प्राथमभक ऩयलानगी
(2020-21)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तवु लळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

लयवाले

व.क्र.35 37/1अे,2 38/1

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/4279/2020-21

41/2 42

हद.30/03/2021

फाांधकाभ ऩयलानगी
(2020-21)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

लयवाले

व.क्र.75/12, 76/13,

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/145/2020-21

80/1ऩै., 81/1,3
2

नलघय

व.क्र.30(236)2ऩै., 3ऩै.,

हद.26/05/2020
भे. भोरयओ कोरयमा

4ऩै., 6ऩै., 7ऩै., 8ऩै.,

भनऩा/नय/154/2020-21
हद.28/05/2020

12ऩै., 33(242)/1ऩै.

3

उत्तन

मव.व.क्र.176,177,178

भे. यचना डिझाईन

भनऩा/नय/158/2020-21
हद.29/05/2020

4

नलघय

व.क्र.219/2,3ऩै.,

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

230/1,2,3फ
5

नलघय

व.क्र.118(225)/1,2,34,8,9

भनऩा/नय/168/2020-21
हद.02/06/2020

भे. भोरयओ कोरयमा

ल 11 186(237)/5,6,

भनऩा/नय/327/2020-21
हद.22/06/2020

187(298)/2,3

6

बाइंदय

व.क्र.477(119) हश.क्र.5

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/339/2020-21
हद.22/06/2020

7

भशाजनलािी

मव.व.क्र.4273 ते 4275

ेेभ.े तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/340/2020-21
हद.22/06/2020

8

चेणे

व.क्र.97, 98

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/347/2020-21
हद.23/06/2020

9

बाइंदय

व.क्र.223(664)/1,2,3,4अ2

भे. हदळा डिझाईन

भनऩा/नय/348/2020-21

43(649)/5,

कन्वल्टां ट

हद.23/06/2020

244(645)/2,3,4

10

नलघय

246(578)/4

भे. त्रिमभती आकी.

व.क्र.227(28)/4

भे. अॅऩेक्व कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/349/2020-21
हद.23/06/2020

11

नलघय

व.क्र.245(36)

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/355/2020-21 हद.23/6/2020

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/771/2020-21

प्रा.मर.

हद.10/09/2020

हश.क्र.2अ,3क
12

बाइंदय

व.क्र.568(218)/2,6,7

13

बाइंदय

मव.व.क्र.1578फी

भे. बयतकुभाय ऩटे र

व.क्र.19(354/2)
14

गोिदे ल

व.क्र.368(70)/25अ

भनऩा/नय/866/2020-21
हद.15/09/2020

भे. बयतकुभाय ऩटे र

भनऩा/नय/988/2020-21
हद.25/09/2020

15

घोिफांदय

व.क्र.21/4 24/1ऩै.,

भे. फाांधकाभ वलबाग (भे. पाईव्श इरेभेंन्ट)

भनऩा/नय/1270/2020-21
हद.15/10/2020

16

काळी

व.क्र.33/1

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/1638/2020-21
हद.10/11/2020

17

काळी

व.क्र.31े

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/1639/2020-21
हद.10/11/2020

18

काळी

व.क्र.32/1

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/1640/2020-21
हद.10/11/2020

19

चौक

व.क्र.131(9)/42, 43, 46

भे. शयीऴ िी. गाांधी

भनऩा/नय/1688/2020-21
हद.11/11/2020

20

गोिदे ल

व.क्र.344/1अ,1फ,2ऩै,5ऩै.,

भे. अवलनाळ म्शािे अॅण्ि अवो.

52/3ऩै., 53/5ऩै.,
21

खायी

व.क्र.95/5 (112/5)

भनऩा/नय/1973/2020-21
हद.02/12/2020

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/1975/2020-21
हद.02/12/2020

22

खायी

व.क्र.138/18अ

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/2012/2020-21
हद.03/12/2020

23

.उत्तन

व.क्र. 174/2/1

भे. भोरयओ कोरयमा

भनऩा/नय/2194/2020-21
हद.09/12/2020

24

िोंगयी

व.क्र. 186/10 78/10

भे. ळळाांक लतसक अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/2613/2020-21
हद.29/12/2020

25

26

याई

घोिफांदय

व.क्र.206 जुना 98 नवलन

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

हश.क्र.3

प्रा.मर.

आयषण क्र.314

वालसजननक फाांधकाभ वलबाग

भनऩा/नय/3408/2020-21 हद.09/02/21

भनऩा/नय/3521/2020-21
हद.17/02/2021

27

उत्तन

व.क्र.186/फी

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/3522/2020-21
हद.17/02/2021

ऩेणकयऩािा

व.क्र.63(231), 65(232),

भे. हदळा डिझाईन

भनऩा/नय/3904/2020-21

66(233),67(234),68(235

कन्वल्टां ट

हद.10/03/2021

),64/2(240/2),39(207),4
9(217),50(218),51(219),

भे. एव्शयस्भाईर प्रॉऩटीज

52(220),60/1,2(228/1,2)
,61(229),62/1,2(230/1,2
),4(175),79(187),71(236
),74(238),76(239),77(24
4),78(255),69(256),70(2
57),75(258)

याई

घोिफांदय

व.क्र.226(127) हश.क्र.4

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/4095/2020-21

प्रा.मर.

हद.19/03/2021

व.क्र.90/3फ, 91/1क,

भे. प्रहदऩ काांफऱे अॅण्ि अवो. (भे.

भनऩा/नय/4300/2020-21

91/2 98/2 92/2ऩै.

भामक्रोटे क िेव्शरऩवस)

हद.31/03/2021

वुधायीत फाांधकाभ ऩयलानगी
(2020-21)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

नलघय

व.क्र.215(198)/1,

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/70/2020-21 हद.14/05/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/82/2020-21 हद.15/05/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/83/2020-21 हद.15/05/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/95/2020-21 हद.19/05/2020

324(32)/14
325(321)/1,5 77(5)/2
2

बाइंदय

व.क्र.487(87)/3,10ऩै,
489(85)/9

3

घोिफांदय

व.क्र.92/1क, 77/3,
234/2

ल

नलघय

व.क्र.464(140)/2
4

बाइंदय

व.क्र.15(351) हश.क्र.4च.,
4श., 18(353)/1ई
मव.व.क्र.1532ऩै., 1533ऩै.

5

गोिदे ल

व.क्र.327/1,2,4 ते

भे. .िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/96/2020-21 हद.19/05/2020

भे. फी.ए.वी.प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननमय

भनऩा/नय/333/2020-21

9,11,12,14,15,16,17,18,
19,21,22,24,25,
328/1 ते 4
329/1,2,3,4ऩै.,4ऩै.,,5,6,7,
10,11 330/7, 331/4फ,
339/2, 340/1 ते 12
341/6
6

बाइंदय

व.क्र.570(217) हश.क्र.2

हद.22/06/2020
7

मभया

व.क्र.37(166)/7

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/342/2020-21
हद.22/06/2020

8

बाइंदय

व.क्र.668/1/1 (257/1/1)

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/356/2020-21
हद.23/06/2020

9

मभया

व.क्र.76(21)/ऩै., 4ऩै.,

भे. फी.ए.वी.प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननमय

भनऩा/नय/363/2020-21
हद.23/06/2020

10

गोिदे ल

व.क्र.310/2ऩै.,(जुना)

भे. दष्ु मांत ऩटे र अॅण्ि

56/2ऩै.,(नवलन)
11

घोिफांदय

व.क्र.137/3,4,6,7,8

भनऩा/नय/392/2020-21
हद.25/06/2020

भे. तेजव कन्वल्टां ट

140/5,6 141/1फ,2,3,5

भनऩा/नय/1315/2020-21
हद.19/10/2020

142/1,3,5,6 143/1 ते 6
221/4,5 222/3

12

नलघय

व.क्र.251(47)/1

भे. फी.ए.वी.प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननमय

255(48)/11
13

घोिफांदय

व.क्र.21/1 24/1ऩै., (24/2)

भनऩा/नय/1449/2020-21
हद.28/10/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/1467/2020-21
हद.29/10/2020

14

नलघय

व.क्र.272/3 (84/3)

भे. अॅऩेक्व कन्वल्टां वी

भनऩा/नय/1637/2020-21
हद.10/11/2020

15

घोिफांदय

व.क्र.25/2 111/1/1

भे. तेजव कन्वल्टां ट

111/1/2 112/1
16

घोिफांदय

व.क्र.111/2,3,4,5ऩै.,

हद.25/11/2020
भे. तेजव कन्वल्टां ट

112/2 118/1 119/1ऩै.,2

17

घोिफांदय

व.क्र.106ऩै., 109/9,12

भनऩा/नय/1802/2020-21

भनऩा/नय/1803/2020-21
हद.25/11/2020

भे. जे.ऩी. इन्रा रयमल्टी प्रा.मर.

भनऩा/नय/1966/2020-21
हद.02/12/2020

18

घोिफांदय

21/2अे(ऩै.), 21/2फी(ऩै.),

भे. आत्रफसिीज ल भे. जी.ऩी. इन्रा

24/3, 25/1,

भनऩा/नय/1972/2020-21
हद.02/12/2020

26/5,8(ऩै.)9, 110/1ऩै.,
112/2ऩै., 113/2ऩै.,
117/1,3,4, 22/2,5,
116/1,8,9, 117/5,6,
118/2,3,4,5,7,8,
125/2,4,5,6,7, 126/1 ते
5, 127/1,3,5,
133/1,2,7, 134/2,5अ,8,
148/2

19

घोिफांदय

व.क्र.20/1,2 30/7ऩै.,8ऩै.,

भे. आत्रफसिीज ल भे. जी.ऩी. इन्रा

31/4,6
20

घोिफांदय

102/1,2,3, 103ऩै.,

भनऩा/नय/2011/2020-21
हद.03/12/2020

भे पाईव्श इरेभेंट्व डिझाईन वेर

भनऩा/नय/3521/20-21 हद.17/02/21

भे. अननऴ अॅन्ि अवो.

भनऩा/नय/4067/2020-21

104ऩै.,
21

गोिदे ल

व.क्र.380(67)/6,10
381(66)/3,5

22

िोंगयी

व.क्र.81/18,19

हद.17/03/2021
भे. शरयऴ गाांधाेी

भनऩा/नय/4087/2020-21
हद.18/03/2021

चौक

व.क्र.131 (9)/42,43,46

भे. शरयऴ गाांधाेी

भनऩा/नय/4278/2020-21
हद.30/03/2021

जोत्माचा दाखरा
(2020-21)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

घोिफांदय

21/2अे(ऩै.), 21/2फी(ऩै.),

भे. आत्रफसडिज

भनऩा/नय/85/2020-21 हद.15/05/2020

भे. आत्रफसडिज

भनऩा/नय/86/2020-21 हद.15/05/2020

भे. आत्रफसडिज

भनऩा/नय/87/2020-21 हद.15/05/2020

भे. बयतकुभाय ऩटे र

भनऩा/नय/94/2020-21 हद.19/05/2020

24/3, 25/1, 26/8(ऩै.)9,
110/1ऩै., 112/2ऩै.,
113/2ऩै., 117/1,3,4,
22/2,5, 116/1,8,9,
117/5,6,
118/2,3,4,5,7,8,
125/2,4,5,6,7, 126/1 ते
5, 127/1,3,5,
133/1,2,7, 134/2,5अ,8,
148/2

2

घोिफांदय

21/2अे(ऩै.), 21/2फी(ऩै.),
24/3, 25/1, 26/8(ऩै.)9,
110/1ऩै., 112/2ऩै.,
113/2ऩै., 117/1,3,4,
22/2,5, 116/1,8,9,
117/5,6,
118/2,3,4,5,7,8,
125/2,4,5,6,7, 126/1 ते
5, 127/1,3,5,
133/1,2,7, 134/2,5अ,8,
148/2

3

घोिफांदय

21/2अे(ऩै.), 21/2फी(ऩै.),
24/3, 25/1, 26/8(ऩै.)9,
110/1ऩै., 112/2ऩै.,
113/2ऩै., 117/1,3,4,
22/2,5, 116/1,8,9,
117/5,6,
118/2,3,4,5,7,8,
125/2,4,5,6,7, 126/1 ते
5, 127/1,3,5,
133/1,2,7, 134/2,5अ,8,
148/2

4

गोिदे ल

व.क्र.70 (368)/28

5

काळी

व.क्र.20/2

भे..िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/166/2020-21
हद.01/06/2020

6

उत्तन

व.क्र.242/17

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/210/2020-21
हद.08/06/2020

7

उत्तन

व.क्र.192/1अ ल 2अ

श्री. शयीऴ गाांधी

भनऩा/नय/770/2020-21
हद.09/09/2020

8

घोिफांदय

व.क्र.20/1,2 30/7ऩै.,

भे. आत्रफसडिज

8ऩै., 31/4,6
9

घोिफांदय

व.क्र.106ऩै.,

109/9,12

भनऩा/नय/1052/2020-21
हद.30/09/2020

भे. आत्रफसडिज

भनऩा/नय/1053/2020-21
हद.30/09/2020

10

घोिफांदय

व.क्र.20/1,2 30/7ऩै.,

भे. आत्रफसडिज

8ऩै., 31/4,6
11

घोिफांदय

व.क्र.106ऩै.,

109/9,12

भनऩा/नय/1054/2020-21
हद.30/09/2020

भे. आत्रफसडिज

भनऩा/नय/1055/2020-21
हद.30/09/2020

12

गोिदे ल

व.क्र.4(78)/8

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननमअवस

भनऩा/नय/1242/2020-21
हद.13/10/2020

13

गोिदे ल

व.क्र.310(56)2ऩै.,

भे. बयतकुभाय ऩटे र अॅण्ि अवो.

311(43)/1
14

मभया

व.क्र.11(63) 12(66)

हद.22/10/2020
भे. अननऴ अॅण्ि अवो.

14(68)
15

बाइंदय

भनऩा/नय/1376/2020-21

भनऩा/नय/1397/2020-21
हद.23/10/2020

व.क्र.548(39)/4

भे. अननऴ अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/1398/2020-21
हद.23/10/2020

16

नलघय

व.क्र.404(176)/3,6,9

भे. भारयओ कोरयमा

भनऩा/नय/1422/2020-21
हद.27/10/2020

17

बाइंदय

व.क्र.665(235)/6फ

भे. आमळऴ एच. चौगुरे

भनऩा/नय/1565/2020-21
हद.05/11/2020.

18

गोिदे ल

व.क्र.86/1फ 120/1फ

भे. अॅऩेक्व कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/1569/2020-21
हद.06/11/2020

19

नलघय

व.क्र.267(52)/1

भे. अननऴ अॅण्ि अवो.

266(67)/1 268(53)/1

ेेभनऩा/नय/1570/2020-21
हद.06/11/2020

251(47)/6
20

चौक

व.क्र.129(10)/2

भे. आर्कसझभ

भनऩा/नय/1598/2020-21
हद.06/11/2020

21

खायी

व.क्र.20 ते 25

159 ते

भे. अननऴ अॅण्ि अवो.

164
22

घोिफांदय

व.क्र.29/1 30/1,2,3अ

भनऩा/नय/2962/2020-21
हद.15/01/2021

भे. डि.एन. ऩटे र अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/2963/2020-21
हद.15/01/2021

23

नलघय

व.क्र.445 446/3अ ते 3
(129 130/3अ ते 3श
जुना)

भे. डि.एन. ऩटे र अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/3196/2020-21
हद.28/01/2021

24

िोंगयी

व.क्र.76/2 (187/2)

भे. यचना डिझाईन कन्व.

भनऩा/नय/3316/2020-21
हद.03/02/2021

25

गोिदे ल

व.क्र.58/9,12,14,16,17,1

भे. अवलनाळ म्शािे अॅण्ि अवो.

9 ल इतय
26

घोिफांदय

व.क्र.111/8ऩै.,9 121/3

भनऩा/नय/3465/2020-21
हद.12/02/2021

भे. अवलनाळ म्शािे अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/3466/2020-21
हद.12/02/2021

27

खायी

व.क्र.131(7)/7फ, 8ऩै.,

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननमअवस

भनऩा/नय/3477/2020-21
हद.15/02/2021

28

उत्तन

व.क्र.116/10 121/6

भे. यचना डिझाईन कन्व.

भनऩा/नय/3498/2020-21
हद.16/02/2021

29

बाइंदय

277(677)/7क,

भे. अननऴ अॅण्ि अवो.

275(678)/1,2ऩै.,2ऩै.,

भनऩा/नय/3499/2020-21
हद.16/02/2021

3,5,6, 274(679)/1,2,3,
5,6, 271(680)/1,2,3,
4,5, 273(681)/1,5,8,
213(683)/1ऩै.,1ऩै.,2,3,
4क, 29(688)/4,6

30

नलघय

व.क्र.238/1 187/1

भे. अॅऩेक्व कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/3691/2020-21
हद.26/02/2021

31

नलघय

व.क्र.(271)82/8,9,10,11

भे. तेजव कन्वल्टां ट

(286)/85/1,2
32

नलघय

व.क्र.(236) 33/3 ल 8

भनऩा/नय/4083/2020-21
हद.17/03/2021

भे. भारयओ कोरयमा

भनऩा/नय/4084/2020-21
हद.17/03/2021

बोगलटा दाखरा
(2020-21)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

बाइंदय

व.क्र.677(277)/7क,

भे.अननऴ अॅण्ि अवो.

भनऩा/नय/81/2020-21 हद.15/05/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

भनऩा/नय/84/2020-21 हद.15/05/2020

678(275)/1,2ऩै.,3,5,6
679(274)/1 ते 3,5,6,
680(271)/1 ते 5,
681(273)/1,5,8
2

नलघय

व.क्र.249(44)/2,6ऩै,7ऩै,
250(46)/3,4
252(43)/7ऩै, 10, 11ऩै,

3

घोिफांदय

21/2अे(ऩै.), 21/2फी(ऩै.),

भे. आत्रफसिीज

भनऩा/नय/91/2020-21 हद.19/05/2020

24/3, 25/1, 26/8(ऩै.)9,
110/1ऩै., 112/2ऩै.,
113/2ऩै., 117/1,3,4,
22/2,5, 116/1,8,9,
117/5,6,
118/2,3,4,5,7,8,
125/2,4,5,6,7, 126/1 ते
5, 127/1,3,5,
133/1,2,7, 134/2,5अ,8,
148/2

4

नलघय

व.क्र.465(141)/5

भे..िी.एन. ऩटे र

भनऩा/नय/92/2020-21 हद.19/05/2020

5

नलघय

व.क्र.184/1,2 (239/1,2)

भे..िी.एन. ऩटे र

भनऩा/नय/93/2020-21 हद.19/05/2020

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/204/2020-21

185(240)/12

6

गोिदे ल

व.क्र.362/(72)/7,
371(73)/10

7

नलघय

8

काळी

व.क्र.285/2 86/2

व.क्र.84/1,

85/1,2,3 ल

हद.05/06/2020
भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/260/2020-21 हद.12/6/2020

भे. हदळा डिझाईन कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/332/2020-21

6
9

बाइंदय

हद.22/06/2020

व.क्र.38(16)/1 मवटीएव

भे. .िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो

क्र.1913
10

नलघय

व.क्र.225/1,2,3,4,237/5,6

हद.22/06/2020
भे. भायीओ ई कोयीमा

238/2,3(जुना)
188/1,2,3,4,

भनऩा/नय/334/2020-21

भनऩा/नय/335/2020-21
हद.22/06/2020

186/5,6

187/2,3(नवलन)

11

12

बाइंदय

काळी

व.क्र.660(263)/3

व.क्र.10/4,7 88/5

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/345/2020-21

प्रा.मर.

हद.23/06/2020

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/358/2020-21
हद.23/06/2020

13

14

मभया

नलघय

व.क्र.21/ऩै.,

76/4(नवलन)

व.क्र.420(116)/7अे

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/369/2020-21

प्रा.मर.

हद.23/06/2020

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

भनऩा/नय/378/2020-21 हद.24/06/220

15

मभया

मव.व.क्र.1442 ते 1446

भे. हदरीऩ भेलािा अॅण्ि अवो.

1491 ते 1511 1586

भनऩा/नय/1156/2020-21
हद.07/10/2020

1589 ते 1600 1629
1630 1646 ते 1652
1791 1829 1882

16

मभया

मव.व.क्र.1723 ते 1726

भे. हदरीऩ भेलािा अॅण्ि अवो.

1793 1831 ते 1836

भनऩा/नय/1157/2020-21
हद.07/10/2020

1878 ते 1881 1953

17

बाईंदय

682ऩै., (272ऩै)

भे. बयतकुभाय ऩटे र

भनऩा/नय/1218/2020-21
हद.13/10/2020

18

गोिदे ल

व.क्र.309(53)/2अ

भे. डिझाईनय शाऊव

भनऩा/नय/1382/2020-21
हद.23/10/2020

19

बाइंदय

व.क्र.476ऩै.(जुना)

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

120/3(नवलन)
20

गोिदे ल

व.क्र.310(56)/2ऩै.,

हद.23/10/2020
भे. बयतकुभाय ऩटे र

311(43)/1
21

गोिदे ल

व.क्र.316/1,3अ,3फ

भशाजनलािी

व.क्र. (133)55, हश.क्र.

भनऩा/नय/1447/2020-21
हद.28/10/2020

भे. .िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो

331/3,3अ,3फ,7 332/5
22

भनऩा/नय/1383/2020-21

भनऩा/नय/1448/2020-21
हद.28/10/2020

भे. अवलनाळ म्शािे अॅण्ि अवो.

2ऩै./ मव.टी.एव. क्र.

भनऩा/नय/1829/2020-21
हद.25/11/2020

1741, मव.टी.एव. 1838,
1840, 1883 ते 1886,
1968 ते 1971, 2039 ते
2044, 2100 ते 2103,
2157, 2158, 2221,
2222, 2294 ल 2295

23

24

बाईांदय

नलघय

मव.व.क्र.525, 526, 527

व.क्र.227/1 28/1

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/2339/2020-21

प्रा.मर.

हद.17/12/2020

भे. .िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो

भनऩा/नय/2614/2020-21
हद.29/12/2020

25

बाइंदय

व.क्र.270/7 573/7

भे. बयतकुभाय ऩटे र

271/2 680/2
26

नलघय

व.क्र.295/4,5,6,7

हद.05/01/2021
भे. अननऴ अॅन्ि अवो

178/4,5,6,7
27

बाईंदय

267/2/6, 276/8फ,
268/2,3, 567/2/6,
574/8फ, 575/2,3

भनऩा/नय/2711/2020-21

भनऩा/नय/2773/2020-21
हद.07/01/2021

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

भनऩा/नय/2821/2020-21
हद.08/01/2021

28

नलघय

व.क्र.250/2 251/12

भे. तेजव कन्वल्टां ट

46/2 47/12
29

बाइंदय

भनऩा/नय/2906/2020-21
हद.13/01/2021

व.क्र.665(235)/11ऩै.,

भे. आमळऴ एच. चौगर
ु े

12अऩै., 12 ल 16ऩै ल

भनऩा/नय/3220/2020-21
हद.29/01/2021

व.क्र.666(255)/2ऩै.
30

काळी

व.क्र.90 94 107/1अ

भे. 5 इमरभें टव डिझाईन

108/अ

31

मभया

80(171)

भशाजनलािी

मव.टी.एव. क्र. 4278,

भनऩा/नय/3329/2020-21
हद.03/02/2021

भे. तेजव कन्वल्टां ट

4285, 4287, 4302 ते

भनऩा/नय/3736/2020-21
हद.02/03/2021

4305, 4307 ते 4313,
4330 ते 4350, 4382,
4383, 4386 ते 4397,
4424 ते 4432, 4434

32

नलघय

व.क्र.249(44)/2,6ऩै,7ऩै,

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

250(46)/3,4

भनऩा/नय/3957/2020-21
हद.12/03/2021

252(43)/7ऩै, 10, 11ऩै,
33

मभया

मव.व.क्र.1475 1556 ते

भे. अवलनाळ म्शािे अॅण्ि अवो.

1561 1565 ते1567

भनऩा/नय/4054/2020-21
हद.16/03/2021

1625 1643 1644
1711 ते 1713 1716
1717 1782 18700

ल

व.क्र.53/1ऩै.

34

भशाजनलािी

व.क्र.102/3ऩै. 28/3ऩै.,

भे. नकाळा आर्कसटे क्ट

भनऩा/नय/4055/2020-21
हद.16/03/2021

35

नलघय

नलघय

भे. तेजव कन्वल्टां ट

व.क्र.198(215)/1

भनऩा/नय/4056/2020-21
हद.16/03/2021

गोिदे ल व.क्र.32(324)/14,
31(325)/15 5(77)/2

36

नलघय

नलघय
व.क्र.198(215)/1

गोिदे ल व.क्र.32(324)/14,
31(325)/15 5(77)/2

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/4057/2020-21
हद.16/03/2021

37

नलघय

व.क्र.266/7, 268/1,6ऩै.,

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

269/2ऩै., 67/7

भनऩा/नय/4060/2020-21
हद.17/03/2021

53/1,6ऩै., 54/2ऩै.,

38

.उत्तन

व.क्र.98/3,4

भे. यचना डिझाईन कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/4085/2020-21
हद.17/03/2021

39

भशाजनलािी

मव.व.क्र. 4398 ते 4403,

(मभया)

4436 ते 4451, 4481,

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

भनऩा/नय/4088/2020-21
हद.18/03/2021

4482, 4486 ते 4508,
4540 ते 4546, 4571,
4599 ते 4603, 4699

मभया

व.क्र.151 (नवलन) ऩिी

भे. .िी.एन ऩटे र अॅण्ि अवो

नां.21
बाईदय

व.क्र.221 (564)/1,5,6

भनऩा/नय/4094/2020-21
हद.19/03/2021

भे. फी.ए.वी. प्रॅ नवस अॅण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/4234/2020-21
हद.26/03/2021

40

नलघय

व.क्र.444(120)/2अ

भे. अननऴ अॅन्ि अवो

भनऩा/नय/3758/2020-21
हद.02/03/2021

फाांधकाभ ऩयलानगी
(2021-22)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

नलघय

व.क्र.242/2ऩै.,7

भे. भारयओ ई कोरयमा

भनऩा/नय/03/2021-22 हद.01/04/2021

33/2ऩै.,7 241/4,6 34/4,6

2

नलघय

व.क्र.250/6 46/6

भे. भारयओ ई कोरयमा

भनऩा/नय/69/2021-22 हद.08/04/2021

3

घोिफांदय

व.क्र.151/1,2

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/127/201-22 हद.12/04/2021

वुधायीत फाांधकाभ ऩयलानगी
(2021-22)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

बाईंदय

व.क्र.251/3 658/3

भे. अवलनाळ म्शािे ॲण्ि अवो.

भनऩा/नय/74/2021-22 हद.08/04/2021

2

नलघय

भे. फी. ए. वी. प्रॅ नवस ॲण्ि इांजजननअवस

भनऩा/नय/134/2021-22

व.क्र.253/1, 42/1
254/6, 42/6

हद.15/04/2021

जोत्माचा दाखरा
(2021-22)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तवु लळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

मभया

व.क्र.156/3,4 27/3,4

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/02/2021-22 हद.01/04/2021

2

बाईंदय

मव.व.क्र.701ऩै., 702 ल

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/13/2021-22 हद.05/04/2021

703

बोगलटा दाखरा
(2021-22)
.अ.क्र.

भौजे

व.क्र./हश.क्र.

लास्तुवलळायदाचे नाांल

ऩयलानगी क्रभाांक

1

नलघय /

नलघय व.क्र.198/1 215/1

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/46/2021-22 हद.07/04/2021

गोिदे ल

गोिदे ल व.क्र.324/14

भे. तेजव कन्वल्टां ट

भनऩा/नय/49/2021-22 हद.07/04/2021

भे. अवलनाळ म्शािे ॲण्ि अवो.

भनऩा/नय/74/2021-22 हद.08/04/2021

32/14 325/15 31/15
77/2 5/2

2

नलघय /

नलघय व.क्र.198/1 215/1

गोिदे ल

गोिदे ल व.क्र.324/14
32/14 325/15 31/15
77/2 5/2

3

ऩेणकयऩािा

व.क्र.216ऩै., 221ऩै.,
222ऩै., (48/2, 53/2
54/2)

