
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

नागपरू महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अर्जाचा अनपुालन अहवाल 
(अग्ननशमन नाहरकत दाखला / सचूनापत्र) 

लिसेंबर – 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अर्जावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली असल्यास 
अलपल अर्जाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 125 02/12/2020 मे. श्रीलनवास लबल्िसज आलण िेव्हलपसज 
तरे्फ भागीदार श्री पराग लवर्जयराव 
चंदरवार, व इतर ख.नं. 2/2(पार्ज) 
मौर्जा- घोगली ता. नागपरू.लर्ज. नागपरू 
(ग्रामीण) 

रलहवासी इमारतीचे  
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 151/मअुअ 
लद. 02/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 126 08/12/2020 मे. रे्क्नो स्र्ील इन्र्फा प्रोरे्जक्र् प्रा.ली. 
तर्फज  भागीदार श्री अतलु महेश 
खंिेलवार, ख.नं. 284/1/अ,285/1/2, 
286, मौर्जा- गमुथळा, ता. कामठी, लर्ज. 
नागपरू.  

इंिस्रीयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 158/मअुअ 
लद. 08/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 127 07/12/2020 श्री माधव रामदास कोहळे व इतर 8, 
प्लॉर् नं. र्जी-2, हाउस नं. 124, वािज 
नं. 70, मौर्जा- अंबाझरी, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 156/मअुअ 
लद. 07.12.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 128 03/12/2020 मे. वीरेंद्र इश्वरप्रसाद खरे, प्लॉर् नं. 
197, वािज न. 73, मौर्जा- गािगा, 
नागपरू. 

मकेन्र्ाईल कम लबझनेस 
इमारतीचे  सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 154/मअुअ 
लद. 04.12.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 129 08/12/2020 श्री गणेश लक्रष्ट्णागोपाल परुोहीत, प्लॉर् 
नं. 239, मौर्जा- लेन्रा, रामदासपेठ, 
नागपरू.  

रलहवासी इमारतीचे 
सधुारीत  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 157/मअुअ 
लद. 08.12.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 130 03/12/2020 श्री अलभन्ना लवश्वनाथ रॉय, प्लॉर् नं. 
01, म.न.पा. हाउस नं. 931, वािज नं. 
63, मौर्जा- विपाखि, नागपरू  

रलहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 153/मअुअ 
लद. 03.12.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



 
7 131 03/12/2020 मे. राधीकाबाई मलहला लशरण संस्था, 

ख.नं. 32/1,2, 33, मौर्जा- बेलतरोिी, 
तह. नागपरू लर्ज. नागपरू (ग्रामीण) 

शैरणीक इमारतीचे 
सधुारीत  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 152/मअुअ 
लद. 03.12.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 132 0712/2020 मे. हर्शशव हेल्दी रु्फिस् ॲण्ि मोअर प्रा. 
लल. तरे्फ श्री. नीरर्ज रार्जन्द्रकुमार 
अगवाल, खसरा कं्र. 98/1 क, 98/2क, 
99/1 क, 99/2क, 100/1, 2, 3, 4, 
5, भखंुि कं्र. र्जागा, तह कामठी,. 
नागपरू (ग्रलमण)  

इंिस्रीयल  A,  B. व  C 
इमारतींना  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

 

A अआसे/ 
159/मअुअ 
लद. 09.12.2020 
B अआसे/ 
160/मअुअ 
लद. 09.12.2020 
C अआसे/ 
161/मअुअ 
लद. 09.12.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 133 11/12/2020 श्री. संर्जय लनत्यानंद मदुलीयार व 2 
इतर, प्लॉर् नं. 48, खसरा नं. 156, 
सीर्ीएस नं. 1181, मनपा हाउस नं. 
899, वािज नं. 22, मोर्जा लबनाकी, 
मलीक मकबरु्जा लेआउर्, शांती नगर, 
नागपरू 

रलहवशी कम शॉप 
इमारतींना  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/162/म.ुअ.अ
./11/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 134 08/12/2020 श्री. र्जयेंद्र रामदास नायिु, खसरा नं. 
4/2, पी.एच. एच. नं. 13, मौर्जा 
घार्ोला, तह- पारलशवनी, नागपरू 

इंिस्रीयल इमारतींना  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 
 

अ.आ.से/167/म.ुअ.अ
./16/12/2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 135 14/12/2020 श्री. स्वामी ब्रम्हास्थानंद अध्यर, 
रामकृष्ट्ण मर्, सीर्ीएस नं. 495, 
498/2, शीर् नं. 257, खसरा नं. 
284/1, 08, 11, मौर्जा धंतोली, 
नागपरू 

हॉस्पीर्ल इमारतींना  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 
 

अ.आ.से/166/म.ुअ.अ
./15/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 136 17/12/2020 C.E.O. NSSCDCI, लसव्हील लाईन, 
नागपरू िारा प्लॉर् नं. 323/2, सीर्ीएस 
नं. 148, मौर्जा पनुापरू, नागपरू  

कमजर्शशयल कम रलहवाशी 
इमारत कं्र. E, कमजर्शशयल 
कम रलहवाशी इमारत कं्र. 
F, कमजर्शशयल कम 

E अआसे/ 
169/मअुअ 
लद. 18/12/2020 
F अआसे/ 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



रलहवाशी इमारत कं्र. G 
इमारतींना  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

170/मअुअ 
लद. 18/12/2020 
G अआसे/ 
171/मअुअ 
लद. 18/12/2020 
 

13 137 16/12/2020 श्री. लवशाल परुूषोततम मोहता, खसरा 
कं्र. 70/1/अ, भखंुि कं्र. र्जागा,  मौर्जा 
ललहीगाव, तह. कामठी, नागपरू (ग्रलमण) 

साठवण (गोिावनू A व 
B) इमारतींना  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/168/म.ुअ.अ
./ लद. 16/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 138 15/12/2020 मे. र्जीवन लवहार को.ऑप. हाउससग 
सोसायर्ी पी.ओ.ए. महेन्द्रा इन्रा 
हाईर्स् प्रा. लल. सी.र्ी.एस. नं. 2270, 
शीर् नं. 85, प्लॉर् नं. 27, 28, खसरा 
कं्र. 110/37, हाउस नं. 185/B-C, 
वािज नं. 74, िोंगरे लेआउर्, मौर्जा 
अंबाझरी, श्रद्धानंदपेठ, नगापरू 

रलहवाशी इमारतींला  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 
 

अ.आ.से/163/म.ुअ.अ
.15/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 139 15/12/2020 श्रीमती ज्योती चंद्रशेखर बावनकुळे, श्री. 
र्जगदंबा कन्स्रक्शन कंपनी कोरािी प्रा 
लल. तरे्फ भागीदार श्री. सकेत चंद्रशेखर 
बावनकुळे, खसरा कं्र. 116/2 (पार्ज) व 
116/1/2, भखंुि कं्र. र्जागा, तह. 
कामठी, मौर्जा नांदा, नागपरू 

मकज न्र्ाईल ब्लॉक बी 
इमारतीला सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/164/म.ुअ.अ
./15/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

16 140 15/12/2020 श्रीमती ज्योती चंद्रशेखर बावनकुळे, श्री. 
र्जगदंबा कन्स्रक्शन कंपनी कोरािी प्रा 
लल. तरे्फ भागीदार श्री. सकेत चंद्रशेखर 
बावनकुळे, खसरा कं्र. 116/2 (पार्ज) व 
116/1/2, भखंुि कं्र. र्जागा, तह. 
कामठी, मौर्जा नांदा, नागपरू 

मकज न्र्ाईल ब्लॉक सी 
इमारतीला सधुारीत प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/165/म.ुअ.अ
./15/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

17 141 17/12/2020 श्री. योगेश सलुनल तलुलसयान व श्री. 
मलनष सलुनल तलुलसयान, खसरा कं्र. 
220/3 (पार्ज), भखंुि कं्र. र्जागा, तह. 

औद्योलगक इमारतींना  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अ.आ.से/172/म.ुअ.अ
./18/12/2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



कामठी, मौर्जा विोदा, नागपरू (ग्रलमण)  
18 142 23/12/2020 मे. लक्ष्मी लसव्हील इंलर्जलनयरस् प्रा. लल. 

ररा संचालक श्री. मलनश लवर्जय शाह, 
प्लॉर् नं.10 A, खसरा कं्र. 67/1 व 
67/4, मनपा हाउस नं. 
1338/C/10A, वािज नं. 73, 
सी.र्ी.एस नं. 1337, शीर् नं. 59, 
समता को.ऑप. हाउससग सोसायर्ी, 
मौर्जा अंबाझरी, नागपरू़़ 
 

मकज न्र्ाईल कम लबझीनेस 
इमारतींना  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अ.आ.से/173/म.ुअ.अ
./23/12/2020 

लनरंक लनरंक  एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

19 143 24/12/2020 श्री. चंद्रकांत बी. सरुमवार व 6 इतर, 
प्लॉर् नं. 06, खसरा नं. 154/2, 
154/3, मौर्जा सपपळा, तह. नागपरू 
(ग्रा) 

रलहवाशी इमारतींला  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 
 

अआसे/174/मअुअए 
लद. 28/12/2020 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

20 144 29/12/2020 श्री. रारे्ज रघरु्जी अलर्जतससग भोसले व 
इतर, मनपा हाउस नं. 43, सी.र्ी.एस. 
नं. 195/2, शीर् नं. 223, मौर्जा 
नागपरू 

असेम्बली कम लबझीनेस 
इमारतींला  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 
 

अआसे/176/मअुअ, 
लद. 30/12/2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत 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 अर्जाचा अनपुालन अहवाल 

 (अग्ननशमन अंलतम नाहरकत दाखला ) 
लिसेंबर - 2020 

अं.क्र. आवक 
नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरप्त लवषय अर्जावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 
 

 

सदर प्रकरणी 
अलपल दाखल 

केली 
असल्यासअलपल
अर्जाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 110 02/12/2020 मे. रचना कन्स्रक्शन को. प्रा.ली. 
नागपरू तरे्फ श्री लशशीर एस. लदवरे्, 
प्लॉर् नं.87, घर नं. 94, मौर्जा- 
लेन्रा, नागपरू. 

रलहवासी 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 85/मअुअ 
लद. 07.12.2020 

लनरंक लनरंक पाच लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

2 111 02/12/2020 कमीश्नर आरॅ्फ पोलीस नागपरू, 
खसरा कं्र.89, सी.अी.एस. 2487, 
मौर्जा र्जरीपर्का, सेमीनरी हील, रार्ज 
भवन, र्जवळ, नागपरू 

लबझीनेस 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
086/मअुअ 
लद. 09.12.2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  



3 112 07/12/202
0 

लद ॲिलमलनस्रेशन हर्जरत बाब 
तार्जदु्दीन रस्र्, खसरा नं. 43, 45, 
46, 47, 48/2, 50, लसर्ी सव्हे नं. 
533, मौर्जा लबिीपेठ, नागपरू 

रेसीिेन्शीयल 
हॉस्रे्ल कम 
असेम्बली 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 88/मअुअ 
लद. 17.11.2020 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

4 113 08/12/2020 श्री. प्ररु्फल्ल लवनोदराव गिुधे व 3 
इतर, भखंुि कं्र. 01, खसरा कं्र. 
107/3-7ए 107/4ए प्लॉर् नं. 1ए 
पी.एच. न. 44, मौर्जा र्जयताळा, 
नागपरु 

मकज न्र्ाईल 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे. 

अआसे/ 
090/मअुअ 
लद. 18.12.2020 
 
 

लनरंक लनरंक दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

5 114 17/12/2020 मे. गोल्ि लब्रक्स इन्रास्रकच्र प्रा.लल. 
सी.र्ी.एस. नं. 101 (पार्ज) शीर् नं. 
259, 260, 269, 279, 271, 
गणेशपेठ, नागपरू Tower F 

रलहवासी 
इमारतीचे  भाग 
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/092 
/मअुअ 
लद. 23.12.2020 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.   

6 115 09/12/2020 श्री.अरूण लवठ्ठलराव पंचपार्कर, 
प्लॉर् नं. 6, एच. नं. 311/B/6, वािज 
नं. 74, सी.र्ी.एस. नं. 1941, मौर्जा 
अंबाझरी, बर्जार्ज नगर, नागपरू 

मकज न्र्ाइिल कम 
रलहवाशी 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
089/मअुअ 
लद. 18.12.2020 

लनरंक लनरंक नऊ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

7 116 14/12/2020 मे. नोव्हासीस लग्रनर्जी प्रा.लल. तरे्फ 
श्री. सशुील ए. बंसल, खसरा नं. 
185, मोर्जा महालगाव, तह. कामठी, 
लर्जल्हा नगापरू 

औद्योलगक 
इमारतीचे  
अंलतम  
नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
091/मअुअ 
लद. 22.12.2020 

लनरंक लनरंक आठ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

8 117 03/12/2020 मे. फायर ऑकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. 
लि. पी.ओ.ए. होल्डर श्री. लिध्दार्थ 
एन. खराफ, खिरा नं. 120/2, मौजा 
कोठेवाडा, तह. हहगणा, नागपरू 

रलहवासी 
इमारतीचे  भाग 
अंलतम  
नाहरकत  

अआसे/087/मअु
अ 
लद. 10.12.2020 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. (त्ररु्यांची 
पतुजताकरण्याबबात पत्र) 



(ग्रालमण) दाखला  देणे 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणीसेवा 

म.न.पा., नागपरू. 
 
 
 



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

छत्रपतीलशवार्जीमहारार्ज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसग्व्हललाईननागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालावधी लदनांक 01.12.2020 ते लदनांक 31.12.2020 

अं.कं्र
. 

सेवेचा तपलशल मागील 
मलहन्याती
ल 
पं्रलबीत 

प्राप्त 
अर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलबत 
अर्जाची 
संख्या 

  

शेरा 

लवहीत 
कालावधी
त 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 20 20 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 08 08 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

छत्रपती  लशवार्जी महारार्ज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसग्व्हल लाईन नागपरू 440001 
र्फोननं : 0712-2567777 
रॅ्फक्सनं : 0712-2561584 
क्र.NMC/FIRE/OWF/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 लवषयासकत तथा संदभासकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 

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

लदनांक 01.12.2020 ते लदनांक 31.12.2020 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. 
 



 
 
 
 

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 
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