महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श – 2015 कलम – 3 अन्वये,
नागपूर महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अजाचा अनुपालन अहवाल
माचच – 2021
अं.क्र.
आवक
नोंदवही
तील
क्रंमाक

(अग्निशमि िाहरकत दाखला / सूचिापत्र)
लदनांक

अजजदाराचे नाव

संलिप्त लवषय

अजावर केलेल्या
कायजवाहीचा लदनांक

सदर प्रकरणी अलपल
दाखल केली असल्यास
अलपल अजाचा लदनांक
प्रथम

1

178

04.03.2021

2

179

05.03.2021

3

180

05.03.2021

4

181

05.03.2021

5

182

05.03.201

6

183

08.03.2021

श्री. सययद सादीक अली व सयद जाफर
अली व इतर, प्लॉट नं. 26, 27, 28, प.ह.नं.
मौजा वांजरा , नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1970)
मे. SDL हे ल्थ केअर प्रा.लल., तफे संचालक
श्री. लदनेश लकशोर सारडा प्लॉट नं. 3, नभुक्रं.
2101, वाडज नं. 5, धरमपेठ मौजा - अजनी
नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1290)
डॉ. इमरान नुर मोहम्मद प्लॉट नं. 92, ख.नं.
14/2, 14/3, घर नं. 114/ए/92, वाडज नं.
61, प्रशांत सहकारी गृहलनमाण संस्ट्था नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2090)
डॉ. लकरण रामराव बेलसरे आलण डॉ. अनुपमा
लकरण बेलसरे , प्लॉट नं. 22, ख.नं. 08, घर
नं. 6856/22 मानेवाडा रोड, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2282)
श्रीमती सलवता सुलनल सोमकुमार, प्लॉट
नं.33, खं. 39/1, 392, प.ह.नं. 39/ए, मौजा
मानकापूर
(NMC/FIRE/IWF/2020-21/1663)
श्री. हॉस्ट्पीटल ॲण्ड लक्रटीकल केअर सेन्टर
तफे डॉ. आकाश एल. बालकी व 11 इतर,

शेरा

लितीय

इडस्ट्रीयल इमारतीचे
सुधारीत प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/215/मुअअ
लद. 05.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात सुधारीत
प्रथम नाहरकत
दाखला दे ण्यात आले.

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे
सुधारीत प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/216/मुअअ
लद. 05.03.2021

लनरं क

लनरं क

एका लदवसात सुधारीत
प्रथम नाहरकत
दाखला दे ण्यात आले.

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/217/मुअअ
लद. 05.03.2021

लनरं क

लनरं क

एका लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/218/B/मुअ
अ
लद. 05.03.2021

लनरं क

लनरं क

एका लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/ 218/A/
मुअअ
लद. 05.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

हॉस्ट्पीटल इमारतीचे
सुधारीत प्रथम नाहरकत

अआसे/219/मुअअ
लद. 09.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात सुधारीत
प्रथम नाहरकत
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184

08.03.2021
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185

09.03.2021
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186

09.03.2021
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187

17.03.2021

11

188

18.03.2021

प्लॉट नं. 799, सुदामपुरी जुनी शुक्रवारी,
उमरे ड
रोड
नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1846)
मे. लदना सेवा सभा नागपूर िारा रस्ट्ट जॉबी
कॉनाथ के. एम. जॉजज एस. टी. लवन्सेट पलोटी
स्ट्कुल सवे नं. 110 , मौजा रनाळा कामठी,
नागपूर
(NMC/FIRE/IWF/2020-21/2137,
2264)

दाखला दे णे

दाखला दे ण्यात आले.

शैिलणक इमारतीचे
सुधारीत प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/ 220/मुअअ
लद. 09.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात सुधारीत
प्रथम नाहरकत
दाखला दे ण्यात आले.

मे. भारतीय लवद्या भवन भगवानदास पुरोहीत
लवद्या मंदीर ख.नं. 275, लसटीएस नं. 1748
मौजा - लसताबडी नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1743
श्री. अरीहं त रुफींग सोल्युशन प्रा.लल. तफे
संचालक श्री. प्रेरीत लकतीकुमार वोरा, प्लॉट
नं. 16,17…… मौजा गुमथाळा तह. कामठी,
नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2369

शैिलणक इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/221/मुअअ
लद. 10.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

इडस्ट्रीयल इमारतीचे
प्रथम नाहरकत

अआसे/222/मुअअ
लद. 12.03.2021

लनरं क

लनरं क

चार लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

मे. गणेश गौरी इंडस्ट्रीज तफे भागीदार श्री.
लनरं जन ववशनदास ढोलीया, व इतर खसरा नं.
55/2 (पाटज ), 55/3/बी व 54/1 मौजा
ललहीगाव, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2326
में . जवाहर डे व्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री.
ररतेश रिर्नदार् झवर तर्फे िता श्री.
ररतेश रिर्नदार् झवर भुखंड क्रं. 30
खर्रा नं. 276 मनपा घर क्र. 1546 वाडस
नं. 23 नगर भुमापन क्रं.. 214, र्ीट नं.
133 र्ेंटलच रोड सेक्सि III बस्ती
प्रिन्सींक्ट, बाबुलबि िागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2459

इडस्ट्रीयल इमारतीचे
प्रथम नाहरकत

अआसे/223 व
224/मुअअ
लद. 18.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

रहीवाशी इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/226/मुअअ
लद. 18.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

12

189

18.03.2021
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19.03.2021

14

191

19.03.2021
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19.03.2021
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23.03.2021
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23.03.2021
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24.03.2021

नागपूर महानगरपाललका, मौजा नागपूर शीट
नं. 245, सी.टी.एस. नं. 104 व 107
लचटनलवसपुरा महाल नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2371
श्री. ज्ञानेश्वर लवठ़ठलराव चामट एलपीजी
लडस्ट्पेंवसग स्ट्टे शन प्लॉट नं. 2 खसरा नं.
54/2, मनपा घर क्र. 2529 मौजा लदघोरी ,
नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2450
श्री. अरववद वाय. गुडधे व इतर 4, प्लॉट नं.
2,3,4,5 साई मंगल को. ऑ. हॉ. सो. खसरा
नं. 04, व 13/3, मौजा भामलट तह. नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2457
श्री. अरुन वासुदेव बंबावले व इतर 4 तफे
भागीदार श्री. माधव दे शपांडे
NMC/FIRE/IWF/2020-21/6129
मे. नवलनमाण लबल्डसज ॲन्ड डे व्हलपसज िारा
भागीदार श्री. लदनेश शेषराव वालके व श्री.
राजेंद्र वामणराव ढोबळे हाउस नं. 760 वाडज
नं. 08 मौजा भानखेडा
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2408
श्री. अलनल टी नायर व सौ. सपना
अलनलकुमार नायर एनएमसी घर नं.
311/B/261 वाडज नं . 14 मौजा लें ड्रा
अभयंकर नगर नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1109
डॉ. लदपक नथ्थुलाल गुप्ता आलण सौ. डॉ. लरमा
लदपक गुप्ता प्लॉट नं. 05 ख. क्र. 102/3
मौजा वाठोडा
NMC/FIRE/IWF/2020-21/6198

मकजनटाईल इमारतीचे
प्रथम नाहरकत दाखला
दे णे

अआसे/225/मुअअ
लद. 18.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

हजाडज स इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/227/मुअअ
लद. 19.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

मकजनटाईल इमारतीचे
प्रथम नाहरकत दाखला
दे णे

अआसे/228/मुअअ
लद. 19.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

रहीवाशी इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/229/मुअअ
लद. 19.03.2021

लनरं क

लनरं क

सुधारीत मकजनटाईल
इमारतीचे प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/231/मुअअ
लद. 24.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.
दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

सुधारीत मकजनटाईल
इमारतीचे प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/230/मुअअ
लद. 24.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

रहीवाशी कम नलसिंग होम
इमारतीचे प्रथम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/232/मुअअ
लद. 24.03.2021

लनरं क

लनरं क

एक लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.
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196

30.03.2021

श्रीमती ज्योती अजय बत्रा व इतर 1 प्लॉट नं.
EFGHI, भुखंड क्र. 129/2, 1 घर क्र. 1311
वाडज क्रज. 22 मौजा लचखली, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2622

हजाडज स इमारतीचे प्रथम
नाहरकत दाखला दे णे

अआसे/233/मुअअ
लद. 31.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

20

197

30.03.2021

मे. जे.पी. स्ट्केअर श्री. जयप्रकाश परदे शी
प्लॉट नं. 1068 व 1068-A नवाब एरीया
गोरे पेठ अमरावती रोड नागपूर
NMC/TP/IWF/2020-21/579

मकजनटाईल इमारतीचे
प्रथम नाहरकत दाखला
दे णे

अआसे/234/मुअअ
लद. 31.03.2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात प्रथम
नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

प्रभारी मुख्य अग्ननशमन अलधकारी
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा
म.न.पा., नागपूर.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श – 2015 कलम – 3 अन्वये,
नागपूर महानगरपाललका, लोकसेवेची तपलशलवार माहीती सेवा हमी कायद्यान्वये प्राप्त अजाचा अनुपालन अहवाल
माचज - 2021
अं.क्र.
आवक
नोंदवही
तील
क्रंमाक

(अग्निशमि अंप्रतम िाहरकत दाखला )
लदनांक

अजजदाराचे नाव

संलिप्त लवषय

अजावर केलेल्या
कायजवाहीचा
लदनांक

सदर प्रकरणी अलपल
दाखल केली
असल्यासअलपलअजा
चा लदनांक
प्रथम
लितीय

शेरा

1

119

01.03.2021

मे. युलनव्हे सल लड्रक्स प्रा. लल. व इतर 11
प्लॉट नं. 3 खसरा नं. 38/1, 38/3
शीटीएस नं. 488 मौजा सोमलवाडा वधा
रोड नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/1571

मकजनटाईल
इमारतीचे भाग
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/
111/मुअअ, लद.
02/03/2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

2

120

02.03.2021

अंबाझरी मेरो स्ट्टे शन
इमारतीचे अंलतम
नाहरकत दाखला
दे णे

अआसे/
115/मुअअ, लद.
09/03/2021

लनरं क

लनरं क

आठ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

3

121

03.03.2021

रहीवाशी इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/
116/मुअअ, लद.
12/03/2021

लनरं क

लनरं क

दहा लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

4

122

03.03.2021

प्रोजेक्ट म ॅनेजर,
महाराष्ट्र मेरो रे ल कॉपोरे शन लल.,
धरमपेठ कॉले ज अंबाझरी मेरो स्ट्टे शन
ख.नं. 3, 4, 9/1, सवे नं . 2581, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/642
मे. श्रीचक्र लबल्डर ॲण्ड डे व्हलपसज तफे
श्री. दे वांग डे व्हलपसज , श्री. हे मल एच
नालदयाना , ख.नं. 52/7, 53/2….मौजा
बोरगाव, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2268
श्रीमती लमनािी आर. लसआल व इतर
श्री. श्रवण जी कुकरे जा पाटज नर कुकरे जा
इन्रास्ट्रक्चर, प्लॉट नं. 13 , ख.नं. 39/1,
39/2 , सवे नं. 2, मौजा मानकापूर
नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2295

रहीवासी इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे

अआसे/
114/मुअअ, लद.
09/03/2021

लनरं क

लनरं क

सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

123

05/02/2021

मे. श्रृती प्रमोटरसज,
सौ. जयश्री प्रकाश जैन , ख.नं. 53/11,
सवे नं. 660/1, मौजा - बोरगाव नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/297)

रहीवासी इमारत ववग
बी व सी इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे

5

124

16.03.2021

6

125

17.03.2021

सुधारीत धंतोली मेरो
स्ट्टे शन इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे
शैिलणक इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे

7

126

22.03.2021

8

127

25.03.2021

9

128

25.03.2021

महा मेरो रे ल कापोरे शन लल. छत्रपती
चौक मेरो स्ट्टे शन लसटी सव्हे नं. 2727,
मौजा अजनी, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2453
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर
युलनव्हरलसटी घर नं. 1180/0-7, मौजा
पांडराबोडी अंबाझरी नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/795
महा मेरो रे ल कापोरे शन लल. कााँग्रेस नगर
मेरो स्ट्टे शन लसटी सव्हे नं. 499, 5910
मौजा धंतोली, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2508
महा मेरो रे ल कापोरे शन लल. उज्वल नगर
मेरो स्ट्टे शन लसटी सव्हे नं. 371,379
मौजा सोमलवाडा, नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2455
श्री. गजानन हरीचं द बागवे प्लॉट नं. 13,
हाउस नं. 560, सीटीएस. नं. 340, वाडज
नं. 4 मौजा धंतोली , नागपूर
NMC/FIRE/IWF/2020-21/2387

धंतोली मेरो स्ट्टे शन
इमारतीचे अंलतम
नाहरकत दाखला
दे णे
उज्वल नगर मेरो
स्ट्टे शन इमारतीचे
अंलतम नाहरकत
दाखला दे णे
लबजनेस+
शैिलणक+ रहीवासी
इमारतीचे अंलतम
नाहरकत दाखला
दे णे

अआसे/
109/मुअअ,
अआसे/110/मुअ
अ, लद.
02/03/2021
अआसे/
119/मुअअ, लद.
25/03/2021

लनरं क

लनरं क

25 लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला दे ण्यात
आले.

लनरं क

लनरं क

नउ लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला दे ण्यात
आले.

अआसे/
117/मुअअ, लद.
24/03/2021

लनरं क

लनरं क

सात लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

अआसे/
118/मुअअ, लद.
25/03/2021

लनरं क

लनरं क

च्यार लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

अआसे/
121/मुअअ, लद.
26/03/2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

अआसे/
120/मुअअ, लद.
26/03/2021

लनरं क

लनरं क

दोन लदवसात अंलतम नाहरकत दाखला
दे ण्यात आले.

प्रभारी मुख्य अग्ननशमन अलधकारी
अग्ननशमन व आलणबाणीसेवा
म.न.पा., नागपूर.

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

छत्रपतीलशवाजीमहाराज, प्रशासलकयभवन, महानगरपाललका, लसग्व्हललाईननागपूर 440001

फोननं : 0712-2567777
फॅ क्सनं : 0712-2561584

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अलधलनयम अंतगजत प्राप्तअजज
कालावधी लदनांक 01.03.2021 ते लदनांक 31.03.2021
अं.क्रं
.

1

सेवेचा तपलशल

अग्ननशमन

प्रथम

मागील
मलहन्याती
ल प्रंलबीत

प्राप्त
अजाची
संख्या

लनकाली काढण्यातआलेल्या
अजाची संख्या

00

20

20

00

09

09

लवहीत
कालावधीत

प्रलं लबत
अजाची संख्या

शेरा

-

-

-

1

-

-

लवहीत
कालावधी
नंतर

नाहरकत दाखला दे णे
2

अग्ननशमन

अंलतम

नाहरकत दाखला दे णे

प्रभारी मुख्य अग्ननशमन अलधकारी
अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा
म.न.पा.नागपूर

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

छत्रपती लशवाजी महाराज, प्रशासलकय भवन, महानगरपाललका, लसग्व्हल लाईन नागपूर 440001

फोननं : 0712-2567777
फॅ क्सनं : 0712-2561584

क्र.NMC/FIRE/WF/2021-22/
प्रलत,
मा. सहा. आयुक्त,
सामान्य प्रशासन लवभाग,
म.न.पा., नागपूर.

लदनांक:-

लवषय:- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादे श-2015 कलम- 3 अन्वये नागपूर महानगरपाललका लोकसेवेची
तपलशलवार मालहती पाठलवण्याबाबत.
संदभज:- 1) क्रं. 02 साप्रलव/898/एम, लदनांक 10.11.2015
2) क्रं. साप्रलव/1091/एम, लदनांक 12.01.2016 अन्वये.
महोदय,

उपरोक्त लवषयावकत तथा संदभावकय पत्रानुसार ,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कअध्यादे श 2015 कलम

3 अन्वये, अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा लवभाग, म.न.पा. माफजत लोकसेवेची मालहती लदनांक
01.03.2021 ते लदनांक 31.03.2021 पयजत प्रपत्रात तयार करण्यात आली आहे व पत्रासोबत संलनन
करून पाठलवण्यात येत आहे .
कृ पया मालहतीस्ट्तव सादर.
प्रभारी मुख्य अग्ननशमन अलधकारी

प्रलतललपी:- मालहतीस्ट्तव सादर.
1. मा .उपायुक्त,
(सा.प्र.लव.) म.न.पा. नागपूर
2. मा. सभापती,
अग्ननशमन व लवदयुत लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपूर.
3. मा. सदस्ट्य,
अग्ननशमन व लवदयुत लवशेष सलमती, म.न.पा. नागपूर

अग्ननशमन व आलणबाणी सेवा
म.न.पा.नागपूर

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 nkaMd
s j
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-Øuko
1 ek- Jh- ygqdqekj nRrqth csgrs

eksckbZy uacj
9422104672

lHkkirh]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
e-u-ik-] ukxiwj-

2
3
4
5
6
7

8

9

ek- lkS- o’kkZ t;ar Bkdjs
milHkkirh]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- Jh- xka/kh fu”kkar fxjh”k
lnL;]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- lkS- oanuk jkts”k Hkqjs
lnL;k]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- lkS- ofurk lqfuy nkaMd
s j
lnL;k]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- Jh- vfuy “kkSdhyky xsaMjs
lnL;]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- Jh- _f’kds”k ¼caVh½ ukjk;.k
“ksGds
lnL;]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]
ek- lkS- vk”kk usg: mbZds ¼vk;s”kk½
lnL;k]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]

9422808326

ek- lkS- eerk egs”k lgkjs
lnL;k]
vfXu”keu o fo|qr fo”ks’k lferh]

9766144442
7038405623

9822237773
9822734717
9822232887
9420253478
8698977555

9373287916
9561236556

lgh

