
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

नागपरू महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अर्जाचा अनपुालन अहवाल 
(अग्ननशमन नाहरकत दाखला / सचूनापत्र) 

र्जलु ै– 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 43 01.07.2020 मे. यलुनर्वहजसल लिक्स, प्रा.लल. 
श्री. मलनष कुमार लुल्ला व इतर, प्लॉट 
नं. 38/1, मौर्जा सोमलवािा, वर्धा रोि, 
नागपरू 

मकज नटाईल इमारतीचे 
सरु्धारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
055/मअुअ 
लद. 01.07.2020 

  एका लदवसात सरु्धारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 44 01.07.2020 मे. नवलनमाण लिल्िसज व लॅन्ि 
िेर्वहलपसज िारा, भागीदार श्री. लदनेश 
शेषराव वालके, श्री. रारे्जन्र ढोिळे, 
प्लॉट नं. 1, मौर्जा – भानखेिा, 
नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
056/मअुअ 
लद. 01.07.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 45 02.07.202
0 

मे. लप्रयाशी इंिस्ट्रीर्ज प्रा.लल. तरे्फ 
भागीदार श्री. मलनष सदुशजन खगुार, 
ख.नं. 203/1, मौर्जा – ििर्धामना, 
हहगणा नागपरू 

औद्योलगक इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
057/मअुअ 
लद. 03.07.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 46 02.07.202
0 

मे. सहयोगी अलर्धष्ट्ठाता, कृषी 
महालवद्यालय नागपरू मौर्जा लेन्रा, 
न.भ.ुकं्र. 1266, महारार्जिाग,िर्जार्ज 
नगर नागपरू (इमारतकं्र.2) 

रहीवासी होस्ट्टेल 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 060/मअुअ 
लद. 03.07.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 47 02.07.202 मे. सहयोगी अलर्धष्ट्ठाता, कृषी रहीवासी होस्ट्टेल अआसे/ 061/मअुअ   दोन लदवसात प्रथम 



0 महालवद्यालय नागपरू मौर्जा – लेन्रा, 
न.भ.ुकं्र. 1266, महारार्जिाग , िर्जार्ज 
नगर नागपरू (इमारत कं्र. 3) 

इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

लद. 03.07.2020 नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 48 03.07.202
0 

श्री. सभुाष गणपतराव िटुी ॲन्ि 
लर्जर्जीओ कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा.लल. 
छगनभाई के. पटेल, ख.नं. 317 लशट 
नं. 84, मौर्जा – लसताििी नागपरू 

मकज नटाईल कम हॉस्ट्पीटल 
इमारतीचे सरु्धारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
058/मअुअ 
लद. 03.07.2020 

  एका लदवसात सरु्धारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 49 03.07.202
0 

मे. गगज हॉटेल ॲन्ि लरयल इस्ट्टेट 
प्रा.लल., 
संचालक, श्री. लदलीप पी. अग्रवाल, 
नझलु प्लॉट नं. 44,45….. रे्जल 
गोिावनू रोि, गंर्जीपेठ नागपरू. 

लिझनेस इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
059/मअुअ 
लद. 03.07.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 50 07.07.202
0 

मा. पोलीस आयकु्त, नागपरू शहर 
ख.नं. 162, लसटीएस नं. 1665/1 
मौर्जा – लसताििी लसर्वहील लाईन्स 
नागपरू 

लिझनेस इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 062/मअुअ 
लद. 07.07.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 51 09.07.202
0 

श्री. नरेन्र शंकरराव मल्लेवार व इतर 
4, 
खसरा कं्र. 150/1, मौर्जा – लपपळा, 
तह. नागपरू (हवग ए, िी, सी,) 

रहीवासी कम कमर्शशयल 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 063 
/मअुअ 
अआसे/ 
064/मअुअ 
अआसे/ 
065/मअुअ 
लद. 10.07.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 52 10.07.2020 प्रोरे्जक्ट मनेॅर्जर, भारतीय राष्ट्रीय 
रार्जमागज प्रालर्धकरण लसटी सवे नं. 
2967, मौर्जा अर्जनी, नागपरू 

असेम्ब्ली , रेल्वे /िस 
स्ट्टेशन इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 066/मअुअ 
लद. 13.07.2020 

  चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 53 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
073/मअुअ 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 



भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 2) 

लद. 15.07.2020 देण्यात आले. 

12 54 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र.1) 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
074/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 55 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 13 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 068/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 56 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 4) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 071/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 57 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
077/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



(इमारत कं्र. 10 ) 
 

16 58 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 14 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
076/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

17 59 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 5 ) 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
072/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

18 60 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 12 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 069/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

19 61 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 9 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
078/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



20 62 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 11 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
075/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

21 63 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 6, 7, 8 ) 
 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
067/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

22 64 13.07.2020 मे. ओम लशवम लिल्िकॉन प्रा.लल., तरे्फ 
संचालक श्री. रलवन्र कापसे व इतर, 
भखंुि कं्र. 241, 242, 238/2, 239 
….. खसरा कं्र. 71,72,73, 74 … 
मौर्जा – सोंिापार तह. हहगणा, नागपरू. 
(इमारत कं्र. 3 ) 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
070/मअुअ 
लद. 15.07.2020 

  तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

23 65 17.07.202
0 

मे. गांर्धी लिल्िसज ॲण्ि िेर्वहलपसज, 
प्लॉट नं. 1, ख.कं्र. 84, न.भ.ुकं्र. 
2036, खामला रोि, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
079/मअुअ 
लद. 20.07.2020 

  चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलर्धकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी 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 ) 
र्जलू ै- 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 48 24.01.2020 श्री. तौलसर्फ मो. गौस अली खान, 
प्लॉट नं. 239, ख.कं्र. 5, लसटीएस 
नं. 45, मौर्जा – लिनाकी, नागपरू 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 026/मअुअ 
लद. 17.07.2020 

  174 लदवसानंतर 
अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  
महाराष्ट्र शासनातरे्फ 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकिाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

2 49 20.02.2020 श्री. गोवर्धजन इन्रास्ट्रक्चर प्रा.लल., 
श्री. अर्जीन रे्ज माललवया, प्लॉट नं. 
133, ख.नं. 266, लकिगंर्ज नागपरू 

रहीवासी कम मकज नटाईल 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
025/मअुअ 
लद. 14.07.2020 

  145 लदवसानंतर 
अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  
महाराष्ट्र शासनातरे्फ 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकिाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

3 50 02.03.2020 िॉ. लदलीप महेश राठी, श्रीमती तारा 
एम. राठी, प्लॉट नं. 40, लशट नं. 21 
ए, सवे नं. 365, मौर्जा – रं्धतोली, 
नागपरू 

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
024/मअुअ 
लद. 14.07.2020 

  135लदवसानंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 
महाराष्ट्र शासनातरे्फ 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकिाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 



4 51 02.03.2020 िॉ. चारु उदय माहुरकर,  
प्लॉट नं. 8, घर नं. 86/ए, वािज नं. 
5, मौर्जा – रं्धतोली, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 030/मअुअ 
लद. 30.07.2020 

  151 लदवसानंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 
महाराष्ट्र शासनातरे्फ 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकिाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

5 52 26.06.2020 मे. िी.एच.एल. इन्रािलु तरे्फ श्री. 
लनतीष अरुन र्जयस्ट्वाल, व श्रीसंतोष 
कुमार हसग, व इतर, प्लॉट नं.07, 
ख.नं. 17, मौर्जा – घोटाळ पांर्जरी, 
नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 022/मअुअ 
लद. 03.07.2020 

  आठ लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 53 23.06.2020 श्री. अलनरुध्द रामचंर लसरास, श्रीमती 
समुतीिाई पांिुरंग देव मेमोरीयल 
रस्ट्ट, व इतर, प्लॉट नं. 236, ख.नं. 
30, लशट नं. 15/24… लॉ कॉलरे्ज  
चौक, र्धरमपेठ, नागपरू. 

मकज नटाईल इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 020/मअुअ 
लद. 01.07.2020 

  नऊ लदवसात भाग 
अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 54 06.07.202
0 

श्री. घनश्यामदास एच. कुकरेर्जा व 5 
इतर, प्लॉट नं. 8, लसटीएस नं. 
2063, मौर्जा – र्जरीपटका, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 023/मअुअ 
लद. 09.07.2020 

  चार लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 55 06.07.202
0 

िॉ. प्रमोद केशवराव कोिवािकर 
प्लॉट नं. 15, लसटीएस नं. 1123, 
र्फमजलॅण्ि लेआउट, वर्धा रोि, नागपरू 

हॉस्ट्पीटल कम रहीवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
027/मअुअ 
लद. 17.07.2020 

  12 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 56 01.07.2020 महा. मेरो रेल कॉपोरेशन लल., 
राहाटे कॉलोनी मेरो स्ट्टेशन, लसटी 
सवे नं. 1796, मौर्जा – अर्जनी, 
नागपरू 

असेम्ब्ली (मेरो स्ट्टेशन) 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 028/मअुअ 
लद. 22.07.2020 

  22 लदवसानंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



10 57 09.07.202
0 

श्री. िलवंत पी. वानखेिे व इतर 
िारा श्री. लवनोद आर. गायकवाि 
प्लॉट नं. 19 िी, ख.नं. 71,72,73, 
मौर्जा – खामला, पांिे लेआउट, 
नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 029/मअुअ 
लद. 30.07.2020 

  22 लदवसानंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलर्धकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलर्धलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालावर्धी लदनांक 01.07.2020 ते लदनांक 31.07.2020 

अं.कं्र
. 

सेवेचा तपलशल मागील 
मलहन्याती
ल 
पं्रलिीत 

प्राप्त 
अर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलि
त 

अर्जा
ची 

संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावर्धी
त 

लवहीत 
कालावर्धी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 23 23 -   

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

06 04 04 6   

 
 

 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलर्धकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 



 
कायालय, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू 

(अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा) 
छत्रपती  लशवार्जी महारार्ज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसग्र्वहल लाईन नागपरू 440001 

र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 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 पाठलवण्यािाित. 
 
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 पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 

कलम 3 अन्वये, अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. मार्फज त लोकसेवेची मालहती 

लदनांक 01.07.2020 ते लदनांक 31.07.2020 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व 

पत्रासोित संलनन करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्ट्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलर्धकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

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

1. मा .उपायकु्त,   
(सा.प्र.लव.) म.न.पा. नागपरू 

2. मा. सभापती, 
अग्ननशमन व लवदयतु लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपरू. 



3. मा. सदस्ट्य, 
अग्ननशमन 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]  

9766144442 

7038405623 

 



vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

 

 

 

 

 

 
 

 


