
अ.क्र. आवक क्र. नाव मोबा. क्र. पत्ता रक्कम रु. धनादशे  क्र. सही टोकन क्र. काउंटर क्र.

1 100116170002641 अक्षत अजय मोह्बे 9373330574

बी-९,४ बी,सीताराज पाकक , 

केशवनगर,शनी मंददरा जवळ , 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745613 1 1

2 101216170000302
अक्षता ददलीप 

बोडखे
9623032717

नदनंवन सोसायटी ३०३,बी-१९ 

घरकुल सेक्ट-१७/१९ चिंखली 

चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 745614 2 1

3 103316170004466
अक्षता हनुमंत 

केमधरे
9689989902

अिंल लीला, खुशबु बी.न-ंसी. फ्लॅट नं-

५०४,डी.पी.रोड ,चवशाल 

नगर,जगताप डअेरी , चपपळे 

चनलख,पुणे-४११०२७. पुणे

10,000/- 745615 3 1

4 100116170003296
अक्षदा काचशनाथ 

गावडे
9011044620

केशव नगर शाळे मागे रुपाली 

अपाटकमेंट शेजारी केशवनगर चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 745616 4 1

5 100616170005204 अक्षय उद्धव सरोदे 9822857213
श्रीराम कॉलनी नं-२, रुपीनगर तळवड े

पुणे पुणे
10,000/- 745617 5 1

6 100416170001333 अक्षय धोंडू भोईर 9011452551
सवे नं-७८/३ संत गजानन महाराज 

नगर (तालेरा गोडावून ) ददघी पुणे पुणे
10,000/- 745618 6 1

7 100616170004242 अक्षय मुरलीधर राणे 8600993806

साई राम कॉलनी दगडोबा िंौक 

,३७/अ चिंिंवड ेनगर ,चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 745619 7 1

8 104116170000060 अक्षय राज रासकर 8180889457

श्री राम हौ. सो. साई कृपा चबचडडग 

गट नं १४४६ नामदवे 

मंगलकायाकलयाजवळ म्हतेे्र वस्ती 

चिंखली पुणे

10,000/- 745620 8 1

9 103416170000137 अक्षय राजेश तळेकर 9881201106

यश को.ऑप.हौचसग सोसा फ्लँट नं.-

१०,आर.एिं .९९. शाहूनगर चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 745621 9 1

10 105316170000019 अक्षय संजय दाणी 8796809802
आशा-दीप ,दत्तनगर आळंदी रोड, 

ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745622 10 1

चपपरी चिंिंवड महानगरपाचलका, नागरवस्ती चवकास योजना चवभाग

इतर कडयाणकारी योजना

इ. 10 वी मध्ये 85 ते 90 टके्क   गूण संपादन केलेडया चवद्यार्थयाांना बक्षीस
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11 105616170000029 अचक्षत अचमत गुप्ता 9145109090
कंुदन चनवास सवे न-ं१०१,नेहरू नगर 

चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 745623 11 1

12 103216170000973
अचखलेश बसंत 

जोशी
9822681093

साई, श्रद्धा गाडकन नगर रहाटनी फ्लॅट 

नं ३०४, चवग बी रहाटनी पुणे पुणे
10,000/- 745624 12 1

13 100416170001175
अजय आत्माराम 

बनबरे
9011038296

िंक्रपाणी वसाहत चशवशंकर नगर कॉ. 

नं ४ पुणे 411039
10,000/- 745625 13 1

14 100616170004519 अजय महेंद्र मेहरा 9822596107
स.ेन-ं२१,चस्कम.न-ं१०, १८/११ 

चवसावा सो.सा. यमूनगर पुणे
10,000/- 745626 14 1

15 100616170004041 अजय लक्ष्मण शेळके 9975002616
स.ेन-ं२१,स्कीम न-ं५, िंाळ न-ं

७/४,यमुनानगर , चनगडी,पुणे-१४ पुणे
10,000/- 745627 15 1

16 100216170000128 अजय चवजय काकडे 9075759540
अंतरीक्ष को.ऑ.हौचसग सो.सा., ए-

४/२०४, चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745628 16 1

17 101216170000530
अचजक्य एकनाथ 

थोरात
9552565656

शृ्रती अपाटकमेंट ,स.ेन-ं२०, प्लॉट न-ं

१०८,कृष्णानगर , चिंिंवड,पुणे-१९. 

पुणे

10,000/- 745629 17 1

18 100516170000214
अचजक्य चिंतामणी 

दशेपांडे
7058419011

सवे नं-६/१०८ भीमाशंकर वसाहत 

दकवळे ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 745630 18 1

19 100216170000119
अचजक्य राजेश 

जाधव
98903000159

फॅ.क्र.3  पी.सी.एम.सी. अजमेरा 

कॉ,चपपरी
10,000/- 745631 19 1

20 100116170002726
अचजत बाळकृष्ण 

गवस
9420147968

सी-३७ संतोषी मा हौ.सोसा 

इंददरानगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745632 20 1

21 103216170000681
अचजत रामप्रसाद 

ढवळे
9763329721

आव्हाळे चनवास, श्रीराम कॉलनी, 

ज्योचतबा नगर , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745633 21 1

22 100416170001327
अचजत संतोष 

दाभाडे
9665278029

गुरुकृपा कॉलनी , .पुणे शहर आळंदी 

रोड भोसरी भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745634 22 1



23 103316170005563
अथवक अतुल 

कुलकणी
9822334865

आर एम ५५ ,यश अपाटकमेंट MIDC 

जी ब्लॉक संभाजीनगर ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745635 23 1

24 100316170000404 अथवक अचनल दवेकर 9922848325 यश अपा. 3 दापोडी एस टी वकक शॉप 10,000/- 745636 24 1

25 100116170003407 अथवक उडहास चपटके 8806779125
ए/२/१० काकड ेपाकक  तानाजीनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745637 25 1

26 102416170000162 अथवक गणेश भोकरे 9890635008
फ्लँट नं. सी-१,अक्षय नगर फेज -

१,चवशाल नगर चपपळे चनलख पुणे
10,000/- 745638 26 1

27 100416170001462 अथवक चनतीन यादव 9822611764 सॅंडचवक कॉलनी, ददघी रोड 10,000/- 745639 27 1

28 100416170001195 अथवक प्रमोद साकंुखे 7276099418
आई पोळत नं-१३,स.ेन-ं२,इंद्रायणी 

नगर भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745640 28 1

29 100116170003058 अथवक मनोज दशेपांडे 9552911795

चबचडडग नं a-8 फ्लॉट नं १९ कुणाल 

इस्टेट ,केशवनगर , चिंिंवडगाव पुणे 

पुणे

10,000/- 745641 29 1

30 104316170000008 अथवक राजू काळे 9028002172
चशतल बाग सोसायटी चबचडडग न-ं११ 

,फ्लँट नं-१० भोसरी पुणे
10,000/- 745642 30 1

31 103216170000772 अचथरा अचनल ---- 9881530539

C/O.पी.सी.ठोमर ,११७३/१{२ } 

समथक कॉलनी,चवजय नगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745643 31 1

32 105216170000094
अददती अरुण 

पाटेकर
9822197365

बी.न-ं०७,रूम न-ं१०, पोलीस 

क्वॉटरस,इंद्रायणी नगर , भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

10,000/- 745644 32 1

33 100316170000742
अददती दत्तात्रय 

नाणेकर
9595746703

सी/० समीर संभाजी चशद ेसंतकृपा 

आंगण अपाटकमेंट ,प्लॉट न-ं४,लेन न-ं

४,मधुबन कॉलनी जुनी सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 745645 33 1

34 100616170004284 अददती रचवद्र बारी 9422064555
A-10/37,रस्टन सोसायटी, सेक्टर न-ं

२७/A, चनग्री,प्राचधकरण ,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 745646 34 1



35 100616170005301
अददती रचवद्रन 

पचणकर
9881622600

बी २ जी सेक्टर चसध्दीचवनायक नगरी 

चनगडी पुणे
10,000/- 745647 35 1

36 106716170000029
अददत्य शाम 

चनलजकर
9371051734

४६१ वीर अचभमन्यू मागक फुगेवाडी 

दापोडी पुणे पुणे
10,000/- 745648 36 1

37 100616170004518 अददल अब्दलु्रब शास 8805659204
सिं-ए ,स-ेन-ं२१,रूम.न-ं४ , चबचडडग 

न-ं२ ,यमुनानगर, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 745649 37 1

38 103216170000732
अनमोल श्रीपाद 

पाटील
9860098881

सवे नं- ४९/४+५,सज्जनगड कॉलनी , 

राहाटणी चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745650 38 1

39 100116170003312
अचनकेत अजय 

चनकाळे
9922166401

जी १०४ , गंगा आचशयाना थेरगाव 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745651 39 1

40 100616170004517
अचनकेत 

अचनलकुमार यादव
9766653495

रूम.न-ं३,के.टी .परमार चबचडडग 

,प्लॉट न-ं५६, साईनाथ नगर, 

चनगडी,पुणे-४४. पुणे

10,000/- 745652 40 1

41 100616170004643
अचनकेत अरचवद 

खामकर
9604871002

गट न-ं५७८, प्लॉट न-ंA/12, पतंग 

कॉलनी ,क्र.-४, जाधववाडी ,चिंखली 

पुणे

10,000/- 745653 41 1

42 103216170000886
अचनकेत कमलाकर 

चिंनगंुडे
9822747424

सवे नं-१२१/१/२,राजवाड ेनगर , 

जयचहद कॉलनी , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745654 42 1

43 100416170001030
अचनकेत नामदवे 

कांदळकर
9822413417

चवठ्ठल दशकन , शे्रयश रेसीडने्सी 

(३/२१), शास्त्री िंौक,आळंदी रोड, 

भोसरी,पुणे-३९. पुणे

10,000/- 745655 43 1

44 100116170002514
अचनकेत प्रचवण 

भोकरे
9850219815

प्लॅट नं-३ ,कुणाल माकेट , िंाफेकर 

िंौक, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745656 44 1

45 106216170000015
अचनकेत शामकांत 

कंुभार
9130825830

वाकड गावठाण म्हातोबा मंददरा 

शेजारी वाकड पुणे पुणे
10,000/- 745657 45 1

46 100616170004743
अचनकेत साहबेराव 

नाईकरे
9850178099

स.ेन-ं२८,िंाळ न-ं३, खोली नं-७, 

गंगानगर,प्राचधकरण, चनगडी,पुणे-४४ 

पुणे

10,000/- 745658 46 1



47 100616170004179 अचनकेत संजय वागरे 9689884204
स.ेन-ं२१,चस्कम न-ं५ िंाळ न-ं२१/५, 

यमुनानगर ,चनगडी पुणे
10,000/- 745659 47 1

48 100216170000103
अचननददता अररदम 

बँनजी
9325949808

ज-े३,४०४,एम्पायर इस्टेट मंुबई -पुणे 

रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745660 48 1

49 105216170000113
अचनरुध्द रेवंनाथ 

चशदे
7588604465

A4/7,वाय-ुचवहार, मोशी-

प्राचधकरण,संतनगर, मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे

10,000/- 745661 49 1

50 100116170003471
अचनश रचवद्र 

कुलकणी
9767684187

फ्लँट नं.-४, लोटस रेचसडन्सी ,माचणक 

कॉलनी चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745662 50 1

51 100116170002842 अचनषा अचनल पवार 955251670
स.ंन-ं१२०,ओम साई कॉलनी 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745663 51 1

52 105316170000046
अनीक्ष अचनल 

िंौधरी
9595408591

सवे.न-ं२०/१,कॉलनी न-ं१, चवजय 

नगर ,काटे वस्ती , ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745664 52 1

53 100116170002604
अनीत चहरालाल 

यादव
9970543787

पदमजी पेपर चमल समोर, एस न-ं

२६/३ ,सदाचशव कॉलनी, थेरगाव, 

चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745665 53 1

54 100116170002936
अनुजा अतुल 

बनसोडे
9049281318

प्लॉट न-ं१५८,अंजली चनवास , 

उद्योगनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745666 54 1

55 100316170000430
अनुजा ददनकर 

करवंदे
9970504412

आनंद को-ऑफ हौ.सो.सा. बी-५,स.न-ं

७३/१/२, समथक नगर, नवी सांगवी, 

पुणे-२७. पुणे

10,000/- 745667 55 1

56 105216170000152 अनुजा प्रताप खोसे 9422478780
सी-०९,िंैतन्य पाकक  इंद्रायणी नगर 

भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745668 56 1

57 103316170005189 अनुजा सुनील गरुड 9011563815
शास्त्री िंौक,चसचद्धचवनायक कॉलनी 

आळंदी रोड, भोसरी, पुणे ३९ पुणे
10,000/- 745669 57 1

58 100616170004244
अनुप अतूल 

हुवडीकर
9765402573

ई-७०३, शुभश्री रेसीडने्सी ,फेज-२ ` 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 745670 58 1



59 103116170002247
अनुराग गचहनीनाथ 

आगलावे
9921952937

रोहन हाईट्स ,ए चवग , ई चबचडडग 

,प्लॉट न-ं४०५ ,महशे नगर 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे

10,000/- 745671 59 1

60 100616170005439 अनुराग महशे रंगोले 9823245238
इ-१/८०४,शुभश्री रेचसडने्सी जी गणेश 

चव्हजन कॅम्पस आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745672 60 1

61 100616170005121
अनुराधा ददलीप 

चनकम
9763146892

श्री चवहार ,बी सेक्टर जी चबचडडग 

,प्लॉट न-ं४,श्रीनगरी चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745673 61 1

62 100416170001176
अनुराधा बबन 

बागल
9767355582

िंक्रपाणी वसाहत दवेकर वस्ती नं १ 

पुणे 411039
10,000/- 745674 62 1

63 100116170002757
अनुराधा हबंीरराव 

अडसुळ
9881272362

ज-े२१,गोखले पाकक , िंाफेकर िंौक, 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745675 63 1

64 100116170003632 अनुश्री आमोद पानसे 8805640933

फ्लँट नं.-'ए', माणगंगा अपाटकमेंट 

केशवनगर शाळेसमोर केशवनगर 

चिंिंवड पुणे

10,000/- 745676 64 1

65 105016170000043
अनुश्री चवकास 

दशेपांडे
9970409240

सोचनगरा टाऊनचशप एिं -२ चवग 

प्लॉट न-ं२०२ केशवनगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 745677 65 1

66 100116170003643 अनुष सचतश भुजबळ 9860311609

फ्लँट नं.-१८,,भगवती टॉवर , 

क्रांतीवीर कॉलनी ,नढेनगर काळेवाडी 

चपपरी पुणे पुणे

10,000/- 745678 66 1

67 100616170005370
अनुष्का अचवनाश 

खटाणे
9766325759

अ ३/९ रस्टन कॉलनी स.ेनं २७ अ 

चनगडी प्राचधकरण पुणे
10,000/- 745679 67 1

68 100416170001092
अनुष्का उन्माद 

पेडणेकर
9527193158

आचहरे िंाळ सवे नं ६९२, िंंद्रशेखर 

दवाखान्याजवळ आददनाथ नगर 

भोसरी पुणे

10,000/- 745680 68 1

69 101216170000422
अनुष्का ऋचषकेश 

तपशाळकर
9552270005

प्लॉट न-ं५४५,सेक्टर न-ं२१, 

दकलोस्कर कॉलनी यमुनानगर चनगडी 

पुणे

10,000/- 745681 69 1

70 100616170004189 अनुष्का गणेश उमाप 9922982662

धृव दशकन पी.२५ स.ेन-ं२६,चपपरी-

चिंिंवड पॉचलटेदिक शेजारी , 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

10,000/- 745682 70 1



71 101216170000397 अपणाक गोपाळ मराठे 9822039215

'कृष्णकंुज ',प्लॉट न-ं१५१, सेक्टर न-ं

१९,कोयनानगर ,चिंखली रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745683 71 1

72 100116170002946 अपूवाक चवलास शेळके 9545100541

बी-३,बळवंत दशकन,माचणक कॉलनी 

दशकन हॉल जवळ तानाजी नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745684 72 1

73 100316170000474 अपूवाक सुरेश ढोरे 9960750665

संत तुकाराम नगर ,कृष्णकंुज चबचडडग, 

ढोरे फॉमक,नवी सांगवी , नवी सांगवी, 

पुणे-२७. पुणे

10,000/- 745685 73 1

74 105916170000024 अचबना शालीमान - 9422004181

कृष्णा रेचसडने्सी फ्लँट न.ं-१०३,बी २ 

चवग ज्यो माने स्कूल जवळ तापकीर 

नगर काळेवाडी पुणे

10,000/- 745686 74 1

75 103316170004604
अब्दडुला अखलाक 

तांबोळी
9822623566

सुभाष नगर, ररव्हर रोड, चपपरी 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745687 75 1

76 100616170004081
अभय सोमनाथ 

सावंत
9881354160

सुखवानी प्लाझा "बी" चवग, फ्लॅट नं-

१३, आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 745688 76 1

77 100416170001095
अचभजीत संतोष 

चशदे
8805272658

पावकती हाईटस चबचडडग लांडवेाडी 

भोसरी पुणे
10,000/- 745689 77 1

78 101216170000450
अचभनव नागोराव 

कुलकणी
8975823935

सी/ओ भुजबळ हॉटेल मागे सहयोग 

नगर ,जाधववाडी चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 745690 78 1

79 100616170004166
अचभनव 

रायाजीराव जाधव
9881402305

सव्ह ेनं-१३२/५,श्री.साई हौ.सो.सा. 

स.ेन-ं२३,गृव्दारा िंौक, चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 745691 79 1

80 10031617000719 अचभषेक अनंत भोपे 8087470425 14/2/10 /4 जुनी सांगवी माउली 10,000/- 745692 80 1

81 103416170000179
अचभषेक 

िंानबासप्पा जगदी
9767892768

अक्षयाचसद्दी सो.सा.,१०१बी , 

आरटीयो कायाकलय जवळ , पूणाकनगर 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 745693 81 1

82 103216170000650
अचभषेक बलचभम 

वाघमोडे
9763919852

चशवम चबचडडग , वाघेरे हाईट्स , 

नवमहाराष्ट्र शाळेच्यामागे, 

चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745694 82 1



83 101216170000433
अचभषेक बापूसाहबे 

मुळे
9822883989

रस्टीक पँराडाइज ई-४०४ दहेु आळंदी 

रोड ,चिंखली पुणे
10,000/- 745695 83 1

84 103316170004819
अचभषेक बाळकृष्ण 

सुतार
8975319276

पुष्पक सोसायटी फ्लँट नं.-अ ३६/६ 

वेणू नगर वाकड पुणे पुणे
10,000/- 745696 84 1

85 100616170005063
अचभषेक रचवकांत 

फुलवडे
9405852674

गीतांजली सेक्टर -२७, प्लॉट न-ं

४६०,चनगडी प्राधीकरण चनगडी पुणे
10,000/- 745697 85 1

86 100316170000603
अचभषेक राजीव 

वाघ
9822510790

सवे नं-४५/१/१, रोड नं-०२ चवद्या 

नगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 745698 86 1

87 105216170000239
अचभषेक राजेंद्र 

सोनवणे
9763495369

मु.पो. मोशी अरुण नगर ,आळंदी रोड 

ता.हवेली ,चज.-पुणे, पुणे
10,000/- 745699 87 1

88 103216170000710 अचभषेक लव्हू कंुभार 9822933716
सव्ह ेनं-११५,चतरंगा कॉलनी, नढे 

नगर ,काळेवाडी, चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745700 88 1

89 100616170005177
अचभषेक सुधीर 

पाटील
8805020352

४/२ कोरोमंट सोसायटी सेक्टर २७ 

प्राचधकरण चनगडी पुणे
10,000/- 745701 89 1

90 105216170000245
अचभषेक संजय 

मोचहते
9764568064

पी -४/७ गंधवक नगरी तापकीर नगर, 

मोशी पुणे पुणे
10,000/- 745702 90 1

91 103216170000935 अमन चनरंजन यादव 9975968494
गोचवद नानेकर िंाळ समोर, भीमनगर 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745703 91 1

92 103216170001013 अमल साजी - 9422027213
सवे.न.१०५/१०६ चवजयनगर, 

काळेवाडी, पुणे पुणे
10,000/- 745704 92 1

93 103416170000081
अचमत अचनल 

येलवंडे
9604652182

अचनकेत हाईटस शाहूनगर , आर एिं -

९४ , फ्लॅट नं १३ , जी ब्लॉक चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 745705 93 1

94 100316170000730 अचमत गणेश ठाकूर 9763203823

सी/० ,सवे नं-५२/२ साईनाथ कॉलनी 

घर न-ं९,कृष्णा िंौक ,नवी सांगवी 

चपपळे गुरव पुणे पुणे

10,000/- 745706 94 1



95 106416170000001 अचमत चवनय कंुजीर 9921664606
स. न.ं 77/1, गुरुप्रसाद, साईिंौक नवी 

सांगवी
10,000/- 745707 95 1

96 103316170004181
अचमत शहाजी 

घाडगे
---- 

ए-२५,एिं .ए कॉलनी, चपपरी 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745708 96 1

97 100316170000528
अचमता अचनल 

आष्टगे
8484990016

फ्लॅट नं. १०, श्रीकृष्ण अपाटकमेंट 

सहकारनगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 745709 97 1

98 100316170000736
अचमता 

ददलीपकुमार कांबळे
9158764258

प्लॉट न-ं४,बुद्ध घोष कॉ-ऑप हौचसग 

सोसायटी एस् टी .कॉलनी शेजारी 

जुनी सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 745710 98 1

99 104116170000065
अमृता अचनल 

कादबाने
9767065690

चशवशंभो चनवास भावेश्वरी हौ. सो. 

मोरेवस्ती चिंखली, पुणे पुणे
10,000/- 745711 99 1

100 100416170001011 अमृता तुकाराम चशदे 9922425273
ददघी सत गजानन महाराज नगर, पुणे 

४११०३९
10,000/- 745712 100 1

101 103316170005401
अमृता रचवकांत 

िंौगुले
9822373849

आर सेक्टर , चब. नं आर/सी /७ फ्लॉट 

नं ००४ ,अजमेरा कॉलनी चपपरी ,पुणे 

पुणे

10,000/- 745713 101 1

102 100616170004565 अमेय अचनल जाधव 9881617734

श्री.गंगाराम रामभाऊ काळभोर िंाळ 

, गावबाबा स्मृती शेजारी, 

चनगडीगावठाण ,पुणे -४४ पुणे

10,000/- 745714 102 1

103 100416170001336
अमेय तुषार 

भावसार
8087469667

२०९/३५,संभाजी नगर , भोसरी-

आळंदी रोड ,पाण्याच्या टाकी जवळ 

भोसरी पुणे पुणे

10,000/- 745715 103 1

104 100216170000116
अमेय शैलेश 

लोहोकरे
9763847502

बी.न-ं४७,फ्लॅट नं-३, वास्तू उद्योग 

कॉलनी , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745716 104 1

105 100616170004533 अमेय सुधांशु गोरे 9146066612

प्लॅट नं -६२,स.ेन-ं२५, कोकणी शॉपी 

समोर ,चसधूनगर , प्राचधकरण,चनगडी-

४४ पुणे

10,000/- 745717 105 1

106 103416170000014 अमोल सुचनल बोंद्रे 9881302358
प्लाँट नं -आर एिं-२००, प्लॅट नं-१२ 

,यश प्लाझा, संभाजीनगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745718 106 1



107 100116170002727
अय्यर रजत 

महादवेन
9881671236

प्लॉट न-ं५ सुवणक अपाटकमेंट तानाजी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745719 107 1

108 100416170001432
अरचवद खंडु 

गुळाणकर
9623857973

06 बी १ चवग सॅंडचवक कॉलनी, ददघी 

रोड, भोसरी
10,000/- 745720 108 1

109 100116170003468
अरचवद नामदवे 

जगताप
9011010875

बी-७/४५,रस्टन कॉलनी दत्त मंददरा 

जवळ चिंिंवड पुणे
10,000/- 745721 109 1

110 100116170003482 अररहतं संतोष जमगे 9403355843

सवे नं-५७/२+३ ,प्लॉट न-ं४४/अ 

साईराज कॉलनी ,स्पाईन रोड जवळ 

वडलभनगर चिंिंवड पुणे

10,000/- 745722 110 1

111 106116170000009 अरुण कुणाल मारणे 8149302530

लक्ष्मण नगर दामोदर गुजर पथ ,ऑप 

गवहाने हॉचस्पटल थेरगाव ,चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 745723 111 1

112 100316170000684
अरुण यशवंत 

बालगांव
9028250269

सुयोग सागर हौ.सो फ्लँट नं.-ए/१२, 

सवे नं-५६/३/५१ कवड ेनगर चपपळे 

गुरव पुणे

10,000/- 745724 112 1

113 100116170002898
अर्पपत तुकाराम 

िंोपडे
9146769142

स.न-ं ३५/B/१,दत्त नगर, राहाटणी 

मेन रोड, राहाटणी ,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745725 113 1

114 100116170002943
अर्पपता दीपक 

पाटील
9404739059

जी -११यशो मंगल हौ. सोसा. चपपरी -

चिंिंवड चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745726 114 1

115 105216170000307 अर्पशया रचशद शेख 8793845157
स.ेन-ं१,४२/१२,` इंद्रायणीनगर , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745727 115 1

116 105616170000026
अचडफया असमत 

हम्दलुे
9975519106

फ्लँट नं.-२०७,मेघना अपाटकमेंट उद्यम 

नगर चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 745728 116 1

117 103216170000836
अचवनाश चवनोद 

धाडगे
9822017263 कैलाश नगर चपपरी चपपरी पुणे पुणे 10,000/- 745729 117 1

118 106416170000009
अचवनाश वेंकटेश 

पूजार
9960266114

७४/१ ,समथक नगर,श्री बालाजी 

अपाटकमेंट, फ्लॅट नं-७,साई िंौक , नवी 

सांगवी, पुणे-२७. पुणे

10,000/- 745730 118 1



119 100516170000211 अचवनाश चशचशर झा 9960386811
बी-१०२,कृष्ण शांचत अपाटकमेंट मीना 

कॉलनी ,चवकास नगर दहेूरोड .पुणे पुणे
10,000/- 745731 119 1

120 103316170005561 अश्बीन बीजू - 9403486173

चसद्धांत हौचसग सोसायटी फ्लँट न.ं-

९,आर एिं -७३,'जी' ब्लॉक MIDC 

महाबली िंौक शाहूनगर चिंिंवड पुणे

10,000/- 745732 120 1

121 100616170005167 अश्वथी हररकुमार - 9545452941
श्वेतांबरी अपाटकमेंट फ्लॉट ५ 

चववेकनगर आकुडी पुणे
10,000/- 745733 121 1

122 100616170004770
अचश्वनी नवनाथ 

भंडारे
8482817099

A-पत्रासेड ,रूम न-ं७७, कस्तुरी माकेट 

मागे , अजंठानगर ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745734 122 1

123 104116170000064
अचश्वनी रामिंंद्र 

बनसोडे
8888486782

चशवनेरी कॉलनी हायस्कूल रोड 

पाटीलनगर चिंखली चिंखली पुणे
10,000/- 745735 123 1

124 103316170005170 अचश्वनी शेषराव शेटे 9503439290

गट क्र-१७५,रस्ता क्र-०७, सप्तशंृ्रगी 

हौ.सो.सा., रुपीनगर,तळवड,ेपुणे 

४११०६२ पुणे

10,000/- 745736 124 1

125 105216170000149
अचश्वनी संजयराव 

जोशी
9763616640

ईश कृपा चबचडडग नं-१२ प्लॉट न-ं

९,इंद्रायणी नगर भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745737 125 1

126 106716170000031 अॅनी अब्राहम - 9595009924
अ/८,गणेश दकनारा गणेश नगर 

दापोडी पुणे पुणे
10,000/- 745738 126 1

127 100616170004453
अंकजा सतीश 

चपडलेई
9762211264

धनजंय कॉ-ऑप सोसायटी रूम न-ंए-

१६, आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745739 127 1

128 100416170001251
अंदकता भारत 

गायकवाड
9623627134

मातोश्री कॉलनी आदशक नगर ददघी, 

पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745740 128 1

129 100116170003544 अंदकता रमेश फडतरे 9767893318

सवे नं-७८,महालक्ष्मी रेचसडन्सी सी 

चबचडडग ३०४ ,जगताप पेट्रोल पंप 

जवळ चपपळे गुरव पुणे पुणे

10,000/- 745741 129 1

130 101216170000631
अंदकता सुचनल 

चपजण
8108128422

प्लॉट न-ं३६,अक्षय रेचसडन्सी कृष्णा 

नगर ,सेक्टर न-ं20 चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 745742 130 1



131 100316170000436
अंदकता संजय 

गायकवाड
9881720943

चमरॅकल होम, फ्लॅट नं-१२,साई िंौक, 

नवी सांगवी, पुणे-२७. पुणे
10,000/- 745743 131 1

132 100116170003441
अंदकता संतोष 

गोंजारी
7875256332

सी/ओ शरद चहगाणे कलावती चनवास 

,दळवीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745744 132 1

133 100116170003701 अंदकता हनुमंत बेरड 9623155130
मुरलीधर लांडगे िंाळ रेडवे गेट खाली 

कासारवाडी पुणे
10,000/- 745745 133 1

134 100216170000089 अंकीत गणेश गोळे 9552510972

सवे नं-१५१ते १५३ (पी) दकसन कृपा 

चबचडडग 'सी' चवग ,फ्लँट नं-६०३ 

मोरवाडी चपपरी पुणे

10,000/- 745746 134 1

135 100616170004741 अंिंल नंदकुमार गुप्ता 8796422387
H.NO-07, वायकर िंाळ, चवठ्ठलवाडी 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 745747 135 1

136 100316170000483 अंजली नरचसह भोई 8308929199
सें.न-ं४१,श्री कृष्णानगर, गडली न-ं२, 

चपपळे गुरव ,पुणे-४११०२७. पुणे
10,000/- 745748 136 1

137 103216170001005 अंजलीना राजेश ---- 9028011880

मोरेश्वर वाघेरे पाकक ,पोळत न-ं३०३, 

तपोवन मंदीर जवळ , चपपरी,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 745749 137 1

138 100316170000647
अंजली सुभाष 

जावळे
7559457689

फ्लँट नं.-२,सुचप्रया अपाटकमेंट स्ट्रीट न-ं

१,दकती नगर नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745750 138 1

139 105316170000053
आकाश अप्पाराव 

वागज
8275459924

सुमन चशडप सो.सा.,फेस-१,परांड े

नगर , स.न-ं८५/१/१, ददघी, पुणे-३९ 

पुणे

10,000/- 745751 139 1

140 103216170000728
आकाश अलखनाथ 

मौयक
937332632

चवष्णुराज कायाकलया समोर , ज्योचतबा 

मंगल कायाकलय , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745752 140 1

141 105216170000191 आकाश आनंद मुडया 7040389732
इंद्रायणी नगर राजवाडा दत्त 

मंददराजवळ भोसरी पुणे
10,000/- 745753 141 1

142 100616170004350 आकाश आबा माने 9763539369
घर नं डी -९९,मोरे दकराणा स्टोअर 

समोर, दत्तनगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 745754 142 1



143 103216170000739
आकाश िंंिंल 

श्रीवास्तव
9762184807

साई कॉलनी न-ं१,एस .आर नं-५८, 

नखाते वस्ती , राहाटणी ,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745755 143 1

144 104916170000006
आकाश पाडुरंग 

नागरगोजे
9158759220

सव्ह ेनं-८०/२,आगा कॉलनी , आहरे 

गाडकन , वाडहकेरवाडी ,चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 745756 144 1

145 100416170001024
आकाश माचणक 

पडवळ
9822423314

इंद्रायणीनगर सेक्टर न-ं ०३,समथक 

नगरी, पुणे ४११०३३
10,000/- 745757 145 1

146 105216170000180
आकाश रमेश 

जगताप
9527822606

बोऱ्हाडवेाडी पी सी एम सी शाळे 

जवळ मोशी पुणे
10,000/- 745758 146 1

147 104316170000002 आकाश राजू राठोड 9763376052
चशक्षक कॉलनी , चशवाजीवाडी , 

मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे
10,000/- 745759 147 1

148 105216170000114
आकाश रामदास 

राजे
9822872013

स.ेन.ं-४,बंगलोनं-१२, प्लाँट नं.-२६ 

,टेडको टी.टी.आय.एल हौ.सो.सा. 

संतनगर,मोशी -प्राचधकरण पुणे

10,000/- 745760 148 1

149 100116170003645

आकाशराव 

संपतराव 

वडलापुनेनी

9960000213
यशो मंगल सोसायटी ,एफ चवग- फ्लँट 

न.ं-९,चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745761 149 1

150 100116170002848
आकाश चशवाजी 

तांबे
9623611973

साठे कॉलनी चिंिंवड ेनगर, 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745762 150 1

151 100116170003025
आकाश सुधीर 

काकडे
9156443856

३९/१७/१,गुजर नगर , मातोश्री 

हॉचस्पटल जवळ, थेरगाव, चिंिंवड 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745763 151 2

152 103416170000037
आकांक्षा आंनद 

क्षचत्रय
9850159884

फ्लॅट नं-९,आर.एिं-१०७, जयभवानी 

हौ.सो.सा.जी.ब्लॉक,एम आय डी सी 

शाहूनगर, चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 745765 152 2

153 103316170004606
आकांक्षा ज्ञानेश्वर 

पवळे
9766875712

सेक्टर न-ं२१, मातोश्री चबचडडग 

,साईनाथ नगर, चनगडी पुणे
10,000/- 745766 153 2

154 100716170000021 आकांक्षा प्रमोद कोट 9763508344
पंिंवटी हौ.सो.सा. गडली न-ं२,मारुती 

मंददरा शेजारी शरदनगर,चिंखली पुणे
10,000/- 745767 154 2



155 105216170000235
आकांक्षा बाबुराव 

गायकवाड
7774008765

इंद्रायणी पाकक  ,फुगे -चगरणी जवळ 

मु.पो.मोशी ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 745768 155 2

156 100116170002535
आकांक्षा राजाराम 

वाडकेर
9763616979

न्यु एके एफ कॉलनी हो.सो.सा., 

चबचडडग न-ंए-३ फ्लॅट नं- ५, 

अडप्रोरोड ,चिंिंवड पुणे

10,000/- 745769 156 2

157 105316170000050

आकांक्षा 

राजेंद्रकुमार 

होऊसपुरे

9623027429

सवे नं-८३/२,फ्लतना-बी-

४०२,चवशाल नगरी , संभाजी िंौक , 

ददघी, पुणे-३९ पुणे

10,000/- 745770 157 2

158 103416170000015
आकांक्षा सतीश 

दशेमुख
9922426243

वैष्णवी को.ऑ.हौ.सो.सा., RH 

c/5,संभाजीनगर, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745771 158 2

159 100416170001616
आकांक्षा संतोष 

थोरात
7709582520

हनुमान कॉलनी क्र 1 आळंदी रोड 

भोसरी
10,000/- 745772 159 2

160 100616170004915 आिंल अशोक पवार 8237892934

स.ेन-ं२२,रूम न-ंA१/१/१४ , 

इंददरानगर ,ओटाचस्कम , चनगडी,पुणे-

४४ पुणे

10,000/- 745773 160 2

161 100416170001126
आिंल दादाराव 

मालठाने
9923316465

पांडव नगर कॉलनी नं २ िंक्रपाणी 

वसाहत रोड भोसरी पुणे
10,000/- 745774 161 2

162 100416170000998
आिंल सुखदवे 

बावनथडे
9763662746

संतोष लोंढे चबचडडग शांतीनगर , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745775 162 2

163 100316170000798 आददती अचनल दडेगे 9890297304
कडपतरू क्लासेस प्लॉट नं -३०१ 

,संगम नगर जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745776 163 2

164 100216170000108
आददती राजाराम 

भोसले
8888809426

चब-२०,लक्ष्मण रेचसडेंन्सी , सवे नं-

१५०/१५३ , मोरवाडी-चपपरी पुणे
10,000/- 745777 164 2

165 100616170004943
आददती 

सुचनलकुमार पाटील
8698838640

फ. न.ं १ , सेक्टर नं २४, गायत्री 

आकेड चनगडी पोलीस ठाणे जवळ 

चनगडी प्राचधकरण पुणे

10,000/- 745778 165 2

166 105216170000192 आददती संजय गुरव 9922430233

सेक.नं ३, रो हाउस नं ए २ श्री कृष्णा 

नगरी इंद्रायणी नगर भोसरी भोसरी 

पुणे पुणे

10,000/- 745779 166 2



167 103216170000645
आददत्य आनंदराव 

सावंत
8390958956

५/६ आनंद सावंत ,घर न-ं ४४२१,सवे 

न-ं७३/१, दफनोलेक्स कॉलनी 

,ज्योचतबा नगर , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745780 167 2

168 103216170000953
आददत्य कृष्णकुमार 

-
9823946116

फ्लॅट नं १० चबचडडग ए , सुखवानी 

चनकेतन वाघेरे कॉलनी चपपरी चपपरी 

,पुणे पुणे

10,000/- 745781 168 2

169 100616170004656
आददत्य गोचवद 

चसद्धापूर
9823019794

स.ेन-ं२७,प्लॉट न-ं२९५, प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 745782 169 2

170 103216170001093
आददत्य जयराम 

मांढरे
7350283706

िंैतन्य हौ.सो.सा.,गुरुदत्त िंाळ , 

चपपरी-वाघेरे चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745783 170 2

171 100616170004208 आददत्य तुषार यादव 8888845581

साई सचिंन अपाटकमेंट ,फ्लँट नं-६ 

प्लॉट न-ं४१४ सेक्टर न-ं२७/अ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे

10,000/- 745784 171 2

172 101216170000369
आददत्य ददलीपराव 

समरीत
8805432825

श्र्द्नन्ग्र रास्ता क्र -८ , स्वामी समथक 

कॉलनी चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 745785 172 2

173 103316170004221
आददत्य बाळासाहबे 

घोडके
8087437643

फ्लॅट नं- १८-A, "गंगा -कॉम्प्लेक्स ", 

खराळवाडी ,चपपरी,पुणे-४११०१८. 

पुणे

10,000/- 745786 173 2

174 100616170004142
आददत्य भानुदास 

वैराट
9922434951

इंद्रायणी हौ.सो.सा मेनरोड रुपीनगर, 

रुपीनगर,तळवड,ेपुणे ४११०६२ पुणे
10,000/- 745787 174 2

175 103416170000092 आददत्य महशे घोळवे 9881460055
सी १५/७, एिं डी एफ सी कॉलनी 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 745788 175 2

176 100116170003208 आददत्य महशे रसाळ 9922423587

'चवसावा' सवे नं ८५/१अ /२, महाराष्ट्र 

कॉलनी गडली नं २, जवळकर नगर 

चपपळे गुरव पुणे पुणे

10,000/- 745789 176 2

177 100616170004921 आददत्य मारुती मदने 9011675867

समथक कॉलनी ,चवकास नगर , दकवळे, 

पी.सी.एम.सी .मराठी शाळे जवळ , 

दकवळे,दहेूरोड पुणे

10,000/- 745790 177 2

178 100116170003243
आददत्य रमेश 

कळसकर
7385460090

गुलमोहर कॉलनी केशवनगर स्कूल 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745791 178 2



179 100616170004383 आददत्य रचव कोराड 8087728730

चबचडडग न-ंए /१४,फ्लॅट नं-१०३, 

स्वप्नचशडप सो.सा.कृष्णानगर, 

चिंिंवड,पुणे-१९ पुणे

10,000/- 745792 179 2

180 103216170000881
आददत्य लक्ष्मण 

रणददवे
9766640303

रणददवे चनवास ,डॉ.चनकम दवाखान्या 

मागे , चपपरी-वाघेरे चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 745793 180 2

181 100616170004416
आददत्य चवलास 

कदम
7040945613

चवठ्ठल हरेीटेज, चवठ्ठलवाडी आकुडी, 

पुणे ३५ पुणे
10,000/- 745794 181 2

182 103316170004097
आददत्य सतीश 

वाघमारे
9130105125

शुभश्री रेचसडचेन्शअल ,सी-१ चबचडडग 

,, फ्लॅट नं-५०२,जय गणेश व्हीजन 

कॅमप्स , आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 745795 182 2

183 100616170005056
आददत्य संजीव 

बडगुजर
9922401720

४-तुलसी रॉयल अपाटकमेंट प्लॉट नं-

३२१,सेक्टर न-ं२७ ए,अक्सीस 

बंकेशेजारी प्राधीकरण चनगडी पुणे

10,000/- 745796 183 2

184 100616170004938
आदीती उमेश 

ददवेकर
9423044277

फ्ल.न-ं१०१,इमारत क्र-१,आय 

सी.ऑदफससक क्वाटसक , जीवन चवध्या 

,पोळत न-ं १४८,स.ेन-ं२६, 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 745797 184 2

185 104116170000033
आनंद चभमराव 

गोडाम
8380071865

१९/६ भागीरथी हौ.सो.सा. स.ेन-ं

२०,चस्कम न-ं१, कृष्णानगर ,चिंिंवड. 

पुणे

10,000/- 745798 185 2

186 100116170002844
आदिदी 

आडलाउद्दीन शेख
9890364981

स.न-ं३८/३९,अपणाक कॉलनी, चिंिंवड े

नगर, चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745799 186 2

187 100616170004798
आयूश उज्ज्वल 

चतवारी
9325397888

चवद्या-जोती, पाटक डी/१,सवे नं-२४, 

प्राधीकरण चनगडी,पुणे पुणे
10,000/- 745800 187 2

188 103116170002334 आयेशा दफरोज शेख 9767378601
     206/1367,  संत तुकाराम 

नगर,चपपरी.18  ,
10,000/- 745801 188 2

189 100116170003424
आरती कृष्णा 

जलचनल
9850077324

२५/१ चशवराज नगर , रतन गॅस 

एजन्सी शेजारी रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 745802 189 2

190 100616170005057
आरती धनराज 

पाटील
9922449252

'चवनायक'सवे नं-७४/४, बी-

१४१,रजनीगंधा हौचसग सोसायटी 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745803 190 2



191 100116170003548 आरती रमेश बाठे 9096945395
साई रंग सोसायटी शेजारी जवळकर 

नगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 745804 191 2

192 100416170001172
आरती 

वदकलनारायण झा
9766479273

नामदवे सदन गव्हाणे वस्ती पी. सी. 

एम.टी. िंौक भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745805 192 2

193 100316170000548
आयकन युवराज 

कंुभार
9850422933

३२०/१९ , ढोरे नगर लेन नं २, जुनी 

सांगवी पुणे
10,000/- 745806 193 2

194 102416170000158 आयाक अचनल पोवार 9890791495

चब-५०४,श्रध्दा टेरेस ,चवशाल नगर, 

जगताप डअेरी ,चपपळे चनलख , पुणे 

पुणे

10,000/- 745807 194 2

195 105216170000148
आयाक उचिक्रीश्नन 

चपडलई
9890659449

अ२/४,२० टोप बंगलो गोकुळ मोशी 

प्राचधकरण ,स्पीने रोड सेक्टर न-ं६ 

मोशी प्राचधकरण पुणे

10,000/- 745808 195 2

196 100116170002846
आशना शमशुद्दीन 

तांबोळी
9226430854

सवे नं-१७/४,वंृदावन कॉलनी, साई 

मंददरा जवळ, चिंिंवड ेनगर, 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745809 196 2

197 100616170004859
आचशष अशोक 

तांदळे
9075873518

चशव प्रोचव्हजन स्टोअसक जवळ 

रामनगर समोर दत्तनगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 745810 197 2

198 100116170002566 आचशष उत्तम भोसले 9373087911

सवे नं-८०/१,लक्ष्मीनगर , 

वाडहकेरवाडी चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745811 198 2

199 103416170000143
आचशष चगररष 

आयाकपू
9822518288

आय-२,१०१ एम्पायर इस्टेट चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 745812 199 2

200 105016170000009
आचशष भागवत 

पाटील
7768042535

सव्ह ेनं-६२, गणेश 

कॉलनी,चबजलीनगर रोड, गणपती 

मंददर शेजारी , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745813 200 2

201 100616170005024 आचशष शशीधर राव 7057991713
'श्री कृपा '२९४/२४ (२९४/२४) 

चनगडी प्राधीकरण चनगडी,पुणे पुणे
10,000/- 745814 201 2

202 103316170004312
आचशष संजय 

वासवाणी
9822063854

PLOT NA-311,पचहला मजला , 

तपोवन मंदीर जवळ , चपपरी,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 745815 202 2



203 100116170003254
आशे्लषा ददपक 

सूयकवंशी
9822378410

सवे नं ३५/३ , चशवतेज कॉलनी, 

दगडोबा िंाैैक , चिंिंवडनेगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745816 203 2

204 104116170000047
आचश्वनी बाळासो 

ढेरे
9850102873

दत्तकृपा चनवास ,भावेश्वरी हौ.सो.सा., 

टॉवर लाईन ,गणेश मंददराजवळ , 

मोरेवस्ती,चिंखली. पुणे

10,000/- 745817 204 2

205 103216170000783
आसावरी अशोक 

पाटील
9420169370

चशव अपाटकमेंट ,फ्लॅट नं-३, सवे नं-

१२२,राजवाड ेनगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745818 205 2

206 100116170002835
आसावरी प्रकाश 

कुलकणी
8087229954

सुंदर मोती अपाटकमेंट ,प्लॅट नं-

९,तालेरा नगर, चिंिंवड गाव , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745819 206 2

207 100116170003590
आचसम मुचमर 

रामदगुक
9850858795

206,भक्तीधाम कासारवाडी, 

रेडवेलाईनजावळ
10,000/- 745820 207 2

208 103116170002242 इद्रीस हुसेफा सलीम 9922243052

फ्लॅट नं-१८,खराळवाडी , नेहरूनगर 

रोड ,बेक कंपनी समोर, चपपरी,पुणे-

१७ पुणे

10,000/- 745821 208 2

209 104116170000123 इरफान समाल खान 9552206119

१६८८ श्रम साफडय हौ.सो.सा. स्वामी 

चववेकानंद मागक, घरजाई मंददर , 

रुपीनगर,तळवड,ेपुणे ४११०६२ पुणे

10,000/- 745822 209 2

210 100316170000793
इशान िंंद्रशेखर 

इनामदार
9420480805

३७४,'तृप्ती 'प्लॉट न-ं११, वेताळ 

महाराज हौ.सोसा सांगवी ,पुणे पुणे
10,000/- 745823 210 2

211 105016170000028 ईशा अबीद पटवेगार 7057579183

प्रसून-शंकर अपाटकमेंट ,फ्लॅट नं-

१५,तालेरारोड , मोरया हॉचस्पटल 

जवळ , चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745824 211 2

212 100116170003387 ईशान संजीव कामथ 9420457080
साई वैभव डी-२०४, चपपळे सौदागर 

पुणे पुणे
10,000/- 745825 212 2

213 100116170002534
ईशा रघुनाथ 

खळदकर
9850007511

अनुसया चनवास ,सुप्रभात कॉलनी , 

सेजल पाकक  समोर ,केशवनगर , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745826 213 2

214 100116170003535
ईचशता चवजय 

शाचहर
9850838205

फ्लँट नं.-बी-१०१,श्रीनंदा क्लाचसक , 

चलक रोड रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 745827 214 2



215 100116170002951
ईश्वरी प्रदीप 

कुलकणी
9822395826

प्रेम सागर अपाटकमेंट चब .न.डी फ्लँट नं-

6 चपपरी-चिंिंवड नाटय गृह शेजारी 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745828 215 2

216 103316170004556
उज्मा अब्दलु 

अजीजी मुडला
9028251614

सुखवानी कॅम्पस ,शेडडॉन F-2, फ्लॅट 

न-ं६०४,वडलभनगर चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 745829 216 2

217 103216170000616
उज्वला प्रकाश 

मानसुखानी
9922565955

शास्त्री नगर ,चडलक्स रोड , चडलक्स 

मॉल मागे , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 745830 217 2

218 103116170002173 उत्कषक संतोष ववले 8805621639 एिं ए कॉलनी चपपरी 10,000/- 745831 218 2

219 105216170000257 उत्कषाक मोहन गावडे 9890300196
स.ेन-ं०३,मोरया सहारा स्वीट समोर , 

इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745832 219 2

220 100616170005401 उत्तरा चवशाल माळी 9762257079

चसद्धलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स फ्लँट नं ४०८ 

सी टी एस ३७६ आचण ३७७ आकुडी 

पुणे

10,000/- 745833 220 2

221 100116170002807
उमेश राजशेखर 

नंदरगी
9579103935

कामलाकंुज ,प्लॉट न-ं३५, स.ेन-ं

६२,गणेश कॉलनी, 

चबजलीनगर,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745834 221 2

222 100616170004139
उर्पमला चसधुसागर 

दवे
9604131044

प्रचतमा को.ऑ.हौ.सो.सा. बी.न-ं

१४,फ्लॅट नं-१०,स्कीम न-ं११,स.ेन-ं

२१,११ यमुनानगर,चनगडी. पुणे

10,000/- 745835 222 2

223 105316170000026 उषा बैद्यनाथ प्रसाद 9850387661
प्लॉट न-ं७०७,{ब}पोलाईट पनोरमा , 

दत्तनगर , ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745836 223 2

224 101216170000440 ऋिंा अरुण बो-हाडे 9922420596
प्लॉट न-ं५५४,सेक्टर नं १८, वंृदावन 

,चशवतेज नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745837 224 2

225 100116170002923 ऋिंा प्रसाद दशेपांडे 9011022138
B-15, शुभम कॉम्प्लेक्स जुना जकात 

नाका, चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745838 225 2

226 100616170004047
ऋता सुहास 

गोचवत्रीकर
9420169070

प्लॉट न-ं३२६,स.न.ं२८ भचगनी 

चनवेददता बँके जवळ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे

10,000/- 745839 226 2



227 106716170000018 ऋचतका जैन 9860956317 गणेश नगर दापोडी 10,000/- 745840 227 2

228 104116170000038
ऋतीकेश संतोष 

हातीम
9850835079

फ्लॅट नं-B-१०,साई श्रद्धा सो.सा., 

म्हतेे्र वस्ती , चिंखली,पुणे-४११०१४ 

पुणे

10,000/- 745841 228 2

229 104416170000017
ऋतुजा अचनल 

आडहाट
9850703923 303, चशवाजीवाडी, मोशी 10,000/- 745842 229 2

230 103216170001141
ऋतुजा गोपीिंंद 

सोनवणे
9922820405

श्री हरी अपाटकमेंट ,साई ज्योत पाकक  , 

व्खाते वस्ती , रहाटणी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745843 230 2

231 100616170004225
ऋतुजा जोचतराम 

काळदाते
7709444028

पी =८१,सेक्टर न-ं२७, धन्वंतरी 

हॉचस्पटल जवळ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

10,000/- 745844 231 2

232 100416170001249
ऋतुजा ददनेश 

वायकर
7768818814

वधकमान अपाटकमेंट , प्लॅट नं-१०,जैन 

स्थानकाजवळ खंडोबा माल ,भोसरी 

पुणे

10,000/- 745845 232 2

233 100116170003529 ऋतुजा धमेंद्र माने 7350315013
अपणाक इंडस्ट्रीज शेजारी तापकीर नगर 

काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 745846 233 2

234 100616170004579
ऋतुजा पोपट 

पाटील
9921065826

भालेराव िंाळ ,सुतारावडा , 

गुरुदवेनगर , आकुडी,पुणे- ४११०३५ 

पुणे

10,000/- 745847 234 2

235 100316170000649
ऋतुजा प्रददप 

फडतरे
9011084790

13/1, राम चनवास, चशतोळेनगर जुनी 

सांगवी
10,000/- 745848 235 2

236 101216170000343 ऋतुजा प्रसाद जंबे 9850384925

आशीवाकद हरेरटेज ,गट न-ं१२४८, 

फ्लॅट नं-३०८/चब,चिंखली-आकुडी रोड 

, चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे

10,000/- 745849 236 2

237 100116170003218
ऋतुजा मनोज 

पाटील
7774006089

३ ए , रुणाल रेचसडने्सी चबजलीनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745850 237 2

238 100316170000696 ऋतुजा रचव पाटील 9881332787 बी 12 जयमालानगर जुनी सांगवी 10,000/- 745851 238 2



239 103216170000915
ऋतुजा राजेंद्र 

रूपटके्क
9552399341

नवमहाराष्ट्र शाळेसमोर ,न्यु पुना 

बेकरी मागे , फ्ल.न-ं२७, 

चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745852 239 2

240 104116170000075 ऋतुजा चवठ्ठल चगरी 9822519580

श्री स्वामी समथक चनवास , तळवड े

करवीर हौ. सो. रूपी नगर तळवड ेपुणे 

पुणे

10,000/- 745853 240 2

241 105216170000117
ऋतुजा चवलास 

नायकोडी
9822117480

१०बी, स.ेन-ं४, प्लाँट नं.-

२८,भाग्योदय सो.सा.,संतनगर , 

मोशी,प्राचधकरण पुणे

10,000/- 745854 241 2

242 100116170002691
ऋतुजा सदानंद 

कुलकणी
9028478994

राधेय हौ. सोसायटी प्रेमलोक पाकक  

बी/३४/12 चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745855 242 2

243 103416170000163 ऋतुजा संजय नखाते 8237010050

RH.-१६६,जी ब्लॉक , 

एम.आय.डी.सी. ,शाहूनगर 

चिंिंवड,पुणे. पुणे

10,000/- 745856 243 2

244 101216170000405 ऋतुजा संतोष मोरे 9822004584
मु.पो.चिंखली पाटील नगर ता.हवेली 

,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 745857 244 2

245 100116170003432
ऋतुजा संतोष 

शेलार
9890551010

सवे नं-१६२/२/१३, मातोश्री कॉलनी 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745858 245 2

246 105216170000256
ऋतुजा संददप 

सुयकवंशी
9881490083

शरयु बंगलो नं-१,आददत्व सो.सा. 

न्य,ुप्राचधकरण स.ेन-ं७,इंद्रायणीनगर, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 745859 246 2

247 100116170003018 ऋतुल सचिंन पांडे 9665484486
कुणाल इस्टेट , A -Z १४ केशवनगर 

चिंिंवड पुणे
10,000/- 745860 247 2

248 100416170000940 ऋचत्वक संददप नवले 9922566134
लांडवेाडी रामनगर हौ.सो.सा. पुणे 

४११०३९
10,000/- 745861 248 2

249 105316170000047
ऋत्वीक अचनल 

मुटकुळे
9623300917

आदशक नगर सवे नं-७४, साई 

हॉचस्पटल शेजारी ददघी पुणे पुणे
10,000/- 745862 249 2

250 100616170004303 ऋद्वी सचिंन चशदे 9371000990

समथक अपाटकमेंट,प्लॉट न.३०१, 

सेक्टरन.२६,चनगडी-प्राचधकरण 

चनगडी, पुणे ४४ पुणे

10,000/- 745863 250 2



251 105216170000193
ऋचषकेश 

आप्पासाहबे जाधव
7798882021

एस आर नं ४५२ , इंद्रलोक कॉलनी 

गंधवक नगरी जवळ तापकीर नगर 

मोशी पुणे

10,000/- 745864 251 2

252 100616170004769
ऋचषकेश उमाशंकर 

शमाक
9175281106

चबचडडग न-ं५०,रूम न-ं८,स.ेन-ं११, 

यमुनानगर चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 745865 252 2

253 103316170005185
ऋचषकेश गजानन 

जावरे
7040387295

गणेश नगर,हनुमान कॉलनी५ शास्त्री 

िंौक,आळंदी रोड भोसरी, पुणे ३९ पुणे
10,000/- 745866 253 2

254 100416170001178
ऋचषकेश ज्ञानेश्वर 

काळे
9011689813

चशवशक्ती िंौक,घोडकेर बेकरी शेजारी 

आददनाथ नगर भोसरी पुणे
10,000/- 745867 254 2

255 100416170001241
ऋचषकेश भगवान 

वाघ
9921618205

गणराज कॉलनी न-ं४, िंक्रपाणी 

वसाहत, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745868 255 2

256 100616170005613
ऋचषकेश सखाराम 

गवंड
9822338193

गजराज हौ. सोसा. 101 साईनाथ 

नगर चनगडी
10,000/- 745869 256 2

257 100616170005570
ऋचषकेश सोमनाथ 

राऊत
9822980131

सें-२७ ए,चत्रमूती हॉलच्या मागे घर न-ं

६/७, चनगडी ,प्राधीकरण पुणे
10,000/- 745870 257 2

258 104316170000048
ऋचषकेश संददप 

जगदाळे
9689647610

प्लॉट न-ं७६/५,सेक्टर न-ं१६, चसद्धी 

पाकक  ,राजे चशवाजी नगर चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 745871 258 2

259 105216170000195
ऋचषकेश हररदास 

चनकाळजे
9922681401

चप्रसाईज मेक इंड जे २८५ एम आय 

डी सी भोसरी पुणे
10,000/- 745872 259 2

260 100116170002972
ऋषीकेश काशीनाथ 

लोंढे
9921716722

तानाजी नगर लोंढे िंाळ चिंिंवडगाव 

पुणे पुणे
10,000/- 745873 260 2

261 104116170000072
ॠतुगंधा सुधीर 

भालेकर
8888700606

अष्टचवनायक हौ. सो. ओमसाई चनवास 

टॉवर लाईन हॉटेल जय मडहार समोर 

चत्रवेणी नगर तळवड ेपुणे पुणे

10,000/- 745874 261 2

262 100616170004829 ॠतुजा मधुकर काळे 9822960609
टी/२/१४४ रूपी हौ. सो. चशवाजी 

िंौक तळवड े,रुपीनगर पुणे
10,000/- 745875 262 2



263 104116170000067
ॠतुजा सत्यवान 

वाघोले
9890443704

ह्नुमान हौ. सो. ताम्हाणे वस्ती 

चिंखली पुणे
10,000/- 745876 263 2

264 100516170000218 ए.आरती --- --- 9764911157

फ्ल.न-ं१, डी .चवग शुभंकर नगरी 

,चवकास मेचडकल जवळ , चवकास नगर 

,दकवळे पुणे

10,000/- 745877 264 2

265 100116170002614
एकता पुंडचलक 

ठाकूर
9922910217

काकड ेकॉनकर , आनंदवन 

सोसायटी,जुना जकात नाका, चड-२ 

चबडडींग ,फ्लॅट नं-१८, चिंिंवड गाव 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745878 265 2

266 100616170004096
एलीना अब्राहम 

कनावील
9822649885

B-101,N.D.TOWAR , SR.NO-

170 , DYANESHWAR 

COLONY,AAKURDI. पुणे

10,000/- 745879 266 2

267 103416170000136
ऐचवटा लॉरेन्स 

मस्करन्हेंस
9604421884

चिंतामणी हौ.सोसा प्लॉट नं सी१ 

MIDC,जी ब्लॉक ,आर एिं ३०, 

संभाजी नगर,चिंिंवड पुणे

10,000/- 745880 267 2

268 100416170001122
ऐश्वयाक दकशोर 

सोमवंशी
9970785949

भोसरी गावठाण िंक्रपाणी रोड 

राधाकृष्ण नगर पुणे 411039
10,000/- 745881 268 2

269 102416170000161
ऐश्वयाक कैलास 

भुजबळ
9673058989

ए-२,चनर्पमती क्लाचसक , गणेशनगर , 

चपपळे चनलख,पुणे-४११०२७. पुणे
10,000/- 745882 269 2

270 104116170000099
ऐश्वयाक दादाजी 

बागुल
9960903933

चस्कम नं ११, चब. नं (४६/२) 

स्वडपचवराम सोसायटी यमुनानगर 

चनगडी चनगडी पुणे पुणे

10,000/- 745883 270 2

271 100316170000738
ऐश्वयाक धवलकुमार 

डोंबे
7387004074

चनरंजन चनवास अचभनव नगर जुनी 

सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745884 271 2

272 103216170000819
ऐश्वयाक पांडुरंग 

गोंजारी
9503363687

सवे नं-१७ आचण १९ ज्ञानेश्वरी हौ 

.सोसा फ़६ चबचडडग चिंखली 

चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 745885 272 2

273 100616170004914 ऐश्वयाक प्रददप ढोकरे 9763717117

चनर्पमती स.ेन-ं२०,प्लॉट न-ं

१४२,हनुमान मंददरा जवळ , 

कृष्णानगर ,चिंिंवड. पुणे

10,000/- 745886 273 2

274 100616170004712
ऐश्वयाक मदन 

वाघमारे
9850975551

ओंकार ,स.ेन-ं२७,प्लॉट न-ं११५ 

{जनता } प्राचधकरण ,चनगडी पुणे
10,000/- 745887 274 2



275 103216170001110 ऐश्वयाक महेंद्र कांबळे 9763318814
भीमनगर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

दवाखान्यामागे चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745888 275 2

276 100116170002954
ऐश्वयाक राजेंद्र 

सातपुते
9823558542

स्वामी समथक लोड्री जवळ सवे न-ं

१२/५,पवना नगर -२ थेरगाव 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 745889 276 2

277 104116170000021
ऐश्वयाक चवकास 

फोपळे
9822423073

डॉ.दसेाई हॉचस्पटल जवळ 

चत्रवेणीनगर, चत्रवेणीनगर ,तळवड ेपुणे
10,000/- 745890 277 2

278 100116170003239 ऐश्वयाक चवजय भगत 9767962686
श्रीराम कॉलनी नं-१, चशव नगरी 

,बळवंतनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 745891 278 2

279 105916170000013
ऐश्वयाक सचतश 

होनकळस
9890063508

साई चसमरन पाकक  ए/११ नढे नगर 

सेवा चवकास बँके शेजारी काळेवाडी 

पुणे पुणे

10,000/- 745892 279 2

280 100316170000655 ऐश्वयाक सुरेश दांगट 9763452091

जगताप हाईटस फ्लँट नं.-९,दकती 

नगर -०९,कृष्णा िंौक नवी सांगवी 

पुणे पुणे

10,000/- 745893 280 2

281 103216170000623
ओमकार नरेंद्र 

दशेपांडे
9881468931

फ्लॅट नं-६,मालती अपाटकमेंट, , काटे 

चपपळे रोड , चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745894 281 2

282 104916170000035
ओमकार 

बाळासाहबे बनकर
9689910981

सव्ह ेनं-१३१/१/१प्लॉट न-ंअ -४०, 

सरोवर हौ.सो.सा., वाडहकेरवाडी 

,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745895 282 2

283 101216170000479 ओमकार युवराज ढगे 9021813385

स.ेन-ं१७/१९ ,ए -०९/६०६ , 

वैभवलक्ष्मी को.हौ.सो.सा. घरकुल 

स्पाईन रोड ,चिंखली , पुणे

10,000/- 745896 283 2

284 100116170003625 ओमकार संतोष मुळे 8796298992
एस .न-ं३३/१/२ रुद्रा कॉलनी गजानन 

नगर रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 745897 284 2

285 100116170003525 ओम मनोहर शेलार 9049584466
सवे नं-३३/१/१/१/अ/१, गली न-ं

३,महाराष्ट्र नगरी रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 745898 285 2

286 100316170000735 ओम रमाकांत सुळे 9552307353
श्री हाईटस् प्लॉट न-ं५ए , चवग -बी 

,कंुभारवाडा जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745899 286 2



287 100316170000732
ओंकार अरचवद 

िंव्हाण
9665837117

चसद्धी चवहार फ्लँट नं.-ए-३१ ,सवे नं-

७१/१,कृष्णा नगर नवी सांगवी पुणे 

पुणे

10,000/- 745900 287 2

288 100316170000495
ओंकार अचवनाश 

घाणेकर
9822418655

१९अ ,उषःकाल हौ.सो.सा. , जुनी 

सांगवी , जुनी सांगवी, पुणे-

४११०२७. पुणे

10,000/- 745901 288 2

289 100116170002918
ओंकार अशोक 

गायकवाड
9823594095

पडलवी श्री अपाटकमेंट ,प्लॅट नं-४, सव्ह े

न-ं८३, पवनानगर, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745902 289 2

290 100616170004586
ओंकार अशोक 

पाटील
9922902254

१३४/२७,स.ेन-ं२७,चजजामाता पाकक , 

राजे चशवाजीनगर , चिंखली-

प्राचधकरण. पुणे

10,000/- 745903 290 2

291 100616170004312
ओंकार िंांगदवे 

इंदलकर
9049004238

नॅनो होम्स ,प्लॅट नं- सी-३०२, सवे नं-

२०८ ,प्लॉट न-ं२५६, रावेत-

प्राचधकरण पुणे

10,000/- 745904 291 2

292 105216170000198
ओंकार दादासाहबे 

गोरे
9881710661

प्लॅट नं ३०४ ब्लॉक नं ४, जय गणेश 

साम्राज्य नगर पांजरपोळ, भोसरी पुणे
10,000/- 745905 292 2

293 100116170002533
ओंकार मोचहत 

पोवार
9552537883

स्वप्नचशडप हौ.सो.सा.,वाडहकेरवाडी 

रोड, चिंिंवड ेनगर, चिंिंवड, पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745906 293 2

294 104916170000022 ओंकार राजू कुदळे 9850765152
कुदळे फामक BRT रोड जवळ ,रावेत 

पुलाजवळ पुनावळे पुणे
10,000/- 745907 294 2

295 100116170002637
ओंकार चवजय 

पाटील
9372443644

१६४/३A/२ सुनीता चबचडडग , 

दळवीनगर ,चिंिंवड.पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745908 295 2

296 105016170000012
ओंकार चवजय 

साळंुके
9890929515

A-16, भक्ती पॅराडाईस , चपपरी-

चिंिंवड चलक रोड, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745909 296 2

297 100116170003339 ओंकार शरद पाटील 9860671364
३२ ए , दत्तनगर केजू दवेी रोड चबलाक 

हाैॅचस्पटल जवळ थेरगाव पुणे पुणे
10,000/- 745910 297 2

298 103216170000717
ओंकार संजय 

जमदाडे
9970394299

सव्ह ेनं-४५/१, "कृष्णाई चनवास" 

बळीराज कॉलनी, रहाटणी,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 745911 298 2



299 103116170002251 ओंकार संजीव पारवे 9860877781
फॅ.क्र.3 कानेशन, सुखवानी कॅम्पस, 

वडलभनगर,चपपरी
10,000/- 745912 299 2

300 103116170002221
ओंकार संददप 

जगताप
9689448406 ए-23, एिं.ए.कॉ,चपपरी 10,000/- 745913 300 2

301 100416170001220
कचपल अरचवद 

सांगळे
9921802890

प्लॉट न-ं६३,I -9,बी.य.ुभंडारी 

स्कायलाईन दत्तनगर , ददघी, पुणे-३९ 

पुणे

10,000/- 745914 301 3

302 100616170004826
कमलेश अशोक 

िंौधरी
9860602684

ओम ऑटोमोबाईलस,सवे नं-१३३/१, 

पाण्याच्या टाकी जवळ गुरुद्वारा रोड 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745915 302 3

303 103316170005612 करण प्रसाद कामत 9960367868

ए/२,४०२ स्वप्ननगरी , अण्णासाहबे 

मगर स्टेचडयम समोर , उद्यम नगर 

,चपपरी. पुणे

10,000/- 745916 303 3

304 102416170000149
करण रचवद्र 

गायकवाड
8624097170

चवशाल नगर ,जगताप डअेरी बधाई 

स्वीट्स जवळ चनरंजन -पूजा सोसायटी 

,फँलट नं-६ चपपळे चनलख पुणे

10,000/- 745917 304 3

305 100116170003528 करण लक्ष्मण रणवरे 9405848238

डी.बी .चशद ेचनवास ,घर न-ं४२, 

अमरदीप कॉलनी ,जोचतबा नगर 

काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे

10,000/- 745918 305 3

306 100316170000564
करन जयेश 

राघवानी
9767440874 संगम नगर जुनी सांगवी 10,000/- 745919 306 3

307 105016170000037 कचशश नाजीद गौर 9881371435
यशोपूम ,चलकरोड , फ्ल.-न-ं१०ए 

,बी.न-ंए-५, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745920 307 3

308 100316170000726
काजल इंदल 

अददवाल
8796239580

सवे नं-५/४/अ/९ जयमला नगर ,लेन 

न-ं५, जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745921 308 3

309 100416170001090 काजल िंंद्रकांत वमाक 9850973875

बी २०२, डचेस्टनेशन चक्षतीज २ रा 

मजला गोव्हाने पेट्रोल पंप मागे 

आळंदी रोड भोसरी पुणे

10,000/- 745922 309 3

310 103116170002162
काजल भानुदास 

जावळे
9881102690

एिं.ए.कॉलनी , बी-८८, चपपरी ,पुणे-

४११०१८ पुणे
10,000/- 745923 310 3



311 105216170000321
काजल राजाराम 

लडकत
9922653119

मु.पो.मोशी , लक्ष्मीनगर{उत्तर} 

,आळंदी रोड , मोशी,पुणे-४१२१०५ 

पुणे

10,000/- 745924 311 3

312 100416170000992 काजल राजू बोरुडे 7083911858
भोसरी गावठाण संत तुकाराम नगर 

पुणे ४११०३९
10,000/- 745925 312 3

313 100616170004062
कार्पतक चवठ्ठल 

पाटील
9922902600

६/२ 'स्नेह ' सोसा योजना न-ं१० 

यमुनानगर चनगडी पुणे
10,000/- 745926 313 3

314 106716170000022
कार्पतक सुचनल 

नांदोडे
9890022505 स. न.ं 70, समतानगर नवी सांगवी 10,000/- 745927 314 3

315 103316170005331
काचश्मथा सरवानन 

-----
9552598093

सुखवानी इचम्पररयल ,फेज -२ , फ्लॅट 

न-ंचब२/१०, प्लॅट नं-६, अजमेरा 

,चपपरी पुणे

10,000/- 745928 315 3

316 101216170000385 कांिंन सतीश जाधव 9922534445

मोरया हौ,सो.सा.,रस्ता २५-५, 

सुदशकन नगर,साने िंौक , चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 745929 316 3

317 100616170004808
दकरण जनादकन 

गराडे
9975037953

साईदशकन नगर दत्तवाडी आकुडी पुणे 

पुणे
10,000/- 745930 317 3

318 100616170004809 दकती शंकर धादवड 9767592983

माउली कृपा चबचडडग , वमाक 

ज्वेलसकच्या पाठीमागे दत्तवाडी आकुडी 

,पुणे पुणे

10,000/- 745931 318 3

319 100616170005610 दकशोर रचवद्र बांदल 9970020180
सेक्टर नं -२१,चस्कम न-ं९, िंाळ -

२०/६ यमुना नगर चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745932 319 3

320 100316170000465
ककजल इंद्रभान 

राऊत
9421004798

प्लॅट नं -१,गणेश िंेबसक , 

२४/१,चशतोळे नगर, सांगवी,पुणे-२७ 

पुणे

10,000/- 745933 320 3

321 100316170000725 कुणाल उमेश गजबरे 9130534810
सनशाईन टेरेस फ्लँट नं.-सी-१३, 

संगम नगर रोड ,जुनी सांगवी पुणे
10,000/- 745934 321 3

322 100316170000733 कुणाल दगडू कांबळे 8275301732
सवे नं-७/१/१० चशद ेनगर ,चहरकणी 

हौ.सोसा रोड नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745935 322 3



323 103216170000877
कुणाल चवलास 

बाणेकर
9850972112

चवजया अपाटकमेंट फ्लँट नं.-१७,दसुरा 

मजला ,भैरवनाथ नगर चपपरी 

गाव,नवीन काटे -चपपळे रोड पुणे

10,000/- 745936 323 3

324 103216170000883
कुणाल सुशील 

श्रीवास
9860357305

स.न-ं१८/२,स्वामी समथक कॉलनी 

,संजीवन सुंदरी , चपपळे सौदागर , पुणे 

पुणे

10,000/- 745937 324 3

325 100616170005224 कुशल चवजय थेरोकर 9922902161
आर.एिं.सी १, फ्लँट नं.-८,यशोमंगल 

हौ .सो संभाजी नगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745938 325 3

326 105016170000042 कृचतका संतोष चशदे 9762148321
भक्ती पॅराडाईज, चभकाजी कॉम्प्लेक्स 

चलक रोड चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745939 326 3

327 100616170004628 कृष्णा राजेंद्र कोरे 9860565777
४३७,स.ेन-ं२५, काच्र िंौकाशेजारी , 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे
10,000/- 745940 327 3

328 100616170004591
कॅरोलीन चववेकानंद 

अिेचगरी
9923566192

बाबर एम्पायर ,फ्लॅट नं-२०१, चवठ्ठल 

मंददरा जवळ, आकुडी,पुणे- ४११०३५ 

पुणे

10,000/- 745941 328 3

329 100616170004948 केदार अचनल काळे 9822622281

मनोकामना चबचडडग नॉ-३९, रूम न-ं

२,स.न-ं११,स.ेन-ं२१, यमुनानगर 

,चनगडी पुणे

10,000/- 745942 329 3

330 100616170005216 केशव चवठ्ठल सरगर 9226884429
भैरवनाथ हौचसग सोसायटी रुपीनगर 

ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 745943 330 3

331 100116170002922 कैवडय चवनोद दरुाफे 9423211865
व्ही.-१/५,गुरु कृपा हौ.सो.सा., काकड े

पाकक , चिंिंवड,पुणे-४११०३३. पुणे
10,000/- 745944 331 3

332 104116170000054
कोमल अंकुश 

भुजबळ
9011452126

गोचवद धाम एकता सोसायटी म्हतेे्र 

वस्ती चिंखली, पुणे पुणे
10,000/- 745945 332 3

333 105316170000023
कोमल भगवान 

आखाडे
9850195491

सवे नं-२,गायकवाड नगर , ददघी 

ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745946 333 3

334 100116170003491
कोमल संदीप 

महाजन
9881749572

शांताई चनवास हनुमान मंदीर समोर 

चशवनगरी चबजलीनगर ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745947 334 3



335 100116170002782
कौस्तुभ नंदकुमार ब-

हाटे
9623917518

चवभा कुणाल पाकक  समोर, 

संताजीनगर,केशवनगर , चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745948 335 3

336 100616170004234 कौस्तुभ महेंद्र घारगे 9604978246

फ्लँट नं.-०३,चबचडडग-१२ स्कीम 

०६,सेक्टर न-ं२१ यमुनानगर चनगडी 

पुणे

10,000/- 745949 336 3

337 103216170001111
कौस्तुभ सुदशकन 

पवार
9823871925

साई सागर कॉलनी -२, कौसडया 

चनवास ,५८/१/२के , राहाटणी ,पुणे-

१७ पुणे

10,000/- 745950 337 3

338 105316170000032 कौस्तुभ सुदाम पवार 9850738997

सर न-ं६९/१० साई पाकक  पचिम अ 

गायकवाड चमल च्या पाठीमागे माउली 

नगर ददघी पुणे पुणे

10,000/- 745951 338 3

339 100616170004366 कंिंन भगवान काळे ----- 
10/2,कावेरी नगर, पोलीस वसाहत , 

वाकड,मुळशी,पुणे पुणे
10,000/- 745952 339 3

340 105216170000282
चक्षचतज जयवंत 

जाधव
7218998112 चिंखली जाधववाडी चिंखली पुणे 10,000/- 745953 340 3

341 100116170003250 चक्षचतज चवजय गुरव 9423583569

सवे नं-३३/२/२बी/६, गजानन नगर 

,काळेवाडी फाटया जवळ रहाटणी पुणे 

पुणे

10,000/- 745954 341 3

342 100416170001072 चक्षचतजा गणेश चशदे 9404376791

वाडकेर सदन ,चमथाकला चनवास शेजारी 

आददनाथ नगर गव्हाणे वस्ती भोसरी, 

पुणे पुणे

10,000/- 745955 342 3

343 103316170004308
खुशबु जगदीश 

दधुयानी
9689631961

साई शुभम स.न-ं२२/१ब ,चवग २ , 

प्लॉट न-ं२०२,चपपळे सौदागर , चपपळे 

सौदागर,चपणे-२७. पुणे

10,000/- 745956 343 3

344 100416170001199 खुशबु जफर खान 9970356426

ददवटे िंाळ,रूम न-ं८६, चवकास 

कॉलनी ,लांफ न-ं३, 

लांडवेाडी,भोसरी,पुणे-३९. पुणे

10,000/- 745957 344 3

345 100116170003580 खुशबू राजेंद्र िंौधरी 8411906363

फ्लँट नं.-५,पुष्पांगण माचणक कॉलनी 

,चसटी सवे नं-२७६/४/३, चपपरी -

चिंिंवड चलक रोड पुणे

10,000/- 745958 345 3

346 100116170002690 खुशबू सुरेश िंौधरी 7057722805 चिंिंवड 10,000/- 745959 346 3



347 100616170005076
गजानन चभमराव 

िंौधरी
9960796952

सवे नं-६२, प्लॉट न-ं५६,गणेश 

कॉलनी , चबजलीनगर चिंिंवडगाव 

पुणे पुणे

10,000/- 745960 347 3

348 101216170000308
गजेंद्र राजाराम 

िंौधरी
9850147021

ए.वन स्टील,साई गाडकन समोर, 

११/९, जी-ब्लॉक ,एमआयडीसी, 

संभाजीनगर ,चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 745961 348 3

349 103216170000925
गणेश चिंदानंद 

स्वामी
9657759440

ज्योचतबा नगर ,दफनोलेक्स कॉलनी , 

श्रीराम चनवास शेजारी , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 745962 349 3

350 103316170004323 गणेश दत्तात्रय चशदे 8793870329

जय मडहार नगर, साने गुरुजी शाळे 

शेजारी , थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745963 350 3

351 100116170002839
गणेश बाळासाहबे 

चशदे
9527497799

स.न-ं१२०,भोंडवे वस्ती , चशवाजी 

िंौक, वाडहकेरवाडी ,चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745964 351 3

352 100116170003073
गणेश शामकांत 

पाटील
9922572950

वंृदावन कॉलनी चिंिंवड ेनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745965 352 3

353 100216170000123
गायत्री दयानंद -----

-
9423583134

फ्लॅट नं- १०३,के/ए/३, अजमेरा 

हौ.कॉम्प्लेक्स , मासुळकर कॉलनी 

,चपपरी पुणे

10,000/- 745966 353 3

354 100116170002589 चगरीष दकरण सावंत 9764005659
कावेरी नगर,पोलीस लाईन , चब.न-ं 

८, रूम न-ं७, चिंिंवड,पुणे.-३३ पुणे
10,000/- 745967 354 3

355 100116170003520 गीत रचवद्र सुयकवंशी 9922501130
चशवम अपाटकमेंट फ्लँट नं.-४,इंददरा 

नगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 745968 355 3

356 100116170002565
गीता लालिंंद 

भारव्दाज
9637016018

घर नं-३, साई बाबा नगर , रेडवे 

स्टेशन जवळ, चिंिंवड. पुणे
10,000/- 745969 356 3

357 100616170004141
गीता हनुमंत 

कानगुडे
8600380007

अमृतकलश  स्कीम न-ं१२, बी.न-ं

८,प्लॅट नं-४, यमुनानगर ,चनगडी पुणे
10,000/- 745970 357 3

358 103216170000992
गीतांजली चवजय 

रणझंुजारे
9822355782

बी-चबल ,प्लॉट न-ं४अ,सनशाइन नगर 

, नखाते वस्ती , राहाटणी ,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 745971 358 3



359 103216170000940
गौरव कैलास 

मोह्वानी
9822977540

वाघेरे पाकक  ,डी.चवग , फ्लॅट नं-५०१ , 

चपपरीगाव पुणे
10,000/- 745972 359 3

360 105216170000305
गौरव दत्ताते्रय 

होळकर
8237571913

चप्रतम प्रकाश हाऊस , फ्लॅट नं-२,सें.न-ं

१,इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे-३९. 

पुणे

10,000/- 745973 360 3

361 101216170000451 गौरव धुडकू कुवर 9860642451
गुरुकुल कॉलनी गट नं-१३३१ 

मोरेवस्ती चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 745974 361 3

362 105316170000052 गौरव चनतीन पाटील 9545446614
सवे नं-७२/३/बी ,चशवसाई नगर , 

कॉलनी न-ं१, ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 745975 362 3

363 105316170000043 गौरव प्रचवण त्यागी 9822240454

२०४,हौसा इंपेररयल , गायकवाड 

नगर ,गंगोत्री हॉचस्पटल जवळ, ददघी, 

पुणे-३९ पुणे

10,000/- 745976 363 3

364 103316170004307
गौरव बलराज 

कुमार
8087441180

H.B 22/4, DAIRY FARM ROD, 

PIMPRI पुणे
10,000/- 745977 364 3

365 103316170004169
गौरव बाळासाहबे 

मते्र
940496198

श्रीकृष्ण कॉलनी,शास्त्री नगर , 

राहाटणी मेन रोड, सवे नं-३४/२/१ 

,राहाटणी पुणे

10,000/- 745978 365 3

366 104116170000029 गौरव संजय चशदे 9822601341

गट न-ं१४१७,दत्त हौ.सो.सा., 

मोरेवस्ती , चिंखली,पुणे-४११०१४ 

पुणे

10,000/- 745979 366 3

367 104916170000008 गौरव हनुमंत कंुभार 9823138420

चवठ्ठल रेचसडने्सी ,फ्लॅट नं-४०२, सव्ह े

न-ं१३२/७, वाडहकेरवाडी 

,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745980 367 3

368 100416170001004 गौरी अच्युत पेठकर 9922851721
भोसरी गावठाण वधकमान टेरेस, ददघी 

रोड,
10,000/- 745981 368 3

369 103116170002291
गौरीकुमार 

राजाराम चशदे
9405239815

ए-55 चहदसु्थान अंरटबायोरटक्स 

कॉ,चपपरी 18
10,000/- 745982 369 3

370 103316170004321
गौरी गोरखनाथ 

िंातुर
9850220516

फ्लॅट नं- ३०५ ,कमकयोग हौ,सो.सा. , 

चबचडडग न-ं१,कामगार नगर , 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे

10,000/- 745983 370 3



371 100116170003039 गौरी श्रीराम खरे 9822715016

R-5,श्री,मोरया गोसावी पाकक  , फेज-

१,ब्रह्मपुत्रा अपाटकमेंट ,केशव नगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 745984 371 3

372 100616170004920 गौरी संतोष दशेमुख 9822841809
संक्र पांढरक िंाळ , आकुडी 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 745985 372 3

373 103216170001164
गौचसया ग्यासउद्दीन 

खान
8007777597

साई चशव पाकक  घर न-ंए ६,काटे चपपळे 

रोड, चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745986 373 3

374 100116170003417
चिंन्मय चनतीन 

गावडे
9881139269

रेनुका गाडकन न-ं१, फ्लँट नं.-

१,अचश्वनी हॉचस्पटल जवळ बालाजी 

नगर ,चिंिंवड पुणे

10,000/- 745987 374 3

375 103316170006749
चिंराग मनोहर 

दक्रपलानी
9822030852

दक्रपलानी भवन प्लॉट न-ं२३९ चपपरी 

पुणे पुणे
10,000/- 745988 375 3

376 105216170000085
िंैतन्य अजय 

कुलकणी
9763602591

५२/७ अमृता हौ.सो.सा, इंद्रायणीनगर 

, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745989 376 3

377 103216170000695 िंैतन्य केशव माने 9922427335
सव्ह ेनं-६६/१,श्रीराम चनवास, गुरुकुल 

कॉलनी , श्रीनगर,रहाटणी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745990 377 3

378 105216170000260
िंैतन्य नीलकंठ 

डाहाके
9552140316

सवे नं- २३,हनुमान नगर भगत वस्ती 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 745991 378 3

379 100616170004283
िंैतन्य चमचलद 

चनलजफर
9422018215

B2/7, िंंद्रमा रेसीडने्सी मोहननगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745992 379 3

380 105316170000048
िंैत्राली अतुल 

रुणवाल
9922439458 मारुती मंददरा जवळ , ददघी पुणे पुणे 10,000/- 745993 380 3

381 105216170000247 िंैत्राली राजेंद्र तांबे 9075052407

श्रीमानयोगी साचहल पाकक  , अपाटकमेंट 

न-ं१,प्लॉट न-ं६९,स.ेन-ं

१६,राजेचशवाजी नगर , चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 745994 381 3

382 100616170004372
िंैत्राली रामिंंद्र 

पाटील
9890136745

फ्लॅट नं-A-4,कोमल चनवास ,काळभोर 

हॉल समोर , पंिंतारा नगर, 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 745995 382 3



383 100316170000511
िंैत्राली हररिंद्र 

इंगळे
9763623483

चप्रयदशकनी नगर,चशतोळे िंौक , शेवट 

बस स्टॉप , जुनी सांगवी, पुणे-

४११०२७. पुणे

10,000/- 745996 383 3

384 100316170000429
िंंद्रकांत कुमार 

िंव्हाण
9860015962

साई अक्षय अपाटकमेंट ,समथक नगर, 

सुमन श्री मंगल कायाकलय जवळ, नवी 

सांगवी, पुणे-२७. पुणे

10,000/- 745997 384 3

385 103316170004867
जनमेजय अचश्वनी 

फरांदे
9923417502

२९३/३ "िंंद्रकांत " सम्राट कॉलनी 

गणेश नगर चपपळे चनलख पुणे
10,000/- 745998 385 3

386 100116170002900 जय ददनेश सूयकवंशी 9421911971

गंगा असोचशयांना,चबचडडग न-ं१७, 

फ्लॅट नं-३०३ , थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 745999 386 3

387 100616170005620 जय राजू शेलार 9822109961
लचक्ष्म चनवास , रुपेश कॉलनी 

,दत्तवाडी आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746000 387 3

388 100416170001113 जयश्री चवष्णू केकाण 9975969836

साई छाया चबचडडग सुरज सुपर माकेट 

शेजारी पाण्याच्या टाकी जवळ 

संततुकारामनगर -१ भोसरी पुणे पुणे

10,000/- 746001 388 3

389 100616170004064
जहीरअब्बास 

हदैरसाब चनबाळकर
9403082219

चवद्या नगर गोड्न मंददरा जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746002 389 3

390 101216170000342 जाई प्रशांत दशेपांडे 9860317722
प्लॉट-१५७ ,स.ेन-ं१८, चशवाजी पाकक  

,फुले नगर, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746003 390 3

391 100116170002701 जागृती उमेश येनपुरे 9922237557
सवे नं-६४/१२,साई कॉलनी ताथवड े

मुळशी पुणे पुणे
10,000/- 746004 391 3

392 105216170000234
जागृती चवजयकुमार 

आढाव
9673990839

प्लॉट न-ं२६,चबचडडग न.ंपी-११,१२, 

गंधवक नगरी ,मोशी मोशी ,पुणे पुणे
10,000/- 746005 392 3

393 103416170000046
जानवी मनोज 

अगरवाल
9595110310

ए-७,आर.एम -१००, चशवाजी 

अपाटकमेंट , शाहूनगर ,चिंिंवड ,पुणे-

१९. पुणे

10,000/- 746006 393 3

394 100416170001109
जाचलदर 

काकासाहबे येवले
9921510763

चशवशंकर कॉ. नं १ (पचिम) िंक्रपाणी 

वसाहत रोड भोसरी पुणे-३९ पुणे
10,000/- 746007 394 3



395 101216170000366 चजनल चजतेंद्र भाकरे 9921336921

A-8/207,सचिंन चस्कम न-ं३,स.ेन-ं

२०. श्रीचनकेतन चबचडडग ,कृष्णानगर , 

चिंिंवड,पुणे-१९ पुणे

10,000/- 746008 395 3

396 100616170004369
चजनेंद्र राजेश 

कुलकणी
8605427710

अ-२,रुणाल फ्लोरेंन्स फेज-१,स.ेन.ं-

२१, अमृता मठा मागे , यमुनानगर 

,चनगडी पुणे

10,000/- 746009 396 3

397 105016170000038 जुही राजेश अडवानी 9226959385

फ्ल.न-ं७,साई चवहार अपाटकमेंट , चलक 

रोड ,लक्ष्मीनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746010 397 3

398 103416170000107 जुही रीता रामटेके 9767985621
रम-९३ जी ब्लोक MIDC नम्रता हौ. 

सोसा ,शाहूनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746011 398 3

399 100616170004450 जोयल अचनल जोसे 7276091970
फ्लँट नं.-डी-३०१ ऐश्वयकम व्न्टूसक 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746012 399 3

400 100416170001317 ज्ञानदा संतोष ढोरे 9850855254
आळंदी रोड ,शास्त्री िंौक संत ज्ञानेश्वर 

शाळे जवळ भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746013 400 3

401 100416170001375
ज्ञानराज सुहास 

पाटील
9767593860 348, सातपुडा हौ. सोसा.रोड सांगवी 10,000/- 746014 401 3

402 100616170005206

ज्ञानेश्वर 

आण्णासाहबे 

खामकर

9922549763
चशवशंभो हौ सोसायटी रुपीनगर 

तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746015 402 3

403 100616170003474 ज्ञानेश्वर पोपट माने 8087813717
गट न-ं८७२,अशोक कॉलनी, महादवे 

मंदीर रोड , कुदळवाडी ,चिंखली पुणे
10,000/- 746016 403 3

404 100616170005392
ज्ञानेश्वर चशवाजी 

दवेकर
9860703745

राष्ट्रभूषण हौ. सो. रुपीनगर तळवड े

पुणे पुणे
10,000/- 746017 404 3

405 100116170003374
ज्ञानेश्वरी पोपट 

गुळवे
7720040977

एकता कॉलनी गणेश नगर डांगे िंाैैक 

थेरगाव पुणे पुणे
10,000/- 746018 405 3

406 100616170004898
ज्ञानेश्वरी राजेंद्र 

खटावकर
9766458905

सेक्टर न-ं२८,प्लॉट न-ं३५४, गंगानगर 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
10,000/- 746019 406 3



407 100616170004360
ज्ञानेश्वरी संजय 

लोखंडे
9552551582

चस्कम न-ं१२ चबचडडग न-ं३०/४, 

िंैत्रवेल हौ,सो.सा.,यमुनानगर, 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे

10,000/- 746020 407 3

408 100616170004107 ज्ञानेश्वरी  संदीप मते 9921492377
चवठ्ठल रुचक्मणी हौ.सो.सा. मोरेवस्ती 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746021 408 3

409 100616170004005
ज्योती रामदीन 

सोनी
9028594586

वी.एन.खािंणे सतीश चनवास , 

पंिंतारा नगर , आकुडी पुणे
10,000/- 746022 409 3

410 100516170000223 रटन्सी िंाको - 8087674072
रोज चव्हला सरपंिं वस्ती ,दत्तनगर 

घर नं-१५/३/१९२० दहेूरोड .पुणे पुणे
10,000/- 746023 410 3

411 100616170000487
डोना सारा उमेण ---

--
9422383735

एन.डी.टॉवर , फ्लॅट नं-

बी.७०५,आर.सी.िंिंक ज्ञानेश्वर , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 746024 411 3

412 100116170003671 तनया संतोष बेरे 9011080019
२८३/४ तालेरानगर चिंिंवडगाव 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746025 412 3

413 100616170005045
तचनश्क़ दीपक 

सोलंकी
9860009861

आर.एिं.३८, श्रीनगरी ,अप्पूघर 

जवळ चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 746026 413 3

414 100116170002553 तनुश्री सुधीर पोफळे 8983878704

फ्लॅट नं-५,वरदहस्त ,गोलांड ेएस्टेट , 

एफ युचनट ,गावड ेपेट्रोल मागे , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746027 414 3

415 103416170000184
तन्मय अतुल 

काजळकर
9225611242

७,सागर-मथुबन सेक्टर न-ं१३, 

चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 746028 415 3

416 105216170000194 तन्मय रमेश दचंडले 7776974130
स.े नं २३, हनुमाननगर भगत वस्ती 

भोसरी पुणे
10,000/- 746029 416 3

417 100316170000666 तन्मय रचवद्र घोडकेर 9552542291

काटे पुरम फेज -२ चबचडडग न-ंक-९ 

,फ्लॅट नं-९०२ ,चपपळे गुरव नवी 

सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 746030 417 3

418 105016170000058 तन्वी रचवद्रनाथ डुबे 9881735501

जी -७ यशो मंगल हौ. सोसा. चपपरी-

चिंिंवड चलक रोड जवळ गावड ेपेट्रोल 

पंप चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746031 418 3



419 100116170003324 तन्वी राहुल डांगे 9370313217

ब्लाैॅसम चब्रज सेजल पाकक  शेजारी 

ब्लॉक नं ११ बी चबचडडग केशवनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746032 419 3

420 103416170000080 तन्वी शीतल वाणी 9822814602
सुवणकयुग सो. , सचिंन ए १ फ्लॅट नं 

२१२ कृष्णानगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 746033 420 3

421 100516170000171
तरुण दामोदरराव 

बाचलवाडा
9881239591

प्लॉट न-ं२१,सवे नं-७३, आदशक नगर 

,राजगड कॉलणी ,दकवळे दहेूरोड पुणे
10,000/- 746034 421 3

422 100116170002847
तचस्लम राजू 

बागवान
9763777861

समथक कॉलनी ,चशवनगरी, सव्ह ेनं-

५८/साई मंदीर ,चबजली नगर, 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746035 422 3

423 105616170000009 तीथक भावेश शहा 9970116035

श्यामा हरेीटेज चबचडडग नं एल घर न-ं

८ स.न.ं२९०/२/१-४० केशवनगर , 

चिंिंवड, पुणे पुणे

10,000/- 746036 423 3

424 103316170004203 तुषार ज्ञानेश्वर मोरे 8605354525
गवळीनगर टेडको रोड, भोसरी पुणे 

४११०२६
10,000/- 746037 424 3

425 100116170002965
तुषार तुकाराम 

सावंत
9881526120

भालके िंाळ, वाडहकेर वाडी बस स्टोप 

जवळ वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746038 425 3

426 101216170000339 तुषार रामराव ठोंबरे 8177874088

कन्हयै्या हौ.सो.सा. मोरेवस्ती ,ब्र्हमा 

हॉटेल जवळ , चिंखली,पुणे-४११०१४ 

पुणे

10,000/- 746039 426 3

427 101216170000420
तुषार चवद्यासागर 

स्वामी
9028349328

बी-२,४०६,स्वप्नपूती सो. स्पाईन रोड 

,मोशी सें १७-१९, चिंखली चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 746040 427 3

428 105616170000007 तुषार सचिंन नरवाडे 9271697555

सचिंन चनवास , डॉ. सावळेकर 

हॉचस्पटलच्या मागे, नेहरूनगर, चपपरी 

पुणे

10,000/- 746041 428 3

429 100316170000597
तुषार सुरेश 

अधटराव
9860739230

िंारुशीला चनवास साई मंदीर मागक 

,कवड ेनगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746042 429 3

430 105216170000189
तृप्ती सुभाषराव 

दकटूकले
9975094083

राजवाडा चबचडडग नं २/१५ इंद्रायणी 

नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746043 430 3



431 100616170004377
तेजल काचशनाथ 

कंुभार
9766477635

सुभाष पांढरकर नगर, रेडवे गेट नं-

५७, आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 746044 431 3

432 100616170004961
तेजल तानाजी 

पडवळ
7387630639

अिंकना प्रेसच्या जवळ , रामनगर , 

चिंिंवड पुणे
10,000/- 746045 432 3

433 100616170004515 तेजस उमाकांत काळे 9421004661
CA-4,जाचस्मन , रुणाल बहार ,शमाक 

कंपाऊंड , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746046 433 3

434 103216170000781
तेजस गोपीनाथ 

कांडणचगरे
7875281732

सवे नं-१२१/११२ ,स्वप्ननगरी 

कॉलनी, राजवाड ेनगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746047 434 3

435 100416170001110 तेजस छबन चनकम 9922067853
'तेजोमय' फ्लॉट नं ४०, गंगोत्री पाकक  

ददघी रोड भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746048 435 3

436 100116170002508 तेजस प्रददप नवले 8805671638

श्री साई समथक अपाटकमेंट ,प प्लॅट नं- 

३०२,आदशक नगर , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746049 436 3

437 103216170000821 तेजस महेंद्र जामदार 9921338260

सेक्टर न-ं१७/१९,ब-४ फ्लँट नं.-

३०३,स्पाइन रोड जवळ चिंखली 

चिंिंवड पुणे

10,000/- 746050 437 3

438 103216170000764 तेजस चववेक वळामे 9423531885

नंददीप कॉलनी ,न-ं३, नढे नगर,इंगळे 

हॉचस्पटलच्या मागे, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746051 438 3

439 100116170002698
तेजस शांताराम 

चलमण
9881487237

सीता राज पाकक  फ्लँट नं.-९ केशवनगर 

चिंिंवड पुणे
10,000/- 746052 439 3

440 100316170000567 तेजस सुचनल दौंड 9767972165
महालक्ष्मी अपाटकमेंट प्लॉट न-ं१०१ 

,आनंद नगर जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746053 440 3

441 100116170002550 तेजस सुचनल पवार 9226926141
कोंडीबा नगर , ,वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746054 441 3

442 100116170003584
तेजस सोमनाथ 

कांबळे
9689098073

साठे कॉलनी नेहा सुपर माकेट जवळ 

चिंिंवड ेनगर ,चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746055 442 3



443 105216170000275
तेजचस्वनी अशोक 

खैरे
9921671885

बंगलो नं-१,फ्ल.न-ं१६, स.ेन-ं२,स.न-ं

एिं ३,इंदारायणीनगर, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

10,000/- 746056 443 3

444 100416170000947
तेजचस्वनी एकनाथ 

राठोड
9860417829

बागड ेचनवास ,साई आनंदनगर , 

धावडवेस्ती भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746057 444 3

445 100616170004197
तेजचस्वनी यशवंत 

महाजन
8983472602

अ १/२२ ब्रम्ह िंैतन्य चनवास 

स.न.ं७४/७ रजनी गंध सोसायटी 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746058 445 3

446 100116170003306 चत्रशला हरकिंंद जैन 9975965201

डी/० हरकिंंद जैन सवे नं-२३/२ श्री 

कृष्ण कॉलनी ,वेंकटेश्वरा डांगे िंौक 

,पुणे,थेरगाव पुणे

10,000/- 746059 446 3

447 100416170001348
द-ता शाचलवान 

मडके
7743844318

सवे नं-२०५/२ प्लॉट न-ं९६, आळंदी 

रोड ,महादवे नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746060 447 3

448 103316170009238
दशकन अचनलकुमार 

नवलाखा
9623310110 स.न.211/1/ए ,गवळीनगर,भोसरी 10,000/- 746061 448 3

449 100616170005107 दशकना ददनेश लोहार 9763172005

नंदनवन हौचसग सोसायटी सवे नं-

१२१,मातोश्री नगर ,राजयोग पेट्रोल 

पंपाजवळ वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746062 449 3

450 103316170005756 दामोधर गणेश माने 9765541813
पंतनगर कॉलनी न-ं३, रा.जाधववाडी 

,पो.चिंखली ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746063 450 3

451 100316170000468 ददक्षा ज्ञानेश्वर खाडे 9561853701
स्नो.-५/१०,पवना नगर , नेश्नल स्कूल, 

जुनी सांगवी, पुणे-४११०२७. पुणे
10,000/- 746064 451 4

452 100316170000745 ददक्षा सुभाष कारेकर 9822021586
एम .के.अपाटकमेंट फ्लँट नं.-१२,कवड े

नगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746065 452 4

453 101216170000456
ददपक रामिंंद्र 

मनेगहटा
9552115764

जोचतर्ललग हौ.सो. प्लॉट नं १९/६ 

चत्रवेणी नगर कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 746066 453 4

454 103416170000104
ददपाली ददगंबर 

पाटील
9922910623

श्री राम अपाटकमेंट प्लॉट न-ं६६ ,फ्लँट 

न-ं६६ पूणाकनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746067 454 4



455 103216170000652
ददपीका प्रददप 

दशेमुख
7744964305

मलमटा ६१९, चशवाजी िंौक 

चपपरीगाव ,पुणे-१७. पुणे
10,000/- 746068 455 4

456 103116170002230 ददवेश प्रददप बोरसे 9850729915 1/4 संत तुकाराम नगर,चपपरी 10,000/- 746069 456 4

457 103216170000682 ददव्या उमेश कुमार 7387099685
वाघेरे पाकक ,डी -१०२, सुखवानी 

एमपायर जवळ, चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746070 457 4

458 100316170000543
ददव्या िंंद्रशेखर 

दशेपांडे
8055980301

रघुनंदन चनवास, पी एम पी एल बस 

स्टॉप एसटी कॉलनी जवळ सांगवी पुणे
10,000/- 746071 458 4

459 100616170004860 ददव्या प्रशांत झेंडे 9922919793

'श्रद्धा' फ्लॉट ५४९ सेक्टर नं २१ 

यमुनानगर भवानीमाता मंददरासमोर 

चनगडी पुणे

10,000/- 746072 459 4

460 101616170000199 ददव्या माधव कोठारे 9762210224
ए-३०३.गोडड लीफ अपाटकमेंट औंध -

रावेत रोड रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 746073 460 4

461 101216170000536 ददव्या चवजय ढोकले 9922055333
चशवशक्ती अपाटकमेंट ,प्लोट न-ं०४, 

कृष्णानगर चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
10,000/- 746074 461 4

462 100616170005144
ददव्या व्यंकटेश्वर 

राव कुलकणी
9665814732

चबचडडग न-ं१,आर नं-१, संभाजीनगर 

,थेरमॅक्स िंौक चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746075 462 4

463 100416170000978 ददव्या सुरेश मोहरुत 9527655134
भोसरी गावठाण राधानगरी 

हौ.सो.सा. पुणे ४११०३९
10,000/- 746076 463 4

464 103416170000030 ददव्या संजय नाईक 9970605777

फ्लॅट नं-१७,RH-72 जी-ब्लॉक 

,एमआयडीसी, शाहूनगर, चिंिंवड,पुणे 

पुणे

10,000/- 746077 464 4

465 103216170000863
ददव्येश सुरेश 

चशरसाट
7276281305

तुकाराम नढे कॉलनी ज्ञानेश्वर नढे 

िंाळ ,ज्योतीनगर काळेवाडी चपपरी 

पुणे पुणे

10,000/- 746078 465 4

466 100316170000549
ददशा ददलीप 

गायकवाड
9850955848

सवे नं ७१/१+२ , गडली नं १, साई 

राम चनवास ए १४, कृष्णा नगर नवी 

सांगवी पुणे

10,000/- 746079 466 4



467 103116170002264
ददशान सुशांत 

मुखजी
9423577934

डी-०८,चहदसु्थान अन्टीबायोटेक 

कॉलनी चपपरी चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746080 467 4

468 103216170000814 ददशा प्रकाश खत्री 8270097003

ज.ेएम क्लाचसक १ मजला प्लॉट न-ं६ 

नव महाराष्ट्र शाळे समोर चपपरी पुणे 

पुणे

10,000/- 746081 468 4

469 100316170000709
ददशा सत्यवान 

मालुसरे
9175405931 540, चशतोळे नगर जुनी सांगवी 10,000/- 746082 469 4

470 103316170004605
ददशा संतोषराव 

दलाल
8793882003

प्लॅट नं -बी १/२०२ , मचनष 

गाडकन,आण्णासाहबे मगर स्टेचडयम 

समोर , उद्यम नगर ,चपपरी. पुणे

10,000/- 746083 470 4

471 100116170003542
दीपश्री सूयककांत 

पवार
9922007813

सुखवानी परददसे सी/६ शास्त्री नगर 

कासारवाडी पुणे पुणे
10,000/- 746084 471 4

472 105916170000014 दीप संतोष जोगी ----- 

चवजय नगर ,वैभव कॉलनी ,स.न-ं

१११/१३/१४ , काळेवाडी , 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे

10,000/- 746085 472 4

473 100616170004065
दीप्ती चनलेशकुमार 

पडहाडे
9922449259

सवे नं-१३४,मोहन नगर ई. एस .आय 

हॉचस्पटल जवळ चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746086 473 4

474 103216170000607
दवेुश ददलबहादरू 

बोगटी
9850724793

सोचनगरा चवहार ,के ३०२, आदशक 

नगर, काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746087 474 4

475 100616170004523 दवे दत्तात्रय बनसोडे 9823874128

स.न-ं४३,वामन स्मृती सो.सा, प्लॅट नं-

१०४,चवकास नगर, दहेूरोड,पुणे -

४१२०११ पुणे

10,000/- 746088 475 4

476 101216170000415
दवेयानी रामदास 

मोरे
9850158245

पाटील नगर , इंद्रप्रस्थ गाडकन शेजारी 

,हायस्कूल रोड चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 746089 476 4

477 100616170004212 दचेवका सुरेश जैन 9890224445

गंगा बी/१२ चसचद्धचवनायक नगरी 

अप्पूघर बाजूला चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

10,000/- 746090 477 4

478 100616170005442
दवेेन श्रीचनवास 

नायडू
9850137627

चबचडडग न-ंसी फ्लँट नं.-५, श्रध्दा 

गाडकन गावड ेपाकक  चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746091 478 4



479 100616170004401 दवेेश्री वीरेंद्र दापुकर 9422101004

चब -०७,भैरवी अपाटकमेंट ,प्लॉट न-ं

३०व ३१, स.ेन-ंए.डी.सी.,आकुडी 

रेडवे स्टेशन जवळ , प्राचधकरण,चनगडी-

४४ पुणे

10,000/- 746092 479 4

480 100616170004546 दवेेंद्र मंगेश कुलकणी 9921176767
प्लॉट न-ं६३{J},स.ेन-ं२७, संभाजी 

िंौक ,प्राचधकरण चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746093 480 4

481 103316170004948 दवेेंद्र चवक्रम जाधव 7276097523
फ्लॉट नं २९ अ , टेडको रोड यशवंत 

नगर चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746094 481 4

482 100116170003652 दवेेंद्र सुचनल रायकर 9604311247
ई-१,साई कृष्णा पाकक  डांगे िंौक 

,थेरगाव चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746095 482 4

483 103216170000767
दवैचशला अचनल 

माने
9921071291

वाघेरे कॉलनी,न-ं२, महालक्ष्मी 

चनवास, चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746096 483 4

484 103216170000664
धनश्री मडलीनाथ 

आळंगे
9637335083

आनंद हॉचस्पटल समोर , अचश्वनी 

कॉम्प्लेक्स ,तपकीर नगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746097 484 4

485 102416170000170
चिती संजय 

भट्टािंारजी
8888983676

जी-२१,रूणाल दीपमाला चपपळे 

सौदागर,औंध कॅम्प पुणे पुणे
10,000/- 746098 485 4

486 103316170004781
िीतीक्षा भाईदास 

ठाकरे
8087632105

ठाकरे भाईदास पोपट क/० िंंद्रकांत 

वाघेरे िंाळ 'गीता चनवास ' चपपरी 

गाव पुणे

10,000/- 746099 486 4

487 100616170004633
नचिंकेत नारायण 

कट्टी
9975211195

८/२ लाल बहादरू शास्त्री नगर , स.ेन-ं

२७/A,चत्रमूती हॉल मागे, चनगडी,पुणे-

४४ पुणे

10,000/- 746100 487 4

488 103216170000723
नचिंकेत संदीप 

पाटील
9421058511

फ्लॅट नं- ३०२,चवग B3,चशव नंद 

सो.सा., , वाघेरी कॉलनी न-ं२ जवळ , 

चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746101 488 4

489 100416170001089
नचमषा मनोजकुमार 

कांबळे
9890599696

डी १/३०१, स्वप्न नगरी मगर 

स्टेडीयम समोर नेहरू नगर चपपरी पुणे
10,000/- 746102 489 4

490 103416170000021 नम्रता नरेंद्र जगताप 9403356488

आर.एिं -९७,फ्लॅट नं-A-2, गणराज 

माउली हौ.सो.सा, शाहूनगर, 

चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746103 490 4



491 100316170000716
नयन उदय 

श्रीचनवास
9923064968 11/4 पवार नगर जुनी सांगवी 10,000/- 746104 491 4

492 103216170000747 नरेश राजू चशदे 9172429609
आजाद कॉलनी ,नढे नगर पािंपीर 

िंौक , काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746105 492 4

493 100116170003785
नवनाथ हनुमंत 

गंगणे
7066358269

ज्ञानेश्वरी चनवास ,साई कॉलनी नं -२, 

नखाते वस्ती काळेवाडी,रहाटणी पुणे
10,000/- 746106 493 4

494 100116170003051 नवनीता अशोक उंडे 9860049022
फ्लँट नं.-बी-१५ ,श्री केवळ राज पाकक  

तानाजी नगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 746107 494 4

495 103416170000190
नसीमा खातुन 

अनवारूल हक खान
9923630339

राजे चशवाजी नगर सेक्टर न-ं१६ 

ओचशस पँराडाइस टेडको रोड ,पुणे पुणे
10,000/- 746108 495 4

496 100116170003538 नाचहन मुस्तफा शेख 7757984440

सवे नं-७१/२अ/१,राजगुरू पथ चवठ्ठल 

मंददरा जवळ ,पवार वस्ती दापोडी 

पुणे पुणे

10,000/- 746109 496 4

497 100116170002872
चनदकता अचवनाश 

संधाने
9545091331

O/4 काकड ेटाउनचशप , केशवनगर, 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746110 497 4

498 100616170004074
चनदकता चिंतामणी 

सरदसेाई
8390870690

तेजाचसग, बंगलो  आकुडी पोस्ट 

ऑफीस जवळ , आकुडी,पुणे-३५. पुणे
10,000/- 746111 498 4

499 104116170000055
चनदकता ज्ञानेश्वर 

कोरडे
8087376196

घर नं ५२७ , चत्रवेणी हौ. सो. चत्रवेणी 

नगर तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746112 499 4

500 100416170000995
चनदकता मोहन 

चगरमे
9822511438

सी-११ /बी सँन्डचवक कॉलनी ददघी 

रोड ,भोसरीगाव,पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746113 500 4

501 100516170000141
चनदकता राजेश 

नायडू
9922472682

रामदास तरस वस्ती, वकास नगर 

दहेूरोड,पुणे -४१२०११ पुणे
10,000/- 746114 501 4

502 103216170000895
चनदकता सोमनाथ 

दरगुडे
9011830714

ज्योतोबा पादकुा कॉलनी , तापकीर 

नगर , काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746115 502 4



503 100616170005261
चनकीता माचणक 

खराडे
9689831919

चिंतामणी कॉलनी बी-२७, सवे नं-

७५/७,आहरेनगर वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746116 503 4

504 103216170000785 चनचखल अचनल कदम 9850775647

नाईकनवरे एम.एम., चशवशंकर 

कॉलनी,संदीप नगर, थेरगाव, चिंिंवड 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746117 504 4

505 105616170000006 चनचखल ददपक पोहरे 9373355218
B-3/3,चतलक रेसीडने्सी , इंद्रायनी 

नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746118 505 4

506 103216170000947
चनचखल धाराचसग 

यादव
9385617736

बलदवे नगर , चपपरी चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे
10,000/- 746119 506 4

507 100316170000414
चनचखल महादवे 

शेंगाळे
9850720382 एस टी कॉलनी, जुनी सांगवी 10,000/- 746120 507 4

508 100416170001418
चनचखल संजय 

िंौगले
8483878911

चवकास कॉलनी नं 4 27 लांडवेाडी 

भोसरी
10,000/- 746121 508 4

509 106116170000010 चनखील सतीश काळे 9767361078

माऊली प्रोचव्हजन स्टोअसक १६ न-ंबस 

स्टोप जवळ ,बेडतीका रोड थेरगाव 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746122 509 4

510 100116170003609
चनतीशा चनतीन 

पाटील
9890098497

ई-१६,चगरीराज चवहार सुख-नगरी 

समोर , चबजलीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746123 510 4

511 103416170000009
चनतेश चवश्वनाथ 

वाळंज
9763115038

रचसका हौ.सो.सा.,फ्लॅट नं-१,रूम न-ं

५४, MIDC "G" ब्लॉक , संभाजीनगर 

,चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746124 511 4

512 100116170003621
चनचध प्रमोद 

साळगावकर
9370574975

बी-२०,पररजात बन चिंिंवड चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746125 512 4

513 103216170001030 चनधी गोचवद चसग 9823123508
स्टोन ररज,डी चबचडडग, चपपरी 

वाचघरे,कॉलनी न.१, चपपरी, पुणे पुणे
10,000/- 746126 513 4

514 106116170000006
चनलेश ददलीप 

चनकम
9673388636

१५/३,भगवती रॉयल ,ए-५०५, औंध -

रावेत रोड , थेरगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746127 514 4



515 100616170004405
चनलेश मथाजी 

बांगर
9657728491

सव्ह ेनं-१२६/२,फ्लॅट नं-८, िंैत्रबन 

कॉ.ऑप हौ.सो.सा., मोहननगर 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746128 515 4

516 100316170000566
चनवृत्ती संतोष 

िंौधरी
9372497256 स. न.ं 346 मुळा नगर जुनी सांगवी 10,000/- 746129 516 4

517 103416170000044
चनवेददता अचनल 

फरतडे
9552511016

प्लॉट न-ंRH१३३, फ्लॅट नं-९ 

प्रतीसंगम सहकारी गृहचनमाकण संस्था , 

शाहूनगर, िंीन्िंीवाद,पुणे-१९ पुणे

10,000/- 746130 517 4

518 100616170004385
चनशा अडपेश 

चहराणी
7030722020

प्लॉट न-ं२४/२५,स.ेन-ं२६, फ्लॅट नं-२ 

,चवनायक चवला , , प्राचधकरण,रावेत 

पुणे

10,000/- 746131 518 4

519 103216170000862 चनशांत आनंद जाधव 9822274352

सवे नं-२५८,अमर दीप कॉलनी चवठ्ठल 

मंददरा जवळ ,श्रीनगर रहाटणी पुणे 

पुणे

10,000/- 746132 519 4

520 100116170003629
चनशांत प्रचवण 

बडदरे
9595910507

श्रमसाफडय ,२८३/५१ पोदार शाळे 

जवळ तानाजी नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746133 520 4

521 103316170004489
चनशांत बाळासाहबे 

गवळी
9890276838

गवळी नगर ,राजगुरू बँके जवळ, 

भोसरी भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746134 521 4

522 100616170005611
चनशीकांत अजय 

दबेुय
9822338193

रूणाल फ्लोरेन्स,फेज-२, चवग -डी 

,सेक्टर न-ं२१,साईनाथ नगर चनगडी 

पुणे पुणे

10,000/- 746135 522 4

523 100116170002823 नीरज धनंजय जोशी 9623452889

फ्लॅट नं-१५,अक्षय प्लाझा ,माचणक 

कॉलनी , चलक रोड, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746136 523 4

524 100616170003987 नुरजहाँ जुम्मन शेख 7738507236

१७०,ज्ञाननेश्वर कॉलनी , करुणा 

इंजीचनयररग वर्क्रसक समोर, आकुडी,पुणे-

 ४११०३५ पुणे

10,000/- 746137 524 4

525 100316170000507
नूतन ददलीप 

भुजबळ
9503200754

C.Q.A.(ME)औंध कॅम्प , गंुनता 

चवहार,कॉटर न-ंचप१०/१४, जुनी 

सांगवी, पुणे-४११०२७. पुणे

10,000/- 746138 525 4

526 100416170001297
नेहा अचवनाश 

भालेराव
8796333357

बालाजी नगर टेडको रोड भोसरी पुणे 

पुणे
10,000/- 746139 526 4



527 104116170000063 नेहा नरेंद्र िंौधरी 7276867879
गणेश हौचसग सोसायटी ताम्हाणे वस्ती 

हनुमान नगर चिंखली, पुणे पुणे
10,000/- 746140 527 4

528 103316117000459 नेहा प्रशांत यादव 9860609154

श्रद्धा हरेरटेज चबडडगं नं-ए -३, फ्लॅट नं-

१०,पुणे-मुबंई रस्ता , चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 746141 528 4

529 100116170003382
नेहा बहादरु चसह 

शेखावत
9923037180

फ्लॅट नं १७ बी, सवे नं ५७, नजददक 

रेल चवहार चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746142 529 4

530 104916170000039 नेहा मनोज दगडे 9822352550

सवे न.८६ 

तुकारामनगर,वाडहकेरवाडी चिंिंवड, 

पुणे ३३. पुणे

10,000/- 746143 530 4

531 103216170000768
नेहा राजेंद्र 

सरमगदमु
9689116794

बी-१०२,साई कमफटस स.न-ं३०९/१, 

चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746144 531 4

532 100616170004942
नेहाल कमलाकर 

िंौधरी
9823871383

फ्लॅट नं ८, समथक हरेरटेज सरोवर 

सोसायटी सवे नं १३०/१, गुरुद्वारा 

जवळ चजजामाता िंौक चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746145 532 4

533 105216170000046
नेहा चवजय 

चवखणकर
9503781183 आदशकनगर ददघी 08 समृध्दी अपा. 10,000/- 746146 533 4

534 105216170000272 नेहा चवनोद धुमाळ 9850112021

फ्लॉट नं-डी -२०४,तुलसी लॅन्डमाकक  , 

प्लॉट न-ं१५३,चिंखलीप्राचधकरण , 

चिंिंवड,पुणे-३९ पुणे

10,000/- 746147 534 4

535 100516170000187 नेहा शंकर भोसले 9763055781
सवे नं-१५/१/१९६९ साई नगर 

मामुडी दहेूरोड पुणे
10,000/- 746148 535 4

536 100616170005213
नेहा समाधान 

कांबळे
9763879477

महालक्ष्मी हौ.सो अ-२३ प्लॉट नं 

३०३ चिंखली ,प्राधीकरण ,स्पाईन 

रोड पुणे

10,000/- 746149 536 4

537 100116170003272
नंददकशोर सतीश 

पाटील
9579727557

आई,सर न.ं५७/४/५,कालाचनवास 

चशवनगरी जवळ बालाजी नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746150 537 4

538 100416170001187
नंददनी चनलेश 

चलमये
9423086510

सेंच्युरी एन्कां कॉलनी ,न-ं२, फ्ल.न-ंबी 

२०,पुणे नाचशक हायवे , पुणे -भोसरी 

पुणे

10,000/- 746151 538 4



539 103216170000667 नंददनी सोहन नेगी 9158006270

ए चबचडडग न-ं१२,सुकवाणी चडस्कव्हर 

संत चनरंकारी सत्संग भवनाजवळ, 

चवजयनगर काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746152 539 4

540 100116170002893 पचिनी श्रीकांत होट्टा 8806621632

फ -२०१,चवनस रेचसडने्सी , इंददरा 

नगर,S.K.F.कंपनी चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746153 540 4

541 100616170004998
पररचक्षत रमेश 

चबरादार
8975884702

गंगा सी/१, अप्पू घरच्या जवळ चनगडी 

पुणे पुणे
10,000/- 746154 541 4

542 100616170004552
पणकवी दत्तात्रय 

प्रभुणे
8378966119

C-2,फ्लॅट नं-८, स.ेन-ं२६,सरस्वती 

चबचडडग , चसद्धीचवनायक 

प्रस्थ.,आकुडी पुणे

10,000/- 746155 542 4

543 100416170001365
पडलवी अचनल 

भटेवरा
9850367030 वारटका बी 102 मोशी 10,000/- 746156 543 4

544 105216170000048
पडलवी अरचवद 

महामुनी
8087464331

ज.ेपी.नगर,गडली न-ं१, गव्हाणे वस्ती, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746157 544 4

545 104916170000015
पडलवी दत्तात्रय 

कंुभार
9850125116

श्री संत गोरोबा चनवास ओव्हाळ वस्ती 

ड्रायव्हर कॉलनी पुनावळे पुणे
10,000/- 746158 545 4

546 100616170004588
पडलवी प्रमोद 

नायकोडी
9881995772

C/o,स.ेन-ं१७,१९,घरकुल स्वप्न 

साकार सो.सा,A-13/402, चिंखली-

प्राचधकरण. पुणे

10,000/- 746159 546 4

547 100616170004181
पडलवी बळीराम 

चतवारी
9890764889

फ्लॅट नं- २४/B,नारायण कॉम्प्लेक्स , 

पंिंतारा नगर आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746160 547 4

548 101616170000114 पडलवी महादवे चशदे 9689659741

मंजूबा लोंड ेवस्ती दामू अण्णा वाडा 

,शंकर मंददरा जवळ चपपळे सौदागर 

पुणे

10,000/- 746161 548 4

549 100616170005283 पवन धनाजी पाटील 9011075412
साई पुजा बाग फेज १ फ्लँट नं ३८ अ 

चवग डी आकुडी पुणे
10,000/- 746162 549 4

550 100116170003169 पायल ददलीप मोरे 9890564788
एम -१/२०१, नक्षतं्र हॉटेल जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746163 550 4



551 100616170004177 पाथक राजेंद्र मेने 8087800924

स.ेन-ं२१,चस्कम न-ं९,िंाळ न-ं२२/११, 

सनगुरू गाडकन मागे, चनगडी,पुणे-१४ 

पुणे

10,000/- 746164 551 4

552 100416170001033 पावकती सुचनल पाल 8975825276 गवळी िंाळ आळंदी रोड भोसरी पुणे 10,000/- 746165 552 4

553 105216170000306
चपयुष अरुण 

खरमाळे
9763723012

फ्लॅट नं-बी-९ ,सें.न-ं३, प्लॉट न-ं

६५/१,चनसगक प्राईड , इंद्रायनी नगर 

पुणे

10,000/- 746166 553 4

554 104216170000006 चपयुष चजतेश गोनल 9822577449

रो.हाउस न.८,सेलेस्टा,स्पाईन रोड 

चिंखली प्राचधकरण चिंखली बुद्रकु,पुणे 

पुणे

10,000/- 746167 554 4

555 103216170000694 चपयुष मुकेश शमाक 9545761616
सव्ह ेनं-१०/१, दगडू पाटील नगर, 

थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746168 555 4

556 100616170004258
चपयुष रचवद्र 

चवठ्ठलदास
9822751656

साई पूजा बाग,फेज "१ ", चवग 

"सी",फ्लॅट नं-२५, आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746169 556 4

557 100316170000449 चपयुष शरद नेमाडे 9823364770
स.न.ं८२/१अ/२/३,आदशक नगर 

चशतोळे मळा नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746170 557 4

558 100516170000259
चपयुषा रघुचवर 

वाघमारे
9637621314

के-२/९७०,प्रगती कॉलनी 'अ', 

म.न.पा. मराठी शाळे जवळ 

,चवकासनगर ,दकवळे ता.हवेली ,चज.-

पुणे पुणे

10,000/- 746171 558 4

559 100316170000718 पुजा महादवे खराडे 9921286714
मथुरा अपाटकमेंट चशद ेनगर ,प्लॉट न-ं७ 

जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746172 559 4

560 104116170000109 पुजा राजाभाऊ हाके 9767610094

श्री कृष्णा सोसायटी बालाजी इंचग्लश 

मेडीयम स्कूल जवळ , ताम्हणे वस्ती 

चिंखली पुणे

10,000/- 746173 560 4

561 100616170004433 पुजा सुरेश कलकोटगे 8888737208

शुभम कॉम्प्लेक्स , आकुडी रेडवे स्टेशन 

,गुरुद्वारा जवळ , आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746174 561 4

562 100416170001416 पुनम नवनाथ ढोबळे 9762778819 पीसीएमटीिंौक, भोसरी 10,000/- 746175 562 4



563 100616170004386 पुवाक आनंद आंबेकर 9850328123
A/१२०३,ररुणाडस कासा भोंडवे 

कॉनकर जवळ, रावेत -४१२१०१ पुणे
10,000/- 746176 563 4

564 105216170000111
पुवाक बाळासाहबे 

येळवंडे
9657493285

इंद्रायणी पाकक  आददत्य चनवास 

मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे
10,000/- 746177 564 4

565 101216170000480 पुवाक राजेंद्र भारंबे 9637546354

शरद नगर ,पंिंवटी सो.सा, रस्ता क्र-

२,पूणाक-६२, चिंखली,पुणे-४११०३९ 

पुणे

10,000/- 746178 565 4

566 100116170002863 पुष्कर राजू खोडलम 9422368164

प्लाँट नं -४ ,मोरया रेचसडने्सी ,मारुती 

मंददरा जवळ, गणेश पेठ , 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746179 566 4

567 105216170000124 पूजा प्रभू नागलापूर 9422518586

प्लाँट नं -४७/१,सवें न-ं०१ ओम 

नगरी, इंद्रायनी नगर, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

10,000/- 746180 567 4

568 103216170001102 पूजा मधुकर रुपनवर 9850753203

फाऊंटन इन हॉटेल मागे स. नं 

२८/१/१बी , चशवराज नगर रहाटणी 

पुणे

10,000/- 746181 568 4

569 100416170001009 पूजा राजेंद्र राऊत 9922756472
ददघी c/o समद मजीद खान, 

भीमाशंकर नगर, पुणे ४११०३९
10,000/- 746182 569 4

570 100616170004764
पूजा रुपाराम 

िंौधरी
8975224620

स.ेन-ं२८,प्लॉट न-ं११२, C.M.S. 

शाळेजवळ , प्राचधकरण , 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

10,000/- 746183 570 4

571 100416170001057
पूजा सत्यनारायण 

सैनी
9960758391

भोसरी गावठाण पुणे-नाचशक हायवे , 

पुणे ४११०३९
10,000/- 746184 571 4

572 105516170000004 पूवाक मारुती चशदे 841534625
खंडोबा माळ,चशद ेिंाळ,भोसरी,पुणे-

३९
10,000/- 746185 572 4

573 100216170000118 पूवी कृष्णा कुलकणी 9850214347

२९/८ वास्तू उद्योग हौ.सो.सा.,, 

मासुळकर कॉलनी , चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 746186 573 4

574 104216170000002 पूवी संदीप उगले 9922437398

गंधवक पाकक , आरएिं-९३, फ्लॅट नं-बी 

१/७, जी-ब्लॉक ,एमआयडीसी, 

शाहूनगर , चिंिंवड,पुणे.-१९ पुणे

10,000/- 746187 574 4



575 100616170005079 पूवेषा संजय चखलारे 9822515356

सवे नं-१८६,ह.न-ं१/१, यशोम लाइफ 

स्पेस ,MIDC रोड फ्ल नं-बी/८, रावेत 

प्राचधकरण पुणे

10,000/- 746188 575 4

576 100616170005753 पूषण चवजय राऊळ 9423010766

टेडको हौचसग सो.न-ं९, ब्लॉक 

७/२,सेक्टर न-ं२४, प्राधीकरण चनगडी 

पुणे

10,000/- 746189 576 4

577 100616170004431
पौर्पणमा चत्रबक 

भूकले
9850891081

सी-१/१०१,शुभश्री रेचसडने्सी , फेज-१ 

, आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 746190 577 4

578 103116170002232
पौर्पणमा रचवद्र 

सडकेर
9822646732 111/609, संत तुकाराम नगर चपपरी 10,000/- 746191 578 4

579 100316170000713
पौर्पणमा सुचनल 

पाटील
9923796620

आदशक नगर ,चशतोळे मळा गणपती 

मंददरा शेजारी साई दकराणा स्टोअसक 

च्या वरती सांगवी ,पुणे पुणे

10,000/- 746192 579 4

580 103216170001117 प्रगती संतोष इंगळे 9822316701

साई प्रसाद चबचडडग , चशवाजी 

पुतळ्या शेजारी , चपपरीगाव,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746193 580 4

581 105316170000054
प्रजात राजन 

मंडोळकर
9673176831

सवे नं-६९/२, साई चसद्धी कॉलोनी 

,साई पाकक  ददघी पुणे पुणे
10,000/- 746194 581 4

582 100116170003214 प्रज्ञा प्रशांत पुरोचहत 8378974412

दकरण राज पाकक  फ्लॅट नं ९ तानाजी 

नगर चशवाजी उदय मंडळ चिंिंवड 

पुणे पुणे

10,000/- 746195 582 4

583 105216170000227
प्रज्ञा भानुदास 

गायकवाड
7448167101

चवघ्नहताक कॉलनी सनगुरू माऊली 

चनवास चशवाजीवाडी मोशी पुणे
10,000/- 746196 583 4

584 103316170005097 प्रज्ञा महेंद्र सरवदे 9657456898
चशवशंभो हौ.सो.सा. रुपीनगर 

तळवड,ेपुणे-४१२११४ पुणे
10,000/- 746197 584 4

585 104416170000002 प्रज्ञा चवनय हळदे 9325397557
११/४ आपटे कॉलनी, बेचहद अय्यप्पा 

मंदीर, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746198 585 4

586 100616170005222 प्रज्ञा संजय जोशी - 
गट न-ं२३८/१/अ भैरवनाथ हौचसग 

सोसायटी रुपीनगर -तळवड ेपुणे
10,000/- 746199 586 4



587 100416170001274 प्रज्ञा संतोष जाधव 9923414988
सीए /४बी/२१, राधा नगरी 

हौ.सो.सा. ददघीरोड,भोसरी. पुणे
10,000/- 746200 587 4

588 103216170000669 प्रज्वल अरुण तावरे 9922946002

फ्लॅट नं-१०४,बी अष्टचवनायक 

कॉलनी, साई संतोष पाकक  ,ज्योचतबा 

नगर, काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746201 588 4

589 103316170005177
प्रज्वल प्रवीण 

धनकुडे
9763092563

धनकुड ेिंाळ,शास्त्री िंौक आळंदी रोड 

भोसरी, पुणे ३९ पुणे
10,000/- 746202 589 4

590 105316170000013 प्रज्वल मोहन साळवे 8698396669
भारतमाता नगर, सहकार कॉलनी , 

ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 746203 590 4

591 100416170001449 प्रज्वल संजय भंगाळे 9850540029 संभाजी नगर, आळंदी रोड 10,000/- 746204 591 4

592 103316170005163 प्रणव अजुकन बावणे 9960975153
नवनाथ नगर , िंक्रपाणी वसाहत , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746205 592 4

593 100116170003223 प्रणव कृष्णा बोडके 9823865777
५७७/१, सरस्वती चनवास जय गणेश 

कॉलनी गुजरनगर थेरगाव पुणे पुणे
10,000/- 746206 593 4

594 105216170000087 प्रणव तुकाराम ताठे 9011016900

गंगा प्रसाद चनवास ,संत नगर , स.ेन-ं

०४,प्लॉट न-ं३५, मोशी-प्राचधकरण 

पुणे

10,000/- 746207 594 4

595 101516170000491 प्रणव प्रकाश बकरे 9860500725
स.न-ं६३/५,फ्लॅट नं-ई -२०४, मयूर 

नगरी , चपपळेगुरव पुणे
10,000/- 746208 595 4

596 100116170002906 प्रणव प्रमोद कोबन 9028264646
प्लॅट नं -२, सेजल पाकक , केशव नगर , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746209 596 4

597 100116170003419 प्रणव भास्कर भोर 9822625853
२/ब/२/१०, रस्टन कॉलनी चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746210 597 4

598 105216170000086 प्रणव रमेश तनपुरे 9665300289

स.न-ं९८/२,प्लॉट न-ं३३, फ्लॅट नं-

०५,कुलदीप चव्हला ,पांजरपोळ 

समोर, भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746211 598 4



599 100616170005138 प्रणव सुभाष चनकम 9923746262

२९/४,डॉ.डी.वाय .पाटील कॉलेज 

जवळ नवशांती चनकेतन आकुडी पुणे 

पुणे

10,000/- 746212 599 4

600 103316170004851 प्रणव सुरेश पाटील 9970065258

प्लॉट न-ंक-३०९, चनयो ररगल 

अपाटकमेंट,मोशी चनगडी प्राचधकरण पुणे 

पुणे

10,000/- 746213 600 4

601 100116170003042 प्रणाली प्रशांत बरीदे 9922424858
संत रामदास राज पाकक  बी-१३/२अ 

केशवनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 746214 601 5

602 100116170002960
प्रचणता रामजीवन 

मोचहते
7038054042 वाकड 10,000/- 746215 602 5

603 100116170003314
प्रचणती प्रमोद 

मजूकर
9822856766

'सुंदरबाग फ्लॅट नं २६ ए चबचडडग चवग 

बी दशकन हाैॅल शेजारी , चलक रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746216 603 5

604 100316170000504
प्रणोती सुरेश 

दशेमुख
9922820410

'मात-ृचपत'ृ गजानन नगर रोड नं १ 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746217 604 5

605 100616170004773
प्रचतक अचनल 

गगक/आगरवाल
9822196977

प्लॉट न-ं३२९,स.ेन-ं२७"अ " 

प्राचधकरण, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746218 605 5

606 100116170002725 प्रचतक उत्तम घाडगे 9011536224
संतोषी कॉम्पलेक्स बी-२७ इंददरानगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746219 606 5

607 100616170004367 प्रचतक उदय मोरे 9370801727
श्री.स्वामी समथक रेचसडने्सी , फ्लॅट नं-

४०६,लक्ष्मीनगर, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746220 607 5

608 100316170000661 प्रचतक दत्तात्रय मदने 7843053931

फ्लँट नं.-३०२, बालाजी रेचसडन्सी 

,मधुबन लेन न-ं५, जुनी सांगवी पुणे 

पुणे

10,000/- 746221 608 5

609 100116170003463
प्रचतक ददपक 

कुलकणी
9850634429

६०/३,साई सदन ,सनगुरू कृपा 

कॉलोनी चशवनगरी बालाजी नगरी 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746222 609 5

610 100416170001040 प्रचतक महादवे सुळके 9011077120

सवे नं-७२/३ ब ,भारती इंचग्लश स्कूल 

जवळ , चशवसाई नगर , ददघी, पुणे-

३९ पुणे

10,000/- 746223 610 5



611 103316170004915 प्रचतक चवलास पबकत 9822440751
फ्लॅट नं ५, लचक्ष्म पाकक  १ मोहननगर 

चिंिंवड पुणे
10,000/- 746224 611 5

612 100116170003206 प्रचतक शरद ढ़मे 9921860233
फ्लॉट नं ५६ सवे नं ६०/३, चशवनगरी 

चबजलीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746225 612 5

613 100416170001111 प्रचतक संतोष मस्करे 9890751091
धावड ेवस्ती भैरवनाथ चवद्यालय रोड 

भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746226 613 5

614 103416170000099
प्रचतक्षा कडयाण 

केसवड
9673990879

स्नेह अपाटकमेंट प्लॉट नं आर एम ६ एम 

आय डी सी जी ब्लॉक शाहूनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746227 614 5

615 106616170000003 प्रचतक्षा गणेश चशदे 8600311519
चशद ेचनवास ,सररता अपाटकमेंट समोर, 

केशवनगर, कासारवाडी पुणे
10,000/- 746228 615 5

616 102416170000156
प्रचतक्षा गोवधकन 

कवळे
9923758668

चपपळे चनलख वेनुनाथ अपाटकमेंटच्या 

पूवेला पुणे ४११०२७
10,000/- 746229 616 5

617 100316170000712
प्रचतक्षा जयवंत 

बंडगर
9168469597 5/11/2, चप्रयदशकनी नगर सांगवी 10,000/- 746230 617 5

618 100616170005090
प्रचतक्षा ददलीप 

येवलकर
9881455630

'स्वप्नदीप' सवे नं ८०/२+३+४ 

चिंिंवड कॉलनी नं १ चिंतामणी िंौक 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे

10,000/- 746231 618 5

619 106716170000044 प्रचतक्षा नचवन कािंा 9850427994
बी-३३,'प्रचतक्षा ', सुवणक पाकक  चपपळे 

गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746232 619 5

620 100116170003405
प्रचतक्षा नीळकंठ 

चशरसाट
7350850942

सुदाम तुकाराम चशतोळे जय मडहार 

रोड ,३६३ तापकीर नगर काळेवाडी 

चपपरी पुणे पुणे

10,000/- 746233 620 5

621 100116170002820 प्रचतक्षा शंकर पडवळ 9922056038

सोपानबाग कॉलनी, दगडोबा 

िंौक,चिंिंवडनेगर, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746234 621 5

622 100316170000727
प्रचतक्षा संतोष 

काकडे
8983051000

चशद ेनगर चहरकणी सोसायटी ,तनुश्री 

हॉचस्पटल मागे जुनी सांगवी जुनी 

सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 746235 622 5



623 103416170000064 प्रचतश संजय गोरडे 9922414294

C-08,पाश्वकनाथ प्रचतष्ठा ,प्लॉट न-ं६-

११,CDC, पूणाकनगर , चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746236 623 5

624 103416170000047 प्रतीक दत्तात्रय चशदे 9881187345

फ्लॅट नं- १०१,प्लॉट न-ं८१, गणेश 

चवहार अपाटकमेंट , चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 746237 624 5

625 103216170000756 प्रतीक्षा अजुकन चशदे 7709219677

पंिंवटी कॉलनी ,गजानन नगर , 

काळेवाडी फाटा , राहाटणी ,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746238 625 5

626 104116170000022
प्रतीक्षा ज्ञानेश्वर 

सरगर
9763826407

चत्रमूती हौ.सो.सा., चत्रवेणीनगर, 

तळवड,ेपुणे-४१२११४ पुणे
10,000/- 746239 626 5

627 104916170000010
प्रतीक्षा भगवान 

भोसले
973106435

सव्ह ेनं.१२३ /१,भरत वाडहकेरव 

फामक हाउस जवळ, वाडहकेरवाडी , 

चिंिंवड,पुणे.-३३ पुणे

10,000/- 746240 627 5

628 105016170000034
प्रतीक्षा सोमनाथ 

हाके
9763619739

मोरया हौ.सो.सा . बी.न-ं२,५ वा 

मजला ,घर नं-४१०, वेताळ नगर 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746241 628 5

629 100616170004082
प्रथमा हणमंत 

धुमाळ
9623452933

स.न-ं१२६/१ ,चवठ्ठल चनवास B-2, 

राजयोग कॉलनी, गुरुद्वारा 

वाडहकेरवाडी ,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746242 629 5

630 100616170004714
प्रथमेश दकरण 

सोनवणे
9860999384

गंगा पोळत न-ं४३३,स.ेन-ं२५, 

प्राचधकरण , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746243 630 5

631 100616170004378
प्रथमेश गुलाबराव 

भामरे
9850808471

सवे नं-६०/३,प्लॉट न-ं५,"सत्यम " 

चशवनगरी ,चबजलीनगर , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746244 631 5

632 103416170000158
प्रथमेश प्रडहाद 

ठाकरे
9011064572

स्नेह अपाटकमेंट ,फ्लॅट नं-६, केएसबी 

िंौक जवळ,जी-ब्लॉक , शाहूनगर 

,चिंिंवड ,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 746245 632 5

633 103316170005196
प्रथमेश बाळासाहबे 

वाबळे
9922503247

सहाणे िंाळ,आळंदी रोड, शास्त्री िंौक, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746246 633 5

634 100116170002740
प्रथमेश रचवद्र 

माळवदे
9767080765

चवशाल अपाटकमेंट ,फ्लॅट नं-९, राजश्री 

शाहू महाराज उद्याना समोर, 

चबजलीनगर,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746247 634 5



635 101216170000403 प्रथमेश राजेश पाटे 9552592468
प्रथमेश चवहार ,सेक्टर न-ं२०, प्लॉट न-ं

२१ चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 746248 635 5

636 100116170003376
प्रथमेश वासुदवे 

जामसंडकेर
9767311891

३/३ पाथक चबजलीनगर चिंिंवड 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
10,000/- 746249 636 5

637 100516170000213 प्रथमेश शरद चशदे 8796614563
सवे नं-७४/२/१,लोटस संस्कृती फ्लँट 

न.ं-बी-६०४, दकवळे ,दहेूरोड पुणे
10,000/- 746250 637 5

638 100116170003559
प्रददप फुलिंंद 

गायकवाड
9767755114

संतकृपा हौ.सोसा म्हतेे्र वस्ती चिंखली 

,पुणे पुणे
10,000/- 746251 638 5

639 100416170001127
प्रददप संजय 

भालेराव
8605419536

काळजेवाडी कोतवाल वाडी रोड 

िंऱ्होली
10,000/- 746252 639 5

640 100616170005214
प्रदीप हनुमान 

मंुजाळ
8605081730

नक्षत्रम हौ.सो. घरकुल सेक्टर १७-१९ 

चबचडडग -F-१ चिंखली ,प्राधीकरण पुणे
10,000/- 746253 640 5

641 105216170000137
प्रदनु्य दचेवदास 

मालाधारी
9860318009

चबचडडग न-ंप-७ गंदर नगरी मोशी 

भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746254 641 5

642 100616170005802
प्रयागा चवलास 

केसकर
9405072978

चशवशंभो हौ सोसायटी रुपीनगर 

रुपीनगर -तळवड,ेपुणे पुणे
10,000/- 746255 642 5

643 100116170002802
प्रचवण मोहनलाल 

िंौधरी
9923643582

जोगमाया प्रोचव्हजन स्टोअसक , मोरया 

मंगल कायाकलयासमोर , 

दत्तनगर,थेरगाव पुणे

10,000/- 746256 643 5

644 101216170000306
प्रशांत रावसाहबे 

दवेरे
8888285528

मनीषा हौ.सो. मोरेवस्ती ता.हवेली 

,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746257 644 5

645 103216170000773
प्रसाद तानाजी 

क्षीरसागर
9637119545

बी-४०५ ,साई इंचडया पाकक  , संतोष 

नगर, थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746258 645 5

646 100616170004815
प्राजक्ता तुकाराम 

सपकाळ
9921655314

डी-८५,कंुभार िंाळ, मोरे दकरण 

स्टोअसक जवळ दत्तनगर चिंिंवड ,पुणे 

पुणे

10,000/- 746259 646 5



647 100416170001019
प्राजक्ता दवेराम 

चनकम
9860372662

भोसरी गावठाण संत तुकाराम नगर, 

पुणे ४११०३९
10,000/- 746260 647 5

648 100316170000734 प्राथकना उदय नेमाडे 8806326125
३८/ए,वेनुनाथ अपाटकमेंट सुतार वाडा 

चपपळे चनलख ,पुणे पुणे
10,000/- 746261 648 5

649 103316170004334
प्राथकना जयवंत 

नरवणकर
8087439578

फ्लॅट नं- ३०६ ,कमकयोग हौ,सो.सा. , 

पोदार इंचग्लश स्कूल जवळ, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746262 649 5

650 105216170000109
प्राथकना संददप 

नारखेडे
8975826010 एफ-04/803 पांजरपोळ, भोसरी 10,000/- 746263 650 5

651 100416170001052 प्रांजल माधव चशदे 9850321960

काटे -नगर कॉलनी ,क्र.-१, 

िंोवीसवाडी ,िं-होली बु ., िंऱ्होली 

पुणे

10,000/- 746264 651 5

652 101216170000465
प्रांजल सखाराम 

वैदय
8390609510

हनुमान मंददरा मागे चिंखली गावठाण 

चिंखली ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746265 652 5

653 104116170000110
प्रांजली सुचनल 

कुऱ्हाडे
9860159581

ओंकार ,प्लॉट न-ं१३४ ई,स.ेन-ं२०, 

कृष्णानगर चिंिंवड,पुणे-१९ पुणे
10,000/- 746266 653 5

654 105216170000040 चप्रती िंंद्रकांत काळे 9922971350 मोशी पुणे ४१२१०५ 10,000/- 746267 654 5

655 105316170000012 चप्रती दत्तू महाजन 9921181387

स.न-ं७४/२,आदशक नगर , मातोश्री 

कॉलनी,मंजुरीबाई शाळे मागे, ददघी, 

पुणे-३९ पुणे

10,000/- 746268 655 5

656 100416170001476 चप्रती नारायण चशदे 9011689356 िंक्रपाणी वसाहत रोड भोसरी चब. 2 10,000/- 746269 656 5

657 100616170005211 चप्रती प्रमोद सगर 9767591629
अचजक्यतारा हौ.सोसा. रुपीनगर 

तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746270 657 5

658 100116170003443 चप्रती रमेश चगरमकर 9371209682
सें.६,रूम न-ं१०३, श्रीनाथ हौचसग 

सोसायटी तापकीर नगर काळेवाडी पुणे
10,000/- 746271 658 5



659 100116170002902
चप्रतीश माधवन 

चपडले
9850214091

ए-बी-सी ,हौ,सो.सा.न-ं२ फ्लॅट नं-७, 

पवना नगर,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746272 659 5

660 100616170004417 चप्रया अरचवद चशके 9130103344 क्रांतीनगर,आकुडी,पुणे 10,000/- 746273 660 5

661 100116170003060 चप्रया अशोक खराटे 9823651813
सवे नं-१३१/२,सरोवर सोसायटी (ए-

१६) गुरुनरा िंौक चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746274 661 5

662 105216170000095
चप्रयारट्रसा जॉय 

वडकन
9850617596

राजवाडा चब. न.ं ७, / 3 इंद्रायणी 

नगर भोसरी
10,000/- 746275 662 5

663 100416170000962 चप्रया सतीश शहा 8149121727
भोसरी गावठाण हुतात्मा िंौक, 

आळंदी रोड, पुणे ४११०३९
10,000/- 746276 663 5

664 105016170000054 चप्रयांक प्रशांत म्हाते्र 8605159100

रूम न.७,गोखले पाकक  न.१सोसायटी 

चसडवर गाडकन,बाफना ज्वेलसकच्या मागे 

चिंिंवडगाव,पुणे पुणे

10,000/- 746277 664 5

665 105316170000084 चप्रयांका सुरेश जाधव 7768912834

फ्लँट नं.-२०१ ,नवकार हाईटस चवजय 

नगर ,कॉलनी न-ं२,ददघी ,आळंदी रोड 

ददघी पुणे पुणे

10,000/- 746278 665 5

666 103216170000867 चप्रयांका संतोष परसे 9049818805

सवे नं-३३,महाराष्ट्र नगरी संत 

तुकडोजी नगर जवळ ,शास्त्रीनगर 

रहाटणी चपपरी पुणे

10,000/- 746279 666 5

667 100616170004061
चप्रयंका जाचलदर 

चिंिंवडे
9730881925

शरदिंंद्र हौ.सोसा चबचडडग न-ं१२ रूम 

न-ं१०४,सेक न-ं22 चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 746280 667 5

668 100116170002522
चप्रयंका पुरुषोत्तम 

खटावकर
8381037389

स.ंन-ं६०/२,चशवनगरी नलावड ेवस्ती 

, चबजलीनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746281 668 5

669 100616170004152 चप्रयंका प्रकाश साहु 9657688011

रूम.न-ं२७,दातीर पाटील कॉलनी, 

रामनगर, चिंिंवड,पुणे-४११०१९. 

पुणे

10,000/- 746282 669 5

670 100316170000724 प्रेम शचशकांत िंरवड 9881915466

प्रेमराज हाईटस फ्लँट नं.-०२,आनंद 

नगर ,भचगनी चनवेददता बँक समोरील 

रोड जुनी सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 746283 670 5



671 100616170004164 फरहा दफरोज शेख 9860278808

फ्लँट नं.-१०१/A, चवष्णू पाकक  

सोसायटी, काळभोरनगर ,चिंिंवड, 

पुणे

10,000/- 746284 671 5

672 103416170000023
फाडगुनी मचच्छद्र 

गायकवाड
9657973283

प्लॉट न-ं१४९,,फ्लॅट नं-६, जी-ब्लॉक 

,एमआयडीसी,साई मंददराजवळ , 

शाहूनगर, चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746285 672 5

673 100616170004357 दफजा साचजद शेख 8698327869

स.ेन-ं२१,ब्लूक लैड -३A,B5, युचनट -

१०,रिंेता हौ.सो.सा ., यमुनानगर 

,चनगडी पुणे

10,000/- 746286 673 5

674 103316170005277 फुरकान मंगल गद्वाल 9922478136
४३७/२३९६, संत तुकाराम नगर, 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746287 674 5

675 103216170000879 फेवीन साजी - 9823564159
कृष्णा गाडकन फ्लँट न.ं-ए-१९,नढे नगर 

काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746288 675 5

676 103416170000113
फैजान 

गुलाममुस्तफा सय्यद
9922437209

गौरी नंदन पाकक   फ्लँट नं.-१३/बी,rh 

९१/1 शाहूनगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 746289 676 5

677 105216170000090
बालाजी गोपाळ 

पवार
9890039921

सनगुरू नगर , भोसरी भोसरी, पुणे-

३९. पुणे
10,000/- 746290 677 5

678 100516170000168
चब्रचजत बाबू 

ओडयानपाकक ल
9623136329

बी-१२,प्रथमेश हाईट्स , चवकास 

नगर,दकवळे , दहेूरोड पुणे
10,000/- 746291 678 5

679 105016170000053
भक्ती संभाजी 

सपकाळ
8805980781

सवे न.१५६,प्लॉट न.८२ 

मोरयानगरी,चबजलीनगर चिंिंवड, 

पुणे ३३. पुणे

10,000/- 746292 679 5

680 105216170000144
भाग्यश्री 

मचडलकाजुकन चसरेड्डी
9763989629

प्लॉट न-ं२८२,सेक्टर न-ं२ साई िंौक 

,इद्रायंनी नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746293 680 5

681 100116170002638
भाग्यश्री राजेश 

कंुभारे
7350278164

सव्ह.ेनं -३०/३१,मातोश्री कॉलनी, 

बळवंत नगर, चबजलीनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746294 681 5

682 103216170000977
भावना जयेश 

लुलवाणी
9923454434

पी डब्लू डी रचजस्टे्रशन ऑफीस समोर 

अशोक थेटर जवळ चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 746295 682 5



683 100316170000415 भावना संजय मदने 9881564994

सवे.न-ं१३/१/२ फ्लॅट नं-५६, घर नं-

५५ अरुण सरनाईक पथ ,चशतोळे 

नगर, जुनी सांगवी,पुणे-२७ पुणे

10,000/- 746296 683 5

684 100416170001283
भावना संतोष 

जांगीर
9850782676

ए-२,सृष्टी अपाटकमेंट ,चसन्तुयक इंका 

कॉलनी , न-ं२ ,भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746297 684 5

685 105216170000112 भावेश हमंेत पवार 7038761299
रं.गट न-ं६६८,लक्ष्मी नगर , मोशी 

मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे
10,000/- 746298 685 5

686 103216170000859
भुषण हनुमान 

बुधबावरे
9921796250

तापकीर मराठी शाळेच्या मागे 

तापकीर नगर काळेवाडी चपपरी पुणे 

पुणे

10,000/- 746299 686 5

687 103416170000186 भूषण शंकर हलसगी 95525701
रॉयल प्लाझा फ्लँट नं.-१०१, पूणाक 

नगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746300 687 5

688 100116170003700
मधुरा लक्ष्मीकांत 

दशेपांडे
9730033388

फ्लँट नं.-७, केतकी अपाटकमेंट गणेश 

पेठ चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 746301 688 5

689 100416170001240
मनाली ज्ञानेश्वर 

आंबेकर
9881090750

गव्हाणे वस्ती ,आददनाथ नगर , 

सुकवानी बाग, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746302 689 5

690 100616170004763
मनाली चनतीन 

चनबांळकर
9922501749

फ्लॅट नं-१,प्लॉट न-ं१०६, मोरया 

रेचसडने्सी ,स.ेन-ं२९, रावेत -

प्राचधकरण पुणे

10,000/- 746303 690 5

691 100116170003703
मचनष अजुकनराम 

िंौधरी
9657768700 लांडगेिंाळ, चशवाजी िंौक कासारवाडी 10,000/- 746304 691 5

692 103316170005386
मचनष प्रीतमदास 

धनानी
9922502163

एिं बी १८/५ , शनी मंददराजवळ 

चपपरी पुणे
10,000/- 746305 692 5

693 103216170000974
मनीषा गोपाल 

िंौधरी
9850674626

दगुाक चनवास, नव महाराष्ट्र चवद्यालय 

शेजारी पवना सहकारी बैंक समोर 

चपपरी ,पुणे पुणे

10,000/- 746306 693 5

694 103316170004955 मनोरमा दकशोर उंडे 9890962912
फ्लँट नं.-७०६, संस्कार हौ.सोसायटी 

स्पाईन रोड चिंखली चिंिंवड,पुणे पुणे
10,000/- 746307 694 5



695 100616170004143
ममता घनश्याम 

सोनी
9823129395

नारायण मोरे काळभोर िंाळ, सुदशकन 

नगर, आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 746308 695 5

696 100616170005221 मयुर पोपट कोकरे 9922685448

द्वारका हौ सोसा , घरजाई माता 

मंददरा जवळ रुपीनगर -तळवड,ेपुणे 

पुणे

10,000/- 746309 696 5

697 106716170000089 मयुरी आनंद ठाकरे 9881379148

रचवदकरण अपाटकमेंट,बी चवग फलॅट 

न.१७ नंदनवन कॉलनी चपपळे गुरव, 

पुणे पुणे

10,000/- 746310 697 5

698 103216170000921 मयुरी चनतीन ढवळे 9767237599
सत्यम टेलसक, गणपती मंददरा जवळ, 

ररव्हर रोड , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746311 698 5

699 100616170004810
मयुरी चशवराज 

नेवरेकर
9922233959

ज.ेवाय .पाटील चबचडडग चवठ्ठलवाडी 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746312 699 5

700 103216170000894 मयुरेश उत्तम कुटे 9881099027

७२/२/३३,चशद ेलॅब रोड , ज्योचतबा 

नगर ,तापकीर िंौक , काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746313 700 5

701 100616170004403
मयुरेश प्रकाश 

भंगाळे
9763499809

C-23,गंगा अपाटकमेंट , चववेकनगर , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 746314 701 5

702 101216170000368 मयूर रामिंंद्र मोरे 9552571014

प्रथमेश चवहार ,प्लॉट न-ं२१.स.ेन-ं२०, 

फ्लॅट नं-१०४,बी ,चवग प्राचधकरण , 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 746315 702 5

703 100116170003428
मयूरेश जगिाथ 

भोईर
9881288812

ओंकार चनवास केशवनगर चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746316 703 5

704 100616170005733 मयंक मनोज पाटील 9922434606

सी-१५ तोरणा हौचसग सोसायटी 

आर,एिं -२४,MIDC 'जी' ब्लॉक 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746317 704 5

705 103416170000076 मररया रॉय - 9922455616
ऐश्वयकम सोसायटी फ्लॅट नं जी -२०३ 

खंडोबा मंददर जवळ आकुडी पुणे
10,000/- 746318 705 5

706 100616170004070 मडहार चमचलद साठे 9822791963
प्लॉट न-ं१०० स.न-ं२४ चनगडी 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
10,000/- 746319 706 5



707 100616170004870
महादवेी श्रीमंत 

माळी
9503438488

चसद्धीचवनायक नगरी रोड भक्ती-शक्ती 

बस डपेो मागे दत्तनगर ,चनगडी पुणे
10,000/- 746320 707 5

708 100516170000246 मचहमा सुचधर कोळपे 9503677476

सवे नं-४३/ए,साई गणेश अपाटकमेंट 

जवळ जुनी बी.टी.तरस ,चवट भट्टी , 

चवकासनगर ,दकवळे ,दहेूरोड पुणे

10,000/- 746321 708 5

709 100116170003095 महके अनुप जैन 9823070152
अ-१ स्वामी समथक नगर डक्ष्मी नगर 

चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746322 709 5

710 103316170009229 माधुरी भरत भोकसे 7875273815
पसायदान कॉलनी,हुतात्मा िंौक संत 

ज्ञानेश्वर नगर भोसरी,पुणे पुणे
10,000/- 746323 710 5

711 101216170000310
माधुरी माचणक 

सूयकवंशी
7507161635

चवठ्ठल रुचक्मणी हौ.सो.सा. मोरेवस्ती, 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746324 711 5

712 100616170004370
मानसी अचनल 

वाघिंौरे
9021647663

22/10,स.ेन-ं२१ ,चस्कम न-ं९ , 

यमुनानगर यमुनानगर ,चनगडी पुणे
10,000/- 746325 712 5

713 100416170001010
मानसी दत्तात्रय 

कमठाणे
9850795985

सँडचवक कॉलनी सवे नं -

२२७/१,सॅडचवक कॉलनी रोड, पुणे 

४११०३९

10,000/- 746326 713 5

714 103316170004483 मानसी धमाक गंभीरे 9921182676

गीताई आंगण ए चबडडींग , फ्लॅट नं-

२०१, चपपरीगाव , चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 746327 714 5

715 100616170005022 मानसी मोहन भोळे 9271555179

सवे नं-६२,प्लॉट न-ं७५, 'ओम 

गगनचगरी'चनवास,गणेश कॉलनी 

चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे

10,000/- 746328 715 5

716 103216170000733 मानसी राजेंद्र रहाटे 9762735997
कोकणे नगर ,श्री.कृष्ण कॉलनी न-ं२, , 

काळेवाडी चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746329 716 5

717 100416170001131
मानसी रामेश्वर 

बमकन
9139018729

िंक्रपाणी वसाहत राधाकृष्ण नगर 

कॉलनी नं ३ पुणे 411039
10,000/- 746330 717 5

718 1.05216E+14 मानसी सुरेश सावळे 9822301471
भोसरी गावठाण इंद्रायणी नगर 

भोसरी पुणे 411026
10,000/- 746331 718 5



719 105216170000093 मानसी संददप कोरपे 9822258629 56/10 पीसीएनटीडीए, भोसरी 10,000/- 746332 719 5

720 100616170004797
मानसी संभाजी 

चनमकळ
9881450070

अ-५,प्लॉट न्म१२, अल.आय.जी. 

कॉलनी चसधुनगर प्राचधकरण पुणे
10,000/- 746333 720 5

721 101216170000438 माम्पी दबेशंकर दास 9975220070

रेनुका सदन ,श्री कृष्णा सोसायटी फ्लँट 

न.ं९,सुदशकन नगर चिंखली 

चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746334 721 5

722 100316170000443
चमताली भाऊसाहबे 

यादव
9604560014

घर न-ं६५, चशतोळे नगर, सांगवी,पुणे-

२७ पुणे
10,000/- 746335 722 5

723 103416170000181
मुकेश नीलकंठ 

चबराजदार
8446875470

म्हसोबा मंददरा जवळ , पंिंशील नगर, 

ताथवड ेपुणे
10,000/- 746336 723 5

724 100116170003702
मुस्तफा सब्बीरभाई 

गांधी
9158801252 स. न.ं 500, चवकासनगर कासारवाडी 10,000/- 746337 724 5

725 105216170000151 मृणाल उमेश फाळके 9922435387

श्री राम कला ,टेडको .टी.टी.आय 

.अल.को.आ .हौ.सोसा ११/२६ सेक्टर 

न-ं४ मोशी प्राचधकरण पुणे

10,000/- 746338 725 5

726 100116170002989
मृणाल जयवंत 

सावंत
9850076526

सवे नं-१५६,प्लॉट न-ं78 चबजलीनगर 

,SKF कंपनी च्या मागे चिंिंवड पुणे
10,000/- 746339 726 5

727 104916170000013
मृणाल महादवे 

जाधव
9667835699

मु.पो-पुनावळेगाव , ता-मुळशी , पुणे 

पुणे
10,000/- 746340 727 5

728 103416170000054
मृणाल मंगेश 

गायकवाड
9822556781

राम चनमकल , प्लॉट न-४३५,,स.ेन-ं

१८, चशवतेनगर , प्राचधकरण -

चिंिंवड पुणे

10,000/- 746341 728 5

729 103316170005738
मृणाचलनी प्रकाश 

कालेकर
9922443789

अँव्ह्लॉन चसटी बी-१ फ्लँट नं.-३०१ 

मंुबई -पुणे रोड दापोडी पुणे पुणे
10,000/- 746342 729 5

730 100616170004349 मृणाली नरेंद्र भोकरे 9890618190

संस्कृती अपाटकमेंट ,IDBI बँक , चतसरा 

मजला ,फ्लॅट नं-२०५, चिंिंवड,पुणे-

१९. पुणे

10,000/- 746343 730 5



731 100116170002636
मृणाली संतोष 

भोसले
9832710276

फ्लॅट नं-११,रेणुका "सी"हौ.सो.सा. 

दळवीनगर, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746344 731 5

732 100616170004613
मृण्मयी श्रीकांत 

कोडहटकर
9921498839

श्रमसाफडय हौ.सो.सा. D/3स.ेन-ं

२८,प्राचधकरण ,जीव्हिेर बसस्टॉप 

जवळ चनगडी,पुणे-४४ पुणे

10,000/- 746345 732 5

733 100716170000015
मृदलुा चमचलद 

वाबळे
9881129449

R.H.C-6, मेधा कॉम्प्लेक्स 

,हौ.सो.सा. फ्लॅट नं-५ संभाजीनगर 

,चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746346 733 5

734 100416170001094
मेघा दयानंद 

चहरमुखे
9881509504

िंक्रपाणी वसाहत नवनाथ नगर कॉ. १ 

वाडकेर चबचडडग भोसरी पुणे
10,000/- 746347 734 5

735 103216170000646 मेघा शाजी नायर 9823113359
धमाक अपाटकमेंट ,फ्लट नं-१०, बी.न-ं ए 

१, चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746348 735 5

736 103216170000657
मेहताब जसीम 

मंसुरी
7709273015

सव्ह ेनं-७९श्री कृष्णा कॉलनी, गडली 

न-ं१, कोकणे नगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746349 736 5

737 101216170000423 मेहराज अकबर शेख 9763340572

चबचडडग न-ं१०७/१ सप्तषी हा.सो. 

सेक्टर १८,म.फुलेनगर चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746350 737 5

738 105916170000016
मोचनका धोंडूराम 

सरफळे
8237095040

सोचनगरा रेचस.सी-१०५ , नढे नगर 

,काळेवाडी, चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746351 738 5

739 101616170000181
मोहचनश ददलीप 

हरवानी
9923005464

फ=२०२ साई ड्रीम्स चपपळे सौदागर 

पुणे
10,000/- 746352 739 5

740 103416170000196

मोहम्मद जैद 

अब्दलु रहमान 

िंौधरी

9822195617
पाश्वकनाथ प्रचतष्ठा फ्लँट नं.-बी-७,प्लॉट 

न-ं६-११ पूणाक नगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746353 740 5

741 100416170001414 मोचहत पंकज पाटील 9404203197 स. न.ं 209, आळंदीरोड भोसरी 10,000/- 746354 741 5

742 103316170005079 मोचहनी राजू पाटील 9270681638

फ्लॅट नं-११ .तुषार अपाटकमेंट , समथक 

कॉलनी , दळवीनगर ,चिंिंवड.पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746355 742 5



743 104116170000076 मंजुषा सुरेश गदादे 9922139202

अचजक्यतारा हौ. सो. दत्त मंददराजवळ 

हनुमान नगर ताम्हणे वस्ती चिंखली, 

पुणे पुणे

10,000/- 746356 743 5

744 103216170000591
मंदार दादाराव 

खोडके
9850031562

कृष्णा गाडकन ,ए चवग , फ्लॅट नं-५,नढे 

नगर , काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746357 744 5

745 100616170004315 यश अचजत भोईटे 8937644370

सुभद्रा संत जोचगदर चसग नगर , 

गुरुद्वारा रोड ,१३३/२१ 

,`वाळेकरवाडी ` चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746358 745 5

746 103116170002175 यश अतुल भालेराव 9921917621
ए-२४०, एिं.ए. कॉलनी चपपरी,पुणे-

१८ पुणे
10,000/- 746359 746 5

747 100616170004165 यश अचनल डूमने 9970165394

रु.नं -२०२ बी.,उदय ग्लोररऔस पाकक  

हौ.सो.सा. चिंिंवड, चिंिंवड पुणे-१९ 

पुणे

10,000/- 746360 747 5

748 100116170002705 यश उमेश भंडारी 9823289848

फ्लॅट नं-३ ,सुवणक अपाटकमेंट , पोदार 

शाळे जवळ ,काकड ेपाकक , चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746361 748 5

749 106116170000007 यश दकरण साळी 9595206828

दकरण स.ेन-ं१८/४,समथक 

कॉलनी,गणेश नगर, डांगे िंौक, 

थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746362 749 5

750 100316170000433 यश कंुदन परदशेी 8275142642

फ्लॅट नं-३,साईराजपाकक  

को.ऑप.हौ.सो.सा. िंंद्रमणीनगर , 

जुनी सांगवी, पुणे-४११०२७. पुणे

10,000/- 746363 750 5

751 100616170004484 यश रामभाऊ चवभूते 9822517869

ऐश्वयकम व्हेंिंसक ,E-९०३ , खंडोबा 

मंददरा जवळ , आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746364 751 6

752 106116170000005
यशश्री उत्तम 

अनेराव
8698578790

६३३/५.१६न-बस स्टॉप , थेरगाव , 

पुणे पुणे
10,000/- 746365 752 6

753 100416170001077 यशश्री दत्तात्रय चशदे 9763458791
संत तुकाराम नगर मानस सरोवर 

चबचडडग भोसरी पुणे
10,000/- 746366 753 6

754 100616170004123 यश सुरेश साबळे 7743833052

प्लाँट नं -५"A" चनरज रेचसडने्सी 

,चववेक नगर , आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746367 754 6



755 105916170000027
यशोधन चनबा 

सोनवणे
9960443461

एकता कॉलनी नढे नगर ,काळेवाडी 

चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746368 755 6

756 100316170000496
योचगता कारभारी 

आवारी
9767699486

२०२,दत्तशांती चबचडडग , नेताजी 

नगर , चपपळे गुरव ,पुणे-४११०२७. 

पुणे

10,000/- 746369 756 6

757 100116170002678
योचगता सुरेश 

ननावरे
9881995946

सव्ह ेनं-२८/२,ज्ञानददप कॉलनी, 

चिंिंवड ेनगर , चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746370 757 6

758 100316170000595 योगेश दत्तात्रय काटे 8983392363
चहदकेसरी नगर काटेिंाळ बोपखेल 

दापोडी पुणे पुणे
10,000/- 746371 758 6

759 103116170002283 योगेश राजेश चनकम 9922501008
फ्लँट नं.-१,वाैॅटरचलली -ए सुखवानी 

कॅम्पस,वडलभनगर चपपरी पुणे
10,000/- 746372 759 6

760 100116170003072 रक्षा दवेेंद्र पाठक 9689449887
रोशनी अपाटकमेंट फ्लँट नं.-२ तानाजी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746373 760 6

761 103216170000750 रिंना अगाध दचुशग 9011439974

S.NA.111/12,साई श्रद्धा गाडकन, ए 

चबचडडग ,फ्लट नं-७,नढे नगर, 

काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746374 761 6

762 100116170003614 रिंना राजेश ताथेड 9822939292

रेनुका साई अपाटकमेंट फ्लँट नं.-

४०१+४०२,गणेश नगर चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746375 762 6

763 100416170001152 रिंना संजय चशदे 9579663830
सावंत नगर साई नाथ कॉलनी यशवंत 

चनवास भोसरी पुणे
10,000/- 746376 763 6

764 103416170000095
रजत उमेशचसग 

राजपूत
9850238880

प्रभात को-आैॅप हौ. सोसा. फ्लॅट नं 

सी-४, सेक्टर नं ९२/२ ब्लॉक जी एम 

आय डी सी शाहूनगर चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746377 764 6

765 100116170003378
रचतकेश राजेश 

गांवकर
9049725495

नढे नगर , सुयोग कॉलनी पाटील 

हाैॅचस्पटल, आनंदी अपाटकमेंट चतसरा 

मजला फ्लॅट ३०४ काळेवाडी 

काळेवाडी पुणे

10,000/- 746378 765 6

766 103216170000816
रमेश नंदाराम 

भंडारी
8623094927

सुखवानी एम्पायर कीती हॉचस्पटल 

मागे चपपरी पुणे
10,000/- 746379 766 6



767 105216170000291
राकेश कुमार 

अशोक प्रसाद
8237020566

केसर गंध हौ.सो.सा. बी-चवग फ्लॅट नं-

बी-४०१,अरुण नगर, आडहाट वाडी 

,मोशी पुणे

10,000/- 746380 767 6

768 105216170000115
राजकमलेन्द्र 

िंंन्द्रसेवक चतवारी
9422357188

गट मा-४५८,फ्लॉट नं-६, संत ज्ञानेश्वर 

नगर , गंधवक नगरी ,मोशी. पुणे
10,000/- 746381 768 6

769 100416170001083 राज प्रबोध आवटे 9922443301
२०६/२ चशवप्रसाद अपाटकमेंट मयुरी 

पॅलेस मागे आळंदी रोड भोसरी पुणे
10,000/- 746382 769 6

770 100116170003427
राजश्री सुचनल 

पाटील
9975075271

दत्तनगर थेरगाव तुळजाभवानी 

ट्रान्सपोटक शेजारी ता.मुळशी ,चज.-पुणे 

पुणे

10,000/- 746383 770 6

771 100616170004745
राजूकँवर 

कडयाणचसह राठौड
9730316080

फोसक मोटसक कॉलनी , रूम.न-ं

३५,थरमेक्स िंौक आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746384 771 6

772 100616170004140
राचधका नागनाथ 

चभस्ते
9922736040

स.ेन-ं२१,स्कीम न-ं१२, यमुनानगर 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746385 772 6

773 100116170003812 राचधका महेंद्र दरेकर 1001161700

सी -६ ए गगनचगरी आशीवाकद IDBI 

बँक जवळ जुना मंुबई पुणे रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746386 773 6

774 106116170000008
राचधका चवश्वास 

झालसे
9765427640

१६न- बस स्टॉप , संतोषनगर, नागू 

बारणे शाळेजवळ , थेरगाव, चिंिंवड 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746387 774 6

775 104216170000012 राम उमेश पवार 9922420640
चिंखली प्राचधकरण, हनुमान 

मंददराजवळ,चिंिंवड,पुणे
10,000/- 746388 775 6

776 100616170004051 राशी भरत अग्रवाल 9595942277

आचशयान सेक न-ं२७/अ प्लॉट न-ं

४४९ TJJB बँक चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

10,000/- 746389 776 6

777 100116170003623
राहुल गंुडप्पा 

बोरननवर
8446872271

धीरज पाकक  , फ्लँट नं.-१२, केशवनगर 

चिंिंवड पुणे
10,000/- 746390 777 6

778 103216170000629 राहुल िंेतन ओिंानी 9960733651
एिं बी १८/३ , शचनमंददरा समोर , 

चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746391 778 6



779 104116170000114 राहुल राजेश जाधव 7248934443

चत्रवेणी हौ.सो.सा. ,राम मंदीर रोड , 

गुरुनत्त प्रो.स्टोअर जवळ, जाधव िंाळ 

,चनगडी पुणे

10,000/- 746392 779 6

780 100616170004567
राहुल रामदलुारे 

गुप्ता
7276018747

चबचडडग न-ं९,फ्लॅट नं-१२, 

श्री.चवनायक 

सो.सा.S.P.M.शाळेजवळ , 

यमुनानगर ,चनगडी पुणे

10,000/- 746393 780 6

781 103316170004601
राहुल चवनायक 

िंौधरी
8390521235

अजमेरा हौ.सो. क्य-ुए/3-

2/102,चपपरी
10,000/- 746394 781 6

782 100616170005609
राहुल सचिंन 

कुलकणी
9860907242

सेक्ट न-ं२१,स्कीन-११, ग्राचसय्स 

सो.चबचडडग न-ं२४,फ्लॅट नं-६ 

यमुनानगर चनगडी पुणे

10,000/- 746395 782 6

783 100116170002815 ररिंा राजी पापेन 9823105407

चवजडम पाकक  ,F-103, दफनोलेस्क 

केबल ,मोरवाडी िंौक, चपपरी,पुणे-१८ 

पुणे

10,000/- 746396 783 6

784 103116170002228
ररिंा  सवकदवे 

पांण्डये
8308643024

227/1848 संत तुकाराम 

नगर,वडलभनगर,चपपरी
10,000/- 746397 784 6

785 100116170002549
ररिंा संतोष 

िंीराईल
9765565330

दवेी चलक हौ,सो.सा,प्लॉट न-ंG-१२, 

चिंिंवड चलक रोड , चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746398 785 6

786 103316170005382
ररचतक मुकेश 

लालिंांदाणी
9823141686

बी/ब्लॉक ३०/७, संत गाडगे महाराज 

िंौक ,ररव्हर रोड चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746399 786 6

787 100616170005694
ररचतका 

राजीवकुमार चसह
9421738206

QTR न-ं४७, ब्लोक-पी-टाइप -४ 

,जी.पी.आर.ए . कॉलनी आकुडी पुणे 

पुणे

10,000/- 746400 787 6

788 100616170004863
ररतीका चमलींद 

वाळंूज
9764615334

ओमसाई सो.स.ंफ७/४०२, सव्ह ेनं-

१७/१९,प्राचधकरण , चिंखली-

प्राचधकरण. पुणे

10,000/- 746401 788 6

789 100116170003410
ररतीका रमेश 

धाडीवाल
9763991111

एम /९०३,क्वीन्स टाऊन सोसायटी 

उद्योग नगर चिंिंवड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746402 789 6

790 100616170005447
ररतीशा चमचलद 

िंौधरी
9850091612

सेक्टर न-ं२७-ए,प्लॉट न-ं१९८, संत 

तुकाराम गाडकन शेजारी प्राधीकरण 

चनगडी पुणे

10,000/- 746403 790 6



791 103316170005385
ररयांका सतीश 

नानकानी
9921672692 मोरया कॉलनी नढे नगर काळेवाडी पुणे 10,000/- 746404 791 6

792 105216170000220 ररहान शफीक शेख 7719873533 गट क्र. 456, फाचतमा नगर, मोशी 10,000/- 746405 792 6

793 100616170004812
ररकी सवेशकुमार 

परदशेी
9373329645

एिं.न-ं०२,मुथा शोप चवठ्ठलवाडी 

जवळ आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746406 793 6

794 103316170005421 रीना अचनल कुदळे 9689698124
यशवंत नगर टेडको रोड प्लॉट नं ५७ 

चपपरी पुणे
10,000/- 746407 794 6

795 100516170000165 रीना ---- जोस 7709603115
मधुबन कॉलनी ,फ्लॅट नं-४ तांबोळी 

चबचडडग,दकवळे दकवळे,दहेूरोड पुणे
10,000/- 746408 795 6

796 100616170005078 रुचिंका राजेंद्र भोंडवे 9689956068
चशद ेवस्ती चवठ्ठल नगर रावेत 

ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746409 796 6

797 101216170000330
रुचिंका संतोष 

बेटागेरी
9604108618

प्लॉट न-ं१३१/१८,४था रस्ता , 

चशवाजी पाकक  , संभाजीनगर , 

चिंिंवड,पुणे-४११०१९. पुणे

10,000/- 746410 797 6

798 105216170000096 रुजुला राम चहगचमरे 9982994628 स.े १, प्लॉट 62 भोसरी 10,000/- 746411 798 6

799 104116170000020
रुतुजा भोजराज 

पवार
9421862484

जय चशवशंकर ,हौ.सो.सा., न-ं२,म्हतेे्र 

वस्ती , चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746412 799 6

800 100116170003252
रुतुराज पोपट 

लोणकर
7276950673

प्लॉट न-ं५, सें ३०/३२ आहरेनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746413 800 6

801 100616170004355 रुपेश दगडू दसेले 9011245490
श्री.चवहार , अप्पू घराच्या मागे A5/7, 

NIGDI ,PUNE-44 पुणे
10,000/- 746414 801 6

802 103316170004916 रुपेश युवराज ददवटे 9209685653
सातव चनवास मोहन नगर लोखंड े

हाैॅचस्पटल जवळ चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746415 802 6



803 100616170005080
रुचषकेश कैलास 

पाटील
9503874849

गणेश कॉलनी चशव नगरी 

,चबजलीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746416 803 6

804 105616170000048
रेखाकुमारी 

चवष्णुकुमार िंौधरी
9423203232 104 ए चवग नेहरुनगर चपपरी 10,000/- 746417 804 6

805 101216170000337 रेणु अशोक यादव 9921718902

गट न-ं१३३४,गुरुकुल हौ.सो.सा. 

मोरेवस्ती ,साने िंौक , चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 746418 805 6

806 100416170001221 रेणुका पोपट भापकर 7350002257
साई चनवास वाघेश्वर कॉलनी 

,िंोवीसवाडी , िंऱ्होली ,पुणे पुणे
10,000/- 746419 806 6

807 105216170000259
रेवती रेमेशकुमार 

आिंायक
9763104993

बी.न-ं६५/६,वास्तुशांती , 

इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746420 807 6

808 100616170005208
रेश्मा भीकाराम 

िंौधरी
9850470730

चवजय सुपर माकेट गट न-ं

९०,ज्योचतबा नगर तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746421 808 6

809 100616170005128 रोनक संदीप म्हतेे्र 9665262620

पचहला मजला ,राम नर्लसग होम श्री 

कृष्ण नगर ,चवठ्ठल वाडी आकुडी पुणे 

पुणे

10,000/- 746422 809 6

810 100116170003247 रोशन सुरेंन्द्र शमाक 9689494087

हौस नं ४३४,सवे नं-१८/१, मयुरेश्वर 

कॉलनी ,गणेश नगर डांगे िंौक 

,थेरगाव ,पुणे पुणे

10,000/- 746423 810 6

811 101216170000362
रोशनी गजानन 

डौलकर
9881643966

सुदशकन नगर ,श्रीकृष्ण सो.सा., रस्ता 

क्र.-२, मोरेवस्ती,चिंखली. पुणे
10,000/- 746424 811 6

812 105216170000237
रोहन अचवनाश 

आडहाट
9075503285

मु-सावतामाळी नगर (बो-हाड ेवाडी ) 

मोशी ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746425 812 6

813 100116170003516
रोहन पांडुरंग 

चशतोळे
9822563274

ओम हॉचस्पटल जवळ प्लॉट न-ं१९ 

श्रमसाफडय इंददरानगर कोराटेिंाळ 

चिंिंवड पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746426 813 6

814 100616170005205
रोचहणी कृष्णा 

िंव्हाण
9922821622

कोयना हौचसग सोसायटी रुपीनगर 

रुपीनगर -तळवड ेपुणे
10,000/- 746427 814 6



815 103216170000962
रोचहणी भीमराव 

सावंत
8805199228

ज्योचतषा, कॉलनी , ज्योचतबा नगर 

काळेवाडी काळेवाडी ,चपपरी पुणे
10,000/- 746428 815 6

816 100316170000722
रोचहत जाचलदर 

सूयकवंशी
9405154856

फ्लँट नं.-२०५, अचभमान चबचडडग 

,सुवणकयुग कॉलनी चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746429 816 6

817 101516170000467
रोचहत चत्रबक 

भापकर
9405922498

लक्ष्मी नगर ,गडली न-ं३, साई कृपा , 

चपपळेगुरव पुणे
10,000/- 746430 817 6

818 104116170000069
रोचहत प्रभाकर 

सुरवसे
9970252327

सम्राट हौ. सो. चब. न.ं ई ५, रूम नं 

३१३ , पी सी एम सी हॉचस्पटल 

यमुनानगर चनगडी चनगड पुणे पुणे

10,000/- 746431 818 6

819 100416170001117
रोचहत भास्कर 

कोकणे
7276131707

ददघी कृष्णा नगर सवे नं ८१/१, ददघी 

पुणे 411015
10,000/- 746432 819 6

820 103216170000654
रोचहत शचशकांत 

थोरवे
9921709955

सवे नं-६१/२/४ ,लक्ष्मी चनवास, 

चसद्धीचवनायक कॉलनी, 

श्रीनगर,रहाटणी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746433 820 6

821 100616170004459 रौनक चवनोद मेहता 9922112956
ए/५ धनंजय अपाटकमेंट तुळजाई वस्ती 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746434 821 6

822 103216170000918 लखन िंंदर गुरबानी 750546775

फ्लॅट नं- ३२,४था फ्लोर साधु 

वासवानी चनकेतन, वाघेरे कॉलनी 

,चपपरी पुणे

10,000/- 746435 822 6

823 100616170004516
लता अजुकन 

बसंवराज
9850164315

स.ेन-ं२२,घर न-ंM1/7, बौद्धनगर 

चनगडी,पुणे-१४ पुणे
10,000/- 746436 823 6

824 100316170000435 चलना दचेवदास गवळे 9767058168

दशेमाने िंाळ ,नृचसह हायस्कूल रोड , 

चशतोळे नगर, जुनी सांगवी.पुणे-२७ 

पुणे

10,000/- 746437 824 6

825 103316170005384
लोकेश दीपक 

मलकानी
9822368629

फ्लँट नं.-बी-१०१, वाघेरे पाकक  चपपरी 

पुणे पुणे
10,000/- 746438 825 6

826 100116170004214
वचनता रामदास 

मुरकंूडे
7798788171

स्वामी समथक मंददरा जवळ वाजाणे 

िंाळ दापोडी पुणे पुणे
10,000/- 746439 826 6



827 102416170000151 वरदा संतोष जाधव 9822870560

गुल मोहर कॉलनी ,गोचवद चव्हला 

रॉ.हाउस नं-३,चवशाल नगर जगताप 

डअेरी चपपळे चनलख पुणे

10,000/- 746440 827 6

828 106716170000021 वषाक शंकर चखलारे 9594931995 मंत्री चनकेतन, चपपळे गुरव 10,000/- 746441 828 6

829 100116170002891 वर्पषणी दयानंद कोरे 9663208882

फ्लॅट नं-९ "p" चबचडडग , श्री मोरया 

गोसावी राज पाकक  ,(I), चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746442 829 6

830 100216170000109
चवक्की गोरख 

वाघमारे
9766500119

श्री कृष्ण फुट वेअर,मासुळकर कॉलनी 

, प.स्प.एम.चस स्टोल नं-१८९, चवजय 

वाईन शेजारी,चपपरी पुणे

10,000/- 746443 830 6

831 100616170005963
चवक्रांत श्रीकांत 

कुलकणी
9890922754

प्लॉट न-ं४९८,सेक्टर न-ं२८, शकंुतला 

सोसायटी चनगडी ,प्राधीकरण पुणे
10,000/- 746444 831 6

832 102416170000160 चवघा मारुती कोरे 9552669274
मु,चपपळे चनलख (वाक-वस्ती ) टकले 

नगर पो.औंध कॅम्प पुणे पुणे
10,000/- 746445 832 6

833 100616170005071 चवघ्नेश सुरेश नायर 9881066510
सी-२ ४०१ रेचसडने्सी फेज-१,जय 

गणेश चव्हजन जवळ आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746446 833 6

834 100516170000228
चवजय दयानंद 

शास्त्री
9922531074

मु.भीमाशंकर नगर सवे न-ं७०,दकवळे 

पो.दहेूरोड ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746447 834 6

835 100616170005464
चवजयश्री चवष्णू 

मांजरे
9271646698

सें.१७व १९,सहयोग अ३/३०४, 

स्पाईन रोड चिंखली ,पुणे पुणे
10,000/- 746448 835 6

836 106716170000062
चवदलुा चवजय 

गायकवाड
9970923022

राजलक्ष्मी रेचसडने्सी फ्लँट नं.-

२२,रचवराज हॉटेलच्या मागे ,चशवराम 

नगर चपपळे गुरव,पुणे पुणे

10,000/- 746449 836 6

837 103116170002257 चवद्या राजेंद्र लोखंडे 9890960428

चवकास कॉलनी ,लेन न-ं३, नामुगड े

चब.मागे , लांडवेाडी,भोसरी,पुणे-३९. 

पुणे

10,000/- 746450 837 6

838 100616170004522 चवनय चववेक भोसले 9822374012
A.2/18 ,सूयोदय कॉम्प्लेक्स , 

काळभोरनगर , चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
10,000/- 746451 838 6



839 103216170001007 चवनय सुचनल पाटील 9960474512

प्रकाश लक्ष्मण वाईकर ,स.न-ं

७१/३चब/२५, मोरया कॉलनी 

,तापकीर नगर,रोचहत पाकक  २ शेजारी, 

काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746452 839 6

840 100116170002849
चवनायक सुरेश 

दउेळकर
989075216

फ्लॅट नं- १२ ,परमेश्वरी अपाटकमेंट ,, 

राम आळी ,राम मंददरा समोर, 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746453 840 6

841 101216170000352
चवनोद ददपक 

चगलचबले
8149577404

चशवकृपा हौ.सो.सा., मोरेवस्ती 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746454 841 6

842 103316170005178
चवराज चनतीन 

कटाररया
9822079898

मयूर प्रोचवजन स्टोर,जय महाराष्ट्र 

िंौक आळंदी रोड भोसरी, पुणे ३९ पुणे
10,000/- 746455 842 6

843 100416170001177
चववेक तुळशीराम 

परजने
8600265052

भोसरी गावठाण दशकन कॉलनी पुणे 

411039
10,000/- 746456 843 6

844 101216170000391 चववेक मनोज डमरे 9881481453
गुरुदत्त हौचसग सोसा सहयोग नगर 

,रुपीनगर तळवड ेपुणे
10,000/- 746457 844 6

845 105216170000134
चववेक श्रीकृष्ण 

मािंवे
9881991272

भगतवस्ती हनुमान नगर ,गणेश 

मंददरा जवळ भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746458 845 6

846 102416170000169 चवशाका नरेंद्र चभडवे 9922217282
सवे नं-१७७/१ सनगुरू कॉलनी नं-२ 

वाकड रोड वाकड पुणे पुणे
10,000/- 746459 846 6

847 105216170000215 चवशाखा अरुण येवले 9822075516
सनगुरू हौ. सो. सनगुरू नगर दत्त 

मंददर रोड भोसरी पुणे
10,000/- 746460 847 6

848 100616170004577
चवशाखा चवकास 

कडलक
9922423866

जी.एम.सी. प्लाझा, A/7, प्लॉट न.-

१२२/२/३/४ ,पूणाकनगर ,कुदळवाडी 

रोड, चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 746461 848 6

849 100616170004060
चवशाल चशवकुमार 

पाटील
9922442511

चमचलद नगर सेक न-ं२२ हौ.न.ंक/६/९ 

संजय हॉटेल जवळ चनगडी पुणे
10,000/- 746462 849 6

850 100616170005131 चवशाल सुरेश पांगे 9822175840

बीर,पी,आर.जी सनराईज , 

७अ/२१,सेक्टर २९, रावेत प्राचधकरण 

पुणे

10,000/- 746463 850 6



851 100616170005779
वृषाली संतोष 

चिंकणे
9595603910

स्वप्न नगरी हौ.सोसा ए-४, प्लॉट न-ं

७०३,सेक्टर न-ं१७/१९ स्पाइन रोड 

चिंखली ,पुणे पुणे

10,000/- 746464 851 6

852 104216170000005
वेदांग चवजय 

सोनवणे
9822342715 चिंखली प्राचधकरण,पुणे 10,000/- 746465 852 6

853 103316170005238 वेदांत प्रकाश जाधव 8888997306 संत तुकाराम नगर,चपपरी.18 10,000/- 746466 853 6

854 100416170001235 वेदांत राजू बनगैय्या 9011126615
इंद्रायणीनगर व्दारका चवश्व 

जवळ,इंद्रायणी नगर पुणे ४११०३९
10,000/- 746467 854 6

855 100316170000531
वेदांती प्राजक्त 

डोणकर
9881488278

बी १, फ्लॅट नं ०९, साई स्नेह पाकक  

चप्रयदशकनी नगर जुनी सांगवी पुणे
10,000/- 746468 855 6

856 100116170002587
वेदांती महेंद्र 

कुलकणी
9850057950

फ्लॅट नं- १०२, दकशन रेसीडने्सी, एस 

न-ं१९५/१ २ उद्योगनगर, स.ंन-ं

३८५४ ,व ३८५५ रेडवे स्टेशन जवळ, 

चिंिंवड. पुणे

10,000/- 746469 856 6

857 100616170004911 वेददका प्रसाद राव 9923330992
श्रीचनवास ,प्लॉट न-ं२७४ स.ेन-ं२६, 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746470 857 6

858 100116170003579 वेददका मुकंुद पावसे 9822607980
श्रद्धा हौ.सोसायटी फ्लँट नं.-९,प्रेम 

लोक पाकक  चिंिंवड ,पुणे पुणे
10,000/- 746471 858 6

859 102416170000152 वैभव गणपत खोडके 9922367752

फ्लँट नं.-३,पुष्पोद्य कॉम्पलेक्स चवशाल 

नगर ,जगताप डअेरी वाकड ,चपपळे 

चनलख पुणे

10,000/- 746472 859 6

860 103116170002156 वैभव गणेश वरुणकर 9822988474

C-1-8,एम ,आय,डी.पवना इंडस्ट्रील 

जवळ, महात्मा फुलेनगर, भोसरी, पुणे-

२६ पुणे

10,000/- 746473 860 6

861 101216170000628 वैभव गंगाराम दसेाई 9623957921

सेक्टर नं १६ , राजे चशवाजी नगर 

जाधववाडी चिंखली प्राचधकरण 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746474 861 6

862 101216170000350
वैभव पांडुरंग 

चबराजदार
9881147586

सुवणक युग हौ.सो.सा. 

A1/114,कृष्णानगर चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746475 862 6



863 104116170000073 वैभव हनुमंत गटकळ 9850912279
साने कॉलनी सावली चनवास मोरेवस्ती 

चिंखली चिंखली, पुणे पुणे
10,000/- 746476 863 6

864 103316170005324 वैभव हनुमंत दवेकर 9168132974
दत्त मंदीर गडली , नेताजी नगर, 

चपपळे गुरव ,पुणे-४११०२७. पुणे
10,000/- 746477 864 6

865 100116170003317 वैभव हनुमंत राऊत 9922244925
स.नं २३/२/१ब , आनंद पाकक  , लेन नं 

१ राैॅयल कोटक जवळ थेरगाव पुणे पुणे
10,000/- 746478 865 6

866 100616170005215 वैभवी गणेश तोडकर 9657228226

रुपी .हौचसग सोसायटी 

रुपीनगर,तळवड ेता.हवेली ,चज.-पुणे 

पुणे

10,000/- 746479 866 6

867 105016170000010 वैभवी रमेश सुयकवंशी 9766083901

सव्ह ेनं-६०/१,न्यु .इंचग्लश स्कूल 

समोर , चबजलीनगर चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746480 867 6

868 103216170000701
वैरुचनका रॉचबन 

कांबळे
9637256093

रूम न-ं२, नामदवे वाघेरे िंाळ, 

तपोवन रोड, चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746481 868 6

869 100116170002926 वैशाली भरत जाधव 9921234251

माउली कृपा ,तुळजाई कॉलनी , लेन न-ं

२,संिंेती शाळेजवळ , थेरगाव, 

चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746482 869 6

870 100316170000418 वैष्णवी अतूल चशदे 9822093897

घर न-ं५०२, बी.चवग,एस.टी. कॉलनी, 

करण जयमाला हौ,सो,सा. जयमाला 

नगर, जुनी सांगवी. पुणे

10,000/- 746483 870 6

871 104116170000074
वैष्णवी अचनल 

भालेकर
9552641188

दहेू आळंदी रोड तळवड ेदहेू आळंदी 

पुणे पुणे
10,000/- 746484 871 6

872 100316170000728 वैष्णवी अचनल मुळे 9325528195
प्रािंी सदन ,जयमाला नगर गडली न-ं

१, जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746485 872 6

873 101506170000493
वैष्णवी कैलास 

शेजवळ
9881314665

फ्लॅट नं-४,सोनल अपाटकमेंट ,रामनगर 

कोकाटे हॉचस्पटल जवळ, चपपळेगुरव 

चपपळे गुरव पुणे

10,000/- 746486 873 6

874 103216170000794
वैष्णवी गणेश 

आडकी
8888850816

फ्लॅट नं-१०२,श्रीधन अपाटकमेंट ,फेज-

२,चपपरी गाव ,पुणे-४११०१७
10,000/- 746487 874 6



875 100416170001191 वैष्णवी गोचवद कदम 7040215204
चशव नगरी कॉलनी ददघी भोसरी, पुणे-

३९. पुणे
10,000/- 746488 875 6

876 100116170003541
वैष्णवी ज्ञानदवे 

चपसाळ
9288415058

मुळे चनवास, संभाजी िंौक, 

कासारवाडी
10,000/- 746489 876 6

877 100216170000102 वैष्णवी दवेेंद्र कोळी 9822008564
ए -४/३०२, एम्पायर इस्टेट चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746490 877 6

878 100616170005626
वैष्णवी प्रमोद 

दशेमुख
8237027087

चशतोळे िंाळ,बेलेश्वर मंददरा जवळ 

गुरुदवे नगर आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746491 878 6

879 104416170000020
वैष्णवी बाळाराम 

चशदे
9881447407 गट 621, चवनायक नगर मोशी 10,000/- 746492 879 6

880 105916170000019
वैष्णवी लक्ष्मण 

नलावडे
2867964530

बी-३०४,रेणुका कॉनकर , तापकीर 

िंौक, साई बाबा मंददरा जवळ, 

थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746493 880 6

881 100116170002895
वैष्णवी चवलास 

मडके
9028189554

रोचहत पव्हीलीयन ,फ्लॅट नं-बी १०६, 

स.ंन-ं६८,मोरया कॉलनी ,तापकीर 

शाळेजवळ ,तापकीर नगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746494 881 6

882 100116170002961
वैष्णवी वैजनाथ 

यादव
9822860963

Aचबचडडग ,फ्लॅट नं-७,चगरीराज 

को.ऑ.सो.सा., चबजलीनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746495 882 6

883 101516170000494
वैष्णवी शचशकांत 

जमदाडे
9689904835

दत्तरत्न चनवास, आनंद पाकक  , घ नं-बी-

७,चसध्दी हॉचस्पटल जवळ, चपपळे 

गुरव पुणे

10,000/- 746496 883 6

884 105216170000308
वैष्णवी सुधाकर 

काळे
9372015195 आकांक्षा चनवास, ददघी रोड, भोसरी 10,000/- 746497 884 6

885 100616170005130 वैष्णवी सुरेश भोंडवे 9822530111
गेट नं-१८०/१,गणेश नगर MIDC 

रोड रावेत पुणे
10,000/- 746498 885 6

886 104316170000003 वैष्णवी सुरेंद्र इंगोले 7709005124

मोशी, चशवाजी वाडी , चशवनेरी 

कॉलनी क्र.-१ मोशी,पुणे-४१२१०५ 

पुणे

10,000/- 746499 886 6



887 101216170000477
वैष्णवी संजय 

आपोतीकर
9921401695

सदभावना सो.सा.,स.ेन-ं२०, चस्कम न-ं

२,बी-८/३, कृष्णानगर ,चिंिंवड. पुणे
10,000/- 746500 887 6

888 103316170004603 वैष्णवी संजय मुथा 9822666672
ग्रीन फीडडस सोसा. बी ३ / 17 

अजमेरा कॉलनी चपपरी
10,000/- 746501 888 6

889 100616170004871
वैष्णवी संतोष 

कंुभार
9823086032

स.ेन-ं१७/१९,डी-३४,प्लॉट न-ं७०३. 

स्पाईनरोड ,मोरया धाम सो.सा., 

चिंखली,पुणे-४११०३९ पुणे

10,000/- 746502 889 6

890 100116170003603 वैष्णवी संपत गागरे 9822418995

अलंकापुरी सोसा .०-२ चबचडडग फ्लँट 

न.ं-२ ,काकड ेपाकक  चिंिंवडगाव पुणे 

पुणे

10,000/- 746503 890 6

891 105216170000116
वैष्णवी हणमंतराव 

मानकरी
9657285564

चशवाजीवाडी गणेश कॉलनी मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे
10,000/- 746504 891 6

892 100116170003290
व्यंकटेश चवकास 

जाधव
7378448508

कावेरी प्रसाद अपाटकमेंट फ्लँट नं.-

४,भवानी माता िंौक केशवनगर 

चिंिंवड पुणे

10,000/- 746505 892 6

893 100616170004259
शरयु गजानन 

यिावार
9422003090

साई दकरण अपाटकमेंट ,स.ेन-ं२७, प्लॉट 

न-ं५३३ ,फ्लॅट नं-०६, प्राचधकरण 

,चनगडी-४४ पुणे

10,000/- 746506 893 6

894 104916170000040 शर्पमली राजेंद्र कोळी 9422044389

राजेंद्र कोळी , फ्लँट नं.-३०२,अ+ब 

चवग ,सप्तषी रेचसडने्सी वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746507 894 6

895 100416170001032
शामल नागोराव 

वसतकार
9527518900

सवे नं-२०५/२,महादवे नगर, 

मंजुरीबाई शाळेजवळ , भोसरी,पुणे-

३९ पुणे

10,000/- 746508 895 6

896 100616170004765
शारोन आचशष 

गायकवाड
9890441404

जानकीबन हो.सो.सा. ब्लॉक न-ं

२०,स.ेन-ं२७, प्राचधकरण,चनगडी-४४ 

पुणे

10,000/- 746509 896 6

897 1.05216E+14 शादुकल राजेश खरे 9158892195
भोसरी गावठाण इंद्रायणी नगर 

भोसरी पुणे 411039
10,000/- 746510 897 6

898 100616170005220
शाचलनी सुभाष 

तायडे
8446436315

समथक हॉचस्पटल जवळ दहेू -आळंदी 

रोड तळवड ेता.हवेली चज.पुणे पुणे
10,000/- 746511 898 6



899 100116170002631
शाहरुखखान 

मुस्ताकखान पठाण
9637488731

राज कोप्लेक्स ,फ्लॅट नं-१२, जुना 

पावर हौस िंौक, (भीमनगर), 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746512 899 6

900 101216170000388
शाचहद चसराज 

चशकलगार
8237276019

रूम न-ं२,जय प्रकाश नारायण 

हौ,सो.सा . कसांळे िंाळ ,शरद नगर , 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे

10,000/- 746513 900 6

901 100416170001059
शाहीन कमालउद्दीन 

तांबोळी
9822748260

फ्लॉट नं ३० , सवे नं २२४ गंगोत्री 

पाकक  बंसल चसटी जवळ ददघी रोड 

भोसरी पुणे

10,000/- 746514 901 7

902 100116170003332
चशखा मनोज कुमार 

यादव
9850955331

इ-१०३,क़ुईन टाउन उद्योग नगर 

चिंिंवड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746515 902 7

903 100616170004598
चशतल काचलदास 

साळंुखे
7875890994

लगस आळी , दत्तनगर , चिंिंवड,पुणे-

१९. पुणे
10,000/- 746516 903 7

904 103216170000796 चशतल धनाजी बाबर 9860996939
धमाक अपाटकमेंट-Eचवग, नवमहाराष्ट्र 

शाळेच्या समोर , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746517 904 7

905 104116170000061
चशवकुमार बालाजी 

एकाळे
8888468574

चसहगड हौ. सो. म्हतेे्र वस्ती चिंखली 

पुणे
10,000/- 746518 905 7

906 100616170005426 चशवम नागराज मोरे 9921239697

सेक्टर न-ं२७ ए,प्लॉट न-ं३२२, फ्लँट 

न.ं-४,प्रािंी हरेरटेज प्राधीकरण चनगडी 

पुणे

10,000/- 746519 906 7

907 103216170000949 चशवम सचतश कोडहे 9552003296
स.ेन-ं७/८/२ स.न-ं९४७., दत्ता प्रसाद 

चनवास , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746520 907 7

908 100616170004755
चशवम सुचनल 

िंव्हाण
9975607320

२अ /६ गायत्री अपाटकमेंट , यमुनानगर 

,स.ेन-ं२१ चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746521 908 7

909 100416170000999
चशवानी 

अण्णासाहबे वदक
9881820469

६८१/१ ,गीता वसाहत , दराड े

चबचडडग , लांडवेाडी,भोसरी,पुणे-३९. 

पुणे

10,000/- 746522 909 7

910 104916170000023
चशवानी अचनल 

बोरगे
8308259301

मु.पो.पुनावळे ,ता मुळशी चज .पुणे 

(बोरगे वाडा ) H NM-३२० पुनावळे 

पुणे

10,000/- 746523 910 7



911 100416170001217
चशवानी 

आण्णासाहबे टोके
8975102090

सवे नं-२०५/२, महादवे नगर ,आळंदी 

रोड , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746524 911 7

912 104116170000017
चशवानी बळीराम 

खडतर
9975194672

गेट नं-१५००,अचजक्यतारा 

हौ,सो.सा., ताम्हाणे वस्ती , 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे

10,000/- 746525 912 7

913 106216170000035
शुद्धसत्ता इंद्रणील 

िंौधरी
7709006405

g-९०२ डायनास्टी ,कस्पटेवस्ती , 

वाकड पुणे पुणे
10,000/- 746526 913 7

914 103216170001121 शुभम अचजत येकाळे 9763097048

स/्० अचजत येकाळे घर नं-३३,सवे नं-

२२९,नव महाराष्ट्र चवदयालय समोर 

पॉवर हाउस जवळ चपपरी गाव पुणे

10,000/- 746527 914 7

915 105216170000147 शुभम कृष्णाजी फडे 9139417946
साई-सागर चनवास कोंचडबा लांडगे 

मागक ,धावड ेवस्ती भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 746528 915 7

916 103416170000144
शुभम दत्तात्रय 

खराडे
9881136183

साई चनवास प्लॉट न-ं ११७, फ्लॅट नं-

०७ ,पूणाकनगर आरटीओजवळ, 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 746529 916 7

917 105016170000015 शुभम ददनेश आिंायक 9890669881

फ्लॅट नं- १६ ,एिं-चबचडडग , काकड े

टाउनचशप, केशवनगर, चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746530 917 7

918 105016170000036
शुभम प्रचवण 

लुणावत
9822197396

लक्ष्मी रघुनाथ अपाटकमेंट , फ्ल.न-ं

१,मारुती मंददरा जवळ ,राम आळी , 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746531 918 7

919 104116170000019
शुभम बाळासाहबे 

बडे
9657007719

हनुमान नगर ,म्हतेे्र वस्ती , एकता 

कॉलनी ,माचणक म्हतेे्र, चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 746532 919 7

920 104116170000078
शुभम महादवे 

पाटील
9850698937

श्री मंगेश हौ. सो. ए -७/२०८ , स.े नं 

२० कृष्णा नगर चिंखली चिंिंवड पुणे
10,000/- 746533 920 7

921 103316170005187
शुभम मुगुटराव 

शेडगे
9822238038

सवे न.२०२/४, शास्त्री िंौक,आळंदी 

रोड भोसरी,पुणे पुणे
10,000/- 746534 921 7

922 100616170004413 शुभम म्हसकू खेडकर 9975809031
चवजयानंद हौचसग सोसायटी रुपीनगर-

तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746535 922 7



923 103216170000793
शुभम लक्ष्मीकांत 

आडकी
9850818167

फ्लॅट नं- १०२, श्रीधन अपाटकमेंट , 

फेज-ए चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746536 923 7

924 103216170000753
शुभम चवजयकुमार 

तोरणेकर
9970884678

स.न-ं३३/२ब गजानन नगर , 

काळेवाडी फाटा ,जीवन ज्योती 

हॉचस्पटल जवळ, राहाटणी ,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746537 924 7

925 100216170000127 शुभम सतीश पाटील 9763612031
सी-1/202,मचनष गाडकन,उद्यम 

नगर,चपपरी.18
10,000/- 746538 925 7

926 100616170003905
शुभम चसधीराम 

िंव्हाण
9527929669

चशवाजी पाकक  , सुबोध चवद्यालय जवळ 

, फुलेनगर,आकुडी पुणे
10,000/- 746539 926 7

927 100316170000729 शुभम संजय़ कठारे 9421992349 2, / 4 जयमाला नगर जुनी सांगवी 10,000/- 746540 927 7

928 100616170004514 शुभम हमंेत आराध्ये ----- 
मैत्री रिंेता सोसायटी , यमुनानगर 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746541 928 7

929 100416170001136
शुभांगी रंगराव 

राऊळ
9270234769

भोसरी गावठाण आददनाथ नगर पुणे 

411039
10,000/- 746542 929 7

930 100116170002884
शुभेंद ुजवाहरलाल 

गुप्ता
9860483691

स.ेन. 24/1,श्री चनवास,जय गणेश 

कॉ,चिंिंवड ेनगर,चिंिंवड
10,000/- 746543 930 7

931 100616170004644 शुभंकर हृचषकेश पोटे 9503013176

राधाचशष "स.ेन-ं२७/अ , २६३,संत 

तुकाराम उद्याना जवळ 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

10,000/- 746544 931 7

932 103216170001026 शेखर उमेश नढे 9822501626
शेखर स्मृती, रहाटणी गाव, भैरवनाथ 

मंददराजवळ, चपपरी, पुणे पुणे
10,000/- 746545 932 7

933 100116170003429
शौनक रामकृष्ण 

तेंडूलकर
9130803968

बी १२/८४ रस्टन कॉलनी चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746546 933 7

934 104916170000018 शंतनू भरत कुलकणी 7447644701

सवे नं-५८ प्लॉट न-ं३१ श्री गणेश 

कृपा ,चशवनगरी चबजलीनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे

10,000/- 746547 934 7



935 100316170000721 शंतनू राहुल चशतोळे 9923333585

२७४,'कृष्ण कंुज ',ढोरे नगर गली नं-

२, समीरा हाईटस च्या पुढे जुनी 

सांगवी पुणे पुणे

10,000/- 746548 935 7

936 105016170000056
शंतनू संतोष 

चनबाळकर
9922642211

फ्लँट नं.-८,चनबाळकर प्लाझा पागेिंी 

तालीम समोर ,पी.सी.एम .सी 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे

10,000/- 746549 936 7

937 105116170000065 श्रद्धा चगरीश हवेली 8975393457

फ्लॅट नं-३,गणेश अपाटकमेंट, , 

मंगलमुती वाड्याजवळ ,गणेश पेठ , 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746550 937 7

938 100316170000723 श्रद्धा प्रमोद पवार 7709131550
जुनी सांगवी चशतोळे नगर जुनी 

सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746551 938 7

939 105216170000323 श्रद्धा प्रमोद बारंगे 9822461646
ए-३,श्री कृष्णा पुरं ,प्लॉट न-ं८२ ए, 

सेक न-ं३ ,इंद्रायणी नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746552 939 7

940 105216170000146 श्रद्धा बापू कदम 8381019888
१०३ सी आददत्व ,स.ेन-ं०७, 

इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746553 940 7

941 105216170000190
श्रद्धा भगवान 

गोलाईत
9970819211

राजवाडा' चबचडडग नं १७/१२, 

इंद्रायणी नगर भोसरी भोसरी पुणे 

	भोसरी 	OPEN 	चप्रयदर्पशनी इंचग्लश 

चमडीयम स्कूल भोसरी 		C078676 	इ 

10,000/- 746554 941 7

942 100616170004097 श्रद्धा मोहन चशदे 9545985545

माउली कृपा चबचडडग ,भैरवनाथ 

मंददरा जवळ, पंिंतारा नगर पररसर , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 746555 942 7

943 100616170005310 श्रवण पिावती बंडा 7709761199

साई कृपा अपाटकमेंट ए जी २, डी-माटे, 

प्लॉट २७७ ते २८०, सेक्टर २९ रावेत 

पुणे

10,000/- 746556 943 7

944 100116170002736 श्रावणी अचनल झोपे 9860795701
बी-१००२,ग्रीनस ऑप . पदमजी पपेर 

चमल थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746557 944 7

945 100316170000423
श्रावणी चवद्याधर 

चवरोकर
9822618185

द्रोण पाकक , फ्लॅट नं-५, पवार नगर 

गडली न-ं२, जुनी सांगवी, पुणे-

४११०२७. पुणे

10,000/- 746558 945 7

946 100616170005943 श्रावणी सुरेश कडणे 8805919340
ए चवग १०६ , चवष्णू सोसायटी पाकक  

,काळभोरनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746559 946 7



947 102416170000163 चश्रया वैभव पुरंदरे 9921351811
फ्लँट नं.-१३ मोरया -चगरी चपपळे 

चनलख पुणे
10,000/- 746560 947 7

948 100116170002944 चश्रया हरंेब िंक्रदवे 9822197436
१५ ओररयंटल हरेरटेज माचणक कॉलनी 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746561 948 7

949 103216170000829
श्रीकर संतोष 

ज्ञानमोटे
9822271643

कुणाल आयकॉन हौ.सोसा चबचडडग अ -

१ फ्लँट १०३ चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 746562 949 7

950 104316170000004
श्रीकांत सदाचशव 

गायकवाड
9527000989

ओम् चबचडडग ,साई कॉलनी, लक्ष्मी 

नगर , मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे
10,000/- 746563 950 7

951 100316170000715
श्रीजीत चवलास 

रामटेके
9762485589 जयराज रेसी. फेज 1 जुनी सांगवी 10,000/- 746564 951 7

952 100416170001420
श्रीतेश संजय 

जगताप
7620781471 बी 2 संतनगर से 09 मोशी 10,000/- 746565 952 7

953 101216170000455
श्रीचनवास 

यादवराव पाटील
9423219757

क २०९,रुणाल राैॅयल भोंडवे कॉनकर 

शेजारी रावेत पुणे
10,000/- 746566 953 7

954 103416170000051
श्रीयश अचवनाश 

पेडणेकर
9370277691

साई चनकेतन,आर.एिं.-८४, बी-६ , 

शाहूनगर, चिंिंवड,पुणे पुणे
10,000/- 746567 954 7

955 101216170000439 श्रीयश प्रकाश मोटे 9922432642

श्री स्वामी समथक कॉलनी रस्ता न-ं

८,स्पाईन रोड ,शरद नगर चिंखली 

,पुणे पुणे

10,000/- 746568 955 7

956 100116170003187 श्रीया इंद्रदवे िंतुवेदी 9890283118
डी-७०४ , ओमेगा पॅराडाइज वाकड 

रोड वाकड पुणे पुणे
10,000/- 746569 956 7

957 106716170000061 सायली प्रशांत मगर 8605382024

राज डक्ष्मी रेचसडने्सी फ्लँट नं.-

१९,नावेिंा रोड ,चशवराम नगर 

चपपळे गुरव पुणे पुणे

10,000/- 746569 957 7

958 100116170002671
श्रीया चमचलद 

धमाकचधकारी
9545662656

बी-३,पचवत्र आंगण, राघवेंद्र स्वामी 

मठाच्या मागे थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746570 958 7



959 105216170000258 श्रीया संददप महाजन 9850348982

जय गणेश साम्राज्य ,एफ चवग , 

पांजरपोळ समोर , भोसरी, पुणे-३९. 

पुणे

10,000/- 746571 959 7

960 103216170000711
शु्रचतका ज्ञानेश्वर 

लांघे
9767847062

फ्लॅट नं-३०४,सी चवग, कॉलनी न-ं३ 

स्वप्नपूती हौ.सो.सा., चपपरीगाव,पुणे-

१७ पुणे

10,000/- 746572 960 7

961 100316170000714
शु्रचतका बाळासाहबे 

चशदे
9511647171

सुरज आपा फ्लँट नं.-४,कंुभारवाडा , 

जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746573 961 7

962 100216170000117
शु्रचतका भगवान 

जाधव
7721830420

श्रद्धा हरेरटेज चबडडगं नं-५ , फ्लॅट नं-

१३, मोरवाडी पुणे
10,000/- 746574 962 7

963 100116170003044 शु्रचत नेमा करांडे 9371088151
ए -२/२१ कुणाल इस्टेट केशवनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746575 963 7

964 103316170004951 शु्रती गोरख होन 8983691228
ग्रीन दफडड सोसायटी फ्लँट नं ०६ बी 

१. अजमेरा चपपरी पुणे
10,000/- 746576 964 7

965 105216170000150
शु्रती तुलसीदास 

पांगारे
9850035551

ररवर रेचसडन्सी ,गेत नं-३० प्लॉट न-ं

आय -९०३, इंद्रायणी नगर 

भोसरी,पुणे पुणे

10,000/- 746577 965 7

966 100116170003506
शु्रती दत्तात्रय 

दशेमुख
9850582530

बी-१०५,वधकमान िुव रत्नदीप कॉलनी 

,डांगे िंौक थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746578 966 7

967 100116170003052 शु्रती प्रकाश कानडी 9623868116
संतोष नगर चिंिंवड स्टेशन जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746579 967 7

968 100616170005181 शु्रती भरत लोंढे 9960260162

सवे नं-२४/अ ,रॉ हाउस नं-F-१२ 

श्रीनगरी ,अप्पूघर जवळ चनगडी पुणे 

पुणे

10,000/- 746580 968 7

969 100116170003628
शु्रती मचच्छद्र 

आवस्कर
9175881256

फ्लँट नं.-२ अ ,चवग नं-E3 सनशाईन 

नगर ,नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 746581 969 7

970 100216170000110 शु्रती मुकंुद कुलकणी 9881190119

सुखवानी रेचसडने्सी ,बी-१० , वास्तू 

उद्योग ,मासुळकर कॉलनी , 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे

10,000/- 746582 970 7



971 100116170002775 शु्रती सुनील इंगोले 9421077858
B-1,13,दशकन नगरी , केशवनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746583 971 7

972 100316170000692 शृ्रती चवजय ववले 9326071242 17/3/33, गणेश अपा. जुनी सांगवी 10,000/- 746584 972 7

973 103216170000651 शृ्रती सजेराव सरोदे 8975762571
समता कॉलनी, राजवाड ेनगर, 

काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746585 973 7

974 101216170000300
शे्रयश सुचनल 

जगदाळे
9922964153

राज गड पाकक  माउली 

हौ.सोसा.मोरेवस्ती चिंखली चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 746586 974 7

975 104116170000071 शे्रयस जयंत सोनार 9139982980
ज्योचतर्ललग हौ. सो. ए-१८, फ्लॅट नं ८, 

स.े नं २०, कृष्णानगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746587 975 7

976 100116170002947 शे्रयस प्रशांत जोशी 9545555026
नवकार क्लाचसक प्लॉट न-ं६ सवे नं-

२७३ श्रीधर नगर चिंिंवड पुणे
10,000/- 746588 976 7

977 106716170000019
शे्रयस बालिंंद्र 

अपोटीकर
9552646952

बडलाळेश्वर पाकक  स. न.ं 72 नवी 

सांगवी
10,000/- 746589 977 7

978 103216170000857
शे्रया औंदबुर 

कोंडवेार
9421017822

अ/७,श्री .साईनाथ 

को.ऑप.हौ.सोसायटी अशोक टाैॅकीज 

जवळ चपपरीगाव पुणे पुणे

10,000/- 746590 978 7

979 105216170000201 शे्रया गणेश सुकाळे 8624863006
इंद्रायणीनगर स.े नं ०७ फ्लॉट नं ७१ 

बी १४ इंद्रायणी नगर पुणे 411026
10,000/- 746591 979 7

980 100616170005075 शे्रया समीर िंौधरी 7798902133
फ्लँट नं.-K-५०१, नॅनो होम्स ,डी.वाय 

पाटील कॉलेज रोड रावेत पुणे पुणे
10,000/- 746592 980 7

981 100316170000459 शे्रया सुरेश नायर 9403275057

सव्ह ेनं-७२,समथक नगर , फ्लॅट नं-

२,श्रीचनवास अपाटकमेंट , नवी सांगवी, 

पुणे-२७. पुणे

10,000/- 746593 981 7

982 103216170001120 शे्रया संदीप जगदाळे 9049316107
कुदळे चबचडडग ,३र मजला माळी 

आळी , चपपरीगाव पुणे पुणे
10,000/- 746594 982 7



983 100616170005256 शे्रया हणमंत पाटील 8483958840

के/ओ बी.बी. खडसे गजानन महाराज 

मंददराजवळ साई कृपा हौ. सो. स.े नं 

२७ चनगडी प्राचधकरण पुणे

10,000/- 746595 983 7

984 101216170000357
शे्रया हनुमंत 

िंलवादी
8379047096

सारथी प्लॉट न-ं१७२/१९ , कोयना 

नगर , चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746596 984 7

985 100616170004559 शे्रया हमंेत सदावते 9405434973

भक्ती दसेाई हाईट्स , C-12,तुळजाई 

वस्ती ,बँक ऑफ महाराष्ट्रा समोर, 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

10,000/- 746597 985 7

986 101616170000152
शे्रयांशी प्रेमनाथ 

गुप्ता
9822300447

एल,४०,द्वारकादशे रेचसडने्सी चपपळे 

सौदागर चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 746598 986 7

987 100416170001201 श्वेता नवनाथ तनपुरे 9689095466

िंक्रपाणी वसाहत दवेकर वस्ती 

,कोंडीबा दवेकर िंाळ, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

10,000/- 746599 987 7

988 100116170002991 श्वेता बाळू गावडे 9881395475
F/२०५, ऐश्वयकम व्हने्िंर चिंिंवड पुणे 

पुणे
10,000/- 746600 988 7

989 100416170000994 श्वेता भरत तोडमल 9975374945
भोसरी गावठाण स्वामी समथक नगर, 

पुणे ४११०३९
10,000/- 746601 989 7

990 104116170000070 श्वेता श्रीकांत पडवळ 9823225837

स.े २१, चस्कम नं १० , चब. नं ३२, 

फ्लॅट नं ६, अरुणोदय हौ. सोसायटी 

यमुनानगर चनगडी पुणे पुणे

10,000/- 746602 990 7

991 100116170002515 श्वेता संजय इंगुळकर 9922054716

३/२० अरुण पाकक  ,दत्तनगर, चबलाक 

हॉचस्पटल जवळ, थेरगाव, चिंिंवड 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746604 991 7

992 100116170003377 षण्मुख सुभाष कंुभार 9970082868

लक्ष्मी पाकक  १, को. हौचसग सोसायटी 

फ्लॅट नं ९,प्लॉट नं २२, ई एस आय 

हॉचस्पटल मोहननगर चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746605 992 7

993 103216170000970
सचिंन प्रभाकर 

सोमवंशी
7276004100

सवे नं १४७/४/१ काटे कॉलनी चपपळे 

सौदागर चपपळे सौदागर पुणे पुणे
10,000/- 746606 993 7

994 105216170000047
सत्यप्रकाश 

चजतोंद्रप्रसाद चसग
9503963957

एस बी रेसी. 29/सी चवग इंद्रायणी 

नगर भोसरी
10,000/- 746607 994 7



995 100216170000122 सत्यम चबरेंद्र चसह 992269316

एल- ए/ ४ ,प्लॉट न-ं००४ ,अचश्वन 

आज्मेरा सो.सा., मासुळकर कॉलनी, 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे

10,000/- 746608 995 7

996 101216170000304
सत्यम वचशष्ठ 

पाण्डये
8087852317

शुभम चबचडडग, स्वप्न नगरी सो., 

चिंखली रोड, मोरे वस्ती चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 746609 996 7

997 300116170003329 सत्यम शेखर चशदे 9226567316
सी ८, कुणाल ररव्हर साईड जुना 

जकात नाका चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746610 997 7

998 100316170000517 सत्यम शंकर चशतोळे 7038492409
ए आय -१४ , साई स्नेह पाकक  

चप्रयदशकनी नगर जुनी सांगवी पुणे
10,000/- 746611 998 7

999 103416170000195
सना इकरामुद्दीन 

िंौधरी
9822983470

गट न-ं६७७ कुदळवाडी चिंखली रोड 

,भैरवनाथ मंददर जवळ चिंखली ,पुणे 

पुणे

10,000/- 746612 999 7

1000 103216170001008 सना कलीम शेख 996122288
मराटी शाळा जवळ रोयाल चबडला , 

राहाटणी ,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746613 1000 7

1001 100116170003232 सपना अचनल शेलार 9225610623
सवे नं-८/४, चशवतीथक नगर 

,काळेवाडी फाटा , थेरगाव ,पुणे पुणे
10,000/- 746614 1001 7

1002 100416170001477
समथक एकनाथ 

वाळके
9096397717

स. न.ं 73, सुयोदय चनवास आदशक 

नगर, ददघी
10,000/- 746615 1002 7

1003 105216170000261
सचमक्षा संजय 

पानमंद
9822433567

आकाश रेचसडने्सी फ्ल.न-ं५, गुरु 

चवहार कॉलनी , पांजरपोळ ,भोसरी 

पुणे

10,000/- 746616 1003 7

1004 105916170000035
सचमया राजेश 

गायकवाड
9890546264

ए २५२, सन शाईन चवलास रहाटणी 

रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 746617 1004 7

1005 100616170005467
सचमर पांडुरंग 

पाटोळे
7083798224

कुटे आकेड ,दत्तवाडी फ्लँट नं.-६ 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746618 1005 7

1006 105316170000017
समीक्षा शाम 

गायकवाड
9011085666

B.U.BHANDARI,SKY LINE, 

PLOT NO-64, C-14, ALANDI 

ROAD ,DIGHI,PUNE-411015 

पुणे

10,000/- 746619 1006 7



1007 100116170003678 समृद्धी उमेश सुकाळे 9922953438

बी-४०१,साई-वू्स सोसायटी लक्ष्मी 

नगर ,चलक रोड चपपरी -चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746620 1007 7

1008 100116170002567
समृद्धी गौतम 

बनसोडे
9011060661

सोपानबाग कॉलनी, चिंिंवड ेनगर , 

सवे नं-३८/३९, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746621 1008 7

1009 100416170001208
समृद्धी नवनाथ 

लोणकर
9921999903

२६/१ चशतल बाग ,सेंिंुरी एनं्का कॉ.न-ं

२, जवळ ,पुणे नाचशक हायवे , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746622 1009 7

1010 100616170005778 समृद्धी प्रशांत वैदय 9881313732

अचभनव कॉ.सो,सेक्टर न-ं२१, 

चबचडडग न-ं४२/२ ,स्कीम -१०, 

यमुनानगर चनगडी पुणे

10,000/- 746623 1010 7

1011 100316170000416
समृद्धी महादवे 

पाटील
9922423753

साई प्रसून पाकक ,फ्लॅट नं-६, पवार 

नगर गडली न-ं१ , जुनी सांगवी, पुणे-

४११०२७. पुणे

10,000/- 746624 1011 7

1012 103216170000787 समृद्धी मारुती मुळूक 9552564042

फ्लॅट नं-५०३,रौईत पाकक -२, स.ंन-ं

७१/३ ए ,तपकीर नगर, काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे

10,000/- 746625 1012 7

1013 100116170003552
समृद्धी सुधाकर 

कांबळे
9860740305

गावड ेपाकक  श्रद्धा गाडकन ,१४/२८, 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746626 1013 7

1014 102416170000159 समृद्धी सुधीर चशगणे 9130931316

A-2/9,बोरा हपॅी होम,साई कॉनकर , 

जगताप डअेरी , चपपळे चनलख,पुणे-

४११०२७. पुणे

10,000/- 746627 1014 7

1015 100616170004999 समृद्धी सुचनल दसेाई 9762047854

रूणाल फ्लोरेन्स,फेज-१, फ्लँट नं.-

डी/८,सेक्टर न-ं२१,PCNTDA 

यमुनानगर चनगडी पुणे

10,000/- 746628 1015 7

1016 100116117000264 समृद्धी संजय आब्बड 9970580860

स.ंन.ं-१४/२ , भवानी नगर, आनंद 

व्हीला , फ्लॅट नं-३,१६ न.ं स्टॉप, 

थेरगाव,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746629 1016 7

1017 100616170004569 सम्मेद भरत वैगुडे 9960363663
१/४ कपूर कीती हौ,सो.सा , स.ेन-ं२८, 

आकुडी -प्राचधकरण पुणे
10,000/- 746630 1017 7

1018 100416170001128
सरताज खय्युम 

दशेमूख
9096869955

संभाजी नगर कॉलनी नं ४ आळंदी 

रोड भोसरी पुणे
10,000/- 746631 1018 7



1019 105016170000080 सलोनी राकेश जैन 8888816468

राका पॅलेस,३रा मजला , फ्लॅट नं-

१६,एडप्रो कंपनी समोर, चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746632 1019 7

1020 100116170003070
सलोनी सुधीर 

परदशेी
9545454335

गुरुराज अपाटकमेंट फ्लँट नं.-१३ 

पवनानगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746633 1020 7

1021 100116170002768
सचवता सोमनाथ 

दगडे
9011084839

सव्ह ेनं-२३/ब ,आनंद पाकक  , थेरगाव 

थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746634 1021 7

1022 100216170000104
साईकृष्णचप्रया 

मचहद्रर जोशीला
8239882671

५९/९अ ,संकडप ,ओम् कॉलनी , 

चबजलीनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746635 1022 7

1023 100616170000486
साईददपक संभाजी 

चशदे
9421058994

साई चबचडडग , चवठ्ठलवाडी 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
10,000/- 746636 1023 7

1024 100316170000596
साईराज दत्तात्रय 

घुले
9552454538

बोपखेल पी.सी.एम .ई २२७/बी 

CTSन-ं४२३ ,पाण्याच्या टाकी जवळ 

दापोडी पुणे पुणे

10,000/- 746637 1024 7

1025 105916170000010
साक्षी अचवनाश 

लावंड
9822530065

घर नं ९०१ , काळेवाडी नढेनगर 

अचजक्य कॉलनी चपपरी पुणे
10,000/- 746638 1025 7

1026 103116170002205 साक्षी ईश्वर बोकड 9552584527
चवनीत प्लाझा ,डी-१०, वडलभनगर 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746639 1026 7

1027 100416170000970
साक्षी जगिाथ 

सांडभोर
8805560963

भोसरी गावठाण कृष्ण मंददर,संत 

तुकाराम नगर, पुणे ४११०३९
10,000/- 746640 1027 7

1028 100116170003539 साक्षी जयकुमार - 7875643748
दगडू लांड ेिंाळ नव महाराष्ट्र िंौक 

कासारवाडी पुणे
10,000/- 746641 1028 7

1029 103416170000180 साक्षी दीपक जाधव 9158770101

केतन पाकक  ,फ्लॅट नं-९, 

चस.डी.चस.चिंखली , पूणाकनगर 

,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746642 1029 7

1030 100116170002941 साक्षी चनलेश बागडे 9882556154
चवनायक आंगन फ्लँट न.ं-२४,सुदशकन 

गोलांड ेइस्टेट चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 746643 1030 7



1031 100116170003554
साक्षी प्रफुडला 

भोसले
9421050067

सवे नं-३४/३/१,प्लॉट न-ं१३, गुरुदत्त 

हौ.सो.,रहाटणी फाटा जवळ चपपरी 

पुणे पुणे

10,000/- 746644 1031 7

1032 103216170000874 साक्षी महादवे वाघले 7720808881
P.D.C.C. बँकेच्या वर गंगोत्री चनवास 

शेजारी ,नाणेकर वाडा चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746645 1032 7

1033 100516170000253 साक्षी माधव चशदे 9822065295

दौलत चनवास ,चवकास नगर, मराठी 

शाळेिंा रस्ता ,बालाजी चप्रटसक समोर 

दकवळे ,दहेूरोड पुणे

10,000/- 746646 1033 7

1034 105316170000051
साक्षी लक्ष्मीकांत 

बोगले
9579902996

घर नं-१०-१७/१३६५ ,आळंदी रोड, 

बी.य.ुभांडरी स्काईलाईन,प्लॉट न-ं

६२, ददधी पुणे

10,000/- 746647 1034 7

1035 100116117000267 साक्षी चवजय िंौधरी 9272395837

चललाई प्लॉट न-ं४३, सवे नं-

६०/३,चशवनगरी 

चबजलीनगर,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746648 1035 7

1036 100316170000557
साक्षी चवनायक 

कुरकुटे
9730283326

चप्रन्स पॅलेस,१५ नंदनवन कॉलनी 

कृष्णा िंौक दत्त मंददराजवळ चपपळे 

गुरव पुणे पुणे

10,000/- 746649 1036 7

1037 106716170000015
साक्षी चवलास 

चनबाळकर
9881033213

४०१,ओम नरेंद्र छाया चशवरामनगर 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746650 1037 7

1038 105216170000143 साक्षी श्रीहरी काळे 8421042431
रटळक रेचसडने्सी बी५/७ इंद्रायणी 

नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746651 1038 7

1039 103216170000755 साक्षी सतीश िंामे 9226159734

िंामे हॉचस्पटल , थोपटे लॉंन्स 

समोर,रामनगर , राहाटणी ,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746652 1039 7

1040 100416170001041 साक्षी संजय झांबरे 9373007694

सवे नं-२०५/२,कॉलनी न-ं२, रोड नं-

१, महादवे मंददर जवळ, महादवे 

नगर, भोसरी. पुणे

10,000/- 746653 1040 7

1041 100316170000422 साक्षी सुदशकन वारके 8087809854

फ्लॅट नं- ११,लक्ष्मी- चहरा चबचडडग , 

उषाकाल सो,सा.रोड लक्ष्मीनगर, 

जुनीसांगवी ,पुणे-२७. पुणे

10,000/- 746653 1041 7

1042 103316170004821
साक्षी सोमनाथ 

सोनावले
9561673959

चवद्या नगर चशवसेना शाखे जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746654 1042 7



1043 100116170003774 साक्षी संदशे लाड 9823236598
एफ -४०३ ,िंैतन्य चवहार थेरगाव 

,दत्तनगर , चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746656 1043 7

1044 105216170000049 साक्षी हररश पांिंाळ 9822536305

इंद्रप्रस्थ हरेरटेज ,प्लॉट न-ंE-३५, 

फ्लॅट नं-१२,स.ेन-ं१,इंद्रायणीनगर , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746657 1044 7

1045 101216170000326
सागर बाळासाहबे 

रणददवे
9763168912

मु.जाधववाडी , पोस्ट -चिं.,ता-हवेली, 

महादवे मंददराच्या जवळ,चिंखली,पुणे 

पुणे

10,000/- 746658 1045 7

1046 105916170000017
सागर राजेंद्र 

अचलबादे
9850778025

आदशक नगर ,गणराज कॉलनी 

काळेवाडी चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746659 1046 7

1047 103216170000899 सागर संजय पाटील 8087794029
गणराज कॉलनी ,नखाते वस्ती 

रहाटणी चपपरी पुणे
10,000/- 746660 1047 7

1048 103316170005344

साचजदा खातून 

वकार अहमद 

िंौधरी

9922886742
आकसा कॉम्पायर , स्टार वजन काट्या 

समोर , मोशी -चिंखली पुणे
10,000/- 746661 1048 7

1049 100416170001153
साधना 

श्यामचबहारी िंौहान
9850026069 3, गुरुचवहार कॉलनी भोसरी 10,000/- 746662 1049 7

1050 100216170000137
साचनका चनतीन 

खानझोडे
9850062676

चब-चवग,फ्लॅट नं-११, सुखवानी 

क्लाचसक , मोरवाडी-चपपरी पुणे
10,000/- 746663 1050 7

1051 100316170000473
सायराबान रजाक 

नफाद
9960823846 जय भवानी नगर , चपपळेगुरव पुणे पुणे 10,000/- 746665 1051 8

1052 100116170003457 सायली उमेश पवार 8888851425
१३-बी ,सुंदरबाग माचणक कॉलनी 

,चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746666 1052 8

1053 105216170000238
सायली िंंद्रकांत 

पाडुळे
7350250360

बो-हाडवेाडी मोशी ता.हवेली 

ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
10,000/- 746667 1053 8

1054 100616170004722
सायली ददलीप 

दातीर
9822832288

भागीरथी चनवास , दातीर पाटील 

कॉलनी , रामनगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746668 1054 8



1055 100416170001469 सायली संजय दरुगुडे 9922319829 सहयोग अपा. भोसरी 10,000/- 746670 1055 8

1056 100416170001361
साररका सचतश 

जाधव
8805352855

श्रीराम नगर िंक्रपाणी वसाहत भोसरी 

पुणे पुणे
10,000/- 746671 1056 8

1057 105216170000273
सारंग नवनाथ 

कलमुकले
9156796748

सागर हबंर पाकक ,फ्ल.न-ं२, प्लॉट न-ं

५९/१८,स.ेन-ं१,इंद्रायणीनगर , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746672 1057 8

1058 100616170005331 साथकक पवन चवज 8411044660
फ्लॅट नं इ -१००२ ओमेगा पॅराडाइज 

वाकड पुणे पुणे
10,000/- 746673 1058 8

1059 103416170000187 साथकक सुभाष दळवी 9881643262

PL LC-३, फ्लँट नं.-अ-५०४,पोलाईट 

हरेमीटेज सेक्टर न-ं१८, चशवतेज नगर 

चिंिंवड पुणे

10,000/- 746674 1059 8

1060 103416170000125 साथकक संजय चमश्रा 9890180604
के -३/१०१, एम्पायर इस्टेट चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 746675 1060 8

1061 100116170003112 साश्र्द्वत सुरेश नायर 7875945929

२/१२,पोलाइट्स होमस हौ.सोसा 

सेक्टर न-ं२०,प्लॉट न-ं३३/५१२ 

कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे

10,000/- 746676 1061 8

1062 102416170000172
चसद्धान्त सुचनल 

भामरे
8446010060

हामोनी होम्स,शारदा कॉलनी 

चपचसमसी गाडकनमागे,चपपळेचनलख 

औंध कॅम्प,पुणे पुणे

10,000/- 746677 1062 8

1063 100616170004721
चसद्धाथक गोरख 

गव्हाणे
9422326883

भावना सघंवी दवाखान्या समोर, 

चवठ्ठलवाडी आकुडी पुणे
10,000/- 746678 1063 8

1064 106216170000037
चसद्धाथक महादवे 

आवाळे
9922420982

ररदम हौ.सो.सा., डी-चबचडडग ,पोळत 

न-ं२०४, काळेवाडी फाटा ,वाकड पुणे
10,000/- 746679 1064 8

1065 100516170000198 चसद्धाथक रचमत वमाक 9623449011
फ्लँट नं.-५०१,चबचडडग न-ंसी इंद्र्प्प्रभा 

,दहेूरोड दहेूरोड .पुणे पुणे
10,000/- 746680 1065 8

1066 100616170004695
चसद्धाथक चवनायक 

श्रोत्री
9422335574

प्लॉट न-ं२६५, स.न-ं२७अ ,रस्टन 

कॉलनी , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746681 1066 8



1067 100416170001120
चसद्धाथक चशवशंकर 

चसग
8793060610

अंचबका चनवास चवठ्ठल पाकक  

संततुकारामनगर भोसरी पुणे
10,000/- 746682 1067 8

1068 100116170003205
चसद्धांत अजय 

िंव्हाण
9881585939

सवे नं-६०/४ प्लॉट न-ं२९ 'अ ' चशव 

नगरी -चबजली नगर ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746683 1068 8

1069 105616170000005
चसद्धांत नारायण 

सेनगुप्ता
8237622653

D-11, सुखवानी रेसीडने्सी , चवनेयादक 

िंिंक, दापोडी पुणे
10,000/- 746684 1069 8

1070 101616170000111 चसद्धांत संदीप चसन्हा 9822791420
ब१-१०२,राधाई नगरी हॉटेल गोचवद 

गाडकन जवळ चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 746685 1070 8

1071 100116170003664
चसद्धी उमेश 

कुलकणी
9762391536

फ्लँट नं.-१०,नवकार क्लाचसक श्रीधर 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746686 1071 8

1072 103216170000989
चसद्धी प्रचवण 

सुयकवंशी
9923682500

१४४/६/२,चभसे पाकक  , चवश्वशांती 

कॉलनी , चपपळे सौदागर,चपणे-२७. 

पुणे

10,000/- 746687 1072 8

1073 101216170000454
चसद्धी चवनायक 

दळवी
9822211421

श्री बालाजी रेचसडन्सी चशवाजी पाकक  

,सवे नं-१८.प्लॉट न-ं५० चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 746688 1073 8

1074 103316170004072
चसद्धी चशवप्रसाद 

गवाणकर
9823096919

बी-७,सोचनगीरा हाईटस, 

चत्रवेणीनगर,तळवडरेोड चनगडी,पुणे-

१४ पुणे

10,000/- 746689 1074 8

1075 100116170002866
चसद्धी चशवाजी 

कलाटे
9822263126

नंदनवन कॉलनी, दत्त मंददरा शेजारी , 

वाकड,मुळशी,पुणे पुणे
10,000/- 746690 1075 8

1076 103116170002167
चसद्धी संभाजी 

मुळीक
9730136813

बी-२१,एिं.ए. कॉलनी एिं.ए. 

कॉलनी चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746691 1076 8

1077 100616170004173 चसद्धशे प्रकाश जंगम 9850764918

फ्लॅट नं- ३१,जगिाथ कॉम्प्लेक्स , 

मयूर हॉटेल समोर, चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746692 1077 8

1078 104116170000068 चसद्धशे संजय जाधव 9763614345
सोनाई चनवास कॉलनी नं ५ घनशाम 

टेडसक जवळ, जाधववाडी चिंखली पुणे
10,000/- 746693 1078 8



1079 105016170000032
चसध्दशे संजय 

लोणकर
9881123070

स-१०५,दफनोलेक्स , 

पी.सी.एम.सी.स्कूल ,कस्पटे वस्ती , 

वाकड पुणे पुणे

10,000/- 746694 1079 8

1080 100616170004785
चसमरन सुनील 

सुकुमारन
9850747758

साईकृपा हौचसग सोसायटी सवे नं 

=२७,प्राचधकरण २/८, चसधुनगर 

प्राचधकरण पुणे

10,000/- 746695 1080 8

1081 105316170000030
चसमा संजय 

िंांदोरीकर
7249806713

मातोश्री कॉलनी . आदशक नगर, ददघी, 

पुणे-३९ पुणे
10,000/- 746696 1081 8

1082 100116170003143 चसराज वहाब सय्यद 9822950263
सवे नं-२३/२/१ब आनंद -पाकक  लेन न-ं

२,रॉयल कोटक ,पुणे थेरगाव ,पुणे पुणे
10,000/- 746697 1082 8

1083 103416170000082
सीताराम नरचसह 

भट
9766087579

अचनकेत पाकक  हौचसग सो. ई ९० जी 

ब्लॉक एफ ५३ चिंिंवड पुणे
10,000/- 746698 1083 8

1084 100616170003994
सीमा लालटा प्रसाद 

प्रजापती
8055922399

पांढरकर वस्ती , ददलीप पांढरकर 

कॉम्प्लेक्स पंिंतारा नगर आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

10,000/- 746699 1084 8

1085 102416170000157 सुकन्या गणेश पोकळे 9765378920

चवष्णूदवे नगर , भारती प्रोचव्हजन 

स्टोअसक जवळ ,कस्पटे वस्ती वाकड 

पुणे पुणे

10,000/- 746700 1085 8

1086 100616170004134
सुकन्या मचनष 

चमसाळ
9822400854

फ्लॅट नं- बी-३ , स.ेन-ं२६, प्लॅट नं-

३५/३६,ए.बी.सी.ऋतुजा एचलग्नस , 

प्राचधकरण -चनगडी पुणे

10,000/- 746701 1086 8

1087 100616170004354
सुकन्या सतीश 

कंुभार
9975371049

४३/१,तृप्ती सो,सो.सा,चस्कम न-ं१०, 

स.ेन-ं२१, यमुनानगर ,चनगडी पुणे
10,000/- 746702 1087 8

1088 103216170000966 श्वेता सुरेंद्र झा 9822414910

सोहम चनवास , गणेश कॉलनी जवळ 

मातोश्री हाैॅचस्पटल , गुजरनगर गुजर 

नगर पुणे पुणे

10,000/- 746703 1088 8

1089 100616170005077 सुकृत सुचनल भोईटे 9623187549
सवे नं-११५/१ श्रीपती कॉलनी रावेत 

रोड वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746703 1089 8

1090 100616170004031 सुचिंता संददप जाधव 992287091

घर न-ं१५२७,साई हौ.सो.सा., 

अष्टचवनायक िंौक ,मोरेवस्ती , 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे

10,000/- 746704 1090 8



1091 104116170000062
सुचिंत्रा चशवाजी 

गायखे
9975845375

शांती हौ. सो. मोरेवस्ती चिंखली 

चिंखली, पुणे पुणे
10,000/- 746705 1091 8

1092 100416170000927 सुजय संजय गव्हाणे 9527800020

गव्हाणे वस्ती 

रामनगरी,पी.सी.एम.टी.िंौकाजवळ 

पुणे ४११०३९

10,000/- 746706 1092 8

1093 103216170000847 सुधा मनोहर पांिंाळ 9970169509
पािंपीर िंौक , आझाद कॉलनी नं-२, 

काळेवाडी ,पुणे पुणे
10,000/- 746707 1093 8

1094 103216170000635
सुचमत काचशनाथ 

पारखे
9421687406

चडलक्स िंौक ,चबचडडग -डी , रूम न-ं

३५,चमचलद नगर , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746708 1094 8

1095 100116170002862 सुचमत सुरेश खोपकर 9763312686

रामेश्वरी अपाटकमेंट , माळी आळी 

,गावड ेवाडा,गांधी पेठ , चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746709 1095 8

1096 100116170002735 सुचमत्रा उद्धव सावंत 9850446801
मोरया कॉलनी सवे न-ं११/2 चिंिंवड े

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746710 1096 8

1097 100616170004093 सुमेध अतूल बनसोडे C985007342 
प्लाँट नं १५,समथक नगर, चसद्धी 

चवनायक रोड , चनगडी,पुणे-१४ पुणे
10,000/- 746711 1097 8

1098 100116170003720 सुमेध श्रीधर जोशी 9921912025

फ्लँट नं.-६०२, गौरांग चबचडडग 

,प्रसूनधाम सोसायटी थेरगाव ,चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 746712 1098 8

1099 100316170000412 सुमेधा सेतु अगेडलु 9372469188

स.न-ं६/१ब उष:काल सो.सा , 

साईबाबा मंददरा जवळ , जुनी सांगवी, 

पुणे-४११०२७. पुणे

10,000/- 746713 1099 8

1100 105216170000045
सुयश सुचनल 

कोतवाल
9850199730 कोतवालवाडी, िं-होली 10,000/- 746714 1100 8

1101 100116170002625
सुयोग स्न्हडेकुमार 

खाचबया
9890937937

२८३/५२, सन्मती , पोतदार 

शाळेजवळ, तानाजीनगर, 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746715 1101 8

1102 104116170000026
सुरज एकनाथ 

जाधव
9822959585

संतकृपा हौ.सो.सा. म्हतेे्रवस्ती 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
10,000/- 746716 1102 8



1103 104416170000008 सुरज कुबेर बागल 9765106579

आळंदी रोड ,पी.सी.एम.सी.वॉटर टॅक, 

दचक्षण लक्ष्मी नगर , मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे

10,000/- 746717 1103 8

1104 100116170003651 सुरज गोकुळ काळे 9890864248
यशोदा कॉलनी वाकड रोड डांगे िंौक 

थेरगाव ,पुणे पुणे
10,000/- 746718 1104 8

1105 100616170004120
सुरज पिालाल 

िंौधरी
7276257653

न्यू दावीर पाटील िंाळ, थोरात नगर, 

रामनगर,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746719 1105 8

1106 100116170003858 सुरज चशवनाथ लाटे 7887585975
ठकाई चनवास , चवठ्ठल मंददरा समोर 

,लक्ष्मण नगर थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 746720 1106 8

1107 100116170004230 सुवणाक चवठ्ठल माने 9860440870 काळुराम काटे िंाळ दापोडी 10,000/- 746721 1107 8

1108 100116170002955 सुशांत बाळू कापसे 9850957853
सवे नं-३२/२ ब हरर ओमकॉलनी 

बळवंत नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746722 1108 8

1109 100416170001029
सुशांत शांताराम 

भोसले
9970195683

िं-होली चप .चिं.मनपा शाळेजवळ, 

पुणे ४१२१०५
10,000/- 746723 1109 8

1110 1.05216E+14
सुशांत संजय 

कडयाणकर
9404118476

इंद्रायणीनगर कराड बँके शेजारी पुणे 

४११०२६
10,000/- 746724 1110 8

1111 105216170000277
सुशांत संजीवन 

थोरवे
8446206083

ओम् चशव चवहार अपाटकमेंट ,फ्ल .न-ं

४,प्लॉट न-ं२३४, स.ेन-ं२,चनसगक 

कॉलनी, इंद्रायनी नगर पुणे

10,000/- 746725 1111 8

1112 100416170001134 सुषमा लंकेश चशदे 8975827764
भोसरी गावठाण िंंद्रकांत गव्हाणे िंाळ 

पुणे 411039
10,000/- 746726 1112 8

1113 100616170004032
सुचस्मता संदीप 

जाधव
9922878091

घर न-ं१५२७,साई हौ.सो.सा., 

आष्टचवनायक िंौक,मोरेवस्ती , 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे

10,000/- 746727 1113 8

1114 100416170001354 सुहाना ररयाज शेख 9822433898
चसद्धशे्वर शाळेजवळ , चसद्धशे्वर कॉलनी 

ददघी ,भोसरी पुणे
10,000/- 746728 1114 8



1115 100316170000746 सृष्टी दत्तात्रय नाईक 9552545456
फ्लँट नं.-५, 'गजगौरी ' लेन न-ं९ 

मधुबन सोसायटी जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746729 1115 8

1116 103216170001082 सृष्टी पांडुरंग कलापुरे 9850087718
कलापुरे सदन सावता माळी 

मंददराशेजारी चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746730 1116 8

1117 100116170002949
सृष्टी चवपुल 

मुडलगीकर
8928622521

A/१२ भक्ती अंबर माचणक कॉलनी 

चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746731 1117 8

1118 103216170000928 सृष्टी सचतश कुदळे 7588235605
माळी-आळी तालीम जवळ चपपरी 

गाव पुणे
10,000/- 746732 1118 8

1119 106716170000087 सृष्टी सुचनल बेनके 9422002300
सवे नं-५१/१/१ काटेपुरम फेज-

२,कृष्णा िंौक चपपळे गुरव पुणे पुणे
10,000/- 746733 1119 8

1120 100316170000506 सृष्टी संजय कणाकवट 9372402217
शांतीचवहार चनवास ,समता नगर मागक 

न-ं२, नवी सांगवी, पुणे-२७. पुणे
10,000/- 746734 1120 8

1121 100116170003142 सृष्टी हनुमंत कंुभार 9623427079

ओंकार पाकक  ,ए चवग सवे नं-२८/१० 

फ्लँट नं.-१२,चस्वस काउंटी जवळ 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746735 1121 8

1122 100616170004550
सेजल रामअवतार 

अगरवाल
8856942235

१४/५६,रस्टन कॉलनी , स.ेन-ं

२७/A,प्राचधकरण चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746736 1122 8

1123 103116170002341 सेजल श्याम भाटीया 9850442731
संत तुकाराम नगर,चपपरी.18  

,201/1051
10,000/- 746737 1123 8

1124 101516170000492
सोनाली अचनल 

पाटील
8888846205

साई दशकन ,फ्लॅट नं-४०३, डायनोसॉर 

गाडकन जवळ, चपपळे गुरव पुणे
10,000/- 746738 1124 8

1125 101616170000113 सोनाली कैलास काटे 7709215781
शंकर मंददरा शेजारी चपपळे सौदागर 

चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 746739 1125 8

1126 100116170002693
सोनाली दीपक 

शेरखाने
8446553534

सवक न-ं२९४ ,प्लॉट न-ंइ/३ श्री मोरया 

गोसावी राज पाकक  केशवनगर चिंिंवड 

पुणे

10,000/- 746740 1126 8



1127 100516170000180 सोनाली राघु यादव 9527441227
सवे नं-१५/७,घर न-ं१५५५ साईनगर -

मामुडी.पो.दहेूरोड दहेूरोड .पुणे पुणे
10,000/- 746741 1127 8

1128 100616170004402
सोनाली सुचनल 

जाधव
7385597934

पी.एल.पांढरकर िंाळ , पांढरकर 

वस्ती ,संभाजीनगर आकुडी पुणे
10,000/- 746742 1128 8

1129 100316170000481
सोनू धनाजी 

चबराजदार
9011378024

परफेक्ट क्लास जवळ , आनंद नगर 

जुनी सांगवी पुणे
10,000/- 746743 1129 8

1130 105916170000020
सोदफया मोहम्मद 

आक्रम शेख
9970658896

आदशकनगर ,गोकुळवाडा चमत्का मनोल 

, फ्लँट नं.-२४,सुदशकन गोलांड ेइस्टेट 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे

10,000/- 746744 1130 8

1131 103216170000914
सोचबयाबुतूल 

इस्माईल शेख
9689887909

चमराबाई चनवास , सावतामाळी मंददर 

जवळ , चपपरीगाव,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746745 1131 8

1132 101216170000371 सोमेश मंगेश दळवी 9763642160

अष्टचवनायक िंौक ,प्रतीक्षा फ्लोमर 

चमल जवळ , मोरेवस्ती चिंखली,पुणे-

४११०१४ पुणे

10,000/- 746746 1132 8

1133 100116170003423
सोहन सुचनल 

ओव्हाळ
7447631871

सवे नं-३८/२११, ज्योचतबा 

कॉलनी,नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 746747 1133 8

1134 103216170000873
सोहम महादवे 

मोरजकर
9890720182

'धनश्री 'को.ऑ.सो.रूम न-ं१९ अशोक 

टाैॅकीज जवळ चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 746748 1134 8

1135 104416170000011 सोहम राहुल कामठे 9011858567
नागेश्वर मंददराजवळ मोशी गावठाण 

मोशी पुणे पुणे
10,000/- 746749 1135 8

1136 105216170000089
सोहम संजीवकुमार 

मैदगी
9011254848

ररिं वू्स ,फ्लॅट नं-F-603, स्पाईन 

रोड , मोशी-प्राचधकरण पुणे
10,000/- 746750 1136 8

1137 100616170004520 सोहम हमंेत आराध्ये 8805352119
मैत्री रिंेता सोसायटी , स.ेन-ं२१ , 

यमूनानगर पुणे
10,000/- 746751 1137 8

1138 103316170005338 सौम्य ददलीप सेठी 8308311599

फ्लॅट नं- १०४,अक्षय नगर ,को.ऑप 

,सो.सा., फेज न-ं२,चवशालनगर , 

चपपळे चनलख,पुणे-४११०२७. पुणे

10,000/- 746752 1138 8



1139 100116170002814 सौम्या राजेंद्र चसह 7387565038

लेन.न-ं३,मोरेश्वर कॉलनी, पेपर चमल 

जवळ,डांगे िंौक, थेरगाव, चिंिंवड 

,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746753 1139 8

1140 103316170005168 सौरभ उदय पाटील 9823617480

सवे नं-२१२/५/-५२ ,आदशक नगर , 

िंंद्रमणी हौ,सो.सा. दीहीरोड,भोसरी 

पुणे

10,000/- 746754 1140 8

1141 106716170000035
सौरभ गजानन 

पराळे
8308843450

फ्लँट नं.-सी ७०१,साई चव्हजन हॉटेल 

गोचवद गाडकन जवळ चपपळे सौदागर 

पुणे

10,000/- 746755 1141 8

1142 104916170000004 सौरभ भरत भंगाळे 9156801975

आचशवाकद सवे नं-१३२/४, प्लॉट न-ं

२०, एकचवरा नगरी, 

चबजलीनगर,चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746756 1142 8

1143 103216170000588
सौरभ रामकृष्ण 

वाघ
9922426542

यशवंत चनवास ,,स.ेन-ं४८, चलक रोड 

,समता कॉलनी, राहाटणी ,पुणे-१७ 

पुणे

10,000/- 746757 1143 8

1144 103216170000832
सौरभ चववेकानंद 

चलगाडे
9420861192

साई-व्हीजन ,सी-चवग फ्लँट नं.-

७०२,कुणाल आयकॉन चपपळे सौदागर 

पुणे

10,000/- 746758 1144 8

1145 101216170000481 सौरव दत्तात्रय झेंडे 9922414560

गट.न-ं५७०,बालघरे वस्ती , मंजुळा 

चनवास समोर,कुदळवाडी 

रोड,राजेचशवाजीनगर , चिंखली,पुणे-

४११०३९ पुणे

10,000/- 746759 1145 8

1146 100416170001225
सौरव पंचडत 

कोतवाल
9226346358 िं-होली िं-होली पुणे 10,000/- 746760 1146 8

1147 104116170000049
संकेत आप्पासाहबे 

घुगरे
9850292183

एकता हौ.सो.सा.,स्वप्नपुती चनवास, 

म्हतेे्र वस्ती , चिंखली पुणे
10,000/- 746761 1147 8

1148 104116170000018
संकेत रमेश 

गायकवाड
9423210748

संतकृपा हौ.सो.सा. हनुमान नगर 

,ताम्हाणे वस्ती , चिंकली पुणे
10,000/- 746762 1148 8

1149 100416170001521 संकेत रचवद्र पाटील 9860791709 एफ 38/बी से 1 इंद्रायणी नगर भोसरी 10,000/- 746763 1149 8

1150 102416170000155
आकाश संजय 

जगताप
9637354583

सवे नं-२९,प्लॉट न-ं१८, गुरुकृपा 

सोसा. जगताप डअेरी चपपळे चनलख 

पुणे

10,000/- 746764 1150 8



1151 100616170005223 संकेत राहुल नाटेकर 9545434446
नवचनमाकण हौ.सो. माऊली हॉचस्पटल 

मागे, रुपीनगर चनगडी पुणे
10,000/- 746764 1151 8

1152 100616170004059
संकेत रोचहदास 

चबरामणे
9921950201

िंैत्रवेल हौ.सो.,सेक्टर न-ं२१,स्कीम न-ं

१२ चबचडडग न-ं३०/3 यमुनानगर 

चनगडी पुणे

10,000/- 746765 1152 8

1153 105216170000197 संकेत शैलेश पाटील 9423583428
फ्लॉट नं २८१, चशवम चव्हला फ्लँट नं -

३, स.े नं १ इंद्रायणी नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746766 1153 8

1154 100416170001271 संकेत शंकर साळंुके 8998898685
स,न-ं७३/२५,आदशक नगर, ददघी 

भोसरी पुणे
10,000/- 746767 1154 8

1155 100116170004232
संकेत सत्यवान 

कठाळे
9922682380

चनवृती पवार िंाळ वाडक न-ं३, 

जयभीम नगर रेडवेगेट जवळ दापोडी 

पुणे पुणे

10,000/- 746768 1155 8

1156 100116170002737 संकेत संजय दशेपांडे 7040892297

२८४/१०,"चनचशगंधा", काळेवाडी 

चलक रोड,केशवनगर शाळेसमोर , 

संताजीनगर ,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746769 1156 8

1157 102416170000176 संकेत संजय शेवकर 9822451150
सी-18, जयराज रेसी-2 चप्रयदशकनी 

नगर,जुनी सांगवी
10,000/- 746770 1157 8

1158 104116170000081 संकेत संजय सावंत 9623801426
चथगळे िंाळ राम मंददर रोड ,चत्रवेणी 

नगर तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746771 1158 8

1159 105316170000007
संकेत संजीवन 

िंव्हाण
7083914513

बी.य.ुभंडारी स्कायलाईन , प्लॉट न-ं

६३के ,दत्तनगर , ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 746772 1159 8

1160 104116170000048
संजय सत्यवीर चसह 

झाझररया
8087143444

घर नं-९१५ जय चशव शंकर 

हौ.सो.सा., टॉवर लाईन जवळ 

,मोरेवस्ती , चिंखली,पुणे-४११०६२ 

पुणे

10,000/- 746773 1160 8

1161 101216170000424
संतोष रािंगोंडा 

भूपती
9860068382

सी/० सचिंन थंब गट न-ं१५/१२ 

हनुमान हौ.सो. सावतामाळी िंौक 

ताम्हाणे वस्ती चिंखली पुणे

10,000/- 746774 1161 8

1162 100616170005210 संददप साधू घाडगे 9890823031
सप्तशंृ्रगी हौचसग सोसायटी रुपीनगर 

तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 746775 1162 8



1163 101216170000382
संपदा गंगाधर 

घोरपडे
7767806364

गेट नं-१३९५,गुरुकृपा सो.सा. 

मोरेवस्ती ,साने िंौक , िंीखली पुणे
10,000/- 746776 1163 8

1164 103216170000693
संयुती चशवदास 

पाटील
9604753481

भगीरथ मथुरा कॉलनी, नखाते वस्ती , 

राहाटणी ,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746777 1164 8

1165 103416170000029
संस्कृती गोपाळ 

भोपळे
9922426532

अथवक १,R.H -96/2, बचहरवाड े

क्रीडांगणा समोर ,, शाहूनगर, 

चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746778 1165 8

1166 105216170000092
संस्कृती शचशकांत 

पाटील
9422506679

कमल-नारायण ,प्लॉट न-ं५०,स.ेन-ं२ 

इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
10,000/- 746779 1166 8

1167 101216170000401
स्नेहल गणपत 

बारवकर
9822209769

आनंद चनवास रामदास नगर मु .पो. 

चिंखली ,ता.हवेली ,चज .पुणे पुणे
10,000/- 746780 1167 8

1168 105216170000091 स्नेहल परमेश्वर चथटे 9011010909

A-1/1 नारायण हट सो.सा . जय 

गणेश साम्राज्य ,स्पाईन रोड , भोसरी, 

पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746781 1168 8

1169 100416170001389 स्नेहल पोपट वाडकेर 9850176187 स. न.ं 212, ददघी रोड भोसरी 10,000/- 746782 1169 8

1170 100416170001212 स्नेहल प्रकाश लोंढे 9552103287

रामसुंदर चनवास ,जुन्या महादवे 

मंददरा मागे , माळी आळी,म,फुले रोड 

, भोसरी, पुणे-३९. पुणे

10,000/- 746783 1170 8

1171 106216170000017 स्नेहल भगवान चथटे 9923794843

कावेरी नगर पोलीस वसाहत चबचडडग 

न-ं२९ रूम न-ं७ टेली फोन ऑदफस 

जवळ वाकड पुणे पुणे

10,000/- 746784 1171 8

1172 105916170000038
स्नेहा चडस्कन 

तेक्कुमपुरम
9371024601

११७३/१/२, चवजय नगर काळेवाडी 

,चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 746785 1172 8

1173 100616170004884 स्नेहा ददवाकर नायडू 8551075369
गृदवे नगर ,कोंडीबा जगताप िंाळ , 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 746786 1173 8

1174 100616170005311 स्नेहा मारुती मुळे 9423093965
पी२,७०२, चहल टोप रेचसडन्सी रावेत 

,चशद ेवस्ती पुणे
10,000/- 746787 1174 8



1175 100516170000145 स्नेहा रमेश मांजरे 9545439945

S.NA-68/3,DTTNGAR , KIVLE 

,DEHUROD, 

KIVLE,DEHUROD पुणे

10,000/- 746788 1175 8

1176 100116170003221 स्नेहा चवलास चशरोडे 9975591709

फ्लॅट नं सी ४०१ , िंैतन्य चवहार 

आददत्य चबलाक हाैॅचस्पटल जवळ 

थेरगाव चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 746789 1176 8

1177 105216170000118 स्नेहा चवष्णू ठाकूर 982204869

पी-१,रुम नं-१२, गंधवक नगरी, पुणे-

नाचशक रोड, मोशी,पुणे-४१२१०५ 

पुणे

10,000/- 746790 1177 8

1178 100416170001047
स्नेहा संजयकुमार 

दशेमुख
9049298151

संत तुकाराम नगर, जय चहद कॉलनी, 

पाण्याच्या टाकीजवळ, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

10,000/- 746791 1178 8

1179 100116170002984
स्न्हले बाळासाहबे 

चशदे
7350336672

श्री कृष्ण कृपा अपाटकमेंट फ्लँट नं.१ 

क्रांतीवीर नगर थेरगाव ,पुणे पुणे
10,000/- 746792 1179 8

1180 100116170002845
चस्मतल बाळकृष्ण 

कोळी
9822878705

प्लॉट न-ं६,अपणाक हौ.सो.सा. चिंिंवड े

नगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746793 1180 8

1181 103416170000058
चस्मता ददगंबर 

पांिंाळ
9922946184

रत्नाचगरी हौ.सो.सा. संभाजीनगर 

,MIDC, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746794 1181 8

1182 105216170000110
चस्मता नामदवे 

ठाकूर
9850914625

नाग्र्श्वश्र नगर कॉ.न-ं२, नागेश्वर 

चवद्यालया समोर , मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे

10,000/- 746795 1182 8

1183 100116170003240
स्वप्नाली गणपती 

काळे
9096554598

हनुमान पाकक  , पडवळ नगर थेरगाव 

,पुणे पुणे
10,000/- 746796 1183 8

1184 104116170000066
स्वचप्नल अचनल 

दामले
9850499521

स.े नं १६ प्लॉट नं १३२/४, हरी ओम 

बंगला राजेचशवाजी नगर प्राचधकरण 

चिंखली चिंिंवड पुणे

10,000/- 746797 1184 8

1185 105316170000010
स्वचप्नल पांडुरंग 

पवार
8600939614

चनलयश स.ंन-ं३,समथक नगर ददघी 

ददघी, पुणे-३९ पुणे
10,000/- 746798 1185 8

1186 103416170000022
स्वचप्नल शंकर 

िंव्हाण
9881478913

RH-98,फ्लॅट नं- ९, अचभषेक 

को.ऑप. सो.सा. शाहूनगर ,चिंिंवड 

,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 746799 1186 8



1187 100116170002876 स्वचप्नल समीर जोशी 9922953785
गोयल गररमा फ्लॅट नं-B५०४,केशव 

नगर, चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 746800 1187 8

1188 100116170002785
स्वचप्नल चसद्धशे्वर 

खरोसे
9922836725

लक्ष्मण केमस,ेआबाजी भूमकर 

शाळेसमोर वाकड वाकड ,पुणे -५७ पुणे
10,000/- 746801 1188 8

1189 100116170003791 स्वप्नील दकशन कें द्रे 9922910652
साई साचनध्य , सौंदयक कॉलनी ,नखाते 

वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
10,000/- 746802 1189 8

1190 106716170000023 स्वप्नील प्रदीप जाधव 9028403384

प्रदीप भीमराव जाधव ,डी-२०१, सवे 

न-ं६३/४/५,मयूर नगरी ,फेज-१ 

चपपळे गुरव पुणे

10,000/- 746803 1190 8

1191 100416170001288
स्वराज अशोक 

कोकाटे
9860074685

भैरवनाथ शाळेजवळ चशवगणेश नगर 

,धावड ेवस्ती भोसरी पुणे
10,000/- 746804 1191 8

1192 100316170000720
स्वराली अरचवद 

होमकर
9371909844

८३/१/३, सुदशकन नगर ,गडली न-ं

५,हुसेन हाडक वेअर शेजारी चपपळे गुरव 

पुणे पुणे

10,000/- 746805 1192 8

1193 100616170004811 स्वराली वसंत चशदे 9850557850

फ्लँट नं.-४२, बी-चवग ,साई पूजा बाग 

फेज -२ सेंट उसुकला स्कूल जवळ 

बाजूला आकुडी पुणे पुणे

10,000/- 746806 1193 8

1194 103416170000140
स्वरांगी प्रशांत 

चनघवेकर
7385469422

मीरा हाइटस,प्लॉट न-ं६० फ्लँट नं.-

४,पूणाकनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746807 1194 8

1195 103316170004311 स्वरुपा चनवास खोत 9850958365
म्हाडा एस चबचडडग , फ्लॅट नं-

११०२,मोरवाडी , चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746808 1195 8

1196 102616170000030 स्वाती सुचनल कातळे 9881220850
दकवळे, कातळे वस्ती तालुका हवेली 

चजडहा PUNE दकवळे पुणे
10,000/- 746809 1196 8

1197 100116170002541
स्वानंद श्रीकांत 

कुलकणी
9890945088

सी-१/१००१ गंगा असोचसएशन 

चमडोज सो.सा., थेरगाव चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

10,000/- 746810 1197 8

1198 100616170004568
हनुमंत सोमनाथ 

कांबळे
9763608054

स.ेन-ं२२,चत्रवेणीनगर , इंददरानगर , 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 746811 1198 8



1199 104916170000028 हररता सुचनल दराडे 9822210577
दराड ेहाउस ,वाडहकेरवाडी pcmc 

स्कूल जवळ चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 746812 1199 8

1200 103416170000065
हररश जाचलदर 

पाटील
942158654

फ्लॅट नं-३१,"अरुणोदय "सो,सा. आर 

एिं -६०,जी ब्लॉक , संभाजीनगर 

,चिंिंवड,पुणे पुणे

10,000/- 746813 1200 8

1201 103116170002169 हषकदा राजेंद्र फाळके 9960986794
९/६९ , संत तुकाराम नगर, 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
10,000/- 746814 1201 8

1202 104916170000009 हषकदा वसंत नारखेडे 9011018174

फ्लॅट नं-७ ,सनगुरू हाईट्स , 

चशवनगरी ,चबजलीनगर , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746815 1202 8

1203 100116170002985 हषकदा चवजय परब 8775089772

अचभजीत अपाटकमेंट तारामती पाकक  

,पंडीत पेट्रोल पंप जवळ ताथवड ेपुणे 

पुणे

10,000/- 746816 1203 8

1204 105916170000039
हषकदा हररभाऊ 

कुलकणी
9850536463

स.न-ं९१,घर.न-ं१/४,कॉ .न-ं३, नवीन 

पवनानगर , काळेवाडी ,चपपरी,पुणे-

१७ पुणे

10,000/- 746817 1204 8

1205 100216170000093
हषकल अरचवद 

गायकवाड
9657520583 अजमेरा चपपरी आर बी ४/1/102 10,000/- 746818 1205 8

1206 100116170002686 हषकल ददलीप लकारे 9860878381 7, चवनायका हाईटस, थेरगांव 10,000/- 746819 1206 8

1207 100316170000668
हषकवधकन 

बाबासाहबे लोखंडे
9822612298

राज प्लाझा फ्लँट नं.-६,चशवाजी पाकक  

,समथक नगर नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 746820 1207 8

1208 100116170002880 हषाकली अरुण पाटील 7276574692

साई चनवासस्व्ह ेन-ं३३/१, B-

36,चसद्धशे्वर कॉलनी, चिंिंवड े

नगर,चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

10,000/- 746821 1208 8

1209 100116170002756
हषाकली राजाराम 

गायकवाड
9822670026

फ्लॅट नं-२०,काकडनेगर "बी"कॉलनी , 

तालेरा हॉचस्पटल जवळ , 

केशवनगर,चिंिंवड पुणे

10,000/- 746822 1209 8

1210 100616170005036

चहमजा 

व्यंकटसाईकुमार 

नामाला

9922435282

एम.एस.आर क्वीन्सटाऊन , जी-

५०६,उद्योगनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 746823 1210 8



1211 100516170000172
चहमानी प्रचवण 

गानबोटे
9822720233

सवे नं-७०, भीमाशंकर वसाहत 

,दत्तनगर दकवळे पुणे
10,000/- 746824 1211 8

1212 100116170003334 चहमांक चवशाल जैन 8600108053

चशवा हाइट्स -२, फ्लॅट नं ए ६०३ 

चपपळे साैैदागर चपपळे साैैदागर 

पुणे पुणे

10,000/- 746825 1212 8

1213 100616170004281
चहमांशु तोषपाल 

महाजन
9850049505

अच्युत७/२० ,स.ेन-ं२९, िंैतन्य पाकक  , 

प्राचधकरण ,चनगडी-४४ पुणे
10,000/- 746826 1213 8

1214 101516170000495
चहमांशु यशवंत 

टेकाडे
8805000847

रुद्राक्ष चनवास ,कृष्णनगरी कॉलनी , 

नखाते वस्ती , राहाटणी ,पुणे-१७
10,000/- 746827 1214 8

1215 100316170000485
हृचतक बाबुराव 

लांघी
9673732790

सव्ह ेनं-५३/१/अ , चवनायक नगर 

,साईनाथ कॉलनी , नवी सांगवी,
10,000/- 746828 1215 8

1216 103216170000656
हनेापरवीन अजीम 

मंसुरी
8793866525

सव्ह ेनं-११५/१/१,गृरूकृपा कॉलनी, 

नढे नगर ,काळेवाडी, काळेवाडी
10,000/- 746829 1216 8

1217 105216170000145 सायन स्वपन िंौधरी 9139050140
फ्लँट नं.-बी/९-३, रटळक रेचसडने्सी 

,इंद्रायणी नगर भोसरी पुणे
10,000/- 746664 1217 8



अ.क्र. आवक क्र. नाव मोबा. क्र. पत्ता रक्कम रु. धनादशे  क्र. सही टोकन क्र. काउंटर क्र.

1 100116170003546 अक्षता रमेश फडतरे 9767893318

स.न.ं७८ महालक्ष्मी रेचसडन्सी सी चबचडडग -

३०४ ,जगताप पेट्रोल पंपाजवळ चपपळे गुरव 

पुणे

15,000/- 746830 1218 9

2 105216170000186 अक्षता सुभाष आडहाट 9822812937
मु.पो. मोशी(सावतामाळी नगर ) ता.हवेली 

ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
15,000/- 746831 1219 9

3 105616170000016 अक्षता संजय यादव 9922419475
प्लॉट न.87 प्लॅट न.११ नागदेंव कॉनकर 

उद्यमनगर नेहरूनगर चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 746832 1220 9

4 105216170000097 अक्षय अंगद पवार 9657616177
चत्रमूती प्रो /स्टोसक शेजारी बाबा लांडगे िंाळ 

गणेशनगर गावड ेवस्ती पुणे
15,000/- 746833 1221 9

5 100416170001279 अक्षय नवनाथ मोहळकर 9623645064
संत सावतामाळी चनवास आदशक नगर ददघी 

,भोसरी पुणे
15,000/- 746834 1222 9

6 103316170004602 अक्षय प्रदीप मेनोन 8600071539
डी १०२,लीन कॉलनी १, मचहद्रा रोयाल 

,नेहरू नगर जवळ चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 746835 1223 9

7 101516170000485 अक्षय सुचनल बेडहकेर 9764523814
४६/१/१/२, ईश्वर चबचडडग, गडली १, 

काचशद्नगर, चपपळे गुरव, पुणे पुणे
15,000/- 746836 1224 9

8 105216170000223 अक्षय सुभाष वाघ 8379034213
बी -५०१, चनओ सेक्टर न.ं-६ मोशी 

प्राचधकरण पुणे
15,000/- 746837 1225 9

9 103416170000100 अक्षय सोपान महडले 8605019247
प्लॉट न.ं६९१ सेक्टर न.ं १७ चशवतेज नगर 

चिंखली प्राधीकरण,चिंिंवड पुणे
15,000/- 746838 1226 9

10 105216170000209 अक्षय संभाजी घुले 9822558792

चप्रतम प्रकाश क्लाचसक फ्लँट नं.-३ चवग बी 

प्लॉट न-ं३५ से न-ं१ इंद्रायणी नगर 

भोसरी,पुणे पुणे

15,000/- 746839 1227 9

11 101516170000488 अक्षरा अचनल गरड 9921952102
सवे न. ३८/१/१९, गडली क्र. २, घर .अ B-

८, श्रीनगर चपपळेगुरव पुणे
15,000/- 746840 1228 9

12 100116170002542 अचखलेश सचिंन नाटेकर 9405981173
सवे न. १६५, प्लॉट न. २१, इंददरानगर, 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746841 1229 9

13 103216170000789 अजय मुलिंंद राख्यानी 9881387107
FNGB-73 सुभाष नगर ररवर रोड चपपरी 

पुणे पुणे
15,000/- 746842 1230 9

14 101216170000421 अचजत पांडुरंग चलगडे 9822624165 नेवाळे वस्ती चिंखली 15,000/- 746843 1231 9

15 101216170000416 अचजक्य जयंत कावळे 9561065257
ई-१०४,रस्टीक पॅराडाईज दहेू-आळंदी रोड , 

चिंकली पुणे
15,000/- 746844 1232 9

16 100316170000471 अचजक्य रघुनाथ रांधवन 9822027969
फ्लँट नं.-१ए/१६ ,कृष्णाई नगरी साई िंौक 

इंद्र्प्प्रस्था रोड नवी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 746845 1233 9

17 105216170000104 अचजक्य सुंदरनाथ चशगोटे 9921499673
'मालन हाइटस 'स.न.९८/२ फ्लँट नं.-७ 

पांजरपोळ भोसरी पुणे
15,000/- 746846 1234 9

चपपरी चिंिंवड महानगरपाचलका, नागरवस्ती चवकास योजना चवभाग

इतर कडयाणकारी योजना

इ. 10 वी मध्ये  90 टके्क  पेक्षा जास्त गूण संपादन केलेडया चवद्यार्थयाांना बक्षीस
सन 2016-17          पात्र यादी        संख्या - 1059



18 100116170003461 अथवक अचनल चवघे 9403854010
फ्लँट नं.-१, कश्मीर अपाटकमेंट,भोइर कॉलनी 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746847 1235 9

19 100116170003583 अथवक अभय कुलकणी 9922501151
गजानन हौ.सो. फ्लँट नं.-ए/५,जुना जकात 

नका शेजारी चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746848 1236 9

20 100616170004088 अथवक चनतीन कुलकणी 9922407518 आकुडी 15,000/- 746848 1237 9

21 100316170000431 अथवक िंंद्रशेखर अदमाने 9822111377

स.न. ४४/५ रंगनाथ स्मृती काशीद नगर 

पूजा हॉचस्पटल जवळ फ्लट नं.-३०२ चपपळे 

गुरव ,पुणे पुणे

15,000/- 746849 1238 9

22 100616170004510 अथवक ददनेश पैलवान 7776017969
सेक न-ं२१,SCH५ ,१५१८ , बालाजी सुपर 

माकेट जवळ यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 746850 1239 9

23 103416170000153 अथवक प्रशांत कुलकणी 9922660806
सी-१०३,ड्रीम हाउस , सी.डी.सी.प्राचधकरण 

, पुणाकनगर -चिंिंवड पुणे
15,000/- 746852 1240 9

24 100116170003809 अथवक मनोज दशेमुख 9130881145
बी-४ संस्कृती चबचडडग IDBI बँक जवळ 

,चिंिंवड स्टेशन चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746853 1241 9

25 103416170000129 अथवक महशे क-हाडे 9881666872
नक्षत्र .हा.सो. फ्लँट नं.-बी-२०२,आर.टी.ओ. 

ऑदफस मागे पूणाक नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 746854 1242 9

26 100116170002928 अथवक चमचलद कोडापे 9860198476
जी १ -५०१ सोचनगरा टाउनचशप केशवनगर 

चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 746855 1243 9

27 100316170000533 अथवकराज सुचनल पाटील 9226232211

'साकार' सवे नं-७१, प्लॉट न-ं४५,बी-

५,गडली न-ं२,दकती नगर नवी सांगवी पुणे 

पुणे

15,000/- 746856 1244 9

28 100116170003278 अथवक शंकर िंव्हाण 9822813509
फ्लँट नं.-सी -३०१ गोयल गररमा मोरया 

गोसावी स्टेचडयम केशवनगर चिंिंवडगाव पुणे
15,000/- 746857 1245 9

29 100116170002661 अथवक श्रीराम नाईक 8483966758
ए -६/२० कुणाल इस्टेट केशव नगर चिंिंवड 

पुणे
15,000/- 746858 1246 9

30 100116170002714 अथवक हमंेत फंड 9011040840
आर-५ काकड ेटाऊन चशप केशवनगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 746859 1247 9

31 100616170004805 अदनान अस्लम पठाण 9822890788
मारणे चबचडडग , चवठ्ठलवाडी आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे
15,000/- 746860 1248 9

32 105016170000014 अददती अतुल कुलकणी 9405015457
सदचनका न-ं२० ,सर गरथ अपाटकमेंट प्रेमलोक 

पाकक  चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746861 1249 9

33 105016170000045
अददती प्रसाद 

बोरगावकर
9850231307

फ्लँट नं.-१३,आशीवाकद कॉम्डपेक्स भीमनगर 

तालेरा हॉचस्पटल रोड चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746862 1250 9

34 104916170000031 अददती चमचलद कोलते 7588821137

साई चवहार अपाटकमेंट फ्लँट नं.२९ सवे 

न.ं=१३१/१/१ गुलमोहर पाकक  गुरुद्वारा रोड 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 746863 1251 9



35 105216170000169 अददती सुरेश धायरकर 9657002324

नागेश्वर हाईट्स ,सें.न-ं६, फ्लॅट नं-

१,संतनगर ,स्पाईन रोड जवळ , 

मोशी,प्राचधकरण पुणे

15,000/- 746864 1252 9

36 100616170004359 अनघा चजतेंद्र िंौधरी 9923500075

191/B समथक टेडको हौ.सो.सा.न-ं१०, 

रनधीर मागक,सें.न-ं२४,केदारेश्वर मंददरा 

जवळ , प्राचधकरण ,चनगडी-४४ पुणे

15,000/- 746865 1253 9

37 105216170000309 अनघा जोस कोंबन 9922014691
फ्ला.न-ंइ-५०४, शुभश्री रेसीडने्सीयल -२ 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 746866 1254 9

38 100116170002739 अनघा प्रेमराज नायर 9762207112
फ्लँट नं.-५ केदार अपाटकमेंटस सुदशकन नगर 

,चिंिंवड पुणे
15,000/- 746867 1255 9

39 100616170004185 अनय उदय काळे 9011074307 २१/४/५५, यमुनानगर, चनगडी, पुणे पुणे 15,000/- 746868 1256 9

40 100116170002810 अचनकेत धनाजी लावंड 7040499579
गणराज कॉलनी ,सवे नं.-६/२ संदीप नगर 

थेरगाव पुणे-३३ पुणे
15,000/- 746869 1257 9

41 103416170000094 अचनकेत चहदरुाव खलाटे 9158984926
फ्लँट नं. B/4 कामधेनु ओिंीद प्लॉट न.ं ४ 

CDC पूणाकनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 746870 1258 9

42 100616170004035 अचनमेश अचनल वाणी 9422546941
इमारत क्र .६/फ्लॅट नं ३०८ ,स्वप्नपूती हौ.सो 

. फेज १,सेक्टर २६ चनगडी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 746871 1259 9

43 101216170000377 अचनरुद्ध अशोक बेलेकर 9623728352
GMCअंगण प्लॉट न-ं११३, फ्लँट नं.-१३ 

,पूणाकनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746872 1260 9

44 100616170005165 अनीश अचभजीत जमदाडे 9922991376
चबचडडग न-ं७,गुरुप्रसाद , गडली न-ं२,सवे नं-

८०,सुदशकन नगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 746873 1261 9

45 106716170000091 अनुजा बंडूराज ननावरे 9881471280
साई राज रेचसडने्सी ररद्धी -चसद्धी राज ,बी-४ 

फ्लँट नं-8 चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 746874 1262 9

46 103416170000198 अनुजा रमेश गावडे 8855995566
नंदनवन हौचसग सोसायटी मोरेवस्ती चिंखली 

पुणे
15,000/- 746875 1263 9

47 100716170000025 अनुजा हरीदास िंौधरी 9922503544
तीथकरूप, स. न. १२९७, रस्ता क्र.२ पंिंवटी 

सोसा., शरदनगर चिंखली पुणे
15,000/- 746876 1264 9

48 105916170000046
अनुभव सुधीरकुमार 

चमश्रा
9765055192

साई नगरी नढे नगर ,काळेवाडी चपपरी पुणे 

पुणे
15,000/- 746877 1265 9

49 100616170004424 अनुराग तान्हाजी कवडे 9422315927
सी-६,सरस्वती हौ.सो.सा. तुळजाई वस्ती 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 746878 1266 9

50 104216170000016 अनुराधा मारोती कदम 9011012290
फ्लँट नं.-१४, श्रीनाथजी हाईट ७२ पूणाक 

नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 746879 1267 9

51 100416170001163 अनुषा अरचवद सुरे 9822430967
सेक्टर न.ं-४ चशवाजी मराठा सोसा. प्लॉट नो-

१३ बी ब्लॉक न.ं-१८ मोशी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 746880 1268 9

52 103316170004349 अनुषा जयन . 9922166653
बी-१३ यशो मंगल चपपरी चिंिंवड चलक रोड 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 746881 1269 9

53 100116170002875 अनुष्का चजतेन्द्र मुथा 8605017999
A2 ,20 शाचन्तबन सोसा P.N.गाडगीळ 

जवळ चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746882 1270 9



54 105016170000022
अपणाक िंंद्रशेखर 

वाहगेावकर
9822027361

ए-५/११,'शांचतबन ', पी.एन .जी जेवलसक 

शेजारी चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746883 1271 9

55 100116170002557 अपुवाक श्रीपाद कुलकणी 9822994406
साई प्लाझा, चब. वाडहकेरवाडी, प्लट न. २, 

वृद्ध आश्रम जवळ, चिंिंवड, पुणे ३३. पुणे
15,000/- 746884 1272 9

56 100616170005363 अपुवाक सुचनल जगदाळे 9273304751
a.j.कॉम्पलेक्स ,पचहला मजला दत्तवाडी , 

आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 746885 1273 9

57 101616170000154 अपूवक अमर बोटले 9923242924
W३०४ , टोपझ पाकक  पाकक  स्ट्रीट वीजडम 

वडडक स्कूल जवळ वाकड पुणे
15,000/- 746886 1274 9

58 100116170003834 अपूवक अमूल पाठक 9823203704

A.F.3,श्री गजानन को.ऑप .हौ.सो. जुना 

जकात नाका,इंचडअन ओव्हरसीज बँके जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 746887 1275 9

59 100316170000706 अपूवाक आनंदा लोकरे 8149251638 सांगवी गावठाण सांगवी सांगवी पुणे 15,000/- 746888 1276 9

60 100116170002581 अपूवाक दामोदर पवार 9850828244
डी-१० कुणाल पाकक  केशवनगर चिंिंवड गाव 

पुणे
15,000/- 746889 1277 9

61 100616170004709 अपूवाक प्रमोद कुलकणी 9923753629
फ्लँट नं.५ मयुरी हाइटस सेक्टर नं-२७अ 

,प्लॉट न-ं१४४ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 746890 1278 9

62 100616170004282 अपूवाक रचवद्र ओव्हाळ 9689941560
सुखवानी हरेीटेन बी चवग प्लॉट न-ं१० 

भालेराव हॉचस्पटल जवळ आकुडी पुणे
15,000/- 746891 1279 9

63 100516170000206 अपेक्षा दकरण जैन 8605988153
संकडप रेचसडने्सी ,फ्ल.न-ं२०६, संगीता 

अपाटकमेंट मागे , चवकास नगर ,दकवळे पुणे
15,000/- 746892 1280 9

64 101216170000334 अपेक्षा हररिंद्र महाजन 9881201730
गणेश मंददराजवळ चिंखली गणेश नगर 

चिंखली पुणे
15,000/- 746893 1281 9

65 100116170003455 अभय मनोहर सोनवणे 8805373739
चपपरी पोलीस लाइन अचधकारी चनवासस्थान 

रूम नं ०१ चिंिंवड पुणे
15,000/- 746894 1282 9

66 100616170005073
अचभजीत अचभमान 

चशनगारे
8805148285

श्री सुमन वसंत कदम , एस.न-ं१८४ 

बी,चमळकत न-ंकें /१/५९६,चशद ेवस्ती , 

रावेत पुणे

15,000/- 746895 1283 9

67 100116170002546 अचभजीत कैलास टकले 9689111620
प्रभात कॉलनी, केशवनगर, चिंिंवड गाव, 

पुणे पुणे
15,000/- 746896 1284 9

68 104116170000095 अचभजीत पोपट मोरे 9764896501 तळवडे 15,000/- 746897 1285 9

69 103416170000072 अचभजीत रमेश नागराळ 9881251581
फ्लँट नं.इ-१० प्लॉट न.ं १९४ जी एम सी 

एम्पायर-१ चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
15,000/- 746898 1286 9

70 105216170000161
अचभजीत राजकुमार 

चबरादार
9422365737

फ्लँट नं.-०३,चिंतामणी रेचसडन्सी सेक्टर न-ं

१,प्लॉट न-ं६३डी 12 इंद्रायणी नगर भोसरी 

पुणे

15,000/- 746899 1287 9

71 106216170000020
अचभजीत लक्षही 

नारचसम्हा वाय.एल
9823240411

बी-१,बी-१००८ सोचनगारा केसर कस्पटे 

वस्ती वाकड पुणे पुणे
15,000/- 746900 1288 9

72 105916170000028 अचभजीत शाबु राज 9637015040 सोचनगरा रेचसडन्सी काळेवाडी पुणे पुणे 15,000/- 746901 1289 9

73 105016170000044 अचभषेक अनंत दशेपांडे 9881030991
फ्लँट नं.-१३,क-२ काकड ेकॉनकर ,जुना 

जकात नाका जवळ चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746902 1290 9



74 103416170000028 अचभषेक कामेश पूणकपाते्र 8857984260

कामधेनु मीरा होऊ. सोसा प्लॉट न.ं-९३ 

,फ्लँट नं.-D-२६, आर.टी.ओ मागे ,पूणाकनगर 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 746903 1291 9

75 101216170000356 अचभषेक केशव घाटगे 9604610581
समाधान हौ.सो. चब.न-ंए/२०,फ्लँट नं -२, 

कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 746904 1292 9

76 100316170000625 अचभषेक गणेश चशदे 8087873503
स. न.ं ६३/३/१ , मयूर नगरी फेज २ फ्लॅट नं 

जे ४०३ , चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 746905 1293 9

77 100416170001034 अचभषेक ददचलप आगाशे 9975116308 आळंदी रोड, संभाजीनगर, भोसरी 15,000/- 746906 1294 9

78 100616170004775
अचभषेक कदगबर 

हवालदार
9765407746

फ्लॅट नं-१०१,चबचडडग-बी, अंशुल कासा 

,कस्पटे वस्ती , वाकड -पुणे पुणे
15,000/- 746907 1295 9

79 100616170005195 अचभषेक दीपक धाडीवाल 9823077899

आंगण अपाटकमेंट फ्लँट नं.-१,प्लॉट न-ं

३००,सेक्टर न-ं२७,प्राचधकरण चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे

15,000/- 746908 1296 9

80 100216170000113 अचभषेक नागनाथ सकनुरे 9860878309
सुखवानी लोन्स डी चबचडडग फ्लँट न.ं-१० 

अजमेर रोड मोरवाडी चपपरी पुणे
15,000/- 746909 1297 9

81 103116170002278 अचभषेक मनोहर खरमुटे 7350101596
२१५/१७२५ संत तुकाराम नगर चपपरी पुणे-

१८ यशवंत िंौक पुणे
15,000/- 746910 1298 9

82 101516170000478 अचभषेक रामदास तोंडे 9766536288
चशवराजनगर, भारत गॅस एजन्सीच्या 

पाठीमागे, १५ न. बस स्टॉप, रहाटणी पुणे
15,000/- 746911 1299 9

83 105316170000015 अचभषेक शंकर थोरात 7276879017
बी-२ स्पाकक ल अव्हने्य,ूदत्तनगर ददगी ,पुणे 

पुणे
15,000/- 746912 1300 9

84 100416170001069 अचभषेक शंकर पाटील 9822540708
सवे नं.-२०९/२ भाग्यश्री हौ सोसा. A-3 

संभाजी नगर आळंदी रोड भोसरी पुणे
15,000/- 746913 1301 9

85 100116170002610 अचभषेक सागर पेणकर 9923086416
सवे नं.-८०/१ डक्ष्मी नगर वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746914 1302 9

86 100116170002532 अचभषेक सुभाष भुजबळ 9552491235
सवे नं.१४/३ जय भवानी नगर , थेरगाव पुणे 

पुणे
15,000/- 746915 1303 9

87 100316170000708 अचभषेक संजय दशेपांडे 9763690464
बी २४ कृष्णा नगर गडली नं १ नवी सांगवी 

पुणे
15,000/- 746916 1304 9

88 100116170003069
अचभषेक संतोषकुमार 

ठमके
9881225745

समथक करीना बी चबचडडग फ्लँट नं -बी १०३, 

थेरगाव पुणे पुणे
15,000/- 746917 1305 9

89 105216170000171
अभ्युदय कांिंनकुमार 

पाटील
9730772288

बी-४०१,वोएज बोऱ्हाड ेवाडी , मोशी 

(नवीन माकेट याडक जवळ ) मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे

15,000/- 746918 1306 9

90 105016170000017 अमर गजानन मोचहते 7385110725

फ्लँट नं.-१०१ 'ए' चवग युवराज रेचसडने्सी 

,क्रांतीवीर कॉलनी न्दने्गेर काळेवाडी चपपरी 

पुणे पुणे

15,000/- 746919 1307 9

91 100116170002996 अमत्यक हमंेत घरत 9623869783
इ -२/१४ काकड ेपाकक  पोदार शाळे समोर 

,तानाजीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746920 1308 9

92 101216170000380 अचमत रामिंंद्र सजे 9921165898
सहजीवन हौचसग सोसा त्रीवेणीनगर तळवड े

पुणे पुणे
15,000/- 746921 1309 9



93 100116170002963 अमीर रदफक नायकवाडी 9822837527
बी.न-ंF1,फ्ल.न-ं८, काकड ेपाकक  ,केशवनगर 

, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 746922 1310 9

94 103316170004980 अमृता दचेवदास दरुगुडे 9850820603

सें.६ प्लॉट -६७ उचनती अव्हने्यू (बी-१६) 

जलवायू चवहार जवळ संत नगर PCNTDA 

PUNE पुणे

15,000/- 746923 1311 9

95 100316170000462
अमृता शंकरन 

पुडलाचनकल
9763669114

प्लॉट न.ं-१००२ एकदतं सोसायटी 

चप्रयदशकनी नगर ग:४ जुनी सांगवी ,पुणे पुणे
15,000/- 746924 1312 9

96 103216170000885 अमृता सुहास वैद्य 9822553351
रामनगर ,कौचतक हॉटेलच्या पाठीमागे 

रहाटणी काळेवाडी पुणे पुणे
15,000/- 746925 1313 9

97 100616170004202 अमेय प्रवीण तळेगावकर 9822308742
प्लॉट न.ं ३१६ पेठ नम.-२५ प्राचधकरण 

चनगडी पुणे
15,000/- 746926 1314 9

98 103116170002153 अमेय राजेंद्र भोंगळे 9850964172 ए -११२ एिं ए कॉलनी चपपरी पुणे 15,000/- 746927 1315 9

99 102416170000140 अमेय सुभाष पवार 9881466499
ई -५,अक्षय नगर फेज १ ,चवशाल नगर 

चपपळे चनलख ,पुणे पुणे
15,000/- 746928 1316 9

100 100116170002995 अमोघ चमचलद गोसावी 9850820592
डी-१४,कुणाल पाकक  , केशवनगर शाळे समोर 

, चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 746929 1317 9

101 100616170004201 अयान तनवीर मेमन 9922374660
ए न डी टाँवर A चवग -४०५ ज्ञानेश्वर नगर 

आकुडी पुणे
15,000/- 746930 1318 9

102 100116170003713 अयुषी सुयश तोरस्कर 7057141457
७१/४५ साकार ,लेन न-ं२ कीती नगर नवी 

सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 746931 1319 9

103 106716170000016 अर्पपत लक्ष्मण करवंदे 7843035557
सवे नं-७७/१/१,प्रभात नगर पथ-१, सृष्टी 

िंौक, चपपळे गुरव ,पुणे-४११०६१. पुणे
15,000/- 746932 1320 9

104 103216170000835 अचलशा अि थोमास 9823780285
घर नं-७००,कोकणे नगर कृष्णा गाडकन 

सोसायटी काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 746933 1321 9

105 100116170002656 अचलशा उडहास पोळ 8605525803
ग्यान गंगा चबचडडग डी -४०१ तांबे स्कूल 

जवळ नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 746934 1322 9

106 101516170000487 अचलचशबा अचनल बोरगे 9011757649
सवे. न. ५३/1A, 16, चवनायक नगर, चपपळे 

नगर, पुणे पुणे
15,000/- 746935 1323 9

107 100616170004086 अवनी अंकुर जैन 9850026022
फ्लँट नं.-३,प्लॉट न-ं७,प्रवीण पलेस एस डी. 

सी ,सेक्टर -२५ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 746936 1324 9

108 105216170000052 अचवष्कार बळवंत गडकर 7040427980
स.े न. ७ प्लॉट न. ८१/९/१, इंद्रायणी नगर, 

भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 746937 1325 9

109 103416170000086 अव्दतै चनतीन नागले 9850231667

अचभषेक'५' हौ. सो. आर एिं-१८३ 

शाहूनगर एम आय डी सी जी ब्लोक चिंिंवड 

पुणे-१९ पुणे

15,000/- 746938 1326 9

110 105616170000013 अचश्वन वीरजी रैना 9371614800
प्लॅट न. E-406,मचहद्र रॉयल नेहरूनगर, 

चपपरी, पुणे पुणे
15,000/- 746939 1327 9

111 101216170000320 अचश्वनी कृष्णा िंौगुले 9075021018
मीरा स्मृती  भावेश्वरी हौ सोसा मोरेवस्ती 

चिंखली ता हवेली पुणे पुणे
15,000/- 746940 1328 9

112 101516170000477 अचश्वनी खंडू वायकर 955229318
नवले िंाळ, खंडोबा मंददर जवळ, दापोडी 

रोड, चपपळे गुरव, पुणे पुणे
15,000/- 746941 1329 9



113 103416170000050
अचश्वनी ददपक 

कौजलगीकर
9921952269

स्वराज हौ.सौ .प्लॉट न.ं-९ RH १२५ 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 746942 1330 9

114 100116170002696 अचश्वनी ददलीप गडदे 9850335611

स्वप्नील बंगला सवे नं-७५/१/१ चिंतामणी 

कॉलनी 'ए' आहरे नगर वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 746943 1331 9

115 100416170001071 अचश्वनी संजय खरपुडे 8605693001
शांती चनकेतन सोसा. रूम न.ं १४ 

सदगुरूनगर,भोसरी भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 746944 1332 9

116 100316170000883
अश्वेद मडलीकाजुकन 

चजरगी
9822594349

चशरोळे हाइट्स चसध्दीचवनायक मंददर समोर 

आनंद नगर साई नाम सोसा जुनी सांगवी पुणे
15,000/- 746945 1333 9

117 100416170001202 अंदकता गजानन बाणाईत 9881463121
जयदीप पाकक  ,चवग-सी , फ्लॅट नं-१८,चतसरा 

मजला , ददघी रोड, भोसरी,पुणे-३९. पुणे
15,000/- 746946 1334 9

118 100616170005232
अंदकता भीमाशंकर 

होनराव
8605553575 गणेश कॉलनी न-ं२, रुपीनगर तळवड ेपुणे पुणे 15,000/- 746947 1335 9

119 100116170002890 अंदकता माधव शेळके 9767845379
फ्लँट नं.-२०२ जी -१ सोनीगरा तोव्न्शीप 

केशवनगर चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 746948 1336 9

120 105016170000029 अंकीता तानाजी जाधव 7620519191
मंगलमूती वड्या शेजारी मंगलमूती अपाटकमेंट 

गणेश पेठ चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746949 1337 9

121 100616170004162
अंजली दत्तात्रय 

गायकवाड
9822866867

pcmc हॉल शेजारी दत्तनगर चिंिंवड पुणे 

पुणे
15,000/- 746950 1338 9

122 100616170004650 अंजली . नायर 9689555876
युचनट न-ं१५ इडकन गाडकन -बी सेक्टर न-ं26 

आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 746951 1339 9

123 103216170000641 अंजली राजेश चपडले 8149219457
अ-५०२,साई सदन,आनंद हाैॅचस्पटल 

समोर, तापकीर नगर, काळेवाडी ,चपपरी पुणे
15,000/- 746952 1340 9

124 100116170003391 अंजली सुचनल आसोलकर 9561755508

फ्लँट नं.-६ ए ,रूणाल गदने प्लॉट न-ं

४८/१५६ शाहू उद्यान मागे चबजलीनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे

15,000/- 746953 1341 9

125 103416170000059 अंजली संजय बोरसे 9922442927
फ्लँट नं.-४ चबचडडग न.ं-क३ HDFC कॉलनी 

चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 746954 1342 9

126 103416170000048 अंचजता चबजू नायर 9823206895
वास्तू पूजा अपाट मेंट ए-१०३ स्पाइन रोड 

पूणाक नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 746955 1343 9

127 100116170003027 अंशु वेदप्रकाश श्रीवास्तव 9372440504

फ्ल.न-ंडी-४,गी.एम.सी.एम्पायर ,आर एिं -

१९४, थरम्याक्स िंौक ,चिंखली रोड 

,संभाजीनगर चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

15,000/- 746956 1344 9

128 102616170000028 अंशू योगेंद्र गुप्ता 9823191808
फ्लँट न.-४ दवेी सोसायटी चवकास नगर, 

दकवळे,पुणे पुणे
15,000/- 746957 1345 9

129 106716170000024
आकाश अचधकराव 

साळवे
9011031150

४९/१,गांगाड ेनगर कृष्णा हॉचस्पटल जवळ 

काटेपूरम िंौक लेन नं-३ बी -9 चपपळे गुरव 

पुणे पुणे

15,000/- 746958 1346 9

130 100116170003697 आकाश दकरण खाजेकर 9850024197
चवशाल रेचसडने्सी (अ-चवग ) हनुमान कॉलनी 

कासारवाडी पुणे
15,000/- 746959 1347 9



131 102416170000139 आकाश प्रचवण कस्पटे 9922924141
सवे नं-२५७/१/१ चप.चिं.म.न.पा शाळे 

समोर कस्पटे वसती ,वाकड ,पुणे पुणे
15,000/- 746960 1348 9

132 100516170000157
आकाश बाळासाहबे 

कंुभार
9673129855

चप्रतम अपाटकमेंट फ्लँट नं.-११ ,पेंडसे कॉलनी 

,चवकास नगर दहेूरोड पुणे
15,000/- 746961 1349 9

133 100116170003105 आकाश भाऊराव राजोळे 9881041757

फ्ल.न-ं१०,ए-चवग ,कुणाल नेस्ट अपाटकमेंट , 

पी.सी.एम.सी.,चलक रोड, माचणक कॉलनी , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 746962 1350 9

134 103216170000851 आकाश लहु मददे 8855853352
श्रावणी सुपर माकेट रायगड कॉलनी रहाटणी 

पुणे पुणे
15,000/- 746963 1351 9

135 103216170000647 आकाश शाजी नायर 9823113359
धमक अपाटकमेंट,चब.न.ंA-1 प्लाैॅट न.ं१० 

चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 746964 1352 9

136 103316170004498 आकाश सतीश काळे 9226761289
२०८,स्टेशन रोड गोकुळ हॉटेल समोर चपपरी 

पुणे पुणे
15,000/- 746965 1353 9

137 103116170002147 आकांक्षा अनंता पोथरकर 8605145547
३१/२४७,वडलभनगर चपपरी (संत तुकाराम 

नगर ) पुणे-१८ पुणे
15,000/- 746966 1354 9

138 105016170000008 आकांक्षा दकशोर सिापुरी 9423013789
स.१८/४, ओंकार कॉलनी, गणेश नगर, 

थेरगाव पुणे पुणे
15,000/- 746967 1355 9

139 103216170000662 आकांक्षा गणेश वाघेरे 9527267878
साई वैष्णवी पाकक  फ्लँट नं.-३ ,तपोवन मंददर 

रोड चपपरी पुणे
15,000/- 746968 1356 9

140 100616170004441 आकांक्षा िंंद्रकांत लाड 8446557213

आददत्य अंगण ,सें.न-ं२८, प्लॉट न-ं१,फ्ल.न-ं

२ ,CMS शाळेशेजारी , प्राचधकरण,चनगडी-

४४ पुणे

15,000/- 746969 1357 9

141 105216170000057 आकांक्षा बापु कारले 9850160932

पांजरपोळ समोर, गुरुचवहार कॉलोनी, 

परंपरा अपाटकमेंट,प्लॅट न. १० भोसरी, पुणे 

पुणे

15,000/- 746970 1358 9

142 100616170004631 आकांक्षा महशे पंत 9987564775
फ्लॅट नं-८०८,डी ,शुभश्री रेसीडने्सी , फेस-

१,आकुडी आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 746971 1359 9

143 103116170002168
आकांक्षा श्रीचनवास 

करंजखेले
9850887567 ए -१८० एिं ए कॉलनी चपपरी पुणे 15,000/- 746972 1360 9

144 103216170000803 आकांक्षा सदाचशव पाटील 7040452942
तारा कॉम्प्लेक्स, प्लॅट न ८, तपोवन रोड, 

चपपरी गाव पुणे १७ पुणे
15,000/- 746973 1361 9

145 100316170000467 आकांक्षा संतोष तांबोळी 8806441905
फ्लँट नं.-४,चमराक्ल होम्स साई िंौक ,नवी 

सांगवी नवी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 746974 1362 9

146 100616170005790 आकांक्षा हनुमंत चशदे 9823642632
ई /१/१ काकड ेपाकक  तानाजी नगर चिंिंवड 

पुणे
15,000/- 746975 1363 9

147 100616170004585 आज्ञा अचजत भाईप 9421036415
कुटे वृदावन सी -१५ चवठ्ठल मंददरा मागे 

चवठ्ठलवाडी आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 746976 1364 9

148 100116170003057 आदशक दत्तात्रय गायकवाड 9604137504
फ्ल.न-ं५,शामा हरेरटेज , केशवनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 746977 1365 9

149 100116170002886 आदशक संजय कुलकणी 7769933362
फ्लँट नं.-८ चशव छाया अपाटकमेंट 

चबजलीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746978 1366 9

150 100116170002605 आदशक चहम्मत मुळीक 86052078
बी-३ /१२ दशकन नगरी केशवनगर 

चिंिंवडगाव पुणे
15,000/- 746979 1367 9



151 105216170000051 आददती अशोक कातोरे 9850450185

एस.बी. रेचसडने्सी, प्लॅट न. १८, प्लॉट न. 

६१, स.े न. ३, चतरुपती िंौक, इंद्रायानीनगर 

भोसरी पुणे

15,000/- 746980 1368 10

152 100116170003608 आददती पंकज शहा 9881245460
एम -३०३,क्वीन्स उद्योग नगर चिंिंवड 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746981 1369 10

153 100616170004570
आददती बाळासाहबे 

बावकर
7722073535

चसदशे्वर सो ,आर एिं -७४, फ्लँट नं.-

३०,'क'चवग जी ब्लॉक शाहूनगर चिंिंवड 

पुणे-19 पुणे

15,000/- 746982 1370 10

154 100316170000448 आददत्य अचजत भोर 9657422686
८६/ १अ /२ यश अपाटकमेंट एस टी रोड मंत्री 

कोम्प्लेक्स जवळ दापोडी पुणे
15,000/- 746983 1371 10

155 100616170005440 आददत्य अरचवद नायर 9552495784
फ्लॅट नं १८ ए चवग सरस्वती अपाटकमेंट बँक 

आैॅफ महाराष्ट्र आकुडी पुणे
15,000/- 746984 1372 10

156 100616170004505 आददत्य ददलीप चनकम 9011524804

रोहन पाकक , प्लॅट न. ७, स.े न. २६, इन्कम 

टक्स कॉलनी समोर, चनगडी, प्राचधकरण, पुणे 

पुणे

15,000/- 746985 1373 10

157 100616170004840
आददत्य प्रशांत 

पानगांवकर
7774090570

सी-२/१०१,शुभश्री रेचसडचेन्शअल फेज -१ 

,गणेश चव्हजनच्या मागे आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 746986 1374 10

158 100116170002938 आददत्य महेंद्र फासे 9423011022
घ.र न-ं१३/अ ,बळवंत दशकन माचणक कॉलनी 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746987 1375 10

159 103316170004599 आददत्य मारुती दकन्हाळे 9823825010
अमृतेश्वर बजाज कॉलनी अ१/२३,मोरवाडी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 746988 1376 10

160 103216170000653 आदशे सोन्याबा गेळे 9881402388 रहाटणी 15,000/- 746989 1377 10

161 100316170000434 आनंदी अमोल कोरडे 7387590425
७०/१/३, गणेश नगर चशवाजी िंौक नवी 

सांगवी पुणे
15,000/- 746990 1378 10

162 105616170000032 आफरीन हसन खान 9822415326
स्वरगंगा सो.सा.,फ्ल.न-ं२०३,बी.न-ंबी-१, 

वडहभनगर चपपरी,पुणे-१८ पुणे
15,000/- 746991 1379 10

163 100216170000125 आचमत चवघ्नेश्वर हगेडे 9922597038
सवे नं.-१०९ चबचडडग न.ं-०२ फ्लँट नं.-२४ 

ग्रीन दफइड्स वास्तू उद्योग चपपरी पुणे
15,000/- 746992 1380 10

164 100116170003464 आयुष अतुल मुथा 9850036039

अतुल रमेश मुथा बी-५ प्रेम सागर सोसायटी 

,रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह जवळ चिंिंवड पुणे 

पुणे

15,000/- 746993 1381 10

165 100116170003005
आयुष दीपक 

चपपळवाडकर
9823330041

फ्लँट नं.-इ -१००२,MSR क्वीन्सटाउन 

,उदयोगनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746994 1382 10

166 100116170003642 आयुष पराग शहा 9822434298
प्लॉट न-ं४ सुधेवूनगर जुना जकात नाका 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 746995 1383 10

167 100316170000503 आयुष बाळासाहबे गुरव 9822691513
सवे नं-७२/१ , कृष्णाई चवहार चपपळे गुरव 

पुणे पुणे
15,000/- 746996 1384 10

168 103316170005377 आयुष रमेश पमनानी 9673863461
प्लॉट न-ं८६,आशीवाकद चबचडडग चजजामाता 

हॉचस्पटल जवळ चपपरी,पुणे-१८ पुणे
15,000/- 746997 1385 10

169 102416170000145 आयुष रुणु दास 9168227111
ऐश्वयकम ग्रीनस सी-४०४,चवशाल नगर वाकड 

पुणे पुणे
15,000/- 746998 1386 10



170 103316170004580 आयुष चवनोद काले 9850094123
पी १/४०३,एम्पायर इस्टेट जुना मंुबई -पुणे 

हायवे चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 746999 1387 10

171 105016170000059 आयुषी अचनल वढेरा 9766440374
बी-३०१,मेट्रोपोचलटन सो.सा.,बी-न-ंB, 

चलक रोड , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747000 1388 10

172 100011617000312 आयुष् आनंद आगरवाल 7276862296
२८/९,चगरनार चनवास, चबजलीनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747001 1389 10

173 104116170000057 आरती गोरख उदागे 9822296990
लचक्ष्म कॉम्प्लेक्स फ्लँट नं -३ गणेश नगर 

तळवड ेपुणे
15,000/- 747002 1390 10

174 100116170003465 आरती प्रकाश उणेिंा 9822456595
दगुाक कोनेर ,दवेघर सोसायटी सवे नं-२७० 

चलक रोड चिंिंवड पुणे` पुणे
15,000/- 747003 1391 10

175 100616170005372
आरुशी राजेश 

जहाचगरदार
9850000445

प्लॉट न-ं३४६,सेक्टर न-ं२७,,पचहला मजला 

जनपथ मागक भेळ िंौक , चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

15,000/- 747004 1392 10

176 100116170002551 आयकन रचवद्र पतंगे 9527003848
कुणाल इस्टेट, a७/१, प्लॅट न. १०, 

केशवनगर, चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747005 1393 10

177 100616170004887 आयाक तुषार बोंडाळे 9921203440

फ्ल नं-३,शामलीला अपाटकमेंट ,सें.न-ं२५, 

प्लॉट न-ंLCA/3,सावरकर सदन जवळ , 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

15,000/- 747006 1394 10

178 100116170002665 आचशष अवधूत कुलकणी 9922882206
'काशीधाम 'प्लॉट न.ं-६६ पवना नगर 

सोसायटी चिंिंवड पुणे
15,000/- 747007 1395 10

179 100416170001426 आचशष शहाजी दौंडकर 7770036995
सवे नं-२११ ,वैष्णवी चनवास गवळी नगर 

,रस्ता न-ं२,गवळी नगर भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747008 1396 10

180 100116170003074 आशुतोष आनंद मोडक 9881131283
लव-कुश अपाटकमेंट बी-२,फ्ल .न-ं

६,तानाजीनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747009 1397 10

181 101616170000157 आचश्रता - रामस्वामी 9823357360
बी १६ द्वारका साई पारेडाचयस , चशव साई 

रस्ता चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747010 1398 10

182 100416170001144 आशे्लषा मधुकर चनकम 9975421824

सवे नं. २१८ , मातोश्री पाकक  -२ संत 

तुकाराम नगर , श्री कृष्णामंदीरा जवळ 

आळंदी रोड पुणे

15,000/- 747011 1399 10

183 103216170000919
आचसका मोहम्मदअहमद 

खान
8446112897

सवे नं.-११५/२/६ चशव कृपा कॉलनी नड े

नगर काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747012 1400 10

184 101616170000153 आस्था श्याम महेंद्र 9689321248
सी चबचडडग फ्लॅट नं ११०२ पाकक  रॉयल हौ. 

कॉ. सोसायटी, कोकणे िंौक रहाटणी पुणे
15,000/- 747013 1401 10

185 100116170003024 आचहरे ओम दकसन 9850074123

सवे न-५८/१,६०/४,६१,प्लॉट न-ं७२, ओम 

साई चनवास ,चशवनगरी ,चबजलीनगर , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747014 1402 10

186 303216170000720
आंकाक्षा नंददकशोर 

सोनचगरे
8149634234

९३१/११, चवजयनगर, काळेवाडी, मेन रोड, 

लक्की बेकारी समोर, चपपरी, पुणे पुणे
15,000/- 747015 1403 10

187 101216170000445 इचप्सता अजय जाधव 9822440296
'आकांक्षा 'अचभमान सोसा प्लॉट न-ं१/बी/३ 

स-े२०, कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747016 1404 10



188 102416170000147 इचप्सता गोपाल कंुडू 9623597875
टी -२९, नंदनवन सोसायटी,चवशालनगर 

चपपळे चनलख पुणे
15,000/- 747017 1405 10

189 100616170004691 इरेश बसवराज रेवी 8551847135
१६३,चत्रमुती हौचसग सोसायटी चत्रवेणी नगर 

तळवड ेपुणे पुणे
15,000/- 747018 1406 10

190 103416170000066 इचशका साकेत प्रसाद 9960231615 शाहूनगर 15,000/- 747019 1407 10

191 103416170000089
इंद्रचजतकौर चजतेंद्रचसग 

रूपराय
9922437213

डी -६/७ सुमंत हौचसग सोसायटी ए िं डी ए 

फ सी कॉलनी चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
15,000/- 747020 1408 10

192 100116170002945 ईशान वैभव भोईर 7276062223
प्लॉट न-ं२ ,स्वप्न चशडप , जीवन नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747021 1409 10

193 103216170000903 ईशा प्रशांत कुलकणी 9422551881
ई -४०६ ,साई मेरी गोडड सोसायटी चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747022 1410 10

194 103416170000105 ईशा राधाकृष्ण माने 9665988899
चिंतामणी हौ.सोसा आर एिं -३०,जी ब्लॉक 

,डी-८ midc संभाजी नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747023 1411 10

195 101616170000170 ईचशता चस्मता बहादरू 6822799503
जी ३०२ डफैोडीडस को.ओ. हौ. सो. चपपळे 

साैैदागर चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747024 1412 10

196 103316170004156 ईश्वरी कृष्णा लोंढे 9922081853
महादवे मंददरासमोर, महात्मा फुल,े रोड, 

माळी आळी, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747025 1413 10

197 100616170005612 उज्वल सुरेश मुरुडी 9860285276
फ्लॅट नं ९ रोझ चबचडडग बहार सोसायटी 

चनगडी पुणे
15,000/- 747026 1414 10

198 100416170001214 उमामा झुबेर पठाण 5526778980
फोर स्टार ,प्लॉट न-ं४४४,सें.न-ं२, समथक 

कॉलनी,इंद्रायणीनगर भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747027 1415 10

199 100616170004270 उवेश चवख्यात बेरी 9850808930
५१/४ सेक्टर न.ं-२५ दचक्षण मुखी मारुती 

मंददर जवळ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747028 1416 10

200 100616170004363 ऋग्वेद जयंत फडके 9881009589
फ्लॅट नं-०४,ऑकीड सुचवधा , हॉटेल सावली 

मागे , आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747029 1417 10

201 100316170000499 ऋग्वेद प्रताप महाले 9881210495

फ्लँट नं.-९,चतरुपती अपाटकमेंट मोरया पाकक  

,लाने नं-१ ,चवचलयम नगर चपपळे गुरव पुणे 

पुणे

15,000/- 747030 1418 10

202 100616170005072 ऋिंा अतुल जाधव 9423286376

यशोम लाईफ स्पेसेस ,फ्ल.न-ंबी/३, स.न-ं

१८६/१/१,एिं नं-१/१ MIDC रोड , चशड े

वस्ती -रावेत पुणे

15,000/- 747031 1419 10

203 105516170000005 ऋचतक संजय वाळंूज 9850663536
श्रीरंग रासकर िंाळ ९/३ महात्मा फुले रोड 

,माळी अळी भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747032 1420 10

204 100116170003507 ऋचतका नेताजी चवनोदे 9970005492
मु.पो.वाकड तालुका मुळशी ,चज .पुणे 

,चवनोद ेवस्ती ,जकात नाका जवळ वाकड पुणे
15,000/- 747033 1421 10

205 104916170000037 ऋतुजा अशोक आवारी 9881833341
रेणुका अपाटकमेंट ७ए , चबजलीनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747034 1422 10



206 100616170004380 ऋतुजा अंकुश िंव्हाण 9850321809
चनरुपम -१,को.ऑप \.सो.सा. फ्लॅट नं-F/2A 

, आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747035 1423 10

207 100616170004278 ऋतुजा एकनाथ भोसले 9028880736
यशोदाबाई कड िंाळ साने िंेदासकच्या पाटी 

मागे कोचहनूर आर्ककड शेजारी चनगडी पुणे पुणे
15,000/- 747036 1424 10

208 101516170000479 ऋतुजा कमलाकर डोके 9822780144
सवे न. ५३/२/१, नेताजी नगर, घर न. 

२३४, रोड न. २, चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747037 1425 10

209 100616170004776
ऋतुजा गुलाबराव 

व्हनमाने
8975752113

डक्ष्मी पाकक  -२ फ्लँट नं.-९ मोहन नगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747038 1426 10

210 100116170002744 ऋतुजा ज्ञानेश्वर गरुड 7741043472

पदमजी पेपर चमल कंपनी समोर सदाचशव 

कॉलनी वात्सडय चबचडडग थेरगाव ,चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747039 1427 10

211 103416170000170
ऋतुजा ददनकर 

नायकवडी
8237008895

'नक्षत्र' हौ.सो. फ्लँट नं.इ ३०३,फेज -१ पूणाक 

नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747040 1428 10

212 100416170001055 ऋतुजा ददपक माळी 9420436165
चशव पावकती अपाटकमेंट फेज II, B-3, ददघी 

रोड भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747041 1429 10

213 103216170000672 ऋतुजादवेी तानाजी मोरे 9881973785
सवे नं.-५१ प्लॉट न.ं-९ बळी राज कॉलनी -

२ रामनगर रहाटणी ,चपपरी पुणे
15,000/- 747042 1430 10

214 102416170000174 ऋतुजा नवलचसद्ध माने 9850413343 ३०९,गणेश नगर चपपळे चनलख औंध पुणे पुणे 15,000/- 747043 1431 10

215 105216170000140 ऋतुजा नामदवे कणेकर 9850035914
ग,नं ४५७,यशोदीप चनवास संघषक कॉलनी-३ 

,आदशक नगर मोशी पुणे
15,000/- 747044 1432 10

216 101216170000384 ऋतुजा बजरंग िंावरे 9623094822
फ्लँट नं.-ए/१५, गंधवक पाकक  ,प्लॉट न-ंआरएिं 

-९३ शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747045 1433 10

217 105216170000211 ऋतुजा बालाजी पाटील 9158191119
सी-१/५ नारायणा हौ.सो. जय गणेश 

साम्राज्य कॅम्पस ,स्पाइन रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747046 1434 10

218 103416170000074 ऋतुजा भागवत नेमाने 9689448940
फ्लँट नं.इ-९ प्लॉट न.ं ११२ अ अनुषा 

हाईटस पुणाकनगर चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
15,000/- 747047 1435 10

219 100616170005225 ऋतुजा महाचलग होनराव 7276422020 गणेश कॉलनी न-ं२ रुपीनगर तळवड ेपुणे 15,000/- 747048 1436 10

220 103216170000955 ऋतुजा रमेश पगार 9860379217
दफनोलेक्स कॉलनी ज्योचतबा नगर काळेवाडी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747049 1437 10

221 100116170003329 ऋतुजा रमेश पाबळकर 9881107309
फ्लँट नं.-१०, राज अपाटकमेंट श्रीधर नगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747050 1438 10

222 105016170000046 ऋतुजा रचवद्र कुलकणी 9922740850
फ्लँट नं.-४,माणगंगा अपाटकमेंट केशवनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747051 1439 10

223 105216170000210 ऋतुजा रोचहदास झावरे 9325707405
अ -२,प्लॉट न-ंसी-२५ गणेश चवहार सेक्टर 

नं १ इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747052 1440 10

224 103116170002348 ऋतुजा रोचहदास झांजड 9850913431
२/३/१६५/संत तुकाराम नगर चपपरी चपपरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747053 1441 10

225 100116170002599 ऋतुजा चवकास वाडहकेर 9881232795
सवे नं.-११६/६ वाडहकेर वाडी s.p वायसक 

शेजारी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747054 1442 10



226 100616170005309 ऋतुजा चवरेंद्र चिंतलवार 8793490128

बी-जी१,साईकृपा, प्लॉट न-ं२७७-

२८०,सेक्टर न-ं२९, चनगडी 

प्राचधकरण,रावेत पुणे पुणे

15,000/- 747055 1443 10

227 100416170001280 ऋतुजा शरद बो-हाडे 9890650327
आदशक नगर टिा उद्योगाच्या मागे सवे नं-

414 मोशी ,पुणे पुणे
15,000/- 747056 1444 10

228 106716170000027 ऋतुजा शैलेंद्र खिंे 9850445115
हषकदा अंक्लेव्ह फ्लँट नं.-४ अ ,समता नगर 

नवी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747057 1445 10

229 100116170002894 ऋतुजा सुहास काळे 9767698220
सािंी अपाटकमेंट फ्लँट नं.-५ प्लॉट न.ं-२८ 

इंददरानगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747058 1446 10

230 100316170000594 ऋतुजा सोमनाथ साळंुखे 9623332846
श्री सहाद ूघुले चबचडडग बोपखेल सी. एम. ई 

जुन्या पाण्याच्या टाकी जवळ बोपखेल पुणे
15,000/- 747059 1447 10

231 100616170004103 ऋतुजा संतोष सावंत 9011396475
जय मडहार कॉलनी वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747060 1448 10

232 100616170004599 ऋतुजा संदीप िंोळके 8888020505
श्री साई ,चिंतामणी कॉलनी प्लॉट न-ं०४ सवे 

न.ं-७६ वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747061 1449 10

233 103216170000730 ऋतुजा हनुमंत कुदळे 9011001541
सुंगधा सदन समाधानिंौक घनश्यामगोडड 

शेजारी चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747062 1450 10

234 103416170000101 ऋचत्वक महशे पवार 9657496292

प्रतेश हौ. सोसायटी RH-126 FL.NO-12 

G BLOCK MIDC शाहूनगर चिंिंवड पुणे 

१९ पुणे

15,000/- 747063 1451 10

235 103416170000071 ऋचत्व िंेतनकुमार पटेल 9392944052
सी-१४ , कामधेनु मीरा अपाटकमेंटस प्लॉट न.ं 

९३ पुणाकनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747064 1452 10

236 103316170005105
ऋत्वीक ओमप्रकाश 

सुयकवंशी
9975181700

आळंदी रोड ,शास्त्री िंौक ओम शांती शेजारी 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747065 1453 10

237 101216170000444 ऋषभ ददलीप जाधव 7709329697
मोरया अपाटकमेंट दत्तकृपा हौ.सो .,नेवाळे 

वस्ती चिंखली ,पुणे पुणे
15,000/- 747066 1454 10

238 101616170000134 ऋचषकेश अभय सोमण 8408880124

सी. २०४ , चशवम सोसायटी महादवे 

मंददरासमोर , पोलीस िंौकी जवळ चपपळे 

सौदागर पुणे

15,000/- 747067 1455 10

239 100116170002648 ऋचषकेश नागप्पा कोिुर 9822976658

आनंदवन हौ.सोसा. चबचडडग जी२ फ्लँट नं.-

१४ काकड ेकॉनकर जुना जकात नाका चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747068 1456 10

240 100616170005140 ऋचषकेश राजेंद्र चशदे 9922419199

सी-२०,स्वेदचबद ूहौ.सो. संभाजीनगर 

,थरमँक्स िंौक आर एिं -३५ चिंिंवड पुणे 

पुणे

15,000/- 747069 1457 10

241 101616170000179 ऋषी अचनल भालेराव 9423447604
W-७०१ रोज लँड रेचसडने्सी गेट नं ४ चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747070 1458 10

242 100416170001364 ऋषीकेश गजानन पोटे 9975020383
सवे नं-१९५,चवश्वकमाक कॉलनी न-ं२८-८, 

शास्त्री िंौक आळंदी रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747071 1459 10

243 101216170000364
ऋषीकेश तानाजी 

क्षीरसागर
7798937118

श्री कॉम्पलेक्स हौचसग सोसायटी आर एिं 

"जी" ब्लॉक MIDC चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747072 1460 10



244 100116170002809 ऋषीकेश श्रीधर दवेधर 9822755209
१३/बी कमला कोनेर डॉ आंबेडकरिंौक 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747073 1461 10

245 100116170002916 ऋषी शरद चपजण 9850048815
फ्लँट नं.-३०३ अथवक हरेीटेज सुदशकन नगर 

चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747074 1462 10

246 100116170002873 ऐश्वयाक अतुल शेठ 9881570430
अचमत कॉम्पलेक्स,lचबडड फ्लँट नं.-२०३ 

िंाफेकर िंौक पुणे
15,000/- 747075 1463 10

247 100616170004705 ऐश्वयाक अंकुश साखरे 9822357599
गट न-ं१७० गणेश नगर हुमा बेकरी जवळ 

तळवड ेरोड पुणे पुणे
15,000/- 747076 1464 10

248 100416170001302 ऐश्वयाक उमाकांत चबरादार 9326065862

इस्ट -वेस्ट क्लाचसक रॉ.हौ.सो.,प्लॉट न-ं

९३,सेक्टर न-ं६,संतनगर मोशी प्राचधकरण 

पुणे

15,000/- 747077 1465 10

249 106616170000005 ऐश्वयाक ददलीप वारे 9890175388
यश मेचडकल च्या मागे कुरकुटे हाउस 

कासारवाडी पुणे
15,000/- 747078 1466 10

250 103216170000624 ऐश्वयाक प्रदीपकुमार नायर 9765055150
धनश्री सो.प्लाैॅट नं ४ अशोक टाकीस जवळ 

,पावर हाउस रोड , चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747079 1467 10

251 103216170000658 ऐश्वयाक बजरंग चवसापुरे 9850749069
माने चनवास समथक कॉलनी चवजयनगर 

काळेवाडी पुणे पुणे
15,000/- 747080 1468 10

252 104316170000014 ऐश्वयाक बालाजी शेकापुरे 9881007734
फ्लँट नं.-१८,चवग -अ संको-तुलीप्स ,सेक्टर -

६ PCNTDA मोशी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747081 1469 10

253 100116170002594 ऐश्वयाक रचवद्र दळवी 9421057967 प्लॉट न.ं-१५ इददरा नगर चिंिंवड गाव पुणे 15,000/- 747082 1470 10

254 104316170000022 ऐश्वयाक राहुल गंुदिेंा 9766614555
फ्लँट नं.-अ-८, गीताई अपाटकमेंट -२ ददघी 

,भोसरी पुणे
15,000/- 747083 1471 10

255 100416170001239 ऐश्वयाक सचतश कोव्हाळे 7722053014
गीतांजली चनवास बापूजी बुवा िंौक , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747084 1472 10

256 103416170000182 ऐश्वयाक संजय पाटील 7276098183
६,कृष्ण कंुज सोसायटी , RM-90,G-ब्लॉक 

,MIDC, शाहूनगर ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747085 1473 10

257 100116170003566 ऐश्वयाक संजीव सारगे 8550916968
चिंिंवडनेगर ,साठे कॉलनी मोरया चनवास 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747086 1474 10

258 100116177000303 ऐश्वयाक संतोष कुलकणी 9881660859

C/O पारखी ,स्वप्नशील हौ.सो.सा., अनुसया 

चबचडडग ,वाडहकेरवाडी रोड,चिंिंवड ेनगर, 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747087 1475 10

259 104116170000056 ओमकार मन्साराम काळे 9552546309
ओमकार चनवास गणेश हौ. सोसायटी साने 

िंौक मोरेवस्ती चिंखली, पुणे-४१२११४ पुणे
15,000/- 747088 1476 10

260 100516170000191
ओमकार 

राजकुमारप्रसाद चनषाद
9970649699

घर का-१५/०३/२२४८, सव्ह ेनं-४७,बापदवे 

नगर दहेूरोड,पुणे -४१२०११ पुणे
15,000/- 747089 1477 10

261 105316170000008 ओमकार चववेकानंद मोरे 9923563609
श्री चिंतामणी समथक अपाटकमेंट रुणवाल पाकक  

चवजयनगर घरन.ं७ ददगी पुणे
15,000/- 747090 1478 10

262 100416170001084 ओमकार सुनील कोळेकर 9623443554
राधानागरी हौ.सोसा. बी.न.ं B.S.फ्लँट 

न.ं१३ ददगीरोड ,भोसरी पुणे -३९ पुणे
15,000/- 747091 1479 10



263 100116170002728 ओम चगरीष गांधी 9822625264
घर न.ं-१ अंदकत रेचसडने्सी प्लॉट न.ं-५८ 

पवनानगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747092 1480 10

264 100216170000134 ओम चवनायक गायकवाड 9860680707 ए ७०१,मचहद्रा रॉयल चपपरी पुणे 15,000/- 747093 1481 10

265 100116170002971 ओंकार जयचसग वाकले 7588775451
सत्यम हरेरटेज ,H-चवग , फ्लॅट नं-

२,केशवनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747094 1482 10

266 100616170003961 ओंकार प्रकाश पवार 9922449285
प्लॉट न. ४५८, स.े न. २१., यमुनानगर, 

चनगडी, पुणे ४४. पुणे
15,000/- 747095 1483 10

267 100416170001165 ओंकार माचणक ढोरे 9922684303
गवळीनगर ,टेडको रोड गवळी नगर पंतसंस्थे 

जवळ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747096 1484 10

268 103316170005124 ओंकार रचवद्र भोर 9665870752
सवे नं-१९७/४ ए राम मंददर जवळ िंक्र 

पाणी वसाहत भोसरी पुणे
15,000/- 747097 1485 10

269 100616170004440 ओंकार चवरेन्द्र चनखळ 9881209451
सी-२,प्लॉट न-ं२०२, शुभश्री रेसीडने्सी 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747098 1486 10

270 103316170004140 ओंकार सुचनल चमसाळ 8805265300
चत्रमुती अपाटकमेंट स.ेनं २१/६०,प्लॉट न.ं०४ 

यमुनानगर, चनगडी पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747099 1487 10

271 101216170000331 ओंकार सुभाष डोळसे 7774047573
हर्पषता अपाटकमेंट चशवाजी पाकक  फुलेनगर 

सेक्टर न.ं-१८/५७ चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747100 1488 10

272 100416170001143 ओंकार सुरेश थोरात 9822660442
फ्लँट नं.-३ शामव्हीला सोसा. गुरुचवहार 

कोलनी पांजरपोळसमोर भोसरी पुणे-३९ पुणे
15,000/- 747101 1489 10

273 103216170000671 ओंकार सुरेश चपगळे 9850853019
नाग्र्श्वश्र नगर कॉ.न-ं२, नागेश्वर चवद्यालया 

समोर , मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे
15,000/- 747102 1490 10

274 100616170004603 ओंकार सूयककांत डोंब 8888834131

सहजीवन हौ.सो.सा.,घर न-ं००१३७,पोस्ट -

रुपीनगर , चत्रवेणीनगर,तळवड,े पुणे-

४११०६२ पुणे

15,000/- 747103 1491 10

275 100616170004033 ओंकार सोमनाथ पवार 9766946663
स.ेन.ं२१ स्कीम नं ५ िंाळ नं ९/१० 

यमुनानगर, चनगडी पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747104 1492 10

276 104916170000038 ओंकार स्वचप्नल खोडलम 9156800768
भैरवनाथ मंददरा जवळ गणेश पेठ 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747105 1493 10

277 100116170003303
कचनष्का सचिंन 

खानोलकर
9552391901

२८२/७ 'चहरकणी ' तानाजी नगर चिंिंवड 

पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747106 1494 10

278 104116170000015
कमलदकशोर कैलासिंंद्र 

झा
9325823172

ग्रीनलँड हौ. सोसा., स.े न. २०, स्कीम न. ३, 

चबचडडग न. a-9, प्लॅट न. २११, कृष्णानगर, 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747107 1495 10

279 103416170000111 कमल सुशील रायचसघानी 8237738581
सी-५०३, ,नक्षत्र फेज -१ पूणाक नगर,चिंिंवड 

पुणे
15,000/- 747108 1496 10

280 100116170003323 करण धनंजय सावंत 9890400795
चबचडडग न.ं-ए-१ फ्लँट नं.-७ दशकन नगर 

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747109 1497 10

281 105216170000173 करुणा अचवनाश जाधव 8446829198

वेदांत अपाटकमेंट ,गुरुचवहार कॉलनी , फ्ल.न-ं

९,बी.न-ं२८/२९,पांजरपोळ संस्थे समोर , 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे

15,000/- 747110 1498 10



282 100116170003133 कडपेश अचनल पाटील 9028093070
एल ३/१०३ इम्पायर इस्टेट मंुबई पुणे रोड 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747111 1499 10

283 103216170000831 कडयाणी संजय चशदे 9561934103
चशव अपाटकमेंट फ्लँट नं.-४,सवे नं-१२२ 

राजवाड ेनगर ,काळेवाडी पुणे
15,000/- 747112 1500 10

284 100316170000479
कचशश गुरमुखदास 

मेठवाणी
9860609909

पी-३७/४,C.Q.A.E कॉलनी C.Q.A.E 

कॉलनी सांगवी पुणे
15,000/- 747113 1501 10

285 105616170000045 कचशश नरेश िंड्डा 9922773296
बी-४/१०३ स्वप्न नगरी उद्यम नगर चपपरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747114 1502 10

286 103316170004061 कचशश राजीव कुमार 9225634308
ईशानी परददसे -३१ सेक-१६ प्लॉट न.ं-१३१ 

चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747115 1503 10

287 101216170000353 काजल िंंद्रकांत बोंगाळे 9850530553
राजगड पाकक  १, माऊली सो., अष्टचवनायक 

िंौक मोरेवस्ती चिंखली पुणे
15,000/- 747116 1504 10

288 100216170000121
कार्पतकी हमंेतकुमार 

सैदाणे
7219123408

डी -१ प्लॉट न.ं-६१२ मधुबन सोसायटी 

म्हाडा मोरवाडी चपपरी पुणे
15,000/- 747117 1505 10

289 101616170000142 कार्पतकेय अमरेंद्र अंशू 9763701710
सी. एस /२ चनसगक चसटी कस्पटे वस्ती वाकड 

पुणे
15,000/- 747118 1506 10

290 100616170004057 कावेरी चनतीन पोंक्षे 7218373257
A-10,बहार अपाटकमेंट, लोटस चबडडींग, 

चनगडी गावठाण, पुणे पुणे
15,000/- 747119 1507 10

291 104116170000030 कांिंन भीमराव वाघमारे 9689967480
संत कृपा हौ.सो. म्हतेे्र वस्ती ,गोरड ेचबचडडग 

चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747120 1508 10

292 100616170005006 कांिंन संतोष आमले 9881188677
घर न-ंएल -८/१६, सोमेश्वर मंददरा मागे 

,सें.न-ं२२,चमलींद नगर, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747121 1509 10

293 100616170004564 दकरण जयंत िंोपडे 9922013403

पसायदान ,सेक्टर न-ं१६, प्लॉट न-ं

८०/९,राजे चशवाजी नगर चिंखली चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747122 1510 10

294 100616170004724 दकतकना प्रसि पोडूवाल 9225576278
ऐश्वयकम् क-३०३, खडोबा मंददर जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747123 1511 10

295 100616170004787 दकती कृष्णराव नाईकरे 9822457335
हरे राम हरेकृष्णा ,इसकॉन मंददरा समोर , 

सें.न-ं२९, रावेत-चिंिंवड पुणे
15,000/- 747124 1512 10

296 103216170000920 कीती िंंद्रकांत नखाते 8888772834
चशवराज नगर मातोश्री चनवास रहाटणी पुणे 

पुणे
15,000/- 747125 1513 10

297 100616170004509 कीती सतीश बन्सल 9860007241
चहल -टोप रेचसडने्सी प-२/१२०१ रावेत 

रावेत प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747126 1514 10

298 103416170000123 कुणाल उमेश जगताप 9922426346
गणराज माऊली हौ.सो. आर.एिं..९७ ,बी-

१२ शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747127 1515 10

299 102416170000134 कुमुददनी थोरात बेंद्रे 9823199365
बंगला नं-३०,रक्षक सोसायटी औंध कॅम्प पुणे 

पुणे
15,000/- 747128 1516 10

300 103116170002275 केतकी ज्योतीबा फुले 9850918464

रामनगर हौ.सो.सा.ए/२२/१,मातोश्री 

,गव्हाणे वस्ती , दत्तमंददरा समोर , भोसरी, 

पुणे-३९. पुणे

15,000/- 747129 1517 10

301 100616170004835 केतकी सुरेश जाधव 9762106917
शारदा प्लॉट न-ं३४,सवे नं-४७, चववेकनगर 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747130 1518 11



302 100116170002871 केतन बबन पवार 9850945413
साठे कॉलनी चिंिंवड ेनगर चिंिंवडगाव पुणे-

३३ पुणे
15,000/- 747131 1519 11

303 105016170000016 केदार श्रीचनवास मोडक 9881721848

फ्लँट नं.-६, १ल मजला गौरी को-ओप्प 

हौचसग सोसायटी मोरया गोसावी मंददरा 

जवळ चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747132 1520 11

304 101616170000133 केयूर दयाराम लो 9011055760
सेवेन्म ६८/१ , ६९/२, फ्लॅट नं ४०२ पाडम 

चब्रज चबचडडग ए चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747133 1521 11

305 103216170000775 कोमल प्रमोद सोनवणे 9689644382
वाघेरे कॉलनी न.ं-१ सी /ओ िंंद्र कांत गव्हाणे 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747134 1522 11

306 100616170004803 कौस्तुभ अरुण गुरव 8446185196
मुळे िंाळ दत्तवाडी आकुडी,पुणे- ४११०३५ 

पुणे
15,000/- 747135 1523 11

307 105216170000098 कौस्तुभ सुरेश पवार 9922684195
शंकर मंददर जवळ गु्रहलचक्ष्म हौचसग 

सोसायटी सनगुरु नगर भोसरी पुणे
15,000/- 747136 1524 11

308 100616170004542 दक्रचतका मनोज जैन 9822261930
सेक्टर न-ं२४ प्लॉट न-ं१७९ भेळ िंौक 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747137 1525 11

309 100616170004217
दक्रस्टोफर एलीयास 

फनाांचडस
8007493855

ड-१८,सीता रेचसडने्सी चवठ्ठलवाडी आकुडी 

पुणे
15,000/- 747138 1526 11

310 100616170004214 चक्षचतज संजय शेटे 9422325570
कावेरी (आय ) को.ओप .हौ.सोसा 

चसधीचवनायक नगरी चनगडी पुणे पुणे
15,000/- 747139 1527 11

311 104116170000080 चक्षचतजा अचनल चथगळे 9096121213
चवठ्ठल मंददर रोड राम मंददर च्या मागे 

,चत्रवेणी नगर तळवड ेपुणे पुणे
15,000/- 747140 1528 11

312 103116170002346 चक्षतीज सुचधर पारकर 9890956604
दद युनायटेड िंिंक ऑफ क्राईसट ऑप ,डॉ बेक 

कंपनी ,कामगार नगर चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747141 1529 11

313 100616170004587 चक्षतीजा ज्योचतबा बसगे 8551825999
पररजात ,स.न.ं१२२/१ सायली कोम्प्लेक्स 

दत्तनगर वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747142 1530 11

314 104316170000026 खुशबू रामजनक प्रजापचत 9503956183
ज्ञानेश्वर फुगे िंाळ खंडोबा माळ , भोसरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747143 1531 11

315 100116170003504 खुशबू लक्ष्मन भावनानी 9545678787
बी/४०४,रोयाल इम्पेररओ कोकणे िंौक 

रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747144 1532 11

316 103216170001140 खुशी राजकुमार वेट्टूकड 8793736703
चनलयम हौचसग सोसा फ्लँट नं.-१२,ऑप 

वाचघरे पाकक  चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747145 1533 11

317 100616170005105 गणेश आशू्रकांत गपाट 9923619189
गुरुदत्त कॉलनी नं-१, सायली कॉम्पलेक्स 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747146 1534 11

318 103216170000800 गणेश तुकाराम महानवर 9922414629
गणेश चनवास वाघेरे कॉलनी न-ं२ चपपरी 

गाव पुणे
15,000/- 747147 1535 11

319 105216170000038 गणेश प्रकाश जागडे 9881333544
सवे न. १७/१ अ, सोपान धावड ेमागक, गणेश 

नगर, धावडवेस्ती, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747148 1536 11

320 100616170004200 गणेश चशवाजी पाटील 9325981619
स्वप्न पुरती फेज -१ चबचडडग न.ं६ फ्लँट 

न.ं४०७ चनगडी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747149 1537 11



321 104316170000036 गणेश शंकर दवेरे 9665065906
फ्लँट नं.-३ अचभनव अपाटकमेंट गुरुचवहार 

कॉलनी पांजरपोळ भोसरी पुणे
15,000/- 747150 1538 11

322 100116170002574 गणेश सुरेश पाटील 9011032877
प्लॅट न. २०४, I -२ चवग, सोचनगरा 

टाउनचशप, केशवनगर, चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747151 1539 11

323 100416170000961 गणेश संगादवे फड 9552765363 फुगेवस्ती आळंदी रोड, भोसरी, पुणे पुणे 15,000/- 747152 1540 11

324 106716170000020 गायत्री नागेश वाळके 9689889168
अ -१४,ज्ञानेश पाकक  रोड नं-३,कृष्णा िंौक 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747153 1541 11

325 100616170004997 गायत्री राजेंद्र साळंुखे 9552597977
एचलगट रेचसडने्सी ,फ्ल.न-ं१००२, ए -चवग 

,कृष्ण मंदीर जवळ , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747154 1542 11

326 100616170004247 गायत्री शामप्रसाद पवार 7588180421
क्वठर न.ं-३७ इनकम टँक्स कॉलनी कॉलनी 

सेक्टर न.ं-२६ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747155 1543 11

327 100616170004451 गायत्री संजय इझाटे 8237737176
सह्याद्री इंडस्ट्रीज ,चमडकमेड बेकरी जवळ , 

काळभोरनगर , चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
15,000/- 747156 1544 11

328 103216170000938 गागी चगरीश उम्रजकर 9673872601
फ्लँट नं.-अ१-२०२ तुषार रेचसडने्सी चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747157 1545 11

329 100116170002538 गागी राजेंद्र शेटे्य 9552504620
प्लॅट न. ०५, अररहतं प्लाझा भोईर कॉलनी, 

टाटा मोटसक समोर, चिंिंवड गाव पुणे पुणे
15,000/- 747158 1546 11

330 103416170000057 गागी सचिंन साळवेकर 9881386025
लोटस -१ हौ.सोसा आरएिं १९६ फ्लँट नं.-

२७ थरमक्स िंौक संभाजीनगर पुणे
15,000/- 747159 1547 11

331 100616170004512 चगतांजली अनंत िंव्हाण 7558580460
D/O अनंत िंव्हाण, दवेराम पवळे िंाल, 

चनगडी चनगडी, पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747160 1548 11

332 101616170000121 गौतमी सुचनल सोनार 9765490036
फ्लॅट नं ए ५०३ , सुभश्री रेचसडने्सी फेज २ 

जय गणेश चव्हजन कॅम्पस आकुडी पुणे
15,000/- 747161 1549 11

333 101216170000417 गौरव गजानन पोहरकर 9604240521
पावकती चनवास ,गणेश मंददराजवळ जाधव 

वाडी चिंखली चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747162 1550 11

334 101616170000118 गौरव ददपक झानपुरे 9766657435
ई ४ शुभश्री वू्स चपपळे साैैदागर चपपळे 

साैैदागर पुणे
15,000/- 747163 1551 11

335 105216170000099 गौरव ददलीप पाटील 9595918944
श्री कृष्ण हौ. सोसा. गुळवे वस्ती भोसरी पुणे 

पुणे
15,000/- 747164 1552 11

336 100316170000683
गौरव चबचपनकुमार 

िंौहान
9049387933

ममता नगर सवे नं २/१/२, गडली नं १, जुनी 

सांगवी पुणे
15,000/- 747165 1553 11

337 105916170000034 गौरव महशे गायकवाड 7774883616
सवे नं-३८/२/१ दकनारा कॉलनी ,नखाते 

वस्ती नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747166 1554 11

338 105216170000074 गौरव राजू पाटील 955760630
फ्लँट नं. १०२ F-१ W-१ जय गणेश 

साम्राज्य पुणे-नाचशक रोड ,भोसरी पुणे
15,000/- 747167 1555 11

339 100616170004274 गौरव संजय पारेख 9765000398
अपूवाक रेचसडने्सी प्लॉट न.ं-६१/६२ सेक्टर न-ं

२४ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747168 1556 11

340 100116170002694 गौरांगी संजय तावरे 9922437860
प्लॉट न.ं-२०२ नंदादीप अपाटकमेंट श्रीधर 

नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747169 1557 11



341 101216170000313 गौरी उमेशराव कनकदडंे 9011053249
प्रथमेश पाकक  ,फ्लँट नं.-A१०२ प्लॉट न.ं-२० 

कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747170 1558 11

342 103416170000055 गौरी भारत गच्सग 7447679173
मेघा हाईटस फ्लँट नं.-७ पूणाक नगर चिंिंवड, 

पुणे पुणे
15,000/- 747171 1559 11

343 100416170001268 गौरी राजेंद्र बने 9881099899
आ/६,द्वारकाचवश्व सेक्टर न-ं७ इंद्रायणी नगर 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747172 1560 11

344 100216170000112 गौरी सुभाष खोत 9822741148
आकाश दीप कॉलनी हौ. सोसा प्लॉट न.ं-६२ 

फ्लँट नं-१२ मासुळकर कॉलनी चपपरी पुणे
15,000/- 747173 1561 11

345 100116170002624 चिंत्रा िंंद्रशेखर पटगर 9049612689
घर नं.-६ अकालचपका सहकारी गृहरिंना 

पवना नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747174 1562 11

346 100616170004420 चिंन्मय श्रीप्रकाश गलांडे 9822172785

श्रीचिंतामणी पळीत न-ं५०, सें.न-ं

२५,मुकबधीर शाळे समोर , 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

15,000/- 747175 1563 11

347 100116170002932
चिंन्मया सुभाष 

इनामदार
9881466429

ओररएनटल मावकल बी-१०७,मोरया गोसावी 

स्टेडीयम जवळ केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747176 1564 11

348 100116170003038 चिंन्मयी अतुल कुलकणी 9922327283

घ नं-०९,ए/१ ,भक्ती रेसीडने्सी , तुळजा 

भवानी मंदीर ,केशवनगर , चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747177 1565 11

349 105216170000206 चिंराग अजय वोहरा 9623459263

महाराष्ट्र कॉलनी ,चशवम चवला फ.न.्१ सेक्टर 

न-ं१,प्लॉट न-ं२८१ इंद्रायणी नगर 

भोसरी,पुणे पुणे

15,000/- 747178 1566 11

350 100116170003295 िंेतस मनोज बोरसे 9922501139
चशवम प्लॉट न.ं-३ चशव मंददरा समोर इंददरा 

नगर ,दळवी नगर जवळ चिंिंवड पुणे
15,000/- 747179 1567 11

351 105216170000320 िंैतन्य अजुकन चक्षरसागर 9850523227

महादवे मंददरा जवळ ,गट न-ं४५७, काजळे 

पेट्रोलपंप ,आदशक नगर ,पुणे नाचशक महामागक 

, मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे

15,000/- 747180 1568 11

352 105216170000188 िंैतन्य ददपक बागुल 9822836938
फ्लँट नं.-ए-४,ओअँसीस प्लँनेट गुरुचवहार 

कॉलनी भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747181 1569 11

353 100316170000697 िंैतन्य बाळु कोळपे 8421176484
३८४ वेताळ महाराज सोसा जुनी सांगवी 

जुनी सांगवी पुणे
15,000/- 747182 1570 11

354 103316170005120 िंैतन्य सुचनल कोकाटे 9881285968
चवश्वकमाक कॉलनी न-ं१ हुडलाळे चनवास 

,शास्त्री िंौक आळंदी रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747183 1571 11

355 100616170004184 िंैतन्य सुहास कुलकणी C065881 

परीस, ५१५/२१, बी. एस. एल. ऑदफस 

जवळ, यमुनानगर, दकलोस्कर कॉलनी, 

चनगडी, पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747184 1572 11

356 103416170000155 जय उमेश पवार 9373322962
चमत्र प्रेम हौ,सो.सा , फ्ल.न-ं०७,आर एिं 

६६/१, शाहूनगर, चिंिंवड,पुणे पुणे
15,000/- 747185 1573 11

357 100116170003307 जय सचिंन कोसमकर 9527381037
गणेश महल , फ्लँट नं.-१ इंददरा नगर ओम 

हॉचस्पटल जवळ चिंिंवड पुणे
15,000/- 747186 1574 11



358 105216170000213 जयेश अचनल शेलार 9960710944

सेक्टर न-ं४,संतनगर , प्लॉट नं -

२४,रंगदासस्वामी चशक्षक सो मोशी 

प्राचधकरण पुणे

15,000/- 747187 1575 11

359 100316170000532 जयेश गजानन इंगळे 8446532014

फ्लँट नं.-१,सत्यम अपाटकमेंट चवनायक नगर 

लेन न-ं२,गीतांजली स्टोअसक जवळ चपपळे 

गुरव पुणे पुणे

15,000/- 747188 1576 11

360 103116170002270 जयेश राजेश लोहार 9226123045
४३३/२३५८ एम आय जी कॉलनी 

संततुकारामनगर चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747189 1577 11

361 100316170000705 जयेश सुरेश भालचिंम 9923334243
सवे नं २०, १४२/३, भालेकर नगर ,सांगवी 

चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747190 1578 11

362 100116170002861
जयंत चवजयकुमार 

आबनावे
982251794

शामा हरेरटेज सी -११ केशव नगर चिंिंवड, 

पुणे पुणे
15,000/- 747191 1579 11

363 100116170004062 जागृती संतोष धाडीवाल 8482800791
फ्लॅट नं-१२,श्रीकांत सो.सा ., श्रीधरनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747192 1580 11

364 101216170000410 जान्हवी प्रसि मायभटे 9028097456
घर नं-३३६७,चवठ्ठल-रुचक्मणी मंददरा समोर 

, कुदळवाडी चिंखली ४११०६२ पुणे
15,000/- 747193 1581 11

365 103416170000042 चजज्ञासा अतुल नेहते 8805988373
१ चतरुपती अपाटकमेंट आर एम् ७५ जी ब्लॉक 

,चिंिंवड MIDC संभाजीनगर पुणे
15,000/- 747194 1582 11

366 100116170003335 जूईली अतुल पेटकर 8087617367
फ्लँट नं.-१ ई चबचडडग चगरीराज चवहार 

चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747195 1583 11

367 104216170000014
जॉयस्लीन चवडयम 

चत्रभुवन
9822633629

प्रोलाइट हामकनी फ्लँट नं.ए -१०४ ,साने 

िंौक चिंखली चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747196 1584 11

368 100316170000568 ज्ञानसी धनंजय नेमाडे 9881231515
के/ओ. श्री आर.बी. काटे ढोरे नगर 

४९/३७/२९० सांगवी पुणे
15,000/- 747197 1585 11

369 105216170000310 ज्ञानेश्वरी अशोक साळंुखे 9623156109

सें.न-ं१,प्लॉट न-ंएफ /४३,रो.हाऊस नं-१०, 

चवश्वनाथ चवहार ,इंद्रायनीनगर , भोसरी, 

पुणे-३९. पुणे

15,000/- 747198 1586 11

370 104316170000030
ज्ञानेश्वरी श्रीराम 

पािंारणे
9921185428

१२४/१ सनगुरू नगर दत्तमंदीर रोड भोसरी 

पुणे
15,000/- 747199 1587 11

371 100616170003962 ज्ञानेश्वरी हरी पाटील 7774925696
प्लाैॅट न.ं१०३,स,ेन.ं२१ ,ददनेश सुपर माकेट 

जवळ, यमुनानगर , चनगड पुणे पुणे
15,000/- 747200 1588 11

372 100616170005083 ज्योत्स्ना जयद्रथ प्रसाद 9595760918

फ्लँट नं.-३०६/८अ, स्वप्नपूती हौचसग 

सोसायटी -१,सेक्टर-२६ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

15,000/- 747201 1589 11

373 101616170000171 तनय - चत्रपाठी 9822420478 फ्लॅट नं. ३०३ स्प्लेंडर कौंटी रहाटणी पुणे 15,000/- 747202 1590 11

374 105216170000163 तनया तपन चबस्वास 9960203884

वूड रोज सोसा.,प्लॉट न-ं75 फ्लँट नं.-

२०,सेक्टर न-ं३ इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे 

पुणे

15,000/- 747203 1591 11

375 104116170000059 तनवीर रचहम पटेल 8698404333
चिंखली आकुडी रोड संततुकारामनगर नेवाळे 

वस्ती जवळ चिंखली, पुणे पुणे
15,000/- 747204 1592 11

376 103416170000166 तचनष्का राजेश बढे 9011044632
ए-८,कामधेन,ुओिंीड प्लॉट न-ं४ cdc-

चिंखली ,पूणाक नगर चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747205 1593 11



377 100616170004169 तन्मय तानाजी लोंढे 9881228456
फ्लँट नं.-सी -३ सेक्टर -बी श्री चवहार 

,अप्पूघर मागे चनगडी पुणे पुणे
15,000/- 747206 1594 11

378 100316170000572 तन्मय चनतीन बुदगे 9423245588
प्रयास ४/१/१४ संगम नगर स्वामी नारायण 

मंददर जवळ जुनी सांगवी पुणे
15,000/- 747207 1595 11

379 100416170001405 तन्मयी चवश्वनाथ भोसले 9527788020
भोसले वस्ती , िं-होली ता.हवेली ,चज.-पुणे 

पुणे
15,000/- 747208 1596 11

380 103316170004917 तन्वी दकरण सुतार 9822912715
रूम न-ं३६ चवष्णु लांड ेिंाळ चपपळे अपाटकमेंट 

शेजारी कासारवाडी पुणे
15,000/- 747209 1597 11

381 100616170004857 तन्वी चवश्वासराव भोसले 9021050115

फ्लॅट नं- ३०२,ओरीओन मावेल, प्लॉट न-ं

५५०,म्हाळसाकांत िंौक ,सें.न-ं२८,गणेश 

नगर , चनगडी,पुणे-४४ पुणे

15,000/- 747210 1598 11

382 100116170002627 तन्वी शचशकांत सात्रस 9890887462
चसद्धशे्वर कॉलनी सवे नं.=३२/२ A-४ 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747211 1599 11

383 100616170005614 तन्वी संजय मांडे 9921845571

के/ओ. अ ब कुलकणी "गायत्री " २१/३६४ , 

ददनेश सुपर माकेट जवळ यमुनानगर चनगडी 

पुणे

15,000/- 747212 1600 11

384 100616170004012
तमिा राहुलकुमार 

चशगवी
9822323411

स.े२७.प्लॉट न-ं

६६जनता.प्लॉट,स्वाचमनारायण चबचडडग 

प्राचधकरण चनगडी, पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747213 1601 11

385 100616170004418 ताचनया संभुनाथ माजी 9850376700
प्लॉट न-ं९४,फ्लॅट नं-बी-३, कामधेनु चमरा 

अपाटकमेंट , पूणाकनगर ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747214 1602 11

386 101216170000413 तुषार बद्रीनाथ राणे 7620364209
गेट नं-७६५ ,नॅशनल वजन काटा जवळ , 

कुदळवाडी चिंखली,पुणे-४११०१९ पुणे
15,000/- 747215 1603 11

387 105216170000214 तुषार महादवे गोमे 9890037132 चशवगणेशनगर धावड ेवस्ती भोसरी पुणे पुणे 15,000/- 747216 1604 11

388 104316170000050 तृनाल शशीकांत इंगळे 8421840780

चशवशंकर कॉलनी न-ं२,िंक्रपाणी वसाहत 

रोड, चशव मंदीर ,भोसरी भोसरी, पुणे-३९. 

पुणे

15,000/- 747217 1605 11

389 101616170000110 तृप्ती शचशकांत कंुजीर 9657241704
पेशवाई चनवास काटे वस्ती रोड चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747218 1606 11

390 103316170004839 तेजल गोपाल महाजन 9823647502

सवे नं-१२२/२,प्लॉट न-ं३अ महारुद्र कॉलनी 

,सायली कॉम्पलेक्स जवळ वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747219 1607 11

391 105216170000056 तेजल बाळासाहबे जाधव 9822660429
स्वप्नपूती अपाटक., प्लॉट ४३१/२, 

इंद्रायानीनगर भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747220 1608 11

392 100716170000019 तेजश्री मारुती चशदे 9765559271

चवद्याश्री हौ. सोसा., प्लॉट न. आर. एिं. ६१ 

जी ब्लॉक, MIDC, चसद्धीचवनायक मंददर, 

संभाजीनगर पुणे

15,000/- 747221 1609 11

393 103216170000906 तेजस प्रशांत खैरनार 9822749087
जी -१०३,रोजलँड रेचसडन्सी गेट न-ं४ चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747222 1610 11

394 100116170002784 तेजस संजय ब्राम्हणकर 9881901726
धनाई कृपा ' सवे नं.-२६/१ ते ५ ए , मंुजोबा 

वसाहत रोड चिंिंवड ेनगर ,चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747223 1611 11



395 103416170000115 तेजस संजीव काटकर 9623449051

फ्लँट नं.-२०६,श्री कृष्ण लेक व्ह्यू सोसा 

चशवतेज नगर,सेक्टर न-ं18 चिंखली चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747224 1612 11

396 104716170000006 तेजस संतोष सरावदे 7040671474
फ्लँट नं.-११,सागर पाकक  को ऑप .हौ. सोसा. 

RH-६२ संभाजी नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747225 1613 11

397 103116170002342
तेजस्वीनी तानाजी 

पाटील
9011845746 डी-१७, एिं .ए .कॉलनी चपपरी पुणे पुणे 15,000/- 747226 1614 11

398 106716170000093 तौकीर नासीर खान 9822953008
घ नं.-३०२,साई अपाटकमेंट ,लेन न-ं३ सुदशकन 

नगर चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747227 1615 11

399 100116170004124 दशकना पुरुषोत्तम टोके 9765565750

१३१/१/१,वाडहकेरवाडी रोड, चजजामाता 

िंौक, कृष्ण कंुज, िंिंक रोड चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

15,000/- 747228 1616 11

400 103316170004269
दशकना चवजयकुमार 

चहप्परगी
8149294003

ए २०४, कोचहनूर टॉवसक, दफनोलेक्स केबल 

रोड, ज्युडसन हायस्कूल समोर, चपपरी, पुणे 

पुणे

15,000/- 747229 1617 11

401 100616170003968 ददक्षांत मनोज जैन 9421744620
४७/१,पारस चबचडडग पोस्ट ऑदफस, 

चवनायक नगर आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747230 1618 11

402 100616170004475 ददपक अंकुश कव्हळे 9881612541

संघषक हौ. सोसा., चबडडींग न. B९/३१५, स.े 

न. २२, PCMC हॉचस्पटल जवळ, चनगडी, 

पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747231 1619 11

403 100116170002781 ददपाली एकनाथ पाटील 8421860056
भाऊ साहबे कलाटे नगर दत्तमंददरा जवळ 

वाकड रोड पुणे-५७ पुणे
15,000/- 747232 1620 11

404 100616170005193 ददपांशी शेखर सक्सेना 9765817490
प्लॉट न-ंआय -३०४, गंगा आचशयाना 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747233 1621 11

405 100616170004235 ददव्या प्रकाशरेड्डी राजोळे 7028194847
भालेराव िंाळ सुतारवाडी ,गुरुदवे नगर 

आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747234 1622 11

406 103216170000961 ददव्या संदीप मुदलीयार 8554029700
बी २०१ ,रोझ वाडलेय,ICICI बँक बाजूला 

चपपळे सौदागर पुणे-४११०२७ पुणे
15,000/- 747235 1623 11

407 101616170000129 ददव्यांश अचमत चमश्रा 9923123507
फ्लॅट नं. सी ४०४ सवे नं ६४/१ साई राज 

ररजेन्सी चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747236 1624 11

408 100416170000960 ददव्येश संजय महाजन 9850933887 चवश्वकमाक कालनी क्र.02 शाश्त्रीिंौक पुणे 15,000/- 747237 1625 11

409 100116170002822 ददशा दशकन अथनी 9890343663
'u' ३ मोरया गोसावी राज पाकक  फेज -१ 

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747238 1626 11

410 100416170001455 ददशा मचच्छद्र ताठे 985015923
सवे नं-२१६ ,संत तुकाराम नगर श्रमजीवी 

शाळेजवळ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747239 1627 11

411 100616170005207 ददशांत हमंेत सोलंकी 9604663842
महावीर कंुज ,प्लॉट न-ं117 सेक्टर न-ं२४, 

चनगडी ,प्राधीकरण पुणे
15,000/- 747240 1628 11

412 100116170002653 दीप दत्तात्रय मरगज 7040103352 मरगज चनवास दळवी नगर चिंिंवड पुणे 15,000/- 747241 1629 11

413 106716170000048 दवेांग ददलीप साळंुखे 7387497928 स. न.ं 71 / 51 कृष्णा नगर नवी सांगवी 15,000/- 747242 1630 11

414 100616170005410 दवेांग महशे मेहता 9545551410
प्लॉट न-ं३४,सेक्टर न-ं२६, गणेश 

तलावाजवळ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747243 1631 11



415 103216170001000 धनजंय सुचनल घुले 9860917653
सौंदयक िंौक बापू वाचघरे चबचडडग चपपरी पुणे 

पुणे
15,000/- 747244 1632 11

416 103116170002284 धनश्री प्रमोद मयेकर 7385115651
बी -७ एिं ए कॉलनी , एिं ए .शाळेच्या 

मागे चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747245 1633 11

417 103416170000019 धनश्री महशे ताजणे 9657230655
इमारत क्र .६/फ्लॅट नं ३०८ ,स्वप्नपूती हौ.सो 

. फेज १,सेक्टर २६ चनगडी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747246 1634 11

418 100316170000442 धनश्री सतीश लोंढे 9096864509
गणेश आंगण ,फ्लँट नं.-१० 'डी' चवग दापोडी 

पुणे पुणे
15,000/- 747247 1635 11

419 103216170000727
धीरजकुमार जयप्रकाश 

यादव
8421703005

पाच्पीर िंोक अझाध कॉलोनी-२ काळेवाडी 

,चपपरी पुणे
15,000/- 747248 1636 11

420 103316170004952 िुव जयंत सावे ---- 
ओ .बी४/७ ,३०४,`अतुल सो.सा . अजमेरा 

कॉम्प्लेक्स चपपरी,पुणे-१८ पुणे
15,000/- 747249 1637 11

421 100616170005437 नचिंकेत सागर दशेपांडे 9561065032
प्लॉट नं ५८ स.े २७ चनगडी प्राधीकरण 

चनगडी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747250 1638 11

422 100616170005180 नमन नीलेश जैन 9850871307
इ-२,४०५,शुभश्री रेचसडन्सी फेज-२, आकुडी 

पुणे पुणे
15,000/- 747251 1639 11

423 100616170003983 नयन ददलीप कोकरे 9922430053
सवे.न.ं७४/६ रजनीगंधा, हौ 

.सो.वाडहकेरवाडी रोड , चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747252 1640 11

424 100116170003477
नडलपेरूमाल अचमरतेश 

कुमारत चपडले
9765499313

फ्लँट नं.-८ साई कृपा अपाटकमेंट न-ं४ ,श्रीधर 

नगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747253 1641 11

425 100616170004929 नाजनीन यासीन शेख 8975760225
सें.न-ं२५,प्लॉट न-ं३४६, ममता ,प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747254 1642 11

426 101216170000437
नाचजश फाचतमा नासेर 

शेख
9371063625

आर एल -४२ जी ब्लॉक MIDC,संभाजीनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747255 1643 11

427 100116170003268 चनदकता अमर राऊत 9552905416 वाकड 15,000/- 747256 1644 11

428 100116170002774
चनकोल फेचबयन 

डीस्लीवा
9921917014

a1/६०४ ह्यकध्म सोसायटी काळेवाडी फाटा 

थेरगाव वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747257 1645 11

429 103316170004947 चनचखल बबन कांडकेर 7288021759
सुखवानी लोन 'इ'23 अजमेरा रोड ,मोरवाडी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747258 1646 11

430 103416170000087 चनचखल मचनष काळे 8796801669
एम्पायर इस्टेट, बी १ -३०३ चिंिंवड 

चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
15,000/- 747259 1647 11

431 102416170000148 चनचखल राजेंद्र जगताप 7263968089
सवे नं-२५,चवशाल नगर वाकड रोड चपपळे 

चनलख पुणे
15,000/- 747260 1648 11

432 100116170002801 चनखील ददलीप चशदे 9767376758
घर न.ं-९५ प्रभात कॉलनी केशवनगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747261 1649 11

433 100116170002868 चनधी अचश्वनी पाठक 7350021599
सवक न.ं-५९/२अ /२ वंृदावन कॉलनी रहाटणी 

चलक रोड पुणे
15,000/- 747262 1650 11

434 103416170000068 चनधी चनरेन जोशी 9890417747
प्लॉट न.ं-४ अचभषेक -५ आर एिं -१८३ जी 

ब्लोक ,शाहूनगर पुणे
15,000/- 747263 1651 11

435 100316170000739 चनधी पंकज वाघ 9823944220
सवे नं ७५/१ , ए १, पुष्पा पाकक  नवी सांगवी 

पुणे
15,000/- 747264 1652 11



436 100316170000682 चनरज प्रकाश रसाळ 8087810137
ई/१६ जयराज रेचसडने्सी १ चप्रयदशकनी नगर 

जुनी सांगवी पुणे
15,000/- 747265 1653 11

437 100616170005231 चनलम राजेंद्र आजबे 8888336685
माऊली हौ.सो. नवीन ज्ञानदीप शाळेजवळ 

रुपीनगर -तळवड ेपुणे
15,000/- 747266 1654 11

438 106216170000021 चनलय चहतेश शाह 9270263036
बी-१,बी-२०५,"सोचनगरा -केसर " कस्पटे 

वस्ती वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747267 1655 11

439 100416170001036 चनलेश राजाराम खुटवड 9822787669
सोंडकर चनवास, आळंदी रोड, जयमहाराष्ट्र 

िंौक, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747268 1656 11

440 100416170001142 चनवेददता शंकर सव्वाशेर 7385208699

C/O भाईजान शेख, S. NO. ७४ ,दवेुश 

मंचजल,आदशक नगर कॉलनी न.ं १ ददघी पुणे -

४११०१५ पुणे

15,000/- 747269 1657 11

441 100116170002772 चनशा सचिंन पावले 9763188419

स.न.ं-२९४/५ मोरया गोसावी पाकक  राज 

पाकक  चबचडडग एक्स प्लॉट न.ं-५ केशवनगर 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 747270 1658 11

442 100116170002773 चनचशत सोमनाथ सँलीयन 9371507931

संकेत अपाटकमेंट फ्लँट नं.-३ राजश्री शाहू 

गाडकन च्या मागील बाजूस चबजलीनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे

15,000/- 747271 1659 11

443 105116170000066 चनहार महावीर शहा 7276602066

फ्ल.न-ं२,जय आंबे राज पाकक  , शनी 

मंददराच्या जवळ ,केशवनगर चिंिंवडगाव 

,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747272 1660 11

444 106616170000004 चनहाल सुचनल गुप्ता 9890788108
३९६/७,कंुदन नगर ,अँटलस कापको दापोडी 

जवळ पुणे पुणे
15,000/- 747273 1661 11

445 100616170005123 नीरज राम चसग 7709298415
QTR नं ४/२, बजाज एम्पायर कॉलोनी 

,बजाज ऑटो CTD आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747274 1662 11

446 103416170000084 नील प्रशांत दशेमुख 8806662990
कामधेनु ऑरचिंड प्लॉट नं ४ सीडीसी ए-१ 

पुनाकनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747275 1663 11

447 105016170000025 नुपूर नरेंद्र कुलकणी 9881472409
बी-८,बळवंत दशकन माचणक कॉलनी 

,तानाजीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747276 1664 11

448 101616170000192 नुपूर चववेक अत्तरदे 9922184965
एल ३, शुभश्री वू्स कुणाल आयकॉनजवळ 

चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747277 1665 11

449 100116170003028 नुपूर श्रीराम कुलकणी 9822507518
१८,कमला कॉनकर पॉवर हाऊस िंौक, मोरया 

हॉचस्पटल जवळ, चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747278 1666 11

450 105216170000271 नेत्रा रंगनाथ जोशी 9881134861
अचस्तत्व गट न-ं४८९, गणेश मंददरा जवळ 

,जाधववाडी चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747279 1667 11

451 100616170004905 नेहा दकरण आव्हाड 9823755397
१९८/२७ भेळ िंौक ,आयुवेर्कदक हॉचस्पटल 

जवळ, प्राचधकरण चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747280 1668 12

452 101216170000409 नेहा जयवंत काळे 8446213052
जी.एम.सी पाकक  , फ्लॅट नं-सी-८,प्लॉट न-ं

१०९/११०/१११ पुणाकनगर -चिंिंवड पुणे
15,000/- 747281 1669 12

453 100416170001266 नेहा बाळासाहबे बोंबले 9881513234

शे्रयश रेसीडने्सी ,रामनगरी हौ.सो.सा जवळ, 

शास्त्री िंौक,आळंदी रोड, भोसरी, पुणे-३९. 

पुणे

15,000/- 747282 1670 12



454 104316170000012 नेहा भागवत सोनवणे 9623134180
चबचडडग न-ं२०, प्लॉट न-ं११ शीतल बाग 

कॉलनी भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747283 1671 12

455 100416170001118 नेहा रचवद्र खोकराळे 9373335765
चमनी माकेट शेजारी ७/५ सप्तप्रेमी हौचसग 

सोसायटी इंद्रायणी नगर ,भोसरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747284 1672 12

456 103116170002222 नेहा श्रीकांत पाटील 9890413095
घर न.ं-१२०/६३९ c/o सुषमा राणे संत-

तुकाराम नगर पुणे
15,000/- 747285 1673 12

457 100616170005961 नैन्सी मुकेश पालरेिंा 9371054352
फ्लॅट नं ११४ बाबर हरेरटेज सेंट उसुकला 

शाळेच्या शेजारी दत्तवाडी आकुडी पुणे
15,000/- 747286 1674 12

458 100616170004280 परमकौर अतुर्लसग िंंदानी 9890007623
प्लॉट न-ं७,सेक्टर २५ फ्लँट नं.-९ प्रवीण 

पलेस चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747287 1675 12

459 103116170002231 पररमल प्रमोद फणसे 9762743449 बी-८२ एिं ए कॉलनी चपपरी पुणे पुणे 15,000/- 747288 1676 12

460 105916170000008 परेश अगतराव पवार 9545715929
२०६,कृष्णा वारटका ज्योचतबा नगर 

काळेवाडी ,चपपरी पुणे
15,000/- 747289 1677 12

461 100116170002939
पडलवी श्रीचनवास रेड्डी 

िंाकरोड
7588582767

व्यंकटेश्वरा पाकक , बी चवग फ्लँट नं.-१०३ 

,पदमजी पेपर चमल जवळ थेरगाव ,चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747290 1678 12

462 100316170000685 पवन ईश्वर कदम 9595030266
हाउस नं १८, िंंद्रमणी हौ. सो. , ददघी रोड 

भोसरी पुणे
15,000/- 747291 1679 12

463 103416170000018 पवन संददप परब 9822079815

प्लॉट न.ं-५०/५ सेक्टर न-ं१६ राजेचशवाजी 

नगर सेक्टर न.ं-१६ चिंखली , प्राचधकरण 

पुणे पुणे

15,000/- 747292 1680 12

464 100616170004637
पाटील चसध्दांत 

संजीवकुमार
9011083659

रामशंकर प्लॉट न-ं४८६ सेक्ट २७अ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747293 1681 12

465 105216170000168 पायल कृष्णा दास 9850088427
गुरुराज हौ.सो.सा.२८/८ आपटे कॉलनी , 

अय्यप्पा मंदीर जवळ , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747294 1682 12

466 100316170000656 पायल प्रकाश सोनवणे 9371761968
फ्लॅट नं ८, कृष्णाई पाकक  चवद्यानगर रोड नं ३ 

चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747295 1683 12

467 101516170000468 पायल बाळु खलाटे 9922067427

D-406 िंैतन्य चवहार ,थेरगाव बोट क्लब 

रोड, आददत्य चबलाक हॉस्पीटल जवळ, थेरगाव 

पुणे ३३ पुणे

15,000/- 747296 1684 12

468 100616170004612 पायल शैलेंद्र मोरे 9545330055
रूणाल गे्रचसया रो.न.ं7 इस्कॉन मंददरा जवळ 

सेक्टर न-ं२९ रावेत प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747297 1685 12

469 100616170004085 पाथक अजय लढ्ढा 9960178178
गंगा अपाटक., सवे न. ४८/४a/१/२, चववेक 

नगर, महाराष्ट्र बँक जवळ, आकुडी, पुणे पुणे
15,000/- 747298 1686 12

470 100116170003483 चपयुष प्रसाद कुलकणी 9011042367
फ्लँट नं.-७ "चवशाल कंुज" , चवश्वेश्वर मंददरा 

जवळ चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747299 1687 12

471 103316170005319 चपयुष सोमनाथ काळे 7588541938
जी.बी.३/३,फ्लँट नं-३०१, धवल को ऑफ 

हौ.सोसा ,अजमेरा कॉम्पलेक्स चपपरी पुणे
15,000/- 747300 1688 12



472 100416170001150 चपयुष संजय साळंुखे 9960298465
२०६ चशवधारा गजानन महाराज नगर 

आळंदी रोड, ददगी पुणे पुणे
15,000/- 747301 1689 12

473 100616170004937 चपयुषा प्रचवण तावरे 9527526013
कावेरी एफ -४, चसचद्धचवनायक नगरी, 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747302 1690 12

474 103216170000827 चपयूष चवलास माने 9960841367
ज्योतीप्रसाद सवे न-ं५/3 नम्रता हौ.सो. 

नखाते नगर थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747303 1691 12

475 101216170000351 चपकी गेनाराम िंौधरी 9922982101
सेक्टर नं १८ चबचडडग नं ५ फ्लॅट २, एम फुले 

जवळ रत्नददप सोसायटी पुणे पुणे
15,000/- 747304 1692 12

476 105216170000119
पुजा कें जोडपे्पा 

कळसप्पनवर
9372337072

फ्लँट नं.-१०१,एम चवग स्वराज आळंदी-

चिंखली रोड मोशी आळंदी पुणे
15,000/- 747305 1693 12

477 101516170000469 पुजा प्रमोद बडगुजर 942120059
सवे न. ७६/२/२, अक्षय संकुल चबडडींग 

जवळ, आनंद नगर, चपपळे गुरव, पुणे पुणे
15,000/- 747306 1694 12

478 105216170000266 पुवाक ददलीप मोघेकर 9923325989
फ्लँट नं.-१०,कमकयोग अपाटकमेंट सेक्टर न-ं01 

इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747307 1695 12

479 102416170000136 पुवाक सतीश इंगळे 9922501726

१६/२१,जालम -मालन बंगला नीता पाकक  

समोरील गडली ,डी.पी रोड ,चवशाल नगर 

चपपळे चनलख पुणे

15,000/- 747308 1696 12

480 103416170000043 पुष्पक मधुकर कदम 9890010589
आकांक्षा को आ हा सो प्लॉट नं.४४ सेक्टर -

सीडीसी ,पूणाक नगर पुणे
15,000/- 747309 1697 12

481 100116170002901 पुष्पलता नागराज शेनॉय 8793677889
महात्मा गांधीनगर बेचहद , आयाक समाज 

चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747310 1698 12

482 100116170003173 पूजा रमेश कुलकणी 7709044404
फ्लँट नं.-११ , ब्रह्मिंैतन्य अपाटकमेंट तानाजी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747311 1699 12

483 100616170004263 पूजा रांजेद्र चशदे 9881618346
दत्त मंददराच्या पाठी मागे चवठोबा कुटे िंाळ 

दत्तवाडी आकुडी पुणे
15,000/- 747312 1700 12

484 100116170002759 पूनम ददनकर पवार 9890316773 थेरगाव 15,000/- 747313 1701 12

485 101616170000158 पूवाक राजेश अपराज 9823199034
अ /३०१ द्वारका फ्लोरा रेचसडने्सी फेज २ 

चशवसाई रस्ता चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747314 1702 12

486 100616170005097
पृर्थवीराज जयचसग 

चनघोट
7588180068

रूम न-ं६/1v,आयकर अचधकारी आवास 

सेक्टर न-ं२६ प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747315 1703 12

487 103316170005122 पृर्थवीराज प्रकाश चशदे 8605158769
िंक्रपाणी वसाहत रोड पांडवनगर कॉलनी -

३ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747316 1704 12

488 104916170000033 पंकज हररदास झांजे 8308281426
सवे नं.-१२३/३ चनसगक हौचसग सोसायटी 

चिंिंवड पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747317 1705 12

489 100116170003181 प्रकाश अिंलाराम िंौधरी 9923630694
सवे नं-६७/१/५ ए /७ त्रीशक्ती कॉलनी 

तापकीर नगर काळेवाडी पुणे
15,000/- 747318 1706 12

490 104916170000025 प्रकृती संजीव पवार 9075084536
प्लॉट न-ंज-े१ ,नाथिंंद्र , असोका-प्रकाश 

सोसायटी ,काळेवाडी फाटा थेरगाव ,पुणे पुणे
15,000/- 747319 1707 12

491 100616170005226 प्रज्ञा अशोक कोकणे 9850882976 चशव शंभो हौ.सो रुपीनगर तळवड ेपुणे पुणे 15,000/- 747320 1708 12

492 101216170000341 प्रज्ञा चनतीन अष्टकेर 9923402674
ए-९ /१०८ ,ग्रीन लँन्ड को-ऑप हौ 

सो.,२०/३,कृष्णानगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747321 1709 12



493 103216170000748 प्रज्ञा प्रमोद कोकाटे 9881267233
सवे नं.-६८/१/२९, साईराज कॉलनी 

तापकीर नगर काळेवाडी ता .हवेली पुणे
15,000/- 747322 1710 12

494 103216170001263 प्रज्ञा बाळासाहबे धुरपते 9975488677
३४/२/१ श्रीकृष्ण कॉलनी , शास्त्री नगर, 

राहाटणी फाटा -काळेवाडी पुणे
15,000/- 747323 1711 12

495 103416170000085 प्रज्ञा रचवद्र चनकम 9822793577

२- आयोध्या सो.आर एिं १६१ डी वाय 

पाटील शाळेजवळ, शाहूनगर चिंिंवड पुणे-

१९ पुणे

15,000/- 747324 1712 12

496 103316170005121 प्रज्ञा चवठ्ठल मुळे 9922685169
मातोश्री महात्मा फुले नगर िंक्रपाणी 

वसाहत रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747325 1713 12

497 101216170000319 प्रज्ञा हणमंत चशदे 9922443224
श्री स्वामी समथक कॉलनी प्लॉट न.ं-९७ रोड 

न.ं-८ शरद नगर चिंखली पुणे
15,000/- 747326 1714 12

498 103216170000858 प्रज्वल पोपट उबाळे 9372071924
६४६ पुरंदर कॉलनी रहाटणी चलक रोड 

काळेवाडी पुणे
15,000/- 747327 1715 12

499 100616170003971 प्रणव प्रदीप िंंदगुडे 9226478245
चत्रमुती अपाटकमेंट स.ेनं २१/६०,प्लॉट न.ं०४ 

यमुनानगर, चनगडी पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747328 1716 12

500 100516170000164 प्रणव प्रमोद उनकुले 9421017042
फ्लँट नं.-१०१ ,वामन चवश्व ' चवकास नगर 

(दकवळे) दहेूरोड पुणे
15,000/- 747329 1717 12

501 100316170000521 प्रणव प्रडहाद जाधव 9822965080
ओम ,सवे नं-७२, समथक नगर नवी सांगवी 

पुणे पुणे
15,000/- 747330 1718 12

502 101216170000381 प्रणव चवजय माने 9922940820
१०,सुदशकन पाकक  प्लॉट न-ं१४०अ/२,सेक्टर 

न-ं१९,स्पाईन रोड चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747331 1719 12

503 100116170003416 प्रणव चशतलकुमार संिंेती 7507496001 २अ/२९ रस्टन कॉलनी चिंिंवडगाव पुणे पुणे 15,000/- 747332 1720 12

504 103416170000052 प्रणव संजय जाधव 7798984205
आर एिं -९४ फ्लँट नं -४० अचनकेत हाईटस 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747333 1721 12

505 100616170004719 प्रणाली बळवंत जगताप 9822095316
सवे नं-१५६ ,प्लॉट न-ं७६ मुर्थया असोचसएट 

फ्लँट नं.-८ चबजलीनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747334 1722 12

506 100416170000997 प्रचणत चवकास चिंखले 9860571705
महादवे नगर कॉलनी नं.१, सव्ह ेनं.२०५, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747335 1723 12

507 101616170000193 प्रचणता प्रकाश पाटील 9765401443
ए ३/ए/१०६ चसचद्धचवनायक चजजर चपपळे 

साैैदागर चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747336 1724 12

508 100316170000470 प्रचणता मारुती नके 9850969421

फ्लँट नं.-.बी--२०३ चनत्यानंद पाकक  ,चवद्या 

पाकक  ,चवद्यानगर रस्ता न-ं१ चपपळे गुरव पुणे 

पुणे

15,000/- 747337 1725 12

509 100616170004635 प्रचणता चशवाजी दौंडकर 9890939455
इंद्रप्रस्थ हौ.सो.सा., फ्लॅट नं-७ ,क्रांतीनगर , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747338 1726 12

510 100616170005569 प्रचणता शंकर बजबळकर 9373313005
बाबर हरेरटेज फ्लॅट नं १११ सावली 

हॉटेलच्या मागे दत्तवाडी आकुडी पुणे
15,000/- 747339 1727 12

511 101616170000156 प्रचणता सुचनल रसाळ 9922423952
ए ४ चवग फ्लॅट नं ५ यश संकुल चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747340 1728 12



512 103316170004597 प्रणोती पराग दसेाई 8380892100

ए चबचडडग,फलँट न-ं२,घरकुल कॉ ,ऑप 

हौ.सो. म्हाडा कॉलनी ,अजमेरा कॉलनी 

जवळ मोरवाडी चपपरी पुणे

15,000/- 747341 1729 12

513 100416170001085 प्रचतक अरुण बवे 8421557402

चत्रमुती हाईटस , फ्लँट नं. १, प्लॉट न-ं६० 

सेक्टर न.ं १० इंद्रायणी नगर ,भोसरी ,पुणे-

२६ पुणे

15,000/- 747342 1730 12

514 103316170005318 प्रचतक अशोक वाघमारे 9372072636
अजमेरा कॉलनी Wसेक्टर ,चबचडडग न-ं

१०,प्लॉट न-ं१०१ चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747343 1731 12

515 100716170000023 प्रचतक नंदकुमार भुजबळ 9604983448

कॉलनी क्र.६, गणपती मंददराजवळ, 

माळावर, मु. पो. जाधववाडी, पो. चिंखली, 

ता. हवेली, चज. पुणे पुणे

15,000/- 747344 1732 12

516 105016170000019 प्रचतक चमचलद फडके 9890023031
अ-२०४,रामबाग अपाटकमेंट मोरया हॉचस्पटल 

जवळ चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747345 1733 12

517 104216170000011 प्रचतक चवकास जाधव 9860587187

स,न.ं१७/१९ ,इच्छापूती को-ऑप हौ.सो. 

चब.न.ंअ३० फ्लँट नं.-७०५ चिंखली 

चिंिंवड,पुणे पुणे

15,000/- 747346 1734 12

518 106216170000009 प्रचतक चवजय जगताप 9823158845
कावेरी नगर पोलीस लाइन चबचडडग नं.-

२६,रूम न.ं-६ वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747347 1735 12

519 105316170000031 प्रचतक्षा आनंदा पाटील 8007149795
सवे नं. १८ िंौधरी पाकक  कृष्णा दशकन प्लॉट 

न.ं १४ गुरुनाम मागक गली न.ं ८ ददगी पुणे
15,000/- 747348 1736 12

520 100316170000486 प्रचतक्षा पांडुरंग मुनगुण 8888282873
काटे पुरम फेज -२ चबचडडग न-ं के-४ ,प्लॉट 

न-ं७०३ चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747349 1737 12

521 100316170000590 प्रचतक्षा राजेंद्र जाधव 8805741722
सवे नं ८१ 'स्नेहदीप ' लेन नं ३ आदशक नगर 

नवी सांगवी पुणे
15,000/- 747350 1738 12

522 104116170000058 प्रचतक्षा लक्ष्मण राऊत 9975404195
सेक्टर न.ं२१ स्कीम न.ं ५ , िंाळ न.ं२२/१२ 

यमुनानगर चनगडी पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747351 1739 12

523 100416170001091 प्रचतक्षा चसद्राम कापसे 9145192061

C/O िंंद्रकांत लोंढे िंाळ महादवे 

मददराजवळ, महात्मा फुले शाळेच्या पाठी 

मागे भोसरी पुणे

15,000/- 747352 1740 12

524 100416170001080 प्रचतक्षा सुखदवे मोचहते 9860533580
लक्ष्मी-नारायण नगर, कॉलनी नं .८ 

वडमुखवाडी आळंदी रोड पुणे
15,000/- 747353 1741 12

525 100616170004340 प्रचतप ददलीप पाटील 9822447309
सें.न-ं२७अ ,भूखंड क्र-३००, फ्लॅट नं-

२,अनुराग पॅलेस , प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे
15,000/- 747354 1742 12

526 100116170003328 प्रतीक्षा तानाजी घुले 9637504152
कुणाल पाकक  ,डी-फ-३ केशवनगर चिंिंवड 

पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747355 1743 12

527 100416170001133
प्रतीक्षा बाळासाहबे 

िंव्हाण
9922443715

पांडवनगर १(पचिम), गुरुकृपा कॉलनी 

िंक्रपाणी रोड ,भोसरी पुणे
15,000/- 747356 1744 12

528 103116170002258 प्रत्युषा चवजय गायकवाड 9850156812
चशवकृपा चबडडींग चवकास कॉलनी लांडवेाडी 

भोसरी पुणे-३९ पुणे
15,000/- 747357 1745 12

529 103316170005123 प्रथमेश अचवनाश तलोले 9545556293
सवे नं-२०१,आळंदी रोड जय महाराष्ट्र िंौक 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747358 1746 12



530 100616170004266 प्रथमेश आनंद फाळके 9422302932
नक्षत्र अपाटकमेंट चब -६ तुळजाई वस्ती चववेक 

नगर आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747359 1747 12

531 100616170004823 प्रथमेश धनाजी वागमोडे 9921338012

सुखवानी कॉनकर ,फ्ल.न-ं२७,बी साईड , 

चवठ्ठठ्ठल मंददरा जवळ ,CTS NO-

360/361. आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे

15,000/- 747360 1748 12

532 103416170000078
प्रथमेश परशराम 

कोदकतकर
9595169004

चशवा रेचसडने्सी फ्लँट नं -डी-८ प्लॉट -

१०३६, नेवाळे वस्ती चिंखली, पुणे पुणे
15,000/- 747361 1749 12

533 105316170000039 प्रथमेश चशवाजी काटकर 7057282097
प्लॉट न-ं८अ ,भोसले एम्पायर ,िंौधरी पाकक  

कॉलनी न-ं91 ददघी पुणे पुणे
15,000/- 747362 1750 12

534 103416170000040 प्रथमेश सयाजी पाटील 9822467776

फ्लँट नं. ५ आर एिं ५८ ,आचभषेक ३ सह गृ 

चनमाकण संस्था संभाजीनगर जी ब्लॉक MIDC 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 747363 1751 12

535 100616170004391 प्रशांत नारायण मेंगवडे 9922490597
प्रेरणा प्रचतष्ठान ,चखवसरा प्लॉट , रामनगर , 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
15,000/- 747364 1752 12

536 101216170000425 प्रशांत रामदकसन जाधव 7083998018
अष्टचवनायक हौ.सो. मोरेवस्ती चिंखली ,पुणे 

पुणे
15,000/- 747365 1753 12

537 106216170000014 प्रशांत चवनायक नवले 9623665124 यमुना नगर वाकडगाव रोड वाकड पुणे पुणे 15,000/- 747366 1754 12

538 100416170001237 प्रसि अचनल जगताप 9881511572
आकांक्षा (बी/एस)चबचडडग , रामनगर 

हौ.सो.सा.,गव्हाणे वस्ती , भोरसी,पुणे पुणे
15,000/- 747367 1755 12

539 104716170000005 प्रसि भागिंंद कोटारी 7385582116
'स्मृती'सोसायटी RH-१७० फ्लँट नं.-१५ 

,जी ब्लोक शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747368 1756 12

540 100116170002904 प्रसि राम कुलकणी 9321751155

M.S.R चववन्स टावून ईझाबेला चबचडडग 

फ्लँट नं.-२०४ स.न =३८७६ उद्योगनगर 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 747369 1757 12

541 105316170000018 प्रसादकुमार बाळू आढाव 8055928721

प्लॉट न.ं-६३ फ्लँट नं.-क -११, बी.यु 

.भंडारी शस्काय लाईन दत्तनगर ,ददघी ,पुणे 

पुणे

15,000/- 747370 1758 12

542 100316170000519 प्रसाद चवष्णुकांत माळी 9422351385
८१/२,अ -१/१८,आदशक नगर तांबे क्लास 

जवळ नवी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747371 1759 12

543 100616170004694 प्रसाद संजय लकडे 7757889548

अ -२०१,आनंद चवहार अपाटकमेंट , इस्कॉन 

मंददरा जवळ सेक्टर न-ं२९ रावेत प्राचधकरण 

पुणे

15,000/- 747372 1760 12

544 100116170003062 प्रािंी प्रचवण पाटील 9423523903
यशोपुरम हौ.सो.सा., ए -३चवम्ग, फ्लॅट नं-

२३,चलक रोड , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747373 1761 12

545 105216170000155 प्रािंी भगवान पवार 9011820339
फ -५-८०८,जय गणेश साम्राज्य पुणे-नाचशक 

रोड ,पांजरपोळ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747374 1762 12

546 100416170001338 प्राजक्ता ज्ञानेश्वर बो-हाडे 9850059473
गुरुदत्त कॉलनी,गवळी नगर ईश्वर प्रोचव्हजन 

व जनरल स्टोअसक भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747375 1763 12

547 105216170000248 प्राजक्ता दत्तात्रय भोसले 9665363872
स.न.५८१ पंतनगर ,रंगनाथ नगर जवळ 

गडली न-ं२ जाधववाडी चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747376 1764 12



548 100616170004865 प्राजक्ता ददगंबर बाठे 9922419459
भैरवनाथ मंददरा समोर , तळवड ेगाव 

तळवड,ेपुणे-४१२११४ पुणे
15,000/- 747377 1765 12

549 106216170000008 प्राजक्ता ददलीप लोखंडे 9822632472
कावेरी नगर पोलीस कॉलनी बी -११ रूम न.ं-

१२ वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747378 1766 12

550 103416170000056 प्राजक्ता चवजय टकले 9403190369
फ्लँट नं.-१० प्लॉट न.ं-११७ साई चनवास 

पूणाक नगर पुणे
15,000/- 747379 1767 12

551 101216170000505 प्राजक्ता चशवाजी ताजणे 9764753059

भगवान संपतराव गावड ेगट न-ं

१३५४माउली हौ.सो.सा.,राजगड पाकक२ , 

मोरेवस्ती .चिंखली पुणे

15,000/- 747380 1768 12

552 101616170000148 प्रांजल प्रमोद पाटील 9011957834 बी ३०४ एचलमेंट ५ रहाटणी रहाटणी पुणे 15,000/- 747381 1769 12

553 100116170002717 प्रांजल प्रसाद मुणगेकर 9850752934
'मनोरथ चववेक वसाहत केशवनगर 

शाळेसमोर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747382 1770 12

554 103416170000188
प्रांशू आशुतोषकुमार 

चमश्रा
9011090188

फ्लँट नं.-.बी-४/२,HDFC कॉलनी टेडको 

रोड चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747383 1771 12

555 100616170005400 चप्रतम मनोज चशगवी 9767143224
अ५/१,LIG कॉलनी सवे नं-२५,चनगडी 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747384 1772 12

556 100416170001149 चप्रतम शांताराम गाडकेर 9850717335
िंक्रपाणी वसाहत , मुक्तापाकक  दवेकर वस्ती 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747385 1773 12

557 100216170000092 चप्रत संतोष आचलगावे 9921009369 चिंिंवड 15,000/- 747386 1774 12

558 100616170004701 चप्रती रामराव काते्र 8888845518
'प्रेम सदन 'हौ.सोसा ए १४/५ सेक्टर न-ं20 

कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747387 1775 12

559 100316170000619 चप्रती चवनोद िंौहान 9890866117
१९९ चप्रयदशकनी नगर लास्ट लेन जुनी 

सांगवी पुणे
15,000/- 747388 1776 12

560 103216170000845 चप्रती चशवाजी भालेराव 8600668510
सवे नं-३६/२बी/७,गंगा चनवास द्वारका 

कॉलनी ,नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747389 1777 12

561 105016170000061 चप्रयांका प्रकाश िंौधरी 9922485266

२७९/३ प्लॉट न-ं७,गजानान महाराज 

मंददरा जवळ चबचडडग -९९२ PCMC 

LINK रोड पुणे पुणे

15,000/- 747390 1778 12

562 103216170000713 चप्रयंका चगरीष लोळगे 9922926093

सवे न. ११३/२/९, प्लॅट न. ४५, साईनगरी, 

नंदादीप कॉलनी, नढेनगर, काळेवाडी, चपपरी 

पुणे

15,000/- 747391 1779 12

563 104316170000062 चप्रयंका धनाजी चबरादार 9850499360
चशवशंकर कॉलनी पांडव नगर ,िंक्रपाणी 

रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747392 1780 12

564 105616170000049 प्रेम प्रमोद धनंजयन 9175716389
फ्लँट नं.-७,मोचनका अपाटकमेंट न-ं४ चपपरी 

कॉलोनी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747393 1781 12

565 100116170003311 प्रेरणा बाळासाहबे उबाळे 9011022680
चशवनेरी संभाजी नगर काळेवाडी फाटा 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747394 1782 12

566 100316170000559 बन्सी प्रदीप सापररया 9833247745
'तुलसी',गडली न-ं४ चप्रयदशकन ,राधेकृष्ण 

मंददर जवळ जुनी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747395 1783 12

567 105216170000212 बादल नरचसह यादव 8378031019
अ/८,द्वारका प्लारटनम सेक न्म७,प्लॉट न-ं

८५ प, इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747396 1784 12



568 100116170002556 ब्यूटी कैलाश िंौबे 9960285760
आनंद पाकक , लेन न. २, डांगे िंौक,थेरगाव 

फाटा पुणे ३३ पुणे
15,000/- 747397 1785 12

569 103216170000926 भक्ती राजेंद्र सुतार 9881465283
'कमल 'चनवास राम बाग कॉलनी,नखाते 

वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747398 1786 12

570 100116170003194 भाग्यश्री उद्धव वाघमारे 9860478922
सचमता हौचसग सोसायटी नखाते नगर 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747399 1787 12

571 100616170004251 भागकवी यशवंत जोशी 9921950751
'प्रभाश्र्द्य 'स.न.ं२४ प्लॉट न.ं-३३ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747400 1788 12

572 100116170002471 भागकवी राजेंद्र दशेमुख 9422425491

D-406 िंैतन्य चवहार ,थेरगाव बोट क्लब 

रोड, आददत्य चबलाक हॉस्पीटल जवळ, थेरगाव 

पुणे ३३ पुणे

15,000/- 747401 1789 12

573 100416170001188 भाचवका राहुल िंुत्तर 7744982503
'मोती-महल 'हॉटेल चवश्व चवलास जवळ 

,लांड ेवस्ती भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747402 1790 12

574 105216170000165
भावेश बाळासाहबे 

तांबोळी
9822092189

फ्लँट नं.७०१,ऑक्सीग्रीन रेचसडन्सी स्पाईन 

रोड ,मोशी मोशी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747403 1791 12

575 106716170000017 भावेश संतोष धुरी 9850628517

संघषक हौ. सोसा., चबडडींग न. B९/३१५, स.े 

न. २२, PCMC हॉचस्पटल जवळ, चनगडी, 

पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747404 1792 12

576 100616170004543 भुचमका धनराज भके्त 9921518808
स्वप्न पूती अपाटकमेंट प्लॉट न-ं३०४ ६अ 

सेक्टर २७ चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747405 1793 12

577 105216170000170 मधुरा रमेश राचहज 9875763978
फ्ल.न-ं-१,चवश्वा सो.सा., गुरुचवहार कॉलनी 

,पांजरपोळ समोर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747406 1794 12

578 102416170000131 मधुरा सुहास कुलकणी 9881714873

सी-३ ,"स्मृतीगंध ",गोपालकृष्ण 

को.हौ.सोसायटी जगताप डअेरी वाकड रोड 

चपपळे चनलख पुणे

15,000/- 747407 1795 12

579 103416170000083
मनाली अचभजीत 

महाजन
9881501608

डी-११ र िं-३० चिंतामणी हौ . सोसायटी 

संभाजी नगर जी ब्लोक , पुणे
15,000/- 747408 1796 12

580 103316170004154 मनाली ददलीप औटी 9922740464
रामनगर हौ. का.ँ बी. सी/५, फ ९, गव्हाणे 

वस्ती, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747409 1797 12

581 100116170003481 मनीषा मडलाराम तांडी 9823040557
गंगोत्री हाइटस फ्लँट नं.-बी-१ पवना नगर 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747410 1798 12

582 100616170005229
मनोजकुमार धमेशभाई 

चसरवी
9175839399

गट न-ं२५७,पवन एन्टर प्रायझेस च्या समोर 

बी.जे कॉम्पलेक्स ,चनगडी रोड तळवड ेपुणे 

पुणे

15,000/- 747411 1799 12

583 101216170000441 मयुर तानाजी नरुटे 9623158276
भावेश्वरी हौचसग सोसायटी मोरेवस्ती 

चिंखली,पुणे-४११०१४ पुणे
15,000/- 747412 1800 12

584 100616170004897 मयुरी बाबुराव सावळ 9921796601

ए-२०१,ए लीगन्ट रेसीडने्सी , तालेरा फोडक 

शोरूमच्या मागे , चनगडीगावठाण ,पुणे -४४ 

पुणे

15,000/- 747413 1801 12

585 100416170001102 मयुरी रमेश डाके 9226825547

C/O िंीनीवाल दत्तमंददर SR न.ं ६९४/२ 

िंीनीवाल चबचडडग ,जे पी नगर गव्हाणे 

वस्ती ,भोसरी पुणे

15,000/- 747414 1802 12



586 105216170000055 मयुरेश बाळासाहबे चशदे 976222165
अररस्टो फाईडस, म्यानुफाैॅक्िंररग क. , W 

229, एस ब्लाकॉै,ॅ midc, भोसरी पुणे
15,000/- 747415 1803 12

587 100616170004561 मयुरेश चवश्वजीत मगदमू 9922401816
शे्रयस ,प्लॉट न-ं559 सेक्टर न-ं२८,गंगा नगर 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747416 1804 12

588 100616170004119 मयूर अशोक पाटील 9545868033

स.न-ं २३/५,प्लॉट न.५ साईमाऊली कॉलनी, 

श्री चबचडडग चिंिंवड ेनगर,चिंिंवड ,पुणे-३३ 

पुणे

15,000/- 747417 1805 12

589 103216170000666 मयूर राजेंद्र काटे 9850485555 चपपळे सौदागर चशवतेज नगर पुणे पुणे 15,000/- 747418 1806 12

590 100116170002645 मयूरेश जगदीश कुलकणी 9850983770
फ्लँट नं.-ए -९ गोयल कोनेर काकड ेपाकक  

जवळ केशवनगर ,चिंिंवड गाव पुणे
15,000/- 747419 1807 12

591 100116170002950 मडहार राहुल खोले 7350629629

यशोपुरम बी-२ चवग, फ्लँट नं.-५ PCMC 

चलक रोड ,तृष्णा हॉटेल जवळ चिंिंवड पुणे 

पुणे

15,000/- 747420 1808 12

592 106216170000055 महके दशीन दसेाई 9168243344
बी-२०२ पाकक  चततचनयुम पाकक , , स्त्रीत 

वाकड ,बीएिं चवस्डोम स्कूल , वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747421 1809 12

593 100616170004437 महके मदनलाल गोयल 9370149902
फ्लॅट नं-२,बंसल पॅरडाइस, बाबर घरा 

जवळ, मोहननगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747422 1810 12

594 100416170001166 महशे मारुती काटके 9922259033
६/१ ,शॉप न.ं १ सेक्टर न.ं२ इंद्रायणी नगर 

,भोसरी ,पुणे-२६ पुणे
15,000/- 747423 1811 12

595 100116170003215 माधवी अशोक जेजुरकर 9049046187
क्यू -१० फेज १ मोरया गोसावी राज पाकक  

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747424 1812 12

596 100616170005690 मानसी अरुण राणे 9850044549
स.े नं २६ प्लॉट नं २२६ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे
15,000/- 747425 1813 12

597 100516170000205 मानसी उपेंद्र कौल 9822802165
फ्ल.न-ंए-१२,धनलक्ष्मी चबचडडग, लक्ष्मीपूरम 

हौ.सो.सा . दकवळे,दहेूरोड पुणे
15,000/- 747426 1814 12

598 100116170002975 मानसी दकशोर भट 9623585135
फ्ल .न-ं ३१,सोहम रेसीडने्सी , चलक रोड 

,लक्ष्मीनगर , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747427 1815 12

599 103316170004081 मानसी केशव जाधव 8793882058
फ्लँट नं.-सी -१८ सुखवानी क्लाचसक हौ 

सोसा मोरवाडी पुणे
15,000/- 747428 1816 12

600 103316170004848 मानसी चनचतन कदम 9028056815
प्लॉट न-ं५०३,एन -१ चबचडडग एम्पायर 

इस्टेट चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747429 1817 12

601 104116170000105 मानसी पप्पू रासकर 9822306576
श्री कृष्ण हौ. सो. चशवकर िंौक चत्रवेणी नगर 

तळवड े,पुणे पुणे
15,000/- 747430 1818 13

602 103316170004673 मानसी पोपट रासकर 9850402725 बुडक वस्ती िं-होली बु -११ पुणे पुणे 15,000/- 747431 1819 13

603 103116170002262 मानसी प्रमोद मुळे 9552582912
स्वरगंगा अ५/५०३, कलासागर हॉटेल च्या 

मागे वडलभनगर चपपरी पुणे
15,000/- 747432 1820 13

604 103316170005239 मानसी मनोज वाघ 9881032229
फ्लँट नं.-२०२,चवग -सी-१ रेणुका गुलमोहर 

सोसा. मोरवाडी चपपरी पुणे
15,000/- 747433 1821 13

605 100116170002519 मानसी महशे चपपळे 9881736612
G-१/३०४,सोचनगरा टाऊनचशप , केशवनगर 

, चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747434 1822 13



606 100116170002937 मानसी मोहन वडरे 8380045318
प्लॉट न-ं१२,अररहतं प्लाझा भोईर कॉलनी 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747435 1823 13

607 100216170000114 मानसी राजेंद्र गुप्ता 9822083205
इ४/७ प्रेम पाकक  मासुळकर कॉलनी अजमेर 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747436 1824 13

608 100116170002738 मानसी चवजयकुमार वाघ 9850885044
सवक न.ं-३२ फ्लँट नं.-के /२०४ प्रसून धाम 

सोसायटी थेरगाव पुणे ३३ पुणे
15,000/- 747437 1825 13

609 100116170002466 मानसी चवश्वनाथ िंौधरी 9011064618

श्यामा हरेीटेज चबचडडग नं एल घर न-ं८ 

स.न.ं२९०/२/१-४० केशवनगर , चिंिंवड, 

पुणे पुणे

15,000/- 747438 1826 13

610 105216170000053 मानसी चशवाजी दशेमुख 9922414337
स.ेन१ं,प्लॉट न३ं,सनगुरू अपाटकमेंट, 

इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747439 1827 13

611 100116170003673 मानसी शैलेश लोणकर 9049175665
दवुाांकुर,भट चक्लचनक जवळ तानाजी नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747440 1828 13

612 100316170000591 मानसी सुचनल घाडगे 9049994419
फ्लॅट नं डी ४०४ वेस्ट साईड काउंटी सवे नं 

७२/१ ए +३, चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747441 1829 13

613 100616170003984 मानसी संजीवकुमार नरदे 9850309422 प्राचधकरण , चनगडी 15,000/- 747442 1830 13

614 103216170000849 मालचवका पचवत्रण एरन 8888876311
सचहडस एलीगनस अ -३०७,डी-माटॅ च्या 

मागे थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747443 1831 13

615 100116170003680 चमहीर चगरीश गोवंडे 9224634136
१८ पूनम हाइटस स्टेशन रोड चिंिंवड पुणे 

पुणे
15,000/- 747444 1832 13

616 101216170000427 चमहीर चनतीन चपगळे 9881147907
२/२७२,पणककुटी ,गणेशनगर आकुडी रोड 

चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747445 1833 13

617 100316170000750 मीत जीनेश मालदे 9890331791 सी/११०८ , संस्कृती, कस्पटे वस्ती वाकड पुणे 15,000/- 747446 1834 13

618 100116170002700 मीनल बाबाराव पांिंाळ 9226893923

'मीनल' ओम साई कॉलनी सवक न-ं१२० 

प्रेरणा शाळेजवळ वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे 

पुणे

15,000/- 747447 1835 13

619 100316170000680 मुग्धा व्यंकटेश सातपुते 9175200844
सवे नं ८४/३/११ चसहगड कॉलनी जवळकर 

नगर महारुद्र चनवास चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747448 1836 13

620 105216170000250 मुग्धा सुचनल तांबे 9075052509
श्रीमानयोगी साचहल पाकक  -१, प्लॉट न-ं

६९,स,न.ं16 चशवाजी नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747449 1837 13

621 103316170004551 मुचबन अचमर चसदकलकर 9881371877
फ्लँट नं.-१३ युचनअन पाकक  चबचडडग सुंदर 

बाग दापोडी पुणे पुणे
15,000/- 747450 1838 13

622 103116170002286 मृणाल अचनल आरुडे 9881398275 ए -९६ एिं ए कॉलनी चपपरी पुणे पुणे 15,000/- 747451 1839 13

623 100116170003573 मृणाल गुणवंत जाधव 9921789280
गणेश पेठ जवळ मंगल मूती वाडा कट्स 

२७.२८ फ्लँट नं.-०२ चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747452 1840 13

624 100616170004346 मृणाल तानाजी जाधव 9371825571
rh-4g ब्लॉक ,MIDCचिंिंवड , रूम न-ं

१०,संभाजीनगर , पुणे-४११०१९ पुणे
15,000/- 747453 1841 13

625 100316170000613 मृणाल बलवंत अरगडे 9970994742
हररत चशडप बी ६०३ , सवे नं ५४/१, 

बलीराज कॉलनी रहाटणी , चपपरी पुणे
15,000/- 747454 1842 13

626 100116170003141 मृणाल राजेश काचशलकर 8806067261
एस ४ काकड ेपाकक  तालेरा हॉचस्पटल जवळ 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747455 1843 13



627 103216170000659 मृणाल चशवाजी दौंडकर 9822403932
सवे न २२४/४०/४ प्लॉट न.ं-३ नामदवे 

वाघेरे पाकक  चपपरी गाव चशव दत्त नगर पुणे
15,000/- 747456 1844 13

628 105016170000023 मृणाल सुचनल कुलकणी 9881091665
बी १३ रेणुका आंगन सवे नं ३०२ गोखले 

पाकक  शेजारी चिंिंवड पुणे
15,000/- 747457 1845 13

629 103216170000731 मृणाली रचवकांत वाघ 9822348646 वाघेरे कॉलनी न.ं-४ चपपरी गाव पुणे 15,000/- 747458 1846 13

630 103316170004802
मृण्मयी घन:श्याम 

कुलकणी
9822659795

बी-४,मंत्री हौ.कॉम्पलेक्स एस टी रोड,सी 

८६/१अ दापोडी पुणे पुणे
15,000/- 747459 1847 13

631 105216170000208 मृण्मयी रचवद्र भामरे 9822658563
अथवक अपाटकमेंट बी-६, प्लॉट न-ं५१,PCMC 

गाडकन समोर इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747460 1848 13

632 101616170000201 मृदलुा मोहन राजू - 9623147920

चसद्धी ग्रीन को. ओ. हौ. सोसा बी चबचडडग 

स. न.ं ३८ फ्लॅट नं३०२ ३ मजला गारमळा 

कॉलनी रहाटणी पुणे

15,000/- 747461 1849 13

633 100616170005031 मृदलुा राजेंद्र जाधव 9922435028
कृष्णा सोसायटी ,प्राचधकरण सेक्टर नं २६/अ 

,पन्हाळा गड ,रूम न-ं४, चनगडी पुणे पुणे
15,000/- 747462 1850 13

634 100616170004904
मॅररलीन ब्राझील 

फनाांन्डीस
9822804353

सें.न-ं२८,प्लॉट न-ं४६२, प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747463 1851 13

635 105216170000262 मेघना अचसत हाजरा 9371022863
सी ७/९,राम नगर हौ.सोसा गव्हाणे वस्ती 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747464 1852 13

636 103216170000683 मेघा फदकरा ददवटे 8796442490 आंबडकेर नगर ररवर रोड चपपरी पुणे पुणे 15,000/- 747465 1853 13

637 103216170000786 मेघा रुपेश पाल 9762279733

रुपेश पाल हौस नं.-८०४, पंिंनाथ िंौक 

चसमरन फोटो स्टूडीओ नाढे नगर काळेवाडी 

पुणे पुणे

15,000/- 747466 1854 13

638 103316170004949 मेघा संतोष लोखंडे 9970194421
बी.पी.एल .टॉवर ,यशवंत नगर, चपपरी 

चपपरी,पुणे-१८ पुणे
15,000/- 747467 1855 13

639 100616170004866 मेहके श्रीपाल ओसवाल 9822035293

चशव-शांती बंगला ,प्लॉट न-ं१८३, सें.न-ं

२४,लोकमान्य हॉचस्पटल शेजारी 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

15,000/- 747468 1856 13

640 100616170004580 मैते्रयी संतोष हातवळणे 9420055264
१/१३ प्रािंी सोसायटी सर न-ं २८ 

प्राचधकरन चनगडी पुणे पुणे
15,000/- 747469 1857 13

641 100616170004900 मैचथली महशे कारंजकर 9657177193
वास्तू ररव्हर नेस्ट ,बी.न-ंसी फ्ल.न-ं२०२, 

भोंडवे लॉन्स जवळ , रावेत पुणे
15,000/- 747470 1858 13

642 105216170000166 मैचथली सुरेश ढेकळे 9850181147
फ्लँट नं.-२,परंपरा अपाटक ऑप पांजरपोळ 

,पुणे-नाचशक हायवे भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747471 1859 13

643 100116170003114
मोचनका भूनेश्वर 

पालीलाल
9890645742

अ-१६,अरुण प्लाझा , डांगे िंौक , थेरगाव, 

चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747472 1860 13

644 100616170004772 मोचनका रामिंंद्र पवार 9822850247
प्लॉट न-ं१४८ सेक्टर न-ं२४ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747473 1861 13

645 101216170000448 मोचहनी दशरथ पाटील 9822919266
गट न-ं९०,ररव्हर रेचसडन्सी फ्लँट नं.-३०१ 

चबचडडग ए/१६अ दहेू आळंदी पुणे
15,000/- 747474 1862 13



646 105216170000250 मंगेश हणमंत पडवळ 9922962018

गट न.ं-४५६ पुणे-नाचशक हायवे 

सावतामाळी गणेश हौ.सोसायटी बनकर 

वस्ती मोशी आळंदी पुणे

15,000/- 747475 1863 13

647 105216170000264 मंचजरी तुकाराम बांगर 7767009611
सी-६ गोडडन आर्ककड प्लॉट न-ं१३६,सेक्ट न-ं

११,PCNTDA पुणे पुणे
15,000/- 747476 1864 13

648 100616170004541 मंदार मनोज जाधव 9552118500

फ्लँट नं.-१०१ ,प्लॉट न-ं४०७/४०८ 

सुप्रभात पाकक  ,सेक्टर न-ं२९ रावेत रावेत 

प्राचधकरण पुणे

15,000/- 747477 1865 13

649 106416170000002 यश दत्तात्रय यादव 7276252078

साईराज रेचसडने्सी जय माता दी राज पाकक  

चबचडडग न.ं-इ /४ प्लॉट न.ं-१८ चपपळे गुरव 

पुणे पुणे

15,000/- 747478 1866 13

650 105216170000101 यश ददनानाथ मंिंरकर 9881502237
प्लॉट न.ं-२९ सेक्टर न.ं-०२ इंद्रायणी नगर 

,भोसरी ,पुणे-२६ पुणे
15,000/- 747479 1867 13

651 100616170004248 यश धनंजय पाटील 9370547142
फ्लँट नं.-८ चबचडडग न-ं४ स्कीम न.ं२ अमोल 

अपाटकमेंट यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747480 1868 13

652 103416170000012 यश प्रभाकर खैरनार 7276097749
गौरी नंदन पाकक  ,RH ९१/१, फ्लँट A-४ 

MIDC G ब्लोक शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747481 1869 13

653 100616170004443 यश मनोज कुलकणी 9822769671
प्लॅट नं-९,श्वेतांबरी अपाटकमेंट , चववेकनगर , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747482 1870 13

654 100616170004091 यशराज संजय ईंगोले 9326082872
सावली, स.न.२७अ प्लॉट 

न.४७०,प्राचधकरण चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747483 1871 13

655 100116170002643 यश चवजयकुमार शेरटया 9850041353

सवे नं.-२८२ प्लॉट -८१ फ्लँट नं.-११ 

चसद्धीचवनायक अपाटकमेंट तानाजी नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747484 1872 13

656 100116170002674 यश सुनील भंडारी 8805012687
सुख नगरी ए -९ चबजली नगर सावंत गँरेज 

जवळ चिंिंवड पुणे
15,000/- 747485 1873 13

657 101616170000122 यश संजय सोनार 9922928825 बी ३०४ सफायर पाकक  पाकक  स्ट्रीट वाकड पुणे 15,000/- 747486 1874 13

658 103116170002347 यशोधन योगेश गुरव 9822318278
६०५,सी-२,गंगा स्काईज संत तुकाराम नगर 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747487 1875 13

659 100116170002998 युक्ता कैलास पाटील 9320930600

साहील एलीगन्स ,बी-४०१, प्लॉट न-ं

१२,सेक्टर न-ं३४, थेरगाव ,काळेवाडी रोड 

पुणे

15,000/- 747488 1876 13

660 100616170003903 योगेश अंकुश वाडकेर 9850833378

प्लॅट न. ६०३, चबडडींग न. A-5, चशवतेज 

हौ. सोसा, स.े १७/१९, ई.डब्लू. एस. स्पाईन 

रोड, चिंखली, प्राचधकरण, पुणे पुणे

15,000/- 747489 1877 13

661 100616170004192 योगेश भागवत गव्हार 9922917216
एन बी आकेड एस नं. ४९/५ चब न ३ फ्लँट 

न.ं ४ आकुडी पुणे
15,000/- 747490 1878 13

662 103216170000850 योगेश मचडलकाजुकन बंगले 9921802222
शकंुतला चनवास सवे न-ं११५/०६,नढे नगर 

काळेवाडी पुणे
15,000/- 747491 1879 13



663 101216170000322 योगेश संजीव गवळी 9011122653
शरद नगर चिंिंवड -पुणे-१९ चजजामाता हौ 

सोसा रस्ता न.ं-६ चबचडडग नाव -नंदाई पुणे
15,000/- 747492 1880 13

664 100416170001067 योग्श्वरी दवेराम बचहरम 9657523372
फ्लँट नं क-४०३ आझादनगर िंोवीसवाडी 

िंारोहोली फाटा आळंदी पुणे
15,000/- 747493 1881 13

665 103216170000853 रजत चनतीन त्यागी 9960206646 डी-५०१ ,तुक़ुक इसे पाकक  वाकड पुणे पुणे 15,000/- 747494 1882 13

666 103216170000801 रनदीप सजल डे 9860041968
१२३४/२बी ,मशान घाट रोड पेट्रोल पंप 

मागे काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747495 1883 13

667 100616170006028 रश्मी चवजेंद्र िंौहान 9867728805
फ्लॅट नं ५ पाकक  व्यू अपाटकमेंट प्लॉट नं 

९५/९६ , स.े नं २१ यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747496 1884 13

668 100116170002881 राकेश संगना िंंदा 9850194089
शामा हरेरटेज 'f' चबचडडग फ्लँट नं.-५अ 

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747497 1885 13

669 100116170003537 राघेश्याम अशोक पुजारी 9130004314
वषाक गदने फ्लँट नं.-८अ गावड ेकॉलनी सवे 

न-ं१८८ चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747498 1886 13

670 103216170000811 राज आबासाहबे बोरुडे 7057028939
चशद ेिंाळ ,भैरवनाथ नगर जुना काटे चपपळे 

रोड चपपरी गाव पुणे
15,000/- 747499 1887 13

671 100616170004666
राजनंददनी काचलदास 

दरेगावे
9158880006

प्लॉट न-ं७५/१ हरी ओम चबचडडग चिंतामणी 

कॉलनी वाडहकेरवाडी चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747500 1888 13

672 103316170004153 राजेश प्रमोद पवार 9822115956
सुखवानी इलाइट, बी, प्लॅट न. ७, चसटी 

इंटरनॅशनल स्कुलमागे, मोरवाडी, चपपरी पुणे
15,000/- 747501 1889 13

673 103216170000699 राजेश्री सचतश कलबुगी 9860141170
महात्मा गांधी नगर, आयाक समाज पाठीमागे, 

चपपरी, पुणे पुणे
15,000/- 747502 1890 13

674 103216170000600 राजेश्री सतीश कलबुगी 9860141170
महात्मा गांधीनगर बेचहद , आयाक समाज 

चपपरी ,पुणे पुणे
15,000/- 747503 1891 13

675 105216170000105 राजेश्वरी मधुकर िंव्हाण 9763748603
गंधवक नगरी पी-८फ्लँ नं.-२२ मोशी तापकीर 

नगर,पुणे पुणे
15,000/- 747504 1892 13

676 100616170004356 राचधका राजेश मंुदडा 9371080967
भगवती प्लॉट न-ं१२/अ , रुणाल फ्लोरन्स -

२, यमुनानगर ,चनगडी पुणे
15,000/- 747505 1893 13

677 100616170004551 राचबया जाफरहुसेन संदे 9423017736

सत्वशील हौ.सोसा., आर. एम. १०, जी 

ब्लॉक, MIDC, शाहूनगर, चिंिंवड, पुणे 

३३. पुणे

15,000/- 747506 1894 13

678 100616170004500 रायन वर्पगस मैर्थयु 9890715366
बी. ६०३, शुभश्री रेचसडने्सी, फेज २, 

आकुडी, आकुडी, पुणे ३५ पुणे
15,000/- 747507 1895 13

679 103316170005380 राशी हरेश रूपिंंदानी 9923200941
फ्लॅट नं-४०२,बी-चवग कोचहनूर टाँवर 

,स्टेशन रोड चपपरी,पुणे-१८ पुणे
15,000/- 747508 1896 13

680 104916170000014 राहुल दत्तात्रय गणेशकर 8983717056
सवे नं. ३८/२ श्री संत गोराकंुभार कॉलनी 

ताथवड ेपुणे
15,000/- 747509 1897 13

681 100216170000133
राहुल नारायणचसग 

राजपुरोचहत
9860761444

सवे नं ३३/५ , श्रद्धा हरेरटेज अ -२ , फ्लँट नं 

-१२ मोरवाडी चपपरी पुणे
15,000/- 747510 1898 13



682 100616170004054 राहुल चवजय मेतकर 9890281512

सवे न. १/१, प्लॉट २२, प्लॅट ४०७, 

लक्ष्मीनगर, श्री. स्वामी समथक रेचसडने्सी, 

मारुती मंददराच्या मागे, चनगडी पुणे

15,000/- 747511 1899 13

683 100116170002987
राहुलचसग उत्तमचसग 

गौड
9922423519

सोचनगरा टाऊनचशप H-1/202,केशवनगर , 

चिंिंवडगाव ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747512 1900 13

684 100116170002724 राहुल संजय नलावडे 9850502549
दशकन पाकक  -बी फ्लँट नं.-१८ चलक रोड 

रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747513 1901 13

685 100116170002706 ररिंा संतोष चशगवी 9890790563
फ्लँट नं.-१० ए ,भक्ती रेचसडने्सी काळेवाडी 

पाकक  जवळ केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747514 1902 13

686 100616170004364 ररतुल संजय चशदे 9822287669

िंैतन्य पाकक ,सें.न-ं२९, प्लॉट न-ं

७/१७,डी.वाय .पाटील कॉलेज रोड, 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे

15,000/- 747515 1903 13

687 101616170000149 ररतू स्नेहल चशवाडकर 9158933941
रॉ हाउस १० द्वारकाराज पाकक  चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747516 1904 13

688 106716170000033 ररतेश शांचतनाथ गाडवे 9822090333
रो हौस नं-आय /४,गणेश रेचसडन्सी गणेश 

नगर दापोडी पुणे पुणे
15,000/- 747517 1905 13

689 103416170000106 ररतेश संजय कदम 9850948695
दत्तनगर ,शंकर धाम चक्लचनक शेजारी 

रामनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747518 1906 13

690 100316170000753 ररद्धी मचनष गोचहल 9673000145
५/१/४ गंगोत्री नगर लेन नं २ आनंद चवला 

चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747519 1907 13

691 102416170000142 ररया अभय दशेपांडे 9881007272
िीडम पाकक  नंदनवन चवशाल नगर जवळ 

चपपळे चनलख पुणे
15,000/- 747520 1908 13

692 100616170004912 ररया दकरण कुमार पटणी 9423532223
फ्ल.न-ं८,कावेरी -ए सें.न-ं२६,चसचद्धचवनायक 

नगरी , अप्पू घर जवळ , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747521 1909 13

693 103416170000122 ररया चनमकल चवपानी 9423004293
बी-३ ,३०३ एम्पायर एस्टेट पुणे-मंुबई रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747522 1910 13

694 101216170000372 ररया मररयम वगीस 9422325285
१४००/१,रोसीन चवलला स्वप्न नगरी 

,मोरेवस्ती चिंखली चिंिंवड,पुणे पुणे
15,000/- 747523 1911 13

695 100416170001227 ररया सुबोध चसगचतया 9130612892
सेंच्युरी इंका , कॉलोनी-२ भोसरी भोसरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747524 1912 13

696 100316170000501 ररलाँवेन रेमंड कवाकडहो 9730256107

फ्लँट नं.-४,नटराज अपाटकमेंट सवे नं-

५/८/१,५/९/1 पवना नगर जुनी सांगवी 

जुनी सांगवी पुणे पुणे

15,000/- 747525 1913 13

697 100116170003273 रुिंीरांक संजय पाटील 9422340341
फ्लँट नं.-१,यश चबद ूअपाटकमेंट चबजली नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747526 1914 13

698 103216170000842 रुचत्वका कैलास बाणेकर 7888164987

सवे नं-३१७,सुखवानी इन्कलेव डी-

२१,वाघेरे कॉलनी न-ं४,जुना काटे चपपळे 

रोड चपपरी पुणे पुणे

15,000/- 747527 1915 13

699 100616170004563 रेणुका महशे कें डे 9767505929
जाइ सोसायटी फ्लँट नं.-१०,भर कॉम्पलेक्स 

चनगडी पुणे
15,000/- 747528 1916 13



700 100616170004352 रेश्मा िंंद्रकांत गोठे 8605863778
PCMC.शाळेजवळ , िंव्हाणनगर, 

तळवड,ेपुणे-४११०६२ पुणे
15,000/- 747529 1917 13

701 100616170005067
रोनक जुगलदकशोर 

खंडलेवाल
9403762200

जाधव पाकक  फ्लँट नं.-१२,अ चवग िंौथा 

मजला आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747530 1918 13

702 100316170000707 रोमा हनुमंत पानसकर 9226165097
ए ८, अक्षय रेचसडने्सी अनंत नगर चपपळे 

गुरव पुणे
15,000/- 747531 1919 13

703 103216170000916 रोशनी चसताराम मेमाणे 9822660898
सवे नं-१०८/१/१ ओंकार कॉलनी चवजय 

नगर काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747532 1920 13

704 100116170003184 रोहन दकशोर मगर 9890611663
प्लॉट न.ं-४९ सवक न.ं-२८२ फ्लँट नं.-४ भूमी 

रेचसडने्सी तानाजीनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747533 1921 13

705 103416170000038 रोहन कुलदीप चशदे 9423981919
सी १ /७ बी स न ल स्टाफ आर टी टी सी जी 

-ब्लॉक ,१२१/१२२ शाहूनगर ,MIDC पुणे
15,000/- 747534 1922 13

706 100416170000966 रोहन रमेश कोराळे 9766511535
A-२०७ प्रसि पॅराडाईज से.न.१ वैष्णवी 

माता मंददरा जवळ इंद्रायणीनगर भोसरी पुणे
15,000/- 747535 1923 13

707 100616170004151 रोहन रामिंंद्र चवधाटे 9850840967
डी -१७ सोचनगरा क्लाचसक एकता नगर 

ट्रीनीटी शाळेजवळ आकुडी पुणे
15,000/- 747536 1924 13

708 100416170000010 रोचहणी ददनकर पाटील 9527818810
सवे नं १९३/१ चशवशंकर कोलनी १ , 

िंक्रपाणी वसाहत भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747537 1925 13

709 103416170000069 रोचहणी बाल सुब्रमण्यम 9822094719

प्लॉट न.ं ६ ,आर एिं १२० कोणाकक  को आप 

सो हौ जी ब्लोक एम आय डी सी शाहूनगर 

पुणे

15,000/- 747538 1926 13

710 103416170000079
रोचहत बाळासाहबे 

बनकर
9405114425

प्लँट नं. अ/७ प्रगती प्राईड हौ सो , फ्लँट नं -

९१ सी डी सी चिंखली पुणे नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747539 1927 13

711 105316170000006 रोचहत रचवद्रकुमार गावडे 9372943910
सवक न.ं ३ प्लॉट न.ं -२६६ समथक नगर ददघी 

पुणे -४११०१५ पुणे
15,000/- 747540 1928 13

712 103416170000112 रोचहत राजकुमार ढोनुक्षे 8308409765
सी-२०१,ररद्धी-चसद्धी अकुती प्लॉट न-ं

४८,की.डी.की पूणाक नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747541 1929 13

713 100616170004858 रोचहत राजेश कुबेर 9823081508

इ/१,शुभश्री रेचसडचेन्शअल , फेज-२,जय 

गणेश व्हीजनच्यामागे , आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे

15,000/- 747542 1930 13

714 104316170000020 रोचहत राजेंद्र पवार 9763696148

फ्लँट नं.-९,चबचडडग न-ं१०, चशतल बाग ,सवे 

न-ं६९०/४,पुणे-नाचशक हायवे भोसरी पुणे 

पुणे

15,000/- 747543 1931 13

715 100416170001025 रोचहत रामदास सुरवसे 9822413625
सव्ह.ेनं २१३,दशकनकॉलणी, चसद्धशे् वर शाळे 

जवळ,ददघी रोड, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747544 1932 13

716 100116170002969 रोचहत शरद चशदे 7588518078
दशकन नगरी सी-७, केशवनगर चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे
15,000/- 747545 1933 13

717 103216170000860 रोचहत सुभाष घेगडे 8378906204
सवे नं-६७/१/५ चत्रशक्ती कॉलनी काळेवाडी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747546 1934 13



718 100616170005293 रोचहत सुहास अलभर 9689931852

चवठ्ठल मंदीराच्या पाठीमागे , स.्न-ं

१४/१,क्रांतीनगर, आकुडी,पुणे- ४११०३५ 

पुणे

15,000/- 747547 1935 13

719 103216170000638 लचलत संतोष धुवे 9923642601
सायली हॉटेल जवळ, जय तुळजा भवानी 

मंददर रोड, नढेनगर, काळेवाडी, पुणे पुणे
15,000/- 747548 1936 13

720 100616170004740
लुइस िंेररयान 

कोंडकेेरील
9850972389

सलोनी अपाटकमेंट प्लॉट न-ं२ सवे नं-३७/१/1 

आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747549 1937 13

721 105916170000012 लौदकता घनश्याम चमस्त्री 9762272947
क्रांतीवीर कॉलनी नंद ेनगर काळेवाडी 

,चपपरी पुणे
15,000/- 747550 1938 13

722 100616170005069 वरद सदाचशव बगे 7448086433
बंगला नं-१२,एम्पायर इस्टेट , जुना मंुबई 

पुणे हायवे , चिंिंवड पुणे
15,000/- 747551 1939 13

723 103416170000096 वरद समीर पाटील 9822196618
फ्लँट नं. D-१२ पाश्वकनाथ प्रचतष्टा बिंपन 

स्कूलसमोर ,पूणाकनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747552 1940 13

724 103416170000020 वरूण संजय वाळके 9420170697
फ्लँट नं. १० R H-144 पायाल हौचसग 

सोसा शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747553 1941 13

725 100616170004894 वरून चवनायक दशेमुख 9325501842
१/७ LIG कॉलनी ,सें.न-ं२५, चसधुनगर 

,प्राचधकरण चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747554 1942 13

726 103116170002202 वषाक शंकर जगताप 9921953204 I-५६ H.A. कॉलनी चपपरी ,पुणे पुणे 15,000/- 747555 1943 13

727 106716170000050 वषाक सुरेश . 8482941601
सी ३०२ माचणक पाकक  रेचसडने्सी चहद केशरी 

नगर बोपखेल पुणे-३१ पुणे
15,000/- 747556 1944 13

728 103216170000843 वसुधा चवजय कंुजीर 9922490233
केवल -दकशोर अपाटकमेंट -बी फ्लँट नं.-४, 

तपोवन रोड चपपरी चपपरी गाव पुणे
15,000/- 747557 1945 13

729 105216170000054 चवघ्नेश मारुती िंकोर 9822841787
२०,टेडको सो.सेक्टर-४, संतनगर,प्राचधकरण, 

मोशी,पुणे पुणे
15,000/- 747558 1946 13

730 100416170001044 चवघ्नेश चवठ्ठल सांडभोर 9922148916
चहदराज कॉलनी, लांडगे वस्ती, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे
15,000/- 747559 1947 13

731 100616170004055 चवजय बाळासाहबे भामे 9822589615
स.े २१, स्कीम न. ९, िंाल १७/४, 

यमुनानगर, चनगडी, पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747560 1948 13

732 105216170000204
चवजयालक्ष्मी माधव 

चसनगारे
8380852855

प्रान्सी हाइटस ,सेक्टर न-ं३, फ्लँट नं.-

२०६,चतरुपती बालाजी िंौक इंद्रायणी नगर 

भोसरी पुणे

15,000/- 747561 1949 13

733 104116170000016 चवद्या धोंडीभाऊ केदारी 9850252440
नंदनवन सोसा., चसद्धीचवनायक गणेश मंददर, 

सावकार िंौक, चिंखली पुणे पुणे
15,000/- 747562 1950 13

734 100116170002824 चवनायक रवी जोशी 9011038260
फ्लँट नं.v-११ मोरया गोसावी राजपाकक  

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747563 1951 13

735 103316170004600
चवराज बाळासाहबे 

पाटील
9226082573

५९/२०३,पीस हवेन सोसायटी मास्टर बेकरी 

जवळ ,अजमेरा , मासूळकर कॉलनी पुणे
15,000/- 747564 1952 13

736 100116170002911 चवशाखा प्रमोद सोनवणे 976710565
श्री स्वामी समथक ,स.न ई ए/१ गुरुमैया 

शाळेजवळ चिंिंवड ेनगर ,चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747565 1953 13

737 100116170002623
चवशाखा चवजय 

गायकवाड
9604719614

श्री मोररया गोसावी राज पाकक  फेज iq/8 

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747566 1954 13



738 103216170000670 चवशाल आण्णा सोनवणे 9763426697 कोकणे नगर काळेवाडी पुणे पुणे 15,000/- 747567 1955 13

739 106216170000036 चवशाल प्रसाद ----- 9881198668
ए-४०२ एडिे टॉवर वाकेद दफयोवर , वाकड 

पुणे पुणे
15,000/- 747568 1956 13

740 105216170000100
चवशालचसह चवजयचसह 

राजपूत
8421609354

फ्लँट नं. -२०४ फ़२/चवन्ग२ जय गणेश 

साम्राज्य पांजरपोळ भोसरी पुणे
15,000/- 747569 1957 13

741 100116170002821
चवश्वजीत नंदकुमार 

सावंत
9096083538

f-१ काकड ेतोव्न्शीप केशवनगर चिंिंवड, 

पुणे पुणे
15,000/- 747570 1958 13

742 100616170004964 चवश्वेष चवश्वजीत हरुगडे 9890844402
उदय गाडकन हो.सो.सा., प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747571 1959 13

743 100116170003168 वंृदा गोपाल कुलकणी 9423202655
प्रभात कॉलनी स्वामी समथक फ्लँट नं -१ 

केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747572 1960 13

744 100116170003594 वेदश्री राहुल शेडगे 9762813499

फ्लँट नं.-१ ,श्री केवल राज पाकक  'ए'चवग 

चशवाजी उदय मंडळ समोर तानाजी नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747573 1961 13

745 100616170004919 वेदांगी रचवद्र घुशे 7219114860
सें.न-ं२८,प्लॉट न-ं२९५, साई-चवजय ,फ्ल.न-ं

४, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747574 1962 13

746 100416170001362 वेदांत गणेश खरपासे 9960153156
प्लॉट न-ं२,बी.य.ुभंडारी स्काय लाईन 

दत्तनगर ददघी पुणे पुणे
15,000/- 747575 1963 13

747 106216170000019 वेदांत दत्तात्रय गावडे 9923597909
ए /अस.टी-२, चनसगक दीप -२ कस्पटे वस्ती 

वाकड पुणे पुणे
15,000/- 747576 1964 13

748 100116170003531 वेदांत राजेंद्र को-हाळे 9096515524
दकरण राज पाकक  फ्लँट नं.-८,प्लॉट न-ं

२८२,तानाजी नगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747577 1965 13

749 104316170000015 वेदांत हनुमंत जाधव 9822727282
मु.पो.चिंखली जाधववाडी काळूबाई 

मंददराजवळ ता.हवेली ,चज.-पुणे पुणे
15,000/- 747578 1966 13

750 103316170005096 वैभव गोकुळ गायकवाड 9890198210 नवचनमाकण हौ.सो. रुपीनगर तळवड ेपुणे पुणे 15,000/- 747579 1967 13

751 100516170000194 वैभव चभमराव भोसले 9860392436
चवजयडम इंचग्लश मेडीयम शाळेजवळ , 

चवकासनगर दकवळे,दहेूरोड पुणे
15,000/- 747580 1968 14

752 103416170000151 वैभव चवष्णू झोंबाडे 9372424180
योगेश्वर ,प्लॉट न.ं-४४७ सेक्टर न.ं-१८ 

चशवतेजनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747581 1969 14

753 100216170000111 शे्रयस संजय महाजन 9881732512
फ्लँट नं.-५ बन्सल पँराडाईज बाबर गाडकन 

जवळ मोहन नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747581 1970 14

754 103216170000878 वैष्णवी अचनल बोरसे 9823294475
सूयोदय पाकक  फ्लँट नं.-२४,चबचडडग न-ंए/२ 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747582 1971 14

755 100116170002607 वैष्णवी कमलाकर ढाळे 8975762623 गुरुदत्त हौचसग सोसा रहाटणी फाटा पुणे पुणे 15,000/- 747583 1972 14

756 100416170000912 वैष्णवी कंुडचलक जरे 9011038945
गट न.ं१९७/१, आनंदनगर, शास्त्री 

िंौक,साईश्रद्धा , भोसरी पुणे-३९ पुणे
15,000/- 747584 1973 14

757 103416170000147 वैष्णवी कैलास दकटूकले 9922443206

चप्रया हौचसग सोसा फ्लँट न.ं-४ प्लॉट न.ं ४ 

प्लॉट न.ं-आर एिं ९५/१ शाहूनगर चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747585 1974 14



758 100216170000131 शे्रया महशे गंुजाळ 9881962377
फ्लँट नं.-६ आत्मराज पाकक  रोप्लास कंपनी 

समोर ,कामगार नगर चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747585 1975 14

759 105016170000018 वैष्णवी गणेश चमसर 9326754806
प्लॉट न.ं-२७८/३ घर नं.-१५५-१ तानाजी 

नगर यशवंत अपाटकमेंट समोर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747586 1976 14

760 100416170001123 शे्रया सुनील जाधव 9850839182
सवे नं.- २०९/१ सुधमक चनवास संभाजी नगर 

,कॉलनी न.ं-७ आळंदी रोड भोसरी पुणे
15,000/- 747586 1977 14

761 103416170000128 वैष्णवी पंढरी साळंुके 9881308169
रंगोली हौचसग कॉम्पलेक्स आर.एम .५७/२, 

संभाजी नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747587 1978 14

762 100116170004002 शे्रया सुहास लुंकड 8380857050
सी-११०२,मेट्रोपोलीटन सोसायटी चलक रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747587 1979 14

763 100116170003152 वैष्णवी भगवान काळे 9822674620
सवक न.ं-१९५/१९६, चसडव्हरईन अपाटकमेंट 

िोट नं.-३ उद्योगनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747588 1980 14

764 100616170004410 वैष्णवी भालिंंद्र कासार 8275484056
िंाळ -५८/७,सें.न-ं२८, गंगानगर 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747589 1981 14

765 100616170004058 वैष्णवी मधुचमचलद वैद्द 9226481273
स.े न. २१, बी.न. २/२, स्कीम न. ६, 

यमुनानगर चनगडी, पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747590 1982 14

766 100316170000477 वैष्णवी मचनष ठाकूर 9423099213
सी.वयु .ए (एम .ई ) कॉलनी कवाटर न-ंप-

८/१८,औंध कॅम्प सांगवी ,पुणे पुणे
15,000/- 747591 1983 14

767 100616170004838 वैष्णवी चमचलद टेकवडे 9762888989

'सुखकताक ' सहयोगनगर गणपती मंददरा 

शेजारी तळवड े-चत्रवेणी नगर ता.हवेली ,चज.-

पुणे पुणे

15,000/- 747592 1984 14

768 100416170001104 वैष्णवी मुरलीधर जाधव 9371667168
सहकार कॉ नं.२, सवे नं.-७५/२, भारत 

माता नगर ददघी पुणे
15,000/- 747593 1985 14

769 100616170005228 वैष्णवी राजू पाखरे 9822540284
बजाज ऑटो ट्रान्सपोटक हौ.सो. रुपीनगर 

तळवड ेपुणे पुणे
15,000/- 747594 1986 14

770 100616170004827 वैष्णवी राजेंद्र पाटील 9403724976
श्रीनगरी ,सें.न-ंए ,चबचडडग न-ंए/४ , चनगडी 

, चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747595 1987 14

771 103416170000183
वैष्णवी शचशकांत 

कन्हरेकर
9881469981

प्लॉट न-ं४२८,सेक्टर न-ं१८, चशवतेज नगर , 

चिंिंवड (पूवक),पुणे पुणे
15,000/- 747596 1988 14

772 103416170000097 वैष्णवी समीर पाटील 9822196618
फ्लँट नं. D12 पाश्वक नाथ प्रचतष्ठा बिंपन 

स्कूल समोर पूणाकनगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747597 1989 14

773 100516170000233
वंदनाराणी प्रेमकुमार 

चमश्रा
9403704038

बी-११५,इद्र्प्पुरम ,चवकास नगर BSNL 

ऑदफसच्या जवळ , दकवळे,दहेूरोड पुणे
15,000/- 747598 1990 14

774 101216170000418 वंददता जगदीश कंुडू 9595240601
सचिंन ए-१०, फ्लँट नं.-००३,रामकृष्ण 

हौचसग सोसा कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747599 1991 14

775 100116170003207 शरण्य समीर पाटणे 9881040993
स.न-ं 282/7, आचशवाकद, तानाजी 

नगर,चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747600 1992 14

776 103416170000062 शरयु अचनल चशगटे 9764833593
१९/२७ प्रताप गड सोसा midc'१४' ब्लोक 

संभाजी नगर पुणे
15,000/- 747601 1993 14



777 103316170005023 शवकरी श्रीकांत पाटील 9423252182 ए-१५ एिं ए कॉलनी चपपरी पुणे पुणे 15,000/- 747602 1994 14

778 101616170000126 शशांक सुशील चतवारी 9404378780
बी ६०४, साई ड्रीम सवे नं ६६/४ , चपपळे 

सौदागर पुणे
15,000/- 747603 1995 14

779 100116170002899 शामल बापू चहवरे 9011317519
संिंेती शाळेजवळ तुळजाई कॉलनी थेरगाव 

पुणे ३३ पुणे
15,000/- 747604 1996 14

780 100116170002919 शांतेश बसवराज मेटी 9960333032
सोचनगरा टाऊनचशप चबडडींग न.ं-१,फ्लँट नं.-

२०४ केशवनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747605 1997 14

781 103316170005088 शांभवी संजय शेवडे 9890909198
फ्लँट नं.-२४ डी चवग दाररका नगरी वरून 

हॉटेल च्या मागे कासारवाडी पुणे पुणे
15,000/- 747606 1998 14

782 101216170000469 चशखा घनशाम उपाध्याय 9766831438
२५/१५,पावकती नंदन सो.सा., कृष्णानगर 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
15,000/- 747607 1999 14

783 105216170000249 चशखा दीपक चसह 9623136759
फ्लँट नं.-बी/१०४,प्लॉट न-ं१४३ सेक्टर न-ं

१६ राजे चशवाजी नगर चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747608 2000 14

784 100116170003063 चशतल बळीराम मोरे 7709984646
१२/१८ हानुमान नगर ,ड्रायव्हर कॉलनी , 

काळेवाडी फाटा , थेरगाव ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747609 2001 14

785 100616170004275
चशवकुमार 

बालाजीमोह्न बी
9421741629

शुभश्री रेचसडचेन्शअल जय गणेश चवजन क-२ 

२०८ आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747610 2002 14

786 100116170002966 चशवम िंंद्रशेखर बुधे 9922917061
फ्ल.न-ं१५,बी.न-ं१६,श्रद्धा गाडकन , गावड े

पाकक  , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747611 2003 14

787 100616170004028 चशवम प्रदीप आटपाडकर 9096100694

सवे.न.ं८ /१ प्लॅट.नं २/२ 

साचवत्रीसदन,गणपती मागक, चवद्यानंदभवन 

शाळे जवळ, चनगडी पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747612 2004 14

788 106416170000003 चशवम मनोहर पवार 9890460431
३८/१/१ साईराज रेचसडने्सी डी चबचडडग 

F.नो-२४ चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747613 2005 14

789 100416170001002 चशवम राजाराम िंौधरी 9011077143

शुभ कॉम्प्लेक्स चबचडडग,स.ेन.ं१, प्लाँट नं.२ 

B-WING,इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-३९. 

पुणे

15,000/- 747614 2006 14

790 103416170000169
चशवराज बापूसाहबे बो-

हाडे
9420728988

बी९/३,HDFCकॉलनी चनगडी -भोसरी रोड 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747615 2007 14

791 103216170000743 चशवानी राजेंद्र कुदळे 9689074025
मातृ चपतृ छाया चनवास रचव हौ .सोसा समोर 

चपपरी गाव पुणे
15,000/- 747616 2008 14

792 100116170003138 चशवानी शैलेंद्र टकले 9403027161
'सूयककांत चनवास ' सौंदयक कॉलनी नखाते 

वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747617 2009 14

793 100116170003555 चशवानी सचतश सावंत 9226782222
गावड ेकॉलनी लोकमान्य हॉचस्पटल जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747618 2010 14

794 100116170003279 चशवानी सुधीर सुकाळे 9860004316
बी -१९ सवे नं.-७१/१/२, कृष्णा नगर रोड 

न.ं-१ नवी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747619 2011 14

795 105216170000138 चशवानी सुभाष बोराटे 9767915151
म.पो.मोशी दहेू रस्ता ,चप्रयदशकनी शाळे 

समोर ,ता.हवेली पुणे पुणे
15,000/- 747620 2012 14



796 100316170000441 शुभकांत वसंत चहरे 7507776350
बी-२१ सवे नं.-७१/१+२ रोड नं.-१ कृष्ण 

नगर नवी सांगवी पुणे
15,000/- 747621 2013 14

797 100116170003547 शुभदा गणेश कळमकर 9767968940
साई एम्पायर ,प्लोय न-ं१०२, pcmc शाळे 

समोर कासारवाडी पुणे
15,000/- 747622 2014 14

798 105216170000202 शुभदा गोचवद दडंवते 8888605267
१४/१४ कमलनयन अपाटकमेंट मारुती मंददरा 

जवळ इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747623 2015 14

799 101216170000407 शुभम अचनल क्षीरसागर 9028251357
शरद नगर ,स्वामी समथक कॉलनी , रस्ता कर-

८,साने िंौक , चिंखली,पुणे-४११०३९ पुणे
15,000/- 747624 2016 14

800 103416170000119 शुभम जनाधकन कदम 9881241021
फ्लँट नं.-६,गोदावरी हौ.सो. आर.एिं ९२/२ 

"जी" ब्लॉक .midc शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747625 2017 14

801 100116170002710 शुभम ज्ञानेश्वर पाटील 9767161540
सवक न.ं-८/५ सुंदर कॉलनी ,चशव तीथक नगर 

थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747626 2018 14

802 103216170000722 शुभम दत्तात्रय एकचशगे 9527433391
ज्ञानेश्वर मंगल कायाकलय श्री कृष्ण कॉलनी 

ज्योतीबनगर, काळेवाडी पुणे
15,000/- 747627 2019 14

803 100616170005233 शुभम नवनाथ टावरे 9158555794
५७७ बडलाळेश्वर हौ. सो. रुपीनगर 

रूपीनगर पुणे
15,000/- 747628 2020 14

804 100616170003967 शुभम चनकेश पाटील 9763707042
रो. हाउस न. २, श्याम रेचसडने्सी, स.े २९, 

इस्कॉन मंददराजवळ रावेत, पुणे पुणे
15,000/- 747629 2021 14

805 104416170000001 शुभम पांडुरंग यादव 9923423473
फ्लँट नं.-४ ,चब न.ं=९ आपटे कॉलनी गुरुराज 

हौ. सोसा भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747630 2022 14

806 100416170001028 शुभम भगवान पाणीग्राही 8421280847

स्वामी समथक नगर,चबचडडग G प्लाँट क्.११, 

र ओम साई पाकक ,ददघी रोड, भोसरी, पुणे-

३९. पुणे

15,000/- 747631 2023 14

807 100116170002552 शुभम चमलींद परबत 9822745493
काकड ेटाउन चशप, चबचडडग न डी- २, 

चिंिंवड गाव, पुणे ३३ पुणे
15,000/- 747632 2024 14

808 101516170000490 शुभम रमाकांत िंौधरी 9028397138
गुलमोहर कॉलोनी, pcmcगाडकनमागे, चपपळे 

गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747633 2025 14

809 100116170002935 शुभम रचवद्र महाजन 9922902190
साई चशव वैष्णवी पाकक  सी-४,सुख नगरी 

जवळ चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747634 2026 14

810 100116170002711 शुभम राम जनम प्रसाद 7276121072
सर नं.-१२० प्लॉट न.ं-२० ओम साई कॉलनी 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747635 2027 14

811 106716170000095 शुभम चवजय कारले 9850294567
सें.न-ंबी.न-ं७८,ब्लॉक सेक्ट , चशवा हॉचस्पटल 

रोड ,चप्रयदशकनी नगर, सांगवी,पुणे-२७ पुणे
15,000/- 747636 2028 14

812 100116170002930 शुभम सतीश चलपारे 9172265863
आनंद शोभा अपाटकमेंट फ्लँट नं.-४ भोई 

आळी,चिंिंवड गाव पुणे
15,000/- 747637 2029 14

813 103416170000034 शुभम सुनील जाधव 9922423663
अचनकेत हाईटस LO OPहौ.सोसा. MIDC 

'G'ब्लॉक आर एिं ९४ A-१९ शाहूनगर पुणे
15,000/- 747638 2030 14



814 103116170002295 शुभम सुनील पाटील 9822598698
जी ४०१ मॉर्लनग ग्लोरी सुखवानी कॅम्पस 

वडलभनगर चपपरी पुणे
15,000/- 747639 2031 14

815 103416170000073 शुभम सुभाष कवटगी 9960478222
ए -५ गंधवक पाकक  ,आरएिं -९३ शाहूनगर 

बचहरवाड ेमैदाना जवळ चिंिंवड पुणे
15,000/- 747640 2032 14

816 101216170000399 शुभम संतोष मेदनकर 8888860896
फ्ल.न-ं२,म्हतेे्र माकेट ,सें.न-ं२०, कृष्णानगर 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे
15,000/- 747641 2033 14

817 105216170000164 शुभांगी रामहरी चशदे 9762662477
अश्वमेघ सोसायटी ६४/५ इंद्रायणीनगर 

भोसरी पुणे
15,000/- 747642 2034 14

818 103216170001034 शुभांगी चशवचलग धनुरे 9764298921
सवे नं-३०/२/२, कृष्णा नगर कॉलनी नखाते 

वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747643 2035 14

819 100616170004215 शेरॉन रेनॉडड कोटींअन 9326188998

रोज चवडला ,प्लॉट न.ं-१६१ तुकाराम 

उध्यान सेक्टर न.ं-२६ अ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

15,000/- 747644 2036 14

820 100616170004899
शेषहरीवमाक वेन्कटराजु 

िंेकुरी
9130878507

युचनट ए-३-१२,फ्ल.न-ं१२, श्री चवहार ,अप्पू 

घर , चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747645 2037 14

821 103216170000648 शैलेश भालिंंद्र गरड 9657875834 गजानन नगर , काळेवाडी फाटा पुणे १७ पुणे 15,000/- 747646 2038 14

822 100116170002668 शौनक दकशोर तापस्कर 9822297807
अशोका हौ.सोसा लाने नं.-६ ३१/सी अक्षय 

नर्लसग होम जवळ थेरगाव पुणे पुणे
15,000/- 747647 2039 14

823 101216170000327
शंकर गुरुनाथ 

क्रीश्र्द्नागौदार
9922966991

साई दशकन पाकक  हौ.सो.सा. फ्ल.न-ंसी-

२४,कस्तुरी माकेट जवळ,सें.न-ं

२०,कृष्णानगर , चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

15,000/- 747648 2040 14

824 100116170002909 शंतनू हमंेत जाधव 9822212396
१४/१३ आदशक कॉलोनी बेचडतका नगर 

थेरगाव पुणे
15,000/- 747649 2041 14

825 100116170002669 श्रद्धा उमाकांत दसेले 9326166802
'चिंतामणी चनवास' प्लॉट न.ं-२८२/२ 

तानाजी नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747650 2042 14

826 100116170002929 श्रद्धा दत्ता काकडे 9922922205
प्लॉट नो-१९९ सेक्टर नो १८ चशवाजी पाकक  

महात्मा फुले चिंिंवड पुणे
15,000/- 747651 2043 14

827 100616170004584 श्रद्धा दत्तात्रय कंुभार 9823495826

रुणाडस चमरँकल बी-४ सेक्टर नं २९ डी वाय 

पाटील कॉलेज जवळ पी सी एन टी डी 

आकुडी ,चनगडी पुणे

15,000/- 747652 2044 14

828 103416170004128 श्रद्धा पांडुरंग गोरे 7350362416
घर नं-७९, भक्ती-शक्ती PCMC डपेो 

मागे,दत्तनगर चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747653 2045 14

829 100116170002573 श्रद्धा पांडुरंग दशकले 9850912175
भावना चनवास, बी. आर. टी. रोड, मधुर 

लॉन्स शेजारी, पुनावळे पुणे पुणे
15,000/- 747654 2046 14

830 100416170001014 श्रद्धा सुनील वाघमारे 9881124270
ए - ४, श्रीकृष्णनगरी इंद्रायणीनगर, भोसरी, 

पुणे पुणे
15,000/- 747655 2047 14

831 105216170000106 श्रद्धा सुरेश भागवत 8805014056
'श्रद्धा 'टेडको टी टी आय .एल हौ सोसा संत 

नगर ,से -4 मोशी आळंदी पुणे
15,000/- 747656 2048 14

832 100316170000520 श्रद्धा संजयकुमार जठार 9822430024

ओम नम चशवाय राज पाकक  चबचडडग नं-.बी-६ 

फलँट न-ं१६ ,साईराज रेचसडने्सी चपपळे गुरव 

पुणे पुणे

15,000/- 747657 2049 14



833 103416170000049 श्रावणी उपेन्द्र सरदशेपांडे 9822210485
फ्लँट नं. ६ चवष्णवी सोसा आर एिं ९५/२ 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747658 2050 14

834 105016170000011 श्रावणी चजतेंद्र मुठे 9766319687
जी-१०,यशोमंगल चलक रोड ,गावड ेपेट्रोल 

पंप जवळ चिंिंवड पुणे
15,000/- 747659 2051 14

835 100116170002640 श्रावणी चमचलद िंव्हाण 9822197090
प्लॉट न.ं-१५१ सदानंद चनवास उद्योगनगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747660 2052 14

836 100616170004207 श्रावणी रमेश कठाळे 9156499200
ए२/१०५ ,जगदबंा हौचसग सोसायटी कृष्णा 

नगर चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
15,000/- 747661 2053 14

837 100616170004814 श्रावण्या मोगडलुर वेंकट 9922964208
बी७ ,शांतीकंुज ,रोहाऊस सोसायटी , सें.न-ं

२९,डी.व्हाय पाटील कॉलेज , रावेत पुणे
15,000/- 747662 2054 14

838 103316170004626

श्रीकर व्ही एस आर 

आंजानेयुलू व्ही व्ही 

जीसाई

9860521112
फ्लँट नं. A 101 कांता रेचसडने्सी मोरवाडी 

चपपरी पुणे-४११०१८ पुणे
15,000/- 747663 2055 14

839 100116170002933 श्रीकांत गुणवंत साबदे 9922971385
सुंदर बाग क/ब/१३, तानाजी नगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747664 2056 14

840 103216170001009 श्रीदवेी रेंजन - 7769933283

श्री वेंकटेश्वर चनलायम सेकन्ड फ्लोवर ,प्रभात 

रोड ,डॉ.गुजर चक्लचनक काळेवाडी चपपरी 

पुणे पुणे

15,000/- 747665 2057 14

841 105616170000014 श्रीचनवास चवजय तेलकर 9145726953
प्लाट न. १२८, उधम नगर, टेडको रोड, एस 

बी आय ए. टी.एम जवळ, चपपरी, पुणे पुणे
15,000/- 747666 2058 14

842 100416170001046 श्रीराम अशोक खताळ 7276639626
प्लाँट नं २३,ओम साई पाकक ,सवें न२ं१६/१ 

ब, संत तुकाराम नगर भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747667 2059 14

843 103316170005117 श्रीराम संजय काळे 9270333774
िंातक हौचसग सोसायटी ४२/१ ,सेक्टर न-ं

२१ स्कीम न-ं१० यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747668 2060 14

844 100616170004996 शु्रचतका प्रमोद चविंारे 9922933269
फ्ल.न-ंसी.बी.-३,जाचस्मन चबचडडग , बहार 

हौ.सो.सा. चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747669 2061 14

845 100116170002860 शु्रचतका सुनील लोकापुरे 8983008611
डी १०३ चसडवर चट्वन डके्स बालाजी 

कॉलेज जवळ ताथवड ेपुणे
15,000/- 747670 2062 14

846 103416170000031 शु्रचतका संभाजी नाईक 9422593068
गौरी नंदन पाकक  फ्लँट नं.A-८ आर एिं 

९१/१ शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747671 2063 14

847 100316170000460 शु्रती दकशोर पाटील 9923558009
मयूर नगरी फेज -२ प्लॉट न.ं-एम-२०२ 

चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747672 2064 14

848 100416170001147 शु्रती चनतीन पठारे 9763389989
पठारे चबचडडग गव्हाणे वस्ती ,शचन 

मंददरासमोर भोसरी पुणे-३९ पुणे
15,000/- 747673 2065 14

849 100616170005117 शु्रती भास्कर दसेाई 7507776925

ए-७०/२१०,श्री .मंगेश को.ऑप हौ.सोसा 

सेक्टर न-ं२०,स्कीम न-ं३, कृष्णा नगर 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 747674 2066 14

850 100216170000146 शु्रती चवनोद काळे 9922426721
डी-१०,मचहद्रा रॉयल एिं.ए ग्राउंड समोर 

,अजमेरा कंपनी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747675 2067 14

851 100416170001076 शु्रती संदीप सोमवंशी 9822613687
सुखवानी बाग प्लॉट न-ं४ बी चवग , 

आधीनाथ नगर भोसरी पुणे-३९ पुणे
15,000/- 747676 2068 14



852 100616170004296 शु्रष्टी सुनील मोरे 8600107701
सेक्टर न-ं२८ प्लॉट न-ं84 चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे
15,000/- 747677 2069 14

853 100616170004023 शे्रयश खंडू लोखरे 9970576983

चशवांजली हौ. सोसा., स्कीम न. १०, स.े न. 

२१, चबचडडग १६/१, यमुनानगर, चनगडी, 

पुणे पुणे

15,000/- 747678 2070 14

854 100116170002591 शे्रयश नरेश माहशे्वरी 9765559141
प्लॉट न.ं-४४/४५, रेणुका मोरया पाकक  

गोखले आळी चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747679 2071 14

855 100616170004657 शे्रयस दकसन पवार 9922902443

स्वप्नपूती सो.सा.८चब-१०७, सें.न-ं२६ 

,प्राचधकरण,गणेश तलावाजवळ , चनगडी,पुणे-

४४ पुणे

15,000/- 747680 2072 14

856 100116170002663 शे्रया अचवद्र बोरकर 9970699842

फ्लँट नं.-५ वैशाली अपाटकमेंट अनुप चगफ्ट 

हाउस च्या वर श्रीधर नगर चिंिंवडगाव पुणे 

पुणे

15,000/- 747682 2073 14

857 100616170004419 शे्रया गोपकुमार चपडले 9890158747
फ्लॅट नं-२२,पोलीते हाउस , सें.न-ं

२०,कृष्णानगर , चिंखली,पुणे-४११०१९ पुणे
15,000/- 747683 2074 14

858 102416170000141 शे्रया कदगबर कोपनर 9960650514
द्वारा एिं बी २७० चपपळे चनलख ,गणेश 

नगर चपपळे चनलख पुणे
15,000/- 747684 2075 14

859 103416170000041 श्वेता खंडू बारवकर 9272494859
श्री समथक हौ सोसा .आर.एिं ७१ जी ब्लॉक 

फ्लँट नं -३१ शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747688 2076 14

860 100616170004183 श्वेता गणेश बनकर 9922424923
फ्लँट नं.-३ तेजस हाईटस सवे नं-१२६/2 

मोहन नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747689 2077 14

861 100415170000945 श्वेता ददपक घोरपडे 9175213420
१२४/१ सुरज प्रो. स्टोअसक, मंगलमुती हौ. 

सोसा., सदगुरूनगर, भोसरी, पुणे पुणे
15,000/- 747690 2078 14

862 100616170004867 श्वेता बजरंग व्ह्नमोरे 9922108970
रजनीगंधा हौ. सोसायटी, वाडहकेरवाडी 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747691 2079 14

863 100316170000669 श्वेता राजेश िंेमटे 9960075513
५४/३८ अ , यशददप सुयोग कॉलनी 

चवनायक नगर चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747692 2080 14

864 103416170000116 श्वेता राजेश जोशी 9822841827
सी-५/२,अबोली हौ.सोसा एिं 

,डी,एफ,सी.कॉलनी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747693 2081 14

865 100216170000140 श्वेता सुचनल चलगाळे 9822903882
डब्लू बी -४/११/३०२ अजमेरा कॉम्पलेक्स 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747694 2082 14

866 102416170000143 श्वेता संदीप लुणावत 9822370263
जगताप डअेरी चवशाल नगर ख्य्बेर हॉटेल 

जवळ चपपळे चनलख ,पुणे पुणे
15,000/- 747695 2083 14

867 100316170000445 श्वेता हररिंद्र नाईक 9665667775
बी-२० सन शाईन टेरेसेस , सेवा हॉचस्पटल 

जवळ जुनी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747696 2084 14

868 100116170002855 श्वेता हमंेत रहाटे 9850647380

फ्लॅट नं- ६, सागर रेचसडने्सी प्लॉट 

न.ं५५,स.क्र.१५६ चबजलीनगर,चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

15,000/- 747697 2085 14

869 103116170002301 सचिंन तुषार अमरूळे 9822362637
सेक्टर न-ं१६,प्लॉट नं २ राजे चशवाजी नगर 

चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747698 2086 14



870 105216170000325 सचिंन चवक्रम डुबंरे 9766701661

चनओ ररगल रेसीडने्सी ,फ्ल.न-ं१०३, प्लॉट 

न-ं३८+६३,सें.न-ं०६,PCNTDA, 

मोशी,पुणे-४१२१०५ पुणे

15,000/- 747699 2087 14

871 104316170000052 सताब्दी सूयककांत श्रीिंंदन 9604559770
फ्लॅट नं-२०,पी-९ ,गंधवक नगरी , मोशी 

मोशी भोसरी पुणे
15,000/- 747700 2088 14

872 105216170000156 सतीश चवश्वास पाल 9921536190
सर नं-२३,हनुमान नगर भगत वस्ती भोसरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747701 2089 14

873 100116170003517 सत्यम राजीव टांकसाळे 8796278394
सवे नं-१५७/२,साई पेट्रोल पंपा समोर , 

जीवन नगर, ताथवड े-पुणे ३३. पुणे
15,000/- 747702 2090 14

874 100616170004807 सत्यम रामहुजूर गुप्ता 9527668775
रूम न-ं१,चत्रमूती चनवास , पावकती चबचडडग 

समोर , चवठ्ठलवाडी ,आकुडी पुणे
15,000/- 747703 2091 14

875 100616170004257 सपना चवष्णू ढाकणे 8805988874

राम कृष्ण सो. चबचडडग न.ंए-१० सचिंन 

३,सेक्टर -२०, प्लॉट न.ं-२०४ कृष्णा नगर 

चिंिंवड पुणे

15,000/- 747704 2092 14

876 100116170003061 समथक राजशेखर कराळे 9922456353

१७/१ अमृत चनवास ,दगुाक मंददरा जवळ, 

दगुाक माता कॉलनी क्र-२,गणेश नगर थेरगाव, 

चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747705 2093 14

877 100616170004544 सचमक्षा तानाजी िंव्हाण 9970782908
प्लॉट न-ं२४ 'अ ' सेक्ट न.ं-२१ वैष्णवी 

अपाटकमेंट ,फलँट न-ं१ यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747706 2094 14

878 100316170000542
सचमक्षा राजकुमार 

पाटील
8275694380

आदद शक्ती ,सवे नं-१२/१, चवडयम नगर 

,मोरया पाकक  गडली न-ं२ चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747707 2095 14

879 105216170000203 सचमक्षा शरद बागल 9422328284
स-े४,प्लॉट न-ं१२ पृर्थवी हौचसग सोसायटी 

संतनगर मोशी प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747708 2096 14

880 100416170001017 समृचद्ध ज्ञानेश्वर सोमवंशी 9922502241
लक्ष्मी अपाटकमेंट,प्लाँट नं .२, शचन मंददरा 

जवळ,गव्हाणे वस्ती, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747709 2097 14

881 105016170000067
समृद्धी नारायण 

नौकुडकर
9960592156

एिं/८,काकड ेटावूनचशप काकड ेपाकक  

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747710 2098 14

882 100616170004052 समृद्धी मानचसग पाटील 9822421535
अमृता कंुज, हनुमान मंददरामागे, दत्तवाडी, 

आकुडी, पुणे ३५ पुणे
15,000/- 747711 2099 14

883 100616170004655 समृद्धी चवक्रम िंौगुले 9850996463
चहरा सें.न-ं२७अ ,प्लॉट न-ं८९, प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747712 2100 14

884 100316170000476
समृद्धी चवनायक 

अचनखींडी
9922970317

डी-३०१,साई लॉरेल पाकक  सवे नं-

४७/१,कृष्णा िंौक जवळ चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747713 2101 14

885 100116170002684 समृद्धी सुभाष करपे 9822504591
श्रद्धा अपाटकमेंट फ्लँट नं.-४ चबजलीनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747714 2102 14

886 100416170001049 सम्यक सचिंन मुथा 9226872742
ज्ञानेश्वरी पाकक ,प्लाँट नं.B1, ददघी रोड, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747715 2103 14

887 103116170002201 सलोनी ददनेश नाईक 9822622216
ब्लॉक न.ं-५३ अँप्लास कॉप्को कॉलनी महशे 

नगर ,चपपरी पुणे
15,000/- 747716 2104 14



888 100616170004649 सलोनी ददलीप रणददवे 8408812448
फ्लॅट नं-दी-१०३ ,सेरेन स्केप्स , चशद ेवस्ती 

रावेत पुणे
15,000/- 747717 2105 14

889 100116170002826 सलोनी बसवराज रेड्डी 9823593969
सवक न.ं-१७६,सनगुरू कॉलनी नं.-२ घर नं.-

अ-३० वाकड रोड पुणे
15,000/- 747718 2106 14

890 100116170004125 सलोनी सचिंन टाक 9850975705
सप्रेम २२६/२७अ संत तुकाराम उद्यानाजवळ 

प्राचधकरण,चनगडी-४४ पुणे
15,000/- 747719 2107 14

891 103416170000061
साईस्मृती श्यामसुंदरा 

भट
9922401730

प्लॉट न.ं-क७ /६ HDFC कॉलनी एस १०० 

rc1,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747720 2108 14

892 106716170000059 साकीब करीम खान 9922268341
डी-८ ,गणेश दकनारा गणेश नगर चबन् याडक 

िंिंक जवळ दापोडी पुणे पुणे
15,000/- 747721 2109 14

893 104116170000100 साक्षी अचनल ताजणे 9922354054
माउली चनवास कोतलवाडी िं-होली नं.-११ 

पुणे पुणे
15,000/- 747722 2110 14

894 100316170000484 साक्षी अचनल वाळके 8087632744
४३१ उषा कॉलनी रोड मररआई मंददरा 

जवळ जुनी सांगवी पुणे पुणे
15,000/- 747723 2111 14

895 100316170000641 साक्षी अशोक पवार 9404963963
१२, दक्रएरटव वुड को आैॅप सोसायटी स्टेट 

बँक आैॅफ इंचडया नवी सांगवी पुणे
15,000/- 747724 2112 14

896 100116170002816 साक्षी उमेश अष्टकेर 9637163173
बी-३१ भक्ती पराडाईज चपपरी -चिंिंवड 

चलक रोड चिंिंवड पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747725 2113 14

897 100116170002702 साक्षी उमेश बोडे 9820975469
फ्लँट नं.-६ साई कृपा वंृदावन अपाटकमेंट 

,सुदशकन नगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747726 2114 14

898 100616170004404
साक्षी कुमारी चगररजेश 

कुमार
9970903421

स्वप्नपूती फेज १,बी.न-ं८बी , फ्लॅट नं-

३०७,सें.न-ं२६, पुणे -४११०४४ पुणे
15,000/- 747727 2115 14

899 103216170000679 साक्षी नाशा भोजराज 9595126300
डी वाड १/४ गणेश कृपा फ्लँट नं.-८ १ 

मजला चपपरी पुणे
15,000/- 747728 2116 14

900 106716170000052 साक्षी चनलेश पाटील 9657780446
१०/१'सोनाजी-स्मृती ' मोरया पाकक  न.ं-५ 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747729 2117 14

901 105316170000004 साक्षी पंडीत मंुडे 9822513726
जय महाराष्ट्र कॉलनी आदशक नगर ददघी पुणे -

४११०१५ पुणे
15,000/- 747730 2118 15

902 103416170000027 साक्षी प्रकाश चशदे 8796019977
चवद्याश्री हौचसग सो प्लॉट आर एिं ६१ जी 

ब्लॉक संभाजीनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747731 2119 15

903 100216170000101 साक्षी प्रसाद रासकर 9552579185
मधुबन सोसायटी डी-३ ,६३९ म्हाडा 

मोरवाडी चपपरी पुणे
15,000/- 747732 2120 15

904 100416170001093 साक्षी बन्सीलाल कोडहे 9527142974

फ्लँट नं. ११ ,सेकटर न.ं १,प्रथमेश चव्हला 

िंैतनय पाकक  इंद्रायणी नगर ,भोसरी ,पुणे-

२६ पुणे

15,000/- 747733 2121 15

905 100616170004056 साक्षी बाळासाहबे शेलार 7057694616
स.े २१, स्कीम न. ९, िंाल १८/८, 

यमुनानगर, चनगडी, पुणे ४४ पुणे
15,000/- 747734 2122 15

906 100616170004307 साक्षी महेंद्र िंोपडे 9422558937
प्लॉट न-ं१८७ सवे नं-२१ यमुनानगर चनगडी 

पुणे
15,000/- 747735 2123 15

907 100116170003045 साक्षी रणचजत दोशी 9822756273
क्य-ू५,चगरीराज हाउचसग कॉम्प्लेक्स , 

चबजलीनगर चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747736 2124 15

908 105916170000006 साक्षी राजू भंगाळे 9921154659
हीना हरेीटेज २. F1.17 तपकीर नगर 

काळेवाडी ,चपपरी पुणे
15,000/- 747737 2125 15



909 100116170003331 साक्षी राहुल गुजकर 9766695045
ददैदप्यमान  चबचडडग प्लॉट न.ं=१६ तानाजी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747738 2126 15

910 103416170000033 साक्षी वैजनाथ मुजुमदार 9960468222
आर एल -१५२ जी ब्लोक एम आय डी सी 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747739 2127 15

911 100416170001222 साक्षी शरद गाडकेर 9881453494
चशतल बाग कॉलनी बी-२४/१३, भोसरी 

,पुणे पुणे
15,000/- 747740 2128 15

912 103416170000024 साक्षी श्रीशैल दकणगी 9765410612
दीपस्तंभ सो . RH-76 B-28 शाहूनगर 

चिंिंवड पुणे १९ पुणे
15,000/- 747741 2129 15

913 102416170000146 साक्षी सुचनल ताकवले 9822975330
सुयोग श्री ए-२ िंौंधे लोन्स जवळ चवशाल 

नगर ,जगताप डअेरी चपपळे चनलख पुणे
15,000/- 747742 2130 15

914 100416170001066 साक्षी सुनील बोिंरे 9763401521
गुरुकृपा चनवास पी. सी एम बसस्टँड जवळ 

गव्हाणे वस्ती ,भोसरी पुणे
15,000/- 747743 2131 15

915 105916170000031 साक्षी सुभाष सूयकवंशी 9552568203
समथक कॉलनी चवजयनगर ,चनमकल शाळेमागे 

काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747744 2132 15

916 100116170003420 साक्षी सुरज शहा 9011866688
इ-४०१,ववीन्स लोकमान्य हॉचस्पटल जवळ 

,उद्योग नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747745 2133 15

917 100116170002754 साक्षी संदीप फडे 9422359064
बी-५/७ न्यु s.k.f कॉलनी काचमनी होटेल 

जवळ चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747746 2134 15

918 100416170000937 सागर कडयाण पाटील 9423014989 गवळी िंाळ आळंदी रोड भोसरी पुणे 15,000/- 747747 2135 15

919 101216170000764 सागर शांतीलाल चशदे 9881158511 गट न.ं 677/1/785 कुदळवाडी चिंखली 15,000/- 747748 2136 15

920 103416170000013 सागर सुधाकर घोरपडे 8308253035
यश प्लाझा -२ आर एिं -२०० संभाजी नगर 

पुणे
15,000/- 747749 2137 15

921 100416170001245 सागर संजय गायकवाड 9623155408
महादवेनगर ,प्लॉट न-ं२६, चशवनेर कॉलनी 

,रोश्ल गाडकनच्या मागे, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747750 2138 15

922 103416170000110 साचनका सुचनल मराठे 9404423324
आर.एम.-१ उदोग दशकन सोसायटी स.ेएस.बी 

िंौक चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747751 2139 15

923 100116170003362 साचनया मुनीर मुलाणी 9890672543
फ्लँट नं.-१९ गुरुकृपा सहकारी गृह रिंना 

संस्था मयाकददत रस्टन कॉलनी पुणे
15,000/- 747752 2140 15

924 100616170005129 सायली अशोक बागुल 9823229510
सवे नं-२०९,प्लॉट न-ंक-२०५, नँनो स्पेसेस 

रावेत प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747753 2141 15

925 103216170000809 सायली एलेक्स ददवे 8600141957 चपपरी 15,000/- 747754 2142 15

926 103416170000157 सायली केशव घोळवे 9881257925 चिंिंवड 15,000/- 747755 2143 15

927 103216170000870 सायली चवजय कडहापुरे 9921653147
कडहापुरे वाडा पवना चमत्र मंडळ शेजारी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747756 2144 15

928 100616170005250
सारा जस्टीना जॉनसन 

पालूरी
9730285097

५८५,सेक्टर न-ं२८,गंगानगर चनगडी 

प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747757 2145 15

929 100416170001232 साररका पांडुरंग जाधव 9970636064
हनुमान कॉलनी भारतमाता नगर ददघी पुणे 

पुणे
15,000/- 747758 2146 15

930 101616170000147 सारंग प्रशांत बेंद्रे 8237871151
बी ८०४ श्रीमानयोगी चसडव्हर ओक कॉलनी 

पाकक  रायल जवळ रहाटणी पुणे
15,000/- 747759 2147 15



931 100116170002992 सारंग संजय कवडे 8605016133

फ्लॅट नं-२२,हषकल रेसीडने्सी , चलक 

रोड,गावड ेपेट्रोल पंप समोर, चिंिंवड,पुणे-

३३ पुणे

15,000/- 747760 2148 15

932 101616170000132 सावेरी मेघन नांदगावकर 9673007749
व्ही ३०३ रोजलँड रेचसडने्सी चपपळे 

साैैदागर चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747761 2149 15

933 105616170000004 साचहल अचजज संदे 9096461023
मयूर पनोरमा सोसा., प्लॅट न. २०३, 

bLDG NO.G., नेहरूनगर, चपपरी, पुणे पुणे
15,000/- 747762 2150 15

934 103316170004678
साचहल बादशाह 

इनामदार
7768900524

साई चप्रतम नगरी बी चवग प्लॉट न-ं८ 

रहाटणी पुणे,काळेवाडी पुणे
15,000/- 747763 2151 15

935 100116170002964 साचहल सुचनल भेंडे 9730043149
ए-१०२,पाररजात बन सुदशकन नगर चिंिंवड 

पुणे पुणे
15,000/- 747764 2152 15

936 100116170003636 साहील श्रीकांत लुकतुके 9766318401
१२१/८ कामदा हौ.सोसा चहदसु्थान बेकरी 

मागे स्टेशन रोड चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747765 2153 15

937 102416170000138 चसतांशू अतुल िंौधरी 9375497588

बी-२,गोपाल कृष्ण को.हौ.सोसा जगताप 

डअेरी वाकड रोड चवशाल नगर चपपळे 

चनलख पुणे

15,000/- 747766 2154 15

938 100416170001301
चसदधांत युवराज 

आडसकर
9623766971

सवे नं-७८/ए गजानन महाराज नगर आळंदी 

रोड ,ददघी पुणे
15,000/- 747767 2155 15

939 100616170004636 चसद्धाथक छोटू माळी 9011039233
चवश्वनाथकृपा हौ सोसा गुरुदत्त मंददराजवळ 

गंगानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747768 2156 15

940 100616170004077 चसद्धाथक यडलण्णा चशवदे 9890921507

चनवृती नालावादमे २८४, गणेश 

तलावाजवळ, आकांक्षा चबडडींग, २६, पुणे 

४४. पुणे

15,000/- 747769 2157 15

941 100616170003960 चसद्धाथक वसंत वाघमारे 8623801822

यश चबडडींग न. ३४/१२, स.े न. २१, स्कीम 

न. ११, रिा हॉचस्पटल जवळ, यमुनानगर, 

चनगडी, पुणे पुणे

15,000/- 747770 2158 15

942 100116170002803 चसद्धांत दीपक चिंधे 9921174309
ए -५/६ ,२ मजला कुणाल रेचसडने्सी थेरगाव 

,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747771 2159 15

943 100216170000126 चसद्धांत महशे धमकटटी 9028089676
ए३/१२ प्रेम पाकक  सोसायटी मासुळकर 

कॉलनी चपपरी पुणे
15,000/- 747772 2160 15

944 100116170002859 चसद्धांत संजय ठोकळे 7387961751
आय -२ ५०२ सोचनगरा तोव्न्शीप केशवनगर 

तोव्न्शीप केशवनगर चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747773 2161 15

945 100116170003224 चसद्धी प्रकाश दकनगे 9975513249
स्वप्न नगरी हौ.सोसा १२८/१ गुरुद्वारा नहर 

वाडहकेरवाडी चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747774 2162 15

946 100616170004310 चसद्धी प्रकाश धनावडे 9604866982
प्लॉट न-ं२८ चसद्धशे्वर क्लाचसक चतसरा 

मजला चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747775 2163 15

947 100616170004806 चसद्धी मंगेश वाळावलकर 8380083629
37/1/1,सोनाली अपाटकमेंट , फ्लॅट नं-१५, 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747776 2164 15

948 101516170000489 चसद्धी सुदाम जोगदडं 9011013555
सवे न. ६३/३/३४, गजानन नगर, रस्ता न. 

१, चपपळे गुरव, पुणे पुणे
15,000/- 747777 2165 15

949 100116170002917 चसद्धी संतोष धोका 9890956733 'कृष्ण-कमल' बंगलो श्रीधर नगर चिंिंवड पुणे 15,000/- 747778 2166 15



950 100116170003013 चसद्धी संतोष भळगट 9890813137

प्लॅट नं-१,हषक प्लाझा , भोई आळी ,न्यु 

इंचग्लश स्कूल समोर , िंाफेकर िंौक 

,चिंिंवडगाव पुणे

15,000/- 747779 2167 15

951 101616170000140 चसद्धशे प्रसाद जोशी 9011022106
ऐ१६ , १०१ प्लॅनेट चमलेचनयम चपपळे 

साैैदागर चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747780 2168 15

952 105216170000311 चसद्धशे संतोष डुबंरे 7057997990
बी-६०३,तुलसी हाईट्स , इंद्रायनीनगर, 

भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747781 2169 15

953 100616170004623 चसध्दशे बाळकृष्ण जाधव 9766967896
५/१३ वामन काळभोर िंाळ काळभोर नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747782 2170 15

954 100616170004452 चसमरन राजेश चमश्रा 9960152573

जयेश रेसीडने्सी ,फ्लॅट नं-अ६, प्लॉट न-ं

१४,१५,१६,सें.न-ं२०, कृष्णानगर -

प्राचधकरण ,चिंिंवड पुणे

15,000/- 747783 2171 15

955 100316170000437 सुकेचशनी संजय कांबळे 9405433511

५/२अ/१८ जयमाला नगर गडली न.ं-३ 

प्रचतक चबचडडग प्लोट न.ं-२ जुनी सांगवी 

,पुणे पुणे

15,000/- 747784 2172 15

956 103216170000927 सुचिंता ददलीप पवार 9011902144

सवे नं-४५,चहस्सा न-ं१.अचस्परे चबडड साई 

लुक्षुररअ चबडड जवळ ,फ्लँट नं-२०४/ 

रहाटणी पुणे पुणे

15,000/- 747785 2173 15

957 100616170004026 सुनीता केशवराज जोशी 9960369068
न्यु दातीर पाटील कॉलोनी, रु, न. ४, 

रामनगर, चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747786 2174 15

958 100116170002986 सुचप्रया जयचसग बारणे 9860678173
बापूजी बुवा मंदीर , थेरगाव गावठाण , 

थेरगाव, चिंिंवड ,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747787 2175 15

959 103116170002290 सुचप्रया महेंद्र जगताप 8605027165
ए-५६ चहदसु्थान अँनटीबायोरटकस कॉलनी 

चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747788 2176 15

960 101216170000419 सुचमत रावसाहबे आडे 9921491610
आराधना सोसा ,चबचडडग न-ंए/६ फ्लँट नं.-

११,सेक्ट -२० कृष्णा नगर चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747789 2177 15

961 100616170004216 सुचमत शंकर क्षीरसागर 7875767546
फ्लँट नं.-बी-८०४, शुभश्री रेचसडचेन्शअल 

फेज -२ आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747790 2178 15

962 100116170002518 सुयश सतीश िंौधरी 9764969005
कन्हयैा पाकक ,आनंद प्लाझा, ब्लाक न-ं९ ,१६ 

नं बस स्टॉप, थेरगाव पुणे पुणे
15,000/- 747791 2179 15

963 100316170000425 सुयश संजय खेमनर 9960079293
फ्लँट नं.-८ ,कृष्णाई रेचसडन्सी नेताजी नगर 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747792 2180 15

964 103216170000825 सुयोग मनोहर अमृतकर 9890813840
गुरुकृपा सुगंधालय िंंदन मेडीकल शेजारी 

,तपोवन रोड चपपरी गाव पुणे
15,000/- 747793 2181 15

965 105216170000102 सुरज आनंद मावळे 8975316130
साई-सागर चनवास कोंचडबा लांडगे मागक 

धावड ेवस्ती भोसरी पुणे
15,000/- 747794 2182 15

966 100116170003545 सुरज पवकतचसह गहरेवार 7843052359
स.न-ं५०/३/१५,गंगारड ेनगर गडली न-ं१ 

चपपळे गुरव पुणे पुणे
15,000/- 747795 2183 15

967 100416170001027
सुशील रोचहदास 

कोतवाल
9922213087 चनरज अपाटकमेंट,आळंदी रोड भोसरी 15,000/- 747796 2184 15

968 103416170000091 सुषमा प्रसाद भट 9922401880
फ्लँट नं.-बी२/२०२ इचम्पय्र्र इस्टेट,चिंिंवड 

पुणे-मंुबई रोड चिंिंवड पुणे
15,000/- 747797 2185 15



969 106116170000002 सुषमा बबन चशदे 9881366824
चशवराज कॉलनी संदीप नगर थेरगाव पुणे-

३३ पुणे
15,000/- 747798 2186 15

970 100116170002497 सूरज सुधीर नायर 9225630409
प्लट न. १९, आददत्य रेचसडने्सी, गावड े

पेट्रोल पंपजवळ, चलक रोड, चिंिंवड, पुणे पुणे
15,000/- 747799 2187 15

971 100616170004718 सृचष्ट अचनल चननावे 9960420107

अररहतं हाइटस ,प्लॉट न-ं३८ सवे नं-१६ 

राजे चशवाजी नगर सपाइन रोड चिंिंवड पुणे 

पुणे

15,000/- 747800 2188 15

972 100616170004133 सृष्टी आकाश व्हावळ 9011463904
७४/६,रजनीगंधा सोसायटी वाडहकेरवाडी 

रोड, सृष्टी बंगला चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747801 2189 15

973 100416170001253 सृष्टी काळुराम करपे 9011840960
महात्मा फुले नगर िंक्रपाणी रोड ,शुभम 

कॉलनी जवळ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747802 2190 15

974 100616170004638 सृष्टी िंंद्रकांत बारे 9822099482
सृष्टी प्लॉट न-ंRL-४०, जी-ब्लॉक,MIDIC, 

संभाजीनगर ,चिंिंवड,पुणे पुणे
15,000/- 747803 2191 15

975 104316170000034 सृष्टी तुषार करमाळकर 9225607768 भोसरी 15,000/- 747804 2192 15

976 103216170000896 सृष्टी प्रमोद दफरके 9421984460
५४,चनजकरा पाकक  बळी राज कॉलनी -२ 

रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747805 2193 15

977 101516170000471 सृष्टी मुरलीधर भोईटे 9922179123

सवे न. ८६/१/३, काशीद कॉलनी, 

क्रांतीनगर, जवळकर नगर जवळ, चपपळे 

गुरव, पुणे पुणे

15,000/- 747806 2194 15

978 103116170002259 सृष्टी राजेश सरदार 9881241460
२३०/८५३ संत तुकाराम नगर चपपरी पुणे 

पुणे
15,000/- 747807 2195 15

979 100116170002874 सृष्टी सुनील गाढवे 9860658525
सी-१३ ,दवेी चलक को. ऑप हौ.सोसा चलक 

रोड चिंिंवड पुणे
15,000/- 747808 2196 15

980 100116170003185 सेजल प्रशांत लुणावत 9028346651
३/७/९१० प्रभात कॉलनी केशवनगर 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
15,000/- 747809 2197 15

981 100116170002723 सेजल रमेश कटाररया 9579771636
पंकज पाकक  एफ -ए/१ चबजली नगर चिंिंवड 

पुणे
15,000/- 747810 2198 15

982 100416170001162 सेजल सुनील खेडकर 9822413090

चिंतामणी,सेक्टर न.ं४ व्यंकटेश हौचसग 

सोसायटी संतनगर मोशी प्राचधकरण 

४१२१०५ पुणे

15,000/- 747811 2199 15

983 103216170001029 सेजल संजय बसेर 9420863357
'रेणुका नुक 'फीत न-ं१ साई कॉलोनी चवजय 

नगर काळेवाडी पुणे
15,000/- 747812 2200 15

984 100116170002617 सेजल हमंेत शहा 9881722917

कुणाल पाकक  "बी" चबचडडग फ्लँट नं.-१७ 

सरकारी शाळेजवळ केशवनगर चिंिंवडगाव 

पुणे

15,000/- 747813 2201 15

985 103316170005107 सोज्वला सोपान घोडकेर 7350258185
शास्त्री िंौक चसद्धी चवनायक कॉलनी आळंदी 

रोड भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747814 2202 15

986 103216170000798
सोनाली मांगीलाल 

िंौधरी
9850187561 साई गाडकन , शोप न-ं2 चपपळे सौदागर पुणे 15,000/- 747815 2203 15

987 103216170001446 सोनाली संजय कदम 9822869031
३४/१ चशव गणेश कॉलनी तांबे शाळे जवळ 

,नखाते वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747816 2204 15



988 101216170000336 सोदफया मेहबूब शेख 9823702904
संत कृपा आकुडी रोड चिंखली चिंिंवड,पुणे 

पुणे
15,000/- 747817 2205 15

989 100116170003292
सोमनाथ नारायण 

धायगुडे
9960818814

स.न.-८/८/३ श्री कृष्ण कॉलनी ,अशोका 

सोसायटी समोर थेरगाव ,पुणे पुणे
15,000/- 747818 2206 15

990 100616170004176 सोमेश्वर दत्ता खरात 8485858311
रूम न.ं-क -६/११ चशवाजी िंौक ,ओटा 

स्कीम राज नगर चनगडी ,पुणे पुणे
15,000/- 747819 2207 15

991 100616170004547 सोहम सचिंन सरपोतदार 9822795536
फ्लँट नं.-१ गणेश आंगण संभाजी िंौक 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747820 2208 15

992 105016170000062 सोहम संदीप कुलकणी 9881914528

जीवन चशडपा अपाटकमेंट फ्लँट नं.-२,चशवाजी 

उदय मंडळ समोर तानाजी नगर चिंिंवड 

पुणे पुणे

15,000/- 747821 2209 15

993 101216170000400 सोचहनी चवश्वनाथ जश 9552496896
मोरया सो.सा.,अंगणवाडी रोड जवळ , मोरे 

वस्ती , चिंखली,पुणे-४१२११४ पुणे
15,000/- 747822 2210 15

994 100616170004627 सौरभ महशे जाधव 9881628846
यमुना चनवास दत्तवाडी ,हनुमान मंददरा मागे 

आकुडी पुणे पुणे
15,000/- 747823 2211 15

995 105216170000081 सौरभ राजेंद्र चशदे 9623876555
जय गणेश साम्राज्य F-६ फ्लँट नं.-७०४ 

इंद्रायणी नगर ,भोसरी पुणे
15,000/- 747824 2212 15

996 100116170002967 सौरभ चवकास कोडहे 9730217462

गोयल गररमा ,E-301,सें.न-ं१३३७, केशव 

नगर, मोरया गोसावी क्रीडा संकुल जवळ , 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे

15,000/- 747825 2213 15

997 105216170000207 सौरभ साहबेराव भाडळे 8605017010
स्वप्न पूती अपाटकमेंट प्लॉट न-ं४३१/२,समथक 

कॉलनी इंद्रायणी नगर भोसरी,पुणे पुणे
15,000/- 747826 2214 15

998 100616170003992 सौरभ सुचनल मुळे 9766985437
बबन पांढरकर िंाळ , पंिंतारानगर, आकुडी 

पुणे
15,000/- 747827 2215 15

999 103316170005106 संकेत अरुण मुळे 7875945419
िंक्रपाणी वसाहत रोड राम मंददर कॉलनी 

,बी/७ भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747828 2216 15

1000 100616170004178 संकेत दत्तात्रय नागणे 9004642163
सेक्टर न.ं- 21 स्मकी न.ं-५ िंाळ न-ं१९/१ 

यमुनानगर चनगडी पुणे
15,000/- 747829 2217 15

1001 100416170001173 संकेत चशवशरण मेणसे 9850623351

एक्सपट जेचनचसस,फ्लँट नं.-१०६ चबचडडग 

न.ं-A4 साईबाबा मंददराजवळ 

,वडमुख्वाडी,पुणे पुणे

15,000/- 747830 2218 15

1002 100616170004455 संकेत चशवाजी घोडके 9850849319
गट न-ं१४५९ ,संतकृपा हौ.सो.सा., 

म्हतेे्रवस्ती चिंखली,पुणे-४१२११४ पुणे
15,000/- 747831 2219 15

1003 104916170000003
संकेत सुचनलकुमार 

काळूगडे
9890473668

A-6,साई प्लाझा अपाटकमेंट, सवे न. १३३/१, 

मोचनबाबा वृद्धा आश्रम जवळ, गुरुद्वारा, 

वाडहकेरवाडी, चिंिंवड पुणे

15,000/- 747832 2220 15

1004 100616170004100 संकेत हनुमंत वीर 9922736970
साई श्रद्धा पाकक , प्लॉट न.९६अ/४ कृष्णानगर 

चिंिंवड,पुणे-१९ पुणे
15,000/- 747833 2221 15

1005 103216170000818
संगमेश्वर ज्ञानेश्वर 

माचणकवार
7744818424

चशव गणेश कॉलनी नखाते वस्ती नखाते 

वस्ती रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747834 2222 15



1006 103316170005193 संजना चवजय अडसुळ 8087845944
सवे नं-२०१/१अ ,हनुमान कॉलनी आळंदी 

रोड ,जय महाराष्ट्र िंौक भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747835 2223 15

1007 105216170000218 संजना शंकर बेलवाडकर 9922420575

साई प्रकाश अपाटकमेंट फ्लँट नं.-४,प्लॉट न-ं

२१,सेक्टर न-ं४,संतनगर मोशी प्राचधकरण 

पुणे

15,000/- 747836 2224 15

1008 103416170000088 संजीव गोपाल जोशी 9049781673
ए फ -२०१ एम्पायर इस्टेट मंुबई-पुणे हायवे 

चिंिंवड पुणे पुणे
15,000/- 747837 2225 15

1009 100316170000638 संजीवनी सुरेंद्र आसोले 7757057237
आकाश दकरण चबचडडग फ्लॅट नं. ए /१२, 

नावे िंा रोड चपपळे गुरव पुणे
15,000/- 747838 2226 15

1010 103216170000913 संतोष चवठ्ठल कास्ते 8483822044
सहकार कॉलनी -३, ज्योचतबा नगर 

काळेवाडी चपपरी पुणे पुणे
15,000/- 747839 2227 15

1011 105216170000167 संध्या ददलीप चबराजदार 9960511895
फ्ल.न-ं७,ककग पाकक  ,चनसगक सृष्टी , सें.न-ं

७,इंद्रायणी नगर , भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747840 2228 15

1012 103316170004686 संध्या बंडू ठोंबरे 9689257261
इंद्रप्रस्थ गाडकन मंगल कायाकलय समोर पाटील 

नगर चिंखली चिंिंवड पुणे
15,000/- 747841 2229 15

1013 101216170000408 संध्या रामआसरे गुप्ता 9960731217
गणेश हौ.सो. अष्टचवनायक िंौक मोरेवस्ती 

चिंखली पुणे
15,000/- 747842 2230 15

1014 100616170004206 संपदा घन:श्याम ब-हाटे 9822532898
टेडको हौ .सोसा न.ं१ सेक्टर २७/अ प्लॉट 

क/३ प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747843 2231 15

1015 103416170000032 संपदा राजाराम जोंधळे 8087260837
प्लॉट न.ं-आर एिं -९३ फ्लँट नं.-बी२ /९ 

गंधवक पाकक  शाहूनगर पुणे
15,000/- 747844 2232 15

1016 101616170000116 संयुक्ता प्रशांत पाटील 9763480810
आर एिं नं के ८ रोझ लँड रेचसडने्सी गेट नं ४ 

चपपळे सौदागर पुणे
15,000/- 747845 2233 15

1017 103416170000063 संस्कृती संतोष पातकर 9922443859
चशव संकडप हौचसग सोसा. फ्लँट नं.-९ आर 

एिं १३४ शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747846 2234 15

1018 103416170000146 स्नेहल अनंत खटोड 9552555918
यश फ्लँट नं.-१५ आर एिं -९९९ शाहूनगर 

चिंिंवड पुणे
15,000/- 747847 2235 15

1019 103416170000093 स्नेहल अशोक कुडलोळी 9850054948

प्लॉट न.ं RH168, फ्लँट नं .४ साई पाकक  

सोसायटी शाहूनगर ,MIDC Gब्लॉक 

चिंिंवड पुणे पुणे

15,000/- 747848 2236 15

1020 100416170001007 स्नेहल बाबासाहबे लाटे 8149577651
यशवंत लांडगे चबचडडग,उदय िंौक, गव्हाणे 

वस्ती, भोसरी, पुणे-३९. पुणे
15,000/- 747849 2237 15

1021 100416170001074 स्नेहल बाळासाहबे लांडे 9822146973 लांडगे आळी,भोसरी पुणे भोसरी भोसरी पुणे 15,000/- 747850 2238 15

1022 100616170004634 स्नेहल चशवाजी कोयले 9850285487 बाबर एम्पायर चवठ्ठलवाडी आकुडी पुणे पुणे 15,000/- 747851 2239 15

1023 103416170004129 स्नेहल सुचनल पवार 9922608280 नेवाळेवस्ती चिंखली पुणे पुणे 15,000/- 747852 2240 15

1024 104116170000012 स्नेहल हनुमंत काळे 8087070094
राजा चशव छत्रपती हौ. सोसा., ताम्हाणे 

वस्ती, हनुमाननगर, चिंखली , पुणे पुणे
15,000/- 747853 2241 15

1025 103216170000704 स्नेहा कमलेश धमाकनी 9822777058

सुखवानी कसल, प्लॅट न. ए-१४, तपोवन 

मंददर रोड, डॉ. चनकम हॉचस्पटल, चपपरी, 

पुणे पुणे

15,000/- 747854 2242 15



1026 103316170004291 स्नेहा दीपिंंद गौंड 9922821794
सोपान काळभोर िंाळ रूम न. १७/८, चवठ्ठल 

मंददर काळभोरनगर, चिंिंवड पुणे
15,000/- 747855 2243 15

1027 100316170000558 स्नेहा व्यंकूराम चमरकले 8308508200
A-3, चवट्ठल पाकक , सवे न. ६६/१, ढोरे फामक 

रोड, नवी सांगवी, ता. हवेली, चज. पुणे पुणे
15,000/- 747856 2244 15

1028 100616170004387 स्नेहा सामुएल जॉजक 9665224698
साई पूजा बाग , फेज-१,इ-४५, आकुडी,पुणे- 

४११०३५ पुणे
15,000/- 747857 2245 15

1029 100616170004804 स्नेहांदकत संजय पोतदार 9881119122
महाराष्ट्र बँके जवळ , तुळजाई वस्ती , 

आकुडी,पुणे- ४११०३५ पुणे
15,000/- 747858 2246 15

1030 101216170000321 स्न्हले सुनील दसेाई 9766480790

साई प्रसाद अपाटकमेंट डक्ष्मी सोसायटी गट न-ं

१३०७ फ्लँट नं.-७ रोदन.ं-४ सुदशकन नगर 

चिंखली पुणे

15,000/- 747859 2247 15

1031 100616170004063 चस्मतेश चवपीन पाटील 9850520679

१२, क्रीस्टल होम्स, a-1, adc, स.े २६, 

प्राचधकरण, इन्कम टॅक्स ऑदफस जवळ, 

चनगडी, पुणे ४४ पुणे

15,000/- 747860 2248 15

1032 100416170001250 स्मृती सुधीर जाधव 8888771424
फ्लँट नं.-४०८,पावकती हाइटस , लांडवेाडी 

भोसरी पुणे पुणे
15,000/- 747861 2249 15

1033 100116170003102 स्वप्नाली चलगाराम बरुडे 9860586971 भोई नगर भोई िंाळ चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे 15,000/- 747862 2250 15

1034 100616170004662 स्वचप्नल चमचलद ईनामदार 9623457263
टी-१२,धृव दशकन ,सें.न-ं२६ , प्राचधकरण 

चनगडी,पुणे-४४ पुणे
15,000/- 747863 2251 15

1035 100416170001185 स्वचप्नल रामदास पोटे 9665992740
लक्ष्मीनारायण नगर ,कॉलनी न-ं०५, 

साईमंददर ,वडमुखवाडी , िंऱ्होली ,पुणे पुणे
15,000/- 747864 2252 15

1036 105216170000216 स्वचप्नल वसंत घुले 9130014358
हनुमान नगर भगत वस्ती सवे न-ं२३ भोसरी 

पुणे पुणे
15,000/- 747865 2253 15

1037 100116170002896 स्वप्नील अशोक काळे 8600267333
लचक्ष्मदीप सोसा ए -१३ तपकीर नगर 

काळेवाडी पुणे
15,000/- 747866 2254 15

1038 103416170000185 स्वप्नील नागनाथ यादव 9767852046 दत्तनगर दत्तमंददर शेजारी चिंिंवड पुणे पुणे 15,000/- 747867 2255 15

1039 100616170004549 स्वराली प्रफुडल अहीर 9421059487
िंैतन्य पाकक  प्लॉट न.ं-७/५ सेक्टर न-ं२९ 

रावेत प्राचधकरण पुणे
15,000/- 747868 2256 15

1040 100616170004971
स्वराली चमचलद 

जोगळेकर
9960298401

५,ओरीएटंल हरेरटेज , माचणक कॉलनी ,चलक 

रोड , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747869 2257 15

1041 103416170000121 स्वराली राजेश घोळवे 9881409368
एफ -१०,पाश्वकनाथ प्रचतष्ठा बिंपन स्कूल 

समोर पूणाक नगर,चिंिंवड पुणे
15,000/- 747870 2258 15

1042 105216170000139 स्वरांजली शचशकांत सुवे 9921009369
मु.पो. मोशी (चशवाजी वाडा ) ता.हवेली 

,चज.-पुणे मोशी ,पुणे पुणे
15,000/- 747871 2259 15

1043 100716170000020 स्वरांजली शैलेंद्र पवार 9921810488

गुलमोहोर कॉनकर हौ. सोसा., बी. न. ११, 

रुम. न. ३/४, महात्मा फुले नगर, चिंिंवड 

पुणे

15,000/- 747872 2260 15

1044 100616170003998 स्वरूपा संजय जाधव 9423220161
दातीर पाटील कॉलनी, रामनगर, चिंिंवड, 

पुणे पुणे
15,000/- 747873 2261 15



1045 103416170000124 स्वर्पणम रचवद्र साळवे 9762425619

फ्लँट नं.-आय -२०४, नक्षत्र सोसायटी फेज -

१ सी.डी.सी प्लॉट न-ं५१,५२,५४ ते ५९ 

पूणाक नगर,चिंिंवड पुणे

15,000/- 747874 2262 15

1046 100616170004725 स्वाती प्रसाद काशीकर 9420174003

टाइप -४,फ्लँट नं-४३ सी.पी.डब्लू .डी 

ववइटस ,सेक्टर न-ं२६ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे पुणे

15,000/- 747875 2263 15

1047 104916170000027 स्वाचप्नल राजेंद्र बोरुडे 9922042356
चस -१० स.र.बोरुड े१७/०४ मंगल नगर 

,वाकड रोड डांगे िंौक ,पुणे पुणे
15,000/- 747876 2264 15

1048 100116170002570
हदफजा राजहमद 

जमादार
8624931344

अपणाक हौ. सोसा., सवे न. ३८/३९, 

चिंिंवडनेगर, चिंिंवड पुणे
15,000/- 747877 2265 15

1049 106716170000014 हररता राजन दबेु 8087996336
आर /८ मंत्री हौचसग कोम्प्लेक्स दापोडी पुणे 

पुणे
15,000/- 747878 2266 15

1050 105016170000021 हषकदा सुचनल पाटील 9850480424

उदय अपाटकमेंट पॉवर हाउस िंौक ,गावड-े

भोईर आळी ,चशतलादवेी समोर चिंिंवडगाव 

पुणे पुणे

15,000/- 747879 2267 15

1051 100116170003462 हषकल मनोज दशेपांडे 9689896257
प्लॉट नं ११,पायल हौ.सोसा आर एिं १४४ 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे
15,000/- 747880 2268 15

1052 105916170000009 हषकल सुरेश भाट 9823092958
हषक चनवास स.न.ं १०२/२१९, सहारा 

कॉलनी चवजय नगर काळेवाडी ,चपपरी पुणे
15,000/- 747881 2269 15

1053 103316170005288 हषकवधकन दत्तात्रय काळे 9921624197
फ्लँट नं.-सी /५०३ साई हाईनेस रहाटणी 

रहाटणी पुणे पुणे
15,000/- 747882 2270 15

1054 100616170005171 हषकवधकन चशवाजी पाटील 9604865466
१३४/२ गुरुद्वारा रोड , आकुडी रेडवे स्टेशन 

जवळ वाडहकेरवाडी पुणे पुणे
15,000/- 747883 2271 15

1055 100616170005227 हषाकली वंसत जोहरी 9881528629
अचजक्यतारा हौ.सोसा. रुपीनगर तळवड ेपुणे 

पुणे
15,000/- 747884 2272 15

1056 100616170005074 चहमानी कंवलराज डांग 7620225839
सें.न-ं२९,प्लॉट न-ं२९०-२९२, रावेत पुणे 

पुणे
15,000/- 747885 2273 15

1057 101616170000120 हतेवी केतन दसेाई 9765559189
ए ५०२ , द्वारका सुन्के्रस्ट फेज १ हदै्राबाद 

हाउस मागे रहाटणी पुणे
15,000/- 747886 2274 15

1058 100116170003026 हमंेत शरद पटेल 9922259730
सवे नं-७४/६९,रजनीगंधा हौ.सो.सा., 

वाडहकेरवाडी , चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
15,000/- 747887 2275 15

1059 100616170004246 हरंेब संजय पायमोडे 8805002709
स्वामी दशकन अपाटकमेंट ,सेक्टर न.ं-२६ प्लॉट 

न.ं२०६/4 चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
15,000/- 747888 2276 15



अ.क्र. आवक क्र. नाव मोबा. क्र. पत्ता रक्कम रु. धनादशे  क्र. सही टोकन क्र. काउंटर क्र.

1 100416170000915
अक्षता शचशकांत 

हुबळे
9922404497

ए/१०३,इंदबुान रेचसडने्सी गवळी चसटी, 

बंसल चसटी जवळ ददघी रोड भोसरी पुणे 

पुणे

10,000/- 745439 2277 16

2 100616170004825 अथवक सुचनल झंझणे 9130255084

चसडव्हर ओक सोसायटी ३०३/अ -चवग 

,चशद ेवस्ती ,MIDC पाइप लाइन रोड 

रावेत पुणे पुणे

10,000/- 745440 2278 16

3 101616170000143
अददती सत्यपालन 

-
8888667639

फ्लँट नं.-सी-९, द्वारका दशे रेचसडन्सी 

चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 745441 2279 16

4 100416170001316
अचनकेत दत्तात्रय 

मोचहते
7448004968

संददप मुळे चबचडडग शचनमंददरा जवळ 

,गव्हाणे वस्ती , भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745442 2280 16

5 105216170000313 अचनशा संतोष ददघे 9527690696

कुलदीप क्लाचसक , फ्लँट नं.-३,गुरुचवहार 

कॉलनी ,ऑप पांजरपोळ पुणे नाचशक रोड 

,भोसरी पुणे

10,000/- 745443 2281 16

6 102416170000128 अनुराग अजुकनन . 9922917160
आर. एिं. २८ , चनसगक सृष्टी कसपटे वस्ती 

रोड वाकड पुणे पुणे
10,000/- 745444 2282 16

7 100616170004962
अफरोज 

अब्दलुरउफ सय्यद
9028790586

अलंकार चनवास , उत्तम कुटे िंाळ 

,,मोरेवाडया मागे दत्तवाडी आकुडी पुणे 

पुणे

10,000/- 745445 2283 16

8 100116170003281
अचभमन्यू चवनोद 

लोणारी
9422325055

बी १ फ्लॅट नं ८, दशकन नगरी केशवनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745446 2284 16

9 100616170004083
अचभषेक राम 

पळसकर
8007829402

३४/१ ईश्वर हौचसग सोसायटी सेक. १८ 

चिंखली रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745447 2285 16

10 100116170003880
अचमता तानाजी 

सुतार
9730185202

दकरण,सवे नं-८२/१/२,लेन न-ं५ 

शामनाथ पाकक  समोर ,सुदशकन नगर चपपळे 

गुरव पुणे पुणे

10,000/- 745448 2286 16

11 100616170006135 अरुण रमेश राव 7798389260

फ्लँट नं.-४,रुपेश कॉनकर भारत गॅस 

एजन्सी ,सेक्टर न-ं२८ प्राधीकरण चनगडी 

पुणे

10,000/- 745449 2287 16

12 100416170001098 अिंकना कृष्णा हगेडे 9028420719
इंद्रायणीनगर, भोसरी सेक्टर न.-२, 

भोसरी, पुणे-26 पुणे
10,000/- 745450 2288 16

13 100616170004371
अचवनाश मोहन 

म्हस्के
7040731059

सवे न. ८३/२, प्लॉट न. ११३/२, 

साईनाथनगर, चनगडी, पुणे ४४ पुणे
10,000/- 745451 2289 16

14 100216170000181 असद अचसफ शेख 8446771636
बी/4 कररष्मा हरेरटेज,अजमेरा रोड 

,मोरवाडी,चपपरी
10,000/- 745452 2290 16

15 100616170004272
अंजली अरचवद 

जैसवार
8888862550

चवजय कॉलनी,प्राचधकरण रूम 

न.०७,गंगानगर आकुडी,पुणे-४४ पुणे
10,000/- 745453 2291 16

चपपरी चिंिंवड महानगरपाचलका, नागरवस्ती चवकास योजना चवभाग

इतर कडयाणकारी योजना

इ. 12 वी मध्ये 85   टके्क पेक्षा जास्त  गूण संपादन केलेडया चवद्यार्थयाांना बक्षीस
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16 100616170005449 अंजू चशवप्रसाद - 9890999456
श्री दशकन अपाटकमेंट प्लॉट न-ं८०,सेक्टर न-ं

२६, चनगडी ,प्राधीकरण पुणे
10,000/- 745454 2292 16

17 100616170004131
आकाश संतोष 

िंाफळकर
9822854997

सेक्टर नं २१, फ्लॉट नं ९५ /९६ फ्लॅट नं 

६, पाकक  व्ह्यू सोसायटी यमुनानगर 

चनगडी पुणे पुणे

10,000/- 745455 2293 16

18 105316170000038
आचतष 

बाळासाहबे नेहे
9764300855

प्लॉट न.ं ६५/३ब/१, बी.य.ु भंडारी 

स्कायलाईन, दत्तनगर, ददघी, पुणे १५. 

पुणे

10,000/- 745456 2294 16

19 100616170004873
आददत्य 

खुशालदास गायकर
9850302988

'चवघ्नहर' सेक्टर न-ं१९ प्लॉट न-ं२३ 

,कोयना नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745457 2295 16

20 105616170000046
आददत्य संजय 

इनामदार
9850628281

प्लॉट न-ं६५, सेक्टर न-ं१० (चनवासी ) 

PCNTDA भोसरी पुणे
10,000/- 745458 2296 16

21 105216170000108
आनंद सतीश 

अग्रवाल
7743966686

सेक्टर २५, फ्लॉट २७० ज्ञान 

प्रबोधनीशाळे जवळ चनगडी प्राचधकरण 

पुणे

10,000/- 745459 2297 16

22 105616170000030
आयुष 

लचलतकुमार धोका
9766588135

प्रीतम हॉचस्पटल, पुणे नाचशक रोड, 

भोसरी, पुणे पुणे
10,000/- 745460 2298 16

23 100616170004038 आशा नंदजी गुप्ता 9881718324
साई कृपा चक्लचनक जवळ पंिंतारा नगर 

आकुडी पुणे
10,000/- 745461 2299 16

24 106416170000008
ऋतुजा रचव 

दधुगंुडी
9326153433

२०२, 'बी' चबचडडग, चसद्धी पाकक  सवे नं 

८२ साईिंाैैक, नवी सांगवी पुणे
10,000/- 745462 2300 16

25 100116170003553
ऋचषकेश चजजाबा 

चशके
9762932971

३०२ गोदावरी छाया हॉटेल वरून मागे 

कासारवाडी चपपरी पुणे
10,000/- 745463 2301 16

26 103416170000193 ऋचषकेश महेंद्र शेठ 9028389897

चसद्धाथक सोसा ,संभाजी नगर RM 

१२/५२ MIDC जी ब्लॉक चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 745464 2302 16

27 100116170003384
ऋचषकेश रघुवीर 

कें िं
8793851557

२९५/१८/१, गुलमोहर, केशव नगर 

शाळेच्या पुढे केशवनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745465 2303 16

28 100616170004932
ऐश्वयाक भगवान 

बोते्र
9762649703

फ्लँट नं.-२०८, चबचडडग ७ब स्वप्नपूती 

हौचसग सोसायटी ,गणेश तलाव जवळ 

चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे

10,000/- 745466 2304 16

29 100116170003235
ऐश्वयाक मोहन 

माळी
9890027342

गणेश राज पाकक , फ्लॅट नं ९ केशवनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745467 2305 16

30 100316170000522
ऐश्वयाक रमेश 

बनकर
9921513702

जयमाता नगर, गडली न. १, साईबाबा 

मंददराच्या पाठीमागे, जुनी सांगवी, पुणे 

पुणे

10,000/- 745468 2306 16

31 103116170002269

ओंकार 

बाळासाहबे 

धायगुडे

7709448612
रॉ.हाउस नं-५ पोलीस िंौकी समोर ,संत 

तुकाराम नगर चपपरी पुणे पुणे
10,000/- 745469 2307 16



32 103416170000126 दकरण सुभाष काळे 9921671633
आर. एिं ९८, अचभषेक सोसा, प्लॅट 

न.३२, शाहूनगर, चिंिंवड, पुणे १९. पुणे
10,000/- 745470 2308 16

33 103316170004249 दकती रमेश आिंायक 8975894114

सवे नं ४९/२/८७ , जयमाला नगर, लेन 

नं २, जुनी सांगवी , पुणे औंध कॅम्प जुनी 

सांगवी पुणे

10,000/- 745471 2309 16

34 103316170005383
कोमल महशेलाल 

सुखवानी
8055250006

राम चनवास, फ्लॅट नं १० ३ मजला मोरे 

शॉप च्या बाजूला सुखवानी कॅस्टल समोर 

चपपरी ,पुणे पुणे

10,000/- 745472 2310 16

35 102416170000129
गागी चशवराम 

गव्हाणकर
9881147274

चबडवकंुज फ्लॉट १६ शारदा कॉलनी 

चपपळे चनलख, पुणे पुणे
10,000/- 745473 2311 16

36 100316170000741
गौतमी अजुकन 

पवार
9922259936

चशव-अमृत , सवे नं-७२/१ब ,समथक नगर 

नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745474 2312 16

37 100616170004508
गौरी राजीव 

नलावडे
8983508146

स.े २५, प्लॉट न. ३१८, प्राचधकरण, 

चनगडी, पुणे ४४ पुणे
10,000/- 745475 2313 16

38 100116170002889
गंधवक कांिंन 

गुळवेलकर
9156588026

४२६/३, 'दवुाांकुर' गणेश नगर थेरगाव 

पुणे पुणे
10,000/- 745476 2314 16

39 100616170005054
चिंन्मय श्रीपाद 

गांगल
8805463981

यमुना बी -५/८, चसद्धीचवनायक प्रस्थ 

,सेक्टर न-ं२६, चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
10,000/- 745477 2315 16

40 102416170000130 जाई सुचनल पाटील 9422311334

बी -६०२, वाटर एस एज, डी. पी. रोड 

एस बी आई जवळ चवशाल नगर चपपळे 

चनलख, पुणे पुणे

10,000/- 745478 2316 16

41 100316170000679
तन्मय पंकजकुमार 

परमार
9922962623

चहरू चवडला सवे नं-४, संगम नगर जुनी 

सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745479 2317 16

42 106616170000001
तन्मय प्रवीण 

चिंटणीस
7875536053

फ्लँट नं८, 'साई कंुज' अपाटकमेंट केशवनगर 

कासारवाडी पुणे
10,000/- 745480 2318 16

43 103316170005381
ताचनया भगवान 

तीलोकानी
9130439263

बी ब्लॉक १९/१५, ररवर रोड चपपरी ,पुणे 

पुणे
10,000/- 745481 2319 16

44 100616170005033
तेजश्री अरुण 

खेडकर
9975139421

श्रचमक हौ .सो ,रूम न-ं५, एकता िंौक 

,रुपीनगर चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745482 2320 16

45 105016170000047 तेजश्री संतोष सोनी 9850078921
आचशष अपाटकमेंट, प्लॅट न. ३९, तालेरा 

रोड, चिंिंवड गाव चिंिंवड, पुणे ३३. पुणे
10,000/- 745483 2321 16

46 100616170005032
तेजस अरुण 

खेडकर
9975139421

श्रचमक हौ .सो ,रूम न-ं५, एकता िंौक 

,रुपीनगर चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745484 2322 16

47 103316170005095
तेजस मनोहर 

बुटाला
9921203505

बी २०३, इचलगंट रेचसडने्सी जुना मंुबई - 

पुणे मागक चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745485 2323 16

48 105216170000267
तेजस्वी संजय 

शेलार
9552974706

शक्ती सदन, चशवगणेश पुणे नाचशक हायवे 

धावडवेस्ती धावड ेवस्ती भोसरी पुणे
10,000/- 745486 2324 16

49 100116170003840
तोषवी अतुल 

दळवी
8605695789

१ अचभलाषा सोसायटी चबद ूनर्लसग होम 

जवळ चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745487 2325 16



50 100116170002888 ददक्षा चजतेंद्र धोका 8275708666
२७२/९ श्रीधरनगर चपपरी चिंिंवड चलक 

रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745488 2326 16

51 100616170005608
ददक्षा ददलीप 

काळभोर
8446186866

८३/१.बबन काळभोर चबचडडग अंकुश 

िंौक साईनाथ नगर चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745489 2327 16

52 103216170000880 ददपक नाथा चभसे 7276517174
सौंदयक िंौक, गीता चनवास शेजारी, चपपरी 

गाव, पुणे पुणे
10,000/- 745490 2328 16

53 104316170000006
ददपाली पोपट 

पावडे
9860664353

डी -७, सुखवानी बाग, आददनाथनगर, 

गव्हाणेवस्ती, भोसरी, पुणे ३९ पुणे
10,000/- 745491 2329 16

54 104116170000094 ददशा अचनल चशदे 9403247781

३, महावीर रेचसडने्सी , प्लॉट नं ६२४ 

सेक्टर नं १८ चशवतेज नगर चिंिंवड पुणे-

१९ पुणे

10,000/- 745492 2330 16

55 100316170000516
दवेयानी पदमनाभ 

केसकर
9762258650

गुलमोहर, ज्ञानेश पाकक , लेन क्र. २, कृष्णा 

िंौक, नवी सांगवी, पुणे पुणे
10,000/- 745493 2331 16

56 103416170000148
दवेाचशष ददनेश 

कांबळे
8421245753

सी १४/६, एिं. डी. एफ. सी. कॉलनी, 

चिंिंवड, पुणे पुणे
10,000/- 745494 2332 16

57 100116170003686
दवेाचशष समीर 

गायकवाड
9370155446

फ्लँट नं.-१४,सी चबचडडग , ए चवग ,सुंदर 

बाग सोसायटी चलक रोड चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745495 2333 16

58 100616170004995
धैयकचशल ददचलप 

सुतार
9922501205

घर न-ं१४२६, गणेश कॉलनी रुपीनगर -

तळवड ेपुणे
10,000/- 745496 2334 16

59 100116170002921
नम्रता भारत 

बोराटे
9767596761

ए २/७ कुणाल इस्टेट, केशवनगर चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 745497 2335 16

60 101216170000295
नरेश फुलिंंद 

िंौधरी
9975664322

नेहा -२ फ्लॉट -१६, फ्लॅट -२ सेक्टर -२० 

कृष्णानगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745498 2336 16

61 100616170005194
नवीन दीपक 

धाडीवाल
9823077899

आंनन अपाटकमेंट फ्लँट नं.-९.प्लॉट न-ं

३००,सेक्टर न-ं२७, प्राधीकरण चनगडी 

पुणे

10,000/- 745499 2337 16

62 100116170002769
चनदकता तानाजी 

चशके
9049750701 आनंद पाकक  लेन नं ३ थेरगाव पुणे पुणे 10,000/- 745500 2338 16

63 103316170006751
चनक्की हररष 

नागदवे
7057870568

:  चपपरीवाघेरे फ्लँट नं.-ए १ ला मजला 

,नाचनक चनवास ,शगुन िंौक ,कुमार 

कलेक्शन पुणे

10,000/- 745501 2339 16

64 100616170005020
चनचखल चवनायक 

बेहरे
9822621931

आदशक हौ.सोसायटी , प्लॉट न-ं५, 

अंगणवाडी रोड मोरेवस्ती चिंखली पुणे
10,000/- 745502 2340 16

65 103416170000070
चनधी चमचलद 

कोठारी
9922247773

फ्लॅट नं- ९,समीरा हौचसग सोसायटी RH-

५१२,शाहूनगर,MIDC चिंिंवड,पुणे-

१९. पुणे

10,000/- 745503 2341 16

66 100116170003690
चननाद गजानन 

मांजरमकर
- 

ए-२ भक्ती -शक्ती चबचडडग चलक रोड 

गोलांड ेइस्टेट चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745504 2342 16

67 100616170005004
चनलेश अंकुश 

कव्हळे
9767008361

संघषक हौचसग सोसायटी चबचडडग न-ंबी९ 

,रूम न-ं३१५ ,सेक्टर न-ं२२ चनगडी पुणे 

पुणे

10,000/- 745505 2343 16



68 100116170002632
चनशा प्रभाकरन 

चपडले
9762206390

फ्लँट नं १ सुखवानी आंिंल प्लॉट नं 

३५/३६ , दळवी नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745506 2344 16

69 100116170003343 नीरज केदार गरुड 9422012132

दसुरा मजला, चवनय अपाटकमेंट रेडवे 

पाैॅवर हाउस समोर सुदशकन -नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745507 2345 16

70 100616170004203
नेहा अचवनाश 

यादवाडकर
9850570198

आर एिं ९५/५, फ्लँट नं-५ मधुसूधन हा.ँ 

सो.,जी ब्लॉक, एम आय डी सी , 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे-१९ पुणे

10,000/- 745508 2346 16

71 100216170000149
नेहा ज्योत 

अडवाणी
9689635014

कोहीनूर वायोना सोसायटी फ्लॅट नं. A-

४०६, ट जुना मंुबई - पुणे हायवे चपपरी 

,पुणे पुणे

10,000/- 745509 2347 16

72 103216170000939
नेहा नरेश 

वासवानी
9028335760

अष्टचवनायक सोसा., सवे न. १०८/३बी, 

चवजयनगर, काळेवाडी, चपपरी, पुणे पुणे
10,000/- 745510 2348 16

73 100616170004885 नेहा महशे करवा 9011008431
सेक्टर न-ं२४, प्लॉट न-ं९४, चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे
10,000/- 745511 2349 16

74 103416170000127 पवन चवठ्ठल अखंड 9822126569

गौरीनंदन पाकक , C-7, RH91/1, G 

BLOCK, MIDC, शाहूनगर, चिंिंवड, 

पुणे १९ पुणे

10,000/- 745512 2350 16

75 100116170002797
पायल प्रसाद 

आिंायक
9823338268

जी १/११ इंददरा पाकक  भाजी मंडई जवळ 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745513 2351 16

76 100616170004802
पाथक प्रददप 

कुलकणी
9881172408

१०४,गुड अथक अपाटकमेंट उत्कषक क्लासेस 

मागे आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745514 2352 16

77 100316170000676 पूजा सुधीर साळंुके 9604181668
सवे नं-४/१/२२,अचवनाश अपाटकमेंट बी-७ 

संगम नगर सांगवी ,पुणे पुणे
10,000/- 745515 2353 16

78 103416170000178 प्रखर प्रदीप चमश्रा 9881232547

फ्लँट नं ५, प्लॉट नं ८९, चवग -B आयकन 

पाकक  राजेचशवाजी नगर सेक.१६ 

पीसीएनटीडीए चिंिंवड पुणे पुणे

10,000/- 745516 2354 16

79 100116170003582
प्रचणता चजतेंद्र 

बागमार
9130341097

न.ं१६ बस स्टाैॅप , जय भवानी नगर 

समोर आनंद रटबसक थेरगाव ,पुणे पुणे
10,000/- 745517 2355 16

80 103316170004719
प्रचणता सुरेश 

हगवणे
9689918838

ए ७, मानस पाकक , स.े १६, राजेचशवाजी 

नगर, चिंखली, प्राचधकरण चिंिंवड, पुणे 

पुणे

10,000/- 745518 2356 16

81 101616170000145
प्रचतक गणपती 

पाटील
7066510224

गणेशम PH-२ फ्लँट नं.-एिं ४०१ 

,गोचवद गाडकन जवळ चपपळे सौदागर पुणे
10,000/- 745519 2357 16

82 100616170004994
प्रचतक राजेंद्र 

रातडीया
7385176762

सी-५,रूणाल फ्लोरेन्स फेज -२,सी चवग, 

कॉ ऑप हौ. सोसायटी चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745520 2358 16

83 105316170000035
प्रचतक संभाजी 

सोनवणे
9890908745

सवे न. ७२/१, सह्याद्री कॉलनी, 

आदशकनगर, ददघी, पुणे पुणे
10,000/- 745521 2359 16



84 100416170001181
प्रतीक्षा धनाजी 

शेडगे
8237126405

सवे न.-६२५,दचक्षण लक्ष्मीनगर साई 

कॉलनी,आळंदी रोड मोशी,पुणे-

४१२१०५ पुणे

10,000/- 745522 2360 16

85 105916170000015
प्रािंी राजेश 

खोपकर
9762340992

पंच्नाथ कॉलनी, पािंपीर िंौक, 

काळेवाडी चपपरी, पुणे पुणे
10,000/- 745523 2361 16

86 100616170004716
प्राजक्ता प्रकाश 

पाटील
9028001606

प्लॉट न. ३५८, स.े न. २८, गंगानगर, 

चनगडी, प्राचधकरण, पुणे ४४ पुणे
10,000/- 745524 2362 16

87 100616170005203
प्राजक्ता सुभाष 

यादव
9860112905

भैरवनाथ हौचसग सोसायटी रुपीनगर 

तळवड ेपुणे पुणे
10,000/- 745525 2363 16

88 100116170003164
प्राप्ती पांडुरंग 

पोतदार
9623613943

सवे नं. २८५/२८६ फ्लॅट नं ६, पावकती 

राज पाकक  केशवनगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745526 2364 16

89 100616170004204 चप्रया मनोज मेहता 7276869177
५४४/२८ प्राचधकरण चनगडी प्राचधकरण 

पुणे
10,000/- 745527 2365 16

90 103316170005033
फरहीन अब्दलु 

सईद शेख
7058155802

फ्लॉट नं ६ सुखवानी इम्पेररयल चनलोफर 

नाझ बंगला एस एन बी पी स्कूल कररश्मा 

ग्लोरी मोरवाडी चपपरी ,पुणे पुणे

10,000/- 745528 2366 16

91 105916170000029 चबया . चनकोलॅस 9764451030
वधकमान भूमी, फ्लॅट नं १०३, चब चवग 

चवजय नगर, काळेवाडी चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745529 2367 16

92 105216170000107
बुशा जमालुद्दीन 

मचलक
9552212729

दत्त मंदीर,बी न.८, राजवाडा 

इंद्रायणीनगर भोसरी, पुणे-26 पुणे
10,000/- 745530 2368 16

93 103216170000830
भावना रमेश 

िंौधरी
9405014086

प्रशांत कांबळे चबचडडग, फ्लॅट नं-

११,भीमनगर चपपरी , पुणे-१७
10,000/- 745531 2369 16

94 105316170000024
मजहर 

कलीमोदद्दन शेख
7276352443

रूम न.-९७३,कॉलनी क्र.०१ साई 

हॉचस्पटल जवळ, आदशकनगर ददघी, पुणे-

१५ पुणे

10,000/- 745532 2370 16

95 103216170000759
मनस्वी 

आप्पासाहबे दळवी
9822323194

पावर हाउस नवमहाराष्ट्र शाळे समोर 

कुदले कॉलनी चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745533 2371 16

96 100416170001236
मनाली संदीप 

वाणी
9011081523

राधानगरी हौ.सोसा .AF-२ चबचडडग 

फ्लँट नं.-१३, ददघी ,भोसरी पुणे
10,000/- 745534 2372 16

97 100116170003137
मचनष चमचलद 

टोणगांवकर
9665479585

सी ७, काकड ेटाऊन चशप, केशवनगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745535 2373 16

98 100116170003330
मानसी मनोज 

उत्तरकर
9552002411

ए २५, काकडनेगर तालेरा हाैॅचस्पटल 

समोर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745536 2374 16

99 103416170000189 मृणाल राजेश चशदे 9011089076
अिंकना चनवास भैरवनाथ हौचसग 

सोसायटी रुपीनगर -तळवड ेपुणे
10,000/- 745537 2375 16

100 100116170002974 मेधा दकशोर भट 9730490407

फ्लॅट नं- ३१,सोहम रेचसडने्सी 

लक्ष्मीनगर, चलक रोड चिंिंवड,पुणे-३३ 

पुणे

10,000/- 745538 2376 16



101 103216170001094
मोचनका चगरधारी 

आहुजा
7276117729

अ/१५, दसुरा मजला, रूम न.ं १० रेंटेड 

ववाँटसक, साईिंाैैक चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745539 2377 16

102 100616170004157
मोचनश भरत 

सोचनगरा
8793401817

३०५/२४ पारसमणी बंगला प्राचधकरण 

चनगडी प्राचधकरण पुणे
10,000/- 745540 2378 16

103 105216170000172
मंजुषा नरचसग 

काळे
9371003025

अ. १०१, सूयकदशकन अपाटकमेंट, एिं ५०, 

स.े १, इंद्रायणी नगर, भोसरी, पुणे पुणे
10,000/- 745541 2379 16

104 100616170005039
योगेश दीपकराज 

जोशी
9689172340

सी/ओ CMS स्कूल सेक्टर न-ं२८ संभाजी 

िंौक चनगडी चनगडी प्राचधकरण पुणे पुणे
10,000/- 745542 2380 16

105 100616170004801
रचसका चवपीन 

चवभूते
8806084172

५१,शांचतनाथ अपाटकमेंट चववेकनगर 

आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745543 2381 16

106 100616170005703
राचधका चवनोद 

पाटील
9850975937

प्लॉट न-ं२०२, सें-२७/अ प्राचधकरण पुणे 

पुणे
10,000/- 745544 2382 16

107 105216170000120
राचधका हनुमंत 

कांबळे
9552993953

नागेश्वर नगर, नागेश्वर बाल मंददर जवळ, 

मोशी पुणे पुणे
10,000/- 745545 2383 16

108 100116170002634 ररमा रंजन कुमारी 9325115186
फ्लॉट नं. १८, सुखवानी आंिंल दळवी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745546 2384 16

109 100116170003188
रुचिंरा सुभाष 

गायकवाड
8390083291

सवे नं ७१, अपणाक इंडस्ट्रीजजवळ 

तापकीरनगर काळेवाडी चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745547 2385 16

110 100116170003139
रेणुका पांडुरंग 

कामत
9623579859

अनंत अपाटकमेंट फ्लॅट -४ ए मोरया 

मंददरासमोर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745548 2386 16

111 100116170003556
रोचशनी लडलन 

पाण्डये
9860055712

रूम न-ं४ रामिंन्द्र कांड ेपाटील िंाळ 

मंुबई-पुणे रोड कासारवाडी पुणे
10,000/- 745549 2387 16

112 103416170000145
रोचहत मधुसूथण 

पौडवाल
9545526959

प्लॅट न. ७३ बी, अचनकेत हाईटस, 

शाहूनगर, चिंिंवड, पुणे १९. पुणे
10,000/- 745550 2388 16

113 103416170000120
रोचहत रघुनाथ 

तेली
7798936955

गौरीनंदन हौ. सोसा., RH-57, 

संभाजीनगर, चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745551 2389 16

114 100616170004053
रोचहत रमेश 

कोडीतकर
9766835859

ब १ अ /६ इंददरा नगर, स्वामी चववेकानंद 

शाळेसमोर स.े न.ं २२ चनगडी पुणे पुणे
10,000/- 745552 2390 16

115 103116170002197
वषाक ओमप्रकाश 

कलिंरे
9881612656

२१२/१५९१, संत तुकाराम नगर चपपरी 

चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745553 2391 16

116 102416170000127
चवदलुा भरत 

इंगवले
7743824821

'चशवम' स. न. २८/४/२क चवशाल नगर 

जगताप डअेरी, चपपळे चनलख, पुणे पुणे
10,000/- 745554 2392 16

117 100616170005438
चवराज चवशाल 

माळी
9762563535

चसद्धी लक्ष्मी कॉम्पलेक्स फ्लँट नं.-४०८ 

,CTS-३७६ व ३७७ आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745555 2393 16

118 105016170000031
चवश्वचजत भगवान 

पाटील
9130911066

प्लॅट न.११, मयूर अपाटकमेंट, गजानन 

मंददराजवळ, तानाजीनगर, चिंिंवड, पुणे 

३३. पुणे

10,000/- 745556 2394 16



119 100416170001370
चवश्वजीत मुकंुद 

आवटे
9158360878

अ-४,ज्ञानेश्वरी पाकक  ददघी रोड भोसरी 

पुणे पुणे
10,000/- 745557 2395 16

120 100116170002655
वेदश्री चवक्रांत 

कुलकणी
7276099428

७,बळवंत राज पाकक ,िंंद्रभागा कॉलनी 

तानाजीनगर, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745558 2396 16

121 103416170000010
वैष्णवी हनुमंत 

जाधव
9766540118

फ्लॅट नं एफ ११ जी एम सी इम्पायर१ 

आर एिं १९४ संभाजीनगर चिंिंवड पुणे 

पुणे

10,000/- 745559 2397 16

122 103316170004317

वंदना 

चवनोनकुमार 

मोतवाणी

9225706250 तपोवन मंददराजवळ,चपपरी,पुणे-१७ 10,000/- 745560 2398 16

123 100616170004442
शारल चवडलीयम 

कुटीनो
9970801644

१२ चवद्या चवहार सोसा., MIDC रोड, 

संभाजीनगर, चिंिंवड, पुणे १९. पुणे
10,000/- 745561 2399 16

124 103416170000149
शाडमली आनंद 

मुतचलक
9850858834

C-7/2, HDFC कॉलनी, बडक व्हलॅी 

जवळ, MIDC चिंिंवड, पुणे १९. पुणे
10,000/- 745562 2400 16

125 100516170000256
चशवम जयशंकर 

चसग
9028828522

हाउस नं-१५/०१,१६१२, मामुडी ,साई 

नगर दहेू रोड ,पुणे पुणे
10,000/- 745563 2401 16

126 100116170003442 चशवम सुरेश डबंाये 9403956164
३०३ अ ,युवराज क्लाचसक अमरदीप 

कॉलनी ,श्रीनगर रहाटणी रोड ,चपपरी पुणे
10,000/- 745564 2402 16

127 100116170003492 शुभम दकसन फरांदे 9922992076
सवे नं-१५७/१७२,बी २७ सुखनगरी 

चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 745565 2403 16

128 100316170000540
शुभम चजतेंद्र 

िंौधरी
9423559464

सवे न. ८२/१+४, चसद्धी पाकक , चवग G, 

A2, F1-8, नवी सांगवी,पुणे पुणे
10,000/- 745566 2404 16

129 100116170003390
शुभम शामसुंदर 

भंडारी
7758060787

फ्लँट नं.-१, अचखल अपाटकमेंट 

चबजलीनगर चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 745567 2405 16

130 100116170002745
शुभांगी िंंद्रकांत 

चवधाते
9922915936

'चशवतीथक' एकता कॉलनी गणेश नगर 

थेरगाव पुणे पुणे
10,000/- 745568 2406 16

131 103216170001116
शुभांगी नरेश 

रुद्राप
8805773485

रूम नं ३२, चवशाखा सोसायटी चमचलद 

नगर डीलक्स िंौक चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745569 2407 16

132 100616170004421
शंुभी सचतदर 

सिंदवेा
9822092701

सवे न. १३३, सिंदवेा हाउस, नेक्स्ट टू, 

ददनेश प्लोअर चमल, वाडहकेरवाडी, 

चिंिंवड,पुणे ३३. पुणे

10,000/- 745570 2408 16

133 103116170002268
श्रद्धा चशवाजी 

आढाव
9850952936

ए ९३, एिं. ए. कॉलनी, चपपरी गाव, पुणे 

पुणे
10,000/- 745571 2409 16

134 100616170004909
श्रीया मनोज 

दीचक्षत
9423529020

प्रािंी हरेरटेज ,(३२२) प्लॉट न-ं३२२, 

सेक्टर न-ं२७१ अ ,लोकमान्य हॉचस्पटल 

जवळ प्राधीकरण चनगडी पुणे

10,000/- 745572 2410 16

135 100116170004001
श्रीशैल सुहास 

चहगणे
9767350123

फ्लँट नं-३,सर लॅन्स लॉट अपाटकमेंट प्रेम 

लोक पाकक  चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745573 2411 16



136 100616170005247
शु्रती राघवेंद्र 

दशेपांडे
9960400809

फ़१ .न-ं१०४/६अ स्वप्नपूती हौचसग 

सोसायटी ,सेक्टर न-ं२६ ,फेज १ चनगडी 

प्राचधकरण पुणे पुणे

10,000/- 745574 2412 16

137 100316170000475 शु्रती सुरेश भोयर 7775870737
C/O ४०१/३, एम. के. चनबकत,े मुळानगर, 

जुनी सांगवी, पुणे पुणे
10,000/- 745575 2413 16

138 103416170000164
शे्रया दत्तप्रसाद 

आगलावे
9423559206

आर एिं ९५/५, फ्लँट नं-५ मधुसूधन हा.ँ 

सो.,जी ब्लॉक, एम आय डी सी , 

शाहूनगर चिंिंवड पुणे-१९ पुणे

10,000/- 745576 2414 16

139 104316170000028
शे्रयांस संजीव 

पटनी
9822217163

प्लॅट सी., पूनम अपाटकमेंट, आददनाथनगर, 

गव्हाणेवस्ती, भोसरी, पुणे पुणे
10,000/- 745577 2415 16

140 100516170000210 श्वेता श्याम बन्सल 8888925540
१३६०,आनंद भवन सारथी चबचडडग 

चवकासनगर पुणे
10,000/- 745578 2416 16

141 105016170000048 श्वेता सुचनल पंचडत 9881994781

गावड ेिंाळ, मंगलमुती वाडा, गणेश पेठ 

भैरवनाथ मंददराजवळ, चिंिंवड, पुणे 

१९. पुणे

10,000/- 745579 2417 16

142 100316170000538
सचिंन भीमराव 

चबरादार
8983249802

सवे न.-१४/१५,लेन न.२ मधुबन 

सोसायटी जुनी सांगवी, पुणे-४११०२७. 

पुणे

10,000/- 745580 2418 16

143 103416170000156
समीर श्रीचनवास 

जोशी
9552549368

सी ३/१२ , एिं डी एफ सी कॉलनी 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745581 2419 16

144 100116170003654
समृद्धी भरत 

कानगुडे
9890106937

१९/९ ,राजगड , रत्नदीप कॉलनी ,डांगे 

िंौक , थेरगाव ,चिंिंवड पुणे
10,000/- 745582 2420 16

145 103416170000026 सलोनी िंंदन शमाक 9881057769
अचनकेत पाकक , टेडको गेट जवळ शाहू नगर 

चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745583 2421 16

146 100116170003561 सानचस उमेश लेले 9011465305
शांतीबन सो.,A2/२, िंापेकर िंौक 

चिंिंवडगाव पुणे पुणे
10,000/- 745584 2422 16

147 100616170005789
सायली गौतम 

दळवी
8605428266

गणेश कॉलनी स्नेहल कलेक्शन जवळ 

रुपीनगर -तळवड ेपुणे
10,000/- 745585 2423 16

148 100116170002825
चसद्धी संजय 

लुणावत
7588232180

फ्लँट नं ३, मयुरेश अपाटकमेंट तानाजी 

नगर चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745586 2424 16

149 103216170000741
चसमरन परमानंद 

रोहरा
8796052285

बी ब्लॉक ३/२१ फ्लॅट नं ५ लक्ष्मी हॉल 

चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745587 2425 16

150 100116170003679 सुखद चवठ्ठल जोशी 7588331014
फ्लँट नं.-९अ ,लोटस रेचसडन्सी माचणक 

कॉलनी चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745588 2426 16

151 100616170004626
सुददप सुचनल 

चनबाळकर
7774038868

फ्लँट नं५ ,चबचडडग बी २ साई नामदवे 

पाकक  चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745589 2427 16

152 104316170000038
सुयोग संजय 

कुलकणी
9762601704

समथक सदन महादवे नगर , रोशल गाडकन 

मागे भोसरी पुणे पुणे
10,000/- 745590 2428 16

153 100116170003002
सुरेश चशवाजी 

हमीलपुरे
9970668944

मंुजोबा वसाहत कॉलनी चिंिंवड ेनगर 

चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745591 2429 16



154 103416170000090
सुशांत प्रकाश 

पाटील
9921037946

फ्लॅट नं- १४,मेघा हौचसग सोसायटी आर 

एिं -१७९,जी ब्लॉक,संभाजीनगर , 

चिंिंवड,पुणे-१९. पुणे

10,000/- 745592 2430 16

155 103416170000138 सृष्टी राजीव पुजारी 9881468581

हरर ओम चनवास, स.े १८, प्लॉट ३९२, 

चशवतेज नगर, प्राचधकरण, चिंिंवड, पुणे 

१९. पुणे

10,000/- 745593 2431 16

156 103216170000891
सोनल सुचनल 

तेजवानी
7057166598

एिं. बी. २६/३, वैष्णवी मातामंददर 

समोर, चपपरी, पुणे पुणे
10,000/- 745594 2432 16

157 103416170000167
सोनाली नंदकुमार 

पाटील
9850885463

ड्रीम हौऊस, बी-२०२, पूणाकनगर चिंिंवड 

पुणे पुणे
10,000/- 745595 2433 16

158 103316170005376
सोनाली सुनील 

जेसवाणी
976400724

P.W.D९/९, OPP.सुचनल फोटो स्टुचडयो 

चपपरी,पुणे-१७ पुणे
10,000/- 745596 2434 16

159 103416170000130
सौरभ ज्ञानेश्वर 

चशदे
7775941409

प्लॅट न. B३, महालक्ष्मी हौ. सोसा., 

शाहूनगर, चिंिंवड, पुणे १९. पुणे
10,000/- 745597 2435 16

160 100316170000673
सौरभ ददनेश 

कोठावदे
9923280249

७ अ ,अररहतं संकुल साई िंौक नवी 

सांगवी नवी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745598 2436 16

161 100316170000704 सौरभ सचतश काळे 9970180195
१६,उष:काल सोसायटी जुनी सांगवी जुनी 

सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745599 2437 16

162 105016170000063 सौरभ संजय सुतार 9922055863
पौर्पणमा रेचसडने्सी सवे नं २८७, फ्लॅट -१ 

पाैॅवर हाउस िंौक चिंिंवड पुणे-१९ पुणे
10,000/- 745600 2438 16

163 100316170000703
संकेत नंददकशोर 

ससाणे
7276884625

ए-२१,जयराज रेचसडने्सी फेज-२ 

,चप्रयदशकनी नगर जुनी सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745601 2439 16

164 101216170000354
संगीता गेनाराम 

िंौधरी
9139712366

स.े न. १९, रा. १, चबडडींग ५, प्लॅट २, 

एम फुले जवळ, रत्नदीपश्री सोसा., पुणे 

पुणे

10,000/- 745602 2440 16

165 103216170000632
संतोष बाबुलाल 

िंौधरी
8087806882

श्री नगर रहाटणी मेन रोड काळेवाडी 

चपपरी ,पुणे पुणे
10,000/- 745603 2441 16

166 100316170000693
संयुक्ता सुहास 

कस्तुरे
8805672985

कृष्णाई नगरी ए-२६, साई िंौक , नवी 

सांगवी पुणे पुणे
10,000/- 745604 2442 16

167 101216170000447
स्नेहल दकसन 

पाडकेर
9028398676

'चशवनेरी ',चशवतेजनगर , प्लॉट न-ं

४२०,सेक्टर न-ं१८, चिंिंवड पुणे पुणे
10,000/- 745605 2443 16

168 103316170005101
स्नेहल संदीप 

साकोरे
9921180611

पंिंशील चनवास धमकवीर संभाजी 

िंौकाच्या बाजूला कासारवाडी पुणे
10,000/- 745606 2444 16

169 100616170005282 स्नेहा अचजत भाईप 9422584613
कुटे वृदावन सी -१५ चवठ्ठल मंददरा 

मागे,चवठ्ठलवाडी आकुडी पुणे पुणे
10,000/- 745607 2445 16

170 100616170004011
स्वचप्नल प्रमोद 

कटाररया
9822509080

प्लॉट न.ं११८, सेक्टर नं २७ प्राचधकरण 

चनगडी प्राचधकरण पुणे
10,000/- 745608 2446 16

171 100316170000562
स्वप्नील ददनेश 

माळी
8793850541

प्लॅट न. ०७, साईकृपा अपाटकमेंट, 

सुदशकननगर, गडली न. ३, चपपळे गुरव, 

पुणे पुणे

10,000/- 745609 2447 16

172 103116170002285
हषकदा सुचनल 

चपसाळ
9881464274

बी-२५ एिं. ए. कॉलनी चपपरी चपपरी 

,पुणे पुणे
10,000/- 745610 2448 16



173 100616170006024
चहमजा चशवप्रसाद 

िंंदलुरर
9860439712

पंिंवटी घर नं-४,टेडको सोसायटी -१९ , 

प्लॉट न-ंडी/१,सेक्टर न-ं२४, चनगडी 

,प्राधीकरण पुणे

10,000/- 745611 2449 16

174 100116170002703
हमेलता चजतेंद्र 

दयाकणी
7350373118

राजयोगशी अपाटकमेंट,फ्लॅट न.४ 

तानाजीनगर, चिंिंवड,पुणे-३३ पुणे
10,000/- 745612 2450 16


