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               पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ५ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०७/०८/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑग ट मिह याची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०७/०८/२०१५ रोजी दुपारी १२.०० वा. ड ेि य कायालया या “छ पती शा  
महाराज सभागृह” येथे आयोजीत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स माननीय सद य 
उपि थत होते.  
१. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे   सद या 
२. मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य 
३. मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
५. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद या 
६. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
७. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद य  
८. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य  
९. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ   सद य 
१०.    मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद य 
११.    मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य  
   ---------- 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. ग टुवार, कायकारी  
अिभयंता, जलिन:सारण, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशु वै क य अिधकारी, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता िव ुत,  मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. र पारखी,  मा. िवनय ओहोळ, 
मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा. रव  पवार, उप अिभयंता,जलिन:सारण, मा. अनघा 
पाठक,उपअिभयंता, झो.िन,पू., मा. अजय जाधव, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, 
मा. िव ास गगजे. डा अिधकारी, मा. मा.बी.एम. मुलाणी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. 
गणेश राऊत, किन  अिभयंता, िव ुत, मा. मुठाळ सी.एल., मा. आर.बी. जगताप,किन  
अिभयंता,नगररचना,मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, मा. जी.आर. गोसावी, सहा. उ ान 
अिध क, मा.सोनवणे ए.सी., मा. चौहान एस.एच., मा. कोतवडेकर एस.पी., मा. पाटील एस.ए., मा. 
सौदाई, आरो य िनरी क, मा.चौधरी, स हअर, नगररचना मा.एम.एस.कदम, मा. एच. पी. सुभेदार, 
अित मण  िनरी क, मा. अमर म ासी मले रया इ सपे टर, इ. अिधकारी उपि थत होते.  
 

मा. सिचव, सभा शाखा :- मा. ड भाग सभापती ी. टाक त येत बरी नस याचे कारणा तव 
सभेस हजर नसलेने थम आज या सभेचे सभापती पद कोणी वीकारावे याबाबत सभागृहास िवनंती 
केली.  

मा. सुिनता वाघेरे : मा. सद य ड भाग सिमती ी. रामदास बोकड यांनी सभेचे सभापती 
पद वीकारावे अशी सूचना मांडते.  

मा. आरती च ध े:  मा. सुिनता वाघेरे यांनी मांडले या सूचनेस अनुमोदन देत आहे.  
मा. रामदास बोकड यांनी सभापतीपद वीकारले.  
मा. रामदास बोकड : आजचे बैठक चे सभापती हणुन संधी द याब ल सहकारी नगरसेवक 

व नगरसेिवका यांचे आभार मानुन बैठक चे कामकाज सु  करतो. 
मा. सिचव, सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . ४ दनांक  ०३/०७/२०१५ रोजीचे 

सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
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मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ४ दनांक  ०३/०७/२०१५ रोजीचे सभेचा सभावृ ांत 
कायम करणेत येत आहे.  
  मा. सिचव, सभा शाखा :- स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेस 
मा यता िमळावी.  

स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत 
आले.  

िवषय . १:-  भाग . ५६ वैदुव ती येथे सुदशननगर र ता . २ येथे “ जािपता 
हकुमारी ई रीय िव िव ालय, राजयोग मेिडटेशन सटर, सुदशननगर पपळे गुरव पुणे ६१” असा 

दशादशक फलक महापािलके या वतीने लावणेबाबत  
िवषय . २:- जवळकर नगर म ये सोफोश धडफळे  सटर(तारा), ८६/२अ जवळकर 

नगर, पपळे गुरव पुण े ६१ येथे जाणेसाठी नागरीकांना प ा िमळत नस याने जवळकर नगर, 
पारीजात कॉलनी येथे बीआरटी र या या जवळ “सोफोश धडफळे  सटर(तारा), ८६/२अ जवळकर 
नगर, पपळे गुरव पुणे ६१” असा दशादशक फलक महापािलके या वतीने लावणेबाबत 

िवषय . ३:- वैदुव ती येथील माजी नगरसेवक राजू लोखंडे यांचे घरासमोर सन १९९४ 
पासुनचे सावजिनक शौचालय आहे . याची अव था िबकट असुन सदर शौचालय व कचराकंुडीपासुन 
शेजारी राहणा-या नागरीकांचे आरो यास धोका असुन वरीत सदर शौचालय व कचराकंुडी 
हलिवणेबाबत  

िवषय . ४ :- भाग . ५५ पपळे सौदागर रहाटणी येथे गाव मौजे रहाटणी ,ता. 
हवेली,िज. पुणे येथील स ह नं. ४२,४५, ४९ मधुन १८ मीटर पासुन जाणारा कलम २०५ अ वय े९ 
मीटरचा र ता घोिषत केलेला आहे. परंतु या र यात गेली २५-३० वषापासुन दोन ते तीन मजली 
प  बांधकामे झालेली आहेत. सदरचा र ता हा दि ण उ र आह ेआिण सदर भागात पुव- पि म 
जाणारे लॉट गचे र ते, ेनेज,िव ुत, केबल, ीट लाईट, पा याची पाईपलाईन, डांबरी र ते झालेल े
आहेत. सदर  ९ मीटर घोिषत केले या र याची तेथील नागरीकांना काही एक गरज नाही. या उलट 
सदरचा र ता के याने ब-याच कुटंुबांचा पंच उ व त होऊन ते बेघर होतील िशवाय रा ीय संप ीचे 
कोटयावधी पयांचे नुकसान होईल. तरी रहाटणी येथील स ह नं. ४२,४५, ४९ मधुन १८ मीटर 
पासुन जाणारा कलम २०५ अ वय ेघोिषत असलेला ९ मीटर ंदीचा र ता र  करणेबाबत  

 
           स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने दनांक ०७/०८ /२०१५ 
रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेल े िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  
 
ठराव . १६                                                                    िवषय . १ 
दनांक : ०७ /०८/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. वैशाली रा ल जवळकर                            अनुमोदक : मा. रामदास बोकड 
संदभ :  मा. वैशाली रा ल जवळकर  यांचेकडील दनांक ०७ /०८ /२०१५ रोजीचा   ताव 
 

भाग . ५६ वैदुव ती येथे सुदशननगर र ता . २ येथे “ जािपता हकुमारी ई रीय 
िव िव ालय, राजयोग मेिडटेशन सटर, सुदशननगर पपळे गुरव पुणे ६१” असा दशादशक फलक 
महापािलके या वतीने लावणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ताव सवानुमते मंजूर झाला. 
          --------------- 

ठराव . १७                                                                    िवषय . २ 
दनांक : ०७ /०८/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. वैशाली रा ल जवळकर                            अनुमोदक : मा. रामदास बोकड 
संदभ :  मा. वैशाली रा ल जवळकर  यांचेकडील दनांक ०७ /०८ /२०१५ रोजीचा   ताव 
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जवळकर नगर म ये सोफोश धडफळे  सटर(तारा), ८६/२अ जवळकर नगर, पपळे गुरव पुणे 

६१ येथे जाणेसाठी नागरीकांना प ा िमळत नस याने जवळकर नगर, पारीजात कॉलनी येथ ेबीआरटी 
र या या जवळ “सोफोश धडफळे  सटर(तारा), ८६/२अ जवळकर नगर, पपळे गुरव पुण े६१” असा 
दशादशक फलक महापािलके या वतीने लावणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

 

                   सदर ताव सवानुमते मंजूर झाला. 
                         --------------- 

ठराव . १८                                                                    िवषय . ३ 
दनांक : ०७ /०८/२०१५                                         िवभाग : थाप य िवभाग/ आरो य िवभाग  

सुचक : मा. रामदास बोकड                                अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर 
संदभ :  मा. रामदास बोकड यांचेकडील दनांक ०७ /०८ /२०१५ रोजीचा   ताव 
 
वैदुव ती येथील माजी नगरसेवक राजू लोखंडे यांचे घरासमोर सन १९९४ पासुनचे सावजिनक 
शौचालय आहे . याची अव था िबकट असुन सदर शौचालय व कचराकंुडीपासुन शेजारी राहणा-या 
नागरीकांचे आरो यास धोका असुन वरीत सदर शौचालय व कचराकंुडी हलिवणेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

 सदर ताव सवानुमते मंजूर झाला. 
                         --------------- 
ठराव . १९                                                                िवषय . ४ 
दनांक : ०७ /०८/२०१५                                     िवभाग : थाप य िवभाग/नगरररचना िवभाग 

सुचक : मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे      अनुमोदक : मा. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
           संदभ : मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे यांचेकडील दनांक ०७ /०८ /२०१५ रोजीचा  

ताव 
 भाग . ५५ पपळे सौदागर रहाटणी येथे गाव मौजे रहाटणी ,ता. हवेली,िज. पुणे येथील 
स ह नं. ४२,४५, ४९ मधुन १८ मीटर पासुन जाणारा कलम २०५ अ वय े९ मीटरचा र ता घोिषत 
केलेला आहे. परंतु या र यात गेली २५-३० वषापासुन दोन ते तीन मजली प  बांधकाम ेझालेली 
आहेत. सदरचा र ता हा दि ण उ र आहे आिण सदर भागात पुव- पि म जाणारे लॉट गचे र ते, 

ेनेज,िव ुत, केबल, ीट लाईट, पा याची पाईपलाईन, डांबरी र ते झालेल ेआहेत. सदर  ९ मीटर 
घोिषत केले या र याची तेथील नागरीकांना काही एक गरज नाही. या उलट सदरचा र ता के याने 
ब-याच कुटंुबांचा पंच उ व त होऊन ते बेघर होतील िशवाय रा ीय संप ीचे कोटयावधी पयांचे 
नुकसान होईल. तरी रहाटणी येथील स ह नं. ४२,४५, ४९ मधुन १८ मीटर पासुन जाणारा कलम 
२०५ अ वय ेघोिषत असलेला ९ मीटर ंदीचा र ता र  करणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत 
आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                     -------------- 
 मा. अ य  यांचे मा यतेने स मा. सद यांनी खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे मत  
केले.  
मा. सुिनता वाघेरे :- मा. अ य  मागील बैठक म ये या िवषयांवर चचा झाली या िवषयांवर 
मागील एक मिह यात कायवाही कर यात आली याची मािहती िवभाग मुखांकडून घेणेबाबत ठरले 
होते. यानुसार मागील भाग सिमतीम ये च चले या िवषयांवर आढावा घेणेत यावा. तसेच या पूव  

भाग सिमती बैठक म य ेझाले या टॉयलेट लॉक पाडणेबाबत जे ठराव पारीत कर यात आल ेआहेत 
यावर अ ापही कायवाही झालेली नाही. थाप य िवभागाकडून याबाबत मािहती देणेत आलेली 

नाही.  
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मा. सभापती :- मागील बैठक म ये च चले या िवषयांबाबत आढावा घेणेत यावा. 
  

आरो य िवभाग :  
मा. सिचव, सभा शाखा :- मागील बैठक चे वेळी मा. नीता पाडाळे यांनी आरो य 

िवभागाकडील कचरा गाडयांचे िनयोजन, औषध फवारणी, फॉ गगचे कामे वि थत होत नसलेबाबत 
सांिगतले होते. 

मा. सहा. आरो यािधकारी :- मागील बैठक त झाले या चचस अनुस न कचरा गाडयांचे 
िनयोजन तसेच औषध फवारणी इ. कामांचे िनयोजन करणेत आलेल ेआहे. 

मा. नीता पाडाळे :- आरो य िवभागाकडील कचरा गाडयांचे िनयोजन, औषध फवारणी, 
फॉ गगचे कामे वि थत होत आहे. धुरा या गाडीचे जे वेळाप क केले आहे या माण े संपुण वॉड 
एका ीपम ये पुण होणे अवघड आहे. 

मा. सहा. आरो यािधकारी :- संपूण वॉडम ये एकाच वेळी धुरीकरण होणेचे दृ ीकोनातुन 
एकाच वेळी दोन वाहनांवर दोन मिशन ठेवुन ायोिगक त वावर काम सु  क  असे सांिगतले.  

मा. कैलासभाऊ थोपटे : - नागरीकांकडून कचरा घेताना कचरागाडी कमचारी वि थत कच-
यासाठी पुरिवणेत आले या ड टबीन उचलुन घेत नाहीत व नागरीकांशी वतन यो य नसते. अशा 
कमचा-यांना सदर काम देणेत येऊ नय.े  

मा.सहा. आरो यािधकारी :- संबंिधतांना सूचना देणेत येतील.   
मा. राज  जगताप :- आरो य िवभागाचे कमचा-यांना वै क य िवभागाकडे अित र  

कामासाठी पाठिव यात येऊ नय.े यशवंतराव च हाण णालय येथे बरेच कमचारी उपल ध असतात 
परंतु ते अ याव यक सेवेतील कमचारी असलेचे सांगणेत येते. आरो य िवभागा या कमचा-यांना 
वै क य िवभागाकडील कामकाजासाठी पाठिवणेत यवेू नये तसे मा. आरो य वै क य अिधकारी यांना 
कळवावे.  

पशूवै क य िवभाग  
मा. राज  जगताप :- पपळे गुरव प रसरात मोकाट कु यांचे माण वाढत आहे.  
मा. पश ूवै क य अिधकारी :- १५ ऑग ट २०१५ पयत तीन सं थांचे काम सु  होणार आहे 

यानंतर दोन भागांसाठी एक सं था कायरत  असेल व महापािलके या मु य कायालयातील एक 
गट(टीम) अशी यं णा भागांसाठी राहील. अशा माणे दोन गाडया भागासाठी उपल ध राहतील.  

िव ुत िवभाग  
मा. कैलासभाऊ थोपटे :- िव ुत िवभागाचे वीजतं ी कमचा-यांची कामाची वेळ बदलली 

आहे. यामुळे रा ी १० नंतर िव ुत पुरवठा खंडीत झा यास कोणीही वीजतं ी येत नाहीत. 
मा. सभापती  : कायकारी अिभयंता िव ुत यांनी उ र ावे.  
मा. कायकारी अिभयंता ी. च हाण :   कमचा-यांचे कामकाजा या वेळा बदल याबाबत 

िनणय ायोिगक त वावर घेणेत आला आह.े सदर बाबत दनांक १३/८/२०१५ रोजी िनणय घेणेत 
येणार आहे.  

मा. िनता पाडाळे :- सी.सी. टी ही कॅमेरे बसिव याबबातची मािहती ावी. सदर सुिवधा 
महापािलका शाळा, चौक अशा  ठकाणी बसिवण ेआव यक आहे. 

मा. कायकारी अिभयंता, िव ुत :- सदर काम सह शहर अिभयंता (िव/यां) यांचे 
अिधप याखाली चालते. याम ये पोलीस आयु  यांचा सहभाग असतो व श य तो पोलीस चौ यां या 
कनेि ट हीटीम ये सदर यं णा उभारणेत येते. याबाबतची िव तृत मािहती सह शहर अिभयंता   
(िव/यां) यांचे कायालयाकडे उपल ध आहे.  

मा.िनता पाडाळे :- पुढील भाग सिमती सभेस सह शहर अिभयंता (िव/यां)  यांना बोलवाव.े  
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मा. बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे :- ड भाग सिमती सद यांची सदर िवषयीची मागणी 
कायकारी अिभयंता िव ुत यांनी सह शहर अिभयंता (िव/यां) यांचेकडे कळवावी.  

मा. सुिनता वाघेरे :- भाग . ४४ मधील ा सफॉमर हलिवणेबाबतची कायवाही िव ुत 
िवभागाने अ ाप पूण केलेली नाही. याकामी दोन वेळा नगररचना िवभागाने डीमाकशनची कायवाही 
पूण क न दलेली असतानाही सदर कायवाही िव ुत िवभागाकडुन लंिबत आहे. 

मा. कायकारी अिभयंता िव ुत :- सदर करणी व र  पातळीवर  िनणय घेणेत येणार आह.े  
पाणीपुरवठा िवभाग: - 
पाणीपुरवठा िवभागाचे कामकाजास अनुस न कायकारी अिभयंता व उपअिभयंता ह ेबैठक स 

उपि थत राहत नसलेबाबत सवच सभासदांनी नाराजी  केली.  
मा.सभापती : पाणीपुरवठा िवभागाचे कायकारी अिभयंता व उपअिभयंता ह ेपुढील बैठक स 

उपि थत रािहले नाहीत तर यांचे िव द दंडा मक कायवाही करावी.  
मा. बापू उफ श ु  िसताराम : -मागील सभेम ये उपि थत केलेनुसार रामनगर येथील 

पाणीपुरवठा ठीक आहे.  
 अित मण िवभाग  
मा. अिनता मि छ  तापक र : - अित मण िवभागाचे कामकाज िन:प पातीपणे करणेत 

यावे.   
मा. कैलासभाऊ थोपटे :- सदर कारवाईची वेळ वाढवावी. अित मण करणा-यास काही 

दुकानदार जागा देतात यांचेवर दंडा मक कारवाई कर यात यावी. मा. सुिनता वाघेरे यांनीही 
अित मण करणा-यास जागा देणारे दुकानदार यांचेवर दंडा मक कारवाई करावी असे मत  केले.  

मा. बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे :- अित मण कारवाई सुसुि त र या होत  नाही.  
शासन अिधकारी तथा सिचव , सभा शाखा :- अित मण िवभागाचे कामकाजाची वेळ मा. 

आयु  सो. यांचेकडील दनांक ३/८/२०१५ रोजीचे आदेशानुसार दनांक ४/८/२०१५ पासुन दुपारी 
१ ते ९ अशी कर यात आली आह.े  सदर आदेश पोलीस कमचा-यांना अ ाप दलेले नाहीत. यामुळे 

भावीपणे अित मणांवर कारवाई कर यास अडथळा िनमाण होत आहे. तरी सु दा ड ेि य 
कायालयाचे अित मण  िवभागाने माह ेजुलै २०१५ म ये ७०  हातगाडया ज  क न गोडाऊनम य े
जमा केले या आहेत. मािह एि ल २०१५ पासुन १०८ हातगाडया, ५० टप-या, २२ टपो, ६२ 
पथारीवाले यांचेवर कारवाई कर यात आली असुन एकूण दंड र. . ७८०००/- मनपा कोषागरात 
भर यात आला आहे. या हातगाडीधारकांनी हॉकस झोनम य े नाव न दणी केलेली आहे परंतु ते 
र यावर अित मण करताना आढळतात यांना दंड आकार यात येत नाही. भूिम जदगी िवभागाने 
हॉकस झोनम य ेन द केले या वसाियकां या बाबत बायोमे ीक प दतीने स ह ण करणेचे कामकाज 
एका एज सी ारे सु  केले आहे.  यानंतर हॉकस झोन बाबत ची पुढील कायवाही सु  होईल.  

 
अनिधकृत बांधकाम ेव थाप य िवभाग :- 
मा. राज  जगताप :- भाग . ५७ येथील १८ मीटर र यां या साईट प यांमधील 

बांधकामांबाबत अ ाप कायवाही लंिबत आहे. अनिधकृत टप-यांचे माण वाढल े आह.े न ाने 
बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग सु  कर यात आला आहे.  अनिधकृत 
नळकने शन अिधकृत करणेसाठी नागरीकांना ना हरकत माणप  सादर करावे लागते. सदर कामी 
अनिधकृत बांधकाम अस यास शा तीकर भ न नंतरच करण सादर करावे लागते.  तसेच मनपाचे 
उ प ाचे ोत वाढिवणे या दृ ीकोनातुन महापािलकेचे बॅड मटन हॉल, जलतरण तलाव,िज ॅिशयम 
हॉल भाडयाने देण ेबाबत यो य िनणय घेणे आव यक आहे.  

मा. सिचव सभा शाखा :- मा. अिनता तापक र यांनी मागील बैठक त होडाफोन केबलचे 
कामामुळे र ता खराब झा याचे िनदशनास आणुन  दले होते. 
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मा. सभापती  :- कायकारी अिभयंता थाप य यांनी उ र ाव े
मा. कायकारी अिभयंता थाप य ी. भास े :- होडाफोन कंपनीने र ता खोदाईचे कामास 

अनुस न र. . १.६६ कोटी महापािलकेकडे भरलेले आहेत . सदर तरतुद भागातील कामासाठी 
वापर यात येणार आहे. सदर बाबतचा ताव तयार कर यात येत आहे.  

मा. सभापती :- सव उपि थतांचे आभार मानुन बैठक म ये झाले या िविवध िवषयांवरील 
चचस अनुस न खालील माणे सूचना के या. 

िव ुत िवभागाने वीजतं ी व इतर कमचा-यांचे दोन िश टम ये कामकाज वाटप करावे 
मा. सुिनता वाघेरे यांचे तावाबाबत थाप य िवभागाने आव यक ती कायवाही करण े
पाणीपुरवठा िवभागाचे कायकारी अिभयंता वा उपअिभयंता यांचेपैक  एका अिधका-याने 

बैठक स  उपि थत राहणे आव यक  
अित मण िवभागाने अित मण करणा-या गाडयांचे लायस स चेक करण े  
मा. सभापती : बैठक चे शेवटी मा. महापौर व सद या ड भाग सिमती ीमती शकंुतलाताई 

भाऊसाहेब धराडे यां या सासुबाई ीमती सखुबाई धराडे, माजी रा पती डॉ. ए.पी.जे. कलाम यांचे 
यांचे व मनपा कमचारी ी. िवजय गायकवाड यांचे द:ुखद िनधन झालेचे कारणा तव सभागृहातील 
सव उपि थतांनी दोन िमिनटे उभे रा न दांजली वाहणेत यावी. 

सव उपि थतांनी दोन िमिनटे उभ ेरा न  मयत ीमती सखुबाई धराडे, माजी रा पती डॉ. 
ए.पी.जे. कलाम यांचे यांचे व मनपा कमचारी ी. िवजय गायकवाड यांना दांजली वािहली. 

 
मा. सभापती :- माह ेऑग ट २०१५ ची मािसक सभा संपली अस े जाहीर करतो.  
 
                                                                                सही/- 

                 (रामदास गेणभाऊ बोकड) 
 सभा य   

                                                                   ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                          रहाटणी ४११०१७ 
 

                                                                                       सही/- 
मांक – ड/१३/कािव/८४ /२०१५                              शासन अिधकारी तथा       

दनांक –  २५ /०८/२०१५                                            सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                 ड भाग सिमती 
                                          

  
 

 
 


