
अ.�.
�वभागाचे

 नाव
�वकासकाचे नाव / अन�धकृत बांधकामधारकाचे नांव

अन�धकृत बांधकामधारकाचा स�ह� नं. सह संपुण� 

प�ता
बांधकामाचे  व!प व "े#फळ नोट(सीचा *कार

नोट(स बजाव,यात 

आलेला जा.�.व 0दनांक
शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ने!ळ वा0हद/ 1. मे.ब;ल�न कॅफे 2. फाचू�नटो फुड फॅ?टर(,
शॉप नं.1 व 2, भुखंड �्13, से?टर-1, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

शॉप नं.1,2 भुखंड �.13, से.1, ;शरवणे, ने!ळ नवी मुंबई या 

0ठकाणी भुखंछाHया मोकळया जागेत 1) सुमारे 22.30मी.X 

7.50मी. या मोजमापाचे �वट बांधकाम क!न प#ाHया 

साहाLयाने बं�ध त कले आहे. 2) इमारतीHया पव�स समासी 

जागेत सुमारे 3.30मी. X 3.00मी. या मोजमापाचे 

�वटबांधकाम व शॉप नं.1 व 2 Hया पूव� व उ�तर बाजूस 

सुमारे 1.60मी. वाढ(व बांधकाम कर,यात आले आहे. 

वाPणQय सु! आहे.

53(1)

      2144          

 -----------------

02.05.2018

2 अमन खSना, शॉप नं.3, भुखंड �.13, से.1, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सु.8.00मी. X 3.00मी. या मोजमापाचा 

लोखंडी एँगलHया साहाLयाने पोटमाळा (loft) उभारला असून 

वाPणQय वापर सु! आहे.

53(1)

      2145          

 -----------------

02.05.2018

अन�धकृत बांधकाम इमारतींचा स�ह��ण अहवाल



3 मे. अZय"/स�चव,  वि तक�वना सोसा. भु.�.28, से.24, जुईनगर, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सोसायट(Hया मोकळया जागेत सुमारे 

2.50मी.X 1.60मी. या मोजमापाचे �वट बांधकामाHया 

साहLयाने टॉयलेट व बाथ!मचे बांधकाम कर,यात आले आहे.

53(1)

      2298        -

---------------

15.05.2018

4 ^ी. र�व_ंनाथ मंडळ, भुखंड �.173, तळमजला, से.17, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त ्0ठकाणी सुमारे 2.10मी.X 4.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वट बांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आलेले आहे. तसेच सदaनकेHया *वेश`वारात बदल 

कर,यात आलेला आहे. इमारतीHया िजSयासमोर           

  3.00मी. X 5.00मी.या मोजमापाचा प#ाशेड उभारला 

असून 5.00मी.X .0.23मी. या मोजमापाची संर"क ;भतं 

बांधल( आहे. इमारतीHया संर"क ;भतंीला मेनगेट काढ,यात 

आले आहे. सदaनकेHया मागील बाजूस सु.9.50मी. x 

3.00मी. या मोजामापाचा प#ाशेड उभारला आहे.

53(1)

      2463        -

---------------

23.05.2018



5 ^ी. संिजव �चराणी,
भुखंड �.173, प0हला मजला, से.17, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सुमारे 2.25मी.X 3.30मी. या मोजमापाचे 

लोखंडी अँगल व प#ाHया साहाLयाने बं�ध त केले आहे.
53(1)

      2460        -

---------------

23.05.2018

6
^ी. राजु वालेचा, भुखंड �.172, प0हला मजला, 

से.17, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सुमारे 2.10मी. X 3.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वटबांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आले आहे.

53(1)

      2461        -

---------------

23.05.2018



7 ^ी. अशोक कुमार सहानी,
भुखंड �.172, प0हला मजला, से.17, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

उपरो?त ्0ठकाणी सुमारे 2.10मी.X 4.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वट बांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आलेले आहे. तसेच सदaनकेHया *वेश`वारात बदल 

कर,यात आलेला आहे. इमारतीHया िजSयासमोर           

  3.00मी. X 5.00मी.या मोजमापाचा प#ाशेड उभारला 

असून 5.00मी.X .0.23मी. या मोजमापाची संर"क ;भतं 

बांधल( आहे. इमारतीHया संर"क ;भतंीला मेनगेट काढ,यात 

आले आहे. सदaनकेHया मागील बाजूस सु.9.50मी. x 

3.00मी. या मोजामापाचा प#ाशेड उभारला आहे.

53(1)

      2462        -

---------------

23.05.2018

8 ^ी. कृcणा पुजार( (कृcणा रे टोरdट), शॉप नं.8,9 व 10 भुखंड �.268, से.23, जुईनगर

उपरो?त 0ठकाणी दकुानालगत असलेeया इमारतीHया 

मोकळया जागेत 1) सु. 11.60मी.X 3.00मी. या मोजमापाचे 

प#ाशेड Hया साहाLयाने बंद( त केले आहे. 2) सु.6.70मी.X 

3.00मी. या मोजमापाचे प#ाशेड उभा!न लोखंडी अँगलHया 

सहाLयाने पोटमाळा उभारला आहे. वाPणQय वापर सु! आहे.

53(1)

      2478        -

---------------

28.05.2018



9 मालम�ताधारक/ संकेत अ!ण नाईक व इतर (2),
पाट(ल बुक बायडींग कारखाSयाHया पुव�स, ;शरवणे 

गांव, से.1, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सु.7.75मी. X 5.75मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम व प#ाचे सहाLयाने बं�ध त क!न तसेच 

7.75मी.X 7.50मी या मोजमपाचे प#ाशेड उभा!न वाPणQय 

वापर सु! आहे. लोखंडी अँगलHया साहाLयाने पा,याची 

(Sinter) आकk ठेव,यात आल( आहे.

53(1)

      2603        -

---------------

02.06.2018

10 ^ी. अनरिजत च�हाण,
सदaनका �.602, बालाजी कृपा को.ऑ.हौ.सोसा. 

भु.�.36, से.19, ने!ळ

उपरो?त 0ठकाणी सदaनका �.602 लगत असलेeया ओपन 

टेरेसवर सु.5.10मी.X 7.10मी. या मोजमापाचे प#ाशेड 

उभारलेला आहे.

53(1)

      2871        -

---------------

19.06.2018

11 ^ी. परशुराम आर. पाट(ल
युaनट �.509, ;शवाजी नगर, ;शरवणे, एम.आय.डी.सी., 

एल.पी. नाका, ने!ळ, नवी मुबंई.

उपरो?त 0ठकाणी समुारे 10.75मी. X 6.50मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम क!न वाPणQय वापर स!ु आहे.
260

      2559       --

--------------

31.05.2018



12 ^ी. अर�वदं पाट(ल  एम.आय.डी.सी., एल.पी. नाका, ने!ळ, नवी मुबंई.
उपरो?त 0ठकाणी समुारे 6.50 मी. X 3.00 मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम क!न वाPणQय वापर स!ु आहे.
260

      2558       --

--------------

31.05.2018

सह(/-

सहा. आयु?त तथा �वभाग अ�धकार(

बी �वभाग ने!ळ

नवी मुंबई महानगरपा;लका


