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1 �ी. स�द वािहद अली अकबर,

�म नं. २, �ी साई अपाट�म�ट,

पाखल रोड, "ारका,
नािशक-४२२ ०११.

९८२११८९३३१ / 
८१०८१८९३३१

वैय,-क एस-०१1 ३०/०६/२०२० त े
२९/०६/२०२२

sayyadva@yahoo.com

2 �ी. चं2कांत दामोदरराव सोरटे,

११०४, �मुख हाईटस्, 

ऑफ िवरा देसाई रोड,

अंधेरी (पि7म), मुंबई-४०० ०५३.

९६७३९९३२६० वैय,-क एस-०१२ २७/१०/२०२० ते 
२६/१०/२०२२

chandra_sortey@rediffmail.com

3 �ी. िमिलंद गोिवंदराव सांगवीकर, िमिलंद 
सांगवीकर ॲ< अ सोिसएटस्, एफ-2, अ े-
9,"उ>म" औरंगाबाद को-ऑप. इंड,AB यल 
इAेट, एमआयडीसी रेDे Aेशन, औरंगाबाद-

431005.

0240-2338017 / 

2335704 / 2364713 

/ 9823196262

वयै,-क एस-००३ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

info@msaassociates.com

4 Shri Vijay Ganpatrao Tijare, 11, Avani 

Bungalow, Ganraj Colony, Behind 

Shreejay Nagar, Wadala-Pathardi 

Road, Indira Nagar, Nashik-422 006.

0253-2321099 / 

2322099 / 

9822053890

Individual T-004 ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

vijay@tijare.in

5 �ी. �मोद नारायण कुलकणE, Fॅट नं. ३०४, 

सुधाकलश, कHत� इAेट, शारदा कॉलनी 
सोसायटी, िपंपळे िनलख, पुणे-४११ ०२७

020-27440344 / 

9422460662 / 

8888897461

वैय,-क के-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

pnkulkarni_1961@rediffmail.co

m

6 �ी. शैलेश �काशचंद शाह, ऑिफस नं. १०६ व 
१०७, आिदनाथ शॉिपंग स�टर, स.नं. ६९५/१बी, 
पुणे सातारा रोड,  पुणे-४११०३७

020-24266822 / 

24266821/ 

9890024120

वैय,-क एस-००५ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

technomaxpune@gmail.com

7 �ी. िवजय खंडेराव पवार, सी-102, वृंदावनम, 

मॉडेल कॉलनी,   िशवाजी नगर, पुणे-411 016.

020-25672938 / 

9822499067 / 

8007224224

वैय,-क पी-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

vkpawar16@yahoo.com

सुर�ा लेखा परी�क णून मा�ता िमळाले�ा ��ीचंी यादी
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8 �ी. �ीकांत भालचं2 देशपांडे,41, 2ोणाचाय� 
नगर, ि�मूतE नगरजवळ, नागपूर-440022

0712-2244819 / 

9850300765

वैय,-क डी-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

shrikant.deshpande41@gmail.c

om

9 �ी. वसंत �ीराम साठे, 26/234, �ािधकरण, 

िनगडी, पुणे-411044.

020-27656474 / 

8888092210

वैय,-क एस-००४ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

vasantsathe15000@yahoo.co.in

10 �ी. शेखर िललाचंद िनकुंभ, 91, िशव�ताप 
कॉलनी, तुलशीराम नगर, देवपूर, धुळे

9422296019 वैय,-क एन-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

nikitech008@gmail.com

11 �ी. शिशकांत हरीभाऊ जाधव, हरी �साद 
बंगलो, पपया नस�री, ि�ंबक रोड, सातपूर, 

नािशक-422012

0253-2351933 / 

9890487623

वैय,-क जे-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

shjadhav_nsk@yahoo.com

12 �ी. जितन िचमणलाल पांचाळ, सी-1102, 

अिवराही िब,Rंग, �ेम नगर, शांती गाड�न, िमरा 
रोड (पूव�), ठाणे-401 107.

9833637246 / 

983363726

वैय,-क पी-००३ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

jatincp@rediffmail.com

13 �ी. देवराज ए. पाका, 402, �ीती िब,Rंग, 

के.सी. माग�, वां2े रेSमेशन, वां2े (पि7म), 

मुंबई-४०० ०५०

022-26426079 / 

9820147823

वैय,-क पी-००५ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

devraj.paka@gmail.com
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14 . व�कटेश अनतंमहाराज टाकळीकर, बी-1102, 

गुडिवल पॅरेडाईज, Tॉट न.ं 24, सेUर न.ं 15, 

खारघर, नवी मुबंई-410210

022-22912594 / 

9867432554

वैय,-क टी-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

taklikar@smartestconsultants.c

om

15 �ी. मिनष बी. गाला, 11, मा बेले मेXशन, स�टB ल 
ॲYॅZु रोड, च�बूर, मुबंई-400 071

022-25785264 / 

25785265 / 

8976416390

वैय,-क जी-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

sigmagala@gmail.com

16 �ी. जयंत नारायण चौधरी, अनुकूल 
असोिसएटस्, 21, \रलता बसेम�ट, दवेधर 
हॉ,]टलमाग,े गोखल ेरोड, नौपाडा, ठाण-े400 

602

022-25421601 / 

25407293 / 

9869489051

वयै,-क सी-००१ ०३/११/२०२०  त े
०२/११/२०२२

anukul.chaudhari@rediffmail.co

m

17 सौ. अंजली �ीकांत देशपांडे, 41, 2ोणाचाय� 
नगर, ि�मूतE नगरजवळ, नागपूर-440022

0712-2244819 / 

9850903764

वयै,-क डी-००३ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

anjalisd@rediffmail.com

18 �ी. राजेश रावसाहेब जाधव, 7, तळमजला, 
ि�ंस टॉवर, कुटे आय हॉ,]टलजवळ, ितडके 
कॉलनी, नािशक-422002

0253-2310612 / 

9422271528 / 

7507536222

वैय,-क आर-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

rajvalue@gmail.com

19 �ी. �काश सुखदेव डुंबरे, सी-71, संजीवनी 
इंिजिनअरींग कॉलेज कॅ^स, मु. 

सहजानंदनगर, पो. िशंगापूर, ता. कोपरगांव, 

िज. अहमदनगर-423 603.

02423-224130 / 

9326265857

वैय,-क डी-००५ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

p_dumbare2007@rediffmail.co

m

20 �ी. संजय देिवदास तनखीवाले, 115, रेणुका, 
पनवभूमी लेआऊट, वधा� रोड, सोमलवाडा, 
नागपूर-440025

0712-6453022 / 

9823035911

वैय,-क टी-००२ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

sanjaytankhiwale@yahoo.com
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21 �ी. अिमत धनालाल दगडे, Fॅट नं. 103, 

अजयिदप को-ऑपरेिटY हा. सोसायटी, 
Yी.एन. पाटील लॉ कॉलेजजवळ, एन-3, 

िसडको, औरंगाबाद-431003

0240-6612044 / 

9890873527

वयै,-क डी-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

amit_dagade@rediffmail.com

22 �ी. रिवं2 सदािशव पारिप_ेवार, 201, �भू-

संजु-ा, 24, दुबे लेआऊट, `रंग रोड, जैताला 
aेअ र, नागपूर-440 036

9850972997 वैय,-क पी-००६ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

parpillewar08@gmail.com

23 �ी. bानेश डी. मसे, Tॉट नं. 63, Zु 
रामदासपेठ, काचीपुरा, नागपूर-440010.

0712-2556967 / 

9881724840

वैय,-क एम-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

ddm1077@gmail.com

24 �ी. सतनाम िसंग दश�न िसंग जुनेजा, माया 
दश�न, Tॉट नं. ३३, आदश� नगर, �cमजी 
शाळेजवळ, जळगांव-४२५ ००१

0257-2263400 / 

9890572700

वैय,-क जे-००३ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

gurujuneja@gmail.com

25 �ी. �काश िवdु आडकर, ४२५/१६, 

टी.एम.वाय. कॉलनी, ३, eेहबंध अ पाट�म�टस्, 

गुलटेकडी, पुणे-४११ ०३७

020-24266507 / 

9822012367

वैय,-क ए-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

adkarpv@gmail.com

26 �ी. पु�षोfम शामराव तलेरांध,े Fॅट १४०२, 

शुभदा को-ऑ.हा.सो.िल., पोचखानवाला रोड, 

वरळी, मुंबई-४०० ०३०

24937339 / 

9820529046

वैय,-क टी-००३ ०३/११/२०२०  त े
०२/११/२०२२

ps_telrandhe@hotmail.com

27 �ी. अशोक कािशनाथ डोगंरे, Tॉट नं. 294, 

राजगु� बंगलो, आरएससी-31, गोराई-2, 

बो`रवली (पि7म), मुंबई-400 092.

022-28691354 / 

9869376900

वैय,-क डी-००४ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

akdongre5@gmail.com

28 �ी. देवराव भदुजी बतकी, डी-701, सरोवर 
दश�न टॉवर, टीएमसी जवळ, पाचपाखाडी, 
ठाणे (पि7म) - 400 602

9821040897 वैय,-क बी-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

dbbatki@gmail.com
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29 �ी. शैलेश मधुसूदन गोधंळेकर, सी-5, रघुवीर 
सोसायटी, ितळक नगर, िजजामाता माग�, ठाणे-

40० ६०३

022-25326546 / 

9870342188

वैय,-क जी-००१ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

shailesh78612@rediffmail.com

30 �ी. �शांत बाबुराव पांचाळ, Fॅट नं. ५०३, टी 
१९/आर५, अमनोरा पाक�  टाऊन, हडपसर, पुणे-

४११ ०२८

9881499465 वैय,-क पी-००४ ०३/११/२०२०  ते 
०२/११/२०२२

prashantpanchal21@yahoo.com

31 �ी. सुरेश महादेव कारंडे, ई/802, िलंक पॅल ेस, 

साईबाबा कॉgTेh, गोरेगांव (पूव�), मुंबई-400 

063

022-28428355 / 

9892189338

वैय,-क के-००२ ०८/१२/२०२० ते 
०७/१२/२०२२

suresh.m.karande@gmail.com

32 �ी. �काश बाबुलाल परदेशी, १६/११९, समता 
सोसायटी, मॉडेल टाऊन, चार बंगला, अंधेरी 
(पि7म), मुंबई-४०० ०५३

७५०६१९६२७९ वैय,-क पी-००८ ०८/१२/२०२० ते 
०७/१२/२०२२

prakash13pardeshi@gmail.com

33 �ी. �साद �मोद खडेकर, ८५, आझाद िहंद 
नगर, जैताला रोड, नागपूर-४४० ०२२.

9890659895 वैय,-क के-005 ०८/१२/२०२० त े
०७/१२/२०२२

ppk_khedkar@yahoo.co.in

34 �ी. मांडके महेशकुमार िभमराव,                    

 डी-17, सुखवानी, आकाशदीप, शाjीनगर, 

कासारवाडी, पुणे 411 034.

8888881514/ 

9922426496

वैय,-क एम-007 ०८/१२/२०२० ते 
०७/१२/२०२२

maheshmandake@gmail.com

35 �ी. भूषण रघुनाथ िहरेकर, ३०४, बी िवंग, ४ था 
मजला, राधाकृd संकुल को-ऑप.हा.सो., 
होली kॉस हॉ,]टल समोर, किण�क रोड, 

रामबाग, कlाण (पि7म)-४२१ ३०१

८०९७१९१८७९ वैय,-क एच-००३ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

hirekar345@gmail.com
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36 �ी. �िवण �mाद चौगुले, Fॅट नं. ११, सोहम 
अपाट�म�ट, सलोनी पाक� , जळोची, बारामती, 
िजmा पुणे

९८९०५४५९९८ वयै,-क सी-००३ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

pravinpchougule@rediffmail.co

m

37 �ी. अिनल बाबुलाल कांबळे, ८३, भाऊसाहेब 
सुवn नगर, साईबाबा सभागृहाजवळ, जयताळा 
रोड, नागपूर-४४० ०२२

०७१२-२२४५९७२ 
 /९८५०६०३६३४१

वैय,-क के-००७ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

anil.kamble108@gmail.com

38 �ी. धनंजय शंकर गाडगीळ, ५४६, साळवी 
Aॉप, िचरायू हॉ,]टलoा मागे, 

एम.आय.डी.सी., रpािगरी-४१५ ६३९

०२३५२२२८५६२ / 
९१७५६६४९२२

वैय,-क जी-००७ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

gadgil.dhananjay@yahoo.co.in

39 �ी. सुधीर कुमार कासारगोड, सोनल को-
ऑप.हा.सो., Fटॅ नं. ४, मंचुभाई लेन, मालाड 
(पूव�), मुंबई-४०० ०८१

८८७९९५६९५७ वैय,-क के-००८ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

sudhir.kasargod64@gmail.com

40 �ी. सुमंत िचमारीया गवळी, ७०४, २अ, धीरज 
वॅली, साईबाबा कॉgTेh, एम.जी. रोड, 

गोरेगांव (पूव�), मुंबई-४०० ०६३

०२२२८४०३७१७ / 
८४२५८८७८३९

वैय,-क जी-००८ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

sumant.gawali@gmail.com

41 �ी. �काश भगनगौडा पाटील, ११२, पारस 
च�बस�, लqी नारायण िसनमेाजवळ, पुण-े४११ 
००९

०२०-२४४२८४०८ / 
९८२२२५७०६५

वयै,-क पी-०१४ १६/१२/२०२० त े
१५/१२/२०२२

ppatil54@gmail.com

42 �ी. बाबजी बाबु चौधरी, Fॅट बी-७/५२, स�oुरी 
रेयॉन कॉलनी, मुरबाड रोड, पो. शहाड, िज. 

ठाण-े४२१ १०३

९३२१५५५२३२ वयै,-क सी-००४ १६/१२/२०२० त े
१५/१२/२०२२

babjichoudhary@cenrayon.com
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43 �ी. संजय चं2कांत साळुंखे, ४०१, िब,Rंग २२, 

नीळ िसrी पाईम, सेUर-१८, Zु पनवेल-४१० 
२०६

९८६९०७१६१३ / 
९६१९५७१००७

वैय,-क एस-०१३ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

scsalunkhe@gmail.com

44 �ी. िवजयकुमार �काशचंद भंसाळी, ६अ, 

सुराणा कॉgTेh, फावडे लेन, रिववार करंजा, 
नािशक-४२२ ००१

९८२२९१२९६० वैय,-क बी-००५ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

vijaybhansali1@gmail.com

45 �ी. �ीपाद जगsाथ लेले, मु. पो. चारवे_ी, 
Yाया हातखंबा, ता. िज. रpािगरी-४१५६१९

७८७५५५५९५१ / 
९४२२३६३१५५

वैय,-क एल-००३ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

s.j.lele@gmail.com

46 �ी. �िदप �भाकर जोशी, १७, �ीनाथ बंगला, 
�ीनाथ रेिसडtेीजवळ, गो�ी मुu रcा, 
वडोदरा-३९० ०२१

०२६४२३७१२६९ / 
९८२४२७२८४४ / 
९४२६७२१६८१

वैय,-क ज-े००७ १६/१२/२०२० त े
१५/१२/२०२२

pradeep.joshi@gccipl.net, 

info@greencircleinc.com

47 �ी. सुरेश शाvराव चोपडे, मु. पो. कोडोली, ता. 
पwाळा, िज. कोmापूर-४१६ ११४

८८५०६०७९६८ / 
९८९०९२७०६०

वैय,-क सी-००५ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

suresh.chopade@rediffmail.co

m

48 �ी. संजय �भाकर िदवटे, ५७, �ी गृह िनमा�ण 
सोसायटी, मानोदानगर, गोधाणी रोड, िझंगाबाई 
टाकळी, नागपूर-४४० ०३०

९९२३१४२००४ वैय,-क डी-०११ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

sdiwate@gmail.com

49 �ी. िवजय गजानन बुxावार, ५०१, �िच 
टॉवस�, संत bानेyर रोड, पाचपाखाडी, ठाणे-

४०० ६०२

०२२-५३३७७७४ / 
९८२०५०३४४४

वैय,-क बी-००६ १६/१२/२०२० ते 
१५/१२/२०२२

vijaybukkawar@gmail.com

50 �ी. सुभाष बाzाजी कोळपकर, भागीरथी 
बंगला, Tॉट नं. ७०, सी-३, टाऊन स�टर, 

िसडको, औरंगाबाद

9422270404 वयै,-क के-००३ २३/०2/२०2१ ते 
२२/०2/२०२3

subhash.kolapkar@gmail.com

51 �ी. नंदकुमार नरिसंग लोलप, डी ७०७, ई/३, 

हायवे पाक� , ठाकुर कॉgTेh, कांिदवली (पूव�), 
मुंबई-४०० १०१.

9890230187 वैय,-क एल-००१ २३/०2/२०2१ ते 
२२/०2/२०२3

lolapnandkumar@gmail.com

52 �ी. मधुिमलन परशुराम िशंदे, बी-७०३, \ागत 
को-ऑप. हा. सोसायटी, सेUर ३, कोपरखैरने, 

नवी मुंबई-४०० ७०९

9920090235 वैय,-क एस-००६ २३/०2/२०2१ ते 
२२/०2/२०२3

shindemp@hotmail.com

53 �ी. सुहास िभकनराव रणिदवे, िब,Rंग नं. सी २, 

Fॅट नं. २०, मधुराजनगर, पौडं रोड, कोथ�ड, 

पुणे-४११ ०२९

9850981056 / 

8668561878

वयै,-क आर-००2 २३/०2/२०2१ ते 
२२/०2/२०२3

sbrandive07@gmail.com

54 �ी. निदम सईद उ{ानी, 15, साकेत को-
ऑ.हा.सो., एचओसी कॉलनीoा मागे, जुना 
ठाणे नाका, पनवेल, िज. रायगड-410206

९९२००५३२०४ वैय,-क यु-००१ २३/०2/२०2१ ते 
२२/०2/२०२3

usmnadeem@gmail.com
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55 �ी. िवजयकुमार महावीर अ}ेकर, एन.डी. 
टॉवर, सYn नं. १७०, Fटॅ नं. ए-५०५, गोRन 
जीमसमोर, आकुडE, पुणे-४११ ०३५

9604622638 वैय,-क ए-002 01/03/2021  ते  
          

28/03/2023

vijay_ashtekar@yahoo.co.in

56 �ी. िसंग योग�2 �साद,                                

बी-२०२ नील ~ीt सेUर १५ Tॉट-४५, Zु 
पनवेल.

०२२-२७४६४९८१/ 

९७६९२१३८४२
वैय,-क एस-००७ 01/03/2021  ते  

          

28/03/2023

esro.safety@gmail.com / 

yogendra.singh160@gmail.com

57 �ी.िवलास गुलाबराव भोसले, Fॅट नं. बी-३४, 

सYn नं. ४ए, इं2पाक�  हाऊिसंग सोसायटी, 
गाडीतळ, हडपसर, पुणे-४११ ०२८.

8605536096 / 

9011040661

वैय,-क बी-003 01/03/2021  ते  
          

28/03/2023

vilas13077@gmail.com

58 �ी. संजय गणेश िनरगुडकर,  ११७०/१४, {ृती 
,Yला हाऊिसंग सोसायटी, Fॅट नं. ४, बी 
िब,Rंग, रेYेZु कॉलनी, िशवाजी नगर, पुणे-

४११ ००५.

9822706427 वैय,-क एन-004 01/03/2021  ते  
          

28/03/2023

sgnirgudkar14@yahoo.co.in

59 �ी. सुय��काश शंकरराव मानकर, आकाश 
बंगलो, Tॉट नं. १६, रोड नं. ९, सUेर १९, 

नवीन पनवले-४१० २०६

9833070024 वैय,-क एम-००३ 01/03/2021  त े 
          

28/03/2023

man0184@rediffmail.com

60 �ी. योगेश शांताराम मुळे, "ारा : �ी. राज�2 
मुळे, Fॅट बी-१/३०३, अ`रहंत रेिसडेtी, 
ससाणेनगर, हडपसर, पुणे-४११ ०२८

७७०९३२४८०८ / 
९८५०६६३६१६

वैय,-क एम-०१० 22/०3/२०2१ ते 
2१/०3/२०२3

yogeshmulay1979@gmail.com

61 �ी. िवकास िवyास जाधव, “सहेजानंद” 

486/ए/2 जगदाळे कॉलनी, �ितभानगर, वॉड�-
ई, करवीर, कोmापूर-४१६००८.

९४०५५५३४०५ वैय,-क जे-००५ 22/०3/२०2१ ते 
2१/०3/२०२3

vivijadhav@gmail.com

62 �ी. �मोद यशवंत नागरे, रंजना अपाट�म�ट, 

Fॅट नं. 07, चौथा मजला, संत bानyेर नगर, 

जले रोड,  नािशक रोड, नािशक-422101

0253-2432829, 

9422769810

वयै,-क एन-००३ 22/०3/२०2१ त े
2१/०3/२०२3

pramodngr829@gmail.com

63 �ी.राठोड िवkम िवनय,  रेिडयt स�ेी 
सोlुशt, डी-401, ओम हाम�नी, Tॉट नं-

267, सUेर-10, बँक ऑफ इंिडया जवळ, 

खारघर, नवी मुंबई 410 210

9594774444/81081

7444

वैय,-क आर-००१ ०४/०६/२०2१ ते 
०३/०६/२०२3

radiancesafety@gmail.com
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64 '�. �(��� �	�	�$ )�. *�+, )�/13, '��� ��-
/.ह	.��.�
., ����1�, 1�21�3�4 3�1 ��5, 
ह	��� �6
��, ��
��5 ( (8�), �����-400 082

022-25672556 / 

9967042559 / 

9930982559

��� !"� एस-००२ २३/०६/२०२१ ते 
३०/०६/२०२३

ishwerinarayan.sharma@yahoo.

co.in

65 �ी. शेख वािसमभाई गुलाबभाई िपंजारा,  Fॅट 
नं. ००४, �ॉक ए८-ए४, SAर ८, टाटा 
हाऊिसंग बोईसर, िज. पालघर-४०१ ५०६

9890847050 / 

8605018406

वैय,-क एस-००९ ०१/०७/२०२१ ते 
३०/०६/२०२३

safetech313@gmail.com

66 �ी. िमिलंद �भाकर जोशी, २३७, हनुमान नगर, 

नागपूर-४४० ०२४
0712-2742664 / 

9860352441 . 

9370522007

वैय,-क जे-००९ 2३/07/2021 ते 
२२/०७/२०२३

milindjoshi70@gmail.om

67 '�. ����� �	� �	�4�� 8>ह	�, हाऊस नं. १४/ए, 

सुमन नगरी, िद� नगरीजवळ, गोधानी रेD,े 

नागपूर-४४१ १२३

9284345723 वैय,-क सी-००६ 2३/07/2021 ते 
२२/०७/२०२३

chouhanakshay@gmail.com

68 �ी. िनितन रभाजी वामन, सी-४/२:१, �ी गणेश, 

सेUर २८, ने�ळ (पि7म), नवी मुंबई-४०० ७०६
022-27701139 / 

9820201139

वैय,-क ड�ु-००१ 2६/07/2021 ते 
२५/०७/२०२३

nitinwaman@rediffmail.com

69 �ी. अमर अशोक जेऊरकर, १९, भा�ोदय 
हाऊिसंग सोसायटी, िस,Yल लाईt, सोलापूर-

४१३ ००३

0217-2602603 / 

9272112352 / 

9607602009

वैय,-क जे-००४ 2६/07/2021 ते 
२५/०७/२०२३

ehsjeurkar@gmail.com

७० �ी. शरद bानेyर जोशी, डी २१, �ेमसागर 

कॉgTेh, िचचंवड, पुणे-४११ ०३३
९७६४४४१७८ / 

९८९०३००३०९
वैय,-क जे-०१० ०३/०८/२०२१ ते 

०२/०८/२०२३
sdj2004@gmail.com
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