
†.�Îú. ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö †−Ö×¬Ö�éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¬ÖÖ¸ü�úÖ“ÖÓê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ †−Ö×¬Ö�éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾Æìü −ÖÓ. ÃÖÆü ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¾Ö �Öê¡Ö±úôû −ÖÖê™üßÃÖß“ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü −ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ 
•ÖÖ. �Îú. ¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú

¿Öê¸üÖ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ÁÖß. ¾Öî³Ö¾Ö ŸÖÖÓ›êü»Ö ¾Ö †−ÖãÃÖµÖÖ ŸÖÖÓ›êü»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü,  �ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß ¸üÖê›ü, •Öã−Öß “ÖŒ�úß, ŸÖ»ÖÖ¾Ö †Ö»Öß, �ú¸üÖ¾Öê �ÖÖÓ¾Ö, 
−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÆüÖ�Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ 7.6 ´Öß. x 8.7 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †Ö×�Ö 
†−Ö×¬Ö�éúŸÖ¯Ö�Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê �úÖò»Ö´Ö“Öê �úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2398/ 04.5.2018

2 ´Öê. ŸÖÖ¸üÖ ÆüÖòÃ¯Öß™òü»Öß™üß ¯ÖÏÖ.×»Ö, ³Öã.�Îú.53, ÃÖêŒ™ü¸ü-15, ÃÖß²Öß›üß, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ×šü�ËúÖ�Öß †Öò±úßÃÖ �Îú.110,112,201 ŸÖê 207, 303 ŸÖê 308, 311, 401 ŸÖê 406, 502 
ŸÖê 504� 602 “µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß »ÖÖÑ•Öß�Ö/²ÖÖê›üâ�Ö “ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2524/ 9.5.2018

3 ´Öî−Öê•Ö¸ü (†³µÖã¤üµÖ ²ÖÑ�ú), †³µÖã¤üµÖ ²ÖÑ�ú �úÖê.†Öò., †Öê´Ö “ÖÖ�ÖŒµÖ, ³Öã.�Îú.5, ÃÖêŒ™ü¸ü-6, ÃÖß²Öß›üß, ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ´ÖÖÙ•Ö−Ö»Ö Ã¯ÖêÃÖ (´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ) ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 3.4 ´Öß. x 2.7 ´Öß 
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê •ÖÖ�ÖêŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¹ý−Ö ¹ý´Ö ²Ö−Ö¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö 1.5 ´Öß. x 2.5 ´Öß˜Ö “ÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü 
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

1613/ 14.5.2018

4 ÁÖß´Ö. ¸üŸ−ÖÖ²ÖÖ‡Ô �úÖêôûß ¾Ö ÁÖß. ÁÖß�úÖÓŸÖ �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 16 ´Öß. x 6 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ +3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²Ö “Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2634/ 16.5.2018

5 ÁÖß. ´ÖÖê¸üÀ¾Ö¸ü �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû, ¯ÖÓ¯Ö ÆüÖ‰úÃÖ, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 16 ´Öß. x 6 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ŸÖôû 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖò»Ö´Ö“Öê “Öê �úÖ´Ö ¾Ö Ã»Öò²Ö“Öê “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2635/ 16.5.2018

6 ÁÖß. ¯ÖÏ�úÖ¿Ö �úÖ. �úÖêôûß, ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1309, �ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß ÆüÖêôûß ´Öî¤üÖ−ÖÖ•Ö¾Öôû, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, 
−Ö¾Öß ´ÖÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 15.00 ´Öß. x 9.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß  †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß plint (•ÖÖêŸµÖÖ“Öê) �úÖò»Ö´Ö“Öê “Öê �úÖ´Ö ¾Ö Ã»Öò²Ö“Öê “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2636/ 16.5.2018

7 ÁÖß. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×¾ÖÂ�Öã �úÖêôûß ¾Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ×¾ÖÂ�Öã �úÖêôûß, ‘Ö¸ü �Îú. 1342, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 11.00x ´Öß. x 9.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. Ã»Öò²Ö ÃÖÆü ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖò»Ö´Ö “Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã 
†ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2637/ 16.5.2018

8 Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ÃÖã�úß¸ü �úÖêôûß ¾Ö ÃÖÖê´Ö−ÖÖ£Ö �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ÃÖêŒ™ü¸ü-14, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö,  −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 11.00 ´Öß. x 10.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ŸÖôû 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖò»Ö´Ö“Öê “Öê �úÖ´Ö ¾Ö Ã»Öò²Ö“Öê “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2638/ 16.5.2018

9 ÁÖß. †¿ÖÖê�ú ¬Ö´ÖÖÔ �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú.1089 “µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖêŒ™ü¸ü-14, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 6.00 ´Öß. x 5.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß  †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß plint “Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2639/ 16.5.2018

10 ÁÖß. �éúÂ�ÖÖ �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 983, ´Öê™ü¯ÖÖ›üÖ, ÃÖêŒ™ü¸ü-14, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 6.00 ´Öß. x 4.50 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ŸÖôû ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²Ö“Öê “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2640/ 16.5.2018

11 ÁÖß. −ÖÖ�Öê¿Ö ×³Ö�ãú ×™ü¯Öã ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú.1260, ´Ö“”ûß ´ÖÖ�ìú™ü, ¸üÃŸµÖÖ»Ö�ÖŸÖ ´Ö×¿Ö¤üß•Ö¾Öôû, 
×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 23.00 ´Öß. x 4.8 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß  ¾Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÆü •Öß+3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2641/ 16.5.2018

12 ÁÖß. �éúÂ�ÖÖ �úÖêôûß ¾Ö ÁÖß. ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü�Ö �úÖêôûß, ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1009/01 ‹, ²Öß-4, ³Öã�ÖÓ›üÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖÓŒ™ü¸ü-
14, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö 

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 11.00 ´Öß. x 5.8 ´Öß. ¾Ö 6.700 ´Öß. x 4.40 ´Öß. 
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+1 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²Ö−Ö¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ �úÖÆüß ³ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ 
¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2642/ 16.5.2018

†−Ö×¬Ö�éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ÃÖ¾Æìü�Ö�Ö †Æü¾ÖÖ»Ö

‹ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü
†×ŸÖ�Îú´Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö

−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ



13 ÁÖß. ³Ö�Ö¾ÖÖ−Ö �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1207, �Ö®ÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ¸üÖê›ü, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 12.50 ´Öß. x 9.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêü..

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2643/ 16.5.2018

14 ÁÖß. ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¸üÖ´Öã �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †Ö×�Ö (šêü�êú¤üÖ¸ü-ÃÖÖ�Ö¸ü 
¯ÖÖ™üß»Ö), 

‘Ö¸ü �Îú. 1204, ¸üÖ´Öã ÃÖÖê´ÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖêŒ™ü¸ü-14, 
×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 7.9 ´Öß. x 6.4 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2648/ 16.5.2018

15 ÁÖß. ×−Ö×ŸÖ−Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô�ú¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1076, ´ÖÛ“”û´ÖÖ�ìú™ü ¸üÖê›ü, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 5.8 ´Öß. x 3.3 ´Öß. ¾Ö 9.10 ´Öß. x 2.40 ´Öß.•Öã−µÖÖ 
‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 2 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê (2 ¸üÖ ¾Ö 3 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ) ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2649/ 16.5.2018

16 ÁÖß. »ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü�Ö ¤êü¾Ö�ú¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1420, “µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 7.00 ´Öß. x 6.4 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ¾Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÆü ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ +3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²Ö−Ö¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2650/ 16.5.2018

17 ÁÖß. ×¤ü¯Ö�ú �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ´ÖÆëü¦ü •Ö�Öê“µÖ ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ ¾Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, 
−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 8.00 ´Öß. x 7.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ +3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2651/ 16.5.2018

18 ÁÖß. Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü �éúÂ�ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö (�úÖêôûß) ¾Ö ‡ŸÖ¸ü,  ‘Ö¸ü �Îú. 1323 “µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ , ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 11.50 ´Öß. x 7.50 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ +3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2652/ 16.5.2018

19 ÁÖß. ×¤ü−Öê¿Ö �úÖ−Ö•Öß ¯Ö™êü»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ¿ÖÖò¯Ö −ÖÓ.79,87, ³Öã.�Îú.62, †�Ö¾ÖÖ»Ö ™Òêü›ü ÃÖë™ü¸ü, ÃÖêŒ™ü¸ü-11, 
ÃÖß²Öß›üß

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¸ü¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ¤üÖê−Ö ¿ÖÖò¯Ö“Öê ‹�ú×¡Ö�ú¸ü�Ö �ú¹ý−Ö ¿ÖÖò¯Ö −ÖÓ.87 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 3.3 
´Öß 3.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖê™ü´ÖÖôûÖ ²Ö−Ö¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2742/ 18.5.2018

20 ÁÖß. ×−Ö¸Óü•Ö−Ö ³ÖÖ×»Ö¾Ö›êü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ÃÖ¤ü×−Ö�úÖ �Îú.104, ´ÖÓ�Ö»ÖÖ ™üÖò¾Ö¸ü, ³Öã.�Îú.84, ÃÖê�ú™ü¸ü-15, 
ÃÖß²Öß›üß, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß †Öê¯Ö−Ö ™êü¸üÃÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 5.5 ´Öß. x 5.0 ´Öß., 8.7 ´Öß. x 2.10 ´Öß ¾Ö 3.50 x 
1.6 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß ±Ïêú´ÖÃÖÆü ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ²Ö−Ö¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö °»ÖÖò¾Ö¸ü ²ÖÓ›ü“Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 
2.2 ´Öß. x 0.9 ´Öß. x 2 NOS ¾Ö 1.8 ´Öß. 

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2743/ 18.5.2018

21 ÁÖß. ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ŸÖã. ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1223, ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ™üÖ�úß•Ö¾Öôû, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, ÃÖêŒ™ü¸ü-
14, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß 11.60 ´Öß. x 7.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö“Öê 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖò»Ö´Ö “Öê �úÖ´Ö (‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê) “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2814/ 22.5.2018

22 ÁÖß. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ŸÖãôû×¿Ö¸üÖ´Ö �úÖêôûß (¤êü¾Ö�ú¸ü) ¾Ö ‡ŸÖ¸ü , −Ö¸êü¿Ö 
¤êü¾Ö�ú¸ü, 

‘Ö¸ü �Îú.1131 “µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖêŒ™ü¸ü-14, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 6.00 ´Öß. x 5.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ + ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²Ö “Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2815/ 22.5.2018

23 ÁÖß. ²Öôûß¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´Öã�úÖ¤ü´Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖÝ¾ÆüÃÖ ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ“µÖÖ �Ö»»Öß´Ö¬µÖê, ‘Ö¸ü �Îú. 310 “µÖÖ 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖêŒ™ü¸ü-20, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü �ÖÖÓ¾Ö,

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 8.50 ´Öß. x 6.40 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ 
²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖò»Ö´Ö“Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

2816/ 22.5.2018

24 ÁÖß. ³ÖÖÃ�ú¸ü −ÖÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ šüÖ�ãú¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, 
šêü�êú¤üÖ¸ü- ×²Ö. ÃÖß. ¸üÖòµÖ, 

´ÖÓ¤üß¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü �ÖÖ¾ÖÓ, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 13 ´Öß. x 8.5 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+5 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2817/ 22.5.2018

25 ÁÖß. ‹−Ö. �êú. �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 613, ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 12.00 ´Öß. x 9.80 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2818/ 22.5.2018

26 ÁÖß. �Ö�Ö¯ÖŸÖ ´ÖÓ�ÖôûµÖÖ �úÖêôûß, ‘Ö¸ü �Îú. 1096-0011, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ¸ü·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê 
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²Ö−Ö¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. (´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö  16.70 ´Öß. x 6.80 ´Öß. 
) 

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2819/ 22.5.2018

27 ÁÖß´Ö. ×¾ÖšüÖ²ÖÖ‡Ô �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 522, »Ö�´Öß ×−Ö¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´ÖêÃÖ, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 10.00 ´Öß. x 7.20 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü •Öß+4 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2820/ 22.5.2018

28 ÁÖß´Ö. ×³Ö´ÖÖ²ÖÖ‡Ô �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 1313, †−ÖÓŸÖ »Ö�´Ö�Ö ¯ÖÖ™üß»Ö (�úÖêôûß), (ÆüÖêôûß 
´Öî¤üÖ−ÖÖ•Ö¾Öôû) µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû, ×¤ü¾ÖÖôêû �ÖÖÓ¾Ö

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 12.50 ´Öß. x 8.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ+3 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öß †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²ÖÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �êú»Öê †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

2821/ 22.5.2018

²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü



29 ÁÖß. �úŒ�ú›ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸ü�ú, ÃÖß-14, ÃÖêŒ™ü¸ü-9 ‹−Ö, ÃÖß²Öß›üß, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 5.5 ´Öß. x 1.2 ´Öß. ¾Ö 5.5 ´Öß. 2.60 ´Öß., ¯Ö×Æü»µÖÖ 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê 5.5 ´Öß. x 4.2 ¾Ö 2.60 ´Öß. x 5.5 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê  †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²Ö ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß �úÖòò»Ö´Ö “Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öã

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

3192/ 12.6.2018

30 ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ¿Ö´ÖÖÔ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ÃÖß-15, ÃÖê.9 ‹−Ö, ÃÖß²Öß›üß, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ŸÖôû´Ö•Ö»µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¾Ö ´ÖÖ×�Ö»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 4.4 ´Öß. x 1.10 ´Öß. ¾Ö 
5.5 ´Öß. 2.50 ´Öß., ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê 5.5 ´Öß. x 4.2 ¾Ö 2.60 ´Öß. x 5.5 ´Öß. 
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê  »ÖÖê�ÖÓ›üß ±Ïêú´ÖÃÖÆü Ã»Öò²Ö ( ²Öê†¸üß�Ö) ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖ

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

3192/ 12.6.2018

31 ÁÖß. −ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü �úÖêôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ‘Ö¸ü �Îú. 582, †Öê´Ö ÃÖÖ‡Ô ¬Ö¸üŸÖß ‘Ö¸ü �Îú.583/583 (1) “µÖÖ 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ÃÖê.19, ¿ÖÆüÖ²ÖÖ•Ö, ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô.

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 13.00 ´Öß. x 10.00 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê  •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ŸÖôû´Ö•Ö»ÖÖ + 3 
´Ö•Ö»µÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß Ã»Öò²Ö ÃÖÆü ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

3193/ 12.6.2018

32 ´Ö×¤ü−ÖÖ ×“Ö�ú−Ö ¿ÖÖò¯Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü, ³Öã.�Îú.49, ÃÖêŒ™ü¸ü-44 ‹, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 11.00 ´Öß. x 12.50 ´Öß. ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ±Ïêú´ÖÃÖÆü ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü, »ÖÖê�ÖÓ›üß ™ü¯Ö·µÖÖ ¾Ö ¹ý´Ö“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêü.

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 54 
†−¾ÖµÖê

3234/ 12.6.2018

33 ÁÖß. †×−Ö»Ö �ãú´ÖÖ¸ü ¸ü´Öê¿Ö“ÖÓ¦ü ´Öò™üß ¾Ö ÁÖß´Ö. ÃÖ×¾ÖŸÖÖ †×−Ö»Ö 
´Öò™üß, 

¿ÖÖò¯Ö −ÖÓ-15,16, ¾Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ¯ÖÏÖê�ÖÏ×ÃÖ¾Æü ÃÖß »ÖÖò•Ö 
�úÖê.†Öò.ÆüÖî.ÃÖÖê.×»Ö., ³Öã.�Îú.44 ¾Ö 45, ÃÖêŒ™ü¸ü-15, ÃÖß²Öß›üß, 
−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô 

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ¿ÖÖò¯Ö −ÖÓ-14 “µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö (¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 43.31 “ÖÖî.´Öß. �Öê¡ÖÖ“ÖÖ 
™êü¸êüÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ±Ïêú´ÖÃÖÆü ¿Öê›ü ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ²ÖÓ×¤üÃŸÖ �êú»Öê ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖò¯Ö −ÖÓ.15 “µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öß  ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö 
30.81 “ÖÖî.´Öß. ÃÖ»Öæ−Ö �ÖÖ»Öß»Ö •ÖÖ�

MRTP −ÖÖê™üßÃÖ 53 
(1) †−¾ÖµÖê

3234/ 13.6.2018



अ.�.
�वभागाचे

 नाव
�वकासकाचे नाव / अन�धकृत बांधकामधारकाचे नांव

अन�धकृत बांधकामधारकाचा स�ह� नं. सह संपुण� 

प�ता
बांधकामाचे  व!प व "े#फळ नोट(सीचा *कार

नोट(स बजाव,यात 

आलेला जा.�.व 0दनांक
शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ने!ळ वा0हद/ 1. मे.ब;ल�न कॅफे 2. फाचू�नटो फुड फॅ?टर(,
शॉप नं.1 व 2, भुखंड �्13, से?टर-1, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

शॉप नं.1,2 भुखंड �.13, से.1, ;शरवणे, ने!ळ नवी मुंबई या 

0ठकाणी भुखंछाHया मोकळया जागेत 1) सुमारे 22.30मी.X 

7.50मी. या मोजमापाचे �वट बांधकाम क!न प#ाHया 

साहाLयाने बं�ध त कले आहे. 2) इमारतीHया पव�स समासी 

जागेत सुमारे 3.30मी. X 3.00मी. या मोजमापाचे 

�वटबांधकाम व शॉप नं.1 व 2 Hया पूव� व उ�तर बाजूस 

सुमारे 1.60मी. वाढ(व बांधकाम कर,यात आले आहे. 

वाPणQय सु! आहे.

53(1)

      2144          

 -----------------

02.05.2018

2 अमन खSना, शॉप नं.3, भुखंड �.13, से.1, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सु.8.00मी. X 3.00मी. या मोजमापाचा 

लोखंडी एँगलHया साहाLयाने पोटमाळा (loft) उभारला असून 

वाPणQय वापर सु! आहे.

53(1)

      2145          

 -----------------

02.05.2018

अन�धकृत बांधकाम इमारतींचा स�ह��ण अहवाल



3 मे. अZय"/स�चव,  वि तक�वना सोसा. भु.�.28, से.24, जुईनगर, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सोसायट(Hया मोकळया जागेत सुमारे 

2.50मी.X 1.60मी. या मोजमापाचे �वट बांधकामाHया 

साहLयाने टॉयलेट व बाथ!मचे बांधकाम कर,यात आले आहे.

53(1)

      2298        -

---------------

15.05.2018

4 ^ी. र�व_ंनाथ मंडळ, भुखंड �.173, तळमजला, से.17, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त ्0ठकाणी सुमारे 2.10मी.X 4.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वट बांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आलेले आहे. तसेच सदaनकेHया *वेश`वारात बदल 

कर,यात आलेला आहे. इमारतीHया िजSयासमोर           

  3.00मी. X 5.00मी.या मोजमापाचा प#ाशेड उभारला 

असून 5.00मी.X .0.23मी. या मोजमापाची संर"क ;भतं 

बांधल( आहे. इमारतीHया संर"क ;भतंीला मेनगेट काढ,यात 

आले आहे. सदaनकेHया मागील बाजूस सु.9.50मी. x 

3.00मी. या मोजामापाचा प#ाशेड उभारला आहे.

53(1)

      2463        -

---------------

23.05.2018



5 ^ी. संिजव �चराणी,
भुखंड �.173, प0हला मजला, से.17, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सुमारे 2.25मी.X 3.30मी. या मोजमापाचे 

लोखंडी अँगल व प#ाHया साहाLयाने बं�ध त केले आहे.
53(1)

      2460        -

---------------

23.05.2018

6
^ी. राजु वालेचा, भुखंड �.172, प0हला मजला, 

से.17, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सुमारे 2.10मी. X 3.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वटबांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आले आहे.

53(1)

      2461        -

---------------

23.05.2018



7 ^ी. अशोक कुमार सहानी,
भुखंड �.172, प0हला मजला, से.17, ने!ळ, नवी 

मुंबई.

उपरो?त ्0ठकाणी सुमारे 2.10मी.X 4.30मी. या मोजमापाचे 

आर.सी.सी. �वट बांधकामा`वारे एका खोल(चे बांधकाम 

कर,यात आलेले आहे. तसेच सदaनकेHया *वेश`वारात बदल 

कर,यात आलेला आहे. इमारतीHया िजSयासमोर           

  3.00मी. X 5.00मी.या मोजमापाचा प#ाशेड उभारला 

असून 5.00मी.X .0.23मी. या मोजमापाची संर"क ;भतं 

बांधल( आहे. इमारतीHया संर"क ;भतंीला मेनगेट काढ,यात 

आले आहे. सदaनकेHया मागील बाजूस सु.9.50मी. x 

3.00मी. या मोजामापाचा प#ाशेड उभारला आहे.

53(1)

      2462        -

---------------

23.05.2018

8 ^ी. कृcणा पुजार( (कृcणा रे टोरdट), शॉप नं.8,9 व 10 भुखंड �.268, से.23, जुईनगर

उपरो?त 0ठकाणी दकुानालगत असलेeया इमारतीHया 

मोकळया जागेत 1) सु. 11.60मी.X 3.00मी. या मोजमापाचे 

प#ाशेड Hया साहाLयाने बंद( त केले आहे. 2) सु.6.70मी.X 

3.00मी. या मोजमापाचे प#ाशेड उभा!न लोखंडी अँगलHया 

सहाLयाने पोटमाळा उभारला आहे. वाPणQय वापर सु! आहे.

53(1)

      2478        -

---------------

28.05.2018



9 मालम�ताधारक/ संकेत अ!ण नाईक व इतर (2),
पाट(ल बुक बायडींग कारखाSयाHया पुव�स, ;शरवणे 

गांव, से.1, ने!ळ, नवी मुंबई.

उपरो?त 0ठकाणी सु.7.75मी. X 5.75मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम व प#ाचे सहाLयाने बं�ध त क!न तसेच 

7.75मी.X 7.50मी या मोजमपाचे प#ाशेड उभा!न वाPणQय 

वापर सु! आहे. लोखंडी अँगलHया साहाLयाने पा,याची 

(Sinter) आकk ठेव,यात आल( आहे.

53(1)

      2603        -

---------------

02.06.2018

10 ^ी. अनरिजत च�हाण,
सदaनका �.602, बालाजी कृपा को.ऑ.हौ.सोसा. 

भु.�.36, से.19, ने!ळ

उपरो?त 0ठकाणी सदaनका �.602 लगत असलेeया ओपन 

टेरेसवर सु.5.10मी.X 7.10मी. या मोजमापाचे प#ाशेड 

उभारलेला आहे.

53(1)

      2871        -

---------------

19.06.2018

11 ^ी. परशुराम आर. पाट(ल
युaनट �.509, ;शवाजी नगर, ;शरवणे, एम.आय.डी.सी., 

एल.पी. नाका, ने!ळ, नवी मुबंई.

उपरो?त 0ठकाणी समुारे 10.75मी. X 6.50मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम क!न वाPणQय वापर स!ु आहे.
260

      2559       --

--------------

31.05.2018



12 ^ी. अर�वदं पाट(ल  एम.आय.डी.सी., एल.पी. नाका, ने!ळ, नवी मुबंई.
उपरो?त 0ठकाणी समुारे 6.50 मी. X 3.00 मी. या मोजमापाचे 

�वट बांधकाम क!न वाPणQय वापर स!ु आहे.
260

      2558       --

--------------

31.05.2018

सह(/-

सहा. आयु?त तथा �वभाग अ�धकार(

बी �वभाग ने!ळ

नवी मुंबई महानगरपा;लका



−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 

†×ŸÖ� Îú´Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö 

†−Ö×¬Ö� éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ÃÖ¾Æìü�Ö�Ö †Æü¾ÖÖ»Ö 

ÃÖß ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¾ÖÖ¿Öß   

×¤ü.03/05/2018 ŸÖê ×¤ü.20/06/2018 ¯ÖµÖÔÓŸÖ  

†.� Îú. 
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö  ×¾Ö�úÖÃÖ�úÖ“Öê/†−Ö×¬Ö� éúŸÖ 

²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¬ÖÖ¸ü�úÖ“Öê −ÖÖ¾Ö 
†−Ö×¬Ö� éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“ÖÖ 
ÃÖ¾Æìü −ÖÓ²Ö¸ü ¾Ö ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ ¯Ö¢ÖÖ 

²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö �Öê¡Ö±úôû  −ÖÖê™üßÃÖß“ÖÖ 
¯ÖÏ�úÖ¸ü  

−ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»ÖÖ •ÖÖ.� Îú. ¾Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú  

¿Öê¸üÖ  

  
1.  

 
 
¾ÖÖ¿Öß ×¾Ö³ÖÖ�Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  
 

ÁÖß ‹�ú−ÖÖ£Ö −ÖÖ ü̧ÖµÖ�Ö 
�ú¤ü´Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü  

‘Ö¸ü −ÖÓ-250, 
•ÖãÆæü�ÖÖ¾Ö,¾ÖÖ¿Öß  

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖÆü�Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß 
18 ´Öß X 15 ´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †−Ö×¬Ö�éúŸÖ ±ãú™üà�Ö“Öê 
�úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü ¾Ö Öò»Ö´Ö“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü 

MRTP-54 
2358 

 •ÖÖ.�Îú./−Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ/×ÃÖ×¾Ö¾ÖÖ/235
8/18 
×¤ü.04/05/2018 

 

2. †¬µÖ�Ö,ÃÖê�Îêú™ü¸üß, 
¾ÖÖ¿Öß ¯»ÖÖ—ÖÖ ¯»ÖÖò™ü −ÖÓ-
80,81,ÃÖê-17, ¾ÖÖ¿Öß  

 ¯»ÖÖò™ü −ÖÓ-80,81,ÃÖê-17, 
¾ÖÖ¿Öß 

ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖÆü�Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ ‹ ¾Öà�Ö,²Öß ²Öà�Ö 
¾Ö ÃÖß Ø¾Ö�Ö ×²Ö»›üà�Ö“µÖÖ ™êü ȩ̂üÃÖ¾Ö¸ü 60 ´Öß X 
21.600 ´Öß ¾Ö 31 ´Öß X 21 60 ´Öß ¾Ö 60.00 ´Öß 
X 21.600 ´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö�Öß ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ™üÖ�ú�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ 
†ÖÆêü. 

MRTP-54 
3013 

 

 
•ÖÖ.�Îú./−Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ/×ÃÖ×¾Ö¾ÖÖ/301
3/18 

.07/06/2018 

 

 

 

                                                                                                   ×¾Ö³ÖÖ�Ö †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                                   ÃÖß ×¾Ö³ÖÖ�Ö, ¾ÖÖ¿Öß 

                                                                                             −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ. 

 

 



−Ö¾Öß ´Öã²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ

›üß ×¾Ö³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖã³Öì

†×ŸÖ�Îú´Ö�Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖà“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ�Ö�Ö †Æü¾ÖÖ»Ö

†.�Îú. ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö 
×¾Ö�úÖÃÖ�úÖ“Öê −ÖÖ¾Ö/†−Ö×¬Ö� éúŸÖ 

²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö
†−Ö×¬Ö� éúŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ“ÖÖ ÃÖ¾Öì −ÖÓ.ü ÃÖÆü 

ÃÖ¯Öã�ÖÔ ¯Ö¢ÖÖ
²ÖÖ¬Ö�úÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¾Ö �Ö¡Ö±úôû −ÖÖê™üßÃÖß“ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

−ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ¾Ö •ÖÖ.�Îú. ¾Ö 
×¤ü.

†×ŸÖ�Î ´Ö Ö ²ÖÖ¬Ö� Ö´Ö ‡´ÖÖ¸ŸÖà“ÖÖ ÃÖ¾Ö�Ö Ö †Æ¾ÖÖ»Ö

1 2 3 4 5 6 7
1 ŸÖã³Öì ´Öê.ÃÖã¡Ö¬ÖÖ¸ü ×´Ö›üßµÖÖ ¯ÖÏÖ.×»Ö.µÖã¯Öß 

�úÖê.†Öò¯Ö ±êú›ü¸êü¿Ö−Ö 
´Öê.ÃÖã¡Ö¬ÖÖ¸ü ×´Ö›üßµÖÖ ¯ÖÏÖ.×»Ö.µÖã¯Öß 
�úÖê.†Öò¯Ö ±êú›ü¸êü¿Ö−Ö ,³Öã.�Îú 4 ŸÖê 9 
†Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖê 18 ŸÖ³Öì −Ö¾Öß ´Ö²ÖÓ‡Ô

µÖã¯Öß �úÖê.±êú›ü¸êü¿Ö−Ö ³Öã.�Îú 4 ŸÖê 9 †Ö¾ÖÖ¸üÖæ´Ö¬µÖê 
40 ±ãú™ü x 40 ±ãú™ü ´ÖÖ•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 60 
±ú™ü ˆÓ“Ö †ÃÖê ‹�ú�Ö 3 »ÖÖê�ÖÓ›üß •ÖÖÆüß¸üÖŸÖ

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.05/05/018 •ÖÖ.�Îú .2340

†Ö¾ÖÖ¸ü , ÃÖê.18 ŸÖã³Öì , −Ö¾Öß ´Öã²Ö‡Ô. ±ãú™ü ˆ“Ö †ÃÖê ‹� æú�Ö 3 »ÖÖê�Ö›üß •ÖÖÆüß¸üÖŸÖ 
±ú»Ö�ú / ÆüÖê›üá�Ö (†Ö�úÖ¿Ö×“Ö−Æü) ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê 
�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

2 ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ,‘Ö¸ü �Îú 
†ê.1/134/3 , ÃÖê.21 ŸÖã³Öì ,−Ö¾Öß 
´ÖÓ²Ö‡Ô

¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ,‘Ö¸ü �Îú †ê.1/134/3 , 
ÃÖê.21 ŸÖã³Öì ,−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

‘Ö¸ü �Îú.†ê.1/134/3 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì 9 x 3.10 
´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê �ÖÖê¤ü�úÖ´Ö �úºþ−Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
�ú¸ü�Öê �ú×¸üŸÖÖ †Ö¸ü ÃÖß ÃÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.14/05/018 •ÖÖ.�Îú 2499

´Öã²Ö‡Ô �ú¸ü�Öê �ú×¸üŸÖÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ¬Ö�úÖ´Ö 
ÃÖãºþ †ÖÆêü.

ê ê ê ê ê ê ì ê ê ê ê3 ´ÖÖêÆü−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö , †ê -1 /134/1 
,ÃÖê 21 ŸÖã³Öì , −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

´ÖÖêÆü−Ö ¯ÖÖ™üß»Ö , †ê -1 /134/1 ,ÃÖê 21 
ŸÖã³Öì , −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

³Öã.�Îú.1/134/1 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì µÖê£Öê ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
�ÖÖê¤ü�úÖ´Ö �úºþ−Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö �ú¸ü�Öê �ú¸üßŸÖÖ 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ²ÖÖ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.14/05/018 •ÖÖ.�Îú 2500



ê ê ê ê ê ê ê ì ß ê ×4 ÃÖ¸üÖê•Ö �Öã¯ŸÖÖ ,†ê -1/134/2 
,ÃÖê.21 , ŸÖã³Öì

ÃÖ¸üÖê•Ö �Öã¯ŸÖÖ ,†ê -1/134/2 ,ÃÖê.21 , 
ŸÖã³Öì

³Öã.�Îú †ê.1/134/2 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì 9.x3.10 ´Öß 
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê �ÖÖê¤ü�úÖ´Ö �úºþ−Ö ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
�ú¸ü�Öê �ú×¸üŸÖÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ¯ÖÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
ÃÖ¹ý †ÖÆêü

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.14/05/018 •ÖÖ.�Îú 2501

ÃÖã¹  †ÖÆ.

5 ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ‘Ö¸ü �ú †ê- ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ‘Ö¸ü �ú †ê-1/29/8 †ê-1/29/8 ÃÖê 21 ŸÖ³Öì µÖÖ ×šü�úÖ�Öß 4 MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü 15/05/018 •ÖÖ �ú 25025 ²ÖÖ•Öß¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö , ‘Ö¸ �Î .†-
1/29/8 ,ÃÖê.21 ,  ŸÖã³Öì , −Ö¾Öß 
´Öã²ÖÓ‡Ô

²ÖÖ•Öß¸Ö¾Ö ¯ÖÖ™ß»Ö , ‘Ö¸ �Î .†-1/29/8 
,ÃÖê.21 ,  ŸÖã³Öì , −Ö¾Öß ´Öã²ÖÓ‡Ô

†-1/29/8 ÃÖ.21 , ŸÖã³Ö µÖÖ ×š� Ö�Öß 4 
x6.20 ´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ŸÖôû + 2 ´Ö•Ö»µÖÖ“Öê 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Ö � »Ö´Ö 54 ×¤.15/05/018 •ÖÖ.�Î  2502

6 ¤êüÃÖ¸üÖ•Ö šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú.†ê-
1/44/2 ,ÃÖê.21 ,ŸÖã³Öì ,−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

¤êüÃÖ¸üÖ•Ö šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú.†ê-1/44/2 
,ÃÖê.21 ,ŸÖã³Öì ,−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

†ê-1/44/2 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì µÖÖ ×šü�úÖ�Öß 
4x6.20 ´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê g + 2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß 
²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/05/018 •ÖÖ.�Îú 2503

ã Æ

7 †×−Ö»Ö �Ö¾ÆüÖ�Öê , †×−Ö»Ö �Ö¾ÆüÖ�Öê , ‘Ö¸ü �Îú †ê.1/44/3 
,ÃÖê.21 , ŸÖã³Öì ,−Ö¾Öß ´Öã²ÖÓ‡Ô

†ê-1/44/3 ÃÖê 21 ŸÖã³Öì µÖÖ ×šü�úÖ�Öß 
4x6.20 ´Öß ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê g +2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß 
²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/05/018 •ÖÖ.�Îú 2504

ã Æ

8 ×»Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ´ÖÖ ¾ÖÖÃ�ú¸ü 
,‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü¸üÖ•Öß ¾ÖÖÃ�ú¸ü 
,²Öôûß¸üÖ´Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ ¾ÖÖÃ�ú¸ü 

×»Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ´ÖÖ ¾ÖÖÃ�ú¸ü ,‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô 
×Æü¸üÖ•Öß ¾ÖÖÃ�ú¸ü ,²Öôûß¸üÖ´Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ 
¾ÖÖÃ�ú¸ü ,•ÖÖ−Ö�úß²ÖÖ‡Ô Ø“ÖŸÖÖ´Ö−Ö ¾ÖÖÃ�ú¸ü, 

‘Ö¸ü �Îú.278 ,279,280,281 ÃÖê.5 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ 
µÖê£Öê •Öã�Öê ‘Ö¸ü ŸÖÖê›æü−Ö 17 ´Öß x 15.5 ´Öß 
´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ±ãú™üà�Ö“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. 

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.05/06/018 •ÖÖ.�Îú 2896

,
,•ÖÖ−Ö�úß²ÖÖ‡Ô Ø“ÖŸÖÖ´Ö−Ö ¾ÖÖÃ�ú¸ü, 

, ‡ ,
‘Ö¸ü �Îú 278 ,279,280 ,281 , ÃÖê.5 
ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ

ã æ

9 ´ÖÓ•Ö ¸üÖ´ÖÖ ¾ÖÖÃ�ú¸ü , ´ÖÓ•Ö ¸üÖ´ÖÖ ¾ÖÖÃ�ú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú.269 ÃÖê.05 , ‘Ö¸ü �Îú269 ÃÖê.5 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ µÖê£Öê •Ö−Öê ‘Ö¸ü MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.05/06/018 •ÖÖ.�Îú 28979 ´Ö•Öæ ¸Ö´ÖÖ ¾ÖÖÃ� ¸ , ´Ö•Öæ ¸Ö´ÖÖ ¾ÖÖÃ� ¸ ,‘Ö¸ �Î .269 ÃÖ.05 , 
ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ

‘Ö¸ �Î 269 ÃÖ.5 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›Ö µÖ£Ö •Öã−Ö ‘Ö¸ 
ŸÖÖê›æü−Ö 12.50 ´Öß x 8.20 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
±ãú™üß�Ö“Öê �úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Ö � »Ö´Ö 54 ×¤.05/06/018 •ÖÖ.�Î  2897



Ó ê Ó ê ê ê ê ê ß × à ê ×10 ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ´ÆüÖ¡Öê , ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ´ÆüÖ¡Öê ,³Öã.�Îú 76 ,ÃÖê.5 
ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ

³Öã.�Îú 76 ÃÖê.5 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ µÖê£Öê •Öæ−Öß ×²Ö»›üà�Ö 
ŸÖÖê›æü−Ö 9.20 ´Öß x11.50 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
±ãú™üß�Ö“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.05/06/018 •ÖÖ.�Îú 2898

11 ×−Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ×−Ö»Öê¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö,‘Ö¸ü �Îú1469 �úÖê¯Ö¸üß 
�ÖÖ¾Ö ÃÖê.26/†ê , −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

‘Ö¸ü �Îú .1469 �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö ÃÖê.26/†ê µÖê£Öê 
12.40 ´Öß 8 ´Öß “Öê ±ãú™üß�Ö“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3131

12 ´Öê.²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö¬ÖÖ¸ü�ú ´Öê.²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö¬ÖÖ¸ü�ú †ê-1 ,103-1 ÃÖê.21 
ŸÖã³Öì

†ê1-103 -1 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì •Öæ−Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ›æü−Ö 
¯»ÖßŸÖ“Öê 9.20 x5.50 ´Öß “Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ 
†ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3132

13 ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÁÖß¯ÖŸÖß •Öã−Ö¬Ö¸êü ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÁÖß¯ÖŸÖß •Öã−Ö¬Ö¸êü ,‘Ö¸ü �Îú.118-
1 ŸÖã³Öì

‘Ö¸ü �Îú 118/1 ÃÖê.21 ŸÖã³Öì µÖê£Öê 3.20 x 9.00 
´Öß “Öê g +1 “Öê rcc ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3133

14 ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü šüÖ� æú¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú.1500 ,ÃÖê 26 
†ê ,�úÖê¯Ö¸üß �ÖÖ¾Ö , −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

‘Ö¸ü �Îú.1500 �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö ÃÖê.26 †ê.µÖê£Öê 
15.00 ´Öß x 12.80 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ¯»Öß−µÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3134

15 ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü šüÖ� æú¸ü , ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú.1500/1 ,ÃÖê 
26 †ê ,�úÖê¯Ö¸üß �ÖÖ¾Ö , −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

‘Ö¸ü �Îú.1500/1 ÃÖê.26 †ê �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê 
8.20 ´Öß x 13.00 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß 
¯Ö×Æü»µÖÖ Ã»Ö²Ö“ÖÓ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü.

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3135

¯Ö×Æ»µÖÖ Ã»Ö²Ö“Ö ²ÖÖ¬Ö� Ö´Ö ÃÖãº  †ÖÆ.

16 ¤ü¿Ö¸ü£Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü ¤ü¿Ö¸ü£Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü ,‘Ö¸ü �Îú 1596 ,ÃÖê.26 †ê 
, �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö

‘Ö¸ü �Îú.1596 ÃÖê.26 †ê.�úÖê¯Ö¸üß �ÖÖ¾Ö µÖê£Öê 
5.50 ´Öß x 14.50 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. 
±ãú™üß�Ö“Öê ¾Ö �úÖò»Ö´Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖãºþ 

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3136

±ã ™ß Ö“Ö ¾Ö � Ö»Ö Ö ˆ³ÖÖ¸ Öß“Ö ²ÖÖ¬Ö� Ö Ö ÃÖãº  
†ÖÆêü.

17 ‡Ó×¤ü¸üÖ šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú 1676 , ÃÖê 
26 †ê �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö

‡Ó×¤ü¸üÖ šüÖ� æú¸ü ,‘Ö¸ü �Îú 1676 , ÃÖê 26 
†ê �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö

‘Ö¸ü �Îú 1676 �úÖê¯Ö¸üß�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê 12.00 ´Öß 
x9 10 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê †Ö¸ü ÃÖß ÃÖß ±ú™üß�Ö“Öê ¾Ö

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 54 ×¤ü.15/06/018 •ÖÖ.�Îú 3137



ò × ê ì ê ê ê18

´Öê. ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö¬ÖÖ¸ü�ú ×¤ü�ÖÖ ³Öæ.�Îú. 85 ÃÖê. 22 ŸÖã³Öì

¿ÖÖò¯Ö �Îú. ×¤ü�ÖÖ ³Öæ.�Îú. 85ÃÖê. 22 ŸÖã³Öì µÖê£Öê 
6.30 ´Ößx5.800“ÖÖ »ÖÖò°™ü “Öê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
“ÖÖ»Ö †ÖÆêü

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 53(1) 11/6/2018 •ÖÖ.�Îú 2991

19 †Öò±úßÃÖ �Îú, 102, 103, 104 ×¯ÖÏµÖÓ�úÖ †Öò±úßÃÖ �Îú. 102,103,104 “Öê ‹�ú¡Öß�ú¸ü�Ö MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 53(1) 12/6/2018 3066, , 3,
¯Öò»ÖêÃÖ ³Öæ.�Îú, 1 ÃÖê. 10

, 3, ‹
�úºþ−Ö 2.x8.40 ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ™êü¸êüÃÖ �ú¾Æü¸ü � êú»Öê 
†ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö 1.80x4.20 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
»ÖÖÖê›ü²Öê¸üà�Ö“Öê †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö � êú»Öê †ÖÆêü

66 3( ) 6 3 66

´Öê. ×´Ö»Öê×−ÖµÖ´Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö
20 ´Öê. †¨ü�Ö / ÃÖê�Îúê™ü¸üß ×¯ÖÏµÖÓ�úÖ 

¯Öò»ÖêÃÖ 
³Öæ.�Îú. 1 ×¯ÖÏµÖÓ�úÖ ¯Öò»ÖêÃÖ ÃÖê. 10 10 
ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Ö¾ÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê 3.10x3.30 ´Öß 
´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †Öò±úßÃÖ ¾Ö 1.40x2.10 

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 53(1) 12/6/2018 3067

´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ¿ÖîÖê“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö � êú»Öê †ÖÆêü 
ŸÖÃÖê“Ö ¤üÖê−Ö �úÖò»Ö´Ö´Ö¬µÖê Ø³ÖŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
� êú»Öê»Öê †ÖÆêü.

21 ÁÖß ¯ÖÏê´Ö ¯ÖÆæü•ÖÖ †Öò±úßÃÖ �Îú. 105 ×¯ÖÏüµÖÓ�úÖ ¯Öò»ÖêÃÖ �úÖê. 
†Öò¯Ö ÃÖÖê. ³Öæ.�Îú. 1 ÃÖê. 10 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ, 
−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

†Öò±úßÃÖ 105 ´Ö¬µÖê †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö �úºþ−Ö 
†Öò±úßÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö 2.00x5.20 ´Öß ´ÖÖ¯ÖÖ“Öê 
™êü¸êüÃÖ ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü−Öê �ú¾Æü¸ü �úºþ−Ö †Öò±úßÃÖ �Îú. 
1 4 1 5 ¬ ß Ô Ø³ ê ê ß
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104 ¾Ö 105 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ‡Ô�ú Ø³ÖŸÖ ŸÖÖê›ü»Öê»Öß 
†ÖÆêü.

22 ÁÖß. ¯ÖÖÓ›æü¸Óü�Ö ´ÖÖºþŸÖß  ³ÖÖê‡Ô¸ü ‘Ö¸ü �Îú. 1141 ŸÖã³Öì �ÖÖ¾Ö −Ö¾Öß ´ÖãÓã²Ö‡Ô ‘Ö¸ü �Îú.1141 ŸÖã³Öì �ÖÖ¾Ö −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‘Ö¸üÖÌ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¿ÖÖîî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
� êú»Öê †ÖÆêü ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
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� »Ö †ÖÆ ¾Ö ¯Ö×Æ»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ 
•ÖÖ�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ×•Ö−ÖÖ �úÖœü�µÖÖŸÖ 
†Ö»ÖÖ †ÖÆêü



ß ê ß Ô ê ê ß Ô ê ß ê23 ÁÖß´Ö. ´Ö¤ãü»ÖÖ ´Ö¬Öæ�ú¸ü ›üÖêôûÃÖ ÃÖß/1‹ †®Ö¯Öã�ÖÖÔ Ã™üÖê†¸ü ÃÖê. 4 
ÃÖÖ´Ö¯ÖÖ›üÖ −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖß/1 ‹ †®Ö¯Öã�ÖÖÔ »ÖÃÖê. 4 ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô 3.00x3.20 ´Öß “Öê •Öß+1 »ÖÖê›ü²Öë¸üà“Öê 
²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖãºþ †ÖÆêü
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ß Ó Ó ê Ô ì ß Ó Ô ß Ó Ô ê ê ê24 ÁÖß ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö � Óú²ÖÖ ³ÖÖê‡Ô¸ü ‘Ö¸ü �Îú. 1143 ŸÖã³Öì �ÖÖ¾Ö −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‘Ö¸ü �Îú. 1143 −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ‘Ö¸üÖ“µÖÖ 
¯ÖÖšüß´ÖÖ�Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¿ÖÖêÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
� êú»Öê»Ö †ÖÆêü ¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖ�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ×•Ö−ÖÖ �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü

MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 53(1) 15/6/2018 •ÖÖ.�Îú 3130

»ÖÖ�Ö›ß ×•Ö−ÖÖ � Öœ�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆ

25 ´Öê ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö −Öò¿Ö−Ö»Ö ²Öò�ú ³Ö �ú 51 ÃÖêŒ™ü¸ü 19 ‡Ô ¾ÖÖ¿Öß −Ö¾Öß ³Ö �ú 51 ÃÖê 19 ‡Ô µÖê£Öß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ MRTP 1966 “Öê �ú»Ö´Ö 53(1) 12/6/2018 •ÖÖ �ú 306525 ´Öê. ¯Ö•ÖÖ²Ö −Ö¿Ö−Ö»Ö ²Ö�ú ³Öæ.�Îú. 51 ÃÖêŒ™ü¸ü 19 ‡Ô ¾ÖÖ¿Öß −Ö¾Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô

³Öæ.�Îú. 51 ÃÖê. 19 ‡Ô µÖê£Öß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ 
´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß ™êü¸êüÃÖ“µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 3.50x9.50 ´Öß 
´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“Öê ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ˆ³ÖÖºþ−Ö ¾Öß™ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö 
¾Ö Ã»ÖÖ‡ÔØ›ü�Ö Ø¾Ö›üÖê ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß 
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अ.�.
�वकासकाचे नाव / अन�धकृत 

बांधकामाचे नाव
अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपुण� प�ता
बांधकामाचे �व�प व �े�फळ

नोट#सीचा 
%कार

नोट#स बजाव(यात 
आलेला जा.�. व 

,दनांक
शेरा 

1 /ी. पांचाळ, घर �. 1798, भु.� 95, से - 01, ऐरोल# 6 मी × 4 मी, तळ अ�धक 3 54
1521/2018 ,द. 

5/4/2018

2
हेमंत मढवी, घर �. 389/02, 

,दवागांव  घर �. 389/02, ,दवागांव 22मी. × 8 मी आर.सी.सी बांधकाम 54
1877/2018 ,द. 

9/5/2018

3
संजय मोरे, घर �. एम -43, से - 04, 

ऐरोल# घर �. एम -43, से - 04, ऐरोल# 08मी. ×48 मी तळ अ�धक 1 54
1947/2018 ,द. 

9/5/2018

4 शेखर घोगरे,  घर �. जे - 20/21, से- 4, ऐरोल# 08मी. × 3 मी तळ अ�धक 2 54
1947/2018 ,द. 

15/5/2018

5 जीतू जोशी, साईनाथवाडी, ऐरोल#गांव
21मी. ×9.5 मी तळ मज;यावर 6 

गाळे
54

1963/2018 ,द. 

16/5/2018

6
<शवम जै�वाल, घर �,  1958, 

<शवकॉलनी, से-1
घर �,  1958, <शवकॉलनी, से-1 8मी. × 6 मी तळ अ�धक 2 54

2229/2018 ,द. 

5/6/2018

7 शरद मढवी, घर �.  270, ,दवागांव, ऐरोल# 
20मी. × 7 मी प,ह;या मज;याचे 
�वट बांधकाम

54
2231/2018 ,द. 

5/6/2018

8 /ीनाथ मठ,  घर �.  जे - 88, से-4, ऐरोल# 05मी. × 4 मी प,ह;याचे बांधकाम 54
2230/2018 ,द. 

5/6/2018

9
�वठाबाई हनुसानळे, घर �. 1223, से-

1, समता नगर  घर �. 1223, से-1, समता नगर 6मी. ×4 मी तळ अ�धक 1 54
2228/2018 ,द. 

5/6/2018

10 �व@वनाथ कांबळे, घर �. 299, से- 1, ,समता नगर 8मी. ×5 मी तळ अ�धक 1 54
2227/2018 ,द. 

5/6/2018

11 मोतीराम मढवी, Aलॉट नं. 421, ऐरोल# गांव 20मी. × 15 मी 54
2226/2018 ,द. 

5/6/2018

12 नवनाथ पाट#ल,
नमंुमपा शौचालयाCया बाजूला, ऐरोल# 
गांव

15मी. × 12 मी तळ अ�धक 1 54
2225/2018 ,द. 

5/6/2018

13 %मोद मढवी, घर �. 419, ऐरोल# गांव 07मी. × 7 मी तळ अ�धक 1 54
2224/2018 ,द. 

5/6/2018

14 मोदDमद गौस,  घर �.  996, समता नगर 06मी. ×68 मी तळ अ�धक 1 54
2223/2018 ,द. 

5/6/2018

15
अजीत भातनास, घर �. 1005, 

समतानगर, ऐरोल# घर �. 1005, समतानगर, ऐरोल# 04मी. × 4 मी तळ अ�धक 1 54
2221/2018 ,द. 

5/6/2018

सहा आयु�त तथा �वभाग अ�धकार� 
जी �वभाग ऐरोल�, नवी मंुबई महानगरपा लका 

जी �वभाग ऐरोल�
नवी मंुबई महानगरपा लका

अन�धकृत बांधकाम इमारतीचा स$ह%&ण अहवाल - ए�)ल -18 चे जून - 2018



अ.�ं
�वभागाचे 

नाव

�वकासकाचे 
नाव/अन�धकृत 
बांधकामाचे नाव

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

बांधकामाचे �व�प व �े फळ नोट%साचा &कार

नोट%स 
बजाव)यात 

आलेला जा.� व 
-दनांक

शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 -दघा 1नरंक 1नरंक 1नरंक 1नरंक 1नरंक

शहर औ3यो�गक �वकास महामंडळ व 
महारा56 औ3यो�गक �वकास महामंडळ 
या &ा�धकरणा7या जागेवर झालेले 
अन�धकृत बांधकामे सदर &ा�धकरणाला 
अन�धकृत बांधकामाचा अहवाल वेळोवेळी 
प ा�दारे कळ�व)यात आलेले आहे.

             एच �वभाग 	दघा,
          नवी मुंबई महानगरपा�लका

नवी मुंबई महानगरपा�लका

एच �वभाग 	दघा, अ�त�मण �वभाग

अन�धकृत बांधकाम इमारतीचा सव#$ण अहवाल

           सहा.आयु'त 



अ.क्र वलकासकाच े
नाांल/अनधधकृत 
फाांधकाभाच ेनाांल

अनधधकृत फाांधकाभाचा सर्व्हे नां. 
सह सांऩुर्ण ऩत्ता

फाांधकाभाच ेस्लरुऩ ल ऺेत्रपऱ नोटीसीचा 
प्रकाय 

(MRTP 
Act, 1966 
भधीर करभ

नोटीस फजालण्मात 
आरेरा जा.क्र. ल ददनाांक

1 3 4 5 6 7

1

श्री. ऩ ांडुयांग गो. कोऱी ल
यभेळ कोऱी, ठेकेद य-
यझ क अन्व यी ल ख न,

घय क्र. 529 (य जेंद्र कोऱी)
म ांच्म  ऩुलेव, ग लदेली
भांदीय वभोयीर गल्रीभध्मे,
ळश फ ज ग ांल

वदय ठठक णी वलन ऩयल नगी व ध यण 171.25 चौ. भी.
षेत्रपऱ लय तऱभजर +4 भजल्म ची आय.वी.वी. वश इभ यतीचे
फ ांधक भ केरे आशे.

54

3397/22.06.2018

2

श्री. आय. व्शी. ळटेटी, आय.एच.नां.-एप-3, वेक्टय-9एन,
वीफीडी, फेर ऩूय

वदय ठठक णी ऩ ठीभ गीर फ जूव व ध यण 5.50भी.x3.20भी.
भोजभ ऩ च्म  ज गेलय जुन्म  फ ांधक भ लय ल ढील भजल्म चे
आय.वी.वी. ल फ ांधक भ च रु आशे.

54

3398/22.06.2018

नवी म ुंबई महानगरपालिका

अलिक्रमण लवभाग

भहायाष्ट्र प्रादेशळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, 1966 अन्लमे अनधधकृत इभायती/फाांधकाभाांवलरुध्द खारीरप्रभारे् नोटीस फजालण्मात
आरेल्मा आहेत. सलण नागरयकाांना ळासन ऩरयऩत्रक क्र. सांकीर्ण-2018/प्र.क्र.510/नवल-20, दद. 03 भ,े 2018 नुसाय आलाहन कयण्मात मेते
की, खारीरप्रभारे् इभायती/फाांधकाभे अनधधकृत असल्माभुऱे मादिकार्ी सदननका/गाऱे खयेदी कयण्मात मेलु नमेत ल आऩरी पसलरु्क
टाऱाली.

(भाहे 22 जून 2018 ते 31 जुरै 2018)

फेराऩूय

- 1 -



3

श्री. वांदेळ आय. कोऱी घय क्र. 641, श्री. बांड यी म ांच्म 
घय च्म  फ जुर  ग लदेली
भांदीय जलऱ, ळश फ ज ग ांल

वदय ठठक णी वलन ऩयल नगी व ध यण 7.00भी.x6.60भी.
भोजभ ऩ च्म  तऱभजर  मेथीर जुन्म  घय जलऱ अततरयक्त 3
भजल्म च ेआय.वी.वी. कॉरभ च क भ च रू आशे.

54

3399/22.06.2018

4
श्री. दम नांद न ग  कडु ल
गणेळ न ग  कडु ल इतय,

घय क्र. 208, वे. 36, ग लदेली
भैद न जलऱ, कय ले ग ांल

वदय ठठक णी 8.60भी.x8.40भी. म  भोजभ ऩ च ेचौथ्म 
भजल्म च ेस्रॅफच ेफ ांधक भ वुरु आशे. 54

4041/30.7.2018

1 श्री. एकन थ खडव,े
एन.एर.1फी इभ यत क्र.87,
वदतनक  क्र.1, वेक्टय-10, नेरुऱ,
नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.80भी.X 7.70भी. म 
भोजभ ऩ च ेतऱभजर  + दोन भजल्म च ेआय.वी.वी. वलट
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3066/      
30.06.2018

2 श्री. अमभत वोन लणे,
 एन.एर.1फी इभ यत क्र.87,
वदतनक  क्र.2, वेक्टय-10, नेरुऱ,
नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.80भी.X 7.70भी. म 
भोजभ ऩ च ेतऱभजर  + दोन भजल्म च ेआय.वी.वी. वलट
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3067/      
30.06.2018

3
श्री. क ततिक भुदमरम य,
एन.

एर.1फी इभ यत क्र.87, वदतनक 
क्र.5, वेक्टय-10, नेरुऱ, नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.80भी.X 7.70भी. म 
भोजभ ऩ च ेतऱभजर  + दोन भजल्म च ेआय.वी.वी. वलट
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3068/      
30.06.2018

4 श्री. कुळ र गोव ली,
एन.एर.1फी इभ यत क्र.14,
वदतनक  क्र.8, ऴटक य अऩ .
वेक्टय-10, नेरुऱ, नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.90भी.X 7.75 भी. म 
भोजभ ऩ च ेतऱभजर  + तीन भजल्म च ेआय.वी.वी. वलट
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3069/      
30.06.2018

5 श्रीभ. ळ यद  ऩोखयकय,
एन.एर.1फी इभ यत क्र.59,
वदतनक  क्र.8, वेक्टय-10, नेरुऱ,
नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.80भी.X 7.70भी. म 
भोजभ ऩ च ेआय.वी.वी. पुटीांग ल कॉरभच ेक भ वुरु आशे.

54
   3070/      
30.06.2018

6
श्री. प्रक ळ फ ऱकृष्ण
चांदणे,

एन.एर.1फी इभ यत क्र.87,
वदतनक  क्र.6, वेक्टय-10, नेरुऱ,
नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन ऩयल नगी वुभ ये 3.80भी.X 7.70भी. म 
भोजभ ऩ च ेतऱभजर  + तीन भजल्म च ेआय.वी.वी. वलट
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3071/       

30.06.2018

नेरुऱ

- 2 -



7 श्री. प्रब कय म्श त्र,े
 घय क्र. 431 च्म  ऩुलेव, वेक्टय-
20 नेरुऱ ग ांल, नेरुऱ, नली भुांफई.

उऩयोक्त ठठक णी वलन  ऩयल नगी घय क्र.431 च्म  ऩुलेव वुभ ये
15.00भी.X 13.10भी. म  भोजभ ऩ च ेG+1 च ेआय.वी.वी.
फ ांधक भ वुरु आशे.

54
   3087/      
02.07.2018

1 वुतनर धभ ऱ ए-28/6, वे-21, तुबे, न.भुां.
ए-28-6, वे-21, तुबे , न.भुां. मेथे 4.00 भीx5.20 भी भ ऩ चे
स्रॅऩ च ेक भ केरे आशे. त्म च  ल ऩय वुरु

53 (1)
ज .क्र. 3704 /2018   
    ठदन ांक 16/7/2018

2 वुतनर कुकुटे
ळॉऩ नां-25,26, प्रॉट नां-11,
व नऩ ड 

ळॉऩ नां-25,26 म  ठठक णी 14.00 भी x4.80 भी च ेऩत्र ळडे
ट कून त्म च  ल ऩय च रू

53 (1)
ज .क्र.  3757 /2018  

     ठदन ांक 
17/7/2018

3 व ईय ज कॉम्प्रेक्व
बु.क्र.103, वे-01, व ईय ज
कॉम्प्रेक्व, व नऩ ड , न.भुां.

बु.क्र.103 वे-01, व ईय ज कॉम्प्रेक्व, व नऩ ड  मेथे 19.00
x2.80 भी ल 32.00 भी x2.8 ऩत्र ळडे ट कून वभ वी ज गेच 
ल ऩय च रू

53 (1)
ज .क्र.  3953/2018   
    ठदन ांक 27/7/2018

1
श्री.दौरत भोये घय क्र.1201, वे.12डी,फोनकोडे,

कोऩयखयैणे
वदय ठठक णी वलन ऩयल नगी अनधधकृतऩणे 5.0X5.0 भी.
भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे RCC Plinthच ेक भ च रू आशे. 54 2690/27.06.2018

2
श्री.मबक  गोरलड भल्श य अऩ टिभेंटच्म  ऩ ठीभ गे,

वे.12डी,फोनकोडे, कोऩयखयैणे
वदय ठठक णी वलन ऩयल नगी अनधधकृतऩणे 5.0X5.0 भी.
भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे RCC Plinthच ेक भ च रू आशे. 54 2691/27.06.2018

3
श्री.य ज य भ भ रुवये रुभ न.77,वे.17, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

Foundation Plinth च ेRCC फ ांधक भ च रू आशे. 54 2735/28.06.2018

4
श्री.वलठठर भोये भोये  रुभ न.78,वे.17, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

Foundation Plinth च ेRCC फ ांधक भ च रू आशे. 54 2739/28.06.2018

तुबे

कोऩयखयैरे्
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5
श्री.तनतीन य षे रुभ न.79,वे.17, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

Foundation Plinth च ेRCC फ ांधक भ च रू आशे. 54 2740/28.06.2018

6
अनधधकृत फ ांधक भध यक रुभ न.78,वे.18, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

RCC G+3 भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे. 54 2742/28.06.2018

7
अनधधकृत फ ांधक भध यक रुभ न.79,वे.18, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

RCC G+3 भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे. 54 2743/28.06.2018

8
श्री.अतनर घ लये रुभ न.195,वे.17, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

RCC Plinth च ेक भ च रू आशे.
54 2744/28.06.2018

9
श्री.दगडू मबग डे रुभ न.506,वे.17, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

RCC तऱभजल्म च ेक भ च रू आशे.
54 2755/28.06.2018

10
श्री.डांग यी (फ ांधक भध यक) रुभ न.458,वे.18, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

RCC. G+1 भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे. 54 2818/04.07.2018

11
श्री.तनरु य ठोड रुभ न.453,वे.2, कोऩयखयैणे वदय ठठक णी ( 3.0X8.0) भी. भोजभ ऩ च्म  षेत्र पऱ भध् मे

तऱभजल्म च े RCC.फ ांधक भ च रू आशे.
54 2819/04.07.2018

1

वुऴभ  य भन थ भढली
(भ रक) वधचन नेले
(वलक वक) धीयज
ब नुळ री (वलक वक)

नेस्ट शेरयटेज च्म  फ जुर  अांकुय
येमवडन्वी च्म  जलऱ वे 30  डी
, गोठलरी नली भुांफई

30.76  भी * 17.30 भी अनधधकृत फ ांधक भ G +1  R.C.C
फ ांधक भ ऩुणि ल दवु-म  भजल्म च ेफ ांधक भ प्रगतीऩथ लय

54
ज .क्र. 2910 
25/06/2018

2 श्री. वुयेळ दगडु भढली
वभ ज भांठदय जलऱ धचांचआऱी
घणवोरी

G+4 आय वी वी फ ांधक भ ऩुणि प्र स्टय क भ ऩुणि 10.50 भी X
 5 भीटय च ेअनधधकृत फ ांधक भ

54
ज .क्र. 3041 
30/6/2018

घर्सोरी
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3 श्री वलठ्ठर मवदय भ फनवोडे
अजुिन ल डी त य ांगण इभ यतीच्म 
फ जुर  घणवोरी नली भुांफई

27.50 भी X  25.00 भी आय वी वी जमे त्म च ेक भ वुरु 54
ज .क्र. 3408 
24/7/2018

4 श्री ठदरीऩ भश देल ज धल
ग लदेली ल डी , लांळ अऩ टिभेट
जलऱ घणवोरी नली भुांफई

व ध यण (14.30 भी x 7.65 भी) R.C.C तऱभजर  + 2 भजरे
क भ ऩुणि

54
ज .क्र. 3525 
31/7/2018

5
 श्रीभ मरर फ ई ळरे य ल
इतय

धचांचआऱी येळन दकु न वभे यीर
गल्रीत रक्ष्भण येख  इभ यतीच्म 
फ जुर  घणवोरी नली भुांफई

व ध यण (10.30 भी x 10.20 भी) R.C.C जे त्म च ेक भ 54
 ज .क्र. 3526 
31/7/2018

6 श्री मे गेळ य नकय ल इतय
भे येश्लय च ैक जलऱ य नकय आऱी
घणवोरी नली भुांफई

व ध यण (10.00 भी x 25 भी)R.C.C तऱभजल्म च ेक भ च रू 54
ज .क्र. 3527 
31/7/2018

7 श्री अयवलांद गज नन भढली
श्री.धचत भण ळांकय ऱ ऊत घय नां
296 च ेफ जुर , यफ रे ग ल नली
भुांफई

व ध यण (17.70 भी x 6.50 भी) R.C.C तऱभजल्म च ेक भ
प्रगतीऩथ लय

54
ज .क्र. 3528 
31/7/2018

8 श्री मवल्लय य जभणी
मवध्द थि नगय नभुभऩ  ळौच रम
ळजे यी य फ ड  ग ल नली भुांफई

व ध यण (5.7 भी x 5.3 भी) ऩठशर  भजर  अनधधकृतऩणे च रु 54
ज .क्र. 3556 
31/7/2018

1
श्रीभ. वांध्म  ळ ांतनू
नर लडे

घय क्र. ए-84, वेक्टय -4, ऐयोरी 7 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय तऱ भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे.

54
 2351/2018                 
        12/06/2018

2
श्री. भश देल ऩल य घय क्र. एप -60 वेक्टय -4, ऐयोरी 7 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.

फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेफ ांधक भ च रू अवल्म च ेठदवून
आरेरे आशे. 54

2380/2018                
      12/06/2018

ऐयोरी
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3
श्री. दत्त  फोडगे घय क्र.  क्मू - 99, वेक्टय-04,

ऐयोरी 6 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय तऱ भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे. 54

2354/2018                  
        12/06/2018

4
श्री. भ रुती ग डगे घय क्र. के -10, वेक्टय -04,

ऐयोरी

6 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी. ल
वलट फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय तऱ अधधक दोन भजल्म चे
फ ांधक भ च रू आशे. 54

2364/2018                  
        12/06/2018

5
श्रीभ. तनभिर  ग मकल ड घय क्र. एप -59, वेक्टय - 04,

ऐयोरी

7 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे फ ांधक भ च रू
केरे आशे वदयच ेक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेअवल्म च ेठदवून
आरेरे आशे. 54

2353/2018               
     12/06/2018

6
श्री. य लऱ भधकुय घय क्र. ई-79, वेक्टय -04, ऐयोरी

6 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे फ ांधक भ च रू
आशे. प्रत्मष ज गेलय तऱ भजल्म च ेफ ांधक भ च रू आशे. 54

2352/2018                  
        12/06/2018

7
श्री. श्रीयांग ग मकल ड घय क्र. एप-58, वेक्टय -04,

ऐयोरी

7 भी × 4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे फ ांधक भ च रू
केरे आशे वदयच ेक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेअवल्म च ेठदवून
आरेरे आशे. 54

2355/2018       
12/06/2018

8
श्री वरीभ ळखे घय क्र. जी -57,वेक्टय -4, ऐयोरी 73 भी × 3 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे तऱ भजल्म चे

वलट फ ांधक भ केरे आशे. (रोड फेरयांग स्टक्टय ) ल त्म लय ऩत्र 
ळडे ट कून क भ केरे आशे.

54
2639/2018       
29/06/2018

9
श्रीभ. क भीनी श्म भ म्श त्रे घय क्र. 00117 ठदल ग ांल ऐयोरी

15भी × 12 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ आह् वद्मस्स्थतीत जोत्म च ेक भ च रू आशे.

54
 2740/2018       
04/07/2018

10
श्री. एव.टी ऩ टीर घय क्र.  एच - 229, वेक्टय -03,

ऐयोरी

7भी. ×4 भी भोजभ ऩ च्म  ज गेत वलट फ ांधक भ केरे आशे
(Load Bering Structure) तवेच ऩत्र ळडे ट कून फांदीस्त केरेर
आशे.

54
2801/2018       
09/07/2018
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11

श्री. य जेळ य भपय म दल घय क्र. एव -64, वेक्टय -04,
ऐयोरी 6भी. ×4 भी भोजभ ऩ च्म  ज गेत वलट फ ांधक भ केरे आशे

(Load Bering Structure) केरे आशे, वदयच ेफ ांधक भ तऱ
अधधक ऩठशल्म  भजल्म च ेफ ांधक भ केरे आशे.

54

2877/2018      
13/7/2018

12

श्री. य जू ऩ ठक घय क्र. 121, वेक्टय 04.ऐयोरी
6भी. ×4 भी भोजभ ऩ च्म  ज गेत वलट फ ांधक भ केरे आशे
(Load Bering Structure) केरे आशे, वदयच ेफ ांधक भ तऱ
अधधक तीन भजल्म च ेवलट फ ांधक भ केरे आशे.

54

2876/2018       
13/7/2018

13
श्रीभ. तनरयऩभ  ऩ त्रो घय क्र. 133, वेक्टय -04, ऐयोरी 7 भी ×34 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी. ल

वलट फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय तऱ  भजल्म च ेफ ांधक भ च रू
आशे.

54
2878/2018       
13/7/2018

14
श्री. य जेंद्र प्रव द मवांग घय क्र. 1957 मळल कॉरनी, वे-

01, ऐयोरी 6 भी ×4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेक भच रू आशे.

54
3088/2018       
26/7/2018

15
श्री. प्रक ळ वुखर र व लांग घय क्र. एच - 126, वेक्टय -03,

ऐयोरी 7भी ×4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेक भच रू आशे.

54
3089/2018       
26/7/2018

16
श्री. अांकुळ मवत य भ ऩल य घय क्र.  जे - 231, वेक्टय  03,

ऐयोरी
7भी ×4 भी, इतक्म  भोजभ ऩ च्म  ज गेभध्मे आय.वी.वी.
फ ांधक भ प्रत्मष ज गेलय पुटीांगच ेक भच रू आशे. 54

3090/2018       ठद. 
26/7/2018

1

श्री. भयकां डमे आय. मवांश घय नां.3100, वांजम ग ांधी नगय,
ठ णे फेर ऩुय योड रगत, ठदघ ,
नली भुांफई

वदय ठठक णी जुन्म  घय लय चॅनर ट कुन ल ढील फ ांधक भ करेरे
आशे ल 2 पुट व्म व च ेरोखांडी ऩ ईऩ योलरेरे आशे. घय चे
आक यभ न (20.00 पुट X 40 पुट)

53 (1)

   ज .क्रां -1200/2018  
       ठदन ांक-
26/06/2018

ददघा
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सही/-
उऩ आमुक्त (अनतक्रभर्)
नली भुांफई भहानगयऩाशरका

स्थऱ :- फेराऩूय
ददनाांक :- 13/08/2018
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अ. वकासकाचे 

नांव/अन धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन धकृत बांधकामाचा स ह न.ं 

सह सपंुण प ा

बांधकामाचे व प व े फळ नोट सीचा 

कार 

(MRTP 

Act, 1966 

मधील कलम

नोट स बजाव यात आलेला 

जा. . व दनांक

1 3 4 5 6 7

1

ी. गणेश तांडेल व

इतर, वसतं माया भोईर

भगंारवाला व नमुमंपा सावज नक

टॉयलेट समोर, से. 36, करावे

गांव, नवी मुबंई

अन धकृतपणे सदर ठकाणी साधारण 15.30 मी. X 6.70 मी.

X 2 Nos मोजमापा या जागेवर चाळीच े वट बांधकाम क न

अतंगत काम चाल ुआहे.

54 4091/01.08.2018

2

ीम. शकंुतला मारोती

भोईर व ी. महेश भोईर

घर . 273/005 या बाजलुा

से. 36, करावे गांव, नवी मुबंई

सदर ठकाणी साधारण 15 मी. X 6.70 मी. मोजमापा या

जागेवर तळमजला + 1 मज याचे आर.सी.सी. लॅब सह

इमारतीच ेबांधकाम चाल ुआहे.

54 4092/01.08.2018

1 ी. जयवंत घोरपडे एन.एल.1ए, इमारत .5, सद नका 
.7 व 8, से टर-10, ने ळ

उपरो त ठकाणी वना परवानगी समुारे 7.50मी. X 6.00 मी. 

या मोजमापाच ेतळमज याचे आर.सी.सी. काम सु  आहे.

54             3569 

/01.08.2018

नवी मुंबई महानगरपािलका
अित 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

आले या आहेत. सव नाग रकांना शासन प रप क . सकं ण-2018/ . .510/न व-20, द. 03 म,े 2018 नुसार आवाहन कर यात येत े क ,

खाल ल माणे इमारती/बांधकामे अन धकृत अस यामळेु या ठकाणी सद नका/गाळे खरेद  कर यात येव ुनयेत व आपल  फसवणुक टाळावी.

(माहे ऑग ट 2018)

बेलापूर

ने ळ
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2 ीम. सु या गोरा एन.एल.5/9/01, गंगो ी अपा. से.3, 
ने ळ, नवी मुबंई.

वर ल ठकाणी सद नके लगत स.ु1.70मी.X 5.70मी. या 

मोजमापाचे आर.सी.सी. कॉलम व लॅबच ेवाढ व  बांधकाम सु  

आहे.

54             3884 

/24.08.2018

3 ी. एम.एस. भापर एन.एल.5/9/04, गंगो ी अपा. से.3, 
ने ळ, नवी मुबंई.

वर ल ठकाणी सद नके लगत स.ु1.70मी.X 5.70मी. या 

मोजमापाचे आर.सी.सी. कॉलम व लॅबच ेवाढ व  बांधकाम सु  

आहे.

54             3883  

/24.08.2018

1

ी. महेश भगत/ ी. गु  

धमा पाट ल

जहूुगाव, से टर -11, वाशी सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 13.80 मी. X 7.0 मी.

मोजमापा या जागेत तळमजला + प ह या मज याचे इमारतीचे

बांधकाम चालु

MRTP-54   

 1030

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4019/18, 

द. 01/08/2018

2

ी. फैजल स द क घर मांक 03, भ.ु . -16, हॅपी 

हाऊस को.ऑ.हौ.सो., से टर-09ऐ, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता तळमज यावर पाक गकर ता

ट ट जागेवर 3.80 मी. X 3.20 मी. जागा बं द त क न

जागा वापर सु  आहे.

MRTP-53   

 2326

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4307/18, 

द. 18/08/2018

3

ी. अ दलु पटेल घर मांक 14, भ.ु .-16, हॅपी 

हाऊस को.ऑ.हौ.सो., से टर-09ऐ, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 3.40 मी. X 3.60 मी.

मोजमापाचे वट बांधकाम क न प ाशेड उभारले आहे.

MRTP-53   

 2328

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4309/18, 

द. 18/08/2018

4

ी. शवहर  गग एच 6, से टर-06,वाशी सदर ठकाणी तळमज यावर 3.00 मी. X 1.20 मी. व प ह या

मज यावर 5.50 मी. X 0.75 मी. मोजमापाचे वाढ व बांधकाम

केलेले आहे.

MRTP-53   

 2329

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4347/18, 

द. 21/08/2018

5

ी. वखाराम डाका व सी. 

बी. वंडुसकर

द.ु . 2ब, से-15-16, द.ु . 5-6, 

वाशी, नवी मुबंई

घरगुती जागेत वा ण य वापर दोन घरे/दकुाने एक  क न तसेच

इमारती या बाहेर 0.60 मी. x 8.45 मी. आकाराचे अ त र त

जागेवर काच बांधकाम वापर चालु

MRTP-53   

 2331

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4422/18, 

द. 24/08/2018

वाशी

- 2 -



6

ीम. करण वनोद कुमार भ.ु . –जी/42, से टर-07, वाशी  सदर ठकाणी पाहणी केल  असता रो हाऊस पुढ ल बाजसु

3.00 मी. X 3.00 मी. मोजमापाचा लॅब वरती जा यासाठ

िजना मागील बाजसु तळमजला व प हला मज याचे 3.00 मी.

X 3.00 मी. आकाराचे माज नल पेस म ये लॅब व खांब

टाकुन जागा अ त मीत केलेल  आहे.

MRTP-54   

 1032

जा. ./नमुमंपा/ स ववा/4500/18, 

द. 30/08/2018

1 ी हाक जा अ दलू रजाक 
मु ला

घर . ए-2/368 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-2/368 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई येथ े3.00 x  4.00  जी + 1 च े
बांधकाम आर सी सी  बांधकाम चालू

54 जा. .  4212/2018       दनांक 
06/08/2018

2 मोह द युनुस छेडा घर . ए-2/242 स.े 21 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-2/242 स.े 21 तुभ नवी मुंबई येथ े4.5 मींx  5.00 मी च ेजी+1 च े
आर सी सी च ेबांधकाम चालू

54 जा. . 4213/2018 दनांक 06/08/2018

3 सेजधर सगं घर . ए-14 स.े 24 तुभ, नवी मुंबई घर . ए-14 स.े 24 तुभ, नवी मुंबई 6.00 x  7.00  जी + 1 च ेबांधकाम आर 
सी सी  बांधकाम चालू

54  जा. . 4214/2018     दनांक 
06/08/2018

4 ी भ यता जैन शहा का पसे स सी - 111 . . 6 स.े 13 
सानपाडा नवी मुंबई

शहा का पसे स सी - 111 . . 6 स.े 13 सानपाडा नवी मुंबई घरा या 
मागील बाजूस असले या मोकळया टेरेसवर येथ े9.00 मीx 2.00 मी 

बांधकाम क न टेरेस कवहर केल ेआहे.

53 (1) जा. . 4226 /2018       दनांक 
06/08/2018

5 म.े मयुर एंटर ायजेस भ.ू . 3 व 4 स.े 19 डी वाशी नवी मुंबई नमुंमपा नगररचना वभागाने दले या तळ + दोन मजल  इमारत 
परवानगी पे ा जा त 40.50  x15.20 मी मोजमापाच े तस-या मज याच े

बांधखाम (जी+3) अ त र त बांधकाम केलेल ेआहे तसेच समासी 
प ाशडेच ेबांधकाम केलेल ेआहे.

53 (1) जा. .     4415/2018       दनांक 
16/08/2018

6 ी वजय पांडूरंग सावंत भ.ू . ए-2/543 स.े 21 वाशी नवी मुंबई भ.ू . ए-2/543 स.े 21 वाशी नवी मुंबई येथ े5.00 x4.00 मी च ेजी+ 2 च े
बांधकाम सु

54 जा. . 4499 /2018       दनांक 
21/8/2018

7 ी. भूलाल चौधर द ा लॉट . 85 (फ) स.े 22 तुभ नवी 
मुंबई

द ा लाट . 85 (फ) स.े 22 तुभ नवी मुंबई येथ े3.00 x5.00 मी व 4.00 x 
6.00 मी च ेपाक ग म ये रोल ंग शटर टाकून गा याच ेकाम चाल ूआहे 

व याच मापाच ेला ट टाक यात आलेला आहे.

54 जा. .   4500/2018   दनांक 21/8/2018

1
ी.गणेश मोरे, म न.581,स.े1, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 3.0X8.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये RCC तळ मज याचे काम चालू आह.े

54 2917/12.07.2018 

2
ी.सुरेश शेळके, म न.381,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+2 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3180/03.08.2018

3
ी.गोरख  शेळके, म न.960,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3181/03.08.2018

4
ी.जग ाथ पाटील, म न.961,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3182/03.08.2018

5
ी.भगवान शेवाळे, म न.959,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3183/03.08.2018

तुभ

कोपरखैरणे
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6
ी.गोरख मुळीक,  म न.958,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3184/03.08.2018

7
ी.सं दप भोसले , म न.957,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3185/03.08.2018

8
से े टरी/अ य , अनुभव सोसायट , लॉट नं.84/85, स.े8, 

कोपरखैरणे
सदर ठकाणी पाहणी केली असता इमारती या टेरेसवर A वग म ये  25 मी.X 
20मी.  व B वग म ये 25 मी.X 20मी. मोजमापाचे  एंगल व प ा शेड  टाकणे 
चालू आह.े

54 3186/03.08.2018

9
ी.तुकाराम पाटील, म न.954,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3187/03.08.2018

10
ीम.मु ाबाई  दघे, म न.796,स.े8, कोपरखैरणे सदर ठकाणी िवनापरवानगी अनिधकृतपणे ( 8.0X3.0) मी. मोजमापाचे 

े फळाम ये G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू आह.े

54 3217/04.08.2018

11
ीम.प पु गु ा,  म न.757,स.े6, कोपरखैरणे सदर ठकाणी थळपहाणी केली असता  G+1 मज याचे RCC बांधकाम  चालू 

ि थतीत आढळून आले.

54 3218/04.08.2018

12

मोह मद युसुफ मोह मद स यद 
फ /गौस युसुफ फ ,

भुखंड .ई 94, स.े12, 
गा. व.यो.कोपरखैरणे

सदर ठकाणी बांधकामधारकाने अनिधकृतपणे िवनापरवानगी stilt म ये  7.9 
मी.X 4.2मी.  व 4.2 मी.X 4.5मी. मोजमापाचे  प े  बांधकाम क न अनु मे 
शॉपम ये टोअरचा वापर चालू आह.े तसेच इमारती या सामाईक जागेम ये प े  
बांधकाम क न वािण य वापर चालू आह.े

53(1) 3206/04.08.2018

13
बांधकामधारक, म न.547,स.े17, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता  6.0X3.0 मी. मोजमापाचे RCC  

ल थ व कॉलमचे काम  चालू आह.े

54 3232/06.08.2018

14
ी.हणीप अ दलु कादर, म न.33,स.े16, कोपरखैरणे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता  6.0X3.0 मी. मोजमापा या 
े फळाम ये G+1 मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3284/13.08.2018

15
बांधकामधारक, म नं.6, स.े7, कोपरखैरणे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 8.0X3.0 मी.आकाराचे 
RCC   बांधकाम G+2 मज याचे बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3345/16.08.2018

16
बांधकामधारक/ गंगाबाई 

रामचं  नाईक

,MCH (कोपरखैरणे ) या मागे,स.े12 
डी,बोनकोडे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 10X6 मी.मोजमापा या 

े फळाम यPेlinthचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3372/18.08.2018

17 रामराव पाट ल, म नं.956,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 
G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3183/03.08.2018

18 मोद पाट ल, म नं.955,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 
G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3184/03.08.2018

19
शवाजी पाट ल, म नं.953,स.े08,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये 

G+1मज याचे RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3185/03.08.2018

20
बांधकामधारक म नं.340, स.े17, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थल पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापाचे जागेम ये 

RCC िप थ चे  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3405/20.08.2018
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21 बांधकामधारक, म नं.797, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये G+1 
काम  चालू ि थतीत आह.े

54 3406/20.08.2018

22
बांधकामधारक, म नं.798, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3मी. मोजमापा या जागेम ये G+1 

काम  चालू ि थतीत आह.े
54 3407/20.08.2018

23 ी.नामदेव हा े, ी वठठल रखुमाई मं दरासमोर, 
बोनकोडे

सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X6मी. मोजमापा या े ाफळाम ये 
फुट गचे काम चालू ि थतीत आह.े

54 3408/20.08.2018

24 ी.रमाकांत नाईक,  नवास समोर, बोनकोडे सदर ठकाणी 12.0X6.0मी. मोजमापा या े ाफळाम ये G+1 RCC बांधकाम 
चालू ि थतीत आह.े

54 3432/23.08.2018

25
ी.अर वदं सगं, म नं.903 व 904, स.े4, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता दसु-या मज याचे वाढीव बांधकाम चालू 

ि थतीत आह.े
54 3433/23.08.2018

26
ी.भगवतीलाल पुरो हत, म नं.908, स.े5, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केली असता तळमज याचे 8X3मी. 

मोजमापा या े फळाम ये  RCC  बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े
54 3469/24.08.2018

27 ी.रामकृ ण कनोजीया, म नं.395, स.े1, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केली असता नमुंमपा परवानगी ित र  एका  
मज याचे वाढीव बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3470/24.08.2018

28
ी. काश ठ ड,े म नं.384, स.े16, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता सदर ठकाणी 8X3 मी.मोजमापा या 

े फळावर Plinthचे काम  चालू ि थतीत आह.े

54 3501/27.08.2018

29
ी. दनेश तवार , म नं.266, स.े2,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 

RCC व G+1 बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3502/27.08.2018

30 बांधकामधारक, म नं.41, स.े3,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 
G+1 चे RCC बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3572/30.08.2018

31 बांधकामधारक, म नं.42, स.े3,कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8X3  मी. मोजमापा या े फळाम ये 
G+1 चे RCC बांधकाम  चालू ि थतीत आह.े

54 3574/30.08.2018

1 ी हषल अ नल गावंड, लॅाट न ं02, से-30 डी या मागील 
बाजसु, एकवीरा लाझा 

इमारती या पुढे , गोठवल  गाव , 
नवी मुबंई

साधारण 10.00 मीटर X 10.00 मीटर आरसीसी यो याच ेकाम पुण, 
कॅालमच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 3687  04/08/2018

2 ी गजानन गंगाराम 
पाट ल ,

वारकर  भवनाजवळ समोर , टेटर 
आळी, कोळीवाडा, घणसोल  नवी 

मुबंई 

साधारण 10.70 मीटर X 23.20 मीटर तळमज याच ेकाम पुण , 
प हला मजला आरसीसी वाढ व कॅालमच ेबांधकाम सु

54 जा. . 3688  04/08/2018

3 ी सतंोष बी.चाैधर आनदं पाट ल अपाटमटजवळ , 
अजनुवाडी, घणसोल  नवी मुबंई 

वनापरवानगी व अन धकृतपणे साधारण 20.00 मीटर X 8.00 मीटर 
आरसीसी यो याच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 3914 16/08/2018

घणसोल
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4 ी द ा य हा े 
(जागामालक) व ी 
परशरुाम ानदेव कदम

अजनुवाडी, वासीम खान यांच े

इमारतीसमोर , घणसोल  नवी 

मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे 22.10 मीटर X 25.10 मीटर आरसीसी 

फुट ंगचे काम गतीपथावर

54 जा. . 3957 18/8/2018

5 ी नानक सौदे द नगर येथील नमुमंपा शाैचालय 

 C-145 द नगर येथील 

नमुमंपा शाैचालय  C-145 

घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे  7.90 मीटर X 9.50 तळमजला + 2 मजले 

RCC बांधकाम पुण, वटकाम गतीपथावर

54  जा. . 4071 27/8/2018

6 ी कृ णाजी क याणकर 

व ी अशोक ढवळे

द नगर येथील नमुमंपा शाैचालय 

 C-145 द नगर येथील 

नमुमंपा शाैचालय  C-145 

घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे  11.00 मीटर X 11.00 मीटर पायासाठ  

खोदकाम सु  फुट ंगचे गतीपथावर

54 जा. . 4072 27/8/2018

7 ी भागोजी हर भाऊ 

चकणे ी भगवान रघ ु

नवघणे व इतर

गणेश ब डींग या बाजलुा ताराई 

नगर घणसोल  नवी मुबंई

सदर ठकाणी य  थळ पाहणी केल  असता वनापरवानगी 

व अन धकृतपणे साधारण तळमजला +1 मजला इमारतीवर दसु-

या मज याचे 10.00 मीटर X 10.00 मीटर आर सी सी 

बांधकाम गतीपथावर

54 जा. . 4073 27/8/2018

8 ीम मोह मद सल म 
खान व इतर लॅाट न ं 270, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.90 मीटर X 10.00 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर

53 (1) जा. . 3598 2/8/2018

9 ी ानदेव सखाराम 
शेलार,

लॅाट न ं 271, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 3.90 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम व वापर , तसरा मजला  अन धकृत प ाशेड बांधकाम 
साधारण 3.90 मीटर X 10 मीटर व तळमजला पा कग जागा बं द त 

क न वापर

53 (1) जा. . 3599 2/8/2018

10 ी अ नलकुमार आर 
गु ता लॅाट न ं 272, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील बाजसु सामा सक जागा 3.90 मीटर X 1.5 मी अन धकृत 
बांधकाम व तसरा मज याच ेप ा शेड   अन धकृत बांधकाम 
साधारण 3.90 मीटर X 100 मीटर व तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे.

53 (1) जा. . 3600 2/8/2018

11 ी पु षेा म गणेश रानकर लॅाट न ं 274, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे

53 (1) जा. .3601  2/8/2018

12 ीम बसतंी राज  सगं लॅाट न ं 275, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 1.50 मीटर X 3.70 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला  आहे

53 (1) जा. . 3602 02/08/2018
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13 ी अमनतु लाह वरसी 
शेख लॅाट न ं 276, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (3.70 मी X 10 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3603 02/08/2018

14 ी.वासदेुव भमराव कवाडे लॅाट न ं 277, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

साधारण मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
3.70 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 2860 02/08/2018

15 ी.वासदेुव भमराव कवाडे लॅाट न ं 278, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 3.70 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम 
व जागेचा वापर तसरा मजला प ा शेड तळमजला पा कग जागा 

बं द त कर यात आलेला आहे

53 (1) जा. .3601  02/08/2018

16 ी.दगुश गो वामी 

क णाशकंर

लॅाट न ं 279, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 1.50 मीटर X 3.70 मी अन धकृत बांधकाम 
व 10 मी X 3.70  मी तसरा मजला प ा शेड, तळमजला पा कग 

जागा बं द त कर यात आलेला  आहे

53 (1) जा. . 3602 02/08/2018

17 ी.के राधाकृ णन नायर लॅाट न ं 280, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3603 02/08/2018

18 ी.सु नल बी फरगडे लॅाट न ं 281, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10 मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3604 02/08/2018

19 ीम समुन अे पाठ  / 
अ नलकुमार जी पाठ लॅाट न ं 282, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

मागील सामा सक जागा 4.60 मीटर X 1.5 मी अन धकृत बांधकाम,  
तसरा मजला अन धकृत प ा शेड (10 मी X 4.60 मी ), तळमजला 

पा कग जागा बं द त कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3605 02/08/2018

20 ी. ट.कृ णमतु  कलासर लॅाट न ं 283, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.10 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम, 
व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 5.10 मी 

),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3606 02/08/2018

21 ी.जबेुनीशा अमीरजान 

सईद

लॅाट न ं 284, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.10 मीटर X 1.50 मी अन धकृत बांधकाम, 
व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 5.10 मी 

),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3611 02/08/2018

22 ी.भारत व णकुुमार शमा लॅाट न ं 285, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3612 02/08/2018

23 ीम सजुाता ड शेळके व 
ईतर ,

लॅाट न ं 286, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3613  02/08/2018
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24 ीम सजुाता ड शेळके व 
ाने वर एल शेळके लॅाट न ं 287, से-01, घणसेाल

नवी मुबंई

 मागील सामा सक जागा 5.20 मीटर X 1.50 मी अन धकृत 
बांधकाम, व वापर तसरा मज याच ेअन धकृत बांधकाम (10 मी X 
520 मी ),प ाशेड तळमजला बं द त पा कग कर यात आलेल  आहे

53 (1) जा. . 3614 02/08/2018

25 ी चतामण शकंर राऊत, घर न ं 296, राऊत हाऊस,

रबाळेगाव नवी मुबंई

1) तळमजला व सहा मज याच ेआर सी सी बांधकाम पुण 2) तस-
या मज यापयत र हवास वापर सु  3) ल ट काम अपुण इ याद  

4) 16.50 मीटर X 16.00 मीटर अन धकृत व वनापरवानगी बांधकाम

53 (1) जा. . 3679 04/08/2018

26 ी वशाल पाट ल व इतर, लॅाट न ं 198 व 199, सॅान

म ट पेशा लट  हॅा पीटल से -

05, घणसोल  नवी मुबंई

दोन लॅाट एक त क न र हवास वापराऐवजी हॅा पीटल 2) (11.00 
मी x 6.00 मी ) तसरा मजला अन धकृत 3) तळमजला पा कग 

ऐवजी ICU व ऑपरेशन थएटर बन वले

53 (1) जा. . 3677 04/08/2018

27 ी सोपान शकंर सावळे लॅाट न ं200, सॅान हॅा पीटल

शेजार  से -05, घणसोल  नवी

मुबंई

11 मी x 3.30 मी तळमजला वा ण य वापर सु  (मेडीकल) , 11.00 मी 
x 3.30 मी  वाढ व तसरा मजला

53 (1) जा. . 3678  04/08/2018

28 ी गो वदं पाट ल व ी 
राज ूमढवी

द नगर, हनमुान            
मं दराजवळ घणसोल  गाव, नवी 

मुबंई 

(10 मी x 18 मी) अन धकृत बांधकाम, इमारतीच ेकाम पुण र हवास 
वापर सु

53 (1) जा. . 3679 04/08/2018

29 ी मह  गु ता लॅाट न ं234, म न ं603,  से-04, 
घणसेाल  

            नवी मुबंई 

मागील मािजनल पेस 1.50 मीटर X 3.00 मी अन धकृत 
वनापरवानगी बांधकाम, दसुरा मजला (8.00 मी X 3.00 मी ) 

अन धकृत बांधकाम

53 (1) जा. . 3714  06/08/2018

1 ी. मोद खोरपडे सदर मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर 3.0 मी. X 3.0 मी. 
इतके अ त मण केले आहे.

2 ी. रमेश चांडकर सदर जागेवर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर 
प के बांधकाम / प ा शेड टाकून  3.0 मी. X 3.0 इतके बांधकाम 
केलेले आहे.

3 ी. वाि मक  शदें सदर मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर अन धक-त 
बांधकाम केलेले आहे बांधकामाच ेमोजमाप 3.0 मी. X 3.0 इतके 
आहे.

4 ी. कळवणकर आर.वाय सदर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर प के 
बांधकाम केलेले आहे. बांधकामाच ेमोजमाप 3.0मी X 3.0मी. इतके 
आहे.

5 ी. अशोक राऊळ भखंुड . 130, य-ु54, से टर  -04 सदर जागा मालकाने नमुमंपा या उ याना या जागेवर प के 
बांधकाम केलेले आहे. बांधकामाच ेमोजमाप 3.0मी X 3.0मी. इतके 
आहे.

6 ी. अ नल पाट ल घर . जी -479, से टर  -02ऐरोल 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी तळ अ धक दोन 
मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

ऐरोल
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7 द इं डयन पेडी को टल 
चच ऑफ गॉड

6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी तळ अ धक दोन 
मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

8 ी. आरती म ा व ी. 
धरज शमा

6मी.X 5मी. इत या मोजमापाच ेजागेत वट बांधकाम (लोड बे रगं) 
तळ अ धक प ह या मज याच ेबांधकाम केलेले आहे.

54

9 ी. मोिजब क याणकर 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेलोड बे रगं बांधकाम तळ  अ धक 
प ह या  मज याच ेकेलेले आहे.

54

10 ी. चद ूयादव 7मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेजागेम ये आर.सी.सी. व वट 
बांधकाम केलेले आहे.

54

11 ी. राज  सयुवंशी सदर मालकाने 5मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेजागेम ये वट 
लोड बे रगंच ेतळ अ धक प ह या मज याते बांधकाम केलेले आहे.

54

12 ी. गु ताजी अशोक 6मी.X 4मी. इत या मोजमापाच ेआर.सी.सी. बांधकाम केले आहे.   
बांधकाम तळ अ धक प ह या  मज याच ेकेलेले आहे.

54

  थळ :- बेलापूर सह /-

उप आयु त (अ त मण)

नवी मुबंई महानगरपा लका

दनांक :-  20/10/2018
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अ. वकासकाचे 

नांव/अन धकृत 

बांधकामाच ेनांव

अन धकृत बाधंकामाचा स ह नं. 

सह संपुण प ा

बांधकामाच े व प व े फळ नोट सीचा 

कार 

(MRTP 

Act, 1966 

मधील कलम

नोट स बजाव यात आलेला 

जा. . व दनांक

1 3 4 5 6 7

1

ी. ाने वर पाटील व 
िनलेश पाटील,

पाटील ग ली , पेश िदवेकर, 
घर .89, या बाजुला, 
से.20,बेलापूर गांव, नवी मंुबई

सदर िठकाणी िवनापरवागी साधारण 14.27 मी. x 8.45 मी. = 
120.61 चौ.मी. े फळावर तळमजला +2 मज याचे 
आर.सी.सी लॅबसह यावरील आर.सी.सी कॉलमचे इमारतीचे 
बांधकाम चालु आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

4802/ 3.9.2018

2

अ य /से े टरी, मे. 
नागरी सहायता सिमती 
व अिमशा राज-ग ली 
फुडस,

भु. .8 ए, सीबीडी, बेलापूर सदर िठकाणी िवनापरवानगी शॉप .1 ते 3 चे एकि करण 
क न साधारण 9.00 मी. x 6 मी. मोजमापाचे जागेत Medical 
store, Dispenssary, yoga office, vacational Guidline 
ऐवजी यवसाियक िकचनचा वापर सु  आहे व साधारण 3.15 
x 9.00 मी. मोजमापा या पािकग या जागेत रिहवास चालु 
आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये 
(वापरात 

बदल)

4855/ 04.9.2018

3

मोहमद परवेझ आलम, बी-5, 9/21, आ ट ट हलेज, 
से.8, सीबीडी, बेलापूर

सदर िठकाणी िवनापरवानगी जुने घर तोडून साधारण 6.70 मी. 
x 6.65 मी. मोजमापा या जागेवर लोखंडी िबमसह लॅब (लोड 
बेर ग) बनवून तळमजला + 1 मज याचे घराचे बांधकाम क न 
वापर सु  आहे

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

4856/ 04.9.2018

नवी मुंबई महानगरपािलका
अित 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

आले या आहेत. सव नाग रकांना शासन प रप क . संक ण-2018/ . .510/न व-20, द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन कर यात येते क ,

खाल ल माणे इमारती/बांधकामे अन धकृत अस यामुळे या ठकाणी सद नका/गाळे खरेद  कर यात येवु नयेत व आपल  फसवणुक टाळावी.

(माहे स टबर 2018)

बेलापूर
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4

ी. जयराम शे ी 
(ऐ वय  बार ॲ ड 
रे टॉरंट),

शॉप नं.2, ओम चा यक 
को.ऑ.हौ.सो., भु. .5, से.6, 
सीबीडी, बेलापूर, नवी मंुबई

सदर िठकाणी शॉप म ये साधारण 3.70 मी. x 9.25 मी. 
मोजमापाचा पोटमाळा ओपन टेरेसवर साधारण 7.25 x 5 मी. 
मोजमापाचा लोखंडी े मसह प ाशेड तसेच शॉप या पाठीमागे 
साधारण 7 मी. x 2.25 मी प ाशेड बनवून हॉटेलसाठी वापर 
सु  आहे तसेच सदिनका .101 चा रिहवास ऐवजी 
यवसाियक वापर सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

4905/ 06.9.2018

5

अ य /से े टरी, ( ी 
अलबेला हनुमान मंदीर),

भु. .5, से टर-2, सीबीडी, 
बेलापूर

नवी मंुबई महानगरपािलके या भुखंड .5 वर साधारण 
(44.25+32/2) x ( 30.+5.3/2) = 682.34 चौ.मी जागेवर 
मंदीराचे व इतर मचे बांधकाम केलेले आहे व याचा वापर 
चालु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अ वये

5199/ 25.9.2018

6

ी. बाळाराम शंकर 
हा े,

घर . 325 ए, दारावे गांव, 
ने ळ, नवी मंुबई

सदर िठकाणी अनिधकृतपणे िवनापरवाना साधारण 12 मी. x 
16 मी. = 192 चौ.मी. मोजमापाचे तळ+3 मज याचे लॅबचे 
बांधकाम सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

5288/ 28.9.2018

7
ी. अनंत शंकर हा े, घर . 326, दारावे गांव, ने ळ, 

नवी मंुबई
सदर िठकाणी अनिधकृतपणे िवनापरवाना साधारण 11 मी. x 
15 मी. = 165 चौ.मी. मोजमापाचे तळ मज याचे कॉलमचे 
काम सु  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 

अ वये

5287/ 28.9.2018

1
ी. काश शे ी (िवना 

हॉटेल),
शॉप नं.8 व 9, भुखंड .28, से र-

24, जुईनगर, नवी मंुबई.

उपरो  िठकणी शॉप लगत सोसायटी ा मोकळया जागेत 
सु.17.10मी. X 2.50मी. या मोजमापाचे प ाशेड उभारला आहे. तसेच 

6.10मी. X 4.00मी. या मोजमापाचा िवट बांधकामा ा साहा ाने 
बंिद  क न िकचन बनिव ात आले आहे. वा  वापर सु  आहे.

53(1) 4154 /10.09.2018

2 ी. अकरामुल हल अ ारी 
(िव म डे लपस)

तळमजला, अमन को.ऑप. हौ.सोसा., 
भुखंड .260, से र-23, 

जुईनगर,नवी मंुबई.

ॉट नं.260 अमन को. ऑ.हौ.सोसा. से.23 जुईनगर येथे मंजूर 
नकाशा ितरी  मोकळया जागेत कर ात आलेले अनिधकृत 

बांधकाम.
53(1)  4407 / 10.09.2018

3
ी. मारेबो ा गौडा व इतर 

(3)
भुखंड .327, गा.िव.यो., िशरवणे, 

ने ळ, नवी मंुबई.

उपरो  िठकाणी तळजमला येथे सुमारे 3.00मी. X 1.00मी. या 
मोजमापा ा दोन म बांध ाचे काम सु  असुन इमारतीत अंतगत 

बदल कर ाचे काम सु  आहे.
54  4054 / 01.09.2018

1

ी मलन एच शहा व 

मह  शहा

भुखडं माकं 80/80, दकुान 

माकं-9ऐ वगं, वाशी लाझा, 

से टर-17

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 2.80 मी. X 3.00 मी.

इमारती या िज याखाल  दकुान बनवले आहे.

MRTP-53   

 2334

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4547/18, 

द. 01/09/2018

ने ळ

वाशी
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2
ीम पु पलता बनसोडे बी/2, 12/13, से टर-15, वाशी सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 8.80 मी. X 2.40 मी.

सामासीक जागेत शेड टाकुन अ त मीत केललेे आहे.

MRTP-53   

 2335

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4784/18, 

द. 15/09/2018

3
ीम नगमा ल तक बोट बी/2, 12/11 व 12, से टर-15, 

वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 9.30 मी. X 2.40 मी.

सामासीक जागेत शेड टाकुन अ त मण केलेले आहे.

MRTP-53   

 2337

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4785/18, 

द. 15/09/18

4
मे यम बॅग, दकुान माकं 16, एफ-3, भुखडं माकं-

06, से टर-10, वाशी

सदर ठकाणी पाहणी केल  असता 3.00 मी. X 0.60 मी. व

2.00 मी. X 0.60 मी. दकुाना बाहेर शेड टाक यात आले आहे.

MRTP-53   

 2338

जा. ./नमुंमपा/ स ववा/4786/18, 

द. 15/09/2018

1 ी. गणेश महाद ूठाकूर घर . 1671 कोपर  गाव नवी मुंबई घर . 1671 कोपर गाव,तुभ नवी मुंबई येथ े5.00 मीx 4.00 मी च े     
दसु-या मज याच ेबाधंकाम चालू

54 जा. . 5013/2018 दनांक 11/09/2018

2 ी. दादा वाघमारे बी- 59 चतांमणी सोसायट  से. 26 
कोपर गाव , तुभ, नवी मुंबई

बी-59 चतंामणी सोसायट  से. 26, कोपर गाव तुभ, नवी मुंबई येथ े1.50 x  
2.00 मी व 7.5 x  4.00 च ेप ाशेड च ेकाम सु

54 जा. .  5014/2018       दनांक 
11/09/2018

3 ी. मनोहर भोईर भ.ू . 9/1 से. 26 कोपर गाव, वाशी भ.ू . 9/1 से. 26 कोपर गाव , वाशी येथ े21.00 x  10.50  जी + 1 च ेबांधकाम 
आर. सी. सी.  बांधकाम चालू

53 (1) जा. . 5015  /2018       दनांक 
11/09/2018

1
ी. दनेशचं  शांता साद पाठक म न.532, से. 01, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3702/10/9/2018

2
ी. बाळू ढबे म न. 538, से.02, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3703/10/9/2018

3
ी. दादा लाडे म न. 539, से.02, कोपरखैरणे सदर ठकाणी य  पाहणी केली असता 8x3 े फळावर G+2 चे RCC 

बांधकाम चालू ि थतीत आह.े
54 3845/11/9/2018

1 ी मोरे वर ीधर हा ,े शवाजी तलावाजवळ, गणपती 
कारखा यासमोर, घणसेाल  गाव, 

घणसोल  नवी मुंबई
12.30 मीटर X 9.30 मीटर आर. सी. सी. प ह या माळयाच े

बांधकाम पुण , वटकाम गतीपथावर

54 जा. . 4196, 03/09/2018

2 ी वनोद पाट ल 

(जागामालक), ी द ा 

वटकर ( वकासक), ी 

पे मल नायडु ( वकासक),

डशीप अपाटमट, तळवल  
नाका, नवी मुंबई 1) G+2 पुण बांधकाम झाले या इमारतीवर तस-या मज याच े

R.C.C. कॅालमचे काम गतीपथावर, 31.2 मीटर X 18.00 

मीटर इत या मोजमापाचे 2) दोन मजले नवास वापर सु  3) 

ल टच ेकाम अपुण आहे

54 जा. . 4659,  10/09/2018

तुभ

कोपरखैरणे

घणसोल
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3 ी शवराज मढवी 

(जागामालक), ी ताप 

ई वर पाट ल  

( वकासक), ी पांडुरंग 

रामचं  कदम ( वकासक),

ताराई नगर,गुणाल  तलावालगत, 

घणसोल , नवी मुंबई

10.00 मीटर X 10.00 मीटर इत या मोजमापा या तळमजला 

+ दोन मजले बाधंकाम पुण असले या , इमारतीवर तस-या 

मज याच,े व चौ या मज याच ेकाम गतीपथावर

54 जा. . 4660,  10/09/2018

4 ीम रजनी रमेश भोईर 

व ी रमेश नामदेव 

भोईर, द नगर, 

शंकरबुवावाडी, घणसोल  

नवी मुंबई

द नगर, शंकरबुवावाडी, घणसोल  

नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे 7.50 मीटर X 3.50 मीटर 

इत या मोजमापाचे तळमजला + प हला मजला प ाशेड आर. 

सी. सी. बांधकाम गतीपथावर

54 जा. . 4683,  12/09/2018

5 ी पेश पाट ल 

(जागामालक), ी राजु 

सातपुते ( वकासक),

द नगर मर  आई मं दरासमोर 

घणसोल  नवी मुंबई

9.10 मीटर X 9.00 मीटर इत या मोजमापा या तळमजला + 

दोन मजले बाधंकाम पुण असले या, इमारतीवर तस-या 

मज याच ेR.C.C काम व वटकाम गतीपथावर

54 जा. . 4775,  19/09/2018

6 ी र नाकर मा णक 

हा  ेव इतर,

पेश बार समोर, घणसोल    मेन 

रोड, घणसोल  नवी मुंबई

10 मीटर X 12.00 मी इत या मोजमापाचे G+3 तयार 

इमारतीवर चौ या मज याच ेआर.सी.सी. कॅालमचे काम 

गतीपथावर

54 जा. . 4811,  21/09/2018

7 ी रमेशचं . एम. गु ता.  स-े01, लॅाट नं 23, घणसोल   

नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे 10.00 मीटर X 8.00 मीटर 

सदर ल ठकाणी तळमजला पा कग या जागेत वा ण य वापर व 

चौथा मज याच ेअन धकृत बाधंकाम

53 (1) जा. . 4661,  10/09/2018

8 ी व वास कांबळे, अजनु को-ऑप हौ सगं सोसायट  

लॅाट नं 220 म नं 557 स-े4, 

घणसोल  नवी मुंबई

वनापरवानगी व अन धकृतपणे मा गल मािजनल पेस 1.50 

मीटर X 3.40 वनापरवानगी अन धकृत बाधंकाम व वापर दसुरा 

मजला 3.40 मी X 10 मी अन धकृत बाधंकाम

53 (1) जा. . 4682,  11/09/2018
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1 ी. भालेराव राज रो.हा. . 12, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3972/2018 द. 07/09/2018

2 ी. संजय लाड रो.हा. . 11, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3976/2018 द. 07/09/2018

3 ी. वकास कामगार रो.हा. . 08, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3977/2018 द. 07/09/2018

4 ी. भालचं  जोशी रो.हा. . 09, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे.

54 3978/2018 द. 07/09/2018

5 ी. स दाथ  ओहाळ घर . बी/63, से टर - 03ऐरोल , 
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 8मी.x3मी. इत या मोजमापा या जागेत 
वट बांधकाम (लोड बे रगं) करत आहे. सदरच ेबांधकाम 
स यि थतीत तळ अ धक प ह या मज याच ेकाम तसेच काम 
गतीपथावर आहे.

54 3979/2018 द. 07/09/2018

6 ी. दल प कुराडे रो.हा. . 10, से टर - 02, ऐरोल  
नवी मुंबई

सदर ठकाणी मालकाने 7मी.X5मी. इत या मोजमापा या जागेत 
आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी स यि थतीत 
तळ मज याच ेबांधकाम चालू असून काम गतीपथावर आहे.

54 3780/2018 द. 07/09/2018

7 ी. सुरेश भोईर / ी. 
मनोज कुमार

घर . 371,374,378, भुखडं . 23 
डी, लगत, ऐरोल गांव

सदर ठकाणी मालकाने 13मी.X 10मी. इत या मोजमापा या 
जागेत आर.सी.सी. बांधकाम चालू केले आहे. सदर ठकाणी 
स यि थतीत फुट ंगच ेकाम चालू आहे.

54 4050/2018 द. 11/09/2018

8 ी. अ मत माहूलकर, ी. 
गणेश माहूलकर, ी. 
द ा य माहूलकर, ी. 
व याधर माहूलकर,

घर . 3619, 3620,3517,3616, 
35189, भुमापन .  176

ठाणे बेलापूर र यालगत 30मी X 06मी. इत या जागेत 10 प याच े
गाळे बांधकाम केल ेआहे. सदर यापार  गा याम ये खादयपदाथ 
पानवडी, व इतर अन धकृत यवसाय सु  आहे.

53(1) 3994/2018 द. 10/9/2018

9 ी. ह र वर श नवार पाट ल घर .  50/001, दवागांव सदर जागेवर 40 फुट X 35 फुट मोजमापाच ेपायाचे फुट ंगच े
आर.सी.सी. बांघकाम गतीपथावर आहे.

54 4235/2018 द.  19/09/2018

10 ी. जय ी मदन खरैणार / 
नारायण गांगुड

घर .  यु 30 से टर -04, ऐरोल सदर ठकाणी  मालकाने 7मी X 4मी इत या मोजमापाच ेजागेत 
आर.सी.सी बांधकाम पुण झाले आहे.

54 4136/2018 द.  19/9/2018

  थळ :- बेलापूर सह /-

उप आयु त (अ त मण)

नवी मुंबई महानगरपा लका

ऐरोल

दनांक :- 20/10/2018
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अ.क्र वलकासकाच े
नाांल/अनधधकृत 
फाांधकाभाच ेनाांल

अनधधकृत फाांधकाभाचा सर्व्हे नां. 
सह सांऩुर्ण ऩत्ता

फाांधकाभाच ेस्लरुऩ ल ऺेत्रपऱ नोटीसीचा 
प्रकाय 

(MRTP 
Act, 1966 
भधीर करभ

नोटीस फजालण्मात आरेरा जा.क्र. 
ल ददनाांक

1 3 4 5 6 7

1

श्री. पंढरी बाप ूलोहार, घर क्र.009, बेलापरू 
तलावाजवळ, CTS-1195 
च्या बाजलूा, बेलापरू गांव, 
नवी म ंबई

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी साधारण 10.40 मी. x 3.00 
मी. मोजमापाच्या जागेवर इमारतीचे आर.सी.सी. प्ललथ, 
फांऊडेशन, कॉलमचे काम चाल  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 
अन्वये

5334/ 01/10/2018

2

श्री. रत्नाकर ठव. 
सपकाळ, ठवकासक, 
श्रीम. कल्पना न. 
भटवा व इतर,

घर क्र. 837/002, शंकर 
मंदीराच्या बाज ला, करावे गांव, 
नवी म ंबई

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी साधारण 12.90 मी. x 
12.100 मी. मोजमापाच्या जागेवर जी+1 मजल्याचे 
इमारतीचा आर.सी.सी. चे स्लबॅचे काम चाल  आहे.

MRTP 
नोटीस 54 
अन्वये

5554/ 11.10.2018

3

अ झव्हीरीयन व इतर, सदठनका क्र.103 व 104, 
ज्योतीममय कॉम्पललेक्स, भ .क्र.5, 
सेक्टर-8 ए, सीबीडी, नवी म ंबई

सदर सदठनकेलगतच्या टेरेसवर साधारण 12.00 मी. x 
4.50 मी. मोजमापाच्या जागेवर लोखंडी फे्रमसह पत्राशेड व 
बांधकाम करुन/बंदीस्त करुन वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5679/ 20/10/2018

4
श्री. अरुण शेट्टी, 
प्रकाश प जारी व इतर 
(ठसव्हीव),

भ .क्र.53, ब्रम्पहा कॉम्पललेक्स, 
से.15, सीबीडी, बेलापरू

सदर ठिकाणी  ऑफीस नं. सी-113 ते 118, सी-
213,214,217,218,  डी-113 व इतर ऑफीसचा वापर 
ऐवजी लॉजजग/बोडींगसािी वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5689/ 20/10/2018

नवी म ुंबई महानगरपालिका

अलिक्रमण लवभाग

भहायाष्ट्र प्रादेशळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, 1966 अन्लमे अनधधकृत इभायती/फाांधकाभाांवलरुध्द खारीरप्रभाणे नोटीस फजालण्मात
आरेल्मा आहेत. सलव नागरयकाांना ळासन ऩरयऩत्रक क्र. सांकीणव-2018/प्र.क्र.510/नवल-20, दद. 03 भ,े 2018 नुसाय आलाहन कयण्मात मेते की,
खारीरप्रभाणे इभायती/फाांधकाभे अनधधकृत असल्माभुऱे मादिकाणी सदननका/गाऱे खयेदी कयण्मात मेलु नमेत ल आऩरी पसलणुक टाऱाली.

(भाहे ऑक्टोफय 2018)

फेराऩूय

- 1 -



5

श्री. हरठपतजसग 
अल वाठलया व इतर, 
रुड लंच,

शॉप नं.1 ते 3, भ .क्र.52, 
सेक्टर-15, सीबीडी, बेलापरू

सदर ठिकाणी ठवनापरवानगी 3 शॉपचे एकठत्रकरण करुन 
साधारण 4.20 मी. x 4.00 मी. व 4.00 मी. x 2.30 मी = 
26.00 चौ.मी मोजमापाचा पोटमाळा/मझेॅनाईन फ्लोअर व 
फोल्डींग ए जवग/ शेड साधारण 18.60 मी. x 3.50 
मोजमापाचा बनवून व्यवसाठयक वापर स रु आहे.

MRTP 
नोटीस 53 
(1) अन्वये

5970/ 30.10.2018

1

अध्मऺ / सधचल / 
खजजनदाय,

च ॊताभणी वोवा. बुखॊड क्र.डी-48, 

वेक्टय-20, नेरुऱ, नली भुॊफई.

वलनाऩयलानगी बुखांड क्र.48 मेथे भांजुय असरेल्मा स्टील्ट ऩार्किं ग 
फाफत स.ु3.20भी. X 2.50भी. ल 2.00भी. X 4.50भी. मा 

भोजभाऩाच ेऩक्की ऩत्राळडे टाकून त्माचा लाऩय सुरु आहे. तसेच 
भांजुय नकाळा व्मनतयीक्त सु.1.20भी. X 0.33भी. मा भोजभाऩाचा 

भांजुय दयलाजा (Entry) फांदीस्त केरा आहे.

53(1) 4671 /11.10.2018

2

चांद्रकाांत बोईय
घय क्र. 1632/0001, नानु 

कॉम्प्रेक्व, वे. 23, जुईऩाडा, नेरूऱ, 

नली भुॊफई.

उऩयोक्त दिकाणी स.ु4.85भी.X 3.45भी. आणण 2.50भी.X 1.50 
भी. मा भोजभाऩाच ेइभायतीच ेजस्टल्ट भध्मे अनधधकृतऩणे दोन 

खोल्मा ल ळौचारमाच ेफाांधकाभ सुरु आहे.
54        4752/19.10.2018

1

श्री. मु. के. ढाकणे बुखांड क्रभाांक 35, सेक्टय-02, 
लाळी, नली भुांफई

सदय दिकाणी ऩाहणी केरी असता 5.20 भी. X 0.75 भी.
ऩदहल्मा भजल्मालय साभासीक जागेत लाढील फाांधकाभ चारु
जस्थतीत आहे.

MRTP-53      
    1035

जा.क्र./नभुांभऩा/शसवलला/5312/18, 
दद. 19/10/2018

1 भे. फाांधकाभ ए2/1 सेक्टय 21, तुब,े नली भुांफई ए2/1 सेक्टय 21, तुब,े नली भुांफई मेथे 3.90  x 7.20 भी च ेजी+1फाांधकाभ 
सूरू 54

जा.क्र.  5290/2018       ददनाांक 
03/10/2018

2 श्री. दगडू अफाजी ऩाटीर, 

रयरामन्स जजमो
बू.क्र. 222/223 से. 22 तुबे गाल नली 

भुांफई
बू.क्र. 222/223 से. 22 तुब ेगाल नली भुांफई मेथे अनधधकृतऩणे भोफाईर 

टॉलयच ेफाांधकाभ सुरू 54
 जा.क्र. 5372/2018     ददनाांक 

06/10/2018

3
अध्मऺ - सांजम खयोटे  ए-1 असोशळएळन से. 21 तुब ेमेथीर 

भोकऱी जागा.
 ए-1 असोशळएळन से. 21 तुबे मेथीर भोकऱी जागेत 50.00  पुट x60 पुट 
भोजभाऩाचे रोखांडी अांगर उबायरे असून त्मालय रोखांडी ऩत्र ेटाकण्माचे 

काभ सुरू आहे.

54
 जा.क्र. 5427/2018     ददनाांक 

10/10/2018

4 श्री. सुयज साहू ए-2/134 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/134 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र.  5430  /2018       ददनाांक 

10/10/2018

5 यभजान अरी ए-2/135 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/135 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5431 /2018       ददनाांक 

10/10/2018

6 श्री. यवलद्र खयात ए-2/131 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/131 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5432   /2018 ददनाांक 

10/10/2018

नेरुऱ

लाळी

तुबे
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7 श्री. अरूण फाऱकृष्ण ऩाटीर घय क्र. 1388 तुब ेगाल नली भुांफई घय क्र. 1388 तुब ेगाल नली भुांफई मेथे 12.00 भी x 6.50 भी च ेपुटीांगच े
काभ सुरू 54

जा.क्र.  5434  /2018       ददनाांक 
10/10/2018

8 श्री. ळाभयाल आठलरे ए-2/332 से. 21 तुब ेनली भुांफई ए-2/332 से. 21 तुब ेनली भुांफई मेथे 4.30 भी x 5.60 भी च ेजी+ 1 च ेआय. 

सी. सी. च ेफाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र. 5433 /2018       ददनाांक 

10/10/2018

9 भे. भारभत्ताधायक साईफाफा भांददयाळजेायी से. 26, 

कोऩयीगाल नली भुांफई
साईफाफा भांददयाळजेायी से. 26, कोऩयीगाल नली भुांफई मेथे 4.00 भी x 5.00 

भी च ेरोडफेंयीगचे दकुानाचे फाांधकाभ सुरू 54
जा.क्र.   5637  /2018 ददनाांक 

10/10/2018

10

श्री. अळोक जैन बू.क्र. 8 से.23, तुबे, जनता भाकेट, नली 
भुांफई

बू.क्र. 8 से.23, तुबे, जनता भाकेट, नली भुांफई मेथे  4.20 भी x 5.60 भी 
जागेत 18 पुट उांच रोडफेयीांग ल ऩत्राळडेच ेफाांधकाभ केरे आहे.तसेच 
उत्तयेस 2.00 भी x 1.50 भी च ेरहान दकुान उबायरे आहे. तसेच 
दकुानाभध्मे 3.20 भी x 2.80 भी च ेऩोटभाऱा फाांधरेरा आहे.

53(1)
जा.क्र.   5720  /2018 ददनाांक 

30/10/2018

11
 सीलूड गाडडन सोसामटी

प्राट नां. 4,6 सेक्टय 17 सानऩाडा, 
सीलूड गाडडन सोसामटी , सानऩाडा 

नली भुांफई

प्राट नां. 4,6 सेक्टय 17 सानऩाडा, सीलूड गाडडन सोसामटी , सानऩाडा नली 
भुांफई मेथे 17.60 भी x 17.30 भी च े जाऱीचे कां ऩाऊां ड टाकून त्माचा 

भैदान म्हणून लाऩय चारू
53(1)

जा.क्र.   5721  /2018 ददनाांक 
30/10/2018

12

भे. फाांधकाभधायक
बू.क्र. डी. 27 ळजेायीर भोकऱी जागा 
एभ आम डी सी तुबे डी ब्रॉक , नली 

भुांफई

बू.क्र. डी. 27 ळजेायीर भोकऱी जागा एभ आम डी सी तुबे डी ब्रॉक , 

नली भुांफई मेथे 38.50 भी x 12.80 भी च ेभोकळ्मा जागेलय अततक्रभण 
करून 8.20 भी x 3.20 भी च े भोजभाऩाचे ऩत्राळडे वलटफाांधकाभ करून 
रूभ लाढलरी आहे.तसेच जवलशभांग ऩुर ल भांददय नसडयी च ेफाांधकाभ 

केरेरे आहे.

53 (1)
जा.क्र.   5722  /2018 ददनाांक 

30/10/2018

1
श्री.दिनकर ग िाब ढिंबरे  रुभ नॊ.330, वे.16, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. क्षेत्रफळावर G+1क्षेत्रफळामध्ये 

काम  चािू लथििीि  आिंळून आिे.

54 4031/1/10/2018

2 श्री.मारुिी मान  पारे्ट  रुभ नॊ.331, वे.16, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळामध्ये RCC काम  

चािू लथििीि  आहे.

54 4032/1/10/2018

3 श्री.म न्ना शेख, िेकेिार रुभ नॊ.864, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4033/1/10/2018

4 बाुंधकामधारक/श्री.स भाष 

पार्टीि, कॉन्ट्रक्र्टर

रुभ नॊ.850, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4069/3/10/2018

5 श्री.शामराव धोंडे रुभ नॊ.875, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 6.50X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4074/3/10/2018

6 श्री.एस.पी.ग प्ता रुभ नॊ.796, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये 

G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4094/5/10/2018

7 श्री.लवनोि क मार पाुंडे रुभ नॊ.794, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिा 8X3मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये 

G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4095/5/10/2018

8 श्री.दिनेश ससग रुभ नॊ.431, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाRCC Plinth 8X3मी. क्षेत्रफळामध्ये 

चािू लथििीि आहे.

54 4096/5/10/2018

9 श्री.स षमा समीर वरखडे रुभ नॊ.756, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+2 RCC 8X3मी. क्षेत्रफळामध्ये  

बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4097/5/10/2018

10 श्री.ग िाब अहमि, रुभ नॊ.10, वे.2, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+1मध्ये 8X3मी.चे RCC  बाुंधकाम 

चािू लथििीि आहे.

54 4098/5/10/2018

11 श्री.लिजेश चौरेलसया रुभ नॊ.22, वे.1, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केिी असिाG+1 RCC 8X3मी.क्षेत्रफळामध्ये  

बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4099/5/10/2018

कोऩयखयैरे्
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12 श्री.स लमि भागर अध्मष, ऊॉ . वाई मभत्र भॊडऱ वे.15, 

गणेळ परोअय मभर फाजूरा,कोऩयखयैणे
सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा मोकळया भ खुंडावर  

2X1.5मी.क्षेत्रफळामध्ये   मुंदिर बाुंधकाम चािू लथििीि आहे.

54 4128/8/10/2018

13 श्री.मध कर लशवराम जाधव  रुभ नॊ.604, वे.3, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी  10X3.2मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  

चािू लथििीि आहे.

54 4100/8/10/2018

14 श्रीम.ज बेिा खान रुभ नॊ.639, वे.3, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी  6X3.2मी. मोजमापाच्या क्षेत्रफळामध्ये जोिा (Footing)  RCC 

बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4101/8/10/2018

15 श्री.वमाा रुभ नॊ.887, वे.6, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 6X3.2 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि.

54 4102/8/10/2018

16 श्री.कालशनाि िाुंडिे/श्रीमिी 

अलनिा उिय कोळी

घय क्रभाॊक 940, फोनकोडे कोऱीलाडा, 
कोऩयखयैणे

सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 10X9 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4103/5/10/2018

17 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.701, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये िळ मजल्याचे  RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4104/5/10/2018

18 बाुंधकामधारक, रुभ नॊ.702, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये G+1 मजल्याचे काम  चािू लथििीि.

54 4236/12/10/2018

19 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.495, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये  RCC G+1 मजल्याचे काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4237/12/10/2018

20 श्री. दिपक िोराि  रुभ नॊ.611, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  RCC बाुंधकाम  चािू लथििीि आिंळून आिे.

54 4238/12/10/2018

21 श्री. डी.एि. बायगडे रुभ नॊ.506, वे.17, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4239/12/10/2018

22 श्री. गनन व-हाडी रुभ नॊ.612, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4240/12/10/2018

23 सहयाद्री रलहवाशी सुंघ 

असोलसएशन

रुभ नॊ.700, वे.18, कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4241/12/10/2018

24 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.498, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4242/12/10/2018

25 श्री.राज  चव्हाण रुभ नॊ.632, वे.18,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4243/12/10/2018

26 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.671, वे.17,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4244/12/10/2018

27 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.670, वे.17,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आिंळून आिे आहे.

54 4245/12/10/2018

28 श्री.काळे मारुिी बापू रुभ नॊ.66, वे.7,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. मोजमापाच्या 

क्षेत्रफळामध्ये   G+1 RCC मजल्याचे  काम  चािू लथििीि आहे.

54 4246/12/10/2018

29 बाुंधकामधारक रुभ नॊ.589, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+3   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4294/16/10/2018

30 श्री.गोरे  रुभ नॊ.807, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4295/16/10/2018

31 श्री.ग प्ता रुभ नॊ.806, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4296/16/10/2018
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32 श्री.खोपडे रुभ नॊ.805, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4297/16/10/2018

33 श्री.रामचुंद्र शेंडये रुभ नॊ.714, वे.16,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4298/16/10/2018

34 श्री.चव्हाण रुभ नॊ.479, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4299/16/10/2018

35 श्री.अजय र्ट ुंबे रुभ नॊ.506, वे.15,कोऩयखयैणे सिर ठिकाणी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी केिी असिा 8X3 मी. क्षेत्रफळाचे   G+1   

RCC  बाुंधकाम  चािू लथििीि आहे.

54 4300/16/10/2018

1 श्री. वुयेळ रक्ष्भण लाठ, -  

 अेयभन ल  श्री.  ऩलन 
नॊदरार गुयनानी वच ल 

 

वाईश्रद्धा अऩाटटभेंट को.ऑ.शैा.वो, 
्रलाट नॊ 11, वेक्टय-

            16, घणवोरी नली भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे G+4, इभायतीच्मा  ौथ्मा 
भजल्मालयीर ऩाण्माच्मा टाकीलय भोफाईर टलालय े काभ 

प्रगतीऩथालय (3.00 भीटय x 4.00  भीटय) 54 जा.क्र. 4196 03/09/2018

2
श्री याभ प्रवाद प्रेभरार 

मादल,

एभ. एव. ई. फी. कामाटरमाच्मा 
भागे, गोठलरी गाल, नली भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी 9.30 भीटय 
X 28.3 भीटय इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
आय. वी. वी.  कल ारभ े काभ ऩुणट तऱभजल्मा े काभ 

प्रगतीऩथालय
54 जा.क्र. 4234  04/09/2018

3
श्री ळखेय दत्तात्रम 

जोळी, यवलयाज वोवामटी 
रगत, अजुटनलाडी,              
घणवोरी नली भुॊफई

श्री ळखेय दत्तात्रम जोळी, 
यवलयाज वोवामटी रगत, 

अजुटनलाडी,   घणवोरी नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी 13.00 भीटय 
X 14.75 इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 

फाॊधकाभ तऱभजल्मा े काभ प्रगतीऩथालय
54 जा.क्र. 4659 10/09/2018

4 श्री मळलॊत नायामण 
ऩाटीर ल इतय, ऩाटीर 

आऱी, गणऩती 
भॊठदयाळजेायी घणवोरी 
गाल, नली भुॊफई  

ऩाटीर आऱी, गणऩती 
भॊठदयाळजेायी घणवोरी गाल, 

नली भुॊफई  

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  4.90 भीटय X 7.60 

भीटय इतक्मा भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ प्रगतीऩथालय, वलटकाभ  ारु

54 जा.क्र. 4660 10/09/2018

5 श्री श्माभवुॊदय 
गामकलाड, ल श्री. शयी 

फदरु  व्शाण

आठदळक्तीनगय वॊजम अॊकर 
माॊच्मा घयाळजेायी घणवोरी 

नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  13.80 भीटय X 

26.00 भीटय इतक्मा भोजभाऩा े  R.C.C. जोत्मा े फाॊधकाभ 
ऩुणट कल ारभ े काभ प्रगतीऩथालय,

54 जा.क्र. 4683  12/09/2018

6
श्री ठदनानाथ शयी ऩाटीर,

ळॊकय भॊठदयाजलऱीर 
ळौ ारमाजलऱ, गोठलरी, नली 

भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे आय. वी. वी.  7.8  भीटय X 6.7  

भीटय इतक्मा भोजभाऩा े  R.C.C.  जोत्मा े फाॊधकाभ ऩुणट 
कल ारभ े काभ प्रगतीऩथालय,

54 जा.क्र. 4775 19/09/2018

घर्सोरी
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7

भ.े फी. एन्ड एभ. 
फील्डक ाभ,

भ.े फी. एन्ड एभ. फील्डक ाभ, 
पर ाट नां 05, सेक्टय-11, 
घणसोरी, नली भुांफई

वदयीर ठठकाणी प्रत्मष ऩाशणी केरी अवता 1) भॊजुय 
नकाळाप्रभाणे कऩफडट  ेफाॊधकाभ आढऱुन आरे नाशी. 2) 

भॊजूय नकाळाच्मा भोजभाऩामळलाम वलकावकाने अततरयक्त 
टेयेव े फाॊधकाभ केल्मा े आढऱरे 3) भॊजुय टेयेवच्मा 
फाॊधकाभात अॊतगटत फदर करुन फेडरुभ फनवलण्मात आरे 
आशेत.

53 (1) जा.क्र. 5282  11/10/2018

8 श्री. ऩी. टी. म्पशात्र ेल 2) श्री. 
जमयाभ म्पशात्र ेल श्री 
याभ मादल वलकावक,

 वे-29 / डी खाडीरगत गोठलरी 
गाल,  नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे 13.6 भी X 22 भीटय इतक्मा 
भोजभाऩा े आय.वी.वी.  G + 5 फाॊधकाभ ऩुणट, लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र.5309   11/10/2018

9 वौ. ळारन आय. फागड,े वे- 01, ्रलाट नॊ 25, घणवोरी,  
नली भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं गच्मा 
जागेत फदर लाणणज्म लाऩय ल भार्जटनर स्ऩेव 1.5 भीटय X 

4.00 भीटय अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5408  16/10/2018

10 श्री शारुन यळीद 
फवीरुद्दीन, वे-01, ्रलाट नॊ 
28, घणवोरी, नली भुॊफई

वे-01, ्रलाट नॊ 28, घणवोरी, नली 
भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग 
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (रलान्ड्री) 10 भी x 4 भी ततव-मा 
भजल्मा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ वुरु, 1.5 भी x 4 

भी भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5409  16/10/2018

11 श्री .जे. एभ वऩवाऱ, व-े01, ्रलाट नॊ. 30, घणवोरी,  नली 
भुॊफई

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (केळकतटनारम)  ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु, 1.5 भी x 4 भी 
भार्जटनर स्ऩेव वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5410 16/10/2018

12 श्री.  ॊदरुार ए . भुराणी, श्री.  ॊदरुार ए . भुराणी, वे-01, 

्रलाट नॊ. 35, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी दकुाना ा लाऩय (इरेक्रीक ळलाऩ) ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु, 1.5 भी x 4 भी 
भार्जटनर स्ऩेव वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5411  16/10/2018

13 श्री. ॊद्रकाॊत दत्तु याऊत, 

ल श्री कुॊ डमरक दत्तात्रम 
याऊत

श्री. ॊद्रकाॊत दत्तु याऊत, ल श्री 
कुॊ डमरक दत्तात्रम याऊत वे-01,   

्रलाट नॊ 35, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर (र्कयाणा) ततव-मा भजल्मा े 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत लाढील फाॊधकाभ, अनचधकृत 
भोफाईर टलालय लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5412 16/10/2018

14 श्री. याजकुभाय गु्ता ल 
श्री व्शी. व्शी.  व्शाण , 

श्री डी  व्शाण

वे- 01, ्रलाट नॊ 92, ल 93, 

घणवोरी, नली भुॊफई
वलनाऩयलानगी ल अनचधकृतऩणे वदयीर ठठकाणी ऩार्किं ग  
ऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर (वऩठा ी चगयणी) 4 भीटय x 10 

भीटय ततव-मा भजल्मा े अनचधकृत फाॊधकाभ, (दोन्ड्शी 
मुतनट),्रलाट नॊ 92 ल 93 एकत्रीकयण वलनाऩयलानगी लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5413  16/10/2018

15 श्री. लगतयाभ एर बाटी, व-े 01, ्रलाट नॊ 99, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

तऱभजरा अनचधकृतऩणे लाऩयात फदर ऩार्किं गऐलजी 
लाणणज्म लाऩय वुरु ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी इतक्मा 
भोजभाऩा े अनचधकृत फाॊधकाभ, भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत 
फाॊधकाभ ल लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5414  16/10/2018
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16 श्री. भशेळ ॊद्र नामक, वे- 01, ्रलाट नॊ 100, घणवोरी 
नली भुॊफई 

तऱभजरा अनचधकृतऩणे लाऩयात फदर ऩार्किं गऐलजी  
लाणणज्म लाऩय (गोडाऊन) ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी 
इतक्मा भोजभाऩा े अनचधकृतऩणे फॊठदस्त तनलावी लाऩय, 

भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5415  16/10/2018

17 श्री. र्कळोय फफन टेभकय 
ल श्री वुखदेल फाफूयाल 
बोवरे 

वे- 01,  ्रलाट नॊ 104, घणवोरी, 
नली भुॊफई 

तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी फॊठदस्त करुन तनलावी लाऩय वुरु 
ततव-मा भजरा 4.00 भी x 10 भी इतक्मा भोजभाऩा े 
अनचधकृत ऩत्राळडे, भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5416  16/10/2018

18 श्री. वॊतोऴ जी. गु्ता वे- 01, ्रलाट नॊ 105, घणवोरी, 
नली भुॊफई

1) तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर र्कयाणा ल 
जनयर स्टोअवट लाणणज्म लाऩय 2) ततव-मा भजरा अनचधकृत 
4.00 भी x 10 भी इतक्मा भोजभाऩा े ऩत्राळडे, 3) भार्जटनर 
स्ऩेव अनचधकृत फाॊधकाभ 1.5 भी X 4.00 भी.

53 (1) जा.क्र. 5417  16/10/2018

19 श्री. भोशम्पभद माकुफ 
ळखे शफीफ,

वे- 01, ्रलाट नॊ 106,  घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) तऱभजरा ऩार्किं गऐलजी अनचधकृत लाऩय फदर करुन 
तनलावी लाऩय 2) ततव-मा भजरा अनचधकृत 4.00 भी x 10 भी 
इतक्मा भोजभाऩा े ऩत्राळडे, लाऩय वुरु 3) भार्जटनर स्ऩेव 
अनचधकृत फाॊधकाभ 1.5 भी X 4.00 भी.

53 (1) जा.क्र. 5418  16/10/2018

20 श्रीभ. ऐश्लमाट ठदऩक वुले 
ल श्री.  डी आय वुले,

वे-01, ्रलाट नॊ 01, घणवोरी, नली 
भुॊफई 

ऩार्किं गऐलजी व्मालवातमक लाऩय, भार्जटनर स्ऩेव 
वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ ल लाऩय  ौथा भजरा 
11.00 भी x 9.00 भी वलनाऩयलानगी ऩत्राळडे फॊठदस्त

53 (1) जा.क्र. 5573  30/10/2018

21 श्री भोशभद इवाक 
भोतनन,

वे- 01, ्रलाट नॊ 06, घणवोरी,  
नली भुॊफई 

1) ऩार्किं ग जागे ा वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे लाणणज्म 
लाऩय 2) ततव-मा ल  ौथ्मा भजल्मा े 10.40 भी x 8.90 भी 
अनचधकृत फाॊधकाभ ऩत्राळडे फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु 3) 

भार्जटनर स्ऩेव अनचधकृतऩणे फाॊधकाभ ल लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5574  30/10/2018

22 श्री. पैजर एव खान ल 
श्री अमबद अे.ळखे,

वे-01, ्रलाट नॊ 109,  घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) ततव-मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ 2) भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु 3) 

तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय

53 (1) जा.क्र. 5575  30/10/2018

23 श्री. फरफीय बल्रा वे-1, ्रलाट नॊ 110, घणवोरी, नली 
भुॊफई

1) ्रलाट नॊ 110  ल ्रलाट नॊ 111 एकत्रीत करुन वलनाऩयलानगी 
फाॊधकाभ 2) तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय 3) ततव-

मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 वलनाऩयलानगी अनचधकृत 
फाॊधकाभ 4) भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5576  30/10/2018

24 श्री. ओभप्रकाळ 
वलश्लकभाट,

वे-1, ्रलाट नॊ 111, घणवोरी, नली 
भुॊफई

1) तऱभजरा ऩार्किं ग ऐलजी लाणणज्म लाऩय 2) ततव-मा 
भजल्मा े ल  ौथ्मा भजल्मा े 8.00 भी x 10.00 इतक्मा 
भोजभाऩा े वलनाऩयलानगी अनचधकृत फाॊधकाभ 3) ्रलाट नॊ 
110 ल ्रलाट नॊ 111 एकत्रीत करुन वलनाऩयलानगी फाॊधकाभ 4) 

भार्जटनर स्ऩेव फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5577  30/10/2018

25 श्रीभ ऐश्लमाट ठदऩक वुले 
ल श्री डी.  आय वुले, 

्रलाट नॊ 05,  वेक्टय-01, घणवोरी, 
नली भुॊफई 

1) ऩार्किं ग जागे ा अनचधकृतऩणे लाणणज्म लाऩय 2) ततवया 
भजरा ऩत्राळडे फॊठदस्त करुन लाऩय 3) भार्जटनर स्ऩेव 
वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे फॊठदस्त करुन लाऩय वुरु

53 (1) जा.क्र. 5578  30/10/2018
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26 श्री वुमळर कुभाय मवॊग, 

ल ळळी र्कयण,

्रलाट नॊ 13 ल ्रलाट नॊ. 14, वे- 01, 

घणवोरी,  नली भुॊफई
1) ्रलाट नॊ 13 ल ्रलाट नॊ 14, एकत्रीत करुन फाॊधकाभ 2) 

तऱभजरा ऩार्किं ग जागे ा वलनाऩयलानगी अनचधकृतऩणे 
लाणणज्म लाऩय 3) ततव-मा ल  ौथ्मा भजल्मा े 10.40 भी x 8.90 

भी अनचधकृत फाॊधकाभ

53 (1) जा.क्र. 5579  30/10/2018

1 श्री. बाबासाहेब बाांगर  घय क्र. ए-253, वेक्टय -02, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय ठठकाणी भारकान े7 भी. X 5 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा जागेत 
आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय ठठकाणी वद्मर्स्थतीत 
तऱ भजल्मा  ेफाॊधकाभ  ार ूअवून काभ प्रगतीऩथालय आशे.

54 4382/2018 ठद. 03/10/2018

2 श्री. सहदेव मढवी ठदलागाॊल 362, व-े09, ऐयोरी, नली 
भुॊफई

वदय जागेलय ऩूलीऩावून अवरेल्मा तऱ + 1 भजल्माच्मा लय दोन 
भजल्मा  ेअनचधकृत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूआशे. वदय 
फाॊधकाभा  ेभोजभाऩ 12 भी.X 5.50 भी. इतके आशे.

54 4425/2018 ठद.05/10/2018

3 श्री. भगवान शिरसागर, जे-93/94, ऐयोरी, नली भुॊफई वदय ठठकाणी जागेलय तऱ भजल्मा  ेआय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ू
आशे. वदय फाॊधकाभा  ेभोजभाऩ 06 भी.X 06 भी. इतके आशे.

54 4456/2018 ठद. 06/10/2018

4 श्री. गणपत पाटील जे -ग्रुऩ , जे-92, वेक्टय 4, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय जागेलय तऱभजल्मा े आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. 

वदय जागे  ेभोजभाऩ 06 भी. X 03 भी. इतके आशे.

54 4451/2018 ठद. 06/10/2018

5 श्री. आत्माराम मांगळया 
पाटील,

घय क्र.32/33, वेक्टय 20, ऐयोरी 
गाॊल, नली भुॊफई

वदय ठठकाणी तऱ + 6 भजल्माच्मा इभायती  ेकाभ  ार ूझारे 
आशे. वदय इभायत माऩूली फॊद अलस्थेत शोती. वदय इभायती  े
भोजभाऩ 18 भी. x 13भी. इतके आशे.

54 4907/2018 ठद. 30/10/2018

6 श्री. प्रकाि तकुाराम 
ननबाळकर

घय क्र. एन-32, वेक्टय-4, ऐयोरी, 
नली भुॊफई

वदय ठठकाणी भारकान े06 भी. X 04 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा 
जागेत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधकाभा  े
वद्मर्स्थतीत तऱ भजल्मा  ेफाॊधकाभ  ार ूआशे.

54 4906/2018 ठद. 30/10/2018

7 श्री. शिवाजी शनवतृ्ती  निदे एन-33, वेक्टय-4, ऐयोरी,  नली भुॊफई वदय ठठकाणी भारकान े06 भी.X 04 भी. इतक्मा भोजभाऩाच्मा 
जागेत आय.वी.वी. फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधकाभा  े
वद्मर्स्थतीत तऱभजल्मा े काभ  ार ूआशे.

54 ठद. 25/10/2018

8 श्री. के.के.  तोतरे  घय क्र.ए .एर./01/120, वेक्टय-5, 

बुखॊड क्र.24, ऐयोरी, नली भुॊफई
वदय ठठकाणी भारकान ेतऱ + ऩठशल्मा (1) भजल्मा  ेआय.वी.वी. 
फाॊधकाभ  ार ूकेरे आशे. वदय फाॊधका  ेभोजभाऩ 8 भी x 3 भी 
इतके आशे.

54 4918/2018 ठद. 30/10/2018

  स्थऱ :- फेराऩूय सही /-
उऩ आमुक्त (अततक्रभर्)
नली भुांफई भहानगयऩालरका

ऐयोरी

ददनाांक :- 27/11/2018
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अ.� �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

सपंुण� प�ता

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

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम

नोट%स बजाव7यात आलेला 

जा.�. व :दनांक

1 2 3 4 5 6

1
कुंदन �हा�े, पंचशील नगर-2, से�टर-20, बेलापूर गांव सदर �ठकाणी साधारण 7.00 मी. x 6.80 मी. मोजमापा*या जागेवर ,म/ऑफ0स 

बनवून वापर स,ु आहे.

MRTP नोट6स 53 

(1) अ<वये

6083/ 02.11.2018

2
=ी. >वजय कुमार ?सगं, रो हाऊस नं. डी-2, से�टर-1, सीबीडी, 

बेलापूर

सदर �ठकाणी >वनापरवानगी घरा*या पाठCमागे साधारण 5.50 मी. x 3.00 मी. 

मोजमापा*या जागेवर लोड बेर6ंग व आर.सी.सी चे वाढ6व बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट6स 53 

(1) अ<वये

6248/16.11.2018

1 =ी. सदुाम हFरभाऊ वाघुले एन एल -1बी 21/12, से�टर-10, 

ने,ळ, नवी मुबंई.

>वनापरवानगी एनएल-1बी 21/12 येथे स.ु 40 मी. X 7.80 मी. या मोजमापाचे G+3 

चे R.C.C. बांधकाम सPु आहे.
54

    5291/ 28.11.2018

2 अRयS / सTचव आमU ?स.एच.एस.?ल. भखूंड W. 06, 

से�टर 09, नेPळ, नवी मुबंई

1.  सोसायट6*या �लब हाऊस*या ग*चीवर स.ु 33.0 मी X 20.0 मी Sे�फळाची     

 कायमXव,पी प�ाशडे >वनापरवानगी उभारलेल6 आहे.

 2.  आमU कॅ<ट6न*या मागे समुारे 8.50 मी X 6.50 मी Sे�फळाची जागा प[याने   

 >वनापरवानगी बं�दXत क,न ]याचा गोदाम �हणुन वापर करत आहे.

3.  आमU कॅ<ट6न समोर*या जागेत समुारे 4.50 मी X 4.0 Sे�फळाची जागा        

>वनापरवानगी प[याने बं�दXत क,न ]याचा गोदाम �हणुन वापर करत आहे.

 4.  आमU कॅ<ट6न लगत समोर6ल जागेत समुारे 17.0 मी X 2.50 Sे�फळाची जागा 

  >वनापरवानगी प[याने बं�दXत क,न ]याचा दकुान �हणुन वापर करत आहे.

53(1)  5319/ 29.11.2018

नवी मुंबई महानगरपाBलका

अCत�मण �वभाग

महारा^_ `ादे?शक aनयोजन व नगररचना अTधaनयम, 1966 अ<वये अनTधकृत इमारती/बांधकामां>व,Rद खाल6ल`माणे नोट6स बजावdयात आलेeया आहेत. सवf नागFरकांना

शासन पFरप�क W. संक0णf-2018/`.W.510/न>व-20, �द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करdयात येते क0, खाल6ल`माणे इमारती/बांधकामे अनTधकृत असeयामुळे या�ठकाणी

सदaनका/गाळे खरेद6 करdयात येवु नयेत व आपल6 फसवणुक टाळावी.

(माहे नो�हEबर 2018)

बेलापूर

ने�ळ
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1

=ी. डी. जी. राजपाल भ.ुW.62/4, से�टर -28, वाशी, नवी 

मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता रो हाऊस*या मागील बाजुस 1.50 मी.  X 6.00

मी. मोजमापा*या सामाईक जागेत प�ाशडे टाकुन पुढ6ल बाजुस 1.5 मी.  X 6.00 मी.

आकाराची माकgग जागेत दकुान टाकले आहे. दसु-या मजeयावर 6.40 मी.  X 4.00

मी. आकाराचे टेरेस बं�दXत केले आहे.

MRTP-53

2353

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5594/18, 

�द. 02/11/2018

2

=ी. सभुाष गोगीया, 

झुलेलाल चॅर6टेबल _Xट

भ.ुW.-7, से�टर-09ऐ, वाशी सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 5.00 मी./40.00 मी. व 5.00 मी.  X

30.00/3.00 मी. X 20.00 मी. व 3.00 मी. X 15.00 मी. आकाराचे प�ाशडे लोखंडी

पाईप व ॲगल*या सहाlयाने बन>वdयात आले आहे.

MRTP-53

2355

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5621/18, 

�द. 12/11/2018

3

=ी. अिजत कुलकणU >व^णु `aत^ठान, भ.ुW. 8 व 9, से�टर-

09ऐ, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 8.00 मी.  X 2.50 मी./ 8.00 मी.  X 9.00 मी.

आकाराचे पावसाळी शडे nलाXट6क व लाकडाचा वापर क,न मडंप उभारले आहे. व

8.00 मी.  X 20.00 मी. आकाराचा अँगल व प�ा वापर क,न शडे उभारdयात आले

आहे.

MRTP-53

2356

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5622/18, 

�द. 12/11/2018

4

=ी. हर?मदंर ?सगं चडडा =ी. गु,?सगं समा वाशी, भ.ुW. 4, 

से�टर -09ऐ, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 18.00 मी.  X 10.00 मी. मोजमापा*या जागेत

nलाXट6क व लाकडाचा वापर क,न ता]पुरत े पावसाळी शडे उभारdयात आले आहे. व

3.00 मी.  X 30.00 मी. व 4.00 मी.  X 20.00 मी./ 4.00 मी.  X 30.00 मी.

आकाराचे जागेत लोखंडी अँगल व प�े वापर क,न प�ाशडे वापर क,न बन>वdयात

आले आहे.

MRTP-53

2357

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5623/18, 

�द. 12/11/2018

5

=ीम. अंजना बासट घर Wमांक 1, इमारत Wमांक बी-15, 

को.W.-7, से�टर 29, वाशी

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.03 मी.  X 1.50 मी. आकाराची लोखंडी जाळी

बनवुन सामाईक जागेत अaतWमीत केल6 आहे. तसेच मागील बाजुस 1.20 मी.  X

3.00 मी. आकाराचा दरवाजा बन>वला आहे.

MRTP-53

2358

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5624/18, 

�द. 12/11/2018

6
=ीम. ?शला अlयर दकुान Wमांक 24 एफ-1, pान�दप 

सोसायट6, से�टर-3/4, वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.80 मी.  X 1.60 मी. आकाराचे लोखंडी qील

लावुन सामाईक जागा अaतWमीत केलेल6 आहे.

MRTP-53

2359

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5625/18, 

�द. 12/11/2018

7

=ी. दशfन ?सहं चावला =ी. सरुrs गुnता, =ी. एस. गुnता व =ी. 

महrs गुnता भ.ुW.62/8, से�टर-28, 

वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 5.80 मी.  X 3.00 मी. आकाराचे

तळमजeयावर6ल Xट6eट बेeट बं�दXत क,न वाtणuय वापर चाल ु आहे व मागील

सामाईक जागेत 4.40 मी. X 1.50 मी. आकाराची जागा अaतWमीत क,न

vयावसायीक वापर चाल ुआहे.

MRTP-53

2360

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5769/18, 

�द. 22/11/2018

8

सौ. >वदया गावकर व =ी. 

Xविnनल गावकर

दकुान Wमांक 1, भ.ुW.-57, से�टर-

31ऐ, वाशी, नवी मुबंई.

सदर �ठकाणी पाहणी केल6 असता 3.30 मी.  X 4.00 मी. आकाराचा पोटमाळा

बन>वला आहे तसेच 1.50 मी.  X 4.00 मी. आकाराचे लोखंडी अँगल व ?समrट प�े

यांचे शडे बन>वले आहे.

MRTP-53

2361

जा.W./नमुमंपा/?स>ववा/5845/18, 

�द. 27/11/2018

1
मे. बांधकाम ए- 40/6 से. 21 , तुभx, नवी मुबंई

घर W. ए-40/6 से. 21,  तुभx,  नवी मुबंई येथे  जी+ 2 चे  3.40 मी x 8.20 मी  

चे आर. सी. सी.  बांधकाम सPु
54

जा.W. 5839/2018 �दनांक 

05/11/2018

2
=ीम aनशा पवार ए/23/1 से. 21 तुभx नवी मुबंई

ए23/1 से�टर 21, तुभx, नवी मुबंई येथे 3.40  x 8.20 मी चे  aतस-या माyयाचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W.  5840/2018       

�दनांक 05/11/2018

वाशी

तुभ�
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3
=ी. मोहन धुवf ए/23/2, से. 21 तुभx, नवी मुबंई ए/23/2 से. 21 नवी मुबंई येथे जी+2 चे 8.20 x3.40 मी मापाचे बांधकाम सPु 54

 जा.W.5841/2018     �दनांक 

05/11/2018

4
मे. बांधकाम ए1/12/6 से. 21, तुभx नवी मुबंई

ए1/12/6 से. 21, तुभx नवी मुबंई येथे 3.40  फुट x 6.50 मी चे जी+2 चे बांधकाम 

सPु
54

 जा.W. 5842/2018     

�दनांक 05/11/2018

5
मे. बांधकाम ए-1/12/15 से. 21 तुभx नवी मुबंई

ए-1/12/15 से. 21 तुभx नवी मुबंई येथे 3.40 मी x 6.50 मी चे प�हeया माyयाचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W.  5843  /2018    

�दनांक 05/11/2018

6
=ी. लzमण ?शवराम पाट6ल

घर W. 1587 से. 22 तुभx गाव नवी 

मुबंई

घर W. 1587 से. 22 तुभx गाव नवी मुबंई  येथे 3.20 मी x 10.50 मी चे  दसु-या 

व aतस-या माyयाचे बांधकाम सPु
54

जा.W. 5844 /2018    �दनांक 

05/11/2018

7 =ी. अ{दलु मानद/ सना 

इंटर`ायजेस
भ.ूW. 47 से. 24, तुभx नवी मुबंई

भ.ूW. 47 से. 24, तुभx नवी मुबंई येथे 3.50 मी x 8.00 मी चे  लोड बेर6ंगचे 

बांधकाम सPु
54

जा.W. 5879 /2018   �दनांक 

15/11/2018

8 मे. ?शव|�वेणी गॅलेFरया 

सोसायट6
भ.ूW. 13 से. 8 सानपाडा नवी मुबंई

भ.ूW. 13 से. 8 सानपाडा नवी मुबंई येथे 2.00 x 1.80 मी चे लोडबेर6ंगचा Pम 

बांधdयाचे सPु
54

जा.W. 6149 /2018   �दनांक 

28/11/2018

9
अXलम शखे

ऑफ0स नं. 203, भ.ूW. 10 से 19 सी 

नवी मुबंई

ऑफ0स नं. 203, भ.ूW. 10 से 19 सी नवी मुबंई येथे 8.80 मी  x 9.20 मी जागेत 

>वट बांधकाम तसेच प�ाशडे टाकून Pमचे बांधकाम सPु आहे.
54

जा.W. 6148 /2018   �दनांक 

28/11/2018

1
=ी.चvहाण नारायण 

ब<शी?सगं

,म नं.812, से.1, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता G+1 इमारती*या 8X3 मी.आकारा*या  

Sे�फळामRये  बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4609/14/11/2018

2
=ी.स?ुमतराव ?शरसागर ,म नं.625, से.1, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता G+1 इमारती*या 8X3 मी.आकारा*या  

Sे�फळामRये  बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4610/14/11/2018

3
=ी.`>वण पवार/अजय पवार ,म नं.471, से.2, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

G+2  चे RCC बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4690/17/11/2018

4
=ी.सखुदेव वरखे ,म नं.142, से.2, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

G+2  चे RCC बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4691/17/11/2018

5
=ी.पोपट कुंडल6 यमगर ,म नं.617, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळावर RCC  

Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4729/20/11/2018

6
=ी.भापकर ,म नं.471, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4730/20/11/2018

7
=ी.सखाराम येडगे ,म नं.231, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4731/20/11/2018

8
=ी.जाधव नाया अशोक ,म नं.232, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4732/20/11/2018

9
=ी.गाढवे लzमी दामोदर ,म नं.173, से.16, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये 

RCC  Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4733/20/11/2018

10
अRयS/सेWेटर6, ओमकार 

सोसायट6 ऑफ0स

,म नं.575, से.15, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS पाहणी केल6 असता  8X3 मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  

Plinth चे काम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4736/26/11/2018

कोपरखैरणे
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11
=ी. हaनफ इशाक फ�क0 घर W.41, हाजी कंपाउंड, खैरणे गांव, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी 17X6मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  फुट6ंग (Footing) RCC 

बांधकाम  चाल ूिXथतीत आहे.

54 4794/28/11/2018

12
=ी. गुलाम हसन  फ�क0 हा.नं.3713, हाजी कंपाउंड, खैरणे गांव, 

कोपरखैरणे

सदर �ठकाणी 15मी.मोजमापा*या  Sे�फळामRये  सरुSा ?भत (कंपाउंड वॉल)बांधकाम  

चाल ूिXथतीत आहे.

54 4826/29/11/2018

13
=ी. मोरे अभय रामचंs ,म नं.750, से.3, कोपरखैरणे सदर �ठकाणी `]यS Xथळ पाहणी केल6 असता  7X3 मी.मोजमापा*या  

Sे�फळामRये G+1मजeयाचे RCC बांधकाम चाल ूिXथतीत आहे.

54 4854/30/11/2018

1 =ी गोपाल वमाf,  भगवती aनवास, शाॅप नं 13  व 14, 

nलॅाट नं 12, से�टर-9, घणसोल6 नवी 

मुबंई 

>वनापरवानगी व अनTधकृतपणे �दपावल6 स�ुी*या कालावधीत सबंधीत शाॅपधारकाने 

`]येक दकुाना*या समोर 2.00 मी X  3.50  मी सामा?सक जागेत >वटाचे प�के 

बांधकाम क,न सामा?सक जागेत वाtणuय वापरासाठC काम स,ु केलेले आहे.>वट काम 

पुणf nलाXटरचे व इतर Xथाप]य कामे `गतीपथावर

54 जा.W 5833  13/11/2018

1 बौRद >वकास सघं  बुRद >वहार, भखुंड W.16, से�टर-19, 

ऐरोल6.

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, सावfजaनक स>ुवधांसाठC 

आर�Sत केलेला आहे. सदर भखूंडाचे Sे�फळ 260 चौ. मी. असनू, ]यावर 112 

चौ.मी.X 90 चौ. मीटरचे बुRद>वहार बांधdयात आले आहे.

53(1) 5123/2018  �द. 15/11/2018

2 गणेश सेवा स?मती 

चॅFरटेबल _Xट

गणपती म�ंदर, भखुंड W. 18, से�टर-

19, ऐरोल6.

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, सावfजaनक स>ुवधांसाठC 

आर�Sत केलेला आहे.  भखूंडाचे Sे�फळ 255 चौ. मी. असनू, ]यावर 172 चौरस 

मीटरचे Sे�फळाचे अनTधकृत गणपती मदं6र बांधdयात आले आहे.

53(1) 5124/2018  �द.15/11/2018

3 >वरrs जैन मा,ती इ<लेvह, घर W.601,भखुंड 

W.09, से�टर- 08, ऐरोल6.

सदर सदaनकेमRये दोन आपेन टेरेस 1) 03.00 मी.X 02.06 मी.                 

2)  03.23 मी.X 03.80 मी.बं�दXत करdयात आलेले आहे. सदaनकेमधील Staircare 

*या जागी ,म बन>वdयात आल6 आहे.  (4.86 मीटर X 3.00 मीटर)

53(1) 5364/2018  �द. 03/12/2018

4 साईनाथ सावf.>व�वXत 

सXंथा

साईबाबा मदं6र, भखूंड W.31, से�टर-

19, ऐरोल6

सदरचा भखूंड नवी मुबंई महानगरपा?लके*या मालक0चा असनू, ]यावर साईबाबा मदं6र 

बांधdयात आले. सदर भखूंडाचे Sे�फळ 116.99 चौ. मी. असनू, ]यावर 172 चौरस 

मीटरचे Sे�फळाचे अनTधकृत मदं6र आहे.

53(1) 5125/2018  �द. 15/11/2018

    �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुQत (अCत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाBलका

घणसोल%

ऐरोल%

 :दनांक :-  20/12/2018
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अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

सपंुण� प�ता

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

(MRTP Act, 1966 

मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला 

जा.�. व ;दनांक

1 2 3 4 5 6

1

बयोबाई पंढर� भोईर व इतर, घर �.291, द�त मदं�राजवळ, से.36, 

करावे गांव, नवी मुबंई

सदर %ठकाणी (वनापरवानगी साधारण 23.50 मी. X(11.20+6.00) =  202.100 

चौ.मी. 3े4फळावर तळमजला +4 मज8या9या इमारतीचे बांधकाम केले आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अBवये

6468/ 3.12.2018

2

पंकज सभुाष जगताप व 

इतर,

Fम नं .001, आGशवाIद को.ऑ.हौ.सो., 

भ.ु�.384 व 385, सेKटर-20, बेलापूर

सदर %ठकाणी पाNकO ग9या जागेत साधारण 3.25 मी. X 3.10 मी. मोजमापा9या जागेत 

बांधकाम केलेले आहे व 6.00 मी. X 1.20 मी. ची जागा बं%दPत कFन वापर सFु आहे.

MRTP नोट�स 53 

(1) अBवये

7043/ 31.12.2018

1
मे. लRमी नGृसहं सभा (Tी. 

बालाजी सभा)

भखूंड �. 2, सेKटर 22 ए, नेXळ, नवी 

मुबंई

Tी. बालाजी म%ंदर लगत मागील बाजूस समुारे 20 मी. X 8.00 मी. आYण 8.00 मी. X 

8.00 मी. या मोजमापाचा (वनापरवानगी प4ाशडे उभारला आहे. तसेच समुारे 8.00 X 

6.00 मी. या मोजमापाचे म%ंदराचे बांधकाम कर[यात आले आहे.

53 (1)     5619/ 19.12.2018

2

मे. Tी. Pवामी नारायण 

म%ंदर

भखूंड �. 04, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

Tी. Pवामी नारायण म%ंदर लगत मागील बाजूस 1) समुारे 7.00 मी. X 15.50 मी. या 

मोजमापाचा प4ाशडे उभार[यात आला आहे.  2) स.ु 2 मी. X 12 मी. या जागेत 

िजBयाचे बांधकाम केले आहे. 3) स.ु 28 X 12 मी. या जागेत Pitching कर[यात आल� 

आहे. 4) उवIर�त भखूंडावर उcयान (वकसीत कर[यात आले आहे.

53 (1) 5620/ 19.12.2018

3
Tी. नारायण म%ंदर सGमती भखूंड �. 6, से. 20, नेXळ, नवी मुबंई

Tी. नारायण म%ंदर सGमती लगत मागील बाजूस समुारे 6.00 मी. X 8.00 मी. या 

मोजमापा9या तीन जीBयाचे (Staircase) (वनापरवानगी बांधकाम कर[यात आले आहे.
53 (1) 5618/ 19.12.2018

4

मे. माता अमतृानंद मठ
भखूंड �. 05, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

माता अमतृानंद आTम लगत मागील बाजूस समुारे 29 मी. X 10 मी. या मोजमापा9या 

जागेत प4ाशडे बं%दPत कXन Nकचनसाठi वापर सXु आहे. तसेच समुारे 6 X 10 मी. या 

जागेत जीBयाचे बांधकाम कर[यात आले असनू उवIर�त भखूंडावर नसIर� (वकसीत 

कर[यात आल� आहे.

53 (1) 5621/ 19.12.2018

नवी मुंबई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराjk lादेGशक mनयोजन व नगररचना अnधmनयम, 1966 अBवये अनnधकृत इमारती/बांधकामां(वFoद खाल�लlमाणे नोट�स बजाव[यात आले8या आहेत. सवI नागpरकांना

शासन पpरप4क �. संकqणI-2018/l.�.510/न(व-20, %द. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन कर[यात येते कq, खाल�लlमाणे इमारती/बांधकामे अनnधकृत अस8यामुळे या%ठकाणी

सदmनका/गाळे खरेद� कर[यात येवु नयेत व आपल� फसवणुक टाळावी.

(माहे FडसHबर 2018)

बेलापूर

ने�ळ
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5

मे. सतं होम kPट ऑफ 

क8याण (Gलट�ल rलॉवर 

चचI)

भखूंड �. 7, सेKटर 20, नेXळ, नवी 

मुबंई

Gलट�ल rलॉवर चचI लगत मागील बाजूस 1) स.ु 8.50 मी. X 6.70 मी. या मोजमापाचा 

प4ाशडे व tील9या सहाuयाने सभा मडंप बन(व[यात आला आहे. 2) स.ु 5 मी. X 5 मी. 

या मोजमापाची खोल� बांध[यात आल� असनू �यात पुतळा (Statue) उभार[यात आला 

आहे. खोल�9या खाल� जनरेटर ठेव[यात आले आहे. 3) उवIर�त भखूंडावर स.ु 15 मी. X 

7 मी. या मोजमापा9या ओxयाचे बांधकाम कर[यात आले आहे.

53 (1) 5617/ 19.12.2018

6

मे. काmतIकेयन मXुगन 

म%ंदर चॅर�टेबल kPट

भखूंड �. 13, सेKटर 29, नेXळ, नवी 

मुबंई

1) समुारे 17.50 मी. X 3.50 मी. 3े4फळाची प4ाशडे अनnधकृतपणे उभारल� आहे. 2) 

समुारे 18.50 मी. X 10.00 मी. 3े4फळाची सावIजmनक जागा अmत�Gमत कXन �यावर 

लाcया लाव[यात आ8या आहेत. 3) समुारे 1.50 मी. X 1.50 मी. 3े4फळाचे म%ंदर 

अनnधकृतपणे बांधलेले आहे.

53 (1) 5819/ 31.12.2018

7 Tी. Gमसाळ, सचंालक पुणे 

(वcयाथ{ गहृ (वcयाभवन 

शाळा

(वcयाभवन शाळा, से. 18, नेXळ, नवी 

मुबंई.

उपरोKत %ठकाणी (वनापरवानगी शाळेलगत असले8या मदैानात स.ु27.20 मी.X 35.00 

मी. या मोजमापा9या जागेत लोखंडी अँगल तसेच पी.सी.सी. 9या सा~याने खेळ[यासाठi 

नेट बन(व[याचे काम सXु केले आहे.

54 5406/ 04.12.2018

1

Tी. (वठठल हनमगर दकुान �मांक -3, भ.ु �. 57/1, सेKटर-

31ऐ, वाशी

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता 3.50 मी.x2.50 मी. आकाराचे लोखंडी ntल व 

प4ाशडे बांबु व सामाGसक जागा अmत�मीत केल� आहे.

MRTP-53

2363

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/5971/18, 

%द. 04/12/2018

2

Tी. (वरवFप ईBफोटेक भ.ु �. 34, 35 व 39,  सेKटर-30ऐ, 

वाशी

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता सामाGसक जागेत जनरेटरवर 14.00 मी.x8.00 मी. 

आकाराचे प4ाशडे (वनापरवानगी बांधले आहे. सदर कामाकर�ता लोखंडी पाईप व लोखंडी 

प4ा वापर केला आहे.

MRTP-53

2365

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/5883/18, 

%द. 04/12/18

3
Tी. दास भ.ु �. 323,  सेKटर-31ऐ, वाशीगाव, 

वाशी, नवी मुबंई

सदर %ठकाणी पाहणी केल� असता 3.20 मी.x3.70 मी. आकाराचे (वट बांधकाम व वरती 

प4ाशडे टाक[यात आले आहे.

MRTP-53

2366

जा.�./नमुमंपा/Gस(ववा/6323/18, 

%द. 31/12/18

1
Tी. शशीकांत वाळूंज

सी-11/02 mनवारा सोसायट� से. 3 

सानपाडा , नवी मुबंई

सी-11/02 mनवारा सोसायट� से. 3 सानपाडा , नवी मुबंई येथे  2.80 मी x3.00 मी  चे  

अmतpरKत Xमचे बांधकाम सXु
54

जा.�. 6243/2018 %दनांक 

03/12/2018

2
(वजय Gशदंे

सी - 14 /02 mनवारा सोसायट� से. 3 

सानपाडा नवी मुबंई

सी-14/02 mनवारा सोसायट� से. 3 सानपाडा , नवी मुबंई येथे  2.80 मी x3.00 मी  चे  

अmतpरKत Xमचे बांधकाम सXु
54

जा.�.  6244/2018       

%दनांक 03/12/2018

3
pरतशे जसानी / पाथI  

जसानी
भ.ू�. 31, से. 24,  तुभ� नवी मुबंई

भ.ू�. 31, से. 24, तुभ�, नवी मुबंई येथे मजंूर नकाशानुसार कार Gलrट9या जागेत Gलrट 

तोडून प%ह8या व दसु-या मज8यावर 6.00 x4.20 मी मापाचे  लोड बेर�ंग Pलॅबचे 

बांधकाम कXन पाक�गची जागा बं%दPत कर[यात आल� आहे.

54
 जा.�.6542/2018  %दनांक 

20/12/2018

4
Gमना भालचं� �हा4े

से. 22, तुभ� गाव, साईबाबा 

म%ंदराशजेार� , नवी मुबंई

से. 22, तुभ� नवी मुबंई येथे 16.10 फुट x 9.20 मी चे मोजमापाचे जी+4  मजल� आर. 

सी. सी. इमारत बांधकाम कXन र%हवास वापर सXु केला आहे.
53(1)

 जा.�. 6621/2018  %दनांक 

27/12/2018

वाशी

तुभ�
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5

सजंय रामा पाट�ल भ.ू �. 155 से. 22 तुभ�

भ.ू �. 155 से. 22 तुभ� नवी मुबंई येथे (वनापरवानगी  12.10 मी x 10.02 मी चे 

मोजमापाचे तळ + चार मजल� आर. सी. सी. इमारत बांधकाम पुणI कXन र%हवास वापर 

सXु आहे.

53(1)
जा.�. 6621/2018       

%दनांक 27/12/2018

1
Tी. आनंद कृjणा वीर, Fम नं.639 से.16 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  8 मीX3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

Plinth चे काम  चालू िPथतीत आहे.

54 4905/5/12/2018

2
Tी. %दल�प Yखलार�, Fम नं.640 से.16 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  8 मीX3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

Plinth चे काम  चालू िPथतीत आहे.

54 4906/5/12/2018

3
Tी. मधुकर nTपती बावळेकर, Fम नं.692 से.5 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  G+1मज8याचे 8X3 मी.मोजमापा9या  

3े4फळामoये प%ह8या मज8याचे वाढ�व बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 4943/7/12/2018

4
Tी. (वठठल दानवले, Fम नं. 693 से.5 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 Pथळ पाहणी केल� असता  G+1मज8या9या इमारतीमoये 8X3 

मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये प%ह8या मज8याचे  बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 4922/7/12/2018

5
Tी. सुभाष राजपुत/ ((वकq 

कांबळे ठेकेदार),

Fम नं. 649 से.17कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता  G+1मज8याचे  8X3 मी.मोजमापा9या  

3े4फळामoये RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5013/13/12/2018

6
Tी. (वशाल भगवान/ ((वलास 

नायर ठेकेदार),

Fम नं. 649 से.17कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

G+1मज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5014/13/12/2018

7
Tी. तानाजी आ�माराम Gशदंे/ 

( नागराज गाडकेर ठेकेदार),

 Fम नं. 277 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

G+1मज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5015/13/12/2018

8
Tी. Gमथुन गायकवाड, Fम नं. 355 से.12 ई, खैरणे, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    7X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये RCC 

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5016/13/12/2018

9
Tी. जलालु%दन खान, Fम नं. 756 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5017/13/12/2018

10
Tी. बाजीराव साळेकर, Fम नं. 635 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5018/13/12/2018

11
Tीम.पुjपा रामचं� nचकणे, Fम नं. 636 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5019/13/12/2018

12
Tी.रामबाबु शेळके,  Fम नं. 637 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5020/13/12/2018

13
Tी.सुरेश शामराव कदम, Fम नं. 638 से.17 कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये 

तळमज8याचे RCC बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5021/13/12/2018

14
Tी.बाबुराव Gभमराव घारे, 

/(Tी. मुBना शेख ठेकेदार)

Fम नं. 775 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये Plinth चे  

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5022/13/12/2018

15
Tी.भगवान खोपड,े /(Tी. 

मुBना शेख ठेकेदार)

Fम नं. 776 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये Plinth चे  

बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5085/17/12/2018

16
Tी.सnचन आ�माराम जांभळे, 

/(Tी.l(वण भुजबळ ठेकेदार)

Fम नं. 729 से.15, कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3  पाहणी केल� असता    8X3 मी.मोजमापा9या  3े4फळामoये  RCC 

Plinth चे  बांधकाम चालू िPथतीत आहे.

54 5086/17/12/2018

17
अoय3/से�ेटर�             

 Tी.समथI CHS,

�लॉट 119, सेKटर 11,कोपरखैरणे सदर %ठकाणी l�य3 पाहणी केल� असता मे.pरलायBस िजओ Gल. कंपनीचे 6मी.उंचीचे  H Pole 

 4 Nos GSM मोबाईल टॉवर ॲBट�ना उभार[याचे काम चालू िPथतीत आहे.

54 5087/17/12/2018

कोपरखैरणे
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1 Tी कृjणा Gसताराम �हा4े  घर � 650/79, समथI नगर, नमुमंपा 

पा[या9या टाकq9या मागे, घणसोल�, 

नवी मुबंई

(वनापरवानगी व अनnधकृतपणे तळमजला +  प%ह8या मज8याचे पुणI बांधकाम झाले8या 

व वापरात असले8या इमारतीचे दसु-या मज8यावर 34.90 मी x 8.60 मी इतKया 

मोजमापाचे R.C.C Pलॅबचे काम lगतीपथावर अस8याचे mनदIशनास आले.

54 जा.� 6698  27/12/2018

1 वसीम अ�बास अल� शखे/ 

नईम अ�बास अल� शखे

घर �. 751 व 752, ऐरोल� नाका, 

सेKटर-01, ऐरोल�.

सदर %ठकाणी मालकाने 06.00 मी. X 03.00 मी. इतKया मोजमापा9या जागेत (जी+1) 

PवFपाचे लोड बेअर�ंगचे बांधकाम केले आहे. तसेच काम  lगतीपथावर आहे.

54 5547/2018, 14/12/2018

     �थळ :- बेलापूर सह%/-

उप आयुSत (अDत�मण)

नवी मुबंई महानगरपाCलका

घणसोल%

ऐरोल%

;दनांक :- 31/01/2019
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