
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

खा�लद चटईवाला व इतर,  भ.ु�. 23, से�टर-26, पार�सक �हल, 

बेलापूर , नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी  साधारण 16 मी. X10 मी. व 26.5 मी. X4.5 मी. 

मोजमापाची जागा, गेट �भतं बांधून भखुंडाम1ये समा'व3ठ केले व  तळमजला येथे 

साधारण 6.30 मी. X 3.4 मी. मोजमापाची 6म 6.6 मी. X 5.0 मी. मोजमापाचा 7लॅब 

बनवून 6मम1ये तसेच दसुरा मजला येथे ओपन टेरेसवर साधारण 4.11 मी. x4.38 मी., 

3.81मी.  x  2 Nos मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब बनवून 6म बनवलेला आहे व 

अंतगAत काम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 54 

अGवये

04/ 2.1.2019

2

Jी. महादेव तुकाराम तांडले, शंकर नारायण तांडले यांLया घराLया 

बाजुला, तलाव आलF, से.३६, करावे 

गांव, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी आPण अनQधकृतपणे साधारण 8.50 मी. X20 मी. = 170 

चौ.मी. मोजमापाचे तळमजला + ४ मजXयाचे आर.सी.सी. चे बांधकाम पुणA झाले आहे 

आPण वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

374/ 18.1.2019

3

Jी. 'वलासराव साहेब यादव, 6म नं.101, भ.ु�.21, से.50, जुना, 

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी आPण अनQधकृतपणे साधारण 1.44 मी. X4.20 मी. 

=6.048 चौ.मी. मोजमापाचे मोकळया टेरेसवर 7लॅब उभा6न बं�द7त केले आहे आPण 

साधारण 8.13 मी. X 0.75 मी. = 6.11 चौ.मी. मोजमापाचे ]लॉअर बेड, �ल'वगं 6म  

आPण _कचनम1ये समा'व3ठ  क6न र�हवासी वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

407/ 19.1.2019

4

Jी. सरुेश कुंमार,  6म नं.201,  भ.ु�.21, से.50, जुना, 

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी आPण अनQधकृतपणे साधारण 8.13 मी. X0.75 मी. = 

6.11 चौ.मी. मोजमापाचे ]लॉअर बेड, �ल'वगं 6म  आPण _कचनम1ये समा'व3ठ  क6न 

र�हवासी वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

406/ 19.1.2019

5

Jी. सरुेश कुंमार,  6म नं.301,  भ.ु�.21, से.50, जुना, 

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी आPण अनQधकृतपणे साधारण 1.44 मी. X 4.20 मी. = 

6.048 चौ.मी. मोजमापाचे मोकळया टेरेसवर 7लॅब उभा6न बं�द7त केले आहे आPण 

र�हवास वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

405/ 19.1.2019

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महारा3` aादे�शक bनयोजन व नगररचना अQधbनयम, 1966 अGवये अनQधकृत इमारती/बांधकामां'व61द खालFलaमाणे नोटFस बजावcयात आलेXया आहेत. सवA नागdरकांना

शासन पdरपeक �. संकfणA-2018/a.�.510/न'व-20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करcयात येते कf, खालFलaमाणे इमारती/बांधकामे अनQधकृत असXयामुळे या�ठकाणी

सदbनका/गाळे खरेदF करcयात येवु नयेत व आपलF फसवणुक टाळावी.

(माहे जानेवार% 2019)

बेलापूर
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6

Jी. सरुेश कुंमार, 6म नं.401,  भ.ु�.21, से.50, जुना, 

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवानगी आPण अनQधकृतपणे साधारण 2.85 मी. X 2.85 मी. = 

8.037 चौ.मी. मोजमापाLया मोकळया टेरेसवर पeाशडे टाकून बं�द7त केले आहे आPण 

र�हवास वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

404/ 19.1.2019

7

अ1यh/से�ेटरF, Jी मयुरेश 

रो-हाऊस ओनसA,

भ.ु�.118,119,124,125, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त सोसायटFLया मोकळया समासी जागेत/ पॅसेज 

म1ये 13.3 x 1.9 (उंची) व 10.60 मी. X 1.2 मी (उंची) व 6.2 मी. X 2.2 मी. 

(उंची) मोजमापाची �भतं उभारलF आहे. २) 7.10 मी. X 2.2 मी. = 15.62 मी. 

मोजमापाची underground  पाcयाची टाकf उभारलF आहे. ३) 3.5 मी. x 1.60 मी. = 

5.60 चौ.मी. मोजमापाची 6म उभारलF आहे. ४) 10 मी. x 1 मी. = 10 चौ.मी. 

मोजमापाचा बांधकाम क6न झाडांसाठr ट]पे उभारले आहेत.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

517/ 28.1.2019

8

समीर आयुब खान, सी-1, भ.ु�.124 व 125, 118,119, 

से�टर-21, ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 6.3 मी. x 2.34 = 

12.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २) 4.7मी. X 2 मी. 

व 4 चौ.मी.  मोजमापाचे तळमजXयाLया पॅसेजम1ये आPण 2.3 मी. x 2 मी. =4.6 

चौ.मी. मोजमापाचे 7टFXटम1ये 6म बांधलF आहे. ३) 3.4 मी. x 1.20 मी. =4.08 

चौ.मी. मोजमापाचे तळ मजXयावर बांधकाम क6न बं�द7त केले आहे.  ४) 2.87 मी. x 

1.2 मी. = 3.36 चौ.मी. मोजमापाचे प�हXया व दसुsया मजXयावर 6म बांधून बं�द7त 

केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

516/ 28.1.2019

9

abतपाल �सगं बाल, सी-02, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.3 मी. x 2.34 = 

12.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २)2.3 मी. x 2 मी. 

=4.6 चौ.मी. मोजमापाचे 7टFXटम1ये 6म बांधून बं�द7त केले आहे. ३) 3.4 मी. x 1.20 

मी. =4.08 चौ.मी. मोजमापाचे तळ मजXयावर बांधकाम क6न बं�द7त केले आहे.  ४) 

2.87 मी. x 1.2 मी. = 3.36 चौ.मी. मोजमापाचे प�हXया व दसुsया मजXयावर 6म 

बांधून बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

528/ 28.1.2019

10

हेमतं लालासाहेब पारणकर,  सी-03, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.3 मी. x 2.34 = 

12.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २) 3.125 मी. X 

1.2 मी.  =3.75 चौ.मी.  मोजमापाचे प�हXया व दसुsया मजXयावर बांधकाम क6न 

बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

525/ 28.1.2019

11

tयामसुदंर बयती,  सी-04, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.3 मी. x 2.34 = 

12.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २)2.10 मी. X 1.60 

मी.  =3.36 चौ.मी.  मोजमापाची 'वट बांधकाम क6न 6म उभारलF आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

527/ 28.1.2019

12

जयJी बयती, सी-05, भ.ु�.118,119,124 व 125,Jी 

मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.3 मी. x 2.34 = 

12.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २)10.30 मी. x 

2.30 मी. =23.69 चौ.मी.  मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. 

३)13.30 मी. x 2.30 मी. =30.59 चौ.मी. मोजमापाची अंडरuाऊंड पाcयाची टाकf 

उभारलF आहे. ४) 12.7 मी. x 3 मी. = 38.1 चौ.मी. मोजमापाLया जागेवर अँगल 

टाकून पeाशडे उभारले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

526/ 28.1.2019
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13

अbनल कुमार bतवारF, सी-06, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.3 मी. x 0.75 = 

3.975 चौ.मी.मोजमापाचा भाग क6न बं�द7त केले आहे व 5.3 मी. x 1.5 मी = 7.95 

चौ.मी. मोजमापाचे वाढFव बांधकाम क6न 6म उभारले आहे व 12.70 मी. x 3 मी. = 

38.1 चौ.मी मोजमापाचा पeाशडे उभारला आहे. २) 2.8 मी. x1.2 मी.=3.36 चौ.मी. 

मोजमापाLया प�हला मजला व दसुsया मजXयावरFल जागा समा'व3ट केले आहे. ३) 6.3 

मी. x5.3 मी. =33.4 चौ.मी. मोजमापाचा चौxया मजXयावरFल टेरेस बं�द7त केला आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

524/ 28.1.2019

14

गणपत रामजी अनप,  सी-10, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 6.3 मी. x 3 मी. = 

18.9 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २) 6.3 मी. x 5.3 

मी. =33.39 चौ.मी.  मोजमापाचे ओपन टेरेस बं�द7त केले आहे. ३)3.5 मी. x 1.2 मी. 

=4.2 चौ.मी. मोजमापाचे बांधकाम प�हXया व दसुsया मजXयावर पुवyस बं�द7त केले 

आहे. ४) 2 मी. x 0.75 मी. =1.5 चौ.मी. मोजमापाचे बांधकाम दसुsया मजXयावर 

पिtचमेस बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

522/ 28.1.2019

15

अbनल कुमार भार{वाज, सी-14, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळ मजXयावर 3.20 मी. X3.34 मी. 

=10.68 चौ.मी.मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब टाकून कॅनोपी उभारलF आहे. २) 5.2 मी. 

X 3.34 मी. =17.4 चौ.मी. मोजमापाचे पeाशडे कॅनोपी प�हXया मजXयावर उभारले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

521/ 28.1.2019

16

6प|दर �सगं केर, सी-15, भ.ु�.118,119,124 व 125, 

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंुर नकाशा jयbतdर�त साधारण तळमजXयावर 5.2 मी. x 3.34 मी. = 

17.4 चौ.मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. 7लॅब (कॅनोपी) उभारलF आहे. २) 3.6 मी. x .75 

मी. =2.7 चौ.मी. मोजमापाचा भाग तळमजXयावर बं�द7त आहे. ३)2 मी. x 0.8 मी. 

=1.6 चौ.मी. आPण मोजमापाची 6म प�हXया मजXयावर बनवलF आहे.  ४)3.125 मी. x 

1.2 मी. =3.75 चौ.मी. मोजमापाचा भाग प�हला व दसुsया मजXयावर बं�द7त केले 

आहे. ५) 5.2 मी. x 3.34 मी. =17.36 चौ.मी. मोजमापाचा पeाशडे (कॅनोपी) प�हला 

मजXयावर उभारलF आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

518/ 28.1.2019

17

र'व~ं सकाराम कोळी,  घर �. 0967/0005, अंगणवाडी, 

शाळेमागे हनुमान मदंFराजवळ, �दवाळे 

गांव, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  8.50 मी. X 4.50 मी.मोजमापाLया जागेवर 

आर.सी.सी. 7लॅबसह तळमजला +2 मजXयाचे इमारतीचे बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

549/ 29.1.2019

18

अ6ण मगंेश माकy  व रमेश 

माकy ,

घर �. 1476/001, 002, अंगणवाडी, 

शाळेमागे हनुमान मदंFराजवळ, �दवाळे 

गांव, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  12.50 मी. X 12.20 मी.मोजमापाLया जुGया 

घरावर आर.सी.सी. 7लॅबसह अbतdर�त 2 मजले वाढFव बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

550/ 29.1.2019

19
चं~कांत हdरश कोळी,  घर �. 1359, �दवाळे गांव, नवी मुबंई सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  11.00 मी. X 8.50 मी.मोजमापाLया जागेवर 

तळमजXयाचे आर.सी.सी. 7लॅबचे इमारतीचे काम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

551/ 29.1.2019

20
हरेश तुळशीराम गझणे 

(कोळी) व इतर,

 घर �. 1333/02, �दवाळे गांव, नवी 

मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  10.75 मी. X 5.50 मी.मोजमापाLया जागेवर 

आर.सी.सी. फाऊंडशेन,  Plinth चे बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

552/ 29.1.2019
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21

�ानेtवर कोळी व इतर,  घर �. 1280 Lया बाजुला, �दवाळे 

गांव, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  10.50 मी. X 4.00 मी. व 4.00 मी. X 3.00 

मी. मोजमापाLया जागेवर आर.सी.सी. 7लॅबसह तळमजला + 3 मजले इमारतीचे 

बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

553/ 29.1.2019

22

महादेव बा. टोळे, घर �. 288/001 Lया बाजुला, सjह�स 

रोड लगतLया गXलFम1ये कोळीवाडा, 

बेलापूर गांव, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 'वनापरवाना साधारण  7.00 मी. X 5.20 मी. मोजमापाLया जागेवर 

तळमजला +4 मजले आर.सी.सी. ची इमारतीचे बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

554/ 29.1.2019

23

जय�दप aसाद कसेरा, मोनाचA ]लाझा, भ.ु�.५६, से�टर-11, 

सीबीडी, बेलापूर, नवी मुबंई

सदर �ठकाणी मजंूर नकाशा jयbतdर�त साधारण 110 चौ.मी मोजमापाचा मेझनाईन 

�लोअर बन'वcयाचे काम स6ु आहे आPण 'व{यमान लो�ट तोडून टाकcयात आला आहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

585/ 30.1.2019

1 अ1यh / सQचव, Jी. राज 

के. गो'पनाथ, Jी. मगंेश 

नरेकुलF

गोकूळ सीएचएस, भ.ू�.14, से. 19 ए, 

ने�ळ, नवी मुबंई

1. इमारत �. ए 9 Lया सामाbयक गLचीवर स.ु 23.50 मी. X 23.50 मी. hेeफळाची 

पeाशडे अनQधकृतपणे उभारलेलF आहे.   2. इमारत �. ए 2 Lया सामाbयक गLचीवर 

स.ु 23.50 मी. X 23.50 मी. hेeफळाची पeाशडे अनQधकृतपणे उभारलेलF आहे.  3. 

सोसायटFLया आवारातील एकूण 08 रो हाऊसेसवरFल गLयांवर स.ु 7.75 मी. X 6.00 

मी. hेeफळाची पeाशडे अनQधकृतपणे उभारलेलF आहे.

53 (1)     72/   05.01.2019

2 Jी./Jीम. शारदा �शदंे आPण 

सखुदेव �शदंे

एन एल -2 बी, इमारत �. 22, 

सदbनका �. 5 व 6,  से. 10, ने�ळ, 

नवी मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 7.40 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + तीन मजXयाची इमारत बांधलF आहे.

53 (1)     446/   30.01.2019

3 Jी. गणेश �हाeे  इमारत �. 78/5, से�टर 10, ने�ळ, 

नवी मुबंई

इमारतीLया सामायीक गLचीवर dरलायGस िजओ कंपनीचा मोबाईल मनोरा 'वनापरवानगी 

उभारत आहे.

54    71/   05.01.2019

4 Jी. बाळकृ3ण भोईर  गावदेवी मदैानाजवळ, जुईनगर, ने�ळ, 

नवी मुबंई

जुने राहत ेघर तोडून 'वनापरवानगी आरसीसी जी+4  इमारत बांधकाम आहे. hेeफळ स.ु 

13.70 मी. X 7.00 मी.

54    236/   16.01.2019

5 Jी. �दनेश �हराजी नाईक   जुने घर �. 1592, गावदेवी 

म�ंदराजवळ, जुईनगर, ने�ळ, नवी मुबंई

जुने राहत ेघर तोडून 'वनापरवानगी नवीन इमारतीचे आरसीसी बांधकाम करFत आहे. 

hेeफळ स.ु 8.50 मी. X 6.30 मी. अंदाजीत.

54    237/   16.01.2019

6 Jी. �सताराम श�ेी 008, एनएल 5, इमारत �. 26, 

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

इमारतीLया भोवतालLया मोक�या जागेत स.ु 6.0 मी. X 1.5 मी. hेeफळाची वाढFव 

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    369/   28.01.2019

7 Jी. 'व�ल श�ेी  006, एनएल 5, इमारत �. 26, 

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

इमारतीLया भोवतालLया मोक�या जागेत स.ु 6.0 मी. X 1.5 मी. hेeफळाची वाढFव 

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    370/   28.01.2019

8 Jीम. क�णा भोसले 002, एनएल 5, इमारत �. 26, 

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

इमारतीLया भोवतालLया मोक�या जागेत स.ु 6.0 मी. X 1.5 मी. hेeफळाची वाढFव 

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    371/   28.01.2019

ने�ळ
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9 Jी. योगेश �शदंे 005, एनएल 5, इमारत �. 26, 

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

इमारतीLया भोवतालLया मोक�या जागेत स.ु 6.0 मी. X 1.5 मी. hेeफळाची वाढFव 

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    372/   28.01.2019

10 Jी. सी.एस चौधरF  एन एल 1 बी, इमारत �. 71, 

सदbनका �. 07, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.80 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + bतन मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    394/   29.01.2019

11 Jी. aफुXलकुमार जी. �मJा मोती पी. �मJा,  एन एल 1 बी, 

इमारत �. 67, सदbनका �. 12, से. 

10, ने�ळ, नवी मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.90 मी. X 8.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + bतन मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    396/   29.01.2019

12 Jी. सभुाष एस. �शदंे  एन एल 1 ए, इमारत �. 23, 

सदbनका �. 04, पeाचाळ, से. 10, 

ने�ळ, नवी मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 4.00 मी. X 6.75 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + bतन मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    397/   29.01.2019

13 Jी. िjह.डी. जगदाळे एन एल 1 बी, इमारत �. 52, 

सदbनका �. 06, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.60 मी. X 8.75 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + एक मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    398/   29.01.2019

14 Jी. 'वकास भगवान 'वर  एन एल 1 बी, इमारत �. 41, 

सदbनका �. 20, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.90 मी. X 7.90 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + तीन मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    399/   29.01.2019

15 Jी. उ�तम के. चjहाण  एन एल 1 बी, इमारत �. 41, 

सदbनका �. 01, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.90 मी. X 7.20 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + तीन मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    400/   29.01.2019

16 Jी. रामदास का�शनाथ माळी एन एल 1 बी, इमारत �. 37, 

सदbनका �. 04, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.80 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    401/   29.01.2019

17 Jी. खंडू एस लोखंडे  एन एल 1 बी, इमारत �. 37, 

सदbनका �. 05, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.80 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    402/   29.01.2019

18 Jी. रमाकांत यादव कुंभारकर  एन एल 1 बी, इमारत �. 37, 

सदbनका �. 06, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.80 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    403/   29.01.2019

19 Jी. बी.एस. गु]ता एन एल 1 ए, इमारत �. 20, सदbनका 

�. 03, पeाचाळ, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 3.60 मी. X 8.75 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + एक मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    404/   29.01.2019
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20 Jी. बी.एस. गु]ता  एन एल 1 ए, इमारत �. 20, 

सदbनका �. 04, पeाचाळ, से. 10, 

ने�ळ, नवी मुबंई

उपरो�त �ठकाणी 'वनापरवानगी स.ु 4.00 मी. X 5.80 मी. या मोजमापाLया जागेत 

तळमजला + एक मजXयाचे आरसीसी 'वट बांधकाम स�ु आहे.

54    405/   29.01.2019

1
अ1यh/से�ेटरF, J1दा 

अपाटAम|ट

J1दा अपाटAम|ट ओ असो से�टर-09,वाशी सदर �ठकाणी पाहणी केलF असता 1.20 मी.x 0.60 मी. आकाराचे एकुण 13 नग 

aकाशीत जा�हरात QचGह लावले आहेत.

        MRTP-53       

     2367

जा.�./नमुमंपा/�स'ववा/72/19  

�द. 09/01/19.

1 क�शटे युजवी ए-85/6/7 से. 21, तुभy नवी मुबंई ए-85/6/7 से. 21, तुभy नवी मुबंई येथे 10 .05 मीx 7.10 मी जी+ 1 आर सीसी 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 87/2019       �दनांक 

07/01/2019

2 रईज खान ए-2/43 से. 21 तुभy नवी मुबंई ए-2/43 से. 21 तुभy नवी मुबंई येथे 2 .90  मीx 4.30 मी जी+ 2 आर सीसी बांधकाम 

स�ु

54 जा.�. 88/2019       �दनांक 

07/01/2019

3 सा'वeी धनावडे ए-1/24/1 से. 21 तुभy नवी मुबंई ए-1/24/1 से. 21 तुभy नवी मुबंई येथे 7 .20 मीx 2.80 मी जी+ 1 मजXयाचे बांधकाम 

स�ु

54 जा.�. 89/2019       �दनांक 

07/01/2019

4 इंडस टॉवर �ल. घराना रेसीडGेसी घर � 110 से. 5 

सानपाडा,नवी मुबंई

घराना रेसीडGेसी घर � 110 से. 5 सानपाडा,नवी मुबंई डी 'वगं येथील इमारतीLया 

टेरेसवर 'वनापरवानगी मोबाईल टॉवर उभारलेले आहे.

53(1) जा.�. 103/2019       �दनांक 

08/01/2019

5 Jी. भोरFक यादव ए-2/556 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/556 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 4 .00  मीx 5.30 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 177/2019       �दनांक 

14/01/2019

6 रोहFत सावंत ए-2/416 से. 20तुभy नवी मुबंई ए-2/416 से. 20तुभy नवी मुबंई येथे 4 .20  मीx 5.30 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 178/2019       �दनांक 

14/01/2019

7 रामदास �हव7कर ए-2/411 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/411 से. 20तुभy नवी मुबंई येथे 5 .20  मीx 4.00 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 179/2019       �दनांक 

14/01/2019

8 आ]पा वाबळे ए-2/203 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/203 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 4 .10 मीx 5.60 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 180/2019       �दनांक 

14/01/2019

9 रमेश पोतराज ए-2/202 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/202 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 4 .10  मीx 5.60 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 181/2019       �दनांक 

14/01/2019

10 'वलास PखलारF ए-2/114 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/114 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 5 .10  मीx 4.00 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 182/2019       �दनांक 

14/01/2019

11 पवन गु]ता ए-2/134 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/134 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 5 .00  मीx 4.00 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 183/2019       �दनांक 

14/01/2019

12 सbतश �सगं ए-2/221 से. 20 तुभy नवी मुबंई ए-2/221 से. 20 तुभy नवी मुबंई येथे 5.00 मीx 4.00 मी जी+ 2 आर. सी.सी. 

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 184/2019       �दनांक 

14/01/2019

13 कमलाकर चांगो टाकूर घर �. 1701 कोपरFगाव से. 26 नवी 

मुबंई

घर �. 1701 कोपरFगाव से. 26 नवी मुबंई  येथे राह�या घरF  2.80  मीx 4.50 मी 

अbतdर�त बांधकाम स�ु

54 जा.�. 185/2019       �दनांक 

14/01/2019

14 सतंोष सा. भोईर घर �. 5 Lया शजेारF मोकळया जागेत 

सानपाडा गाव नवी मुबंई

घर �. 5 Lया शजेारF मोकळया जागेत सानपाडा गाव नवी मुबंई  येथे 24 मीx 26  मी 

जागेत पeाशडेचे कुंपण घालनू �याम1ये इमारत बांधकामासाठr पाया बांधकाम स�ु आहे

54 जा.�. 238/2019       �दनांक 

16/01/2019

वाशी
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1
अ1यh,Jी.�दपक तलेे, 

से�ेटरF Jी.पराग कोठारF,

abतhा को.ऑप.सोसायटF, ]लॉट नं.55, 

से�टर 15, कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी a�यh पाहणी केलF असता अनQधकृतरF�या 5मी.X2.50मी.आकाराचे 

लोखंडी गेटचे काम पूणA व वापर स6ु आहे.

53(1) 357/17/1/2019

2
Jी.abतक सरुेश पालवे 

(ठेकेदार Jी.परशुराम बागड)े,

6म नं.178, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 439/22/1/2019

3
Jीम. अलका सरुेश पालवे 

(ठेकेदार Jी.परशुराम बागड)े,

6म नं.177, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 440/22/1/2019

4

Jी.सbतश नारायण 

धुमाळ/Jीम.पु3पा नारायण 

धुमाळ (ठेकेदार Jी.परशुराम 

बागड)े,

6म नं.176, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 441/22/1/2019

5
Jी.तुकाराम पांडुरंग खोत,  6म नं.175, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 442/22/1/2019

6
Jी.'वठठल रामभाऊ 

लोहटे/परशुराम बागड,े

6म नं.174, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 443/22/1/2019

7
Jी.रंगनाथ जे. 

भजुबळ/परशुराम बागड,े

6म नं.173, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता    8X3 मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये  

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 444/22/1/2019

8

Jी.जयसन वडाकेल थाला, 

('aसंीपल /चेअरमन),

_�7ट ॲकेडमी, ]लॉट नं.05, से.23, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी a�यh  पाहणी केलF असता  G+4 इमारतीLया   

10X320मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये पाचjया व सहाjया मजXयावर RCC   

बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 614/29/1/2019

1

Jी समीर जावेश बंGसवार  समीर िjहला, अजुAनवाडी, घणसोलF, 

नवी मुबंई

सदरFल �ठकाणी 14.60 मी x 17.00 मी इत�या मोजमापाचे 'वनापरवानगी 

अनQधकृतपणे तळमजला + 2 मजले काम पुणA र�हवास वापर स6ु असलेXया इमारतीवर 

bतस-या मजXयाचे काम स6ु

54 जा.� 201  �द.  08/01/2019

     �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुMत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

कोपरखैरणे

घणसोल%

;दनांक :- 26/02/2019
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