जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,विाा
फोन नं. ०७१५२-२४३४४६/२४०८७२.

सिजहहल लाईन,विाा

फँक्स नं.- ०७१५२-२४०५३३.

वेब साईङ – WWW.Wardha.nic.in.
ई-मेल – Wardhardc@gmail.com.

जिआव्यअ/प्रशि/कावव- २०५ /२०१७.

दिनांक – १७ मे,२०१७.

िाहहरात

वर्ाा जिल्ह्यात रस्ता अपघाताचे प्रमाणात वाढ होत असल्हयामळ
ु े आपत्ती व्यवस्थापन

अंतर्ात रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक तयार करुन लावणे र्रिेचे ठरते. त्या
अनुषंर्ाने, रस्ता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याकररता करावयाच्या उपाय योिनांतर्ात वर्ाा
जिल्हहायातील सवा (अंिािे ५० दठकाणांवर)

रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक

लावावयाचे असल्हयाने त्याबाबत सुचना फलक लावण्याकररता अनुभवी व सुयोग्य अशभकत्याांकङून

तथा पुरवठार्ारक यांचक
े ङून ववदहत नमुन्यातील ननवविा मार्ववण्यात येत आहे . सिर ननवविा
www.wardha.nic.in या संकेत स्थळावर प्रशसध्ि करण्यात येत आहे .

कामाचे नाव - आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्ात वर्ाा जिल्ह्यामध्ये रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर
सच
ु ना फलक लावण्याबाबत

कामाची अंदाजित ककंमत रुपर्े -

2,00,000/- (अक्षरी – िोन लक्ष रुपये फक्त)

कोरा ननवविा फॉमा

रु. 500/-

इसारा रक्कम 1%

रु. 2,000/-

सुरक्षा अनामत रक्कम 3%

रु. 20,000/-

ननवविा प्रशसध्ि करणे

दिनांक - 23/05/2017

ननवविा अिा उपलब्र् कालावर्ी

दिनांक - 23/05/2017 रोिी सकाळी 11.00 वािेपासुन ते

ननवविा पुवा बैठक
संपका अधर्कारी

सकाळी – 11.00 वा.

दिनांक - 30/05/2017 िप
ु ारी 02.00 वािेपयांत

दिनांक - 24/05/2017 ला िप
ु ारी 1.00 वा. (ननवासी उपजिल्हहाधर्कारी वर्ाा, यांचे िालनात)

श्री. मंर्ेि िोिी, ननउजि तथा सिस्य सधचव, जिल्हहा
आपत्ती व्य. प्राधर्करण सशमती, वर्ाा. िरु र्वनी क्र. 07152240872

ननवविा सािर करण्याचा अंनतम
दिनांक
ननवविा उघङण्याचा दिनांक/वेळ
ननवविा उघङण्याचे दठकाण

दिनांक - 30/05/2017 ला िप
ु ारी 02.00 वािेपयांत
दिनांक - 31/05/2017 ला िप
ु ारी 03.00 वािता.
ननवासी उप-जिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांचे िालन.

हिप -

१) ज्या ननवविा र्ारकांचे ननवविा अिा (ननवविा अटी व िती तसेच तांत्रिक शलफाप्यात
िोङावयाच्या साक्षांककत कार्िपिांसह) सािर केले िातील केवळ त्याच ननवविार्ारकांच्या
अिााचा ववचार केला िाईल याची सवा ननवविार्ारकांनी नोंि घ्यावी.
२) प्राप्त ननवविा कारणे न िे ता नाकारणे अथवा स्वीकारण्याचे सवा अधर्कार जिल्हहाधर्कारी व
ननवासी उपजिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांनी राखन
ू ठे वले आहे त.
३) सिर ननवविे चा सवा तपशिल, अटी व िती

www.wardha.nic.in या संकेत स्थळावर

उपलब्र् करुन िे ण्यात आलेल्हया आहे त.
४) ननवविा अिााची ववक्री व बयाणा रक्कम (EMD) या िोन्ही रक्कमा फक्त ऑनलाईन पेमेंट
व्िारे च (नेट बँककंर् व्िारे च) जस्वकारल्हया िातील.
जिल्हाधिकरी विाा,करीता
प्रनतलीपी –
१) जिल्हहा मादहती अधर्कारी, वर्ाा यांनी सिर ननवविा िादहरात सवा वत्ृ तपिांमध्ये वेळेत
प्रकाशित करुन प्रकाशित ननवविा िादहरात चे कािण या कायाालयास सािर करावे.

२) जिल्हहा नाझर,वर्ाा यांनी सिर ननवविा िादहरात प्रशसजध्िकरीता कायाालयीन नोटीस बोर्ा
वर लावण्यात यावी.
३) जिल्हहा सच
ु ना व ववज्ञान अधर्कारी (NIC) वर्ाा यांनी सिर ननवविा िादहरात वर्ाा जिल्हहा
वेबसाईर् वर अपलोर् करुन प्रशसध्ि करावी.

जिल्हाधिकारी, विाा करीता.

SPECIFICATIONS
Design of sign Board on Road in Wardha District.
Size – 3.3” (Height)
2.0” (Width)
0.4” (Thickness)
Material – Precast.
Cost Including cost of material, fixing on site with painting including fixing and provision
of M.S. plate containing Location and distance details.

कामाचे नाव - आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्ात वर्ाा जिल्ह्यामध्ये रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर
सुचना फलक लावण्याबाबत

ननववदे च्र्ा अिी व शती –

वर्ाा जिल्ह्यात रस्ता अपघाताचे प्रमाणात वाढ होत असल्हयामळ
ु े आपत्ती व्यवस्थापन

अंतर्ात रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सच
ु ना फलक तयार करुन लावणे र्रिेचे ठरते. त्या
अनष
ु ंर्ाने, रस्ता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यकररता करावयाच्या उपाय योिनांतर्ात वर्ाा

जिल्हहायातील सवा (अंिािे ५० दठकाणी) रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सच
ु ना फलक लावावयाचे
असल्हयाने त्याबाबत सच
ु ना फलक लावण्याकररता अनभ
ु वी व सय
ु ोग्य अशभकत्याांकङून तथा

परु वठार्ारक यांचक
े ङून ववदहत नमन्
ु यातील ननवविा मार्ववण्यात येत आहे . आपत्ती व्यवस्थापन
अंतर्ात, रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सच
ु ना फलक लावण्याकरीता, परु वठािाराने

ननवविा भरणे

आवश्यक आहे . या कररता खालील नमुि केलेल्हया अटी/िती लार्ु राहतील.

1. ननवविा अिा संकेतस्थळावरुन ङाऊनलोङ करुन घेऊन ननवविा अिााची फी रुपये 500/ऑनलाईन पेमेंटने िमा करणे आवश्यक आहे .
2. ननवविा जस्वकारण्याचा अंनतम दिनांक - 30/05/2017 असून त्या दिविी 2.00 वािेपयांत

ननवविा जस्वकरल्हया िातील प्राप्त ननवविा दिनांक - 31/05/2017 रोिी 3.00 वािता
ननवासी उप-जिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांचे समक्ष उघङण्यात येतील. ननवविा उघङण्याच्या
तारखेला

काही

अपररहाया/तांत्रिक

कारणामुळे

ननवविा

उघङता

न

आल्हयास

मा.

जिल्हहाधर्कारी ननिे ि िे तील त्या तारखेला ननवविा उघङण्यात येईल.
3. प्री-बीङ कॉन्फरन्स (ननवविा पुवा बैठक) दिनांक - 24/05/2017 रोिी िप
ु ारी 01.00
वािता ननवासी उप-जिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांचे िालनात घेण्यात येईल.

4. ननवविा www.wardha.nic.in या संकात स्थळावर प्रशसध्ि करण्यात येईल.
5. ननवविे सोबत खालील कार्िपिांच्या प्रती िोर्णे आवश्याक आहे .
1)

दराचा सलफापा –

िर अक्षरी व अंकी अिा पध्ितीने शलहीलेल्हया

ववहीत नमुन्यातील असणे आवश्यक

आहे .. तसेच याबाबत खालील िती पाळणे आवश्यक आहे . िर मार्ववण्यात आलेल्हया वस्तुची
यािी (BOQ) मध्ये नमुि केले आहे . त्यामध्ये प्रती नर् िर सवा करासदहत भरणे आवश्यक
रादहल.

अ) तांत्रिक ननवीदे चा सलफापा -

(या शलफाप्यात खालीलप्रमाणे कार्िपिे असणे आवश्यक आहे .)

१) ननवविा अिा फी रक्कम रुपये 500/- (रु. पाचिे फक्त) व इसारा/बयाणा रक्कम (EMD)
रुपये 2,000/-(रु. िोन हिार फक्त) िमा करणे आवश्यक आहे .
२) ननवविार्ारकाचे संपण
ू ा नांव व पत्याचा तपशिल आणण सादहत्याचे Specifications - Form-II
मध्ये नमि
ू करणे आवश्यक आहे . (सोबत नमन
ू ा िोङलेला आहे .)

३) From-III मध्ये सार्न सामग्र
ु ी चा तपशिल ककंमत (CAPABILITY STATEMENT) मध्ये नमि
ू

करणे आवश्यक आहे . (सोबत नमूना िोङलेला आहे .)

४) कोणत्याही िासककय/ननमिासककय ववभार्/कायाालयाच्या कामाच्या बाबतीत काळ्या
यािीत समावेि न काल्हयाबाबतचे िपथ पि तसेच भारतीय िं ङ संदहतेच्या कोणत्याही
कलमान्वये शिक्षा झाली नसल्हयाचे तसेच कोणताही फौििारी र्न्
ु हा िाखल नसल्हयाचे व
ननवविे तील अटी व िती मान्य असल्हयाबाबतचे प्रनतज्ञापि (अँकफङेव्हीट) रु. 100/- च्या
स्टँ प पेपरवर सक्षम अधर्कारी यांचे समक्ष केलेले असणे बंर्णकारक आहे .
५) ननवविे तील अटी व िती मान्य असल्हयाबाबत स्वक्षरी करुन तसेच रबरी शिक्का मारुन
अपलोङ करावे.
ब) हर्ापारी दराचा सलफापा -

ननवविार्ारकाने दिलेल्हया कामाचे िर हे BOQ (Bill of Quantity) मध्ये भरत असतांना

सिरचे िर हे सवा करांसहीत व उप-करांसहीत भरणे आवश्यक आहे .
१) रस्ता अपघात

प्रवण स्थळांवर

सुचना फलक

लावण्याकरीता,

त्यासाठी लार्णारा

अनतररक्त खचा (हमाली/ वाहतुक खचा इ.) ननवविार्ारकास स्वत: करावा लार्ेल.

२) रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सुचना फलक लावण्याकरीता,

व इतर बाबींची संपुणा

िबाबिारी ही ननवविार्ारकाची रादहल. तसेच, आर् ककंवा नैसर्ीक आपत्ती ककंवा िं र्ल

ककंवा रस्ता अपघात इत्यािी ककंवा इतर कोणत्याही कारणाने िोर् व बचाव सादहत्य चे
कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्हयास ननवविार्ारकास कोमत्याही प्रकारचा मोबिला
शमळणार नाही.

३) ननवविार्ारकाचे संपूणा नावाचा तपशिल BOQ मध्ये नमुि करणे आवश्यक आहे .
४) ननवविे चा अिा व त्याच्यािी संबंधर्त कार्िपिे अहस्तांतरणीय आहेत.

५) ननवविे ची वैर्ता ननवविा मंिुर झाल्हयापासून एक वषााची रादहल व मा.जिल्हहाधर्कारी यांचे
मान्यतेने पुढील एक वषाासाठी मुित वाढववता येऊ िकेल.

क) बयाना/सुरक्षा अनामत रकमेवर कोणतेही व्याि िे य असणार नाही.

ख) नामंिुर ननवविे बाबत बयाना रक्कम दह ननवविा प्रकक्रया पुणा झाल्हयानंतर परत
करण्यात येईल.

ग) ज्या ननवविार्ारकाची ननवविा मंिुर होईल त्यांना 7 दिवसाचे आत करारनामा व
सुरक्षा अनामत रुपये 20,000/- (रु. वीस हिार फक्त) Demand Draft स्वरुपात

जिल्हहाधर्कारी यांचे नावे वर्ाा िाखेत िे य असलेला राजयटयकत बँकेचा Demand Draft
सािर करावा लार्ेल. तसेच, मंिरु ननवविार्ारकांची सरु क्षा अनामत रक्कम ही काम
पण
ु ा

व

सस्
ु थातीत

झाल्हयाबाबत

नंतर

सक्षम

प्राधर्का-याचे

प्रमाणपि

सािर

केल्हयानंतरच परत करण्यात येईल. आणण सिर सुरक्षा रक्कम परत नेण्याची सवास्वी

िबाबिारी ही ननवविार्ीकाची असेल. त्याबाबत या कायाालयाकङून कोणतीही सच
ु ना
दिली िाणार नाही.

घ) मंिुर

ननवविार्ारक

ववदहत

मुितीत

काम

करण्यास

असमथा

ठरल्हयास

इतर

पुरवठािारांकङून पुरवठा करुन घेण्यात येईल व त्यासाठी मंिुर िरापेक्षा अनतररक्त
खचा झाल्हयास सिरचा ज्यािा खचा मंिुर ननवविार्ारकाकङून वसुल करण्यात येईल.

६) शलफापा क्रमांक 1 (तांत्रिक ननवविे चा शलफापा) उघङून त्यातील कार्िपिांची तपासणी
करुन दिलेल्हया अटी व ितींची पत
ा ा करत असेल तरच त्या ननवविार्ारकाचा िराचा
ु त

शलफापा (BOQ) उघङणायत येईल. अन्यथा शलफापा क्रमांक 1 मध्ये िट
ु ी आढळल्हयास
सिरची ननवविा रद्द समिण्यात येऊन त्या ननवविार्ारकाची BOQ (शलफापा क्रमांक 2)
उघङण्यात येणार नादह.
७) प्राप्त ननवविा मंिरु करणे अथवा नाकारणे आणण आवश्यक वाटल्हयास ववभार्न
ु िे णे,
िती व अटी बिलणे तसेच काही बाबी वर्ळुन आवश्यक वाटतील तेव्याच बाबींचा
पुरवठा आिे ि िे ण्याचे अधर्कर मा.जिल्हहाधर्कारी ननउिी यांनी राखन
ू ठे वलेले आहे त.

८) तांत्रिक शलफाप्यात सािर केलेल्हया कार्िपिाच्या ववषयी कोणतेदह स्पयटीकरण आवश्यक
वाटल्हयास

मा.जिल्हहाधर्कारी

मार्वतील

तसे

लेखी

स्पयटीकरण

सािर

करणे

ननवविार्ारकावर बंर्नकारक रादहल.
९) तांत्रिक शलफाप्यात सािर केलेल्हया सवा कार्िपिांच्या मुळ प्रती ननवविा उघङण्याच्या
दिविी मार्णी केल्हयास तपासणीकररता सािर करणे बंर्नकारक रादहल.

१०) शलफापा क्रमांक 2 सिरचा शलफापा (BOQ) मध्ये नमुि िरा व्यतीररक्त कोणत्यादह
प्रकारची वाढीव रक्कम/वाढीव खचा (ववक्रीकर,ववववर् कर,वाहतुक खचा,हमाली,में टेन्स खचा)
मार्णी केल्हयास असा कोणतादह वाढीव खचा दिला िाणार नादह.

११) सादहत्याचा सुजस्थतीत पुरवठा झाल्हयानंतर आणण सक्षम प्राधर्कारी यांनी पुरवठा समार्ान
कारकररत्या पुणा झाल्हयाचे प्रमाणपि दिल्हयानंतरच िे यकांची रक्कम अिा करण्यात येईल.

१२) पुरवठािाराने उक्त नमुि केलेले काम ववदहत मुितीत पुणा करणे आवश्यक आहे . तसेच
सिरच्या कामातील बाबननहाय दिलेल्हया तांत्रिक वैशियटयांसह, पररमाण व पुरवठा
आिे िामध्ये िे ण्यात आलेल्हया सुचना व संख्या यांचे पालन करणे बंर्नकारक रादहल.

१३) पुरवठािाराने पुरवठा करावयाचे सादहत्य, सामग्री दिलेल्हया दठकाणापयांत पोहोच होण्यापुवी

नैसधर्ाक आपत्ती अर्र इतर काणास्तव नुकसान झाल्हयास त्यात िासन िबाबिार
राहणार नाही.

१४) नेमुन दिलेल्हया तारखेस व कळववण्यात आलेल्हया दठकाणी ननवविे तील सादहत्याचा

परु वठा योग्य त्या वाहनाने वाहतुक करावा लार्ेल. त्याकररता वाहतकु कचा वेर्ळा खचा
िे य राहणार नाही.

१५) परु वठािारास कोणत्यादह प्रकारचा अग्रीम (Advance) िे ण्यात येणार नाही.
१६) सिता ननवविा ववचारात घेतल्हया िाणार नाही.

१७) ज्या ननवविे मध्ये ननजश्चत िर दिलेले नसतील अथवा दिलेल्हया िरांमध्ये संदिग्र्ता असेल

अिी ननवविा नाकारली िाण्यास पाि ठरे ल. िर अक्षरी व अंकी िरांमध्ये तफावत
असल्हयास िोन्हीपैकी िो िर कमी असेल तो िर ववचारात घेतला िाईल.

१८) या ननवविा कामातील मार्णी कमी/िास्त होवू िकते.

१९) रस्ता अपघात प्रवण स्थळांवर सच
ु ना फलक लावण्याकरीता चे िर हे ननवविा जस्वकृती
नंतर एक वषााकररता अजस्तत्वात राहतील.

२०) िासन ननयमाप्रमाणे त्रबलातन
ू आयकर/सेवाकर त्यावररल सरचािा कापन
ू घेण्यात येईल.
आयकर खात्याने आयकर अथवा व्यािाची ककंवा िोन्हीही मार्णी केल्हयास त्याची भरपाई
ननवविार्ारकास करावी लार्ेल.

२१) ननवविा प्रकक्रयेच्या िरम्यान ककंवा ननवविा जस्वकृती बाबत कोणतेही वववाि उद्दभवल्हयास
मा.जिल्हहाधर्कारी वर्ाा यांचा ननणाय अंनतम व सवाांना बंर्नकारक राहील.

२२) िे यकाची रक्कम अिा करण्यास ववलंब झाल्हयास मूळ रक्कमच अिा करण्यात येईल,
त्यावर कोणतेही व्याि दिले िाणार नादह. तसेच िे य रक्कमेतून ननयमानस
ु ार आयकर व
अधर्भार (TDS) विा करुन घेतली िाईल.
२३) ननवविा

िरम्यान

कायाक्षेिातच राहील.

कुठलेदह

कायिे ववषयक

वाि/वववाि

उद्दभवल्हयास

वर्ाा

कोटााचे

२४) मंिुर ननवविे ची वैर्ता पूणा झाल्हयानंतर अपवािात्मक पररजस्थतीमध्ये ननवविे चा कालावर्ी
एक वषाा कररता वाढववण्याचा अधर्कार मा.जिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांना राहील.

२५) ननवविा मंिुर झाल्हयानंतर मंिुर ननवविार्ारकास रुपये 100/- च्या स्टँ म्पपेपरवर

करारनामा पिावर शलहून िे णे बंर्नकारक रादहल.
२६) तांत्रिक ननवविा उघङतांना ननवविार्ारकांनी प्रत्यक्ष उपजस्थत राहणे अननवाया आहे . तसेच
ननवविामधर्ल तांत्रिक बाबी बाबत आक्षेप असल्हयास िराचा शलफापा उघङण्यापुवी आक्षेप
ननवविा सशमती समोर सािर करावा. िराचा शलफापा उघङल्हयानंतर कोणत्यादह आक्षेपावर
ववचार केल्हया िाणार नाही.
२७) वररल अटी व िती चे उल्हलंघन केल्हयास ननवविाघारक फौििारी कारवाईस पाि राहतील.
तसेच त्यांची सुरक्षा अनामत िप्त करणे, झालेल्हया कामाचे िे यक अंित: अथवा पुणत
ा :
नाकारणे

अथवा

रोकणे,

ननवविाकारास

काळ्या

यािीत

टाकणे

हे

सवा

अधर्कार

जिल्हहाधर्कारी व ननवासी उप-जिल्हहाधर्कारी, वर्ाा यांना राहतील.
ननवािी उप-जिल्हाधिकारी, विाा
ननववदे तील िवा अिी व शती मी वाचल्र्ा अिन
ू , त्र्ा िवा मला मान्र् आहे त.
हिकाण :हदनांक :ननववदािारकाचे नांव,पत्ता व िही (रबरी सशक्र्ािह)

लखोटा – १
(तांत्रिक शलफापा)
ननवविा अिा – अ

(ननवविा ककंमत – रु. ५००/-)

१.

ननवविार्ारकाचे नांव.

:

२.

पण
ू ा पत्ता.

:

३.
४.
५.

संस्थेचा तपशिल (कंपनी/फमा/मालकी/भधर्िार/ट्र्सस्ट/इतर

:

प्रकार नमि
ु करावा)

ननवविा अिााच्या ककंमतीचा तपशिल 5००/-

:

बयाना रक्कमेचा तपशिल 2,०००/-

:

संपकााचा तपशिल

:

अ) िरु ध्वनी क्रमांक

:

आ) फँक्सचा क्रमांक

:

इ) संकेत स्थळ/ई-मेल

:

६.

आयकर पँनकाङाची प्रमाणणत प्रत

:

७.

कामाबाबतचे अनभ
ु व प्रमाणपि

:

८.

कोणत्याही िासकीय/ननमिासकीय कायाालयाचाया

From-I िोङला आहे /नाही

:

कामाचे बाबतीत काळ्या यािीत समाववयट
नसल्हयाबाबतचे प्रमाणपि
९.

ननवविे तील अटी व िती मान्य असल्हयाबाबतचे

:

प्रमाणपि

ननववदािारकाची िही व सशक्का.
हिप – िे ननवविार्ारक लखोटा क्र. १ मर्ील बाबींची पुतत
ा ा करतील त्यांचाच लखोटा क्र. २

उघङण्यात येईल. िोन्ही लखोटे वेर्वेर्ळे असावेत व ते एका सीलबंि लखोटयात ठे वावेत.

From – I

कामाच्र्ा अनभ
ु वाचा तपसशल
(अ)ननवविे व्िारे घेतलेल्हया कामांची यािी आणण त्यापैकी ही ननवविा भरलेल्हया दिनांकास पूणा
झालेली कामे.

अ.क्र. कामांचे नाव

कामाचे
दठकाण

1

2

3

पूणा केलेल्हया

काम पूणा

ननवविे चा

झालेयाची ताररख

कालावर्ी

4

5

6

कामाचे तपशिल

(ब) सिरची ननवविा भरते वेळेस चालू असलेल्हया कामांची यािी.
अ.क्र. कामाचे नाव

कामाचे दठकाण

सरु
ु असणा-या कामाचा
तपशिल

चालु असलेली कामे
पण
ू ा होण्याचा
दिनांक

1

2

3

4

5

दटप – सोबत संबंर्ीत अनुभवाचे संबंर्ीत अधर्का-याचे स्वक्षररचे प्रमाणपि िोङणे आवश्यक आहे .
ननववदािारकाची िही व सशक्का

लखोटा – २
From – III
(दर पिक)
Tender Inviting Authority :- District Collector & District Disaster Management Comity, Wardha.
Nature of Work :- Design of sign Board on Road in Wardha District.

Contract No. :Bidder Name :-

Schedule of Works.
This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be
after the relevant columns else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are
allowed to enter the Bidder Name Values only.
Sr.
No.

Description of work

No Unit
of
Qty.

1.

Design of sign Board on 01
Road in Wardha District.

01

Estimated
Rate
(in Rs.)

RATE IN Figures To be
entered by Bidder
Rs. P.
Figures Words
Rupees only

Amount
Rs. P.

ननववदािारकाची िही व सशक्का.

