पिंिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववकिकास पिकाव्राधिकरण, आकरडड, िंरणु
वनयोजन ववभिकाग
मिकावितरी अव्राधिकिकार अव्राधिवनयम 2005 म्राधिरील कलम 4 नरसिकार पवसधिध्द करिकावयिकाचिंरी मिकावितरी
किकाय्यालयिकाचिंरी रचिंनिका, किकायय व कतयवयु यिकायांचिंिका तिंवपशिल
विध्द.01 जिकानुविकाररी 2019
वनयम 4 (ख) (एक)
1

सार्वजननिक पानराधिकररणााचणाचे निार

ननियोजनि नरभाग, पिंिंररी पाचाचरड निरनिगर नरकास
पानराधिकररण.

2

संिंूरण्व िंता

निनरनि पशासकरीय इमारत, 5 रा मजला, पिंिंररी पाचाचरड
निरनिगर नरकास पानराधिकररण,ADC, आकुड्डी रणाचेलरणाचे  सेणाचेशनि
जरळ, िंुरणणाचे-44

3

काय्यालय पमुख
नरभाग पमुख

मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी
मुखय राचनिाकार

4

काय्यालयााचरी रणाचेळ आनरण दुरधरनिरी क्रमांक

सकाळरी 10.00 तणाचे सायं.5.45 रा.
दुरधरनिरी क्र. 020-27652934/35

5

सापतानहिक सुटरी आनरण नरशणाचेष सणाचेरांाचा कालारराधिरी

दुसरा र ाचौथा शननिरार र रनररार सापतानहिक सुटरीसहि मंजूर
असलणाचेलया शासकरीय सुटया

6

मंतालयाचया कोरणणतया
काय्यालय आहिणाचे.

7

काय्वकणाचेत

खाणतयाचया

अनराधिनि सत निगर नरकास नरभाग, मंतालय, मुंबई – 400 032
पिंिंररी पाचाचरड निरनिगर नरकास पानराधिकररण कणाचेत

वनयम 4 (ख) (िध्दोन)
वनयोजन ववभिकागिकातरील अव्राधिकिकाररी व कमयचिंिकाऱयिकायांचिंरी किकायार्ये व कतयवयु
अ .तिकायांव्रिक पशििकाखिका
1.ननियोनजत बांराधिकामांनिा बांराधिकाम िंररानिगरी, जोतणाचे तिंासरणरी र बांराधिकाम िंूरण्वणतर/भोगरेा पमारणिंत मंजूर
कररणणाचे.
2.पानराधिकररणाचया नरकास योजनिणाचेनिुसार िंणाचेेठांाचणाचे अनभिनयास तयार करुनि मा. संाचालक, निगरराचनिा, महिाराष्ट्र
रााजय, िंुरणणाचे यांाचरी महिाराष्ट्र पादणाचेनशक र निगरराचनिा अनराधिननियम 1966 ाचणाचे कलम 115 निुसार मािनयता घणाचेरणणाचे.
3.नरकास योजनिणाचेमधयणाचे झालणाचेलया बदलाचया दषा ेरीनिणाचे महिाराष्ट्र पादणाचेनशक र निगरराचनिा अनराधिननियम 1966 ाचणाचे
कलम 37 अिनरयणाचे प सतार तयार करुनि णतयाबाबत रबाबत वैराधिाननिक काय्वराहिरी िंूरण्व करुनि प सतार शासनि मािनयतणाचेस
सादर कररणणाचे.
4.पानराधिकररणाचया नरकास योजनिा दुससऱयांदा सुराधिाररीत कररणणाचेबाबत कामकाज िंहिारणणाचे
5.अनतक्रमरण पकररणात झोनिल अनराधिकाररी यांनिरी अिंणाचेनकलणाचेलया मानहितरीबाबत माग्वदश्वनि कररणणाचे र अनभपाय दणाचेरणणाचे .

ब. रुखिकाकलिका पशििकाखिका
1.रणाचेड झोनिबाबताचणाचे अनभपाय दणाचेरणणाचे तसणाचेाच निकाशणाचे तयार कररणणाचे .
2.पानराधिकररणाचया नरकास योजनिणाचेनिुसार भाग निकाशणाचे र झोनि दाखलणाचे दणाचेरणणाचे .
3.बांराधिकाम िंररानिगरी / िंूरण्वणतर निकाशांचया सणतयपतरी संबंनराधितांनिा उिंल उपलबराधि करूनि दणाचेरणणाचे , तसणाचेाच गाहियोजनिणाचेतरील
निकाशणाचे उिंल उपलबराधि करूनि दणाचेरणणाचे .
4.नरनरराधि िंणाचेेठांाचरी रणाचेखांकनिणाचे तयार / सुराधिाररीत कररणणाचे .
5.नरकास योजनिणाचेनिुसार अनभपाय दणाचेरणणाचे .
6.भू नरभागाकडूनि पापत झालणाचेलया भूखंड /गाळा हि सतांतररण पकररणरी जागा िंहिारणरी करूनि अनिनराधिकात
बांराधिकामाबाबत अनभपाय दणाचेरणणाचे .
7.या काय्यालयामार्वत राबनरलणाचेलया गाहियोजनिा ,िंणाचेेठांाचणाचे निकाशणाचे ,बांराधिकाम िंररानिगरी / िंूरण्वणतर दाखलणाचे ,मंजूर
बांराधिकाम निकाशणाचे इणतयाददींचया सणतयपतरी दणाचेरणणाचे .
क. सविार्ये पशििकाखिका
1.रणाचेखांकनिापमारणणाचे ननिरासरी , १२.५% भूखंड ,नरनरराधि आरकरणामराधिरील भूखंडााचणाचे जागणाचेरर भूनरभागााचणाचे मागरणरी
पमारणणाचे पणतयक जागणाचेरर सरीमांकनि कररणणाचे .
2.सरीमांकनि झालयानिंतर पलणाचेनि ेणाचेबल शरीे तयार करूनि णतयााचणाचे सरीमांकनि पमारणिंत तयार कररणणाचे .
3.िंणाचेेठ ननिहिाय ,भूखंड ननिहिाय ,कणाचेत नि्र नोंदरी र भूखंड क्रं. रसलणाचेरार िंु सतकात नि्र नोंदरी घणाचेरणणाचे .
4.अनतक्रमरण नरभाग र कणाचेतरीय अनराधिकाररी यांनिा पणतयक जागणाचेरररील सागेवरील सरहिागेवरील सर्व्हे निंबर ननिहिाय र िंणाचेेठ ननिहिाय हि पेठ निहाय हदरी दाखररणणाचे
5.अनभयांनतकरी नरभागास र सतणाचे तसणाचेाच खुलया जागांाचणाचे रणाचेखांकनि निकाशापमारणणाचे सरीमांकनि दणाचेरणणाचे .
6.भूखंड राधिारकास भाडणाचेिंटा नि्र नोंदनरिणयािंूर्डी पणतयक जागणाचेरर भूनरभागानिणाचे कळनरलणाचेस जागा ता उपलबयात दणाचेरणणाचे .
7.जोतणाचे तिंासरणरी कररणणाचे
8.भू नरभागाकडूनि ताणतिंुरणतया  सररूिंातरील भाडणाचे करारारर दणाचेरणणाचेत यणाचेरणासऱया जागांाचणाचे संबंनराधितांनिा भू नरभागााचणाचे
िंतानिुसार जागा ता उपलबयात दणाचेरणणाचे र िंुिनहिा ता उपलबयात घणाचेरणणाचे

वनयम 4 ख (तरीन)
ननिरण्वय घणाचेिणयाचया पनक्रयणाचेत अनिुसरिणयात यणाचेरणाररी
काय्विंधदतरी ,
तसणाचेाच
िंय्वरणाचेकरण
आनरण
उतरदानयणतर परणालरी

मा मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी यांचया काय्यालयरील आदणाचेशानिूसार या
नरभागास निणाचेमूनि नदलणाचेलया नरषयासंबराधिरी पकररणांमधयणाचे निगर राचनिाकार,
मुखय राचनिाकार, मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी र पानराधिकररण सभा
यांाचरी मािनयता घणाचेऊनि ननिरण्वय घणाचेिणयात यणाचेतात.

वनयम 4 ख (चिंिकार)
महिाराष्ट्र लोकसणाचेरा हिहकक ननियम 2015 चया अनिुषंगानिणाचे महिाराष्ट्र
आिंलरी कामणाचे िंार िंाडिणयासाेठरी णतयानिणाचे ननिशिाचत शासनिाकडरील निगर नरकास नरभाग अनराधिसुाचनिा नद.29/11/2017
कणाचेलणाचेलरी पमारणकणाचे
अनिुषंगानिणाचे या नरभागातरागेवरील सर्व्हे सणाचेरा िंुरनरिणयाचया मुदतरीबाबताचा तिंनशल
खालरील पमारणणाचे
अ. सुवुचिंिका तिंवपशिल
क.

वनयम 4 ख (िंिकाचिं)
णतयाचयाकडणाचे असलणाचेलणाचे पकरा णतयाचया ननियंतरणात
असलणाचेलणाचे पकरा णतयााचरी कायागेवरील सर्व्हे िंार िंाडिणयासाेठरी
णतयाचया कम्वाचाररी रग्याकडूनि रािंरिणयात यणाचेरणारणाचे
ननियम, नरननियम, सुाचनिा, ननियमिंुश सतका आनरण
अनभलणाचेख

1

बांराधिकाम/
िंररानिगरी

2

िंवरिंूणय
परसतिकाविकानयांतर
सुविका
िंररववणयिकाचिंरी
वववित मरिध्दत

सुविका मरिध्दतरीत न िंररववलयिकास
तकिकार
करिकावयिकााचयिका
अव्राधिकिकाररी

सुराधिानरत 30 नदरस

मा.मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी
र मुखय राचनिाकार

जोतणाचे तिंासरणरी

07 नदरस

मा.मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी
र मुखय राचनिाकार

3

भोगरेा पमारणिंत

08 नदरस

मा.मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी
र मुखय राचनिाकार

4

झोनि दाखला र भाग 07 नदरस
निकाशणाचे

मा.मुखय काय्वकाररी अनराधिकाररी
र मुखय राचनिाकार

5

ननियोजनि
नरभाग 30 नदरस
मानहितरी अनराधिकारातंग्वत
पापत अज्व

पथम अनिंलरीय अनराधिकाररी :मुखय राचनिाकार

6

सागेवरील सरहिागेवरील सर्व्हे नरभाग मानहितरी 30 नदरस
अनराधिकारातंग्वत पापत
अज्व

पथम अनिंलरीय अनराधिकाररी :मुखय राचनिाकार

अनराधिकाररी /कम्वाचासऱयांकडूनि महिाराष्ट्र पादणाचेनशक ननियोजनि र
निगरराचनिा अनराधिननियम 1966, पानराधिकररणाकररीता असलणाचेलरी मंजूर
नरकास ननियंतरण ननियमारलरी हिाताळिणयात यणाचेतात. णतयााच बरोबर
मानहितरीाचा अनराधिकार अनराधिननियम 2005, महिाराष्ट्र शासनिाकडरील
रणाचेळोरणाचेळरीाचणाचे ननियम, शासनि ननिरण्वय, अनराधिसुाचनिा यांाचणाचे िंालनि करिणयात
यणाचेत.णाचे

वनयम 4 ख (सििका)
लागू निाहिरी.
णतयाचयाकडणाचे असलणाचेलया पकरा णतयाचया
ननियंतरणखालरी असलणाचेलया द सताऐरजांचया
परग्यााचणाचे नररररण

वनयम 4 ख (सिकात)
आिंलरी राधिोररणणाचे तयार करिणयाचया पकरा णतयााचरी
अंमलबजाररणरी करिणयाचया सबंराधिात,
जनितणाचेतरील कोरणणतयाहिरी ागेवरील सरयहकतरीशरी
नराचारनरननिमय करिणयासाेठरी, पकरा णतयांनिा
पनतननिराधिरीणतर करिणयासाेठरी अश सतणतरात
असलणाचेलया कोरणणतयाहिरी ागेवरील सरयर सथणाचेाचा तिंनशल

लागू निाहिरी.

वनयम 4 ख (आठ)
लागू निाहिरी.
आिंला एक भाग महिरणुनि पकरा सलला
दणाचेिणयाचया पयोजनिासाेठरी महिरणुनि घेरीत कणाचेलणाचेलया
दोनि पकरा अनराधिक ागेवरील सरयहकतदींचया नमळूनि बनिलणाचेलया
मंडळांाचणाचे, िंनरषदांाचणाचे, सनमणतयांाचणाचे आनरण अिनय
ननिकायांाचणाचे नररररण आनरण णतया मंडळांचया,
िंनरषदांचया , सनमणतयांचया आनरण अिनय
ननिकायांचया बबाबत वैेठकरी लोकांसाेठरी खुलया आहिणाचेत
पकरा कसणाचे पकरा अशा बबाबत वैेठकरीाचरी काय्वरातणाचे
जनितणाचेला िंहिारयास नमळिणयाजोगरी आहिणाचेत पकरा
कसणाचे याबाबताचणाचे नररररण
वनयम 4 ख (नऊ)
आिंलया अनराधिकासऱयांाचरी
ननिदागेवरील सर्व्हेनशका

र

1) शरी. मराधिुकर य. दणाचेरडणाचे, उिंसंाचालक (PIECC) तथा (प) मुखय
कम्वाचासऱयांाचरी राचनिाकार
दुरधरनिरी क्र.020-27652934/35
2) शरी. सुनजत बा. िंानिसरणाचे, सहिायक निगरराचनिकार तथा (प) निगर
राचनिाकार
नर सतानरत क्र.1503
3)शरीमतरी यादर, सहिाय्यक निगर राचनिाकार
नर सतानरत क्र.1506
4) शरी गायकराड, मुखय आरणाचेखक/ (प).ननि.स
नर सतानरत क्र.1507
5) शरीमतरी र्र नोंगेणाचे, कननिषेठ आरणाचेखक
नर सतानरत क्र.1509
6) शरी राघमारणाचे, पमुख भूमािंक /(प).ननि.स
नर सतानरत क्र.1512
7) शरी नकरसागर, सागेवरील सरहिागेवरील सर्व्हेअर/ (प).ननि.स
नर सतानरत क्र.1513
8) शरीमतरी बोरुडणाचे, सहिायक लणाचेखानराधिकाररी
नर सतानरत क्र.1505
9) शरी. शहिारणाचे, कननिषेठ नलनिंक

नर सतानरत क्र.1519
10) शरी नशकलगार, सणाचे.ननि. ननि.स.
नर सतानरत क्र.1514
11) शरी. हिेकर, सणाचे.ननि. रनरषेठ नलनिंक
नर सतानरत क्र.1519
12) शरी. थतणाचे, सणाचे.ननि.अ.
नर सतानरत क्र.1504
13) शरी. तोरणाचे, ननि.स. सणाचेरा रग्व
नर सतानरत क्र.1510
वनयम 4 ख (िध्दििका)
पानराधिकररणातंग्वत सर्व नरभागांकररीता पानराधिकररणातरील लणाचेखा नरभाग
आिंलया
पणतयणाचेक
अनराधिकासऱयाला
र यांाचणाचे रतरीनिणाचे सर्व अनराधिकाररी र कम्वाचासऱयांनिा शासनिाचया रणाचेतनि
कम्वाचासऱयाला नमळरणारणाचे मानसक रणाचेतनि, तसणाचेाच ननियमानिुसार रणाचेतनि अदा कणाचेलणाचे जातणाचे.
पानराधिकररणाचया नरननियमांमधयणाचे तरतूद कणाचेलणाचेलया
निुकसानि भरिंाई दणाचेिणयााचरी िंधदतरी
वनयम 4 ख (अकरिका)
या नरभागातरागेवरील सर्व्हे कोरणतरीहिरी योजनिा राबनरलरी जात निसूनि, या
सर्व योजनिनेंाचा तिंनशल, प सतानरत खाच्व नरभागाचया ननियंतरणाखालरी कोरणतरीहिरी कणाचेनतय काय्यालय यणाचेत निाहिरी .
दश्वनररणारा, आिंलया पणतयणाचेक अनभकररणाला
निणाचेमूनि नदलणाचेला अथ्वसंकलिं र संनरतनरत
कणाचेलणाचेलया रकमांाचा अहिराल
वनयम 4 ख (बिकारिका)
या नरभागातरागेवरील सर्व्हे कोरणतणाचेहिरी अथ्वसहिाय्य काय्वक्रम राबनरलरी जात निसूनि
अथ्वसहिाय्य काय्वक्रमाचया अंमलबजाररणरीाचरी तसणाचेाच अनिुदानि अथ्वसहिाय्य नदलणाचे जात निाहिरी.
ररीत, तसणाचेाच राेिं कणाचेलणाचेलया रकमा आनरण अशा
काय्वक्रमाचया लाभाभारराधिकासऱयांाचा तिंनशल
वनयम 4 ख (तुरिका)
पानराधिकररण मंजुर नरकास ननियंतरण ननियमारलरी ननियम क्र. 1 (3)
ाजया ागेवरील सरयहकतदींनिा सरलत, िंररानिणाचे पकरा पानराधिकार Grant of License निुसार या नरभागातरागेवरील सर्व्हे पानराधिकररणात
िंतणाचे नदलणाचेलणाचे आहिणाचेत अशा ागेवरील सरयहकतदींाचा तिंनशल
रा सतुनरशारद यांनिा सरार (Practice) कररणणाचे सतर िंररानिा नदलणाचे
जातात.
िंनरनशषे 1 र 2 निुसार
वनयम 4 ख (चिंौिध्दिका)
इलणाचेहक्ट्रट्रॉननिक  सररुिंात णतयास उिंल उपलबराधि या नरभागातरागेवरील सर्व्हे इलणाचेहक्ट्रट्रॉननिक  सररुिंात मानहितरी तयार कणाचेलरी जात निाहिरी.
असलणाचेलया पकरा णतयाचयाकडणाचे असलणाचेलया
मानहितरीचया संबंराधिातरील तिंनशल
वनयम 4 ख (िंयां्राधिरिका)
या नरभागातरील सुाचनिा रलकाररतरी या नरभागाशरी संबंराधिरीत
मानहितरी नमळनरिणयासाेठरी निागनरकांनिा उिंल उपलबराधि शासनिानिणाचे पनसधद कणाचेलणाचेलया शासनि ननिरण्वय / सुाचनिांाचणाचे पनसधदरी करिणयात
असरणासऱया सुनरराधिांाचा तिंनशल , तसणाचेाच यणाचेत.णाचे या नरभागातरागेवरील सर्व्हे सार्वजननिक रािंरासाेठरी  गंथालय/ रााचनिालय
सार्वजननिक रािंरासाेठरी ाचालनरिणयात यणाचेत ाचालनरिणयात यणाचेत निाहिरी.

असलणाचेलया  गंथालयांचया पकरा रााचनिालयाचया
कामकाजाचया रणाचेळांाचा तिंनशल
वनयम 4 ख (सोळिका)
1) जनि मानहितरी अनराधिकाररी, ननियोजनि नरभाग
जनि मानहितरी अनराधिकासऱयांाचरी निारणाचे , िंदनिामणाचे शरी. सुनजत बा. िंानिसरणाचे, सहिायक निगरराचनिकार तथा (प) निगर
आनरण इतर तिंनशल
राचनिाकार
दुरधरनिरी क्र.020-27652934/35
नर सतानरत क्र.1503
पथम अनिंलरीय अनराधिकाररी, ननियोजनि नरभाग
शरी. मराधिुकर य. दणाचेरडणाचे, उिंसंाचालक (PIECC) तथा (प) मुखय
राचनिाकार
दुरधरनिरी क्र.020-27652934/35
नर सतानरत क्र.1501
वनयम 4 ख (सतरिका)
नरनहित करिणयात यणाचेईल अशरी इतर मानहितरी

ननिरंक

िंवरवपशिष्ट 1
्किौंससिल ऑफ आर्किटिटेकट  यट यांांच यट्कियाकडिटे  नकडे नोंदनोंदण नोंदणी ्कििटेलिटेकेलेल यट व सि न 2018 सिटठ नोंदणी पटसध्किरनोंदणट्कियाकडिटे
सिरटव ्किरु इचांच्छिनोंदणटऱ यट आर्किटिटेकट  यट यांंच नोंदणी  यटद नोंदणी
अ.
क.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

अर्किटिटेकट  यट यांंचिटे  नटव

श्री अनअनिरुुधरुध्द द व्द वैरुध्दय
श्री र राजाजेंद्र जद्र जो जोश्री
श्री अजय अनअनिरुुधरुध्द र रान राधिधिक रा द व्द वैरुध्दय
श्री नद वअनिद्र जोरुध्द  जोश राशांत रार राम रुध्द राहद्र जोतो
श्री हरहर्षरुध्द रुरुप रारोल
श्री चशांद्रधिक राशांत रुप रापाट्रील
नमतो जोश जयशांत्रील राल रुपद्र जोधिकर
श्रीमत्री नरच रा प्रधिक रा जोश रुप रापाट्रील
श्रीमत्री हरहर्षरुध्द रा अशांधिकअंकु जोश  श जोशरुध्दो
श्री च्द वैतनय  ब राागअंकुल
श्री मह राद व्रीर  राधिअनिरुप राल रुप रापाट्रील
श्री धिक कौसतअंकुभ चशांद्रधिक राशांत  ब रा बर
श्री र रामभ राऊ अनि राअनि रास राहो ब  श जोशरुध्दो
श्री रुध्द कौलत  राधिरम राअनि्री
श्रीमत्री सअनि रुप्रीर मद्र जोहमरुध्द
श्रीमत्री धिकमल लल्रीतचशांद्र जद्र जो जोश्री

मोबटईल  न यांबर

9922013949
9822547005
9822045258
9660034349
9370559959

9370552020
9011044280
9422036599
9822344261
9096115431
8087102007

वैधतट

आर्किटिटेकट
्किकौचनसिल
 यट यांंचिटे्कियाकड नोंदणील  नकडे नोंदनोंदण नोंदणी
कमट यां्कि
CA/81/6581
CA/90/13208
CA/2010/47537
CA/2001/27934
CA/78/4778
CA/2008/43226
CA/2007/39429
CA/2015/70616
CA/2016/78152
CA/2016/79833
CA/92/14582
CA/2011/50998
CA/2014/66338
CA/87/10403
CA/2017/84850
CA/2005/36052

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2021
31/12/2026
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2018
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2025
31/12/2022
31/12/2018
31/12/2026

श्रीमत्री म राधिअंकुागशां राधि रा अ जोशद्र जोधिक नपाटळोधिकर
17
18 श्रीमत्री स रानरधिक रा  ब राळ रास राहो ब  जोशोडो

8975971935
27657504
9970940298

CA/2017/82470

31/12/2018

CA/2012/56183

31/12/2023

श्री  राधि्रीरज लकमणभ रारत्री पाटी टकधिकोधिकर

8888885494
8411884492
9503400800
9890446446
8600017613

CA/2010/49896

31/12/2021

CA/2010/47990
CA/2014/63147
CA/2013/61705

31/12/2021
31/12/2025
31/12/2026

9421848959
9511616291
9860565777
9822790601

CA/2015/72606

31/12/2026

CA/96/19954
CA/90/13423
CA/97/22039
CA/2017/83565
CA/2016/76417
CA/2007/39315
CA/90/13058

31/12/2020
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2018
31/12/2027
31/12/2019
31/12/2018

श्रीमत्री अनअनित रा अरुण च रााफोधिकर ( शभागो) 9822034963
31
9970015323
32 श्री नद वजयधिकअंकुम रार रुप राशांडअंकुरशांाग आहोर
9860236542
33 श्री सशांरुध्द्रीरुप रुप राशांडअंकुरशांाग  शहागो
9850614187

CA/86/10041

31/12/2020

CA/2005/35294
CA/2005/36979

31/12/2020
31/12/2026

34 श्रीमत्री म राधिअंकुर रा म रा राधिद व मोहत रा

CA/2007/40140

31/12/2020

CA/92/14812
CA/92/14909
CA/2012/56233

31/12/2027
31/12/2027
31/12/2023

19
20 श्री नद वरुपअंकुल नद वल रास रुप राागनरय रा
21 श्री उमो जोश सअंकु बर राद व अनि रामरुध्दो
22 श्रीमत्री आरत्री आन जोशर र राऊत
23
24
25
26
27
28
29
30

श्री नद व जोश राल श्रीर राम अधिकद्र जोलो
श्री र राजाजेंद्र ागअंकुरु शलाग धिकद्र जोरो
श्रीमत्री उर रा रशांागर राजअनि
श्री धिक कृषण रा रुप रापाट्रील
श्रीमत्री मद्र जोअनि राल्री अनमत धिक रालसधिकर
श्री मयअंकुर रमो जोश र राणो
श्री रुध्द राइम्री जोशह्रीरुध्द सययरुध्द खल्रीरुध्द
श्री सनचअनि प्रभ रात मअंकुज मुजूमरुध्द रार

35 श्रीमत्री अअनिअंकुर रा राधि रा पाट राशांधिकस राळो
36 श्री उरुध्दय धिकअंकुलधिकण्री
37 श्री अनजत सअंकुरो जोश स राळद वो

8600529365
9604511661

9850589058
9075752548

िंवरवपशिष्ट 1
अ.
क.

अर्किटिटेकट  यट यांंचिटे  नटव

मोबटईल  न यांबर

38 श्री. र राहअंकुल प्रधिक रा जोश नद वखो

आर्किटिटेकट
्किकौचनसिल
 यट यांंचिटे्कियाकड नोंदणील  नकडे नोंदनोंदण नोंदणी
कमट यां्कि
CA/2009/46929

वैधतट

31/12/2022

39 श्री. सअंकुनअनिल रमो जोश द व्द वैद

CA/87/10508

31/12/2019

40 श्री. सशांनजद व रुध्द रामद्र जोरुध्दर भद्र जोसलो

CA/92/14809

31/12/2027

41 श्रीमत्री अनिाफ्रीस रा धिक राझ्री

CA/2005/37307

31/12/2027

42 श्री. प्र जोश राशांत र रघअंकुअनि राथ धिकअंकुलधिकणुलकर्णी

CA/85/9025

31/12/2018

43 श्री. सअंकुखरुध्दोद व आ जोशपरुप रा स राधिक रा

CA/81/6558

31/12/2021

44 श्री. नम शलरुध्द अनि राागअनि राथ रुप राशांच राळ

CA/2006/38979

31/12/2019

45 श्री. मधिकरशांरुध्द नद वजय इत्तम
46 श्री. प्ररुध्द्रीरुप  राधिीप धोंडअंकु  रघ राड्रीाग राशांद वधिकर

CA/2011/54198
CA/2011/53716

31/12/2024
31/12/2018

47 श्रीमत्री सद्र जोअनि राल्री ागज राअनिअनि रुपशांनडत

CA/2004/32973

31/12/2025

48 श्री. म राधिअंकुधिकर हर्रीभ राऊ मद्र जोपाटो

CA/85/9541

31/12/2024

49 श्री. सनचअनि सअंकुह रास आरुपपाटो

CA/1995/18702

31/12/2024

50 श्रीमत्री न जोशलरुप रा सरुध्द राअनिशांरुध्द आरुपपाटो

CA/2018/93917

31/12/2019

51 श्री. प्ररुध्द्रीरुप मअंकुधिक मुजूशांरुध्द नअनिाफ राडधिकर

CA/84/9649

31/12/2020

52 श्री. र राहअंकुल सअंकुरो जोश मह राजअनि

CA/2014/63925

31/12/2025

53 श्री. प्रनतधिक रुपपाटोल

CA/2015/72387

31/12/2026

54 श्री. यद्र जोागो जोश  जोशशांधिकरल राल मअनि राको

CA/2010/49391

31/12/2023

55 श्री. सअंकुह रास नरुध्दल्रीरुप सअंकुयहर्षद वशां जोश्री

CA/2010/48534

31/12/2022

56 श्री. अमद्र जोल तअंकुधिक रार राम  बअंकुागडो
57 श्री.अजय ागीप धोंनद वरुध्द मरुध्द राअनिो

CA/2018/95970
CA/87/10582

31/12/2019
31/12/2022

58 श्री. सशांजय भ राागद वत द व रा रघ

CA/2005/37168

31/12/2026

59 श्री. सशांरुध्द्रीरुप न जोशद व राज्री ड राशांागो

CA/2005/37167

31/12/2026

िंवरवपशिष्ट 2
सि न 2018 सिटठ नोंदणी पटसध्किरनोंदणटत नोंदणील  नकडे नोंदनोंदण नोंदणी्किणीकृत सिसर सर्व्हेअर / स्ट्रकंचरल इ यांसइंजिस नअसििअर्स /पल यांबरसििअर्स  यट यांंच नोंदणी  यटद नोंदणी
अ.
क.

परवट नटधटर्किट यांंचिटे  नटव

मोबटईल  न यांबर

1
2
3
4

श्री सअंकुरुध्दो जोश अ जोशद्र जोधिक धिकअंकुल राशांागो
श्री अ शजधिकय रुप राशांडअंकुरशांाग धिकरुध्दम
श्री लनलतधिकअंकुम रार सअंकुनअनिल मर राठो
श्रीमत्री मद्र जोनअनिधिक रा उत्तम लीप धोंलोंढो

5
6
7
8
9

श्री छागअनि द वअनि रा रुप रापाट्रील
श्री उमो जोश द व रा रघोल रा
श्री नद वजय ागद्र जो शद वरुध्द स राळद व्री
श्री  राधिअनिशांजय  ब रा बअंकुर राद व म राअनिो
श्री सनचअनि रुपद्र जोरुपपाट  राधिअंकुम राळ

9975499903
9604286864
9881481243
9422321425/
9604865852
9552541988
9881101541
9552530278
9422082609
9822790601/
9881100601
9762006499
9225630507
9822045259
9850834501
9423002436

पटसध्किरनोंदण
पटसध्किरनोंदण
्किट य्याल यट निटे सदलिटेलट ्किट य्याल यट्कियाकड नोंदणील
परवट नट
परवट नटधटर्किट यांंचट
 नकडे नोंदनोंदण नोंदणी कमट यां्कि

वैधतट

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/456/2018
S/457/2018
S/301/2018
S/458/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

स्ट्री टकचरल इशांनजनअनिअसहर्ष
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/459/2018
S/287/2018
S/460/2018
S/461/2018
S/462/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
स्ट्री टकचरल इशांनजनअनिअसहर्ष
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/463/2018
S/013/2018
S/63/2018
S/26/2018
S/014/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

9822018979/
8605001008

सरहव्हेअर

S/142/2018

31/12/2018

श्री सम्रीर र रासअनिो
श्री र राद वस राहो ब ागशांाग रार राम म रारुप रार्री
श्री रुपद वअनि मह राद व्रीर द वमव
श्री आपरुप रास राहो ब धिकललपरुप रा
मडसअनि राळ
श्री र राजो जोश धिकअंकुम रार ाग कौतम
श्री र राजधिकअंकुम रार म राधिअंकुधिकरर राद व ड राद वळो
श्री प्ररुध्द्रीरुप रुपद्र जोरुपपाटल राल धिकअनिवद वपाट
श्री र राहअंकुल अ जोशद्र जोधिक धिक राळभद्र जोर
श्री एम.एम. म रा जोश राळधिकर
श्री र शद वद्र मरुध्दअनिल राल र राशांधिक रा
श्री नरुध्दागशां बर ज राअनिद्र जो ब रा म राळ्री
श्री प्र जोश राशांत अनि रामरुध्दोद व खद्र जोललम
श्री प्रभ राधिकर धिक कृषण राज्री धिकोधिक राणो
श्री  जोशअंकुभम लकमण ख राशांडोभर राड
श्री प्रमद्र जोरुध्द एस.  श जोशरुध्दो
श्रीमत्री आरत्री  ब राळअंकु तअंकुरुपलीप धोंलोंढो

9823184515
9822255598
9422005540
9423009359

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/100/2018
S/18/2018
S/39/2018
S/417/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

9423019149
9371010030
9422006578
9850440597
9422005744

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/40/2018
S/57/2018
S/464/2018
S/465/2018
S/19/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

9822339663
9850042809
9822619963
9822646199
9922921545
9850906338

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/140/2018
S/420/2018
S/237/2018
S/442/2018
S/466/2018
S/075/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

9011517911

सरहव्हेअर

S/395/2018

31/12/2018

32 श्री मलललधिक राजअंकुहर्षअनि न जोशद वर राज
आशां बोाग राद वो
33 श्री. अतअंकुल रमो जोश भ राशांडागो
34 श्री. नद वद रा राधिर  ब बअनि लोंढद्र जोमसो
35 श्री. अनद वअनि रा जोश म रारुत्री रुप राखरो
36 श्री. ओशांधिक रार अनद वअनि रा जोश द वोरुध्दरुप राठधिक

9689116060

सरहव्हेअर

S/277/2018

31/12/2018

9766319585
9960294790
9890522929
9326516143

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/448/2018
S/467/2018
S/343/2018
S/041/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

9822196355
9763789730
9422012181
9822677105
9822856028
9604009333
9766325759
7040686849
9421632446
9922889763

सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
स्ट्री टकचरल इशांनजनअनिअसहर्ष
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर
सरहव्हेअर

S/175/2018
S/022/2018
S/469/2018
S/470/2018
S/368/2018
S/087/2018
S/313/2018
S/455/2018
S/471/2018
S/165/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

10
11
12
13
14

श्री अनमत रमो जोश  रघद्र जोडधिको
श्री अनि रार रायण सअंकुखरुध्दोद व त राशांरुध्दळो
श्री मद्र जोहअनि चशांद्रधिक राशांत स राखळधिकर
श्री र राजाजेंद्र रुध्दत्त रातय रुध्दो जोशरुप राशांडो
श्री सशांजय अो. भागत
15 श्री  जोशोखर धिकद्र जोधिकणो
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

श्री. र राजो जोश जद व राह्रीर  जोशह रा
श्री. सशांजयधिकअंकुम रार नभमर राद व नरुपसो
श्री. उमो जोश प्रभ राधिकर रुप राचलाग
श्री. नअनिलो जोश अनअनिल अगोसर
श्री. नधिक जोशद्र जोर ए.  श जोशरुध्दो
श्री. प्ररुध्द्रीरुप नपाट. द व रायधिकद्र जोळो
श्री. अनद वअनि रा जोश खपाट राणो
श्री . र शद वरुध्द रुप्री.  श जोशरुध्दो
श्री. मद्र जोहअनि  ब्री. रुपद्र जोतरुध्द रार
श्री.  ब रा ब रास राहो ब  ब राज्रीर राद व द व रा रघोरो

