
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 
नागपरू महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अजाचा अनपुालन अहवाल 

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सचूिापत्र) 
फेब्रवुारी – 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 
कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअजा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 29 03.02.2020 मे. जी.एच. रायसोनी लवद्यालनकेतन प्रायमरी 
आलण सेकंडरी शाळा, खसरा नं. 145, 
मौजा – सकुळी (गपुचपू) प.ह.नं. 45, तह. 
हहगणा, नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 294/मअुअ 
लद. 03.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

2 30 03.02.2020 श्री. नंद ुगणपतराव कन्हेरे व इतर 1, 
खसरा कं्र. 102, 103, मौजा – वागदरा, 
प.ह.नंबर 46, तह. हहगणा, नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 296/मअुअ 
लद. 04.02.2020 

  दोन लदवसात  प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

3 31 04.02.2020 श्री. मनु्रीका मोहन शमा व इतर 2, 
खसरा कं्र. 16/2 व 17, मौजा – भवरी, 
ता. कामठी, नागपरू (ग्रा.)  

इंडस्ट्रीयल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 297/मअुअ 
लद. 04.02.2020 

  एका लदवसात  प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

4 32 04.02.2020 मे. ईश्वर डेव्हलपसज तफे भागीदार श्री. 
राजेश जगन्नाथ नागपरेू व श्री. लहमांश ू
नरसीभाई पटेल, खसरा कं्र. 262, न.भु.कं्र. 
129, लशट नं. 178, लकडगंज, नागपरू 

रहीवासी कम शॉप 
इमारतीचे सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 298/मअुअ 
लद. 04.02.2020 

  एका लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 33 06.02.2020 श्री. प्रशांत वामनराव मुंडे,  
प्लॉट नं. 107, लसटीएस नं. 451, घर नं. 
1180/0-7, वाडज नं. 73, मौजा – 
पांढराबोडी, नागपरू 
 

रहीवासी इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 299/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  दोन लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



6 34 07.02.2020 श्रीमती उज्वला कमलेश दाढे 
खसरा नं. 76/2, 76/4, मौजा – 
हचचभवन, तह. कळमेश्वर नागपरू (ग्रा.) 

स्ट्टोरेज इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 300/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  एका लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 35 05.02.2020 मा. सलचव, यगुांतर शैरलणक संस्था 
श्री. बाळासाहेब लतरपडेु कॉलेज ऑफ 
हॉटेल मनेॅजमेन्ट ॲण्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, 
प्लॉट नं. 8 व 9, घर नं. 515/2 न.भु.कं्र. 
7, मौजा – लसताबडी नागपरू. 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 301/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  तीन लदवसात  प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

8 36 05.02.2020 मे. अलभजीत लरयलेटसज ॲण्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल. श्री. अलभजीत जे. मजमुदार, खसरा 
कं्र. 82/2, भुखंड कं्र. 1, मौजा – बेसा, 
नागपरू  (रहीवासी इमारत 1 व 2) 

रहीवासी इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 303/मअुअ 
अआसे/ 304/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  तीन लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 37 05.02.2020 मे. अलभजीत लरयलेटसज ॲण्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल. श्री. अलभजीत जे. मजमुदार, खसरा 
कं्र. 82/2, भुखंड कं्र. 1, मौजा – बेसा, 
नागपरू   

रहीवासी इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 305/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  तीन लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 38 05.02.2020 मे. अलभजीत लरयलेटसज ॲण्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल. श्री. अलभजीत जे. मजमुदार, खसरा 
कं्र. 82/2, भखंुड कं्र. 2, मौजा – बेसा, 
नागपरू   

रहीवासी इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 306/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  तीन लदवसात  सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 39 05.02.2020 मे. अलभजीत लरयलेटसज ॲण्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल. श्री. अलभजीत जे. मजमुदार, खसरा 
कं्र. 82/2, भखंुड कं्र. 2, मौजा – बेसा, 
नागपरू  (हवग ए व बी) 

रहीवासी इमारतीचे सधुारीत 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 302/मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  तीन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 40 10.02.2020 मे. दयानंद ॲन््लो वेदीक कॉलेज रस्ट 
ॲण्ड मनेॅजमेन्ट सोसायटी न्य ुलदल्ली तफे 
श्री. महेश लशवदयाल चोपडा, खसरा नं. 
20, फेटरी नागपरू. 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 308/मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



13 41 07.02.2020 श्री. राणा लतलकराज खरुाणा व 1 इतर 
प्लॉट नं. 651, 652, न.भु.कं्र. 283, 
खसरा कं्र. 134/1, 135/2, इंदोरा हाउहसग 
ऑाकोमोडेशन स्स्कम, मौजा –नारी नागपरू 

रहीवासी (हॉटेल) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 310/मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  सहा लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

14 42 10.02.2020 श्री. पे्रमराज बापरुाव डवरे 
प्लॉट नं. 169 व  170, घर नं. 1252 व 
1263, वाडज नं. 75, लसटीएस नं. 1392, 
लशट नं. 59, मौजा – अजनी, नागपरू. 

णिझिेस कम रहीवासी 
इमारतीचे सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 311/मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  तीन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 43 12.02.2020 मे. यएुटी, ईन्रा सर्व्व्हस प्रा.लल., तफे 
अरहवद रघनुाथ टेमरु्णणकर 
खसरा नं. 215, 216/2, तह. नागपरू 
ग्रालमण, नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 307/मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

16 44 11.02.2020 मे. छाजेड हेल्थकेअर प्रा. लल. 
प्लॉट नं. 253, घर नं. 506, वाडज नं. 70, 
लसटीएस नं. 943, मौजा – गाडगा, कॅनल 
रोड, गोकुलपेठ, नागपरू 

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 309/मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  दोन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

17 45 15.02.2020 मे. गोलछा हाऊहसग ॲण्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल., िारा संचालक श्री. लवशाल वधजमान 
गोलछा व अशोक जगन्नाथ लिवेदी, प्लॉट 
नं. 239, घर नं. 518, मौजा – गाडगा, 
धरमपेठ, नागपरू 

मकक िटाईल कम णिझिेस 
इमारतीचे सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 312/मअुअ 
लद. 17.02.2020 

  तीन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

18 46 15.02.2020 श्री. लवनायक वामनराव वाडीवा व 4 इतर 
प्लॉट नं. 46, लसटीएस नं. 28, घर नं. 67, 
67/ए, 67/बी, वाडज नं. 73, मौजा – 
अंबाझरी, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 314/मअुअ 
लद. 17.02.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

19 47 15.02.2020 श्री. आलशष कलोदे , 
प्लॉट नं. 10, लसटीएस नं. 09, लशट नं. 
229/14, घर नं. 2254/10, खसरा नं. 

णिझिेस कम मकक िटाईल 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 313/मअुअ 
लद. 17.02.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



29/1, उज्वल को.ऑप.हौ.सोसायटी, मौजा 
– सोमलवाडा, नागपरू. 

20 48 15.02.2020 श्री. नरेन्र  धरनीधरजी गांधी ,  
प्लॉट नं. 216, खसरा नं. 502, वाडज नं. 11, 
लडव्हीजनल साऊथ नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 315/मअुअ 
लद. 18.02.2020 

  चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

21 49 18.02.2020 श्री. नंदलकशोर शेषरावजी रोकडे 
सौ. मनोरमा नंदलकशोर रोकडे 
प्लॉट नं. 151, 152, 153, 163, ख.नं. 
39. 40 .. मौजा – मानेवाडा, नागपरू. 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 316/मअुअ 
लद. 18.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

22 50 27.02.2020 श्री. कांतीलाल लवरजी पटेल 
प्लॉट नं. 61, खसरा नं. 301, घर नं. 77, 
वाडज नं. 9, लसटीएस नं. 625, मौजा – 
धंतोली, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 322/मअुअ 
लद. 28.02.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

23 51 27.02.2020 श्री. स्वामीनारायण गरुुकुल हैराबाद तफे 
लनत्यस्वरुप स्वामीजी, खसरा कं्र. 
423/1/अ, 423/2/अ/1, 423/2/अ/2, 
मौजा – वडोदा, तह. कामठी, नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 323/मअुअ 
अआसे/ 324/मअुअ 
अआसे/ 325/मअुअ 
लद. 28.02.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

24 52 25.02.2020 श्री. सरुजप्रसाद गपु्ता व 3 इतर 
प्लॉट नं. 42, लेन्रा पाकज , रामदासपेठ, 
नागपरू 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 320/मअुअ 
लद. 26.02.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

25 53 28.02.2020 मे. आईसबॉक्स इंटीगे्रटेड कोल्ड चैन तफे 
श्री. शैलेन्र मकंुुद वैद व इतर 2, 
खसरा कं्र. 42/1/अ, 42/2, मौजा – 
कोढाली, नागपरू. 

कोल्ड स्ट्टोरेज व वेअर 
हाऊस इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 326/मअुअ 
अआसे/ 327/मअुअ 
लद. 28.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

26 54 20.02.2020 मे. संदीपनी सोसायटी, िारा श्रीमती राजश्री 
श्रीकांत लजचकार, ख.नं. 30/1, 30/6, 
30/7, वाडज नं. 68, लसटी सव ेनं. 53, 
मौजा – हजारीपहाड, नागपरू. (यलुनट 4) 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 318/मअुअ 
अआसे/ 319/मअुअ 
लद. 20.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



(यलुनट 1,2,3) 
27 55 28.02.2020 सलचव, सन्मागज लशरण संस्था , नागपरू 

मे. इरा इंटरनशॅनल स्कुल, प्लॉट नं. 168, 
167, खसरा नं. 57, प.ह.नं. 38, मौजा – 
बेसा, तह. नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 321/मअुअ 
लद. 28.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

28 56 31.01.2020 श्री. तुलसीदास नारायणदास खंडवाणी व 1 
इतर, खसरा नं. 73/1, लसटीएस नं. 401, 
लशट नं. 61, मौजा – लचखली (देव) 
कळमना, नागपरू. 

स्ट्टोरेज इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 295/मअुअ 
लद. 04.02.2020 

  पाच लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

29 57 18.02.2020 श्री. राहुल अरुण वासदेुवा व श्री. पवन 
आत्माप्रकाश चावला , प्लॉट नं. 1142, 
लसटी एस नं. 1035, लशट नं. 429/24, घर 
नं. 3514/ए/1142, ख.नं. 22, नागपरू. 

मकक िटाईल कम णिझिेस 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 317/मअुअ 
लद. 18.02.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अस््नशमन अलधकारी 
अस््नशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

नागपरू महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अजाचा अनपुालन अहवाल 
 (अग्निशमि अंणतम िाहरकत दाखला ) 

फेब्रवुारी - 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 
कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअजा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 24 08.01.2020 महा मेरो रेल कॉपोरेशन लल.,  
लसटी सव ेनं. 418, खसरा नं. 81/1, 
एम.आय.डी.सी. ऑफीस जवळ, हहगणा 
रोड, नागपरू (बन्सी नगर मेरो स्टेशन) 

असेम्ब्ली इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 122 /मअुअ 
लद. 01.02.2020 

  23 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 30.01.2020 ला 
उप मखु्य अस््नशमन 
अलधकारी यांनी अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 
लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 
पाठलवली. 
   लद. 31.01.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या 
मान्यतेस नस्ती पाठलवली. 
   लद. 31.01.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या कडून 
नस्ती परत 

2 25 03.02.2020 सौ. आशालता अलनल लतडके 
प्लॉट नं. 337, 337-ए, 337-बी, 291, 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 124 /मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  5 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 



खसरा  नं. 38, 41, 42, परमहंस 
लेआऊट रामसमेुरबाबा को.ऑप.हाऊहसग 
सोसायटी, मौजा – लचखली, नागपरू. 

आले 
 

3 26 29.01.2020 मे. श्री डेव्हलपसज िारा श्री. चंरशेखर 
बाबरुाव काळे, प्लॉट नं. 1, 2, खसरा नं. 
68/2, मौजा – हझगाबाई टाकळी, मलीक 
मकबजुा, साईनगर, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 125 /मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  10 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
 

4 27 13.01.2020 मे. बाजारगाव पेपर ॲन्ड प्लम 
लमल् प्रा.लल, तफे पंचवटी लबल्डसज व इतर 
मा. अध्यर,/सलचव मे. समुन कॅस्टल 
अपाटजमेन्ट , प्लॉट नं. 27, हहदसु्थान 
कॉलनी अमरावती रोड, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 126 /मअुअ 
लद. 07.02.2020 

  26 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 04.02.2020 
ला उप मखु्य अस््नशमन 
अलधकारी यांनी अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 
लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 
पाठलवली. 
   लद. 05.02.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या 
मान्यतेस नस्ती पाठलवली. 
   लद. 7.02.2020 ला मा. 
उपायकु्त यांच्या कडून 
नस्ती परत 

5 28 29.01.2020 श्री. भालचंर जे जोशी व इतर तफे 
आ.म.ुधारक मे. संस्कृती डेव्हलपसज श्री. 
भावेश देवराव कंुचलवार, प्लॉट नं. 93, 
घर कं्र. 100, सकज ल नं. 20, लसटीएस नं. 
1038, रामदासपेठ, नागपरू 
 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 127 /मअुअ 
लद. 10.02.2020 

  13 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
 



6 29 22.01.2020 लद डायरेक्टर भारतीय लवद्या भवन  
पाटज खसरा नं. 78, प.ह.नं. 14, मौजा – 
खापरखेडा, तह. कामठी, नागपरू 
 

शैक्षणिक इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 123 /मअुअ 
लद. 05.02.2020 

  15 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 

7 30 14.01.2020 संत गजानन महाराज नगरी सहकारी पत 
संस्था, तफे अध्यर श्री. सप्नील जी. मोंढे 
प्लॉट नं. 1,2,3,4 ख.नं. 7, प.ह.नं. 37, 
हुडकेश्वर , नागपरू 

शॉप कम रहीवासी 
इमारतीचे भाग अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 128 /मअुअ 
लद. 12.02.2020 

  29 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 10.02.2020 ला 
उप मखु्य अस््नशमन 
अलधकारी यांनी अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 
लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 
पाठलवली. 
   लद. 11.02.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या 
मान्यतेस नस्ती पाठलवली. 
   लद. 12.02.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या कडून 
नस्ती परत 

8 31 20.08.2019 प्रादेलशक पलरवहन कायालय, नागपरू शहर 
(पवुज) खसरा नं. 83, 84/1, मौजा – 
लचखली देवस्थान, नागपरू 

णिझिेस इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 129 /मअुअ 
लद. 14.02.2020 

  179 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 11.02.2020 ला 
उप मखु्य अस््नशमन 
अलधकारी यांनी अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 
लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 



पाठलवली. 
   लद. 12.02.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या 
मान्यतेस नस्ती पाठलवली. 
   लद. 14.02.2020 ला 
मा. उपायकु्त यांच्या कडून 
नस्ती परत 

9 32 07.02.2020 मे. राधा माधव देशपांडे 
तफे भागीदार श्री. राजेश एन. अग्रवाल 
खसरा नं. 38, प.ह.नं. 72, मौजा – 
वाघरा , तह. हहगणा, नागपरू (्लॉक ए ) 

शॉप कम रहीवासी 
इमारतीचे अंलतम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 130 /मअुअ 
लद. 15.02.2020 

  नऊ लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
 

10 33 29.01.2020 श्री. महेन्र आर ठाकुर 
प्लॉट नं. 21, 55, घर नं. 10/बी/21, 22, 
55, वाडज नं. 76, ख.नं. 10/बी, मौजा – 
हुडकेश्वर, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 131 /मअुअ 
लद. 15.02.2020 

  18 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 15.02.2020 
ला उप मखु्य अस््नशमन 
अलधकारी यांनी अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 
लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 
पाठलवली. 

11 34 16.11.2019 ललबरल शैरलणक संस्था, 
हडस् सीबीएसई शाळा, प्लॉट नं. 89/13, 
घर नं. 732, वाडज नं. 72, मौजा – लेन्रा, 
सव ेनं. 273, नाथज अंबाझरी रोड, नागपरू 

शैक्षणिक इमारतीचे भाग 
अंलतम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 132 /मअुअ 
लद. 20.02.2020 

  95 लदवसात भाग अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले 
       लद. 20.02.2020 
ला प्रभारी उप मखु्य 
अस््नशमन अलधकारी 
यांनी भाग अंलतम 
नाहरकत प्रमाणपि 



लनगजलमत करण्यास 
लशफारसीसह नस्ती 
पाठलवली. 

 
 

प्रभारी मखु्य अस््नशमन अलधकारी 
अस््नशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



कायालय, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू 
(अस््नशमन व आलणबाणी सेवा) 

छिपतीलशवाजीमहाराज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसस्व्हललाईननागपरू 440001 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.02.2020 ते लदनांक 29.02.2020 

 
अ.ं
कं्र. 

सेवेचा तपलशल प्राप्तअजाची 
संख्या 

लनकाली काढण्यातआलेल्या 
अजाची संख्या 

प्रलंलबत 
अजाची 
संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधीत 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अस््नशमन प्रथम नाहरकत 

दाखला देणे 

29 29 -   

2 अस््नशमन अंलतम नाहरकत 

दाखला देणे 

11 04 06   

 

 

 

प्रभारी मखु्य अस््नशमन अलधकारी 
अस््नशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 



कायालय, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू 
(अस््नशमन व आलणबाणी सेवा) 

छिपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसस्व्हल लाईन नागपरू 440001 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

क्र.अ.आ.से./              / म.ुअ.अ.                                                              लदनांक:- 

प्रलत, 
 मा. सहा. आयकु्त, 

सामान्य प्रशासन लवभाग, 
म.न.पा., नागपरू. 
 

लवषय:- महाराष्ट्र  लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 कलम- 3 अन्वये नागपरू महानगरपाललका लोकसेवेची 
           तपलशलवार मालहती पाठलवण्याबाबत. 
 
संदभज:- 1) कं्र. 02 साप्रलव/898/एम, लदनांक 10.11.2015 
          2) कं्र. साप्रलव/1091/एम, लदनांक 12.012016 अन्वये. 
 
महोदय, 
 उपरोक्त लवषयाहकत तथा संदभाहकय पिानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

3 अन्वये, अस््नशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. माफज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.02.2020 ते लदनांक 29.02.2020 पयजत प्रपिात तयार करण्यात आली आहे व पिासोबत संल्न 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अस््नशमन अलधकारी 
अस््नशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
प्रलतललपी:- मालहतीस्तव सादर. 

1. मा .अपर आयकु्त  
म.न.पा. नागपरू 

2. मा. उपायकु्त  
म.न.पा. नागपरू. 

3. मा. सभापती, 
अस््नशमन व लवदयतु लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपरू. 

4. मा. सदस्य, 
अस््नशमन व लवदयतु लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपरू 



 
 
 

  

 

 

 

 

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferhps ek- lnL;@lnL;kph ;knh  

 

 

1- ek- Jh- ygqdqekj nRrqth csgrs 

lHkkirh] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]  

e-u-ik-] ukxiwj- 

 

2- ek- lkS- o’kkZ t;ar Bkdjs 

milHkkirh] 

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

3- ek- Jh- xka/kh fu”kkar fxjh”k 

lnL;] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

4- ek- lkS- oanuk jkts”k Hkqjs 

lnL;k] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

5- ek- lkS- ofurk lqfuy nkaMsdj 

lnL;k] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

6- ek- Jh- vfuy “kkSdhyky xsaMjs 

lnL;] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

7- ek- Jh- _f’kds”k ¼caVh½ ukjk;.k “ksGds 

lnL;] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

8- ek- lkS- vk”kk usg: mbZds ¼vk;s”kk½ 

lnL;k] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

9- ek- lkS- eerk egs”k lgkjs 

lnL;k] vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-Ø- uko eksckbZy uacj lgh 

1 ek- Jh- ygqdqekj nRrqth csgrs 

lHkkirh]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]  

e-u-ik-] ukxiwj- 

9422104672  

2 ek- lkS- o’kkZ t;ar Bkdjs 

milHkkirh] 

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9422808326  

3 ek- Jh- xka/kh fu”kkar fxjh”k 

lnL;]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9822237773  

4 ek- lkS- oanuk jkts”k Hkqjs 

lnL;k]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9822734717  

5 ek- lkS- ofurk lqfuy nkaMsdj 

lnL;k]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9822232887  

6 ek- Jh- vfuy “kkSdhyky xsaMjs 

lnL;]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9420253478  

7 ek- Jh- _f’kds”k ¼caVh½ ukjk;.k 

“ksGds 

lnL;]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

8698977555  

8 ek- lkS- vk”kk usg: mbZds ¼vk;s”kk½ 

lnL;k]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

9373287916 

9561236556 

 

9 ek- lkS- eerk egs”k lgkjs 

lnL;k]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9766144442 

7038405623 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


