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

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

नोंदवही
तील 
कं्रमाक 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अर्जावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअर्जा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 17 04.5.2020 मे. रे्ज.पी.के. सन्स कन््रक्शन प्रा.लल., 
खसरा नं.  41, 42, 43,  मौर्जा – 
मानकापरू, नागपरू 

असेम्ब्ली इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 002/मअुअ 
लद. 06.05.2020 

  तीन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 18 11.05.2020 श्रीमती गायत्री समीर हारोडे,  प्लॉट  नं.  
25, खसरा नं. 17/1-2-3, लसटी एस  
नं. 21,  मौर्जा – वाठोडा, ्वामी  
नारायण  मंदीर समोर , नागपरू 

पेरोल पंप इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 003/मअुअ 
लद. 11.05.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 19 11.05.2020 मे. श्रीलनवास लिल्डसज ॲन्ड डेव्हलपसज 
तरे्फ  भागीदार  श्री. पराग चंदरुवार , 
खसरा नं.2/2, प.ह.कं्र. 38, मौर्जा – 
घोगली, नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
004/मअुअ 
लद. 11.05.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 20 14.05.202
0 

सौ. वलनता अनंतराय वोरा व इतर 13 
आ.म.ुधारक श्री. ललीत अनंतराय वोरा,  
प्लॉट  नं. 219-िी, खसरा नं.  7, 
मौर्जा – लहवरी नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
005/मअुअ 
लद. 15.05.2020 

  दोन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 21 18.05.2020 श्री. रमेश  भाऊराव ठाकरे,  श्री. अनपु 
रमेश ठाकरे, प्लॉट  नं. 07, खसरा  नं.  
152/4-5, लसटी एस नं.604/1, 
माडजन को.ऑप.हौ.सोसायटी, नागपरू 

असेम्ब्ली (रे्टारेन्ट) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 006/मअुअ 
लद. 19.05.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



6 22 22.05.202
0 

श्रीमती संलगता चंद्रभषुन ससग 
प्लॉट नं.  245, खसरा नं. 53/1, 
लसटी सवे नं. 172, लशट नं. 27, घर 
नं. 62, लशवार्जीनगर, मौर्जा – 
अंिाझरी नागपरू. 

वालणज्यीक व व्यवसाईक 
इमारतीचे सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
007/मअुअ 
लद. 22.05.2020 

  एका लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 23 22.05.202
0 

श्री. अलनलससग सत्यनारायणससग पवार 
प्लॉट नं. 69, खसरा नं. 106/1, 
लसटीएस नं. 202, लशट नं. 25, मललक 
मकिरु्जा, मौर्जा – सझगािाई टाकळी 
नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 008/मअुअ 
लद. 26.05.2020 

  पाच लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 24 27.05.202
0 

श्री. लववेक लक्रष्ट्णाराव वैद्य व श्री. 
भंवरलाल शंकरलाल सारडा, प्लॉट नं. 
221, 348, लशट नं. 291, घर नं. 
1025, मौर्जा – नागपरू 

रहीवासी कम मकज नटाईल 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 010/मअुअ 
लद. 28.05.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 25 26.05.202
0 

श्री. संर्जय गलुािचंद गपु्ता  
मे. हॉटेल अशोक, प्लॉट नं. रे्ज-9, रे्ज-8, 
लसटी सवे नं. 441, 440, वे्ट 
हायकोटज रोड, राणी लक्ष्मीनगर, नागपरू 

रहीवासी हॉटेल इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 009/मअुअ 
लद. 27.05.2020 

  दोन लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालावधी लदनांक 01.05.2020 ते लदनांक 31.05.2020 

 
अं.
कं्र. 

सेवेचा तपलशल प्राप्तअर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलित 
अर्जाची 
संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधीत 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम नाहरकत 

दाखला देणे 

09 09 -   

2 अग्ननशमन अंलतम 

नाहरकत दाखला देणे 

 लनरंक    

 

 

 

 
 


