
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 �ी. नामदेव महादेव टपु, अ�ण अंबा टपु यां�या उ�तरेस व 

गणेश  नागेश टपु यां�या घरा�या 

द!"णेस, से#टर-१४, दवाळे गांव,

संबंधीताने �म नं.402 लगत असलेला ओपन टेरेस सुमारे 1.00 x 3.00 मी. मोजमापाचा बंद34त क�न वापर सु� आहे. MRTP नोट3स 54अ<वये 119/ 5.1.2021

2 अजीम खान, सादया होमस ्को.ऑ.हौ.सो.Cल., भु.E.बी-

१८५, से.२०, सीबीडी बेलापूर,

संबंधीताने �म नं.402 लगत असलेला ओपन टेरेस सुमारे 4.00 x 3.00 मी. मोजमापाचा बंद34त क�न वापर सु� आहे. MRTP नोट3स 53 (1)अ<वये 

वापरात बदल

758/ 21.1.2021

1 �ी. काCशनाथ गोQवदं भोपी �ी. 

यRतन अCभम<यु भोपी

घर E. 812, 1 व 2, नेSळ गांव, नवी 

मुंबई

सदर ठकाणी सुमारे 14.00 मी. X 16.00 मी. इत#या जागेत Qवनापरवानगी आर. सी. सी.  बांधकाम करYयात येत आहे. 54 369/13.01.2021

1 �ी. हराजी हाशा भोईर व भूषण 

हराजी भोईर

घर E. 331,332 जुहूगाव 

तलावाजवळ,जुहूगाव, वाशी, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी पाहणी केल3 असता 4.30 मी x 6.70 मी, 2.75 मी x 3.35 मी व 3.70 मी x 8.85 मी मोजमापा�या 

जागेत अन[धकृत फुट3ंगचे व ^ल3ंथ बीम चे  काम सुS अस_याचे Rनदशन̀ास आले आहे.

MRTP-54  

जा.E.नमुंमपा/CसQववा/अRत/326/2021 

द.27/01/2021

2 �ी दगंबर हरामण मोकल साई सागर अपाट̀मa<ट ^लॉट नं ५१९, 

जुहूगाव, वाशी, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी पाहणी केल3 असता 12.60 मी x 8.30 मी, मोजमापा�या जागेत चौdया मज_यावर Qवनापरवानगी 

अन[धकृतपणे आरसीसी कॉलम व 4लॅबचे वाढ3व काम सुS अस_याचे Rनदशन̀ास आले.

MRTP-54  

जा.E.नमुंमपा/CसQववा/अRत/327/2021 

द.27/01/2021

3 मे. एhहरे4ट सायकल कंपनी, दकुान E. ८ ते १३ आjण ऑkफस E. ५ 

व ६, भुखंड E. ७२, से#टर E. १७, 

वाशी, नवी मुंबई.

उ#त भूखंडावर3ल इमारतीमधील दकुान Eमांक ८ ते १३ आjण ऑkफस Eमांक ५ व ६ मnये अंतगत̀ फेरबदल व 

एकoीकरण करणेबाबत दनांक ११/०७/२०१८ रोजी परवानगी घेYयात आल3 आहे. सदर ठकाणी पाहणी केल3 असता 

तळमज_यावर मागील बाजूस १०.१० मी x १.५५ मी मोजमापा�या सामासी जागेत लोखंडी िजना लावून बंद4त केले आहे. 

तसेच पह_या मज_यावर समोर3ल बाजूस १३.३० मी x २.०० मी मोजमापाचे टेरेस लोखंडी चॅनेल व एँगल�या साहायाने 

बंद4त केले आहे. तसेच मागील बाजूस १०.१० मी x १.५५ मी मोजमापाचा पॅसेज बंद4त केला आहे. तर3 द 

११/०७/२०१८ रोजी Cमळाले_या परवानगी मधील मुददा E १. चे उ_लंघन झाले आहे.

MRTP-54  

जा.E.नमुंमपा/CसQववा/अRत/369/2021 

द.29/01/2021

4 �ी एल. जे. जैन व �ी कुणाल 

महtं जैन.

दकुान नं ३,४ व ५, तळ मजला व 

पहला मजला सदRनका E १०२, भूखंड 

E १३ बी, से#टर ९, वाशी, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी u�य" 4थळ पाहणी केल3 असता पह_या मज_यावर3ल सदRनका Eमांक १०२ मnये वापरात बदल कSन 

रहवास वापरा ऐवजी वाjणwय वापर मे मोतीमाला wवेलर सु� असून अंतगत̀ फेरबदल करYयात आलेले आहे.

MRTP-53(1)  

जा.E.नमुंमपा/CसQववा/अRत/370/2021 

द.29/01/2021

नवी मुबंई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराxy uादेCशक Rनयोजन व नगररचना अ[धRनयम, 1966 अ<वये अन[धकृत इमारती/बांधकामांQव�nद खाल3लuमाणे नोट3स बजावYयात आले_या आहेत. सव ̀नागzरकांना शासन पzरपoक E. संक{ण-̀2018/u.E.510/नQव-

20, द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करYयात येते क{, खाल3लuमाणे इमारती/बांधकामे अन[धकृत अस_यामुळे याठकाणी सदRनका/गाळे खरेद3 करYयात येवु नयेत व आपल3 फसवणुक टाळावी.

(माहे जानेवार% 2021)

बेलापूर

ने�ळ

वाशी
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1 अमन राम देवासे व �ी. 

सोहनलाल जैन

भूखंड E.18  से#टर 23, जनता माक| ट 

शॉप E. 1 से#टर23 जनता माक| ट, तुभ| 

नवी मुंबई

भूखंड E.18  से#टर 23, जनता माक| ट शॉप E. 1 से#टर23 जनता माक| ट, तुभ| नवी मुंबई Qवनापरवानगी भू.E. 18 

येथे मंजूर असले_या नकाशाhयRतzर#त सुमारे 3.00x14.00 मी, तसेच 3.00x17.00  मी तसेच 3.00 x12.00  

मोजमापाचे प#क{ पoाशेड बांधून �याचा वाणीwयाथ ̀वापर करत आहेत

53(1) 133/2021 दनांक 12/01/2021

2 मे. ^लॅटटनम kफनCलजीग ॲ<ड 

इ<~ा डेhहलपमaट uा. Cल.

भू.E. 12 से#टर 18,मे. ^लॅटटनम 

kफनCलजीग ॲ<ड इ<~ा डेhहलपमaट uा. 

Cल. वाशी ,नवी मुंबई

भू.E. 12 से#टर 18, येथे इमारती�या तळमज_यावर3ल पाक�ग�या जागेत  18.25x5.60 मी मोजमापाचे पाक�ग E. 

17,18,19,20,21,22 येथे उपहारगहृ बनवले आहे. तसेच पाक�ग E. 23, 24 �या जागेत �ड.सी. सेट ठेवYयात आले व 

पाक�ग E. 16 येथे लोडबेर3ंग शेड उभाSन बंद4त केले आहे.

53(1) 158/2021 दनांक 12/01/2021

1 �ीम.सुxमा संदप पोटे,  एसएस टाईप, �म नं.135, से#टर 

3,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद प�यावर अंदाजे   3.00 मी.X 8.00 मी.मोजमापा�या "ेoफळामnये RCC पायाचे (Plinth)काम चालू अस_याचे 

Rनदशन̀ास आले आहे.

54 80/07/01/2021

2 �ी.छगन चवदार सोनावणे, एसएस टाईप, �म नं.134, से#टर 

1,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद प�यावर अंदाजे   3.00 मी.X 6.50 मी.मोजमापा�या "ेoफळामnये RCC पायाचे काम चालू अस_याचे 

Rनदशन̀ास आले आहे.

54 81/07/01/2021

3 �ीम.पुxपलता नारायण शेळके, एसएस टाईप, �म नं.136, से#टर 

3,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद प�यावर अंदाजे   3.00 मी.X 8.00 मी.मोजमापा�या "ेoफळामnये RCC पायाचे (Plinth)काम चालू अस_याचे 

Rनदशन̀ास आले आहे.

54 82/07/01/2021

4 �ी.Qवलास क�डुसकर,  �म नं.628, से#टर 3,कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वर नमूद प�यावर अंदाजे   3.00 मी.X 8.50 मी.मोजमापा�या "ेoफळामnये RCC(G+3) तळ +3  4व�पाचे काम चालू 

अस_याचे Rनदशन̀ास आले आहे.

54 132/11/01/2021

5 �ी.गोQवदं रतनलाल पटेल,  �म नं.627, से#टर 3,कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वर नमूद प�यावर अंदाजे   3.00 मी.X 8.50 मी.मोजमापा�या "ेoफळामnये RCC(G+2) तळ +2  चे काम चालू 

अस_याचे Rनदशन̀ास आले आहे.

54 133/11/01/2021

1 �ी. संजय गोQवदं सोनावणे 

(घरमालक), �ी. संतोष बी. 

चौधर3 (Qवकासक),

घर नं 2277/0016, अजुन̀वाडी, 

घणसोल3, नवी मुंबई.

सदर3ल ठकाणी u�य" 4थळ पाहणी केल3 असता 19.00 मी. X 14.10 मी. इत#या मोजमापाचे Qवनापरवानगी 

अन[धकृतपणे R.C.C फूट3ंगचे काम uगतीपथावर

54 जा.E. 73 द. 05/01/2021

1 अQवनाश जी वाडकर बी-42, से03,  ऐरोल3 सदर ठकाणी पाहणी केल3 असता मालकाने (3.80 मी X 6.80 मी.) इत#या मोजमापा�या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.स�यि4थतीत सदर बांधकामाचे पह_या मज_याचे कॉलमचे काम uगतीपथावर आहे.

54 134/2021 ×¤ü. 12/01/2021

2 गु^ता Qवxणू एस. बी-41, से03,  ऐरोल3 सदर ठकाणी पाहणी केल3 असता मालकाने (3.80 मी X 6.80 मी.) इत#या मोजमापा�या जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.स�यि4थतीत सदर बांधकामाचे पह_या मज_याचे कॉलमचे काम uगतीपथावर आहे.

54 135/2021 ×¤ü. 12/01/2021

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुMत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

तुभ�

कोपरखैरणे

घणसोल%

;दनांक :- 12/02/2021

ऐरोल%
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अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

1 2 3 4 5 6

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िनरंक 53(1)

1 ी. शांत ा े युिनट नं. 0002, घर . 0193, ने ळ 
शानभूमीजवळ, ने ळ, नवी मंुबई

सदर िठकाणी पाहणी केली असता 15.60 मी. 
X 15.00 मी. मोजमापा ा जागेत 
अनिधकृतपणे तळमजला व पिह ा 
मज ाचे बांधकाम सु  आहे.

54 1088/23.02.2021

2 ीम. िमना ी संिदप नाईक व संिदप 
बाळकृ  नाईक घर . 852, िशरवणे, नवी मंुबई

सदर िठकाणी पाहणी केली असता 11.30 मी. 
X 5.60 मी. मोजमापा ा जागेत 
तळमज ाचे अनिधकृतपणे बांधकाम सु  
आहे.

54 1087/23.02.2021

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

ने ळ

वाशी

तुभ

कोपरखैरणे

नवी मंुबई महानगरपािलका
अित मण िवभाग

महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, 1966 अ ये अनिधकृत इमारती/बांधकामांिव द खालील माणे नोटीस बजाव ात आले ा आहेत. सव नाग रकांना शासन प रप क . संकीण-2018/ . .510/निव-20, िद. 03 मे, 2018
नुसार आवाहन कर ात येते की, खालील माणे इमारती/बांधकामे अनिधकृत अस ामुळे यािठकाणी सदिनका/गाळे खरेदी कर ात येवु नयेत व आपली फसवणुक टाळावी.

(माहे फे ुवारी - 2021)

बेलापूर

- 1 -



अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

1

ी. दादासाहेब एकनाथ देवकर (घरमालक),
ी. हैदर अली मंडल (िवकासक),

से-25 ा ना ा जवळ, अजुनवाडी, 
घणसोली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 30.40 मी. X 19.40 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे 
R.C.C फूटीगंचे काम पूण, कॉलमचे काम 

गतीपथावर

54 जा. . 522 िद. 03/02/2021

2

ी. गहीन नरिसंग कांबळे (घरमालक) मरीआई चौक, द  नगर, घणसोली, नवी
मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली
असता 15.00 मी. X 25.00 मी. इत ा
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला आर
.सी. सी .कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 523 िद. 03/02/2021

3

ीमती. ारीबाई सोहनिसंग पुरोिहत
(घरमालक)

GH–639988, मालम ा .709, रानकर
आळी, घणसोली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली
असता 19.50 मी. X 8..50. मी. इत ा
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे
जो ाचे काम पूण, तळमजला कॉलमचे काम

गतीपथावर

54 जा. . 524 िद. 03/02/2021

4

ी. चं कांत रामा पाटील (घरमालक), ी.
अशोक रामा पाटील (घरमालक व िवकासक)

म ी माकट जवळ, घणसोली गाव,
घणसोली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली
असता 16.60 मी. X 15.00 मी. इत ा
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला
कॉलमचे काम गतीपथावर,

54 जा. . 525 िद. 03/02/2021

5

ी. केशव मािणकराव सुयतळे (घरमालक व
िवकासक) .

घर नं. 2231 अजुनवाडी, घणसोली, नवी मंुबई सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली
असता 12.00 मी. X 16.20 मी. इत ा
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 763 िद. 16/02/2021

6

ी. राजेश नथुराम पाटील, (घरमालक व
िवकासक)

घर नं. 51 स वान नगर, वीट भटटी प रसर
गोठीवली घणसोली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली
असता 21.00 मी. X 16.40 मी. इत ा
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 868 िद. 18/02/2021

7

 ी. मधुकर रघुनाथ पाटील (घरमालक व
िवकासक)

 घर नं. 133 गोठीवली, घणसोली नोड नवी 
मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 22.00 मी. X 28.00 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर 
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला 
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 869 िद. 18/02/2021

8

ी. हनुमान रामा ा े (घरमालक व
िवकासक)

 घर नं. 57 कमला आकडजवळ साळवी नगर 
र ा, गोठीवली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 26.60 मी. X 18.00 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर 
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला 
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 1870 िद. 18/02/2021

9

ी. एकनाथ का ा डाउरकर (घरमालक व
िवकासक)
 

 साळवी नगर र ा, गोठीवली, घणसोली, नवी 
मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 8.70 मी. X 37.00 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर 
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला 
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 871 िद. 18/02/2021

10

ीम. सुजाता िवनोद कांबळे, (घरमालक)  ी.
ई र मावजी पटेल (िवकासक)
 

घर नं. 1817 अजुनवाडी, घणसोली, नवी मंुबई. सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 14.00 मी. X 17.40 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर 
.सी. सी. फुटीगंचे काम पूण, आर. सी. सी. 
जो ाचे काम गतीपथावर

54 जा. . 873 िद. 18/02/2021

11

ी. सुभाष भागव ा े, (घरमालक व 
िवकासक) 

ीम. मालतीबाई भागव ा े, (घरमालक व 
िवकासक)

 समथ अपाटमटजवळ गोठीवली, घणसोली, 
नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 15.30 मी. X 20.40 मी. इत ा 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आर 
.सी. सी. जो ाचे काम पूण, तळमजला 
कॉलमचे काम गतीपथावर

54 जा. . 937 िद. 24/02/2021

घणसोली

- 2 -



अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

1

ी. िशवेक रमेश धर, म नं. A/401, ो ेिस  िसगनेचर 
को.ऑ.हौ.सो., से.06, घणसोली, नवी मंुबई

सदरील िठकाणी 3.20 मी. X 0.50 मी. 
इत ा मोजमापा ा िवनापरवानगी 

अनिधकृतपणे प ाशेड व ील टाकून 
बा नी बंिद  क न रिहवास वापर सु  

अस ाचे िनदशनास आले.

53 (1) जा. . 520 िद.03/02/2021

2

ी. सुधा मदन पांडे (जागामालक) ॉट नं.14,15, शॉप नं.15, यशोिदप 
हाईटस, से.29, गोठीवली, नवी मंुबई

सदरील िठकाणी 10.70 मी. X 2.80  मी. 
इत ा मोजमापाचे िवनापरवानगी 
अनिधकृतपणे तळमजला उ नन क न 3 
फूट खोली क न ी  लॉ  टाक ात 
आले आहे व अंतगत बांधकाम गतीपथावर 
अस ाचे िनदशनास आले.

53 (1) जा. . 521 िद.03/02/2021

1 अ /से े टरी/खिजनदार, समता 
को.ऑप.हौ.सोसायटी िल. भु. .28, से.08, ऐरोली

सोसायटीमाफत इमारती ा तळमज ावर 
वाहनतळ .2 ा जागेवर अनिधकृतमणे 
रे  1.50 मीटर लांबी व रेिलंग (1.50 मी x 2 
Nos.) चे बांधकाम केलेले आहे.

53 (1) 523/2021 िदनांक 05/02/2021

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िदघा

ऐरोली
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अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह संपुण 
प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 मधील 
कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व िदनांक

1 2 3 4 5 6

1

ी.बंडू िव ू दाभाडे यशराज अपाटमट, भु. .57/, से र-23, 
िसवुड, दारावे

िवनापरवानगी सुमारे 5.00 x 3.75 
मी.मोजमापाचे टेरेस लोखंडी अँगल वाप न 
बांधकाम सु  आहे. पि मेकडील िभंतीस 
दरवाजा केला आहे. बेड म,हॉल व 
पुवकडील बेड, ॉवर बेड वाढवून यापुव च 
सु  आहे. बेड म- 2.70 x 0.65 हॉल 5.85 
x 0.65 बेड म 2.40 x 0.65 मी

54 1442/ 01.03.2021

2

ीम.रिजया अिमन शेख संिदप ल ण यां ा पि मेस व भा र 
पाटील यां ा पूवस, बेलापूर

जुने लोड बेअ रंग घरावार नवीन पिहला 
मजला वाढिव ाचे काम सु  केले आहे. िवट 
बांधकाम सु  आहे. सुमारे 6.00 x 2.65 मी. 
इत ा मोजमापाचे आहे

54 1443/ 01.03.2021

3
ी.आर.दामोधरन म नं.101, वंडरफूल को.ऑप.हौ.सो. 

भु. .308, से र-21, ने ळ
ओपन टेरेस अंदाजे 1.85 x 4.00 मी. 
मोजमापाचा प ाशेड वाप न बंिद  केले 
आहे व वापर सु  आहे.

53 (1) 1733/ 09.03.2021

4
ी. ी.कृ ा म नं.102, वंडरफूल को.ऑप.हौ.सो. 

भु. .308, से र-21, ने ळ
ओपन टेरेस अंदाजे 4.85 x 1.85 मी. 
मोजमापाचा प ाशेड वाप न बंिद  केले 
आहे व वापर सु  आहे.

53 (1) 1734/ 09.03.2021

5

गीतांजली सह गृहिनमाण सं था नवर  हॉटेल जवळ, से र-46, ने ळ सुमारे 2.50 x 2.10 मी. मोजमापाचे 
गेटजवळील वाचमन केिबन बरवून वापर 
सु  आहे. 4.00 x 12.30 मी. मोजमापाचे 
कायालय बनिवले आहे. ास 2.65 x 1.15 व 
3.65 x 1.15 मी आर.सी.सी. सीडी (steps) 
बनवून वापर सु  आहे.

53 (1) 1735/ 09.03.2021

(माहे माच - 2021)

बेलापूर
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अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

6 ी.चं कांत रामचं  िमराशी भु. .ए-11, तळमजला, से र-23, दारावे, 
ने ळ

तळमजला सुमारे 5.00 x 1.00 मी. 
मोजमापाचे दुकानाचा भाग फुटपाथवर 
अित मीत झाला आहे व मंडप डेकोरेशन 
सािह  ठेव ासाठी वापर सु  आहे.

53 (1) 1736/ 09.03.2021

1

ी.िनितन मधुकर पाटील घर नं.610, से र-20, ने ळगांव, नवी मंुबई सदर िठकाणी पाहणी केली असता अंदाजे 
18.50 x 12.50 मी. मोजमापा ा जागेत 
जळमजला + तीन मज ाचे अनिधकृत 
बांधकम केले आहे.

53(1) 1317/ 09.03.2021

िनरंक 54

1 ी अशोक कोडंीबा भाळे, बी-२ टाइप अपाटमट ओनस असोिसएशन बी-
२/४/१, से र-१६, वाशी, नवी मंुबई

सदर िठकाणी पाहणी केली असता रिहवास
वापराकरीत मंजूर असले ा  जागे ित र
१.५० मी x १.५० मी मोजमापा ा जागेत
फुटीगंचे िवनापरवानगी अनािधकृत वाढीव
काम करत अस ाचे िनदशनास आले आहे.

54  जा. .नमंुमपा/िसिववा/अित/702/2021 
िद.02/03/2021

2 ी रामिनशचंद पुरी व ीमती रतु पुरी, पुरी ला, भुखंड  २८३, से-२८, वाशी, नवी 
मंुबई.

सदर िठकाणी पाहणी केली असता ३.०० मी x
२.५० मी, ४.५० मी x ४.५० मी व ४.२० मी x
३.१० मी मोजमापा ा जागेत मेसस इंडस
टावर िलिमटेड या कंपनीचा मोबाईल टावर
लाव ाचे (Installation) काम सु
अस ाचे िनदशनास आले.

54  जा. .नमंुमपा/िसिववा/अित/703/2021 
िद.02/03/2021

3 ी अ ुल कादीर शेख,
सन सागर िब ंग, ॉट नंबर ८९-८१, ए 
िवंग, ॅट नंबर-०२, से र १०ए, वाशी, नवी 
मंुबई

सदर िठकाणी पाहणी केली असता ३.०० मी x
३.०० मी मोजमापा ा सामािसक जागेत
अनािधकृतपणे म तयार क न वापर
करीत आहेत तसेच ८.६० मी x ८.६० मी व
१.२५ मी x ३.०० मी मोजमापा ा जागेत
प ाशेड लावून कॉल िसिलंग केले आहे.

53(1)  जा. .नमंुमपा/िसिववा/अित/915/2021 
िद.19/03/2021

ने ळ

वाशी
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अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

4 ीमती  ऐ या नवनाथ जावीर व ी नवनाथ 
जावीर

सन सागर िब ंग, ॉट नंबर ८९-८१, बी 
िवंग, ॅट नंबर- बी ०१, से र १०ए, वाशी, 
नवी मंुबई

सदर िठकाणी भोगवटा माणप  मंजूर
नकाशानुसार पाहणी केली असता ३.०० मी x
०.४५ मी, मोजमापा ा सामािसक जागेत
अनिधकृत वाढीव बांधकाम केले आहे. तसेच
५.०० मी x ३. २० मी, मोजमापा ा सामािसक
जागेत प ा शेड व पी ीसी फॉल् िसलीगं
चैनल लावून सामािसक जागा बंिद  केली
आहे. तसेच डी म साठी मंजूर असले ा
जागे बाहेर लोखंडी चॅनल व पी ीसी िसिलंग
लावून ३.२० मी x १.२० मी, मोजमापाचे
अनिधकृत बालकांनी व छत तयार केले आहे.

53(1)  जा. .नमंुमपा/िसिववा/अित/1018/2021 
िद.31/03/2021

1 अ  / से े टरी, एपीएमसी मु ालय (कांदा 
बटाटा माकट मधील)

 ए.पी.एमसी. मु ालय इमारत (कांदा बटाटा 
माकट मधील) से र 18, तुभ नवी मंुबई

मु ालय इमारतीचा 1 ा मज ावरील 
टेरेसवर अनिधकृत शेड 7.50 मीx 16.20 
मी, े फळाचे उभारले आहे

53(1) जा. .1559/2021       िदनांक 26/03/2021

2 स दानंद  शु ा/अिनता शु ा
भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर . 1301, 

िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, सानपाडा , 
नवी मंुबई

िवनापरवानगी भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर 
. 1301, िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, 

सानपाडा , नवी मंुबई येथे मंजूर असले ा 
ओपन टेरेस बंिद  क न ाचा वापर करत 
आहे.

53(1) जा. .1614/2021       िदनांक 31/03/2021

3 मिनषा ठाकूर
भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर . 1302, 

िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, सानपाडा , 
नवी मंुबई

िवनापरवानगी भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर 
. 1302, िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, 

सानपाडा , नवी मंुबई येथे मंजूर असले ा 
ओपन टेरेस बंिद  क न ाचा वापर करत 
आहे.

53(1) जा. .1615/2021       िदनांक 31/03/2021

4 िपयुष जैन/सुकीत  जैन
भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर . 1305, 

िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, सानपाडा , 
नवी मंुबई

िवनापरवानगी भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर 
. 1305, िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, 

सानपाडा , नवी मंुबई येथे मंजूर असले ा 
ओपन टेरेस बंिद  क न ाचा वापर करत 
आहे.

53(1) जा. .1616/2021       िदनांक 31/03/2021

तुभ
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अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

5 िलला शमा
भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर . 1306, 

िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, सानपाडा , 
नवी मंुबई

िवनापरवानगी भू. . एम आय 2 ए-डी-2 घर 
. 1306, िमलेमिनयम टॉवस , से र 9, 

सानपाडा , नवी मंुबई येथे मंजूर असले ा 
ओपन टेरेस बंिद  क न ाचा वापर करत 
आहे.

53(1) जा. .1617/2021       िदनांक 31/03/2021

1

ी.रिवं  बंडू मांगले म नं.706, से र-15, कोपरखैरणे, नवी 
मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 3.10मी. X 
8.70मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. ंथ (plinth) चे काम चालू 
अस ाचे िनदशनास आले आहे.

54 1245/ 08/03/2021

2

ी.मोह द आमुिनददीन शािहद मोह द म नं.748, से र-16, कोपरखैरणे, नवी 
मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 3.10मी. X 
7.00मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. पाचे काम चालू अस ाचे 
िनदशनास आले आहे.

54 1246/ 08/03/2021

3

ी. काश आनंदराव च ाण म नं.703, से र-15, कोपरखैरणे, नवी 
मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 8.20मी. X 
3.20मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. पाचे काम चालू अस ाचे 
िनदशनास आले आहे.

54 1246/ 08/03/2021

4

ी.शंकर ीमंत जाधव एस.एस.2, म नं.84, से र-7, कोपरखैरणे, 
नवी मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 8.00मी. X 
3.00मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. पाचे काम चालू अस ाचे 
िनदशनास आले आहे.

54 1831/ 19/03/2021

5

ी.धोडंीबा खंडू नवघणे म नं.493, से र-02, कोपरखैरणे, नवी 
मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 9.00मी. X 
3.80मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. पाचे काम चालू अस ाचे 
िनदशनास आले आहे.

54 1832/ 19/03/2021

6 ी.सुरेश शंकर नाईक

म नं.449, बोनकोडे गांव कोपरखैरणे, नवी 
मंुबई

 वरील नमूद प ावर अंदाजे 26.00मी. X 
8.00 मी. मोजमापा ा े फळाम े 
आर.सी.सी. पायाचे (plinth) काम चालू 
अस ाचे िनदशनास आले आहे.

54 1833/ 19/03/2021

कोपरखैरणे

- 7 -



अ. .

िवकासकाचे नांव/अनिधकृत बांधकामाचे 
नांव

अनिधकृत बांधकामाचा स  नं. सह 
संपुण प ा

बांधकामाचे प व े फळ नोटीसीचा कार (MRTP Act, 1966 
मधील कलम)

नोटीस बजाव ात आलेला जा. . व 
िदनांक

1

ी.संतोष िशवाजी राजगु  (िवकासक) व 
ी.बेनटया वाघो पाटील (िवकासक)

िशवाजी तलावा ा पुव बाजूकडील मोकळा 
भुखंड मै ांगण इमारती ा बाजुला िशवाजी 
तलाव, घणसोली, नवी मंुबई.

सदरील िठकाणी  थळ पाहणी केली 
असता 25.00 मी. X 12.50 मी. इत ा 
मोजमापाचे मोकळया भुखंडावर 
िवनापरवानगी अनिधकृतपणे दोन मज ाचे 
आर.सी.सी. कचरचे काम पूण िवटकाम 

गती पथावर

54 जा. .1056 िद.03/03/2021

2 िनरंक िनरंक िनरंक 53 (1) िनरंक

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक

थळ  :- बेलापूर

नवी मंुबई महानगरपािलका

घणसोली

ऐरोली

िदघा

सही/-
िदनांक :-  05/05/2021 उप आयु  (अित मण)
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अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपणु� 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 �ी. सुय	कांत जनाद	न कोळी, चं�कांत कोळी यां�या घरा�या उ�तरेस,  

        से-14, �दवाळे गांव,

खोदकाम क#न फुट&ंगचे काम पणु	 केले आहे. Plinth (जोथा) चे काम 5गतीपथावर आहे. सुमारे 10.30 x 4.60 मी. एवढे 

<े=फळाम>ये काम केले आहे.

MRTP नोट&स 54अDवये 5274/ 15.4.2021

2 मालम�ता धारक, ठेकेदार-�ी. 

संतोष कुमार राजपतू,

 Lानद&प सेवा मंडळ 5ाथNमक, 

मा>यNमक, कOनPठ महाQवRयालय 

मैदाना�या पवूTस बVलाळेWवर अपाट	मXट, 

घर नं.203, जवळ, सेYटर-36, करावे

सुमारे 19.80 x 16.00 मोजमापाचे <े=फळाम>ये दसुरा मजलापय\त आरसीसी बांधकाम पणु	 क#न Oतसरा मजला काम सु# 

आहे. �या�या द]<णेस सुमारे 16.00 x 15.30 <े=फळाचे ^ल&ंथ पय\तचे काम पणु	 केले असून कॉलम उभे केले आहे.

MRTP नोट&स 54अDवये 7238/ 10.5.2021

3 �ी. सुरेश जावळे, �ी. �ावण रसनभैर यां�या घराजवळ, 

माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी 

बेलापरू

सुमारे 4.00 x 7.70 मी. मोजमापाचे cलॅबचे जी+1 बांधकाम केले आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7345/ 12.5.2021

4 �ी. सुधीर मधुकर मोरे, ए-3/55, सेYटर-2, सीबीडी बेलापरू आर.सी.सी Plinth beam काम पणू	 केले आहे. कॉलमसाठj Steel उभे केले आहे. सुमारे 8.85 x 7.30 मोजमापाचे <े= 

आहे.

MRTP नोट&स 54अDवये 7403/ 14.05.2021

5 �ीम. रोह&नी मायकल अमोल&, �ी. सुOनल अमतृसर यां�या घरा�या 

द]<णेस, माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 

बी, सीबीडी बेलापरू

सुमारे 3.15 x 3.70 मी. मोजमापाचे जी+1 cलॅबचे बांधकाम क#न वापर सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7558/ 14.05.2021

6 �ी. सुOनल अमतृसर, �ीम. रोह&नी मायकल अमोल& यां�या 

घराजवळ, माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 

बी, सीबीडी बेलापरू

सुमारे 3.60 x 6.0 मी. मोजमापाचे cलॅब बांधकाम क#न (जी+1) वापर सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7559/ 14.05.2021

7 �ी. संजय बावीcकर,  �ी. सुरेश गायकवाड यां�या घराजवळ, 

माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी 

बेलापरू

सुमारे 4.20 x 5.15 मी. मोजमापाचे जी+1 बांधकाम क#न र�हवास सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7454/ 14.05.2021

8 �ी. जाफर कुरेशी, सौ. सखुबाई Nशदंे यां�या घराजवळ व 

कमलाबाई यnाप यां�या घरा�या उ�तरेस, 

माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी 

बेलापरू

सुमारे 5.10 x 4.55 मी. मोजमापाचे जी+1 लोडबेर&ंग क#न वापर सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7455/ 14.05.2021

9 �ीम. Nमना नागनाथ माने,  सौ. कुसुम गायकवाड यां�या घराजवळ 

व आनंद कांबळे यां�या घरा�या पवुTस, 

माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी 

बेलापरू

सुमारे 6.00 x 1.90 मी. मोजमापाचे बांधकाम लोडबेर&ंग क#न वापर सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7555/ 14.05.2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराPo 5ादेNशक Oनयोजन व नगररचना अpधOनयम, 1966 अDवये अनpधकृत इमारती/बांधकामांQव#>द खाल&ल5माणे नोट&स बजावrयात आलेVया आहेत. सव	 नागsरकांना शासन पsरप=क t. सकंuण	-2018/5.t.510/नQव-20,

�द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करrयात येत ेकu, खाल&ल5माणे इमारती/बांधकामे अनpधकृत असVयामळुे या�ठकाणी सदOनका/गाळे खरेद& करrयात येवु नयेत व आपल& फसवणुक टाळावी.

(माहे ए�'ल व मे 2021)

बेलापरू
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10 �ी. Nशवशंकर लVलन गु^ता,  �ी. साळुंखे यां�या उ�तरेस व �ी. 

गु^ता यां�या पिWचमेस, माता रमाबाई 

नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी बेलापरू

तळमजला + सुमारे 6.55 मी व 4.60 मी. मोजमापाचे लोडबेर&ंग बांधकाम क#न वापर सु# आहे. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7556/ 14.05.2021

11 �ी. कैलास कांबळे, �ी. जयवतं कांबळे यां�या घरा�या पवूTस, 

माता रमाबाई नगर, सेYटर-8 बी, सीबीडी 

बेलापरू

सुमारे 2.30 मी x 5.70 मी. मोजमापाचे बांधकाम लोडबेर&ंगचे काम पणू	  वापर सु#. MRTP नोट&स 53 (1)अDवये 7557/ 14.05.2021

1 �ी. अलोक अwवाल  घर नं. 666, नेxळगाव, नवी मुंबई सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 16.50 मी. X 4.10 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे तळमजVयाचे बांधकाम सुx 

आहे.

54 1880/20.04.2021

2 �ी. सं�दप कडू  घर नं. 58, नेxळगाव, से. 20, नेxळ, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 15.10 मी. X 5.70 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे तळ + दसु-या मजVयाचे 

बांधकाम सुx आहे.

54 1879/20.04.2021

3 �ी. यशवतं काथोड zहा=े  घर नं. 448, सेYटर 20, नेxळगाव, 

नेxळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 15.00 मी. X 12.00 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे तळ + प�हVया मजVयाचे 

बांधकाम सुx आहे.

54 1875/20.04.2021

4 �ी. चं�कांत भाcकर पाट&ल  घर नं. 252, से. 20, नेxळगांव, नेxळ, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 3.10 मी. X 7.00 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे तळ मजVयाचे बांधकाम सुx 

आहे.

54 1874/20.04.2021

5 �ी. आकाश गणपत ठाकूर घर नं. 85, से. 20, नेxळगांव, नेxळ, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 11.20 मी. X 6.00 मी. मोजमापा�या जागेत G + 1 चे काम सुx आहे. तसेच 6.00 

मी. X 5.00 मी. मोजमापा�या जागेत फुट&ंगचे काम सुx आहे.

54 1873/20.04.2021

6 �ी. शंकर नागा zहा=े  घर नं. 684/1, से. 20, नेxळगांव, 

नेxळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 11.00 मी. X 4.00 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे फुट&ंगचे काम सुx आहे. 54 1877/20.04.2021

7 �ीम. कुंदा मोरेWवर zहा=े घर नं. 684/2, से. 20, नेxळगांव, 

नेxळ, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 10.50 मी. X 4.30 मी. मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे फुट&ंगचे काम सुx आहे. 54 1878/20.04.2021

8 �ी. भगवान शांताराम भोपी घर नं. 739, मराठj शाळेजवळ, नेxळगांव सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 13.00 मी. X 5.50 मी. , 6.70 मी. X 2.75 मी.  व 18.50 मी. X 13.50 मी. 

मोजमापा�या जागेत अनpधकृतपणे तळमजला + प�हVया मजVयाचे काम सुx आहे.

54 1876/20.04.2021

9 |यंकटेWवर रे}डी ^लॉट नं. 273/274, तुलसी छाया को. 

ऑप. हौ. सो., से. 6, नेxळ

सदर �ठकाणी पाहणी केल& असता 2.90 मी. X 2.10 मी. नकाशाम>ये ओपन टेरेससाठj मंजरू केलेल& जागा कड^पा (कोटा) 

टाकून  ब�ंदcत करrयात आल& आहे. तसेच हॉल व टेरेसमधील Nभतं काढrयात आल& आहे.

53 (1) 2001/03.05.2021

1 बांधकाम धारक (Qवकास पाट&ल) आई Oनवास शेजार&, कोपर&गांव, नवी मुंबई सदर �ठकाणी सुमारे 7.20 मी x 11.00 मी या मोजमापाचे तळ मजVया�या फुट&गचे बांधकाम सु# आहे. 54 जा.t. 2643/2021 �दनांक 

24/05/2021

2 बांधकाम धारक / जागा मालक आई Oनवास शेजार&, कोपर&गांव, नवी मुंबई सदर �ठकाणी सुमारे 12.20 मी x 10.00 मी या मोजमापाचे दसु�या मजVयाचे काम सु# आहे. 54 जा.t. 2644/2021 �दनांक 

24/05/2021

3 योगेश भोईर घर t. 1471, योगेश भोईर यांचे घर, 

कोपर&गाव, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी सुमारे 25.00 मी x 7.50 मी या मोजमापाचे तळ मजVया�या फुट&ंगचे काम सु# आहे. 54 जा.t. 2645/2021 �दनांक 

24/05/2021

1 �ी.तुळशीराम बाब ुzहा=,े  घर t.314, हसनNमया पटेल रोड, 

नमुंमपा टाकuजवळ, बोनकोडेगांव, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पाहणी केल& असता  अदंाजे 8.70मी.X17.50 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cव#पाचे काम  चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2142/6/4/2021

ने�ळ

तुभ�

कोपरखैरणे
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2 �ीम. जय�ी घनWयाम zहा=,े     घर t.1149, से.12डी, नवी मुंबई. वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पाहणी केल& असता  अदंाजे 20.00मी.X15.00 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cव#पाचे काम  चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2143/6/4/2021

3 �ी.सुनील बाळू भोसले,  #म नं.80, से.8, कोपरखैरणे,नवी मुंबई. वर नमूद प�यावर अदंाजे 8.50मी.X3.10 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये RCC cव#पाचे काम  सु# असVयाचे Oनदश	नास 

आले आहे.

54 2279/16/4/2021

4 �ीम. अxणा हनुमंत डेरे व �ी. 

गणेश हनुमंत डेरे,

xम नं.299, से.16, कोपरखैरणे, वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पहाणी केल& असता अदंाजे 9.00 मी.X 3.50 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cवxपाचे काम चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2496/10/5/2021

5 �ी. बाबासाहेब यशवतं मcकर, xम नं.666, एस.ए. टाईप, से.17, 

कोपरखैरणे,

वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पहाणी केल& असता अदंाजे 7.00 मी.X 3.00 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cवxपाचे काम चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2497/10/5/2021

6 �ी. सागर तानाजी बेलोशे,   xम नं.357, से.17, कोपरखैरणे, वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पहाणी केल& असता अदंाजे 6.70 मी.X 3.40 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cवxपाचे काम चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2498/10/5/2021

7 �ी. रमेश जयराम यादव,  xम नं.604, से.2, कोपरखैरणे, वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पहाणी केल& असता अदंाजे 8.00 मी.X 3.00 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cवxपाचे काम चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2699/31/5/2021

8 �ी. शांतीलाल भुरालाल कुमावत,   xम नं.130, से.3, कोपरखैरणे, वर&ल नमूद प�यावर 5�य< पहाणी केल& असता अदंाजे 8.30 मी.X 3.00 मी.मोजमापा�या <े=फळाम>ये आर.सी.सी. 

cवxपाचे काम चालू असVयाचे Oनदश	नास आले आहे.

54 2700/31/5/2021

1 �ीम. सQवता वाVमीकu मढवी घर t.0056, घणसोल& गांव, मु�य 

रc�यालगत, घणसोल&, नवी मुंबई

सदर&ल �ठकाणी 5�य< cथळ पाहणी केल& असता 15.10 मी. X 9.20 मी. इतYया मोजमापाचे  Qवनापरवानगी 

अनpधकृतपणे Oतस�या मजVयाचे आर.सी.सी. कॉलमचे काम पणू	, Oतस�या मजVयावर cलॅबचे काम 5गतीपथावर

54 जा.t. 1749 �द. 23/04/2021

2 �ी. काळूराम कृPणा zहा= े

(घरमालक व  Qवकासक)

घर नं.1859, Nशवाजी तलावाजवळ, 

घणसोल&, नवी मुंबई

सदर&ल �ठकाणी 5�य< cथळ पाहणी केल& असता 26.00 मी. X 28.00 मी. इतYया मोजमापाचे  Qवनापरवानगी 

आर.सी.सी. जो�याचे काम पणू	, तळमजला आर.सी.सी. कॉलमचे काम 5गतीपथावर

54 जा.t. 1759 �द. 26/04/2021

3 �ी. कैलास पrुयनाथ पाट&ल 

(घरमालक व  Qवकासक)

युOनट नं.004, घर नं.1868,  Nशवाजी 

तलावाजवळ, घणसोल&, नवी मुंबई

सदर&ल �ठकाणी 5�य< cथळ पाहणी केल& असता 23.60 मी. X 14.00 मी. इतYया मोजमापाचे  Qवनापरवानगी 

अनpधकृतपणे आर.सी.सी. जो�याचे काम पणू	, तळमजला आर.सी.सी. कॉलमचे काम 5गतीपथावर

54 जा.t. 1760 �द. 26/04/2021

4 �ी. रामचं� न. नागेकर 

(घरमालक) व �ी. शंकर  

Nसताराम पवार  (Qवकासक)

युOनट नं.0004, घर नं.131,  Nशवाजी 

तलावाजवळ, घणसोल&, नवी मुंबई

सदर&ल �ठकाणी 5�य< cथळ पाहणी केल& असता 29.00 मी. X 11.00 मी. इतYया मोजमापाचे  Qवनापरवानगी 

अनpधकृतपणे आर.सी.सी. जो�याचे काम पणू	, तळमजला कॉलमचे काम 5गतीपथावर

54 जा.t. 1761 �द. 26/04/2021

5 �ी. सुOनल र. सातपतुे 

(घरमालक) व �ी. �दल&प 

LानेWवर सोलंके (Qवकासक)

घर t.2231/031, द�तनगर, घणसोल&, 

नवी मुंबई

सदर&ल �ठकाणी 5�य< cथळ पाहणी केल& असता 25.00 मी. X 20.00 मी. इतYया मोजमापाचे Qवनापरवानगी 

अनpधकृतपणे RCC जो�याचे काम पणू	 तळमजला RCC कॉलमचे काम 5गतीपथावर

54 जा.t. 1967 �द. 12/05/2021

1 �ी. �बरबल आखाडया मढवी,  

�ी. Wयाम आखाडया मढवी, �ी. 

राजेश आखाडया मढवी, बडंु ऊफ	  

जगजीवन वसंत केणी (Qवकासक)

घर t. 274/02, बाबशुेठ Oनवास समोर, 

�दवागांव,  ऐरोल&, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी मालकाने 18.90x10.40 मी इतYया मोजमापा�या जागेत आरसीसी चे बांधकाम चालू केले आहे. 

सदयिcथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजVयाचे cलँबचे काम सु# आहे. तसेच �याच भुखंडावर&ल 27.00 मी x 18.90 मी. 

इतYया मोजमापा�या जागेत आरसीसी चे बांधकाम सु# केले आहे. सदर बांधकामाचे जो�याचे काम 5गतीपथावर आहे.

54 1178/2021  �द.23.04.2021

1 मे. माऊंट मेर& �बVडस	 /        

 वेcटन	 इं�डया टेनsरज Nलमीटेड

ई Qवगं, wीन वVड	 cट&ल पाक�ग �दघा 3.00 मी X 2.50 मी मोजमापाचे इमारती�या  पाक�ग म>ये अनpधकृत Qवट बांधकाम #म क#न वापर सु# MRTP 53(1) नमुंमपा/एचQवका/अOत/995/ 

2021,�दनांक 30/04/2021

�थळ  :- बेलापरू सह%/-

उप आयुOत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

घणसोल%

;दघा

;दनांक :- 07/06/2021

ऐरोल%
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अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपणु� 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 �ी. ल�मण तुकाराम भोईर,  �ी. सं�दप पाट�ल यां�या इमारती�या 

उ�तरेस, से टर-20, बेलापरू गांव,

उपरो त �ठकाणी सुमारे 14.40 मी. X 9.80 मी.  या मोजमापाचे तळ मजला + 4 मज1याचे आर.सी.सी. 3वट बांधकाम पुण5 क6न 3वट 

बांधकाम सु6 आहे.

MRTP नोट�स 54अ?वये 8941/ 29.6.2021

2 �ी. स�यवान सावळाराम BहाCे, �ी. Dनलेश BहाC ेयां�या इमारती�या 

उ�तरेस, से टर-20, बेलापरू गांव,

उपरो त �ठकाणी सुमारे 10.40 मी. X 12.40 मी.  या मोजमापाचे तळ मजला + 4 मज1याचे आर.सी.सी. 3वट बांधकाम पुण5 क6न 3वट 

बांधकाम व बाहेर�ल बाजुस FलाGटरचे काम सु6 आहे.

MRTP नोट�स 54अ?वये 8940/ 29.6.2021

1 �ी. जयराम हर� भगत / �ी. हर� 

रामा भगत

घर I. ६६३, कृMणकुंज अपाट5मNट, Fलॉट 

नं- ८४५ ते ८४९ �या मागे, जहुूगाव, 

वाशी, नवी मुंबई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 10.70 मी x 7.00 मी. मोजमापा�या जागेत 3वनापरवानगी अनVधकृत तळ + 3

मज1याचे आर.सी.सी. काम सुX अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

MRTP-54  

जा.I.नमुंमपा/Yस3ववा/अDत/1765/2021 

�द.15/06/2021

2 �ी. मार�या आना लोफेन घर I. 795, �ी. संजय भोईर यां�या 

घरा समोर, जहुूगांव, वाशी, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी पाहणी केल� असता 11.10 मी x 4.50 मी, मोजमापा�या जागेत 3वनापरवानगी अनVधकृत तळ मज1याचे

Gलॅबचे आर.सी.सी. काम सुX अस1याचे Dनदश5नास आले.

MRTP-54  

जा.I.नमुंमपा/Yस3ववा/अDत/1766/2021 

�द.15/06/2021

1 Gकाय सुट मोनाक5  हॉटेल \ा.Yल. फेअर माऊंट ^ब1डींग, भुखंड I. 4 व 6, 

से टर - 17, सानपाडा, नवी मुंबई

भुखंड I. 4 व 6 येVथल ^ब1डींग�या टेरेसवर 9.00 मी  X 3.00 मी मोजमापाचे bकचन ओdयाचे तसेच 6.00 मी X 4.00 

मी मोजमापाचे टॉयलेट बाथ6मचे बांधकाम केले आहे. तसेच 25 eया मज1यावर�ल (gरhयुज hलोअर) jखड या बसवनु लkन 

समारंभासाठl वापर सु6 आहे.

53 (1) जा.I. 3091/2021 �दनांक 

16/06/2021

2 शोभा ब. खोत/मंगला पवार व 

इतर

घर I. 0828, से टर - 22, तुभm नवी 

मुंबई

3वनापरावनगी घर I. 0828 येथे सुमारे 13.00 मी  X  7.50 मी या मोजमापाचे जी + 2 चे आर.सी.सी बांधकाम सु6 

आहे.

54 जा.I. 2916/2021 �दनांक 

08/06/2021

3 मंजलुा मधुकर गोधळी घर I. 1230, भुखंड I. 127, से टर - 

22, तुभm गांव (गा3वयो) नवी मुंबई

3वनापरावनगी घर I. 1230 येथे सुमारे 10.00 मी  X  12.50 मी या मोजमापाचे जी + 5 या मोजमापाचे आर.सी.सी 

बांधकाम सु6 आहे.

54 जा.I. 3065/2021 �दनांक 

16/06/2021

1 �ी. सुभाष Yशवराम हंकारे,   Xम नं.449, से.1, कोपरखैरणे, वर�ल नमूद प�यावर \�यp पहाणी केल� असता अदंाजे 7.40 मी.X 3.40 मी.मोजमापा�या pेCफळामqये आर.सी.सी. 

GवXपाचे काम चालू अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

54 2732/1/6/2021

2 �ी. तानाजी 3वठठल सगडे,  Xम नं.443, से.16, कोपरखैरणे, वर�ल नमूद प�यावर \�यp पहाणी केल� असता अदंाजे 7.40 मी.X 3.40 मी.मोजमापा�या pेCफळामqये आर.सी.सी. 

GवXपाचे काम चालू अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

54 2733/1/6/2021

3 �ी. 3वजय राजाराम केसरवाणी,   Xम नं.309, से.18, कोपरखैरणे, वर�ल नमूद प�यावर \�यp पहाणी केल� असता अदंाजे 8.00 मी.X 3.20 मी.मोजमापा�या pेCफळामqये आर.सी.सी. 

GवXपाचे काम चालू अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

54 3004/10/6/2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराMr \ादेYशक Dनयोजन व नगररचना अVधDनयम, 1966 अ?वये अनVधकृत इमारती/बांधकामां3व6qद खाल�ल\माणे नोट�स बजावsयात आले1या आहेत. सव5 नागgरकांना शासन पgरपCक I. सकंtण5-2018/\.I.510/न3व-20,

�द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करsयात येत ेकt, खाल�ल\माणे इमारती/बांधकामे अनVधकृत अस1यामळुे या�ठकाणी सदDनका/गाळे खरेद� करsयात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे जून 2021)

बेलापरू

वाशी

तुभ�

कोपरखैरणे
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4 �ी. सुGवागतम पुडंYलक 

BहाC/ेवDनता सु. BहाC,े

  घर I.1151/1152, से.12 डी, 

खैरणेगांव कोपरखैरणे,  नवी मुंबई

वर�ल नमूद प�यावर \�यp पहाणी केल� असता अदंाजे 16.00 मी.X 16.00 मी.मोजमापा�या pेCफळामqये आर.सी.सी. 

GवXपाचे काम चालू अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

54 3087/11/6/2021

5 �ी.तेजस जयवतं डाऊरकर घर I.115, महापे गांव, नवी मुंबई घर I.115, महापे गांव नवी मुंबई या �ठकाणी अदंाजे 8.00 मीटर x 7.00 मीटर मोजमापा�या pेCफळामqये RCC  

Gव6पाचे काम चालु अस1याचे Dनदश5नास आले आहे.

54 3147/17/06/2021

6 �ी.bकरण अर3वदं Yसगं,  S S टाईप 6म नं. 6 51, से.1, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर�ल नमूद प�यावर अदंाजे 8.50 मी.X 3.00 मी.मोजमापा�या pेCफळामqये आर.सी.सी. GवXपाचे काम चालू अस1याचे 

Dनदश5नास आले आहे.

54 3148/17/06/2021

1 �ी. बडंु wानू eहडे (घरमालक व  

3वकासक)

  र3वराज सोसायट�, अजु5नवाडी, 

घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 18.90 मी. X 18.20 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम पणू5, 

तळमजला कॉलमचे काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2475 �द. 15/06/2021

2 �ी. राजेश आ�माराम माळी 

(घरमालक व 3वकासक)

 सदगु6 अपाट5मNट समोर, अजु5नवाडी, 

घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 9.10 मी. X 28.40 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम पणू5, 

कॉलमचे काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2476 �द. 15/06/2021

3 �ी. मंगेश भगवान पाट�ल 

(घरमालक व 3वकासक)

 साव5जDनक शौचालया�या मागे, 

कौलआळी, घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 8.70 मी. X 17.50 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम पणू5, 

कॉलमचे काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2557 �द. 22/06/2021

4 �ी. �दपक मोरेyवर पाट�ल 

(घरमालक व 3वकासक),

 ल�मण हाईटस�या बाजलूा, गोठlवल�, 

नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 12.30 मी. X 23.30 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे तळमजला + 2 मजले र�हवास 

वापर असले1या इमारतीवर +2 मजले काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2558 �द. 22/06/2021

5 �ी. मंगल Yसगं भवरYसगं चeहाण 

(घरमालक/3वकासक)

 zN डस अपाट5मNट�या बाजलूा, तळवल�, 

घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 13.00 मी. X 18.30 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम 

\गतीपथावर

54 जा.I. 2559 �द. 22/06/2021

6 �ी. �दनानाथ शंकर 

पाट�ल,(घरमालक) (3वकासक)

शंकर मं�दर रोड, महाकालेyवर 

सोसायट��या मागे, गोठlवल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 20.00 मी. X 25.40 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम 

\गतीपथावर

54 जा.I. 2560 �द. 22/06/2021

7 �ी. हर� बद6 चeहाण ( 3वकासक) समथ5 छाया  Dनवासा लगत, समथ5नगर, 

घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 9.80 मी. X 10.60 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C.  Dतस|या मज1याचे काम 

\गतीपथावर

54 जा.I. 2620 �द. 25/06/2021

8 �ी. \शांत सोपान सुय5वशंी 

(घरमालक)

 अजु5नवाडी,  Yशवसाई अपाट5मNट जवळ, 

घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 8.20 मी. X 9.70 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे R.C.C. जो�याचे काम पणू5, 

तळमजला कॉलमचे काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2621 �द. 25/06/2021

9 �ी. क?हैया Yसगं कुशवाह 

(3वकासक)

 िजजामाता नगर रG�यालगत, 

समथ5नगर, घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 8.50 मी. X 9.00 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे फुट�ंगचे खोदकाम \गतीपथावर 54 जा.I. 2622 �द. 25/06/2021

10 �ी. दशरथ रामअYभलाख पांडे 

(घरमालक/3वकासक)

 Yसqदाथ5 नगर, पाsया�या टाकtजवळ, 

रबाळे, घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 2.00 मी. X 4.20 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे फुट�ंगचे खोदकाम \गतीपथावर 54 जा.I. 2623 �द. 25/06/2021

11 �ी. मंगल पांडुरंग कळंC े

(घरमालक/3वकासक)

Yशवसाई अपाट5मNट�या बाजलुा, 

अजु5नवाडी, घणसोल�, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 8.50 मी. X 11.20 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे प�ह1या मज1याचे काम 

\गतीपथावर

54 जा.I. 2624 �द. 25/06/2021

12 �ी. गणेश शंकर  Yशदंे 

(घरमालक), �ी. ओमकार महेश 

Yशरोडकर (3वकासक)

 बाळारामवाडी, साव5. शौचालयाजवळ, 

तळवल� नाका, घणसोल� गांव, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 8.00 मी. X 28.50 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे आर.सी.सी. जो�याचे काम पणू5, 

कॉलमचे काम \गतीपथावर

54 जा.I. 2625 �द. 25/06/2021

13 �ी. उदय नारायण बांदेकर 

(घरमालक व 3वकासक)

 ^C मुत~ सोसायट�, अजु5नवाडी, घणसोल� 

गांव, नवी मुंबई

सदर �ठकाणी 6.80 मी. x  9.80 मी. इत या मोजमापाचे 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे तळमजला + 1 मजला आर.सी.सी. 

बांधकाम पणु5, 3वटकाम   \गतीपथावर

54 जा.I. 2626 �द. 25/06/2021

1 काYशनाथ eह�. बाळंदे भु.I. एसएस3/जे-162,  से टर 03, 

ऐरोल�

सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.40  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जो�याचे काम पणू5 झाले असून कॉलमचे व वीट बांधकाम \गतीपथावर आहे.

54 1919/2021  �द.14.06.2021

घणसोल%

ऐरोल%

- 2 -



2 चं�कांत नYशकेत भोईर घर I. अे-7,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.70 मीटर x 3.90  मीटर मोजमापाचे जी+1  आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 

आहे. सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जो�याचे काम पणू5 झाले असून कॉलमचे व वीटांचे बांधकाम \गतीपथावर आहे.

54 1918/2021  �द.14.06.2021

3 संजय Yशवाजी माने भु.I.एसएस3/जे-281, से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी न.मुं.म.पा.चे बांधकाम \ारंभ \माणपC जा.I. नमुंमपा/नर3व/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17795/1821/2021 �दनांक 09/06/2021  eयDतgर त इमारती�या तळमजला व प�ह1या मज1यावर पढु�ल 

बाजसू 5.00 मीटर x  2.250 मीटर व मागील बाजसू 5.00 मीटर x  1.262 मीटर इत या मोजमापाचे अनVधकृत वाढ�व 

बांधकाम केलेले आहे. सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मज1याचे कॉलमचे काम सु6 आहे.

54 1990/2021  �द.18.06.2021

4 अ�दलु रजाक बी. शेख भु.I.एसएस3/जे-263,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.30  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+4  मज1याचे काम पणू5 झाले असून FलाGटरचे काम \गतीपथावर आहे.

54 1991/2021  �द.18.06.2021

5 शेख बशीर मोहBमद भु.I.एसएस3/जे-264,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.30  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+4  मज1याचे काम पणू5 झाले असून FलाGटरचे काम \गतीपथावर आहे.

54 1992/2021  �द.18.06.2021

6 अल�मा सल�म शेख भु.I.एसएस3/जे-265,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.30  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+4  मज1याचे काम पणू5 झाले असून FलाGटरचे काम \गतीपथावर आहे.

54 1993/2021  �द.18.06.2021

7 कुंदन गो3वदं नायर भु.I.एसएस3/जे-267,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.20  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+3  मज1याचे काम पणू5 झाले असून बाहेर�ल व आतील बाजनूे रंगकाम \गतीपथावर 

आहे.

54 1994/2021  �द.18.06.2021

8 3व�ल पांडुरंग पाट�ल भु.I.एसएस3/जे-277,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.70  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+3  मज1याचे काम पणू5 झाले असून FलाGटरचे काम \गतीपथावर आहे.

54 1995/2021  �द.18.06.2021

9 एच. जे. सुवm भु.I. जी-131,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.00 मीटर x 3.50  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जी+1  मज1याचे काम पणू5 झाले प�ह1या मज1यावर वीट बांधकाम \गतीपथावर आहे.

54 1996/2021  �द.18.06.2021

10 नंदा बाब ूसावतं भु.I. डी-4,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.60 मीटर x 3.20  मीटर मोजमापाचे जी+3  आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 

आहे. सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे वीट बांधकाम \गतीपथावर आहे.

54 1997/2021  �द.18.06.2021

11 शरद 3वMण ूनवरे भु.I. बी-59,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 8.00 मीटर x 3.70  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे जो�याचे काम \गतीपथावर आहे.

54 1998/2021  �द.18.06.2021

12 तुकाराम अजु5न देसाई भु.I. अे-59,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.70 मीटर x 4.00  मीटर मोजमापाचे जी+1  आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 

आहे. सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे वीट बांधकाम \गतीपथावर आहे.

54 1999/2021  �द.18.06.2021

13 एड3वन 3वजयकुमार नाडार भु.I. एच-214,  से टर 03, ऐरोल� सदर �ठकाणी 3वनापरवानगी अनVधकृतपणे 7.60 मीटर x 3.80  मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु6 आहे. 

सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे फुट�ंगचे काम \गतीपथावर आहे.

54 2000/2021  �द.18.06.2021

14 स3वता चeहाण/गो3वदं चeहाण भु.I.एसएस3/जे-279  व 280,  से टर 

03, ऐरोल�

सदर �ठकाणी न.मुं.म.पा.चे बांधकाम \ारंभ \माणपC जा.I. नमुंमपा/नर3व/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17777/1827/2021 �दनांक 02/06/2021  व नमुंमपा/नर3व/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17790/1935/2021 �दनांक 09/06/2021  eयDतgर त दो?ह� बांधकामाचे अनVधकृतपणे एक^Cकरण क6न 

इमारती�या तळमजला व प�ह1या मज1यावर पढु�ल बाजसू 8.00 मीटर x  2.250 मीटर व मागील बाजसू 8.00 मीटर x  

1.262 मीटर इत या मोजमापाचे अनVधकृत वाढ�व बांधकाम केलेले आहे. सदयिGथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मज1याचे 

कॉलमचे काम सु6 आहे.

54 2001/2021  �द.18.06.2021

�थळ  :- बेलापरू सह%/-

उप आयुQत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :- 06/07/2021
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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 �ी. रामचं� बासु, घर �.0058/009, से�टर-36, करावे 

गांव, नवी मुंबई

उपरो�त &ठकाणी सुमारे 4.50 मी. x 13.50 मी. या मोजमापाचे खोदकाम (Footing) चे काम सु7 आहे. MRTP नोट>स 54अ@वये 9321/ 9.7.2021

2 �ी. गोवधDन हर> पाट>ल, 

Fवकासक :- �ी. Fवनोद पटेल,

 घर �.50, मालवण Hकनारा हॉटेलJया 

पिLचमेस, से�टर-36, करावे गांव, नवी 

मुंबई

उपरो�त &ठकाणी सुमारे 10.00 मी. x 12.00 मी. या मोजमापाचे तळ मजला + चार मजOयाचे आर.सी.सी. Fवट 

बांधकाम पुणD होऊन अंतगDत कामे सु7 आहे.

MRTP नोट>स 54अ@वये 9320/ 9.7.2021

3 �ी. सQचन भोईर,  भु.�. बी-136 Jया उSतरेस, बेलापूर 

गांव, नवी मुंबई

उपरो�त &ठकाणी सुमारे 7.20 मी. X 9.10 मी. या मोजमापाचे िVलंथचे काम सु7 आहे. MRTP नोट>स 54अ@वये 9593/ 19.7.2021

4 �ी. सुहास काXशनाथ पाट>ल,  घर �.493/004, �ी. हनुमान 

ZनवासJया समोर, बेलापूर गांव, नवी 

मुंबई

उपरो�त &ठकाणी सुमारे 13.30 मी. X 12.20 मी. या मोजमापाचे तळ मजला +३ मजOयाचे आर.सी.सी. बांधकाम सु7 

आहे.

MRTP नोट>स 54अ@वये 9592/ 19.7.2021

5 �ी. ऋFषकेश टा व �ावंती टा, ^लॅट नं-401, `ाय सीट> aोमेनाड, 

भु.�.20 ए, से�टर-38, Xसवुड, ने7ळ, 

नवी मुंबई

उपरो�त &ठकाणी डबल हाईट टेरेसवर अनQधकृतपणे सुमारे 3.00 मी. x 5.70 मी. या मोजमापाचे लोखंडी अँगलJया 

सहाfयाने gलॅबचे बांधकाम क7न दोन 7म बांधhयात आOया असून वरJया 7म (मजOयावर) मiये जाhयाकर>ता िजना 

उभारhयात आला आहे.

MRTP नोट>स 53 (1)अ@वये 9861/ 30.7.2021

1 उमादेवी रामकरण अjवाल kम नं. 665, नेkळगांव, से. 20, नेkळ, 

नवी मुंबई

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता, 12.00 मी. X 7.00 मी. मोजमापाJया जागेत तळ + 2 मजOयाचे आर. सी. सी. 

प�के gवkपाचे बांधकाम सुk आहे.

54 3002/15.07.2021

2 �ी. महेश दSताराम दधुवडकर  kम नं. 23, घरकुल सोसायट>, Vलॉट 

नं. 30, से�टर 16 ए, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता, 3.00 मी. X 7.00 मी. मोजमापाJया जागेत तळ + 2 मजOयाचे आर. सी. सी. प�के 

तथा Xसमlट Xशट पmे (दसु-या मजला) घालून बांधकाम सुk आहे.

54 3007/15.07.2021

3 बाबुराव / कृnणा धमाD ठाकूर घर �. 744, नेkळगांव, से. 20, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता अंदाजे 12.00 मी. X 10.00 मी. Fवनापरवानगी बांधकाम जोoयाचे व कॉलमचे आर. 

सी. सी. (Plinth) काम सुk आहे.

54 3023/16.07.2021

4 जनादDन दSतू मेहेर  घर �. 256, सारसोळे गांव, नेkळ (प) सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता अंदाजे 17.00 मी. X 17.00 मी. मोजमापाJया जागेत  आर. सी. सी. इमारतीJया 

जोoयाचे काम सुk आहे.

54 3025/16.07.2021

5 रामदास गुVता घर �. 27/11, से. 10, नेkळ (प) सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता अंदाजे 4.00 मी. X 7.00 मी. मोजमापाJया जागेत तळ+ 3  आर. सी. सी. 

Fवनापरवानगी बांधकाम करhयाचे काम सुk आहे.

54 3024/16.07.2021

6 नारायण मेहेर घर �. 93. सारसोळे गाव, से. 6, नेkळ 

(प), नवी मुंबई

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता  8.00 मी. X 6.00 मी. मोजमापाJया जागेत अनQधकृत तळ+ 4  आर. सी. सी. 

मजOयाचे Fवनापरवाना बांधकाम सुk आहे.

54 3067/22.07.2021

7 �ी. राजl� कोळी घर �. 92, सारसोळे गाव, से. 6, नेkळ 

(प), नवी मुंबई

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता  7.00 मी. X 14.00 मी. मोजमापाJया जागेत Fवनापरवानगी आर.सी.सी.  तळ+ 5  

मजOयाचे बांधकाम अनQधकृतर>Sया सुk असOयाचे &दसून आले आहे.

54 3068/22.07.2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराn` aादेXशक Zनयोजन व नगररचना अQधZनयम, 1966 अ@वये अनQधकृत इमारती/बांधकामांFव7iद खाल>लaमाणे नोट>स बजावhयात आलेOया आहेत. सवD नागsरकांना शासन पsरपmक �. संकtणD-2018/a.�.510/नFव-20,

&द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करhयात येते कt, खाल>लaमाणे इमारती/बांधकामे अनQधकृत असOयामुळे या&ठकाणी सदZनका/गाळे खरेद> करhयात येवु नयेत व आपल> फसवणुक टाळावी.

(माहे जुलै 2021)

बेलापूर

ने�ळ
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1 �ीम. ताराबाई कृnणा भोईर वाशी गांव, खाडी Hकनार>, वाशी सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता 6.40 मी. X 7.40 मी. मोजमापाJया जागेत Fवनापरवानगी अनQधकृत तळ + 2

मजल> इमारतीचे आर.सी.सी. काम व Fवट बांधकाम सुk असOयाचे ZनदशDनास आले.

MRTP-54  

जा.�.नमुंमपा/XसFववा/अZत/2072/2021

 &द.06/07/2021

2 �ी. सुरेश आSमाराम पाट>ल घर नं. 314, खाडी Hकनारा, वाशी गांव, 

वाशी

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता 10.00 मी. X 10.00 मी. मोजमापाJया जागेत Fवनापरवानगी अनQधकृत तळ + 3

मजल> इमारतीचे आर.सी.सी. काम व Fवट बांधकाम सुk असOयाचे ZनदशDनास आले.

MRTP-54  

जा.�.नमुंमपा/XसFववा/अZत/2074/2021

 &द.06/07/2021

3 �ी. �ीपत चाहू सुतार घर नं. 18,19,20, खाडी Hकनारा, वाशी 

गांव, वाशी

सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता 17.50 मी. X 6.50 मी. मोजमापाJया जागेत Fवनापरवानगी अनQधकृत तळ + 3

मजल> इमारतीचे आर.सी.सी. काम व Fवट बांधकाम सुk असOयाचे ZनदशDनास आले.

MRTP-54  

जा.�.नमुंमपा/XसFववा/अZत/2073/2021

 &द.06/07/2021

4 �ी. राजेश रामकृnण सुतार घर नं. 12 व 13 वाशी गांव, वाशी सदर &ठकाणी पाहणी केल> असता 10.80 मी. X 16.20 मी. मोजमापाJया जागेत Fवनापरवानगी अनQधकृत तळ + 1

मजOयाचे आर.सी.सी. gलॅबचे व कॉलमचे काम सुk असOयाचे ZनदशDनास आले.

MRTP-54  

जा.�.नमुंमपा/XसFववा/अZत/2075/2021

 &द.06/07/2021

1 �ी. रामचं� पाट>ल व �ी. चंद ु

पाट>ल

भुखंड �. 43, से�टर - 5, सानपाडा, 

नवी मुंबई

Fवनापरवानगी भुखंड �. 43 येथे सुमारे 12.00 मी. X  21.50 मी मोजमापाचे जी + 1 चे आर.सी.सी. बांधकाम सु7 आहे. 54 जा.�. 3453/2021 &दनांक 

07/07/2021

2 सगुनाबाई बुधाजी पाट>ल (मयत) 

aZतZनधी �ीम. लता बुधाजी 

पाट>ल

घर �. 289, से�टर - 5, सानपाडा Fवनापरवानगी घर �. 289 येथे सुमारे 7.00 मी. X  10.00 मी मोजमापाचे तळमजOयाचे आर.सी.सी. बांधकाम सु7 आहे. 54 जा.�. 3454/2021 &दनांक 

07/07/2021

3 परशुराम जोमा वाgकर (मयत) 

�ीमती लताबाई वाgकर

घर �. 277, से�टर - 5, सानपाडा Fवनापरवानगी घर �. 277 येथे सुमारे 9.00 मी. X  6.00 मी मोजमापाचे जी + 4  आर.सी.सी. बांधकाम सु7 आहे. 54 जा.�. 3455/2021 &दनांक 

07/07/2021

1 �ीम.गायmी पवार व सुनील पवार, 7म नं. 66, से.5, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. वर>ल नमूद पSयावर aSयw &ठकाणी  पहाणी केल> असता  अंदाजे 8.50 मी.X 3.00 मी.मोजमापाJया wेmफळामiये 

अनQधकृतsरSया आर.सी.सी. gवkपाचे काम चालू असOयाचे ZनदशDनास आले आहे.

54 3833/12/07/2021

2 �ी.Fवरl� यादव,    7म नं. 138, से.2, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वर>ल नमूद पSयावर अंदाजे 3.70 मी.X 8.60 मी.मोजमापाJया wेmफळामiये अनQधकृतsरSया आर.सी.सी. gवkपाचे काम 

चालू असOयाचे ZनदशDनास आले आहे.

54 3880/14/07/2021

3 �ी.चेतन दामजी गाला/Xशतल 

चेतन गाला,

 सदZनका �. 101,102  xबOडींग �.9, 

फाम सोसायट> से.11, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वर>ल नमूद पSयावर aSयw पहाणी केल> असता 6.00 मी.X 2.30 मी. व 2.00 मी.X 1.30 मी. जागेत अँगल टाकून 

जागा बं&दgत क7न अनQधकृतsरSया बांधकाम केले आहे.

54 3888/14/07/2021

4 �ी.मेहबूब आलम शेख, 7म नं.220,  से.2, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वर>ल नमूद पSयावर aSयw पहाणी केल> असता अंदाजे 7.70 मी.X 3.40 मी. मोजमापाJया wेmफळामiये 

अनQधकृतsरSया आर.सी.सी. gवkपाचे काम चालू असOयाचे ZनदशDनास आले आहे.

54 3954/22/07/2021

5 �ी.aभाकर गणपत नाईक व 

&दनानाथ शंकर का@हेकर,

घर �.1144 व 1145,  से.12 डी, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर>ल नमूद पSयावर aSयw पहाणी केल> असता Zतस-या  मजOयावर  11.00 मी.X 9.00 मी. व चौoया मजOयावर 

17.00 मी. X 10.00 मी.मोजमापाJया wेmफळामiये अनQधकृतsरSया आर.सी.सी. gवkपाचे काम चालू असOयाचे 

ZनदशDनास आले आहे.

54 3971/22/07/2021

6 �ी.शंकर महादेव zहाmे, aशांत 

शंकर zहाmे व &दनेश zहाmे,

घर �.1034/3, 1034/4  से.5, 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर>ल नमूद पSयावर aSयw &ठकाणी पहाणी केल> असता अंदाजे  21.00 मी.X 23.00 मी. मोजमापाJया wेmफळामiये 

आर.सी.सी. gवkपाचे काम चालू असOयाचे ZनदशDनास आले आहे.

54 3972/22/07/2021

1 �ी. आनंद कृnणा परब 

(घरमालक), �ी. राजl� भगवान 

मांडवले (Fवकासक)

से.25 लगत, दSतनगर, घणसोल>, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी 27.50 मी. X 21.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 2788 &द. 02/07/2021

2 �ी. मा7ती शामराव लाड 

(घरमालक व  Fवकासक),

अजुDनवाडी, jीन {ह>व अपाटDमlट जवळ, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 32.00 मी. X 9.70 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे दसु|या मजOयाचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 2789 &द. 02/07/2021

वाशी

तुभ�

कोपरखैरणे

घणसोल%
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3 �ी. नारायण महादेव zहाmे 

(घरमालक)

 Xशवाजी तलावालगत, पिLचमेस, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 17.60 मी. X 14.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम 

aगतीपथावर.

54 जा.�. 2790 &द. 02/07/2021

4 �ी. aेमनाथ चं�कांत हाटकर 

(Fवकासक)

�ीकांत पाट>ल यांJया बंगOयालगत, 

सSयवान नगर, गो&ठवल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 34.50 मी. X 15.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. फूट>ंगचे/जोSयाचे 

काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2800 &द. 02/07/2021

5 �ी. राजाराम अनंत zहाmे, 

Fवकासक व घरमालक

बाळारामवाडी, घणसोल>, नवी मुंबई सदर &ठकाणी 18.20 मी. X 6.30 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम पूणD, 

तळमजला gलॅबचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2801 &द. 02/07/2021

6 �ी. Fवरl� xबशराम पटेल 

(Fवकासक)

कौलआळी, घणसोल>, नवी मुंबई सदर &ठकाणी 27.15 मी. X 19.20 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. Vल>ंथचे काम 

aगतीपथावर.

54 जा.�. 2802 &द. 02/07/2021

7 �ी. अमोल रघुनाथ पाट>ल 

(घरमालक व  Fवकासक)

कौलआळी, घणसोल> (रामदास हर> 

पाट>ल मागD लगत)

सदर &ठकाणी 23.50 मी. X 12.40 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम 

aगतीपथावर.

54 जा.�. 2803 &द. 02/07/2021

8 �ी. पंकज जग&दश मढवी 

(घरमालक व  Fवकासक)

 तुलसी ऑरा, Vलॉट नं.20 Jया समोर, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 16.00 मी. X 23.80 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम पूणD, 

तळमजला gलॅबचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2804 &द. 02/07/2021

9 �ी. Zनलेश मा�णक zहाmे, 

(घरमालक व  Fवकासक)

घणसोल> गांव gमशान भूमी लगत, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 13.10 मी. X 13.70 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे तळमजला + 2 मजOयाचे 

आर.सी.सी. gलॅबचे काम पूणD, Zतस|या मजOयाचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2831 &द. 05/07/2021

10 �ी. सुरज {दारकानाथ पाट>ल, 

(घरमालक व  Fवकासक)

 कौलआळी, घणसोल>, नवी मुंबई सदर &ठकाणी 13.50 मी. X 7.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम पुणD 54 जा.�. 2832 &द. 05/07/2021

11 �ी. पंढर>नाथ रामदास पाट>ल, 

(घरमालक) व  (Fवकासक)

  Xभमाशंकर अपाटDमlटJया बाजुला, 

मर>आई मं&दराजवळ, गो&ठवल>, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी 9.50 मी. X 15.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. फूट>ंगचे काम पूणD, 

जोSयाचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2833 &द. 05/07/2021

12 �ी. राकेश  Xम�ा (घरमालक)  बाबासाहेब बापूराव सातपुते (Fवकासक), 

समथDनगर, जय महाराn` पाकD चे मागे, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 10.50 मी. X 22.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे तळमजला + 2 मजOयाचे 

आर.सी.सी. काम पूणD, Zतस|या मजOयाचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2834 &द. 05/07/2021

13 �ी. &दनेश रामचं� सावंत 

(घरमालक) व  (Fवकासक)

 Xसiद> Fवनायक सोसायट>, सSयवान 

नगर, गो&ठवल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 18.00 मी. X 13.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. फूट>ंगचे काम पुणD, 

जोSयाचे काम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2835 &द. 05/07/2021

14 �ी. रघुनाथ रामचं� कांबळी 

(घरमालक)

िजजामाता नगर, समथDनगर, घणसोल>, 

नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 11.50 मी. X 11.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. कॉलमचे काम 

aगतीपथावर.

54 जा.�. 2836 &द. 05/07/2021

15 �ीम. हेमा दशरथ अंगरख 

(घरमालक व Fवकासक)

 तुलसीसोना Vलाझा इमारतीसमोर, 

शंकर मं&दर रोड, गो&ठवल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 17.50 मी. X 8.20 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे Zतस|या मजOयावर>ल र&हवास 

वापर सु7 असलेOया इमारतीवर चौoया मजOयाचे वाढ>व बांधकाम  aगतीपथावर.

54 जा.�. 2837 &द. 05/07/2021

16 �ी. Fवशाल  रो&हदास पाट>ल 

(घरमालक/Fवकासक)

 कौलआळी, घणसोल>, नवी मुंबई सदर &ठकाणी 17.50 मी. X 10.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. फुट>ंगचे काम 

aगतीपथावर.

54 जा.�. 2839 &द. 05/07/2021

17 �ी. अZनल गजानन पाट>ल 

(घरमालक व Fवकासक)

कौल आळी, घणसोल>, नवी मुंबई सदर &ठकाणी 19.00 मी. X 11.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे तळमजला + 3 मजले 

आर.सी.सी. काम पूणD,  Fवटकाम पूणD.

54 जा.�. 2840 &द. 05/07/2021

18 �ीम. पावDती मदन पाट>ल 

(घरमालक व Fवकासक)

 Xशवाजी तलाव रgता, अनंत नगर, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 18.50 मी. X 18.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम पूणD, 

तळमजला कॉलमचे काम aगतीपथावर

54 जा.�. 2920 &द. 08/07/2021

19 �ी. अंकुश Xशवराम मढवी 

(घरमालक), �ी. aेमनाथ 

चं�कांत सुतार (Fवकासक),

एकवीरा Vलाझा शेजार>, गो&ठवल> गांव, 

नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 7.40 मी. X 33.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. जोSयाचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 2921 &द. 05/07/2021

20 �ी. केतन दकुल पाट>ल, 

(घरमालक व Fवकासक)

हनुमान मं&दराJया मागे, गो&ठवल>, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी 16.70 मी. X 11.20 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी. फुट>ंगचे बांधकाम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 2922 &द. 08/07/2021

21 �ी. सुFवध नामदेव पाट>ल 

(घरमालक), (Fवकासक)

Fवजय gमतृी इमारतीJया बाजुला, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 11.50 मी. X 10.20 मी. इत�या मोजमापाचे आर.सी.सी. तळमजला + एक मजOयाचे काम पूणD, 

Fवटकाम aगतीपथावर.

54 जा.�. 2923 &द. 08/07/2021
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22 �ी. Zनतीन दामाजी पाट>ल 

(घरमालक/Fवकासक)

तळवल> गांव, राम मं&दरासमोर, 

रgSयालगत, तळवल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 25.00 मी. X 11.00 मी. इत�या मोजमापाचे  Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  चौoया 

मजOयाचे बांधकाम पूणD, वीटकाम aगतीपथावर

54 जा.�. 2924 &द. 08/07/2021

23 �ी. तुकाराम सुक|या zहाmे 

(घरमालक)

�ी. करण रघूनंदन जयgवाल 

(Fवकासक), �ी अपाटDमlट जवळ, zहाmे 

आळी, घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 22.80 मी. X 17.00 मी. इत�या मोजमापाचे दोन मंजOयांचे आर.सी.सी.  बांधकाम aगतीपथावर 54 जा.�. 3191 &द. 23/07/2021

24 �ी. Qधरज शांतीलाल zहाmे 

(घरमालक व Fवकासक)

परशुराम Zनवासाजवळ, zहाmे आळी, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 10.00 मी. X 9.20 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे चार मजOयांचे आर.सी.सी.  

बांधकाम पूणD, वीटकाम aगतीपथावर

54 जा.�.3192 &द. 23/07/2021

25 �ी. रॉजर FवOयम पारसी 

(घरमालक), �ी. करण रघूनंदन 

जयgवाल(Fवकासक),

घर नं.1893, zहाmे आळी, घणसोल>, 

नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 16.40 मी. X 12.40 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  चार मजOयांचे 

बांधकाम पूणD, वीटकाम aगतीपथावर

54 जा.�. 3193 &द. 23/07/2021

26 �ीम. वासंती मा7ती zहाmे 

(घरमालक व Fवकासक)

घर नं.902, मर>आई म&दराजवळ, 

गो&ठवल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 21.00 मी. X 6.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  तळमजला 

बांधकाम पूणD, प&हOया मजOयाचे काम aगतीपथावर

54 जा.�. 3194 &द. 23/07/2021

27 �ी. नंदकुमार �ीपत zहाmे 

(घरमालक व Fवकासक)

तलाव पाल> रोड, zहाmे आळी, घणसोल>, 

नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 22.30 मी. X 15.30 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  फूट>ंगचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 3195 &द. 23/07/2021

28 �ी. मनोजकुमार आर. चौधर> 

(घरमालक व Fवकासक)

समथDनगर रgSयालगत, घणसोल>, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी 8.20 मी. X 15.00 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  जोSयाचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 3196 &द. 23/07/2021

29 �ी. रमेश केशव गायकवाड 

(घरमालक व Fवकासक)

मर>आई माता चौक, दSतनगर, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 24.20 मी. X 14.30 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  जोSयाचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 3197 &द. 23/07/2021

30 �ी. &दनानाथ धमाD पाट>ल 

(घरमालक व Fवकासक)

शंकर मं&दर रोड, से.30, गो&ठवल>, नवी 

मुंबई

सदर &ठकाणी 21.50 मी. X 16.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  फूट>ंगचे काम 

aगतीपथावर

54 जा.�. 3198 &द. 23/07/2021

31 �ी. शंकर तुळशीराम राठोड 

(घरमालक व Fवकासक)

 घर नं./स{ह� नं.235, नौXसल नाका, 

घणसोल>, नवी मुंबई

सदर &ठकाणी 5.30 मी. X 5.50 मी. इत�या मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे आर.सी.सी.  दोन मजOयांचे 

बांधकाम पूणD, Zतस|या मजOयाचे बांधकाम aगतीपथावर

54 जा.�. 3246 &द. 27/07/2021

1 नामदेव &दगंबर सोनावले भु.�. बी-171,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.40 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम पूणD झाले असून कॉलमचे व वीट बांधकाम aगतीपथावर आहे.

54 2158/2021   &द. 1.07.2021

2 राठोड डी. एम. भु.�. डी-37,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.70 मीटर x  3.90 मीटर मोजमापाचे जी+1  आर.सी.सी. इमारतीचे काम 

सु7 आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम पूणD झाले असून कॉलमचे व वीटांचे बांधकाम aगतीपथावर आहे.

54 2179/2021   &द. 1.07.2021

3 कदम &दल>प एम. भु.�. अे-215,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी न.मुं.म.पा.चे बांधकाम aारंभ aमाणपm जा.�. नमुंमपा/नरFव/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17795/1821/2021 &दनांक 09/06/2021 {यZतsर�त इमारतीJया तळमजला व प&हOया मजOयावर 

पुढ>ल बाजूस 5.00 मीटर x 2.250 मीटर व मागील बाजूस 5.00 मीटर x 1.262 मीटर इत�या मोजमापाचे अनQधकृत 

वाढ>व बांधकाम केलेले आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजOयाचे कॉलमचे काम सु7 आहे.

54 2160/2021   &द. 1.07.2021

4 Xमरा ओमaकाश वमाD भु.�. अे-328,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.30 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 4  मजOयाचे काम पूणD झाले असून Vलाgटरचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2161/2021   &द. 1.07.2021

5 &हरl� Xसताराम करगुंटकर भु.�. ई-406,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.30 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 4  मजOयाचे काम पूणD झाले असून Vलाgटरचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2165/2021   &द. 1.07.2021

6 कुंडXलक भगाजी ज�धळे भु.�. ई-407,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.30 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 4  मजOयाचे काम पूणD झाले असून Vलाgटरचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2162/2021   &द. 1.07.2021

7 अ@सार> मोहzमद दोदोzमा भु.�. ई-408,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.20 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 3  मजOयाचे काम पूणD झाले असून बाहेर>ल व आतील बाजून रंगकाम  

aगतीपथावर आहे.

54 2164/2021   &द. 1.07.2021

ऐरोल%
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8 कृnणा {ह>. शे�ी भु.�. ई-350,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.70 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 3  मजOयाचे काम पूणD झाले असून Vलाgटरचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2163/2021   &द. 1.07.2021

9 नाईक उमाजी मा7ती भु.�. ई-349,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.00 मीटर x  3.50 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जी + 1  मजOयाचे काम पूणD झाले प&हOया मजOयावर वीट बांधकाम aगतीपथावर आहे.

54 2196/2021   &द. 6.07.2021

10 अZनल ई. मोकाशी भु.�. ई-362,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.60 मीटर x  3.20 मीटर मोजमापाचे जी + 3  आर.सी.सी. इमारतीचे काम 

सु7 आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे वीट बांधकाम aगतीपथावर आहे.

54 2197/2021   &द. 6.07.2021

11 नायक Xशवराम के. भु.�. डी-28,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 8.00 मीटर x  3.70 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे �योSयाचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2212/2021   &द. 6.07.2021

12 सुभाष बाबूराव पवार भु.�. डी-29,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.70 मीटर x  4.00 मीटर मोजमापाचे जी + 1  आर.सी.सी. इमारतीचे काम 

सु7 आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे वीट बांधकाम aगतीपथावर आहे.

54 2213/2021   &द. 6.07.2021

13 जाधव मोतीराम रावसाहेब भु.�. ई-437,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 7.60 मीटर x  3.80 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे फुट>ंगचे काम aगतीपथावर आहे.

54 2214/2021   &द. 6.07.2021

14 उमेश आर. च{हाण घर �. 2030, Xशवकॉलनी, से. 01, 

ऐरोल>

सदर &ठकाणी न.मुं.म.पा.चे बांधकाम aारंभ aमाणपm जा.�. नमुंमपा/नरFव/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17777/1827/2021  &दनांक 02/06/2021  व नमुंमपा/नरFव/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17790/1935/2021  &दनांक 09/06/2021  {यZतsर�त दो@ह> बांधकामाचे अनQधकृतपणे एकxmकरण 

क7न इमारतीJया तळमजला व प&हOया मजOयावर पुढ>ल बाजूस 8.00 मीटर x 2.250 मीटर व मागील बाजूस 8.00 

मीटर x 1.262 मीटर इत�या मोजमापाचे अनQधकृत वाढ>व बांधकाम केलेले आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या 

मजOयाचे कॉलमचे काम सु7 आहे.

54 2215/2021   &द. 6.07.2021

15 रंजना �ीमंत खरटमोल/मुकेश पांडे घर �. 1655, Xशवकॉलनी, से. 01, 

ऐरोल>

सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 14.30 मीटर x  3.80 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 

आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम सु7 आहे.

54 2216/2021   &द. 6.07.2021

16 नXलनी aकाश पाiये भु.�. ई-218,  से�टर 02, ऐरोल> सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 6.40 मीटर x  3.40 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 आहे. 

सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम पूणD झाले आहे.

54 2217/2021   &द. 6.07.2021

17 हषDद मंगOया भगत घर �. 440, &दवागांव तलावाशेजार>, 

से. 09,  ऐरोल>

सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 13.00 मीटर x  9.00 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 

आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे अंडरjाऊंड पाhयाJया टाकtचे काम सु7 आहे.

54 2247/2021   &द. 07.07.2021

18 सागरनाथ रामा मढवी घर �. 30, &दवागांव मJछ�माक� टचे 

मागे,  से. 09,  ऐरोल>

सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 21.40 मीटर x  15.00 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 

आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम पूणD झाले असून प&हOया मजOयाचे gलॅबचे काम सु7 आहे.

54 2248/2021   &द. 07.07.2021

19 नरेश Fव�ल केणी घर �. 51, Xसताराम मढवी 

शौचालयासमोर,  &दवागांव,  ऐरोल>

सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 24.60 मीटर x  7.70 मीटर मोजमापाचे आर.सी.सी. इमारतीचे काम सु7 

आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे जोSयाचे काम सु7 आहे.

54 2249/2021   &द. 07.07.2021

20 सखाराम Xशवाजी गावडे भु.�. बी-53,  से. 03, ऐरोल> सदर &ठकाणी न.मुं.म.पा.चे बांधकाम aारंभ aमाणपm जा.�. नमुंमपा/नरFव/ससंनर/बां.प/online no. 

20211CNMMC17715/1926/2021  &दनांक 09/06/2021  {यZतsर�त इमारतीJया तळमजला व प&हOया मजOयावर 

पुढ>ल बाजूस 3.80 मीटर x 2.250 मीटर व मागील बाजूस 3.80 मीटर x 1.262 मीटर इत�या मोजमापाचे अनQधकृत 

वाढ>व बांधकाम केलेले आहे. सदयिgथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजOयाचे कॉलमचे काम सु7 आहे.

54 2250/2021   &द. 07.07.2021

21 आनंद बाबू गवते/भोगवटादार - 

तुषार गवते

घर �. 2986, गट �. 31, गवतेवाडी, 

sरलायबल Vलाझा जवळ, ठाणे बेलापूर 

रोड, Qचचंपाडा, ऐरोल>

सदर &ठकाणी Fवनापरवानगी अनQधकृतपणे 13.20 मीटर x  9.30 मीटर मोजमापाचे पmाशेडचे {यावसाZयक 04 गाळे 

बांधhयात आOयाचे ZनदशDनास आलेले आहे. सदयिgथतीत सदर गाळयाचा {यावसाZयक वापर सु7 आहे.

54 2297/2021   &द. 13.07.2021

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुQत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :- 13/08/2021
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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 �ी. संजय अरोरा  �लॅट नं-१०३ व १०४, �ब�डींग नं.४७, 

एनआरआय कॉ$%ले'स, फेज-२, से'टर-

५४, ५६ व ५८, -सवुड, ने/ळ

उपरो'त 4ठकाणी ओपन टेरेसवर सुमारे 10.30 मी. x 15.30 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पAाशेड उभारलेले आहे. MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10029/ 4.8.2021

2 �ी. मधुर नारायण नाईक  चेतन चंSकांत तांडेल यांTया घराTया 

पुवVस घर W. 803/10, से'टर-36, 

करावे, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 9.40 मी. x 3.30 मी., 12.30 मी x 2.90 मी. व 15.30 मी. X 4.10 मी. या मोजमापाचे 

अना>धकृतपणे तळ मजला + दोन मज�याचे आरसीसी बांधकाम पुण\ होऊन ^तस_या मज�याTया कॉलमचे काम सु/ आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10135/ 9.8.2021

3 �ी. ^नतीन $हाAे  घर W.266, से'टर-23, दारावे गाव, 

नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 29.20 मी. x 9.20 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळ मजला + चार मज�याचे आर.सी.सी 

बांधकाम पुण\ होऊन अंतग\त कामे सु/ आहेत.

MRTP नोटIस 54अLवये 10136/ 9.8.2021

4 �ी. `aवण बी. ठाकुर  घर W.340/11, से'टर-23, दारावे 

गाव, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 11.40 मी. x 25.70 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळ मजला + ^तस_या मज�याTया 

कॉलमचे काम सु/ आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10137/ 9.8.2021

5 �ीम. पुcपा तातोबा माने घर W.111 से'टर-23, दारावे गाव, नवी 

मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 11.00 मी. x 13.00 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे प4हला + तीन मज�याचे आर.सी.सी 

aवटबांधकाम पुण\ होऊन अंतग\त कामे सु/ आहेत.

MRTP नोटIस 54अLवये 10138/ 9.8.2021

6 �ी. -म-लदं भोईर, ठेकेदार- �ी. 

aवनोद मुरजी रावरIया व �ी. 

परेश नरसी सरेया

�ी. मा^नक भोईर यांTया घराTया 

दdeणेस, करावे गाव, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 7.20 मी. x 9.80 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळ मजला + चार मज�याचे आरसीसी 

बांधकाम व aवट बांधकाम पुण\ होऊन अंतग\त कामे सु/ आहेत.

MRTP नोटIस 54अLवये 10139/ 9.8.2021

7 �ी. जयवंत �Aबंक $हाAे व इतर 

3

 से'टर-36, करावे गाव, नवी मुंबई उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 11.80 मी. x 19.60 मी. व 9.00 मी. X  6.90 मी. व 8.00 मी. X 5.70 या मोजमापाचे 

अना>धकृतपणे आर.सी.सी तळ मजला + चौhया मज�याTया कॉलमचे काम सु/ आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10140/ 9.8.2021

8 �ी. सुहास वसंत पाटIल  �ी iवामी समथ\, भु.W.803 Tया 

पुवVस, से'टर-36, करावे गाव, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 14.00 मी. x 19.20 मी. व 8.50 मी. X  10.80 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे आर.सी.सी 

ि%लंथचे काम पुण\ होऊन कॉलमचे काम सु/ आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10141/ 9.8.2021

9 �ी. दlताAय नारायण भोईर, व 

�ी. /पेश दlताAेय भोईर व �ी. 

महेश दlताAय भोईर

से'टर-36, करावेगाव, नवी मुंबई उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 5.60 मी. x 9.15 मी. या मोजमापाचे आर.सी.सी तळमजला + चार मज�याचे अना>धकृत 

बांधकाम चालु आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10142/ 9.8.2021

10 �ी. चेतन चंSकांत तांडेल, �ी. 

महेश चंSकांत तांडेल, �ी.मTछnंS 

चंSकांत तांडेल, �ी.4दनेश अ/ण 

भोईर व �ी. 4दवेश अ/ण भोईर

�ी. जग4दश ठाकुर तांडेल यांTया 

घराTया पिoचमेस, से'टर-36, करावे 

गाव, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 22.10 मी. x 15.80 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे फुटIंगचे काम सु/ आहे. MRTP नोटIस 54अLवये 10143/ 9.8.2021

11 �ी. सुयेश सावळाराम तांडेल �ी.काLहा पाटIल यांTया घराTया 

पिoचमेस, से'टर-36, करावे गाव, नवी 

मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 10.40 मी. x 6.00 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे ि%लंथचे बांधकाम सु/ आहे. MRTP नोटIस 54अLवये 10144/ 9.8.2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराcp `ादे-शक ^नयोजन व नगररचना अ>ध^नयम, 1966 अLवये अन>धकृत इमारती/बांधकामांaव/qद खालIल`माणे नोटIस बजावsयात आले�या आहेत. सव\ नागtरकांना शासन पtरपAक W. संकuण\-2018/`.W.510/नaव-20,

4द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करsयात येते कu, खालIल`माणे इमारती/बांधकामे अन>धकृत अस�यामुळे या4ठकाणी सद^नका/गाळे खरेदI करsयात येवु नयेत व आपलI फसवणुक टाळावी.

(माहे ऑग�ट 2021)

बेलापूर
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12 �ी. बळीराम शा-लक भोईर गांवदेवी मंदIराTया पिoचमेस, घर 

W.220, से'टर-36, करावे गाव, नवी 

मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 6.70 मी. x 4.30 मी., 5.00 मी. X 5.50 मी. व 4.30 मी x 2.75 मी. या मोजमापाचे 

तळमज�याTय iलॅबचे काम सु/ आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10145/ 9.8.2021

13 �ी. पांडुरंग कोळी घर W.611, से'टर-14, 4दवाळे गाव, 

नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 10.00 मी. x 10.40 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळमज�याTया iलॅबचे काम सु/ आहे. MRTP नोटIस 54अLवये 10146/ 9.8.2021

14 �ी. अशोक लालजी रावरIया घर W.289/02, से'टर-36, करावे गाव, 

नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 13.00 मी. x 27.00 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळमजला + चौhया iलॅबचे काम सु/ 

आहे.

MRTP नोटIस 54अLवये 10210/ 12.8.2021

15 �ीम. सखुबाई भालचंS तांडेल घर W.828/0001, से'टर-36, करावे 

गांव, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 7.40 मी. x 5.50 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे तळमजला + चार मज�याचे आर.सी.सी 

aवट बांधकाम पुण\ होऊन अंतग\त कामे सु/ आहेत.

MRTP नोटIस 54अLवये 10211/ 12.8.2021

16 �ी.तरणजीत-सगं सेठn ऑफuस W.307, भुमी मॉल, भु.W.09, 

सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10448/ 25.8.2021

17 �ी. संदेश मोरे ऑफuस W.315, भुमी मॉल, भु.W.09, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10449/ 25.8.2021

18  �ी. अशोक डyगरे ऑफuस W.318, भुमी मॉल, भु.W.09, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10450/ 25.8.2021

19 �ीम. लुसी जोसेफ ऑफuस W.310, भुमी मॉल, भु.W.09, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10451/ 25.8.2021

20 �ी. कौशल डyगरे ऑफuस W.321, भुमी मॉल, भु.W.09, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10452/ 25.8.2021

21 �ी. सं4दप खडके ऑफuस W.324, भुमी मॉल, भु.W.09, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10453/ 25.8.2021

22 �ी. `भात कुमार ऑफuस W.301, भुमी मॉल, भु.W.01, 

से'टर-15, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो'त 4ठकाणी सुमारे 3.60 मी. x 3.60 मी. या मोजमापाचे अना>धकृतपणे पोटमाळा (मॅझेनाईन %लोअर) बनवलेला 

आहे.

MRTP नोटIस 53 (1)अLवये 10454/ 25.8.2021

1 �ी. सुरzदर-सगं मेहगा खांबा %लॉट नं. पी-181-बी, से'टर 17, ने{ळ, 

नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता रो हाऊसमधील अंदाजे  3.00 मी. X 10.00 मी. मोजमापाTया जागेत पAाशेड टाकून 

सलून |यवसाय सु{ आहे.

53 (1) 3340/05.08.2021

2 �ी. ल}मीचंद संतलाल वैoय, 

(aवकासक सु^नलकुमार महंतो),

{म नं. 69/6, से'टर 10, ने{ळ, नवी 

मुंबई

सदर 4ठकाणी 4.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी आर.सी.सी. प'के तळ+ 3  इमारतीचे बांधकाम 

 सु{ आहे.

54 3487 /18.08.2021

3 �ी. राजzS मनोहर लोकेगांवकर 

(aवकास योगेश ठाकरे)

{म नं. 36/6, से'टर 2, ने{ळ सदर 4ठकाणी 4.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी आर.सी.सी.  तळ+ 3  इमारतीचे बांधकाम  

सु{ आहे.

54 3488 /18.08.2021

4 �ी. ^नतीन -सताराम गवंडी 

(aवकासक योगेश ठाकरे)

{म नं. 44/11, से'टर 10, ने{ळ सदर 4ठकाणी 4.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी आर.सी.सी.  तळ+ 3  इमारतीचे बांधकाम  

सु{ आहे.

54 3486 /18.08.2021

5 �ी. 4दपक काLहा $हाAे %लॉट नं. 363, से'टर 6, सारसोळे 

गाव, ने{ळ

सदर 4ठकाणी 10.00 मी. X 15.00 मी. मोजमापाTया जागेत चाळीचे बैठे प'के aवट बांधकाम क{न -समzट पAे 

बसaवsयाचे काम  aवनापरवाना सु{ आहे.

54 3506 /18.08.2021

6 �ी. श-शकांत वाळकू पाटIल, {म नं. 183/001, ने{ळगाव (प), नवी 

मुंबई

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता अंदाजे 5.00 मी. X 6.00 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी तळ+ 1  

आर.सी.सी. ईमारतीचे काम सु{ आहे.

54 3615 /25.08.2021

ने�ळ
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1 मे. ई. |हI. हो$स/ ��ा 

अपाट\मzट ओनस\ असो-सएशन

१०, मरIना बे, भुखंड W.१०, से'टर-१०, 

वाशी

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता 19.30 मी. X 10.30 मी. मोजमापाTया जागेत 10 मरIना बे, ई. |हI. �ुप या नावाने 

सँ$पल �लॅट तयार के�याचे ^नदश\नास आले.

MRTP-53(1)  

जा.W.नमुंमपा/-सaववा/अ^त/2472/2021

 4द.02/08/2021

2 �ी. कमलाकर रामचंS पाटIल घर नं-३३६, रामचंS ^नवास, %लॉट नं-

३३६/२ Tया बाजुला, जुहूगांव, वाशी

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता 11.80 मी. X 9.30 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी अन>धकृत फुटIंगचे व 

कॉलमचे काम सु{ अस�याचे ^नदश\नास आले.

MRTP-54  

जा.W.नमुंमपा/-सaववा/अ^त/2546/2021

 4द.06/08/2021

3 �ी. 4हरोजी aवठोबा तांडेल, �ीम. 

सुवणा\ परशुराम जाधव, �ी. 

परशुराम जाधव

घर नं-५७३, ५७४, ५७५, एकaवरा जीम 

जवळ, जुहूगांव, वाशी

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता 24.80 मी. X 9.70 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी अन>धकृत फुटIंगचे व 

ि%लंथ �बमचे काम सु{ अस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

MRTP-54  

जा.W.नमुंमपा/-सaववा/अ^त/2583/2021

 4द.09/08/2021

4 �ी. �ानेoवर गोकूळ भोईर घर नं. ७७६, गोकूळ ^नवास, जुहूगांव, 

वाशी

सदर 4ठकाणी पाहणी केलI असता 11.00 मी. X 10.00 मी. मोजमापाTया जागेत aवनापरवानगी अन>धकृत फुटIंगचे व 

कॉलमचे काम सु{ अस�याचे ^नदश\नास आले.

MRTP-54  

जा.W.नमुंमपा/-सaववा/अ^त/2600/2021

 4द.10/08/2021

1 �ी. `�हाद वाiकर घर W. 272/2, से'टर - 5, सानपाड़ा, 

नवी मुंबई

घर W. 272/2 येथे सुमारे 16.50 मी  X  6.20 मी या मोजमापाचे आर.सी.सी ि%लंथचे बांधकाम सु/ आहे. 54 जा.W. 3911/2021 4दनांक 

09/08/2021

2 �ी. वसंत ठाकुर घर W. 148, से'टर -5, सानपाडा, नवी 

मुंबई

घर W. 148 येथे सुमारे 8.80 मी  X 8.60 मी या मोजमापाचे तळ + 1 मज�याचे इमारत बांधकाम सु/ आहे. 54 जा.W. 3912/2021 4दनांक 

09/08/2021

3 �ी. बामा तुकाराम पाटIल/ �ी. 

रaवS पाटIल

घर W. 141, से'टर -5, सानपाडा, नवी 

मुंबई

घर W. 141 से'टर - 5, सानपाडा या 4ठकाणी 14.20 मी  X 12.00 मी या मोजमापाचे तळ + 4 मज�याचे आर.सी.सी 

इमारत बांधकाम सु/ आहे.

54 जा.W. 3914/2021 4दनांक 

09/08/2021

4 �ी. बाळारामा धमा\ पाटIल घर W. 134, से'टर -5, सानपाडा, नवी 

मुंबई

घर W. 134 से'टर - 5, सानपाडा येथे  12.70 मी  X  7.10 मी या मोजमापाचे तळ + 4 मज�याचे आर.सी.सी 

इमारत बांधकाम सु/ आहे.

54 जा.W. 3915/2021 4दनांक 

09/08/2021

5 �ी. हtरचंS रावजी पाटIल घर W. 1390, से'टर - 22, तुभVगांव,  

तुभV, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 12.20 मी  X  6.20 मी या मोजमापाचे तळ + 3 मज�याचे आर.सी.सी इमारत बांधकाम सु/ आहे. 54 जा.W. 4078/2021 4दनांक 

23/08/2021

6 �ी. अमर पाटIल भुखंड W.239, से'टर - 22, तुभVगांव,  

तुभV, नवी मुंबई

भुखंड W. 239 येथे 16.00 मी  X  5.00 मी या मोजमापाचे तळ मज�याचे आर.सी.सी इमारत बांधकाम सु/ आहे. 54 जा.W. 4079/2021 4दनांक 

23/08/2021

1 �ीम.वांसती आlमाराम पाटIल, घर W.133, से.19, कोपरखैरणेगांव, नवी 

मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर अंदाजे 17.60 मीटर X 17.00  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये RCC iव/पाचे काम चालु 

आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4321/17/08/2021

2 �ी.वैभव कृcणा पाटIल, घर W.44, से.19, कोपरखैरणेगांव, नवी 

मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर अंदाजे 19.00 मीटर X 12.00  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये RCC iव/पाचे काम चालु 

आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4322/17/08/2021

3 �ी. कांतीलाल पदाजी पाटIल, घर W.244, से.19, कोपरखैरणेगांव, नवी 

मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर `lयe 4ठकाणी पहाणी केलI असता 9.30 मीटर X 8.50  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये 

aवनापरवानगी RCC iव/पाचे काम चालु आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4350/18/08/2021

4 �ी. अaवनाश एकनाथ पाटIल, घर W.133/002, से.19, कोपरखैरणेगांव, 

नवी मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर `lयe 4ठकाणी पहाणी केलI असता 12.00 मीटर X 5.00  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये 

aवनापरवानगी RCC iव/पाचे काम चालु आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4351/18/08/2021

5 �ी.संजय यमगर, /म नं.740, से.15,कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर `lयe 4ठकाणी पहाणी केलI असता 7.50 मीटर X 3.00  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये 

aवनापरवानगी RCC iव/पाचे काम केले आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4352/18/08/2021

6 �ी.आनंदा तुकाराम जाधव, /म नं.709, से.15, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वरIल नमूद पlयावर `lयe 4ठकाणी पहाणी केलI असता 7.50 मीटर X 3.00  मीटर मोजमापाTया  eेAफळामqये 

aवनापरवानगी RCC iव/पाचे काम केले आस�याचे ^नदश\नास आले आहे.

54 4353/18/08/2021

वाशी

तुभ�

कोपरखैरणे
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1 �ी. aवजय नामदेव रानकर 

(घरमालक व aवकासक)

 स|हV नं.150, रानकर आळी, िजजामाता 

बंग�या लगत, घणसोलI गांव, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 13.10 मी. X 15.30 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी दोन मज�यांचे 

बांधकाम पूण\, ^तस_या मज�याचे वीटकाम काम `गतीपथावर असून तळमजला वा�ण�य वापर सु/.

54 जा.W. 3396 4द. 3/08/2021

2 �ी. `भाकर वळ'या पाटIल 

(घरमालक व aवकासक)

 कyबडी चाळ, उ�वला डेकोरेटस\ 

काया\लया मागे, घणसोलI, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 25.00 मी. X 4.50 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे तळमजला + दोन मजले 

र4हवास वापर असले�या इमारतीवर ^तस_या मज�याचे आरसीसी कॉलमचे बांधकाम `गतीपथावर

54 जा.W. 3397 4द. 3/08/2021

3 �ी. हरIहर शंकर कांबळे, �ी. 

�ीकांत नारायण पूरळकर, �ी. 

सुरेश शंकर सावंत, (घरमालक व 

aवकासक)

 साई अeर अपाट\मzट जवळ, गोठnवलI 

गांव,  नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 12.00 मी. X 14.00 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे प4ह�या मज�याचे आरसीसी 

बांधकाम पूण\, दसु_या मज�याचे आरसीसी बांधकाम `गतीपथावर

54 जा.W. 3398 4द. 3/08/2021

4 �ी. `काश दlतू कदम (aवकासक)  से.23 लगत, से.20 परIसर, घणसोलI, 

नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 24.00 मी. X 6.60 मी. इत'या मोजमापाचे व 13.70 X 6.60 मी व 10.30 X 6.60 मी. इत'या 

मोजमापाचे तीन 4ठकाणी aवनापरवानगी अन>धकृतपणे पAाचाळीचे बांधकाम `गतीपथावर

54 जा.W. 3399 4द. 3/08/2021

5 �ी. aवजय शामपाल उजीनवाल 

(घरमालक)

 सं4दप को�ड iटोअर, मटन शॉप, 

नौ-सल नाका, तळवलI, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 4.80 मी. X 7.50 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे तळमजला + 1 मजला (पAाशेड) 

लोड बेअरIंग काम `गतीपथावर, तळमजला वा�ण�य वापर सु/.

54 जा.W. 3400 4द. 3/08/2021

6 �ी. 4दनकरराव परशुराम पाटIल 

(घरमालक)

 साईकृपा अपाट\मzट जवळ, समथ\नगर- 

�ड माट\ रilयाशेजारI, समथ\नगर, 

घणसोलI, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 30.30 मी. X 20.20 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी फुटIंगचे बांधकाम 

पूण\, जोlयाचे काम `गतीपथावर

54 जा.W. 3547 4द. 12/08/2021

7 �ी. 4दलIप शंकर कांबळे, �ीम. 

पुcपा बाबू च|हाण (घरमालक व 

aवकासक)

 समथ\नगर- �डमाट\ रilयालगत, 

समथ\नगर, घणसोलI, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 13.00 मी. X 29.30 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी फुटIंगचे व जोlयाचे 

काम `गतीपथावर

54 जा.W. 3548 4द. 12/08/2021

8 �ी. ए. के$पे गौडा व इतर-1  भु.W.28, से'टर-06, घणसोलI, नवी 

मुंबई

सदर 4ठकाणी तळमजला Restaurant & Kitchen ची -भतं काढलI आहे. तसेच अंतग\त -भतंी Temporary आहेत. ड'ट 

क|हर केला आहे. दोन टॉयलेट असून नकाशात जागेवर नाहI.  ^तसरा मजला खोलI W.1 & 2 एकAीकरण क/न अंतग\त 

बदल केले आहेत तसेच 3.25 मी. X 5.26 मी. इत'या मोजमापाचे टेरेस क|हर केले आहे.

54 जा.W. 3549 4द. 12/08/2021

9 �ी. जय�ी oयाम -शदंे 

(घरमालक व aवकासक), �ी. 

योगेश बाबुराव धाकडे (घरमालक 

व aवकासक)

रबाळे iटेशन ते गवळी हॉiपीटल 

रilयालगत, रबाळे, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 22.00 मी. X 16.50 मी. इत'या मोजमापाचे  aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी इमारतीचे बांधकाम 

`गतीपथावर.

54 जा.W. 3706 4द. 25/08/2021

10 �ी. रामा �Aबंक पाटIल 

(घरमालक/aवकासक), �ी. 

चंS-सगं -शवराज जैन 

(घरमालक/aवकासक)

 घर W.318 शेजारI, तळवलI गाव, 

मु�य रilयालगत, तळवलI, नवी मुंबई

सदर 4ठकाणी 12.50 मी. X 10.00 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी जोlयाचे काम 

`गतीपथावर.

54 जा.W. 3707 4द. 25/08/2021

11 �ी. सुरज अनंत $हाAे 

(घरमालक/aवकासक)

 साव\ज^नक शौचालय, कौल आळीTया 

मागील बाजूस, नमुंमपा मल^न:सारण 

कz Sासमोर, कौल आळी, घणसोलI, नवी 

मुंबई

सदर 4ठकाणी 20.50 मी. X 14.00 मी. इत'या मोजमापाचे aवनापरवानगी अन>धकृतपणे आरसीसी फुटIंगचे काम 

`गतीपथावर.

54 जा.W. 3708 4द. 25/08/2021

12 �ी. सु^नल गणपती $हiकर 

(घरमालक)

जोती-ल�ग सहकारI गहृ^नमा\ण संiथा 

मया\., %लॉट नं.60, /म नं.94, से.06, 

घणसोलI, नवी मुंबई

सदरIल 4ठकाणी मे जोती-ल�ग सोसा. /म नं.94, तळमजला + दोन मजले असले�या रो - हाऊस टेरेसवर 2.00 मी. X 

2.00 मी. इत'या मोजमापाचे जागेवर मोबाईल टॉवरची aवनापरवानगी अन>धकृतपणे उभारणी करsयात आलेलI आहे.

53 (1) जा.W. 3401 4द. 03/08/2021

13 �ी.  ^नiसार अ�दलु गफार शेख 

(घरमालक)

%लॉट नं.331, से'टर-01, घणसोलI, 

नवी मुंबई

सदरIल 4ठकाणी 10.00 मी. X 10.00 मी. इत'या मोजमापाचे र4हवास वापर असले�या इमारतीचे वाहनतळाचा वापर 

बदल क/न वा�ण�य वापर सु/ आहे. ^तस_या मज�याचे अन>धकृत वाढIव बांधकाम र4हवास वापर सु/ आहे.

53 (1) जा.W.3709 4द.25/08/2021

घणसोल%

- 4 -



1 रेखा धनाजी पाटIल घर W. 291,  4दवागांव, आ-श\वाद 

अपाट\मzट समोर, से. 09, ऐरोलI, नवी 

मुंबई

सदर 4ठकाणी aवनापरवानगी अन>धकृतपणे 11.00x 08.00 मीटर मोजमापाचे आर सी सी इमारतीचे काम सु/ आहे. 

सदयिiथतीत सदर बांधकामाचे जोlयाचे काम सु/ आहे.

54 2584/2021 4द. 10.08.2021

2 सुय\कुमार रंगबहादरु ^तवारI रो हाऊस नं. 06, भु.W. 30, राकेश 

पाक\ , से. 07, ऐरोलI

सदर रो हाऊस मqये aवनापरवानगी अन>धकृतपणे रो हाऊस W. 06 मqये तळमज�यावर 6.30 x 8.30 मीटर इत'या 

मोजमापाTया गाळयाचे बांधकाम करsयात आलेले आहे. प4ह�या मज�यावर 2.20 x 2.70 मीटर इत'या मोजमापाTया 

जागेत लोडबेअtरंगचे iलॅबचे काम केलेले आहे. तसेच दसु-या मज�यावर 2.50 x 6.40 मीटर मोजमापाचे पAाशेड 

उभारsयात आलेलI आहे.

53(1) 2558/2021 4द. 18.08.2021

3 अqयe/सेWेटरI, भोसकर भवन 

सहकारI गहृ^नमा\ण संiथा 

मया\4दत

से'टर 03, ऐरोलI, नवी मुंबई सदर 4ठकाणी इमारतीTया पोडीयम पा�क� गTया जागेत अन>धकृतपणे 12.30 x 3.50 मीटर व 10.00 x 2.30 मीटर 

इत'या मोजमापाTया जागेत वीट बांधकाम क/न पAाशेडने बं4दiत करsयात आलेले आहे. सदयिiथतीत सदर जागेचा 

वापर सु/ आहे.

53(1) 2762/2021 4द. 20.08.2021

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुQत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :-   13 /09/2021

ऐरोल%

- 5 -



अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�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

1111 ी./ ीम. िवजया सुकवाणी व वासुदेव
सुकवाणी,ऑ फस . 106, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, 
बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सुमारे सु. 3.30 मी. X 7.80 मी. 
या मोजमापाचे  मोजमापाचे अनिधकृतपणे 
पोटमाळा (मॅसेनाईन लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11391/ 28.09.2021

2222 ी./ ीम. हाद सती
ऑ फस . 213A, 213B,  भुमी मॉल, भु. .09 से-15, 
बेलापूर, नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 7.7 मी. X 7.0 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े व ऑ फस . 213A, 

213B,  यांचे एकि करण केले आह.े
MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11392/ 28.09.2021

3333 ी./ ीम. सुबीर राव
ऑ फस . 213 भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. X 3.60 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11393/ 28.09.2021

4444 ी./ ीम. किपल ठ र
ऑ फस . 217 भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 5.60 मी. X 3.30 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11394/ 28.09.2021

5555 ी./ ीम. राजेश कुमार  
ऑ फस . 227, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 5.40 मी. X 5.60 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11395/ 28.09.2021

6666 ी./ ीम. िस दी िवदया
ऑ फस . 227 C, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 7.00 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11396/ 28.09.2021

7777 ी./ ीम. हसमुख मा
ऑ फस . 227 A, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. X 7.20 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11397/ 28.09.2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महारा�� �ादे�शक �नयोजन व नगररचना अ�ध�नयम, 1966 अ�वये अन�धकृत इमारती/बांधकामां%व&'द खाल*ल�माणे नोट*स बजाव.यात आले0या आहेत. सव2 नाग3रकांना शासन प3रप5क 6. संक7ण2-2018/�.6.510/न%व-20, =द. 03

मे, 2018 नुसार आवाहन कर.यात येते क7, खाल*ल�माणे इमारती/बांधकामे अन�धकृत अस0यामुळे या=ठकाणी सद�नका/गाळे खरेद* कर.यात येवु नयेत व आपल* फसवणुक टाळावी.

(माहे सFटGबर - 2021)

बेलापूर

- 1 -



अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

8888 ी./ ीम. रिव नाथ आर. वमा
ऑ फस . जी 116, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.00 मी. X 7.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11398/ 28.09.2021

9999 ी./ ीम. रोहीणी ए. कापसे
ऑ फस . 117, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 7.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11399/ 28.09.2021

10101010 ी./ ीम. संजय देशमुख
ऑ फस . 121, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 7.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11400/ 28.09.2021

11111111
ी./ ीम. आनंद पाटेकर व अचना 

पाटेकर,
ऑ फस . जी 11, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.70 मी. X 2.50 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11401/ 28.09.2021

12121212 ी./ ीम. अनुराधा बजाज
ऑ फस . जी 19, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.50 मी. X 7.20 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11402/ 28.09.2021

13131313 ी./ ीम. जयिवजय साचन शॉप नं.-07, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी मुंबई
उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. x 9.10 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11403/ 28.09.2021

14141414 ी./ ीम. संतोष ीवा तव
ऑ फस . 227 B, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 7.00 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11404/ 28.09.2021

15151515 ी./ ीम. िस दी िवदया, 
ऑ फस . 207, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. X 3.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11405/ 28.09.2021

16161616 ी./ ीम. फा क प डकयर
ऑ फस . 208, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. X 3.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11406/ 28.09.2021

17171717 ी./ ीम. वासुदेव सुकवाणी,
ऑ फस . जी 111, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 2.30 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11407/ 28.09.2021

18181818 ी./ ीम. वासुदेव सुकवाणी,
ऑ फस . जी 108, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, 
नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.30 मी. X 7.80 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11408/ 28.09.2021

19191919 ी./ ीम आलोक अ वाल शॉप नं.-8, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी मुंबई
उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. x 8.00 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11409/ 28.09.2021

20202020 ी./ ीम. जी.डी. बेहरेा
ऑ फस . 219, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.60 मी. X 2.50 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11410/ 28.09.2021
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

21212121 ी./ ीम. राज रंजन
ऑ फस . 112, भुमी मॉल, भु. .09 से-15, बेलापूर, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 3.70 मी. X 7.00 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे पोटमाळा (मॅसेनाईन 
लोअर) बनवलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11411/ 28.09.2021

22222222 ी./ ीम. आ रफ खान
सदिनका . 601, मॅ स रेिसड सी को. ऑप.हौ. सो.  िल. 
भु. . 106, से. 50 िसवूड नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 2.30 मी. X 3.80 मी. व 5.45 
मी. X 4.00 मी या मोजमापाचे अनिधकृतपणे ओपन 
टॅरेस प ाशेड टाकुन क हर कर यात आला आह.े 
याम ये म बनिवले या आहते. तसेच सात ा 

मज यावर जा याकरीता िजना उभार यात आला 
आह.े व 2.20 मी X 6.00 मी व 4. मी X 5.50 मी. 
मोजमापाचे प ाशेड उभारलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11412/ 28.09.2021

23232323 ी./ ीम. फयाझ मालीम,
सदिनका . 602, मॅ स रेिसड सी को.ऑप. हौ. सो िल. 
भु. . 106, से.50 िसवूड नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 4.50 मी. X 1.60 मी., 3.80 
मी X 0.90मी. व 4.70 X 4.70 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे टेरेसवर प ाशेड 
उभारलेला आह.े व सात ा मज यावर सु. 3.80 
मी. X 1.50 मी. व 1.50 मी X 3.00 मी या 
मोजमपाचे  टेरेसवर  प ाशेड उभारलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) अ वये 11413/ 28.09.2021

24242424 ी./ ीम. गणेश िनळकंठ पाटील घर . 79 या पि मेस करावेगांव, से.36, नवी मुंबई
उपरो  ठकाणी सु. 16.00 मी. X 8.20 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे लयचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 11375/ 28.09.2021

25252525 ी./ ीम. ल मीबाई तांडेल
नमुंमपा शाळा . 112 या पुवस, करावे गांव, से-36, नवी 
मुंबई

उपरो  ठकाणी सु. 6.00 मी. X 18.00 मी. या 
मोजमापाचे अनिधकृतपणे तळमाजला +  दसु-या 
मज या या लॅबचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 11374/ 28.09.2021

1111
ी. सिचन सदािशव पवार व सौ. 

चा िशला सिचन पवार
 लॅट . 1, लॉट नं. 54, ओम केशव कुंज सोसायटी, 
से टर 24, जुईनगर (प), नवी मुंबई.

सदर ठकाणी पाहणी केली असता 2.50 मी. X 
4.00 मी. मोजमापा या जागेत प ाशेड टाकून 
बं द त क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) 4004/29.09.2021

2222
ी. भागे र दनकर पाटील व िनतेश 

दनेश पाटील
ने ळगांव (प.), नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता अंदाजे 5.00 मी. 
X 4.00 मी. मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. ईमारतीचे बांधकाम सु  आह.े

54 3700/01.09.2021

3333
ी. अिमर अ दु लाखान देशमुख, 

(िवकासक डॉ. िवकास डोळे)
 शॉप नं. 5 व 6, लॉट नं. 20, 21, लेट सकॉन लाझा, 
से टर 29, ने ळ, नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता 3.00 मी. X 
5.00 मी. अंदाजे मोजमापा या जागेत 
िवनापरवानगी फेरबदल क न िवट बांधकाम क न 
प े  खोलीम ये पांतरण करणेचे काम सु  आह.े

54 3701/01.09.2021

ने�ळ
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

4444
ी. किबर जनादन गावंड व ीम. 

छबीबाई संभाजी गावंड
घर . 1654 व 1655, जुईनगरगांव, जुईनगर (प), नवी 
मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता अंदाजे 15.00 
मी. X 6.00 मी. मोजमापा या जागेत 
िवनापरवानगी तळ+ 1  आर.सी.सी. ईमारतीचे 
काम सु  आह.े

54 3711/01.09.2021

5555
ीम.शांत मा चौधरी (िवकासक ी. 

मोहन मनजा पा कुमार)
घर नं. 55, से टर 1, िशरवणे, ने ळ (पू),नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता तळमजला अंतगत 
फेरबदल कर याचे काम सु  आह.े तसेच पिह या 
मज यावर 4.00 मी. X 5.00 मी. मोजमापा या 
जागेत प े बसिव याचे काम सु  आह.े संर क 
भतीशेजारी शौचालय बांधकाम अंदाजे 3.00 मी. X 

3.00 मी. व प े बसिव याचे काम अनिधकृतरी या 
सु  आह.े

54 3732/02.09.2021

6666
ी. बळीराम हाशा ठाकूर (िवकासक ी. 

भालचं  ठाकूर)
 घर . 109, से टर 20, ने ळगांव,नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता अंदाजे 16.00 
मी. X 18.00 मी. मोजमापा या जागेत आर.सी.सी. 
तळमजला ईमारतीचे बांधकाम िवनापरवानगी 
अनिधकृतरी या सु  आह.े

54 3900/21.09.2021

7777 ी. जग दशचं  सोखला
लॉट नं. 367, से टर 6, सारसोळे गांव, ने ळ (प), नवी 

मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता अंदाजे 5.00 मी. 
X 4.50 मी. मोजमापा या मंजूर नकाशा ितरी  
जागेत िवनापरवानगी ितसरा लॅब (इमारतीचा) 
आर.सी.सी. काम सु  असून तळ व पिहला मजला 
रिहवास वापर सु  आह.े

54 3901/21.09.2021

8888
ी. राज  रामा भगत व अिनल रामा 

भगत (िवकासक ी. अिनल मा ती बव)
 मातो ी अपाटमट,घर नं. 207 व 208, घर नं. 209 या 
दि णेस से. 16 ए, ने ळ (प), नवी मुंबई

उपरो  ठकाणी 36.10 मी. X 26.30 मी. व 
23.70 मी. X 6.60 मी. मोजमापा या जागेत 
िवनापरवानगी आर.सी.सी. तळ + 3 मज याचे 
बांधकाम क न अंतगत िवट बांधकाम इ. कामे 
अनिधकृत र या सु  आह.े

54 3935/23.09.2021

9999

ी. ह रदास गुलाबराव धुमाळ, सौ. 
अलका सुरेश गायकवाड व ी. अशोक 
पवार (िवकासक ी. दनेश सुरेश 
पाटील),

 घर . 350, िशरवणे गांव, ने ळ (प), नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता 18.00 मी. X 
15.00 मी. मोजमापा या जागेत आर.सी.सी. तळ + 
3 ईमारतीचे बांधकाम िवनापरवाना 
अनिधकृत र या सु  आह.े

54 4002/29.09.2021

10101010
ी. िवनोद ठाकूर वैती व ी. गणेश 

ठाकूर वैती (िवकासक ी. गु नाथ 
भोपी),

 घर . 347, सारसोळे गाव, से टर 6, ने ळ (प), नवी 
मुंबई

सदर ठकाणी 8.00 मी. X 6.00 मी. मोजमापा या 
जागेत आर.सी.सी. ईमारतीचे तळ + 1 बांधकाम 
िवनापरवानगी अनिधकृत र या सु  आह.े

54 4004/29.09.2021

वाशी

- 4 -



अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

1 मे. मास कं कश स
वाशी लाझा, अे वग, शॉप नं- A-42, वाशी लाझा भुखंड 

. 80/81, से-17, वाशी, नवी मुंबई

सदर ठकाणी पाहणी केली असता 7.10 मी. X
3.30 मी. मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी
अनिधकृत पोटमाळा लोखंडी चॅनल या सहा याने
तयार करत अस याचे िनदशनास आले.

MRTP- 54
 

जा. .नमुंमपा/िसिववा/अित/3319/20
21 द.29/09/2021

1 ी. अशोक कृ णा पाटील
ी. अशोक कृ णा पाटील यांची िब ड ग,  घर . 1437 

शेजारी, तुभ गांव, नवी मुंबई.

घर . 1437 या शेजारी सुमारे 9.00 मी.  X 
6.00 मी. या मोजमापाचे G + 4 मज याचे 
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

54
जा. . 4295/2021 दनांक 
03/09/2021

2
ी. बबन चांगा पाटील मयत वारस 

सुरज पाटील, उदय पाटील
घर . 1418, तुभ गांव, नवी मुंबई.

घर . 1418 येथे सुमारे 5.50 मी.  X 6.00 मी. या 
मोजमापाचे तळ + 3 मज याचे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

54
जा. . 4296/2021 दनांक 
03/09/2021

3 ी. सुरेश रामचं  कदम म नं. D - 107, से टर - 4, सानपाडा, नवी मुंबई.
म नं. D - 107 येथे सुमारे 3.50 मी.  X 7.00 मी. 

या मोजमापाचे G + 1 मज याचे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

54
जा. . 4628/2021 दनांक 
24/09/2021

1
ी.िजत  आर. शमा व ीम.सुगंतीदेवी 

जे. शमा, ठेकेदार ी. परमा मा यादव,
म नं.907,  से.2, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली 
असता 8.00 मीटर X 3.50  मीटर मोजमापा या  

े फळाम ये अनिधकृत र या आर.सी.सी. व पाचे 
काम केले अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 4385 / 23/08/2021

2
ी.मािणकचं  झुमकलाल गु ा मालक, 

ठेकेदार ी. परमा मा यादव,
म नं.908,  से.2, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली 
असता 8.00 मीटर X 3.50  मीटर मोजमापा या  

े फळाम ये अनिधकृत र या आर.सी.सी. व पाचे 
काम केले स याचे िनदशनास आले आह.े

54 4386 / 23/08/2021

3 ी. भुदेवी शम यादव म नं.265,  से.1, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.50  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5112 / 27/09/2021

4 ी.नथुलाल आर.चौरािसया म नं.266,  से.1, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.50  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5113 / 27/09/2021

तुभ�

कोपरखैरणे

- 5 -



अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

5 ी.मुथूल मी प रया वामी यादव म नं.267,  से.1, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.50  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5114 / 27/09/2021

6 ी.िवकास रामचं  पाटील म नं.7,  से.6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.30  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5115 / 27/09/2021

7 ीम.संगीता सोपान फडतरे    म नं.8,  से.6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.30  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5116 / 27/09/2021

8 ी. सोपान एन.फडतरे म नं.9,  से.6, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  8.00 मीटर X 3.30  मीटर 
मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी RCC  व पाचे काम चालू  
अस याचे िनदशनास आले आह.े

54 5117 / 27/09/2021

1 ी. बालाजी जाधव (घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, म नं.551, लॉट नं.220, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस भतीवर 
बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम रिहवास वापर सु  
आह.े

53 (1) जा. .3959 द.13/09/2021

2 ी. शहाजी चाचर (घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, लॉट नं.220, म नं.552, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये अनिधकृत  बांधकाम क न नमुंमपा या 

उदयान  भतीवर बांधकाम क न, रिहवास वापर, 
दसु या मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास 
वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3958 द.13/09/2021

घणसोल%
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

3 ी. उ दव मोिहते (घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, लॉट नं.220, म नं.553, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस नमुंमपा या 
उदयान  भतीवर बांधकाम क न, रिहवास वापर, 
दसु या मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास 
वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3957 द.13/09/2021

4 ी. िवण पवार (घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, लॉट नं.220, म नं.554, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस नमुंमपा या 
उदयान  भतीवर बांधकाम क न, रिहवास वापर, 
दसु या मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास 
वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3956 द.13/09/2021

5
ी. चं कांत कशन साद एंबरवार 

(घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, लॉट नं.220, म नं.555, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 3.40 मी. X 10.00 मी. रिहवास 
वापर असले या इमारतीचे मागील बाजूस 1.50 X 
3.40 मी इत या मोजमापाचे नमुंमपा या उदयान 
 भतीवर बांधकाम क न, रिहवास वापर, दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3955 द.13/09/2021

6 ी. िवण गाडे (घरमालक)
अजुन को.ऑप.हौ. सोसा, लॉट नं.220, म नं.556, से टर-
04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 3.40 मी. X 10.00 मी. इत या 
मोजमापाचे मा जनल पेसम ये  1.50 X 3.40 मी 
इत या मोजमापाचे अनिधकृत बांधकाम क न 
उदयान  भतीवर रिहवास वापर सु  आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3954 द.13/09/2021

7 ी. सुमीत कदम (घरमालक)
आ णासाहबे पाटील (डी) को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.227, 
म नं.583, से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मा जनल पेसम ये 
नमुंमपा या उदयाना या  भतीवर प ाशेड क न 
बांधकाम कर यात आले. दसु या मज याचे 
अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3960 द.13/09/2021

8 ी. औतलाल सेवालाल गु ा (घरमालक)
आ णासाहबे पाटील (डी) को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.227, 
म नं.581, से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मा जनल पेसम ये 
नमुंमपा या उदयाना या  भतीवर प ाशेड क न 
बांधकाम कर यात आले. दसु या मज याचे 
अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3961 द.13/09/2021
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

9 ी. पवन िवलास खानदेशी (घरमालक)
आ णासाहबे पाटील (डी) को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.227, 
म नं.580, से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये अनिधकृत  बांधकाम क न रिहवास वापर, 

दसु या मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास 
वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3962 द.13/09/2021

10 ी. पेश चं कांत जाधव (घरमालक)
आ णासाहबे पाटील (डी) को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.227, 
म नं.579, से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या भतीवर प ाशेड क न 

बांधकाम कर यात आले. दसु या मज याचे 
अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3963 द.13/09/2021

11 ी. गंगाराम द ा य हांडे (घरमालक)
आ णासाहबे पाटील (डी) को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.227, 
म नं.578, से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या  भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले. दसु या मज याचे 
अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3964 द.13/09/2021

12 ी. अिनल सदािशव धुमाळ (घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.611, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस नमुंमपा या 
उदयाना या भतीवर प ाशेड क न बांधकाम 
कर यात आले आह.े दसु या मज याचे अनिधकृत 
बांधकाम क न रिहवास वापर सु  आह.े

53 (1) जा. .3965 द.13/09/2021

13 ीम. पूवा एस. कामटेकर (घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.610, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3966 द.13/09/2021

14 ी. मोहन आनंदा च हाण (घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.609, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3967 द.13/09/2021
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

15 ी. भूप  भरत कदम (घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.608, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3968 द.13/09/2021

16 ी. सुभाष ल मण दवटे (घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.607, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3969 द.13/09/2021

17
ी. मह  बाथम व पूजा बाथम 

(घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.606, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3970 द.13/09/2021

18
ी. मह  बाथम/ रचना एम. बाथम 

(घरमालक)
अशोकवन को. ऑप. हौ. सो., लॉट नं.234, म नं.605, 
से टर-04, घणसोली, नवी मुंबई

सदरील ठकाणी 1.50 मी. X 3.40 मी. इत या 
मोजमापाचे इमारती या मागील बाजूस मा जनल 
पेसम ये नमुंमपा या उदयाना या भतीवर प ाशेड 

क न बांधकाम कर यात आले आह.े दसु या 
मज याचे अनिधकृत बांधकाम क न रिहवास वापर 
सु  आह.े

53 (1) जा. .3971 द.13/09/2021

19
ी.  िशवराम तुकाराम पाटील 

(घरमालक), ी. बळीराम पांडुरंग 
पाटील  (िवकासक), तुकाई

िनवास तळवली गांव, नवी मुंबई
सदर ठकाणी 11.20 मी. X 15.20 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
जो याचे काम गतीपथावर.

54 जा. . 3834 द. 01/09/2021

20
ी.  द ा मधूकर पाटील (घरमालक), 
ी. अफरोझ गणी शेख  (िवकासक)

कौलआळी वेश दाराजवळ, मशानभूमी समोर, घणसोली 
गांव, नवी मुंबई

सदर ठकाणी 10.90 मी. X 11.50 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
जो याचे काम गतीपथावर.

54 जा. . 3515 द. 24/09/2021

21
ी. ीकांत रामकृ ण पाटील (घरमालक 

व िवकासक)
आंबेडकर चौक ते रबाळे पोलीस टेशन रोड, आंबेडकर 
चौक, तळवली, नवी मुंबई

सदर ठकाणी 17.30 मी. X 8.10 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे  िवटकाम 
व प ाशेड असलेले ावसाियक गाळयांचे बांधकाम 

गतीपथावर.

54 जा. . 3516 द. 24/09/2021
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अ.�.

�वकासकाच ेनांव/अन�धकृत बांधकामाच े

नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह संपुण� प�ता बांधकामाच े�व�प व �े फळ नोट%सीचा 'कार (MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

22
ी. संजय मा ती पाटील (घरमालक व 

िवकासक)
नमुंमपा सावजिनक शौचालयाजवळ, कौलआळी, घणसोली, 
नवी मुंबई

सदर ठकाणी 19.00 मी. X 10.00 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
जो याचे बांधकाम गतीपथावर.

54 जा. . 3517 द. 24/09/2021

23
ी. काश पांडूरंग पाते (िवकासक), ी. 

सिचन अशोक चौधरी (िवकासक)
ीन हीव अपाटमट समोर, अजुनवाडी, घणसोली, नवी 

मुंबई

सदर ठकाणी 15.00 मी. X 8.60 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
जो याचे बांधकाम गतीपथावर.

54 जा. . 3518 द. 24/09/2021

24
ी. सुिनल ीधर पाटील (घरमालक) व 

(िवकासक)
घणसोली कोळीवाडा, घणसोली गांव, नवी मुंबई

सदर ठकाणी 8.40 मी. X 8.80 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
तळमजला + 2 मजले काम पूण, ितस या मज याचे 
बांधकाम गतीपथावर.

54 जा. . 3519 द. 24/09/2021

25
ी. सुभाष शांताराम पाटील 

(घरमालक), ी. दनेश आडारकर 
(िवकासक)

स यवान नगर, गोठीवली, मरीआई मं दराजवळ, गोठीवली, 
नवी मुंबई

सदर ठकाणी 20.40 मी. X 19.30 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे आरसीसी 
जो याचे बांधकाम गतीपथावर.

54 जा. . 3520 द. 24/09/2021

26
ीम. मु ाबाई िशवाजी राजगु  

(घरमालक/िवकासक)
िशवाजी तलावा या पूवकडील मोकळी भुखंड, मै ांगण 
इमारती या बाजूला, िशवाजी तलाव, घणसोली, नवी मुंबई

सदर ठकाणी 25.00 मी. X 12.80 मी. इत या 
मोजमापाचे िवनापरवानगी अनिधकृतपणे 
तळमजला + 5 मजले आरसीसी बांधकाम व 
वीटकाम पूण, अंतगत कामे गतीपथावर.

54 जा. . 3589 द. 29/09/2021

1 ´ÖÖ¹ýŸÖß ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ´Öœü¾Öß
‘Ö¸ü ÛÎú. 153, ×¤ü¾ÖÖÝÖÖÓ¾Ö, ´Ö“”ûß´ÖÖÛìú™ü ÃÖ´ÖÖê¸ü ÃÖê.09, ‹ê¸üÖê»Öß, ®Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šüÛúÖÞÖß ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê 14.00 x 
09.00 ´Öß™ü¸ü ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †Ö¸ü ÃÖß ÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÛúÖ´Ö ÃÖã¹ý 
†ÖÆêü. ÃÖª×Ã£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê •ÖÖêŸµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ¯ÖæÞÖÔ 
—ÖÖ»Öê †ÃÖæ®Ö ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ÛúÖò»Ö´Ö“Öê ÛúÖ´Ö ¯ÖÏÝÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü 
†ÖÆêü.

54 2964/2021 ×¤ü.03.09.2021

2 ¿Öî»Ö•ÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü •ÖÖê¿Öß ‘Ö¸ü ÛÎú. 818, ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ™üÖÛúß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‹ȩ̂ üÖê»Öß ÝÖÖÓ¾Ö, ®Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šüÛúÖÞÖß ×¾Ö®ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß †®Ö×¬ÖÛéúŸÖ¯ÖÞÖê 22.90 x 
12.30 ´Öß™ü¸ü ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †Ö¸ü ÃÖß ÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ÛúÖ´Ö ÃÖã¹ý 
†ÖÆêü. ÃÖª×Ã£ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê •ÖÖêŸµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö 
¯ÖÏÝÖŸÖß¯Ö£ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÆêü.

54 3362/2021 ×¤ü.30.09.2021

�थळ  :- बेलापूर

नवी मुंबई महानगरपाCलका

सह%/-
;दनांक :-  14  /10/2021 उप आयुRत (अDत�मण)

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 �ी./�ीम. सागर नारायण 

कोळी/�ी. �व�वनाथ नारायण 

कोळी

नमुंमपा शैचालय उतरेस  दवाळे गांव, 

से.14, नवी मुंबई

उपरो&त  ठकाणी सु. 10.50 मी.X  12.80 मी. X 490 मी. या मोजमापाचे अन0धकृतपणे तळमजला + प ह5या 

मज5याचे आर.सी.सी. बांधकाम पुण7 होवून �वट बांधकाम सु: आहे.

54 11763/18.10.2021

1 �ी. सुरेश गेलजी सांघा ?लॉट नं. 21 बी, शॉप नं. 1/2, से&टर 

11, नेAळ (पूव7), नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता दकुान E. 1 Fया शेजारDल सोसायटDFया मोकGया जागेत 4.00 मी. X 12.00 मी. व 

4.00 मी. X 15.00 मी.  मोजमापाFया जागेत �वनापरवानगी पHाशेड अन0धकृतरDJया टाकले असून वाKणLय वापर सुA 

आहे.

53 (1) 4076/01.10.2021

2 �ी. महादेव नामदेव तळेकर  शॉप नं. 10, Mमनी माकN ट, से&टर 9, 

नेAळ (पूव7), नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 3.00 मी. X 3.50 मी. मोजमापाFया जागेत �वनापरवानगी लोड बेअरDंग लोखंडी 

आयबीम कॉलम �वटबांधकाम व कोटा वापर दकुान तयार करPयाकरDताचे बांधकाम सुA आहे. तसेच लोखंडी 3 शटरचे 

काम सुA आहे.

54 4077/01.10.2021

3 �ी. महेश शमा7 व सौ. सुMशला 

महेश शमा7 (�वकासक Rशांत 

उपाSयाय)

शॉप नं. 16 व 17, ?लॉट नं. 20 बेवलT 

पाक7  सोसायटD, नेAळ (प), नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 3.00 मी. X 6.00 मी. मोजमापाFया जागेत गाळा E. 16 व 17 एकH कAन Jया 

 ठकाणी जुना पोटमाळा तोडकाम चालू असून आर.सी.सी. फुटDंग वॉल जाळी टाकून पदरD तयार कAन तसेच अंतग7त 

फेरबदल कAन WXॉगं Aम तयार करPयाचे काम �वनापरवानगी अन0धकृतरDJया सुA आहे.

54 4154/05.10.2021

4 �ी. सुYनल वसंत कडू व  दपक 

वसंत कडू

घर E. 17, नेAळगांव, से&टर 20, 

नेAळ (प), नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता अंदाजे 7.00 मी. X 16.00 मी. मोजमापाFया जागेत �वनापरवानगी अन0धकृतरDJया 

आर.सी.सी. तळ + 3 (R.C.C. G+3) इमारतीचे बांधकाम सुA आहे.

54 4321/20.10.2021

5 ^रझवाना सबी अलम शेख  घर E. 23/8, षटकार अपाट7मaट नं. 2, 

से&टर 10, नेAळ (प), नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता अंदाजे 5.00 मी. X 4.00 मी. मोजमापाFया जागेत आर.सी.सी. तळ + 2 (R.C.C. 

G+2) बांधकाम �वनापरवानगी अन0धकृतरDJया सुA आहे.

54 4322/20.10.2021

6 �ी. सुरेश म5हारD  दसले 

(�वकासक �ी. जयेश पाटDल/ 

ओमRकाश Rजापती)

 घर E. 387, Mशरवणेगांव, नेAळ (प), 

नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 12.00 मी. X 15.00 मी. मोजमापाFया जागेत आर.सी.सी. तळ + 2 (R.C.C. G+2) 

मज5याचे बांधकाम सुA आहे.

54 4323/20.10.2021

7 मो. सईद व मो. हYतफ  Aम नं. 2, एन. एल 5, सागर 

सोसायटD, cब. नं. 31, से. 3, नेAळ (प)

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 1.50 मी. X 8.00 मी. व 1.10 मी. X 1.50 मी.  मोजमापाFया (प ह5या मज5यावर) 

जागेत लोखंडी अँगल व कोटा Wटोनचा वापर कAन बेडAम व शौचालय जागेत वाढDव बांधकाम सुA आहे.

54 4400/28.10.2021

1 �ी. ह^रशचंf धमा7 भोईर घर नं-415, पाटDल आळी, �ी. खंडोबा 

मंदDरजवळ, जुहूगांव, वाशी, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 13.50 मी. X 3.40 मी. मोजमापाFया जागेत �वनापरवानगी अन0धकृत तळ + 2 

मजलD इमारतीचे आर.सी.सी. काम सुA अस5याचे Yनदश7नास आहे.

MRTP- 54  

जा.E.नमुंमपा/Mस�ववा/अYत/3737/2021

  द.27/10/20212 �ी. जयेश जयनाथ भोईर, �ी. 

lकशोर Mशवराम भोईर, �ी. 

परशुराम  हरा भोईर

पाटDल आळी, �ी. खंडोबा मंदDरजवळ, 

जुहूगांव, वाशी, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी पाहणी केलD असता 10.00 मी. X 7.00 मी. मोजमापाFया जागेत �वनापरवानगी अन0धकृत तळ मजलD 

इमारतीचे आर.सी.सी. काम सुA अस5याचे Yनदश7नास आहे.

MRTP- 54  

जा.E.नमुंमपा/Mस�ववा/अYत/3738/2021

  द.27/10/2021

1 मालमJताधारक साईबाबा मं दरा शेजारD, कोपरDगांव, नवी 

मुंबई.

�वनापरवानगी साईबाबा मं दरा शेजारD सुमारे 9.50 मी.  X 12.00 मी. या मोजमापाचे R.C.C. Plinth चे बांधकाम सु: 

आहे.

54 जा.E. 5161/2021  दनांक 

27/10/2021

2 मालमJताधारक घर E. 1598/07 व साईबाबा मं दर 

जवळ, कोपरDगांव, नवी मुंबई.

�वनापरवानगी घर E. 1598/07 व साईबाबा मं दर जवळ सुमारे 10.00 मी.  X 20.00 मी. या मोजमापाचे R.C.C. 

Plinth चे बांधकाम सु: आहे.

54 जा.E. 5162/2021  दनांक 

27/10/2021

3 �ी. :पाराम चौधरD :म नं. A-1/89/8, से - 21, तुभN, नवी 

मुंबई.

�वनापरवानगी :म नं. A-1/89/8, से - 21, तुभN, येथे सुमारे 8.50 मी.  X 4.70 मी. या मोजमापाचे तळ + 3 मज5याचे 

लोडबेअ^रंगचे �वट बांधकाम सु: आहे.

54 जा.E. 5163/2021  दनांक 

27/10/2021

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराsX RादेMशक Yनयोजन व नगररचना अ0धYनयम, 1966 अtवये अन0धकृत इमारती/बांधकामां�व:Sद खालDलRमाणे नोटDस बजावPयात आले5या आहेत. सव7 नाग^रकांना शासन प^रपHक E. संकuण7-2018/R.E.510/न�व-20,

 द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करPयात येते कu, खालDलRमाणे इमारती/बांधकामे अन0धकृत अस5यामुळे या ठकाणी सदYनका/गाळे खरेदD करPयात येवु नयेत व आपलD फसवणुक टाळावी.

(माहे ऑGटोबर 2021)

बेलापूर

ने�ळ

वाशी

तुभ�
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1 ी.संभाजी ध डीबा, :म नं.738, समतानगर से.12बी, 

बोनकोडे, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

वरील नमूद प यावर य  थळ पहाणी केली असता  6.00 X 5.50मी मोजमापा या े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी वीट बांधकाम व प ाशेड गाळे बनिवले अस याचे िनदशनास आले आह.े

53(1) 5177/01/10/2021

2 अय पा सेवा संगम, भु.E.18सी से-11 कोपरखैरणे, नवी मुंबई वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  14.32 X 11.00 मी मोजमापा या े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी प ाशेड व वीट बांधकाम क न जागा बं द त केली अस याचे िनदशनास आले आह.े

53(1) 5178/01/10/2021

3 ी.ल मीकांत रामकृ ण वकटरामन गायHी cब5डींग भु.E.350 से-19 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी थळपहाणी केली असता  14.00 X 12.00 मी मोजमापा या े फळाम ये 
िवनापरवानगी अनिधकृत र या  प ाशेड व वीट बांधकाम क न जागा बं द त केली अस याचे िनदशनास आले आह.े

53(1) 5261/06/10/2021

4 ी.नानजी महादेवा चौधरी सदYनका E.1402, भुखंड E.17, गामी 

�पआन, से&टर 07, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.40 मी.X 5.50 मी. X 3.35 मी. X 3.15मी. व X 5.40 मी.X 
2.50 मी. मोजमापा या े फळाम ये िवनापरवानगी अनिधकृत र या  लॅब टाकून व वीट बांधकाम क न जागा बं द त केली 
अस याचे िनदशनास आले आह.े

53(1) 5353/14/10/2021

5 ी.नर  हसंराज भानुशाली, सदYनका E.1401, भुखंड E.17, गामी 

�पआन, से&टर 07, कोपरखैरणे, नवी 

मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.40 मी.X 5.50 मी. व X 3.35 मी.X 3.15 मी. मोजमापा या 
े फळाम ये िवनापरवानगी अनिधकृत र या  लॅब टाकून व वीट बांधकाम क न जागा बं द त केली अस याचे िनदशनास आले 

आह.े

53(1) 5354/14/10/2021

6 ीम.मिनषा एस. शंभरकर,  एकता को.हौ.सो., भुखंड E.बी/12/003, 

से&टर 09, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  4.00 मी.X 3.00 मी. मोजमापा या े फळाम ये अनिधकृत र या  
प ाशेड टाकून वीटबांधकाम क न जागा बं द त केली अस याचे िनदशनास आले आह.े

53(1) 5355/14/10/2021

7 ीम.रजनी संभाजी धुमाळ,   पुsपकुंज को.हौ.सो., भुखंड E.44बी, 

से&टर 12 बी, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  7.50 मी.X 3.80 मी. मोजमापा या े फळाम ये अनिधकृत र या 
िवनापरवानगी तळमज यावर मोकळया जागेत  वीटबांधकाम क न जागा बं द त केली  आह ेव वापर सु  आह.े

53(1) 5356/14/10/2021

8 ी. डी.पी. साळूंखे, v�वtस को.ऑप. हौ.सोसा. भुखंड E.82, 

से&टर -8, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  पा कग या े ात िवनापरवानगी अनिधकृत र या 2.00 मी.X 4.00 
मी. मोजमापा या े फळाम ये बांधकाम क न जागा बं द त केली  आह.े

53(1) 5421/25/10/2021

9 ी.संतोष िव णू मालव, म नं.731,  से.2, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. वरील नमूद प यावर  थळपहाणी केली असता 8.00 मीटर X 3.00  मीटर मोजमापा या  े फळाम ये अनिधकृत र या िवनापरवानगी 
आरसीसी व पाचे काम चालू  अस याचे िनदशनास आले आहे.

54 5240/05.10.2021

10 मे.गुलाबस स डेअरी /मे टी.जे.         
िब डस

शॉप नं.12, ट.जे.कॅ ले  स भु. .83 से.15, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  य  ठकाणी पहाणी केली असता 38.00 चौ मी मोजमापा या  े फळाचे लोखंडी अँगल टाकून पोटमाळा 
बांधकामाचे काम चालू अस याचे  िनदशनास आले आहे.

54 5262/06.10.2021

11 ी.शैलेजा चतामणी नाईक, घर नं.481, बोनकोडे गाव  से-12 डी, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  य  ठकाणी थळपहाणी केली असता 12.70 मी X 12.50 मी मोजमापा या मोजमापा या   े फळाम ये 
िवनापरवानगी अनािधकृत र या (G+2) चे आर.सी.सी. व पात काम चालू अस याचे िनदशनास आले आहे.

54 5263/06.10.2021

12 ी.र व  नारायण सावंत म नं.194,  से टर 2, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. वरील नमूद प यावर  य  ठकाणी पहाणी केली असता 2.85 . मी X 8.00 मी मोजमापा या मोजमापा या   े फळाम ये 
िवनापरवानगी अनािधकृत र या G+1 व पात आर.सी.सी.बांधकाम सु  अस याचे िनदशनास आले आहे.

54 5470/29.10.2021

13 ी.भगवान िशवराम हा े, घर .1213,  रामनगर, से टर 12 डी, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर  य  ठकाणी पहाणी केली असता 6.00 . मी X 17.00 मी मोजमापा या  े फळाम ये आर.सी.सी. G+1 चे 
काम िवनापरवानगी अनािधकृत र या चालू अस याचे िनदशनास आले आहे.

54 5471/29.10.2021

1 �ी. सुशांत यशवंत पाटDल 

(�वकासक)

कजु7आई मं दर ते तळवलD नाका 

रWJयालगत, तळवलD नाका, तळवलD, 

नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 3.40 मी. X 7.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे �वटकाम व पHाशेड असलेले 

वाKणLय वापरासाठx एकूण चार yयावसाYयक गाळयांचे बांधकाम पूण7 अंतग7त कामे Rगतीपथावर

54 जा.E. 3650  द. 0/10/2021

2 �ी. Mभमराव बबन घाडगे 

(घरमालक)

साळवीनगर रWJयालगत, गोठxवलD, नवी 

मुंबई

सदर  ठकाणी 37.50 मी. X 14.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे बांधकाम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3736  द. 11/10/2021

3 �ी. उJतमकुमार मनोरंजन शहा 

(�वकासक)

अsट�वनायक पHाचाळ, अजु7नवाडी, 

घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 19.00 मी. X 29.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी तळमजला बांधकाम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3737  द. 11/10/2021

4 �ी. नरेश भाWकर पाटDल 

(�वकासक) व  (�वकासक)

^रलायtस कॉलनी समोर, तळवलD गांव, 

नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 23.50 मी. X 14.50 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3844  द. 20/10/2021

5 �ी. मोहzमद सलDम खान 

(�वकासक)

गावदेवीवाडी, बाळू Wमतृी इमारतीFया 

बाजुला, घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 9.00 मी. X 11.80 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3845  द. 20/10/2021

कोपरखैरणे

घणसोल%
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6 �ी. :षीन रमाकांत zहाHे 

(घरमालक) व (�वकासक)

दया7राजा हॉटेलFया मागे, मोठे शेत 

परDसर, घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 12.50 मी. X 9.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3846  द. 20/10/2021

7 �ी. ल{मण चाहू zहाHे 

(घरमालक), �ी. मुकेश पटेल 

(�वकासक)

सJयवान नगर, खदान तलावा लगत, 

गोठxवलD,  नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 27.00 मी. X 25.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3847  द. 20/10/2021

8 �ी. �वकास मदन zहाHे 

(घरमालक)

मदन हाईvजवळ, घर नं.746, गोठxवलD, 

 नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 13.50 मी. X 26.40 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3848  द. 20/10/2021

9 �ी. कमलाकर महादेव zहाHे 

(घरमालक), �ी. Rसाद शे|ी 

(�वकासक)

Mशवाजी तलावाचे लगत उJतरेस, 

घणसोलD गांव, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 17.20 मी. X 14.50 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3849  द. 20/10/2021

10 �ी. lकशोर पंडीत जोशी 

(घरमालक) व (�वकासक)

वैsणोदेवी मं दरासमोर, समथ7नगर, 

घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 9.50 मी. X 7.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3850  द. 20/10/2021

11 �ी.  हतेश एकनाथ पाटDल 

(घरमालक), �ी. राजaf जनाद7न 

कौलआळी शौचालयाजवळ, STP 

कa fासमोर, घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 29.00 मी. X 16.70 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E.3886  द. 22/10/2021

12 �ी.  Yनलेश भगवान zहाHे, 

(घरमालक) व ( �वकासक)

तुकाराम  Yनवासजवळ, से&टर 30, 

गोठxवलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 14.50 मी. X 10.00 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी तळमजला + 1 

मजला बांधकाम Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3787  द. 22/10/2021

13 �ी. महादेव गणपत पडवळ, 

(घरमालक व �वकासक)

दJतनगर, त?ृती Yनवास जवळ, 

घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 18.40 मी. X 30.40 मी.  आKण 9.00 मी. X 12.60 मी. इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे 

आरसीसी जोJयाचे काम Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3938  द. 23/10/2021

14 �ी. अशोक कुमार गु?ता 

(घरमालक), अ~दलु सJतार 

दJतनगर, दJतमं दरासमोरDल बाजूस, 

घणसोलD, नवी मुंबई

सदर  ठकाणी 24.60 मी. X 19.00 मी.  इत&या मोजमापाचे �वनापरवानगी अन0धकृतपणे आरसीसी जोJयाचे काम 

Rगतीपथावर.

54 जा.E. 3939  द. 23/10/2021

15 �ी. गणेश काMशनाथ राठोड 

(�वकासक)

तळवलD नाका कजु7आई मं दर रोड, 

तळवलD गाव, नवी मुंबई

सदरDल  ठकाणी 15.00 मी. X 3.40 मी. इत&या मोजमापाचे  �वनापरवानगी अन0धकृतपणे �वटकाम व पHाशेड असलेले 

चार वाKणLय वापराFया गाळयांचे बांधकाम क:न वाKणLय वापर सु: आहे.

53 (1) जा.E.3629  द.1/10/2021

16 �ी. अYनल परशुराम पाटDल 

(बांधकामधारक)

?लॉट नं.17/2, से.29, समोरDल बाजूस 

गोशाळेजवळ, शंकर मं दर रोड, 

गो ठवलD, नवी मुंबई

सदरDल  ठकाणी 15.00 मी. X 3.40 मी. इत&या मोजमापाचे जागेत �वनापरवानगी अन0धकृतपणे �वटकाम व पHाशेड 

असलेले वाKणLय वापराFया गाळयांचे बांधकाम पूण7, वाKणLय वापर सु: आहे. सदरDल बांधकाम खाडीFया मोकळया 

भूखंडावर करPयात आले आहे.

53 (1) जा.E.3936  द.26/10/2021

17 �ी. सुभाष शांताराम पाटDल 

(बांधकामधारक)

?लॉट नं.17/2, से.29 समोरDल बाजूस, 

रWJयालगत, गो ठवलD, नवी मुंबई

सदरDल  ठकाणी 15.00 मी. X 3.40 मी. इत&या मोजमापाचे जागेत �वनापरवानगी अन0धकृतपणे �वटकाम व पHाशेड 

असलेले वाKणLय वापराFया गाळयांचे बांधकाम पूण7, वाKणLय वापर सु: आहे. सदरDल बांधकाम खाडीFया मोकळया 

भूखंडावर करPयात आले आहे.

53 (1) जा.E.3937  द.26/10/2021

1

एन. जी. घडीया ए-8, से&टर 04, ऐरोलD

सदर  ठकाणी इमारतीFया मागील बाजूने �वनापरवानगी अन0धकृतपणे 05.00X 03.00 मीटर इत&या मोजमापाचे 

अन0धकृत वाटDव बांधकाम केलेले आहे. सदयिWथतीत सदर बांधकामे प ह5या मज5याचे आरसीसी Wलॅबचे काम 

Rगतीपथवर आहे.

54 3537/2021 द.13/10/2021

2

MमलDंद �वsणू पाटDल
:.नं.602/702/703, संजीवनी वृंदावन 

सोसायटD, भु.E.38, से.19,ऐरोलD

सदर  ठकाणी �वनापरवानगी अन0धकृतपणे इमारतीFया सहाyया मज5यावरDल �लॅट E.602 Fया बाहेरDल बाजूने �लॅट 

E.702 मSये जाPयाकरDता 2.50 मीटर X  1.50 मीटर इत&या मोजमापाFया जागेत लोखंडी जीना तयार करPयात 

आलेला आहे. सदयिWथतीत सदर जीtयाचे काम Rगतीपथावर आहे.

54 3538/2021 द.13/10/2021

�थळ  :- बेलापूर

;दनांक :- 22/11/2021

उप आयुGत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

ऐरोल%

सहD/-
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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 �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक

1 �ी. रामनाथ शा�लक घरत 

(�वकासक सैदलु मंडल)

घर �. 61, खंडोबा मं"दराजवळ, 

ने&ळगांव (प), नवी मुंबई

सदर "ठकाणी पाहणी केल- असता 7.00 मी. X 9.00 मी. मोजमापा3या  जागेत �वनापरवानगी आर.सी.सी. फुट-ंग व 

जो8याचे काम अन:धकृत=र>या सु& आहे.

54 4806/26.11.2021

2 फैयाज परकार  ए-3, को"हनुर Gलाझा, Gलॉट नं. 11/8, 

सेJटर 15, ने&ळ (पू.) नवी मुंबई

सदर "ठकाणी पाहणी केल- असता ओपन टेरेसवर �वट बांधकाम क&न 3.00 मी. X 4.00 मी. मोजमापा3या  जागेत 

हॉलमMये 6.00 मी. X  5.00 मी. जागेत ओपन टेरेस Nकचन बाहेर-ल जागेत पO ेघालून �वट बांधकाम PखडकQ व 2.00 

मी. X 3.00 मी. Rनानगहृ व 2.00 मी. X 1.50 मी. �वट बांधकाम अन:धकृतर->या व  �वनापरवानगी सु& आहे.

54 4830/29.11.2021

1

 �ी. द>तु गोपाळ पाट-ल

घर नं- 268, �ी. STहाद गोकुळ पाट-ल 

यां3या घराजवळ, वाशीगांव, वाशी, नवी 

मुंबई

सदर "ठकाणी पाहणी केल- असता 7.90 मी. X 6.00 मी. मोजमापा3या जागेत �वनापरवानगी अन:धकृत Gल-ंथचे व

कॉलमचे आर.सी.सी. काम सु& असTयाचे �नदशUनास आहे.

MRTP- 54  4137/2021 "द.29/11/2021

2  1) �ी. STहाद गोकुळ पाट-ल   

 2) �ी. मोहन काZहा पाट-ल

घर नं- 230, 232, वाशीगांव, वाशी, 

नवी मुंबई

सदर "ठकाणी पाहणी केल- असता 6.30 मी. X 12.20 मी. मोजमापा3या जागेत �वनापरवानगी अन:धकृत तळ+3 मजल-

इमारतीचे आर.सी.सी. काम व �वट बांधकाम सु& असTयाचे �नदशUनास आहे.

MRTP- 54  4138/2021 "द.29/11/2021

1 �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक

1 �ी.�ीधर पांडूरंग कोटकर 

�ी.अशोक पांडूरंग कोटकर

 घर �.1084,1085 व 1086,  सेJटर-

8, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 29.00 . मी X 20 मी मोजमापा3या �वनापरवानगी अन:धकृत 

=र>या RCC िGलथ (Plinth)चे काम चालू असTयाचे �नदशUनास आले आहे.

54 जा.�.5659,"द.16/11/2021

2 �ी.उषा :गतgh यादव  iम नं-610 से-3 कोपरखैरणे वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 8.40 . मी X 3.00 मी मोजमापा3या   ]ेOफळामMये 

अन:धकृत =र>या �वनापरवानगी आर.सी.सी. Rवiपाचे काम केले असTयाचे �नदशाUस आहे आहे.

54 जा.�.5710,"द.22/11/2021

3 �ी.सावळाराम बालाजी jहाOे  घर �.1129/003,  रामनगर, सेJटर 

12 डी, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 8.00 . मी X 7.70 मी मोजमापा3या    ]ेOफळामMये 

�वनापरवानगी अना:धकृत=र>या �तसरा व चौथा मजTयावर आर.सी.सी Rवiपाचे काम चालू असTयाचे �नदशनाUस आले आहे.

54 जा.�5711,"द.22/11/2021

4 �ी.पंकज �शवराम jहाOे  घर �.1035/2,  सेJटर 05 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 7.00 . मी X 8.60 मी मोजमापा3या    ]ेOफळामMये 

आर.सी.सी फुट-ंगचे (Footing) �वनापरवानगी  अना:धकृत=र>या  काम चालू असTयाचे �नदशनाUस आले आहे.

54 जा.�.5712,"द.22/11/2021

नवी मुबंई महानगरपाCलका
अDत�मण �वभाग

महाराop Sादे�शक �नयोजन व नगररचना अ:ध�नयम, 1966 अZवये अन:धकृत इमारती/बांधकामां�वiMद खाल-लSमाणे नोट-स बजावqयात आलेTया आहेत. सवU नाग=रकांना शासन प=रपOक �. संकQणU-2018/S.�.510/न�व-20, "द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करqयात येते कQ,

खाल-लSमाणे इमारती/बांधकामे अन:धकृत असTयामुळे या"ठकाणी सद�नका/गाळे खरेद- करqयात येवु नयेत व आपल- फसवणुक टाळावी.

(माहे- नो�हGबर 2021)

बेलापूर

ने�ळ

वाशी

तुभ�

कोपरखैरणे
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5 1.�ीम.शकुंतला शामराव पवार  

2.�ी.परशुराम रामु �नकम   

3.�ी.तानाजी rबकू कुंभार      

4.�ी. �वजय बबन �शदंे

घर �.598,695,696,681,  समतानगर 

बोनकोड ेकोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 20.00 . मी X 9.80 मी मोजमापा3या    ]ेOफळामMये 

�वनापरवानगी  अना:धकृत=र>या आर.सी.सी Rवiपाची काम चालू असTयाचे �नदशनाUस आले आहे.

54 जा.�.5713,"द.22/11/2021

6 �ी.शंकर महादेव jहाOे  घर �.1035/2, 1030/3 सेJटर 05 

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर-ल नमूद प>यावर  S>य] "ठकाणी पहाणी केल- असता 30.00 . मी X 2400 मी व 11.50मी X 8.00 मी 

मोजमापा3या    ]ेOफळामMये �वनापरवानगी  अना:धकृत=र>या आर.सी.सी Rवiपाची काम चालू असTयाचे �नदशनाUस आले 

आहे.

54 जा.�.5832,"द.26/11/2021

7 मे. हॉटेल Rपायसेस फॅमल- 

रेRटॉरZट ॲZड बार

 भू. .93, से टर -3, कोपरखैरणे,नवी मुंबई. 1) भू. .93, से.3, कोपरखैरणे या इमारतीस दे यात आलेला भोगवटा माणप  हे िनवास व वािण य वापरासाठी आहे. 2) इमारती या 
तळमज यावरील व पिह या मज यावरील िनवासी वापराचा वािण य व पात वापर सु  आहे. 3) इमारती या पा कग े ात 36.00 x 
6.00 मी. जागे या े फळा ये कचन व आसन व था क न वापर सु  आहे. 4) इमारती या दसु-या, ितस-या, चौ या, पाच ा, सहा ा 
व सात ा मज यावरील 24 रिहवासी मचे 38 लॉ जग मम ये पांतर क न वापर सु  आहे.

53(1) 5646,15/11/2021

8 �ी. एम. के. �सगं,  रो हाऊस नं.4, अ्थव को.ऑप.हौ,सोसा, भुखंड 
.14, से टर - 18, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.50 मी.X 3.00 मी. मोजमापा या े फळाम ये प ाशेड व िवटबांधकाम क न 
िवनापरवाना अनिधकृत र या जागा बं द त केली  अस याचे िनदशनास आले.

53(1) 5828,26/11/2021

9 �ीम. इंदमूती गायकवाड, रो हाऊस नं.2, अ्थव को.ऑप.हौ,सोसा, भुखंड 
.14, से टर - 18, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.50 मी.X 3.00 मी. मोजमापा या े फळाम ये प ाशेड व िवटबांधकाम क न 
िवनापरवाना अनिधकृत र या जागा बं द त केलेली आहे.

53(1) 5829,26/11/2021

10 �ी. मोहन कुमार,  रो हाऊस नं.3, अ्थव को.ऑप.हौ,सोसा, भुखंड 
.14, से टर - 18, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.50 मी.X 3.00 मी. मोजमापा या े फळाम ये प ाशेड व िवटबांधकाम क न 
िवनापरवाना अनिधकृत र या जागा बं द त केलेली आहे.

53(1) 5830,26/11/2021

11 �ी. अमgh �सगं,  रो हाऊस नं.1, अ्थव को.ऑप.हौ,सोसा, भुखंड 
.14, से टर - 18, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता  8.50 मी.X 3.00 मी. मोजमापा या े फळाम ये प ाशेड व िवटबांधकाम क न 
िवनापरवाना अनिधकृत र या जागा बं द त केलेली आहे.

53(1) 5831,26/11/2021

12 मे. लोकमाZय "टळक 

जनकTयाण �श]ण संRथा,

 भुखंड .95 व 96, से टर - 4, 
कोपरखैरणे,नवी मुंबई.

वरील नमूद प यावर य  ठकाणी पहाणी केली असता भूखंडधारकाने पुवकडील बाजूस 8.00 मी.X 3.00 मी. व पि मेकडील बाजूस 2.00 
मी.X 2.50 मी. लोखंडी ीलचे गेट बसवून ये याजा याचा र ता बं द त कर यात आलेला आहे.

53(1) 5855,26/11/2021

1 �ी. Svवल जगद-श jहाO े

(�वकासक)

rOमुतw सोसाजवळ,�शवशाह- अपाटUमgट 

समोर-ल गTल-मMये,अजूUनवाडी, घणसोल-.

सदर-ल "ठकाणी 9.00 मी. X 17.50 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4007 "द. 01/11/2021

2 �ीम.कुमार- कैलाश 

Sधान(घरमालक), अफझल 

सल-म खान (�वकासक),

साई�वजय अपाटUमgट3या बाजूला, 

,अजूUनवाडी, घणसोल-.

सदर-ल "ठकाणी 16.80 मी. X 14.00 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4008 "द. 01/11/2021

3 �ी.कैलाश मुकूंद jहाO े

(घरमालक), �ी. �वनोद नामदेव 

मढवी (�वकासक),

अजूUनवाडीR>यालगत,अजूUनवाडी,घणसोल-, 

नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 19.40 मी. X 19.20 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4009 "द. 01/11/2021

4 �ी. �वकQ �वyल गायकवाड 

(घरमालक), �ी. �शवेककुमार 

रामसागर �सगं (�वकासक)

शोभा अपाटUमgटजवळ, अजूUनवाडी, 

घणसोल-, नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 19.40 मी. X 19.20 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4010 "द. 01/11/2021

5 �ी.सुरgश माiती =रमे (घरमालक/ 

�वकासक),

िजजामाता नगर, संजय पाट-ल (अंकल) 

यांचे कायाUलयमागे, घणसोल-,  नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 6.30 मी. X 11.50 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4136 "द. 16/11/2021

6 �ी.मोहjमद नसीम सुzाती राईन 

(घरमालक/ �वकासक),

गणेशनगर नाTयालगत, 

समथUनगर,घणसोल-,  नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 19.50 मी. X 6.00 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4137 "द. 16/11/2021

घणसोल%
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7 �ीम. माधूर- माiती घाणेकर 

(घरमालक/ �वकासक),

सुयाUगायOी इमारतीसमोर, 

अजूUनवाडी,घणसोल-, नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 18.00 मी. X 14.80 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4227 "द. 23/11/2021

8 �ी. र�वलाल िजतलाल गुGता 

(घरमालक/ �वकासक),

मर-आई चौक,मर-आई मं"दराजवळ, 

द>तनगर, घणसोल-, नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 16.60 मी. X 9.00 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4266 "द. 23/11/2021

9 �ी. "दपेश चंhकांत पाट-ल 

(घरमालक/ �वकासक),

द>त मं"दराजवळ, रबाळे, रबाळेगाव, नवी 

मुंबई

सदर-ल "ठकाणी 16.50 मी. X 16.50 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे आरसीसी जो>याचे काम 

Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4267 "द. 26/11/2021

10 �ी.एकनाथ शांताराम पाट-ल 

(घरमालक/ �वकासक)

द>त मं"दराजवळ, रबाळे, रबाळेगाव, नवी 

मुंबई

सदर-ल "ठकाणी 11.50 मी. X 9.50 मी.  इतJया मोजमापाचे �वनापरवानगी अन:धकृतपणे तळमजला + 1 मजला 

आरसीसी बांधकाम पूणU, दसु-या मजTयाचे काम Sगतीपथावर असTयाचे �नदशUनास आले.

54 जा.�. 4268 "द. 26/11/2021

11 �ीम. मुनाकQदेवी रामकेर यादव 

(घरमालक/ �वकासक),

कौलआळी, Rमशानभूमी समोर, जूना 

तबेला, :चचंआळी, घनसोल-, नवी मुंबई.

सदर-ल "ठकाणी 16.50 मी. X 27.40 मी.  इतJया मोजमापाचे जागेत आरसीसी जो>याचे काम Sगतीपथावर असTयाचे 

�नदशUनास आले.

54 जा.�. 4293 "द. 29/11/2021

1 बांधकाम धारक/�वकासक :चचंेचे झाडाजवळील मोकळी जागा, 

सहदेव अपाटUमgट जवळ, "दवागांव, सेJटर 

9, ऐरोल-

सदर "ठकाणी �वनापरवानगी अना:धकृतपणे 12.00x8.00 मीटर इतJया मोजमापा3या जागेत आरसीसी इमारतीचे बांधकाम 

चालु केले आहे. सदयिRथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजTयाचे बांधकाम Sगतीपथावर आहे.

54 3665/2021 "द.09.11.2021

2 शबीर�सगं जे. चौहान जी-86, सेJटर-4, ऐरोल- सदर "ठकाणी �वनापरवानगी अना:धकृतपणे 06.90x3.50मीटर इतJया मोजमापा3या जागेत आरसीसी इमारतीचे बांधकाम 

चालु केले आहे. सदयिRथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजTयाचे बांधकाम Sगतीपथावर आहे.

54 3891/2021 "द.25.11.2021

3 शबीर�सगं जयबीसींग चौहान जी-87, सेJटर-4, ऐरोल- सदर "ठकाणी �वनापरवानगी अना:धकृतपणे 06.90x3.50मीटर इतJया मोजमापा3या जागेत आरसीसी इमारतीचे बांधकाम 

चालु केले आहे. सदयिRथतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजTयाचे बांधकाम Sगतीपथावर आहे.

54 3892/2021 "द..25.11.2021

4 माधव नारायण कोट-यन भुखंड �.95/230, सेJटर1, �शवकॉलनी, 

ऐरोल-

सदर "ठकाणी न.नु.म.पा. चे बांधकाम SमाणपO जा.�./नमुंमपा/नर�व/ससंनर/बां.प/noline No.20201 CNMMC 

16822/3221/2020 "द.03/12/2020 �यती=रJत इमारती3या तळमजला  व प"हTया मजTयावर पुढ-ल बाजूस 1.30 

मी.x16.50 मीटर व मागील बाजुस 1.50 मीटरx 16.50 मीटर इतJया मोजमापाचे अना:धकृत बाढ-व बांधकाम केलेले 

आहे.सदयिRथतीत सदर बांधकामाचे प"हTया मजTयाचे कॉलमचे काम सुi आहे.

54 3956/2021 "द.30.11.2021

5 आकाशसZनी देवनारायण केशार- रो हाऊस नं.02, भु.�.30, राकेशपाकU  

सोसायट-, सेJटर 7, ऐरोल-

सदर "ठकाणी �वनापरवानगी अना:धकृतपणे रो-हाऊस �.02 मMये तळमजTयावर पाNक� ग3या जागेत 07.00x5.30 मीटर 

इतJया मोजमापाचे गाळयांचे बांधकाम करqयात आले आहे.

53(1) 3813/2021, "द.22/11/2021

6 कौशल लो:धया रो हाऊस नं.03, भु.�.30, राकेशपाकU  

सोसायट-, सेJटर 7, ऐरोल-

सदर "ठकाणी �वनापरवानगी अना:धकृतपणे रो-हाऊस �.03 मMये तळमजTयावर पाNक� ग3या जागेत 07.00x5.30 मीटर 

इतJया मोजमापाचे गाळयांचे बांधकाम करqयात आले आहे.

53(1) 3814/2021, "द.22/11/2021

1 �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक

�थळ सह%/-

उप आयुPत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दघा

;दनांक :- 13/12/2021

ऐरोल%
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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 �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक

1 यसुफू धनानी, साना �रअ�लट� 

व हॉि�पटल�ट� �ल�मटेड 

(बारबे"य ूनेशन हॉटेल)

%लॉट न.ं 20, प)हला मजला, हॉल, 

एच.डी.एफ.सी. बँकेवर बेवल. पाक/  

सोसायट�, से"टर 6, ने2ळ (प), 

नवी मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता प)हला मजला ओपन टेरेसवर 18.2 मी. X 6.70 मी.  मोजमापा=या जागेत 

?वनापरवानगी प@ाशेड घालनू हॉटेल Bयवसाय स2ु, तसेच मागील ओपन टेरेसवर 12.00 मी. X 3.50 मी.  

मोजमापा=या जागेत Eकचन कर�ता प@ाशेड वीट बांधकाम व लाकूड, लोखंडी जाळी पाट.शन क2न वापर स2ु व 

2.5 मी. X 2.00 मी. जागेत गटे जाळी व प@ाशेड घालनू �टोअर2मचा वापर व दसुरा मजला टेरेस �व=छता 

गहृ बांधून वापर स2ु सदर काम ?वनापरवानगी अनIधकृत स2ु आहे. व वापर स2ु आहे.

53 (1) 4859/01.12.2021

2 Nीम. पाव/ती हर� Oहा@े 

(?वकासक Nी. P?वण सतुार 

व Nी. �नलेश पाट�ल)

 घर Q. 105/6, ने2ळ गाव, ने2ळ 

(प), नवी मुबंई, सदग2ु कृपा सदन 

से"टर 20

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 26.10 मी. X 16.10 मी. मोजमापा=या जागेत आर. सी. सी. (G+3) �तस-

या मजUयाचे बांधकाम ?वनापरवानगी अनIधकृतर�Vया स2ु आहे. 54 4909/03.12.2021

3 Nीम. इं)दरा Nीराम ढाकणे, 

Nी. अजय ढाकणे, सतंोष 

�सताराम Oहा@े, माZणक 

�सताराम Oहा@े, सजंय 

भगवान पाट�ल (?वकासक 

हेमतं नाकती)

 घर Q. 129/0004, सात आसरा 

देवी म)ंदरामागे, ने2ळगांव, से"टर 

20, ने2ळ

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 16.7 मी. X 16.8 मी. मोजमापा=या जागेत R.C.C. आर. सी. सी. फुट�ंग 

व जोVयाचे काम ?वनापरवानगी अनIधकृतर�Vया स2ु आहे.

54 4910/03.12.2021

4 Nी. राकेश ठाकूर (?वकासक 

Nी. स�ुनल तेलगंे)

घर Q. 107/001, से"टर 20, 

ने2ळगांव, ने2ळ (प), नवी मुबंई घर 

Q. 107 शेजार� सातआसरा देवी 

म)ंदर शेजार�

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 6.9 मी. X 15.10 मी. मोजमापा=या जागेत R.C.C. आर. सी. सी. 

(तळ+1) मजUयाचे आर. सी. सी. बांधकाम  ?वनापरवानगी अनIधकृतर�Vया स2ु आहे.
54 4908/03.12.2021

5 Nी. रामचं^ मा2ती Oहा@े घर Q. 681, ने2ळगांव, बांचोल� 

मदैानासमोर, से"टर 20, ने2ळ 

(प.), नवी मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 5.40 मी. X 29.90 मी. मोजमापा=या जागेत ?वनापरवानगी 

अनIधकृतर�Vया आर. सी. सी. फुट�ंग व जोVयाचे काम स2ु आहे. 54 5063/13.12.2021

6 भालचं^ पाट�ल व पु`पा 

भालचं^ पाट�ल

%लॉट न.ं 625 =या शेजार� %लॉट न.ं 

623, �शरवणे ने2ळ (प), नवी मुबंई 

400706

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 4.2 मी. X 18.80 मी. मोजमापा=या जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतर�Vया 

आर. सी. सी. जोVयाचे काम (कॉलम) स2ु आहे. 54 5063/13.12.2021

नवी मुबंई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महारा`a Pादे�शक �नयोजन व नगररचना अIध�नयम, 1966 अbवये अनIधकृत इमारती/बांधकामां?वcdद खाल�लPमाणे नोट�स बजावeयात आलेUया आहेत. सव/ नाग�रकांना शासन प�रप@क Q. सकंfण/-2018/P.Q.510/न?व-20, )द. 03 मे, 2018 नसुार

आवाहन करeयात येते कf, खाल�लPमाणे इमारती/बांधकामे अनIधकृत असUयामळुे या)ठकाणी सद�नका/गाळे खरेद� करeयात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे-GडसIबर 2021)

बेलापूर

ने�ळ
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7 Nी. जयĝ  अ2ण सतुार, बेबी 

शांताराम कदम, अषा ?वलास 

भोसले, दगुा/वती �सगं, बबन 

बhकर, जयेशकुमार, रोह�णी 

भावसार, स�ुनता मोहन कुडव, 

�मराबाई ?वनायक गोळे, 

Pताप गणपत कांबळे, 

अिजतकुमार, मालती रामचं^ 

कुंभार, रामचं^ करंजेकर, 

Pभा रामजी �सगं,

घर Q. 403, �शरवणे गाव, ने2ळ 

पूव/, नवी मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 59.0 मी. X 63.50 मी. मोजमापा=या जागेत ?वनापरवानगी 

अनIधकृतर�Vया आर. सी. सी. (तळ+1) मजUयाचे काम स2ु आहे.

54 5126/15.12.2021

8 Nी. हनमुतं अमगोत, व Nी. 

पसाद अमगोत (?वकासक 

आर�फ शेख)

शॉप न.ं 6, %लॉट न.ं 17, से"टर 8, 

ने2ळ (प), नवी मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता दकुानातील फेरबदलाचे काम (लाकडी ) स2ु आहे. व पोटमाळा आयबीम 

तयार केलेला असनू सदर काम 5.8 मी. X 2.9 मी. अंदाजे मोजमापा=या जागेत ?वनापरवानगी 

अनIधकृतर�Vया कर�त आहे.

54 5125/15.12.2021

1  मे. एस. के. iदस/ Nी. 

सजंीव कुमार नागपाल

मे. कंबोजंबो, एच.डी.एफ.सी. 

बjकेजवळ, भ.ुQ. 17, से-28, वाशी, 

नवी मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता मे. कंबोजंबो द ुकानासमोर�ल बाजुस 16.00 मी. X 3.50 मी. मोजमापाचे 

जागेत अनIधकृत प@ाशेड टाकून बंद��त केला आहे. तसेच उVतरेकडील सामा�सक जागेत 8.00 मी. X 3.00 

मी. मोजमापाचे जागेत अनIधकृत Eकचन तयार क2न Eकचनचा वापर स2ु असUयाचे �नदश/नास आहे.

MRTP- 53(1)

 

जा.Q.नमुमंपा/�स?ववा/अ�त/4172/20

21 )द.01/12/2021

2  1) डॉ. Nी. Pशांत के. 

मोहंती  2)डॉ. Nी. अ2ण 

रामराज यादव

भ.ुQ. 1बी, से-10, वाशी, नवी मुबंई सदर )ठकाणी भोगवटा Pमाणप@ानसुार पाहणी केल� असता भ.ुQ. 1 बी =या उVतरेकडील 17.20 मी. X 3.00 

मी. मोजमापा=या तसेच दopणेकडील 4.60 मी. X 3.00 मी. व 7.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापा=या 

सामायीक जागेत लोखंडी अँगल व चैनेल=या साqयाने �लॅब तयार क2न sलॅाक बांधकाम केUयाचे �नदश/नास 

आले आहे.

MRTP- 54

 

जा.Q.नमुमंपा/�स?ववा/अ�त/4271/20

21 )द.06/12/2021

3 Nी. �नलेश रामचं^ भोईर घर ने. 735, सभु^ा �नवास, घर न.ं 

736 जवळ,  जुहूगांव, वाशी, नवी 

मुबंई

सदर )ठकाणी पाहणी केल� असता 10.70 मी. X 6.40 मी. X 3.90 मी.X 4.70 मी. X 4.00 X 2.50 मी. 

मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृत तळ + 1 मजल� इमारतीचे आर.सी.सी. काम स2ु असUयाचे 

�नदश/नास आहे.

MRTP- 54

 

जा.Q.नमुमंपा/�स?ववा/अ�त/4341/20

21 )द.08/12/2021

1 Nी. जय�सगं पाट�ल, भ.ु Q. 44/9, चावला हाऊस, से"टर 

- 18, तुभu, नवी मुबंई.

?वनापरवानगी भखुंड Q. 44/9, येथे प)हUया व दसु-या मजUयावर अंतग/त बदल कcन ?वट बांधकामा=या 

सहाwयाने cम बनवUया आहेत. तसेच मजंुर नकाशातील ओपन टेरेस बं)द�त कcन cम बनवUया आहेत.

54 जा.Q. 5843/2021 )दनांक 

10/12/2021

2 मालमVताधारक, (P�त�नधी, 

भाडकेc - भरत भानशुाल�)

शॉप न ं- 3, भ.ु Q. 19, 20, 

से"टर - 19D, तुभu, नवी मुबंई.

?वनापरवानगी शॉप न ं- 3, भ.ु Q. 19, 20, से - 19D, तुभu, येथे शॉप व बेसमgट मधील �लॅब कट कcन 

पाय-याचे बांधकाम केले असनु शॉप मdये ?वट बांधकामाचे काम सcु आहे.

54 जा.Q. 5844/2021 )दनांक 

10/12/2021

1 मे. लोकमाbय )टळक 

जनकUयाण �शpण स�ंथा

भखुंड Q.95 व 96, से"टर - 4, 

कोपरखैरणे,नवी मुबंई.

वर�ल नमदू पVयावर PVयp )ठकाणी पहाणी केल� असता भखूंडधारकाने पुवuकडील बाजूस 8.00 मी.X 3.00 

मी. व पिyचमेकडील बाजूस 2.00 मी.X 2.50 मी. लोखंडी zीलचे गेट बसवून येeयाजाeयाचा र�ता बं)द�त 

करeयात आलेला आहे.

53 (1) 5855,01/12/2021

2 मे. लायनेस ॲbड लायbस 

"लब ऑफ bय ू- बॉOबे वाशी

भखूंड Q. १२, से"टर १०, कोपेरखैरणे वर�ल नमदू पVयावर PVयp )ठकाणी केल� असता बांधकामधारकांनी पाEक� ग pे@ात ?वनापरवानगी 

अनIधकृत�रVया (१.) १०.५० मी × ६.५० मी. जागेत आ.सी.य ू2म बनवल� आहे. (२.) पिyचमेकडील बाजूस 

१३.५० मी × ३.३५ मी मोजमापा=या pे@फळामdये जागा बं)द�त क2न कॅबीन 2म व टॉयलेट  बनवल� आहे. 

(३.) पूवuकडील व दopणेकडील बाजूस २५.०० मी × २.२० मी. जागेत प@ाशेड टाकून जागा बं)द�त केल� आहे.

53 (1) 6043,9/12/2021

वाशी

तुभ�

कोपरखैरणे
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3 Nी. Pद�प आर. जाधव  भखूंड Q. १०१,  �लॅट नबंर - ४०२ 

, स�ुनता अपाट/मgट, से"टर १४, 

कोपेरखैरणे

वर�ल नमदू पVयावर PVयp )ठकाणी  पाहणी केल� असता बांधकामधारकांनी  ?वनापरवानगी अनIधकृत�रVया  

टेरेस वरती ४.८० मी × ४.५० मी. मोजमापा=या pे@फळामdये प@ा शेड व वीट बांधकाम क2न जागा बंIध�त 

केल� आहे. व टॉयलेट  बांधeयात आले आहे. तसेच हॉल व बेड2म वर�ल  ६.०० मी × ०.५० मी मोजमापाचे 

बाUकॅनी pे@ात बांधकाम क2न वापर सcु असUयाचे �नदश/नास आले आहे.

53 (1) 6504,27/12/2021

4 Nीमती. अिyवनी कुमार �सगं घर Q. २१२ से"टर 01 कोपरखैरणे, 

नवी मुबंई.

वर�ल नमदू पVयावर  PVयp )ठकाणी पहाणी केल� असता 08.00 . मी X 3.00 मी मोजमापा=या    

pे@फळामdये ?वनापरवानगी  अनाIधकृत�रVया आर.सी.सी �वcपाची काम चाल ूअसUयाचे �नदशना/स आले आहे.

54
6405,21/12/2021

5 Nी. Eकरण छबुराव राऊत घर Q. ७७६ से"टर 04 कोपरखैरणे, 

नवी मुबंई.

वर�ल नमदू पVयावर  PVयp )ठकाणी पहाणी केल� असता 08.00 . मी X 3.00 मी मोजमापा=या    

pे@फळामdये ?वनापरवानगी  अनाIधकृत�रVया आर.सी.सी �वcपाची काम चाल ूअसUयाचे �नदशना/स आले आहे.

54

6406,21/12/2021

6 Nी. सदुश/न एन भोजनकर एस.एस ,घर Q. ८१ से"टर 02, 

कोपरखैरणे, नवी मुबंई.

वर�ल नमदू पVयावर  PVयp )ठकाणी पहाणी केल� असता 07.40  मी X 3.40 मी मोजमापा=या    

pे@फळामdये ?वनापरवानगी  अनाIधकृत�रVया आर.सी.सी �वcपाची काम चाल ूअसUयाचे �नदशना/स आले आहे.

54

6407,21/12/2021

1 Nी. ?वशेष )दनेश जैन (?वकासक), िजजामातानगर, संजयअंकल यां=या 

काया/लया=या मागे,घणसोल�,नवी मुंबई.

सदर�ल ठ�काणी 12.00 मी X 15.30 मी.इत"या मोजमापाचे जागेवर ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी जोVयाचे 

बांधकामाकर�ता खोदकाम Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4635 )द. 13/12/2021

2 Nी.?वजय आ%पा कांबळे (?वकासक), 

Nी. भरत ?वठू Oहा@े (जागामालक),

सVयवाननगर, गोठ�वल�,�मशानभूमी 

लगत,खदान तलावासमोर गोठ�वल�, नवी 

मुंबई.

सदर�ल ठ�काणी 14.06 मी X 15.00 मी. इत"या मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी जोVयाचे काम 

Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4636 )द. 13/12/2021

3 Nी. सु�मत देवीदास पाट�ल 

(घरमालक व ?वकासक)

तळवल� गाव �मशानभूमी समोर, तळवल�, 

नवी मुंबई

सदर�ल ठ�काणी 11.00 मी X 11.20 मी. इत"या मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी जोVयाचे काम 

Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4637 )द. 13/12/2021

4 Nी. �न�सार के. खान (?वकासक), 

Nी. ?वनोदकुमार ?वyवनाथ यादव 

(घरमालक),

अजू/नवाडी र�Vयालगत, ?व`णूगंगा 

इमारतीसमोर,घणसोल�,नवी मुंबई.

सदर�ल ठ�काणी 22.00 मी X 9.00 मी. इत"या मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी जोVयाचे काम 

Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4751 )द. 17/12/2021

5 Nी.?वकास बाळकृ`ण Oहा@े 

(घरमालक) Nी.yयाम सदानदं 

पवार (?वकासक)

साळवीनगर र�Vयालगत, साईखुश 

इमारती=या दopणेस, गोठ�वल�, नवी 

मुबंई

सदर�ल ठ�काणी 39.00 मी X 12.00 मी. इत"या मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी 

जोVयाचे बांधकाम Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4773 )द. 20/12/2021

6 Nी. स)ंदप झा (घरमालक), 

Nी. �नतीन गलुाबराव दबुारे 

(?वकासक)

%लॉट न. 153, से.- 01, तळवल� 

इमारतीसमोर, तळवल� से.-21, 

घणसोल�,नवी मुबंई.

सदर�ल ठ�काणी 13.40 मी X 6.00 मी. इत"या मोजमापाचे जागेत ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी 

तळमजला कॉलमचे काम Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4833 )द. 23/12/2021

7 Nीम. जयNी जयराम Oहा@े 

(घरमालक), Nी. )दपक 

हर�Pसाद यादव (?वकासक)

बाळाराम अपाट/मgट=या मागे, शंकर 

म)ंदर रोड, गोठ�वल�, नवी मुबंई.

सदर�ल ठ�काणी 15.00 मी X 8.00 मी. इत"या मोजमापाचे जागेवर ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे आरसीसी  

जोVयाचे काम Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4834  )द. 23/12/2021

8 सौ.बयोबाई तुकाराम Oहा@े 

(घरमालक), Nी.हेमतं 

सोमनाथ चBहाण (?वकासक),

मर�आई माता म)ंदरलगत, गोठ�वल� 

सVयवाननगर, नवी मुबंई.

सदर�ल ठ�काणी 22.00 मी X 20.30 मी. इत"या मोजमापा=या जागेत तळमजला+3 मजले आरसीसी 

बांधकाम असलेUया इमारतीवर  ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे चौ�या मजUयाचे आरसीसी बांध काम 

Pगतीपथावर असUयाचे �नदश/नास आले.

54 जा.Q. 4835 )द. 23/12/2021
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1 बाबाजी सकुुर पाट�ल घर Q. 235, से"टर 09, )दवगांव 

ऐरोल�.

सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 12.50 x 10.00 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जोVयाचे बांधकाम Pगतीपथावर आहे.
54 4084/2021   )द. 07.12.2021

2 Pद�प बी. टेमकर पी-53, से.04,ऐरोल� सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 06.50 x 04.00 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जोVयाचे व कॉलमचे बांधकाम Pगतीपथावर 

आहे.

54 4141/2021   )द. 09.12.2021

3 एस. एस. अ)हरराव एफ-104, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 07.00 x 03.00 मीटर इत"या जागेत आरसीसी इमारतीचे 

बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे फुट�ंगचे बांधकाम Pगतीपथावर आहे. 54 4142/2021   )द. 09.12.2021

4 भीमराव डी. पाट�ल ई-139, से.04, ऐरोल� सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 06.30 x 03.30 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे. स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जोVयाचे बांधकाम Pगतीपथावर आहे. 54 4143/2021   )द. 09.12.2021

5 वामन सIचन मरु�लधर

एएल-1/05, से.16, ऐरोल�

सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 07.40 x 03.30 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे %ला�टरचे व आतील बाजूचे काम 

Pगतीपथावर आहे.

54 4144/2021   )द. 09.12.2021

6 शेख इ�माईल मोहOमद इशाग बी-206, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 06.50 x 03.50 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे तळमजUयाचे कॉलमचे बांधकाम 

Pगतीपथावर आहे.

54 4145/2021   )द. 09.12.2021

7 यवुराज दादा कुंडले पी-117, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 06.50 x 03.40 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे फुट�ंगचे / जोVयाचे बांधकाम Pगतीपथावर 

आहे.

54 4146/2021   )द. 09.12.2021

8 नदंकुमार तुकाराम भोसले एच-110, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 07.40 x 04.00 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जोVयाचे व कॉलमचे बांधकाम Pगतीपथावर 

आहे.

54 4147/2021   )द.09.12.2021

9 मेहबूब खान रजत खान एच-109, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 07.00 x 04.00 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जोVयाचे व कॉलमचे बांधकाम Pगतीपथावर 

आहे.

54 4148/2021  )द.09.12.2021

10 एन. एम. गायकवाड अे-43, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 06.00 x 03.50 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे तळमजUयाचे कॉलमचे बांधकाम 

Pगतीपथावर आहे.

54 4149/2021  )द.09.12.2021

11 �शदंे सIचन सधुाकर एन-34, से"टर 04, ऐरोल�. सदर )ठकाणी ?वनापरवानगी अनIधकृतपणे 09.00 x 03.30 मीटर इत"या मोजमापा=या जागेत आरसीसी 

इमारतीचे बांधकाम चाल ुकेले आहे, स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे तळमजUयाचे कॉलमचे बांधकाम 

Pगतीपथावर आहे.

54 4151/2021  )द.09.12.2022

ऐरोल%
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12 सभाजीत बाबूराम मोया/ सी-347, से.02, ऐरोल� सदर )ठकाणी नमुमंपाचे बांधकाम Pारंभ Pमाणप@ जा.Q.ससनर/बाप/online No. 20201/CNMMC 

17695/1810/2021  )दनांक 02.06.2021 Bयती�र"त इमारती=या तळ + 3 मजUयावर पुढ�ल बाजूस 1.30 

मी x 3.70 मी व मागील बाजूस 1.70 मी x 3.70 मी इत"या मोजमापाचे अनIधकृत वाढ�व बांधकाम केलेले 

आहे. स�यि�थतीत सदर बांधकामाचे जी+3 चे आतील व बाहेर�ल बाजूने रंगकाम / लाद�चे काम   

Pगतीपथावर आहे.

54 4382/2021 )द.16.12.2021

�नरंक �नरंक �नरंक �नरंक �नरंक

�थळ  :- बेलापूर

उप आयTुत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

;दघा

;दनांक :-   17 /01/2022
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