
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 बजाव7यात आलेला 

जा.�. व :दनांक

1 2 3 4 5 6

1
कुंदन �हा�े, पंचशील नगर-2, से�टर-20, बेलापूर गांव सदर �ठकाणी साधारण 7.00 मी. x 6.80 मी. मोजमापा*या जागेवर ,म/ऑफ0स 

बनवून वापर स,ु आहे.

MRTP नोट6स 53 

(1) अ<वये

6083/ 02.11.2018

2
=ी. >वजय कुमार ?सगं, रो हाऊस नं. डी-2, से�टर-1, सीबीडी, 

बेलापूर

सदर �ठकाणी >वनापरवानगी घरा*या पाठCमागे साधारण 5.50 मी. x 3.00 मी. 

मोजमापा*या जागेवर लोड बेर6ंग व आर.सी.सी चे वाढ6व बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट6स 53 

(1) अ<वये

6248/16.11.2018

1 =ी. सदुाम हFरभाऊ वाघुले एन एल -1बी 21/12, से�टर-10, 

ने,ळ, नवी मुबंई.

>वनापरवानगी एनएल-1बी 21/12 येथे स.ु 40 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाचे G+3 

चे R.C.C. बांधकाम सPु आहे.
54

    5291/ 28.11.2018

2 अRयS / सTचव आमU ?स.एच.एस.?ल. भखूंड W. 06, 

से�टर 09, नेPळ, नवी मुबंई

1.  सोसायट6*या �लब हाऊस*या ग*चीवर स.ु 33.0 मी X 20.0 मी Sे�फळाची     

 कायमXव,पी प�ाशडे >वनापरवानगी उभारलेल6 आहे.

 2.  आमU कॅ<ट6न*या मागे समुारे 8.50 मी X 6.50 मी Sे�फळाची जागा प[याने   

 >वनापरवानगी बं�दXत क,न ]याचा गोदाम �हणुन वापर करत आहे.

3.  आमU कॅ<ट6न समोर*या जागेत समुारे 4.50 मी X 4.0 Sे�फळाची जागा        

>वनापरवानगी प[याने बं�दXत क,न ]याचा गोदाम �हणुन वापर करत आहे.

 4.  आमU कॅ<ट6न लगत समोर6ल जागेत समुारे 17.0 मी X 2.50 Sे�फळाची जागा 

  >वनापरवानगी प[याने बं�दXत क,न ]याचा दकुान �हणुन वापर करत आहे.

53(1)  5319/ 29.11.2018

नवी मुंबई महानगरपाBलका

अCत�मण �वभाग

महारा^_ `ादे?शक aनयोजन व नगररचना अTधaनयम, 1966 अ<वये अनTधकृत इमारती/बांधकामां>व,Rद खाल6ल`माणे नोट6स बजावdयात आलेeया आहेत. सवf नागFरकांना

शासन पFरप�क W. संक0णf-2018/`.W.510/न>व-20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करdयात येते क0, खाल6ल`माणे इमारती/बांधकामे अनTधकृत असeयामुळे या�ठकाणी

सदaनका/गाळे खरेद6 करdयात येवु नयेत व आपल6 फसवणुक टाळावी.

(माहे नो�हEबर 2018)

बेलापूर

ने�ळ
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1

=ी. डी. जी. राजपाल भ.ुW.62/4, से�टर -28, वाशी, नवी 

मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता रो हाऊस*या मागील बाजुस 1.50 मी.  X 6.00

मी. मोजमापा*या सामाईक जागेत प�ाशडे टाकुन पुढ6ल बाजुस 1.5 मी.  X 6.00 मी.

आकाराची माकgग जागेत दकुान टाकले आहे. दसु-या मजeयावर 6.40 मी.  X 4.00

मी. आकाराचे टेरेस बं�दXत केले आहे.

MRTP-53

2353

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5594/18, 

�द. 02/11/2018

2

=ी. सभुाष गोगीया, 

झुलेलाल चॅर6टेबल _Xट

भ.ुW.-7, से�टर-09ऐ, वाशी सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 5.00 मी./40.00 मी. व 5.00 मी.  X

30.00/3.00 मी. X 20.00 मी. व 3.00 मी. X 15.00 मी. आकाराचे प�ाशडे लोखंडी

पाईप व ॲगल*या सहाlयाने बन>वdयात आले आहे.

MRTP-53

2355

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5621/18, 

�द. 12/11/2018

3

=ी. अिजत कुलकणU >व^णु `aत^ठान, भ.ुW. 8 व 9, से�टर-

09ऐ, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 8.00 मी.  X 2.50 मी./ 8.00 मी.  X 9.00 मी.

आकाराचे पावसाळी शडे nलाXट6क व लाकडाचा वापर क,न मडंप उभारले आहे. व

8.00 मी.  X 20.00 मी. आकाराचा अँगल व प�ा वापर क,न शडे उभारdयात आले

आहे.

MRTP-53

2356

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5622/18, 

�द. 12/11/2018

4

=ी. हर?मदंर ?सगं चडडा =ी. गु,?सगं समा वाशी, भ.ुW. 4, 

से�टर -09ऐ, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 18.00 मी.  X 10.00 मी. मोजमापा*या जागेत

nलाXट6क व लाकडाचा वापर क,न ता]पुरत े पावसाळी शडे उभारdयात आले आहे. व

3.00 मी.  X 30.00 मी. व 4.00 मी.  X 20.00 मी./ 4.00 मी.  X 30.00 मी.

आकाराचे जागेत लोखंडी अँगल व प�े वापर क,न प�ाशडे वापर क,न बन>वdयात

आले आहे.

MRTP-53

2357

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5623/18, 

�द. 12/11/2018

5

=ीम. अंजना बासट घर Wमांक 1, इमारत Wमांक बी-15, 

को.W.-7, से�टर 29, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.03 मी.  X 1.50 मी. आकाराची लोखंडी जाळी

बनवुन सामाईक जागेत अaतWमीत केल6 आहे. तसेच मागील बाजुस 1.20 मी.  X

3.00 मी. आकाराचा दरवाजा बन>वला आहे.

MRTP-53

2358

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5624/18, 

�द. 12/11/2018

6
=ीम. ?शला अlयर दकुान Wमांक 24 एफ-1, pान�दप 

सोसायट6, से�टर-3/4, वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.80 मी.  X 1.60 मी. आकाराचे लोखंडी qील

लावुन सामाईक जागा अaतWमीत केलेल6 आहे.

MRTP-53

2359

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5625/18, 

�द. 12/11/2018

7

=ी. दशfन ?सहं चावला =ी. सरुrs गुnता, =ी. एस. गुnता व =ी. 

महrs गुnता भ.ुW.62/8, से�टर-28, 

वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 5.80 मी.  X 3.00 मी. आकाराचे

तळमजeयावर6ल Xट6eट बेeट बं�दXत क,न वाtणuय वापर चाल ु आहे व मागील

सामाईक जागेत 4.40 मी. X 1.50 मी. आकाराची जागा अaतWमीत क,न

vयावसायीक वापर चाल ुआहे.

MRTP-53

2360

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5769/18, 

�द. 22/11/2018

8

सौ. >वदया गावकर व =ी. 

Xविnनल गावकर

दकुान Wमांक 1, भ.ुW.-57, से�टर-

31ऐ, वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.30 मी.  X 4.00 मी. आकाराचा पोटमाळा

बन>वला आहे तसेच 1.50 मी.  X 4.00 मी. आकाराचे लोखंडी अँगल व ?समrट प�े

यांचे शडे बन>वले आहे.

MRTP-53

2361

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5845/18, 

�द. 27/11/2018

1
मे. बांधकाम ए- 40/6 से. 21 , तुभx, नवी मुबंई

घर W. ए-40/6 से. 21,  तुभx,  नवी मुबंई येथे  जी+ 2 चे  3.40 मी x 8.20 मी  

चे आर. सी. सी.  बांधकाम सPु
54

जा.W. 5839/2018 �दनांक 

05/11/2018

2
=ीम aनशा पवार ए/23/1 से. 21 तुभx नवी मुबंई

ए23/1 से�टर 21, तुभx, नवी मुबंई येथे 3.40  x 8.20 मी चे  aतस-या माyयाचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W.  5840/2018       

�दनांक 05/11/2018

वाशी

तुभ�
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3
=ी. मोहन धुवf ए/23/2, से. 21 तुभx, नवी मुबंई ए/23/2 से. 21 नवी मुबंई येथे जी+2 चे 8.20 x3.40 मी मापाचे बांधकाम सPु 54

 जा.W.5841/2018     �दनांक 

05/11/2018

4
मे. बांधकाम ए1/12/6 से. 21, तुभx नवी मुबंई

ए1/12/6 से. 21, तुभx नवी मुबंई येथे 3.40  फुट x 6.50 मी चे जी+2 चे बांधकाम 

सPु
54

 जा.W. 5842/2018     

�दनांक 05/11/2018

5
मे. बांधकाम ए-1/12/15 से. 21 तुभx नवी मुबंई

ए-1/12/15 से. 21 तुभx नवी मुबंई येथे 3.40 मी x 6.50 मी चे प�हeया माyयाचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W.  5843  /2018    

�दनांक 05/11/2018

6
=ी. लzमण ?शवराम पाट6ल

घर W. 1587 से. 22 तुभx गाव नवी 

मुबंई

घर W. 1587 से. 22 तुभx गाव नवी मुबंई  येथे 3.20 मी x 10.50 मी चे  दसु-या 

व aतस-या माyयाचे बांधकाम सPु
54

जा.W. 5844 /2018    �दनांक 

05/11/2018

7 =ी. अ{दलु मानद/ सना 

इंटर`ायजेस
भ.ूW. 47 से. 24, तुभx नवी मुबंई

भ.ूW. 47 से. 24, तुभx नवी मुबंई येथे 3.50 मी x 8.00 मी चे  लोड बेर6ंगचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W. 5879 /2018   �दनांक 

15/11/2018

8 मे. ?शव|�वेणी गॅलेFरया 

सोसायट6
भ.ूW. 13 से. 8 सानपाडा नवी मुबंई

भ.ूW. 13 से. 8 सानपाडा नवी मुबंई येथे 2.00 x 1.80 मी चे लोडबेर6ंगचा Pम 

बांधdयाचे सPु
54

जा.W. 6149 /2018   �दनांक 

28/11/2018

9
अXलम शखे

ऑफ0स नं. 203, भ.ूW. 10 से 19 सी 

नवी मुबंई

ऑफ0स नं. 203, भ.ूW. 10 से 19 सी नवी मुबंई येथे 8.80 मी  x 9.20 मी जागेत 

>वट बांधकाम तसेच प�ाशडे टाकून Pमचे बांधकाम सPु आहे.
54

जा.W. 6148 /2018   �दनांक 

28/11/2018

1
=ी.चvहाण नारायण 

ब<शी?सगं

,म नं.812, से.1, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता G+1 इमारती*या 8X3 मी.आकारा*या  

Sे�फळामRये  बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4609/14/11/2018

2
=ी.स?ुमतराव ?शरसागर ,म नं.625, से.1, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता G+1 इमारती*या 8X3 मी.आकारा*या  

Sे�फळामRये  बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4610/14/11/2018

3
=ी.`>वण पवार/अजय पवार ,म नं.471, से.2, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

G+2  चे RCC बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4690/17/11/2018

4
=ी.सखुदेव वरखे ,म नं.142, से.2, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

G+2  चे RCC बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4691/17/11/2018

5
=ी.पोपट कुंडल6 यमगर ,म नं.617, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळावर RCC  

Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4729/20/11/2018

6
=ी.भापकर ,म नं.471, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4730/20/11/2018

7
=ी.सखाराम येडगे ,म नं.231, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4731/20/11/2018

8
=ी.जाधव नाया अशोक ,म नं.232, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4732/20/11/2018

9
=ी.गाढवे लzमी दामोदर ,म नं.173, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4733/20/11/2018

10
अRयS/सेWेटर6, ओमकार 

सोसायट6 ऑफ0स

,म नं.575, से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4736/26/11/2018

कोपरखैरणे
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11
=ी. हaनफ इशाक फ�क0 घर W.41, हाजी कंपाउंड, खैरणे गांव, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी 17X6मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  फुट6ंग (Footing) RCC 

बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4794/28/11/2018

12
=ी. गुलाम हसन  फ�क0 हा.नं.3713, हाजी कंपाउंड, खैरणे गांव, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी 15मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  सरुSा ?भत (कंपाउंड वॉल)बांधकाम  

चाल ूिXथतीत आहे.

54 4826/29/11/2018

13
=ी. मोरे अभय रामचंs ,म नं.750, से.3, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS Xथळ पाहणी केल6 असता  7X3 मी.मोजमापा*या  

Sे�फळामRये G+1मजeयाचे RCC बांधकाम चाल ूिXथतीत आहे.

54 4854/30/11/2018

1 =ी गोपाल वमाf,  भगवती aनवास, शाॅप नं 13  व 14, 

nलॅाट नं 12, से�टर-9, घणसोल6 नवी 

मुबंई 

>वनापरवानगी व अनTधकृतपणे �दपावल6 स�ुी*या कालावधीत सबंधीत शाॅपधारकाने 

`]येक दकुाना*या समोर 2.00 मी X  3.50  मी सामा?सक जागेत >वटाचे प�के 

बांधकाम क,न सामा?सक जागेत वाtणuय वापरासाठC काम स,ु केलेले आहे.>वट काम 

पुणf nलाXटरचे व इतर Xथाप]य कामे `गतीपथावर

54 जा.W 5833  13/11/2018

1 बौRद >वकास सघं  बुRद >वहार, भखुंड W.16, से�टर-19, 

ऐरोल6.

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, सावfजaनक स>ुवधांसाठC 

आर�Sत केलेला आहे. सदर भखूंडाचे Sे�फळ 260 चौ. मी. असनू, ]यावर 112 

चौ.मी.X 90 चौ. मीटरचे बुRद>वहार बांधdयात आले आहे.

53(1) 5123/2018  �द. 15/11/2018

2 गणेश सेवा स?मती 

चॅFरटेबल _Xट

गणपती म�ंदर, भखुंड W. 18, से�टर-

19, ऐरोल6.

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, सावfजaनक स>ुवधांसाठC 

आर�Sत केलेला आहे.  भखूंडाचे Sे�फळ 255 चौ. मी. असनू, ]यावर 172 चौरस 

मीटरचे Sे�फळाचे अनTधकृत गणपती मदं6र बांधdयात आले आहे.

53(1) 5124/2018  �द.15/11/2018

3 >वरrs जैन मा,ती इ<लेvह, घर W.601,भखुंड 

W.09, से�टर- 08, ऐरोल6.

सदर सदaनकेमRये दोन आपेन टेरेस 1) 03.00 मी.X 02.06 मी.                 

2)  03.23 मी.X 03.80 मी.बं�दXत करdयात आलेले आहे. सदaनकेमधील Staircare 

*या जागी ,म बन>वdयात आल6 आहे.  (4.86 मीटर X 3.00 मीटर)

53(1) 5364/2018  �द. 03/12/2018

4 साईनाथ सावf.>व�वXत 

सXंथा

साईबाबा मदं6र, भखूंड W.31, से�टर-

19, ऐरोल6

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, ]यावर साईबाबा मदं6र 

बांधdयात आले. सदर भखूंडाचे Sे�फळ 116.99 चौ. मी. असनू, ]यावर 172 चौरस 

मीटरचे Sे�फळाचे अनTधकृत मदं6र आहे.

53(1) 5125/2018  �द. 15/11/2018

    �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुQत (अCत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाBलका

घणसोल%

ऐरोल%

 :दनांक :-  20/12/2018
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