
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

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

जािेवारी – 2021 
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 

1 145 Gov, 
building 

मा. कायजकारी अलभयंता, गांधीबाग झोन कं्र. 
06, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू, 
सी.टी.एस. नं. 139, शीट नं. 169, प्रभाग 
नं. 19, मनपा लाल स्कुल लोधीपरुा, सी.ए. 
रोड, नागपरू 

बिझीिेस इमारतीचे  
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 183/मअुअ 
लद. 05/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 146 04/01/2021 
 

श्री. संदीप रमेश गवई व इतर 3, प्लॉट नं. 
05, शीट नं. 260, सीटीएस नं. 106, 
खसरा नं. 415/1, 416/1, मनपा हाउस नं. 
65/C, वाडज नं. 06, मौजा नागपरू, 
गणेशपेठ, नागपरू 

रबहवाशी (हॉटेल) 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 182/मअुअ 
लद. 05/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 147 01/01/2021 श्री. महेश प्रभाकर खंडैत, प्लॉट नं. 10, 11, 
12, 15, 16 व 17, खसरा नं. 8/1, 8/2, 
आलदवासी समाज उन्नती, 
G.N.S.S.(Block C), मौजा लदघोरी, 
नागपरू 

हझाडसस इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 178/मअुअ 
लद. 01/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 148 31/12/2021 मे. मम्मी स्वीट एक्सपोटज प्रा.  लल. िारा श्री. 
रामशंकर के. गपु्ता व इमर 2, प्लॉट नं. 39, 
खसरा नं.63, 67, 68, 70, 71, 72/1-2, 
74, 75 व 76, लसटी सर्व्हे नं. 416, मौजा 
लचखली (देव), नागपरू 
 

इंडस्ट्रीयल इमारतीचे  
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 177/मअुअ 
लद. 01/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



5 149 07/01/2021 श्री. अशोक काशीनाथ लडडोलकर िारा 
पीओए सौ. लवद्या लवजय हरदास, प्लॉट नं. 
26, सी.टी.एस. नं. 352, शीट नं. (24) 
29/11, मनपा हाउस नं. 30, वाडज नं. 73, 
मौजा अंबाझरी, लसर्व्हील एक्स्टेंशन स्स्कम, 
धरमपेठ लेआउट, नगापरू 

रबहवाशी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 185/मअुअ 
लद. 07.01.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 150 28/12/2020 सरलचटलनस, यगुांतर एैज्यकेुशन सोसायटी, 
खसरा नं. 103/1, 104/1, सी.टी.एस. नं. 
534, मनपा हाउस नं. 4/A, वाडज नं. 56, 
मौजा इंदोरा, नागपरू 

इन्सस्ट्टीटयशुिल, शैक्षबिक, 
शैक्षबिक इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
181/1880/179 
मअुअलद. 04.01.2021 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 151 07/01/2021 ग्रामीण अरोग्य सेवा शिक्षण संस्था तरे्फ श्री. 
प्रशवण जयप्रकाि गपु्ता व इतर, खसरा कं्र. 
70/1 (भाग), प.ह.नं. 23, तह. कळमेश्वर, 
शजल्हा नागपरु 

शैक्षिीक इमारतीचे 
सधुारीत  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/184 /मअुअ 
लद. 07/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 152 11/01/2021 मा. सलचव, एस.एम.एम.आय.वेलफेअर, 
चरॅीटेबल टस्र, न.भु.कं्र. 99, खसरा कं्र. 
5/1 व 5/6, घर कं्र. 2163/सी, वाडज नं. 
75, मौजा सोमलवाडा, चचतामण नगर, 
राजीव नगर जवळ, नागपरू 

इन्स्टीटयशुनल  इमारतींिा  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

 

अआसे/ 186/मअुअ 
लद. 11.01.2021 
 
 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 153 19/09/2021 मे. प्रफुल वेद इन्रा प्रा. लल. िारा संचालक 
श्री. प्रफुल नरेंद्र देशमखु, प्लॉट नं. 198, 
खसरा नं. 20/8, मनपा हाउस नं. 230, 
वाडज नं. 73, सी.टी.एस. नं. 222, शीट नं. 
29, मौजा अंबाझरी, लसमेंट रोड, लशवाजी 
नगर, धरमपेठ, नागपरू 

मकस न्सटाईल कम बिझीिेस 
इमारतींिा  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/188/म.ुअ.अ.
/20/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 154 19/01/2021 श्री. देवप्रकाश कनोलरया सी.टी.एस नं. 
1709, मौजा लसताबडी, लसर्व्हील लाईन, 
नागपरू 

वकस शॉप कम कमसशीयल 
इमारतींिा  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/187/म.ुअ.अ.
20/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 155 22/01/2021 मे. मदसजपेट एज्यकेुशन सोसायटी, खसरा 
नं. खसरा नं. 56/1, 57/1, मौजा पोलीस 
लाईन टाकळी, नागपरू 

शैक्षबिक इमारतींिा  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/191/म.ुअ.अ./
22/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



12 156 22/01/2021 मे. मदसजपेट एज्यकेुशन सोसायटी, मदसज पेट 
चकडरगाडजन, सेंटर पॉईट स्कुल, खसरा नं. 
164/3, 164/4, 164/8, 164/9, 
सी.टी.एस. नं. 37, शीट नं. 10, मनपा 
हाउस नं. 1144/A, वाडज नं. 68, मौजा 
दाभा, नागपरू 

शैक्षबिक इमारतींिा  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/189/म.ुअ.अ.
/22/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 157 22/01/2021 मे. मदसजपेट एज्यकेुशन सोसायटी, मदसज पेट 
चकडरगाडजन, प्लॉट नं. 02 खसरा नं. 68/1, 
68/3, सी.टी.एस. नं. 151, शीट नं. 40, 
मनपा हाउस नं. 1300/1, वाडज नं. 21, मौजा 
पारडी, नागपरू 

शैक्षबिक इमारतींिा  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/190/म.ुअ.अ.
/ लद. 22/01/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अस्ननशमन अलधकारी 
अस्ननशमन 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 अंबतम िाहरकत दाखला ) 
जानेवारी - 2021 
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 

1 103 28/12/2020 श्रीमती हलसना खतुन इब्रालहम खान, प्लॉट 
नं. 27, खसरा नं. 92/2 ते 8, बसारा 
को.ऑप हाउचसग सोसायटी, मौजा 
गोरेवाडा, नागपरू 

मकज न्टाईल 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
094/मअुअ 
लद. 01/01/2021 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

2 104 24/12/2020 श्रीमती हलसना खतुन इब्रालहम खान, प्लॉट 
नं. 27, खसरा नं. 92/2 ते 8, बसारा 
को.ऑप हाउचसग सोसायटी, मौजा 
गोरेवाडा, नागपरू 

रलहवाशी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
095/मअुअ 
लद. 01/01/2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

3 105 15/12/2020 मे. करण डीस्रीलसज, प्लॉट नं. 05, 
डब्ल.ुएच.ए. स्कीम, पीली नदी, कामठी 
रोड, नागपरू 

 

ओद्योलगक 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 
093/मअुअ 
लद. 31.12.2020 
 
 

लनरंक लनरंक पंधरा  लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

4 106 30/12/2021 श्री. लनतीन प्रभाकर महाजन, प्लॉट नं. 
72B, खसरा नं. 8, 9, 10, मौजा वांजरी, 
नागपरू 

औद्योलगक 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 
 

अआसे/ 
097/मअुअ 
लद.08.01.2021 

लनरंक लनरंक नऊ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  



5 107 04/01/2021 मा. सलचव, अंजमुन हमी ए इस्लाम, 
अंजमुन कॉलेज ऑफ इंलजलनअरींग ॲन्ड 
टेक्नॉलॉजी, प्लॉट नं. 32, हाउस नं. 
41/F, 41/G, 42/C, 42/D, लसटी 
सर्व्हे नं. 47, रेसीडेन्सी रोड, मंगळवारी 
बाजार, नागपरू 

शैक्षबिक 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
096/मअुअ 
लद. 08/01/2021 

लनरंक लनरंक चार लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

6 107 05/01/2021 डॉ. अलनल वासदेुवराव बडवाईक, प्लॉट 
नं. 503, लशट नं. 223, सी.टी. सव ेनं. 
125, कॉपोरेशन हाउस नं. 1083,वाडंनं. 
20, आजमशहा लेआउट, सक्करदरा 
पोललस स्टेशन जवळ, नागपरू 

हॉस्पीटल कम 
रलहवाशी 
इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/098 
/मअुअ 
लद. 14.01.2021 

लनरंक लनरंक चौदा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

7 109 22/01/2021 सौ. शोभा यादव डेकाटे, प्लॉट नं. 69, 
खसरा नं. 14/2 व 14/3, वाडज नं. 75, 
लसटी सर्व्हे नं. 292, हाउस नं. 2914, 
मौजा खामला, नागपरू 

रबहवासी कम 
ऑबिस 
इमारतीचे  भाग 
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/99/मअुअ 
लद. 27.01.2021 

लनरंक 

 

लनरंक पाच लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

 
 
 

प्रभारी मखु्य अस्ननशमन अलधकारी 
अस्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 



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

छत्रपतीलशवाजीमहाराज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसस्र्व्हललाईननागपरू 440001 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.01.2021 ते लदनांक 31.01.2021 

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 अस्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 13 13 - - - 

2 अस्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 7 7 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अस्ननशमन अलधकारी 

अस्ननशमन व आलणबाणी सेवा 
म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसस्र्व्हल लाईन नागपरू 440001 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 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, अस्ननशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. माफज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.01.2021 ते लदनांक 31.01.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन करून 

पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अस्ननशमन अलधकारी 
अस्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

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

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

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

3. मा. सदस्य, 
अस्ननशमन 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 
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