
अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

1 बलेापूर ी. मा ती कृ णा पाटील, घर .61, बलेापूर अनिधकृतपणे साधारण 11.5 िमx12 िम = 138 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न वापर 

सु  आह.े
िनरंक िनरंक

2 बलेापूर ी. रघुनाथ नागा पाटील व अतार िब डर, भु. . 
बी-223 व 224 या बाजुला, से.19/20, बलेापुर

अनिधकृतपणे साधारण 12 िमx9 िम = 108 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
MRTP नोटीस 54 अ वये 2427/19/09/2016 

3 बलेापूर ी. रा ल हा े व िवकासक साहबे ए.बी. शेख, 
भु. .बी-197, से.20, बलेापूर

अनिधकृतपणे साधारण 8 िमx12 िम = 96 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
MRTP नोटीस 54 अ वये 2429/19/09/2016

4 बलेापूर ीम. ल मी भोईर, भु. .बी-140, से.20, बलेापूर अनिधकृतपणे साधारण 7.5 िमx8 िम = 60 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
MRTP नोटीस 54 अ वये 2424/19/09/2016

5 बलेापूर ी. संदीप भगवान हा े व िब डर कशोर रोकडे, 
भु. .बी- 142,143, से.20, बलेापूर

अनिधकृतपणे साधारण 15.7 िमx11 िम = 172.7 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
MRTP नोटीस 54 अ वये 2428/19/09/2016

6 बलेापूर ी. सरेश बाळकृ ण भरणुके, घर .1154, 
से.19/20, शहाबाज, बलेापूर

अनिधकृतपणे साधारण 15.7 िमx14.45 िम = 226.86 
चौ.मी. े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 
ि थतीत.

MRTP नोटीस 54 अ वये 2128/12.9.2014

7 बलेापूर ी. नंदकुमार मोतीराम, कंुभार, शहाबाज, बलेापूर अनिधकृतपणे साधारण 20 िमx7 िम = 140 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
MRTP नोटीस 54 अ वये 2132/21.1.2015

8 बलेापूर ी. अिमत भोईर, सीटीएस नं-1132/1125, 
शहाबाज, बलेापूर

र दी िस दी अपा. सीटीएस न-1132/1125 शहाबाज 
येथील मागील मोकळया बाजुस अंदाजे 21मीx10मी फुटाचे 
बाधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2133/22.1.2015

9 बलेापूर ी. चंदनमल गांधी, मुकेश गांधी व पानीबाई,  घर 
.361, बलेापूर, नवी मुंबई

घर .361  या जागेवर अनिधकृतपणे आर.सी.सी बांधकाम 
चालू आह.े े  फळ =34.00 चौ.मीx9.30 चौ.मी=316.20 
चौ.मी. सदर जागेत िप लर व तळमज याचे काम चालू 
ि थतीत.

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2359/31.12.2015

नवी मुंबई महानगरपािलका
अित मण िवभाग

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल
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10 बलेापूर ी. महशे कुभार, िब ड ग .706/03, शहाबाज, 
बलेापूर, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 25.10 िम x7 िम = 175 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+5 आर.सी.सी. बांधकाम

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2426/19/09/2016

11 बलेापूर ी. भालचं  कोळी, शहाबाज, बलेापुर, नवी मुंबई अनिधकृतपणे साधारण15.10 िम x6.6 िम = 99 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न वापर 

सु  आह.े
MRTP नोटीस 54 अ वये 1922        17/10/2011

12 बलेापूर ी. िसताराम िशम या पाटील, शहाबाज गांव, 
बलेापूर, नवी मंबई

अनिधकृतपणे साधारण 10 िम x16 िम = 160 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न सु  

आह.े
िनरंक िनरंक

13 बलेापूर ी. ल  िशम या पाटील,, शहाबाज गांव, बलेापूर 
, नवी मुबई

अनिधकृतपणे साधारण 14.8 िम x12 िम = 177.6 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+1 आर.सी.सी. बांधकाम चालु 

ि थतीत.
िनरंक िनरंक

14 बलेापूर ी. चं कांत कांबळे, घर .607, शहाबाज, 
बलेापूर, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 11.8 िम x4.2 िम = 49.60 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न वापर 

सु  आह े(नमुंमपा या भुंखंडावर)
िनरंक िनरंक

15 बलेापूर ी. नथुराम बाळाराम वाघमारे, नामदवे रघुनाथ 
दवेकर व मु ताक खटारी, घर .1178/02, 

1147,89,605 शहाबाज गांव, बलेापूर, नवी मुंबई
अनिधकृतपणे साधारण 12 िम x7.54 िम = 90.48 चौ.मी. 

े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न वापर 
सु  आह े(नमुंमपा या भुंखंडावर)

MRTP नोटीस 54 अ वये        2021            
19/06/2013

16 बलेापूर ी. ाने र ह र ं  कोळी, घर .603, 
शहाबाज, बलेापूर, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 11.8 िम x7.54 िम = 88.97 
चौ.मी. े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम 
क न वापर सु  आह े(नमुंमपा या भुंखंडावर)

िनरंक िनरंक

17 बलेापूर ी. बाबुलाल शंकरलाल परीहार, शहाबाज गांव, 
बलेापूर, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 7.6 िम x5 िम = 38 चौ.मी. 
े फळाचे तळमजला+4 आर.सी.सी. बांधकाम क न वापर 

सु  आह े(नमुंमपा या भुंखंडावर)
िनरंक िनरंक

18 बलेापूर ी. बाळाराम रामचं  पाटील, तलावाजवळ, 
बलेापूर गांव नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 33 िम x28 फाऊडेशन चे बांधकाम 
चालु ि थतीत

MRTP नोटीस 54 अ वये 2025/19.6.2013
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19 बलेापूर ी. केशरी तांडेल, िवकासक-शोहबे अ वर, करावे 
गांव, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 16 िम x15 तळमजळा+4 
आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2381/25.5.2016
20 बलेापूर ी. गजानन गो. तांडेल, िवकासक-संतोष भोईर, 

करावे गांव, नवी मुंबई
अनिधकृतपणे साधारण 15 िम x20 तळमजळा+2 
आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2383/25.5.2016
21 बलेापूर ी. रघुनाथ (बाळुशेठ) ठाकुर तांडेल, िवकासक-

िव ात तुरेकर, घर .817, िशवमंदीराजवळ, 
करावे गांव, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 16 िम x15 तळमजळा+4 
आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2382/25.5.2016

22 बलेापूर ीम. वशैाली सुरेश मढवी व उ मला रघुनाथ 
तांडेल, घर .292, व घर .819, करावे गांव, 
नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 12 िम x10 व 1.6 िम x8.7 
तळमजळा+4 आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

िनरंक िनरंक

23 बलेापूर गुलाब पंुडिलक हा े, शेखर भालचं  तांडेल 
िव ाधर पाटील यां या घरा या बाजुला 
म छीमाकट जवळ, करावे गांव, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 12 िम x7 तळमजळा+4 आर.सी.सी 
बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2406/12.7.2016

24 बलेापूर ी. जय दप िललाधर तांडेल, से.36, करावे गांव, 
नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपािलके या उ ानासाठी िसडकोने 
दले या भुखंडावर आर.सी.सी बांधकामाचा बंगला 

(384.20 चौ.मी े फळ)
MRTP नोटीस 53 (1) 

अ वये
2401/28.7.2016

25 बलेापूर ी. गफुर शेख/ अ दलु शेख, िवकासक-संतोष 
हा े व इतर िवकासक, घर .89, 90 दारावे गांव

अनिधकृतपणे तळमजला +2 माळयाचे आर.सी.सी. 
इमारतीचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2350/6.11.2015

26 बलेापूर ी. ाने र पाटील, घर .183, दारावे गांव, 
ने ळ, नवी मुंबई

सदर ठकाणी य  जाऊन पाहणी केली असता पुढील 
माणे िवना परवानगी बांधकाम िनदशनास आले 7 मी X 

3.2 मी मोजमापाचे जागेत पिहला मज याचे लॉबचे काम 
चालु ि थतीत.

MRTP नोटीस 54 अ वये 2377/4.4.2016

27 बलेापूर ी. गजानन पाटील, आ ोळी गांव अनिधकृतपणे साधारण 3 िम X 4 मी आर.सी.सी बांधकाम 
चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2129/15.9.2014
28 बलेापूर ी. जग ाथ भोईर, द ा ेय भोईर, बाबु भोईर व 

अनंता शं. भोईर, आ ोळी गांव, नवी मुंबई
अनिधकृतपणे साधारण 15.30 िम X 18.10 मी तळमजळा 
+2 आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2080/8.5.2014

29 बलेापूर ी. जय हद कोळी, चं कांत कोळी व कृ णा 
कोळी, से.14, दवाळे गांव, नवी मुंबई

अनिधकृतपणे साधारण 11.10 िम X 9.4 मी तळमजळा  
आर.सी.सी बांधकाम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2395/21.6.2016
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30 ने ळ िनलेश भगत व इतर ी. िनलेश पटेल (िवकासक) 
भुखंड . 149 मॉ. साहबे मीनाताई ठाकरे उदयान 
से. 16ए, ने ळ, नवी मुंबई.

िनवासी बांधकाम (अनिधकृत) तळमजला 5 मज याचे 
आरसीसी बांधकाम सु  आह.े मोजमाप (30x14 मी)

MRTP नोटीस 54 अ वये 3811/2011,15/06/201
1

31 ने ळ ी. गणशे भगत, भुखंड . 149, मॉ. साहबे 
मीनाताई ठाकरे उदयान से. 16ए, ने ळ, नवी 
मुंबई.

िनवासी बांधकाम (अनिधकृत) आर.सी.सी. वीट लॅ टर 
सिहत तळमजला + 6 मज याचे (15.30 मी.x6.90मी) 
मोजमापाचे बांधकाम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1145/2016, 
16/06/2016

32 ने ळ ी. म छ  घरत व अ तै डे हलपस (िवकासक), 
से टर-20, ने ह गांव, ने ळ, नवी मुंबई.

सुमारे 9.80मी.x16.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला  + 
दसु-या लॅबचे काम सु

MRTP नोटीस 54 अ वये 1145/20106,26/04/20
16

33 ने ळ ी. दलीप पाटील, भुखंड . जी 6/1 व जी 7/1, 
से टर -20, ने ळ, नवी मुंबई.

सुमारे 15.00X 19.00मी. या मोजमापाचे तळमज या या 
लॅबचे काम सु

MRTP नोटीस 54 अ वये 1547/2016 
26/05/2016

34 ने ळ ी. हािसफ धाम कर (िवकासक) घर . 207, 
पाम रेिसडे सी या उ रेस, से टर-16ए, ने ळ, 
नवी मुंबई.

सुमारे 12.60 मी.x25.00 मी. या मोजमापाचे पायाभरणीचे 
काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1604/2016 
30/05/2016

35 ने ळ ी. रमेश गणपत हा े, घर . 503, से टर-20, 
ने ळ, नवी मुंबई.

सुमारे 30.60 मी. X9.50 मी. या मोजमापाचे िवट 
तळमजला +3 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम पुण होऊन 
4 या मज याचे कॉलम उभारणीचे काम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2489/2016 
30/06/2016

36 ने ळ ीमती. जयवतंी सुभाष ठाकुर सुमारे 6.00 मीx5.00 या मोजमापाचे िवट बांधकाम व 
प ाशेड उभा न 2 दकुानांचे बांधकाम सु  आह.े तसेच 3.00 
मी.x4.90 मी. या मोजमापाचे िवट व प ा शेड उभा न 
मचे बांधकाम सु  आह.े

िनरंक िनरंक

37 ने ळ ी. ल मण िसताराम भोपी, जुने घर सुमारे 7.90 मी.x9.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
दसु-या मज याचे लॅबचे काम सु

िनरंक िनरंक
38 ने ळ ी. रामचं  कृ णा भोपी, घर . 35/2, जुने घर सुमारे 10.10 मी. X 9.20 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

4 मज याचे िवट बांधकाम सु
िनरंक िनरंक

39 ने ळ ी. चं शेखर बाबु भोपी, घर . 25 सुमारे 10.50 मी. X 12.20 मी. या मोजमापाचे तळमजला 
+ 3 -या मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
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40 ने ळ ी. हरी ं  कडू (जुने घर) सुमारे 10.40 मी. X 7.30 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
2 -या मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
41 ने ळ आंबु काळया पाटील, घर . 112 जुना सुमारे 7.30 मी. X10.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

4 मज याचे अंतगत कामे सु , तळमज यावर िनवासी वापर 
सु  काम पुण अतंगत कामे सु

िनरंक िनरंक

42 ने ळ म छ  घरत व इतर सुमारे 9.80 मी.x16.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
2 -या मज याचे लॅबचे काम सु

िनरंक िनरंक
43 ने ळ ी. गणशे घरत सुमारे 10.00 मी. X 8.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

3 -या मज याचे लॅबचे काम सु
िनरंक िनरंक

44 ने ळ ी. अ पा (आ माराम) घरत सुमारे 10.00 मी. X 4.80 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
4 या मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
45 ने ळ ी. हनुमान ठाकूर सुमारे 14.80 मी. X 9.10 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

3 -या मज याचे लॅबचे काम सु
िनरंक िनरंक

46 ने ळ ीम. लिलता पाटील, जुना घर . 98/002 सुमारे 6.30 मी. X 7.00 मी. या मोजमापाचे लथचे काम 
सु

िनरंक िनरंक
47 ने ळ ी. गजानन भगत सुमारे 6.30 मी. X 7.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

1 या लॅबचे स गचे काम सु
िनरंक िनरंक

48 ने ळ ी. िजत  शमा सुमारे 8.50 मी. X 12.50 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
4 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम पु  होऊन अंतगत कामे 
सु

िनरंक िनरंक

49 ने ळ ी. हमंेत नारायण हा े सुमारे 6.80 मी. X 9.30 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
2 मज याचे आर.सी.सी. िवट बांधकाम सु

िनरंक िनरंक

50 ने ळ ी. कािशनाथ दगडु पाटील सुमारे 5.30 मी. X 11.70 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
5 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
51 ने ळ ी. अनंत गोकुळ पाटील, घर . 502 सुमारे 10.00 मी. X 14.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला 

+ 4 मज याचे अंतगत कामे सु
िनरंक िनरंक

52 ने ळ ी. सुिनल रामा भगत (जुनी चाळ) सुमारे 17.50 मी. X 15.80 मी. या मोजमापाचे तळमजला 
+ 6 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
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53 ने ळ ी. तुकाराम कडू, घर . 657 सुमारे 24.00 मी. X 10.50 मी. या मोजमापाचे तळमजला 
+ 4 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
54 ने ळ ी. तुकाराम कडू सुमारे 8.00 मी. X 10.55 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

2 मज याचे अंतगत कामे सु
िनरंक िनरंक

55 ने ळ ी. नामदवे यंबक कडू, जुना घर . 650 सुमारे 8.90 मी. X 20.10 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
4 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
56 ने ळ ी. धनाजी यंबक कडू सुमारे 5.80 मी. X 19.80 मी. या मोजमापाचे लथचे 

काम सु
िनरंक िनरंक

57 ने ळ ी. संजय दगडू कडू सुमारे 9.90 मी. X 6.45 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
4 मज याचे  िवट बांधकाम सु

िनरंक िनरंक
58 ने ळ ी.िवजय मानकर,िशरवणे गाव ( कशोर बार या 

बाजुला)से-1
सुमारे 9.20X08.20मी. या मोजमापाचे  तळमजला +1 
या मज याचे आर.सी.सी बांधकाम झालेले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 241/2016 28/01/2016
59 ने ळ ीमती.िनमला नरं◌े  सुतार,     घर 

ं .356,िशरवणे गाव, ने ळ, नवी मुंबई.
सुमारे 7.00X08.30मी. या मोजमापाचे  तळमजला +4  
मज याचे आर.सी.सी िवट बांधकाम पुण होऊन अंतगत कामे 
सु  आहते.

MRTP नोटीस 54 अ वये 4284/2016 
03/09/2016

60 ने ळ ी. मोद आ माराम भोईर, ी. लालचंद भारती सुमारे 7.10X10.00मी. व 6.0X4.30 मी. या मोजमापाचे  
तळमजला +1 या मज याचे लॅब भरणी

िनरंक िनरंक

61 ने ळ ी. महशे बळीराम भोईर सुमारे 16.00मी. X 8.20मी. या मोजमापाचे तळमजला +4 
िवटबांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
62 ने ळ ी. रमेश ध डू भोईर सुमारे 20.40X11.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 5 

मज याचे िवटबांधकाम पूण
िनरंक िनरंक

63 ने ळ ी. हरेश सुतार सुमारे 20.40X 11.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
1 या मज याचे काम सु

िनरंक िनरंक
64 ने ळ ी. एकनाथ भोईर सुमारे 9.20X 5.90 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 

मज याचे िवट बांधकाम पूण
िनरंक िनरंक

65 ने ळ ी. सुनंदा वसंत ठ बरे सुमारे 7.95 X 7.40 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 2 
मज याचे िवट बांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
66 ने ळ ीम. जयवतंी सुरेश सुतार ,         घर .324, 

326,327
सुमोर 7.00X 11.80 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 
4मज याचे  अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
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67 ने ळ ी. राज  महाद ूसुतार,                           घर 
.437

सुमारे 9.40 X 9.80 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 3 
मज याचे िवट बांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
68 ने ळ ी. मधु पोशा पाटील सुमारे 10.60X 10.50 या मोजमापाचे तळमजला + 5 

मज याचे अंतगत कामे सु
िनरंक िनरंक

69 ने ळ ीम. कुसुम बाळकृ ण पाटील सुमारे 11.20 X 6.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 2 
लॅबचे काम पूण

िनरंक िनरंक
70 ने ळ ी. गौतम ल मण पवार                          मो. 

9324861992
सुमारे 5.90 X 10.95 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 04 
िवट बांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
71 ने ळ ी.िनळकंठ दनानाथ जोशी, ी. गोपीनाथ 

गणपत जोशी
सुमारे 9.60X 8.00 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 04 
िवट बांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
72 ने ळ ी. ह र ं  पाटील सुमारे 6.50 X 10.70 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 01 

, दसु या मज याचे कॉलमचे काम सु
िनरंक िनरंक

73 ने ळ ी जयेश नाईक, ी. संजय भरत नाईक सुमारे 8.20X 10.50मी. या मोजमापाचे तळमजला + 03 , 
4 या मज याचे लॅब सु

िनरंक िनरंक
74 ने ळ ी. रामनाथ बाळू हा े सुमारे 7.80 X 8.80मी. या मोजमापाचे तळमजला + 01 

अंतगत कामे सु
िनरंक िनरंक

75 ने ळ ी. करण बाळाराम पाटील सुमारे 11.00मी.X 16.00 मी. या मोजमापा या 
बांधकामाचे कॉलम सु

िनरंक िनरंक
76 ने ळ ीम. मीना परशुराम पाटील सुमारे 15.30X 13.90मी. या मोजमापा या बांधकामाचे 

कॉलम सु
िनरंक िनरंक

77 ने ळ ी. नारायण अजुन पाटील, ी. सदानंद अजुन 
पाटील, ी. गंगाराम अजुन पाटील

सुमारे 6.25X 9.50 मी. या माजेमापाचे 01-  तळमजला + 
1+प ाशेड

िनरंक िनरंक
78 ने ळ ीम. माया येउ घरत सुमारे 7.50X 9.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 

मज याचे िवट बांधकाम सु
िनरंक िनरंक

79 ने ळ ी. ठाकूर जेठया घरत सुमारे 9.00मी.X 7.25मी. या माजमापाचे तळमजला + 4 
मज याचे िवट बांधकाम सु

िनरंक िनरंक
80 ने ळ ीम. कृ णाबाई रघुनाथ हा े सुमारे 6.00मी. X 5.40 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 

04 मज याचे िवटबांधकाम पूण
िनरंक िनरंक
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81 ने ळ ी. उंदीर पांडूरंग हा े, ी. संतोष पांडुरंग 
हा े, ी. तुळशीराम पांडुरंग हा े

सुमारे 10.00मी. X 8.30 या मोजमापाचे तळमजला + 4 
मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
82 ने ळ ी. रघुनाथ नारायण पाटील सुमारे 9.60 X6.30मी. या मोजमापाचे तळमजला + 2 , 

आर सी सी चे काम सु
िनरंक िनरंक

83 ने ळ गोकूळ चांगा पाटील सुमारे 9.00मी. X 8.00मी.या मोजमापाचे तळमजला + 2 
+ 3 या मज याचे काम सु

िनरंक िनरंक
84 ने ळ ी संकेश नाईक, ी दवेराज पाटील व रमेश गंधू 

पाटील 9930901717
सुमारे 4.45 X 9.00 मी◌ा. या मौजमापाचे कॉलमचे काम 
सु

िनरंक िनरंक
85 ने ळ ी गणपत राघो नाईक सुमारे 7.20 X 5.10मी. या मोजमापाचे बांधकामा या 

कॉलमचे काम सु
िनरंक िनरंक

86 ने ळ रमेश गंध पाटील सुमारे 13.60 X 5.30मी. या मोजमापाचे तळमजला + आर 
सी सी बांधकाम पूण

िनरंक िनरंक
87 ने ळ ी. िवजय जोशी, ी िवलास खुल - 

9324369828
सुमारे 5.30 X 15.40मी. या मोजमापाचे तळमजला + 04 
मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
88 ने ळ ीम. विनता हरी ं  कदम, ी. करण पाटील व 

ी शंखर पाटील (िवकासक)  घर . 981-01
सुमारे 7.70 X14.20मी. या मोजमापाचे तळमजला + 02+ 
3 या मज याचे लॅब सु , िवटबांधकाम सु

िनरंक िनरंक

89 ने ळ सहाणी सुमारे 6.60 X 6.80मी. या मोजमापाचे तळमजला + 04 
मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
90 ने ळ ी. िवजय मानकर, आपसात याय िव सुमारे 9.20 X 8.20 मी. या मोजमापाचेतळमजला + 1, 

आर सी सी ( काम बदं)
िनरंक िनरंक

91 ने ळ जनादन हा या भोईर सुमारे 9.50X 10.60मी. या मोजमापाचे तळमजला + 1, 
आर सी सी ( काम बदं)

िनरंक िनरंक
92 ने ळ ी. याम अनंत सुतार, ी. िवनायक अनंत सुतार-

 िवकासक
सुमारे 7.30 X 9.10मी. या मोजमापाचे तळमजला + 5 
मज याचे अंतगत काम सु

िनरंक िनरंक
93 ने ळ कै. हाद ूरं या पाटील, घर . 37 (जूना) सुमारे 7.70 X 13.60मी. या मोजमापाचे तळमजला + 1 

मज याचे बांधकाम सु
िनरंक िनरंक

94 ने ळ ी. अजय भगवान पाटील सुमारे 6.25 X 9.50मी. या मोजमापाचे तळमजला + 1 
मज याचे िवट बांधकाम सु

िनरंक िनरंक
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95 ने ळ ी. आनंद छगन मढवी सुमारे 7.40 X 6.60मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 
मज याचे अंतगत कामे  सु

िनरंक िनरंक
96 ने ळ ी. िशवाजी मढवी सुमारे 13.60 X 18.35मी. या मोजमापाचे तळमजला + 5 

मज याचे अंतगत कामे  सु
िनरंक िनरंक

97 ने ळ ी. जोमा पोशा मेहरे सुमारे 4.80 X 9.40मी. या मोजमापाचे तळमजला + 1 
लॅबचे काम सु

िनरंक िनरंक
98 ने ळ ी. नरेश कृ णा तांडेल/ ी. नामदवे जग ाथ 

राऊत, घर . 225
सुमारे 15.30 X 8.90मी. व 14.00 X 9.20 मी. या 
मोजमापाचे तळमजला + 5 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक

99 ने ळ ी. सुिनल मधुकर मेहरे सुमारे 11.70 X 5.25मी. व 6 X 3.45 मी. या मोजमापाचे 
तळमजला + 4 मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक

100 ने ळ ी. िवलास नारायण हा े व ी. बाळू कािशनाथ 
हा े

सुमारे 7.00 X 8.50 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 
मज याचे अंतगत कामे सु

िनरंक िनरंक
101 ने ळ ी. पंढरीनाथ मेहरे व ी. अिमत मेहरे सुमारे 9.90 X 10.35 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 

मज याचे िवट बांधकाम सु
िनरंक िनरंक

102 ने ळ ी. दिेवदास तांडेल सुमारे 6.80 X 9.60 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 4 
मज याचे  बांधकाम सु

िनरंक िनरंक
103 ने ळ ी. अिवनाश सुतार सुमारे 12.20 X 16.50 मी. या मोजमापाचे पाया 

भरणी/ लथचे काम  सु
िनरंक िनरंक

104 ने ळ ी. साईनाथ मनोहर मढवी सुमारे 9.14 X 18.28 मी. या मोजमापाचे तळमजला + 2 -
या मजलयाचे लॅपचे काम  सु

िनरंक िनरंक
105 वाशी ी. दयाळ भोईर, नमुंमपा शाळेजवळ, 

कोपरीगांव, वाशी
18.00 मी.X 8.00 मी.जागेत जी+4 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 860, द. 06/06/2015
106 वाशी ी. भारतीयम कोटीयन, ठेकेदार शंकर पवार, 

नमुंमपा शाळेजवळ, कोपरीगांव, वाशी
10.5 मी.X 8.00 मी.जागेत जी+4 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 861, द. 06/06/2015

107 वाशी ी. तुळशीराम भोईर, म छी माकट जवळ, 
कोपरीगाव, वाशी

14.00 मी.X 9.00 मी.जागेत जी+4 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 863, द. 06/06/2015
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108 वाशी ी. नंदकुमार भोईर, ेरणा ि हडीओ सटर या 
मागे, कोपरीगाव, वाशी

24.00 मी.X 11.2 मी.जागेत जी+3 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 864, द. 06/06/2015
109 वाशी ी. सरोज हा े, घर . 1900, ीनपाक 

इमारती या बाजुला, से. 26ए, कोपरीगांव, वाशी
15.00 मी.X 5.5 मी.जागेत जी+1 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1076, द. 06/06/2015

110 वाशी ी. राजेश िशरसाट, घर . 1472/002, 
मशानभुमीजवळ, से. 26ए, कोपरीगाव, वाशी

22.00 मी.X 15.0 मी.जागेत तळमज याचे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1077, द. 25/06/2015

111 वाशी ी. गणशे पाटील, ी. आकाश पाटील, ी. 
गोपीनाथ पाटील, ठेकेदार आकाश पाटील, 
कोपरीगाव, वाशी

27.00 मी.X 12.0 मी.जागेत फाऊंडेशनचे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1078, द. 25/06/2015

112 वाशी ी. अशोक भोईर, ठेकेदार खान मजहर, 
कोपरीगाव, वाशी

18.00 मी.X 15.0 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1079, द.25/06/2015
113 वाशी ी. राठोड, ठेकेदार पु षो म भोईर, कोपरीगाव, 

वाशी
15.00 मी.X 5.00 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 1080, द. 25/06/2015
114 वाशी ी. आितष पाटील, ठेकेदार िहतेष ठाकुर, 

कोपरीगांव, वाशी
18.00 मी.X 9.00 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम पुण ि थतीत व िनवासी वापर सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

1081, द.25/06/2015

115 वाशी ी. तुळशीराम ठाकुर, ठेकेदार राजपुत, 
कोपरीगाव, वाशी

20.00 मी.X 18.00 मी.जागेत जी+5 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम पुण ि थतीत व िनवासी वापर सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

1082, द. 25/06/2015

116 वाशी ी. वभैव भोईर, िवनायक जोशी यांचे घराजवळ, 
से. 11, जु गाव, वाशी

10.00 मी.X 8.00 मी.जागेत जी+2 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2154, द. 20/07/2015
117 वाशी ी. सुमीत भोईर, ेमनाथ भोईर यांचे 

घराशेजारी, से. 11, जु गाव, वाशी
19.00 मी.X 7.5 मी.जागेत जी+5 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2155, द. 20/07/2015
118 वाशी ीम. रंजना भोईर, मधुकर भोईर यांचे 

घराशेजारी, से. 11, जु गाव, वाशी
12.00 मी.X 12.00 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2156, द. 20/07/2015
119 वाशी ी. मानक  भाई भोईर, ठेकेदार युिनस खान, 

यशवंत भोईर यांचे शेजारी, से. 11, जु गाव, वाशी
7.00 मी.X 7.00 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2157, द. 20/07/2015
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120 वाशी ी. जदा मु ला, मोरे र भोईर यांचे घराशेजारी, 
से. 11, जु गांव, वाशी

10.00 मी.X 8.40 मी.जागेत तळमजला पुण व दसु-या 
मज याचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2160, द. 20/07/2015
121 वाशी ी. र व  पाटील, ठेकेदार रिव पाटील, मोरे र 

यांचे घराशेजारी, से. 11, जु गांव, वाशी
14.00 मी.X 8.00 मी.जागेत चौथ-याचे बांधकाम सु  आह.े MRTP नोटीस 54 अ वये 2161, द. 20/07/2015

122 वाशी ी. गोपाळ पाटील, ठेकेदार रिव पाटील, 
राजीबाई भगत, घराशेजारी, से. 11, जु गाव, 
वाशी

11.40 मी.X 7.80 मी.जागेत जी+5 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2162, द. 20/07/2015

123 वाशी ी. कमलाकर पाटील, ेमनाथ पाटील यांचे 
घराशेजारी, से. 11, जु गांव, वाशी

10.00 मी.X 9.40 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2163, द. 20/07/2015
124 वाशी ी. संजय भोईर, िव णु िनवास शेजारी, से. 11, 

जु गांव, वाशी
19.00 मी.X 08.00 मी.जागेत खोदकाम सु  आह.े MRTP नोटीस 54 अ वये 2164, द. 20/07/2015

125 वाशी ी. सुधाकर भगत, साईकृपा अपाटमट शेजारी, से. 
11, जु गाव, वाशी

08.00 मी.X 6.2 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2165, द. 20/07/2015
126 वाशी ी. ाने र भोईर व अिभम यु भोईर, ठेकेदार 

ाने र भोईर यांचे घराशेजारी, से. 11, जु गाव, 
वाशी

12.00 मी.X 6.2 मी.जागेत जी+4 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2166, द. 20/07/2015

127 वाशी ी. यशवंत भोईर, गावदवेी मं दराजवळ, से. 11, 
जु गाव, वाशी

13.00 मी.X 2.0 मी.जागेत जी+2 चे  िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2167, द. 20/07/2015
128 वाशी ी. सुगनाराव नाईक, ठेकेदार संतोष जापती, 

वलेकम टोअस या माग,े से. 11, जु गाव, वाशी
14.00 मी.X 10.0 मी.जागेत चौथ-याचे कामकाज सु  आह.े MRTP नोटीस 54 अ वये 2168, द. 20/07/2015

129 वाशी ी. करण घारे, रोिहदास पाटील, यां या 
घराशेजारी, से. 11, जु गाव, वाशी

15.00 मी.X 7.05 मी.जागेत जी+4 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2169, द. 20/07/2015
130 वाशी ी. सिचन बालाजी पाटील, घर . 391/02, 

साईबाबा मं दराशेजारी, से.11, जु गाव, वाशी
21.00 मी.X 7.05 मी.जागेत िवनापरवानगी आर.सी.सी. 
तळमज याचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2170, द. 20/07/2015

131 वाशी ी. शिशकांत भोईर, कमलाकर पाटील 
यांचेघराशेजारी, से. 11, वाशी

15.00 मी.X 8.00 मी.जागेत जी+4 चे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2171, द. 20/07/2015
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132 वाशी ी. गणशे भोईर, द ा राम पाटील यांचे शेजारी, 
से. 11, जु गाव, वाशी

12.00 मी.X 12.00 मी.जागेत िवनापरवानगी आर.सी.सी. 
तळमज याचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 2172, द. 20/07/2015
133 वाशी ी. रामचं  महाद ुभोईर, खंडोबा िनवास शेजारी, 

से. 11, जु गांव, वाशी
6.70 मी.X 5.00 मी.जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम पुण व याचा रिहवाशी वापर सु .

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2173, द. 20/07/2015

134 वाशी ी. अयुब खान, मोरे र भोईर यांचे घराशेजारी, 
से. 11, जु गाव, वाशी

6.00 मी.X 6.00 मी.जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम पुण व याचा रिहवाशी वापर सु .

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2174, द. 20/07/2015

135 वाशी ी. उ म मोती लग व रामपाल गु ा, एकता 
अपाटमटशेजारी, से. 11, जु गांव, वाशी

15.00 मी.X 14.00 मी.जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम पुण व याचा रिहवाशी वापर सु .

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2175, द. 20/07/2015

136 वाशी ी. मुकंुद भोईर, ीकृपा अपाटमट शेजारी, से. 
11, जु गाव, वाशी

15.00 मी.X 8.00 मी.जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम पुण व याचा रिहवाशी वापर सु .

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2179, द. 20/07/2015

137 वाशी ी. सुभाष सुतार, द  िनवास, घर मांक-
506/506/02, से. 31, वाशीगाव

21.00 मी.X 21.00 मी.जागेत िवनापरवानगी जी+5 
मज याचे बांधकाम पुण व याचा रिहवाशी वापर सु .

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

3019, द. 05/08/2015

138 वाशी ी. तुकाराम भोईर, सोमनाथ भोईर यांचे 
घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव

15.00 मी.X 7.00 मी.जागेत फाउंडेशनचे िवनापरवानगी 
आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3011, द. 05/08/2015
139 वाशी ी. सुभाष सुतार, द  िनवास शेजारी, घर . 

506, से. 31, वाशीगाव
24.05 मी.X 14.05 मी.जागेत जी+5 मज याचे 
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3012, द. 05/08/2015
140 वाशी ी. अनंत पाटील, िवलास पाटील, पंढरी पाटील 

यांचे घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव
10.00 मी.X 7.00 मी.जागेत जी+4 मज याचे 
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3013, द. 05/08/2015
141 वाशी ी. चंदर पाटील, जयराम पाटील यांचे 

घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव
13.00 मी.X 5.00 मी.जागेत जी+4 मज याचे 
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3014, द. 05/08/2015
142 वाशी ी. मनोज भोईर, नमुंमपा शाळेजवळ, से. 31, 

वाशीगाव
20.00 मी.X 15.00 मी.जागेत फाउंडेशनचे  िवनापरवानगी 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3015, द. 20/07/2015
143 वाशी ी. रामचं  पाटील, िवठठल पाटील यांचे 

घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव
12.05 मी.X 4.00 मी.जागेत जी+4 मज याचे   
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3016, द. 05/08/2015
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अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

144 वाशी ी. आ माराम पाटील, भुयारी मागाजवळ, से. 
31, वाशीगाव

12.00 मी.X 7.50 मी.जागेत जी+1 मज याचे   
िवनापरवानगी आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3017, द. 05/08/2015
145 वाशी ी. मंगेश बाब ुभोईर, घर . 231, अंिबका 

जनरल टोअस शेजारी, से. 31, वाशीगाव
11.07 मी.X 9.70 मी.जागेत जोता बांधकाम चालु आह.े MRTP नोटीस 54 अ वये 3018, द. 05/08/2015

146 वाशी ी. पंढरीनाथ पाटील, द ा य सुतार यांचे 
घराशेजारी, वाशीगाव

9.03 मी.X 7.7 मी.जागेत जी+4 चे आर.सी.सी. बांधकाम 
पुण व याचा रिहवाशी वापर सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

2986, द. 06/08/2015
147 वाशी ी. मंगल नारायण पाटील, ल मीबाई चंदर 

पाटील, हाद पाटील यांचे घराशेजारी, से. 31, 
वाशीगांव

7.60 मी.X 4.00 मी. व 11.70 मी.X 6.50 मी. जागेत 
जी+2 चे आर.सी.सी. बांधकाम पुण व ितस-या मज याचे 
काम गतीपथावर सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3100, द. 28/08/2015

148 वाशी ी. हाद पाटील, नवनाथ पाटील यांचे 
घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव

12.40 मी.X 7.40 मी. जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3106, द. 28/08/2015
149 वाशी ी. िवजया पाटील, जयराम पाटील यांचे 

घराशेजारी, से. 31, वाशीगाव
7.00 मी.X 4.50 मी. जागेत िवनापरवानगी जी+4 
मज याचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3107, द. 28/08/2015
150 वाशी ीम. अि नी िवलास भोईर, अंबाबाई 

मं दराशेजारी, से. 26, कोपरीगाव
19.00 मी.X 11.00 मी. जागेत िवनापरवानगी जी+4 चे 
आर.सी.सी. बांधकाम पुण व याचा वापर सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

3134, द. 31/08/2015

151 वाशी ीम. सुमन भोईर, व ा जग ाथ पाटील यांचे 
घराशेजारी, से. 26, कोपरीगाव

12.00 मी.X 5.20 मी. जागेत िवनापरवानगी जी+3 चे 
आर.सी.सी. बांधकाम पुण व याचा वापर सु  आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

3135, द. 31/08/2015

152 वाशी ी. भाकर जग ाथ भोईर, व ा पाटील यांचे 
कायालयाशेजारी, से. 26, कोपरीगाव

िवनापरवानगी 26.9 मी.X 13.40 मी. मोजमापा या 
जागेत पायाचे खोदकाम करणेत येत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

3144, द. 02/09/2015

153 वाशी ी. वलेजीभाई भानुशाली, कोपरीगाव 
मशानभुमी या मागे से. 26, कोपरीगाव

िवनापरवानगी 26.9 मी.X 13.00 मी. मोजमापा या 
जागेचे खोदकाम करणेत आले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3344, द. 18/09/2015
154 वाशी ी. संजय वण व शोभासुयगंध साईकृपा 

िनवासाशेजारी से. 11, जु गाव, वाशी
िवनापरवानगी तळमज यावर 10.00 मी.X 3.00 मी. 
मोजमापाचे ड  बांधकाम चालु आह.े दसु-या मज यावर 
10.00 मी.X 11.00 मी. मोजमापा या जागेत ड  
बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3323, द. 18/09/2015
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155 वाशी ी. मु ाबाई ह रराम भोईर, से. 26, कोपरी गाव िवनापरवानगी 12.20 मी.X 10.50 मी. मोजमापा या 
जागेचे तळ +2 मजली इमारतीचे ड  बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3322, द. 18/09/2015

156 वाशी ी. स यवान धमा भोईर, वाशी गाव खाडी शेजारी िवनापरवानगी 9.3 मी.X 5.5 मी. मोजमापा या जागेचे 
तळ +3 मजली इमारतीचे ड  बांधकाम पुण आह.े व चौ या 
मज याचे काम चालु ि थतीत आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3473, द. 19/11/2015

157 वाशी ी. हरी ं  कृ णा हा े, भुखंड .95,से. 31, 
नमुंमपा मराठी शाळे या समोर वाशीगाव, नवी 
मुंबई.

िवनापरवानगी 12.00 मी.X 10.00 मी. मोजमापा या 
जागेचे तळ +2 मजली इमारतीचे ड  बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3474, द. 19/11/2015

158 वाशी ी. रोिहदास भगत, ी. सोमनाथ पाटील, ी. 
सुधाकर पाटील, ीम. गुणाबाई सुतार, वाशी 
गाव, से टर 31, नवी मुंबई.

वाशी गाव भुखंड 455/462 या बाजु या िसडको भुखंडावर 
39.400 मी.X 18.800 मी. मोजमापाचे जिमनीचा 
अनिधकृत िवकास सु  केला आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3105, द. 11/07/2016

159 वाशी ी. शेखर भगत, ीम. अबु पाटील, ी. गौतम 
जोशी, से. 31, वाशीगाव

वाशी गाव भुखंड 455/462 या बाजु या िसडको भुखंडावर 
33.200 मी.X 21.300 मी. मोजमापाचे जिमनीचा 
अनिधकृत िवकास सु  केला आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 3146, द. 13/07/2016

160 वाशी ी. दलीप मा ती पाटील, आ पा िनवास शेजारी, 
नाखवा िसताराम भगत माग, वाशीगाव, नवी 
मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
10.70 मी.X 20.40 मी. जी+1 आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4029, द. 03/09/2016

161 वाशी ी. हनुमान बळीराम भोईर व चंपाबाई सुधाकर 
भोईर, भुखंड . 12/13, मशानभुमी जवळ 
वाशीगाव, से. 31, वाशी, नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
15.60 मी.X 22.40 मी. मोजमापाचे जागेत बांधकाम सु  
असुन तळमजला कॉलम टाकुन लॅबचे सट रगचे काम सु  
आह.े तसेच तळमजला कॉलम व लॅबचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4023, द. 03/09/2016

162 वाशी ी. मनोहर पाटील, दवेनारायण कराण जवळ, 
वाशीगाव, नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 8.10 
मी.X 3.65 मी. मोजमापाचे जागेत बांधकाम सु  असुन तळ 
+3 मज याचे ड  काम पुण अतंगत काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4024, द. 03/09/2016
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163 वाशी ी. उदय अजुन पाटील, िवलास अजुन पाटील, 
िवजय अजुन पाटील, हाद तुकाराम भगत 
यां या घराशेजारी, वाशीगांव, नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
16.50 मी.X 8.00 मी. जी+2 चे काम बांधकाम पुण क न 
रिहवास वापर सु  आह.े ितस-या मज याचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4025, द. 03/09/2016

164 वाशी ी. पदाजी राघो भोईर, वाशीगाव, हायवेलगत, 
नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
12.80 मी.X 8.40 मी. जी+2 चे आर.सी.सी. व पाचे 
काम सु .

MRTP नोटीस 54 अ वये 4026, द. 03/09/2016 
ब ि◌

165 वाशी ीम. बणुबाई चतामण सुतार, भुखंड . 183 
या समोर, वाशीगांव, नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
14.40 मी.X 10.20 मी. बांधकाम सु  असुन दसु-या लॅबचे 
स गचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4027, द. 03/09/2016

166 वाशी ी. काश भोईर, सदानंद भोईर या घराशेजारी, 
नाखवा िसताराम भगत माग, वाशीगाव, नवी 
मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
16.80 मी.X 05.10 मी. जी+4 आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4028, द. 03/09/2016

167 वाशी ी. कािशनाथ कृ णा भोईर, भुखंड . 365 या 
शेजारी, उदयान समोर, वाशीगाव, नवी मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 9.85 
मी.X 12.90 मी. जी+3 आर.सी.सी. बांधकाम पुण झाले 
असुन अंतगत बांधकाम बाक  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4050, द. 03/09/2016

168 वाशी ीम. अंबुबाई रघुनाथ पाटील, वाशीगाव, नवी 
मुंबई.

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 8.00 
मी.X 5.50 मी. चे तळ +2 मजली आर.सी.सी. बांधकाम 
सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4051, द. 03/09/2016

169 वाशी ी. कृ णा पाटील, नमुंमपा शाळेजवळ, जु गांव, 
वाशी

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
10.00 मी.X 6.00 मी. चे तळ +4 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4077, द. 09/09/2016

170 वाशी ी. ह र ं  भोईर, जु गांव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
15.00 मी.X 10.00 मी. चे तळ +2 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4079, द. 09/09/2016

171 वाशी ी. मािणक िहरा पाटील, ना.आ. क , जु गाव 
समोर, जु गाव, वाशी

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
15.00 मी.X 10.00 मी. चे तळ +2 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4080, द. 09/09/2016
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172 वाशी वृंदावन सोसायटी, जु गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
18.00 मी.X 12.80 मी. इमारतीचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4082, द. 09/09/2016

173 वाशी ी. केशव पाटील, जु गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
14.00 मी.X 10.60 मी. तळ + 5 मजली इमारत तयार 
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4084, द. 09/09/2016

174 वाशी ी. सुषमा चाळके, जु गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
16.00 मी.X 5.80 मी. तळ + 5 मजली इमारत तयार आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4083, द. 09/09/2016

175 वाशी ी. उ म भोईर, जु गांव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
12.00 मी.X 8.00 मी. तळ + 4 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4078, द. 09/09/2016

176 वाशी ीम. शकंुतला भगत, जु गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 8.60 
मी.X 6.20 मी. तळ + 2 मजली इमारतीचे बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4081, द. 09/09/2016

177 वाशी ी. रोिहदास पाटील, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 5.50 
मी.X 7.00 मी. तळ + 4 मजली इमारतीचे बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4515, द. 14/09/2016

178 वाशी ी. मनोज पाटील, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 9.00 
मी.X 9.40 मी. तळ मजली इमारतीचे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4516, द. 14/09/2016

179 वाशी ी. रिव पाटील, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
12.20 मी.X 8.50 मी. तळ +1 मजली इमारतीचे बांधकाम 
सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4517, द. 14/09/2016

180 वाशी ी. समीर भोईर, ी. सुिनल भोईर, कोपरी गाव, 
वाशी

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
30.00 मी.X 13.00 मी. तळ +4 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4518, द. 14/09/2016

181 वाशी ी. सुभाष भोईर, ठेकेदार - ी. शंकर, कोपरी 
गाव, वाशी

जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
12.15 मी.X 10.40 मी. तळ +4 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4519, द. 14/09/2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

182 वाशी ी. संतोष भोईर, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
15.00 मी.X 9.300 मी. तळ +4 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4520, द. 14/09/2016

183 वाशी ी. सतोष भोईर, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 7.90 
मी.X 8.40 मी. तळ +4 मजली इमारतीचे बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4521, द. 14/09/2016

184 वाशी बांधकामधारक, कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
19.00 मी.X 13.40 मी. तळ +1 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4525, द. 16/09/2016

185 वाशी बांधकामधारक कोपरी गाव, वाशी जिमनीचा अनिधकृत िवकास केला आह.े सदर ठकाणी 
22.00 मी.X 16.00 मी. तळ +1 मजली इमारतीचे 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये 4526, द. 16/09/2016

186 तुभ बांधकाम धारक गट . 722,723,724,व 725, 
से टर -22, तुभगांव

िवनापरावनगी गट . 722,723,724, व 725 येथे जागेचे 
आर.सी.सी. चे बांधकाम सु  आह.े ( 20 मी X 19 मी)

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 2492, दनांक 
26.5.2016

187 तुभ जनाधन अ णा घरत घर . 1125, से टर - 22, 
तुभगांव

घर . 1125, से टर - 22, तुभगांव येथे 6.70 X 6.70 चे 
जी + 4 चे आर.सी.सी.  चे बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 2493 दनांक 
26/5/2016

188 तुभ कशोर जफ या ठाकुर घर . 609, से टर - 5, 
सानपाडागांव

िवनापरवानगी घर . 609, से टर - 5, सानपाडा गांव येथे 
10.50 X 9.80 मी चे जी + 1 मा याचे आऱ.सी.सी. चे 
बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 2494 दनांक 
26/5/2016

189 तुभ पंडीत पाटील  भुखंड . 20 ते 25, से टर - 22, 
तुभ

िवनापरवानगी भुखंड . 20 ते 25  येथे जी + 1 मा याचे 
आऱ.सी.सी. चे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3168, दनांक 
17/6/2016

190 तुभ ी समथ कृपा भुखंड . 210, घर . 1356, 
से टर - 22, तुभ

िवनापरवानगी भुखंड . 210,  येथे 25.00 X 6.50 मी चे 
जी + 1 मा याचे आऱ.सी.सी. चे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3169, दनांक 
17/6/2016

191 तुभ ल मण बाळु पाटील भुखंड . 115,  से टर - 22, 
तुभ

िवनापरवानगी भुखंड . 115,  येथे 9.00 X 9.00 मी चे 
तळमज याचे आऱ.सी.सी. चे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3170, दनांक 
17/6/2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

192 तुभ िवनायक पाटील (िवकासक) अ णा गो. घरत 
(मालक) घर . 1125, से टर - 22, तुभ

िवनापरवानगी घर . 1125,  येथे 8.20 X 4.00 मी चे  
आऱ.सी.सी. जी + 4 चे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3171, दनांक 
17/6/2016

193 तुभ गणपत धनाजी हा े घर . 1568, से टर - 22, 
तुभ

िवनापरवानगी घर . 1568,  येथे 9.15 X 7.15 मी चे जी 
+ 1 मा याचे आऱ.सी.सी. चे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3172, दनांक 
17/6/2016

194 तुभ अिजत मोतीराम पाटील घर . 1335, से टर - 
22, तुभ

िवनापरवानगी घर . 1335,  येथे 7.0 X 9.00 मी चे  
आऱ.सी.सी. चे फाऊडेशनचे काम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 3173, दनांक 
17/6/2016

195 तुभ िवकास काशीनाथ ठाकुर घर . 1654, से टर - 
23, जुईनगर

िवनापरवानगी घर . 1654,  येथे 9.10 X 13.50 मी चे  
आऱ.सी.सी. चेतळमज याचे बांधकाम चालु आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. . 4196, दनांक 
11/07/2016

196 तुभ ी. संतोष रावसाहबे जाधव ए- 111, म . 4, 
से टर - 21, तुभ

िवनापरवानगी ए- 111/4 येथे 3.00 X 9.50 चौ.मी. 
ितस या मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये दनांक 26-07-2016
197 तुभ बांधकाम धारक, ए- 2/293, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/293, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 

4.00 चौ.मी. तळ + ितस या मज याचे आर.सी.सी. 
बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6749 दनांक 
24.8.2016

198 तुभ ी. सुभाषचं  गु ा , ए- 2/213, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/213, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 1 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6744 दनांक 
24.8.2016

199 तुभ ीम. ोपदी िपसाळ , ए- 2/210, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/210, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6746 दनांक 
24.8.2016

200 तुभ ी. गणपती काशवेद , ए- 2/133, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/133, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6747 दनांक 
24.8.2016

201 तुभ बांधकामधारक , ए- 2/357, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/357, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6750 दनांक 
24.8.2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

202 तुभ ी. अशोक वराडी , ए- 2/353, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/353, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6751 दनांक 
24.8.2016

203 तुभ ी. पोपट जाधव , ए- 2/449, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/449, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6752 दनांक 
24.8.2016

204 तुभ ीम. शकंुतळा कांबळे , ए- 2/450, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/450, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6753 दनांक 
24.8.2016

205 तुभ ी. संजय गठकळ , ए- 2/451, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/451, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6754 दनांक 
24.8.2016

206 तुभ ी. तुकाराम गोरे , ए- 2/495, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/495, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6755 दनांक 
24.8.2016

207 तुभ ी. ावणकुमार उलबेट, ए- 2/527, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/527, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 1 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6756 दनांक 
24.8.2016

208 तुभ ी. सुदामा राव , ए- 2/567, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/567, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6757 दनांक 
24.8.2016

209 तुभ ी. ल मण वाघमारे , ए- 2/595, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/595, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 3 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6758 दनांक 
24.8.2016

210 तुभ ी. ेम पाल , ए- 2/245, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/245, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 3 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6759 दनांक 
24.8.2016

211 तुभ ी. िवजय गवाणकर , ए- 2/243, से टर - 20, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/243, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 1 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6761 दनांक 
24.8.2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
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अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

212 तुभ ी. नंद ुराठोड , ए- 2/244, से टर - 20, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/244, से टर - 20, तुभ येथे 5.50 X 
4.00 चौ.मी. तळ + 2 मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 6760 दनांक 
24.8.2016

213 तुभ  बांधकामधारक, ए- 127/9, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 127/9, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7594 दनांक 
12.9.2016

214 तुभ  बांधकामधारक, ए- 127/7, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 127/7, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7592 दनांक 
12.9.2016

215 तुभ ी. तहिसलदार सग, ए- 2/482, से टर - 21, 
तुभ

िवनापरवानगी ए- 2/482, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7585 दनांक 
12.9.2016

216 तुभ ी. रमेश च हाण, ए- 2/339, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/339, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7586 दनांक 
12.9.2016

217 तुभ बांधकामधारक , ए- 127/8, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 127/8, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7593 दनांक 
12.9.2016

218 तुभ बांधकामधारक , ए- 2/28, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/28, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 1 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7590 दनांक 
12.9.2016

219 तुभ बांधकामधारक , ए- 127/6, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 127/6, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7591 दनांक 
12.9.2016

220 तुभ बांधकामधारक , ए- 2/29, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/29, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 1 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7589 दनांक 
12.9.2016

221 तुभ बांधकामधारक , ए- 2/220, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/220, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7587 दनांक 
12.9.2016

222 तुभ ी. हनुमंत दनैे , ए- 2/201, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/201, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7588 दनांक 
12.9.2016

223 तुभ ी. तो फक खान , ए- 2/528, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए- 2/528, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 3 
मज याचे आर.सी.सी. बांधकाम सु  आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जावक . 7584 दनांक 
12.9.2016

224 तुभ ी. एकनाथ गंगाराम दळवी रखमा िनवास, 
से टर - 5, सानपाडा

िवनापरवानगी रखमा गंगाराम िनवास से टर - 5, सानपाडा 
येथे तळ + चार मज याचे आर.सी.सी बांधकाम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

4199/12.7.2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

225 तुभ ी. िधरे  दळवी जयवंत भोईर िनवास, घर . 
997 ,से टर - 5, सानपाडा,

िवनापरवानगी जयंत भोईर िनवास , से टर - 5, सानपाडा 
येथे तळ + 4 मज याचे आर.सी.सी बांधकाम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

4332/13.7.2016

226 तुभ ीम. जयवतंी कव भुखंड . 23, से टर  - 5, 
सानपाडा

िवनापरवानगी भुखंड . 23, से टर - 5, सानपाडा येथे तळ 
+ 3 मज याचे आर.सी.सी बांधकाम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

4331/13.7.2016

227 तुभ ी. पाडुरंग िसताराम ठाकुर व ी.अनंत ठाकुर 
घर ,.168/170, िसतारम मा तर िनवास, 
से टर - 5, सानपाडा,

िवनापरवानगी िसतारम मा तर िनवास, से टर - 5, 
सानपाडा येथे तळ + 5 मज याचे आर.सी.सी बांधकाम 
केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

4330/13.7.2016

228 तुभ बांधकाम धारक ए - 141, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी तळ + 2 मज याचे बांधकाम केलेले आह.े व 
याचा रिहवासाथ वापर करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6307/12.8.2016
229 तुभ बांधकाम धारक ए - 142, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 142, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 

मज याचे बांधकाम केले आह.े तसेच टेरेसवर प ाशेड 
उभा न याचा रिहवासाथ वापर करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6307/12.8.2016

230 तुभ ी. नर  सग ए - 13/9, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/9, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
1/2 मज याचे बांधकाम केले आह.े  व याचा रिहवासाथ 
वापर करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6928/25.8.2016

231 तुभ ी. िव ल पाटील, ए - 13/8, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/8, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6927/25.8.2016

232 तुभ ी. राबीक शेख, ए - 13/4, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/4, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6925/25.8.2016

233 तुभ ी. राजे  गायकर, ए - 13/3, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/3, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6924/25.8.2016

234 तुभ बांधकामधारक, ए - 13/1, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/1, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6922/25.8.2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

235 तुभ बांधकामधारक, ए - 13/2, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/2, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6923/25.8.2016

236 तुभ ी. भाकर भोर, ए - 13/7, से टर - 21, तुभ िवनापरवानगी ए - 13/7, से टर - 21, तुभ येथे तळ + 2 
मज याचे बांधकाम केलेले आह.े याचा रिहवासाथ वापर 
करीत आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6926/25.8.2016

237 तुभ बांधकामधारक भुखंड . 2, से टर - 5, सानपाडा िवनापरवानगी भुखंड . 2, से टर - 5, सानपाडा येथे तळ 
+ 4 मज याचे प े  आर.सी.सी. बांधकाम केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

6970/26.8.2016

238 कोपरखैरणे भारत पे ोलीयम काप रेशन िलस ह नं 83/1 
आडवली भुतावली ,कोपरखैरणे , नवी मुंबई

स ह नं -83/1 आडवली भुतावली या ठकाणी अंदाजे 
200.00चौ.मी मोजमापा या पे ोल टॅक/पंपाचे काम चालु 
ि थतीत अस याचे िनदशनास आले

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/1404/16 दनांक 

11/04/2016.239 कोपरखैरणे ी शेख फक ीन मोह मद, एस एस 3, से टर -
05, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

तळमज यावरील 5.50 मी x 3.5 मी मोजमापा या लाक 
प रसराम ये दले या बांधकाम परवानगीचे उ लघंन क न 
7.5 मी x 305 मी मोजमापा या जागेत तळमज याचे 
बांधकाम के याचे तसेच ितस या मज याचे िवनापरवाना 
अनिधकृतरी या वाढीव RCC बांधकाम चालु ि थतीत 
अस याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/1516 दनांक 
30/05/2016.

240 कोपरखैरणे ी रामधान दधुनाथ स ग, म नं -216, से टर-
04, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

म नं 216 से-04, या िछकाणी अंदाजे 3 .00मी X 7.5 मी 
मोजमापा या जागेत िवनापरवाना व अनिधकृतरी या RCC 
plinth चे इमारतीचे बां◌ंधकाम चालु ि थतीत अस याचे 
िनदशनास आले

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .ईिवका/अित/1963/
16 द.30/05/2016.

241 कोपरखैरणे ीम आशा संजय सावखेड,ै म नं 230, से टर 
18, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

म नं 230 या ठकाणी अंदाजं 3 मी X 7.50 मी 
मोजमापा या जागेत िवनापरवाना अनिधकृतरी या RCC 
(G +3) चे इमारतीचे बांधकाम चालु ि थतीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .ईिवका/अित/1964/
16 द.30/05/2016
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

242 कोपरखैरणे ी ाने र महाद ुक ड,ै म नं 229, से टर -18, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई

म नं  229, से-18 , कोपरखैरणे सर ठकाणी अंदाजे  3मी 
X 7.5  मी मोजमापा या जागेत िवनापरवाना व 
अनिधकृतरी या RCC (G +3) चे इमारतीचे बांधकाम चालु 
ि थतीत अस याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/1967/ द.30/05/2016

243 कोपरखैरणे ी पंढरीनाथ शंकर शद,े म नं 228, से टर-18, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई

म नं  228, से-18 , कोपरखैरणे सर ठकाणी अंदाजे  3मी 
X 6.75  मी मोजमापा या जागेत िवनापरवाना व 
अनिधकृतरी या RCC (G +3) चे इमारतीचे बांधकाम चालु 
ि थतीत अस याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/1966/ द.30/05/2016

244 कोपरखैरणे ी दगडु पाटील MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/2115/ द.03/06/16.

245 कोपरखैरणे ी सुधाकर रामचं  हा े,भु  01, से-02 ऐ , 
कोपरखैरणे , नवी मुंबई.

िनयोजीत अि शमन के ा या जागेवर हनुमान मंदीर 
अस याचे िनईशनास आले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुमनर/ईिवका/अ
ित/2171/16 
द.06/06/16.246 कोपरखैरणे ी पाटील (मालम ाधारक) झाक र 

(ठेकेदार),भु. . 55 ते 60, से -03, कोपरखैरणे, 
नवी मुंबई.

सु 20 .00 मी X 12.50 मी े फळाचे RCC बांधकाम 
िवनापरवानगी करीत आह ेजो यापयतचे काम पुण.

MRTP नोटीस 54 अ वये जा नमुंमपा/ईिवका/अित/
2251/16 

द.13/06/2016247 कोपरखैरणे ी राजे  जलवा आजद,ेभु .   िवशाल 
कोऑहौसो ,से टर-18, म नं -13 , कोपरखैरणे, 
नवी मुंबई.

ि ट ट पाक ग क हर क न या ठकाणी अंदाजे 10 X10 मी 
मोजमापाची खोली काढ यात आ याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा  
नमुंमपा/ईिवका/अित/242
3/16 द.17/06/2016.

248 कोपरखैरणे मे.मनमोहन िमठाईवाला द.ु . 4,5,6,7 टी जे 
कॉ पले स, भु  83 , कोपरखैरणे, नवी मुंबई

द. .04 व 05 च अनिधकृतपणे एक करण केलेले आह ेद ु
. .06 व 07 अनिधकृतपणे एक ीकरण केलेले आह,ेद ु  07 
म ये ल खडी अँगल ई सहा याने अनिधकृतपणे पोटमाळा 
बांधलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा नमुंमपा/ईिवका/अित/
18820/16 द.03/06/16

249 कोपरखैरणे ी िशतल साद मौया, भु  769,770,771 
से टर-06, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

नमुंमपा या नकाशा िवरी  12 मी X 7.0 मी े फळाचे 
दोन मजले अनिधकृतपणे बांधलेले आहते आढळले.

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/16 द.07/06/16
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

250 कोपरखैरणे ी स ा एच पामेचा, म नं -202, मंजु ी 
कोऑहौसो भु. .21, से टर-07, कोपरखैरणे, नवी 
मुंबई.

म नं 202 लगत असले या 3.00 मीX 1.60 मी 
मोजमापा या टेरेसवर िवनापरवाना व अनिधकृत र या 
प ाशेड टाकुन बांधकामाने  बदंी त के याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3045/ द.15/07/2016

251 कोपरखैरणे ी सुरे  मोहीत च हान, एस एस 3 म नं 239, 
से-04, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी 3.04 मी X 9.06 चौ मी मोजमापाचया 
जागेत िवनापरवाना अनिधकृतरी या RCC चे (G+3) 
इमारतीचे बांधकाम चालु ि थतीत अस याचे िनदशनास 
आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुमंपा/ईिवका/अित
/ 3052/16 

द.16/07/2016
252 कोपरखैरणे िललाबाई तेजीलाल भागुरे, एस एस 2 म नं 

240, से टर-04, कोपरखैरणे,नवी मुंबई.
सदर ठकाणी 3.00X 9.6 चौ मी मोजमापाचे िवनापरवाना 
अनिधकृतरी या RCC (G+3) या इमारतीचे बांधकाम 
चालु अस याचे िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. नमुंमपा/ईिवका/अित/
3053/16 द.16/17/2016

253 कोपरखैरणे ी भगवान िनवृ ी वाघमारे, रा-पावणे गाव , 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई

सदर ठकाणी अंदाजे 8 चौमी X 4.5 चौमी मोजमापा या 
जागेत िवनापरवाना व अनिधकृतरी या RCC (G+2) 
इमारतीचे बांधकाम चालु अस याचे िनदशनास आले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. नमुंमपा/ईिवका/अित/
3093/16 द.30/07/16

254 कोपरखैरणे ी रमेश जगताप, रा-पावणे गाव , घर मांक 
200 , कोपरखैरणे, नवी मुंबई

सदर ठकाणी अंदाजे 2.00X 4.00 चौमी RCC(G+1) चे 
इमारतीचे बांधकाम चालु ि थती अस याचे िनदशनास आले 
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा.  
नमुंमपा/ईिवका/अित/309

2/16 द.30/07/16255 कोपरखैरणे ी पंकज वाडकर, एस एस 3 म नं -373, से -
07, कोपरखैरणे, नवी मुंबई .

सदर ठकाणी अंदाजे 7.00 चौमी X 3.50 चौ.मी े फळाचे 
(G+1) RCC चे  बांधकाम िवनापरवानगी के याचे 
िनदशनास आले आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. नमुंमपा/ईिवका/अित/
3108/16 द.16/07/16

256 कोपरखैरणे ी शोभनाथ पांडै, दपक अपाटमट , भु  
70,से टर-06, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

टी टम ये अनिधकृतपणे सु 6.00X 4.00 मी इतके 
बांधकाम क न ,खोली उभारली आह,े 2) मज यावरील 
कॉमन टेरेस सु 10.00 X 10.00 े फळाचे बांधकाम 
के याचे िनदशनास आले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/    /16 द.   /07/16.

257 कोपरखैरणे ी मोह मद असा ला फा क , शॉप नं -3 
साईचरण कोऑपहौसो, भु -03,04,से टर-12ई 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर इमारतीत असले या जागेत 3.0मी X 12.6 मी 
मोजमापा या टी ट पाक ग या जागेत िवनापरवाना व 
अनिधकृतरी या िवटबांधकाम क न रोल ग शटर लावुन 
वाणी य वापरासाठी बदंी त केले अस याचे िनद नास आले 
आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3088/16 

द.20/07/2016
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अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

258 कोपरखैरणे ी आजाद अहमद हासमी, शॉप नं -4 साईचरण 
कोऑपहौसो, भु -03,04,से टर-12ई 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

मंजुर नकाशातील शॉप नं -2 म ये िवनापरवाना व 
अनिधकृतरी या 2.25मी X 2.0 मी मोजमापाचे लोखंडी 

गल व कड याचे वापर क न लॉ ट ◌ेबनिव याचे तसेच 
1.0 मी X 2.75 मोजमापाची मोकळी जागा शॉपम ये 
समािव  के याचे िनदशनास आले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3089/16 

द.20/07/2016.

259 कोपरखैरणे ी िवशाल रामचं  बोराटे, ऐ/4 , ितसरा 
मजला,भु  -89,िस वर ने ट कोऑहौसो,से टर-
15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सुमारे 4.00 मी X 1.00 मी े फळा या उघडी बालकनी 
एसी प याने अ छा दत क न अनिधकृतपणे बंदी त केलेली 
आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3341/16 

द.04/08/2016.
260 कोपरखैरणे ी अरोरा स ग,ऐ-3, ितसरा मजला 

,भु. .59,िस वर ने ट कोऑहौसो ,से टर-2515, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सुमारे 6.00 मी X 4.00 मी े फळाचे मोकळया जागेस 
ऐसी प याने अ छादन क न अनिधकृतपणे बं द त केलेले 
आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/342/16 द 04/08/16.

261 कोपरखैरणे दवेजी बासु, ऐ-1, दसुरा मजला , भु  -89 
िस वर ने ट कोऑहौ ,से टर-15,कोपरखैरणे, नवी 
मुंबई.

सुमारे 6.00 मी X 5.0 मी े फळाचे मोकळा टेरेस 
अनिधकृतपणे अ छा दत केलेला आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3343/16 द.04/08/16.

262 कोपरखैरणे ी चंदन कालरा, रो हा-5, तळमजला, भु  -
89,िस वरने ट कोऑहौसो , से टर-15, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

घरामाफत इमारती या सामाईक मोकळया जागेत सुमारे 
8.0 मी X 4.0 मी े फळा या जागेत ऐसी प याने 
आ छा दत क न अनिधकृतपणे बं द त केलेली आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3344/16 

द.04/08/2016.
263 कोपरखैरणे हने चु फेन, रो हा-6, भु  -89, िस वर ने ट 

,कोऑहौसो ,कोपखैरण,े नवी मुंबई.
घरामाफत इमारती या सामाईक मोकळया जागेत सुमारे 
8.0 मी X 4.0 मी े फळा या जागेत ऐसी प याने 
आ छा दत क न अनिधकृतपणे बं द त केलेली आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3345/16 

द.04/08/2016
264 कोपरखैरणे ी पलाश बोरा, रो हा नं -8, 

भु. .89,िस वरने ट कोऑहौसो, कोपरखैरणे, नवी 
मुंबई.

घरामाफत इमारती या सामाईक मोकळया जागेत सुमारे 
8.0 मी X 4.0 मी े फळा या जागेत ऐसी प याने 
आ छा दत क न अनिधकृतपणे बं द त केलेली आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3346/16 

द.04/08/2016
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265 कोपरखैरणे ी परमानंद पांडे, रो हा नं -9, भु  89, से टर-
15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

घरामागील मो ळया जागेत एसी प ाशेड अ छादन क न 
अनिधकृतपणे बं द त केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3380/16 

द.06/08/2016266 कोपरखैरणे ी जगदीश िमनात, बी /1, भु  -89, िस वर 
ने ट कोऑहौसो ,से टर-15, कोपरखैरणे, नवी 
मुंबई.

मो ळया जागेत एसी प ाशेड अ छादन क न अनिधकृतपणे 
बं द त केलेले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3381/16 

द.06/08/2016267 कोपरखैरणे ी भरत यादव,बी -3, ितसरा मजला ,भु  -89, 
िस वर ने ट कोऑहौसो ,से टर-15, कोपरखैरणे.

सुमारे 4.00 चौमी X 2.00 चौमी मोकळया टेरेसवर 
अनिधकृतपणे ऐसी प याचे अ छादन केले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3383/16 

द.06/08/2016.268 कोपरखैरणे ी िशवाजी प ळेकर, बी -4, ितसरा मजला भु  
89, से टर-15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सुमारे 4.00 मी X  4.00मी मोजमापा या मोकळया 
टेरेसवर अनिधकृतपणे ऐसी प याचे शेड आ छादन केलेले 
आह.े

MRTP नोटीस 54 अ वये जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3384/16 

द.06/08/2016.269 कोपरखैरणे ीम मंदा कनी उरग,े रो हा नं -1, 
भु. .89,िस वरने ट , से टर-15, कोपरखैरणे, 
नवी मुंबई.

सुमारे 5.00मी X 2.00 चौमी चे े  मज यावर 
अनिधकृतपणे वाढवले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3393/16 

द.08/08/2016.270 कोपरखैरणे ी िवजय जैन,रो हा नं -2, िस वर ने ट ,भु -
89, से टर-5, कोपरखैरणे, नवी  मुंबई.

तळमज यावरील वयंपाकघराचे व दवानखा याचे 
अनिधकृतपणे एकि करण केले आह ेआर सी सी िजना तोडुन 
लोखंडी िजना काढलेला आह ेव 5.00 मी X 2.00 मी 

े फळ वाढवले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3394/16 द.08/08/16

271 कोपरखैरणे ी वालजीभाई वािवया, रो हा 4 , िस वर ने ट , 
भु  89, से टर-15, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

5.00 मी X 2.00 चौमी अितरी  े फळाम ये अितरी  
अनिधकृत बांधकाम केले आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा.  
नमुंमपा/ईिवका/अित/339

5/16 द.08/08/16.272 कोपरखैरणे ी राजेश राजाराम जगताप,साई आरती 
कोऑहौसो ,भु  -18, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

इमारती या टी ट पाक ग म ये अनिधकृतपणे सु 5.00मीX 
4.00 मी  े फळाची खोली बांधली आह.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3344/16 

द.11/08/2016.273 कोपरखैरणे ी ानदवे मुकादम,साई आरती कोऑहौसो भु  -
18, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

इमारती या टी ट पाक गम ये अनिधकृतपणे सुमारे 4.00X 
3.00मी े फळाची खोली बांधली आहे

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3345/16 

द.13/08/2016.
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274 कोपरखैरणे ी उ वला शहा, इमारत - ई-3, सदिनका -
02,यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-02, कोपरखैरणे.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 9.60मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3499/16 

द.19/08/2016.
275 कोपरखैरणे ी िवजयपाल वमा,इमारत -ई-3 सदिनका  

0.4 , यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-02, 
कोपरखैरणे

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 7.20मी 
X2.80मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3509/16 

द.19/08/2016
276 कोपरखैरणे ी िननाद शहा, इमारत - ई-3, सदिनका -

03,यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-02, कोपरखैरणे.
सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 7.20मी 
X2.80मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3580/16 

द.19/08/2016.
277 कोपरखैरणे ी काश जी धनुनवार, इमारत - ई-3, 

सदिनका -1-4,यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-
02, कोपरखैरणे.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 4.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3572/16 

द.19/08/2016.
278 कोपरखैरणे ी अतुलकुमार आर ख ी, इमारत - ई-3, 

सदिनका -0-6,यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-
02, कोपरखैरणे.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.60मी 
X2.80मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3503/16 

द.19/08/2016.
279 कोपरखैरणे ी आर एस ख ी, इमारत मांक ई-3, ◌ादिनकर 

 0.5, यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.60मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3574/16 

द.19/08/2016.
280 कोपरखैरणे ी के के बाबुराजन, इमारत मांक ई-3, सदिनका 

 2.2 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 4.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3505/16 

द.19/08/2016.
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

281 कोपरखैरणे ी अ ण गोरे, इमारत मांक ई-3, सदिनका  
1.6 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 6.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3506/16 

द.19/08/2016.
282 कोपरखैरणे ी एस एस खा ी, इमारत मांक ई-3, सदिनका 

 1.7 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3577/16 

द.19/08/2016.
283 कोपरखैरणे ी िनतीन मनुभाई बजारीया, इमारत मांक ई-

3, सदिनका  1.9 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 
22, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3508/16 

द.19/08/2016.
284 कोपरखैरणे ी अकं◌ुश तायडे, इमारत मांक ई-3, सदिनका 

 1.10 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3509/16 

द.19/08/2016.
285 कोपरखैरणे ी िनवृ ी शद,े इमारत मांक ई-3, सदिनका  

2.6 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.50मी 
X2.30मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3510/16 

द.19/08/2016.
286 कोपरखैरणे ी सुरेश अ ण िभसे, इमारत मांक ई-3, 

सदिनका  2.6 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 
22, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.60मी 
X2.30 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3511/16 

द.19/08/2016.
287 कोपरखैरणे ीम सुिनता डी िवझ, इमारत मांक ई-3, 

सदिनका  2.4 यशोदीप कोऑपहौसो, से टर 
22, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 6.50मी 
X2.30 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3512/16 

द.19/08/2016.
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

288 कोपरखैरणे ी र कुमार पाटीलपु ,इमारत मांक ई-3, 
सदिनका  2.7, यशोदीप कोऑपहौसो से टर-
22, कोपरखैरणे, नवी मुंबई

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे 3.50मी 
X2.8 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3513/16 

द.19/08/2016.
289 कोपरखैरणे ी सुरे नाथ शु ला, इमारत  03, सदिनका  -

2:8, यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-03, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे ◌ं3.50मी 
X2.8 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3514/16 

द.19/08/2016.
290 कोपरखैरणे ी सितदरंस ग सा मी, इमारत  ई-3, सदिनका 

 -3.5, यशोदीप कोऑपहौसो ,से टर-22, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे ◌ं3.60मी 
X2.8 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3515/16 

द.19/08/2016.
291 कोपरखैरणे ी अशोक गोव दराम वावानी, इमारत  ई-3, 

सदिनका  -.3.7 यशोदीप कोऑहौसो से टर-22, 
कोपरखैरणे, नवी मुं◌ंबई.

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे ◌ं3.60मी 
X2.8 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3516/16 

द.19/08/2016.
292 कोपरखैरणे ी कैलास चं ा,इमारत  ई-3, सदिनका मांक -

3.6, चशोदीप कोऑप हौसो , से टर-22, 
कोपरखैरणे

सदर ठकाणी इमारतीतील सदिनके लगत सुमारे ◌ं3.6मी 
X2.3 मी मोजमापा या जागेत िवनापरवानगी व 
अनिधकृतरी या RCC चे वाढीव बांधकाम करीत अस याचे 
िनदशनास आल.े

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3517/16 

द.19/08/2016.
293 कोपरखैरणे ी इ माईल खान, म नं -ऐ -229, ी ल मी 

सहकारी गृहिनमाण सं था,से-23, कोपरखैरणे, 
नवी मुंबई

सदर ठकाणी सुमारे 4.50मी X 4.50 मी 
मोजमापा याजागेत लोखंडी अँगल व कड याचे वापर क न 
िवनापरवाना व अनिधकृत र या लोड बेर ग टाईप 
इमारतीचे बांधकाम पुण झा याचे िनदशनास आले आहे

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3553/16 

द.23/08/2016.

294 कोपरखैरणे ी हसास शेख, म नं -ऐ 249, ी ल मी 
सहकारी गृहिनमाण सं था,से टर-23, 
कोपरखैरणे, नवी मुंबई

सदर ठकाणी सुमारे 4.50मी X 4.50 मी 
मोजमापा याजागेत लोखंडी अँगल व कड याचे वापर क न 
िवनापरवाना व अनिधकृत र या लोड बेर ग टाईप 
इमारतीचे बांधकाम पुण              झा याचे िनदशनास आले 
आहे

MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

जा. .नमुंमपा/ईिवका/अित
/3554/16 

द.23/08/2016.
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अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
295 MRTP नोटीस 53 (1) 

अ वये

296 MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

297 MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

298 MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

299 MRTP नोटीस 54 अ वये
300 MRTP नोटीस 54 अ वये

301 MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

302 MRTP नोटीस 53 (1) 
अ वये

- 30 -



अ. िवभागाचे नांव अनिधकृत बांधकामाचे नांव व प ा बांधकामाचे व प व े फळ नोटीसीचा कार नोटीस बाजावयाचा 
जा. . व दनांक शेरा

अनिधकृत बांधकाम इमारत चा स ह ण अहवाल

303 MRTP नोटीस 54 अ वये
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक
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