
२६ नो�ह�बर २००८: मंुबई वाच	वणसाठ� नॅशनल �स�यु�रट� गाड�ची मोह�म  
नॅशनल �स�यु�रट� गाड� सै�याचे कमांडो  
२६ नो�ह�बर २००८ ला  मंुबईतील दहशतवाद ह�ला अस�याची खा�ी झाल आणी 
ऑपरेशन �लॅक टोरनॅडो करता नॅशनल �स�यु�रट गाड"ला (एनएसजी)  बोलव#यात 
आले. एनएसजी $द�लव%न &वमानाने ११६३ )कलोमीटरचे अंतर पार क%न २७ 
नो�ह�बर २००८ ला सकाळी तीन वाजता’ मंुबईत पोहचले.कृतीदल; ५१ व ५२ &वशेष 
कृती गटांतून(५१,५२ Special Action Group)आले�या, भार-तय सै/या0या १९५ 
सै-नकांचे बनलेले होते. 
सु2वातीला द34ण’ मंुबईतील ताज पॅलेस आ6ण ओबेरॉय-�ीड�ट यांना ल4् 
बन&व#यात आ�याचे ल4ात आले. मुंबई पो�लसांनी घटने0या सु2वातीची $दलेल’ 
मा$हती ह असमाधानकारक होती. नंतर न�रमन हाऊस या -तस-या $ठकाणीह 
दहशतवाद अस�याची खा�ी झाल. ;यामळेु काय"दलाला तीन गटात &वभाग#यात 
आले.  
नरमन हाऊस0या इमारतीत लपले�या दहशतवा>यांना पकडणसाठ? ताज येथील 
दोन -नशाणबाज तुकAयांना नरमन हाऊसला पाठ&वणत आले.�यूहरचना 
’ध�कादायक’ कृती>वारे दहशतवा>यांना -नरEत कर#याची होती.याकरता 
�शरकावा0या आ6ण डावपेचा;मक हाताळणी0या -नर-नराFया प>धतींचा वापर 
कर#यात आला. ‘शॉक’ ऍ�शन>वारा &व&वध प>धतींचा व �यूहरचनांचा वापर 
दहशतवा>यांना -नHफळ कर#यासाठ? वापरणत आला. वर0या मज�याव2न खाल 
उतर#याचा अ�भनव माग" अवलबं#यात आला.छोLया शE�ां-नशी जबरदEत फ़ायर 
क2न दहशतवा>यांना जागीच 6खळवून टाक#यात आले.M;येकN पाच कमांडो0या 
‘हट’ टOस ्हो;या.  
ताज टॉवस� आ!ण ताज पॅलेस हॉटेल येथील कारवाई  
ताज पॅलेस हॉटेल0या  M;येक मज�यावरल कॉरडोअरची लांबी ह सरासर ८४० 
फुट आहे, हॉटेलची एकूण लांबी सरासर १.८० )कलोमीटर आहे. एकूण प�रसर 
४९,१४०० चौरस फुट होता. ३३० Eयुट, M;येक  मQये २-३ खो�या जनरेटर 



संयं�ा�सहंत, १४० अ-त�र�त खो�या, इ;याद. याMमाणे १७ मजले होते. ताज टॉवस" 
मQये  २१ मज�यांवर एकूण  ३२३खो�या हो;या. 
कारवाईतील अडचणी  
एका खोलत जाणे आ6ण शोध घेणे याला कमीत कमी ४ ते ५ �मनीट लागतात. 
५०० खो�यांसाठ? ३३-४० तास Oहणजे एकLया ताज टॉवस"साठ? ५०-६३ तास लागले. 
इमारतीमQये फ�त १९२ एसएजी कमांडो कारवाई करत होते. कारवाईचा मोठा 
प�रसर अस�यान ेपाहुणे आ6ण नाग�रकांची सुर4ा करणे अवघड होती. ताज0या 
Tॅनाईट भींतीमुळे रॉकेट फायर -नHMभ होते ;यामळेु ते वापर#यात आले नाह.  
एकच माग" होता, Eफ़ोटके वाप2न दारे तोडणे. मया"$दत हॉटेल कम"चाWयांची 
उपल�धता, कॉ�रडोअरमधील छोLया खो�यांचा वापर लप#यासाठ? कर#यात आला 
आहे का याची मा$हती न�हती. खो�यांमधील Mकाशाचा अभाव आ6ण आतील बाजूने 
पडदे टाक#यात आले होते. हॉटेल -नवासी घाबरले होते आ6ण दरवाजा वाज&व�यावर 
अथवा आवाज $द�यावरह ते ;यांची ओळख सांगत न�हते. काह -नवासींनी 
खोल0या बाहेर येणे सु% के�यानंतर ;यांना दहशतवा>यांनी गोळी झाडल होती. ह 
घटना वाWयासारखी ;वरत पसरल आ6ण हॉटेल कम"चाWयांनी पाहु#यांना 
खो�यांमQयेच राह#याचा स�ला $दला.  
२७ नो�ह�बरला ९.२० वाजता एनएसजीने मारकोसकडून (एमएआरसीओएस) काय" 
हाती घेतले आ6ण हॉटेल0या मांडणीची योजना �मळवल. प$ह�यांद ताज च�बस" व 
रेEटॉरंट सुर34त कर#यात आले. ताज पॅलेसमQये तळमजला सरु34त कर#यात 
आला आ6ण कारवाईचा पाया तेथे Eथापन कर#यात आला. िज/याने छतावर जाऊन 
व%न-खाल कारवाई कर#यास सु2वात कर#यात आल होती.  
�मळाले�या मा$हतीनुसार दोन दहशतवाद ताज मQये अस�याच े-नदश"नास आले 
होते. मजले सुर34त क�रत असतांना प$ह�या मज�याशी संपक"  MEथा&पत कर#यात 
आला होता. कॉ�रडोअर0या डा�या कोपWयातून दोन दहशतवाद गोFया झाडत होते. 
प$ह�या मज�यावर जात असतांना एक एसएजी कमांडो जखमी झाला होता. ;याला 
मेजर संदप उि/नकृHणन यांनी तळमज�यावर ओढत आणले आ6ण ;या0या गटाला 



तेथेच थांब#यास सांZगतले. ;यांनी दहशतवा>यांवर गोळीबार करत Eवत: तेथील 
जबाबदार घेतल होती. ;या4णी अनपे34तपणे प$ह�या मज�या0या कॉरडोअर0या 
उज�या कोपWयातून दोन दहशतवा>यांनी गोळीबार क�रत म�जर उि/नकृHणनला 
जखमी केले होते. दहशतवा>यांना मारतांना मेजर उ/नीकृHणन जखमी झाले. ते पुढे 
या जखमांमुळेच म;ृयूमुखी पडले.  
प$ह�या मज�यावरल वसबी रेEटॉरंटजवळ तीन दहशतवा>यांनी क�जा केला होता. 
लाकडी गोलाकार पायWया आ6ण Tॅनाईट0या भींतीमुळे एनएसजी0या गोळीपासून ते 
सेफ़ होते. रेEटॉरंटमQये Mवेश �मळ&व#यासाठ? आयडीज ्Eफोट घडवून आणला 
आ6ण ;याचा प�रणाम Oहणून ‘शॉक वेवज’् -नमा"ण झा�या. ;यामळेु एका 
दहशतवा>याने 6खडकNतून उडी घेतल आ6ण ;या0यावर गोFया झाड#यात आ�या. 
उव"�रत दहशतवाद रेEटॉरंटमQये मरण पावले.  
ओबेरॉय-"ीड�ट येथील ऑपरेशन  
येथे ११ मजले, M;येक मज�यावर ३३ खो�या, तीन पातFयावर एकमेकांना 
जोडलेले तीन कॉरडोअर होते. 
ताज हॉटेलMमाणे दहशतवाद सं[या कोणालाच मा$हती न�हती. २६ नो�ह�बर0या 
सु2वातीला ;यांनी पाहु#यांवर गोळीबार के�यानंतर ते खोलमQये लपून बसले होते. 
ते आपल जागा बदलतांना आ6ण एखा>या $ठकाणी गोळीबार झा�यास ते गोळीबार 
करत होते. ते १८५६ \मांका0या खोलत लपून बसले होते. ती खोल माEटर कN 
वाप%न उघडताच दहशतवा>यांनी गोळीबार सु% केला. एक दहशतवाद बाहेर पडून 
�ल]टकड ेजात असतांना कॉ�रडोअरमQये मार#यात आला आ6ण दसुरा बाथ2ममQये 
लपून बसला. ओबेरॉय हॉटेल २८ नो�ह�बर रोजी दपुार दोन वाजता 
दहशतवा>यांपासून सोड&व#यात यश �मळाले. सुर34ततेची M)\या पार पड�यानंतर 
हॉटेल २९ नो�ह�बर रोजी सायंकाळी सहा वाजता हEतातंरत कर#यात आले.  
न�रमन हाऊस येथील ऑपरेशन  
न�रमन हाऊस हे दाट लोकवEती0या शेजार द34ण मुंबईत िEथत आहे. यहूदंचा 
-नवास असणाWया 4े�ात रहाणाW यांना तसेच कोणालाह आतील मांडणी बाबत 



मा$हती न�हती. -नशाणा धरलेल तुकडी(Snipers) न�रमन हाऊस0या आसपास 
तैनात कर#यात आल आ6ण बांधकाम सु% असणाW या एका इमारतीत कमांड बेस 
Eथा&पत कर#यात आला. ती जागा न�रमन हाऊसमधनू होणाW या गोळीबाराचे 
-नर4ण कर#यास यो_य होती. इमारतीतील दहशतवा>यांनी 6खड�यां0या काचा 
फोड�या हो;या व ;याचे तुकडे जमीनीवर &वखुरले होते. ;यामळेु कमांडोज ्;याव%न 
जातांना काचे0या तुकAयांचा आवाज होत अस�याने ;या आवाजाने दहशतवाद 
सतक"  होऊन कमांडोजला ल4 करत होते.  
इमारतीला सव" बाजंूनी लोखंडी Tील होते आ6ण आतून पडदे टाक#यात आले होते. 
मज�यांना जोडणाW या पायW या दहशतवा>यांनी Eफोट क%न उडवून $द�या हो;या. 
लहान बाळाला घेऊन -नसटले�या एका नोकराणीने सांZगतले कN, शेजार0या 
�यापाW या0या घरात दहशतवाद Eथलांतरत झाले आहेत. एका म$हलेस$हत सहा 
दहशतवाद आत अस�याचा अंदाज बांधला होता. अशा �म` मा$हती0या आधारे, 
शेजारल इमारतींची परवानगी घेऊन २७/२८ नो�ह�बर मधील रा�ीत कारवाईला 
सु2वात कर#यात आल होती.  
हमला करणारा गट २८ नो�ह�बर रोजी सकाळी ७.१५ वाजता हे�लकॉaटरने 
इमारतीवर उतरला व सहकाय" करणारा दसुरा गट इमारतीव%न होणाW या गोळीबाराचे 
-नर4ण करत होता. तालम कर#यास अिजबात वेळ न�हता. प$ह�यांद सहावा 
आ6ण पाचवा मजला दहशतवा>यांपासून म�ुत कर#यात आला आ6ण आठ वाजता 
चौcया मज�यावर दहशतवा>यांशी संपक"  Eथा&पत कर#यात आला होता.  
हा तोच 4ण होता, जे�हा हवालदार गज�d �सगंन ेखोलचे समोरल दार तोडून 
खोलत Mवेश के�यावर आत लपून बसले�या दहशतवा>यांनी ;यां0यावर गोFया 
झाड�या. यानंतर आयइडी0या सहाeयाने दसुरा Mवेश माग" तयार कर#यात आला. 
समोरल दरवाfयाने आ6ण फोडले�या भींतींतून सम/वयाने गोळीबार कर#यात येत 
होता आ6ण कमांडोज ्नी आतमQये Mवेश क%न दहशतवा>यांना -नHफळ केले. २८ 
नो�ह�बर रोजी सायंकाळी सहा वाजून २५ �मनीटांनी उ>देश सफल झाला.  
आपण 	वसरता कामा नये  



एनएसजी0या ऑपरेशनमQये एकूण आठ दहशतवाद मारले गेले आ6ण तीन 
$ठकाणांवरल �मळून एकूण ६१० बंधक/पाहुणे मारले गेले. एनएसजीच ेदोन कमांडो 
ठार झाले तर १८ जखमी झाले.  
मेजर संदप उि/नकृHणन,् ७ hबहार, ५१ एसएजी (मरणोiर) आ6ण हवालदार गज�d 
�सहं, १० पॅरा (एसफ), ५१ एसएजी (मरणोiर) यांना देशांतील सवाjत मोठे अशोक 
चक‘ Mदान कर#यात आले. ऑपरेशन �लॅक टोरनॅडोसाठ? ५१ आ6ण ५२ 
एनएसजी0या &वशेष कृती गटाला एक )कतkच\, एक शौय"च\, सहा सेना मेड�स 
(वीरता), एक सेना मेड�स (&व�शHLय) आ6ण एक सीओएएस EथलसेनाQय4 
MशिEतकाड"ने गौर&व#यात आले.  
एनएसजी स$मीकरणासाठ�... 
यापूवk अनेकदा एनएसजीने यशEवी�र;या दहशतवाद&वरोधी कारवायाला केले�या 
आहेत आ6ण ;या यशEवी ह झाले�या आहेत. सQया एनएसजीला 
अ;याधु-नकNकरणाची आ6ण अZधकार पदावर बदलांची मोठ? गरज आहे. शE�ा�, 
उपकरणे आ6ण इतर अनके गोHटं0याबाबत अ;याधु-नकNकरण गरजेचे आहे. 
;यासाठ? मोlया आZथ"क तरतुदची गरज आहे. अलकडचे एनएसजीमधील 
जवानांना अ-तमह;वा0या �य�तीं0या सुर4े0या जबाबदारतून दरू क2न मोद 
सरकारने एक सकारा;मक पाऊल टाकले आहे. यापुढेह एनएसजी0या 
स4मीकरणासाठ? आवnयक असणाèया गोHट हे सरकार करेल अशी अपे4ा आहे. 
 
एनएसजी नेमके काय आहे, ;यांची सQयाची ताकद काय आहे, ;यांचे नेत;ृव कोठून 
केले जाते आ6ण ;यांनी आणखी चांगले काम करावे Oहणनू कोणकोण;या गोHट 
करणे आवnयक आहे, या मु>दयांचा उहापोह करणे औZच;याचे ठरेल. एनएसजी हे 
क� dय गहृ खा;या0या अख;या�रत काम करते. ;याचे Mमुख हे आयपीएस दजा"चे 
अZधकार असतात. मा�, एनएसजीमQये लढणारे सै-नक हे भारतीय सै/यातून 
आलेले असतात. महासंचालका0या हाताखाल असणारे इनEपे�टर जनरल 
ऑपरेश/सचे अZधकार हे भारतीय सै/यातील मेजर जनरल असतात; तर 
कारवायांमQये मु[य लढणारे सै-नक हे ५२ Eपेशल अ�ॅशन ऑपरेशन Tुप आ6ण ५१ 



Eपेशल अ�ॅशन ऑपरेशन Tुपमधील असतात. या Tुपला ‘काऊंटर हायजॅकNंग फोस" 
Oहटले जाते. Oहणजे &वमानावर दहशवा>यांनी ह�ला क%न Mवाशांना बंद बनवले 
तर तेथून Mवासी व &वमान सोड&व#याचे काम हे ५२ एसएजी यांचे असते. यामQये 
५५० सै/यांचे जवान व अZधकार काम करतात. ;याचें नेत;ृव हे कन"ल पदावरल 
अZधकार करतात. सQया ऑपरेशन कॉमेट Oहणजे धोका असले�या &वमानां0या 
मागा"वर  ५२ एसएजीचे दोन-तीन अZधकार आ6ण जवान Eकाय माश"ल Oहणनू 
पाठ&वले जातात.  
दसुरा मोठा गट Oहणजे ५१ Eपेशल अॅ�शन Tुप. या Tुपचे काम Oहणजे 
दहशतावा>यां&व2>ध लढणे होय. या Tुपमधील जवानांची सं[या ५५० इतकN आहे. 
;यांचे नेत;ृवह भारतीय सै/यातील कन"ल पदावरचे अZधकार करतात. या दोन 
मु[य तुकAयांवर एनएसजी उभी आहे. ;यांना मदत कर#यासाठ? Eपेशल र�जस" Tुप 
तयार केलेले आहेत. ते बीएसएफ आ6ण सीआरपीएफमधून आणले जातात. मा�, ते 
M;य4 लढ#यात भाग घेत नाहत. ;यांचे काम ५१ आ6ण ५२ एसएजीला मदत 
करणे हे असते. एनएसजीच ेबहुतेक जवान आ6ण अZधकार हे अ-तमह;वा0या 
�य�तीं0या सुर34ततेसाठ? वापरले जातात. ह गोHट अथा"तच चुकNची आहे.  
अलकडचे समोर आले�या वiृानुसार, सQया0या सरकारने एनएसजी जवानांकडून 
आ6ण अZधकाया"कडून अ-तमह;वा0या �य�तींना दे#यात येणार सुर34तता काढून 
घे#याचा -नण"य घेतला आहे. यामधून ५०० पे4ा अZधक एनएसजी जवानांना मु�त 
आहे. यामुळे आता दहशतवाद&वरोधी मो$हमेसाठ? �मळणाया" जवानां0या सं[येत वाढ 
हो#याची श�यता आहे. एनएसजीसाठ? भारतीय सै/यां0या अ�भयं;याकडून मदत 
केल जाते. ;यामQये बॉOब pडEपोझल यु-नट, डॉग E�वडॅ, सपोट" वेपन E�वडॅ, 
इले�qॉ-नक सपोट" Tपु असे भारतीय सै/यांतील ५०० हून अZधक जवान आ6ण 
अZधकार मदत करतात. मागील सरकारने  मुंबई, चे/नई, हैdाबाद आ6ण कलकiा 
या चार $ठकाणी एनएसजीला तैनात कर#याचा -नण"य घेतला होता. दहशतवा>यांनी 
ह�ला केला तर या चार मोlया शहरांमQये ता;काळ एनएसजीचा वापर करता 
येईल, असा यामागचा उ>देश होता. आता अहमदाबादमQयेह एनएसजीची तुकडी 
ठेवल जा#याची श�यता आहे. एनएसजी0या मदतीसाठ? एक &वमान सतत पालम 



&वमानतळावर तैनात असते. या�शवाय भारतीय हवाई दलाचे एएम-३२, सी१-३०, 
मीग-१७ यांसारखी &वमाने एनएसजी0या कारवाईसाठ? वापरल जातात. याआधी 
एनएसजीने अनेक $ठकाणी यशEवी कारवाया केले�या आहेत. ;यापैकN तीन 
मह;वा0या कारवायांबाबत जाणनू घेऊ. 
१९८८ मQये एनएसजीने पंजाबमधील सुवण" मं$दरात ऑपरेशन केले होते. ;यात 
;यांना यश �मळाले होते. तेथील सव" दहशतवा>यांना मार#यात आले. ;यानंतर 
२००२ मQये गांधीनगरमधील अ4रधाम मं$दरात घुसले�या दहशतवा>यांना 
मार#यासाठ? ऑपरेशन वrश�ती  राबव#यात आले. यामQयेह सव" दहशतवा>यांना 
कंठEनान घाल#यात यश आले. थोड�यात, एनएसजीचे काम अ-तशय उ;कृHट 
प>धतीचे रा$हलेले आहे.  
सQया एनएसजीच ेआधु-नकNकरण पूण"पणे थांबले आहे. दहशतवा>यांकडे असणार 
शE�ाE� ेह जाEत अ;याधु-नक आहेत, असे Oहटले जाते. सQया0या सरकारने 
एनएसजी0या आधु-नकNकरणासाठ? १४०० कोट 2पयांची तरतूद केल आहे. २०१७ 
पयjत हे आध-ुनकNकरण हो#याची श�यता आहे. परंतु, तोपयjत काय हा मोठा Mnन 
आहे. या आधु-नकNकरणामQये अनके गोHट अंतभू"त आहेत. यामQये कोण;याह 
वातावरणात आ6ण कोण;याह वेळेला पाहता येईल अशा कॅमेया"ची  गरज आहे. या 
कॅमेया"ची qकमत १.१० कोट अस#याची श�यता तसेच qभतीमागे लपले�या 
दहशतवा>यांवर ह�ला कर#याकरता &वशेष बंदकुांची गरज आहे. अशा बंदकुांना 
कॉन"र शॉट असे Oहटले जाते. ;या येणे अपे34त आहेत. रा�ी0या अंधारात $दसावे 
यासाठ? थम"ल इमेिजग बायना�युलस" अ>यापह एनएसजीला �मळालेले नाहत. 
एनएसजीने ७.६२ �मलमीटर Eनायपर रायफल माZगत�या हो;या. ;या अ>यापह 
दे#यात आले�या नाहत. दहशतवा>यांवर ;वरत ल4 ठेव#याक�रता यूए�ह (sोन) 
ची गरज आहे. दहशतवाद अनके वेळा आप�या शरशरावर बॉOब लपवतात, 
;यामळेु मार�या गेले�या दहशतवा>यांचे -नर4ण कर#याक�रता �रमोटल 
ऑपरेqटग �हेईकलची गरज आहे. मागे हे उपकरण नस�यामुळे -नरंजन कुमार 
यांचा म;ृयू झाला होता, याची आठवण येथे होते. ;यामळेु अशा Mकारचे उपकरण 
लवकरात लवकर येईल अशी आपण आशा क2या.  



तसेच संबंZधत अZधकाया"शी ;व�रत बोलता यावे यासाठ? खां>यावर असणाया" रेpडयो 
उपकरणांची ह गरज आहे. तसेच बुलेटMूफ गाAयाह गरजे0या आहेत. तसेच 
अZधकाया"ना कमांड कंqोल कर#यासाठ? अशा गाAयांची गरज आहे. एरोसटॅक रडार, 
Tाऊंड रडार अशा अनके शE�ा�ांची गरज आहे. ;यांची अ>याप पूत"ता झालेल 
नाह. भ&वHयात एखादा मोठा ह�ला हो#यापूवk हे सव" आध-ुनकNकरण लवकरात 
लवकर कर#याची गरज आहे. याखेरज एनएसजी0या Mमुखपद पो�लस 
अZधकाया"ऐवजी सै/यअZधकाèयाची नेमणकू करणे गरजेचे आहे. कारण 
आiापयjत0या एनएसजी0या कोण;याह Mमुखाला लढ#याचा अनभुव न�हता. ;यांनी 
कधीह Eपेशल फोसuस0या कारवायामQये भाग घेतलेला न�हता. लढ#याचा अनभुव 
नसेल, Eपेशल फोसuस कशा Mकारे लढतात हे माहत नसेल तर ते एनएसजीच े
नेतvृव स4मपणे कसे क% शकतील?  सQया भारतीय सै/य आप�या अZधकाया"ना 
आ6ण जवानांना  दोन वषा"साठ? एनएसजीकड ेपाठवतात. भारतीय सै/याचे कमांडो 
Eपेशल फोसuस १० वषu काम करतात. ;यामळेु एनएसजीमधील जवानांचा 
काय"काळह तीन ते पाच वषu असा वाढवला आहे. यामुळे एनएसजीची काय"4मता 
वाढवता येईल.  
एनएसजीला मदत कर#याकरता Eपेशल र�जस" Tुप0या तीन बटा�लयनची रचना 
कर#यात आल होती. ते बीएसएफचे जवान असतात. पण ते कधीह लढ#यासाठ? 
उपल�ध होत नाहत. कारण ते नेहमी अ-तमह;वा0या �य�तीं0या सुर34ततेसाठ? 
अडकलेले असतात. ह जबाबदार कमी क%न ;यांना लढ#या0या कामासाठ? 
पाठ&वले पा$हज.े  
थोड�यात एनएसजीला कायमEव2पी सै/यबळाची गरज आहे.  आधु-नक शE� 
आ6ण टेहाळणीसाठ? लागणाèया उiम उपकरणाची देखील ;यांना गरज आहे. या 
�शवाय एनएसजीने गहृमं�ालया0या अख;या�रत काम कर#याऐवजी संर4ण 
मं�ालया0या हाताखाल qकवा सै/या0या हाताखाल काम कर#याची गरज आहे. 
आगामी काळात एनएसजी0या आधु-नकNकरणासाठ? यो_य Mकारे आZथ"क तरदहू 
करणे आवnयक आहे. तसेच एनएसजीमQये असणाया� कमतरता ता;काळ दरू के�या 
गे�या पा$हजेत. सQयाचे सरकार याबाबत सकारा;मक पावले टाकेल अशी अपे4ा 



आहे. सQया आय�सससार[या दहशतवाद संघटनांकडून असणारे धोके भारतासाठ? 
वाढले जातात. Oहणूनच  आप�या कमांडोजना तयार क2न सुर4ेची फळी तयार 
करणे आवnयक आहे.   
 
 

 


