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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 

ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.3 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  03/08/2012      वेळ िपुारी 12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
03/08/2012 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.अप्पा पवार    सिस्र् 
3. मा.ननिेश बारणे    सिस्र् 
4. मा.अननता तापकीर   सिस्र् 
5. मा.आरती चोंधे    सिस्र्  
 र्ालशवार् मा.एम.एन.म्हस्के, प्रभारी प्रशासन अचधकारी, सभा शाखा, मा.के.जी.िोरात, 
कार्ाकारी अलभर्िंता, पविर्ुत, मा.आर्.वार्.सय्र्ि, स्िापत्र्, मा.रामनाि टकिे, स्िापत्र्,  
मा.अजर् सुर्वंशी, उपअलभर्िंता, पाणी पुरवठा, मा.िेसिे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, मा.अननि 
राऊत, उपअलभर्िंता, जिननसारण पवभाग,मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत मा.पवजर् इिंगुळकर, िेखाचधकारी, मा. एस.डी.िगस, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा. व्ही.एि.चव्हाण, सहा.आरोग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित 
होते. सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच ेस्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास 
सुरुवात केिी.  
 तिनिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंच े मान्र्तेने व मा.नगसिस्र् र्ािंच े मागणीप्रमाणे पुढीिप्रमाणे 
ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
 

ववषर् क्र.1. - मुिंबई प्रािंनतक महानगरपालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् पवकास 
र्ोजनेव्र्नतररक्त घोपषत केिेल्र्ा मौजे-िेरगािंव रे्िीि सनिं20 पै व 23 पै मधीि 600 मी व 
45 मी. रिं िीच े रस्ते अिंनतमतः घोपषत करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार 
करणे  मा.आर्ुक्त साोो. र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.2 - पपिंपरी चचिंचवड मनपाच्र्ा ड प्रभागात वकृ्षारोपन साठी खडड ेखोिणे  व पोर्टा 
माती भरणे कामी रे्णा-र्ा र. र 8,64,000/- चे खचाास प्रशासकीर् मान्र्ता िेणे बाबत पवचार 
करणे मा.अनतररक्त आर्कु्त साोो.र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.3 - प्रभाग क्र.60 मधीि प्रत्रे्क रोडवरती नवीन डबि पाणीपुरवठा पॅररि िाईन 
टाकण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.4 - प्रभाग क्र.60 मधीि प्रत्रे्क रोडवरती नवीन डबि पाणीपुरवठा पॅररि िाईन 
टाकण्र्ाबाबतचा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.5 - वसिंतिािा पुतळा बसस्िानकाच ेनामकरण करणे बाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.6 - प्रभाग क्र.60 मधीि प्रत्रे्क रोडवरती नवीन डबि पाणीपुरवठा पॅररि िाईन 
टाकण्र्ाबाबतचा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.7 - प्रभाग क्र.60 मधीि प्रत्रे्क रोडवरती नवीन डबि पाणीपुरवठा पॅररि िाईन 
टाकण्र्ाबाबतचा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 



 

C:\Users\admin\Desktop\D Ward\D ward Karyapatrika No. 3\D Ward Sabhavrutant3-8-2012.doc 2 

 
ववषर् क्र.8 - प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण भागात सव्हे निं.3/4 ककणगे नवीन िकुानापासून 
नवीन फुटपाि करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम 
र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.9 - प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण भागात दठकदठकाणी सिंगमनगरमध्रे् फुटपाि िरु 
स्तीची कामे करणे बाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम 
र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.10 - प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण मध्रे् हॉकसा झोनची ननलमाती करण्र्ाबाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.11 - प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.12 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.13 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.14 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.15 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.16 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.17 - प्रभाग क्र.60 सागवी गावठाण भागात नवीन फुटपाि करण्र्ाबाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.18 - प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण आर.सी.सी. कमान कर न लमळण्र्ाबाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.19 - पविर्ुत पवभागामाफा त अिंडर्ाऊिं ड केबि टाकण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणे बाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.20 - प्रभाग क्र.60 मधीि प्रत्रे्क रोडवरती नवीन डबि पाणीपुरवठा पॅररि िाईन 
टाकण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
पवषर् क्र.21 सेवा हॉजस्पटि, सािंगवी समोरीि छावा चौकाच े नामकरण करण्र्ाबाबतचा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.22 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.23 - प्रभाग क्र.60 सागिंवी गावठाण भागात हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण 
करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.24 - प्रभाग क्र.60 मध्रे् दठकदठकाणी बोरवेि टाकण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेबाबत पवचार करणे मा.सोनािी जम र्ािंचा प्रस्ताव.ोृ 
ववषर् क्र.25 - नामकरण करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.दहरानिंि 
आसवाणी र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.26 - नामकरण करण्र्ास मान्र्ता लमळण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.27 - नामकरण करण्र्ास मान्र्ता लमळण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
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ववषर् क्र.28 - नामकरण करण्र्ास मान्र्ता लमळण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.29 - प्रभाग क्र.50 मध्रे् स्िापत्र् पवषर्क कामािंना मिंजूरी लमळणे बाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.झामाताई बारणे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.30 - पपिंपळेननिख रे्िीि महािेव मिंदिराशजेारीि मनपा सिंडास ब्िॉक काढून टाकणे 
बाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.पविासराव नािंिगुड ेर्ािंचा प्रस्ताव. 
 

तिनिंतर मा.ननिेश बारणे र्ािंनी पुढीि प्रमाणे सुचना मािंडिी आज दिनािंक 3/8/2012 
रोजीची प्रभाग सलमतीची सभा गणसिंख्र्ा अभावी तहकूब करणेत र्ावी व सिरची सभा      
दि 7/8/2012 रोजी िपुारी 12.00 वाजता घेणेत र्ावी. सिर सुचनेस मा.अप्पा पवार र्ािंनी 
अनुमोिन दििे. तिनिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी आज रोजीची सभा दिनािंक 7/8/2012 रोजी िपुारी 
12.00 वाजेपर्तं तहकुब करणेत रे्त असल्र्ाच ेप्रकट केिे.                                                                                                                                                                           

 

सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

 रहाटणी, पुणे - 17 
 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
 रहाटणी, पुणे - 17 

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 25/2012 
दिनािंक  1/10/2012 
  

प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती 
कार्यपत्रिका क्र.3 

(दिनाांक 03/08/2012 रोजीची ्हकुब सभा) 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  07/08/2012       वेळ िपुारी 12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक तहकुब सभा शुक्रवार दि. 
07/08/2012 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
3. मा.अप्पा उफा  सिंपत पवार  सिस्र् 
4. मा.ननिेश बारणे    सिस्र् 
5. मा.पवनर् उफा  पवनार्क गार्कवाड सिस्र् 
6. मा.रामिास बोकड,   सिस्र् 
7. मा.अतुि लशतोळे   सिस्र् 
8. मा.सुनीता वाघेरे    सिस्र्ा 
9. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
10. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
11. मा.झामाबाई बारणे   सिस्र्ा 
12. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
13. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
14. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
15. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 
16. मा.सोनािी जम    सिस्र्ा  
 र्ालशवार् मा. पी.एच.झुरे प्रभाग अचधकारी, मा. पवजर् इिंगुळकर,  प्रभारी प्रशासन 
अचधकारी, सभा शाखा, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता पविर्ुत, श्री.िािंगट, कार्ाकारी 
अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.आर्.वार्.सय्र्ि, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, श्री.रामनाि टकिे, 
उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, श्री.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता पविर्ूत, एम.बी.सोनवने, उपअलभर्िंता 
पविर्ुत, मा.अजर् सुर्वंशी, उपअलभर्िंता, पाणी पुरवठा, मा.िेसिे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, 
मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता, जिननसारण पवभाग, मा.एस.डी.िगस, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा. 
व्ही.एि.चव्हाण, सहा.आरोग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. 
 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी. तििंनतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी मागीि कार्ापत्रिका क्र.2, दिनािंक 
06/07/2012 रोजीच्र्ा  सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म करण्र्ात आल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 
ठराव क्रमािंक  3      पवषर् क्रमािंक 1 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - नगररचना  
सुचक - मा.ननिेश बारणे      अनुमोिक - मा.अप्पा पवार 
  सिंिभा :- क्र.नरपव/कापव/ड-1/263/2012,  दिनािंक 30/4/2012 रोजीचा  
                    मा.आर्ुक्त साोो.र्ािंचा प्रस्ताव.  
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मौजे-िेरगािंव रे्िीि स.निं.20 पै. व 23 पै.मधीि आनिंिपाका  कॉिनी मधीि पवकास 

र्ोजनेव्र्नतररक्त 24 मी.रस्ता  रुिं िीकरणापासून उत्तर- िक्षक्षण  6.0 मी. व पुवा पजचचम 4.5 
मी. रुिं ि रस्ते मुिंबई प्रािंनतक महापालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् (म्र्ुननलसपि 
रोड) रस्ता घोपषत करणेबाबत मा.ड प्रभाग सलमतीने वरीि सिंिलभार् ठरावान्वरे् र्ापुवीच 
मान्र्ता दििेिी आहे. 

सिरच े रस्ते घोपषत करणेकामी मा.आर्ुक्त र्ािंनी दि.20/12/11 च े प्रस्तावानुसार 
मान्र्ता दििेिी आहे त्र्ाअनुषिंगाने सिर मौजे-िेरगािंव रे्िीि स.निं.20 पै. व 23 पै. मधीि 
आनिंिपाका  कॉिनी मधीि पवकास र्ोजनेव्र्नतररक्त 24 मी. रस्ता रुिं िीकरणापासून उत्तर 
िक्षक्षण  6.0 मी. व पुवा पजचचम 4.5 मी.रुिं िी  रस्ते घोपषत करण्र्ाकामी नागरीकािंच्र्ा सुचना 
व हरकती मागपवण्र्ाकामी िै.िोकमत िै.सािंज महानगरी व िै.सिंध्र्ानिंि र्ामध्रे् दि.7/3/12 
रोजी जाहीर नोटीस प्रलसध्ि करणेत आिेिी होती सिर नोटीशीच्र्ा अनुषिंगाने 30 दिवसािंचे 
पवहीत मुितीत कोणाचीही हरकत प्राप्त झािेिी नाही तसेच दिनािंक 16/4/12 च े पिान्वरे् 
सिंबिंधीत जागा मािकािंनी सिरचा रस्ता किम 205 नुसार घोपषत करणेबाबत िेखी सिंहमती 
िशापविेिी आहे. 

सिरच े रस्ते मुिंबई प्रािंनतक महानगरपालिका अचधननर्म 1949 चे किम 205 अन्वरे् 
अिंनतम घोपषत करणेकामी सिर प्रस्तावास मा.ड प्रभाग सलमतीची अिंनतम मिंजूरी आवचर्क आहे. 
तरी प्रस्तुत रस्ते अिंनतम घोपषत करुन कार्म करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे 
   सिरचा ठराव सवाानुिंमते मान्र् झािा. 
     --------- 
ठराव क्रमािंक  4      पवषर् क्रमािंक 2 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् उिर्ान   
सुचक - मा.झामाबाई        अनुमोिक - मा.वैशािी जवळकर 
  सिंिभा :- क्र.स्िा/जा/कापव/65/2012, दिनािंक 23/4/2012 रोजीचा  
                    मा.अनतररक्त आर्कु्त र्ािंचा प्रस्ताव.  

पप िंपरी चचिंचवड मनपाच्र्ा ड प्रभागात वकृ्षारोपन साठी खडड ेखोिणे  व पोर्टा माती 
भरणे कामी रे्णा-र्ा र. र 8,64,000/- च ेखचाास प्रशासकीर् मान्र्ता िेणत रे्त आहे 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  5      पवषर् क्रमािंक 3 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 मधीि सिंपुण  सिंगमनगर नॅशनि स्कूि जवळीि आतीि बाहेरीि भागात 
वाढणारी िोकसिंख्र्ा िक्षात घेवून त्र्ा दठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन आहेत. परिंत ु
पवर ध्ि दिशिेा पाईप िाईन नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािा त े कनेक्शन घेण्र्ासाठी 
समोरीि रस्ता खोिावा िागतो.तो रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचाही खचा कमी 
करण्र्ासाठी सिर दठकाणी डबि नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
   

ठराव क्रमािंक  6       पवषर् क्रमािंक 4 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अोाोुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
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  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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प्रभाग क्र.60 मधीि सिंपुण  दहरकणी हौलसिंग सोसार्टी , लशिंिेनगर व पवार नगर 

भागात वाढणारी िोकसिंख्र्ा िक्षात घेवनू त्र्ा दठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन 
आहेत. परिंतु पवर ध्ि दिशिेा पाईप िाईन नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािा ते कनेक्शन 
घेण्र्ासाठी समोरीि रस्ता खोिावा िागतो. तो रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचाही 
खचा कमी करण्र्ासाठी सिर दठकाणी डबि नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 7      पवषर् क्रमािंक 5 
दिनािंक 7/8/2012      पवभाग - पाणीपुरवठा  

सुचक - मा.सोनािी जम    अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
सािंगवी मधीि एस.टी.कॉिनी रे्िीि शवेटच्र्ा बस स्िानकास वसिंतिािा पुतळा 

बसस्िानक असे नामकरण करणेच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

 
ठराव क्रमािंक  8      पवषर् क्रमािंक 6 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 मधीि सिंपुण ममतानगर भागात वाढणारी िोकसिंख्र्ा िक्षात घेवून त्र्ा 
दठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन आहेत. परिंतु पवर ध्ि दिशिेा पाईप िाईन 
नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािा ते कनेक्शन घेण्र्ासाठी समोरीि रस्ता खोिावा िागतो. तो 
रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचाही खचा कमी करण्र्ासाठी सिर दठकाणी डबि 
नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
   
ठराव क्रमािंक  9      पवषर् क्रमािंक 7 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 मधीि सिंपुण अलभनव नगरमधीि सवा गल्िी व रस्ते मध्रे् वाढणारी 
िोकसिंख्र्ा िक्षात घेवून त्र्ा दठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन आहेत. परिंतु पवर ध्ि 
दिशिेा पाईप िाईन नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािा ते कनेक्शन घेण्र्ासाठी समोरीि रस्ता 
खोिावा िागतो. तो रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचाही खचा कमी करण्र्ासाठी 
सिर दठकाणी डबि नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
   

ठराव क्रमािंक  10      पवषर् क्रमािंक 8 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण भागात सव्हे निं.3/4 , सिंगमनगर र्ा भागात आपल्र्ा 12 

मी.च्र्ा 40 फुटी रस्ता दठकाणी श्री.लशविीिंग ककणगे िकुानापासून नवीन फुटपाि 
करण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
   
ठराव क्रमािंक  11      पवषर् क्रमािंक 9 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण सिंगमनगर भागात जुने फुटपािची नािरु स्ती झािी 
आहे. तरी त्र्ा भागात नव्र्ाने फुटपािची गरज भासत असल्र्ामुळे त्र्ादठकाणी  नवीन 
फुटपाि करणे कामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
   
ठराव क्रमािंक  12      पवषर् क्रमािंक 10 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

स.न.2/12/1 व सव्हे निं.2/12/2 व सव्हे निं.2/12/3 हर्ाची जागा अनुक्रमे ईचवर जेठाणी 
, दहरानिंि जेठाणी , मनोजकुमार जेठाणी ही सव्हे निं.2 मधीि निीपािािा िागून 24 गुिंठे जागा 
आहे. हर्ा भागात हॉकसा झोनसाठी सािंगवी गावठाण भागातीि स्ििािंतरीत छोटे 
व्र्ावसार्ीकािंकरीता व गोरगरीब जनतेसाठी हर्ा जागेचा वापर करणेत र्ावा व हर्ा मागेवर 
हॉकसा झोनच ेआरक्षण टाकणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  13      पवषर् क्रमािंक 11 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

सिंगमनगर व पवनानगर भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेजे िाईनमुळे 
रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीने रस्त्र्ाच ेडािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  14      पवषर् क्रमािंक 12 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

उषःकाि सोसार्टी व अलभनवनगर भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज 
िाईनमुळे रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीन ेरस्त्र्ाच े
डािंबरीकरण करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक  15      पवषर् क्रमािंक 13 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
ममतानगर गल्िी निं.1,2,3,4 भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज िाईनमुळे 
रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीने रस्त्र्ाच ेडािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  16      पवषर् क्रमािंक 14 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

मुळानगर भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज िाईनमुळे रस्त्र्ाची बरीच 
तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीन े रस्त्र्ाच े डािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  17      पवषर् क्रमािंक 15 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

दहरकणी हौलसिंग सोसार्टी भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेजे िाईनमुळे 
रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीने रस्त्र्ाच ेडािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  18      पवषर् क्रमािंक 16 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

लशिंिेनगर व पवारनगर भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज िाईनमुळे 
रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीने रस्त्र्ाच ेडािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
      
ठराव क्रमािंक  19      पवषर् क्रमािंक 17 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमािंक 60 सािंगवी गावठाण भागात 18 मीटर 60 फुटी मधीि ित्त 
आश्रमापासून ते पवारनगरपर्तं नवीन किम पेव्हीिंग ब्िॉक फुटपाि करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक  20      पवषर् क्रमािंक 18 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

सािंगवी गावठापाणीपुरवठाण भागामधीि पवनानगर लमि मिंडळाचा बोडा हा जुना झािा 
असल्र्ामुळे त्र्ादठकाणी आर.सी.सी.बािंधकाम करुन घेण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत 
रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
     
ठराव क्रमािंक  21      पवषर् क्रमािंक 19 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पविर्ुत 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 सािंगवी गावठाण सिंगमनगर, पप्रर्िशानीनगर व चिंद्गमणीनगर मधीि 
भागात आजुनही अिंडर्ाऊिं ड केबि टाकण्र्ात आिी नाही तरी तेिीि नागरीकािंची आम्हािा 
वारिंवार तक्रार करण्र्ात रे्त आहे सािंगवी मधीि 95 टक्के अिंडर्ाऊिं ड केबिच ेकाम पु  झािे 
असून व वरीि दठकाणी अिंडर्ाऊिं ड टाकणे कामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
     
ठराव क्रमािंक  22      पवषर् क्रमािंक 20 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.60 मधीि सिंपुण पवारनगर व बुध्िघोष हौलसिंग सोसार्टी भागात वाढणारी 
िोकसिंख्र्ा िक्षात घेवून त्र्ा दठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन आहेत. परिंतु पवर ध्ि 
दिशिेा पाईप िाईन नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािा ते कनेक्शन घेण्र्ासाठी समोरीि रस्ता 
खोिावा िागतो. तो रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचाही खचा कमी करण्र्ासाठी 
सिर दठकाणी डबि नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
  
ठराव क्रमािंक  23      पवषर् क्रमािंक 21 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

सािंगवी रे्िीि सेवा हॉजस्पटि समोरीि रस्त्र्ािा धमावीर सिंभाजी महाराज र्ािंच्र्ा नावाने 
छावा प्रनतष्ठाण चौक  असे नामकरन करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  24      पवषर् क्रमािंक 22 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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जर्मािानगर भागात ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज िाईनमुळे रस्त्र्ाची बरीच 

तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीन े रस्त्र्ाच े डािंबरीकरण 
करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 

ठराव क्रमािंक  25      पवषर् क्रमािंक 23 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

सािंगवी गावठाण मधीि सवा गल्ल्र्ा मध्रे् ब-र्ाच दठकाणी नळकनेक्शन व ड्रनेेज 
िाईनमुळे रस्त्र्ाची बरीच तोडफोड झािी आहे. तरी सिर भागात हॉटलमक्स पध्ितीन ेरस्त्र्ाच े
डािंबरीकरण करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 

ठराव क्रमािंक  26      पवषर् क्रमािंक 24 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.सोनािी जम      अनुमोिक - मा.अतुि लशतोळे  
  सिंिभा :- मा.सोनािी जम र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमािंक 60 सािंगवी गावठाण भागामध्रे् बरेचसे बोरवेि जुने व नािरुुस्त व बिंि 
अवस्िेत आहे. तरी बरेच वेळ पाणी पुरवठर्ाचा प्रचन ज्र्ावेळेस उपजस्ित होतो त्र्ावेळेस 
पाण्र्ाची टिंचाई जाणवते. तरी नवीन बोरवेि बसपवण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  27      पवषर् क्रमािंक 25 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सुनीता वाघेरे       अनुमोिक - मा.स्वाती किाटे  
  सिंिभा :- मा.दहरानिंि आसवानी र्ािंचा  दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमािंक 44 मध्रे् ओपन िॉन्स नावाच े आपल्र्ा मनपाच े गाडान आहे त्र्ा 
गाडानिा कै.निंिकुुमार धोंडीबा जाधव माजी नगरसेवक असे नाव िेणेस व त्र्ाच गाडानच्र्ा 
शजेारी नवीन झािेने ननवडणूक कार्ाािर्ास आप्पासाहेब उफा  पुर षोत्तम नामिेव कपे असे 
नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  28      पवषर् क्रमािंक 26 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोिक - मा.सोनािी जम  
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा  दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

जुनी सािंगवी रे्िीि स.निं.1 श्री ित्त आश्रम मठ त ेस.निं.13 स्पार्सर कॉिेज रस्ता 
लशतोळेनगर र्ा रस्त्र्ास सरकार कै.जर्लसिंगराव माधवराव लशतोळे मागा असे नामकरण 
करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक  29      पवषर् क्रमािंक 27 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोिक - मा.सोनािी जम  
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा  दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमािंक 59 मधबुन मधीि ढोरेनगर गल्िी क्रमािंक 2 च्र्ा चौकास कै.बाबुराव 
खिंडूजी ढोरे पाटीि चौक असे नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
     

ठराव क्रमािंक  30      पवषर् क्रमािंक 28 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोिक - मा.स्वाती किाटे  
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा  दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

जुनी सािंगवी नलृसिंह हार्स्कूि रस्ता लशतोळेनगर व पी डब्ि ्र्ु डी रस्ता र्ािंना जोडना-
र्ा चौकास कै.िक्ष्मणराव उफा  पोपटराव दिनकरराव लशतोळे चौक असे नामकरन करणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
     
ठराव क्रमािंक  31      पवषर् क्रमािंक 29 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पविर्ुत/स्िापत्र् 
सुचक - मा.अननता तापकीर      अनुमोिक - मा.स्वाती किाटे  

  सिंिभा :- मा.झामाबाई बारणे र्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रभाग क्र.50 मध्रे् िेरगािंव गावठाण व जगताप नगर पररसरात खडी मुरमाच े रस्ते 

करणे , नवीन रस्त्र्ावर दिवा बत्ती व्र्वस्िा करणे , अरुण पाका  ित्तनगर 12 मीटर रस्ता व 
डािंबरीकरण करणे , प्रभाग क्रमािंक 50 मध्रे् दठकदठकाणी पेव्हीिंग ब्िॉक िरु स्ती व नवीन 
बसपवने इत्र्ािी कामािंच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  32      पवषर् क्रमािंक 30 
दिनािंक  7/8/2012      पवभाग  - पविर्ुत/स्िापत्र् 
सुचक - मा.आरती चोंधे       अनुमोिक - मा.स्वाती किाटे  

  सिंिभा :- मा.पविास नािंिगुड ेर्ािंचा दिनािंक 3/8/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
उपरोक्त पवषर्ािंककत दठकाणच े सिंडास ब्िॉक नागरीकाना व भापवकािंना िगुधंीचा िास 

होत असल्र्ाने व ननर्ोजजत डी पी रस्ता मिंदिराच्र्ा समोरुन जात असल्र्ामुळे त्र्ाची फार 
मोठी अडचण महािेव मिंदिर व अन्नपुनाा मिंिीर र्ािंना होत आहे. सिर सिंडास ब्िॉक पाडून 
टाकण्र्ाबाबतचा अहवाि आरोग्र् पवभागाने दििा आहे. तरी सिरच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत 
रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 

सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - 17 
 

 

 
सही/- 

प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 
ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

 रहाटणी, पुणे - 17 
 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 26 /2012 
दिनािंक   1/10/2012 
  

प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 

       

 


