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वतफमान पत्रामध्य ेप्रहसध्द करावयाचा जाहहरतीचा मसुदा. 
 

गुण हनयंत्रण मंडळ, पणु ेअंतगफत हवभागीय कायालय व उपहवभागीय कायालयामध्य ेसेवाहनवृत्त कमफचारी 
 शाखा अहभयंता (स्थापत्य) यांची पदे करार पध्दतीन ेभरणेबाबत... 

 
महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणफय क्रमांक सकंीणफ-2715/प्र.क्र.100/13 मादाम 

कामा मागफ, हुताम्ह राजगरुु चौक, मंत्रालय, मुंबई हद.17/12/2016 मधील तरतदुीनुसार मखु्य अहभयंता (स्था) 
जलहवद्यतु प्रकल्प व गणु हनयंत्रण, पणुे व अधीक्षक अहभयंता, गणु हनयंत्रण मंडळ, पणुे यांच ेअहधपत्याखालील 
हवभाग/उपहवभागातील जलसपंदा हवभागाच्या प्रकल्पांच ेहववहक्षत कामासाठी घेण ेव  (गणु हनयंत्रण सबंधंी क्षहेत्रय 
कामकाज व हवभाग/उपहवभागातील प्रकल्पशाखेतील कामकाज ) नाहमकासचूी तयार करण ेयासाठी खालील 
पदासाठी अजफ मागहवण्यात येत आहेत. 

हे अजफ अधीक्षक अहभयंता, गणु हनयंत्रण मंडळ, गणुवत्त भवन, बगंला न.ं2, जले रोड, पणु े४११००६ या 
कायालयीन पत्त्यावर आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रतीसह (१ प्रतीत) सह बदं हलर्ाप्यात हद. 
12/02/2021 पयंत पाठवावते. हवहीत मदुतीत न आलेल्या अजाचा तसचे अपणूफ अजाचा हवचार केला जाणार 
नाही. 

अ.क्र. सवंगफ पदसखं्या 
1 शाखा अहभयंता (स्थापत्य) १० 

प्राप्त अजामधून पात्र उमेदवारांची हनवड करून सचुी (Panel) तयार करण्यात येईल. सदर उमेदवारांची 
हनवड करताना सयुोग्य उमेदवाराची उपरोक्त नमदु शासन हनणफयामधील हवहीत अटी व शतींच्या अहधन राहून 
प्रशासकीय सोय व कामाची गरज पाहून जास्तीत जास्त ११ महहन े कालावधीच्या करार पध्दतीन े नेमणकू 
करण्यात येईल. याबाबत सवफ अहधकार मखु्य अहभयंता (स्था) जलहवद्यतु प्रकल्प व गणु हनयंत्रण, पणुे व अधीक्षक 
अहभयंता, गणु हनयंत्रण मंडळ, पणु ेयांना राहतील. 

सदर नेमणकुी सदंभातील लाग ू असलेल्या  शैक्षहणकी पात्रता, अनुभव, अटी व शती तसचे अजाचा 
नमनुा व इतर सहवस्तर तपशील हा महाराष्ट्र शासन जलसपंदा हवभागाच्या ई-जलसवेा या वबेसाईट 
https://wrd.maharashtra.gov.in  च े मुखपषृ्ट्ठावर तसेच  अधीक्षक अहभयंता, गणु हनयंत्रण मंडळ, गणुवत्ता 
भवन बगंला न ं२, येरवडा, पणुे 411006 या कायालयात उपलब्ध आहे. 

वरील प्रमाण े पात्रतेच े हनकष पणुफ करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनी अधीक्षक अहभयंता,गणु हनयंत्रण 
मंडळ,पणु,े बगंला न ं २, गणुवत्ता भवन, येरवडा पोस्ट ऑहर्समाग,े येरवडा, पणु-े४११००६ यांच्याकडे 
हद.12/02/2021 रोजी सायंकाली 5.00 वाजपेयंत अजफ सादर करावते. 
 

 
हठकाण-पणु े
हदनांक   01/01/2021    

 

सही/- 
(सनुंदा न.जगताप) 
अधीक्षक अहभयंता 

गणु हनयंत्रण मंडळ, पणु े06 
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जलसपंदा हवभागाच्या ई-जलसवेा https://wrd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर  

प्रहसध्द करावयाच्या जाहहरातीचा मसुदा. 
 

महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणफय क्रमांक सकंीणफ-2715/प्र.क्र.100/13 मादाम 
कामा मागफ, हुतात्म राजगरुु चौक, मंत्रालय, मुंबई हद.17/12/2016 मधील तरतदुीनुसार मखु्य अहभयंता (स्था) 
जलहवद्यतु प्रकल्प व गणु हनयंत्रण, पणुे व अधीक्षक अहभयंता, गणु हनयंत्रण मंडळ, पणुे यांच ेअहधपत्याखालील 
हवभाग/उपहवभागातील जलसपंदा हवभागाच्या प्रकल्पांच े हववहक्षत कामासाठी  (गणु हनयंत्रण सबंधंी क्षहेत्रय 
कामकाज व हवभाग/उपहवभागातील प्रकल्पशाखेतील कामकाज ) व नाहमकासचूी तयार करण्यासाठी खालील 
तक्त्यात नमदु केल्याप्रमाण े शाखा अहभयंता (स्थापत्य) ही पदे महाराष्ट्र शासन जलसपंदा हवभागातनू सवेाहनवतृ्त 
झालेले शाखा अहभयंता (स्थापत्य) यांची सवेा 11 महहन्याच्या करार पध्दतीन े हनयकु्ती करण्यासाठी 
उमेदवाराकडून अजफ मागहवण्यात येत आहे. 
अ.
क्र. 

ज्या कायालयात सदर पद भरावयाच े
आहे त्या कायालयाच ेनाव व हजल्हा 

संवगफ 
पद 

संख्या 
हववहक्षत कामाच ेस्वरूप 

१ 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग, दौंड,  
ता.दौंड, हज.पणुे 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

01 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, उपहवभागातील प्रकल्प 
शाखेतील कायालयीन कामकाज तसचे गणु 
हनयंत्रण हवभाग, पणुे कायालयातील 
न्यायालयीन प्रकरणासबंधंी कामकाज 

2 
गणु हनयंत्रण हवभाग,सातारा 
ता.सातारा हज.सातारा 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

01 
सबंधंीत हवभागातील प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु 
हनयंत्रण सबंधंीत प्रकल्प शाखेतील 
कायालयीन कामकाज 

3 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग, करवडी  
ता.कराड, हज सातारा 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

01 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, तसचे उपहवभागातील 
प्रकल्प शाखेतील कायालयीन कामकाज 

4 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग, सळेुवाडी 
(हवटा)  
ता.खानापरू, हज सांगली 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

02 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, तसचे उपहवभागातील 
प्रकल्प शाखेतील कायालयीन कामकाज 

5 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग, हनढोरी 
ता.कागल हज.कोल्हापरू 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

02 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, तसचे प्रकल्प शाखेतील 
कायालयीन कामकाज 

6 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग, भातसानगर 
ता.शहापरू हज.ठाण े

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

01 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, तसचे प्रकल्प शाखेतील 
कायालयीन कामकाज 
 

7 
गणु हनयंत्रण उपहवभाग र्ोंडाघाट 
ता.कणकवली, हज.ससधुदुगफ 

शाखा 
अहभयंता 
(स्थापत्य) 

02 

सबंधंीत उपहवभागांतगफत चालू असणा-या 
प्रकल्पांच्या कामाच े  गणु हनयंत्रण सबंधंीत 
क्षहेत्रय कामकाज, तसचे उपहवभागातील 
प्रकल्प शाखेतील कायालयीन कामकाज 
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अहफता व अनुभव - 
१) उमेदवार शासकीय/हनमशासकीय सवेतेनू शाखा अहभयतंा (स्था) या पदावरून सवेाहनवतृ्त झालेला असावा. 
२) उमेदवार सवेाहनवतृ्ती पवुी शाखा अहभयतंा (स्था) या पदाचा व प्रकल्पांच्या कामाच े  गुण हनयतं्रण सबंधंीत 

क्षहेत्रय कामकाज, हवभाग/उपहवभागातील प्रकल्प शाखेतील कायालयीन कामकाज हकमान  तीन वषाचा 
अनुभव असण ेआवश्यक आहे.  

३) उमेदवाराहवरुध्द  कोणत्याही प्रकारची हवभागीय चौकशी व न्यायालयीने प्रकरण चालू सकवा प्रस्ताहवत 
नसावी सकवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही हशक्षा झालेली नसावी. याबाबत अजफदारांनी ज्या 
कायालयातनु सवेाहनवतृ्त झाल ेआहे त्या सबंधंीत कायालयाकडून तस ेप्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करण े
बधंनकारक आहे. 

४) उमेदवार यांनी त्यांची शारीहरक, मानहसक वा आरोग्याच्या दृष्ट्टीन ेसक्षम असावा तसचे प्रस्ताहवत सवेसेाठी 
त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असल्याबाबत हजल्हा शल्यहचकीत्सक अहधकायाच ेमळु प्रमाणपत्र द्याव ेलागेल. 

 
सदर नेमणकूा ह्या खालील सवफसाधारण शती व अटींच्या अहधन राहतील. - 

१) सदर नेमणकू जास्तीत जास्त अकरा महहन्यासाठीच राहील. त्यापेक्षा जास्त वाढहवण्याची आवश्यकता 
भासल्यास सबंधंीतांच ेकामकाज व आवश्यकता पाहून हनयकु्ती अहधकारी तसा हनणफय घऊे शकतात. मात्र 
एकुण कालावधी ३ वषापेक्षा अहधक असणार नाही. 

२) अजफदाराला त्यांनी हवहहत कायफपालन केल्यामळेु महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणफय 
क्र सकंीणफ २७१५/प्र.क्र. 100/13 मादामा कामा मागफ, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 
हद.17/12/2016 मधील अटी व शतीप्रमाण े शासन हनणफयासोबत असलेल्या पहरहशष्ट्ट अ नुसार माहसक 
पहरश्रमीक म्हणनू त्यांना अनुज्ञये राहील. तसचे करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारास शासनाकडून 
अनुदान प्राप्त झाल्यांनतरच वतेन देण्यात यईेल. त्यामळेु सदरच ेवतेन हवलंब झाल्यास त्यावर कोणत्याही 
प्रकारच ेव्याज अनुज्ञये राहणार नाही. 

३) करार पध्दतीने हनयकु्ती देण्यात आल्यामळेु सबंधंीतास शासनाच्या कोणत्याही हवभागास/सवंगात सवेा 
समावशेनाबाबत सकवा सामावनू घणे्याबाबत वा हनयहमत सवेचेा व इतर कोणतेही शासकीय लाभ हमळण्याचा 
अहधकार नसले याबाबत अजफदारान ेरू १००/- च्या स्टॅम्पवर प्रहतज्ञालेख देण्यात यावा. 

४) करार पध्दतीवर हनयकु्ती करण्यात यणेाऱ्या (व्यक्ती) अहधकारी/कमफचारी यांना शासन हनणफय १७/०२/२०१६ 
व वळेोवळेी प्रचहलत शासन हनणफयातील सवफ अटी व शती बधंनकारक राहील. 

५) अजफ करणाऱ्या सवेाहनवतृ्त अहधकारी/कमफचारी यांनी त्यांची शारीहरक, मानहसक वा आरोग्याच्या दृष्ट्टीन े
सक्षम असल्याबाबत हजल्हा शल्यहचकीत्सक अहधकाऱ्याच ेमळु प्रमाणपत्र द्याव ेलागेल. 

६) करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारास नेमकू हदलेली कामे पणूफ करण्याची जबाबदारी सबंधीत 
व्यक्तीची राहील व तस ेबधंपत्र/हमीपत्र अटी व शती सबंधंीत उमेदवाराला मान्य आहेत या बाबत बधंपत्र 
उमेदवारास रू १००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर देण ेबधंनकारक राहील. 

७) अजफ करणा-यास सवेाहनवतृ्त अहधकारी/कमफचाऱ्या हवरुध्द कोणत्याही प्रकारची हवभागीय चौकशी व 
न्यायालयीने प्रकरण नसाव े याबाबत अजफदारांनी ज्या कायालयातनु सवेाहनवतृ्त झाल े आहे त्या सबंधंीत 
कायालयाकडून तस ेप्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करून सादर करण ेबधंनकारक आहे. 

८) हनयकु्ती प्राहधकारी यांना कोणत्याही वळेी करार पध्दतीवरील सवेा समाप्त करण्याच े अहधकार राहतील 
त्याबाबतची कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही. 

९) सदर अहधकारी/कमफचारी त्यांच्यावर सोपहवलेल्या सवेा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय हनमाण होईल अशा 
कोणत्याही व्यवसाहयक कामात गुंतलेला नसावा. 

१०) करार पध्दतीने हनयकु्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेल ेहहतसबंधं (Conflict of intcrest) जाहीर करण े
आवश्यक राहील. 

११) करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारास आवश्यक प्रसगंी दौरा करावा लागल्यास त्यांना त्यांच्या 
हनवतृ्तीच्या वळेच्या वतेनमानास अनुसरून शासन हनणफयानुसार प्रवासभत्ता व दैहनक भत्ता अनुज्ञये राहील. 



e:\aniket28012019\बाह्ययंत्रणे मार्फ त कअशाअ भरणेबाबत\जाहह रातीचा मसुदा.docx 

१२) करार पध्दतीवरील अहधकारी/कमफचारी यांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्र/ेमाहहती कामाबाबत व 
आधारसामगु्री बाबत गोपहनयता पाळण ेबधंनकारक राहील. 

१३) हनयकु्ती अहधकारी यांनी त्यांच्यावर सोपहवलेल ेकामकाज हनहरृत केलेल्या कालावधीत पणूफ करण ेआवश्यक 
राहील. करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारास नेमनू हदलेल ेकाम समाधानकारक नसल्यास कोणतेही 
सबळ कारण न देता त्यांची सवेा समाप्त करण्यात यईेल. 

१४) अजफ करणाऱ्या सवेाहनवतृ्त अहधकारी/कमफचारी यांनी त्यांच्या सवेचे्या शेवटच्या पाच वषाच्या गोपनीय 
अहवालाची प्रतवारी सबंधंीत कायालयाकडून प्रमाहणत करून तस ेप्रमाणपत्र सादर करण ेआवश्यक आहे. 
प्रशस्तीपत्र /नैपणु्यपवूफक काम केल ेअसल्यास तस ेप्रमाणपत्र अजासोबत जोडण्यात याव.े 

१५) करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारास सवेाकाळामध्य े काही नैसर्गगक अपघात व काही आजार 
उद्भवल्यास शासन /कायालय बांधील राहणार नाही. 

१६) अजफ करतेवळेी सवेाहनवतृ्त अहधकारी/कमफचारी यांनी त्यांच ेहनवतृ्तीवतेन मंजुरीच ेमहालेखापाल कायालयाच े
आवश्यक दस्तऐवज सादर करण ेआवश्यक आहे. 

१७) करार पध्दतीने हनयकु्त झालेल्या अजफदारान े हनयकु्तीच्या हठकाणी हनयकु्ती आदेश हनगफहमत झालेल्या 
हदनांकापासनू १५ हदवसात आत रुज ू होण े बधंनकारक राहील अन्यथा सदर हनयकु्ती आपोआप सपंषु्ट्टात 
यईेल. 

१८) मलुाखतीकरीता पात्र उमेदवारांना पत्र ई-मेलद्वारे पाठहवण्यात यईेल व भ्रमणध्वनीवर लघुसदेंशाद्वारे 
कळहवण्यात यईेल. यास्तव अजफदारांनी आपल्या वयैक्तीक माहहतीत त्याचा ई-मेल पत्ता व  भ्रमणध्वनी 
क्रमांक देण ेबधंनकारक आहे. तसचे मलुाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी अधीक्षक अहभयतंा, गुण हनयतं्रण 
मंडळ, पणु ेयांच्या सचुना र्लकावर हद. 01/03/2021 रोजी प्रहसध्द करण्यात यईेल. तसचे अंहतम हनवड 
झालेल्या अजफदारांना वयैक्क्तत ईमेलवर तस ेकळहवण्यात यईेल. 

१९) सदर हनयकु्ती नेमणु हदलेल्या हववहक्षत कामासाठी करण्यात यते असनू, त्यासाठी योग्य उमेदवार न 
भटेल्यास काही सकवा सवफ पदे हरक्त ठेवण्याचा अहधकार सहमतीस आहे. 

२०) करार पध्दतीने हनयकु्त करण्यात यणेाऱ्या कमफचाऱ्यास कोणत्याही प्रकारच े प्रशासकीय हवत्तीय अहधकार 
राहणार नाही. 

२१) उपरोक्त नमदु हवभाग/उपहवभागीय कायालयात शासन स्तरावरून कहनष्ट्ठ अहभयतंा (स्था)/शाखा अहभयतंा 
(स्था)/सहाय्यक अहभयतंा श्रेणी २ (स्था) यांची हनयकु्तीन/ेपदोन्नतीन/ेबदलीन ेवा अन्य कोणत्याही माध्यमातनू 
अहभयतं े (कमफचारी) उपलब्ध झाल्यान े व त्यामळेु हरक्त पदे हनरंक झाल्यास अथवा सदर 
क.अ./शा.अ./स.अ.श्र.े२ (स्था) या सवंगामध्य े परेुस े मनुष्ट्यबळ शासनाकडून उपलब्ध झाल्यास हनयकु्ती 
प्राहधकारी यांना कोणत्याही वळेी करार पध्दतीवरील सवेा समाप्त करण्याच ेअहधकार राहतील त्याबाबतची 
कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही. 

२२) कोणतेही कारण न देता अजफ क्स्वकारण े अथवा नाकारण े हा अहधकार  अधीक्षक अहभयतंा, गुण हनयतं्रण 
मंडळ, पणु ेयांना राहील. 

२३) उपरोक्त अटी व शती व्यहतहरक्त शासन/हनयकु्ती अहधकारी/ कायालय वळेोवळेी ठरवतील त्या अटी शती 
लाग ूराहतील याबाबत अजफदारान ेरू १००/- च्या स्टॅम्पवर प्रहतज्ञालेख देण्यात यावा. 

 
 

हठकाण-पणु े
हदनांक   01/01/2021    

 

सही/- 
(सनुंदा न.जगताप) 
अधीक्षक अहभयतंा 

गुण हनयतं्रण मंडळ, पणु े06 
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हवहहती नमनु्यातील अजफ 

जलसपंदा हवभागातील सवेा करार पध्दतीन ेहववक्षीत कामांसाठी सवेाहनवतृ्त अहभयंता  
यांची नेमणकू करार पध्दतीन ेघेणेबाबत अजफ 

(टीप – सदरचा अजफ टंकलेहखत करून सादर करावा) 
 

 

प्रहत, 
अधीक्षक अहभयतंा, 
गणु हनयतं्रण मंडळ, पणुे 411006 
 
अजफ केलेल्या पदाच ेनाव  - शाखा अहभयतंा (स्थापत्य) 
1 अजफदाराच ेनाव  
2 कायमता पणुफ पत्ता (हपन 

कोड सहीत) 
 

3 दुरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी 
सह (अहनवायफ) 

 

4 ई-मेल (अहनवायफ)  
5 सध्याचा पणुफ पत्ता (हपन कोड 

सहीत) 
 

6 जन्मतारीख  
7 राष्ट्रीयत्व  
8 प्रवगफ  
9 सलग  
10 अवगत भाषा  
11 शकै्षहणक अहफता  
13 सवेाहनवतृ्तीचा हदनांक   
12 शासकीय/हनमशासकीय 

सवेतेून कोणत्या पदावरून 
सवेाहनवतृ्त झाले आहे. 

 

14 कोणत्या कायालयातून 
सवेाहनवतृ्त झालेत त्या 
कायालयाच ेनाव व पत्ता 
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१२ अनुभव 
अक्र हुद्दा व मळुवतेन कायालयाच े नाव व 

पत्ता 
कालावधी कामाचा अनुभव  

(हवस्तृत स्वरूपात) 
1     
2     
3     
4     
5     
 
13. नेमणकुीसाठी जागेचा पसतंीक्रम- 
 
14 सध्यक्स्थतीत कुठे काम करीत असल्यास तपशील- 
 
 

मला पणुफपण े माहहती आहे की, पायाभतू सहुवधा हनर्गमती एमपनॅलमेंट द्वारे प्रकलपाच े गणु 
हनयतं्रण सबंधंी क्षहेत्रय कामकाज व हवभाग/उपहवभागातील प्रकल्पशाखेतील कामकाज  सवेाहनवतृ्त 
अहधकारी/कमफचारी यांच्या सवेा ११ महहन्याच्या करार पध्दतीने हववहक्षत कामासाठी  शाखा अहभयतंा 
(स्थापत्य) या पदाकरीता उमेदवारांची हनयकु्ती करण्यात यणेार आहे. सदर पदाकरीता जाहहरातीत 
नमदु हवहवक्षीत कामासाठीच असनू जास्तीत जास्त ११ महहने कालावधीसाठी आहे. कामाच्या 
हनकडीनुसार --------------------------------------------------------------------------
----------------- या हवभागात/उपहवभागात माझी काम करण्याची तयारी आहे. 
 

मी सत्य प्रहतज्ञवेर कथन करतो की, माझ्या माहहतीप्रमाणे सदरचा तपहशल सत्य व अचकू आहे 
यामध्ये काही चकुीची माहहती आढळल्यास माझी हनवड कोणत्याही क्षणी पवूफ सचुना हशवाय रद्द होईल 
व मी हशक्षसे पात्र ठरेल याची मला पणुफ जाहणव आहे. 
 तसचे जलसपंदा सदर शाखा अहभयतंा (स्था)  पदे भरण्याबाबत जाहहरातीत नमदु शती व 
अटींच्या मी वाचल्या असनू त्या सवफ शती व अटी मला मान्य आहेत. 
  
 

 
हठकाण 
हदनांक 

अजफदाराच ेपणुफ नाव व सही 

 


