
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

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

ऑगष्ट – 2020 
अं.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 66 18/08/2020 श्री लवकास सधुाकरराव पाटील, व 2 इतर, 
प्लॉट नं. 13, 14, 15 खसरा नं. 11, 
29,30,31 व 32 मौजा–सक्करदरा, 
नागपरू. 

मकज नटाईल +लिझनेस कम 
असेम्िली इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 086/मअुअ 
लद. 18.08.2020 

लनरंक लनरंक एका लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 67 30/07/2020 श्री मनोज राधेश्याम दिेु, ख.नं. 35, मौजा-
पपपरी, तह. पहगणा, नागपरू (ग्रामीण)  

हजाडस (पेरोल पंप) 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 080/मअुअ 
लद. 03.08.2020 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

3 68 12/08/2020 श्री हरीराम कोदामल राठी, व इतर 3, प्लॉट 
नं. 86, मनपा घर क्र. 1402, वाडज नं. 23, 
सीटीएस नं. 315, शीट नं. 08, मीडल 
परगरोड, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 081/मअुअ 
लद. 12.08.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

4 69 17/08/2020 श्री वीरभाण पालीराम थारवानी व 1 इतर, 
प्लॉट नं. 86, ख.नं. 57, सीटीएस नं. 199, 
शीट नं. 29(421) मनपा घर क्र. 
2429/ए/86, वाडज नं. 43, वांजरा ले-
आउट, मौजा-वांजरा, नागपरू. 
 
 

इंडस्ट्ररयल इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 085/मअुअ 
लद. 17.08.2020 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



5 70 14.08.2020 मे. अलभलजत लरयलेटसज ॲण्ड इन्राररक्चर 
प्रा.ली. तरे्फ श्री अलभलजत मजमुदार, ख.नं. 
82/1, भुखंड क्र. 2, मौजा- िेसा, नागपरू. 
(ग्रामीण)  

सधुारीत रहीवासी इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 083/मअुअ 
अआसे/084/मअुअ 
लद. 14.08.2020 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

6 71 24.08.2020 मे. ग्रीण लसटी लिल्डसज तरे्फ श्री आिीद खान 
वल्द शब्िीर खान, ख.न. 247/2, लसटी 
सर्व्हे नं. 1045, मौजा- झींगािाई टाकळी, 
नागपरू.  

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 088/मअुअ 
लद. 24.08.2020 

लनरंक लनरंक एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

7 72 19.08.2020 मे.नपूरू कन्ररक्शन िारा प्रोप.श्री मोनीश 
िहाल, प्लॉट नं.69, ख.न. 26/6, मनपा घर 
नं.563/एर्फ/69, वाडज नं. 68, सीटीएस नं. 
24, शीट नं. 29, मौजा-हजारीपहाड, जय 
गहृ सहकारी संरथा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 089/मअुअ 
लद. 28.08.2020 

लनरंक लनरंक नऊ लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

8 73 27/08/2020 श्री लवजय पांडे, खसरा क्र.107/ि, मौजा 
िनवाडी, तह. नागपरू (ग्रा)  

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 090/मअुअ 
लद. 28.08.2020 

लनरंक लनरंक दोन  लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

9 74 27/08/2020 श्री लवजय पांडे, खसरा क्र.107/ि, मौजा 
िनवाडी, तह. नागपरू (ग्रा)  

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 0910/मअुअ 
लद. 28.08.2020 

लनरंक लनरंक दोन  लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

10 75 04/08/2020 महाराष्ट्र मेरो रेल कॉपो.लल. मेरो भवन 
लदराभुमी जवळ, रचना परगरोड, मेरो 
रटेशन, नागपरू. 

असेंम्ब्ली इमारतीचे प्रथम 
ना-हरकत दाखला देणे 

अआसे/ 087/मअुअ 
लद. 19.08.2020 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणिाणी 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 ) 
जलैू - 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अजजदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अजावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी 
अलपल दाखल केली 
असल्यासअलपलअ

जाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 58 17/07/2020 सहाय्यक अलभयंता, 
(प्रोजेक्ट/हाउपसग)नागपरू सधुार 
प्रन्यास, खसरा नं. 54, सीटी सर्व्हे 
नं.173, शेषनगरजवळ लेआउट 
प्लॉन, मीडल परगरोड, मौजा 
वाठोडा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 031/मअुअ 
लद. 04.08.2020 

लनरंक लनरंक अठरा लदवसात प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. इमारत धारकाने 
कागदपत्राची वेळीच पतुजता न केल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास उलशर झाला. 

2 59 06.07.2020 श्री लशवलाल मकंूुदराव भावळकर, 
प्लॉट नं. 806, सीटीएस नं.338, 
शीट नं. 25, ख.नं. 05, ए.एम.सी. 
हाउस नं.2483, वाडज नं. 20, 
इंडस्ट्ररयल िरती रकीम,सक्करदरा, 
उमरेड रोड, नागपरू. 

हॉस्पीटल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
034/मअुअ 
लद. 17.08.2020 

लनरंक लनरंक अकरा लदवसात प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

3 60 18.05.2020 महाराष्ट्र रटेट पोलीस हाउपसग व 
वेलरे्फअर कॉपोरेशन ललमी. िारा-मा. 
पोलीस आयकु्त, नागपरू 

असेंबली इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
024/मअुअ 
लद. 19.08.2020 

लनरंक लनरंक तीन मलहण्यानंतर अंलतम नाहरकत 
दाखला देण्यात आले.  
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 



ख.नं.49/1, 53/1, 51, 54/1, 55 
ते 60 सीटीएस नं. 37, 38,39, 
516,518, ते 526 लाल गोडावून 
जवळ, इंदोरा,नागपरू. 

पतुजता न केल्याने इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

4 61 31.07.2020 मे. गगज हॉटेल ॲण्ड रीयल इरटेट 
प्रा.ली. संचालक श्री लदलीप पी. 
अग्रवाल, नझलु प्लॉट नं. 
44,45,46,47, 51 सीटीएस नं. 
150, 151, व 152 शीट नं. 14, 
म.न.पा. घर नं.188, वाडज नं. 33, 
जेल गोडावून रोड, नागपरू. 

मकेन्टाइल कम 
तबझिेस इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 032/मअुअ 
लद. 10.08.2020 

लनरंक लनरंक 10 लदवसानंतर अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 
 

5 62 10/07/2020 मे. जलाराम दधु कें द्र तरे्फ संचालक 
श्री धमेंन्द्र िारकादास कटारीया, 
ख.नं. 76/2, मौजा-लडगडोह (देवी) 
तह. पहगणा, नागपरू. (ग्रामीण) 

मकेन्टाइल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे (पाटज) 

अआसे/033/मअुअ  
लद.12/08/2020  

लनरंक लनरंक एक मलहना दोन लदवसानंतर अंलतम पाटज 
ना-हरकत दाखला देण्यात आला. 
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 
पतुजता न केल्याने इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

6 63 17/07/2020 एल.ए.डी. मेरो रटेशन लसटी सवे नं. 
582, मौजा अंिाझरी, नागपरू. 

असेम्बली इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे. 

अआसे/033/मअुअ  
लद.18/08/2020  

लनरंक लनरंक एक मलहना नंतर अंलतम पाटज ना-हरकत 
दाखला देण्यात आला. 
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 
पतुजता न केल्याने इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

7 64 21/01/2020 श्री जमीला िेगम वल्द र्फाजीले 
अलमन लसध्दीकी, प्लॉट नं.24, 
हाउस नं. 1011, वाड न.22, मौजा-
लिनाकी, शांतीनगर, नागपरू. 

मकेन्टाइल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे . 

अआसे/038/मअुअ  
लद.27/08/2020 

लनरंक लनरंक सात मलहना नंतर अंलतम ना-हरकत 
दाखला देण्यात आला. 
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 
पतुजता न केल्याने तसेच मध्यंतरी 
कोरोणा कालावधी असल्याने  इमारतीचे 
लनरीरणास उलशर झाला. 

8 65 13/01/2020 मे. वेद आलण िदसज पटिर वक्रज स, श्री मकेन्टाइल इमारतीचे  अआसे/039/मअुअ  लनरंक लनरंक सात मलहना नंतर अंलतम ना-हरकत 



वेदकुमार लसब्िल, आलण श्री 
एच.र्व्ही.लसब्िल, प्लॉट नं. 61, 
सेन्रल एर्व्हेन्य,ू सेक्शन –III, 
लकडगंज, लप्रसेंट, नागपरू. 

अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे . 

लद.27/08/2020 दाखला देण्यात आला. 
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 
पतुजता न केल्याने तसेच मध्यंतरी 
कोरोणा कालावधी असल्याने  इमारतीचे 
लनरीरणास उलशर झाला. 

9 66 27/08/2020 प्रोजेक्ट मनेॅजर, महाराष्ट्र मेरो रेज 
कॉपोरेशन ललमी. अजनी मेरो 
रटेशन, सीटी एस. नं.2090, 1796, 
मौजा- अजनी, नागपरू.  

असेंम्बली इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे . 

अआसे/040/मअुअ  
लद.31/08/2020 

लनरंक लनरंक तीन लदवसांत अलंतम ना-हरकत दाखला 
देण्यात आला. 
 

10 67 25/08/2020 श्री अलवनाश वामनराव ठेंगडी व 
इतर, POA मे.श्री होम मेकसज, प्लॉट 
नं. एस-12, सी.एस.नं.163, 75, 
एनएमसी घर नं. 357, 357/A#1] 
357/A1, 357/A2, 357/A1 
TO 357/A5, लक्ष्मीनगर, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 041/मअुअ 
लद. 31.08.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसांत अंलतम ना-हरकत दाखला 
देण्यात आला. 
 

11 68 25/08/2020 श्री राजेंद्र जे. दाभेराव आलण इतर 
तरे्फ श्री आशतुोश नाईक, मे.श्री होम 
मेकसज प्रा.ली. प्लॉट नं. 4-डी. 
न.भु.क्र. 553, शीट नं. 69/16, घर 
नं. 164, ख.नं. 4/1, 4/2, 7/2, 
25/1, 26/1-2-3-4 वाडज नं. 75, 
सायंलटर्फीक सोसायटी लक्ष्मीनगर, 
नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
042/मअुअ 
लद. 31.08.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसांत अंलतम ना-हरकत दाखला 
देण्यात आला. 
 

12 69 18/03/2020 नागपरू मेरो रेल प्रशासकीय ऑर्फीस 
लिल्डींग कॉलनी, के-एच नं. 225, 
सी.एस.नं.1261, मौजा-लेन्रा, इरट 
हायकोटज रोड, नागपरू. 

तबझिेस इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/037/मअुअ  
लद.24/08/2020 

लनरंक लनरंक पांच मलहना नंतर अंलतम ना-हरकत 
दाखला देण्यात आला. 
इमारत धारकाने कागदपत्राची वेळीच 
पतुजता न केल्याने तसेच मध्यंतरी 
कोरोणा कालावधी असल्याने  इमारतीचे 
लनरीरणास उलशर झाला. 



 
 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणिाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.08.2020 ते लदनांक 31.08.2020 

अं.कं्र
. 

सेवेचा तपलशल मागील 
मलहन्याती
ल पं्रलिीत 

प्राप्त 
अजाची 
संख्या 

लनकाली काढण्यातआलेल्या 
अजाची संख्या 

प्रलंलित 
अजाची संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधीत 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अस्ट्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 09 09 - - - 

2 अस्ट्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

02 10 05 07 - - 

 
 

 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसस्ट्र्व्हल 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 पाठलवण्यािाित. 
 
संदभज:- 1) कं्र. 02 साप्रलव/898/एम, लदनांक 10.11.2015 
          2) कं्र. साप्रलव/1091/एम, लदनांक 12.012016 अन्वये. 
 
महोदय, 
 उपरोक्त लवषयापकत तथा संदभापकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

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

01.08.2020 ते लदनांक 31.08.2020 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोित संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीरतव सादर. 

प्रभारी मखु्य अस्ट्ननशमन अलधकारी 
अस्ट्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
प्रलतललपी:- मालहतीरतव 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. सदरय, 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


