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कासारवाडी पुणे ३४
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४ बीग इंिडया/क/४/२००७ िबग इंिडया ुप
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१ 30x20
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ी. अिनल बी. सुगंधी व इतरे यांचे  गट . ४३४, िह सा .१अ, पुणे-

नािशक हायवे, नािशक फाटा, भोसरी - कासारवाडी
१ 40x20

८ बीग इंिडया/क/८/२००७ िबग इंिडया ुप पुणे -मंुबई र ता, दापोडी पुलाजवळ मनपा जागेत १ 20x20
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११ बीग इंिडया/क/११/२००७ िबग इंिडया ुप गुडिवल चौक, भोसरी, नािशक रोडवर एम आय डी सी भोसरी १ 20x20
१२ बीग इंिडया/क/१२/२००७ िबग इंिडया ुप गुडिवल चौक, भोसरी, नािशक रोडवर एम आय डी सी भोसरी १ 20x20

१३ बीग इंिडया/क/१३/२००७ िबग इंिडया ुप
सौ. उ मला उ. गुजर यांचे जागेत स.नं. ४८४०, पुणे मंुबई र ता, के 
एस बी कंपनीशेजारी  पपरी पुणे १८.

१ 40x20

पपरी चचवड महानगरपािलका िपपरी - १८.
आकाशिच ह व परवाना िवभाग 'क' भाग
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१४ बीग इंिडया/क/१४/२००७ िबग इंिडया ुप
सौ. उ मला उ. गुजर यांचे जागेत स.नं. ४८४०, पुणे मंुबई र ता, के 
एस बी कंपनीशेजारी  पपरी पुणे १८.

१ 30x30
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१६ बीग इंिडया/क/१६/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. दशनदेवी   आगरवाल व इतर यांचे जागेत (इमारतीवर) 

मंुबईकडे त ड क न साई िनकेतन तारा दशन, स.नं. ३१/१अ/२क, 
दापोडी पुण१े२

१ 60x20

१७ बीग इंिडया/क/१७/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. दशनदेवी अगरवाल व इतर यांचे जागेत मंुबईकडे त ड क न 

साई िनकेतन तारा दशन, स.नं. ३१/१अ/२क, दापोडी पुण१े२
१ 20x20

१८ बीग इंिडया/क/१८/२००७ िबग इंिडया ुप
ी.  एकनाथ मोटे यांचे जागेत स.नं. ४४९/४, हॉटेल शेर-ए-पंजाब 

जवळ, कासारवाडी पुणे ३४
१ 20x20

१९ बीग इंिडया/क/१९/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. गणेश िव णू लांडगे यांचे जागेत स.नं. ४३४/९अ, हॉटेल ि मुत  

समोर कासारवाडी पुणे ३४
१ 20x20
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ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत स.नं २२७/३९६/३१४ नािशकफाटा  

पोिलस चौक  समोर, कासारवाडी,पुणे ३४
१ 20x20

२१ बीग इंिडया/क/२१/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत स.नं २२७/३९६/३१४ नािशकफाटा  

पोिलस चौक  समोर, कासारवाडी,पुणे ३४
१ 20x20

२२ बीग इंिडया/क/२५/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत स.नं २२७/३९६/३१४ नािशकफाटा  

पोिलस चौक  समोर, कासारवाडी,पुणे ३४
१ 20x20

२३ बीग इंिडया/क/२६/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत स.नं २२७/३९६/३१४ नािशकफाटा  

पोिलस चौक  समोर, कासारवाडी,पुणे ३४
१ 20x20

२४ बीग इंिडया/क/२७/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. अिनल बी. सुगंधी व इतरे यांचे जागेत स.नं. 
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१ 40x20

२५ बीग इंिडया/क/२८/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. दशनदेवी  आगरवाल व इतर यांचे जागेत मंुबईकडे त ड क न 

साई िनकेतन तारा दशन, स.नं. ३१/१अ/२क, दापोडी पुण१े२ १ 40x20



२६ बीग इंिडया/क/२९/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. दशनदेवी  आगरवाल व इतर यांचे जागेत मंुबईकडे त ड क न 

साई िनकेतन तारा दशन, स.नं. ३१/१अ/२क, दापोडी पुण१े२ १ 40x20

२७ बीग इंिडया/क/३८/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. चांदमल देवीचंद गांधी  यांचे जागेत स.नं. िमळकत .२६२६/१ 

गांधी कॉ ले स, नािशकफाटा, कासारवाडी पुणे ४११०३४ १ 40x20

२८ बीग इंिडया/क/३९/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. चांदमल देवीचंद गांधी  यांचे जागेत स.नं. िमळकत .२६२६/१ 

गांधी कॉ ले स, नािशकफाटा, कासारवाडी पुणे ४११०३४ १ 40x20

२९ बीग इंिडया/क/३०/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. दशनदेवी  आगरवाल व इतर यांचे जागेत मंुबईकडे त ड क न 

साई िनकेतन तारा दशन, स.नं. ३१/१अ/२क, दापोडी पुण१े२ १ 40x20

३० बीग इंिडया/क/४६/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. िनवृ ी ल मण लांडगे यांचे जागेत स.नं. ४३४/३ नािशकफाटा 

भोसरी- कासारवाडी पुणे ३४
१ 40x20

३१ बीग इंिडया/क/५३/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. बबन बालाजी लांडगे स.नं. ४४६ िह सा . ४ हॉटेल ि मुत या 

बाजूस कासारवाडी पुणे ३४
१ 40x20

३२ बीग इंिडया/क/५४/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. मुरलीधर बाबुराव लांडगे यांचे जागेत स.नं .४३४ िह सा . 

६अ/१+६ब, हॉटेल गंगो ी, कासारवाडी पुणे ३४
१ 20x20

३३ बीग इंिडया/क/५५/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. जग ीतकौर परवेरा मेहता यांचे जागेत स.नं.१२३८, फुगेवाडी, 

दापोडी.
१ 10x20

३४ बीग इंिडया/क/५६/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. जग ीतकौर परवेरा मेहता यांचे जागेत स.नं.१२३८, फुगेवाडी, 

दापोडी.
१ 20x20

३५ बीग इंिडया/क/५७/२००७ िबग इंिडया ुप
ीम. शकंुतला अंबरनाथ गायकवाड यांचे जागेत िमळकत . जुना 

२२५, नवा ३७९, फुगेवाडी, कासारवाडी. पुणे ३४
१ 20x20

३६ बीग इंिडया/क/५८/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. रघुनाथ लांडगे यांचे जागेत गट . ४२२, िह. .३अ/१अ/१, 

कासारवाडी, पुणे ३४
१ 20x20

३७ बीग इंिडया/क/५९/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. मुरलीधर बाबुराव लांडगे यांचे जागेत स.नं .४३४ िह सा . 

६अ/१+६ब, हॉटेल गंगो ी, कासारवाडी पुणे ३४
१ 20x20

३८ बीग इंिडया/क/६०/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. मा ती हरीभाऊ संभेराव यांचे जागेत स.नं. २०९४, कासारवाडी, 

पुणे ३४
१ 20x20



३९ बीग इंिडया/क/६१/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. गणेश िव णू लांडगे यांचे जागेत स ाट वाई स जवळ कासारवाडी 

पुणे ३४
१ 20x20

४० बीग इंिडया/क/६२/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. गणेश िव णू लांडगे यांचे जागेत स ाट वाई स जवळ कासारवाडी 

पुणे ३४
१ 40x20

४१ बीग इंिडया/क/६३/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. गणेश िव णू लांडगे यांचे जागेत हॉटेल ि मुत  शेजारी कासारवाडी पुणे 

३४
१ 40x20

४२ बीग इंिडया/क/६४/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. गणेश िव णू लांडगे यांचे जागेत महारा  खानावळीजवळ 

कासारवाडी पुणे ३४
१ 40x20

४३ बीग इंिडया/क/६५/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत सागर लाझाजवळ कासारवाडी,पुणे 

३४
१ 40x20

४४ बीग इंिडया/क/६६/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. महादेव लांडगे यांचे जागेत सागर लाझाजवळ कासारवाडी,पुणे 

३४
१ 40x20

४५ बीग इंिडया/क/६७/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. सहादू सखाराम लांडगे यांचे जागेत स.नं. ४२१, िह सा .४अ, 

कासारवाडी पुणे ३४
१ 20x20

४६ बीग इंिडया/क/६८/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. जग ीतकौर परवेरा मेहता यांचे जागेत स.नं.१२३८, फुगेवाडी, 

दापोडी, पुणे १२
१ 20x20

४७ बीग इंिडया/क/६९/२००७ िबग इंिडया ुप
 ी.  िव णू नातु लांडगे यांचे जागेत स.नं. ४४९ हॉटेल िश पाशेजारी, 
कासारवाडी, पुणे ३४

१ 20x20

४८ बीग इंिडया/क/७०/२००७ िबग इंिडया ुप पुणे -मंुबई र ता, दापोडी पुलाजवळ मनपा जागेत २
40x20 चे 2 

फलक

४९ बीग इंिडया/क/७१/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. िशवाजी महादेव बिहरट यांचे जागेत स.नं. ४१३/३, अ फा लावल 

कंपनीसमोर, फुगेवाडी- कासारवाडी पुणे ३४
१ 30x20

५० बीग इंिडया/क/७२/२००७ िबग इंिडया ुप
ी. िशवाजी महादेव बिहरट यांचे जागेत स.नं. ४१३/३, अ फा लावल 

कंपनीसमोर, फुगेवाडी- कासारवाडी पुणे ३४
१ 40x20

५१ बीग इंिडया/क/७४/२०११ िबग इंिडया ुप
ी. अशोक लांडगे यांचे खाजगी जागेत पुणे मंुबई र ता कासारवाडी 

पुणे ३४.
१ 40x20

५२ बीग इंिडया/क/७६/२०१४ िबग इंिडया ुप
ी. मंगल सग,सतनामकौर,सोनू सग पनेसर यांचे 

जागेतस.नं.३३/अ/७/८/९अजुन मोटस शेजारी, पुणे मंुबई महामाग 
दापोडी पुणे ४११०१२

२
30x20 
(पाठपोट)



५३ बीग इंिडया/क/७७/२०१४ िबग इंिडया ुप
ी. मंगल सग,सतनामकौर,सोनू सग पनेसर यांचे 

जागेतस.नं.३३/अ/७/८/९अजुन मोटस शेजारी, पुणे मंुबई महामाग 
दापोडी पुणे ४११०१२

१ 40*20

५४ बीग इंिडया/क/७८/२०१४ िबग इंिडया ुप
सौ. सर वती गणपत पाव कर यांचे जागेत स.नं.४७१/१९(५०/२/८) 
मेगामाट समोर पुणे मंुबई महामाग दापोडी पुणे ४११०१२

१ 40*20

५५ बीग इंिडया/क/८३/२०१४ िबग इंिडया ुप
ी. रामदास हजारे यांचे जागेत स.नं. ३१ िह. .१ब/२/३/४ पुणे मंुबई 

महामाग फुगेवाडी दापोडी पुणे १२
१  40x20 

५६ बीग इंिडया/क/८४/२०१४ िबग इंिडया ुप
ी. र व  पंिडतराव लांडगे यां या जागेत िस. स.नं. २४४४, िवशाल 

रेिसडे सी यामाहा शो म शेजारी मंुबई-पुणे महामाग कासारवाडी, पुणे 
४११०३४

२
30*20 एक 

पाठपोट

५७ लािसक/क/१/२००८
लािसक मोटंस अ ॅडं िब डंस 

ा.िल.
भोजवानी वीट होम जवळ, दापोडी पोिलस चौक , मंुबई पुणे रोड, 
दापोडी,पुणे १२

१ 30 x 15

५८ लािसक/क/०२/२०१०
लािसक मोटंस अ ॅडं िब डंस 

ा.िल.
भोजवानी वीट होम जवळ, दापोडी पोिलस चौक , मंुबई पुणे रोड, 
दापोडी,पुणे १२

२
40 x 20 चे 2 

फलक

५९ आशा/क/१/२००७ आशा पि लसीटी
ी. रामचं  सखाराम काटे यांचे जागेत स.नं. ६३ पुणे मंुबई रोड, 

दापोडी पुलालगत दापोडी पुणे १२
१ 20x20

६० नेहाअड/क/१/२००७ नेहा अड हरटाय झग
ी. दशरथ तु. लांडगे व द ा य त.ु लांडगे यांचे जागेत. स.नं. ४२१/४ 

िम. .४अ कासारवाडी, पुणे
१ 40x20

६१ िव नग एज/क/१/२००७ िवन ग एज िमडीया सागर लाझा इमारतीवर स.नं. ४३४/८अ/१, कासारवाडी पुणे ३४ १ 40x20

६२ फनोले स केब स/ब/०१/०७ फनोले स केब स िलिमटेड
फनोले स केब स िलिमटेड  स.नं. २६/२७, पुणे मंुबई महामाग पपरी 

१८
१ 10x20 

६३ फनोले स केब स/ब/०२/०७ फनोले स केब स िलिमटेड
फनोले स केब स िलिमटेड  स.नं. २६/२७, पुणे मंुबई महामाग पपरी 

१९
१ 20x20 

६४ फनोले स केब स/ब/०३/०७ फनोले स केब स िलिमटेड
फनोले स केब स िलिमटेड  स.नं. २६/२७, पुणे मंुबई महामाग पपरी 

२०
१ 20x20 

६५ फनोले स केब स/ब/०४/०७ फनोले स केब स िलिमटेड
फनोले स केब स िलिमटेड  स.नं. २६/२७, पुणे मंुबई महामाग पपरी 

२१
१ 20x20 



६६ काश प ली/ब/01/08 काश प लीसीटी टेशन रोड स ह न.ं 21/1, स. सं. नं. 4689, पपरी - 18 इमारतीवर ३
20x20

चे 3 फलक

६७ ितक पि ल/ब/०२/०७ ितक पि लिसटी
पपरी चचवड बस थानक एस टी महामंडळा या जागेत व लभनगर 
पपरी पुणे १८.

१ 20x20 

६८ िबग इंिडया/ब/१४/०७ िबग इंिडया ुप
ी. लखीमल एच. देवनानी यांचे जागेत स.नं. २०५,  केएसबी पंप 

कंपनीशेजारी, पपरी पुणे १८.
१ 20*20

६९ िबग इंिडया/ब/५१/१० िबग इंिडया ुप
ी. नारायणदास परमार यां या जागेत.स.नं.४७१२ १ते७, नॉ हेल 

अ लाय सेस इमारतीवर पपरी पुणे १८
१ 60x20 

७० िबग इंिडया/ब/५२/१० िबग इंिडया ुप
हॉटेल कंुदन ( ी. कशोरीलाल च ा) यां या इमारतीवर पपरी पुणे 
१८

१ 60x20 

७१ आशा/ब/११/०७ आशा पि लसीटी पपरी रे वे ओ हर ि ज लगत रे वे या जागेत पपरी पुणे १८ १ 30x15 
७२ आशा/ब/१२/०८ आशा पि लसीटी पपरी रे वे ओ हर ि ज लगत रे वे या जागेत पपरी पुणे १८ १ 30x15 
७३ आशा/ब/१३/०९ आशा पि लसीटी पपरी रे वे ओ हर ि ज लगत रे वे या जागेत पपरी पुणे १८ १ 30x15 
७४ आशा/ब/१४/१० आशा पि लसीटी पपरी रे वे ओ हर ि ज लगत रे वे या जागेत पपरी पुणे १८ १ 30x15 

७५ आरिमिडया/क/१/२०१४ आर िमडीया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं१ )

१ 40*20

७६ आरिमिडया/क/२/२०१४ आर िमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४(साईट न.ं७ )

१ 40*20

७७ आरिमिडया/क/३/२०१४ आर िमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं८ )

१ 40*20

७८ आरिमिडया/क/४/२०१४ आर िमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं९ )

१ 40*20

७९ आरिमिडया/क/५/२०१४ आर िमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं१० )

१ 40*20

८० यू कायिमिडया/क/१/२०१४ यू कायिमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४(साईट न.ं२ )

१ 40*20

८१ यू कायिमिडया/क/२/२०१४ यू कायिमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं३ )

१ 40*20

८२ यू कायिमिडया/क/३/२०१४ यू कायिमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं४ )

१ 40*20



८३ यू कायिमिडया/क/४/२०१४ यू कायिमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं५ )

१ 40*20

८४ यू कायिमिडया/क/५/२०१४ यू कायिमिडया
कासारवाडी रे वे टेशन जवळ स ल रे वे या जागेत नािशक फाटा 
कासारवाडी पुणे ३४ (साईट न.ं६ )

१ 40*20

८५ िबगइंिडया/क/७६/२०१४ िबग इंिडया ुप
ी. रा ल व िवलासकुमार पगा रया िस.स.नं. १२८१ िव ल 

मं दराजवळ,फुगेवाडी. पुणे १२
१ 20*20

८६ म ह ा लाईफ/अ/1/14 म ह ा लाईफ
वत:चे जागेत िस.स.नं. ६०१७, पपरी नेह नगर रोड, पपरी पुणे 

१८.
९ 8*4 चे 9

८७ म ह ा लाईफ/अ/2/14 म ह ा लाईफ
वत:चे जागेत िस.स.नं. ६०१७, पपरी नेह नगर रोड, पपरी पुणे 

१८.
१ 40*20

८८ वाईन/क/१/२०१४ वाईन क युिनकेशन
नारायणदास वाळजी परमार यांचे इमारतीवर,िस.स.नं.४७१२-१ते ७ 
पपरी टेशन रोड,बेडकर चौक, नॉ हेल सु ग मशीन शो मचे वर 
पपरी पुणे ४११०१८

१ 10*6.6

८९ जीफोस/क/२/२०१४ जी-फोस अँड हरटाय झग
ी. पांडूरंग महादेव रानवडे यांचे जागेत,स.न.४२१/२ संतकृपा 

िब ड ग जवळ, बस टॉप शेजारी मंुबई-पुणे महामाग,कासारवाडी पुणे 
४११०३४

१ 20*20

९० गु नानकआटो/क/1/2014 गु नानक आटो लॉज
ी. जत ीतस ग क.आनंद यांचे जागेत गु नानक लाझा,शॉप नं १ या 

इमारतीवर मंुबई-पुणे महामाग, कासारवाडी, पुणे ४११०३४
१ 30*15

९१ पुनाबोट लग/क/१/२०१४ मं ी क शन
वतांचे जागेत स.न. ४११/२ पुना बोट लग क., कंुदननगर मंुबई-पुणे 

महामाग,कासारवाडी,पुणे ४११०३४
२

40*20 (शेजारी 
२)

९२ िनतीनजैन/क/1/2014 िनितन जैन
ी.िनतीन छगनलाल जैनयांचे वताचे जागेत स.नं.१०२/१/अ/ भोसरी 

रोड संतोषीमाता मं दरालगत,नेह नगर पपरी पुणे ४११०१८
१ 20*20

९३ भंडारी/क/२/२०१४ भंडारी क शन

भंडारी क स.इ ा.क . डे ह. ा.िल. ( शांत ओ.भंडारी ) वतांचे 
जागेत स.न. २०९ ब िस.स.नं. ४७०० कमला ॉस रोड या इमारतीचे 
टेरे सवर मनपा मु य इमारतीसमोर मंुबई-पुणे महामाग, पपरी पुणे 
४११०१८

२
30*20चे दोन 

फलक

९४ आगरवाल/क/1/2015 िनितन आगरवाल
वतांचे जागेत सीमा भ तीवर गट न. २९(१+२)/ब , पपळे 

पे ोलपंपाशेजारी,पुणे-मंुबई महामाग पपरी पुण.े ४११०१८
५

8*11चे पाच 
फलक



९५ शुभांगी अ ॅड/ब/13/2013 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी.आनंद परमानंद िनरवानी यांचे जागेत स.नं. २१/१,िस.स.नं. 

४६८९, ोमा शो म समोर, पपरी टेशन रोड. पपरी पुणे ४११०१८
१ 40*10

९६ मोरया/क/१/२०१५ मोरया ए टर ायझेस
ी. दलीप िगरज पा कांबळे व ी. केलास िगरज पा कांबळे यांचे 

जागेत स.नं. ४४६/५अ/२, पुणे मंुबई महामाग, भंडारी 
पे ोलपंपाशेजारी कासारवाडी पुण.े ४११०३४

१ 40*20

९७ िबगइंिडया/क/87/2015 िबग इंिडया ुप
ी. मा म कू रीतील कृ णन पु षो म स.नं. ३३अ िह. .ब, लुंकड 

हॉ पीटल जवळ पुण-ेमंुबई र ता दापोडी, पुणे-411012.
१ 30*20

९८ औदयोिगक िश ण/क/1/2015 औदयोिगक िश ण मंडळ
औदयोिगक िश ण मंडळ पपरी चचवड, से े टरी. ी. सं दप 
पाचपांडे, यांचे वत:चे जागेत स.नं. २९/१/२अ, ह डा शो म शेजारी, 
पुणे - मंुबई महामाग, पपरी पुणे १८.

१ 20*20

९९ घन याम सुखवानी/क/1/2015 घन याम जं. सुखवानी पपरी
वत: या जागेत स.नं. ४३६  िह सा . १अ+१ब, मंुबई पुणे हायवे, 

नािशक फाटा चौक, भोसरी पुणे ३४. ( 30*20 चे शु क आका न ) १ 30*16

१०० िव नग एज/क/2/2015 िव नग एज िमडीया ी. नटराज डी. कामत व सुिधर एस.शे ी यांचे जागेत स.नं. २०६, 
पपरी चौक, हॉटेल रॉ सी शेजारी, पपरी पुणे १८.

१ 30*20

१०१ िविन ज एज िमडीया/ब/04/08
िविन ज ए ज िमडीया 

144, उदयमनगर, इं दरागांधी 
उ ान पपरी पुणे - 18.

रेलवे से ल पुणे पपरी रे वे टेशन भाजी मंडई रोड रे वे या जागेत १ 30x15 

१०२ िविन ज एज िमडीया/ब/05/08
िविन ज ए ज िमडीया 

144, उदयमनगर, इं दरागांधी 
उ ान पपरी पुणे - 18.

रेलवे से ल पुणे पपरी रे वे टैशन भाजी मंडई रोड रे वे या जागेत १ 30x15 

१०३ आऊटडोअर इ पमट/ब/05/07 आऊटरडोअर एिलमट
ब सीलाल परदेशी यांचे इमारतीवर सं. नं. 208/3, लॉट नं. 10/3,  
ल मी िनवास िब ड ग गोकुळ हॉटेल समोर, पपरी पुणे ४११०१८

१ 40x20 

१०४ एकम सग/क/01/2017 एकम सग १२३७,मंुबई-पुणे रोड, ी.र व सग कोहली यां या जागेत दापोडी २ 30*20



१०५ एकम सग/क/0२/2017 एकम सग १२३७,मंुबई-पुणे रोड, ी.र व सग कोहली यां या जागेत दापोडी २ 40*20

१०६ भा यल मी/क/१/2017 भा यल मी ुप हॅरीस ीज शेजारी, शांत जैन यां या जागेत दापोडी २ 40*20
१०७ भा यल मी/क/२/2017 भा यल मी ुप मेघा माट शेजारी,नंदकुमार हजारे यां या जागेत फुगेवाडी १ 40*20

१०८ भा यल मी/क/३/2017 भा यल मी ुप
मंुबई-पुणे हायवे ी.अजुन व जा लदर कसन लांडगे  यां या जागेत 
कासारवाडी

२ 40*20

१०९ भा यल मी/क/४/2017 भा यल मी ुप
सी.टी.एस.नं.2084, ी.बबन बाळाजी लांडगे व सुभ ा बबनराव 
लांडगे यांचे जागेत,कासारवाडी

२ 40*20

११० भा यल मी/क/५/2017 भा यल मी ुप
ी.िभकनशेठ गेणुजी काटे व अिनकेत राज  काटे यांचे जागेत,गट 
.6/1,िशतळादेवी चौक,दापोडी

१ 40*20

१११ भा यल मी/क/६/2017 भा यल मी ुप ी.मंगेश मा ती बो े व किवता मंगेश बो े यांचे जागेत,दापोडी १ 40*20

११२ शुभांगी अँड/क/१/2017 शुभांगी अँड हरटाय झग
ी.अमजीतकौर ख ा व इतर यांचे 

जागेत,स.न.३१/१ब+२+३+४/७+३२/२/१६/२ फुगेवाडी
२ 40*20

११३ मे.िशवा अँड/क/2/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग स.न.434/3,िस.टी.स.2618,सागर काँनर ईमारत टेरेसवर नािशकफाटा १ 30*20

११४ मे.िशवा अँड/क/3/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग स.न.434/3,िस.टी.स.2618,सागर काँनर ईमारत टेरेसवर नािशकफाटा १ 30*20

११५ मे.िशवा अँड/क/4/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग
स.न.210,िह सा न.ं24,मे.कोिहनुर टाँवस चे आवारात, पपरी पुणे 
411018

१ 40*20

११६ मे.िशवा अँड/क/1/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग ी.बलवंत सग च ा यांचे जागेत,89 मंुबई-पुणे र ता १ 30*20
११७ मे.िशवा अँड/क/5/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग प ा चबस टेरेसवर दापोडी पुणे 411012 १ 30*20

११८ मे.िशवा अँड/क/6/2017 मे.िशवा अँड हरटाय झग
ी.रतन ि जलाल सोनकर यांचे जागेत स.न.4798/99, पपरी पुणे 

411018
१ 40*20

११९ ी गणेश एंट/क/1/2017 ी गणेश एंटर ायझेस
ीमती िगता िजत  पा रख व ी तुषार िजत  पा रख यांचे 

जा त,िस.एम.ई गेट समोर दापोडी पुणे 12
२ 20*20

१२० शुभांगी अँड/क/२/2017 शुभांगी अँड हरटाय झग
ी.मेहमुद हाशम कुरेशी यांचे जागेत,स.न.63/1अ/8,िस.एम.ई गेट 

समोर दापोडी पुणे 411012
२ 20*30

१२१
मनिजत सग 
कोहली/क/1/2018

मनिजत सग कोहली वताचे जागेत स.न.1181,1182,दापेडी पुणे 411012 २ 40*20



१२२ शुभांगी अँड/क/3/2017 शुभांगी अँड हरटाय झग
वताचे जागेत स.न.21/1,िस.टी.एस.नं.4689 पपरी उ ानपुलाजवळ 
पपरी पुणे 411018

१ 40*20

१२३ भा यल मी/क/7/2017 भा यल मी ुप
ी.अशोक नारायण लांडगे,िवलास शंकर लांडगे,शामल िव णु लांडगे 

यांचे जागेत,िस.टी.एस.नं,421,िह सा .1अ/1 कासारवाडी
२ 30*20

१२४ िबगइंडीया/क/96/2017 िबग इंिडया ुप
ी.रमेश िव णु लबोरे यांचे जागेत,स.न.38 िह सा .7 मंुबई-पुणे 

र ता दापेडी पुणे 411012
१ 30*20

१२५ िबगइंडीया/क/97/2017 िबग इंिडया ुप
रामदास तुकाराम हजारे  स. नं. ३६५/१/१,   मंुबई पुणे र ता, 
फुगेवाडी, ता. हवेली, पुणे.

१ 30*20

१२६ िबगइंडीया/क/98/2017 िबग इंिडया ुप
एकनाथ नानासाहेब मोटे  स. नं.४४९/४,   हॉटेल शेरेपंजाब जवळ,   
कासारवाडी,  ता. हवेली, पुणे –34 १ 40*20

१२७ शुभम/क/1/2017 शुभम अँड हरटाय झग
ी.िव नाथ गु नाथअ पा िबराजदार यांचे जागेत,स.न.396/5 

कासारवाडी पुणे 411034
२ 40*20

१२८ बालाजी/क/1/2016 बालाजी  अँड हरटाय झग
ी. नथु  भागू फुगे गट नं. 394 सेवानगर, अ फा लावल कंपनी समोर  

कासारवाडी पुणे -34.
१

20*20 १ 
पाठपोट

१२९
द िजवेल ऑफ पपरी 
ि मायसेस/क/1/2018

मे. द िजवेल ऑफ पपरी 
ि मायसेस को. ऑप. सो. िल

स. नं. २०९/बी/४, सी. टी. एस. नं. 4700, पी सी एम सी िब डग 
समोर,  पपरी, पुणे ४११०१८.

२
३०’*२०’   
४०’*२०’

१३० िधर /क/०१/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. रामदास हजारे  स. नं. 365/1/1, मंुबई – पुणे रोड, दापोडी, पुणे-

४११०१२.
१ ३०’*२०’ 

१३१ िधर /क/०२/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. रामदास हजारे  स. नं. 365/1/1, मंुबई – पुणे रोड, दापोडी, पुणे-

४११०१२
१ ३०’*२०’ 

१३२ िधर /क/०३/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. चांदमल गांधी  स. नं. 697/16/1, कासारवाडी, भोसरीगाव, पुणे-

४११०३९.
१ ४०’*२०’ 

१३३ िधर /क/०४/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. रमेश वाघेरे स. नं. 209, फनोले स चौक, पपरी वािघरे, पपरी, 

पुणे-४११०१८.
१ ४०’*२०’ 

१३४ िधर /क/०५/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. चांदमल गांधी  स. नं. 697/16/1, कासारवाडी, भोसरीगाव, पुणे-

४११०३९
१ ४०’*२०’ 

१३५ िधर /क/०६/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. ाने र लांडगे स. नं. 153, हॉटेल िस हर बाऊल,  अ ण  

िथएटर शेजारी, दापोडी,  पुणे-४११०१२
१ ३०’*२०’ 



१३६ िधर /क/०७/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. आशा शमा स. नं. 2539,2539/1, मंुबई – पुणे रोड, कासारवाडी, 

पुणे-४११०३४.
१ २०’*२०’ 

१३७ िधर /क/०८/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. िवजय सोमवंशी सी. टी. एस. नं. 4692, पपरी टेशन रोड,  

पपरी, पुणे-४११०१८ १ २०’*२०’ 

१३८ िधर /क/०९/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. द ाञय लांडगे स. नं. 446, िह सा न.ं 4, एच. पी. पे ोल 

पंपाशेजारी, मंुबई – पुणे हायवे, कासारवाडी, पुणे-४११०३४.
१ ४०’*२०’ 

१३९ िधर /क/१०/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. गणेश गुलाब लांडे स. नं. 417, सी. टी. एस. नं. 2352/3, जय 

महारा  चौक,  मंुबई – पुणे रोड, कासारवाडी, पुणे-४११०३४
१ ४०’*२०’ 

१४० िधर /क/११/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. अिनता लांडे स. नं. 449,  मंुबई – पुणे रोड, िश पा हॉटेल 

शेजारी,  कासारवाडी, पुणे-४११०३४. १ २०’*२०’ 

१४१ िधर /क/१२/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
सौ. संिगता पंजाबी लॉट न.ं 206, महाकािलका चबस, थायसेन ु प 
इंड ीज कंपनी या शेजारी,  पपरी, पुणे-४११०१८

१ २०’*२०’ 

१४२ िधर /क/१३/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. गणेश लांडगे  स. नं. 446, कासारवाडी, पुणे-४११०३४. १ ३०’*२०’ 

१४३ िधर /क/१४/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. गणेश लांडगे  स. नं. 446, कासारवाडी, पुणे-४११०३४. १ ३०’*२०’ 

१४४ िधर /क/१५/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ीमती. िसताबाई िशतोळे स. नं. पी10/1, जनरल लॉक, िशतोळे 

वजन काटा, एम. आय. डी. सी. भोसरी,  पुणे-४११०३९.
१ ४०’*२०’ 

१४५ िधर /क/१६/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. द ाञय लांडगे स. नं. 446, िह सा न.ं 4, एच. पी. पे ोल 

पंपाशेजारी, मंुबई – पुणे हायवे, कासारवाडी, पुणे-४११०३४
१ ३०’*२०’ 

१४६ िधर /क/१७/२०१९
मे. िधर  आऊटडोअर िमिडया 

सो युश स ा. िल.
ी. उ मला गुजर स. नं. 206/2/1, सी. टी. एस. नं. 4713, श  
पोट शेजारी,  सनशाईन लाझा, पपरी, पुणे-४११०१८

१ ३०’*२०’ 

१४७ िपकासो अँड/क/ 01 /2018
 मे. िपकासो अँड हरटाय झग 

अँ ड सो युश स

स.  नं.  149/1, पंचगंगा िब डग  नं.72, मासुळकर कॉलनी, पपरी, 
पुणे-४११०१७. १ २०’*२०’



१४८ िपकासो अँड/क/02 /2019
 मे. िपकासो अँड हरटाय झग 

अँ ड सो युश स

ी. दशरथ तुकाराम लांडगे व इतर सहमालक गट नं. ४२१/४अ, जुना 
मंुबई  - पुणे र ता, कासारवाडी, पुणे-४११०३४

१ १०’*२०’

१४९ मे. फोबस माशल/क//2/2011 मे. फोबस माशल
कंपनी या आवारात ए- 34/35 एच लॉक, एम आय डी सी  पपरी 
पुणे 18.

६
20*05 10*5 

8*3 8*4 15*7 
12*4

१५० मे. फोबस माशल/क//1/2011 मे. फोबस माशल
कंपनी या आवारात ए- 34/35 एच लॉक, एम आय डी सी  पपरी 
पुणे -18.

५
20*4 12*4 
12*4 20*6 

26*7

१५१ मेगामाट/क/1/2008 मे. अर वद लाईफ टाइल
िस. सं. नं. 1537 जुना मंुबई पुणे महामाग  िस एम ई क य  
िवदयालयाजवळ फुगेवाडी दापोडी पुणे -12.

५
30*10 

35*5*6.5 
36*46 10*2*23

१५२ ब/आप/१८/१९९१
मे. कुशल मोटस अँड 
इले टीकल ा. िल.

स. नं. 2831 रा ल चबस कासारवाडी, पुणे - 411034. १ 22*8

१५३ मॅ स युरो/क/1/2014 मे. मॅ स युरो हॉ पीटल
स. नं 412/02, 2315, अ फा लावल फॅ टरी  समोर, मंुबई पुणे हायवे 
 पपरी पुणे -411018.

१ 30*10

१५४ वाईन/क/२/२०१९ मे. वाईन क युिनकेश,
ी. िशवलाल धुलाराम िब ोई स. नं. १२९८/१, पायसर कॉलेज 

रोड,  िशतोळे पे ोल पंपासमोर, सांगवी- ४११०२७.
१ 30*20

१५५ निवन/ भा यल मी ुप भा यल मी ुप १२३७,मंुबई-पुणे रोड, ी.र व सग कोहली यां या जागेत दापोडी २ 30*20

१५६ निवन/ ऋषीकेश ल मण भोसले मे. ऋषीकेश ल मण भोसले ी. साद  िशवाजी वाघेरे  सी. टी. एस. नं. ५१९६, संतोषी माता 
चौक, नेह  नगर, पपरी, पुणे -४११०१८.

१ 40*20

१५७ ीगणेश एंट/क/2/2019 ी गणेश एंटर ायझेस
ी कैलास पांडुरंग रानवडे  व ी  मयुर नामदेव रानवडे स. नं. 421/2 

संतकृपा  िब डग रानवडे वाडा पुणे मंुबई रोड कासारवाडी पुणे 34.
२ 20*20

१५८ गणेश िव णु लांडगे/क/१/२०२१ बडे िमया छोटे  िमया कासारवाडी  पपळे गुरव २ 4*7

१५९ ीगणेश एंट/क/3/2018 ी गणेश एंटर ायझेस
ी.  िचमन  िनवृ ी लांडगे स. नं. 503/1, रे वे टेशन जवळ 

कासारवाडी
२०६ 20*20



१६० काश प ली/ब/0३/08 काश प लीसीटी टेशन रोड स ह न.ं 21/1, स. सं. नं. 4689, पपरी - 18 इमारतीवर १ 20x20

१६१ बीग इंिडया/ब/४१/२००७ िबग इंिडया ुप
सौ. उ मला उ. गुजर यांचे जागेत स.नं. २०६/२/१  िस. स. नं. ४७/३, 
पुणे मंुबई र ता, श  पोट शेजारी सनशाईन लाझा टेशन रोड    
पपरी पुणे १८.
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१६४ साई स हस/1/2018 मे. साई स वसेस ा. िल. ी ी. मनोज चं कांत क ढाळकर मु ंबई पुणे  रोड, सँड वक 
ए शया शेजार , फुगेवाडी, पुणे – ४११०१२
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सह  :-

परवाना न र क :- अजय धान
भाग :- 'क'


