
वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र 

क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाांक
आयषण 

क्रभाांक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष दिरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाांच ेनाल

लास्तुवलळायिाच े / 

वल्रागाय अभबमांताच े

नाल

अधधकायऩत्रधायकाांच े नाल जालक क्रभाांक

650 भशाजनलाडी व.क्र.46(116)/1

15.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता

(332.37 X 2.05 = 681.36)

332.37 681.36 भे. डी. एन. ऩटेर

भे. जे. र्व्शी. रयअल्टी च े

बागीिाय श्री. भनोज 

आय. भेशता

भनऩा/नय/2241/2022-23 

दि.13/09/2022

651 बाईंिय
व.क्र.604(जुना) 

163(नवलन) दश.क्र.11
140 खेऱाच ेभैिान 515.56 भे. तेजव कन्वल्टांट श्री. तौफपक अभीय ळखे

भनऩा/नय/2137/2022-23 

दि.06/09/2022

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

दश.क्र.1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
7880.7

भे. दिळा डडझाईन 

कन्वल्टांट

भे. भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

भनऩा/नय/2269/2022-23 

दि.16/09/2022

653 घोडफांिय व.क्र.29/4

18.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता

(1016.99 X 2.05 = 

2084.83)

1016.99 2084.83
भे. अवलनाळ म्शात्र े

ॲण्ड अवो.

भे. मुननक स्टाय 

डरे्व्शरऩवस एरएरऩी

भनऩा/नय/2916/2022-23 

दि.02/11/2022

30.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता

(921.67 X 2.05 = 

1889.42)

921.67 1889.42

122

(116)

खेऱाच ेभैिान ल वाभाजजक 

लनीकयण 

(1396.51 X 2.05 = 

2862.84)

1396.51 2862.84

655 नलघय
व.क्र.222(जुना) 

190(नवलन) दश.क्र.12अ
221

फगीचा

(580 X 2.05 = 1189.00)
580.00 1189 भे. भायीओ ई. कोयीमा

भे. श्री वाईयाज अवो. च े

बागीिाय श्री. कभरेळ 

आय. अांफानी ल इतय 2

भनऩा/नय/3447/2022-23 

दि.06/12/2022

654 भे. अननऴ अॅन्ड अवो. श्री. नांिकुुभाय एभ. ऩैऩमा
भनऩा/नय/3303/2022-23 

दि.30/11/2022

व.क्र.346(जुना) 

92(नवलन) दश.क्र.2,5अ
गोडिेल



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र 

क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाांक
आयषण 

क्रभाांक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष दिरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाांच ेनाल

लास्तुवलळायिाच े / 

वल्रागाय अभबमांताच े

नाल

अधधकायऩत्रधायकाांच े नाल जालक क्रभाांक

656 भशाजनलाडी
व.क्र.32(111)/3, 

31(113)/4

15.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता 

(327.54 X 2.05 = 671.45)

327.54 671.45 भे. तेजव कन्वल्टांट

श्री. शयीऴ बानाजी 

ऩुजाया भ.े वारांगऩुय 

डरे्व्शरऩवस श्री. याकेळ 

अगयलार

भनऩा/नय/3453/2022-23 

दि.07/12/2022

657 गोडिेल
व.क्र.320(जुना) 

38(नवलन) दश.क्र.3
221

फगीचा

(630 X 2.05 = 1291.50)
630.00 1291.5 भे. भायीओ ई. कोयीमा

भे. श्री वाईयाज अवो. च े

बागीिाय श्री. कभरेळ 

आय. अांफानी ल इतय 2

भनऩा/नय/3448/2022-23 

दि.06/12/2022



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र 

क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाांक
आयषण 

क्रभाांक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष दिरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाांच ेनाल

लास्तुवलळायिाच े / 

वल्रागाय अभबमांताच े

नाल

अधधकायऩत्रधायकाांच े नाल जालक क्रभाांक

133
Space for Hawkers

(59.05 X 2.05 = 121.05)
59.05 121.05

134
भाकेट

(105.95 X 2.05 = 217.20)
105.95 217.2

18.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता

(395.00 X 2.05 = 809.75)

395.00 809.75

659 बाईंिय
व.क्र.566/9(जुना) 

219/9(नवलन)

18.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता

(229.59 X 2.05 = 470.65)

229.59 470.65 भे. तेजव कन्वल्टांट
श्री. नायामण फी. 

तोऴणीलार

भनऩा/नय/3454/2022-23 

दि.07/12/2022

660 बाईंिय
व.क्र.554(जुना) 

211(नवलन) दश.क्र.7/1
135

फगीचा

(495.00 X 2.05 = 

1014.75)

495.00 1014.75 भे. तेजव कन्वल्टांट

भे. तेजव कन्वल्टांट ल 

भे. वारांगऩुय डरे्व्शरऩवस 

च ेबागीिाय याकेळ 

अग्रलार

भनऩा/नय/3499/2022-23 

दि.12/12/2022

661 बाईंिय
व.क्र.491/2फ(जुना) 

84/2फ(नवलन)
178

खेऱाच ेभैिान

(132.30 X 2.05 = 271.21)
132.30 271.21 भे. तेजव कन्वल्टांट

भे. िी वुरतान खान 

एज्मुकेळन ट्रस्ट

भनऩा/नय/3583/2022-23 

दि.16/12/2022

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

दश.क्र.1,2

Buildable Construction 

Amenity of Drama Theatre
13362.08

भे. दिळा डडझाईन 

कन्वल्टांट

भे. भन लास्तुकॉन 

एरएरऩी

भनऩा/नय/3584/2022-23 

दि.16/12/2022

व.क्र.570(जुना) 

217(नवलन) दश.क्र.6
बाईंिय658 भे. नकाळा आफकस टेक्ट

भे. स्ऩॅन रयअल्टीवस च े

बागीिाय श्री. गोऩारजी 

के. जर्व्िलेिी ल इतय 1

भनऩा/नय/3445/2022-23 

दि.06/12/2022



वलकाव 

शक्क 

प्रभाणऩत्र 

क्र.

भौजे वर्व्शे क्रभाांक
आयषण 

क्रभाांक
 आयषण नाल

ताब्मात घेतरेरे 

षेत्र (चौ.भी.)

प्रत्मष दिरेरे वल.श.प्र. 

षेत्र (चौ.भी.)
7/12 धायकाांच ेनाल

लास्तुवलळायिाच े / 

वल्रागाय अभबमांताच े

नाल

अधधकायऩत्रधायकाांच े नाल जालक क्रभाांक

663 नलघय
व.क्र.302(जुना) 

101(नवलन) दश.क्र.12

18.00 भी. रां ि वलकाव 

मोजना यस्ता
145.57 भे. तेजव कन्वल्टांट

भे. लधसभान बफल्डवस च े

बागीिाय श्री. यभेळ वरोट

भनऩा/नय/3585/2022-23 

दि.16/12/2022


