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

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सचूिापत्र) 
मे – 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 09 06.05.2021 श्री. श्रवण घनशामदास कुकरेजा प्लॉट नं. 2 
घर नं. 07 
ख.न. 178/1, मौजा- लसताबडी, नागपरू  
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/009/मअुअ 
लद. 06.05.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

2 10 11.05.2021 लद.प्रसीडेंट, घर नं. 1176, ख.न. 60, 71/2, 
प्रगती को-ऑप. हाउससग सोसायटी, नागपरू  

असेंम्ब्ली  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/010/मअुअ 
लद. 11.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

3 11 11.05.2021 डॉ. श्री वेदप्रकाश धनराज गहुकर, व इतर3, 
ख.न. 58/3, मौजा- शंकरपरु, नागपरु. 

इन््टी्टयशुनल/हॉ्पीटल  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/011/मअुअ 
लद. 11.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

4 12 12.05.2021 मे. प्रभु मालतीव्हेंच्यअूर तरे्फ श्री मरुलीधर 
वाधवानी, प्लॉट नं. 66, व 79, मौजा- 
जरीपटका, नागपरू. 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/012/मअुअ 
लद. 12.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

5 13 17.05.2021 श्री. चंद्रशेखर बाबरुाव काळे प्लॉट नं.01 
खसरा नं.67/2 मौजा गोधणी (रेल्व)े 
NMC/FIRE/OWL/2020-21/922 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/014/मअुअ 
लद. 17.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

6 14 19.05.2021 श्री. अमोल पाटणे घर नं.0102/A/1-27 
वाडज नं.74 राहाटे क्वॉलनी  खसरा 
नं.266/2 मौजा लेंड्रा, वधा रोड नागपरू 
NMC/FIRE/OWL/2020-21/1020 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/018/मअुअ 
लद. 19.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



7 15 19.05.2021 मे. एस.एन.इन्रा श्री. महेश एन.साधवानी, 
प्लॉट नं.01 व 2ए वाडज नं.74 राहाटे 
क्वॉलनी  खसरा नं.72व73 लसटी सव्हे नं. 
2066/1 मौजा जरीपटका 
NMC/FIRE/OWL/2020-21/1037 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/019/मअुअ 
लद. 19.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

8 16 28.04.2021 मे. लपरलॅमड व्हेचसज इलडया प्रा.लल. तरे्फ सलुनल 
चरणदास सोमकुवर खसरा नं.131/अ  मौजा 
लपपळा, ग्रालमण नागपरू 
NMC/FIRE/OWL/2020-21/917 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
सधुारीत नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे/013/मअुअ 
लद. 14.05.2021 

लनरंक लनरंक सोळा लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

9 17 11.05.2021 महाराष्ट्र नशॅनल लॉ यलुनवजर्ससटी, नागपरू 
खसरा क्र. 140/2 मौजा वारंगा, तह. नागपरू 
ग्रालमण  

रहीवासी  + लबजनेस 
इमारतीचे सधुारीत प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/015/मअुअ 
अआसे/016/मअुअ 
अआसे/017/मअुअ 
लद. 18.05.2021 

लनरंक लनरंक सात  लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

10 18 25.05.2021 मे. सघकुुल कन्सरक्शन प्रा.लल. श्री. लदलीप 
रघनुाथ भराडे 188, आरोही अपाटजमेंट, 
बजाज नगर नागपरु  
NMC/FIRE/IWF/2021-22/607 
 

रहीवासी  + शॉप +ऑॅर्फीस 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/020/मअुअ 
लद. 25.05.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

11 19 25.05.2021 मे. कुकरेजा ईन्रा्रक्चर तरे्फ श्री. श्रवण 
घनश्यामदासजी कुकरेजा, सीटीएस नं. 170 
ख. नं. 43-44/2 तळेगाव दाभाडे  मौजा 
वाठोडा  
NMC/FIRE/IWF/2021-22/465 
 

मकें न्टाईल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे/021/मअुअ 
लद. 25.05.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

12 20 28.05.2021 श्री. लनखील नरेश कुसमुागर सीट नं.06/319 
सीटीएस नं. 319, ख नं. 12 ते 18,20ते 22 
प्लॉट नं. 34,35,36 मनपा घर नं. 1276, 
1277 वाडज नं. 11 रामबाग, नागपरू 
 

इन््टी्टयशुनल/हॉ्पीटल  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/022/मअुअ 
लद. 28.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



13 21 28.05.2021 श्रीमती संगीता गोपीचंद सहारे प्लॉट नं. 
01(पाटज) ख नं. 98/1 एस.आर.नं. 81 मौजा 
नारी NMC/FIRE/IWF/2020-21/1120 

हजाडस (पेरोल पंप)  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे/023/मअुअ 
लद. 28.05.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 
 

 

 

 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन 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 अंततम िाहरकत दाखला ) 
मे - 2021 
अ.ंक्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलिप्त लवषय अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा 

लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअजा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 8 27.04.2021 हल्दीराम इंन्टरनेशनल प्रा.लल. तरे्फ 
संचालक श्री. राजेंद्र लशवलकशन अग्रवाल 
व इतर ख.क्र.396/1,2,3 397/1,2,3 
मौजा गमुथाळा, नागपरू  
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1671 

 

औद्योगीक इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/008/मु
अअ 
लद.07.05.2021 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

2 9 30.04.2021 श्री. राजेश लक्रष्ट्णकांत खंडेलवालव 2 
इतर ख.न. 113/5, मौजा- कापसी 
(बी.के.) नागपरू, ग्रालमण 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/113 
 

औद्योगीक इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/009/मअु
अ 
लद.07.05.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

3 10 24.05.2021 मे. साधना सहकारी बकँ लल. तरे्फ श्री. 
जी.एच.कुकरेजा प्लॉट नं. 504 
लस.टी.एस. नं. 3448 ख. नं. 10 मौजा 
इंदोरा, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/617 
 

रलहवासी + व्यवसायीक 
इमारतीचे  भाग अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/010/मअु
अ 
लद.24.05.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   



4 11 25.05.2021 मे. लनमजल उज्वल के्रडीट को. 
ऑ.हॉ.सोसायटी खसरा नं. 18(पाटज) 
उमरेड रोड नागपरू, मौजा - हरपरु 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/247 
 

मकज टाईल कम लबजनेस 
सवग सी-2 इमारतीचे  
भाग अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/011/मअु
अ 
लद. 25.05.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.05.2021 ते लदनांक 31.05.2021 

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 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 13 13 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 04 04 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 

अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 
म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसग्व्हल 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, अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. मार्फज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.05.2021 ते लदनांक 31.05.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहती्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
प्रलतललपी:- मालहती्तव 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. सद्य, 
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]  

vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh] 

9766144442 

7038405623 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


