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

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सचूिापत्र) 
जलु ै– 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 37 01.07.2021 मे. वैष्ट्णव माता बहुउदे्दशीय संस्था तरे्फ  
श्रीमती नयनतारा दगुादास वासदेुव खसरा 
क्र. 247/2(पार्ज), सीर्ीएस नं. 1045 मौजा 
लझगाबाई र्ाकळी 
NMC/FIRE/IWL/2021-22/1277 
 

शैिणीक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /040/मअुअ 
लद. 09.07.2021 

लनरंक लनरंक नउ लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

2 38 01.07.2021 श्री. रामस्वरुप एस.सारडा , प्लॉर् नं 
2(ब्लॉक नं 2) एनएमसी घर क्र. 142/बी  
वाडज नं. 71, लसर्र एस नं. 236 लसर् नं. 39 
मौजा - लेंड्रा  भगवागर ले - आउर् नाथज 
अंबाझरी रोड, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1274 
 

मकज नर्ाइल इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /039/मअुअ 
लद. 09.07.2021 

लनरंक लनरंक नउ लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

3 39 05.07.2021 व्यवस्थापक महाराष्ट्र मेरो रेल कापोरेशन 
लल. िारा लप. डब्ल.ु लड. नागपरू,      खसरा नं.  
13/3  मौजा रु्फर्ाळा, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1279 
 

असेम्बली इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /042/मअुअ 
लद. 05.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

4 40 05.07.2021 व्यवस्थापक महाराष्ट्र मेरो रेल कापोरेशन 
लल. िारा लप. डब्ल.ु लड. नागपरू,      खसरा नं.  
07,32,33  मौजा रु्फर्ाळा, नागपरू  
 

असेम्बली इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /043/मअुअ 
लद. 05.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



5 41 02.07.2021 मे. कुकरेजा इन्फ्रास्टक्चर तरे्फ श्री. श्रवण 
घनश्यामदास  कुकरेजा सी.टी.एस.नं. 
170 खसरा िं. 43-44/2 तळेगाव 
दाभाडे पटॅिन मौजा वाठोडा, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/465 
 

सधुारीत रेलसडेंसीयल  कम 
मकेनर्ाइल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /049/मअुअ 
लद. 02.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

6 42 18.06.2021 डॉ. चैतन्य अशोक शेंबेकर ,व श्रीमती डॉ. 
मलनषा अशोक शेंबेकर प्लॉर् नं. 04 घर नं. 
937/ए4 खसरा नं. 37, सीर्ीएस नं. 
913,शीर् नं. 58, वाडज नं. 75, मौजा 
अजनी, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1243 
 

इन्स्र्ीर्यशुनल (हास्पीर्ल) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /030/मअुअ 
लद. 18.06.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

7 43 07.07.2021 मा. कायज. अलभयंता सावजजलनक बांधकाम 
लवभाग -1 नागपरू सी.र्ी.एस. नं. 1712, 
मनपा घर नं. 157, वाडज नं. 66, मौजा 
लसताबडी, नागपरू  

असेंब्ली  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /045/मअुअ 
लद. 07.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

8 44  13.07.2021 श्री. क्रीष्ट्णदास जा. झवर,प्लॉर् क्र. 3, खसरा 
क्र. 94/1,सी.र्ी.एस.नं. 129,मौजा लचखली 
देव 
 
 

स्र्ोरेज इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /046/मअुअ 
लद. 13.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

9 45  23.07.2021 डॉ. आलोक नरेश उमरे व डॉ. लशल्पी 
आलोक उमरे  प्लॉर् नं. 64, खसरा नं.90/3 
, सी.र्ी.एस.क्र. 2569 सीर् क्र.276/68, 
घर नं. 1071/64,  वाडज नं. 75 मौजा- 
अजनी 
 NMC/FIRE/IWF/2021-22/1531 
 
 

इन्स्र्ीर्यशुनल (हॉस्पीर्ल)  
इमारतीचे प्रथम नाहरकत 
दाखला देणे 

अआसे /048/मअुअ 
लद. 23.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 



10 46 22.07.2021 प्रवेश अशोक अग्रवाल प्लॉर् नं. 107, ख नं. 
218, वाडज नं. 23, शीर् नं. 179 सीर्ीएस नं. 
124 मौजा नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/2632 
 

रहीवासी  इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /047/मअुअ 
लद. 15.07.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात प्रथम 
नाहकरत दाखला 
देण्यात आले 

11 47 26.07.2021 मे. सदोदय डेव्हलोपसज , तरे्फ श्री. संतदास 
चावला प्लॉर् नं 7/2 A, एनएमसी घर क्र. 
744,743/4 , लसर्ी एस नं. 2067/2, 
लसर् नं. 70/39  मौजा - जरीपर्का, नागपरू 
 

मकेनर्ाईल  इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत दाखला देणे 

अआसे /049/मअुअ 
लद. 26.07.2021 

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 ) 

जलु-ै 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 20 29.06.2021 मे. संदीप डेव्हलपसज िारा श्री. गौरव 
अग्रवाल, प्लॉर् नं. सी, खसरा नं. 25/1, 
मौजा वाठोडा, नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1399 
 

रलहवासी इमारतीचे 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/022/मअुअ 
लद. 05.07.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम 
नाहकरत दाखला देण्यात 
आले 

2 21 29.06.2021 श्री. लवनायक इन्रास्र्क्चर िारा श्री. 
लदपक एस. गाडगे ग्रपु बी, खसरा नं. 
25/1,  मौजा वाठोडा, नागपरू  
NMC/FIRE/IWF/2021-22/1398 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/021/मअुअ 
लद.05.07.2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

3 22 09.07.2021 श्री. सलुनल रामकृष्ट्ण दधु्दलवार व ईतर 
खसरा क्र. 67, लसर्ी सव्हे नं. 270, शीर् 
नं. 64 मौजा दाभा, नागपरू 

रलहवासी  इमारतीचे  भाग 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/024/मअुअ 
लद. 09.07.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात भाग अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले.   

4 23 05.07.2021 द मनेॅजर, महाराष्ट्र स्रे्र् रे्क्स्र् ॲण्ड 
डीस्रीबशुन सेंर्र, रववद्रनाथ र्गॅोर, 
लसव्हील लाईन, नागपरू 

स्र्ोरेज  इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/020/मअुअ 
लद. 05.07.2021  

लनरंक लनरंक चार लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

5 24 06.07.2021 श्री. झोएब शादीकभाई वली, खसरा नं. 
2,5 पार्ज, लसर्ी सव्हे नं. 511/1, मौजा 
मानकापरु, नागपरू. 

रलहवासी  इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/023/मअुअ 
लद. 08.07.2021 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 



6 25 09.07.2021 श्री. अलनरुध्द रामचंद्र लसरास,(श्रीमती 
समुतीबाई पांडुरंग देव मेमोरीयल 
चारीरे्बल रस्र्) तरे्फ आ.म.ु धारक श्री. 
शंकर मरुलीधर मरुारका व ईतर प्लॉर् नं. 
236,  खसरा नं. 30, एन.एम.सी घर नं. 
522, वाडज नं. 70, सीर्ीएस नं. 962, 
शीर् नं. 15/24  मौजा गाडगा लॉ 
कॉलेज चौक, धरमपेठ, नागपरू 

मकज न्र्ाईल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/025/मअुअ 
लद. 09.07.2021 

लनरंक लनरंक तेरा लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

7 26 22.07.2021 मे. गोयल गंगा इन्रा ॲन्ड लरयल इस्रे्र् 
प्रा.लल. खसरा नं. 320, 315 (पार्ज) मौजा 
लसताबडी नागपरू 

मकज न्र्ाईल इमारतीचे  पार्ज 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/028/मअुअ 
लद. 22.07.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात पार्ज अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

8 27  15.07.2021 मे. महाकाळकर कंन्स्रक्शन तरे्फ श्री. 
संजय म. महाकाळकर, खसरा नं 170/1, 
मौजा वझगाबाई र्ाकळी, नागपरू 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/019 मअुअ 
लद. 15.07.2021 

लनरंक लनरंक एक  लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला देण्यात 
आले. 

9 28 20.07.2021 श्रीमती मीराबाई कीशनगोपाल परुोहीत 
प्लॉर् नं. 139 खसरा नं. 13/1, 
एन.एम.सी. घर नं. 147, वाडज नं. 72, 
रामदासपेठ नागपरू 
NMC/FIRE/IWF/2021-22/470 
 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/27 मअुअ 
लद. 20.07.2021 

लनरंक लनरंक एक  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 01.07.2021 ते लदनांक 31.07.2021 

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 11 11 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला देणे 
 

00 09 09 - - - 

 
 

 
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/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 लवषयावकत तथा संदभावकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 कलम 

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

01.07.2021 ते लदनांक 31.07.2021 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 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


