
वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

ऩेणकयऩाडा 19/1अ (75/1अ) 187 फगीचा 17675.00

ऩेणकयऩाडा 75/1अ,  19/18अ नवलन 188 दशनबुभी 8235.00

ऩेणकयऩाडा 75/1अ,  19/18अ नवलन 189 स्भळानबुभी 5638.00

ऩेणकयऩाडा 75/1अ,  19/18अ नवलन 190 दपनबुभी 4507.00

ऩेणकयऩाडा 75/1अ,  19/18अ नवलन 196 फगीचा (बागळ्) 15710.00

ऩेणकयऩाडा --- 18.00 भी., 15.00 भी., 9.00 

भी. रॊ द वलकाव मोजना यस्ता

7647.00

59412.00

ऩेणकयऩाडा 30ऩै.,    (198ऩै.) 191 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

3300.00

ऩेणकयऩाडा 30ऩै.,     (198ऩै.) 192 लाचनारम 1400.00

ऩेणकयऩाडा 32ऩै.,     (200ऩै.) 193 डडस्ऩेन्वयी ल भॎटयननटी शोभ 2100.00

6800.00

3 ऩेणकयऩाडा 44ऩै.,     (212ऩै.) 205 फगीचा 2870.00 श्री. फाफूरार ला. 

ळशा

भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

भ.े शऴषद ऩुनभचॊद दोऴी

 शस्ताॊतयणीम वलकावशक्काद्लाये वॊऩादन केरेल्मा आयषणाची भादशती

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष

2 श्री. लवॊत ला. ळशा भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. शऴषद ऩुनभचॊद दोऴी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष4 बाइंदय 540/1, 45/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1940.00 श्री. वीरलय डवे्र्व्शड 

वीर

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

5 गोडदेल 366/2 (63/2) 262 टाऊन ऩाकष 2750.00 श्री. भामकर भा. 

पयेर

भ.े स्रेकॉन श्री. नयेंद्र गुप्ता

6 गोडदेल 327/1,2 30/1,2 119 खेऱाच ेभैदान 1367.25 भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

      भ.े वोनभ बफल्डवष

गोडदेल 333/1, 42/1 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

873.00

गोडदेल --- 246 खेऱाच ेभैदान 4190.00

गोडदेल --- 236 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

530.00

5593.00

165/6 (36/6) 329 फगीचा 461.25

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1137.25

1598.50

9 ऩेणकयऩाडा 206ऩै. (38ऩै.) 201 स्ऩोटषव ्कॉम्प्रेक्व 3376.00 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. वय्मद भ.ु शुवेन

10 नलघय 390/6, 154/6 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

635.00 श्री. फ्राव्न्वव पयेर भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. अलाफ एच. काझी

11 गोडदेल 366/8, 63/8 262 टाऊन ऩाकष 2450.00 श्रीभती जोना फ्रा. 

डडभेरो

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. श्माभवुॊदय अग्रलार

7 भ.े नकाळा आर्कष टेक्ट श्री. घनश्माभ एन. याॊदड

8 मभया भ.े नकाळा आर्कष टेक्ट भ.े जाॊधगड बफल्डवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष12 नलघय 417/2, 124/2, 448/2, 

125/2

300 खेऱाच ेभैदान 3190.00 श्री. गोम्व जो. 

डडवोझा

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा ऩाराॊडे

13 नलघय 448/1क 300 खेऱाच ेभैदान 4000.00 श्री. याभ खानवलरकय भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा ऩाराॊडे

14 गोडदेल 344/2ऩै.,6, 15/2ऩै.,6 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

4260.00 श्री. फनषड अे. नयोना भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े बयतबाई एभ. ऩटेर

15 नलघय 391/4, 161/4 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

650.00 श्री. जेम्व ऩयेया भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. वुधायबाई ई. ऩटेर

16 गोडदेल 347/5ऩै.94/5फ 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

476.33 श्री. नॉफषट जो. नयोना भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. यापेर जॉन. डडवोझा

ऩेणकयऩाडा 195ऩै., 27ऩै., 199ऩै., 

31ऩै.

187 फगीचा 1710.00

ऩेणकयऩाडा --- 196 फगीचा 3110.00

4820.00

18 नलघय 387/1, 158/1 262 टाऊन ऩाकष 2180.00 श्री. ब्राव फ्रा. गोम्व 

ल इतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

19 गोडदेल 53/5, 14/5 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लननकयण

697.01 श्री. आबफद अे. 

ऩटेर ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. बयत मभठारार जैन 

      भ.े वोनभ बफल्डवष

20 नलघय 386/3, 159/3 262 टाऊन ऩाकष 910.00 श्री. फोना जे. लाव 

ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. ददरीऩ दाधगमा

17 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. शऴषद ऩुनभचॊद दोऴी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष21 नलघय 386/5,8,10, 159/5,8,10 262 टाऊन ऩाकष 2150.00 श्री. ऩेरीक पोन्वेका 

ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. ऩी. र्क्रस्टोपय नदाय 

ल श्रीभती आळा अळोक 

वॊघली

गोडदेल 322/16, 34/16 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

591.53

गोडदेल --- 220 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

104.92

गोडदेल --- 15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

394.35

1090.80

23 गोडदेल 344/9ऩै., 15/9ऩै. 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

1996.25 श्री. फनषड अे. नयोना भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

      भ.े वोनभ बफल्डवष

मभया 143/1, 14/1 335 फगीचा 1000.00

मभया --- 15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

600.00

1600.00

25 नलघय 386/1,2, 159/1,2 262 टाऊनऩाकष 3992.50 श्री.  वऩटय डडवोझा भ.े आर्कष झभ श्री. श्माभरार ऩलाय

26 नलघय 214/7, 200/7 117 फगीचा 1110.00 श्रीभती यभाफाई 

रक्ष्भण ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजेळकुभाय ऩी. मवॊश

22 श्रीभती वुभन बॊडायी 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजेळकुभाय ऩी. मवॊश

24 श्री. लवॊत ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजेळकुभाय ऩी. मवॊश



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष27 गोडदेल 344/8, 345/8 15/8, 

93/8

122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

3390.00 श्री. अशभदनुवा 

अब्दरु गपाय ळखे 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

      भ.े वोनभ बफल्डवष

28 नलघय 90/1, 3/1 117 फगीचा 1119.50 श्रीभती लेवुफाई 

मळलॊत म्शात्रे

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजेळकुभाय ऩी. मवॊश

29 बाइंदय 510/3, 518/6ऩै., 

520/4ऩै., 517/2ऩै, 6ऩै., 

  507/ऩै., 513/2ऩै., 

514/2/1, 5ऩै.,3ऩै., 

513/4ऩै.

30.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

16164.58 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. वय्मद नझय शुवेन

30 बाइंदय 532/3, 63/3 170 खेऱाच ेभैदान 5502.00 श्री. गौयीळॊकय जी. 

तोदी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोजकुभाय ऩुयोदशत

नलघय 386/12, 159/12 262 टाऊनऩाकष 68.00

नलघय --- 264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 1075.00

1143.00

..032 गोडदेल 375/3,5 68/3,5 246 खेऱाच ेभैदान 2216.25 श्री. भुकुॊ द ऩाटीर भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शेन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..031 श्रीभती बफना डडवोझा भ.े नकाळा आर्कष टेक्ट भ.े छेडा एॊटयप्राईजेव



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 269/1ऩै., 54/1अ 247 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

100.00

नलघय --- 248 फगीचा 1015.00

नलघय --- 251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 600.00

नलघय --- 251 15.0 भी. वलकाव मोजना यस्ता 1540.00

3255.00

नलघय 290/5ऩै., 291/1,2, 

62/5क, 63/1,2

269 फगीचा 7719.42

नलघय --- 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

515.86

8235.28

..035 खायी 183/10अे 67/10अे 109 खेऱाच ेभैदान 470.00 श्री. ऩयळुयाभ दा. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..036 नलघय 417/8, 124/8 300 खेऱाच ेभैदान 2280.00 श्री. नाना शयी 

ऩाटीर ल इतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

..037 घोडफॊदय 92/2 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

551.70 श्रीभती दशयाफाई 

ऩाटीर ल इतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

गोडदेल 369/2, 69/2 245 ऩार्कंग 425.00

गोडदेल --- 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

460.00

885.00

..033 श्री. फाऱकृष्ण 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

भ.े वोनभ बफल्डवष

..034 श्री. वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े प्रणम आचष श्री. याजेळ कनार्कमा

..038 श्री. लावुदेल ऩी. 

र्कणी ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े टी.डी.आय. अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..039 गोडदेल 75/2ऩै., 11/2ऩै. 119 खेऱाच ेभैदान 310.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

575.00

885.00

..040 गोडदेल 307/7 50/7 235 फगीचा 1140.00 श्री. जगन्नाथ आय. 

बोईय ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. आनॊद जैन

..041 गोडदेल 50/3 100/3 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1216.48 श्रीभती र्परोमभना 

एभ. गोम्व ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार

..042 गोडदेल 334/6 26/6 18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

276.00 श्री. मळलॊत एव. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..043 गोडदेल 334/2 26/2 18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

586.00 श्रीभती अॎनी अे. 

पयेर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..044 नलघय 241/3वी 34/3वी 228 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1030.00 श्री. दत्तात्रम एव. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

..045 गोडदेल 332/2 41/2 18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

560.00 श्रीभती कल्ऩना 

अेेे. ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..046 नलघय 417/5 124/5 300 खेऱाच ेभैदान 2115.93 श्रीभती कभराफाई 

एभॊ. ऩाटीर ल इतय

भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

..047 नलघय 449/3 123/3 300 खेऱाच ेभैदान 1620.00 श्री. कभराकय दा. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

श्री. भामकर जॉन 

डडवेोझा

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. बयत मभठारार जैन 

भ.े वोनभ बफल्डवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..048 नलघय 449/2 123/2 300 खेऱाच ेभैदान 2760.93 श्री. दत्तात्रम डी. 

ऩाटीर

भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

..049 नलघय 448/1ऩै., 125/1ऩै. 299 फगीचा 3955.00 श्री. आनॊत एव. 

ऩाटीर

भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

..050 नलघय 448/3 417/3, 125/3, 

124/3

300 खेऱाच ेभैदान 2420.00 श्री. यभाकाॊत अे. 

ऩाटीर

भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

नलघय 408/1ऩै. 405/1ऩै.,2ऩै.,, 

406/2, 171/ऩै. 172/2 

171/2

255 फगीचा 2111.00

नलघय 408/1ऩै. 405/1ऩै.,2ऩै.,, 

406/2, 171/ऩै. 172/2 

171/2

255 18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

910.00

3021.00

..052 नलघय 385/4, 397/13ऩै. 

160/4, 165/13ऩै.

261 फगीचा 1460.00 श्री. फ्राव्न्वव व्र्व्श. 

पयेर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. आय.एव. ऩटेर

नलघय 236/2, 236/12, 30/2, 

30/12

226 फगीचा 1237.95

नलघय 236/2, 236/12, 30/2, 

30/12

226 15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

534.26

1771.21

..051 श्री. बारचॊद्र ऩाटीर भ.े  डडझाईन कन्वरटॊट भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

..053 श्री. वुधीय म. 

ऩाटीर ल इतय श्री. 

यभेळ अे. ऩाटीर ल 

इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े इॊदय डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 214/11, 200/11 117 फगीचा 789.00

नलघय 214/11, 200/11 117 15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

121.00

910.00

..055 नलघय 218/10, 194/10 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

248.80 श्री. शयेश्लय जी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वाईबूमभ कन्वरटॊट

..056 गोडदेल 341/2, 20/2 214 फगीचा 338.25 श्री.  वलनोद धारयमा भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े श्री ळक्ती डरे्व्शरऩवष

..057 नलघय 290/8, 62/8 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

620.13 श्रीभती कभराफाई 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े ळुबभ डरे्व्शरऩवष

..058 गोडदेल 325/13, 31/13 119 खेऱाच ेभैदान 380.00 श्री. रक्ष्भण दा. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े वोनभ कन्वरटॊट

गोडदेल 384/10, 62/10 260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1523.00

गोडदेल 384/10, 62/10 262 टाऊनऩाकष 1296.00

2819.00

गोडदेल 319/10, 320/9, 46/10, 

38/9

221 फगीचा 942.00

15.00 भी. ल 18.00 भी. 

वलकाव मोजना यस्ता

2257.00

3199.00

54 श्रीभती द्लायकाफाई 

फी. ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. कामळनाथ फी. ऩाटीर

..059 श्री. अयनर एन. 

ऩयेया ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

..060 श्री. बारचॊद्र ऩाटीर 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. वलष्णु भुयेयका



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 214/5, 200/5 116 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

963.50

113 भाकेट 168.50

15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

688.00

1820.00

219/2, 193/2 222 शौमवॊग पॉय डडवशाऊस्ड 40.00

30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

870.00

910.00

..063 नलघय 237/1, 237/2, 236/8, 

236/9, 186/1, 186/2, 

30/8, 30/9

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1961.74 श्रीभती मवुफाई 

लाम. म्शात्र,े   श्री. 

यभेळ अे. ऩाटीर ल 

इतय, श्री. जगन्नाथ 

आय. बोईय,      

श्री. ऩयळुयाभ फी. 

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

..064 गोडदेल 334/4,   26/4 वलकाव मोजना यस्ता 565.00 श्री. एननक अे. ऩयेया 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

गोडदेल 366/3,4,5, 63/3,4,5 262 टाऊन ऩाकष 1235.00

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

205.00

1440.00

..061 श्री. शरयभर के. शुवेन भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. के.के. गुप्ता

..062 नलघय श्री.  कृष्णा फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार

..065 श्री. जॎकयी व्र्व्श. 

भेंन्डोन्वा ल  इतय 

श्रीभती जुरी जे. 

यॉड्रीक्व

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..066 नलघय 218/7, 194/7 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

610.00 श्री. ऩयळुयाभ व्र्व्श. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े नकाळा आर्कष टेक्ट श्री. बयत मभठारार जैन 

भ.े वोनभ बफल्डवष

..067 गोडदेल 117/3ई,4 121/3ई,4 18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1179.00 श्री. गोवलॊद आय. 

म्शात्र ेल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..068 नलघय 294/3,8, 59/3,8 255 फगीचा 1140.00 श्री. नयेंद्र के. ऩाटीर 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े रक्ष्भी एॊटयप्राईजेव

..069 नलघय 218/8, 194/8 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1175.23 श्री. शरयश्चॊद्र ऩाटीर 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े एव.ऩी. एॊटयप्राईजेव

नलघय 236/6, 30/6 225 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 175.25

226 फगीचा 850.00

227 ळॉवऩॊग वेंटय 594.75

1620.00

..071 नलघय 218/2, 194/2 15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

521.43 श्री. वुयेळ एच. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े एव.ऩी. एॊटयप्राईजेव

..072 नलघय 204/1, 18/1 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1619.00 श्री. बारचॊद्र ऩाटीर भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. ननयल आय. ऩटेर

..070 श्रीभती रक्ष्भीफाई 

ऩी. ऩाटीर  ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 228/16, 27/16 226 फगीचा 1700.00

223 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

300.00

2000.00

..074 नलघय 266/2,5,6 267/3 

(जुना), 67/2,5,6 52/3 

(नवलन)

30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1279.00 श्रीभती वखफुाई 

एभ. ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..075 खायी 182/18, 71/18 122वी खेऱाच ेभैदान 1140.00 श्री. कभराकय जे. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

..076 गोडदेल 338/4 (जुना), 24/4 

(नवलन)

216 फगीचा 449.00 श्रीभती मवुफाई ऩी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

नलघय 390/1, 154/1 264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 34.00

30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

446.00

480.00

गोडदेल अ 

नलघय

367/11, 387/2, 64/11, 

15/2

262 टाऊन ऩाकष 587.50

264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 870.00

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

35.00

1492.50

..073 श्री. दाभोदय के. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

..077 श्रीभती भेरय डी. 

डडवोझा ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा ऩाराॊडे

..078 श्रीभती भेरयन डी. 

डडवोझा ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा ऩाराॊडे



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..079 बाइंदय 550/4, 542/1, 549/7, 

43/1, 38/7, 34/4

45.00 भी. ल 30.00 भी. 

वलकाव मोजना यस्ता

4566.00 श्री. रुझाय के. वोज भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े भॊगरभ ्डरे्व्शरऩवष

..080 खायी 172/3, 40/3 106 फगीचा 550.35 श्री. ऩयळुयाभ ऩाटीर भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

.मभया 129/2, 130/3,4,5, 7/2, 

6/3,4,5

340 खेऱाच ेभैदान 1170.78

30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

832.50

2003.28

.मभया 2/4,5, 3/2,4, 56/4,5, 

57/2, 58

355 खेऱाच ेभैदान 3903.05

357 फगीचा 1061.78

4964.83

..083 मभया 143/5, 14/5 15.00 भी. ल 30.00 भी. 

वलकाव मोजना यस्ता

1029.50 श्रीभती लावॊती व्र्व्श. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भशेळ ठक्कय

..084 खायी 182/7ऩै. 71/7ऩै. 122वी खेऱाच ेभैदान 910.00 श्री. भशादेल एच. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

..081 श्री. कभराकय एर. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजेळकुभाय ऩी. मवॊग

..082 श्री. अब्दरु लशाफ 

अब्दरु यदशभ

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े आमळऴ ग्रुऩ



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..085 नलघय 397/4,7, 165/4,7 261 फगीचा 1228.50

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

476.60

1705.10

..086 गोडदेल 75/11, 11/11 119 खेऱाच ेभैदान 580.00 श्री. रक्ष्भण डी. 

नाईक

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वलनोद डी. 

कनार्कमा ल श्री. शऴषद 

डी. कनार्कमा
..087 मभया 6, 60 355 खेऱाच ेभैदान 3496.00 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. यभाकाॊत एभ. कदभ 

श्री. चॊदबुाई आय. यालर 

श्री. वॊजम एव. यालर
..088 खायी 186/5फ, 68/5फ 122वी खेऱाच ेभैदान 1020.00 श्री.  वलठोफा एभ. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..089 खायी 182/16, 71/16 122वी खेऱाच ेभैदान 510.00 श्रीभती  मवॊध ुजे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

..090 नलघय 222/11, 190/11 221 फगीचा 543.00 श्रीभती बैयलीदेली 

आय. जोळी

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

..091 नलघय 222/2, 222/12फ, 

190/2, 190/12फ

221 फगीचा 3140.00 श्रीभती यभाफाई 

एभ. ऩाटीर   श्री. 

भोये·ेाय एच. ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े एव.के. डर्व्शरऩवष

श्री. आनेर ऩयेया ल 

इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. याजायाभ एभ. बायती



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 213/1ऩै., 199/1ऩै. 116 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1400.00

15.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

41.00

1441.00

..093 गोडदेल 366/7, 63/7 262 टाऊनऩाकष 400.00 श्री. फाऱकृष्ण आय. 

वातोस्कय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. ऩोखयाभ जे. चौधयी

..094 गोडदेल 322/17, 34/17 218 कम्मुननटी वेंटय 1040.00 श्रीभती झैताफाई अे. 

गपाय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

घोडफॊदय 121/7 319 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

3411.83

320 फगीचा 83.73

321 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

904.44

4400.00

नलघय 249/7, 44/7 230 फगीचा 680.00

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

420.00

1100.00

..097 गोडदेल 320/4, 38/4 221 फगीचा 680.00 श्रीभती. लैतुफाई 

आय. बोईय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. के.के. गुप्ता

..092 श्रीभती याधाफाई जे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े टी.डी.आय. अवो.

..095 श्रीभती ऩालषतीफाई 

आय. ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े टी.डी.आय. अवो.

..096 श्री. अनॊत एभ. 

यॉड्रीक्व

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े स्ऩेक्रा एॊटयप्राईजेव



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष..098 नलघय 255/8, 48/8 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

1275.00 श्रीभती लत्वराफाई 

व्र्व्श. ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

शॉटेल्व प्रा.मर.

..099 नलघय 216/4, 196/4 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

400.20 श्री. चॊद्रकाॊत ऩाटीर 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े लधषभान बफल्डवष

100 काळी .7/6 360 फगीचा 765.00 श्री. फफन व्र्व्श. 

चौधयी

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. ऩोऩटरार अे. ळशा

काळी .7/5 360 फगीचा 1554.00

यस्ता

102 नलघय 290/5फी, 62/5फी 269 फगीचा 1520.00 श्री. चॊद्रकात जी. 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

103 गोडदेल 76/5, 7/5 120 फगीचा 1440.00 श्री. यमवकबाई जे. 

ऩटेर

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े वोनभ बफल्डवष

नलघय 406/1, 171/1 255 फगीचा 180.00

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

2130.00

2310.00

नलघय 249/8, 254/3, 44/8, 

41/3

230 फगीचा 1060.00

18.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

345.31

1405.31

101 श्री. भमरक एच. 

ऩटेर ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट श्री. ऩोऩटरार अे. ळशा

104 श्रीभती देलकाफाई 

एभ. ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. ननरेळकुभाय वोनी

105 श्री. गणेळ के. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष106 नलघय 254/2, 41/2 30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

2163.00 श्री. गणेळ के. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

खायी 183/1वी, 67/1वी 108 भाकेट 130.00

30.00 भी. वलकाव मोजना 

यस्ता

220.00

350.00

108 घोडफॊदय .16/9 326 रक टमभषनर 3740.00 श्री. बुऴण वी. लैती 

ल इतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

109 खायी 182/10ऩै. 71/10अ 122वी खेऱाच ेभैदान 410.00 श्रीभती कामभनी 

एन. भाॊगेरा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार  श्री. वॊजम 

एव. अग्रलार

110 गोडदेल 320/1, 38/1 221 फगीचा 1140.00 श्री. यभाकाॊत फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. याजेळ एभ. ऩटेर

111 बाइंदय 482, 104 30.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1420.00 श्री. अॎरॉमवव डी. 

लाव

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. वुननर आय. ळशा

.मभया 5, 59 355 खेऱाच ेभैदान 4159.84

357 फगीचा 1739.50

5899.34

113 मभया 143/7, 14/7 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1935.42 श्रीभती जानकीफाई 

के. ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

107 श्री. शरयश्चॊद्र व्र्व्श. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

112 श्रीभती वयरा के. 

याउत

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े अळोक देलचॊद गोमर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष114 बाइंदय 525/4, 61/4 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

660.00 श्री. आमलन जमवन 

ब्रीटो

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.

115 गोडदेल 75/6,13, 11/6,13 119 खेऱाच ेभैदान 2534.00 श्रीभती वुभती एव. 

ठाकुय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

.मभया 3/2,3, 57/2,3 356 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

2592.71

355 खेऱाच ेभैदान 455.00

3047.71

खायी 190/8फी,1, 72/8फी,1 112वी खेऱाच ेभैदान 260.00

12.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

410.00

670.00

.मभया 3/4,5, 57/4,5 355 खेऱाच ेभैदान 154.69

357 फगीचा 22.50

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2271.88

2449.07

119 मभया 2/6, 56/6 355 खेऱाच ेभैदान 1600.00 श्रीभती भोयाफाई 

जी. बोईय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

120 भशाजनलाडी 132/2, 54/2 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

212.12 श्रीभती मभयाफाई 

एव. ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

116 श्री. अब्दरु लशाफ 

अब्दरु यदशभ

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

117 श्री. गॊगाफाई फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

118 श्री. मामवन आम. 

ऩटेर

भ.े इनपेक्ट कन्वरटॊट भ.े वोनभ बफल्डवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष121 खायी 172/8, 40/8 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

420.00 श्री. ऩयळुयाभ दा. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

नलघय 291/5, 63/5 269 फगीचा 399.75

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

167.30

567.05

123 बाइंदय 498/10, 83/10 178 खेऱाच ेभैदान 680.00 श्रीभती शेरन जे. 

एभ. गोडडनो

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. भशालीयप्रवाद एभ. 

ळभाष

124 भशाजनलाडी 126/7, 50/7 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

820.05 श्री. मळलॊत अे. 

र्कणी ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री.  र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत

नलघय 409/6अे, 166/6अे 258 फगीचा 1710.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

505.00

2215.00

126 गोडदेल 319/1, 46/1 221 फगीचा 380.00 श्री. चॊद्रकाॊत ऩाटीर 

ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

गोडदेल 367/3, 64/3 262 टाऊनऩाकष 607.50

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

239.81

847.31

122 श्री. आत्भायाभ व्र्व्श. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. भुयरीधय आय. 

अग्रलार

125 श्रीभती वॊतान अे. 

कॎ रयडो ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अळोक डी. गोमर ल 

इतय

127 श्रीभती जुरी एर. 

गोम्व ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. ब्रामन स्टॎनरी 

यॉड्रीक्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष128 मभया 22/3, 126/3 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

630.00 श्री. अजभर एच 

ऩटेर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

129 मभया 167/2अे, 38/2अे 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1568.83 श्रीभती शजीयाफाई 

अे. ऩटेर ल इतय

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े ऑफीट एॊटयप्राईजेव

130 बाइंदय 522/3, 48/3 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1570.00 श्री. जॉन ऩी. ळीर 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

131 नलघय 218/9, 194/9 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

282.68 श्रीभती कृष्णाफाई 

डी. ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

घोडफॊदय 108/2, 141/1अे 320 फगीचा 736.81

322 रामब्रायी 660.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

516.20

1913.01

134

खायी 191/1,3,    73/1,3 122वी खेऱाच ेभैदान 1680.00

111 फगीचा 520.00

30.00 भी. ल 12.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1710.00

3910.00

133 श्रीभती वकुफाई 

एभ. ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. प्रळाॊत नायामण 

केऱुवकय

135 श्री. दादाजीबाई 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े श्रीनाथ कन्वरटॊट



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष.मभया 162/9, 33/9 331 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

650.00

332 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 300.00

334 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

2510.00

3460.00

137 गोडदेल 320/5, 38/5 221 फगीचा 960.00 श्री. बयत फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

138 नलघय 226/13, 29/13 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

323.83 श्री. तायाफाई फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े आय.के. डरे्व्शरऩवष

नलघय 249/1अे,    44/1अे 230 फगीचा 3015.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

215.00

3230.00

खायी 192/3फी,    78/3फी 111 फगीचा 552.05

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

737.95

1290.00

136 श्री. अजभर श. 

ऩटेर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

139 श्रीभती कभराफाई 

एभॊ. ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

140 श्री. ऩयळुयाभ डी. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषबाइंदय 490/17, 68/17 178 खेऱाच ेभैदान 363.13

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

244.44

607.57

142 खायी 184/10अे, 42/10 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

267.62 भ.े भोये एभ. ऩाटीर 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े ररीत एभ. जोळी

खायी 183/1अे,  67/1अे 108 भाकेट 1100.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

820.00

1920.00

144 भशाजनलाडी 124/1, 52/1 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

389.23 श्री. अनॊत आय. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

145 नलघय 267/1, 52/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

526.00 श्रीभती लेणूफाई फी. 

ऩालस्कय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

गोडदेल 342/4फी,5फी    

19/4फी,5फी

214 फगीचा 1360.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

844.25

2204.25

141 श्रीभती रयता जे. 

डडवोझा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े आय.के. डरे्व्शरऩवष

143 श्री. जगतकुभाय ए. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े यचना डडझाईन 

कन्वरटॊट

146 श्री.  वलनम एप. 

कोरयमा

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 75/5, 11/5 119 खेऱाच ेभैदान 305.00

120 फगीचा 380.00

685.00

148 गोडदेल 379/2, 57/2 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

939.18 श्री. लावुदेल ऩी. 

र्कणी ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. ळाभकुभाय 

ओभप्रकाळ ळभाष

149 भशाजनलाडी 126/8, 50/8 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

750.00 श्री. शयीळ एभ. 

ऩुजाया

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ अग्रलार

घोडफॊदय 124/1 325 फगीचा 529.75

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

632.00

1161.75

151 बाइंदय 518/7अे 59/7अे 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1444.48 श्री. क्रेभेंट इ. 

ऩटेर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

गोडदेल 307/5, 329/12 235 फगीचा 232.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

132.48

364.48

153 गोडदेल 384/9, 62/9 262 टाऊनऩाकष 1620.00 श्री. जॉन जे. लाव भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

147 श्री. याभचॊद्र डी. 

घयत ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. ददनदमाऱ एभ. 

भुयेयका

150 श्रीभती  दशयाफाई 

बास्कय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

श्री. जॉडषन एव. ऩयेया

152 श्री. जगन्नाथ आय. 

बोईय ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. नॊदकुभाय ऩाटीर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 216/1, 222/13अे 221 फगीचा 530.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

411.26

941.26

155 गोडदेल 362/9, 72/9 45.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

1528.12 श्री. क्रेभेंट इ. ऩटेर भ.े स्रेकॉन भ.े ओस्तलार बफल्डवष

घोडफॊदय .16/6 326 रक टमभषनर 3530.00

45.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

1540.00

5070.00

157 नलघय 222/14, 190/14 221 फगीचा 530.00 श्री. जगन्नाथ जे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. कभरेळ आय. अॊफानी

158 नलघय 216/8, 196/8 30.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

493.96 श्रीभती तायाफाई फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े दषु्मॊत ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. मोगेंद्र आय. उऩाध्माम

159 नलघय 386/14, 159/14 264 म्मुननमवऩर ऑर्पव 500.00 श्री. वॊजम ए. जेयॉभ 

फोना लाझ

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े टी.डी.आय. अवो.

160 गोडदेल 357/9, 84/9 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

737.94 श्रीभती वेवीरा एभ. 

वोझ

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े आमळषलाद डरे्व्शरऩवष

161 नलघय 444/5, 128/5 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

568.69 श्री. भौधल एच. 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

162 नलघय 421/4,5, 117/4,5 300 खेऱाच ेभैदान 1626.50 श्री. वदानॊद एभ. 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

154 श्री. जनाषदन जी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े भोयेश्लय एभ. ऩाटीर

156 श्री. फ्राव्न्वव झडे. 

वोझ ल इतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वी.ऩी. अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 383/10,19, 61/10,19, 

384/5, 62/5

259 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 715.78

260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 129.04

18.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

11.14

855.96

घोडफॊदय 34/2अे 312 फगीचा 268.87

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

222.50

491.37

165 बाइंदय 503/9, 81/9 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

109.00 श्रीभती जोना एप. 

येभडीव ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अजभर जे. ळखे

166 गोडदेल 76/1, 7/1 120 फगीचा 300.00 श्री. वदानॊद आय. 

भेशया ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. याजेळ एन. यालर

167 नलघय 213/1फ, 199/1फ 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

349.00 श्रीभती याधाफाई जे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े   डी.एन. कन्व.

168 गोडदेल 320/2, 38/2 221 फगीचा 1010.00 श्रीभती ऩुष्ऩा 

मळलॊत ऩाटीर ल 

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. वुयेळ एच. दरार

169 बाइंदय 503/11, 81/11 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

272.75 श्रीभती शेल्डा जे. 

यॉड्रीक्व ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. याजभर एभ. ऩुयोदशत

163 श्री. क्रेभेंट इ. ऩटेर भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. कळरमवॊग भेयतीमा

164 श्री. काॊचन एच. 

र्कणी ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषखायी 183/10फ,12,13,  191/4 109 खेऱाच ेभैदान 1958.05

111 फगीचा 93.66

122वी खेऱाच ेभैदान 11.25

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2120.51

4183.47

मभया 162/7, 183/1,    

33/7, 51/1

331 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1258.97

332 प्रवुनत गशृ ल दलाखाना 169.51

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

866.21

2294.69

.मभया 183/6, 51/6 332 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 1015.97

333 भाकेट 596.48

335 फगीचा 1215.68

2828.13

गोडदेल 383/16,22, 62/16,22 259 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

325.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

185.00

510.00

170 श्री. र्कती वी. जैन 

ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभाॊकात एभ. कदभ

171 श्री. केवयीनाथ एभ. 

बोईय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.

175 श्रीभती वलठाफाई के. 

म्शात्रे

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. उदम नाईक

176 श्री. कारष ली. डोवोझा भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े याज अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष177 खायी 183/5अे, 67/5अे 122वी खेऱाच ेभैदान 617.50 श्री. एकनाथ एभ. 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े याभप्रवाद अग्रलार

178 नलघय 406/6अे, 171/6अे 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

715.00 श्रीभती देलकाफाई 

एभ. ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री.   ननरेळ कभाय वोनी

गोडदेल 74/4, 10/4 120 फगीचा 550.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1320.00

1870.00

180 नलघय 252/7, 268/6, 43/7, 

53/6 

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1176.23 श्रीभती प्रभाफाई फी. 

कावय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

181 गोडदेल 325/10, 31/10 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

530.00 श्री. नमन एभ. 

घयत ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

नलघय 269/3, 54/3 248 फगीचा 3686.50

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

139.50

3826.00

183 नलघय 215/1, 198/1 119 खेऱाच ेभैदान 3100.00 श्री. जगन्नाथ जे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार

184 नलघय 235/12, 242/1, 31/12, 

33/1

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

916.40 श्री. ऩयळुयाभ फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

179 श्रीभती भायीफाई फी. 

वोझ

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

182 श्रीभती येखा रक्ष्भण 

ऩाटीर ल इतय

भ.े आर्कष झभ भ.े यश्भी प्रॉऩटीज



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष185 नलघय 236/7, 30/7 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

440.40 श्री. बयत फी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

नलघय 228/11, 27/11 226 फगीचा 225.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

305.00

530.00

187 नलघय 229/5,6, 22/5,6 15.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

790.00 श्री. धचॊताभण लाम. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

बाइंदय 498/9, 83/9 178 खेऱाच ेभैदान 2316.99

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

661.25

2978.24

नलघय 291/4, 269/5, 288/1, 

289/2

269 फगीचा 5370.02

250 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 477.66

248 फगीचा 185.96

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2398.94

8432.58

186 श्रीभती कृष्णाफाई 

एच. ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

188 श्री. जगन्नाथ फी. 

ठाकुय ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री.  र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत

189 श्री. कभराकय एव. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वाईयाज एॊटयप्राईजेव



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष190 भशाजनलाडी 119/8ऩै., 39/8अ 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2050.00 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

191 घोडफॊदय 23/4,5,6,7 326अे फगीचा 5770.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

780.00

6550.00

192 नलघय 249/2, 252/10, 250/8 230 फगीचा 1605.50

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

507.75

2113.25

193 गोडदेल 384/1ऩै., 62/1ऩै. 262 टाऊनऩाकष 2430.00 श्री. जालीया एभ. 

लाझ ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

194 नलघय 385/8ऩै. 262 टाऊनऩाकष 340.00 श्री. फ्राव्न्वव 

ननकोरव पयेर ल 

ईतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. यभणणकरार 

देलजीबाई रखानी

195 नलघय 288/14, 55/14 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

779.89 श्री. चॊद्रकाॊत के. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

196 गोडदेल 344/5, 15/5 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

2350.00 श्री. इवऩयान्व 

भनेर यॉड्रीक्व ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वलनोद एर. भेशता

श्री. जोवेप जे. 

टोऩेया ल इतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वी.ऩी. अवो.

श्री. नेस्टय जे. 

यॉड्रीक्व

भ.े स्रेकॉन श्री. नॊदकुभाय एभ. ऩऩैमा



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष197 गोडदेल 377/1, 75/1 242 फगीचा 493.25 श्री. जॉन वरयमा 

पॎ यो ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. पय्माज एच. खान

198 नलघय 385/8ऩै., 386/9 262 टाऊनऩाकष 500.00 श्रीभती अऩेरोननमा 

ऩॉर ऩेरयमा ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. वलळार डी. ळाश

नलघय 386/7, 159/7 262 टाऊनऩाकष 1930.00

264 म्मुननमवऩर ऑर्पव 950.00

2880.00

नलघय 390/2,3, 387/4,6 264-अे ऩार्कंग 165.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

890.00

1055.00

201 नलघय 386/6, 387/7, 159/6, 

188/7

262 टाऊनऩाकष 3182.00 श्रीभती वुनॊदा जी. 

ऩेढणेकय ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा गोऩार ऩाराॊडे

202 नलघय 388/13, 156/13 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

173.00 श्रीभती वुनॊदा जी. 

ऩेढणेकय ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा गोऩार ऩाराॊडे

नलघय 299/6,7, 180/6,7 254 फगीचा 146.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

839.02

985.02

199 श्रीभती इ.ऩी. रयफेरो 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

200 श्रीभती दशल्डा जे. 

यॉड्रीक्व ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री.  र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत

203 श्रीभती ननराफाई 

के. ऩाटीर, श्री. 

यतन के. ऩाटीर

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. अननर आय. गोमर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 346/8, 92/8 162 फगीचा 82.00

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

848.00

930.00

205 नलघय 290/3,4, 62/3,4 269 फगीचा 914.00 श्री. .धचॊताभण डी. 

ऩाटीर ल ईतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. ग्मानचॊद वॊचयेी ल

206 गोडदेल 366/6, 63/6 262 टाऊनऩाकष 130.00 श्रीभती भायीमा डी. 

डडवोजा ल इतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

गोडदेल 338/1, 24/1 216 फगीचा 125.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

325.00

450.00

गोडदेल 325/14, 55/14 119 खेऱाच ेभैदान 2504.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

156.00

2660.00

209 बाइंदय 549/8अे,8फी, 38/8अे,8फी 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

896.66 श्री. केळलदेल आय. 

गणेयीलारा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभेळ जैन

210 गोडदेल 348/5, 96/5 18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

886.83 श्री. याभबगत फी. 

अग्रलार ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े एभ.आय. एॊटयप्राईजेव

204 श्रीभती मवरीन 

गोम्व कॉननषमा ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. नॊदकुभाय एभ. ऩऩैमा

207 श्री. अरण गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

भ.े वोनभ बफल्डवष

208 श्री. अरण गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. बयत मभठारार जैन 

भ.े वोनभ बफल्डवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष211 नलघय 252/11, 43/11 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

730.00 श्रीभती भाथाष 

जोजप गोम्व ल 

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े भननऴ डरे्व्शरऩवष

गोडदेल 347/4, 94/4 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

583.78

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

529.17

1112.95

213 गोडदेल 322/4, 34/4 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

329.27 श्री. भणीयाभ 

आत्भायाभ ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात कन्स्रक्ळन

214 बाइंदय 540/3ऩै., 45/3ऩै. 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

400.00 श्री. रॉयेन्व जोवप 

यॉड्रीक्व

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

215 नलघय 385/6अे, 160/6अे 261 फगीचा 280.00 श्री. अप्रन ऩॉर 

पयेर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

216 घोडफॊदय 234/2 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

345.00 भ.े इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

प्रा.मर.

भ.े मरड कन्वरटॊट भ.े वैनी शॉटेल्व प्रा.मर.

खायी 183/7, 67/7 108 भाकेट 226.56

122-वी खेऱाच ेभैदान 44.84

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1730.26

2001.66

212 श्रीभती मवरीन 

गोम्व कॉननषमा ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्रीभती वलना नॊदकुभाय 

ऩऩैमा

217 श्री.  वलरीमभ डी. 

लाझ ल श्रीभती 

भॎगी डडमवल्ला

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषखायी 181/3, 182/1,2,3अे,4,8 110 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

920.00

109 खेऱाच ेभैदान 1550.11

122-वी खेऱाच ेभैदान 446.68

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

663.32

3580.11

बाइंदय 490/16, 68/16 178 खेऱाच ेभैदान 280.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

730.00

1010.00

220 गोडदेल 358/4, 83/4 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1295.00 भ.े ऑरस्टीर भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

221 गोडदेल 358/4, 83/4 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

378.12 भ.े ऑरस्टीर भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

222 गोडदेल 379/3, 57/3 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

228.25 श्री. फ्राव्न्वव 

जोजप डडवोजा ल 

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. ननयल आय. ऩटेर

223 बाइंदय 490/6, 68/6 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

375.00 श्री. कें ट ब्रेज 

कोरयमा ल ईतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री.  र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत

224 खायी 181/2, 74/2 109 खेऱाच ेभैदान 710.00 श्री. यवलॊद्र र्व्शी. बोईय, 

         श्री. 

अवलनाळ र्व्शी. बोईय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. ननयल घनश्माभ भेशता

218 श्री. नयेळ नायामण 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

219 श्रीभती शेरन 

जे.एभ. गोडीॊन्शो ल 

ईतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. भशालीयप्रवाद एभ. 

ळभाष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष225 गोडदेल 320/8, 38/8 221 फगीचा 630.00 श्री. वुयेळ लवॊत 

नाईक

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. खेतमवॊश भेडनतमा

गोडदेल 319/2, 46/2 221 फगीचा 200.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

230.00

430.00

नलघय 249/1फी, 44/1फी 230 फगीचा 3030.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

200.00

3230.00

228 बाइंदय 665/8, 235/8 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

278.65 श्री. फाऱकृष्ण दाद ु

बोईय ल ईतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े आय.के. एॊटयप्राईजेव

229 गोडदेल 346/5अे, 92/5अे 30.00 भी. ल 45.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1100.00 श्रीभती बालेयीदेली 

याधाकृष्ण जोळी ल 

ईतय

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. वुननर डी. वकवेरयमा

230 गोडदेल 346/5अे, 92/5अे 30.00 भी. ल 45.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

700.00 श्रीभती बालेयीदेली 

याधाकृष्ण जोळी ल 

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. यतनयाज नेभीचॊद 

बॊडायी
231 गोडदेल 76/9, 7/9 120 फगीचा 1110.00 श्रीभती अन्नाभेयी 

एर. भुझरेो ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभेळ एच. जैन

मभया 165/7(जुना), 36/7(नवलन) 328 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

779.50

मभया 165/7(जुना), 36/7(नवलन) 329 फगीचा 257.50

1037.00

226 भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. कृष्णा दाद ुऩाटीर

227 श्री. देलयाभ लाभन 

ऩाटीर ल ईतय

भ.े आर्कष झभ भ.े यश्भी प्रॉऩटीज

232 श्री. र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत

भ.े मरड कन्वरटॊट



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 52/3, 97/3 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

728.00

गोडदेल 52/3, 97/3 122 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

630.00

1358.00

234 गोडदेल 373/4, 85/4 241 कम्मुननटी शॉर ल रामब्रायी 1290.00 श्रीभती दरझा जॉनी 

भेन्डोन्वा ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजन शरयश्चॊद्र ऩाटीर

गोडदेल 345/1,4, 93/1,4 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

3357.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

105.00

3462.00

236 बाइंदय 525/6, 61/6 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

653.53 श्री. फ्राव्न्वव 

जोजप कुये

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. योदशत देलेंद्र गोमर

237 घोडफॊदय 16/7,8, 20/3,4ऩै. 326 रेक टमभषनर 6290.82 श्रीभती शरय मबया 

र्कणी ल ईतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वी.ऩी. अवो.

238 गोडदेल 74/4, 10/4 121 रामब्रायी 650.00 श्री. जस्टीन 

फस्त्मान वोझ ल 

ईतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

233 श्रीभती भोननका 

भॎन्मुअर ऩयेया ल ईतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

235 श्री. भुरचॊद के. 

याॊका ल ईतक श्री. 

याभबगत एभ. 

अग्रलार ल ईतय

भ.े स्रेकॉन श्रीभती वलना नॊदकुभाय 

ऩऩैमा



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषखायी 194, 80 फगीचाकड ेजाणाया यस्ता 814.00

फगीचा ल तऱे 5310.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

4262.00

10386.00

240 भशाजनलाडी 106/2, 35/2 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

286.63 श्री. शयीळ बानजी 

ऩुजाया

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ अग्रलार

गोडदेल 374/1, 375/8 242 फगीचा 5766.00

246 खेऱाच ेभैदान 4858.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

199.00

10823.00

242 नलघय 236/4, 30/4 226 फगीचा 1518.71 श्री. यभेळ 

आत्भायाभ ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

बाइंदय 498/8वी, 83/8वी 178 खेऱाच ेभैदान 390.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

360.00

750.00

244 काळी 74/1अे 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

915.00 श्रीभती ळकुॊ तरा 

नायामण गोखरे

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

239 भ.े इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

प्रा.मर.

भ.े आर्कष झभ भ.े ऩी.ऩी. अवो.

241 श्री. मवमवर भरयमन 

ल श्री. जॉन एव. 

पेयो ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

243 श्री. कभराप्रवाद 

यजक ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्व.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषघोडफॊदय 114/7 326-अे फगीचा 1761.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

219.00

1980.00

246 भशाजनलाडी 35(106)/1ऩै.,3ऩै., 

32(111)/ 7ऩै.,9ऩै.,10ऩै., 

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

3125.44 श्री. शयीऴ बानजी 

ऩुजाया ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय डरे्व्शरऩवष

247 खायी 186 (जुना), 68 (नवलन), 

दश.क्र. 1फी,2,4,3,5अे,6,7

122-वी खेऱाच ेभैदान 2779.56 भ.े वारावय 

रयअरटवष

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार
खायी 183 (जुना), 67 (नवलन), 

दश.क्र. 2,3,6,9

122-वी खेऱाच ेभैदान 1096.65

108 भाकेट 292.80

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

352.52

1741.97

खायी 182 (जुना), 71 (नवलन), 

दश.क्र. 5,11,15

122-वी खेऱाच ेभैदान 3039.50

खायी 182 (जुना), 71 (नवलन), 

दश.क्र. 5,11,15

122-वी 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

210.45

3249.95

245 श्री. बारचॊद्र लाभन 

ऩाटीर ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. कुळरमवॊग भेडनतमा

248 भ.े वारावय 

रयअरटवष

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार

249 भ.े वारावय 

रयअरटवष

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 269/5, 287/7फी 248 फगीचा 185.96

नलघय 250 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 474.43

नलघय 251 टेमरग्राप ल ऩोस्ट ऑर्पव 200.05

नलघय 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1102.75

1963.19

मभया 165/9, 36/9 329 फगीचा 490.00

मभया 165/9, 36/9 329 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

70.00

560.00

252 बाइंदय 561/4,6,7, 166/4,6,7 139 फगीचा 1440.00 श्री. मभळरे एमरव 

डडमवल्ला

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वॊजम एभ. ऩुनमभमा

253 गोडदेल 345/10,11, 93/10,11 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

2982.00 श्री. भुरचॊद के. 

याॊका ल ईतय 

श्रीभती बलयीदेली 

आय. जोळी ल ईतय

भ.े स्रेकॉन श्री. नॊदकुभाय ऩऩामा

250 श्री. कभराकय एव. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. कभरेळ आय. अॊफानी

251 श्री. अल्फ्रड अनषस्ट 

रयफेरो

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े देलमोग बफल्डवष 

प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 320/6, 38/6 221 फगीचा 110.17

गोडदेल 320/6, 38/6 221 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

260.34

370.51

नलघय 390/4,5, 154/4,5 302 म्मुननमवऩर शॉस्ऩीटर 520.50

नलघय 390/4,5, 154/4,5 302 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

209.50

730.00

256 गोडदेल 332/4, 41/4 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

220.30 श्री. र्कयण भधकुय 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े श्री याजे·ेाय 

ड्वर्व्शरऩवष प्रा.मर.

गोडदेल 375/6, 68/6 242 फगीचा 1356.42

गोडदेल 375/6, 68/6 242 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1273.58

2630.00

258 बाइंदय 515/2, 78/2 18.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

239.06 श्रीभती मभना नाभदेल 

ऩाटीर ल श्रीभती नमना 

अनॊत ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. देलेंद्र आय. गोमर

259 बाइंदय 493/2, 107/2 15.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

282.30 श्री. प्रवलण आय. 

ऩाटीर

श्रीभती वलद्मा एव. याल श्री. रऩेळ एव. फॊगारी

254 श्री. वुयेळ लवॊत 

नाईक

भ.े मरड कन्वरटॊट श्री. खेतमवॊग भेडनतमा

255 श्री. ब्राझ फ्राव्न्वव 

गोम्व ल ईतय

भ.े स्रेकॉन श्री. वुफोध चौधयी

257 श्री. दशरयी जे. 

कोरयमा ल ईतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 317/10, 320/11,18, 

321/4

219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 2920.00

गोडदेल 218 कम्मुननटी वेंटय 20.00

गोडदेल 18.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

790.00

3730.00

नलघय 284/1ऩै., 87/1ऩै. 270 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

945.00

नलघय 284/1ऩै., 87/1ऩै. 271 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 1120.00
नलघय 284/1ऩै., 87/1ऩै. 272 रॉमब्रायी 1780.00
नलघय 284/1ऩै., 87/1ऩै. 273 फगीचा 720.00
नलघय 284/1ऩै., 87/1ऩै. 15.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

1380.00

5945.00

262 गोडदेल 325/11, 31/11 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

370.00 श्री. अरण गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वोनभ बफल्डवष

263 नलघय 468, 470/1 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

700.00 श्रीभती भणकुफाई 

भुकुॊ द ऩाटीर

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. इपाषन येशभान खान

260 श्रीभती वलद्मा एव. याल भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

261 श्रीभती दशयाफाई 

बास्कय ऩाटीर ल 

ईतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. कुरदीऩ म.ु 

ओस्तलार ल श्री 

ग्मानचॊद के. जैन



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 366/9, 344/1अे,1फी 262 टाऊनऩाकष 3090.00

गोडदेल 366/9, 344/1अे,1फी 122 प्राथमभक ळाऱा ल वाभाव्जक 

लनीकयण

1950.00

गोडदेल 366/9, 344/1अे,1फी 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

2230.00

7270.00

गोडदेल 320/7, 38/7 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

579.05

गोडदेल 320/7, 38/7 221 फगीचा 270.00

गोडदेल 320/7, 38/7 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

490.00

1339.05

266 गोडदेल 342/5फी, 19/5फी 214 फगीचा 295.75 श्री. जॉजष फ्राव्न्वव 

कोरयमा ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

267 नलघय 282/ऩै., 89/ऩै. 273 फगीचा 3760.00 श्रीभती येखा रक्ष्भण 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े यवल डरे्व्शरऩवष

264 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े देलमोग बफल्डवष 

प्रा.मर.

265 श्री. कभऱाकय दाद ु

ऩाटीर ल ईतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. कृष्णा दाद ुऩाटीर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 76/6, 7/6 119 खेऱाच ेभैदान 28.61

गोडदेल 76/6, 7/6 120 फगीचा 1390.67

1419.28

269 .मभया 6 (जुना), 60 (नवलन) 354 व्जभनॎमळमभ 2720.00 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े ओभ ळाॊती 

कन्स्रक्ळन

बाइंदय 549/1 ते 6,   38/1 ते 6 162 फगीचा 217.50

बाइंदय 549/1 ते 6,   38/1 ते 6 162 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

552.00

बाइंदय 549/1 ते 6,   38/1 ते 6 162 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

160.00

929.50

नलघय 217, 197 118 स्भळानबूभी वलस्ताय 1066.00

नलघय 217, 197 118 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

108.00

1174.00

272 नलघय 250/7, 46/7 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

86.00 श्री. जमप्रकाळ 

नायामणयाल ऩाटीर ल 

इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. मोगेंद्र भोदी मवॊग

268 श्री. याभचॊद्र ना. 

नाईक ल ईतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. ननभषरकुभाय डी. 

मळलशयी

270 भ.े इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

प्रा.मर.

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

271 भ.े दी इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

प्रा.मर.

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 448/4, 125/4 299 फगीचा 3196.56

नलघय 448/4, 125/4 300 खेऱाच ेभैदान 400.00

3597.46

गोडदेल 384/7(ड)ऩै.    62/7(ड)ऩै. 259 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 215.14

गोडदेल 384/7(ड)ऩै.    62/7(ड)ऩै. 260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 430.62

645.76

नलघय 448/4, 125/4 299 फगीचा 2876.90

नलघय 448/4, 125/4 300 खेऱाच ेभैदान 360.80

3237.70

276 गोडदेल 367/2अे, 64/2अे 262 टाऊनऩाकष 350.00 श्री. मळलॊत 

अनॊतयाल म्शात्र ेल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

277 मभया 167/6, 38/6 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

485.25 श्री. प्रबाकय कृष्णा 

घयत ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े आस्था बफल्डवष

घोडफॊदय 23/2फी,2वी 326-अे फगीचा 1860.00

घोडफॊदय 23/2फी,2वी 326-अे 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

800.00

2660.00

273 श्री. वुबाऴ 

तुऱळीयाभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वमरभ अब्फाव खान

274 श्रीभती ळयेपाईन 

एराईव वऩयेर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. खळुारमवॊग भेडनतमा

275 श्री. वुबाऴ 

तुऱळीयाभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वमरभ अब्फाव खान

278 श्रीभती अनुवमा 

र्कवन लैती ल इतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वी.ऩी. अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 214/8,9, 200/8,9 117 फगीचा 1390.00

117 फगीचा 2840.00

4230.00

नलघय 287/1, 65/1 248 फगीचा 845.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

445.00

1290.00

281 नलघय 266/8, 67/8 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

900.00 श्री. बारचॊद्र लाभन 

ऩाटीर ल ईतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वल·ेादीऩ एज्मुकेळन 

वोवामटी अॎन्ड 

च ्े ॎरयटेफर रस्ट

गोडदेल 322/19, 34/19 218 कम्मुननटी वेंटय 746.25

219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

293.75

1040.00

283 गोडदेल 307/1, 50/1 235 फगीचा 964.22 श्री. नयशय नायामण 

म्शात्र ेल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वाई गौयल अवो.

284 गोडदेल 376/2, 77/2 246 खेऱाच ेभैदान 960.47 श्री. जॉन एव. 

पयाल ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

285 घोडफॊदय  19/1 326 रक टमभषनर 2990.00 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

279 श्री. नवलन देवलदाव 

ऩाटीर ल श्रीभती 

मेवूफाई वुदाभ 

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात रयअरटवष

280 श्री. बारचॊद्र लाभन 

ऩाटीर ल ईतय

भ.े स्रेकॉन भ.े वेट थॉभव मभळन 

वोवामटी

282 श्री. अॉथोनी जमवन 

वोझ ल इतय

भ.े इन्पेक्ट कन्वरटॊट 

प्रा.मर.

श्री. घनश्माभ एच. यान्दड



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष286 गोडदेल 339/6ऩै.(फ),3, 

23/6ऩै.(फ),3

216 फगीचा 974.00 श्री. कभराकय 

अनॊतयाल म्शात्रे

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

मभया 165/7, 36/7 328 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

779.00

329 फगीचा 257.50

1036.50

नलघय 386/11, 159/11 264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 749.00

262 टाऊनऩाकष 61.00

810.00

289 नलघय 228/13, 27/13 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

79.00 श्रीभती रक्ष्भीफाई 

ऩाॊडुयॊग ऩुाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

290 नलघय 228/17, 27/17 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

117.06 श्री. शरयश्चॊद्र गोवलॊद 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

291 नलघय 254/8, 41/8 18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

225.00 श्री. गणेळ केळल 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ अग्रलार

292 नलघय 235/2, 31/2 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

366.82 श्रीभती जानकीफाई 

फाफू ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

293 बाइंदय 555/1,4,7, 570/3 132 पामय स्टेळन ल म्मुननवीऩर 

ऑर्पव

1375.72 श्रीभती  मबभाफाई 

शरय ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभेळ शस्तीभर जैन 

ल       श्री. ऩी. 

र्क्रस्टोपय नाडय

287 श्री. बारचॊद्र डब्म.ु 

ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. द्लायकादाव गॊगाधय 

ऩॊचभनतमा भ.े श्माभ 

कन्स्रक्ळन केऩनी

288 श्रीभती वुनॊदा जी. 

ऩेढणेकय ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा गोऩार ऩाराॊडे



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष294 नलघय 268/6, 53/6 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

299.74 श्रीभती  प्रेभाफाई 

फऱीयाभ कावाय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत

295 भशाजनलाडी 132/4,5,6,7,8,10 

54/4,5,6,7,8,10

18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

279.46 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े शेतर बफल्डवष (श्री. 

उभेळ कोठायी)
घोडफॊदय 161/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1447.13

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

478.57

1925.70

297 गोडदेल 348/6अे,7, 96/6अे,7 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

1684.56 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. नॊदकुभाय ऩऩैमा

298 गोडदेल 55/3,5, 12/3,5 119 खेऱाच ेभैदान 339.00 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभेळ जी. वरोट ल 

श्री. भेलारार शरलाई

बाइंदय 549/11, 38/11 162 फगीचा 207.60

163 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 149.65

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

350.00

707.25

300 घोडफॊदय 35/5 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1004.02 श्री. जमलॊत वुकूय 

लैती

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

296 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यझीन भुल्रा

299 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष301 खायी 182/12, 71/12 122-वी खेऱाच ेभैदान 720.00 श्री. प्रबाकय गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. धचत्रकाॊत यघुनाथ 

ऩाटीर ल इतय

खायी 182/3फी, 71/3फी 109 खेऱाच ेभैदान 83.50

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

115.00

198.50

303 खायी 182/13, 71/13 122-वी खेऱाच ेभैदान 655.00 श्री. यघुनाथ दाभोदय 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

घोडफॊदय .23/3 326-अे फगीचा 215.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

925.00

1140.00

305 बाइंदय 604/8, 163/8 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1350.00 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यतनयाज नेभीचॊद 

बॊडायी ल श्री. 

ददरखळुरयाज भानकचॊद 306 नलघय 226/7, 29/7 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

149.50 श्रीभती .कृष्णाफाई 

दाभोदय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ अग्रलार

307 नलघय 254/4, 41/4 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

125.00 भ.े इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ अग्रलार

302 श्री. प्रबाकय गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. धचत्रकाॊत यघुनाथ 

ऩाटीर ल इतय

304 श्री. प्रबाकय गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषघोडफॊदय .17/8 326 रक टमभषनर 3050.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

160.00

3210.00

गोडदेल 344/2फी, 15/2फी 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

40.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

600.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

232.00

872.00

310 नलघय 222/13फी, 190/13फी 221 फगीचा 295.00 श्री.  अननर फॊध ू

वुले ल इतय

भ.े आर्कष झभ भ.े अन्नऩुणाष रॉड 

डरे्व्शरऩवष 

श्री. गोऩार के. द्वललेदी

311 गोडदेल 320/13, 38/13 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

595.00 श्रीभती मेवूफाई 

ऩयळूयाभ ऩाटीर ल इतय

भ.े आर्कष झभ भ.े अन्नऩुणाष रॉड 

डरे्व्शरऩवष 
312 नलघय 241/1, 34/1 228 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

604.00 श्री. कभऱाकय 

भोये·ेाय ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. गोऩारजी के 

द्वललेदी ल श्री. ननतेळ 

शेडऩूया

308 भ.े भाक्र्व 

इॊव्जननअरयॊग   भ.े 

पेयलेल्ड इॊव्जननअय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े मुननक ळाॊती 

डरे्व्शरऩवष प्रा.मर.

309 श्री. भॎक्वी ऩास्कोर 

नयोना ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष313 भशाजनलाडी 132/7, 54/7 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

300.00 श्री. दाभोदय वलठ्ठर 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े शेतर बफल्डवष (श्री. 

उभेळ कोठायी)

314 गोडदेल 334/7अे, 26/7अे 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

396.00 श्रीभती बानुभती 

शरयश्चॊद्र बूजड

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. खेतमवॊश भेडनतमा

315 नलघय 237/2, 186/2 228 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

552.00 श्री. यभेळ 

आत्भायाभ ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट      

       (श्री. गोऩारजी 

के. द्वललेदी)

316 गोडदेल 368/18, 70/18 18.00 भी. ल 45.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

331.00 श्री. रॉयेन्व गोम्व भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वॊजमकुभाय जी. मवॊग

बाइंदय 491/2ऩै., 84/2अे 178 खेऱाच ेभैदान 1230.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

30.00

1260.00

318 काळी 84/3 30.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

236.67 श्रीभती याधाफाई जे. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े ळुबभ डरे्व्शरऩवष

319 गोडदेल 384/2अे, 62/2अे 260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1257.99 श्रीभती रता 

वत्मलान 

लामॊगणकय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. उदम वॊऩत

317 श्री. थॉभव रॉयेन्व 

डडवोझा

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. ददलाकय अनॊत कदभ



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष320 नलघय 254/5, 298/1, 304/1,        

      41/5, 56/1, 

177/1

253 कम्मुननटी शॉर 75.00

233 व्जभॎमळमभ 165.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

125.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

140.00

505.00

321 नलघय 214/8, 200/8 116 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

420.00 श्री. नवलन देवलदाव 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. नवलन ऩाटीर

322 नलघय 215/1, 198/1 118 एक्वटेंळन टु मवभेरी 60.54

30.00 भी., 15.00 भी. ल 18.00 

भी. रॊ द वलकाव मोजना यस्ता

975.75

1036.29

323 नलघय 298/3, 56/3 251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 719.00

252 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

736.00

1455.00

श्री. देलयाभ लाभन 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े एव.के. डरे्व्शरऩवष

श्रीभती दमाफाई 

गजानन ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. कळरमवॊग भेयतीमा

श्री. वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात रॉड डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष324 नलघय 297/18, 57/18 18.00 भी.  रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

300.00 श्री. वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात रॉड डरे्व्शरऩवष

325 बाइंदय 682/ऩै., 683/3ऩै., 

272/ऩै., 31/3ऩै.

99 ळॉवऩॊग वेंटय 375.00 श्री. भदनरार जी. 

बताडा, श्री. अरण 

तुकायाभ चर्व्शाण ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े अरयशॊत डरे्व्शरऩवष

326 बाइंदय 511/1ऩै., 137/1ऩै. 15.00 भी.  रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

723.00 श्रीभती वलजीफेन 

शजी भाछी ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. भशेळबाई 

जवलॊतबाई भाछी

327 गोडदेल 365/9, 71/9 45.00 भी.  रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

102.00 श्री. एडलडष ऩास्कोर 

नयोन्शा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय ननभाषण    

            श्री. 

याकेळ अग्रलार

328 गोडदेल 384/12, 62/12 262 टाऊनऩाकष 190.00 श्री. फेल्व मवल्लेव 

(मळर)ू डडवोझा ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अळोक यालजीबाई 

ऩटेर ल श्री. भोशनरार 

गोऩारबाई याभजीमानी

329 गोडदेल 369/7, 69/7 244 भाकेट 112.00 श्री. जोवेप एमरव 

रुदद्रक ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय अवो.     

           श्री. याकेळ 

अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 369/1, 69/1 244 भाकेट 5.50

245 ऩार्कंग 310.00

315.50

331 नलघय 387/4,6, 158/4,6 264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 745.00 श्रीभती दशल्डा जॉन 

यॉड्रीक्व ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. र्कळनरार 

भगनरार ऩुयोदशत
332 गोडदेल 344/2फी, 15/2फी 122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण

886.00 श्री. भणी ऩास्कोर 

नयोना ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

गोडदेल 320/10, 38/10 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

160.00

221 फगीचा 36.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

209.00

405.00

334 गोडदेल 320/17फी, 38/17फी 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

485.00 श्री. भशादेल शरयश्चॊद्र 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. इॊद्रजीतमवॊग अे. 

चढ्ढा

घोडफॊदय .17/3 326 रक टमभषनर 1800.00

15.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

570.00

2370.00

330 श्रीभती र्परोमभना 

जवीन गोम्व ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩुय अवो.     

           श्री. याकेळ 

अग्रलार

333 श्री. भशादेल शरयश्चॊद्र 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े एव.के. कन्स्रक्ळन

335 श्री. कृष्णरार 

याभरार भेडडस्टा ल 

श्री. अतुर 

कृष्णरार भेडडस्टा

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. फारर्कळन 

गॊगामबळन रढ्ढा



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषकाळी 87/1,2,5 365 खेऱाच ेभैदान 838.00

367 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

2105.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

594.00

3537.00

337 गोडदेल 384/12, 62/12 262 टाऊनऩाकष 190.00 श्री. फेल्व मवल्लेव 

(मळर)ू डडवोझा ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अळोक यालजीबाई 

ऩटेर ल श्री. भोशनरार 

गोऩारबाई याभजीमानी
338 नलघय 204/5, 18/5 30.00 भी.  रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

940.00 भ.े इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट केऩनी 

प्रा.मर.

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.

नलघय 298/6,7,10, 

297/6,10,15 (जुना) 

56/6,7,10, 57/6,10,15 

(नवलन)

251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 962.10

252 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

117.46

254 फगीचा 307.44

1387.00

336 श्रीभती कुवुभ 

भोतीयाभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े जी.एन. कन्स्रक्ळन

339 श्रीभती कुवुभ 

भोतीयाभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े ओस्तलार बफल्डवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषबाइंदय 549/11, 38/11 162 फगीचा 207.60

163 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 149.65

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

350.00

707.25

मभया 2/1, 56/1 354 व्जभनॎमळमभ 1093.39

355 खेऱाच ेभैदान 2410.03

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

879.20

4382.62

गोडदेल 369/1, 69/1 244 भाकेट 5.53

245 ऩाकींग 310.47

316.00

343 गोडदेल 369/7,  69/7 244 भाकेट 112.60 श्री.जोवेप एराईव 

रुद्रीक ल इतय

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेवारॊगऩुय अवो 

श्री.याकेळ अग्रलार

344 नलघय 228/17,  27/17 15.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

117.06 श्री.शरयश्चॊद्र जी 

ऩाटीर

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.भनोज एभ ऩुयोदशत

345 नलघय 254/8,  41/8 18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

225.00 श्री.गणेळ केळल 

ऩाटीर ल इतय

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेजम अवो श्री.याकेळ 

अग्रलार

340 श्री.एडी जॉयेभ 

यॉड्रीक्व ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

341 श्रीभती.जानकीफाई 

काळीनाथ ऩाटीर

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेवोनभ बफल्डवष

342 श्रीभती.र्परोभीना 

गोम्व  ल इतय

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेवारॊगऩुय अवो 

श्री.याकेळ अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष346 नलघय 235/2,   31/2 15.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

366.82 श्रीभती.जानकीफाई 

फाफु ऩाटीर ल इतय

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.भनोज एभ ऩुयोदशत

गोडदेल 374/1,3   78/1,3 241 कम्मुननटी शॉर ल रामब्रायी 976.50

242 फगीचा 1651.50

2628.00

348 नलघय 254/4,  41/4 30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

125.00 भ.ेइस्टेट इन्र्व्शेंवभेंट 

 का.प्रा.मर.,

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.याकेळ अग्रलार

349 नलघय 228/13, 27/13 15.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

79.00 श्री.रक्ष्भीफाई ऩाॊडुयॊग 

ऩाटीर ल इतय 3

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.भनोज एभ ऩुयोदशत

नलघय 215/1,  198/1 15.00 भी., 18.00 भी. ल 

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

975.75

118 एक्वटेळॊन टु मवभेंरी 

(स्भळानबुभी वलस्ताय)

60.54

1036.29

नलघय 300/1फी, 2अे 45/1फी, 

2अे

230 फगीचा 781.75

231 भाकेट 987.84

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

802.52

2572.11

347 श्रीभती.मवमवरीमा 

एभ डडवोजा

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.भनोज एभ ऩुयोदशत

350 श्रीभती.दमाफाई 

गजानन ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री.कुळरमवॊग भेडतीमा

351 श्रीभती भॎगी लाझ 

श्री. भशेळ ऩयळुयाभ 

ऩाटीर

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. ळकें द्र र्व्शी छाजेड



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष352 गोडदेल 331/6, 27/6 18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

63.43 श्री.भॉयव रद्र ुगोम्व भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.ेजमेळ एॊटयप्राईजेव

नलघय 298/3,  56/3 251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 719.00

252 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

736.00

1455.00

354 नलघय 297/18,  57/18 18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

300.00 श्री.वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.ेगुजयात डरे्व्शरऩवष

नलघय 254/5,  298/1, 304/1 18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

125.00

30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

140.00

253 कम्मुननटी शॉर 75.00

233 व्जभनॎमळमभ 165.00

505.00

गोडदेल 376/2,  77/2 243 तयणतराल 236.21

246 खेऱाच ेभैदान 378.26

614.47

353 श्री.वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.ेगुजयात डरे्व्शरऩवष

355 श्री.देलयाभ लाभन 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.ेएव के डरे्व्शरऩवष

356 श्री.भाकष  कैतान पॎ यो भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष357 मभया 2/1,   56/1 354 व्जभनॎमळमभ 1796.15 श्रीभती.जानकीफाई 

काळीनाथ ऩाटीर

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेवारॊगऩुय अवो       

           श्री.याकेळ 

अग्रलार

358 नलघय 270,  66 30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

436.38 श्री.बारचॊद्र लाभन 

ऩाटीर ल इतय

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.ऩलन फी ऩुयोदशत

359 नलघय 390/2,3, 154/2,3 302 म्मुननमवऩर शॉस्ऩीटर 130.00 श्रीभती.दशल्डा जॉन 

यॉड्रीक्व ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री.योदशत गोमर

360 नलघय 204/3,   18/3 30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

660.00 श्री.ऩद्माकय 

तुऱळीयाभ ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

361 नलघय 385/8ऩै., 160/8ऩै., 264 म्मुननमवऩर ऑपीव 500.00 श्री.फ्रान्वीव ननकारो 

पयेर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

362 नलघय 226/7,  29/7 18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

149.50 श्रीभती.कृष्णाफाई 

दाभेादय ऩाटीर ल 

इतऱ

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो श्री.याकेळ अग्रलार

मभया 2/2,  56/2 355 खेऱाच ेभैदान 983.55

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

459.97

1443.52

363 श्री.यभेळ फाऱकृष्ण 

याउत

भ.ेअननऴ अॎण्ड अवो भ.ेवारॊगऩुय अवो श्री. 

याकेळ अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 289/4,5  64/4,5 269 फगीचा 348.15

30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

786.33

1134.48

नलघय 290/9,11,12       

62/9,11,12

269 फगीचा 415.10

18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

744.15

1159.25

366 खायी 182/12, 71/12 122-वी खेऱाच ेभैदान 720.00 श्री. प्रबाकय गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. धचत्रकाॊत यघुनाथ 

ऩाटीर ल इतय

खायी 182/3फी, 71/3फी 109 फगीचा 83.50

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

115.00

198.50

368 खायी 182/13, 71/13 122-वी खेऱाच ेभैदान 655.00 श्री. यघुनाथ दाभोदय 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. यघुनाथ दाभोदय 

ऩाटीर

369 गोडदेल 320/17फी, 38/17फी 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

485.00 श्री. भौधल एच. 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. इॊद्रजीतमवॊग अे. 

चढ्ढा

364 श्री.भोयेश्लय 

गोऩीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.ेओस्तलार बफल्डवष

365 श्री.भोयश्लय 

गोऩीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री.उभयामवॊग ओस्तलार

367 श्री. प्रबाकय गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. धचत्रकाॊत यघुनाथ 

ऩाटीर ल इतय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 287/5,7, 288/2, 269/7 

65/5,7, 55/2, 54/7

248 फगीचा 201.82

30.00 भी. ल 15.00 भी, रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

514.62

716.44

371 नलघय 255/9, 48/9 30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

1170.00 श्री. दत्तात्रम 

देलयाभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

गोडदेल 320/10, 38/10 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

160.00

221 फगीचा 36.00

15.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

209.00

405.00

373 गोडदेल 365/9, 71/9 45.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

103.00 श्री. एडलडष ऩास्कोर 

नयोना ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वाराॊगऩुय ननभाषण

374 नलघय 222/13फी, 190/13फी 221 फगीचा 295.00 श्री. अननर फॊध ुवुले 

अॎन्ड अवो.

भ.े आर्कष झभ भ.े अन्नऩूणाष रॉड 

डरे्व्शरऩवष श्री. गोऩारजी 

के. द्वललेदी

370 श्री. जमप्रकाळ 

नायामणयाल ऩाटीर 

ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े अननरध्द अवो. (श्री. 

अव्जत कुरकणी)

372 श्री. भाधल एच. 

ऩाटीर

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े एव.के. कन्स्रक्ळन



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष375 गोडदेल 320/13, 38/13 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

595.00 श्रीभती मेवूफाई 

ऩुरऴोत्तभ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े आर्कष झभ भ.े अन्नऩूणाष रॉड 

डरे्व्शरऩवष श्री. गोऩारजी 

के. द्वललेदी

376 खायी 180/3,4, 66/3,4 109 खेऱाच ेभैदान 2210.36 श्री. गजानन नाना 

ऩाटीर ल इतय

भ.े आर्कष झभ श्री. कृष्णा ऩाराॊडे

377 घोडफॊदय 20/3,6 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2605.00 श्री. शयी मबया र्कणी 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वी.ऩी. अवो.       

              श्री. 
नलघय 300/1फी,2फी,2अे    

45/1फी,2फी,2अे

230 फगीचा 781.75

231 भाकेट 987.84

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

802.52

2572.11

379 बाइंदय 541/1, 44/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1314.00 श्री. भरभमवॊग 

चौशान ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वल्राउदू्ीन एन. ळखे

380 नलघय 214/17, 200/17 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

220.00 श्री. देलेंद्र मळलॊत 

म्शात्र ेल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याकेळ जे. अग्रलार

याई 168/10, 15/10 50 खेऱाच ेभैदान 1174.00

18.00 भी, रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

136.00

1310.00

378 श्रीभती भॎगी लाझ,  

श्री. भशेळ 

ऩुरळोत्तभ ऩाटीर

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. ळड्वढेंद्र र्व्शी. छाजेड

381 श्रीभती रक्ष्भीफाई 

दत्तात्रम नालेकय ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल श्री. वॊददऩ भोशन ऩाटीर, 

श्री. शनुभान देवाई ल 

श्री. भोशन ऩाटीर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषमभया 162/5, 33/5 331 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1303.08

334 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

647.60

1950.68

383 गोडदेल 55/3, 12/3 119 खेऱाच ेभैदान 340.12 श्री. गोवलॊद आय. 

म्शात्र ेल इतय 12

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यभेळ जी. वरोट ल 

श्री. भेलारार शरलाई

मभया 143/2, 14/2 335 फगीचा 443.32

15.00 भी, रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

574.46

1017.78

385 घोडफॊदय 161/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

109.38 श्री. यझीन भुल्रा भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यझीन भुल्रा

386 गोडदेल 368/18, 70/18 18.00 भी. ल 45.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

331.35 श्रीभती रॉयेन्व 

गोम्व ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वॊजयकुभाय जी. 

मवॊग ल इतय

गोडदेल 375/1, 68/1 242 फगीचा 25.00

18.00 भी, रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

385.00

410.00

382 श्री. रॉएड अल्फे्रड 

रयफेरो

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. रॉएड अल्फे्रड रयफेरो

384 श्री. आनॊदयाल 

दशयाजी ल इतय 3

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े दशयर शोम्व

387 श्री. आनॊदयाल 

दशयाजी ल इतय 3

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े दशयर शोम्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष388 नलघय 214/8, 200/8 116 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

420.00 श्री. नवलन देवलदाव 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. नवलन देवलदाव 

ऩाटीर

389 गोडदेल 334/7अे, 26/7अे 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

397.51 श्रीभती बानुभती 

शरयश्चॊद्र बूजड

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. खेतमवॊग भेडनतमा

गोडदेल 314/2अे, 51/2अे 234 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

73.10

235 फगीचा 108.50

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

466.40

648.00

391 नलघय 386/4, 159/4 262 टाऊनऩाकष 610.00 श्री. व्स्टपन 

डॉभननक डडवोजा

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. व्स्टपन डॉभननक 

डडवोजा

392 नलघय 272/3, 84/3 15.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1138.00 भ.े अरण 

कन्स्रक्ळन केऩनी

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े अरण कन्स्रक्ळन 

केऩनी
घोडफॊदय 100/1अे,2,3 308 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 138.16

309 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच ेभैदान 990.00

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

51.84

1180.00

390 श्री. शेक्टय जोर्कभ 

कोरयमा ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

393 दी इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष394 नलघय 290/2, 62/2 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

250.84 दी इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

395 मभया 162/9, 33/9 334 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

180.00 श्री. अजभर श. 

ऩटेर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय डरे्व्शरऩवष

बाइंदय 580/12, 222/12 138 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

94.07

157 फगीचा 1457.36

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

1367.06

2918.49

गोडदेल 376/1, 77/1 242 फगीचा 2400.00

18.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

795.00

3195.00

398 नलघय 444/2अ, 128/2अ 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1050.27 श्री. व्स्टपन 

डॉभननक डडवोजा

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. व्स्टपन डॉभननक 

डडवोजा

खायी 183/11, 67/11 109 खेऱाच ेभैदान 2332.25

30.00 भी.रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

829.81

3195.00

396 श्रीभती कृष्णाफाई 

जमयाभ बोईय ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. श्माभवुॊदय आय. 

अग्रलार

397 श्री. शेक्टय जोर्कभ 

कोरयमा ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

399 श्री. बारचॊद्र 

बाऊयाल ऩाटीर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े आय.एभ.ऩी. 

डरे्व्शरऩवष प्रा.मर. तपे 

वॊचारक श्री. 

याजीलकुभाय याभळॊकय 



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष400 नलघय 402/4,5, 174/4,5 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

135.22 श्री.  ब्राेुनो स्टॎनरे 

यॉड्रीक्व

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. ब्राेामन स्टॎनरी 

यॉड्रीक्व

401 नलघय 254/6, 41/6 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

300.00 भ.े गुजयात रयअरटवष भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े एव.के. डरे्व्शरऩवष

गोडदेल 322/15, 34/15 218 कम्मुननटी शॉर 109.63

219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

199.05

308.68

403 गोडदेल 322/14, 34/14 218 कम्मुननटी शॉर 451.00 श्रीभती लेणूफाई 

याभजी बोईय ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट

404 नलघय 249/4,9, 44/4,9 230 फगीचा 1570.00 श्री. भशेळ ऩी. 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजकुभाय 

ओभप्रकाळ ळभाष

405 घोडफॊदय 20/3,6 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2606.00 श्री. शयी मबया र्कणी 

ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े वी.ऩी. अवोमवएट्वच े

बागीदाय श्री. जॉडषन एव. 

ऩयेया
406 गोडदेल 322/18, 34/18 218 कम्मुननटी शॉर 320.00 श्री. अरण गणऩत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वोनभ बफल्डवष

402 श्री. कभराकय दाद ु

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात इस्टेट



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 289/3,6, 64/3,6 269 फगीचा (एव.टी.ऩी.) 5059.55

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

20.45

5080.00

नलघय 290/9,11,12, 

62/9,11,12

269 फगीचा 106.50

30.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

435.54

542.05

गोडदेल 338/3, 24/3 216 फगीचा 1692.52

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

130.00

1822.52

नलघय 447/5, 142/5 298 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

640.00

296 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 400.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

270.00

1310.00

407 श्री. केळल गोवऩनाथ 

ऩाटीर ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े श्री ओस्तलार 

बफल्डवष मर.

408 श्री. भोयेश्लय 

गोऩीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े श्री ओस्तलार 

बफल्डवष मर.

409 श्री. केळल गोवऩनाथ 

ऩाटीर ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े श्री ओस्तलार 

बफल्डवष मर.

410  उभयालफाई 

शभीयभर जैन ल 

इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल 322/6, 34/6 220 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

456.00

221 फगीचा 254.00

710.00

412 गोडदेल 320/12, 38/12 219 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1086.75  श्री. याभचॊद्र धभषण 

घयत ल इतय

भ.े बत्रमभती आर्कष टेक्ट भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष 

(एन.जी.)

नलघय भौजे नलघय, व.क्र. 

190(222)/1,8,9,10,11, 

भौजे गोडदेल, 

व.क्र.34(322) /4,5,12

220 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

5093.73

221 फगीचा 53.56

5147.29

414 नलघय 387/3, 158/3 264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 830.00 श्री. याव्जॊद्र 

नागीनदाव ऩायेख

भ.े बयतकुभाय ऩटेर श्री. आची डडवुझा

415 नलघय 289/4,5, 64/4,5 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

153.92 श्री. भोये·ेाय 

गोऩीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े ओस्तलार बफल्डवष

416 नलघय 275/2, 83/2 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1035.00 श्री. कृष्णा बाऊ 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. देलेंद्र यालत

411  श्री. याभचॊद्र धभषण 

घयत ल इतय

भ.े बत्रमभती आर्कष टेक्ट भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष 

(एन.जी.)

413 श्री. भोयेश्लय गोऩाऱ 

ऩाटीर ल इतय, भ.े 

गुजयात 

कन्स्रक्ळन,       

श्री. बायत बारचॊद्र 

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात कन्स्रक्ळन



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषमभया 183/4, 162/8 (जुना), 

51/4, 33/8 (नवलन)

331 प्राथमभक ऩयलानगी ल खेऱाच े

भैदान

216.19

332 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 872.13

334 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

630.00

1718.32

घोडफॊदय 115/5 326-अे फगीचा 251.13

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1498.87

1750.00

419 खायी 184 (जुना), 42 (नवलन), 

दश.क्र. 8अ,9

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

730.00 श्री. भनोशयबाई 

भुरचॊद ळशा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भाॊगीरार यतनचॊद 

जैन ल श्री. ननरेळ 

ळाॊतीरार ळते

नलघय 222/5,7, 

223/4,11,12,14

221 फगीचा 1100.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

171.19

1279.19

421 नलघय 222/3अे, 3फी, 4, 

223/2अे, 10, 226/13ऩ.ै, 

(जुना), 190/3अे, 3फी, 4, 

191/2अे, 10, 29/13ऩ.ै, 

221 फगीचा 578.00 श्री. कभराकय दाद ू

ऩाटीर ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े भुनीळ बफल्डवष 

बागीदाय श्री.ळभीभ 

जरीर खान

417 श्रीभती ऩालषतीफाई 

लवॊत ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

418 श्री. जमप्रकाळ 

नायामण ऩाटीर ल 

इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. अननर आय. गोमॊका

420 श्री. कभराकय दाद ू

ऩाटीर ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े भुनीळ बफल्डवष 

बागीदाय श्री.ळभीभ 

जरीर खान



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष422 बाइंदय 561 (जुना), 166 

(नवलन), दश.क्र. 3

139 फगीचा 630.00 श्रीभती ववलताफेन 

धधयजरार गोऩानी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यतनयाज बॊडायी ल 

श्रीभती ननरभ जैन

423 नलघय 254 (जुना), 41 (नवलन), 

दश.क्र. 13

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

117.00 श्री. भशेळ ऩयळुयाभ 

ऩाटीर ल इत

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजकुभाय 

ओभप्रकाळ ळभाष

424 काळी 84/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2485.00 श्री. यपीक आबफद 

ऩटेर

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

श्री. यपीक आबफद ऩटेर

425 मभया 130/1, 6/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

5667.50 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. जमयाज देलीदाव

426 नलघय 225/10, 188/10 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

874.74 श्री. द्लायकानाथ 

ऩाॊडुयॊग ऩाटीर ल 

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज एभ. ऩुयोदशत 

ल श्री. अजूषन ऩुयोदशत
बाइंदय 533/2, 51/2 170 खेऱाच ेभैदान 765.00

15.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1355.00

2120.00

428 नलघय 239/1, 184/1 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

932.14 श्रीभती रक्भीणी 

कभराकय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े नमरन ऩयभाय भ.े गुजयात एॊटयप्राईजेव

भशाजनलाडी, 

मभया

भौजे भशाजनलाडी,  व.क्र. 

11/1,2, 76/1,2,   भौजे 

370 फगीचा 7244.88

368 फगीचा 8981.93

16226.81

427 श्री. केटेब्रेव 

कोरयमा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय अवो.

429 भ.े वॊघली 

वप्रभामवेव प्रा.मर. 

च ेवॊचारक, श्री. 

ऩथृ्लीयाज एव. वॊघली

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वॊघली वप्रभामवेव 

प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषबाइंदय 522/1, 48/1   

521/1, 56/1

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

900.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1890.00

2790.00

431 घोडफॊदय .20/5 18.00 भी. ल 60.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1210.00 श्रीभती नैन्वी 

ननपन्व ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अजुषन भनोज ऩुयोदशत

432 मभया 146, 17, 147, 18 वुवलधा इभायत फाॊधकाभ षेत्र 2375.03 भ.े श्रीयाभ देलस्थान 

बाईंदय

भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

भ.े याभनगय डरे्व्शरऩवष

433 गोडदेल 309/3, 53/3 235 फगीचा 408.79 श्री. मवमवर इतुय 

गोभ ल इतय

भ.े वलद्मा एव. याल भ.े श्रीजी बफल्डवष अॎण्ड 

डरे्व्शरऩवष

434 बाइंदय 255(666)/2ऩै., 

254(669)/1ऩै.

93 एव.टी.ऩी. 1357.55 श्री. ददरीऩ दाभोदय 

गोखरे ल इतय

भ.े आर्कष झभ भ.े रयतु डरे्व्शरऩवष च े

बागीदाय श्री. याजायाभ 

बाटी
घोडफॊदय .23/3 326-अे फगीचा 215.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

925.00

1140.00

436 नलघय 269/6, 54/6 248 फगीचा 2070.00 श्री. वयोज ऩयळुयाभ 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े भॎऩ अवोमवएट्व

437 भशाजनलाडी 114/2,3ऩै.,4ऩै., 116/6 

(जुना), 47/2,3ऩै.,4ऩै., 

46/6 (नवलन)

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

361.63 श्री. तोदशद खान 

शैदय ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वनयाईज शाईट्व 

प्रा.मर. च ेवॊचारक श्री. 

याजेळ फी. दभाणी

430 श्री.बगलान वलजम 

उदेळी ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री.वॊतोऴ वलजम मवॊग

435 श्रीभती मभुना 

धचॊताभण लैती ल 

इतय 5

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेर्व्शन इरेर्व्शन 

कन्स्रक्ळन प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष438 काळी  8/3 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

49.89 भ.े लवई ळऴेलॊळी 

षबत्रम बॊडायी 

वभाजाच ेश्री. रक्ष्भी 

नायामण भॊददयाच े

ऩॊच ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े गोल्डर्पल्ड डरे्व्शरऩवष

439 घोडफॊदय 35/5 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1004.02 जमलॊत वुकूय लैती भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

440 नलघय 240/7, 185/7 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

385.00 वदानॊद मळलॊत 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात रॉड डरे्व्शरऩवष

नलघय, गोडदेल भौजे नलघय, व.क्र. 

302/11, 181/11, भौजे 

गोडदेल, व.क्र. 307/4, 

50/4, 314/3फी, 51/3फी

233 व्जभनॎमळमभ 531.44

235 फगीचा 3619.34

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

236.94

4387.72

442 नलघय 228/10, 27/10 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

28.60 श्री. याभचॊद्र धभषण 

घयत ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. बालेळ एर. भेशता

441 श्री. एकनाथ 

जगन्नाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. कुॊ तेळ ऩी. छेडा



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष443 भशाजनलाडी, 

मभया

भौेैजे भशाजनलाडी,      

  व.क्र. 11/1,2, 76/1,2, 

       भौजे मभया, व.क्र. 

       51/26, 102/26, 

     69/13, 88/13

18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

3757.82 भ.े वॊघली 

वप्रभामवेव प्रा.मर. 

च ेवॊचारक, श्री. 

ऩथृ्लीयाज एव. वॊघली

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वॊघली वप्रभामवेव 

प्रा.मर.

444 नलघय 231/1ऩै.,1ऩै., 23/1,1अ 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1010.00 श्री. वुयेळ शरयश्चद्र 

ऩाटीर

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. ननतेळ शेडऩाया

याई 168/13, 15/13 50 खेऱाच ेभैदान 1807.15

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

452.85

2260.00

446 याई 169/1, 16/1 50 खेऱाच ेभैदान 920.13 श्री. वॊददऩ भोशन 

ऩाटीर

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. वॊददऩ भोशन ऩाटीर

447 नलघय 240/12, 185/12 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

560.00 श्री. ददलाकय मबला 

ऩाटीर ल इतय

भ.े नमरन ऩयभाय भ.े गुजयात एॊटयप्राईजेव

448 बाइंदय 521/4, 56/4 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1222.00 र्व्शॎन्वीवराव वऩटय 

कोयीमा ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री.  बफनॉम ऩी. ळशा

445 श्री. दत्तायाभ 

गोवलॊद ऩाटीर ल 

इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. वॊददऩ भोशन ऩाटीर, 

श्री. शनुभान देवाई ल 

श्री. भोशन ऩाटीर



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष449 घोडफॊदय 108/2 319 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

2554.19 श्रीभती वखफुाई 

एभ. ऩाटीर

भ.े बत्रमभती आर्कष टेक्ट भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष 

(एन.जी.)

450 घोडफॊदय 161/1 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

468.98 श्री. चॊद्रळकेय 

रक्ष्भीकाॊत ऩयाळय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. यजीन गुरजाय भुल्रा

451 गोडदेल 315/1अे, 47/1अे 234 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1097.50 श्री. कुवुभ शरयश्चॊद्र 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

452 मभया 176/1,2,3,4, 44/1,2,3,4 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

485.24 श्रीभती जानकीफाई 

काळीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय अवोमवएट्व

453 नलघय 462/5, 138/5 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

746.60 श्री. कभराकय याघो 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

डॉ. यपत एभ. ऩायकय

454 गोडदेल 361/1, 80/1 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

165.60 जवीन एमरव पयी 

ल इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े अन्नऩुणाष रॉड 

डरे्व्शरऩवष श्री. गोऩार के. 

द्वललेदी

455 मभया 123/3, 24/3 359 वॊरर ऑक्रॉम नाका 2566.00 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. जमयाज देलीदाव

456 मभया 172/5, 42/5 327 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1740.00 भ.े जाॊगीड डरे्व्शरऩवष भ.े इॊन्पेक्ट कन्वरटॊट भ.े जाॊगीड डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनलघय 219/3ऩै, 193/3फ 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

760.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

530.00

1290.00

458 बाइंदय 570/2, 217/2 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

195.00 भ.े नमरन ऩयभाय भ.े स्ऩॎन रयमरटवष 

माॊचतेपे श्री. गोऩारजी 

द्वललेदी ल इतय
459 नलघऱ 228 (जुना), 27 (नवलन), 

दश.क्र. 5,8,9

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

266.88 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े गुजयात डरे्व्शलऩवष

460 नलघऱ 290 (जुना), 62 (नवलन), 

दश.क्र. 3

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1135.00 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. कुरददऩमवॊग 

म.ुओस्तलार

461 घोडफॊदय 19/3,4 326 रक टमभषनर 420.00 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

462 काळी .8/3 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

65.00 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. तायाचॊद एच छाजेड

463 गोडदेल 382/4,12, 65/4,12 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

615.50 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

भ.े एवर्व्शीऩी भॎनेजभेंट 

कन्वरटॊट प्रा.मर.

457 भ.े वारॊगऩूय 

डरे्व्शरऩवष च े

बागीदाय श्री. याकेळ 

जे. अग्रलार

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय डरे्व्शरऩवष 

च ेबागीदाय श्री. याकेळ 

जे. अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष464 घोडफॊदय .17/2 15.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1355.00 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

465 मभया ऩडी क्र. 30, व.क्र. 160 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

700.00 भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े वेलन इरेलन कन्व

घोडफॊदय 114/2 326अे फगीचा 23.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

687.00

710.00

घोडफॊदय 140/4 320 फगीचा 270.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

340.00

610.00

468 नलघय 298/5, 56/5 252 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

560.00 श्री.धचॊताभण 

दाभोदय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.ेआळा एॊटयप्राइजेवच े

बागीदाय श्री.कुरददऩ 

उभयालमवॊग ओस्तलार

खायी 67(183)/8फी, 

42(184)/6अे,6फी

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1608.00

108 भाकेट 25.00

122-वी खेऱाच ेभैदान 71.00

466 श्रीभती यभाफाई 

आनॊतयाल र्कणी ल 

इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े मुननक ळाॊती 

डरे्व्शरऩवष प्रा.मर.

467 श्री. तुपेर अशभद 

रयमाज अशभद याशी 

ल श्रीभती यभाफाई 

आनॊतयाल र्कणी ल 

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

भ.े मुननक ळाॊती 

डरे्व्शरऩवष प्रा.मर.

469 श्री. ऩयळुयाभ 

फाऱकृष्ण ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज ऩुयोदशत ल 

इतय 1



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष1704.00

मभया 165/10, 36/10 328 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

315.00

329 फगीचा 735.00

1050.00

471 नलघय 252/4, 43/4 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

227.50 भ.े एम्व प्रभोटवष 

प्रा.मर.

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े एम्व प्रभोटवष प्रा.मर.

472 गोडदेल 307/8फी, 50/8फी 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

470.02 भ.े ऑफीट 

प्रॉऩटीजच ेबागीदाय 

श्री. जॉडषन व्स्टपन 

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

भ.े श्री रयमल्टवष च े

बागीदाय श्री. योळन भारू 

ल इतय
घोडफॊदय 121/1,2,8,9 319 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

4615.00

320 फगीचा 555.00

321 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1000.00

6170.00

घोडफॊदय 102/1,2,3, 103 308 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

495.00

314 खेऱाच ेभैदान 714.08

1209.08

469 श्री. ऩयळुयाभ 

फाऱकृष्ण ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भनोज ऩुयोदशत ल 

इतय 1

470 श्रीभती देलकीफाई 

ऩयळुयाभ बोईय ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. उदम घनश्माभ नाईक

473 श्री.  नयेळ एन जैन 

(एचमुएप)

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री.  नयेळ एन जैन 

(एचमुएप)

474 श्री. वुयेंद्र फशादयु म.ु 

मवॊग ल श्री. वॊजम 

एभ. मवॊग

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े अबम बफल्डवष (श्री. 

वुयेंद्र फशादयु म.ु मवॊग ल 

श्री. वॊजम एभ. मवॊग)



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष475 मभया 11ऩै. (जुना) 65/1अ 

(नवलन)

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

676.80 श्री. जमयाज 

देलीदाव ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अमवप ऩटेर ल इतय

476 नलघय 214 (जुना) 200 (नवलन) 

दशस्वा क्र. 10

117 फगीचा 430.00 भ.े वारॊगऩूय 

डरे्व्शेरऩवष

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय डरे्व्शेरऩवष

477 नलघय 386 (जुना) 159 (नवलन) 

दशस्वा क्र. 14

264 म्मुननवीऩर ऑर्पव 660.00 श्रीभ. मरना वॊजम 

लाझ

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री याकेळ अग्रलार

गोडदेल 70(368)/24, 67(364)/2 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

262.96

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

150.25

413.21

479 नलघय 452 (जुना) 152 

(नवलन), दशस्वा क्र. 3

302 म्मुननवीऩर शॉस्ऩीटर 299.53 श्री. अजीभ खोत ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अयळद मवध्दीकी

480 बाइंदय 668 (जुना) 257 

(नवलन), दशस्वा क्र. 1/5

93 फगीचा 820.00 श्रीभती जभनाफाई 

बगलान बोईय ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजायाभ बाटी

481 नलघय 254/9 (जुना) 41/9 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

107.93 भ.े वारॊगऩुय ननभाषण 

च ेबाधगदाय श्री.याकेळ 

जे. अग्रलार ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वारॊगऩुय ननभाषण च े

बाधगदाय श्री.याकेळ जे. 

अग्रलार ल इतय

ऩेणकयऩाडा 173 (जुना) 5 (नवलन), 

दशस्वा क्र.5

353-अे ब्मुयर ग्राऊॊ ड ल र्क्रभेळन ग्राऊॊ ड 4978.43

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1826.95

478 श्री. भामकर भमाषन 

पयेर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारॊगऩूय ननभाषण

483 श्रीभ.बागीयथी दाभोदय 

ऩाटीर ल इतय, श्री. 

रारजीबाई भुरजीबाई 

ऩटेर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री भनोज ऩुयोदशत ल 

श्री. अकफय ऩठाण



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष6805.38

484 मभया 23 (जुना) 125 (नवलन), 

दशस्वा क्र. 1

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

659.00 गुराभ भुस्तपा 

अब्दरु फाशल ऩटेर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. उत्तभ धोंडु कदभ

485 गोडदेल 373/2 (जुना), 85/2 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

430.82 श्रीभ.भोव्ल्डना 

जोवेप गोभ ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री.याकेळ जे. अग्रलार

नलघय 486/2 (जुना), 157/2 

(नवलन)

262 टाऊनऩाकष 1.32

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

297.60

298.92

487 नलघय 295/2,3, 297/14 

(जुना), 178/2,3, 57/14 

(नवलन)

254 फगीचा 1095.04 श्री.धचताॊभण 

दाभोदय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े आळा एॊटयप्राईजेवच े

बागीदाय श्री. उभयालमवॊग 

ऩी. ओस्तलार
नलघय 290 (जुना), 62 (नवलन), 

दश.क्र. 5अे

269 फगीचा 363.49

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

655.46

1018.95

489

490 घोडफॊदय 104 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

487.00 श्री. नायामण 

मवतायाभ ल इतय

भ.े आय.जे. आळय भ.े वॊकल्ऩ कॊ न्वरक्ळन 

प्रो.
घोडफॊदय 28/2,3, 29/1 310 फगीचा 518.63

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

2571.95

483 श्रीभ.बागीयथी दाभोदय 

ऩाटीर ल इतय, श्री. 

रारजीबाई भुरजीबाई 

ऩटेर

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री भनोज ऩुयोदशत ल 

श्री. अकफय ऩठाण

486 श्रीभ.मवमरन व्जभी 

कोरयमा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े भॎऩ अवोमवएट्व

488 श्री. भोयेश्लय 

गोऩीनाथ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े श्री. ओस्तलार 

बफल्डवष मर.

491 श्री. भॊगरदाव 

गणेळदाव ऩटेर ल 

श्री. भेघजी ऩुरऴोत्तभ 

बानुळारी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भॊगरदाव गणेळदाव 

ऩटेर ल श्री. भेघजी 

ऩुरऴोत्तभ बानुळारी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष3090.58

गोडदेल 369/5फ (जुना), 69/5फ 

(नवलन)

244 भाकेट 15.00

245 लाशनतऱ 386.52

401.52

घोडफॊदय 44347 326 रक टमभषनर 334.16

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

65.84

400.00

494 घोडफॊदय 100/1/4, 100/1ड 309 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

147.12 श्री. प्रकाळ दाभोदय 

ऩाटीर ल इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट श्री.कुळरयाज ऩयभाय

495 भशाजनलाडी 78/3फ,4,5,6 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1420.02 भ.े बलानी 

कन्स्रक्ळन

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े बलानी कन्स्रक्ळन

गोडदेल 61(383)/17,21, 

62(384)/4अ

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

270.00

259 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

150.00

260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1730.00

2150.00

गोडदेल 398/21 (जुना) 60/21 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

482.00

491 श्री. भॊगरदाव 

गणेळदाव ऩटेर ल 

श्री. भेघजी ऩुरऴोत्तभ 

बानुळारी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. भॊगरदाव गणेळदाव 

ऩटेर ल श्री. भेघजी 

ऩुरऴोत्तभ बानुळारी

492 भ.ेडडम्ऩर 

कॊ न्वक्रक्ळनच े

बागीदाय श्री.याकेळ जे. 

अग्रलार

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.ेडडम्ऩर 

कॊ न्वक्रक्ळनच ेबागीदाय 

श्री.याकेळ जे. अग्रलार

493 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अजूषन भनोज 

ऩुयोदशत ल श्री. ऩॊकज 

भनोज ऩुयोदशत  द्लाया 

श्रीभ. नॎन्वी ननकोरव 

496 श्री. जनादषन 

गजानन घयत ल 

इतय

भ.े फॉम्फे 

आर्कष टेक्चयर कन्वरटॊट

श्री. प्रपुल्र फी. भेशता

497 श्री. रऩेळ एच. 

ऩरयशाय

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

श्री. रऩेळ एच. 

ऩरयशाय





वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष259 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

56.00

538.00

बाइंदय 685/3 (जुना) 33/3 

(नवलन)

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

861.00

100 फगीचा 709.00

1570.00

499 मभया 167/4 (जुना), 38/4 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

212.72 श्रीभती उमभषरा 

उभाकाॊत म्शात्र ेल इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े वुखानॊद इन्फ्रा 

प्रा.मर. ल भ.े इनरयच 

डरे्व्शऩरवष प्रा.मर.500 बाइंदय 487/10 (जुना), 87/10 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

267.00 श्री. वलमरमभ 

दाननमर लोझ ल 

इतय

भ,े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वेलन इरेर्व्शन 

शॉटेल्व प्रा.मर.

501 खायी 199/3 (जुना), 82/3 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

147.12 भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े यश्भी प्रॉऩटीज अॎन्ड 

यश्भी शाऊमवॊग

502 खायी 149/ऩै. (जुना), 11/3 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

540.99 श्रीभती भोतुफाई 

श्रलण कोऱी ल इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े यश्भी प्रॉऩटीज अॎन्ड 

यश्भी शाऊमवॊग

503 नलघय 223/6 (जुना), 191/6 

(नवलन)

220 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

70.00 श्री. धनॊजम 

योदशदाव बोईय ल 

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े आय.के. डरे्व्शरऩभेंट

गोडदेल 308/9 (जुना), 54/9 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

229.20

235 फगीचा 25.00

254.20

497 श्री. रऩेळ एच. 

ऩरयशाय

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

श्री. रऩेळ एच. 

ऩरयशाय



498 श्रीभती वलठाफाई 

ऩाॊडुयॊग ऩाटीर ल 

इतय

भ.े बयतकुभाय ऩटेर भ.े स्ऩॎन इस्टेट (श्री. 

गोऩारजी द्वललेदी)

504 श्री. मवमवर इतुय 

गोम्व ल इतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े वन ळाईन बफल्डवष 

अॎन्ड डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष505 गोडदेल 400/5, 58/5 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

122.00 श्री. मवमवर इतूय 

गोभ ल ईतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े वनळाईन बफल्डवष 

अॎन्ड डरे्व्शरऩवषच े

बागीदाय श्री. ददनेळ एभ. नलघय 430ऩै., 431, 432, 

433ऩै.

 अव्ग्नळभन कभषचा-माॊवाठी 

ननलावस्थान इभायत (नागयी 

वुवलधा षेत्र - बूखॊड अे)

809.08

 अव्ग्नळभन कें द्र इभायत 

(नागयी वुवलधा षेत्र - बूखॊड 

फी)

1383.77

2192.85

507 नलघय 453ऩै., 454ऩै., 454ऩै., 

472/1, 479/7

 भरननस्वा्यण कें द्र, मवननअय 

मवटीझन कामाषरम ल 

भशानगयऩामरकेच ेलगष-4 कभषचा-

माॊच्मा ननलावस्थ

3253.60 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

भ.े न्मु शेलन्व प्रा.मर.

508 बाइंदय 686/4 (जुना), 31/4 

(नवलन)

100 फगीचा 2034.13 श्री. धगल्फटष भाळषर 

भुझरेो ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े र्क्रएटीर्व्श 

एॊटयप्राईजेवच ेबागीदाय 

श्री. याजेंद्र ब. मवॊग ल 

श्री. एडलडष जे. कोरयमा

याई 231/10 (जुना), 12/10 

(नवलन)

50 खेऱाच ेभैदान 758.85

506 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्रीभती भध ुशऴषद दोळी

509 श्री. वॊददऩ एव. 

ऩाटीर ल श्री. यभेळ 

छेडा

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट श्री. वॊददऩ एव. ऩाटीर 

ल श्री. यभेळ छेडा



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

435.36

1194.21

510 नलघय 218/13 (जुना), 194/13 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

764.00 भ.े गुजयात 

रयअरटवषच ेबागीदाय 

 श्री. गोऩारजी जी. 

के.द्वललेदी

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े गुजयात रयअरटवषच े

बागीदाय  श्री. गोऩारजी 

जी. के.द्वललेदी

घोडफॊदय 31/2 326 रक टमभषनर 2192.00

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

484.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

367.00

3043.00

बाइंदय 266/7, 268/1. (जुना), 

67/7, 53/1 (नवलन)

18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1114.62

18.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1797.63

2912.25

513 बाइंदय 555/3अ (जुना), 216/3अ 

(नवलन)

135 फगीचा 339.62 भ.े जीलन आळा 

इॊन्फ्रा प्रा.मर. च े

वॊचारक श्री. कुणार 

लैष्णल

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े जीलन आळा इॊन्फ्रा 

प्रा.मर. च ेवॊचारक श्री. 

कुणार 

लैष्णल

509 श्री. वॊददऩ एव. 

ऩाटीर ल श्री. यभेळ 

छेडा

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट श्री. वॊददऩ एव. ऩाटीर 

ल श्री. यभेळ छेडा

511 श्री. जोजप इस्तेप 

डडवोझा ल इतय

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वेलन इरेर्व्शन 

शॉटेल्व प्रा.मर.

512 भ.े याशुर 

एज्मुकेळन वोवामटी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े याशुर एज्मुकेळन 

वोवामटी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषघोडफॊदय 115/1 326अे फगीचा 210.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

190.00

400.00

घोडफॊदय 104 309 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

300.00

314 खेऱाच ेभैदान 5500.00

5800.00

516 मभया 23 (जुना), 125 (नवलन), 

दश.क्र. 2ऩै., 

(मव.व.क्र.1009)

45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

667.00 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल ईतय

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट श्री. जमयाज देवलदाव ल 

ईतय

517 नलघय, 

घोडफॊदय

भौजे नलघय, व.क्र. 435, 

436/2, 437/1 ते 3, 5 

ते 11, 438/1 ते 3, 5, 

440/1,2,3 ते 8, 

11,12,13 ल भौजे 

घोडफॊदय व.क्र. 

225/ऩै.

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

9693.32 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

518 गोडदेल 338/2 (जुना), 24/2 

(नवलन)

216 फगीचा 1139.23 भ.े रऴब 

एॊटयप्राईजेवच ेप्रो.प्रा. 

श्री. भुकेळ 

ळाॊतीरार भेशता

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े रऴब एॊटयप्राईजेवच े

प्रो.प्रा. श्री. भुकेळ 

ळाॊतीरार भेशता

514 श्री. जमलॊत वुकूय 

लैती ल ईतय

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वेलन इरेर्व्शन 

शॉटेल्व प्रा.मर.

515 श्री. नायामण 

मवतायाभ ऩाटीर ल 

ईतय

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वुॊदय डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष519 नलघय 245/3अे (जुना), 36/3अे 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

769.21 भ.े डड ॊऩर 

कन्स्रक्ळन तपे 

बागीदाय श्री. याकेळ 

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े डड ॊऩर कन्स्रक्ळन 

तपे बागीदाय श्री. याकेळ 

अग्रलार

520 बाइंदय 566/8 (जुना), 219/8 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

427.81 भ.े वारॊगऩूय फुन 

डरे्व्श., तपे श्री. 

आमळऴ एभ. अग्रलार

भ.े तेजव कॊ न्वरटॊट भ.े वारॊगऩूय फुन डरे्व्श., 

तपे श्री. आमळऴ एभ. 

अग्रलार
घोडफॊदय 128/2,4,5फ 326अ फगीचा 255.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

525.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

130.00

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

320.00

1230.00

522 नलघय 292, 293/4 (जुना), 60, 

61/4 (नवलन)

नागयी वुवलधा इभायत 1063.48 भ.े नकाळा आर्कष टेक्ट भ.े जाॊधगड प्रॉऩटीज 

प्रामर्व्शेट मरमभटेड च े

बागीदाय श्री. ओभप्रकाळ 
घोडफॊदय 104 309 भाध्ममभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

58.40

314 खेऱाच ेभैदान 109.25

167.65

खायी 192/2, 78/2 111 फगीचा 294.70

521 श्री. याजील 

उभाळॊकय दफुे

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. याजील उभाळॊकय दफुे

523 श्री. नायामण 

मवतायाभ ऩाटीर ल 

ईतय

भ.े फी. एव. वी. 

प्रॎनवष अॎण्ड 

इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वुॊदय डरे्व्शरऩवष

524 श्रीभ. दशयाफाई 

बास्कय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्स्रक्ळनच े

बागीदाय श्री. याकेळ जे. 

अग्रलार





वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

35.30

330.00

नलघय 416/2,3 (जुना), 

120/2,3 (नवलन)

300 खेऱाच ेभैदान 1000.60

267 फगीचा 271.12

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

81.10

1352.85

526 बाइंदय 566/8 (जुना), 219/8 

(नवलन)

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

240.47 भ.े वारॊगऩूय फुन डरे्व्श., 

तपे श्री. आमळऴ एभ. 

अग्रलार

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वारॊगऩूय फुन डरे्व्श., 

तपे श्री. आमळऴ एभ. 

527 याई 169/2 (जुना), 16/2 

(नवलन); 169/5 (जुना), 

16/5 (नवलन)

वलकाव आकायाचा बयणा 

केरेरा नाशी.

खायी 192 (जुना), 78 (नवलन), 

दश.क्र. 1अे,7

111 फगीचा 559.10

30.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता

338.84

897.94

529 मभया 7 (जुना), 61 (नवलन) 45.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1019.15 श्री. जमयाज 

देवलदाव ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. जमयाज देवलदाव ल 

इतय

524 श्रीभ. दशयाफाई 

बास्कय ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े डड ॊऩर कन्स्रक्ळनच े

बागीदाय श्री. याकेळ जे. 

अग्रलार


525 इव्न्क्लडा वामभन 

डडवोजा ल इतय

भ.े प्रकाळ जी. मळके भ.े भध ु

डरे्व्शरऩवष



528 श्री. भशादेल दाभोदय 

ऩाटीर ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े ओभकाय रयअरटवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष530 घोडफॊदय / 

नलघय ऩरयवय

भॊजूय येखाॊकनातीर वलकाव 

मोजना यस्त्माने फाधीत  यस्ते 

 (काॉक्रीटीकयण गटाये ल नारे 

आय.वी.वी.)

9729.72 चौ.भी. भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

मभया 142/3,6 (जुना), 13/3,6 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

149.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

100.00

249.00

532 काळी व.क्र. 2, दश.क्र. 4अे 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

181.64 श्री. कुतुफुद्ीन 

अब्दरु शुवेन 

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याजकुभाय 

ओभप्रकाळ ळभाष

खायी 194 (जुना), 80 (नवलन), 

193/1,3 (जुना), 79/1,3 

(नवलन)

111अे खेऱाच ेभैदान 4661.30

111फी खरुी बाजी भॊडई 5200.01

12.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

4362.84

14224.75

534 गोडदेल 324 (जुना), 32 (नवलन), 

दश.क्र. 15

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

88.00 श्री. कुभाय नायामण 

घयत, ळैरेळ 

नायामण घयत

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. कुभाय नायामण 

घयत, ळैरेळ नायामण 

घयत

531 भ.े वॊकल्ऩ 

कन्स्टक्ळनच ेप्रो.प्रा. 

श्री. वलळार डी. ळाश

भ.े फी. एव. वी. 

प्रॎनवष अॎण्ड 

इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वॊकल्ऩ कन्स्टक्ळनच े

प्रो.प्रा. श्री. वलळार डी. 

ळाश

533 भ.े आर्कष झभ भ.े ऩी.ऩी. अवोमवएट्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषगोडदेल व.क्र. 346/4, 345/3 

(जुना), 92/4, 93/3 

(नवलन)

122 खेऱाच ेभैदान ल वाभाव्जक 

लनीकयण 

(2113 X 2.20)

4649.00

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता 

(1067 X 2.20)

2347.00

(3180 X 2.20) 6996.00

गोडदेल 75/9,10 (जुना), 

11/9,10 (नवलन)

119 खेऱाच ेभैदान 1110.63

120 फगीचा 89.87

Unbuiltable Area 17.23

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

552.27

(1770.00 X 2.20) 1770.00

537 घोडफॊदय / 

नलघय ऩरयवय

भॊजूय येखाॊकनातीर वलकाव 

मोजना यस्त्माने फाधीत  यस्ते  

(काॉक्रीटीकयण गटाये ल नारे 

आय.वी.वी.)

10000.00 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

538 घोडफॊदय / 

नलघय ऩरयवय

भॊजूय येखाॊकनातीर वलकाव 

मोजना यस्त्माने फाधीत  यस्ते  

(काॉक्रीटीकयण गटाये ल नारे 

आय.वी.वी.)

4345.63 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

535 6996.00 भ.े वॊकल्ऩ 

कन्स्टक्ळनच ेप्रो.प्रा. 

श्री. वलळार डी. ळाश

भ.े फी. एव. वी. 

प्रॎनवष अॎण्ड 

इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वॊकल्ऩ कन्स्टक्ळनच े

प्रो.प्रा. श्री. वलळार डी. 

ळाश

536 3894 श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. याभप्रवाद एव. 

अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष539 घोडफॊदय 93ऩै. 30.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

97.90 श्री. लवॊत भशादेल 

ऩाटीर ल इत

भ.े बयतकुभाय ऩटेर श्री. यजनीकाॊत के 

कडार्कमा (भ.े अलनी 

बफल्डवष प्रा.मर.)

540 गोडदेल (जुना) 369, (नवलन) 69 

दश.क्र. 9

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

218.35 भ.े श्री र्व्मॊकटेळ 

कन्स्रक्ळनच ेबागीदाय 

श्री. प्रवलण वॊघली

ेेभ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े श्री र्व्मॊकटेळ 

कन्स्रक्ळनच ेबागीदाय 

श्री. प्रवलण वॊघली
घोडफॊदय 17/4,7,9 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

358.41

326 रक टमभषनर 6787.12

7145.53

542

543 घोडफॊदय / 

नलघय ऩरयवय

भॊजूय येखाॊकनातीर वलकाव 

मोजना यस्त्माने फाधीत  यस्ते  

(काॉक्रीटीकयण गटाये ल नारे 

आय.वी.वी.)

11033.94 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

घोडफॊदय 17/4,7,9 326 रक टमभषनर 8144.54

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

430.09

8574.63

545 नलघय 268/5ऩै., 53/5फी 251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 610.60 श्री. जगदीळ दैरानी भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वलधी बफल्डकॉन 

प्रा.मर.

541 श्रीभती एडना 

मभव्स्कटा ल इतय 

माॊचतेपे

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वाईयाज अवो. श्री. 

उदम घनश्माभ नाईक

544 श्रीभती इद्रा 

मभव्स्कटा ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. काॊतीरार एभ. 

दत्ता श्री. उदम नाईक ल 

इतय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष546 नलघय 446/3, 130/3 15.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

4579.50 श्री. भशेंद्र एभ. 

कानुनगो ल श्री. 

नलीन ऩी. ळशा

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

श्री. भशेंद्र एभ. कानुनगो 

ल श्री. नलीन ऩी. ळशा

नलघय 285/2, 86/2 272 लाचनारम 7.52

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

745.09

752.61

भशाजनलाडी 92/ऩै. (जुना), 13/1 

(नवलन)

 अॎमभनीटी ओऩन स्ऩेव 11035.50

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

18305.82

29341.32

549 मभया / 

भशाजनलाडी

मव.व.क्र. 1838, 1840, 

1883 ते 1886, 1968 

ते 1970, 1971, 2039 

ते 2044, 2100 ते 

2103, 2157, 2158, 

2221, 2222, 2294, 

2295, 1741

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

7312.46 भ.े बयतकुभाय ऩटेर भ.े जनता को.ऑ. डअेयी 

वोवामटी मर.

547 श्री. अळोक जनादषन 

ऩाटीर ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वारॊगऩूय रॉड 

डरे्व्शरऩवष श्री. याकेळ जे. 

अग्रलार ल श्री. अभय 

एन. मवॊग

548 दी इस्टेट 

इन्र्व्शेस्टभेंट प्रा.मर.

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े भॎन लास्तुकॉन 

एरएरऩी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष550 घोडफॊदय 111/8, 116/2फी, 

128/6,7,8,10,, 

129/1,8, 9,10,12,13, 

130/15

18.00 भी. ल 60.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

14706.30 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े आय.एन.ए. कॉऩष 

प्रा.मर.

551 घोडफॊदय 161/2 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

3530.10 श्री.देलेंद्र जनादषन 

आचामष ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारावय इस्टेट 

डरे्व्ऩरऩवष मर.

552 घोडफॊदय 129/5 18.00 भी. ल 60.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1260.00 श्रीभती रक्ष्भी 

धचॊताभण लैती ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वारावय इस्टेट 

डरे्व्ऩरऩवष मर.

553 नलघय 417/1, 449/1,    

124/1, 123/1

300 फगीचा 3759.00 श्री.  वलकी रेझरी 

भुझरेो ल इतय

भ.े डी.एन. ऩटेर अॎन्ड 

अवो.

554

555 नलघय / 

घोडफॊदय

वलकाव मोजना यस्त्माने 

फाधीत यस्ते  (काॉक्रीटीकयण 

गटाये ल नारे आय.वी.वी.)

4817.00 वालषजननक फाॊधकाभ 

वलबाग

भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट्व

556 गोडदेल 333/3, 42/3 246 खेऱाच ेभैदान 3407.00 7154.7 श्री. जॉन भॎथ्मु भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वेलन इरेलन कन्व

557 नलघय / 

घोडफॊदय

वलकाव मोजना यस्त्माने 

फाधीत यस्ते  (काॉक्रीटीकयण 

गटाये ल नारे आय.वी.वी.)

2588.65 वालषजननक फाॊधकाभ 

वलबाग

भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट्व



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष558 नलघय 269/4, 54/4 251 ऩोस्ट अॎन्ड टेमरग्राप 3129.00 श्री. धभाषजी मळलॊत 

ऩाटीर ल इतय

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वारॊगऩूय डरे्व्शरऩवष

559 भशाजनलाडी 133/4, 55/4 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

301.35 श्री. दाभोदय वलभर 

ऩाटीर ल इतय

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े स्लमॊभ डरे्व्शरऩवषच े

बागीदाय श्री. र्कळोय 

ळशा, अननर ऩी. मवॊग

560 खायी 186/4, 68/4 122वी खेऱाच ेभैदान 189.00 श्रीभती मवॊध ु

जगदीळ ऩाटीर ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े वेलन इरेलन कन्व

561 खायी 183/5फी, 67/5फी 122वी खेऱाच ेभैदान 680.00  डॉ. याधेश्माभ के. 

चौफे ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. अळोक भशादेल कदभ

562 घोडफॊदय 111/1/1, 1/2, 129/7, 

130/2

18.00 भी. ल 60.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

1919.40 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े आय.एन.ए. कॉऩष 

प्रा.मर.
563 नलघय 413/2, 102/2 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1610.70 श्री. शरयश्चॊद्र 

गणऩत ऩाटीर ल 

इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. दशतेळ र्कवनरार 

ऩुयोदशत

564 दद.30/07/2018 योजीच्मा 

वालषजननक फाॊधकाभ 

वलबागाकडीर ऩत्राच्मा 

अनुऴॊगाने

822.85 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट्व

565 नलघय 479/2, 151/2 303 खेऱाच ेभैदान 614.00 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्रीभती भध ुशऴषद दोळी

566 गोडदेल 107/4फी/4, 60/4फी/4 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1281.00 श्री. चारी जकीन 

गोम्व ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. आनॊद अग्रलार



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषघोडफॊदय 138/1, 140/1,2,3 320 फगीचा 1058.00

321 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1090.00

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1090.00

3238.00

घोडफॊदय 28/1, 32/1, 35/1/फी/1, 

36/3अे

310 फगीचा 1265.12

311 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

44.58

18.00 भी. ल 60.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

7022.25

8331.95

569 भशाजनलाडी 92/ऩै. (जुना), 13/1 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

4783.00 भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े भन लास्तु कॉन 

(एरएरऩी)
570 घोडफॊदय 31/1, 32/4 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

13447.75 श्री. उभाकाॊत 

बाऊयाल लैती ल इतय

भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

श्री. नवलन ऩोऩटरार 

ळशा ल इतय
घोडफॊदय 115/3 326अे फगीचा 514.55

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

407.95

922.50

572 गोडदेल 384/4फी (जुना), 62/4फी 

(नवलन)

260 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

1086.50 श्री. भुयरीधय 

रक्ष्भण म्शात्र ेल 

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. वलनोद एर. भेशता

567 भ.े आय.एन.ए. 

रयअरटी

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े भॎक्व रयअरटी

568 भ.े अवलनाळ म्शात्र े

अॎन्ड अवो.

भ.े ददष्रटीॊ रयअरटवष 

एर.एर.ऩी.

571 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. ताशेरमवॊग गुरदेल 

मवॊग



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष573 घोडफॊदय / 

नलघय ऩरयवय

As per PWD Dept. letter 

dt.30/07/2018

4328.77 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

574 नलघय 387 (जुना), 157 

(नवलन), दश.क्र. 2,5,7, 

388 (जुना), 156 

(नवलन), दश.क्र. 13

264अे ऩार्कंग 5349.09 भ.े आर्कष झभ श्री.  कष्णा गोऩार ऩाराॊडे

575 घोडफॊदय 131/2 60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

881.50 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. नवलन देवलदाव 

ऩाटीर

576 घोडफॊदय 156/1 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1826.55 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्रीभती भरयमभ अमभन 

भुक्ती

घोडफॊदय 115/3,4 326अे फगीचा 1256.65

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1326.35

2583.00

578 नलघय 265/4,6, 81/4,6 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1955.70 श्रीभती वखफुाई 

नायामण ऩाटीर ल 

इतय

भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े वेलन इरेलन शॉटेल्व 

प्रा.मर.

579 बाइंदय 561/5, 166/5 139 फगीचा 4674.00 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े अन्नऩुणाष बफल्डकॉन 

इन्फ्रा प्रा.मर. च े

वॊचारक, श्री. गोऩारजी 

के. व्र्व्दलेदी ल इतय

577 श्री. वुयव्जत कौय 

मवॊग

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. ताशेरमवॊग गुरदेल 

मवॊग



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष580 बाइंदय 564/1,4अे,4फी,8, 

580/1,2,6, 

221/1,4अे,4फी,8, 

222/1,2,6

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

5346.42 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े स्ऩॎन डरे्व्शरऩवष च े

बागीदाय, श्री. गोऩारजी 

के. व्र्व्दलेदी ल इतय

581 बाइंदय 579/7, 245/7 138 प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

373.43 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

भ.े स्ऩॎन डरे्व्शरऩवष च े

बागीदाय, श्री. गोऩारजी 

के. व्र्व्दलेदी ल इतय

582 नलघय 204/5, 18/5 Non Buildable Area 1291.50 भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वेलन इरेलन शॉटेल्व 

प्रा.मर.
583 नलघय 273/5, 77/5 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

820.06 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. कभरेळ अॊफानी

584 बाइंदय 604/11, 163/11 140 खेऱाच ेभैदान

(2560.00 X 2.05 / 2)

2624.00 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. तौर्पक आमभय ळखे

585 गोडदेल 312/6, 44/6 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1552.85 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े दशमा डरे्व्शरऩवष अॎन्ड 

कन्स्रक्ळन

586 घोडफॊदय 77/फी/2 15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

545.29 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े जी.वी.वी. शॉटेल्व 

प्रा.मर.

घोडफॊदय 115/2 60.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

733.90

326अे फगीचा 1603.10

2337.00

गोडदेल 369/3, 69/3 244 भाकेट 298.73

587 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. श्री. वुयव्जतकौय गुरदेल 

मवॊग

588 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े र्परोमभना ननकराल 

गोम्व ल इतय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष245 ऩार्कंग 1874.27

2173.00

589 नलघय 386/13, 391/1, 

159/13, 161/1

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(528.94 X 2.05)

1084.34 1084.34 भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

अॎन्ड इॊव्जननअवष प्रा.मर.

श्री. वुयेळ देलचॊद ळशा ल 

इतय

590 घोडफॊदय 130/3,4 60.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता

(430.00 X 2.05)

430.00 881.50 भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. आरयप इकफार 

अरी ळखे ल इतय

591 घोडफॊदय 204/11 18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(507.12 X 2.05)

507.12 1093.60 श्रीभती वुनॊदाफाई 

भधवुुदन वुॊकेयवेट 

ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. भुकेळ धबफरदाव 

ऩायेख

592 खायी 192/1फी, 78/1फी 111 फगीचा

(810.00 X 2.05)

810.00 1660.50 श्रीभती जमलॊती 

आनॊत ऩाटीर ल 

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. दशतेळ र्कवनरार 

ऩुयोदशत
593 भशाजनलाडी 92 (जुना), 13 (नवलन), 

दश.क्र. 1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
15119.05 भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े भन लास्तु कॉन 

(एरएरऩी)

594 घोडफॊदय 21/1, 110/1ऩै.,    

26/3,5ऩै., 8ऩै.

Construction Amenity of 

Cement Concrete road (D.P. 

Road)

2266.93 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े जे.के. डरे्व्शरऩवष

बाइंदय 475/5अे,5फी (जुना), 

118/5अे,5फी (नवलन)

210 दलाखाना ल प्रवुनतगशृ 1949.55

211 कम्मुननटी शॉर ल लाचनारम 229.60

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

1275.10

588 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े र्परोमभना ननकराल 

गोम्व ल इतय

595 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े आय.एन.ए. कॉऩष 

प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषUnbuiltable Area 753.19

4207.44

596 नलघय 255/9 (जुना), 48/9 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(472.00 X 2.05)

472.00 967.60 भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े वेलन इरेलन शॉटेल्व 

प्रा.मर.

597 डोंगयी 76/2(जुना) 187/2(नवलन) 12.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

140.00 भ.े यचना डडझाईन 

कन्वल्टॊट

श्री. ददनेळ एन. 

मवकलार भ.े ळानदाय 

भोफषर इॊडस्रीज

599 दद.17/03/2020 योजीच्मा 

वालषजननक फाॊधकाभ 

वलबागाकडीर ऩत्राच्मा 

अनुऴॊगाने

33067.69 भ.े यली डरे्व्शरऩभेंट

600 घोडफॊदय 16/3. गोडाऊन अॎण्ड लेअयशाऊव

(4380.00 X 2.05)

4380.00 8760 श्री. याभचॊद्र अजुषन 

बोइंय ल इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.

601 घोडफॊदय 21/1, 24/1ऩै., 

26/3,5ऩै., 8ऩै, 110/1ऩै.,

कन्स्रक्ळन अॎमभननटी ऑप 

मवभेंट क्राॉक्रीट योड

5004.24 भ.े जे.के. डरे्व्शरऩवष

602 नलघय 230(जुना) 21(नवलन) 

दश.क्र.6

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता 

(308.62 X 2.05)

308.62 617.24 श्री. प्रकाळ गजानन 

ऩाटीर ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट

गोडदेल 384 (जुना) 62 (नवलन), 

दश.क्र.1फ,2फ,3

260  आ.क्र.260 (प्राथमभक ळाऱा 

ल खेऱाच ेभैदान) (1351.56 

X 2.05)

1351.56 2770.7

595 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.े आय.एन.ए. कॉऩष 

प्रा.मर.

603 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.ेयवाझ इन्फ्रास्रक्चय 

प्रा.मर. च ेवॊचारक श्री. 

यईव अशभद ल इतय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष262   आ.क्र.262 (टाऊनऩाकष ) 

(2938.39 X 2.05)

2938.39 6023.7

4289.95 8794.4

604 नलघय 229 (जुना) 22 (नवलन), 

दश.क्र.3

15.00 भी. ल 30.00 भी. रॊ द 

डड ऩी योड (1149.18 X 2.05)

1149.18 2355.82 भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े डडम्ऩर कन्स्रक्ळन 

च ेबागीदाय श्री. याकेळ 

अग्रलार

नलघय 236(जुना) 30 (नवलन) 

दश.क्र.5

223  आ.क्र.223 (प्राथमभक ळाऱा 

ल खेऱाच ेभैदान) (205.40 X 

2.05)

205.40 421.07

226   आ.क्र.226 (फगीचा) 

(1100.86 X 2.05)

1100.86 2250.76

1306.26 2671.83

606 भशाजनलाडी 120 (जुना) 58 (नवलन) 

दश.क्र.7

18.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना यस्ता 

(749.12 X 2.00)
749.12 1498.24 श्री. शेभॊत यॊजीत 

खताऊ ल इतय

भ.े तेजव कन्वरटॊट श्री. शेभॊत यॊजीत खताऊ 

ल इतय

नलघय (जुना 282ऩै.) नवलन 89 

दश.क्र.1 आणण व.क्र. (जुना 

283)

नवलन 88 दश.क्र.1 ल 3

273  आ.क्र.273 (फगीचा) 

(2356.95 X 2.05)

2356.95 4831.74

15.00 भी. रॊ द वलकाव मोजना 

यस्ता (2690.24 X 2.05) ल 

मवआयझडे फाधीत 15.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता (57.51 X 

1.0)

2690.24  

अधधक  57.51 

(मवआयझडे ने 

फाधीत)

5572.51

603 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो. भ.ेयवाझ इन्फ्रास्रक्चय 

प्रा.मर. च ेवॊचारक श्री. 

यईव अशभद ल इतय

605 भ.े तेजव कन्वरटॊट भ.े डडम्ऩर कन्स्रक्ळन 

च ेबागीदाय श्री. याकेळ 

अग्रलार

607 श्री. यभाकाॊत 

भशादेल कदभ ल 

इतय

भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष2356.95 10404.25

नलघय 424/2, 428/3 (जुना) 

104/2, 98/3 (नवलन)

15.00 भी. ल 18.00 भी. रॊ द 

वलकाव मोजना यस्ता 

(1193.32 X 2.05)

2446.30 5718.65

268  आ.क्र.268 (प्राथमभक ळाऱा 

ल खेऱाच ेभैदान) (1518.42 

X 2.05)

3112.76

286  आ.क्र.286 (ऩोष्ट अॎण्ड 

टेमरग्राप) (77.85 X 2.05)

159.59

5718.65 5718.65

609 नलघय 255/9 (जुना) 48/9 

(नवलन)

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता (472 X 2.05)

967.60 967.6 श्री. गोऩरजी के 

द्वललेदी भे. गुजयात 

रयअरटवष

श्री. भारयओ ई कोरयमा

610 काळी व.क्र. 85 दश.क्र. 1अे, 2अे 30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

600.00 600 श्री. यर्पक आफीद 

ऩटेर

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भशाजनलाडी मव.टी.एव. क्र. 4278, 

4285, 4287, 4302 ते 

4305, 4307 ते 4313, 

4330 ते 4350, 4382, 

4383, 4386 ते 4397, 

4424 ते 4432, 4434

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

374.84 1309.95

608 भ.े ब्रू शेलन इन्फ्रा 

बागीदाय श्री. तुपार 

आय. याशी आणण 

श्री. वलजम नायामण 

जे. गोमर

भ.े बयतकुभाय ऩटेर 

अॎण्ड अवो.

611 भ.े एव. .के. 

शाईटव श्री. कयीभ 

जे. भायेडडमा

भ.े तेजव कन्वरटॊट



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषनागयी वुवलधा कें द्र 264.13

638.97 1309.95

612 नलघय व.क्र..218(जुना 

194(नवलन) दश.क्र.15

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

387.94 387.94 श्री. गोऩरजी के 

द्वललेदी भे. गुजयात 

रयअरटवष

भ.े भायीओ ई. कोयीमा

613 नलघय व.क्र.245(जुना) 

36(नवलन) दश.क्र.3अ

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

388.77 796.98 भ.े डडम्ऩर 

कन्स्रक्ळनच े

बागीदाय श्री. याकेळ 

जे. अग्रलार

भ.े तेजव कन्वरटॊट

घोडफॊदय व.क्र.40/1अ 290 खेऱाच े

भैदान

(3931.65 X 2.05)

8059.88 8507.50

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(218.35 X 2.05)

447.62

8507.50 8507.50

नलघय व.क्र.448/4 (जुना) 

125/4 (नवलऩ)

298 आ.क्र.298 (भा.ळाऱा ल 

खेऱाच ेभैदान) (206 X 2.05)

206.00 422.3

आ.क्र.299(फगीचा) (80.76 X 

2.05)

80.76 165.55

611 भ.े एव. .के. 

शाईटव श्री. कयीभ 

जे. भायेडडमा

भ.े तेजव कन्वरटॊट

614 भ.े ज्मोती के. बट्टी श्री. जनादषन वोभा घयत 

ल इतय

615 भ.े तेजव कन्वल्टॊट भ.े वेलन इरेलन 

कॊ स्रक्ळन प्रा.मर. च े

डामयेक्टय श्री. प्रळाॊत 

नायामण केऱुवकय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवषआ.क्र.300 (खेऱाच ेभैदान) 

(843.12 X 2.05)

843.12 1728.4

आय झोन (नॉन बफल्डफेर) 

(376 X 2.05)

376.00 770.8

1505.88 3087.05

616
मभया / 

भशाजनलाडी

मव.टी.एव.क्र. 1838फी, 

1883डी, 1968फी

नागयी वुवलधा षेत्र

 ( 811.62 X 2.05)
811.62 1163.82 भ.े बयतकुभाय ऩटेर

भ.े जनता को.ऑ. डअेयी 

वोवामटी मर.

617 भशाजनलाडी
व.क्र. 13(नवलन) 

92(जुना) दश.क्र.1,2

नाट्मगशृ फाॊधकाभा

( 3686.82 X 2.05)
3686.82 7373.65

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वरटॊट

भ.े भन लास्तु कॉन 

(एरएरऩी)

618 मभया
व.क्र.174(जुना) 

43(नवलन) दश.क्र.5
327

प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

(1449 X 2.05)

1449.00 2970.45 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.
भ.े वॊघली वप्रभामवेव 

प्रा.मर.

619 नलघय
व.क्र. 228/18(जुना) 

27/18(नवलन)
223

आ.क्र.223 (प्राथमभक ळाऱा ल 

खेऱाच ेभैदान) 

( 430.00 X 2.05)

430.00 881.5 भ.े तेजव कन्वल्टॊट

भ.े डड ॊम्ऩर कॊ न्स्रक्ळन 

च ेबागीदाय श्री. याकेळ 

अगयलार

620 गोडदेल
व.क्र. 383(जुना) 

61(नवलन)
259

आ.क्र.259 (भाध्ममभक ळाऱा 

ल खेऱाच ेभैदान)

(510.00 X 2.05)

510.00 1045.5 भ.े तेजव कन्वल्टॊट

भ.े वारॊगऩूय रयअल्टी च े

बागीदाय श्री. आमळऴ 

अग्रलार

621 गोडदेल
व.क्र.382(जुना) 65 

(नवलन)  दश.क्र.11ऩै.
260

प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

(149 X 2.05)

149.00 305.45 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.
भ.े यवाझ इन्फ्रास्रक्चय 

प्रा. मर.

615 भ.े तेजव कन्वल्टॊट भ.े वेलन इरेलन 

कॊ स्रक्ळन प्रा.मर. च े

डामयेक्टय श्री. प्रळाॊत 

नायामण केऱुवकय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष
622 भशाजनलाडी

व.क्र.48(115) दश.क्र.4ऩै., 

22ऩै., 23ऩै.,

ॲमभननटी ओऩन स्ऩेव

(564.11 X 2.05)
564.11 1156.42 श्री. अजम डी. भाने

भ.े ककड शाऊमवॊग 

कॉऩोयेळन

623 नलघय

व.क्र.89(जुना) 4(नवलन) 

दश.क्र.6 व.क्र.91अ(जुना) 

2(नवलन) दश.क्र.10

12.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता ल फगीचा

(1255.20 X 2.05)

1255.20 2573.16 भ.े तेजव कन्वल्टॊट भ.े भारती डलेरवष प्रा.मर.

624
भशाजनलाडी 

/ मभया

मव.व.क्र. 4398 ते 4403, 

4436 ते 4451, 4481, 

4482, 4486 ते 4508, 

4580 ते 4546, 4565 ते 

4571, 4599 ते 4603, 

4699

537.43 भ.े दलेळ प्रॉऩटी प्रा. मर.

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता ल फगीचा

(753.43 X 2.05)

753.43 1544.53

321

प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

(473.59 X 2.05)

473.59 970.86

323
दलाखाना ल प्रवुनतगशृ

(492.98 X 2.05)
492.98 1010.61

1720.00 3526

626 घोडफॊदय व.क्र.20/4क 326फ
रक टमभषनर

(1520 X 2.05)
1520.00 3116 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.

भ.े ईडने येव्जनल्ड 

मभवव्क्लटा ल इतय 1

625 घोडफॊदय व.क्र.138 दश.क्र.2 भ.े अननऴ अॎन्ड अवो.
भ.े आय.एन.ए. कॉऩष 

प्रा.मर.



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष
627 भशाजनलाडी

व.क्र.13(नवलन) 92(जुना) 

दश.क्र.1,2
ॲमभननटी - ड्राभा थेएटय 9605.81

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

628 भशाजनलाडी
व.क्र.13(नवलन) 92(जुना) 

दश.क्र.1,2
ॲमभननटी - ड्राभा थेएटय 8430.24

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

629 मभया
व.क्र.142(जुना) 

13(नवलन) दश.क्र.7

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता
318.64 भ.े तेजव कन्वल्टॊट

श्री. चॊद्राकाॊत भोशनबाई 

ऩटेर ल श्री. शभीद 

भजीद ळखे

काळी व.क्र.86 दश.क्र.4, 5अ, 5फ 364
फगीचा

(2719.15 X 2.05)
2719.15 5574.25

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(2223.60 X 2.05)

2223.60 4558.38

4942.75 10132.63

631 नलघय व.क्र.265/4,6 81/4,6

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(483.00 X 2.05)

483.00 990.15
भ.े फी.ए.वी. प्रॎनवष 

ॲण्ड अवो.

भ.े वेर्व्शन इरेलन 

शॉटरेव प्रा.मर.

210
दलाखाना ल प्रवुतीगशृ

(46.68 X 2.05)
46.68 95.69

211
लाचनारम

(1075.39 X 2.05)
1075.39 2204.55

630

632 बाईंदय व.क्र.475/2 118/2 भ.े अननऴ ॲण्ड अवो.
भ.े एभ. आम. एव. 

बफल्डवष ॲण्ड डरे्व्शरऩवष



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष

633 घोडफॊदय व.क्र.131/3

60.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(380 X 2.05)

380.00 779 भ.े तेजव कन्वल्टॊट श्री. गणेळ मळलॊत र्कणी

634 बाईंदय व.क्र.548/1 39/1

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(569.69 X 2.05)

569.69 1167.86
भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट
श्री. चतेन के. जैन

635 भशाजनलाडी
व.क्र.92(जुना) 13(नवलन) 

दश.क्र.1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
6172.08 6172.08

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

636 खायी

व.क्र.154(जुना) 

26(नवलन) दश.क्र.1अ, 1फ, 

1क, 3,7

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(865.06 X 2.05)

865.06 1773.37 भ.े तेजव कन्वल्टॊट
भ.े श्री ओस्तलार 

बफल्डवष मर.

637 बाईंदय
व.क्र.668(जुना) 

257(नवलन) दश.क्र.2फ, 2वी

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता
56.68 56.68 भ.े अननऴ ॲण्ड अवो.

श्री.प्रळाॊत चॊद्रकाॊत ळशा 

ल इतय

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(309 X 2.05)

309.00 633.45

Unbuiltbale Plot 

(Residental Area)

(71 X 2.05)

71.00 145.55

व.क्र.226(जुना) 

29(नवलन) दश.क्र.11
638 भ.ेॲऩेक्व कन्वल्टॊन्वी

भ.े झोन प्रॉऩटीज 

प्रा.मर.च ेभारक श्री. 

गोऩाऱजी के. व्र्व्दलेदी

नलघय



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष
639 नलघय

व.क्र.297(जुना) 

57(नवलन) दश.क्र.18
254

फगीचा

(130 X 2.05)
130.00 266.5 भ.ेॲऩेक्व कन्वल्टॊन्वी भ.ेगुजयात रॎन्ड डरे्व्शरऩवष

640 भशाजनलाडी
व.क्र.92(जुना) 13(नवलन) 

दश.क्र.1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
22476.67 22476.67

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

641 बाईंदय
व.क्र.477/5(जुना) 

119/5(नवलन)

15.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता
1076.74 2207.32 भ.े तेजव कन्वल्टॊट

भ.े एभ. आम. एव. 

बफल्डवष च ेबागीदाय श्री. 

खेतमवॊग भेडनतमा

642 गोडदेल
व.क्र.384(जुना) 

62(नवलन) दश.क्र.6
260

प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

(200.00 X 2.05)

200.00 410
भ.े फी. ए. वी. प्रॎनवष 

ॲण्ड इॊव्जननअवष

श्री. ब्रॉमन स्टेनरी 

यॉड्रीक्व

643 नलघय
व.क्र.223(जुना) 

191(नवलन) दश.क्र.13
221

फगीचा

(43.73 X 2.05)
43.73 89.64 भ.ेॲऩेक्व कन्वल्टॊन्वी भ.ेआदळष डरे्व्शरऩवष

644 नलघय
व.क्र.222(जुना) 

190(नवलन) दश.क्र.2
220

प्राथमभक ळाऱा ल खेऱाच े

भैदान

(610 X 2.05)

610.00 1250.5 भ.ेॲऩेक्व कन्वल्टॊन्वी भ.े गुजयात कन्स्ट्.

645 घोडफॊदय व.क्र.159 दश.क्र.1अ

30.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(400 X 2.05)

400.00 820 भ.े तेजव कन्वल्टॊट
श्री गोकुऱ के. ऩाटीर ल 

इतय 3

646 गोडदेल
व.क्र.69(जुना) 

111(नवलन) दश.क्र.3

18.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(1421.35 X 2.05)

1421.35 2913.76 भ.े ददनानाथ देळऩाॊडे
श्री यतनयाज एन. बॊडायी 

ल श्री. भीठ एव. दोऴी



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाॊक
आयषण 

क्रभाॊक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष ददरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाॊच ेनाल लास्तुवलळायदाच े नाल अधधकायऩत्रधायकाॊच े नाल

1 श्री. रक्ष्भण नलळा 

फाफय

भ.े गुप्ते लढालकय 

अॎन्ड अवो.

भ.े आय.एन.ए. बफल्डवष

647 भशाजनलाडी
व.क्र.13(नवलन) 92(जुना) 

दश.क्र.1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
10703.65

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

370 अ भॎटेननटी शोभ ॲण्ड डडऩेन्वयी

370 फ ळॉवऩॊग वेंटय

649 बाईंदय

व.क्र.39/2ऩै.(जुना) 

11/2फ(नवलन) 

मव.व.क्र.1892अ

09.00 भी. रॊ द वलकाव 

मोजना यस्ता

(161.39 X 2.05 = 330.85)

(5.33 X 1.0 = 5.33)

336.18
भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

भ.े भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी
2449.29व.क्र.13(92)/ऩै.भशाजनलाडी648

भ.े ददळा डडझाईन 

कन्वल्टॊट


