
अ. क्र.
कभमचायी
 क्रॊ .

कभमचायी नाल भोफाईर नॊ.

१

12884 जोळी प्रळाॊत 
गणऩत

8928323916

२

5711 कोऱऩ भुकेळ 
खेभा

9422523372

३

67 म्शाब्दी 
उज्जज्जलरा 
प्रळाॊत

9359852901

४

6683 कुदऱे याजेंद्र 
नयशयी

8010417580

५

4039 ळुक्रा याजन 
फाऱकृष्ण

9145737177

६

6827 गायगोटे वुयेळ 
फाऱावाशेफ

9960693694

७

8343 वारुक याजेळ 
ऩद्माकय

9822265801

८

13086 मादल ओॊकाय 
वुननर

9503153616

९

13079 ऩयदेळी गणेळ 
वुमकंाॊत

9011828105

१०

8697 कें जऱे वॊददऩ 
वुबाऴ

9561117779

११

8664 दळमरे वनचन 
दशयाभण

955256895

१२

9302 ननगडे अश्विनी 
भशेळ

9623633516

१३

8078 जगदाऱे 
वॊतोऴ भोशन

9922502340

१४

2817 आॊफेकय याजेंद्र 
ळाॊतायाभ

7722031604

१५

6919 ऩटेर अबफद 
अश्वजज

9922501423

१६

8079 गलऱी 
घनळाभ 
याभदाव

9423506531

१७

6844 खयात वुबाऴ 
बलठ्ठर

9922501418

भनऩा दलाखाना इभायत 2 

भजरा लाकड , ऩुणे 411057

ननवगम पेज 2 फी. 16 कस्ऩटे 
लस्ती लाकड ऩुणे 411027

४५/५ नबभनगय, ऩौडपाटा , 

ऩुणे ४११०३९ ऩुणे 411038

बऩॊऩऱे वौदागय, ऩुणे

भु.ऩो.भाऱलाडी, तऱेगाल दाबाडे 
ता.भालऱ,         , ऩुणे 410507

भु.ऩो.ऩुनलऱे, ता.भुऱळी श्वज.ऩुणे 
33                     , ऩुणे 411033

320 नळलाजीनगय, गालठाण ऩुणे 
ऩुणे 5

वी-42 , आनॊदऩाकम , गणेळनगय, 
लडगालळेयी ऩुणे 411044

बलननत प्राझा फ्रॅॅॅट न. 15 डी 
बफलडीॊग ललरबनगय बऩॊऩयी 
ऩुणे 411018

जमबलानी शौनवॊग वोवामटी 
श्वस्ललवया कॊ ऩाउड,याभनगय 
नचॊचलड  , ऩुणे 411019

बऩॊऩयी ऩॉलय शाऊवजलऱ 
बऩॊऩयीगाल ,   ऩुणे ऩुणे 411017

498/2 ज्जमोतीफा नगय,काऱेलाडी 
नचॊचलड ऩुणे 411033

A/4 धनॊजम आऩाटमभेंट फजाज , 

  टम्ऩो वभोय,आकुडी ऩुणे ऩुणे 
411035

घय क्र.91, भयाठी ळाऱेवभोय, 

लालशेकयलाडी, नचॊचलड         
  , ऩुणे 411033

काऱबोयनगय, नचॊचलड, ऩुणे- ३३

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाचिका , पपिंपरी ४११०१८
बुनभ- श्वजॊदगी बलबाग

ऩत्ता

फाणेय, ऩुणे

घय नॊ.712/5,श्रीकृष्ण कॉरनी, 
कोकणेनगय ,काऱेलाडी,बऩॊऩयी   
   , ऩुणे 411017



१८

8046 फनऩट्टे 
ऩयळुयाभ 
मलराप्ऩा

9922502240

१९

6697 भशाजन 
श्रीकाॊत प्रबाकय

9730175510

२०

1698 कुटे याजू फफन 8605410362

२१

10693 गुयल लैळारी 
अभोर

7770073737

२२

12840 कदभ 
अबलनाळ 
भारूती

9527308475

२३

13039 भुकणे भमुय 
भॊगरदाव

9762237077

२४

13099 रूऩटक्के 
रूऩारी वनी

8888537995

2/१ फी, कावायवाई गालठाण, 

कुॊ बायलाडा, कावायवाई, भुऱळी, 
ऩुणे
गॊधयलनगयी , ताऩकीयनगय, 
भोळी, ऩुणे

193,/२/२, बाऊवाशेफ 
कराटेनगय, लाकड

भावुऱकय कॉरनी, 54/14, 

स्लऩना बफलडीॊग, बऩॊऩयी

डॉ.शोभी जे बाबा  शॉ.भागे, 

लडायलाडी नळलजीनगय, ऩुणे 
411016

फी1/2, प्रॉट नॊ. . काकडे ऩाकम  
नचचॊलड ऩुणे                
           , ऩुणे 411033

भु.ऩो.भोळी, ता.शलेरी , ऩुणे 4


