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

(अग्ननशमन नाहरकत दाखला / सचूनापत्र) 
फेब्रवुारी – 2021 
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 

1 158 02/02/2021 मे. केदारश्वर लिल्डसज ॲन्ड डेव्हलपसज 
तफे भागीदार श्री. माधव वामनराव 
देशपांडे व श्री. अलभर्जीत िापरुावर्जी 
दधुाने, प्लॉट नं. 08, न.भ.ुकं्र. 489 व 
648, घर कं्र. 1047/8, वाडज नं. 74, 
मौर्जा र्जयताळा, नागपरू 

रलहवासी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 193/मअुअ 
लद. 02.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

2 159 03/02/2021 श्री. कलपल नंदलकशोर नथानी, भखंुड 
कं्र. 57 व 58, नगर भमुापन कं्र. 
206, खसरा कं्र. 273,, मनपा घर कं्र. 
965, 966, वाडज कं्र. 24, मौर्जा 
नागपरू, नागपरू 

 

रलहवाशी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/194/मअुअ 
लद. 04.02.2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

3 160 05/02/202
1 

मे. रे्ज. डी. लिल्डकॉन प्रा. लल. िारा 
संचालक श्री. संर्जय सरेुश र्जोशी व 
महेश शरद दांडे, प्लॉट नं. 09, मनपा 
हाउस नं. 313, वाडज नं. 70, 
सी.टी.एस. नं. 55, शीट नं. 18, मौर्जा 
लेन्रा, खरे टाउन, नागपरू 

रलहवाशी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 195/मअुअ 
लद. 05/02/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

4 161 05/02/202
1 

मे. प्रलसर्जन रावेल प्रा. लल. तफे श्री. 
अलोक महेश खंडेलवाल, खसरा कं्र. 
25/2/अ, 25/2/िी, 26, मोर्जा चांपा 

इंडस्ट्रीयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 196/मअुअ 
लद. 05.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



(लरठी), तह. पारलशवनी, नागपरू 
5 162 08/02/2021 मा. कायजकारी अलभयंता, नागपरू 

महानगर प्रदेश लवकास प्रालधकरण, 
स्ट्टेशन रोड, नागपरू तफे खसरा नं. 62, 
मौर्जा तरोडी (खदुज), तह कामठी, 
नागपरू  

असेम्िली (योगा सेन्टर) 
इमारतीचे  प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे. 

अआसे/ 196/मअुअ 
लद. 09/02/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

6 163 12/02/2021 श्री.गीरीष को. ऑप. हॉस्ट्पीटल 
सोसायटी  

लिझीनेस, मकेन्टाईल, 
कमरलसयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 112/मअुअ 
लद. 12.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

7 164 12/02/2021 श्री. लवश्वास उमेश चौकसे, प्लॉट नं. 
15, हाउस नं. 783, वाडज नं. 53, झोन 
नं. 9, सी.टी.एस. नं. 4/1, शीट नं. 4, 
मौर्जा भानखेडा, नागपरू 

रलहवाशी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/199/मअुअ 
लद. 15/02/2021 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

8 165 16/02/2021 श्री. अलमत लवठ्ठल लनघोट व अलनल 
लवठ्ठल लनघोट, प्लॉट नं. 6 व 7, खसरा 
नं. 45/3, लसटी सव्हे नं. 570, हाउस 
मौर्जा नं. 330, मौर्जा मानेवाडा, नागपरू  

हर्जाडस् इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 200/मअुअ 
लद. 16.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

9 166 15/02/2021 श्री. वरे्जदा टी. र्जयपरुी, प्लॉट नं. 12, 
सी.टी.एस. नं. 1049, शीट नं. 543-
86/1, हाउस नं. 1216/12, वाडज नं. 
61, मौर्जा झझगािाई टाकळी, गोरेवाडा, 
नागपरू 

इन्स्ट्टीटयशुनल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 201/मअुअ 
लद. 16.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

10 167 17/02/2021 श्री. योगेश दशरथ िांगडे, खसरा कं्र. 
153, मोर्जा भेंडाळा, तह. सावनेर, 
लर्जल्हा नागपरू 

इंडस्ट्रीयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 202/मअुअ 
लद. 18.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

11  
168 

24/02/202
1 

मे. कॉन्क्रीट डेव्हलपसज श्री. संर्जय 
नागोराव पैडलपवार व ईतर प्लॉट न. 3 
मौर्जा अंिाझरी धरमपेठ नागपरू. 

मकेन्टाईल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
207/मअुअ 
लद. 24.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

12 169 24/02/202
1 

श्री अलनल वासदेुव िडवाईक व इतर 
प्लॉट नं. 3-ए, रार्जािारा ले-आउट, 
मौर्जा र्जाटतरोडी, नागपरू. 

इन्स्ट्टीटयशूनल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे. 

अआसे/ 206/मअुअ 
लद. 24.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



 
 

13 170 24/02/202
1 

कु. मसु्ट्कान सरुर्ज अग्रवाल व 4 इतर 
खसरा क्र. 132, 133 मौर्जा - भवरी 
तह. कामठी, नागपरू  

इंडग्स्ट्रयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 203/मअुअ 
लद. 24.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

14 171 24/02/202
1 

मे. सनटेक इन्रा इस्ट्टेट प्रा. लल. मनपा 
हाउस न. 207 

मकेन्टाईल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
205/मअुअ 
लद. 24.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

15 172 24/02/202
1 

लवनोद फालगनुराव पटोले खसरा नं. 
21 पटवारी हलका नं. 16/1 मौर्जा 
वारेगाव तह. कामठी लर्ज. नागपरू 

इंडग्स्ट्रयल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 209/मअुअ 
लद. 25.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

16 173 26/02/2021 मे. तायवाडे इन्स्ट्टीटयटु ऑफ मेडीकल 
सायंन्स ॲन्ड रीसचज सेंटर प्रा. लल.श्री. 
ििन तायवाडे व इतर 2 प्लॉट नं. 
32,33,34,35, वाडज नं. 14 मौर्जा 
िािलुखेडा नागपरू 

इन्स्ट्टीटयशूनल इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे. 
 

अआसे/ 210/मअुअ 
लद. 26.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

17 174 25/02/202
1 

स्ट्नेहलता लशशीर खंगार व ईतर 2 प्लॉट 
नं. 5,6,7 खसरा नं. 61/1 मनपा 
हाउस नं. 3171/A/5+6+7, वाडज नं. 
20 वक्रदंत गह लनमाण सहकारी संस्ट्था 
मौर्जा लदघोरी नागपरू 

हर्जाडस् इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/ 212/मअुअ 
लद. 26.02.2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

18 175 24.02.2021 श्री. िी. ए. पी. स्ट्वामीनारायण संस्ट्था 
श्री. प्रलवण एम. पटेल, खं. नं. 62/1, 
92/2 …. मौर्जा वाठोडा नागपरू  
((NMC/FIRE/IWF/2020-
21/1663) 

शैरलणक इमारतीचे  
प्रथम नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 208/मअुअ 
लद. 26.02.2021 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

19 176 26.02.2021 श्री. मोती के दलुारामानी व श्री लगता 
एम. दलुारामानी मे. पषु्ट्कर होम्स 
प्रा.लल., प्लॉट नं. 1, मौर्जा लेन्रा, 
रामदासपेठ नागपरू  
NMC/FIRE/IWF/2020-
21/1910) 

मकज नटाईल इमारतीचे 
सधुारीत प्रथम नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/213/मअुअ 
लद. 26.02.2021 

लनरंक लनरंक एका लदवसात 
सधुारीत प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 



 177 26.02.2021 श्री. इकिालझसग आशाझसग लवरदी व 
इतर भ.ुकं्र. 54, नझलु प्लॉट नं. 09, 
घर कं्र. 616, लष्ट्करीिाग मौर्जा - 
हंसापरूी नागपरू  
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1246 

रहीवाशी इमारतीचे  प्रथम 
नाहरकत  दाखला  देणे 

अआसे/214/मअुअ 
लद. 01.03.2021 

लनरंक लनरंक चार लदवसात प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 
 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी 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 ) 

आक्टोंिर - 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 

1 110 29/01/2021 सौ. ज्योती सी. िावनकुळे व श्री. 
र्जगदंिा कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लल., 
िारा संचालक श्री. संकेत िावनकुळे, 
प्लॉट नं. 116/2 व 116/1 (पाटज), 
पी.एच. नं. 13, मौर्जा नांदा, तह. 
कामठी, लर्जल्हा नागपरू  

रलहवाशी हॉटेल 
इमारत ब्लॉक B 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
100/मअुअ 
लद. 
02/02/2021 

लनरंक लनरंक तीन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. (िकाया 1% अग्ननशमन 
शुल्काची रक्कम र्जमा करण्यास्ट्तव) 

2 111 2101/2021 श्री. झोएि शादीकभाई वली, खसरा 
नं. 2, लसटी सव्हे नं. 511/1, मौर्जा 
मानकापरु, नागपरु 

मकज न्टाईल कम 
लिझीनेस इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
101/मअुअ 
लद. 
02/02/2021 

लनरंक लनरंक पाच लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  



3 112 10/02/2021 मे. मदसजपेट एज्यकेुशन सोसायटी, 
प्लॉट नं. 56/1 व 57/1, मौर्जा 
पोलीस लसईन टाकळी, काटोल रोड, 
नागपरू 

शैरलणक इमारत A 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
102/मअुअ 
लद. 
15/02/2021 

लनरंक लनरंक सहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

4 113 16/02/2021 श्री. शेषराव वाखेडे, 26th   िथजडे 
फाउंडेशन, कुसमुाताई वानखेडै भवन, 
नागपरू 

असेम्िली इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
103/मअुअ 
लद. 
18/02/2021 
 

लनरंक लनरंक दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

5 114 11/02/2021 श्री. मधकुर वाय आपटे व इतर 2 शैरलणक, रलहवासी 
इमारतीचे  अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
105/मअुअ 
लद. 
09.10.2020 

लनरंक लनरंक तेरा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

6 115 24/02/202
1 

मे. मदसज पेट एज्यकेुशन सोसायटी 
मनपा हाउस न. 1144/A मौर्जा 
दाभा नागपरू 

शैरलणक इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

24/02/202
1 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

7 116 24/02/202
1 

मे. मदसज पेट एज्यकेुशन सोसायटी 
मनपा हाउस न. 1300/1 मौर्जा 
पारडी नागपरू 

शैरलणक इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

24/02/202
1 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले.  

8 117 26/02/2021 श्री. उदय प्रभाकर शास्ट्त्री व इतर 
प्लॉट नं. कवे नगर नागपरू 

रलहवाशी इमारतीचे  
अंलतम  नाहरकत  
दाखला  देणे 

अआसे/ 
108/मअुअ 
लद. 
26/02/2021 

लनरंक लनरंक एक लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला 
देण्यात आले. 

 118 24/02/202
1 

श्रीमती लवना लदपक सुंभ व इतर 
प्लॉट नं. 26/1, घर नं. 9, 9/2, 
मौर्जा लेन्रा  नागपरू  
NMC/FIRE/IWF/2020-
21/1597) 

मकज नटाईल कम 
हॉस्ट्पीटल इमारतीचे  
भाग अंलतम  
नाहरकत  दाखला  
देणे 

अआसे/ 
112/मअुअ 
लद. 
02/03/2021 

लनरंक लनरंक सात लदवसात भाग अंलतम नाहरकत 
दाखला देण्यात आले.  

 
 
 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 



अग्ननशमन व आलणिाणीसेवा 
म.न.पा., नागपरू. 

 
 
 



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

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

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअर्जज 
कालावधी लदनांक 01.02.2021 ते लदनांक 28.02.2021 

 
अं.कं्र

. 
सेवेचा तपलशल मागील 

मलहन्याती
ल 
पं्रलिीत 

प्राप्त 
अर्जाची 
संख्या 

लनकाली 
काढण्यातआलेल्या 
अर्जाची संख्या 

प्रलंलित 
अर्जाची 
संख्या 

शेरा 

लवहीत 
कालावधी
त 

लवहीत 
कालावधी 
नंतर 

1 अग्ननशमन प्रथम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 17 17 - - - 

2 अग्ननशमन अंलतम 
नाहरकत दाखला 
देणे 
 

00 08 08 - - - 

 
 

 
प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 

 
 
 
 
 



 
 

कायालय, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू 
(अग्ननशमन व आलणिाणी 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 पाठलवण्यािाित. 
 
संदभज:- 1) कं्र. 02 साप्रलव/898/एम, लदनांक 10.11.2015 
          2) कं्र. साप्रलव/1091/एम, लदनांक 12.01.2016 अन्वये. 
 
महोदय, 
 उपरोक्त लवषयाझकत तथा संदभाझकय पत्रानसुार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादेश 2015 

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

लदनांक 01.02.2021 ते लदनांक 28.02.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व 

पत्रासोित संलनन करून पाठलवण्यात येत आहे. 

कृपया मालहतीस्ट्तव सादर. 

प्रभारी मखु्य अग्ननशमन अलधकारी 
अग्ननशमन व आलणिाणी सेवा 

म.न.पा.नागपरू 
प्रलतललपी:- मालहतीस्ट्तव 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. सदस्ट्य, 



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 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


