
१७) इतर उपयोगी मा हती 
 

  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  – ४११ ०१८. 
झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग, चंचवड. 

 
नागर  सु वधा क ामाफत खाल ल माणे सेवा द या जातात यासाठ  

अजासोबत आव यक असणार  कागदप  ेखाल ल माणे :- 
             नमुना अज – १ 

१)   महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, नमुलन आ ण पुनवसन) अ ध नयम, १९७१ मधील 
कलम वाय ३(१) नुसार झोपडी फोटोपास मळणे. 

२) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय मु ंबई दनांक २२ जुलै २०१४ अ वये दनाकं 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत करणे. 

३) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय मु ंबई दनांक १६ मे २०१५ अ वये दनांक 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच 
यात य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत कर याबाबत 

४) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शु द प क .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु
१, मं ालय मु ंबई दनांक ३१ जुलै २०१५ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  
पासुनची संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या 
झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत कर याबाबत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

अजदाराचे नाव :- -------------------------------------------- 
झोपडप ट चे नाव :- ----------------------------------------- 
सव णातील झोपडी . -------------------------------------- 
दनांक :-   /   /२० 

 
 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

 
                     वषय :- ओळखप ासाठ  पा  करणे व थक त सेवाशु क भरणेबाबत 

                                   
 

महोदय, 
       कारणे वनंती अज करतो/करते क , मा या झोपडीसंबंधी पुरा याथ  असलेले खाल ल खर  व 
बरोबर कागदप े या अजासोबत जोडुन सादर कर त आहे. 
       मी दनांक १ जानेवार  २००० पूव  अि त वात असले या झोपडीत आजह  रहात आहे. तर  
सादर केलेले पुरावेनुसार मला पा  ठरवुन थक त सेवाशु क कती भरावे याबाबत प  मळावे, ह  
वनंती. 

 

  ( सोबत जोडले या कागदप ासंबंधी कंसात बरोबर ( ) अशी खुण करावी.) 

व व र ण प  
 

(शासन नणय  .  झोपुधो-१००१/ .क.१२५/१४/झोपसु-१ द. १३ मे, २०१५) 
 
द.१/१/२००० रोजी या अथवा यापूव या पुरा यात झोपडीवा सया या नांवासह झोपडी 
मांकाचा उ लेख असलेले अथवा झोपडी या नि चत ठकाणाचा (उदा. चाळ, र ता 

इ या द नवासी प ा) उ लेख असलेले- 
 

१) िज हा धकार  कायालयामाफत सन २००० यावष  अथवा यापूव या वषा या का शत 
झाले या    

  अंतीम मतदार याद चा मा णत उतारा ..........................................................(      ) 
    अथवा 

 २) या झोपडीत ा धकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी द याची कागदप /ेअ भलेख/ देयक …. (      
) 

अथवा 

      ३) रा य शासनामाफत संदभा कत द.११ जुलै,२००१ या आदेशानुसार राब व यात आले या“पा     

 



झोपडप ट वा सयांक रता ओळखप  योजना-२००१ नुसार दे यात आलेले गणना फॉम ......(      

) 

अथवा 

४) झोपडीची महानगरपा लका/ नगरप रषदेने मालम ा कर आकारणी के याचा पुरावा. ....(      

) 

अथवा 

५) रा य शासना या महसूल वभागाकडून अकृ षक परवानगी अथवा अकृ षक वापर नय मत  

कर याची परवानगी व यावेळी भरले या अकृ षक कर/अकृ षक दंडा या र कमेची 

पावती.................(      ) 

अथवा 

६) द.१.१.२००० कंवा यापूव  न दणीकृत असले या झोपडप ट  सह.गृ ह नमाण सं थेचे 

सहा यक नबंधक, 

   सहकार यांनी मा णत केलेले भाग माण प . .................................................(      ) 

अथवा 

     ७) यावसा यक अथवा औ यो गक व पा या वापरात असले या अथवा यांसह नवासी वापरात    

        असले या झोपडी या बाबतीत या झोपडी या मांकाचा उ लेख असलेला अथवा नि चत 

ठकाण    

        दश वणारा महानगरपा लका/नगरपा लका/नगरप रषदेचा द.१/१/२००० अथवा यापूव  ा त 

झालेला (अ)    

        गुमा ता परवाना/ खाणावळ कंवा (ब) उपहारगृ ह लायस स ्   / या अनुषंगाने भर यात आले या 

कराची  पावती……………........................................................................................(      ) 

 
 
 
 
 
 

                                        आपला/आपल  व वासु 
 
 
                                  ( नाव :- ------------------------ ) 

 
 
                 
 
 
 
                                                        

 
  
 

 



नमुना अज – २ 
 
१) महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, नमुलन आ ण पुनवसन) अ ध नयम, १९७१ मधील 

कलम वाय ३(१) नुसार झोपडी फोटोपास मळणे. 
२) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-

१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय मु ंबई दनांक २२ जुलै २०१४ अ वये दनांक 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत करणे. 

३) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय मु ंबई दनांक १६ मे २०१५ अ वये दनांक 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच 
यात य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत कर याबाबत 

४) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शु द प क .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु
१, मं ालय मु ंबई दनांक ३१ जुल ै२०१५ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  
पासुनची संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या 
झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत कर याबाबत 

 
  अजदाराचे नाव :- ----------------------------------------- 
  झोपडप ट चे नाव :- --------------------------------------- 
  सव णातील झोपडी . ------------------------------------ 
  दनांक :-   /   /२० 
 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

 
                     वषय :- सेवाशु क भरलेनंतर ओळखप  मळणेबाबत. 
 
महोदय, 
       कारणे वनंती अज करतो/करते क , मा या झोपडीसंबधी पुरा याथ  असलेले खाल ल खर  व 
बरोबर कागदप े या अजासोबत जोडुन सादर कर त आहे. 
       मी दनांक १ जानेवार  २००० पूव  अि त वात असले या झोपडीत आजह  रहात आहे. तर  
सादर केलेले पुरावेनुसार मला पा  ठरवुन झोपडीचा फोटोपास मळावा, ह  वनंती. 

  ( सोबत जोडले या कागदप ासंबंधी कंसात बरोबर ( ) अशी खुण करावी.) 
१) चालू वषाचे सेवा शु क भरलेले पावतीची झेरॉ स त............................. (    )                      
 

  आपला/आपल  व वासु 
 
 
                                         ( नाव :- ------------------------ )        
    



नमुना अज - ३ 
 

  अजदाराचे नाव :- ------------------------------------ 
  झोपडप ट चे नाव :- --------------------------------- 
  सव णातील झोपडी . ------------------------------- 
  ओळखप  . :- ------------------------------------- 
  दनांक :-   /   /२० 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

 
                               वषय :- झोपडप ट  म ये वीज/नळ कने शनसाठ  ना हरकत 

                              दाखला मळणेबाबत. 
 
 
महोदय, 
       मी रहात असले या ----------------- झोपडीत वीज/नळ कने शनसाट   मला 
महानगरपा लके या ना हरकत दाख याची आव यकता आहे. अजासोबत आव यक खर  
व बरोबर कागदप े जोडल  आहेत. 
  
    सदर दाखला मळणेकामी या अजा या खाल  नमुद केले या महानगरपा लके या 
अट /शत  मी वाच या असुन, या मला मा य आहेत. तर  मला ना हरकत दाखला 
मळणेस वनंती आहे. 
 
 

                                       आपला/आपल  व वासु 
 
 
                                 ( नाव :- ------------------------ ) 

 
 
सोबत :- १) झोपडीधारकाचा अज....................................................................    (     ) 
        २) अदययावत फोटोपासची झेरॉ स त...............................................   (     ) 
        ३) चालू आ थक वषाचे सेवाशु क भरले अस या या पावतीची झेरॉ स त.......(     ) 
                            

 
 
 
 
 
 



- अट /शत  - 
१) झोपडप ट  म ये राहणा-या फोटोपासधारक झोपडीधारकानेच फ त अज करावा. 
२) सदर दाख याचा उपयोग अ य कोण याह  कारणासाठ  करता येणार नाह . 
३) दाखला दला हणजे झोपडीत कायम वा त य कर याचा अ धकार मळाला असे नाह . 
४) दाख यामुळे झोपडीची जागा ह  मालक ची झाल  असे नाह . 
५) दाखला मळा यानंतरह  शासक य कारणा तव झोपडी काढावी लाग यास झोपडीधारकाने ती    

   वखचानी काढावी लागेल अ यथा म.न.पा. कडून झोपडी काढ यात येईल व याबाबत 
कोणतीह   त ार वचारात घेतल  जाणार नाह . 
६) सेवाशु क हे म.न.पा. कडून मळणा-या सेवा सु वधा यथ आहे. झोपडीचा अ धकृतपणा   

   शासनाचे नयमा माणे तपासला जाईल. 
७) सेवाशु क  वे छेने नय मत भरणे बंधनकारक राह ल. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



नमुना अज – ४ 
१) महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, नमुलन आ ण पुनवसन) अ ध नयम, १९७१ मधील कलम  
वाय ३(१) नुसार झोपडी फोटोपास मळणे. 
२)महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपसु-१,  
मं ालय मु ंबई दनांक २२ जुलै २०१४ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची     
झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत करणे. 
३) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपसु-१, 
मं ालय मु ंबई दनांक १६ मे २०१५ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची    
संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा नवारा 
न चीत कर याबाबत  

४)महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शु द प क .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपसु-१,       

   मं ालय मु ंबई दनांक ३१ जुलै २०१५ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची  
संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा नवारा   
न चीत कर याबाबत 

  अजदाराचे नाव :- ------------------------------------ 
  झोपडप ट चे नाव :- --------------------------------- 
  सव णातील झोपडी . ------------------------------- 
  दनांक :-   /   /२० 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

                     वषय :- दुबार फोटोपास मळणेबाबत. 
महोदय, 
       कारणे वनंती अज करतो/करते क , मा या झोपडीचा शासन नणयानुसार न वन फोटोपास 
देणेत आलेला होता. सदर फोटोपास मा याकडुन गहाळ झालेला असुन, दुबार फोटोपास मळणेकर ता 
आव यक ते खरे व बरोबर पुरावे सादर कर त आहे. 
       तर  मी सादर केलेले पुरावेनुसार मला दुबार फोटोपास मळावा, ह  वनंती. 

( सोबत जोडले या कागदप ासंबंधी कंसात बरोबर ( ) अशी खुण करावी.) 
     १) दुबार ओळखप ा या मागणीचा अज............................................................ (    ) 

२) मूळ ओळखप ाची झेरॉ स त................................................................. (    ) 
३) चालू आ थक वषाचे सेवाशु क भरले अस या या पावतीची झेरॉ स त...............(    ) 
४) मूळ ओळखप  हरव याबाबतचा पो लसांकडील एफआयआर-दाखला.............................. (    ) 
५) पतीप नीचे एक त दोन फोटो............................................................................. (    ) 

                                        आपला/आपल  व वासु 
 
 
                                  ( नाव :- ------------------------ ) 

 
 



नमुना अज – ५ 
 
१) महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, नमुलन आ ण पुनवसन) अ ध नयम, १९७१ मधील 

कलम वाय ३(१) नुसार झोपडी फोटोपास मळणे. 
२)महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपधुो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१,मं ालय मु ंबई दनांक २२ जुलै २०१४ अ वये दनांक 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची  झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत करणे. 
३) महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शासन नणय .झोपुधो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१, मं ालय मु ंबई दनांक १६ मे २०१५ अ वये दनांक 
१/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात 

य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा नवारा न चीत कर याबाबत 

४)महारा  शासन गृ ह नमाण वभाग, शु द प क .झोपुधो-१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१,   

मं ालय मु ंबई दनांक ३१ जुल ै२०१५ अ वये दनांक १/१/२००० अथवा या पूव  पासुनची     

संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपडीवा सयाचा 
नवारा न चीत कर याबाबत 

 
  अजदाराचे नाव :- ------------------------------------ 
  झोपडप ट चे नाव :- --------------------------------- 
  सव णातील झोपडी . ------------------------------- 
  दनांक :-   /   /२० 
 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

 
                     वषय :- झोपडी ह तांतर क न फोटोपास मळणेबाबत. 
महोदय, 
       कारणे वनंती अज करतो/करते क , मा या झोपडीसंबधी पुरा याथ  असलेले खाल ल 
खर  व बरोबर कागदप े या अजासोबत जोडुन सादर कर त आहे. 
        सदर ल झोपडीम ये स या मी वा त य कर त असून माझे/प नीचे/पतीचे नावे अथवा 
अ ान मुलाचे नावे प ंपर  चंचवड महानगरपा लका े ात अ य झोपडी कंवा घरभाडे अथवा 
मालक  त वावर नसलेचे हमीप  मी सोबत जोडले आहे. यापू व झोपडप ट  पुनवसन 
योजनेम ये आ हास लाभ मळालेला नाह . अ य शु क (फोटोपास/सेवाकर/ह तांतरण शु क) 
मी म.न.पा.चे नयमा माणे भरणेस तयार आहे.  

मी दनांक १ जानेवार  २००० पू व अि त वात असले या झोपडीत आजह  रहात आहे 
तर  सादर केलेले पुरावेनुसार मला पा  ठरवुन झोपडी फोटोपास मळावा, ह  वनंती. 

 



  ( सोबत जोडले या कागदप ासंबंधी कंसात बरोबर ( ) अशी खुण करावी.) 
       १) मूळ झोपडीधारकाचा जुना चा फोटोपास कंवा गणनाप काची पोहोच................... (    )                    

  २) .१००/- चे टँ प पेपरवर केलेले ह तांतरण त ाप .........................................   (    ) 
  ३) व हत नमु यातील हमीप .............................................................................    (    ) 
  ४)  

व व र ण प  
 

(शासन नणय  .  झोपुधो-१००१/ .क.१२५/१४/झोपसु-१ द. १३ मे, २०१५) 
 
द.१/१/२००० रोजी या अथवा यापूव या पुरा यात झोपडीवा सया या नांवासह झोपडी 
मांकाचा उ लेख असलेले अथवा झोपडी या नि चत ठकाणाचा (उदा. चाळ, र ता 

इ या द नवासी प ा)  

उ लेख असलेले- 
 

१) िज हा धकार  कायालयामाफत सन २००० यावष  अथवा यापूव या वषा या का शत 
झाले या अंतीम मतदार याद चा मा णत उतारा ............(    )                  अथवा 

 २) या झोपडीत ा धकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी द याची कागदप /ेअ भलेख/ देयक (   ) 
अथवा 

      ३) रा य शासनामाफत संदभा कत द.११ जुलै,२००१ या आदेशानुसार राब व यात आले या“पा     

        झोपडप ट वा सयांक रता ओळखप  योजना-२००१ नुसार दे यात आलेले गणना फॉम....(    ) 

अथवा 

४) झोपडीची महानगरपा लका/ नगरप रषदेने मालम ा कर आकारणी के याचा पुरावा. ....(    ) 

अथवा 

५) रा य शासना या महसूल वभागाकडून अकृ षक परवानगी अथवा अकृ षक वापर नय मत  

कर याची परवानगी व यावेळी भरले या अकृ षक कर/अकृ षक दंडा या र कमेची  

                        पावती   ………………………(      ) अथवा 

६) द.१.१.२००० कंवा यापूव  न दणीकृत असले या झोपडप ट  सह.गृ ह नमाण सं थेचे 

सहा यक नबंधक, 

   सहकार यांनी मा णत केलेले भाग माण प ..............................(      ) अथवा 

     ७) यावसा यक अथवा औ यो गक व पा या वापरात असले या अथवा यांसह नवासी वापरात    

        असले या झोपडी या बाबतीत या झोपडी या मांकाचा उ लेख असलेला अथवा नि चत      

        ठकाण दश वणारा महानगरपा लका/नगरपा लका/नगरप रषदेचा द.१/१/२००० अथवा यापूव   

        ा त झालेला (अ)गुमा ता परवाना/ खाणावळ कंवा (ब) उपहारगहृ लायस स ्/ या अनुषंगाने  

        भर यात आले या कराची पावती....................................................................(      ) 

                                                                      आपला/आपल  व वास ु

 
 

                                                                                                    ( नाव :- ------------------------) 



 
 
 

    नमुना अज - ६ 

 
   अजदाराचे नाव :- ------------------------------- 
   झोपडप ट चे नाव :- ---------------------------- 
   सव णातील झोपडी . ------------------------- 
   दनांक :-   /   /२० 
 

त, 
मा. स म ा धकार  

झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभाग 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
चंचवडगाव, पुणे-४११ ०३३ 

 
                     वषय :- वारसाने झोपडी नावे क न फोटोपास मळणेबाबत. 
 
 
महोदय, 
       कारणे वनंती अज करतो/करते क , मी उपरो त नमुद झोपडप ट म ये कायम 
वा त यास असुन, सदर झोपडीचा मुळ फोटोपास माझे आई/वडीलांचे नावे आहे. यांचे नधन 
झाले अस यामुळे माझे नावे वारस या ना याने झोपडी क न मला फोटोपास मळावा.  
झोपडीसंबधी पुरा याथ  असलेले खाल ल खर  व बरोबर कागदप  सोबत जोडुन सादर कर त 
आहे. 
      तर  मी सादर केलेले पुरावेनुसार मला पा  ठरवुन न वन फोटोपास मळावा, ह  वनंती. 

  ( अजासोबत जोडले या कागदप ासंबंधी कंसात बरोबर ( ) अशी खुन करावी.) 
१) मूळ झोपडीधारकाचा जुना फोटोपास कंवा गणनाप काची पोहोच........................... (    ) 
२) आई/व डलांचे मृ यु दाखला............................................................  (    ) 
३) इतर वारसदार यांची संमती प  (र. .१००/- चे टपपेपरवर त ाप )...   (    ) 

व व र ण प  
(शासन नणय  .  झोपुधो-१००१/ .क.१२५/१४/झोपसु-१ द. १३ मे, २०१५) 

 
द.१/१/२००० रोजी या अथवा यापूव या पुरा यात झोपडीवा सया या नांवासह झोपडी 
मांकाचा उ लेख असलेले अथवा झोपडी या नि चत ठकाणाचा (उदा. चाळ, र ता 

इ या द नवासी प ा) उ लेख असलेले- 
 

१) िज हा धकार  कायालयामाफत सन २००० यावष  अथवा यापूव या वषा या का शत 
झाले या अतंीम मतदार याद चा मा णत उतारा ...................................................(      ) 

    अथवा 



 २) या झोपडीत ा धकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी द याची कागदप े/अ भलेख/ देयक..(      
)                         अथवा 

      ३) रा य शासनामाफत संदभा कत द.११ जुलै,२००१ या आदेशानुसार राब व यात आले या“पा     

        झोपडप ट वा सयांक रता ओळखप  योजना-२००१ नुसार दे यात आलेले गणना फॉम.....(   ) 

अथवा 

४) झोपडीची महानगरपा लका/ नगरप रषदेने मालम ा कर आकारणी के याचा पुरावा.....(      ) 

अथवा 

५) रा य शासना या महसूल वभागाकडून अकृ षक परवानगी अथवा अकृ षक वापर नय मत 

कर याची परवानगी व यावेळी भरले या अकृ षक कर/अकृ षक दंडा या र कमेची 

पावती.............(      )      अथवा 

६) द.१.१.२००० कंवा यापूव  न दणीकृत असले या झोपडप ट  सह.गृ ह नमाण सं थेचे 

सहा यक नबंधक,सहकार यांनी मा णत केलेले भाग माण प . ...............(      )अथवा 

     ७) यावसा यक अथवा औ यो गक व पा या वापरात असले या अथवा यांसह नवासी वापरात    

        असले या झोपडी या बाबतीत या झोपडी या मांकाचा उ लेख असलेला अथवा नि चत  

       ठकाण दश वणारा महानगरपा लका/नगरपा लका/नगरप रषदेचा द.१/१/२००० अथवा यापूव   

      ा त झालेला (अ) गुमा ता परवाना/ खाणावळ कंवा (ब) उपहारगृ ह लायस स ्   / या अनुषंगाने  

      भर यात आले या कराची  पावती. ...................................................(      ) 
       

 
 
 
 
                                                         आपला/आपल  व वास ु

 
 

                                                  ( नाव :- ----------------------) 


