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कलम 4 (1) (ब) (XVII) 

 

इतर     त  

 

    र             र          त      ९४            र             र      . .  .        र             त:       त   र    र                    र  त          त.  

     त                

अ.क्र

. 

नवीन 

प्रभाग 

क्र. 

CFC Code ना.सु.कें द्राचे ठिकाण कें द्रचालकाचे नाव कें द्रचालकाचा पत्ता मोबाईल क्र. ई-मेल निवड टप्पा 

1 1 CFC41 त्रिवेणीनगर श्री. चंद्रक ंत प ंडूरंग त्रनकम 
मे्हिेव डी, त्रचखली, गज नन म केटसमोर, 

पुणे - ४११०६२ 
9881371244 

nme_cpn@yahoo.co.in 
triveninagarcfc41@gmail.co
m 

दसुरा 

2 2 CFC12 जी .एम.सी. र ज पॅलेस, स ने चौक, त्रचखली  श्री. ज्ञ नेश्वर त्रवषू्ण म्ह ंबरे 
गुरुकृप  हौत्रसंग सोस .रोड मोरेवस्ती 

त्रचखली411062 
9881582453 

dattasane5151@gmail.com 
poonam9mahadik@gmail.c
om 

पहिला 

3 2 CFC43 
स.नं.५९४, र हूल द द  ज धव संपकक  

क य कलय जवळ, ज धवव डी, त्रचखली 
श्री. तुक र म म रूती बढे ज धवव डी, त्रचखली 

7030126161 

7276017576 

9607284040 

mahaesevabhosarikar@gm
ail.com 

दसुरा 

4 2 cfc119 
गट नं. २२७, ब रणे वस्ती, र मदेव 

ढ ब जवळ, मोशी, त . हवेली, पुणे ४१२१०५ 
श्री. अत्रनकेत अशोक पोखरकर 

र ध  कृष्ण नगर कॉलनी न २ टोल 

न क्य च्य  म गे मोशी पुणे ४१२ १०५ 
7040581779 

aniketpokharkar04@gmail.c
om 

सातवा 

5 3 CFC45 
स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखव डी, स ई 

मंत्रदर जवळ, मु.पो. च-होली 
श्री. संतोष पृथ्वीर ज सुर ण  

स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखव डी, स ई 

मंत्रदर जवळ, मु.पो. च-होली 

9850522900 

8983072400 
santoshpsurana@yahoo.in दसुरा 

6 3 cfc68 

स.नं.-७०७, शॉप नं.०५, ए त्रवंग, त्रदपरचन  

कॉमपे्लक्स, देहु रस्त , मौजे मोशी, त .हवेली, 

पुणे - ०५ 

कदम सुत्रनल र मत्रलंग / कदम सत्रतश 

र मत्रलंग 

देहू रस्त  त्रसध्धेशवर नगर, म डकन कॉलेज 

फम कसी जवळ, मोशी , पुणे-४१२ १०५ 

9604813304 

9922514697 

sunil.kadam2505@gmail.co
m 

ततसरा 

7 3 CFC94 

शॉप नं.०१, मह -ई-सेव  कें द्र, त्रस.त्रट.एस. 

नं.७३४ - ७३५, जय गणेस अपॉटकमेंट, च-

होली रोड, च-होली बुदरूक पुणे - ४१३१०५. 

श्री.मंगेश त्रहर मन त म्ह णे  
चहोली रोड, पोल्ट्र ी फॉमक जवळ, बुडे वस्ती, 

आळंदी रुरल पुणे - ४१२१०१५ 

 

9923662901/9

850971920 

mangeshtamhane58@gmail
.com 

चौथा 

8 3 cfc107 
शॉप नं.१, पठ रे त्रबल्ीगं, व घेश्वरव डी, 

चऱ्होली, पुणे ४१२१०५ 
श्री.अनंत त्र ंबकर व त्रशंदे 

क ळजेव डी, भैरवन थ मंत्रदर जवळ, 

चऱ्होली पुणे - ४१२१०५ 
9022001911 anantshinde81@gmail.com सिावा 

9 4 cfc69 स.नं.८४/२ बी, कमलर ज ब ल जी रेत्रसडेन्सी, योगेश र जेंद्र आकुलव र एस-८६/७९९ , आनंद मेत्रडकल जवळ, 9822886838 
vickyakulwar432@yahoo.co
m 

ततसरा 
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शॉप नं ११, त्रदघी, पुणे - १५ दीघी,  पुणे शहर,  त्रदघी कॅम्प, पुणे - ४११ 

०१५ 

10 4 cfc70 

स.नं.७३, संभ जी र जे चौक, कमलर ज 

त्रशवदशकन, शॉप नं-४, तळ मजल , त्रदघी, पुणे 

-१५ 

शत्रशक ंत त्रदलीप दंडवते 
स.नं-८४/१/१, प्लॉट नं.२, स ईप कक , त्रदघी 

पुणे - १५ 
9850271599 dilipdandavate@gmail.com ततसरा 

11 4 CFC95 
शॉप नं.९, सोल र प कक , स.नं.८६, दत्तनगर, 

पुणे आळंदी रोड, त्रदघी पुणे ४११०१५ 
श्रीम.सुवण क दत्त िेय व ळके  

सुवण क दत्त िय व ळके, कॉलनी नं-२, 

दत्त नगर, पुणे आळंदी रोड, त्रदघी पुणे 

४११०१५ 

8668251421 / 

9970199333 

suvarnawalke14387@gmail.
com 

चौथा 

12 5 CFC53 
संभ जीर जे चौक, ममत  स्वीट म टकजवळ, 

त्रदघी, पुणे-१५ 
सौ. त्रदप ली शंकर त्रशंदे 

संभ जीर जे चौक, ममत  स्वीट म टकजवळ, 

त्रदघी, पुणे-१५ 

9657757500 

9970568980 
deepalishinde11@yahoo.in दसुरा 

13 5 cfc71 
स.नं.२२५/५ ए, शॉप नं.०१, इंदुबन रेत्रसडेन्सी, 

गंगोिी प कक , त्रदघी रोड, भोसरी, पुणे - ३९ 
अंत्रकत  अंकुश क ळे 

स.नं-३ ग यकव ड नगर, आश ध न समोर , 

त्रदघी , पुणे - ४११ ०१५ 
9922687377 

Amrutaenterprises123@gm
ail.com 

ततसरा 

14 5 cfc100 
सवे नं.२०१, शॉप नं.०६, भंड री कन्स्ट्र क्शन, 

आळंदी रोड, भोसरी - ४११०३९ 

श्रीम. गौरी त्रवठ्ठल भंडलकर / 

श्रीम.ररंकु त्रवठ्ठल भंडलकर 

म लती त्रनव स,आळंदी रोड, संत ज्ञ नेश्चर 

नगर, भोसरी पुणे-४११०३९  
9890018175 deveekalu@gmail.com पाचवा 

15 6 cfc108 
सरे्व्ह नं.१९०, संत ज्ञ नेश्वर नगर, गवळी नगर 

रोड, चहृप णी वस हत, भोसरी पुणे – ३९ 
श्रीम. भ रती र हूल पंूडे 

गणेश मंत्रदन, सं.नं.१०/२/२/ त्रवक स 

कॉलनी, ल ंडेव डी, भोसरी पुणे - ४ ०३९ 
8605860908 

 
bharatipunde8605860908@
gmail.com 

सिावा 

16 6 cfc109 

सरे्व्ह नं.२००/१, नंदनववन कॉलनी बी-१, शॉप 

नं.१, चहृप णी वस हत रोड, र ध कृष्ण नगर, 

भोसरी पुणे – ३९ 

श्रीम. ग य ी अतुल त्रवश्व सर व 
र ध  कृष्ण  नगर, पोस्ट ऑ त्रफस जवळ, 

भोसरी, पुणे - ४११०३९ 

9011010116/ 

9011009972 

gayatrivishwasrao11@gmail
.com 

सिावा 

17 6 cfc110 
सरे्व्ह नं.१८, अंकुश ल ंडगे नगर, ध वडेवस्ती 

भोसरी पुणे - ४११००३९ 
श्री.त्रवषु्ण वं्यकटर व मोरे 

गट नं.६२१, गणेश मंत्रदर जवळ, कॉलनी 

नं.२, त्रवन यक नगर, मोशी पुणे - ४१२१०५ 
9657755853 vishnumore13@gmail.com सिावा 

18 6 cfc120 
स.नं. १९७, र मनगर रोड, चहृप णी वस हत, 

पुणे ३९ 
श्री. प्रत्रतक त्रवश्वन थ शेटे 

सवे न १९७/१, म तोश्री त्रनव स मयुरी पलेस 

समोर भोसरी ३९ 
8788616544 pratikward@gmail.com सातवा 

19 7 CFC54 गर्व्ह णेवस्ती, त्रशतलब ग भोसरी - ३९ श्री. र हूल चंद्रक ंत ल ंडगे 
त्रशतलब ग, तुळज भव नी मंत्रदर शेज री, 

भोसरी, पुणे - ४११०३९ 

7720053700 

7387800691 

rahul.landge5343@gmail.co
m 

दसुरा 

20 7 CFC55 
त्रस.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - 

४११०३९ 
सौ. ज्योती र जशेखर डोळस 

त्रस.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - 

४११०३९ 

9822854031 

8805541508 

manager@prachiengg.com 
jyotidolas51@gmail.com 

दसुरा 

21 7 cfc72 
शॉप नं.०१, स ईध म त्रबल्ीगं, गर्व्ह णे वस्ती, 

ल ंडेव डी, भोसरी, पुणे - ३९ 
वैभव दत्त िय ट र्व्हरे 

स.नं-१२४/२ बी- गणेश मंत्रदर सदगुरूनगर 

भोसरी पुणे - ३९ 
7276017576 

tawharevaibhav12394@gm
ail.com 
samajseva712@gmail.com 

ततसरा 

22 8 CFC04 हॉटेल त्रवश्वत्रवल स त्रबल्ीगं ल ंडेव डी चौक , श्रीम. संध्य  सुत्रनल म्हसे्क पवळे त्रबल्ीगं,पुणे-न त्रशक रोड, 9850392919 akenterprises1207@gmail.c पहिला 
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भोसरी, पुणे ४११०३९  पीसीएमटी चौक जवळ,गर्व्ह णेवस्ती,भोसरी 

-४११०१३९   

om 

23 8 CFC52 
जयगणेश स म्र ज्य, एच त्रवंग, इंद्र यणीनगर, 

भोसरी 
श्री. सुरेश बुधेत्रसंग सुयकवंशी आदशकनगर, मोशी 

9764257785 

9767061258 
mrsuresh689@gmail.com दसुरा 

24 8 cfc73    गंुजन आनंद त्रदक्षीत 

 स.नं. १७/१, अवंती सोस यटी, पोलीस 

ल ईन,  इंद्र यणीनगर, भोसरी पुणे - ४११ 

०२६ 

8007583904 gunjand20@gmail.com ततसरा 

25 8 cfc118 

जी-ब्लॉक, म त  रम ई कम न, 

एम.आय.डी.सी. ब ल जी नगर, भोसरी, पुणे 

४११ ०२६ 

श्री हषक बलदेव मेश्र म 

प्लॉट नं. ७७, सेक्टर नं. १०, रो ह ऊस नं. ३, 

तुलशी त्रशन अप टकमेंट, ए त्रवंग, त्रपंपरी 

त्रचंचवड ४११ ०२६ 

8983145885 hmeshram24@gmail.com सिावा 

26 9 CFC56 
शॉप नं.१, नेहरू टॉवर त्रबल्ीगं, जुन  टेल्को 

रोड, नेहरूनगर, त्रपंपरी-१८. 
श्री. त्रदनेशकुम र र म सर  कोरी त्रसकंदर च ळ, नेहरूनगर, त्रपंपरी 

9890213929 

9881960521 
dineshkori35@gmail.com दसुरा 

27 9 cfc101 

मत्रनष ग डकन त्रबल डीगं, सी/२, शॉप 

न.०१,सवे.नं-१०९/११०, नेहरूनगर, 

उद्यमनगर, त्रपंपरी पुणे - ४११०१९ 

श्री.त्रकशोर त्रचंत मण ब्र म्हणकर 

S/O त्रचंत मन ब्र हमणकर,मत्रनष ग डकन 

त्रबल डीगं, सी/२, शॉप न.०१, एस.नं-

१०९/११०, नेहरूनगर, उद्यमनगर, त्रपंपरी 

पुणे - ४११०१९   

9370885252 
shreesamarth1@yahoo.co.i
n 

पाचवा 

28 9 cfc121 
एत्रशय न  पँलेस, ऐ त्रवंग, शॉप नं. १, 

व सु्तउद्योग, त्रपंपरी, पुणे १८ 
श्री.  त्रशव  उत्तम़ व घचौरे 

सवे न १०३/१०४, जय संतोषी म त  चौक 

नेहरू नगर त्रपंपरी पुणे १८ 
9822244530 waghchoure77@gmail.com सातवा 

29 10 CFC33 

शॉप फॅ्लट नं .८, जय गणेश वरदहस्त, 

क मग र भवन समोर, त्रपंपरी चौक , त्रपंपरी -

४११०१८ 

श्री .सौजन्य म रुती दळवी 
फॅ्लट नं.1, आशीव कद हौसी. सोस . 

संततुक र मनगर, त्रपंपरी, पुणे 411018  
9881611138 

sunil.palande17@gmail.co
m 

पहिला 

30 10 CFC96 

शॉप नं.३, र घवेंद्र कॉम्पलेक्स, आर.एच.८८, 

त्रज.ब्लॉक, एम.आय.त्रड.सी.श हुनगर, 

त्रचंचवड पुणे - ४११ ०१९. 

श्रीम.पे्रम  र हूल प टसकर 

फ्लॉट नं.२, स्वप्नपुती ह ऊत्रसंग सोस यटी, 

आर.एच.११८, त्रज.ब्लॉक, एम.आय.डी.सी, 

श हुनगर, त्रचंचवड पुणे - ४११ ०१९. 

9028092158 
fusion.computer@gmail.co
m 

चौथा 

31 10 CFC97 

ग ळ  नं.६, पुनम प्ल झ , जी.पी ९९/२, तळ 

मजल , श हुनगर, त्रज. ब्लॉक, 

एम.आय.डी.सी, त्रचंचवड, पुणे -  ४११०१९ 

श्री.सत्रचन ब बुर व इंगवले 

कृष्ण  हौत्रसंग सोस यटी त्रल, ७१, प्रत पगड, 

सेक्टर नं.२७/अ, त्रनगडी प्र त्रधकरण, पुणे - 

४११ ०४४ 

8888991000 
cfc97chinchwa

d@gmail.com 
चौथा 

32 10 cfc122 

प्लॉट नं. १२४, अमे्लर  ग डकन शेज री, जी 

ब्लॉक, एम.आय.डी.सी. संभ जीनगर, 

त्रचंचवड, पुणे १९ 

श्री. संत्रदप यशवंत प टील 
२८/२ स ई मंगल हौत्रसंग सोस  ग ब्लोक 

MIDC संभ जीनगर त्रचंचवड पुणे १९ 
9404990706 sandipsp.sp87@gmail.com सातवा 

33 11 cfc74 स.नं.२०, शॉप नं.९ ए/१, सुवणकयुग सो., वष क  त्रनलेश संुभे २३/१, २३/२, आशीव कद कॉलनी, 9860084600 
varshasumbe23@gmail.co
m 

ततसरा 
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mailto:sunil.palande17@gmail.com
mailto:cfc97chinchwad@gmail.com
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कृष्ण नगर, त्रचंचवड, पुणे - १९ त्रसध्ध्दत्रवन यक नगरी रोड, र ध स्व मी 

सतं्सग जवळ, त्रनगडी, पुणे - ४११ ०४४ 

34 11 cfc76 

शॉप नं. बी-९, सेक्टर-२०, ओम स ई म केट, 

आकुडी-त्रचखली रोड, कृष्ण नगर, त्रचंचवड, 

पुणे - १९ 

पोपट सुखदेव हज रे 

सेक्टर-२०, फॅ्लट नं.६, प्लॉट-१७,  रचन  

अप टकमेंट. कृष्ण नगर, त्रचंचवड, पुणे - 

४११०१९ 

9922426706 popathajare1@gmail.com ततसरा 

35 11 cfc123 
मे्हिे म केट, कृष्ण नगर, से.हृ. २०, प्लॉट नं. 

१३४, त्रचंचवड, पुणे १९ 
श्री. नवन थ कृष्ण  र म णे 

ब ळकृष्ण हो सोस  त्रबध्लं्ग न ६, सदत्रनक  

न ७ कृष्ण नगर त्रचंचवड पुणे १९ 
8108343583 navin1340@gmail.com सातवा 

36 11 cfc124 

शॉप नं. ११,उत्तम कॉनकर, प्लॉट एस.पी.त्रस.ए.,, 

सेक्टर नं. १९, त्रचखली आकुडी रोड, 

कोयन नगर, त्रचंचवड, पुणे १९ 

श्री. शंकर त्रशव जी स ळवे 
१२६३, स्व मी समथक कॉलनी स्व मी मंत्रदर 

जवळ शरदनगर , त्रचखली 
8177874537 shankarsal337@gmail.com सातवा 

37 12 cfc93 

गणेश सोस यटी, गट - १५१९ घर-६५२ 

हनुम ननगर (त हम णेवस्ती) पो.त्रचखली, 

त .हवेली जी.पुणे गणेश मंत्रदर  जवळ - 

४११०६२ 

भ ऊस हेब  चंद्रक ंत थोर त 

गणेश सोस यटी, गट - १५१९ घर-६५२ 

हनुम ननगर (त हम णेवस्ती) पो.त्रचखली, 

त .हवेली जी.पुणे गणेश मंत्रदर  जवळ - 

४११०६२ 

9763107010 
sakshienterprises9763@gm
ail.com 

ततसरा 

38 12 CFC98 
सोत्रनगर  ह ईट्स, तळवडे रोड, त्रिवेणीनगर, 

दु.न.१८, तळवडे 
श्री.गौरव त्रभव जी थोर त   

वं्यकटेश अप कटमेंटस, तळवडे रोड, 

गंग त्रगरी मह र ज म ठ, त्रिवेणीनगर, 

तळवडे पुणे - ४१२११४   

8975345282 thoratgaurav71@gmail.com चौथा 

39 12 cfc102 

र ष्ट्र भुषण हौ.सो.र मेश्वर चौक जवळ, 

रुपीनगर, तळवडे, त -हवेली, जी-पुणे - 

४११०६२ 

श्री.ररतेश र जेदं्र सोनवणे 

घर हृ.११६८, पंचगंग  हौ.सो., एकत  चौक, 

गणपती मंदीर जवळ, रुपीनगर,तळवडे, 

त .हवेली, जी.पुणे 

9970454123 ospw123@gmail.com पाचवा 

40 12 cfc111 
गट हृ.२१९ ब सहयोगनगर तळवडे, सहयोग 

हौ. सोस यटी, पुणे – ४११०६२ 
श्री.पंकज सय जीर व ग यकव ड 

म त  रम ई, हौ.सोस यटी, त्रबध्लं्ग नं.ई-२२, 

रूम नं.२१९, पीसीएमसी हॉध्िटल म गे, 

सेक्टर - २२, त्रनगडी, पुणे - ४११०४४ 

9405442168 pankaj1g30@gmail.com सिावा 

41 13 CFC48 से-२१, यमुन नगर, त्रनगडी, पुणे-४११०४४ श्री. र हूल त्रवल स म ग डे से-२१, यमुन नगर, त्रनगडी, पुणे-४११०४४ 8888302283 shreedattamspl@gmail.com दसुरा 

42 13 cfc125 

स.नं. ८३/२, प्लॉट नं. २९,  त्रमळकत नं १/२, 

त्रहवळे अप टकमेंट, शॉप नं. १, स ईन थ नगर, 

त्रनगडी, पुणे ४४ 

श्री. गणेश ज्ञ नेश्वऱ इध टे 

त्रहव ळे अप टकमेंट प्लॉट न १०७ सदत्रनक  

२२ दत्त  मंत्रदर जवळ स ईन थ नगर त्रनगडी 

पुणे ४४ 

9922518811 
ganeshidhate1993@gmail.c
om 

सातवा 

44 14 cfc77 
शॉप नं.२, तपस्वी प्ल झ , क ळभोरनगर, 

त्रचंचवड, पुणे - १९ 
वंदन  सम ध न आसबे 

फॅ्लट नं.सी/२०३, स ई भूमी अप टकमेंट, 

सेक्टर - २०, स ई मंत्रदर जवळ, कृष्ण नगर, 

त्रचंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 

9850535799 
asabesamadhan@gmail.co
m 

ततसरा 

45 14 cfc78 शॉप नं.१०, तळ मजल , कुण ल प्ल झ , मत्रनष  मनोहर गवळी कुण ल प्ल झ , डी- त्रवंग, फॅ्लट नं.८, रेलवे 7028430323 netragavali111@gmail.com ततसरा 

mailto:popathajare1@gmail.com
mailto:navin1340@gmail.com
mailto:shankarsal337@gmail.com
mailto:sakshienterprises9763@gmail.com
mailto:sakshienterprises9763@gmail.com
mailto:thoratgaurav71@gmail.com
mailto:shreedattamspl@gmail.com
mailto:ganeshidhate1993@gmail.com
mailto:ganeshidhate1993@gmail.com
mailto:asabesamadhan@gmail.com
mailto:asabesamadhan@gmail.com
mailto:netragavali111@gmail.com
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त्रचंचवड से्टशन, पुणे - १९ से्टशन जवळ त्रचंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 9922099098 

46 14 cfc79 
शॉप नं.४, एफ त्रबल्ीगं, सुयोदय कॉम्प्पे्लक्स, 

क ळभोर नगर, त्रचंचवड, पुणे - १९ 
सलम न मुहरम शेख 

फॅ्लट नं.३, सुयोदय कॉम्पलेक्स, क ळभोर 

नगर, त्रचंचवड से्टशन जवळ, त्रचंचवड, पुणे 

- ४११ ०१९ 

8208222066 
salmanshaikh796@gmail.co
m 

ततसरा 

47 15 cfc80 

सी.टी.एस. नं.३७९/१, त्रसदे्धश्वर त्रबल्ीगं, तळ 

मजल , त्रसएर  झेरॉक्स, आकुडी मेन रोड, 

पुणे -३५ 

नसरीन बशीर सुत र / बशीर सुत र 

 फॅ्लट नं.१०, ज धव प कक , त्रसदे्धश्वर नगर, 

शंकर मंत्रदर जवळ, आकुडी, पुणे - ४११ 

०३५ 

9822028786 bashsut@gmail.com ततसरा 

48 15 cfc103 
प्लॉट नं.-ए-६, सेक्टर - २५, स वरकर भवन 

जवळ, त्रनगडी प्र त्रधकरण पुणे - ४११ ०४४ 
श्री.बशीर श मु नद फ 

सेक्टर नं-२७ अ, अत्रजंक्यत र  हौत्रसंग 

सोस यटी, गुरू गणेश श ळ  जवळ, त्रनगडी 

प्रत्रधकरण, पुणे - ४११ ०४४ 

9922995164 bashir.nadaf@gmail.com पाचवा 

43 15 cfc126 

शॉप नं. २, वहृतंुड गोल् कॉम्प्पे्लक्स,  त्रनगडी 

बसस्टॉप समोर, मजीद जवळ,  त्रनगडी, पुणे 

४४ 

श्रीम. मत्रनष  मोहन भुटे्ट 
रो ह उस गोखले वंृद वन सोस  पु न  

ग डगीळ जवळ, च पेकर चौक त्रचंचवड 
9421361899 bhuttemanisha@gmail.com सातवा 

49 16 CFC05 
आयुष एंटरप्र यजेस ,शॉप नं. ५,शुभंकरनगरी 

, त्रवक सनगर त्रकवळे त  .हवेली, त्रज. पुणे  
श्री. भ रत गणपत त्रशवणकर 

फॅ्लट नं. ई-204,लोटस वंृद वन, त्रवसडम 

श ळेजवळ,त्रवक सनगर त्रकवळे  त .हवेली, 

त्रज.पुणे 

9766309460 

7720010714 

bharat.shivankar@yahoo.co
m 

पहिला 

50 16 CFC26 
अवधूत अप टकमेंट , त्रवक सनगर  त्रकवळे , 

देहूरोड, पुणे - ४१२१०१  

श्री. तुष र डी. तरस  

श्री. त्रवजय एन. स बळे  

अवधूत अप टकमेंट , त्रवक सनगर  त्रकवळे , 

देहूरोड, पुणे – ४१२१०१ 
9890485387 vijayraj720@gmail.com पहिला 

51 16 cfc82 
शॉप नं.१८, रॉयल शेल, डी.व य.प टील 

कॉलेज जवळ, र वेत, पुणे -४४ 
रोहन रमेश भुके 

फल्ट् नं-६ जी.एम.ई अप कट. सेक्टर - २९ 

प्लोट नं-७अ/११, त्रपं.त्रस.एन.टी.डी.ए र वेत 

पुणे - ४११०३३ 

8779770573 bhurkerohan@gmail.com ततसरा 

52 16 cfc127 

नव झ मंजील, त्रिमुती चौक, श्रीनगर रोड, 

दत्तनगर, तरस वस्ती जवळ, त्रकवळे, देहूरोड, 

पुणे ४१२१०१ 

श्री. महोम्मद़ अजीज रज्ज क शेख 

नव झ मंजील, त्रिमुती चौक, श्रीनगर रोड, 

दत्तनगर, तरस वस्ती जवळ, त्रकवळे, 

देहूरोड, पुणे ४१२१०१ 

9822737866 ajijshaikh@gmail.com सातवा 

53 17 CFC49 व ले्हकरव डी, त्रचंचवड श्री. आदेश त्रशव जी नवले 
पुज  ह ईट्स, गुरूद्व र चौक, व ले्हकरव डी, 

त्रचंचवड, पुणे-३३ 
8888845423 navaleadesh25@gmail.com दसुरा 

54 17 cfc83 
शॉप नं.७, द मोदर र ज प कक , जुन  जक त 

न क , पवन नगर, त्रचंचवड, पुणे - ३३ 
संदीप श ंत र म त्रशवले 

स.नं-९० तुक र मनगर, मनप  श ळ  जवळ, 

जन ई त्रनव स व ले्हकरव डी, त्रचंचवडे, पुणे 

- ४११ ०३३ 

9850143237 
sameepservices@gmail.co
m 

ततसरा 

55 18 CFC01 
कुण ल प कक  , शॉप न .१० स .न . 282 - 9 - 

2 केशवनगर त्रचंचवडग व , पुणे ४११०३३ 
श्री. ज्ञ नदेव बबन क ंबळे    

कुण ल प कक , वी-19, स .न. 284 - 9 - 2 

केशवनगर, त्रचंचवडग व , पुणे ४११०३३ 
9922430445 dnyanu5180@gmail.com पहिला 

mailto:salmanshaikh796@gmail.com
mailto:salmanshaikh796@gmail.com
mailto:bashsut@gmail.com
mailto:bhuttemanisha@gmail.com
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mailto:ajijshaikh@gmail.com
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mailto:dnyanu5180@gmail.com
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56 18 cfc84 

शॉप नं. २१, बेसमेंट फ्लोर, पी.सी.एम.सी. 

कमत्रशकयल त्रबल्ीगं, त्रचंचवड बसस्टॉप, 

मोरय  हॉिीटल जवळ, त्रलंक रोड, त्रचंचवड, 

पुणे ४११ ०३३ 

स रीक  रत्रवंद्र कुलकणी 

फॅ्लट - १८, रघुन थ प्रस द अप टकमेंट, र म 

मंत्रदर जवळ, गणेश पेट, त्रचंचवड - ४११ 

०३३ 

9923091440 

8551018982 

kulkarnisarika8854@gmail.c
om 

ततसरा 

57 18 CFC99 

शॉप नं.०१, शेडगे त्रबल्ीगं, च फेकर चौक 

जवळ, पडवळ आळी, त्रचंचवडग व, पुणे - 

४११ ०३३ 

श्री.स्वत्रप्नल ज्ञ नेश्वर शेडगे   

फ्लॉट न.१, शेडगे त्रबल्ीगं, च फेकर चौक 

जवळ, पडवळ आळी त्रचंचवडग व, पुणे - 

४११ ०३३ 

9623012012 
shedgeswapnil11@gmail.co
m 

चौथा 

58 19 cfc85 

शॉप नं.ई/१३, पे्रम स गर अप कटमेंट, 

एच.डी.एफ.सी बँकेच्य  समोर, ऑडीटोरीयम 

जवळ, त्रचंचवड - ३३ 

र हुल धोतं्रडर म गंुजवटे 
स.नं-१२३/३, त्रनसगक ह ऊत्रसंग सोस यटी, 

व ले्हकरव डी, त्रचंचवड पुणे - ४११ ०३३ 
7620592929 rahula3331@gmail.com ततसरा 

59 19 cfc86 
अशोक नगर, स ईब ब  म केट, शॉप नं.२०, 

भ टनगर, त्रलंकरोड, त्रपंपरी, पुणे - १७ 

त्रहर  अंब द स मेदनकर / तनुज  

अंब द स मेदनकर 

रम ब ई नगर, त्रलंक रोड, त्रपंपरी पुणे - ४११ 

०१७ 

9588613636 

8484076771 
hiramedankar8@gmail.com ततसरा 

60 19 cfc112 

सरे्व्ह नं.२८०(१ ते ४), दुक न हृ.१, क लीक  

म त  मंदीर व प्रत्रदप स्वीटस शेज री, 

त्रलंकरोड श्रीधर नगर, त्रचंचवड पुणे - 

४११०३३ 

श्रीम.रत्नप्रभ  सुद म चौधरी 

सोत्रनगर  ट ऊनत्रशप आय - १, फ्लॉट 

हृ.३०२, क कडे प कक जवळ, त्रचंचवडग व, 

पुणे - ४११ ०३३ 

9420729157 

 
ratnaprabha9763@gmail.co
m 

सिावा 

61 19 cfc128 बौध्दनगर, ररर्व्हर रोड, त्रपंपरी, पुणे १७ श्रीम. स धन  त्रदपक श्रीव स्तव़ 
हनुम न मंत्रदर जवळ, बौध्दनगर, ररर्व्हर 

रोड, त्रपंपरी, पुणे १७ 
9373118087 

deepakshriwastav.drs@gma
il.com 

सातवा 

62 20 CFC31 

म्ह ड  ,ए-१शॉप , स ईमत्रदर  समोर 

संततुक र मनगर त्रपंपरी गोलमंडई , 

संततुक र मन गर त्रपंपरी - ४११०१८  

संदीप अरून ब गडे 
83/526, संततुक र मनगर, त्रपंपरी, पुणे 

411018 
9881611138 

sunil.palande17@gmail.co
m 

पहिला 

63 20 cfc87 
स.नं.१७५, शॉप नं.डी-३, म्ह ड  हौ.सो., संत 

तुक र म नगर, त्रपंपरी, पुणे - १८ 
मंुगसे संतोष बबन 

सं.नं.१७७/१/३ सुदशकन कॉलनी, स ई सदर, 

व कड रोड, क यत्रपटल टॉवर जवळ, 

व कड पुणे - ४११ ०५७ 

9921980236, 

8446516864 

santoshmungse35@gmail.c
om 

ततसरा 

64 20 cfc113 मौजे ल ंडेव डी, त्रवठ्ठलनगर श्री.पवन अत्रभमनु्य घोडके 
अंबेडकरनगर, ल ंडेव डी भोसरी, पुणे - 

४११ ०३९ 
9763601267 

pawanghodke19@gmail.co
m 

सिावा 

65 20 cfc129 

शॉप नं.२, त्रस.स.नं. २५१७/१ ते १२, त त्य ई 

त्रनव स, मर ठी श ळेजवळ, सी.एम.ई. रस्त , 

क स रव डी, पुणे ३४ 

श्री. सुत्रचत ब ळु कुलट 

त्रतरुपती त्रवल  सवे न ४९०/१/१/२, 

गुरुन नक सोस  सररत  अप टकमेंट जवळ 

केशवनगर क स रव डी पुणे ३४ 

7040102756/७

०५७९७२९५५ 
suchitkulat123@gmail.com सातवा 

66 21 CFC32 

स .नं .७/८/ ९ सी .टी.स .नं .९४८ / ९४९ / 

९५० तपोवन मंत्रदर रोड त्रपंपरीग व ,  

पुणे - ४११०१७ 

श्री. त्रजतेंद्र त्रशव जी व टकर 
सी.टी.स.नं.९६०/१/१९,बी.आर.व घेरे तपोवन 

रोड, त्रपंपरीग व पुणे १७. 

9673494149 

9850100399 

waghereassociates@gmail.c
om 

पहिला 

mailto:hiramedankar8@gmail.com
mailto:deepakshriwastav.drs@gmail.com
mailto:deepakshriwastav.drs@gmail.com
mailto:santoshmungse35@gmail.com
mailto:santoshmungse35@gmail.com
mailto:suchitkulat123@gmail.com
mailto:waghereassociates@gmail.com
mailto:waghereassociates@gmail.com
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67 21 cfc88 

स.नं.४५६, ४५६/१ ते ४५६/११ शॉप नं.५,  

न णेकर कॉम्प्पे्लक्स, नव मह र ष्ट्र  श ळेजवळ, 

त्रपंपरी-व घेरे,  पुणे - १७ 

हनुमंत यशवंत व घेरे 
३४७, व घेरे आळी, ग ंधी पेठ, भैरवन थ 

मंत्रदर जवळ, त्रपंपरी ग व, पुणे - ४११ ०१७ 
9011093694 

shubham.udyog@gmail.co
m 

ततसरा 

68 21 cfc104 

शॉप नं.१८, तल ठी ऑत्रफस ख ली, प ण्य च्य  

ट की जवळ, त्रडलक्स चौक, त्रपंपरी, पुणे -

४२२ ०२७ 

श्री.प्रत्रवण मधुकर वडवे / श्री.संतोष 

मधुकर वडवे 

अ-१२, सौदंयक कॉलनी, नख ते वस्ती, 

रह टणी, त्रपंपरी, पुणे - ४११०१७ 
9822618281 

mmcyberpoint@gmail.com 
pravinwadwe@gmail.com 

पाचवा 

70 22 CFC59 पंचन थ चौक जवळ, क ळेव डी श्री. ब ल जी म त्रणकर व प ंच ळ 
मंगलत्रदप अप टकमेंट, कोकणेनगर, 

क ळेव डी 

9970699506 

8862042628 

anitapanchal1983@gmail.c
om 

दसुरा 

69 22 cfc130 
स.नं. १२२, त्रशव अप टकमेंट, र जव डेनगर, 

क ळेव डी रह टणी, पुणे ४११ ०१७ 
श्री. आक श शशीक ंत क ंबळे 

सुभ षनगर त्रपंपरी कॅम्प CTS, 2926 त्रपंपरी 

पुणे १७ 
8446263605 ak7914903@gmail.com सातवा 

71 22 cfc131 

स.मं. ७८/व, श्र कृष्ण कॉलनी नं.२, भ ग्यवंती 

मंदीर जवळ, कोकणेनगर, क ळेव डी, 

त्रपंपरी, पुणए ४११ ०१७ 

श्री. वत्रसम नसीर आत्त र 
अरम न मंत्रजल नंद दीप कॉलोनी त्रवठ्ठल 

मंदीर जवळ नडेनगर क ळेव डी पुणे १७ 
9823377273 vasimattar554@gmail.com सातवा 

72 23 cfc89 

स.नं.१०/३/२, संजीवनी सोस ., शॉप नं.३, 

स ईन थ नगर, वेंगसरकर ग्र उंड शेज री, 

थेरग व, पुणे - ३३ 

त्रवठ्ठल र जेंद्र ख ंडके 
सं.११/२, पटवळे नगर, आक श चंदन 

समोर, थेरग व, पुणे - ४११ ०३३. 
9762206604 vitthalkhandke@gmail.com ततसरा 

73 23 cfc114 

त्रस.स.नं.१५९/१६०/१६१, गुरूकंज त्रनव स, 

म रूती मंदीर जवळ, थेरग व, पुणे - 

४११०३३ 

श्री.त्रवहृम प्रभ कर आभ णे 

त्रस.स.नं.१५९/१६०/१६१, गुरूकंज त्रनव स, 

म रूती मंदीर जवळ, थेरग व, पुणे - 

४११०३३ 

8380079984 
vikramabhane99@gmail.co
m 

सिावा 

74 24 CFC61 
स.नं. १६/१, ए.बी.सी.त्रनम कण त्रबल्ीगं, 

गुजरनगर, थेरग ंव, पुणे-३३. 
श्री. प्रश ंत अत्रनलर व वडघुले 

स.नं. १६/१ त्रवठ्ठल मंत्रदर जवळ, गुजरनगर, 

थेरग ंव, पुणे-३३. 

9881457536 

9822083064 

prashant.wadghule@gmail.
com 

दसुरा 

75 24 cfc132 

शॉप नं.७, लक्ष्मी त र  म केट, स.नं. 

१९/१/१६,त थवडे रोड, ड ंगेचौक, थेरग ंव, 

पुणे ४११ ०३३ 

श्री. सत्रचन प्रक श तुळे 
सवे न ६/१ श्रीहरी कृप  कैल स मंत्रदर 

जवळ कैल स नगर थेरग व पुणे ३३ 
9960093172 

cscthergaonpune@gmail.co
m 

सातवा 

76 25 cfc115 
सरे्व्ह नं.१२४, म्ह तोब  नगर, रत्रजस्टर  र नं.४५, 

क ळ खडक, व कड - ४११०५७ 
श्रीम. आश  र मद स कें दळे 

पी.सी.एम.सी. श ळे जवळ, भोडंवे नगर, 

व ले्हकरव डी, पुणे - ४११ ०३३ 
9767215514 kendaleramdas@gmail.com सिावा 

77 25 cfc116 
सरे्व्ह नं.३३१/३३२, शॉप नं.१, बुजबल ह ईट्स, 

पुन वळे, पुणे – ४११ ०३३ 
श्री.उमेशक ंत चंद्रक ंत ढगे 

पुन वळे ग वठ ण, गगनत्रगरी सदन त्रवंग बी-

५०२, पुन वळे त्रचंचवड पुणे - ४११ ०३३ 
9011860300 umeshdhage7@gmail.com सिावा 

78 25 cfc133 
स.नं. २३९/१अ, ऑत्रफस नं. १, क स पोळी, 

मनप  श ळेजवळ, व कड 
श्री. रोहण सुत्रनल ज धव 

सवे न ८४/३/४ प्लॉट न ४ गंग ई अप टकमेंट 

जवळकर नगर पुणे ६१  
8805045999 

rohanjadhav86299@gmail.c
om 

सातवा 

79 25 cfc134 स.नं. ४८/५/३, शॉप नं. ४, जयर ज ह ईट्स, श्री. प्रत्रमत हेमंत ढवळे H 50/338 त जणेवस्ती पुन वळे त  मुळशी 9764461212 dhawalepranit@gmail.com सातवा 

mailto:shubham.udyog@gmail.com
mailto:shubham.udyog@gmail.com
mailto:mmcyberpoint@gmail.com
mailto:mmcyberpoint@gmail.com
mailto:anitapanchal1983@gmail.com
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mailto:ak7914903@gmail.com
mailto:vasimattar554@gmail.com
mailto:vitthalkhandke@gmail.com
mailto:prashant.wadghule@gmail.com
mailto:prashant.wadghule@gmail.com
mailto:cscthergaonpune@gmail.com
mailto:cscthergaonpune@gmail.com
mailto:rohanjadhav86299@gmail.com
mailto:rohanjadhav86299@gmail.com
mailto:dhawalepranit@gmail.com
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पुन वळे  पुणे  ४११ ०३३ 

80 26 cfc105 
स.नं.२५/१, शॉप नं.१३, सी.त्रवंग, त.म.त्रसलर्व्हर 

िेस,  त्रपंपळे त्रनलख, स ंगवी, पुणे - २७ 

श्री.सत्रचन कंुडत्रलक त्रबचकर / 

श्रीम.म धुरी सत्रचन त्रबचकर 

फॅ्लट नं.४, तेजस रेसीडेनसी, मोरय  

कॉलनी, मंगल नगर, लेन न.०८, थेरग व, 

व कड पोलीस से्टशन जवळ, पुणे-४११०३३ 

9850687999 sachin.bichkar@gmail.com पाचवा 

81 26 cfc135 

स.नं.२/१+२/२/२ मोरय  त्रक्षतीज अप टकमेंट, 

शॉप नं. ७, इंगवले चौक, त्रपंपळे त्रनलख, औध 

कॅम्प, पुणे २७ 

श्री. रत्रवंद्र रघुन थ इंगवले 
त्रवठ्ठल मंत्रदर जवळ, इंगवले चौक, त्रपंपळे 

त्रनलख, औध कॅम्प, पुणे २७ 
9922488302 raviingawale10@gmail.com सातवा 

82 27 cfc90 
शॉप नं.३, जय गणेश कॉम्प्युटसक, स ई त्रप्रतम 

नगरी, रह टणी, क ळेव डी, पुणे - १७ 
र हूल मोहन ढोबले 

स.नं-४९, र हटनी त्रलंक रोड, र यगड 

कॉलनी, रह टणी, पुणे - ४११ ०१७ 
9552878038 

shreevishwatmak@gmail.co
m 

ततसरा 

83 28 CFC16 

स ईव सु्त जवळ , नवीन न शीक फ ट  -

व कड बीआरटी रोड, त्रपंपळे सौद गर , पुणे 

- ४११०२७ 

 श्रीम. मंजूष  आनंदर व य दव 
सीटी स.नं.76/1A,2B अथवक अनंतनगर, 

त्रपंपळेगुरव, पुणे-411061  
9011189878 

atharvagencies21@gmail.co
m 

पहिला 

84 28 cfc106 

सं.नं.६३, त्रह न.४ब/१, शॉप नं.१६, स ई 

कॅत्रपटल, शेल र वस्ती, मौजे त्रपंपळे सौद गर,  

पुणे- ४११०२७ 

श्रीम.स यली भुपेश शैल र 

सं.नं.६३/४ब/१, रक्षक सोस यटी रोड, 

च हूल ग डेंन जवळ, त्रपंपळे सौद गर, पुणे- 

४११०२७  

8484945945 
bhupeshshelar2150@gmail.
com 

पाचवा 

85 28 cfc136 
शॉप नं. १०४, रेनबो प्ल झ , मँकडोन ल् 

शेज री, त्रशव र चौक, रह टणी, पुणए १७ 
श्री. मनोजकुम र स हेबर व बोरसे 

आशीव कद कॉलोनी रह टणी मेन रोड, 

तल ठी ऑत्रफस जवळ रह टणी पुणे १७ 
9762184554 mnj.borse123@gmail.com सातवा 

86 29 CFC15 
स .न. 79 / 1 / 1 ,चंद्ररंगप कक , शॉप न .- 6 , 

सुदशकननगर, त्रपंपळे गुरव, पुणे - ४११०२७ 

  

श्री. संभ जी ब जीर व म्हसे्क  

स.नं.77/1/1, भैरवन थ नगर, जगत प 

प टील पेटर ोल पंप चे म गे, त्रपंपळे गुरव, पुणे 

-411061 

9881909168 

9881909165 

dhavaneaniket1111@gmail.
com 
sambhajeemhaske@gmail.c
om 

पहिला 

87 30 CFC66 
भंड री पेटर ोलपंप जवळ, इंत्रडय  क्लॉथ 

ह ऊसशेज री, क स रव डी 
श्री. त्रकरण संपत ग यकव ड 

मोरय  प कक , त्रवल्यम नगर, त्रपंपळे गुरव, 

पुणे-६१ 
7276150441 gaikwadkiran45@gmail.com दसुरा 

88 30 CFC67 द पोडी बोपखेल सौ. म धुरी जयंत ड ंगरे मोरय  हॉिीटल, गौरी अप टकमेंट, द पोडी 
9421533234 

7875095582 
jddangare007@gmail.com दसुरा 

89 30 cfc137 स.नं. ७२, द पोडी, पुणे ४११ ०१२ श्रीम. इरम आरशद मुज वर 
सय्यद ह उस, सवे न ७२ गणेश मंत्रदर 

जवळ द पोडी पुणे १२  
8888678460 

iramujawar1995@gmail.co
m 

सातवा 

90 31 CFC63 
गणेश मंगल कें द्र शेज री, कवडेनगर, त्रपंपळे 

गुरव 
श्री. त्रवश्व स अशोक चर्व्ह ण 

गणेश मंगल कें द्र शेज री, कवडेनगर, 

त्रपंपळे गुरव 

8888872888 

7276933397 
cfc63pcmc@gmail.com दसुरा 

91 31 cfc138 

स.नं. ८१/१अ/१, नंदर ज संकुल, शॉप नं. ८, 

त्रशतोळे एम्प यर समोर, नवी स ंगवी, पुणे 

४११ ०२७ 

श्रीम. आश  अजय त्रशंदे 

अत्रजंक्य त र  सवे न ५६/३/९७, सुनील 

ओईल डेपो जवळ कवडेनगर त्रपंपळे गुरव 

पुणे २७ 

9579116472 
asha.shinde0601@gmail.co
m 

सातवा 

mailto:raviingawale10@gmail.com
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92 32 CFC03 

स .न. 13 / 4 , त्रशतोळेनगर भ लेर व 

हॉिीटलजवळ, जुनी स ंगवी ,  

पुणे - ४११०२७  

श्रीम. त्रनलीम  महेश भ गवत       

हररद्र ,119 त्रशतोळेनगर, भ लेर व 

हॉिीटलजवळ , जुनी स ंगवी , पुणे 

४११०२७. 

9921285738 
nilima.m.bhagwat@gmail.c
om 

पहिला 

93 32 cfc92 

स.नं.७६/३, शॉप नं.०१, म हेश्वरी चौक, 

इंद्रप्रस्थ रोड, हॉटेल मल्ह र शेज री, नवी 

स ंगवी, पुणे - २७ 

प्रस द महेश व डेकर 

स.नं-१४/२ फॅ्लट नं.१०१,श्री र मकृष्ण  कृप  

आप टकमेंट, भ ऊ नगर, ६० फुटी रोड, 

त्रपंपळे गुरव, पुणे - ४११ ०६१ 

7899778366 

(9881736009 

9420536009) 

pw36009@gmail.com ततसरा 

94 32 cfc117 
सरे्व्ह नं.१२/१, आनंद नगर, शॉप-२, स ंगवी, 

पुणे - ४११ ०२७ 
श्री.स्वप्नील त्रशव जी पव र 

त्रशव जी पव र, बी ल ईन ९बी, सरे्व्ह 

नं.४६/१/२, क शीद नगर, त्रपंपळे गुरव, पुणे 

- ४११ ०६१ 

8149594912 swapnils4912@gmail.com सिावा 

 

 

ख जगी न गरी सुत्रवध  कें द्र ंची म त्रहती ब ब हृ.१७ ख ली प्रत्रसध्द करणेत आलेली आहे. 
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