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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११०६/२०१८ 
दनांक - १४/०९/२०१८ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  
  

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १८/०९/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
१८/०९/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
    आपला व ासू,  

                                                                              
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

      नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

   पंपर  - ४११ ०१८. 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ८१ 
 
दनांक - १८/०९/२०१८                                 वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
१८/०९/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

  ----------       
दनांक ११/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८०)  
चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  ----------                 
 

वषय .१)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१-२०१७-१८ अ वये मनपा या भोसर  

येथील अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन यं णेसाठ  न वन रंग 
मेन पाईपलाईन टाकणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.आ श फायर िस टम 

ा.िल. िन.र. .५६,१३,६४२/- (अ र  र. .छ प न लाख तेरा हजार साहशे बेचाळ स 
फ ) पे ा २.५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५४,७३,३०१/- 
पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

        ( द.१८/०९/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) शहर अिभयंता,  "फ े य" कायालय थाप य वभागाकड ल वभागाअंतगत वाढ/घट 
र. . १,९०,२२,४६३/- वग करणाचा ताव सादर केलेला आहे. सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात कमी तरतूद ा  झा यामुळे कामांना पुरेशी तरतूद ठेवता आली नाह . 
िन वदा कायवाह तील चालू कामांना ह  उपल ध तरतूद कमी आहे.  काह  पूण कामांना  
व  चालू कामांना तरतूद  कमी पडत आहे. सदर कामांक रता तरतूद  उपल ध क न 
देणे आव यक अस याने तावात नमूद माणे भागातील तरतूद  मधून वाढ/घट 
क न तरतूद  उपल ध क न देणेत आले या अस यान े र. .१,९०,२२,४६३/- वाढ/घट 
क न वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .१,९०,२२,४६३/-) 

        ( द.१८/०९/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३)  पंपर  िचंचवड म.न.पा.काय े ातील र ता/फुटपाथ, मनपा या सावजिनक मोकळया 
जागेवर ल अित मण काढणेकामी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय 
कायालयातील अित मण वभाग िनर त क न मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश 
. शा/२/का व/१९२/२०१८ द.२४/५/२०१८ अ वये बांधकाम परवानगी व 

अनािधकृत बांधकाम/ अित मण िनयं ण व िनमूलन वभाग थापन करणेत आले 
आहे. सदर अित मण वभागाचे वतीने अनािधकृत/ वनापरवाना हातगाडया/ टप-यांवर 
एक ीत कारवाई मोह म राब व यात येत.े कारवाईत ज  केलेले सा ह य व र ा या 
सूचनेनुसार नेह नगर गोडाऊन येथे एक ीत र या जमा करणेत येते. काह  
यावसाियकांनी हातगाडया/टप-या व ज  केलेले सा ह य परत िमळणेकामी अज या 
कायालयाकडे  ा  झालेले आहेत.  तथा प, अित मण वभागातील अिधकार / कमचार , 

मशीनर  यांचा खच वसूल करणेकामी  मा. थायी सिमती ठराव .२९६३ द.२५/७/२०१८ 
या अनुषंगाने मा.आयु  यांचेकड ल द.२/८/२०१८ रोजीचे आदेशा नुसार शासक य 

शु क  आकार यात आल े आहे. सदर शासक य शु कापे ा हातगाड , टपर  इ याद ची 
य ातील कंमत कमी अस याने शासक य शु क आका न परत ने याच े माण अ यंत 

कमी आहे. तसेच ज  केलेले सा ह य ठेव यासाठ  आता जागा िश लक नाह . यासाठ  सदर 

दर तक आधा रत ठेवणे आव यक आहे. सबब पूव या दराम ये खालील माणे सुधा रत दर 

आकरणेचा ताव आहे. 
 

अ.  . 
शासक य शु क वसुलीबाबतचा तपिशल 

 (कोण या गो ीकर ता वसुल करावायाचा) 

 चालू  
शासक य  

शु क पय े

सुधा रत 

 शासक य 

शु क पये 

तरतुद 

१ हातगाड /पथार  यांचे र यावर ल अित मण ६४०० /-  ३०००/- 
महारा  ाितंक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 

२३०,२३१ तसेच 

कलम ४३८(२) (१) 

नुसार(३) 

२ टपर  थर फेर वाले यांचे अित मण 
१२८००/- 
हातगाड /टपर  

६०००/- 

३ इतर करकोळ सा ह य २५०० /-  १०००/- 

४ 

महापािलका प रसरात फळ व /िचकन/ भाजीवाले व  
व इतर यवसाय करणेसाठ  वाहनाचा वापर करणारे 
यवसाियक वाहनचालक यांचेकडून शु क आकार 

३८४०० /-  १५०००/- 

तर  वर ल माणे शासक य शु क वसूल करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकड ल कॅनन कंपनीचे  ंटरसाठ  आव यक 

Genuine Toner/Cartridge खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market 

plus वर ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/B/52536 व Bid Number-
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GEM/2018/B/52561 अ वये दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन  बडरकडून 
ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुणे) 
ा.िल.पुणे-०४ यांचे टोनर (कॅनन मेक) बाब .१ व २ एकूण-३८० नग सा ह यासाठ  

र. .१५,९७,६४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख स या णव हजार सहाशे चाळ स फ ) 
लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १७.३०% ने 
कमी अस यान े तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 
वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ (1 ते 

4) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .६)   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२०/०८/२०१८  ते  द.२६/०८/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४८/२०१८ द.११/०९/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०६/०८/२०१८  ते  द.१२/०८/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४६/२०१८ द.११/०९/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१३/०८/२०१८  ते  द.१९/०८/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४७/२०१८ द.११/०९/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .९)  नागरव ती वकास योजनाअंतगत कायरत सव लाभां या योजनांचे संपुण कामकाज 

संगणक कृत करणेबाबत व यांचे इं ट ेशन करणेकामी नागरव ती वभागा या 
संगणक णालीमधील करावया या बदलांची िनकड  व तातड ची बाब वचारात घेता 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ अनुसुची करण ५ िनयम २(२) चे 
नुसार िन वदा िस  न करता थेट प तीने परंतू करारनामा क न मे. ो बट  सॉ ट 
ा.िल., पुणे यांचेमाफत उपरो  नमुद संगणक णाली मिधल बदल करणे बाबतचे 
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कामकाज क न घेणेस येणा-या र. .१४,७७,५००/- अिधक व तु व सेवा कर 
र. .२,६५,९५०/- असे एकुण  र. .१७,४३,४५०/- (अ र  र. .सतरा लाख ेचाळ स 
हजार चारशे प नास फ ) व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकड ल कॅनन मेक कंपनीचे  ंटरसाठ  आव यक 

Genuine Toner/Cartridge खरेद  कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market 

plus वर ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/B/52515 अ वये दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार एकूण चार  बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  
दरप काम ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुणे) ा.िल. पुणे-४११००४ यांचे Genuine 

Toner/Cartridge (Toner No- Canon 337) (कॅनन मेक) बाब .१ एकूण-५०० नग 
सा ह यासाठ  र. .२१,८७,०००/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २०.८७% ने कमी आहे. तूतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करणे. 

 
वषय .११) मनपा या इ े ीय कायालयाचे काय़ े ात औ णक धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग 

मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा 
टे पो वाहनचालकासह भा याने घेणेया कामाची िन.नो. .2/2018-19 अ वये  िन वदा 
र. .5,75,400/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. सदरची 
िन वदा द.18/08/2018 रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. ी 
संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था  यांनी अंदाजप क य र. .5,75,400/- (अ र  
र. .पाच लाख पं याह र हजार चारशे फ ) पे ा ित दन ित र ा र. .599/- 

कमी दराने ा  झालेली आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेतला असून 
कामाचे आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) मा.अवर सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प   

वपसू/३०१८/ . .४९३/न व २२ नगर वकास वभाग द.१७/७/२०१८ च ेप ा वये 
नागपूर येथे अँड जयदेव गायकवाड, महारा  वधान प रषद  िनयम ९३ अ वये दलेली 
सुचना .७९ ( त सल न) नुसार उप थत राहून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी 
सबंिधत असलेली मा हती  वर त शासनास पाठ वणेकामी कळ वणेत आले होते. यास 
अनुस न महानगरपािलकेचे वतीने आदेश था/शअ/तां/४/२२१-अ/२०१८ 
द.१८/७/२०१८ ी.च हाण अंबादास यकंटेश शहर अिभयंता  ी.गायकवाड जीवन 
कृ णा, कायकार  अिभयंता व ी.जयकुमार गुजर किन ं अिभयंता हे द.१९/७/२०१८ 
ते २१/७/२०१८ या कालावधी म ये नागपूर येथे उप थत रा हले होते तद नंतर सव 
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सबंिधत अिधकार /कमचार  यांनी द.२१/७/२०१८ रोजी सांय ६:३० चे दर यान 
खाजगी वाहनाने नागपूर ते पुणे वास केलेला आहे वासा बाबतचा वमान खच 
र. .२४,१६९/- (अ र  र. .चोवीस हजार एकशे एकोणस र फ ) सव सबंिधतांनी 
केलेला असून सदर बीलांची ितपूत   क न  देणे आव यक आहे. उ  ताव मा य 

असणेस ी.च हाण अंबादास यकंटेश, शहर अिभयंता  ी. गायकवाड जीवन कृ णा, 
कायकार  अिभयंता व ी जयकुमार गुजर, किन ं अिभयंता हे द.१८/७/१८ ते २१/७/२०१८ 

कालावधी म ये नागपूर अिधवेशनास उप थत रा हलेने येणा-या वास व दैिनक भ ासह 
र. .२४,१६९/- (अ र  र. .चोवीस हजार एकशे एकोणस र पये फ ) चे खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे 
वभागात काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ीने रे डएशन मॉिनटर ंग 
ड हाईस वापरणेत येत असते. सदर ड हाईस/ रे डएशन बॅजेस (ट .एल.ड .बॅजेस) दर 
ैमािसक तपासणीकामी मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा.िल. गोरेगांव, मुंबई यांचेकडे 

पाठ वले जातात. सन २०१७-१८ या आिथक वषाक रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी 
अदा केले या र. .२७,८०७/- (अ र  र. . स ावीस हजार आठशे सात फ ) तसेच 
सन २०१८-१९ क रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी आव यक र. .२१,८८८/-(अ र  
र. .एकवीस हजार आठशे अ याऐंशी फ ) मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा.िल. गोरेगांव, 
मंुबई यांना आगाऊ व पात अदा करणेत आले या खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) े य अिधकार ‘’ग’’ े य कायालय यांनी द.२८/०८/२०१८ च े तावा वये ‘’ग’’ 
े य कायालयाकड ल थायी अ थापना लेखािशषावर ल तरतूद माहे स टबर २०१८ ते 

माहे फे ुवार  २०१९ या म ह यांक रता वेतन अदायगी क रता तरतूद कमी पडत 
अस याने र. .७०,००,०००/- तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. र कम 
.६२,६५,०००/-  तरतूद केलेली असुन र. .६२,९९,४८५/- खच झालेले असून 

र. .७,००,५१५/- तरतूद िश लक आहे. ‘’ग’’ े य कायालयाकडे वाहनचालक, 

लेखािधकार , लेखापाल, िल पक यांची न याने िनयु  कर यात आलेली आहे. तसेच 

मा.अ य , भाग सिमती व शासन अिधकार  खाजगी वाहन वापर कर त आहे यांचे 
बल अदायगी साठ  वतं  लेखािशष नाह  ‘’ थायी अ थापना’’  लेखािशषातुन तरतूद 
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खच  टाकणेत येत आहे यासाठ  र. .७०,००,०००/- वाढ व तरतूद ची आव यकता आहे. 
अखिचत िनधीतून ‘’ थायी अ थापना’’ लेखािशषावर र. .७० लाख वाढ क न वग 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची 
डायिलसीस मशीन (Sr.No.7589) या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  करणेसाठ  

संबंिधत कंपनी M/s.Baxter India Pvt.Ltd  यांनी एकूण  र. .१,२३,४००/-  च े दरप क 
सादर केले असुन सदरचे दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार यशवंतराव 
च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची डायिलसीस मशीन 
(Sr.No.7589)  या दु तीकामीआव यक पाटस खरेद साठ  संबंिधत कंपनी M/s.Baxter 

India Pvt.Ltd यांचे अिधकृत पेअर पाट वतरक M/S.VEE AAR TECH  SOLUTION, 

New Delhi यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता मनपा अिधिनयम 
अनुसुची  ड करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास व सदर खरेद स 
होणारा खच र. .१,२३,४००/- (अ र  र. .एक लाख तेवीस हजार चारशे फ ) ला 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 
वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे वभागातील R.O.Plant with Prefiltration Plant चे 

AMC संबंिधत कंपनीचे अिधकृत वतरक मे. दय हे थ केअर, पुणे यांचेकडून यांनी 
सादर केलेले दरप क एकूण र. .४२,६३०/- (अ र  र. .बेचाळ स हजार सहाशे तीस 
फ ) नुसार मनपा अिधिनयम अनुसुची  ड करण ५ (२) (२) नुसार नुसार िन वदा 
न माग वता, थेट प दतीने, करारनामा क न AMC चा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस याने AMC साठ  होणा-या खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .१८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.30/2/2017-18  अ वये काळेवाड , रहाटणी 
भागातील पवना नद या कडेने मु य गु व वा हनीची सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी  M/S.SANKALP INFRASTRUCTURE यांनी िन.र. .60,00,000/- (अ र  

र. .साठ लाख  पये फ ) पे ा 28.70% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .42,78,000/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबरकरारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.      
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वषय .१९) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) “ व छ  भारत अिभयान” अंतगत महापािलकेचे सव े ीय कायालयांच े काय े ात  

नाग रकांम ये उघ यावर शौच करणेच ेआरो यास होणारे घातक प रणाम व ते टाळणेकामी 
“ व छ  भारत अिभयान” अंतगत यांनी यांच ेघरात वैय क शौचालय बांधणेकामी अज 

करणेसाठ  ो साहन देणे व या क रता महापािलकेने करावयाचे कामकाज याबाबतचा 
तपशील व इतर मागदशक त व े ी. वीण काश, भा. .से ,संयु  सिचव व  िमशन  

िनदेशक  (एस.बी.एम), शहर  वकास मं ालय, भारत सरकार यांचेकड ल अध शासक य प  

मांक ड .ओ. .SB/SBM/29/2016   दनांक २९/३/२०१६ म ये नमूद करणेत आली आहे.  

या अंतगत Open defecation spot चे ठकाणी व छता दुतांची नेमणुक करणेकामी 
कळ वले होते. यानुसार मा. आयु  यांचेकड ल प  . वमअक/१/का व/१३९/२०१६ दनांक 

१९/१२/२०१६अ वये ‘क’ े ीय कायालयांतगत एकूण ९  (नऊ) व छता दुतांची ‘Open 

defecation spot’ चे ठकाणी, नागर कांच े बोधन क न नागर कांम ये जनजागृती करणेच े

कामकाज करणेसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे. यांना येक  र. .५०००/-  एक ीत 

मानधन, ावयाचे आहे. यासाठ  एकूण येणा-या र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स 

हजार फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
 

                                                                                                           
                                                     (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           
                                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११०६/२०१८  

दनांक – १४/०९/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . वमुका/४/का व/२६०/२०१८ द.१०/९/२०१८ वषय .५ चे लगत) 

 
 


