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सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 6490/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 5700000

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

5656000

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: ऑ�फस नं 101 / ए �वगं,

माळा नं: 1 ला मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम
मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड, इतर मा�हती: सोबत टेरेस चे �े� 182 चौ
फूट( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 25.25 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस� चे
�ोपरायटर अ�मथ पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश शाह वय:-45;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.

 �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-45;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-मेहेक  ए पंजाबी वय:-40; प�ता:-�लॉट नं: ए 2102, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: अनमोल सीएचएस
ल�, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: एस �ह� रोड, महारा��, मुंबई.   �पन कोड:-400104  पॅन नं:-
BADPP1153R

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 21/05/2021

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 21/05/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 6490/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 285000

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 16909/2019

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 10073100

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

7663000

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 702 ए �वगं,

माळा नं: 7 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम
मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड, इतर मा�हती: +( ( C.T.S. Number : 26
PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस�
चे �ो�ायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-41;  प�ता:-2 /12 , -, 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5
, गोरेगाव पि�चम मुंबई , �बोधन ��डा भवन, बंगूर नागर, MAHARASHTRA, MUMBAI, Non-

Government.  �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-41;  प�ता:-72, -,

मेहता इंड���यल इ�टेट , मालाड पि�चम मुंबई , �लबट� गाड�न, �लबट� गाड�न, MAHARASHTRA,

MUMBAI, Non-Government.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-ल�मण  मा�ती नाईक वय:-35; प�ता:-गाला नं 35 �बि�डगं नं २, -, �सगं इंडि��यल इ�टेट , गोरेगाव
प मुंबई , राम मं�दर रोड , बंगूर नागर, MAHARASHTRA, MUMBAI, Non-Government.   �पन
कोड:-400104  पॅन नं:-AHGPN1145G

2):  नाव:-उ�म�ला  ल�मण नाईक वय:-34; प�ता:-गाला नं 35 �बि�डगं नं २, -, �सगं इंडि��यल इ�टेट, गोरेगाव
प मुंबई , राम मं�दर रोड, बंगूर नागर, MAHARASHTRA, MUMBAI, Non-Government.   �पन
कोड:-400104  पॅन नं:-ATJPN8005C

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 17/12/2019

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 17/12/2019

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 16909/2019

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 604400

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.



5616387

17-04-2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 5616/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 2984500

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

5727080.7

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 1301 ए �वगं,

माळा नं: 13 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 33.83 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक संजय वामन भासले तफ�  मखु�यार �वपलु
�दल�प सोलंक� वय:-36;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक
नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400104 पॅन नं:-
AAICS9094F
2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-41;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-अ�दलु  गफूर म�सरु� वय:-63; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302 , माळा नं: 3 रा मजला , इमारतीचे नाव:

य�ुनट� अपाट�म�ट , �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई , रोड नं: वशैाल� नगर , महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-AAEPM1828N

2):  नाव:-अ�ताफ  गफूर म�सरु� वय:-40; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302, माळा नं: 3 रा मजला, इमारतीचे नाव:

य�ुनट� अपाट�म�ट, �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई , रोड नं: वशैाल� नगर, महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-AIXPM1469L

3):  नाव:-अ�फाक  गफूर म�सरु� वय:-32; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302, माळा नं: 3 रा मजला , इमारतीचे
नाव: य�ुनट� अपाट�म�ट, �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई, रोड नं: वशैाल� नगर, महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-BBWPM3542B

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 15/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 5616/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 115000

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 5897/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 8322600

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

8669340.9

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 1303/ ए �वगं,

माळा नं: 13 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस� चे
�ोपरायटर अ�मथ पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.

 �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-पराग  एम �व�ंछ� वय:-44; प�ता:-�लॉट नं: बी/27 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �य ूहष� ऍकॉड� , �लॉक
नं: मीरा रोड पवू� ठाणे , रोड नं: शांती पाक�  , महारा��, ठाणे.   �पन कोड:-401107  पॅन नं:-AFWPV9852Q

2):  नाव:-�बना  पराग �व�ंछ� वय:-40; प�ता:-�लॉट नं: बी/27 303, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �य ूहष� ऍकॉड�,
�लॉक नं: मीरा रोड पवू� ठाणे, रोड नं: शांती पाक�  , महारा��, ठाणे.   �पन कोड:-401107  पॅन नं:-AMMPV8977H

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 22/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 5897/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 173500

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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Note:-Generated Through eSearch Module,For
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 136/2022
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 9800000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा बाबिततपटटाकार
आकारणी देतो की पटटेदार ते नमुद करावे)

8670000

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 1403 ए िवंग, माळा नं: 14 वा
मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर
एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा
िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी
पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �ॉक नं:
गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 72, माळा नं: -,
इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन
कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा िदवाणी
�ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-उिमता  रा�ल गांधले वय:-52; प�ा:-�ॉट नं: इ/2 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: िस��िवनायक हौ सो, �ॉक नं: गोरेगाव
पि�म मंुबई, रोड नं: बीएसटी माग� , महारा�� , मंुबई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-ACTPG8254D
2):  नाव:-�ाची  रा�ल गांधले वय:-26; प�ा:-�ॉट नं: इ/2, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: िस��िवनायक हौ सो, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म
मंुबई , रोड नं: बीएसटी माग� , महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-BLBPG6375F
3):  नाव:-�स�  रा�ल गांधले वय:-20; प�ा:-�ॉट नं: इ/2, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: िस��िवनायक हौ सो, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म
मंुबई, रोड नं: बीएसटी माग�, महारा�� , MUMBAI.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-DEMPG5787P

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 05/01/2022

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 05/01/2022

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 136/2022

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 490000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :- : (i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it.



5965387

28-04-2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 5965/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 8272500

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

8669500

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 2003/ ए �वगं,

माळा नं: 20 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस� चे
�ोपरायटर अ�मथ पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.

 �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-�ी�ट�  �ह� गोसावी वय:-25; प�ता:-�लॉट नं: एफ -4/16, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: ह�र�नकेतन
सीएचएस, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �लकं रोड बांगूर नगर, महारा��, मुंबई.   �पन कोड:-400104

 पॅन नं:-BOYPG6399P

2):  नाव:-�व�विजत  �शव कुमार भारती वय:-55; प�ता:-�लॉट नं: एफ -4/16, माळा नं: -, इमारतीचे नाव:

ह�र�नकेतन सीएचएस, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई, रोड नं: �लकं रोड बांगूर नगर, महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400104  पॅन नं:-AEZPB9123L

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 26/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 5965/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 173500

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.



5966387

28-04-2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 5966/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 7450000

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

7268000

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 2004/ ए �वगं,

माळा नं: 20 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 42.93 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस� चे
�ोपरायटर अ�मथ पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.

 �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-43;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-आदश�  �ह� भारती वय:-27; प�ता:-�लॉट नं: एफ -4/16, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: ह�र�नकेतन
सीएचएस, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �लकं रोड बांगूर नगर, महारा��, मुंबई.   �पन कोड:-400104

 पॅन नं:-BMYPB3425M

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 26/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 5966/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 152000

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 4778/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 9060000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा
बाबिततपटटाकार आकारणी देतो की पटटेदार
ते नमुद करावे)

9063500

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व
घर�मांक(अस�ास)

1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2102/ए िवंग,
माळा नं: 21 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म
मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे
नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे
�ोपरायटर अिमथ पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश शाह वय:-43 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12
िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन
कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-43 प�ा:-�ॉट नं:
72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न,
महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा
आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-सु��ता  सुधीरकुमार जाधव वय:-51; प�ा:-�ॉट नं: आय 1/11, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: ओिशवरा
बे� कॉटस� , �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: -, महारा�� , मंुबई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-
AGUPJ9972E
2):  नाव:-सुधीरकुमार  जग�ाथ जाधव वय:-56; प�ा:-�ॉट नं: आय 1/11, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: ओिशवरा
बे� कॉटस�, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई, रोड नं: -, महारा�� , मंुबई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-
ACZPJ9237F

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 25/03/2021

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 25/03/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 4778/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 272000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.



01/02/2022, 19:18 https://freesearchigrservice.maharashtra.gov.in/isaritaHTMLReportSuchiKramank2_RegLive.aspx

https://freesearchigrservice.maharashtra.gov.in/isaritaHTMLReportSuchiKramank2_RegLive.aspx 1/1

3972387

01/02/2022
Note:-Generated Through eSearch
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 3972/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 3300000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा
बाबिततपटटाकार आकारणी देतो की
पटटेदार ते नमुद करावे)

9063500

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व
घर�मांक(अस�ास)

1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2203 ए
िवंग, माळा नं: 22 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव
पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; )
)

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक संजय वामन भासले तफ�  मुख�ार िवपुल
िदलीप सोलंकी वय:-36 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �ॉक नं:
गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-41 प�ा:-�ॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट�
गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा
आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-�ि�ल  चं�कांत िशंदे वय:-38; प�ा:-बी 206, -, रॉक ए�े�ू इ सीएचएसली, कांिदवली पि�म मंुबई,
िहंदु�थान नाका , कांिदवली वे�, MAHARASHTRA, MUMBAI, Non-Government.   िपन कोड:-400067
 पॅन नं:-AYVPS2814F

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 31/12/2020

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 15/03/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 3972/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 181500

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला
अनु�ेद :- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area
annexed to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 3974/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 2700000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा
बाबिततपटटाकार आकारणी देतो की
पटटेदार ते नमुद करावे)

7598000

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व
घर�मांक(अस�ास)

1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2204 ए
िवंग, माळा नं: 22 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव
पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; )
)

(5) �े�फळ 42.93 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक संजय वामन भासले तफ�  मुख�ार िवपुल
िदलीप सोलंकी वय:-36 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �ॉक नं:
गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-41 प�ा:-�ॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट�
गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा
आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-�ि�ल  चं�कांत िशंदे वय:-38; प�ा:-बी 206, -, रॉक ए�े�ू इ सीएचएसली, कांिदवली पि�म मंुबई,
िहंदु�थान नाका , कांिदवली वे�, MAHARASHTRA, MUMBAI, Non-Government.   िपन कोड:-400067
 पॅन नं:-AYVPS2814F

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 31/12/2020

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 15/03/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 3974/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 152000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला
अनु�ेद :- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area
annexed to it.



5393387

09-04-2021
Note:-Generated Through eSearch
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concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 5393/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 4471000

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

9063500

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 2303 ए �वगं,

माळा नं: 23 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक संजय वामन भासले तफ�  मखु�यार �वपलु
�दल�प सोलंक� वय:-36 प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक
नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400104 पॅन नं:-
AAICS9094F
2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-41 प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-अ�दलु  गफूर म�सरु� वय:-63; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302 , माळा नं: 3 रा मजला , इमारतीचे नाव:

य�ुनट� अपाट�म�ट , �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई , रोड नं: वशैाल� नगर , महारा��, MUMBAI.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-AAEPM1828N

2):  नाव:-अ�ताफ  गफूर म�सरु� वय:-40; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302, माळा नं: 3 रा मजला, इमारतीचे नाव:

य�ुनट� अपाट�म�ट, �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई , रोड नं: वशैाल� नगर, महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-AIXPM1469L

3):  नाव:-अ�फाक  गफूर म�सरु� वय:-32; प�ता:-�लॉट नं: बी - 39 , 302, माळा नं: 3 रा मजला , इमारतीचे
नाव: य�ुनट� अपाट�म�ट, �लॉक नं: जोगे�वर� पि�चम मुंबई, रोड नं: वशैाल� नगर, महारा��, मुंबई.   �पन
कोड:-400102  पॅन नं:-BBWPM3542B

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 07/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 5393/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 181500

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.



6491387

22-05-2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 6491/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 5700000

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

5656000

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: ऑ�फस नं 101 / बी �वगं,

माळा नं: 1 ला मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम
मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड, इतर मा�हती: सोबत टेरेस चे �े� 182 चौ
फूट( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 25.25 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक �पयषु कुल�े�ठा तफ�  मखु�यार आशना ड�ेहलपस� चे
�ोपरायटर अ�मथ पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश शाह वय:-45;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.

 �पन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F

2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-45;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-मेहेक  ए पंजाबी वय:-40; प�ता:-�लॉट नं: ए 2102, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: अनमोल सीएचएस
ल�, �लॉक नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: एस �ह� रोड, महारा��, मुंबई.   �पन कोड:-400104  पॅन नं:-
BADPP1153R

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 21/05/2021

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 21/05/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 6491/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 285000

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 6
द� �मांक : 6665/2022
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 8800000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा बाबिततपटटाकार
आकारणी देतो की पटटेदार ते नमुद करावे)

8669340.9

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 1703 बी िवंग, माळा नं: 17 वा
मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर
एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा
िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी
पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2/12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5, �ॉक नं:
गोरेगाव पि�म मंुबई, रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मु�ई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 72, माळा नं: -,
इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट, �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई, रोड नं: िलबट� गाड�न, महारा�� , मु�ई.  िपन
कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा िदवाणी
�ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-सुिनल  आर िसंग वय:-31; प�ा:-�ॉट नं: बी /709, माळा नं: 7वा मजला, इमारतीचे नाव: संगम जन सेवा सोसायटी, �ॉक
नं: जोगे�री पि�म मंुबई, रोड नं: पाटलीपु� समोर, महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400102  पॅन नं:-DBPPS9063E
2):  नाव:-ि�जभुषण  आर िसंग वय:-29; प�ा:-�ॉट नं: बी /709, माळा नं: 7वा मजला, इमारतीचे नाव: संगम जन सेवा सोसायटी,
�ॉक नं: जोगे�री पि�म मंुबई, रोड नं: पाटलीपु� समोर, महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400102  पॅन नं:-DTAPS7697B

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 25/03/2022

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 06/04/2022

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 6665/2022

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 440000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :- : (i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 16438/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार क�म�शन डीड

(2)मोबदला 0

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा
बाबिततपटटाकार आकारणी देतो की पटटेदार
ते नमुद करावे)

1

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका 1803 / बी िवंग,
माळा नं: 18 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई
400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड, इतर मािहती: मुळ द� कारारनामा िदनांक -
30/03/2021 चे मोबदला �. - 83,00,000/- व बाजारमु� �.86,70,000 /- भरलेले मु�ांक शु�
�. 2,60,200 /- िजआरएन नं. MH0143537182021E िदनांक - 30/03/2020 िडफ़ेसम�ट नं.
0004675615202122 आिण उव�रीत मु.शु. �. 1,73,500/- हे मा�ता प�ा� द�ावर
आकर�ात आले आहे असे एकुण मु.शु. �. 4,33,700 /- आकर�ात आलेले आहे. .... द�ात
नमुद के�ा�माणे( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे
नाव व प�ा.

1):  नाव:-(िल�न देणार) - मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना
डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12, माळा नं: -, इमारतीचे
नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई, रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मु�ई.  िपन
कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-(िल�न देणार) - आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश
सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 72 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट, �ॉक नं: मालाड पि�म
मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न, महारा�� , मु�ई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B
3):  नाव:-(िल�न घेणार) - पु�ा  िसंह वय:-53 प�ा:-�ॉट नं: -, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: िच�कुट नगर , �ॉक नं:
पटना िबहार , रोड नं: रोड नं 9ए , िबहार, PATNA.  िपन कोड:-800013 पॅन नं:-ARHPP4477A
4):  नाव:-(िल�न घेणार) - रा�ल कुमार िसंह वय:-28 प�ा:-�ॉट नं: -, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: िच�कुट नगर,
�ॉक नं: पटना िबहार, रोड नं: रोड नं 9ए, िबहार, पटना.  िपन कोड:-800012 पॅन नं:-EZZPS7564F

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा
िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 08/12/2021

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 08/12/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 16438/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 173500

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 100

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-: मु�ांकनाची आव�कता नाही कारण द्��कारनुसार आव�क नाही कारणाचा तपशील
द्��कारनुसार आव�क नाही

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :-
:

Affidavit
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 15002/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार क�म�शन डीड

(2)मोबदला 0

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा बाबिततपटटाकार
आकारणी देतो की पटटेदार ते नमुद करावे)

1

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका 1903 / बी िवंग, माळा
नं: 19 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई
400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड, इतर मािहती: मुळ द� कारारनामा िदनांक -
31/12/2020 चे मोबदला �. - 92,23,000/- व बाजारमु� �. - 86,70,000/- भरलेले मु�ांक शु�
�. 1,84,500/- िजआरएन नं. MH009542964202021E िदनांक - 31/12/2020 िडफ़ेसम�ट नं.
0004097877202122 आिण उव�रीत मु.शु. �. 2,76,700/- हे मा�ता प�ा�ा द�ावर
आकार�ात आले आहे असे एकुण मु.शु. �. 4,61,200/- आकार�ात आलेले आहे. .... द�ात
नमुद के�ा�माणे ( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे
नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर
अिमथ पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश शाह (िल�न देणार) वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12
िस�ाथ� नगर पाट� नं 5, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई, रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मु�ई.  िपन
कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह (िल�न देणार) वय:-45 प�ा:-
�ॉट नं: 72 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट, �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न,
महारा�� , मु�ई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B
3):  नाव:-(िल�न घेणार) - शीतल �ी खिसया वय:-28 प�ा:-�ॉट नं: �म नं 151 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �खमजी
नागजी चाळ , �ॉक नं: लोअर परेल मंुबई , रोड नं: सेनापती माग� , महारा�� , MUMBAI.  िपन कोड:-400013 पॅन नं:-
CZVPK6065M
4):  नाव:-(िल�न घेणार) - लिलता �ी खिसया वय:-49 प�ा:-�ॉट नं: �म नं 151, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �खमजी
नागजी चाळ, �ॉक नं: लोअर परेल मंुबई, रोड नं: सेनापती माग�, महारा�� , MUMBAI.  िपन कोड:-400013 पॅन नं:-
BESPK6195P

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा
िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 11/11/2021

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 11/11/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 15002/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 276700

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 100

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-: मु�ांकनाची आव�कता नाही कारण द्��कारनुसार आव�क नाही कारणाचा तपशील
द्��कारनुसार आव�क नाही

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :- : Affidavit
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13/10/2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 4
द� �मांक : 11077/2021
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 11200000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा
बाबिततपटटाकार आकारणी देतो की
पटटेदार ते नमुद करावे)

9060000

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व
घर�मांक(अस�ास)

1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2102 बी
िवंग, माळा नं: 21 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव
पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ;
) )

(5) �े�फळ 51.19 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल
ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-
या प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी
�ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�� ा तफ�  मुख�ार अमीथ पंजाबी तफ�
मुख�ार उमेश शाह वय:-44 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 ,
�ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-
AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-44 प�ा:-
�ॉट नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं:
िलबट� गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा
आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-सुधीर राजू कंुदर  . . वय:-43; प�ा:-�ॉट नं: 3/बी, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �ी साई राम सी एच
एस ली , �ॉक नं: गोरेगाव वे� मंुबई , रोड नं: राम मंिदर रोड , महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400104  पॅन
नं:-AQUPK4904H
2):  नाव:-सुिम�ा सािलयन  . . वय:-35; प�ा:-�ॉट नं: 3/बी , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �ी साई राम सी एच
एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव वे� मंुबई , रोड नं: राम मंिदर रोड , महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400104  पॅन
नं:-BMOPS4473E

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 27/08/2021

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 27/08/2021

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 11077/2021

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 560000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला
अनु�ेद :- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area
annexed to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 6
द� �मांक : 4446/2022
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 3200000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा बाबिततपटटाकार
आकारणी देतो की पटटेदार ते नमुद करावे)

7598000

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2201 बी िवंग, माळा नं:
22 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई 400104, रोड :
िस�ाथ� नगर एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 42.93 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा
�कुमनामा िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव
व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर
अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर
पाट� नं 5 , �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , MUMBAI.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-
AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 72, माळा
नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन
कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा
िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-कडेिदन  िबरजू �जापती वय:-46; प�ा:-�ॉट नं: -, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �ेम नगर, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म
मंुबई, रोड नं: उ�त रोड नं 2 , महारा�� , मंुबई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-AMRPP3902H
2):  नाव:-स�रता  कडेिदन �जापती वय:-43; प�ा:-�ॉट नं: -, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: �ेम नगर, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म
मंुबई , रोड नं: उ�त रोड नं 2, महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400104  पॅन नं:-BDNPP5598P

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 02/03/2022

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 04/03/2022

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 4446/2022

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 380000

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :- : (i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it.



6025387

29-04-2021
Note:-Generated Through eSearch
Module,For original report please contact
concern SRO office.

सचूी �.2 द�ुयम �नबंधक : सह द.ु�न. बोर�वल� 4
द�त �मांक : 6025/2021

नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव

(1)�वलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 2900000

(3) बाजारभाव(भाडपेटटया�या
बाब�ततपटटाकार आकारणी देतो क� पटटेदार
त ेनमदु करावे)

7597966

(4) भ-ूमापन,पोट�ह�सा व
घर�मांक(अस�यास)

1) पा�लकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सद�नका नं: सद�नका � 2301 बी �वगं,

माळा नं: 23 वा मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ल�, �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई 400104, रोड : �स�ाथ� नगर एस �ह� रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 42.93 चौ.मीटर

(6)आकारणी �कंवा जडुी दे�यात असेल त�ेहा.

(7) द�तऐवज क�न देणा-या/�लहून ठेवणा-या
प�काराचे नाव �कंवा �दवाणी �यायालयाचा
हुकुमनामा �कंवा आदेश अस�यास,��तवा�दचे
नाव व प�ता.

1):  नाव:-मेसस� �शवम प�रवार ड�ेहलपस� �ा �ल संचालक संजय वामन भासले तफ�  मखु�यार �वपलु
�दल�प सोलंक� वय:-36;  प�ता:-�लॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 �स�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �लॉक
नं: गोरेगाव पि�चम मुंबई , रोड नं: �बोधन ��डा भवन, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400104 पॅन नं:-
AAICS9094F
2):  नाव:-आशना ड�ेहलपस� चे �ोपरायटर अ�मथ सी पंजाबी तफ�  मखु�यार उमेश सी शाह वय:-44;  प�ता:-�लॉट
नं: 72, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: मेहता इंड���यल इ�टेट , �लॉक नं: मालाड पि�चम मुंबई , रोड नं: �लबट�
गाड�न, महारा��, मुंबई.  �पन कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�तऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व
�कंवा �दवाणी �यायालयाचा हुकुमनामा �कंवा
आदेश अस�यास,��तवा�दचे नाव व प�ता

1):  नाव:-भावेश   जनै वय:-24; प�ता:-�लॉट नं: 401, माळा नं: -, इमारतीचे नाव: प�व , �लॉक नं: गोरेगाव
पि�चम मुंबई, रोड नं: एस �ह� रोड , महारा��, मुंबई.   �पन कोड:-400104  पॅन नं:-BHXPJ0126K

(9) द�तऐवज क�न �द�याचा �दनांक 31/12/2020

(10)द�त न�दणी के�याचा �दनांक 28/04/2021

(11)अन�ुमांक,खंड व प�ृठ 6025/2021

(12)बाजारभावा�माणे म�ुांक श�ुक 152000

(13)बाजारभावा�माणे न�दणी श�ुक 30000

(14)शरेा

म�ुयांकनासाठ� �वचारात घेतलेला तपशील:-:

म�ुांक श�ुक आकारताना �नवडलेला अन�ुछेद
:- :

(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed
to it.
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सूची �.2 दु�म िनबंधक : सह दु.िन. बोरीवली 6
द� �मांक : 5680/2022
नोदंणी :
Regn:63m

गावाचे  नाव :  पी.एस.पहाडीगोरेगांव
(1)िवलेखाचा �कार करारनामा

(2)मोबदला 12505000

(3) बाजारभाव(भाडेपटटया�ा बाबिततपटटाकार
आकारणी देतो की पटटेदार ते नमुद करावे)

9063401.85

(4) भू-मापन,पोटिह�ा व घर�मांक(अस�ास) 1) पािलकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वण�न :सदिनका नं: सदिनका � 2302 बी िवंग, माळा नं: 23 वा
मजला, इमारतीचे नाव: समाधान सी एच एस ली, �ॉक नं: गोरेगाव पि�म मंुबई 400104, रोड : िस�ाथ� नगर
एस �ी रोड( ( C.T.S. Number : 26 PART ; ) )

(5) �े�फळ 51.21 चौ.मीटर

(6)आकारणी िकंवा जुडी दे�ात असेल ते�ा.

(7) द�ऐवज क�न देणा-या/िल�न ठेवणा-या
प�काराचे नाव िकंवा िदवाणी �ायालयाचा �कुमनामा
िकंवा आदेश अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा.

1):  नाव:-मेसस� िशवम प�रवार डे�लपस� �ा िल संचालक िपयुष कुल�े�ा तफ�  मुख�ार आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी
पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 2 /12 , माळा नं: -, इमारतीचे नाव: 12 िस�ाथ� नगर पाट� नं 5 , �ॉक नं:
गोरेगाव पि�म मंुबई , रोड नं: �बोधन �ीडा भवन, महारा�� , मंुबई.  िपन कोड:-400104 पॅन नं:-AAICS9094F
2):  नाव:-आशना डे�लपस� चे �ोपरायटर अिमथ सी पंजाबी तफ�  मुख�ार उमेश सी शाह वय:-45 प�ा:-�ॉट नं: 72, माळा नं: -,
इमारतीचे नाव: मेहता इंड�� ीयल इ�ेट , �ॉक नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िलबट� गाड�न, महारा�� , मंुबई.  िपन
कोड:-400064 पॅन नं:-AGYPP6393B

(8)द�ऐवज क�न घेणा-या प�काराचे व िकंवा िदवाणी
�ायालयाचा �कुमनामा िकंवा आदेश
अस�ास,�ितवािदचे नाव व प�ा

1):  नाव:-आयुषी  रोहन मे�ी वय:-37; प�ा:-�ॉट नं: 401 , माळा नं: 4 था मजला , इमारतीचे नाव: अ�िवनायक िस एच एस , �ॉक
नं: मालाड पि�म मंुबई, रोड नं: िस�ाथ� नगर रोड नं 8 एस �ी रोड , महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400064  पॅन नं:-AFEPT3116M
2):  नाव:-रोहन  �काश मे�ी वय:-38; प�ा:-�ॉट नं: 401, माळा नं: 4 था मजला , इमारतीचे नाव: अ�िवनायक िस एच एस , �ॉक
नं: मालाड पि�म मंुबई , रोड नं: िस�ाथ� नगर रोड नं 8 एस �ी रोड, महारा�� , मु�ई.   िपन कोड:-400064  पॅन नं:-AMWPM5437D

(9) द�ऐवज क�न िद�ाचा िदनांक 16/03/2022

(10)द� नोदंणी के�ाचा िदनांक 17/03/2022

(11)अनु�मांक,खंड व पृ� 5680/2022

(12)बाजारभावा�माणे मु�ांक शु� 625300

(13)बाजारभावा�माणे नोदंणी शु� 30000

(14)शेरा

मु�ांकनासाठी िवचारात घेतलेला तपशील:-:

मु�ांक शु� आकारताना िनवडलेला अनु�ेद :- : (i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it.



CHALLAN

MTR Form Number-6

GRN MH009547628202021E BARCODE Date 31/12/2020-16:32:45 Form ID 25.2                          

Department Inspector General Of Registration Payer Details

Type of Payment

Stamp Duty

Registration Fee
TAX ID / TAN (If Any)

PAN No.(If Applicable) BHXPJ0126K

Office Name BRL4_JT SUB REGISTRAR BORIVALI NO 4 Full Name 

 

BHAVESH JAIN

 Location MUMBAI

Year 2020-2021 One Time Flat/Block No.

Premises/Building

SAMADHAN CHS LTD

 Account Head Details Amount In Rs.

0030045501   Stamp Duty 152000.00 Road/Street
S V ROAD SIDDHARATH NAGAR

0030063301   Registration Fee 30000.00 Area/Locality GOREGAON WEST MUMBAI

Town/City/District    

PIN 4 0 0 1 0 4

Remarks (If Any)

PAN2=AAICS9094F~SecondPartyName=SHIVAM PARIVAR

DEVELOPERS PVT LTD~

 

 

 Amount In One Lakh Eighty Two Thousand Rupees Only

Total 1,82,000.00 Words

Payment Details BANK OF MAHARASHTRA FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD Details Bank CIN Ref. No. 02300042020123161605 007541843          

Cheque/DD No. Bank Date RBI Date 31/12/2020-16:34:20 Not Verified with RBI

Name of Bank Bank-Branch BANK OF MAHARASHTRA

Name of Branch Scroll No. , Date  Not Verified with Scroll 

Department ID : Mobile No. : 9920806806
NOTE:- This challan is valid for document to be registered in Sub Registrar office only. Not valid for unregistered document.
sadr calana kovaL duuuyyama inabaMQak kayaa-layaat naaodMNaI kravayaacyaa dstaMsaazI laagau Aaho. naaodMNaI na kravayaacyaa dstaMsaazI sadr calana laagau
naahI.
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