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

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सचूिापत्र) 
एप्रिल – 2021 
अ.ंक्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलिप्त लवषय    अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली असल्यास 
अलपल अजाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 1 31.03.201 मे. अक्यबु इन्रास्ट्रक्चर ॲण्ड डेव्हलपसज 
प्रा.लल., तरे्फ श्री. श्रवण जी. कुकरेजा, मौजा -
नारा, लसटीएस नं. 508, लशट नं. 608 वाडज 
नं. 57, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2499 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/001/मअुअ 
लद. 01.04.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

2 2 06.04.2021 श्री. हरप्रीतससग राजेन्रससग लमनहास  
मौजा - लचमनाझरी, ख.नं. 69/2, प.ह.नं. 84, 
नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2630 

पेरोल पंप इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/002/मअुअ 
लद. 06.04.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

3 3 07.04.2021 मे. नालनक असोलसएटस श्री. महेश नानीकराम 
साधवानी, प्लॉट नं. 2/1 व 11/2, घर नं. 
294, 295/सी … मौजा वडपाखड, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1645 

मकज नटाईल कम लबझनेस 
कम असेम्ब्ली इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/003/मअुअ 
लद. 07.04.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहकरत 
दाखला देण्यात आले 

4 4 08.04.2021 झीरो माईल हॉस्ट्पीटल ॲण्ड लरसचज सेन्टर 
प्रा.लल., तरे्फ श्री. सलुनलकुमार तुलसीराम शेंडे 
व इतर 4, प्लॉट नं. 4, लडव्हीजन नं. 2, नासपु्र 
दहीपरुा व उंटखाना लेआऊट, गे्रट नाग रोड, 
नागपरू NMC/FIRE/IWF/2020-21/68 

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/004/मअुअ 
लद. 08.04.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

5 5 09.04.2021 श्री. सौरभ जगुललकशोर अग्रवाल व श्रीमती 
मेघा सौरभ अग्रवाल, मौजा - लेन्रा, लसटीएस 
नं. 859, घर नं. 562, 562/101 …. 
रामदासपेठ नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/224 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/005/मअुअ 
लद. 09.04.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



6 6 26/04/2021 श्री मनोज नत्थलुालजी वानखेडे, ख.नं. 61/1, 
62/1, 63/1, प.ह. नं. 07, ख.न. 09, मालीक 
मकुबजा जयताळा रोड, तह.लज. नागपरू. 

हजाडजस (पेरोलपंप)  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/006/मअुअ 
लद. 27.04.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

7 7 27/04/2021 श्री रमेश भागीरथ रांधड, प्लॉट नं. 10, 
इंडस्ट्स्ट्रयल ले-आउट, ख.नं. 177 ते 180 व 
191 ते 193 मौजा- महालगांव व कढोली, तह. 
कामठी, लजल्हा- नागपरू. 

औद्योलगक  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे/007/मअुअ 
लद. 27.04.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

8 8 27/04/2021 श्री लवनोद ज्ञानेश्वर ढोक व इतर-2, POA 
श्री लवनोद ज्ञानेश्वर ढोक, ख.नं. 182/2, 
पह.नं. 38, मौजा- वेळाहरीचंर , तह.लजल्हा - 
नागपरू. 

शैिलणक  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/008/मअुअ 
लद. 27.04.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

 

 

 
 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन 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 अंप्रतम िाहरकत दाखला ) 
एप्रिल - 2021 
अ.ंक्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलिप्त लवषय अजावर 
केलेल्या 

कायजवाहीचा 
लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअजाचा 
लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 1 30.03.2021 मे. लनमजल उज्वल के्रडीट को. ऑ.हॉ.सो. 
खसरा नं. 1, ख.न. 20, 18 (पाटज) उमरेड 
रोड नागपरू सी 1 इमारत मौजा- हरपरु 
 

कमजलशयल इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
04/मअुअ, लद. 
05/04/2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

2 2 30.03.2021 मे. लनमजल उज्वल के्रडीट को. ऑ.हॉ.सो. 
खसरा नं. 20, 18 (पाटज) उमरेड रोड 
नागपरू सी 3 इमारत मौजा- हरपरु 
 

कमजलशयल इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
03/मअुअ, लद. 
05/04/2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

3 3 31.03.2021 श्रीमती मध ुसंजय पगुलीया, व इतर 
ख.न. 66, मौजा- लचखली ले-आउट, 
नागपरू.  
 

इंडस्ट्स्ट्टयल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
01/मअुअ, लद. 
01/04/2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

4 4 01.04.2021 रस्ट्ट सेक्रटरी, ताजलुदनबाबा, ताजबाग, 
ख.क्र. 43,45,46,47,48/2 लसटी 
सव ेनं. 533 मौजा लबडीपेठ, नागपरू.  

मकज नटाईल + असेंबली 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे. 

अआसे/ 
02/मअुअ, लद. 
05/04/2021 

लनरंक लनरंक पाच लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

5 5 19/04/2021 
 

मे. मेरोसीटी लबल्डर आलण डेव्हलपसज, 
श्री जयप्रकाश जी. खशुलानी, प्लॉट नं. 
24, मौजा- हंसापरूी  व वडपाखड, 
कडबीचौक बाजार ले-आउट, बेंझनबांग, 
नागपरू.  
 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 
05/मअुअ, लद. 
20/04/2021 

लनरंक लनरंक पाच लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   



6 6 19/04/2021 श्री अपणा एस. लदिीत व इतर, प्लॉट नं. 
37, सीटीएस नं. 279, एच. नं. 810, 
मौजा- लेन्रा, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 
06/मअुअ, लद. 
20/04/2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

7 7 28/04/2021 श्री संजय गलुाबचंदजी गपु्ता, (मे. हॉटेल 
अशोक) प्लॉट नं. 09 व जे-8, वाडज नं. 
75, वेस्ट्ट हायकोटज रोड, राणी 
लक्ष्मीनगर, नागपरू. 
  

रलहवासी हॉटेल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 
07/मअुअ, लद. 
29/04/2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

 
 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.04.2021 ते लदनांक 30.04.2021 

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 अस्ट्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 08 08 - - - 

2 अस्ट्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 07 07 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 

अस्ट्ननशमन व आलणबाणी सेवा 
म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसस्ट्व्हल 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 लवषयासकत तथा संदभासकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

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

01.04.2021 ते लदनांक 30.04.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्ट्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

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

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

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

3. मा. सदस्ट्य, 
अस्ट्ननशमन 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 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


