
अ. परवाना . परवाना धारकाचे  नांव जािहरात फलकांचे ठकाण
फलक 
सं या

मंजुरनुसार 
फलकाचे 
मोजमाप

1 शुभम/ड/17/2007 शुभम अ ॅड हटाय झग ी. मनोहर मानकर यांचे जागेत स. न. 257 , ध- वाकड रोड क पटेव तीजवळ, पुणे 27. 1 40x20 

2 शुभम/ड/20/2007 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. मुशािहरअली जािहदअली स यद यांचे खाजगी जागेत स. न. 52/8,26/1/1+2/1, िवशाल 

नगर ध वाकड र ता, पपळे िनलख,
1 20x20 

3 शुभम/ड/27/2007 शुभम अ ॅड हटाय झग मनोहर बाबुराव मानकर यांचे जागेत स.नं.२५७, क पटे व ती, वाकड, पुणे- ५७ 1 40*20 

4 शुभम/ड/33/2007 शुभम अ ॅड हटाय झग ी. शंकर िशवराम भोरडे यांचे जागेत स. न. 25 , काळेवाडी फाटा काळेवाडी पुणे ४११०१७ 1 20x20 

5 शुभम/ड/45/2007 शुभम अ ॅड हटाय झग ी. संतोष द ा य जगताप यांचे खाजगी जागेत स. न. 29 , जगताप डेअरी, वाकड. 1 20x20 

6 शुभम/ड/66/2010 शुभम अ ॅड हटाय झग ी.राधा कशोर ईसराणी , यां या खाजगी जागेत, स. न. 111 , काळेवाडी पुलालगत ,  काळेवाडी. 1 40x20 

7 शुभम/ड/68/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग ी योगेश शंकर भोरडे यांचे खाजगी जागेत स. न. 25, िपर बाबा दगासमोर, काळेवाडी. 1 40x20 

8 शुभम/ड/67/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. शंकर नथू काटे यांचे जागेत स.नं.१५७/५ पूवा रेिसड सव गणेशम सोसा. समोर,पुना लार 

केअर स हस टे., पपळे सौदागर पुणे ४११०२७
2 40x20 पाठपोट

9 शुभम/ड/69/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. अ ण िसताराम क पटे यांचे जागेत स.नं.२५८/८ई क पटे व ती, मशानभूमी व यू फाईल 

फ नचर शेजारी वाकड पुणे ४११०५७
1 40*20

10 शुभम/ड/71/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. सुभाष अनंत क पटे यांचे जागेत स.नं.२५८/८ई क पटे व ती, मशानभूमी व यू फाईल 

फ नचर शेजारी वाकड पुणे ४११०५७
1 40*20

11 शुभम/ड/72/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. द ोबा महादू काटे यांचे जागेत स.नं.७२ पूवा रेिसड सव गणेशम सोसा. समोर,पुना लार केअर 

स हस टे., पपळे सौदागर पुणे ४११०२७
2 40x20 पाठपोट

12 शुभम/ड/73/2011 शुभम अ ॅड हटाय झग
ी. धनंजय बबन िभसे यांचे जागेत स.नं.१४४/६/४िभसे पाक ,गो वद गाडन चौक पपळ् सौदागर 

पुणे ४११०२७
2 २0x20 पाठपोट

13 शुभांगी अ ॅड/ड/01/2007 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी कमल फुलचंद सधी यांचे खाजगी जागेत स.नं 19, रहाटणी १ 30x15 
14 शुभांगी अ ॅड/ड/11/2007 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी कमल फुलचंद सधी यांचे जागेत स.नं 19/1/1, औध चचवड रोड, रहाटणी १ 30x20 
15 शुभांगी अ ॅड/ड/14/2007 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी िनतीन बबनराव नखाते यांचे खाजगी जागेत स.नं 25/1/1, रहाटणी काळेवाडी चौक १ 20x20 
16 शुभांगी अ ॅड/ड/18/2007 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग सौ. पु पलता द ा य वाघेरे यां या जागेत. स.नं 18/11/2 रहाटणी १ 40x20 
17 शुभांगी अ ॅड/ड/22/2007 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी िनतीन बबनराव नखाते यां या खाजगी जागेत. स.नं 25/1/1, रहाटणी १ 20x20 
18 शुभांगी अ ॅड/ड/30/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी िनतीन नखाते यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 25/1, रहाटणी १ 20x20 

19 शुभांगी अ ॅड/ड/32/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी गुलाबराव संपत शदे यांचे खाजगी जागेत. स.नं 29/1/1 + 1+2/2/1/2, पपळेिनलख, १ 30x20 

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर - १८
आकाश च ह परवाना वभाग
े ीय कायालयाच ेनांव- 'ड' भाग

मंजुर खाजगी जागेतील जा हरात फलकांचा मा हती त ता



20 शुभांगी अ ॅड/ड/38/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग सौ. िनशा बी. जेवरानी यांचे खाजगी जागेत स.ं नं. 111/11,  रहाटणी मेनरोड, काळेवाडी. १ 40x20 

21 शुभांगी अ ॅड/ड/39/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी कमल फुलचंद सघी यांचे खाजगी जागेत. स.नं 19, रहाटणी पपरी. १ 10x20 
22 शुभांगी अ ॅड/ड/40/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी दौलत हनुमंत कोकणे यांचे खाजगी जागेत. स.नं 122/1/2/अ1, पपळे सौदागर. १ 20x20 

23 शुभांगी अ ॅड/ड/42/2008 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग
ी.ल मण मुरिलधर मानकर यांचे जागेत स.नं.257/1/2 मानकर चौक,क पटे व ती, वाकड, पुणे 

५७.
१ 30x20 

24 शुभांगी अ ॅड/ड/47/2009 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग
ी कुसुम अजून नढे यांचे खाजगी जागेत. स.नं 25/1/1, काळेवाडी पपरी रोड, काळेवाडी फाटा 

या ठकाणी
१ 20x20 

25 शुभांगी अ ॅड/ड/49/2009 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ीमती िमना आशोक जमतानी, यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 35/अ/ 1/7,  रहाटणी. १ 30x20 

26 शुभांगी अ ॅड/ड/52/2010 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग
ी काश द ा य थोपटे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 26/1/1 + 2/8/1 र ा टॉवर शेजारी िड पी 

रोड कॉनर, पपळे िनलख
१ 40x20 

27 शुभांगी अ ॅड/ड/53/2010 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग
ी काश द ा य थोपटे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 26/1/1 + 2/8/1 र ा टॉवर शेजारी िड पी 

रोड कॉनर, पपळे िनलख
१ 40x20 

28 शुभांगी अ ॅड/ड/54/2010 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी ीराम बाबू कोकणे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 19/1/1, ीराम पॅलेस शेजारी रहाटणी. १ 30x20 

29 शुभांगी अ ॅड/ड/55/2010 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी ीराम बाबू कोकणे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 19/1/1, ीराम पॅलेस शेजारी रहाटणी १ 30x20 

30 शुभांगी अ ॅड/ड/56/2010 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग
ी.दामोदर पंढरीनाथ मानकर यांचे जागेत स.न.२५७/१/४ ि हस लग फाम शेजारी, वाकड पुणे 

४११०५७
१ 40*20

31 शुभांगी अ ॅड/ड/61/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग दगडू नाना कोकणे यांचे जागेत, स.नं.18/12, शाकबंरी माबल शेजारी, रहाटणी. २ 40x10 चे 2

32 शुभांगी अ ॅड/ड/64/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. शरद यशवंत कोकणे यांचे जागेत, स.नं. 19/1/1,  फाई ह गाडन ोजे ट शेजारी, रहाटणी २
20x20 चे 2 

फलक

33 शुभांगी अ ॅड/ड/66/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. िनितन बबन नखाते यांचे जागेत,  स.नं.25/1/1,  म हदा गॅसको ोज्े ट समोर, रहाटणी २
20x20 चे 2 

फलक

34 शुभांगी अ ॅड/ड/70/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. उमाकांत कृ णा पवार नखाते यांचे जागेत,  स.नं.18/10,  िशवार गाडन शेजारी, रहाटणी. १ 20x20  

35 शुभांगी अ ॅड/ड/71/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. गुलाब कंुडलीक कोकणे यांचे जागेत,  स.नं.18/11/1, अथव माकट शेजारी, रहाटणी. २
30x20 चे 2 

फलक

36 शुभांगी अ ॅड/ड/72/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग  ी. गुलाब कंुडलीक कोकणे यांचे जागेत,  स.नं.18/11/1, अथव माकट शेजारी, रहाटणी. २
30x20 चे 2 

फलक
37 शुभांगी अ ॅड/ड/73/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. ीराम बाबु कोकणे यांचे जागेत,  स.नं.18/1 + 2  वैभव माबल शेजारी, रहाटणी १ 30x20
38 शुभांगी अ ॅड/ड/74/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. ीराम बाबु कोकणे यांचे जागेत,  स.नं.18/1 + 2  वैभव माबल शेजारी, रहाटणी १ 30x20 

39 शुभांगी अ ॅड/ड/78/2013 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग ी. कशोर मेचंद तुलसानी यांचे जागेत,  स.नं.111/12ब/3,  राज ट्े डस शेजारी, रहाटणी २
20x 20कचे 
दोन फलक

40 शुभांगी अ ॅड/ड/114/2016 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग साहेबराव क पटे यांचे जागेत. स.न 258/1, (यशोदा गाडनशेजारी) वाकड. २ 30x20 = 2 
41 शुभांगी अ ॅड/ड/113/2012 शुभांगी अ ॅड हटायझ ग साहेबराव क पटे यांचे जागेत. स.न 258/1, (ि हिस लग फाम शेजारी) वाकड. २ 40*20 = 2 



42 र हेल/ड/01/07
र हेल अ ॅड हटय झग ी काळूराम नामदेव नांदगुडे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 26/1/1 + 2/6/1 िवशालनगर 

वाकडरोड, पपळे िनलख
१ 20x20 

43 र हेल/ड/03/08
र हेल अ ॅड हटय झग ी काळूराम नामदेव नांदगुडे यांचे खाजगी जागेत स ह न.ं 26/1/1 + 2/6/1 िवशालनगर 

वाकडरोड, पपळे िनलख
१ 20x20 

44
सुवणा प लीसीटी 

/ड/04/2008
सुवणा प लीसीटी मनपा जागेत जूना वाकड मुंबई हायवे र ा टॉवर जगत, िड पी रोड शेजारी, पपळे िनलख. १ 40x10 

45 हषवधन सोसा/ड/01/07
हषवधन को ऑफ हौ. 

सोसा. वमालक चे जागेत सं न.ं 14, डी पी रोड पपळे िनलख १ 40x20 

46 हषवधन सोसा/ड/02/2010
हषवधन को ऑफ हौ. 

सोसा.
वमालक चे जागेत, सं नं. 14,  डी पी रोड,  पपळे िनलख. १ 40x20 

47 नाईससाईट/ड/3/2014 नाईस साईटस मुरलीधर थोपटे यांचे जागेत, स.नं.26/2/8, िवशालनगर, पपळे िनलख १ 40x20 
48 नाईससाईट/ड/4/2014 नाईस साईटस मुरलीधर थोपटे यांचे जागेत, स.नं.26/2/8, िवशालनगर, पपळे िनलख १ 40x20 

49 कालबाग िबजल/ड/1/2008 सौ ि जल शांत कालबाग
वत:चे जागेत स.ं नं. 26/1/2/192/191, जगताप डेअरी रोड ते पपळे िनलख रोड, जगताप डेअरी 

जवळ, पपळेिनलख
१ 20x20 

50 य.च.िश. ./ड/01/08
यशवंतरावजी च हाण 

िश ण
 सारक मंडळ

वत:चे जागेत स.ं नं. 24/2/2, डी पी रोड, िवशालनगर शाळे या कंपाऊडम ये पपळे िनलख. १ 40x20 

51 ओम सागर/ड/01/08 ओम सागर डे ह पस वमालक चे जागेत स.ं नं. 18/1/1, नंदनवन सोसा मागे, िड पी रोड, पपळे िनलख. २
40x20 

 पाठपोठ एक

52 मॅ सलाईन अ ॅड/ड/01/2011 मॅ सलाईन अ ॅड ीमती सुमन िव नाथ च हाण यांचे जागेत  सं. नं. 19/1/1, ि तीज कॉलनी जगताप डेअरी १
20x10 चा 1 

फलक 

53 िवण जेजूरीकर/ड/01/06 िवण िशवहरी जेजूरीकर
ी झंुझारराव राज  गणपत यां या खाजगी जागेत स.ं नं. 25, लॉट न.ं 6, गंगा अपाटमेट वाकड 

मेन रोड, पपळे िनलख
१ 20x20 

54 ितथहोम/ड/1/10 ितथहोम डे हलपस वत:चे जागेत  स.नं.10/1, डी.पी.रोड, पपळे िनलख १ 20x20 

55 िविन ज एज िमडीया/ब/04/08 िविन ज ए ज िमडीया रेलवे से ल पुणे पपरी रे वे टेशन भाजी मंडई रोड रे वे या जागेत १ 30x15 

56 िविन ज एज िमडीया/ब/05/08 िविन ज ए ज िमडीया रेलवे से ल पुणे पपरी रे वे टैशन भाजी मंडई रोड रे वे या जागेत १ 30x15 

57 िवण जेजूरीकर/ब/02/05 िवण जेजूरीकर मनपा जागेत  हेमू कॉलनी माकेट शेजारी शगुन चौक पपरी १ 10x20 
58 िवण जेजूरीकर/ब/03/09 िवण जेजूरीकर मनपा जागेत गणेश हेअर ेसस दुकाना शेजारी शगुन चौक पपरी १ 10x20 
59 सुवणा प लीसीटी/ब/01/08 सुवणा प लीसीटी मनपा जागेत  ं ट माकट समोर पपरी १ 20x20 
60 सुवणा प लीसीटी/ब/02/08 सुवणा प लीसीटी मनपा जागेत मछी माकट लगत मटन माकट र ता  पपरी १ 40x10 

61 शुभांगी अ ॅड/ड/87/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग शरद यशवंत कोकण,े स.नं.६/४ ते ७ कोकणे चौक, णाल दपमाला समोर, रहाटणी, पुणे- १७ २ 40x10 पाठपोट



62 शुभांगी अ ॅड/ड/88/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग शरद यशवंत कोकण,े स.नं.६/४ ते ७ कोकणे चौक, णाल दपमाला समोर, रहाटणी, पुणे- १७ २ 40x10 पाठपोट

63 शुभांगी अ ॅड/ड/90/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. नंदकुमार कृ णाजी काटे यांचे जागेत स.नं.१८/१० िशवार गाडन शेजारी,मोर शो म समोर 

रहाटणी पुणे ४११०१७
२

20*20 एक 
पाठपोट

64 शुभांगी अ ॅड/ड/97/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी.जंगल हनुमंत कोकणे यांचे जागेत,स.न. १२२/१+२+३/१ मोर शो म जवळ,िशवार गाडन 

समोर, पपळे सौदागर पुणे ४११०२७
३

40*10 चे तीन 
फलक

65 शुभांगी अ ॅड/ड/98/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी.िनतीन बबन नखाते यांचे जागेत,स.नं.२५/१/१ र दप हॉटेल समोर काळेवाडी मेन 

रोड.रहाटणी पुणे ४११०१७.
२

20*20 चे दोन 
फलक

66 शुभांगी अ ॅड/ड/99/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
मोिनका ीकृपा हौ.सोसायटीचे इमारतीवर, इमारत .१६ लॉट . १०६ पपरी कॉलनी, 
पुलाजवळ पपरी पुणे ४११०१७.

२
40*10 चे दोन 

फलक

67 शुभांगी अ ॅड/ड/100/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. ल मण पंढरीनाथ मानकर यांचे जागेत, स.नं. २५७/१/४ जुना वाकड-मुंबई हायवे, िनसगपुजा 
ोजे ट शेजारी, वाकड पुण-े४११०५७

२
40*20 चे दोन 

फलक

68 शुभांगी अ ॅड/ड/102/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. शांत देवराम पानमंद, स.नं. २९/१/१+१/२+२/१/२, पु कराज सहकारी गृहरचना सं था 

मया दत लॉट नं. ४ जगताप डेअरी, पपळे िनलख पुणे-४११०२७
२

30*20 चे दोन 
फलक

69 शुभांगी अ ॅड/ड/103/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. दता य भाकर मानकर यां या जागेत स.नं. २९ लॉट न.ं३ ी. कृपा सहकारी गृहरचना 

सं था मया. जगताप डेअरी पपळे िनलख पुणे-४११०२७
२

30*20 चे दोन 
फलक

70 शुभांगी अ ॅड/ड/104/2014 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. िशवाजी िभवा गोरे यां या जागेत स.नं. २९/१/१+१+२+२/३/३/३, ी. गु कृपा सं था मया. 

लॉट न.ं २४ जगताप डेअरी, पपळे िनलख पुणे-४११०१७
२

30*20 चे दोन 
फलक

71 जीफोसअँड/ड/1/2014 जी.फोस अँड हरटाय झग हिनफ अ दूल सै यद यांचे जागेत स.नं.८४/१/६, सुदशन नगर, पपळे गुरव, पुणे- ६१ १ 20x20 

72 जीफोसअँड/ड/2/2014 जी.फोस अँड हरटाय झग
दलीप िव ल थोरात यांचे जागेत,स.नं.८५/२अ/१, सुवणयुग कॉलनी, जवळकर नगर, पपळेगुरव, 

पुणे- ६१
१ 20x20 

73 जीफोसअँड/ड/3/2014 जी.फोस अँड हरटाय झग
िवलास दादू पाटील यांचे जागेत,स.नं.८४/२/२+३/५, सहगड कॉलनी, िव हता चौक, क पत  
सोसा. पपळे गुरव, पुणे- ६१

१ 40x20 

74 जमतानी/ड/१/२०१४ परमानंद मे. जमतानी ( वत:चे जागेत) स.नं.६/४ते७, कोकणे चौक, रहाटणी, पुणे- १७ १ 40*20 
75 जमतानी/ड/२/२०१४ परमानंद मे. जमतानी ( वत:चे जागेत) स.नं.६/४ते७, कोकणे चौक, रहाटणी, पुणे- १७ १ 40*20 

76 ओमेगा/ड/१/२०१४ मं ी क शन(आगरवाल)
वताचे जागेत,(ओमेगा ि मायसेस) स.न.८(पाट)१ब/२ िशवार चौक,िशवार गाडन जवळ, 

रहाटणी,पुणे ४११०१७
१ 20*20

77 अेम/ड/१/२०१४
एम 

अँड हरटाय झग(रमेशसात
व)

ी.भगवान यशवंत काटे यांचे जागेत.स.न.२२/१सी/ लॉट २, काटे- वरा य चौक, पपळे-सौदागर 
पुणे ४११०२७

२ 30*15 पाठपोट

78 िबगइंिडया/ड/1/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी बाबासाहेब रामचं  शेजाळ यांचे जागेत स.न.८५/२अ/१/९ पा रजात कॉलनी,क पत  इ टेट 

शेजारी. पपळेगुरव पुणे ४११०६१(साईट -१)
१ 40*20

79 िबगइंिडया/ड/2/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी बाबासाहेब रामचं  शेजाळ यांचे जागेत स.न.८५/२अ/१/९ पा रजात कॉलनी,क पत  इ टेट 

शेजारी. पपळेगुरव पुणे ४११०६१(साईट -२)
१ 40*20

80 िबगइंिडया/ड/3/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
 सौ.मीना िहरामण देवरे यांचे जागेत स.न.८५/२अ/४९ पा रजात कॉलनी,क पत  इ टेट शेजारी. 
पपळेगुरव पुणे ४११०६१(साईट -१)

१ 40*20



81 िबगइंिडया/ड/4/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
 सौ.मीना िहरामण देवरे यांचे जागेत स.न.८५/२अ/४९ पा रजात कॉलनी,क पत  इ टेट शेजारी. 
पपळेगुरव पुणे ४११०६१ (साईट -२)

१ 40*20

82 िबगइंिडया/ड/5/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी.जग ाथ आ दनाथ लोखंडे यांचे जागेत स.न.८५/२अ/८१ ,क पत  इ टेट शेजारी. पपळे गुरव 

पुणे ४११०६१
१ 40*20

83 िबगइंिडया/ड/6/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
 ी.हनुमंत ाने वर बुलबुले यांचे जागेत स.न.८५/१ब/२/२ कािशद पाक,क पत  इ टेट समोर. 
पपळे गुरव पुणे ४११०६१

१ 40*20

84 िबगइंिडया/ड/7/2014 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
 ी अनंत मनोहर गावडे यांचे जागेत स.न.८५/१ब/२/२ महारा  कॉलनी रोड न.ं १,क पत  
इ टेट. पपळे गुरव पुणे ४११०६१

१ 20*20

85 िबगइंिडया/ड/8/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी.मधूकर काळूराम भ डे,  जागेत स.नं.२९/१/१+१/२/२, साथक, लॉट न.ं २२ शांती िनकेतन 

हौ सग सोसायटी,, ध-रावेत र ता , साई चौक पपळे िनलख, पुणे ४११०२७,(साईट .१)
१ 30*20

86 िबगइंिडया/ड/9/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी.मधूकर काळूराम भ डे,  जागेत स.नं.२९/१/१+१/२/२, साथक, लॉट न.ं २२ शांती िनकेतन 

हौ सग सोसायटी,, ध-रावेत र ता , साई चौक पपळे िनलख, पुणे ४११०२७,(साईट २)
१ 30*20

87 िबगइंिडया/ड/10/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी. ानोबा काळबा भ डे,  जागेत स.नं.२९/१/१+१/२/२, हंसा, लॉट न.ं २३ शांती िनकेतन 

हौ सग सोसायटी,, ध-रावेत र ता , साई चौक पपळे िनलख, पुणे ४११०२७,(साईट .१)
१ 30*20

88 िबगइंिडया/ड/11/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी. ानोबा काळबा भ डे,  जागेत स.नं.२९/१/१+१/२/२, हंसा, लॉट न.ं २३ शांती िनकेतन 

हौ सग सोसायटी,, ध-रावेत र ता , साई चौक पपळे िनलख, पुणे ४११०२७,(साईट .२)
१ 30*20

89 िबगइंिडया/ड/12/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी वसंत गणपत डगळे  यांचे जागेत स.नं.२९/१/१+१/२/२, लॉट न.ं २१, शांतीिनकेतन सोसायटी, 
ध–रावेत र ता पपळे िनलख  पुणे ४११०२७

१ 30*20

90 िबगइंिडया/ड/13/2015 मे.िबग इंिडया ुप, िनगडी
ीमती शेफाली पाल, स.नं. 28/1/12, साई चौक-मानकर चौक र ता, मधुबन कॉलनी, 

सािव ीबाई फुले उदयान शेजारी, बचपन कुल जवळ, पपळे िनलख पुणे-411027
१ 30*20

91 सोिनगरा/ड/1/214
धनराज केसरीमल 

सोिनगरा
धनराज केसरीमल सोिनगरा यांचे वतांचे जागेत,स.न.२५७ क पटे व ती  काळेवाडीफाटा-मानकर 
चौक र यालगत वाकड,पुणे ४११०५७

१ 30*20

92 बालाजीअँड/ड/१/२०१४
बालाजी अँड हरटाय झग 

(सुवणा िवनोद)े
ी.बळीरामबाबू कोकणेयांचे जागेत, स.नं.१८/१+२, कोकणे माकट जवळ, रहाटणी पुणे 

४११०१७.
१ 30*20

93 मु ा/ड/1/2015 मु ा डे हलपस
ी.योगेश िव.बालवडकर वता या जागेत स.नं.१८/१/१ ,िवशालनगर,नंदनवन सोसायटी जवळ, 

पपळे िनलख, पुणे ४११०२७
१ 40*20

94 टोटलअड/ड/1/2015
टोटल अँड हरटाय झग 

सोलुशन ा.िल
ी.सुिनल अडवाणी, ीमती िहराबाई गुलाब कोकणे यां या मालक या स.नं. १८/११/४, पॉट-

18 मॉल या आवारात, साईचौक-कोकणे चौक र ता, रहाटणी पुणे ४११०१७
२ 16*25 पाठपोट

95 महेशक पटे/ड/1/2015 महेश क पटे, वाकड
ी.चं कांत,सुभाष,जग ाथ,अनंत क पटे यांचे जागेत स.नं. २५८ई पै., ध – हजवडी र ता 

मानकर चौक, यशोधन हॉटेलजवळ,वाकड.पुणे ४११०५७
१ 40*20



96 वाधवानी/ड/१/२०१५ ठाकुरदास वाधवानी
ी. नरेश ठाकुरदास वाधवानी, स.नं.२२/१ शुभंम हाईटस या इमारतीवर, हॉटेल वराज गाडन 

समोर नािशकफाटा-कोकणे चौक र ता, पपळे सौदागर पुणे.
१ 20*40

97 मुरलीधर मानकर/ड/१/२०१५ मुरलीधर मानकर
ी. मुरलीधर पंढरीनाथ मानकर यांचे वताचे जागेत स.नं. २५४/१/४ क पटे व ती, मानकर 

चौक, यशोदा मंगल कायालयासमोर, वाकड, पुणे-४११०१७
१ 40*20

98 शुभांगी अ ॅड/ड/105/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. दलीप बबन काटे यांचे जागेत स.नं. ११९/२ अ, सौदागर हॉटेल शेजारी, पपळे सौदागर, ता. 

हवेली िज पुण-े२७.
१ 40*20

99 शुभांगी अ ॅड/ड/106/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. ल मणराव राणोजी दिहहंडे यांचे जागेत स.नं. २९/१/१+१/२+२, लॉट .१५ वाकड - 

पपळे िनलख निवन रोड लगत शांतीिनकेतन सहकारी गृहरचना सं था, पपळे िनलख, ता. हवेली 
िज. पुणे २७.

२
40*20 (शेजारी 

शेजारी)

100 शुभांगी अ ॅड/ड/107/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी.गुलाब संपत शदे यांचे जागेत स.नं. २९/१/१+१/२+२/१/२, लॉट .१ िशवकृपा सहकारी 

सं था मया, बी.आर.टी.रोड  पपळे िनलख, ता. हवेली िज. पुणे.२७
१ 40*20

101 शुभांगी अ ॅड/ड/109/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. अशोक व िवलास महादू कािशद, लीलाबाई महादेव पवार यां या गारवे असोिसएट तफ सौ. 

शांता अशोक गारवे यांचे जागेत स.नं. ८८/१, िस दी लॉ स शेजारी, पपळे गुरव ते नािशक फाटा 
रोड, क पत  ोजे ट समोर, पपळे गुरव, पुणे ६१.

४
20*30 दोन 

पाठपोट

102 शुभांगी अ ॅड/ड/110/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
 ी. अशोक व िवलास महादू कािशद, लीलाबाई महादेव पवार यां या गारवे असोिसएट तफ सौ. 
शांता अशोक गारवे यांचे जागेत स.नं. ८८/१, िस दी लॉ स समोर, पपळे गुरव ते नािशक फाटा 
रोड, क पत  ोजे ट शेजारी, पपळे गुरव, पुणे ६१.

४
20*30 दोन 

पाठपोट

103 शुभांगी अ ॅड/ड/113/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी.मनोहर मानाजी पवार यांचे झोपडीचे जागेत शा ीनगर िडल स फोरचून मॉल 

जवळ,इि फिनटी शू जवळ पपरी िज.पुणे ४११०१७
१ 10*20

104 पानसरे/ड/१/२०१५ ी रमेश पानसरे
ी.रमेश ानोबा पानसरे, यांना वतांचे जागेत स.नं. २६१, क पटे व ती,जुना वाकड-मुंबई र ता, 

वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट . १ )
१ 40*20

105 पानसरे/ड/२/२०१५ ी रमेश पानसरे
ी.रमेश ानोबा पानसरे, यांना वतांचे जागेत स.नं. २६१, क पटे व ती,जुना वाकड-मुंबई र ता, 

वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट . २ )
१ 30*20

106 पानसरे/ड/३/२०१५ ी रमेश पानसरे
ी.रमेश ानोबा पानसरे, यांना वतांचे जागेत स.नं. २६१, क पटे व ती,जुना वाकड-मुंबई र ता, 

वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट . ३ )
१ 40*20

107 पानसरे/ड/४/२०१५ ी रमेश पानसरे
ी.रमेश ानोबा पानसरे, यांना वतांचे जागेत स.नं. २६१, क पटे व ती,जुना वाकड-मुंबई र ता, 

वाकड, पुणे ४११०५७ येथे (साईट .४)
१ 30*20

108 टोटलअड/ड/2/2015 टोटल अ ॅड हरटायिझग
ी. ाने र ह.तापक र,िवनोद ह.तापक र,निवन भ.तापक र व िनलेश भ.तापक र यांचे सामाईक 

जागेत, स.नं.७१.१अ.+१बी,+१क २/१ तापक र चौक, जोशी वडेवाले शेजारी रहाटणी पुणे १७
१ 16*25

109 रे बो लाझा/ड/1/2015
रे बो लाझा ि मायसेस 

सोसा.
वत: या जागेत रे बो लाझा ि मायसेस को.ऑप.सोसायटी िल. स.नं.७ िस.स.नं.११९९(पाट), 

िशवार चौक, रहाटणी, पुणे १७
१ 30*20

110 अ शुलिस दी/ड/1/2015
अ शुल िस दी मोटस 

अ ड िब डस
ी. दपक िवलासराव जगताप, वत: या जागेत स.नं. २२६/१ब, क पटे व ती, हॉटेल अ बीय स 

पाठीमागे, वाकड, पुणे-५७.
१ 20*15

111 िशवसाई/ड/1/2015
ी. िशवसाई 

अ ॅड हरटायिझग
ीमती िहराबाई ेमराज धडफळे यांचे जागेत स.नं. १७/२/१/१८, २४ कॅरेट िब ड ग समोर, 

पपळे िनलख पुणे - २७
१ 30*20



112 यशदा/ड/1/2015 मे. यशदा िब डकॉन
मे. यशदा िब डकॉन, वत: या जागेत स.नं. ५९/१ ,. श  हॉि पटल जवळ, पपळे सौदागर पुणे 
२७.

१ 30*20

113 शुभांगी अ ॅड/ड/111/2015 शुभांगी अ ॅड हरटायिझग
ी. िवलास ल मण कुलकण , यांचे जागेत स.नं. २६/१/१+२/८, पी.एम.सी बँकेसमोर, (जुना 

वाकड-मुंबई) वाकड- ध र ता, पपळे िनलख पुणे ४११०२७.
२ 30*20 पाठपोट

114 िबगइंिडया/ड/14/2015 मे. िबग इंिडया ुप, िनगडी
ी. संजीव बबनराव माने यांचे जागेत स.नं. ८४/२/४ जवळकरनगर, नािशकफाटा-कोकणे चौक 

र ता, पपळे गुरव पुणे२७.
१ 30*20

115 भ /ड/1/2015 मे. भ  अ ॅड हरटायिझग
फाई ह टार क शन ( मुळ मालक ी.बळीराम बाबुराव कोकण)े यांचे जागेत स.नं.६/४/७, 
कोकणे चौक, रहाटणी, पुणे १७.

1 30*20

116 सुि म/ड/1/2015 मे.सुि म डे हलपस
वत: या जागेत स.नं.७०/१,७०/३ ते ८ व ७०/२/१, हॉटेलगो वद गाडन समोर, गो वद यशोदा 

चौक, पपळेसौदागर पुणे २७.
2

40*20 चे दोन 
फलक

117 अ ण क /ड/१/२०१५ अ ण क शन वत:चे जागेत कासारवाडी पुलाजवळ, पपळे गुरव शेवटचा बस टॉप जवळ, पपळे गुरव पुणे ६१. 1 40*20

118 दा/ड/१/२०१५ मे. दा अड हरटाय झग
देव थान इनाम (इतर ह - ी. बाळासाहेब वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप डेअरी -
 क पटे व ती र ता, महा मा फुले उदयानासमोर, पपळे िनलख, पुणे २७.(साईट नं.१)

2 20*40 पाठपोट

119 दा/ड/२/२०१५ मे. दा अड हरटाय झग
देव थान इनाम (इतर ह - ी. बाळासाहेब वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप डेअरी -
 क पटे व ती र ता, महा मा फुले उदयानासमोर, पपळे िनलख, पुणे २७.(साईट नं.२)

2 20*40 पाठपोट

120 दा/ड/३/२०१५ मे. दा अड हरटाय झग
देव थान इनाम (इतर ह - ी. बाळासाहेब वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप डेअरी -
 क पटे व ती र ता, महा मा फुले उदयानासमोर, पपळे िनलख, पुणे २७.(साईट नं.३)

2 20*40 पाठपोट

121 दा/ड/४/२०१५ मे. दा अड हरटाय झग
देव थान इनाम (इतर ह - ी. बाळासाहेब वामन जगताप) यांचे जागेत स.नं. २७ जगताप डेअरी 
क पटे व ती र ता, महा मा फुले उदयानासमोर, पपळे िनलख, पुणे २७.(साईट नं.४)

2 20*40 पाठपोट

122 काटे मोटस/ड/1/2015
मे. काटे मोटस अ ड 

िब डस
ी. अजय साहेबराव काटे  वत:चे जागेत स.नं. १७६/२/१, िशव मं दर रोड, रहाटणी चौक, एल. 

आय.सी. ऑ फस शेजारी, पपळे सौदागर, पुणे २७.
1 15*20

123 शुभांगी/ड/115/2016  मे.शुभांगी अँड हरटाय झग
ी. त णकुमार जोगे चं  घटक स.नं. २८/१/२०, मधुबन कॉलनी, क पत  चौक ते जगताप 

डेअरी, मनपा उदयानाजवळ, पपळे िनलख, पुणे २७.
२ 30*20

124 ओमसाई/ड/1/2016 ओम साई अँड हरटाय झग
ी. तानाजी मा ती काटे, यांचे जागेत वराज गाडन समोर, पपळे सौदागर ते पपळे गुरव 

( नािशक फाटा ते कोकणे चौक), वराज चौक, पपळे सौदागर पुणे २७.
१ 40*20

125 िववेकजोशी/ड/1/2016 िववेक जोशी
वत:चे जागेत स.नं. १३४, गो वद गाडन चौक, कोकणे चौक ते गो वद गाडन चौक रोड, पपळे 

सौदागर, पुणे २७.
१ 40*20

126 म हारी काटे/ड/1/2016 म हारी महादू काटे
वत:चे जागेत स.नं. १२५/३/३, कुणाल आयकॉन र ता, महािवतरण ऑ फस समोर, पपळे 

सौदागर, पुणे २७.
२

20*20 
(पाठपोठ)

127 आर एन आर/ड/1/2016
मे.आर एन आर 

असोिसए स
वत:चे जागेत स.नं. २३/८४,एच.बी.१३/४,साई चौक,जय लाझा इमारतीवर, पपरी-१८ १ 20*20



128 गंधव आटस/ड/1/2016 गंधव आटस, पुणे ी. िवलास  िशवाजी जमदाडे यांचे जागेत स.न. ४८/१/७ जवळकर नगर, पपळे गुरव,पुणे २७ १ 30*20

129 साद िवनोद/ेड/1/2016 साद द ा य िवनोदे
ी.रमेश यानोबा पानसरे यांचे जागेत स.न.२६१, ध-िहजवडी र ता मानकर चौक,ित पती 

फ नचर शेजारी,वाकड-५७
१ 15*12

130 देशखैरे/ड/1/2017 सुिनल उ दवराज देशखैरे स.न.५१/१/१,ऎ या ानर,काटेपुरम चौक पपळे गुरव,पुणे-४११०५७ १ 10*10

131 सादक पटे/ड/१/१६ ी.रमेश ानोबा पानसरे
ी.रमेश ानोबा पानसरे, यां या जागेत स.नं. २६१, वाकड मानकर चौक ध ते हजवडी 

र ता,वाकड, पुणे-४११०५७
१ 40*20

132 सॉिलटर/ड/१/१६ ी.रोिहत रामदास गवळी राधा-रमन सह.गृह.सं था मया,स.नं.५१ िह सा.नं.१/५०, पपळे गुरव,नवी सांगवी,पुणे-४११०२७ १ 12*8

133 हषवधन/ड/०३/२०१० मे.हषवधन 
को.ऑप.हौ.सोसा.,

वमालक चे जागेत सं न.ं 14, डी पी रोड पपळे िनलख. १ 8*8

134 चेरी/ड/१/१६ मे.चेरी अ ॅड हरटाय झग
ी.गुलाब आबाजी कंुजीर  व ी.िवजय आबाजी कंुजीर  यां या जागेत स.नं.१३५/२,कुणाल 

आयकॉन रोड, पपळे सौदागर,पुणे-४११०५७.
१ 20*20

135 जमतानीड/१/१६ परमानंद मे. जमतानी वता या जागेत स.नं.१७/२ ,रहाटणी,पुणे-४११०३३ २ 30*20 पाठपोट

136 आर एन आर/ड/2/2016
मे.आर एन आर 

असोिसए स
वत:चे जागेत स.नं. २३/८४,एच.बी.१३/४,साई चौक,जय लाझा इमारतीवर, पपरी-१८ १ 20*20

137 शुभांगी अ ॅड/ड/116/2016 मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.कौ तुभ कृ णा काटे व इतर यांचे जागेत स.नं.१३९/९अ,ि ह जन ७ कम शयल ोजे ट 

जवळ, पपळे सौदागर,पुणे-४११०१७
२ 40*20

138 शुभांगी अ ॅड/ड/117/2016 मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ीमती.िवजया बकराव िशरोळे व इतर यां या जागेत स.नं.८८/२,भारतर  

आर.डी.पुलाजवळ,िस दी लॉ स समोर, पपळे गुरव,पुणे.
४

20*30 (2 
पाठपोट)

139 शुभांगी अ ॅड/ड/118/2017 मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ीमती.िवजया बकराव िशरोळे व इतर यां या जागेत स.नं.८८/२,भारतर  

आर.डी.पुलाजवळ,िस दी लॉ स समोर, पपळे गुरव,पुणे.
४

20*30 (2 
पाठपोट)

140 साईराज/ड/1/2017 मे.साईराज आऊटडोअस
ी.संतोष बाजीराव मानकर यां या जागेतील स.नं.२५७/१/४,आठवण बंगला जवळ,यशोदन मंगल 

कायालयाजवळ,क पटे व ती, वाकड,पुणे-४११०५७
१ 40*20

141 शुभांगीअ ॅड/ड/११९/२०१७ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.कौ तुभ कृ णा काटे, ी.मधुकर कृ णा काटे, अँड.मेधा कृ णा काटे,सौ.िनलम कृ णा 

काटे,सौ.मिनषा कृ णा काटे यां या जागेतील स.नं. १३६/५, ि हजन-७ कम शयल ोजे ट 
समोर, पपळे सौदागर,पुणे-४११०१७

२ 40*20 पाठपोट

142
िविन ज एज 

िमडीया/ड/१/२०१७
मे.िविन ज एज िमडीया

ी.सुयकांत हाद सटाले यांचे जागेत स.नं.२९/१/१,िशव कृपा हौ सग सोसायटी, लॉट 
नं.३,जगताप डेअरी,साई चौक, ध रावेत र ता, पपळे िनलख,पुणे-411027

१ 30*20

143 यशोधनपि लिसटी/ड/१/२०१७ मे.यशोधन पि लिसटी
ी. बाळकृ ण रघुनाथ वाघेरे यां या जागेतील .स.नं.३११/१, पपळे सौदागर, पपरी वाघेरे गाव 

रोडलगत, पपरी वाघेरे
२

40x20 
 पाठपोठ एक

144 यशोधनपि लिसटी/ड/२/२०१७ मे.यशोधन पि लिसटी
ी.अ ण रामदास िशनकर व ी.िवजयकुमार गोिपचंद रामचंदानी यां या जागेतील 

स.नं.७/१+२अ/१,रहाटणी,पुणे -४११०१७
२ 40*20

145 िशवअसोिसएटस/ड/१/२०१७ मे.िशवअसोिसएटस वत:चे जागेत स.नं. ३ चा ४ब/१ गो वद गाडन रोड, काटे पे ोल पपाजवळ, पपळे सौदागर-२७ १ 30*15



146 अ त/ड/१/२०१७ मे.अ त इंड ीज
ी.अमोल पांडुरंग पवार व ी.उ दव िभनराव माने यां या स.नं.८४ चा २/२+३/१४, 

बी.आर.टी.एस. रोड, सुदशन चौक, सहगड कलनी,जवळकरनगर, पपळे गुरव,पुणे-४११०१७
२ 15*25

147 िप सेल/ड/१/२०१७ मे.िप सेल अॅड हरटाय झग सौ.माया ाने र नढे , सव न.ं७९/४, नढे हाईटस, एम.एम.शाळेसमोर, काळेवाडी,पुणे-४११०१७. १ 12*15

148 शुभांगी अडॅ/ड/१२०/२०१७ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
सौ.िमना अिनल जेसवानी, यांचे जागेत  स.नं.80/2/1, भारत पे ोिलयमजवळ, काळेवाडी, 
रहाटणी-१७

१ 40*20

149 शुभांगी अडॅ/ड/१२१/२०१७ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.मनमोहन अजुनदास मेघराजानी, ी.शाम अजुनदास मेघराजानी, ी.सुभाष अजुनदास 

मेघराजानी,री.िवनोद अजुनदास मेघराजानी, यांचे जागेत िस.टी.स.नं.4070, पपरी भाजी माकट, 
पपरी-१७

१ 30*20

150 शुभांगी अडॅ/ड/१२२/२०१७ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.नीरास अहमद शेख,यांचे जागेत  स.नं.80/2/1, भारत पे ोिलयमजवळ, काळेवाडी, रहाटणी-

१७
१ 40*20

151 आ द य अडॅ/ड/०१/२०१७ मे.आ द य अ ॅड हरटाय झग सौ.शांता अशोक गारवे,यांचे जागेत  स.नं.८८/१ कािशद पाक रतन टाटापुलाजवळ पपळे गुरव-६१ १ 40*20  

152
िधर  

आऊटडोअर/ड/०१/२०१७
मे.िधर  आऊटडोअर

ी.तुकाराम जयवंत जाचक, यांचे जागेत स.नं.159, चॅलजर पि लक कुल शेजारी, दामोदर काटे 
चौक दुधवाले, पपळे सौदागर-२७

४
30*20 चे चार 

फलक

153
िधर  

आऊटडोअर/ड/०२/२०१८
मे.िधर  आऊटडोअर

ी.जयवंत मायाजी जाचक, यांचे जागेत  स.नं.97/1, कुणाल आयकॉन रोड, िशवार चौक, िपपळे-
सौदागर- 27

२
30*20 चा एक 

पाठपोठ

154
मर युरी 

पि लिसटी/ड/०१/२००८
मे.मर युरी पि लिसटी ी. काश बालवडकर, यांचे जागेत  स.नं.२५९, वाकड, हजेवाडी रोड, पुणे-४११०२७ १ 30’ x 15’ 

155
मर युरी 

पि लिसटी/ड/०२/२००८
मे.मर युरी पि लिसटी ी. काश बालवडकर,यांचे जागेत  स.नं.२५९, वाकड, हजेवाडी रोड, पुणे-४११०२७ १ 30’ x 15’ 

156
आर.आर.लुकंड/ड/०१/२०१

८
मे.आर.आर.लुंकड

ी.पवन व राजेश नेमीचंद भंडारी,यांचे जागेत  स.नं.६५, िह सा नं.२/२+२/१/१, 
स.नं.२/१+२/४/४/१ स.नं.२/२+२/१/३/१, िह सा नं.२/१+२/२/१/१ िह सा नं.६६ नं.१/१ पपळे 
िनलख

१ 40’ x 20’ 

157 कशोर गारवे/ड/०१/२०१८ मे. कशोर शंकर गारवे वताचे जागेत ी. कशोर शंकर गारवे, स.नं.८८/१/१, पपळे गुरव-४११०६१ १ 40’ x 20’ 

158
आसवानी 

कं शन/ड/०१/२०१८
मे.आसवानी कं शन

वताचे जागेत, स.नं.२५७/१/२/१, छ पती चौका जवळ, वाकड-४११०५७
१ 30’ x 20’ 

159 ऐम अ ॅड/ड/०१/२०१८ मे.ऐम अ ॅड हरटाय झग
ीमती.ल मी गंु  संयवंशी,यांचे जागेत स.नं.८३/२/७/७, बी.आर.टी.जवळ, ए पायर इ टेट रोड, 

काळेवाडी-४११०१७
२

20’ x 20’  चा 
एक पाटपोठ

160 शुभांगी अ ॅड/ड/१२३/२०१८
मे.शुभांगी 

अ ॅड हरटाय झग
ी. कशोर रामचं  पंजाबी, यांचे जागेत स.नं.९९/१३, निवन ए पायर इ टेट रोड, चचवड 

काळेवाडी रोड, अ फा सो शाळे यामागे, काळेवाडी-४११०१७
१ 40’ x 20’ 



161 शुभांगी अ ॅड/ड/१२४/२०१८
मे.शुभांगी 

अ ॅड हरटाय झग
सौ.चं कला अ ण बनसोडे, यांचे जागेत स.नं.९९/१४/९, काळेवाडी ए पायर इ टेट रोड काळेवाडी 
उ ानपुलाजवळ -४११०१७

२
30’ x 20’ चा 
एक पाटपोठ

162 शुभांगी अ ॅड/ड/१२७/२०१८
मे.शुभांगी 

अ ॅड हरटाय झग
सौ.धरमाबाई रेवा महातो, यांचे जागेत स.नं.८६/१/३ ानोबा काळे, पी.सी.एम.सी शाळेसमोर, 
काळेवाडी,रहाटणी-४११०१७

१ 40’ x 20’ 

163 यु इंिडया/ड/०१/२०१८ मे. यु इंिडया ुप ी.शरद यशवंत कोकण,े यांचे जागेत स.नं.६/४/७, नस पाक, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 30’ x 20’ 

164
भा यल मी 

ुप/ड/०१/२०१८
मे.भा यल मी ुप ी.शरद यशवंत कोकण,े यांचे जागेत स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 20’ x 20’ 

165 अ त/ड/०२/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शरद यशवंत कोकण,ेयांचे जागेत  स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 40’ x 20’ 
166 अ त/ड/०३/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शरद यशवंत कोकण,ेयांचे जागेत  स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 20’ x 15’ 
167 अ त/ड/०४/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शरद यशवंत कोकण,ेयांचे जागेत  स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 40’ x 20’ 
168 अ त/ड/०५/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शरद यशवंत कोकण,ेयांचे जागेत  स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 40’ x 20’ 
169 अ त/ड/०६/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शरद यशवंत कोकण,ेयांचे जागेत  स.नं.६/४/७, कोकणे चौक, रहाटणी-४११०१७ १ 20’ x 15’ 
170 अ त/ड/०७/२०१८ मे.अ त इंड ीज ी.शंकर िभकु रण दवे, यांचे जागेत  स.नं.१८/१०, रहाटणी-४११०१७ १ 15’ x 15’ 

171 िशवा/ड/०१/२०१८ मे.िशवा अ ॅड हरटाय झग
ी. साद नरिसमुल अकुल, िवण नरिसमुल अकुल, मोद नरिसमुल अकुल, यांचे जागेत   

स.नं.२८/१/६१, बी.आर.टी.रोड, जगताप डेअरी, पपळे िनलख्  -४११०२७
१ 30’ x 20’ 

172
िधर  

आउटडोअर/ड/०३/२०१८
मे.िधर  आऊटडोअर

ी.मा ती गबाजी थोपटे, यांचे जागेत   स.नं.६९/१, अ/७, रहाटणी काळेवाडी फाटा रोड, कुणाल 
हॉटेल जवळ , पपरी-४११०१७

१ 40’ x 20’ 

173
कशोर शंकर 

गारवे/ड/०२/२०१९
मे. कशोर शंकर गारवे

ी.पोपट ल मण कािशद, ी.सुदाम ल मण कािशद, ी.उ म ल मण कािशद, स.नं.९०/१, 
पपळे गुरव-४११०६१

१ 40’ x 20’ 

174
ऐम 

अडॅ हरटा झग/ड/०२/२०१९
मे. ऐम अडॅ हरटा झग ी.सागर नामदेव काळे, स.नं.८७/२, काळेवाडी, पुणे-४११०१७ २ 30’ x 15’ 

175
ओमसाई 

अडॅ हरटाय झग/ड/०२/२०१९
मे.ओमसाई 

अडॅ हरटाय झग
ी. रतेश काश लखवानी, स.नं.१३३/२/१, पपळे सौदागर-४११०२७ १ 40’ x 20’ 

176 समृ दी इंड ीज/ड/०१/२०१७ मे.समृ दी इंड ीज वतःचे जागेत स.नं.९०/१, हॉटेल गािजबो जवळ पपळे गुरव, पुणे-४११०६१ १ 30’ x 30’ 

177
आर के 

ऑड हरटाय झग/ड/०१/२०१९
मे.आर के 

ऑड हरटाय झग
ी.कैलास द ा य जगताप ी. हरीषचं  द ा य जगताप ी.महेश द ा य जगताप यांचे जागेत 

िस.टी. स.नं.७१९/९, रामकृ ण मंगल कायालय पपळे गुरव पुणे- ४११०२७
१ 30’ x 20’ 

178
खुशी 

अडॅ हरटाय झग/ड/०१/२०१९
मे. खुशी अडॅ हरटाय झग

ी. उमंग िवनोद शाह, स.नं.२६/१/१+२/८, पपळे िनलख,  पुणे-४११०२७ (इमारती या टेरेसवर 
)

१ 30’ x 20’ 



179
मे. णाली 

एंटर ायझेस/ड/०१/२०१९
 मे. णाली एंटर ायझेस

सौ.माया अजुनदास सुखेजा व ी.पवनकुमार होतचंद रामनानी, स ह न.ं४/१८/१९, बी.फामसी 
कॉलेज यासमोर, निवन काळेवाडी चचवड ए पायर इ टेट रोड, थेरगांव

२
४०’ x २०’ या 

आकाराचे

180 मे.मंगलमुत  अडॅ/ड/०१/२०१९
मे.मंगलमुत  

अडॅ हरटाय झग
ी.हंसाराम खरताजी  लछेटा यांचे जागेत   गट. ं .२८/१/१६,महा माफुले उ ानाजवळ, पपळे 

िनलख,पुणे-४११०२७
२

३०’ x २०’ या 
आकाराचे

181 मे.शुभांगी अ ॅड/ड/१२८/२०१९ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.रामचं  बापुराव पालवे, स.नं.९६/१/अ/३५, निवन काळेवाडी- चचवड ए पायर इ टेट जवळ 

काळेवाडी, रहाटणी-१७
१ 20’ x 20’ 

182 मे.शुभांगी अ ॅड/ड/१२९/२०१९ मे.शुभांगी अ ॅड हरटाय झग
ी.मुरलीधर ानदेव ढगे, स.नं.९९/१२अ/२, निवन ए पायर इ टेट चचवड काळेवाडी रोड, 

अ फा सो शाळे या डांगणा समोर, रहाटणी-१७
२

20’ x 20’ चा 
एक पाटपोठ

183
िधर  

आउटडोअर/ड/०४/२०१९
मे.िधर  आऊटडोअर

ी.संजीव बबनराव मान,े स.नं.८४/२/४, जवळकर नगर, नािशकफाटा-कोकणे चौक र ता, पपळे 
गुरव-६१

१ 30’ x 20’ 

184
िधर  

आउटडोअर/ड/०५/२०१९
मे.िधर  आऊटडोअर ी,  कशोर रामचं  पंजाबी  स.नं. १३३, सी. टी. एस. २४५६, पपरी  चौक,  पुणे - १८. १ 30’ x 20’ 

185
मे.शुभम आउटडोअर 

अँड हरटाय झग/ड/७४/२०१९
मे.शुभम आउटडोअर 

अँड हरटाय झग
ी.संतोष द ा य जगताप, स.नं.२९/१/१/१/२/२/३/३/२ब, सार वत बॅके समोर, पपळे िनलख-

४११०२७.
१ 30’ x 20’ 

186
मे.शुभांगी 

अँड हरटाय झग/ड/१३०/२०२०
मे.शुभांगी अँड हरटाय झग

ी.िशवसागर िबदे री शमा, स.नं.79/1/2, काळेवाडी, बी.आर.टी.रोड बी.फामसी कॉलेज समोर 
रहाटणी, पुणे-१७

१ 30’ x 20’ 

187
मे. वामी 

पि ल ािसटी/ड/०१/२०१९
मे. वामी पि लिसटी ी. भालचं  आनंदराव कामठे रा. स. नं. 65/1ब, पपळे िनलख, ता. हवेली, पुणे-411027 २ 20’ x 20’ 

188
मे. 

जी.के.एंटर ायझेस/ड/०१/२०२०
मे. जी.के.एंटर ायझेस

ी. िवण ल  कांबळे,स.नं.६७/१, पपळे िनलख िवशाल नगर निवन डी.पी.रोड पंचिशल 
नगर, पपळे िनलख,पुणे-४११०२७

१ 20’ x 20’ 

189
मे. शांती भाकर 

यालकं ी/ड/०१/२०१९
मे. शांती भाकर 

यालकं ी

वताचे जागेत स.नं.-२८/१, बी.आर.टी.रोड, 
जगताप डेअरी, पपळे िनलख, पुणे-411027 १ 30’ x 20’ 

190
मे.शुभांगी 

अँड हरटाय झग/ड/१३१/२०२१
मे.शुभांगी अँड हरटाय झग

ीमती. सुभ ा आ माराम मोकाशी, स.नं.५/३,  सायली पाक रािधका शो म समोर,  रहाटणी, 
पुणे-१७

१ 20’ x 10’ 

191
मे.शुभांगी 

अँड हरटाय झग/ड/१३२/२०२१
मे.शुभांगी अँड हरटाय झग

ी. मनमोहन मेघराजनी ी. शाम अजुनदास मेधराजनी ी. सुभाष अजुनदास मेघराजनी ी. 
िवनोद अजुनदास मेधराजनी, स.नं.४०७०, पपरी भाजी माकट जवळ पपरी, पुणे-१७

१ 30’ x 20’ 

192
मे. गौरी 

अँड हरटाय झग/ड/२/२०१८
मे. गौरी अँड हरटाय झग ी. बाळासाहेब ध िडबा तापक र स. नं. ७२/१/१, रहाटणी, पुणे -१७. १ 40’ x 20’ 

193
मे. गौरी 

अँड हरटाय झग/ड/१/२०१७
मे. गौरी अँड हरटाय झग

ी.  शंकर गणपत काळे व ी. गंगाराम गणपत काळे ी. आनंदा गणपत काळे स. नं. 
१११/१७अ/१११/१७ब, रहाटणी, पुणे -१७. १ 40’ x 20’ 

194 मे.मंगलमुत  अडॅ/ड/०२/२०२०
मे. मंगलमुत  

अडॅ हरटाय झग
ी. मदन पांडुरंग भोसले यांचे जागेत   स..नं.१९/१, ध रावेत रोड, चामुंडा माबल जवळ, 

रहाटणी  ,पुणे.
१ 40’ x 20’ 



195
आर के 

ऑड हरटाय झग/ड/०२/२०२०
मे.आर. के. 

ऑड हरटाय झग
ी.ह रशचं  द ाञय जगतापव   यांचे जागेत  . स.नं ३५   पपळे गुरव, पुणे- ४११०६१ १ ०८’ x १० ’

196
शुभम 

अँड हरटाय झग/ड/७५/२०२१
मे. शुभम आउटडोअर 

अँड हरटाय झग
ी. दपक सुदाम टकले,  स. नं. ६५/२/१/२/२/३, गाव- पपळे िनलख,  ता. हवेली िज. पुणे. १ ३०’ x ३० ’

197   िशव डे हलपस/ड/०१/२०२१ मे. िशव डे हलपस
ी. सिचन दगडु कणसे स. नं. २५९, वाकड भोसरी बी. आर. टी. रोड, क पटे चौक जवळ, ऐ यम 
ीन सोसायटी जवळ, वाकड, पुणे -४११०५७

२ ४०’*२०’ (फुट) 
चा एक पाठपोट

198
मे. गौरी 

अँड हरटाय झग/ड/३/२०२१
मे. गौरी अँड हरटाय झग ी. बाळासाहेब ध िडबा तापक र स. नं. ७२/१/१,  रहाटणी, पुणे -१७. १ 40’ x 20’ 

199
मे. गौरी 

अँड हरटाय झग/ड/४/२०२१
मे. गौरी अँड हरटाय झग

ी. शंकर गणपत काळे, ी. गंगाराम गणपत काळे, ी. आनंदा गणपत काळे स. नं. 
१११/१७अ/१११/१७ब,  रहाटणी, पुणे -१७

१ 40’ x 20’ 

200 िशवा अ ॅड/ड/०२/२०२१ मे.िशवा अ ॅड हरटाय झग
ी. राजशेखर राच पा उमदीकर स. नं. ८०/३/१, पे ोलपंपामागे आदश नगर, बी. आर. टी. रोड, 

काळेवाडी, ता. हवेली, पुणे -१७.
१ 20’ x 20’ 

201 िशवा अ ॅड/ड/०३/२०२१ मे.िशवा अ ॅड हरटाय झग
ी. गुलाब बाजीराव तांबे, स. नं. ४३/२क, रामनगर, रहाटणी - काळेवाडी रोड, रहाटणी ता. 

हवेली, पुणे -१७.
१ 20’ x 20’ 

202
ी. सिचन सुिनल 

परदेशी/ड/०१/२०२१
मे. ी. सिचन सुिनल 

परदेशी
ी. सिचन सुिनल परदेशी स.नं.  ८९/१, पपळे गुरव – भोसरी उडडाणपुलाजवळ, िस दी बॅ े ट  

हॉल समोर, हसोबा चौक, पपळे गुरव, पुणे- ४११०६१. यांचे वत:चे जागेत १ 40’ x 20’ 

203
मे.शुभांगी 

अँड हरटाय झग/ड/१३३/२०२१
मे.शुभांगी अँड हरटाय झग

ी. कौ तुभ कृ णा काटे, स.नं. १३६/९अ, ि हजन ७ कम शयल ोजे ट जवळ, पपळे सौदागर, 
ता. हवेली िज - पुणे- ४११०२७.

१ 30’ x 20’ 

204
मे.शुभांगी 

अँड हरटाय झग/ड/१३४/२०२१
मे.शुभांगी अँड हरटाय झग

ी. कौ तुभ कृ णा काटे, स.नं. १३६/९अ, ि हजन ७ कम शयल ोजे ट जवळ, पपळे सौदागर, 
ता. हवेली िज - पुणे- ४११०२७.

१ 30’ x 20’ 

205 िशवा अ ॅड/ड/०४/२०२१ मे.िशवा अ ॅड हरटाय झग
ी. िवकास गबाजी थोपटे स. नं. ३९, लॉट न.ं १ब/१/५,  कोकणे चौक जवळ, रग रोड, रहाटणी  

पुणे-  ४११०१७.
१ 30’ x 20’ 

206 िशवा अ ॅड/ड/०५/२०२१ मे.िशवा अ ॅड हरटाय झग ी.  कौ तुभ कृ णा काटे स. नं. 136/9ए, कंुजीर चौक, पपळे सौदागर, पुणे-27. १ 30’ x 20’ 

207
यशोधनपि लिसटी/ड/३/२०

१९
मे. यशोधन पि लिसटी

ी. महादु नथु नढे रा. स. नं. ९९/३अ/१, ए पायर इ टेट रे वे ि ज शेजारी, रटाटणी, 
पुणे.- ४११०१७

२ 40’ x 20’  
पाठपोट

208
यशोधनपि लिसटी/ड/४/२०

१९
मे. यशोधन पि लिसटी

ी. ह रभाऊ बाबुराव काळे स. नं.८२/२/१, आदश नगर जवळ, मशान भूमी निवन 
ए पायर इ टेट रोड, काळेवाडी, पुणे.- ४११०१७.

1 40’ x 20’ 

209
दा 

अ ॅड हरटाय झग/ड/०५/२०
१९

मे. दा अ ॅड हरटाय झग ी. सुरेश पंढरीनाथ वाघेरे स.नं. २६१, यशोधन मंगल कायालय जवळ, वाकड, पुणे - ५७ 1 40’ x 20’ 



210
दा 

अ ॅड हरटाय झग/ड/०६/२०
१९

मे. दा अ ॅड हरटाय झग ी. सुरेश पंढरीनाथ वाघेरे स.नं. २६१, यशोधन मंगल कायालय जवळ, वाकड, पुणे - ५७ 2 40’ x 20’ 

211
यशोधनपि लिसटी/ड/५/२०
१९ मे. यशोधन पि लिसटी

ी. दलीप रघुनाथ नखाते स. नं. ९९/२१/१, आठवण हॉटेल शेजारी, रटाटणी, पुणे.- 
४११०१७.

२ 40’ x 20’  
पाठपोट

212
यशोधनपि लिसटी/ड/६/२०

१९ मे. यशोधन पि लिसटी
ी. महादु नथु नढे रा. स. नं. ९९/३अ/१, ए पायर इ टेट रे वे ि ज शेजारी, रटाटणी, 

पुणे.- ४११०१७.
२ 40’ x 20’  

पाठपोट

213
ओमसाई 

अडॅ हरटाय झग/ड/०३/२०
१९

मे. ओमसाई  
अँड हरटाय झग

ी.  खेमो उ मचंद भोजवाणी स. नं. 70/4, पपळे सौदागर, पुणे-27 2
40’ x 20’   १ 

पाठपोट

214 ि सा/ड/०१/२०१७
मे.  ी. िनतीन अशोक 

गारवे .जी.इ टेट को.ऑप हौ.सोसा. तफ िचफ द ा य फ करबा गायकवाड, स.नं.212/2/1, वाकड 1 08’ x 16’ फुट

215 मे.िनतीनगारवे/ड/०२/२०१८
मे.  ी. िनतीन अशोक 

गारवे
सौ.शांता अशोक गारवे,यांचे जागेत  स.नं.८८/१ कािशद पाक रतन टाटापुलाजवळ पपळे गुरव-६१ 1 04’ x 25’ 

216
एस. एस. 
असोिसएटस्/ड/१/२०१९ मे. एस. एस. असोिसएटस्, वताचे जागेत ऑ फस न.ं२४, साई लाझा, साई चौक, साई मं दर जवळ, पपरी- ४११०१७. 1 30’ x30’ 

217
शुभम 

अँड हरटाय झग/ड/७६/२०२१
मे. शुभम आउटडोअर 

अँड हरटाय झग
ी. ीिनवास मनोहर मानकर, स.नं. २६०अ,  मानकर व ती, वाकड, ता. हवेली िज - पुणे- 

४११०५७.
१ 40’ x 20’   

218  मे. सफल ुप /ड/०१/२०२१ मे. सफल ुप 
ी. मोह मद सादीक आयुब अ सारी, काळेवाडी – पपरी मेन रोड, हदु थान बेकरी जवळ, 

िवजयनगर, काळेवाडी, ता. हवेली िज - पुणे- ४११०१७
१ 20’ x 20’   

287

परवाना न र क :- राजेश बांदल
भाग :- 'ड'
सह  :-


























