
अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� न.ं सह 

सपंुण� प�ता

बांधकामाचे �व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार 

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. 

व ;दनांक

1 2 3 4 5 6

1

मालम�ता धारक,  मदरा�या जवळ नमुमंपा शौचालया�या 

उ�तरेस, से.14 �दवाळे गांव

सदर �ठकाणी $वनापरवानगी साधारण 21.800 मी x 6.00 मी. मोजमापा�या जागेवर 

+मचे बांधकाम (ना.यावर) चाल ुआहे.

MRTP नोटस 

54अ9वये

2916/ 03.06.2019

2

=ी. सदंप आलेश जांबळे व 

सदंेश आलेश जांबळे,

 घर ?.1242, गावदेवी मदंर, से.14, 

�दवाळे गांव

सदर �ठकाणी $वनापरवानगी साधारण 9.25 मी. X 9.00 मी. = 83.25 चौ.मी 

मोजमापा�या BेCफळावर इमारतीसाठF खोदकाम व आर.सी.सी. फांऊडशेनचे बांधकाम चाल ु

आहे.

MRTP नोटस 

54अ9वये

3056/ 11.6.2019

1

=ी. सजंय के. सरकार 02, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी मुबंई
तळमज.यावरल स.ु 12.00 मी. X 6.20 मी. BेCफळा�या Stilt BेCात अनRधकृत 

बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे. (Fuel Fitness Gym)
53 (1) 2530 /07.06.2019

2 =ी. अमर वाधवा, =ीम. 

कांता वाधवा

भ.ू?. 30, सेJटर 18 ए, नेLळ नवी 

मुबंई

तळमज.यावरल स.ु 3.80 मी. X 1.00 मी. मोजमापाची ग.ल अनRधकृतपणे बं�दaत

केलेल आहे.
53 (1) 2531 /07.06.2019

3

=ी. बाबू पटेल / =ी. 

कानजी पटेल (Daily 

Needs)

भ.ू?. 36, सेJटर 18 ए, नेLळ

1. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X 4.00 मी. आfण स.ु 6.70 मी. X 3.00 

मोजमापा�या िaट.ट मhये अनRधकृत बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे.

2. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी.  X 3.00 मी. मोजमापाची मोकळी जागा 

अनRधकृतपणे बं�दaत केल आहे.

3. प�ह.या व दसु-या मज.यावरल �दवाणखाना, शयनगहृ व aवंयपाकघर यांचा 

TयावसाUयक वापर करत आहे.

4. स.ु 2.50 मी. X 2.50 मी. मोजमापाचे Void बं�दaत. िजना बांधलेला नाह.

5. भ.ू?. 35 सोबत अनRधकृत एकCीकरण केले आहे. 

53 (1) 2532 /07.06.2019

नवी मुबंई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराlm nादेoशक Uनयोजन व नगररचना अRधUनयम, 1966 अ9वये अनRधकृत इमारती/बांधकामां$व+hद खाललnमाणे नोटस बजावpयात आले.या आहेत. सवq नागrरकांना शासन

पrरपCक ?. संकsणq-2018/n.?.510/न$व-20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करpयात येते कs, खाललnमाणे इमारती/बांधकामे अनRधकृत अस.यामुळे या�ठकाणी सदUनका/गाळे

खरेद करpयात येवु नयेत व आपल फसवणुक टाळावी.

(माहे जून 2019)

बेलापूर

ने�ळ
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4

=ीम. चंtलेखा ठJकर / =ी. 

कानजी पटेल (Daily 

Needs)

भ.ू ?. 35, से. 18 ए, नेLळ, नवी मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X 4.00 मी. आfण स.ु 6.70 मी. X स.ु 3.00 मी. 

मोजमापा�या िaट.ट मhये अनRधकृत बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे.

2. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X 3.00 मोजमापाची मोकळी जागा अनRधकृतपणे 

बं�दaत केल आहे.

3. प�ह.या व दसु-या मज.यावरल �दवाणखाना, शयनगहृ व aवंयपाकघर यांचा 

TयावसाUयक वापर करत आहे. स.ु 2.50 X 2.50 मी. चे Void बं�दaत.

4. भखूंड ?. 35 सोबत अनRधकृत एकCीकरण केले आहे.

5. िज9याची जागा बदलpयात आल आहे.

53 (1) 2533 /07.06.2019

5

=ीम. लoलता कोटअन /=ी. 

सतंोषी परमार. (राज िaवटस)्

भ.ू?. 39, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 11.00 मी. X स.ु6.00 मी. BेCफळा�या िaट.ट आfण 

�दवाणखाना यांचा अनRधकृतपणे TयावसाUयक  वापर करत आहे.

2. इमारतीसमोरल स.ु 6.00 मी. X स.ु3.00 मी. मोजमापाची मोकळी जागेमhये 

अनRधकृतपणे पCाशेड उभारल आहे. 

3. इमारतीमागील स.ु 6.00 मी. X स.ु3.00 मी. मोजमापाची मोकळी जागा अनRधकृतपणे 

बं�दaत केल आहे. 

53 (1) 2534 /07.06.2019

6

डॉ. =ीम. जसवंत चंtा / 

=ीम. इं�दरा रमेश केसरवानी

भ.ू?. 38, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 4.60 मी. X स.ु 3.00 मी. मोजमापा�या पाxकy ग जागा बं�दaत 

कLन Tयावसायीक वापर करत आहे. (डॉJटर)

2. तळमज.यावरल स.ु 7.40 मी. X स.ु 3.00 मी. मोजमापा�या �दवाणखाना आfण WC 

जागेत TयावसाUयक वापर करत आहे. (कप|यांचे दकुान) 

3. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X स.ु 3.00 मी. मोजमापाची मोकळी जागा 

अनRधकृतपणे बं�दaत केल आहे.

53 (1) 2535 /07.06.2019

7

=ी. राजाराम तुळशीराम 

मडंळ, भ.ू?. 32, से. 18 

ए, नेLळ, नवी मुबंई

=ी. राजाराम तुळशीराम मडंळ, भ.ू?. 

32, से. 18 ए, नेLळ, नवी मुबंई

1. स.ु 3.00 मी. X स.ु 4.50 मी. मोजमापा�या तळमज.यावरल िaट.ट BेCात 

अनRधकृतपणे खोल बांधलेल आहे. (मागील बाजूस)

2. स.ु 6.00 मी. X स.ु 4.50 मी. मोजमापा�या तळमज.यावरल िaट.ट BेCात 

अनRधकृतपणे बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे. (दोन दकुाने व एक एटएम.)

53 (1) 2536 /07.06.2019

8

=ीम. गगंाबेन बा$वया / =ी. 

गणेश बा$वया

भ.ू ?. 31, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई.

1. स.ु 5.20 मी. X स.ु 6.00 मी. मोजमापा�या तळमज.यावरल �दवाणखाना�या 

BेCफळात अनRधकृतपणे TयावसाUयक वापर करत आहे.

2. स.ु 5.80 मी. X स.ु 6.00 मी. मोजमापा�या तळमज.यावरल िaट.टचा अनRधकृतपणे 

TयावसाUयक वापर करत आहे. ($वराट कलेJशन)

53 (1) 2537 /07.06.2019
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9

=ी. Rचमनराम चौधर / =ी. 

एन. एल. चौधर
01, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी मुबंई.

1. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X स.ु7.50 मी. मोजमापा�या �दवाणखाना आfण स.ु 

3.00 मी. X स.ु3.00 मी. मोजमापा�या aवंयपाकघर BेCात अनRधकृत बांधकाम कLन 

TयावसाUयक वापर करत आहे.

2. स.ु 6.00 मी. X स.ु 3.20 मी. मोजमापा�या aट.टमhये अनRधकृत बांधकाम कLन 

TयावसाUयक वापर करत आहे.

3. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X स.ु 3.00 मी. मोजमापा�या मोक}या जागेत 

अनRधकृत बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे.

53 (1) 2538 /07.06.2019

10

=ीम. हा�दqक शहा / डॉ. 

�दपकुमार (oसhद$वनायक 

हॉिaपटल)

भ.ू?. 40, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई.

1. तळमज.यावरल स.ु 14.00 मी. X स.ु 6.00 मी. मोजमापा�या िaट.ट, �दवाणखाना, 

aवंयपाकघर इ. BेCात  (िजना वगळून) अनRधकृतपणे L~णालय चालवत आहे. 

2. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X स.ु 3.00 मी. मोजमापाची मोकळी जागा 

अनRधकृतपणे बं�दaत केल आहे.

3. प�ह.या व दसु-या मज.यावरल Uनवासी BेCाचा Tयावसायीक वापर करत आहे.

4. प�ह.या व दसु-या मज.यावरल स.ु 2.60 मी. X स.ु 1.60 मी. BेCफळाची 

मोजमापाची मोकळी जागा अनRधकृतपणे बं�दaत केल आहे. 

53 (1) 2539 /07.06.2019

11

=ीम. दBा शहा / =ी. $वlणू 

सावंत

भ.ू?. 41, सेJटर 18 ए, नेLळ नवी 

मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 3.10 मी. X 2.50 मी. मोजमापा�या िaट.ट मhये अनRधकृतपणे 

बांधकाम कLन TयावसाUयक वापर करत आहे. 

2. तळमज.यावरल स.ु 6.70 मी.  X 3.20 मी. �दवाणखाना, स.ु 2.40 मी.  X 2.10 

मी. aवंयपाकघर, स.ु 2.65 मी.  X 1.20 मी. शौचालय या �ठकाणी Uनवासी ऐवजी 

Tयावसायीक वापर अनRधकृत बांधकाम कLन करत आहे.  

3. तळमज.यावरल मागील मोकळी जागा पCाशेडने बं�दaत केल आहे. स.ु 6.00 मी. X 

3.00 मी. 

4. प�ह.या व दसु-या मज.यावरल Voids व Balcony अनRधकृतपणे बं�दaत.

5. इमारती�या सामायीक ग�चीवर स.ु 5.00 मी.  X 5.20 मी. व स.ु 4.00 मी.  X 

4.00 मी. मोजमापा�या दोन खो.या अनRधकृतपणे बांध.या आहेत.

6. दसु-या मज.याचा Uनवासी ऐवजी Tयावसायीक वापर. (~यानम �यशू9स)

7. िज9या�या जागेत बदल.

53 (1) 2542 /07.06.2019

12

=ी. नवर�न बाफना / =ी. 

रमाकांत शाह

भ.ू?. 42, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X 3.00 मी., स.ु 3.60 मी. X 4.00 मी. स.ु 2.50 

मी. X 2.50 मी. मोजमापा�या िaट.टमhये गाळा तयार कLन TयावसाUयक वापर करत 

आहे. 

2. इमारती�या मागील व पुढल मोकळी जागा पCाशेडने बं�दaत केल आहे.

3.  प�ह.या व दसु-या मज.यावरल स.ु 2.90 मी.  X 1.00 मी. मोजमापा�या मोक}या 

जागेत अनRधकृत बांधकाम कLन बं�दaत केले आहे.  

53 (1) 2541 /07.06.2019
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13

=ी. अUनस अ9सार
भ.ू?. 44, सेJटर 18 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

1. तळमज.यावरल स.ु 6.00 मी. X 6.00 मी. िaट.ट�या जागेत अनRधकृतपणे दोन 

दकुाने काढून TयावसाUयक वापर करत आहे. (िजना वगळून) 

2. दसु-या मज.यावरल स.ु 3.00 मी.  X 2.50 मी. मोजमापा�या ग�चीत बांधकाम 

कLन खोल बनवpयात आल आहे.  

3. तळमज.यावरल स.ु 3.00 मी. X 1.00 मी. मोक}या जागेत अनRधकृतपणे बांधकाम 

कLन शौचालय बांधले आहे.

4. इमारती�या सामायीक ग�चीवर $वनापरवानगी मोबाईल टॉवर उभारला आहे.

53 (1) 2540 /07.06.2019

14
मे. दrरया महल

भखूंड ?. 86, से. 16 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

भखूंडधारकाने मागील बाजूस समुारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके वाढव बांधकाम 

तळमजला +2 केले आहे.
53 (1) 2830 /28.06.2019

15
=ी. जोसेफ पॉल

भखूंड ?. 87, राधा िTहला, से.16 ए, 

नेLळ, नवी मुबंई

भखूंडधारकाने समुारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके तळमजला +2 वाढव बांधकाम केले 

आहे.
53 (1) 2831 /28.06.2019

16
=ी. चंtमणी रामx?lणन

x?श Uनवास, भखूंड ?. 88, सेJटर 16 

ए, नेLळ, नवी मुबंई

भखूंडधारकाने समुारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके  अनRधकृत तळमजला +2 वाढव 

बांधकाम केले आहे.
53 (1) 2832 /28.06.2019

17
मे. अनRधकृत बांधकामधारक

भखूंड ?. 89, से. 16 ए, नेLळ, नवी 

मुबंई

भखूंडधारकाने समुारे 5.00 मी. X 1.00 मी. इतके  अनRधकृत तळमजला +2 वाढव 

बांधकाम केले आहे.
53 (1) 2833 /28.06.2019

18

=ी. बी. एम. हटवार
 भखूंड ?. 90 व 91, से. 16 ए, नेLळ, 

नवी मुबंई

भखूंडधारकाने समुारे 1060 मी. X 1.00 मी. इतके   तळमजला +2 वाढव बांधकाम केले 

आहे.
53 (1) 2834 /28.06.2019

19

=ी. राजेश यशवंत पेडामकर

सदUनका ?. 2, जागतृी को. ऑप. हौ. 

सो., भखूंड ?. 207, 208, से. 23, 

जुईनगर, नेLळ

सदर सदUनकाधारकाने समुारे 7.50 मी. X 2.50 मी. इतके खु.या टेरेसचे BेC बं�दaत 

केले असनू र�हवास वापर सLु आहे.
53 (1) 2835 /28.06.2019

20 =ी. रमजान ई�ा�हम 

बांगडीवाला

चाळ Lम न.ं 614,615, मारवाडी, से.1, 

oशरवणे, नेLळ, नवी मुबंई

या �ठकाणी Lम न.ं 614 व 615 तोडून तेथे आर.सी.सी. G+1 मज.याचे 11.50 मी. X 

7.80 मी. आकाराचे बांधकाम nगतीपथावर आहे.
54 2773 /19.06.2019

21

=ी. वसतं Lकनार

कै. अpणासाहेब पाटल र�हवासी सघं, 

घर ?. एनएलए/33/3, से.10, नेLळ, 

नवी मुबंई

जागे�या �ठकाणी 5.80 मी. X 3.35 मी. आकाराचे आर.सी.सी. �लथ पयyत बांधकाम 

nगतीपथावर आहे.
54 2801 /21.06.2019

22

=ी. सRचन पवार

कै. अpणासाहेब पाटल र�हवासी सघं, 

घर ?. एनएलए/33/2, से.10, नेLळ, 

नवी मुबंई

जागे�या �ठकाणी 5.80 मी. X 3.35 मी. आकाराचे आर.सी.सी. �लथ पयyत बांधकाम 

nगतीपथावर आहे.
54 2803 /21.06.2019

23

=ी. $वजय सरगर

कै. अpणासाहेब पाटल र�हवासी सघं, 

घर ?. एनएलए/33/1, से.10, नेLळ, 

नवी मुबंई

उपरोJत �ठकाणी  स.ु5.80 मी. X 3.75 मी. या मोजमापाचे आर. सी. सी. �लंथ 

बांधकाम केले आहे.
54 2802  /21.06.2019

24
मे. मालम�ता धारक

एन.एल.1 बी/16/05, सेJटर 2, नेLळ, 

नवी मुबंई
 स.ु7.90 मी. X 3.80 मी. या BेCाचे तळमज.याचे काम सLु आहे. 54 2804 /21.06.2019

25
=ी. कृlणा �हाCे

एन.एल.1 बी/10/01, सेJटर 2, नेLळ, 

नवी मुबंई

सदर �ठकाणी 7.90 मी. X 3.80 मी. इतके आकाराचे आर.सी.सी. तळमज.याचे काम 

पूणq केले असनू प�ह.या मज.याचे काम सLु आहे.
54 2805 /21.06.2019
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26
=ी. रामदास पावडे

एन.एल.1 बी/31/02, सेJटर 2, नेLळ, 

नवी मुबंई
जागेवर 7.90 मी. X 3.80 मी. इतJया जागेत तळ +3 मज.याचे बांधकाम सLु आहे. 54 2806 /21.06.2019

27

=ी. दामोदर र�नम नायडू
एन.एल.1 बी/12/07, सेJटर 2, नेLळ, 

नवी मुबंई

7.60 मी. X 3.60 मी. इतJया BेCात तळ + तीन मज.याचे आर.सी.सी. बांधकाम 

करpयात येत आहे.
54 2807 /21.06.2019

28 सोसायट अhयB =ी. बापू 

रा. चTहाण/ अनRधकृत 

बांधकामधारक

oशवशJती अपाटqम�ट, एन.एल. 1 

बी/91/5, से. 10, नेLळ

सदर �ठकाणी 3.75 मी. X 7.20 मी.  आकाराचे आर.सी.सी. तळमजला + तीन 

मज.याचे बांधकाम सLु आहे.
54 2813 /24.06.2019

29

मे. अनRधकृत बांधकामधारक
oशवशJती अपाटqम�ट, एन.एल. 1 बी/95 

Lम न.ं 7 व 8, से. 10, नेLळ

सदर �ठकाणी 7.50 मी. X 7.20 मी.  आकाराचे आर.सी.सी. तळमजला + तीन 

मज.याचे बांधकाम करpयात येत आहे.
54 2812 /24.06.2019

30

=ी. भानदुास डोळे
षटकार अपाटqम�ट ओनसq असोoसएशन, 

एन.एल. 1 बी/21/1, से. 10, नेLळ

सदर �ठकाणी 8.30 मी. X 4.00 मी.  आकाराचे आर.सी.सी. तळमजला + तीन 

मज.याचे बांधकाम सLु आहे.
54 2816 /24.06.2019

31

=ी. छोटेलाल शामलाल ग�ुता
षटकार अपाटqम�ट ओनसq असोoसएशन, 

एन.एल. 1 बी/21/2, से. 10, नेLळ

सदर �ठकाणी 8.30 मी. X 4.00 मी.  आकाराचे आर.सी.सी. तळमजला + तीन 

मज.याचे बांधकाम सLु आहे.
54 2815 /24.06.2019

32

=ीम. समुन सांडभोर
षटकार अपाटqम�ट ओनसq असोoसएशन, 

एन.एल. 1 बी/21/3, से. 10, नेLळ

सदर �ठकाणी 8.30 मी. X 4.00 मी.  आकाराचे आर.सी.सी. तळमजला + तीन 

मज.याचे बांधकाम सLु आहे.
54 2814 /24.06.2019

33

=ी. ए.एल. स�यद जु9नरकर एन एल 2/24, ए:5, सेJटर 15, नेLळ

1. सदर घरमालकाने स.ु 4.00 मी. X 2.50 मी. या मोजमापाचे बांधकाम केले आहे. 

2. सदर घरमालकाने समुारे 4.00 मी. X 2.50 मी. इतके वाढव बांधकाम केले असनू 

aलॅबचे काम nगतीपथावर आहे. 

3. घर ?. एनएल 2/ए : 1 मबुारक शेख यांचे घरात वरल बांधकामामळुे गळती होऊन 

घराचे नकुसान झाले आहे.

54 2836 /28.06.2019

1

=ी $व�वनाथ nताप oसगं 

यादव

मे.मजंूनाथ xकराण समोर, जुहूगाव, 

वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल असता $वनापरवानगी अनRधकृतपणे 10.30 मी x 9.00 मी 

मोजमापा�या जागेत तळमज.याचे आर.सी.सी बांधकाम  करpयात आले आहे.

       MRTP-54        

     1042

जा.?.नमुमंपा/oसवीवा/अUत/1997/ 

2019 �द.20/06/2019

1
=ी. भरत कृlणा पाटल

घर ?. 138, सेJटर 5 सानपाडा नवी 

मुबंई

घर ?. 138, सेJटर 5 सानपाडा नवी मुबंई, येथे 06.40 मीx 12.60 मी. चे प�ह.या व 

दसु-या माळाचे बांधकाम सLु
54

जा.?. 2630/2019 �दनांक 

03/06/2019

2
=ी. रामदास बाळा पाटल

घर ?. 593, सेJटर 5, सानपाडा नवी 

मुबंई

घर ?. 593, सेJटर 5, सानपाडा नवी मुबंई येथे 12 .60 मीx 15.00 मी मापाचे  

फुटंगचे काम सLु
54

जा.?. 2631/2019       

�दनांक 03/06/2019

वाशी

तुभ�
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3
=ी. मोह�मद ईसाद अनसार भ.ू?. 49/50 सेJटर 24 तुभ�, नवी मुबंई

भ.ू?. 49/50 सेJटर 24 तुभ�, नवी मुबंई येथे 12.00 मीx 08.00 मी. चे प�ह.या 

मज.याचे बांधकाम सLु
54

जा.?. 2632/2019       

�दनांक 03/06/2019

4 =ीम. आUतया स�यद/शेनाज 

स�यद बई

01/1/1 महाराlm सोसायट सेJटर 26 

तुभ� नवी मुबंई

01/1/1 महाराlm सोसायट सेJटर 26 तुभ� नवी मुबंई, येथे 2 .50 मीx 6.00 मी 

अUतrरJत जी+1 चे लोडबेरंगचे काम सLु
54

जा.?. 2747/2019       

�दनांक 07/06/2019

5

=ी.चंtकांत ठाकूर
घर ?. 1502/002 कोपरगाव सेJटर 

26 वाशी नवी मुबंई

घर ?. 1502/002 कोपरगाव सेJटर 26 वाशी कोपरगाव नवी मुबंई येथे 57.10 मीx 

10.35 मोजमापाचे आर. सी. सी. इमारत बांधकाम करणेकरता जो�याचे बांधकाम 

$वनापरवानगी सLु आहे.

54
जा.?.2979 /2019       

�दनांक 25/06/2019

6
=ी. राहूल कांतीलाल 

ज�बूरकर

सदUनका ?. बी 60/2.2 सेJटर 26 

वाशी (कोपर) Rचतंामणी सोसायट

सदUनका ?. बी 60/2.2 सेJटर 26 वाशी (कोपर) Rचतंामणी सोसायट �या टेरेसवर 

पाpया�या टाकsलगत 8.20 मींx 7.10 मी मोजमापचे पCाशेड व  $वटबांधकाम कLन 

Lमचे बांधकाम केलेले आहे

53 (1)
जा.?. 2853/2019 �दनांक 

15/06/2019

1
=ी.बाळशीराम ब�बले, +म न.ं666, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये  G+1मज.याचे 

आर.सी.सी. बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3410/1/6/2019

2
=ी.सभंाजी पवार,  +म न.ं665, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये  G+1मज.याचे 

RCC बांधकाम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3411/1/6/2019

3
=ी.$वशाल बाबुराव शेवाळे, +म न.ं619, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये ground floor चे 

 काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3412/1/6/2019

4
=ी.गोरBनाथ मा+ती oशदंे, +म न.ं620, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये ground floor चे 

काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3413/1/6/2019

5
=ी.येनपुरे �ट.Tह, +म न.ं258, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये RCCफुटंगचे 

बांधकाम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3414/1/6/2019

6
=ी.नेह+ जोगनदंन राजभार, +म न.ं259, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये फुटंगचे काम 

चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3415/1/6/2019

7
=ी.रामदास नाना कोळेकर,        +म न.ं641, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये  G+2 

मज.याचे आरसीसी बांधकाम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3409/1/6/2019

8
=ी.चंtकांत $वठठल घराळ/ 

नामदेव सनस,

+म न.ं260, से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये  G+2 

मज.याचे इमारतीमhये  RCC बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3642/18/6/2019

9
=ी.दरगड ेएम.ट,   +म न.ं261, से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये  G+2 

मज.याचे इमारतीमhये  RCC बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3643/18/6/2019

10

=ी.गजानन पाटल,                 क.याणी अपाटqम�ट, �लॉट न.ं45/46, 

सेJटर 19 बी, कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी n�यB aथळ पाहणी केल असता  7.30X4.0 मी.मोजमापा�या 

BेCफळामhये ओपन टेरेसवर $वट बांधकाम व पCयाचे छत असनू बं�दaत र�हवास वा 

इमारती�या मागील बाजूस पCाशेडचे अनRधकृतrर�या काम पूणq िaथतीत आहे व वापर स+ु 

आहे.

53(1) 3699/21/6/2019

11
=ी.शंकर oभमराव पाटल , +म न.ं14, SS type, से.14, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता G+3 मज.याचे इमारतीमhये  8X3 मी. 

मोजमापा�या BेCफळामhये   RCC बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3806/28/6/2019

कोपरखैरणे
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12
=ी.उमादशेटट व�कटशेल,ू  +म न.ं32, SS type,से.4, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता G+3 मज.याचे इमारतीमhये  8X3 मी. 

मोजमापा�या BेCफळामhये   RCC बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3807/28/6/2019

13
=ी.oभवा रामा पडवळकर,  +म न.ं236, SS type, से.15, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8X3 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये   फुटंग 

/ पायाचे बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3808/28/6/2019

14
=ी.भलदेव राम चौधर,  +म न.ं237, SS type, से.15, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 3X8 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये   फुटंग 

/ पायाचे बांधकाम चाल ूिaथतीत आहे.

54 3809/28/6/2019

15 =ीम.ललाबाई मा+ती रेडरेकर,
+म न.ं232, SS type, से.15, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता G+3 मज.याचे इमारतीमhये RCC/�लाaटरचे 

बांधकाम चाल ूिaथतीत आले.

54 3810/28/6/2019

16
=ीम.अUनता 

�हaके/=ी.हरभाऊ �हaके,

सदUनका ?.1004, SS type, से.6, 

कोपरखैरणे

सदUनका  ?.1004, से.6, कोपरखैरणे येथे  G+1 मज.याचे जुने RCC बांधकाम 

8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये चाल ूिaथतीत आढळून आले आहे.

54 3811/28/6/2019

17
=ी.राजाराम भोसले/=ीम.लता 

भोसले,

+म न.ं916, से.4,  SS type कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये 

फुटंगचे काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3823/29/6/2019

18
=ी.तानाजी बापू दफले,  सदUनका ?.207, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी n�यB पाहणी केल असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये 

पायाचे काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3824/29/6/2019

19
=ी.अकुंश Uनव�ृती साळुंखे,  सदUनका ?.557, से.16, कोपरखैरणे सदUनका  ?.557, से.16, कोपरखैरणे येथे  8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये 

फुटंग / पायाचे  काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3825/29/6/2019

20
=ी.कदम बी.जी.,  सदUनका ?.558, से.16,  SS type 

कोपरखैरणे

सदUनका  ?.558, से.16, कोपरखैरणे येथे  8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये 

फुटंग / पायाचे  काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3826/29/6/2019

21
=ी.सोपान रखमाजी मेटकर,   सदUनका ?.559, से.16, कोपरखैरणे सदUनका  ?.559, से.16, कोपरखैरणे येथे  8.0X3.0 मी. मोजमापा�या BेCफळामhये 

फुटंग / पायाचे  काम चाल ूिaथतीत आढळून आले.

54 3827/29/6/2019

1
=ी. कैलास मोतीराम नाईक, 

($वकासक),

 घर न ं2119 समोर, साईबाबा 

म�ंदरालगत, द�तनगर, मरआई चौक, 

घणसोल, नवी मुबंई.

सदरल �ठकाणी 25.5 मी. X 13.00 मी. इतJया मोजमापाचे $वनापरवानगी व 

अनRधकृतपणे R.C.C प�ह.या मज.याचे कॅालमचे काम nगतीपथावर
54 जा.?. 2874 �द. 15/06/2019

2

=ी. �हतेश जोशी 

(जागामालक), 

=ी. $वकs पाटल ($वकासक),

स�ाट नगर, पीठा�या Rगरणी�या मागे, 

द~याqसमोर, NMMC शौचालयाजवळ, 

घणसोल, नवी मुबंई.

सदरल �ठकाणी 9.70 मी. X 6.00 मी. आfण 8.80 मी X 8.00 मी. इतJया 

मोजमापाचे n�येकs तीन 

    +म असले.या दोन चाळीचे काम पुणq, अंतगqत कामे nगतीपथावर

54 जा.?. 2875 �द. 15/06/2019

3
=ी. मनोज oभमसेन कांबळे, 

(घरमालक),

घर ?. 1278, नवघर आळी, कुलदैवत 

म�ंदराजवळ, कोळीवाडा, घणसोल, नवी 

मुबंई.

सदरल �ठकाणी 7.80 मी. X 3.10   मी. इतJया मोजमापाचे $वनापरवानगी 

अनRधकृतपणे R.C.C तळमज.याचे कॅालमचे काम nगतीपथावर
54 जा.?. 2978 �द. 24/06/2019

4
=ी. अशोक महादेव डोलकर, 

(घरमालक),

घर ?. 1279, नवघर आळी, कुलदैवत 

म�ंदराजवळ, घणसोल, नवी मुबंई.

सदरल �ठकाणी 9.00 मी. X 8.00 मी. इतJया मोजमापाचे $वनापरवानगी अनRधकृतपणे 

प�ह.या मज.याचे कॅालमचे काम nगतीपथावर
54 जा.?. 2979 �द. 24/06/2019

घणसोल%
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1

�.य ूहेवन सोसायट (मे. 

Tयादे�वर डTेहलपसq),

सेJटर-05, भखूंड ?.01, ऐरोल, नवी 

मुबंई

सदर इमारतीमधील सवq ओपन टेरेस व इमारतीवरल टेरेसवर पCाशेड टाकल आहे. 

मोजमाप प�हला मजला टेरेस 1) 15 मी. X 03.00 मी., 2) 09.00 मी. X 03.00 मी.,  

      3) 15.00 X 04.00 मी. व सपंूणq इमारतीचे टेरेसवर पCाशेड टाकलेल आहे तळ 

मज.यावर पCाशेड 3.00 मी. X 1.50 मी. वापरात बदल - सदर इमारतीमhये वाfण�य 

वापरासाठF असले.या मज.यावरल दकुानां�या गाळयां�या व गॅरेजसाठF असले.या 

गाळयांचा वापरात बदल करpयात आलेला आहे. 1. इमारती�या ए $वगं मधील गाळा ?. 

2, 3, 4, 5 ते 14 अंतगqत फेरबदल क+न दकुानां�या गाळयांचा हॉटेल व उपहारगहृ 

इ�याद �हणून वापर करpयात आलेला आहे. 2. इमारती�या बी $वगं मधील तळ 

मज.यावर असले.या सवq (1 ते 5) गॅरेजेसचा अंतगqत फेरबदल क+न वापरात बदल क+न 

गॅरेजेस ऐवजी ऑxफस कायाqलय �हणून वापर करpयात आलेला आहे.

53(1) 2387/2019 01/06/2019

2

=ी. आकाश कुमार यादव, घर ?. ई-196, सेJटर-02, ऐरोल, नवी 

मुबंई.

सदर �ठकाणी मालकाने 6 मी. X 3 मी. इतJया मोजमापा�या जागेत आर.सी.सी. 

बांधकाम चाल ूकेले आहे. स�यिaथतीत सदर बांधकामाचे जोता (Plinth) चे काम चाल ू

आहे. तसेच काम nगतीपथावर आहे.

54 2491/2019 10/06/2019

3

=ी. समा$वता पुनराज, घर ?. ए-16, सेJटर-03, ऐरोल, नवी 

मुबंई.

सदर �ठकाणी मालकाने 6 मी. X 4 मी. इतJया मोजमापा�या जागेत आर.सी.सी. 

बांधकाम चाल ूकेले आहे. स�यिaथतीत सदर बांधकामाचे जोता (Plinth) काम चाल ूआहे. 

तसेच काम nगतीपथावर आहे.

54 2482/2019 10/06/2019

4

=ीमती. सा$वCी राजेश oसहं 

व =ी. राजेश ��जलाल oसहं,

रो-हाऊस  ?. सी-85, सेJटर 04, 

ऐरोल, नवी मुबंई

मजंूर नकाशामhये दशq$व.यापेBा जाaत / वाढव बांधकाम केलेले आहे. सदर जागेवर 

n�यBात तळ + 3 मज.याचे आर. सी. सी./ $वट बांधकाम चाल ूआहे.

54 2651/2019 20/06/2019

5
=ी. आनदं नदं, एच -145, सेJटर-03, ऐरोल, नवी मुबंई. सदर �ठकाणी घर मालकाने 7.90 मी. X 3.50 मी. इतJया मोजमापा�या जागेत ि�लथं 

(Plinth) चे काम चाल ूकेले आहे. तसेच काम nगतीपथावर आहे.

54 2780/2019 28/06/2019

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयPुत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

;दनांक :- 03/08/2019

ऐरोल%
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