मालमत्ता दवभाग
भाडे तत्वावरील समाजमंदिरे /व्यायामशाळा/बहु उद्दे दशय इमारत तपदशल
अ.क्र

इमारतीचे नाव

.
1

कोपरखैरणे दवभाग

2

मजला

क्षे त्र ( चौ.फु)

3

4

तळ

645.84

व्यक्ती/संस्था यांचे नाव

5

ठराव क्र. व
दिनांक.
6

करारनामा सुरु
झाल्याची

शे रा

दिनांक
7

8

समाजमंदिर
व्यायामशाळा

1

व्यायामशाळा, से.19, तीन
टाकीजवळ, कोपरखैरणे

प्लॉट नं .60, से.12 बी,
2

कोपरखैरणे, (तळ, पक्रिला,

जय संतोषी माता ग्राम क्रिडा
मंडळ, से.19, कोपरखैरणे,
नवी मंबईृ
तळ

502

पक्रिला

502

िसरा

502

िसरा मजला)

885
18/11/2014

01-01-2015

जाक्रिरातीअन्वये क्रि.1/1/2015 पासून 5 वषे कालावधीकरीता प्रत्येक
वषी करारनामा करणेच्या अटीवर भाडे तत्वावर िे ण्यात आले .

01-01-2015
छत्रपती क्रशवाजी मिाराज
क्रिडा मंडळ

885
18/11/2014

01-01-2015

जाक्रिरातीअन्वये क्रि.1/1/2015 पासून 5 वषे कालावधीकरीता प्रत्येक
वषी करारनामा करणेच्या अटीवर भाडे तत्वावर िे ण्यात आले .

01-01-2015

बहु उद्दे दशय इमारती
1

बिउद्देक्रशय इमारत, से-12,

1200

कोपरखैरणे येथील जागा

नवी मंबई म्यक्रिक ॲन्ड

954

ड्रामा सककल

10/02/2015

05-01-2015

क्रि.1/5/2015 पासून 1 वषासाठी भाडे तत्वावर िे ण्यात आली

गोषवारा
कोपरखैरणे क्रवभाग

अ.क्र
.
1

इमारतीचे नाव

2

समाजमंदिर

व्यायामशाळा

बहु उद्दे दशय इमारती

एकुण

0

2

1

3

मजला

क्षे त्र ( चौ.फु)

व्यक्ती/संस्था यांचे नाव

3

4

5

ठराव क्र. व
दिनांक.
6

करारनामा सुरु
झाल्याची

शे रा

दिनांक
7

8

नवी मुंबई महानगरपालिका
मािमत्ता लवभाग
कोपरखै रणे लवभाग
गळ
अ.क्र.

मिळकतीचे न ांव

न ांव

/ककऑक्स C4

पत्त

क्र

मिव्ह ॲण्ड ि यसन तत्व वर

शेर

भ डेपट्टय ने दििेि त ब दिन ांक

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर, अवाय योजनेंतर्गंत ववकससत करण्यात आलेली इमारत, श्रसमकनर्गर, खैरणे
1

श्रमिकनगर िक
ु न/ग ळे

1

िदहि स्वयां सह य्यक गट/अपांग िदहि व वैयक्क्तक िदहि

ज दहर त प्रस्त ववत

2

श्रमिकनगर िक
ु न/ग ळे

2

िदहि स्वयां सह य्यक गट/अपांग िदहि व वैयक्क्तक िदहि

ज दहर त प्रस्त ववत

3

श्रमिकनगर िक
ु न/ग ळे

3

िदहि स्वयां सह य्यक गट/अपांग िदहि व वैयक्क्तक िदहि

ज दहर त प्रस्त ववत
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1

´ÖÆüÖ¯Öê ×²ÖÎ•Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

úÖê¯Ö¸üÖî¸üÖê

4.00

´Öê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü ÖòÃÖ ×»Ö.

30/11/2007

01/01/2016 ŸÖê
31/12/2016

2

ÃÖêŒ™ü¸ü 1, úÖê¯Ö¸üÖî¸üÖê, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

úÖê¯Ö¸üÖî¸üÖê

48.25

´Öê ´ÖÆüÖ−ÖÖ¸ü ÖòÃÖ ×»Ö.

30/11/2007

01/01/2016 ŸÖê
31/12/2016

3

úÖÓ“Ö−ÖÖÓÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß •Ö¾Öôû, ÃÖêŒ™ü¸ü
11, úÖê¯Ö¸üÖî¸üÖê, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

úÖê¯Ö¸üÖî¸üÖê

4.00

´Öê.×¸ü»ÖÖµÖÓÃÖ ×•Ö†Öê
‡−±úÖêúÖò´Ö ×»Ö.

30/11/2007

ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´µÖÖ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

¿Öê¸üÖ

×¤ü.01/12/2015 ŸÖê ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ¤êüµÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ
×¤ü.31/10/2016 ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.

