
अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपुण� 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

�व�या सुरेश पाट�ल,  घर �.0015/0002, �ीधर नाईक 

शौचालया!या बाजुला, दारावे गांव, नवी 

मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी जु+या दोन मजल� इमारतीवर /तस0या मज1याचे साधारण 

14 मी. X 7 मी. मोजमापाचे आर.सी.सी 6लॅबचे बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

659/ 4.2.2019

2

यमुना गंगाराम तांडले व 

इतर पाट�ल व इतर,

घर �. 50/1, !या बाजुला, नमुंमपा 

नागर� आरोAय कB Cाजवळ, से.36, करावे 

गांव, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी साधारण 24.00 मी. (10.10+6.50/2) मी. = 199.20 

चौ.मी. JेKफळावर तळमजला +2 मजले इमारतीचे आर.सी.सी. बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

730/ 5.2.2019

3
�ी. अMण गजानन NहाKे/ 

Oशवशंकर सहाणी,

घर �.50/0012, शाळेजवळ, करावे गांव सदर (ठकाणी �वनापरवानगी साधारण 20.50 मी. 7.30 मी. मोजमापा!या जागेवर जी+1 

मज1याचे इमारतीसाठP आर.सी.सी 6लॅबसह बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

732/ 5.2.2019

4
�ी. वसंत एकनाथ तांडले,  घर �. 0538सीए, सेTटर-36, करावे 

गांव, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी आVण अनWधकृतपणे साधारण 7 मी. X 7 मी. = 49 चौ.मी. 

मोजमापाचे फुट�ंगचे बांधकाम सुM आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

731/ 5.2.2019

5

जग+नाथ नामदेव 

तांडले/पYाकर नामदेव तांडले,

 पांडुरंग कृपा Zब1डींग!या मागे, करावे 

गांव, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवाना आVण अनWधकृतपणे 14 मी x 10.50 मी. = 147 चौ.मी. 

मोजमापाचे तळ+3 मज1याचे बांधकाम सुM आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

733/ 5.2.2019

6

अ\यJ-]काश चतुव̂द�/ 

से�ेटर�-

अशोक पाट�ल, भु.�.123, बालाजी 

हाईटस, से. 50, नेMळ, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मंजुर नकाशा `य/तaरTत साधारण 2.7 मी. X 3.90 मी = 10.53 चौ.मी. 

मोजमापाची साधारण 6.70 मी. X 7.30 मी. =48.91 चौ.मी. मोजमापाचा 6ट�1टचा भाग 

बांधकाम कMन बं(द6त केला आहे. अनु�मे ऑफcस व `यायाम शाळेचा वापर सुM आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

825/ 13.2.2019

7

भारती �वलास Oशदंे व इतर, सी-1/6/14, से.8, आ(टd6ट ि`हलेज, 

सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी साधारण 9.00 मी. X 8.50 मी =76.5 चौ.मी. JेKफळाचा लोड बेर�ंग 

कMन वाढ�व मज1याचे बांधकाम पुणd तसेच साधारण 6.60 मी. X3.60 मी. =48.91 

चौ.मी. मोजमापाचा लोखंडी iेमसह पKाशेड (घरासमोर) उभाMन वापर सुM आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

885/ 15.2.2019

8

उमेश (हराजी पाट�ल, घर �.236/003, भु.�.12/3 !या 

बाजुला, से.23, दारावे, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवाना साधारण (5.00 मी x 4.00 मी.) (5.8 मी. X 4.00 मी.) = 

43.20 चौ.मी JेKफळ जागेवर तळमजला+4 मज1याची इमारतीचे बांधकाम कMन टेरेसवर 

मोबाईल टॉवर उभारलेला आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

886/ 15.2.2019

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराlm ]ादेOशक /नयोजन व नगररचना अWध/नयम, 1966 अ+वये अनWधकृत इमारती/बांधकामां�वM\द खाल�ल]माणे नोट�स बजावnयात आले1या आहेत. सवd नागaरकांना शासन

पaरपKक �. संकcणd-2018/].�.510/न�व-20, (द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करnयात येते कc, खाल�ल]माणे इमारती/बांधकामे अनWधकृत अस1यामुळे या(ठकाणी सद/नका/गाळे

खरेद� करnयात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे फेFुवार% 2019 ते मे 2019)

बेलापूर
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9
/नराबाई चांगा कोळी,  घर �.551, गावदेवी मैदानासमोर�ल 

ग1ल�म\ये, शहाबाज, गांव, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी जुने घराशेजार� साधारण 2.20 मी. X 1.57 मी. मोजमापाची 

Mम व 1.90 मी. X 1.10 मी. ची Mम बनवलेल� आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

887/ 15.2.2019

10

सुभाष म. पाट�ल व इतर 

(�वकासक-तुषार 

ठाकुर/�वकास मोरे),

 भु.�.बी-146,147,148, से.20, बेलापूर, 

सीबीडी, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी साधारण 22.70 मी. X 6.00 = 136.20 चौ. मी. JेKफळा!या 

जागेवर/भुखंडावर इमारतीसाठP आर.सी.सी फुट�ंग, Excavation (खोदाई) चे काम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

963/ 20.2.2019

11

शीला शमाd/ पंकज गुyता व 

मयंक ]साद,

शॉप नं. 25,26,27, �ीजी हाईटस, 

सेTटर-46 ए, भु.�.1 ए/बी/सी, पाम Zबच 

रोड, सीवुड, नेMळ, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मंजुर नकाशा `य/तaरTत  तीन दकुानांचे एकZKकरण कMन साधारण 3.00 

मी. X3.85 मी = 11.55 चौ. मी. आVण साधारण 3.00 मी. X5.25 मी = 15.75 चौ. 

मी मोजमापाचे लोखंडी अँगल टाकून पोटमा{याचे बांधकाम पुणd केले आहे आVण वाVण|य 

वापर सुM आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

966/ 20.2.2019

12

]शांत एच. बसापुरे,  शॉप नं.03, भु.�.07, ल}मी 

को.ऑ.हौ.सो.Oल., से.42, Oसवुड, नेMळ, 

नवी मुंबई

सदर शॉपम\ये मंजुर नकाशा`य/तaरTत साधारण 3.30 मी. X 2.50 मोजमापाचा 

पोटमाळा (मॅझेनाईन �लोअर) व 0.9 मी. X 3.30 मी. ची जागा शटर पुढे घेऊन 

शॉपम\ये समा�वlठ कMन वापर सुM आहे.

MRTP  53(1) 1198/ 2.3.2019

13

कुलसुम इमरान शेख व जैन, शॉप नं.4, भु.�.07, ल}मी 

को.ऑ.हौ.सो.Oल., से.42, Oसवुड, नेMळ, 

नवी मुंबई.

सदर शॉपम\ये मंजुर नकाशा`य/तaरTत साधारण 3.30 मी. X 2.85 मोजमापाचा 

पोटमाळा (मॅझेनाईन �लोअर) बनवलेला आहे.  व रोOलगं शटर पुढे घेऊन साधारण 3.00 

मी. X 0.90 मोजमापाची जागा शॉपम\ये समा�वlठ केलेल� आहे व �याचा वापर सुM आहे.

MRTP  53(1) 1199/ 2.3.2019

14

हुकुमचंद यादव व संतोष 

यादव आVण इतर मालम�ता 

धारक,

रो.हाऊस नं- IV/F-13, से.9, सीबीडी, 

बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी साधारण 12.50 मी. X 5.50 मी. मोजमापा!या जागेवर तळमजला +2 ची 

इमारतीचे बांधकाम केले आहे.

MRTP  53(1) 1238/ 6.3.2019

15
मालतीदेवी शमाd व राधा 

शमाd,

रो.हाऊस नं. IV/k-10, से.9, सीबीडी, 

बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी जुने घर तोडून साधारण 10.62 मी. X6.70 मी. = 71.15 

चौ.मी JेKफळावर इमारतीसाठP तळमज1याचे आर.सी.सी कॉलमचे काम चालु आहे.

MRTP 54 1237/ 6.3.2019

16

पटेल ॲnड असोOसएटस, भु.�.34, ZKशुल गो1ड �फ1ड, सेTटर-

11, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर भुखंडावर�ल इमारतीस �वनाभोगवटा ]माणपK इमारती!या तळमज1याचे 5 शॉप 

प(ह1या मज1याचे 5 शॉप व आठ`या मज1यावर�ल 6 ऑफcसचा `यवसा/यक वापर सुM 

आहे.

MRTP  53(1) 1564/ 19.3.2019

17

भु�पदंर Oसगं बजाज व �ी. 

उजल Oसगं बजाज,

 शोMम 1 व 2, अरेजा चBबर, भु.�.07, 

सेTटर-15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी साधारण 4.50 मी. X 3.00 मी. 5.00 मी. X 3.00 मी. = 

28.50 चौ.मी. JेKफळाचा पोटमाळा व (5.70 चौ.मी. X 0.70 मी. X 2)+ (5.200 x 

0.750 मी. = 8.15 चौ.मी ची बा1कनी/ �लावर बेडची जागा शोMम\ये समा�वlट करणेचे 

काम चालु आहे.

MRTP 54 1839/ 28.3.2019

18
मो/नस बKा व इतर, शॉप नं.47 व 48, भु.�.92 ते 94, 

सेTटर-15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी �वनापरवानगी शॉपम\ये साधारण 4.00 मी x3.00 मी. व 3.00 मी x1.5 

मोजमापाचा पोटमाळा बनवत आहेत व दोन शॉपचे एकZKकरण करणे चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

2000/ 01.4.2019

19

मे. अमको Oल. व इतर,  शॉप नं.32, भु.�.46,47, 48 सेTटर-

15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी शॉपम\ये �वनापरवानगी साधारण  (7.00 मी x4.8 मी.) व  (4.3 मी x2.8 

मी.) +  (8.00 मी x4.00 मी.) = 77.640 चौ.मी. JेKफळाचा पोटमाळा (मॅझेनाईन 

�लोअर) बनवnयाचे काम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

2001/ 01.4.2019
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1 मे. अ\यJ, 

से�ेटर�/खिजनदार

 (हमगीर� सोसायट�, भूखंड �. ए 195, 

(हमगीर� को. ऑप. हौ. सो. से. 20 ने�ळ

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु. 7.40 मी. X 7.80 मी. या मोजमापा!या जागेत 

तळमजला + तीन मज1याची इमारत बांधल� आहे.
53 (1) 1700 /29.03.2019

2
�ी. सोनुदास बारTया तांडले सारसोळे गाव, ने�ळ, नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु. 10.20 मी. X 8.50 मी. या JेKफळाचे जी+4 

आरसीसी इमारत �वनापरवानगी बांधत आहे.
54 1150 /08.03.2019

3
�ी. सु/नल जोशी Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 15.50 मी. X 7.20 मी. या JेKफळाचे जी+4 आरसीसी बांधकाम �वनापरवानगी करत 

आहे.
54 1300 /19.03.2019

4
�ी. �ववेकानंद बाबू पाट�ल Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 9.50 मी. X 9.00 मी. या JेKफळाचे जी+4 आरसीसी इमारत �वनापरवानगी बांधत 

आहे.
54 1301 /19.03.2019

5
मे. अ\यJ,सWचव/खिजनदार

अ(ह1या सीएचएस, घर �. 948, से.1, 

Oशरवणे, ने�ळ

सु. 21.50 मी X 17.50 मी. या JेKफळाचे पाच`या मज1याचे वाढ�व आर. सी. सी. 

बांधकाम �वना परवानगी करत आहे.
54 1302 /19.03.2019

6
�ी. अंकुश मेहेर सारसोळे गाव, ने�ळ, नवी मुंबई

सु. 8.50 मी X 10.20 मी. या JेKफळाचे आर. सी. सी. बांधकाम �वना परवानगी करत 

आहे.
54 1149 /08.03.2019

7
�ी. यशवंत पाट�ल घर �. 200, Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 17.00 मी X 7.20 मी. या JेKफळाचे /तस-या मज1याचे आर. सी. सी. वाढ�व 

बांधकाम  करत आहे.
54 1343 /19.03.2019

8
�ी. संजय महादेव पाट�ल Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 8.30 मी. X 8.00 मी. या JेKफळाचे जी+1 आरसीसी इमारत �वनापरवानगी बांधत 

आहे.
54 1304 /19.03.2019

10 �ी. काOशनाथ गंगाराम 

पाट�ल
Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 10.20 मी X 6.30 मी. या JेKफळाचे जी+4 आर. सी. सी.  इमारत �वनापरवानगी 

बांधत आहे.
54 1305 /19.03.2019

11
�ी. शंकर गोपाळ पाट�ल Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 9.00 मी X 8.45 मी. या JेKफळाचे जी+4 आर. सी. सी.  इमारत �वनापरवानगी 

बांधत आहे.
54 1306 /19.03.2019

12 �ी. काOशनाथ नारायण 

पाट�ल
Oशरवणे गाव, ने�ळ सु. 6.60 मी X 6.00 मी. या JेKफळाचा वाढ�व /तसरा मजला �वनापरवानगी बांधत आहे. 54 1307 /19.03.2019

13 अनWधकृत बांधकाम धारक 

(�ी. तांडले)
सारसोळे गाव, ने�ळ

सु. 21.30 मी X 8.80 मी. या JेKफळाचे जी+1 आर. सी. सी.  इमारतीचे बांधकाम 

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1147 /08.03.2019

14
�ी. नरेश कृlणा नाईक Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 12.00 मी X 10.80 मी. या JेKफळाचे जी+4 आर. सी. सी.  इमारत �वनापरवानगी 

बांधत आहे.
54 1308 /19.03.2019

15
�ी. हलु नारायण नाईक Oशरवणे गाव, ने�ळ

सु. 8.00 मी X 6.20 मी. या JेKफळाचे जी+3 आर. सी. सी.  इमारत �वनापरवानगी 

बांधत आहे.
54 1309 /19.03.2019

16
�ी. िजतBC आर. जे�ी भूखंड �. 600, से. 1, Oशरवणे, ने�ळ

सु. 17.00 मी X 10.00 मी. या मोजमापाचे जी+2 आर. सी. सी.  इमारतीचे बांधकाम 

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1310 /19.03.2019

17
�ीम. सागुणाबाई पोशा NहाKे सारसोळे गाव, ने�ळ

सु. 18.50 मी X 16.00 मी. या JेKफळाचे आर. सी. सी.  इमारतीसाठP फूट�ंगचे काम 

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1146 /08.03.2019

18 अनWधकृत बांधकाम धारक/ 

�ी. साबु�ीन

आOशवाdद हॉि6पटल!या पि�चमेस, से.01, 

Oशरवणे, ने�ळ

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु. 21.90 मी. X 15.90 मी. या मोजमापाचे 

तळमज1यावर आर.सी.सी. कॉलNसचे काम सु� आहे.
54 1658 /27.03.2019

ने�ळ
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19

�ीम. क�वता कृlणा घोड6ेवार
भूखंड �. 48, से. 16 ए, ने�ळ (प), 

नवी मुंबई

घरामागील सु. 5.00 मी. X 1.30 मी. मोजमापाची जागा �वनापरवानगी बं(द6त. 

घरासमोर�ल सु. 5.00 मी. X 1.50 मी. मोजमापा!या मोक{या जागेत �वनापरवानगी 

पKाशेड, ग!चीवर सु. 6.50 मी. X 5.00 मी. मोजमापाचे अनWधकृत पKाशेड

53 (1) 1924/ 10.04.2019

20
�ी. महादेव ए. यमगार

एन एल 1 बी, इमारत �. 20, सद/नका 

�. 01, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1946/ 11.04.2019

21
�ी. शेख एच. एस. मोहमद

एन एल 1 बी, इमारत �. 20, सद/नका 

�. 02, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1947/ 11.04.2019

22

�ी. रामचंC बानु खारजे
एन एल 1 बी, इमारत �. 20, सद/नका 

�. 03, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1951/ 11.04.2019

23

�ी. रमेश जी उथले

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 04, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1952/ 11.04.2019

24

�ी. व-हाडी रंगनाथ दशरथ

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 05, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1953/ 11.04.2019

25

�ी. एस. एस. वाघमारे

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 06, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1954/ 11.04.2019

26

�ी. अंकुश ल}मण Oशदंे

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 07, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1955/ 11.04.2019

27

�ीम. /नमdला आबासो मो(हते

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 08, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

उपरोTत (ठकाणी �वनापरवानगी सु.3.80 मी. X 7.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 

मज1याचे आर. सी. सी. �वट बांधकाम सु� आहे.
54 1956/ 11.04.2019

28

मे. अJर अकॉमोडशेन ]ा. 

Oल.

भूखंड �. 23 बी व 23 सी, सेTटर 6, 

ने�ळ

घरामागील सु. 5.00 मी. X 1.30 मी. मोजमापाची जागा �वनापरवानगी बं(द6त. 

घरासमोर�ल सु. 5.00 मी. X 1.50 मी. मोजमापा!या मोक{या जागेत �वनापरवानगी 

पKाशेड, ग!चीवर सु. 6.50 मी. X 5.00 मी. मोजमापाचे अनWधकृत पKाशेड

53 (1) 2186/ 07.05.2019

29

डॉ. यादव (राज हॉि6पटल)
प(हला मजला, ईशा कॉNyलेTस, भूखंड 

�. 3 सी, सेTटर 15, ने�ळ

ईशा कॉNyलेTस या इमारती!या प(ह1या मज1यावर सु. 16.10 मी. X 3.70 मी सु. 8.00 

मी. X 7.30 मी. या मोजमापाचा पKाशेड बं(द6त क�न �या (ठकाणी हॉि6पटलचा 

बांधकाम सु� आहे.

53 (1) 2394/ 27.05.2019

1

�ी मधुकर भोईर व �ी बी 

एस भोईर

�ी जयाराम भोईर यां!या घराशेजार� 

जुहूगाव,वाशी, नवी मुंबई.

सदर (ठकाणी पाहणी केल� असता �वनापरवानगी अनWधकृत तळ+2 मजल� आर सी सी व 

�वट बांधकाम सु� अस1याचे /नदशdनास आले.

54

1039

जा.�.नमुंमपा/सी�ववा/अ/त/1590/ 

2019 (द.22/05/2019

वाशी
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1
गु��पत Oसगं बेद�

भू.�. 19,20 से. 26 कोपर�, वाशी, नवी 

मुंबई

भू.�. 19,20 से. 26 कोपर�, वाशी, नवी मुंबई येथे 13.00 मीx 10.10 मी चे आर सी 

सी प(ह1या 6लॅबचे बांधकाम सु�
54

जा.�. 606/2019 (दनांक 

06/02/2019

2

मेघनाथ काOशनाथ ठाकूर
नमुंमपा शौचालय मागे �पपंळपाडा से. 5 

सानपाडा , नवी मुंबई

नमुंमपा शौचालय मागे �पपंळपाडा से. 5 सानपाडा , नवी मुंबई येथे 11 .00 मीx 12.08 

मी जी+ 1 आर सीसी बांधकाम सु� स�यि6थतीत /तस-या 6लॅबचे काम सु�
54

जा.�. 789/2019       (दनांक 

15/02/2019

3

Oसवुडस गाडdन 

सोसायट�/अ\यJ/से�ेटर�

Oसवुडस गाडdन सोसायट� yलाट �. 4,5,6 

सेTटर 17 सानपाडा नवी मुंबई

Oसवुडस गाडdन सोसायट� yलाट �. 4,5,6 सेTटर 17 सानपाडा नवी मुंबई येथे 

तळमज1यावरती 3.20 मीx 3.09 मी चे बांधकाम क�न �याचा `यायामशाळा Nहणून 

वापर सु�, 2) सोसायट�!या आतम\ये व बाहेर जाणा-या गेट!या बाजूला 1.20 मीx 2.40 

मी. चे सुरJा रJक कॅबीन बनवnयात आल� आहे. 3) अनWधकृतपणे सोसायट� गेटवरती 

लोखंडी चॅन1स बसवnयात आले आहे 4) भू.�. 5 वरती 34.30 मी. लांब व 2.50 मी. 

उंच Oभतं बांधnयात आल� आहे 5) 0.50मी. चे कठड ेबसवnयात आले आहे

53(1)
जा.�. 873/2019       (दनांक 

20/02/2019

4

सुरेश पडाले
13-01 भू.�. 11 �ीमलॅ+ड सोसायट� 

सेTटर 4 सानपाडा नवी मुंबई

13-01 भू.�. 11 �ीमलॅ+ड सोसायट� सेTटर 4 सानपाडा नवी मुंबई येथे 5.40 मीx 3.00 

मी चे फुट�ंगचे काम चालू व घराशेजार�ल जागेत  5.40 मीx 3.00 मी मापाचे अ/तaरTत 

आर सी सी बांधकाम केले आहे.

54
जा.�. 920/2019       (दनांक 

22/02/2019

5

जग(दश चौधर�
शाप नं. 20, सेTटर  30 भू.�. 22/23 

सानपाडा, नवी मुंबई

शाप नं. 20, सेTटर  30 भू.�. 22/23 सानपाडा, नवी मुंबई येथे 6.30 मीx 4.10 मी 

इतTया मापाचा पोटमाळा व 3.30x 2.30 मी ची पाnयाची टाकc बन�वnयाचे काम सु� 

तसेच टेरेसवर लोखंडी उभारणी सु�

54
जा.�. 1282/2019 (दनांक 

13/03/2019

6
तुकाराम बळी सावंत ए- 133/6 सेTटर 21, तुभ̂, नवी मुंबई ए- 133/6 सेTटर 21, तुभ̂, नवी मुंबई येथे 2 .90 मीx 8.00 मी. चे बांधकाम सु� 54

जा.�. 1283/2019       

(दनांक 13/03/2019

7
राजBC बापू Wचखले ए- 135/5, सेTटर 21, तुभ̂ , नवी मुंबई ए- 135/5, सेTटर 21, तुभ̂ , नवी मुंबई येथे 2.90 मीx 8.00 मी जी+1 चे बांधकाम सु� 54

जा.�. 1284/2019       

(दनांक 13/03/2019

8
र�वC बाळकृlण वाजगे ए- 1/75/8 सेTटर 21, नवी मुंबई ए- 1/75/8 सेTटर 21, नवी मुंबई येथे 9.00 मीx 4.00 मी चे फुट�ंगचे काम चालू 54

जा.�. 1285/2019       

(दनांक 13/03/2019

9

(दपक NहाKे
भू.�. 05-17/सी, एमआयडीसी, तुभ̂ 

डपंींग �ाऊंड, नवी मुंबई

भू.�. 05-17/सी, एमआयडीसी, तुभ̂ डपंींग �ाऊंड, नवी मुंबई येथे 11.00 मी x 11.40 

मी , 13.20x 7.80 मी. 7.20x 6.80 मी तसेच 16.20x 11.80 मी मोजमापाचे पKाशेड 

व �वट बांधकाम केलेले आहे. व �या (ठकाणी हॉटेल व इतर कारखाने सु� आहे.

53(1)
जा.�.1702/2019 (दनांक 

28/03/2019

10

Wचदाराम �व�ल सुलाने ए-2, 205 सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई

ए-2, 205 सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3.20 मीx 4.10 मी. चे आर सी सी चे 

बांधकाम सु� इतTया मापाचा पोटमाळा व 3.30x 2.30 मी ची पाnयाची टाकc बन�वnयाचे 

काम सु� तसेच टेरेसवर लोखंडी उभारणी सु�

54
जा.�. 1821/2019 (दनांक 

02/04/2019

11
�ी. सल�म पटेल ए-1/11/9, सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई

ए-1/11/9, सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 5 .30 मीx 3.20 मी. चे फुट�ंगचे बांधकाम 

सु�
54

जा.�. 1822/2019       

(दनांक 02/04/2019

12
�ी. गणेश Oशदंे ए-1/41/01, सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई

ए-1/41/01, सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3 .00 मीx 4.5 मी चे  जी + 1 चे 

बांधकाम सु�
54

जा.�. 1823/2019       

(दनांक 02/04/2019

तुभ�
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13 �ी. (दल�प धमाd NहाKे, �ी. 

नामदेव धमाd NहाKे, �ी. 

रघूनाथ धमाd NहाKे

 सेTटर 22, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई
 सेTटर 22, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई येथे 6 .80 मीx 5.22 मी चे  तळ + 4 मजल� आर 

सी सी इमारत बांधकाम सु� आहे
54

जा.�. 1824/2019       

(दनांक 02/04/2019

14
�ी. Oसताराम गायकवाड ए-2/104, सेTटर 20, तुभ̂ नवी मुंबई

ए-2/104, सेTटर 20, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3 .50 मीx 4.00 मी. चे प(ह1या मज1याचे  

बांधकाम सु�
54

जा.�.2212/2019       (दनांक 

26/04/2019

15
नादार ए-2/124, सेTटर 21, तुभ̂ नवी मुंबई ए-1/124, सेTटर 20, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3 .5 मीx 4.00 मी चे जी+ 1 चे बांधकाम सु� 54

जा.�. 2213/2019       

(दनांक 26/04/2019

16
�ी. खान ए के जे ए-2/547, सेTटर 20, तुभ̂ नवी मुंबई ए-2/547, सेTटर 20, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3 .5 मीx 4.00 मी चे फुट�ंगचे बांधकाम सु� 54

जा.�. 2214/2019       

(दनांक 26/04/2019

17
�ी. अ�दलू रOसद बी-23, सेTटर 24, तुभ̂ नवी मुंबई बी-23, सेTटर 24, तुभ̂ नवी मुंबई येथे 6 .50 मीx 6.50 मी चे फुट�ंगचे बांधकाम सु� 54

जा.�. 2215/2019       

(दनांक 26/04/2019

18

�ी. �वलाइ/तराम Oम�तल
बी- 103,/ बी- 104/ सी-103, केशवकुंज 

सोसायट� सेTटर 30, तुभ̂ नवी मुंबई

बी- 103,/ बी- 104/ सी-103केशवकुंज सोसायट� सेTटर 30, सानपाडा,नवी मुंबई येथे   

19 .00 मीx 2.5 मी. व 6.60 मीx9.40 मी. चे टेरेस क`हर क�न �वटेचे बांधकाम व 

पKाशेड टाकnयात आले आहे.

54
जा.�. 2216/2019       

(दनांक 26/04/2019

19

ल}मण चावला व र�नाकर 

चावला

भू.�. 901 व 501 अ से. 5 सानपाडा, 

नवी मुंबई

भू.�. 301 व 501 अ येथे परवानगीपेJा जा6त 4.20 मीx 4.00 मी  मापाचे 

पोटमा{याचे बांधकाम समासी जागेत 16.00 मीx 3.00 मी मापाचे पKाशेड उभारल� असून 

�याखाल� बाथ�म व �कचन सु� आहे तसेच टेरेस शेड ने क`हर क�न �यावर Oभतंीचे 

बांधकाम क�न टॉयलेट बाथ�म बनवलेले आहे. इमारतीम\ये  अंतगdत फेरबदल क�न 18 

�मचे बांधकाम केलेले आहे व /नवासी JेKात लॉजींग Nहणून वापर सु� आहे.

53 (1)
जा.�. 1827/2019 (दनांक 

02/04/2019

20
�व�या वसंतराव च`हाण

�म नं. 402, भू.�. 91/92 सेTटर 22 

तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई

�म नं. 402, भू.�. 91/92 सेTटर 22 तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई येथे 5.00 मीx 5.70 

मी.  मापाचे टेरेस क`हर क�न �याचा �म बनवून वापर चालू
53 (1)

जा.�. 1825/2019 (दनांक 

02/04/2019

21
/नशा पांडीयन

घर �. 401  भू.�. 91/92 सेTटर 22 

तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई.

�म नं. 401, भू.�. 91/92 सेTटर 22 तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई येथे 5.00 मीx 5.70 

मी  मापाचे टेरेस क`हर क�न �याचा �म बनवून वापर चालू
53(1)

जा.�. 1826/2019 (दनांक 

02/04/2019

22

अ�ण भानुशाल�
भू.�. 9 व 10 बॅकcंग कॉNपलेTस सेTटर 

19 ए तुभ̂,नवी मुंबई

भू.�. 9 व 10 बॅकcंग कॉNपलेTस सेTटर 19 ए तुभ̂,नवी मुंबई येथे  प(ह1या व दसु-या 

मज1यावर अंतगdत फेरबदल क�न अनWधकतपणे �मचे बांधकाम करnयात आले आहे 

तसेच समासी जागेत लोखंडी िज+याचे बाधकाम करnयात आले आहे.

53(1)
जा.�. 2144/2019 (दनांक 

23/04/2019

23

सुगंधरा शे�ी
सनराईज रेसीड+ेसी भू.�. 5 सेTटर 23 

तुभ̂ नवी मुंबई

सनराईज रेसीड+ेसी भू.�. 5 सेTटर 23 तुभ̂ नवी मुंबई येथे सदर जागेत टेरेसवरती  

4.00 मीx 3.00 मी �म बनवून �याचा वापर चालू बेसमBट म\ये वाहनतळासाठP असलेला 

रॅNप काढnयात आलेला आहे. समासी जागेत जनरेटर लावnयात आले आहे. परवानगीपेJा 

अWधक फेरबदल करnयात आले आहे. तसेच सदर!या जागेत वापरात बदल क�न लॉजींग 

बोड�गसाठP वापर सु� आहे.

53(1)
जा.�. 2143/2019 (दनांक 

23/04/2019
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24

अOमन नागडा
भू.�. 1, जलाराम माक̂ट शॉप नं. 6 

सेTटर 19 सी वाशी नवी मुंबई

भू.�. 1, जलाराम माक̂ट शॉप नं. 6 सेTटर 19 सी वाशी नवी मुंबई येथील 

दकुानासमोaरल समासी जागेत 2.80 मीx 10.80 मी बांधकाम क�न दकुानाचे चटई 

JेKफळ बन�वले आहे. तसेच प(ह1या मज1यावर 5.00 मीx 8.00 मी मोजमापाचे पKाशेड 

व लोखंडी अॅगल टाकून अनWधकृत बांधकाम केले आहे व प(हला मज1यावर जाnयाकर�ता 

समासी जागेत 5.00x 8.00 मी.  6टेअरकेस बांधnयात आलेल� आहे.

53(1)
जा.�. 2148/2019 (दनांक 

24/04/2019

25
�ी. ]शांत शBडे

गाळा �. 110 शKू�न कॉNपलेTस , 

भू,�. 3 सेTटर 18 तुभ̂ नवी मुंबई

गाळा �. 110 शKू�न कॉNपलेTस , भू,�. 3 सेTटर 18 तुभ̂ नवी मुंबई येथे 3.40 मीx 

1.60 मी. असले1या जागा वाढवून �याचा `यावसा/यक वापर चालू
53(1)

जा.�. 2217/2019 (दनांक 

26/04/2019

26
हरे कृlणा सोसायट�

हरे कृlणा सोसायट� भू. �. 1.1 सेTटर 

13, सानपाडा

हरे कृlणा सोसायट� भू. �. 1.1 सेTटर 13, सानपाडा, येथे 22.20 मीx 20.10 मी. चे  

पKाशेड टाकून टेरेस क`हर करायचे काम सु�
54

जा.�. 2258/2019 (दनांक 

02/05/2019

27

बाळकृlण हेगड/े सुनंदा हेगडे
भू.�. 59 व 59 ए सेTटर 23, तुभ̂ नवी 

मुंबई

भू.�. 59 व 59 ए सेTटर 23, तुभ̂ नवी मुंबई येथे  6.51 मीx 6.69 मी जागेत गोदाम 

Nहणून वापर चालू तसेच भू.�. 59 येथे 11.19 मीx 13.25 मी. मापाचे व भू.�. 59 ए 

म\ये 11.41 मीx 13.25 मी. पKाशेड व भू.�. 59 ए 12.60 मींx 11.50 मी मापाचा 

पोटमाळा बांधnयात आला होता

53 (1)
जा.�. 2534/2019 (दनांक 

23/05/2019

28

(हमाचल को1ड 6टोरेज भू.�. 3 , 2 सेTटर 18 तुभ̂
भू.�. 3 , 2 सेTटर 18 तुभ̂  नवी मुंबई येथे 10.00 मीx 27.00 मी.  व 32x6.70 मी. 

व पुढ�ल बाजूस 7.00x1200 मी. मापाचे पKाशेड टाकnयात आले आहे.
53 (1)

जा.�. 2535/2019 (दनांक 

23/05/2019

29

]भू (हरा 6टोरेज भू.�. 10.11 सेTटर 18 तुभ̂, नवी मुंबई

भू.�. 10.11 सेTटर 18 तुभ̂, नवी मुंबई, नवी मुंबई येथे 15.00 मीx 32.00 मी.  

बांबूशेड तसेच टेरेसवरती 22.00x 32 मी. चे पKाशेड व पुढ�ल बाजूस 4.00x32.00 मी. 

मापाचे पKाशेड टाकnयात आले

53(1)
जा.�. 2536/2019 (दनांक 

23/05/2019

1
�ी.मोहNमद नौशाद अल� �ी गणेश पंचमी को.ऑप.हौ.सोसायट�, अे-

9, से.23, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी  4X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये  पोटमाळा टाकून लोड बेर�ंगचे �वट 

बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 666/1/2/2019

2
 बांधकामधारक SS टाईप, Mम नं.696, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी  7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 2 मज1याचे RCC बांधकाम 

चालू ि6थतीत आहे.

54 725/6/2/2019

3
बांधकामधारक SS टाईप,  Mम नं.35, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 1  

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 726/6/2/2019

4
�ी.आनंद बाबुराव मो(हते SS टाईप,  Mम नं.68, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 1  

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 727/6/2/2019

5
�ी.](दप Oशवराम धनावडे SS टाईप,Mम नं.691, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 3 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 728/6/2/2019

6
�ी.स/तश  बाजीराव शेवाळे SS टाईप,Mम नं.968, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 1 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 741/7/2/2019

7
बांधकामधारक SS टाईप,Mम नं.552, से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये जो�याचे 

(Plinth) बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 742/7/2/2019

कोपरखैरणे
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8
बांधकामधारक  SS टाईप,Mम नं.406, से.2, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 2 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 743/7/2/2019

9

�ी.राजBC हरबंशलाल र�ती  yलॉट नं.391, शॉप नं.09, सेTटर 19 , 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 6.00मी.X2.50मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

अनWधकृतर��या दकुानाचे बांधकाम पूणd झाले1या ि6थतीत आहे व वाVण|य वापर सुM आहे.

53(1) 786/8/2/2019

10

�ी. लेहरOसगं  चौहान  yलॉट नं.391, शॉप नं.07, सेTटर 19 , 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 6.00मी.X2.50मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

अनWधकृतर��या दकुानाचे बांधकाम पूणd झाले1या ि6थतीत आहे व वाVण|य वापर सुM आहे.

53(1) 787/8/2/2019

11

�ीम.�वठाबाई बाि1मक NहाKे yलॉट नं.391, शॉप नं.08, सेTटर 19 , 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 6.00मी.X2.50मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

अनWधकृतर��या दकुानाचे बांधकाम पूणd झाले1या ि6थतीत आहे व वाVण|य वापर सुM आहे.

53(1) 790/8/2/2019

12
बांधकामधारक SS टाईप,Mम नं.897, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 2 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 805/7/2/2019

13
बांधकामधारक SS टाईप,Mम नं.896, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 2 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 806/8/2/2019

14
बांधकामधारक SS टाईप,Mम नं.485, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 1 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 807/8/2/2019

15
बांधकामधारक SS टाईप,Mम नं.486, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 1 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 808/8/2/2019

16
बांधकामधारक Mम नं.661, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 893/12/2/2019

17
बांधकामधारक Mम नं.662, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 894/12/2/2019

18
बांधकामधारक Mम नं.663, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 895/12/2/2019

19
बांधकामधारक Mम नं.341, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 896/12/2/2019

20
बांधकामधारक Mम नं.793, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 897/12/2/2019

21
बांधकामधारक Mम नं.438, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1052/18/2/2019

22
धनराज कोटावळे Mम नं.437, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1051/18/2/2019

23
द�ताKय शंकर साळूंखे Mम नं.705, से.15, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1053/18/2/2019

24
भाऊसाहेब वनवे �म.न. 643, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1033/16/2/2019
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25
 Nहातारदेव वायभासे �म.न. 642, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1034/16/2/2019

26
�वारका गज̂ �म.न. 644, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1035/16/2/2019

27
 �ी.शांताराम गीते �म.न. 645, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1036/16/2/2019

28
�ी.सु/नल भोसले �म.न. 646, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1037/16/2/2019

29
�ी.Oशवाजी पालवे �म.न. 647, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1038/16/2/2019

30
�ीम.आ�ुजा गज̂ �म.न. 632 , बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1039/16/2/2019

31
�ी.हनुमंत च`हाण �म.न. 633, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1040/16/2/2019

32
�ी.हनमंत जेधे � म.न. 634, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1041/16/2/2019

33
�ी.सWचन Wगते �म.न. 635, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1042/16/2/2019

34
�ी.सWचन पाचगणे �म.न. 641, बे6ट कॅालनी, समतानगर 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9X3.5 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1043/16/2/2019

35
�ी.गोरख संपत Oशदंे �म.न. 1028, सेTटर. 5,  कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 3 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1046/21/2/2019

36
�ी.यशवंत सखाराम पवार .�म.न. 1050,  सेTटर. 5,  कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

Plinth (जोथा) चे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1047/21/2/2019

37
�ी. ओम]काश यादव, Oसट�लाईट Zब1डींग, yलॉट नं.25, शॉप 

नं.02, सेTटर1 , कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8.00मी.X3.00मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

अनWधकृतर��या पोटमाळयाचे काम पूणd व वापर सुM आहे.

53(1) 1060/20/2/2019

38
�ीम.रंजना बाजीराव माने �म.न. 523, महाराlm हौ.सोसा.,समता 

नगर, बोनकोड,े कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 9X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये  

तळमज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1170/26/2/2019

39
�ी.चंC]काश बालाराम पाट�ल घर �.0235. हनुमान मंद�रा!या मागे, 

कोपरखैरणे गांव

सदर (ठकाणी ]�यJ  6थळ पाहणी केल� असता 8.5X6.5 मी.मोजमापा!या  

JेKफळाम\ये G+ 4 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1171/26/2/2019

40
�ी.केशव बामा वेटा घर �.652, कोपरखैरणे गांव सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 19X8 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये G+ 3 

चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1172/26/2/2019

41
�ी.शेवाळे रामचंC तातोबा Mम नं.866, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये Ground 

Floor चे  RCC बांधकाम  अनWधकृतaर�या चालू ि6थतीत आहे.

54 1323/8/3/2019

42 �ी. मोरे माMती चंदन
Mम नं.865, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये Ground 

Floor चे  RCC बांधकाम  अनWधकृतaर�या चालू ि6थतीत आहे.

54 1324/8/3/2019
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43 �ी.अबुठाकर चौधर�
Mम नं.866, से.6, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता /तस-या मज1याचे RCC बांधकाम 8X3 

मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये चालू ि6थतीत आहे.

54 1430/15/3/2019

44
�ी.बांधकामधारक / 

�ी.रामचंC Oशदंे

Mम नं.874, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1573/26/3/2019

45 �ी. रमेश झगडे
Mम नं.384, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1578/27/3/2019

46
�ी.सईबाई आंबादास गुजर Mम नं.376, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1568/26/3/2019

47
�ी.रणजीत यादव Mम नं.389, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1569/26/3/2019

48
�ी.]भाकर जाधव Mम नं.383, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1570/26/3/2019

49
�ी.Oशवराम चांगा NहाKे घर �.099, कोपरखैरणे गांव सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 10X6 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1571/26/3/2019

50
�ी.रामानंद यादव Mम नं.335, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये  

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1579/27/3/2019

51
�ी.गोगावले Mम नं.388, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये  

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1576/27/3/2019

52
�ी.पालवे Mम नं.934, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1584/27/3/2019

53
�ी.साबळे Mम नं.935, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1587/27/3/2019

54
�ी.रामलखन yयारेलाल गुyता Mम नं.359, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1585/27/3/2019

55
�ी.बांधकामधारक Mम नं.628, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1572/26/3/2019

56
�ी.बांधकामधारक Mम नं.617, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

3 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1581/27/3/2019

57
�ी.बांधकामधारक Mम नं.873, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1573/26/3/2019

58
�ी.रामचंC Oशदंे Mम नं.874, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1567/26/3/2019

59
�ी.रामचंC माMती चोरगे Mम नं.576, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1584/27/3/2019

60
�ी.�वजय जाधव Mम नं.577, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

जोथाचे (Plinth) जोथा  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1575/26/3/2019
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61
�ी.बांधकामधारक Mम नं.591, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1572/26/3/2019

62
�ी.बांधकामधारक Mम नं.592, से.8, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+ 

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1580/27/3/2019

63
डॉ.]ेमल बाळाराम NहाKे बाळल}मी सदन, हाऊस नं.8214, से.19 

सी, कोपरखैरणे.

सदर (ठकाणी  15X8 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये पाच`या मज1याचे  वाढ�व RCC 

बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1743/2/4/2019

64
�ी.शहाजहान काOसम शेख  Mम नं.778, से.3, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 8X3 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

इमारतीचे G+ 2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1782/4/4/2019

65
�ीम. पुनीबाई बाळाराम 

पाट�ल

 घर �.10, कोपरखैरणे गांव, सेTटर-19, 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 4X8 मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

इमारतीचे Ground Floor चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1832/10/4/2019

66

�ी.�कशोर माकड, yलॉट नं.100,Mम नं.701, सेTटर 2, 

कुकरेजा इमरे1ड टॉवर, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पहाणी केल� असता राह�या घराम\ये 03 मी.X0.60मी.  

मोपजमापा!या JेKफळाम\ये Vखडकc!या सहा�याने Mमची जागा वाढ�वnयात आल� आहे व 

03मी.X2.50मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये �कचनचे बांधकाम वाढ�वnयात आले असून 

वापर सुM आहे.

53(1) 1740/1/4/2019

67

�ी.]द�प जाधव/�ीम.नरBदर 

िजत कौर, अ\यJ/से�ेटर�,

aरषभ दशdन, yलॉट नं.10 बी, सेTटर 6, 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता aरषभ दशdन, yलॉट नं.10 बी, सेTटर 6 हया 

इमारती!या टेरेसवर 20.0मी.X 8.00मी.मोजमापा!या JेKफळावर अनWधकृतर��या पKाशेड 

व ए+गल चे काम पूणd आहे.

53(1) 1762/3/4/2019

68

इिNतहाझ के. बांगी ए �वगं Mम नं-203, yलॉट नं-93, 

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8 मी.X 3.00मी.मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

ओपन टेरेवर पKाशेड व 6लायडींग �वडंो!या सहा�याने Mम तयार करnयात आले असुन 

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1867/15/04/2019

69

�ी. देशबंधु रॉय, बी �वगं Mम नं-302, yलॉट नं-93, 

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8 मी.X 3.00मी.मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

ओपन टेरेवर पKाशेड व 6लायडींग �वडंो!या सहा�याने Mम तयार करnयात आले असुन 

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1868/15/04/2019

70

�ीम. र�मी नारायण बागड,े ए �वगं Mम नं-202, yलॉट नं-93, 

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8 मी.X 3.00मी.मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

ओपन टेरेवर पKाशेड व 6लायडींग �वडंो!या सहा�याने Mम तयार करnयात आले असुन 

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1869/15/04/2019

71

�ी.नाना चाहू 

पाट�ल(मालक)/         

ठेकेदार-�ी.अ�बास अल� 

चौधर�,

कुलदैवत मं(दरा!या बाजूला, कोपरखैरणे 

गांव,

सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 25X15मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

फुट�ंगचे आर.सी.सी. बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1914/18/4/2019

72

�ी.कांतीलाल बाळाराम 

पाट�ल(मालक)/ ठेकेदार-

�ी.फलचंद पाट�ल,

शाळा �.36,नमुंमपा 

शाळेजवळ,कोपरखैरणे गांव,

सदर (ठकाणी ]�यJ  पाहणी केल� असता 25X10मी.मोजमापा!या  JेKफळाम\ये 

G+1मज1या!या इमारतीम\ये आर.सी.सी. बांधकाम चालू ि6थतीत आढळून आले.

54 1915/18/4/2019

73

�ी.जग(दश �ीपद NहाKे 

(मालक)/  ठेकेदार-

�ी.अ�बास अल� चौधर�,

होळी मैदाना!या बाजूला, कोपरखैरणे गांव सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 30X12 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

िyलंथचे आर.सी.सी. बांधकाम चालू ि6थतीत आढळून आले.

54 1916/18/4/2019
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74
�ी. रेहान खोत, घर �.58, नमुंमपा उदुd शाळेजवळ, 

खैरणेगांव, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 18X10 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

G+1 आर.सी.सी. बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2011/3/5/2019

75
�ी. नागुराव आटवळे, Mम नं.67,से.2, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

G+2 मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2023/4/5/2019

76
�ीम.उ|वला ओहाळे, Mम नं.699,से.2, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

Ground Floor चे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2024/4/5/2019

77
�ी.तुषार सुयdवंशी, Mम नं.484,से.2, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

G+1मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2025/4/5/2019

78
�ी.शांताराम Aयानबा गोळे,  Mम नं.468,से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

G+2 मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2026/4/5/2019

79
�ी.राम अजुर पाल,  Mम नं.111, से.2, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

फुट�ंगचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2027/4/5/2019

80
�ीम.लता भालचंC NहाKे, घर �. 594, से.12 ई, बोनकोड,े 

कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी पाहणी केल� असता 10X14 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये (जोथा) Plinth 

RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2071/8/5/2019

81
�ीम.पावdतीबाई मढवी,  घर �. 0821, महाराlm हौ.सो.जवळ, 

बोनकोड,े कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 30X20 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

जोथा Plinth RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2072/8/5/2019

82
�ीम.हOलमा शर�फ खान,  घर �. 42, खैरणे गांव, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 15X15 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+2 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2073/8/5/2019

83
�ी. �वजय सावळेकर, समतानगर, 6मशानभुमी समोर, बोनकोड े

गांव, कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी ]�यJ  6थळ पाहणी केल� असता 15X10 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

अनWधकृतर��या तळमज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2074/8/5/2019

84
�ीम.गायKी ]साद शुTला,  Mम नं.201,से.1, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये जोथा Plinth 

RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2075/8/5/2019

85
�ी. OमOलदं वानखेड,े Mम नं.241,से.1, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये    

दसु-या व /तस-या वाढ�व मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2076/8/5/2019

86
�ी. पेरआyपा शंकर कोळी,    Mम नं.242,से.1, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये    

दसु-या व /तस-या वाढ�व मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2077/8/5/2019

87
�ी. �वजय गलगड,े  Mम नं.271,से.1, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये    

दसु-या व /तस-या वाढ�व मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2078/8/5/2019

88
�ी. अमुघ सावंत,  बादल NहाKे यांचे घरामागे, Oशवाजी 

नगर, बोनकोड,े कोपरखैरणे

सदर (ठकाणी 18X12 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये जोथा Plinth RCC बांधकाम चालू 

ि6थतीत आहे.

54 2086/8/5/2019

89
�ी. गोकुळ NहाKे,                   घर �. 822, बोनकोड,ेकोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 15X7 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+4 

इमारतीचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3199/15/5/2019

90
�ी. जाईबाई सावळाराम 

NहाKे,

घर �. 824, 828, बोनकोड,ेकोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 15X7 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये G+3 

इमारतीचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3200/15/5/2019

91
�ी. �वरBC ZKपाठP,                    Mम नं.226,से.3, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

Ground Floor चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3206/16/5/2019
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92
�ी. अजय �ीराजगर,                 Mम नं.69,से.4, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

G+1 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3207/16/5/2019

93
�ी.राजेश आनंदराव माळी,         शॉप नं.4, से.17, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

Plinth जोथा  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3208/16/5/2019

94
�ी.भैरवलाल एम.सोनी,         शॉप नं.5, से.17, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 7X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये 

Plinth जोथा  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3209/16/5/2019

95
�ी.गणेश अभंग,                         Mम नं.226,से.16, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये  G+2 

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3401/31/5/2019

96
�ी.शंकर नाथा टुरगड,े                Mम नं.203,से.16, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता  G+2 इमारती!या 8X3 मी. मोजमापा!या 

JेKफळाम\ये  आर.सी.सी.  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3402/31/5/2019

97
�ी.(दल�प नारायण Oशदंे,             Mम नं.212, से.16, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता  G+2 इमारतीम\ये आर.सी.सी. बांधकाम चालू 

ि6थतीत आहे.

54 3403/31/5/2019

98
�ी.माMती पालवे,             Mम नं.262, से.16, कोपरखैरणे सदर (ठकाणी ]�यJ पाहणी केल� असता 8X3 मी. मोजमापा!या JेKफळाम\ये  G+2 

मज1याचे आर.सी.सी. बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3404/31/5/2019

1
�ी. Wचतंामण शंकर राऊत 

व इतर,

राऊत सदन, घर � 296,  रबाळेगाव, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता तळमजला + 2 मजले, 7.50 मी x 

4.70 मी. इतTया मोजमापाचे �वनापरवानगी R.C.C. बांधकाम,  �वटकाम पुणd yला6टरचे 

काम ]गतीपथावर.

54

जा.� 716 (द. 07/02/2019

2
�ी. संतोष /तवार� व पyपू 

यादव,

 yलॅाट नं 55, सेTटर - 05,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 4.00 मी. x 10 मी, इतTया 

मोजमापाचे /तस-या मज1याचे �वनापरवानगी अनWधकृतपणे बांधकाम, पा�कd ग जागेचा 

�वनापरवानगी अनWधकृतपणे वाVण|य वापर सुM

54

जा.� 717 (द. 07/02/2019

3 �ी. शंकर (दनकर NहाKे

 गटू पाशा NहाKे मागाdजवळ,  NहाKे 

आळी,  घणसोल� गाव,  घणसोल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी 9.90 मी. x 12.70 मी. इतTया मोजमापाचे तळमजला + प(ह1या  

मज1याचे R.C.C. �वनापरवानगी व अनWधकृतपणे बांधकाम ]गतीपथावर 54

जा.� 713  (द. 7/02/2019

4 �ी. मनोहर पी. राणे,
समथd नगर, Oभमाबाई बळीराम 

अपाटdमBट!या मागे, घणसोल�,  नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 9.00 मी. x 19.00 मी.  इतTया 

मोजमापाचे �वनापरवानगी व अनWधकृतपणे दसु-या मज1याचे R.C.C बांधकाम 

]गतीपथावर

54

जा.� 714  (द. 7/02/2019

5

�ी. युनूस मुजीवर शेख 

(�वकासक) , 

6वामी समथd चाळी शेजार�, 

  अजुdनवाडी,  द�तनगर,  घणसोल�, 

नवी मुंबई  6वामी समथd चाळी शेजार�,

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 28.50 मी. x  14.80 मी.  इतTया 

मोजमापाचे आर. सी. सी. |यो�याचे काम पुणd,  तळमजला कॅालमचे �वनापरवानगी 

अनWधकृतपणे बांधकाम ]गतीपथावर

54

जा.� 715  (द. 7/02/2019

6 �ी. परवेझ ब�बु खान,

  मार�या अपाटdमBट,  मर�आई कृपा 

सोसायट� जवळ,  द�तनगर,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता  11.40 मी.  x 24.00 मी.  इतTया 

मोजमापाचे तळमजला + 4 मजले बांधकाम पुणd, इमारती मWधल उवdर�त सद/नकांचे 

अंतगdत कामे ]गतीपथावर सुM.

54

जा.� 722  (द. 7/02/2019

7 �ी. रामचेत एस.  वमाd.

  �लॅट नं.  A-205, आंबे]ेरणा को.ॲ. 

हौ. सो., yलॅाट नं. 08,  सेTटर-03,  

घणसोल�,  नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता दसु-या मज1यावर�ल 4.00 मी. X 3.4 

मी. इतTया मोजमापाचे �वनापरवानगी अनWधकृत पKा शेड करnयात आले
53 (1)

जा.�. 720  (द. 07/02/2019

घणसोल%

- 13 -



8 �ी. पांडुरंग. के. काळे.

  द�त मं(दरा!या बाजुला,  द�तनगर,  

घणसोल�, नवी मुंबई. 

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 10.00 मी.  x 5.00  मी.  इतTया 

Mंद�चे �वटकाम व पKाशेड असलेले दकुानाचे गा{यांचे �वनापरवानगी  व अनWधकृतपणे 

बांधकाम वापर सुM

53 (1)

जा.�. 723   (द. 07/02/2019

9

�ी ]भाकर भाऊ पाट�ल 

(जागामालक),   व �ी 

]ेमनाथ अनंत पाट�ल 

(�वकासक)

नारायण अ(दतराव पाट�ल इमारतीजवळ, 

 तळवल� गाव, नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 10.00 मी.  x 11.00 मी.  इतTया 

मोजमापाचे R.C.C जो�याचे �वनापरवानगी अनWधकृतपणे काम ]गतीपथावर
54 जा.� 1378 (द. 13/03/2019

10 �ी. �वलास तुकाराम NहाKे,
स�यवान नगर,  गोठवल� गाव,  

गोठवल�,  नवी मुंबई.

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 12.70 मी.  x 11.40 मी. इतTया 

मोजमापाचे तळमजला + 2 मजले �वनापरवानगी अनWधकृत बांधकाम ]गतीपथावर
54 जा.� 1379 (द. 13/03/2019

11

�ी. �कसन Oशवा पाट�ल,  

�ी. ल}मण बुधाजी पाट�ल, 

 आVण बBबट बुधाजी पाट�ल,

 तुकाई /नवास मागे,  नवघर आळी,  

घणसोल�,  नवी मुंबई.

 या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 10.00 मी.  x 10.00 मी. इतTया 

मोजमापाचे R.C.C. जो�याचे �वनापरवानगी अनWधकृतपणे बांधकाम ]गतीपथावर.
54 जा.� 1380  (द. 13/03/2019

12 �ी. ]1हाद तुकाराम बागल,

6नेहल Zब1डींग जवळ,  आनंद नगर,  

Oशवाजी तलावाजवळ,  घणसोल�,  नवी 

मुंबई

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 18.00 मी.  x 8.50 मी. इतTया 

मोजमापाचे R.C.C. जो�याचे �वनापरवानगी काम सुM.
54 जा.� 1381  (द.13/03/2019

13

�ी. �याम NहाKे (�वकासक), 

 �ी. राहुल वाघमारे 

(�वकासक),  �ी. घन�याम 

आगसकर (�वकासक).

6वामी समथd चाळी शेजार�, 

  अजुdनवाडी,  द�तनगर,  घणसोल�, 

नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी 20.00 मी x 11.80 मी. इतTया मोजमापाचे �वनापरवानगी अनWधकृत 

बांधकाम, तळमजला + 3 मजले R.C.C.  बांधकाम पुणd,  �वटकाम ]गतीपथावर.
54 जा.� 1382 (द. 13/03/2019

14

�ी. रामनाथ यादव 

(जागामालक), �ी. सभा 

शंकर रामनाथ यादव 

(जागामालक), �ी. अ/नल 

शंकर सातुरे, (�वकासक),

घर �. 163,  आदशd /नवास 

Zब1डींगजवळ,  समथd नगर,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई.

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता सदर�ल (ठकाणी 10.00 मी.  X 10.00 

मी. इतTया मोजमापाचे R.C.C.  |यो�याचे काम ]गतीपथावर.
54 जा.� 1383  (द.  13/03/2019

15
�ी. शशीकांत जयराम 

रानकर, (जागामालक),

 रेशनदकुानासमोर, Wचचंआळी, घणसोल�, 

नवी मुंबई.

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता सदर�ल (ठकाणी 6.20 मी. x 8.80 मी. 

इतTया मोजमापाचे तळमजला + 2 मजले R.C.C. बांधकाम पुणd,  /तस-या मज1याचे 

कॅालमचे काम ]गतीपथावर

54 जा.� 1384  (द.  13/03/2019

16
�ी. सोमनाथ बाळू पाट�ल 

(जागामालक),

घर �. 1749,  �ीम. �वजया बाळू 

पाट�ल यांचे घर, Wचचंआळी,  घणसोल�,  

नवी मुंबई.

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता सदर�ल (ठकाणी 13.00 मी. X 23.00 मी. 

 इतTया मोजमापाचे तळमजला + 1 मजला तयार इमारतीवर दसु-या मज1याचे R.C.C 

काम पुणd �वटकाम ]गतीपथावर

54 जा.� 1385  (द.  13/03/2019

17
�ीम.  सुरेखा जयOसगं 

/नकाळजे,

घर �. 1896,  ]गती नगर, एफ 

�वभाग घणसोल� कायाdलयासमोर,  

घणसोल�, नवी मुंबई.

या (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता सदर�ल (ठकाणी 10.50 मी. x 8.00 मी.  

इतTया मोजमापाचे तळमजला + प(ह1या मज1याचे आर.सी.सी.  बांधकाम ]गतीपथावर.
54 जा.� 1386  (द.  13/03/2019
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18 �ी. राजू सातपुते (�वकासक)
जु+या गणपती कारखा+याशेजार�, NहाKे 

आळी, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 10.50 मी. X 7.80 मी. इतTया 

मोजमापाचे तळमजला + 2  मजले R.C.C बांधकाम पुणd अंतगdत कामे ]गतीपथावर
54 जा.� 2088 (द. 16/04/2019

19 �ी. �वजय नाना आ(हरे
अजुdनवाडी, शौचालयासमोर, 

घणसोल�,नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी ]�यJ 6थळ पाहणी केल� असता 15.00 मी. X 9.00 मी. इतTया 

मोजमापाचे R.C.C फुट�ंगचे कामे ]गतीपथावर
54 जा.� 2089 (द. 16/04/2019

20
�ी. राकेश स�यनारायण 

Oसगं,

yलॅाट नं.137, म/नषा पॅलेस को ऑ. हौ. 

सो., Mम नं 103, सेTटर-05, घणसोल�, 

नवी मुंबई

सदर�ल (ठकाणी 4.90 मी. X 7.70 मी. इतTया मोजमापाचे ओपन टेरेसवर पKाशेड असुन 

वापर सुM आहे.
53 (1)

जा.�. 2148 (द. 22/04/2019

21 �ी. धनाजी Oभमराव बाड,.

Oशवल�ला अपाटdमBट को–ऑप. हौ. सो., 

घर �. 674, जैन मं(दरा!या मागे, 

मासळी माक̂टजवळ, घणसोल�गाव, नवी 

मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी 7.80 मी. X 3.40 मी. इतTया मोजमापा!या सोसायट� पा�क� ग!या 

जागेत बांधकाम केले असुन वापर सुM आहे.
53 (1)

जा.�. 2147 (द.22/04/2019

22 �ी. �ाने�वर जयराम भोईर,
 से-28, गोठवल� गाव,  नेवा 

सोसायट�समोर, नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी 11.50 मी. X 12.20 मी. इतTया मोजमापाचे तळमजला + 6 मजले 

इमारत बांधकाम पुणd,  र(हवास वापर सुM
54 जा.�. 2278 (द. 04/05/2019

23

�ी. हनुमंत धमाd NहाKे, 

(जागा मालक), �ी. सरोज 

स�यद . (�वकासक), 

भै�या कॅालनी, घर �. 474, आई 

/नवासाचे बाजुला गोठवल�, नवी मुंबई.
सदर�ल (ठकाणी 13.70 मी. X 9.60 मी. इतTया मोजमापाचे �वनापरवानगी 

अनWधकृतपणे |यो�याचे काम ]गतीपथावर
54 जा.�. 2465 (द. 17/05/2019

24 �ी. भावेश मदन पाट�ल,

राजाराम 6मतृी इमारतीजवळ, तळवल� 

गाव र6ता, तळवल� गाव, घणसोल�, नवी 

मुंबई

सदर�ल (ठकाणी 11.00 मी. X 15.10 मी. इतTया मोजमापाचे आरसीसी तळमजला 

6लॅबचे �वनापरवानगी अनWधकृत बांधकाम ]गतीपथावर
54 जा.�. 2466 (द. 17/05/2019

25

�ी. कैलाश चाहू पाट�ल 

(जागा मालक), �ी ]काश 

चाहू पाट�ल, (जागामालक),

घर �. 474, आई /नवास!या मागे, 

गोठवल� गाव, घणसोल�, नवी मुंबई.
सदर�ल (ठकाणी �वनापरवानगी अनWधकृतपणे 11.00 मी. X 23.10 मी. इतTया 

मोजमापाचे आरसीसी फुट�ंगचे काम ]गतीपथावर
54 जा.�. 2467 (द. 17/05/2019

26 �ी. (दल�प आनंदराव पडवळ
रेशन दकुानासमोर, Wचचंआळी, घणसोल�, 

नवी मुंबई

सदर�ल (ठकाणी �वनापरवानगी अनWधकृतपणे 6.20 मी. X 16.30 मी. इतTया 

मोजमापाचे प(ह1या मज1याचे आरसीसी बांधकाम ]गतीपथावर
54 जा.�. 2468 (द. 17/05/2019

27 �ी. अMण अमतृ को1हे,
(दपक हॅाटेल!या मागे, गोठवल�, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी �वनापरवानगी अनWधकृतपणे 15.40 मी. X 11.50 मी. इतTया 

मोजमापाचे �वनापरवानगी अनWधकृतपणे |यो�याचे काम ]गतीपथावर
54 जा.�. 2469 (द. 17/05/2019

28 �ी. बाबु गणू फुके,

शॅाप नं 36, वदृावंनधाम सोसायट�, yलॅाट 

नं 5,6,7,8, सेTटर -3, घणसोल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल (ठकाणी 2.80 मी. X 5.2 मी. इतTया मोजमापाचे लॅा�ट टाकnयात आला असुन 

�वनापरवानगी अनWधकृतपणे वापर सुM.
53 (1) जा.�. 2347 (द. 08/05/2019

1
�ी. गणपत गावडे घर �. 751 व 752, ऐरोल� नाका, 

सेTटर-01, ऐरोल�.

सदर (ठकाणी मालकाने 7 मी. X 3 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत लोड बेर�ंगचे काम 

करत आहे. सदर बांधकामाचे स�यि6थ तीत तळ मज1याचे काम चालू आहे.

54 841/2019, 25/02/2019

ऐरोल%
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2

�ी. सु/नल मो(हते घर �.926,ऐरोल� नाका, सेTटर-01, 

ऐरोल�.

सदर (ठकाणी मालकाने 6 मी. X 3 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत (G+1) लोड 

बेर�ंगचे काम करत आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे प(ह1या मज1याचे काम ]गती 

पथावर आहे.

54 842/2019,  25/02/2019

3

�ी. र�वCं आनंद जाधव घर �. 1250, समतानगर, सेTटर-01, 

ऐरोल�.

सदर (ठकाणी मालकाने 5 मी. X 4 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत प(ह1या मज1याचे 

लोड बेaरंगचे काम चालू केले आहे. लोखंडी अँगल टाकून �यावर �वट बांधकाम करत आहे.

54 844/2019,  25/02/2019

4

�ीमती. रOशदा बी. कुरेशी घर �. A-179, सेTटर-02, ऐरोल� सदर (ठकाणी मालकाने 6 मी. X 4 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत आर.सी.सी. 

बांधकाम चालू केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे तळ मज1याचे काम ]गती 

पथावर आहे.

54 845/2019,  25/02/2019

5

�ी. सोनावणे घर �. A-192, सेTटर-02, ऐरोल� सदर (ठकाणी मालकाने 6 मी. X 4 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत आर.सी.सी. 

बांधकाम चालू केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे तळ मज1याचे काम ]गती 

पथावर आहे.

54 846/2019,  25/02/2019

6

�ी. कैलास सोलंकc, घर �. 247, सेTटर-2, ऐरोल�. सदर (ठकाणी मालकाने 6 मी x 4 मी. इतTया माजेमापा!या जागेत आर.सी.सी. बांधकाम 

चालू आहे. सदर बांधकामाचे ]�यJ जागेवर जो�याचे (Plinth)  काम पूणd झाले आहे. 

तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 847/2019,  25/02/2019

7
�ी. सुखाजीराव मंतीराव 

धुमाळ

 घर �. सी-190, सेTटर-02, ऐरोल�. सदर  (ठकाणी तळ + 2 मज1याची जूनी इमारत असून, मालकाने चौ¡या 6लॅबचे काम 

चालू केले आहे. सदर 6लॅबचे मोजमाप 5 मी  x 3 मी इतके आहे.

54 1439/2019, 25/03/2019

8
�ी. संजय Mळे घर �.सी.306, सेTटर-02, ऐरोल�. सदर (ठकाणी मालकाने 6 मी. X 3 मी.  इतTया मोजमापा!या जागेत आर.सी.सी. 

बांधकामाचे फूट�ंगचे काम ]गतीपथावर आहे.

54 1452/2019, 26/03/2019

9
�ी. िजतBC तुकाराम वैती  घर �. 0205, गावदेवी मं(दरा शेजार�, 

सेTटर-20, ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 06.00 मीटर  X 04.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत लोड 

बेर�ंगचे बांधकाम चालू आहे. स�यि6थ तीत तळमज1याचे काम चालू आहे.

54 1815/2019 15/04/2019

10
�ीमती. उजाला Oशदंे घर �. A-335, सेTटर-02, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 06.00 मीटर  X 04.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. बांधकाम चालू आहे. स�यि6थ तीत तळमज1याचे काम चालू आहे.

54 1895/2019 22/04/2019

11

�ी. �वलास मो(हते  Mम नं. 1074, आंबेडकर 6तंभा!या 

मागील ग1ल�त,समतानगर, सेTटर-01, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 05.00 मीटर  X 04.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत तळ 

+ 1 मज1याचे लोड बेर�ंगचे काम चालू केले आहे.

54 1896/2019 22/04/2019

12

�ी. दामोदर रामा जोशी / 

�ीमती. ल}मीबाई दामोदर 

जोशी

Oस. स. नं. 217, हाऊस नं. 0323, 

ऐरोल� गावं, सेTटर-20, ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 12.00 मीटर  X 12.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर बांधकामाचे स�यि6थतीत तळमज1याचे काम 

चालू आहे.  तसेच बांधकाम ]गती पथावर आहे.

54 1897/2019 22/04/2019

13

�ी. शOशकांत गजानन 

कोटकर

 घर �.398, ]काश ि`हला!या बाजूला, 

ऐरोल� गाव, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 09.00 मीटर  X 08.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत लोड 

बेर�ंगचे बांधकाम चालू  केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकाचे तळ मज1याचे बांधकाम 

चालू आहे. तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 1898/2019 22/04/2019

14

�ी.सुरेश दांडगे  Mम नं. 1075, कोटकर, आंबेडकर 

6तंभा!या मागील बाजूस समतानगर, 

सेTटर-01, ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 04.00 मीटर  X 04.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत  

तळ + 1 मज1याचे लोड बेर�ंगचे बांधकाम चालू  आहे.

54 1899/2019 22/04/2019
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15

�ी. सु/नल कौशल  (हमानी सहकार� गहृ/नमाdण सं6था, 

सेTटर- 20 B, भूखंड �.50 A, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

सदर इमारती!या तळ मज1यावर 6ट�ल पा�क� गम\ये 5. 00 मीटर x 3.00 मीटर 

मोजमापाची जागा बं(द6त कMन �या (ठकाणी दकुानाचा गाळा तयार केलेला आहे. सदरचे 

बांधकाम अनWधकृत असून, दकुानाचा वाVण|य वापर सुM केला आहे.

53(1) 1921/2019, 23/04/2019

16

�ीमती.सार�का अOमत 

जय6वाल

 घर �. 1844, सेTटर-01, देशमुख 

वाडी ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 06.00 मीटर  X 03.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत लोड 

बेर�ंगचे काम चालू  आहे. स�यि6थ तीत तळमज1याचे काम चालू आहे.  सदर काम ]गती 

पथावर आहे.

54 1978/2019 25/04/2019

17

�ी. Oभमशी करसन सKा / 

�वपुल सKा

भूखंड �. 1 (बी), सेTटर-19, महावीर 

yलाझा

महावीर yलाझा इमारतीचे तळ मज1यावर�ल पाक£ग!या जागेवर Oभतं उभारnयात आलेल� 

आहे. तळ मज1यावर�ल सवd दकुानांचे अनWधकृत पोटमाळे व द.ुका.म\ये केले आहे. 2) 

प(ह1या मज1यावर ऑफcस!या जागेवर अनWधकृत वापर Nहणून हॉ6पीटल वापरात आले 

आहे.

53(1) 2110/2019 06/05/2019

18
�ी. उ�तम  सखाराम कांबळे घर �. ए-79, सेTटर-04, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 07.00 मीटर  X 03.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. काम चालू केले आहे. स�यि6थ तीत सदर तळमज1याचे काम चालू आहे.

54 2129/2019 08/05/2019

19

�ीमती.गाग¤ र�वCं Oम�ा घर �.एफ- 16, सेTटर-04, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 06.00 मीटर  X 04.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. काम चालू केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे फुट�ंगचे काम  चालू 

आहे. तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 2137/2019 08/05/2019

20
�ी. अनंत रामा मढवी घर �.33/8, सेTटर- 09,  (दवागाव, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी 15 मी. X 10 मी. इतTया JेK फळा!या भुखंडावर तळ + 6 मज1याची 

अनWधकृत इमारत बांधकाम झाले आहे. सदर इमारती!या र(हवास वापर सुM आहे.

53(1) 2971/2019, 14/05/2019

21

�ी. शंकर पाट�ल  घर �. 0027, (दवागाव, सेTटर-09, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 10.00 मीटर  X 09.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. बांधकाम चालू  केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे तळ मज1याचे 

काम चालू आहे.  तसेच सदर काम ]गती पथावर आहे.

54 2217/2019 16/05/2019

22

�ी. मोहNमद फईक aरझवी घर �. Tयू- 162, सेTटर-04, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

सदर (ठकाणी मालकाने 07.00 मीटर  X 03.00 मीटर इतTया मोजमापा!या जागेत 

आर.सी.सी. बांधकाम चालू  केले आहे. स�यि6थ तीत सदर बांधकामाचे तळ मज1याचे 

काम चालू आहे.  तसेच सदर काम ]गती पथावर आहे.

54 2382/2019 31/05/2019

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुRत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :- 29/06/2019
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