
अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

सपंुण� प�ता

बांधकामाचे �व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार 

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला 

जा.�. व ;दनांक

1 2 3 4 5 6

1

बयोबाई पंढर� भोईर व इतर, घर �.291, द�त मदं�राजवळ, से.36, 

करावे गांव, नवी मुबंई

सदर %ठकाणी (वनापरवानगी साधारण 23.50 मी. X(11.20+6.00) =  202.100 

चौ.मी. 3े4फळावर तळमजला +4 मज8या9या इमारतीचे बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अBवये

6468/ 3.12.2018

2

पंकज सभुाष जगताप व 

इतर,

Fम नं .001, आGशवाIद को.ऑ.हौ.सो., 

भ.ु�.384 व 385, सेKटर-20, बेलापूर

सदर %ठकाणी पाNकO ग9या जागेत साधारण 3.25 मी. X 3.10 मी. मोजमापा9या जागेत 

बांधकाम केलेले आहे व 6.00 मी. X 1.20 मी. ची जागा बं%दPत कFन वापर सFु आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अBवये

7043/ 31.12.2018

1
मे. लRमी नGृसहं सभा (Tी. 

बालाजी सभा)

भखूंड �. 2, सेKटर 22 ए, नेXळ, नवी 

मुबंई

Tी. बालाजी म%ंदर लगत मागील बाजूस समुारे 20 मी. X 8.00 मी. आYण 8.00 मी. X 

8.00 मी. या मोजमापाचा (वनापरवानगी प4ाशडे उभारला आहे. तसेच समुारे 8.00 X 

6.00 मी. या मोजमापाचे म%ंदराचे बांधकाम कर[यात आले आहे.

53 (1)     5619/ 19.12.2018

2

मे. Tी. Pवामी नारायण 

म%ंदर

भखूंड �. 04, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

Tी. Pवामी नारायण म%ंदर लगत मागील बाजूस 1) समुारे 7.00 मी. X 15.50 मी. या 

मोजमापाचा प4ाशडे उभार[यात आला आहे.  2) स.ु 2 मी. X 12 मी. या जागेत 

िजBयाचे बांधकाम केले आहे. 3) स.ु 28 X 12 मी. या जागेत Pitching कर[यात आल� 

आहे. 4) उवIर�त भखूंडावर उcयान (वकसीत कर[यात आले आहे.

53 (1) 5620/ 19.12.2018

3
Tी. नारायण म%ंदर सGमती भखूंड �. 6, से. 20, नेXळ, नवी मुबंई

Tी. नारायण म%ंदर सGमती लगत मागील बाजूस समुारे 6.00 मी. X 8.00 मी. या 

मोजमापा9या तीन जीBयाचे (Staircase) (वनापरवानगी बांधकाम कर[यात आले आहे.
53 (1) 5618/ 19.12.2018

4

मे. माता अमतृानंद मठ
भखूंड �. 05, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

माता अमतृानंद आTम लगत मागील बाजूस समुारे 29 मी. X 10 मी. या मोजमापा9या 

जागेत प4ाशडे बं%दPत कXन Nकचनसाठi वापर सXु आहे. तसेच समुारे 6 X 10 मी. या 

जागेत जीBयाचे बांधकाम कर[यात आले असनू उवIर�त भखूंडावर नसIर� (वकसीत 

कर[यात आल� आहे.

53 (1) 5621/ 19.12.2018

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराjk lादेGशक mनयोजन व नगररचना अnधmनयम, 1966 अBवये अनnधकृत इमारती/बांधकामां(वFoद खाल�लlमाणे नोट�स बजाव[यात आले8या आहेत. सवI नागpरकांना

शासन पpरप4क �. संकqणI-2018/l.�.510/न(व-20, %द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन कर[यात येते कq, खाल�लlमाणे इमारती/बांधकामे अनnधकृत अस8यामुळे या%ठकाणी

सदmनका/गाळे खरेद� कर[यात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे FडसHबर 2018)

बेलापूर

ने�ळ
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5

मे. सतं होम kPट ऑफ 

क8याण (Gलट�ल rलॉवर 

चचI)

भखूंड �. 7, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

Gलट�ल rलॉवर चचI लगत मागील बाजूस 1) स.ु 8.50 मी. X 6.70 मी. या मोजमापाचा 

प4ाशडे व tील9या सहाuयाने सभा मडंप बन(व[यात आला आहे. 2) स.ु 5 मी. X 5 मी. 

या मोजमापाची खोल� बांध[यात आल� असनू �यात पुतळा (Statue) उभार[यात आला 

आहे. खोल�9या खाल� जनरेटर ठेव[यात आले आहे. 3) उवIर�त भखूंडावर स.ु 15 मी. X 

7 मी. या मोजमापा9या ओxयाचे बांधकाम कर[यात आले आहे.

53 (1) 5617/ 19.12.2018

6

मे. काmतIकेयन मXुगन 

म%ंदर चॅर�टेबल kPट

भखूंड �. 13, सेKटर 29, नेXळ, नवी 

मुबंई

1) समुारे 17.50 मी. X 3.50 मी. 3े4फळाची प4ाशडे अनnधकृतपणे उभारल� आहे. 2) 

समुारे 18.50 मी. X 10.00 मी. 3े4फळाची सावIजmनक जागा अmत�Gमत कXन �यावर 

लाcया लाव[यात आ8या आहेत. 3) समुारे 1.50 मी. X 1.50 मी. 3े4फळाचे म%ंदर 

अनnधकृतपणे बांधलेले आहे.

53 (1) 5819/ 31.12.2018

7 Tी. Gमसाळ, सचंालक पुणे 

(वcयाथ{ गहृ (वcयाभवन 

शाळा

(वcयाभवन शाळा, से. 18, नेXळ, नवी 

मुबंई.

उपरोKत %ठकाणी (वनापरवानगी शाळेलगत असले8या मदैानात स.ु27.20 मी.X 35.00 

मी. या मोजमापा9या जागेत लोखंडी अँगल तसेच पी.सी.सी. 9या सा~याने खेळ[यासाठi 

नेट बन(व[याचे काम सXु केले आहे.

54 5406/ 04.12.2018

1

Tी. (वठठल हनमगर दकुान �मांक -3, भ.ु �. 57/1, सेKटर-

31ऐ, वाशी

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता 3.50 मी.x2.50 मी. आकाराचे लोखंडी ntल व 

प4ाशडे बांबु व सामाGसक जागा अmत�मीत केल� आहे.

MRTP-53

2363

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/5971/18, 

%द. 04/12/2018

2

Tी. (वरवFप ईBफोटेक भ.ु �. 34, 35 व 39,  सेKटर-30ऐ, 

वाशी

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता सामाGसक जागेत जनरेटरवर 14.00 मी.x8.00 मी. 

आकाराचे प4ाशडे (वनापरवानगी बांधले आहे. सदर कामाकर�ता लोखंडी पाईप व लोखंडी 

प4ा वापर केला आहे.

MRTP-53

2365

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/5883/18, 

%द. 04/12/18

3
Tी. दास भ.ु �. 323,  सेKटर-31ऐ, वाशीगाव, 

वाशी, नवी मुबंई

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता 3.20 मी.x3.70 मी. आकाराचे (वट बांधकाम व वरती 

प4ाशडे टाक[यात आले आहे.

MRTP-53

2366

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/6323/18, 

%द. 31/12/18

1
Tी. शशीकांत वाळूंज

सी-11/02 mनवारा सोसायट� से. 3 

सानपाडा , नवी मुबंई

सी-11/02 mनवारा सोसायट� से. 3 सानपाडा , नवी मुबंई येथे  2.80 मी x3.00 मी  चे  

अmतpरKत Xमचे बांधकाम सXु
54

जा.�. 6243/2018 %दनांक 

03/12/2018

2
(वजय Gशदंे

सी - 14 /02 mनवारा सोसायट� से. 3 

सानपाडा नवी मुबंई

सी-14/02 mनवारा सोसायट� से. 3 सानपाडा , नवी मुबंई येथे  2.80 मी x3.00 मी  चे  

अmतpरKत Xमचे बांधकाम सXु
54

जा.�.  6244/2018       

%दनांक 03/12/2018

3
pरतशे जसानी / पाथI  

जसानी
भ.ू�. 31, से. 24,  तुभ� नवी मुबंई

भ.ू�. 31, से. 24, तुभ�, नवी मुबंई येथे मजंूर नकाशानुसार कार Gलrट9या जागेत Gलrट 

तोडून प%ह8या व दसु-या मज8यावर 6.00 x4.20 मी मापाचे  लोड बेर�ंग Pलॅबचे 

बांधकाम कXन पाक�गची जागा बं%दPत कर[यात आल� आहे.

54
 जा.�.6542/2018  %दनांक 

20/12/2018

4
Gमना भालचं� �हा4े

से. 22, तुभ� गाव, साईबाबा 

म%ंदराशजेार� , नवी मुबंई

से. 22, तुभ� नवी मुबंई येथे 16.10 फुट x 9.20 मी चे मोजमापाचे जी+4  मजल� आर. 

सी. सी. इमारत बांधकाम कXन र%हवास वापर सXु केला आहे.
53(1)

 जा.�. 6621/2018  %दनांक 

27/12/2018

वाशी

तुभ�
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5

सजंय रामा पाट�ल भ.ू �. 155 से. 22 तुभ�

भ.ू �. 155 से. 22 तुभ� नवी मुबंई येथे (वनापरवानगी  12.10 मी x 10.02 मी चे 

मोजमापाचे तळ + चार मजल� आर. सी. सी. इमारत बांधकाम पुणI कXन र%हवास वापर 

सXु आहे.

53(1)
जा.�. 6621/2018       

%दनांक 27/12/2018

1
Tी. आनंद कृjणा वीर, Fम नं.639 से.16 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  8 मीX3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

Plinth चे काम  चालू िPथतीत आहे.

54 4905/5/12/2018

2
Tी. %दल�प Yखलार�, Fम नं.640 से.16 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  8 मीX3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

Plinth चे काम  चालू िPथतीत आहे.

54 4906/5/12/2018

3
Tी. मधुकर nTपती बावळेकर, Fम नं.692 से.5 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  G+1मज8याचे 8X3 मी.मोजमापा9या  

3े4फळामoये प%ह8या मज8याचे वाढ�व बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 4943/7/12/2018

4
Tी. (वठठल दानवले, Fम नं. 693 से.5 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  G+1मज8या9या इमारतीमoये 8X3 

मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये प%ह8या मज8याचे  बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 4922/7/12/2018

5
Tी. सुभाष राजपुत/ ((वकq 

कांबळे ठेकेदार),

Fम नं. 649 से.17कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता  G+1मज8याचे  8X3 मी.मोजमापा9या  

3े4फळामoये RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5013/13/12/2018

6
Tी. (वशाल भगवान/ ((वलास 

नायर ठेकेदार),

Fम नं. 649 से.17कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

G+1मज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5014/13/12/2018

7
Tी. तानाजी आ�माराम Gशदंे/ 

( नागराज गाडकेर ठेकेदार),

 Fम नं. 277 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

G+1मज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5015/13/12/2018

8
Tी. Gमथुन गायकवाड, Fम नं. 355 से.12 ई, खैरणे, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    7X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये RCC 

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5016/13/12/2018

9
Tी. जलालु%दन खान, Fम नं. 756 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5017/13/12/2018

10
Tी. बाजीराव साळेकर, Fम नं. 635 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5018/13/12/2018

11
Tीम.पुjपा रामचं� nचकणे, Fम नं. 636 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5019/13/12/2018

12
Tी.रामबाबु शेळके,  Fम नं. 637 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5020/13/12/2018

13
Tी.सुरेश शामराव कदम, Fम नं. 638 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5021/13/12/2018

14
Tी.बाबुराव Gभमराव घारे, 

/(Tी. मुBना शेख ठेकेदार)

Fम नं. 775 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये Plinth चे  

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5022/13/12/2018

15
Tी.भगवान खोपड,े /(Tी. 

मुBना शेख ठेकेदार)

Fम नं. 776 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये Plinth चे  

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5085/17/12/2018

16
Tी.सnचन आ�माराम जांभळे, 

/(Tी.l(वण भुजबळ ठेकेदार)

Fम नं. 729 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये  RCC 

Plinth चे  बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5086/17/12/2018

17
अoय3/से�ेटर�             

 Tी.समथI CHS,

�लॉट 119, सेKटर 11,कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 पाहणी केल� असता मे.pरलायBस िजओ Gल. कंपनीचे 6मी.उंचीचे  H Pole 

 4 Nos GSM मोबाईल टॉवर ॲBट�ना उभार[याचे काम चालू िPथतीत आहे.
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कोपरखैरणे
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1 Tी कृjणा Gसताराम �हा4े  घर � 650/79, समथI नगर, नमुमंपा 

पा[या9या टाकq9या मागे, घणसोल�, 

नवी मुबंई

(वनापरवानगी व अनnधकृतपणे तळमजला +  प%ह8या मज8याचे पुणI बांधकाम झाले8या 

व वापरात असले8या इमारतीचे दसु-या मज8यावर 34.90 मी x 8.60 मी इतKया 

मोजमापाचे R.C.C Pलॅबचे काम lगतीपथावर अस8याचे mनदIशनास आले.

54 जा.� 6698  27/12/2018

1 वसीम अ�बास अल� शखे/ 

नईम अ�बास अल� शखे

घर �. 751 व 752, ऐरोल� नाका, 

सेKटर-01, ऐरोल�.

सदर %ठकाणी मालकाने 06.00 मी. X 03.00 मी. इतKया मोजमापा9या जागेत (जी+1) 

PवFपाचे लोड बेअर�ंगचे बांधकाम केले आहे. तसेच काम  lगतीपथावर आहे.

54 5547/2018, 14/12/2018

     �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुSत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

घणसोल%

ऐरोल%

;दनांक :- 31/01/2019
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