
अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

सपंुण� प�ता

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

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला 

जा.�. व ;दनांक

1 2 3 4 5 6

1

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

बेलापूर , नवी मुबंई

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

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

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

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

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

अंतगAत काम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 54 

अGवये

04/ 2.1.2019

2

Jी. महादेव तुकाराम तांडले, शंकर नारायण तांडले यांLया घराLया 

बाजुला, तलाव आलF, से.३६, करावे 

गांव, नवी मुबंई.

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

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

आPण वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

374/ 18.1.2019

3

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

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

407/ 19.1.2019

4

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

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

र�हवासी वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

406/ 19.1.2019

5

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

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

र�हवास वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

405/ 19.1.2019

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

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

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

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

(माहे जानेवार% 2019)

बेलापूर
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6

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

ओम हेरंब, ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

र�हवास वापर स6ु आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

404/ 19.1.2019

7

अ1यh/से�ेटरF, Jी मयुरेश 

रो-हाऊस ओनसA,

भ.ु�.118,119,124,125, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

मोजमापाचा बांधकाम क6न झाडांसाठr ट]पे उभारले आहेत.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

517/ 28.1.2019

8

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

से�टर-21, ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

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

केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

516/ 28.1.2019

9

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

बांधून बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

528/ 28.1.2019

10

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

525/ 28.1.2019

11

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

527/ 28.1.2019

12

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

मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

टाकून पeाशडे उभारले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

526/ 28.1.2019
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13

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

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

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

524/ 28.1.2019

14

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

पिtचमेस बं�द7त केले आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

522/ 28.1.2019

15

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

521/ 28.1.2019

16

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

Jी मयुरेश रो हाऊस ओनसA, से�टर-21, 

ने6ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

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

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

मजXयावर उभारलF आहे.

MRTP नोटFस 53 

(1) अGवये

518/ 28.1.2019

17

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

शाळेमागे हनुमान मदंFराजवळ, �दवाळे 

गांव, नवी मुबंई

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

549/ 29.1.2019

18

अ6ण मगंेश माकy  व रमेश 

माकy ,

घर �. 1476/001, 002, अंगणवाडी, 

शाळेमागे हनुमान मदंFराजवळ, �दवाळे 

गांव, नवी मुबंई

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

550/ 29.1.2019

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

551/ 29.1.2019

20
हरेश तुळशीराम गझणे 

(कोळी) व इतर,

 घर �. 1333/02, �दवाळे गांव, नवी 

मुबंई

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

552/ 29.1.2019
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21

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

गांव, नवी मुबंई

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

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

बांधकाम चाल ुआहे.

MRTP नोटFस 

54अGवये

553/ 29.1.2019

22

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

रोड लगतLया गXलFम1ये कोळीवाडा, 

बेलापूर गांव, नवी मुबंई

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

554/ 29.1.2019

23

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

सीबीडी, बेलापूर, नवी मुबंई

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

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

MRTP नोटFस 

54अGवये

585/ 30.1.2019

1 अ1यh / सQचव, Jी. राज 

के. गो'पनाथ, Jी. मगंेश 

नरेकुलF

गोकूळ सीएचएस, भ.ू�.14, से. 19 ए, 

ने�ळ, नवी मुबंई

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

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

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

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

मी. hेeफळाची पeाशडे अनQधकृतपणे उभारलेलF आहे.

53 (1)     72/   05.01.2019

2 Jी./Jीम. शारदा �शदंे आPण 

सखुदेव �शदंे

एन एल -2 बी, इमारत �. 22, 

सदbनका �. 5 व 6,  से. 10, ने�ळ, 

नवी मुबंई

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

तळमजला + तीन मजXयाची इमारत बांधलF आहे.

53 (1)     446/   30.01.2019

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

नवी मुबंई

इमारतीLया सामायीक गLचीवर dरलायGस िजओ कंपनीचा मोबाईल मनोरा 'वनापरवानगी 

उभारत आहे.

54    71/   05.01.2019

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

नवी मुबंई

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

13.70 मी. X 7.00 मी.

54    236/   16.01.2019

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

म�ंदराजवळ, जुईनगर, ने�ळ, नवी मुबंई

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

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

54    237/   16.01.2019

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

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    369/   28.01.2019

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

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    370/   28.01.2019

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

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    371/   28.01.2019

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

कXपत� सोसायटF, से. 3, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

आरसीसी बांधकाम 'वनापरवानगी बांधत आहे.

54    372/   28.01.2019

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

सदbनका �. 07, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

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

54    394/   29.01.2019

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

इमारत �. 67, सदbनका �. 12, से. 

10, ने�ळ, नवी मुबंई

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

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

54    396/   29.01.2019

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

सदbनका �. 04, पeाचाळ, से. 10, 

ने�ळ, नवी मुबंई

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

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

54    397/   29.01.2019

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

सदbनका �. 06, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

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

54    398/   29.01.2019

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

सदbनका �. 20, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

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

54    399/   29.01.2019

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

सदbनका �. 01, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

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

54    400/   29.01.2019

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

सदbनका �. 04, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    401/   29.01.2019

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

सदbनका �. 05, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    402/   29.01.2019

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

सदbनका �. 06, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

तळमजXयावर आरसीसी कॉल�सचे काम स�ु आहे.

54    403/   29.01.2019

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

�. 03, पeाचाळ, से. 10, ने�ळ, नवी 

मुबंई

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

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

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

सदbनका �. 04, पeाचाळ, से. 10, 

ने�ळ, नवी मुबंई

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

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

54    405/   29.01.2019

1
अ1यh/से�ेटरF, J1दा 

अपाटAम|ट

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

aकाशीत जा�हरात QचGह लावले आहेत.

        MRTP-53       

     2367

जा.�./नमुमंपा/�स'ववा/72/19  

�द. 09/01/19.

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 87/2019       �दनांक 

07/01/2019

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

स�ु

54 जा.�. 88/2019       �दनांक 

07/01/2019

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

स�ु

54 जा.�. 89/2019       �दनांक 

07/01/2019

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

सानपाडा,नवी मुबंई

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

टेरेसवर 'वनापरवानगी मोबाईल टॉवर उभारलेले आहे.

53(1) जा.�. 103/2019       �दनांक 

08/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 177/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 178/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 179/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 180/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 181/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 182/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 183/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

बांधकाम स�ु

54 जा.�. 184/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

मुबंई

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

अbतdर�त बांधकाम स�ु

54 जा.�. 185/2019       �दनांक 

14/01/2019

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

सानपाडा गाव नवी मुबंई

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

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

54 जा.�. 238/2019       �दनांक 

16/01/2019

वाशी
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1
अ1यh,Jी.�दपक तलेे, 

से�ेटरF Jी.पराग कोठारF,

abतhा को.ऑप.सोसायटF, ]लॉट नं.55, 

से�टर 15, कोपरखैरणे

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

लोखंडी गेटचे काम पूणA व वापर स6ु आहे.

53(1) 357/17/1/2019

2
Jी.abतक सरुेश पालवे 

(ठेकेदार Jी.परशुराम बागड)े,

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 439/22/1/2019

3
Jीम. अलका सरुेश पालवे 

(ठेकेदार Jी.परशुराम बागड)े,

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 440/22/1/2019

4

Jी.सbतश नारायण 

धुमाळ/Jीम.पु3पा नारायण 

धुमाळ (ठेकेदार Jी.परशुराम 

बागड)े,

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 441/22/1/2019

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 442/22/1/2019

6
Jी.'वठठल रामभाऊ 

लोहटे/परशुराम बागड,े

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 443/22/1/2019

7
Jी.रंगनाथ जे. 

भजुबळ/परशुराम बागड,े

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

ि]लथंचे   बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 444/22/1/2019

8

Jी.जयसन वडाकेल थाला, 

('aसंीपल /चेअरमन),

_�7ट ॲकेडमी, ]लॉट नं.05, से.23, 

कोपरखैरणे

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

10X320मी.मोजमापाLया  hेeफळाम1ये पाचjया व सहाjया मजXयावर RCC   

बांधकाम चाल ूि7थतीत आहे.

54 614/29/1/2019

1

Jी समीर जावेश बंGसवार  समीर िjहला, अजुAनवाडी, घणसोलF, 

नवी मुबंई

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

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

bतस-या मजXयाचे काम स6ु

54 जा.� 201  �द.  08/01/2019

     �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुMत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

कोपरखैरणे

घणसोल%

;दनांक :- 26/02/2019
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अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपुण� प�ता

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

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. 

व ;दनांक

1 2 3 4 5 6

1

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

शौचालया!या बाजुला, दारावे गांव, नवी 

मुंबई

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

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

MRTP नोट�स 

54अ+वये

659/ 4.2.2019

2

यमुना गंगाराम तांडले व 

इतर पाट�ल व इतर,

घर �. 50/1, !या बाजुला, नमुंमपा 

नागर� आरोAय कB Cाजवळ, से.36, करावे 

गांव, नवी मुंबई

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

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

MRTP नोट�स 

54अ+वये

730/ 5.2.2019

3
�ी. अMण गजानन NहाKे/ 

Oशवशंकर सहाणी,

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

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

MRTP नोट�स 

54अ+वये

732/ 5.2.2019

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

गांव, नवी मुंबई

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

मोजमापाचे फुट�ंगचे बांधकाम सुM आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

731/ 5.2.2019

5

जग+नाथ नामदेव 

तांडले/पYाकर नामदेव तांडले,

 पांडुरंग कृपा Zब1डींग!या मागे, करावे 

गांव, नवी मुंबई

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

मोजमापाचे तळ+3 मज1याचे बांधकाम सुM आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

733/ 5.2.2019

6

अ\यJ-]काश चतुव̂द�/ 

से�ेटर�-

अशोक पाट�ल, भु.�.123, बालाजी 

हाईटस, से. 50, नेMळ, नवी मुंबई

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

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

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

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

825/ 13.2.2019

7

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

सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

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

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

885/ 15.2.2019

8

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

बाजुला, से.23, दारावे, नवी मुंबई

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

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

मोबाईल टॉवर उभारलेला आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

886/ 15.2.2019

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

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

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

खरेद� करnयात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे फेFुवार% 2019 ते मे 2019)

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

ग1ल�म\ये, शहाबाज, गांव, नवी मुंबई

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

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

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

887/ 15.2.2019

10

सुभाष म. पाट�ल व इतर 

(�वकासक-तुषार 

ठाकुर/�वकास मोरे),

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

सीबीडी, नवी मुंबई

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

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

MRTP नोट�स 

54अ+वये

963/ 20.2.2019

11

शीला शमाd/ पंकज गुyता व 

मयंक ]साद,

शॉप नं. 25,26,27, �ीजी हाईटस, 

सेTटर-46 ए, भु.�.1 ए/बी/सी, पाम Zबच 

रोड, सीवुड, नेMळ, नवी मुंबई

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

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

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

वापर सुM आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अ+वये

966/ 20.2.2019

12

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

को.ऑ.हौ.सो.Oल., से.42, Oसवुड, नेMळ, 

नवी मुंबई

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

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

शॉपम\ये समा�वlठ कMन वापर सुM आहे.

MRTP  53(1) 1198/ 2.3.2019

13

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

को.ऑ.हौ.सो.Oल., से.42, Oसवुड, नेMळ, 

नवी मुंबई.

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

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

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

MRTP  53(1) 1199/ 2.3.2019

14

हुकुमचंद यादव व संतोष 

यादव आVण इतर मालम�ता 

धारक,

रो.हाऊस नं- IV/F-13, से.9, सीबीडी, 

बेलापूर, नवी मुंबई

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

इमारतीचे बांधकाम केले आहे.

MRTP  53(1) 1238/ 6.3.2019

15
मालतीदेवी शमाd व राधा 

शमाd,

रो.हाऊस नं. IV/k-10, से.9, सीबीडी, 

बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

MRTP 54 1237/ 6.3.2019

16

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

11, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

आहे.

MRTP  53(1) 1564/ 19.3.2019

17

भु�पदंर Oसगं बजाज व �ी. 

उजल Oसगं बजाज,

 शोMम 1 व 2, अरेजा चBबर, भु.�.07, 

सेTटर-15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

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

काम चालु आहे.

MRTP 54 1839/ 28.3.2019

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

सेTटर-15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

MRTP नोट�स 

54अ+वये

2000/ 01.4.2019

19

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

15, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

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

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

�लोअर) बनवnयाचे काम चालु आहे.

MRTP नोट�स 

54अ+वये

2001/ 01.4.2019
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1 मे. अ\यJ, 

से�ेटर�/खिजनदार

 (हमगीर� सोसायट�, भूखंड �. ए 195, 

(हमगीर� को. ऑप. हौ. सो. से. 20 ने�ळ

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

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

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

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

आरसीसी इमारत �वनापरवानगी बांधत आहे.
54 1150 /08.03.2019

3
�ी. सु/नल जोशी Oशरवणे गाव, ने�ळ

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

आहे.
54 1300 /19.03.2019

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

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

आहे.
54 1301 /19.03.2019

5
मे. अ\यJ,सWचव/खिजनदार

अ(ह1या सीएचएस, घर �. 948, से.1, 

Oशरवणे, ने�ळ

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

बांधकाम �वना परवानगी करत आहे.
54 1302 /19.03.2019

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

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

आहे.
54 1149 /08.03.2019

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

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

बांधकाम  करत आहे.
54 1343 /19.03.2019

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

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

आहे.
54 1304 /19.03.2019

10 �ी. काOशनाथ गंगाराम 

पाट�ल
Oशरवणे गाव, ने�ळ

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

बांधत आहे.
54 1305 /19.03.2019

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

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

बांधत आहे.
54 1306 /19.03.2019

12 �ी. काOशनाथ नारायण 

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

13 अनWधकृत बांधकाम धारक 

(�ी. तांडले)
सारसोळे गाव, ने�ळ

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

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1147 /08.03.2019

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

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

बांधत आहे.
54 1308 /19.03.2019

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

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

बांधत आहे.
54 1309 /19.03.2019

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

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

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1310 /19.03.2019

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

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

�वनापरवानगी करत आहे.
54 1146 /08.03.2019

18 अनWधकृत बांधकाम धारक/ 

�ी. साबु�ीन

आOशवाdद हॉि6पटल!या पि�चमेस, से.01, 

Oशरवणे, ने�ळ

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

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

ने�ळ
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19

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

नवी मुंबई

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

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

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

53 (1) 1924/ 10.04.2019

20
�ी. महादेव ए. यमगार

एन एल 1 बी, इमारत �. 20, सद/नका 

�. 01, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

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

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

21
�ी. शेख एच. एस. मोहमद

एन एल 1 बी, इमारत �. 20, सद/नका 

�. 02, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

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

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

22

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

�. 03, सेTटर 10, ने�ळ, नवी मुंबई

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

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

23

�ी. रमेश जी उथले

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 04, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

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

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

24

�ी. व-हाडी रंगनाथ दशरथ

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 05, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

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

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

25

�ी. एस. एस. वाघमारे

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 06, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

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

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

26

�ी. अंकुश ल}मण Oशदंे

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 07, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

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

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

27

�ीम. /नमdला आबासो मो(हते

 एन एल 1 बी, इमारत �. 20, 

सद/नका �. 08, सेTटर 10, ने�ळ, 

नवी मुंबई

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

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

28

मे. अJर अकॉमोडशेन ]ा. 

Oल.

भूखंड �. 23 बी व 23 सी, सेTटर 6, 

ने�ळ

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

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

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

53 (1) 2186/ 07.05.2019

29

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

�. 3 सी, सेTटर 15, ने�ळ

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

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

बांधकाम सु� आहे.

53 (1) 2394/ 27.05.2019

1

�ी मधुकर भोईर व �ी बी 

एस भोईर

�ी जयाराम भोईर यां!या घराशेजार� 

जुहूगाव,वाशी, नवी मुंबई.

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

�वट बांधकाम सु� अस1याचे /नदशdनास आले.

54

1039

जा.�.नमुंमपा/सी�ववा/अ/त/1590/ 

2019 (द.22/05/2019

वाशी
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1
गु��पत Oसगं बेद�

भू.�. 19,20 से. 26 कोपर�, वाशी, नवी 

मुंबई

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

सी प(ह1या 6लॅबचे बांधकाम सु�
54

जा.�. 606/2019 (दनांक 

06/02/2019

2

मेघनाथ काOशनाथ ठाकूर
नमुंमपा शौचालय मागे �पपंळपाडा से. 5 

सानपाडा , नवी मुंबई

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

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

जा.�. 789/2019       (दनांक 

15/02/2019

3

Oसवुडस गाडdन 

सोसायट�/अ\यJ/से�ेटर�

Oसवुडस गाडdन सोसायट� yलाट �. 4,5,6 

सेTटर 17 सानपाडा नवी मुंबई

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

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

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

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

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

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

53(1)
जा.�. 873/2019       (दनांक 

20/02/2019

4

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

सेTटर 4 सानपाडा नवी मुंबई

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

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

आर सी सी बांधकाम केले आहे.

54
जा.�. 920/2019       (दनांक 

22/02/2019

5

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

सानपाडा, नवी मुंबई

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

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

तसेच टेरेसवर लोखंडी उभारणी सु�

54
जा.�. 1282/2019 (दनांक 

13/03/2019

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

जा.�. 1283/2019       

(दनांक 13/03/2019

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

जा.�. 1284/2019       

(दनांक 13/03/2019

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

जा.�. 1285/2019       

(दनांक 13/03/2019

9

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

डपंींग �ाऊंड, नवी मुंबई

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

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

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

53(1)
जा.�.1702/2019 (दनांक 

28/03/2019

10

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

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

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

काम सु� तसेच टेरेसवर लोखंडी उभारणी सु�

54
जा.�. 1821/2019 (दनांक 

02/04/2019

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

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

सु�
54

जा.�. 1822/2019       

(दनांक 02/04/2019

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

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

बांधकाम सु�
54

जा.�. 1823/2019       

(दनांक 02/04/2019

तुभ�
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13 �ी. (दल�प धमाd NहाKे, �ी. 

नामदेव धमाd NहाKे, �ी. 

रघूनाथ धमाd NहाKे

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

सी सी इमारत बांधकाम सु� आहे
54

जा.�. 1824/2019       

(दनांक 02/04/2019

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

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

बांधकाम सु�
54

जा.�.2212/2019       (दनांक 

26/04/2019

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

जा.�. 2213/2019       

(दनांक 26/04/2019

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

जा.�. 2214/2019       

(दनांक 26/04/2019

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

जा.�. 2215/2019       

(दनांक 26/04/2019

18

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

सोसायट� सेTटर 30, तुभ̂ नवी मुंबई

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

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

पKाशेड टाकnयात आले आहे.

54
जा.�. 2216/2019       

(दनांक 26/04/2019

19

ल}मण चावला व र�नाकर 

चावला

भू.�. 901 व 501 अ से. 5 सानपाडा, 

नवी मुंबई

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

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

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

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

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

53 (1)
जा.�. 1827/2019 (दनांक 

02/04/2019

20
�व�या वसंतराव च`हाण

�म नं. 402, भू.�. 91/92 सेTटर 22 

तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई

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

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

जा.�. 1825/2019 (दनांक 

02/04/2019

21
/नशा पांडीयन

घर �. 401  भू.�. 91/92 सेTटर 22 

तुभ̂, तुभ̂ गाव, नवी मुंबई.

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

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

जा.�. 1826/2019 (दनांक 

02/04/2019

22

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

19 ए तुभ̂,नवी मुंबई

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

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

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

53(1)
जा.�. 2144/2019 (दनांक 

23/04/2019

23

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

तुभ̂ नवी मुंबई

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

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

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

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

बोड�गसाठP वापर सु� आहे.

53(1)
जा.�. 2143/2019 (दनांक 

23/04/2019
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24

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

सेTटर 19 सी वाशी नवी मुंबई

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

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

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

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

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

53(1)
जा.�. 2148/2019 (दनांक 

24/04/2019

25
�ी. ]शांत शBडे

गाळा �. 110 शKू�न कॉNपलेTस , 

भू,�. 3 सेTटर 18 तुभ̂ नवी मुंबई

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

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

जा.�. 2217/2019 (दनांक 

26/04/2019

26
हरे कृlणा सोसायट�

हरे कृlणा सोसायट� भू. �. 1.1 सेTटर 

13, सानपाडा

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

पKाशेड टाकून टेरेस क`हर करायचे काम सु�
54

जा.�. 2258/2019 (दनांक 

02/05/2019

27

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

मुंबई

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

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

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

पोटमाळा बांधnयात आला होता

53 (1)
जा.�. 2534/2019 (दनांक 

23/05/2019

28

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

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

जा.�. 2535/2019 (दनांक 

23/05/2019

29

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

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

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

मापाचे पKाशेड टाकnयात आले

53(1)
जा.�. 2536/2019 (दनांक 

23/05/2019

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

9, से.23, कोपरखैरणे

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

बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 666/1/2/2019

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

चालू ि6थतीत आहे.

54 725/6/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 726/6/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 727/6/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 728/6/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 741/7/2/2019

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

(Plinth) बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 742/7/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 743/7/2/2019

9

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

कोपरखैरणे

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

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

53(1) 786/8/2/2019

10

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

कोपरखैरणे

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

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

53(1) 787/8/2/2019

11

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

कोपरखैरणे

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

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

53(1) 790/8/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 805/7/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 806/8/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 807/8/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 808/8/2/2019

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

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 893/12/2/2019

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

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 894/12/2/2019

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

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 895/12/2/2019

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

2 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 896/12/2/2019

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

1 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 897/12/2/2019

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

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1052/18/2/2019

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

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1051/18/2/2019

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

फुट�ंगचे  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1053/18/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1034/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1035/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1036/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1037/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1038/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1039/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1040/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1041/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1042/16/2/2019

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

कोपरखैरणे

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

Plinth (जोथा)   RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1043/16/2/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1046/21/2/2019

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

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

54 1047/21/2/2019

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

नं.02, सेTटर1 , कोपरखैरणे

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

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

53(1) 1060/20/2/2019

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

नगर, बोनकोड,े कोपरखैरणे

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

तळमज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1170/26/2/2019

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

कोपरखैरणे गांव

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

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

54 1171/26/2/2019

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

चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1172/26/2/2019

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

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

54 1323/8/3/2019

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

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

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

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

54 1430/15/3/2019

44
�ी.बांधकामधारक / 

�ी.रामचंC Oशदंे

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1573/26/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1578/27/3/2019

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

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1568/26/3/2019

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

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

54 1569/26/3/2019

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

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1570/26/3/2019

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

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

54 1571/26/3/2019

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

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

54 1579/27/3/2019

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

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

54 1576/27/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1584/27/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1587/27/3/2019

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

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1585/27/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1572/26/3/2019

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

3 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1581/27/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1573/26/3/2019

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

2 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1567/26/3/2019

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

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

54 1584/27/3/2019

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

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

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

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1572/26/3/2019

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

1 मज1याचे  RCC बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1580/27/3/2019

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

सी, कोपरखैरणे.

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

बांधकाम   चालू ि6थतीत आहे.

54 1743/2/4/2019

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

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

54 1782/4/4/2019

65
�ीम. पुनीबाई बाळाराम 

पाट�ल

 घर �.10, कोपरखैरणे गांव, सेTटर-19, 

कोपरखैरणे

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

इमारतीचे Ground Floor चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 1832/10/4/2019

66

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

कुकरेजा इमरे1ड टॉवर, कोपरखैरणे

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

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

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

वापर सुM आहे.

53(1) 1740/1/4/2019

67

�ी.]द�प जाधव/�ीम.नरBदर 

िजत कौर, अ\यJ/से�ेटर�,

aरषभ दशdन, yलॉट नं.10 बी, सेTटर 6, 

कोपरखैरणे

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

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

व ए+गल चे काम पूणd आहे.

53(1) 1762/3/4/2019

68

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

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

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

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

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1867/15/04/2019

69

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

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

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

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

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1868/15/04/2019

70

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

Oम�तल टॉवर, सेTटर-1, कोपरखैरणे

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

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

�याचा वापर सु� आहे.

53(1) 1869/15/04/2019

71

�ी.नाना चाहू 

पाट�ल(मालक)/         

ठेकेदार-�ी.अ�बास अल� 

चौधर�,

कुलदैवत मं(दरा!या बाजूला, कोपरखैरणे 

गांव,

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

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

54 1914/18/4/2019

72

�ी.कांतीलाल बाळाराम 

पाट�ल(मालक)/ ठेकेदार-

�ी.फलचंद पाट�ल,

शाळा �.36,नमुंमपा 

शाळेजवळ,कोपरखैरणे गांव,

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

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

54 1915/18/4/2019

73

�ी.जग(दश �ीपद NहाKे 

(मालक)/  ठेकेदार-

�ी.अ�बास अल� चौधर�,

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

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

54 1916/18/4/2019

- 11 -



74
�ी. रेहान खोत, घर �.58, नमुंमपा उदुd शाळेजवळ, 

खैरणेगांव, कोपरखैरणे

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

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

54 2011/3/5/2019

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

G+2 मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2023/4/5/2019

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

Ground Floor चे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2024/4/5/2019

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

G+1मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2025/4/5/2019

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

G+2 मज1याचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2026/4/5/2019

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

फुट�ंगचे  RCC  बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2027/4/5/2019

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

कोपरखैरणे

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

RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2071/8/5/2019

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

बोनकोड,े कोपरखैरणे

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

जोथा Plinth RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2072/8/5/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2073/8/5/2019

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

गांव, कोपरखैरणे

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

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

54 2074/8/5/2019

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

RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 2075/8/5/2019

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

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

54 2076/8/5/2019

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

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

54 2077/8/5/2019

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

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

54 2078/8/5/2019

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

नगर, बोनकोड,े कोपरखैरणे

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

ि6थतीत आहे.

54 2086/8/5/2019

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

इमारतीचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3199/15/5/2019

90
�ी. जाईबाई सावळाराम 

NहाKे,

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

इमारतीचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3200/15/5/2019

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

Ground Floor चे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

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

G+1 मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3207/16/5/2019

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

Plinth जोथा  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3208/16/5/2019

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

Plinth जोथा  RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3209/16/5/2019

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

मज1याचे RCC बांधकाम चालू ि6थतीत आहे.

54 3401/31/5/2019

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

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

54 3402/31/5/2019

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

ि6थतीत आहे.

54 3403/31/5/2019

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

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

54 3404/31/5/2019

1
�ी. Wचतंामण शंकर राऊत 

व इतर,

राऊत सदन, घर � 296,  रबाळेगाव, 

घणसोल�, नवी मुंबई.

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

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

काम ]गतीपथावर.

54

जा.� 716 (द. 07/02/2019

2
�ी. संतोष /तवार� व पyपू 

यादव,

 yलॅाट नं 55, सेTटर - 05,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई

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

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

�वनापरवानगी अनWधकृतपणे वाVण|य वापर सुM

54

जा.� 717 (द. 07/02/2019

3 �ी. शंकर (दनकर NहाKे

 गटू पाशा NहाKे मागाdजवळ,  NहाKे 

आळी,  घणसोल� गाव,  घणसोल�, नवी 

मुंबई.

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

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

जा.� 713  (द. 7/02/2019

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

अपाटdमBट!या मागे, घणसोल�,  नवी मुंबई.

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

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

]गतीपथावर

54

जा.� 714  (द. 7/02/2019

5

�ी. युनूस मुजीवर शेख 

(�वकासक) , 

6वामी समथd चाळी शेजार�, 

  अजुdनवाडी,  द�तनगर,  घणसोल�, 

नवी मुंबई  6वामी समथd चाळी शेजार�,

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

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

अनWधकृतपणे बांधकाम ]गतीपथावर

54

जा.� 715  (द. 7/02/2019

6 �ी. परवेझ ब�बु खान,

  मार�या अपाटdमBट,  मर�आई कृपा 

सोसायट� जवळ,  द�तनगर,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई

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

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

अंतगdत कामे ]गतीपथावर सुM.

54

जा.� 722  (द. 7/02/2019

7 �ी. रामचेत एस.  वमाd.

  �लॅट नं.  A-205, आंबे]ेरणा को.ॲ. 

हौ. सो., yलॅाट नं. 08,  सेTटर-03,  

घणसोल�,  नवी मुंबई.

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

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

जा.�. 720  (द. 07/02/2019

घणसोल%
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8 �ी. पांडुरंग. के. काळे.

  द�त मं(दरा!या बाजुला,  द�तनगर,  

घणसोल�, नवी मुंबई. 

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

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

बांधकाम वापर सुM

53 (1)

जा.�. 723   (द. 07/02/2019

9

�ी ]भाकर भाऊ पाट�ल 

(जागामालक),   व �ी 

]ेमनाथ अनंत पाट�ल 

(�वकासक)

नारायण अ(दतराव पाट�ल इमारतीजवळ, 

 तळवल� गाव, नवी मुंबई.

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

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

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

गोठवल�,  नवी मुंबई.

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

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

11

�ी. �कसन Oशवा पाट�ल,  

�ी. ल}मण बुधाजी पाट�ल, 

 आVण बBबट बुधाजी पाट�ल,

 तुकाई /नवास मागे,  नवघर आळी,  

घणसोल�,  नवी मुंबई.

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

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

12 �ी. ]1हाद तुकाराम बागल,

6नेहल Zब1डींग जवळ,  आनंद नगर,  

Oशवाजी तलावाजवळ,  घणसोल�,  नवी 

मुंबई

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

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

13

�ी. �याम NहाKे (�वकासक), 

 �ी. राहुल वाघमारे 

(�वकासक),  �ी. घन�याम 

आगसकर (�वकासक).

6वामी समथd चाळी शेजार�, 

  अजुdनवाडी,  द�तनगर,  घणसोल�, 

नवी मुंबई.

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

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

14

�ी. रामनाथ यादव 

(जागामालक), �ी. सभा 

शंकर रामनाथ यादव 

(जागामालक), �ी. अ/नल 

शंकर सातुरे, (�वकासक),

घर �. 163,  आदशd /नवास 

Zब1डींगजवळ,  समथd नगर,  घणसोल�, 

 नवी मुंबई.

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

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

15
�ी. शशीकांत जयराम 

रानकर, (जागामालक),

 रेशनदकुानासमोर, Wचचंआळी, घणसोल�, 

नवी मुंबई.

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

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

कॅालमचे काम ]गतीपथावर

54 जा.� 1384  (द.  13/03/2019

16
�ी. सोमनाथ बाळू पाट�ल 

(जागामालक),

घर �. 1749,  �ीम. �वजया बाळू 

पाट�ल यांचे घर, Wचचंआळी,  घणसोल�,  

नवी मुंबई.

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

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

काम पुणd �वटकाम ]गतीपथावर

54 जा.� 1385  (द.  13/03/2019

17
�ीम.  सुरेखा जयOसगं 

/नकाळजे,

घर �. 1896,  ]गती नगर, एफ 

�वभाग घणसोल� कायाdलयासमोर,  

घणसोल�, नवी मुंबई.

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

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

आळी, घणसोल�, नवी मुंबई.

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

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

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

घणसोल�,नवी मुंबई.

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

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

20
�ी. राकेश स�यनारायण 

Oसगं,

yलॅाट नं.137, म/नषा पॅलेस को ऑ. हौ. 

सो., Mम नं 103, सेTटर-05, घणसोल�, 

नवी मुंबई

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

वापर सुM आहे.
53 (1)

जा.�. 2148 (द. 22/04/2019

21 �ी. धनाजी Oभमराव बाड,.

Oशवल�ला अपाटdमBट को–ऑप. हौ. सो., 

घर �. 674, जैन मं(दरा!या मागे, 

मासळी माक̂टजवळ, घणसोल�गाव, नवी 

मुंबई.

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

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

जा.�. 2147 (द.22/04/2019

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

सोसायट�समोर, नवी मुंबई.

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

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

23

�ी. हनुमंत धमाd NहाKे, 

(जागा मालक), �ी. सरोज 

स�यद . (�वकासक), 

भै�या कॅालनी, घर �. 474, आई 

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

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

24 �ी. भावेश मदन पाट�ल,

राजाराम 6मतृी इमारतीजवळ, तळवल� 

गाव र6ता, तळवल� गाव, घणसोल�, नवी 

मुंबई

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

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

25

�ी. कैलाश चाहू पाट�ल 

(जागा मालक), �ी ]काश 

चाहू पाट�ल, (जागामालक),

घर �. 474, आई /नवास!या मागे, 

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

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

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

नवी मुंबई

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

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

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

घणसोल�, नवी मुंबई.

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

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

28 �ी. बाबु गणू फुके,

शॅाप नं 36, वदृावंनधाम सोसायट�, yलॅाट 

नं 5,6,7,8, सेTटर -3, घणसोल�, नवी 

मुंबई.

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

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

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

सेTटर-01, ऐरोल�.

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

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

54 841/2019, 25/02/2019

ऐरोल%
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2

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

ऐरोल�.

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

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

पथावर आहे.

54 842/2019,  25/02/2019

3

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

ऐरोल�.

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

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

54 844/2019,  25/02/2019

4

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

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

पथावर आहे.

54 845/2019,  25/02/2019

5

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

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

पथावर आहे.

54 846/2019,  25/02/2019

6

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

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

तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 847/2019,  25/02/2019

7
�ी. सुखाजीराव मंतीराव 

धुमाळ

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

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

54 1439/2019, 25/03/2019

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

बांधकामाचे फूट�ंगचे काम ]गतीपथावर आहे.

54 1452/2019, 26/03/2019

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

सेTटर-20, ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

54 1815/2019 15/04/2019

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

मुंबई

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

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

54 1895/2019 22/04/2019

11

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

मागील ग1ल�त,समतानगर, सेTटर-01, 

ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

54 1896/2019 22/04/2019

12

�ी. दामोदर रामा जोशी / 

�ीमती. ल}मीबाई दामोदर 

जोशी

Oस. स. नं. 217, हाऊस नं. 0323, 

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

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

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

चालू आहे.  तसेच बांधकाम ]गती पथावर आहे.

54 1897/2019 22/04/2019

13

�ी. शOशकांत गजानन 

कोटकर

 घर �.398, ]काश ि`हला!या बाजूला, 

ऐरोल� गाव, नवी मुंबई

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

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

चालू आहे. तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 1898/2019 22/04/2019

14

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

6तंभा!या मागील बाजूस समतानगर, 

सेTटर-01, ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

54 1899/2019 22/04/2019
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15

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

सेTटर- 20 B, भूखंड �.50 A, ऐरोल�, 

नवी मुंबई

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

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

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

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

16

�ीमती.सार�का अOमत 

जय6वाल

 घर �. 1844, सेTटर-01, देशमुख 

वाडी ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

पथावर आहे.

54 1978/2019 25/04/2019

17

�ी. Oभमशी करसन सKा / 

�वपुल सKा

भूखंड �. 1 (बी), सेTटर-19, महावीर 

yलाझा

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

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

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

आहे.

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

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

मुंबई

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

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

54 2129/2019 08/05/2019

19

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

मुंबई

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

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

आहे. तसेच काम ]गती पथावर आहे.

54 2137/2019 08/05/2019

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

ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

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

21

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

ऐरोल�, नवी मुंबई

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

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

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

54 2217/2019 16/05/2019

22

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

नवी मुंबई

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

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

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

54 2382/2019 31/05/2019

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुRत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :- 29/06/2019
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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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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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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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