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अन�धकृत बांधकाम नोट�स याद� 2021-22 

अ.क्र. बाधंकाम करणार्यांचे नाव 
व प�ा 

ö 

बाधंकामाचे स्वरूप कारवाई नो�टस 
 

शरेा 

1.  श्री. यशवंत नामदेव म्हात्रे 
मोवार् गाव, बंदर अल�, भा�दर 
(प.)   

अदंाजे 22 X 12 फुट 
मोजमापाचे वॉचमेन के�बन, पंप, 
रूम, बाथरूमचे एक�त्रत 
बांधकाम 

 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/अबां/8
52/2021-22 �द.27/05/2021 
रोजीची 260 अन्वये नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\1. यशवंत 

नामदेव पाट�ल, नोट�स सन 
2021-22.pdf 



2.  श्री. मोहन �वठ्ठल पाट�ल 
सरुभी हॉटेल, मौजे मावार्, 
उ�न रोड, भा�दर (प.) 

1) तळ मजल्यावर इमारतीचे 
रोडलगत समोर�ल बाजुने 1.2 
मी. रंूद�च्या Step ची जागा 
1.2 मी. X 19 मी. बं�दस्त 
केलेल� आहे. 
2) तळमजल्यावर Pantry 
लगत अदंाजे 33.15 चौ.मी. 
�ेत्राचे वाढ�व बांधकाम 
3) तळमजल्यावर इमारतीच्या 
मागील बाजुचे सामा�सक 
अतंराची अदंािजत 114 चौ.मी. 
�ेत्राची जागा पत्राशेडच्या 
सहाय्याने बं�दस्त केलेल� आहे. 
4) तळमजल्यावर इमारतीचे 
रोडलगत समोर�ल बाजुला 
अदंाजे 145.50 चौ.मी. �ेत्राचे 
वेदशेडचे बांधकाम 
5) तळमजल्यावर �लफ्ट व 
टॉयलेटलगत बाहेर�ल बाजनेू 
अदंाजे 40.00 चौ.मी. �ते्रावर 
मोकळ्या जागेवर बसण्याची 
व्यवस्था केलेल� आहे. 
6) तळमजला 1 ते 3 मजलेचा 
हॉल व Pantry साठ� वापर 
दशर्�वलेला असनु जागेवर 
तळमजल्यावर रेस्टॉरंट व 1 ते 
3 मजल्यावर अतंगर्त बदल 
करून प्रत्येक� 3 रूम बांधलेल्या 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/अबां/3
182/2021-22 �द.02/09/2021 
रोजीची 260 अन्वये नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\2. मोहन 

�वठ्ठल पाट�ल, नोट�स सन 
2021-22.pdf 



3.  श्री. गोपाल केवलरामणी 
मे. व्यवस्थापक / सचंालक 
यु टनर् �रपोटर् 
उ�न चौक, उ�न रोड, भा�दर 
(प.) 

तळ + 1 मजला व छतास 
कौलारू सवरूपाचे बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/अबां/3
414/2021-22 �द.22/09/2021 
रोजीची 260 अन्वये नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\3. गोपाल 

केवलरमानी, नोट�स सन 
2021-22.pdf 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/अबां/3
620/2021-22 �द.18/10/2021 
रोजीचे शुध्द�पत्रक. 

4.  श्री. रेल्क �डसोजा 
कासार रेनक्लेर 
उ�न, सव्ह� क्र.229, �हस्सा 
क्र.33 अ, �शरेरोड, उ�न, 
भा�दर (प.) 

9.7 x 51.85 फुट मोजमापात 
आर.सी.सी. बंगल्याचे बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/3640/
2021-22 �द.20/10/2021 
रोजीची 260 अन्वये नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\4.  रेल्फ 

�डसोझा, नोट�स सन 2021-
22.pdf 

5.  श्री. सतंोष सल्लपु्रसाद गपु्ता 
(भोगवटाधारक) 
श्री. जगदेव नामदेव म्हात्रे 
मोवार् गाव, सव्ह� क्र.03, 
�ह.क्र.26 रंग मचंाच्या 
पाट�मागील बाजसू, उ�न रोड 

आर.सी.सी. स्वरूपाचे तळ 
मजल्याचे घराची बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/अबां/4
924/2021-22 �द.18/11/2021 
रोजीची 260 अन्वये नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\5. �वभोग 

म्हात्र ेव संतोष गपु्ता, नोट�स 

सन 2021-22.pdf 

श्री. �वभोग जगदेव म्हात्रे 
श्री.  सतंोष सल्लपु्रसाद गपु्ता 
(भोगवटाधारक) 
मोवार् गाव, रंग मचंाच्या 
पाठ�मागील बाजसु, उ�न रोड, 
भा�दर (प.) 

 जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5677/
2021-22 �द.17/12/2022 
रोजीची 260 अन्वये देण्यात 
आलेल� सधुार�त नो�टस. 



6.  श्री. प्र�वण व्होरा 
मौजे भा�दर, सव्ह� क्र.565, 
657 जनुा, 265/267 न�वन  

4.45 x 25 चौ. �म मोजमापात 
पत्राशेडचे बांधकाम व त्या 
बांधकामामाफर् त आर.एम.सी. 
प्लांटचे बांधकाम व त्या 
बांधकमापय�त आर.एम.सी 
प्लांटचे मशीनसह व �सम�ट 
ठेवणेकर�ता गोडाऊनचे बांधकाम. 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5383/
2021-22 �द.24/12/2022 
रोजीची 260 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\6. प्र�वण 

व्होरा, नोट�स सन 2021-
22.pdf 

7.  श्री. सगुरदेव वॉ�शगं स�टर 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पंडीत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 11.7 �मटर X 12 �मटर 
मोजमापाचे लाकडी बांबु व 
ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5949/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\7. सुगरदेव 

वॉ�शगं स�टर, नोट�स सन 
2021-22.pdf 

8.  सजंय ऑटो गॅरेज 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 5.3 �मटर X 19 �मटर 
मोजमापाचे लाकडी बांबु व 
ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम  

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5951/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\8. संजय ऑटो 
गॅरेज, नोट�स सन 2021-

22.pdf 



9.  चौधर� फ�नर्चर 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 5 �मटर X 19 �मटर 
मोजमापाचे लाकडी बांबु व 
ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5952/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\9. चौधर� 

फ�नर्चर, नोट�स सन 2021-
22.pdf 

10.  नुर फ�नर्चर 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 5.1 �मटर X 19 �मटर 
मोजमापाचे लाकडी बांबु व 
ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5953/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\10. नूर 

फ�नर्चर, नोट�स सन 2021-
22 - Shortcut.lnk 

11.  यश एन्टरप्रायझसे 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 4.9 �मटर X 19 �मटर 
मोजमापाचे लाकडी बांबु व 
ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5954/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\11. यश 

इंटरप्रायझसे, नोट�स सन 
2021-22.pdf 

12.  सलमान वेल्डींग 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 3.75 �मटर X 8.45 
�मटर मोजमापाचे लाकडी बांबु 
व ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम 

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5955/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\12. सलमान 

वेिल्डगं, नोट�स सन 2021-
22.pdf 



13.  रोहन ऑटो गॅरेज 
पंडीत �भमसेन जोशी 
हॉिस्पटल समोर, भा�दर (प.) 

मौजे भा�दर, पं�डत �भमसेन 
जोशी हॉिस्पटल समोर�ल जागेत 
अदंाजे 7.1 �मटर X 9.45 
�मटर मोजमापाचे लाकडी बांबु 
व ताडपत्रीच्या सहाय्याने केलेले 
बांधकाम  

जा.क्र.�मभा/मनपा/प्र.क्र.1/5956/
2021-22 �द.10/02/2022 
रोजीची 55 अन्वये देण्यात 
आलेल� नो�टस. 

D:\scan\नो�टस याद� स्कॅन 

डटेा\नो�टस याद� स्कॅन डटेा 
सन 2021-22\13. रोहन 

ऑटो गॅरेज, नोट�स सन 
2021-22.pdf 

 

 

 

 

 

 


