
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 �ी. रणजीत 
हाे,  से�टर-36, करावे गांव सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी चौ$या मज'याचे अंदाजे 17.50 मी. X 5.50 मोजमापाचे वाढ�व बांधकाम (आर.सी.सी.) 

चालु आहे.

MRTP नोट�स 54अ:वये 4887/ 3.9.2019

2 �ी. महादेव चांगा तांडेल, संत आसाराम बापु दकुाना@या मागे, 

से�टर-36, करावे गांव

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी जी+2 इमारतीचे दसुCया मज'याचे अंदाजे 11.00 मी. X 7.00 मी मोजमापाचे 

बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 54अ:वये 4890/ 4.9.2019

3 �ी. Dशवदास शांताराम पाट�ल, घर G.896, से�टर-36, करावे गांव, जी+1 इमारत असून दसुरा माळा Jलॅबचे काम सुL केले आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 4897/ 5.9.2019

4 मालमMता धारक,  कै. बाळकृPण उRयानमSये, से�टर-36, 

नेLळ, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी अनUधकृतपणे अंदाजे 3.00 मी. X 3.30 मी. मोजमापाचे काँGWट Xलॉकने Dभतंी बांधून छतावर पा 

टाकून बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोट�स 54अ:वये 5028/ 17.9.2019

5 �ी. जे.पी. गु\ता, शॉप नं.16, एन.बी. सी. कॉ
\ले�स, 

भु.G.43, से�टर-11, सीबीडी, बेलापूर, 

नवी मुंबई

3.50 मी. x 7.00 मी. मोजमापा@या पोटमा_याचे काम चालु आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5438/ 1.10.2019

6 �ीम. माDलनी  जयDसगं,  घर G.602, से�टर-19, फणसपाडा, 

बेलापूर, नवी मुंबई

क@चे वीट बांधकाम मSये सुमारे 14.00 मी. X 5.70 मी. Dभतं बांधकाम केले आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5437/ 1.10.2019

7 मालमMता धारक, नंदधाम इमारत, शॉप G.23, भु.G.59, 

से�टर-11, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सुमारे 5.20 मी. X 4.40 मी. मोजमापाचे पोटमा_याचे काम �वनापरवानगी चालु केले आहे MRTP नोट�स 54अ:वये 5439/ 1.10.2019

8 �ी. हaरbचंc नरबत कोळी,  से�टर-14, �दवाळे गांव तळमजला आर.सी.सी पूणd व प�हला मज'याचे काम eगतीपथावर आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5490/ 4.10.2019

9 मालक-मयुर� सागर तांबे, 

�वकासक-Lपेश नारायण कोळी,

घर G.1104, �दवाळे गांव, नवी मुंबई आर.सी.सी. कॉलम काढून Jलॅबचे काम चालु केले आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5595/ 16.10.2019 

10 �हLबाई का:हा टोळे व इतर, से�टर-20, बेलापूर, आर.सी.सी. जी+3 चे बांधकाम केलेले आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5596/ 16.10.2019

11 मालक-�हरा महादेव कोळी, 

बांधकाम धारक-मे. इंडस टॉवर,

से�टर-14, �दवाळे गांव घरा@या टेरेसवर अनUधकृतपणे इंडस कंपनीचे मोबाईल टॉवर उभारgयाचे/ बांधgयाचे काम सुL आहे. MRTP नोट�स 54अ:वये 5844/ 23.10.2019

12 मे. नवरMन हॉटेल,  शॉप नं.1 ते 15, झेनीथ सोसायट�, 

भु.G.3 डी, से�टर-46 ए, Dसवुडस, 

नेLळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी वापरात असलेल� एकूण 15 दकुाने एकiत कLन हॉटेल वापर 
हणून सुL आहे. परंतु मंजुर�मSये 

संपूणd दकुान एकiकरण के'याचे eमाणप आढळले नाह�. हॉटेलची वापरात बदल के'याचे मंजुर� नाह�.

MRTP नोट�स 53 (1) 6009/ 5.11.2019

13 अSयj, अPट�वनायक सोसायट�, ए-9 ते 16, काल� माता मं�दर मागd, 

से.8 बी, सीबीडी, बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी अनUधकृतपणे अंदाजे 1) 4.20 मी. x  5.10 मी. मोजमापाचे सोसायट� ऑफWस 2) 3.20 मी. X 

4.20 मी. मोजमापाचे वॉचमन कर�ता घर तसेच 3) 7.00 मी x 5.10 मी. व 4.20 मी. X 3.00 मी. चे पाशेडचे 

बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट�स 53 (1) 6223/ 16.11.2019

नवी मुबंई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराPl eादेDशक mनयोजन व नगररचना अUधmनयम, 1966 अ:वये अनUधकृत इमारती/बांधकामां�वLSद खाल�लeमाणे नोट�स बजावgयात आले'या आहेत. सवd नागaरकांना शासन पaरपक G. संकWणd-2018/e.G.510/न�व-

20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करgयात येते कW, खाल�लeमाणे इमारती/बांधकामे अनUधकृत अस'यामुळे या�ठकाणी सदmनका/गाळे खरेद� करgयात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे सFटGबर ते HडसGबर 2019)

बेलापूर
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14 अिbवनी कुमार भp,  �ह'टॉन टॉवर, दकुान G.401 ते 404, 

 भु.G.66, से.11, सीबीडी बेलापूर

दकुान G. 402 व 403 एकiत कLन वापर चालु आहे. एकiकरण केलेले नाह�. Mयाचeमाणे चार दकुानासमोर�ल 

पॅसेज सुमारे 14.80 मी. X 2.25 मी. आकारमानाचा jे बं�दJत कLन काचेचा दरवाजा बन�वला आहे.

MRTP नोट�स 53 (1) 6227/ 16.11.2019

15 मालमMता धारक/ भाडेकL-पुजा 

पाट�ल,

शॉप G.6, गौतम कॉ
\ले�स, से.11, 

सीबीडी बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी अनUधकृतपणे अंदाजे 7.60 मी. X 3.10 मी. मोजमापाचे पोटमा_याचे काम चालु आहे MRTP नोट�स 54 6224/ 16.11.2019

16 जाफर अल� खान, शॉप G.जी-15, हावरे सq@युर�यन मॉल, 

से.19 ए नेLळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी अनUधकृतपणे अंदाजे 8.85 मी. X 4.00 मी मोजमापाचे पोटमा_याचे काम चालु आहे. MRTP नोट�स 54 6216/ 16.11.2019

17 सRगुL iब'डसd,  �ी. रामकृPg ा mनवास, प�हला मजला, 

भु.G.46/47, से.40, सीवुड, नेLळ

शॉप G. 4 @या पूवrला सुमारे 4.5 मी. X 1.5 मी. मोजमापाचे बांधकाम वाढवून पॅसेज (बा'कनी) कsहर करgयात 

आल� आहे.

MRTP नोट�स 53 (1) 6215/ 16.11.2019

18 �ी. �वRयुत चटजt, शांतीधाम, भु.G.55, से�टर-26, पारDसक 

�हल, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी संरjण Dभतं लगत पाकuगमSये सुमारे 1) ७.५० मी. X 2.80 मी. 2) 13.00 मी. X 2.80 मी. व 

टेरेसवर 16.00 मी. X 10.80 मी. मोजमापाचे पाशेडचे बांधकाम केलेले आहे व संरjण Dभतंी लगत पाgयाची 

\लाJट�क टाकW बस�वgयात आल� आहे.

MRTP नोट�स 53 (1)अ:वये 6823/ 13.12.2019

19 �ी. खाDलत चटईवाला, भु.G.95, से�टर-26, पारDसक �हल, 

सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी अनUधकृतपणे 3.00 मी. 3.20 मी. मोजमापाचे पाyकz गमSये ऑफWस बन�वले आहे व टेरेसवर 17.00 

मी. X 10.60 मी. मोजमापाचे पाशेड (टेरेस) चे बांधकाम केलेले आहे.

MRTP नोट�स 53 (1)अ:वये 6822/ 13.12.2019

20 मालमMता धारक,  भु.G.79, से�टर-26, पारDसक �हल, 

सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी 15.80 मी. X 12.60 मी. मोजमापाचे टेरसवर पाशेडचे बांधकाम केले आहे. MRTP नोट�स 53 (1)अ:वये 6821/ 13.12.2019

21 मालमMता धारक/ भाडेकL-

वेलनेस फॉरएsहर केDमJट,

 शॉप नं.08,  भु.G.3/बी, भ�ती 

एsहे:यु, से�टर-46 ए, नेLळ, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी सुमारे 8.40 मी. X 3.60 मी. मोजमापाचे लोखंडी अँगल उभाLन पोटमाळा बांधgयाचे 

काम सुL आहे.

MRTP नोट�स 54 अ:वये 6901/ 19.12.2019

22 �ी. कमलाकर माLती 
हाे, �व{ल मंद�रा@या द|jणेस, से�टर-36, 

करावे गांव, नवी मुंबई

सदर�ल �ठकाणी तळमज'याचा अधाd Jलॅबचे काम पुणd केले असून, उवdaरत Jलॅब व प�हला मज'यासाठ} सेl�ंगचे काम 

eगतीपथावर आहे. सुमारे 20.00 मी. X 11.70 मी. व 4.60 मी. X 4.60 मी. आकारमानाचे काम eगतीपथावर आहे.

MRTP नोट�स 54 अ:वये 6932/ 20.12.2019

23 �ी. �दवेश सेजपाल (रॉयल पाम 

बॅकवेट),

 लॉडस, भु.G.35 व 35 ए, से�टर-15, 

सीबीडी बेलापूर

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी प�हला मजला द.ुG.10,11,12 व 13 मागे वाहनतळामSये दोन दरवाजे सुमारे 1.20 

मी. X 2.40 मी. व 2.40 मी. X 2.40 मी. मोजमापाचे बनवून वाहन तळाचा उपयोग खुचt व टेबल असे सा�हMय 

ठेवgयासाठ} करत आहेत. वाहन तळातील समारे 43.20 मी. X 3.27 मी. एवढे jेाचा बॅकवेट हॉलमSये समा�वPठ 

करgयात आला आहे.

MRTP नोट�स 53 (1)अ:वये 6961/ 21.12.2019

1 �ीम. �वजया सुदाम वाघुले  एन.एल. 1 बी/18/8, षटकार अपाटdमqट 

ओनसd असोDसएशन, \लॉट नं. 6 व 7, 

से�टर 10, ने�ळ

सदर �ठकाणी सुमारे 3.60 मी. X 7.80 मी. इतके तळ + तीन मज'यापयzतचे आर. सी. सी. बांधकाम केले आहे. 

तळमज'यावर वा�ण�य वापर सु� आहे.

53 (1) 4880 /25.09.2019

2 �ी. अmनल मधुकर घरत,       

 �ी. हनुमान मधुकर घरत

 पुनम टॉवर व साईबाबा मं�दरामागे, घर 

G. 572 समोर, से. 20, ने�ळ गाव, 

ने�ळ

सदर �ठकाणी सु. 12.00 मी. X  10.00 मी.  तसेच सुमारे 9.00 मी.  X 8.00 मीटर इत�या भागात आर. सी. सी. 

फुट�ंगचे काम करgयात येत आहे.

54 4635/06.09.2019

3 अSयj / सUचव,  दशdन को. ऑप. हौ. सो. इमारत G. सी-

9 ते सी-14, भूखंड G. 21, से�टर 25, 

जुईनगर, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सी-9 ते सी-14 या सहा इमारतीवर सुमारे 14.50 मी. X 14.10 मी. टेरेसवर�ल जागेत पाशेड उभारला 

आहे.

53 (1) 5040 / 09.10.2019

4 मे. �हदायतुल इJमाल lJट, 

झामा मिJजद,

 भू. G. 11/4 व 5, मदरसा भू.G. 

11/3/बी, से�टर 15, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी झामा मिJजद व मदरसा मधील मोक_या जागेत (इमारतीबाहेर�ल पaरसरात) सु. 6 मी. X 5 मी. 

आकाराचा अनUधकृत लोखंडी �ीज बांधून दोन इमारती जोडgयात आ'या आहेत.

53 (1) 5269 / 29.10.2019

5 �ी. जया अ:ड �ी. के. एल. 

रामुगौडा/िsह.एस. इंटरनॅशनल 

इंटरeायजेस

 \लॉट नं. 210, से�टर 6, ने�ळ, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 10.00 मी. X 8.00 मी. जागेत जी+3 mनवासी वापर बदलून कायाdलय व गोडाऊनसाठ} sयावसायीक 

वापर होत असून टेरेसवर पाशेड टाकले आहे.

53 (1) 5581 / 20.11.2019

ने�ळ
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6 �ी. रेहाना तयबल� �दवाण,  एसएसयु, दकुान G. 5, से. 11, ने�ळ, 

नवी मुंबई

दकुान G. 4 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील भागात 

सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेड टाकून sयावसायीक वापर होत आहे.

53 (1) 5582 / 20.11.2019

7 �ी. रामeीत मुनेbवर यादव एसएसयु, उजाला डेअर� दकुान G. 1 ते 

4, से. 11, ने�ळ, नवी मुंबई

1. दकुान G. 1 ते 4 चे एकीकरण केले आहे. 2. समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 15.00 मी.  X 3.00 मी. इतके 

पाशेड टाकले आहे. 3. तसेच मागील भागात सुमारे 15.00 मी. X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पा शेड टाकून 

yकचनसाठ} वापर होत आहे. 4. डावीकडील सुमारे 6.00 मी. X 3.00 मी. इतके भागात पा शेड टाकले आहे.

53 (1) 5583 /20.11.2019

8 उजाला िJवट माटd, एसएसयु,  दकुान G. 6, से. 11, ने�ळ, 

नवी मुंबई

दकुान G. 6 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील भागात 

सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच डावीकडील मोकळी सु. 6.00 मी. X 3.00 मी. जागा 

बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5625 / 22.11.2019

9 �ी. �ट.एम. पटेल,  एसएसयु दकुान G. 7, शाल�मार 

कॅटरसd, से. 11, ने�ळ, नवी मुंबई

दकुान G. 7 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील भागात 

सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5626 / 22.11.2019

10 �ी. �ट.एम. पटेल, �ी. �ट.एम. पटेल, एसएसयु दकुान G. 

8, तयबा हॉटेल, से. 11, ने�ळ, नवी 

मुंबई

दकुान G. 8 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील भागात 

सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5627 / 22.11.2019

11 �ी. अशमतअल� बDशर अहमद ए एसएसयु दकुान G. 9, से. 11, ने�ळ, दकुान G. 9 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील भागात 

सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5628 / 22.11.2019

12 �ी. िजतqc जी. माकड एसएसयु, दकान G. 10, से. 11, 

ने�ळ, नवी मुंबई

दकुान G. 10 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील 

भागात सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5629 / 22.11.2019

13 �ी. ए. एम. ओसमणी एसएसयु, दकान G. 11, से. 11, 

ने�ळ, नवी मुंबई

दकुान G. 11 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील 

भागात सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5630 / 22.11.2019

14 �ीम. ल�मी ए. नायडू  एसएसयु, दकान G. 12, से. 11, 

ने�ळ, नवी मुंबई

दकुान G. 12 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील 

भागात सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5631 / 22.11.2019

15 �ी. वसंत �वbवनाथ Dशदंे/ 

अDभजीत जयवंत भगत

एसएसयु, दकान G. 13, से. 11, 

ने�ळ, नवी मुंबई

दकुान G. 13 समोर�ल सामाईक जागेत सुमारे 3.00 मी. X 3.00 मी. इतके पाशेड टाकले आहे. तसेच मागील 

भागात सुमारे 3.00 मी.  X 3.00 मी. इतके jे बं�दJत क�न पाशेडने बं�दJत क�न sयावसायीक वापर सु� आहे.

53 (1) 5632 / 22.11.2019

16 �ी. �वbवास हaरbचंc भोईर घर G. 003, शाळा G. 10, ने�ळगाव 

समोर, से. 20, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 24.50 मी. X  19.00 मी.  इतके जागेत आर. सी. सी. फुट�ंग व \ल�ंथ बीमचे काम करgयात येत 

आहे. तसेच 10 मी. �ंद रJMयातील सुमारे 4 मी. �ंद भागात पे उभारले आहेत.

54 5580 / 20.11.2019

17 �ी. अ�यर कुमार सु�मmनयम 

वqकटेbवरन

302, Uथ�मलाई अपाटd. \लॉट नं. 

196/1, से. 20, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 750 चौ. फूट कापrट एर�याची सदmनका मे. e�वण एंटरeायजेस यांना कायाdलयीन वापरासाठ} 

भाडेतMवावर देgयात आल� आहे.

53 (1) 5745 / 02.12.2019

18 �ी. राजेश यशवंत पेडामकर सदmनका G. 2, जागतृी को. ऑप. हौ. 

सो., भूखंड G. 207, 208, से. 23, 

जुईनगर, ने�ळ

सदmनकाधारकाने सु. 2.50 मी. X 2.00 मी. आकाराचे खु'या टेरेसवर शौचालय, बाथ�म बांधले असून yकचन ओटा 

केला आहे.

53 (1) 5746 / 02.12.2019

19 �ी. सदानंद शेpी शॉप नं. 7, Dशवसागर हॉटेल, \लॉट नं. 

32, �ीनाथजी यादव सोसायट�, से. 6, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी शॉपमSये बदल क�न सुमारे 4.00 मी. X 3.00 मी. पोटमाळा केला असून �वनापरवानगी हॉटेल 

sयवसाय कर�त आहे.

53 (1) 5778 / 04.12.2019

20 �ी. iबनाका वमाd / राम नरेश 

वमाd

भा�वका इJटेट सोसायट�लगत, 

इ:sह�टेक हाऊस, \लॉट नं. 2, से. 16 

ए, ने�ळ, नवी मुंबई

1. mनवासी वापरामSये बदल क�न लॉजींग / बोड�ग sयवसाय सु� आहे. 2. तळमजला मागील बाजूस  सुमारे 7.50 

मी. X 2.70 मी. आकारचे भागात दोन शौचालय, �म व yकचनचे वाढ�व बांधकाम केले व पाशेड टाकले आहे. 3. 

टेरेसवर सुमारे 6.50 मी. X 3.00 मी. आकारा@या दोन �म तयार के'या आहेत.

53 (1) 6053 / 18.12.2019

21 मे. कालाd iब'डर व डेsहलपर भा�वका इJटेट सोसायट�लगत, वैPणवी 

रेDसडे:सी, \लॉट नं. 13, से�टर 16 ए, 

ने�ळ, नवी मुंबई

1. mनवासी वापरात बदल क�न लॉजींग / बोड�ग sयवसाय सु� आहे. 2. तळमजला समोर�ल सुमारे 8.50 मी. X 6.00 

मी. भागात पाशेड टाकले असून कॅटर�ंगचे सा�हMय ठेवले आहे. 3. मागील बाजूस 8.50 X 2.70 मी. आकाराचे 

पाशेड टाकले असून yकचन/Jटोअर केले आहे. 4. टेरेसवर सुमारे 9.30 मी. X 6.30 मी. आकारा@या दोन �म तयार 

के'या आहेत.

53 (1) 6054 / 18.12.2019
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22 �ी. भगवान शांताराम भोपी घर G. 739, ने�ळ गाव, मराठ} 

शाळेजवळ, से. 20, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 13.50 मी. X  18.30 मी.  व सु.13.00 मी. X 5.50 मी. इत�या भागात आर. सी. सी. बांधकाम 

इमारत बांधgयात येत असून \ल�ंथ बीमचे काम eगतीपथावर आहे.

54 6052 / 18.12.2019

23 �ी. मधुकर Dशम�या 
हाे घर G. 462, ने�ळगाव, मराठ} 

शाळेजवळ, से. 20, ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 18.30 मी. X  9.00 मी.  इत�या भागात आर. सी. सी. इमारत बांधgयात येत असून आर. सी. 

सी. फुट�ंगचे काम eगतीपथावर आहे.

54 6110 / 21.12.2019

24 �ी. �वकास नाईक भूखंड G. 574, से�टर 1, Dशरवणे, 

ने�ळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सु. 8.70 मी. X  8.60 मी.  इत�या भागात आर. सी. सी. बांधकाम करgयात येत असून फुट�ंगचे काम 

eगतीपथावर आहे.

54 6222 / 31.12.2019

1 �ी �वनायक बाबु जोशी. घर G-736, कै. eकाश,  \लॉट नं-732 

@या समोर जुहूगाव, वाशी, नवी मुंबई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 13.50 मी. x 10.80 मी. मोजमापा@या जागेत �वनापरवानगी अनUधकृत  \ल�थंचे 

व कॉलमचे काम सु� अस'याचे mनदशdनास आले आहे.

MRTP-54 जा.G.नमुंमपा/Dसवीवा/अmत/3739/2019 

�द.11/11/2019.

2 �ी भरत मेघनाथ पाट�ल DसSद��वनायक अपाdटमqट, \लॉट नं-

669/670 @या समोर जुहूगाव,वाशी,नवी 

मुंबई.

सदर �ठकणी पाहणी केल� असता 11.60 मी X7.20 मी मोजमापा@या जागेत �वनापरवानगी अनUधकृत तळ + 3 

मजल� ईमारतीची आर.सी.सी. �वट बांधकाम सु� अस'याचे mनदशdनास आले आहे.

MRTP-54 जा.G.नमुंमपा/Dसवीवा/अmत/3741/2019 

�द.11/11/2019.

3 �ी राजा एम लखानी /�ीम 

कमला एम लखानी /�ी महेश 

कुमार लखानी

भु.G.499,सी आय एस एफ कॉलनी 

जवळ,साई सदन,जुहूगाव,वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 32.70 मी. x 23.80 मी. मोजमापा@या जागेत अनUधकृतपणे प�ह'या मज'याचे 

अनUधकृत वाढ�व बांधकाम करत अस'याचे mनदशdनास आले आहे.

MRTP-54 जा.G.नमुंमपा/Dसवीवा/अmत/3742/2019 

�द.11/11/2019.

4 �ी सोमनाथ  हर�राम भोईर चेरोबा ईमारत G-542 /003 @या समोर 

जुहूगाव,वाशी,नवी मुंबई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 12.00 मी.x 15.50 मी. मोजमापा@या जागेत �वनापरवानगी अनUधकृत तळ +1 

मजल� ईमारती@या आर. सी. सी. काम �वटबांधकाम व रंगकाम सु� अस'याचे mनदशdनास आले.

MRTP-54 जा.G.नमुंमपा/Dसवीवा/अmत/4743/2019 

�द.11/11/2019.

1 र�व जैन गाळा G. सी- 36 एपीएमसी मसाला 

माकr ट से�टर 19, वाशी , नवी मुंबई

गाळा G. 36 एपीएमसी मसाला माकr ट येथे अंतगdत गा_यामSये 20 फुटx20 फुट मोजमापाचे लोडबेर�ंग पोटमा_याचे 

अनUधकृत बांधकाम सु� आहे

54 जा.G.6459/2019 �दनांक 23/09/2019

2 �ी. राजा Dशवशभंो ऑफWस  G. 203, सा \लाझा भू.G. 

19,20 से�टर 19  डी वाशी

ऑफWस G. 203 सा \लाझा येथील ऑफWसमSये 8.20 मी.x 11.00 मी.  मोजमापाचे लोडबेर�ंग लॉ�टचे अनUधकृत 

बांधकाम सु� आहे तसेच सदर लॉ�टवर जाgयाकर�ता Dशडी व लॉ�टवर टॉयलेट चे बांधकाम  सु� आहे.

54 जा.G. 6744/2019 �दनांक 16/10/2019

3 �ी. व �ीमती एस मंडेलवाल �लट नं. बी - 703, सी-702, \लॉट नं. 

8 ए / 8 बी भूमीराज aरlेट , से�टर 

14 , सानपाडा, नवी मुंबई

�लट नं. बी - 703, सी-702, \लॉट नं. 8 ए / 8 बी भूमीराज aरlेट , से�टर 14 , सानपाडा, नवी मुंबई 4.00 मी.x 

2.50 मी. = 10.00 मी. अ'यूDमmनअम Jलायडींग �वडंो बसवून वापर सु� आहे

53(1) जा.G. 6647/2019  �दनांक 07/10/2019

4 रघू देवा�डगा शॉप नं., 01 Dशवiवेणी कॉ
पले�स 

से�टर 7,सानपाडा नवी मुंबई

दकुाना@या माजtनल जागेत 3.10 मी.x 0.60 मी. चे ओ�याचे बांधकाम क�न वापर सु� 54 जा.G. 7169/2019 �दनांक 18/11/2019

5 फनाd�डस भूखंड नं., 05, से�टर 6, सानपाडा,नवी 

मुंबई

इमारती@या तळमज'यावर मोक_या जागेत (दो:ह� बाजूस) अँगल टाकून जी आय पाशेड 19.00 मीx 2.00 मी. तसेच 

मागील बाजूस 15.00 मीx 4.50  जी आय पाशेड वापर सु� इमारती@या तळमज'यावर पाकuग जागेत तसेच 

तळघरामSये yफश अ�यूमचा वा�ण�य वापर सु� व इमारती@या टेरेसवर  11.50 मी.x 6.40 मी. व 10.00 मी.x 

11.50 मी. चे पाशेड बांधकाम केलेले आहे

54 जा.G. 7170/2019 �दनांक 18/11/2019

6 �ी. बाळू आiंबरकर घर नं., ए-2/588 से�टर 21, तुभr नवी 

मुंबई

घर G. ए-2/588 येथे �वनापरवानगी  6.00 मी.x 4.00 मी. चे तळ+3 मा_याचे आर. सी. सी. बांधकाम सु� आहे 54 जा.G. 7171/2019 �दनांक 18/11/2019

7 अXदलू हाफWज ए मबूद खान घर नं., ए-2/571/572 से�टर 20, तुभr 

नवी मुंबई

घर G. ए-2/571/572 से�टर 20, तुभr , नवी मुंबई आर. सी. सी. इमारतीचे बांधकाम jेफळ 5.50 मी.x 6.00 मी. 

चे Jलॅबचे काम चालू िJथतीत आहे

54 जा.G. 7172/2019 �दनांक 18/11/2019

8 मे. हॉटेल रॉयल आक�ड सqlल 

�ाझीया

lक टDमdनल आवार से. 19, वाशी नवी 

मुंबई

हॉटेल इमारती@या बेसमqटमSये पाकuग जागेत 16.00 मी.x 37.00 मी. जागेत अनUधकृतपणे क
पूटर �म / Dस�यूaरट� 

�म सी. सी. ट�. sह�. �म व ऑyफसकर�ता �मचे बांधकाम केलेले आहे व वापर सु� आहे

53(1) जा.G.7290/2019  �दनांक 27/11/2019

वाशी

तुभ�
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9 अDभम:यू भाJकर भगत भू.G. 50 अ, से�टर 26, कोपर�, वाशी 

नवी मुंबई

आर. सी. सी. Jव�पाचे व बीमचे 30.20 मी.x 5.20 मी. चे बांधकाम सु� 54 जा.G. 7634/2019 �दनांक 24/12/2019

10 उदय भान भूखंड नं. 7 ए, शॉप G. 19 सी, वाशी, 

नवी मुंबई

शॉप G. 1 समोaरल स�जाखाल� �वटेचे बांधकाम क�न शेल�ग शटर लावले आहे, तसेच उMतरेकडील बाजूस 3.00 मी.x 

1.20  मी. मोजमापाचे अmतaर�त �वट बांधकाम क�न दोन शॉप अनUधकृतपणे बांधले आहे

54 जा.G. 7635/2019 �दनांक 24/12/2019

11 �ी. e'हाद mनकम घर G. 301, संतोष को. अपा. हौ.सोसा. 

भू.G. 91/92, से�टर 22, तुभr, नवी 

मुंबई

घर G. 301 येUथल बेड�म व हॉल समोaरल स�यावर �वटेचे व �खडकWचे बांधकाम क�न अनुGमे 2.80 मी.x 0.70 

मी.  2.40 मी.x 0.70 मी. मोजमापाचे अनUधकृतपणे चटई jेफळात वाढ केलेल� आहे

53(1) जा.G.7546/2019 �दनांक 21/12/2019

12 बाळू सुभाना तुरटे घर G. 302, संतोष को. अपा. हौ.सोसा. 

भू.G. 91/92, से�टर 22, तुभr, नवी 

मुंबई

घर G. 302 समोaरल स�जावर �वटेचे व �खडकWचे बांधकाम क�न हॉल व बेड�मचे 3.00 मी.x 0.60 मी. मोजमापाचे 

अनUधकृतपणे चटई jेफळात वाढ केलेल� आहे. तसेच अंतगdत फेरबदल केलेले आहे.

53(1) जा.G.7547/2019  �दनांक 21/12/2019

13 राहूल गंगाराम प:हाळकर घर G. 304, संतोष को. अपा. हौ.सोसा. 

भू.G. 91/92, से�टर 22, तुभr, नवी 

मुंबई

घर G. 302 समोaरल स�जावर �वटेचे व �खडकWचे बांधकाम क�न हॉल व बेड�मचे 2.40 मी.x 0.60 मी. मोजमापाचे 

अनUधकृतपणे चटई jेफळात वाढ केलेल� आहे.

53(1) जा.G.7548/2019  �दनांक 21/12/2019

14 बाबूभाई �खमजीभाई रावaरया गाळा G, 2,3 , संतोष को. अपा. 

हौ.सोसा. भू.G. 91/92, से�टर 22, 

तुभr, नवी मुंबई

गाळा G. 2,3 समोaरल समासी जागेत प�याचे  1.50 मी.x 2.250 मी. मोजमापाचे अmतaरd�त बाधकाम क�न 

वा�ण�य वापर सु� आहे

53(1) जा.G.7549/2019 �दनांक 21/12/2019

1 �ी.राजqc मोरे, Lम नं.898 से.7, SS type, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 मज'याचे RCC काम 

चालू अस'याचे आढळून आले.

54 5613/17/9/2019

2 �ी.साहेबराव कदम, Lम नं.897 से.7, SS type, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 मज'याचे RCC काम 

चालू अस'याचे आढळून आले.

54 5614/17/9/2019

3 �ीम.नंदा यशवंत �द|jत,   Lम नं.770 से.3, SS type, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 मज'याचे RCCबांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले आहे.

54 5803/24/9/2019

4 �ी. दयु�धन महादेव देशमुख / 

वmनता दयु�धन देशमुख,

Lम नं.138 से.18, SS type, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 मज'याचे RCCबांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले आहे.

54 5899/26/9/2019

5 �ी. सूयdकांत mतsव:ना हगडे,   eणव को. हौ. सो, Lम नं.4B/16 

से.10, कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 5.0X8.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 मज'याचे RCCबांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले आहे.

54 5957/30/9/2019

6 �ीम. शकुंतला झqडे,   अिजं�यतारा को. हौ. सो, कंडो-3,  Lम 

नं.3A/22 से.10, कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता. अंदाजे  11.0X7.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+2 मज'याचे 

RCCबांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले आहे.

54 5958/30/9/2019

7 �ी.महqc eसाद कनोिजया, Lम नं.577, से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+2 इमारतीचे RCC बांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6170/17/10/2019

8 �ी.अशोक फडतरे,  Lम नं.870 से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+2 इमारतीमSये RCC 

बांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6171/17/10/2019

9 �ीम.शांता अशोक पाट�ल, Lम नं.775 से.3, ss type,कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 इमारतीचे RCC बांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6172/17/10/2019

10 �ी.वीर बहादरू Uगर�,  Lम नं.603 से.1, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+1 इमारतीचे लोड बेअर�ंग 

बांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6173/17/10/2019

11 �ीम.संUगता राजाराम अळवे, Lम नं.191 से.6, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+3 इमारतीचे आर.सी.सी. 

बांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6415/16/11/2019

12 �ी.धमाd मदन Dसगं,   Lम नं.192 से.6, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+3 इमारतीचे आर.सी.सी. 

बांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6416/16/11/2019

13 �ी.नामदेव दामु गवळी,  Lम नं.674, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये RCC पायाचे (Plinth)चे  काम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6496/22/11/2019

कोपरखैरणे
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14 �ी.Dसताराम रामाचल शाह�, Lम नं.673, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये RCC पायाचे (Plinth) बांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6497/22/11/2019

15 �ी.बबन रामचंc Dशकr ,    Lम नं.12, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+3 R.C.C.आर.सी.सी. 

बांधकाम चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6498/22/11/2019

16 �ीम.हेमा बबन Dशकr ,         Lम नं.11, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C.G+3 चे काम चालू 

िJथतीत आढळून आले.

54 6499/22/11/2019

17 �ीम.हेमा बबन Dशकr ,            Lम नं.13, से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C.G+3 चे काम चालू 

िJथतीत आढळून आले.

54 6500/22/11/2019

18 �ी.भगवान रामचंc बधे,      Lम नं.138, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+2 चे आर.सी.सी.बांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6925/20/12/2019

19 �ी.बाळू महादेव काDशद,  Lम नं.139, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये G+2 चे आर.सी.सी.बांधकाम 

चालू िJथतीत आढळून आले.

54 6926/20/12/2019

20 �ी.उMतम गो�वदं कदम,   SS-iii/से315,से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 7.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.Cतळमज'याचे काम चालू  

िJथतीत आढळून आले.

54 6927/20/12/2019

21 �ी.मालमMता धारक,  SS-iii/से314,से.17, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 7.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.Cतळमज'याचे काम चालू  

िJथतीत आढळून आले.

54 6928/20/12/2019

22 �ी.बाजीराव पांडूरंग पाट�ल, Lम नं.11, SS-टाईप,से.4, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी  eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C\ल�ंथचे कामकाम चालू  

िJथतीत आढळून आले.

54 7019/21/12/2019

23 �ी.सUचन हaरbचंc पLलेकर,  Lम नं.20, SS-टाईप,से.3, कोपरखैरणे eMयj पाहणी मSये 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C.�ाउंड \लोअरचे काम चालू  िJथतीत आढळून 

आले.

54 7020/21/12/2019

24 �ी.�वजय ड�बले आ�ण रेखा 

ल�मण बारकडे,

Lम नं.32, SS-टाईप,से.3, कोपरखैरणे eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C G+2 काम चालू  िJथतीत आढळून आले. 54 7021/21/12/2019

25 �ी.भागवत �दनकर गाडे,   Lम नं.12, SS-टाईप,से.4, कोपरखैरणे eMयj पाहणी केल� असता 8.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये R.C.C \ल�ंथचे काम चालू  िJथतीत आढळून 

आले.

54 7022/21/12/2019

26 �ी.मोरे दगडू  �व.,   Lम नं.916, SS-टाईप,से.6, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी eMयj पाहणी केल� असता अंदाजे 7.0X3.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये आर.सी.सी. �ाउंड \लोअरचे 

 काम चालू  िJथतीत आढळून आले.

54 7131/30/12/2019

27 �ी.ख�दजा हाशम �टकले, Lम नं.886, SS-टाईप,से.6, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी eMयj पाहणी केल� असता अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापा@या jेफळामSये  �ाउंड \लोअरचे  

आर.सी.सी.काम चालू  िJथतीत आढळून आले आहे.

54 7132/30/12/2019

1 �ी. �वbवजीत सMयिजत रॅाय 

(जागामालक)  

 अजुdनवाडी, ओमकार अपाटdमqट@या 

समोर, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे 13.40 मी. X 28.00 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C. फुट�ंगचे काम 

पूणd, �योMयाचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 4780 �द. 07/10/2019

2 �ी.  ानदेव परशरुाम कदम 

(�वकासक),

अजुdनवाडी, सRगुL अपाटdमqटजवळ, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे 21.00 मी. X 16.00 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C. फुट�ंगचे काम 

पूणd, कॅालमचे काम / �योMयाचे काम �वनापरवानगी अनUधकृतपणे eगतीपथावर

54 जा.G. 4781 �द. 07/10/2019

3 �ी. गो�वदं लहानू जाधव (जागा 

मालक)

अPट�वनायक सोसायट�, Dशधावाटप Gq c 

G. फ / 423 @या मागील 

बाजूस, दMतनगर, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 25.80 मी. X 14.50. मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे R.C.C. फुट�ंगचे काम 

पूणd, �योMयाचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 4782 �द. 07/10/2019

4 �ी. अजय शकंर 
हाे 

(�वकासक), �ीम. Dललाबाई 

मढवी (जागामालक),

रानकर आळी, गुणाल� तलावाजवळ, �ी. 

सोमनाथ मढवी यांचे घराजवळ, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे 20.00 मी. X 7.20. मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C. फुट�ंगचे काम 

पूणd, �योMयाचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 4816 �द. 10/10/2019

घणसोल%
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5 �ी. सुयdकांत सुकWर 
हाे 

(घरमालक), �ी. रामeसाद 

eेमलाल यादव (�वकासक),

�ी. अLण 
हाे यांचे घरासमोर, से-30, 

गोठवल� गाव, नेवा रेसीडे:सी समोर�ल 

रJता, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 30.00 मी. X 12.00. मी. इत�या मोजमापाचे तळमजला + 5 मजले R.C.C. बांधकाम 

�वनापरवानगी व अनUधकृतपणे �वटकाम पूणd, \लॅJटरचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 4817 �द. 10/10/2019

6 �ी. कैलास मदन 
हाे, 

(जागामालक),

गोठवल� गाव, पटेल वखार�@या मागे, 

बजरंग mनवास जवळ, घणसोल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 15.25 मी. X 26.00 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे R.C.C. फुट�ंगचे काम 

पूणd, �योMयाचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 5027 �द. 23/10/2019

7 �ी. कैलास दयाmनधी eधान 

(घरमालक),

घर नं 2277, युmनट नं 3, अजूdनवाडी, 

साई �वजय अपाटdमqटजवळ, घणसोल�, 

नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 10.00 मी. X 14.00. मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी व अनUधकृतपणे आर. सी. सी. 

�योMयाचे काम पूणd, कॅालमचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 5028 �द. 23/10/2019

8 �ी. �वण रामसागर दास, Dशवाजी तलावा@या उMतरेकडील मोकळी 

जागा, तळवल�, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 1) 22.50 मी. X 6.10 मी. इत�या मोजमापाचे 6 खो'यांचे चाळीचे �वटकाम पुणd, अंतगdत कामे 

eगतीपथावर 2) सदर�ल �ठकाणी 12.40 मी. X 7.40 मी. इत�या मोजमापाचे 3 खो'यांचे चाळीचे �वटकाम, पाशेड 

पुणd, 3) सदर�ल बांधकाम Dशवाजी तलावा@या उMतरेस मोक_या भुखंडावर eगतीपथावर

54 जा.G. 5084 �द. 01/11/2019

9 �ी. संतोष. बी. चौधर�, कृPणकृंज व महाल�मी अपाटdमqटजवळ, 

अजुdनवाडी, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 12.00 मी. X 8.00 मी. आ�ण 4.00 मी. X 4.00 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी आर.सी.सी. 

बांधकाम तळमजला बांधकाम पुणd, प�ह'या मज'याचे कॅालमचे काम अनUधकृतपणे eगतीपथावर

54 जा.G. 5111 �द. 04/11/2019

10 �ी. हर�केशबहादरू लालबहादरू 

Dसहं (घरमालक),

वाJतूसाफ'य को. ऑ. हौ. सो. Dल, 

खोल� G. सी /102,103, \लॅाट नं 527, 

से-4, घणसोल�, नवी मुंबई.

खोल� G. C/103 समोर�ल ओपन टेरेसवर पाशेड केलेले आहे. सदर शेड 9.00 मी. X 5.10 इत�या मोजमापाचे असुन 

लोखंडी �ील लावुन बं�दJत करgयात आले आहेत. प�ह'या मज'यावर�ल टेरेसचा दरवाजा बं�दJत करgयात आला आहे. 

सदर�ल बांधकाम �वनापरवानगी अनUधकृतपणे करgयात आले आहे.

53 (1) जा.G. 5373 �द. 16/11/2019

11 �ीम. रेणू वमाd, �ी. mनलेश 

शमाd, �ी. संतोष ला. गु\ता,

अयोSया को- ऑप हौDसगं सोसा. Dल., 

शाॅप नं 21, \लॅाट नं 10, से-5, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

2.80 मी. X 6.10 मी. इत�या मोजमापाचे शाॅप मSये Jट�ल लॅा�ट करgयात आले असुन �वनापरवानगी अनUधकृतपणे 

वापर सुL.

53 (1) जा.G. 5374 �द. 16/11/2019

12 1) �ीम. शालन बाळकृPण 

कळंतरे (घरमालक), 2) �ीम. 

Dसमा सुरेश जांबोडेकर 

(घरमालक),

युmनट नं 7, \लॉट नं 2293, व युmनट 

9,  \लॉट नं 84, सsहr नं 125, से-20, 

अजुdनवाडी, घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 10.20 मी. X 9.70 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनUधकृतपणे आर. सी. सी. ि\लंथचे 

काम पूणd कॉलमचे काम eगतीपथावर

54 जा.G. 5810 �द. 13/12/2019

13 �ी. तानाजी �दनकर पाट�ल 

(घरमालक), तौyफक एम पांढरे 

(�वकासक), 

 र�वराज चाळी जवळ, अजुdनवाडी, 

घणसोल�,  नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी eMयj Jथळ पाहणी केल� असता 11.00 मी. X 12.30 मी. इत�या मोजमापाचे आर. सी. सी. 

कॉलमचे काम पूणd, तळमजला Jलॅबचे काम eगतीपथावर,

54 जा.G. 5991 �द. 24/12/2019

14 �ी. जयराम Dसताराम 
हाे 

(घरमालक),

 से- 29 डी, शकंर मं�दर रोड, गोठवल�, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

या �ठकाणी eMयj Jथळ पाहणी केल� असता 21.80 मी. X 14.30 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C �योMयाचे काम 

पूणd, तळमजला कॉलमचे काम eगतीपथावर सदर�ल बांधकाम �वनापरवानगी अनUधकृतपणे चालू

54 जा.G. 6072 �द. 30/12/2019

15 �ी. तुषार ए. 
हाे (घरमालक), 

�ी. रामeसाद eेमलाल यादव 

(�वकासक),

 से- 29 डी, शकंर मं�दर रोड, गोठवल�, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

या �ठकाणी eMयj Jथळ पाहणी केल� असता 24.00 मी. X 10.80 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C �योMयाचे काम 

पूणd, तळमजला कॉलमचे काम eगतीपथावर, सदर�ल बांधकाम �वनापरवानगी अनUधकृतपणे चालू

54 जा.G. 6073 �द. 30/12/2019

16 �ी. रमेश नामदेव चsहाण, भुखंड G. 323, से-1, घणसोल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 7.40 मी. X 12.40 मी. इत�या मोजमापाचे वाहनतळ ऐवजी वा�ण�य वापर सुL मािजdनल Jपेसचा 

वा�ण�य वापर

53 (1) जा.G. 5880 �द. 18/12/2019

17 �ी. रमेश नामदेव चsहाण, भुखंड G. 241, से-1, घणसोल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी तळमजला 8.60 मी. X 12.70 मी. पाyकz ग@या जागेचा वापर, मािजdनल Jपेसचा वा�ण�य वापर, mतस-

या मज'यावर पा शेड वापर सुL

53 (1) जा.G. 5879 �द. 18/12/2019

18 मे. नवी मुंबई म�हला उMकषd 

मंडळ,

(A.S.P शाळा ), \लॉट नं 8, से-9, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

1) mतस-या मज'यावर 09 वगd खो'यांचे पाशेड आ@छा�दत बांधकाम 2) 5.00 मी. X 5.00 मी. इत�या 

मोजमापा@या एकुण 09 वगd खो'याचे बांधकाम, वापर सुL

53 (1) जा.G. 5881 �द. 18/12/2019

19 �ीम. प¢ाबाई रोशनलाल 

अ�वाल (घरमालक),

घर G. 36, DसSदाथd नगर, रबाळे पो. 

Jटेशन, गवळी हॉJपीटल रोड, रबाळे, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

सदर�ल �ठकाणी 9.30 मी. X 7.80 मी. इत�या मोजमापाचे पाशेड �वटकाम असले'या बांधकामामSये �वनापरवानगी 

3 sयावसाmयक गा_याचा अनUधकृतपणे बांधकाम व वापर सुL

53 (1) जा.G. 5980 �द. 24/12/2019
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20 �ी. रोशनलाल ल@छ}राम 

अ�वाल (घरमालक),

घर G. 63, DसSदाथd नगर, रबाळे पो. 

Jटेशन, गवळी हॉJपीटल रोड, रबाळे, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

6.20 मी. X 9.60 मी. इत�या मोजमापाचे पाशेड वीटकाम असले'या बांधकामामSये �वनापरवानगी 2 sयावसाmयक 

गा_याचा अनUधकृतपणे बांधकाम व वापर सुL

53 (1) जा.G. 5981 �द. 24/12/2019

21 �ी. रोशनलाल ल@छ}राम 

अ�वाल (घरमालक),

घर G. 64, DसSदाथd नगर, रबाळे पो. 

Jटेशन, गवळी हॉJपीटल रोड, रबाळे, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

7.60 मी. X 9.60 मी. इत�या मोजमापाचे पाशेड वीटकाम असले'या बांधकामामSये �वनापरवानगी 3 sयावसाmयक 

गा_याचा अनUधकृतपणे बांधकाम व वापर सुL

53 (1) जा.G.5982 �द. 24/12/2019

22 �ी. रोशनलाल ल@छ}राम 

अ�वाल (घरमालक),

घर G. 67, DसSदाथd नगर, रबाळे पो. 

Jटेशन, गवळी हॉJपीटल रोड, रबाळे, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

6.40 मी. X 7.00 मी. व 7.00 मी. X 7.70 मी. इत�या मोजमापाचे पाशेड वीटकाम असले'या बांधकामामSये 

�वनापरवानगी 3 sयावसाmयक गा_याचा अनUधकृतपणे बांधकाम व वापर सुL

53 (1) जा.G. 5983. �द. 24/12/2019

23 �ी. सं�दप रोशनलाल अ�वाल 

(घरमालक),

गट नं 252, नालंदा बु£�वहार जवळ  

रबाळे पो. Jटेशन, गवळी हॉJपीटल रोड, 

रबाळे, घणसोल�, नवी मुंबई.

10. 30 मी. X 8.00 मी.. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनUधकृतपणे तळमजला आर. सी. सी. बांधकाम पूणd व 

वा�ण�य वापर सुL

53 (1) जा.G. 5984 �द. 24/12/2019

1 �ी. mनतीन भालेराव  घर G.जे-179, से�टर-03, ऐरोल�, नवी 

 मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (07.00 मीटर X  07.00 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम चालू 

केले आहे. सRयिJथतीत सदर बांधकामाचे तळ मजला Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4175/2019  09/9/2019

2 �ी. Dशवाजी आर. Dशदंे घर G. जे-140, से�टर- 03, ऐरोल�, 

नवी  मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (07.00 मीटर X  03.5मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले 

आहे. सRयिJथतीत सदर बांधकामाचे तळ मज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4176/2019  09/09/2019

3 �ी. अLण बी. �खलारे  घर G. जे-178, से�टर-03, ऐरोल�, 

नवी  मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (04.50 मीटर X  07.20 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू 

केले आहे. सRय:िJथतीत तळ मज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4177/2019  09/09/2019

4 �ी. सUचन जाधव  घर G. जे-201,  से�टर- 03,  ऐरोल�, 

नवी  मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (07.50 मीटर X  03.50 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू 

केले आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�हला मज'याचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4480/2019  30/09/2019

5 �ी. दMताय गेणुजी पवार  घर G. जे-22,  से�टर- 03,  ऐरोल�, 

नवी  मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (03.40 मीटर X  07.60 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू 

केले आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4501/2019  30/09/2019

6 �ी. र�वcं बाळासाहेब चौधर�  घर G. जे-173,  से�टर- 03,  ऐरोल�, 

नवी  मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (03.70 मीटर X  07.40 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. इमारतीचे बांधकाम 

चालू केले आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे �वट बांधकाम eगतीपथावर आहे.

54 4502/2019  30/09/2019

7 �ी. रामचंc चाJकर, घर G. एफ-136, से�टर-03, ऐरोल�, 

नवी मुंबई.

सदर �ठकाणी मालकाने (07.60 मीटर X  03.70 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम केलेले 

आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे काम चालू आहे.

54 4847/2019  31/10/2019

8 �ी. �व{ल Uचमाजी भोर आ�ण 

�ीमती. वषाd �व{ल भोर

घर G. ए.एल. 1/300, से�टर-17, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (08.20 मीटर X  3.00 मीटर) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू 

केले आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे \लाJटरचे काम eगतीपथावर आहे.

54 4843/2019  31/10/2019

9 �ी. के. एम. कोट�यन दकुान G.1 व 2, पुवाज बार आ�ण 

रेJटॉरंट, मोनाDलसा सोसायट�, भुखंड 

G.50, से�टर-19, ऐरोल�.

सदर �ठकाणी मालकाने सोसायट�@या िJट'ट पाकuग@या जागेत (2.50 मी. X 5.30 मी.) इत�या jेफळा@या जागेत 

अनUधकृत वाढ�व  बांधकाम केले आहे. सदर अनUधकृत बांधकामामSये हॉटेल sयवसाय सुL आहे.

53(1) 4872/2019 04/11/2019

10 �ी.रघुनाथ लंके�ी घर G. सी. 97, से�टर-04, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर भुखंडाचे मालकाने रो हाऊस सी-97 व सी- 98 @या मध'या खु'या जागेत 5.00 मीटर X  3.00 मीटरचे 

आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे दसुCया मज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर 

आहे.

54 4983/2019  11/11/2019

11 �ी. राजमल चंपालाल जैन सुधांश ुeाईड को. ऑप. हौ. सोसा. Dल., 

दकुान G.05, भु.G.35, से�टर-20, 

ऐरोल�.

सदर �ठकाणी मालक �ी. राजमल चंपालाल जैन, दकुान G.5 यांनी इमारती@या Jट�'ट पाyकz गमSये अनUधकृत 

बांधकाम कLन वा�ण�य वापर सुL केला आहे. सदर बांधकामाचे जागेचे मोजमाप 2.70 मी X 5.20 मी इतके आहे.

53(1) 5102/2019, 16/11/2019

12 �ी. मधु रामु केसरकर सुधांश ुeाईड को. ऑप. हौ. सोसा. Dल., 

दकुान G.05, भु.G.35, से�टर-20, 

ऐरोल�.

सदर �ठकाणी मालक �ी. मधु रामु केसरकर, दकुान G.1 यांनी इमारती@या Jट�'ट पाyकz गमSये अनUधकृत बांधकाम 

कLन वा�ण�य वापर सुL केला आहे. सदर बांधकामाचे जागेचे मोजमाप 2.70 मी X 5.20 मी इतके आहे.

53(1) 5137/2019  19/11/2019

ऐरोल%
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13 �ी. इंगळे आर. डी.  घर G. एच. 180, से�टर-03, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (7.40 मी. X 5.0 मी.) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सRयिJथतीत सदर बांधकामाचे तळ  मज'याचे काम eगतीपथावर आहे.

54 5394/2019  26/11/2019

14 �ी. �व{ल एस. शेpी (हॉटेल 

�eयंका)

 भुखंड G. 07, से�टर- 02, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

1) इमारती@या टेरेसवर�ल (3.0 मी. X  6.36 मी.) इतकW jेफळाची जागा पाशेडनी बं�दJत केला आहे. 2) तळ 

मज'यावर�ल Jट�'ट जागा (3.0 मी. X 6.36 मी.) बं�दJत केला आहे. 3) तळ मज'यावर समोर�ल समासी जागेत 

(Marginal Space) (9.0 मी. X 3.0 मी.)  इत�या jेफळा@या जागेत केनीपी लावgयात आल� आहे.

53(1) 5416/2019  29/11/2019

15 �ी. जूबेर अXदलू कयूम अ:सार� घर G.ए-83, से�टर-3, ऐरोल�, नवी मुंबई सदर �ठकाणी मालकाने 03.50 मी. X 07.30 मी. इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले 

आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे �वट बांधकाम eगतीपथावर आहे.

54 5423/2019  30/11/2019

16 मे. मयुर फायना:स DलDमटेड  Dशवशकंर \लाझा, शॉप नं.01 ते 05, 

प�हला मजला, से�टर-08, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी प�ह'या मज'यावर�ल दकुान G.01 ते 05 चे एकiकरण व अंतगdत फेरबदल केलेले आहेत. सदर 

जागेचा वापर सुL आहे.

53(1) 5447/2019  30/11/2019

17 yकडीस हॉिJपटल दकुान G.13 ते18, \लॉट नं.01, 1ए, 

1बी, Dशवशकंर \लाझा, से�टर 08, 

ऐरोल�, नवी मुंबई.

सदर �ठकाणी प�ह'या मज'यावर�ल दकुान G.13 ते दकुान G. 18 चे एकiकरण व अंतगdत फेरबदल केलेले आहेत. 

सदर जागेचा वापर सुL आहे.

53(1) 5448/2019  30/11/2019

18 �ी. नारायण रामचंc पाट�ल/ �ी. 

�दपक मुरार� जीनवाल (ठेकेदार)

 ऐरोल� गांव, से�टर-20, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने 12.50 मी. X  11 मी. इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सदयिJथतीत सदर बांधकामाचे तळमज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 5610/2019 �द.09/12/2019

19 �ीमती. सुmनता देशमुख एफ-211, से�टर-03, ऐरोल�, नवी मुंबई सदर �ठकाणी मालकाने 7.60मी. X 3.50 मी. इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सदयिJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे Jलॅबचे काम eगतीपथावर आहे.

54 5611/2019 �द.09/12/2019

20 �ी. बंडु केणी �व{ल L�मीणी मं�दराजवळ, से�टर-09, 

�दवागांव, ऐरोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने 21 मी. X 13.50 मी. इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सदयिJथतीत सदर बांधकामाचे फुट�ंग (पाया) चे काम चालू आहे.

54 5713/2019 �द.16/12/2019

21 �ी. गंगाराम मढवी साई�वहार अपाdटमqट, भु.G. बी-83 

समोर, से�टर-09, �दवागांव, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने 19 मी.X 22.50 मी. इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सRयिJथतीत सदर बांधकामाचे फुट�ंग (पाया)चे काम eगतीपथावर आहे.

54 5714/2019 �द.16/12/2019

22 �ी. मदनलाल गहलोत घर G. बी- 33, से�टर-03, ऐरोल�, नवी 

मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (06.40 मी. X 04.00 मी.) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम चालू केले 

आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे तळ मज'याचे �वट बांधकाम eगती पथावर आहे.

54 5932/2019 �द.31/12/2019

23 �ीमती. सुरेखा अंबादास मचले घर G. ई-242, से�टर- 03, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने (08.00 मी. X 04.00 मी.) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम चालू केले 

आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे �वट बांधकाम व Jलॅबचे काम eगती पथावर आहे.

54 5933/2019 �द.31/12/2019

24 �ी. भैरवDसहं अजुdन Dसहं राठोड घर G.एच-111, से�टर-03, ऐरोल�, सदर �ठकाणी मालकाने (03.80 मी. X 07.50 मी.) इत�या मोजमापा@या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम चालू केले 

आहे. सRय:िJथतीत सदर बांधकामाचे प�ह'या मज'याचे Jलॅबचे काम eगती पथावर आहे.

54 5934/2019 �द.31/12/2019

mनरंक mनरंक mनरंक mनरंक mनरंक

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुSत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दघा

;दनांक :- 07/02/2020
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