
 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश – 2015 कलम – 3 अन्वये, 

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

आक्टोंबर – 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 80 05/10/202
0 

मे.राघव असोलसएट्स िारा-भागीदार श्री 
महेंद्र रोशनससह ठाकुर, प्लॉट नं. 23, 
24,25,52,53,54 मौर्जा हुडकेश्वर, 
नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 098/मअुअ 
लद. 05.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 81 30/09/202
0 

अलिरक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
कॉटनमाकेट, वेअर हाउस, नागपरू  

लबझनेस इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 
097/मअुअ 
लद. 05.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 82 12/10/2020 पोलीस अलिरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. मौर्जा इंदोरा, लाल 
गोडावनू रोड, नागपरू  

असेम्ब्ली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 102/मअुअ 
लद. 13.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 83 12/10/2020 पोलीस अलिरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. मौर्जा इंदोरा, लाल 
गोडावनू रोड, नागपरू  

असेम्ब्ली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 103/मअुअ 
लद. 13.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

5 84 12/10/2020 पोलीस अलिरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. मौर्जा इंदोरा, लाल 
गोडावनू रोड, नागपरू  

असेम्ब्ली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 104/मअुअ 
लद. 13.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 85 12/10/2020 पोलीस अलिरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. मौर्जा इंदोरा, लाल 
गोडावनू रोड, नागपरू  

असेम्ब्ली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 105/मअुअ 
लद. 13.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 86 12/10/2020 पोलीस अलिरक, नागपरू (ग्रामीण) 
नागपरू सीटी. मौर्जा इंदोरा, लाल 
गोडावनू रोड, नागपरू  

असेम्ब्ली इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 106/मअुअ 
लद. 13.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



8 87 01/10/2020 श्री राकेश पाटणी, व इतर मौर्जा- 
फेटरी, तह. नागपरू(ग्रामीण) नागपरू. 

मकेन्टाईल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 100/मअुअ 
लद. 09.10.2020 

लनरंक लनरंक आठ लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 88 12/10/2020 श्री संर्जय ताराचंद हरदवानी, व श्री 
महेश इश्वरदास सोमयानी, प्लॉट 
नं.694 B, डॉ. आंबेडकर रोड, मौर्जा-
इंदोरा, नागपरू. 

मकेन्टाईल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 101/मअुअ 
लद. 12.10.2020 

लनरंक लनरंक आठ लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 89 16/10/2020 डॉ. श्री अनील वासदेुवराव बडवाइक, 
प्लॉट नं.125, मनपा घर नं. 1083, 
वाडज नं.20, मौर्जा- नागपरू. 

हॉस्पीटल कम रलहवासी 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 108/मअुअ 
लद. 16.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11 90 20/10/2020 मे. लवदभज स्टील रोलींग मील्स िारा 
संचालक, श्री हरीषकुमार एस. दास, 
प्लॉट नं.134, मौर्जा लचखली देव, 
नागपरू. 

मकेन्टाईल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 109/मअुअ 
लद. 20.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 91 27/10/202
0 

मे. बालार्जी असोलसएटस िारा भागीदार 
श्री अर्जय लबशनदास कामनानी, प्लॉट 
नं. 310, मौर्जा-लचखली, नागपरू 

इंडग्स्रयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 113/मअुअ 
लद. 28.10.2020 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

13 92 28/10/2020 सौ. लवद्यादेवी अशोक राठी, प्लॉट नं. 
130, मौर्जा- वाठोडा, नागपरू. 

हर्जाडजस (पेरोलपंप)  
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 114/मअुअ 
लद. 28.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 93 28/10/2020 सौ. कमलादेवी परसदासर्जी अग्रवाल, 
प्लॉट नं. 6210, 9, मनपा घर नं. 
823, वाडज नं. 23, मौर्जा-लहवरी, स्मॉल 
फॅक्री एरीया, ल-ेआउट, नागपरू. 

इन्स्टीटयशूनल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 112/मअुअ 
लद. 28.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 94 26/10/2020 मे. नानीक इंटरप्रायेझेस िारा प्रोप. सौ. 
भावना महेश सािवानी, प्लॉट नं. 7 ते 
22, व आर-3, वाडज नं. 61, मौर्जा- 
गोरेवाडा, नागपरू. 

रहीवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 110/मअुअ 
लद. 26.10.2020 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलिकारी 



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 ) 
आक्टोंबर - 2020 
अं.क्र. आवक 

नोंदवही
तील 

कं्रमाक 

लदनांक अर्जजदाराचे नाव संलरिप्त लवषय अर्जावर 
केलले्या 

कायजवाहीचा 
लदनांक 

सदर प्रकरणी 
अलपल दाखल 

केली 
असल्यासअलपल
अर्जाचा लदनांक 

शेरा 

प्रथम लितीय 

1 81 14/08/202
0 

मे. लरषीरार्ज एंटरप्रारे्जस, प्रा.ली. घर 
नं. 247/0-3, वाडज नं. 65, मौर्जा- 
लसताबडी, एल.आय.सी. चौक, 
मोहननगर, सकनर्जवे, नागपरू. 

मकेन्टाईल कम 
लबझनेस इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
054/मअुअ 
लद. 
06.10.202
0 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. (बकाया 1% अग्ननशमन 
शुल्काची रक्कम र्जमा करण्यास्तव) 

2 81 23/09/202
0 

मे. ॲडसम हॉस्पीटल प्रा.ली. श्री 
पंकर्ज र्जवाहरलाल बनोदे, व इतर 
03, प्लॉट नं. 97, 98, लववेकानंद 
नगर, विारोड र्जवळ, नागपरू. 

हॉस्पीटल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
055/मअुअ 
लद. 
08.10.202
0 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

3 82 28/09/202
0 

डॉ.लवर्जय तामसकर, प्लॉट नं. 13, 
विा रोड, नागपरू. 

हॉस्पीटल इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
056/मअुअ 
लद. 
09.10.202
0 
 

लनरंक लनरंक अकरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  



 
4 83 28/09/202

0 
श्री प्रभाकर के. खांडेलकर व 3 इतर 
तफे मे.डेल्टा डेव्हलपसज भागीदार 
प्लॉट नं. 10, मौर्जा- अर्जनी, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
058/मअुअ 
लद. 
13.10.202
0 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

5 84 23/09/202
0 

मे.वेदभमुी लबल्डसज ऑफ डेव्हलपसज 
प्रा.ली. संचालक श्री लवर्जय रामलक्रष्ट्ण 
पवार, व श्री योगेश मगनभाई 
चावडा, प्लॅस्टीक इंडग्स्रर्ज र्जवळ, 
मौर्जा- वाठोडा, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
057/मअुअ 
लद. 
09.10.202
0 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

6 85 05/10/202
0 

मे. र्जी.एच.रायसोनी फाउंडेशन 
सोसायटी, र्जी.एच.रायसोनी 
लवद्दालनकेतन प्रायमरी व सेंकडरी 
स्कुल इमारत , सहगणा, मौर्जा- 
सकुळी(गपुचपू) नागपरू (ग्रामीण) 

शैरलणक इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
059/मअुअ 
लद. 
16.10.202
0 

लनरंक लनरंक अकरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

7 86 05/10/202
0 

नागपरू गहृलनमाण व रेत्रलवकास 
मंडळ (म्बहाडा) नागपरू िारा मखु्य 
अलिकारी, प्लॉट नं. 6, एम्बपे्रसमील 
सभुाषरोड, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे 
पाटज अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
062/मअुअ 
लद. 
20.10.202
0 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

8 87 13/10/2020 श्री लवरेन र्जयंतीलाल ठक्कर, 
लॉलर्जस्टीक पाकज (इंडीया) प्रा.ली. 
लनमर्जी, तह. कळमेश्वर, लर्ज.नागपरू.  

स्टोरेर्ज इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
061/मअुअ 
लद. 
20.10.202
0 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

9 88 13/10/2020 श्रीमती इंदीरारारे्ज भोसले, व इतर 2, 
मे. रूबी इन्रास्रक्चर कंपनी, श्री 
लनर्जार लमस्री, घर नं. 202, 204, 
वाडज नं. 17, मौर्जा- नागपरू 

रलहवासी इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
063/मअुअ 
लद. 
20.10.202
0 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  



10 89 08/10/2020 मे. एल.र्जी. डेव्हलपसज आलण लबल्डसज, 
श्री िनरार्ज बाबडे, मौर्जा वागिरा, 
तह. सहगणा, लर्ज. नागपरू (ग्रामीण)   

रलहवासी इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
066/मअुअ 
लद. 
23.10.202
0 
 
 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

11 90 13/10/2020 श्री हसमखु लहरर्जीभाई राठोड, मौर्जा- 
सचचभवन, पी.एच. नं. 13, 14, 15 
तह.कळमेश्वर, लर्ज. नागपरू. 

स्टोरेर्ज इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
060/मअुअ 
लद. 
20.10.202
0 

लनरंक लनरंक सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

12 91 19/10/2020 मे. वेदभमुी लबल्डसज  ऑफ डेव्हलपसज 
प्रा.ली. संचालक श्री लवर्जय 
रामक्रीष्ट्णा पवार, श्री योगेश 
मगणभाई चावडा, प्लॅस्टीक इंडस्रीर्ज 
र्जवळ, मौर्जा- वाठोडा, नागपरू  
(BLOCK- B-1) 

रलहवासी इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
064/मअुअ 
लद. 
21.10.202
0 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

13 91 08/10/2020 मे. एल.र्जी. डेव्हलपसज आलण लबल्डसज, 
श्री िनरार्ज बाबडे, मौर्जा वागिरा, 
तह. सहगणा, लर्ज. नागपरू (ग्रामीण)   

रलहवासी इमारतीचे   
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
065/मअुअ 
लद. 
23.10.202
0 
 
 

लनरंक लनरंक पंिरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

14 92 21/10/2020 मे.स्काय डेव्हलपसज ॲण्ड प्रमोटसज प्रा. 
ली. प्लॉट नं 2, ख.नं. 15 (पाटज) 
मौर्जा- वाठोडा, नागपरू. 

रलहवासी इमारतीचे  
अंलतम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
067/मअुअ 
लद. 
21.10.202
0 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 93 23/10/2020 डॉ. श्रीमती सोनाली रणर्जीत मानकर 
व डॉ. श्री रणर्जीत पी. मानकर, प्लॉट 

रलहवासी कम 
हॉस्पीटल इमारतीचे  

अआसे/ 
069/मअुअ 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



नं. 1, मौर्जा- सोमलवाडा, नागपरू पाटज अंलतम 
नाहरकत  दाखला  
देणे 

लद. 
29.10.202
0 

16 94 15/10/2020 मे. छारे्जड हेल्थकेअर प्रा.ली. प्लॉट नं. 
253, घर नं. 506, वाडज नं. 70, 
मौर्जा-गाडगा, कॅनलरोड, गोकुलपेठ, 
नागपरू. 

हॉस्पीटल इमारतीचे  
पाटज अंलतम 
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
068/मअुअ 
लद. 
29.10.202
0 

लनरंक लनरंक चौदा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलिकारी 
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 अलिलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालाविी लदनांक 01.10.2020 ते लदनांक 31.10.2020 

अं.कं्र
. 

सेवेचा तपलशल मागील 
मलहन्याती
ल 
पं्रलबीत 

प्राप्त 
अर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलबत 
अर्जाची 
संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालाविी
त 

लवहीत 
कालाविी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 15 15 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 16 16 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलिकारी 
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.NMC/FIRE/WF/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. माफज त लोकसेवेची मालहती 

लदनांक 01.10.2020 ते लदनांक 31.10.2020 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व 

पत्रासोबत संलनन करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलिकारी 
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 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


