


























अ.�. �वकासकाचे नांव/अन�धकृत 

बांधकामाचे नांव

अन�धकृत बांधकामाचा स�ह� नं. सह 

संपुण� प�ता

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

Act, 1966 मधील कलम)

नोट%स बजाव8यात आलेला जा.�. व 

;दनांक

1 2 3 4 5 6

1 �ी. �नलेश जाधव, �म  नं.402, वंडर फुल, 

को.ऑ.हौ.सो. ल., भु.".308, 

से.21,ने�ळ, नवी मुंबई

संबंधीताने �म नं.402 लगत असलेला ओपन टेरेस सुमारे 1.00 x 3.00 मी. मोजमापाचा बंद12त क�न वापर सु� आहे. MRTP नोट1स 53 (1)अ;वये 7808/ 23.12.2020

2 अ?य@/से"ेटर1/खिजनदार, वंडर फुल, को.ऑ.हौ.सो. ल., भु.".308, 

से.21,ने�ळ, नवी मुंबई

संबंधीताने �म नं.402 लगत असलेला ओपन टेरेस सुमारे 4.00 x 3.00 मी. मोजमापाचा बंद12त क�न वापर सु� आहे. MRTP नोट1स 53 (1)अ;वये 7809/ 23.12.2020

3 �ी. दDताEय FवGल कोळी, Hकाश पाट1ल यांIया दJ@णेस, से.14, 

Lदवाळे गांव

2ट1Mटम?ये वॉचमन केबीन 3.25 x 2.50 मी. व सावOज�नक शौचालय 1.55 x 1.15 मी. मोजमापाचे बनवून वापर सु� 

आहे. टेरेसवर सुमारे पEाशेड 5.60 x 5.50  व 3.40 x 3.10 मी. इतका आहे.

MRTP नोट1स 53 (1)अ;वये 8192/ 31.12.2020

1

�ी.  लबंाजी ता;हाजी SचFवलकर
घर ". 0054, डॉ. महेश  शदंे िUल�नक 

समोर, जुहूगाव, वाशी, नवी मुंबई.

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता 12.20 मी x 11.30 मी मोजमापाIया जागेत अनSधकृत Xल1ंथचे व कॉलमचे 

आर.सी.सी. 2वZपाचे काम सुZ असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2105/2020

 Lद.10/12/2020

2

�ी. िजरापुरे पी.जी.,

सी-03/एम-02, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता तळ मजMयावर समोर1ल बाजूस 5.40 मी x 2.00 व 3.65 मी. X 1.25 मी 

मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवना परवानगी अनSधकृत वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे 

�नदशOनास आले आहे.

MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2109/2020

 Lद.10/12/2020

3

�ी. पभOतभाई एच. पटेल/ नौर

सी-03/एस-10, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता दसुaया मजMयावर समोर1ल बाजूस 5.40 मी x 2.00 व 3.65 मी. X 1.25 मी 

मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी अनSधकृत वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे 

�नदशOनास आले आहे.

MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2110/2020

 Lद.10/12/2020

4

�ी. जयHकाश साहनी व �ीम. 

मनोरमा जे. साहनी

सी-03/एस-14, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता �तसaया मजMयावर समोर1ल बाजूस 5.40 मी x 2.00 व 3.65 मी. X 1.25 मी 

मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी अनSधकृत वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे 

�नदशOनास आले आहे.

MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2111/2020

 Lद.10/12/2020

5

�ीम. नयनाबेन एस. ठUकर व 

�ी. तुषार पी. शहा

सी-04/एम-01, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता तळ मजMयावर मागील बाजूस 5.10 मी x 2.30 मी. मोजमापाIया जागेत 

Fवटबांधकाम कZन पEाशेड टाकून Fवनापरवानगी अनSधकृत गॅलर1चे वाढ1व बांधकाम करdयात आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2112/2020

 Lद.10/12/2020

नवी मुबंई महानगरपाCलका

अDत�मण �वभाग

महाराef Hादे शक �नयोजन व नगररचना अSध�नयम, 1966 अ;वये अनSधकृत इमारती/बांधकामांFव�?द खाल1लHमाणे नोट1स बजावdयात आलेMया आहेत. सवO नागgरकांना शासन पgरपEक ". संकhणO-2018/H.".510/नFव-

20, Lद. 03 मे, 2018 नुसार आवाहन करdयात येते कh, खाल1लHमाणे इमारती/बांधकामे अनSधकृत असMयामुळे याLठकाणी सद�नका/गाळे खरेद1 करdयात येवु नयेत व आपल1 फसवणुक टाळावी.

(माहे FडसHबर 2020)

बेलापूर

वाशी

- 1 -



6

�ी. राकेश Lहरालाल गुXता

डी-06/एस-03, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता तळ मजMयावर समोर1ल बाजूस 2.90 मी x 5.25 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व बांधकाम  Fवनापरवानगी कZन अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2113/2020

 Lद.10/12/2020

7

�ी. ऐ. आर. भानुशाल1

डी-06/एस-07, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता पLहMया मजMयावर समोर1ल बाजूस 2.90 मी x 5.25 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व बांधकाम  Fवनापरवानगी कZन अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2114/2020

 Lद.10/12/2020

8

�ी. भावेश उदेशी व �ीम. kबना 

भी. उदेशी

डी-06/एस-11, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता दसुaया मजMयावर समोर1ल बाजूस 2.90 मी x 5.25 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व बांधकाम  Fवनापरवानगी कZन अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2115/2020

 Lद.10/12/2020

9

�ी. Fवरबला आर भlा

डी-06/एस-15, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता �तसaया मजMयावर समोर1ल बाजूस 2.90 मी x 5.25 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व बांधकाम  Fवनापरवानगी कZन अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2116/2020

 Lद.10/12/2020

10

�ी. धनगट भानुदास

डी-01/एन-01, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता तळ मजMयावर मागील बाजूस 3.60 मी x 1.60 मी. मोजमापाIया जागेम?ये चॅनेल व 

Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी  अनSधकृतपणे टॉयलेटचे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2117/2020

 Lद.10/12/2020

11

�ी. उमेश वसंत गडदे

सी-02/एस-02, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता तळ मजMयावर समोर1ल बाजूस 4.60 मी x 2.80 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी  अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2118/2020

 Lद.10/12/2020

12

�ीम. जनाबाई बबन अजब

सी-02/एस-06, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता पLहला मजMयावर समोर1ल बाजूस 4.60 मी x 2.80 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी  अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2119/2020

 Lद.10/12/2020

13

�ी. कमलेश जे. दोषी व 

जयलmमी जे. दोषी

सी-02/एस-10, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता दसुरा मजMयावर समोर1ल बाजूस 4.60 मी x 2.80 मी. मोजमापाIया जागेत 

आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवनापरवानगी  अनSधकृतपणे वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2120/2020

 Lद.10/12/2020

14

�ीम. रnमी अमतृलाल oहोरा

सी-03/एस-06, Xलॉट नं-48/2, ;यु 

अलकनंदा को.ऑप.हौ.सोसा. ल., एम.जी. 

काँ^XलेUस, से-14, वाशी, नवी मुंबई

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता पLहMया मजMयावर समोर1ल बाजूस 5.40 मी x 2.00 व 3.65 मी. X 1.25 मी 

मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी. व Fवट बांधकाम कZन Fवना परवानगी अनSधकृत वाढ1व बांधकाम करत असMयाचे 

�नदशOनास आले आहे.

MRTP-54

 

जा.".नमुंमपा/ सFववा/अ�त/2121/2020

 Lद.10/12/2020

1

अ?य@ /सSचव
भू.". 29 ते 32, 36 व 37 सेUटर 30 

सानपाडा, नवी मुंबई

भू.". 29 ते 32, 36 व 37 सेUटर 30 सानपाडा, नवी मुंबई, या भूखंड @ेEात (सोसायट1 @ेEफळात) भू.". से. 30 

सानपाडा @ेEफळ सुमारे 2523 चौ.मी. उpयानासाठq राखीव असलेMया संपुणO भूखंडाचे एकEीकरण करdयात आलेले असुन 

Dया Lठकाणी अंशत:  भागात बदल करdयात येते तसेच भूखंडाIया उDतरेस सु. 2.10x2.10 मी मंLदराचे बांधकाम केलेले 

आहे.

53(1) 4014/2020 Lदनांक 07/12/2020

तुभ�

- 2 -



2
मे.sलाईट शजु

भूखंड ".110 शॉप ". 1 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

भूखंड ".110 शॉप ". 1 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई 2.90x2.50 मी मोजमापाचे पEाशेड बांधून Dयाचा 

वाणीuयाथO वापर सुZ आहे
53(1) 4407/2020 Lदनांक 30/12/2020

3
मे. जनता हाडOवेअर

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 2 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 2 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

लोखंडी अँगल टाकून लॉsटचा वाणीuयाथO वापर सुZ आहे
53(1) 4408/2020 Lदनांक 30/12/2020

4
मे. गुडलक हाडOवेअर

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 3 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 3 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

लोखंडी अँगल टाकून लॉsटचा वाणीuयाथO वापर सुZ आहे
53(1) 4409/2020 Lदनांक 30/12/2020

5
मे. ;यू लकh हाडOवेअर

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 4 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 4 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

पUकh पEाशेड उभाZन Dयाचा वाणीuयाथO  वापर सुZ आहे
53(1) 4410/2020 Lदनांक 30/12/2020

6
मालमDताधारक

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 5 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 5 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

पUकh पEाशेड उभाZन Dयाचा वाणीuयाथO  वापर सुZ आहे
53(1) 4411/2020 Lदनांक 30/12/2020

7
मे. गुXता फरसाण

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 6 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 6 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

पUकh पEाशेड उभाZन Dयाचा वाणीuयाथO  वापर सुZ आहे
53(1) 4412/2020 Lदनांक 30/12/2020

8
माते�ी हाडOवेअर

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 8 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 8 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे 

पUकh पEाशेड उभाZन Dयाचा वाणीuयाथO  वापर सुZ आहे
53(1) 4413/2020 Lदनांक 30/12/2020

9
नॅशनल हाडOवेअर

Xलॉट नं. 110 शॉप ". 9 सेUटर 23 

जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई

Fवनापरवानगी Xलॉट नं. 110 शॉप ". 5 सेUटर 23 जनता माकt ट, तुभt नवी मुंबई येथे 2.90x2.50 मी.  मोजमापाचे  

पUकh पEाशेड उभाZन Dयाचा वाणीuयाथO  वापर सुZ आहे
53(1) 4414/2020 Lदनांक 30/12/2020

1
�ी.हसमणी एस.एच.

एसएस टाईप, �म नं.23, सेUटर 

4,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद पDयावर अंदाजे   3.00 मी.X 7.00 मी.मोजमापाIया @ेEफळाम?ये तळमजMयाचे RCC बांधकाम चालू 

असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
54 4858/24/12/2020

2
�ी.योगेश रामु हु;नरकर,

एसएस टाईप, �म नं.24, सेUटर 

4,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद पDयावर अंदाजे   3.00 मी.X 7.00 मी.मोजमापाIया @ेEफळाम?ये तळमजMयाचे RCC बांधकाम चालू 

असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
54 4859/24/12/2020

3
�ी.कxडीबा महादेव गवळी,

 एसएस टाईप, �म नं.25, सेUटर 

4,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद पDयावर अंदाजे   3.00 मी.X 7.00 मी.मोजमापाIया @ेEफळाम?ये तळमजMयाचे RCC बांधकाम चालू 

असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
54 4860/24/12/2020

4
�ी.�नवDृती अXपा कांबळे,

 एसएस टाईप, �म नं.26, सेUटर 

4,कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

वर नमूद पDयावर अंदाजे   3.00 मी.X 7.00 मी.मोजमापाIया @ेEफळाम?ये तळमजMयाचे RCC बांधकाम चालू 

असMयाचे �नदशOनास आले आहे.
54 4861/24/12/2020

1 �ी. संतोष शांताराम घुडे 

(घरमालक व Fवकासक), �ी. 

Fवकास शांताराम घुडे (घरमालक 

व Fवकासक),

 गट ". 9, ^हाEे आळी, तीन बावडी, 

घणसोल1  नवी मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी HDय@ पाहणी केल1 असता 12.00 X 11.00. मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे 

R.C.C जोDयाचे काम पूणO, तळमजला कॉलमचे काम Hगतीपथावर
54 जा.". 3282 Lद. 11/12/2020

2
�ी. राजू सखाराम पाट1ल 

(घरमालक व Fवकासक)

 Xलॉट नं 26, गुZyकरण अपाटzम{ट, 

सावOज�नक शौचालयासमोर, से.30 डी, 

गोLठवल1, घणसोल1, नवी मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी 22.80 मी. X 16.80 मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे आर.सी.सी. uयोDयाचे काम 

पूणO तळमजला कॉलमचे काम Hगतीपथावर
54 जा.". 3283 Lद. 11/12/2020

3
�ी. पुZषोDतम बाबू पाट1ल 

(घरमालक व Fवकासक)
एकवीरा Xलाझा, से-30 डी, नवी मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी 21.70 मी. X 27.10 मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे आर.सी.सी. बांधकाम 

तळमजला+पLहला मजला रLहवास वापर असलेMया इमारतीवर दसु-या मजMयावर कॉलमचे काम Hगतीपथावर आहे
54 जा.". 3284 Lद. 11/12/2020

4
�ी. चंlकांत जोमा मढवी 

(घरमालक व Fवकासक)

सावOज�नक शौचालय से.30 डी 

गोLठवल1Iया बाजूला गोLठवल1, नवी 

मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी 17.10 मी. X 13.40 मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे आर.सी.सी. बांधकाम 

uयोDयाचे काम पूणO तळमजला कॉलमचे काम Hगतीपथावर
54 जा.". 3285 Lद. 11/12/2020

कोपरखैरणे

घणसोल%
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5
�ी. Lहतेश भगवान पाट1ल 

(घरमालक व Fवकासक),

से-30 डी, आई एकFवरा इमारतीIया 

बाजुला, गोLठवल1 गाव, घणसोल1, नवी 

मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी 22.80 मी. X 9.20 मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे तळमजला 2लॅबचे काम पूणO, 

पLहMया मजMयाचे कॉलमचे काम Hगतीपथावर
54 जा.". 3520 Lद. 16/12/2020

6
�ी. गणेश परशरुाम पाट1ल 

(घरमालक व Fवकासक),

से-30 डी, गोLठवल1 गाव, घणसोल1, 

नवी मुंबई.

सदर1ल Lठकाणी 12.00 मी. X 20.00 मी. इतUया मोजमापाचे Fवनापरवानगी अनSधकृतपणे तळमजला + 3 मजले 

रLहवास वापर असलेMया इमारतीवर चौ~या मजMयाचे 2लॅबचे काम पूणO, पाचoया मजMयाचे कॉलमचे काम पूणO,
54 जा.". 3521 Lद. 16/12/2020

1

अ�ण वसंत Lद J@त, ए-05, सेUटर 03, ऐरोल1

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.60 मी X 6.00 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे पLहला मजलाचे वीट बांधकाम Hगतीपथावर आहे. 54 2769/2020 Lद.03/12/2020

2

बाबुराव  सलवार1, ए-04,  सेUटर 03, ऐरोल1

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.60 मी X 6.00 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे पLहला मजलाचे वीट बांधकाम Hगतीपथावर आहे. 54 2770/2020 Lद. 03/12/2020

3

संद1प एन हांडे/संजय एन हांडे, बी-484, से.02, ऐरोल1

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.00 मी X 6.70 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजMयाचे वीट बांधकाम Hगतीपथावर आहे. 54 2771/2020 Lद. 03/12/2020

4

पुंड लक पोशा पाट1ल, बी-485, से. 02, ऐरोल1

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.00 मी X 6.70 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजMयाचे वीट बांधकाम Hगतीपथावर आहे. 54 2772/2020 Lद. 03/12/2020

5

बालाराम पोशा पाट1ल, बी-486, से.02, ऐरोल1

सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.00 मी X 6.70 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे दसु-या मजMयाचे वीट बांधकाम Hगतीपथावर आहे. 54 2773/2020 Lद. 03/12/2020

6

शकंर बाल1 कांबळे अे- 229, से.02, ऐरोल1
सदर Lठकाणी पाहणी केल1 असता मालकाने (3.00 मी X 6.80 मी.) इतUया मोजमापाIया जागेत आर.सी.सी.चे बांधकाम 

सु� केले आहे.सpयि2थतीत सदर बांधकामाचे पLहMया मजMयाचे 2लॅबचे बांधकाम Hगतीपथावर आहे.
54 2774/2020 Lद. 03/12/2020

�थळ  :- बेलापूर सह%/-

उप आयुSत (अDत�मण)

नवी मुंबई महानगरपाCलका

;दनांक :-  20/01/2021

ऐरोल%
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