
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

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

िोव्हेंबर – 2020 
अ.ंक्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली असल्यास 
अलपल अजाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 95 10/11/2020 श्रीमती ज्योती चंद्रशेखर बावनकुळे, श्री 
जगदंबा कन््रक्शन कंपनी कोराडी, प्रा.ली. 
श्री संकेत चंद्रशेखर बावनकुळे, मौजा- 
नांदा, तह. कामठी, लज. नागपरू. 

मकेन्टाइल इमारतीचे  
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 128/मअुअ 
लद. 11/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 96 02/11/2020 सौ.मायाताई लवठ्ठलराव बालपांडे व इतर 4, 
प्लॉट नं. 31, वाडज नं. 11, घर नं. 1273, 
मौजा-  जाततरोडी, उंटखाना ले-आउट, 
दहीपरुा, रामबाग रोड, नागपरू.  

ईन््टीटयशूिल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 116/मअुअ 
लद. 02/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 97 12/11/2020 मे. मीडास मल्टी्पेशाललटी हॉ्पीटल 
प्रा.ली. तरे्फ संचालक श्री श्रीकांत वसंतराव 
मकेुवार, ख   न. 10/3, प्लॉट नं. 392, 
मौजा- परसोडी, नागपरू. 

हॉ्पीटल 
(इन््टीटयशूिल) इमारतीचे  
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 131/मअुअ 
लद. 12.11.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 98 03/11/2020 कमर जहा ाँ ललयाकत अली, प्लॉट नं. 1099, 
घर नं. 449, वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
अशोक चौक, चंभारनाला, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 119/मअुअ 
लद. 05.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 99 12/11/2020 श्री अनलुा सलुनल हजारे, व श्री सलुनल 
चरणदास हजारे, प्लॉट नं. बी-4, 5 घर नं. 
1694/बी-4 वाडज नं. 75, मौजा- 
चचचभुवन, नागपरू. 

रहहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 130/मअुअ 
लद. 12.11.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 100 06/11/2020 श्री आलदत्य लवजय सालनकर, संचालक 
मे.ॲडीसन लबल्डकॉन प्रा.ली. प्लॉट नं. 26, 
घर क्र. 1341, वाडज नं. 74, सभुाषनगर, 

मकेन्टाइल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 123/मअुअ 
लद. 06.11.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



नागपरू. 
7 101 13/11/2020 मे. गंगा लबल्डकॉन िारा भागीदार श्री 

लकशनास ग्वालीदास झंवर, प्लॉट नं. 01, 
मौजा वाठोडा, नागपरू. 

मकेन्टाईल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 132/मअुअ 
लद. 13.11.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 102 03/11/2020 सौ. शाललनी अशोक ढोबळे, व श्री अश्ववन 
अशोक ढोबळे, प्लॉट नं. 05, घर नं. 
590/5, वाडज नं. 21, मौजा- पारडी, नागपरू. 

रहहवासी, इन््टीटयशूिल, 
व हबझिेस इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 118/मअुअ 
लद. 05.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 103 03/11/2020 श्रीमती ्वाती अजीत भरतीया, ख.नं. 214, 
228, 229 मौजा- महालगांव, तह. कामठी, 
नागपरू.  

इंडग््ियल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 120/मअुअ 
लद. 05.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10  03/11/2020 श्रीमती ्वाती अजीत भरतीया, ख.नं. 214, 
228, 229 मौजा- महालगांव, तह. कामठी, 
नागपरू.  

इंडग््ियल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 121/मअुअ 
लद. 05.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11  03/11/2020 श्रीमती ्वाती अजीत भरतीया, ख.नं. 214, 
228, 229 मौजा- महालगांव, तह. कामठी, 
नागपरू.  

इंडग््ियल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 122/मअुअ 
लद. 05.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 104 02/11/2020 सौ. अलनता महेंद्रकुमार गपु्ता, प्लॉट नं. 18, 
वाडज. नं. 20, मौजा- लबडीपेठ, नागपरू 

मकेन्टाईल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 115/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 105 02/11/2020 श्री मनोज नामदेवराव एनपे्रड्डीवार, व इतर 
मे. श्री गजानन लबल्डसज आलण डेव्हलपसज, 
मौजा-लपपळा, तह. नागपरू (ग्रामीण) 

रहहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 117/मअुअ 
लद. 03/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 106 09/11/2020 मे. राज ॲण्ड राज कन्सरक्शन, श्रीमती 
र्फातेमा मरु्फद्दल दगुजवाला व इतर मे. राज 
कमर्शशयल कॉम्पलेक्स, मौजा – 
गोटाडपांजरी, तह.जी. नागपरू. 

रहहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 124/मअुअ 
लद. 09/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15  09/11/2020 मे. राज ॲण्ड राज कन्सरक्शन, श्रीमती 
र्फातेमा मरु्फद्दल दगुजवाला व इतर मे. राज 
कमर्शशयल कॉम्पलेक्स, मौजा – 
गोटाडपांजरी, तह.जी. नागपरू. 

रहहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 125/मअुअ 
लद. 09/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



16 107 11/11/2020 श्री आलशष शरदकुमार अग्रवाल, व इतर, 
मौजा- पांढराबोडी, रवीनगर चौक, नागपरू. 

मकेन्टाईल  इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 129/मअुअ 
लद. 11/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

17 108 10/11/2020 श्री आनंद भंवरलाल जैन व इतर, ख.नं. 
166, तह. कामठी, लज. नागपरू मौजा- 
आवंडी, नागपरू (ग्रामीण) 

्टोरेज (कोल्ड ्टोरेज) 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 126/मअुअ 
लद. 11/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

18  10/11/2020 श्री आनंद भंवरलाल जैन व इतर, ख.नं. 
166, तह. कामठी, लज. नागपरू मौजा- 
आवंडी, नागपरू (ग्रामीण) 

्टोरेज (कोल्ड ्टोरेज) 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 127/मअुअ 
लद. 11/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

19 109 26/11/2020 श्री लगरीधर लक्ष्मणदास बजाज, प्लॉट नं. 
708, वाडज नं. 6म.न.पा. घर नं. 50, मौजा-
इंदोरा, नागपरू. 

मकेन्टाइल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 143/मअुअ 
लद. 26/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 
 

20 110 23/11/2020 मे.लक्ष्मीपजुा इंटरप्राईजेस, सौ.खशुब ुप्रलवण 
बालानी, प्लॉट नं. 2, ख.नं. 132, मनपा घर 
नं.30/81/बी./09, वाडज नं. 57, मालीक 
मकुबजा, मौजा- नारा, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 140/मअुअ 
लद. 24/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

21 111 17/11/2020 मे.श्री ताज कन््रक्शन, श्री प्रमोद देवरावजी 
घरडे, व इतर ख.नं. 188/1/अ/3, मौजा- 
पावनगांव, तह.कामठी, लज. नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 137/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

22 112 23/11/2020 मे. टेकॉप्स इन्रा.प्रा.ली. श्री लजवन 
गलुाबराव लधमे, व 5 इतर, ख.नं. 78/1, 
मौजा- लदघोरी, नागपरू. 

हॉ्पीटल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 141/मअुअ 
लद. 24/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

23 113 23/11/2020 मे. टेकॉप्स इन्रा.प्रा.ली. श्री लजवन 
गलुाबराव लधमे, व 5 इतर, ख.नं. 78/1, 
मौजा- लदघोरी, नागपरू. 

हॉ्पीटल व रहहवासी 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 142/मअुअ 
लद. 24/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

24 114 17/11/2020 श्रीमती रचना अिेत महल्ले आलण इतर, मे. 
ओमकांर  लबल्डसज आलण डेव्हलपसज श्री 
सदानंद माधवराव काकोटे, प्लॉट नं. 2, 
सांईलटर्फीक को-ऑप हाउचसग सोसा.मौजा-
अजनी, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 135/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



25 115 17/11/2020 श्री अभय श्रीधर जोशी, प्लॉट नं. 14 बी, 
ख.नं. 45, घर नं.180, वाडज, 70, धांडे ले-
आउट, अबंाझरी, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 134/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

26 116 17/11/2020 श्री हरीभाउ नारायणराव नरचसगकर, मे. 
डेल्टा डेव्हलपसज श्री नरेंद्र सातपतेु, ख.नं. 3, 
घर क्र. 399, वाडज नं. 75, मौजा- अजनी, 
नागपरू. 

मकेटाईल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 136/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

27 117 17/11/2020 मे. नानीक लबल्डकॉम िारा प्रोप. श्री यशवंत 
खोडके, प्लॉट नं. 151, 152, 155 व 156 
वाडज नं. 75, ्वागत को-ऑप.हाऊ.सो.सा. 
मौजा-सोनेगांव, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 138/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

28 118 23/11/2020 श्री नारायण लोखंडे, मे. श्री चैतन्य राम 
ईन्रा. श्रीमती सरेुखा देशपांडे, मे. 
लगट्टीखदान मजरु सहकारी सं्था, 
ललमी.प्लॉट नं. 71, 72, 73, ख.नं.09, 
मौजा- खामला, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 139/मअुअ 
लद. 24/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

29 119 27/11/2020 श्री पे्रम हेमनदास दयालानी,व 2 इतर ख.न. 
199 पाटज, मौजा- एरला, तह. लजल्हा- 
नागपरू (ग्रामीण) 

असेम्बली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 148/मअुअ 
लद. 27/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

30 120 27/11/2020 महाराष्ट्र सहकार (चोखामेळा बोलडिंग) िारा 
प्रादेलशक संचालक, समाजकल्याण लवभाग, 
नागपरू खं.नं.251, मौजा- लेन्रा, व अजनी, 
नागपरू. 

रहीवासी (हो्टेल)  
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 146/मअुअ 
लद. 27/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

31 121 27/11/2020 महाराष्ट्र सहकार (चोखामेळा बोलडिंग) िारा 
प्रादेलशक संचालक, समाजकल्याण लवभाग, 
नागपरू खं.नं.251, मौजा- लेन्रा, व अजनी, 
नागपरू. 

रहीवासी (हो्टेल)  
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 145/मअुअ 
लद. 27/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

32 122 26/11/2020 श्री लवववास सधुाकरराव चकलनवार, प्लॉट 
नं. 26, 27, ख.नं. 59, वाडज. 05, मौजा- 
अजनी, मॉडनज को-ऑपरेटीव्ह हाउ. सोसा. 
छत्रपती चौक, नागपरू. 

इंन््टीटयशूिल कम 
मकेन्टाईल  इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 144/मअुअ 
लद. 26/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



33 123 27/11/2020 श्री प्रशांत मनोहरराव बोंगीरवार, व इतर 
ख.नं. 79/1, मौजा- बेसा, तह. नागपरू 
(ग्रामीण)  

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 147/मअुअ 
लद. 27/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

34 124  13/11/2020 प्रोजेक्ट मनेॅजर, महाराष्ट्र मेरो रेल्वे कॉपो. 
ललमी. शंकरनगर मेरो ्टेशन, नागपरू. 

असेम्बली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 133/मअुअ 
लद. 13/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अश्ग्नशमन अलधकारी 
अश्ग्नशमन 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 अंहतम िाहरकत दाखला ) 
आक्टोंबर - 2020 
अ.ंक्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा 

लदनांक 

सदर प्रकरणी 
अलपल दाखल 

केली 
असल्यासअलपल
अजाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 95 10/11/2020 मे. सोन ुमोन ुॲग्रो. प्रा.ली. श्री अलमनेश 
अशोक अग्रवाल , मौजा- ललहीगांव, तह. 
कामठी, लजल्हा- नागपरू. 

इंडग््ियल कम 
्टोरेज इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
081/मअुअ 
लद. 12.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

2 96 28/10/2020 मे. श्री डेवलपसज िारा श्री चंद्रशेखर काळे, 
प्लॉट नं. 4, मौजा- गोधणी,(रेल्वे), 
नागपरू. 

रहहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
077/मअुअ 
लद. 06.11.2020 

लनरंक लनरंक नउ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

3 97 26/10/2020 श्री दत्तात्रय नामदेवराव खोडे, आलण इतर, 
प्लॉट नं. ई. ख.नं. 33, 35/3 (पाटज) 
मौजा- सोमलवाडा, नागपरू. 

रहहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 
078/मअुअ 
लद. 06.11.2020 
 
 

लनरंक लनरंक अकरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

4 98 27/10/2020 पोलीस अलधरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
लाल गोडावून नागपरू. 

असेंम्बली 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
072/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

5 99 27/10/2020 पोलीस अलधरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
लाल गोडावून नागपरू. 

असेंम्बली 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
073/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  



6 100 27/10/2020 पोलीस अलधरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
लाल गोडावून नागपरू. 

रहहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
074/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

7 101 27/10/2020 पोलीस अलधरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
लाल गोडावून नागपरू. 

रहहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
075/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

8 102 27/10/2020 पोलीस अलधरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. वाडज नं. 56, मौजा- इंदोरा, 
लाल गोडावून नागपरू. 

रहहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
076/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

9 103 15/10/2020 सलचव, राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर 
हॉ्पीटल व लरसचज, प्लॉट नं. 259/ए/0, 
सी.एस. नं. 43 व 101, मौजा- 
बाबलुखेडा, नागपरू. 

हॉ्पीटल 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
071/मअुअ 
लद. 03.11.2020 

लनरंक लनरंक पंधरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

10 104 26/10/2020 अलधरक, राज्य उत्पादन शलु्क, 
कॉटनमाकेट, वअेर हाउस, नागपरू मौजा- 
नागपरू. 

हबझिेस इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
070/मअुअ 
लद. 02.11.2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

11 105 06/11/2020 मे. यलुनवसजल हाउस प्रा.ली. संचालक श्री 
संजय एस. कुलकणी व इतर प्लॉट नं. 
380, वाडज नं. 73, नॉथज अंबाझरी रोड, 
गांधीनगर, मौजा, अंबाझरी, नागपरू. 

रहहवासी कम 
मकेन्टाईल 
इमारतीचे   अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
079/मअुअ 
लद. 11.11.2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

12 106 10/11/2020 मे. वेदभुमी लबल्डसज  ऑर्फ डेव्हलपसज 
प्रा.ली. संचालक श्री लवजय रामक्रीष्ट्णा 
पवार, श्री योगेश मगणभाई चावडा, 
प्ल ॅ् टीक इडं्रीज जवळ, मौजा- वाठोडा, 
नागपरू  (BLOCK- B-1) 
 
 

रहहवासी 
इमारतीचे   अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
080/मअुअ 
लद. 12.11.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  



13 107 10/11/2020 मे. वेदभुमी लबल्डसज  ऑर्फ डेव्हलपसज 
प्रा.ली. संचालक श्री लवजय रामक्रीष्ट्णा 
पवार, श्री योगेश मगणभाई चावडा, 
प्ल ॅ् टीक इडं्रीज जवळ, मौजा- वाठोडा, 
नागपरू  (BLOCK- B-2) 

रहहवासी 
इमारतीचे   अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
082/मअुअ 
लद. 13.11.2020 

लनरंक लनरंक तीन  लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

14 108 17/11/2020 प्रोजेक्ट मनेॅजर, महाराष्ट्र मेरो रेल्वे कॉपो. 
ललमी. शंकरनगर मेरो ्टेशन, नागपरू. 

असेम्बली 
इमारतीचे  अंलतम 
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
083/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

15 109 17/11/2020 प्रोजेक्ट मनेॅजर, महाराष्ट्र मेरो रेल्वे कॉपो. 
ललमी. रचना चरगरोड, मेरो ्टेशन, 
नागपरू. 

असेम्बली 
इमारतीचे  अंलतम 
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
084/मअुअ 
लद. 17/11/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अश्ग्नशमन अलधकारी 
अश्ग्नशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 



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

छत्रपतीलशवाजीमहाराज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसश्व्हललाईननागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.11.2020 ते लदनांक 30.11.2020 

अं.कं्र
. 

सेवेचा तपलशल मागील 
मलहन्याती
ल पं्रलबीत 

प्राप्त 
अजाची 
संख्या 

लनकाली काढण्यातआलेल्या 
अजाची संख्या 

प्रलंलबत 
अजाची संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधीत 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अश्ग्नशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 34 34 - - - 

2 अश्ग्नशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 15 15 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अश्ग्नशमन अलधकारी 

अश्ग्नशमन व आलणबाणी सेवा 
म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसश्व्हल लाईन नागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 
क्र.NMC/FIRE/WF/2020-21/                                               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 12.01.2016 अन्वये. 
 
महोदय, 
 उपरोक्त लवषयाचकत तथा संदभाचकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

3 अन्वये, अश्ग्नशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. मार्फज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.11.2020 ते लदनांक 30.11.2020 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलग्न करून 

पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहती्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अश्ग्नशमन अलधकारी 
अश्ग्नशमन व आलणबाणी सेवा 

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

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

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

3. मा. सद्य, 
अश्ग्नशमन व लवदयतु लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपरू 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


