
अ. निवन परवाना .
जािहरात सं थेचे 

नाव

जािहरात फलकांचे ठकाण कार 
(अ कािशत / 

कािशत)

मंजुर 
मोजमाप

फलक 
सं या

१ E/MOS/PNH/1/2007 िबग इंिडया ुप, ी नारायण रघुनाथ बोराटे  गट  १४०२, नवा गट . २८४, बोराटे व ती, मोशी अ कािशत 20x20 1

२ E/MOS/PNH/2/2007 िबग इंिडया ुप, ी नारायण रघुनाथ बोराटे  गट  १४०२, नवा गट . २८४, बोराटे व ती, मोशी अ कािशत 20x20 1

३ E/MOS/PNH/3/2007 िबग इंिडया ुप, ी नारायण रघुनाथ बोराटे  गट  १४/०२, नवा गट . २८४, बोराटे व ती, मोशी अ कािशत 20x20 1

४ E/BHO/BNR/4/2007 िबग इंिडया ुप, ीम. नलू भोसले यशवंतनगर चौक टे को कॉनर, अ कािशत 20x20 1

५ E/BHO/PNH/5/2015 िबग इंिडया ुप, मयुर पोपटलाल पगारीया व चेतन ब सी, स.नं.६९०, िह. .१ अ, भोसरी अ कािशत  20x10 1

६ E/MOS/MDR/6/2015 िबग इंिडया ुप, अजुन नारायण बोराटे  जुना गट नं.१४०२, नवा गट नं.२८४,  
बोराटेवाडी,नागे रनगर, मोशी

अ कािशत  20x10 2

७ E/BHO/BNR/7/2015 िबग इंिडया ुप, चं कांत लांडगे स.नं.६८०, लांडेवाडी, भोसरी अ कािशत  20x10 1

८ E/BHO/BNR/8/2015 िबग इंिडया ुप, िहरामण दगडू लांडगे स.नं.६८०, लांडेवाडी, भोसरी. अ कािशत  20x10 1

९ E/MOS/MDR/9/2015 िबग इंिडया ुप, राजकुमार िनवृ ी स ते  स.नं.४७, िशवाजीवाडी, मोशी अ कािशत  20x10 1

१० E/MOS/PNH/10/2014 िबग इंिडया ुप, अिजत तुकाराम गायकवाड,रघुनंदन हॉटेल,मोशी टोलना याजवळ, मोशी अ कािशत  20x10 1

११ E/MOS/PNH/11/2014 ेहा आटस् ी.तानाजी िभसे स.नं.८७, दघी अ कािशत 30x20 1

१२ E/DIG/DAR/12/2011 ेहा आटस् वसंत तुपे  द नगर, दघी अ कािशत 30x20 1

१३ E/DIG/DAR/13/2011 ेहा आटस् अमोल िव णू तापक र स.नं.८० दघी, मॅकझीन चौक अ कािशत 40x20 1

पंपर चंचवड महानगरपा लका
आकाश च ह परवाना वभाग

ई' भाग अ धकृत फलक मा हती



१४ E/MOS/MSR/14/2012 पुणे पांजरपोळ सं था पुणे पांजरपोळ सं था स.नं. ६, लाट .१२, पाईन रोड, मोशी टोलना याजवळ अ कािशत 40x10   
10 बोड 10

१५ E/MOS/PNH/15/2012 एम अॅडस् वासुदेव बळवंत जाधव  स.नं.४२/१, मोशी अ कािशत 40x20 = 2 2

१६ E/MOS/PNH/16/2012 एम अॅडस् एकनाथ िभमाजी घोडेकर, स.नं. ३११, संतोष हॉटेल शेजारी, दे  फाटा चौक, 
मु.पो.मोशी, ता.हवेली.

अ कािशत 40x20 1

१७ E/MOS/PNH/17/2012 एम अॅडस् बाळासाहेब बबन बोराटे , नागे रनगर, मोशी अ कािशत 40x20 1

१८ E/MOS/PNH/18/2012 एम अॅडस् तुकाराम गायकवाड  स.नं.१२११/२१, मोशी टोलना याजवळ अ कािशत 40x20 1

१९ E/MOS/PNH/19/2012 एम अॅडस् तुकाराम गायकवाड  स.नं.१२११/२१, मोशी टोलना याजवळ अ कािशत 40x20 1

२० E/BHO/PNH/20/2012 एम अॅडस् ी. मोहन पांडुरंग राऊत  स.नं.१९८, सुवणा हॉटेल शेजारी, भोसरी पुण-े ४११०२६ अ कािशत 30x20 
पाठपोठ 2

२१ E/MOS/PNH/21/2013 जी.फोस अँडस् सौ. लता नंदकुमार चौगुले, स.नं.२८४, नागे र हाय कुल जवळ, मोशी पुणे अ कािशत 20x20 1

२२ E/MOS/PNH/22/2011 र हर रेिसड सी र हर रेिसड सी पुणे नािशक र ता, मोशीगाव येथील मनपा जागेतील पादचारी 
पथावर

अ कािशत 60x3 4

२३ E/MOS/PNH/23/2011 आनंद पि लसीटी सं. नं. ४५२/१/१, ताप कर नगर मोशी अ कािशत 40 x 20 1

२४ E/MOS/PNH/24/2011 आनंद पि लसीटी ी. सुरेश आ हाट गट . ३२, संतोष हॉटेल जवळ, मोशी- ४१२१०५ अ कािशत 30x20 1

२५ E/MOS/PNH/25/2011 आनंद पि लसीटी ी. हसाराम कैसाजी चौधरी  जुना गट .३०/३१, दे  फाटा, मोशी-ल ४१२१०५ अ कािशत 30x20 1

२६ E/DIG/DAR/26/2013
शुभांगी 

अॅड हटायझ ग
सौ.िनमला रोशनलाल ब सल, सनं ८७/ २२ दघी जकात ना या जवळ, दघी अ कािशत 20x20 1

२७ E/MOS/MAR/27/2013 आनंदा गो ी. मोरे दामोधर बबनराव, गट नं.६५२,६५३,६५६ आ हाट व ती, मोशी- 
४१२१०५

अ कािशत 20x10 1

२८ E/MOS/PNH/28/2014 सफल ुप  ी.ई रचंद जानक दास आगरवाल गट नं. ३८७, बनकर व ती, चौधरी ढा यासमोर, 
मोशी

अ कािशत 30x20 
पाठपोठ 2

२९ E/DIG/BAR/29/2013 अिनल तापक र अिनल तापक र गजानन महाराज मं दराजवळ, दघी अ कािशत 30x20 1

३० E/MOS/MDR/30/2014 एम अॅडस् ी . पांडूरंग  द ा य घारे, गट . ३०६ स माबलजवळ, मोशी अ कािशत 40x20 1



३१ E/MOS/PNH/31/2014 एम अॅडस् ी. बाबुराव िवठोबा बनकर, गट . ५६४, बनकरव ती समोर, मोशी अ कािशत 30x20 
पाठपोठ 2

३२ E/MOS/MAR/32/2014 एम अॅडस् ी संभांजी हारीभाऊ स त,े गट .२०१, डुडुळगाव, मोशी अ कािशत 20x20 
पाठपोठ 2

३३ E/MOS/MAR/33/2014 एम अॅडस्   ी गणपत िसताराम स ते, गट . २४९, स ते िवट भ ी, मोशी अ कािशत 30x15 
पाठपोठ 2

३४ E/MOS/PNH/34/2014 एम अॅडस्  ी पंडीत महादू गायकवाड गट .२७२/१/२०, मोशी टोल नाका, हॉटेल स ाट 
समोर, मोशी

अ कािशत 40x20 
पाठपोठ 2

३५ E/MOS/PNH/35/2014 एम अॅडस् ी. उ म बबन बोराटे, गट . ४६९, बोराटेव ती कॉनर, मं दराजवळ, मोशी सातव अ कािशत 20x20 
पाठपोठ 2

३६ E/MOS/PNH/36/2014 एम अॅडस्  ी उ म बबन बोराटे, गट नं.४६९, बोराटे व ती कॉनर, माकट याड चौक, मोशी अ कािशत 40x20 
पाठपोठ 2

३७ E/MOS/MDR/37/2014 एम अॅडस् ी. दनकर गेणूभाऊ पोतले, गट नं. ३, साबळे हाडवेअर माग,े नागे र नगर, मोशी अ कािशत 30x15 1

३८ E/MOS/MAR/38/2014 आनंद पि लसीटी  ी.भगवंत साहेबराव स ते स.नं ४९१, ामपंचायत िमळकत .४३६, मोशी चौक अ कािशत 40x20 1

३९ E/MOS/MAR/39/2014 आनंद पि लसीटी ी.भगवंतराव साहेबराव स त,े गट  ७०३, स गु  हॉटेल जवळ, दो ती हॉटेल 
समोर, मोशी चौक, मोशी

अ कािशत 30x20      1

४० E/MOS/PNH/40/2014 आनंद पि लसीटी ी.मनोहर पांडूरंग वाघमारे गट .४५२/२/१, साईनाथ हॉ पीटल समोर, मोशी अ कािशत 40x20 1

४१ E/MOS/MDR/41/2014 आनंद पि लसीटी ी.उ दव सहाद बोराटे, गट .२७८, मोशी चौक, मोशी अ कािशत 30x20 1

४२ E/DIG/DAR/42/2014 आनंद पि लसीटी ी.उदय द ा य गायकवाड स.नं. २/१/१/अ, िशवद ा िनवास शेजारी, दघी अ कािशत 30x20      1

४३ E/DIG/DAR/43/2014 आनंद पि लसीटी ी.चेतन काश कनावट स.नं.१७२, दघी जकात ना याजवळ, दघी अ कािशत 20x20      1

४४ E/BHO/PNH/44/2014
शुभांगी 

अॅड हटायझ ग
ी. ल मण बबन गवळी, सनं १९८/१ इंदायणी मंगळ कायालय जवळ, लांडगे 

ना गृहासमोर, भोसरी
अ कािशत 30x15 

पाठपोठ 2

४५ E/BHO/BAR/45/2014
शुभांगी 

अॅड हटायझ ग
ी संदीप ल मण  गवळी, स.नं. २०३, मॅगिझन-भोसरी रोड, दुवाकुर  कायालयजवळ, 

भोसरी
अ कािशत 30x15 

पाठपोठ 2

४६ E/BHO/BAR/46/2014
शुभांगी 

अॅड हटायझ ग
ी. रमेश नथू फुगे सनं १७९, बनाचा ओढा, म हार हॉटेल शेजारी, भोसरी अ कािशत 30x15 

पाठपोठ 2



४७ E/BHO/PNH/47/2014 कृ णा आऊटडोअर ी.चं कात  गुलाबराव रासकर स.नं. ६९०/३/१ भोसरी उडडाण पुलालगत, म ह ा 
शो म शेजारी, भोसरी

अ कािशत 30x15 
पाठपोठ 2

४८ E/CHR/BAR/48/2014 शहाऍन असोिसएटस्  ी. भरत तुळशीराम तापक र, स.नं. ८०/१, मॅगिझन चौक, वडमुखवाडी अ कािशत 20x20 
पाठपोठ 2

४९ E/MOS/PNH/49/2014 बी.पी शदे  ी.िनळकंठ साहेबराव स ते स.नं.५५१ यशदा कं शनजवळ, मोशी अ कािशत 40x20 1

५० E/CHR/DAR/50/2014
मे. आर.के.लुंकड हौ. 

कंपनी
ी िवजय िहरामण बुड सन. १२३ /१/१/१ साई मंदीराजवळ, वडमुखवाडी च-होली अ कािशत 40x30 

पाठपोठ 2

५१ E/MOS/PNH/51/2014  यशदा डे हलपस यशदा डे हलपस वसंत काटे, स.नं.५२७ बोराटे व तीजवळ, मोशी अ कािशत 30x20   1

५२ E/MOS/MSR/52/2014 क पना जोशी सो.क पना िववेक  जोशी, स.नं. ९, लॅट २३अ मोशी ािधकरण अ कािशत 30x25 1

५३ E/MOS/MDR/53/2014 ी िशवशंकर ी. िवठृल द ा य घारे, गट नं २७९, मोशी अ कािशत 40x20 1

५४ E/MOS/PNH/54/2014 ी डे ह पर ी धनंजय बाबुराव माने स.नं. ४ लॅट नं. २८९, पुणे नािशक रोड, हॉटेल 
जंिजराजवळ, मोशी

अ कािशत 25x20 1

५५ E/CHR/DAR/55/2014 ी डे ह पर ी धनंजय बाबुराव माने स.नं. १५१/६ चोिवसावाडी च-होली पुणे अ कािशत 30x25 1

५६ E/CHR/DAR/56/2014 ी डे ह पर ी धनंजय बाबुराव माने स.नं. १५१/७, चोिवसावाडी च-होली पुणे अ कािशत 30x25 1

५७ E/MOS/PNH/57/2014 योगेश असोिसएटस् ी.िवनायक पंढरीनाथ भ गळे स.न ४५२/१/१, गंधव नगरी, मोशी अ कािशत 20x20 
पाठपोठ 2

५८ E/MOS/MDR/58/2014 योगेश टर ायझेस ी.िवनायक पंढरीनाथ भ गळे, गट नं १८६, बो-हाडेवाडी मोशी अ कािशत 30x20 
पाठपोठ 2

५९ E/MOS/MDR/59/2014
िवजय िनवृ ी 

रासकर
िवजय िनवृ ी रासकर  स.नं.१५७ गंधव ए सलसी समोर, बो-हाडेवाडी, मोशी-
िचखली रोड

अ कािशत 10x8 10

६० E/MOS/MDR/60/2014
िवजय िनवृ ी 

रासकर
िवजय िनवृ ी रासकर  स.नं.१५७ गंधव ए सलसी समोर, बो-हाडेवाडी, मोशी-
िचखली रोड

अ कािशत 40x20 1

६१ E/CHR/BAR/61/2014 ेहा आटस् ी. आनंदा वसंत पाठारे, स.नं. ८/३ साईनाथ शाळेजवळ, मॅग झन चौक, वडमुखवाडी अ कािशत 25x25 1

६२ E/MOS/PNH/62/2014 ेहा आटस् ी. पांडूरंग सहादू तापक र गट . ४५२/१/१, तापक र नगर, मोशी, पुणे अ कािशत 40x20 1

६३ E/BHO/PNH/63/2014 ेहा आटस् ी. ल मण िनवृ ी काटे स.नं. १२३ साई टबस, भोसरी अ कािशत 40x20 1



६४ E/MOS/PNH/64/2014 ेहा आटस् ी.सुरेश हरीभाउ बोराटे स.नं. ५०१, नािशक पुणे रोड, टोलना याजवळ, मोशी अ कािशत 40x20 1

६५ E/MOS/MAR/65/2014 ेहा आटस् ी. िह मत रघुनाथ स ते गट . २५०, मोशी अ कािशत 40x20 1

६६ E/BHO/PNH/66/2014
मे. वाईन 
क युिनकेशन

साई गंगा अपाटम स लॉट न.ं २९५, से.नं.४, जय गणेश सा ा य समोर, इं ायणी 
नगर, भोसरी

अ कािशत 50*20 1

६७ E/MOS/MAR/67/2014 मे. बग इंिडया ुप ी िव नाथ दामु बोराटे स.न. ७०६, मोशी चौक अ कािशत 30*20 1

६८ E/MOS/MDR/68/2014 मे. बग इंिडया ुप सौ.चं भागा ह रभाऊ बोराटे , गट नं. ३००, मोशी दे  रोड, मोशी चौक, बोराडेवाडी अ कािशत 40*20 1

६९ E/MOS/MAR/69/2014 मे. बग इंिडया ुप ी सुिनल नथु स ते, स.नं. ६९२, मोशी आळंदी रोड, मोशी अ कािशत 20*20 1

७० E/MOS/MDR/70/2014 मे. बग इंिडया ुप सौ.नजमा खातुलखान सहारा  वजनका ा शेजारी , स.न. २०२, िचखली मोशी रोड, 
बोराडेव ती, िचखली

अ कािशत 20*20 1

७१ E/BHO/PNH/71/2014 मे. बग इंिडया ुप ी मदनलाल कनावट व ी तुषार फुगे यां या जागेत स.न. ३३२ पुणे नािशक रोड, 
लॉट नं. २०, भोसरी

अ कािशत 40*20 2

७२ E/MOS/MAR/72/2014 मे. बग इंिडया ुप ी सुिनल नथु स ते, स.नं. ६९२, मोशी आळंदी रोड, मोशी अ कािशत 20*20 1

७३ E/BHO/PNH/73/2014 मे. बग इंिडया ुप ी सुभाष भुजबळ  स.न. ६७९, िशतोळे वजन का ाजवळ, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे-
३९

अ कािशत 40*20 1

७४ E/MOS/MDR/74/2014 मे. बग इंिडया ुप ी र व  रामह र बो-हाडे, निवन गट . २९६, मोशी चौक, मोशी अ कािशत 40*20 1

७५ E/DIG/DAR/75/2015 मे.परम ुप मे.परम ुप  लॉट नं. ७९/४, केसर कगडम सो.शेजारी, द नगर, आळंदी रोड, दघी अ कािशत 30*15 1

७६ E/MOS/MSR/76/2015
मे. अ त 

अँड हरटाय झग
मे. अ त अँड हरटाय झग गट नं.६२, पंचिशल लब रोड, मातेरे हाऊस जवळ, बो-
हाडेवाडी, मोशी पुण-े४१२१०५

अ कािशत 15*30 2

७७ E/MOS/PNH/77/2015 मे. अ पाईन हो स ी. राजेश कनकराज पटनी, स.नं.३७१,३८२, पुणे नािशक रोड, मोशी पुण-े४१२१०५ अ कािशत 40*20 1

७८ E/MOS/PNH/78/2015
मे. जय गणेश 
एंटर ायजेस

ी. गणेश बबन स ते, स.नं.४२/१, नािशक पुणे हायवे, नागे र हाय कुल शेजारी, 
मोशी पुण-े४१२१०५

अ कािशत
40*20 
पाठपोठ

2

७९ E/MOS/MDR/79/2015
मे. सॉिलटेअर 

पाल स
राजकुमारी गुलाब चांई परमानी, स.नं.२८६, ि यदशनी कुल जवळ, मोशी दे  रोड, 
मोशी पुण४े१२१०५

अ कािशत 15*20 1



८० E/CHR/DAR/80/2015
मे. आर.के.लुंकड हौ. 

कंपनी
मे. आर.के.लुंकड हौ. कंपनी, स.नं.४६४,४६५, दाभाडेव ती, च-होली पुणे अ कािशत 20*20 1

८१ E/MOS/PNH/81/2015
मे. शांभवी 
पि लिसटी

ी. अमराराम चौधरी, स.नं.२७२/१/१०, पुणे नािशक रोड, मोशी टोल नाका, मोशी 
पुणे-४१२१०५

अ कािशत
40*20 
पाठपोठ

2

८२ E/CHR/DAR/82/2015
मे. लुंकड गृहिनमाण 

कंपनी
ी. र व  रमणलाल लुंकड, स.नं.१२३/१/१/१ व १२३/२, साई मं दराजवळ, आळंदी 

रोड, वडमुखवाडी पुण-े४१२१०५
अ कािशत

20*20 
पाठपोठ

2

८३ E/MOS/MDR/83/2015
मे. अ शुल भोसले 

रअ टी

मे. अ शुल भोसले रअ टी, स.नं.२७५, मोशी दे  र ता, ि यदशनी कुल समोर, बो-
हाडेवाडी अ कािशत

30*15 चे १ 
10*20 चे ४ 

फलक
5

८४ E/MOS/PNH/84/2015
मे. अ शुल ऋतुजा 
मोटस अँ ड िब डस

ी. दपक िवलासराव जगताप, स.नं.५०/१, नािशक पुणे र ता, टोलना या जवळ, 
मोशी- ४१२१०५ अ कािशत 40*20 1

८५ E/CHR/DAR/85/2015
मे. आ द य 

क शन अँ ड 
डे हलपस

ी. िवण साळंुके, स.नं.१२१/२/१/१/६/१, साई मं दराजवळ, पुणे आळंदी रोड, 
वडमुखवाडी पुण.े अ कािशत 10*10 2

८६ E/MOS/MDR/86/2015
मे. टोटल 

अँड हरटाय झग 
सो युशन ा.िल.

ी. अजुन नारायण बोराटे, स.नं.२८४, दे  आळंदी रोड, मनमोहन ि वट जवळ, दे  
फाटा, मोशी- ४१२१०५ कािशत

30*20 व 
20*20

2

८७ E/MOS/MDR/87/2015 मे. िनसग प रवार ी. सािजद बागवाण, स.नं.१७९, मोशी िचखली रोड, मॉडन फामसी कॉलज शेजारी, 
मोशी, पुणे- ४१२१०५

अ कािशत
20*25 
पाठपोठ

2

८८ E/BHO/PNH/88/2015
मे. िगतांजली 

स ह सेस
सौ. सुवणा एकनाथ साकोरे, स.नं.१९/२, पुणे नािशक रोड, हॉटेल पंचमी या समोर, 
भोसरी पुण-े३९

अ कािशत 15*20 1

८९ E/MOS/PNH/89/2015
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी. मोहन गुलारामजी चौधरी, गट नं.२८१, नागे र नगर, पुणे नािशक रोड, 
बोराडेवाडी, मोशी- ४१२१०५ अ कािशत 30*15 1

९० E/MOS/MAR/90/2015
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी. रामदास ध डीबा पवार, गट नं.२१२, मोशी आळंदी रोड, डुडुळगांव, पुणे
अ कािशत

30*15 
पाठपोट

2



९१ E/MOS/PNH/91/2015
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी.संजय बबन बोराटे, गट नं.७०६, खाते .३३४, भोसरी चाकण रोड, लोखंडी 
पुलाजवळ, मोशी पुण-े४१२१०५ अ कािशत

30*15 व 
30*20

2

९२ E/BHO/BAR/92/2015
मे. शुभांगी 

अँड हरटाय झग
ी. सं दप ल मण गवळी, स.नं.२०३, भोसरी आळंदी रोड, मयुरी पॅलेसजवळ, भोसरी 

पुणे-४११०३९
अ कािशत

30*15 
पाठपोट

2

९३ E/BHO/PNH/93/2015
मे. शुभांगी 

अँड हरटाय झग
ी. ल मण बबन गवळी, सनं १९८/१ इंदायणी मंगळ कायालय जवळ, लांडगे 

ना गृहासमोर, भोसरी
अ कािशत

30*15 
पाठपोट

2

९४ E/BHO/PNH/94/2015
मे. एस.आर 

अँड हरटाय झग
ी. जयवंत ानोबा काटे, लॉट नं.१२१, पुणे नािशक हायवे, पांजरपोळ, भोसरी पुण-े 

४११०३९
अ कािशत 40*20 1

९५ E/MOS/MDR/95/2015 मे.केशर िव हता ुप मे. केशर िव हता ुप, गट नं.३९, आळंदी बी.आर.टी.रोड, मोशी दे  फाटा, मोशी अ कािशत
40*20 
पाठपोट

2

९६ E/MOS/MDR/96/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी. िशवाजी नामदेव आ हाट, गट नं.१११, मोशी दे  रोड, र हर रेसीडे सी गेट, 

मोशी-४१२१०५
अ कािशत

40*20 
पाठपोट

2

९७ E/MOS/PNH/97/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी. नामदेव अनंत स ते, गट नं.५७३, पुणे नािशक रोड, बनकर व ती, मोशी पुण-े

४१२१०५
अ कािशत 30*20 1

९८ E/BHO/PNH/98/2015
मे. िस सथ 
एिलम स

मे. िस सथ एिलम स वामी कृपा अपाटमट, स.नं.२३२, लॉट नं.७ब/४, भोसरी पुण-े 
४११०४९

अ कािशत 40*20 1

९९ E/MOS/PNH/99/2015
मे.समथ 

अँड हरटाय झग
कसान गोवधन भ साळी,गट.नं.४५२/१/१,जय गणेश सा ा य चौक,मोशी पुण-े 

४११००५
अ कािशत 30*20 2

१०० E/CHI/MDR/100/2015 मे.गंधव पि बिसटी  ानोबा पंढरीनाथ रोकडे, गट.नं.२१०,दे  मोशी रोड,जय म हार हॉटेल 
जवळ,िचखली पुण-े ४११००५

अ कािशत 40*20 1

१०१ E/MOS/MDR/101/2015
मे.िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
पांडुरंग द ा य घारे.स.नं.२८६,मोशी िचखली रोड,तुलसी आंगण मोशी ,पुणे- 
४११००५

अ कािशत 40*20 1

१०२ E/MOS/MDR/102/2015
मे.िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
 राजू बबन कुटे,गट.नं.१८२,दे  मोशी रोड,मॉडन कॉलेज जवळ,मोशी, पुणे- ४११००५ अ कािशत 40*20 1

१०३ E/MOS/MDR/103/2015
मे.िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
अबरार सेन शेख,गट.नं.११६, मोशी िचखली रोड,मोशी पुण-े ४११००५ अ कािशत 20*15 1

१०४ E/BHO/PNH/104/2015 मे.मोरया एंटर ाझेस भरत कसन शदे ,स.नं.६९०/३/ई,आय पा मं दराशेजारी, िशतलबाग,भोसरी, पुणे- 
४११०३९

अ कािशत 20*20 1



१०५ E/MOS/MDR/105/2015
मे..िनवसाई 
असोिसए स

 सिचन अगरवाल, गट.नं.१९५,ि यदशनी शाळेजवळ,बो-हाडेवाडी मोशी,पुणे- 
४११००५ अ कािशत

26*6,  
21*4, 25*10

3

१०६ E/CHR/DAR/106/2015  मे. बेटर एशन
राजाराम पांडुरंग तापक र, स.नं.४७५,च-होली रोड,दाभाडे व ती,च-होली,पुणे 

अ कािशत   20*15   1

१०७ E/MOS/PNH/107/2015
 मे. ी 

अँड हरटाय झग

रामदास मा तराव बोराटे,  स.नं.४९,पुणे नािशक र ता,मोशी टोल 
ना याजवळ,मोशी,पुणे-५ अ कािशत

  40*20   
पाठपोठ

2

१०८ E/DIG/DAR/108/2015
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

 िव णू बबन तुपे,स.नं.८७,िव ल मं दर,आळंदी रोड, दघी,पुणे-१५
अ कािशत 30*20 1

१०९ E/MOS/MDR/109/2015 मे. रामा हचस िजत  सूरदास पंजाबी, स.नं. १२९,बो-हाडेवाडी,मोशी,पुणे-०५ अ कािशत 20*40 1

११० E/MOS/MDR/110/2015 मे. रामा हचस िजत  सूरदास पंजाबी, स.नं. १२९,बो-हाडेवाडी,मोशी,पुणे-०५ अ कािशत 20*40 1

१११ E/MOS/PNH/111/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
 रमेश गेनभाऊ बोराटे,स.नं. ४७३,बोराटे व ती,पुणे नािशक रोड,पुणे ०५ अ कािशत 40*20 1

११२ E/MOS/PNH/112/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
 सौ.मीना िहरामण बोराटे,स.नं.४७६,पुणे नािशक र ता,बोराटे व ती,मोशी,पुणे ०५. अ कािशत 40*20 1

११३ E/MOS/PNH/113/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
सौ.मीना िहरामण बोराटे,स.नं.४७६,पुणे नािशक र ता,बोराटे व ती,मोशी,पुणे ०५. अ कािशत 40*20 1

११४ E/MOS/PNH/114/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
 सौ.मीना िहरामण बोराटे,स.नं.४७६,पुणे नािशक र ता,बोराटे व ती,मोशी,पुणे ०५. अ कािशत 30*15 1

११५ E/MOS/PNH/115/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
 सौ.मीना िहरामण बोराटे,स.नं.४७६,पुणे नािशक र ता,बोराटे व ती,मोशी,पुणे ०५. अ कािशत 30*15 1

११६ E/MOS/PNH/116/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
  शंकर खंडू लांडगे, स.नं.१३७/२,पुणे नािशक र ता,लांडगे नगर चौक,भोसरी,पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1

११७ E/MOS/PNH/117/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
  शंकर खंडू लांडगे, स.नं.१३७/२,पुणे नािशक र ता,लांडगे नगर चौक,भोसरी,पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1



११८ E/MOS/PNH/118/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
  शंकर खंडू लांडगे, स.नं.१३७/२,पुणे नािशक र ता,लांडगे नगर चौक,भोसरी,पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1

११९ E/MOS/PNH/119/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
  शंकर खंडू लांडगे, स.नं.१३७/२,पुणे नािशक र ता,लांडगे नगर चौक,भोसरी,पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1

१२० E/MOS/PNH/120/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
 िहरामण बाबुराव लांडग,े स.नं. ९५/१/१, पुणे नािशक रोड, लाउड नाइन 
हॉटेल,भोसरी,पुणे ३९.

अ कािशत 40*20 1

१२१ E/MOS/PNH/121/2015
मे. समथ  

अँड हरटाय झग
पांडुरंग साधू तापक र, स.नं.४५२/१/१, पुणे नािशक रोड,जय गणेश सा ा य 
चौक,मोशी,पुणे ०५.

अ कािशत 30*20 1

१२२ E/MOS/MDR/122/2015 आनंद पि लसीटी  मुज फर मुबारक चौधरी, गट नं. ११५, मोशी-दे  रोड, मोशी ०५ अ कािशत 20*20 1

१२३  E/DIG/DAR/123/2015
मे. शुभांगी 

अँड हरटाय झग
 अिजत ताप बुड, स.नं.७९,मॅगिझन चौकाजवळ, दघी आळंदी रोड, दघी,पुणे अ कािशत

40*20 
पाठपोठ

2

१२४ E/BHO/BAR/124/2015
ी व ील काळजे  
अँड हरटाय झग

पंडीत रामभाऊ गवळी, स.नं.१९८/१, यू गवळी िब ड ग, माई वडेवाले शेजारी, 
भोसरी

कािशत 07*10 1

१२५ E/MOS/MDR/125/2015
मे.  स ा ी 

रया टीज
 स ा ी ुबरी कं शन, गट नं.१२३,        मोशीिचखली-जाधववाडी िशव र ता,   
        बो-हाडेवाडी,मोशी

अ कािशत 40*20 1

१२६ E/BHO/BTR/126/2015 मे. बग इंिडया ुप ी. मोदकुमार पोपटलाल चु र, स.नं.६७७/२ हॉटेल िव िवलास जवळ लांडेवाडी 
भोसरी

अ कािशत 30*20 1

१२७ E/MOS/DAR/127/2015
मे. शेवंता 

अँड हरटाय झग
मे. शेवंता अँड हरटाय झग ग.न.१३६ जुना १३७दे -आळंदी रोड मोशी,पुणे ४११०५ अ कािशत

40*20 
पाठपोट

1

१२८ E/BHO/PNH/128/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी याम ाने वर गवळी स.न.१९८/१ इंिडयन आईल पे ोल पंप,भोसरी,पुणे३९ . अ कािशत

40*20 
पाठपोट

2

१२९ E/BHO/PNH/129/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी याम ाने वर गवळी स.न.१९८/१ इंिडयन आईल पे ोल पंप,भोसरी,पुणे३९ . अ कािशत

40*20 
पाठपोठ

2

१३० E/BHO/PNH/130/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी अ दुल शाकुर अ बास अिल चौधरी स.न.१३६/१क भोसरी पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1

१३१ E/BHO/PNH/131/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी अ दुल शाकुर अ बास अिल चौधरी स.न.१३६/१क चंदन माबल भोसरी पुणे ३९. अ कािशत 40*20 1

१३२ E/BHO/PNH/132/2015
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी. रमेश िनवृ ी लांडगे,स.न.९५/१/१ लांडगे नगर भोसरी पुणे ३९. अ कािशत

40*20 
पाठपोठ

2



१३३ E/WAD/PAR/133/2015
मे.सं कृती  
पि लसीटी

  ी.स यद झिहर आलम ग.न.८० मु.पो. वडमुखवाडी ता. हवेली िज.पुणे अ कािशत 20*20 1

१३४ E/MOS/MDR/134/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
 िभकू सोपान बोराटे स.न.३०४ मोशी चौक मोशी  पुणे अ कािशत 40*20 1

१३५ E/MOS/MDR/135/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
 िभकू सोपान बोराटे स.न.३०४ मोशी चौक मोशी  पुणे अ कािशत 40*20 1

१३६ E/BHO/PNH/136/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
सौ नमदा अनंता घुमाळ ग.न.19/2, धावडे व ती भोसरी  पुणे अ कािशत 30*20 1

१३७ E/BHO/PNH/137/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
 ी.आ माराम अनंता धुमाळ ग.न.124/3/1, धावडे व ती सदगु नगर  भोसरी 39. अ कािशत

40*20 
पाठपोठ

2

१३८  E/MOS/MDR/138/2015
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी.रमचं  हनुमंत डोके ग.न.179 मोशी िचखली रोड िनसग अ द य जवळ मोशी. अ कािशत 30*20 1

१३९ E/MOS/PNH/139/2015 मे.अँड पाँईट ी.शांताराम ल मण बोराटे ग.न.471,बोराटे व ती मोशी  पुणे. कािशत 40*20 1

१४० E/MOS/PNH/140/2015 मे.अँड पाँईट ी.शांताराम ल मण बोराटे ग.न.471,बोराटे व ती मोशी पुण.े कािशत 40*20 1

१४१ E/MOS/PNH/141/2015 मे.अँड पाँईट ी.शांताराम ल मण बोराटे ग.न.471,बोराटे व ती मोशी पुण.े कािशत 40*20 1

१४२ E/MOS/PNH/142/2015 मे.अँड पाँईट ी.शांताराम ल मण बोराटे ग.न.471,बोराटे व ती मोशी पुण.े कािशत 40*20 1

१४३ E/MOS/PNH/143/2015 मे.अँड पाँईट ी.शांताराम ल मण बोराटे ग.न.471,बोराटे व ती मोशी पुण.े कािशत 40*20 1

१४४ E/MOS/MDR/144/2016 साची ुप ी सुयोग सुयकांत छाजेड स.न.181,बो-हाडेवाडी,मोशी, पुणे अ कािशत
6.5x10=10 
7.5x6.5=01

11

१४५ E/MOS/PNH/145/2015
मे. सुरज 

अँड हरटाय झग
ी शंकर राऊ स ते,ग.न.697 मोशी आळंदी चौक ,  मोशी, पुणे. अ कािशत 30*20 1

१४६ E/BHO/PNH/146/2016
मे. सुरज 

अँड हरटाय झग
ी संजय प ालाल नहार ग.न.452/1/1 माकट याड चौक भोसरी पुणे ३९. अ कािशत

30*20 
पाठपोट

2

१४७ E/BHO/PNH/147/2015
मे.जी.फोस 

अँड हरटाय झग
सौ. सिवता रघुनाथ जाधव ि तम िब ड ग पी बँके य समोर भोसरी पुणे ३९. अ कािशत 20*20 1



१४८ E/MOS/MAR/148/2016 ेहा आटस् ी. जनादन नागुजी िघग,े ग.न.२५४ मोशी पुण.े अ कािशत 40*20 1

१४९ E/BHO/PNH/149/2016 मे. शंकर अँड ी.सुरेश बाळु लांडगे,स.न.१३७/१,पुणे नािसक र ता,धावडे व ती,रोशल गाडन 
समोर ,भोसरी, पुणे

अ कािशत 40*20 1

१५० E/BHO/PNH/150/2016
मे.िशवा 

अँड हरटाय झग
ी रमेशचं  रामजीलाल शमा,स.न.९८/२, लॉट न.५,पांजरपोळ समोर,पुणे नािशक 

रोड भोसरी, पुणे.
अ कािशत 40*20 1

१५१ E/MOS/PNH/151/2016
मे.राजल मी 

डे हलपस
ी.बाबुलाल देदारामजी चौधरी,स.न.४८,पुणे नािशक र ता,टोलना याजवळ,मोशी अ कािशत

30*20 
पाठपोट

2

१५२ E/MOS/PNH/152/2016
मे.राजल मी 

डे हलपस
ी.ह रभाऊ सहादु स ते स.न.६९६,पुणे नािशक र ता, मोशी. अ कािशत

30*20 
पाठपोट

2

१५३ E/CHR/PAR/153/2016
ी भुजबळ एकनाथ 

रामचं
ी एकनाथ रामचं  भुजबळ यांचे वतचे जागेत स नं ५५७/१ वाधे रवाडी, च-होली 

बु.
अ कािशत 20*20 1

१५४ E/CHSAWDI/PAR/154/
2016

दनेश परशुराम सह 
राजपुत

ी उ म रामभाऊ मोळक यांचे जागेत स न 15/3 चोिवसावाडी, च-होली
अ कािशत

40*20 
पाठपोट

2

१५५ E/CHSAWDI/PAR/155/
2016

कोयना रॉय टी 
ा.िल

कोयना रॉय टी ा.िल गट नं २१७/१,२१७/३ वडमुखवाडी अ कािशत 40*20 1

१५६ E/WADMWDI/PAR/156/
2016 जे डी अड हटाय झग ी सिचन िव ल घुले स नं १२१/२/१/१/११ वडमुखवाडी साईनगरी शेजारी अ कािशत 20*20 1

१५७ E/WADMWDI/PAR/15७
/2016 जे डी अड हटाय झग ी गत रामचं  मंुगसे  स नं 18/3/1 पुणे आळदी रोड अ कािशत 20*20 1

१५८ E/MOSHI/PAR/158/201
7 ीम हाऊय क नामदेव क डीबा बोराटे स नं ४७२ माकट याड चौक मोशी अ कािशत 40*20 1

१५९
आनंद 

पि लिसटी/E/moshi/PNR/
159/2017

आनंद पि लसीटी
ी हसंराज केसाजी चौधरी  स नं ३०/३१ मोशी चौक दे  फटा पुणे नािशक रोड

अ कािशत 20*30 1

१६०
आनंद 

पि लिसटी/E/moshi/PNR/
160/2017

आनंद पि लसीटी
ी नारायण बाळा भुजबळ  स नं 54 िचखली रोड िचखली

अ कािशत 30*20 1

१६१ भा यल मी/E/चोवीसावाडी/
PAR/161/2017 भा यल मी ुप ी रमेश बापुसाहेब तापक र गट नं 18/7/2 चोवीसवाडी पुणे 412205 अ कािशत 40*20 1



१६२ भा यल मी/E/वडमुखवाडी/P
AR/162/2017 भा यल मी ुप ी सुभाष नलगे गट नं 77 पुणे आळंदी रोड साई मं दर चौकाजल वडमुखवाडी पुणे अ कािशत 40*20 1

१६३ भा यल मी/E/वडमुखवाडी/P
AR/163/2017 भा यल मी ुप ी सुभाष नलगे  गट नं 77 पुणे आळंदी रोड साई मं दर चौकाजल वडमुखवाडी पुणे अ कािशत 40*20 1

१६४
व तुंड 

अड/E/Dighi/PAR/164/20
17

व तुंड 
अड हटाय धग

ी सोमनाथ गायकवाड  स नं 2/1/1अ साई पाक चौक पुणे
अ कािशत 30*20 1

१६५
व तुंड 

अड/E/chswdi/PAR/165/
2017

व तुंड 
अड हटाय धग

ी काळुराम ल मण तापक र  स नं 16/2 चोवीसावाडी च-होली फाटा जवळ पुणे 
आळंदी रोड अ कािशत 30*20 1

१६६
व तुंड 

अड/E/chswdi/PAR/166/
2017

व तुंड 
अड हटाय धग

ी भाऊसाहेब शंकर रसाळ  स नं 102/4 चोवीसावाडी च-होली फाटा पुणे आळंदी रोड
अ कािशत 40*20 1

१६७
व तुंड 

अड/E/chswdi/PAR/167/
2017

व तुंड 
अड हटाय धग

ी संपतराव तापक र स नं 153/1 चोवीसावाडी च-होली फाटा पुणे आळंदी रोड पुणे
अ कािशत 40*20 1

१६८
जा हवी 

ॉप/E/MOSHI/PNR/168/
2017

जा हवी ॉ टीज
ी िवनायक भ गाळे स नं 452/1/1 जयगणेश सा ा य चौक पुणे नािशक रोड मोशी

अ कािशत 40X20' 1

१६९
जा हवी 

ॉप/E/MOSHI/PNR/169/
2017

जा हवी ॉ टीज
ी िवनायक भ गाळे स नं 452/1/1 जयगणेश सा ा य चौक पुणे नािशक रोड मोशी

अ कािशत 40X20' 1

१७०
शांता 

िशवल/ेE/dudulgaon/MA
R/170/2017

शांता िशवळे
म शांता िशवले  स नं 106 ेरीनंदन हॉटेल शेजारी  नेवाळे न ती डुडुळगाव िचखली

अ कािशत 40X20' 1

१७१
िजनी 

पि ल/E/BHOSRI/PNR/1
71/2017

िजनी पि लिसटी
ीम ल मीबाई मुरलीधर लांडगे  स नं 690 मधील िह . 38 पुणे नािशक रोड भोसरी 

उ ाणपुलाशेजारी भोसरी अ कािशत 40X20' 1

१७२
कृ णा 

आऊट/E/CHIKHLI/CMR/
172/2017

कृ णा आऊटडोअर
सौ िनमला मधुकर कप  गट नं 1635 िचखली आळंदी रोड पुणे

अ कािशत 40X20' 1

१७३
shubhangi 

adv/E/wadmukhwadi/D
AR/173/2017

मे. शुभांगी 
अँड हरटाय झग

ी एकनाथ ानोबा देवकर  स नं 121/1/1अ/2 दघी आळंदी रोड साई मं दराजवळ 
वडमुखवाडी पुणे अ कािशत

40X20' 
पाठपोठ

2



१७४
shalan 

saste/E/MOSHI/MAR/1
74/2017

शालन स ते
गट नं ३४ दे  फाटा चौक मोशी आळांदी रोड केसर साईट शेजारी

अ कािशत 40X20' 1

१७५
Akshay 

Adv/E/Borhadewadi/PN
R/175/2017

अ य अड हटाय झग
ी क हैयालाल बाजीराव आ हाट  स नं 377 पुणे नािशक रोड आळंदी चौक बो-

हाडेवाडी पुणे अ कािशत 30X20' 1

१७६
Akshay 

Adv/E/MOSHI/PNR/176
/2017

अ य अड हटाय झग
क हैयालाल बाजीराव आ बाट   स नं 569 मोशी पुणे

अ कािशत 30X20' 1

१७७
शुभम 

अड/ई/मोशीPNR/177/201
7

मे. शुभम 
अँड हरटाय झग

ी सुदाम गंगाराम िखरीड  स नं ३३ बो-हाडेवाडी मोशी चाकण रोड मोशी
अ कािशत

40X20' 
पाठपोठ

2

१७८
शुभम 

अड/ई/भोसरी/PNR/178/20
17

मे. शुभम 
अँड हरटाय झग

ी शहनाज महंमद पठाण   स नं 19/2/1 भोसरी ता हवेली
अ कािशत

30X20' 
पाठपोठ

2

१७९ ीम हाऊय क नामदेव क डीबा बोराटे स नं ४७२ माकट याड चौक मोशी अ कािशत 10x6 15

१८० Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/180/2017 भा यल मी ुप कायालयांतगत ीम वैशाली वासुदेव शेलार स नं ५/१/२ यांचे जागेत पुरवणी १ दघी 

गाव द नगर चौक, आळंदी रोड पुणे
अ कािशत 30X20' 1

१८१ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/181/2017 भा यल मी ुप ी मोद बेलसरे व ीम ि मता नाईक यांचे जागेत स नं ८७/२१ दघी गाव, पुणे 

आळंदी रोड िव ल मं दराजवळ पुणे
अ कािशत 30X20' 1

१८२ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/182/2017 भा यल मी ुप ी बाळकृ ण िचमाजी कदम यांचे जागेत स नं ८६/३/१/२ दघी गावठाण पुणे अ कािशत 30X20' 1

१८३ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/183/2017 भा यल मी ुप कायालयांतगत ी िव ासागर िसताराम शमा यांचे जागेत स नं ५/४/४ द नगर दघी 

पुणे आळंदी रोड
अ कािशत 30X20' 1

१८४ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/184/2017 भा यल मी ुप ी पोपट गेणु विहले यांचे जागेत स नं ३/२अ/१/४अ दघी पुणे आळंदी रोड िव ल 

मं दर चौक दघी
अ कािशत 30X20' 1

१८५ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/185/2017 भा यल मी ुप ी मा ती तुप,ेस यवान तुप,े ल मण तुपे यांचे जागेत स नं ८७/१ दघी गावठाण, दघी अ कािशत 30X20' 1

१८६ Bhagyalaxmi/E/Dighi/D
AR/186/2017 भा यल मी ुप ी िशवकुमार ितप ा नलगे यांचे जागेत वडमुखवाडी स नं ७७ आळंदी रोड पुणे अ कािशत 30X20' 1

१८७ Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/187/2017 भा यल मी ुप

ी रा ल पगा रया व रमेशकुमार पटेल यांचे जागेत स नं १/१ आळंदी रोड दघी, पुणे
अ कािशत 30X20' 1



१८८ Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/188/2017 भा यल मी ुप

ी सुभाष ितप ा नलगे यांचे जागेत स नं १२३/१/१/१ वजमुखवाडी साई मं दर चौक, 
पुणे आळंदी रोड पुणे अ कािशत 30X20' 1

१८९ Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/189/2017 भा यल मी ुप

ी अिजत ताप बुड व सौ. राणी सं दप रासकर यांचे जागेत स नं ७७ पुरवणी २, 
वडमुखवाडी आळंदी रोड पुणे अ कािशत 30X20' 1

१९० Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/190/2017 भा यल मी ुप

ी अिजत ताप बुड व सौ. राणी सं दप रासकर यांचे जागेत स नं ७७ पुरवणी २, 
वडमुखवाडी आळंदी रोड पुणे अ कािशत 30X20' 1

१९१ Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/191/2017 भा यल मी ुप

ी बबनराव सदािशव तापक र यांचे जागेत स नं १४० वडमुखवाडी आळंदी र ता
अ कािशत 30X20' 1

१९२ Bhagyalaxmi/E/wadmu
khwadi/DAR/192/2017 भा यल मी ुप

ी राज  चं भान गु ा यांचे जागेत स नं १४४/१ वडमुखवाडी आळंदी रोड पुणे
अ कािशत 30X20' 1

१९३ Bhagyalaxmi/E/borhad
ewadi/PNR/193/2017 भा यल मी ुप

ी िव ल द ा य घारे यांचे जागेत स नं ३२६ बो-हाडेवाडी, दो ती हॉटेल जवळ पुणे 
नािशक रोड अ कािशत 30X20' 1

१९४ िबग इंिडया ुप, ी चांदमल देवीचंद गांधी स नं 697/16/1 भोसरी गाव अ कािशत 20x20 1

१९५ िबग इंिडया ुप, ी चांदमल देवीचंद गांधी स नं 697/16/1 भोसरी गाव अ कािशत 20x20 1

१९६  पॉट लाईट /ई/०१/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ीमती. िनिलमा अ ण अ हाट गट नं. – ११८/११९, बी. आर. टी. रोड, मोशी, 
हवेली, पुणे -412105

अ कािशत 20x20 1

१९७  पॉट लाईट /ई/०२/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ी. बबन पंिडत हगणे गट नं. – १९६, ल मी चौक, मोशी, हवेली, पुणे -412105 अ कािशत 20x20 1

१९८  पॉट लाईट /ई/०३/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ी. र व  नारायण भुजबळ गट नं. – १९, िचखली, हवेली, पुणे -410501. अ कािशत 20x20 1

१९९  पॉट लाईट /ई/०४/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ी. तुकाराम रामभाऊ जाधव गट न.ं – ११५, रेवर चौक, दे  मोशी रोड, िचखली, 
हवेली, पुणे -412105

अ कािशत 30x15 1

२००  पॉट लाईट /ई/०५/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ी. िवनोद पुंडिलक बोराटे माकट चौक जवळ, बोराटे व ती, मोशी, पुणे -412105. अ कािशत 30x20 1

२०१  पॉट लाईट /ई/०६/२०२०
मे. पॉट लाईट 
अँड हरटाय झग

ी. सुदाम ानोबा बोराटे गट न.ं – २२२, मोशी, हवेली, पुणे -412105 अ कािशत 40x20 1



२०२ यु इंिडया/ई/०१/२०२०  मे. यु इंिडया ुप
ी.  िवजय िव णु फुगे लॉट न.ं 293, से. नं. 4, पी. सी. एम. सी. डी. ए. जंिजरा हॉटेल 

जवळ,  मोशी ािधकरण रोड, जय गणेश सा ा य चौक, मोशी, पुणे -४११०३९. अ कािशत 20x20 1

२०३ ओम अितश/ई/०१/२०२०
मे. ओम अितश 

पि लिसटी
ी. पांडुरंग द ाञय घारे गट न.ं – २७९, िचखली मोशी रोड, तुळशी अंगण जवळ, 

मोशी, पुणे -412105.
अ कािशत 20x20 1

२०४ ओम अितश/ई/०२/२०२०
मे. ओम अितश 

पि लिसटी
ी. सं दप हगणे गट नं. – १९६, िचखली मोशी रोड, ल मी चौक,  बोराटेवाडी, पुणे -

412105.
अ कािशत 20x20 1

२०५ ओम अितश/ई/०३/२०२०
मे. ओम अितश 

पि लिसटी
ी. पांडुरंग बाबुराव मोरे गट न.ं – १६/१०, िचखली तळवडे रोड, चौधरी हॉटेल 

जवळ, िचखली, पुणे -412105
अ कािशत 20x20 1

२०६ नाथकृपा/ई/०१/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. रघुनाथ आनंदराव गंगोञी गट नं. १७४, डुडुळगाव चौक     डुडुळगाव, पुणे -
412105

अ कािशत 20x20 1

२०७ नाथकृपा/ई/०२/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. ह रष  दलीप स ते आळंदी रोड, हवालदार व ती,    मोशी, पुणे -412105. अ कािशत 20x20 1

२०८ नाथकृपा/ई/०३/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. ानोबा भाऊ तळेकर गट नं. १०४, डुडुळगाव चौक     डुडुळगाव, पुणे -412105. अ कािशत 20x20 1

२०९ नाथकृपा/ई/०४/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. आनंदा नारायण बोराटे िड- माट समोर, भारत पे ोल पंपाजवळ,  मोशी िचखली 
रोड, मोशी, पुणे -412105

अ कािशत 20x20 1

२१० नाथकृपा/ई/०५/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. भगवान दगडु स ते मोशी - आळंदी रोड, डुडुळगाव फाटा, मोशी, पुणे -412105. अ कािशत 20x20 1

२११ नाथकृपा/ई/०६/२०२०
मे. नाथकृपा 
अँड हरटाय झग

ी. सुरेश खेवराम अ हाट िचखली मोशी रोड, मॉडन कॉलेज जवळ, मोशी, पुणे -
412105

अ कािशत 20x20 1

२१२ रॉयल /ई/०१/२०२०

मे. रॉयल 
आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी. रयाज चौधरी अतीकुररेहमान  गट. नं. ११६/१,जाधववाडी, िचखली, पुणे -
४१२१०५ अ कािशत 20x20 1

२१३ ही े अर/ई/०१/२०१९
मे.  ही कवेअर 

ॉपट ज िल.
ी. साद िव ल पवार रा. ऑ. नं. २०२,   बी झोन जुना मंुबई पुणे रोड, पपरी  िज. 

पुणे. यांनी  वत:चे जागेत
अ कािशत 30x15 1

२१४ वाईन /ई/०१/२०१९
मे. वाईन 
क युिनकेश स

ी.गोपाळ लांडगे व इतर रा. गट नं १९/२, गोडसे वाडा, भोसरी चांचे जागेत 
भोसरीगाव, ता. हवेली, पुणे.

अ कािशत 30x20 1

२१५ वाईन /ई/०२/२०१९
मे. वाईन 
क युिनकेश स

ी. कसन वसंत गोडसे   रा. िवठठल मं दराजवळ ग हाणे आळी भोसरीगाव, ता. 
हवेली, पुणे

अ कािशत 30x20 1



२१६ वाईन /ई/०३/२०१९
मे. वाईन 
क युिनकेश स

ी.  िव ल महादु लांडगे रा.   िस. स. नं 680/2ए, बँक ऑफ महारा  जवळ, लांडेवाडी 
भोसरी, ता. हवेली, पुणे.

अ कािशत 30x20 1

२१७ शुभांगी/ई/०१/२०२०
मे. शुभांगी 
अँड हरटाय झग

ी. सुभाष रामकृ ण पाटील, स. नं. ७९, आ य हॉटेल जवळ, मॅगिझन चौक, दघी, 
ता. - हवेली पुणे -412105

अ कािशत 20x20 1

२१८ सा /ई/०१/२०२०
मे. सा  आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी. आ दनाथ द ाञय बोराटे,   गट नं. ०३, बो-हाडेवाडी, मोशी –िचखली रोड, 
मोशी, ता. - हवेली पुणे -412105 अ कािशत 40x15 चा 

 1 पाठपोट 1

२१९ सा /ई/०२/२०२०
मे. सा  आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी. िह मत रघुनाथ स ते, स. नं. २५६, गट नं. ३०४, स तेवाडी, आळंदी – मोशी 
रोड, ता. - हवेली पुणे -412105 अ कािशत 25x25 1

२२० सा /ई/०३/२०२०
मे. सा  आऊटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी. कैलास कसन दुरगुडे, स. नं. १०३, गट नं. ०३, दुरगुडे कुरळी, राजमाता कॉलेज 
जवळ, धायकरवाडी, बस टॉप, मोशी - आळंदी रोड, डुडुळगाव, ता. - हवेली पुणे -
412105

अ कािशत 20x20 1

२२१ २०१५
मे. नाथकृपा 
पि लिसटी

ी सोपान अ हा गट न १०३ मोशी भा य ी वीट जवळ अ कािशत 20x20 1

२२२ २०१५ भा यल मी ुप ी व ील पांडुरंग गवळी पुणे नािशक रोड अ कािशत ४०*२० 1
२२३ २०१५ भा यल मी ुप ी रामदास सोपान िगलिबले स.न. १७६ खडी मशीन रोड वडमुखवाडी अ कािशत 20x20 1

२२४ २०१५
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
ी िव ल महादू लांडगे लांडेवाडी चौक भोसरी अ कािशत ३०*२० 1

२२५ २०१५
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
िनलेश सुरेश गांधी  पुणे नािशक रोड भोसरी अ कािशत 20x20 1

२२६ २०१५
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
ी अशोक सुयकांत बोराटे  बोराडेवाडी मोशी अ कािशत 20x2० 1

२२७ २०१५
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
ी अशोल सुयकांत बोराटे  बोराडेवाडी मोशी अ कािशत ४०*२० 1

२२८ २०१५
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
ी रव  रामहरी बोराडे मोशी दे  रोड मोशी अ कािशत ४०*२० 1

२२९ २०१५ एम अॅडस् ी सुरेश बोराटे पुणे नािशक रोड बोराडेवाडी मोशी अ कािशत २०*२० 2

२३० २०१५
आनंद रमणलाल 

गांधी
ी रव  रामहरी बोराडे मोशी दे  रोड मोशी अ कािशत २०*२० 1



२३१ २०१५
मे. शुभम 

अँड हरटाय झग
ी शंकर नारायण तापक र चोिवसावाडी च होली फाटा अ कािशत ४०*२० 1

२३२ २०१५
मे. साईराज 
प लीिसटी

ी उषा िव ल माकर द नगर दघी दघी आळंदी रोड अ कािशत ३०*२० 1

२३३ २०१५
मे. साईराज 
प लीिसटी

ी एजाज स ार खान  मोशी वखार महामंडळ जवळ अ कािशत ३०*२० 1

२३४ २०१५ यशनाथ इंटर जेसेस ी ीनाथ दलीप जगताप वडमुखवाडी दघी आळंदी रोड हॉटेल यशनाथ जवळ अ कािशत ३०*२० 1

२३५ २०१५ मे ीनाथ प लीिसटी ी अशोक गो वदराव तापक र  वडमुखवाडी अ कािशत ४०*२० 1

२३६ २०१५
मे. ओम 

अँड हरटाय झग
ी सािव ीबाई तानाजी तापक र  दघी जुना जकातनाका अ कािशत ३०*२० 1

२३७ २०१५ भा यल मी ुप ी जनाधन भागुजी िगघे  हवालदार व ती मोशी आळंदी रोड अ कािशत २०*२० 1

२३८ २०१५ भा यल मी ुप ी नामदेव तुप,े ल मन तुपे, तुकाराम तुपे पुणे नािशक रोड बोराडेवाडी मोशी अ कािशत ३०*२० पाठपोट 1

२३९ २०१५
िव शांती केबल 

सेव िसस
ी संजय मदनलाल कनावट दघी आळंदी रोड अ कािशत ४०*२० 1

२४० २०१५
मे गीतांजली 

सेव िसस
ी सुवण साकोरे  पुणे नािशक रोड हॉटेल पंचमी सोमोर अ कािशत १५*२० 1

२४१ २०१५
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी मोहन चौधरी बोराडेवाडी मोशी नागे र नगर
अ कािशत ३०*१५ 1

२४२ २०१५
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी रामदास पवार मोशी आळंदी रोड
अ कािशत ३०*१५ पाठपोट 1

२४३ केशर /ई/१/२०१५ मे केशर िव हता ूप ी दलीप पटेल  मोशी दे  फाटा  नवीन बी.र टी रोड अ कािशत ४०*२० पाठपोट 1

२४४  िशवशंकर अँड/ई/२/२०१५
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी िशवाजी आ हाट मोशी दे  रोड रवर रेिसडे सी अ कािशत ४०*२० पाठपोट 1



२४५ २०१५
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी नामदेव स ते  बंकर व ती पुणे नािशक रोड मोशी अ कािशत ३०*२०  1

२४६  िशवशंकर अँड /ई/२/२०१५
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी िशवाजी आ हाट मोशी दे  रोड रवर रेिसडे सी अ कािशत ४०*२० पाठपोट 1

२४७ २०१५
मे. िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी नामदेव स ते बंकर व ती पुणे नािशक रोड मोशी अ कािशत ३०*२०  1

२४८ मे िस थ अलेम स 
ई/१/२०१५

मे िस थ अलेम स 
अॅडस्

 ी चं कांत कुडाळ वामी कृपा अपाटमट लॉट न. ७ब/४ भोसरी अ कािशत ४०*२० 1

२४९ समथ अँड ई/१/२०१५
ी समथ 

अँड हरटाय झग
ी कसन भ साळी गट न ४५२/१/१ मोशी अ कािशत ३०*२०  2

२५० गंधव ई/१/२०१५ मे गंधव प लीिसटी ी नोबा रोकडे स. न. २१० दे  आळंदी रोड जय म हार हॉटेल िचखली अ कािशत ४०*२० 1

२५१ सा  अँड ई/३/२०१५
मे. सा  आऊटडोअर 

अँड हरटाय झग

ी संजय बोराटे  गट न. ७०६ भोसरी चाकण रोड लोखंडी पुलाजवळ मोशी
अ कािशत

३०*१५ व 
३०*२०

2

२५२ २०१५
मे िशवा 

अँड हरटाय झग
ी शंकर सूयवंशी ९८/२ लॉट न. ५ पांजरपोळशेजारी भोसारी अ कािशत ४०*२० 1

२५३ २०१५
ऋिषकेश िनवृ ी 

आ हाट
ी ऋिषकेश आ हाट  गट न. १५२ आ हाटवाडी मोशी अ कािशत ४०*२० पाठपोट 1

२५४ २०१५
मे फरांदे ोमो. 

िब डर
स.न. ९८/२ गु िवहार गट न. ६९ वू स िवला बोराडेवाडी पंचशील रोड अ कािशत ४०*२० 1

२५५ २०१५
संदीप 

अँड हरटाय झग
ी बाजीराव मोरे गट  न. १६२९ िचखली दे  आळंदी रोड अ कािशत २०*२० 1

२५६ २०१५
िवजय िनवृ ी 

रासकर
ी िवजय रासकर   स.नं.१३७  मोशी-आळंदी  रोड मोशी अ कािशत

४०*२० १ व 
३०*२० २

3

२५७ २०१५ भा यल मी ुप ी सुरेश तापक र व इतर स.न १५५/४ च होली वडमुखवाडी अ कािशत ३०*२०  1

२५८ २०१५
मे पोटलाइट 

अँड हरटाय झग
ी भगवान बालघरे  गट न. ७४८ िचखली पवारव ती पाईन रोड िचखली अ कािशत ३०*१५ 1

२५९ २०१५
मे पोटलाइट 

अँड हरटाय झग
 ी तुकाराम जाधव गट न १५५ िचखली रवर चौक िचखली अ कािशत ३०*१५ 1



२६० २०१५ मे आनंद प लीिसटी ी यंबक क याण तापक र  गट न ११८/६ पुणे आळंदी रोड वडमुखवाडी च होली अ कािशत २०*२० 1

२६१ २०१५ मे संजय वसंत पठारे ी द ा य गवळी  स.न. १४५ च होली अ कािशत ४०*२० 1

२६२ २०१५ मे संजय वसंत पठारे स.न. १२१/२/१/१/१/१ वडमुखवाडी पुणे आळंदी रोड अ कािशत ४०*२० 1

२६३ २०१५ मे आनंद प लीिसटी ी उमेश वाळके गट न १५३ १५४ दघी आळंदी रोड अ कािशत ३०*२०  1

२६४ २०१५ मे आनंद प लीिसटी ी रामहरी जाधव गट न ७६/१ मोशी दे  रोड िचखली अ कािशत २०*२०  1

२६५ २०१५ मे आनंद प लीिसटी मती हतीजा शेख गट नं २०५ मोशी दे  रोड बो हाडेव ती मोशी अ कािशत २०*२०  1

२६६ २०१५
ी आपासाहेब 

एकनाथ भुजबळ
ी आपासाहेब भुजबळ  स.न ५५७ च होली वाघे रवाडी अ कािशत ८.८*६.३ 1

२६७ २०२१
मे. वाईन 
क युिनकेशन

ी िह मतराव स ते गट न २५० मोशी दे  रोड अ कािशत २०*२०  1

२६८ २०१९ मे भा यल मी ुप ी सोमनाथ गायकवाड  स नं २ दघी पुणे अ कािशत ३०*२०  1
२६९ २०१९ मे भा यल मी ुप ी नारायण िगघे स. न २५४ मोशी आळंदी रोड अ कािशत ३०*२०  1
२७० २०१९ मे भा यल मी ुप ी द ू तापक र स.न १५७/४ च होली फाटा वडमुखवाडी अ कािशत २०*२०  1

२७१ २०१८
मे साईराज 
प लीिसटी

ी ाने र स ते स.न ५५७ बंकर व ती पुणे नािशक रोड अ कािशत ३०*२०  1

२७२ २०१८
मे साईराज 
प लीिसटी

ी िव ल घारे  स.न. ३२६ बोराडे वाडी मोशी अ कािशत ४०*२० 1

२७३ २०१८
मे साईराज 
प लीिसटी

ीमती शारदा िघघे गट न २५५ हवालदार व ती आळंदी मोशी रोड अ कािशत ४०*२० 1

२७४ २०१८
िशवशंकर 

अँड हरटाय झग
ी सुदाम केदारी  गट न १८५ बोराडे वाडी िचखली अ कािशत ३०*२०  1

२७५ २०१७ डायनािमक ी सनराईज फोर.  स. नं. २५४ मोशी आळंदी रोड, भारत माता चौक, मोशी. अ कािशत १०*६.९ 1



२७६ २०१६ एम अॅडस् ी वासुदेव बळवंत जाधव स.नं.४२/१, मोशी अ कािशत
३०*१५ 
पाठपोट

१

२७७ २०१७ रीवल एशन ी सतीश वोरा गट न ५५४ मोशी पुणे आळंदी रोड अ कािशत ४०*२० 1

२७८ २०१६
िवजय िनवृ ी 

रासकर
ी िवजय रासकर स न १७४ आळंदी मोशी रोड डूडूळगाव अ कािशत ३०*२० 1

२७९ २०१६ मे यू इंिडया ुप ी रव  ज भूलकर  गट न ५२६ मोशी िचखली रोड अ कािशत
३०*२०  
पाठपोट

1

२८० २०१६
मे सं कृती  
प लीिसटी

ी राऊ बोराटे गट न ४८५ बोराटे वाडी माकट चौक अ कािशत २०*२०  1

२८१ २०१६ मे आशा ोपरटीज ी अर वद सोलंक   स.न १८७ आझादनगर चोिवसावाडी च होली अ कािशत ३०*२० 1

२८२ २०१६
मे झरेकर 

अँड हरटाय झग
ी देिवदास वामी  स न ५/२ दघी अ कािशत ४०*२० 1

२८३ २०१६ िबग इंिडया ुप, ी मा ती हजारे स न ४८७ हझारेवा ती मोशी अ कािशत ४०*२० 1

२८४ २०१६
मे साईतेज 

अँड हरटाय झग
ी अशोक पुरोिहत स न ६८८/२ भोसरी अ कािशत ४०*२० 1

२८५ २०१६ मे िबग इंिडया ुप ी आनंदा बारणे गट २२७/१ बारणे व ती मोशी अ कािशत
४०*२० 
पाठपोट

1

२८६ २०१६ िबग इंिडया ुप, ी रव  बो हाडे  गट न १४०२ नवीन २९६ दे  मोशी र ता मोशी अ कािशत ६०*२० 1
२८७ २०१६ िबग इंिडया ुप, ी िव ल लांडगे  स न ६८० लांडेवाडी चौक भोसरी अ कािशत ४०*२० 1

२८८ २०१७ मे ए वी कॉरपोरेशन  ीमती शोभा केदारी स न ३०१ िचखली जाधव वाडी वडाचा मळा चौक िस वर 
िजम जवळ पाईन रोड दे  आळंदी रोड

अ कािशत २०*२०  1

२८९ २०१७ मे ए वी कॉरपोरेशन ी शांताराम आहेर व इतर स. न ३७३ िचखली जाधववाडी आहेरवाडी चौक सावता 
माळी मं दर पाईन रोड दे  आळंदी रोड

अ कािशत २०*२०  1

२९० २०१८
िव शांती केबल 

स ह स
ी िवलास वाळके  गट न १८४ भोसरी आळंदी र ता, राम मृती, मंगल कायालया 

समोर
अ कािशत 40*20 1

२९१ २०१८
िव शांती केबल 

स ह स
ीमती माया गवारे स न ८७/१ पुणे आळंदी र ता, िवठठल मंदीर जवळ. अ कािशत 30*20 1

२९२ २०१८ आशा पि लिसटी वामी कृपा अपतमट स न २३२/४ भोसरी उ ाण पुलाजवळ पुणे आळंदी हायवे 
भोसरी उ ाणपुल.

अ कािशत 40*20 1



२९३ २०१७
ी गणेश  

टर ायझेस
ी पांडुरंग तापक र  स न १५१ चोवीसवाडी हॉटेल कुणाल गडन पुणे आळंदी रोड, 

चरोली, कृणाल गाडन हॉटेल जवळ
अ कािशत 20*20 1

२९४ २०१७
ी गणेश  

टर ायझेस
ी भरत शदे स न ६९०/३ड पुणे आळंदी हायवे, सार वत बँक शेजारी, भोसरी. अ कािशत 20*20 1

२९५ २०१७
ी गणेश  

टर ायझेस
 ी द ोबा भोपते स.न ६८८/१ भोसरी  पुणे आळंदी हायवे, नमदा हॉटेल समोर. अ कािशत 20*20 1

२९६ २०१७
पॉटलाईट 

अँड हरटाय झग
ी संदीप स ते  गट न १६४ मोशी आळंदी रोड, बी.आर.टी. रोड, हवालदारव ती. अ कािशत 20*20 1

२९७ २०१७ भा यल मी ुप जनाधन नागुजी घीगवे स न २५४ मोशी दे  आळंदी रोड, हवालदार व ती. अ कािशत 20*20 1

२९८ २०१७ भा यल मी ुप ी स यवान तुपे स न ८७/१ दघी गावठाण पुणे आळंदी रोड,  िवठठल मंदीर चौक. अ कािशत 20*20 1

२९९ २०१७ भा यल मी ुप  ी अ दुल आबास स न १३६ पुणे नािशक रोड, बस डेपो रोड चौक, हॉटेल पंचमी. अ कािशत 20*20 1

३०० २०१७
टोटल रच 

अँड हरटाय झग
 ीमती माया गवारे स न ८७/१ पुणे आळंदी रोड, िवठठल मंदीर चौक. अ कािशत 20*20 1

३०१ २०१७
शुभम 

अँड हरटाय झग
ी रमेश बोराटे स न ४७३ पुणे आळंदी हायवे, माकट याड चौक मोशी अ कािशत 20*20 1

३०२ २०१७
सा  आउटडोअर 
अँड हरटाय झग

ी बाळासाहेब तापक र स न ६९ वडमुखवाडी दघे आळंदी रोड, अितथी हॉटेल 
शेजारी.

अ कािशत 20*20 1

३०३ २०१७  साथक िब डटेक ी क डीबा स ते स न १५७ बी आर.टी. रोड मोशी, स तेवाडी पुणे. अ कािशत 20*20 1

३०४ २०२० मोरया ए टर ायजेस ी पंिडत गवळी १९८ रोशल गडन जवळ वराज फा नचर भोसरी अ कािशत 20*20 1

३०५ २०२० मोरया ए टर ायजेस ी पंिडत गवळी २११/१/१ आळंदी रोड कोनर भोसरी अ कािशत 20*20 1

३०६ २०२०
मे. धीर  आउटडोर 

मेिडया
ी िहरामण दगडू लांडगे लांडेवाडी चौक भोसरी अ कािशत २०*१० 1
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परवाना न र क :- तुकाराम जाधव
भाग :- 'ई'



सह  :-


