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एक्सप्रेस वे
मुंबई पुणे रस्ता
एक्सप्रेस वे

बाळासािेब सपकाळ याचे जागेत, स.नं. ८१/९,
ताथवडे
बाळासािेब सपकाळ याचे जागेत, स.नं. ८१/९,
ताथवडे

८०

आिा/ड/०८/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

८१

आिा/ड/०९/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात
नाक्यामागे श्री. चंिलाल मोतीलाल परमार यांचे
खाजगी जागेत
स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात
नाक्यामागे श्री. चंिलाल मोतीलाल परमार यांचे
खाजगी जागेत

स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात
नाक्यामागे श्री. चंिलाल मोतीलाल परमार यांचे
खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

८२

आिा/ड/१०/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

८३

आिा/ड/११/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

स.नं १२२/५ वाकड, नवीन मुंबई-पुणे िायवे श्री.
सुभाष मोतीलाल परमार यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

८४

आिा/ड/१२/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

स.नं १२२/५ वाकड, नवीन मुंबई-पुणे िायवे श्री.
सुभाष मोतीलाल परमार यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

८५

आिा/ड/१३/२००७

आिा पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

स.नं १२२/५ वाकड, नवीन मुंबई-पुणे िायवे श्री.
सुभाष मोतीलाल परमार यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

८६

आिा/ड/१७/२००७

आिा पब्लीसीटी

औध रावेत रस्ता

स.नं ३२ थेरगांव पुणे, डांगे चौ, थेरगाव रस््यावर
श्री. सुरेि हवठ्ठल गुजर यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

८७

आिा/ड/१८/२००७

आिा पब्लीसीटी

डांगे चौक ते औध
रस्ता

स.नं ३२ थेरगांव पुणे, डांगे चौ, थेरगाव रस््यावर
श्री. सुरेि हवठ्ठल गुजर यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

८८

आिा/ड/१९/२००७

आिा पब्लीसीटी

डांगे चौक ते औध
रस्ता

स.नं ३२ थेरगांव पुणे, डांगे चौ, थेरगाव रस््यावर
श्री. हवठ्ठल कोंडीबा गुजर यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

८९

आिा/ड/२०/२००८

आिा पब्लीसीटी

झिजवडी औध रस्ता

स.नं ४९ भुजबळ वस्ती , वाकड, श्री. हभकोबा
खेवराज भुजबळ यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९०

आिा/ड/२१/२००८

आिा पब्लीसीटी

झिजवडी औध रस्ता

स.नं ४९/२ वाकड, श्री. हवष्णु खेवराज भुजबळ
यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९१

रझवद्र
सं. नं. १५९/३, वाकड झिजवडी रोड, वाकड श्री
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०१/०९
भुजबळ रझवद्र कोडीबा यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९२

रझवद्र
सं. नं. १५९/३, वाकड झिजवडी रोड, वाकड श्री
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०२/०९
भुजबळ श्रीपती कोडीबा यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

९३

अक्षय
मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग/ब/०५/०९
अड
ॅ व्िटायिंींग
(िस्तांतर)

अप्रकाहित

३०*२०

1

९४

रझवद्र
सव्िे नं. ५/३/२, वाकड श्री रामिास हवठ्ठल भुजबळ
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०४/०९
यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९५

रझवद्र
सं. नं. १५९/३, श्री भुजबळ श्रीपती कोडीबा यांचे
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०५/०९
वाकड खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

९६

रझवद्र
सं. नं. १५९/३, श्री भुजबळ श्रीपती कोडीबा यांचे
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०६/०९
वाकड खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९७

रझवद्र
वाकड झिजवडी रोड सं नं. ४९/१ + २/५ श्री बबन
मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग झिजवडी औध रस्ता
अॅडव्िटायिंींग/ड/०७/०९
खेमराज भुजबळ यांचे जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

९८

रझवद्र अॅड /ब/०१/०६

अप्रकाहित

४०*२०

1

९९

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०१/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

प्रकाहित

३०*१५

1

१००

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०२/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

प्रकाहित

३०*१५

1

१०१

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०३/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

प्रकाहित

३०*१५

1

मे.रझवद्र अॅडव्िटायिंींग

झिजवडी औध रस्ता

मुंबई बंगलोर
एक्सप्रेस वे

सं. नं. ४९/१/२, वाकड झिजवडी रोड, वाकड श्री
भुजबळ अजूान खेमराज यांचे खाजगी जागेत

सं. नं. ११, हि. क्रं.९/२, पुनावळे मुंबई बेगलोंर
िायवे श्री हवठ्ठल नारायण मोटे यांचे जागेत

सं. नं. ४७/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, िॉटेल
झिजवडी औध रस्ता सौिंया जवळ श्री ज्ञानोबा हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे
जागेत
सं. नं. ४७/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, िॉटेल
झिजवडी औध रस्ता सौिंया जवळ श्री ज्ञानोबा हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे
जागेत
सं. नं. ४७/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, िॉटेल
झिजवडी औध रस्ता सौिंया जवळ श्री ज्ञानोबा हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे
जागेत

१०२

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०५/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

सं. नं. ४५/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, श्री ज्ञानोबा
हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे जागेत

प्रकाहित

४०*२०

1

१०३

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०६/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

सं. नं. ४५/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, श्री ज्ञानोबा
हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे जागेत

प्रकाहित

३०*१५

1

१०४

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०७/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

सं. नं. ४५/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, श्री ज्ञानोबा
हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे जागेत

अप्रकाहित

३०*१५

1

१०५

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/०८/०७ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

सं. नं. ४५/१ अ वाकड झिजवडी रस्ता, श्री ज्ञानोबा
हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे जागेत

प्रकाहित

४०*१०

1

१०६

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ड/११/०६ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

सं. नं. ४७/१ अ मारुती मंदिरा िेजारी वाकड
येथील श्री ज्ञानोबा हवठ्ठोबा वाकडकर यांचे जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१०७

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ब/१२/१५ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

स.नं.२७२, स्वमालकीच्या जागेत औंध झिजवडी
रस्ता, िेडगेवस्ती,वाकड

अप्रकाहित

३०*२०

1

१०८

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ब/१३/१५ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

स.नं.२४४/६, सुरेि हवनोिे यांचे जागेत िेडगेवस्ती
वाकड

अप्रकाहित

30*20

1

१०९

नेिा
मे. नेिा आऊटडोअर
अॅडव्िटायिंींग/ब/१४/१५ अड
ॅ व्िरटायझिंग

झिजवडी औध रस्ता

स्वमालकीच्या जागेत स.नं.२४४/६, िेडगेवस्ती,
वाकड

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

३०*१५

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

११० कॅ पिन अॅड ड/०१/२००७

कॅ पिन आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

१११ कॅ पिन अॅड ड/०५/२०१०

कॅ पिन आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

सं. नं. १६४/४/१, वाकड येथील श्री सुििान कलाटे
यांचे खाजगी जागेत
सं. नं. २५३/४, मानकर चौकाजवळ श्री नारायण ,
झिजवडी औध रस्ता कै लाि, दिपक सुिाम कस्पटे यांचे खाजगी जागेत
कस्पटेवस्ती वाकड
झिजवडी औध रस्ता

कॅ पिन आऊटडोअर
११२ कॅ पिन अॅड ड/०६/२०१०
अँडव्िरटायझिंग
११३ कॅ पिन अॅड ड/०७/२०१०

कॅ पिन आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

कॅ पिन आऊटडोअर
११४ कॅ पिन अॅड ड/०८/२०१०
अँडव्िरटायझिंग
११५

कॅ पिन आऊटडोअर
अॅड/ब/२/२०१४

कॅ पिन आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

सं. नं. २६३/४, क मानकर चौकाजवळ श्री नारायण
झिजवडी औध रस्ता , कै लाि, दिपक सुिाम कस्पटे यांचे खाजगी जागेत
कस्पटेवस्ती वाकड
औध रावेत रोड

सं. नं. १५/२,थेरगाव अक्षय सेंटरचे टेरेसवरती श्री.
सुिि
े के . भन्साळी यांचे खाजगी जागेत.

सं. नं. २३/२/१, थेरगाव मोरे श्वर कालनी पिमजी
पेपर हमल समोर श्री सुहनल व संतोष बारकु बारणे
यांचे खाजगी जागेत
सं. नं. २६३/४, क मानकर चौकाजवळ श्री नारायण
झिजवडी औध रस्ता , कै लाि, दिपक सुिाम कस्पटे यांचे खाजगी जागेत
कस्पटेवस्ती वाकड
झचचवड डांगे चौक
रस्ता

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२० (१
पािपोि)

2

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

११६ कोहिनुर आटास/ड/०४/०७ कोहिनुर आटास

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

सं नं. ११, हि. क्रं. ८, पुनावळे एक्सप्रेस िायवे, श्री
ििाजी व बाळासािेब झििे याचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

११७ कोहिनुर आटास/ड/०५/०७ कोहिनुर आटास

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

सं नं. ११, हि. क्रं. ८, पुनावळे एक्सप्रेस िायवे, श्री
ििाजी व बाळासािेब झििे याचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

११८ हनलेि/ड/०१/०७

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

प्रकाहित

४०*२०

1

११९ हनलेि/ड/०२/०७

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

प्रकाहित

४०*२०

1

१२० हनलेि/ड/०४/०७

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

अप्रकाहित

४०*२०

1

१२१ हनलेि/ड/०५/०७

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

अप्रकाहित

३०*१५

1

गट क्रंमांक १३२, वाकड पोहलस चौकीजवळ, मुंबई
बेगलोर िायवे श्रीमती वैिाली बालवडकर यांचे
जागेत
गट क्रंमांक १३२, वाकड पोहलस चौकीजवळ, मुंबई
बेगलोर िायवे श्रीमती वैिाली बालवडकर यांचे
जागेत
सं. नं. ५३, पुनावळे येथील श्री जाहलिंर मोरे श्वर
रानवडे याचे खाजगी जागेत
सं. नं. ५३/१, पुनावळे , पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे
येथील श्री जाहलिंर मोरे श्वर रानवडे याचे खाजगी
जागेत

अक्षय अँड/ब/०३/०७
१२२
(िस्तांतर)

मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

अक्षय अँड/ब/०४/०७
(िस्तांतर)

मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२४ हनलेि/ड/११/०८

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२५ हनलेि/ड/१२/०८

हनलेि अॅडव्िटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२६ जेिानी/ड/०१/२००७

श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२७ जेिानी/ड/०२/२००७

श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२८ जेिानी/ड/०३/२००७

श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२९ जेिानी/ड/०४/२००७

श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि
श्री. जेिानी नंिकु मार
हिरानंि

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे
मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे
मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१२३

१३० जेिानी/ड/०५/२००७
१३१ जेिानी/ड/०६/२००७
१३२

मरक्युरी
पब्ली/ड/०३/२००८

मक्युरी पब्लीसीटी

गट नं. १७, हि क्रमांक १/अ, वाकड जकात नाका,
हिज जवळ येथील श्री हनवृत्ती सुधाकर भुजबळ
यांचे खाजगी जागेत
गट नं. १७, हि क्रमांक १/अ, वाकड जकात नाका,
हिज जवळ येथील श्री हनवृत्ती सुधाकर भुजबळ
यांचे खाजगी जागेत
स. नं. ११/९/१, पुनावळे ता. मुळिी या ठिकाणी
येथील श्री बाळासािेब ज्ञा. बोडके यांचे खाजगी
जागेत
स. नं. ११/९/१, पुनावळे ता. मुळिी या ठिकाणी
येथील श्री बाळासािेब ज्ञा. बोडके यांचे खाजगी
जागेत
गट क्रं. १२१, हि क्रं.१/३, काळा खडक, वाकड
येथील श्री नंिकु मार हिरांनि जेिानी यांचे खाजगी
जागेत.
गट क्रं. १२१, हि क्रं.१/३, काळा खडक, वाकड
येथील श्री नंिकु मार हिरांनि जेिानी यांचे खाजगी
जागेत.
गट क्रं. १२१, हि क्रं.१/३, काळा खडक, वाकड
येथील श्री नंिकु मार हिरांनि जेिानी यांचे खाजगी
जागेत.
गट क्रं. १२१, हि क्रं.१/३, काळा खडक, वाकड
येथील श्री नंिकु मार हिरांनि जेिानी यांचे खाजगी
जागेत.
सं. नं. १२१, वाकड - िेहूरोड कात्रज मिामागा
येथील स्वमालकीचे जागेत
सं. नं. १२१, वाकड - िेहूरोड कात्रज मिामागा
येथील स्वमालकीचे जागेत
सं. नं. १६४/२ ब, वाकड पुणे येथील श्री अकुं ि
िठरभाऊ कलाटे यांचे जागेत

अप्रकाहित

३०*१५

1

अप्रकाहित

३०*१५

1

प्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

१३३

मरक्युरी
पब्ली/ड/०४/२००८

मक्युरी पब्लीसीटी

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

सं. नं. १६४/२ ब, वाकड पुणे येथील श्री अकुं ि
िठरभाऊ कलाटे यांचे जागेत

अप्रकाहित

१०*२०

1

१३४

सुवणाा
अॅडव्िटायिंींग/ड/१/०७

सुवणाा अॅडव्िटायिंींग

झिजवडी औध रस्ता

स.नं २४२/२ब/१, वाकड येथील श्री तुकाराम
म्िातूजी कलाटे यांचे खाजगी जागेत.

अप्रकाहित

४०*२०

1

१३५

सुवणाा
अॅडव्िटायिंींग/ड/३/०७

सुवणाा अॅडव्िटायिंींग

झिजवडी औध रस्ता

स.नं २४२/२ब/१, वाकड येथील श्री तुकाराम
म्िातूजी कलाटे यांचे खाजगी जागेत.

अप्रकाहित

४०*२०

1

१३६

आऊटडोअर
एहलमेंटस/ड/०२/०८

मे.आऊटरडोअर एहलमेंट

झचचवड डांगे चौक सं. नं. २९/१, थेरगाव झचचवड रोड येथील श्री
रस्ता
सभाजी ि. बारणे याचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१३७

आऊटडोअर
एहलमेंटस/ड/०३/०८

मे.आऊटरडोअर एहलमेंट

झचचवड डांगे चौक सं. नं. २९/१, थेरगाव झचचवड रोड येथील श्री
रस्ता
हनतीन गजानन बारणे याचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

मे.आऊटरडोअर एहलमेंट

सं. नं. २९/१, पिमजी पेपर हमल समोर थेरगाव
झचचवड डांगे चौक
झचचवड रोड येथील श्री ििाजी ित्तात्रय बारणे
रस्ता
याचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

३०*१५

1

अप्रकाहित

३०*१५

1

प्रकाहित

४०*२०

1

आऊटडोअर
१३८
एहलमेंटस/ड/०४/०८
आऊटडोअर
१३९
एहलमेंटस/ब/०६/०८

मे.आऊटरडोअर एहलमेंट

हचेचवड झलक रोड

१४० ठरव्िेल/ड/०२/०७

ठरव्िेल अॅडव्िटयझिंग

झिजवडी औध रस्ता

१४१

सुवणाा पब्लीसीटी
/ड/०१/२००८

सुवणाा पब्लीसीटी

१४२

सुवणाा पब्लीसीटी
/ड/०२/२००८

सुवणाा पब्लीसीटी

१४३ िॉलमाका अँड /ड/०३/०७

िॉलमाका
अॅडव्िरटायझिंग

हस.स.नं.४२३८, ४२३८/१ अक्षय कॉम्प्लेक्स,
झचचवड नाटयगृिािेजारी मधुकर बापू बनकर
यांच्या इमारतीवर झचचवड-४११०३३

सं. नं. ४, हि क्रं. ४, वाकड पुणे श्री राजू आनंि
भुजबळ यांचे जागेत
स.नं १२५/२/५८, वाकड डांगे चौक रोड वाकड या
डांगे चौक झिजवडी
ठिकाणी श्री हवजय िुक्ला व अहिलजी पोटे यांचे
रस्ता
खाजगी जागेत.
स.नं १२५/२/५८, वाकड डांगे चौक रोड वाकड या
डांगे चौक झिजवडी
ठिकाणी श्री हवजय िुक्ला व अहिलजी पोटे यांचे
रस्ता
खाजगी जागेत.
सं. नं. १६२/२, वाकड, येथील श्री सािेबराव िंकर
झिजवडी औध रस्ता
भुजबळ यांचे खाजगी जागेत

ऑक्सफडा सुटस प्रा.
१४४ ऑक्सफडा सुटस/ड/०१/०९
हल.

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१४५

ऑक्सफडा
सुटस/ड/०२/२००९

ऑक्सफडा सुटस प्रा.
हल.

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१४६

ऑक्सफडा
सुटस/ड/०३/२००९

ऑक्सफडा सुटस प्रा.
हल.

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

सं. नं. ४/१० ते ४१३, मुंबई बगलोर िायवे, वाकड
जकात नाक्यासमोर, वाकड या ठिकाणी स्वत :चे
जागेत
सं. नं. ४/१० ते ४१३, मुंबई बगलोर िायवे, वाकड
जकात नाक्यासमोर, वाकड या ठिकाणी स्वत :चे
जागेत
सं. नं. ४/११,१२,१३, वाकड स्म्िान भुमीजवळ
पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे वाकड ठिकाणी स्वत :चे
जागेत

प्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

४०*२०

1

१४७ साई कम्यु/ड/०१/२००८

साई कम्युहनके िन

झिजवडी औध रस्ता

सं. कं . १, हि. क्रं. २अ, वाकड पुलाजवळ येथील श्री
कलाटे सुरेि एकनाथ यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१४८ साई कम्यु/ड/०२/२००८

साई कम्युहनके िन

झिजवडी औध रस्ता

सं. कं . १, हि. क्रं. २अ, वाकड पुलाजवळ येथील श्री
कलाटे सुरेि एकनाथ यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१४९ ऐश्वयाा अॅड./ड/०१/२००७ ऐश्वयाा अॅड.

झिजवडी औध रस्ता

स. न. १/१ , औंध वाकड रोड, वाकड येथील श्री.
सािेबराव भाऊसािेब कलाटे , यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५० ऐश्वयाा अॅड./ड/०२/२००७ ऐश्वयाा अॅड.

झिजवडी औध रस्ता

स. न. १/१ , औंध वाकड रोड, वाकड येथील श्री.
सािेबराव भाऊसािेब कलाटे , यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५१

म्िातू वाकडकर
/ड/०१/२००७

म्िातू वाकडकर

झिजवडी औध रस्ता

स.नं. ४६/७ झिजवडी रस्ता, वाकड येथील श्री.
िठरभाऊ तुकाराम वाकडकर यांच्या खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५२

म्िातू वाकडकर
/ड/०२/२००७

म्िातू वाकडकर

झिजवडी औध रस्ता

स.नं. ४६/७ झिजवडी रस्ता, वाकड येथील श्री.
िठरभाऊ तुकाराम वाकडकर यांच्या खाजगी जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५३

हवहनग्ज एग्ज
मेहडया/ड/०१/०८

हवहनग्ज एग्ज हमडीया

सं. नं. १६४/१, वाकड पुणे येथील श्री हवठ्ठल
नारायण कलाटे यांचे जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१५४

हवहनग्ज एग्ज
मेहडया/ड/०३/०८

हवहनग्ज एग्ज हमडीया

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

सं. नं. १६४/१, वाकड पुणे येथील श्री हवठ्ठल
नारायण कलाटे यांचे जागेत

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५५

हवहनग्ज एज
हमडीया/ब/०१/०७

हवहनग्ज एग्ज हमडीया

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

सं. नं. १७० + १७६,झचचवड िेवाळे कॉम्लेक्स
येथील िॉटेल काहमनीचे इमारतीवर (टेीसवर)

अप्रकाहित

६०*२०

1

१५६

हवहनग्ज एज
हमडीया/ब/०६/०७

हवहनग्ज एग्ज हमडीया

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

सं. नं. १७० + १७६,झचचवड िेवाळे कॉम्लेक्स
येथील िॉटेल काहमनीचे इमारतीवर (टेीसवर)

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५७ िंुम अॅड/ड/०१/०७

िंुम अॅडव्िटायझिंग

झिजवडी ते औध रस्ता

सं. नं. ४७ अ, वाकड झिजवडी रोड, श्री अरझवि
हवठ्ठल येळवड यांचे खाजगी जागेत .

अप्रकाहित

४०*२०

1

१५८ िंुम अॅड/ड/०२/२००७

िंुम अॅडव्िटायझिंग

झिजवडी ते औध रस्ता

सं. नं. ४७/२/१, वाकड झिजवडी रोड, वाकड श्री
अरझवि गोहवि येळवड यांचे खाजगी जागेत.

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

४०*१०

1

१५९ नाईस साईट/ड/०१/२००७ नाईस साईटस
१६० नाईस साईट/ड/०२/२००७ नाईस साईटस
मे.समथा
अँडव्िरटायझिंग
मे.समथा
१६२ समथा अॅड / ड/०३/२००९
अँडव्िरटायझिंग
१६१ समथा अॅड / ड/०१/२००८

स. न. २०/१, वाकड पुणे येथील श्री. दकसन
भुजबळ यांचे खाजगी जागेत
स. न. २०/१, वाकड पुणे येथील श्री. दकसन
झिजवडी औध रस्ता
भुजबळ यांचे खाजगी जागेत
सं. नं. २६३/५, औध वाकड रोड, आनंिा िामोिर
झिजवडी औध रस्ता
कस्पटे यांची खाजगी जागेत
झचचवड डांगे चौक सं. नं. २५९/९, पिमजी पेपर हमल जवळ, थेरगाव
रस्ता
झचचवड रोड, थेरगाव
झिजवडी औध रस्ता

नांिगुडे पाटील
१६३ नांिगुडे पाटील/ड/०१/०८ कस्ट्रक्िन
प्रमोटसा अॅण्ड हबल्डसा

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

एस एस
१६४
एस एस आऊटडोअर
आऊटडोअर/ड/०१/२०१०

डांगे चौक ते औध
रस्ता

सं. नं. १६८/७/५, पूणे मुंबई िायवे हडन गाडान
िेजारी वाकड या ठिकाणी सायली गाडान स्वतःचे
जागेत
सव्िे नं. ३९/१/२, लक्ष्मण नगर थेरगाव - औध रोड
लक्ष्मीनारायण कायाालयाजवळ थेरगाव येथील श्री
पांडुरंग भानिास हमरजकर यांचे खाजगी जागेत

४०*२०
प्रकाहित

2
चे 1 पािपोि

अप्रकाहित

४०*२०

1

१६५ जंगम प्रथमेि/ड/१/२०११

प्रथमेि पहब्लहसटी श्री.
जंगम प्रथमेि हवश्वनाथ

प्रथमेि पहब्लहसटी श्री.
१६६ प्रथम पहब्ल/ड/०१/२०१०
जंगम प्रथमेि हवश्वनाथ
१६७

स्वप्न प्रसाि
अॅड/ड/०१/२०११

स्वप्न प्रसाि
अँडव्िरटायझिंग

१६८

स्वप्न प्रसाि
अॅड/ड/०२/२०१२

स्वप्न प्रसाि
अँडव्िरटायझिंग

१६९
१७०
१७१
१७२
१७३

झिजवडी औध रस्ता
आदि्य हबलाा
िॉहस्पटल ते डांगे
चौक

स.नं.२४२/२ब/१, स्वत:च्या जागेत पाण्याच्या
टाकीजवळ वाकड चौक, वाकड पुण-े 57

अप्रकाहित

३०*२० चा १

1

सव्िे नं. २३/२, पिमजी पेपर हमल समोर झचचवड
डांगे चौकरोड, श्री सुभाष ििरथ मारणे यांचे
जागेत थेरगाव

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

२०*१०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

२०*२० चे ६

6

अप्रकाहित

४०*२०

1

डांगे चौक झिजवडी सं. नं. १९२/ब, ित्तमंदिराजवळ वाकड डांगेचौक
रस्ता
रोड येथील स्वमालकीचे जागेत पुणे

डांगे चौक झिजवडी स.नं.२७८/१/१ मरािीिाळे समोर वाकड चौक,
रस्ता
वाकड
सं. नं. २५१ वाकड मुळिी मानकर चौका जवळ,
साई पहब्ल/ड/०२/०७
साई पहब्लहसटी
झिजवडी औध रस्ता कस्पटे वस्ती श्री सिाहिव आप्पा कस्पटे यांचे
खाजगी जागेत
स.नं.१६४, वाकड मुळिी येथील श्री. अंकुि
साई पहब्ल/ड/०५/०७
साई पहब्लहसटी
झिजवडी औध रस्ता
िठरभाऊ कलाटे यांचे खाजगी जागेत.
कस्पटे बाबूराव
सं नं. १५९/८/२, झिजवडी रोड, वाकड
कस्पटे बाबूराव/ड/०१/०८
झिजवडी ते औध रस्ता
वामनराव
जकातनाक्यामागे स्वमालकीचे जागेत
सव्िे नं. २०८/३/२, गुड िोम स्टोअसा कस्पटे वस्ती
क्लाहसक
क्लाहसक प्रमोटसा
कस्पटे वस्ती रोड िॉटेल अॅहम्बयन्स समोर, कस्पटेवस्ती रोड,
हबल्डसा/ड/०१/२०१०
अॅण्ड हबल्डसा
कस्पटेवस्ती
बीपीझििे अॅन्ड
स. न. २१/२ , वाकड मुळिी येथील श्री. हवलास
बी.पी. झििे अॅन्ड कं पनी
वाकड रोड
कं पनी/ड/१/२०१०
हविोबा येळवंडे यांचे खाजगी जागेत

१७४

अदिती
आऊटडोअर/ड/१/२०१३

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

स.नं.९०, स्वमालकीच्या जागेत श्री. भुमकर सागर
मोिन यांचे जागेत, वाकड

अप्रकाहित

४०*२०

1

१७५

अदिती
आऊटडोअर/ड/२/२०१३

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

स.नं.९०, स्वमालकीच्या जागेत श्री. भुमकर सागर
मोिन यांचे जागेत, वाकड

अप्रकाहित

४०*२०

1

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

१७७ हत्रमुती अॅड/ड/१/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१७८ हत्रमुती अॅड/ड/२/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१७९ हत्रमुती अॅड/ड/३/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८० हत्रमुती अॅड/ड/४/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८१ हत्रमुती अॅड/ड/५/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८२ हत्रमुती अॅड/ड/६/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८३ हत्रमुती अॅड/ड/७/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८४ हत्रमुती अॅड/ड/८/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८५ हत्रमुती अॅड/ड/९/२०१३

हत्रमुती अॅडव्िरटायझिंग

१८६ कृ ष्णा अॅड/ड/०१/०७

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

१८७ कृ ष्णा अॅड/ड/०२/२००७

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

१८८ कृ ष्णा अॅड/ड/०३/२०११

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

१७६

अदिती
आऊटडोअर/ड/३/२०१३

स.नं.१२१/२/३/१, स्वमालकीच्या जागेत श्री.
भुमकर सागर मोिन यांचे जागेत, वाकड

स.नं.७, श्री. मनोिर सोपाना भुजबळ यांचे जागेत
वाकड जकात नाक्यािेजारी निीलगत
स्वमालकीच्या जागेत. स.नं.१५९, वाकड श्री.
झिजवडी औध रस्ता
राऊत नाथा पंडीत यांचे जागेत
मुंबई बेगंलोर
स.नं. ८६/१/२, श्री. गुलाब नारायण झििे यांचे
एक्सप्रेस वे
जागेत, ताथवडे
स.नं. २७०/३/१, श्री. भगवान जयराम िेडगे यांचे
झिजवडी औध रस्ता
जागेत वाकड िोंडा िोरुम िेजारी
मुंबई बेगंलोर
स्वमालकीच्या जागेत. स.नं.३,वाकड श्री. राऊत
एक्सप्रेस वे
नाथा पंडीत यांचे जागेत
मुंबई बेगंलोर
स्वमालकीच्या जागेत. स.नं.३, श्री. राऊत नाथा
एक्सप्रेस वे
पंडीत यांचे जागेत
मुंबई बेगंलोर
स.नं.७/१, श्री. मनोिर सोपाना भुजबळ यांचे
एक्सप्रेस वे
जागेत वाकड जकात नाक्यािेजारी
स.नं. २७०/३/१, श्री. भगवान जयराम िेडगे यांचे
झिजवडी औध रस्ता
जागेत िोंडा िोरुम िेजारी वाकड
मुंबई बेगंलोर
स.नं. ८६/१/२, श्री. गुलाब नारायण झििे यांचे
एक्सप्रेस वे
जागेत, ताथवडे
सं. नं. १३७/२/१, मानेवस्ती बी. यु. भंडारी िेजारी
मुंबई बेगंलोर
बबाबाई पोपट कपे यांचे जागेत मुंबई - बेगलोर
एक्सप्रेस वे
िायवे वाकड
सं. नं. १३७/२/१, मानेवस्ती बी. यु. भंडारी िेजारी
मुंबई बेगंलोर
बबाबाई पोपट कपे यांचे जागेत मुंबई - बेगलोर
एक्सप्रेस वे
िायवे वाकड
झिजवडी ते औध रस्ता

स. नं. ४९/१+२, भुजबळ वस्ती, श्री. संतोष व
दिपक हवष्णूपंत भुजबळ यांचे खाजगी जागेत.

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*१०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

१८९ कृ ष्णा अॅड/ड/४/२०१३

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

भुमकर चौक मारुं जी स.नं.११४, श्री. भरत जाझलिर आल्िाट यांचे
रस्ता
जागेत, मारूती मंिीराजवळ, वाकड

१९० कृ ष्णा अॅड/ड/६/२०१३

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

१९१ कृ ष्णा अॅड/ड/७/२०१३

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

अप्रकाहित

४०*२०

1

स.नं.१३७, स्वमालकीच्या जागेत सौ.कपे बबाबाई
पोपट, गारवे हुडाई िोरूम जवळ, वाकड

अप्रकाहित

२०*२०

1

मुंबई बेगंलोर
एक्सप्रेस वे

स.नं. १३७, स्वमालकीच्या जागेत सौ.कपे बबाबाई
पोपट, गारवे हुडाई िोरूम जवळ, वाकड

अप्रकाहित

४०*२०

1

१९२ कृ ष्णा अॅड/ब/८/२०१५

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

डांगेचौक झिजवडी
रस्ता

स.नं.११७/४/१/१, श्री. प्रदिप कन्िैयालाल भुमकर
यांचे जागेत झिजवडी रोड भुमकर वस्ती वाकड
पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

१९३ कृ ष्णा अॅड/ब/९/२०१५

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

डांगेचौक झिजवडी
रस्ता

स.नं.१८/१, श्री. नारायण गोझवि िेवते,डांगेचौक
यांचे जागेत, गणेि मंदिराजवळ, थेरगांव

अप्रकाहित

20*20

1

झचचवड झलक रोड

श्री.हमझलि ित्तात्रय गावडे यांच्या जागेत
स.नं.279/2+281/3ब/1, प्लॉट नं.-१, हसटीएस नं.१०३६, तानाजी नगर झचचवड झलक रोड पुण-े ३३

अप्रकाहित

20*20

1

मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
१९४ कृ ष्णा आऊट/ब/१०/२०१५
अँडव्िरटायझिंग

१९५ डांगे/ड/१/२०१३

श्री. डांगे काळु राम
मारूती

झचचवड डांगे चौक
रस्ता

स.नं.२०/१/१/२, स्वमालकीच्या जागेत श्री. डांगे
काळु राम मारूती, िॉटेल रोिंवुड िेजारी थेरगांव

प्रकाहित

४०*२० चे १
(पािपोि)

2

१९६ नहवन

श्री. िेडगे सत्त्यवान
जयराम

वाकड रस्ता

स्वमालकीच्या जागेत, स.नं.१६६/५, श्री. कलाटे
रणजीत गुलाब, पवना सिकारी बँकेसमोर,वाकड

अप्रकाहित

२०*२०

1

१९७ नहवन

-

अप्रकाहित

४०*२० पािपोि

2

१९८ नहवन

-

अप्रकाहित

४०*२० पािपोि

2

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता
डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

स.नं. ७१/१ ए, वाकड संततुकाराम मंगल
कायाालयाजवळ
स.नं. ७१/१ ए, वाकड संत तुकाराम मंगल
कायाालयाजवळ

१९९ नहवन

हवनोिे ििसा पहब्लहसटी

झिजवडी औंध रोड

२०० नहवन

हवनोिे ििसा पहब्लहसटी

झिजवडी औंध रोड

२०१ नहवन

यि पहब्लहसटी

औंध वाकड रस्ता

२०२ यि पहब्लहसटी/ड/१/१३

यि पहब्लहसटी

२०३ हबग इंहडया/ब/०१/०७

हबग इंहडया ग्रुप

२०४ हबग इंहडया/ब/०५/०७

हबग इंहडया ग्रुप

२०५ हबग इंहडया/ब/११/०७

हबग इंहडया ग्रुप

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

२०६ हबग इंहडया/ब/१२/०७

हबग इंहडया ग्रुप

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

२०७ हबग इंहडया/ब/१३/०७

हबग इंहडया ग्रुप

डांगे चौक ते
झिजवडी रस्ता

२०८ हबग इंहडया/ब/१५/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झपपरी ते झचचवड
झलक रोड

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

२०९ हबग इंहडया/ब/१७/०७

झचचवड डांगे चौक
रस्ता
झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता
झपपरी ते झचचवड
झलक रोड

स.नं. २७१/४, श्री. प्रिांत हवनोिे यांचे जागेत
हवनोिे फामा नसारी जवळ िेडगेवस्ती वाकड

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चे ३

3

सं. नं. १०३६/२, तानाजीनगर झलक रोड, झचचवड
येथील श्री ित्तु मारुती गावडे यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

भु. क्रं. ६६७अ/१अ/२अ हिवाजी चौक झचचवडगांव
पी सी एम टी बस स्टॉप जवळ श्रीमती हतकोणे
सुभद्गाबाई यांचे जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

स.नं.२४४/६, श्री. प्रिांत हवनोिे यांचे जागेत गणेि
मंिीरािेजारी िेडगेवस्ती वाकड
स.नं. २७२/३/१, वाकड, मनोिर वामन कलाटे
यांचे जागेत
स.नं.३२अ,डांगे चौक झचचवड गाव रोड मारुती
पंडीत गुजर थेरगाव यांचे जागेत
चाफे कर चौक हबजलीनगर कडे जाणा-या
रस््यावती िंोपडपट्टीलगत मनपा जागेत
झपपरी झचचवड झलक रोड, वखारीजवळ मनपा
जागेत
सं. नं. ६/१अ/१०/४, से. सं. नं. १८१४ थेरगाव
झचचवड रस्ता ३३ येथील श्री खंडरे ाव झचचवडे
यांचे खाजगी जागेत
सं. नं. ६/१अ/१०/४, से. सं. नं. १८१४ थेरगाव
झचचवड रस्ता ३३ येथील श्री खंडरे ाव झचचवडे
यांचे खाजगी जागेत
सं. नं. ६/१अ/१०/४, से. सं. नं. १८१४ थेरगाव
झचचवड रस्ता ३३ येथील श्री खंडरे ाव झचचवडे
यांचे खाजगी जागेत

भु. क्रं. ६६७अ/१अ/२अ हिवाजी चौक झचचवडगांव
पी सी एम टी बस स्टॉप जवळ श्रीमती हतकोणे
सुभद्राबाई यांचे जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१० हबग इंहडया/ब/१८/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

२११ हबग इंहडया/ब/१९/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झलक रोड झपपरी

हस. नं. क्रं. ४२८४/१, झलक रोड, झचचवड येथील
श्री राजेद्ग तानाजी गावडे याचें खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१२ हबग इंहडया/ब/२०/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झलक रोड झपपरी

हस. नं. क्रं. ४२८४/१, झलक रोड, झचचवड येथील
श्री राजेंद्र तानाजी गावडे याचें खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१३ हबग इंहडया/ब/२१/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झलक रोड झपपरी

सं. नं. १०३६/२, तानाजीनगर झलक रोड, झचचवड
येथील श्री ित्तु मारुती गावडे यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

सं. नं. २९५, हि. क्रं. ५९, के िवनगर , हचचंवड
येथील श्री मिेि हवश्वनाथ भोईर यांचे खाजगी
जागेत
सं. नं. २९५, हि. क्रं. ५९, के िवनगर , हचचंवड
येथील श्री मिेि हवश्वनाथ भोईर यांचे खाजगी
जागेत

२१४ हबग इंहडया/ब/२६/०७

हबग इंहडया ग्रुप

के िवनगर रस्ता

२१५ हबग इंहडया/ब/२७/०७

हबग इंहडया ग्रुप

के िवनगर रस्ता

२१६ हबग इंहडया/ब/२८/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन डांगे सं. नं. ४४१३, गावडे पाका टेल्को कं पनी समोर,
चौक रस्ता
झचचवड येथील श्री वसंत गावडे यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१७ हबग इंहडया/ब/२९/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन डांगे सं. नं. ४४१३, गावडे पाका टेल्को कं पनी समोर,
चौक रस्ता
झचचवड येथील श्री वसंत गावडे यांचे खाजगी जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१८ हबग इंहडया/ब/३२/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२१९ हबग इंहडया/ब/३३/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२० हबग इंहडया/ब/३४/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२१ हबग इंहडया/ब/३५/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२२ हबग इंहडया/ब/३६/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२३ हबग इंहडया/ब/३७/०७

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड स्टेिन ते
पवना निी रस्ता

जमातुल मुस्लमीन आलमगीर िािी मज्जीि ट्रस्ट
चाफे कर चौक, झचचवडगाव येथील जागेत

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२४ हबग इंहडया/ब/४०/०७

हबग इंहडया ग्रुप

अप्रकाहित

२०*२०

1

२२५ हबग इंहडया/ब/१/२०१५

हबग इंहडया ग्रुप

अप्रकाहित

३०*२०

1

२२६ हबग इंहडया/ब/५/२०१५

हबग इंहडया ग्रुप

अप्रकाहित

४०*२० चे २

2

२२७ हबग इंहडया/ब/२/२०१५

हबग इंहडया ग्रुप

दकिोर झनबाळकर, चाफे कर चौक, झचचवड

अप्रकाहित

४०*२०

1

२२८ हबग इंहडया/ब/३/२०१५

हबग इंहडया ग्रुप

बाळासािेब जपे यांचे जागेत िॉटेल जीवन,
टेल्कोसमोर, झचचवड

अप्रकाहित

२०*१०

1

२२९ हबग इंहडया/ब/४/२०१५

हबग इंहडया ग्रुप

अप्रकाहित

४०*२० चे ३

3

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

आऊटडोअर
एहलमेंट/ब/०१/०७
आऊटडोअर
२३१
एहलमेंट/ब/०२/०७
२३०

झचचवड स्टेिन डांगे गावडे कॉलनी लोकमान्य, िॉस्पीटजवळ, झचचवड
चौक रस्ता
श्री धोझडबा गणपत गावडे याचें खाजगी जागेत
चाफे कर चौक,
झचचवड
चाफे कर चौक,
झचचवड
चाफे कर चौक,
झचचवड
झचचवड स्टेिन ते
झचचवडगांव

झचचवड
सुरेि धोंडु झचचवडे यांच्या जागेत स.नं.४९ हि.क्र.१
वाल्िेकरवाडी रस्ता ते ५ वाल्िेकरवाडी रोड स्पाईन रोड झचचवड

झचचवड स्टेिन डांगे
चौक रस्ता
झचचवड स्टेिन डांगे
मे.आऊटरडोअर एहलमेंट
चौक रस्ता
मे.आऊटरडोअर एहलमेंट

संभाजी नारायण झनबाळकर, चाफे कर चौक,
झचचवड
ज्ञानोबा सखाराम झनबाळकर, चाफे कर चौक,
झचचवड

सं. नं. २४७, गणेिनगर झचचवड पुणे - ३३, समता
गृिरचना संस्था मयाादित यांचे जागेत
सं. नं. २४७, गणेिनगर झचचवड पुणे - ३३, समता
गृिरचना संस्था मयाादित यांचे जागेत

आऊटडोअर
२३२
एहलमेंट/ब/०३/०७
२३३

आऊटडोअर
एहलमेंट/ब/०४/०७

२३४ अेम अँड/ब/१/२०१५

२३५ सतेज अॅड/ब/०१/२००७

२३६ सतेज अॅड/ब/०२/०७

२३७ िुभांगी/ब/०१/०७

२३८ िुभांगी/ब/०२/०७
२३९ िुभांगी/ब/०३/१३
२४० िुभांगी/ब/०४/१३
२४१ नहवन

२४२ एल्प्रो/ब/०१/२००७

सं. नं. २४७, श्री. व्िी.एन.तातडे, सी.एन तातडे
झचचवड स्टेिन डांगे
मे.आऊटरडोअर एहलमेंट
प्लॉट नं.१ गणेिनगर झचचवड पुणे - ३३,
चौक रस्ता
इमारतीवर यांचे जागेत
सं. नं. २४७, श्री. व्िी.एन.तातडे, सी.एन तातडे
झचचवड स्टेिन डांगे
मे.आऊटरडोअर एहलमेंट
प्लॉट नं.१ गणेिनगर झचचवड पुणे - ३३,
चौक रस्ता
इमारतीवर
श्री. कु मार उफा हववेकांनि सुयाकांत भोगिेट्टी, स.नं.
मे. अम अँडव्िरटायझिंग मुंबई-बंगलोर िायवे १५८/२/१, ताथवडे आईल डेपो जवळ ता.-मुळिी
हज.-पुणे. यांच्या जागेत
भु क्रं. / गट क्रं. ४६, हि क्रं. १/७, पुनावळे मुळिी
मुंबई-बंगलोर िायवे
सतेज अॅडव्िटायझिंग
पुणे श्री. बोरगे हवमल िठरचंद्र यांचे जागेत निी
लगत
कडील िायवे हिज िेजारी
भु क्रं. / गट क्रं. ४६, हि क्रं. १/७, पुनावळे मुळिी
मुंबई-बंगलोर िायवे
सतेज अॅडव्िटायझिंग
पुणे श्री. बोरगे हवमल िठरचंद्र यांचे जागेत निी
लगत
कडील िायवे हिज िेजारी
सं. नं. २४७/ पी. प्लॉट नं.५, गणेिनगर, झचचवड
मे.िुभांगी
झचचवड स्टेिन डांगे
येथील मे. श्याम िाईटस को ऑफ सोसा. हल. यांचे
अँडव्िरटरयझिंग
चौक रस्ता
इमारतीवर
सं. नं. २४७/ पी. प्लॉट नं.५, गणेिनगर, झचचवड
मे.िुभांगी
झचचवड स्टेिन डांगे
येथील मे. श्याम िाईटस को ऑफ सोसा. हल. यांचे
अँडव्िरटरयझिंग
चौक रस्ता
इमारतीवर
मे.िुभांगी
स.नं.१६९/६, श्री. बाळु रघुनाथ नवले यांचे जागेत,
औंध रावेत रस्ता
अँडव्िरटरयझिंग
ताथवडे वजन काट्या जवळ, ताथवडे
मे.िुभांगी
स.नं.३/३, श्री. संतोष िौलत िर्निले पुनावळे यांचे
औंध रावेत रस्ता
अँडव्िरटरयझिंग
जागेत,
मे.िुभांगी
मे. रहवराज कॉम्प्लेक्स को.ऑप.सोसायटी, प्लॉट
झचचवड झलकरोड
अँडव्िरटरयझिंग
नं.२८४, झपपरी
एल्प्रो इंटरनॅिनल
हलमीटेड

झचचवड स्टेिन डांगे एल्प्रो इंटरनॅिनल हलमीटेड प्रो पा. श्री खंडव
े ाल
चौक रस्ता
सुहनल कवरचंि झचचवडगाव स्वमालकीचे जागेत
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२४३ िूभम/ब/०१/०७
२४४
२४५
२४६
२४७
२४८

िुभम आऊट
अँड/ब/२०/२०१५
िुभम आऊट
अँड/ब/२१/२०१५
िुभम आऊट
अँड/ब/२२/२०१५
िुभम आऊट
अँड/ब/२३/२०१५
कॅ पिन आऊटडोअर
अॅड/ब/१/२०१४

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
कॅ पिन आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

२४९ अहनल ढवळे /ब/१/२०१३

ढवळे पहब्लहसटी

२५० अहनल ढवळे /ब/२/२०१३

ढवळे पहब्लहसटी

२५१ अहनल ढवळे /ब/३/२०१५

अहनल बाळू ढवळे

२५२ अहनल ढवळे /ब/४/२०१५

िािा बाळू ढवळे

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
२५४ िुभांगी अॅड/ब/१६/२०१४
अँडव्िरटरयझिंग
२५५ स्वप्नप्रसाि/ब/१/१४
स्वप्न प्रसाि
स्वप्न प्रसाि
२५६ स्वप्नप्रसाि/ब/२/१४
अँडव्िरटायझिंग
२५३ िुभांगी अॅड/ब/१५/२०१३

२५७ आदिरुणाल/ब/१/१४

आदिरुणाल डेव्ि.

झलक रोड झचचवड

सं. नं. २७३/२, िांती हनवास ििान िॉलजवळ
झचचवड पुणे श्री पुनमचंि गेिलोत यांचे जागेत
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मुंबई-बंगलोर िायवे अहवनाि पवार यांचे स.नं. १३०/४, ताथवडे

अप्रकाहित

४०*२०

1

मुंबई-बंगलोर िायवे जाझलिर रानवडे, स.नं.५३, पुनावळे
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३०*२०
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३०*२०
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३०*१५

1

मारूती गुडाभाऊ िर्निले, यांचे जागेत स.नं.३,
पुनावळे .
हिवराम िठरभाऊ पवार, स.नं.१३२/४, ताथवडे
मुंबई-बंगलोर िायवे
यांची जागा
औध रावेत रोड

डांगे चौक झिजवडी - जयश्री गावडे यांचे जागेत स.नं.५१,
रस्ता
हि.क्र.२/२/१७, ताथवडे.
स.नं.५१ /२/१ ढवळे नगर पुनावळे ता.मुळिी
मुंबई-बंगलोर िायवे
हजल्िा पुणे
स.नं.५१ /२/१ ढवळे नगर पुनावळे ता.मुळिी
मुंबई-बंगलोर िायवे
हजल्िा पुणे
स.नं.३७/६ मु.पो.पुनावळे ढवळे नगर ता.मुळिी
पुनावळे ढवळे नगर
हज.-पुणे-३३ (स्वत:च्या जागेत)
स.नं.५०/५/१ मु.पो. पुनावळे ढवळे नगर, ता.पुनावळे ढवळे नगर
मुळिी पुण-े ३३ ( स्वतं:च्या जागेत)
स.नं. १३/१० पवना बँके िेजारी थेरगांव बाजीराव
औंध रावेत बी.आर.टी
साधु पवार यांच्या जागेत
स.नं. २५/२/ब/१ आर.टी. रोड ताथवडे गुलाब
औंध रावेत बी.आर.टी
हिरामण लोंढे यांच्या जागेत
झिजवडी औंध रोड स.नं. २७८/१/१ वाकड चौक
सं. नं. १९२/ब, ित्तमंदिराजवळ वाकड डांगेचौक
झिजवडी औंध रोड
रोड येथील स्वमालकीचे जागेत पुणे
मुंबई पुणे बायपास स.नं.१९२/३/१ वाकड हबलाा रे डीहमक्स िेजारी
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२५८ प्रहवण/ब/१/२०१४

प्रहवण गायकवाड

२५९ संजय वमाा/ब/१/२०१४

संजय वमाा

२६० िुभांगी अड/ब/१/२०१४
२६१ िुभांगी अड/ब/२/२०१४
२६२ िुभांगी अड/ब/३/२०१४
२६३ िुभांगी अड/ब/४/२०१४
२६४ अक्षर लॅन्ड /ब/१/२०१४
गुरुमुखिास
२६५
सुखवानी/ब/१/२०१४
२६६
२६७
२६८
२६९
२७०

गुरुमुखिास
सुखवानी/ब/२/२०१४
गुरुमुखिास
सुखवानी/ब/३/२०१४
चंद्रकांत
भुमकर/ब/१/२०१४
चंद्रकांत
भुमकर/ब/२/२०१४
चंद्रकांत
भुमकर/ब/३/२०१४

२७१ बालाजी अँड/ब/१/२०१४

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
अक्षरलॅन्ड डेव्िलपसा
प्रा.हल.
श्री. गुरुमुखिास
जंगलिास सुखवानी
श्री. गुरुमुखिास
जंगलिास सुखवानी
श्री. गुरुमुखिास
जंगलिास सुखवानी
श्री.चंद्रकांत बाबुराव
भुमकर
श्री.चंद्रकांत बाबुराव
भुमकर
श्री.चंद्रकांत बाबुराव
भुमकर
बालाजी अड.

पुनावळे मारुं जी रस्ता स.नं. १९ काटे वस्ती पुनावळे
स.नं. ४४/६ भुजबळ वस्ती पुनावळे सुिाम बोरगे
पुनावळे मारुं जी रस्ता
यांचे जागेत
स.नं.१३/१२ अपेक्स िॉस्पीटल िेजारी थेरगाव
औध रावेत रोड
मारुती नथाराम पवार यांचे जागेत.
स.नं.५३/१ लोटस स्कू ल िेजारी पुनावळे सुिाम
पुनावळे मारुं जी रस्ता
रानवडे यांचे जागेत
डांगे चौक झिजवडी स.नं.१२९/१अ/१६ वाकड चंद्रमाऊली गाडान
रस्ता
िेजारी ज्ञानेश्वर बबन िेडगे यांचे जागेत
स.नं.३५/१/२ कोयते वस्ती पुनावळे (चेतन मिािेव
पुनावळे मारुं जी रस्ता
पवार यांचे जागेत)
ताथवडे झलक रोड
मानकर चौक रस्ता
हचलेकरनगर
डायनेस्टी सोसा.
झचचवड डांगे चौक
रस्ता
झचचवड डांगे चौक
रस्ता
भुमकर चौक
झिजवडी रस्ता
भुमकर चौक
झिजवडीरस्ता
भुमकर चौक
झिजवडी रस्ता
भुमकर चौक
झिजवडी रस्ता
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स.नं. २०६ /२/२/२/वाकड पुणे ५७.
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स.नं. ५६/१/इं दिरा कॉलेज मागे ताथवडे पुणे ३३.

स.नं. 114/4/3/1भुमकर चौक ते झिजवडी रस्ता
िनुमान मंदिराजवळ वाकड
स.नं. 114/4/3/1भुमकर चौक ते झिजवडी रस्ता
िनुमान मंदिराजवळ वाकड
स.नं. 121/3/1भुमकर चौक ते झिजवडी रस्ता
िनुमान मंदिराजवळ वाकड
स.नं. ७५/२/अ/१सुभाष हभमाजी हवनोिे यांचे
जागेत संत तुकाराम मंगल कायाालयासमोर वाकड.

२७२ दकस्टोन/ब/१/२०१४

२७३ मे.िुभांगी अड/ब/५/२०१४

मे.दकस्टोन लाईफ
स्पेसस प्रा.हल.

डांगे चौक झिजवडी
स.नं. १२३/३अ/३, झजजर िॉटेल जवळ वाकड
रस्ता
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10

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

काळे वाडी फाटा ते
कस्पटेवस्ती हिवाजी स.नं. २०७/२/१/३अ हजतेंद्र भोपालझसि
चौक जय मोबाईल राजपुरोहित वाकड यांचे जागेत .
िॉपी जवळ वाकड.

अप्रकाहित

२०*२०

1

मुंबई बेंगलोर िायवे
स.नं. ८१/३/१ नंिकु मार काटे ताथवडे यांचे जागेत
जे.एस.पी.एम.कॉलेज
ताथवडे.
जवळ, ताथवडे

अप्रकाहित

४०*२० पािपोि

2

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

मे.िुभांगी
२७४ मे.िुभांगी अड/ब/६/२०१४
अँडव्िरटरयझिंग
२७५ मे.अक्षय अड/ब/१/२०१४
२७६ मे.अक्षय अड/ब/२/२०१४

२७७ हिवसोहसएट/ब/१/१४

मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग
मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग
मे. हिवसोहसएटस्
प्रोप्रा.

२७८ हिवसोहसएट/ब/२/१४

मे. हिवसोहसएटस्
प्रोप्रा.

२७९ हिवसोहसएट/ब/३/१४

मे. हिवसोहसएटस्
प्रोप्रा.

भुमकर चौक मारुं जी
रस्ता
डांगे चौक झिजवडी
रस्ता
झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ
झपपरी भाजीमंडई
माके टच्या वर,
झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ
झपपरी भाजीमंडई
माके टच्या वर,
झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ
झपपरी भाजीमंडई
माके टच्या वर,

स.नं. ८०/३/१,वाकड आनंिा गणपत हवनोिे यांचे
जागेत
स.नं. १८/१/३,थेरगाव जगन्नाथ धोंडीबा गवळी
यांचे जागेत
व्यंकटेि माके टच्या इमारतीवर हस. स.नं.३९२० ते
३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ झपपरी भाजीमंडई झपपरी पुणे-१८
व्यंकटेि माके टच्या इमारतीवर हस. स.नं.३९२० ते
३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ झपपरी भाजीमंडई माके टच्या वर,
झपपरी पुणे-१८
व्यंकटेि माके टच्या इमारतीवर हस. स.नं.३९२० ते
३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ झपपरी भाजीमंडई माके टच्या वर,
झपपरी पुणे-१८

२८० हिवसोहसएट/ब/४/१४

२८१

मे. लाईफ
स्टाईल/ब/१/२०१४

मे. हिवसोहसएटस्
प्रोप्रा.
लाईफ स्टाईल
डेव्िलपमेंटस्

झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ
झपपरी भाजीमंडई
माके टच्या वर,

व्यंकटेि माके टच्या इमारतीवर हस. स.नं.३९२० ते
३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ झपपरी स्टेिन
उड्डणपुलाजवळ झपपरी भाजीमंडई माके टच्या वर,
झपपरी पुणे-१८
स.नं.१३६/२/१ गारवे हुंडाई िोरुम िेजारी
मुंबई बंगलोर िायवे
बंगलोर-मुंबई बायपास वाकड
पुनावळे - माळवाडी
स.नं.५१/४/१ पुनावळे - माळवाडी रोड, कोयते
रोड, कोयते वस्ती
वस्ती जवळ यांचे जागेत ता. मुळिी, हज.-पुणे
जवळ
श्री.गणपत िामु रानवडे यांच्या जागेत स.नं.५३/१
लोटस हबिंनेस स्कु ल
पुनावळे माळवाडी रोड, लोटस हबिंनेस स्कु ल
पुनावळे
पुनावळे पुण-े ३३
बाजीराव सिािु पवार यांच्या जागेत स.नं.१३/१०
औंध-रावेत रोड थेरगाव औंध-रावेत रोड, पवना बँकेिेजारी थेरगाव
पुणे-१७

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

१०*२०

1

अप्रकाहित

१०*२०

1

अप्रकाहित

३०*१५

1

२८२ िुभांगी अँड/ब/७/२०१४

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

२८३ िुभांगी अँड/ब/८/२०१४

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

२८४ िुभांगी अँड/ब/९/२०१४

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

२८५ अम अँड/ब/१/२०१४

अेम अँडव्िरटरयझिंग

पुनावळे मारुं जी
रस्ता

स.नं.२८/८ गायकवाड वस्ती, पुनावळे ता.-मुळिी,
हज.-पुणे बाजीराव एकनाथ कें जळे , व इतर िोन

अप्रकाहित

२०*१०

1

२८६ कस्पटे अँड/ब/१/२०१४

श्री.संदिप अरुण कस्पटे
अँड

झिजवडी औध रस्ता

स्वत:च्या जागेत स.नं.२६६/३/२ कस्पटे वस्ती,
वाकड झिजवडी रस्ता,िौया िॉटेल समोर पुणे-५७.

अप्रकाहित

४०*२०

1

२८७ कस्पटे अँड/ब/२/२०१४

श्री.संदिप अरुण कस्पटे
अँड

झिजवडी औध रस्ता

स्वत:च्या जागेत स.नं.२६६/३/२ कस्पटे वस्ती,
वाकड झिजवडी रस्ता, िौया िॉटेल समोर पुणे-५७.

अप्रकाहित

४०*२०

1

२८८ कस्पटे अँड/ब/३/२०१४

श्री.संदिप अरुण कस्पटे
अँड

झिजवडी औध रस्ता

स्वत:च्या जागेत स.नं.२६६/३/२ कस्पटे वस्ती,
वाकड झिजवडी रस्ता,िौया िॉटेल समोर पुणे-५७.

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

मे. अनुप परमानंि
२८९ जमतानी अँड/ब/१/२०१४
जमतानी अँड

अक्षरा स्कु ल/कॉलेज
स.नं.८६/६, अक्षरा स्कु ल/कॉलेज रोड इंदिरा कॉलेज
रोड इं दिरा कॉलेज
मागे ताथवडे पुणे-३३
मागे ताथवडे पुणे-३३

मे. अनुप परमानंि
२९० जमतानी अँड/ब/१/२०१४
जमतानी अँड

२९१ सुखवानी अँड/ब/१/२०१४

मे.सुखवानी कन्ट्रक्िन्स
प्रोप्रा.

२९२ बालाजी अँड/ब/२/२०१४

मे. बालाजी
अँडव्िरटरयझिंग

अक्षरा स्कु ल/कॉलेज
रोड इं दिरा कॉलेज
मागे ताथवडे पुणे
अक्षरा इं टरनॅिनल
स्कू लच्या जवळ
मारुं जी रोड, इलाईट
िोस िेजारी
संत तुकाराम मंगल
कायाालयाजवळ
वाकड

२९३ बी.यु.भंडारी/ब/१/१५

बी.यु.भंडारी प्रा.हल.

मुंबई-बंगलोर िायवे

२९४ ईिा प्रॉपटी/ब/१/२०१५

ईिा प्रॉपटीज

मारुं जी रोड, इं दिरा
कॉलेज मागे

िुभांगी
अँडव्िर/ब/१०/२०१५
िुभांगी
२९६
अँडव्िर/ब/११/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
श्री. राजेिकु मार
२९७ राजेि सांकला/ब/१/२०१५ नौपतलाल सांकला
(हव्िजन व्िेन्चसा)
२९५

आऊटरीच
२९८
हमहडया/ब/१/२०१५
२९९

प्रहवण
गायकवाड/ब/२/२०१५

मुंबई-बंगलोर िायवे
मुंबई-बंगलोर िायवे

स.नं.८६/६, अक्षरा स्कु ल/कॉलेज रोड इंदिरा कॉलेज
मागे ताथवडे पुणे-३३

अप्रकाहित

१०*८

10

स.नं.९६१/१/१ अक्षरा इं टरनॅिनल स्कू लच्या जवळ
मारुं जी रोड, इलाईट िोस िेजारी ताथवडे पुणे-३३

अप्रकाहित

६*८

21

स.नं.७५/२A/२०१४, डांगे चौक, झिजवडी रस्ता,
संत तुकाराम मंगल कायाालयाजवळ वाकड पुण-े ५७

अप्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

३०*१५ चा २

2

अप्रकाहित

३०*१५ चा १

1

प्रोप्रा. िैलेि जयकु मार भंडारी स.नं.१४२/१+२/५
िॉटेल सयाजी समोर गारवे हुंडाई िोरुम िेजारी
वाकड पुण-े ५७
स.नं.९५/२/१,मारुं जी रोड, इं दिरा कॉलेज मागे
सौ.हवभा हवक्रम बोके ताथवडे पुण-े ३३
मे. रुटस कॉपोरे िन हल.स.नं.१२३/१/२ वाकड,
इं दिरा कॉलेजसमोर पुणे -४११०५७
मे. रुटस कॉपोरे िन हल.स.नं.१२३/१/२ वाकड,
इं दिरा कॉलेजसमोर पुणे -४११०५७

अप्रकाहित
अप्रकाहित

४०*२० चा १
(पािपोि)
४०*२० चा १
(पािपोि)

2
2

स.नं.५६/३/१६/१, ताथवडे ता.-मुळिी, हज.-पुणे३३

अप्रकाहित

३०*२० चे ३
फलक

3

मे. आऊटरीच हमहडया
सोल्युिन ( सौ.
जान्िवी धनजय गुरव)

झचचवड स्टेिन मागा श्री. अजमोध्िीन रसूल जामिार यांचे जागेत
लोकमान्य िॉहस्पटल स.नं.३/४/२/२/५ झचचवड स्टेिन मागा लोकमान्य
जवळ
िॉहस्पटल जवळ, झचचवड पुण-े ४११०३३

अप्रकाहित

२०*४०

1

प्रल्िाि सखाराम
गायकवाड

पुनावळे मारुं जी रस्ता

अप्रकाहित

४०*२०

1

ताथवडे झलक रोड

स.नं.२८/३ पुनावळे मारुं जी रस्ता गायकवाड वस्ती
पुणे ( स्वत:च्या जागेत)

३०० राजेंद्र लुंकड/ब/१/२०१५

श्री.राजेंद्र रमनलाल
लुंकड

३०१ राजेंद्र लुंकड/ब/२/२०१५

श्री.राजेंद्र रमनलाल
लुंकड

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
३०३ िुभम आऊटडोअर/ब/२/१५
अँडव्िरटरयझिंग
सिाहिव
श्री.सिाहिव आप्पा
३०४
कस्पटे/ब/१/२०१५
कस्पटे
सिाहिव
श्री.सिाहिव आप्पा
३०५
कस्पटे/ब/२/२०१५
कस्पटे
३०२ िुभम आऊटडोअर/ब/१/१५

आ्माराम जयवंत कलाटे स.नं.१९३/६ तफे
भागीिार राजेंद्र रमनलाल लुंकड स.नं.१९३/४ ते ७
कस्पटे वस्ती रोड
कस्पटे वस्ती, वाकड पुण-े ४११०५७
(
स्वत:च्या जागेत)
आ्माराम जयवंत कलाटे स.नं.१९३/६ तफे
भागीिार राजेंद्र रमनलाल लुंकड स.नं.१९३/४ ते ७
कस्पटे वस्ती रोड
कस्पटे वस्ती, वाकड पुण-े ४११०५७ (स्वत:च्या
जागेत)
श्री. हवनायक मुरलीधर भोंडवे यांचे जागेत
पुनावळे
स.नं.११/१०/२ पुनावळे पुण-े ४११०३३
श्री. झसधु दिलीप कु -िे, स.नं.१०६/६ वाकडवाकड-झिजवडी रोड
झिजवडी रोड पुणे-४११०५७
कस्पटे वस्ती
कस्पटे वस्ती

३०६ मोरया इंटर/ब/१/२०१५

मे. मोरया इंटरप्रायजेस

झचचवडगाव रस्ता

३०७ मोरया इंटर/ब/२/२०१५

मे. मोरया इंटरप्रायजेस

पुनावळे

३०८ मोरया इंटर/ब/३/२०१५

मे. मोरया इंटरप्रायजेस

मुंबई-बंगलोर िायवे

िुभांगी
३०९
अँडव्िर/ब/१२/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

३१० आनंि प्रयाग/ब/१/२०१४

मे.आनंि प्रयाग ठरयल
िोम्स

स.नं.२५१/३ कस्पटे वस्ती वाकड पुण-े ५७
स.नं.२५१/३, जुना मुंबई-पुणे िायवे मानकर चौक
कस्पटे वस्ती वाकड पुण-े ५७
श्री. बाळकृ ष्ण हवष्णु गावडे, स.नं.२४९/३/१२
झचचवडगाव रस्ता गावडे पाका झचचवड पुण-े
४११०३३
श्री. नंिकु मार भालचंद्र भोंडवे स.नं.१२/१ ते ७
पुनावळे पुण-े ३३
श्री. हवजय ज्ञानेश्वर ढवळे स.नं.८६/२ ताथवडे
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस लगत पुणे - ४११०३३.

श्री. पांडुरंग मिािेव सपकाळ, स.नं.८२/१/१
मुंबई-बंगलोर िायवे ताथवडे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस िायवे लगत ताथवडे
पुणे-३३
स्वत:च्या जागेत स.नं.३९/१७/१ पुनावळे ता.पुनावळे
मुळिी हज.-पुणे

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

२०*२०

1

अप्रकाहित

३०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२०

1

अप्रकाहित

४०*२० चा १
(पािपोि)

2

अप्रकाहित

१०*६ चे २०

20

३११

हवजय
झिगणेकर/ब/१/२०१५

हवजय िामोिर
झिगणेकर

वाकड

३१२

हसक्सथ एहलमेंट
/ब/१/२०१५

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
अँडव्िरटायझिंग

थेरगाव

३१३

हसक्सथ एहलमेंट
/ब/२/२०१५

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
अँडव्िरटायझिंग

थेरगाव

३१४ िुभांगी अँड/ब/१२/२०१४

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

वाकड

३१५ हबग इंहडया/ब/१/२०१४

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड

३१६ हपकासो अँड/ब/१/२०१५

३१७ हपकासो अँड/ब/२/२०१५
३१८ श्री साई अँड/ब/१/२०१५

हपकासो
अँडव्िरटायझिंग अँन्ड
सोल्युिन्स
हपकासो
अँडव्िरटायझिंग अँन्ड
सोल्युिन्स
मे. श्री साई श्री हनवास
आटास रचना पाका ,

झचचवड

झचचवड
पुनावळे

३१९ श्री साई अँड/ब/२/२०१५

मे. श्री साई श्री हनवास
आटास रचना पाका ,

पुनावळे

३२० श्री साई अँड/ब/३/२०१५

मे. श्री साई श्री हनवास
आटास रचना पाका ,

पुनावळे

३२१ मे.अरुण डेव्ि/ब/१/२०१५ मे.अरूण डेव्िलपसा,

थेरगाव

स्वत:च्या जागेत स.नं.२४९/२/१ वाकड ता.-मुळिी
हज.-पुणे
श्री. िाफीज ठरयाजउद्दीन अन्सारी यांच्या
इमारतीवर स. नं. १९/१२/१ थेरगांव पुणे४११०३३. (टेरेसवर)
श्री. िाफीज ठरयाजउद्दीन अन्सारी यांच्या
इमारतीवर स. नं. १९/१२/१ थेरगांव पुणे४११०३३. (टेरेसवर)
श्री. काहिनाथ सिािु ताम्िाणे, स.नं.१३०/१अ/५
वाकड पुण-े ५७
श्री.िेवघर सिकारी गृिरचना संस्था
मयाा.स.नं.२७० झचचवड पुणे
श्री.सुहनल रामचंद्र झचचवडे यांच्या जागेत स.नं.
१६९/२, एस.के .एफ. कं पनी समोर झचचवड पुणे ४११०३३.
श्री.सुहनल रामचंद्र झचचवडे यांच्या जागेत स.नं.
१६९/२, एस.के .एफ. कं पनी समोर झचचवड पुणे ४११०३३.
श्री.सुिाम मातंड रानवडे, यांच्या जागेत स.नं.
५३/१,पुनावळे पुण-े ४११०३३.
श्री. सहति ज्ञानोबा झनबाळकर,यांच्या जागेत स.नं.
८०/२ब, ताथवडे एक्सप्रेस िायवे सर्नव्िस रोड पुणे४११०३३.
श्री.सुिाम मातंड रानवडे, यांच्या जागेत स.नं.
५३/१,पुनावळे पुण-े ४११०३३.
श्री. रामिरण बनारिीिास गुप्ता, स.नं. ३३ हिस्सा
नं. ४ ते ८ (गंगाअहियाना गृि प्रकल्पाचे
िुकानावरील टेरेसवर) थेरगांव पुणे-४११०३३.
स्वतं:च्या जागेत

प्रकाहित

१०*२०

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

30*20 चा १
पािपोि

2

अप्रकाहित

40*20 चे २

2

अप्रकाहित

20*20

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

30*15

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

10*25

1

३२२ मे.अरुण डेव्ि/ब/२/२०१५ मे.अरूण डेव्िलपसा,
मे.दकस्टोन लाईफ
स्पेसस प्रा.हल.
मे.दकस्टोन लाईफ
३२४ मे.दकस्टोन/ब/३/२०१५
स्पेसस प्रा.हल.
श्री.घनश्याम जंगलिास
३२५ सुखवानी अँड/ब/२/२०१५
सुखवानी
३२३ मे.दकस्टोन/ब/२/२०१५

थेरगाव

वाकड
वाकड
ताथवडे

श्री. रामिरण बनारिीिास गुप्ता, स.नं. ३३ हिस्सा
नं. ४ ते ८ (गंगाअहियाना गृि प्रकल्पाचे
िुकानावरील टेरेसवर) थेरगांव पुणे-४११०३३.
स्वतं:च्या जागेत
श्री.कहपल िसवानी, स्वतं:च्या जागेत
स.नं.१२३/२/२/१, वाकड पुण-े ४११०५७.
श्री.कहपल िसवानी, स्वतं:च्या जागेत
स.नं.१२३/२/२/१, वाकड पुण-े ४११०५७.
स.नं.९६/१/१, ९७/१/१, ९७/२ ताथवडे येथे
स्वत:च्या जागेत ता.-मुळिी हज.-पुणे-३३
श्री.ित्तात्रय मारुती ढवळे यांचे जागेत स. नं.
१६/१/१ बालाजी मंदिरािेजारी पुनावळे पुण-े
४११०३३.
श्री. अिोक नारायण लांडे यांचे जागेत स. नं.
६६/१ब बालाजी लॉ कॉलेज बाजूला ताथवडे ता.मुळिी हज.-पुणे-४११०३३.
श्री. गणपत िामू रानवडे यांचे जागेत स. नं. ५३/१
पुनावळे िायवे चौक ता.-मुळिी हज.-पुणे४११०३३.

अप्रकाहित

10*25

1

अप्रकाहित

10*10

7

अप्रकाहित

10*5

1

अप्रकाहित

40*20 चे 2

2

अप्रकाहित

30*20 चा १
पािपोि

2

अप्रकाहित

30*20 चा १
पािपोि

2

अप्रकाहित

40*20

1

३२६ िुभांगी अँड/ब/१३/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

पुनावळे

३२७ िुभांगी अँड/ब/१४/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

ताथवडे

३२८ िुभांगी अँड/ब/१५/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

पुनावळे

३२९ िुभांगी अँड/ब/१६/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

वाकड

श्री. ज्ञानेश्वर बबन िेडगे यांचे जागेत स. नं.
१२९/१/अ/१६, काळाखडक वाकड पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

30*15 चा 1
(पािपोि)

2

३३० िुभांगी अँड/ब/१७/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

वाकड

श्री. ज्ञानेश्वर बबन िेडगे यांचे जागेत स. नं.
१२९/१/अ/१६, काळाखडक वाकड पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

४0*२० चा 1
(पािपोि)

2

थेरगाव

श्री. दिलीप पांडुरंग गावडे व सौ. जयश्री दिलीप
गावडे यांचे जागेत स. नं.१९/२/१ डांगे चौक
थेरगांव ता.-मुळिी हज.-पुणे-४११०३३.

अप्रकाहित

४0*२० चा 1
(पािपोि)

2

मे.िुभांगी
३३१ िुभांगी अँड/ब/१८/२०१५
अँडव्िरटरयझिंग

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
३३३ िुभांगी अँड/ब/२०/२०१५
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
३३४ िुभांगी अँड/ब/२१/२०१५
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
३३५ िुभांगी अँड/ब/२२/२०१५
अँडव्िरटरयझिंग
३३२ िुभांगी अँड/ब/१९/२०१५

३३६ िुभांगी अँड/ब/२३/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग
मे.िुभांगी
३३८ िुभांगी अँड/ड/९०/२०१३
अँडव्िरटरयझिंग
३३७ िुभांगी अँड/ब/२४/२०१५

जुना वाकड मुंबई
रस्ता
औंध-रावेत रोड
औंध-रावेत रोड

1

अप्रकाहित

४०*१०

1

अप्रकाहित

३० * १५ चे २

2

अप्रकाहित

४०*१० चे २

2

औंध-रावेत रोड

श्री.नारायण नागु बारणे यांच्या जागेत स.नं.१५/४
संतोष मंगल कायाालयाजवळ,थेरगांव

अप्रकाहित

४०*१० चे २

2

अप्रकाहित

३०*१५ चे २

2

अप्रकाहित

२०*१० चे २

2

बारकु नथाराम पवार यांच्या जागेत
स.नं.१२/२२/१, थेरगांव, िॉटेल आिवण िेजारी

अप्रकाहित

४०*१०

1

यमुनाबाई रमण पवार यांच्या जागेत स.नं.५९पैकी,
ताथवडे ता.-मुळिी हज.-पुणे-४११०३३.

अप्रकाहित

४०*२०

1

प्रकाहित

20*10

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

30*20

1

िेवघर सोसा.जवळ
औंध-रावेत रोड

३४० हसध्िीहवनायक/ब/१/१५

हसध्िीहवनायक
डेव्िलपसा तफे
भागीिार अनुज उमेि
गोयल

ताथवडे

३४१ संजीवनी/ब/१/२०१५

संजीवनी लॅडस्के प ध्रुव

मुंबई-बंगलोर िायवे

३४३ िुभम अँड/ब/४/२०१५

२०*२०

संपत बळवंत िर्निले यांच्या जागेत स.नं.२, पुनावळे

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग

अप्रकाहित

औंध-रावेत रोड

३३९ िुभांगी अँड/ब/२६/२०१५

३४२ िुभम अँड/ब/३/२०१५

श्री. सािेबराव भगवान कस्पटे यांच्या जागेत
स.नं.२६५/४/१, वाकड रोड वाकड पुण.े
श्री. भालचंद्र नामिेव आमले यांच्या जागेत
स.नं.१३/६/२, बेलठिकानगर, थेरगांव
श्री. रुबेल िेवित्त बुंिल
े ा यांच्या जागेत
स.नं.२१/१अ, डांगेचौक, थेरगांव

काळे वाडी मेन रोड

थेरगाव
थेरगाव

मे. हसध्िाथा सि.गृि संस्था मयाा. स.नं.२७२ झलक
रोड झचचवड पुण-े ३३
सौ. सलमा अहखल सय्यि यांच्या जागेत
स.नं.१३/६/२, थेरगांव

श्री.सतीि ििा यांच्या जागेत स.नं.५१/१ मुंबईबंगलोर बायपास रोड पुनावळे
श्री.नंिकु मार िंकरराव कोकाटे, स.नं.१६/४ब/६अ,
थेरगांव पुणे-३३
श्री.नंिकु मार िंकरराव कोकाटे, स.नं.१६/४ब/६अ,
थेरगांव पुणे-३३

३४४ िुभम अँड/ब/५/२०१५
३४५

रहवराज
पाषाणकर/ब/१/१५

३४६ अनुश्री/ब/१/२०१५

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
रहवराज पाषाणकर
डेव्िलपसा

डांगे चौक ते भूमकर सौ. सुधा मुगुटराव साळुं खे यांचे जागेत
चौक रस्ता
स.नं.१२९/१ब काळाखडक वाकड पुण-े ४११०५७.
वाकड

मे.अनुश्री ठरआहलटी

पुनावळे

३४७ के स्टोन प्रॉपटी/ब/१/२०१५ मे. के स्टोन प्रॉपटीज

पुनावळे

३४८ कोलते पाटील/ब/१/२०१५

मे. कोलते पाटील
डेव्िलपसा

३४९ गणपत साळुं ख/े ब/१/२०१५ श्री. गणपत ित्तु साळुं खे

मुंबई पुणे िायवे,

ताथवडे

३५० साईबाबा/ब/१/२०१५

मे. साईबाबा सेल्स
प्रा.हल

झचचवड

३५१ िुभांगी अँड/ब/१९/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

थेरगाव

३५२ गंधाव आटास/ब/१/२०१५

मे. गंधवा आटास्
अँडव्िरटायझिंग

ताथवडे

मे. श्वाश्वती हबल्डसा

थेरगाव

३५३

मे. श्वाश्वती
हबल्डसा/ब/१/२०१५

स.नं.१३०/१/१ स्वत:च्या जागेत भुमकर चौक,
वाकड
सौ. अंजनाबाई सािेबराव ििाले व सौ. सरस्वती
एकनाथ िेवकर यांच्या जागेत स. नं. ४३/१२/२/अ,
४३/१२/१/क पुनावळे पुणे-४११०३३.
श्री. मोिीत गोयल, स.नं.१६/३, पुनावळे मारूंजी
रस्ता, पुनावळे - ४११०३३
मे. कोलते पाटील डेव्िलपसा हल., स.नं.१३२,
बालवडकर पेट्रोलपंप िेजारी, मुंबई पुणे िायवे,
वाकड- ४११०५७
श्री. गणपत ित्तु साळुं ख,े स्वत:च्या जागेत राईज
अँल्टा, स.नं.५६/३/१५,ताथवडे ता.-मुळिी हज.पुणे-४११०३३.
श्री.बाळू सोपान ढवळे , श्री. हिरामण िामू ढवळे व
श्री. नवनाथ मारुती ढवळे यांच्या जागेत स.नं.
४८/४/२ पुनावळे (भारत पेट्रोल पंपाजवळ) पुणे४११०३३.
श्री. रामचंद्र धाकोजी बारणे यांच्या जागेत
स.नं.२६/१+२+४+५/१ थेरगांव
श्री. ित्तात्रय म्िातू पवार, यांच्या जागेत स.नं.
१३१, ताथवडे साई पंपासमोर ता.-मुळिी हज.पुणे-४११०३३.
स्वत:च्या जागेत स.नं.१८/६ वाकड रोड, झखवसरा
हवद्यालयाजवळ थेरगांव पुणे -४११०५७.

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

2

प्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

20*20

1

अप्रकाहित

20*20 पािपोट

2

प्रकाहित

40*20 पािपोट

2

अप्रकाहित

20*20

1

अप्रकाहित

20*10 पािपोि

2

अप्रकाहित 20’*20’ पािपोि

2

अप्रकाहित

40’*20’

1

अप्रकाहित

10’*8’

3

३५४ अहनल ढवळे /ब/६/२०१५

अहनल बाळू ढवळे

मुंबई-पुणे िायवे

३५५ तलरे जा/ब/१/२०१५

श्री. आ्माराम
बुधोमल तलरे जा

मुंबई-पुणे िायवे

३५६ तलरे जा/ब/२/२०१५

श्री. आ्माराम
बुधोमल तलरे जा

३५७ रहवराज
पाषाणकर/ब/२/१५

श्री. रहवराज पाषाणकर
डेव्िलपसा

मुंबई-पुणे िायवे

वाकड

स्वत:च्या जागेत स.नं.५१/२/१ पुनावळे (मुंबईबंगलोर िायवे पुनावळे पेट्रोल पंपाजवळ/पेिकर
प्रोजेक्ट िेजारी) पुनावळे ता.-मुळिी हज.-पुणे४११०३३.
स्वत:च्या जागेत स.नं.१६४/५ राजीव गांधी
पुलाजवळ, हत्रमुती नसारी िेजारी, मुंबई-पुणे िायवे
वाकड ता.-मुळिी हज.-पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

20*20

1

स्वत:च्या जागेत स.नं.१६४/५ राजीव गांधी
पुलाजवळ, हत्रमुती नसारी िेजारी, मुंबई-पुणे िायवे
वाकड ता.-मुळिी हज.-पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

40*20

1

स. नं.१३०/१/१, १३०/१ब व १२३/२/२/३
भूमकर चौक, वाकड पुण-े ४११०५७.

अप्रकाहित

8*6 चे 15 वॉल
कं पाऊंडर

15

३५८

बेंचमाका
ठरअल्टी/ब/१/२०१५

मे. बेंचमाका ठरअल्टी
एल.एल.पी.

पुनावळे

स.नं.१९/३-४, पुनावळे

अप्रकाहित

30*20 चा 1
पािपोि

2

३५९

बेंचमाका
ठरअल्टी/ब/२/२०१५

मे. बेंचमाका ठरअल्टी
एल.एल.पी.

पुनावळे

स.नं.१७/१-अ, पुनावळे

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

2

बंगलोर-मुंबई सव्िीस स्वत:च्या जागेत स.नं.५०/१/६,बंगलोर-मुंबई
रोड
सव्िीस रोड, पेट्रोल पंपाजवळ पुनावळे पुणे-३३

अप्रकाहित

15*7 चे 5 वॉल
कं पाऊंडर

5

अप्रकाहित

30*20 चा 1
पािपोि

2

प्रकाहित

30*20 चा 1
पािपोि

2

३६० पेिकर/ब/१/२०१५

पेिकर प्रोजेक्टस् ,
श्री.हजतेंद्र चंद्रकांत
पेिकर

३६१ समथा अँड/ब/१/२०१५

मे.समथा
अँडव्िरटायझिंग

३६२ यििा श्रावणी/ब/१/२०१५ मे. यििा श्रावणी ग्रुप

डांगे चौक
काळाखडक ते
ताथवडेगाव रोड

श्री. मिािु गुणाजी डांगे , यांच्या जागेत स.नं.
२०/१/१ हिवाजी पुतळया समोर डांगे चौक
थेरगांव पुणे- ४११०३३.
स्वत:च्या जागेत स.नं. ६०/३, आहश्वनी इं टरनॅिनल
स्कु ल काळाखडक ते ताथवडेगाव रोड पुणे४११०३३.

३६३ यििा श्रावणी/ब/२/२०१५ मे. यििा श्रावणी ग्रुप

३६४

हवनोिे
हबल्डकॉन/ब/१/२०१५

हवनोिे हबल्डकॉन

हवनोिे
३६५
हबल्डकॉन/ब/२/२०१५

हवनोिे हबल्डकॉन

३६६ इकोस्टार/ब/१/२०१५

इकोस्टार गोयल
प्रोपटील

काळाखडक ते
ताथवडेगाव रोड

स्वत:च्या जागेत स.नं. ६०/३, आहश्वनी इं टरनॅिनल
स्कु ल काळाखडक ते ताथवडेगाव रोड पुणे४११०३३.

प्रकाहित

10*6 चे 10
वॉल कं पाऊडवर

2

20*20 चे 1
पािपोि

2

वाकड

स्वत:च्या जागेत स.नं. ९१/४/१, वाकड पुण-े
४११०५७.

अप्रकाहित

वाकड

स्वत:च्या जागेत स.नं. ९१/४/१, वाकड पुण-े
४११०५७.

20*20 चे 1 व
अप्रकाहित
10*6 चे 10
वॉल कॅ पाऊडवर

11

ताथवडे

इकोस्टार गोयल प्रोपटील एल.एल.पी. तफे श्री.
अनुज उमेि गोयल सनमाहू कॉम्लेक्स स.नं.६०/३,
ताथवडे ममतानगर नाका रस्ता ताथवडे पुण-े 33

अप्रकाहित

20*20

1

अप्रकाहित

40*20 चे 4

4

अप्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

40*20

1

३६७ िुभांगी अँड/ब/२७/२०१५

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

ताथवडे

३६८ भूमी अँड/ब/१/२०१५

भूमी अँडव्िरटायझिंग

वाकड

३६९ गोल्ड दफगर/ब/१/२०१५

गोल्ड दफगर
असोहसएटस

वाकड

श्री. अिोकझसग िरचुमल जमतानी व ओमप्रकाि
िरचुमल जमतानी यांच्या जागेत स.नं.८५/६/ब,
इं दिरा कॉलेजजवळ ताथवडे ता.-मुळिी हज.-पुणे४११०३३.
श्री. हवलास वामन कलाटे यांच्या जागेत
स.नं.२७२/३/१ वाकड-झिजवडी रोड िेडगेवस्ती
वाकड पुणे
स्वत:च्या जागेत स.नं.१६६/६ वाकड गोल्डदफगर
सोसा. आवारात सयाजी िॉटेल जवळ वाकड

३७० गोल्ड दफगर/ब/२/२०१५

गोल्ड दफगर
असोहसएटस

वाकड

स्वत:च्या जागेत स.नं.१६६/६ वाकड गोल्डदफगर
सोसा. आवारात सयाजी िॉटेल जवळ वाकड

अप्रकाहित

40*20

1

३७१

हवश्व
डेव्िलपसा/ब/१/२०१५

हवश्व डेव्िलपसा

झचचवड चाफे कर
चौक

श्री. अनुि खुिरु आगा यांच्या जागेत स.नं.१७२
पैकी हससनं.+३१८४ चाफे कर चौक झचचवड -३३

प्रकाहित

20*15

1

३७२

हवश्व
डेव्िलपसा/ब/२/२०१५

हवश्व डेव्िलपसा

झचचवड चाफे कर
चौक

श्री. अनुि खुिरु आगा यांच्या जागेत स.नं.१७२
पैकी हससनं.+३१८४ चाफे कर चौक झचचवड -३३

प्रकाहित

16*8

3

३७३

हवश्व
डेव्िलपसा/ब/३/२०१५

हवश्व डेव्िलपसा

झचचवड चाफे कर
चौक

श्री. अनुि खुिरु आगा यांच्या जागेत स.नं.१७२
पैकी हससनं.+३१८४ चाफे कर चौक झचचवड -३३

प्रकाहित

8*10

1

३७४

हवश्व
डेव्िलपसा/ब/४/२०१५

हवश्व डेव्िलपसा

झचचवड चाफे कर
चौक

श्री. अनुि खुिरु आगा यांच्या जागेत स.नं.१७२
पैकी हससनं.+३१८४ चाफे कर चौक झचचवड -३३

प्रकाहित

20*15

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

30*20

1

अप्रकाहित

40*20 चा 1
(पािपोि)

2

प्रकाहित

30*15 (वॉल
कं पाउड)

15

अप्रकाहित

10*6 (वॉल
कं पाउड)

40

३७५ हबग इंहडया/ब/6/2015

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड टेल्को रोड

३७६ हबग इंहडया/ब/7/2015

हबग इंहडया ग्रुप

झचचवड टेल्को रोड

३७७ िुभांगी/ब/28/2015

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

पुणे-बेंगलोर िायवे

कोलते पाटील

पुणे-बेंगलोर िायवे

मे.परांजपे हस्कम

ताथवडे झलक रोड

३७८

मे.कोलते
पाटील/ब/२/२०१५

३७९ परांजपे/ब/१/२०१६

श्री. आहसफ युसुफभाई पानसरे यांचे जागेत
स.नं.१८८/७, गावडे कॉलनी, झचचवड टेल्को रोड
टेल्को गेटसमोर झचचवड पुण-े 33
श्री. आहसफ युसुफभाई पानसरे यांचे जागेत
स.नं.१८८/७, गावडे कॉलनी, झचचवड टेल्को रोड
टेल्को गेटसमोर झचचवड पुण-े 33
श्री. हवजय सुभाष कलाटे यांचे जागेत
स.नं.१६४/२/ब/१, राजयोग िॉटेल िेजारी वाकड
चौक वाकड पुणे-५७
स.न.१३१ पैंकी व १३२ पैंकी वाकड भुमकर चौक
व भुजबळ चौक बालवडकर पेट्रोल पंपािेजारी
वाकड पुणे ५७.
स.न.८४ पैंकी व ८५ पैंकी ताथवडे

३८० क्र.परांजपे/ब/२/२०१६
३८१

क्र.संिीप
कलाटे/ब/१/२०१५

मे.परांजपे हस्कम
संिीप कलाटे

३८२ हसध्ििीला
डेव्ि/ब/१/२०१५

हसध्ििीला डेव्िलपसा

३८३

ित्तात्रय ढवळे

३८४
३८५
३८६
३८७
३८८

िता ढवळे /ब/१/२०१५
िता ढवळे /ब/२/२०१५
हिरीष लोढा/ब/२/२०१५
हिरीष लोढा/ब/१/२०१५
गुरुमुखिास/ब/५/२०१५
गुरुमुखिास/ब/४/२०१५

३८९ कृ ष्णा अॅड/ब/११/२०१५
३९०
३९१

िुभम अड/ब/६/२०१५
स्काय वडा/ब/१/२०१५

३९२ आदिती आऊट/ब/४/२०१५

ताथवडे झलक रोड
वाकड रोड

स.न.८४ पैंकी व ८५ पैंकी ताथवडे

अप्रकाहित

30*15 चा 1
(पािपोि)

2

स.न.१४९ झिजवडी ते द्रोपिा लॉन अंतगात रस्ता
वाकड पुण-े ५७

अप्रकाहित

40*20 चा 1
(पािपोि)

2

अप्रकाहित

२0*१० (वॉल
कं पाउड)

१५

अप्रकाहित

40*20

१

अप्रकाहित

४०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२०

१

स.न.२७/१ थेरगाव, डांगे चौक रस्ता पुणे ३३.

अप्रकाहित

४०*२०

२

स.न.२७/१ थेरगाव, डांगे चौक रस्ता पुणे ३३.

अप्रकाहित

३०*२०

१

स.न.८१/१ब/१ हवनोिे नगर मारुं जी रस्ता वाकड ५७.

अप्रकाहित

३०*२०चा एक
पािपोि

१

उत्तम हिवराम गवारे स.न.१२५/१/४ काळाखडक
वाकड - ५७.

अप्रकाहित

४०*२०

१

स.न.७/१ हललाईनगर जुनी सांगवी ताथवडे - ३३.

अप्रकाहित

४०*२०

१

स.न.१२१ भुमकर चौक वाकड - ५७.

अप्रकाहित

२०*२०

१

पुनावळे मारुं जी रोड स.न.३४/२/१, पुनावळे . मारुं जी रस्ता पुनावळे ३३

ित्तात्रय ढवळे
हिठरष एन.लोढा
हिठरष एन.लोढा
सुखवानी चावला
कन्ट्रक्िन्स
सुखवानी चावला
कन्ट्रक्िन्स
मे. कृ ष्णा आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
स्काय वडा
अँडव्िरटरयझिंग
मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

पुनावळे मारुं जी रोड स.न.१६/१ पुनावळे . मारुं जी रस्ता

पुनावळे ३३

पुनावळे मारुं जी रोड स.न.१६/१ पुनावळे . मारुं जी रस्ता पुनावळे ३३
स.न.३५/१/२ कोयते वस्ती पुनावळे . मारुं जी रस्ता
पुनावळे मारुं जी रोड
पुनावळे ३३
स.न.३५/१/२ कोयते वस्ती पुनावळे . मारुं जी रस्ता
पुनावळे मारुं जी रोड
पुनावळे ३३
डांगेचौक रस्ता
डांगेचौक रस्ता
हवनोिे नगर मारुं जी
रस्ता वाकड
डांगे चौक ते भुमकर
चौक रस्ता
हललाईनगर जुनी
सांगवी

भुमकर चौक वाकड

३९३ आदिती आऊट/ब/५/२०१५

३९४ आदिती आऊट/ब/६/२०१५

३९५ दिव्या असो/ब/१/२०१५

३९६
३९७
३९८

एकनाथ
वाकडकर/ब/१/२०१५
जयवंत तेली/ब/१/२०१५
मोरया एंटर/ब/४/२०१५

३९९

मोरया एंटर/ब/५/२०१५
प्रवीण
४००
गायकवाड/ब/३/२०१५
इन्फीनाईट
४०१
अँड/ब/१/२०१५

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग
मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग
दिव्या असोहसएट्स
एकनाथ नामिेव
वाकडकर
जयवंत जनािान तेली
मोरया एंटरप्रायिंेस
मोरया एंटरप्रायिंेस
प्रहवण प्रिाि गायकवाड
इन्फीनाईट
अँडव्िरटरयझिंग

४०२ हतरुपती एंटर/ब/५/२०१५ राहुल बाळु ढवळे

४०३ िुभम अँड/ब/६/२०१६

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग

भुमकर चौक वाकड

स.न.१२१/२/४भुमकर चौक डांगे चौक ते वाकड ५७.

अप्रकाहित

४०*२०

१

स.न.१२१ भुमकर चौक वाकड - ५७.

अप्रकाहित

२०*२०

१

श्री.िांताराम सोपान कस्पटे यांचे जागेत
स.नं.२३८, म्िातोबा चौक, कस्पटे वस्ती रोड
वाकड पुण-े ३३

अप्रकाहित

३०*२० चा १
(पािपोि)

२

स्वत:च्या जागेत स.नं.१०८/३/१अ, अक्षरा
इं टरनॅिनल स्कु ल वाकड पुणे-५७

अप्रकाहित

१०*१० चा१ ,
१६*३२ चा १

२

अप्रकाहित

४०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२०

१

अप्रकाहित

४०*२०

१

अप्रकाहित

२०*२० चे ६

६

अप्रकाहित

२०*२०

१

अप्रकाहित

40*20 चा १
(पािपोि)

२

भुमकर चौक वाकड
कस्पटे वस्ती

वाकड

स.न.२२८/२ छत्रपती चौक हचलेकर नगर कस्पटे
कस्पटे वस्ती वाकड वस्ती वाकड - ५७.
झचचवड ते डांगे चौक स.न. ३२/अ/१ झचचवड ते डांगे चौक
रोड
थेरगाव
थेरगाव - ३३.
बीआरटी रोड पुनावळे

स.न.६/८ बीआरटी रोड पुनावळे - ३३.

पुनावळे पुणे - ३३. स.न.५२/१ पुनावळे पुणे - ३३.
वाकडगाव
कोयते वस्ती

औंध -रावेत रस्ता

श्री. प्रिुघ्न वासुिव
े जोगळे कर यांचे जागेत
स.नं.२४२/१/१, वाकडगाव पुण-े ५७
श्री. पांडुरंग मल्िारी गायकवाड यांचे जागेत
स.नं.२८/२, पुनावळे (कोयते वस्ती पुनावळे ते
मारुं जी रोड फरांिे स्कीम जवळ) ता.-मुळिी हज.पुणे-३३
श्री. गोकु ळ सोपान गायकवाड यांचे जागेत
स.नं.१३०/४, ताथवडे पुणे-३३

४०४ िुभम अँड/ब/७/२०१६
४०५ िुभम अँड/ब/८/२०१६
४०६ िुभम अँड/ब/९/२०१६

िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग
िुभम आऊटडोअर
अँडव्िरटरयझिंग

अक्षत
इंडस्ट्रीज/ब/१/२०१६

अक्षत इंडस्ट्रीज तफे
पुनम राजेि िोले

अक्षत
इंडस्ट्रीज/ब/२/२०१६
अक्षत
४०९
इंडस्ट्रीज/ब/३/२०१६

अक्षत इंडस्ट्रीज तफे
पुनम राजेि िोले
अक्षत इंडस्ट्रीज तफे
पुनम राजेि िोले

४१० गौरी अॅड/ब/१/२०१६

गौरी अॅडव्िटायझिंग

४११ गौरी अॅड/ब/२/२०१६

गौरी अॅडव्िटायझिंग

४०७
४०८

४१२ ओम अँडव्िर/ब/1/2016

४१३ ओम अँडव्िर/ब/२/2016

ओम अँडव्िरटायझिंग

ओम अँडव्िरटायझिंग

४१४ हसग्मा िाऊझसग/ब/1/2016 मे.हसग्मा िाऊझसग

श्री.जाझलिर तुकाराम कलाटे यांचे जागेत
मुंबई-बेंगलोर िायवे स.नं.१४७/४, मुंबई-बेंगलोर िायवे, वाकड सव्िीस
रोड वाकड पुण-े ५७.
श्री. लक्ष्मण िठरभाऊ पवार यांचे जागेत
औंध -रावेत रस्ता
स.नं.१७६/६, ताथवडे पुणे-३३
झचचवडश्री. प्रिांत पांडुरंग झचचवडे यांचे जागेत
वाल्िेकरवाडी रस्ता स.नं.१७/२क, झचचवड पुण-े ३३
भुमकर चौक ते
झिजवडी रोड

श्री. संभाजी तुकाराम वाघेरे यांचे जागेत ८६/२अ,
वाकड भुमकर चौक ते झिजवडी रोड वाकड पुणे-५७

श्री. हमझलि व्यंकटेि तेलंग यांचे जागेत स.नं.२८/४,
ताथवडे पुणे-33
झचचवडश्री.िरि नारायण करं जुले यांचे जागेत स.नं.१३/१,
वाल्िेकरवाडी रस्ता झचचवड पुण-े ३३
श्री. चंद्रकांत बाबुराव भुमकर यांचे जागेत
भुमकर चौक स.नं.१२१/३/१, भुमकर चौक, वाकड पुण-े
झिजवडी रस्ता
४११०५७
श्री. चंद्रकांत बाबुराव भुमकर यांचे जागेत
भुमकर चौक स.नं.१२१/३/१, भुमकर चौक, वाकड पुण-े
झिजवडी रस्ता
४११०५७
औंध -रावेत रस्ता

श्री. चंद्रकांत म्िातू पवार यांचे जागेत चौगुले
बेंगलोर-मुंबई सव्िीस
इं डस्ट्रीजिेजारी स.नं.१२९/१अ, ताथवडे बेंगलोर
रोड
मुंबई एक्सप्रेस िायवे ताथवडे पुणे-३३
श्री.म्िातू हविोबा पवार यांचे जागेत
बेंगलोर-मुंबई सव्िीस
स.नं.१२५/१अ, ताथवडे बेंगलोर मुंबई एक्सप्रेस
रोड
िायवे ताथवडे पुणे-३३
श्री. राहुल उत्तम बालवडकर यांच्या जागेत
ताथवडे
स.नं.४/१+२ ताथवडे पुणे-४११०३३

अप्रकाहित

40*20 चा १
(पािपोि)

२

अप्रकाहित

40*20

१

अप्रकाहित

40*20 चा १
(पािपोि)

२

अप्रकाहित

25*25 चा 1

१

अप्रकाहित

30*15 चा 1

१

अप्रकाहित

25*25 चा 1

1

अप्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

40*20

1

अप्रकाहित

40*20 चा 1

१

अप्रकाहित

40*20 चा 1
(पािपोि)

२

अप्रकाहित

20*20 चा 1

१

४१५ हसग्मा िाऊझसग/ब/2/2016 मे.हसग्मा िाऊझसग

ताथवडे

४१६ हसग्मा िाऊझसग/ब/3/2016 मे.हसग्मा िाऊझसग

ताथवडे

४१७ हसग्मा िाऊझसग/ब/4/2016 मे.हसग्मा िाऊझसग

पुनावळे

४१८ अदिती आऊट/ब/7/2016

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

४१९ अदिती आऊट/ब/8/2016

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

४२० श्री साई अँड/ब/4/2016

मे. श्री साई श्री हनवास
आटास रचना पाका ,

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
४२१ हसक्सथ एहलमेंटस/ब/3/2016
अँडव्िरटायझिंग
मे. हसक्सथ एहलमेंटस
४२२ हसक्सथ एहलमेंटस/ब/4/2016
अँडव्िरटायझिंग
४२३ िंकर अँडव्िर/ब/1/2016

४२४ रोहित अँडव्िर/ब/1/2016

मे. िंकर
अँडव्िरटायझिंग
मे. रोहित
अँडव्िरटायझिंग

श्री. एकनाथ काहिनाथ दिसले यांच्या जागेत
स.नं.१, ताथवडे पुणे-४११०३३
श्री.अिोक रामचंद्र नवले यांचे जागेत स.नं.६५/३अ
ताथवडे पुणे-३३.
श्री. सुरेि नथु ििाले यांचे जागेत स.नं.१/६,
पुनावळे पुण-े ३३
श्री.मोिन आबाजी भुमकर यांचे जागेत
स.नं.११४/४, भुमकर चौक, वाकड ता.-मुळिी
हज.-पुणे-४११०५७.

प्रकाहित

20*20 चा 1

१

प्रकाहित

20*20 चा 1

१

प्रकाहित

20*20 चा 1

१

अप्रकाहित

20*20 चा 1

१

भुमकर चौक

श्री.मोिन आबाजी भुमकर यांचे जागेत
स.नं.११४/४, भुमकर चौक, तुळजाभवानी वजन
काटा, वाकड ता.-मुळिी हज.-पुणे-४११०५७.

अप्रकाहित

20*20 चा 1

१

पुनावळे

श्री. अकुं ि लक्ष्मण पिारे व सुरेि लक्ष्मण पिारे
यांचे जागेत स.नं.५३/२, पुनावळे लोटस हबिंनेस
स्कु ल िेजारी पुनावळे पुणे-४११०३३.

अप्रकाहित

40*20 चे तीन

३

झचचवड

सेंट्रल रे ल्वे जागेत झचचवड स्टेिन िद्दीत झचचवड
पुणे-३३.

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

२

झचचवड

श्री. महनष कै लास गोलांडे व इतर यांचे जागेत
स.नं.४०४३/१, सुििान कॉलनी गोलांडे कॉलनी
झचचवड पुण-े ३३

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

२

पुनावळे

श्री. बळवंत रामचंद्र झििे व ििाजी रामचंद्र झििे
यांचे जागेत स.नं.११/८, पुनावळे पुण-े ३३

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

२

श्री. हवठ्ठल नारायण मोटे यांच्या जागेत गट
नं.५३/५, पुनावळे एक्सप्रेस िायवे पुनावळे हिज ते
कोयते वस्ती रस्ता लोटस हबिंनेस स्कु ल जवळ
पुनावळे पुण-े ४११०३३.

अप्रकाहित

30*15 चा 1
(पािपोि)

२

भुमकर चौक

पुनावळे

४२५ आदिती आऊट/ब/9/2016

मे.आदिती आऊटडोअर
अँडव्िरटायझिंग

भुमकर चौक

श्री.कन्िैयालाल नारायण भुमकर यांचे जागेत
स.नं.९१/१, वाकड पुण-े ५७.

अप्रकाहित

20*20 चा 1

१

४२६ राजेंद्र गावडे/ब/1/2017

राजेंद्र तानाजी गावडे

झचचवड

स्वत:च्या जागेत स.नं.१३५, प्लॉट नं.-४२८७/३,
झचचवड पुण-े ३३

अप्रकाहित

20*10 चा 1

१

४२७ कस्तुरी हबल्ड/ब/1/2016

मे.कस्तुरी हबल्डसा

वाकड

स्वम:च्या जागेत स.नं.१७४/३, वाकड पुण-े ५७.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

१

झिजवडी हिजजवळ

श्री.काहलिास भाऊसािेब कलाटे यांचे जागेत
स.नं.१६४/३, वाकड मुंबई-पुणे एक्सप्रेस िायवे
हिजजवळ रानजाई िॉटेल िेजारीव्िीस रोड वाकड
पुणे-५७.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

१

स्वत:च्या जागेत स.नं.८७/८८, ताथवडे

अप्रकाहित

40*20 चा 1

१

स्वत:च्या जागेत स.नं.११४/४/४, वाकड पुण-े ५७.

अप्रकाहित

30*20 चा 1
पािपोि

१

औंध -रावेत बीआरटी श्री. बाळासािेब हभकाजी िंरे कर व श्री. अिोक
रोड
मोतीलाल बागमार यांच्या जागेत स.नं.१४३/१/१,
डांगे चौकाजवळ ताथवडे पुणे-४११०३३.
श्री. अिोक गेणुभाऊ कलाटे यांच्या जागेत
औंध-झिजवडी रस्ता
स.नं.२७७/२, वाकड चौक पुणे-४११०५७.

प्रकाहित
(एल.ई.डी.)

16*12.6 चा 1

१

अप्रकाहित

40*20 चा 1

१

अप्रकाहित

10*8 चे 19

१९

४२८ पठरचय पहब्ल/ब/26/2016 मे.पठरचय पहब्लहसटी

४२९ डी.वाय.पाटील/ब/1/2016 मे. डी.वाय.पाटील सो. ताथवडे
४३० वेिांत अँडव्िर/ब/1/2016

४३१ बाळासो िंरे कर/ब/1/2016

४३२ हवक्रम कलाटे/ब/1/2016

मे. वेिांत
अँडव्िरटायझिंग
श्री. बाळासािेब
हभकाजी िंरे कर
हवक्रम हिरीष कलाटे

मे. सारा इन्फास्ट्रक्चर ,
४३३ सारा इन्फा/ब/1/2016
रुपेि सीताराम
आग्रवाल
मे. अहनका प्रापटीज
४३४ अहनका प्रॉपटी/ब/1/2016 तफे प्रोप्रा. अलोक
अरुण िेि

वाकड

पुनावळे गाविाण
स्वत-च्या जागेत स.नं.११/१, पुनावळे गाविाण
रस्ता ते कोयते वस्ती रस्ता ते कोयते वस्ती पुनावळे पुण-े ३३.
pcmc िाळे समोर
कस्पटे वस्ती रोड

स्वत: च्या इमारतीवर स.नं.२२२/१ते६,
२२३/१ते३ २२८/५ते६ वाकड पुण-े ४११०५७.

प्रकाहित

30*20 चा 1
पािपोि

२

४३५ भगवंत अँड/ब/1/2016

मे. भगवंत
अँडव्िरटायझिंग
प्रोप्रा.प्रसाि ित्तात्रय
हवनोिे

मे. रे ज पहब्लहसटी,
४३६ रे ज पहब्लहसटी/ब/1/2016 प्रोप्रा.गणेि मुरलीधर
आल्िाट
४३७

िुभांगी
अँडव्िर/ब/28/2016

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

सौ. लक्ष्मीबाई मारुती कारके यांचे जागेत
स.नं.११५/४/४, भुमकर चौक ते झिजवडी रस्ता
अप्रकाहित
िनुमान मंिीर चौक मोबाईल टॉवर वाकड पुणे-५७.

30*20 चा 1
पािपोि

२

श्री. बाळासािेब भाऊसािेब आल्िाट व श्री. रणहजत
भुमकर चौक
बाळासािेब आल्िाट यांच्या जागेत स.न.११४/४/७,
अप्रकाहित
झिजवडी मारुं जी रोड वाकड भुमकर चौक-वाकड ते मारुं जी रोड, वाकड
पुणे-४११०५७.

30*20 चा 1
पािपोि

२

पुनावळे -कोयते
वस्ती रोड

भुमकर चौक ते
झिजवडी रस्ता

मे.जयगणेि
४३८ जयगणेि एंटर/ब/1/2016 एंटरप्रायजेस, प्रोप्रा.
जुना वाकड रस्ता
तुषार वसंतराव येवले
श्री.हवजय जवािरलाल मुंबई-पुणे एक्सप्रेस
४३९ हवजय िडाा/ब/1/2016
िडाा,
िायवे
४४०

श्री साई श्री
हनवास/ब/5/2016

४४१ िुभांगी अँड/ब/29/2016

४४२

बी.पी.झििे अँण्ड
कं पनी/ब/2/2016

४४३ व्यंकटेि अँड/ब/1/2016

मे. श्री साई श्री हनवास
आटास रचना पाका ,

डांगे चौक ते भुमकर
चौक रस्ता

मे.िुभांगी
अँडव्िरटरयझिंग

पुणे-बेंगलोर िायवे

मे. बी.पी.झििे अँण्ड
कं पनी

मुंबई-बंगलोर
एक्सप्रेस िायवे

मे. व्यंकटेश्वरा
अँडव्िरटरयझिंग श्री.
तामाणे सुहनल लक्ष्मण

पुणे-बेंगलोर िायवे

श्री. ित्तात्रय िामू रानवडे यांचे जागेत स.नं.५३/१,
पुनावळे िायवे चौक ता.-मुळिी हज.-पुणे-३३.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

श्री.बाळासािेब बाबुराव कलाटे यांचे जागेत
स.नं.१८६, वाकड ता.-मुळिी हज.-पुणे-५७.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

अप्रकाहित

30*20 चा 1

1

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

2

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

2

स्वत:च्या जागेत स.नं.१५७/१/१, ताथवडे पुणे४११०३३.
श्री.रामचंद्र तुकाराम दकरवे यांच्या जागेत स.नं.
१९/३ डांगे चौक ते भुमकर चौक रस्ता थेरगाव
४११०३३
श्री. हवठ्ठल नारायण कलाटे यांच्या जागेत
स.नं.१६४/१, वाकड झिजवडी उड्डाणपुलालगत
वाकड पुण-े ४११०५७.
श्री.एकनाथ िठरभाऊ रानवडे यांच्या जागेत
स.नं.५३/१, मुंबई-बेंगलोर िायवे रोड, पुनावळे पुण-े
४११०३३.
श्री. हिवाजी रामचंद्र तरडे व श्री. अतुल रामचंद्र
तरडे यांच्या जागेत स.नं.१३२/२, ताथवडे पुणे४११०३३.

श्री.संदिप रमण पवार व इतर यांच्या जागेत
स.नं.४/१ डांगे चौक रावेत रोड पुनावळे पुणे ४११०३३.

अप्रकाहित

30*15 चा 1

1

४४४ संदिप पवार/ब/1/2017

श्री.संदिप रमण पवार

औंध रावेत
बी.आर.टी.रोड

४४५ अक्षय अँड/ब/3/2017

मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग

डांगे चौक ते रावेत
रस्ता

श्री. पोपट गुंडाभाऊ ििाले व इतर िोन यांच्या
जागेत स.नं.२/२, पुनावळे पुण-े ४११०३३.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

४४६ अक्षय अँड/ब/4/2017

मे. अक्षय
अॅडव्िटायिंींग

डांगे चौक ते रावेत
रस्ता

श्री. पोपट गुंडाभाऊ ििाले व इतर िोन यांच्या
जागेत स.नं.२/२, पुनावळे पुण-े ४११०३३.

अप्रकाहित

40*20 चा 1
पािपोि

2

४४७

हसक्सथ
एहलमेंटस/ब/6/2017

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
अँडव्िरटायझिंग

चाफे कर चौक, रोड

सेंट्रल रे ल्वेच्या जागेत आकु डी, स्टेिन िद्दीत
सोपानराव भोईर फ्लायओव्िर आकु डी पुणे.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

४४८

हसक्सथ
एहलमेंटस/ब/5/2017

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
अँडव्िरटायझिंग

चाफे कर चौक, रोड

सेंट्रल रे ल्वेच्या जागेत आकु डी, स्टेिन िद्दीत
सोपानराव भोईर फ्लायओव्िर आकु डी पुणे.

अप्रकाहित

40*20 चा 1

1

४४९

हसक्सथ
एहलमेंटस/ब/7/2017

मे. हसक्सथ एहलमेंटस
अँडव्िरटायझिंग

चाफे कर चौक, रोड

सेंट्रल रे ल्वेच्या जागेत आकु डी, स्टेिन िद्दीत
सोपानराव भोईर फ्लायओव्िर आकु डी पुणे.

अप्रकाहित

30*20 चा 1

1

झचचवड स्टेिन रोड

श्री. हवजय िेवाळे यांच्या जागेत स.नं.१७० व
१७६, एल्प्रो चौक, काहमनी िॉटेल झचचवड पुण-े
३३.

प्रकाहित

9.5*12.5 चा 1
(एल.ई.डी.)

1

20*20 चा 1

१

४५० सम्राट अँड/ब/1/2017

मे. सम्राट
अँडव्िरटायझिंग

४५१ हसग्मा वन/ब/1/2016

हसगमा वन रे मोहनयसा
बेंचसा, श्री.सागर मोिन वाकड
आगरवाल

स्वत:च्या जागेत गट नं.-१०८/१/५, अक्षरा स्कु ल
रोड वाकड पुण-े ५७

अप्रकाहित

एकू ण

750

