
अ.  परवाना . परवनाधारकाचे नांव जािहरात फलकांचे ठकाण
फलकांची 

सं या

मंजूरनुसार 
फलकांचे 
मोजमाप

१ शुभम/ड/०३/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६२/२, वाकडर ता, वाकड पुणे ी अशोक शंकर भुजबळ यांचे जागेत 1 ४०*२०
२ शुभम/ड/०४/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३, वाकडर ता, वाकड पुणे ी संतोष  मनोहर कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०
३ शुभम/ड/०५/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३, वाकडर ता, वाकड पुणे ी संतोष  मनोहर कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०

४
शुभम/ड/०६/ ह तांतर  
आ दती एंटर/ब/१/२०१६

आ दती एंटर ायजेस स. न. ४९/१ ९२, वाकड येथील, ी नारायण, खैवराज भुजबळ यांचे जागेत 1 ४०*२०

५ शुभम/ड/०७/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. ४७/५ , वाकड येथील, ी कैलास खैवराज भुजबळ यांचे जागेत 1 ४०*२०
६ शुभम/ड/०९/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ , वाकड येथील, ी संतोष कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
७ शुभम/ड/१०/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ , वाकड येथील, ी संतोष कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
८ शुभम/ड/१२/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. २/१ , वाकड येथील साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०
९ शुभम/ड/१३/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १४५/३ , वाकड येथील हातु ह रभाऊ वाकडकर  यांचे  जागेत 1 ४०*२०

१० शुभम/ड/२१/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग
स. न. १६४,  वाकड हजवडी रोड , उ ानपुलाजवळ वाकड  येथील ी. िव ल नारायण कलाटे  यांचे 
जागेत

1 ४०*२०

११ शुभम/ड/२५/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ ,  वाकड ी. संतोष मनोहर कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
१२ शुभम/ड/२६/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ ,  वाकड ी. संतोष मनोहर कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
१३ शुभम/ड/२८/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १/१ , वाकड येथील साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे यांचे जागेत 1 २०*२०
१४ शुभम/ड/२९/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ ,  वाकड हजवडी रोड , वाकड ी. संतोष मनोहर कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
१५ शुभम/ड/३४/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६५/३ ,  वाकड ी. संतोष मनोहर कलाटे  यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६
शुभम/ड/३५/ ह तांतर  
आ दती एंटर/ब/२/२०१६

आ दती एंटर ायजेस स. न. ४९ , वाकड येथील   ी. महेश नारायण भुजबऴ  यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०

१७ शुभम/ड/३७/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. २४२/२ , वाकड येथील  ी. संपत म हारराव भोसले   यांचे  खाजगी  जागेत 1 ३०*१५
१८ शुभम/ड/३८/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १/१ , वाकड येथील साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे  ,  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
१९ शुभम/ड/४०/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स.नं. १६५/३ ध वाकड व ती, वाकड येथील ी. संतोष मनोहर कलाटे यां या खाजगी जागेत 1 ४०*२०

२० शुभम/ड/४२/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग
स. न. १६४ ,  वाकड हजवडी पुलाशेजारी मुंबई-बंगलोर महामागालगत ी. अंकुश हरीभाऊ कलाटे यांचे 
जागेत वाकड

1 ४०*२०

२१ शुभम/ड/४९/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. २४२/२ , वाकड येथील  ी. संपत म हारराव भोसले   यांचे  खाजगी  जागेत 1 ३०*१५

२२ शुभम/ड/५०/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग
स. न. १६४ ,  वाकड हजवडी पुलाशेजारी मुंबई-बंगलोर महामागालगत ी. अंकुश हरीभाऊ कलाटे यांचे 
जागेत वाकड

1 ४०*२०

२३ शुभम/ड/५३/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १६० ,  वाकड हजवडी पुलालगत , वाकड येथील ीम. सधु  दलीप कु-हे यांचे जागेत 1 ४०*१०

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

मंजूर खाजगी जागोतील जािहरात फलकांचा मािहती त ा
ब भाग



२४ शुभम/ड/५८/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. १/१ , वाकड र यावरती  ी. साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे  ,  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

२५ शुभम/ड/५९/२००७ शुभम अ ॅड हटाय झग
स. न. १६४ ,  वाकड हजवडी पुलाशेजारी मुंबई-बंगलोर महामागालगत ी. अंकुश हरीभाऊ कलाटे यांचे 
जागेत वाकड

1 ४०*२०

२६ शुभम/ड/६३/२०१० शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. २३/२/३ , चचवड, डांगे चौक रोड , ी. दशरथ बळवंत बारण,े थेरगांव , यां या खाजगी जागेत 1 ४०*२०

२७ शुभम/ड/६४/२०१० शुभम अ ॅड हटाय झग स. न. २३/२/३ , चचवड, डांगे चौक रोड , ी. दशरथ बळवंत बारण,े थेरगांव , यां या खाजगी जागेत 1 ४०*२०

२८
दपक/ड/१/२०११ 

(शुभम/ड/१८/ ह तांतर)
दपक अ ॅड हटाय झग

स. न. १३१ ,  माने व ती मुंबई बॅगलोर हायवे, वाकड  येथील ी. काळुराम ानोबा भुजबळ यांचे 
खाजगी जागेत

1 ४०*२०

२९
 दपक/ड/२/२०११ 
(शुभम/ड/३१/२००७ 
ह तांतर)

दपक अ ॅड हटाय झग
स. न. १३१ ,  माने व ती मुंबई बॅगलोर हायवे, वाकड  येथील ी.  ानोबा सोपान भुजबळ यांचे खाजगी 
जागेत

1 ४०*२०

३०
दपक/ड/३/२०११ 

(शुभम/ड/३२/२००७ 
ह तांतर)

दपक अ ॅड हटाय झग
स. न. १३१ ,  माने व ती मुंबई बॅगलोर हायवे, वाकड  येथील ी.  ानोबा सोपान भुजबळ यांचे खाजगी 
जागेत

1 ४०*२०

३१ शुभांगी अ ॅड/ड/०५/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं १३/१६, काळेवाडीफाटा, चौक, गुलमोहर हॉटेल, शेजारी  ी मधूकर देवरात पवार यांचे  जागेत 1 २०*२०

३२ शुभांगी अँड/ड/१०/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.१२/१३, थेरगांव मुळशी येथील सौ.संजीवनी मदन कप यांचे जागेत 1 २०*२०

३३ शुभांगी अँड/ड/१२/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.३२/अ/१, द नगर थेरगांव येथील ी.सुरेश िव ल गुजर यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

३४ शुभांगी अँड/ड/१३/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.३३/३/२, थेरगांव रोड िबला हॉ पीटल समोर येथील ी.िशवाजी बाळू रोडे खाजगी जागेत 1 २०*२०

३५ शुभांगी अ ॅड/ड/२४/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं १५९ वाकड - हजवडी पुलाशेजारी, वाकड सौ चं भागा बाळासाहेब भुजबळ यांचे जागेत. 1 ४०*२०

३६ शुभांगी अ ॅड/ड/२५/२००७ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं १५९ वाकड - हजवडी पुलाशेजारी, वाकड सौ चं भागा बाळासाहेब भुजबळ यांचे जागेत. 1 ४०*२०

३७ शुभांगी अ ॅड/ड/४३/२००८ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं १९/३, थेरगांव ी. द ा य लादू भोईर यांचे खाजगी जागेत. 1 ३०*२०

३८ शुभांगी अ ॅड/ड/६०/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.१२/९/२, आशा राधा कसन िमठे यांचे जागेत, महाराजा फ नचर शेजारी, थेरगांव. 3 २०*२०

३९ शुभांगी अ ॅड/ड/६२/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.१२/११, बाजीराव सहादू पवार यांचे जागेत,   कंुदन हॉटेल समोर, थेरगांव 1 ३०*२०

४० शुभांगी अ ॅड/ड/६३/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं. १२/१६, ी. बाजीराव सहादू पवार यांचे जागेत , पवना बँके समोर , थेरगाव 2 ३०*२०



४१ शुभांगी अ ॅड/ड/७५/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.१२/२२/१, ी, बारकु नथाराम पवार, यांचे जागेत, हॉटेल आठवण शेजारी, थेरगांव 1 ४०*१०

४२ शुभांगी अ ॅड/ड/८१/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.२५१/३, ी. सदािशव आ पा क पटे यां या जागेत, गोयल गंगा आयटी पाक शेजारी, वाकड 2 ४० *२०

४३ शुभांगी अ ॅड/ड/८२/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.२५१/३, ी. सदािशव आ पा क पटे यां या जागेत, गोयल गंगा आयटी पाक शेजारी, वाकड 2 ४० *२०

४४ शुभांगी अ ॅड/ड/८३/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.२५१/३, ी. सदािशव आ पा क पटे यां या जागेत, गोयल गंगा आयटी पाक शेजारी, वाकड 2 ४० *२०

४५ शुभांगी अ ॅड/ड/८४/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.२५१/३, ी. सदािशव आ पा क पटे यां या जागेत, गोयल गंगा आयटी पाक शेजारी, वाकड 1 ४०*२०

४६ शुभांगी अ ॅड/ड/८५/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.२४२/२ब/१, ी. िवजय फुलचंद बाफना यांचे जागेत, वाकड पा या या टाक जवळ, वाकड 1 ४०*२०

४७ प रचय/ड/०१/२००७ प रचय अ ॅड हटाय झग स.नं ४८/२ वाकड हजवडी रोड  ी. मा ती जमदाडे यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०
४८ प रचय/ड/०२/२००७ प रचय अ ॅड हटाय झग स.नं ४४/२/१ वाकड येथील मा ती जमदाडे यां या जागेत 1 ३०*२०
४९ प रचय/ड/०५/२००७ प रचय अ ॅड हटाय झग स.नं ४४/२/१ वाकड येथील वमालक चे जागेत 1 ४०*२०
५० प रचय/ड/१२/२००७ प रचय अ ॅड हटाय झग स.नं ४९/१/२अ वाकड येथील ी. िभकोबा खेवराज भुजबळ यां या खाजगी जागेत 1 ३०*१५

५१
प रचय 
पि लसीटी/ड/०२/२००८

प रचय पि लसीटी स.नं ४८/१, वाकड हजवडी रोड वाकड, येथील ी. मा ती दामू  जमदाडे यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०

५२ प रचय पि ल/ड/१८/२०१३ प रचय पि लसीटी स.नं.४८, वमालक या जागेत ी. काश मा ती जमदाडे यांचे जागेत  नॅचरल आई म जवळ,वाकड 2 ४०*२०

५३ प रचय पि ल/ड/१९/२०१३ प रचय पि लिसटी स.नं.११४/१/५, ी. नवनाथ भुमकर यांचे जागेत, वाकड 1 ४०*२०

५४ प रचय पि ल/ड/२०/२०१३ प रचय अ ॅड हटायि ग स.नं.४८, वमालक या जागेत ी. काश मा ती जमदाडे यांचे जागेत  नॅचरल आई म जवळ,वाकड 1 ४०*२०

५५ प रचय पि ल/ब/२३/२०१५ प रचय पि लिसटी बाळासाहेब सपकाळ याचे जागेत, स.नं. ८१/९, ताथवडे 1 ४०*२०

५६ आशा/ड/०८/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात ना यामागे ी. चंदलाल मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२०

५७ आशा/ड/०९/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात ना यामागे ी. चंदलाल मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२०

५८ आशा/ड/१०/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/२ वाकड, ममता नगर जकात ना यामागे ी. चंदलाल मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२०

५९ आशा/ड/१७/२००७ आशा प लीसीटी स.नं ३२ थेरगांव पुणे,   डांगे चौ, थेरगाव र यावर ी. सुरेश  िव ल गुजर  यांचे खाजगी  जागेत 1 २०*२०



६० आशा/ड/१८/२००७ आशा प लीसीटी स.नं ३२ थेरगांव पुणे,   डांगे चौ, थेरगाव र यावर ी. सुरेश  िव ल गुजर  यांचे खाजगी  जागेत 1 २०*२०

६१ आशा/ड/१९/२००७ आशा प लीसीटी स.नं ३२ थेरगांव पुणे,   डांगे चौ, थेरगाव र यावर ी.  िव ल क डीबा गुजर  यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०

६२ आशा/ड/२०/२००८ आशा प लीसीटी स.नं ४९ भुजबळ व ती , वाकड, ी. िभकोबा खेवराज भुजबळ यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०
६३ आशा/ड/२१/२००८ आशा प लीसीटी स.नं ४९/२ वाकड, ी. िव णु खेवराज भुजबळ यांचे खाजगी  जागेत 1 ४०*२०

६४
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०१/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग सं. नं. १५९/३, वाकड हजवडी रोड, वाकड ी भुजबळ र व  कोडीबा यांचे खाजगी जागेत ४०*२०

६५
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०२/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग सं. नं. १५९/३, वाकड हजवडी रोड, वाकड ी भुजबळ ीपती कोडीबा यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

६६
अ य 
अ ॅड हटायझ ग/ब/०५/०९ 
(ह तांतर)

अ य अ ॅड हटाय झग सं. नं. ४९/१/२, वाकड हजवडी रोड, वाकड ी भुजबळ अजून खेमराज यांचे खाजगी जागेत 1 ३०*२०

६७
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०४/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग स ह न.ं ५/३/२, वाकड ी रामदास िव ल भुजबळ यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

६८
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०५/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग सं. नं. १५९/३, ी भुजबळ ीपती कोडीबा यांचे वाकड  खाजगी जागेत 1 २०*२०

६९
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०६/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग सं. नं. १५९/३, ी भुजबळ ीपती कोडीबा यांचे वाकड  खाजगी जागेत 1 ४०*२०

७०
र व   
अ ॅड हटायझ ग/ड/०७/०९

र व   अ ॅड हटायझ ग वाकड हजवडी रोड सं न.ं ४९/१ + २/५ ी बबन खेमराज भुजबळ यांचे जागेत 1 ४०*२०

७१ कॅपशन अ ॅड ड/०१/२००७
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

सं. नं. १६४/४/१, वाकड येथील ी सुदशन कलाटे यांचे खाजगी जागेत 1 ३०*१५

७२ कॅपशन अ ॅड ड/०५/२०१०
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

सं. नं. २५३/४, मानकर चौकाजवळ ी नारायण , कैलाश, दपक सुदाम क पटे यांचे खाजगी जागेत 
क पटेव ती वाकड

1 ३०*२०

७३ कॅपशन अ ॅड ड/०६/२०१०
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

सं. नं. २६३/४, क मानकर चौकाजवळ ी नारायण , कैलाश, दपक सुदाम क पटे यांचे खाजगी जागेत 
क पटेव ती वाकड

1 ३०*२०

७४ कॅपशन अ ॅड ड/०७/२०१०
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

सं. नं. १५/२,थेरगाव अ य सटरचे टेरेसवरती ी. सुदेश के. भ साळी यांचे खाजगी जागेत. 2
३०*२० (१ 

पाठपोठ)

७५ कॅपशन अ ॅड ड/०८/२०१०
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

सं. नं. २३/२/१, थेरगाव मोरे र कालनी पदमजी पेपर िमल समोर ी सुिनल व संतोष बारकु बारणे यांचे 
खाजगी जागेत

1 २०*२०

७६
कॅपशन आऊटडोअर 
अ ॅड/ब/२/२०१५

कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

स.नं.२६३/४, नारायण क पटे यांचे जागेत वाकड 2 ४०*२०

७७ िनलेश/ड/०१/०७ िनलेश अ ॅड हटाय झग गट ं मांक १३२, वाकड पोिलस चौक जवळ, मुंबई बेगलोर हायवे ीमती वैशाली बालवडकर यांचे जागेत 1 ४०*२०



७८ िनलेश/ड/०२/०७ िनलेश अ ॅड हटाय झग गट ं मांक १३२, वाकड पोिलस चौक जवळ, मुंबई बेगलोर हायवे ीमती वैशाली बालवडकर यांचे जागेत 1 ४०*२०

७९ िनलेश/ड/०४/०७ िनलेश अ ॅड हटाय झग सं. नं. ५३, पुनावळे येथील ी जािलदंर मोरे र रानवडे याचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

८० िनलेश/ड/०५/०७ िनलेश अ ॅड हटाय झग सं. नं. ५३/१, पुनावळे, पुणे मुंबई ए स ेस वे येथील ी जािलदंर मोरे र रानवडे याचे खाजगी जागेत 1 ३०*१५

८१
अ य अँड/ब/०३/०७ 
(ह तांतर)

अ य अ ॅड हटाय झग
गट नं. १७, िह मांक १/अ, वाकड जकात नाका, ि ज जवळ येथील ी िनवृ ी सुधाकर भुजबळ यांचे 
खाजगी जागेत

1 ३०*१५

८२
अ य अँड/ब/०४/०७ 
(ह तांतर)

अ य अ ॅड हटाय झग
गट नं. १७, िह मांक १/अ, वाकड जकात नाका, ि ज जवळ येथील ी िनवृ ी सुधाकर भुजबळ यांचे 
खाजगी जागेत

1 ३०*१५

८३ िनलेश/ड/११/०८ िनलेश अ ॅड हटाय झग स. नं. ११/९/१, पुनावळे ता. मुळशी या ठकाणी येथील ी बाळासाहेब ा. बोडके यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

८४ िनलेश/ड/१२/०८ िनलेश अ ॅड हटाय झग स. नं. ११/९/१, पुनावळे ता. मुळशी या ठकाणी येथील ी बाळासाहेब ा. बोडके यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

८५ जेठानी/ड/०१/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
गट ं . १२१, िह ं .१/३, काळा खडक, वाकड येथील ी नंदकुमार िहरांनद जेठानी यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

८६ जेठानी/ड/०२/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
गट ं . १२१, िह ं .१/३, काळा खडक, वाकड येथील ी नंदकुमार िहरांनद जेठानी यांचे खाजगी जागेत. 1 २०*२०

८७ जेठानी/ड/०३/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
गट ं . १२१, िह ं .१/३, काळा खडक, वाकड येथील ी नंदकुमार िहरांनद जेठानी यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

८८ जेठानी/ड/०४/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
गट ं . १२१, िह ं .१/३, काळा खडक, वाकड येथील ी नंदकुमार िहरांनद जेठानी यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

८९ जेठानी/ड/०५/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
सं. नं. १२१, वाकड - दे रोड का ज महामाग  येथील वमालक चे जागेत 1 २०*२०

९० जेठानी/ड/०६/२००७
ी. जेठानी नंदकुमार 

िहरानंद
सं. नं. १२१, वाकड - दे रोड का ज महामाग  येथील वमालक चे जागेत 1 ४०*२०

९१ मर युरी प ली/ड/०३/२००८ म युरी प लीसीटी सं. नं. १६४/२ ब, वाकड पुणे येथील ी अकंुश ह रभाऊ कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०

९२ मर युरी प ली/ड/०४/२००८ म युरी प लीसीटी सं. नं. १६४/२ ब, वाकड पुणे येथील ी अकंुश ह रभाऊ कलाटे यांचे जागेत 1 १०*२०

९३
सुवणा 
अ ॅड हटायझ ग/ड/१/०७

सुवणा अ ॅड हटायझ ग स.नं २४२/२ब/१, वाकड येथील ी तुकाराम हातूजी कलाटे यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

९४
सुवणा 
अ ॅड हटायझ ग/ड/३/०७

सुवणा अ ॅड हटायझ ग स.नं २४२/२ब/१, वाकड येथील ी तुकाराम हातूजी कलाटे यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

९५
आऊटडोअर 
एिलमटस/ड/०२/०८

आऊटडोअर एिलमे टस सं. नं. २९/१, थेरगाव चचवड रोड येथील ी सभाजी द. बारणे याचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०



९६
आऊटडोअर 
एिलमटस/ड/०३/०८

आऊटडोअर एिलमे टस सं. नं. २९/१, थेरगाव चचवड रोड येथील ी िनतीन गजानन बारणे याचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

९७
आऊटडोअर 
एिलमटस/ड/०४/०८

आऊटडोअर एिलमे टस
सं. नं. २९/१, पदमजी पेपर िमल समोर थेरगाव चचवड रोड येथील ी शहाजी द ा य बारणे याचे 
खाजगी जागेत

1 ४०*२०

९८
आऊटडोअर 
एिलमटस/ब/०६/०८

आऊटडोअर एिलमे टस
िस.स.नं.४२३८, ४२३८/१ अ य कॉ ले स, चचवड नाटयगृहाशेजारी मधुकर बापू बनकर यां या 
इमारतीवर चचवड-४११०३३

1 ४०*२०

९९ र हेल/ड/०२/०७ र हेल अ ॅड हटय झग सं. नं. ४, िह ं . ४, वाकड पुणे ी राजू आनंद भुजबळ यांचे जागेत 1 २०*२०

१००
सुवणा प लीसीटी 
/ड/०१/२००८

सुवणा प लीसीटी
स.नं १२५/२/५८, वाकड डांगे चौक रोड वाकड या ठकाणी ी िवजय शु ला व अिहलजी पोटे यांचे 
खाजगी जागेत.

1 ३०*१५

१०१
सुवणा प लीसीटी 
/ड/०२/२००८

सुवणा प लीसीटी
स.नं १२५/२/५८, वाकड डांगे चौक रोड वाकड या ठकाणी ी िवजय शु ला व अिहलजी पोटे यांचे 
खाजगी जागेत.

1 ३०*१५

१०२ हॉलमाक अँड /ड/०३/०७ हॉलमाक अ ॅड हरटाय झग सं. नं. १६२/२, वाकड, येथील ी साहेबराव शंकर भुजबळ यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१०३ ऑ सफड सुटस/ड/०१/०९ ऑ सफड  सुटस ा. िल.
सं. नं. ४/१० ते ४१३, मुंबई बगलोर हायवे, वाकड जकात ना यासमोर, वाकड या ठकाणी वत :चे 
जागेत

1 ४०*२०

१०४
ऑ सफड 
सुटस/ड/०२/२००९

ऑ सफड  सुटस ा. िल.
सं. नं. ४/१० ते ४१३, मुंबई बगलोर हायवे, वाकड जकात ना यासमोर, वाकड या ठकाणी वत :चे 
जागेत

1 ४०*२०

१०५
ऑ सफड  
सुटस/ड/०३/२००९

ऑ सफड  सुटस ा. िल. सं. नं. ४/११,१२,१३, वाकड शान भुमीजवळ पुणे मुंबई ए स ेस वे वाकड ठकाणी वत :चे जागेत 1 ४०*२०

१०६ साई क यु/ड/०१/२००८ साई क युिनकेशन सं. कं. १, िह. ं . २अ, वाकड पुलाजवळ येथील ी कलाटे सुरेश एकनाथ यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०
१०७ साई क यु/ड/०२/२००८ साई क युिनकेशन सं. कं. १, िह. ं . २अ, वाकड पुलाजवळ येथील ी कलाटे सुरेश एकनाथ यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१०८ ऐ या अ ॅड./ड/०१/२००७ ऐ या अ ॅड. स. न. १/१ , ध वाकड रोड, वाकड येथील ी. साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे  ,  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१०९ ऐ या अ ॅड./ड/०२/२००७ ऐ या अ ॅड. स. न. १/१ , ध वाकड रोड, वाकड येथील ी. साहेबराव भाऊसाहेब कलाटे  ,  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

११०
हातू वाकडकर 

/ड/०१/२००७
हातू वाकडकर स.नं. ४६/७ हजवडी र ता, वाकड येथील ी. ह रभाऊ तुकाराम वाकडकर यां या खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१११
हातू वाकडकर 

/ड/०२/२००७
हातू वाकडकर स.नं. ४६/७ हजवडी र ता, वाकड येथील ी. ह रभाऊ तुकाराम वाकडकर यां या खाजगी जागेत 1 ४०*२०

११२
िविन ज ए ज 
मेिडया/ड/०१/०८

िविन ज ए ज मेिडया सं. नं. १६४/१, वाकड पुणे येथील ी िव ल नारायण कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०

११३
िविन ज ए ज 
मेिडया/ड/०३/०८

िविन ज ए ज मेिडया सं. नं. १६४/१, वाकड पुणे येथील ी िव ल नारायण कलाटे यांचे जागेत 1 ४०*२०

११४
िविन ज एज 
िमडीया/ब/०१/०७

िविन ज ए ज िमडीया सं. नं. १७० + १७६, चचवड शेवाळे कॉ ले स येथील हॉटेल कािमनीचे इमारतीवर (टेीसवर) 1 ६०*२०



११५
िविन ज एज 
िमडीया/ब/०६/०७

िविन ज एज िमडीया सं. नं. १७० + १७६, चचवड शेवाळे कॉ ले स येथील हॉटेल कािमनीचे इमारतीवर (टेीसवर) 1 ४०*२०

११६ झुम अ ॅड/ड/०१/०७ झुम अ ॅड हटाय झग सं. नं. ४७ अ, वाकड हजवडी रोड, ी अर वद िव ल येळवड यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०
११७ झुम अ ॅड/ड/०२/२००७ झुम अ ॅड हटाय झग सं. नं. ४७/२/१, वाकड हजवडी रोड, वाकड ी अर वद गोिवद येळवड यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०
११८ नाईस साईट/ड/०१/२००७ नाईस साईटस स. न. २०/१, वाकड पुणे येथील ी. कसन भुजबळ यांचे खाजगी जागेत 1 ३०*२०
११९ नाईस साईट/ड/०२/२००७ नाईस साईटस स. न. २०/१, वाकड पुणे येथील ी. कसन भुजबळ यांचे खाजगी जागेत 1 ३०*२०
१२० समथ अ ॅड / ड/०१/२००८ समथ अँड हरटाय झग सं. नं. २६३/५, औध वाकड रोड, आनंदा दामोदर क पटे यांची खाजगी जागेत 1 ३०*२०
१२१ समथ अ ॅड / ड/०३/२००९ समथ अँड हरटाय झग सं. नं. २५९/९, पदमजी पेपर िमल जवळ, थेरगाव चचवड रोड, थेरगाव 1 ४०*१०

१२२ नांदगुडे पाटील/ड/०१/०८
नांदगुडे पाटील क शन 

मोटस अ ॅ ड िब डस
सं. नं. १६८/७/५, पूणे मुंबई हायवे िडन गाडन शेजारी वाकड या ठकाणी सायली गाडन वतःचे जागेत 2

४०*२०
 

पाठपोठ

१२३
एस एस 
आऊटडोअर/ड/०१/२०१०

एस एस आऊटडोअर
स ह न.ं ३९/१/२, ल मण नगर थेरगाव - औध रोड ल मीनारायण कायालयाजवळ थेरगाव येथील ी 
पांडुरंग भानदास िमरजकर यांचे खाजगी जागेत

1 ४०*२०

१२४  जंगम थमेश/ड/१/२०११
थमेश पि लिसटी  ी. 

जंगम थमेश िव नाथ
स.नं.२४२/२ब/१, वत: या जागेत पा या या टाक जवळ वाकड  चौक,  वाकड पुण-े57 1 ३०*२०

१२५ थम पि ल/ड/०१/२०१०
थमेश पि लिसटी  ी. 

जंगम थमेश िव नाथ
स ह न.ं २३/२, पदमजी पेपर िमल समोर चचवड डांगे चौकरोड, ी सुभाष दशरथ मारणे यांचे जागेत 
थेरगाव

1 २०*२०

१२६
व  साद 

अ ॅड/ड/०१/२०११
व  साद अ ॅड सं. नं. १९२/ब, द मं दराजवळ वाकड डांगेचौक रोड येथील वमालक चे जागेत पुणे 1 २०*१०

१२७
व  साद 

अ ॅड/ड/०२/२०१२
व  साद अ ॅड स.नं.२७८/१/१ मराठीशाळेसमोर वाकड चौक, वाकड 1 ४०*२०

१२८ साई पि ल/ड/०२/०७ साई पि लिसटी
सं. नं. २५१ वाकड मुळशी मानकर चौका जवळ, क पटे व ती ी सदािशव आ पा क पटे यांचे खाजगी 
जागेत

1 ४०*२०

१२९ साई पि ल/ड/०५/०७ साई पि लिसटी स.नं.१६४, वाकड मुळशी येथील ी. अंकुश ह रभाऊ कलाटे यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

१३० क पटे बाबूराव/ड/०१/०८ क पटे बाबूराव वामनराव सं नं. १५९/८/२, हजवडी रोड, वाकड जकातना यामागे वमालक चे जागेत 1 ४०*२०

१३१
लािसक 

िब डस/ड/०१/२०१०
लािसक मोटस 

अ ॅ ड िब डस
स ह न.ं २०८/३/२, गुड होम टोअस क पटे व ती हॉटेल अ ॅि बय स समोर, क पटेव ती रोड, क पटेव ती 6 २०*२० चे ६

१३२
बीपी शदे अ ॅ ड 
कंपनी/ड/१/२०१०

बी.पी. शदे अ ॅ ड कंपनी स. न. २१/२ , वाकड मुळशी येथील ी. िवलास िवठोबा येळवंडे  यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१३३
अ दती 
आऊटडोअर/ड/१/२०१३

अ दती आऊटडोअर 
अ ॅड हरटाय झग

स.नं.९०, वमालक या जागेत ी. भुमकर सागर मोहन यांचे जागेत, वाकड 1 ४०*२०

१३४
अ दती 
आऊटडोअर/ड/२/२०१३

अ दती आऊटडोअर 
अ ॅड हरटाय झग

स.नं.९०, वमालक या जागेत ी. भुमकर सागर मोहन यांचे जागेत, वाकड 1 ४०*२०



१३५
अ दती 
आऊटडोअर/ड/३/२०१३

अ दती आऊटडोअर 
अ ॅड हरटाय झग

स.नं.१२१/२/३/१, वमालक या जागेत ी. भुमकर सागर मोहन यांचे जागेत, वाकड 1 ४०*२०

१३६ ि मुत  अ ॅड/ड/१/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं.७, ी. मनोहर सोपाना भुजबळ यांचे जागेत वाकड जकात ना याशेजारी  नदीलगत 2 ४०*२० चे २
१३७ ि मुत  अ ॅड/ड/२/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग वमालक या जागेत. स.नं.१५९, वाकड ी. राऊत नाथा पंडीत यांचे जागेत 1 ४०*२०
१३८ ि मुत  अ ॅड/ड/३/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं. ८६/१/२, ी. गुलाब नारायण शदे यांचे जागेत, ताथवडे 2 ४०*२० चे २
१३९ ि मुत  अ ॅड/ड/४/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं. २७०/३/१, ी. भगवान जयराम शेडगे यांचे जागेत वाकड ह डा शो म शेजारी 1 ४०*२०
१४० ि मुत  अ ॅड/ड/५/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग वमालक या जागेत. स.नं.३,वाकड ी. राऊत नाथा पंडीत यांचे जागेत 2 ४०*२० चे २
१४१ ि मुत  अ ॅड/ड/६/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग वमालक या जागेत. स.नं.३, ी. राऊत नाथा पंडीत यांचे जागेत 1 ४०*२०
१४२ ि मुत  अ ॅड/ड/७/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं.७/१, ी. मनोहर सोपाना भुजबळ यांचे जागेत वाकड जकात ना याशेजारी 2 ४०*२० चे २
१४३ ि मुत  अ ॅड/ड/८/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं. २७०/३/१, ी. भगवान जयराम शेडगे यांचे जागेत  ह डा शो म शेजारी वाकड 1 ४०*२०
१४४ ि मुत  अ ॅड/ड/९/२०१३ ि मुत  अ ॅड हरटाय झग स.नं. ८६/१/२, ी. गुलाब नारायण शदे यांचे जागेत, ताथवडे 2 ४०*२० चे २

१४५ कृ णा अ ॅड/ड/०१/०७
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

सं. नं. १३७/२/१, मानेव ती बी. यु. भंडारी शेजारी  बबाबाई पोपट कप यांचे जागेत मुंबई - बेगलोर 
हायवे वाकड

1 ४०*१०

१४६ कृ णा अ ॅड/ड/०२/२००७
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

सं. नं. १३७/२/१, मानेव ती बी. यु. भंडारी शेजारी  बबाबाई पोपट कप यांचे जागेत मुंबई - बेगलोर 
हायवे वाकड

1 ४०*२०

१४७ कृ णा अ ॅड/ड/०३/२०११
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स. नं. ४९/१+२, भुजबळ व ती, ी. संतोष व दपक िव णूपंत भुजबळ यांचे खाजगी जागेत. 1 ४०*२०

१४८ कृ णा अ ॅड/ड/४/२०१३
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.नं.११४, ी. भरत जा लदर आ हाट यांचे जागेत, मा ती मंदीराजवळ, वाकड 1 ४०*२०

१४९ कृ णा अ ॅड/ड/६/२०१३
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.नं.१३७, वमालक या जागेत सौ. कप बबाबाई पोपट, गारवे डाई शो म जवळ, वाकड 1 २०*२०

१५० कृ णा अ ॅड/ड/७/२०१३
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.नं. १३७, वमालक या जागेत सौ. कप बबाबाई पोपट, गारवे डाई शो म जवळ, वाकड 1 ४०*२०

१५१ कृ णा अ ॅड/ब/८/२०१४
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.नं.११७/४/१/१, ी. दप क हैयालाल भुमकर यांचे जागेत  हजवडी रोड भुमकर व ती वाकड पुण-े
४११०५७.

2 ४०*२० चे २

१५२ कृ णा अ ॅड/ब/९/२०१५
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.नं.१८/१, ी. नारायण गो वद शेवत,ेडांगेचौक यांचे जागेत, गणेश मं दराजवळ, थेरगांव 1 20*20

१५३ कृ णा आऊट/ब/१०/२०१५
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी.िम लद द ा य गावडे यां या जागेत स.नं.279/2+281/3ब/1, लॉट न.ं-१, िसटीएस नं.-१०३६, 
तानाजी नगर चचवड पुण-े३३

1 20*20

१५४ डांगे/ड/१/२०१३
 ी. डांगे काळुराम 
मा ती

स.नं.२०/१/१/२, वमालक या जागेत ी. डांगे काळुराम मा ती, हॉटेल रोझवुड शेजारी थेरगांव 2
४०*२० चे १ 

(पाठपोठ)
१५५ यश पि लिसटी/ड/१/१३ यश पि लिसटी स.नं.३२अ,डांगे चौक चचवड गाव रोड मा ती पंडीत गुजर थेरगाव यांचे जागेत 1 २०*२०
१५६ िबग इंिडया/ब/०१/०७ िबग इंिडया ुप चाफेकर चौक िबजलीनगर कडे जाणा-या र यावती झोपडप ीलगत मनपा जागेत 1 २०*२०
१५७ िबग इंिडया/ब/०५/०७ िबग इंिडया ुप पपरी चचवड लक रोड, वखारीजवळ मनपा जागेत 1 २०*२०



१५८ िबग इंिडया/ब/१५/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. १०३६/२, तानाजीनगर लक रोड, चचवड  येथील ी द ु मा ती गावडे यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१५९ िबग इंिडया/ब/१७/०७ िबग इंिडया ुप
भु. ं . ६६७अ/१अ/२अ िशवाजी चौक चचवडगांव पी सी एम टी बस टॉप जवळ ीमती ितकोणे 
सुभ ाबाई यांचे जागेत

1 २०*२०

१६० िबग इंिडया/ब/१८/०७ िबग इंिडया ुप
भु. ं . ६६७अ/१अ/२अ िशवाजी चौक चचवडगांव पी सी एम टी बस टॉप जवळ ीमती ितकोणे 
सुभ ाबाई यांचे जागेत

1 २०*२०

१६१ िबग इंिडया/ब/१९/०७ िबग इंिडया ुप िस. नं. ं . ४२८४/१, लक रोड, चचवड येथील ी राजे  तानाजी गावडे याच खाजगी जागेत 1 २०*२०
१६२ िबग इंिडया/ब/२०/०७ िबग इंिडया ुप िस. नं. ं . ४२८४/१, लक रोड, चचवड येथील ी राज  तानाजी गावडे याच खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६३ िबग इंिडया/ब/२१/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. १०३६/२, तानाजीनगर लक रोड, चचवड  येथील ी द ु मा ती गावडे यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६४ िबग इंिडया/ब/२६/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. २९५, िह. ं . ५९, केशवनगर , िचचंवड येथील ी महेश िव नाथ भोईर यांचे खाजगी जागेत 1 ४०*२०

१६५ िबग इंिडया/ब/२७/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. २९५, िह. ं . ५९, केशवनगर , िचचंवड येथील ी महेश िव नाथ भोईर यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६६ िबग इंिडया/ब/२८/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. ४४१३, गावडे पाक टे को कंपनी समोर, चचवड येथील ी वसंत गावडे यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६७ िबग इंिडया/ब/२९/०७ िबग इंिडया ुप सं. नं. ४४१३, गावडे पाक टे को कंपनी समोर, चचवड येथील ी वसंत गावडे यांचे खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६८ िबग इंिडया/ब/४०/०७ िबग इंिडया ुप गावडे कॉलनी लोकमा य, हॉ पीटजवळ, चचवड ी धो डबा गणपत गावडे याच खाजगी जागेत 1 २०*२०

१६९ िबग इंिडया/ब/१/२०१५ िबग इंिडया ुप संभाजी नारायण नबाळकर, चाफेकर चौक, चचवड 1 ३०*२०
१७० िबग इंिडया/ब/५/२०१५ िबग इंिडया ुप ानोबा सखाराम नबाळकर, चाफेकर चौक, चचवड 2 ४०*२० चे २
१७१ िबग इंिडया/ब/२/२०१५ िबग इंिडया ुप कशोर नबाळकर, चाफेकर चौक, चचवड 1 ४०*२०
१७२ िबग इंिडया/ब/३/२०१५ िबग इंिडया ुप बाळासाहेब जपे यांचे जागेत हॉटेल जीवन, टे कोसमोर, चचवड 1 २०*१०

१७३
आऊटडोअर 
एिलमट/ब/०१/०७

आऊटरडोअर एिलमट सं. नं. २४७, गणेशनगर चचवड पुणे - ३३, समता गृहरचना सं था मया दत यांचे जागेत 1 २०*२०

१७४
आऊटडोअर 
एिलमट/ब/०२/०७

आऊटरडोअर एिलमट सं. नं. २४७, गणेशनगर चचवड पुणे - ३३, समता गृहरचना सं था मया दत यांचे जागेत 1 २०*२०

१७५
आऊटडोअर एिलमट 
/ब/०३/०७

आऊटरडोअर एिलमट
सं. नं. २४७, ी. ही.एन.तातडे, सी.एन तातडे लॉट न.ं१ गणेशनगर चचवड पुणे - ३३, इमारतीवर 
यांचे जागेत

1 २०*२०

१७६
आऊटडोअर 
एिलमट/ब/०४/०७

आऊटरडोअर एिलमट सं. नं. २४७, ी. ही.एन.तातडे, सी.एन तातडे लॉट न.ं१ गणेशनगर चचवड पुणे - ३३, इमारतीवर 1 २०*२०

१७७ अेम अँड/ब/१/२०१५ मे. अम अँड हरटाय झग
ी. कुमार उफ िववेकांनद सुयकांत भोगशे ी, स.नं. १५८/२/१, ताथवडे आईल डेपो जवळ ता.-मुळशी िज.-

पुणे. यां या जागेत
1 ४०*२०



१७८ सतेज अ ॅड/ब/०१/२००७ सतेज अ ॅड हटाय झग
भु ं . / गट ं . ४६, िह ं . १/७, पुनावळे मुळशी पुणे ी. बोरगे िवमल ह रचं  यांचे जागेत नदी कडील 
हायवे ि ज शेजारी

1 ४०*२०

१७९ सतेज अ ॅड/ब/०२/०७ सतेज अ ॅड हटाय झग
भु ं . / गट ं . ४६, िह ं . १/७, पुनावळे मुळशी पुणे ी. बोरगे िवमल ह रचं  यांचे जागेत नदी कडील 
हायवे ि ज शेजारी

1 ४०*२०

१८० शुभांगी/ब/०१/०७ शुभांगी अँड हरटरय झग
सं. नं. २४७/ पी. लॉट न.ं५, गणेशनगर, चचवड येथील म.े याम हाईटस को ऑफ सोसा. िल. यांचे 
इमारतीवर

1 ४०*२०

१८१ शुभांगी/ब/०३/१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.१६९/६, ी. बाळु रघुनाथ नवले यांचे जागेत,  ताथवडे वजन का ा जवळ, ताथवडे 1 ३०*२०

१८२ शुभांगी/ब/०४/१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.३/३, ी. संतोष दौलत द शले पुनावळे यांचे जागेत, 2 ४०*१० चे २

१८३ शुभांगी/ब/३१/२०१७ शुभांगी अँड हरटरय झग मे. रिवराज कॉ ले स को.ऑप.सोसायटी, लॉट न.ं२८४, पपरी 1 २०*२०

१८४ ए ो/ब/०१/२००७
ए ो इंटरनॅशनल 
िलमीटेड

ए ो इंटरनॅशनल िलमीटेड ो पा. ी खंडेवाल सुिनल कवरचंद चचवडगाव वमालक चे जागेत 15

३०*१५ चे १४ 
व 
 

३०*२० चे  १
१८५ शूभम/ब/०१/०७ शुभम अ ॅड हटाय झग सं. नं. २७३/२, शांती िनवास दशन हॉलजवळ चचवड पुणे ी पुनमचंद गेहलोत यांचे जागेत 1 ३०*२०

१८६
शुभम आऊट 
अँड/ब/२०/२०१५

शुभम अ ॅड हटाय झग मा ती गुडाभाऊ द शले, यांचे जागेत स.नं.३, पुनावळे. 1 ४०*२०

१८७
शुभम आऊट 
अँड/ब/२१/२०१५

शुभम अ ॅड हटाय झग िशवराम ह रभाऊ पवार, स.नं.१३२/४, ताथवडे यांची जागा 1 ४०*२०

१८८
शुभम आऊट 
अँड/ब/२२/२०१५

शुभम अ ॅड हटाय झग अिवनाश पवार यांचे स.नं. १३०/४, ताथवडे 1 ४०*२०

१८९
शुभम आऊट 
अँड/ब/२३/२०१५

शुभम अ ॅड हटाय झग जा लदर रानवडे, स.नं.५३, पुनावळे 1 ४०*२०

१९०
कॅपशन आऊटडोअर 
अ ॅड/ब/१/२०१५

कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

जय ी गावडे यांचे जागेत स.नं.५१, िह. .२/२/१७, ताथवडे. 1 २०*२०

१९१ अिनल ढवळे/ब/१/२०१३ ढवळे  पि लिसटी स.नं.५१ /२/१ ढवळे नगर पुनावळे ता.मुळशी  िज हा पुणे 1 ४०*२०
१९२ अिनल ढवळे/ब/२/२०१३ ढवळे  पि लिसटी स.नं.५१ /२/१ ढवळे नगर पुनावळेता.मुळशी  िज हा पुणे 1 ४०*२०
१९३ अिनल ढवळे/ब/३/२०१५ अिनल बाळू ढवळे स.नं.३७/६ मु.पो.पुनावळे ढवळेनगर ता.मुळशी िज.-पुणे-३३ ( वत: या जागेत) 1 ३०*२०
१९४ अिनल ढवळे/ब/४/२०१५ दादा बाळू ढवळे स.नं.५०/५/१ मु.पो. पुनावळे ढवळेनगर, ता.-मुळशी पुणे-३३ ( वत:ं या जागेत) 1 ३०*२०

१९५ शुभांगी अ ॅड/ब/१५/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं. १३/१० पवना बँके शेजारी थेरगांव बाजीराव साधु पवार यां या जागेत 1 ३०*१५

१९६ शुभांगी अ ॅड/ब/१६/२०१३ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं. २५/२/ब/१ आर.टी. रोड ताथवडे गुलाब िहरामण ल ढे यां या जागेत 2
१०*२०   
३०*१५



१९७ व साद/ब/१/१४ व  साद अ ॅड स.नं. २७८/१/१ वाकड चौक 1 ४०*२०
१९८ व साद/ब/२/१४ व  साद अ ॅड सं. नं. १९२/ब, द मं दराजवळ वाकड डांगेचौक रोड येथील वमालक चे जागेत पुणे 1 २०*१०

१९९ आ द णाल/ब/१/१४ आ द णाल डे ह. स.नं.१९२/३/१ वाकड िबला रेडीिम स शेजारी 2
४०*२० १ 

पाठपोठ
२०० िवण/ब/१/२०१४ िवण गायकवाड स.नं. १९ काटे व ती पुनावळे 1 २५*१५
२०१ संजय वमा/ब/१/२०१४ संजय वमा स.नं. ४४/६ भुजबळ व ती पुनावळे सुदाम बोरगे यांचे जागेत 1 १०*२०

२०२ शुभांगी अँड/ब/२/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.५३/१ लोटस कूल शेजारी पुनावळे सुदाम रानवडे यांचे जागेत 2 १०*२०

२०३ शुभांगी अँड/ब/४/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं.३५/१/२ कोयते व ती पुनावळे (चेतन महादेव पवार यांचे जागेत) 2
१०*२० 
पाठपोठ

२०४ अ र लॅ ड /ब/१/२०१४
अ रलॅ ड डे हलपस 

ा.िल.
स.नं. ५६/१/इं दरा कॉलेज मागे ताथवडे पुणे ३३. 3 ४०*२० चे ३

२०५
गु मुखदास 
सुखवानी/ब/१/२०१४

ी. गु मुखदास 
जंगलदास सुखवानी

स.नं. २०६ /२/२/२/वाकड पुणे ५७. 1 २५*२०

२०६
गु मुखदास 
सुखवानी/ब/२/२०१४

ी. गु मुखदास 
जंगलदास सुखवानी

स.नं. ३१ थेरगाव. 1 २०*२०

२०७
गु मुखदास 
सुखवानी/ब/३/२०१४

ी. गु मुखदास 
जंगलदास सुखवानी

स.नं. ३१ थेरगाव. 2
३०*२० 
पाठपोठ

२०८ बालाजी अँड/ब/१/२०१४ बालाजी अँड. स.नं. ७५/२/अ/१सुभाष िभमाजी िवनोदे यांचे जागेत संत तुकाराम मंगल कायालयासमोर वाकड. 1 ४०*२०
२०९ क टोन/ब/१/२०१४ मे. क टोन स.नं. १२३/३अ/३, जजर हॉटेल जवळ वाकड 10 १०*१०

२१० मे.शुभांगी अँड/ब/५/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग स.नं. २०७/२/१/३अ िजत  भोपाल सह राजपुरोिहत वाकड यांचे जागेत . 1 २०*२०

२११ मे.अ य अँड/ब/१/२०१४ मे. अ य अँड स.नं. ८०/३/१,वाकड आनंदा गणपत िवनोदे  यांचे जागेत 1 ४०*२०
२१२ मे.अ य अँड/ब/२/२०१४ मे. अ य अँड स.नं. १८/१/३,थेरगाव जग ाथ ध डीबा गवळी यांचे जागेत 1 ३०*२०

२१३ िशव असोिसए स/ब/१/१४ मे. िशवसोिसएटस् ो ा.
ंकटेश माकट या इमारतीवर िस. स.नं.३९२० ते ३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ पपरी टेशन 

उ णपुलाजवळ पपरी भाजीमंडई पपरी पुणे-१८
1 ४०*२०

२१४ िशव असोिसए स/ब/२/१४
मे. िशवअसोिसएटस् 

ो ा.
ंकटेश माकट या इमारतीवर िस. स.नं.३९२० ते ३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ पपरी टेशन 

उ णपुलाजवळ पपरी भाजीमंडई माकट या वर, पपरी पुणे-१८
1 ४०*२०

२१५ िशव असोिसए स/ब/३/१४ मे. िशवसोिसएटस् ो ा.
ंकटेश माकट या इमारतीवर िस. स.नं.३९२० ते ३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ पपरी टेशन 

उ णपुलाजवळ पपरी भाजीमंडई माकट या वर, पपरी पुणे-१८
1 ४०*२०

२१६ िशव असोिसए स/ब/४/१४ मे. िशवसोिसएटस् ो ा.
ंकटेश माकट या इमारतीवर िस. स.नं.३९२० ते ३९२३, ४६३५, ४६५६, ४०६७ पपरी टेशन 

उ णपुलाजवळ पपरी भाजीमंडई माकट या वर, पपरी पुणे-१८
1 ४०*२०

२१७
मे. लाईफ 
टाईल/ब/१/२०१४

 लाईफ टाईल 
डे हलपमटस्

स.नं.१३६/२/१ गारवे ंडाई शो म शेजारी बंगलोर-मुंबई बायपास वाकड 1 ४०*२०



२१८ शुभांगी अँड/ब/७/२०१४
मे.शुभांगी 
अँड हरटरय झग

स.नं.५१/४/१ पुनावळे - माळवाडी रोड, कोयते व ती जवळ यांचे जागेत ता. मुळशी, िज.-पुणे 1 १०*२०

२१९ शुभांगी अँड/ब/८/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग
 ी.गणपत दामु रानवडे यां या जागेत स.नं.५३/१ पुनावळे माळवाडी रोड, लोटस िबझनेस कुल पुनावळे 
पुणे-३३

1 १०*२०

२२० शुभांगी अँड/ब/९/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग
बाजीराव सहादु पवार यां या जागेत स.नं.१३/१० थेरगाव ध-रावेत रोड, पवना बँकेशेजारी थेरगाव 
पुणे-१७

1 ३०*१५

२२१ कॅपशन अँड/ब/१/२०१४
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

 स ह न.ं५१/२/२/१७ ी. जय ी गावडे यां या जागेत हजवडी चचवड रोड, डांगे चौक, पंडीत पे ोल 
पंपासमोर ताथवडे ता.-मुळशी , िज.-पुणे.

1 20*20

२२२ कॅपशन अँड/ब/२/२०१४
कॅपशन आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

ी. नारायण नामदेव क पटे व इतर दोन यांचे जागेत स ह न.ं२६३/४ क पटेव ती, हजवडी रोड, वाकड 
ता.-मुळशी, िज.-पुणे-411057.

2 ४०*२०

२२३ अम अँड/ब/१/२०१४  अेम अँड हरटरय झग स.नं.२८/८ गायकवाड व ती, पुनावळे ता.-मुळशी, िज.-पुणे बाजीराव एकनाथ कजळे, व इतर दोन 1 २०*१०

२२४ क पटे अँड/ब/१/२०१४
ी.सं दप अ ण क पटे 

अँड
स.नं.२६६/३/२ क पटे व ती, वाकड हजवडी र ता,शौय हॉटेल समोर पुणे-५७. 1 ४०*२०

२२५ क पटे अँड/ब/२/२०१४
ी.सं दप अ ण क पटे 

अँड
स.नं.२६६/३/२ क पटे व ती, वाकड हजवडी र ता, शौय हॉटेल समोर पुणे-५७. 1 ४०*२०

२२६ क पटे अँड/ब/३/२०१४
ी.सं दप अ ण क पटे 

अँड
स.नं.२६६/३/२ क पटे व ती, वाकड हजवडी र ता,शौय हॉटेल समोर पुणे-५७. 1 ४०*२०

२२७ जमतानी अँड/ब/१/२०१४
मे. अनुप परमानंद 
जमतानी अँड

स.नं.८६/६, अ रा कुल/कॉलेज रोड इं दरा कॉलेज मागे ताथवडे पुण-े३३ 1 ३०*२०

२२८ जमतानी अँड/ब/२/२०१४
मे. अनुप परमानंद 
जमतानी अँड

स.नं.८६/६, अ रा कुल/कॉलेज रोड इं दरा कॉलेज मागे ताथवडे पुण-े३३ 10 १०*८

२२९ सुखवानी अँड/ब/१/२०१४
मे.सुखवानी क श स 

ो ा.
स.नं.९६१/१/१ अ रा इंटरनॅशनल  कूल या जवळ मा ंजी रोड, इलाईट होस शेजारी ताथवडे पुणे-३३ 21 ६*८

२३० बालाजी अँड/ब/२/२०१४
मे. बालाजी 
अँड हरटरय झग

स.नं.७५/२A/२०१४,  डांगे चौक, हजवडी र ता, संत तुकाराम मंगल कायालयाजवळ वाकड पुण-े५७ 1 ४०*२०

२३१ ईशा ॉपट /ब/१/२०१५ ईशा ॉपट ज स.नं.९५/२/१,मा ंजी रोड, इं दरा कॉलेज मागे सौ.िवभा िव म बोके ताथवडे पुण-े३३ 1 ३०*१५ चा १

२३२
शुभांगी 
अँड हर/ब/१०/२०१५

शुभांगी अँड हरटरय झग मे. टस कॉप रेशन िल.स.नं.१२३/१/२ वाकड,  इं दरा कॉलेजसमोर पुणे -४११०५७ 2
४०*२० चा १ 

(पाठपोठ)

२३३
शुभांगी 
अँड हर/ब/११/२०१५

शुभांगी अँड हरटरय झग मे. टस कॉप रेशन िल.स.नं.१२३/१/२ वाकड,  इं दरा कॉलेजसमोर पुणे -४११०५७ 2
४०*२० चा १ 

(पाठपोठ)

२३४ राजेश सांकला/ब/१/२०१५
ी. राजेशकुमार 

नौपतलाल सांकला 
(ि हजन हे चस)

स.नं.५६/३/१६/१, ताथवडे ता.-मुळशी, िज.-पुणे-३३ 3
३०*२० चे ३ 

फलक



२३५
िवण 

गायकवाड/ब/२/२०१५
हाद सखाराम 

गायकवाड
स.नं.२८/३ पुनावळे मा ंजी र ता गायकवाड व ती पुणे ( वत: या जागेत) 1 ४०*२०

२३६ शुभम आऊटडोअर/ब/१/१५ शुभम अ ॅड हटाय झग ी. िवनायक मुरलीधर भ डवे यांचे जागेत स.नं.११/१०/२ पुनावळे पुणे-४११०३३ 1 ४०*२०

२३७ शुभम आऊटडोअर/ब/२/१५ शुभम अ ॅड हटाय झग ी. सधु दलीप कु-ह,े स.नं.१०६/६ वाकड- हजवडी रोड पुण-े४११०५७. 1 ४०*२०

२३८ सदािशव क पटे/ब/१/२०१५ ी.सदािशव आ पा क पटे स.नं.२५१/३ क पटे व ती वाकड पुण-े५७ 1 ३०*२०

२३९ सदािशव क पटे/ब/२/२०१५ ी.सदािशव आ पा क पटे स.नं.२५१/३, जुना मुंबई-पुणे हायवे मानकर चौक क पटे व ती वाकड पुण-े५७ 1 २०*२०

२४० मोरया इंटर/ब/१/२०१५ मे. मोरया इंटर ायजेस ी. बाळकृ ण िव णु गावडे, स.नं.२४९/३/१२ चचवडगाव र ता गावडे पाक चचवड पुण-े४११०३३ 2
३०*२० चा  १ 

(पाठपोठ)
२४१ मोरया इंटर/ब/२/२०१५ मे. मोरया इंटर ायजेस ी. नंदकुमार भालचं  भ डवे स.नं.१२/१ ते ७ पुनावळे पुणे-३३ 1 ४०*२०
२४२ मोरया इंटर/ब/३/२०१५ मे. मोरया इंटर ायजेस ी. िवजय ाने र ढवळे स.नं.८६/२ ताथवडे मुंबई-पुणे ए स ेस लगत पुणे - ४११०३३. 1 ४०*२०

२४३
शुभांगी 
अँड हर/ब/१२/२०१५

शुभांगी अँड हरटरय झग ी. पांडुरंग महादेव सपकाळ, स.नं.८२/१/१ ताथवडे मुंबई-पुणे ए स ेस हायवे लगत ताथवडे पुणे-३३ 2
४०*२० चा १ 

(पाठपोठ)

२४४ आनंद याग/ब/१/२०१४
मे.आनंद याग रयल 
हो स

वत: या जागेत स.नं.३९/१७/१ पुनावळे ता.-मुळशी िज.-पुणे 20 १०*६ चे २०

२४५ िवजय हगणेकर/ब/१/२०१५ िवजय दामोदर हगणेकर वत: या जागेत स.नं.२४९/२/१ वाकड ता.-मुळशी िज.-पुणे 1 १०*२०

२४६ शुभांगी अँड/ब/१२/२०१४ शुभांगी अँड हरटरय झग ी. कािशनाथ सहादु ता हाण,े स.नं.१३०/१अ/५ वाकड पुण-े५७ 2
30*20 चा १ 

पाठपोठ

२४७ िपकासो अँड/ब/२/२०१५
िपकासो अँड हरटाय झग 
अँ ड सो युश स

ी.सुिनल रामचं  चचवडे यां या जागेत स.नं. १६९/२, एस.के.एफ. कंपनी समोर चचवड पुणे -
४११०३३.

1 30*20

२४८ ी साई अँड/ब/१/२०१५
ी साई ी िनवास 

अपाटमट
ी.सुदाम मातड रानवडे, यां या जागेत  स.नं. ५३/१,पुनावळे पुणे-४११०३३. 1 30*15

२४९ ी साई अँड/ब/२/२०१५
ी साई ी िनवास 

अपाटमट
ी. सितश ानोबा नबाळकर,यां या जागेत  स.नं. ८०/२ब, ताथवडे ए स ेस हायवे स हस रोड पुणे-

४११०३३.
1 30*20

२५० ी साई अँड/ब/३/२०१५
ी साई ी िनवास 

अपाटमट
ी.सुदाम मातड रानवडे, यां या जागेत  स.नं. ५३/१,पुनावळे पुणे-४११०३३. 1 40*20

२५१ मे.अ ण डे ह/ब/१/२०१५ मे.अ ण डे हलपस,
 ी. रामशरण बनारशीदास गु ा, स.नं. ३३ िह सा नं. ४ ते ८ (गंगाअिशयाना गृह क पाचे दुकानावरील 
टेरेसवर) थेरगांव पुणे-४११०३३.  वत:ं या जागेत

1 10*25

२५२ मे.अ ण डे ह/ब/२/२०१५ मे.अ ण डे हलपस,
 ी. रामशरण बनारशीदास गु ा, स.नं. ३३ िह सा नं. ४ ते ८ (गंगाअिशयाना गृह क पाचे दुकानावरील 
टेरेसवर) थेरगांव पुणे-४११०३३.  वत:ं या जागेत

1 10*25



२५३ मे. क टोन/ब/२/२०१५
मे. क टोन लाईफ पेसस 

ा.िल.
ी.किपल हसवानी, वत:ं या जागेत स.नं.१२३/२/२/१, वाकड पुण-े ४११०५७. 7 10*10

२५४ मे. क टोन/ब/३/२०१५
मे. क टोन लाईफ पेसस 

ा.िल.
ी.किपल हसवानी, वत:ं या जागेत स.नं.१२३/२/२/१, वाकड पुण-े ४११०५७. 1 10*5

२५५ सुखवानी अँड/ब/२/२०१५
ी.घन याम जंगलदास 

सुखवानी
स.नं.९६/१/१, ९७/१/१, ९७/२ ताथवडे येथे वत: या जागेत ता.-मुळशी िज.-पुणे-३३ 2 40*20 चे 2

२५६ शुभांगी अँड/ब/१४/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग
ी. अशोक नारायण लांडे यांचे जागेत स. नं. ६६/१ब बालाजी लॉ कॉलेज बाजूला ताथवडे ता.-मुळशी 

िज.-पुणे-४११०३३.
2

30*20 चा १ 
पाठपोठ

२५७ शुभांगी अँड/ब/१५/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग ी. गणपत दामू रानवडे  यांचे जागेत स. नं. ५३/१ पुनावळे हायवे चौक ता.-मुळशी िज.-पुणे-४११०३३. 1 40*20

२५८ शुभांगी अँड/ब/१६/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग  ी. ाने र बबन शेडगे यांचे जागेत स. नं. १२९/१/अ/१६, काळाखडक वाकड पुण-े४११०५७. 2
30*15 चा 1 

(पाठपोठ)

२५९ शुभांगी अँड/ब/१७/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग  ी. ाने र बबन शेडगे यांचे जागेत स. नं. १२९/१/अ/१६, काळाखडक वाकड पुण-े४११०५७. 2
४0*२० चा 1 

(पाठपोठ)

२६० शुभांगी अँड/ब/१८/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग
ी. दलीप पांडुरंग गावडे व सौ. जय ी दलीप गावडे यांचे जागेत स. नं.१९/२/१ डांगे चौक थेरगांव ता.-

मुळशी िज.-पुणे-४११०३३.
2

४0*२० चा 1 
(पाठपोठ)

२६१ शुभांगी अँड/ब/१९/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग ी. साहेबराव भगवान क पटे यां या जागेत स.नं.२६५/४/१, वाकड रोड वाकड पुण.े 1 २०*२०

२६२ शुभांगी अँड/ब/२१/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग ी. बेल देवद  बंुदेला यां या जागेत  स.नं.२१/१अ, डांगेचौक, थेरगांव 2 ३० * १५ चे २

२६३ शुभांगी अँड/ब/२२/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग संपत बळवंत द शले यां या जागेत स.नं.२, पुनावळे 2 ४०*१० चे २

२६४ शुभांगी अँड/ब/२३/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग ी.नारायण नागु बारणे यां या जागेत स.नं.१५/४ संतोष मंगल कायालयाजवळ,थेरगांव 1 ४०*१०चा 1

२६५ शुभांगी अँड/ब/२६/२०१५ शुभांगी अँड हरटरय झग बारकु नथाराम पवार यां या जागेत स.नं.१२/२२/१, थेरगांव, हॉटेल आठवण शेजारी 1 ४०*१०

२६६ िस दीिवनायक/ब/१/१५
िस दीिवनायक डे हलपस 
तफ भागीदार अनुज 
उमेश गोयल

यमुनाबाई रमण पवार यां या जागेत स.नं.५९पैक , ताथवडे ता.-मुळशी िज.-पुणे-४११०३३. 1 ४०*२०

२६७ संजीवनी/ब/१/२०१५ संजीवनी लॅड केप ुव ी. सतीश शहा यां या जागेत स.नं.५१/१ मुंबई-बंगलोर बायपास रोड पुनावळे 1 20*10
२६८ शुभम अँड/ब/३/२०१५ शुभम अ ॅड हटाय झग ी.नंदकुमार शंकरराव कोकाटे, स.नं.१६/४ब/६अ, थेरगांव पुणे-३३ 1 30*20
२६९ शुभम अँड/ब/४/२०१५ शुभम अ ॅड हटाय झग ी.नंदकुमार शंकरराव कोकाटे, स.नं.१६/४ब/६अ, थेरगांव पुणे-३३ 1 30*20

२७० शुभम अँड/ब/५/२०१५ शुभम अ ॅड हटाय झग सौ. सुधा मुगुटराव साळंुखे यांचे जागेत स.नं.१२९/१ब काळाखडक वाकड पुण-े४११०५७. 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ



२७१ रिवराज पाषाणकर/ब/१/१५
रिवराज पाषाणकर 
डे हलपस

स.नं.१३०/१/१ वत: या जागेत भुमकर चौक, वाकड 1 40*20

२७२ अनु ी/ब/१/२०१५ मे.अनु ी रआिलटी
सौ. अंजनाबाई साहेबराव दशले व सौ. सर वती एकनाथ शेवकर यां या जागेत स. नं. ४३/१२/२/अ, 
४३/१२/१/क पुनावळे पुणे-४११०३३.

1 20*20

२७३ के टोन ॉपट /ब/१/२०१५ मे. के टोन ॉपट ज ी. मोहीत गोयल, स.नं.१६/३, पुनावळे मा ं जी र ता, पुनावळे - ४११०३३ 2 20*20 पाठपोट

२७४ कोलते पाटील/ब/१/२०१५
मे. कोलते पाटील 
डे हलपस

मे. कोलते पाटील डे हलपस िल., स.नं.१३२, बालवडकर पे ोलपंप शेजारी, मुंबई पुणे हायवे, वाकड- 
४११०५७

2 40*20 पाठपोट

२७५ गणपत साळंुखे/ब/१/२०१५ ी. गणपत द ु साळंुखे
ी. गणपत द ु साळंुखे, वत: या जागेत राईज अँ टा, स.नं.५६/३/१५,ताथवडे ता.-मुळशी िज.-पुणे-

४११०३३.
1 20*20

२७६ साईबाबा/ब/१/२०१५ मे. साईबाबा से स ा.िल
ी.बाळू सोपान ढवळे, ी. िहरामण दामू ढवळे व ी. नवनाथ मा ती ढवळे यां या जागेत स.नं. 

४८/४/२ पुनावळे (भारत पे ोल पंपाजवळ) पुणे-४११०३३.
2 20*10 पाठपोठ

२७७ शुभांगी अँड/ब/१९/२०१५
मे.शुभांगी 
अँड हरटरय झग

ी. रामचं  धाकोजी बारणे यां या जागेत स.नं.२६/१+२+४+५/१ थेरगांव 2
20’*20’ 
पाठपोठ

२७८ गंधव आटस/ब/१/२०१५
मे. गंधव आटस् 
अँड हरटाय झग

ी. द ा य हातू पवार, यां या जागेत स.नं. १३१, ताथवडे साई पंपासमोर ता.-मुळशी िज.- पुणे-
४११०३३.

1 40’*20’ 

२७९
 मे. ा ती 
िब डस/ब/१/२०१५

मे. ा ती िब डस वत: या जागेत स.नं.१८/६ वाकड रोड, खवसरा िव ालयाजवळ थेरगांव पुणे -४११०५७. 3 10’*8’ 

२८० अिनल ढवळे/ब/६/२०१५ अिनल बाळू ढवळे
वत: या जागेत स.नं.५१/२/१ पुनावळे (मुंबई-बंगलोर हायवे पुनावळे पे ोल पंपाजवळ/पेठकर ोजे ट 

शेजारी) पुनावळे  ता.-मुळशी िज.-पुणे-४११०३३.
1 40*20

२८१ तलरेजा/ब/१/२०१५
 ी. आ माराम बुधोमल 
तलरेजा

वत: या जागेत स.नं.१६४/५ राजीव गांधी पुलाजवळ, ि मुत  नसरी शेजारी, मुंबई-पुणे हायवे वाकड 
ता.-मुळशी िज.-पुणे-४११०५७.

1 20*20

२८२ तलरेजा/ब/२/२०१५
 ी. आ माराम बुधोमल 
तलरेजा

वत: या जागेत स.नं.१६४/५ राजीव गांधी पुलाजवळ, ि मुत  नसरी शेजारी, मुंबई-पुणे हायवे वाकड 
ता.-मुळशी िज.-पुणे-४११०५७.

1 40*20

२८३ रिवराज पाषाणकर/ब/२/१५
ी. रिवराज पाषाणकर 

डे हलपस
स. नं.१३०/१/१, १३०/१ब व १२३/२/२/३  भूमकर चौक, वाकड पुण-े४११०५७. 15

8*6 चे 15 
वॉल कंपाऊंडर

२८४
 बचमाक 
रअ टी/ब/१/२०१५

 मे. बचमाक रअ टी 
एल.एल.पी.

स.नं.१९/३-४, पुनावळे 2
30*20 चा 1 

पाठपोठ

२८५
 बचमाक 
रअ टी/ब/२/२०१५

 मे. बचमाक रअ टी 
एल.एल.पी.

स.नं.१७/१-अ, पुनावळे 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

२८६ पेठकर/ब/१/२०१५
पेठकर ोजे टस् , 

ी.िजत  चं कांत पेठकर
वत: या जागेत स.नं.५०/१/६,बंगलोर-मुंबई स ह स रोड, पे ोल पंपाजवळ पुनावळे पुणे-३३ 5

15*7 चे 5 
वॉल कंपाऊंडर

२८७ समथ अँड/ब/१/२०१५ समथ अँड हरटाय झग
ी. महादु गुणाजी डांगे, यां या जागेत स.नं. २०/१/१ िशवाजी पुतळया समोर डांगे चौक थेरगांव पुण-े 

४११०३३.
2

30*20 चा 1 
पाठपोठ



२८८ यशदा ावणी/ब/१/२०१५ मे. यशदा ावणी ुप वत: या जागेत स.नं. ६०/३, आि नी इंटरनॅशनल कुल काळाखडक ते ताथवडेगाव रोड पुण-े ४११०३३. 2
30*20 चा 1 

पाठपोठ

२८९ यशदा ावणी/ब/२/२०१५ मे. यशदा ावणी ुप वत: या जागेत स.नं. ६०/३, आि नी इंटरनॅशनल कुल काळाखडक ते ताथवडेगाव रोड पुण-े ४११०३३. 10
10*6 चे 10 

वॉल कंपाऊडवर

२९०
िवनोदे 
िब डकॉन/ब/१/२०१५

िवनोदे िब डकॉन वत: या जागेत स.नं. ९१/४/१, वाकड पुण-े४११०५७. 2
20*20 चे 1  

पाठपोठ

२९१
िवनोदे 
िब डकॉन/ब/२/२०१५

िवनोदे िब डकॉन वत: या जागेत स.नं. ९१/४/१, वाकड पुण-े४११०५७. 11

20*20 चे 1 व 
       10*6 चे 

10 वॉल 
कॅपाऊडवर

२९२ शुभांगी अँड/ब/२७/२०१५
मे.शुभांगी 
अँड हरटरय झग

ी. अशोक सग हरचुमल जमतानी व ओम काश हरचुमल जमतानी यां या जागेत स.नं.८५/६/ब, इं दरा 
कॉलेजजवळ ताथवडे ता.-मुळशी िज.-पुणे-३३.

2 40*20 चे 2

२९३ गो ड फगर/ब/१/२०१५ गो ड फगर असोिसएटस वत: या जागेत स.नं.१६६/६ वाकड गो ड फगर सोसा. आवारात सयाजी हॉटेल जवळ वाकड 1 40*20 

२९४ गो ड फगर/ब/२/२०१५ गो ड फगर असोिसएटस वत: या जागेत स.नं.१६६/६ वाकड गो ड फगर सोसा. आवारात सयाजी हॉटेल जवळ वाकड 1 40*20 

२९५ िव  डे हलपस/ब/१/२०१५ िव  डे हलपस ी. अनुश खुश  आगा यां या जागेत स.नं.१७२ पैक  िससनं.+३१८४ चाफेकर चौक चचवड -३३ 1 20*15

२९६ िव  डे हलपस/ब/२/२०१५ िव  डे हलपस ी. अनुश खुश  आगा यां या जागेत स.नं.१७२ पैक  िससनं.+३१८४ चाफेकर चौक चचवड -३३ 3 16*8

२९७ िव  डे हलपस/ब/३/२०१५ िव  डे हलपस ी. अनुश खुश  आगा यां या जागेत स.नं.१७२ पैक  िससनं.+३१८४ चाफेकर चौक चचवड -३३ 1 8*10

२९८ िव  डे हलपस/ब/४/२०१५ िव  डे हलपस ी. अनुश खुश  आगा यां या जागेत स.नं.१७२ पैक  िससनं.+३१८४ चाफेकर चौक चचवड -३३ 1 20*15

२९९ िबग इंिडया/ब/6/2015 िबग इंिडया ुप
ी. आिसफ युसुफभाई पानसरे यांचे जागेत स.नं.१८८/७, गावडे कॉलनी, चचवड टे को रोड टे को 

गेटसमोर चचवड पुण-े33
1 30*20

३०० िबग इंिडया/ब/7/2015 िबग इंिडया ुप
ी. आिसफ युसुफभाई पानसरे यांचे जागेत स.नं.१८८/७, गावडे कॉलनी, चचवड टे को रोड टे को 

गेटसमोर चचवड पुण-े33
1 30*20

३०१ शुभांगी/ब/28/2015 शुभांगी अँड हरटरय झग
ी. िवजय सुभाष कलाटे यांचे जागेत स.नं.१६४/२/ब/१, राजयोग हॉटेल शेजारी वाकड चौक वाकड पुण-े

५७
1 40*20

३०२ मे.कोलते पाटील/ब/२/२०१५ कोलते पाटील
स.न.१३१ पक  व १३२ पक  वाकड भुमकर चौक व भुजबळ चौक  बालवडकर पे ोल पंपाशेजारी वाकड 
पुणे ५७.

15
30*15 (वॉल 

कंपाउड)



३०३ परांजपे/ब/१/२०१६ मे.परांजपे ि कम स.न.८४ पक  व ८५ पक  ताथवडे 40
10*6 (वॉल 

कंपाउड)

३०४ .परांजपे/ब/२/२०१६ मे.परांजपे ि कम स.न.८४ पक  व ८५ पक  ताथवडे 2
30*15 चा 1 

(पाठपोठ)

३०५ .संदीप कलाटे/ब/१/२०१५ संदीप कलाटे  स.न.१४९ हजवडी ते ोपदा लॉन अंतगत र ता वाकड पुण-े५७ 2
40*20 चा 1 

(पाठपोठ)

३०६ िस दशीला डे ह/ब/१/२०१५ िस दशीला डे हलपस स.न.३४/२/१, पुनावळे. मा ंजी र ता पुनावळे ३३ 15
२0*१० (वॉल 

कंपाउड)
३०७ दता ढवळे/ब/१/२०१५ द ा य ढवळे स.न.१६/१ पुनावळे. मा ंजी र ता     पुनावळे ३३ 1 40*20  
३०८ दता ढवळे/ब/२/२०१५ द ा य ढवळे स.न.१६/१ पुनावळे. मा ंजी र ता     पुनावळे ३३ 1 ४०*२०
३०९ िशरीष लोढा/ब/२/२०१५ िश रष एन.लोढा स.न.३५/१/२ कोयते व ती पुनावळे. मा ंजी र ता     पुनावळे ३३ 1 २०*२०
३१० िशरीष लोढा/ब/१/२०१५ िश रष एन.लोढा स.न.३५/१/२ कोयते व ती पुनावळे. मा ंजी र ता     पुनावळे ३३ 1 २०*२०

३११ गु मुखदास/ब/५/२०१५
सुखवानी चावला 
क श स

स.न.२७/१ थेरगाव, डांगे चौक र ता      पुणे ३३. 2 ४०*२०

३१२ गु मुखदास/ब/४/२०१५
सुखवानी चावला 
क श स

स.न.२७/१ थेरगाव, डांगे चौक र ता      पुणे ३३. 1 ३०*२०

३१३ कृ णा अँड/ब/११/२०१५
मे. कृ णा आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.न.८१/१ब/१ िवनोदे नगर मा ंजी र ता वाकड - ५७. 2
३०*२०चा एक 

पाठपोठ
३१४ शुभम अँड/ब/६/२०१५ शुभम अ ॅड हटाय झग स.न.१२५/१/४ काळाखडक वाकड - ५७. 1 ४०*२०
३१५ काय वड/ब/१/२०१५ काय वड अँड ह स.न.७/१ िललाईनगर जुनी सांगवी    ताथवडे - ३३. 1 ४०*२०

३१६ आ दती आऊट/ब/४/२०१५
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.न.१२१ भुमकर चौक वाकड - ५७. 1 २०*२०

३१७ आ दती आऊट/ब/५/२०१५
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.न.१२१/२/४भुमकर चौक डांगे चौक ते वाकड - ५७. 1 ४०*२०

३१८ आ दती आऊट/ब/६/२०१५
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

स.न.१२१ भुमकर चौक  वाकड - ५७. 1 २०*२०

३१९ द ा असो/ब/१/२०१५ द ा असोिसए स ी.शांताराम सोपान क पटे यांचे जागेत स.नं.२३८, हातोबा चौक, क पटे व ती रोड वाकड पुण-े३३ 2
३०*२० चा १ 

(पाठपोठ)

३२०
एकनाथ 
वाकडकर/ब/१/२०१५

एकनाथ नामदेव  
वाकडकर

वत: या जागेत स.नं.१०८/३/१अ, अ रा इंटरनॅशनल कुल वाकड पुणे-५७ 2
१०*१० चा१ , 
१६*३२ चा १

३२१ जयवंत तेली/ब/१/२०१५ जयवंत जनादन तेली स.न.२२८/२ छ पती चौक िचलेकर नगर क पटे व ती वाकड - ५७. 1 ४०*२०
३२२ मोरया एंटर/ब/४/२०१५ मोरया एंटर ायझेस स.न. ३२/अ/१ चचवड ते डांगे चौक      रोड थेरगाव - ३३. 1 २०*२०
३२३ मोरया एंटर/ब/५/२०१५ मोरया एंटर ायझेस स.न.६/८ बीआरटी रोड पुनावळे - ३३. 1 २०*२०



३२४
वीण 

गायकवाड/ब/३/२०१५
िवण हाद गायकवाड स.न.५२/१ पुनावळे पुणे - ३३. 1 ४०*२०

३२५ आशा/ड/११/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/५ वाकड,  नवीन मुंबई-पुणे हायवे ी.  सुभाष मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२० चे २

३२६ आशा/ड/१२/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/५ वाकड,  नवीन मुंबई-पुणे हायवे ी.  सुभाष मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२० चे २

३२७ आशा/ड/१३/२००७ आशा प लीसीटी स.नं १२२/५ वाकड,  नवीन मुंबई-पुणे हायवे ी.  सुभाष मोतीलाल परमार  यांचे खाजगी जागेत 2 ४०*२० चे २

३२८ र व  अ ॅड/ब/०१/०६ र व   अ ॅड हटायझ ग सं. नं. ११, िह. ं .९/२, पुनावळे मुंबई बेगल र हायवे ी िव ल नारायण मोरे यांचे जागेत 1 ४०*२०

३२९ इ फ नाईट अँड/ब/१/२०१५
इ फ नाईट 
अँड हरटरय झग

ी. दु  वासुदेव जोगळेकर यांचे जागेत स.नं.२४२/१/१, वाकडगाव पुण-े५७ 6 २०*२० चे ६

३३० शुभम अँड/ब/६/२०१६
शुभम आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

ी. गोकुळ सोपान गायकवाड  यांचे जागेत स.नं.१३०/४, ताथवडे पुणे-३३ 2
40*20 चा १ 

(पाठपोठ)

३३१ शुभम अँड/ब/७/२०१६
शुभम आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

ी.जा लदर तुकाराम कलाटे यांचे जागेत स.नं.१४७/४, मुंबई-बगलोर हायवे, वाकड स ह स रोड वाकड 
पुणे-५७.

2
40*20 चा १ 

(पाठपोठ)

३३२ शुभम अँड/ब/८/२०१६
शुभम आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

ी. ल मण ह रभाऊ पवार यांचे जागेत स.नं.१७६/६, ताथवडे पुणे-३३ 1 40*20 

३३३ शुभम अँड/ब/९/२०१६
शुभम आऊटडोअर 
अँड हरटरय झग

ी. शांत पांडुरंग चचवडे यांचे जागेत स.नं.१७/२क, चचवड पुण-े३३ 2
40*20 चा १ 

(पाठपोठ)

३३४ अ त इंड ीज/ब/१/२०१६
अ त इंड ीज तफ पुनम 
राजेश होले

ी. संभाजी तुकाराम वाघेरे यांचे जागेत ८६/२अ, वाकड भुमकर चौक ते हजवडी रोड वाकड पुण-े५७ 1 25*25

३३५ अ त इंड ीज/ब/२/२०१६
अ त इंड ीज तफ पुनम 
राजेश होले

ी. िम लद ंकटेश तेलंग यांचे जागेत स.नं.२८/४, ताथवडे पुणे-33 1 30*15 

३३६ अ त इंड ीज/ब/३/२०१६
अ त इंड ीज तफ पुनम 
राजेश होले

ी.शरद नारायण करंजुले यांचे जागेत स.नं.१३/१, चचवड पुण-े३३ 1 25*25

३३७ इको टार/ब/१/२०१५ इको टार गोयल ोपट ल
इको टार गोयल ोपट ल एल.एल.पी. तफ ी. अनुज उमेश गोयल सनमा  कॉ ले स स.नं.६०/३, 
ताथवडे ममतानगर नाका र ता ताथवडे पुण-े33

1 20*20

३३८ ित पती एंटर/ब/५/२०१५ रा ल बाळु ढवळे
ी. पांडुरंग म हारी गायकवाड यांचे जागेत स.नं.२८/२, पुनावळे (कोयते व ती पुनावळे ते मा ंजी रोड 

फरांदे क म जवळ) ता.-मुळशी िज.-पुणे-३३
1 २०*२०

३३९ ओम अँड हर/ब/1/2016 ओम अँड हरटाय झग
ी. चं कांत हातु पवार यांचे जागेत चौगुले इंड ीज शेजारी, स.नं.१२९/१अ, ताथवडे बगलोर मुंबई 

ए स ेस हायवे  ताथवडे पुणे-३३
2

40*20 चा 1 
(पाठपोठ)

३४० ओम अँड हर/ब/२/2016 ओम अँड हरटाय झग
ी. हातू िवठोबा पवार यांचे जागेत स.नं.१२५/१अ, ताथवडे बगलोर मुंबई ए स ेस हायवे  ताथवडे पुण-े

३३.
2

40*20 चा 1 
(पाठपोठ)

३४१ िस मा हाऊ सग/ब/1/2016 मे.िस मा हाऊ सग ी. रा ल उ म बालवडकर यां या जागेत स.नं.४/१+२ ताथवडे पुणे-४११०३३ 1 20*20
३४२ िस मा हाऊ सग/ब/2/2016 मे.िस मा हाऊ सग ी. एकनाथ कािशनाथ दसले यां या जागेत स.नं.१, ताथवडे पुणे-४११०३३ 1 20*20



३४३ िस मा हाऊ सग/ब/3/2016 मे.िस मा हाऊ सग ी.अशोक रामचं  नवले यांचे जागेत स.नं.६५/३अ ताथवडे पुणे-३३. 1 20*20 
३४४ िस मा हाऊ सग/ब/4/2016 मे.िस मा हाऊ सग ी. सुरेश नथु दशले यांचे जागेत स.नं.१/६, पुनावळे पुणे-३३ 1 20*20

३४५ अ दती आऊट/ब/7/2016
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी.मोहन आबाजी भुमकर यांचे जागेत स.नं.११४/४, भुमकर चौक,  वाकड ता.-मुळशी िज.-पुणे-
४११०५७.

1 20*20 

३४६ अ दती आऊट/ब/8/2016
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी.मोहन आबाजी भुमकर यांचे जागेत स.नं.११४/४, भुमकर चौक, तुळजाभवानी वजन काटा, वाकड ता.-
मुळशी िज.-पुणे-४११०५७.

1 20*20 

३४७ ी साई अँड/ब/4/2016
मे. ी साई ी िनवास 
आटस रचना पाक,

ी. अकंुश ल मण पठारे व सुरेश ल मण पठारे यांचे जागेत स.नं.५३/२, पुनावळे लोटस िबझनेस कुल 
शेजारी पुनावळे पुणे-४११०३३.

3 40*20 चे तीन

३४८
िस सथ 
एिलमटस/ब/4/2016

मे. िस सथ एिलमटस
ी. मिनष कैलास गोलांडे व इतर यांचे जागेत स.नं.४०४३/१, सुदशन कॉलनी गोलांडे कॉलनी चचवड 

पुणे-३३
2

40*20 चा 1 
पाठपोठ

३४९ शंकर अँड हर/ब/1/2016 मे. शंकर अँड हरटाय झग ी. बळवंत रामचं  शदे व शहाजी रामचं  शदे यांचे जागेत स.नं.११/८, पुनावळे पुणे-३३ 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३५० रोिहत अँड हर/ब/1/2016
मे. रोिहत  
अँड हरटाय झग

ी. िव ल नारायण मोटे यां या जागेत गट न.ं५३/५, पुनावळे ए स ेस हायवे पुनावळे ि ज ते कोयते 
व ती र ता लोटस िबझनेस कुल जवळ पुनावळे पुण-े४११०३३.

2
30*15 चा 1 

(पाठपोठ)

३५१ आ दती आऊट/ब/9/2016
मे.आ दती आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी.क हैयालाल नारायण भुमकर यांचे जागेत स.नं.९१/१, वाकड पुण-े५७. 1 20*20 

३५२ राज  गावडे/ब/1/2017 राज  तानाजी गावडे वत: या जागेत स.नं.१३५, लॉट न.ं-४२८७/३, चचवड पुण-े३३ 1 20*10
३५३ क तुरी िब ड/ब/1/2016 मे.क तुरी िब डस वत: या जागेत स.नं.१७४/३, वाकड पुण-े५७. 1 40*20
३५४ डी.वाय.पाटील/ब/1/2016 मे. डी.वाय.पाटील सो. वत: या जागेत स.नं.८७/८८, ताथवडे 1 40*20

३५५ वेदांत अँड हर/ब/1/2016 मे. वेदांत अँड हरटाय झग वत: या जागेत स.नं.११४/४/४, वाकड पुण-े५७. 1
30*20 चा 1 

पाठपोठ

३५६ बाळासो झरेकर/ब/1/2016
ी. बाळासाहेब िभकाजी 

झरेकर
ी. बाळासाहेब िभकाजी झरेकर व ी. अशोक मोतीलाल बागमार यां या जागेत स.नं.१४३/१/१, डांगे 

चौकाजवळ ताथवडे पुण-े४११०३३.
1 16*12.6 

३५७ िव म कलाटे/ब/1/2016 िव म िशरीष कलाटे ी. अशोक गेणुभाऊ कलाटे यां या जागेत स.नं.२७७/२, वाकड चौक पुण-े४११०५७. 1 40*20

३५८ सारा इ फा/ब/1/2016
मे. सारा इ फा चर , 
पेश सीताराम आ वाल

वत- या जागेत स.नं.११/१, पुनावळे गावठाण र ता ते कोयते व ती पुनावळे पुण-े३३. 19 10*8 चे 19

३५९ अिनका ॉपट /ब/1/2016
मे. अिनका ापट ज तफ 

ो ा. अलोक अ ण शेठ
वत: या  इमारतीवर स.नं.२२२/१ते६, २२३/१ते३ २२८/५ते६ वाकड पुण-े४११०५७. 2

30*20 चा 1 
पाठपोठ

३६० भगवंत अँड/ब/1/2016

मे. भगवंत 
अँड हरटाय झग 

ो ा. साद द ा य 
िवनोदे

सौ. ल मीबाई मा ती कारके यांचे जागेत स.नं.११५/४/४, भुमकर चौक ते हजवडी र ता हनुमान मंदीर 
चौक मोबाईल टॉवर वाकड पुण-े५७.

2
30*20 चा 1 

पाठपोठ



३६१ रेज पि लिसटी/ब/1/2016
मे. रेज पि लिसटी, 

ो ा.गणेश मुरलीधर 
आ हाट

ी. बाळासाहेब भाऊसाहेब आ हाट व ी. रणिजत बाळासाहेब आ हाट यां या जागेत स.न.११४/४/७, 
वाकड भुमकर चौक-वाकड ते मा ंजी रोड, वाकड पुण-े४११०५७.

2
30*20 चा 1 

पाठपोठ

३६२ शुभांगी अँड हर/ब/28/2016 शुभांगी अँड हरटरय झग ी. द ा य दामू रानवडे यांचे जागेत स.नं.५३/१, पुनावळे हायवे चौक ता.-मुळशी िज.-पुणे-३३. 1 40*20 

३६३ जय गणेश एंटर/ब/1/2016
मे.जयगणेश एंटर ायजेस, 

ो ा. तुषार वसंतराव 
येवले

ी.बाळासाहेब बाबुराव कलाटे यांचे जागेत स.नं.१८६, वाकड ता.-मुळशी िज.-पुणे-५७. 1 40*20

३६४ िवजय दडा/ब/1/2016
ी.िवजय जवाहरलाल 

दडा,
वत: या जागेत स.नं.१५७/१/१, ताथवडे पुणे-४११०३३. 1 40*20

३६५
ी साई ी 

िनवास/ब/5/2016
मे. ी साई ी िनवास 
आटस रचना पाक,

ी.रामचं  तुकाराम करवे  यां या जागेत स.नं. १९/३ डांगे चौक ते भुमकर चौक र ता  थेरगाव  
४११०३३

1 30*20

३६६ शुभांगी अँड/ब/29/2016 शुभांगी अँड हरटरय झग
ी. िव ल नारायण कलाटे यां या जागेत स.नं.१६४/१, वाकड हजवडी उ ाणपुलालगत वाकड पुण-े

४११०५७.
2

40*20 चा 1 
पाठपोठ

३६७
बी.पी. शदे अँ ड 
कंपनी/ब/2/2016 (शुभांगी)

मे. बी.पी. शदे अँ ड कंपनी
ी.एकनाथ ह रभाऊ रानवडे यां या जागेत स.नं.५३/१, मुंबई-बगलोर हायवे रोड, पुनावळे पुणे-

४११०३३.
1 40*20

३६८ ंकटेश अँड/ब/1/2016
मे. ंकटे रा 
अँड हरटरय झग ी. 
तामाणे सुिनल ल मण

ी. िशवाजी रामचं  तरडे व ी. अतुल रामचं  तरडे यां या जागेत स.नं.१३२/२, ताथवडे पुणे-
४११०३३.

2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३६९ सं दप पवार/ब/1/2017 ी.सं दप रमण पवार ी.सं दप रमण पवार व इतर यां या जागेत स.नं.४/१ डांगे चौक रावेत रोड पुनावळे पुण-े४११०३३. 1 30*15 

३७० अ य अँड/ब/3/2017 मे. अ य  अ ॅड हटायझ ग ी. पोपट गंुडाभाऊ दशले व इतर दोन यां या जागेत स.नं.२/२, पुनावळे पुणे-४११०३३. 1 40*20

३७१ अ य अँड/ब/4/2017 मे. अ य  अ ॅड हटायझ ग ी. पोपट गंुडाभाऊ दशले व इतर दोन यां या जागेत स.नं.२/२, पुनावळे पुणे-४११०३३. 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३७२
िस सथ 
एिलमटस/ब/6/2017

मे. िस सथ एिलमटस 
अँड हरटाय झग

स ल रे वे या जागेत आकुड , टेशन ह ीत सोपानराव भोईर लायओ हर आकुड  पुणे. 1 40*20 

३७३
िस सथ 
एिलमटस/ब/5/2017

मे. िस सथ एिलमटस 
अँड हरटाय झग

स ल रे वे या जागेत आकुड , टेशन ह ीत सोपानराव भोईर लायओ हर आकुड  पुणे. 1 40*20 

३७४
िस सथ 
एिलमटस/ब/7/2017

मे. िस सथ एिलमटस 
अँड हरटाय झग

स ल रे वे या जागेत चचवड टेशन ह ीत इले ीकल कोठीजवळ चचवडगाव लोकमा य हॉ पीटल पुण-े
३३.

1 30*20 

३७५ िस मा वन/ब/1/2016
िसगमा वन रेमोिनयसा 
बचस, ी.सागर मोहन 
आगरवाल

वत: या जागेत गट न.ं-१०८/१/५, अ रा कुल रोड वाकड पुण-े५७ 1 20*20 



३७६ इ फ नीटी रटेल/ब/1/2017
मे. इ फ नीटी रटेल 
िलिमटेड

ोमा टोअर वाकड पुणे-४११०५७. (मारतीवर ) 1 24*3

३७७ स ाट अँड/ब/1/2017 मे. स ाट अँड हरटाय झग ी. िवजय शेवाळे यां या जागेत स.नं.१७० व १७६, ए ो चौक, कािमनी हॉटेल चचवड पुण-े३३. 1
9.5*12.5 चा 
1 (एल.ई.डी.)

३७८ िवनोदे पि लिसटी/ब/1/2017 मे. िवनोदे प लिसटी वत: या जागेत स.नं.२७१/४, शेडगे व  ती वाकड पुण-े४११०५७. 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३७९ िवनोदे पि लिसटी/ब/2/2017 मे. िवनोदे प लिसटी वत: या जागेत स.नं.२४४/६, शेडगे व  ती वाकड पुण-े४११०५७. 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३८० क तुरी डे ह/ब/1/2016
मे.क तुरी डे हलपस तफ 
भागीदार ी.भरत 
देवक नंदन आगरवाल

वत: या जागेत स.नं.१२९/१ब व स.नं.१२९/ब/२, वाकड काळाखडक चं माऊली मंगल कायालयासमोर, 
भुमकर चौक वाकड पुण-े४११०५७.

12
१५’*८’ (फुट) 
चे १२ (वॉल 
क पाउंडवर)

३८१ रा ल िवनोद/ेब/1/2016 ी.रा ल आनंदा िवनोदे
ी.आनंदा गणपत िवनोदे व इतर यां या जागेत स.नं.८०/३ वाकड भुमकर चौक मा ंजी र ता वाकड पुण-े

४११०५७.
1 30*20

३८२ िवनोदे वाकडकर/ब/1/2016
मे.िवनोदे अँ  ड वाकडकर 
असोसए स तफ िवशान 
पंडीत िवनोदे

वत: या जागेत गट न.ं-८०/१/१, िवनोदे व ती वाकड पुण-े५७. 2
20*20 चा 1 
व 6*8 चा 1

३८३ शुभांगी अँड/ब/30/2016 शुभांगी अँड हरटरय झग
ी.भगवान जयराम शेडगे यां या जागेत स.न.२७०, िह.नं.३/१, वाकड जगताप डेअरी रोड, वाकड पुणे 

४११०५७.
2

40*20 चा 1 
पाठपोठ

३८४ प रचय पि ल/ब/26/2016 प रचय पि लिसटी ी. दलीप क हैयालाल भुमकर यां या जागेत स.नं.११४/१/४, भुमकर चौक, वाकड पुण-े४११०५७. 2
40*20 चा 1 

पाठपोठ

३८५ प रचय पि ल/ब/27/2016 प रचय पि लिसटी
ी. वामन ता याबा गुरव यां या जागेत स.नं.१०/४, पुणे-मुंबई हायवे, वाकड ना याजवळ वाकड पुण-े

४११०५७.
2

40*20 चा 1 
पाठपोठ

३८६ कौश या पंजाबी/ब/1/2016 मे. कौश या एस.पंजाबी वत: या जागेत ग.नं.२५९/५/८, चचवड लक रोड, चचवड पुण-े४११०३३. 1 20*20 

३८७ वेदांत अँड हर/ब/2/2016 मे.वेदांत अँड हरटाय झग वत: या जागेत स.नं.११५/४/१/२, भुमकर चौक ते हजवडी र ता पुना हाडवेअर वाकड पुण-े४११०५७. 2
३०*२० चा 

पाठपोट

३८८ ी. एंटर ायजेस/ब/1/2016 मे. ी एंटर ायजेस
ी. मनोहर सोपान भुजबळ यांचे जागेत स.नं. ३/४, मुंबई-बंगलोर हायवे, भुजबळ चौक, नसरीजवळ, 

वाकड पुण-े४११०५७.
1 40*20

३८९ ी.एंटर ायजेस/ब/2/2016 मे. ी एंटर ायजेस
ी. मनोहर सोपान भुजबळ यांचे जागेत स.नं. ७/१, मुंबई-बंगलोर हायवे, भुजबळ चौक, नसरीजवळ, 

वाकड पुण-े४११०५७.
2

40*20 चा 1 
(पाठपोठ)

३९० शांत सकपाळ/ब/1/2016 शांत दलीप सकपाळ ी. संजय सोळंक  स. नं. ८१/६मुंबई-बंगलोर हायवे लगत डॉ. डी. वाय पाटील कॉलेज जवळ ताथवडे 2
40*20 चा 
1(पाठपोठ)

३९१ शुभम अँड हर/ब/१०/२०१६
मे. शुभम आउटडोअर 
अ ॅड हटाय झग

ीमती. बायडाबाई िभवा थोरवे यां या जागेत स.नं.१९३/४, वाकड पुण-े४११०३३. 1 ४0*20



३९२ राज पि लिसटी/ब/१/२०१७ मे राज पि लिसटी
ी. शंकर तुकाराम वाकडकर यांचे जागेत ग.नं.७१/१अ, ौपदी लॉ स ते हजवडी र ता  वाकडकर व ती, 

वाकड पुण-े४११०५७.
1 ४0*20

३९३ राज पि लिसटी/ब/२/२०१७ मे राज पि लिसटी
ी. शंकर तुकाराम वाकडकर यांचे जागेत ग.नं.७१/१अ, ौपदी लॉ स ते हजवडी र ता  वाकडकर व ती, 

वाकड पुण-े४११०५७.
1 40*20 

३९४ समथ अँड/ब/२/२०१६  मे. समथ अँड हरटाय झग
ी. नथू िशवराम गवारे, काळाखडक यां या जागेत स.नं. १२५/१/३/७ वाकड हजवडी रोड वाकड पुण-े 

४११०३३.
1 २0*20 चा 1

३९५ ल मी पि ल/ब/१/२०१७ मे. ल मी पि लसीटी
ी. काश हातु पवार,  यां या जागेत स.नं. १२५/१अ  ताथवडे मुंबई बगलोर हायवे स हस र यालगत 

ताथवडे पुणे- ४११०३३.
2

40*20 चा 1 
(पाठपोठ)

३९६
मे. सयाजी 
हॉटेल/ब/१/२०१७

मे. सयाजी हॉटेल ी. ाितक रे  स.नं.१३५/१३६, मुंबई बँगलोर रोड वाकड पुण-े४११०५७ 2
8*5 व 6*3 

(फुट

३९७
मे. काय लाक 
अँड हर/ब/१/१७

मे. काय लाक 
अँड हरटाय झग

ी. ह रभाऊ तुकाराम वाकडकर स. नं. १४५/२ वाकड, ता. मुळशी, पुणे-५७. 1 40*20 

३९८  योती अँड हर/ब/१/२०१७ मे. योती अँड हरटाय झग योती हातु वाकडकर स. नं. ४६/७ वाकड ता. मुळशी पुणे-५७. 1 40*20 

३९९  रोहन अँड हर/ब/१/२०१७ मे. रोहन अँड हरटाय झग ी. सुदाम िव ल बोरगे स. नं. ४६ पुनावळे पुणे.- ४११०३३ 1 40*20 

४००
मे. िवमल पि लसीटी 
/ब/१/१७

मे. िवमल पि लसीटी ी. सुदाम िव ल बोरगे स. नं. ४६ पुनावळे पुणे 1 40*20 

४०१  िड. जी. लाझा /ब/१/२०१७ मे. यु िड. जी. लाझा ग.नं. १२९/१/२, मुंबई बगलोर ए स ेस हायवे, िव ल कामत हॉटेल जवळ, ताथवडे, पुणे. 1 20*20 

४०२  अिनल  ढवळे /ब/७/२०१७ ी. अिनल बाळू ढवळे स. नं. ३७/६ पुनावळे जांबे र ता ता. पुनावळे पुणे.-४११०३३ 1 20*10 

४०३  रा ल  ढवळे /ब/१/२०१७ ी. रा ल बाळू ढवळे
स. नं. ३८/३ ढवळे नगर,-२ जांबे र ता, ताजणे व ती जवळ म.ु पो. पुनावळे ता. मुळशी, पुनावळे  पुणे-
४११०३३.

2 20*20 

४०४  रा ल  ढवळे /ब/२/२०१७ ी. रा ल बाळू ढवळे
राजु आनंदराव ढवळे व नर सग आनंदराव ढवळे स. नं. ३५/१/३ पुनावळे जांभे रोड, ढवळे चौक, भगवती 
िश प िब डग शेजारी, पुनावळे.

2 30*20 चा 2

४०५  रा ल  ढवळे /ब/३/२०१७ ी. रा ल बाळू ढवळे
पांडुरंग म हारी गायकवाड स. नं. २८/२, गायकवाड व ती, काटे व ती रोड, से टोसा साइड शेजारी,  
पुनावळे.

1 40*20 चा 1

४०६ कृ णा अँड/ब/१२/२०१७
ी. महादेव ीपती 

भूजबळ
स. नं. १५९/३ वाकड हजवडी रोड, भुजबळ व ती, सावतीमाळी माळी मंदीरासमोर वाकड पुणे-
५११०५७

1 20*20 

४०७ हषल डांगे/ब/१/२०१७ हषल अशोक डांगे स. नं. २०/१/१/१, डांगे चौक, रजे ट हॉटेल जवळ, थेरगाव, पुणे- ४११०३३ 1 9.6*12.6

४०८ िशव क शन/ब/१/२०१७
ी . नरेश ठाकुरदास 

वधवानी
स. नं. १२/१ ते ७, मुंबई बगलोर बायपास हायवे लगत, साई पे ोल पंपासमोर, पुनावळे, पुणे-४११०३३. 1

40*10 
वॉलकंमाउंडवर



४०९ िधर  अँड/ब/१/२०१७
मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. गौरव सुरेश ब सल  स. नं. १२५/१/२ काळाखडक प रसर, वाकड पुण.े 1
30*20 चा 1 

(पाठपोठ)

४१० शुभांगी अँड ह/ब/३१/२०१७ शुभांगी अँड हरटाय झग
ी सिचन शामराव थोरवे ी. जगदीश शामराव थोरवे स.न. ८१/६ पुणे बगलोर हायवे, यश मोटस जवळ 

ताथवडे पुणे-४११०३३.
2 40*20 

४११ शुभांगी अँड ह/ब/३२/२०१७ शुभांगी अँड हरटाय झग
  ी गबाजी िभवाजी वाकडकर स. नं. १३०/४/१ ब+५अ, पुणे बगलोर हायवे, माय कार शो म समोर 
वाकड, ता. मुळशी, िज. पुणे.

1
40*20 चा 1 

(पाठपोठ)

४१२  शुभम  अँड ह/ब/११/२०१७
शुभम आऊटडोर 
अँड हरटाय झग

ी. नंदकुमार रामभाऊ िवनोदे स. नं. ७५/२क भुमकर चौक ते िशवाजी चौक रोड,  वाकड ता. मुळशी पुणे-
४११०५७.

1
40*20 चा 1 

(पाठपोठ)

४१३  चं कांत  सुतार/ब/१/२०१७
ी. चं कांत िबिभषण 

सुतार
ी. बाळु सोपान क पटे स. नं. २२९/२, छ पती चौक, क पटे व ती, िवजय कॉ लेकस जवळ, वाकड पुण-े

४११०५७.
1

१०*६’ चा 
एल. ई. डी.

४१४
प रचय 
पि लिसटी/ब/२८/२०१७

मे. प रचय पि लिसटी
ी. चं कांत कसन भुजबळ, ी. म हारी कृ णा भुजबळ व इतर दोन स. नं. २९/५, वाकड हजवडी रोड, 

वाकड पुण-े५७.
1 40*20 चा 1

४१५ शुभम  अँड/ब/१२/२०१७
शुभम आऊटडोर 
अँड हरटाय झग

ी. महादु बबन बोरगे स. नं. ४६/१४, पुनावळे, साईबाबा से स ोजे ट जवळ मुंबई पुणे हायवे, ता. 
मुळशी  पुणे-४११०३३.

1 40*20 चा 1

४१६ शुभम  अँड/ब/१३/२०१७
शुभम आऊटडोर 
अँड हरटाय झग

ी. गुलाब नारायण शदे स. नं. ८६/३, मुंबई - पुणे हायवे, ताथवडे ता. – मुळशी पुणे-४११०३३. 1 40*20 चा 1

४१७ बालाजी अँड/ब/३/२०१७
मे. बालाजी 
अँड हरटाय झग

ी. संभाजी  िभमाजी िवनोदे स.नं.८१/१ब/१ जयवंतबाई कृपा हॉ टेलजवळ, करपे िनवास समोर, िवनोदे 
नगर, वाकड, पुणे-५७.

1 २०*२०

४१८
 मालपाणी 
इ टेट/ब/१/२०१७

ी. आिशष माधव 
मालपाणी (मालपाणी 
इ टेट)

ी. आिशष माधव मालपाणी (मालपाणी इ टेट) स. नं. १९५/२, (मालपाणी इ टेट) ी स, वाकड, पुणे-
४११०५७.

1
20*10 चा एक 

नामफलक’

४१९
रेड 
ऐ टर ायझेस/ब/१/२०१७

मे. रेड ऐ टर ायझेस ी. थमेश िव नाथ जंगम स. नं. २४२/२B/५, वाकड, पुणे.-४११०५७. 1
8*6 (फुट) चा 

(LED)

४२० सोिनगरा मो/ब/१/२०१७ मे. सोिनगरा मोटस स. नं. २०७/१/१, वाकड, पुणे-४११०५७. 1
८’*१५’ (फुट) 

नामफलक

४२१ कायमाक पि ल/ब/१/२०१८ मे. कायमाक पि लसीटी
ी. आ पा आबाजी कलाटे व इतर  स. नं. १९२/५, द  मं दराजवळ, वाकड डांगे चौक र यालगत, 

वाकड, ता. मुळशी, पुणे-४११०५७.
1

एल.ई.डी.१०’*
१२’ (फुट)

४२२ शुभांगी अँड/ब/३४/२०१८ शुभांगी अँड हरटरय झग ी. रामचं  तुकाराम कव स. नं. १९/३, डांगे चौक, भोईर हॉि पटल जवळ, थेरगाव, ता. मुळशी िज. पुणे. 1 ३०*२०

४२३
 जय गणेश 
ए टर/ब/२/२०१८

मे. जय गणेश 
ए टर ायझेस

ी. स यवान जयराम शेडगे स. नं. २७२/४, शेडगे व ती, वाकड ता. मुळशी पुणे-४११५७. 1 ४०*२०

४२४
काय लाक 

अँड हर/ब/२/२०१८
मे. काय लाक 
अँड हरटाय झग

ीमती सुिशला दगडु ढवळे स. नं. ४७/२/२ अ, पुनावळे, ता. मुळशी, पुणे-३३. 2
४०*२० चा १ 

पाठपोट



४२५
काय लाक 

अँड हर/ब/३/२०१८
मे. काय लाक 
अँड हरटाय झग

ी. दनकर अजुन नढे स. नं. १५३/६ वाकड, ता. मुळशी, पुणे-५७. 2
४०*२० चा १ 

पाठपोट

४२६ हाम नी शुभम/ब/१/२०१८
मे. हाम नी शुभम 
असोिसए स

वतः या जागेत ी. सोहनलाल शंकरलाल िव ोई १, गोदरेज अवंती, अजय अपाटमट, डी. पी. रोड, 
ध, पुणे.

1
20’*15’ चा 
नामफलक

४२७ िपकासो अँड/ब/१/२०१८
मे. िपकासो 
अँड हरटाय झग

ी. तरलोक सग हरनाम सग स वाल   स. नं. ३६४५ ते ३६४७, पपरी मेन बाजार, पपरी पुणे- 
४११०१७.

2
२०*२० चा 
एक  पाठपोट

४२८ िपकासो अँड/ब/२/२०१८
मे. िपकासो 
अँड हरटाय झग

ी. नंद कशोर गणपत भालके स. नं. २६९/१६, न  हॉटेल या शेजारी, चचवड लक र ता, चचवड, 
पुणे- ४११०३३.

1 २०*२० चा एक

४२९
हचैत य  

हॉि पटल/ब/१/२०१७
मे. हचैत य 
सुपर पेशािलटी हॉि पटल

डॉ. सुिशल रमाकांत कुलकण  स. नं. २६९/१, िस. स. नं. ४१८७, भोईर कॉलनी, रामकृ ण मोरे सभागृह 
जवळ, चचवड, पुणे- ४११०३३

1
२०*१० चा 
नामफलक

४३०  शुभांगी अँड/ब/३५/२०१८ शुभांगी अँड हरटाय झग
१) ी. तानाजी ानोबा नबाळकर २) ी. सितश ानोबा नबाळकर  स. नं. ८०/२/ब, पुणे- बगलोर 
हायवे, जे. एस. पी. एम. कॉलेजजवळ, ताथवडे, ता- मुळशी, िज.- पुणे-४११०३३

1 ४०’*२०’

४३१
यश आऊटडोअर 
/ब/१/२०१८

मे. यश आऊटडोअर 
पि लिसटी

१) ी. क डीराम रामचं  सायकर 
२) ी. गजानन रामचं  सायकर
सी. टी. एस. नं.- २४२,
मातृछाया िब डग, जुना पावर हाऊस चौक रोड, चचवड, पुणे- ४११०३३.

1 ४०’*२०’

४३२
यश आऊटडोअर 
/ब/२/२०१८

मे. यश आऊटडोअर 
पि लिसटी

 १) ी. क डीराम रामचं  सायकर 
२) ी. गजानन रामचं  सायकर
सी. टी. एस. नं.- २४२,
मातृछाया िब डग, जुना पावर हाऊस चौक रोड, चचवड, पुणे- ४११०३३.

1 ४०’*२०’

४३३ जे. पी. ॉफ/ब/01/2018
मे. जय काश िवणचं  

ॉफ ॉफ ुप
स. नं. १४५/१, बगलोर – पुणे हायवे, सयाजी हॉटेल या समोर, वाकड पुण-े४११०५७ 2 ४०’*२०’

४३४ अ त इंड ीज/ब/५/२०१८ मे. अ त इंड ीज ी. सुवणा गोर नाथ झोळ यांचे जागेत स. नं. ३९/३/२, थेरगाव, पुणे-४११०३३. 1 ३०’*१५’

४३५ अ त इंड ीज/ब/४/२०१८ मे. अ त इंड ीज
ी. गंगाराम िशवराम चचवडे यांचे जागेत िस. स. नं. ८२३, ८२३/१ ते २२, चाफेकर चौक, चचवड, 

पुणे-४११०३३
1 १५*१५’

४३६ मे. सयाजी हॉटेल/ब/2/2018 मे. सयाजी हॉटेल वतः या जागेत स. नं. १३६/२/२, मुंबई- बगलोर हायवे, वाकड, पुणे- ४११०५७ 1 २०’*२०’

४३७
 आ द 
िस शीला/ब/०१/२०१८

मे. आ द िस शीला 
आसोिसए स

ी. ि तम िवलास राठोड, ी. िजत  स यपाल भागवाणी स. नं. १२३/१/१, पुणे – बगलोर महामाग, 
जजर  हॉटेल जवळ, वाकड ता. मुळशी िज. पुणे- ५७

2
२०’*३०’ एक 

पाठपोट

४३८ तुषार  गायकवाड/ब/1/2018
ी. तुषार बाळकृ ण 

गायकवाड
अँपे स लासेस, लॅट नं. १०९, ए. बी. सी. िनमाण िब डग, स. नं. ४०/६बी/७ए/७बी, पिहला मजला, 
मॅकडोना ड समोर, थेरगाव, पुणे-४११०३३.

1 ०८’*१२’



४३९
यशराज अँड हरटाय झग 
/ब/०१/२०१८

मे. यशराज 
अँड हरटाय झग

ी. पंकज जा लदर गावडे यांचे जागेत स. नं. 265/5, लक रोड, चचवड पुण-े१९. 2 ४०’*२०’

४४० भारती कुलकण /ब/1/2018 ीमती. भारती कुलकण
ीमती. भारती कुलकण  एच. के. हे चस अपसाऊथ लीस सोसायटी, द  मं दराजवळ, वाकड थेरगाव 

रोड, वाकड पी सी एम सी, पुणे-४११०५७
1 ०८’*१०’

४४१
 िप सल मोशन 
अँड/ब/०१/२०१८

मे. िप सल मोशन 
अँड हरटाय झग

ी. राजाराम धाकुजी बारणे स. नं. 26/1/2/4/5/1 बारणे इ टेट पदमजी पेपर िमल समोर थेरगाव पुणे 
३३.

1 ४०’*२०’

४४२ िशव क शन /ब/1/2018 मे. िशव क शन
वत:चे जागेत ी. नरेश ठाकुरदास वाधवानी स. नं. १२/१ ते ७/क, पुणे - बगलोर हायवे, साई पॅराडाईज 
ोजे टसमोर, पुनावळे ता. मुळशी, पुणे-४११०३३.

1 ४०’*२०’

४४३ ने सस इ ा /ब/०१/२०१८ मे. ने सस इ ा ने सस मेरीडीयन स. नं. १५/२ पांढरे व ती, बालाजी मं दरा मागे, पुनावळे, पुणे -३३. 10
२०’*२०’ 

१२’*८’ चे ९
४४४ छाजेड असो/ब/०१/२०१८ मे. छाजेड असोिसए स वत: या जागेत सव न.ं ५७/७, पुनावळे, मुळशी, पुणे -४११०३३. 1 ४०’*२०’

४४५
बचमाक 
रअ ॅिलटी/ब/०२/२०१८

मे.  बचमाक रअ ॅिलटी स. नं. १६/२/३, पुनावळे पुणे – ३३. 2 ३०*२०’

४४६ लेगसी/ब/2/2018
मे. लेगसी अबिनया सह – 
गृह सं था मया

मे. लेगसी अबिनया सह – गृह सं था मया ो ा ी. कंुदन रामचं  जाचक स. नं.१५/७, पांढरे व ती,  
पुनावळे – ४११०३३.

1 २५'*०८'

४४७
 वीन आक 
ऑफ/ब/१/२०१८

मे. वीन आक ऑफ सी 
वग सह – गृह सं था मया

मे. वीन ऑफ सी वग सह – गृह सं था मया ो ा ी. कंुदन रामचं  जाचक स. नं. ४५, ४७ (पी) भारत 
पे ोल पंपाजवळ, पुनावळे – ४११०३३

1 ३०'*१३'

४४८ शुभम/ब/१४/२०१८
शुभम आऊटडोर 
अँड हरटाय झग

ी. िव ल दगडु ढवळे स. नं. ४७/३/११अ, पुनावळे, मुंबई पुणे हायवे, ता. हवेली  पुणे-४११०३३. 1 ४०’*२०’

४४९ सिम ा अँडब/१/२०१९
मे. सिम ा 
अँड हरटाय झग

ी. िवजयकुमार ल मीकांत शु ला  स. नं.  127/1, वामी िववेकानंद चौक, चौधरी पाक, काळा खडक, 
वाकड, ता. मुळशी,  पुणे -४११०५७.

1 ३०*२०’

४५० िधर /ब/०१/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. खंडेराव दामोदर चचवडे रा. स. नं. 6/1अ/1ब/4, र हर यु हॉटेल शेजारी, चचवड, पुणे-
४११०३३

1 ३०*२०’

४५१ िधर /ब/०२/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. खंडेराव दामोदर चचवडे रा. स. नं. 6/1अ/1ब/4, र हर यु हॉटेल शेजारी, चचवड, पुणे-
४११०३३

1 ४०’*२०’

४५२ िधर /ब/०३/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

देवघर सहकारी गृहरचना सं था मया दत स. नं. 270, चचवड, पुणे-४११०३३. 1 ४०’*२०’

४५३ िधर /ब/०४/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. खंडेराव दामोदर चचवडे रा. स. नं. 6/1अ/1ब/4, र हर यु हॉटेल शेजारी, चचवड, पुणे-
४११०३३

1 ३०*२०’



४५४ िधर /ब/०५/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. खंडेराव दामोदर चचवडे रा. स. नं. 6/1अ/1ब/4, र हर यु हॉटेल शेजारी, चचवड, पुणे-
४११०३३

1 ३०*२०’

४५५ िधर /ब/०६/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

देवघर सहकारी गृहरचना सं था मया दत स. नं. 270, चचवड, पुणे-४११०३३ 1 ४०’*२०’

४५६ िधर /ब/०७/२०१९
  मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. सं दप कािशराम िव कमा रा. स. नं. १२५/१/१/२३, काळाखडक, भुमकर चौक जवळ, वाकड, पुणे-
३३

1 ४०’*२०’

४५७
िडओटेड 
िमडीया/ब/०१/२०१९

मे. िडओटेड िमडीया ा. 
िल.

ी.  तुलसीराम लालवाणी व ी. खेमचंद भोजवाणी  स. नं. २१/३बी+ए/१/१, बँक ऑफ इंिडया जवळ, 
डांगे चौक, थेरगाव, पुणे – ३३.

1 ४०’*२०’

४५८ शुभांगी अँड/ब/३८/२०१८ शुभांगी अँड हरटाय झग ी. द ाञय दामु रानवडे स. नं. ५३/१, पुनावळे हायवे चौक,  पुनावळे, ता. मुळशी,  पुणे -४११०३३. 1 ४०’*२०’

४५९ प रचय पि ल/ब/२९/२०१९ प रचय पि लिसटी ी. नंदु आबाजी भुमकर स. नं. १२१/२/५, भुमकर चौक,  हजवडी रोड, भुमकर व ती, वाकड, पुणे-५७. 1
३०*२०  चा १ 

फलक

४६० िबग इंिडया/ब/08/2017 िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३.
1 ४०’*२०’

४६१ िबग इंिडया/ब/09/2017 िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३.
1 ४०’*२०’

४६२ िबग इंिडया/ब/10/2017 िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३.
1 ४०’*२०’

४६३ िबग इंिडया/ब/11/2017 िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३.
1 ४०’*२०’

४६४ ताजणे अ य/ब/01/2018 ी . ताजणे अ य िवलास ी. ताजणे अ य िवलास रा.  स. नं. ३९/१७/१, ीनाथ हॉटेल, पुनावळे पुणे – ३३. 2 २०’*२०’

४६५
यशोधन 
पि लिसटी/ब/01/2018

मे. यशोधन पि लिसटी ी. काश गेणभाऊ कलाटे स. नं. २७१/१, वाकड,  पुणे-४११०५७. 1 ४०’*२०’

४६६ समृ ी इंड ीज/ब/01/2018 मे. समृ ी इंड ीज ी. बाळासो बाळु कलाटे यांचे जागेत स. नं. 270/2/अ, वाकड पुण-े ५७. 1 ३०’*२०’

४६७
आसवानी 
पॅराडाईस/ब/01/2018

मे. आसवानी पॅराडाईस वत: या जागेत गट न.ं २०१/२, वाकड, पुणे -४११०५७. 1 ४०’*२०’

४६८
आउटपुट 
पि लिसटी/ब/01/2019

मे. आउटपुट पि लिसटी
ी. सदािशव आ पा क पटे   स. नं. २५१/३, वाकड, क पटे व ती, मानकर चौक, ता. मुळशी, पुणे – 

४११०५७
1 ४०’*२०’

४६९ मयुर ढवळे/ब/01/2019 ी. मयुर कािशनाथ ढवळे ी. मयुर कािशनाथ ढवळे, स. नं. १६/२, पुनावळे, पुणे-३३ 1 ४०’*२०’



४७० शुभांगी अँड/ब/३९/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. सुभाष ह रभाऊ कलाटे स. नं. २४१/२/२/१, द  मं दर रोड, पवना बँकेजवळ, वाकड, ता. मुळशी,  

पुणे -४११०५७
2 ४०’*२०’

४७१
चाण य 
ए युकेशन/ब/१/२०१५

मे. चाण य ए युकेशन 
सोसायटी

वत: या जागेत स.नं.८५/५ब ,बंगलोर-मुंबई स ह स रोड ताथवडे पुण-े३३ 1 २०’*२०’

४७२
चाण य 
ए युकेशन/ब/२/२०१५

मे. चाण य ए युकेशन 
सोसायटी

वत: या जागेत स.नं.८५/६ड/९१ ,बंगलोर-मुंबई स ह स रोड ताथवडे पुण-े३३ 1 ४०’*२०’

४७३
मे. सुखवानी चावला 
डे ह/ब/६/२०१९

मे. सुखवानी चावला 
डे हलपस

सुखवानी कायलाईन गट न.ं ११३/२/२, पुना बेकरी रोड, िवनोदे व ती, वाकड, पुणे -५७ 1 ४०’*२०’

४७४ ी. चेतन पांढरे/ब/१/२०१९ ी. चेतन पांढरे ी. पोपट पांडुरंग पांढरे  स. नं. १४/६/१, पुनावळे,  पुणे-४११०३३ 1 ४०’*२०’

४७५  वराली अँड/ब/१/२०१९
मे. वराली 
अँड हरटाय झग

ी. अमोल म हारी कलाटे स. नं.   १६४/१, वाकड ते हजवडी रोड लगत, वाकड, पुणे-५७ 2
४०’*२०’आका

राचा एक 
पाठपोट

४७६ कायमाक पि ल/ब/२/२०१९ मे. कायमाक पि लसीटी ी. इं भान मानाजी कु-हे रा. स. नं.  १९२/१, द  मं दर जवळ, वाकड डांगे चौक रोड, वाकड,   पुणे-५७. 1 २०’*२०’

४७७
वीणा पाटील 
हॉ पीटॅिलटी/ब/१/२०१९

मे.वीणा पाटील 
हॉ पीटॅिलटी

ीमती. सुिनला पाटील रा. दादा कपोते कॉ ले स, कपोते शामा रज सी, गावडे कॉलनी, चचवड, पुणे-
४११०३३

1 १४’*०३’ 
(फुट) या   एक

४७८ लेगसी/ब/3/2018
मे. लेगसी अबिनया सह – 
गृह सं था मया

  ी. कंुदन रामचं  जाचक स. नं.१५/७, पांढरे व ती,  पुनावळे – ४११०३३. 1 १०'*२०'

४७९ मयुर भावसार/०१/२०१९
मे. मयुर भावसार 
सॉ टवेअर ा.िल

ी. रामदास िव ल भुजबळ स. नं. ३/१, भुजबळ व ती, पोिलस टेशन जवळ,  वाकड,  ता. मुळशी, पुणे-
४११०५७

1 ४०’*४०’ 
(फुट) या  एक

४८० लँडमाक/ब/०१/२०१९
मे. लँडमाक 
अँड हरटाय झग

ी. ल मण ह रभाऊ पवार स. नं. १४३/१, जीवन नगर, ताथवडे, पुणे -४११०३३ 1
२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८१
 यश 
आऊटडोअर/ब/०३/२०१९

मे. यश आऊटडोअर 
पि लिसटी

ी.  सुिनल बारकु बारणे स. नं. २३, आकाश बंगला, पदमजी पेपर िमल समोर, िमरजकर गॅरेज या 
शेजारी, थेरगाव, चचवड, पुणे-३३.

1
४०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८२ शुभांगी अँड/ब/४०/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग ी. नंदकुमार कृ णाजी काटे स. नं. ८१/३/१, शा  कॉलेज जवळ, ताथवडे, ता. मुळशी, पुणे-४११०३३ 1
४०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८३ शुभांगी अँड/ब/४१/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग ी. द ाञय मा ती ढवळे स. नं. १६/१/१, बालाजी टे पलजवळ, पुनावळे, ता. मुळशी, पुणे-४११०३३ 1
३०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक



४८४ शुभांगी अँड/ब/४२/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग
मे. िस दाथ सहकारी गृहरचना सं था मया दत, स. नं. २७२, लॉट न.ं १५, पपरी चचवड लक रोड, 
चचवड, ता. हवेली,  पुणे-४११०३३

1
३०’*१५’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८५ शुभांगी अँड/ब/४३/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग
१) ी. मुकंुद ंकटेश कुलकण   २) सौ. मेघना मुकंुद कुलकण  स. नं. ८५/३,  पुणे – बगलोर हायवे, 
इं दरा कॉलेज जवळ, ताथवडे, ता. मुळशी, पुणे-४११०३३

1
४०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८६ शुभांगी अँड/ब/४४/२०१९ शुभांगी अँड हरटाय झग
मे. सॅ ॉन हॉटेल तफ डायरे टर ी. शांत अर वद सग स. नं. १६४/१/१, पुणे बगलोर हायवे, राजयोग 
हॉटेल जवळ, वाकड, पुणे-४११०५७

1

3०’*२०’ (फुट) 
या आकाराचा 

1 पाठपोट

४८७ सिम ा अँड/ब/०२/२०१९
मे. सिम ा 
अँड हरटाय झग

ी. संदेश आनंदा वाघमारे स. नं. १८७/६/१, अनुसया  कॉलनी, द  मं दर रोड,   वाकड, पुणे-४११०५७ 1
३०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८८ आ द णाल/ब/०१/२०१९ मे. आ द णाल डे हलपस
ी. दलीप स यपाल भागवाणी रा. द अँ ेस कम शया ोजे ट आिण एच. डी. एफ. सी. बँक जवळ, स.नं. 

१६४, मुंबई-बगलोर हायवे, सयाजी हॉटेल जवळ, वाकड, पुणे - ४११०५७
1

४०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४८९
ेजल 

पि लिसटी/ब/०१/२०१९
ेजल पि लिसटी

ी. अंकुश ह रभाऊ कलाटे रा. स.नं. १६४/२/ब/१, राजयोग हॉटेल समोर, वाकड चौक, वाकड, पुणे - 
४११०५७

2
४०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचे दोन

४९०
ी. गणेश 

एंटर ायझेस/ब/०३/२०१९
ी. गणेश एंटर ायझेस

ी. नंदकुमार भालचं  भ डवे गट न.ं १२/७, कोयते व ती, मुंबई- बगलोर हायवे,  पा या या टाक जवळ, 
पुनावळे, पुणे- ४११०३३

1
२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४९१
ी. गणेश 

एंटर ायझेस/ब/०४/२०१९
ी. गणेश एंटर ायझेस

ी. नंदकुमार भालचं  भ डवे गट न.ं १२/७, कोयते व ती, मुंबई- बगलोर हायवे, पा या या टाक जवळ, 
पुनावळे, पुणे- ४११०३३

1
२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४९२
ी. गणेश 

एंटर ायझेस/ब/०५/२०१९
ी. गणेश एंटर ायझेस ी. सोमनाथ मोद कलाटे रा.  स. नं. १९३, द  मं दराजवळ, वाकड,  पुणे-४११०५७. 1

२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा एक

४९३ िधर /ब/०८/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर 
िमिडया सो युश स ा. 
िल.

ी. सुरेश ध डु चचवडे स. नं.  ४९/१-५,  वा हेकरवाडी रोड, चचवड, पुणे-३३. 1
४०’*२०’

४९४
आय. डी. एफ. सी. बँक फ ट 
बँक/ब/१/२०१९

मे. आय. डी. एफ. सी. 
बँक फ ट बँक िलमीटेड ी. रा. तळमजला शो म नं. ४ए, िब डग न.ं ए, गो े अर वाकड,  पुणे -४११०५७. यांचे वत:चे जागेत 2

81 े . (फुट) 
चा 1 व 3 े  
(फुट)  चा 1



४९५
ए ो 
इंटरनॅशनल/ब/01/2020

मे. ए ो इंटरनॅशनल 
िलिमटेड

ी. बलराम पाप णा क ढाळकर,  सी. टी. एस. नं ४२७०, चचवडगाव,  पुणे – ४११०३३. 10
40’*20’ (फुट) 
आकाराचे दहा

४९६
गोरखनाथ 
भंडारे/ब/०१/२०२०

मे. ी. गोरखनाथ 
परशुराम भंडारे

ी. गोरखनाथ परशुराम भंडारे, स. नं. १३६/२/२, वाकड, ता. मुळशी, पुणे-४११०५७. 1
४०’*२०’ 

(फुट) या  चा 
एक

४९७ णाली एंटर/ब/०१/२०२० मे. णाली एंटर ायजेस
ी. मोह मद आ रफ रयाजउ ीन अ सारी व इतर रा. स.नं. 19/12/1, सी.टी.एस. स. नं. 2520/46/54, 

द ली दरबार हॉटेल िब डगवर, हीटीपी रऍिलटी ऑ फस शेजारी, थेरगाव, पुणे - ४११०३३.
2

३०’*१५’ 
(फुट) चे दोन

४९८ शुभम  अँड/ब/१५/२०२०
शुभम आऊटडोर 
अँड हरटाय झग

ी. नंदकुमार शंकरराव कोकाटे स. नं.  १६/४ब/६अ, डांगे चौक, ध रोड, थेरगाव, मुळशी, पुणे-३३. 1
४०’*२०’ 

(फुट) या  चा 
एक

४९९
ेजल 

पि लिसटी/ब/०२/२०२१
मे. ेजल पि लिसटी

ी. अंकुश ह रभाऊ कलाटे रा. स.नं. १६४/२/ब/१, राजयोग हॉटेल समोर, वाकड चौक, वाकड, पुणे - 
४११०५७

1 ४०’*२०’

५००
अलोक 
अ णशेठ/ब/०१/२०२१

मे. ी अलोक अ णशेठ स. नं. 51/3/2,  पुनावळे   पुणे 1
४०’*२० चा 
एक पाठपोट

५०१ शुभांगी अँड/ब/४५/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. स यवान जयराम शेडगे रा. स.नं. 272/4/1, जुना वाकड मुंबई महामाग, गारवे बजाज शो म जवळ, 

वाकड, पुणे - ४११०५७
1

२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५०२
एस. एस. 
हचस/ब/०१/२०२०

मे. एस. एस. हचस स.नं.  6/3, 56/4 (पी), ताथवडे, पुणे-४११०३३. यांचे वत:चे जागेत 1
२०’*०७’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५०३ वधमान असो/ब/०१/२०१९ मे. वधमान असोिसए स ी. काश िभकमचंद छाजेड रा.  गट न. ९९, ताथवडे, मुळशी, पुणे-४११०३३ 1 ४०’*२०’

५०४ टुलीप डे हलपस/ब/१/२०२० मे. टुलीप डे हलपस स.नं. १/१३, पुनावळे, पुणे-४११०३३. 1 ४०’*२०’

५०५ टुलीप डे हलपस/ब/२/२०२०
मे. ेहमंगल टुलीप 
डे हलपस

ी. उमेश साहेबराव ताजणे स.नं. ४५/६/७/६, पुनावळे, पुणे-४११०३३ 1 ४०’*२०’

५०६
कुणाल रअँिलटी 
/ब/०१/२०२०

मे. कुणाल रअँिलटी
ी. भाऊसाहेब भोईर रा. स.नं.164/6, सी. टी. एस. नं. 3506,  भोईर नगर, चचवड, ता.-हवेली, पुणे - 

४११०१९
1 ३०’*२०’

५०७
म ह ा 
लाईफ पेस/ब/०१/२०२०

मे. म ह ा लाईफ पेस 
डे हलपस

ी. िनरज मुळमुळे रा. स. नं. 157/1, मुंबई - बगलोर हायवे, ताथवडे, पुणे -३३. 21

४०’* ०३’ 
(फुट)  १ 

कमान ०८’* 
०६’ (फुट) २० 

नामफलक



५०८
संजय ह र साद 
वमा/ब/०२/२०२०

मे. ी. संजय ह र साद 
वमा

ी. संजय ह र साद वमा  इन फिनटी युब, स. नं. ४४/१/२, पुनावळे, पुणे-४११०३३. 1 ३०’*२०’

५०९ शुभांगी अँड/ब/४६/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. अजमो ीन रसुल जामदार रा. स.नं. 314/22/2/5अ, लोकमा य हॉ पीटलजवळ, चचवड, ता.-हवेली, 

पुणे - ४११०१९
1

२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५१० शुभांगी अँड/ब/४७/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. धनंजय कािशपाटील कलाटे रा. स.नं. 188/1/1, द  मं दर रोड, जावडेकर ोजे ट समोर, वाकड, 

पुणे - ४११०५७.
1

३०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५११ शुभांगी अँड/ब/४८/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी.   ह रशचं  बबन ल ढे स.नं. १०/२/अ/१ ध रावेत रोड कोहीनुर सफायर जवळ, ताथवडे, मुळशी 

ता. हवेली  िज. पुणे.
1

३०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५१२ शुभांगी अँड/ब/४९/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. िव ल नारायण मोटे स. नं. ११/९/२/१, पुणे – बगलोर हायवे, लोटस कुल समोर, पुनावळे, ता. 

मुळशी, पुणे – ४११०३३.
1

२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५१३ शुभांगी अँड/ब/५०/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. वसंत खेवराज भुजबळ  स. नं. ४९/१/२/क/१, वाकड हजवडी रोड,  हाईट े अर ोजे ट समोर, 

वाकड, ता. मुळशी, पुणे – ४११०५७
1

३०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५१४ शुभांगी अँड/ब/५१/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. रामदास िव ल भुजबळ  स. नं.  ५/१/१, पुणे – बगलोर हायवे, सुया हॉ पीटल समोर, अ ज य हॉटेल 

जवळ, वाकड, ता. मुळशी, पुणे – ४११०५७
1

२०’*२०’ 
(फुट) या 

आकाराचा 1

५१५ शुभांगी अँड/ब/५२/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. भगवान जयराम शेडगे, स. नं. २७०/३/१, वाकड जगताप डेअरी रोड, वाकड, ता. मुळशी, पुणे – 

४११०५७
1 ४०’*२०’

५१६ शुभांगी अँड/ब/५३/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग ी. अशोक नारायण लांडे, स. नं. ६६,  बालाजी लॉ कॉलेज समोर, ताथवडे, ता. मुळशी, पुणे – ४११०३३ 1 ३०’*२०’

५१७ शुभांगी अँड/ब/५४/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. पंकज जा लदर गावडे, स. नं. २६५/५,   चचवड लक रोड, गावडे पे ोिलयम पंपासमोर, चचवड, 

ता. हवेली, पुणे – ४११०१९
1 २०’*२०’

५१८ शुभांगी अँड/ब/५५/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. रामचं  धाकोजी बारण,े स. नं. २६/१/२/४/५/१, थेरगाव चचवड रोड, प जी पेपर िमल समोर, 

चचवड, पुणे – ४११०१९
1

२०’*२०’ चा 
एक पाठपोट

५१९ शुभांगी अँड/ब/५६/२०२० शुभांगी अँड हरटाय झग
१) ी. पांडुरंग महादेव सपकाळ, २) ी. नामदेव महादेव सपकाळ, ३) ी. संभाजी महादेव सपकाळ ४) 

ी. कसन महादेव सपकाळ ५) ी. चं कांत महादेव सपकाळ स. नं. ८२/१,  लॉसम कुल जवळ, सुतार 
माळ, ताथवडे, ता. मुळशी, पुणे – ४११०३३

1 ४०’*२०’

५२० आप/8/कािव/728/2016 मे. िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३. 1 ४०’*२०’

५२१ आप/8/कािव/727/2016 मे. िबग इंिडया ुप
ी. जमातुल आलमगीर शाही, मि जद ट यां या जागेत स. नं. १७३, चाफेकर चौक, चचवडगाव पुणे -

४११०३३. 1 ४०’*२०’



५२२ गौरी अ ॅड/ब/४/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग
ी. बळवंत रामचं   शदे व ीमती. िनमला शहाजी शद,े स.नं.११/८, मुंबई – बगलोर हायवे, कोयते 

व ती पुलाजवळ, पुनावळे, पुणे-४११०३३.
1 २०’*२०’

५२३ गौरी अ ॅड/ब/५/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग
ी. बळवंत रामचं   शदे व ीमती. िनमला शहाजी शद,े स.नं.११/८, मुंबई – बगलोर हायवे, कोयते 

व ती पुलाजवळ, पुनावळे, पुणे-४११०३३.
1 ४०’*२०’

५२४ गौरी अ ॅड/ब/१/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग ी. चं कांत बाबुराव भुमकर, स.नं.१२१/३/१, भुमकर चौक, वाकड पुण-े४११०५७. 1 ४०’*२०’
५२५ गौरी अ ॅड/ब/२/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग ी. चं कांत बाबुराव भुमकर, स.नं.१२१/३/१, भुमकर चौक, वाकड पुण-े४११०५७. 1 ४०’*२०’
५२६ गौरी अ ॅड/ब/१२/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग ी. चं कांत बाबुराव भुमकर, स.नं.११४/१, भुमकर चौक, वाकड पुण-े४११०५७. 1 ४०’*२०’
५२७ गौरी अ ॅड/ब/१३/२०१६ मे.गौरी अ ॅड हरटाय झग ी. सुभाष कसन कोयत,े स.नं. ५१/३/३, पुनावळे, पुणे-४११०३३. 1 ४०’*२०’

५२८
यशोधन 
पि लिसटी/ब/02/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी.  कशोर  िनवृ ी पवार  रा. गट. नं. ८०/४ ताथवडे, पुणे-५७. 1 ४०’*२०’

५२९
यशोधन 
पि लिसटी/ब/03/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. द ाञय हातु वाकडकर रा. स. नं. १२९/१/१, ताथवडे, पुणे-५७. 1 ४०’*२०’

५३०
यशोधन 
पि लिसटी/ब/04/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. भगवान जयराम शेडगे स. नं. १९८, युरो शाळेसमोर, वाकड, पुणे-४११०५७. 1 ४०’*२०’

५३१
यशोधन 
पि लिसटी/ब/05/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. जेताराम बालाजी चौधरी स. नं. २६२/२/ब, वाकड, पुणे-४११०५७. 1 ४०’*२०’

५३२
यशोधन 
पि लिसटी/ब/06/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. रामदास सदािशव क पटे रा. स. नं. २६३/६, वाकड, पुणे-५७ 1 ४०’*२०’

५३३
यशोधन 
पि लिसटी/ब/07/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. संतोष, सुिनल  िव नाथ पवार स. नं. १२४/३, ताथवडे, पुणे-४११०३३. 1 ४०’*२०’

५३४
यशोधन 
पि लिसटी/ब/08/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. पांडुरंग नारायण नवले रा. स. नं. २५/१/१, ताथवडे, पुणे-५७. 1 ४०’*२०’

५३५
यशोधन 
पि लिसटी/ब/09/2019

मे. यशोधन पि लिसटी
ीमती. सुिनता बाळासाहेब बारणे स. नं. २६/१/२/४/५/१, थेरगाव – चचवड रोड, पदमजी पेपर िमल 

समोर, थेरगाव, पुणे -४११०३३.
1 ४०’*२०’

५३६
यशोधन 
पि लिसटी/ब/10/2019

मे. यशोधन पि लिसटी  ी. गो वद िवठोबा नवले रा. स. नं. ९/१, ताथवडे, पुणे-५७. 1 ४०’*२०’

५३७
यशोधन 
पि लिसटी/ब/11/2019

मे. यशोधन पि लिसटी ी. दशरथ बळवंत बारणे स. नं. 23/2/3/4, थेरगाव,  पुणे-४११०५७. 1 ४०’*२०’

५३८ गौरी अ ॅड/ब/३/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग कैलास दौलत दशले.   स.नं.३/३, डांगे चौक ते रावेत र ता, पुनावळे पुणे ४११०३३ 1 ४०*२०

५३९ गौरी अ ॅड/ब/६/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग
ीपती गणपती तौर. स.नं. १२५/१/२, काळा खडक, डांगे चौक ते भुमकर चौक र ता वाकड पुणे 

४११०५७
1 ४०’*२०’

५४० गौरी अ ॅड/ब/८/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग बाजीराव एकनाथ कजळे. स.नं. २८/८, पुनावळे, कोयते व ती, हजवडी र ता. 1 ४०’*२०’



५४१ गौरी अ ॅड/ब/०९/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग ी.मनोहर वामन कलाटे, सं.नं. 272/3, वाकड, पुणे ४११०५७ 1 ४०’*२०’

५४२ गौरी अ ॅड/ब/१०/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग
ी. ताप ीरंग बारणे, रा.स.नं. 19/6, गणेश मं दर, पेपर मल जवळ, डांगे चौक, थेरगांव, पुणे ४११ 

०३३
1 ४०’*२०’

५४३ गौरी अ ॅड/ब/११/२०१६ मे. गौरी अ ॅड हरटाय झग ी.बाळू कंुडलीक भुजबळ, सं.नं.163/2, औध- हजवडी र ता, भुजबळ चौक, वाकड, पुणे ४११ ०५७ 1 ४०’*२०’

५४४ िवजय रौदळ/ब/०१/२०२१
मे. ी. िवजय तुकाराम 
रौदळ

ी. िवजय तुकाराम रौदळ, सं.न.४५/१, हजवडी रोड, वाकड, पुणे - ३३. 1 ४०’*२०’

५४५
अँड हटाईज 
िहअर/ब/०१/२०२१

अँड हटाईज िहअर
ी. सुिनल रामचं  िचचवडे, सं.न.१६९/२, मराठा दरबार हॉटेल, एस.के.एफ. कंपनी जवळ, चचवड, पुणे 

- ३३.
1 ४०’*२०’

५४६
अँड हटाईज 
िहअर/ब/०२/२०२१

अँड हटाईज िहअर
ी. सुिनल रामचं  िचचवडे, सं.न.१६९/२, मराठा दरबार हॉटेल, एस.के.एफ. कंपनी जवळ, चचवड, पुणे 

- ३३.
1 ४०’*२०’

५४७
िपकासो 
अँड/मनपा/ब/३/२०२१

मे. िपकासो 
अँड हरटाय झग

भुमकर चौक, हजवडीकडे जाताना उजवी बाजू, वाकड 1 २०*२०

५४८
िपकासो 
अँड/मनपा/ब/४/२०२१

मे. िपकासो 
अँड हरटाय झग

भुमकर चौक, हजवडीकडे जाताना डावी बाजू, वाकड 1 २०*२०

५४९
िपकासो 
अँड/मनपा/ब/५/२०२१

मे. िपकासो 
अँड हरटाय झग

काळाखडक, वाकड 1 २०*२०
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परवाना न र क :-  उमेश कवडे
भाग :- 'ब'
सह  :-


