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नागपरू महानगर पािलका 
आरो�य िवभाग,रा�ीय नागरी आरो�य अिभयान 

U-HWC नागरी आरो�य व�धनी क� �  
 

नागपूर महानगरपािलका ��ेाम�य ेपढुील िविवध भागातील  घर मािलक याचं ेकडून खालील अट� व शत� वर 

जागा भाडे त�वावंर घनेके�रता अज� मागिव�यात यते आह.े  
Sr No. Zone Name  Area Name  

1 Laxminagar  Takli Sim  
2 Ashinagar Kolabaswami Nagar, Tinkhede Layout  
3 Dharampeth Dabha  
4 Hanuman Nagar Ramteke Toli  
5 Hanuman Nagar Hudkeshwar Bu 
6 Dhantoli Manish Nagar  
7 Nehru Nagar Kharbi T Point  
8 Lakadganj Bilal Nagar 
9 Lakadganj Shyam Nagar  

10 Ashinagar Baba Dip singh Nagar  
11 Laxminagar  Ekatmata Nagar Jaitala  
12 Mangalwari Rose nagar (Zingabai Takli)  
13 Lakadganj Bharat Nagar Chouk  

 

अट� व शत� 

१) घराचे �े�फळ (Carpet Area) कमीत कमी ७०० �वे.फू. असावे. 
२) जागा िह तळमज�यावरच असावी. 
३) भाडे त�वावर दे�यात येणारे जागेचे मालक� ह�ाचे कागदप� ह ेवैध असावे. 
४) पायाभूत सुिवधा आव�यक :-  

a. ��ण न�दणी �े�, �ती�ा �े�, बा���ण क�, फाम�सी, इंजे�शन/�ीटम�ट �म, समुपदेशन 

क�, वेलनेस क�, �वतं� शौचालय  
५) प�रसर अपंगांसाठी अनुकूल असणे आव�यक आह.े 
६) Annexure I  �माण ेआव�यकतनेुसार पा�टशन/द�ु�ती क�न जागा उपल�ध क�न �ावी लागले. 
७) घर मालकाने वरील सव� बाब�चे एकि�त िवचार क�न भाडे र�म ठरवावी व ती नमदू करावी. 
८) घर भाडे ह ेसाव�जिनक बांधकाम िवभाग यांच े�माणप�ानुसार िनि�छत व अदा करणेत येईल.  
९) अज� सव� कागदप�ासह �दनांक १८/०५ /२०२२ अखेर ५.०० सा.वाजे पय�त सादर करावेत. 
१०) सदर ���येचे सव� अिधकार काया�लयाकडे राखून ठेव�यात आलेले आहते. 
११) काया�लयीन प�ा :- 

रा�ीय नागरी आरो�य अिभयान काया�लय  
आरो�य िवभाग,पाचवा माळा, नागपूर महानगरपािलका, िसिवल लाईन,नागपूर-०१  

             

            �वा/- 

      डॉ.नर�� बिहरवार  
वै�क�य आरो�य अिधकारी  
      म.न.पा, नागपूर  
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अज�  
 

U-HWC नागरी आरो�य व�धनी क� � क�रता जागा भाडे त�वावर दनेेबाबत  
 

१) घर मालकाचे नाव:-______________________________________________________ 

 

२) जागेचा संपूण� प�ा:-_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

३) एकूण �े�फळ(Carpet Area) Sq.Ft.:-_________________________________________ 

a. उपल�ध �म एकूण:-________________________ 

b. Washroom:-  आह े /  नाही. 
 

४) मालक� ह�ाचे कागदप� :-  आह े/ नाही  

५) िप�याचे पा�याची �व�था :- आह े/ नाही 

a. महानगरपािलका चे पाणी:- होय / नाही 

b. Borewell :- होय  / नाही 

६) वीज पुरवठा :- आह े/ नाही 

a. वेगळे मीटर :-  आह े/ नाही 

७)  मािसक भाडे �पय े:- ________________________________ 

८) जागेचे लोकेशन :- रेखांश __________________अ�ांश _______________ 

 
 

आव�यक कागदप� सा�ा�ंकत �त  

१) मागील तीन मिह�याचे आतील वीज िबल :- होय  / नाही 

२) घराचे िव��प� (Sale Deed).  :- होय  / नाही 

३) ३  फोटो घराचे (बाहरेील व आतील) :- होय  / नाही 

 

 

 
�दनांक:             �वा�री  
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Annexure I  
Expected layout of Available Space. 
 

 


