
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 �ी. �मोद दशरथ कामोठकर 

(मालक), �वकासक-�ी. �शांत 

वाघमारे,

से�टर-29, आ!ोळी गांव, नवी मुंबई मोक(या जागेवर �वनापरवानगी साधारण 14.80 X (6.00+10.20/2) चौ.मी इत�या आकारमानाचे खोदकाम क9न 

फुट;ंगचे काम केले असून कॉलम उभे केले आहेत. BबमसाठC सळी बांधDयाचे काम सु9 आहे.

MRTP नोट;स 54 अJवये 356/ 9.1.2020

2 �ी. अनवर खान, हनुमान मंद;राजवळ, से�टर-19/20, 

शहाबाज गांव

सदरLया Mठकाणी �वनापरवानगी सुमारे 11.10 मी. X 11.30 मी. मोजमापाचे आर.सी.सी. जी+2 इमारतीचे काम पूणN  

झाले असून PतसQया मजRयाचे  काम चालु आहे.

MRTP नोट;स 54 अJवये 442/ 18.1.2020

3 �ी. सSचन परशरुाम कोळी, से�टर-14, Mदवाळे गांव सदर;ल Mठकाणी अनSधकृतपणे सुमारे 6.40 मी. X 4.60 मी. मोजमापाLया जागेत जी+1मजRयाचे आर.सी.सी. 

बांधकाम पुणN करDयात आले आहे. UलाVटरचे काम पुणN झाले आहे. पिXचम बाजुला छजा काम चालु आहे.

MRTP नोट;स 54 अJवये 810/ 10.2.2020

4 �ी. एम. पी. चौधर;, घर [.302, भु.[.269, डॅाRफ^न 

को.ऑ.हौ.सो.`ल., से�टर-21, ने9ळ,

सदर;ल Mठकाणी टेरेसवर �वनापरवानगी सुमारे  1.10 मी. X 1.30 मी. मोजमापाचे शौचालयाचे बांधकाम क9न सुमारे 

9.60 मी. X 9.00 मी. मोजमापाचे पaाशेडचे बांधकाम क9न टेरेस बंMदVत केलेले आहे.

MRTP नोट;स 53 (1)अJवये 967/ 20.2.2020

5 �ी. Pनमेश Baवेद;, घर [.301, भु.[.269, डॅाRफ^न 

को.ऑ.हौ.सो.`ल., से�टर-21, ने9ळ,

सदर;ल Mठकाणी टेरेसवर �वनापरवानगी सुमारे 9.60 मी. X 9.00 मी.  मोजमापाचे पaाशेड बांधकाम क9न टेरेस 

बंMदVत केलेले आहे.

MRTP नोट;स 53 (1)अJवये 966/ 20.2.2020

6 �ी. नरेश वसंत सोनट�के, 

ठेकेदार-�ी. समीर अJसार;,

हनुमान मंद;राLया पिXचमेस से�टर-19, 

शहाबाज, बेलापूर

सदर;ल Mठकाणी आर.सी. �वनापरवानगी इमारत बांधकाम सु9 आहे. �वनापरवानगी सुमारे 13.75 मी. X 9.50 मी. 

मोजमापाचे जी+1 काम चालु आहे.

MRTP नोट;स 54 अJवये 1002/ 24.2.2020

7 मे. नेटसॉल नेटवकN  कJसलटJसी 

�ा.`ल.,

�ी. पांडुरंग कृcणा तांडेल, घर [.383, 

से�टर-36, करावे गांव, नवी मुंबई.

�ी. पांडुरंग कृcणा तांडेल, घर [.383, से�टर-36, करावे गांव, यांLया इमारतीLया टेरेसवर �वनापरवानगी 2.00 मी. X 

2.00 मी.  मोजमापाचे मोबाईल टॉवरचे बांधकाम चालु आहे. तसेच 2.80 मी. X 1.20 मी. मोजमापाचे कपाट 

ठेवDयात आले आहे.

MRTP नोट;स 54अJवये 2747/ 19.5.2020

8 �ी. मुकेश अलोक जैसवाल व 

अनुज मखनलाल जैVवाल,

शॉप नं.1, से�टर-२, सीबीडी, बेलापूर, सदरLया Mठकाणी �वनापरवानगी सुमारे 5.40 मी. X 3.30 मी. मोजमापाचे वीट बांधकामामfये काम चालु आहे. पुवN, 

पिXचम व उgतरेकडील वीट बांधकाम `भतं बांधल; आहे.

MRTP नोट;स 54अJवये 2836/ 14.7.2020

9 �ी. रामचंh भरणुके, सागर रेसीडेJसी इमारतीLया उgतरेस, 

भु.[.सीट;एस-1149 ते. 1153,  से.19, 

शहाबाज, बेलापूर, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी �वनापरवानगी सुमारे 11.10 मी. 10.70 मी. मोजमापाLया iेaामfये तळमजRयावर आर.सी.सी कॉलम 

उभे केले आहेत व तसेच VलॅबसाठC सेj;ंगचे काम चालू आहे.

MRTP नोट;स 54अJवये 2947/ 20.7.2020

10 �ी. अनुपम गुUता, 01/12, से�टर-08, आMटNVट िkहलेज, 

सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई

सदरLया Mठकाणी �वनापरवानगी सुमारे जी+२ इमारतीचे बांधकाम पुणN आहे. सुमारे 9.00 x ( 7+4.70)/2 मापाचे 

बांधकाम आहे. टेरेसवर 3.60 x 2.40 मापाचे कLचे बांधकाम क9न पaाचा वापर केला आहे.

MRTP नोट;स 53 (1)अJवये 3126/ 13.8.2020

11 �ीम.  शािजदा आिजम पटेल व 

�वकासक, इरफान पटेल,

घर [.718, से�टर-19/20, सीबीडी 

बेलापूर

जोgया (Plinth) आर.सी.सी 14.00 x 10.20 व 8.90 x 3.30 मी. मोजमापाचे काम पुणN क9न काम �गPतपथावर आहे. MRTP नोट;स 54 अJवये 3718/ 15.9.2020

12 �ी/�ीम. �वशाल अ. ढsमसे,/ 

नेहा �वशाल ढsमसे,

भु.[.१५१, से.२७, पार`सक Mहल, सीबीडी, 

बेलापूर, नवी मुंबई

वर;ल  Mठकाणी पिXचमेस मािजNनल Vपेसमfये 5.35 x 3.00 मी. मोजमाप वीट बांधकाममfये 9म बनवून (पaाशेड 

छUपर) काम केले आहे.

MRTP नोट;स 53 (1)अJवये 4104/ 22.9.2020

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराcj �ादे`शक Pनयोजन व नगररचना अSधPनयम, 1966 अJवये अनSधकृत इमारती/बांधकामां�व9fद खाल;ल�माणे नोट;स बजावDयात आलेRया आहेत. सवN नागwरकांना शासन पwरपaक [. संक^णN-2018/�.[.510/न�व-20,

Mद. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करDयात येते क^, खाल;ल�माणे इमारती/बांधकामे अनSधकृत असRयामुळे याMठकाणी सदPनका/गाळे खरेद; करDयात येवु नयेत व आपल; फसवणकु टाळावी.

(माहे जानेवार% ते सFटGबर 2020)

बेलापूर
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1 भारतीय जनता पाटx, कमाल

बाळा मोहमद अल;
Uलॉट नं. 21 ए, से�टर 11 नेyळ उपरो�त Mठकाणी इमारतीLया टेरेसवर �वनापरवानगी मोबाईल टॉवर उभारDयात आला आहे. 53 (1) 366 /24.01.2020

2
भालचंh माyती zहाaे घर [. 468, से�टर 20, नेyळ गाव

सदर Mठकाणी चार मजल; इमारतीवर सु. 18.30 मी. X  10.00 मी. आकाराचे पाचkया मजRयाचे आर. सी. सी.

कॉलमचे काम करDयात येत आहे.
54 164 /10.01.2020

3

हwरXचंh गंगाराम ठाकूर
जुना घर [. 138, नवीन घर [. 377,

से�टर 6, सारसोळे, नेyळ, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी तळ+ एक मजल; सु. 16.00 मी. X  7.00 मी. आकाराचे आर. सी. सी. इमारतीचे बांधकाम करDयात

येत आहे.
54 256 /18.01.2020

4
नारायण बार�या भोईर नेyळगाव से�टर 20, नेyळ नवी मुंबई

सदर Mठकाणी  सु. 22.00 मी. X  13.60 मी. इत�या भागात जी+3 मजRयाचे नवीन आर. सी. सी. बांधकाम

करDयात येत आहे.
54 257 /18.01.2020

5

सुPनल बावसकर

इमारत [. ई-1 ते ई-6, नंदनवन को.

ऑप. हौ. सो. Uलॉट नं. 12, से. 25,

जुईनगर, नेyळ, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी ई-1 ते ई-6 या सहा इमारतीवर सुमारे 19.00 मी. X 15.00 मी. X 15.00 मी. टेरेसवर;ल जागेत

पaाशेड उभारला आहे.
53 (1) 760 / 14.02.2020

6
`शवकुमार बी. `सगं

Uलॉट नं. 52, से�टर 18 ए, नेyळ,

नवी मुंबई

सदर Mठकाणी मूळ बांधकाम iेaाkयPतर;�त तळ व पMहRया मजRयावर  सु. 4.75 मी. X 1.50 मी. इतके वाढ;व

बांधकाम सुy आहे.
54 589 /05.02.2020

7

मोहन कुंड`लक आणेकर
एन.एल.4, इमारत [. 25, yम नं. 7,

Uलॉट नं. 15, से. 11, नेyळ, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी मूळ बांधकाम iेaाkयPतर;�त पMहRया मजRयावर  सु. 6.50 मी. X 2.00 मी. इतके �वट व पaाशेडचे

वाढ;व बांधकाम करDयात येत आहे.
54 663 /10.02.2020

8
�वनोद Mहमानंद भ{

�ी जगदंबा Uलॉट नं. 118, से�टर 18

ए, नेyळ, नवी मुंबई
सदर Mठकाणी इमारतीLया टेरेसवर जीओ कंपनीचा मोबाईल टॉवर बस�वDयाचे काम �वनापरवानगी सुy आहे. 54 729 /12.02.2020

9

ताजींदर कौर व दशNन `सगं

इमारत [. सी 20, 1/4, पामBबच को.

ऑप. हौ. सो. Uलॉट नं. 3, से. 4,

नेyळ, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी इमारतीबाहेर;ल मोक(या जागेत सुमारे 4.50 मी. X 3.40 मी. इत�या iेaफळाचे तळ व पMहRया

मजRयाचे लोखंडी Vj�चरLया सा}याने �वनापरवानगी वाढ;व बांधकाम करDयात येत आहे.
54 853 /24.02.2020

10
चंhकांत वैती सारसोळे गाव नेyळ, नवी मुंबई सदर Mठकाणी सु. 13.90 मी. X 8.80 मी. इत�या जागेत �वनापरवानगी आर. सी. सी. इमारत बांधDयात येत आहे. 54 1162 / 18.03.2020

11

मंगेश खंडूजी गावडे
एन.एल. 5 BबRडींग नं. 2, ~लॅट नं.

14, से�टर 3, नेyळ, नवी मुंबई

�ाUत त[ार;नुसार Mद.29.05.2020 रोजी पाहणी केल; असता सु. 3.10 मी. X 2.80 मी. इत�या वाढ;व जागेत

�वनापरवानगी एका बाजूने 2.80 मी. व दोन बाजूने 0.75 मी. उंचीची �वट बांधकामाची `भतं व पaे टाकDयात आले

आहेत.

53 (1) 1582 /29.06.2020

12
�ीम. वPनता Mहराजी घरत

गट [. 647, से�टर 20 नेyळ गाव, 

नवी मुंबई
सदर Mठकाणी सु. 9.00 मी. X 8.50 मी. इतके जागेत �वनापरवानगी आर. सी. सी. इमारत  बांधDयात येत आहे. 54 2296 /16.09.2020

13

�ी. अंकुश ल�मण गोगावले

एन.एल. 1 बी/1/8, षटकार अपाटNम�ट 

ओनसN असो. से�टर 10, नेyळ, नवी 

मुंबई

सदर Mठकाणी सु. 3.60 मी. X 7.50 मी. इत�या जागेत �वनापरवानगी  तळ +4 मजले आर. सी. सी .इमारत 

बांधDयात येत आहे.
54 2323 / 18.09.2020

14

�ी. कRलू�साद मेवालाल गुUता

एन.एल. 1 बी/1/9, षटकार अपाटNम�ट 

ओनसN असो. से�टर 10, नेyळ, नवी 

मुंबई

सदर Mठकाणी सु. 3.60 मी. X 7.50 मी. इत�या जागेत �वनापरवानगी  तळ +4 मजले आर. सी. सी .इमारत 

बांधDयात येत आहे.
54 2324 / 18.09.2020

1 अfयi / से[ेटर;, `शवम 

कॉzपले�स

`शवम कॉzपले�स, भू.[. 47, से�टर 

19 ई, वाशी, नवी मुंबई

`शवम कॉzपले�स, भू.[. 47, से�टर 19 ई, वाशी, नवी मुंबई येथील इमारतीLया टेरेसवर जी आय पaाशेडचे 21.00 

मीx 18.50 मी, मोजमापाची शेड उभारDयात आलेल; आहे
53(1) जा.[.380/2020  Mदनांक 24/01/2020

ने�ळ

तुभ�
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2

राकेश कोहल;

शॉप 14,15,16 भू.[. 07. अशोक 

सागर कम`शNयल कॉzपले�स से�टर 18 

तुभ�, नवी मुंबई

गाळा [. 16 मfये अनSधकृत पोटमाळा 3.00 मी x 6.00 मी, मोजमापाचे बांधकाम व मागील बाजूस 3.00 मी x 

3.00 मी चे �कचनचे बांधकाम कyन हॉटेल kयवसाय सुy आहे.
53(1) जा.[.600/2020  Mदनांक 11/02/2020

3

�ीमती सु`शला �भाकर शे{ी

शॉप नं. 11, 12 Uलॉट नं. 07, अशोक 

सागर कम`शNयल कॉzपले�स से�टर 18 

, तुभ� नवी मुंबई

गा(यामfये अनSधकृत पोटमा(याचे बांधकाम 8.00 मी x 6.50 चे कyन हॉटेल kयवसाय सुy आहे. 53(1) जा.[.601/2020  Mदनांक 11/02/2020

4

�ी. गोपाल `मgतल

शॉप 48,49,50,51,52,53,54,55,56, 

भू.[. 38,39/43, 45, से�टर 30, 

सानपाडा, तुभ�, नवी मुंबई

दकुान गा(यामfये अनSधकृतपणे �लॉक वकN  वीट बांधकाम क9न अंतगNत फेरबदलाचे काम सु9 आहे. तसेच दकुानाLया 

मािजNनल जागेमfये डी जी (जनरेटर सेट) ठेवलेला आहे.
53(1) जा.[.638/2020  Mदनांक 13/2/2020

5
�ी. तुकाराम मंगळ पाट;ल

घर [. 101, संतोष को. हौ. सोसायट; , 

भू.[. 91, 92 से�टर 22, तुभ�,नवी मुंबई

घर [. 101, येSथल बेडyम व हॉल समोwरल छaावर �वटेवर व �खडक^चे बांधकाम कyन 2.80 मी x 0.70 मी व 

2.40 मी x 0.70 मी.  मोजमापाचे अनSधकृतपणे चटई iेaात वाढ केलेल; आहे.
53(1) जा.[.880/2020 Mदनांक 25/02/2020

6

गज�h तुकाराम पJहाळकर

घर [. 102, संतोष को.हौ. सोसायट;, 

भुखंड [. 91,92  से�टर - 22, तु�े 

नवी मुंबई.

घर [. 102 समोर;ल छ�जावर �वटेचे व �खडक^चे बांधकाम कyन हॉल व बेडyमचे 3.00 मी X  0.60 मी 

मोजमापाचे अनSधेकृतपणे चटई iेaफळात वाढ केलेल; आहे.
53 (1) जा.[. 881/2020 Mदनांक 25/02/2020

7

राजाराम तुकाराम पाट;ल

घर [. 103 संतोष को.हौ. सोसायट;, 

भुखंड [. 91,92  से�टर - 22, तु�े 

नवी मुंबई.

घर [. 103 येथील हॉल व �कचन समोर;ल छ�जावर �वटेचे व �खडक^चे बांधकाम कyन 3.00 मी x 0.60 मी 

मोजमापाचे अनSधकृतपणे चटई iेaफळात वाढ केलेल; आहे. तसेच अंतगNत फेरबदल केलेले आहेत.
53 (1) जा.[. 882/2020  Mदनांक 25/02/2020

8

सुर�h सुने�या पुजार;

घर [. 104  संतोष को.हौ. सोसायट;, 

भुखंड [. 91,92  से�टर - 22, तु�े 

नवी मुंबई.

घर [. 104  येथील छ�जावर �वटेचे व �खडक^चे बांधकाम कyन 2.40 मी x 0.60  मी मोजमापाचे  चटई 

iेaफळात वाढ केलेल; आहे.
53 (1) जा.[. 883/2020 Mदनांक 25/02/2020

9

राजू दशरथ यादव

घर [. 202  संतोष को.हौ. सोसायट;, 

भुखंड [. 91,92  से�टर - 22, तु�े 

नवी मुंबई.

घर [. 202  मधील छ�जावर �वटेचे व �खडक^चे बांधकाम कyन हॉल व बेडyमचे 3.00 मी x  0.60   मी 

मोजमापाचे अनSधकृतपणे चटई iेaफळात वाढ केलेल; आहे. तसेच अंतगNत फेरबदल केलेले आहे.
53 (1) जा.[. 884/2020 Mदनांक 25/02/2020

10

सुSचता सSचन वारंग

घर [.  204, संतोष को.हौ. सोसायट;, 

भुखंड [. 91,92  से�टर - 22, तु�े 

नवी मुंबई.

घर [. 204 समोर;ल छ�जावर �वटेचे व �खडक^चे बांधकाम कyन  2.40 मी x  0.60   मी मोजमापाचे अनSधकृत 

चटई iेaफळात वाढ केलेल; आहे.
53 (1) जा.[. 885/2020 Mदनांक 25/02/2020

11

बी.एन. साहु
घर [. 22/1:1, �ीमलॅJड सोसायट;, 

भुखंड [. 11, से�टर - 4, सानपाडा

इमारतीमfये सदPनकेमfये 1 Rया मजRयावर �वट बांधकाम व एगल बीम टाकुन 9मचे बांधकाम केलेले आहे. (4.50 

मी x 3.00 मी) तसेच दसुQया मजRयावर पाईप व जी.आय पaा टाकुन पaाशेड (8.60 मी x 3.10 मी) केलेले आहे व 

रह;वास वापर सु9 आहे.

53 (1) जा.[. 1165/2020 Mदनांक 13/03/2020

12

�ी. गना भाई मोहमद दर�या

ए.पी.ए.सी SC4  NO.J-19/01, 

phase 2 market 1  से�टर 19 वाशी 

नवी मुंबई.

सदर दकुान गाळयावर `सम�ट  �वट बांधकाम क9न एम.एस अंगल बीम व पaा टाकुन ( G+2)   तळ मजला + 2 

माळयाचे पोटमाळा क9न बांधकाम केलेले आहे. तसेच पMहRया मजRयावर काम पुणN व ऑफ^स सु9 आहे. तसेच दसुQया 

मा(यावर काम चालु आहे. अंदाजे. iेaफळ 6.75M x 15.30M

54 जा.[. 2158/2020  Mदनांक 12/08/2020

13 �ी. बहादरु बाशा अजीबा व सौ. 

शzमु बहादरू बाशा.

घर [. 1908/02 व 03, कोपर; गाव 

वाशी, तुभ�, नवी मुंबई.

सदर जागेवर आर.सी.सी Vव9पाचे जोgयांचे व कॉलमचे काम चालू िV� ातीत iेaफळ 11.9 मी X 12.70 मी =  

151.13 चौ.मी
54  जा.[.3035/2020 Mदनांक 30/09/2020

14
�ी. सgयवान बLचू पाट;ल

घर [ 159, सानपाडा गाव से�टर, 05 

सानपाडा नवी मुंबई.
सदर जागेवर तळ मजला +1 माळयाचे आर.सी.सी Vव9पाचे �वट बांधकाम व UलॅVटरचे काम चालू आहे. 54 जा.[.3036/2020 Mदनांक 30/09/2020

15
�ीमती लताबाई अ9ण ठाकूर

घर [ . SAN 543/002/ सानपाडा 

गाव, से�टर 5 सानपाडा, नवी मुंबई.

सदर जागेवर आर.सी.सी  प�कया Vव9पाचे जोgयाचे 9.40 मी X 11.10 मी =  04.34 चौ मी. चे अनSधकत 

बांधकाम चालू िVथतीत आहे.
54 जा.[. 3037/2020  Mदनांक 30/09/2020

16
�ी. रमेश बारकू पाट;ल

�र [. 241 सानपाडा गाव से�टर 5, 

सानपाडा, नवी मुंबई.
सदर Mठकाणी तळ मजला + 1  माळयाचे आर.सी.सी प��या Vवyपाचे बांधकाम सुy आहे. (16.60 मी X 20.50 मी ) 54 जा.[. 3038/2020 Mदनांक 30/09/2020

17

�ी. अशोक एकनाथ ठाकूर
घर [. 157,158 सानपाडा से�टर 5, 

नवी मुंबई.

सदर जागेवर आर.सी.सी प��या Vव9पाचे तळ मजला +2  माळयाचे बांधकाम ( 6.20 मी X 24.90 मी + 6.50 मी. 

X 5.70 मी =  154.35 चौ.मी + 38.70 चौ. मी = 193.08 चौ.मी चे काम चालू िVथतीत आहे.
54 जा.[. 3039/2020 Mदनांक 30/09/2020
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1 �ी.महादेव पटटे बहादरू, एस एस- 3/ 324, से.1, कोपरखैरणे  8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+2 चे RCC बांधकाम चालू  असRयाचे PनदशNनास आले आहे. 54 51/4/1/2020

2
�ी.�भाकर रामचंh गोसावी,  एस एस- 3/ 386, से.1, कोपरखैरणे

 सदPनका [.एस एस- 3/ 386, से.1, कोपरखैरणे या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये दसु-या व

Pतस-या मजRयाचे RCC बांधकाम चालू  असRयाचे PनदशNनास आले आहे.

54 52/4/1/2020

3
�ी.हनुमंत बाबुराव मगर,  एस एस- 3/ 393, से.1, कोपरखैरणे

 सदPनका [.एस एस- 3/ 393, से.1, कोपरखैरणे या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये दसु-या व

Pतस-या मजRयाचे RCC वीट बांधकाम चालू  असRयाचे PनदशNनास आले आहे.

54 53/4/1/2020

4
�ी.पवार �कसन शकंरराव, एस एस- 3/ 85, से.18, कोपरखैरणे

एस एस- 3/ 85, से.18, कोपरखैरणे येथे �gयi पहाणी केल; असता अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

G+1 RCC वीट बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 185/13/1/2020

5
�ी. शकंरलाल Mहराजी वावhा,  एस एस- 3/ 86, से.18, कोपरखैरणे

एस एस- 3/ 86, से.18, कोपरखैरणे येथे �gयi पहाणी केल; असता अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

G+1 RCC वीट बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 186/13/1/2020

6
�ीम. कांताबाई बबन हांडे,  एस एस- 3/ 84, से.18, कोपरखैरणे

एस एस- 3/ 84, से.18, कोपरखैरणे येथे �gयi पहाणी केल; असता अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

G+1 RCC वीट बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले आहे.

54 187/13/1/2020

7
�ी.रमेश जगMदश गुUता,  एस एस- 2/ 743, से.5, कोपरखैरणे

एस एस- 2/ 743, से.5, कोपरखैरणे या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये  RCC G+1 बांधकाम

चालू  असRयाचे आढळून आले आहे.

54 204/14/1/2020

8
�ी.तानाजी kह;.Sचकणे, एस एस- 2 अे/ 747, से.6, कोपरखैरणे

एस एस- 2 अे/ 747, से.6, कोपरखैरणे  या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+3 RCC बांधकाम

चालू  असRयाचे आढळून आले आहे.

54 205/14/1/2020

9 �ी.सुPनल आUपासाहेब यमगर/

आनंदा रा.यमगर,
 एस एस- 2 अे/ 748, से.6, कोपरखैरणे

एस एस- 2 अे/ 748, से.6, कोपरखैरणे  या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+3 RCC बांधकाम

चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 206/14/1/2020

10
�ी.अजय बबन गोटे, एस एस- 3 /866, से.15, कोपरखैरणे

एस एस- 3 /866, से.15, कोपरखैरणे  या Mठकाणी 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+2 RCC वीट

बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 390/28/1/2020

11
�ी.`शदंे मनोहर बापुराव, एस एस- 2 /131, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /131, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 401/28/1/2020

12
�ी.`शरसाट भागवत राजाराम,   एस एस- 2 /132, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /132, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 402/28/1/2020

13
�ी.मांडरे बाळासाहेब कृcणा, एस एस- 2 /133, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /133, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 403/28/1/2020

14
�ी.चkहाण कुसुम उgतम,  एस एस- 2 /134, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /134, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 404/28/1/2020

15
�ी.कदम बाळासाहेब  �वcणू,  एस एस- 2 /126, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /126, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 405/28/1/2020

16
�ी.बबन घनु मोरे, एस एस- 2 /127, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /127, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 406/28/1/2020

17
�ी.Pनवgृती बापू दरुगडे, एस एस- 2 /128, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /128, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 407/28/1/2020

18
�ीम.ल�मी शामराव `शदंे, एस एस- 2 /129, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /129, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 408/28/1/2020

19
�ी.आMदक चंhा पवार,   एस एस- 2 /130, से.16, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /130, से.16, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे बांधकाम चालू  िVथतीत  आढळून आले.

54 409/28/1/2020

20
�ीम.दशNना दशरथ  मंढेकर,  एस एस- 3 /457, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 3 /457, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+2 चे

आर.सी.सी.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 427/29/1/2020

21
�ी.तुषार तुकाराम डोके, एस एस- 3 /758, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 3 /758, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+3 चे

आर.सी.सी.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 428/29/1/2020

कोपरखैरणे
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22
�ी.वरदराज �वcणु zहापVकर, एस एस- 3 /760, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 3 /760, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 3.0X8.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

तळमजRयाचे R.C.C.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 429/29/1/2020

23
�ी.नाथे मनोहर अ�दलु, एस एस- 3 /374, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 3 /374, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+2 चे

R.C.C.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 430/29/1/2020

24
�ी.कडू मोहन जाधव, एस एस- 3 /413, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 3 /413, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+3 चे

R.C.C.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 431/29/1/2020

25 �ीम.जनाबाई कचरे व मPनषा

देशमुख,
एस एस- 2 /529, से.2, कोपरखैरणे

9म नं.एस एस- 2 /529, से.2, कोपरखैरणे  या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+3 चे

R.C.C.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 432/29/1/2020

26 �ी.अमोल तुकाराम

�पलावडे/ताराबाई तु.�पलावडे,
एस एस- 3 /848, से.18, कोपरखैरणे

9म नं. एस एस- 3 /848, से.18, कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+1 चे

आर.सी.सी.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 658/11/2/2020

27
�ी.बाळकृcण �वठठल कदम, एस एस- 3 /849, से.18, कोपरखैरणे

9म नं. एस एस- 3 /849, से.18, कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+1 चे

आर.सी.सी.बांधकाम चालू  असRयाचे आढळून आले.

54 659/11/2/2020

28
�ी.ल�मण नरहर; `शदंे,  एस एस- 2 /52, से.3, कोपरखैरणे

9म नं. एस एस- 2 /52, से.3, कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये

R.C.C.पायाचे (Uल;ंथचे) काम चालू  िVथतीत आढळून आले.

54 660/11/2/2020

29
�ी.नारायण बाबुराव Sचकणे,

एस एस टाईप, 9म नं.9, से.5,

कोपरखैरणे

9म नं.9, से.5, कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये G+1मजRयाचे

R.C.C.बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 788/17/02/2020

30
�ी.बाळाजी कांबळे,

एस एस टाईप, 9म नं.1, से.5,

कोपरखैरणे

9म नं.1, से.5, कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 8.0X3.0 मी. मोजमापाLया iेaफळामfये !ाउJड पलोअरचे

R.C.C.बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 789/17/02/2020

31
�ी.मथ�या चंगलराय एम.पटटेम,

9म नं.4/C/19, से.10, �णव को.हौ.सो.

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

कोपरखैरणे 9म नं.4/C/19, से.10, �णव को.हौ.सो.`ल.या Mठकाणी �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.25X8.00 मी.

मोजमापाLया iेaफळामfये G+2 चे   R.C.C.बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 868/26/02/2020

32
�ी.हडगावकर वाय.जी.,

एस एस 2/131, से.1, कोपरखैरणे, नवी

मुंबई.

कोपरखैरणे 9म नं.231, से.1, SS ll type येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.00X8.00 मी. मोजमापाLया

iेaफळामfये   R.C.C. पायाचे  (plinth) काम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 869/26/02/2020

33
�ी.माणीक आUपा  सुतार,

 SS l /498, से.2, कोपरखैरणे, नवी

मुंबई.

कोपरखैरणे SS l /498, से.2 या Mठकाणी �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.00X8.00 मी. मोजमापाLया

iेaफळामfये   R.C.C. पायाचे  (plinth) काम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 870/26/02/2020

34
�ी.बंसी के पारखे,

9म नं.4/C/22, से.10, �ी.�णव

को.हौ.सो.  कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

कोपरखैरणे 9म नं.4/C/22, से.10,�ी.�णव को.हौ.सो. याMठकाणी �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.25X8.00 मी.

मोजमापाLया iेaफळामfये   RCC  G+3 चे.बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 871/26/02/2020

35
�ी.यादव आर.एस.,

 SS ll /132, से.1, कोपरखैरणे, नवी

मुंबई.

कोपरखैरणे SS ll type ,9म नं.132, से.1 या Mठकाणी  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.00X8.00 मी.

मोजमापाLया iेaफळामfये   R.C.C. पायाचे  (plinth) काम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 872/26/02/2020

36 �ी.रामरतन गुUता व PनमNला

गुUता,

एस एस Ill, 9म नं.852, से.15,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

एस एस Ill, 9म नं.852, से.15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई याMठकाणी  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 8.00X3.00

मी. मोजमापाLया iेaफळामfये   आर.सी.सी. पायाचे  (plinth) काम चालू असRयाचे PनदशNनास आले.

54 1110/13/03/2020

37
�ी.चंदर एम.शहा,

एस एस Ill, 9म नं.851, से.15,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

एस एस Ill, 9म नं.851, से.15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 8.00X3.00 मी.

मोजमापाLया iेaफळामfये   आर.सी.सी. पायाचे  (plinth) काम चालू असRयाचे PनदशNनास आले आहे.

54 1111/13/03/2020

38
�ी.यादव बबन �वठठल,

एस एस टाईप, 9म नं.335, से.16,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

एस एस टाईप, 9म नं.335, से.16, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 8.00X3.00 मी.

मोजमापाLया iेaफळामfये   आर.सी.सी. G+1 चे बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 1112/13/03/2020

39 �ी.Mदल;प सावळाराम मोरे,  SS ll Type , 9म नं.219, से.17,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

SS ll Type, 9म नं.219, से.17, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 8.00X3.00 मी. 

मोजमापाLया iेaफळामfये आर.सी.सी. पायाचे  (plinth) बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 1113/13/03/2020

40 �ी.Mदल;प सावळाराम मोरे,  SS ll Type , 9म नं.218, से.17,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

SS ll Type, 9म नं.218, से.17, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 8.00X3.00 मी. 

मोजमापाLया iेaफळामfये आर.सी.सी. पायाचे  (plinth) बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले.

54 1114/13/03/2020

41 �ीम.सखुबाई मांढरे व Mदपक 

मांढरे,

  SS ll Type , 9म नं.359, से.18,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

SS ll Type, 9म नं.359, से.18, कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे  �gयi पहाणी  केल; असता अंदाजे 3.00X8.00 मी. 

मोजमापाLया iेaफळामfये आर.सी.सी. पायाचे  (plinth)बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले.

54 1115/13/03/2020
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42

�ी. हwरभाऊ कंबा zहाaे,

मु. बोनकोडे, गुUता �कराना VटोअरसNLया

मागे, (घर [.KOP-KBA-0844Lया

मागे), कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर;ल नमूद पgयावर �gयi पाहणी केल; असता  10.20मी.X7.70 मी.व 6.35मी.X2.90 मी. मोजमापाLया

iेaफळामfये G+2 चे  आरसीसी बांधकाम चालू िVथतीत आढळून आले आहे.

54 1797/1/7/2020

43
�ी.अ`मत बाळासाहेब नलावडे,

SS-II/238, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/238,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+1

चे  आर.सी.सी. बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1968/30/07/2020

44
�ी.शकंर ईXवर जगताप,

SS-II/239, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/239,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+1

चे  आर.सी.सी. बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1969/30/07/2020

45
�ी.डी.ट;.कोराडे,

SS-II/240, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/240,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+1

चे  आर.सी.सी. बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1970/30/07/2020

46
�ी.बाळासाहेब भगवान जाधव,

SS-II/241, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/241,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी अंदाजे 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+1

चे  आर.सी.सी. बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1971/30/07/2020

47
�ी.अंकुश संभाजी व -हाडी,

SS-II/753, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/753,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये RCC

पायाचे(Plinth) बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1980/30/07/2020

48
�ी.`शगंोळे बी.जी.,

SS-II/754, से�टर 15,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

सदPनका [. SS-II/754,से�टर 15,कोपरखैरणे या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये RCC

पायाचे(Plinth) बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1981/30/07/2020

49
�ी.kहोराराम ट;.चौधर;,

9म नं.1सी-26,सुयश CHS,से�टर

10,कोपरखैरणे, नवी मुंबई

9म नं.1सी-26,सुयश CHS,से�टर 10,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 4.25मी.X8.50 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+1 चे

 RCC बांधकाम चालू असRयाचे आढळून आले आहे.

54 1982/30/07/2020

50
�ी.फतेह`सगं मनोहर`सगं सोलंक^, SS-II/2, से�टर 4,कोपरखैरणे, नवी मुंबई

SS-II/2, से�टर 4,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+3चे आरसीसी बांधकाम

सु9 असRयाचे आढळून आले.

54 2123/19/08/2020

51
�ी.सुभाष बाबुराव मसळ,

SS-II/132, से�टर 3,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

SS-II/132, से�टर 3,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+3चे RCC बांधकाम

सु9 असRयाचे आढळून आले आहे.

54 2124/19/08/2020

52
�ीम.�भावती एम.गुUता,

SS-II/133, से�टर 2,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

SS-II/133, से�टर 2,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+3चे RCC बांधकाम

चालू असRयाचे PनदशNनास आले आहे.

54 3189/25/08/2020

53
�ी.ओम�काश मुलचंद गुUता,

SS-II/134, से�टर 2,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

SS-II/134, से�टर 2,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+2चे RCC बांधकाम

चालू असRयाचे PनदशNनास आले आहे.

54 3190/25/08/2020

54
�ी.जैन अशोककुमार के.,

SS-II/85, से�टर 3,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

SS-II/85, से�टर 3,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+2चे RCC बांधकाम

सु9 असRयाचे आढळून आले.

54 3191/25/08/2020

55
�ी.मु�तारअल; जल;ल`मयॉ,

SS-II/269, से�टर 3,कोपरखैरणे, नवी

मुंबई

SS-II/269, से�टर 2,कोपरखैरणे  या Mठकाणी 7.00मी.X3.00 मी.मोजमापाLया iेaफळामfये G+2चे RCC बांधकाम

सु9 असRयाचे आढळून आले.

54 3216/28/08/2020

1 �ी. संजय पांडुरंग पाट;ल,

(घरमालक), �ी. संदेश

बाबूलनाथ पाट;ल (घरमालक)

�ी. ईXवर मावजी पटेल

(�वकासक),

नवघर आळी, घणसोल; गाव, घणसोल;,

नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 27.60 मी. X 10.50 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C

�योgयाचे काम पूणN, तळमजला कॉलमचे काम �गतीपथावर, सदर;ल बांधकाम �वनापरवानगी अनSधकृतपणे चालू
54 जा.[.109 Mद. 06/01/2020

2 �ी. स�यद मुXताक अल; –

अfयi, �ी. फर;द शेख फर;द

आलम – सSचव,

घनXयाम भवन को. ऑ. हौ. सो., भुखंड

[. 10, से-3, घणसोल;, नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 1.40 मी. X 1.10 मी. व 1.80 मी. X 1.10 मी.

इत�या मोजमापाचे इमारतीLया टेरेसवर �वनापरवानगी अनSधकृतपणे मोबाईल टॉवर / बुVटरचे काम चालू
54 जा.[. 242 Mद. 14/01/2020

3 �ीमती आशा मधुकर जाधव

(घरमालक), �ी. संतोष बी.

चौधर; (�वकासक),

घर [. 653411, साई�¤ा

BबRडींगजवळ, अजुNनवाडी, घणसोल;,

नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 23.00 मी. X 12.20 मी. इत�या मोजमापाचे व 4.00

मी. X 6.00 मी. इत�या मोजमापाचे तळमजला बांधकाम पुणN, पMहRया मजRयावर R.C.C कॉलमचे काम

�गतीपथावर सदर;ल बांधकाम �वनापरवानगी अनSधकृतपणे चालू

54 जा.[. 241 Mद. 14/01/2020

घणसोल%
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4 �ी. संतोष कृcणा सणस

(घरमालक), �ी. बाबूराव �काश

उबारे (�वकासक),

साईबाबा मंMदरामागे, शकंरबुवावाडी,

�व¥ल मंMदर रोड, घणसोल;, नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 13.50 मी. X 14.50 मी. इत�या मोजमापाचे

�वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 661 Mद. 10/02/2020

5 �ी. प¦न राजाराम पाट;ल

(घरमालक),
गोठवल; गाव, पो. घणसोल;. नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 12.00 मी. X 19.00 मी. इत�या मोजमापाचे

�वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C जोgयाचे काम पूणN, तळमजला कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 662 Mद. 10/02/2020

6 �ी. �कसन `शवा zहाaे,

(घरमालक), �ी. शकंर `शवा

zहाaे,  (घरमालक), �ी. दामोदर

`शवा zहाaे, (घरमालक), �ी.

Mदनेश पाट;ल (�वकासक),

जैन मंMदराजवळ, zहाaे आळी, घणसोल;

गाव, घणसोल;, नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 10.20 मी. X 7.90 मी. इत�या मोजमापाचे दसु-या

मजRयावर;ल R.C.C कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 663 Mद. 10/02/2020

7 �ी. गमणारामजी रणछोडजी

चौधर;, (घरमालक व �वकासक),

आ`शवाNद हॉVपीटलLया मागे,

शकंरबुवावाडी, घणसोल;, नवी मुंबई.

या Mठकाणी �gयi Vथळ पाहणी केल; असता सदर;ल Mठकाणी 24.70. मी. X 11.70 मी. इत�या मोजमापाचे

�वनापरवानगी अनSधकृतपणे G + 4  मजRयाचे काम पूणN,  इमारतीचे अंतगNत कामे �गतीपथावर
54 जा.[. 664 Mद. 10/02/2020

8
�ी. चांद मेहबुब शेख

(घरमालक), �ी. §वाजा इसाक

स�यद (घरमालक), �ी. तौ�फक

नुरMदन हJनुरे (घरमालक), �ीम.

जनाबाई शकंर राठोड (घरमालक),

नौ`सल नाका, सावNजPनक

शौचालयाजवळ, रेRवे लाईन शेजार;,

घणसोल;, नवी मुंबई

सदर;ल Mठकाणी 7.10 मी. X 10.50 मी. इत�या मोजमापाचे मोक(या जागेवर वीटकाम पुणN क9न पaाशेड टाकDयात

आले आहे. UलाVटरचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 948 Mद. 03/03/2020

9 �ी. राजेश रि�मदास वैती

(घरमालक),

घर नं 996, साई�¤ा को. ऑप हौ. सो.

जवळ, से-16, पो. घणसोल;, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 21.70 मी. X 12.20 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C �योgयाचे काम पुणN, तळमजला कॉलमचे काम

�गतीपथावर
54 जा.[. 949 Mद. 03/03/2020

10 �ी. संतोष उदयनारायण दबुे

(घरमालक), �ी. बाबासाहेब

बापूराव सातपुते (�वकासक),

 समथN नगर, वैcणवी देवी मंMदराLया

मागे, घणसोल;, नवी मुंबई

सदर;ल Mठकाणी 18.40 मी. X 6.80 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे Pतस-या मजRयाचे R.C.C

Vलॅबचे काम �गतीपथावर.
54 जा.[. 1203 Mद. 19/03/2020

11 �ी. हर;दास सोपान हातेकर

(घरमालक व �वकासक),

गणेश नगर, शकंरमंMदरामागे

नाRयाजवळ, घणसोल;, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 14.70 मी. X 23.60 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C �योgयाचे काम

पूणN, R.C.C कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1204 Mद. 19/03/2020

12
सौ. मीना बाळू पानखेडे

(घरमालक), �ीमती �वमल रतन

वानखेडे (घरमालक), �ी गौतम

शकंर `शवगदगे (घरमालक), �ी.

महादेव यलUपा गायकवाड

(घरमालक), �ीमती Vवाती टेशनॅ

प�टरनॅाट, व �ी. �Pतक डेवलपसN,

�ी. Pनतीन शकंर zहाaे

(�वकासक),

तीन बावडीजवळ, zहाaे आळी,

घणसोल;, नवी मुंबई

सदर;ल Mठकाणी 3.60 मी. X 8.70 मी. व 12.00 मी. X 25.70 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे

R.C.C �योgयाचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1205 Mद. 19/03/2020

13
�ी. `शवराज रतन मढवी

(घरमालक व �वकासक), �ीमती

उषा `शवाजी गुरमे (घरमालक),

Sचचंआळी, घणसोल; गाव, घणसोल;,

नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 13.20 मी. X 11.30 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C जोgयाचे काम

�गतीपथावर
54 जा.[. 1206 Mद. 19/03/2020

14 .�ी. मनोज अशोक वमाN

(�वकासक),

नागर; आरो¨य क� hासमोर, घणसोल;

गाव, घणसोल;, नवी मुंबई

सदर;ल Mठकाणी 9.10 मी. X 13.70 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी R.C.C �योgयाचे काम पूणN, तळमजला

R.C.C कॅालमचे काम पूणN.
54 जा.[. 1211 Mद. 20/03/2020
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15
�ी. Sगर;ष अनंत zहाaे

(घरमालक व �वकासक),

दgत नगर मु§य रVतालगत, घणसोल;,

नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 13.00 मी. X 11.80 मी., 9.40 मी. X 5.20 मी., 11.80 मी. X 11.00 मी., 7.50 मी. X 8.00

मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे तळमजला R.C.C कॉलमचे काम पूणN, पMहRया मजRयाचे काम

�गतीपथावर

54 जा.[. 1622 Mद. 14/07/2020

16 �ी. अशोक बाळाजी पाट;ल

(घरमालक / �वकासक),

से-29 डी, गोठवल; गाव, घणसोल;, नवी

मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी  9.00 मी. X 20.70 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C फुट;ंगचे काम

पूणN, �योgयाचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1623 Mद. 14/07/2020

17 �ी. बापू जगJनाथ Pनकम

(घरमालक),
अजूNनवाडी, घणसोल;, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 11.00 मी. X 22.90 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C फुट;ंगचे काम

पूणN, �योgयाचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1624 Mद. 14/07/2020

18 �ीमती वgसला र�वhं पाट;ल

(घरमालक व �वकासक),

घर [. 255, से-29 डी, गोठवल; गाव,

नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 8.50 मी. X 10.00 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C फुट;ंगचे काम पूणN,

जोgयाचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1625 Mद. 14/07/2020

19 �ी. नामदेव गो�वदं मढवी

(घरमालक व �वकासक)

Sचचंआळी, संडे माक� ट, घणसोल;, नवी

मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 23.50 मी. X 19.30 मी. इत�या मोजमापाचे R.C.C �वनापरवानगी अनSधकृतपणे �योgयाचे काम

पूणN, तळमजला R.C.C कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1626 Mद. 14/07/2020

20 �ी. र�वhं भागाजी बव�

(घरमालक), �ी. �वXवनाथ

बाबूराव देशमुख (घरमालक),

आनंद �वहार इमारतीजवळ, अजुNनवाडी,

घणसोल;, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 9.50 मी. X 12.50 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे तळमजला R.C.C कॉलमचे

काम पूणN, Vलॅबचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1627 Mद. 14/07/2020

21 �ी. कुमार शामराव पाट;ल

(घरमालक), �ी. Pनलेश

`शव�साद साहू (�वकासक),

अजूNनवाडी, घणसोल;, नवी मुंबई.
सदर;ल Mठकाणी 10.60 मी. X 14.40 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे R.C.C �योgयाचे काम

पूणN, तळमजला कॉलमचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1628 Mद. 14/07/2020

22 �ी. तुकाराम लाला अडसुळ

(घरमालक), �ी. राज�करण

सुधाकर zहाaे (�वकासक),

साई�fदा इमारतीसमोर, अजुNनवाडी,

घणसोल;, नवी मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 15.30 मी. X 23.10 मी. इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे दसु-या मजRयाचे वीट

बांधकाम पुणN, Pतस-या मजRयाचे R.C.C Vलॅबचे काम �गतीपथावर
54 जा.[. 1629 Mद. 14/07/2020

23 �ीमती �फुRलता मनोज zहाaे 

(घरमालक), �ी राम यादव 

(�वकासक)

घर नं 0123/00002, सव� नं 7/5, 

गोठवल;, रबाळे गाव, घणसोल;, नवी 

मुंबई.

सदर;ल Mठकाणी 14.00 मी. X 31.50 मी.,इत�या मोजमापाचे �वनापरवानगी अनSधकृतपणे पMहRया मजRयावर;ल 

R.C.C कॉलमचे काम पुणN, पMहRया मजRयावर;ल वीट बांधकाम �गतीपथावर
54 जा.[. 2400 Mद. 29/09/2020

1
�ीम. गटुदेवी ट;. चौधर;,  एच-41, से�टर-03, ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 3.60 मी. X 7.50 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 240/2020 Mद.17/01/2020

2 �ी. कारभार; सोनाजी भ9डे व

�ी. अशोक शांताराम महाडीक

एच-94,/एच-95, से�टर-03, ऐरोल;, नवी

मुंबई

सदर Mठकाणी मालकाने 7.60मीटर इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे. सªयिVथतीत

सदर बांधकामाचे तळ मजRयाचे �वट बांधकाम �गतीपथावर आहे.
54 241/2020 Mद.17/01/2020

3
�ी. अDणा गुलाब गायकवाड, डी-42, से�टर-03, ऐरोल;, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी मालकाने 2.65 मी. X 9.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 242/2020 Mद.17/01/2020

4
�ी. महेश ताराचंद रमानी /

मे. जय Sगरमार; एंटर�ायझेस,

(�ी. �व[म �काश देशमुख /

�ी. सुधीर शमाN),

 घर [. 2069, �जापती हॉल समोर

से�टर-01, ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 17.00 मी. X 10.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केलेले

आहे. सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे फुट;ंग (पाया) चे काम चालू केलेले आहे.
54 627/2020. Mद.13/02/2020

5
�ी. शमा हमजा कुरेशी  जे-177, से�टर-03, ऐरोल;, नवी मुंबई

सदर Mठकाणी मालकाने 3.50 मी. X 7.40 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 1043/2020, Mद.17/03/2020

6 महेश दgताराम चवरे व

�ीम.सुजाता महेश चवरे
सी -210,से.2 ऐराल;

सदर Mठकाणी मालकाने 4.00 मी. X 7.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 1433/2020 Mद.03/07/2020

7
र�वh पJनालाल पाट;ल सी-211 से.2 ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 4.00 मी. X 7.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 1434/2020 Mद.03/07/2020

8
संजय �वXवास सोनावणे  सी-212 से.2 ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 300 मी. X 7.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 1435/2020 Mद.03/07/2020

ऐरोल%
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9
लताबाई एम.पाट;ल सी-213 से.2 ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 300 मी. X 7.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम �गतीपथावर आहे.
54 1436/2020 Mद.03/07/2020

10 रामचंh `शमDया मढवी

�ीम.कRपना मनोहर मढवी

�ी.धनजंय मढवी �ीमती चैताल;

भाVकर पाट;ल

 घर [.389,390 से.9 Mदवागाव
सदर Mठकाणी मालकाने 39 मी. X 8.66 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे फुट;गंचे  काम �गतीपथावर आहे.
54 1437/2020 Mद.03/07/2020

11 सीमा अवधेश Pनषाद /�ी.अशोक

Pतवार; /�ी.�वमल शमाN /�ी

हर;ओम शमाN

घर [.2061 व 2063 से.1

`शवकॉलनी,ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने 16 मी. X 10 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम  केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे Vलॅबचे काम  �गतीपथावर आहे.
54 1831/2020 Mद.13/08/2020

12
गणेश राठोड  घर [.j-216 से.3 ऐरोल;

सदर Mठकाणी मालकाने  6.80 मी. X 4.30 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम सु9  केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे  दसुQया मजRयाचे Vलॅबचे काम व वीट बांधकाम  �गतीपथावर आहे.
54 1860/2020 Mद.17/08/2020

13 �ी.दgताaय सुवNसे घर [. K- 103, से�टर-04, ऐरोल;, 

नवी मुंबई

सदर Mठकाणी मालकाने 6.60 मी. X 4.40  मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

 सदर बांधकामाचे सªयिVथतीत इमारतीचे (तळमजला + 3) व �वट बांधकाम पूणN झाले असून UलाVटरचे काम

�गतीपथावर आहे.

54 2924/2020 Mद.11/09/2020

14 �ी. `शवाजी मोरे घर [. ई-119, से�टर-04, ऐरोल;, नवी 

मुंबई

सदर Mठकाणी मालकाने 6.60 मी. X 3.00 मी. इत�या मोजमापाLया जागेत आर.सी.सी. चे बांधकाम चालू केले आहे.

सªयिVथतीत सदर बांधकामाचे पMहRया मजRयाचे Vलॅबचे काम व तळमजRयावर �वट बांधकाम �गतीपथावर आहे.

54 2925/2020 Mद.11/09/2020

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुRत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :-  23/10/2020
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