
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

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

सप्टेंबर – 2020 
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 76 08/09/2020 सौ.सीमा लवरेंद्रकुमार अग्रवाल व श्री पनुीत 
लवरेंद्रकुमार अग्रवाल, प्लॉट नं. 72ए 
ख.नं.111, मनपा. घर नं. 311/ए/72ए वाडज 
नं. 74ए सीटीएस नं.2272, शीट नं. 
86/8, लसव्हहल एक्सपा ाँशन व्ककम, 
अभ्यंकरनगर, मौजा-अंबाझरी, नागपरू. 

बबझिेस इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 092/मअुअ 
लद. 08.09.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 77 11/09/2020 मे. देवरत्ना इन्राकरक्चर प्रा.ली. 
ख.नं.78/3, मौजा- हुडकेश्वर, नागपरू. 

रबहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 094/मअुअ 
लद. 14.09.2020 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 78 10/09/2020 श्रीमती सषुमा लकरण सराफ, प्लॉट नं. 48, 
ख.नं. 38, न.भु.क्र.899, शीट नं. 
222/40, घर क्र. 916, वाडज नं. 75, 
एलआयसी कॉलनी, आरपीटीएस रोड, 
मौजा अजनी, नागपरू. 

रबहवासी कम बीझिेस  
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 095/मअुअ 
लद. 14.09.2020 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 79 22/09/2020 श्री नारायन केशवराव पारडीकर व इतर 2, 
प्लॉट नं. 11, घर नं. 51, सीएस नं. 2541, 
वाडज नं. 20, मौजा- सक्करदरा, नागपरू. 

रबहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 096/मअुअ 
लद. 23.09.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन 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 ) 
सप्टेंबर - 2020 
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 70 24/08/2020 मे. कॉन्क्रीट डेहहलपसज श्री संजय 
पैडलवार, प्लॉट नं. आर.1, ए-1, मौजा- 
सोमलवाडा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
045/मअुअ 
लद. 
15.09.2020 

लनरंक लनरंक बावीस लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. इमारत धारकाने कागदपत्राची 
वेळीच पतुजता न केल्याने इमारतीचे लनरीरणास 
07 लदवस उलशर झाला. 

2 71 07/09/2020 मे.लनरजा लरअलेटसज प्रा.ली.व मे.करमचंद 
लरअलटेक प्रा.ली. तफे श्री नवनीत 
हही.शकु्ल,  ब्लॉक- ए, खसरा नं.58/2, 
पी.एच.नं.42, मौजा- शंकरपरू, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
047/मअुअ 
लद. 
21.09.2020 

लनरंक लनरंक चौदा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

3 72 07/09/2020 मे.लनरजा लरअलेटसज प्रा.ली.व मे.करमचंद 
लरअलटेक प्रा.ली. तफे श्री नवनीत 
हही.शकु्ल,  ब्लॉक- बी, खसरा नं.58/2, 
पी.एच.नं.42, मौजा- शंकरपरू, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
048/मअुअ 
लद. 
21.09.2020 

लनरंक लनरंक चौदा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

4 73 05/09/2020 मे. अम्रता असोलसएशन पाटजनर श्री 
संजयकुमार दरगांन, प्लॉट नं. 145, 
ख.नं.71, 72, 73 सी.एस.नं. 2098, 
मौजा-खामला, नागपरू  

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
049/मअुअ 
लद. 
21.09.2020 

लनरंक लनरंक पंधरा लदवसांत अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आला.  

5 74 27/08/2020 महाराष्ट्र कटेट पोलीस हाउससग व 
वेलफेअर कॉपोरेशन लल.िारा मा. पोलीस 
आयकु्त नागपरू , सीटीएस नं. 
37,38,39, 516, 518, ते 526 लाल 
गोडावून जवळ, इदंोरा, नागपरू. 

असेंबली इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
044/मअुअ 
लद. 
07.09.2020 

लनरंक लनरंक चौदा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  



6 75 19/08/2020 श्री लक्रष्ट्णकांत लोकेश्वरनंद गीरी, नझलु 
प्लॉट नं. 41, नभुक्र. 71, घर क्र. 676, 
वाडज नं. 53, मौजा-हंसापरूी, नागपरू.  

रहीवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
046/मअुअ 
लद. 
15.09.2020 

लनरंक लनरंक सत्तावीस लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. इमारत धारकाने कागदपत्राची 
वेळीच पतुजता न केल्याने इमारतीचे लनरीरणास 
12 लदवस उलशर झाला. 

7 76 18/09/2020 मे.डायमंड इकटेट लबल्डसज ॲन्ड 
डेहहलपसज िारा पीओए श्री गरुूमखु सींग 
भलसन, प्लॉट नं. 19/1, सीटीएस. 34, 
घर नं. 131, वाडज नं. 05, मौजा-धंतोली, 
अभ्यंकरनगर रोड, नागपरू. 

मकेन्टाईल  
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
053/मअुअ 
लद. 
25.09.2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

8 77 14/09/2020 भारतभुषन एन. बधु्दराजा, प्लॉट नं. 74, 
सीटीएस.नं. 10, लशट नं. 703/11, वाडज 
नं. 21, ख.नं.07, मौजा- पारडी, नागपरू. 

रबहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
050/मअुअ 
लद. 
24.09.2020 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

9 78 14/09/2020 सरेुश मगनलाल खंडवानी, प्लॉट नं. 72, 
सीटीएस.नं. 10, लशट नं. 703/11, वाडज 
नं. 21, ख.नं.07, 08, 13 एच नं. 
582/72, सयुज नगर, मौजा- पारडी, 
नागपरू. 

रबहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
051/मअुअ 
लद. 
24.09.2020 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

10 79 07/09/2020 श्री अशोक एस. मोका, प्लॉट नं. 03, 
घटाटे ले-आउट, मौजा – गाडगा, नागपरू 

रबहवासी कम 
मकेन्टाइल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 
 

अआसे/ 
052/मअुअ 
लद. 
24.09.2020 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.  

11 80 24/05/2019 मे. लवदभज महाकौशल हायहाय रलत्रय 
सभा, प्लॉट नं. 31, डागा ले-आउट, नॉथज 
अंबाझरी रोड, नागपरू. 

असेंम्बली इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
043/मअुअ 
लद. 
03.09.2020 

लनरंक लनरंक एक वषज चार मलहने नंतर अंलतम नाहरकत 
दाखला देण्यात आले. इमारत धारकाने 
कागदपत्राची वेळीच पतुजता न केल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास उलशर झाला. 

 
 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 



 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.09.2020 ते लदनांक 31.09.2020 

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 अव्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 04 04 - - - 

2 अव्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

05 6 06 05 - - 

 
 

 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 



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

छत्रपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसव्हहल 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 12.012016 अन्वये. 
 
महोदय, 
 उपरोक्त लवषयासकत तथा संदभासकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

3 अन्वये, अव्ननशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. माफज त लोकसेवेची मालहती लदनांक 

01.09.2020 ते लदनांक 30.09.2020 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीकतव सादर. 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

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

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

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

3. मा. सदकय, 
अव्ननशमन 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 Hkqj s 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


