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

(अग्ननशमन नाहरकत दाखला / सचूनापत्र) 
र्जनू – 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरिप्त  लवषय  अर्जावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअर्जा
चा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 26 28.05.202
0 

श्री. सरुर्जप्रसाद एस. गपु्ता व इतर 1 
प्लॉट  नं. 473 घर नं. 887/0-2, 
वार्ज नं. 12, चंदननगर नागपरू 

असेम्ब्ली इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 011/मअुअ 
लद. 01.06.2020 

  पाच लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 27 01.06.2020 सलचव, सरस्वती मंलदर, लसटीएस नं. 
102, 103, 104, 105, लशट नं. 
273, मौर्जा – नागपरू रेलशमबाग 
लेआउट , रेलशमबाग रोर्, लसरसपेठ, 
नागपरू 

शैरलणक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 012/मअुअ 
लद. 02.06.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 28 01.06.2020 श्री. सधुीन्रनाथ महेन्रनाथ लमत्रा 
आ.म.ुधारक सौ. स्वाती आशुतोश 
नाईक सोल,े मे. श्री. होम मेकसज, प्लॉट 
नं. 229, झेलनथ हॉस्पीटल र्जवळ, 
मौर्जा-अंबाझरी नागपरू  

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 013/मअुअ 
लद. 02.06.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 29 05.06.202
0 

श्रीमती रेखा रारे्जश साकोरे, 
मौर्जा – कन्हाळगाव , ख.कं. 23/1, 
वधा र्जबलप ूररग रोर्, नागपरू ग्रा. 

पेरोल पंप (हर्जार्स) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 014/मअुअ 
लद. 05.06.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 30 05.06.202
0 

श्री. सलुनल अर्जुजनदास संगतानी व इतर 
1, 
ख.कं्र. 113/7, तह कामठी, मौर्जा – 

इंर्स्रीयल इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 015/मअुअ 
अआसे/ 016/मअुअ 
लद. 09.06.2020 

  पाच लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



कापसी ब.ु नागपरू. 
 

6 31 10.06.2020 सौ. मंदा अलनलर्जी रै्जस्वाल, मौर्जा 
आसोली, खसरा कं्र. 97/4, तह. 
रहगणा, नागपरू 

पेरोल पंप (हर्जार्स) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 017/मअुअ 
लद. 10.06.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 32 11.06.2020 श्री. सरेुश गोकुलदास बर्जार्ज 
प्लॉट नं. 206 व 207, खसरा कं्र. 
30/1, लसटीएस नं. 47, मौर्जा – 
इंदोरा, लरेग रोर्, नागपरू. 

रहीवाशी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 018/मअुअ 
लद. 11.06.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 33 16.06.2020 श्री. सरेुशरसग रामरसग गौर 
प्लॉट नं. 6, 7, 8, 29, 30, ख.कं्र. 
84, 85/3, लसटी सवे नं. 177, 
नागपरू 

पेरोल पंप (हर्जार्जस्र) 
इमारतीचे प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 019/मअुअ 
लद. 17.06.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 34 19.06.2020 मे. रॉयल लरयालटीर्ज िारा मसु्तफा 
कमरुद्यीन लहेरी व इतर, प्लॉट नं. 1, 
ख.क्र. 153/2,(पाटज) मौर्जा – वाठोर्ा, 
नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 020/मअुअ 
लद. 19.06.2020 

  एका लदवसात सधुारीत 
प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 35 19.06.2020 मे. लबशॉप कॉटन स्कुल (सी.बी.एस.ई) 
ख.कं्र. 171, लसव्हील लाईन, मौर्जा – 
लसताबर्ी, सदर नागपरू. 

शैरलणक इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 022/मअुअ 
लद. 20.06.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 36 19.06.2020 श्री. लसध्देश्वर इन्रास्रक्चर प्रा.लल., तफे 
श्री. राहुल सधुाकर झारे् व इतर, खं. 
कं्र. 35 (पाटज) मौर्जा – मौर्जा वेळाहरी 
तह. नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
024/मअुअ 
लद. 23.06.2020 

  पाच लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 37 22.06.2020 श्री. पंकर्ज कन्स्रक्शन तफे श्री. पंकर्ज 
रोशन धवन, प्लॉट नं. 2, न.भ.ुकं्र. 
1241, मौर्जा –अर्जनी, नागपरू 

रहीवासी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 023/मअुअ 
लद. 22.06.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 38 22.06.2020 मे. लेवरेर्ज स्पेसेस एल.एल.पी.तफे रहीवाशी इमारतीचे अआसे/   दोन लदवसात सधुारीत 



आलदत्य उमेश गपु्ता , खसरा कं्र. 
152/3, नागपरू, ग्रामीण,  
रहीवासी इमारत रवग ए, बी, सी, र्ी,  

सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

025/मअुअ 
अआसे/ 026/मअुअ 
अआसे/ 
027/मअुअ 
अआसे/ 028/मअुअ 
लद. 23.06.2020 

प्रथम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 39 23.06.2020 श्री. रारे्जश बलदेवरार्ज साहानी 
खसरा कं्र. 84/1, 84/2, मौर्जा – 
भानेगाव, तह. सावनेर , नागपरू 

इंर्स्रीयल इमारतीचे 
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 029/मअुअ 
लद. 24.06.2020 

  दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 40 25.06.202
0 

श्रीमती वैदेही लववेक देवघरे व इतर 8 
तफे आ.म.ुधारक मे. लाईफ स्टाईल 
इन्रास्रक्चर तफे श्री. संर्जय लक्ष्मणराव 
नरर्, प्लॉट नं. 143/बी, न.भ.ुकं्र. 
2098, मौर्जा खामला, नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
044/मअुअ 
लद. 25.06.2020 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

16 41 25.06.202
0 

र्ॉ. आलशष  लदरीत, महाराष्ट्र नशॅनल 
लॉ यलुनव्हजसीटी नागपरू, ख.न.घाट नं. 
140/2, मौर्जा – वारंगा, तहनागपरू 
ग्रा. नागपरू 
Block – A, A2, F.G,H, J, K1 , 
LM, P ,Q,T,U,V 

असेम्ब्ली, रहीवाशी, 
लबझनेस, शैरलणक, 
स्टोरेर्ज, इमारतीचे प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 030/मअुअ 
अआसे/ 031/मअुअ 
अआसे/ 032/मअुअ 
अआसे/ 033/मअुअ 
अआसे/ 
034/मअुअ 
अआसे/ 
035/मअुअ 
अआसे/ 036/मअुअ 
अआसे/ 
037/मअुअ 
अआसे/ 038/मअुअ 
अआसे/ 039/मअुअ 
अआसे/ 

  एका लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



040/मअुअ 
अआसे/ 041/मअुअ 
अआसे/ 
042/मअुअ 
अआसे/ 
043/मअुअ 
लद. 25.06.2020 

17 42 26.06.2020 मे. टेकॉप्स इन्रास्रक्चर प्रा.लल. तफे 
श्री. लवलास माहदेवराव हररे् व इतर 
ख.नं. 6/1, 2, 3, 4, मौर्जा – गोन्ही 
लसम, नागपरू. (Wing – 
A,B,C,D,E,F,G,I, J, & N) 

रहीवाशी इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
045/मअुअ 
अआसे/ 
046/मअुअ 
अआसे/ 
047/मअुअ 
अआसे/ 
048/मअुअ 
अआसे/ 
049/मअुअ 
अआसे/ 
050/मअुअ 
अआसे/ 051/मअुअ 
अआसे/ 
052/मअुअ 
अआसे/ 
053/मअुअ 
अआसे/ 
054/मअुअ  
लद. 30.06.2020 

  पाच 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 ) 
र्जनू - 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अर्जावर केलेल्या 
कायजवाहीचा लदनांक 

सदर प्रकरणी अलपल 
दाखल केली 

असल्यासअलपलअर्जा

शेरा 



कं्रमाक चा लदनांक 

प्रथम लितीय 

1 35 06.03.2020 मे. ओम लशवम लबल्र्कॉम प्रा.लल., 
श्री. रलवन्र लकसनराव कापसे व इतर 
प्लॉट नं. 2, 247/1 सवे नं. 69/2, 
मौर्जा शंकरपरू नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
005/मअुअ 
लद. 09.06.2020 

  महाराष्ट्र शासनातफे 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

2 36 20.03.2020 श्री. केशव लवनायक भोले 
प्लॉट नं. 35, ख.कं्र. 60 व 72/1, 
लसटीएस नं. 3467, प्रगती 
को.ऑप.हौ.सोसायटी मोर्जा –अर्जनी 
नागपरू 

हॉस्पीटल इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 010/मअुअ 
लद. 23.06.2020 

  महाराष्ट्र शासनातफे 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

 
3 

37 23.03.2020 मे. सलुप्रम अबजन लरयालीटीर्ज प्रा.लल., 
तफे र्ायरेक्टर श्री. मतुुजर्जा हामर्जा 
कोठवाला, ख.कं्र. 174/1, मौर्जा – 
बोरगाव , नागपरू 

मकज नटाईल कम लबझ्नेस 
इमारतीचे अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
007/मअुअ 
लद. 18.06.2020 

  महाराष्ट्र शासनातफे 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

4 38 23.03.2020 मे. लपरमॅीर् व्हेन्चसज (इंर्ीया) प्रा.लल.  
श्री. प्रलदप लदनकर तातावार आलण 3 
इतर खसरा कं्र. 141/1, 141/3, 
प.ह.नं. 38, मौर्जा – लपपळा, 
नागपरू,  
टॉवर ए, बी,सी,र्ी,ई 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 012/मअुअ 
अआसे/ 013/मअुअ 
अआसे/ 014/मअुअ 
अआसे/ 015/मअुअ 
अआसे/ 016/मअुअ 
लद. 26.06.2020 

  महाराष्ट्र शासनातफे 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

5 39 27.04.202 श्री. शंकरराव लक्रष्ट्णाराव लचटनवीस रहीवासी इमारतीचे अंलतम  अआसे/ 006/मअुअ   महाराष्ट्र शासनातफे 



0 व 6 इतर, आ.म.ुधारक मे. इम्बपे्रसा 
लक्ष्मी, पाटजनर श्री. अभय एस. र्जोशी, 
प्लॉट नं. 2,  लचटणवीस नगर, 
नागपरू. 

नाहरकत  दाखला  देणे लद. 11.06.2020 संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

6 40 18.05.2020 महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हाउरसग व 
वेलफेअर कॉपोरेशन लल. , मा. 
पोलीस आयकु्त, नागपरू, ख.कं्र. 
49/1, 53/1, 51, 54,1… लाल 
गोर्ावनू र्जवळ इंदोरा नागपरू, इमारत 
कं्र. बी 1, बी 2, बी 3 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 002/मअुअ 
अआसे/ 003/मअुअ 
अआसे/ 
004/मअुअ 
लद. 09.06.2020 

  महाराष्ट्र शासनातफे 
संपणुज राज्यात/शहरात 3 
मे पयजत लॉकर्ाउन 
लावण्यात आल्याने 
इमारतीचे लनरीरणास 
उलशर झाला. 

7 41 27.05.202
0 

मे. अथवज इन्रास्रक्चर तफे श्री. 
चंरकांत र्जी सरुमवार व इतर , 
खसरा कं्र. 131/ए/1, प.ह.नं. 38, 
मौर्जा – लपपळा, नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 001/मअुअ 
लद. 04.06.2020 

  9 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 42 04.06.202
0 

मे. नैवद्यम बगॅक्यटुस फुर्स प्रा.लल. 
श्री. लदलीप कामदार व श्री. रार्ज ू
कामदार 
प्लॉट नं. र्जी, एच एच 1, ख.कं्र. 
14/3 मौर्जा – पारर्ी, नागपरू 

असेम्ब्ली इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 008/मअुअ 
लद. 18.06.2020 

  15लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 43 12.06.2020 मे. ग्रीन लसटी लबल्र्सज  
प्लॉट नं. 19, 19ए, लसटी सवे नं. 
1837, लशट नं. 207/58, मौर्जा – 
र्जरीपटका, नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 009/मअुअ 
लद. 23.06.2020 

  12 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 44 12.06.2020 श्री. दयाशंकर नथ्थलुाल लदरीत तफे 
आ.म.ुधारक श्री. सलचन अशोक खरे 
मे. श्री कन्स्रक्शन , प्लॉट नं. 09, 
न.भ.ुकं्र. 02, मौर्जा अर्जनी, 
लक्ष्मीनगर नागपरू 

मकज नटाईल इमारतीचे 
अंलतम  नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 019/मअुअ 
लद. 30.06.2020 

  19 लदवसानंतर अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



11 45 16.06.2020 श्री. सरुर्जप्रसाद गपु्ता व 3 इतर,  
प्लॉट नं. 42 , लेन्रा पाकज , 
रामदासपेठ नागपरू 

हॉस्पीटल इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 017/मअुअ 
लद. 29.06.2020 

  14 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 46 22.06.2020 मे. ओसीस लबल्टकॉन तफे श्री. लववेक 
बबनराव हुसकूुल ेव इतर , प्लॉट नं. 
1,2,3,4, अते्र लेआउट, मौर्जा – 
खामला, नागपरू 

रहीवाशी इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 018/मअुअ 
लद. 29.06.2020 

  8 लदवसात अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 47 23.06.2020 मे. ऑरेर्ज लसटी हॉस्पीटल, श्री. रलव 
नायर हॉस्पीटल, प्लॉट न. 1 व 2, 
सावरकर नगर, खामला ररग रोर्, 
नागपरू 

हॉस्पीटल इमारतीचे अंलतम  
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 011/मअुअ 
लद. 24.06.2020 

  दोन 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) 

छत्रपतीलशवार्जीमहारार्ज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसग्व्हललाईननागपरू 440001 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालावधी लदनांक 01.06.2020 ते लदनांक 30.06.2020 

 
अं.कं्र

. 
सेवेचा तपलशल मागील 

मलहन्याती
ल 
पं्रलबीत 

प्राप्त 
अर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलब
त 

अर्जा
ची 

संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधी
त 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देणे 

00 17 17 -   

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देणे 

01 12 06 07  उवजरीत 6 अग्ननशमन 
अंलतम नाहरकत 
दाखला शहरात 
लॉकर्ाउन 
असल्यामळेु 
इमारतीच्या 
लनरीरणास उलशर 
झाला.  

 

 

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 
फोननं : 0712-2567777 
फॅक्सनं : 0712-2561584 

 

क्र.अ.आ.से./              / म.ुअ.अ.                                                              
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 लवषयारकत तथा संदभारकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 

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

लदनांक 01.06.2020 ते लदनांक 30.06.2020 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. 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


