
                              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 – 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 46 02.08.2021 श्री. अलनल वासदेुवराव बडवाईक प्लॉ ट नं. 3 
ए. राजाबािा ले आउट मौजा जाततरोडी 
NMC/FIRE/IWL/2020-21/2080 

शैिणीक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /050/मअुअ 
लद. 02.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

2 47 30.07.2021 श्री. अलनल रामचंद्र अतकर प्लॉट नं. 252, 
सीट नं. 277, सीटीएस नं. 148, वाडज नं.  
ख.नं. 571 मौजा नागपरू 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/37 

असेम्बली इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /054/मअुअ 
लद. 04.08.2021 

लनरंक लनरंक पाच लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

3  31.07.2021 श्रीमती इंदीराबाई गजानन मेश्राम  प्लॉट नं. 
1092, घर नं. 441, सी.टी.एस.क्र. 1313 
सीट क्र.289/60,  बदुध नगर, वाडज नं. 56, 
मौजा- इंदोरा 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1436 

इन््टीटयशुनल (नलसिंग 
होम)  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /053/मअुअ 
लद. 04.08.2021 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

4  30.07.2021 मे. नागपरू व्र उद्योग प्रा. लल. िारा, श्री. 
लवपलु दयालजी पंचमतीया, प्लॉट नं. 03, 
शीट नं 14 व 17, सीटीएस नं. 60, 
S.T.P.I. सदर, मौजा लसताबडी 
NMC/FIRE/IWL/2020-21/2199 

मकेनटाइल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /056/मअुअ 
लद. 05.08.2021 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

5  02.08.2021 श्री. लवकास अंबादास लाभसेटवार, व 
इतर 17 तरे्फ आ.म.ु मे. अथवजश्री 
इन्रा्रक्चर तर्फज  श्री. महेश रामकृष्ट्ण 
भभगारे प्लॉट नं. 18/2, खसरा नं. 18, घ 
क्र. 781,शीट नं 40, सीटीएस नं. 718, 

मकेनटाइल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /055/मअुअ 
लद. 05.08.2021 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



वाडज नं. 75, मौजा अजनी, नागपरू 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1521 
 

6  05.08.2021 मे. वैष्णव माता बहुउदे्दशीय संस्था तरे्फ  
श्रीमती ियितारा दगुादास वासदेुव खसरा 
क्र. 247/2(पाटट), सीटीएस िं. 1045 
मौजा झिगाबाई टाकळी 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1277 

रहीवासी व शैिणीक , 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /058/मअुअ 
लद. 09.08.2021 
 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

7  05.08.2021 मे. वैष्णव माता बहुउदे्दशीय संस्था तरे्फ  
श्रीमती ियितारा दगुादास वासदेुव खसरा 
क्र. 247/2(पाटट), सीटीएस िं. 1045 
मौजा झिगाबाई टाकळी 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1277 

शैिणीक , इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /057/मअुअ 
लद. 09.08.2021 
 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

8  09.08.2021 श्री. लक्रष्ट्णराव कारुजी पाटील,प्लॉट नं. 
31, खसरा नं. 404, लसटी सर्व्हे नं. 121,  
हाउस नं. 572/बी, वाडज नं. 6, न्य ुकॉटन 
माकेट,नागपरू मौजा, नागपरू  
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1588  

लॉजींग बोडीग इमारतीचे 
सधुारत प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /59/मअुअ 
लद. 09.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

9  12.08.2021 मे. टर्ननयन व्र्व्हजन प्रा. लल. तरे्फ संचालक 
गोपाल अरोरा व इतर 2 प्लॉट नं. 31, खसरा 
नं. 9,13 मौजा जाततरोडी, 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1524 

इ्टीटयशुनल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /060/मअुअ 
लद. 12.08.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

10  20.08.2021 उदय को ऑ. हॉ. सो. प्लॉट नं. 6/1, 6/2 
सीटीएस नं. 2073, घर नं. 739/ए/5, मौजा 
जरीपटका  

रेलसडेंशीयल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /062/मअुअ 
लद. 20.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

11  07.08.2021 संजयकुमार जे अव्ननहोरी रान्सपोटज नगर 
भंडारा रोड  

्टोरेज   इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /061/मअुअ 
लद. 12.08.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



12  20.08.2021 पे्रमीअर डेर्व्हलोपसज पाटजनर, श्री. जसलबरसींग 
गरुुचनसींग अरोरा व ईतर प्लॉट नं. 472, 
लसटी सर्व्हे नं. 174/1, सीट नं. 414/100, 
हाउस नं. 1567, वाडज नं. 43, मौजा, नारी 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1590 

मकट िटाईल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /063/मअुअ 
लद. 20.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

13  23.08.2021 मे. विदर्भ स्टील रोलींग वमल तरे्फ डायरेक्टर 
श्री. हरीशकुमार समुकरन दास, , प्लॉट नं. 
134, खसरा नं. 56, सीटीएस नं. 463, घर क्र. 
747, िाडभ नं. 23, मौजा विखली देि, स्मॉल 
रॅ्फक्टरी एरीया नागपरू येथील प्र्तालवत 
रेलसडेंसीयल लवग-1, भवग-2, भवग-3 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1474 

रेलसडेंसीयल इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /064/मअुअ 
लद. 24.08.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

14  27.08.2021 सौ. वैशाली लचमोटे, पी.ओ.ए. श्री. तपीत 
पदमाकर महाजन व इतर 1, प्लॉट नं. 90, 91, 
मनपा घर कं्र. 27/90, 6/91, खसरा कं्र. 
123/ए, 123/बी, 123/डी, प.ह.नं. 37, मोजा 
नरसाळा, नागपरू 

मकज न्टाईल कम 
रेलसडेन्शीयल मारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देणे 

अआसे /067/मअुअ 
लद. 30.08.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले. 

15  31/08/2021 मे. गोल्ड लिक्स इन्रा्टक्चर प्रा. लल. प्लॉट 
नं. 1, सी.टी.एस. नं. 101, लशट नं. 259, 
260, 270 व 271, मौजा नागपरू, खसरा नं. 
419, 420, 426/1, हाउस नं. 881, वाडज नं. 
8, उमरेड रोड, गणेशपेठ, नागपरु 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1585 

LHS & RHS 
मकेन्टाईल , Retail 1 व 
Office मकेन्टाईल  कम 
रेलसडेन्षीयल व  Super 
Marke मकेन्टाईल  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे 
/068/069/070 
मअुअ 
लद. 31.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत 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 अंझतम िाहरकत दाखला ) 
ऑगष्ट - 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 29 02.08.2021 महा मेरो रेल कापोरेशन लल. लझरो माईल 
मेरो ्टेशन, खसरा नं. 302, 303 लसटी 
सर्व्हे नं. 1848, 1847, मौजा लसताबडी 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/343 
 

असेम्बली (मेरो ्टेशन)   
इमारतीचे पाटज अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/030/मअुअ 
लद. 02.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम 
नाहकरत दाखला देण्यात 
आले 

2 30 02.08.2021 महा मेरो रेल कापोरेशन लल. क्तुरचंद 
पाकज  मेरो ्टेशन, लसटी बेअरींग सर्व्हे नं. 
246, लसटी सर्व्हे नं. 1863,मौजा 
लसताबडी 
 NMC/FIRE/IWF/2021-22/422 
 

असेम्बली (मेरो ्टेशन) 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/029/मअुअ 
लद. 02.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

3 31 06.08.2021 मे. लेर्व्हरेज रीॲल्टसज प्रा. लल. तरे्फ श्री. 
आलदत्य य.ु गपु्ता खसरा नं. 149/4, 
149/1 (पाटज) मौजा नारा, मालीक 
मकबजुा नागपरू   
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1379 

असेंबली (क्लब हाउस)   
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/032/मअुअ 
लद. 06.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात भाग अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

4  02.08.2021 श्री. लवजयकुमार भैयालाल पराते प्लॉट 
नं. 8, इंद्रप्र्त को. ऑ.हॉ. सो. खसरा क्र. 
38,39,41, मौजा खामला 

असेंबली इमारतीचे पाटज 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/031/मअुअ 
लद. 03.08.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



5  20.08.2021 मे. राघव इन्रा. डेर्व्हलपसज व लबल्डसज प्रा. 
लल. तरे्फ आममखु्त्यार श्री. महेंद्र 
रोशनसींग ठाकुर प्लॉट क्र. 32, मनपा घर 
क्र. 15, वे्ट पाकज  धंतोली, मौजा लेंड्रा  

इ्टीटयशुनल  इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/033/मअुअ 
लद. 20.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

6  25.08.2021 लनतीन प्रभाकर महाजन प्लॉट नं. 72/ए 
खसरा नं. 10,8,9, मौजा वांजरी 
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1238 

औद्योगीक इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/034/मअुअ 
लद. 25.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

7  26.08.2021 रचना कं्रक्टशन कंपनी प्रा. लल. तरे्फ 
डायरेक्टर लशशीर शंकरराव दीवटे  प्लॉट 
नं. 4बी एन एम सी घर नं. 1852/4/बी, 
वाडज नं. 75, सी.टी.एस. नं. 514, खसरा 
नं. 144/2/2, मौजा भचचभुवन, नागपरू   

रलहवासी इमारतीचे  पाटज 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/035/मअुअ 
लद. 26.08.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात पाटज अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 



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

छरपतीलशवाजीमहाराज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसव्र्व्हललाईननागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज 
कालावधी लदनांक 01.08.2021 ते लदनांक 31.08.2021 

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 अव्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 15 15 - - - 

2 अव्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 07 07 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 

अव्ननशमन व आलणबाणी सेवा 
म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

छरपती  लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसव्र्व्हल लाईन नागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 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 लवषयाभकत तथा संदभाभकय परानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

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

01.08.2021 ते लदनांक 31.08.2021 पयजत प्रपरात तयार करण्यात आली आहे व परासोबत संलनन 

करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहती्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अव्ननशमन अलधकारी 
अव्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

31/08/2021 मे. गोल्ड लिक्स इन्रा्टक्चर प्रा. लल. प्लॉट नं. 1, 
सी.टी.एस. नं. 101, लशट नं. 259, 260, 270 व 
271, मौजा नागपरू, खसरा नं. 419, 420, 
426/1, हाउस नं. 881, वाडज नं. 8, उमरेड रोड, 
गणेशपेठ, नागपरु 

LHS & RHS मकेन्टाईल , 
Retail 1 व Office 
मकेन्टाईल  कम रेलसडेन्षीयल 
व  Super Marke मकेन्टाईल  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /068/069/070 
मअुअ 
लद. 31.08.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

 


