“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत
“हर घर झंडा”उपक्रम राबववण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
पयगटन व सांस्कृवतक कायग ववभार्
शासन पवरपत्रक क्र. संकीर्ग ८२2२ /प्र.क्र. ११० (भार्-२)/सां.का.4
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
वदनांक : 20 जून, २०2२
वाचा :- 1) केंद्र शासनाच्या संस्कृवत मंत्रालयाचे सादरीकरर्
वदनांक १२ एवप्रल, २०२२ व वदनांक २० मे, २०२२
२) भारतीय ध्वज संवहता २००५
प्रस्तावना :भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ग होत असल्याच्या पार्श्गभम
ू ीवर, जनतेच्या मनात या
स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत रहाव्यात, स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात नायक/
क्रांवतकारक/ स्वातंत्र्य संग्रामात घडलेल्या ववववध घटना यांचे स्मरर् व्हावे, स्वातंत्र्यासाठी
चेतवलेले स्फुल्लिंर् कायम तेवत रहावे व दे शभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी
जनमानसात रहावी, या उद्देशाने या दै वदप्यमान इवतहासाचे अवभमानपूवक
ग
संस्मरर्
करण्यासाठी “आजादी का अमृत महोत्सव” अर्थात “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत
वदनांक 11 ऑर्स्ट 2022 ते वदनांक 17 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाच्या
सूचनेनुसार "हर घर झंडा" हा उपक्रम राबववण्यात येत आहे.
2.

केंद्र

शासनाच्या

संस्कृवत

मंत्रालयाने

“हर

घर

झंडा”

या

ववर्षयावरील

वद.12.04.2022 व वद. 20.05.2022 च्या दोन स्वतंत्र सादरीकरर्ांद्वारे या कायगक्रमाच्या
आयोजनाच्या अनुर्षंर्ाने ववववध वनदे श वदलेले आहेत. त्यामध्ये, (१) या उपक्रमांतर्गत सवग
शासकीय/ वनमशासकीय/ खाजर्ी आस्र्थापना /सहकारी संस्र्था/ शैक्षवर्क संस्र्था यांनी
त्यांच्या इमारतींवर व नार्वरकांनी स्वत:च्या घरावर राष्ट्रध्वजाची उभारर्ी स्वयंस्फूतीने
करण्यासाठी सकारात्मक प्रभावी प्रवसद्धी मोवहम राबववण्यात यावी. (२) याबाबत सुक्ष्म
वनयोजनबद्ध कायगक्रम आखण्यात येऊन उपरोक्त कालावधीत सदर उपक्रम यशस्वीपर्े पार
पाडण्यात यावा. (३) या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावर्ीसाठी सवग शासकीय/
वनमशासकीय यंत्रर्ांनी प्रसार माध्यमातून जार्ीव-जार्ृतीची मोवहम प्रभावीपर्े राबवावी.
(४) स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्था, पोलीस यंत्रर्ा, शाळा व महाववद्यालये, पवरवहन, आरोग्य केंद्रे ,
स्वस्त भाव धान्य दु काने, सहकारी संस्र्था अशा सवग सामान्य नार्वरकांशी वनर्डीत यंत्रर्ांचा
वापर करुन सदर कायगक्रम यशस्वी करावा, अशा सूचनांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या
“हर घर झंडा” उपक्रम राबववण्याबाबतच्या वद. 12.04.2022 च्या सादरीकरर्ांची प्रत सवग
मंत्रालयीन ववभार् तसेच वजल्हावधकारी यांना पाठववण्यात आली आहे. तसेच,
वद.20.05.2022 च्या सादरीकरर्ाची प्रत सवग मंत्रालयीन ववभार्, ववभार्ीय आयुक्त,
वजल्हावधकारी, पोलीस आयुक्त, मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद, आयुक्त,
महानर्रपावलका यांना यापूवीच पाठववण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने वदलेल्या सदरच्या
मार्गदशगक सूचना सवग ववभार्ांच्या पुनश्च: वनदशगनास आर्ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
होती.
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शासन पवरपत्रक :भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ग होत आहेत. या र्ौरवशाली पवावनवमत्त वदनांक १२
माचग, २०२१ ते वदनांक १५ ऑर्स्ट, २०२३ या कालावधीत “आजादी का अमृत महोत्सव” या
उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळववले आहे. त्यानुसार राज्यात सदर
कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा करण्याबाबत शासन
वनर्गय/शासन पत्रांद्वारे यापूवीच वेळोवेळी सूचना वदलेल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या संस्कृवत
मंत्रालयाने जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व दे शभक्तीची
जाज्वल भावना कायम स्वरुपी मनात राहावी व त्याचे संस्मरर् व्हावे या उद्देशाने “आजादी
का अमृत महोत्सव” अंतर्गत वदनांक 11 ऑर्स्ट 2022 ते वदनांक 17 ऑर्स्ट 2022 या
कालावधीमध्ये दे शभरात "हर घर झंडा" हा उपक्रम राबववण्याचे वनवश्चत केले आहे. या
उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावर्ीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचना एकवत्रतवरत्या
खालीलप्रमार्े पुन्हा उद्धत
ृ करण्यात येत आहे त :1) सवग शासकीय / वनमशासकीय यंत्रर्ांनी प्रसार माध्यमातून दे शावभमान व जार्ीवजार्ृतीची मोवहम प्रभावीपर्े राबवावी.
2) वदनांक 11 ते 17 ऑर्स्ट 2022 या कालावधीत प्रत्येक शासकीय/वनमशासकीय व
खाजर्ी आस्र्थापनांवर तसेच, प्रत्येक घर व इमारतींवर राष्ट्रध्वज उभारर्ेसाठी
नार्रीकांना प्रोत्साहीत करावे.
3) नार्वरकांनी राष्ट्रध्वज स्वत: ववकत घेऊन उभारण्यासाठी त्यांना प्रेरीत करावे.
4) सदर राष्ट्रध्वज उभारर्ीसाठी जास्तीत जास्त प्रवसद्धी करावी. यामध्ये प्रामुख्याने
सामावजक माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात यावा.
5) केंवद्रय र्ृह ववभार् यांच्या वदनांक 30 वडसेंबर 2021 रोजीच्या अवधसूचनेन्वये
भारतीय ध्वज संवहता 2002 भार्-1 मधील पवरच्छे द 1.2 मधील राष्ट्रध्वज हे
“हाताने कातलेल्या ल्लकवा ववर्लेल्या लोकर/सुत/वसल्क/खादी कापडापासून
बनववलेला असेल”, या तरतूदीमध्ये बदल करण्यात आला असून सदर बदलानुसार
राष्ट्रध्वज हे हाताने कातलेल्या आवर् हाताने ववर्लेल्या ल्लकवा मशीनद्वारे तयार
केलेल्या सुत / पॉवलस्टर/ लोकर/ वसल्क/खादी पासून बनववलेल्या कापडाचे
असावेत असा उिंेख केला आहे. या बदललेल्या तरतूदीनुसार तयार करण्यात
आलेल्या राष्ट्रध्वजाचा वापर या प्रयोजनासाठी करता येईल.
6) संर्ीतातूनही राष्ट्रध्वजाबाबत वेर्वेर्ळ्या पद्धतीने सादरीकरर् करता येईल.
7) "हर घर झंडा" या कायगक्रमाच्या अनुर्षंर्ाने वनयोजनबद्ध कायगक्रमाची आखर्ी
करावी.
8) या उपक्रमामध्ये राज्य / देशातील / परदे शातील सहभार्ी होर्ाऱ्या व्यक्तींची नोंद
घ्यावी.
9) राष्ट्रध्वज मुबलक उपलब्ध होर्ेबाबत खात्री संबंवधत यंत्रर्ांनी करावी.
10) ऑनलाईन व ऑफलाईन राष्ट्रध्वज ववक्री केंद्र राज्याने उपलब्ध करुन द्यावे
11) भारतीय ध्वज संवहतेचे पालन व्हावे व जार्ते -अजार्तेपर्ी राष्ट्रध्वजाचा अपमान
होऊ नये, याची दक्षता घेण्याबाबत नार्वरकांमध्ये जार्ीव-जार्ृती करावी.
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12) “हर घर झंडा” या उपक्रमांतर्गत कायगक्रमाची छायावचत्रे, वचत्रवफती, ध्वनीमुद्रर् इ.
केंद्र शासनाच्या संस्कृवत मंत्रालयाच्या amritmahotsav.nic.in या संकेत स्र्थळावर
अपलोड करावे.
13) नार्वरकांमध्ये या उपक्रमाबाबत रुची वनमार् करण्यासाठी वेबसाईट, ई-कॉमसग
तसेच राष्ट्रध्वज भेट दे र्े अशा माध्यमांचा आधार घेण्यात यावा.
14) स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्था, पोलीस यंत्रर्ा, शाळा व महाववद्यालये, पवरवहन, आरोग्य
केंद्रे , स्वस्त भाव धान्य दु काने, सहकारी संस्र्था अशा सवग सामान्य नार्रीकांशी
वनर्डीत यंत्रर्ांचा वापर करुन सदर कायगक्रम यशस्वी करण्यात यावा. याबाबतचा
मार्गदशगक कृती आराखडा सोबत पवरवशष्ट्ट “अ” मध्ये दशगववण्यात आला आहे.
२.

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संर्र्क सांकेतांक क्रमांक
202206201819218223 असा आहे. हे शासन पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने सांक्षावकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने ,
सोबत - पवरवशष्ट्ट - अ

VILAS RAMRAO
THORAT

Digitally signed by VILAS RAMRAO THORAT
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL
AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7c34a61591bbe69b747ae11457103a0cfb9a5
7fc6ce6, pseudonym=2908C178C06A08E995849046F8BCFB7325B57851,
serialNumber=CB03C92B399CC89310BF1378C184D97A4B7B9B98E926EA8E71
DD7BC9CB273631, cn=VILAS RAMRAO THORAT
Date: 2022.06.21 15:13:22 +05'30'

( ववलास रा. र्थोरात )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई
3. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मुंबई
4. मा. मंत्री (सांस्कृवतक कायग) / मा. राज्यमंत्री (सांस्कृवतक कायग) यांचे खाजर्ी सवचव,
मंत्रालय, मुंबई
5. सवग अपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
6. सवग ववभार्ीय आयुक्त
7. सवग पोलीस आयुक्त
8. सवग वजल्हावधकारी
9. सवग वजल्हा पोलीस अधीक्षक
10. सवग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद
11. सवग आयुक्त, महानर्र पावलका
12. सवग मुख्य अवधकारी, नर्र पावलका / नर्र पंचायत
13. सवग पंचायत सवमतीचे र्ट ववकास अवधकारी
14. पयगटन व सांस्कृवतक कायग ववभार्ाच्या अवधपत्याखाली सवग क्षेवत्रय अवधकारी
15. संचालक, सांस्कृवतक कायग संचालनालय, मुंबई
16. वनवड नस्ती, सां.का.४.
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“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा”उपक्रम राबववण्याबाबत

पवरवशष्ट्ट - अ
(अ) कृती आराखडा : ग्राम पंचायती


सवग ग्राम पंचायती - ग्रामीर् प्रसारासाठी महत्वपूर्ग माध्यम



संबंवधत ववभार्ांच्या स्तरावर आवश्यक असलेल्या ग्राम पंचायतींच्या प्रमुखांबरोबर
संपकग सत्रे / चचासत्रे यांचे आयोजन करावे.



प्रत्येक र्ावात ध्वज ववतरर् आवर् ववक्री केंद्राची वनवश्चती करावी.



बचत र्टांचा सहभार् स्र्थावनक : वशलाई काम करर्ाऱ्या र्टांद्वारे ध्वजांची वशलाई /
वनर्ममती करता येईल.



ववक्री / ववतरर् केंद्र म्हर्ून ग्रामपंचायत कायालयांचा उपयोर् करुन घ्यावा.



ग्राम पंचायतींद्वारे ध्वजांची मोठ्या प्रमार्ावर खरेदी करता येईल. सदर खरेदी
स्र्थावनक घरांच्या संख्येवर आधारीत असावी.



सवग शासकीय इमारती / संस्र्थांवर ध्वजारोहर् करावे.



स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींना सहभार्ी करुन घ्यावे.

(आ) कृती आराखडा : आरोग्य केंद्रे , रुग्र्ालये + ANM


आरोग्य उपकेंद्रे , प्रार्थवमक आरोग्य केंद्रे , सामुदावयक आरोग्य केंद्रे , उपववभार्ीय
रुग्र्ालये आवर् वजल्हा रुग्र्ालये यांचा या उपक्रमात महत्वपूर्ग सहभार् अपेवक्षत
आहे .



संदेश वहन सावहत्य - प्रवसध्दी पत्रके, उभे फलक, बॅनसग इ. स्र्थावनक भार्षेत
ठळकपर्े प्रदर्मशत करावेत.



प्रसुवतर्ृहातील सहाय्यक पवरचावरकांना वतरंग्याची मावहती असलेल्या पुस्स्तका
(स्ललप बुक्स) यांचे वाटप करावे.



लहान मुलांना रंर् दे ण्यासाठी छापील आकृत्या, छापील कार्द (कटआउट्स,
ल्लप्रटआउट्स) उपलब्ध करुन द्यावेत.



रुग्र्ालयातील प्रवतक्षा कक्षामध्ये वडवजटल पडदे लावावेत, ध्वज आवर् कायगक्रम
संबंवधत मावहती प्रदर्मशत करावी, वतरंर्ा ध्वजर्ीत लावावे, आजादी का अमृत
महोत्सव इ. बाबतचे वचत्रपट दाखवावेत.

(इ) कृती आराखडा : रास्त भाव धान्य दु काने (वाजवी ल्लकमतीची दु काने)


रास्त भाव दु काने :- ध्वज ववतरर् ववक्री केंद्र म्हर्ून काम पाहावे.



या दु कानांमध्ये आवर् त्याच्या सभोवताली पूवग ध्वनीमुवद्रत संदेश, सांवर्वतक
जावहराती (ल्लजर्ल), राष्ट्रध्वजावरील मावहती माईकवर प्रसावरत करावी.
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(ई) कृती आराखडा: शाळा आवर् महाववद्यालये


वशक्षक आवर् मुख्याध्यापक यांच्यामाफगत जार्ीव-जार्ृती करर्े. सदर योजनेचा
प्रचार, प्रसार करण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करावा.



राष्ट्रध्वजाला समर्मपत ववशेर्ष संमेलने / वशबीरे / चचासत्र इ. चे आयोजन करावे.



#hargharjhanda या हॅशटॅ र्खाली समाज माध्यमांवर छायावचत्रे प्रसावरत करावीत.
राज्य/वजल्हा/शाळे चा उिंेख करुन सोशल मीवडयावर फोटो शेअर करावेत.



पालकांचा सहभार् :- सवग पालकांना सहभार्ी होण्यासाठी ववशेर्ष दै नंवदन सूचना
पत्रे, पत्रके ववतरीत करावीत.



पालक वशक्षक सभा :- हर घर झंडा ववर्षयी मावहती दे ण्यासाठी पालक वशक्षक सभांचे
आयोजन करावे.

(उ) कृती आराखडा : पोलीस


पोलीस महासंचालकांद्वारे हर घर झंडा या कायगक्रमाबाबत ववशेर्ष बैठकांचे आयोजन
करावे.



ववशेर्ष वतरंर्ा मानवंदना संचलने आयोवजत करावीत.



हर घर झंडा या कायगक्रमाववर्षयी प्रचार, प्रसार व जार्रुकतेसाठी प्रचार सावहत्य,
पवत्रका व इतर सावहत्य ववतरीत करावे.



पर्थनाट्ांद्वारे वतरंग्याची आर्-बार्-शान या संकल्पनेचा प्रसार करण्यात यावा.



पोवलस स्टे शन पवरसरात - फलक, प्रवसध्दीपत्रके, उभे फलक (स्टँ डी) लावर्े व
ध्वजारोहर् करर्े.



पोवलस वसाहतींमध्ये राष्ट्रध्वजाची ववक्री व ववतरर् केंद्रे वनमार् करण्याची ववशेर्ष
मोहीम घ्यावी.



सवग पोलीस कमगचाऱ्यांनी त्यांच्या वसाहतींमध्ये /घरी ध्वजारोहर् करावे.



प्रत्येक पोलीस तपासर्ी नाक्यावर वतरं र्ा ध्वजाची प्रवसध्दीपत्रके लावावी.

(ऊ) कृती आराखडा : पवरवहन सुववधा


राज्य पवरवहनच्या बसेस “हर घर झंडा” याच्या संदेशाने रंर्ववल्या जाव्यात.



पर्थकर व तपासर्ी नाके यांचे माध्यमातून हर घर झंडा या कायगक्रमाचा प्रचार, प्रसार
व जार्रुकता वनमार्ग करण्यासाठी मावहती पुस्स्तका, प्रवसध्दी पत्रके इ. ववतवरत
करर्े.



अंतरसंपकग (इंटरकॉम) आवर् ध्वनीवचत्रमुद्रर् (स्व्हवडओ) प्रर्ालीद्वारे राज्यांतर्गत
प्रवासी बसेसमध्ये - सांवर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत ध्वजर्ीत वाजववर्े,
ध्वज संबंवधत वचत्रवफत दाखववर्े.
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(ए) कृती आराखडा : - प्रसार माध्यमे संकेतस्र्थळ, ल्लभतीवचत्रे इ.
सवग



राज्य

सरकारच्या

संकेतस्र्थळांवर

अमृत

महोत्सव

संकेतस्र्थळ

(amritmahotsav.nic.in) हर घर झंड्याचा दु वा जोडावा.
राज्य आवर् वजल्हा स्तरावरील कृती आराखड्याबद्दल प्रसार माध्यमांना ववशेर्ष मावहती



दे र्े. याअंतर्गत 1 जूनपासून दररोज ववशेर्ष बातमीपत्र सुरु करण्यासाठी दु रदशगनचा, आकाशवार्ीचा



वापर करावा.
स्र्थावनक प्रवसध्दी अवधकाऱ्यांनी सवग कायगक्रमांचे योग्य वातांकन करावे व त्यावर



प्रकाशझोत टाकावा.
ध्वज वनर्ममती, ववतरर्, दे शभक्ती यांच्याशी संबंवधत असलेल्या स्वारस्यपूर्ग कर्था



वनमार् कराव्यात.
सवग सावगजवनक बदलीच्या वठकार्ी ल्लभतीवचत्रे (वॉल पेंल्लटग्ज) वनमार् करावीत.



(एै) कृती आराखडा : महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत


सवग महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत - नार्री
भार्ातील प्रसारासाठी महत्वपूर्ग माध्यम



महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत यांच्या प्रशासकीय
प्रमुखांनी संबंवधत वॉडग च्या अवधकाऱ्यांसमवेत समन्वय करुन संपकग सत्रे / चचासत्रे
याचे आयोजन करावे.



प्रत्येक वॉडात ध्वज ववतरर् आवर् ववक्री केंद्राची वनवश्चती करावी.



बचत र्टांचा सहभार् : स्र्थावनक वशलाई काम करर्ाऱ्या र्टांद्वारे ध्वजांची वशलाई /
वनर्ममती करता येईल.



ववक्री / ववतरर् केंद्र म्हर्ून महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र
पंचायत कायालयांचा उपयोर् करुन घ्यावा.



महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत या आस्र्थापनांना
ध्वजांची मोठ्या प्रमार्ावर खरेदी करता येईल. सदर खरेदी स्र्थावनक घरांच्या
संख्येवर आधारीत असावी.



सवग प्रशासकीय इमारती / संस्र्थांवर ध्वजारोहर् करावे.



स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींना सहभार्ी करुन घ्यावे.



संदेश वहन सावहत्य - प्रवसध्दी पत्रके, उभे फलक, बॅनसग इ. स्र्थावनक भार्षेत
ठळकपर्े प्रदर्मशत करावेत.



महानर्र पावलका / नर्रपावलकांच्या रुग्र्ालयातील प्रवतक्षा कक्षांमध्ये वडवजटल
पडदे लावावेत, ध्वज आवर् कायगक्रम संबंवधत मावहती प्रदर्मशत करावी, वतरंर्ा
ध्वजर्ीत लावावे, आजादी का अमृत महोत्सव इ. बाबतचे वचत्रपट दाखवावेत.



राष्ट्रध्वजाला समर्मपत ववशेर्ष संमेलने / वशबीरे / चचासत्र इ. चे आयोजन करावे.



महानर्र पावलका, नर्र पावलका, नर्र पवरर्षद, नर्र पंचायत वसाहतींमध्ये
राष्ट्रध्वजाची ववक्री व ववतरर् केंद्रे वनमार् करण्याची ववशेर्ष मोहीम घ्यावी.
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जावहरात फलक, बॅनर, स्ललप बुक्स, सांवर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत इ.
चे नमुने

(ओ) केंद्र शासनाच्या सांस्कृवतक मंत्रालयाकडू न खालील स्वरुपाचे सहाय्य उपलब्ध केले
जाईल.


आजादी का अमृत महोत्सव (amritmahotsav.nic.in) या संकेतस्र्थळावर हर घर
झंडा कॉनगर



अनुवाद करण्यासाठी व प्रसार व प्रचार करण्यासाठी पुरववलेली मावहती व संप्रेक्षर्
सावहत्य डाऊनलोड कराव्यात.



जावहरात फलक, बॅनर, स्ललप बुक्स, सांवर्वतक जावहराती (ल्लजर्ल्स), ध्वनीमुवद्रत इ.
चे नमुने



ध्वजर्ीत व ध्ववनवचत्रवफत पुरववर्े.
*-*-*-*-*-*-*
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