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                      पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ७ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०५/१०/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह े ऑ टोबर २०१८ ची 
िनयिमत मािसक सभा शु वार दनांक ०५/१०/२०१८ 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. कदम  शिशकांत गणपत  सभापती 
२)  मा. ीमती वाघमारे अि नी िव म सद या 
३) मा. ीमती दशल ेरेखा राजेश   सद या 
४)  मा. ीमती ममता िवनायक गायकवाड सद या  
५)  मा. ी. कामठे तुषार गजानन  सद य 
६) मा. ी. क पटे सं दप अ ण  सद य 
७)  मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल  सद य  

                        ------------ 

तसेच खालील माण ेनामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 
१)  मा. ी. नखाते संदीप भानुदास  
२) मा. ी. जगताप महेश द ा य. 
यािशवाय  सभेस मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा.िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 

तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांब,े 
कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. डॉ. अ ण 
दगडे, पशू वै क य अिधकारी, मा. ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. लागू ए.ए. . लेखािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, 
मु य आरो य िनरी क, मा. माडे आर.एस. कायालय अिध क, अित मण िवभाग,  मा. राज  
जगताप, मा. संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. मोरे सुधीर, मा. कदम वषा,किन  
अिभयंता, थाप य, मा. भालेराव एस. डी., मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा. धुमाळ 

वीण, मा. एस.यु. कुतवळ, मा. अिमन दि त, मा. शरद मोरमारे, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, 
मा. रोकडे जयवंत बी., मा. ढोले भा य ी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. गगजे ही.एस. डा 
िनरी क, मा. सोनवण े अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई आर. एम., मा.कोतवडेकर संदीप, 
आरो य िनरी क, मा. चं कांत सी. मोरे, हॉट .  सुपरवायझर, मा. पटेल जे. ही., उ ान िनरी क,मा. 
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ि ती का सार, था. अिभ. सहा यक, पाणी पुरवठा,  मा. दुदुसकर सुिनल, मा. खैरे जी.एन.  उ ान 
सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते.                         

                 ----------- 
शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे  ऑ टोबर २०१८ ची िनयिमत मािसक सभा द. 

०५/१०/२०१८  रोजीचे  कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  
मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा :-  स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न 

घेणेकामी मा यता िमळावी. 
मा. सभापती :– स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 

मा यता आह.े  

स मा. सद यां या मागणी माणे व  मा. सभापती यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

िवषय . १ :- ड भाग सिमतीम ये िबनसरकारी संघटना व समाजल ी संघटनांचे तीन 
ितिनधी नेम यात आले असुन यांना आयड टटी काडस, ि हिजट ग काड, िशफारस प  व लेटरपॅड 

इ. सुिवधा उपल ध क न देणे या िवषयास ड भाग सिमतीम ये मा यता देणेबाबतचा ताव 
िवषय . २ :- भाग . २६ मधील पपळे िनलख येथील भाकर साठे उ ानात असलेला 

कारंजा अनेक दवसांपासुन बंद आह ेतसेच ितथ ेअसले या कारं यामुळे पा याचा मोठया माणावर 
अप य होतो. शहरात स या पा याची मोठया माणावर  टंचाई आह.े या दृ ीने सदर कारंजे 
पाड यास पा याचा अप य होणार नाही तसेच या ठकाणी सदरचे कारंजे पाडून नागरीकांसाठी 
योगासाठी वतं  क  बनिव यास नागरीकांसाठी फाय ाचे होणार अस याने ताव मा यतेसाठी  

तदनंतर  माह े ऑ टोबर २०१८ या मािसक सिमतीच े िनयिमत कामकाज सु  कर यात 
आल.े 

मा. तुषार कामठे : पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील काय म कायकारी अिभयंता ी. 
जीवन गायकवाड यांचे द. ४/१०/२०१८ रोजी द:ुखद िनधन झालेने तसेच भाग . २९   मधील 
ये  नागरीक ीमती सािव ीबाई ानोबा कदम व  ीमती आनंदीबाई बानोसा पाचारण े द:ुखद 

िनधन झालेने यांना दांजली वा न माह ेऑ टोबर २०१८ ची द. ५/१०/२०१८ रोजीची भाग 
सिमती सभा तहकुब कर यात यावी अशी सूचना मांडतो. 

मा. संदीप नखात े: सदर सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
सव उपि थत अिधकारी, ड भाग सिमतीचे सव स मा. सद य व कमचारी यांनी दोन िमिनटे  

उभे रा न  पपरी चचवड मनपाचे कायकारी अिभयंता कै. जीवन गायकवाड, ये  नागरीक 
कै. ीमती सािव ीबाई ानोबा कदम व कै. ीमती आनंदीबाई बानोसा पाचारण े यांना दांजली 
वािहली.  
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मा. सभापती :  पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील काय म कायकारी अिभयंता ी. 
जीवन गायकवाड यांचे द. ४/१०/२०१८ रोजी द:ुखद िनधन झालेने महापािलकेचे नुकसान झाल ेआह े
व ही पोकळी कधीही भ न येणारी नाही. सबब माह ेऑ टोबर २०१८ ची सभा सव उपि थतांनी दोन 
िमिनटे उभे रा न दांजली वा न तहकुब करणेत येत असुन माह े नो हबर २०१८ या िनयिमत 
सभेपूव  घेणेत यावी.  

                                                                                      सही/- 
                                                                                    (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 

                                                                                 
सही/- 

                                                                                          ( िसताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/१५४/२०१८                          शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –  ०५ /१०/२०१८                                                    ड भाग सिमती      
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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                       मा. ड भाग सिमती, 
                                    कायपि का . ७ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०२/११/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह े ऑ टोबर २०१८ ची द. 
५/१०/२०१८ रोजीची तहकुब मािसक सभा शु वार दनांक ०२/११/२०१८ 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 वाघमारे अि नी िव म सद या 
                 --------- 

  खालील माणे नामिनदिशत सद य सभेस उपि थत होते. 
१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 

 
यािशवाय  सभेस मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा.िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 

तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांब,े 
कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. डॉ. अ ण 
दगडे, पशू वै क य अिधकारी, मा. ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. लागू ए.ए. . लेखािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, 
मु य आरो य िनरी क, मा. माडे आर.एस. कायालय अिध क, अित मण िवभाग,  मा. राज  
जगताप, मा. संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. मोरे सुधीर, मा. कदम वषा,किन  
अिभयंता, थाप य, मा. भालेराव एस. डी., मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा. धुमाळ 

वीण, मा. एस.यु. कुतवळ, मा. अिमन दि त, मा. शरद मोरमारे, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, 
मा. रोकडे जयवंत बी., मा. ढोले भा य ी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. गगजे ही.एस. डा 
िनरी क, मा. सोनवण े अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई आर. एम., मा.कोतवडेकर संदीप, 
आरो य िनरी क, मा. चं कांत सी. मोरे, हॉट .  सुपरवायझर, मा. पटेल जे. ही., उ ान िनरी क,मा. 
ि ती का सार, था. अिभ. सहा यक, पाणी पुरवठा,  मा. दुदुसकर सुिनल, मा. खैरे जी.एन.  उ ान 
सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते.                         

                 ----------- 
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शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे  ऑ टोबर २०१८ ची दनांक ५/१०/२०१८ रोजीची  
द. ०२/११/२०१८  रोजी आयोजीत तहकुब मािसक सभा आव यक या गणपूत अभावी तहकुब 

कर यात येत असुन सदर सभा माह ेिडसबर २०१८ या सभेपूव  घेणेत येईल.  
 
                                                                                   सही/- 

                                                                                    (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                  सभापती,  ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 

                                                                                      
                                                                                   सही/- 

                                                                                         (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/१६४/२०१८                           शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –   २० /१२/२०१८                                                  ड भाग सिमती  
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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ७ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०७/१२/२०१८                                                                    सकाळी ११.३०वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह ेऑ टोबर २०१८ ची तहकुब 
मािसक सभा शु वार दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० 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. ी. कदम शिशकांत गणपत   सभापती 
२) मा. ीमती वाघमारे अि नी िव म  सद या 
३) मा. ीमती दशल ेरेखा राजेश   सद या 
४) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
५) मा. ी. कलाटे मयूर पांडुरंग   सद य 
६) मा. ीमती च धे आरती सुरेश   सद या 
७) मा. ी. क पटे सं दप अ ण   सद य 
८) मा. ी. बापु उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९) मा. ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  सद य 
१०) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल   सद य 

                 --------- 
तसेच खालील माण ेनामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
२) मा. ी. नखाते संदीप भानुदास 
३) मा. ी. जगताप महेश द ा य  

 
यािशवाय  सभेस मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा.िसताराम ब रे, शासन 

अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. 
बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता, िव ुत, मा. शांत पाटील, कायकारी अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. सं या वाघ, मा. ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
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डी.डी. पाटील, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत 
मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. सुिनल नरोटे, उपअिभयंता, था. उ ान, मा. एस.बी. 
पाटील, मा. एस.एन. अिहरे, उपअिभयंता,  पाणीपुरवठा, मा. सुिनल भागवानी, उपअिभयंता, 
नगररचना, मा. लाग ूए.ए. . लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. एस.एस. 
गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. एस.एच. खोत, किन  अिभयंता, थाप य, मा. सी.एम. 
कंुभार, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा.अिमत 
दि त, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. बी.एल. मुलाणी, जयवंत रोकडे, किन  अिभयंता, 

जलिन:सारण, मा. िवण धुमाळ, शरद मोरमारे, ए.ए. द ीत, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना िवभाग, मा. सोनवण ेअतुल,  मा. मोरे शिशकांत, एम., 
मा.कोतवडेकर संदीप, मा. गगजे ही.एस., डा िनरी क, मा. बी.डी. तरवडे, अित मण िनरी क, 

मा. जे. ही. पटेल, सहा. उ ान अिध क,  मा. दुदुसकर एस.एस., खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. 
अिधकारी उपि थत होते.                         

तदनंतर  माह े ऑ टोबर २०१८ या मािसक सिमतीच े िनयिमत कामकाज सु  कर यात 
आल.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे  ऑ टोबर २०१८ द. ०५/१०/२०१८  रोजीचे तहकुब 
सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा :-   मागील भाग सभा कायपि का . ६ माहे स टबर  २०१८ चा  

सभावृ ांत कायम करणे 
मा. सभापती :- मागील भाग सभा कायपि का . ६ माहे स टबर २०१८  चा सभावृ ांत 

कायम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
तदनंतर माह े ऑ टोबर  २०१८ या िवषयपि केवरील िवषयांवर खालील माण े मा यता 

देणेत आली.  
िवषय . १                                                                     ठराव . २० 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – भूिम जदगी िवभाग  

सुचक : मा. सागर सुिनल आंगोळकर                              अनुमोदक : मा. सं दप अ ण  क पटे 
  संदभ : ेि य अिधकारी ड ेि य कायालय यांचेकडील द. ०३/०९/२०१८ रोजीचा ताव  

पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील सव भाग काय े ातील हॉकस झोन 
पुन: थािपत करणेकामी मा. आयु  यांनी दनांक २७/३/२०१८ रोजी या शहर फेरीवाला सिमती 
सभेत दले या सूचनेनुसार ड भागासाठी भाग तरावर फेरीवाला उपसिमतीचे गठन कर यात आले 
असुन यात िे य अिधकारी यां या अ य तेखाली क  व रा य शासन तसेच मनपाने तयार केले या 
धोरणानुसार ड ेि य काय े ात हॉकस झोन िनि त करणेबाबत आव यक ती कायवाही पूण 
कर यात आली असुन िनि त करणेत आले या हॉकस झोनचे सोबतचे प  अ चे अवलोकन होऊन 
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झोन िनि तीस मा यता  देणेबाबतचे तावावर चचा झाली. सदर तावास भाग . २५ वाकडचे 
स मा. सद य ी. रा ल कलाटे यांनी खालील माण ेउपसूचना दली . 

भाग . २५ वाकड मधील ओमेगा पॅराडाईज (डावी बाजू)व ईडन टॉवर इमारती या 
कंपाऊंडलगत (माऊली चौक ते एम.एस.सी.बी. जवळचा र ता) या दोन जागा ऐवजी मनपा या 
ता यात आले या कोहीनुर िमठाई मॉल व डययोडील सोसायटी समोर द  मं दर रोड या जागा हॉकस 
झोनसाठी िनि त कर यात या ात. सदर सूचनेस स मा. सद या ीमती अि नी वाघमारे यांनी 
अनुमोदन दल.े  यानुसार स मा. सद य ी. रा ल तानाजी कलाटे यांची उपसूचना िवचारात घेऊन 

भाग . २५,२६ २८ व २९ येथे सोबतचे प ानुसार हॉकस झोनचे  तावास उपसूचनासंह मंजुरी 
देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 ------------- 

िवषय . २                                                                     ठराव . २१ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. अि नी िव म वाघमारे                                 अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे                                
 संदभ : स मा. सद या ीमती अि नी िव म वाघमारे  यांचेकडील द.७/९/२०१८ रोजीचा ताव 
 

वाकड उ ाणपुलापासून ते काळा खडक पयत जा याचा रोड म य े इडन गाडन पासून ोलाईफ 
ि टीनपयत या सव जिमनी हया वाघमारे कुटंुबां या अस यामुळे सम त वाघमारे कुटंुबा या  
मागणी माण े इडन गाडन शेजारील कॉनरसाठी वाघमारे कॉनर असे व ि टीन ोलाईफ स ह. 
नं.१७०/१० या चौकास िव र  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 ------------- 

िवषय . ३                                                                     ठराव . २२ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. रा ल तानाजी कलाटे                                   अनुमोदक : मा. अि नी िव म वाघमारे                                 
  संदभ : स मा. सद य ी. रा ल तानाजी कलाटे यांचेकडील द.१०/९/२०१८  

भाग . २५ वाकड येथील शनी मं दर मा ंजी रोड स ह नं. १०८/२/१ इलाईट होम हौ सग 
सोसायटीसमोर वाकड गावचे सुपु  कै. नारायण सोपानराव वाकडकर यां या नावाने चौकाचे नामकरण 
करणचेे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

 
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

 ------------- 
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िवषय . ४                                                                     ठराव . २३ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                           अनुमोदक : मा. मयुर पांडुरंग कलाटे                               
  संदभ : स मा. सद य ी. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.१८/९/२०१८  

भाग . २६ (वाकड- पपळे िनलख) मौजे वाकड स ह नं. १९३ द मं दर जवळील वाकड रोड,  
          शेजारील कॉलनीस “कै. भरत ह रभाऊ कलाटे नगर” ह ेनाव थािनक रिहवासी यां या मागणीनुसार  
          घोिषत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 
 
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

                       ------------- 
मा. सिचव, सभा शाखा :-  स मा. सद यांनी सादर केलेले द. २/११/२०१८ रोजीचे सभेम य े

दाखल क न घेणेत आले या िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  
िवषय . ५                                                                     ठराव . २४ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – शासन िवभाग  

सुचक : मा. ी. तुषार गजानन कामठे                               अनुमोदक : मा. ी. संदीप अ ण क पटे                                
   संदभ : स मा. सद य ी. तुषार गजानन कामठे यांचेकडील द.०५/१०/२०१८ रोजीचा ताव  

ड भाग सिमतीम ये िबनसरकारी संघटना व समाजल ी संघटनांचे तीन ितिनधी नेम यात 
आले असुन यांना आयड टटी काडस, ि हिजट ग काड, िशफारस प  व लेटरपॅड इ. सुिवधा उपल ध 
क न देणे या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर  झाला.  
 --------------- 

िवषय . ६                                                                    ठराव . २५ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. ी. तुषार गजानन कामठे                          अनुमोदक : मा.  ीमती आरती सुरेश च धे                       
   संदभ : स मा. सद य ी. तुषार गजानन कामठे यांचेकडील द.०५/१०/२०१८ रोजीचा ताव  

भाग . २६ मधील पपळे िनलख येथील भाकर साठे उ ानात असलेला कारंजा अनेक 
दवसांपासुन बंद आह ेतसेच ितथ ेअसले या कारं यामुळे पा याचा मोठया माणावर अप य होतो. 

शहरात स या पा याची मोठया माणावर  टंचाई आह.े या दृ ीने सदर कारंजे पाड यास पा याचा  
अप य होणार नाही तसेच या ठकाणी सदरचे कारंजे पाडून नागरीकांसाठी योगासाठी वतं  क   

           बनिव यास नागरीकांसाठी फाय ाचे होणार अस याने तावास मा यता देणेत येत आह.े 
 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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        ------------- 
मा. सभापती : माह ेऑ टोबर २०१८ चे सभेस उपि थत सव  सद य व अिधकारी वग यांचे  आभार 

मानुन सभा संपली असे जाहीर करतो.  
                                                                                                                                                                                        
                                                                                    सही/- 

                                                                                                (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
 

                                                                                      सही/- 
                                                                                            (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/ १६६/२०१८                          शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक – २७ /१२/२०१८                                                    ड भाग सिमती     


