
अ. वकासकाचे 

नांव/अन धकृत 

बांधकामाच ेनांव

अन धकृत बाधंकामाचा स ह नं. 

सह संपुण प ा

बांधकामाच े 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

ी. ाने वर पाटील व 
िनलेश पाटील,

पाटील ग ली , पेश िदवेकर, 
घर .89, या बाजुला, 
से.20,बेलापूर गांव, नवी मंुबई

सदर िठकाणी िवनापरवागी साधारण 14.27 मी. x 8.45 मी. = 
120.61 चौ.मी. े फळावर तळमजला +2 मज याचे 
आर.सी.सी लॅबसह यावरील आर.सी.सी कॉलमचे इमारतीचे 
बांधकाम चालु आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

4802/ 3.9.2018

2

अ य /से े टरी, मे. 
नागरी सहायता सिमती 
व अिमशा राज-ग ली 
फुडस,

भु. .8 ए, सीबीडी, बेलापूर सदर िठकाणी िवनापरवानगी शॉप .1 ते 3 चे एकि करण 
क न साधारण 9.00 मी. x 6 मी. मोजमापाचे जागेत Medical 
store, Dispenssary, yoga office, vacational Guidline 
ऐवजी यवसाियक िकचनचा वापर सु  आहे व साधारण 3.15 
x 9.00 मी. मोजमापा या पािकग या जागेत रिहवास चालु 
आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये 
(वापरात 

बदल)

4855/ 04.9.2018

3

मोहमद परवेझ आलम, बी-5, 9/21, आ ट ट हलेज, 
से.8, सीबीडी, बेलापूर

सदर िठकाणी िवनापरवानगी जुने घर तोडून साधारण 6.70 मी. 
x 6.65 मी. मोजमापा या जागेवर लोखंडी िबमसह लॅब (लोड 
बेर ग) बनवून तळमजला + 1 मज याचे घराचे बांधकाम क न 
वापर सु  आहे

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

4856/ 04.9.2018

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 . संक ण-2018/ . .510/न व-20, द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन कर यात येते क ,

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

(माहे स टबर 2018)

बेलापूर
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4

ी. जयराम शे ी 
(ऐ वय  बार ॲ ड 
रे टॉरंट),

शॉप नं.2, ओम चा यक 
को.ऑ.हौ.सो., भु. .5, से.6, 
सीबीडी, बेलापूर, नवी मंुबई

सदर िठकाणी शॉप म ये साधारण 3.70 मी. x 9.25 मी. 
मोजमापाचा पोटमाळा ओपन टेरेसवर साधारण 7.25 x 5 मी. 
मोजमापाचा लोखंडी े मसह प ाशेड तसेच शॉप या पाठीमागे 
साधारण 7 मी. x 2.25 मी प ाशेड बनवून हॉटेलसाठी वापर 
सु  आहे तसेच सदिनका .101 चा रिहवास ऐवजी 
यवसाियक वापर सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

4905/ 06.9.2018

5

अ य /से े टरी, ( ी 
अलबेला हनुमान मंदीर),

भु. .5, से टर-2, सीबीडी, 
बेलापूर

नवी मंुबई महानगरपािलके या भुखंड .5 वर साधारण 
(44.25+32/2) x ( 30.+5.3/2) = 682.34 चौ.मी जागेवर 
मंदीराचे व इतर मचे बांधकाम केलेले आहे व याचा वापर 
चालु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

5199/ 25.9.2018

6

ी. बाळाराम शंकर 
हा े,

घर . 325 ए, दारावे गांव, 
ने ळ, नवी मंुबई

सदर िठकाणी अनिधकृतपणे िवनापरवाना साधारण 12 मी. x 
16 मी. = 192 चौ.मी. मोजमापाचे तळ+3 मज याचे लॅबचे 
बांधकाम सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

5288/ 28.9.2018

7
ी. अनंत शंकर हा े, घर . 326, दारावे गांव, ने ळ, 

नवी मंुबई
सदर िठकाणी अनिधकृतपणे िवनापरवाना साधारण 11 मी. x 
15 मी. = 165 चौ.मी. मोजमापाचे तळ मज याचे कॉलमचे 
काम सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

5287/ 28.9.2018

1
ी. काश शे ी (िवना 

हॉटेल),
शॉप नं.8 व 9, भुखंड .28, से र-

24, जुईनगर, नवी मंुबई.

उपरो  िठकणी शॉप लगत सोसायटी ा मोकळया जागेत 
सु.17.10मी. X 2.50मी. या मोजमापाचे प ाशेड उभारला आहे. तसेच 

6.10मी. X 4.00मी. या मोजमापाचा िवट बांधकामा ा साहा ाने 
बंिद  क न िकचन बनिव ात आले आहे. वा  वापर सु  आहे.

53(1) 4154 /10.09.2018

2 ी. अकरामुल हल अ ारी 
(िव म डे लपस)

तळमजला, अमन को.ऑप. हौ.सोसा., 
भुखंड .260, से र-23, 

जुईनगर,नवी मंुबई.

ॉट नं.260 अमन को. ऑ.हौ.सोसा. से.23 जुईनगर येथे मंजूर 
नकाशा ितरी  मोकळया जागेत कर ात आलेले अनिधकृत 

बांधकाम.
53(1)  4407 / 10.09.2018

3
ी. मारेबो ा गौडा व इतर 

(3)
भुखंड .327, गा.िव.यो., िशरवणे, 

ने ळ, नवी मंुबई.

उपरो  िठकाणी तळजमला येथे सुमारे 3.00मी. X 1.00मी. या 
मोजमापा ा दोन म बांध ाचे काम सु  असुन इमारतीत अंतगत 

बदल कर ाचे काम सु  आहे.
54  4054 / 01.09.2018

1

ी मलन एच शहा व 

मह  शहा

भुखडं माकं 80/80, दकुान 

माकं-9ऐ वगं, वाशी लाझा, 

से टर-17

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 2.80 मी. X 3.00 मी.

इमारती या िज याखाल  दकुान बनवले आहे.

MRTP-53   

 2334

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4547/18, 

द. 01/09/2018

ने ळ

वाशी
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2
ीम पु पलता बनसोडे बी/2, 12/13, से टर-15, वाशी सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 8.80 मी. X 2.40 मी.

सामासीक जागेत शेड टाकुन अ त मीत केललेे आहे.

MRTP-53   

 2335

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4784/18, 

द. 15/09/2018

3
ीम नगमा ल तक बोट बी/2, 12/11 व 12, से टर-15, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 9.30 मी. X 2.40 मी.

सामासीक जागेत शेड टाकुन अ त मण केलेले आहे.

MRTP-53   

 2337

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4785/18, 

द. 15/09/18

4
मे यम बॅग, दकुान माकं 16, एफ-3, भुखडं माकं-

06, से टर-10, वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 3.00 मी. X 0.60 मी. व

2.00 मी. X 0.60 मी. दकुाना बाहेर शेड टाक यात आले आहे.

MRTP-53   

 2338

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4786/18, 

द. 15/09/2018

1 ी. गणेश महाद ूठाकूर घर . 1671 कोपर  गाव नवी मुंबई घर . 1671 कोपर गाव,तुभ नवी मुंबई येथ े5.00 मीx 4.00 मी च े     
दसु-या मज याच ेबाधंकाम चालू

54 जा. . 5013/2018 दनांक 11/09/2018

2 ी. दादा वाघमारे बी- 59 चतांमणी सोसायट  से. 26 
कोपर गाव , तुभ, नवी मुंबई

बी-59 चतंामणी सोसायट  से. 26, कोपर गाव तुभ, नवी मुंबई येथ े1.50 x  
2.00 मी व 7.5 x  4.00 च ेप ाशेड च ेकाम सु

54 जा. .  5014/2018       दनांक 
11/09/2018

3 ी. मनोहर भोईर भ.ू . 9/1 से. 26 कोपर गाव, वाशी भ.ू . 9/1 से. 26 कोपर गाव , वाशी येथ े21.00 x  10.50  जी + 1 च ेबांधकाम 
आर. सी. सी.  बांधकाम चालू

53 (1) जा. . 5015  /2018       दनांक 
11/09/2018

1
ी. दनेशचं  शांता साद पाठक म न.532, से. 01, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3702/10/9/2018

2
ी. बाळू ढबे म न. 538, से.02, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3703/10/9/2018

3
ी. दादा लाडे म न. 539, से.02, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3845/11/9/2018

1 ी मोरे वर ीधर हा ,े शवाजी तलावाजवळ, गणपती 
कारखा यासमोर, घणसेाल  गाव, 

घणसोल  नवी मुंबई
12.30 मीटर X 9.30 मीटर आर. सी. सी. प ह या माळयाच े

बांधकाम पुण , वटकाम गतीपथावर

54 जा. . 4196, 03/09/2018

2 ी वनोद पाट ल 

(जागामालक), ी द ा 

वटकर ( वकासक), ी 

पे मल नायडु ( वकासक),

डशीप अपाटमट, तळवल  
नाका, नवी मुंबई 1) G+2 पुण बांधकाम झाले या इमारतीवर तस-या मज याच े

R.C.C. कॅालमचे काम गतीपथावर, 31.2 मीटर X 18.00 

मीटर इत या मोजमापाचे 2) दोन मजले नवास वापर सु  3) 

ल टच ेकाम अपुण आहे

54 जा. . 4659,  10/09/2018

तुभ

कोपरखैरणे

घणसोल
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3 ी शवराज मढवी 

(जागामालक), ी ताप 

ई वर पाट ल  

( वकासक), ी पांडुरंग 

रामचं  कदम ( वकासक),

ताराई नगर,गुणाल  तलावालगत, 

घणसोल , नवी मुंबई

10.00 मीटर X 10.00 मीटर इत या मोजमापा या तळमजला 

+ दोन मजले बाधंकाम पुण असले या , इमारतीवर तस-या 

मज याच,े व चौ या मज याच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 4660,  10/09/2018

4 ीम रजनी रमेश भोईर 

व ी रमेश नामदेव 

भोईर, द नगर, 

शंकरबुवावाडी, घणसोल  

नवी मुंबई

द नगर, शंकरबुवावाडी, घणसोल  

नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे 7.50 मीटर X 3.50 मीटर 

इत या मोजमापाचे तळमजला + प हला मजला प ाशेड आर. 

सी. सी. बांधकाम गतीपथावर

54 जा. . 4683,  12/09/2018

5 ी पेश पाट ल 

(जागामालक), ी राजु 

सातपुते ( वकासक),

द नगर मर  आई मं दरासमोर 

घणसोल  नवी मुंबई

9.10 मीटर X 9.00 मीटर इत या मोजमापा या तळमजला + 

दोन मजले बाधंकाम पुण असले या, इमारतीवर तस-या 

मज याच ेR.C.C काम व वटकाम गतीपथावर

54 जा. . 4775,  19/09/2018

6 ी र नाकर मा णक 

हा  ेव इतर,

पेश बार समोर, घणसोल    मेन 

रोड, घणसोल  नवी मुंबई

10 मीटर X 12.00 मी इत या मोजमापाचे G+3 तयार 

इमारतीवर चौ या मज याच ेआर.सी.सी. कॅालमचे काम 

गतीपथावर

54 जा. . 4811,  21/09/2018

7 ी रमेशचं . एम. गु ता.  स-े01, लॅाट नं 23, घणसोल   

नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे 10.00 मीटर X 8.00 मीटर 

सदर ल ठकाणी तळमजला पा कग या जागेत वा ण य वापर व 

चौथा मज याच ेअन धकृत बाधंकाम

53 (1) जा. . 4661,  10/09/2018

8 ी व वास कांबळे, अजनु को-ऑप हौ सगं सोसायट  

लॅाट नं 220 म नं 557 स-े4, 

घणसोल  नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे मा गल मािजनल पेस 1.50 

मीटर X 3.40 वनापरवानगी अन धकृत बाधंकाम व वापर दसुरा 

मजला 3.40 मी X 10 मी अन धकृत बाधंकाम

53 (1) जा. . 4682,  11/09/2018
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1 ी. भालेराव राज रो.हा. . 12, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3972/2018 द. 07/09/2018

2 ी. संजय लाड रो.हा. . 11, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3976/2018 द. 07/09/2018

3 ी. वकास कामगार रो.हा. . 08, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3977/2018 द. 07/09/2018

4 ी. भालचं  जोशी रो.हा. . 09, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे.

54 3978/2018 द. 07/09/2018

5 ी. स दाथ  ओहाळ घर . बी/63, से टर - 03ऐरोल , 
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 8मी.x3मी. इत या मोजमापा या जागेत 
वट बांधकाम (लोड बे रगं) करत आहे. सदरच ेबांधकाम 
स यि थतीत तळ अ धक प ह या मज याच ेकाम तसेच काम 
गतीपथावर आहे.

54 3979/2018 द. 07/09/2018

6 ी. दल प कुराडे रो.हा. . 10, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3780/2018 द. 07/09/2018

7 ी. सुरेश भोईर / ी. 
मनोज कुमार

घर . 371,374,378, भुखडं . 23 
डी, लगत, ऐरोल गांव

सदर ठकाणी मालकाने 13मी.X 10मी. इत या मोजमापा या 
जागेत आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी 
स यि थतीत फुट ंगच ेकाम चालू आहे.

54 4050/2018 द. 11/09/2018

8 ी. अ मत माहूलकर, ी. 
गणेश माहूलकर, ी. 
द ा य माहूलकर, ी. 
व याधर माहूलकर,

घर . 3619, 3620,3517,3616, 
35189, भुमापन .  176

ठाणे बेलापूर र यालगत 30मी X 06मी. इत या जागेत 10 प याच े
गाळे बांधकाम केल ेआहे. सदर यापार  गा याम ये खादयपदाथ 
पानवडी, व इतर अन धकृत यवसाय सु  आहे.

53(1) 3994/2018 द. 10/9/2018

9 ी. ह र वर श नवार पाट ल घर .  50/001, दवागांव सदर जागेवर 40 फुट X 35 फुट मोजमापाच ेपायाचे फुट ंगच े
आर.सी.सी. बांघकाम गतीपथावर आहे.

54 4235/2018 द.  19/09/2018

10 ी. जय ी मदन खरैणार / 
नारायण गांगुड

घर .  यु 30 से टर -04, ऐरोल सदर ठकाणी  मालकाने 7मी X 4मी इत या मोजमापाच ेजागेत 
आर.सी.सी बांधकाम पुण झाले आहे.

54 4136/2018 द.  19/9/2018

  थळ :- बेलापूर सह /-

उप आयु त (अ त मण)

नवी मुंबई महानगरपा लका

ऐरोल

दनांक :- 20/10/2018
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