल नेहo भाजी माकट, गेट.नं.१ शेजार,

C

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
355

04/HDSP/30475

हलमा दादा`मया◌ॅ◌ं आjार

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट जवळ, भारती बाझार समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

356

04/HDSP/30476

पंढर शेषराव सूयव
' ंशी

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडईजवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

357

04/HDSP/30477

बालाजी मनमथ{पा खंडूमलके

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई वेशीचा शेजार, हडपसर, पुणे २८

A

358

04/HDSP/30478

बबन अनंता कंु जीर

फळ (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर, रोड गेट नं. ०२, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

359

04/HDSP/30479

ओंकार चंzकांत जगताप

फळ (व*+

360

04/HDSP/30480

राजकुमार भगवानदास गांधी

नारळ (व*+

361

04/HDSP/30481

cयामलाल तारकसाद ीवाIतव

होिजअ@र

362

04/HDSP/30482

(वजय रामकृ<ण उjरकर

कटलर (व*+

363

04/HDSP/30483

मुरलधर हजारमल लोया

होिजअ@र

364

04/HDSP/30484

सोजरबाई नवनाथ `शरसाट

365

04/HDSP/30485

366

Business Address

Grade

वाड' ऑफ+स शेजार ससाने नगर रोड

E

गांधी चौक, माoती मंदर शेजार, हडपसर, पुणे २८.

A

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार,

A

हडपसर, पुणे ४११०२८.

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कटलर

सuह .नं.२८, गांधी चौक, जनसेवा बँके समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हलमा शरफु#दन आjार

पटवेकर

राम मंदरा समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/30486

रिजया फयाज तांबोळी

पथार , कटलर

गांधी चौक हडपसर

E

367

04/HDSP/30487

नmनु शमशु#दन आतार

पटवेकर

राम मंदरा शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

368

04/HDSP/30488

मु_ता जगbनाथ नांगरे

कटलर

गांधी चौक, माoती मंदरा समोर,

A

369

04/HDSP/30489

जबी उ2ला अबादार बेग

कटलर (व*+

370

04/HDSP/30490

दपक शामराव `शक

371

04/HDSP/30491

372
373

हडपसर, पुणे ४११०२८.

आलमगीर मशीद समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

A

फुल (व*+

गांधी चौक, हनम
ु ान मंदरा शेजार हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

A

सुAनल रामचंz ससाणे

फुल (व*+

गांधी चौक, माoती मंदर जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30492

सागर मेकरे

फळ (व*ेता हातगाडी

गांधी चौक हडपसर

E

04/HDSP/30493

सोमेcवर रोहदास खरात

गटई काम

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई, िजजामाता चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

374

04/HDSP/30494

अAनल महादे व Wबचक
ु ले

कटलर (व*+

375

04/HDSP/30495

गो(वंद रघन
ु ाथ थेटे

376

04/HDSP/30496

377

Business Address

Grade

ीराम मंदर, (पंपळा[या झाडाखाल, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

A

फळ (व*+

गांधी चौक, माoती मंदरा जवळ,

C

अजन
ु' (वठल तपसाळे

फळ (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30497

महुजा अिजनाथ कोठावळे

नारळ (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट, हडपसर, पुणे २८.

D

378

04/HDSP/30498

संजय दjाsय लोखंडे

भाजी (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

379

04/HDSP/30499

माoती शंकर मोरे

फुल (व*+

भाजी माकड शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

380

04/HDSP/30500

Aनलोफर मेहमूद मJणयार

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई जवळ, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

381

04/HDSP/30501

सुAनल लमण डांगमाळी

रसवंती गह
ृ

Iवागत रसवंती गह
ृ , पंQडत नेह| माकट, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

A

382

04/HDSP/30502

अलका गजानन सवारे

पथार , कटलर

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

383

04/HDSP/30503

गोकुळ जयवंत तुरेकर

बांबू वIतु (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट जवळ,

E

384

04/HDSP/30504

नंदा पांडुरं ग वेताळ

कटलर (व*+

पंQडत जवाहर नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

385

04/HDSP/30506

मु_ता मि[छं z `शदं े

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

386

04/HDSP/30507

भाजी मंडई, राजलमी `मनी माकट समोर, सोलापूर रोड, गांधी चौक, हडपसर, पुणे

D

कांताबाई आ{पा धारे राव

नारळ (व*+

हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

४११०२८.
387

04/HDSP/30508

स(वता शंकर लाकडे

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर गाव, भाजी मंडई शेजार, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

388

04/HDSP/30509

सग
ु राबी तांबोळी

पथार , कटलर

389

04/HDSP/30510

शांता शंकर लाकडे

कटलर (व*+

390

04/HDSP/30511

जयी अभय धायबर

फळे (व*+

391

04/HDSP/30512

राजकुमार शंकर ीरसागर

चम'कार

392

04/HDSP/30513

घुल{पा राचbना क}टमीनी

393

04/HDSP/30515

394

Business Address

Grade

गांधी चौक हडपसर

E

हडपसरगाव, भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

हडपसर भाजी माकट, पुला खाल, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

B

`शवशंकर (वcवंबर `मझा'पुरे

फळ (व*+

महं मदवाडी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

04/HDSP/30516

उjम माoती कराड

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, ाSफक पो`लस चौक+ समोर, सोलापूर रोड, पुण.े

D

395

04/HDSP/30517

बलभीम गजz येवते

बे2ट (व*+

जनसेवा बँक शेजार, अमर पॅलेस, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

396

04/HDSP/30518

ललन शंकर गु{ता

घयाळ (व*+

अवाल टोवस' जनसेवा सहकार बँकेचा समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

397

04/HDSP/30519

गुलाब दशरथ ढोरे

फळ (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे २८.

D

398

04/HDSP/30520

बापू सभ
ु ाष साळुंके

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, भाजी मंडई लगत, हडपसर, पुणे २८.

D

399

04/HDSP/30523

अहमद िजलानी बागवान

फळ (व*+

सोलापूर रोड, कॅनॉल रोड जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

400

04/HDSP/30524

जाक+र महमद हनीफ बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

401

04/HDSP/30525

मालाबाई भगवान `शदं े

कटलर (व*+

हडपसर गाव, भाजी मंडई शेजार, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

402

04/HDSP/30527

(परसाहाब मेहबूब बागवान

फळ (व*+

403

04/HDSP/30528

मुरलधर रामा फुंदे

नारळ (व*+

404

04/HDSP/30529

चैतbय (व<णू भोसले

होिजअ@र (व*+

405

04/HDSP/30530

भगवान खंडाळे

406

04/HDSP/30531

407

Business Address

Grade

कामधेनु जवळ, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

पुणे सोलापूर रोड, उडाणपुला खाल, भाजी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

मंsी माकट समोर, वैभव टा◌ॅक+ज समोर, सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

E

गॉगल (व*+

भाजी मंडई, गांधी चौक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

याकुब महे ताब बागवान

होजीअर (व*+

सोलापूर रोड, उडाण पुल खाल, भाजी मंडई समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

04/HDSP/30532

रामदास बळीराम जांभळे

होिजअर (व*+

सोलापूर रोड, आकाशवाणी गेट शेजार, हडपसर, पुणे २८.

C

408

04/HDSP/30533

अच'ना मनोज सपकाळ

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, उडाण पुलाखाल, भाजी मंडई समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

409

04/HDSP/30534

जनाबाई नामदे व जाधव

नारळ (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडई समोर,

C

410

04/HDSP/30535

बालाजी धम'राज माने

गटई काम

पुणे सोलापूर रोड, उडाण पुला खाल, हडपसर भाजी माकट जवळ, पुण.े

E

411

04/HDSP/30536

लमी राजू काळे

नारळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट समोर,W\जखाल, हडपसर, पुणे २८.

C

412

04/HDSP/30537

अजगर नूर मंहमद शेख

होिजअर (व*+

उडाण पुला खाल, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

413

04/HDSP/30538

छाया बबन राजपूत

फळ (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडई जवळ, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

414

04/HDSP/30539

लता अंकुश जाधव

नारळ (व*+

मंsी माकट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

415

04/HDSP/30540

शभ
ु ांगी अAनल Wबचकुले

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, गांधी चौक, हडपसर गाव, पुणे २८.

E

उडाण पुल खाल, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

416

04/HDSP/30541

भारती रमेश जगताप

फळ (व*+

मंsी माकट समोर, पुण.े

D

417

04/HDSP/30543

रसूल उमरसहाब बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

C

418

04/HDSP/30544

शाक+र मेहबूब बागवान

फळ (व*+

सोलापूर रोड, मंsी

C

419

04/HDSP/30545

बानो मुसा आjार

पान (व*+

420

04/HDSP/30546

रिजया आयूब पठाण

कटलर (व*+

421

04/HDSP/30547

दलशाद `सराज स]यद

422

04/HDSP/30548

423

माकड रIता, भाजी मांडी जवळ, हडपसर, पुणे २८.

Grade

बँक ऑफ बडोदा समोर, ससाणे नगर रोड, भाजी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर भाजी माकट लगत, ससाणे नगर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे २८.

D

पापड (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडईजवळ, चौकात, हडपसर, पुणे २८.

E

उजेफ नुरमहमद शेख

फळ (व*ेता

मंsी माकट रोड, सोलापूर रोड, हडपसर पुणे २८

B

04/HDSP/30549

तसलम राजमहं मद इनामदार

भाजीपाला (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

D

424

04/HDSP/30550

नजमा शमशु#दन स]यद

भाजी (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

425

04/HDSP/30551

भाजी मंडई जवळ, मंsी माकट रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

426

04/HDSP/30552

मोहनी चंzकांत येळे

पापड (व*ेता

सोलापूर रोड, भाजी मंडई जवळ, मंsी माकड रोड, हडपसर, पुणे २८

E

427

04/HDSP/30553

आयुब Wबबन पठाण

पान (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

428

04/HDSP/30554

शाक+र मुबारक बागवान

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट, पुण.े

D

वंदना सागर परदे शी

खा#यपदाथ' (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

429

04/HDSP/30555

Sकशोर भागवत येडके

फुल (व*+

मंsी माकट समोर, भाजी मंडई शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

430

04/HDSP/30556

स,चन सुरेश मझरतकर

फुल (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

431

04/HDSP/30557

स,चन खंडू दे वकुळे

फुल (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट भाजी मंडई, पुणे ४११०२८.

E

432

04/HDSP/30558

अYदल
ु हमीद मुजावर

फुल (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

E

433

04/HDSP/30559

,चंतामण पांडुरं ग लाकडे

खा#य पदाथ' (व*+

(व#या पेोल पंप, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे १३.

E

434

04/HDSP/30565

गफार सjार शेख

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, पेोल पंप अमर(त Wब2डींग, होम पाईप कंपनी समोर, पुण.े

A

435

04/HDSP/30567

अYदल
ु सjार शेख

फळ (व*+

वैदव
' ोक नगर, ाSफक पो`लस चौक+ समोर, हnडा शो|म जवळ, पुण.े
ु ाडी, सूयल

A

436

04/HDSP/30568

इIमाईल दाउद शेख

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

A

437

04/HDSP/30572

रं गनाथ तुकाराम पाखरे

गटइ काम

वैदव
ु ाडी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

438

04/HDSP/30573

सश
ु ीला बापू पवार

भाजी (व*+

पुणे सोलापूर हायवे, गणराज इIटे ट Wब2डींग शेजार, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

439

04/HDSP/30574

शमशु#दन कासम स]यद

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, वैदव
ू ाडी बस Iटा◌ॅप, हडपसर, पुणे २८.

D

440

04/HDSP/30575

मंगल सवशकुमार `संग

खा#य पदाथ' (व*+

वैदव
ु ाडी बसIटा◌ॅप समोर, हडपसर, पुण.े

A

441

04/HDSP/30576

जगदश लमण `शदं े

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, हडपसर, पुणे २८.

E

442

04/HDSP/30577

दनेश पांडुरं ग ताकमोगे

भाजी (व*+

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

443

04/HDSP/30578

कंु ड`लक बळीराम पवार

भाजी (व*+

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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444

04/HDSP/30579

Sकरण दjाsय गायकवाड

नारळ (व*+ व र#द

445

04/HDSP/30580

संगीता काश साळुंके

446

04/HDSP/30581

447

Business Address

Grade

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

भाजी (व*+

सोलापूर रोड, सूयल
' ोक नगर जवळ, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे १३.

E

अAनल मोहन लोखंडे

भाजी (व*+

पुणे सोलापूर रोड, गणराज इIटे ट समोर, वैदव
ु ाडी, पुण.े

E

04/HDSP/30582

हुसेन वजीर शेख

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, हडपसर,पुणे ४११०१३.

E

448

04/HDSP/30583

सन
ु ंदा वसंत वाघमारे

भाजी (व*+

वैदव
' ोक नगर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.
ू ाडी सूयल

E

449

04/HDSP/30584

(वमल बाबुराव ओरसे

भाजी (व*+

यश हॅ uहोला शो|म, जवळ, वैदव
ु ाडी, पी.एम.ट Iटा◌ॅप समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

450

04/HDSP/30585

कैलास पटे ल लाकडे

खा#यपदाथ' (व*+

`स2वर चे?बर Wब2डींग शेजार, ससाणे नगररोड, पण
ु े सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु .े

E

451

04/HDSP/30588

राजz अनंत कारागीर

कु2फ+ (व*+

सय
ू ' लोक नागर समोर, सोलापरू हायवे रोड लागत, शंकर मठा शेजार, हडपसर,

E

पुणे २८.
452

04/HDSP/30590

ावण (वठल जगधने

सायकल @रपे@रंग

सोलापरू रोड, हnडा शो|म शेजार, पण
ु े ४११०१३.

B

453

04/HDSP/30591

लमी राजू आलकंु टे

फळ (व*+

सव.नं.१०६, सय
ु ' लोक नगर गेट, शंकर मठ, सोलापरू रोड,

454

04/HDSP/30592

Sकरण सतीश अलकंु टे

फळे (व*+

सय
' ोक नागर, सोलापरू रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पण
ू ल
ु .े

E

455

04/HDSP/30593

Aनम'ला काश मंजळ
ु कर

भाजी (व*+

सय
ू ' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

456

04/HDSP/30594

वैशाल बमा' आलकंु टे

फळ (व*+

सय
ू ' लोक नगर समोर, शंकर मठ शेजार, सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०१३.

पण
ु े ४११०२८.

सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०१३.

E

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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457

04/HDSP/30595

ये2लू राजूदांगडे

कटलर (व*+

सूयल
' ोक नागर हडपसर सोलापूर रोड,

458

04/HDSP/30596

पु{षा राजू `मरे कर

भाजी (व*+

सूय' लोक नगर समोर, शंकर मठ शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

459

04/HDSP/30597

सारका शंकर आलकंु टे

फळे (व*+

सूयल
' ोक नागर, सोलापूर रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

460

04/HDSP/30598

लमी माoती `मरे कर

भाजी (व*+

सुय' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

461

04/HDSP/30599

सं,गता बाळू मोहते

भाजी (व*+

शंकर मठ, गणेश भवन शेजार,

462

04/HDSP/30600

सध
ु ामती राजू आलकंु टे

भाजी (व*+

सूयल
' ोक नगर, शंकर मठ शेजार, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

463

04/HDSP/30601

सतीश गंगाराम मोहते

खा#यपदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, ससाणे नगर रोड, पुणे २८.

E

464

04/HDSP/30602

Aनतीन रतन कमलापुरे

भाजी (व*+

सोलापूर रोड, सूयल
' ोक नागर जवळ, पुणे ४११०२८.

E

465

04/HDSP/30604

मंगल शंकर ओरसे

भाजी (व*+

सुय' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

466

04/HDSP/30605

भारत शंकर `मरे कर

कु2फ+ (व*+

सूय' लोक नगर, सोलापूर रोड, शंकर मठ शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

467

04/HDSP/30606

वंदना राजू आलकंु टे

फळे (व*+

सूयल
' ोक नागर, सोलापूर रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

468

04/HDSP/30607

मैनउ
ु #दन सफ+ल शेख

फळे (व*+

यश हnडा शो|म, हडपसर वैदव
ू ाडी पुण-े १३.

D

469

04/HDSP/30609

सखुबाई हनम
ु ंता Aत?मा धोsे

मासे (व*+

गोसावी वIती, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

A

470

04/HDSP/30610

बजरं ग एकनाथ चuहाण

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, लोहया उ#यान, मगर प}टा, हडपसर, पुणे २८.

D

शंकर मठा शेजार,पुणे

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
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471

04/HDSP/30611

नारायण नामदे व गायकवाड

खा#यपदाथ' (व*+

Business Address

Grade

राम मनोहर लोहया उ#यान, महादे व मंदरा जवळ,

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

C

४११०२८.
472

04/HDSP/30612

चंzकांत तुकाराम पवार

खा#यपदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, महादे व मंदर शेजार, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

A

473

04/HDSP/30613

रामचंz संदपान कांबळे

पाळणा

लोहया गाड'न, सोलापूर रोड, मगरप}टा पुलाखाल, हडपसर, पुणे २८.

A

474

04/HDSP/30614

तुकाराम भीमराव काळे

खा#यपदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, मगर प}टा चौक, हडपसर, पुण.े

A

475

04/HDSP/30616

ललाबाई बाळू चuहाण

खेळणी पाळणा

पुणे सोलापूर रIता, मगर प}टा चौक, लोहया उ#यान लगत, पुण.े

A

476

04/HDSP/30618

नरz बजरं ग अवघडे

पाळणा

राम मनोहर लोहया बागे[या बाहे र, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

477

04/HDSP/30620

दाऊद युसुफ पठाण

खा#य पदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

478

04/HDSP/30621

Iव{नील राजकुमार तुपे

मका कणीस (व*+

पुणे सोलापूर रोड,राम मनोहर लोहया उ#याना शेजार, पुणे ४११०१३.

E

479

04/HDSP/30624

मगरप}टा रोड, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

480

04/HDSP/30625

गणेश बजरं ग चuहाण

मका कणीस (व*+

राम मनोहर लोहया उ#यान, मगरप}टा चौक, हडपसर,पुणे ४११०२८.

D

481

04/HDSP/30627

राहुल अशोक चuहाण (अपंग)

फुगे (व*+

सोलापूर रोड, लोहया उ#यान जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

482

04/HDSP/30629

लमण दशरथ सुरवसे

गटई काम

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

483

04/HDSP/30630

शांत सजराव `भसे

थंड पेये (व*+

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज ते गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

484

04/HDSP/30631

मोहन पोपट चuहाण

पानप}ट

वैभव टोक+ज जवळ, गुजर मIतानी समोर,

C

चंzकांत हुसन]या

भंडार

नीरा (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

485

04/HDSP/30632

अजन
ु' बल`भम ठोसर

चहा (व*+

सोलापूर रोड, वैभव `सनेमा गेट लगत, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

486

04/HDSP/30633

राम`लंग बाबुराव घोडके

गटई काम

सोलापूर रोड, वैभव थेटर शेजार, (पंपळा[या झाडा खाल, पुणे २८.

D

487

04/HDSP/30634

`शवाजी नारायण पवार

खा#य पदाथ' (व*+

वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, हडपसर पुणे २८.

A

488

04/HDSP/30635

गणेश ,चbनुलाल पानकर

भांडी (व*+

सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, गणेश मंदर जवळ, पुणे २८.

E

489

04/HDSP/30636

बाबासाहे ब बस{पा भंडार

नीरा (व*+

वैभव टोक+ज शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर,पुणे ४११०२८.

A

490

04/HDSP/30637

कुसम
ु सुदाम कदम

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मोहन तारा हॉिIपटल जवळ, पुण.े

B

491

04/HDSP/30638

मालोजी ीपती काळे

गटई काम

हाड'वेअर जवळ

492

04/HDSP/30639

क2पेश सुयक
' ांत भुजबळ

फळ (व*+

वैभव टॉक+ज शेजार सोलापूर रोड

E

493

04/HDSP/30640

हराबाई कंु ड`लक लांडगे

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

494

04/HDSP/30641

फहम इ\ाहम

शेख

फळे (व*+

हडपसर सोलापूर रोड, वैभव थेटर जवळ, पुण.े

E

495

04/HDSP/30642

जमीर इ\ाहम मुलानी

फळ (व*+

सोलापूर रोड, ेम हाड'वेअर जवळ, पुणे ४११०२८.

E

496

04/HDSP/30643

लमण ,चमाजी कदम

पानप}ट (व*+

हडपसर, वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

A

497

04/HDSP/30644

`शवाजी सजराव `भसे

थंड पेये (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर गाव, मनोहर _लॉथ सटर शेजार, पुणे २८.

E

498

04/HDSP/30645

हमीदा बाबासाहे ब शेख

Iटे शनर (व*+

वैभव टोक+ज शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड रामोसीआल रोड ेम

Grade

पुणे

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.
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Full Name

Name Of Business

499

04/HDSP/30646

मुसल वामन पवार

च{पल (व*+

500

04/HDSP/30647

अbवरबी गुलाब सै]यद

भाजीपाला (व*+

501

04/HDSP/30648

गंगाधर कु<णा पांचाळ

खा#य पदाथ' (व*+

502

04/HDSP/30649

सुलतान रसूल बागवान

503

04/HDSP/30651

504

Business Address

Grade

हडपसर, वैभव टोक+ज जवळ, पी.एम.ट बस Iटा◌ॅप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, वैभव टोक+ज जवळ , वैदव
ू ाडी, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

हडपसर, वैभव टॉक+ज जवळ, डांगळ माळी, पुणे ०२.

E

फळे (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

B

सीताबाई पांडुरं ग राखपसरे

`लंबू (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30652

शहे नाज ईIमाईल बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट समोर, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर रोड, पुण.े

A

505

04/HDSP/30653

र(वंद संतुराम Wबरादार

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण-े ४११०२८.

E

506

04/HDSP/30654

मालती मधक
ु र केळकर

फळ (व*+

(व#या पेोल पंप, वैदव
ु ाडी, वैभव मेQडकल समोर, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

507

04/HDSP/30655

आिजम मेहबूब बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर पुण-े २८.

E

508

04/HDSP/30656

नबीसाब युसूफसाब मु2ला

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर-२८.

C

509

04/HDSP/30657

फरद इIमाईल बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,

510

04/HDSP/30658

मुIतफा रसूल बागवान

फळ (व*+

भाजी माकट समोर, मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

D

511

04/HDSP/30659

मोझम इ\ाहम बागवान

थंड पेये (व*+

हडपसर गाव ते ससाणे नगर, मंsी माकट, पुणे २८.

C

512

04/HDSP/30660

फरद इ\ाहम खान

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

B

हडपसर पुण-े २८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

513

04/HDSP/30661

सै]यद व`सकअ2ल इनामदार

फळ (व*+

भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

514

04/HDSP/30662

मुकंु द गो(वंदराव काळे

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, बँक ऑफ बडोदा समोर, हडपसर, पुणे २८.

C

515

04/HDSP/30663

मेहबूब का`सम खानापुरे

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

516

04/HDSP/30664

ीधर राम चuहाण

भाजी (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

C

517

04/HDSP/30667

आयुब मेहबुब बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

518

04/HDSP/30668

(व#या राजेश जाधव

फळ(व*+

माJणकचंद धा@रवाल ोट, सातारा रोड, Iवामी (ववेकानंद पुतया जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े २८.
519

04/HDSP/30669

बशीर बुसाब बागवान

फळ (व*+

हडपसर मंsी माकट रोड, सोलापूर रोड, पुणे २८.

C

520

04/HDSP/30670

इजाज हुसेन खान

फळ(व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

521

04/HDSP/30671

तोसीफ फ]याज खान

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

B

522

04/HDSP/30673

मोईन जावेद स]यद

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

523

04/HDSP/30674

अजय काश `सbनरकर

फळ (व*+

भाजी माकट, हडपसर गाडीतळ बस Iथानक जवळ, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

524

04/HDSP/30675

रा,धका (वजय बहुले

च{पल (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर, पुणे ४११०२८.

E

525

04/HDSP/30676

सुषमा सुरेश सोनवणे

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, पुणे ४११०२८.

E

526

04/HDSP/30677

सोजरबाई `भमा गुंड

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, पुणे २८.

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

527

04/HDSP/30678

अ`मत पांडुरं ग साळुंके

फळ (व*+

528

04/HDSP/30680

उषा मि[छं z `शदं े

कटलर (व*+

529

04/HDSP/30681

यादव (वठल खळदकर

फळ (व*+

530

04/HDSP/30682

मालन बाळकृ<ण कोमकर

होजीअर (व*+

531

04/HDSP/30686

स(वता बाजीराव गाडगे

532

04/HDSP/30687

533

Business Address

Grade

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ेsीय काया'लयजवळ, पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ हडपसर,

A

मंsी माकट जवळ, सासवड रोड, हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

बायडाबाई तुकाराम साळुंखे

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलपुर रोड, पुणे २८

E

04/HDSP/30688

(वमल भाऊ चuहाण

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

534

04/HDSP/30689

`सनाकोर अजमेर टाक

फळ पथार

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण-े २८.

E

535

04/HDSP/30691

बेबी वसंत पवार

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

536

04/HDSP/30692

आशा tानदे व ससाणे

पान (व*+

पंQडत जवाहर नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

E

537

04/HDSP/30693

महे श मि2लनाथ हलेमणी

फुल (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

538

04/HDSP/30694

शायदा दलदार आjार

पान (व*+

गेट.नं.१, पंQडत नेह| भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

539

04/HDSP/30695

धनाजी रमाकांत मोटे

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलपुर रोड, पुणे २८

A

540

04/HDSP/30696

होिजअर (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड, पुणे

E

541

04/HDSP/30697

कटलर (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

अAनल

फुलचंद पवार (अपंग)

जबीन शमशु#दन स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

542

04/HDSP/30698

सयभामा Sकसन चuहाण

फळ (व*+

543

04/HDSP/30699

हशमत बी वसीम शेख

होिजअ@र (व*+

544

04/HDSP/30700

संगीता अशोक झोले

नारळ (व*+

545

04/HDSP/30701

शेहनाज मकबुल तांबोळी

546

04/HDSP/30702

547

Business Address

Grade

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण.े

D

सोलापूर रोड,उडाण पुला जवळ, मंsी माकट जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

पान (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

संगीता दलप खलसे

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30703

अंजनाबाई बळी राखपसरे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

548

04/HDSP/30704

शकंु तला दगडू झडे

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड , हडपसर, पुणे २८.

E

549

04/HDSP/30705

Aनशा शैलेश परदे शी

अंडी (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

550

04/HDSP/30706

(वजया बबन कुदळे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

551

04/HDSP/30707

ताई दगडू झडे

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

552

04/HDSP/30708

अिcवनी राजz ढवळे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे 411028.

E

553

04/HDSP/30709

वAनता साधब
ु ुवा वाघमोडे

पान (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड,

D

554

04/HDSP/30711

हराबाई साहे बराव चuहाण

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुणे

E

555

04/HDSP/30712

स(वता लमण घाडगे

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुण.े

E

556

04/HDSP/30713

फुलचंद दशरथ पवार

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

बडोदा बँके जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

557

04/HDSP/30717

साहे बराव ीमंत भोसले

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

558

04/HDSP/30718

स,चन मोद कवाळे

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

559

04/HDSP/30719

सलम अYदल
ु गणी पठाण

फळे (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

560

04/HDSP/30720

मोहनलाल सरोज

थंड पेय (व*+

मंsी माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

561

04/HDSP/30721

िजशान मुIतफा अbसार

होिजअ@र (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुणे 28.

D

562

04/HDSP/30722

मुसा इमामसहाब बागबान

भाजी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

563

04/HDSP/30723

मेहबूब इमामसहाब बागबान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,

A

564

04/HDSP/30724

अAनल बbसी शेलार

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर पुण-े ४११०२८.

C

565

04/HDSP/30725

रामकुमार छटठलाल जयIवाल

फळे (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

566

04/HDSP/30726

स]यद अकबर रसूल

फळे (व*+

मंsी माकट,सोलापूर रोड,हडपसर,पुणे ४११०२८.

C

567

04/HDSP/30728

शuवाल अYदल
ु लतीफ

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

568

04/HDSP/30729

िजलानी मIतान बागवान

भाजी (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

569

04/HDSP/30730

रतन भीमा धम
ु ाळ

फळे (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

570

04/HDSP/30731

सु`शला लमण पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

571

04/HDSP/30732

सुरेखा रामा पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

572

04/HDSP/30734

आ{पाराव अजन
ु' `शदं े

गजरा (व*+

573

04/HDSP/30735

दाAनश मुIतफा अbसार

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

574

04/HDSP/30736

अAनल tानोबा तावरे

पूजा साहय (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

575

04/HDSP/30737

अनंत गो(वंद गवई

जनरल Iटोअर

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

576

04/HDSP/30739

सन
ु ील दशरथ भाडळे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

577

04/HDSP/30740

शालन ,चbनोड पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

578

04/HDSP/30741

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८

E

579

04/HDSP/30742

वजीरमा oकमो#दन बागवान

भाजी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

580

04/HDSP/30743

महादे व कnडीबा गाढवे

पोIटर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

581

04/HDSP/30744

स@रता महादे व मोरे

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

582

04/HDSP/30745

सतीश (वठलराव दे वष

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

583

04/HDSP/30747

हसन साहे बराव स]यद

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

584

04/HDSP/30748

पाव'ती शाम ,गर

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

585

04/HDSP/30749

इान हा|न शेख

कपबशी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

586

04/HDSP/30750

लमण भगवान जाधव

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शकंु तला गंगाराम

पवार

Business Address
मंsी माकट, भाजी मंडई शेजार,

Grade
सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

587

04/HDSP/30752

,चमाबाई नामदे व `मरे कर

पान (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

588

04/HDSP/30753

नंदा बाळासाहे ब `मरे कर

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

589

04/HDSP/30754

कुरे श हAतमभाई जमद ू

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

590

04/HDSP/30755

प#मा दगंबर उपळकर

होजीअर (व*+

मंsी माकट, हडपसर ,पुणे ४११०२८.

A

591

04/HDSP/30756

भाकर दाजीराव भोसले

592

04/HDSP/30757

रSफक अYदल
ु गफार शेख

कु2फ+ (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

593

04/HDSP/30758

पु<पा अशोक अवाल

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

594

04/HDSP/30759

मोहन मेघा`संग तांडा

च{पल (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

595

04/HDSP/30760

आमाराम माधव सोनावणे

गटई काम

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

596

04/HDSP/30761

राजूबाई भीमराव बंजोड

कटलर व Iटे शनर (व*+

मंsी माकट शेजार,

D

597

04/HDSP/30762

अoण हरासाद Aतवार

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

598

04/HDSP/30764

मोहमद नजीर खु`श'द स]यद

होजीअर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

599

04/HDSP/30765

दपक गो(वंद गवई

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

600

04/HDSP/30766

(व#या भोलेनाथ चuहाण

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

601

04/HDSP/30767

मोहमद इIलाम स]यद

होिजअर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

घयाळ रे पे@रग आJण (व*+ मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

Grade

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

602

04/HDSP/30768

शकंु तला दे (वदास कापसे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, लडी पुलावर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

603

04/HDSP/30769

शामराव धnडीबा माने

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, डांगमाळी आळी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

604

04/HDSP/30770

जाल`मया मौलाना मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

605

04/HDSP/30771

मंदा संतोष पाटोळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट शेजार,

A

606

04/HDSP/30772

संतोष इझाक पाटोळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

607

04/HDSP/30773

लालमहमद मौलाना मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

608

04/HDSP/30774

आ`शष र`सकलाल शहा

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

609

04/HDSP/30775

शांता संतोष जाधव

होिजअर (व*+

मंsी माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

610

04/HDSP/30776

Aनम'ला गो(वंद गवाई

होिजअ@र (व*+

हडपसर भाजी

सोलापूर रोड, बँक ऑफ बडोदा जवळ, पुणे २८.

B

611

04/HDSP/30778

महं मद शमशुल दाऊद

होिजअ@र (व*+

महz फAन'चर जवळ, सोलापूर रोड, मंsी माकट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

612

04/HDSP/30779

रे खा माoती `शदं े

च{पल (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

613

04/HDSP/30780

शैलेश सुरेश ख`मतकर

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

614

04/HDSP/30781

चंदा पांडुरं ग हंग`मरे

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

615

04/HDSP/30782

दनेशकुमार महावीर अवाल

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

616

04/HDSP/30783

oि_मणी आ{पासाहे ब कदम

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

मंडई शेजार,

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

617

04/HDSP/30784

अशोककुमार जगदश अगरवाल

खा#य पदाथ' (व*+

618

04/HDSP/30785

शरण पंच]या Iवामी

619

04/HDSP/30786

620

Business Address

Grade

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

होिजअर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

जाक+रहुसेन जलल`मयां मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

04/HDSP/30787

शांताबाई रघन
ु ाथ डवर

खेळणी (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

621

04/HDSP/30789

शहदल
ु स]यद शेख

होिजअ@र

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे 411028.

A

622

04/HDSP/30790

महमंद अ`मन स]यद

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

623

04/HDSP/30791

लमीबाई मुरलधर इंदापुरे

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

624

04/HDSP/30792

कुसम
ु राजू जाधव

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

625

04/HDSP/30793

आशा रामचंz पाळे कर

फळे (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

626

04/HDSP/30794

दे (वदास गो(वंद काळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

627

04/HDSP/30795

रामेcवर अAनल मोरे

भाजी (व*+

मंsी माकट जवळ, उडाण पुला खाल,सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

628

04/HDSP/30796

आशा गंगाराम भोसले

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

629

04/HDSP/30798

रामबाबू चाjीलाल जाIवल

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

630

04/HDSP/30799

राजz गजz येवते

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

631

04/HDSP/30800

राजाराम अ{पा जाधव

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

632

04/HDSP/30801

संगीता नंद ू जाधव

कटलर (व*+

633

04/HDSP/30802

रं जना शंकर पवार

फळ (व*+

634

04/HDSP/30803

कुसम
ु राजाराम चuहाण

कटलर

635

04/HDSP/30804

र(व रामा पवार

636

04/HDSP/30806

637

Business Address

Grade

मंsी माकट, महे श फAन'चर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट इमारत शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

,चकन सटर

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

इIमाईल चाँद ईनामदार

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30807

सु`शला माoती `शदं े

कटलर

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

638

04/HDSP/30808

अशोक बाजीराव `भसे

कटलर

मंsी माकट जवळ, महे श फAन'चर समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

639

04/HDSP/30809

महानंदा उमेश घोडके

कटलर (व*+

हडपसर, सोलापूर रोड, जनसेवा बँके समोर, अवाल टा◌ॅवस' शेजार , पुणे २८.

B

640

04/HDSP/30810

महादे व `शवराम बनकर

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

641

04/HDSP/30811

अमोल पांडुरं ग दळवी

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

642

04/HDSP/30812

(व<णू `शवमूत कंु भार

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

643

04/HDSP/30813

लमी मान{पा गरड

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

644

04/HDSP/30815

पवनकुमार महावीर गग'

बे2ट (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

645

04/HDSP/30816

शैलz लालz गु{ता

च{पल (व*+

जनसेवा सहकार बँके[या समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

646

04/HDSP/30817

रामदास पांडुरं ग डnबाळे

कटलर (व*+

जनसेवा बँक, अमर पॅलेस समोर,

647

04/HDSP/30818

वंदना माJणक डवर

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

648

04/HDSP/30819

बWबता गोकुळ शडगे

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सासवड रोड,जनसेवा बँके जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

४११०२८.
649

04/HDSP/30821

गणेश अशोक अवाल

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

A

650

04/HDSP/30822

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

651

04/HDSP/30823

मंगल चंzकांत भोसले

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, पुणे २८.

E

652

04/HDSP/30824

(व<णू पांडुरं ग चांदगड
ु े

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

653

04/HDSP/30825

आशा चरणदास गोणेकर

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

654

04/HDSP/30826

पाव'ती हर गुरव

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स शेजार, हडपसर, पुणे २८.

D

655

04/HDSP/30827

ताराबाई बाळासाहे ब नागे

656

04/HDSP/30829

चंzाबाई य2ला{पा पंचसोनसर

कटलर (व*+

रामनंद सोसायट, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

657

04/HDSP/30830

नरसुबाई मलक{पा गरड

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे ४११०२८.

E

658

04/HDSP/30831

`शवाजी भीमा भंजोड

भाजी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, वैभव भंडार वIs दक
ु ाना शेजार,

E

पांडुरं ग (वठल

दळवी

खा#य पदाथ' (व*+
च{पल पथार

बांबू वIतु व कटलर (व*+ पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट शेजार, `सनल शेजार, पुणे ४११०२८.

पण
ु े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

659

04/HDSP/30832

मोहमद `मरज शेख

बॅग (व*+

660

04/HDSP/30833

गोवध'न आणा पवार

होिजअ@र (व*+

661

04/HDSP/30834

सुवणा' मधक
ु र कांबळे

662

04/HDSP/30835

663

Business Address

Grade

सोलापूर रोड जनसेवा बँक समोर हडपसर पुणे २८

E

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, गाडीतळ, पुण-े ४११०२८.

E

च{पल (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

अंजना राजाराम साबळे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

04/HDSP/30836

राजेश माJणक साखरे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, अवाल टोवर समोर, पुणे ४११०२८.

A

664

04/HDSP/30838

मालन आनंदा साळुंके

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

665

04/HDSP/30839

मोहन राम`लंग ,चंचकर

कपडे (व*+

गणेश मंदर,रामनंद कॉ?{ले_स,हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे

A

४११०२८.
666

04/HDSP/30840

कंु ड`लक जनाद' न दे शमाने

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे २८.

A

667

04/HDSP/30841

जगbनाथ पांडुरं ग ,चंचकर

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, पुणे

A

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, गणेश मंदरा शेजार, पुणे

४११०२८.
668

04/HDSP/30842

मोहन शsk
ू न कोSकळ

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

669

04/HDSP/30843

नbहे लाल सहदे व सरोज

थंड पेये (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

B

670

04/HDSP/30844

कमल संभाजी बनसोडे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, ऐcवय' गणेश मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

671

04/HDSP/30845

क(वता सोमनाथ गुरव

कटलर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

672

04/HDSP/30846

य2लुबाई सखाजी अंकुशी

कटलर (व*+

रामानंद सोसायट, गणपती मंदरा समोर, हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक

A

जवळ, पण
ु े ४११०२८.
673

04/HDSP/30848

अAनल अशोक अवाल

कटलर व Iटे शनर (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर गाव, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे

A

४११०२८.
674

04/HDSP/30849

शांताबाई बाबुराव धायगड
ु े

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

E

675

04/HDSP/30850

जयी धनंजय शेडगे

kapade हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

676

04/HDSP/30853

दे (वदास राजाराम गोनेकर

होिजअर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

677

04/HDSP/30854

सुरेश लमण जाधव

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे २८,

C

678

04/HDSP/30855

(वण जगbनाथ ,चंचकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

679

04/HDSP/30856

नफ+ज शहद खान

फळभाजी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे ४११०२८.

D

680

04/HDSP/30857

संतोष तानाजी हंग`मरे

Iटो @रपेअ@रंग

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

A

681

04/HDSP/30858

यासीन हबीब स]यद

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, लडीनाला पुलाजवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

682

04/HDSP/30859

उ#धव ,चंतामणी बांगर

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

683

04/HDSP/30860

सादक अYदल
ु ा खान

बांगडी (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक जवळ हडपसर गाडी तळ पुणे २८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

684

04/HDSP/30861

युवराज नंदSकशोर `भंगारे

kapade pathari

685

04/HDSP/30862

माoती भू येडगे

686

04/HDSP/30863

शकंु तला (वनोद कपकर

687

04/HDSP/30864

688

Business Address

Grade

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

हडपसर भाजी मंडई समोर, पुण.े

E

होिजअ@र (व*+

लोक मंगल को बँक `ल. रामनंद कॉम{ले_स, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

Sकरण बंडा माने

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30866

संगीता उमेश जाधव

च{पल (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

689

04/HDSP/30867

मोदन इमाम इनामदार

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

690

04/HDSP/30868

छाया अशोक म
ु था

भांडी (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स समोर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

691

04/HDSP/30869

दपक नाना वाघमारे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

692

04/HDSP/30870

राधाबाई अजय धाने

कटलर व Iटे शनर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामनंद कॉ?{ले_स समोर, जनसेवा बँक जवळ, पुणे 411028.

E

693

04/HDSP/30871

उमेश रामा जाधव

झाडू चटई (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स, गाडीतळ,

E

694

04/HDSP/30872

बाबुराव अनंतराव बनसोडे

चटई (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

695

04/HDSP/30873

जनाबाई (वलास गzे

फळ (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे ४११०२८.

E

696

04/HDSP/30874

इलाई अलाउ#दन शेख

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे ४११०२८.

E

697

04/HDSP/30875

सगीर कबीर शेख

बांगडी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

698

04/HDSP/30876

दपक दjाsय डोके

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, मंsी माकट शेजार, पुणे २८.

B

699

04/HDSP/30877

पापा फजलहुसेन शेख

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट, हडपसर, पुणे २८.

E

700

04/HDSP/30878

सन
ु ील राजाराम भालेराव

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा सह. बँकेसमोर, हडपसर, पुणे २८

A

701

04/HDSP/30879

िजजाबाई हनम
ु ंत जाधव

फळ (व*+

सासवड रोड, हडपसर गाव, पुणे

A

702

04/HDSP/30880

फ]याज महे बुब स]यद

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे २८.

E

703

04/HDSP/30881

सािजद वसीम शेख

होिजअर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स,हडपसर गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

704

04/HDSP/30882

सयनारायण राजाराम यादव

कटलर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स सोसायट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

705

04/HDSP/30883

करमाबाई हनम
ु ंत अंकोशी

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मोडक vवेलस' समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

706

04/HDSP/30884

सुदाम सदा`शव टे कवडे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

707

04/HDSP/30885

यशोदा बबन सरोदे

होिजअ@र (व*+

रामनंद कॉम{ले_स गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

708

04/HDSP/30887

Sकसन नारायण तोडकर

फळ हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद को?{ले

E

709

04/HDSP/30888

oपाराम रामाजी प@रहार

च{पल (व*+

सदानंद कॉ?{ले_स, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

710

04/HDSP/30889

रशीदा ईIमाईल शेख

च{पल (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, पुणे २८.

A

711

04/HDSP/30890

स,चन दjाsय ?हे sे

होिजअ@र (व*+

रामानंद कॉम{ले_स समोर, जनसेवा बँके[या शेजार सोलापूर रोड, गाडीतळ,

E

हडपसर, पण
ु े २८.

Grade

सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

712

04/HDSP/30891

श`शकांत दशरथ महान'वर

गटई काम

713

04/HDSP/30892

संतोष सुरेश `शदं े

होिजअ@र (व*+

714

04/HDSP/30893

पूजा सुरेश सोनवणे

715

04/HDSP/30894

716

Business Address

Grade

जनसेवा बँके समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, पुणे ४११०१३.

B

च{पल (व*+

मंsी माकट समोर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

अशोक राम साठे

कटलर (व*+

जनसेवा बँक समोर, सोलापूर रोड, हडपसर गाव, पुणे २८.

E

04/HDSP/30895

शाईन Aनजाम माशाळकर

कटलर (व*+

हडपसर, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक, पुणे २८.

E

717

04/HDSP/30896

अंजना चंzकांत `शदं े

कटलर (व*+

जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

718

04/HDSP/30898

वीण बळीराम दळवी

होिजअर

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक जवळ हडपसर गाडी तळ पुणे २८

E

719

04/HDSP/30899

जाSकर गफूर खान

कटलर हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद को?{लए_स

E

720

04/HDSP/30901

है दर Aनजामसाब मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

A

721

04/HDSP/30902

लमी नारायण पवार

कटलर (व*+

बडदे चाळ, रामानंद कॉम{ले_स जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

A

722

04/HDSP/30903

बालाजी 2हाद कंु भार

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, सदानंद कॉ?{ले_स, पुणे ४११०२८.

E

723

04/HDSP/30904

मालाबाई ताया लाकडे

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

724

04/HDSP/30905

इंदरा धnडीबा तांबे

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

E

725

04/HDSP/30906

बbसी शंकर रोडगे

फळे (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

726

04/HDSP/30907

माoती बाबाoवळ कोठावदे

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

B

शेजार सोलापूर

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

रोड पुणे 411028

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

727

04/HDSP/30908

संतोष oपचंद कोरपडे

होिजअ@र (व*+

728

04/HDSP/30909

लमीबाई रामचंz लवांडे

कटलर (व*+

729

04/HDSP/30910

गंगुबाई बाबाoवाहन कोठावळे

भाजीपाला (व*+

730

04/HDSP/30911

बापू कुशाबा वाघमारे

फळे (व*+

731

04/HDSP/30912

मंगल शेखर वाडेकर

732

04/HDSP/30913

733

Business Address

Grade

जन
ु ा कॅना◌ॅल, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

E

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

B

कृ<णा छाया हॉटे ल

रोड पुणे 411028

E

शेजार सोलापूर

जन
ु ा कॅनोल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर पुणे 411028

E

होिजअ@र (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

E

मंगल नारायण वाडेकर

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30914

लमी बापूसाहे ब इंदापूरकर

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

734

04/HDSP/30915

गोपीनाथ कnडीबा चuहाण

च{पल (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

A

735

04/HDSP/30916

अAनल रामचंz वाडेकर

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

D

736

04/HDSP/30917

राजू अंबरनाथ जाधव

भाजीपाला (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

D

737

04/HDSP/30918

अलका `शवाजी डवर

कटलर (व*+

738

04/HDSP/30920

रमेश आंगलु गादे कर

फोटो ¤ेम (व*+

739

04/HDSP/30921

उ2हास शांताराम वाडेकर

आईI*+म (व*+

740

04/HDSP/30922

स(वता बालाजी शडगे

741

04/HDSP/30923

सुबz रामभाऊ धोsे

रामनंद कॉम{ले_स, राठ हॉिIपटल शेजार, सोलापूर रोड, पुण.े

E

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

E

रोड, पुणे ४११०२८.

ऐcवय' गणेश मंदरा जवळ, सोलापूर रोड, पुण.े

E

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

फुले (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

742

04/HDSP/30924

रोहणी (वजय पवार

कटलर (व*+

रामनंद कॉम{ले_स समोर, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

743

04/HDSP/30925

सुयक
' ांत भाऊ जाधव

Iटो @रपेअ@रंग

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, पुणे सोलापुर

E

744

04/HDSP/30926

सह
ु ास शांताराम वाडेकर

होिजअ@र (व*+

ऐcवय' गणेश मंदराजवळ, सोलापूर

745

04/HDSP/30927

वहदा मन
ु ीर शेख

कटलर

746

04/HDSP/30929

मनीषा शाम डोळस

फळ (व*+

चuहाण Wब2डींग दक
ु ाना समोर, जुbया कॅना◌ॅल बाजूला, गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

E

747

04/HDSP/30930

मु_ताबाई शंकर राऊत

भाजी (व*+

अवाल हॉटे ल शेजार, @रा Iथानक समोर, कृ<णा छाया हॉटे ल

A

सोलापूर रोड, कृ<णा छाया हॉटे ल

Grade

रोड, पुणे ४११०२८.

रोड, पुणे ४११०२८.

E

शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शेजार, गाडीतळ,

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
748

04/HDSP/30931

नरz बाळकृ<ण करपेकर

749

04/HDSP/30932

दशरथ (वcवनाथ तुरे

फळे (व*+
नारळ (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

सोलापूर हाय वे शेजार, हनम
ु ान मंदरा जवळ,

कृ<णा छाया हॉटे ल

E
शेजार,

D

सोलापरू रोड, पण
ु े ४११०२८.
750

04/HDSP/30933

अंबू बालाजी इंदापूरकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, कृ<ण छाया हॉटे ल समोर, पुणे ४११०२८.

E

751

04/HDSP/30934

गौतम अजन
ु' उजगरे

कटलर (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, माoती मंदर जवळ , पुणे ४११०२८.

E

752

04/HDSP/30935

लमण ब\ुवान कोठावळे

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कृ<ण छाया हॉटे ल शेजार, गाडीतळ हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

753

04/HDSP/30937

माoती यशवंत सोनझार

कटलर (व*+

पंकज पुIतक डेपो, सोलापूर रोड, हडपसर चौक, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

754

04/HDSP/30938

मालन ञानेcवर जगदाळे

होिजअ@र (व*+

755

04/HDSP/30939

सीताराम दे वराम कंु जीर

756

04/HDSP/30940

757

Business Address

Grade

सोलापूर रोड, अमर नगर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८

E

फळ (व*+

गाडीतल हडपसर, पी एम ट डेपो शेजार, हनम
ु ान मंदरा शेजार, पुण.े

A

मेहबूब अजीज शेख

फळ (व*+

गाडीतळ लोकसेवा, हनम
ु ान मंदरा शेजार, पुण.े

E

04/HDSP/30941

दjा (वठल खवळे

फळे (व*+ हातगाडी

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

758

04/HDSP/30943

हािजबाबू बादशहा शेख

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, *ांती हॉटे ल जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

759

04/HDSP/30944

भोला साद शाहू

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

760

04/HDSP/30945

मु_ताबाई `शवाजी `शदं े

कटलर (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

761

04/HDSP/30946

साहे राबानो नासीर स]यद

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

762

04/HDSP/30947

`भमा सटवाजी सोनझर

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामानंद कॉम{ले_स समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

763

04/HDSP/30948

राजेश सावळा `मरे कर

वडापाव (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

764

04/HDSP/30950

नंद ू नामदे व होले

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, बजाज बेकर समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

765

04/HDSP/30951

(वजय माoती झगडे

खा#य पदाथ' (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

766

04/HDSP/30952

अAनकेत अर(वंद भोसले

खा#य पदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट बस Iटा◌ॅप शेजार, गाडीतल हडपसर, पुणे २८.

E

767

04/HDSP/30953

सन
ु ील नामदे व `मरे कर

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, माoती मंदरा शेजार,

B

768

04/HDSP/30954

समीना अझीम स]यद अल

खा#य पदाथ' (व*+

जन
ु ा कॅनल गाडीतळ, हडपसर, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

पुणे 411028

४११०२८.

सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

A

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

769

04/HDSP/30955

लमी संतोष उफाळे

कटलर

770

04/HDSP/30957

राजz रावसाहे ब कोळी

होिजअ@र (व*+

771

04/HDSP/30958

अAनल शेषराव हावळे

फळे (व*+ हातगाडी

772

04/HDSP/30959

खंडू बाबू कांबळे

773

04/HDSP/30960

तोलानबाई महादे व जाधव

भाजीपाला (व*+

774

04/HDSP/30961

कलावती मि[छं z वडAतले

भाजी (व*+

775

04/HDSP/30962

Sकसान कचo Aतजोरे

776

04/HDSP/30963

777

खा#य पदाथ' (व*+

Business Address

Grade

हडपसर सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड, सदानंद कॉ?{ले_स , हडपसर पुणे

A

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

पुणे सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅनल पुला जवळ हडपसर, पुणे २८.

A

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

गाडीतळ चौक, हडपसर पुणे

E

खा#यपदाथ' (व*+

हडपसर माळवाडी रोड, स`मधा गेस समोर, पुणे सोलापूर रोड,पुणे 411028

B

जनाद' न बळीराम दळवे

कटलर (व*+

लोकसेवा हनम
ु ान मंदरा समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30964

राकेश महादे व वाघ

फळे (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

778

04/HDSP/30965

रामा सोपान माने

कटलर (व*+

अवाल Iवीट होम, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

779

04/HDSP/30966

दपलाल हरालाल साहू

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, लोकसेवा हनम
ु ान मंदरा जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

780

04/HDSP/30967

सरIवती सन
ु ील मुंजी

कटलर (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

781

04/HDSP/30968

सुAनल नारायण वाडेकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, कृ<ण छाया हॉटे ल समोर, हडपसर पुणे २८.
पण
ु े 411028

पुणे 411028
सोलापूर रोड हडपसर

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

782

04/HDSP/30969

माJणक बाजीराव गायकवाड

फळे (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

783

04/HDSP/30970

संगीता `शवाजी काळे

शगा (व*+

गाडीतळ चौक, सोलापूर रोड, हडपसर,

784

04/HDSP/30971

मंगल भाकर पवार

फळे (व*+

गाडीतळ चौक, हडपसर पुणे

785

04/HDSP/30972

बाबू बळीराम हरणे

कटलर

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे 411028

E

786

04/HDSP/30973

अ`मत रमेश यादव

कटलर (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे 411028

E

787

04/HDSP/30974

शामराव मसू `मरे कर

खा#य पदाथ' (व*+

788

04/HDSP/30975

केदारनाथ रामनाथ शहा

कटलर

789

04/HDSP/30976

खैoAनसा उIमान शेख

790

04/HDSP/30977

मायादे वी बलवान

791

04/HDSP/30978

सोनाबाई `शवाजी भंजोळ

कटलर

792

04/HDSP/30979

सोमनाथ बापू नाथ

कटलर (व*+

793

04/HDSP/30980

पन
ू म अमोल खरात

भाजी (व*+

794

04/HDSP/30981

शोभा रमेश गरड

कटलर (व*+

795

04/HDSP/30983

ललाबाई `शवाजी (वटकर

फळ (व*+

796

04/HDSP/30984

लताबाई पोपटराव भोसले

कटलर (व*+

माने

Business Address

Grade
पुणे 411028

D

पुणे ४११०२८.

E
E

हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

कटलर (व*+

जन
ु ा कॅनल गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

E

फळे (व*+

गुoदj कले_शन[या समोर, हडपसर पुणे २८
जनसेवा बँक समोर, सोलापूर रोड, हडपसर
गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे ४११०२८.

E
पुणे 411028

E

पुणे 411028

हडपसर सोलापूर रोड, गाडीतळ, माoती मंदरा जवळ, हडपसर,

E
पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट समोर.सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

797

04/HDSP/30986

नसीम याकुब

798

04/HDSP/30987

बायमा नजीर स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

799

04/HDSP/30988

जाहे जा शYबीर काझी

कटलर (व*+

800

04/HDSP/30990

`भमराव कnडीबा बनसोडे

फळे (व*+

`मडोशी वाईbस समोर, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

801

04/HDSP/30992

(वजय (वcवास `शदं े

फळे (व*+

दे साई[या दवाखाbया समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुणे २८.

E

802

04/HDSP/30993

गजानन कृ<णा साळुंके

चहा (व*+

गाडीतळ मोडक vवेलस' शेजार,

B

803

04/HDSP/30994

दलप माJणक जाधव

होिजअ@र (व*+

कामधेर इIटे ट समोर, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

804

04/HDSP/30995

अ`मत Sकसान थोरात

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

805

04/HDSP/30996

(वकास चंzकांत Aतवार

खा#य पदाथ' (व*+

जन
ु ा कॅना◌ॅल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

806

04/HDSP/30997

सागर (वठल कासार

फळे (व*+ हातगाडी

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

A

807

04/HDSP/30998

मंगेश `शवाजी ढले

भाजी (व*+

808

04/HDSP/30999

सूयभ
' ान दादाराव डnगळे

फळे (व*+

ससाणेनगर, कॅनॉल शेजार, हंगणे मळा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

809

04/HDSP/31000

नबी कासीम बागवान

फळ (व*+

स]यद नगर, महं मदवाडी, हडपसर रोड, पुणे २८.

D

810

04/HDSP/31001

संजय अनंता `भसे

खा#यपदाथ' (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

811

04/HDSP/31002

शंकर बाळासाहे ब `शवरकर

फुले हार (व*+

शेख

Name Of Business
कटलर (व*+

Business Address

Grade

जन
ु ा कॅनल, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

जन
ु ा कॅना◌ॅल, गाडीतळ,सोलापूर रोड, हडपसर पुणे २८.

E

सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर,

E

हडपसर,

पुणे ४११०२८.

पुणे 411028

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

हडपसर गाव, पोलस चौक+,

पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

सासवड रोड, बस Iट ड जवळ, हडपसर पुणे

E

२८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

812

04/HDSP/31003

अ`भिजत कांतीलाल फले

खा#यपदाथ' (व*+

813

04/HDSP/31004

लमीबाई बस{पा भंडार

814

04/HDSP/31005

815

Business Address

Grade

हडपसर पो`लस Iटे शन गेट समोर, पुणे सासवड रोड, गाडीतळ हडपसर, पुणे २८.

D

Aनरा (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

धन`संग `संधू पठे

गटई काम

पोलस Iटे शन शेजार, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/31006

हरा`संग (वनायक`संग परदे शी

फळे (व*+

पोलस Iटे शन शेजार, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

816

04/HDSP/31007

सुरेश भात जावळे

पान प}ट

हडपसर पो`लस Iटे शन समोर सोलापूर रोड पुणे 411028

E

817

04/HDSP/31008

सन
ु ंदा सध
ु ाकर लnढे

भाजी (व*+

अमरदप सोसायट पाठ मागे,

E

उbनती नगर, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

पण
ु े ४११०२८.
818

04/HDSP/31009

ज`मला Aनयाज शेख

भाजी (व*+

अमरदप सोसायट मागे, सोलापूर रोड, उbनती नगर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
819

04/HDSP/31010

उमेश संपत भालेराव

फळ (व*+

हडपसर गाडीतळ, र(वदश'न Wब2डींग[या समोर, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

820

04/HDSP/31014

युसुफ इzस मेमन

फळे (व*+ हातगाडी

रा(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

821

04/HDSP/31015

(व#या गोपाल दवेकर

फळे (व*+

रा(व दश'न चौक, वापरमल सावलदार दक
ु ाना , शेजार, हडपसर

E

822

04/HDSP/31016

मनीषा राजकुमार मुंढे

फळे (व*+

रा(व दश'न सोसायट, शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

पुणे 411028

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

823

04/HDSP/31020

याकुब इzस मेमन

824

04/HDSP/31021

सुरेखा चंzकांत उपळकर

825

04/HDSP/31022

इि?तयाज इzस मेमन

826

04/HDSP/31023

सुAनल लमण फले

खा#य पदाथ' (व*+

827

04/HDSP/31024

मो`सन मौला बागवान

फळे (व*+

828

04/HDSP/31025

रामेcवरलाल सुखलाल गायर

829

04/HDSP/31026

830
831

Business Address

Grade

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी रा(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028
खा#य पदाथ' (व*+

रा(वदश'न सोसायट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E
B
C

र(वदश'न सोसायट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

र(वदश'न सोसायट शेजार, आकाशवाणी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

खा#यपदाथ' (व*+

र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी

A

ओंकारलाल उदयलाल रावत

खा#यपदाथ' (व*+

र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

04/HDSP/31031

गजराबाई बबन शडगे

खा#यपदाथ' (व*+

गांधी चौक, राम मंदराशेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31032

सीताबाई चंzकांत जमाले

खा#य पदाथ' (व*+

लोहया उदयान, शंकर मंदरा शेजार, अमर(वहार सोसायट जवळ, मगरप}टा चौक,

A

सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

पण
ु े सोलापरू रोड, पण
ु े ४११०२८.
832

04/HDSP/31033

कुमार सतीश माळोदे

थंड पेये (व*+

833

04/HDSP/31035

अ`मत रामेcवर भ}टड

पेपर (व*+

सोलापूर मगरप}टा, महादे व मंदर हडपसर, पुणे २८.

E

जोतीचंद भोईचंद सराफ समोर, नालबंद माकट[या समोर, पुणे सोलापूर रोड,

E

हडपसर, पण
ु े ०२
834

04/HDSP/31038

रामदास Sकसान `शदं े

835

04/HDSP/31039

वैधानाथ भीमराव काळे

गटई
फळे (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

कामधेनु ईIटे ट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

836

04/HDSP/31040

कृ<णा शेशु पुजार

पानप}ट

837

04/HDSP/31041

इान बशीर खान

कटलर (व*+

838

04/HDSP/31042

रे वै]या शरणा]य हरे मठ

नारळपाणी (व*+ हातगाडी

839

04/HDSP/31046

शSफयो#दन िजलानी शेख

फळ (व*+

840

04/HDSP/31047

मेहताब कुतुबु#दन शेखव

फळे (व*+ हातगाडी

841

04/HDSP/31048

मेहबूब मह?मद शेख

फळे (व*+

842

04/HDSP/31049

जैनु#दन शमशु#दन शेख

फळे (व*+ हातगाडी

843

04/HDSP/31050

ईIमाईल मेहबुब शेख

फळ (व*+

Business Address

Grade

पुणे सोलापूर रोड, नालबंद माकट, कामधेनु शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट शेजार, हडपसर, पुणे २८.

D

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

कामधेनु इIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

D

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

नालबंद माकट समोर, पुण-े सोलापूर रोड, कामधेनू

इIटे ट समोर,

हडपसर,

A

पण
ु े ४११०२८
844

04/HDSP/31051

हे मंत लमण शेलार

फळे (व*+

845

04/HDSP/31052

खालल मेहबुYसाब बागवान

फळे (व*+ हातगाडी

846

04/HDSP/31053

मेहबूब अYदल
ु हसन

होिजअर

847

04/HDSP/31055

मौला आल काशीम खानापुरे

फळे (व*+

848

04/HDSP/31056

सुरेश ीपातीराव आकडे

849

04/HDSP/31057

रबानी

िजलानी बागवान

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

डांगमाळी आळी जवळ

A

पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

रा(वदश'न, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

850

04/HDSP/31058

दपक एकनाथ ढले

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

851

04/HDSP/31059

रमेश ीपतराव आकडे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुणे २८

A

852

04/HDSP/31060

समद इ_बाल बागवान

फळ (व*+

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

853

04/HDSP/31061

(वठल जनाध'न शेवाळे

च{पल (व*+

कामधेनु ईIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

854

04/HDSP/31062

क(वता शैलz जगताप

नाcता सटर

कामधेनु इIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

855

04/HDSP/31063

दIतगीर ज`लल`मया मु2ला

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

856

04/HDSP/31064

चांद युसु¦साब मु2ला

फळे (व*+

857

04/HDSP/31065

इमाम शरफू शेख

फळे (व*+

858

04/HDSP/31066

महे श गुलाब गायकवाड

859

04/HDSP/31067

860

नालबंद माकट, कामधेनु इIटे ट शेजार

Grade

सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

नारळपाणी (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

दाऊद साहे बलाल मु2ला

नारळपाणी (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31068

सलम मह?मद शेख

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

861

04/HDSP/31069

अAनकेत कैलास सकपाळ

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

862

04/HDSP/31070

गौरव सध
ु ीर गायकवाड

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

863

04/HDSP/31071

बादशहा नूरमंहमद शेख {अपंग}

च{पल (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

864

04/HDSP/31073

दे (वदास गंगाराम ीरसागर

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

865

04/HDSP/31074

सुरेश लमण सोनझार

कटलर (व*+

तुपे हॉिIपटल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

866

04/HDSP/31075

उमरफा|क शYबीर बागवान

फळे (व*+

सािवक बेकर समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

867

04/HDSP/31076

शYबीर बुसाब बागवान

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

868

04/HDSP/31077

मौला हनीफ मुजावर

फळे (व*+

यशदप शॉ(पक सटर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

869

04/HDSP/31078

बाबू याकुब शेख

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

870

04/HDSP/31079

इलाह माकाबु2साब बागवान

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

871

04/HDSP/31081

अYदल
ु कादर बशीर बागवान

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

872

04/HDSP/31083

भरत तुळशीराम गादगे

फळे (व*+

पन
ु ा सु{पर माकट[या समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

873

04/HDSP/31086

रं जना सभ
ु ाष साळुंखे

फळे (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

874

04/HDSP/31087

आ`शतोष वसंत ससाणे

फळ (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

875

04/HDSP/31088

सश
ु ीलकुमार का`शनाथ सावळे

चहा (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

876

04/HDSP/31089

राहुल जनाध'न कडतारे

वडापाव (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

877

04/HDSP/31090

कnडीबा अमत
ृ राव मंsे

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

878

04/HDSP/31091

दjा अशोक पाटोळे

होिजअर

Aनतीन हाईटस समोर ,पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

879

04/HDSP/31092

उमाकांत दशरथ खंडोबा

फळे (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

880

04/HDSP/31093

मंहमद सैदल
ु स]यद नुरवउ#दन

होिजअ@र

नालबंन माकड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

881

04/HDSP/31094

गो(वंद लमण बारोट

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

882

04/HDSP/31095

गणपत हजार गायर

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर ,पुणे ४११०२८.

B

883

04/HDSP/31096

शकंु तला शंभो`लंग Iवामी

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, सोनी vवेलस' समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

884

04/HDSP/31097

नागनाथ अ*ूर गuहाने

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

885

04/HDSP/31098

िजलानी हराजी बागवान

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

886

04/HDSP/31102

नागेश इर]या हरे मठ

फळे (व*+

जाणू Aनकेतन Wब2डींग,धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे

A

411028
887

04/HDSP/31103

काळूराम दे वाजी गायर

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

888

04/HDSP/31104

इ\ाहम रहमान शेख

फळ (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, माळवाडी कॉन'र, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

889

04/HDSP/31105

शंकर गुंडा{पा भंडार

नीरा (व*+

तुपे हॉिIपटल समोर, पुणे सोलापूर रोड, रनदप हॉिIपटल जवळ, पुणे

B

890

04/HDSP/31107

अशोक `भकोबा धम
ु ाळ

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅना◌ॅल जवळ,

A

891

04/HDSP/31110

`शवनंद इरा{पा सलगर

फळे (व*+ हातगाडी

हडपसर, पुणे ४११०२८.

जन
ु ा _यानोल जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

892

04/HDSP/31111

नर`स§ग धnडीबा मुळे

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

893

04/HDSP/31112

गटई काम

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, अवाल हॉटे ल शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

894

04/HDSP/31114

साक+र बाबभ
ु ाई शेख

पानप}ट

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

895

04/HDSP/31116

इकबाल बशीर शेख

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅना◌ॅल जवळ ,हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

896

04/HDSP/31117

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनोल

D

बाबासाहे ब लमण

वाहद कासीम सहाब

कांबळे

बागवान

Business Address

Grade

जवळ सोलापरू रोड हडपसर पण
ु े 411028
897

04/HDSP/31118

सुरेख धnडीबा पवार

फळे (व*+

अवाल हॉटे ल चे शेजार, पुणे सोलापूर रोड, पुणे

C

898

04/HDSP/31119

बाबू (वठल चौधर

फळे (व*+

असाल हॉटे ल शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

899

04/HDSP/31120

भाकर Wबमा{पा o_के

फळे (व*+

अवाल Iवीट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

900

04/HDSP/31123

कमाल Sकसन बनसोडे

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

901

04/HDSP/31124

vयोती अमर गुरव

कटलर (व*+

पी.एम.ट डेपो शेजार, अवाल Iवीट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

902

04/HDSP/31125

कासीम मेहबुबसाहब मJणयार

फळे (व*+

पी.एम.ट. डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

903

04/HDSP/31126

माoती सोपान ?हे sे

फळे (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

904

04/HDSP/31127

मंगल दjाsय कांबळे

फळे (व*+

पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

905

04/HDSP/31129

शोभा भीमराव सरोदे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

906

04/HDSP/31130

सुAनता सध
ु ाकर भोसले

फळे (व*+

सोलापूर रोड, अवाल Iवीट होम, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

907

04/HDSP/31131

कचरचंद बाबुराव Wबराजदार

फळ (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, शतानंद को?{ले समोर,हडपसर गाडीतळ,

A

हडपसर, पुणे

४११०२८.
908

04/HDSP/31134

इकबाल पापा खान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

909

04/HDSP/31135

सादक इ\ाहन खान

फळे (व*+

पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

910

04/HDSP/31136

(वमल बालाजी बागलगावे

फळे (व*+

अगरवाल हॉटे ल शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

911

04/HDSP/31137

Aतभा (वशाल रोडगे

कटलर (व*+

पंQडत लाल नेह| भाजी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

912

04/HDSP/31138

भागवत तुकाराम गोबडे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, अवाल Iवीट समोर, हडपसर पुणे 411028

B

913

04/HDSP/31141

शोभा राम आगवाने

गटई काम

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

914

04/HDSP/31143

सभ
ु ाष माJणक लासुणे

फळे (व*+

नदे हॉिIपटल, सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८.

A

915

04/HDSP/31144

सग
ु ावन गोबी नादन

अंडा बुज (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

916

04/HDSP/31145

साहे बराव दनकर पाटल

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

917

04/HDSP/31146

सुयक
' ांत राज{पा दे वशे

फळे (व*+

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

918

04/HDSP/31147

भगवान सदा`शव पाटल

खा#य पदाथ' (व*+

919

04/HDSP/31148

कैलास गंगाधर गाडगीळ

फळे (व*+ हातगाडी

920

04/HDSP/31150

शकंु तला ह@रभाऊ सूयव
' ंशी

921

04/HDSP/31152

922

Business Address

Grade

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

गाडीतळ, नवीन पुलाखाल, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

फळे (व*+

गाडीतळ चौक, जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

रमेश जगbनाथ शेलार

फळ (व*+

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

04/HDSP/31153

सुAनता `शवाजी सरोदे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट डेपो जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

923

04/HDSP/31154

आशा अजन
ु' सरोदे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट डेपो जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

924

04/HDSP/31155

`शवानंद बाबुराव भंडार

फाIट फूड (व*+

पी एम ट डेपो जवळ, गाडीतळ, सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८.

A

925

04/HDSP/31158

राजू रामशे}ट टोकरे -(अपंग)

फळ (व*+

पी.एम.ट. Iथानक समोर, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापरू रोड हडपसर पण
ु े 411028
926

04/HDSP/31159

संगीता लमण चोपडे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

927

04/HDSP/31160

संतोष मादअ{पा ?हे sे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

928

04/HDSP/31164

पारसमल बाबूलाल Jखंवसरा

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, हडपसर , पुण-े २८.

E

929

04/HDSP/31165

अAनल बळवंत कोळी

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर , पुण.े

E

930

04/HDSP/31166

मु_ताबाई रामदास `शवरकर

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर पद पथावर , पुण.े

D

931

04/HDSP/31167

कमल केशव होले

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, पन
ु म लॉb¨ी शेजार, पुण-े २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

932

04/HDSP/31168

पाव'ती (वठल जगताप

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ,

माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

D

933

04/HDSP/31169

हनम
ु ंत बाबुराव घोळवे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

934

04/HDSP/31170

अशोक सुवालाल संचेती

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

D

935

04/HDSP/31171

मथरु ाबाई (पराजी नामदास

फळ (व*+

936

04/HDSP/31172

गो(वंद uयंकटराव `शदं े

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

937

04/HDSP/31173

Aनलेश पोपट थोरात

भाजी (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, हडपसर, पुण-े २८.

E

938

04/HDSP/31174

सं,गता दगंबर `भसे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

939

04/HDSP/31175

अल कासीम शेख

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

C

940

04/HDSP/31176

राजाभाऊ लमण आखाडे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

941

04/HDSP/31177

चांगुणा रामदास सोनवणे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल शेजार,

E

942

04/HDSP/31178

लमीबाई शांताराम `शदं े

कडधाbय (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

E

943

04/HDSP/31179

शोभा सुरेश चuहाण

भाजी (व*+

माळवाडी रोड, साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर, पुण-े २८.

D

944

04/HDSP/31180

छाया रावसाहे ब `शखरे

कटलर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

945

04/HDSP/31182

सुरेखा बाळू कांबळे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, पुण-े ४११०२८.

E

946

04/HDSP/31183

सोनाबाई (वcवनाथ डोळे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

E

माळवाडी, हडपसर, पुण.े

साने गुoजी हॉिIपटल, पद पथावर,

माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

माळवाडी, पुण.े

माळवाडी रोड, पुण.े

माळवाडी, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

947

04/HDSP/31184

शभ
ु ांगी संजय पवार

भाजी (व*+

948

04/HDSP/31185

चंzकांत भगवान उपळकर

949

04/HDSP/31186

950
951

Business Address

Grade

साने गुoजी हॉिIपटल, समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

E

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शाळे शेजार, हडपसर, पुण.े

C

राजेश tानदे व मेमाणे

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शैJणक संकुल समोरल पदपथावर, माळवाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31187

राकेश `शवाजी गोधडे

खा#य पदाथ' (व*+

साने गुoजी ाथ`मक (व#यालय शेजार, माळवाडी रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

04/HDSP/31188

सुयक
' ांत `शवराम गायकवाड

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शैJणक संकुल, मु~य वेश#वार लगत[या पदपथावर, माळवाडी, हडपसर,

A

पण
ु -े ४११०२८.
952

04/HDSP/31189

उjम शंकर कोलते

कु2फ+ (व*+

साधना शैJणक संकुल समोरल पदपथावर, माळवाडी, हडपसर, पुण.े

B

953

04/HDSP/31190

कांतीलाल लमण फले

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शाळे शेजार, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

954

04/HDSP/31191

`शवकांता महादे व पाटल

खा#य पदाथ' (व*+

अकुताई क2याणी vयू .कॉलेज, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

955

04/HDSP/31192

जायदा हबीब पठाण

खा#य पदाथ' (व*+

अकुताई क2याणी vय.ू कॉलेज, माळवाडी, हडपसर, पुण.े

B

956

04/HDSP/31193

स(वता `म`लंद बनसोडे

खा#य पदाथ' (व*+

संजीवनी हॉिIपटल समोर, डी.पी. रोड,

D

957

04/HDSP/31194

संजय नारायण गायकवाड

टायर व_स'

हडपसर, पुण.े

कुवेरा (वहार, संजीवनी हॉिIपटल समोर, सोलापूर हायवे[या डाuया बाजूस, हडपसर,

E

पण
ु .े
958

04/HDSP/31195

लमण (वcवंभर जाधव

959

04/HDSP/31196

बाळनाथ ह@रभाऊ सोरटे

फळ (व*+
खा#य

पदाथ' (व*+

सासवड रोड,बंटर Iकूल, समोर,

गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

हडपसर गाडीतळ, सासवडरोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C
A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

960

04/HDSP/31197

Aनम'ला दे (वदास `शदं े

खा#य पदाथ' (व*+

961

04/HDSP/31199

बायडाबाई (वठल गोरे

खा#य पदाथ' (व*+

962

04/HDSP/31200

रामचंz भू उं zे

963

04/HDSP/31201

964

Business Address

Grade

हडपसर गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, नवीन पुला खाल, हडपसर , पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ सासवड रोड

A

फळ (व*+

गाडीतळ, सासवड रोड, पुण.े

A

सुरेखा उjम गायकवाड

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

04/HDSP/31202

बाळू लमण पवार

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

965

04/HDSP/31203

शSफक गुलाम हुसैन अjार

कटलर (व*+

पुण-े सासवड रोड, बंटर शाळे समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुण-े २८.

C

966

04/HDSP/31204

भानुदास कंु ड`लक जाधव

फळ (व*+

सासवड रोड, W\जखाल, गाडीतळ , हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

967

04/HDSP/31205

मंदा सभ
ु ाष सासवडे

कटलर (व*+

गाडीतळ सासवड रोड , हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

968

04/HDSP/31206

संजय tानोबा भnगळे

फळ (व*+

पुणे सासवड रोड, बंटर Iकूल समोर, पुण.े

A

969

04/HDSP/31207

अंAतका tानोबा वाघमारे

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

970

04/HDSP/31208

बबन रामभाऊ कोकरे

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर बंटर Iकूल गेट, पुण-े ४११०२८.

C

971

04/HDSP/31209

(वमल बाजीराव भोसले

फळ (व*+

सासवड रोड, पवन गाडीतळ, हडपसर बस Iटॉप समोर, बंटर शाळे समोर, हडपसर,

A

भाजी (व*+

पण
ु े ४११०२८
972

04/HDSP/31210

973

04/HDSP/31212

Sकसन पुंड`लक

कपाळे

मJणयार नजीर गुलाम हुसेन

खा#य पदाथ' (व*+
होिजअ@र (व*+

बंटर Iकूल समोर, उडाण पुला[या खाल, सासवड रोड, हडपसर, पुणे

A

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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974

04/HDSP/31214

सुजाता (वण पाचपांडे

कटलर (व*+

975

04/HDSP/31215

अलका सुरेश चuहाण

चहा (व*+

976

04/HDSP/31216

सम
ु न आनंद पवार

खा#य पदाथ' (व*+

977

04/HDSP/31217

सरIवती सदा`शव पवार

पान प}ट

बंटर Iकूल समोर, गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

978

04/HDSP/31218

मालन (वलास पवार

फळे (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

979

04/HDSP/31219

माधवी अoण साळुंके

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

980

04/HDSP/31220

रोहत अंकुश साळुंके

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर Iकूल समोर,

गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

981

04/HDSP/31221

सुलताना लाला पठाण (अपंग)

फळे (व*+

बंटर Iकूल समोर,

गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

982

04/HDSP/31222

गोपाळ मनोहर मुळाधार

पान प}ट

स नं.९, सयलोक का◌ॅनर' , गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर,

983

04/HDSP/31223

न`लनी संदप कुचेकर

भाजी (व*+

हडपसर गाडीतळ, सuह .नं.९/२, बंटर Iकूल समोर, सासवड रोड, हडपसर, पुणे

साधना शाळे [या मागे, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

बंटर शाळे जवळ, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

बंटर शाळे समोर,

A

सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुण-े ४११०२८.

A
E

४११०२८.
984

04/HDSP/31224

राम आणाराव Wबरादार

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

985

04/HDSP/31225

सुरz सखाराम ,थटे - अपंग

टे लफोन बथ
ू

स नं ९, सयलोक का◌ॅनर' , गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

986

04/HDSP/31226

(वण दjाsय Qडंबळे - अपंग

पेपर (व*+

गाडीतळ बस Iथानक, पोलस चौक+ जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

987

04/HDSP/31227

लमीबाई भानुदास तावरे

फळे (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

988

04/HDSP/31228

Aनजाम `मयासाहब शेख

फळे (व*+

989

04/HDSP/31229

राम पुंड`लक कपाळे

खा#य पदाथ' (व*+

990

04/HDSP/31230

मेहबूब बाबूलाल बेग

991

04/HDSP/31231

992

Business Address

Grade

गाडीतळ,सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

बंटर शाळे समोर,सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

फळे (व*+

गnधळे नगर बस Iथानक समोर, गnधळे नगर, हडपसर, पुण.े

E

अAनता लहू साळुंके

टायर व_स'

बंटर शाळे समोर, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर,

E

04/HDSP/31232

Iवाती Aनतीन सोनार

फळे (व*+

पुण-े सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

E

993

04/HDSP/31233

लमण (पराजी गायकवाड

भाजीपाला (व*+

सातववाडी, गnधळे नगर, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

994

04/HDSP/31234

शंकर भू उं दरे

भाजीपाला (व*+

सातववाडी रोड, एम.एस.सी.बी ऑSफस,शेजार, सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

E

995

04/HDSP/31235

वसंत पांडुरं ग बावचे

फळे (व*+

पुणे सासवड रोड, गnधळे नगर, बनकर चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

996

04/HDSP/31236

पांडुरं ग बाबुराव बनकर

पूजेचे साहय (व*+

गnधळे नगर, सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

D

997

04/HDSP/31237

बbसीलाल उदयलाल रावत

खा#य पदाथ' (व*+

सासवड रोड, गnधळे नगर, पुण-े ४११०२८.

D

998

04/HDSP/31238

कैलास बाबुराव साळुंके

मासे (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड,

999

04/HDSP/31239

oमा (वcवजीत दास

मासे (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

1000 04/HDSP/31241

अन
ु ी दशरथ लांडगे

खा#य पदाथ' (व*+

सा(वsी बाई भाजी माकट समोर,

E

1001 04/HDSP/31242

सुAनता साधू रोकडे

खा#य पदाथ' (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

1002 04/HDSP/31244

जानक+ धम©z लखेरे

कटलर (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

E

पुण-े ४११०२८.

पुण-े ४११०२८.

गnधळे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1003 04/HDSP/31245

मAनषा सध
ु ाकर जंगम

जनरल Iटोअस'

1004 04/HDSP/31246

संतोष रामचंz खटके

फळ (व*+

1005 04/HDSP/31247

अशोक लमण काळे

खा#य पदाथ' (व*+

1006 04/HDSP/31248

शांतीदास तुळशीराम वैरागे (अपंग)

1007 04/HDSP/31250

Business Address

Grade

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

सा(वsीबाई फुले भाजी माकट समोर, गnधळे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

`मक माoती मंदर शेजार, लोखंडी पूल, गnधळे नगर, पुण-े ४११०२८.

C

भाजी (व*+

गnधळे नगर, `शवाजी चौक,

E

जमीर गणीभाई बागवान

फळे (व*+

लोखंडी पूल, माoती मंदरा समोर, सातववाडी, गnधळे नगर, पुणे ४११०२८.

E

1008 04/HDSP/31251

ीकांत `शवाजी बालगड
ु े

फळे (व*+

लोखंडी पूल, सातववाडी, गnधळे नगर, पुणे ४११०२८.

D

1009 04/HDSP/31252

शारदा उjम पवार

फळे (व*+

कदमवIती, सव नं.२२६, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1010 04/HDSP/31253

कमल रमेश सावंत

भाजीपाला (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1011 04/HDSP/31254

`सता तानाजी पवार

फळ (व*+

गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पी.एम.ट.Iथानक समोर,

E

सातववाडी गnधळे नगर, हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1012 04/HDSP/31255

Aनलेश अंबादास Aनंबाळकर

खा#य पदाथ' (व*+

र(वदश'न Wब2डींग समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

1013 04/HDSP/31257

सं,गता दjू शेगडे

फळे (व*+

र(वदश'न uयापारमल सावलदास दक
ु ानासमोर,

C

1014 04/HDSP/31258

oि_मणी 2हाद जाधव

फळे (व*+

र(वदश'न, सारIवत बँकेजवळ,

1015 04/HDSP/31259

भाऊ बबन कोकरे

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

र(वदश'न सोसायट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B
B

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1016 04/HDSP/31260

अकबर का`सम पटे ल

फळे (व*+

1017 04/HDSP/31261

सुरेखा महादे व जोगदं ड

खा#य पदाथ' (व*+

1018 04/HDSP/31262

अकबर रसूलभाई पानसरे

1019 04/HDSP/31264

Business Address

Grade

र(वदश'न, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

दे साई हॉिIपटल जवळ, महं मद वाडी, रIता, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, जय भवानी माता माकट, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शोभा चंzकांत घोरपडे

मासे (व*+

गंगा पेोल पंपा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1020 04/HDSP/31265

रोहणी दलप ता?हाणे

भाजीपाला (व*+

काळे बोराटे नगर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1021 04/HDSP/31266

मंदा दलप लोखंडे

मासे (व*+

तुळजा भवानी भाजी मंडई, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, बाल उ#यान समोर, हनम
ु ान Iट जवळ,

E

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

A

1022 04/HDSP/31267

कारभार

माoती भालेकर

हडपसर, पुणे ४११०२८.

1023 04/HDSP/31268

कमल माoती जाधव

मासे (व*+

1024 04/HDSP/31269

`शवदास बबन पवार

खा#य पदाथ' (व*+

हनम
ु ान मंदरा समोर, काळे पडळ, बाल उ#यान समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1025 04/HDSP/31270

सन
ु ील कारभार भालेकर

खा#य पदाथ' (व*+

हनम
ु ान सेवा Iट, काळे पडळ,

E

1026 04/HDSP/31272

अमर रामआसरे दवेकर

फळे (व*+

1027 04/HDSP/31273

ललाबाई रामचंz येनपुरे

1028 04/HDSP/31274
1029 04/HDSP/31275

बाल उ#यान समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

ससाणेनगर, भाIकर इले_ोAनक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

होिजअ@र (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

कौश2या दjाsय झडे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

`मला फुटरमल मंडोरा

कटलर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1030 04/HDSP/31276

मनोज रमेश जम

मासे (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1031 04/HDSP/31277

बनाबाई म2हार दे वकुळे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1032 04/HDSP/31278

शैलेश सभ
ु ाष दोभाडा

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी भाजी मंडई, काळे पडळ, महादे व मंदर जवळ,

Grade

हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
1033 04/HDSP/31279

स,चन सभ
ु ाष दोभाडा

खा#य पदाथ' (व*+

जय तुळजाभवानी, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1034 04/HDSP/31280

मीना नामदे व पानसरे

खा#य पदाथ' (व*+

काळे बोराटे नगर (काळे पडळ) हडपसर, पुणे ४११०२८

D

1035 04/HDSP/31281

Aतमा अशोक Aतवार

मासे (व*+

गंगा पेोल पंप[या समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1036 04/HDSP/31282

क(वता दjाsय पाटल

भाजीपाला (व*+

तुळजाभवानी भाजी मांडी, काळे -पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1037 04/HDSP/31283

संदप (वठल गोगावले

पेपर (व*+

मंsी माकट गेट पुढे, युAनयन बँक बाहे र, पुणे सोलापूर रIता, हडपसर भाजी मंडई

E

जवळ, पण
ु े ४११०२८
1038 04/HDSP/31284

?हIकू दगडू ,गरमे

पेपर (व*+

गाडीतळ, हडपसर, पी.एम.सी Iटॅ bड जवळ, पुण-े ४११०२८.

E

1039 04/HDSP/31285

भगवान रामचंz चोरगे

भाजी (व*+

काळे पडळ भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1040 04/HDSP/31286

संदप नारायण शेलार

पेपर (व*+

साईबाबा मंदरा जवळ, ससाणे नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1041 04/HDSP/31287

ओमकाश `शवनारायण झंवर

पेपर (व*+

पुण-े सासवड रोड, साईनगर, सातववाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1042 04/HDSP/31288

सतीश नामदे व बधे

पेपर (व*+

गाडीतळ, पी.एम.ट बस Iथानक, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1043 04/HDSP/31289

साद मोहन मोरे

पेपर (व*+

1044 04/HDSP/31290

नवनाथ मुरलधर डोळे

1045 04/HDSP/31292

Business Address

Grade

ीराम चौक, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े ४११०२८.

E

कडधाbय (व*+

काळे पडळ रोड, दे वीचा मंदरा समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

माधव नवनाथ `शरसाट

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1046 04/HDSP/31293

`शवाजी दनकर अहरे

पानप}ट

सोलापूर रोड, (वठलनगर, गंगा पेोल पंपा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1047 04/HDSP/31294

सुरेश दनकर अहरे

फळे (व*+

गंगा पेोल पंप, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

E

1048 04/HDSP/31295

uयंकट यानबा गायकवाड

धयो उ#यान, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1049 04/HDSP/31296

जनाध'न हशेबा बचाटे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट समोर, संतोषी माता मंदरा समोर, हडपसर पुण-े ४११०२८.

E

1050 04/HDSP/31297

`शवाजी (वठल सगर

फळे (व*+

सव.नं.४९/ए, रे 2वे गेट समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1051 04/HDSP/31298

सुलताना रऊफ शेख

च{पल (व*+

हडपसर मंsी, माकट जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

E

1052 04/HDSP/31299

vयोती शंतनू हंगणे

फळभाजी (व*+

काळे पडळ, तुळजा भवानी माता मंदर, माकड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1053 04/HDSP/31300

सुरेखा रमेश हंगणे

भाजीपाला (व*+

तुळजा भवानी माता भाजी माकट, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1054 04/HDSP/31301

शोभा बाबुराव आगलावे

भाजीपाला (व*+

तुळजा भवानी माता, भाजी माकट, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1055 04/HDSP/31302

लमण जनाध'न शेवाळे

गटई काम

गाडीतळ, सयलोक सोसायट समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1056 04/HDSP/31303

शफ+ अहमद अbसार

पुण-े सोलापूर रोड, लोकसेवा हनम
ु ान मंदर समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुण-े २८.

E

1057 04/HDSP/31304

हाoनरशीद इसुब इनामदार

,चंतामणी नगर, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

चहा (व*+

चहा (व*+
Iटे शनर (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1058 04/HDSP/31305

इंदब
ु ाई ह?मत गायकर

भाजीपाला (व*+

1059 04/HDSP/31307

माoती शंकर वाडकर

खा#य पदाथ' (व*+

1060 04/HDSP/31308

आशपाक पापा शेख

जनरल Iटोअस'

1061 04/HDSP/31309

छाया `शवाजी दांगट

भाजीपाला (व*+

1062 04/HDSP/31310

गजानन ीधर मोहते

पेपर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मगरप}टा चौक, नोबल हॉिIपटल जवळ, पुणे ४११०२८.

E

1063 04/HDSP/31311

रघन
ु ाथ गंगाराम साळवी

पेपर (व*+

शंकरमठ, सोलापूर रोड, हडपसर, ४११०१३.

E

1064 04/HDSP/31312

`भकन पन
ु ा कोळी

पेपर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल शेजार, एस.एम.जोशी.महा(व#यालय समोर,

भाजी मंडई, काळे पडळ,

Grade
रे 2वे गेट,

पुण-े सोलापूर रोड, माळवाडी कॉन'र,

हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

E

हडपसर-४११०२८.

E

ी राम शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

काळे पडळ,

E

भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

माळवाडी,

E

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1065 04/HDSP/31313

नागेश अoण `भसे

भांडी (व*+

1066 04/HDSP/31314

राहुल लमण `भसे

1067 04/HDSP/31315

जनसेवा बँकेसमोर, सोलापूर रोड,

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

कटलर (व*+

मोह?मद हाड'वेअर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

संदप बाळासाहे ब `भसे

कटलर (व*+

जनसेवा बँकेसमोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

1068 04/HDSP/31316

मेहबूब बशीर शेख

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु सोसायट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1069 04/HDSP/31317

शYबीर खादर शेख

फळे (व*+

कामधेनु सोसायट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1070 04/HDSP/31318

दjू साधू बनसोडे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु सोसायट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1071 04/HDSP/31319

`शवाजी 2हाद हंगणे

पानप}ट

ग2ल नं ९ अमीन ,चकन शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1072 04/HDSP/31320

नवनाथ बलभीम ठोसर

पानप}ट

भोसले {लाझा Wब2डींग समोर, मोहनतारा हॉिIपटल जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1073 04/HDSP/31321

`शवाजी (व<णू सोनटले

नीरा (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ,पी.एम.ट.बस थांबा जवळ, ी दj मंदरा शेजार,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1074 04/HDSP/31322

खा`लद इसाक मुलाणी

फळ (व*+

1075 04/HDSP/31323

Sकशोर दल
ु चंद राठोड

खा#य पदाथ' (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, आकाशवाणी, र(वदश'न, पुण-े २८.

A

सव नं.१४, (वठलनगर पेोल पंपाशेजार, भवानी माता मंदर जवळ, पुण-े सोलापूर

E

रोड, हडपसर, पण
ु -े ४११०२८.
1076 04/HDSP/31324

पंढरनाथ का`शनाथ पाटल

1077 04/HDSP/31325

बापू `शवाजी सकाटे

खा#य पदाथ' (व*+
खा#य पदाथ' (व*+

पुण-े सासवड रोड, बंटर Iकूल समोर, हडपसर, पुण-े २८.

A

ससाणे नगर रोड, कमलेश लॉज शेजार, ेsीय काया'लया मागे, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1078 04/HDSP/31326

ीराम मुbनालाल वमा'

खा#य पदाथ' (व*+

1079 04/HDSP/31327

स(वता आबा रोकडे

भाजी (व*+

1080 04/HDSP/31328

केसर सोमनाथ खाडे

भाजीपाला (व*+

1081 04/HDSP/31329

रतन दjाsय सोनट_के

भाजी (व*+

गेट.नं.२, बंटर शाळा, गाडीतळ,

हडपसर,

पुणे ४११०२८.

A

सव.नं.३८, जयतुळजा भवानी मंदरा जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

महादे व मंदर शेजार, काळे पडळ,

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

जय तुळजा भवानी मंदर, काळे पडळ रोड, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1082 04/HDSP/31330

लमी Sकसन ओuहाळ

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ?हसोबा रोड, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

1083 04/HDSP/31331

शालन छबन होले

भाजी (व*+

काळे पडळ, महादे व मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1084 04/HDSP/31332

कIतुराबाई अजन
ु' काळे

खा#य पदाथ' (व*+

जय तुळजा भवानी भाजी मंडई, रनदप हॉटे ल समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े २८.

D

1085 04/HDSP/31333

oि_मणी सुखदे व फुंदे

भाजी (व*+

महादे व मंदरा जवळ, काळे पडळ,

D

1086 04/HDSP/31334

यमन
ु ा रामदास बोराटे

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी मंदरा जवळ, काळे पडळ, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे

हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

४११०२८.
1087 04/HDSP/31335

जयी पांडुरं ग खेडकर

भाजी (व*+

तुळजा भवानी मंडई, काळे पडळ, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1088 04/HDSP/31336

धnडाबाई दासा होले

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी मंदरा जवळ, भाजी माकट जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1089 04/HDSP/31337

(वमल बालाजी मगर

भाजी (व*+

तुळजाभवानी भाजी मंडई, काळे बोराटे नगर, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1090 04/HDSP/31338

दगडूबाई महादे व फडतरे

भाजी (व*+

महादे व मंदरा शेजार, काळे पडळ,

हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1091 04/HDSP/31339

मीना शांत राऊत

भाजी (व*+

सव.नं.३८, जय तुळजाभवानी मंदरा जवळ, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1092 04/HDSP/31340

रे णक
ु ा tानदे व डुकरे

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ?हसोबा मंदर रोड, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1093 04/HDSP/31341

का`सम चांदभाई नदाफ

भाजी (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1094 04/HDSP/31342

योगेश करबस{पा कलशे}ट

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग[या पलकडे, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1095 04/HDSP/31343

अशोक बाबुराव सावंत

खा#य पदाथ' (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट[या बाजूला, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1096 04/HDSP/31344

(वण (वलास यादव

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1097 04/HDSP/31345

(वजय शंकर Aतवार

पान प}ट

हडपसर ेWsय काया'लय समोर, अंWबका भोजनालय जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1098 04/HDSP/31346

हरालाल भै|लाल पटे ल

खा#य पदाथ' (व*+

हांडव
े ाडी रIता, गंगािuहलेज लगत,

D

1099 04/HDSP/31347

शकंु तला र`सकलाल वाणी

होिजअर (व*+

1100 04/HDSP/31348

अYदल
ु रहे मान शेख

फळे (व*+

1101 04/HDSP/31349

दप केरबा कांबळे

नारळ (व*+

1102 04/HDSP/31350

नंदकुमार भै| गायकवाड

खा#य पदाथ' (व*+

1103 04/HDSP/31351

(वजय सुरजमन गौड

पान प}ट

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

मंsी माकट शेजार, ना2यालगत, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कामधेनु इIटे ट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

एस एम जोशी महा(व#यालय समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

`शताळादे वी रोड, हडपसर, पुण-े 4110 २८.

A

माळवाडी रोड, तुपे हॉिIपटल शेजार,

A

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1104 04/HDSP/31352

नामदे व दाद ू कुचेकर

पानप}ट

हडपसर गाडीतळ, सासवड रोड, पुणे ४११०२८.

E

1105 04/HDSP/31353

बळीराम दामोदर संगनाळे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी.एम.ट. डेपो समोर, हडपसर गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1106 04/HDSP/31354

2हाद खेमाना दळवी

खा#य पदाथ' (व*+

नीलगंगा हॉटे ल शेजार, मांजर फाटा,

D

1107 04/HDSP/31355

संतोष बबन ढवळे

होिजअ@र (व*+

1108 04/HDSP/31356

तुकाराम Aनवj
ृ ी शेटे

1109 04/HDSP/31357

हडपसर, पुण-े २८.

कामधेनु इIटे ट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

फळ (व*+

एस.एम.जोशी महा(व#यालय,साने गुoजी हॉिIपटल, हडपसर, पुण-े २८.

D

सदानंद भीमराव आचाय'

फळ (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, हडपसर, पुण-े २८.

D

1110 04/HDSP/31359

माधव वैजनाथ काकांनाळे

फळ (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, गाडीतळ हडपसर पुणे 28

D

1111 04/HDSP/31360

इंद ू रामा वैराळ

खा#य पदाथ' (व*+

सव ८९, हंगणेमाळा रोड, समथ',

B

1112 04/HDSP/31361

बाळू संजय थोरात (अपंग)

पान (व*+

सनं,२९, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1113 04/HDSP/31362

राहुल सुखदे व चuहाण

फळ (व*+

पुण-े सोलापूर, माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

A

1114 04/HDSP/31363

जयी (वनोद काळे

भाजी (व*+

तुळजा भवानी भाजी माकट, महादे व मंदरा जवळ,पी.एम.ट. बस Iथानक जवळ,

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1115 04/HDSP/31364

संतोष नामदे व केकाण

खा#य पदाथ' (व*+

काळे बोराटे नगर, सयराज `सट गेट जवळ, पुण.े

E

1116 04/HDSP/31365

ह@रदास आगतराव कदम

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर Iकूल गेट शेजार, गाडीतळ, सासवड रोड, पुणे ४११०२८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

1117 04/HDSP/31366
1118 04/HDSP/31367

Full Name
मण
ृ ा`लनी
भीमा

शेखर माने

बापू कांबळे

Name Of Business
बग (व*+

Business Address

Grade

सातववाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

सuह .नं.३१५, वैदव
ु ाडी, (व#या पेोल पंपा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1119 04/HDSP/31370

श`शकला शंकर लाकडे

मासे (व*+

1120 04/HDSP/31371

जयशंकर सदा`शव बेदरकर

खा#य पदाथ' (व*+

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1121 04/HDSP/31372

जयी दjाsय पवार

खा#यपदाथ' (व*+

सव.नं.३१५, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1122 04/HDSP/31373

vयोती नरz इंगोले

भाजी (व*+

काळे पडळ रे 2वे,

E

1123 04/HDSP/31374

शोएब इशरत

खान

1124 04/HDSP/31375

छाया बाळासाहे ब मेहेर

1125 04/HDSP/31376

होिजअ@र (व*+

हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

वैभव `सनेमा लागत, हडपसर गाव, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पंढरनाथ ह@रभाऊ बोराटे

फळे (व*+

तुकाईनगर, बोराटे कॉलनी, काळे बोराटे

E

1126 04/HDSP/31377

अलका बाळासाहे ब भाले

कडधाbय (व*+

काळे पडळ जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1127 04/HDSP/31379

फरदा अYदल
ु गनी शेख

होिजअर (व*+

नवीन कॅना◌ॅल, गाडीतळ,

E

1128 04/HDSP/31380

अAनता पांडुरं ग डावखरे

भाजी (व*+

1129 04/HDSP/31381

(वजय Sकसन ओuहाळ

कटलर (व*+

1130 04/HDSP/31382

oपाल `शवाजी यादव

भाजी (व*+

नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुण-े सासवड रोड, बंटर शाळे जवळ, पुण.े

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ससाणे नगर रोड, हडपसर बाजार,

E

,चंतामणी नगर, पुण.े

काळे पडळ, भाजी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1131 04/HDSP/31383

नानासाहे ब वामन गायकवाड

फळ (व*+

1132 04/HDSP/31384

`मरा बाळू सुरवसे

कडधाbय (व*+

1133 04/HDSP/31385

रमेश बाळू अवघडे

भाजी (व*+

1134 04/HDSP/31387

बलभीम महादे व वाकळे

टे ल@रंग

Business Address

Grade

ससाणे नगर रोड, समथ' नगर, सुरा नगर, ?हाडा कॉलनी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे गेट लागत, हडपसर, पुण.े

E

तुळजाभवानी मंदरा शेजार, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई, हडपसर ेsीय काया'लय समोर, अ(व<कार सोसायट जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
1135 04/HDSP/31388
1136 04/HDSP/31389
1137 04/HDSP/31390

अAनता रामेcवर ताठे
सरलकुमार ीराम अवाल
अलका

सभ
ु ाष Aनकम

जनरल Iटोअस'

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा पेोल पंपा समोर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजीपाला

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

(व*+

1138 04/HDSP/31391

अमोल दjाsय `शक

भाजी (व*+

भाजी माकट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1139 04/HDSP/31392

रं जना ताया गोरे

मासे (व*+

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1140 04/HDSP/31393

रामIव|प हजारजी बालोटया

च{पल (व*+

सव.नं.३५, Aनलेश {लाझा समोर, स,चन काळे गणपती चौक, काळे बोराटे नगर,

E

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1141 04/HDSP/31394

उ`म'ला भालचंz `भसे

भाजी (व*+

1142 04/HDSP/31395

(वजय सभ
ु ाष काळे (अपंग)

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

तुळजा भवानी भाजी माकट, महादे व मंदराजवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1143 04/HDSP/31396

माधवी अAनल महापुरे

भाजीपाला (व*+

1144 04/HDSP/31397

करबस{पा महादे व कलशे}ट

भाजी (व*+

1145 04/HDSP/31398

शारदा ह@रcचंz राऊत

1146 04/HDSP/31399

अ.कादर मंहमद युसुफ बोजगर

कटलर

(व*+

कटलर (व*+

Business Address

Grade

सव नं ४२, महादे व मंदरा समोर, काळे पडल, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे *ॉ`संग[या

E

प`लकडे, नेह| पाक', हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर गाव, शाळा ३२, ससाणे आळी, हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

E

इनामदार शाळे जवळ, स]यद नगर, मंहमद वाडी रोड, हडपसर पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1147 04/HDSP/31400

अAनता बाळू कामथे

भाजी (व*+

1148 04/HDSP/31401

रिजया नजीर केळकर

कटलर (व*+

स]यद नगर ग2ल.नं.९ समोर, शफ+ इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1149 04/HDSP/31402

हुसेन गफूर शेख

कटलर (व*+

स]यदनगर ग2ल नं २५ समोर, इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे २८

E

1150 04/HDSP/31403

अिजत जा`लंदर सूयव
' ंशी

भाजी (व*+

काळे पडळ, काळे बोराटे नगर, रे 2वे गेट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1151 04/HDSP/31406

सुषमा सAतश जाधव

र#द (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1152 04/HDSP/31407

क2पना उjम कांबळे

खा#य पदाथ' (व*+

सव.नं.८६, सुरा नगर, साथ'क Wबि2डंग शेजार, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1153 04/HDSP/31408

ताप एकनाथ बोराटे

पानप}ट

हनम
ु ान सेवा Iट, बाल उ#याना समोर, काळे पडळ, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
1154 04/HDSP/31409

संजय पांडुरं ग कोळी

खा#य पदाथ' (व*+

1155 04/HDSP/31410

महादे व सोपान आबनावे

च{पल (व*+

?हसोबा नगर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

हडपसर गाव,

E

ससाणे नगर, भाजी मंडई समोर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1156 04/HDSP/31411

शरफ मोसीन स]यद

कटलर (व*+

1157 04/HDSP/31413

सध
ु ाकर दगडू सोनकांबळे

होिजअर (व*+

1158 04/HDSP/31415

मंगेश बाळाराम सपकाळ

1159 04/HDSP/31416

Business Address

Grade

ससाणे नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

फळ (व*+

माळवाडी रोड, साधना शाळे समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

Sफरोज जमान खान

फळ (व*+

कामदे नु इIटे ट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1160 04/HDSP/31418

सम
ु न सभ
ु ाष शेलार

भाजी (व*+

काळे पडळ, भाजी माकट, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर,

1161 04/HDSP/31419

िजतz ह@रदास ताटे

भाजी (व*+

सातव नगर, कृ<णा नगर, स]यद नगर, मोह?मद वाडी, हडपसर रोड,

1162 04/HDSP/31420

उjम मुरलधर जाधव

भाजी (व*+

सuह .नं.१४, (वठलनगर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1163 04/HDSP/31421

सागर जयकाश जाधव

फुल (व*+

(वठल नगर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1164 04/HDSP/31422

(वनायक चंzकांत राजीवडे

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, नील कमल काया'लयाजवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1165 04/HDSP/31423

संगा{पा `शवा{पा म_तेदार

नीरा (व*+

पुणे सोलापूर रोड, बजाज शो|म समोर, आकाशवाणी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८ .

B

1166 04/HDSP/31424

(वcवास तुकाराम आंे

मासे (व*+

काळे पडळ, भाजी माकट, महादे व मंदर शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1167 04/HDSP/31425

शालन ªबाजी येवले

फुल व फळ (व*+

भाजी माकट समोर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे ४११०२८.
पुणे ४११०२८.

D
E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1168 04/HDSP/31426

गुलाम इसाक मुलाणी

फळ (व*+

1169 04/HDSP/31427

माया दjाsय सोरटे

1170 04/HDSP/31429

Business Address

Grade

पुणे सोलापूर रोड, आकाशवाणी शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कडधाbय (व*+

?हसोबा मंदर रोड,रे 2वे *ॉ`संग जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

युवराज भू कांबळे

Iटे शनर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, संजीवनी हॉिIपटल जवळ,

E

1171 04/HDSP/31430

संजय `शवाजी भंडार

Aनरा (व*+

आणासाहे ब मगर (व#यालया जवळ, महादे व नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1172 04/HDSP/31431

कoणा राजz रे खले

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1173 04/HDSP/31432

पुजा राहुल पळसे

खा#य पदाथ' (व*+

मांजर फाटा, नीलगंगा हॉटे ल समोर, सोलापूर रोड, (वठलनगर, हडपसर, पुणे

E

पुणे ४११०२८.

४११०२८.
1174 04/HDSP/31433

अ`मत राजू गायकवाड (अपंग )

खा#य पदाथ' (व*+

वैभव `सनेमा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1175 04/HDSP/31435

`शवाजी नाना सकाटे

खा#य पदाथ' (व*+

गांधी चौक, ससाने नगर रोड, हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

E

1176 04/HDSP/31436

`लंबोणी वसंत वाघमारे

फळ (व*+

जनसेवा बँक समोर, हडपसर-माळवाडी रोड, हडपसर,

E

1177 04/HDSP/31437

बाळासाहे ब नारायण पुर

कटलर (व*+

1178 04/HDSP/31438

सोमनाथ दगंबर मंगलगे

Sक मेकर

1179 04/HDSP/31439

(वजय बाबुराव नवले

1180 04/HDSP/31440

कैलास पांडुरं ग हंगणे

गॅरेज
खा#य पदाथ' (व*+

पुणे ४११०२८.

पुणे सोलापूर रोड, जाणू Aनकेतन हाईटस, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई हडपसर, अजंठा गाद कारखाना जवळ,

A

`शतळा दे वी चौक, माळवाडी,

पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, माळवाडी का◌ॅनर' , जन
ु ा आंWबले दवाखाना (तुपे
हा◌ॅिIपटल), पण
ु े

A
A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1181 04/HDSP/31441

मंगेश जा`लंदर खराडे

गटई काम

1182 04/HDSP/31442

शभ
ु ांगी बाळासाहे ब जगताप

खा#य पदाथ' (व*+

1183 04/HDSP/31443

जा`लंदर हनम
ु ंत माने

1184 04/HDSP/31444

गौर Aनतीन वाबळे

खा#य पदाथ' (व*+

1185 04/HDSP/31445

सुAनल `सताराम सोनवणे

च{पल (व*+

1186 04/HDSP/31501

लता रामदास `शळीमकर

फळ (व*+

1187 04/HDSP/31502

व`सम नजीर स]यद

1188 04/HDSP/31503

Business Address
काळे पडळ, आई माताजी मंदर जवळ,

Grade
हडपसर, पुणे २८.

A

एसट Iथानक जवळ, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर , पुण-े ४११०२८.

A

तुकाई दश'न उ#याना जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

ससाणे नगर रोड , हडपसर ,पुण-े २८.

E

तरवडे वIती, पो`लस चौक+ शेजार , महमद वाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ज`मला oकमो#दन पाजनीघर

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

1189 04/HDSP/31504

शबनम इमरान शेख

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

1190 04/HDSP/31505

नजम इरफान शेख

होिजअ@र (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण.े

E

1191 04/HDSP/31506

स(वता मधक
ु र थोरात

भाजीपाला (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े २८.

E

1192 04/HDSP/31507

सोमनाथ वसंत ,चंचकर

खा#य पदाथ' (व*+

`शतलदे वी चौक, नलबंद माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुण-े ४११०२८..

D

1193 04/HDSP/31508

आकाश नंदकुमार दे शमाने

खा#य पदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा नळबंद माकट जवळ, पुण-े ४११०२८.

C

1194 04/HDSP/31509

र(वंz `भकू शडगे (अपंग)

होिजअ@र (व*+

कामधेनु इIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1195 04/HDSP/31510

गो(वंद

पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ सयलोक Wब2डींग समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

गणपत आंबुलगे

फळ (व*+

फळ (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1196 04/HDSP/31514

उषा अAनल `शक

जनरल Iटोअस'

1197 04/HDSP/31515

सोहे ल हमीद मेमन

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1198 04/HDSP/31516

रे खा काश लाकडे

खा#य पदाथ' व*+

पुणे सोलापूर रोड, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुण.े

E

1199 04/HDSP/31517

`स#धाथ' शेषनारायण ,थटे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मांजर फाटा, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1200 04/HDSP/31518

(वcवास अंबादास गायकवाड

गटई काम

पुणे सोलापूर रोड, मांजर फाटा, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1201 04/HDSP/31519

सश
ु ीला रामSकसन कांबळे

खा#य पदाथ' (व*+

संजीवनी हॉिIपटल जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

1202 04/HDSP/31520

संतोषकुमार रामदयाल शाहू

खा#य पदाथ' (व*+

सासवड रोड, अ{पा बनकर चौक, सातवडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

1203 04/HDSP/31521

तानाजी शहाजी साळुंके

फळ (व*+

सासवड रोड, सातववाडी, अ{पा बनकर चौक, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

1204 04/HDSP/31522

सुAनता नारायण खड
ु े

फळ (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1205 04/HDSP/31523

(वजया tानोबा शेवाळे

फळ (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1206 04/HDSP/31524

रमेश नामदे व आवळे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1207 04/HDSP/31525

साद 2हाद साळवे

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट जवळ , काळे पडाळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1208 04/HDSP/31527

मि[छं z धमा' चडके

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट भाजी मंडई, काळे पडळ, हडपसर. पुणे ४११०२८.

E

1209 04/HDSP/31529

सभ
ु zा परमेcवर शबडे

फळ

काळे पठार रे 2वे गेट[या पुढे, पुण.े

E

1210 04/HDSP/31530

कIतुरा पांडुरं ग कोळी

भाजी (व*+

स नं. ५३ ?हसोबा नगर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

(व*+

Business Address
साने गुoजी बल (व#या मदर,

Grade
माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1211 04/HDSP/31532

कांता भीमराव काळे

थंड पेय (व*+

लाईQडंग सटर, काळे पडळ, तुकाई दश'न मंदरा समोर, पुण.े

E

1212 04/HDSP/31533

क2पना तुळशीदास नाथ

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

1213 04/HDSP/31534

सायरा नसo#दन शेख

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर-४११०२८.

E

1214 04/HDSP/31535

शबाना नईम स]यद

कटलर (व*+

जनसेवा बँक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1215 04/HDSP/31536

मुराद इमाम शेख

होिजअ@र

जनसेवा बँक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1216 04/HDSP/31537

मोहन कैbहे यालाल राठोड

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1217 04/HDSP/31538

अंजना नामदे व खरात

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, साई बाबा मंदरा मागे, गायकवाड हॉिIपटल मागे,

हडपसर,

E

४११०२८.
1218 04/HDSP/31539

सAतश रं गनाथ भंडार

नीरा (व*+

सासवड रोड, कॅनल पूल समोर, पुण.े

E

1219 04/HDSP/31540

Aनलेश काश दे शमुख

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, साधना बँक समोर, पुण-े 411028.

E

1220 04/HDSP/31547

मंदाSकनी शांताराम पंQडत

भाजी पाला (व*+

सव नं 75,मो?मद वाडी रोड ,हडपसर ,पुणे -28

E

1221 04/HDSP/31591

अमोल केशव होले

भाजी पाला (व*+

सव नं 165,माळवाडी ,हडपसर ,पुण-े 28

E

1222 04/HDSP/31592

संभाजी (वठल महारनवर

भाजी पाला (व*+

सव नं 165,माळवाडी ,हडपसर ,पुण-े 28

D

1223 04/HDSP/31601

छाया अशोक कोलते

जनरल Iटोअस'

स. न.१६५, माधवराव सोनबा तुपे (वधालय, म.न.पा शाळे जवळ, माळवाडी, हडपसर,

A

पण
ु -े २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1224 04/HDSP/31603

Aन`लमा दjाsय काळे

खा#यपदाथ' (व*+

स.न.३९,महादे व मंदर बस Iथानक जवळ , हडपसर, पुण-े २८.

E

1225 04/HDSP/31604

शYबीर `सकंदर स]यद

फळे (व*+

,चंतामणी नगर भाजी माकट, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1226 04/HDSP/31605

खाजाहुसेन फjेखान पठाण

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर भाजी माकट, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1227 04/HDSP/31606

मेहबूब यन
ु ुस शेख

रे पै@रंग

पुण-े सोलापूर रोड,

A

1228 04/HDSP/31607

जोहरा हनीफ सेख

फळे (व*+

1229 04/HDSP/31609

वाहद बाबू शेख

कटलर (व*+

1230 04/HDSP/31610

`शवाजी (वठोबा गावडे

फळे (व*+

1231 04/HDSP/31611

(वनोद लमण राठोड.

खा#यपदाथ' (व*+

1232 04/HDSP/31612

राजू दाद ू `शदं े

भाजीपाला व*+

1233 04/HDSP/31613

सुलोचना तानाजी औताडे

1234 04/HDSP/31614

W\ज जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

Grade

नालबंद म`शद, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े २८.

E

पुण-े सोलापूर रोड , हडपसर ,पुण-े २८.

E

बनटर शाळे जवळ , सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े २८.

A

सताव वाडी, बनकर चाळ, चौरं ग रे `सडbसी समोर, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े २८.

B

माळवाडी रोड, साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

D

(वक+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

उषा भारत जाधव

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1235 04/HDSP/31615

Sफरोज गौस स]यद

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े 28.

C

1236 04/HDSP/31616

Sफरोज नुरमहमद खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

D

1237 04/HDSP/31617

मना(वर संग `शवचरण `संग

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर , हडपसर, पुण.े

E

भाजीपाला

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

1238 04/HDSP/31619

Full Name
नलूताई

(वलासराव अघमे

Name Of Business

Business Address

Grade

फळ (व*+

हं डव
े ाडी रोड, सेगल सोसायट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1239 04/HDSP/31620

सलम तोलान आमटे

फळ (व*+

ससाणेनगर, काळे पडल कॉन'र ,रोहत Iवी}स जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

C

1240 04/HDSP/31621

मोह?मद दIतगीर जावळे

फळ (व*¬

ससाणेनगर, काळे पडल कॉन'र ,रोहत Iवी}स जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1241 04/HDSP/31622

अफरोज फाoख बागवान

फळ (व*+

हं डव
े ाडी रोड ,,चंतामणी नगर ,जयंत तन
ू `शप ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1242 04/HDSP/31623

मुबीन जावेद स]यद

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1243 04/HDSP/31627

शहे जद शYबीर बागवान

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुणे

E

1244 04/HDSP/31632

अमीर रYबानी शेख

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1245 04/HDSP/31634

आAतक गौस बागवान

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1246 04/HDSP/31637

स,चन प
ृ वीराज खरात

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८

E

1247 04/HDSP/31642

नासीर हुसेनमजर शेख

चहा (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1248 04/HDSP/31647

अश'द रvजाक स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1249 04/HDSP/31649

आ`शया `लयाकत मश
ु @रफ़

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर, पुण-े २८.

E

1250 04/HDSP/31651

अAतक सjार बागवान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1251 04/HDSP/31657

हनम
ु ंत Sकसन पेठे

खा#यपदाथ' (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1252 04/HDSP/31658

महादे व अशोक रसाळ

खा#यपदाथ' (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1253 04/HDSP/31659

स,चन अशोक रसाळ

खा#यपदाथ' (व*+

1254 04/HDSP/31661

Sकसान शंकर यादव

1255 04/HDSP/31663

सभ
ु ाष शंकर

साळुंखे

Business Address

Grade

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

पान प}ट

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

फळ (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

A

1256 04/HDSP/31664

अशोक शंकर यादव

पान प}ट

बस Iटोप समोर

, गाडीतल ,हडपसर, पुण-े २८.

E

1257 04/HDSP/31666

अ`भिजत रमेश यादव

पानप}ट

सव नं १३ सातवाडी, सासवड रोड लगत, Wsमूत, हडपसर, पुण-े २८.

E

1258 04/HDSP/31667

मोह?मद `सकंदर स]यद

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े ६०.

E

1259 04/HDSP/31673

फै]याज सुलेमान खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1260 04/HDSP/31675

फरदा शाहद शेख

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुणे

E

1261 04/HDSP/31679

अbवर मकबूल खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1262 04/HDSP/31680

मे®Aनसा @रयाज खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1263 04/HDSP/31681

फरजाना शफ+ पठाण

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1264 04/HDSP/31684

सयिजत सन
ु ील वै#य

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1265 04/HDSP/31685

रमाकांत रघन
ु ाथ काळे

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े ०७

C

1266 04/HDSP/31686

(ववेक `शवाजी रं दवे

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े 07

C

1267 04/HDSP/31687

पौल दाद ू मोहते

कपडे (व*+

गाडीतल,बस Iटोप जवळ ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1268 04/HDSP/31692

िजनत अYदल
ु कादर शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1269 04/HDSP/31694

न`सम रजाउ2ला शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1270 04/HDSP/31698

इशा'द अ]युब शेख

भाजीपाला (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1271 04/HDSP/31701

इशरत अYदल
ु वाहद शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1272 04/HDSP/31702

सायराबानो इ\ाहम स]यद

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1273 04/HDSP/31703

अरमान सलम खान

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1274 04/HDSP/31707

दIतगीर अ2लाउ#दन पानसरे

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८

E

1275 04/HDSP/31710

फरन मुजीब शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1276 04/HDSP/31716

शौकत अ2लाउ#दन पानसरे

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1277 04/HDSP/31722

रJझया अ2लाउ#दन पानसरे

भाजीपाला (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1278 04/HDSP/31754

आकांा महz सांगोळे

खा#यपदाथ' (व*+

सातववाडी रोड ,गnधळे नगर ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1279 04/HDSP/31758

लमी बाबासाहे ब काळे

फळ (व*+

भे*ाई नगर , पुणे सोलापूर रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1280 04/HDSP/31759

महे श गणपत सुतार

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर ,मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1281 04/HDSP/31760

स]यद दगडू स]यद लाला

फळ (व*+

आकाशवाणी जवळ ,पुणे सोलापूर रोड,हडपसर , पुणे

C

1282 04/HDSP/31761

अशा मनोहर हWबवंत

फळ (व*+

गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1283 04/HDSP/31763

प
ृ वी`संह राज पुरोहत

बे2ट (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

C

1284 04/HDSP/31764

नीताकौर तकदर`संह टाक

खा#य पदाथ' (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1285 04/HDSP/31765

धनवंत ीपती रसाळ

फळ (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपस, W\ज खाल, गाडीतळ, पुण-े २८.

E

1286 04/HDSP/31766

इ\ाहम इIमायील दे शमुख

फळ (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

D

1287 04/HDSP/31767

मह?मद अjर अbसार

खा#य पदाथ' (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

1288 04/HDSP/31773

मीरा अAनल खंडागळे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुलाखाल ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1289 04/HDSP/31774

लमी मोहन लnढे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुलाखाल ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1290 04/HDSP/31777

(व#या राजz उबाळे

भाजीपाला (व*+

मांजर फाटा ,महादे व नगर रोड

, हडपसर ,पुणे

E

1291 04/HDSP/31778

बायडाबाई लालासो कांबळे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1292 04/HDSP/31779

कांताबाई नारायण मरळे

भाजीपाला (व*+

हडपसर गाव, भाजी माकट शेजार, उडण पुला खाल, सतगे नगर, रोड, पुण-े २८.

E

1293 04/HDSP/31780

अoणा भगवान डांबरे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

E

भाजी मंडई शेजार, उडण पुलाखाल, ससाणे नगर रोड समोर, पुण-े २८.

E

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

, हडपसर, पुण-े २८.

A

मंsी माकट पुण,े सोलापूर रोड, हडपसर,पुण-े २८.

E

1294 04/HDSP/31781

रे णक
ु ा आbतेcवर मठपती

भाजीपाला (व*+

1295 04/HDSP/31782

उjम गुलाब कोलते

खा#य पदाथ' (व*+

1296 04/HDSP/31785

कnडीबा (वठोबा गावडे

फळ (व*+

Business Address

Grade

, हडपसर ,पुण-े २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1297 04/HDSP/31786

आशा बा{पू जाधव

खा#य पदाथ' (व*+

रवी दश'न

1298 04/HDSP/31787

रमाकांत सदा`शव मोठे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

A

1299 04/HDSP/31788

अAनल सुखदे व काळे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े 28.

E

1300 04/HDSP/31789

दशरथ रामचंz कामठे

खा#यपदाथ' (व*+

जय भवानी भाजी माकट ,काळे पडल ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1301 04/HDSP/31792

Wबि2कस चांदपाषा शेख

भाजीपाला (व*+

सातव नगर , हं डव
े ाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े 28

E

1302 04/HDSP/31799

रहे मुिbनसा अलसाहे ब तांबोळी

बांगया (व*+

जनसेवा बँकेशेजार ,गाडीतल ,हडपसर,पुण-े २८.

D

1303 04/HDSP/31800

इ_बाल हसन शेख

फळ (व*+

लोहया उ#यान समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1304 04/HDSP/31813

मंगल अAनल लबडे

कटलर (व*+

गंगा (वलेज,हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुणे -28

E

सव न 66 सातव नगर आंYयाचं साद , हडपसर पुण-े 28

E

,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुणे

Grade
E

1305 04/HDSP/31854

शंकुतला ल_समन कांबळे

जनरल Iटोअर

1306 04/HDSP/31944

चाँद अमीर तांबोळी

भाजी पाला

सव न 75, गुलाम आल नगर, तरवडे वIती,हडपसर पुणे -28

E

1307 04/HDSP/31957

हना अJखल चौधर

मसाले (व*+

सव न 75, गुलाम अल, नगर तरवड़े विIत,हडपसर, पुण-े 28

E

1308 04/HDSP/32008

रनभा लालसहे ब टे बारे

भाजी (व*+

सव न,65 तरवड़े विIत, मोहमद वाड़ी, रोड, हडपसर, पुण-े 28

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1

04/HDSP/30001

सलम मेहबूब शेख

खा#यपदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर

ग2ल नं. ०७, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८

D

2

04/HDSP/30002

वैशाल पु<पराज (प2ले

खा#य पदाथ' (व*+

नारायण मंगल काया'लय, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

B

3

04/HDSP/30003

मोह?मद @रयाज शेख Aनयाज शेख

होिजअर (व*+

सभ
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.
ु ाष पाक' समोर, हांडव

E

4

04/HDSP/30004

इकबाल ईIमाईल मJणयार

कटलर (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, सभ
ु ाष पाक' समोर, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
5

04/HDSP/30005

6

04/HDSP/30006

7

आशा पंQडत डोलारे

भाजी (व*+

वाघजाई मंदरा शेजार,,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

शSकला @रयाजु#दन शेख

मासे (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30007

सुलोचना सुरेश आडाळे

भाजी (व*+

वाघजाई मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

8

04/HDSP/30008

रिजया मोहमद इसक खान

होिजअर

,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

9

04/HDSP/30009

सWबना गफार बागवान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

10

04/HDSP/30010

अYदल
ु रहे मान जYबारशाह कादर

थंड पेये (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

11

04/HDSP/30011

ईकबाल म2लू खान

भाजी (व*+

ईशा एि?पयर गेट[या समोर,

E

12

04/HDSP/30013

करम इ\ाहम शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, इशा अ?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

13

04/HDSP/30014

जYबार शाह स]यद सुलेमान कादर

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर, ४११०२८.

D

14

04/HDSP/30015

जासमीन नादरशहा कादर

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर पुण-े २८.

D

,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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Temp. HW ID

Full Name
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Business Address

Grade

15

04/HDSP/30017

अYदल
ु अझीझ खान

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर पुण-े २८.

E

16

04/HDSP/30018

नसीरा खातन
ू म2लू

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर गेट समोर, ,चंतामणीनगर,वाघजाई मंदरा समोर, हडपसर पुणे २६

D

17

04/HDSP/30019

सफ
ु +यान अकबर पानसरे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगरवाघजाई मंदराजवळ

D

18

04/HDSP/30020

वाहद हसन शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पण
ु े २८.

D

19

04/HDSP/30021

हलमा आलमगीर अbसार

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, ईशा ए?पायर जवळ, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

E

20

04/HDSP/30022

साहे जहा अ2लाउ#दन शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

D

21

04/HDSP/30023

परमेcवर खंडू Wबनवडे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हडपसर, हांडव
े ाडी रोड, पण
ु े २८.

D

22

04/HDSP/30024

सल
ु तान इIमाईल शेख

भाजी (व*+

वाघजाई माता मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर,हांडव
े ाडी रोड,,ग2ल ७, हडपसर, पण
ु े

E

हडपसर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

४११०२८.
23

04/HDSP/30025

शाईन मोईन चौधर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,

हडपसर, पण
ु े २८.

24

04/HDSP/30026

अमीन अ2ल अहमद खान

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पण
ु े

D
E

४११०२८.
25

04/HDSP/30027

अYदल
ु गणी ईIमाईल शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

D

26

04/HDSP/30028

यन
ु स
ु मकदम
ू शेख

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणीनगर, ईशा ए?पायर

समोर, हडपसर पण
ु -े २८.

E

27

04/HDSP/30029

अंजम
ु जहर पठाण

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ,ग2ल

नंबर ७, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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28

04/HDSP/30030

रे हानाबी Aनजाम मुलाणी

मासे (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता ,ग2ल

29

04/HDSP/30031

फाAतमा वाहद अbसार

भाजी (व*+

,चंतामणी हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊनशीप समोर, हडपसर, पुणे

D

30

04/HDSP/30032

पु<पा सुरेश पाटल

मासळी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, ग2ल नं. ७, हडपसर, पुणे २८.

E

31

04/HDSP/30033

यन
ु ुस जमाल शेख

भाजी (व*+

ईताशा अॅ?पायर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुणे २८

A

32

04/HDSP/30034

अलका गोरख मखरे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर पुणे २८

D

33

04/HDSP/30035

शSकलाबी WबिIमला बेग

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

34

04/HDSP/30036

फातीमा शहजाद खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

E

35

04/HDSP/30037

जैबन
ू जहरखान पठाण

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पुणे २८

E

36

04/HDSP/30038

मोह?मद शगीर मोह?मद फरद

होिजअ@र (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी राIता, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

37

04/HDSP/30039

फरजाना बशीर शेख

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता ,ग2ल नंबर 7

D

38

04/HDSP/30040

सुर]या कादर शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

39

04/HDSP/30041

अ2लामा अbसार शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, इशा ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

40

04/HDSP/30042

यन
ु स
ु खान अकल खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा ए?पायर समोर,

D

नंबर 7

D

ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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41

04/HDSP/30044

सरदार बग
ु दार शेख

भाजी (व*+

Business Address

Grade

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ग2ल नंबर ७, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
42

04/HDSP/30046

इ`लयास मोहयो#दन बागवान

भाजीपाला (व*+

43

04/HDSP/30047

तौSफक सjार बागवान

भाजी (व*+

ईशा इि?पयार, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, स]यद नगर, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
44

04/HDSP/30048

पु<पा अ(वनाश रासकर

कडधाbय (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

45

04/HDSP/30049

जहर रसूल शेख

मसाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

46

04/HDSP/30051

समीर मकबूल तांबोळी

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

47

04/HDSP/30053

वािजद मदारसाब कोराळे

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

48

04/HDSP/30054

आयाज झहर पठाण

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

49

04/HDSP/30055

संkया स,चन वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

E

50

04/HDSP/30056

नंदा संभाजी वाडकर

भाजीपाला (व*+

51

04/HDSP/30057

अझर शमशु#दन स]यद

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

52

04/HDSP/30058

सादक अYदल
ु शेख

भाजी (व*+

म.न.पा. गोडाऊन गेट समोर,

C

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड,

४११०२८.

ए?पायर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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Full Name
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53

04/HDSP/30059

वैस सmजाद खान

भाजीपाला (व*+

54

04/HDSP/30060

गजानन धnडीबा वाडकर

भाजी (व*+

55

04/HDSP/30061

हनम
ु ंत दjू वाडकर

भाजीपाला (व*+

56

04/HDSP/30062

मैमन
ु ा स]यद जमादार

भाजी (व*+

57

04/HDSP/30063

शमा नफ+ज खान

भाजीपाला (व*+

58

04/HDSP/30064

59

04/HDSP/30065

60

04/HDSP/30066

Business Address

Grade

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, म.न.पा.गोडाऊन समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, ईशा

D

ए?पायर जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर, पुणे २८

E

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता , हडपसर पुणे २८

D

कलम Aनजाम पठाण

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर ,हांडव
े ाडी राIता , वाघजाई मंदर जवळ, हडपसर पुणे २८

D

कमoAनसा हनीफ शेख

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर,हांडव
े ाडी रोड,ग2ल नंबर ७, हडपसर, पुणे

E

मम
ु ताज Aनजाम

पठाण

४११०२८.
61

04/HDSP/30067

व`सम पाशा शेख

फळे (व*+

इशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे

D

62

04/HDSP/30068

शबाना चाँद शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

63

04/HDSP/30069

अंWबका गो(वंद नळदकर

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

64

04/HDSP/30070

चॉदr खादरसाब शेख

भाजीपाला (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

E

65

04/HDSP/30071

मुकंु द दjाsय वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर हं डव
े ाडी रोड हडपसर

C

66

04/HDSP/30072

रफ+क मदारसहाब कोराळे

भाजी (व*+

म न पा गोडाऊन गेटचे समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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67

04/HDSP/30073

tानेcवर uयंकट पवार

भाजीपाला (व*+

68

04/HDSP/30074

@रयाज इIमाईल स]यद

भाजी (व*+

69

04/HDSP/30075

है दर मौला ,चतार

भाजी (व*+

70

04/HDSP/30076

नाझीम अbवर खान

71

04/HDSP/30077

72
73

Business Address
ईशा ए?पायर

Grade

समोर, ,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी

रोड, हडपसर पुण-े २८.

C

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

फळे (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

E

vयोAतराम गणपती वाघमारे

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

04/HDSP/30078

मोसीन इजहार अbसार

कटलर (व*+

मनपा गोडाऊन समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े २८.

D

04/HDSP/30079

शेख ताजु#दन बदo#दन (अपंग)

भाजीपाला (व*+

ईशा ए?पायर

E

समोर, ,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, रे 2वे फाटक जवळ, हडपसर

पण
ु -े २८.
74

04/HDSP/30080

मालन जयवंत लnढे

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ,चंतामणी

नगर, वाघजाई मंदरा शेजार, पुण.े

E

75

04/HDSP/30081

रईस पाशा शेख

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

76

04/HDSP/30082

तुकाराम चंzकांत खरात

फळ (व*+

म न पा गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

D

77

04/HDSP/30083

दपक भै]या बbसी

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, म.न.पा. गोडाऊन समोर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप, हडपसर,

D

पण
ु े ४११०२८.
78

04/HDSP/30084

शेख मुखतार शेख महे बुब

फळ (व*+

जैन टाऊन `शप, ,चंतामणी नगर,

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

79

04/HDSP/30085

अंजनेया ,गरआ{पा पवार

फळ (व*+

गंगा uहतेज सोसायट समोर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D
D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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80

04/HDSP/30087

समशेर `संग

खा#यपदाथ' (व*+

गंगा (व2mजे गेट जवळ, हांडव
े ाडी रोड,

81

04/HDSP/30088

`शवराज `संग चंzावल ठाकूर

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा िuहलजे गेटचेशेजार, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

D

82

04/HDSP/30089

रामलखन रामदj यादव

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा (वलेज सोसायट, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

83

04/HDSP/30090

पांडुरं ग गो(वंदराव `शदं े

फळ (व*+

गंगा िuहलेज जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

84

04/HDSP/30091

मम
ु ताज रSफक सै]यद

भाजीपाला (व*+

गंगा िuहलेज जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

85

04/HDSP/30092

लालबहादरू रामदj यादव

खा#य पदाथ' (व*+

ए सी पी वाIतू सोसायट समोर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

B

86

04/HDSP/30094

(वशाल तुकाराम खड
ु े

खा#यपदाथ' (व*+

ए.सी.पी. कॉलनी गेट[या शेजार, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

87

04/HDSP/30095

परवीन Sफरोज स]यद

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

88

04/HDSP/30096

सलम Aनजाम पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई माता मंदर जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

89

04/HDSP/30097

इलाह रसूल तांबोळी

भाजीपाला (व*+

म न पा गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

90

04/HDSP/30098

oपाल Sकसन परदे शी

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर पुण.े

E

91

04/HDSP/30099

शबाना शYबीर स]यद

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुण.े

E

92

04/HDSP/30100

बायबा महमूद पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

93

04/HDSP/30101

अफसाना ह|न स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

94

04/HDSP/30102

नूरमहं मद सजू स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

हडपसर पुणे २८

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
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Full Name

95

04/HDSP/30103

मम
ु ताज दIतगीर शेख

96

04/HDSP/30104

97

Name Of Business

Business Address

Grade

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

बेबी अYदल
ु रहे मान स]यद

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

04/HDSP/30105

शबाना अकबर शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

98

04/HDSP/30106

सुजाता अ{पाराव Aन}टा

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर

E

99

04/HDSP/30107

मंगल हरामण वाडकर

भाजी (व*+

ईशा ए?पायर सोसायट, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

100

04/HDSP/30108

नंदा दलप वाडकर

भाजी (व*+

म.न.पा. गेट[या शेजार ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

101

04/HDSP/30109

नाJझया इरफान शेख

होिजअ@र (व*+

,चंतामणी

E

102

04/HDSP/30110

रईसा यासीन शेख

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे ४११०२८.

E

103

04/HDSP/30111

नाJझया @रयाज शेख

खा#य पदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

104

04/HDSP/30112

आदल त]यब खान मोकाशी

फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

105

04/HDSP/30113

मुबारक नूर मोह?मद शेख

म. न. पा. गेट[या गोडाऊन जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

106

04/HDSP/30114

य2ल{पा क2ल{पा सनाके

भाजी व फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

107

04/HDSP/30115

नुरजहा हसेन मु2ला

बांगडी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर. हडपसर. पुणे 28.

E

108

04/HDSP/30116

शSकला पापा स]यद

होिजअर (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे 28.

E

109

04/HDSP/30117

शाहoख हासीफ मJणयार

कटलर (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

मसाले (व*+

सोसायट गेट जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

110

04/HDSP/30118

फरदा महे बूब शेख

होिजअ@र (व*+

111

04/HDSP/30119

oWबना मोह?मद इि?तयाज मJणयार

112

04/HDSP/30120

113

Business Address

Grade

म.न.पा. गोडाऊन गेट[या समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८.

E

बांगडी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

नुरजहाँ दIतगीर शेख

कटलर (व*+

,चंतामणी

E

04/HDSP/30121

शाहन शमशु#दन मुलाणी

होिजअ@र (व*+

114

04/HDSP/30122

कमल हरामण जाधव

115

04/HDSP/30123

116

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

ईशा एि?पयर सोसायट, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

भाजी (व*+

,चंतामणी

E

रे cमा मातीन शेख

भाजी (व*+

जैन तन
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.
ू `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव

E

04/HDSP/30124

वसीम महे बूब शेख

होिजअ@र (व*+

म न पा गोडाऊन गेट समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

117

04/HDSP/30125

क2पना उjम कंु जीर

भाजीपाला (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप जवळ,

E

118

04/HDSP/30126

आ~तर अYदल
ु रहे मान शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे 28.

E

119

04/HDSP/30127

अYदल
ु गफूर बडेसाब शेख

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, म न पा गोडाऊन शेजार, पुण.े

E

120

04/HDSP/30128

मAनषा खंडरे ाव जगताप

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

121

04/HDSP/30130

सतीश tानेcवर नाईकरे

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

122

04/HDSP/30131

मुसेब शYबीर बागवान

फळ (व*+

जैन टाऊन `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

123

04/HDSP/30132

अशपाक तोलन बागवान

फळ (व*+

ईशा एि?पयर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

124

04/HDSP/30133

खालद

पुणे सोलापुर रोड, हडपसर पुणे २८

C

शYबीर बागवान

फळ (व*ेता

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

125

04/HDSP/30134

नजाखत ईदायत शेख

भाजी (व*+

जॉन टाऊन `शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

126

04/HDSP/30135

संभाजी शंकर भोसले

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

127

04/HDSP/30136

उvवला अजन
ु' रणखांबे

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, जैन टाऊन`शप, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

128

04/HDSP/30137

ह`लम महमद शेख

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, म.न.पा. गोडाऊन शेजार,जैन टाऊन`शप, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

129

04/HDSP/30138

कमल मIकू ता?हाणे

कडधाbय (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, म.न.पा.गेट शेजार, ,चंतामणी नगर,हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
130

04/HDSP/30139

उvवला Aनतीन वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, वाघजाई मंदराजवळ,

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

131

04/HDSP/30140

पाव'ती राजाराम जाधव

भाजी (व*+

म.न.पा. गोडाऊन गेट[या समोर, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुणे २८.

E

132

04/HDSP/30141

वीण ह@रभाऊ वाडकर

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

133

04/HDSP/30142

नजमा इकबालखान पानसरे

vयूस (व*+

सदा`शव नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

134

04/HDSP/30143

इान अल शेख

कटलर (व*+

स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

135

04/HDSP/30144

नंदलाल रामआसरे सरोज

खा#य पदाथ' (व*+

जॅ न टाउनशीप गेट[या जवळ,

E

136

04/HDSP/30145

फरदा अहमद शेख

भाजी (व*+

137

04/HDSP/30146

खश
ु द आयाज शेख

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर, स]यद नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदरा जवळ, पुण.े

E

हांडव
े ाडी रोड, सै]यदनगर, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

138

04/HDSP/30147

महे मूद स]यद लाला

फळे (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

139

04/HDSP/30148

गणेश शंकर कंु भार

भाजी (व*+

जॅ न टाउनशीप गेट[या जवळ,

E

140

04/HDSP/30149

शेख शबनम मुबारक मुलाणी

भाजीपाला (व*+

141

04/HDSP/30150

फरजाना सjार शेख

कटलर (व*+

142

04/HDSP/30151

जहउ#दन इ\ाहम शेख

143

04/HDSP/30152

144

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

वाघजाई मंदरा जवळ, हांडव
े ाडी रोड, स]यदनगर, हडपसर पुण-े २८.

E

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

फळ (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

Sफरोज अजीज स]यद

फळे (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण.े

E

04/HDSP/30153

Sफरोज नजीर खान

फळ (व*+

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण.े

E

145

04/HDSP/30154

शबाना इरफान मJणयार

बांगडी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

146

04/HDSP/30156

अAनता दपक तोरणे

मासे (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

147

04/HDSP/30157

(वलास रघन
ु ाथ वेडAनकर

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

148

04/HDSP/30160

Aनशा जयशंकर Aतवार

फळ (व*+

हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

149

04/HDSP/30161

यासामीन अAनस खान

भाजी (व*ेता

हbदे वाद रोड जैन टाऊन `शप हडपसर

E

150

04/HDSP/30162

रामचंz महादे व वाडकर

भाजी (व*+

,चंतामणी

E

151

04/HDSP/30163

छगन कृ<णा सुतार

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

152

04/HDSP/30164

नबीसाहब रहमसाब शेख

फळ (व*+

गंगा (व2हे ज, हांडव
े ाडी रोड, पुण.े

E

नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

153

04/HDSP/30165

`समा हरालाल परदे शी

मासे (व*+

154

04/HDSP/30166

सन
ु ंदा (वcवनाथ कांबळे

155

04/HDSP/30167

दाऊद हशमो#दन शेख

भाजी (व*+
भाजी पाला (व*+

Business Address

Grade

हांडव
े ाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे २८.

E

जैन टाऊन`शप जवळ, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, ,चंतामणी नगर,

पुण.े

ग2ल.नं.१०/बी, स]यदनगर, हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन `शप जवळ, हडपसर, पुणे

E
E

४११०२८.
156

04/HDSP/30168

मम
ु ताज अYबू स]यद

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, जैन टाऊन`शप, ,चंतामणी नगर, हडपसर, ४११०२८.

E

157

04/HDSP/30170

बलवीर कुमार यादव

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा (वलेज सोसायट समोर, हडपसर, हं डव
े ाडी रोड,

B

158

04/HDSP/30171

आयुब इसाक शेख

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा िuहलेज, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

159

04/HDSP/30172

रतन (वलास वाडकर

म.न.पा. गोडाऊनचे गेटचे शेजार, ,चंतामनी नगर, हांडव
े ाडी रोड, गंगा (वलेज,

E

भाजी (व*+

हडपसर, पण
ु े

पुणे ४११०२८.

४११०२८.

160

04/HDSP/30173

पु<पा अशोक जगताप

भाजी (व*+

गंगा िuहलेज, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

161

04/HDSP/30176

oपाल Aनतीन गायकवाड

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, गंगा िuहलेज `शप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

162

04/HDSP/30182

सतीश लमण वडे

चहा (व*+

महं मदवाडी Jखंड, हे वन पाक', हडपसर, पुणे २८.

B

163

04/HDSP/30191

सुरेखा कांतीलाल `शदं े

भाजी (व*+

दग
ु ा' माता मंदर, कृ<णा नगर,

E

164

04/HDSP/30192

रामुलू रमजा राठोड

मासे (व*+

कृ<णा नगर, मोह?मद वाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

165

04/HDSP/30195

खश
ु द जाक+र शेख

मासे (व*+

कट नगर चौक, महमंद वाडी रोड,

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
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S.n.

Temp. HW ID

166

04/HDSP/30196

167

04/HDSP/30197

168

Full Name
संजय कुमार

गैवाड

Name Of Business

Business Address

Grade

मासे (व*+

महमंद वाडी रोड, कोर,थयन _लब शेजार, पुण.े

E

हर दjा कांबळे

गटई काम

bयाती ईIटे ट गेट[या समोर, महंमदवाडी, हडपसर, पुणे २८.

B

04/HDSP/30198

अमोल तानाजी झडे

भाजी (व*+

महमद वाडी रोड, ,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

169

04/HDSP/30199

अ`मत का`शनाथ होळकर

खा#य पदाथ' (व*+

महं मदवाडी गाव, bयाती चौक,

D

170

04/HDSP/30201

भात दलाल मंडळ

भाजी (व*+

महं मदवाडी रोड, दे साई हॉिIपटल जवळ, पुण.े

E

171

04/HDSP/30202

सन
ु ील `स#धेcवर कांबळे { अपंग }

जनरल Iटोअस'

एच.uह.आय.दे साई आय हॉिIपटल शेजार, तरवडे वIती, महमदवाडी रोड, पुणे

C

हडपसर, पुणे २८.

४११०६०.
172

04/HDSP/30203

जुबेदा खाजा शेख

चहा (व*+

दे साई हॉिIपटल गेट[या बाहे र, पुण.े

A

173

04/HDSP/30204

काल कुमार ह2दार

खा#य पदाथ' (व*+

कडनगर चौक, मंहमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

174

04/HDSP/30208

(वनायक (वाम नाईक

मासे (व*+

मह?मद वाडी, कोर,थअन _लब जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

175

04/HDSP/30210

मनोज ीपाद नाईक

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, कोर,थयbस _लब जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

176

04/HDSP/30213

अbनपूणा' शंकर अफजलपुरकर

खा#यपदाथ' (व*+

दे साई हॉिIपटल, मोह?मद वाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

177

04/HDSP/30214

संतोष बबन जाधव

खा#य पदाथ' (व*+

दे साई हॉिIपटल जवळ, महमदवाडी, पुणे ४११०२८.

E

178

04/HDSP/30215

धनंजय रामचंz तातळे

खा#य पदाथ' (व*+

सव नं. ५९, तरवडे वIती, एच.uह. दे साई हॉिIपटल शेजार, महमदवाडी रोड, पुणे

E

४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

179

04/HDSP/30221

फरदा रSफक शेख

भाजी (व*+

180

04/HDSP/30222

आWबद याकुब इनामदार

भाजीपाला (व*+

181

04/HDSP/30223

महमद इIमैल अYदल
ु रहे मान शेख

फळ (व*+

182

04/HDSP/30224

आयशा अ2लाउ#दन (परजादे

183

04/HDSP/30225

184

Business Address

Grade

महमदवाडी रोड, ईनामदार शाळे समोर, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

महं मदनगर रोड, स]यदनगर, हडपसर, पुणे २८.

E

मह
ु ?मदवाडी रोड, इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे २८

E

कटलर (व*+

शफ+ इनामदार शाळे जवळ, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सु`मना रSफक मJणयार

कटलर (व*+

स]यदनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर पुणे २८

E

04/HDSP/30226

यासमीन कादर शेख

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, शफ+ ईनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

185

04/HDSP/30228

रSफक सैफन चौधर

भाजी पाला (व*+

स]यद नगर, अशोक मेडीकल समोर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

186

04/HDSP/30233

सुर]या समीर शेख

कटलर (व*+

स]यद नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

187

04/HDSP/30237

फरदा रSफक स]यद

होिजअ@र (व*+

स]यद नगर, महमंदवाडी, हडपसर,

E

188

04/HDSP/30238

खलल मकबुल खान

भाजी (व*+

शफ+ ईनामदार शाळे समोर, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

189

04/HDSP/30239

ताजु#दन मौलासाहे ब नदाफ

भाजी (व*+

स]यदनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

190

04/HDSP/30241

नूर अहमद फक+र महमंद शेख

भाजी (व*+

स]यद नगर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे

191

04/HDSP/30244

अ`सफ अमीन शेख

भाजी (व*+

महमंदवाडी, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

192

04/HDSP/30248

नजीर शमशु#दन मJणयार

बांगडी (व*+

सव.नं.७४, स]यदनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

193

04/HDSP/30249

मAनषा सुयक
' ांत सोनवणे

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई मंदराजवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे ४११०२८.

४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

194

04/HDSP/30250

इरफान शमशु#दन तांबोळी

पानप}ट

195

04/HDSP/30251

झेहरा अ@रफ शेख

vयूस (व*+

196

04/HDSP/30253

अ`मना चाँदभाई शेख

197

04/HDSP/30254

परवीन इकबाल मJणयार

Business Address

Grade

ग2ल नं. २६अ, स]यद नगर, महमंदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ग2ल नं. 25A, स]यद नगर, महमदवाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

कटलर (व*+

महमंदवाडी रोड, स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

बांगडी (व*+

लेन.नं.१०, स]यद नगर, शफ+ इनामदार शाळा, मंहमदवाडी रोड,

हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
198

04/HDSP/30255

शमीम इकबाल स]यद

होिजअ@र (व*+

स]यदनगर, महमदवाडी रोड, शफ+ इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

199

04/HDSP/30256

तबसम
ु रSफक शेख

भाजी (व*+

महमदवाडी रोड, स]यदनगर, फाईव Iटार Wब2डींग समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

200

04/HDSP/30257

सहदा फताउ#दन शेख

भाजी (व*+

फाइuह Iटार Wबि2डंग [या शेजार, स]यद नगर, महं मदवाडी रोड,

E

हडपसर, पुणे

४११०२८.
201

04/HDSP/30258

व`सम Aनजाम स]यद

फळ (व*+

सै]यद नगर, महमंद वाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

202

04/HDSP/30263

इमरान यासीन शेख

भाजी (व*+

ग2ल.नं.२० समोर, स]यदनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

203

04/HDSP/30264

सादक जबाब पठाण

भाजी (व*+

हांडव
े ाडी रोड, वाघजाई माता मंदरा जवळ, ,चंतामणी नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

204

04/HDSP/30265

रशीद मुबारक पठाण

भाजी (व*+

स]यद नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

205

04/HDSP/30266

हाजीवIताद अYदल
ु करम मोहळकर

चहा (व*+

खाना मंिजल [या शेजार, स]यद नगर, हडपसर, महमंदवाडी रोड, पुणे ४११०२८.

E

206

04/HDSP/30267

झायदा इIमाईल तांबोळी

पान प}ट

स]यद नगर, लमी नारायण मंगल काया'लयाशेजार,

E

207

04/HDSP/30268

सीताराम नामदे व गायकवाड

गटई काम

रे 2वे गेट शेजार, स]यदनगर, हडपसर, पुणे ६०.

E

208

04/HDSP/30269

हा|न सjार शेख

चहा (व*+

वध'मान टाऊन `शप समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

209

04/HDSP/30270

संजीव `लंबािजराव सूयव
' ंशी

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, स]यदनगर, रे 2वे गेट जवळ, पुण-े ४११०२८.

B

210

04/HDSP/30271

समीना मोजम शेख

मासे (व*+

ससाणेनगर, रे 2वे गेट जवळ, वध'मान टाऊन `शप `भंती लगत, हडपसर, पुण.े

E

211

04/HDSP/30272

अAनल बाळासाहे ब कराळे

मासे (व*+

ससाणे नगर, रे 2वे गेट समोर, वध'मान टाऊन `शप समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

212

04/HDSP/30273

ई`लयास युसुफ बागवान

फळे (व*+

तोडकर टाऊन `शप समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

213

04/HDSP/30275

अYदल
ु हफाज बागवान

फळ (व*ेता

ससाणेनगर, महं मदवाडीरोड, इंQडयन बँक समोर, हडपसर, पुणे २८.

D

214

04/HDSP/30278

सभ
ु ाष सोपानराव कंु भार

फळ (व*+

Wबनावट मॅजॅIटक[या समोर, ससाणे नगर, हडपसर,पुणे २८.

A

215

04/HDSP/30279

वा`सम नजीर स]यद

फळ (व*+

वध'मान टाऊन `शप समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

216

04/HDSP/30280

पांडुरं ग वैिजनाथ मानकरे

फळ (व*+

साईबाबा मंदरा शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे २८.

A

217

04/HDSP/30283

अंबीर मौला ,चतार

फळ (व*+

साईबाबा मंदरा[या शेजार, रामेcवर भवन समोर, ससाणे नगर, पुण.े

C

218

04/HDSP/30284

अफोरो#दन आबालाल शेख

फळ (व*+

साई बाबा मंदरा शेजार, जार रामेcवर हॉटे ल[या समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे

E

२८.

Grade

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

219

04/HDSP/30285

रशीद अYदल
ु रे हमान अjार

च{पल (व*+

ससाणे नगर, साई मंदरा शेजार,

220

04/HDSP/30287

(वलास तुकाराम शेजवळ

वडापाव (व*+

ससाणे नगर, साईबाबा मंदर, हडपसर, पुणे २८ .

D

221

04/HDSP/30291

पांडुरं ग `भकोबा बोरावके

फुले हार (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

222

04/HDSP/30292

लता सन
ु ील `शदं े

नारळ (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

223

04/HDSP/30293

इ?तीयाज कासम मJणयार

फळे (व*+

ससाणे नगर, काळे पडळ रोड, हडपसर,

D

224

04/HDSP/30294

कुसम
ु हनम
ु ंत चuहाण

फळ (व*+

ससाणे नगर, प
ु वी कॉम{ले_स, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

225

04/HDSP/30297

सोमनाथ `शशराणआ{पा मुलगे

फळ (व*+

बालाजी े Qडंग समोर, जनसेवा बँके जवळ, ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर,

B

हडपसर, पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

E

पण
ु े ४११०२८.
226

04/HDSP/30298

रSफक महं मद अल स]यद

फळे (व*+

(वशाल uहरायटज समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

227

04/HDSP/30299

अर(वंद नागोराव मोरे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

228

04/HDSP/30301

शाम हर`संग टंटोरे

गटई काम

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

229

04/HDSP/30302

नागनाथ बाबुराव सरडे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणेनगर, गणपती मंदरा शेजार, गणेश पाक' समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

230

04/HDSP/30303

तबसम
ु इरफान मJणयार

पूजा साहय (व*+

ससाणे नगर, प
ृ वी कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

231

04/HDSP/30305

अoण सभ
ु ाष पाटल

फळ (व*+

ससाणे नगर, जनसेवा बँकेखाल, यश कॉम{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

232

04/HDSP/30306

सAु नल लालजी `संग

पानप}ट

ससाणेनगर, गंधव' हॉटे ल समोर, हडपसर, पण
ु े २८.

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH
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Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business
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Grade

233

04/HDSP/30307

सैफन कnडीबा आjार

फळ (व*+

ससाणे नगर, काळे पडळ रोड, पुरोहत Iवीटस, साधना बँक[या समोर, पुण.े

D

234

04/HDSP/30308

मेहबूब खाजाभाई बागवान

भाजी (व*+

ससाणे नगर, प
ृ वी कॉ?{ले_स शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

235

04/HDSP/30309

अशोक गणपतराव तेलगावे

नारळ पाणी (व*+

ससाणे नगर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

236

04/HDSP/30312

`भमराव दjरु ाव सावरे

फळ (व*+

जनसेवा बँके जवळ, ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

237

04/HDSP/30313

दjाsय गणपतराव गरड

कटलर (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

238

04/HDSP/30314

सतीश वसंत गायकवाड

भाजी (व*+

ससाणे नगर, ग2ल.नं.९, गोकुळ हॉटे ल जवळ, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

239

04/HDSP/30317

मंगल `शवाजी अंकुश

रांगोळी (व*+

ससाणे नगर, जनसेवा बँक शेजार,

E

240

04/HDSP/30318

सािजद सईद महमद स]यद

फळे (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

241

04/HDSP/30319

बशीर इ\ाहम मुजावर

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

242

04/HDSP/30320

जाक+र सबरल मुजावर

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

243

04/HDSP/30322

सदा`शव माधवराव कलगंचे

फळे (व*+

जनसेवा बँके समोर, ससाणेनगर,

B

244

04/HDSP/30323

पंQडत भगवंतराव ?हे sे

फळे (व*+

ससाणेनगर, सुयम
' ुखी गणपती मंदरा जवळ, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

B

245

04/HDSP/30324

गो(वंद भीमाशंकर पवार

भाजी (व*+

`शवाजी पुतळा, ससाणेनगर, हडपसर,

E

246

04/HDSP/30326

हे मंत धमा' गजरे

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

247

04/HDSP/30327

उदयबाल नामदे वराव ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, पुणे ४११०२८.

A

हडपसर रोड, पुण-े ४११०२८.

हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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248

04/HDSP/30328

`शवराज शंकरा{पा जागावे

फळे (व*+

ीराम सेतू Wब2डींग समोर, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

249

04/HDSP/30329

गो(वंद केरबा हुलसुरे

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

D

250

04/HDSP/30330

सनमग
ु नाथन रामाIवामी तेवर

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर, गणपती चौक, जन
ु ा जकात नाका, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर,

B

251

04/HDSP/30332

परमेcवर बाबासाहे ब ढे बरे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

252

04/HDSP/30333

जगbनाथ ठकुजी आबनावे

भाजीपाला (व*+

ससाणे नगर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

253

04/HDSP/30334

मोहमद रSफक रvजाक शेख

भाजी (व*+

ससाणे नगर, हडपसर रोड, पुणे ४११०२८.

E

254

04/HDSP/30337

सुिजत दलपराव माने

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मगरप}टा कॉन'र, राम मनोहर लोहया उ#यान शेजार, पुणे ४११०२८.

E

255

04/HDSP/30339

इ_बाल नजीर शेख

Iटे शनर

ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

256

04/HDSP/30340

बाबूलाल नथु जाधव

फुले हार (व*+

अoणोदय सोसायट, `शवाजी पुतया शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

257

04/HDSP/30344

मुकेश दनकर सोनवणे

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

258

04/HDSP/30347

दjा का`शनाथ जाधव

फळ (व*+

ससाणे नगर, tान बोधनी शाळा जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

259

04/HDSP/30348

नारायण रामा जाजनुरे

फळ (व*+

Aतमा रे `सडेbसी समोर, महं मदवाडी रोड, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे २८.

B

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर
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260

04/HDSP/30349

बालाजी ीराम कलगंचे

फळे (व*+

Aतभा रे `सडेbसी समोर, ससाणेनगर रोड, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

261

04/HDSP/30350

दलप ीमंत करळे

फळ (व*+

ससाणे नगर, डी माट' रोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

262

04/HDSP/30351

बाबुराव राघोबा Wबराजदार

फळ (व*+

ससाणे नगर, `शवाजी महाराज पुतळा शेजार, Aतमा रे `सडेbसी जवळ, हडपसर, पुण.े

A

263

04/HDSP/30353

गोपीनाथ वसंतराव सभ
ु ांजे

फळे (व*+

चौधर हाड'वेअर समोर, ससाणे-नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

264

04/HDSP/30355

महोमद इसाक बागवान

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, डी.माट' .शेजार, हडपसर, पुणे २८

E

265

04/HDSP/30356

uयंकट खंडोजी होळसंबरे

फळ (व*+

ीराम सेतू समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे ४११०२६

D

266

04/HDSP/30357

पांडुरं ग माधव कलगंचे

फळे (व*+

Aतभा रे `सडेbसी समोर, ससाणेनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

267

04/HDSP/30358

तुकाराम लमन ?हे sे

फळ (व*+

काळे कॉलनी, ीराम सोसायट, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

268

04/HDSP/30359

का`लदास मशन{पा ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर, भाजी माकट शेजार,

C

269

04/HDSP/30361

केशव एकनाथ बाजूळगे

फळ (व*+

काळे कॉलनी समोर, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

270

04/HDSP/30362

नागनाथ सूयव
' ंशी

फळ (व*ेता हातगाडी

ससाणे नगर रोड, `शवाजी पुतया शेजार, हडपसर, पुणे २८.

B

271

04/HDSP/30363

दे (वदास ीपतराव बळते

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी माकट शेजार,

A

हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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272

04/HDSP/30365

शंकर मोहनराव खंडोबा

फळ (व*+

Business Address

Grade

ससाणे नगर, महमदवाडी रोड, मेघदत
ू कॉ?{ले_स, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

E

२८.
273

04/HDSP/30366

अशोक तुकाराम हाके

फळ (व*+

लमी कॉलनी, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

274

04/HDSP/30368

दे (वदास Wबरादार

फळ (व*ेता

ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे

A

275

04/HDSP/30369

अYदल
ु रvजाक अल मासुलदार

भांडी (व*+

नवजीवन हॉिIपटल समोर, स]यदनगर, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

276

04/HDSP/30371

oबीना अखतर लांडगे

भाजी (व*+

ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८

E

277

04/HDSP/30372

सतीश ीSकसन राठ

पानप}ट

काAनफनाथ सोसायट, काळे कॉलनी समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

278

04/HDSP/30376

दjु ीपतराव सुयव
' ंशी

फळ (व*+

कळूबाई मंदरा जवळ, राम े डस' Sकराणा समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे २८.

C

279

04/HDSP/30377

इि?तयाज सबरअ2ल मुजावर

फळे (व*+

ससाणेनगर, महमदवाडी रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

280

04/HDSP/30378

काश लमण ?हे sे

फळ (व*+

ससाणे नगर, काळे कॉलनी, ीकृ<ण कॉम{ले_स समोर, हडपसर,

281

04/HDSP/30379

दपक (वलास कंु भार

पान प}ट

ससाणे नगर, महं मदवाडी रोड, गणपती मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

282

04/HDSP/30380

भरत शंकर कांबळे

होिजअ@र (व*+

,चंचे[या झाडाखाल साईगंगा हॉटे ल शेजार, नवा कॅनॉल पूल, ससाणे नगर, हंगणे

A

पुणे २८.

A

मळा रोड, हडपसर पण
ु े २८
283

04/HDSP/30382

अर(वंद भीमा लोखंडे

284

04/HDSP/30383

दपक सयाजी होले

भेळ पाणीपुर (व*+
खा#य पदाथ' (व*+

कुदळे अंगण समोर, यश हॉिIपटल शेजार, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ससाणेनगर रोड, भाजी मंडई शेजार,

D

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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285

04/HDSP/30384

Sकरण सयाजी होले

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई शेजार,

286

04/HDSP/30385

लाल`संग कुशाबा कचरे

खा#य पदाथ' (व*+

मगरआळी, भाजी मंडई जवळ, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

287

04/HDSP/30388

जयशंकर दपनारायण Aतवार

पानप}ट

म.न.पा.ेWsय काया'लया जवळ, कमलेश लॉज समोर, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे

A

हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

४११०२८.
288

04/HDSP/30389

काश सुखदे व `शदं े

फळे (व*+

कमलेश लॉज समोर, म.न.पा.ेsीय काया'लयाशेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर,

D

पण
ु े ४११०२८.
289

04/HDSP/30390

वंदना महे श तुपे

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, झोन.*.१५६, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

290

04/HDSP/30391

भारती गणपत Wबरादार

फळे (व*+

ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

291

04/HDSP/30392

संkया हरश नवले

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे 411028

A

292

04/HDSP/30394

उvvवल बाळासाहे ब bहावले

फळे (व*+

पंQडत नेह|, गेट.नं ०२, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

293

04/HDSP/30395

मंगेश `भमराव घाडगे

नारळपाणी (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

294

04/HDSP/30396

नागनाथ भीमराव दे शपांडे

फळे (व*+

पंQडत नेह| माकड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

295

04/HDSP/30397

लताबाई मुकंु द वाडकर

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी माकट, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

296

04/HDSP/30399

गोरख वामन महाQडक

फळ (व*+

ससाणे नगर रोड , भाजी मंडई गेट नं.२, हडपसर पुणे ४११०२८.

A

297

04/HDSP/30403

पोपट साधू रासकर

फळे (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, गेट.नं.२, शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

298

04/HDSP/30405

लAतफ महमद बागवान

पानप}ट

Business Address

Grade

पंQडत नेहाo भाजी माकट, हडपसर महमदवाडी रोड, आगरवाल हॉटे ल समोर,

B

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
299

04/HDSP/30406

यशवंत बाबासाहे ब यादव

कटलर (व*+

पंQडत नेह| माकड, भजी मंडई जवळ,

300

04/HDSP/30407

Aनलेश मोहन महाQडक

फळे (व*+

ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई जवळ,

301

04/HDSP/30408

मोह?मद युसुफ इसमैल शेख

कटलर

302

04/HDSP/30409

शेखर रामकृ<ण उjरकर

कटलर (व*+

303

04/HDSP/30410

वसंत सदा`शव झरु ं गे

फळे (व*+

304

04/HDSP/30411

राजू गुंदनगौडा पाटल

305

04/HDSP/30412

306

हडपसर, पुणे ४११०२८.
हडपसर, पुणे ४११०२८.

A
D

गांधी चौक, हनम
ु ान मंदरा शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पंQडत नेह| माकड जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

oपाल हॉटे ल, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, कमलेश लॉज शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

दगंबर का`शनाथ मंगलगे

फळ (व*+

ससाणे नगर, भाजी मंडई, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

04/HDSP/30413

वंदना चंzकांत रासकर

फळे (व*+

पंQडत नेह| मागे, गेट.नं.०२,

E

307

04/HDSP/30414

Aनवj
ृ ी सोनाबा शेळके

फळे (व*+

पंQडत नेह| मंडई, गेट नं ०२, हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

A

308

04/HDSP/30415

आयुब इIमाईल इनामदार

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसरगाव वेशी शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

309

04/HDSP/30416

राम(वलास लालचंद पांडे

पानप}ट (व*+

नेह| भाजी मंडई, मोह?मद वाडी रोड, ममता Iवीट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

310

04/HDSP/30417

दलप नारायण भंडार

नीरा (व*+

ससाणेनगर रोड, भाजी मंडई, गेट नं.०२ [या जवळ, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

A

311

04/HDSP/30418

ईIमाईल बाबू शेख

कटलर (व*+

हडपसर भाजी मंडई गेट.नं.२.जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०२८.

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

312

04/HDSP/30420

हे मलता रमेश माळोदे

कटलर

313

04/HDSP/30421

दपक बाजीराव इसावे

314

04/HDSP/30423

315

316

Business Address

Grade

पंQडत नेह| भाजी माकट, गेट.नं.२ समोर, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

स(वता (वनोद शेवाळे

फळ (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, oपाल हॉटे ल समोर, हडपसर पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30424

राम Aनहाल यादव

फळे (व*+

भाजी मंडई, गेट.नं.२, कमलेश लॉज समोर, ससाणे-नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/30425

रं जना `भमराव घाडगे

मोबाईल @रपेअ@रंग

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई गेट.नं.२ जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

४११०२८.
317

04/HDSP/30426

318

04/HDSP/30427

319

04/HDSP/30429

320

04/HDSP/30430

अ`मत

बबनराव

टे कवडे

बलभीम Aनवj
ृ ी मगर
जमीर

इIमाईल मJणयार

शSकला नजीर मJणयार

मोबाईल @रपेअ@रंग
खा#य पदाथ' (व*+ Iटोल
बांगया (व*+
बांगडी (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

भाजी मंडई ससाणे नगर रोड हडपसर

A

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

सव.नं.७८, पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई गेट.नं.२ जवळ, ससाणे नगर रोड,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
321

04/HDSP/30431

इIमाईल महमद मJणयार

बांगडी (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

322

04/HDSP/30432

नाजीम हसन मAनयार

बांगडी (व*+

Business Address

Grade

शॉप.नं.१०, पंQडत जवाहरलाल नेह| माकट, भारती बाजार समोर, ससाणे -नगर रोड,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
323

04/HDSP/30433

@रयाज हसन मJणयार

च{पल (व*+

भाजी माकट शेजार, ससाणे नगर रोड, भारती बाझार समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

324

04/HDSP/30434

मोहमद शहद कुरे शी

च{पल (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

325

04/HDSP/30436

अ(वनाश पोपट पोटे

च{पल (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

326

04/HDSP/30437

कुमुद (वठल जाधव

फळ (व*+

भाजी मंडई ससाणे नगर रोड हडपसर पुणे २८

A

327

04/HDSP/30439

संजय अंकुश झरु ं गे

सी डी

पंQडत नेह| भाजी मंडई, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

328

04/HDSP/30440

मनोहर रामचंz गंगवाणी

बग (व*+

पंQडत नेह| माकट, दक
ु ान.नं.६, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

329

04/HDSP/30441

सुरेश माoतराव कदम

होिजअर

सुरेश _लॉथ सटर, पंQडत नेह| भाजी मंडई मेन गेट, ससाणे नगर,

A

(व*+

हडपसर, पुणे

४११०२८.
330

04/HDSP/30443

Aनलेश सुरेश सुव

खा#य पदाथ' (व*+

भाजी मंडई शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

331

04/HDSP/30444

शSकल आदम आjार

बांगडी (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई,भारती बाजारसमोर, हडपसर, पुणे २८.

A

332

04/HDSP/30446

लमी भगवान ससाणे

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, गेट.नं.१, ससाणे नगर,

A

333

04/HDSP/30447

सभ
ु zाबाई शंकर ससाणे

पूजा साहय (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

334

04/HDSP/30448

छाया कैलास ससाणे

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट शेजार, ससाणेनगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

335

04/HDSP/30449

zौपद दjाsय झरु ं गे

पूजा साहय (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट, हडपसर, पुणे २८.

A

336

04/HDSP/30450

जय धnडीबा मोरे

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई, गेट.नं.१, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

337

04/HDSP/30451

क2पना बाळासाहे ब तुपे

घयाळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, गेट नं.१ शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

338

04/HDSP/30452

मंगल रामा पवार

पूजा साहय (व*+

भाजी मंडई शेजार, राजलमी माकड जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

339

04/HDSP/30453

शकंु तला महादे व सायकर

खा#य पदाथ' (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

A

340

04/HDSP/30455

रोहदास नारायण बनकर

फुले हार (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे

A

341

04/HDSP/30456

मु_ताबाई लमण पवार

कटलर (व*+

महामा गांधी वेशी जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

342

04/HDSP/30457

आनंदराव बाळकृ<ण गायकवाड

फुले (व*+

हडपसर गाव वेशी जवळ, गांधी चौक, भाजी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

343

04/HDSP/30458

कैलास का`शनाथ (वधाते

पेपर (व*+

गांधी चौक, वेशी जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

344

04/HDSP/30461

कांता नारायण कांबळे

फळे (व*+

माoती मंदर, गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

345

04/HDSP/30462

चंzकांत बळीराम ननावरे

फळ (व*+

गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

346

04/HDSP/30463

मंगेश रामकृ<ण उjरकर

कटलर

पंQडत नेह| भाजी माकट समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

२८ .

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

347

04/HDSP/30464

मोद शामराव अलोने

घयाळ (व*+

हडपसर गाव, जवाहरलाल नेह| माकट समोर, गेट नं. १, हडपसर, पुणे २८.

A

348

04/HDSP/30465

चंzकला सखाराम पवार

कटलर (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट,

D

349

04/HDSP/30466

मेहबूब समश#दन मोनीन

पान (व*+

350

04/HDSP/30468

मनोजताप `संग

पानप}ट (व*+

351

04/HDSP/30469

बाबुराव भीमराव इनचरु े

352

04/HDSP/30470

तानाजी राघोबा काळे

हडपसर, पुणे ४११०२८.

गांधी चौक वेशी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ेsीय काया'लय शेजार, महं मद वाडी रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकड, गेट नं. ०२, हडपसर, पुणे २८.

A

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट, गेट.नं. २

A

शेजार, वाड' ऑफ+स शेजार, हडपसर, पुणे

४११०२८.
353

04/HDSP/30473

काbहू `शवराम पवार

खा#य

पदाथ' (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट शेजार, ससाणे नगर रोड, हडपसर, पुणे

A

४११०२८.
354

04/HDSP/30474

रामा मि2लकाजन
ु' Iवामी

फळ (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, पंQडत जवाहरलाल नेहo भाजी माकट, गेट.नं.१ शेजार,

C

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
355

04/HDSP/30475

हलमा दादा`मया◌ॅ◌ं आjार

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी माकट जवळ, भारती बाझार समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

356

04/HDSP/30476

पंढर शेषराव सूयव
' ंशी

फळ (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडईजवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

357

04/HDSP/30477

बालाजी मनमथ{पा खंडूमलके

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई वेशीचा शेजार, हडपसर, पुणे २८

A

358

04/HDSP/30478

बबन अनंता कंु जीर

फळ (व*+

भाजी मंडई, ससाणे नगर, रोड गेट नं. ०२, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

359

04/HDSP/30479

ओंकार चंzकांत जगताप

फळ (व*+

360

04/HDSP/30480

राजकुमार भगवानदास गांधी

नारळ (व*+

361

04/HDSP/30481

cयामलाल तारकसाद ीवाIतव

होिजअ@र

362

04/HDSP/30482

(वजय रामकृ<ण उjरकर

कटलर (व*+

363

04/HDSP/30483

मुरलधर हजारमल लोया

होिजअ@र

364

04/HDSP/30484

सोजरबाई नवनाथ `शरसाट

365

04/HDSP/30485

366

Business Address

Grade

वाड' ऑफ+स शेजार ससाने नगर रोड

E

गांधी चौक, माoती मंदर शेजार, हडपसर, पुणे २८.

A

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार,

A

हडपसर, पुणे ४११०२८.

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कटलर

सuह .नं.२८, गांधी चौक, जनसेवा बँके समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हलमा शरफु#दन आjार

पटवेकर

राम मंदरा समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/30486

रिजया फयाज तांबोळी

पथार , कटलर

गांधी चौक हडपसर

E

367

04/HDSP/30487

नmनु शमशु#दन आतार

पटवेकर

राम मंदरा शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

368

04/HDSP/30488

मु_ता जगbनाथ नांगरे

कटलर

गांधी चौक, माoती मंदरा समोर,

A

369

04/HDSP/30489

जबी उ2ला अबादार बेग

कटलर (व*+

370

04/HDSP/30490

दपक शामराव `शक

371

04/HDSP/30491

372
373

हडपसर, पुणे ४११०२८.

आलमगीर मशीद समोर, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

A

फुल (व*+

गांधी चौक, हनम
ु ान मंदरा शेजार हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

A

सुAनल रामचंz ससाणे

फुल (व*+

गांधी चौक, माoती मंदर जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30492

सागर मेकरे

फळ (व*ेता हातगाडी

गांधी चौक हडपसर

E

04/HDSP/30493

सोमेcवर रोहदास खरात

गटई काम

पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी मंडई, िजजामाता चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

374

04/HDSP/30494

अAनल महादे व Wबचक
ु ले

कटलर (व*+

375

04/HDSP/30495

गो(वंद रघन
ु ाथ थेटे

376

04/HDSP/30496

377

Business Address

Grade

ीराम मंदर, (पंपळा[या झाडाखाल, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

A

फळ (व*+

गांधी चौक, माoती मंदरा जवळ,

C

अजन
ु' (वठल तपसाळे

फळ (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30497

महुजा अिजनाथ कोठावळे

नारळ (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट, हडपसर, पुणे २८.

D

378

04/HDSP/30498

संजय दjाsय लोखंडे

भाजी (व*+

गांधी चौक, सोलापूर रोड, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

379

04/HDSP/30499

माoती शंकर मोरे

फुल (व*+

भाजी माकड शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

380

04/HDSP/30500

Aनलोफर मेहमूद मJणयार

पूजा साहय (व*+

पंQडत नेह| भाजी मंडई जवळ, गांधी चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

381

04/HDSP/30501

सुAनल लमण डांगमाळी

रसवंती गह
ृ

Iवागत रसवंती गह
ृ , पंQडत नेह| माकट, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

A

382

04/HDSP/30502

अलका गजानन सवारे

पथार , कटलर

गांधी चौक, माoती मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

383

04/HDSP/30503

गोकुळ जयवंत तुरेकर

बांबू वIतु (व*+

पंQडत जवाहरलाल नेह|, भाजी माकट जवळ,

E

384

04/HDSP/30504

नंदा पांडुरं ग वेताळ

कटलर (व*+

पंQडत जवाहर नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

385

04/HDSP/30506

मु_ता मि[छं z `शदं े

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

386

04/HDSP/30507

भाजी मंडई, राजलमी `मनी माकट समोर, सोलापूर रोड, गांधी चौक, हडपसर, पुणे

D

कांताबाई आ{पा धारे राव

नारळ (व*+

हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर, पुणे ४११०२८.

४११०२८.
387

04/HDSP/30508

स(वता शंकर लाकडे

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर गाव, भाजी मंडई शेजार, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

388

04/HDSP/30509

सग
ु राबी तांबोळी

पथार , कटलर

389

04/HDSP/30510

शांता शंकर लाकडे

कटलर (व*+

390

04/HDSP/30511

जयी अभय धायबर

फळे (व*+

391

04/HDSP/30512

राजकुमार शंकर ीरसागर

चम'कार

392

04/HDSP/30513

घुल{पा राचbना क}टमीनी

393

04/HDSP/30515

394

Business Address

Grade

गांधी चौक हडपसर

E

हडपसरगाव, भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

हडपसर भाजी माकट, पुला खाल, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

B

`शवशंकर (वcवंबर `मझा'पुरे

फळ (व*+

महं मदवाडी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

04/HDSP/30516

उjम माoती कराड

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, ाSफक पो`लस चौक+ समोर, सोलापूर रोड, पुण.े

D

395

04/HDSP/30517

बलभीम गजz येवते

बे2ट (व*+

जनसेवा बँक शेजार, अमर पॅलेस, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

396

04/HDSP/30518

ललन शंकर गु{ता

घयाळ (व*+

अवाल टोवस' जनसेवा सहकार बँकेचा समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

397

04/HDSP/30519

गुलाब दशरथ ढोरे

फळ (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे २८.

D

398

04/HDSP/30520

बापू सभ
ु ाष साळुंके

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, भाजी मंडई लगत, हडपसर, पुणे २८.

D

399

04/HDSP/30523

अहमद िजलानी बागवान

फळ (व*+

सोलापूर रोड, कॅनॉल रोड जवळ, हडपसर, पुणे २८.

A

400

04/HDSP/30524

जाक+र महमद हनीफ बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट चौक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

401

04/HDSP/30525

मालाबाई भगवान `शदं े

कटलर (व*+

हडपसर गाव, भाजी मंडई शेजार, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

402

04/HDSP/30527

(परसाहाब मेहबूब बागवान

फळ (व*+

403

04/HDSP/30528

मुरलधर रामा फुंदे

नारळ (व*+

404

04/HDSP/30529

चैतbय (व<णू भोसले

होिजअ@र (व*+

405

04/HDSP/30530

भगवान खंडाळे

406

04/HDSP/30531

407

Business Address

Grade

कामधेनु जवळ, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

पुणे सोलापूर रोड, उडाणपुला खाल, भाजी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

मंsी माकट समोर, वैभव टा◌ॅक+ज समोर, सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

E

गॉगल (व*+

भाजी मंडई, गांधी चौक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

याकुब महे ताब बागवान

होजीअर (व*+

सोलापूर रोड, उडाण पुल खाल, भाजी मंडई समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

04/HDSP/30532

रामदास बळीराम जांभळे

होिजअर (व*+

सोलापूर रोड, आकाशवाणी गेट शेजार, हडपसर, पुणे २८.

C

408

04/HDSP/30533

अच'ना मनोज सपकाळ

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, उडाण पुलाखाल, भाजी मंडई समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

409

04/HDSP/30534

जनाबाई नामदे व जाधव

नारळ (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडई समोर,

C

410

04/HDSP/30535

बालाजी धम'राज माने

गटई काम

पुणे सोलापूर रोड, उडाण पुला खाल, हडपसर भाजी माकट जवळ, पुण.े

E

411

04/HDSP/30536

लमी राजू काळे

नारळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट समोर,W\जखाल, हडपसर, पुणे २८.

C

412

04/HDSP/30537

अजगर नूर मंहमद शेख

होिजअर (व*+

उडाण पुला खाल, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

B

413

04/HDSP/30538

छाया बबन राजपूत

फळ (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडई जवळ, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे २८.

A

414

04/HDSP/30539

लता अंकुश जाधव

नारळ (व*+

मंsी माकट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

415

04/HDSP/30540

शभ
ु ांगी अAनल Wबचकुले

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, गांधी चौक, हडपसर गाव, पुणे २८.

E

उडाण पुल खाल, हडपसर, पुणे २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

416

04/HDSP/30541

भारती रमेश जगताप

फळ (व*+

मंsी माकट समोर, पुण.े

D

417

04/HDSP/30543

रसूल उमरसहाब बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

C

418

04/HDSP/30544

शाक+र मेहबूब बागवान

फळ (व*+

सोलापूर रोड, मंsी

C

419

04/HDSP/30545

बानो मुसा आjार

पान (व*+

420

04/HDSP/30546

रिजया आयूब पठाण

कटलर (व*+

421

04/HDSP/30547

दलशाद `सराज स]यद

422

04/HDSP/30548

423

माकड रIता, भाजी मांडी जवळ, हडपसर, पुणे २८.

Grade

बँक ऑफ बडोदा समोर, ससाणे नगर रोड, भाजी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर भाजी माकट लगत, ससाणे नगर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे २८.

D

पापड (व*+

सोलापूर रोड, भाजी मंडईजवळ, चौकात, हडपसर, पुणे २८.

E

उजेफ नुरमहमद शेख

फळ (व*ेता

मंsी माकट रोड, सोलापूर रोड, हडपसर पुणे २८

B

04/HDSP/30549

तसलम राजमहं मद इनामदार

भाजीपाला (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

D

424

04/HDSP/30550

नजमा शमशु#दन स]यद

भाजी (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

425

04/HDSP/30551

भाजी मंडई जवळ, मंsी माकट रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

426

04/HDSP/30552

मोहनी चंzकांत येळे

पापड (व*ेता

सोलापूर रोड, भाजी मंडई जवळ, मंsी माकड रोड, हडपसर, पुणे २८

E

427

04/HDSP/30553

आयुब Wबबन पठाण

पान (व*+

मंsी माकट रोड, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

428

04/HDSP/30554

शाक+र मुबारक बागवान

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट, पुण.े

D

वंदना सागर परदे शी

खा#यपदाथ' (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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429

04/HDSP/30555

Sकशोर भागवत येडके

फुल (व*+

मंsी माकट समोर, भाजी मंडई शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

430

04/HDSP/30556

स,चन सुरेश मझरतकर

फुल (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

431

04/HDSP/30557

स,चन खंडू दे वकुळे

फुल (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट भाजी मंडई, पुणे ४११०२८.

E

432

04/HDSP/30558

अYदल
ु हमीद मुजावर

फुल (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

E

433

04/HDSP/30559

,चंतामण पांडुरं ग लाकडे

खा#य पदाथ' (व*+

(व#या पेोल पंप, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे १३.

E

434

04/HDSP/30565

गफार सjार शेख

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, पेोल पंप अमर(त Wब2डींग, होम पाईप कंपनी समोर, पुण.े

A

435

04/HDSP/30567

अYदल
ु सjार शेख

फळ (व*+

वैदव
' ोक नगर, ाSफक पो`लस चौक+ समोर, हnडा शो|म जवळ, पुण.े
ु ाडी, सूयल

A

436

04/HDSP/30568

इIमाईल दाउद शेख

फळे (व*+

भाजी मंडई जवळ, ससाणे नगररोड, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

A

437

04/HDSP/30572

रं गनाथ तुकाराम पाखरे

गटइ काम

वैदव
ु ाडी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

438

04/HDSP/30573

सश
ु ीला बापू पवार

भाजी (व*+

पुणे सोलापूर हायवे, गणराज इIटे ट Wब2डींग शेजार, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

439

04/HDSP/30574

शमशु#दन कासम स]यद

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, वैदव
ू ाडी बस Iटा◌ॅप, हडपसर, पुणे २८.

D

440

04/HDSP/30575

मंगल सवशकुमार `संग

खा#य पदाथ' (व*+

वैदव
ु ाडी बसIटा◌ॅप समोर, हडपसर, पुण.े

A

441

04/HDSP/30576

जगदश लमण `शदं े

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, हडपसर, पुणे २८.

E

442

04/HDSP/30577

दनेश पांडुरं ग ताकमोगे

भाजी (व*+

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

443

04/HDSP/30578

कंु ड`लक बळीराम पवार

भाजी (व*+

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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444

04/HDSP/30579

Sकरण दjाsय गायकवाड

नारळ (व*+ व र#द

445

04/HDSP/30580

संगीता काश साळुंके

446

04/HDSP/30581

447

Business Address

Grade

सोलापूर पुणे रोड, पूवा' लोकनगर, पुणे २८.

E

भाजी (व*+

सोलापूर रोड, सूयल
' ोक नगर जवळ, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे १३.

E

अAनल मोहन लोखंडे

भाजी (व*+

पुणे सोलापूर रोड, गणराज इIटे ट समोर, वैदव
ु ाडी, पुण.े

E

04/HDSP/30582

हुसेन वजीर शेख

फळ (व*+

वैदव
ु ाडी, हडपसर,पुणे ४११०१३.

E

448

04/HDSP/30583

सन
ु ंदा वसंत वाघमारे

भाजी (व*+

वैदव
' ोक नगर समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.
ू ाडी सूयल

E

449

04/HDSP/30584

(वमल बाबुराव ओरसे

भाजी (व*+

यश हॅ uहोला शो|म, जवळ, वैदव
ु ाडी, पी.एम.ट Iटा◌ॅप समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

450

04/HDSP/30585

कैलास पटे ल लाकडे

खा#यपदाथ' (व*+

`स2वर चे?बर Wब2डींग शेजार, ससाणे नगररोड, पण
ु े सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु .े

E

451

04/HDSP/30588

राजz अनंत कारागीर

कु2फ+ (व*+

सय
ू ' लोक नागर समोर, सोलापरू हायवे रोड लागत, शंकर मठा शेजार, हडपसर,

E

पुणे २८.
452

04/HDSP/30590

ावण (वठल जगधने

सायकल @रपे@रंग

सोलापरू रोड, हnडा शो|म शेजार, पण
ु े ४११०१३.

B

453

04/HDSP/30591

लमी राजू आलकंु टे

फळ (व*+

सव.नं.१०६, सय
ु ' लोक नगर गेट, शंकर मठ, सोलापरू रोड,

454

04/HDSP/30592

Sकरण सतीश अलकंु टे

फळे (व*+

सय
' ोक नागर, सोलापरू रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पण
ू ल
ु .े

E

455

04/HDSP/30593

Aनम'ला काश मंजळ
ु कर

भाजी (व*+

सय
ू ' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

456

04/HDSP/30594

वैशाल बमा' आलकंु टे

फळ (व*+

सय
ू ' लोक नगर समोर, शंकर मठ शेजार, सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०१३.

पण
ु े ४११०२८.

सोलापरू रोड, हडपसर, पण
ु े ४११०१३.

E

E
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457

04/HDSP/30595

ये2लू राजूदांगडे

कटलर (व*+

सूयल
' ोक नागर हडपसर सोलापूर रोड,

458

04/HDSP/30596

पु{षा राजू `मरे कर

भाजी (व*+

सूय' लोक नगर समोर, शंकर मठ शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

459

04/HDSP/30597

सारका शंकर आलकंु टे

फळे (व*+

सूयल
' ोक नागर, सोलापूर रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

460

04/HDSP/30598

लमी माoती `मरे कर

भाजी (व*+

सुय' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

461

04/HDSP/30599

सं,गता बाळू मोहते

भाजी (व*+

शंकर मठ, गणेश भवन शेजार,

462

04/HDSP/30600

सध
ु ामती राजू आलकंु टे

भाजी (व*+

सूयल
' ोक नगर, शंकर मठ शेजार, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

463

04/HDSP/30601

सतीश गंगाराम मोहते

खा#यपदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, ससाणे नगर रोड, पुणे २८.

E

464

04/HDSP/30602

Aनतीन रतन कमलापुरे

भाजी (व*+

सोलापूर रोड, सूयल
' ोक नागर जवळ, पुणे ४११०२८.

E

465

04/HDSP/30604

मंगल शंकर ओरसे

भाजी (व*+

सुय' लोक नगर, शंकर मठ शेजार,

E

466

04/HDSP/30605

भारत शंकर `मरे कर

कु2फ+ (व*+

सूय' लोक नगर, सोलापूर रोड, शंकर मठ शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

467

04/HDSP/30606

वंदना राजू आलकंु टे

फळे (व*+

सूयल
' ोक नागर, सोलापूर रोड, ससाणे नगररोड, हडपसर, पुण.े

E

468

04/HDSP/30607

मैनउ
ु #दन सफ+ल शेख

फळे (व*+

यश हnडा शो|म, हडपसर वैदव
ू ाडी पुण-े १३.

D

469

04/HDSP/30609

सखुबाई हनम
ु ंता Aत?मा धोsे

मासे (व*+

गोसावी वIती, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

A

470

04/HDSP/30610

बजरं ग एकनाथ चuहाण

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, लोहया उ#यान, मगर प}टा, हडपसर, पुणे २८.

D

शंकर मठा शेजार,पुणे

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

सोलापूर रोड, पुणे ४११०१३.

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

471

04/HDSP/30611

नारायण नामदे व गायकवाड

खा#यपदाथ' (व*+

Business Address

Grade

राम मनोहर लोहया उ#यान, महादे व मंदरा जवळ,

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

C

४११०२८.
472

04/HDSP/30612

चंzकांत तुकाराम पवार

खा#यपदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, महादे व मंदर शेजार, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

A

473

04/HDSP/30613

रामचंz संदपान कांबळे

पाळणा

लोहया गाड'न, सोलापूर रोड, मगरप}टा पुलाखाल, हडपसर, पुणे २८.

A

474

04/HDSP/30614

तुकाराम भीमराव काळे

खा#यपदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, मगर प}टा चौक, हडपसर, पुण.े

A

475

04/HDSP/30616

ललाबाई बाळू चuहाण

खेळणी पाळणा

पुणे सोलापूर रIता, मगर प}टा चौक, लोहया उ#यान लगत, पुण.े

A

476

04/HDSP/30618

नरz बजरं ग अवघडे

पाळणा

राम मनोहर लोहया बागे[या बाहे र, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

477

04/HDSP/30620

दाऊद युसुफ पठाण

खा#य पदाथ' (व*+

लोहया उ#यान, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

478

04/HDSP/30621

Iव{नील राजकुमार तुपे

मका कणीस (व*+

पुणे सोलापूर रोड,राम मनोहर लोहया उ#याना शेजार, पुणे ४११०१३.

E

479

04/HDSP/30624

मगरप}टा रोड, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

D

480

04/HDSP/30625

गणेश बजरं ग चuहाण

मका कणीस (व*+

राम मनोहर लोहया उ#यान, मगरप}टा चौक, हडपसर,पुणे ४११०२८.

D

481

04/HDSP/30627

राहुल अशोक चuहाण (अपंग)

फुगे (व*+

सोलापूर रोड, लोहया उ#यान जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

482

04/HDSP/30629

लमण दशरथ सुरवसे

गटई काम

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

483

04/HDSP/30630

शांत सजराव `भसे

थंड पेये (व*+

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज ते गांधी चौक, हडपसर, पुणे २८.

E

484

04/HDSP/30631

मोहन पोपट चuहाण

पानप}ट

वैभव टोक+ज जवळ, गुजर मIतानी समोर,

C

चंzकांत हुसन]या

भंडार

नीरा (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

485

04/HDSP/30632

अजन
ु' बल`भम ठोसर

चहा (व*+

सोलापूर रोड, वैभव `सनेमा गेट लगत, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

486

04/HDSP/30633

राम`लंग बाबुराव घोडके

गटई काम

सोलापूर रोड, वैभव थेटर शेजार, (पंपळा[या झाडा खाल, पुणे २८.

D

487

04/HDSP/30634

`शवाजी नारायण पवार

खा#य पदाथ' (व*+

वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, हडपसर पुणे २८.

A

488

04/HDSP/30635

गणेश ,चbनुलाल पानकर

भांडी (व*+

सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, गणेश मंदर जवळ, पुणे २८.

E

489

04/HDSP/30636

बाबासाहे ब बस{पा भंडार

नीरा (व*+

वैभव टोक+ज शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर,पुणे ४११०२८.

A

490

04/HDSP/30637

कुसम
ु सुदाम कदम

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मोहन तारा हॉिIपटल जवळ, पुण.े

B

491

04/HDSP/30638

मालोजी ीपती काळे

गटई काम

हाड'वेअर जवळ

492

04/HDSP/30639

क2पेश सुयक
' ांत भुजबळ

फळ (व*+

वैभव टॉक+ज शेजार सोलापूर रोड

E

493

04/HDSP/30640

हराबाई कंु ड`लक लांडगे

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

494

04/HDSP/30641

फहम इ\ाहम

शेख

फळे (व*+

हडपसर सोलापूर रोड, वैभव थेटर जवळ, पुण.े

E

495

04/HDSP/30642

जमीर इ\ाहम मुलानी

फळ (व*+

सोलापूर रोड, ेम हाड'वेअर जवळ, पुणे ४११०२८.

E

496

04/HDSP/30643

लमण ,चमाजी कदम

पानप}ट (व*+

हडपसर, वैभव टा◌ॅक+ज जवळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

A

497

04/HDSP/30644

`शवाजी सजराव `भसे

थंड पेये (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर गाव, मनोहर _लॉथ सटर शेजार, पुणे २८.

E

498

04/HDSP/30645

हमीदा बाबासाहे ब शेख

Iटे शनर (व*+

वैभव टोक+ज शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड रामोसीआल रोड ेम

Grade

पुणे

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

499

04/HDSP/30646

मुसल वामन पवार

च{पल (व*+

500

04/HDSP/30647

अbवरबी गुलाब सै]यद

भाजीपाला (व*+

501

04/HDSP/30648

गंगाधर कु<णा पांचाळ

खा#य पदाथ' (व*+

502

04/HDSP/30649

सुलतान रसूल बागवान

503

04/HDSP/30651

504

Business Address

Grade

हडपसर, वैभव टोक+ज जवळ, पी.एम.ट बस Iटा◌ॅप जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, वैभव टोक+ज जवळ , वैदव
ू ाडी, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

हडपसर, वैभव टॉक+ज जवळ, डांगळ माळी, पुणे ०२.

E

फळे (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

B

सीताबाई पांडुरं ग राखपसरे

`लंबू (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30652

शहे नाज ईIमाईल बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट समोर, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर रोड, पुण.े

A

505

04/HDSP/30653

र(वंद संतुराम Wबरादार

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण-े ४११०२८.

E

506

04/HDSP/30654

मालती मधक
ु र केळकर

फळ (व*+

(व#या पेोल पंप, वैदव
ु ाडी, वैभव मेQडकल समोर, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

507

04/HDSP/30655

आिजम मेहबूब बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर पुण-े २८.

E

508

04/HDSP/30656

नबीसाब युसूफसाब मु2ला

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर-२८.

C

509

04/HDSP/30657

फरद इIमाईल बागवान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,

510

04/HDSP/30658

मुIतफा रसूल बागवान

फळ (व*+

भाजी माकट समोर, मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

D

511

04/HDSP/30659

मोझम इ\ाहम बागवान

थंड पेये (व*+

हडपसर गाव ते ससाणे नगर, मंsी माकट, पुणे २८.

C

512

04/HDSP/30660

फरद इ\ाहम खान

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

B

हडपसर पुण-े २८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

513

04/HDSP/30661

सै]यद व`सकअ2ल इनामदार

फळ (व*+

भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

C

514

04/HDSP/30662

मुकंु द गो(वंदराव काळे

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, बँक ऑफ बडोदा समोर, हडपसर, पुणे २८.

C

515

04/HDSP/30663

मेहबूब का`सम खानापुरे

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

516

04/HDSP/30664

ीधर राम चuहाण

भाजी (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

C

517

04/HDSP/30667

आयुब मेहबुब बागवान

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

518

04/HDSP/30668

(व#या राजेश जाधव

फळ(व*+

माJणकचंद धा@रवाल ोट, सातारा रोड, Iवामी (ववेकानंद पुतया जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े २८.
519

04/HDSP/30669

बशीर बुसाब बागवान

फळ (व*+

हडपसर मंsी माकट रोड, सोलापूर रोड, पुणे २८.

C

520

04/HDSP/30670

इजाज हुसेन खान

फळ(व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

521

04/HDSP/30671

तोसीफ फ]याज खान

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

B

522

04/HDSP/30673

मोईन जावेद स]यद

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

523

04/HDSP/30674

अजय काश `सbनरकर

फळ (व*+

भाजी माकट, हडपसर गाडीतळ बस Iथानक जवळ, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

524

04/HDSP/30675

रा,धका (वजय बहुले

च{पल (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर, पुणे ४११०२८.

E

525

04/HDSP/30676

सुषमा सुरेश सोनवणे

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, पुणे ४११०२८.

E

526

04/HDSP/30677

सोजरबाई `भमा गुंड

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, पुणे २८.

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

527

04/HDSP/30678

अ`मत पांडुरं ग साळुंके

फळ (व*+

528

04/HDSP/30680

उषा मि[छं z `शदं े

कटलर (व*+

529

04/HDSP/30681

यादव (वठल खळदकर

फळ (व*+

530

04/HDSP/30682

मालन बाळकृ<ण कोमकर

होजीअर (व*+

531

04/HDSP/30686

स(वता बाजीराव गाडगे

532

04/HDSP/30687

533

Business Address

Grade

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ससाणे नगर रोड, भाजी मंडई शेजार, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, मंsी माकट जवळ, ेsीय काया'लयजवळ, पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ हडपसर,

A

मंsी माकट जवळ, सासवड रोड, हडपसर, पुणे २८.

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

बायडाबाई तुकाराम साळुंखे

फळे (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलपुर रोड, पुणे २८

E

04/HDSP/30688

(वमल भाऊ चuहाण

फळ (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

534

04/HDSP/30689

`सनाकोर अजमेर टाक

फळ पथार

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण-े २८.

E

535

04/HDSP/30691

बेबी वसंत पवार

फळ (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

536

04/HDSP/30692

आशा tानदे व ससाणे

पान (व*+

पंQडत जवाहर नेह| भाजी मंडई, हडपसर, पुणे २८.

E

537

04/HDSP/30693

महे श मि2लनाथ हलेमणी

फुल (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

538

04/HDSP/30694

शायदा दलदार आjार

पान (व*+

गेट.नं.१, पंQडत नेह| भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

539

04/HDSP/30695

धनाजी रमाकांत मोटे

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलपुर रोड, पुणे २८

A

540

04/HDSP/30696

होिजअर (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड, पुणे

E

541

04/HDSP/30697

कटलर (व*+

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

अAनल

फुलचंद पवार (अपंग)

जबीन शमशु#दन स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

542

04/HDSP/30698

सयभामा Sकसन चuहाण

फळ (व*+

543

04/HDSP/30699

हशमत बी वसीम शेख

होिजअ@र (व*+

544

04/HDSP/30700

संगीता अशोक झोले

नारळ (व*+

545

04/HDSP/30701

शेहनाज मकबुल तांबोळी

546

04/HDSP/30702

547

Business Address

Grade

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, मंsी माकट जवळ, पुण.े

D

सोलापूर रोड,उडाण पुला जवळ, मंsी माकट जवळ, हडपसर,पुणे ४११०२८.

E

पान (व*+

मंsी माकट जवळ, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

संगीता दलप खलसे

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30703

अंजनाबाई बळी राखपसरे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

548

04/HDSP/30704

शकंु तला दगडू झडे

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड , हडपसर, पुणे २८.

E

549

04/HDSP/30705

Aनशा शैलेश परदे शी

अंडी (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

550

04/HDSP/30706

(वजया बबन कुदळे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

551

04/HDSP/30707

ताई दगडू झडे

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

552

04/HDSP/30708

अिcवनी राजz ढवळे

फुले (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे 411028.

E

553

04/HDSP/30709

वAनता साधब
ु ुवा वाघमोडे

पान (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड,

D

554

04/HDSP/30711

हराबाई साहे बराव चuहाण

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुणे

E

555

04/HDSP/30712

स(वता लमण घाडगे

फळ (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुण.े

E

556

04/HDSP/30713

फुलचंद दशरथ पवार

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

बडोदा बँके जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

557

04/HDSP/30717

साहे बराव ीमंत भोसले

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

558

04/HDSP/30718

स,चन मोद कवाळे

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

559

04/HDSP/30719

सलम अYदल
ु गणी पठाण

फळे (व*+

मंsी माकट, भाजी मंडई, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

560

04/HDSP/30720

मोहनलाल सरोज

थंड पेय (व*+

मंsी माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

561

04/HDSP/30721

िजशान मुIतफा अbसार

होिजअ@र (व*+

हडपसर भाजी मंडई, ( मंsी माकट समोर,) पुणे 28.

D

562

04/HDSP/30722

मुसा इमामसहाब बागबान

भाजी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

563

04/HDSP/30723

मेहबूब इमामसहाब बागबान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,

A

564

04/HDSP/30724

अAनल बbसी शेलार

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर पुण-े ४११०२८.

C

565

04/HDSP/30725

रामकुमार छटठलाल जयIवाल

फळे (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

566

04/HDSP/30726

स]यद अकबर रसूल

फळे (व*+

मंsी माकट,सोलापूर रोड,हडपसर,पुणे ४११०२८.

C

567

04/HDSP/30728

शuवाल अYदल
ु लतीफ

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

568

04/HDSP/30729

िजलानी मIतान बागवान

भाजी (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

569

04/HDSP/30730

रतन भीमा धम
ु ाळ

फळे (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

570

04/HDSP/30731

सु`शला लमण पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

571

04/HDSP/30732

सुरेखा रामा पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

572

04/HDSP/30734

आ{पाराव अजन
ु' `शदं े

गजरा (व*+

573

04/HDSP/30735

दाAनश मुIतफा अbसार

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

574

04/HDSP/30736

अAनल tानोबा तावरे

पूजा साहय (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

575

04/HDSP/30737

अनंत गो(वंद गवई

जनरल Iटोअर

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

576

04/HDSP/30739

सन
ु ील दशरथ भाडळे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

577

04/HDSP/30740

शालन ,चbनोड पवार

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

578

04/HDSP/30741

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८

E

579

04/HDSP/30742

वजीरमा oकमो#दन बागवान

भाजी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

580

04/HDSP/30743

महादे व कnडीबा गाढवे

पोIटर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

581

04/HDSP/30744

स@रता महादे व मोरे

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड,हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

582

04/HDSP/30745

सतीश (वठलराव दे वष

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

583

04/HDSP/30747

हसन साहे बराव स]यद

फळे (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

584

04/HDSP/30748

पाव'ती शाम ,गर

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

585

04/HDSP/30749

इान हा|न शेख

कपबशी (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

586

04/HDSP/30750

लमण भगवान जाधव

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शकंु तला गंगाराम

पवार

Business Address
मंsी माकट, भाजी मंडई शेजार,

Grade
सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०१३.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

587

04/HDSP/30752

,चमाबाई नामदे व `मरे कर

पान (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

588

04/HDSP/30753

नंदा बाळासाहे ब `मरे कर

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

589

04/HDSP/30754

कुरे श हAतमभाई जमद ू

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

590

04/HDSP/30755

प#मा दगंबर उपळकर

होजीअर (व*+

मंsी माकट, हडपसर ,पुणे ४११०२८.

A

591

04/HDSP/30756

भाकर दाजीराव भोसले

592

04/HDSP/30757

रSफक अYदल
ु गफार शेख

कु2फ+ (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

593

04/HDSP/30758

पु<पा अशोक अवाल

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

594

04/HDSP/30759

मोहन मेघा`संग तांडा

च{पल (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

595

04/HDSP/30760

आमाराम माधव सोनावणे

गटई काम

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

596

04/HDSP/30761

राजूबाई भीमराव बंजोड

कटलर व Iटे शनर (व*+

मंsी माकट शेजार,

D

597

04/HDSP/30762

अoण हरासाद Aतवार

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

598

04/HDSP/30764

मोहमद नजीर खु`श'द स]यद

होजीअर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

599

04/HDSP/30765

दपक गो(वंद गवई

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

600

04/HDSP/30766

(व#या भोलेनाथ चuहाण

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

601

04/HDSP/30767

मोहमद इIलाम स]यद

होिजअर (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

घयाळ रे पे@रग आJण (व*+ मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

Grade

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

602

04/HDSP/30768

शकंु तला दे (वदास कापसे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, लडी पुलावर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

603

04/HDSP/30769

शामराव धnडीबा माने

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, डांगमाळी आळी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

604

04/HDSP/30770

जाल`मया मौलाना मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

605

04/HDSP/30771

मंदा संतोष पाटोळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट शेजार,

A

606

04/HDSP/30772

संतोष इझाक पाटोळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

607

04/HDSP/30773

लालमहमद मौलाना मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

608

04/HDSP/30774

आ`शष र`सकलाल शहा

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

609

04/HDSP/30775

शांता संतोष जाधव

होिजअर (व*+

मंsी माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

610

04/HDSP/30776

Aनम'ला गो(वंद गवाई

होिजअ@र (व*+

हडपसर भाजी

सोलापूर रोड, बँक ऑफ बडोदा जवळ, पुणे २८.

B

611

04/HDSP/30778

महं मद शमशुल दाऊद

होिजअ@र (व*+

महz फAन'चर जवळ, सोलापूर रोड, मंsी माकट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

612

04/HDSP/30779

रे खा माoती `शदं े

च{पल (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

613

04/HDSP/30780

शैलेश सुरेश ख`मतकर

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

614

04/HDSP/30781

चंदा पांडुरं ग हंग`मरे

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

615

04/HDSP/30782

दनेशकुमार महावीर अवाल

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

616

04/HDSP/30783

oि_मणी आ{पासाहे ब कदम

Iटे शनर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

मंडई शेजार,

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

617

04/HDSP/30784

अशोककुमार जगदश अगरवाल

खा#य पदाथ' (व*+

618

04/HDSP/30785

शरण पंच]या Iवामी

619

04/HDSP/30786

620

Business Address

Grade

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

होिजअर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

जाक+रहुसेन जलल`मयां मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

04/HDSP/30787

शांताबाई रघन
ु ाथ डवर

खेळणी (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

621

04/HDSP/30789

शहदल
ु स]यद शेख

होिजअ@र

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे 411028.

A

622

04/HDSP/30790

महमंद अ`मन स]यद

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

623

04/HDSP/30791

लमीबाई मुरलधर इंदापुरे

होिजअर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

624

04/HDSP/30792

कुसम
ु राजू जाधव

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

625

04/HDSP/30793

आशा रामचंz पाळे कर

फळे (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

626

04/HDSP/30794

दे (वदास गो(वंद काळे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

627

04/HDSP/30795

रामेcवर अAनल मोरे

भाजी (व*+

मंsी माकट जवळ, उडाण पुला खाल,सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

628

04/HDSP/30796

आशा गंगाराम भोसले

कटलर (व*+

मंsी माकट शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

629

04/HDSP/30798

रामबाबू चाjीलाल जाIवल

होिजअर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

630

04/HDSP/30799

राजz गजz येवते

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

631

04/HDSP/30800

राजाराम अ{पा जाधव

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

632

04/HDSP/30801

संगीता नंद ू जाधव

कटलर (व*+

633

04/HDSP/30802

रं जना शंकर पवार

फळ (व*+

634

04/HDSP/30803

कुसम
ु राजाराम चuहाण

कटलर

635

04/HDSP/30804

र(व रामा पवार

636

04/HDSP/30806

637

Business Address

Grade

मंsी माकट, महे श फAन'चर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट इमारत शेजार, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

,चकन सटर

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

इIमाईल चाँद ईनामदार

कटलर (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30807

सु`शला माoती `शदं े

कटलर

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

638

04/HDSP/30808

अशोक बाजीराव `भसे

कटलर

मंsी माकट जवळ, महे श फAन'चर समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

639

04/HDSP/30809

महानंदा उमेश घोडके

कटलर (व*+

हडपसर, सोलापूर रोड, जनसेवा बँके समोर, अवाल टा◌ॅवस' शेजार , पुणे २८.

B

640

04/HDSP/30810

महादे व `शवराम बनकर

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

641

04/HDSP/30811

अमोल पांडुरं ग दळवी

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

642

04/HDSP/30812

(व<णू `शवमूत कंु भार

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

643

04/HDSP/30813

लमी मान{पा गरड

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

644

04/HDSP/30815

पवनकुमार महावीर गग'

बे2ट (व*+

मंsी माकट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

645

04/HDSP/30816

शैलz लालz गु{ता

च{पल (व*+

जनसेवा सहकार बँके[या समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

646

04/HDSP/30817

रामदास पांडुरं ग डnबाळे

कटलर (व*+

जनसेवा बँक, अमर पॅलेस समोर,

647

04/HDSP/30818

वंदना माJणक डवर

कटलर (व*+

मंsी माकट सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

648

04/HDSP/30819

बWबता गोकुळ शडगे

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सासवड रोड,जनसेवा बँके जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

E

हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

४११०२८.
649

04/HDSP/30821

गणेश अशोक अवाल

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

A

650

04/HDSP/30822

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

651

04/HDSP/30823

मंगल चंzकांत भोसले

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, पुणे २८.

E

652

04/HDSP/30824

(व<णू पांडुरं ग चांदगड
ु े

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

653

04/HDSP/30825

आशा चरणदास गोणेकर

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

654

04/HDSP/30826

पाव'ती हर गुरव

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स शेजार, हडपसर, पुणे २८.

D

655

04/HDSP/30827

ताराबाई बाळासाहे ब नागे

656

04/HDSP/30829

चंzाबाई य2ला{पा पंचसोनसर

कटलर (व*+

रामनंद सोसायट, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

657

04/HDSP/30830

नरसुबाई मलक{पा गरड

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे ४११०२८.

E

658

04/HDSP/30831

`शवाजी भीमा भंजोड

भाजी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, वैभव भंडार वIs दक
ु ाना शेजार,

E

पांडुरं ग (वठल

दळवी

खा#य पदाथ' (व*+
च{पल पथार

बांबू वIतु व कटलर (व*+ पंQडत जवाहरलाल नेह| भाजी माकट शेजार, `सनल शेजार, पुणे ४११०२८.

पण
ु े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

659

04/HDSP/30832

मोहमद `मरज शेख

बॅग (व*+

660

04/HDSP/30833

गोवध'न आणा पवार

होिजअ@र (व*+

661

04/HDSP/30834

सुवणा' मधक
ु र कांबळे

662

04/HDSP/30835

663

Business Address

Grade

सोलापूर रोड जनसेवा बँक समोर हडपसर पुणे २८

E

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, गाडीतळ, पुण-े ४११०२८.

E

च{पल (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

अंजना राजाराम साबळे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

04/HDSP/30836

राजेश माJणक साखरे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, अवाल टोवर समोर, पुणे ४११०२८.

A

664

04/HDSP/30838

मालन आनंदा साळुंके

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

665

04/HDSP/30839

मोहन राम`लंग ,चंचकर

कपडे (व*+

गणेश मंदर,रामनंद कॉ?{ले_स,हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे

A

४११०२८.
666

04/HDSP/30840

कंु ड`लक जनाद' न दे शमाने

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे २८.

A

667

04/HDSP/30841

जगbनाथ पांडुरं ग ,चंचकर

होिजअर (व*+

हडपसर गाव, पुणे

A

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, गणेश मंदरा शेजार, पुणे

४११०२८.
668

04/HDSP/30842

मोहन शsk
ू न कोSकळ

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

669

04/HDSP/30843

नbहे लाल सहदे व सरोज

थंड पेये (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, मंsी माकट जवळ, पुणे ४११०२८.

B

670

04/HDSP/30844

कमल संभाजी बनसोडे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, ऐcवय' गणेश मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

671

04/HDSP/30845

क(वता सोमनाथ गुरव

कटलर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

672

04/HDSP/30846

य2लुबाई सखाजी अंकुशी

कटलर (व*+

रामानंद सोसायट, गणपती मंदरा समोर, हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक

A

जवळ, पण
ु े ४११०२८.
673

04/HDSP/30848

अAनल अशोक अवाल

कटलर व Iटे शनर (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर गाव, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे

A

४११०२८.
674

04/HDSP/30849

शांताबाई बाबुराव धायगड
ु े

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

E

675

04/HDSP/30850

जयी धनंजय शेडगे

kapade हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

676

04/HDSP/30853

दे (वदास राजाराम गोनेकर

होिजअर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

677

04/HDSP/30854

सुरेश लमण जाधव

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे २८,

C

678

04/HDSP/30855

(वण जगbनाथ ,चंचकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

679

04/HDSP/30856

नफ+ज शहद खान

फळभाजी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे ४११०२८.

D

680

04/HDSP/30857

संतोष तानाजी हंग`मरे

Iटो @रपेअ@रंग

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

A

681

04/HDSP/30858

यासीन हबीब स]यद

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, लडीनाला पुलाजवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

682

04/HDSP/30859

उ#धव ,चंतामणी बांगर

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

683

04/HDSP/30860

सादक अYदल
ु ा खान

बांगडी (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक जवळ हडपसर गाडी तळ पुणे २८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

684

04/HDSP/30861

युवराज नंदSकशोर `भंगारे

kapade pathari

685

04/HDSP/30862

माoती भू येडगे

686

04/HDSP/30863

शकंु तला (वनोद कपकर

687

04/HDSP/30864

688

Business Address

Grade

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक नवल

E

हडपसर भाजी मंडई समोर, पुण.े

E

होिजअ@र (व*+

लोक मंगल को बँक `ल. रामनंद कॉम{ले_स, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

Sकरण बंडा माने

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, पुणे २८.

E

04/HDSP/30866

संगीता उमेश जाधव

च{पल (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

689

04/HDSP/30867

मोदन इमाम इनामदार

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

A

690

04/HDSP/30868

छाया अशोक म
ु था

भांडी (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स समोर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

691

04/HDSP/30869

दपक नाना वाघमारे

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे ४११०२८.

E

692

04/HDSP/30870

राधाबाई अजय धाने

कटलर व Iटे शनर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामनंद कॉ?{ले_स समोर, जनसेवा बँक जवळ, पुणे 411028.

E

693

04/HDSP/30871

उमेश रामा जाधव

झाडू चटई (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स, गाडीतळ,

E

694

04/HDSP/30872

बाबुराव अनंतराव बनसोडे

चटई (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक जवळ, पुणे २८.

E

695

04/HDSP/30873

जनाबाई (वलास गzे

फळ (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे ४११०२८.

E

696

04/HDSP/30874

इलाई अलाउ#दन शेख

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे ४११०२८.

E

697

04/HDSP/30875

सगीर कबीर शेख

बांगडी (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

698

04/HDSP/30876

दपक दjाsय डोके

कटलर (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, मंsी माकट शेजार, पुणे २८.

B

699

04/HDSP/30877

पापा फजलहुसेन शेख

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, मंsी माकट, हडपसर, पुणे २८.

E

700

04/HDSP/30878

सन
ु ील राजाराम भालेराव

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जनसेवा सह. बँकेसमोर, हडपसर, पुणे २८

A

701

04/HDSP/30879

िजजाबाई हनम
ु ंत जाधव

फळ (व*+

सासवड रोड, हडपसर गाव, पुणे

A

702

04/HDSP/30880

फ]याज महे बुब स]यद

होिजअ@र (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स समोर, पुणे २८.

E

703

04/HDSP/30881

सािजद वसीम शेख

होिजअर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स,हडपसर गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

704

04/HDSP/30882

सयनारायण राजाराम यादव

कटलर (व*+

रामानंद कॉ?{ले_स सोसायट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

705

04/HDSP/30883

करमाबाई हनम
ु ंत अंकोशी

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मोडक vवेलस' समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

706

04/HDSP/30884

सुदाम सदा`शव टे कवडे

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

707

04/HDSP/30885

यशोदा बबन सरोदे

होिजअ@र (व*+

रामनंद कॉम{ले_स गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

E

708

04/HDSP/30887

Sकसन नारायण तोडकर

फळ हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद को?{ले

E

709

04/HDSP/30888

oपाराम रामाजी प@रहार

च{पल (व*+

सदानंद कॉ?{ले_स, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

710

04/HDSP/30889

रशीदा ईIमाईल शेख

च{पल (व*+

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, पुणे २८.

A

711

04/HDSP/30890

स,चन दjाsय ?हे sे

होिजअ@र (व*+

रामानंद कॉम{ले_स समोर, जनसेवा बँके[या शेजार सोलापूर रोड, गाडीतळ,

E

हडपसर, पण
ु े २८.

Grade

सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

712

04/HDSP/30891

श`शकांत दशरथ महान'वर

गटई काम

713

04/HDSP/30892

संतोष सुरेश `शदं े

होिजअ@र (व*+

714

04/HDSP/30893

पूजा सुरेश सोनवणे

715

04/HDSP/30894

716

Business Address

Grade

जनसेवा बँके समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

हडपसर गाव, सोलापूर रोड, रामानंद कॉ?{ले_स, पुणे ४११०१३.

B

च{पल (व*+

मंsी माकट समोर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

अशोक राम साठे

कटलर (व*+

जनसेवा बँक समोर, सोलापूर रोड, हडपसर गाव, पुणे २८.

E

04/HDSP/30895

शाईन Aनजाम माशाळकर

कटलर (व*+

हडपसर, सोलापूर रोड, जनसेवा बँक, पुणे २८.

E

717

04/HDSP/30896

अंजना चंzकांत `शदं े

कटलर (व*+

जनसेवा बँके जवळ, हडपसर, पुणे २८.

E

718

04/HDSP/30898

वीण बळीराम दळवी

होिजअर

हडपसर गाव सोलापूर रोड जनसेवा बँक जवळ हडपसर गाडी तळ पुणे २८

E

719

04/HDSP/30899

जाSकर गफूर खान

कटलर हातगाडी

हडपसर गाव सोलापूर रोड रामानंद को?{लए_स

E

720

04/HDSP/30901

है दर Aनजामसाब मु2ला

होिजअ@र (व*+

मंsी माकट शेजार, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

A

721

04/HDSP/30902

लमी नारायण पवार

कटलर (व*+

बडदे चाळ, रामानंद कॉम{ले_स जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८.

A

722

04/HDSP/30903

बालाजी 2हाद कंु भार

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, सदानंद कॉ?{ले_स, पुणे ४११०२८.

E

723

04/HDSP/30904

मालाबाई ताया लाकडे

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

724

04/HDSP/30905

इंदरा धnडीबा तांबे

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

E

725

04/HDSP/30906

बbसी शंकर रोडगे

फळे (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

E

726

04/HDSP/30907

माoती बाबाoवळ कोठावदे

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

B

शेजार सोलापूर

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

रोड पुणे 411028

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

727

04/HDSP/30908

संतोष oपचंद कोरपडे

होिजअ@र (व*+

728

04/HDSP/30909

लमीबाई रामचंz लवांडे

कटलर (व*+

729

04/HDSP/30910

गंगुबाई बाबाoवाहन कोठावळे

भाजीपाला (व*+

730

04/HDSP/30911

बापू कुशाबा वाघमारे

फळे (व*+

731

04/HDSP/30912

मंगल शेखर वाडेकर

732

04/HDSP/30913

733

Business Address

Grade

जन
ु ा कॅना◌ॅल, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

E

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

B

कृ<णा छाया हॉटे ल

रोड पुणे 411028

E

शेजार सोलापूर

जन
ु ा कॅनोल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर पुणे 411028

E

होिजअ@र (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

E

मंगल नारायण वाडेकर

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30914

लमी बापूसाहे ब इंदापूरकर

कटलर (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

734

04/HDSP/30915

गोपीनाथ कnडीबा चuहाण

च{पल (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

A

735

04/HDSP/30916

अAनल रामचंz वाडेकर

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

D

736

04/HDSP/30917

राजू अंबरनाथ जाधव

भाजीपाला (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

D

737

04/HDSP/30918

अलका `शवाजी डवर

कटलर (व*+

738

04/HDSP/30920

रमेश आंगलु गादे कर

फोटो ¤ेम (व*+

739

04/HDSP/30921

उ2हास शांताराम वाडेकर

आईI*+म (व*+

740

04/HDSP/30922

स(वता बालाजी शडगे

741

04/HDSP/30923

सुबz रामभाऊ धोsे

रामनंद कॉम{ले_स, राठ हॉिIपटल शेजार, सोलापूर रोड, पुण.े

E

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

E

रोड, पुणे ४११०२८.

ऐcवय' गणेश मंदरा जवळ, सोलापूर रोड, पुण.े

E

होिजअ@र

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

फुले (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल

शेजार सोलापूर

रोड पुणे 411028

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

742

04/HDSP/30924

रोहणी (वजय पवार

कटलर (व*+

रामनंद कॉम{ले_स समोर, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

743

04/HDSP/30925

सुयक
' ांत भाऊ जाधव

Iटो @रपेअ@रंग

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, पुणे सोलापुर

E

744

04/HDSP/30926

सह
ु ास शांताराम वाडेकर

होिजअ@र (व*+

ऐcवय' गणेश मंदराजवळ, सोलापूर

745

04/HDSP/30927

वहदा मन
ु ीर शेख

कटलर

746

04/HDSP/30929

मनीषा शाम डोळस

फळ (व*+

चuहाण Wब2डींग दक
ु ाना समोर, जुbया कॅना◌ॅल बाजूला, गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

E

747

04/HDSP/30930

मु_ताबाई शंकर राऊत

भाजी (व*+

अवाल हॉटे ल शेजार, @रा Iथानक समोर, कृ<णा छाया हॉटे ल

A

सोलापूर रोड, कृ<णा छाया हॉटे ल

Grade

रोड, पुणे ४११०२८.

रोड, पुणे ४११०२८.

E

शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शेजार, गाडीतळ,

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
748

04/HDSP/30931

नरz बाळकृ<ण करपेकर

749

04/HDSP/30932

दशरथ (वcवनाथ तुरे

फळे (व*+
नारळ (व*+

कृ<णा छाया हॉटे ल शेजार, सोलापूर

रोड, पुणे ४११०२८.

सोलापूर हाय वे शेजार, हनम
ु ान मंदरा जवळ,

कृ<णा छाया हॉटे ल

E
शेजार,

D

सोलापरू रोड, पण
ु े ४११०२८.
750

04/HDSP/30933

अंबू बालाजी इंदापूरकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, कृ<ण छाया हॉटे ल समोर, पुणे ४११०२८.

E

751

04/HDSP/30934

गौतम अजन
ु' उजगरे

कटलर (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, माoती मंदर जवळ , पुणे ४११०२८.

E

752

04/HDSP/30935

लमण ब\ुवान कोठावळे

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कृ<ण छाया हॉटे ल शेजार, गाडीतळ हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

753

04/HDSP/30937

माoती यशवंत सोनझार

कटलर (व*+

पंकज पुIतक डेपो, सोलापूर रोड, हडपसर चौक, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

754

04/HDSP/30938

मालन ञानेcवर जगदाळे

होिजअ@र (व*+

755

04/HDSP/30939

सीताराम दे वराम कंु जीर

756

04/HDSP/30940

757

Business Address

Grade

सोलापूर रोड, अमर नगर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८

E

फळ (व*+

गाडीतल हडपसर, पी एम ट डेपो शेजार, हनम
ु ान मंदरा शेजार, पुण.े

A

मेहबूब अजीज शेख

फळ (व*+

गाडीतळ लोकसेवा, हनम
ु ान मंदरा शेजार, पुण.े

E

04/HDSP/30941

दjा (वठल खवळे

फळे (व*+ हातगाडी

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

758

04/HDSP/30943

हािजबाबू बादशहा शेख

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, *ांती हॉटे ल जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

759

04/HDSP/30944

भोला साद शाहू

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

760

04/HDSP/30945

मु_ताबाई `शवाजी `शदं े

कटलर (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

761

04/HDSP/30946

साहे राबानो नासीर स]यद

कटलर (व*+

मंsी माकट जवळ, पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

762

04/HDSP/30947

`भमा सटवाजी सोनझर

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, रामानंद कॉम{ले_स समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

763

04/HDSP/30948

राजेश सावळा `मरे कर

वडापाव (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

764

04/HDSP/30950

नंद ू नामदे व होले

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, बजाज बेकर समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे

765

04/HDSP/30951

(वजय माoती झगडे

खा#य पदाथ' (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

766

04/HDSP/30952

अAनकेत अर(वंद भोसले

खा#य पदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट बस Iटा◌ॅप शेजार, गाडीतल हडपसर, पुणे २८.

E

767

04/HDSP/30953

सन
ु ील नामदे व `मरे कर

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, माoती मंदरा शेजार,

B

768

04/HDSP/30954

समीना अझीम स]यद अल

खा#य पदाथ' (व*+

जन
ु ा कॅनल गाडीतळ, हडपसर, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

पुणे 411028

४११०२८.

सोलापूर रोड, पुणे ४११०२८.

A

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

769

04/HDSP/30955

लमी संतोष उफाळे

कटलर

770

04/HDSP/30957

राजz रावसाहे ब कोळी

होिजअ@र (व*+

771

04/HDSP/30958

अAनल शेषराव हावळे

फळे (व*+ हातगाडी

772

04/HDSP/30959

खंडू बाबू कांबळे

773

04/HDSP/30960

तोलानबाई महादे व जाधव

भाजीपाला (व*+

774

04/HDSP/30961

कलावती मि[छं z वडAतले

भाजी (व*+

775

04/HDSP/30962

Sकसान कचo Aतजोरे

776

04/HDSP/30963

777

खा#य पदाथ' (व*+

Business Address

Grade

हडपसर सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापूर रोड, सदानंद कॉ?{ले_स , हडपसर पुणे

A

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

पुणे सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅनल पुला जवळ हडपसर, पुणे २८.

A

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

गाडीतळ चौक, हडपसर पुणे

E

खा#यपदाथ' (व*+

हडपसर माळवाडी रोड, स`मधा गेस समोर, पुणे सोलापूर रोड,पुणे 411028

B

जनाद' न बळीराम दळवे

कटलर (व*+

लोकसेवा हनम
ु ान मंदरा समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/30964

राकेश महादे व वाघ

फळे (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

778

04/HDSP/30965

रामा सोपान माने

कटलर (व*+

अवाल Iवीट होम, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

779

04/HDSP/30966

दपलाल हरालाल साहू

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, लोकसेवा हनम
ु ान मंदरा जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

780

04/HDSP/30967

सरIवती सन
ु ील मुंजी

कटलर (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

781

04/HDSP/30968

सुAनल नारायण वाडेकर

कटलर (व*+

हडपसर गाडीतळ, कृ<ण छाया हॉटे ल समोर, हडपसर पुणे २८.
पण
ु े 411028

पुणे 411028
सोलापूर रोड हडपसर

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

782

04/HDSP/30969

माJणक बाजीराव गायकवाड

फळे (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

783

04/HDSP/30970

संगीता `शवाजी काळे

शगा (व*+

गाडीतळ चौक, सोलापूर रोड, हडपसर,

784

04/HDSP/30971

मंगल भाकर पवार

फळे (व*+

गाडीतळ चौक, हडपसर पुणे

785

04/HDSP/30972

बाबू बळीराम हरणे

कटलर

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे 411028

E

786

04/HDSP/30973

अ`मत रमेश यादव

कटलर (व*+

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे 411028

E

787

04/HDSP/30974

शामराव मसू `मरे कर

खा#य पदाथ' (व*+

788

04/HDSP/30975

केदारनाथ रामनाथ शहा

कटलर

789

04/HDSP/30976

खैoAनसा उIमान शेख

790

04/HDSP/30977

मायादे वी बलवान

791

04/HDSP/30978

सोनाबाई `शवाजी भंजोळ

कटलर

792

04/HDSP/30979

सोमनाथ बापू नाथ

कटलर (व*+

793

04/HDSP/30980

पन
ू म अमोल खरात

भाजी (व*+

794

04/HDSP/30981

शोभा रमेश गरड

कटलर (व*+

795

04/HDSP/30983

ललाबाई `शवाजी (वटकर

फळ (व*+

796

04/HDSP/30984

लताबाई पोपटराव भोसले

कटलर (व*+

माने

Business Address

Grade
पुणे 411028

D

पुणे ४११०२८.

E
E

हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

कटलर (व*+

जन
ु ा कॅनल गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

E

फळे (व*+

गुoदj कले_शन[या समोर, हडपसर पुणे २८
जनसेवा बँक समोर, सोलापूर रोड, हडपसर
गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

पुणे ४११०२८.

E
पुणे 411028

E

पुणे 411028

हडपसर सोलापूर रोड, गाडीतळ, माoती मंदरा जवळ, हडपसर,

E
पुणे ४११०२८.

E

मंsी माकट समोर.सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

हडपसर गाडीतळ, हनम
ु ान मंदरा समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

E

पुणे 411028

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

797

04/HDSP/30986

नसीम याकुब

798

04/HDSP/30987

बायमा नजीर स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

799

04/HDSP/30988

जाहे जा शYबीर काझी

कटलर (व*+

800

04/HDSP/30990

`भमराव कnडीबा बनसोडे

फळे (व*+

`मडोशी वाईbस समोर, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

801

04/HDSP/30992

(वजय (वcवास `शदं े

फळे (व*+

दे साई[या दवाखाbया समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुणे २८.

E

802

04/HDSP/30993

गजानन कृ<णा साळुंके

चहा (व*+

गाडीतळ मोडक vवेलस' शेजार,

B

803

04/HDSP/30994

दलप माJणक जाधव

होिजअ@र (व*+

कामधेर इIटे ट समोर, जनसेवा बँक शेजार, हडपसर, पुणे २८.

E

804

04/HDSP/30995

अ`मत Sकसान थोरात

होिजअ@र (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

805

04/HDSP/30996

(वकास चंzकांत Aतवार

खा#य पदाथ' (व*+

जन
ु ा कॅना◌ॅल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

E

806

04/HDSP/30997

सागर (वठल कासार

फळे (व*+ हातगाडी

गाडीतळ सोलापूर रोड हडपसर

A

807

04/HDSP/30998

मंगेश `शवाजी ढले

भाजी (व*+

808

04/HDSP/30999

सूयभ
' ान दादाराव डnगळे

फळे (व*+

ससाणेनगर, कॅनॉल शेजार, हंगणे मळा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

809

04/HDSP/31000

नबी कासीम बागवान

फळ (व*+

स]यद नगर, महं मदवाडी, हडपसर रोड, पुणे २८.

D

810

04/HDSP/31001

संजय अनंता `भसे

खा#यपदाथ' (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

811

04/HDSP/31002

शंकर बाळासाहे ब `शवरकर

फुले हार (व*+

शेख

Name Of Business
कटलर (व*+

Business Address

Grade

जन
ु ा कॅनल, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

जन
ु ा कॅना◌ॅल, गाडीतळ,सोलापूर रोड, हडपसर पुणे २८.

E

सोलापूर रोड, गाडीतळ, हडपसर,

E

हडपसर,

पुणे ४११०२८.

पुणे 411028

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

हडपसर गाव, पोलस चौक+,

पुणे ४११०२८.

पुणे ४११०२८.

सासवड रोड, बस Iट ड जवळ, हडपसर पुणे

E

२८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

812

04/HDSP/31003

अ`भिजत कांतीलाल फले

खा#यपदाथ' (व*+

813

04/HDSP/31004

लमीबाई बस{पा भंडार

814

04/HDSP/31005

815

Business Address

Grade

हडपसर पो`लस Iटे शन गेट समोर, पुणे सासवड रोड, गाडीतळ हडपसर, पुणे २८.

D

Aनरा (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

धन`संग `संधू पठे

गटई काम

पोलस Iटे शन शेजार, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

04/HDSP/31006

हरा`संग (वनायक`संग परदे शी

फळे (व*+

पोलस Iटे शन शेजार, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

816

04/HDSP/31007

सुरेश भात जावळे

पान प}ट

हडपसर पो`लस Iटे शन समोर सोलापूर रोड पुणे 411028

E

817

04/HDSP/31008

सन
ु ंदा सध
ु ाकर लnढे

भाजी (व*+

अमरदप सोसायट पाठ मागे,

E

उbनती नगर, गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर,

पण
ु े ४११०२८.
818

04/HDSP/31009

ज`मला Aनयाज शेख

भाजी (व*+

अमरदप सोसायट मागे, सोलापूर रोड, उbनती नगर, गाडीतळ, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
819

04/HDSP/31010

उमेश संपत भालेराव

फळ (व*+

हडपसर गाडीतळ, र(वदश'न Wब2डींग[या समोर, पुणे सोलापूर रोड, पुण.े

E

820

04/HDSP/31014

युसुफ इzस मेमन

फळे (व*+ हातगाडी

रा(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

821

04/HDSP/31015

(व#या गोपाल दवेकर

फळे (व*+

रा(व दश'न चौक, वापरमल सावलदार दक
ु ाना , शेजार, हडपसर

E

822

04/HDSP/31016

मनीषा राजकुमार मुंढे

फळे (व*+

रा(व दश'न सोसायट, शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

पुणे 411028

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

823

04/HDSP/31020

याकुब इzस मेमन

824

04/HDSP/31021

सुरेखा चंzकांत उपळकर

825

04/HDSP/31022

इि?तयाज इzस मेमन

826

04/HDSP/31023

सुAनल लमण फले

खा#य पदाथ' (व*+

827

04/HDSP/31024

मो`सन मौला बागवान

फळे (व*+

828

04/HDSP/31025

रामेcवरलाल सुखलाल गायर

829

04/HDSP/31026

830
831

Business Address

Grade

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी रा(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028
खा#य पदाथ' (व*+

रा(वदश'न सोसायट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E
B
C

र(वदश'न सोसायट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

र(वदश'न सोसायट शेजार, आकाशवाणी, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

खा#यपदाथ' (व*+

र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी

A

ओंकारलाल उदयलाल रावत

खा#यपदाथ' (व*+

र(वदश'न सोसायट शेजार आकाशवाणी सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

04/HDSP/31031

गजराबाई बबन शडगे

खा#यपदाथ' (व*+

गांधी चौक, राम मंदराशेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31032

सीताबाई चंzकांत जमाले

खा#य पदाथ' (व*+

लोहया उदयान, शंकर मंदरा शेजार, अमर(वहार सोसायट जवळ, मगरप}टा चौक,

A

सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

पण
ु े सोलापरू रोड, पण
ु े ४११०२८.
832

04/HDSP/31033

कुमार सतीश माळोदे

थंड पेये (व*+

833

04/HDSP/31035

अ`मत रामेcवर भ}टड

पेपर (व*+

सोलापूर मगरप}टा, महादे व मंदर हडपसर, पुणे २८.

E

जोतीचंद भोईचंद सराफ समोर, नालबंद माकट[या समोर, पुणे सोलापूर रोड,

E

हडपसर, पण
ु े ०२
834

04/HDSP/31038

रामदास Sकसान `शदं े

835

04/HDSP/31039

वैधानाथ भीमराव काळे

गटई
फळे (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

कामधेनु ईIटे ट, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

836

04/HDSP/31040

कृ<णा शेशु पुजार

पानप}ट

837

04/HDSP/31041

इान बशीर खान

कटलर (व*+

838

04/HDSP/31042

रे वै]या शरणा]य हरे मठ

नारळपाणी (व*+ हातगाडी

839

04/HDSP/31046

शSफयो#दन िजलानी शेख

फळ (व*+

840

04/HDSP/31047

मेहताब कुतुबु#दन शेखव

फळे (व*+ हातगाडी

841

04/HDSP/31048

मेहबूब मह?मद शेख

फळे (व*+

842

04/HDSP/31049

जैनु#दन शमशु#दन शेख

फळे (व*+ हातगाडी

843

04/HDSP/31050

ईIमाईल मेहबुब शेख

फळ (व*+

Business Address

Grade

पुणे सोलापूर रोड, नालबंद माकट, कामधेनु शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट शेजार, हडपसर, पुणे २८.

D

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

कामधेनु इIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे २८.

A

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

D

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

नालबंद माकट समोर, पुण-े सोलापूर रोड, कामधेनू

इIटे ट समोर,

हडपसर,

A

पण
ु े ४११०२८
844

04/HDSP/31051

हे मंत लमण शेलार

फळे (व*+

845

04/HDSP/31052

खालल मेहबुYसाब बागवान

फळे (व*+ हातगाडी

846

04/HDSP/31053

मेहबूब अYदल
ु हसन

होिजअर

847

04/HDSP/31055

मौला आल काशीम खानापुरे

फळे (व*+

848

04/HDSP/31056

सुरेश ीपातीराव आकडे

849

04/HDSP/31057

रबानी

िजलानी बागवान

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

डांगमाळी आळी जवळ

A

पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

रा(वदश'न, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

850

04/HDSP/31058

दपक एकनाथ ढले

फळे (व*+

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

851

04/HDSP/31059

रमेश ीपतराव आकडे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुणे २८

A

852

04/HDSP/31060

समद इ_बाल बागवान

फळ (व*+

नालबंद माकट समोर, सोलापूर रोड, कामधेनु इIटे ट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

853

04/HDSP/31061

(वठल जनाध'न शेवाळे

च{पल (व*+

कामधेनु ईIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

854

04/HDSP/31062

क(वता शैलz जगताप

नाcता सटर

कामधेनु इIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, मंsी माकट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

855

04/HDSP/31063

दIतगीर ज`लल`मया मु2ला

होिजअ@र (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

856

04/HDSP/31064

चांद युसु¦साब मु2ला

फळे (व*+

857

04/HDSP/31065

इमाम शरफू शेख

फळे (व*+

858

04/HDSP/31066

महे श गुलाब गायकवाड

859

04/HDSP/31067

860

नालबंद माकट, कामधेनु इIटे ट शेजार

Grade

सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

नारळपाणी (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

दाऊद साहे बलाल मु2ला

नारळपाणी (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31068

सलम मह?मद शेख

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

861

04/HDSP/31069

अAनकेत कैलास सकपाळ

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

862

04/HDSP/31070

गौरव सध
ु ीर गायकवाड

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

863

04/HDSP/31071

बादशहा नूरमंहमद शेख {अपंग}

च{पल (व*+

कामधेनु ईIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

864

04/HDSP/31073

दे (वदास गंगाराम ीरसागर

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

865

04/HDSP/31074

सुरेश लमण सोनझार

कटलर (व*+

तुपे हॉिIपटल, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

866

04/HDSP/31075

उमरफा|क शYबीर बागवान

फळे (व*+

सािवक बेकर समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

867

04/HDSP/31076

शYबीर बुसाब बागवान

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

D

868

04/HDSP/31077

मौला हनीफ मुजावर

फळे (व*+

यशदप शॉ(पक सटर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

869

04/HDSP/31078

बाबू याकुब शेख

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

870

04/HDSP/31079

इलाह माकाबु2साब बागवान

फळे (व*+ हातगाडी

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

871

04/HDSP/31081

अYदल
ु कादर बशीर बागवान

फळे (व*+

कामधेनु ईIटे ट पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

B

872

04/HDSP/31083

भरत तुळशीराम गादगे

फळे (व*+

पन
ु ा सु{पर माकट[या समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

873

04/HDSP/31086

रं जना सभ
ु ाष साळुंखे

फळे (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

874

04/HDSP/31087

आ`शतोष वसंत ससाणे

फळ (व*+

कामधेनु इIटे ट समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

875

04/HDSP/31088

सश
ु ीलकुमार का`शनाथ सावळे

चहा (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

876

04/HDSP/31089

राहुल जनाध'न कडतारे

वडापाव (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

877

04/HDSP/31090

कnडीबा अमत
ृ राव मंsे

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

878

04/HDSP/31091

दjा अशोक पाटोळे

होिजअर

Aनतीन हाईटस समोर ,पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

879

04/HDSP/31092

उमाकांत दशरथ खंडोबा

फळे (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

880

04/HDSP/31093

मंहमद सैदल
ु स]यद नुरवउ#दन

होिजअ@र

नालबंन माकड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

881

04/HDSP/31094

गो(वंद लमण बारोट

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

882

04/HDSP/31095

गणपत हजार गायर

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर ,पुणे ४११०२८.

B

883

04/HDSP/31096

शकंु तला शंभो`लंग Iवामी

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, सोनी vवेलस' समोर, हडपसर, पुणे २८.

E

884

04/HDSP/31097

नागनाथ अ*ूर गuहाने

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

885

04/HDSP/31098

िजलानी हराजी बागवान

फळे (व*+

Aनतीन हाई}स, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

886

04/HDSP/31102

नागेश इर]या हरे मठ

फळे (व*+

जाणू Aनकेतन Wब2डींग,धमा',धकार हॉिIपटल समोर सोलापूर रोड हडपसर पुणे

A

411028
887

04/HDSP/31103

काळूराम दे वाजी गायर

खा#य पदाथ' (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

888

04/HDSP/31104

इ\ाहम रहमान शेख

फळ (व*+

धमा',धकार हॉिIपटल समोर, माळवाडी कॉन'र, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

889

04/HDSP/31105

शंकर गुंडा{पा भंडार

नीरा (व*+

तुपे हॉिIपटल समोर, पुणे सोलापूर रोड, रनदप हॉिIपटल जवळ, पुणे

B

890

04/HDSP/31107

अशोक `भकोबा धम
ु ाळ

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅना◌ॅल जवळ,

A

891

04/HDSP/31110

`शवनंद इरा{पा सलगर

फळे (व*+ हातगाडी

हडपसर, पुणे ४११०२८.

जन
ु ा _यानोल जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

C

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

892

04/HDSP/31111

नर`स§ग धnडीबा मुळे

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

893

04/HDSP/31112

गटई काम

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, अवाल हॉटे ल शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

894

04/HDSP/31114

साक+र बाबभ
ु ाई शेख

पानप}ट

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

895

04/HDSP/31116

इकबाल बशीर शेख

फळ (व*+

सोलापूर रोड, जन
ु ा कॅना◌ॅल जवळ ,हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

896

04/HDSP/31117

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनोल

D

बाबासाहे ब लमण

वाहद कासीम सहाब

कांबळे

बागवान

Business Address

Grade

जवळ सोलापरू रोड हडपसर पण
ु े 411028
897

04/HDSP/31118

सुरेख धnडीबा पवार

फळे (व*+

अवाल हॉटे ल चे शेजार, पुणे सोलापूर रोड, पुणे

C

898

04/HDSP/31119

बाबू (वठल चौधर

फळे (व*+

असाल हॉटे ल शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

899

04/HDSP/31120

भाकर Wबमा{पा o_के

फळे (व*+

अवाल Iवीट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

900

04/HDSP/31123

कमाल Sकसन बनसोडे

फळे (व*+

जन
ु ा कॅनॉल जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

901

04/HDSP/31124

vयोती अमर गुरव

कटलर (व*+

पी.एम.ट डेपो शेजार, अवाल Iवीट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

902

04/HDSP/31125

कासीम मेहबुबसाहब मJणयार

फळे (व*+

पी.एम.ट. डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

903

04/HDSP/31126

माoती सोपान ?हे sे

फळे (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

904

04/HDSP/31127

मंगल दjाsय कांबळे

फळे (व*+

पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

905

04/HDSP/31129

शोभा भीमराव सरोदे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

906

04/HDSP/31130

सुAनता सध
ु ाकर भोसले

फळे (व*+

सोलापूर रोड, अवाल Iवीट होम, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

907

04/HDSP/31131

कचरचंद बाबुराव Wबराजदार

फळ (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, शतानंद को?{ले समोर,हडपसर गाडीतळ,

A

हडपसर, पुणे

४११०२८.
908

04/HDSP/31134

इकबाल पापा खान

फळे (व*+

मंsी माकट जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

909

04/HDSP/31135

सादक इ\ाहन खान

फळे (व*+

पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

E

910

04/HDSP/31136

(वमल बालाजी बागलगावे

फळे (व*+

अगरवाल हॉटे ल शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

911

04/HDSP/31137

Aतभा (वशाल रोडगे

कटलर (व*+

पंQडत लाल नेह| भाजी माकट शेजार, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

912

04/HDSP/31138

भागवत तुकाराम गोबडे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, अवाल Iवीट समोर, हडपसर पुणे 411028

B

913

04/HDSP/31141

शोभा राम आगवाने

गटई काम

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

914

04/HDSP/31143

सभ
ु ाष माJणक लासुणे

फळे (व*+

नदे हॉिIपटल, सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८.

A

915

04/HDSP/31144

सग
ु ावन गोबी नादन

अंडा बुज (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

916

04/HDSP/31145

साहे बराव दनकर पाटल

भेल पाणीपुर (व*+ हातगाडी पी एम ट डेपो जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

917

04/HDSP/31146

सुयक
' ांत राज{पा दे वशे

फळे (व*+

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

918

04/HDSP/31147

भगवान सदा`शव पाटल

खा#य पदाथ' (व*+

919

04/HDSP/31148

कैलास गंगाधर गाडगीळ

फळे (व*+ हातगाडी

920

04/HDSP/31150

शकंु तला ह@रभाऊ सूयव
' ंशी

921

04/HDSP/31152

922

Business Address

Grade

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

गाडीतळ, नवीन पुलाखाल, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

फळे (व*+

गाडीतळ चौक, जवळ सोलापूर रोड हडपसर पुणे 411028

A

रमेश जगbनाथ शेलार

फळ (व*+

पी.एम.ट डेपो जवळ, सोलापूर रोड, भाजी मंडई शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

04/HDSP/31153

सुAनता `शवाजी सरोदे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट डेपो जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

923

04/HDSP/31154

आशा अजन
ु' सरोदे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी एम ट डेपो जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

924

04/HDSP/31155

`शवानंद बाबुराव भंडार

फाIट फूड (व*+

पी एम ट डेपो जवळ, गाडीतळ, सोलापूर रोड हडपसर पुणे ४११०२८.

A

925

04/HDSP/31158

राजू रामशे}ट टोकरे -(अपंग)

फळ (व*+

पी.एम.ट. Iथानक समोर, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

सोलापरू रोड हडपसर पण
ु े 411028
926

04/HDSP/31159

संगीता लमण चोपडे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

927

04/HDSP/31160

संतोष मादअ{पा ?हे sे

फळे (व*+

पी.एम.ट.डेपो जवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

928

04/HDSP/31164

पारसमल बाबूलाल Jखंवसरा

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, हडपसर , पुण-े २८.

E

929

04/HDSP/31165

अAनल बळवंत कोळी

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर , पुण.े

E

930

04/HDSP/31166

मु_ताबाई रामदास `शवरकर

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर पद पथावर , पुण.े

D

931

04/HDSP/31167

कमल केशव होले

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, पन
ु म लॉb¨ी शेजार, पुण-े २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

932

04/HDSP/31168

पाव'ती (वठल जगताप

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल जवळ,

माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

D

933

04/HDSP/31169

हनम
ु ंत बाबुराव घोळवे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

934

04/HDSP/31170

अशोक सुवालाल संचेती

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

D

935

04/HDSP/31171

मथरु ाबाई (पराजी नामदास

फळ (व*+

936

04/HDSP/31172

गो(वंद uयंकटराव `शदं े

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

937

04/HDSP/31173

Aनलेश पोपट थोरात

भाजी (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, हडपसर, पुण-े २८.

E

938

04/HDSP/31174

सं,गता दगंबर `भसे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

939

04/HDSP/31175

अल कासीम शेख

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

C

940

04/HDSP/31176

राजाभाऊ लमण आखाडे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

D

941

04/HDSP/31177

चांगुणा रामदास सोनवणे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल शेजार,

E

942

04/HDSP/31178

लमीबाई शांताराम `शदं े

कडधाbय (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोरल पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

E

943

04/HDSP/31179

शोभा सुरेश चuहाण

भाजी (व*+

माळवाडी रोड, साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर, पुण-े २८.

D

944

04/HDSP/31180

छाया रावसाहे ब `शखरे

कटलर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

945

04/HDSP/31182

सुरेखा बाळू कांबळे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, पुण-े ४११०२८.

E

946

04/HDSP/31183

सोनाबाई (वcवनाथ डोळे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

E

माळवाडी, हडपसर, पुण.े

साने गुoजी हॉिIपटल, पद पथावर,

माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

माळवाडी, पुण.े

माळवाडी रोड, पुण.े

माळवाडी, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

947

04/HDSP/31184

शभ
ु ांगी संजय पवार

भाजी (व*+

948

04/HDSP/31185

चंzकांत भगवान उपळकर

949

04/HDSP/31186

950
951

Business Address

Grade

साने गुoजी हॉिIपटल, समोरल, पदपथावर, माळवाडी, पुण.े

E

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शाळे शेजार, हडपसर, पुण.े

C

राजेश tानदे व मेमाणे

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शैJणक संकुल समोरल पदपथावर, माळवाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

04/HDSP/31187

राकेश `शवाजी गोधडे

खा#य पदाथ' (व*+

साने गुoजी ाथ`मक (व#यालय शेजार, माळवाडी रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

04/HDSP/31188

सुयक
' ांत `शवराम गायकवाड

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शैJणक संकुल, मु~य वेश#वार लगत[या पदपथावर, माळवाडी, हडपसर,

A

पण
ु -े ४११०२८.
952

04/HDSP/31189

उjम शंकर कोलते

कु2फ+ (व*+

साधना शैJणक संकुल समोरल पदपथावर, माळवाडी, हडपसर, पुण.े

B

953

04/HDSP/31190

कांतीलाल लमण फले

खा#य पदाथ' (व*+

साधना शाळे शेजार, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

954

04/HDSP/31191

`शवकांता महादे व पाटल

खा#य पदाथ' (व*+

अकुताई क2याणी vयू .कॉलेज, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

955

04/HDSP/31192

जायदा हबीब पठाण

खा#य पदाथ' (व*+

अकुताई क2याणी vय.ू कॉलेज, माळवाडी, हडपसर, पुण.े

B

956

04/HDSP/31193

स(वता `म`लंद बनसोडे

खा#य पदाथ' (व*+

संजीवनी हॉिIपटल समोर, डी.पी. रोड,

D

957

04/HDSP/31194

संजय नारायण गायकवाड

टायर व_स'

हडपसर, पुण.े

कुवेरा (वहार, संजीवनी हॉिIपटल समोर, सोलापूर हायवे[या डाuया बाजूस, हडपसर,

E

पण
ु .े
958

04/HDSP/31195

लमण (वcवंभर जाधव

959

04/HDSP/31196

बाळनाथ ह@रभाऊ सोरटे

फळ (व*+
खा#य

पदाथ' (व*+

सासवड रोड,बंटर Iकूल, समोर,

गाडीतळ, हडपसर, पुण.े

हडपसर गाडीतळ, सासवडरोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C
A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

960

04/HDSP/31197

Aनम'ला दे (वदास `शदं े

खा#य पदाथ' (व*+

961

04/HDSP/31199

बायडाबाई (वठल गोरे

खा#य पदाथ' (व*+

962

04/HDSP/31200

रामचंz भू उं zे

963

04/HDSP/31201

964

Business Address

Grade

हडपसर गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, नवीन पुला खाल, हडपसर , पुणे ४११०२८.

E

गाडीतळ सासवड रोड

A

फळ (व*+

गाडीतळ, सासवड रोड, पुण.े

A

सुरेखा उjम गायकवाड

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

04/HDSP/31202

बाळू लमण पवार

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

965

04/HDSP/31203

शSफक गुलाम हुसैन अjार

कटलर (व*+

पुण-े सासवड रोड, बंटर शाळे समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुण-े २८.

C

966

04/HDSP/31204

भानुदास कंु ड`लक जाधव

फळ (व*+

सासवड रोड, W\जखाल, गाडीतळ , हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

967

04/HDSP/31205

मंदा सभ
ु ाष सासवडे

कटलर (व*+

गाडीतळ सासवड रोड , हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

968

04/HDSP/31206

संजय tानोबा भnगळे

फळ (व*+

पुणे सासवड रोड, बंटर Iकूल समोर, पुण.े

A

969

04/HDSP/31207

अंAतका tानोबा वाघमारे

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

970

04/HDSP/31208

बबन रामभाऊ कोकरे

फळ (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर बंटर Iकूल गेट, पुण-े ४११०२८.

C

971

04/HDSP/31209

(वमल बाजीराव भोसले

फळ (व*+

सासवड रोड, पवन गाडीतळ, हडपसर बस Iटॉप समोर, बंटर शाळे समोर, हडपसर,

A

भाजी (व*+

पण
ु े ४११०२८
972

04/HDSP/31210

973

04/HDSP/31212

Sकसन पुंड`लक

कपाळे

मJणयार नजीर गुलाम हुसेन

खा#य पदाथ' (व*+
होिजअ@र (व*+

बंटर Iकूल समोर, उडाण पुला[या खाल, सासवड रोड, हडपसर, पुणे

A

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

974

04/HDSP/31214

सुजाता (वण पाचपांडे

कटलर (व*+

975

04/HDSP/31215

अलका सुरेश चuहाण

चहा (व*+

976

04/HDSP/31216

सम
ु न आनंद पवार

खा#य पदाथ' (व*+

977

04/HDSP/31217

सरIवती सदा`शव पवार

पान प}ट

बंटर Iकूल समोर, गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

978

04/HDSP/31218

मालन (वलास पवार

फळे (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

979

04/HDSP/31219

माधवी अoण साळुंके

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

980

04/HDSP/31220

रोहत अंकुश साळुंके

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर Iकूल समोर,

गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

981

04/HDSP/31221

सुलताना लाला पठाण (अपंग)

फळे (व*+

बंटर Iकूल समोर,

गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

982

04/HDSP/31222

गोपाळ मनोहर मुळाधार

पान प}ट

स नं.९, सयलोक का◌ॅनर' , गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर,

983

04/HDSP/31223

न`लनी संदप कुचेकर

भाजी (व*+

हडपसर गाडीतळ, सuह .नं.९/२, बंटर Iकूल समोर, सासवड रोड, हडपसर, पुणे

साधना शाळे [या मागे, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

बंटर शाळे जवळ, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

बंटर शाळे समोर,

A

सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुण-े ४११०२८.

A
E

४११०२८.
984

04/HDSP/31224

राम आणाराव Wबरादार

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

985

04/HDSP/31225

सुरz सखाराम ,थटे - अपंग

टे लफोन बथ
ू

स नं ९, सयलोक का◌ॅनर' , गाडीतळ, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

986

04/HDSP/31226

(वण दjाsय Qडंबळे - अपंग

पेपर (व*+

गाडीतळ बस Iथानक, पोलस चौक+ जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

987

04/HDSP/31227

लमीबाई भानुदास तावरे

फळे (व*+

गाडीतळ सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

988

04/HDSP/31228

Aनजाम `मयासाहब शेख

फळे (व*+

989

04/HDSP/31229

राम पुंड`लक कपाळे

खा#य पदाथ' (व*+

990

04/HDSP/31230

मेहबूब बाबूलाल बेग

991

04/HDSP/31231

992

Business Address

Grade

गाडीतळ,सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

बंटर शाळे समोर,सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

फळे (व*+

गnधळे नगर बस Iथानक समोर, गnधळे नगर, हडपसर, पुण.े

E

अAनता लहू साळुंके

टायर व_स'

बंटर शाळे समोर, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर,

E

04/HDSP/31232

Iवाती Aनतीन सोनार

फळे (व*+

पुण-े सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

E

993

04/HDSP/31233

लमण (पराजी गायकवाड

भाजीपाला (व*+

सातववाडी, गnधळे नगर, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

994

04/HDSP/31234

शंकर भू उं दरे

भाजीपाला (व*+

सातववाडी रोड, एम.एस.सी.बी ऑSफस,शेजार, सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

E

995

04/HDSP/31235

वसंत पांडुरं ग बावचे

फळे (व*+

पुणे सासवड रोड, गnधळे नगर, बनकर चौक, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

996

04/HDSP/31236

पांडुरं ग बाबुराव बनकर

पूजेचे साहय (व*+

गnधळे नगर, सासवड रोड, पुण-े ४११०२८.

D

997

04/HDSP/31237

बbसीलाल उदयलाल रावत

खा#य पदाथ' (व*+

सासवड रोड, गnधळे नगर, पुण-े ४११०२८.

D

998

04/HDSP/31238

कैलास बाबुराव साळुंके

मासे (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड,

999

04/HDSP/31239

oमा (वcवजीत दास

मासे (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

1000 04/HDSP/31241

अन
ु ी दशरथ लांडगे

खा#य पदाथ' (व*+

सा(वsी बाई भाजी माकट समोर,

E

1001 04/HDSP/31242

सुAनता साधू रोकडे

खा#य पदाथ' (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

1002 04/HDSP/31244

जानक+ धम©z लखेरे

कटलर (व*+

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

E

पुण-े ४११०२८.

पुण-े ४११०२८.

गnधळे नगर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1003 04/HDSP/31245

मAनषा सध
ु ाकर जंगम

जनरल Iटोअस'

1004 04/HDSP/31246

संतोष रामचंz खटके

फळ (व*+

1005 04/HDSP/31247

अशोक लमण काळे

खा#य पदाथ' (व*+

1006 04/HDSP/31248

शांतीदास तुळशीराम वैरागे (अपंग)

1007 04/HDSP/31250

Business Address

Grade

भाजी माकट समोर, सातववाडी, गnधळे नगर रोड, पुण-े ४११०२८.

D

सा(वsीबाई फुले भाजी माकट समोर, गnधळे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

`मक माoती मंदर शेजार, लोखंडी पूल, गnधळे नगर, पुण-े ४११०२८.

C

भाजी (व*+

गnधळे नगर, `शवाजी चौक,

E

जमीर गणीभाई बागवान

फळे (व*+

लोखंडी पूल, माoती मंदरा समोर, सातववाडी, गnधळे नगर, पुणे ४११०२८.

E

1008 04/HDSP/31251

ीकांत `शवाजी बालगड
ु े

फळे (व*+

लोखंडी पूल, सातववाडी, गnधळे नगर, पुणे ४११०२८.

D

1009 04/HDSP/31252

शारदा उjम पवार

फळे (व*+

कदमवIती, सव नं.२२६, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1010 04/HDSP/31253

कमल रमेश सावंत

भाजीपाला (व*+

गाडीतळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1011 04/HDSP/31254

`सता तानाजी पवार

फळ (व*+

गाडीतळ, पुणे सोलापूर रोड, पी.एम.ट.Iथानक समोर,

E

सातववाडी गnधळे नगर, हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1012 04/HDSP/31255

Aनलेश अंबादास Aनंबाळकर

खा#य पदाथ' (व*+

र(वदश'न Wब2डींग समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

1013 04/HDSP/31257

सं,गता दjू शेगडे

फळे (व*+

र(वदश'न uयापारमल सावलदास दक
ु ानासमोर,

C

1014 04/HDSP/31258

oि_मणी 2हाद जाधव

फळे (व*+

र(वदश'न, सारIवत बँकेजवळ,

1015 04/HDSP/31259

भाऊ बबन कोकरे

खा#य पदाथ' (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

र(वदश'न सोसायट समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B
B

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1016 04/HDSP/31260

अकबर का`सम पटे ल

फळे (व*+

1017 04/HDSP/31261

सुरेखा महादे व जोगदं ड

खा#य पदाथ' (व*+

1018 04/HDSP/31262

अकबर रसूलभाई पानसरे

1019 04/HDSP/31264

Business Address

Grade

र(वदश'न, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

दे साई हॉिIपटल जवळ, महं मद वाडी, रIता, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, जय भवानी माता माकट, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

शोभा चंzकांत घोरपडे

मासे (व*+

गंगा पेोल पंपा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1020 04/HDSP/31265

रोहणी दलप ता?हाणे

भाजीपाला (व*+

काळे बोराटे नगर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1021 04/HDSP/31266

मंदा दलप लोखंडे

मासे (व*+

तुळजा भवानी भाजी मंडई, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, बाल उ#यान समोर, हनम
ु ान Iट जवळ,

E

सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

A

1022 04/HDSP/31267

कारभार

माoती भालेकर

हडपसर, पुणे ४११०२८.

1023 04/HDSP/31268

कमल माoती जाधव

मासे (व*+

1024 04/HDSP/31269

`शवदास बबन पवार

खा#य पदाथ' (व*+

हनम
ु ान मंदरा समोर, काळे पडळ, बाल उ#यान समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1025 04/HDSP/31270

सन
ु ील कारभार भालेकर

खा#य पदाथ' (व*+

हनम
ु ान सेवा Iट, काळे पडळ,

E

1026 04/HDSP/31272

अमर रामआसरे दवेकर

फळे (व*+

1027 04/HDSP/31273

ललाबाई रामचंz येनपुरे

1028 04/HDSP/31274
1029 04/HDSP/31275

बाल उ#यान समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

ससाणेनगर, भाIकर इले_ोAनक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

होिजअ@र (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

कौश2या दjाsय झडे

भाजीपाला (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर,

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

`मला फुटरमल मंडोरा

कटलर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1030 04/HDSP/31276

मनोज रमेश जम

मासे (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1031 04/HDSP/31277

बनाबाई म2हार दे वकुळे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1032 04/HDSP/31278

शैलेश सभ
ु ाष दोभाडा

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी भाजी मंडई, काळे पडळ, महादे व मंदर जवळ,

Grade

हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
1033 04/HDSP/31279

स,चन सभ
ु ाष दोभाडा

खा#य पदाथ' (व*+

जय तुळजाभवानी, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1034 04/HDSP/31280

मीना नामदे व पानसरे

खा#य पदाथ' (व*+

काळे बोराटे नगर (काळे पडळ) हडपसर, पुणे ४११०२८

D

1035 04/HDSP/31281

Aतमा अशोक Aतवार

मासे (व*+

गंगा पेोल पंप[या समोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1036 04/HDSP/31282

क(वता दjाsय पाटल

भाजीपाला (व*+

तुळजाभवानी भाजी मांडी, काळे -पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1037 04/HDSP/31283

संदप (वठल गोगावले

पेपर (व*+

मंsी माकट गेट पुढे, युAनयन बँक बाहे र, पुणे सोलापूर रIता, हडपसर भाजी मंडई

E

जवळ, पण
ु े ४११०२८
1038 04/HDSP/31284

?हIकू दगडू ,गरमे

पेपर (व*+

गाडीतळ, हडपसर, पी.एम.सी Iटॅ bड जवळ, पुण-े ४११०२८.

E

1039 04/HDSP/31285

भगवान रामचंz चोरगे

भाजी (व*+

काळे पडळ भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1040 04/HDSP/31286

संदप नारायण शेलार

पेपर (व*+

साईबाबा मंदरा जवळ, ससाणे नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1041 04/HDSP/31287

ओमकाश `शवनारायण झंवर

पेपर (व*+

पुण-े सासवड रोड, साईनगर, सातववाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1042 04/HDSP/31288

सतीश नामदे व बधे

पेपर (व*+

गाडीतळ, पी.एम.ट बस Iथानक, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1043 04/HDSP/31289

साद मोहन मोरे

पेपर (व*+

1044 04/HDSP/31290

नवनाथ मुरलधर डोळे

1045 04/HDSP/31292

Business Address

Grade

ीराम चौक, हांडव
े ाडी रोड, हडपसर पुण-े ४११०२८.

E

कडधाbय (व*+

काळे पडळ रोड, दे वीचा मंदरा समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

माधव नवनाथ `शरसाट

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1046 04/HDSP/31293

`शवाजी दनकर अहरे

पानप}ट

सोलापूर रोड, (वठलनगर, गंगा पेोल पंपा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1047 04/HDSP/31294

सुरेश दनकर अहरे

फळे (व*+

गंगा पेोल पंप, पुण-े सोलापूर रोड, हडपसर, पुण.े

E

1048 04/HDSP/31295

uयंकट यानबा गायकवाड

धयो उ#यान, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८

E

1049 04/HDSP/31296

जनाध'न हशेबा बचाटे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट समोर, संतोषी माता मंदरा समोर, हडपसर पुण-े ४११०२८.

E

1050 04/HDSP/31297

`शवाजी (वठल सगर

फळे (व*+

सव.नं.४९/ए, रे 2वे गेट समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1051 04/HDSP/31298

सुलताना रऊफ शेख

च{पल (व*+

हडपसर मंsी, माकट जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

E

1052 04/HDSP/31299

vयोती शंतनू हंगणे

फळभाजी (व*+

काळे पडळ, तुळजा भवानी माता मंदर, माकड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1053 04/HDSP/31300

सुरेखा रमेश हंगणे

भाजीपाला (व*+

तुळजा भवानी माता भाजी माकट, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1054 04/HDSP/31301

शोभा बाबुराव आगलावे

भाजीपाला (व*+

तुळजा भवानी माता, भाजी माकट, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1055 04/HDSP/31302

लमण जनाध'न शेवाळे

गटई काम

गाडीतळ, सयलोक सोसायट समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1056 04/HDSP/31303

शफ+ अहमद अbसार

पुण-े सोलापूर रोड, लोकसेवा हनम
ु ान मंदर समोर, हडपसर, गाडीतळ, पुण-े २८.

E

1057 04/HDSP/31304

हाoनरशीद इसुब इनामदार

,चंतामणी नगर, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

चहा (व*+

चहा (व*+
Iटे शनर (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1058 04/HDSP/31305

इंदब
ु ाई ह?मत गायकर

भाजीपाला (व*+

1059 04/HDSP/31307

माoती शंकर वाडकर

खा#य पदाथ' (व*+

1060 04/HDSP/31308

आशपाक पापा शेख

जनरल Iटोअस'

1061 04/HDSP/31309

छाया `शवाजी दांगट

भाजीपाला (व*+

1062 04/HDSP/31310

गजानन ीधर मोहते

पेपर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मगरप}टा चौक, नोबल हॉिIपटल जवळ, पुणे ४११०२८.

E

1063 04/HDSP/31311

रघन
ु ाथ गंगाराम साळवी

पेपर (व*+

शंकरमठ, सोलापूर रोड, हडपसर, ४११०१३.

E

1064 04/HDSP/31312

`भकन पन
ु ा कोळी

पेपर (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल शेजार, एस.एम.जोशी.महा(व#यालय समोर,

भाजी मंडई, काळे पडळ,

Grade
रे 2वे गेट,

पुण-े सोलापूर रोड, माळवाडी कॉन'र,

हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

E

हडपसर-४११०२८.

E

ी राम शेजार, गांधी चौक, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

काळे पडळ,

E

भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

माळवाडी,

E

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1065 04/HDSP/31313

नागेश अoण `भसे

भांडी (व*+

1066 04/HDSP/31314

राहुल लमण `भसे

1067 04/HDSP/31315

जनसेवा बँकेसमोर, सोलापूर रोड,

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

कटलर (व*+

मोह?मद हाड'वेअर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

संदप बाळासाहे ब `भसे

कटलर (व*+

जनसेवा बँकेसमोर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

1068 04/HDSP/31316

मेहबूब बशीर शेख

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु सोसायट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1069 04/HDSP/31317

शYबीर खादर शेख

फळे (व*+

कामधेनु सोसायट समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1070 04/HDSP/31318

दjू साधू बनसोडे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, कामधेनु सोसायट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1071 04/HDSP/31319

`शवाजी 2हाद हंगणे

पानप}ट

ग2ल नं ९ अमीन ,चकन शेजार, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८

A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1072 04/HDSP/31320

नवनाथ बलभीम ठोसर

पानप}ट

भोसले {लाझा Wब2डींग समोर, मोहनतारा हॉिIपटल जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1073 04/HDSP/31321

`शवाजी (व<णू सोनटले

नीरा (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ,पी.एम.ट.बस थांबा जवळ, ी दj मंदरा शेजार,

A

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1074 04/HDSP/31322

खा`लद इसाक मुलाणी

फळ (व*+

1075 04/HDSP/31323

Sकशोर दल
ु चंद राठोड

खा#य पदाथ' (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, आकाशवाणी, र(वदश'न, पुण-े २८.

A

सव नं.१४, (वठलनगर पेोल पंपाशेजार, भवानी माता मंदर जवळ, पुण-े सोलापूर

E

रोड, हडपसर, पण
ु -े ४११०२८.
1076 04/HDSP/31324

पंढरनाथ का`शनाथ पाटल

1077 04/HDSP/31325

बापू `शवाजी सकाटे

खा#य पदाथ' (व*+
खा#य पदाथ' (व*+

पुण-े सासवड रोड, बंटर Iकूल समोर, हडपसर, पुण-े २८.

A

ससाणे नगर रोड, कमलेश लॉज शेजार, ेsीय काया'लया मागे, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1078 04/HDSP/31326

ीराम मुbनालाल वमा'

खा#य पदाथ' (व*+

1079 04/HDSP/31327

स(वता आबा रोकडे

भाजी (व*+

1080 04/HDSP/31328

केसर सोमनाथ खाडे

भाजीपाला (व*+

1081 04/HDSP/31329

रतन दjाsय सोनट_के

भाजी (व*+

गेट.नं.२, बंटर शाळा, गाडीतळ,

हडपसर,

पुणे ४११०२८.

A

सव.नं.३८, जयतुळजा भवानी मंदरा जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

महादे व मंदर शेजार, काळे पडळ,

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

जय तुळजा भवानी मंदर, काळे पडळ रोड, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1082 04/HDSP/31330

लमी Sकसन ओuहाळ

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ?हसोबा रोड, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

1083 04/HDSP/31331

शालन छबन होले

भाजी (व*+

काळे पडळ, महादे व मंदरा जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1084 04/HDSP/31332

कIतुराबाई अजन
ु' काळे

खा#य पदाथ' (व*+

जय तुळजा भवानी भाजी मंडई, रनदप हॉटे ल समोर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े २८.

D

1085 04/HDSP/31333

oि_मणी सुखदे व फुंदे

भाजी (व*+

महादे व मंदरा जवळ, काळे पडळ,

D

1086 04/HDSP/31334

यमन
ु ा रामदास बोराटे

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी मंदरा जवळ, काळे पडळ, भाजी मंडई जवळ, हडपसर, पुणे

हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

४११०२८.
1087 04/HDSP/31335

जयी पांडुरं ग खेडकर

भाजी (व*+

तुळजा भवानी मंडई, काळे पडळ, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1088 04/HDSP/31336

धnडाबाई दासा होले

भाजी (व*+

जय तुळजा भवानी मंदरा जवळ, भाजी माकट जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1089 04/HDSP/31337

(वमल बालाजी मगर

भाजी (व*+

तुळजाभवानी भाजी मंडई, काळे बोराटे नगर, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर, पुणे

D

४११०२८.
1090 04/HDSP/31338

दगडूबाई महादे व फडतरे

भाजी (व*+

महादे व मंदरा शेजार, काळे पडळ,

हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1091 04/HDSP/31339

मीना शांत राऊत

भाजी (व*+

सव.नं.३८, जय तुळजाभवानी मंदरा जवळ, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1092 04/HDSP/31340

रे णक
ु ा tानदे व डुकरे

भाजी (व*+

रे 2वे *ो`संग जवळ, ?हसोबा मंदर रोड, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1093 04/HDSP/31341

का`सम चांदभाई नदाफ

भाजी (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1094 04/HDSP/31342

योगेश करबस{पा कलशे}ट

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग[या पलकडे, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1095 04/HDSP/31343

अशोक बाबुराव सावंत

खा#य पदाथ' (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट[या बाजूला, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1096 04/HDSP/31344

(वण (वलास यादव

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर शाळे जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

1097 04/HDSP/31345

(वजय शंकर Aतवार

पान प}ट

हडपसर ेWsय काया'लय समोर, अंWबका भोजनालय जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1098 04/HDSP/31346

हरालाल भै|लाल पटे ल

खा#य पदाथ' (व*+

हांडव
े ाडी रIता, गंगािuहलेज लगत,

D

1099 04/HDSP/31347

शकंु तला र`सकलाल वाणी

होिजअर (व*+

1100 04/HDSP/31348

अYदल
ु रहे मान शेख

फळे (व*+

1101 04/HDSP/31349

दप केरबा कांबळे

नारळ (व*+

1102 04/HDSP/31350

नंदकुमार भै| गायकवाड

खा#य पदाथ' (व*+

1103 04/HDSP/31351

(वजय सुरजमन गौड

पान प}ट

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

मंsी माकट शेजार, ना2यालगत, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कामधेनु इIटे ट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

एस एम जोशी महा(व#यालय समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

`शताळादे वी रोड, हडपसर, पुण-े 4110 २८.

A

माळवाडी रोड, तुपे हॉिIपटल शेजार,

A

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1104 04/HDSP/31352

नामदे व दाद ू कुचेकर

पानप}ट

हडपसर गाडीतळ, सासवड रोड, पुणे ४११०२८.

E

1105 04/HDSP/31353

बळीराम दामोदर संगनाळे

फळे (व*+

पुणे सोलापूर रोड, पी.एम.ट. डेपो समोर, हडपसर गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

1106 04/HDSP/31354

2हाद खेमाना दळवी

खा#य पदाथ' (व*+

नीलगंगा हॉटे ल शेजार, मांजर फाटा,

D

1107 04/HDSP/31355

संतोष बबन ढवळे

होिजअ@र (व*+

1108 04/HDSP/31356

तुकाराम Aनवj
ृ ी शेटे

1109 04/HDSP/31357

हडपसर, पुण-े २८.

कामधेनु इIटे ट समोर, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

फळ (व*+

एस.एम.जोशी महा(व#यालय,साने गुoजी हॉिIपटल, हडपसर, पुण-े २८.

D

सदानंद भीमराव आचाय'

फळ (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, हडपसर, पुण-े २८.

D

1110 04/HDSP/31359

माधव वैजनाथ काकांनाळे

फळ (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, गाडीतळ हडपसर पुणे 28

D

1111 04/HDSP/31360

इंद ू रामा वैराळ

खा#य पदाथ' (व*+

सव ८९, हंगणेमाळा रोड, समथ',

B

1112 04/HDSP/31361

बाळू संजय थोरात (अपंग)

पान (व*+

सनं,२९, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1113 04/HDSP/31362

राहुल सुखदे व चuहाण

फळ (व*+

पुण-े सोलापूर, माळवाडी, हडपसर, पुण-े २८.

A

1114 04/HDSP/31363

जयी (वनोद काळे

भाजी (व*+

तुळजा भवानी भाजी माकट, महादे व मंदरा जवळ,पी.एम.ट. बस Iथानक जवळ,

E

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1115 04/HDSP/31364

संतोष नामदे व केकाण

खा#य पदाथ' (व*+

काळे बोराटे नगर, सयराज `सट गेट जवळ, पुण.े

E

1116 04/HDSP/31365

ह@रदास आगतराव कदम

खा#य पदाथ' (व*+

बंटर Iकूल गेट शेजार, गाडीतळ, सासवड रोड, पुणे ४११०२८

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

1117 04/HDSP/31366
1118 04/HDSP/31367

Full Name
मण
ृ ा`लनी
भीमा

शेखर माने

बापू कांबळे

Name Of Business
बग (व*+

Business Address

Grade

सातववाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

साने गुoजी हॉिIपटल, माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

सuह .नं.३१५, वैदव
ु ाडी, (व#या पेोल पंपा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1119 04/HDSP/31370

श`शकला शंकर लाकडे

मासे (व*+

1120 04/HDSP/31371

जयशंकर सदा`शव बेदरकर

खा#य पदाथ' (व*+

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1121 04/HDSP/31372

जयी दjाsय पवार

खा#यपदाथ' (व*+

सव.नं.३१५, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1122 04/HDSP/31373

vयोती नरz इंगोले

भाजी (व*+

काळे पडळ रे 2वे,

E

1123 04/HDSP/31374

शोएब इशरत

खान

1124 04/HDSP/31375

छाया बाळासाहे ब मेहेर

1125 04/HDSP/31376

होिजअ@र (व*+

हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

वैभव `सनेमा लागत, हडपसर गाव, पुण-े ४११०२८.

E

भाजी (व*+

काळे पडळ, रे 2वे गेट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पंढरनाथ ह@रभाऊ बोराटे

फळे (व*+

तुकाईनगर, बोराटे कॉलनी, काळे बोराटे

E

1126 04/HDSP/31377

अलका बाळासाहे ब भाले

कडधाbय (व*+

काळे पडळ जवळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1127 04/HDSP/31379

फरदा अYदल
ु गनी शेख

होिजअर (व*+

नवीन कॅना◌ॅल, गाडीतळ,

E

1128 04/HDSP/31380

अAनता पांडुरं ग डावखरे

भाजी (व*+

1129 04/HDSP/31381

(वजय Sकसन ओuहाळ

कटलर (व*+

1130 04/HDSP/31382

oपाल `शवाजी यादव

भाजी (व*+

नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुण-े सासवड रोड, बंटर शाळे जवळ, पुण.े

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ससाणे नगर रोड, हडपसर बाजार,

E

,चंतामणी नगर, पुण.े

काळे पडळ, भाजी माकट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1131 04/HDSP/31383

नानासाहे ब वामन गायकवाड

फळ (व*+

1132 04/HDSP/31384

`मरा बाळू सुरवसे

कडधाbय (व*+

1133 04/HDSP/31385

रमेश बाळू अवघडे

भाजी (व*+

1134 04/HDSP/31387

बलभीम महादे व वाकळे

टे ल@रंग

Business Address

Grade

ससाणे नगर रोड, समथ' नगर, सुरा नगर, ?हाडा कॉलनी, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे गेट लागत, हडपसर, पुण.े

E

तुळजाभवानी मंदरा शेजार, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई, हडपसर ेsीय काया'लय समोर, अ(व<कार सोसायट जवळ, हडपसर,

E

पण
ु े ४११०२८.
1135 04/HDSP/31388
1136 04/HDSP/31389
1137 04/HDSP/31390

अAनता रामेcवर ताठे
सरलकुमार ीराम अवाल
अलका

सभ
ु ाष Aनकम

जनरल Iटोअस'

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

खा#य पदाथ' (व*+

गंगा पेोल पंपा समोर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजीपाला

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

(व*+

1138 04/HDSP/31391

अमोल दjाsय `शक

भाजी (व*+

भाजी माकट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1139 04/HDSP/31392

रं जना ताया गोरे

मासे (व*+

काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1140 04/HDSP/31393

रामIव|प हजारजी बालोटया

च{पल (व*+

सव.नं.३५, Aनलेश {लाझा समोर, स,चन काळे गणपती चौक, काळे बोराटे नगर,

E

हडपसर, पण
ु े ४११०२८.
1141 04/HDSP/31394

उ`म'ला भालचंz `भसे

भाजी (व*+

1142 04/HDSP/31395

(वजय सभ
ु ाष काळे (अपंग)

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

तुळजा भवानी भाजी माकट, महादे व मंदराजवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण.े

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1143 04/HDSP/31396

माधवी अAनल महापुरे

भाजीपाला (व*+

1144 04/HDSP/31397

करबस{पा महादे व कलशे}ट

भाजी (व*+

1145 04/HDSP/31398

शारदा ह@रcचंz राऊत

1146 04/HDSP/31399

अ.कादर मंहमद युसुफ बोजगर

कटलर

(व*+

कटलर (व*+

Business Address

Grade

सव नं ४२, महादे व मंदरा समोर, काळे पडल, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे *ॉ`संग[या

E

प`लकडे, नेह| पाक', हडपसर, पुणे ४११०२८.

हडपसर गाव, शाळा ३२, ससाणे आळी, हडपसर,

पुण-े ४११०२८.

E

इनामदार शाळे जवळ, स]यद नगर, मंहमद वाडी रोड, हडपसर पुणे ४११०२८.

E

काळे पडळ, रे 2वे *ो`संग जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1147 04/HDSP/31400

अAनता बाळू कामथे

भाजी (व*+

1148 04/HDSP/31401

रिजया नजीर केळकर

कटलर (व*+

स]यद नगर ग2ल.नं.९ समोर, शफ+ इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1149 04/HDSP/31402

हुसेन गफूर शेख

कटलर (व*+

स]यदनगर ग2ल नं २५ समोर, इनामदार शाळे जवळ, हडपसर, पुणे २८

E

1150 04/HDSP/31403

अिजत जा`लंदर सूयव
' ंशी

भाजी (व*+

काळे पडळ, काळे बोराटे नगर, रे 2वे गेट शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1151 04/HDSP/31406

सुषमा सAतश जाधव

र#द (व*+

बंटर शाळे समोर, गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1152 04/HDSP/31407

क2पना उjम कांबळे

खा#य पदाथ' (व*+

सव.नं.८६, सुरा नगर, साथ'क Wबि2डंग शेजार, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1153 04/HDSP/31408

ताप एकनाथ बोराटे

पानप}ट

हनम
ु ान सेवा Iट, बाल उ#याना समोर, काळे पडळ, काळे बोराटे नगर, हडपसर, पुणे

E

४११०२८.
1154 04/HDSP/31409

संजय पांडुरं ग कोळी

खा#य पदाथ' (व*+

1155 04/HDSP/31410

महादे व सोपान आबनावे

च{पल (व*+

?हसोबा नगर, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

हडपसर गाव,

E

ससाणे नगर, भाजी मंडई समोर, पुण-े ४११०२८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1156 04/HDSP/31411

शरफ मोसीन स]यद

कटलर (व*+

1157 04/HDSP/31413

सध
ु ाकर दगडू सोनकांबळे

होिजअर (व*+

1158 04/HDSP/31415

मंगेश बाळाराम सपकाळ

1159 04/HDSP/31416

Business Address

Grade

ससाणे नगर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा बँक समोर, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

फळ (व*+

माळवाडी रोड, साधना शाळे समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

Sफरोज जमान खान

फळ (व*+

कामदे नु इIटे ट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1160 04/HDSP/31418

सम
ु न सभ
ु ाष शेलार

भाजी (व*+

काळे पडळ, भाजी माकट, महादे व मंदरा शेजार, हडपसर,

1161 04/HDSP/31419

िजतz ह@रदास ताटे

भाजी (व*+

सातव नगर, कृ<णा नगर, स]यद नगर, मोह?मद वाडी, हडपसर रोड,

1162 04/HDSP/31420

उjम मुरलधर जाधव

भाजी (व*+

सuह .नं.१४, (वठलनगर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1163 04/HDSP/31421

सागर जयकाश जाधव

फुल (व*+

(वठल नगर, मांजर फाटा, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1164 04/HDSP/31422

(वनायक चंzकांत राजीवडे

खा#य पदाथ' (व*+

हडपसर गाडीतळ, नील कमल काया'लयाजवळ, सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1165 04/HDSP/31423

संगा{पा `शवा{पा म_तेदार

नीरा (व*+

पुणे सोलापूर रोड, बजाज शो|म समोर, आकाशवाणी समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८ .

B

1166 04/HDSP/31424

(वcवास तुकाराम आंे

मासे (व*+

काळे पडळ, भाजी माकट, महादे व मंदर शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1167 04/HDSP/31425

शालन ªबाजी येवले

फुल व फळ (व*+

भाजी माकट समोर, भाजी मंडई, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

पुणे ४११०२८.
पुणे ४११०२८.

D
E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1168 04/HDSP/31426

गुलाम इसाक मुलाणी

फळ (व*+

1169 04/HDSP/31427

माया दjाsय सोरटे

1170 04/HDSP/31429

Business Address

Grade

पुणे सोलापूर रोड, आकाशवाणी शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

A

कडधाbय (व*+

?हसोबा मंदर रोड,रे 2वे *ॉ`संग जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

युवराज भू कांबळे

Iटे शनर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, संजीवनी हॉिIपटल जवळ,

E

1171 04/HDSP/31430

संजय `शवाजी भंडार

Aनरा (व*+

आणासाहे ब मगर (व#यालया जवळ, महादे व नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1172 04/HDSP/31431

कoणा राजz रे खले

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1173 04/HDSP/31432

पुजा राहुल पळसे

खा#य पदाथ' (व*+

मांजर फाटा, नीलगंगा हॉटे ल समोर, सोलापूर रोड, (वठलनगर, हडपसर, पुणे

E

पुणे ४११०२८.

४११०२८.
1174 04/HDSP/31433

अ`मत राजू गायकवाड (अपंग )

खा#य पदाथ' (व*+

वैभव `सनेमा शेजार, हडपसर, पुणे ४११०२८.

C

1175 04/HDSP/31435

`शवाजी नाना सकाटे

खा#य पदाथ' (व*+

गांधी चौक, ससाने नगर रोड, हडपसर गाव, पुणे ४११०२८.

E

1176 04/HDSP/31436

`लंबोणी वसंत वाघमारे

फळ (व*+

जनसेवा बँक समोर, हडपसर-माळवाडी रोड, हडपसर,

E

1177 04/HDSP/31437

बाळासाहे ब नारायण पुर

कटलर (व*+

1178 04/HDSP/31438

सोमनाथ दगंबर मंगलगे

Sक मेकर

1179 04/HDSP/31439

(वजय बाबुराव नवले

1180 04/HDSP/31440

कैलास पांडुरं ग हंगणे

गॅरेज
खा#य पदाथ' (व*+

पुणे ४११०२८.

पुणे सोलापूर रोड, जाणू Aनकेतन हाईटस, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

भाजी मंडई हडपसर, अजंठा गाद कारखाना जवळ,

A

`शतळा दे वी चौक, माळवाडी,

पुण-े ४११०२८.

हडपसर, पुण-े ४११०२८.

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, माळवाडी का◌ॅनर' , जन
ु ा आंWबले दवाखाना (तुपे
हा◌ॅिIपटल), पण
ु े

A
A

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1181 04/HDSP/31441

मंगेश जा`लंदर खराडे

गटई काम

1182 04/HDSP/31442

शभ
ु ांगी बाळासाहे ब जगताप

खा#य पदाथ' (व*+

1183 04/HDSP/31443

जा`लंदर हनम
ु ंत माने

1184 04/HDSP/31444

गौर Aनतीन वाबळे

खा#य पदाथ' (व*+

1185 04/HDSP/31445

सुAनल `सताराम सोनवणे

च{पल (व*+

1186 04/HDSP/31501

लता रामदास `शळीमकर

फळ (व*+

1187 04/HDSP/31502

व`सम नजीर स]यद

1188 04/HDSP/31503

Business Address
काळे पडळ, आई माताजी मंदर जवळ,

Grade
हडपसर, पुणे २८.

A

एसट Iथानक जवळ, सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर , पुण-े ४११०२८.

A

तुकाई दश'न उ#याना जवळ, काळे पडळ, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

ससाणे नगर रोड , हडपसर ,पुण-े २८.

E

तरवडे वIती, पो`लस चौक+ शेजार , महमद वाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

C

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

ज`मला oकमो#दन पाजनीघर

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

1189 04/HDSP/31504

शबनम इमरान शेख

होिजअ@र (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े ४११०२८.

E

1190 04/HDSP/31505

नजम इरफान शेख

होिजअ@र (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण.े

E

1191 04/HDSP/31506

स(वता मधक
ु र थोरात

भाजीपाला (व*+

पुण-े सोलापूर रोड, जनसेवा सहकार बँक समोर, पुण-े २८.

E

1192 04/HDSP/31507

सोमनाथ वसंत ,चंचकर

खा#य पदाथ' (व*+

`शतलदे वी चौक, नलबंद माकट जवळ, सोलापूर रोड, पुण-े ४११०२८..

D

1193 04/HDSP/31508

आकाश नंदकुमार दे शमाने

खा#य पदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, जनसेवा नळबंद माकट जवळ, पुण-े ४११०२८.

C

1194 04/HDSP/31509

र(वंz `भकू शडगे (अपंग)

होिजअ@र (व*+

कामधेनु इIटे ट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

A

1195 04/HDSP/31510

गो(वंद

पुणे सोलापूर रोड, गाडीतळ सयलोक Wब2डींग समोर, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

गणपत आंबुलगे

फळ (व*+

फळ (व*+

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1196 04/HDSP/31514

उषा अAनल `शक

जनरल Iटोअस'

1197 04/HDSP/31515

सोहे ल हमीद मेमन

कटलर (व*+

पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1198 04/HDSP/31516

रे खा काश लाकडे

खा#य पदाथ' व*+

पुणे सोलापूर रोड, वैदव
ु ाडी, हडपसर, पुण.े

E

1199 04/HDSP/31517

`स#धाथ' शेषनारायण ,थटे

फळ (व*+

पुणे सोलापूर रोड, मांजर फाटा, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1200 04/HDSP/31518

(वcवास अंबादास गायकवाड

गटई काम

पुणे सोलापूर रोड, मांजर फाटा, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1201 04/HDSP/31519

सश
ु ीला रामSकसन कांबळे

खा#य पदाथ' (व*+

संजीवनी हॉिIपटल जवळ, गाडीतळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

B

1202 04/HDSP/31520

संतोषकुमार रामदयाल शाहू

खा#य पदाथ' (व*+

सासवड रोड, अ{पा बनकर चौक, सातवडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

B

1203 04/HDSP/31521

तानाजी शहाजी साळुंके

फळ (व*+

सासवड रोड, सातववाडी, अ{पा बनकर चौक, हडपसर, पुण-े ४११००२८.

E

1204 04/HDSP/31522

सुAनता नारायण खड
ु े

फळ (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1205 04/HDSP/31523

(वजया tानोबा शेवाळे

फळ (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1206 04/HDSP/31524

रमेश नामदे व आवळे

भाजीपाला (व*+

काळे पडळ रे 2वे गेट, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1207 04/HDSP/31525

साद 2हाद साळवे

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट जवळ , काळे पडाळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1208 04/HDSP/31527

मि[छं z धमा' चडके

भाजीपाला (व*+

रे 2वे गेट भाजी मंडई, काळे पडळ, हडपसर. पुणे ४११०२८.

E

1209 04/HDSP/31529

सभ
ु zा परमेcवर शबडे

फळ

काळे पठार रे 2वे गेट[या पुढे, पुण.े

E

1210 04/HDSP/31530

कIतुरा पांडुरं ग कोळी

भाजी (व*+

स नं. ५३ ?हसोबा नगर, काळे पडळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.

D

(व*+

Business Address
साने गुoजी बल (व#या मदर,

Grade
माळवाडी, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

Grade

1211 04/HDSP/31532

कांता भीमराव काळे

थंड पेय (व*+

लाईQडंग सटर, काळे पडळ, तुकाई दश'न मंदरा समोर, पुण.े

E

1212 04/HDSP/31533

क2पना तुळशीदास नाथ

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

D

1213 04/HDSP/31534

सायरा नसo#दन शेख

कटलर (व*+

सोलापूर रोड, हडपसर-४११०२८.

E

1214 04/HDSP/31535

शबाना नईम स]यद

कटलर (व*+

जनसेवा बँक, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1215 04/HDSP/31536

मुराद इमाम शेख

होिजअ@र

जनसेवा बँक, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११०२८.

E

1216 04/HDSP/31537

मोहन कैbहे यालाल राठोड

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर, सोलापूर रोड, हडपसर, पुण-े ४११०२८.

E

1217 04/HDSP/31538

अंजना नामदे व खरात

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर रोड, साई बाबा मंदरा मागे, गायकवाड हॉिIपटल मागे,

हडपसर,

E

४११०२८.
1218 04/HDSP/31539

सAतश रं गनाथ भंडार

नीरा (व*+

सासवड रोड, कॅनल पूल समोर, पुण.े

E

1219 04/HDSP/31540

Aनलेश काश दे शमुख

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड, साधना बँक समोर, पुण-े 411028.

E

1220 04/HDSP/31547

मंदाSकनी शांताराम पंQडत

भाजी पाला (व*+

सव नं 75,मो?मद वाडी रोड ,हडपसर ,पुणे -28

E

1221 04/HDSP/31591

अमोल केशव होले

भाजी पाला (व*+

सव नं 165,माळवाडी ,हडपसर ,पुण-े 28

E

1222 04/HDSP/31592

संभाजी (वठल महारनवर

भाजी पाला (व*+

सव नं 165,माळवाडी ,हडपसर ,पुण-े 28

D

1223 04/HDSP/31601

छाया अशोक कोलते

जनरल Iटोअस'

स. न.१६५, माधवराव सोनबा तुपे (वधालय, म.न.पा शाळे जवळ, माळवाडी, हडपसर,

A

पण
ु -े २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1224 04/HDSP/31603

Aन`लमा दjाsय काळे

खा#यपदाथ' (व*+

स.न.३९,महादे व मंदर बस Iथानक जवळ , हडपसर, पुण-े २८.

E

1225 04/HDSP/31604

शYबीर `सकंदर स]यद

फळे (व*+

,चंतामणी नगर भाजी माकट, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1226 04/HDSP/31605

खाजाहुसेन फjेखान पठाण

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर भाजी माकट, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1227 04/HDSP/31606

मेहबूब यन
ु ुस शेख

रे पै@रंग

पुण-े सोलापूर रोड,

A

1228 04/HDSP/31607

जोहरा हनीफ सेख

फळे (व*+

1229 04/HDSP/31609

वाहद बाबू शेख

कटलर (व*+

1230 04/HDSP/31610

`शवाजी (वठोबा गावडे

फळे (व*+

1231 04/HDSP/31611

(वनोद लमण राठोड.

खा#यपदाथ' (व*+

1232 04/HDSP/31612

राजू दाद ू `शदं े

भाजीपाला व*+

1233 04/HDSP/31613

सुलोचना तानाजी औताडे

1234 04/HDSP/31614

W\ज जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

Grade

नालबंद म`शद, भाजी मंडई, हडपसर, पुण-े २८.

E

पुण-े सोलापूर रोड , हडपसर ,पुण-े २८.

E

बनटर शाळे जवळ , सासवड रोड, गाडीतळ, हडपसर, पुण-े २८.

A

सताव वाडी, बनकर चाळ, चौरं ग रे `सडbसी समोर, सासवड रोड, हडपसर, पुण-े २८.

B

माळवाडी रोड, साने गुoजी हॉिIपटल जवळ, हडपसर, पुण-े २८.

D

(वक+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

उषा भारत जाधव

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

E

1235 04/HDSP/31615

Sफरोज गौस स]यद

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े 28.

C

1236 04/HDSP/31616

Sफरोज नुरमहमद खान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हं डव
े ाडी रोड, हडपसर, पुण-े २८.

D

1237 04/HDSP/31617

मना(वर संग `शवचरण `संग

खा#यपदाथ' (व*+

ससाणे नगर , हडपसर, पुण.े

E

भाजीपाला

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
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S.n.

Temp. HW ID

1238 04/HDSP/31619

Full Name
नलूताई

(वलासराव अघमे

Name Of Business

Business Address

Grade

फळ (व*+

हं डव
े ाडी रोड, सेगल सोसायट समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1239 04/HDSP/31620

सलम तोलान आमटे

फळ (व*+

ससाणेनगर, काळे पडल कॉन'र ,रोहत Iवी}स जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

C

1240 04/HDSP/31621

मोह?मद दIतगीर जावळे

फळ (व*¬

ससाणेनगर, काळे पडल कॉन'र ,रोहत Iवी}स जवळ, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1241 04/HDSP/31622

अफरोज फाoख बागवान

फळ (व*+

हं डव
े ाडी रोड ,,चंतामणी नगर ,जयंत तन
ू `शप ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1242 04/HDSP/31623

मुबीन जावेद स]यद

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1243 04/HDSP/31627

शहे जद शYबीर बागवान

भाजी (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुणे

E

1244 04/HDSP/31632

अमीर रYबानी शेख

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1245 04/HDSP/31634

आAतक गौस बागवान

फळ (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1246 04/HDSP/31637

स,चन प
ृ वीराज खरात

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८

E

1247 04/HDSP/31642

नासीर हुसेनमजर शेख

चहा (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1248 04/HDSP/31647

अश'द रvजाक स]यद

खा#यपदाथ' (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1249 04/HDSP/31649

आ`शया `लयाकत मश
ु @रफ़

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर, पुण-े २८.

E

1250 04/HDSP/31651

अAतक सjार बागवान

भाजीपाला (व*+

,चंतामणी नगर, हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुण-े २८.

E

1251 04/HDSP/31657

हनम
ु ंत Sकसन पेठे

खा#यपदाथ' (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1252 04/HDSP/31658

महादे व अशोक रसाळ

खा#यपदाथ' (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

D

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
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S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1253 04/HDSP/31659

स,चन अशोक रसाळ

खा#यपदाथ' (व*+

1254 04/HDSP/31661

Sकसान शंकर यादव

1255 04/HDSP/31663

सभ
ु ाष शंकर

साळुंखे

Business Address

Grade

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

पान प}ट

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

फळ (व*+

सारथी हॉटे ल समोर , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

A

1256 04/HDSP/31664

अशोक शंकर यादव

पान प}ट

बस Iटोप समोर

, गाडीतल ,हडपसर, पुण-े २८.

E

1257 04/HDSP/31666

अ`भिजत रमेश यादव

पानप}ट

सव नं १३ सातवाडी, सासवड रोड लगत, Wsमूत, हडपसर, पुण-े २८.

E

1258 04/HDSP/31667

मोह?मद `सकंदर स]यद

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े ६०.

E

1259 04/HDSP/31673

फै]याज सुलेमान खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1260 04/HDSP/31675

फरदा शाहद शेख

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुणे

E

1261 04/HDSP/31679

अbवर मकबूल खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1262 04/HDSP/31680

मे®Aनसा @रयाज खान

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1263 04/HDSP/31681

फरजाना शफ+ पठाण

भाजीपाला (व*+

हं डव
े ाडी रोड, भाजी माकट ,,चंतामणी नगर, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1264 04/HDSP/31684

सयिजत सन
ु ील वै#य

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1265 04/HDSP/31685

रमाकांत रघन
ु ाथ काळे

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े ०७

C

1266 04/HDSP/31686

(ववेक `शवाजी रं दवे

खा#यपदाथ' (व*+

पुणे सोलापूर रोड ,मंsी माकट ,हडपसर ,पुण-े 07

C

1267 04/HDSP/31687

पौल दाद ू मोहते

कपडे (व*+

गाडीतल,बस Iटोप जवळ ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग
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Temp. HW ID
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Name Of Business

Business Address

Grade

1268 04/HDSP/31692

िजनत अYदल
ु कादर शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1269 04/HDSP/31694

न`सम रजाउ2ला शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1270 04/HDSP/31698

इशा'द अ]युब शेख

भाजीपाला (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1271 04/HDSP/31701

इशरत अYदल
ु वाहद शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1272 04/HDSP/31702

सायराबानो इ\ाहम स]यद

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुणे

E

1273 04/HDSP/31703

अरमान सलम खान

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1274 04/HDSP/31707

दIतगीर अ2लाउ#दन पानसरे

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८

E

1275 04/HDSP/31710

फरन मुजीब शेख

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1276 04/HDSP/31716

शौकत अ2लाउ#दन पानसरे

फळ (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1277 04/HDSP/31722

रJझया अ2लाउ#दन पानसरे

भाजीपाला (व*+

`स2वर Iटार Wबि2डंग ,गुलाब आळी नगर ,मोह?मदवाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1278 04/HDSP/31754

आकांा महz सांगोळे

खा#यपदाथ' (व*+

सातववाडी रोड ,गnधळे नगर ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1279 04/HDSP/31758

लमी बाबासाहे ब काळे

फळ (व*+

भे*ाई नगर , पुणे सोलापूर रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1280 04/HDSP/31759

महे श गणपत सुतार

खा#य पदाथ' (व*+

ससाणे नगर ,मंsी माकट जवळ , पुणे सोलापूर रोड ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1281 04/HDSP/31760

स]यद दगडू स]यद लाला

फळ (व*+

आकाशवाणी जवळ ,पुणे सोलापूर रोड,हडपसर , पुणे

C

1282 04/HDSP/31761

अशा मनोहर हWबवंत

फळ (व*+

गाडीतळ, पुणे सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

1283 04/HDSP/31763

प
ृ वी`संह राज पुरोहत

बे2ट (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

C

1284 04/HDSP/31764

नीताकौर तकदर`संह टाक

खा#य पदाथ' (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1285 04/HDSP/31765

धनवंत ीपती रसाळ

फळ (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपस, W\ज खाल, गाडीतळ, पुण-े २८.

E

1286 04/HDSP/31766

इ\ाहम इIमायील दे शमुख

फळ (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

D

1287 04/HDSP/31767

मह?मद अjर अbसार

खा#य पदाथ' (व*+

बंतर Iकूल , सासवड रोड, हडपसर ,पुणे

E

1288 04/HDSP/31773

मीरा अAनल खंडागळे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुलाखाल ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1289 04/HDSP/31774

लमी मोहन लnढे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुलाखाल ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1290 04/HDSP/31777

(व#या राजz उबाळे

भाजीपाला (व*+

मांजर फाटा ,महादे व नगर रोड

, हडपसर ,पुणे

E

1291 04/HDSP/31778

बायडाबाई लालासो कांबळे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

, हडपसर ,पुण-े २८.

E

1292 04/HDSP/31779

कांताबाई नारायण मरळे

भाजीपाला (व*+

हडपसर गाव, भाजी माकट शेजार, उडण पुला खाल, सतगे नगर, रोड, पुण-े २८.

E

1293 04/HDSP/31780

अoणा भगवान डांबरे

भाजीपाला (व*+

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

E

भाजी मंडई शेजार, उडण पुलाखाल, ससाणे नगर रोड समोर, पुण-े २८.

E

गाडीतल ,पुणे सोलापूर रोड

, हडपसर, पुण-े २८.

A

मंsी माकट पुण,े सोलापूर रोड, हडपसर,पुण-े २८.

E

1294 04/HDSP/31781

रे णक
ु ा आbतेcवर मठपती

भाजीपाला (व*+

1295 04/HDSP/31782

उjम गुलाब कोलते

खा#य पदाथ' (व*+

1296 04/HDSP/31785

कnडीबा (वठोबा गावडे

फळ (व*+

Business Address

Grade

, हडपसर ,पुण-े २८.

उप आयु त अ#त$मण/अन)धकृत बांधकाम #नमल
ु0 न 2वभाग

दनांक - ३०-०९-२०१६ अखेर

उप आय_
ु त काया'लय *मांक 04
महापा`लका सहा]यक आयु_त हडपसर काया'लय
महापा7लका सहा9यक आयु त काया0लयाकडील स<ह= >ण कर@यात आलेBया व CDय> नEदणी केलेBया फेरHवाBयांची यादH

S.n.

Temp. HW ID

Full Name

Name Of Business

Business Address

1297 04/HDSP/31786

आशा बा{पू जाधव

खा#य पदाथ' (व*+

रवी दश'न

1298 04/HDSP/31787

रमाकांत सदा`शव मोठे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट ,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े २८.

A

1299 04/HDSP/31788

अAनल सुखदे व काळे

खा#य पदाथ' (व*+

मंsी माकट, पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुण-े 28.

E

1300 04/HDSP/31789

दशरथ रामचंz कामठे

खा#यपदाथ' (व*+

जय भवानी भाजी माकट ,काळे पडल ,हडपसर ,पुण-े २८.

E

1301 04/HDSP/31792

Wबि2कस चांदपाषा शेख

भाजीपाला (व*+

सातव नगर , हं डव
े ाडी रोड ,हडपसर ,पुण-े 28

E

1302 04/HDSP/31799

रहे मुिbनसा अलसाहे ब तांबोळी

बांगया (व*+

जनसेवा बँकेशेजार ,गाडीतल ,हडपसर,पुण-े २८.

D

1303 04/HDSP/31800

इ_बाल हसन शेख

फळ (व*+

लोहया उ#यान समोर, हडपसर, पुण-े २८.

E

1304 04/HDSP/31813

मंगल अAनल लबडे

कटलर (व*+

गंगा (वलेज,हांडे वाडी रोड ,हडपसर,पुणे -28

E

सव न 66 सातव नगर आंYयाचं साद , हडपसर पुण-े 28

E

,पुणे सोलापूर रोड, हडपसर ,पुणे

Grade
E

1305 04/HDSP/31854

शंकुतला ल_समन कांबळे

जनरल Iटोअर

1306 04/HDSP/31944

चाँद अमीर तांबोळी

भाजी पाला

सव न 75, गुलाम आल नगर, तरवडे वIती,हडपसर पुणे -28

E

1307 04/HDSP/31957

हना अJखल चौधर

मसाले (व*+

सव न 75, गुलाम अल, नगर तरवड़े विIत,हडपसर, पुण-े 28

E

1308 04/HDSP/32008

रनभा लालसहे ब टे बारे

भाजी (व*+

सव न,65 तरवड़े विIत, मोहमद वाड़ी, रोड, हडपसर, पुण-े 28

E

