
अ.क्र वलकासकाच े
नाांल/अनधधकृत 
फाांधकाभाच ेनाांल

अनधधकृत फाांधकाभाचा सर्व्हे नां. 
सह सांऩुर्ण ऩत्ता

फाांधकाभाच ेस्लरुऩ ल ऺेत्रपऱ नोटीसीचा 
प्रकाय 

(MRTP 
Act, 1966 
भधीर करभ

नोटीस फजालण्मात आरेरा जा.क्र. 
ल ददनाांक

1 3 4 5 6 7

1

श्री. पंढरी बाप ूलोहार, घर क्र.009, बेलापरू 
तलावाजवळ, CTS-1195 
च्या बाजलूा, बेलापरू गांव, 
नवी म ंबई

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी साधारण 10.40 मी. x 3.00 
मी. मोजमापाच्या जागेवर इमारतीचे आर.सी.सी. प्ललथ, 
फांऊडेशन, कॉलमचे काम चाल  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 
अन्वये

5334/ 01/10/2018

2

श्री. रत्नाकर ठव. 
सपकाळ, ठवकासक, 
श्रीम. कल्पना न. 
भटवा व इतर,

घर क्र. 837/002, शंकर 
मंदीराच्या बाज ला, करावे गांव, 
नवी म ंबई

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी साधारण 12.90 मी. x 
12.100 मी. मोजमापाच्या जागेवर जी+1 मजल्याचे 
इमारतीचा आर.सी.सी. चे स्लबॅचे काम चाल  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 
अन्वये

5554/ 11.10.2018

3

अ झव्हीरीयन व इतर, सदठनका क्र.103 व 104, 
ज्योतीममय कॉम्पललेक्स, भ .क्र.5, 
सेक्टर-8 ए, सीबीडी, नवी म ंबई

सदर सदठनकेलगतच्या टेरेसवर साधारण 12.00 मी. x 
4.50 मी. मोजमापाच्या जागेवर लोखंडी फे्रमसह पत्राशेड व 
बांधकाम करुन/बंदीस्त करुन वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5679/ 20/10/2018

4
श्री. अरुण शेट्टी, 
प्रकाश प जारी व इतर 
(ठसव्हीव),

भ .क्र.53, ब्रम्पहा कॉम्पललेक्स, 
से.15, सीबीडी, बेलापरू

सदर ठिकाणी  ऑफीस नं. सी-113 ते 118, सी-
213,214,217,218,  डी-113 व इतर ऑफीसचा वापर 
ऐवजी लॉजजग/बोडींगसािी वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5689/ 20/10/2018

नवी म ुंबई महानगरपालिका

अलिक्रमण लवभाग

भहायाष्ट्र प्रादेशळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, 1966 अन्लमे अनधधकृत इभायती/फाांधकाभाांवलरुध्द खारीरप्रभाणे नोटीस फजालण्मात
आरेल्मा आहेत. सलव नागरयकाांना ळासन ऩरयऩत्रक क्र. सांकीणव-2018/प्र.क्र.510/नवल-20, दद. 03 भ,े 2018 नुसाय आलाहन कयण्मात मेते की,
खारीरप्रभाणे इभायती/फाांधकाभे अनधधकृत असल्माभुऱे मादिकाणी सदननका/गाऱे खयेदी कयण्मात मेलु नमेत ल आऩरी पसलणुक टाऱाली.

(भाहे ऑक्टोफय 2018)

फेराऩूय
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5

श्री. हरठपतजसग 
अल वाठलया व इतर, 
रुड लंच,

शॉप नं.1 ते 3, भ .क्र.52, 
सेक्टर-15, सीबीडी, बेलापरू

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी 3 शॉपचे एकठत्रकरण करुन 
साधारण 4.20 मी. x 4.00 मी. व 4.00 मी. x 2.30 मी = 
26.00 चौ.मी मोजमापाचा पोटमाळा/मझेॅनाईन फ्लोअर व 
फोल्डींग ए जवग/ शेड साधारण 18.60 मी. x 3.50 
मोजमापाचा बनवून व्यवसाठयक वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5970/ 30.10.2018

1

अध्मऺ / सधचल / 
खजजनदाय,

च ॊताभणी वोवा. बुखॊड क्र.डी-48, 

वेक्टय-20, नेरुऱ, नली भुॊफई.

वलनाऩयलानगी बुखांड क्र.48 मेथे भांजुय असरेल्मा स्टील्ट ऩार्किं ग 
फाफत स.ु3.20भी. X 2.50भी. ल 2.00भी. X 4.50भी. मा 

भोजभाऩाच ेऩक्की ऩत्राळडे टाकून त्माचा लाऩय सुरु आहे. तसेच 
भांजुय नकाळा व्मनतयीक्त सु.1.20भी. X 0.33भी. मा भोजभाऩाचा 

भांजुय दयलाजा (Entry) फांदीस्त केरा आहे.

53(1) 4671 /11.10.2018

2

चांद्रकाांत बोईय
घय क्र. 1632/0001, नानु 

कॉम्प्रेक्व, वे. 23, जुईऩाडा, नेरूऱ, 

नली भुॊफई.

उऩयोक्त दिकाणी स.ु4.85भी.X 3.45भी. आणण 2.50भी.X 1.50 
भी. मा भोजभाऩाच ेइभायतीच ेजस्टल्ट भध्मे अनधधकृतऩणे दोन 

खोल्मा ल ळौचारमाच ेफाांधकाभ सुरु आहे.
54        4752/19.10.2018

1

श्री. मु. के. ढाकणे बुखांड क्रभाांक 35, सेक्टय-02, 
लाळी, नली भुांफई

सदय दिकाणी ऩाहणी केरी असता 5.20 भी. X 0.75 भी.
ऩदहल्मा भजल्मालय साभासीक जागेत लाढील फाांधकाभ चारु
जस्थतीत आहे.

MRTP-53      
    1035

जा.क्र./नभुांभऩा/शसवलला/5312/18, 
दद. 19/10/2018

1 भे. फाांधकाभ ए2/1 सेक्टय 21, तुब,े नली भुांफई ए2/1 सेक्टय 21, तुब,े नली भुांफई मेथे 3.90  x 7.20 भी च ेजी+1फाांधकाभ 
सूरू 54

जा.क्र.  5290/2018       ददनाांक 
03/10/2018

2 श्री. दगडू अफाजी ऩाटीर, 

रयरामन्स जजमो
बू.क्र. 222/223 से. 22 तुबे गाल नली 

भुांफई
बू.क्र. 222/223 से. 22 तुब ेगाल नली भुांफई मेथे अनधधकृतऩणे भोफाईर 

टॉलयच ेफाांधकाभ सुरू 54
 जा.क्र. 5372/2018     ददनाांक 

06/10/2018

3
अध्मऺ - सांजम खयोटे  ए-1 असोशळएळन से. 21 तुब ेमेथीर 

भोकऱी जागा.
 ए-1 असोशळएळन से. 21 तुबे मेथीर भोकऱी जागेत 50.00  पुट x60 पुट 
भोजभाऩाचे रोखांडी अांगर उबायरे असून त्मालय रोखांडी ऩत्र ेटाकण्माचे 

काभ सुरू आहे.

54
 जा.क्र. 5427/2018     ददनाांक 

10/10/2018

4 श्री. सुयज साहू ए-2/134 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/134 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र.  5430  /2018       ददनाांक 

10/10/2018

5 यभजान अरी ए-2/135 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/135 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5431 /2018       ददनाांक 

10/10/2018

6 श्री. यवलद्र खयात ए-2/131 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/131 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5432   /2018 ददनाांक 

10/10/2018

नेरुऱ

लाळी

तुबे
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7 श्री. अरूण फाऱकृष्ण ऩाटीर घय क्र. 1388 तुब ेगाल नली भुांफई घय क्र. 1388 तुब ेगाल नली भुांफई मेथे 12.00 भी x 6.50 भी च ेपुटीांगच े
काभ सुरू 54

जा.क्र.  5434  /2018       ददनाांक 
10/10/2018

8 श्री. ळाभयाल आठलरे ए-2/332 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/332 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5433 /2018       ददनाांक 

10/10/2018

9 भे. भारभत्ताधायक साईफाफा भांददयाळजेायी से. 26, 

कोऩयीगाल नली भुांफई
साईफाफा भांददयाळजेायी से. 26, कोऩयीगाल नली भुांफई मेथे 4.00 भी x 5.00 

भी च ेरोडफेंयीगचे दकुानाचे फाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र.   5637  /2018 ददनाांक 

10/10/2018

10

श्री. अळोक जैन बू.क्र. 8 से.23, तुबे, जनता भाकेट, नली 
भुांफई

बू.क्र. 8 से.23, तुबे, जनता भाकेट, नली भुांफई मेथे  4.20 भी x 5.60 भी 
जागेत 18 पुट उांच रोडफेयीांग ल ऩत्राळडेच ेफाांधकाभ केरे आहे.तसेच 
उत्तयेस 2.00 भी x 1.50 भी च ेरहान दकुान उबायरे आहे. तसेच 
दकुानाभध्मे 3.20 भी x 2.80 भी च ेऩोटभाऱा फाांधरेरा आहे.

53(1)
जा.क्र.   5720  /2018 ददनाांक 

30/10/2018

11
 सीलूड गाडडन सोसामटी

प्राट नां. 4,6 सेक्टय 17 सानऩाडा, 
सीलूड गाडडन सोसामटी , सानऩाडा 

नली भुांफई

प्राट नां. 4,6 सेक्टय 17 सानऩाडा, सीलूड गाडडन सोसामटी , सानऩाडा नली 
भुांफई मेथे 17.60 भी x 17.30 भी च े जाऱीचे कां ऩाऊां ड टाकून त्माचा 

भैदान म्हणून लाऩय चारू
53(1)

जा.क्र.   5721  /2018 ददनाांक 
30/10/2018

12

भे. फाांधकाभधायक
बू.क्र. डी. 27 ळजेायीर भोकऱी जागा 
एभ आम डी सी तुबे डी ब्रॉक , नली 

भुांफई

बू.क्र. डी. 27 ळजेायीर भोकऱी जागा एभ आम डी सी तुबे डी ब्रॉक , 

नली भुांफई मेथे 38.50 भी x 12.80 भी च ेभोकळ्मा जागेलय अततक्रभण 
करून 8.20 भी x 3.20 भी च े भोजभाऩाचे ऩत्राळडे वलटफाांधकाभ करून 
रूभ लाढलरी आहे.तसेच जवलशभांग ऩुर ल भांददय नसडयी च ेफाांधकाभ 

केरेरे आहे.

53 (1)
जा.क्र.   5722  /2018 ददनाांक 

30/10/2018

1
श्री.दिनकर ग िाब ढिंबरे  रुभ नॊ.330, वे.16, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. क्षेत्रफळावर G+1क्षेत्रफळामध्ये 

काम  चािू लथििीि  आिंळून आिे.

54 4031/1/10/2018

2 श्री.मारुिी मान  पारे्ट  रुभ नॊ.331, वे.16, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळामध्ये RCC काम  

चािू लथििीि  आहे.

54 4032/1/10/2018

3 श्री.म न्ना शेख, िेकेिार रुभ नॊ.864, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4033/1/10/2018

4 बाुंधकामधारक/श्री.स भाष 

पार्टीि, कॉन्ट्रक्र्टर

रुभ नॊ.850, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4069/3/10/2018

5 श्री.शामराव धोंडे रुभ नॊ.875, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4074/3/10/2018

6 श्री.एस.पी.ग प्ता रुभ नॊ.796, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये 

G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4094/5/10/2018

7 श्री.लवनोि क मार पाुंडे रुभ नॊ.794, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये 

G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4095/5/10/2018

8 श्री.दिनेश ससग रुभ नॊ.431, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाRCC Plinth 8X3मी. क्षेत्रफळामध्ये 

चािू लथििीि आहे.

54 4096/5/10/2018

9 श्री.स षमा समीर वरखडे रुभ नॊ.756, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+2 RCC 8X3मी. क्षेत्रफळामध्ये  

बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4097/5/10/2018

10 श्री.ग िाब अहमि, रुभ नॊ.10, वे.2, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+1मध्ये 8X3मी.चे RCC  बाुंधकाम 

चािू लथििीि आहे.

54 4098/5/10/2018

11 श्री.लिजेश चौरेलसया रुभ नॊ.22, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+1 RCC 8X3मी.क्षेत्रफळामध्ये  

बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4099/5/10/2018

कोऩयखयैरे्
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12 श्री.स लमि भागर अध्मष, ऊॉ . वाई मभत्र भॊडऱ वे.15, 

गणेळ परोअय मभर फाजूरा,कोऩयखयैणे
सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा मोकळया भ खुंडावर  

2X1.5मी.क्षेत्रफळामध्ये   मुंदिर बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4128/8/10/2018

13 श्री.मध कर लशवराम जाधव  रुभ नॊ.604, वे.3, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी  10X3.2मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  

चािू लथििीि आहे.

54 4100/8/10/2018

14 श्रीम.ज बेिा खान रुभ नॊ.639, वे.3, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी  6X3.2मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये जोिा (Footing)  RCC 

बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4101/8/10/2018

15 श्री.वमाा रुभ नॊ.887, वे.6, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 6X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4102/8/10/2018

16 श्री.कालशनाि िाुंडिे/श्रीमिी 

अलनिा उिय कोळी

घय क्रभाॊक 940, फोनकोडे कोऱीलाडा, 
कोऩयखयैणे

सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 10X9 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4103/5/10/2018

17 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.701, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये िळ मजल्याचे  RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4104/5/10/2018

18 बाुंधकामधारक, रुभ नॊ.702, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 मजल्याचे काम  चािू लथििीि.

54 4236/12/10/2018

19 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.495, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये  RCC G+1 मजल्याचे काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4237/12/10/2018

20 श्री. दिपक िोराि  रुभ नॊ.611, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आिंळून आिे.

54 4238/12/10/2018

21 श्री. डी.एि. बायगडे रुभ नॊ.506, वे.17, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4239/12/10/2018

22 श्री. गनन व-हाडी रुभ नॊ.612, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4240/12/10/2018

23 सहयाद्री रलहवाशी सुंघ 

असोलसएशन

रुभ नॊ.700, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4241/12/10/2018

24 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.498, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4242/12/10/2018

25 श्री.राज  चव्हाण रुभ नॊ.632, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4243/12/10/2018

26 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.671, वे.17,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4244/12/10/2018

27 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.670, वे.17,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4245/12/10/2018

28 श्री.काळे मारुिी बापू रुभ नॊ.66, वे.7,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 RCC मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आहे.

54 4246/12/10/2018

29 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.589, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+3   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4294/16/10/2018

30 श्री.गोरे  रुभ नॊ.807, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4295/16/10/2018

31 श्री.ग प्ता रुभ नॊ.806, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4296/16/10/2018
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32 श्री.खोपडे रुभ नॊ.805, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4297/16/10/2018

33 श्री.रामचुंद्र शेंडये रुभ नॊ.714, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4298/16/10/2018

34 श्री.चव्हाण रुभ नॊ.479, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4299/16/10/2018

35 श्री.अजय र्ट ुंबे रुभ नॊ.506, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4300/16/10/2018

1 श्री. वुयेळ रक्ष्भण लाठ, -  

 अेयभन ल  श्री.  ऩलन 
नॊदरार गुयनानी वच ल 

 

वाईश्रद्धा अऩाटटभेंट को.ऑ.शैा.वो, 
्रलाट नॊ 11, वेक्टय-

            16, घणवोरी नली भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे G+4, इभायतीच्मा  ौथ्मा 
भजल्मालयीर ऩाण्माच्मा टाकीलय भोफाईर टलालय े काभ 

प्रगतीऩथालय (3.00 भीटय x 4.00  भीटय) 54 जा.क्र. 4196 03/09/2018

2
श्री याभ प्रवाद प्रेभरार 

मादल,

एभ. एव. ई. फी. कामाटरमाच्मा 
भागे, गोठलरी गाल, नली भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी 9.30 भीटय 
X 28.3 भीटय इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
आय. वी. वी.  कल ारभ े काभ ऩुणट तऱभजल्मा े काभ 

प्रगतीऩथालय
54 जा.क्र. 4234  04/09/2018

3
श्री ळखेय दत्तात्रम 

जोळी, यवलयाज वोवामटी 
रगत, अजुटनलाडी,              
घणवोरी नली भुॊफई

श्री ळखेय दत्तात्रम जोळी, 
यवलयाज वोवामटी रगत, 

अजुटनलाडी,   घणवोरी नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी 13.00 भीटय 
X 14.75 इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 

फाॊधकाभ तऱभजल्मा े काभ प्रगतीऩथालय
54 जा.क्र. 4659 10/09/2018

4 श्री मळलॊत नायामण 
ऩाटीर ल इतय, ऩाटीर 

आऱी, गणऩती 
भॊठदयाळजेायी घणवोरी 
गाल, नली भुॊफई  

ऩाटीर आऱी, गणऩती 
भॊठदयाळजेायी घणवोरी गाल, 

नली भुॊफई  

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  4.90 भीटय X 7.60 

भीटय इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ प्रगतीऩथालय, वलटकाभ  ारु

54 जा.क्र. 4660 10/09/2018

5 श्री श्माभवुॊदय 
गामकलाड, ल श्री. शयी 

फदरु  व्शाण

आठदळक्तीनगय वॊजम अॊकर 
माॊच्मा घयाळजेायी घणवोरी 

नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  13.80 भीटय X 

26.00 भीटय इतक्मा भोजभाऩा े  R.C.C. जोत्मा े फाॊधकाभ 
ऩुणट कल ारभ े काभ प्रगतीऩथालय,

54 जा.क्र. 4683  12/09/2018

6
श्री ठदनानाथ शयी ऩाटीर,

ळॊकय भॊठदयाजलऱीर 
ळौ ारमाजलऱ, गोठलरी, नली 

भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  7.8  भीटय X 6.7  

भीटय इतक्मा भोजभाऩा े  R.C.C.  जोत्मा े फाॊधकाभ ऩुणट 
कल ारभ े काभ प्रगतीऩथालय,

54 जा.क्र. 4775 19/09/2018

घर्सोरी
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7

भ.े फी. एन्ड एभ. 
फील्डक ाभ,

भ.े फी. एन्ड एभ. फील्डक ाभ, 
पर ाट नां 05, सेक्टय-11, 
घणसोरी, नली भुांफई

वदयीर ठठकाणी प्रत्मष ऩाशणी केरी अवता 1) भॊजुय 
नकाळाप्रभाणे कऩफडट  ेफाॊधकाभ आढऱुन आरे नाशी. 2) 

भॊजूय नकाळाच्मा भोजभाऩामळलाम वलकावकाने अततरयक्त 
टेयेव े फाॊधकाभ केल्मा े आढऱरे 3) भॊजुय टेयेवच्मा 
फाॊधकाभात अॊतगटत फदर करुन फेडरुभ फनवलण्मात आरे 
आशेत.

53 (1) जा.क्र. 5282  11/10/2018

8 श्री. ऩी. टी. म्पशात्र ेल 2) श्री. 
जमयाभ म्पशात्र ेल श्री 
याभ मादल वलकावक,

 वे-29 / डी खाडीरगत गोठलरी 
गाल,  नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे 13.6 भी X 22 भीटय इतक्मा 
भोजभाऩा े आय.वी.वी.  G + 5 फाॊधकाभ ऩुणट, लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र.5309   11/10/2018

9 वौ. ळारन आय. फागड,े वे- 01, ्रलाट नॊ 25, घणवोरी,  
नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं गच्मा 
जागेत फदर लाणणज्म लाऩय ल भार्जटनर स्ऩेव 1.5 भीटय X 

4.00 भीटय अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5408  16/10/2018

10 श्री शारुन यळीद 
फवीरुद्दीन, वे-01, ्रलाट नॊ 
28, घणवोरी, नली भुॊफई

वे-01, ्रलाट नॊ 28, घणवोरी, नली 
भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग 
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (रलान्ड्री) 10 भी x 4 भी ततव-मा 
भजल्मा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ वुरु, 1.5 भी x 4 

भी भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5409  16/10/2018

11 श्री .जे. एभ वऩवाऱ, व-े01, ्रलाट नॊ. 30, घणवोरी,  नली 
भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (केळकतटनारम)  ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु, 1.5 भी x 4 भी 
भार्जटनर स्ऩेव वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5410 16/10/2018

12 श्री.  ॊदरुार ए . भुराणी, श्री.  ॊदरुार ए . भुराणी, वे-01, 

्रलाट नॊ. 35, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (इरेक्रीक ळलाऩ) ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु, 1.5 भी x 4 भी 
भार्जटनर स्ऩेव वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5411  16/10/2018

13 श्री. ॊद्रकाॊत दत्तु याऊत, 

ल श्री कुॊ डमरक दत्तात्रम 
याऊत

श्री. ॊद्रकाॊत दत्तु याऊत, ल श्री 
कुॊ डमरक दत्तात्रम याऊत वे-01,   

्रलाट नॊ 35, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर (र्कयाणा) ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत लाढील फाॊधकाभ, अनचधकृत 
भोफाईर टलालय लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5412 16/10/2018

14 श्री. याजकुभाय गु्ता ल 
श्री व्शी. व्शी.  व्शाण , 

श्री डी  व्शाण

वे- 01, ्रलाट नॊ 92, ल 93, 

घणवोरी, नली भुॊफई
वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर (वऩठा ी चगयणी) 4 भीटय x 10 

भीटय ततव-मा भजल्मा े अनचधकृत फाॊधकाभ, (दोन्ड्शी 
मुतनट),्रलाट नॊ 92 ल 93 एकत्रीकयण वलनाऩयलानगी लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5413  16/10/2018

15 श्री. लगतयाभ एर बाटी, व-े 01, ्रलाट नॊ 99, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

तऱभजरा अनचधकृतऩणे लाऩयात फदर ऩार्किं गऐलजी 
लाणणज्म लाऩय वुरु ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी इतक्मा 
भोजभाऩा े अनचधकृत फाॊधकाभ, भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत 
फाॊधकाभ ल लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5414  16/10/2018
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16 श्री. भशेळ ॊद्र नामक, वे- 01, ्रलाट नॊ 100, घणवोरी 
नली भुॊफई 

तऱभजरा अनचधकृतऩणे लाऩयात फदर ऩार्किं गऐलजी  
लाणणज्म लाऩय (गोडाऊन) ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी 
इतक्मा भोजभाऩा े अनचधकृतऩणे फॊठदस्त तनलावी लाऩय, 

भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5415  16/10/2018

17 श्री. र्कळोय फफन टेभकय 
ल श्री वुखदेल फाफूयाल 
बोवरे 

वे- 01,  ्रलाट नॊ 104, घणवोरी, 
नली भुॊफई 

तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी फॊठदस्त करुन तनलावी लाऩय वुरु 
ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी इतक्मा भोजभाऩा े 
अनचधकृत ऩत्राळडे, भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5416  16/10/2018

18 श्री. वॊतोऴ जी. गु्ता वे- 01, ्रलाट नॊ 105, घणवोरी, 
नली भुॊफई

1) तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर र्कयाणा ल 
जनयर स्टोअवट लाणणज्म लाऩय 2) ततव-मा भजरा अनचधकृत 
4.00 भी x 10 भी इतक्मा भोजभाऩा े ऩत्राळडे, 3) भार्जटनर 
स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ 1.5 भी X 4.00 भी.

53 (1) जा.क्र. 5417  16/10/2018

19 श्री. भोशम्पभद माकुफ 
ळखे शफीफ,

वे- 01, ्रलाट नॊ 106,  घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर करुन 
तनलावी लाऩय 2) ततव-मा भजरा अनचधकृत 4.00 भी x 10 भी 
इतक्मा भोजभाऩा े ऩत्राळडे, लाऩय वुरु 3) भार्जटनर स्ऩेव 
अनचधकृत फाॊधकाभ 1.5 भी X 4.00 भी.

53 (1) जा.क्र. 5418  16/10/2018

20 श्रीभ. ऐश्लमाट ठदऩक वुले 
ल श्री.  डी आय वुले,

वे-01, ्रलाट नॊ 01, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

ऩार्किं गऐलजी व्मालवातमक लाऩय, भार्जटनर स्ऩेव 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ ल लाऩय  ौथा भजरा 
11.00 भी x 9.00 भी वलनाऩयलानगी ऩत्राळडे फॊठदस्त

53 (1) जा.क्र. 5573  30/10/2018

21 श्री भोशभद इवाक 
भोतनन,

वे- 01, ्रलाट नॊ 06, घणवोरी,  
नली भुॊफई 

1) ऩार्किं ग जागे ा वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे लाणणज्म 
लाऩय 2) ततव-मा ल  ौथ्मा भजल्मा े 10.40 भी x 8.90 भी 
अनचधकृत फाॊधकाभ ऩत्राळडे फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु 3) 

भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृतऩणे फाॊधकाभ ल लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5574  30/10/2018

22 श्री. पैजर एव खान ल 
श्री अमबद अे.ळखे,

वे-01, ्रलाट नॊ 109,  घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) ततव-मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ 2) भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु 3) 

तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5575  30/10/2018

23 श्री. फरफीय बल्रा वे-1, ्रलाट नॊ 110, घणवोरी, नली 
भुॊफई

1) ्रलाट नॊ 110  ल ्रलाट नॊ 111 एकत्रीत करुन वलनाऩयलानगी 
फाॊधकाभ 2) तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय 3) ततव-

मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ 4) भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5576  30/10/2018

24 श्री. ओभप्रकाळ 
वलश्लकभाट,

वे-1, ्रलाट नॊ 111, घणवोरी, नली 
भुॊफई

1) तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय 2) ततव-मा 
भजल्मा े ल  ौथ्मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 इतक्मा 
भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ 3) ्रलाट नॊ 
110 ल ्रलाट नॊ 111 एकत्रीत करुन वलनाऩयलानगी फाॊधकाभ 4) 

भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5577  30/10/2018

25 श्रीभ ऐश्लमाट ठदऩक वुले 
ल श्री डी.  आय वुले, 

्रलाट नॊ 05,  वेक्टय-01, घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) ऩार्किं ग जागे ा अनचधकृतऩणे लाणणज्म लाऩय 2) ततवया 
भजरा ऩत्राळडे फॊठदस्त करुन लाऩय 3) भार्जटनर स्ऩेव 
वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5578  30/10/2018
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26 श्री वुमळर कुभाय मवॊग, 

ल ळळी र्कयण,

्रलाट नॊ 13 ल ्रलाट नॊ. 14, वे- 01, 

घणवोरी,  नली भुॊफई
1) ्रलाट नॊ 13 ल ्रलाट नॊ 14, एकत्रीत करुन फाॊधकाभ 2) 

तऱभजरा ऩार्किं ग जागे ा वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे 
लाणणज्म लाऩय 3) ततव-मा ल  ौथ्मा भजल्मा े 10.40 भी x 8.90 

भी अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5579  30/10/2018

1 श्री. बाबासाहेब बाांगर  घय क्र. ए-253, वेक्टय -02, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय ठठकाणी भारकान े7 भी. X 5 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा जागेत 
आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय ठठकाणी वद्मर्स्थतीत 
तऱ भजल्मा  ेफाॊधकाभ  ार ूअवून काभ प्रगतीऩथालय आशे.

54 4382/2018 ठद. 03/10/2018

2 श्री. सहदेव मढवी ठदलागाॊल 362, व-े09, ऐयोरी, नली 
भुॊफई

वदय जागेलय ऩूलीऩावून अवरेल्मा तऱ + 1 भजल्माच्मा लय दोन 
भजल्मा  ेअनचधकृत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूआशे. वदय 
फाॊधकाभा  ेभोजभाऩ 12 भी.X 5.50 भी. इतके आशे.

54 4425/2018 ठद.05/10/2018

3 श्री. भगवान शिरसागर, जे-93/94, ऐयोरी, नली भुॊफई वदय ठठकाणी जागेलय तऱ भजल्मा  ेआय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ू
आशे. वदय फाॊधकाभा  ेभोजभाऩ 06 भी.X 06 भी. इतके आशे.

54 4456/2018 ठद. 06/10/2018

4 श्री. गणपत पाटील जे -ग्रुऩ , जे-92, वेक्टय 4, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय जागेलय तऱभजल्मा े आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. 

वदय जागे  ेभोजभाऩ 06 भी. X 03 भी. इतके आशे.

54 4451/2018 ठद. 06/10/2018

5 श्री. आत्माराम मांगळया 
पाटील,

घय क्र.32/33, वेक्टय 20, ऐयोरी 
गाॊल, नली भुॊफई

वदय ठठकाणी तऱ + 6 भजल्माच्मा इभायती  ेकाभ  ार ूझारे 
आशे. वदय इभायत माऩूली फॊद अलस्थेत शोती. वदय इभायती  े
भोजभाऩ 18 भी. x 13भी. इतके आशे.

54 4907/2018 ठद. 30/10/2018

6 श्री. प्रकाि तकुाराम 
ननबाळकर

घय क्र. एन-32, वेक्टय-4, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय ठठकाणी भारकान े06 भी. X 04 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा 
जागेत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधकाभा  े
वद्मर्स्थतीत तऱ भजल्मा  ेफाॊधकाभ  ार ूआशे.

54 4906/2018 ठद. 30/10/2018

7 श्री. शिवाजी शनवतृ्ती  निदे एन-33, वेक्टय-4, ऐयोरी,  नली भुॊफई वदय ठठकाणी भारकान े06 भी.X 04 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा 
जागेत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधकाभा  े
वद्मर्स्थतीत तऱभजल्मा े काभ  ार ूआशे.

54 ठद. 25/10/2018

8 श्री. के.के.  तोतरे  घय क्र.ए .एर./01/120, वेक्टय-5, 

बुखॊड क्र.24, ऐयोरी, नली भुॊफई
वदय ठठकाणी भारकान ेतऱ + ऩठशल्मा (1) भजल्मा  ेआय.वी.वी. 
फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधका  ेभोजभाऩ 8 भी x 3 भी 
इतके आशे.

54 4918/2018 ठद. 30/10/2018

  स्थऱ :- फेराऩूय सही /-
उऩ आमुक्त (अततक्रभर्)
नली भुांफई भहानगयऩालरका

ऐयोरी

ददनाांक :- 27/11/2018
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