
मा. �ज� हािधकार यांचे अ� य�तेखाली

शारदय नवरा� महो� सव 2017

पुव# िनयोजन/पवु# तयार बैठक 

(द.15/09/2017 वेळ :- स.11.40 वाजता(द.15/09/2017 वेळ :- स.11.40 वाजता

(ठकाण:- स(क# ट हाऊस तुळजापरू

पुरवठा 5वभाग, �ज� हािधकार काया#लय

उ9 मानाबाद 



           :9 तावना  

 ;ी तळुजाभवानी देवीजींचा शारदय नवरा� 
महो� सव (द 20/09/2017 ते 05/10/2017 या 
कालावधीत साजरा केला जात आहे. महो� सव 
काळात तळुजापरू येथे मो>या :माणात काळात तळुजापरू येथे मो>या :माणात 
भावीक भ? त दाखल होतात पया#याने वाढ� या 
जनसंA येस अनसुBन परुवठा 5वभागा माफ# त 
पवु#तयार करD यात आली आहे. या म� ये 
:ामAु याने पढुल बाबींचा समावेश करD यात 
आलेला आहे. 



1) महो� सव काळात तुळजापूर ताल?ु यातील रेशनकाड# धारकांना  
करD यात येणारा जीवनावF यक व9 तु (गहु,तांदळु) यांचा परुवठा 
5वहत मदुतीत केला जावा या कJरता करD यात आले� या 
उपाय योजना.

2) पेKोल पपंावरल पेKोल व (डझेल याचा पुरेसा पुरवठा करणे 
बाबत करD यात आले� या उपाय योजना. 

3) घरगतुी वापराचे व वा�णO य वापराचे एल.पी.जी. गसॅ 5वतरणा 
बाबत केले� या उपाय योजना

4) महो� सव कालावधी म� ये घरगतुी वापराR या िनSया 
केरोिसनR या पुरेशा पुरव>या बाबत केले� या उपाययोजना.



उ9 मानाबाद  �ज� हा नकाशा 



तुळजापूर शहर नकाशा 



1) महो� सव काळात तुळजापूर तालु? यातील    
   रेशनकाड# धारकांना करD यात येणारा  
   जीवनावF यक व9 तु (गहु,तांदळु) यांचा 
   पुरवठा 5वहत मुदतीत केला जावा या 
   जीवनावF यक व9 तु (गहु,तांदळु) यांचा 
   पुरवठा 5वहत मुदतीत केला जावा या 

   कJरता करD यात आले� या उपाययोजना.



माहे सT टUबर 2017 साठV तळुजापूर तालु? यास मंजूर करD यात 
       आलेले अW नधाW य (गहु, तांदळु) िनयतन

                                 (आकडे �?वंटलम� ये)

 अअअअ....
X X X X 

गोदामाचे गोदामाचे गोदामाचे गोदामाचे 
नाव नाव नाव नाव 

अं� योदय अं� योदय अं� योदय अं� योदय :ाधाW य :ाधाW य :ाधाW य :ाधाW य एएएए....पीपीपीपी....एलएलएलएल....

गहू तांदळु गहू तांदळु गहू तांदळु 

1 तुळजापूर 627627627627....90909090 418418418418....60606060 2520252025202520....87878787 1680168016801680....58585858 973973973973....80808080 649649649649....202020201 तुळजापूर 627627627627....90909090 418418418418....60606060 2520252025202520....87878787 1680168016801680....58585858 973973973973....80808080 649649649649....20202020

2 नळदगु# 447.93447.93447.93447.93 298.62298.62298.62298.62 1960.771960.771960.771960.77 1307.181307.181307.181307.18 789.51789.51789.51789.51 526526526526....34343434

एकूण 1075107510751075....83838383 717717717717....22222222 4481448144814481....64646464 2987298729872987....76767676 1763176317631763....31313131 1175117511751175....54545454



माहे सT टUबर 2017 साठV तुळजापूर तालु? यास मजंूर अW नधाW य िनयतनापैक[ 
शासक[य धाW य गोदाम तुळजापूर अंतग#त तुळजापूर   

    शहरातील एकूण  15 9 व.धा.दकुान वाटपाचा तपशील 
   (द.14/09/2017 अखेर            

                                        आकडे (�?वंटलम� ये)

योजना योजना योजना योजना     धाW य  िनयतनधाW य  िनयतनधाW य  िनयतनधाW य  िनयतन        उचल उचल उचल उचल वाटपवाटपवाटपवाटप    िश� लकिश� लकिश� लकिश� लक    वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार 

गहूगहूगहूगहू    तांदळुतांदळुतांदळुतांदळु    गहूगहूगहूगहू    तांदळुतांदळुतांदळुतांदळु    गहूगहूगहूगहू    तांदळुतांदळुतांदळुतांदळु    गहूगहूगहूगहू    तांदळुतांदळुतांदळुतांदळु    गहूगहूगहूगहू    तांदळुतांदळुतांदळुतांदळु    

अं� योदयअं� योदयअं� योदयअं� योदय    174174174174....5555 116116116116....3333 168168168168 111111111111....1111 168168168168 111111111111....1111 6666....51515151 5555....28282828 96969696%%%% 96969696%%%%

:ाधाW य :ाधाW य :ाधाW य :ाधाW य 
कुटंबकुटंबकुटंबकुटंब    

232232232232....7777 154154154154....6666 227227227227....1111 151151151151....5555 227227227227....1111 151151151151....5555 5555....55555555 3333....07070707 98989898%%%% 98989898%%%%

शेतकरशेतकरशेतकरशेतकर    146146146146....3333 97979797....5555 127127127127 85858585....02020202 127127127127 85858585....02020202 19191919....23232323 12121212....48484848 87878787%%%% 87878787%%%%

एकूण एकूण एकूण एकूण     553553553553....5555 368368368368....4444 522522522522....2222 347347347347....6666 522522522522....2222 347347347347....6666 31313131....29292929 20202020....83838383 94949494%%%% 94949494%%%%



2) पेKोल पंपावरल पेKोल व (डझेल
 

   याचा पुरेसा पुरवठा करणे बाबत
  करD यात आले� या उपाय   करD यात आले� या उपाय 

योजना.



तुळजापूर शहरातील पेKोलपंप 



तुळजापूर शहरातील पेKोलपंप बाबतची 
मा(हती 

अअअअ....XXXX.... तालुकातालुकातालुकातालुका पेKोल पपंाचे पेKोल पपंाचे पेKोल पपंाचे पेKोल पपंाचे 
नाव नाव नाव नाव 

कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव �मता �मता �मता �मता ((((केकेकेके....एलएलएलएल.).).).)

1111 2222 3 4 पेKोलपेKोलपेKोलपेKोल (डझेल(डझेल(डझेल(डझेल

1111 तुळजापूर तुळजापूर तुळजापूर तुळजापूर शुभमशुभमशुभमशुभम हायवेहायवेहायवेहायवे 

स5व#सेसस5व#सेसस5व#सेसस5व#सेस, 

तुळजापरूतुळजापरूतुळजापरूतुळजापरू

भारतभारतभारतभारत पेKोलीयमपेKोलीयमपेKोलीयमपेKोलीयम 10 40

2222 ;ी;ी;ी;ी भवानीभवानीभवानीभवानी शंकरशंकरशंकरशंकर (हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान 2222 ;ी;ी;ी;ी भवानीभवानीभवानीभवानी शंकरशंकरशंकरशंकर 
पेKोलपेKोलपेKोलपेKोल पंपपंपपंपपंप, 

तुळजापरूतुळजापरूतुळजापरूतुळजापरू

(हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान 
पेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयम

9 22

3333 बाबाबाबाबाबाबाबा पेKोलपेKोलपेKोलपेKोल पंपपंपपंपपंप, 

तुळजापरूतुळजापरूतुळजापरूतुळजापरू
ए9 सआर ए9 सआर ए9 सआर ए9 सआर 20 40

4444 जयेशजयेशजयेशजयेश पेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयम 

तुळजापरूतुळजापरूतुळजापरूतुळजापरू
(हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान (हंद9ु तान 
पेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयमपेKोिलयम

16 22

5555 सुय#कांत अॅW ड सुय#कांत अॅW ड सुय#कांत अॅW ड सुय#कांत अॅW ड 
कंकंकंकं. तुळजापरूतुळजापरूतुळजापरूतुळजापरू

भारतभारतभारतभारत पेKोलीयमपेKोलीयमपेKोलीयमपेKोलीयम 18 20

एकूण एकूण एकूण एकूण 73 144



तुळजापूर तालु? यातील पेKोल पंप बाबतची 
मा(हती अअअअ.XXXX तालु? याचे तालु? याचे तालु? याचे तालु? याचे 

नाव नाव नाव नाव पेKोलपेKोलपेKोलपेKोल पंपाचेपंपाचेपंपाचेपंपाचे नावनावनावनाव कंपनीचेकंपनीचेकंपनीचेकंपनीचे नावनावनावनाव �मता�मता�मता�मता (केकेकेके.एलएलएलएल) 

1 तळुजापरु पेKोल (डझेल  

1 लोकमगंल पेKोलीयम, देविसगंा भारत पेKोलीयम 15 20

2 सिुशलकुमार पेKोलीयम, जळकोट भारत पेKोलीयम 15 20

3 Bपा पेKोलीयम,, कसई (हंद9ु तान पेKोिलयम 16 22

4 वUकटेश पेKोलीयम, ितथ# ब.ु भारत पेKोलीयम 15 20

5 मधुशाली नळदगु# हायवे स5व#स, नळदगु# इं(डयन ऑईल 20 20

6 शभुम हायवे स5व#सेस, तळुजापरु भारत पेKोलीयम 10 40

7 ल` मी पेKोिलयम, िसदंफळ भारत पेKोलीयम 9 20

8 वaै णवीदेवी पेKोिलयम, िसदंफळ इं(डयन ऑईल 20 408 वaै णवीदेवी पेKोिलयम, िसदंफळ इं(डयन ऑईल 20 40

9 अजंली पेKोिलयम, बोर भारत पेKोलीयम 15 15

10 ;ी भवानी शकंर पेKोल पपं, तळुजापरु (हंद9ु तान पेKोिलयम 9 22

11 धनल` मी हायवे स5व#सेस, ितथ# ब.ु इं(डयन ऑईल 20 20

12 बाबा पेKोल पपं, तळुजापरु ए9 सआर 20 40

13 जयेश पेKोिलयम तळुजापरु (हंद9ु तान पेKोिलयम 16 22

14 सयु#कांत अWॅ ड कं. तळुजापरु भारत पेKोलीयम 18 20

15 शभं ूमहादेव पेKोिलयम काट भारत पेKोलीयम 9 20

16 मोरेश ्वर पेKोिलयम सागंवी माडc (हंद9ु तान पेKोिलयम 9 20

17 इं(डयन ऑईल जळकोट  इं(डयन ऑईल 15 20

 एकुण 251 401



महो� सव / या�ा कालावधीत तुळजापूर शहर व पJरसरात पेKोल व 
(डझेलR या पुरवठया बाबत िनयोजना कJरता �ज� हा पुरवठा 

अिधकार यांचे अ� य�तेखाली पेKोल पंप चालकांची 
(द 23/08/2017 रोजी तहसील काया#लय तुळजापूर येथील बैठक



बैठक[म� ये सव# पेKोल पंप धारक यांना महो� सव / या�ा कालावधीम� ये पेKोल व 

(डझेलचे िनयमीत 5वतरण करणे बाबत सचुना (द� या तसेच पेKोल व (डझेल सा>याचे 

एक (दवसाआड नमुने घेवून घेतलेले नमुने तपासणी करता पाठ5वD या बाबत 

तहिसलदार तुळजापूर यांना सुचना देD यात आली आहे. सदर तपासणीत भेसळयु? त 

पेKोल (कंवा (डझेल आढळ� यास संबधीत पंप चालकां5वB� द कायदेशीर काय#वाह केली 

जाईल याबाबत स? त सचुना (दली. �ज� हा पुरवठा अिधकार काया#लयाकडून पेKोल, 

(डझेलचा गैरवापर, साठेबाजी, काळाबाजार, कृ5�म तुटवडा, भेसळ करत अस� यास 

� याची तपासणी करणेसाठV 6 पथके िनयु? त करD यात आली असून सदरल � याची तपासणी करणेसाठV 6 पथके िनयु? त करD यात आली असून सदरल 

पथकाम� ये 1 नायब तहिसलदार, 1 अ.का., अW न व सुर�ा 5वभागाचे तe सहायक, 

वैध मापक 5वभागाचे तe सहायक यांचा समावेश आहे. सदरल पथके उप5वभागीय 

अिधकार उ9 मानाबाद यांचे आदेशानुसार रोटेशन पfतीने एक (दवसाआड तपासणी 

कgन �ज� हा पुरवठा काया#लयास अहवाल सादर करतील. तसेच तहिसलदार तुळजापूर 

यांचे 9 तरावर 2 तपासणी पथके व �ज� हा 9 तरावर अचानक तपासणी करD या करता 

1 पथक िनयु? त करD यात आले असून रोटेशन प� दतीने सदर पथकामाफ# त तपासणी 

करD याचे िनयोजन करD यात आले आहे. 



3) घरगुती वापराचे व वा�णO य वापराचे 
    एल.पी.जी. गॅस 5वतरणा बाबत       एल.पी.जी. गॅस 5वतरणा बाबत   

   केले� या उपाय योजना



तुळजापूर तालु? यातील गॅस एजW सी बाबतची 
मा(हती 

अअअअ....
XXXX तालु? याचे तालु? याचे तालु? याचे तालु? याचे 

नाव नाव नाव नाव 
गॅस एजW सीचे नाव गॅस एजW सीचे नाव गॅस एजW सीचे नाव गॅस एजW सीचे नाव कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव कंपनीचे नाव जोडणी जोडणी जोडणी जोडणी 

संA या संA या संA या संA या 
शेरा शेरा शेरा शेरा 

1 तुळजापूर

;ी गॅस एजW सी, 
तुळजापूर

भारत पेKोिलयम 37247

वैशाली गॅस एजW सी, 
नळदगु# 

 (हंद9ु तान 
पेKोिलयम 

151481 तुळजापूर नळदगु# 
(हंद9ु तान 
पेKोिलयम 

15148
�जजाई गॅस एजW सी 

तामवाड 
भारत पेKोिलयम 5202

शंकरराव गॅस एजW सी, 
जळकोट 

भारत पेKोिलयम  8861

                       एकूणएकूणएकूणएकूण 66458



• तुळजापूर ताल?ु याम� ये एकूण 66458गॅस जोडणी सAं या असून तुळजापूर 
शहराम� ये ;ी गॅस एजW सी(भारत पेKोिलयम) ह एकमेव गॅस एजW सी 
काय#रत आहे. एजW सीकडे 37247 गॅस जोडD या आहेत. 

• (द.23/08/2017 रोजी संबंिधत ;ी गॅस एजW सी यांचे :ितिनधींची तहसील 
काया#लय तुळजापूर येथे �ज� हा पुरवठा अिधकार यांनी बैठक घेतली असनू 
महो� सव कालावधीत कोण� याह पJर�9थतीत घरगुती तसेच वा�णO य 
वापराकJरता गॅस िसिलंडर कमी पडू नये याकJरता खबरदार घेणेबाबत 
सुचना देD यात आ� या आहेत. तसेच घरगुती वापराचे L.P.G. घरगुती गॅस 
धारकांपैक[ O या गॅस धारकांनी सरासरपे�ा जा9 त संA येने िसिलंडरची 
मागणी नhद5व� यास � याचा :ित(दन अहवाल तहसीलदार तुळजापूर 
धारकांपैक[ O या गॅस धारकांनी सरासरपे�ा जा9 त संA येने िसिलंडरची 
मागणी नhद5व� यास � याचा :ित(दन अहवाल तहसीलदार तुळजापूर 
यांचेमाफ# त �ज� हा :शासनास सादर करणेबाबत सचूना (द� या आहेत.

• वा�णO य वापराR या L.P.G. गॅसचा संपूण# पुरवठा ता� काळ करणेबाबत सूचना 
देD यात आ� या आहेत तसेच वा�णO य वापराR या L.P.G. गॅसची 
महो� सव/या�ा कालावधीत मागणी वाढD याची श? यता ल�ात घेऊन उव#Jरत 
गॅस एजW सीकडून आवF यकता भास� यास िसिलंडर उपलi ध कgन घेणेबाबत 
सूचना देD यात आ� या आहेत.



1. घरगुती वापराR या िसिलंडरचा j यावसाियक वापर, साठेबाजी,
काळाबाजार, कृ5�म तुटवडा यास :ितबंध करणेकJरता �ज� हा 
पुरवठा अिधकार काया#लयाकडून एकूण 6 पथके िनयु? त करD यात 
आली असून सदरल पथकात 1 नायब तहिसलदार, 1 अ.का. अW न 
व सुर�ा 5वभागाचे तe सहायक व वैध मापक शा9 � 5वभागाचे 
तe सहायक यांचा समावेश आहे. सदरल पथके उप5वभागीय 
अिधकार उ9 मानाबाद यांचे आदेशानुसार रोटेशन पfतीने एक 
(दवसाआड तपासणी कgन �ज� हा पुरवठा काया#लयास अहवाल 
अिधकार उ9 मानाबाद यांचे आदेशानुसार रोटेशन पfतीने एक 
(दवसाआड तपासणी कgन �ज� हा पुरवठा काया#लयास अहवाल 
सादर करतील. याचसोबत �ज� हा  9 तरावर 1 पथक अचानक 
तपासणी करणेकJरता िनयु? त करD यात आले आहे.



4) महो� सव कालावधी म� ये 
घरगुती वापराR या िनSया 
केरोसीनR या पुरेशा पुरव>या केरोसीनR या पुरेशा पुरव>या 
बाबत केले� या उपाययोजना



    तळुजापूर तालु? यातील केरोसीन दकुान बाबतची 
                     मा(हती 

अअअअ....
X X X X 

तालु? याचे नाव तालु? याचे नाव तालु? याचे नाव तालु? याचे नाव घाऊक केरोसीन घाऊक केरोसीन घाऊक केरोसीन घाऊक केरोसीन 
परवाना धारकपरवाना धारकपरवाना धारकपरवाना धारक

अध# घाऊक अध# घाऊक अध# घाऊक अध# घाऊक 
केरोसीन केरोसीन केरोसीन केरोसीन 
परवाना परवाना परवाना परवाना 
धारक धारक धारक धारक 

(करकोळ (करकोळ (करकोळ (करकोळ 
केरोसीन केरोसीन केरोसीन केरोसीन 
परवाना परवाना परवाना परवाना 
धारक  धारक  धारक  धारक  

एकुण एकुण एकुण एकुण 

1  तुळजापूर 0 14 171 185

एकूण 0 14 171 185एकूण 0 14 171 185



तुळजापरू शहरातील रा9 तभाव व (करकोळ
   केरोसीन व हॉकस# परवानाधारक संA या 

अअअअ....XXXX. . . . रा9 तभाव दकुान संA या रा9 तभाव दकुान संA या रा9 तभाव दकुान संA या रा9 तभाव दकुान संA या (करकोळ केरोसीन (करकोळ केरोसीन (करकोळ केरोसीन (करकोळ केरोसीन 
दकुान परवानाधारक दकुान परवानाधारक दकुान परवानाधारक दकुान परवानाधारक 

हॉकस# परवानाधारक हॉकस# परवानाधारक हॉकस# परवानाधारक हॉकस# परवानाधारक 

1 2 3 4

1 14 17 34



 माहे सT टUबर 2017 कJरता तुळजापूर ताल?ु यास मजंरू केरोसीन 
िनयतनापैक[ तुळजापूर शहरातील केरोसीन दकुानांना वाटप 

केले� या 
केरोसीन बाबतचा तपशील (द.14/09/2017 पयlत

हॉकस# हॉकस# हॉकस# हॉकस# 
परवानापरवानापरवानापरवाना
धारकधारकधारकधारक

(करकोळ (करकोळ (करकोळ (करकोळ 
परवानाधारक परवानाधारक परवानाधारक परवानाधारक 

संA या संA या संA या संA या 

केरोसीन केरोसीन केरोसीन केरोसीन 
िनयतन िनयतन िनयतन िनयतन 

उचल उचल उचल उचल वाटप वाटप वाटप वाटप िश� लक िश� लक िश� लक िश� लक वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार वाटप ट? केवार 

34343434 17171717 10400 10400 10400 10400 
लीटरलीटरलीटरलीटर

10400 10400 10400 10400 
लीटर लीटर लीटर लीटर 

10400 10400 10400 10400 
लीटरलीटरलीटरलीटर

0000 100 100 100 100 %



• महो� सवमहो� सवमहो� सवमहो� सव    काळापूवmकाळापूवmकाळापूवmकाळापूवm    केरोसीनकेरोसीनकेरोसीनकेरोसीन    काड#धारकांनाकाड#धारकांनाकाड#धारकांनाकाड#धारकांना    पुर5वD यातपुर5वD यातपुर5वD यातपुर5वD यात    येईलयेईलयेईलयेईल    यासाठVयासाठVयासाठVयासाठV    

वरल:माणेवरल:माणेवरल:माणेवरल:माणे    उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    करD यातकरD यातकरD यातकरD यात    आ� याआ� याआ� याआ� या    असूनअसूनअसूनअसून    केरोसीनचाकेरोसीनचाकेरोसीनचाकेरोसीनचा    गैरवापरगैरवापरगैरवापरगैरवापर,

साठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजी, काळाबाजारकाळाबाजारकाळाबाजारकाळाबाजार, कृ5�मकृ5�मकृ5�मकृ5�म    तुटवडातुटवडातुटवडातुटवडा, भेसळभेसळभेसळभेसळ    इइइइ....    रोखD यासाठVरोखD यासाठVरोखD यासाठVरोखD यासाठV    वववव    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    

करणेसाठVकरणेसाठVकरणेसाठVकरणेसाठV    �ज� हा�ज� हा�ज� हा�ज� हा    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    काया#लयाकाया#लयाकाया#लयाकाया#लयाकडूनकडूनकडूनकडून    6    पथकेपथकेपथकेपथके    िनयु? तिनयु? तिनयु? तिनयु? त    

करD यातकरD यातकरD यातकरD यात    आलीआलीआलीआली    असूनअसूनअसूनअसून    सदरलसदरलसदरलसदरल    पथकाम� येपथकाम� येपथकाम� येपथकाम� ये    1    नायबनायबनायबनायब    तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार, 1    अअअअ....काकाकाका....    करD यातकरD यातकरD यातकरD यात    आलीआलीआलीआली    असूनअसूनअसूनअसून    सदरलसदरलसदरलसदरल    पथकाम� येपथकाम� येपथकाम� येपथकाम� ये        नायबनायबनायबनायब    तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार     अअअअ....काकाकाका....    

अW नअW नअW नअW न    वववव    सुर�ासुर�ासुर�ासुर�ा    5वभागाचे5वभागाचे5वभागाचे5वभागाचे    तeतeतeतe    सहायकसहायकसहायकसहायक    वववव    वैधवैधवैधवैध    मापकमापकमापकमापक    शा9 �शा9 �शा9 �शा9 �    5वभागाचे5वभागाचे5वभागाचे5वभागाचे    तeतeतeतe    

सहायकसहायकसहायकसहायक    यांचायांचायांचायांचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    आहेआहेआहेआहे....    सदरलसदरलसदरलसदरल    पथकेपथकेपथकेपथके    उप5वभागीयउप5वभागीयउप5वभागीयउप5वभागीय    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    

उ9 मानाबादउ9 मानाबादउ9 मानाबादउ9 मानाबाद    यांचेयांचेयांचेयांचे    आदेशानुसारआदेशानुसारआदेशानुसारआदेशानुसार    रोटेशनरोटेशनरोटेशनरोटेशन    पfतीनेपfतीनेपfतीनेपfतीने    एक(दवसाआडएक(दवसाआडएक(दवसाआडएक(दवसाआड    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    

कgनकgनकgनकgन    �ज� हा�ज� हा�ज� हा�ज� हा    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा    काया#लयासकाया#लयासकाया#लयासकाया#लयास    अहवालअहवालअहवालअहवाल    सादरसादरसादरसादर    करतीलकरतीलकरतीलकरतील....    � याचसोबत� याचसोबत� याचसोबत� याचसोबत    

�ज� हा�ज� हा�ज� हा�ज� हा    9 तरावर9 तरावर9 तरावर9 तरावर    अचानकअचानकअचानकअचानक    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    करणेकJरताकरणेकJरताकरणेकJरताकरणेकJरता    1    पथकपथकपथकपथक    िनयु? तिनयु? तिनयु? तिनयु? त    करD यातकरD यातकरD यातकरD यात    

आलेआलेआलेआले    आहेआहेआहेआहे....        



...!!!


