मिरा भाईंदर िहानगरपामिका

अधिकारी / किमचारी िोबाईि क्रिाांक
अधिकारी / किमचारी नाव

भ्रिणध्वनी क्रिाांक

श्री. बालाजी खतगाांवकर, आयुक्त

7045067899

श्रीम. ड प
ां ल महता, महाप र

9867137658

श्री. चांद्रांकाांत वती, उप-महाप र

9892799966

श्री. ध्रव
ु ककश र पाटील, सभापती, स्थायी सममती

9004099099

श्री. र हहदास पाटील, सभागह
ृ नता

9821120220

श्रीम. शानु ग हहल, सभापती, महहला व बालकल्याण ववभाग

7700902275

श्रीम. सीमा शाह, उप-सभापती, महहला व बालकल्याण ववभाग

7700902274

प्र.समिती अध्यक्ष क्र. 1 – श्री. जयश भोईर

9820282096
9320331001

प्र.समिती अध्यक्ष क्र. 2- डॉ. राजेंद्र जन

9920678238

प्र. समिती अध्यक्ष क्र.3 - श्री. गणश शट्टी

9323190702

प्र.समिती अध्यक्ष क्र.4 - श्री. सांजय थराड

8879456155

प्र.समिती अध्यक्ष क्र.5 – श्री.अश्ववन कासोदरीया

9930482182

प्र.समिती अध्यक्ष क्र. 6 – श्री. आनांद िाांजरकर

9920040175

श्री. ववजयकुमार म्हसाळ, उपायुक्त (मु.)

8380800888

श्री. सांभाजी पानपट्ट, उपायक्
ु त

7738314777

श्री. हदपक पुजारी, उपायुक्त

7777065577

श्री. वासुदव मशरवळकर, नगरसचचव
श्री. मशवाजी बारकांु

7738291422

8422811444

(शहर अमभयांता)

8422811334

श्री. शरद बलवट, मुख्य लखाचिकारी

8422811433

श्री. सुरश घ लप, लखाचिकारी

8422811506

श्री. हदपक खाांबबत (काययकारी अमभयांता)

8422811340

श्री. सुरश वाक , काययकारी अमभयांता

8422811356

नगररचनाकार श्री. एच.आर.ठाकूर

9930778004

ां
सहा.नगररचनाकार श्री. क. मशद

9324361899

श्री. ननतीन मुकण (उप-अमभयांता)

8422811350

xÉ

श्री. शरद नानगावकर (उप-अमभयांता)
श्री. ककरण राठ

श्री. स्वाती दशपाां

(उप-अमभयांता)

8422811413
8422811396

(सहा. आयुक्त), कर/परवाना/पररवहन ववभाग
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श्रीम. सई व क (वविी अचिकारी)

8422811464

श्रीम. हदपाली ज शी (समाज कल्याण अचिकारी)

8422811411

श्रीम. चारूमशला खरप , सहा. लखापररक्षक

8422811377

श्रीम. अन्नपूणाय आव कर (भाां ार अचिकारी)

8422811451

श्रीम. मांजजरी ड मल , जस्वय सहाय्यय्यक महाप र

8422811222

श्री. प्रशाांत पाटील स्वीय सहाय्ययक. मा. महाप र

8422811221

श्री. ववन द सामांत स्वीय सहाय्ययक, मा. उपमहाप र

8422811214

श्री. अश क ट पल, स्वीय सहा. सभापती, स्थायी सममती

7738118833

श्री. जयश पाटील, जस्वय सहाय्ययक, मा. सभागह
ृ नता

8433961405

श्री. कलास म्हात्र, जस्वय सहाय्यय्यक, सचीव ववभाग

9867077799

श्री. महश भ सल जस्वह सहाय्ययक, आयुक्त दालन
श्री. रणश्जत गावड

8422811322

जस्वय सहाय्ययक, उप-आयुक्त, मुख्यालय

श्री. सुननल नह जस्वय सहाय्ययक, उप-आयुक्त

9967332180
8422811375

श्री. प्रकाश कुलकणी, आस्थापना अचिक्षक

8422811303

श्री. नरें द्र पाटील, व.मल.(बाजार वसल
ु ी)

8422811355

श्री. अरूण िमायचिकारी,व.मल.,माहहती अचिकारी, आस्थापना

7039063413

श्री. अववनाश जािव (सामान्य प्रशासन) ववभाग प्रमुख

8422811363

ववभाग

ां (उप मुख्य लखापररक्षक/वाहन ववभाग प्रमुख)
श्री. चचांतामण मशद
श्री. बाबुराव वाघ

8422811307

श्री. राज घरत, प्र. मसस्टीम िॅनजर

8422811399

श्री. प्रभाकर म्हात्र, (नगररचना/उपकर ननिायरक सांकलक)

ॉ. प्रम द प वळ (वद्यकीय आर ग्य अचिकारी)/(क्षय रोग

अधिकारी)

ॉ. वांदना पाटील (वद्यकीय अचिकारी)
ॉ. अरववांद काक

8422811344

(वद्यकीय अचिकारी)

ॉ. बाळनाथ चक र (वद्यकीय अचिकारी)
ॉ. अांजली पाटील (वद्यकीय अचिकारी)
ॉ. अश क पा वी (वद्यकीय अचिकारी)
ॉ. जयश पटल (वद्यकीय अचिकारी)

ॉ. चांद्रशखर काांबळ (वद्यकीय अचिकारी)

ॉ. नांदककश र लहान (वद्यकीय अचिकारी)
ॉ. बबजश पटल (वद्यकीय अचिकारी)

ॉ. हदनश प्रजापती (वद्यकीय अचिकारी)
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8422811231
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ॉ. तजस्वीनी लाांजकट (वद्यकीय अचिकारी)

8422811352

ॉ. मकरां द फुलझल (इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार )

8422811480

ॉ. ममनल वपांपळ (इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार

8422811481

ॉ. श्वता वाघ (इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार )

ॉ. साजजद मुसानी (इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार )
ॉ. सांजजवकुमार गायकवा
ॉ. आकार रां गारी

(मुख्य आर ग्य ननररक्षक)

श्री. सुदाि गोडस प्रभाग क्र. 1, भाईंदर (पश्वचि.)

श्री. जगदीश भ पतराव प्रभाग क्र.2 भाईंदर (पश्वचि)
श्री. गोववांद परब प्रभाग क्र.3,तिाव रोड,भाईंदर (पुव)म

श्री. सुननि यादव प्रभाग क्र.4,तिाव रोड,भाईंदर (पुव)म
श्री. नरें द्र चव्हाण, प्रभाग क्र.5, मिरा रोड (पुव.म )

श्री. चांद्रकाांत बोरस, प्रभाग क्र.6,राि नगर, मिरारोड (पूव)म
श्रीम. महानांदा पाटील, करननररक्षक प्र..क्रां.1
श्रीम. अक्षदा बाबर, करननररक्षक प्र..क्रां.2

श्री. शमशकाांत पाटील, करननररक्षक प्र..क्रां.3
श्रीम. ऋतुजा वपांपळ, करननररक्षक प्र..क्रां.4
श्री. सांजय पाटील, करननररक्षक प्र..क्रां5

ां , करननररक्षक प्र..क्रां.5
श्रीम. लनतका मशद
श्री. जजतेंद काांबळ, करननररक्षक प्र..क्रां.6

ी. एम., करननररक्ष्क प्र. क्रां.6

श्री. सुननल म्हात्र (मुख्य सर्व्हे अर)
श्री. ववन द नाईक (सर्व्हे अर)

श्री. िांगश करिाद, अनुरखक

श्री. मशरीष पवार (क.अमभयांता)
श्री. भुपश काक

7777019518
7777056805

श्री. राजकुमार काांबळ (सहा.सावय. आर ग्य अचिकारी)

श्री. हां र

8422811484

(इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार )

ॉ. सांहदप प्रिान (वद्यकीय अचिकारी)

ां
श्री. सांहदप मशद

8422811482

(क.अमभयांता)

श्री. अरववांद पाटील (क. अमभयांता)
श्री. यतीन जािव (क. अमभयांता)
श्री. सतीश ताां ल (क. अमभयांता)
श्री. सचचन पवार (क. अमभयांता)
श्री. प्रफुल्ल वानख

(क. अमभयांता)
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8433911101
8422811299
8422811291
8422811311
8422811226
9004402402
8422811507
8422811370
8422811314
8433912063
8433912066
9867087719
8433911979
8422811365
8433912062
8433911976
8422811366
8422811337
8422811339
8433911102
8422811228
8422811324
8422811470
8422811360
8433911180
8422811345
8422811308
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श्री. उत्तम रणहदव (क. अमभयांता)

श्री. आर. बी. पाांगल (क. अमभयांता)
श्री. श्रीकृष्ण म हहत (क. अमभयांता)

श्री. यशवांतराव दशमुख (क. अमभयांता)
श्री. हदपक जािव (क. अमभयांता)
श्री. उमश अवचर (क. अमभयांता)

श्री. प्रशाांत जानकर (क. अमभयांता)
श्री. ववकास परब (क. अमभयांता)

श्रीम. माणणक च िरी (क. अमभयांता)
ां , (क. अमभयांता)
श्री. शलश मशद

श्री. मन जकुमार मसन्हा (क. अमभयांता)
श्री. चतन म्हात्र (क. अमभयांता)

श्री. सचीन पाटील (क. अमभयांता)
श्री. सांहदप साळव (क. अमभयांता)

श्री. प्रववण साळव (क. अमभयांता)

श्री. हां सराज मश्राम (उद्यान अचिक्षक, ममरार )
श्री. नागश इरकर, उद्यान अचिक्षक (भा.प)
श्रीम. मनस्वी म्हात्र (आपत्ती र्व्यवस्थापना)
श्री. प्रकाश ब रा

(मुख्य प्र. अजग्नशमन अचिकारी)

श्री. िनांजय कन ज (अजग्नशमन ववभाग)
श्री. हदलीप रणावर (अजग्नशमन ववभाग)
श्री. छ टु अहदवाल (अजग्नशमन ववभाग)

श्री. जगदीश पाटील (अजग्नशमन ववभाग)
श्री. सदानांद पाटील (अजग्नशमन ववभाग)
श्री. बापु इांदल
ु कर (अजग्नशमन ववभाग)
श्री.

ॉसन ढ ल्या (अजग्नशमन ववभाग)

श्री. अल्पश सांख्य (अजग्नशमन ववभाग)

श्री. खमराज गहाण (अजग्नशमन ववभाग)

श्री. ववश्वास तात्याबा गायकवा ,अजग्नशमन वाहनचालक
श्री. कलाश शवांत (एल. बी. टी. नगरभवन)

श्री. सुननल चचकुर कर (पाणीपुरवठा नवघर)

श्री. कक्रष्णा कांदास्वामी, मुकादाम, पाणीपुरवठा
श्री. वसांत पें ढार, एल.बी.टी.

श्री. ए ववन वादल्या, एल.बी.टी.
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8422811390
8422811455
8422811472
8422811445
8422811449
8422811223
8422811224
8422811424
8422811460
8433961403
8422811388
8422811386
8422811330
8422811320
8422811323
8422811305
8422811422
8433911144
8422811204
8422811201
8422811202
8422811203
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8422811463
8422811478
8433911182
8422811412
8422811415
8422811364
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श्री. हहरा स लांकी (एल. बी. टी.)
श्री. प्रसाद ग खल, एल.बी.टी.

श्री. पांढरीनाथ भास, पररवहन ववभाग
श्री. कशव कफफरकर एल.बी.टी.

श्री. हदनश कानगु , पररवहन ववभाग

श्री. दाम दर सांख, व.मल., महहला व बालकल्याण ववभाग
श्रीम. सांध्या पाटील

8433911168
8422811217
8422811380
8422811359
8422811438
8422811469

श्री. अननश दसाई

8422811432

श्री. अश क सावांत, पाणी परु वठा
श्री. सांजय स नावण

(मस्त्री पाणी पुरवठा वव.)

श्री. दत्तात्रय जािव (मस्त्री पाणी पुरवठा वव.)
श्री. राजाराम शलार (मस्त्री पाणी पुरवठा वव.)

श्री. ज्ञानश्वर शलार (मस्त्री पाणी पुरवठा वव.)
श्री. भगवान नमा

8422811431

(पाणीपुरवठा, फाटक, भाईंदर पुव)य

श्री. प्रववण जािव (मस्त्री पाणी परु वठा वव.)
श्री. सुवास बागुल (पाणी पुरवठा वव.)
श्री. ववन द स. म र (पाणीपुरवठा)
श्री. वासु पलानी (पाणी पुरवठा)
श्री. चिरज भ य
श्री. ववठ्ठल िोंग
श्री. लहु ताय

श्री. रायर पररयण
श्री. कृष्णा ताव

श्री. पांढरी नागर

श्री. न सन वज्राव
श्री. दवेंद्र महर

श्री. हरश सरु श ककांणी

श्री. भागवत म. साळव
श्री. अरूण अनांत म्हात्र

श्री. राहुल भ ईर (औषि ननमायण अचिकारी)
सुचिर पावल (औषि ननमायता) (उत्तन)

हरीशांकर ममश्रा (औषि ननमायता) (ममरार )

ां (औषि ननमायता) (कामशगाव)
श्रीम. वशाली मशद
हषयल सांख (मलवपक, व.आर ग्य ववभाग)
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8422811332
8422811448
8422811435
8422811425
8422811452
8422811382
8422811321
8422811430
8422811408
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8422811421
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श्रीम. मलटा ड मल (पररचाररका)
श्रीम. पुनम रड् ी (पररचाररका)

श्रीम. रश्मा शट्टी (अचिपररचाररका)
श्रीम. ननलम गायकवा
श्रीम. ममना तर

(पररचाररका)

(पररचाररका)

श्रीम. ज्य ती सात्व (पररचाररका)

श्रीम. ज्य ती पाटमास (पररचाररका)
श्रीम. रमसका दळवी (पररचाररका)

श्रीम. जागत
ृ ी वताळ (पररचाररका)
श्रीम. भारती रावत (पररचाररका)
श्रीम. गीता हदपक पाटील

श्रीम. गीता श्याम पाटील (पररचाररका)
श्रीम.

ायना पन (पररचाररका)

श्रीम. रश्मा माटीन (पररचाररका)

श्रीम. स्वाती राण (इांहदरा गाांिी रूग्णालय, ममरार )
श्रीम. ररना वाघमार

श्रीम. सािना कर्व्हायल

श्रीम. उममयला महाल (प्रसववका)

श्रीम. वप्रया आच ळकर (पागिर) (प्रसववका)
श्रीम. य चगता म हहत

श्रीम. जान्हवी रॉड्रीक्स (प्रसववका)
श्रीम. स्नहल

ाबर (प्रसववका)

श्रीम. प्रनतभा आवारी (प्रसववका)
श्रीम. ज्य ती मान (प्रसववका)
श्रीम. मननषा झ र (प्रसववका)

श्रीम. सुननता कासराल (प्रसववका)
श्रीम. पद्मा भ गा

8422811466
8422811477
8422811456
8422811358
8433911215
8433911242
8433911172
8433911194
8433911185
8433911222
8433911211
8433911173
8433911225
8433911186
8433911179
8433911208
8433911204
8433911226
8433911220
8433911202
8433911145
8433911203
8433911217
8433911223
8433911210
8433911147

(प्रसववका)

8433911206

श्रीम. जयश्री भुत (प्रसववका)

8433911205

श्रीम. फररदा शरीफ (प्रसववका)
श्रीम. दक्षा गमर (प्रसववका)

श्रीम. सुिा पाटील (प्रसववका)

श्रीम. जयश्री पवार (प्रसववका)
श्रीम. ममना बारीक (प्रसववका)

श्रीम. स्नहल आल्म ा (प्रसववका)
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8433911214
8433911218
8433911207
8433911197
8433911244
8433911228
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श्रीम. सांध्या आमर (प्रसववका)

श्रीम. रां जना सोंगाल (प्रसववका)

श्रीम. अल्फा करर्व्हाल (प्रसववका)
श्रीम. मसता भ य (प्रसववका)
श्रीम. जस्मता

ाबर (करर्व्हाल ) (प्रसववका)

श्रीम. सांध्या मसांगा

8433911195
8433911148
8433911193
8433911198
8433911165

(प्रसववका)

8433911146

श्रीम. प्रममला दसाई (प्रसववका)

8433911196

श्रीम. वप्रती ड स जा (प्रसववका)

श्रीम. जयश्री वनमाळी (प्रसववका)
ां (प्रसववका)
श्रीम. स्वाती मशद
श्रीम. बबी पवार (प्रसववका)

श्रीम. सररता नामक ा (प्रसववका)

श्रीम. भाववका अ वरकर (प्रसववका)

श्रीम. हदवपक्षा घरटकर, खापर (प्रसववका)
श्रीम. मािरु ी क्षबत्रय
श्रीम. ज्य ती दरा

(प्रसववका)
(प्रसववका)

श्रीम. दववका लाट (प्रसववका)

श्री. कृष्णा राऊत (व.आर ग्य ववभाग)
चतन साबळ (व.आर ग्य ववभाग)
सचचन काांर

(व.आर ग्य ववभाग)

प्रकाश थ रात (व.आर ग्य ववभाग)

दवयाांनी घरत (व.आर ग्य ववभाग)
सममक्षा दवण (व.आर ग्य ववभाग)
साररका गायकवा

(व.आर ग्य ववभाग)

मुमताज खान (व.आर ग्य ववभाग)

सुजाता पाटील (व. आर ग्य ववभाग)
नम्रता पावल (व. आर ग्य ववभाग)

अजश्वनी ि त्र (व. आर ग्य ववभाग)

ननमयला म कल (व. आर ग्य ववभाग)

प्रववण िनश्वर, बांदरवा ी आर ग्य केंद्र

हदलीप राठ , ववनायक नगर आर ग्य केंद्र
श्री. ननळकांठ उदावांत (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. प्रकाश पवार (स्वच्छता ननररक्षक)

श्री. अरववांद चाळक (स्वच्छता ननररक्षक)
e:\17 muddyachi mahiti\final website list telephhone 2017\telephone list\airtel - website list

8433911209
8433911216
8433911201
8433911213
8433911212
8433911243
8433911219
8433911241
8433911229
8433911224
8433911221
8433911240
8433911231
8433911235
8433911236
8433911188
8433911191
8433911192
8433911190
8433911233
8433911189
8433911187
8433911238
8433911237
8422811285
8433911170
842281128
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श्री. काांतीलाल बाांगर (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. अभय स नावण (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. रमश घरत (स्वच्छता ननररक्षक)

श्री. ननतीन खर (स्वच्छता ननररक्षक)

श्री. श्रीकाांत परा कर (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. श्याम च गुल (स्वच्छता ननररक्षक)

श्री. ववजय पाटील (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. रववांद्र पाटील (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. म हन प वी (स्वच्छता ननररक्षक)
श्री. अननल राठ

(स्वच्छता ननररक्षक)

श्री. सुभाष तरस (मुकादम भाईंदर पुव)य

श्री. अश क भ ईर (मुकादम भाईंदर पुव)य
श्री. नवरां ग च हाण (मुकादम कनककया)

श्री. शाांताराम पाटील (मुकादम कनककया)

श्री. हदलीप ककसन पाटील (मक
ु ादम कनककया)
श्री. शरद ककणी (मुकादम कनककया)

श्री. कमळाकर महर (मुकादम कनककया)
श्री. दलपत स लांकी (मुकादम कनककया)
श्री. भानुदास पाटील

(मुकादम कामशममरा)

श्री. ववश्वास पाटील (मुकादम कामशममरा)
श्री. राजश भ ईर (मक
ु ादम कामशममरा)

श्री. महादव ठाकूर (मुकादम कामशममरा)
श्री. अननल म्हात्र (मुकादम कामशमीरा)

श्री. अश क पाटील (मुकादम कामशमीरा)
श्री. अश क ि त्र (मुकादम कामशमीरा)
श्री. रमश गुजर (मुकादम कामशमीरा)

श्री. सख
ु दव खरात (मक
ु ादम कामशमीरा)
श्री. लक्ष्मण मदार

(मुकादम मुिे त उत्तन)

श्री. ननकलस दाललत (मुकादम मुिे त उत्तन)
श्री. ववजय नुननस (मुकादम मुिे त उत्तन)
श्री. हरश्वर पाटील (मुकादम)

श्री. भानुदास महर (मुकादम)
श्री. गणश स लांकी

(मक
ु ादम भाईंदर पजश्चम)

श्री. मािु मसतन (मुकादम भाईंदर पजश्चम)
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8433911177
8422811277
8422811266
8422811289
8422811292
8422811290
8422811296
8433911169
8422811298
8422811295
8422811282
8433911175
8433911176
8422811274
8422811265
8422811283
8422811284
8422811275
8433911178
8433911167
8433911162
8433911155
8433911154
8433911153
8433911164
8433911163
8433911156
8422811255
8422811256
8422811257
8422811258
8422811259
8422811260
8422811261
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श्री. मांगश पाटील (मुकादम भाईंदर पजश्चम)

श्री. ववठ्ठलभाई ममठाभाई हररजन (मुकादम जनतानगर)
श्री. भरत घरत (मक
ु ादम जनतानगर)

श्री. प्रकाश घरत (मुकादम भाईंदर पुव)य

श्री. नांदकुमार पाटील (मुकादम भाईंदर पुव)य

श्री. गणश वव. पाटील (मुकादम भाईंदर पुवय)
श्री. नागायण ग पाल (मुकादम ममरार )
श्री. भुपती मसतन (मुकादम ममरार )

श्री. सदानांद पवार (मक
ु ादम ममरार )
श्री. महश भ ईर (मुकादम ममरार )
श्री. ववजय हहर (मुकादम ममरार )

श्री. प्रताप आढाव (मुकादम ममरार )

श्री. ममलन म्हात्र (मुकादम घनकचरा प्रकल्प)
श्री. दयानांद गा

(वाहन चालक)

श्री. राजेंद्र तांगवल (मक
ु ादम)

श्री. अननल पाटील, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. बळराम राठ , बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. मशवाजी मणग, बाांिकाम ववभाग, मुकादम
श्री. मािव ह काणे, बाांिकाम ववभाग, मुकादम
श्री. सांहदप म र, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. चचांतामण मान, बाांिकाम ववभाग, मक
ु ादम
श्री. हदपक सातव, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. प्रभात स लांकी, बाांिकाम ववभाग, मुकादम
श्री. दवेंद्र म र, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. अतुल मसांग, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. जयववजय वाघमार, बाांिकाम ववभाग, मुकादम
श्री. दत्तात्रय जािव, मक
ु ादम वन ववभाग

श्री. य गश घरत बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. सांत ष खरात, बाांिकाम ववभाग, मुकादम

श्री. प्रभुलाल मसांग ररया (स्रीट लाईट) स. का.

श्री. सांजय बाबुलाल खां वल (स्रीट लाईट) स. का.
श्री. चन्ना नाईक (स्रीट लाईट) स. का.

श्री. सब्र
ु मण्यम कपन (स्रीट लाईट) स. का.
श्री. रववांद्र पाटील (स्रीट लाईट) स. का.
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8433911200
8433911152
8433911151
8422811279
8422811278
8422811276
8433911160
8433911161
8433961401
8433911158
8433911157
8433911159
8422811273
8433911103
8422811420
8422811394
8422811442
8422811302
8422811454
8422811397
8422811385
8422811384
8422811381
8422811346
8422811343
8422811473
8422811341
8422811379
7777019517
8422811391
8422811392
8422811393
8422811395
8422811406
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श्री. राजू भवर (स्रीट लाईट) स. का.

श्री. न सन थां ापाणी (स्रीट लाईट) स. का.
श्री. ववजय तप
ु सांद
ु र (स्रीट लाईट) स. का.
राम बाांबळ , वविी ववभाग

स्वप्नील गायकवा , बाांिकाम ववभाग

श्री. दत्तात्रय पाटील, बाांिकाम ववभाग
मन हर म्हात्र, बाांिकाम ववभाग

श्री. नरश स लांकी, बाांिकाम ववभाग
ां , वद्यकीय ववभाग
श्री. य गश मशद
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8422811368
8422811367
8433738899
8422811234
8433911972
8422812194
8433911181
8422812196
8433911171
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