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

(अग्ननशमन नाहरकत दाखला / सचूनापत्र) 
माचच– 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 
कं्रमाक 

लदनांक अर्जचदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अर्जावर केलेल्या 
कायचवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअर्जा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 58 02.03.202
0 

श्री. बललबरससग लप्रतमससग रेण ु
प्लॉट नं. 3, ख. नं. 12/4, सीएस नं. 
57/1 लशट नं. 86/7, 15/6, 85/10, 
6/1/10, रार्जा कोठी , लसव्हील लाईन, 
मौर्जा – गाडगा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 330/मअुअ 
लद. 03.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 59 02.03.202
0 

मे. केदारेश्वर लबल्डसच ॲण्ड डेव्हलपसच 
िारा भागीदार श्री. माधव वामनराव 
देशपांडे व श्री. अलभर्जीत बापरुाव 
दधुाने, प्लॉट नं. 7, ख.नं. 78, 166, 
167, 168, मौर्जा – र्जयताळा, नागपरू 
( इमारत कं्र 1 ) 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 328/मअुअ 
लद. 03.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 60 02.03.202
0 

मे. केदारेश्वर लबल्डसच ॲण्ड डेव्हलपसच 
िारा भागीदार श्री. माधव वामनराव 
देशपांडे व श्री. अलभर्जीत बापरुाव 
दधुाने, प्लॉट नं. 8, ख.नं. 78, 166, 
167, 168, मौर्जा – र्जयताळा, नागपरू 
( इमारत कं्र  2 ) 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 329/मअुअ 
लद. 03.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 61 11.03.202
0 

श्री. रोहीत रार्जकुमार गोलछा,  
घर नं. 595, 595/2/16, 595/सी, 

रहीवासी हॉटेल इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत  दाखला  

अआसे/ 331/मअुअ 
लद. 11.03.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 



595/डी, वाडच नं. 60, लसटीएस नं. 
2591, लशट नं. 39, मौर्जा – 
र्जरीपटका, नागपरू. 

देणे देण्यात आले. 

5 62 11.03.202
0 

मे. चंद्रलक्ष्मी इन्रास्ट्रक्चर एल.एल.पी 
तरे्फ भागीदार श्री. मनोहर वेदप्रकाश 
वाधवानी, 
भखंुड कं्र. 5 बी, 6 व 6 सी, न.भ.ुकं्र. 
1842, लशट नं. 48 व 57, घर नं. 
512, मौर्जा – र्जरीपटका, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 332/मअुअ 
लद. 12.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 63 12.03.202
0 

डॉ. समीर चौबे व इतर 6,  
प्लॉट नं. 213, खसरा नं. 73 ते 78, 
वाडच नं. 70, लसटीएस नं. 294, 
लसव्हील एक्स्ट्टेशन, धरमपेठ नागपरू  

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
334/मअुअ 
लद. 12.03.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 64 12.03.202
0 

लद लरर्जनल रान्सपोटच ऑर्फीस नागपरू 
(ग्रामीण) , खसरा नं. 106/2, लसटीएस 
नं. 536/1, मौर्जा – इंदोरा, कामठी 
रोड, नागपरू 

व्यवसायीक इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 333/मअुअ 
लद. 12.03.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 65 11.03.202
0 

मे. साईतार्ज सेललब्रेशन प्रा.लल.  
खसरा नं. 26, 28, 29, मौर्जा – 
भामटी, नागपरू 

असेम्ब्ली इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
335/मअुअ 
लद. 14.03.2020 

  चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 66 13.03.202
0 

मे. अपवुा लबल्डसच ॲन्ड डेव्हलपसच तरे्फ 
श्री. व्यकंटेश सत्रबकराव कुणावर व 
चंद्रकांत भाऊराव वदृावार, खसरा नं. 
67/ए, 67/बी/3, मौर्जा – बेसा, 
नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
337/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  पाच लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 67 13.03.202
0 

श्री. धम्बमचारी अमतृ लसध्दी व श्री. 
लवलास बालकृष्ट्ण  लनतनवरे, खसरा नं. 
225/3, मौर्जा – लभलगाव, तह. 

मकच नटाईल कम असेम्ब्ली 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 336/मअुअ 
लद. 16.03.2020 

  चार लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



कामठी, नागपरू 
11 68 19.03.202

0 
मे. अम्बबे दगुा एज्यकेुशन सोसायटी िारा  
श्री. मनोर्ज लवठठलराव बालपांडे, खसरा 
नं. 5 (पाटच) प.ह.नं. 38, मौर्जा – 
बेसा, नागपरू 

शैरलणक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
342/मअुअ 
लद. 20.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 69 20.03.202
0 

श्री. सरेुन्द्रकुमार लभरुाम वाधवा व श्री. 
आलशष सरेुन्द्रकुमार वाधवा , प्लॉट नं. 
72, खसरा नं. 88, मौर्जा – लेन्रा, 
लसव्हील नागपरू. 
 

व्यवसाईक व वालणज्यीक 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 341/मअुअ 
लद. 20.03.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 70 20.03.202
0 

श्री. लक्रशन देवरावर्जी नेमाड व इतर 
तरे्फ श्री. लमसलद पी. सम्बभे, खसरा नं. 
15/15 व 15/16, लसटीएस नं. 21/1 
व 21/2, वाडच नं. 74, मौर्जा – 
र्जयताळा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
340/मअुअ 
लद. 20.03.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 71 18.03.202
0 

श्री. लवर्जय सरटकर व अर्जय सरटकर 
खसरा नं. 82, लसटीएस नं. 232, लशट 
नं. 36 (570) 32 (611) वाडच नं. 
74, मौर्जा – र्जयताळा, नागपरू. 

पेरोल पंप (हर्जडचस) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 339/मअुअ 
लद. 19.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 15 18.03.202
0 

श्रीमती लदपीका लनलेश मोहाडीकर 
प्लॉट नं. 11ए, खसरा नं. 219, मौर्जा 
– पालोरा, तह. पारलशवनी, नागपरू 

पेरोल पंप (हर्जडचस) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 338/मअुअ 
लद. 19.03.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

 (अग्ननशमन अंलतम नाहरकत दाखला ) 
माचच - 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 
कं्रमाक 

लदनांक अर्जचदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अर्जावर केलेल्या 
कायचवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअर्जा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 35 14.02.201
9 

मा. सलचव, लोकमान्य लटळक 
र्जनकल्यान लशरण संस्ट्था, प्लॉट नं. 
846, खसरा नं. 589, 598, 601 व 
603, लसटी सवे नं. 286, मौर्जा नं. 
1288/846, नंदनवन, नागपरू ( 
्लॉक डी 1 व ्लॉक डी 2 ) 
 

शैरलणक इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 138 
/मअुअ 
लद. 09.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

2 36 17.02.202
0 

दडा हॉस्ट्पीटल, श्री. आर. एच. दडा 
प्लॉट नं. 1074/बी, खसरा नं. 
29/30, मौर्जा नं. 1074, इतवारी 
स्ट्टेशन रोड, लबनाकी, नागपरू 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे अंलतम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 133 
/मअुअ 
लद. 02.03.2020 

  15 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 
        

3 37 20.02.202 मे. सधुश्री इन्राकॉन तरे्फ श्री. सलचन रहीवासी इमारतीचे अंलतम अआसे/ 136   15 लदवसात अंलतम 



0 एस. राऊत व इतर , प्लॉट नं. 5, 
खसरा नं. 101/2, 101/4, मौर्जा – 
गोरेवाडा, लनवारा को.ऑप.हाऊससग 
सोसायटी, नागपरू 

नाहरकत  दाखला  देणे /मअुअ 
लद. 05.03.2020 

नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

4 38 12.02.202
0 

डॉ. आर. एस. कुबडे व डॉ. ए. आर. 
कुबडे , खसरा नं. 25, 36, 37, 
मौर्जा – पारडी, नागपरू 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे अंलतम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 135 
/मअुअ 
लद. 04.03.2020 

  22 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

5 39 25.02.202
0 

श्री. महालक्ष्मी र्जगदंबा माता मलदर 
ख.नं. 164, 165, 170/3, 171/2, 
171/4, 172, 189, 232, व 234, 
मौर्जा – कोराडी, तह. कामठी, 
नागपरू. 

रहीवासी होस्ट्टेल इमारतीचे 
अंलतम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 134 
/मअुअ 
लद. 04.03.2020 

  10 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

6 40 18.09.201
9 

श्री. सभुाष पांडुरंग गावंडे 
लसटीएस नं. 143, प.ह.नं. 53, मौर्जा 
– बार्जारगाव ग्रामीण, नागपरू 

इंडस्ट्रीयल (लर्जलनग ॲन्ड 
पे्रससग) इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 137 
/मअुअ 
लद. 05.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

7 41 05.02.202
0 

मे. हेगवडु कमर्शशयल डेव्हलपसच 
प्रा.लल., 
प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 25, 29, 30, 
मौर्जा – सचचभवुन, वधा रोड, 
नागपरू. 

असेम्ब्ली (क्लब हाऊस) 
इमारतीचे अंलतम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 145 
/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले       

8 42 27.02.202
0 

मे. लसम्बबांसीस यलुनव्हचलसटी 
खसरा नं. 114/115/1-2-3, 116/1-
2,... मौर्जा – वाठोडा, नागपरू. 
(मनेॅर्जमेन्ट ॲण्ड ऑडीटोरीयम) 

शैरलणक इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
144/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        



9 43 27.02.202
0 

मे. लसम्बबांसीस यलुनव्हचलसटी 
खसरा नं. 114/115/1-2-3, 116/1-
2,... मौर्जा – वाठोडा, नागपरू. (स्ट्पोटच 
कॉम्बप्लेक्स) 

असेम्ब्ली इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 142/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

10 44 27.02.202
0 

मे. लसम्बबांसीस यलुनव्हचलसटी 
खसरा नं. 114/115/1-2-3, 116/1-
2,... मौर्जा – वाठोडा, नागपरू. 
(असेम्ब्ली मेस इमारत ) 

असेम्ब्ली इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 143/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

11 45 03.02.202
0 

मे. संदेश दवाई बार्जार, 
श्री. लदलीप अग्रवाल , प्लॉट नं. 2 ए, 
लसएस नं. 422/1, लशट नं. 194, 
169, 170, 195, र्जनुा रे्जल गोडावनू, 
गंर्जीपठ, नागपरू. 

मकच नटाईल इमारतीचे 
अंलतम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 140/मअुअ 
लद. 11.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

12 46 09.12.201
9 

लद प्राईड हॉटेल (यलुनट ऑर्फ र्जगसन्स 
हॉटेल) तरे्फ श्री. सरेुशचंद्र पी. रै्जन, 
खसरा नं. 152/7, 152/8, 152/9, 
152/10, मौर्जा – सोमलवाडा, वधा 
रोड, नागपरू. 

रहीवासी हॉटेल इमारतीचे 
अंलतम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 141/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

13 47 03.12.201
9 

डॉ. प्रशांत केशवराव बावनकुळे 
डॉ. चारुलता प्रशांत बावनकुळे 
प्लॉट नं. 13, खसरा नं. 2, 29/1, 
मौर्जा – सोमलवाडा, नागपरू. 

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
147/मअुअ 
लद. 18.03.2020 

  15 लदवसाच्या 
मदुतीनंतर  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        

14 48 03.03.202
0 

श्री. रामकृष्ट्ण र्जी. पोददार व 2 इतर 
खसरा नं. 126-126/1ए, मौर्जा – 
वाठोडा, नागपरू. 

शैरलणक इमारतीचे अंलतम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 146/मअुअ 
लद. 17.03.2020 

  15 लदवसात  अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले 
        



 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



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

छत्रपतीलशवार्जीमहारार्ज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसग्व्हललाईननागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगचत प्राप्तअर्जच 
कालावधी लदनांक 01.03.2020 ते लदनांक 31.03.2020 

 
अं.
कं्र. 

सेवेचा तपलशल प्राप्तअर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलबत 
अर्जाची 
संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधीत 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम नाहरकत 

दाखला देणे 

15 15 -   

2 अग्ननशमन अंलतम 

नाहरकत दाखला देणे 

14 02 12   

 

 

 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
 


