िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी- १८
आकाशिचन्ह परवाना िवभाग
सन २०१५- २०१६ अखेर जािहरात फलक परवाना यादी
ेऽीय कायार्लयाचे नांव- 'ड' ूभाग
अ.ब

परवाना ब.

जािहरात संःथेचे नांव

रः याचे नाव

जािहरात फलकांचे िठकाण
ौी. मनोहर मानकर यांचे जागेत स. न. 257 ,
औ ंध- वाकड रोड कःपटे वःतीजवळ, पुणे 27.

ूकार
ूकािशत /
अूकािशत

मोजमाप

फलक सं या

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

20x20

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

40x20

१

१

शुभम/ड/17/2007

शुभम अॅडव्हटायिझंग

िहं जवडी औध रःता

२

शुभम/ड/20/2007

शुभम अॅडव्हटायिझंग

िड पी रोड िपंपळे िनलख

३

शुभम/ड/27/2007

शुभम अॅडव्हटायिझंग

िहं जवडी औध रःता

४

शुभम/ड/33/2007

शुभम अॅडव्हटायिझंग

डांगे चौक ते औध रःता

५

शुभम/ड/45/2007

शुभम अॅडव्हटायिझंग

डांगे चौक ते औध रःता

६

शुभम/ड/65/2010

शुभम अॅडव्हटायिझंग

काळे वाडी रोड

७

शुभम/ड/66/2010

शुभम अॅडव्हटायिझंग

काळे वाडी रोड

८

शुभम/ड/65/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

औध रावेत रोड

ौी योगेश शंकर भोरडे यांचे खाजगी जागेत
स. न. 25, िपर बाबा दगार्समोर, काळे वाडी.

अूकािशत

40x20

१

९

शुभम/ड/66/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

औध रावेत रोड

ौी योगेश शंकर भोरडे यांचे खाजगी जागेत
स. न. 25, िपर बाबा दगार्समोर, काळे वाडी.

अूकािशत

40x20

१

१०

शुभम/ड/67/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

ौी. शंकर नथू काटे यांचे जागेत स.नं.१५७/५
नािशकफाटा िपंपळे सौदागर पूवार् रे िसडें न्सव गणेशम सोसा. समोर,पुना लार
केअर सिव्हर् स ःटे .,िपंपळे सौदागर पुणे ४११०२७

अूकािशत

40x20
पाठपोट

२

ौी. मुशािहरअली जािहदअली स यद यांचे
खाजगी जागेत स. न. 52/8,26/1/1+2/1, िवशाल
नगर औ ंध वाकड रःता, िपंपळे िनलख,
मनोहर बाबुराव मानकर यांचे जागेत
स.नं.२५७, कःपटे वःती, वाकड, पुणे- ५७
ौी. शंकर िशवराम भोरडे यांचे जागेत स. न. 25
, काळे वाडी फाटा काळे वाडी पुणे ४११०१७
ौी. संतोष द ाऽय जगताप यांचे खाजगी
जागेत स. न. 29 , जगताप डे अरी, वाकड.
ौी. मोहं मद सािदक अनसारी , यांच्या खाजगी
जागेत, स. न. 111, काळे वाडी पुलालगत,
काळे वाडी.
ौी.राधािकशोर ईसराणी , यांच्या खाजगी
जागेत, स. न. 111 , काळे वाडी पुलालगत ,
काळे वाडी.

१

११

शुभम/ड/69/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

जगतापडे अरी वाकड रोड

ौी. अ ण िसताराम कःपटे यांचे जागेत
स.नं.२५८/८ई कःपटे वःती,ःमशानभूमी व
न्यू फाईल फिनर्चर शेजारी वाकड पुणे ४११०५७

अूकािशत

40*20

१

१२

शुभम/ड/71/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

जगतापडे अरी वाकड रोड

ौी. सुभाष अनंत कःपटे यांचे जागेत
स.नं.२५८/८ई कःपटे वःती,ःमशानभूमी व
न्यू फाईल फिनर्चर शेजारी वाकड पुणे ४११०५७

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40x20
पाठपोट

२

अूकािशत

२0x20
पाठपोट

२

अूकािशत

30x15

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

20x20

अूकािशत

20x20

१

१३

शुभम/ड/72/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

१४

शुभम/ड/73/2011

शुभम अॅडव्हटायिझंग

१५

शुभांगी
अॅड/ड/01/2007

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

१६

शुभांगी
अॅड/ड/04/2007

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

१७
१८
१९
२०
२१
२२

शुभांगी
अॅड/ड/11/2007
शुभांगी
अड
ॅ /ड/14/2007
शुभांगी
अॅड/ड/15/2007
शुभांगी
अॅड/ड/18/2007
शुभांगी
अड
ॅ /ड/22/2007
शुभांगी
अॅड/ड/30/2008

शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग

ौी. द ोबा महाद ू काटे यांचे जागेत स.नं.७२
पूवार् रे िसडें न्सव गणेशम सोसा. समोर,पुना लार
नािशकफाटा िपंपळे सौदागर
केअर सिव्हर् स ःटे ., िपंपळे सौदागर पुणे
४११०२७
ौी. धनंजय बबन िभसे यांचे जागेत
नािशकफाटा िपंपळे सौदागर स.नं.१४४/६/४िभसे पाकर् ,गोिवंद गाडर् न चौक
िपंपळ् सौदागर पुणे ४११०२७
ौी कमल फुलचंद िसंधी यांचे खाजगी जागेत
रहाटणी काटे िपंपळे रःता
स.नं 19, रहाटणी
ौी अजून
र् बबनराव पठारे यांचे खाजगी जागेत
िहं जवडी औध रःता
स.नं 29/1/1 + 1/2, 2/1, जुना वाकड मुंबई
महामागर्, िपंपळे िनलख.
ौी कमल फुलचंद िसंधी यांचे जागेत स.नं
डांगे चौक औध रःता
19/1/1, औध िचंचवड रोड, रहाटणी
ौी िनतीन बबनराव नखाते यांचे खाजगी
डांगे चौक ते औध रःता
जागेत स.नं 25/1/1, रहाटणी काळे वाडी चौक
ौी अजून
र् बबनराव पठारे यांचे खाजगी जागेत
िहं जवडी औध रःता
स.नं 29/1/1 + 1/2, 2/1/1, जुना वाकड मुंबई
महामागर्, िपंपळे िनलख
सौ. पुंपलता द ाऽय वाघेरे यांच्या जागेत.
डांगे चौक ते औध रःता
स.नं 18/11/2 रहाटणी
ौी िनतीन बबनराव नखाते यांच्या खाजगी
डांगे चौक ते औध रःता
जागेत. स.नं 25/1/1, रहाटणी
ौी िनतीन नखाते यांचे खाजगी जागेत सव्ह
डांगे चौक ते औध रःता
नं. 25/1, रहाटणी

१

२३

शुभांगी
अॅड/ड/31/2008

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िहं जवडी ते औध रःता

ौी संतोष सुयक
र् ांत रं गदळ यांचे खाजगी
जागेत. स.नं 29/1/1 + 1+2/2/1/2, िपंपळे िनलख,

अूकािशत

40x20

१

२४

शुभांगी
अॅड/ड/32/2008

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िहं जवडी ते औध रःता

ौी गुलाबराव संपत िशंदे यांचे खाजगी जागेत.
स.नं 29/1/1 + 1+2/2/1/2, िपंपळे िनलख,

अूकािशत

30x20

१

२५
२६
२७
२८

शुभांगी
अॅड/ड/34/2008
शुभांगी
अॅड/ड/38/2008
शुभांगी
अॅड/ड/39/2008
शुभांगी
अॅड/ड/40/2008

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िहं जवडी ते औध रःता

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

डांगे चौक ते औध रःता

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपरी ते काळे वाडीफाटा

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

रहाटणी रोड

२९

शुभांगी
अॅड/ड/42/2008

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

काळे वाडी फाटा-कःपटे
वःती

३०

शुभांगी
अॅड/ड/45/2009

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपळे सौदागर रःता

३१

शुभांगी
अॅड/ड/46/2009

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपळे सौदागर रःता

३२

शुभांगी
अॅड/ड/47/2009

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपरी ते काळे वाडीफाटा

३३

शुभांगी
अॅड/ड/48/2009

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपळे िनलख रोड

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपरी ते काळे वाडीफाटा

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपळे सौदागर रःता

३४
३५

शुभांगी
अड
ॅ /ड/49/2009
शुभांगी
अॅड/ड/51/2009

ौी अरुण तुकाराम नांदगुडे यांचे खाजगी
जागेत. स.नं 26/1/1/207, िपंपळे िनलख,
सौ. िनशा बी. जेवरानी यांचे खाजगी जागेत सं.
नं. 111/11, रहाटणी मेनरोड, काळे वाडी.
ौी कमल फुलचंद िसंघी यांचे खाजगी जागेत.
स.नं 19, रहाटणी िपंपरी.
ौी दौलत हनुमत
ं कोकणे यांचे खाजगी जागेत.
स.नं 122/1/2/अ1, िपंपळे सौदागर.
ौी.लआमण मुरिलधर मानकर यांचे जागेत
स.नं.257/1/2 मानकर चौक,कःपटे वःती,
वाकड, पुणे ५७.
ौी िशवाजी कमल परगळे यांचे जागेत. स.नं
3/2, पी सी एम सी शाळै समोर िपंपळे सौदागर
२७
ौी जंगल हनूमत
ं कोकणे यांचे जागेत स.नं
122/1 + 2 + 3 + 1,िशवास गाडर् न समोर िपंपळे
सौदागर
ौी कुसुम अजून
र् नढे यांचे खाजगी जागेत.
स.नं 25/1/1, काळे वाडी िपंपरी रोड, काळे वाडी
फाटा या िठकाणी
ौी. राहुल िकसन नांदगुडे यांचे खाजगी जागेत.
स.नं.26/1/2, , अमृता हॉटे लजवळ, िपंपळे िनलख

ौीमती िमना आशोक जमतानी, यांचे खाजगी
जागेत सव्ह नं. 35/अ/ 1/7, रहाटणी.
ौी हनुमत
ं भाऊराव कोकणे यांचे खाजगी
जागेत सव्ह नं. 3/2अ/1/1, रहाटणी.
ौी ूकाश द ाऽय थोपटे यांचे खाजगी जागेत
सव्ह नं. 26/1/1 + 2/8/1 र ा टॉवर शेजारी िड
पी रोड कॉनर्र, िपंपळे िनलख
ौी ूकाश द ाऽय थोपटे यांचे खाजगी जागेत
सव्ह नं. 26/1/1 + 2/8/1 र ा टॉवर शेजारी िड
पी रोड कॉनर्र, िपंपळे िनलख

१

अूकािशत

20x20

अूकािशत

40x20

अूकािशत

10x20

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

40x20

१

१
१

३६

शुभांगी
अॅड/ड/52/2010

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िड पी रोड िपंपळे िनलख

३७

शुभांगी
अॅड/ड/53/2010

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िड पी रोड िपंपळे िनलख

३८

शुभांगी
अॅड/ड/54/2010

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपरी ते काळे वाडीफाटा

ौी ौीराम बाबू कोकणे यांचे खाजगी जागेत
सव्ह नं. 19/1/1, ौीराम पॅलस
े शेजारी रहाटणी.

अूकािशत

30x20

१

३९

शुभांगी
अॅड/ड/55/2010

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िपंपरी ते काळे वाडीफाटा

ौी ौीराम बाबू कोकणे यांचे खाजगी जागेत
सव्ह नं. 19/1/1, ौीराम पॅलस
े शेजारी रहाटणी

अूकािशत

30x20

१

40*20

१

अूकािशत

20x10

१

अूकािशत

20x10

१

अूकािशत

40x10 चे 2

२

ौी. शरद यशवंत कोकणे यांचे जागेत, स.नं.
19/1/1, फाईव्ह गाडर् न ूोजेक्ट शेजारी, रहाटणी

अूकािशत

20x20 चे 2
फलक

२

ौी. िनितन बबन नखाते यांचे जागेत,
स.नं.25/1/1, मिहं दा गॅसको ूोजेक्ट
समोर,
्
रहाटणी

अूकािशत

20x20 चे 2
फलक

२

ौी. उमाकांत कृ ंणा पवार नखाते यांचे जागेत,
स.नं.18/10, िशवार गाडर् न शेजारी, रहाटणी.

अूकािशत

20x20

१

रहाटणी िपंपळे सौदागर
रःता

ौी. उमाकांत कृ ंणा पवार नखाते यांचे जागेत,
स.नं.18/10, िशवार गाडर् न शेजारी, रहाटणी.

अूकािशत

20x20

१

रहाटणी िपंपळे सौदागर
रःता
रहाटणी िपंपळे सौदागर
रःता

ौी. गुलाब कुंडलीक कोकणे यांचे जागेत,
स.नं.18/11/1, अथवर् माकट शेजारी, रहाटणी.
ौी. गुलाब कुंडलीक कोकणे यांचे जागेत,
स.नं.18/11/1, अथवर् माकट शेजारी, रहाटणी.
ौी. ौीराम बाबु कोकणे यांचे जागेत, स.नं.18/1
+ 2 वैभव माबर्ल शेजारी, रहाटणी
ौी. ौीराम बाबु कोकणे यांचे जागेत, स.नं.18/1
+ 2 वैभव माबर्ल शेजारी, रहाटणी

शुभांगी
अॅड/ड/56/2010

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

िहं जवडी ते औध रःता

४१

शुभांगी
अॅड/ड/57/2011

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

४२

शुभांगी
अॅड/ड/58/2011

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

४३

शुभांगी
अड
ॅ /ड/61/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

४४

शुभांगी
अॅड/ड/64/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

४५

शुभांगी
अॅड/ड/66/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

४६

शुभांगी
अॅड/ड/69/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

रहाटणी िपंपळे सौदागर
रःता

४७

शुभांगी
अॅड/ड/70/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

४८
४९
५०
५१

शुभांगी
अड
ॅ /ड/71/2013
शुभांगी
अॅड/ड/72/2013
शुभांगी
अड
ॅ /ड/73/2013
शुभांगी
अॅड/ड/74/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग
शुभांगी अॅडव्हटायझींग

ौी.दामोदर पंढरीनाथ मानकर यांचे जागेत
स.न.२५७/१/४ िव्हसिलंग फामर् शेजारी, वाकड
पुणे ४११०५७
ौीमती कांतादे वी रोहतािसंग चौधरी यांचे
खाजगी जागेत सव्ह नं. 18/11, साईमंिदर
शेजारी रहाटणी
ौीमती कांतादे वी रोहतािसंग चौधरी यांचे
खाजगी जागेत सव्ह नं. 18/11, साईमंिदर
शेजारी रहाटणी
दगडू नाना कोकणे यांचे जागेत, स.नं.18/12,
शाकबंरी माबर्ल शेजारी, रहाटणी.

अूकािशत

४०

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

औध रावेत रोड

अूकािशत
अूकािशत

30x20 चे 2
फलक
30x20 चे 2
फलक

२
२
१

अूकािशत

30x20

अूकािशत

30x20

१

५२

शुभांगी
अॅड/ड/76/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

काळे वाडी मेन रोड

सौ. िमना अशोक जमतानी यांचे जागेत,
स.नं.35/अ/1/7, जनतानी सेल्स ् जवळ, रहाटणी.

अूकािशत

20x 20

१

५३

शुभांगी
अॅड/ड/77/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

काळे वाडी मेन रोड

सौ. िमना अशोकिसंग जमतानी, यांचे जागेत
जमतानी सेल्स जवळ, रहाटणी.

अूकािशत

20x 20

१

५४

शुभांगी
अॅड/ड/78/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

काळे वाडी मेन रोड

ौी. िकशोर ूमेचंद तुलसानी यांचे जागेत,
स.नं.111/12ब/3, राज टे डसर्
शेजारी, रहाटणी
्

अूकािशत

20x 20कचे
दोन फलक

२

५५

शुभांगी
अॅड/ड/79/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

रहाटणी रोड

ौी. गोिवंद लआमण काटे यांचे जागेत, स.नं.5/1,
तुषार गाडर् न समोर, रहाटणी.

अूकािशत

40x 10कचे
दोन फलक

२

५६

शुभांगी
अॅड/ड/80/2013

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

रहाटणी रोड

ौी. गोिवंद लआमण काटे यांचे जागेत, स.नं.5/1,
तुषार गाडर् न समोर, रहाटणी.

अूकािशत

40x 10कचे
दोन फलक

२

५७

निवन

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

जुना वाकड मुंबई रोड

अूकािशत

30x20 = 2

२

५८

निवन

शुभांगी अॅडव्हटायझींग

जुना वाकड मुंबई रोड

अूकािशत

40*20 = 2

२

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

10x20

१

मनपा जागेत जूना वाकड मुंबई हायवे र ा
टॉवर जगत, िड पी रोड शेजारी, िपंपळे िनलख.

अूकािशत

40x10

१

ःवमालक चे जागेत सं नं. 14, डी पी रोड
िपंपळे िनलख

अूकािशत

40x20

१

ूकािशत

40x20

१

अूकािशत

40x20

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

20x20

१

ूकािशत

40x20

१

रव्हे ल अॅडव्हटयिझंग

५९

रव्हे ल/ड/01/07

६०

रव्हे ल/ड/03/08

६१

सुवणार् प लीसीटी
/ड/03/2009

सुवणार् प लीसीटी

काटे िपंपळे रःता

६२

सुवणार् प लीसीटी
/ड/04/2008

सुवणार् प लीसीटी

िहं जवडी औध रःता

६३

हषर्वधर्न
सोसा/ड/01/07

६४

हषर्वधर्न
सोसा/ड/02/2010

६५

नाईससाईट/ड/3/2014 नाईस साईटस

वाकड रोड

६६

नाईससाईट/ड/4/2014 नाईस साईटस

वाकड रोड

६७

कालबाग
िनजल/ड/01/08

सौ िॄजल ूशांत
कालबाग

डांगे चौक ते औध रःता

६८

य.च.िश.ू./ड/01/08

यशवंतरावजी चव्हाण
िश ण
ूसारक मंडळ

िड पी रोड िपंपळे िनलख

रव्हे ल अॅडव्हटयिझंग

हषर्वधर्न को ऑफ हौ.
सोसा.
हषर्वधर्न को ऑफ हौ.
सोसा.

िहं जवडी औध रःता
िड पी रोड िपंपळे िनलख

िड पी रोड िपंपळे िनलख
िड पी रोड िपंपळे िनलख

साहे बराव कःपटे यांचे जागेत. स.न 258/1,
(यशोदा गाडर् नशेजारी) वाकड.
साहे बराव कःपटे यांचे जागेत. स.न 258/1,
(िव्हिसिलंग फामर् शेजारी) वाकड.
ौी काळू राम नामदे व नांदगुडे यांचे खाजगी
जागेत सव्ह नं. 26/1/1 + 2/6/1 िवशालनगर
वाकडरोड, िपंपळे िनलख
ौी काळू राम नामदे व नांदगुडे यांचे खाजगी
जागेत सव्ह नं. 26/1/1 + 2/6/1 िवशालनगर
वाकडरोड, िपंपळे िनलख
मनपा जागेत पवना नदी लगत रहाटणीकडे
जाणा-या िॄज शेजारी मंिदरा शेजारी, िपंपळे
सौदागर.

ःवमालक चे जागेत, सं नं. 14, डी पी रोड,
िपंपळे िनलख.
मुरलीधर थोपटे यांचे जागेत, स.नं.26/2/8,
िवशालनगर, िपंपळे िनलख
मुरलीधर थोपटे यांचे जागेत, स.नं.26/2/8,
िवशालनगर, िपंपळे िनलख
ःवत:चे जागेत सं. नं. 26/1/2/192/191, जगताप
डे अरी रोड ते िपंपळे िनलख रोड, जगताप
डे अरी जवळ, िपंपळे िनलख
ःवत:चे जागेत सं. नं. 24/2/2, डी पी रोड,
िवशालनगर शाळे च्या कंपाऊडम ये िपंपळे
िनलख.

१

६९

ओम सागर/ड/01/08

ओम सागर डे व्हल्पसर्

िड पी रोड िपंपळे िनलख

ःवमालक चे जागेत सं. नं. 18/1/1, नंदनवन
सोसा मागे, िड पी रोड, िपंपळे िनलख.

७०

मॅक्सलाईन
अॅड/ड/01/2011

मॅक्सलाईन अॅड

औध रावेत रोड

ौीमती सुमन िव नाथ चव्हाण यांचे जागेत
सं. नं. 19/1/1, ि तीज कॉलनी जगताप डे अरी

७१

ूिवण
जेजूरीकर/ड/01/06

ूिवण िशवहरी जेजूरीकर िहं जवडी ते औध रःता

७२

ितथर्होम/ड/1/10

ितथर्होम डे व्हलपसर्

िपंपळे िनलख रोड

िविन ज ए ज िमडीया

िपंपरी ःटे शन रोड

िविन ज ए ज िमडीया

िपंपरी ःटे शन रोड

आऊटरडोअर एिलमेंट

िपंपरी ःटे शन रःता

ूिवण जेजूरीकर

िपंपरी ःटे शन रोड

ूिवण जेजूरीकर

िपंपरी ःटे शन रोड

सुवणार् प लीसीटी

िपंपरी ःटे शन रोड

मनपा जागेत

सुवणार् प लीसीटी

िपंपरी ःटे शन रोड

७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९

िविन ज एज
िमडीया/ब/04/08
िविन ज एज
िमडीया/ब/05/08
आऊटडोअर
इक्वीपमेंट/ब/05/.07
ूिवण
जेजूरीकर/ब/02/05
ूिवण
जेजूरीकर/ब/03/09
सुवणार्
प लीसीटी/ब/01/08
सुवणार्
प लीसीटी/ब/02/08

२

अूकािशत

40x20
पाठपोठ
एक
20x10 चा
1 फलक

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

30x15

अूकािशत

30x15

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

10x20

१

अूकािशत

10x20

अूकािशत

20x20

मनपा जागेत मछ माकट लगत मटन माकट
रःता िपंपरी

अूकािशत

40x10

१

ौी झुंझारराव राजेंि गणपत यांच्या खाजगी
जागेत सं. नं. 25, प्लॉट नं. 6, गंगा अपाटर् मेट
वाकड मेन रोड, िपंपळे िनलख
ःवत:चे जागेत स.नं.10/1, डी.पी.रोड, िपंपळे
िनलख
रे लवे सेशल पुणे िपंपरी रे ल्वे ःटे शन भाजी
मंडई रोड रे ल्वेच्या जागेत
रे लवे सेशल पुणे िपंपरी रे ल्वे ःटै शन भाजी
मंडई रोड रे ल्वेच्या जागेत

बन्सीलाल परदे शी यांचे इमारतीवर सं. नं.
208/3, प्लॉट नं. 10/3, लआमी िनवास िबल्डींग
गोकुळ हॉटे ल समोर,िपंपरी पुणे ४११०१८
मनपा जागेत हे मू कॉलनी माकेट शेजारी
शगुन चौक िपंपरी
मनपा जागेत गणेश हे अर से ससर् दक
ु ाना
शेजारी शगुन चौक िपंपरी
ृंट माकट समोर िपंपरी

ूकािशत

१

१

१
१

८०

शुभांगी
अॅड/ड/87/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

साई चौक ते कोकणे
चौक रःता

शरद यशवंत कोकणे, स.नं.६/४ ते ७ कोकणे
चौक, रुणाल िदपमाला समोर, रहाटणी, पुणे- १७

अूकािशत

40x10
पाठपोट

२

८१

शुभांगी
अॅड/ड/88/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

साई चौक ते कोकणे
चौक रःता

शरद यशवंत कोकणे, स.नं.६/४ ते ७ कोकणे
चौक, रुणाल िदपमाला समोर, रहाटणी, पुणे- १७

अूकािशत

40x10
पाठपोट

२

८२

शुभांगी
अॅड/ड/89/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

िपंपळे सौदागर रःता

ौी. भाऊ बापूराव काटे यांचे जागेत स.नं.३/४
मनपा शाळे समोर, िपंपळे सौदागर पुणे

अूकािशत

40*10

१

८३

शुभांगी
अॅड/ड/90/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

साई चौक-कोकणे चौक
रःता

ौी. नंदकुमार कृ ंणाजी काटे यांचे जागेत
स.नं.१८/१० िशवार गाडर् न शेजारी,मोर शो म
समोर रहाटणी पुणे ४११०१७

अूकािशत

20*20 एक
पाठपोट

२

ौी. िशवाजी िकसन जगताप यांचे जागेत
काळे वाडीफाटा-िपंपरी रःता स.नं.४/१७ काळे वाडी िचंचवड ॄीज जवळ, बीफामर्सी कॉलेज जवळ थेरगांव पुणे
ौी. गुलाब कुंडिलक कोकणे यांचे
साईचौक ते कोकणे चौक जागेतस.नं.१८/११/१ िशवार गाडर् न शेजारी
रहाटणी,पुणे ४११०१७
ौी. राहूल िकसन नांदगुडे यांचे
जागेत,स.नं.२२/१+३/१,लआमीबाई नांदगुडे
निवन डी.पी. रोड िप.िनलख
ूायमरी शाळे समोर,डी.पी.रोड.िपंपळे िनलख,पुणे
४११०२७
सुरेखा राजमल भाटी यांचे जागेत,स.नं.
७४/१/३६ डी-माटर् समोर,स ौृग
ं ी प्लाझा
िपंपरी-काळे वाडी मेन रोड
शेजारी काळे वाडी मेनरोड,ज्योतीबानगर,
रहाटणी,पुणे ४११०१७
ौी.रं गनाथ धोंडीबा काटे यांचे
कोकणेचौक-नािशकफाटा
जागेत,स.नं.७१अ/१िभसे पाकर् व भोजवानी
साईट समोर िपंपळे सौदागर पुणे ४११०२७

८४

शुभांगी
अॅड/ड/91/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

८५

शुभांगी
अॅड/ड/92/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

८६

शुभांगी
अॅड/ड/93/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

८७

शुभांगी
अॅड/ड/94/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

८८

शुभांगी
अॅड/ड/95/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

८९

शुभांगी
अॅड/ड/96/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

िपंपरी-काळे वाडी मेन रोड

९०

शुभांगी
अॅड/ड/97/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

कोकणे चौक-साईचौक
रःता

९१

शुभांगी
अॅड/ड/98/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

िपंपरी-काळे वाडी मेन रोड

९२

शुभांगी
अॅड/ड/99/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

िपंपरी-काळे वाडी मेन रोड

९३

शुभांगी
अॅड/ड/100/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

जुना वाकड मुंबई रोड

९४

शुभांगी
अॅड/ड/101/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

साई चौक ते जगताप
डे अरी

अूकािशत

20*20

१

अूकािशत

20*20 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

10*20चे
दोन फलक

२

अूकािशत

20*20

१

अूकािशत

40*10 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

10*20

१

अूकािशत

40*10 चे
तीन फलक

३

अूकािशत

20*20 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

40*10 चे
दोन फलक

२

ौी. लआमण पंढरीनाथ मानकर यांचे जागेत,
स.नं. २५७/१/४ जुना वाकड-मुंबई हायवे,
िनसगर्पुजा ूोजेक्ट शेजारी, वाकड पुणे-४११०५७

अूकािशत

40*20 चे
दोन फलक

२

रे न्बो प्लाझा िूमायसेस को-ऑप. सोसा. िल.
यांचे जागेत स.नं. ७ िस.स.नं. ११९९(पाटर् ) साई
चौक-जगताप डे अरी चौक रःत, िशवार चौक,
रहाटणी पुण.े ४११०१७

अूकािशत

30*20 चे
दोन फलक

२

अिमनउ दीन हसमो दीन अन्सारी यांचे
जागेत, स.नं.७३/३अ/१० िपंपरी-काळे वाडी मेन
रोड,डी-माटर् समोर रहाटणी पुणे ४११०१७

ौी.जंगल हनुमत
ं कोकणे यांचे जागेत,स.न.
१२२/१+२+३/१ मोर शो म जवळ,िशवार गाडर् न
समोर,िपंपळे सौदागर पुणे ४११०२७
ौी.िनतीन बबन नखाते यांचे
जागेत,स.नं.२५/१/१ र िदप हॉटे ल समोर
काळे वाडी मेन रोड.रहाटणी पुणे ४११०१७.
मोिनका ौीकृ पा हौ.सोसायटीचे इमारतीवर,
इमारत ब.१६ प्लॉट ब. १०६ िपंपरी कॉलनी,
पुलाजवळ िपंपरी पुणे ४११०१७.

९५

शुभांगी
अॅड/ड/102/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

९६

शुभांगी
अॅड/ड/103/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

९७

शुभांगी
अॅड/ड/104/2014

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

९८

सुखवानीूॉपट /ड/1/13

सुखवानी ूॉपट ज
डे व्हलपसर्

९९

जीफोसर्अँड/ड/1/2014

जी.फोसर् अँडव्हरटायिझंग

१००

जीफोसर्अँड/ड/2/2014

१०१

जीफोसर्अँड/ड/3/2014

१०२

जमतानी/ड/१/२०१४

१०३

जमतानी/ड/२/२०१४

१०४

ओमेगा/ड/१/२०१४

१०५

अेम/ड/१/२०१४

१०६

िबगइं िडया/ड/1/2014

ौी. ूशांत दे वराम पानमंद, स.नं.
२९/१/१+१/२+२/१/२, पुंकराज सहकारी गृहरचना
साई चौक ते मानकर चौक
संःथा मयार्िदत प्लॉट नं. ४ जगताप डे अरी,
िपंपळे िनलख पुणे-४११०२७
ौी. दताऽय ूभाकर मानकर यांच्या जागेत
स.नं. २९ प्लॉट नं.३ ौी. कृ पा सहकारी
साई चौक ते मानकर चौक
गृहरचना संःथा मयार्. जगताप डे अरी िपंपळे
िनलख पुणे-४११०२७
ौी. िशवाजी िभवा गोरे यांच्या जागेत स.नं.
२९/१/१+१+२+२/३/३/३, ौी. गुरुकृ पा संःथा मयार्.
साई चौक ते मानकर चौक
प्लॉट नं. २४ जगताप डे अरी, िपंपळे िनलख
पुणे-४११०१७
गोिवंद गाडर् न ते र क
ःवताचे जागेत, स.नं.१२ गोिवंद गाडर् न शेजारी,
चौक
िपंपळे सौदागर, पुणे- ६१
नािशकफाटा ते िशवार
चौक

हिनफ अ दल
ू सै यद यांचे जागेत
स.नं.८४/१/६, सुदशर्न नगर, िपंपळे गुरव, पुणे- ६१

िदलीप िव ठल थोरात यांचे
जागेत,स.नं.८५/२अ/१, सुवणर्युग कॉलनी,
जवळकर नगर, िपंपळे गुरव, पुणे- ६१
िवलास दाद ू पाटील यांचे
नािशकफाटा ते िशवार
जागेत,स.नं.८४/२/२+३/५, िसंहगड कॉलनी,
जी.फोसर् अँडव्हरटायिझंग
चौक
िवघ्नहतार् चौक, कल्पतरु सोसा. िपंपळे गुरव,
पुणे- ६१
साई चौक ते कोकणे
(ःवत:चे जागेत) स.नं.६/४ते७, कोकणे चौक,
परमानंद मे. जमतानी
चौक रःता
रहाटणी, पुणे- १७
साई चौक ते कोकणे
(ःवत:चे जागेत) स.नं.६/४ते७, कोकणे चौक,
परमानंद मे. जमतानी
चौक रःता
रहाटणी, पुणे- १७
ःवताचे जागेत,(ओमेगा िूमायसेस)
मंऽी
नािशकफाटा ते साई चौक
स.न.८(पाटर् )१ब/२ िशवार चौक,िशवार गाडर् न
कन्शक्शन(आगरवाल)
रःता
जवळ, रहाटणी,पुणे ४११०१७
एम
ौी.भगवान यशवंत काटे यांचे
नािशकफाटा ते साई चौक
अँडव्हरटायिझंग(रमेशसात
जागेत.स.न.२२/१सी/प्लॉट २, काटे -ःवराज्य
रःता
व)
चौक, िपंपळे -सौदागर पुणे ४११०२७
ौी बाबासाहे ब रामचंि शेजाळ यांचे जागेत
मे.िबग इं िडया मुप,
नािशकफाटा ते कोकणे
स.न.८५/२अ/१/९ पा रजात कॉलनी,कल्पत
िनगडी
चौक रःता
इःटे ट शेजारी. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१(साईट
ब-१)
जी.फोसर् अँडव्हरटायिझंग

नािशकफाटा ते िशवार
चौक

अूकािशत

30*20 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

30*20 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

30*20 चे
दोन फलक

२

अूकािशत

30x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

20x20

१

अूकािशत

40x20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

ूकािशत

20*20

१

अूकािशत

30*15
पाठपोट

२

अूकािशत

40*20

१

१०७

िबगइं िडया/ड/2/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

१०८

िबगइं िडया/ड/3/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

१०९

िबगइं िडया/ड/4/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

११०

िबगइं िडया/ड/5/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

१११

िबगइं िडया/ड/6/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

११२

िबगइं िडया/ड/7/2014

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

११३

िबगइं िडया/ड/8/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

औ ंध-रावेत रःता

११४

िबगइं िडया/ड/9/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

औ ंध-रावेत रःता

११५

िबगइं िडया/ड/10/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

औ ंध-रावेत रःता

ौी बाबासाहे ब रामचंि शेजाळ यांचे जागेत
स.न.८५/२अ/१/९ पा रजात कॉलनी,कल्पत
इःटे ट शेजारी. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१(साईट
ब-२)
सौ.मीना िहरामण दे वरे यांचे जागेत
स.न.८५/२अ/४९ पा रजात कॉलनी,कल्पत
इःटे ट शेजारी. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१(साईट
ब-१)
सौ.मीना िहरामण दे वरे यांचे जागेत
स.न.८५/२अ/४९ पा रजात कॉलनी,कल्पत
इःटे ट शेजारी. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१
(साईटब-२)
ौी.जगन्नाथ आिदनाथ लोखंडे यांचे जागेत
स.न.८५/२अ/८१ ,कल्पत इःटे ट शेजारी.
िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१
ौी.हनुमत
ं
ाने वर बुलबुले यांचे जागेत
स.न.८५/१ब/२/२ कािशद पाकर्,कल्पत इःटे ट
समोर. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१
ौी अनंत मनोहर गावडे यांचे जागेत
स.न.८५/१ब/२/२ महारा कॉलनी रोड नं.
१,कल्पत इःटे ट. िपंपळे गुरव पुणे ४११०६१
ौी.मधूकर काळू राम भोंडे , जागेत
स.नं.२९/१/१+१/२/२, साथर्क, प्लॉट नं. २२ शांती
िनकेतन हौिसंग सोसायटी,,औ ंध-रावेत रःता ,
साई चौक िपंपळे िनलख, पुणे
४११०२७,(साईटब.१)
ौी.मधूकर काळू राम भोंडे , जागेत
स.नं.२९/१/१+१/२/२, साथर्क, प्लॉट नं. २२ शांती
िनकेतन हौिसंग सोसायटी,,औ ंध-रावेत रःता ,
साई चौक िपंपळे िनलख, पुणे
४११०२७,(साईटब२)
ौी. ानोबा काळबा भोंडे , जागेत
स.नं.२९/१/१+१/२/२, हं सा, प्लॉट नं. २३ शांती
िनकेतन हौिसंग सोसायटी,,औ ंध-रावेत रःता ,
साई चौक िपंपळे िनलख, पुणे
४११०२७,(साईटब.१)

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

20*20

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

११६

िबगइं िडया/ड/11/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

११७

िबगइं िडया/ड/12/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

११८

िबगइं िडया/ड/13/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

११९

सोिनगरा/ड/1/214

धनराज केसरीमल
सोिनगरा

१२०

बालाजीअँड/ड/१/२०१४

बालाजी अँडव्हरटायिझंग
(सुवणार् िवनोदे )

१२१

मु ा/ड/1/2015

मु ा डे व्हलपसर्

१२२

टोटलअड/ड/1/2015

टोटल अँडव्हरटायिझंग
सोलुशन ूा.िल

१२३

महे शकःपटे /ड/1/2015

महे श कःपटे , वाकड

१२४

वाधवानी/ड/१/२०१५

ठाकुरदास वाधवानी

१२५

निवन

वाघेरे एंटरूायझेस

ौी. ानोबा काळबा भोंडे , जागेत
स.नं.२९/१/१+१/२/२, हं सा, प्लॉट नं. २३ शांती
औ ंध-रावेत रःता
िनकेतन हौिसंग सोसायटी,,औ ंध-रावेत रःता ,
साई चौक िपंपळे िनलख, पुणे
४११०२७,(साईटब.२)
ौी वसंत गणपत डें गळे यांचे जागेत
स.नं.२९/१/१+१/२/२,प्लॉट नं. २१, शांतीिनकेतन
औ ंध-रावेत रःता
सोसायटी, औ ंध–रावेत रःता िपंपळे िनलख
पुणे ४११०२७
ौीमती शेफाली पाल, स.नं. 28/1/12, साई चौकमानकर चौक रःता, मधुबन कॉलनी,
साई चौक ते मानकर चौक
सािवऽीबाई फुले उदयान शेजारी, बचपन ःकुल
जवळ, िपंपळे िनलख पुणे-411027

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

काळे वाडीफाटा-मानकर
चौक

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

40*20

१

ूकािशत
(एल.ई.डी.)

16*25
पाठपोट

२

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

20*40

१

अूकािशत

40*20चार
फलक

४

धनराज केसरीमल सोिनगरा यांचे ःवतांचे
जागेत,स.न.२५७ कःपटे वःती काळे वाडीफाटामानकर चौक रः यालगत वाकड,पुणे ४११०५७

ौी.बळीरामबाबू कोकणेयांचे जागेत,
स.नं.१८/१+२, कोकणे माकट जवळ, रहाटणी
पुणे ४११०१७.
ौी.योगेश िव.बालवडकर ःवताच्या जागेत
डी.पी रोड िपंपळे िनलख
स.नं.१८/१/१ ,िवशालनगर,नंदनवन सोसायटी
जवळ, िपंपळे िनलख, पुणे ४११०२७
ौी.सुिनल अडवाणी, ौीमती िहराबाई गुलाब
साईचौक-कोकणे चौक
कोकणे यांच्या मालक च्या स.नं. १८/११/४, ःपॉटरःता
18 मॉलच्या आवारात, साईचौक-कोकणे चौक
रःता, रहाटणी पुणे ४११०१७
ौी.चंिकांत,सुभाष,जगन्नाथ,अनंत कःपटे यांचे
जागेत स.नं. २५८ई पै.,औ ंध –िहं जवडी रःता
िहं जवडी औध रःता
मानकर चौक, यशोधन हॉटे लजवळ,वाकड.पुणे
४११०५७
ौी. नरे श ठाकुरदास वाधवानी, स.नं.२२/१ शुभम
ं
नािशक रोड ते कोकणे
हाईटस या इमारतीवर, हॉटे ल ःवराज गाडर् न
चौक
समोर नािशकफाटा-कोकणे चौक रःता, िपंपळे
सौदागर पुण.े
ौी.सुरेश पंढरीनाथ वाघेरे यांचे ःवतांचे
जागेत,मानकर चौक.(कःपटे वःती) यशोदा
िहं जवडी औध रःता
गाडर् न व हॉटे ल यशोधन एक्झीक्युटीव्ह
जवळ,स.नं. २६१,वाकड,पुणे ४११०५७
रावेत औ ंध रःता

१२६

मुरलीधर
मानकर/ड/१/२०१५

मुरलीधर मानकर

१२७

शुभांगी
अॅड/ड/105/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

१२८

शुभांगी
अॅड/ड/106/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

१२९

शुभांगी
अॅड/ड/107/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

१३०

शुभांगी
अॅड/ड/108/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

१३१

१३२

१३३

शुभांगी
अॅड/ड/109/2015

शुभांगी
अॅड/ड/110/2015

शुभांगी
अॅड/ड/113/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

ौी. मुरलीधर पंढरीनाथ मानकर यांचे ःवताचे
जागेत स.नं. २५४/१/४ कःपटे वःती, मानकर
िहं जवडी औध रःता
चौक, यशोदा मंगल कायार्लयासमोर, वाकड, पुणे४११०१७
ौी. िदलीप बबन काटे यांचे जागेत स.नं. ११९/२
अ, सौदागर हॉटे ल शेजारी, िपंपळे सौदागर, ता.
कुणाल आयकॉन रोड
हवेली िज पुणे-२७.
ौी. लआमणराव राणोजी दिहहं डे यांचे जागेत
स.नं. २९/१/१+१/२+२, प्लॉट ब.१५ वाकड साई चौक ते मानकर चौक िपंपळे िनलख निवन रोड लगत शांतीिनकेतन
सहकारी गृहरचना संःथा, िपंपळे िनलख, ता.
हवेली िज. पणे २७.
ौी.गुलाब संपत िशंदे यांचे जागेत स.नं.
२९/१/१+१/२+२/१/२, प्लॉट ब.१ िशवकृ पा
बी. आर. टी. रोड
सहकारी संःथा मयार्, बी.आर.टी.रोड िपंपळे
िनलख, ता. हवेली िज. पुण.े २७
ौी. सितश लआमण चौधरी व ूकाश मोहन
पाटील यांचे सामाईक जागेत स.नं. २८/१/६७/१,
साई चौक ते कल्पतरु
महा मा फुले उदयान समोर, िपंपळे िनलख,
चौक
पुणे २७.

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

40*20
(शेजारी
शेजारी)

२

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

15*30
(पाठपोठ)

२

नािशक फाटा रोड

ौी. अशोक व िवलास महाद ू कािशद, लीलाबाई
महादे व पवार यांच्या गारवे असोिसएट तफ
सौ. शांता अशोक गारवे यांचे जागेत स.नं.
८८/१, िस दी लॉन्स शेजारी, िपंपळे गुरव ते
नािशक फाटा रोड, कल्पतरु ूोजेक्ट समोर,
िपंपळे गुरव, पुणे ६१.

अूकािशत

20*30 दोन
पाठपोट

४

नािशक फाटा रोड

ौी. अशोक व िवलास महाद ू कािशद, लीलाबाई
महादे व पवार यांच्या गारवे असोिसएट तफ
सौ. शांता अशोक गारवे यांचे जागेत स.नं.
८८/१, िस दी लॉन्स समोर, िपंपळे गुरव ते
नािशक फाटा रोड, कल्पतरु ूोजेक्ट शेजारी,
िपंपळे गुरव, पुणे ६१.

अूकािशत

20*30 दोन
पाठपोट

४

शगुन चौक िपंपरी

ौी.मनोहर मानाजी पवार यांचे झोपडीचे
जागेत शा ीनगर िडलक्स फोरचून मॉल
जवळ,इिन्फिनटी शू जवळ िपंपरी िज.पुणे
४११०१७

अूकािशत

10*20

१

१३४

पानसरे /ड/१/२०१५

ौी रमेश पानसरे

िहं जवडी औध रःता

ौी.रमेश ानोबा पानसरे , यांना ःवतांचे जागेत
स.नं. २६१, कःपटे वःती,जुना वाकड-मुंबई
रःता, वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट ब. १ )

अूकािशत

40*20

१

१३५

पानसरे /ड/२/२०१५

ौी रमेश पानसरे

िहं जवडी औध रःता

ौी.रमेश ानोबा पानसरे , यांना ःवतांचे जागेत
स.नं. २६१, कःपटे वःती,जुना वाकड-मुंबई
रःता, वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट ब. २ )

अूकािशत

30*20

१

१३६

पानसरे /ड/३/२०१५

ौी रमेश पानसरे

िहं जवडी औध रःता

ौी.रमेश ानोबा पानसरे , यांना ःवतांचे जागेत
स.नं. २६१, कःपटे वःती,जुना वाकड-मुंबई
रःता, वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट ब. ३ )

अूकािशत

40*20

१

अूकािशत

30*20

१

ूकािशत
(एल.ई.डी)

16*25

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

20*15

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20

१

अूकािशत

30*20
पाठपोट

२

१३७

१३८

१३९

१४०
१४१
१४२

१४३

ौी.रमेश ानोबा पानसरे , यांना ःवतांचे जागेत
स.नं. २६१, कःपटे वःती,जुना वाकड-मुंबई
रःता, वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट ब.४)
ौी. ाने र ह.तापक र,िवनोद ह.तापक र,निवन
भ.तापक र व िनलेश भ.तापक र यांचे
सामाईक जागेत, स.नं.७१.१अ.+१बी,+१क २/१
टोटलअड/ड/2/2015
टोटल अॅडव्हरटायिझग काळे वाडी मेन रोड
तापक र चौक, जोशी वडे वाले शेजारी रहाटणी
पुणे १७
ःवत:च्या जागेत रे न्बो प्लाझा िूमायसेस
रे न्बो प्लाझा िूमायसेस साई चौक - कोकणे चौक को.ऑप.सोसायटी िल. स.नं.७
रे न्बोप्लाझा/ड/1/2015
िस.स.नं.११९९(पाटर् ), िशवार चौक, रहाटणी, पुणे
सोसा.
रःता
१७
ौी.िदपक िवलासराव जगताप, ःवत:च्या
अन्शुलिस दी/ड/1/201 अन्शुल िस दी ूमोटसर् काळे वाडी फाटा-कःपटे
जागेत स.नं. २२६/१ब, कःपटे वःती, हॉटे ल
5
अन्ड िबल्डसर्
वःती
अ बीयन्स पाठ मागे, वाकड, पुणे-५७.
ौीमती िहराबाई ूेमराज धडफळे यांचे जागेत
ौी. िशवसाई
िपंपळे िनलख - बानेर रोड स.नं. १७/२/१/१८, २४ कॅरे ट िबल्डींग समोर,
िशवसाई/ड/1/2015
अॅडव्हरटायिझग
िपंपळे िनलख पुणे - २७
मे. यशदा िबल्डकॉन, ःवत:च्या जागेत स.नं.
िपंपळे सौदागर- काटे वःती ५९/१ ,. श
हॉिःपटल जवळ, िपंपळे सौदागर
यशदा/ड/1/2015
मे. यशदा िबल्डकॉन
रोड
पुणे २७.
ौी. िवलास लआमण कुलकण , यांचे जागेत
स.नं. २६/१/१+२/८, पी.एम.सी बँकेसमोर, (जुना
शुभांगी
शुभांगी अॅडव्हरटायिझग िहं जवडी औध रःता
वाकड-मु
ंबई) वाकड-औ ंध रःता, िपंपळे िनलख
अॅड/ड/111/2015
पुणे ४११०२७.
पानसरे /ड/४/२०१५

ौी रमेश पानसरे

िहं जवडी औध रःता

१४४

शुभांगी
अॅड/ड/112/2015

शुभांगी अॅडव्हरटायिझग

साई चौक - कोकणे चौक
रःता

१४५

िबगइं िडया/ड/14/2015

मे.िबग इं िडया मुप,
िनगडी

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

१४६

भ

मे. भ

१४७

सुिूम/ड/1/2015

मे.सुिूम डे व्हलपसर्

नािशकफाटा ते कोकणे
चौक रःता

१४८

अरुण
कन्ःश/ड/१/२०१५

अरुण कन्ःशक्शन

िपंपळे गुरव - कासारवाडी

१४९

ौ दा/ड/१/२०१५

मे. ौ दा अडव्हरटायिझंग

जगताप डे अरी ते कःपटे
वःती रःता

१५०

ौ दा/ड/२/२०१५

मे. ौ दा अडव्हरटायिझंग

जगताप डे अरी ते कःपटे
वःती रःता

१५१

ौ दा/ड/३/२०१५

मे. ौ दा अडव्हरटायिझंग

जगताप डे अरी ते कःपटे
वःती रःता

१५२

ौ दा/ड/४/२०१५

मे. ौ दा अडव्हरटायिझंग

जगताप डे अरी ते कःपटे
वःती रःता

१५३

यशदा/ड/2/2015

यशदा गोिवंद िसटी
काप रे शन

िपंपळे सौदागर -रहाटणी
रःता

/ड/1/2015

अॅडव्हरटायिझग कोकणे चौक ते रहाटणी

ौी. दौलत हनुमंत कोकणे यांचे जागेत स.नं.
१२२/१+२+३/१, िशवार गाडर् न समोर, िपंपळे
सौदागर, पुणे २७.
ौी. संजीव बबनराव माने यांचे जागेत स.नं.
८४/२/४ जवळकरनगर, नािशकफाटा-कोकणे
चौक रःता, िपंपळे गुरव पुणे२७.
फाईव्ह ःटार कन्ःशक्शन ( मुळ मालक
ौी.बळीराम बाबुराव कोकणे) यांचे जागेत
स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी, पुणे १७.
ःवत:च्या जागेत स.नं.७०/१,७०/३ ते ८ व
७०/२/१, हॉटे लगोिवंद गाडर् न समोर, गोिवंद
यशोदा चौक, िपंपळे सौदागर पुणे २७.
ःवत:चे जागेत कासारवाडी पुलाजवळ, िपंपळे
गुरव शेवटचा बसःटॉप जवळ, िपंपळे गुरव
पुणे ६१.
दे वःथान इनाम (इतर हक्क- ौी. बाळासाहे ब
वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप
डे अरी - कःपटे वःती रःता, महा मा फुले
उदयानासमोर, िपंपळे िनलख, पुणे २७.(साईट
नं.१)
दे वःथान इनाम (इतर हक्क- ौी. बाळासाहे ब
वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप
डे अरी - कःपटे वःती रःता, महा मा फुले
उदयानासमोर, िपंपळे िनलख, पुणे २७.(साईट
नं.२)
दे वःथान इनाम (इतर हक्क- ौी. बाळासाहे ब
वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप
डे अरी - कःपटे वःती रःता, महा मा फुले
उदयानासमोर, िपंपळे िनलख, पुणे २७.(साईट
नं.३)
दे वःथान इनाम (इतर हक्क- ौी. बाळासाहे ब
वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप
डे अरी कःपटे वःती रःता, महा मा फुले
उदयानासमोर, िपंपळे िनलख, पुणे २७.(साईट
नं.४)
ौी. िजजाबा मारुती गोडाबे व इतर, स.न.
४२/२/६, िवमल गाडर् न, गोडांबे कॉनर्र, िपंपळे
सौदागर-रहाटणी, रहाटणी रोड, पुणे १७.
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१५४

काटे ूमोटसर्/ड/1/2015

मे. काटे ूमोटसर् अन्ड
िबल्डसर्

१५५

शुभांगी/ड/115/2016

मे.शुभांगी
अँडव्हरटायिझंग

१५६

शुभांगी/ड/115/2016

मे.शुभांगी
अँडव्हरटायिझंग

१५७

ओमसाई/ड/1/2016

ओम साई
अँडव्हरटायिझंग

१५८

िववेकजोशी/ड/1/2016

िववेक जोशी

१५९

मल्हारी
काटे /ड/1/2016

मल्हारी महाद ू काटे

१६०

गंधवर् आटर् स/ड/१/२०१६

गंधवर् आटर् स, पुणे

ौी. अजय साहे बराव काटे ःवत:चे जागेत
स.नं. १७६/२/१, िशव मंिदर रोड, रहाटणी चौक,
एल. आय.सी. ऑिफस शेजारी,िपंपळे सौदागर,
पुणे २७.
ौी. तरुणकुमार जोगेिचंि घटक स.नं. २८/१/२०,
कल्पतरु चौक ते जगताप
मधुबन कॉलनी, कल्पतरु चौक ते जगताप
डे अरी
डे अरी, मनपा उदयानाजवळ, िपंपळे िनलख, पुणे
२७.
ौीसाहे बराव भगवान कःपटे यांचे जागेत
िहं जवडी औध रःता
स.नं.२५८/८ई/१ जुना मुंबई-वाकड रोड,यशोदा
गाडर् न शेजारी, वाकड,पुणे ५७
ौी. तानाजी मारुती काटे , यांचे जागेत ःवराज
िपंपळे सौदागर ते िपंपळे
गाडर् न समोर, िपंपळे सौदागर ते िपंपळे गुरव
गुरव
(नािशक फाटा ते कोकणे चौक), ःवराज चौक,
िपंपळे सौदागर पुणे २७.
ःवत:चे जागेत स.नं. १३४, गोिवंद गाडर् न चौक,
कोकणे चौक ते गोिवंद
कोकणे चौक ते गोिवंद गाडर् न चौक रोड,
गाडर् न चौक रोड,
िपंपळे सौदागर, पुणे २७.
ःवत:चे जागेत स.नं. १२५/३/३, कुणाल
कुणाल आयकॉन रोड,
आयकॉन रःता, महािवतरण ऑिफस समोर,
िपंपळे सौदागर, पुणे २७.
ौी. िवलास िशवाजी जमदाडे यांचे जागेत
बी.आर.टी. रोड, नािशक
स.न. ४८/१/७ जवळकर नगर, िपंपळे गुरव,पुणे
फाटा ते जगताप डे अरी
२७
िपंपळे सौदागर -रहाटणी
रःता
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