
अ. वकासकाचे 

नांव/अन धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन धकृत बांधकामाचा स ह न.ं 

सह सपंुण प ा

बांधकामाचे व प व े फळ नोट सीचा 

कार 

(MRTP 

Act, 1966 

मधील कलम

नोट स बजाव यात आलेला 

जा. . व दनांक

1 3 4 5 6 7

1

ी. गणेश तांडेल व

इतर, वसतं माया भोईर

भगंारवाला व नमुमंपा सावज नक

टॉयलेट समोर, से. 36, करावे

गांव, नवी मुबंई

अन धकृतपणे सदर ठकाणी साधारण 15.30 मी. X 6.70 मी.

X 2 Nos मोजमापा या जागेवर चाळीच े वट बांधकाम क न

अतंगत काम चाल ुआहे.

54 4091/01.08.2018

2

ीम. शकंुतला मारोती

भोईर व ी. महेश भोईर

घर . 273/005 या बाजलुा

से. 36, करावे गांव, नवी मुबंई

सदर ठकाणी साधारण 15 मी. X 6.70 मी. मोजमापा या

जागेवर तळमजला + 1 मज याचे आर.सी.सी. लॅब सह

इमारतीच ेबांधकाम चाल ुआहे.

54 4092/01.08.2018

1 ी. जयवंत घोरपडे एन.एल.1ए, इमारत .5, सद नका 
.7 व 8, से टर-10, ने ळ

उपरो त ठकाणी वना परवानगी समुारे 7.50मी. X 6.00 मी. 

या मोजमापाच ेतळमज याचे आर.सी.सी. काम सु  आहे.

54             3569 

/01.08.2018

नवी मुंबई महानगरपािलका
अित मण िवभाग

महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, 1966 अ वये अन धकृत इमारती/बांधकामां व द खाल ल माणे नोट स बजाव यात

आले या आहेत. सव नाग रकांना शासन प रप क . सकं ण-2018/ . .510/न व-20, द. 03 म,े 2018 नुसार आवाहन कर यात येत े क ,

खाल ल माणे इमारती/बांधकामे अन धकृत अस यामळेु या ठकाणी सद नका/गाळे खरेद  कर यात येव ुनयेत व आपल  फसवणुक टाळावी.

(माहे ऑग ट 2018)

बेलापूर

ने ळ
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2 ीम. सु या गोरा एन.एल.5/9/01, गंगो ी अपा. से.3, 
ने ळ, नवी मुबंई.

वर ल ठकाणी सद नके लगत स.ु1.70मी.X 5.70मी. या 

मोजमापाचे आर.सी.सी. कॉलम व लॅबच ेवाढ व  बांधकाम सु  

आहे.

54             3884 

/24.08.2018

3 ी. एम.एस. भापर एन.एल.5/9/04, गंगो ी अपा. से.3, 
ने ळ, नवी मुबंई.

वर ल ठकाणी सद नके लगत स.ु1.70मी.X 5.70मी. या 

मोजमापाचे आर.सी.सी. कॉलम व लॅबच ेवाढ व  बांधकाम सु  

आहे.

54             3883  

/24.08.2018

1

ी. महेश भगत/ ी. गु  

धमा पाट ल

जहूुगाव, से टर -11, वाशी सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 13.80 मी. X 7.0 मी.

मोजमापा या जागेत तळमजला + प ह या मज याचे इमारतीचे

बांधकाम चालु

MRTP-54   

 1030

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4019/18, 

द. 01/08/2018

2

ी. फैजल स द क घर मांक 03, भ.ु . -16, हॅपी 

हाऊस को.ऑ.हौ.सो., से टर-09ऐ, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता तळमज यावर पाक गकर ता

ट ट जागेवर 3.80 मी. X 3.20 मी. जागा बं द त क न

जागा वापर सु  आहे.

MRTP-53   

 2326

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4307/18, 

द. 18/08/2018

3

ी. अ दलु पटेल घर मांक 14, भ.ु .-16, हॅपी 

हाऊस को.ऑ.हौ.सो., से टर-09ऐ, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 3.40 मी. X 3.60 मी.

मोजमापाचे वट बांधकाम क न प ाशेड उभारले आहे.

MRTP-53   

 2328

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4309/18, 

द. 18/08/2018

4

ी. शवहर  गग एच 6, से टर-06,वाशी सदर ठकाणी तळमज यावर 3.00 मी. X 1.20 मी. व प ह या

मज यावर 5.50 मी. X 0.75 मी. मोजमापाचे वाढ व बांधकाम

केलेले आहे.

MRTP-53   

 2329

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4347/18, 

द. 21/08/2018

5

ी. वखाराम डाका व सी. 

बी. वंडुसकर

द.ु . 2ब, से-15-16, द.ु . 5-6, 

वाशी, नवी मुबंई

घरगुती जागेत वा ण य वापर दोन घरे/दकुाने एक  क न तसेच

इमारती या बाहेर 0.60 मी. x 8.45 मी. आकाराचे अ त र त

जागेवर काच बांधकाम वापर चालु

MRTP-53   

 2331

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4422/18, 

द. 24/08/2018

वाशी
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6

ीम. करण वनोद कुमार भ.ु . –जी/42, से टर-07, वाशी  सदर ठकाणी पाहणी केल  असता रो हाऊस पुढ ल बाजसु

3.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापाचा लॅब वरती जा यासाठ

िजना मागील बाजसु तळमजला व प हला मज याचे 3.00 मी.

X 3.00 मी. आकाराचे माज नल पेस म ये लॅब व खांब

टाकुन जागा अ त मीत केलेल  आहे.

MRTP-54   

 1032

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4500/18, 

द. 30/08/2018

1 ी हाक जा अ दलू रजाक 
मु ला

घर . ए-2/368 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-2/368 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई येथ े3.00 x  4.00  जी + 1 च े
बांधकाम आर सी सी  बांधकाम चालू

54 जा. .  4212/2018       दनांक 
06/08/2018

2 मोह द युनुस छेडा घर . ए-2/242 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-2/242 स.े 21 तुभ नवी मुंबई येथ े4.5 मींx  5.00 मी च ेजी+1 च े
आर सी सी च ेबांधकाम चालू

54 जा. . 4213/2018 दनांक 06/08/2018

3 सेजधर सगं घर . ए-14 स.े 24 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-14 स.े 24 तुभ, नवी मुंबई 6.00 x  7.00  जी + 1 च ेबांधकाम आर 
सी सी  बांधकाम चालू

54  जा. . 4214/2018     दनांक 
06/08/2018

4 ी भ यता जैन शहा का पसे स सी - 111 . . 6 स.े 13 
सानपाडा नवी मुंबई

शहा का पसे स सी - 111 . . 6 स.े 13 सानपाडा नवी मुंबई घरा या 
मागील बाजूस असले या मोकळया टेरेसवर येथ े9.00 मीx 2.00 मी 

बांधकाम क न टेरेस कवहर केल ेआहे.

53 (1) जा. . 4226 /2018       दनांक 
06/08/2018

5 म.े मयुर एंटर ायजेस भ.ू . 3 व 4 स.े 19 डी वाशी नवी मुंबई नमुंमपा नगररचना वभागाने दले या तळ + दोन मजल  इमारत 
परवानगी पे ा जा त 40.50  x15.20 मी मोजमापाच े तस-या मज याच े

बांधखाम (जी+3) अ त र त बांधकाम केलेल ेआहे तसेच समासी 
प ाशडेच ेबांधकाम केलेल ेआहे.

53 (1) जा. .     4415/2018       दनांक 
16/08/2018

6 ी वजय पांडूरंग सावंत भ.ू . ए-2/543 स.े 21 वाशी नवी मुंबई भ.ू . ए-2/543 स.े 21 वाशी नवी मुंबई येथ े5.00 x4.00 मी च ेजी+ 2 च े
बांधकाम सु

54 जा. . 4499 /2018       दनांक 
21/8/2018

7 ी. भूलाल चौधर द ा लॉट . 85 (फ) स.े 22 तुभ नवी 
मुंबई

द ा लाट . 85 (फ) स.े 22 तुभ नवी मुंबई येथ े3.00 x5.00 मी व 4.00 x 
6.00 मी च ेपाक ग म ये रोल ंग शटर टाकून गा याच ेकाम चाल ूआहे 

व याच मापाच ेला ट टाक यात आलेला आहे.

54 जा. .   4500/2018   दनांक 21/8/2018

1
ी.गणेश मोरे, म न.581,स.े1, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 3.0X8.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये RCC तळ मज याचे काम चालू आह.े

54 2917/12.07.2018 

2
ी.सुरेश शेळके, म न.381,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+2 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3180/03.08.2018

3
ी.गोरख  शेळके, म न.960,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3181/03.08.2018

4
ी.जग ाथ पाटील, म न.961,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3182/03.08.2018

5
ी.भगवान शेवाळे, म न.959,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3183/03.08.2018

तुभ

कोपरखैरणे
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6
ी.गोरख मुळीक,  म न.958,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3184/03.08.2018

7
ी.सं दप भोसले , म न.957,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3185/03.08.2018

8
से े टरी/अ य , अनुभव सोसायट , लॉट नं.84/85, स.े8, 

कोपरखैरणे
सदर ठकाणी पाहणी केली असता इमारती या टेरेसवर A वग म ये  25 मी.X 
20मी.  व B वग म ये 25 मी.X 20मी. मोजमापाचे  एंगल व प ा शेड  टाकणे 
चालू आह.े

54 3186/03.08.2018

9
ी.तुकाराम पाटील, म न.954,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3187/03.08.2018

10
ीम.मु ाबाई  दघे, म न.796,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3217/04.08.2018

11
ीम.प पु गु ा,  म न.757,स.े6, कोपरखैरणे सदर ठकाणी थळपहाणी केली असता  G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू 

ि थतीत आढळून आले.

54 3218/04.08.2018

12

मोह मद युसुफ मोह मद स यद 
फ /गौस युसुफ फ ,

भुखंड .ई 94, स.े12, 
गा. व.यो.कोपरखैरणे

सदर ठकाणी बांधकामधारकाने अनिधकृतपणे िवनापरवानगी stilt म ये  7.9 
मी.X 4.2मी.  व 4.2 मी.X 4.5मी. मोजमापाचे  प े  बांधकाम क न अनु मे 
शॉपम ये टोअरचा वापर चालू आह.े तसेच इमारती या सामाईक जागेम ये प े  
बांधकाम क न वािण य वापर चालू आह.े

53(1) 3206/04.08.2018

13
बांधकामधारक, म न.547,स.े17, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता  6.0X3.0 मी. मोजमापाचे RCC  

ल थ व कॉलमचे काम  चालू आह.े

54 3232/06.08.2018

14
ी.हणीप अ दलु कादर, म न.33,स.े16, कोपरखैरणे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता  6.0X3.0 मी. मोजमापा या 
े फळाम ये G+1 मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3284/13.08.2018

15
बांधकामधारक, म नं.6, स.े7, कोपरखैरणे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 8.0X3.0 मी.आकाराचे 
RCC   बांधकाम G+2 मज याचे बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3345/16.08.2018

16
बांधकामधारक/ गंगाबाई 

रामचं  नाईक

,MCH (कोपरखैरणे ) या मागे,स.े12 
डी,बोनकोडे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 10X6 मी.मोजमापा या 

े फळाम यPेlinthचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3372/18.08.2018

17 रामराव पाट ल, म नं.956,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 
G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3183/03.08.2018

18 मोद पाट ल, म नं.955,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 
G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3184/03.08.2018

19
शवाजी पाट ल, म नं.953,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 

G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3185/03.08.2018

20
बांधकामधारक म नं.340, स.े17, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापाचे जागेम ये 

RCC िप थ चे  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3405/20.08.2018
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21 बांधकामधारक, म नं.797, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये G+1 
काम  चालू ि थतीत आह.े

54 3406/20.08.2018

22
बांधकामधारक, म नं.798, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये G+1 

काम  चालू ि थतीत आह.े
54 3407/20.08.2018

23 ी.नामदेव हा े, ी वठठल रखुमाई मं दरासमोर, 
बोनकोडे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X6मी. मोजमापा या े ाफळाम ये 
फुट गचे काम चालू ि थतीत आह.े

54 3408/20.08.2018

24 ी.रमाकांत नाईक,  नवास समोर, बोनकोडे सदर ठकाणी 12.0X6.0मी. मोजमापा या े ाफळाम ये G+1 RCC बांधकाम 
चालू ि थतीत आह.े

54 3432/23.08.2018

25
ी.अर वदं सगं, म नं.903 व 904, स.े4, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता दसु-या मज याचे वाढीव बांधकाम चालू 

ि थतीत आह.े
54 3433/23.08.2018

26
ी.भगवतीलाल पुरो हत, म नं.908, स.े5, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केली असता तळमज याचे 8X3मी. 

मोजमापा या े फळाम ये  RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3469/24.08.2018

27 ी.रामकृ ण कनोजीया, म नं.395, स.े1, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केली असता नमुंमपा परवानगी ित र  एका  
मज याचे वाढीव बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3470/24.08.2018

28
ी. काश ठ ड,े म नं.384, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 8X3 मी.मोजमापा या 

े फळावर Plinthचे काम  चालू ि थतीत आह.े

54 3501/27.08.2018

29
ी. दनेश तवार , म नं.266, स.े2,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 

RCC व G+1 बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3502/27.08.2018

30 बांधकामधारक, म नं.41, स.े3,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 
G+1 चे RCC बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3572/30.08.2018

31 बांधकामधारक, म नं.42, स.े3,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 
G+1 चे RCC बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3574/30.08.2018

1 ी हषल अ नल गावंड, लॅाट न ं02, से-30 डी या मागील 
बाजसु, एकवीरा लाझा 

इमारती या पुढे , गोठवल  गाव , 
नवी मुबंई

साधारण 10.00 मीटर X 10.00 मीटर आरसीसी यो याच ेकाम पुण, 
कॅालमच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 3687  04/08/2018

2 ी गजानन गंगाराम 
पाट ल ,

वारकर  भवनाजवळ समोर , टेटर 
आळी, कोळीवाडा, घणसोल  नवी 

मुबंई 

साधारण 10.70 मीटर X 23.20 मीटर तळमज याच ेकाम पुण , 
प हला मजला आरसीसी वाढ व कॅालमच ेबांधकाम सु

54 जा. . 3688  04/08/2018

3 ी सतंोष बी.चाैधर आनदं पाट ल अपाटमटजवळ , 
अजनुवाडी, घणसोल  नवी मुबंई 

वनापरवानगी व अन धकृतपणे साधारण 20.00 मीटर X 8.00 मीटर 
आरसीसी यो याच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 3914 16/08/2018

घणसोल
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4 ी द ा य हा े 
(जागामालक) व ी 
परशरुाम ानदेव कदम

अजनुवाडी, वासीम खान यांच े

इमारतीसमोर , घणसोल  नवी 

मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे 22.10 मीटर X 25.10 मीटर आरसीसी 

फुट ंगचे काम गतीपथावर

54 जा. . 3957 18/8/2018

5 ी नानक सौदे द नगर येथील नमुमंपा शाैचालय 

 C-145 द नगर येथील 

नमुमंपा शाैचालय  C-145 

घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे  7.90 मीटर X 9.50 तळमजला + 2 मजले 

RCC बांधकाम पुण, वटकाम गतीपथावर

54  जा. . 4071 27/8/2018

6 ी कृ णाजी क याणकर 

व ी अशोक ढवळे

द नगर येथील नमुमंपा शाैचालय 

 C-145 द नगर येथील 

नमुमंपा शाैचालय  C-145 

घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे  11.00 मीटर X 11.00 मीटर पायासाठ  

खोदकाम सु  फुट ंगचे गतीपथावर

54 जा. . 4072 27/8/2018

7 ी भागोजी हर भाऊ 

चकणे ी भगवान रघ ु

नवघणे व इतर

गणेश ब डींग या बाजलुा ताराई 

नगर घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे साधारण तळमजला +1 मजला इमारतीवर दसु-

या मज याचे 10.00 मीटर X 10.00 मीटर आर सी सी 

बांधकाम गतीपथावर

54 जा. . 4073 27/8/2018

8 ीम मोह मद सल म 
खान व इतर लॅाट न ं 270, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.90 मीटर X 10.00 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर

53 (1) जा. . 3598 2/8/2018

9 ी ानदेव सखाराम 
शेलार,

लॅाट न ं 271, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 3.90 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम व वापर , तसरा मजला  अन धकृत प ाशेड बांधकाम 
साधारण 3.90 मीटर X 10 मीटर व तळमजला पा कग जागा बं द त 

क न वापर

53 (1) जा. . 3599 2/8/2018

10 ी अ नलकुमार आर 
गु ता लॅाट न ं 272, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील बाजसु सामा सक जागा 3.90 मीटर X 1.5 मी अन धकृत 
बांधकाम व तसरा मज याच ेप ा शेड   अन धकृत बांधकाम 
साधारण 3.90 मीटर X 100 मीटर व तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे.

53 (1) जा. . 3600 2/8/2018

11 ी पु षेा म गणेश रानकर लॅाट न ं 274, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे

53 (1) जा. .3601  2/8/2018

12 ीम बसतंी राज  सगं लॅाट न ं 275, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 1.50 मीटर X 3.70 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला  आहे

53 (1) जा. . 3602 02/08/2018
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13 ी अमनतु लाह वरसी 
शेख लॅाट न ं 276, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (3.70 मी X 10 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3603 02/08/2018

14 ी.वासदेुव भमराव कवाडे लॅाट न ं 277, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

साधारण मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
3.70 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 2860 02/08/2018

15 ी.वासदेुव भमराव कवाडे लॅाट न ं 278, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे

53 (1) जा. .3601  02/08/2018

16 ी.दगुश गो वामी 

क णाशकंर

लॅाट न ं 279, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 1.50 मीटर X 3.70 मी अन धकृत बांधकाम 
व 10 मी X 3.70  मी तसरा मजला प ा शेड, तळमजला पा कग 

जागा बं द त कर यात आलेला  आहे

53 (1) जा. . 3602 02/08/2018

17 ी.के राधाकृ णन नायर लॅाट न ं 280, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3603 02/08/2018

18 ी.सु नल बी फरगडे लॅाट न ं 281, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10 मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3604 02/08/2018

19 ीम समुन अे पाठ  / 
अ नलकुमार जी पाठ लॅाट न ं 282, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10 मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3605 02/08/2018

20 ी. ट.कृ णमतु  कलासर लॅाट न ं 283, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.10 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम, 
व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 5.10 मी 

),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3606 02/08/2018

21 ी.जबेुनीशा अमीरजान 

सईद

लॅाट न ं 284, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.10 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम, 
व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 5.10 मी 

),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3611 02/08/2018

22 ी.भारत व णकुुमार शमा लॅाट न ं 285, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3612 02/08/2018

23 ीम सजुाता ड शेळके व 
ईतर ,

लॅाट न ं 286, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3613  02/08/2018
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24 ीम सजुाता ड शेळके व 
ाने वर एल शेळके लॅाट न ं 287, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3614 02/08/2018

25 ी चतामण शकंर राऊत, घर न ं 296, राऊत हाऊस,

रबाळेगाव नवी मुबंई

1) तळमजला व सहा मज याच ेआर सी सी बांधकाम पुण 2) तस-
या मज यापयत र हवास वापर सु  3) ल ट काम अपुण इ याद  

4) 16.50 मीटर X 16.00 मीटर अन धकृत व वनापरवानगी बांधकाम

53 (1) जा. . 3679 04/08/2018

26 ी वशाल पाट ल व इतर, लॅाट न ं 198 व 199, सॅान

म ट पेशा लट  हॅा पीटल से -

05, घणसोल  नवी मुबंई

दोन लॅाट एक त क न र हवास वापराऐवजी हॅा पीटल 2) (11.00 
मी x 6.00 मी ) तसरा मजला अन धकृत 3) तळमजला पा कग 

ऐवजी ICU व ऑपरेशन थएटर बन वले

53 (1) जा. . 3677 04/08/2018

27 ी सोपान शकंर सावळे लॅाट न ं200, सॅान हॅा पीटल

शेजार  से -05, घणसोल  नवी

मुबंई

11 मी x 3.30 मी तळमजला वा ण य वापर सु  (मेडीकल) , 11.00 मी 
x 3.30 मी  वाढ व तसरा मजला

53 (1) जा. . 3678  04/08/2018

28 ी गो वदं पाट ल व ी 
राज ूमढवी

द नगर, हनमुान            
मं दराजवळ घणसोल  गाव, नवी 

मुबंई 

(10 मी x 18 मी) अन धकृत बांधकाम, इमारतीच ेकाम पुण र हवास 
वापर सु

53 (1) जा. . 3679 04/08/2018

29 ी मह  गु ता लॅाट न ं234, म न ं603,  से-04, 
घणसेाल  

            नवी मुबंई 

मागील मािजनल पेस 1.50 मीटर X 3.00 मी अन धकृत 
वनापरवानगी बांधकाम, दसुरा मजला (8.00 मी X 3.00 मी ) 

अन धकृत बांधकाम

53 (1) जा. . 3714  06/08/2018

1 ी. मोद खोरपडे सदर मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर 3.0 मी. X 3.0 मी. 
इतके अ त मण केले आहे.

2 ी. रमेश चांडकर सदर जागेवर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर 
प के बांधकाम / प ा शेड टाकून  3.0 मी. X 3.0 इतके बांधकाम 
केलेले आहे.

3 ी. वाि मक  शदें सदर मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर अन धक-त 
बांधकाम केलेले आहे बांधकामाच ेमोजमाप 3.0 मी. X 3.0 इतके 
आहे.

4 ी. कळवणकर आर.वाय सदर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर प के 
बांधकाम केलेले आहे. बांधकामाच ेमोजमाप 3.0मी X 3.0मी. इतके 
आहे.

5 ी. अशोक राऊळ भखंुड . 130, य-ु54, से टर  -04 सदर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर प के 
बांधकाम केलेले आहे. बांधकामाच ेमोजमाप 3.0मी X 3.0मी. इतके 
आहे.

6 ी. अ नल पाट ल घर . जी -479, से टर  -02ऐरोल 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी तळ अ धक दोन 
मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

ऐरोल
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7 द इं डयन पेडी को टल 
चच ऑफ गॉड

6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी तळ अ धक दोन 
मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

8 ी. आरती म ा व ी. 
धरज शमा

6मी.X 5मी. इत या मोजमापाच ेजागेत वट बांधकाम (लोड बे रगं) 
तळ अ धक प ह या मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

9 ी. मोिजब क याणकर 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेलोड बे रगं बांधकाम तळ  अ धक 
प ह या  मज याच ेकेलेले आहे.

54

10 ी. चद ूयादव 7मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेजागेम ये आर.सी.सी. व वट 
बांधकाम केलेले आहे.

54

11 ी. राज  सयुवंशी सदर मालकाने 5मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेजागेम ये वट 
लोड बे रगंच ेतळ अ धक प ह या मज याते बांधकाम केलेले आहे.

54

12 ी. गु ताजी अशोक 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी. बांधकाम केले आहे.   
बांधकाम तळ अ धक प ह या  मज याच ेकेलेले आहे.

54

  थळ :- बेलापूर सह /-

उप आयु त (अ त मण)

नवी मुबंई महानगरपा लका

दनांक :-  20/10/2018
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