
अ. परवाना . जािहरात फलकाचे ठकाण कार मोजमाप
फलक 
सं या

1 शुभांगी अॅड/अ/२/०८
ी. गुलाब सोपान गायकवाड यां या जागेत, से. नं. २१, लॉट न.ं२००/२. ि वेणीनगर चौक, 

िनगडी, पुणे - ४११०४४
अ कािशत 40x20 1

2 िव नग एज िमिडया /अ/२/२००७ ी. कसन दगडु काळभोर यां या जागेत, स.नं. १०८/१ ते ९ िनगडी, पुणे- ४११०४४ कािशत 40x20 1

3 िव नग एज िमिडया /अ/३/२००७
ी.आगरवाल चबस इमारतीवर यां या जागेत, मधुकर पवळे उ ाणपुलाजवळ स.नं. १०१/१ ते २ 

िनगडी पुणे - ४११०४४
कािशत 40x20 1

4
िस दीिवनायक कोिहनुर 
/अ/१/२००७

ी राजेश कुमार साकला यां या जागेत.स. न. १७१/१, िम. .०२०२९सी.स.नं.४४८७ आयनॉ स 
िसनेमा जवळ, आकुड  पुणे-४११०४४

अ कािशत 40x20 1

5 सतेज अॅड/ड/०३/०७
ी आ पा कृ णाजी सांडभोर यांचे जागेतसं. नं.८३, कवळे पुण-े ४१२१०१ (साि वक हॉटेल 

शेजारी)
अ कािशत 40x20 1

6 सतेज अॅड/ड/०४/०७ ी आ पा कृ णाजी सांडभोर यांचे जागेत सं. नं.८३, कवळे पुण-े ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

7 गौतम प ली/ड/०१/०७
ी का  सांडभोर यांचे खाजगी जागेत स. न. ८३ कवळे उडान पुलाजवळ, कवळे. पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 40x20 1

8 शुभम/ड/६१/२०१० ी. अशोक गंगाराम शेटे, यां या जागेत  स. न. २५/३, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

9 शुभम/ड/६२/२०१० ी. हनुमंत गंगाराम शेटे यां या जागेत स. न .२५/३/१, रावेत पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

10 िनलेश/ड/०७/०७ ी नामदेव महादू भोडवे याचे जागेत, सं. नं. ४३/२ अ/१, रावेत पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

11 िनलेश/ड/०८/०७ ी नामदेव महादू भोडवे याचे जागेत, सं. नं. ४५, िह मांक २ अ ९, रावेत पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

12 िबग इंिडया/ब/४५/०७
ी.हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 40x20 1

13 िबग इंिडया/ब/४६/०७
ी. हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 40x20 1

 पपरी  चचवड महानगरपािलका  पपरी पुणे -१८
आकाशिच ह व परवाना  िवभाग

अ' भाग अिधकृत जािहरात फलक यादी



14 िबग इंिडया/ब/४७/०७
ी. हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 20x20 1

15 िबग इंिडया/ब/४८/०७
ी. हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 40x20 1

16 िबग इंिडया/ब/४९/०७
ी. हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 20x20 1

17 िबग इंिडया/ब/५०/०७
ी. हसैन सोमजी गुलनुर डे हलपस यां या जागेत, सं. नं. २४३/३/२, चचवड पुण-े४११०१९ 

( चचवड टेशन पुलाजवळ)
अ कािशत 40x20 1

18 निवन ी. यशवंत नारायण तरस यांचे जागेत, स.नं.७९/१८, कवळे पुण-े ४१२१०१ अ कािशत 60x20 6 6

19 निवन ी. योगेश भ डवे, स.नं.२०४, शदेव ती, रावेत.  पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 20x10 1

20 निवन
ी. जत  संतोष पाटील यांचे जागेत, से.नं.२९, लॉट नं ७/३, वा हेकरवाडी, पुणे- ४११०३३ 

(धमराज चौक)
अ कािशत 20x10 1

21 िविन ज एज िमडीया/ब/०२/०७
ी. अग ती मोरे र कािनटकर यां या जागेत स.नं. २४३,  चचवड रे वे उ ाण पुलालगत  

चचवड टेशन, पुणे-४११०१९
अ कािशत 20x20 1

22 गंधव आटस/ब/०१/०७
ी जनादन सहादू तरस यांचे खाजगी जागेत स.ं नं.६४/५, हॉटेल हेमराज शेजारी, रावेत पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 30x15 1

23 गंधव आटस/ब/०२/०७
ी जनादन सहादू तरस यांचे खाजगी जागेत स.ं नं.६४/५, हॉटेल हेमराज शेजारी, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 30x15 1

24 गंधव आटस/ब/०३/०७
ी जनादन सहादू तरस यांचे खाजगी जागेत स.ं नं.६४/५, हॉटेल हेमराज शेजारी, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 30x15 1

25 गंधव आटस/ब/०४/०७
ी जनादन सहादू तरस यांचे खाजगी जागेत स.ं नं.६४/५, हॉटेल हेमराज शेजारी, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 30x15 1

26
एम अॅड हटाय झग /अ/३/२०१५-
१६

ी. वामन नारायण तरस स.नं.७९/३/९, मुकाई चौक, कवळे, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 चे2 2

27 हॉलमाक/ब/१/०८
ी. नामदेव बारकु हसुडगे यां या जागेत, स.नं.७८/१ ते ५, कवळे उ ाण पुलाजवळ, कवळे पुण-े

 ४१२१०१
कािशत 40x20 1

28 हॉलमाक/ब/१/०८
ी. नामदेव हसुडगे यां या जागेत, स.नं.७८/१ ते ५, कवळे उ ाण पुलाजवळ, कवळे पुण-े 

४१२१०१
कािशत 40x20 1

29 शुभांगी/ब/६/१३ ी. िवण रामचं  पालेकर यांचे जागेत स.नं. २११/१, रावेत पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 20x20 चे2 2



30 रोहन/ब/०२/०८ ी बाबू कानाथ दांगट यां या जागेत स.ं नं. १३, कवळे पुण-े ४१२१०१ अ कािशत 40x20  1

31 वंडर/ ब/०१/०८ वमालक या जागेत, डी २६४/८, एम आय डी सी चचवड पुणे - ४११०१९. अ कािशत 10x20 1

32 वंडर /ब/०१/०८ वमालक या जागेत, एम आय डी सी  २६४/८,  चचवड पुणे - ४११०१९. अ कािशत 10x20 1

33 शुभम/अ/४/२०१५-१६ ी. जनाधन शेळके यां या जागेत.स नं ४७ रावेत, पुणे- ४१२१०१ (द मं दर शेजारी) अ कािशत 40x20 1

34 एम/ब/०१/०८ ी लंगोटे सुरेश अंबाजी यांचे जागेत स.ं नं. १२७, झोन ं .२, मोहननगर चचवड पुण-े ४११०१९ अ कािशत 20x20 1

35 जी के अड/अ १/२०१४
ी द ा य महादेव भोडवे यां या जागेत स.नं ३१/१/१/त (समीर लॉ स  जवळ ) रावेत पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत

30x20 
पाठपोट

1

36 काश कंु चोपडा /अ/१/२०१४ वत : या जागेत स. नं ४१/२/३, रावेत पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20 1

37 शुभांगी अॅड/अ/२/२०१४
ी.तुलसोमल ेमचंद माठा.स.नं. २२६ िस. स. नं ४७५६ तुलसा ा सपोट शेजारी  चचवड, पुणे- 

४११०१९
अ कािशत 40x20 1

38 शुभांगी अड/अ/४/२०१४
ी हरीभाऊ शकंर चचवडे व ी गजानन शंकर चचवडे  स.नं.८/१/ रानजाई हॉटेल जवळ 

िचचंवड, पुणे- ४११०३३
अ कािशत

40x20 
पाठपोट

2

39 शुभांगी अड/अ/३/२०१४
ी गजानन अि तक   कािनटकर स.नं.२४३ िस स.नं १७९८/ कासट जवळ चचवड पुणे -

४११०१९
अ कािशत 40x20 1

40 शुभांगी अड/अ/३/२०१४
ी गजानन अि तक   कािनटकर स.नं.२४३ िस स.नं १७९८/ कासट जवळ चचवड पुणे -

४११०१९
अ कािशत 40x20 1

41 ए पायर ॉपट ज /अ/१/१४ वत:चे जागेत स.नं.४७४६,अटो लसटर, पुणे-४११०१८ अ कािशत
10x15 5 

फ
5

42 काश कंु चोपडा /अ/१/२०१४ वत:चे जागेत स.नं.४७४६,अटो लसटर, पुणे-४११०१८ अ कािशत 40x20 1

43 जी के अड/अ १/२०१४ ी द ा य महादेव भ डवे,यां या जागेत स.न ३१/२/३ रावेत. पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 30x20 चे 2 2

44 शुभांगी अँड/अ/२/२०१४
ी.तुलसोमल ेमचंद माठा.स.नं. २२६ िस. स. नं ४७५६ तुलसा ा सपोट शेजारी  चचवड, पुणे- 

४११०१९
अ कािशत 40x20 1

45 कुणाल सुल ण/अ/१/२०१४ ी. हेमंत डा ाभाई शहा स.नं. १०१/अ, लोढा ि कम समोर, मामुड  पुणे- ४१२१०१ कािशत 40x20 1



46 कुणाल सुल ण/अ/२/२०१४ ी. हेमंत डा ाभाई शहा स.नं. १०१/अ, लोढा ि कम समोर, मामुड  पुणे- ४१२१०१ कािशत 40x20 1

47 मे. बग इंिडया/अ/२/२०१४ ी सुरेश रामचं  भ डवे यां या जागेत ,स.न. २०७, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40*20 1

48
औ ोगीक तं  िश ण 
सं था/अ/१/२०१५

सी-२, एम.आय.डी.सी. मुंबई पुणे र ता, भगवान महावीर चौक, िनरामय हॉि पटल समोर, 
चचवड पुणे - ४११०१९

अ कािशत 30*20 1

49 मे.शुभांगी अँड/अ/१/२०१५ ी. सयाजी बाबुराव भ डवे, स.नं.२०४, नॅनो होम ोजे ट समोर, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 30*20 1

50 मे.शुभांगी अँड/अ/२/२०१५ ी. शांताराम मा ती भ डवे, यांचे जागेत स.नं.११२, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40*10 चे 2 2

51 अ णशेठ /अ/१/२०१५-१६ वत : चे जागेत स.न. १६/२ भ डवे लॉ स या मागे रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत
40*20 १ 

चे१
1

52 ए पायर ॉपट ज /अ/१/२०१५-१६ ए पायर ॉपट ज, अँटो ल टर जवळ, स.नं. ४७४६, चचवड, पुणे- ४१२१०१ कािशत 40*20 चे २ 2

53 कॅ शन/अ/१/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

54 कॅ शन/अ/२/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

55 कॅ शन/अ/३/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

56 कॅ शन/अ/४/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

57 कॅ शन/अ/५/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

58 कॅ शन/अ/६/२०१५-१६ ी.गुलाबराव तरस व इतर यांचे जागेत स.नं. ७९, िह सा .५/१, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 40*20 चे १ 1

59
डी.ए.बोराडे अँ ड स स 
अ/१/२०१५-१६

ी.बाळासाहेब ानोबा भ डवे यांचे जागेत, स.नं. १११/१,रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 30*20 चे२ 2



60 लालानी डे ह पस /अ/१/२०१५-१६ वत: या जागेत, स.नं.७८, १ ते ५/३ मुकाई चौक, कवळे, पुणे ४१२१०१ अ कािशत 25*8 चे४ 4

61
ीसाई िनवास आट/अ/१/२०१५-

१६
ी. मधुकर सहादु भ डवे यांचे जागेत, स.नं.९०/२अ, भ डवे मंगल कायालयाजवळ, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 40*20 चे२ 2

62 मे. िस ी अँडस/अ/१/२०१५-२०१६ ी. धनंजय भ डवे यांचे जागेत, स.नं. ६०/२/१, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०x २०चे१ 1

63 मे. िस ी अँडस/अ/२/२०१५-२०१६ ी. एकनाथ सहादू भ डवे  यांचे जागेत, स.नं. ६०/२/१,रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०x २०चे१ 1

64 मे. िस ी अँडस/अ/३/२०१५-२०१६ ी. एकनाथ सहादू भ डवे  यांचे जागेत, स.नं. ६०/२/१,रावेत,पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०x २०चे१ 1

65 मे. िस ी अँडस/अ/४/२०१५-२०१६ ी. एकनाथ सहादू भ डवे  यांचे जागेत, स.नं. ६०/२/१,रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०x २०चे१ 1

66 मे. िस ी अँडस/अ/५/२०१५-२०१६ ी. एकनाथ सहादू भ डवे  यांचे जागेत, स.नं. ६०/२/१,रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०x १०चे१ 1

67
वाईन  क युिनकेशन /अ/१/२०१५-

१६
ी. गुर पा तुकाराम पवार यां या जागेत. स.नं, गट नं.२०१, चचवड टेशन पुण-े४११०१९ अ कािशत  ४०x२० 2

68 शुभांगी अँड/अ/०५/२०१५-१६
ी. िवण रामचं  पालेकर यांचे जागेत स.नं. २११/२अ, रावेत ीज शेजारी, रावेत पुणे- पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 30x15 चे2 2

69 शुभांगी/ब/६/१३ ीम.सुिशला मोरे र भालके यां या जागेत, स.नं ५०/७, चचवड (वा हेकरवाडी) पुणे- ४११०३३ अ कािशत
30*15 चे 

तीन
3

70 शुभांगी अँड/अ/०७/२०१५-१६
ीम. अिनता अशोक  पालेकर यांचे जागेत स.नं. २०५/१, रावेत ीज शेजारी, रावेत पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत

40*10 चे 
तीन

3

71 शुभांगी अँड/अ/०८/२०१५-१६
72 शुभांगी अँड/अ/०९/२०१५-१६

73 कृ णा आऊटडोअर अँड हरटाय झग
ऋषीचं रंग असोिसए स ( ी. िवजय पांडुरंगं जगताप) यां या जागेत, स.नं. २०९/१, नॅनो पेस 
शेजारी, रावेत चौक, रावेत, पुणे- ४१२१०१

अ कािशत 20*30 चे 8 8

74 शुभांगी अँड/अ/११/२०१५-१६
ी. िशवाजी कसन तरस व इतर यां या जागेत स.नं. ७९/२२, मुकाई चौक, कवळे पुण-े 

४१२१०१
अ कािशत 20*30 चे ४ 4



75 शुभांगी अँड/अ/१२/२०१५-१६
ी. गुलाब ह रभाऊ तरस यां या जागेत, स.नं. ७९/२१, सवेरा हॉटेल जवळ, कवळे, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत 20*30 चे २ 2

76 शुभांगी अँड/अ/१३/२०१५-१६
ी. सुिनल काश पालेकर यां या जागेत, स.नं. ४२/१/२, समीर लॉन शेजारी, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत ४०*२० चे २ 2

77 शुभांगी अँड/अ/१४/२०१५-१६
ीम. सुिशला काश पालेकर यां या जागेत, स.नं. ४२/२/१, समीर लॉन शेजारी, रावेत, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत ४०*२० चे २ 2

78 शुभांगी अँड/अ/१५/२०१५-१६

79 शुभांगी अँड/अ/१६/२०१५-१६ ी. ताप नाना भ डवे यां या जागेत, स.नं. २०४ भ डवे कॉनर जवळ, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०*१० चे २ 2

80 शुभांगी अँड/अ/१७/२०१५-१६ ीम. शेवंताबाई बबन भ डवे यां या जागेत, स.नं. ३७/१, भ डवे व ती, रावेत, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०*१० चे २ 2

81 फॉचुन िमडीया ुप/अ/१/२०१५-१६
ी. सोपान शंकर शेटे व इतर यां या जागेत स.नं. ५/१, रावेत ते कवळे, बी आर टी रोड, पुणे- 

४१२१०१
अ कािशत  ४०x२० 1

82 गौतम/अ/०१/२०१५-१६ ी का  सांडभोर यांचे जागेत स. न.८३, कवळे, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत  ४०x२० 1

83 रामािब डस/अ/१/२०१६
मोती उधाराम पंजाबी, (मे. रामा िब डस अँड डे हलपस) स.नं. १५० ते १५३, मोरवाडी, पपरी, 
पुणे-४११०१८

अ कािशत ४०*२० 1

84 रामािब डस/अ/२/२०१६
मोती उधाराम पंजाबी, (मे. रामा िब डस अँड डे हलपस) स.नं. १५० ते १५३, मोरवाडी, पपरी, 
पुणे-४११०१८

अ कािशत ४०*२० 1

85 प रचय/अ/1/2016 ी. सुिनल काश पालेकर, स.नं. २११/२अ, रावेत पुलाजवळ, ध-रावेत र ता पुणे- ४१२१०१ अ कािशत ४०*२० चे २ 2

86 िस सथएिलमट/अ/1/2016
ी. यशोधन शरद आदमाने,यां या जागेत स.नं ८/१/१/२, कवळे, ता. हवेली,िज हा–पुणे- 

४१२१०१ (साईट . १)
अ कािशत ४०*२० 1

87 िस सथएिलमट/अ/2/2016
ी. यशोधन शरद आदमाने,यां या जागेत स.नं ८/१/१/२, कवळे, ता. हवेली,िज हा–पुणे- 

४१२१०१ (साईट . २)
अ कािशत ४०*२० 1



88 काळभोर/अ/१/२०१६
वत:चे जागेत िस.स.नं.४३३९,िसट नं.७७, पुणे मुंबई महामाग पवना सह.बँकेजवळ, बजाज ऑटो 

कंपनी समोर, आकुड , पुणे ४११०३५.
अ कािशत 30*20 1

89 ओमअँड/अ/1/2016
ी. द ा य बाळु भोडवे, यां या जागेत स.नं ३३/१, पुणे बँगलोर रोड रावेत नदी पुलाजवळ, 

रावेत पुणे ४१२१०१.
अ कािशत

40*20 दोन 
पाठपोठ

4

90 शुभम /अ/५/२०१६ ी. आनंदा ानदेव भ डवे रावेत पुणे अ कािशत 40*20 2

91 फॉचुन िमडीया ुप/अ/२/२०१६
ी. रघुनाथ िनवृ ी फडके, स.नं. १२५/१अ/१अ, रावेत कवळे र ता, रावेत बस टॉपजवळ, 

(पंकज गॅस एज सीजवळ) रावेत. पुणे ४१२१०१.
अ कािशत  ४०x२० 2

92 अनुपजमतानी/अ/1/2016 वत:चे जागेत स.नं. ६०/१, बी.आर.टी.रोड, भारत गॅस एज सी समोर, रावेत, पुणे ४१२१०१. अ कािशत
40*20 
पाठपोट

2

93 िबग इंिडया/अ/7/2016
ी. अजय म छ नाथ गावडे, स.नं. १९९/अ/२५, लॉट न.ं१०२, चचवड टेशनरोड, सर वती 

कॉनर, चचवड, पुणे ४११०१९.
अ कािशत 20*20 1

94 िबग इंिडया/अ/10/2016
ी. जयवधन सग गोवधन तप वी, स.नं. १४९, तप वी कंपाऊंड, गोदावरी कुल शेजारी, 

आकुड , पुणे ४११०४४.
अ कािशत

40*20 एक, 
30*20 एक,

2

95 से टोसा/अ/1/2016
मे. से टोसा रसोट लगत ी. वासुदेव गु नोमल रोहीरा यांचे वत: या जागेत ६४/६अ/१, का ज 
- बँगलोर हायवे लगत, कवळे ि ज, रावेत, पुणे ४१२१०१.

कािशत 40*20 1

96 भूमी/अ/1/2017
ी. काश शंकर भ डवे यांचे जागेत स.नं. १२३, िशवतेज हॉटेल जवळ, रावेत – कवळे बीआरटी 

रोड, रावेत, पुणे ४१२१०१.
अ कािशत

40*20 
पाठपोट

२

97 िस दीिवनायक /अ/३/२००७ आकुड अ कािशत 10*20 3

98 भूमी/अ/1/2017
ी. काश शंकर भ डवे यांचे जागेत स.नं. १२३, िशवतेज हॉटेल जवळ, रावेत – कवळे बीआरटी 

रोड, रावेत, पुणे ४१२१०१.
अ कािशत

40*20 
पाठपोट

२

99 िसटी ाईड/अ/2017(नामफलक)
ओ ािगक तं  िश ण सं था (सीटी ाईड कुल) वता या जागेत शाळे या 
इमारतीवर,स.न.२७,संत तुकाराम उ ान जवळ, िनगडी िधकरण,पुणे ४११०४४

कािशत 28.6*10 १

100 शुभम/अ/6/2017
ी. दलीप बबनराव भ डवे यांचे जागेत स.नं. ४९/१/१, मुंबई – बगलोर हायवे, समीर 

लॉ स,सृ ी नसरी शेजारी, रावेत, पुणे ४१२१०१.
अ कािशत 40x20 १



101 शुभम/अ/7/2017
ी. यशोदन शरद आदमाने यांचे जागेत स.नं. ८/१/१/२, कवळे ते दे रोड र ता, शदे पे ोलपंप 

जवळ, कवळे, पुणे ४१२१०१
अ कािशत 40x20 १

102 शुभांगी अँड/अ/17/2017
ी. भाकर द ा य जोशी, शशांक व वसुधा भाकर जोशी यांचे जागेत इमारतीचे टेरेसवर ७/१, 

चैत य पाक, फेज नं.१, से..नं.२९, ािधकरण रावेत, पुणे ४१२१०१
अ कािशत

20*30 
40*20चा 

येक  एक
2

103 शुभांगी अँड/अ/18/2017
ी.मा ती, द ,ु का , अ पा कृ णा सांडभोर यांचे सामाईक जागेत स.नं. ८३/१/१ णाल 

डे हलपस ोजे ट ( णाल गेटवे) समोर, मुंबई-बगलोर महामाग, कवळे, ता.हवेली िज.पुणे 
४१२१०१.

अ कािशत 40x20 १

104 शुभांगी अँड/अ/19/2017
ी. बाळकृ ण,रामचं , ाने र व द ा य महादू भ डवे यांचे सामाईक जागेत स.नं. ४५/१/१, 

सेनटोसा रेसॉटजवळ, मुंबई - बँगलोर हायवे रावेत, पुणे ४१२१०१
अ कािशत

40x20 एक 
पाठपोट

२

105 िबग इंिडया/अ/31/2007 ी. रेखा कंुिलक गावडे स.नं. 4672/2,  चचवड टेशन   पुणे ४११०१८. अ कािशत 50*20 1

106 िबग इंिडया  िधर  रमेशचं  सगर ी. सुंदरलाल रावजी शहा  स.नं. 169/2,  आकुड   पुणे ४११०१८. अ कािशत 40x20    १

107 ने ट िसला/अ/1/2017 वता या जागेत स.न.६१/२/१ सेटोसा रसोट समोर रावेत पुणे ४१२१०१ अ कािशत
40*20एक 

पाठपोट
१

108 ने ट िसला/अ/2/2017 वता या जागेत िसमा भतीवर, स.न.६१/२/१ सेटोसा रसोट समोर रावेत पुणे ४१२१०१ अ कािशत
6*4 चे सहा 

फलक
६

109 रामचंदानी/अ/1/2017 वता या जागेत (सृ टी होम ोजे ट, स.न.६०/२/३ सेटोसा रसोट समोर रावेत पुणे ४१२१०१ अ कािशत
40*20एक 

पाठपोट
२

110 कामा ी/ब/1/2011 वता या जागेत इमारतीवर टे को रोड के एस बी चौक चचवड 10*10 1

111 एम अॅड हटाय झग/अ/४/२०१७
ी. कािशनाथ गणपत बिहरवडे यांचे जागेत,स.नं.२०१ अ टे को रोड, कैलास डेअरी जवळ, 

चचवड चौक, चचवड टेशन पुणे ४११०१९.
अ कािशत 40*20 1

112 शुभम/अ/09/2017
ी.का  कृ णा सांडभोर यांचे जागेत स.नं. ८३/१/१, बगलोर-मुंबई महामागालगत सेवा 

र याशेजारी,आरव फॅिमली हॉटेल जवळ,मुकाई चौक नजीक, कवळे, पुणे ४१२१०१
अ कािशत

40*20एक 
पाठपोट

२

113 णाल/अ/1/2017
वता या जागेत स.ेनं.८३/२ब/१/२ मुंबई-बगलोर महामाग, से टोसा हॉटेल जवळ, कवळे, 

ता.हवेली िज.पुणे ४१२१०१
अ कािशत

40*20एक 
पाठपोट

2



114 लालानी/अ/१/२०१७
वता या जागेत स.नं. ७८/१ ते ५/३ बगलोर-मुंबई महामागालगत सेवा र याशेजारी, कोिहनूर 
ोजे ट लगत ,मुकाई चौक, कवळे, पुणे ४१२१०१

अ कािशत 40*20 1

115 लालानी/अ/२/२०१७
वता या जागेत स.नं. ७८/१ ते ५/३ बगलोर-मुंबई महामागालगत सेवा र याशेजारी, कोिहनूर 
ोजे ट लगत ,मुकाई चौक, कवळे, पुणे ४१२१०१

अ कािशत 40*20 1

116 शुभांगी अँड/अ/20/2017
ीमती सुनंदा िव ल देसाई, यां या जागेत िस.स.नं.४५१८, मयुर ेड सटर जवळ, पुणे – मुंबई 

महामागालगत, चचवड टेशन, पुणे ४११०१९
अ कािशत

30x20 दोन 
शेजारी-
शेजारी

२

117 शुभांगी अँड/अ/21/2017
ीमती सुनंदा िव ल देसाई, यां या जागेत िस.स.नं.४५१८, मयुर ेड सटर जवळ, पुणे – मुंबई 

महामागालगत, चचवड टेशन, पुणे ४११०१९
अ कािशत 40x20 १

118 शुभांगी अँड/अ/22/2018
ीमती.स बाई यशवंत च हाण यां या जागेत स.नं.७८/१/५/५,कोिहनूर ोजे ट समोर, णाल 
ोजे ट शेजारी, मुंबई बगलोर महामाग,  कवळे पुणे ४१२१०१

अ कािशत 40x20 १

119 शुभांगी अँड/अ/23/2017
ी मा ती सोपान काळभोर यां या जागेत, स.नं.५०/४अ/१, तुळजाई मं दराजवळ, बजाज ऑटो 

कंपनी समोर, पुणे-मुंबई महामाग, आकड , पुणे ४११०३५
अ कािशत 40x20 १

120 शुभांगी अँड/अ/24/2017
ी. बाळकृ ण,रामचं , ाने वर द ा य महादु भ डवे यां या सामाईक जागेत 

स.नं.४५/१/१,सटोसा हॉटेल समोर,मुंबई बगलोर महामाग,रावेत ४१२१०१
अ कािशत

40x20 
पाठपोट

२

121 िधर /अ/1/2018
ी.गुलाब राजाराम काळभोर यां या जागेत स.नं.४९/५,िशतळादेवी नगर, महानगरपािलके या 
णालयासमोर, ी.खंडोबामाळ चौक ते हाळसाकांत हाय कुल चौक र यालगत, आकुड , पुणे 

४११०३५
अ कािशत 30x20 1

122 समी ा/अ/1/2018
ी.ऋषी क श स तफ भािगदार ी. िजत  नारायणदास कोदनानी यां या जागेत स.नं. 

२१२/१, शदे व ती पारलाईन रोड,रावेत चौक,संत तुकाराम चौक,(बा केट ीज) जवळ, रावेत, 
पुणे ४१२१०१

अ कािशत 40x20 1

123 िधर /अ/2/2018
ी. दगंबर शंकर काळभोर यां या जागेत िस.स.नं.५३८३ बजाज ऑटो कंपनी जवळ, 

कै.मधुकरराव पवळे पुलाजवळ, मुंबई-पुणे महामाग, आकुड , पुणे ४११०४४,
अ कािशत 40x20 १

124 शुभांगी अँड/अ/25/2017
ी.िशवाजी शंकर दांगट यां या जागेत,स.नं.३६/१३, शदे पे ोलपंपाजवळ, मुंबई बगलोर 

महामाग या सेवा र यालगत  कवळे पुणे ४१२१०१
अ कािशत

20x20 
पाठपोट

२



125 आ द य िबला/अ/1/2018
मे.जे स ऑटोमोबाई स यां या जागेत, एम.आय.डी.सी. लॉक-डी.३,काळभोरनगर,मुंबई-पुणे 
महामाग, चचवड.पुणे ४११०१९ (पॅ टालुन)

अ कािशत
40x20  
नामफलक

२

126 शुभांगी अँड/अ/25/2017
ी.िशवाजी शंकर दांगट यां या जागेत,स.नं.३६/१३, शदे पे ोलपंपाजवळ, मुंबई बगलोर 

महामाग या सेवा र यालगत  कवळे पुणे ४१२१०१
अ कािशत

20x20 
पाठपोट

२

127 शुभांगी अँड/अ/26/2017
ी.द ा य महादू भ डवे यां या जागेत,स.नं.३१/१/१ समीर लॉन जवळ, मुंबई बगलोर 

महामाग या सेवा र यालगत, रावेत, पुणे ४१२१०१
अ कािशत 20x20 १

128 शुभांगी अँड/अ/27/2017
ी.अतुल रामदास िशनकर, ी.गणेश भाकर वाणी, ी.मोहन आसुराम सुतार, गो वद सघ 

धावडा यां या सामाईक जागेत,स.नं.२७/३/१ समीर लॉन समोर, मुंबई बगलोर महामाग या सेवा 
र यालगत रावेत, पुणे ४१२१०१

अ कािशत
40x20 
पाठपोट

२

129 िधर /अ/3/2018
ी.शंकर के  काळभोर यां या जागेत िस.स.नं..१०३/१/२/३,मुंबई-पुणे महामाग, सुरिभ ॅ ह स 

जवळ, िनगडी, पुणे ४११०३५
अ कािशत 30x20 १

130 िधर /अ/4/2018
सौ.पुनम संदीप नावकर यां या जागेत से टर नं.२७/अ लाट ं . ३९७, हाळसाकांत चौक, 
हाळसाकांत शाळेसमोर, आकुड  ािधकरण पुणे ४११०४४.

अ कािशत 40x20 १

131 शुभम/अ/10/2018
ी यशोधन शरद आदमाने यां या जागेत स.नं.८/१/१/२ मुकाई चौकाजवळ, माऊली 

एच.पी.पे ोलपंपानजीक, मुंबई-बगलोर महामागालगत, कवळे, पुणे ४१२१०१
अ कािशत 40*20 १

132 शुभांगी अँड/अ/28/2017
ी. द ाञय महादु भ डवे यां या जागेत स.नं. ३१/१/१, समीर लॉन जवळ, मुंबई बगलोर 

महामाग या सेवा र यालगत रावेत, पुणे- ४१२१०१.
अ कािशत

40x20 
पाठपोट

2

133 शुभांगी अँड/अ/29/2017
ीमती. स बाई यशवंत च हाण यां या जागेत स.नं. ७८/१/५/५, कोिहनुर ोजे ट समोर, णाल 
ोजे ट शेजारी मुंबई बगलोर महामाग  कवळे पुण.े

अ कािशत 40x20  1

134 शुभांगी अँड/अ/30/2017 िशवाजी शंकर दांगट 20x20  2

135 शुभांगी अँड/अ/31/2017
ी. मा ती सोपान काळभोर यां या जागेत स.नं. ५०/४अ/१, तुळजाई मं दर जवळ, बजाज अटो 

कंपनी समोर, मुंबई पुणे महामाग, आकुड , पुणे.
अ कािशत 40x20  1

136 शुभांगी अँड/अ/34/2018
ी. मोरया महादु भ डवे यां या जागेत स.नं. ७/१,  बी. आर. टी. रोड, रावेत, बस टॉप शेजारी, 

रावेत, पुणे.
अ कािशत 30x20  1

137 मे. सागर लुक आऊट/अ/१/२०१८
ी. शांताराम तरस व ी. चं कांत तरस, यांचे जागेत स.नं ७९/३/१, ए स ेसवे कवळे मुकाई 

चौक, ता. हवेली पुणे- ४१२१०१
अ कािशत 40x20   2

138 शुभम/अ/12/2018
ी यशोधन शरद आदमाने यां या जागेत स.नं.८/१/१/२, मुंबई-पुणे महामागा लगत, कवळे, पुणे 

४१२१०१
अ कािशत

40*20  
पाठपोट

२



139 शुभम/अ/11/2018
ी द ाञय महादु भ डवे यां या जागेत स.नं. ११/१/१,  समीर लॉ स समोर, रावेत, पुणे 

४१२१०१
अ कािशत

30*20  
पाठपोट

२

140 शुभांगी अँड/अ/35/2018
ी. गुलाब, सुिनल, सं दप, िहराबाई  तरस यां या जागेत सवेरा हॉटेल जवळ स.नं. ७९/२१, मुंबई 

बगलोर महामाग कॉनर   कवळे ता. हवेली पुणे.
अ कािशत

40x20  
पाठपोट

2

141 शुभांगी अँड/अ/36/2018
ी. द ाञय म हारी तरस यां या जागेत   स.नं.७८/१ ते ५/८ पुणे बगलोर महामाग कॉनर   

कवळे ता. हवेली पुणे.
अ कािशत 40x20    1

142 शुभांगी अँड/अ/37/2018
ी. तुकाराम ानदेव  िवजय जनाधन तरस यां या जागेत   स.नं. ६४/५/१, पुणे बगलोर महामाग 

हेमराज हॉटेल जवळ   रावेत ता. हवेली पुणे.
अ कािशत

40x20  
पाठपोट

2

143 शुभांगी अँड/अ/38/2019
ी. गजानन तरस बळवंत ीधर पोपट द ाञय तरस यां या जागेत   स.नं. ७९/४/१, रावेत 

येथील मुंबई बगलोर महामाग जवळ मुकाई चौक    ता. हवेली पुणे.
अ कािशत 30x20    1

144 शुभांगी अँड/अ/39/2019
ी. तुलसोमल माढय यां या जागेत   स.नं. २२६,  िस. स. न  ४७५६, तुलसा ा सपोट शेजारी, 

मुंबई पुणे महामाग   चचवड ए पायर पुल ता. हवेली पुणे.
अ कािशत 40x20    2

145 शुभांगी अँड/अ/40/2019
ी. िशवाजी दांगट यां या जागेत   स.नं. ३६/१ ३,   कवळे  शदे पे ोल पंपाजवळ  मुंबई पुणे 

महामाग शदे पे ोल पंपाजवळ ता. हवेली पुणे.
अ कािशत

20x20 
पाठपोट

2

146 शुभांगी अँड/अ/42/2019
ी. सुनंदा देसाई शांत तुषार  िपर ्या देसाई  यां या जागेत   स.नं. ४५१८ जुना  मुंबई पुणे 

महामाग  मयुर ड सटर  चचवड ता. हवेली पुणे.
अ कािशत 30x20     1

147 युिनक चतामणी/अ/१/२०१९
ी. सुिमत सुभाष तायल स. नं. ६७/१,४५ मी. डी. पी. रोड, मुकाई चौक जवळ,  कवळे 
वत: या जागेत

अ कािशत 40x20     1

148  लँडमाक/अ/१/२०१९ ी. महेश सुरेश भ डवे स. नं. ११९/२  रावेत बा केट ीज जवळ, ता. हवेली अ कािशत
20x20 
पाठपोट

2

149 िबग इंिडया/अ/56/2018
ी. िजत  संतोष पाटील लॉट नं. ७/३, स. नं. २९, डी. वाय .पाटील कॉलेज रोड, चैत य पाक, 

धमवीर चौक, रावेत,  पुणे ४११०१९
अ कािशत 40*20 एक 1

150 िबग इंिडया/अ/57/2016
ी. अजय म छ नाथ गावडे  स. नं.१९९/अ/२५, लॉट न.ं १०२,  चचवड टेशन  चचवड   

पुणे ४११०१९
अ कािशत 10*20 एक 1

151 िबग इंिडया/अ/58/2017
कोिहनुर आकड िपर ्मायसेस सहकारी सं था मया इमारती या आवारात   स. नं. २४ व. 
मधुकररावजी पवळे पुतळयाजवळ, मुंबई पुणे र ता  िनगडी     पुणे ४११०१९

अ कािशत 15*10 एक 1

152 िबग इंिडया/अ/61/2018
ी. आकाश नर  सगर जनिहत सेवा सं था मरीआई माता मं दर  मुंबई पुणे र ता, आनंद नगर 

झोपडपटटी समोर, चचवड पुणे ४११०१९
अ कािशत 40x20      1



153 िबग इंिडया/अ/62/2018
ी. आकाश नर  सगर जनिहत सेवा सं था मरीआई माता मं दर  मुंबई पुणे र ता, आनंद नगर 

झोपडपटटी समोर, चचवड पुणे ४११०१९
अ कािशत

40x20   
पाठपोट

2

154 साईराज पि ल िसटी/अ/01/2019 ी.नौशाद अहमद शेख  स. नं. ८/१/१ कवळे पुणे -१४. अ कािशत 40x20     1

155 साईराज पि ल िसटी/अ/02/2019 ी. युवराज उ म  नबाळकर स. नं. ९/२, कुणाल आयकॉन िब डग जवळ मामुड  पुण.े अ कािशत 30x20     1

156 साईराज पि ल िसटी/अ/03/2019 ी. युवराज उ म  नबाळकर स. नं. १०/१/२, कुणाल आयकॉन िब डग जवळ मामुड  पुण.े अ कािशत 30x20     1

157 साईराज पि ल िसटी/अ/04/2019 ी. युवराज उ म  नबाळकर स. नं. ९/१, कुणाल आयकॉन िब डग जवळ मामुड  पुण.े अ कािशत 30x20     1

158 साईबाबा से स/अ/01/2019 ी. पाल घनशाम घेनानी लॉट नं. ३  िस. स. नं. ९२, काळभोर नगर,  चचवड, पुणे. अ कािशत 40x20     1

159 देवकर अँड/अ/01/2019
ी. अर वद वसंत देवकर यां या जागेत  खंडोबा माळ आकुड  थरमॅ स चौक रोड,    ता. हवेली 

पुणे 35..
अ कािशत 20x20     1

160 िगरीष   जेसवानी/अ/01/2019
ी.  िगरीष गोपालदास जेसवानी यां या जागेत  ०९ उमदे भवन कॅनरा बँक िब डग टेशन रोड  

पपरी ता. हवेली पुणे 18..
अ कािशत 40x20     1

161 शुभांगी अँड/अ/43/2019
ीमती. दुगा कपीलदेव ठाकुर यां या जागेत   स.नं. ७४/१ब, मुकाई चौक, रावेत रोड   िलगरी 
ोजे ट जवळ, रावेत ता. हवेली पुणे.

अ कािशत 20x20     1

162 शुभांगी अँड/अ/44/2019
ी. कांतीलाल  िखवंसरा यां या जागेत   स.नं. 44/2, भ  श  चौक, कृ ण मं दराजवळ 

बनगडी  ता. हवेली पुणे.
अ कािशत 30x20     1

163
िविन ज एज 
िमडीया/अ/०६/२०१९-२०

ी. अंकुश िपर ्मायसेस कॉ. ऑप सोसा यां या जागेत स.नं. ८४, लॉट न.ं ८४/१४,  िनगडी , पुणे-
४११०४४

अ कािशत 40x20 1

164 सह ञबु द/ेअ/०१/२०२०-२१  ी. दलीप  िवजय सह ञबु दे स.नं. ३९  शदे पे ोल पंपाजवळ  कवळे   पुणे अ कािशत 40x20 1

165 व पुत  अँड/अ/०१/२०२०  ी.  सुदाम शंकर भ डवे स.नं. १०५/१,  रावेत  पुणे अ कािशत 40x20 1

166 देवकर अँड/अ/2/2020
ी  अशोक रामअसरे  ितवारी यां या जागेत म हार नगर गोदावरी शाळेजवळ, खंडोबा माळ 

आकुड   पुणे.-35.
अ कािशत 20x20     1

167 देवकर अँड/अ/3/2021
मा. शरदचं  ापारी सहकारी सं था मया दत, तफ अ य  जग दश शे ी काळभोर नगर, 
चचवड, पुणे-१९

अ कािशत 30x20     1



168 देवकर अँड/अ/4/2021
मा. शरदचं  ापारी सहकारी सं था मया दत, तफ अ य  जग दश शे ी काळभोर नगर, 
चचवड, पुणे-१९

अ कािशत 30x20     1

169 शुभांगी अँड/अ/44/2021
ी तेजस ाने र भ डवे यां या जागेत   स.नं. ९२/१, एस. बी. पाटील रोड,  अ द य शगुन 
ोजे ट जवळ,  ता. हवेली पुणे.

अ कािशत 30x20     1

170 शुभांगी अँड/अ/45/2021
ी. वामी नथु भ डवे, स. नं. 62/1/1, रावेत रोड, धमराज कायालयाजवळ, समीर लॉ स समोर 

रावेत, पुणे
अ कािशत 20x20     1

171 शुभांगी अँड/अ/46/2021
ी.  िव नाथ तुकाराम बिहरट, स. नं. 17/2/1, पुणे बगलोर महामाग समीर लॉ स समोर रावेत, 

पुणे
अ कािशत

20x20   
पाठपोट

2

172 शुभांगी अँड/अ/47/2021
ी.  हाद दगडु भ डवे स. नं. 82/2, ध रावेत बी. आर. टी. रोड, ली टोन हॉटेल जवळ, 

रावेत, पुणे
अ कािशत 30x20      1

173 शुभांगी अँड/अ/48/2021
ी. अ दु हमीद अ दुलरौफ मोमीन, सौ. न फसा अ दु हमीद मोमीन स. नं. 202/1/1,  बालाजी 

हॉटेल समोर, वा हेकरवाडी, रावेत रोड, रावेत, पुणे.
अ कािशत 30x20      1

174 शुभांगी अँड/अ/49/2021 ी. िभकु गो वदा भ डवे, स. नं. 65/8/1/1, पुणे बगलोर हायवे, से टोसा रसॉट समोर, रावेत, पुणे अ कािशत 20x20      1

175 ी.आशय देशपांडे/अ/1/2020 बाबसाहेब देवराम च हाण आकुड अ कािशत 40x20      1

176 गोदरेज/अ/1/2019 मे. गोदरेज कायलाईन स. नं. 10/1ब, मामुड  पुणे 40*20 1

177 गोदरेज/अ/2/2019 मे. गोदरेज कायलाईन स. नं. 10/1ब, मामुड  पुणे 10*10 1

178 गायकवाड वंजारी असो/1/2021

स. नं. – १३९, १८मीटर डी. पी. रोड, 
एस. बी. पाटील. कॉलेज रोड, रावेत, 
पुणे, यांचे वत:चे जागेत 

15’*15’ 1

179
मे. बी. ही. जी.  गायकवाड 
/अ/१/२०२१

स. नं. – ७८, िस हर ेसीया, रावेत, पुणे. यांचे वत:चे जागेत अ कािशत 40x20      1

180  सह ञबु द/ेअ/२/२०२१ ी. दलीप िवजय सह ञबु दे स. नं. ३९, मुकाई चौक, कवळे, पुणे अ कािशत 40x20      1

181  सह ञबु द/ेअ/३/२०२१
ी. दलीप िवजय सह ञबु दे लॅट न.ं ९, लॉट न.ं २५/६, वरल मी अपाटमट, िनगडी, पुणे - 

४११०४४ अ कािशत 40x20      1

182 देवकर/अ/५/२०२१-२२ चेअरमन  कशोर दे िवदास यनकर स. नं. १७१ ए १७१, १७२/२, जयगणेश ि ह जन बी,  िब ड ग 
ि मायसेस हौ. सोसा. आकुड  पुणे.

अ कािशत 40x20      1

183 देवकर/अ/६/२०२१-२२ चेअरमन  कशोर दे िवदास यनकर स. नं. १७१ ए १७१, १७२/२, जयगणेश ि ह जन बी,  िब ड ग 
ि मायसेस हौ. सोसा. आकुड  पुणे.

अ कािशत 30x20      1

184 शुभांगी अँड/अ/50/2020-21 ी. संतोष ानोबा भ डवे स. नं.७८ सेले टीयल ोजे ट जवळ, रावेत पुणे. अ कािशत 30x15      1



185 शुभांगी अँड/अ/51/2020-21 ी. वामी नथु भ डवे, स. नं. 62/1,  पुणे बगलोर महामाग, से टोसा रसॉट  समोर रावेत, पुणे अ कािशत 20x20      1

186 मे. शांताई एंटर ायझेस 
/अ/१/२०२०-२१

ी. तुकाराम महादु भ डवे  स. नं. 92 रावेत यांचे जागेतु अ कािशत 20x20      1

187 मे. यश आउटडोअर /अ/१/२०२१-
२२

ी. तुकाराम महादु भ डवे  स. नं. 92 रावेत यांचे जागेतु अ कािशत 40x20      1

188 मे. मुकाई एंटर/अ/१/२०२१-२२ ी. यशवंत नारायण तरस यांचे जागेत, स.नं.७९/१८, मुकाई चौक शेवटचा बस टॉप कवळे पुण-े 
४१२१०१

अ कािशत 20x20      1

189 मे. मुकाई एंटर/अ/२/२०२१-२२ ी. बाळु िचमण तरस गट न.ं ७६/२/ड आदशनगर रोड विनता हॉटेल जवळ कवळे पुणे - १७. अ कािशत 20x20      1

190 नारायण हापसे/अ/१/२०२१-२२ ी. नारायण नरहरी हापसे स. नं. ७४/२/१, जनता गॅरेज जवळ कवळे पुण.े अ कािशत 40x20      1
191 नारायण हापसे/अ/२/२०२१-२२ ी. नारायण नरहरी हापसे स. नं. ७४/२/१, जनता गॅरेज जवळ कवळे पुण.े अ कािशत 40x20      1
192 मे.अिनकेत एंटर/अ/१/२०२१-२२ स. नं. २४ कोिहनुर आकड इमारत आवारात मुंबई पुणे महामाग िनगडी पुणे. अ कािशत 25x15      1
193 मे. व पुत  अड/अ/२/२०२१-२२ ी. िवण रामचं  पालेकर गट नं. 93/2 एस बी पाटील कॉलेज रोड पुणे अ कािशत 30x20      1

194
मे. सोिनगरा/अ/१/२०२१-२२

स. नं. 97/1 रावेत वत:चे जागेत पुणे
अ कािशत 40x20  

06x04  चे 
२

3

195 मे. सोिनगरा/अ/२/२०२१-२२ अमृतलाल केसरीमल सोिनगरा स. नं. ६५/६/१ रोवत पुणे . अ कािशत 40x20      1

196 मे. यु हॉ रझन /अ/१/२०२०  
4/36/2018-19

म.न.पा जागा मुंबई पुणे महामाग चचवड टेशन पोिलस ाऊंड शेजारी पुणे फे सग अ कािशत 30x20      1

197 मे. भवानी कं शन/अ/१/  
4/10/2018-19

म.न.पा जागा  डी. वाय. पाटील कॉलेज रावेत आकुड  रे वे टेशन शेजारी धमराज चौक रे वे 
अंडरपास

अ कािशत 30x20      1

198
मे. यु हॉ रझन /अ/२/२०२०  
4/01/2018-19

म.न.पा जागा  रावेत कवळे कोहीनुर ुपजवळ मुकाई चौक मुंबई बगलोर महामाग सेवा र ता 
लगत

अ कािशत
40x20      1

199
मे. मुकाई एंटर ायझेस/अ/३/२०२१-
२२ ी. यशवंत नारायण तरस गट  नं. 79/18 ए स ेसचे जवळ कवळे पुणे.

अ कािशत
40x20      1

200
मे. मुकाई एंटर ायझेस/अ/४/२०२१-
२२ ी. यशवंत नारायण तरस गट  नं. 76/3 आदश नगर रोड मुकाई अड ऑ फस जवळ कवळे पुण.े

अ कािशत
20x20      1

201
मे. मुकाई एंटर ायझेस/अ/५/२०२१-
२२ ी. यशवंत नारायण तरस गट  नं. 78/3  मुकाई चौक कवळे पुण.े

अ कािशत
20x20      1



202 शुभांगी अँड/अ/52/2020-21 दशरथ ल मण भ डवे स. नं. 105/1 एस. बी. पाटील रोड, भ डवे बागजवळ ता. हवेली िज पुणे अ कािशत 30x20      1

203 मे. दपक तरस/अ/१/२०२१-२२ ी. गुलाब ह रभाऊ तरस यां या जागेत, स.नं. ७६/२इ, मुकाई चौक, कवळे, पुणे- ४१२१०१ अ कािशत 40x20      1

204 मे. दपक तरस/अ/२/२०२१-२२ ी. गुलाब ह रभाऊ तरस स. नं. ७६/२/ई मुकाई चौका जवळ कवळे पुणे अ कािशत 40x20      1

205 मे.यशेधन पि लिसटी/अ/१/२०१९-
२०

ी. बिहरवाडे स .नं. 78/1, मुंबई बगलोर हायवे मुकाई चौक समीर लॉ ससमोर कवळे अ कािशत 40x20      1

206 मे. िधर  /अ/५/२०२१-२२ ी. राजकुमार अमरनाथ सरीन िस.  स. नं. ४७४८, डी- माट शेजारी, मुंबई पुणे र ता  चचवड 
पुणे ४११०१९

अ कािशत 30x20      1

207 मे. िधर  /अ/६/२०२१-२२ ी. िव ल रामचं  जाधव िस. स. नं. ४२१० िनगडी जाधव चबस  फॉरमायका कंपनी समोर पुण.े अ कािशत 30x20      1

208 मे िपकासो अड हरटाय झग 
4/23/2018-19

म.न.पा. जागा ािधकरण रोड अ भाग शेजारी भ  श  कडे जाताना डावी बाजु मनपा जागेत 
िनगडी फे सग

अ कािशत 20x20      1

288

सह  :-

परवाना न र क :- सुभाष मळेकर
भाग :- 'अ'


