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

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सचूिापत्र) 
जिु – 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 22 04.06.2021 प्रोजेक्ट मनेॅजर, महाराष्ट्र मेरो रेल कापोरेशन 
लल. प्रजापती नगर मेरो स्टेशन, प्लॉट नं. 61 
ख नं. 45/1, 47, 63/1,64,65,66, 
74,74/2 मौजा पारडी  
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1071 
 

असेंम्ब्ली  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /025/मअुअ 
लद. 04.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

2 23 03.06.2021 लवश्वास उमेश चौकसे प्लॉट नं. 15, मनपा 
घर नं. 783, वाडज नं. 53,लसटीएस नं. 41, 
शीट नं. 4 मौजा भानखेडा 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/123 
 

रहीवासी  + ऑॅफीस 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /024/मअुअ 
लद. 03.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

3 24 10.06.2021 मे. रचना डेव्हलपर्स, पार्सनर श्री. शििीर 
िंकरराव शिवरे्  प्लॉर् नं. 2  र्ीर्ीएर् नं. 
652, खर्रा नं. 22/1,2,3/3 मौजा- बोरगाव, 
नागपरू NMC/FIRE/IWF/2021-22/122 
 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /026/मअुअ 
लद. 10.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

4 25 10.06.2021 श्रीमती लवना लदपक सुंभ व इतर 4 तफे 
आममखुत्यार श्री. संजीव समा , नझलु प्लॉट 
नं26/1- ए एनएमसी घर क्र. 9,9/2 आलण 
9/बी वाडज नं. 5 लसटर एस नं. 1185/1 लसट 
नं. 58/ लेंड्रा, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1597 
 

मकज नटाइल  इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /010/मअुअ 
लद. 10.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



5 26 18.06.2021 मे. चंद्रलक्ष्मी इन्रा. एलएलपी, पाटजनर श्री. 
मनोहर वेदप्रकाश वाधवानी प्लॉट नं. 5 बी 6 
व 6 सी, मनपा घर नं. 512 वाडज नं. 60  
मौजा जरीपटका 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/785 
 

मकज नटाइल  इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /030/मअुअ 
लद. 18.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

6 27 18.06.2021 प्रफुल्लवदे इप्रा. प्रा.लल. श्री. प्रफुल्ल नरेंद्र 
देशमखु प्लॉट नं. 198 सी.एस.नं. 222 
मनपा घर नं. 230, सीमेंट रोड नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/786 

मकज नटाइल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /031/मअुअ 
लद. 18.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

7 28 14.06.2021 में. नागपरू इस्टेट प्रा.लल. व हसनाते बरुहानी 
फीदीया, मनपा घर क्र. 8/डी, 8/य9ु, 
8/य1ु0सराफा चेंबर मागे,माउंट रोड, सदर 
नागपरू 
 NMC/FIRE/IWF/2020-21/606 

शैिणीक + रहीवासी  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /029/मअुअ 
(्लॉक B)  
लद. 19.05.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

8 29 14.06.2021 में. नागपरू इस्टेट प्रा.लल. व हसनाते बरुहानी 
फीदीया, मनपा घर क्र. 8/डी, 8/य9ु, 
8/य1ु0सराफा चेंबर मागे,माउंट रोड, सदर 
नागपरू 
 NMC/FIRE/IWF/2020-21/606 
 

शैिणीक + रहीवासी  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /028/मअुअ 
(्लॉक A&D)  
अआसे /029/मअुअ 
 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

9 30 21.06.2021 डॉ. लदलीप महेशकुमार राठी व लनता लदलीप 
राठी, प्लॉट नं. 1 घर नं. 565, वाडज नं. 4, 
मौजा - धंतोली 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1233 

इन्स्टीटयशुनल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /032/मअुअ 
लद. 21.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

10 31 22.06.2021 मे. शभु ग्रीन वेंन्चसज प्रा.लल. तफे डायरेक्टर 
श्री. श्रवण जी. कुकरेजा प्लॉट नं. 07, खसरा 
नं. 161/1, 166/2, वाडज नं. 2 लदपक नगर, 
मौजा बोरगाव 
 

रहीवासी  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /034/मअुअ 
लद. 22.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



11 32 25.06.2021 मे. स्क्रोल शवनीमय प्रा. शल. डायरेक्र्र श्री. 
लक्ष्मन मनोहर र्ावंत   मनपा घर र. 59 व 
59/अ  वाडस नं. 65, शर्र्ी र्व्हे नं. 1870/1, 
1872 र्ीर् नं. 29  खर्रा नं. 108,107/2, 
मौजा शर्ताबडी 

मकेनटाईल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /036/मअुअ 
लद. 25.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

12 33 29.06.2021 राजकला डेव्हलपसज तफे अलनल रामदास 
उईके भुखंड क्र. 596 मनपा घर क्र. 704 
वाडज नं. 53 मौजा हंसापरुी, नागपरू  

रेलसडेंसीयल + कमरलशयल  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /038/मअुअ 
लद. 29.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

13 34 25.06.2021 डॉ. लनतीन कालशनाथ राउत व श्रीमती समेुधा 
लनतीन राउत प्लॉट नं. 
64,65,66,67,81,82,83,84 पाटज A,  
खसरा नं. 38/4, 38/6, मौजा इंदोरा 
तालकुा, लजल्हा. नागपरू 

औद्योगीक(हजाडजस) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /035/मअुअ 
लद. 25.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

14 35 28.06.2021 जे.पी. शरयाशलर्ीज प्रा.शल. तरे्फ जयप्रकार् 
खिुलानी  प्लॉर् नं. 310, 311 ते 317,318 
ते 367 र्ीर्ीएर् नं. 101, र्ीर् नं. 28,   घर 
नं. 1128/1,  वाडस नं. 20 नंिनवन, मौजा 
नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /037/मअुअ 
लद. 28.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

15 36 18.06.2021 एर् गरुुचरन र्ींग प्लॉर् नं. 23A& 24 
र्फॉमसलनॅ् ड, रामिार्पेठ नागपरू 

हॉटेल इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /033/मअुअ 
लद. 21.06.2021 

लनरंक लनरंक चार 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 ) 

जिु - 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 12 07.06.2021 सवोत्कषज लशिण संस्था तफे सलचव श्री. 
शेखर जयरामजी सावरबांध ेखसरा नं. 
64/3, मौजा लशरपरु, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1129 

शैिणीक इमारतीचे भाग 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/012/मअुअ 
लद. 08.06.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम नाहकरत 
दाखला देण्यात आले 

2 13 11.06.2021 डॉ. सलचन प्रभाकरराव ढोमणे व 
 डॉ.सौ. सािी सलचन ढोमणे प्लॉट नं. 13 
ए ख. नं. 17/2, वाडज नं. 73, घर नं. 
618,618 ए मौजा अंबाझरी, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/939 

हॉस्पीटल+रलहवासी 
इमारतीचे  भाग अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/015/मअु
अ 
लद.17.06.2021 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

3 14 11.06.2021 लचफ ऑलफसर, नागपरू हाउसींग ॲन्ड 
एरीया डेव्हलोपमेट बोडज (म्बहाडा) खसरा 
नं. 46 व 49 शांती नगर मौजा लचखली 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/693 

रलहवासी  इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/014/मअु
अ 
लद. 15.06.2021 

लनरंक लनरंक चार लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

4 15 11.06.2021 लचफ ऑलफसर, नागपरू हाउसींग ॲन्ड 
एरीया डेव्हलोपमेट बोडज (म्बहाडा) प्लॉट नं. 
49 खसरा नं. 46 व 49 शांती नगर 
मौजा लचखली 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/608 

रलहवासी  इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/013/मअुअ 
लद. 15.06.2021  

लनरंक लनरंक चार लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



5 16 04.06.2021 कायजकारी अलभयंता (प्रोजेक्ट) नागपरू 
सधुार प्रन्यास, प्लॉट नं. 2, ख नं.12/1-2-
3 मौजा वांजरी 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/126 

लबजनेस + रलहवासी  
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/016मअुअ 
लद. 17.06.2021 

लनरंक लनरंक तेरा लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

6 17 04.06.2021 कायजकारी अलभयंता (प्रोजेक्ट) नागपरू 
सधुार प्रन्यास, प्लॉट नं. 01, ख नं.12/1-
2-3 मौजा वांजरी 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/125 

लबजनेस + रलहवासी  
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/016मअुअ 
लद. 17.06.2021 

लनरंक लनरंक तेरा लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

7 18 10.06.2021 मे. कांचन - लगते को. ऑ.हाउससग 
सोसायटी लल. प्लॉट नं. 57, लस.एस. नं. 
474 (पाकज  रोड) धरमपेठ एक्सटेंशन ले 
ऑउट, लशवाजी नगर मौजा अबंाझरी, 
नागपरू  
NMC/IFC/IWF/2019-20/645 

रलहवासी  इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/018मअुअ 
लद. 18.06.2021 

लनरंक लनरंक आठ  लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

8 19 24.06.2021 लदलीप रामभाउ सचचमलाटपरेु प्लॉट नं. 3 
खसरा नं. 70/1,71/1, लसटी सव्हे नं. 
592, मौझा मानेवाडा  

रलहवासी +मकंटाइल 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/019 मअुअ 
लद. 30.06.2021 

लनरंक लनरंक सहा  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 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.06.2021 ते लदनांक 30.06.2021 

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 15 15 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 08 08 - - - 

 
 

 
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 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 
 
क्र.NMC/FIRE/IWF/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. माफज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.06.2021 ते लदनांक 30.06.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
प्रलतललपी:- मालहतीस्तव 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. सदस्य, 
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 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


