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ी. चौधर आबासाहेब नामदेव

लेखापाल

मु.पो.उ ळ काचंन ता.हवेली, ज. पुणे

9765982929

७

ी. दपक पोपटराव पवार

कॉ

युटर

िशवकाशी

लॅट नं.21,सव नं.55, मु.पो. दे हु गाव,

9850299723

८

ी.संजय गो वंद जाधव

कॉ

युटर

J-344 ताड वाला रोड पोिलस चौक समोर पुणे.
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१२

ी.संजय मा ती घुले

मु य िलपीक

कमला कॉनर,

लॅट न.३ तालेरा रोड, िचंचवडगांव,

9552582845

१३

ी.बी.बी. टळे कर

वायरलेस

कुणाल पॅलेस , लॉट न.74 फॅ ट न.५ उ मनगर

9890600699

१४

ी.संतोष थोरात

सहा.भांडारपाल

१५

ीम. संपदा आनंद चासकर

िलपीक

१६

ी.

िलपीक

१७

ी. योगेश रमेश साठे

िलपीक

१८

ीम.सुिनता िभमराव कांबळे

िलपीक

१९

ीम. दपाली वकास कण

िलपीक

२०

ी. गांगाड वशाल राज

२१

ांजल ओम काश इंगळे

ो ामर
ो ामर
ो ामर

ऑपरे टर
ऑपरे टर

ऑपरे टर

ता.हवेली ज.पुणे

लॅट नं.7,रे णुका

िचंचवडगाव

लािसक,कामदा सोसायट जवळ,

इ टे ट, फेज-3, 7/ड /207, जवळकरनगर,

पंपळे गुरव पुणे 411027.

न.६, पी.सी.एन.ट .ड .ए,मोशी -412105
पुणे 411 027

पंपर – 411 018
म.न. ३४

हाडा कॉलनी, िशवतीथ कॉलनी , पौड

रोड, कोथ ड पुणे

सं.नं29/5 यशोमंगल िभमाशंकर कॉलनी पंपळे गुरव
व वं दता, ५३/अ, वनायक नगर, पंपळे गुरव,

नवी सांगवी, पुणे

ीगजानन हौ.सो.संतनगर,

ािधकरण,मोशी पुणे

412105
79/1,

लॅट न.2, चं रंग पाक,

पुणे 411 061

लॅट न.२ पंपळे गुरव

9921270547
9527378029
9922502232

9049388719
9922769311
9002870478
9689903101
9284015314

लॅट न.३०५, वैभव पॅराडाईस स.न.1161211,

9552511952

िलपीक

स ह नं.49/1, बालाजी रे िसडे सी ,गांगाडनगर,

9767973948

ी.ओंकार अभय कहाणे

िलपीक

गीताई अपाटमट फेज २

9518354209

२२

ी. दादासाहेब पंढर नाथ खेडकर

वाहनचालक

२३

ी.िनलेश कांबळे

वाहनचालक

थेरगांव पुणे -३३

7875170700

िशपाई

काळे वाड पुणे १७

8605863575

२४

यचवाड एकनाथ मा ती

राजवाडे नगर,काळे वाड 411017
पंपळे गुरव पुणे 411061

भोसर ३९

लॅट न. ए/२ दघीरोड,

लॅट नं. सी -१४,िशवसुिशला अपाटमट, लांडगे पठारे

तालीम जवळ, भोसर पुण-े 39

9762046880

२५

ी.बापू आजा िशंदे

िशपाई

वैद ू व ती, पंपळे गुरव,पुण-े 61

8421046731

२६

ी.नामदेव तुकाराम रे णुसे

मजूर

कवनगर, होमकॉलनी,बाबा गॅरेज समोर, पुण-े 411052

7620354047

२७

ी.रं गनाथ व ठल दरवडे

िशपाई

मु.पो.वाकड, ता.मुळशी ज.पुणे.

9689311509

२८

ी. गोरख गंगाराम सुपे

िशपाई

जगताप इ टे टे, पंपळे गुरव पुणे 4110161

9850876731

