पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण,आककुडर,पिंकुणण-44.
ददुरध्वननी क. 020-27652934 / 27652935, फफॅ क्स : 2735367

वनवकासरी भभूखखंड वकाटपिं ययोजनका 2018
ई-नननवददा सदुचनदा क . भभू 6 तते 28 व 29 तते 43, नदनदानांक 14/02/2018 अन्वयते ननवदासनी
भभूखनांडदासदाठनी इच्छदु क व्यक्ततींकडभू न नननवददा मदागनवण्यदात आल्यदा हहोत्यदा त्यदाप्रमदाणते प्रदाप्त झदालतेल्यदा
नननवददानांचनी छदानननी कतेलतेननांतर पदात्र नननवददाधदारकदानांपपैकनी यशस्वनी नननवददाधदारक ठरलतेल्यदा
नननवददाधदारकदानांचनी नदावते व पतते पदुढनीलप्रमदाणते -

अ.क. पतेठ क. भभूखनांड क. नननवददाधदारकदाचते नदाव
1

1

52

1) शरी. जकानणश्वर तकुळशरीरकाम भकाडळण
रदा. ए-3, ननांदनवन ककाॅलननी, शनीरदाम नगर, भहोसरनी, पदुणते-39.
2) शरी. सकुभकाष बबन टयोपिंण
रदा. नवशदाल चपै तन्य हह. सहोसदा., सव्हर्व्हे ननां. 419/2, नब. ननां. 1/2, कदासदारवदाडनी, पदुणते-34.
3) शरीमतरी. वपयका वनतरीन जकाधिव
रदा. नवभदावरनी ननवदास, स.ननां. 47/4/5/, मधदुबन ककाॅलननी, शनीनगर,रहदाटणनी, कदाळते वदाडनी,
पदुणते-17.
4) शरी. अवभवजत शखं कर कयोरडण .
मदु. पहो. बहोरनी बदु., तदा. जदुन्नर, नज. पदुणते.

2

1

109

1) शरी. ववलकास पककाश चिंव्हकाण
सनांत तदुकदारदाम नगर, ददुगर्गा मदातदा मनांदनीरदाजवळ, भहोसरनी, पदुणते-39.
2) शरी. रुपिंणश सकुयर्यककाखंत पिंकाचिंकाणर
आळनां दनी रहोड, पतेटहोल पनांपदासमहोर, भहोसरनी, पदुणते-39
3) शरी. ववशकाल पककाश चिंव्हकाण
भदारतमदातदानगर, नदघनी, पदुणते-411 015.
4) शरी. रपवद्र सकुयर्यककाखंत पिंकाचिंकाणर.
आळनां दनी रहोड, पतेटहोल पनांपदासमहोर, भहोसरनी, पदुणते-39

3

1

122

1) शरी. वदिगखंबर मकारयोतरकाव गकुखंजकर
रदा. प्लकाॅट ननां. आर. एच. 62, सदागर पदाकर, फ्ल फॅट ननां. 01,
सनांभदाजनीनगर, चचचवड, पदुणते-411 019.
2) सस. वसमका मनयोहर पिंकाटरील
रदा. घर ननां. 765, महलदानदा आझदाद रहोड, खदानांडबदारदा, तदा. नवदापभूर, नज. ननांदरभू बदार.
3) शरी. ववलकास वकसन ककानडण .
मदु. पहो. रहोहडदा, तदा. पदुसद, नज. यवतमदाळ
4) शरी. अखंककुश वकसनरकाव भयोनण .
रदा. घर ननां. 95, अमरनगर, शनीरदामपभूर (पभूसद), तदा. पभूसद, नज. यवतमदाळ, नपन-445
215.
5) शरी. रमणश यशवखंतरकाव गयोरण
रदा. आर. एम./164/3, इनांद्रप्रस्थ ककाॅलननी, बजदाज नगर, एम.आय.डनी.सनी.
वदाळभूनां ज, औरनां गदाबदाद-431 136.
6) शरी. सखंतयोष मकाधिवरकाव खखोंड

रदा. मदु. पहो. वतेणनी खदुदर, तदा. पदुसद, यवतमदाळ.

4

1

368

1) शरीमतरी. श्र्वणतका अजय ठकाककुर
डनी-5/201, लतेक टदाऊन, चपै त्रबन जवळ, नबबवतेवदाडनी, पदुणते-37.
2) शरी. वदिपिंक पतकापिंपसग बकागकुल
65,गहोकणर, महोरयदा सहोसदा. गगोंदवलतेकर महदारदाज मनांदनीरदाजवळ, धदुळते-424 001.

5

2
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1) सस. स्नणहल सकागर ककाळकु खण
रदा. बनी-602, रदाधदाककृष्ण ककाॅम्प्लतेक्स, नतरुपतनी चहक,इनांद्रदायणनीनगर, भहोसरनी, पदुणते-39.
2) ककु. सरयोजका शहकाजरी चिंव्हकाण
रदा. प्लकाॅट ननां. 322, सतेक्टर ननां. 01, महदारदाष्ट ककाॅलननी, इनांद्रदायणनीनगर, भहोसरनी, पदुणते-39
3) सस. वनशरी गणणश शण लकार
रदा. स्वदामनी नववतेकदाननांद सहोसदा. फतेमस चहक, नवनी सदानांगवनी, पदुणते-411 027.
4) ककु. अवभलकाष उल्हकास मकाळरी.
रदा. मदातकृछदायदा ननवदास, न्यभू इनांग्लनीश स्कभूलजवळ,नबजलनीनगर, चचचवड, पदुणते-411 018.
5) शरी. सकुभकाष रकाजकारकाम फकाळकण.
रदा. 272, फदाळकतेवस्तनी, खदानांडज, तदा. बदारदामतनी, नज. पदुणते-413 101.
6) शरी. अवनल नवसकागर जळकयोटण
मदु. पहो. सय्यदपभूर, तदा. दते वणनी, नज. लदातभूर-413 519.

6

2

150

1) शरी. दितकात्रय शकाखंतरीलकाल जकाधिव
रदा. सव्हर्व्हे ननां. 198, खलदाटते ननवदास, रदाधदाककृष्ण नगर, ककाॅलननी ननां . 1, भहोसरनी-411 019.
2) शरी. रकामचिंखंद्र वभककाजरी रकामकाणण
रदा. गदुरुककृपदा ननवदास, नदागतेश्वर नगर, महोशनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते-412 105.
3) सस. मकायका ककृ ष्णका पिंकाटरील
रदा. बबेंडभूरते ननवदास, रदाधदाककृष्ण नगर,ककाॅलननी ननां. 1, भहोसरनी-19.
4) शरी. रकाजणश गयोपवदिरकाव टकाकळकर
अवधभूत चचतन, रदाधदाककृष्ण नगर, ककाॅलननी ननां. 1, भहोसरनी-19.
5) शरी. आवदित्य पिंकृथ्वरीरकाज चिंव्हकाण
बनी. चवग, प्लकाॅट ननां. 11, इनांद्रप्रस्थ सहोसदा. कदानांतनीनगर, आकदुडर, पदुणते.
6) शरी. सभूयर्यककाखंत बबन चिंसधिररी
मदु. पहो. वरुडते , तदा. खतेड, नज. पदुणते.
7) शरी. सखंगकाम जयपसग नलवडण
ए-नबल्डतींग, फ्ल फॅट ननां. 7, नसनद्धिनवनदायक नगर, यमदुनदानगर, ननगडनी, पदुणते-44.
8) शरी. मनयोज जयपसग नलवडण
ए-नबल्डतींग, फ्ल फॅट ननां. 7, नसनद्धिनवनदायक नगर, यमदुनदानगर, ननगडनी, पदुणते-44.
9) शरी. दितकात्रय रमकाककाखंत चिंसधिररी
नसतदाकनांदु ज, नशवककृपदा ककाॅलननी, ननगडनी, पदुणते-44.
10) शरी. उमणश सकुरणश डयोकण.
पदायल नवहदार, नशवककृपदा ककाॅलननी, नत्रवतेणनीनगर, तळवडते , पदुणते.
11) शरी. सयोहन वकासकुदिणव नकारखण डण.
सज्जन ननवदास, पनांचतदारदा नगर, आकदुडर, पदुणते-35
12) सस. पिंकायल अवभनव चिंव्हकाण
बनी-चवग, प्लकाॅट ननां. 11, इनांद्रप्रस्थ सहोसदा. कदानांतनीनगर, आकदुडर, पदुणते.
13) सस. अक्षतका हवरश्चिंखंद्र शण लकार
एन.सनी. एल ककाॅलननी, जनी. 55, पदाषदाण रहोड, पदुणते-08.
14) शरी. सखंदिरीपिं चिंखंद्रककाखंत पिंकाडण कर

सदावनांतवदाडनी गदावठदाण, आळते , तदा. जदुन्नर, नज. पदुणते
15) शरी. मकावणक बबन तकाखंबण
धदावडते वस्तनी, भहोसरनी, पदुणते-39.
16) शरी. बलरकाज वसखंतरकाव पिंकाटरील
मदाळते वदाडनी, सदावगदाव, रदाहदु रनी, नज. अहमदनगर.
17) शरी. वदिपिंक गयोवपिंनकाथ घयोरपिंडण
नशवदाजनी मरदाठदा हह. सहोसदा. सते. ननां. 04, महोशनी, प्रदानधकरण, पदुणते.
18) शरी. वकरण नकामदिण व ससैदि
सनांत तदुकदारदाम नगर, पदाण्यदाच्यदा टदाकनीजवळ, भहोसरनी, पदुणते-39.
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1) शरी. रकाजजेंद्र कलरीरकाम गगर्य
रदा. प्लकाॅट ननां. 4, नबल्डतींग ननां . 01, गणतेश ककाॅनरर, नवनयदाडर चचर जवळ
गणतेश नगर, ददापहोडनी, पदुणते-411 012.
2) शरी. हण मखंत ववजय वदिक्षरीत
प्लकाॅट ननां. 176, सते. ननां. 24, प्रदानधकरण, ननगडनी, पदुणते-44
3) शरीमतरी. सकाररीकका वदिपिंक आगरवकाल
घर ननां. 8, कनांदु दन हदाऊस, एलल्फस्टन रहोड, आलतेगदावकर शदाळते जवळ, खडकनी, पदुणते411 003.
4) शरी. भरत सकुरणश पिंटण ल
प्लकाॅट ननां. 462, सते. ननां. 27, आयसनीआयसनीआय बबॅंकतेजवळ, प्रदानधकरण, ननगडनी-44
5) शरी. वशवम रकाजजेंद्र गगर्य
रदा. प्लकाॅट ननां. 4, नबल्डतींग ननां . 01, गणतेश ककाॅनरर, नवनयदाडर चचर जवळ
गणतेश नगर, ददापहोडनी, पदुणते-411 012.
6) शरी. यश वदिपिंक आगरवकाल
घर ननां. 8, कनांदु दन हदाऊस, एलल्फस्टन रहोड, आलतेगदावकर शदाळते जवळ, खडकनी, पदुणते411 003.
7) शरीमतरी. पवतभका वल्सन तरकाइल
फ्लटफॅ ननां . 01, प-62, आकदाशदनीप हह. सहोसदा. वदास्तदु उदहोग ककाॅलननी, मदासटर बतेकरनी
जवळ,अजमतेरदा, चपपरनी, पदुणते-18.
8) शरी. रकाजशण खर चिंखंद्रशण कर गकुरव
तदा. दनक्षिण सहोलदापभूर, मदु.पहो-कणबस (ग) , सहोलदापभूर, महदारदाष्ट-413 215.
9) सस. वरचिंका पककाश पिंकाटरील
प्लकाॅट ननां. 16, मदानस बनांगलदा, मयभूर ककाॅलननी, बबॅंक आफॅप महदारदाष्ट मदागते , कहोथरुड, पदुणते411 038.
10) सस. सयोनकाक्षरी नरण श जसैन
एलक्सस बबॅंक जवळ, जय ननवदास सते. ननां. 27 अ, प्लकाॅट ननां. 122, ननगडनी, पदुणते-44.
11) शरी. आककाश चिंखंद्रपककाश शमर
हनरओम प्लकाॅट ननां. 86, आननांद हकाॅलस्पटल जवळ, सते. ननां. 26, ननगडनी, पदुणते-44.
12) शरी. मणधिकाज ववजय शण टरी
बनी इडन गदाडर न पनीसनीबनी ककाॅलतेज जवळ सते .ननां. 26, आकदुडर, पदुणते-44.
13) शरी. अनकुपिं सकुरणश अगवकाल
नशवसतेनदा आफॅनफसजवळ, रुम ननां. 212, आगरवदाल नगर, वदाशनी नदाकदा,
आरसनी मदागर, चबें बरभू , मदुब
नां ई-400 074.
14) शरी. आवदित्य ययोगणश पिंकाटरील
बनी 2/4 एचडनीएफसनी. हह.सहोसदा. जदुनदा मदुब
नां ई रहोड, चचचवड, पदुणते-19.

8

2

154

1) शरी. नवनकाथ रकामचिंखंद्र जगतकापिं
महोशनी. तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
2) ककु. अमकृतका कसैलकास वकरवण
रदा. बदारदामतनी, तदा. बदारदामतनी, नज. पदुणते.
3) शरी. रकाजणश ववश्र्वकास डखोंगरण
रदा. नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
4) शरीमतरी. गसररी पमयोदि रकाऊत
महषर नगर, पदुणते.
5) शरीमतरी. स्वकातरी रकाजजेंद्र पिंखंडरीत
नबबवतेवदाडनी, पदुणते.
6) शरी. ववश्वकास हवरभकाऊ डखोंगरण
चचचवड, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
7) शरीमतरी. शकुभदिका बकाळकासकाहण ब शण लकार
रदा. नदघनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
8) शरी. सवचिंन रकामचिंखंद्र मयोरण
सदानांगवनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
9) शरी. वपतम जकानणश्वर वकवर
रदा. दते वदाचनी आळनां दनी, तदा. खतेड, नज. पदुणते
10) शरी. ववशकाल यकुवरकाज गकुरव
रदा. नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
11) शरी. सखकारकाम बबन जकाधिव
रदा. नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
12) शरी. वकवर अक्षय जकानणश्वर
रदा. दते वदाचनी आळनां दनी, तदा. खतेड, नज. पदुणते
13) शरी. वथटण सवचिंन रकाजकारकाम
नशरुर, नज. पदुणते.
14) शरी. पिंवकार दितकात्रय पभकाकर
सदुप्रश इनांनजननअचरग वकरशकाॅप जवळ, नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
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1) शरी. मलगण बकाळभू बबन
रदा. रदाजगदुरुनगर, पदुणते.
2) शरी. स्वपपनल बबन पशदिण
वतेणन
दु गर, पदुणते.
3) शरी. ववशकाल व्हरी. डखोंगरण
नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
4) शरी. कखंदि अभय सकुभकाष
चनां दननगर, पदुणते.
5) शरी. सकुशकाखंत बकाळकासकाहण ब शण लकार
रदा. नदघनी, पदुणते.
6) शरी. सखंकणत पशदिण .
वदाकड, तदा. मदुळशनी, नज. पदुणते.

10

4

39

1) शरी. सवतष जकानदिण व जकाधिव
रदा. ददुवर्वांकदुर 1, ए-3, पदानांडदुरनांग नगर, मदाकर्व्हेटयदाडर मदागते , रदाजगदुरुनगर, पदुणते.
2) सस. वसैशकालरी सखंतयोष तळयोलण
रदा. जय महदारदाष्ट चहक, सहोनदाई ननवदास मदागते, भहोसरनी, पदुणते-39.

3) शरी. ववककास अजकुर्यन म्हसण
रदा. मदु.पहो. नकवळते , तदा. खतेड, नज.पदुणते- 410 505.
4) शरी. गणणश जकानणश्वर म्हसण
रदा. मदु.पहो. नकवळते , तदा. खतेड, नज.पदुणते- 410 505.
5) शरी. ययोगणश तकुककारकाम यकादिव
रदा. जय महदारदाष्ट चहक, स.ननां.201, भहोसरनी, पदुणते-39.
6) शरी. कल्यकाण शखं कर डफळ
रदा. जय महदारदाष्ट चहक, सहोनदाई ननवदास मदागते, भहोसरनी, पदुणते-39.
7) शरीमतरी. सकुरणखका उतम डफळ
रदा. सनांत जदानतेश्वर नगर, चकपदाणनी वसदाहत रहोड, जदुन्यदा पहोस्ट आफॅनफस जवळ, भहोसरनी,
पदुणते-39.
8) शरी. सकुवनल बकाबकुरकाव गकुरव
रदा. सनां.ननां. 272/1, महदारदाष्ट ककाॅलननी, इनांद्रदायणनीनगर, भहोसरनी, पदुणते-39.
9) शरी. सकुवनल बकाबकुरकाव खगर
रदा चपपरनी पबेंढदार, तदा. जदुन्नर, नज. पदुणते.
10) शरी. अवजत पिंकाखंडकुरखंग तयोतरण
रदा. गजदानन सहोसदा. खनांडहोबदा मदाळ, भहोसरनी, पदुणते-39.
11) शरी. जयण श सकुरणश गयोपिंकाळण
रदा. स.ननां.198, चकपदाणनी वसदाहत रहोड, जदुन्यदा पहोस्ट आफॅनफस जवळ, भहोसरनी, पदुणते-39.
12) शरी. सयोपिंकान रकाजकारकाम रकाऊत
रदा. सनां.ननां. 204/04/02, पसदायददान ककाॅलननी, हदु तदात्मदा चहक, भहोसरनी, पदुणते-39.

11

4

46 अ

1) शरी. हषर्यदि मयोवतरकाम रकाठयोड
प्लकाॅट ननां. 247, फ्ल फॅट ननां. 4, सते. ननां. 4, महोशनी, प्रदानधकरण, पदुणते-412 105.
2) शरीमतरी. वषर वरतणश चिंव्हकाण
रदा. दते गदाव रहोड, महोचनी गल्लनी, पतेठ अमरदापभूर, व्यनांकटते श टदाकनीज मदागते ,
ददुगर्गा भवन बदार जवळ, दते गलभूर, नदानांदतेड-431 717.

12

4

46 ब

1) शरी. पसकादि तपिंणश सखंभ भू
आनदत्य अपदाटर मबेंट रदा. हदाउस ननां. बनी-2, सते. ननां. 7, इनांद्रदायणनीनगर,भहोसरनी, पदुणते-26.
2) शरी. पसकादि वरतणश सखंभ भू
आनदत्य अपदाटर मबेंट रदा. हदाउस ननां. बनी-2, सते. ननां. 7, इनांद्रदायणनीनगर,भहोसरनी, पदुणते-26.

13

4

85 अ

1) शरी. अभय कचिंरदिकास भखं डकाररी
मदु. पहो. चशगवते, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
2) शरी. पिंयोपिंटरकाव बकाळककृ ष्ण घयोलपिं
रदा. पदारगदाव, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
3) शरी. सखंदिरीपिं सदिकावशव टण मकर
रदा. ननरगदुडसर, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
4) शरी. रकाहकु ल वसतकारकाम बढण कर
बढते कर मळदा, पदारगदाव, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
5) शरी. रकाहकु ल सयोपिंकान वळसण
रदा. ननरगदुडसर, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
6) शरी. सकुरज रकाजजेंद्र दिण वडण
402, सत्यम प्लदाटनीनम, प्लकाॅट ननां. 43, सते. ननां. 10, कदामहोठते , पनवतेल, नज.रदायगड-410
206.

14

4

87 अ

1) शरी. चिंव्हकाण वनवकास सजररकाव
रदा. मदु.पहो. पदारगदाव, तदा. खटदाव, नज. सदातदारदा.
2) शरी. पशदिण सखंतयोष जगन्नकाथ
रदा. मदु. पहो. ननढळ, तदा. खटदाव, नज. सदातदारदा.
3) शरी. मयोरण भरत ककृ ष्णकाजरी
रदा. मदु.पहो. कदातळगतेवदाडनी, पहो. ननढळ, तदा. खटदाव, नज. सदातदारदा.
4) शरी. कजेंजळ आककाश सकुधिकाकर
रदा. मदु.पहो. कदातळगतेवदाडनी, पहो. ननढळ, तदा. खटदाव, नज. सदातदारदा.

15

4

200

1) शरी. सकुययोग नखंदिककुमकार तकाकवलण
सते. ननां. 4, महोशनी, प्रदानधकरण, पदुणते
2) शरी. स्वपनरील शकामककाखंत कखोंडण .
रदा. प्लकाॅट ननां. 24, औददुनांबर अपदाटर मबेंट समहोर, चपपरनी, पदुणते-17.
3) शरी. शकुभम रकाजजेंद्र सकाळकुखं कण
रदाम मनांदनीरदाजवळ, मदुनांढवदा, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
4) शरी. वचिंतरीन सयोमकापपिंका सकालरीयन
पवनतेश्वर मनांदनीरदाजवळ, प्लकाॅट ननां . 98, सदुखवदाननी रते नसडते न्सनी, उदम नगर, चपपरनी, पदुणते18.

16

4

274

1) शरी. अमयोल सकुयर्यककाखंत पशदिण
नबल्डतींग ननां. 16, फ्ल फॅट ननां. 5, नशतलबदाग ककाॅम्प्लतेक्स, भहोसरनी, पदुणते-39.
2) शरी. सवतष वकसनरकाव मजेंगडण .
रदा. मबेंगडते वदाडनी, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते-412 406.
3) शरी. ववनकायक शकाखंतकारकाम वथटण
1228/228, नवननमर्गाण हह. सहोसदा. रुपनीनगर, पदुणते-412 114.
4) ककु. ऋवषकणश बकाळवशरकाम पहगण.
स.ननां. 31, फ्ल फॅट ननां. 6, गणतेश पदाकर, धनकवडनी, पदुणते-411 043.

17

18

10

1) शरी. मयकुर अमकृत रकायतण
रदायतते ननवदास, भदाकरते चदाळ, नवददा नवकदास शदाळदाजवळ,कदासदारवदाडनी, पदुणते-411 034.
2) शरी. स्वपपनल अमकृत रकायतण
रदायतते ननवदास, भदाकरते चदाळ, नवददा नवकदास शदाळदाजवळ,कदासदारवदाडनी, पदुणते-411 034.

18

18

56

1) शरी. ववठ्ठल खखं डभूजरी ककुबडण
रदा. उदय हनील पनी-1 नबल्डतींग पनीसनीएमसनी वदाटर टबॅंक, रदावतेत, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.
2) शरी. ववजयककुमकार सखंभकाजरी ककाखंबळण
रदा. सदातव ककाॅलननी, मदाढदा,नज. सहोलदापभूर.
3) शरी. अमयोल वकशन वकाडण कर
कस्तदुरनी अपदाटर मबेंट, शननवदार पतेठ, पदुणते
4) शरी. वशवकाजरी गणणश ककुबडण
रदा. जकाॅजर हकाॅलस्पटल एनरयदा, पनी. डते मतेलहो रहोड, सनी. एस. टनी. मदुब
नां ई.
5) सस. मणघका मनयोहर ककुबडण
कदावटते ननवदास, वदाडर ननां .8, सदावनतेर, नज. नदागपभूर.
6) शरी. गजकानन रकाजकारकाम ककुबडण
मदु. पहो. सदाखरदा, तदा. सतेनगदाव, नज. चहगहोलनी.

19

18

311 अ

1) शरीमतरी. मखंजष
कु का वमललींदि वगतण
35/5, दते वधर सहोसदा. शनीधरनगर, चचचवड, पदुणते-33.

2) शरीमतरी. सयोनकालरी सवचिंन नकाखंगरण
घदारजदाई मदातदा हह. सहोसदा., जदुन्यदा जदानदनीप शदाळते जवळ, रुपनीनगर, पदुणते-411 062.
3) शरीमतरी. सकुरभरी ववजयककुमकार दिकुधिणडरीयका
कहोमल अपदाटर मबेंट, फ्ल फॅट ननां. 8, गहोलदानांडते गदाडर नजवळ, भहोईर ककाॅलननी,
नजवन नगर, चचचवडगदाव, पदुणते-33.
4) शरीमतरी. आदिरीतरी अववनकाश मकानकर
नशव हह. सहोसदा. सते.ननां. 26, ननगडनी, पदुणते-44.
5) शरीमतरी. अमकृतका वनतरीन ककाकडण .
प्रनवण ननवदास, दत मनांनदरदामदागते, दतवदाडनी, आकदुडर, पदुणते-35
6) शरी. रकाजजेंद्र चिंखंद्रककाखंत बकुटकालका
फ्लटफॅ ननां. बनी.33, सबेंच्यदुरनीएन्कदा ककाॅलननी ननां .2, भहोसरनी, पदुणते-39.
7) शरी. सखंजय पिंकाखंडकुरखंग रकाजण
24/344, प्रदानधकरण, ननगडनी, पदुणते-44
8) शरी. पककाश सखंजय रकाजण .
24/344, प्रदानधकरण, ननगडनी, पदुणते-44
9) शरीमतरी. डड. कल्पिंनका सखंजय रकाजण .
24/344, प्रदानधकरण, ननगडनी, पदुणते-44
10) शरी. चिंखंद्रककाखंत उमकाककाखंत वखरयोडण
स.ननां.33/34, शद्धिदा हते नरटते ज, नब. ननां. 6, प्ल फॅट ननां. 14, महोरवदाडनी, चपपरनी-18.
11) शरी. रयोवहत चिंखंद्रककाखंत वखरयोडण .
स.ननां.33/34, शद्धिदा हते नरटते ज, नब. ननां. 6, प्ल फॅट ननां. 14, महोरवदाडनी, चपपरनी-18.
12) शरी. अरुण रकामशरण गकुपतका
312, भतेळ चहक, सते. ननां. 27, प्रदानधकरण, ननगडनी, पदुणते-44.

20

18

317

1) शरी. सयोमणश्वर बण लनकाथ टकाकण
रदा. मनांचर, तदा. आनांबतेगदाव, नज. पदुणते.
2) शरी. आककाश आण्णकासकाहण ब दिकातरीर
रदा. रदाजदापभूर, तदा. सनांगमनतेर, नज. अहमदनगर.

21

18

319

1) शरी. ववपिंकुलककुमकार ववजय गकाखंधिरी
सव्हर्व्हे ननां. 1/1, लक्ष्मनीनगर, ननगडनी, पदुणते-44.
2) शरी. ववलणश ववजयककुमकार गकाखंधिरी
सव्हर्व्हे ननां. 1/1, लक्ष्मनीनगर, ननगडनी, पदुणते-44.

22

18

382 अ

1) शरी. वधिरज सयोमनकाथ ककासकार
179/2, सहोननगरदा आनांगण, इस्ककाॅन मनांनदरदाजवळ, नब.ननां. 3,
फ्लटफॅ ननां. इ 303, रदावतेत, पदुणते-412 101.
2) शरी. रयोहरीत अवनल गकादिरीयका.
सनीटनीएस ननां . 1601/03, सहोननगरदा टदाउननशप फतेज-2, रहो हदाऊस ननां. ए-6,
कतेशवनगर, चचचवड, पदुणते-33.

23

18

397 अ

1) शरी. ओमपककाश वदिनदियकाळ आगरवकाल
रदा. फ्ल फॅट ननां . ए-601,10 कस्तदुरकनांदु ज, भहोसलतेनगर,
आयसनीएस ककाॅलननी, नशवदाजनीनगर, पदुणते-411 007.
2) शरीमतरी. कयोल्लमका रकामन्नका रकामयोशरी
रदा. 112, एसडब्ल्यभूबनीपनी रहोड, आगरवदाल चदाळ, दते हभू रहोड, पदुणते-412 101.

24

18

441 अ

1) शरी. वधिरजपसग मकानपसग सयोळखं कण

रदा. प्लकाॅट ननां. 22, सरस्वतनी नगर, जळगदाव.
2) शरीमतरी. चिंसैतकालरी मकानपसग सयोळखं कण.
रदा. प्लकाॅट ननां. 22, सरस्वतनी नगर, जळगदाव.

25

18

479

1) शरी. शरीककाखंत एमरण डरी शण वकाळण
पवरतनी दशरन, पदुणते-411 009.
2) शरी. शरणकापपिंका हनमखंतका ढयोल
रदा. आननांदनगर, चचचवड, पदुणते-411 019.

26

18

486

1) शरी. वकशनरकाव सटवकाजरी ककाखंबळण
आरटनीओ आफॅनफसजवळ, बदाभळगदाव रहोड, लदातदुर.
2) शरी. ववश्र्वनकाथ रकाजकारकाम ककुबडण
मदु.पहो. सदाखरदा, तदा. सतेनगदाव, नज. चहगहोलनी.

27

18

500

1) शरीमतरी. गकायत्ररी गखंगकाधिर मकाखंडगण
दते वबेंद्र कहो. आफॅप. हह. सहोसदा. आर.एच.96/1, फ्ल फॅट ननां. 3, जनी. ब्लकाॅक, शदाहभू नगर
चचचवड, पदुणते-19.
2) शरी. वगवरष दिशरथ मगर
रदा. मगरमळदा, बदायजदाबदाई जतेऊर, अहमदनगर-414 601.

28

18

517

1) शरी. मनयोज वनळकखंठ जकाधिव
नशवदाजनी पदाकर, सनांभदाजनीनगर, चचचवड, पदुणते-19.
2) शरी. सकुधिकाकर ववनकायकरकाव ककानयोजरी
नशवदाजनी पदाकर, सनांभदाजनीनगर, चचचवड, पदुणते-19.

29

18

569

1) सस. हण मलतका रकाजजेंद्र वनककाळजण
रदा. फ्लटफॅ ननां. 502, प्लकाॅट ननां. 8, सदाई आनशवर्गाद हह. सहोसदा. सते. ननां. 6, पनवतेल.
2) शरी. रकाहकु ल पककाश सकाळवण
रदा. यशवनांत ककाॅलननी, महोरते वस्तनी, नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते.

30

18

686

1) शरी. अभय रकामचिंखंद्र आसलकर
नशवततेज नगर, प्लकाॅट ननां . 677, मदारुतनी मनांदनीरदाजवळ, नचखलनी, प्रदानधकरण, पदुणते-411
019.
2) शरी. वगररीष बकालकाजरी गखंधिणवकार
अननकतेत हदाईट्स, फ्ल फॅट ननां. 7, प्लकाॅट ननां . आर. एच. 94, शदाहभू गदाडर न , शदाहभू नगर,
चचचवड, पदुणते-19.
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173

शरी. वदिपगवजय ववलकासरकाव पिंकाटरील
मदु. पहो. बदाचणनी, तदा. कदागल, नज. कहोल्हदापभूर-416 221.
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19

174

शरी. पणमसकुख बकुधिकारकाम जडगरीड.
सनी/ओ. बदाबदुलदाल मनसदुखलदाल जकाॅगनीड गट ननां . 1430, जयनशवशनांकर हह. सहोसदा.,
म्हते त्रतेवस्तनी, नचखलनी, तदा. हवतेलनी, नज. पदुणते-411 062.
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551

1) शरी. रपवद्र रकाणबका नकाईक
18/1, शनीककृष्ण नगर, रदाम ननसर्सिंग हहोम जवळ, नवठ्ठलवदाडनी, आकदुडर, पदुणते-35.
2) शरी. ववनयोदि ववष्णभू भखं डगण
नवष्णभू भनांडगते, गदावठदाण भनांडगते वदाडनी, पदाचते गदाव खदुदर, सहोलदापभूर-413 307.
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27 अ 116+11 1) शरी. धिकुमकाळ वनलणश हवरभकाऊ
104, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
7

2) शरी. हवरभकाऊ तकुककारकाम धिकुमकाळ
104, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
3) शरी. अवमत भगवकान धिकुमकाळ
104, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
4) शरी. वकशयोर वकासकुदिणव धिकुमकाळ
104, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
5) शरी. शण खर वकासकुदिणव धिकुमकाळ
104, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
6) शरी. भकुषण अमर आटयोळण .
सते.ननां. 29, प्लकाॅट ननां. 2, रदावतेत, पदुणते-412 101.
7) शरी. पसकादि अमर आटयोळण
सते.ननां. 29, प्लकाॅट ननां. 2, रदावतेत, पदुणते-412 101.
8) शरी. हण मखंत ववलकास सस्तण
275, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
9) शरीमतरी. पिंकुजका वमललींदि गकावडण
156, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
10) शरी. मयकुर वमललींदि गकावडण
156, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.
11) शरी. कयोहलरी करमदिरीपिं रपवद्र
513/25, ननगडनी, पदुणते-44
12) शरीमतरी. वदिपतरी ऋवषकणश पशगकाडण
स.ननां. 705,19 बनी, गगोंधळते नगर, हडपसर, पदुणते-411 028.
13) शरीमतरी. धिवडण पिंल्लवरी सवतश
10, मनांगळवदार पतेठ, पदुणते-411 011.

