सरु ऺा ऱेखा परीऺक म्हणन
ू मान्यता ममलाऱेल्या उमेदळाराांची यादी

हत सुरक्षा लेखा परीक्षक नाव व पत्ता
1

श्री. अवमत धनालाल दगडे , फ्लॅट नं. 103,

ववभाग

टे वलफोन नंबर

संस्था/

/मोबाईल नंबर

वैयक्ततक

औरं गाबाद

0240-6612044 /
9890873527

वैयक्ततक

डी-००१

नावशक

0253-2310612 /
9422271528 /
7507536222

वैयक्ततक

आय-००१

रायगड

8806859471

वैयक्ततक

म-ु ००१

२०/१२/२०१७ usmnadeem@gmail.co
ते १९/१२/२०१९ m

नागपूर

0712-2244819 /
9850300765

वैयक्ततक

डी-००२

१७/०१/२०१८ shrikant.deshpande41
ते १६/१/२०२० @gmail.com

नागपूर

0712-2244819 /
9850903764

वैयक्ततक

डी-००३

१७/०१/२०१८ anjalisd@rediffmail.co
ते १६/१/२०२० m

नागपूर

0712-2556967 /
9881724840

वैयक्ततक

एभ-००१

१७/०१/२०१८ ddm1077@gmail.com
ते १६/१/२०२०

पुणे

020-25672938 /
9822499067 /
8007224224

वैयक्ततक

ऩी-००२

१७/०१/२०१८ vkpawar16@yahoo.co
ते १६/१/२०२० m

पुणे

020-27440344 /
9422460662 /
8888897461

वैयक्ततक

के-००१

१७/०१/२०१८ pnkulkarni_1961@redi
ते १६/१/२०२० ffmail.com

अजयवदप को-ऑपरे वटव्ह हा. सोसायटी, व्ही.एन.

प्रमाणपत्र
क्रमांक

प्रमाणपत्राचा ई-मेल
कालावधी

२०/१२/२०१७ amit_dagade@rediffm
ते १९/१२/२०१९ ail.com

पाटील लॉ कॉलेजजवळ, एन-3, वसडको,
औरं गाबाद-431003
2

श्री. राजेश रावसाहे ब जाधव, 7, तळमजला, प्रप्रस
टॉवर, कुटे आय हॉक्स्पटलजवळ, वतडके कॉलनी,
नावशक-422002

3

श्री. नवदम सईद उस्मानी, 15, साकेत कोऑ.हा.सो., एचओसी कॉलनीच्या मागे, जुना ठाणे
नाका, पनवेल, वज. रायगड-410206

4

श्री. श्रीकांत भालचं द्र दे शपांडे,41, द्रोणाचायय
नगर, वत्रमूती नगरजवळ, नागपूर-440022

5

सौ. अंजली श्रीकांत दे शपांडे, 41, द्रोणाचायय नगर,
वत्रमूती नगरजवळ, नागपूर-440022

6

श्री. ज्ञानेश डी. मसे, प्लॉट नं. 63, न्यु रामदासपेठ,
काचीपुरा, नागपूर-440010.

7

श्री. ववजय खं डेराव पवार, सी-102, वृंदावनम,
मॉडे ल कॉलनी, वशवाजी नगर, पुणे-411 016.

8

श्री. प्रमोद नारायण कुलकणी, फ्लॅट नं. ३०४,
सुधाकलश, कल्पतरु इस्टे ट, शारदा कॉलनी
सोसायटी, प्रपपळे वनलख, पुणे-४११ ०२७

२०/१२/२०१७ rajvalue@gmail.com
ते १९/१२/२०१९

9

श्री. अशोक कावशनाथ डोंगरे , प्लॉट नं. 294,

मुंबई

022-28691354 /
9869376900

वैयक्ततक

डी-००४

१७/०१/२०१८ akdongre5@gmail.com
ते १६/१/२०२०

ठाणे

9821040897

वैयक्ततक

फी-००१

२५/०१/२०१८ dbbatki@gmail.com
ते २४/०१/२०२०

नावशक

0253-2351933 /
9890487623

वैयक्ततक

जे-००२

०१/०२/२०१८ shjadhav_nsk@yahoo.c
ते ३१/०१/२०२० om

ठाणे

9833637246 /
983363726

वैयक्ततक

ऩी-००३

०३/०२/२०१८ jatincp@rediffmail.com
ते ०२/०२/२०२०

ठाणे

022-25326546 /
9870342188

वैयक्ततक

जी-००१

०३/०२/२०१८ shailesh78612@rediff
ते ०२/०२/२०२० mail.com

अहमदनगर

02423-224130 /
9326265857

वैयक्ततक

डी-००५

०३/०२/२०१८ p_dumbare2007@redif
ते ०२/०२/२०२० fmail.com

नवी मुंबई

022-22912594 /
9867432554

वैयक्ततक

टी-००१

०३/०२/२०१८ taklikar@smartestcons
ते ०२/०२/२०२० ultants.com

मुंबई

022-25672556 /
9967042559 /
9930982559

वैयक्ततक

एव-००२

०३/०२/२०१८ ishwerinarayan.sharma
ते ०२/०२/२०२० @yahoo.co.in

राजगुरु बंगलो, आरएससी-31, गोराई-2,
बोवरवली (पक्चचम), मुंबई-400 092.
10

श्री. दे वराव भदुजी बतकी, डी-701, सरोवर दशयन
टॉवर, टीएमसी जवळ, पाचपाखाडी, ठाणे
(पक्चचम) - 400 602

11

श्री. शवशकांत हरीभाऊ जाधव, हरी प्रसाद बंगलो,
पपया नसयरी, प्रत्रबक रोड, सातपूर, नावशक422012

12

श्री. जवतन वचमणलाल पांचाळ, सी-1102,
अववराही वबल्ल्डग, प्रेम नगर, शांती गाडय न, वमरा
रोड (पूव)य , ठाणे-401 107.

13

श्री. शैलेश मधुसदू न गोंधळे कर, सी-5, रघुवीर
सोसायटी, वतळक नगर, वजजामाता मागय, ठाणे40० ६०३

14

श्री. प्रकाश सुखदे व डुं बरे , सी-71, संजीवनी
इंवजवनअरींग कॉलेज कॅ म्पस, मु. सहजानंदनगर,
पो. प्रशगापूर, ता. कोपरगांव, वज. अहमदनगर423 603.

15

. वेंकटे श अनंतमहाराज टाकळीकर, बी-1102,
गुडववल परॅ े डाईज, प्लॉट नं. 24, सेतटर नं. 15,
खारघर, नवी मुंबई-410210

16

. ईचवरी नारायण जे. शमा, जी/13, श्रेयस कोऑप.हा.सो.वल., अमरनगर, गुरुगोप्रवद प्रसग रोड,
ु (पक्चचम), मुंबई-400 082
हाईस्ट कॉलनी, मुलं ड

17

श्री. प्रशांत बाबुराव पांचाळ, फ्लॅट नं. ५०३, टी

पुणे

9881499465

वैयक्ततक

ऩी-००४

०३/०२/२०१८ prashantpanchal21@y
ते ०२/०२/२०२० ahoo.com

मुंबई

022-28428355 /
9892189338

वैयक्ततक

के-००२

०३/०२/२०१८ suresh.m.karande@gm
ते ०२/०२/२०२० ail.com

औरं गाबाद

0240-2338017 /
2335704 /
2364713 /
9823196262

वैयक्ततक

एव-००३

०३/०२/२०१८ info@msaassociates.co
ते ०२/०२/२०२० m

ठाणे

022-25421601 /
25407293 /
9869489051

वैयक्ततक

वी-००१

०३/०२/२०१८ anukul.chaudhari@redi
ते ०२/०२/२०२० ffmail.com

पुणे

020-27656474 /
8888092210

वैयक्ततक

एव-००४

०३/०२/२०१८ vasantsathe15000@ya
ते ०२/०२/२०२० hoo.co.in

नागपूर

0712-6453022 /
9823035911

वैयक्ततक

टी-००२

०३/०२/२०१८ sanjaytankhiwale@yah
ते ०२/०२/२०२० oo.com

मुंबई

022-25785264 /
25785265 /
8976416390

वैयक्ततक

जी-००२

०३/०२/२०१८ sigmagala@gmail.com
ते ०२/०२/२०२०

मुंबई

022-26426079 /
9820147823

वैयक्ततक

ऩी-००५

०३/०२/२०१८ devraj.paka@gmail.co
ते ०२/०२/२०२० m

नागपूर

9850972997

वैयक्ततक

ऩी-००६

२६/०२/२०१८ parpillewar08@gmail.c
ते २५/०२/२०२० om

१९/आर५, अमनोरा पाकय टाऊन, हडपसर, पुणे४११ ०२८
18

. सुरेश महादे व कारं डे, ई/802, प्रलक प ॅले स,
साईबाबा कॉम्प्ले तस, गोरे गांव (पूव)य , मुंबई-400
063

19

श्री. वमप्रलद गोप्रवदराव सांगवीकर, वमप्रलद
सांगवीकर ॲण्ड असोवसएटस्, एफ-2, अे9,"उद्यम" औरं गाबाद को-ऑप. इंडक्स्ियल
इस्टे ट, एमआयडीसी रे ल्वे स्टे शन, औरं गाबाद431005.

20

श्री. जयंत नारायण चौधरी, अनुकूल
असोवसएटस्, 21, स्वरलता बेसमेंट, दे वधर
हॉक्स्पटलमागे, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे-400
602

21

श्री. वसंत श्रीराम साठे , 26/234, प्रावधकरण,
वनगडी, पुणे-411044.

22

श्री. संजय दे ववदास तनखीवाले , 115, रे णक
ु ा,
पनवभूमी ले आऊट, वधा रोड, सोमलवाडा,
नागपूर-440025

23

श्री. मवनष बी. गाला, 11, मा बेले मेन्शन, सेंिल
ॲव्हॅन्यु रोड, चें बरू , मुंबई-400 071

24

श्री. दे वराज ए. पाका, 402, प्रीती वबल्ल्डग,
के.सी. मागय, वांद्रे रे तलमेशन, वांद्रे (पक्चचम),
मुंबई-४०० ०५०

25

श्री. रप्रवद्र सदावशव पारवपल्ले वार, 201, प्रभूसंजत
ु ता, 24, दुबे ले आऊट, प्ररग रोड, जैताला
स्तवेअर, नागपूर-440 036

26

श्री. सईद आझम उस्मानी, 15, साकेत को-ऑप.

रायगड

9930651467

वैयक्ततक

म-ु ००२

२६/०२/२०१८ usmanisa132@gmail.c
ते २५/०२/२०२० om,
info@saconsultant.co.i
n

धुळे

9422296019

वैयक्ततक

एन-००२

२६/०२/२०१८ nikitech008@gmail.co
ते २५/०२/२०२० m

ठाणे

022-25399381,
09322528634

वैयक्ततक

एन-००१

२६/०२/२०१८ shankarnatu@gmail.co
ते २५/०२/२०२० m

नावशक

0253-2432829,
9422769810

वैयक्ततक

एन-००३

२६/०२/२०१८ pramodngr829@gmail.
ते २५/०२/२०२० com

ऩुणे

020-24266822 /
24266821/
9890024120

वैयक्ततक

एव-००५

२३/०३/२०१८ technomaxpune@gmai
ते २२/०३/२०२० l.com

भुॊफई

022-28696875 /
9821212183

वैयक्ततक

एभ-००२

२३/०३/२०१८ vamore9@gmail.com
ते २२/०३/२०२०

24937339 /
9820529046

वैयक्ततक

टी-००३

२३/०३/२०१८ ps_telrandhe@hotmail
ते २२/०३/२०२० .com

सोसायटी,एचओसी कॉलनीच्या मागे, जुना ठाणानाका, पनवेल, वज. रायगड-410206
27

श्री. शेखर वललाचं द वनकंु भ, 91, वशवप्रताप
कॉलनी, तुलशीराम नगर, दे वपूर, धुळे

28

श्री. शंकर ववष्णु नातू, बी-9, प्रांजली कोऑप.सो., डॉ. गोडबोले हॉक्स्पटलसमोर,
एम.जी.रोड, नौपाडा,

ठाणे

(पक्चचम)-400 602
29

श्री. प्रमोद यशवंत नागरे , रं जना अपाटय मेंट, फ्लॅट
नं. 07, चौथा मजला, संत ज्ञानेचवर नगर, जेल
रोड, नावशक रोड, नावशक-422101

३०

श्री. शैलेश प्रकाशचंद शाह, ऑफिस नं. १०६
व १०७, आफदनाथ शॉपिंग सेंटर, स.नं.
६९५/१बी, िंुणे सातारा रोड, िंुण-े ४११०३७

३१

श्री.फवजयकुमार अंबादास मोरे , ७०२, कफबरा
को.ऑ.सो., सेक्टर II, प्लॉट १३४, चारकोिं,
कांफदवली (िंफिम), मुंबई-४०० ०६७

३२

श्री. िंुरुषोत्तम शामराव तेलरांधे, फ्लॅट १४०२, भुॊफई
शुभदा को-ऑ.हा.सो.फल., िंोचखानवाला
रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०३०

३३

ु ई
श्री. नंदकुमार नरपसग लोलिं, डी ७०७, ई/३, भॊफ

9890230187

वैयक्ततक

एर-००१

२३/०३/२०१८ lolapnandkumar@gmai
ते २२/०३/२०२० l.com

9422270404

वैयक्ततक

के-००३

०७/०५/२०१८ subhash.kolapkar@gm
ते ०६/०५/२०२० ail.com

हायवे िंाकक, ठाकुर कॉम्पप्लेक्स, कांफदवली
(िंूव)क , मुंबई-४०० १०१.
34

श्री. सुभाष बाप्िंाजी कोळिंकर, भागीरथी

औयॊ गाफाद

बंगला, प्लॉट नं. ७०, सी-३, टाऊन सेंटर,
फसडको, औरंगाबाद
35

श्री. सतनाम पसग दशकन पसग जुनेजा, माया

जऱगाॊल

0257-2263400 /
9890572700

वैयक्ततक

जे-००३

०७/०५/२०१८ gurujuneja@gmail.com
ते ०६/०५/२०२०

नाशळक

0253-2321099 /
2322099 /
9822053890

वैयक्ततक

टी-००४

०७/०५/२०१८ vijay@tijare.in
ते ०६/०५/२०२०

वैयक्ततक

एभ-००३

०७/०५/२०१८ man0184@rediffmail.c
ते ०६/०५/२०२० om

वैयक्ततक

के-००४

०७/०५/२०१८ ensafe.eng@gmail.com
ते ०६/०५/२०२०

वैयक्ततक

एव-००६

०७/०५/२०१८ shindemp@hotmail.co
ते ०६/०५/२०२० m

दशकन, प्लॉट नं. ३३, आदशक नगर, रुस्तमजी
शाळे जवळ, जळगांव-४२५ ००१
36

श्री. फवजय गणिंतराव फतजारे , ११, अवनी
बंगलो, गणराज कॉलनी, श्रीजय नगरमागे,
वडाहा-िंाथडी रोड, इंफदरा नगर, नाफशक४२२ ००६

37

श्री. सुयप्र
क काश शंकरराव मानकर, आकाश

यामगड

9833070024

बंगलो, प्लॉट नं. १६, रोड नं. ९, सेक्टर १९,
नवीन िंनवेल-४१० २०६
38

. अफवनाश शंकर करमरकर, इनसेि

नली भुॊफई

इंफजफनअर, हाऊस नं. १, सम्पयुक्ता को-ऑिं.

022-25233414 /
9867977250

हा. सो., सेक्टर १०, वाशी, नवी मुंबई
39

श्री. मधुफमलन िंरशुराम पशदे , बी-७०३,
स्वागत को-ऑिं. हा. सोसायटी, सेक्टर ३,
कोिंरखैरने, नवी मुंबई-४०० ७०९

नली भुॊफई

9920090235

४०

श्री. श्याम फभमराव मांडे , १, गूज
ं न, इंद्रनील

ठाणे

8087504551

वैयक्ततक

एभ-००४

१२/०६/२०१८ ms2associates@gmail.
ते ११/०६/२०२० com

सोसायटीजवळ, वडवली सेक्शन, अंबरनाथ
(िंूव)क -४२१ ५०१
४१

श्री. अफजत जयंत फदवाडकर, ६०२, पजजा,

ठाणे

022-25426315 /
9819395002

वैयक्ततक

डी-००६

१८/०६/२०१८ ते १७/०६/२०२०

नली भुॊफई

022-27562635 /
9821434312

वैयक्ततक

ऩी-००७

१८/०६/२०१८ vijendraparvatikar60@
ते १७/०६/२०२० gmail.com

नली भुॊफई

022-27541451 /
9833676418

वैयक्ततक

जी-००३

१८/०६/२०१८ mdgadre51@gmail.co
ते १७/०६/२०२० m

020-32917219

वैयक्ततक

डी-००७

१८/०६/२०१८ inspector.vijay.safety@
ते १७/०६/२०२० gmail.com

022-25426007 /
9323799572

वैयक्ततक

डी-००८

२०/०६/२०१८ delta_technica@yahoo
ते १९/०६/२०२० .com

वैयक्ततक

जी-००४

२०/०६/२०१८ mngadappa@gmail.co
ते १९/०६/२०२० m

दमानी इस्टे टसमोर, दत्त मंफदरजवळ,
एल.बी.एस. मागक, ठाणे (िंफिम)-४०० ६०२
४२

श्री. फवजयेन्द्द्र लक्ष्मणराव िंवकतीकर, २०२,
साईशुभम, प्लॉट नं. ७, सेक्टर ८, गुरुद्वार
रोड, सीबीडी बेलािंूर, नवी मुंबई-४०० ६१४

४३

श्री. मुकंु द फदनकर गद्रे, प्लॉट नं. ५२, सेक्टर
२, कोिंरखैरने, नवी मुंबई-४०० ७०९

४४

श्री. फवजय प्रल्हाद दे शमुख, आनंद नगर िंाकक, ऩुणे
फब.नं. २, फ्लॅट नं. १९, िंौंड रोड, कोथरुड,
िंुण-े ४११ ०३८

४५

श्री. अफजत सुधीर द्याहाडराय, सी-३०४,

ठाणे

साकेत को-ऑिं. हा. सो., साकेत रोड, ठाणे
(िंफिम)-४०० ६०१
४६

श्री. मोहन नरसय्या गडप्िंा, ५०२, फमनाक्षी को- भुॊफई
ऑिं.सो.फल., सेक्टर ६, प्लॉट III, चारकोिं,
कांफदवली (िंफिम), मुंबई-४०० ०६७

८०५५३७३४७३

४७

श्री. एच. रामकृष्णन, बी/८-९, फवनायक

चेन्नई

044-28230405 /
09444822816

वैयक्ततक

एच-००१

ऩण
ु े

020-24266507 /
9822012367

वैयक्ततक

ए-००१

२०/०६/२०१८ adkarpv@gmail.com
ते १९/०६/२०२०

वैयक्ततक

फी-००२

२०/०६/२०१८ rameshbagi5@gmail.co
ते १९/०६/२०२० m

ऩी-००१

१०/०७/२०१८ patilrh@rediffmail.com
ते ०९/०७/२०२०
,
saneel138@rediffmail.
com

लैमक्ततक

ऩी-००८

१८/०७/२०१८ prakash13pardeshi@g
ते ०९/०७/२०२० mail.com

९८२०२८८४२१ लैमक्ततक

एभ-००५

२३/०७/२०१८ ramesh_mishra_123@
ते २२/०७/२०२० yahoo.com,
safetyyneeds@gmail.c
om

एव-००७

३१/०८/२०१८ esro.safety@gmail.com
ते ३०/०८/२०२० /
yogendra.singh160@g
mail.com

अिंाटक मेंटस्, ११४, रामानायकेन स्रीट,

२०/०६/२०१८ hrkjagan@yahoo.co.in
ते १९/०६/२०२०

नुंगामबक्कम, चेन्नई-६०० ०३४
४८

श्री. प्रकाश फवष्णु आडकर, ४२५/१६,
टी.एम.वाय. कॉलनी, ३, स्नेहबंध अिंाटक मेंटस्,
गुलटे कडी, िंुण-े ४११ ०३७

४९

श्री. रमेश अनंतराव बागी, ३६/बी, ५ वा

भॊफ
ु ई

९८३३५३८४५९

मजला, नवरेबाग को.हा.सो.फल., प्लॅटिॉमक
०९ समोर, रेल्वे क्रॉपसगजवळ, कुला (िंूव)क ,
50

मुंबई-४००
०२५पहदु राव िंाटील, एम-3, रुम
श्री.
राजकुमार

नली भॊफ
ु ई

नं. 22, स्िंगेटी को-ऑिं. हौ. सो., सेक्टर-15,

९००४७२०६९७ / लैमक्ततक
९९६७८२०६९७

खारघर, नवी मुंबई-410 210
५१

श्री. प्रकाश बाबुलाल िंरदे शी, १६/११९,

भुॊफई

७५०६१९६२७९

समता सोसायटी, मॉडेल टाऊन, चार बंगला,
अंधेरी (िंफिम), मुंबई-४०० ०५३
५२

श्री. रमेश लल्लन फमश्रा, बी-२०३, अमृतांजली

ठाणे

को-ऑिं.हा.सो., श्री मंगल कायालयाच्यावर,
िंाथली रोड, गोग्रासवाडी, डोंफबवली (िंूव)क ४२१ २०१
५३

श्री. पसग योगेंद्र प्रसाद,
बी-२०२ नील ग्रीन्द्स सेक्टर १५ प्लॉट-४५, न्द्यु
िंनवेल.

ऩनलेर

०२२-२७४६४९८१/
९७६९२१३८४२

लैमक्ततक

५४

श्री. जयेन्द्द्र मोतीराम मोटघरे ,

भॊफ
ु ई

९८६७५५२२८५ लैमक्ततक

एभ-006

०८/१०/२०१८
ते
०७/१०/२०२०

लैमक्ततक

एम-007

27/11/2018

सी/१४०३, स्प्लेंडर कॉम्पप्लेक्स कोऑिं.हा.सो.फल., मजास डे िंोसमोर,
जेव्हीएलआर, जोगेश्वर (िंूव)क , मुंबई - 400
060.
५५

श्री. मांडके महेशकुमार फभमराव,

ऩुणे

डी-17, सुखवानी, आकाशदीिं, शास्त्रीनगर,

8888881514/
9922426496

ते
26/11/2020

कासारवाडी, िंुणे 411 034.
५६

राठोड फवक्रम फवनय, रेफडयन्द्स सेफ्टी

maheshmandake@gm
ail.com

नली भुॊफई

सोल्युशन्द्स, डी-401, ओम हामोनी, प्लॉट नं-

9594774444/810 लैमक्ततक
817444

आय-००१

27/11/2018
ते

radiancesafety@gmail.
com

26/11/2020

267, सेक्टर-10, बँक ऑि इंफडया जवळ,
खारघर, नवी मुंबई 410 210
५७

श्री. सुहास फभकनराव रणफदवे, फबल्ल्डग नं. सी

ऩुणे

२, फ्लॅट नं. २०, मधुराजनगर, िंौंड रोड,

५८

कोथरुड, िंुणे-४११ ०२९

श्री. िंंकज फशवदयाळ िंरदेशी, १८३/२८१९,

9850981056 /

लैमक्ततक

आय-००2

8668561878

ते

भॊफ
ु ई

9920623749 लैमक्ततक

ऩी-009

श्री. आनंद केशव गद्रे, १४६, गुलमोहर,
शास्त्रीनगर, खोिंोली, फज. रायगड-४१० २०३

27/11/2018

pspo194@gmail.com

ते
26/11/2020

जवळ, टागोर नगर, फवक्रोळी (िंूव)क , मुंबई-४००
०८३

sbrandive07@gmail.co
m

26/11/2020

फवद्यामंफदर हायस्कूल जवळ, फबल्ल्डग नं. ५२

५९

27/11/2018

यामगड

9975494995 लैमक्ततक

जी-005

27/11/2018

anandkgadre@gmail.co
m,
ते
swansafetyservices@g
26/11/2020
mail.com

६०

श्री. फवजयकुमार महावीर अष्टे कर, एन.डी.

ऩण
ु े

9604622638 लैमक्ततक

ए-002

ते

टॉवर, सव्हे नं . १७०, फ्लॅट नं. ए-५०५,

श्री. प्रफवण हनुमंत िंडगळ, प्लॉट नं. १०,

ऩुणे

लेण्याद्री हाऊपसग सोसायटी, साई चौक,

8237004947 /

लैमक्ततक

9657279222

िंी-010

श्री.फवलास गुलाबराव भोसले , फ्लॅट नं. बी-

27/11/2018
ते

pravinpadgal@yahoo.c
om

26/11/2020

िंाषाण सुस रोड, िंुण-े ४११ ०२१
६२

vijay_ashtekar@yahoo.
co.in

26/11/2020

गोल्डन जीमसमोर, आकुडी, िंुण-े ४११ ०३५
६१

27/11/2018

ऩुणे

३४, सव्हे नं . ४ए, इंद्रिंाकक हाऊपसग

8605536096 /

लैमक्ततक

9011040661

बी-003

27/11/2018

vilas13077@gmail.com

ते
26/11/2020

सोसायटी, गाडीतळ, हडिंसर, िंुण-े ४११
०२८.
६३

श्री. प्रसाद प्रमोद खेडकर, ८५, आझाद पहद

नागपूर

9890659895 लैमक्ततक

के-005

नगर, जैताला रोड, नागिंूर-४४० ०२२.
६४

श्री. अमर अशोक जेऊरकर, १९, भाग्योदय

वोराऩूय

9272112352 /

लैमक्ततक

9607602009

जे-004

नली भुॊफई

9820201139 लैमक्ततक

डब्ल्म-ू 001

गणेश, सेक्टर २८, नेरुळ (िंफिम), नवी मुंबईश्री. राजेंद्र प्रतािं दे शिंांडे , फ्लॅट नं. २०४,
सुख-शांती रेफसडेन्द्सी, दे वकर िंानंद, “ए”
वॉडक , कोल्हािंूर-४१६ ०१२

ehsjeurkar@gmail.com

ते

27/11/2018
ते

nitinwamanb@rediffm
ail.com

26/11/2020

४०० ७०६
६६

27/11/2018
26/11/2020

सोलािंूर-४१३ ००३.
श्री. फनफतन रभाजी वामन, सी-४/२:१, श्री

ते

ppk_khedkar@yahoo.c
o.in

26/11/2020

हाऊपसग सोसायटी, फसव्व्हल लाईन्द्स,
६५

27/11/2018

को्शाऩूय

9822681040 लैमक्ततक

डी-009

27/11/2018
ते
26/11/2020

anjali57in@rediffmail.c
om

६७

श्री. संजय गणेश फनरगुडकर, ११७०/१४,

ऩण
ु े

9822706427 लैमक्ततक

एन-004

27/11/2018
ते

स्मृती व्व्हला हाऊपसग सोसायटी, फ्लॅट नं. ४,

sgnirgudkar14@yahoo.
co.in

26/11/2020

बी फबल्ल्डग, रेव्हेन्द्यु कॉलनी, फशवाजी नगर,
िंुण-े ४११ ००५.
६८

श्री. रपवद्र मोरेश्वर भोळे , गजलक्ष्मी हाऊपसग

ऩुणे

9890097838 लैमक्ततक

बी-004

सोसायटी, सहकार नगर, अरण्येश्वर

27/11/2018
ते

ravibhole100@gmail.c
om

26/11/2020

मंफदराजवळ, फबल्ल्डग नं. ए/२, फ्लॅट नं. २४,
िंुण-े ४११ ००९
६९

श्री. श्रीकृष्ण गजानन वशस्त्रफुद्ध,े
ई/१८/१डी/ए१, तायाफाई ऩाकक, ये शवडेन्वी
तरफवभोय, को्शाऩूय

को्शाऩूय

७०

श्री. वुननर फफनयाल भाॊढये , ए/४०२, रा-वरेट्टे,
व.नॊ. १३४, भगयऩट्टा, शडऩवय, ऩुणे-४११ ०३६

ऩुणे

७१

श्री. भननऴ योशणीप्रवाद वलश्लकभाक, ए ८ १०२, ऩुणे
भॊक्जयी ग्रीन ॲनेतव, एव.नॊ. ८१/१, ऑप ऩुणेवोराऩूय शामले, भॊक्जयी, ऩुणे-४१२ ३०७.

७२

श्री. वलकाव वलश्लाव जाधल, “वशे जानॊद”
486/ए/2 जगदाऱे कॉरनी, प्रनतबानगय, लॉडकई, कयलीय, को्शाऩूय-४१६००८.

७३

श्री. वलजमकुभाय शयी इॊगऱे , “लेदाॊत, वव्शे नॊ.
१०५, याजफाग कॉरनी, ढे ये फॊगरो, भाॊजयी
(खद
ु क ), ऩुणे-४१२ ३०७.
श्री. वुधीय ळॊकय भाने, ९, ओभकाय,
गगयीगचॊतन वोवामटी, एभआमडीवी ऩोष्ट,
वलरावऩूय, गोडोरी, वाताया-४१५ ००१.

७४

0231-2650436 / लैमक्ततक

एस-008

9822302388 /

07/01/2021

7276042132

को्शाऩूय

08/01/2019 ते raju3ind@yahoo.co.in

९८९०६२९१८५ लैमक्ततक

एम-008

08/01/2019 ते sbmandhare2006@red
07/01/2021 iffmail.com

लैमक्ततक

व्शी-००१

०६/०२/२०१९ mvrc01@gmail.com
ते ०५/०२/२०१९

९४०५५५३४०५ लैमक्ततक

जे-००५

१६/०२/२०१९ vivijadhav@gmail.com
ते १५/०२/२०२१

०२०-६६७८७९१० /
९८६००३८८३२

ऩुणे

९०११०७८७४६ /
९४२२३३७१४५

लैमक्ततक

आम-००१

१६/०२/२०१९ vijay_ingle29@rediffm
ते १५/०२/२०२१ ail.com

वाताया

८८८८८२६८१९ /
९५५२६२३७१६

लैमक्ततक

एभ-००९

१६/०२/२०१९ sudhirsmane@gmail.co
ते १५/०२/२०२१ m

७५

श्री. ऩीयप्ऩा शबभान्ना रोगाली, ४०४, ४ था
भजरा, बूभी रॉ ड भाकक, वेतटय-१७, खाॊदा
कॉरनी, न्मु ऩनलेर (ऩक्श्चभ) ४१० २०६

ऩनलेर

०२२-२७४६२७६४
/ २७४५०९७४ /
९००४१२१६६२

लैमक्ततक

एर-००२

१६/०२/२०१९ logavimies@rediffmail.
ते १५/०२/२०२१ com

७६

श्री. ककयण भाणणकयाल ऩगाय, फ्रॅ ट नॊ. ६,
वाईभानव अऩाटक भेंट, जॉगगॊग ट्रॅ कजलऱ,
वॊबाजी नगय, कॉरेज योड, नाशळक-४२२ ००५

नाशळक

९४२२२६५४२२ /
९०२८३०२४२२

लैमक्ततक

ऩी-०११

१६/०२/२०१९ kmtechno.1286@gmail
ते १५/०२/२०२१ .com

७७

श्री. यवलॊद्र वलठ्ठर लयाऱे , अ्पा रॉ ड भाकक, फी२०२, बैयलनाथ भॊददयाजलऱ, लाघोऱी, ऩण
ु े४१२ २०७
श्री. मोगेळ ळाॊतायाभ भुऱे, द्लाया : श्री. याजेंद्र
भुऱे, फ्रॅ ट फी-१/३०३, अरयशॊ त ये शवडेन्वी,
ववाणेनगय, शडऩवय, ऩुणे-४११ ०२८

ऩुणे

९४२२६९४१३७ /
९८२२३२५४९२

लैमक्ततक

डब्ल्म-ु ००२

ऩुणे

७७०९३२४८०८ /
९८५०६६३६१६

लैमक्ततक

एभ-०१०

७८

१६/०२/२०१९ waralerv@gmail.com
ते १५/०२/२०२१
१६/०२/२०१९ yogeshmulay1979@gm
ते १५/०२/२०२१ ail.com

