
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 नागा बार�क पाट�ल, घर �.130, से.20, बेलापूर
सदर �ठकाणी Plinth चे काम पुण% क&न कॉलम (आर.सी.सी) उभे केले आहेत. अंदाजे 

12.00 मी.  X 5.00 मी. आकारमानाचे काम केले आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये
3498/ 1.7.2019

2 @ी. ए.के. Bसगं,

 मे. Cगती मर�न सिEह%सेस, Fकॉयलाक%  

GबHडींग, भु.�.६३, शॉप नं.116/117, 

से.11, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी टेरेसवर अंदाजे 4.00 मी. X 3.00 मी. खोल� व PयाQया लगत 2.10 मी. 

X 1.80 मी. मोजमापाचे शौचालयाचे बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये
3687/ 9.7.2019

3 @ी. रो�हदास दPतु कोळी,
 घर �.1265, से.14, �दवाळे गांव, 

सीबीडी

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी आर.सी.सी. Plinth काम पुण% झाले आहे. अंदाजे 12.50 

मी. X 9.00 मी. एवढे मोजमाप आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये
3752/ 9.7.2019

4 @ी. सुधीर कोळी, घर �.521, से.14, �दवाळे गांव, सीबीडी
सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी आर.सी.सी. Plinth काम पुण% झाले आहे. अंदाजे 6.00 मी. 

X 4.50 मी. एवढे मोजमापाचे काम आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये
3751/ 9.7.2019

5 @ी. गजानन सदानंद कोळी, से.14, �दवाळे गांव, सीबीडी सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवाना आर.सी.सी. जी+3 इमारतीचे बांधकाम केले आहे.
MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये
3750/ 9.7.2019

6 @ी. आशुतोष दास,
 शॉप नं.11, अ[वाल \ेड स]टर, 

भु.�.62, से.11, सीबीडी, बेलापूर

सदर �ठकाणी अंदाजे 8.90 मी. X 2.85 मी. X 0.4 मी. मोजमापाचे पोटमाळा व PयाQया 

खाल� काया%लय कर^याQया उ_ेशाने खोदकाम केलेले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये
4094/ 25.7.2019

7
मालमPता धारक, शॉप �.125, प�हला माळा, भुमी मॉल, 

भु.�.09, से.15, बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी 5.85 मी. X 3.60 मी. मोजमापाचे पोटमा`याचे काम 

चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये

4218/ 1.8.2019

8

@ी. सुरेश रघुनाथ कोळी, सेbटर-19, फणसपाडा, बेलापूर, नवी 

मुंबई.

सदर �ठकाणी Uवनापरवानगी जी+2 इमारतीचे 8.05 मी. X 9.80 मी. मोजमापाचे 

आर.सी.सी. बांधकाम पुण% केले आहे. तसेच पeाशेड टाक^याचे काम चालु आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4217/ 1.8.2019

9
गणेश देवराम कोळी,  घर �. 536, सेbटर-19, फणसपाडा, 

बेलापूर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी Uवनापरवानगी अंदाजे 6.30 मी. X 2.40 मी. आकारमानाचे वीट बांधकामाचे 

लोड बेर�ंगचे काम पुण% केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4267/ 3.8.2019

10

लौfफक पावने,  घर �.102, कासवा हाईट, प�हला 

मजला, भु.�.100, से.50 (ई), नवीन, 

सीवुड, ने&ळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी हॉलमgये (1 X  2.70 मी.  X 2.34 मी.) व बेडमgये (2 

 X 2.70 मी.  X 2.40 मी.) मोजमापाचे हॉल व बेडलगत असलेHया बाHकनीQया 

भागामgये बांधकाम क&न बं�दFत केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4268/ 3.8.2019

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराh\ CादेBशक iनयोजन व नगररचना अjधiनयम, 1966 अ9वये अनjधकृत इमारती/बांधकामांUव&gद खाल�लCमाणे नोट�स बजाव^यात आलेHया आहेत. सव% नागlरकांना शासन

पlरपeक �. संकmण%-2018/C.�.510/नUव-20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन कर^यात येते कm, खाल�लCमाणे इमारती/बांधकामे अनjधकृत असHयामुळे या�ठकाणी सदiनका/गाळे

खरेद� कर^यात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे जुलै व ऑग�ट 2019)

बेलापूर
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11

मालमPता धारक ,  घर �.103, कासवा हाईट, प�हला 

मजला, भु.�.100, से.50 (ई), नवीन, 

सीवुड, ने&ळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी हॉलमgये (1 X  2.70 मी.  X 2.40 मी.) व बेडमgये (2 

 X 2.70 मी.  X 2.40 मी.) मोजमापाचे हॉल व बेडलगत असलेHया बाHकनीQया 

भागामgये बांधकाम क&न बं�दFत केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4269/ 3.8.2019

12

मोiनइन शेख,  घर �.104, कासवा हाईट, प�हला 

मजला, भु.�.100, से.50 (ई), नवीन, 

सीवुड, ने&ळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी हॉलमgये (3.60 मी.  X 2.80 मी.) मोजमापाचे हॉल व 

बेडलगत असलेHया बाHकनीQया भागामgये बांधकाम क&न बं�दFत केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4270/ 3.8.2019

13
शेखर नामदेव भोईर,  Fमशान भुमी मागे, से.36, करावे गांव, 

ने&ळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी वीट बांधकाम व पnयाचा वापर क&न 4.20 मी. X 18.10 

मी. मोजमापाचे 6 खोल� काढून चाळ बसUव^यात आल� आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4397/ 8.8.2019

14

@ी. राज]o iतवार�, GबHडींग नं.34, एनआरआय कॉpqलेbस, 

भु.�.203, से.54,56,58, सीवुड, ने&ळ, 

नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी अंदाजे 2.00 मी. X 1.00 मी. मोजमापाचे दो9ह� बाजुQया 

बाHकनीवर Fलॅब (PCC) टाकून वाढUवले आहे. तसेच [ील व Pयावर शेड टाकून PCC 

केले आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये

4398/ 8.8.2019

15

अकरम शेख,  शॉप नं.19, 20, भु.�.66, �हHटॉन 

स]टर, से.11, सीबीडी, बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी दकुान 19 व 20 एकGeकरण क&न अंदाजे 2 X 3.5 मी. 

X 4.85 मी = 33.95 चौ.मी. मोजमापाचा पोटमाळा बांधला असून जBमन लेवल पासून 

0.60 मी. खाल� खोदनु वापर चालु आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4416/ 8.8.2019

16
अकरम शेख,  शॉप नं.18, भु.�.66, �हHटॉन स]टर, 

से.11, सीबीडी, बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी अंदाजे 4.90 मी. X 2.75 मी. मोजमापाचा पोटमाळा बांधला असून 

जBमन लेवल पासून 0.60 मी. खाल� खोदनु वापर चालु आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4417/ 8.8.2019

17
हlरuचंo जनाद%न कोळी व 

इतर,

 घर �.127, से.14 �दवाळे गांव, नवी 

मुंबई

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी जु9या जी+1 घरावर दसुvया मजHयाचे आर.सी.सी वाढ�व 

बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये

4435/ 21.8.2019

18

मुwयाgयापक, �दHल� पिxलक Fकुल, भु.�.2, सेbटर-

52, ने&ळ, नवी मुबई

सदर�ल �ठकाणी अनjधकृतपणे अंदाजे 1) सुमारे 14.80 मी. X 4.40 मी मोजमापामgये 

तीन &मचे वीट बांधकाममgये बांधून मंगलौर� कौला&चे छqपर व 2) सुमारे 12.10 मी. X 

4.60 मी. मोजमापाचे दोन &म वीट बांधकाममgये बांधून मंगलौर� कौला&चे छqपर 

बनUवले आहे. PयाचCमाणे 3) तळमजला, दसुरा व iतसरा मजHयाचे सुधार�त 

CFतावाCमाणे वाढ�व केलेले मंजुर नकाशाCमाणे सुमारे 1712.15 चौ.मी zेeफळाचा वापर 

Uवना भोगवटा Cमाणपe Bशवाय शैz|णक कामाकlरता होत आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1)अ9वये

4673/ 23.8.2019

19
यशवंत नारायण तांडेल, घर �.७२१, करावे गांव आर.सी.सी. जी+२ बांधकाम केले आहे. 10.00 मी x 8.00 मी = 80 चौ.मी काम केले 

आहे.

MRTP नोट�स 

54अ9वये

4727/ 27.8.2019

1

@ी. जाBलदंर एस. भोसले
सpयक iनवास, qलॉट नं. 92, सेbटर 

16 ए, ने�ळ (प.), नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3057/ 06.07.2019

2 @ी. अंजiनकुमार 

अयोgयाCसाद

 qलॉट नं. 94, सेbटर 16 ए, ने�ळ 

(प.), नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3058/ 06.07.2019

3 @ी. मंगेश एन. Bशदंे व @ी. 

iनलेश एन. Bशदंे

qलॉट नं. 95, साफHय, सेbटर 16 ए, 

ने�ळ (प.), नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3059/ 06.07.2019

4 @ी. शBशकांत आर. 

सरपोतदार, @ीम. सुरेखा 

एस. सरपोतदार

qलॉट नं. 96, सारांश, सेbटर 16 ए, 

ने�ळ (प.), नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3060/ 06.07.2019

ने�ळ
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5
@ी. jगlरष राजाराम भोसले

qलॉट नं. 97, यश, सेbटर 16 ए, ने�ळ 

(प.), नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3061/ 06.07.2019

6
@ीम. उ�जनकर अच%ना एम.

qलॉट नं. 98, सेbटर 16 ए, ने�ळ (प.), 

नवी मुंबई
सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. 53 (1) 3062/ 06.07.2019

7 @ीम. शकुंतला जी. पोपळे / 

@ी. अBमत बzी

qलॉट नं. 99, सेbटर 16 ए, ने�ळ (प.), 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3063/ 06.07.2019

8 @ी. शरद शाह व @ीम. 

संjगता शाह

qलॉट नं. 100, सेbटर 16 ए, ने�ळ 

(प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3064/ 06.07.2019

9

@ी. रमेश एस. �हगंड
qलॉट नं. 101, �हगंड सदन, सेbटर 16 

ए, ने�ळ (प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3065/ 06.07.2019

10
@ी. पंडीत शंकर थोरात

qलॉट नं. 102, यशोदा, सेbटर 16 ए, 

ने�ळ (प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3066/ 06.07.2019

11
@ी. गौतम के. भालेराव

qलॉट नं. 103, iननाद, सेbटर 16 ए, 

ने�ळ (प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3067/ 06.07.2019

12
मे. jगता Uवजन

qलॉट नं. 104, वैhणवी, सेbटर 16 ए, 

ने�ळ (प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3068/ 06.07.2019

13
@ी. Cकाश महादेव पडेलकर

qलॉट नं. 105, BशवाBलनी, सेbटर 16 

ए, ने�ळ (प.), नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढ�व बांधकाम केले आहे. तसेच 

तळमजHयावर वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3069/ 06.07.2019

14

@ी. गणेश पाट�ल

गाळेधारक �. 1, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 5.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3498/ 16.07.2019

15

@ी. मोहन Bभकाजी जाधव

गाळेधारक �. 2, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 5.00 मी. X 3.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न fकराणा दकुान वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3499/ 16.07.2019

16

@ी. एस. बी. भोईटे

गाळेधारक �. 3, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 5.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3500/ 16.07.2019

17

@ी. एस. बी. पवार

गाळेधारक �. 4, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 5.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3501/ 16.07.2019

18

 @ी. Uवजय कमळे

गाळेधारक �. 5, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 4.00 मी. X 3.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3502/ 16.07.2019
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19

@ी. �ड. के. माने

गाळेधारक �. 6, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 4.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3503/ 16.07.2019

20

 @ीम. नं�दनी माने

गाळेधारक �. 7, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 4.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3504/ 16.07.2019

21

@ी. सूरज जगताप,

गाळेधारक �. 8, साईकृपा आक� ड को. 

ऑप. हौ. सो. (मया%.), qलॉट नं. 267, 

से. 23, जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी तळमजला िFटHट भागात सुमारे 4.00 मी. X 2.00 मी. जागा बं�दFत 

क�न वा|ण�य वापर सु� आहे.
53 (1) 3505/ 16.07.2019

22
@ी. अजु%न Bसघंवी

भूखंड �. 197, सेbटर 17, ने�ळ, नवी 

मुंबई
ईमारतीQया टेरेसवर Uवना परवानगी मोबाईल टॉवर बसUव^यात आला आहे. 53 (1) 3550/ 17.07.2019

23
@ी. अशोक चटज�

भूखंड �. 21 ए, सेbटर 11, ने�ळ, 

नवी मुंबई
ईमारतीQया टेरेसवर Uवना परवानगी मोबाईल टॉवर बसUव^यात आला आहे. 53 (1) 3549/ 17.07.2019

24

@ी. यादव कृhणा वासू शे�ी

हॉटेल राजमहल, भूखंड �. 598, 

गा.Uव.यो. Bशरवणे, से. 1, ने�ळ, नवी 

मुंबई

1. Fट�Hटचे सु. 8.00 मी. X 6.00 मी. इतके zेe बं�दFत क�न तेथे बार आ|ण रेFटॉरंट 

सु� आहे.  

2. तळमजला समोरQया भागात सुमारे 3.00 मी. X 1.50 मी. इतके zेe बं�दFत केले 

आहे. 

3. तळमजHयावर�ल पॅसेजेसची सु. 16.50 मी. X 3.00 मी. व 8.00 मी. X 3.00 मी. 

इतकm जागा पeा शेड टाकून अनु�मे पाfक� ग व fकचनसाठ� वापरात आणल� आहे.

4. प�हHया व दसु-या मजHयावर�ल सदiनका अंतग%त फेरबदल क�न CPयेकm सु. 3.50 

मी. X 3.50 मी. आकाराQया 8 �म तयार क�न लॉजींग व बोड�ग वा|ण�य वापर सु� 

आहे.

53 (1) 3658/ 24.07.2019

25

अgयz / सjचव

ने�ळ सहानी पॅलेस को. ऑप. हौ. सो. 

Bल. qलॉट �. 633, 634, 635, सेbटर 

1, Bशरवणे, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी िFटHटमधील सुमारे 2.80 मी. X 2.60 मी. भाग बं�दFत क�न सोसायट� 

ऑफmस केले आहे.
53 (1) 3846/ 30.07.2019

26

मे. अgयz /सjचव
एकता को. ऑप. हौ. सो. Bल., qलॉट नं. 

27, से. 18, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी एकता सोसायट�Qया Cवेश�वारालगत सु. 2.00 मी. X 2.00 मी. इतकm 

सुरzा रzक खोल� बांध^यात येत आहे.
54 2871/ 02.07.2019

27

डॉ. मधुकर नाना मढवी
रेवती भवन लगत, जुईनगर, से. 23, 

सानपाडा, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 14.00 मी. X 8.00 मी. इतके आर. सी. सी. तळ + प�हला मजला 

पय�तचे काम कर^यात येत आहे.
54 4103 / 23.08.2019

28

@ी. शंकर Uव�ल मंडBलक

एन.एल.1बी/7/2, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी. X 6.00 मी. इतके तळ +3 आर. सी. सी. बांधकाम व Uवट 

बांधकाम केले आहे.
54 4190 / 16.08.2019

29

@ी. रो�हदास हlरuचंo गEहाणे

एन.एल.1बी/7/3, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी. X 6.00 मी. इतके तळ +3 आर. सी. सी. बांधकाम व Uवट 

बांधकाम केले आहे.
54 4183 / 16.08.2019
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30

@ी. के. बी. पाट�ल

एन.एल.1बी/7/4, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी. X 6.00 मी. इतके तळ +3 आर. सी. सी. बांधकाम व Uवट 

बांधकाम केले आहे.
54 4188 / 16.08.2019

31
@ी. दश%न जी. Bसरकर/गीता 

जी. Bसरकर

एन.एल.1बी/7/8, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X 7.00 मी. इतके तळ +3 आर. सी. सी. बांधकाम व Uवट 

बांधकाम केले आहे.
54 4187 / 16.08.2019

32

@ीम. Bलला ल�मण कटके

एन.एल.1बी/8/1, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी.  X 7.80 मी. इतके �योPयापय�तचे आर. सी. सी. बांधकाम 

केले आहे.
54 4186 / 16.08.2019

33

@ीम. उBम%ला राज]o डी.

एन.एल.1बी/11/6, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 6, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी.  X 7.80 मी. इतके �योPयापय�तचे आर. सी. सी. बांधकाम 

केले आहे.
54 4185 / 16.08.2019

34
@ी. पांडूरंग ए. हुबले/ 

सUवता पी. हुबले

एन.एल.1बी/13/8, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 7, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X 7.80 मी. इतके जी+3 आर. सी. सी. बांधकाम व Uवट 

बांधकाम केले आहे.
54 4184 / 16.08.2019

35

@ीम. अलका नंदकुमार देवरे

एन.एल.1बी/31/8, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 10, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. इतके जी+1 आर. सी. सी. बांधकाम केले आहे. 54 4183 / 16.08.2019

36
@ी. रमेश के. जाधव/@ी. 

सiतश के. जाधव

एन.एल.1बी/46/8, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 11, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी.  X 7.50 मी. इतके जी+3 आर. सी. सी. बांधकाम, Uवट 

बांधकाम व qलॅFटर केले आहे.
54 4182 / 16.08.2019

37

@ीम. सुरेखा सोनबा राऊत

एन.एल.1बी/59/4, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 16, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी.  X 7.50 मी. इतके आर. सी. सी. बांधकाम फाऊंडेशनचे 

काम सु� आहे.
54 4181 / 16.08.2019

38

@ी. सोनबा जी. राऊत

एन.एल.1बी/59/5, षटकार अपाट%. ओनस% 

असो. qलॉट नं. 16, से.10, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी.  X 7.50 मी. इतके आर. सी. सी. बांधकाम फाऊंडेशनचे 

काम सु� आहे.
54 4180 / 16.08.2019

39

@ी. राहूल मानBसगं Bशदंे

एन.एल.1बी/88/9, Bशवशbती अपाट%. 

ओनस% असो. qलॉट नं. 22, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी.  X 7.50 मी. इतके आर. सी. सी.  जी+2 मजला व टेरेसवर 

पeाशेडचे वीट बांधकाम qलॅFटरचे काम कर^यात आले आहे.
54 4179 / 16.08.2019

40

@ी. बबन डी. नलावडे

एन.एल.1बी/88/10, Bशवशbती अपाट%. 

ओनस% असो. qलॉट नं. 22, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.60 मी.  X 7.50 मी. इतके आर. सी. सी.  जी+2 मजला व टेरेसवर 

पeाशेडचे वीट बांधकाम qलॅFटरचे काम कर^यात आले आहे.
54 4178 / 16.08.2019

41

@ी. पी.जी. कदम

एन.एल.1ए/41/7, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी.  X 6.50 मी. इतके जी +3 आर. सी. सी.  बांधकाम 

कर^यात येत आहे.
54 4177 / 16.08.2019

42

@ी. Cकाश भगवान पाट�ल

एन.एल.1ए/41/6, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी.  X 6.50 मी. इतके जी +3 आर. सी. सी.  बांधकाम 

कर^यात येत आहे.
54 4176 / 16.08.2019

43

@ी. डी. बी. जाधव

एन.एल.1ए/40/8, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी.  X 6.50 मी. इतके जी +3 आर. सी. सी.  बांधकाम 

कर^यात आले असून Uवट बांधकाम सु� आहे.
54 4174 / 16.08.2019
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44

@ी. एस. एन. देशमुख

एन.एल.1ए/40/7, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी.  X 6.50 मी. इतके जी +3 आर. सी. सी.  बांधकाम व Uवट 

बांधकाम कर^यात आले आहे.
54 4413 / 21.08.2019

45

@ी. एस. डी. शेलार

एन.एल.1ए/36/8, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके तळमजHयाचे qल�ंथपय�तचे काम 

कर^यात आले आहे.
54 4412 / 21.08.2019

46

@ी. नामदेव सखाराम जुनघरे

एन.एल.1ए/36/7, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके तळमजHयाचे qल�ंथपय�तचे आर. सी. 

सी. बांधकाम सु� आहे.
54 4411 / 21.08.2019

47

@ी. समीर वामन पाट�ल

एन.एल.1ए/35/7, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके तळ + 3 मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम कर^यात आले आहे.
54 4410 / 21.08.2019

48

@ी. संजय बी. बोरकर

एन.एल.1ए/35/6, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके तळ+3 मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम कर^यात आले आहे.
54 4409 / 21.08.2019

49

@ीम. सुमन मा�ती व]डे

एन.एल.1ए/33/5, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 4, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके तळ+2 मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम कर^यात आले आहे. iतस-या मजHयाचे Fलॅबचे काम सू� आहे.
54 4408 / 21.08.2019

50

@ी. जी. एस. सुतार

एन.एल.1 ए/27/4, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 3, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके qल�ंथपय�तचे आर. सी. सी. बांधकाम 

सु� आहे.
54 4407 / 21.08.2019

51

@ी. दPताeय @ीरंग सकपाळ

एन.एल.1 ए/27/3, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 3, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 3.80 मी. X  6.00 मी. इतके qल�ंथपय�तचे आर. सी. सी. बांधकाम 

सु� आहे.
54 4406 / 21.08.2019

52

@ी. सुखदेव गणपत ल�ढे

एन.एल.1 ए/25/1, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 3, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X  6.00 मी. इतके तळ + प�हला मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम सु� आहे.
54 4405 / 21.08.2019

53

@ी. जेनेिEहव जॉन सी.

एन.एल.1 ए/22/3, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 3, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X  6.00 मी. इतके तळमजHयाचे आर. सी. सी. बांधकाम 

कर^यात आले असून प�हHया मजHयाचे काम सु� आहे.
54 4204 / 21.08.2019

54

@ी. जेनेिEहव जॉन सी.

एन.एल.1 ए/22/2, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 3, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X  6.00 मी. इतके तळमजHयाचे आर. सी. सी. बांधकाम 

कर^यात आले असून प�हHया मजHयाचे काम सु� आहे.
54 4203 / 21.08.2019

55

@ी. के. बी. कदम

एन.एल.1 ए/11/2, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 2, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X  6.00 मी. इतके तळ+2 मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम सु� आहे.
54 4402 / 21.08.2019

56
@ी. नवनाथ एस. आगलावे, 

@ीम. शुभांगी एस. आगलावे

एन.एल.1 ए/2/4, अ^णासाहेब पाट�ल 

र�हवाशी संघ, qलॉट नं. 2, से.10, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 4.00 मी. X  6.00 मी. इतके तळ+3 मजHयाचे आर. सी. सी. 

बांधकाम कर^यात आले असून वीट बांधकाम सु� आहे.
54 4401 / 21.08.2019
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1
भरत शeू�न कमBश%ल 

UCमायसेस, अgयz, से�ेटर�

qलॉट नं. 3 व 4, सेbटर 19, तुभ�, नवी 

मुंबई

इमारतीQया टेरेसवर अनjधकृतlरPया लोखंडी पeाशेड अंदाजे 390.00 चे बांधकाम चालू 

िFथतीत
54

जा.�. 3340/2019 �दनांक 

25/07/2019

2 राम ल�मण टॉवर से. 19, 

तुभ�, नवी मुंबई

qलॉट नं. 3 व 4, सेbटर 19, तुभ�, नवी 

मुंबई

इमारतीQया टेरेसवर अनjधकृतlरPया लोखंडी पeाशेड अंदाजे 580.00 चे बांधकाम केलेले 

आहे.
54

जा.�. 3341/2019       

�दनांक 25/07/2019

3

@ी. fकत� राणा
शॉप नं. 18 qलॉट नं. 14, मच%9ट च]बर, 

सेbटर 19, एपीएमसी , तुभ�, नवी मुंबई
दकुानामgये 3.80 मीx 11.90 मी पोटमा`याचे बांधकाम केले आहे. 53(1)

जा.�. 3189/2019       

�दनांक 06/07/2019

4

@ी संजय बाखल�वाल
 दाणा बंदर qलॉट नं. 07 , सेbटर 19, 

वाशी, नवी मुंबई

ए.पी.एम.सी. दाना माक� ट येथील 7  हया इमारतीQया प�हHया मजHयावर�ल 48 

गा`यामgये अंतग%त फेरबदल कर^यात आलेले आहेत तसेच वापरात बदल क�न Eयापार 

शाळा सु� कर^यात आलेले आहेत

54
जा.�. 3676/2019 �दनांक 

09/08/2019

5

मे. CUवण एंटरCायजेस 

(घनuयाम गुqता)

ए.पी.एम.सी. मसाला माक� ट शॉप नं. एफ 

- 58 सेbटर 19 तुभ� नवी मुंबई

ए.पी.एम.सी. मसाला माक� ट शॉप नं. एफ - 58 सेbटर 19 तुभ� नवी मुंबई येथे टेरेसवर 

20x60 फुट मोजमापाचे लोडबेर�ंगचे बांधकाम सु� तसेच शॉपमgये अंतग%त पोटमा`याचे 

20x26 फुट मापाचे अनjधकृत बांधकाम केले आहे.

54
जा.�. 4129/2019 �दनांक 

23/08/2019

6
खदमूल खगेजा

ए.पी.एम.सी. गाळा �. ई - 23 सेbटर 

19  वाशी,नवी मुंबई

ए.पी.एम.सी. गाळा �. ई - 23 सेbटर 19  वाशी,नवी मुंबई येथे 8.20x5.50 मी व 

4.00x5.50 मी मोजमापाचे पोटमा`याचे बांधकाम चालू आहे
54

जा.�. 4130/2019       

�दनांक 23/08/2019

7

@ी. तौ�हद अल� खान आ|ण 

तौफmक खान

qलाट �. 106/18, जनता माक� ट सेbटर 

23 तुभ� नवी मुंबई

इमारतीQया टेरेसवर 4.00x3.00 मी चे बांधकाम लेबर �म pहणून वापर सु� व टेरेसवर 

अनjधकृत ए.सी पeाशेड 10.50x7.50 मी वा|ण�य वापर सु� तळमजHयावर 3.50 

मीx1.00 मी. चे अiतlरbत बांधकाम व पॅसेज मgये पeाशेड टाकून वापर सु�

53(1)
जा.�. 3542/2019       

�दनांक 01/08/2019

8

योगी मे\ोपोBलटन भूखंड �. 4 सेbटर 24 तुभ�, नवी मुंबई

भूखंड �. 4 सेbटर 24 तुभ�, नवी मुंबई येथे इमारतीQया वाहनतळाQया जागेत 15.00 

मीx 3.00 मी मापाचे बांधून Pयाखाल� fकचन pहणून वापर सु� तसेच माjगल बाजूस 

वाहनतळाQया जागेत 27.00 मीx 8.00 मी. मापाचे शेड बांधून Pयाखाल� भोजनEयवFथा 

सु� आहे तसेच दसु-या मजHयावर 4.80 मीx 1.70 मी  �म बनUवलेल� आहे व टॅरेसवर 

Uवनापरवानगी जा�हरात फलक उभारला आहे.

53(1)
जा.�. 3800/2019       

�दनांक 19/08/2019

1
@ीम.सुरेखा रPनाकर तांडेल,  घर �.917, से.12 बी, बोनकोडेगांव, 

कोपरखैरणे

घर �.917, बोनकोडेगांव येथे  23.0X8.25 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये पायाचे 

(Plinth)RCC फुट�ंगचे काम चालू िFथतीत आहे.

54 3866/1/7/2019

2
@ी.आनंदा तातोबा कळंe,े सदiनका �.54, से.7,SS type 

कोपरखैरणे

सदiनका  �.54, से.7, कोपरखैरणे या �ठकाणी  8.0X3.0 मी. मोजमापाQया 

zेeफळामgये तळमजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आहे.

54 3867/1/7/2019

3
@ी.मोहन मेकाला, सदiनका �.20, से.5,SS type 

कोपरखैरणे

सदiनका  �.20, से.5, कोपरखैरणे या �ठकाणी  8.0X3.0 मी. मोजमापाQया 

zेeफळामgये फुट�ंग / पायाचे  काम चालू िFथतीत आहे.

54 3868/1/7/2019

4
@ी.मनोहर नंद�, &म नं.21, से.5,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz Fथळ पाहणी केल� असता 3.0X7.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

फुट�ंग / पायाचे  काम चालू िFथतीत आहे.

54 3869/1/7/2019

5
@ी.अqपावाला ई�ाह�म 

मुFताBशद,

&म नं.23, से.5,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

फुट�ंगचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आहे.

54 3870/1/7/2019

तुभ�

कोपरखैरणे
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6

@ी.iनलेश अंबरनाथ pहाe,े घर नं.965, से.19, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 15.35X14.35 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

पायाचे (Plinth) चे काम झाले असून  RCC कॅालमचे काम (for first slab) चालू 

िFथतीत आढळून आले.

54 3871/1/7/2019

7
@ी.योगेश बाळकृhण लांजेकर , &म नं.423, से.01,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता [ाउंड �लोअरचे RCC बांधकाम अनjधकृतlरPया 

चालू  िFथतीत आढळून आले.

54 3901/3/7/2019

8
@ी.Bशदंे हनुमंत Uवhणू , &म नं.374, से.01,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 3902/3/7/2019

9
@ी.गणेश Uवhणू उमरे/संतोष 

Uवhणू उमरे ,

&म नं.375, से.01,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 3903/3/7/2019

10
@ी.खारकर अजु%न तुळBशराम ,  &म नं.376, से.01,SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  काम चालू िFथतीत आहे.

54 3904/3/7/2019

11

@ी.सुरेश �दनानाथ पाट�ल, &म नं.886, से.19, तलाव आळी 

कोपरखैरणे

&म नं.886, से.19, कोपरखैरणे येथे 17.00X11.40 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCC [ाऊंड फलोअरचे (slab) काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 3987/8/7/2019

12

@ी.नथुराम भणगे, SS-III/804, से.8, कोपरखैरणे SS-III/804, से.8, कोपरखैरणे येथे G+3, 8.0X3.0 मी.मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCCकाम व Uवटकाम ,qलॉFटर पूण% झाले असून फरशीकाम चालू िFथतीत आढळून आले 

आहे.

54 4011/10/7/2019

13

@ी.सुभाष भणगे, SS-III/803, से.8, कोपरखैरणे SS-III/803, से.8, कोपरखैरणे येथे G+3, 8.0X3.0 मी.मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCCकाम व Uवटकाम ,qलॉFटर पूण% झाले असून फरशीकाम चालू िFथतीत आढळून आले 

आहे.

54 4012/10/7/2019

14

@ी.अशोक Uवhणू साठे, SS-III/800, से.8, कोपरखैरणे SS-III/800, से.8, कोपरखैरणे येथे G+3, 8.0X3.0 मी.मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCCकाम व Uवटकाम ,qलॉFटर पूण% झाले असून फरशीकाम चालू िFथतीत आढळून आले 

आहे.

54 4013/10/7/2019

15
@ी.सखाराम चाळखे, &म नं.948, से.8, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 6.15X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCC फुट�ंग (पाया )काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4014/10/7/2019

16
@ीम.सुBशला जगदाळे,  &म नं.949, से.8, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 6.15X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCC फुट�ंग (पाया )काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4015/10/7/2019

17
@ी.नवनाथ वायाळ, &म नं.950, से.8, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 6.15X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

RCC फुट�ंग (पाया )काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4016/10/7/2019

18
@ी.रामराव रनUवरे, &म नं.216, से.5, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4085/18/7/2019

19
@ीम.सोनाबाई jचकणे, &म नं.214, से.5, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X6.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4086/18/7/2019

20
@ी.ल�मण जानकार, &म नं.215, से.5, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X6.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4087/18/7/2019

21
@ी.सुरेश मुळीक, &म नं.213, से.5, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X6.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये RCC 

पायाचे  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4088/18/7/2019

22
अgयz से�ेटर�, उदय 

ओनस% असो.,

&म नं.208, से.5, SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X6.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

G+1 चे RCC पायाचे  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4089/18/7/2019
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23
@ी.कृhणा �दघे, &म नं.899, से.15, SS -III, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

G+3 चे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4171/22/7/2019

24
@ी.बासुराज काBशनाथ वाय., &म नं.499, से.15, कोपरखैरणे &म नं.499, से.15, कोपरखैरणे येथे 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  G+3 चे 

RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले आहे..

54 4310/29/7/2019

25
@ी.ध�डीबा बाळू Bशदंे, &म नं.500, से.15, कोपरखैरणे &म नं.500, से.15, कोपरखैरणे येथे 8.30X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  G+3 चे 

RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4313/29/7/2019

26
@ी.Uवलास पाट�ल,  &म नं.501, से.15, कोपरखैरणे &म नं.501, से.15, कोपरखैरणे येथे 8.30X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  G+3 चे 

RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4314/29/7/2019

27
@ी.अंकुश Bभलारे व सीमा 

अं. Bभलारे,

&म नं.502, से.15, कोपरखैरणे &म नं.502, से.15, कोपरखैरणे येथे 8.30X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  G+3 चे 

RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4315/29/7/2019

28
@ी.सुरेश कदम/अिजत 

कदम/शीला कदम,

SS-II/114, से.15, कोपरखैरणे SS-II/114, से.15, कोपरखैरणे येथे 7.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये प�हHया 

Fलॅबसाठ� RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4316/29/7/2019

29
@ी.साकेत Uवuवास रामचंo, SS-II/115, से.15, कोपरखैरणे SS-II/115, से.15, कोपरखैरणे येथे 7.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये प�हHया 

Fलॅबसाठ� RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4317/29/7/2019

30

@ी.पाट�ल Uवhणू चंo, SS-II/116, से.15, कोपरखैरणे SS-II/116, से.15, कोपरखैरणे या �ठकाणी 7.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

प�हHया Fलॅबसाठ� RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4318/29/7/2019

31
@ी.ब�oे दPताeय साहेबराव, SS-II/117, से.15, कोपरखैरणे SS-II/117, से.15, कोपरखैरणे येथे 7.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये प�हHया 

Fलॅबसाठ� RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4319/29/7/2019

32

अgयz /से�ेटर�, SS TYpe, &म नं.575, से.7,  

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

अनjधकृतlरPया [ाऊंड फलोअरचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आहे.

54 4338/31/7/2019

33

@ी.कराले Uव.के., SS TYpe, &म नं.576, से.7,  

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

अनjधकृतlरPया [ाऊंड फलोअरचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आहे.

54 4339/31/7/2019

34
@ीम.राjधका Uवजय Bशदंे, SS TYpe, &म नं.822, से.7,  

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

अनjधकृतlरPया िqलंथचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आहे.

54 4340/31/7/2019

35

@ी.iनतीन जुनघरे,  &म नं.519, से.2,    SS -2, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

प�हHया मजHयाकर�ता RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4766/14/8/2019

36

@ी.नंदकुमार जग9नाथ Bशवथरे, &म नं.520, से.2,    SS -2, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

प�हHया मजHयाकर�ता RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4767/14/8/2019

37

@ीम.Bसधंुताई शेडगे, &म नं.521, से.2,     SS -2, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

प�हHया मजHयाकर�ता RCC कॉलमचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4768/14/8/2019

38
@ी.रUवoं @ीरंग jचकणे, &म नं.648, से.2,    SS -2, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

RCC काम चालू िFथतीत आढळून आले आहे.

54 4898/20/8/2019

39
@ी.संजय @ीपत ठाकूर,  &म नं.154, से.2,     SS -2, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 3.0X8.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

RCC  G+2 चे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4899/20/8/2019
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40
@ी.मह]o मांडरे,  &म नं.204, से.6,    SS-I, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

RCC  [ाउंडचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4989/21/8/2019

41
@ी.संपत Bशदंे,   &म नं.205, से.6,     SS type, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

RCC  [ाउंडचे काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4992/21/8/2019

42
@ी.संपत Bशदंे,  &म नं.513, से.6,    SS-II, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये   

G+2 मजHयाचे RCC  काम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4993/21/8/2019

43

@ीम.कांचन आनंद शेवड,े     &म नं.957, से.3,   SS type,   

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे इमारतीमgये RCC  बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4994/21/8/2019

44
@ीम.गणेश पांचपाया, &म नं.969, से.3, SS -III,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये  

RCC G+2 चे बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4995/21/8/2019

45
@ी.मिQछंo एकनाथ वंडेकर,  &म नं.970, से.3, SS -III,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4996/21/8/2019

46
@ी.संजय पाट�ल                             &म नं.961, से.3,     SS -III,   

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 7.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 4997/21/8/2019

47
@ी.महादेव हर�भाऊ वाBशवले,  &म नं.475, से.5, SS -I,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5268/26/8/2019

48
@ीम.संजना गायकवाड, &म नं.473, से.5,      SS -I,    

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5269/26/8/2019

49
@ी.�दनकर रामचंo जाधव,      &म नं.472, से.5,     SS -I,   

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5270/26/8/2019

50
@ीम.बाळूताई हर�uचंo जगदाळे&म नं.474, से.5, SS -I,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5271/26/8/2019

51
@ीम.सर�ता संदेश Bशदंे, &म नं.483, से.5, SS -I,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5336/28/8/2019

52
@ी.मा&ती धोडींबा मालुसरे     &म नं.482, से.5, SS -I,  कोपरखैरणे सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5337/28/8/2019

53
@ीम.आशा पी.थोरात,  &म नं.484, से.5,     SS -I,   

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5338/28/8/2019

54
@ी.Bशवाजी खंडू मदणे, &म नं.485, से.5,    SS -I,  

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5339/28/8/2019

55
@ी.भानुदास जयBसगं दाभाडे,  &म नं.486, से.5,     SS -I, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत आढळून आले.

54 5340/28/8/2019

56
@ी.Uवकास बाबुराव Bशदंे,  &म नं.81, से.3,      SS -II, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+2 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत iनदश%नास आले.

54 5427/30/8/2019

57
@ी.दPताeय बबन �हरवे, &म नं.333, से.17,     SS type, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये G+3 

मजHयाचे RCC बांधकाम चालू िFथतीत iनदश%नास आले आहे.

54 5429/30/8/2019

58
@ी.महेश मा&ती भोय, &म नं.229, से.17,    SS type, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी  CPयz पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापाQया zेeफळामgये 

[ाउंड फलोअरचे RCC काम चालू असHयाचे आढळून आले.

54 5459/31/8/2019
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1

@ी. रामछGबले रामfकसन 

गुqता व @ी. शेषनारायण 

रामछGबले गुqता

घर �. 81/2, दPतनगर रFPयालगत, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 8.00 मी. X 8.00 मी. इतbया मोजमापाचे Fट�ल लोड बेअर�ंगचे 

तळमजHयाचे बांधकाम पुण%, वीटकाम Cगतीपथावर, सदर�ल बांधकाम Uवनापरवानगी चालु 

आहे.

54 जा.�. 3325 �द. 10/07/2019

2

@ी. भरत गुलाब कदम 

(Uवकासक), @ी. राजन वाय. 

पाट�ल (घरमालक),

समथ% नगर, साई सदानंद नगर, युiनट 

39, qलॅाट नं 650, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 17.30 मी. X 17.20 मी. इतbया मोजमापाचे व Uवनापरवानगी 

अनjधकृतपणे आर. सी. सी. तळमजHयाचे Fलॅबचे काम पुण%,
54 जा.�. 3441 �द. 18/07/2019

3

@ी. बाळासाहेब काBशनाथ 

फंड (घरमालक), @ी. बापू 

काBशनाथ फंड (घरमालक), 

@ी. धनंजय गज]o भोसले 

(Uवकासक),

छeपती नगर, तळवल� नाका, पोBलस 

Fटेशन रोड, पा^याQया टाकmजवळ, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी अनjधकृतपणे 11.5 मी. X 6.00 मी. इतbया मोजमापाचे 

Fट�ल लोड बेअर�ंग तळमजला + 1 मजला बांधकाम व चार Eयावसाiयक गाळे आ|ण 

प�हHया मजHयावर तीन &म पeाशेड

54 जा.�. 3442 �द. 18/07/2019

4
@ी. गजानन बामा मढवी 

(घरमालक),

नवघर आळी, Bस¡ीUवनायक 

सोसायट�Qया मागे, घणसोल� गाव, नवी 

मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी अनjधकृतपणे 28.70 मी. X 10.40 मी. इतbया 

मोजमापाचे आर. सी. सी. �योPयाचे काम पूण% केले असुन तळमजHयाचे कॅालमचे काम 

Cगतीपथावर

54 जा.�. 3623 �द. 25/07/2019

5
@ीम. Uव�या कोपीकर 

(घरमालक)

qलॅाट नं 225, 226, 227, सैiनक 

iनवास, सेbटर-5, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी iत9ह� qलॅाटचे मgयावर Uवनापरवानगी अनjधकृतपणे मोबाईल टॅावरचे 

काम Cगतीपथावर, सदर�ल इमारतीमgये र�हवास वापर सु& आहे.
54 जा.�. 3769 �द. 02/08/2019

6 @ी. एकनाथ शांताराम पाट�ल
Fव. चांगोशेठ चौक, साळवी नगर, 

गोठवल�, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी Uवनापरवानगी व अनjधकृतपणे 16.10 मी. X 39.70 मी. इतbया 

मोजमापाचे तळमजला + प�हHया मजHयाचे आर. सी. सी. बांधकाम चालू असुन अंतग%त 

कामे Cगतीपथावर

54 जा.�. 3907 �द. 13/08/2019

7

@ी. जयेश अ. pहाe े

(घरमालक), @ी. अनंत 

pहाe े(घरमालक), @ी. 

मनोज पाट�ल (Uवकासक), 

@ी. नासीर शेख (टायगर) 

(Uवकासक),

अhटUवनायक सोसायट�, Bशधावाटप क] o 

�. फ / 423 Qया मागील 

बाजूस, दPतनगर, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी अhटUवनायक सोसायट�Qया मgयभागी असलेHया मोक`या जागेवर 

Uवनापरवानगी अनjधकृतपणे 28.00 मी. &ंद�चे व  27.00 मी. लांबीचे R.C.C �योPयाचे 

काम Cगतीपथावर

54 जा.�. 4224 �द. 30/08/2019

1

@ी. चंoकांत भा& भोसले, पी -216, सेbटर-04, ऐरोल�, नवी मुंबई. सदर �ठकाणी घर मालकाने 2.80 मी. X 6.60 मी. इतbया मोजमापाQया जागेत 

आर.सी.सी. बांधकामाचे काम चालू केले आहे. तसेच काम Cगतीपथावर आहे.

54 3042/2019 - 06/07/2019 

2
@ी. इंoजीत बनसोडे,  एच -20 सेbटर-04, ऐरोल�, नवी मुंबई. सदर �ठकाणी घर मालकाने 7.90 मी. X 3.50 मी. इतbया मोजमापाQया जागेत 

िqलंथ(Plinth) चे काम चालू केले आहे. तसेच काम Cगतीपथावर आहे.

54 3043/2019   - 06/07/2019

3

@ी. दPतु नारायण रोकडे,  एफ-57, सेbटर-04, ऐरोल�. सदर �ठकाणी मालकाने 3 मी. X 6 मी. मोजमापाचे जागेवर आर.सी.सी. बांधकाम चालू 

केले आहे. स�यिFथतीत तळमजHयावर�ल वीट बांधकाम पूण% झाले असून, प�हHया 

मजHयाचे बांधकाम Cगतीपथावर आहे.

54 3018/2019   - 10/07/2019

4

@ी. रमेश uयामराव कंक / 

@ी. परशुराम बनीराव 

द�हफुले,

एफ-50, एफ-51, सेbटर-04, ऐरोल�. सदर �ठकाणी मालकाने 6 मी.X 6 मी. मोजमापाQया जागेत आर.सी.सी. चे काम चालू 

केले आहे. स�यिFथतीत जोPयाचे काम पूण% झाले आहे.  तळमजला कॉलम व जीनाचे 

काम Cगतीपथावर आहे.

54 3019/2019  - 10/07/2019

घणसोल%

ऐरोल%
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5

@ी. परशुराम वैती,        

   @ी. गजानन जगन 

वैती, @ी. काशीनाथ नागा 

पाट�ल, @ी. प£ाकर शंकर 

पाट�ल, @ीम. चौथीबाई 

हनुमंत वैती,

घर �. 96,97,98,99, 100, सेbटर-20, 

ऐरोल� गाव.

सदर �ठकाणी 16.80 मी. X  13.20 मी. इतbया मोजमापाQया जागेत तळ + 5 मजला 

आर.सी.सी. इमारतीचे काम चालू केले आहे. स�यिFथतीत इमारतीचे तळ + पाच 

मजHयापय�त आर.सी.सी. व Uवट बांधकाम पूण% झाले आहे.

54 3170/2019  - 19/07/2019

6
@ी. दPताeय Eह�. गाळा �.10, भुखंड �. 12, सेbटर-06, 

ऐरोल�

तळ मजHयावर�ल गाळा �. 10 व 11 मधील Uवटांची Bभतं काढ^यात आल� असून दो9ह� 

गाळयांचे एकGeकरण कर^यात आले आहे.

53(1) 3171/2019  - 19/07/2019

7
@ी. शंकरलाल जी. गाळा �. 11 भुखंड �. 12, सेbटर-06, 

ऐरोल�

तळ मजHयावर�ल गाळा �. 10 व 11 मधील Uवटांची Bभतं काढ^यात आल� असून दो9ह� 

गाळयांचे एकGeकरण कर^यात आले आहे.

53(1) 3172/2019  - 19/07/2019

8

@ी. अशोक शंकर पाट�ल, गावदेवी मैदानाजवळ, सेbटर-05, ऐरोल� 

गांव, ऐरोल�.

सदर �ठकाणी मालकाने 27 मी. X 8.40 मी. इतbया मोजमापाQया जागेत आर.सी.सी. 

इमारतीचे बांधकाम चालू केले आहे. स�यिFथतीत सदर बांधकामाचे प�हHया Fलॅबचे काम 

चालू आहे. तसेच काम Cगतीपथावर आहे.

54 3398/2019, 02/08/2019

9

अgयz/से�ेटर�, Bशवशंकर को. ऑप. हौ.सो., भुखंड 

�.12, सेbटर-06, ऐरोल�.

1) तळ मजHयावर�ल पा^याचे टाकmशेजार� (2.45 X 1.55 मी. X 2.00 मी. ) 

इतbयाआकाराचे शौचालय बांध^यात आले आहे. 2) iतसvया मजHयावर�ल अे व डी Uवगं 

मधील ओपन टेरेस (12 मी. X 8.50 मी.) पeाशेडने बंद�Fत केले आहे.  सदर बं�दFत 

केलेले जागेचे मोजमाप 12 मी. X  8.50 मी. आहे. बं�दFत पeाशेड मgये सोसायट� 

काया%लय वापर सु& आहे. 3) CPयेक मजHयावर�ल ओपन टेरेस पeाशेडने बं�दFत केला 

आहे.

53(1) 3423/2019, 05/08/2019

10

@ीमती. जानकmबाई Bशवराम 

कोटकर/@ी. नव]9द ूकोटकर,

घर �.425, नमुंमपा शाळा �.49 Qया 

समोर, ऐरोल� गाव

सदर �ठकाणी मालकाने (13.60 मीटर X  12.60 मीटर) इतbया मोजमापाQया जागेत 

आर.सी.सी. इमारतीचे बांधकाम चालू केले आहे. स�यिFथतीत सदर बांधकामाचे तळ 

मजला Fलॅबचे काम Cगतीपथावर आहे.

54 4028/2019, 27/08/2019

11

@ी. चंoCकाश एम. गुqता,  घर �. 2025, 2026, प]गोlरया lरgद� 

Bसgद� पाक% , Bशव कॉलनी, सेbटर-01, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (24.00 मीटर X  20.00 मीटर) इतbया मोजमापाQया जागेत 

प¤गोlरया lरgद� Bसgद� पाक%  या आर.सी.सी.  इमारतीचे चौथे व पाचवे मजHयाचे वाढ�व 

बांधकाम चालू केले आहे. स�य:िFथतीत सदर इमारतीचे चौ¦या मजHयाचे Uवट बांधकाम 

Cगतीपथावर आहे.

54 4096/2019, 30/08/2019

12

@ी. अfकल बशीर शेख, घर �. 2027, 9यू ए�यूकेशन सोसायट�, 

महाPमा गांधी �हदं� हायFकूल, Bशव 

कॉलनी, सेbटर-01, ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने महाPमा गांधी �हदं� हायFकूल शाळा या इमारतीQया (21.50 मीटर

X  15.00 मीटर) इतbया मोजमापाQया जागेत आर.सी.सी. इमारतीचे iतसvया व चौ¦या

मजHयाचे वाढ�व बांधकाम चालू केले आहे. स�य:िFथतीत चौ¦या मजHयाचे Fलॅबचे काम

Cगतीपथावर आहे.

54 4097/2019 30/08/2019

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुPत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :- 13/09/2019
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