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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०३/१२/२०२१                           वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार,        
दनांक ०३/१२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  सदर 
सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात उपि थत होत.े 
 

१. मा. वीनल क पल हे  े-  सभापती 
२. मा.भ डवे सं गता राज  

३. मा.वसंत भाकर बोराटे  

४. मा.कोमल दपक मेवानी 
५. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाणे 

६. मा.लांडे व ांत वलास 
 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुभाष इंगळे – उप आयु त हे अ धकार  
सभेस उपि थत होते. 
 

--------- 
  

 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 

 
वषय .५) थळ बदलास मा यते बाबत. 
  मा.कोमल मेवानी व मा.सं गता भ डवे यांचा ताव. 
 
वषय .६) पी.एम.पी.एम.एल. मधील पुव पीसीएमट  च ेवकशॉप वभागातील १०८ सेवकांना  

पंपर  चंचवड महानगरपा लके म ये वग क न घेणेबाबत. 
मा.वसंत बोराटे व मा. संगीता ता हाणे यांचा ताव. 
 

वषय .७) न वदा .५६/१५,२०२१-२२, भाग .१३ साईनाथ नगर व भागातील व वध  
ठकाणी जुने पे ह ंग लॉक दु ती करण ेव न वन पे ह ंग लॉक बसवून थाप य 
वषयक कामे कराव,े या कामा या व पात अंशत: बदल करण.े 
मा.सं गता भ डवे व कोमल मेवानी यांचा ताव. 

--------- 
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अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक २२) द.१८/१०/२०२१ चा सभावृतांत कायम करणेत 
आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ)  मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक ०१) द.१८/११/२०२१ चा सभावृतांत कायम करणेत 
आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  

 
---------- 

 
ठराव मांक – २      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०३/१२/२०२१      वभाग – पाणीपुरवठा क प 
सुचक – मा.सं गता भ डव े     अनुमोदक - मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  .भाआ/पापु क प/अ-१/२५३/२०२१, द. २९/१०/२०२१. 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे. 

आं ा व भामा आसखेड क पांतगत चखल  येथे उभारवया या जलशु धीकरण क ासाठ  

देहू येथील नद तून जल उपसा क न पाईपलाईन वारे पाणी आणणे व इतर अनुषं गक कामे करण.े या 
कामांतगत देहू येथील बोडकेवाडी बंधा या जवळ अशु द जल उपसा क  त े चखल  येथील 

जलशु धीकरण क  पयत राय झंग मेन पाईप लाईन टाकणेच ेकाम मे. ाणी इ ा चर ा. ल. हे 

ठेकेदार कामाच े आदेश . पाप/ु०८/का व/११०३/२०१९, द.२१/११/२०१९ अ वये कर त आहे. सदर 

कामाम ये १४०० म.मी. व १२५० म.मी. यासाचे लोखंडी पाईप पुर वणे व जोडणी करणेचा समावेश 

आहे. सदर कामाचे मे. डी.आर.ए. क स टंट हे क प स लागार आहे. सदरच ेकाम चखल  येथील 

जलशु द करण क  त े देहू पयत १४०० म.मी. जलवा हनी टाकणेच ेआहे. तसेच देव  राणे चौक ते 
नघोज-ेतळवडे पयत १२५० म.मी. यासाची जलवा हनी टाकणे च े काम अं तम ट यात 

आहे. महानगरपा लकेच े देहू (बोडकेवाडी) येथील के.ट .वेअर येथ ेआं ा पाणीपुरवठा योजनेचे हेडव स 

बांधणेच े नयोजन केले होते. तथा प सदर ठकाणी मु ंबई उ च यायालयात ी. बोडके कुटंूबीय यांनी 
या चका दाखल केल  आहे. सदर या चकेचा नकाल लवकर लागत नस याने व ी. बोडके हे 

महानगरपा लकेने सहकाय करणार नस याने ल ात आ यानंतर महानगरपा लकेने बोडकेवाडी ते 
नघोज ेतळवडे येथील व वध ठकाण या केट वेअर मधून अशु द जलउपसा करणेचा पयाय यांचा 
अ यास क न नघोज-ेतळवडे येथून पाणी उपसा करणेचा पयाय अं तम केला यानंतर तेथे हेडव स 

बांधणेकामी जागा ता यात घेणे जलसंपदा वभागाची उदभव बदलास परवानगी घेणे इ. बाबींची पुतता 
केल  आहे. वषयां कत काम हे चखल  जलशु द करण क  त ेबोडकेवाडी देहू पयत करणेच े नयोजन 

होत.े तथा प सदर काम चखल  जलशु द करण क  ते नघोज-ेतळवडे येथील हेडव स पयत करणेत 

येणार आहे. सदर काम वेगाने सु  असून गतीपथावर आहे. सदर कामाम ये सुमारे ३.४० क.मी. 
लांबी या लोखंडी पाईपची बचत होत आहे. आं ा धरणाच े पाणी नघोजे-तळवडे येथील के.ट .वेअर 

मधून उचलून चखल  येथील जलशु द करण क ात आणून शु द करणेत येणार आहे. सदर कामे माहे 

माच २०२२ पयत पुण करणेच े नयोजन आहे. तथा प सदर शु द पाणी नाग रकांपयत पोहच वणेसाठ  
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वतरण यव था उपल ध नाह . या सव बाबींचा वचार क न सोनवणे व ती (देहू आळंद  र ता) ते 
पाईन रोड ( चखल  घरकुल योजना) पयत जलवा हनी टाकूण ती पाईन रोडवर ल ( चखल  घरकुल 

योजना) मनपा या अि त वातील जलवा हनीस जोड यास व से. .२३ व न येणारा पाणीपुरवठा बंद 

क न चखल  येथील जलशु द करणाच ेशु द पाणी नाग रकांना देता येईल. याबाबत सदर कामाचे 
क प यव थापन स लागार मे. मे.डी.आर.ए. क स टंट यांनी यांचेकडील प  द.१४/१०/२०२१ चे 

प ा वये अ भ ाय दला आहे. सदर काम तातडीने करावयाच ेअस याने मे. ाणी इ ा चर ा. 
ल. यांच ेकामाच ेहोणा-या बचतीमधून सदरच ेकाम करता येईल. तसेच याकामी मनपा े ात इतर  

जागोजागी  हॉ स बस वणे, पाईपलाईनची आव यकती नुसार जागोजागी जोडणी करावी लागणार 

आहे. यासाठ  न याने न वदा स द करावी लागणार नाह . मूळ न वदेतील न वदा र कमेपयत 

काम करणेत येईल. तर  वषयां कत कामामधून सोनवणे व ती (देहू-आंळद  र ता) ते पाईन रोड 

(घरकुल योजना) पयत तसेच मनपा े ात इतर  आव यकतेनुसार जागोजागी हॉ स बस वणे व 

लोखंडी पाईपलाईनची जोडणी करणे या थळ बदलाबाबत या तावास मा यता दे यात येत 
आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 
ठराव मांक – ३      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०३/१२/२०२१      वभाग – व युत वभाग 
सुचक – मा.सं गता भ डव े     अनुमोदक - मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.अ त र त आयु त(१) यांचेकडील प  . व/ग ेका/का व२/८८/२०२१, द. ०९/११/२०२१. 
 मा.महापा लका अ त र त आयु त (१) यांनी शफारस केले माणे. 

िजजामाता हॉ पीटल येथील कोवीड-19 क रता व युत यव थेच ेचालन देखभाल दु ती व 

अनुषं गक कामे करण े या कामास मा. वधी स मती सभा ठराव .32, द.16/04/2021 अ वये 
र. .24,98,707/- यास शासक य मंजूर  दलेल  आहे. तथा प द.19/10/2021 रोजी मा. आयु त 

क ात झाले या बैठक त मा. आयु त सो यांनी िजजामाता णालयातील २ ऑपरेशन थएटर ३१ 

डसबर २०२१ पूव  सु  करणेबाबत आदेश दलेले आहे. ऑपरेशन थअटरमधील वातानुकुलन 

यं णेसाठ  आव यक एस.एस. लेनम, ड ट ंग, ील इ. कामाकाज तातडीन े करण े आव यक आहे. 

या शवाय आपरेशन थेटर सु  करण े श य होणार नाह . सदरच े काम करणेसाठ  अंदाजे 

र. .18,15,324/- एवढा खच अपे त आहे. तातडीची बाब अस यान े वषयां कत कामातूनच मा. 
थायी स मती सभे या उमेद मा यतेवर सदरच े वाढ व काम करण े आव यक आहे. यामुळे 

वषयां कत कामास एकूण र. .43,14,031/- एव या र कमेस शासक य मंजूर  घेणे आव यक आहे. 

सदर वाढ व खच करणेस मा.आयु त सो यांनी द.२५/१०/२०२१ या तावा वये मंजूर  दलेल  आहे. 
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सदर कामाचा खच भांडार वभागाकडील कोवीड-19 या लेखाशीषातून करणेकामी येणा-या 
र. .43,14,031/- यास शासक य मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

 
ठराव मांक – ४      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०३/१२/२०२१      वभाग – व युत वभाग 
सुचक – मा.सं गता ता हाणे     अनुमोदक - मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांचेकडील प  . व/ग ेका/ व/का व२/९०/२०२१, द.१०/११/२०२१. 
 मा. सह शहर अ भयंता ( व) यांनी शफारस केले माणे. 

नवडणूक वभागाकडील प  .साव. न.२०२२/का व/१३/२०२१, द.१२/१०/२०२१ अ वये 
मनपा या संभा य नवडणूक २०२२ ची पूवतयार  हणून नवडणूक नणय कायालय, मतमोजणी 
कायालय, नवडणूक क  इ. ठकाणी व युत वषयक कामे करणेसाठ  कामाचे अंदाजप क तयार 

क न न वदा कायवाह  करणेबाबत कळ वले आहे. ग े ीय कायालयाअंतगत येणा-या नवडणूक 

कायालय, मतमोजणी कायालयात आव यकतेनुसार ता पुर या व पात वनी ेपण यव था, 
काश यव था, सीसीट ह  आ ण जनरेटर यव था करण े आव यक आहे. याकामी वषयां कत 

कामाचे अंदाजप क तयार केले आहे. यास  र. .24,99,542/- एवढा खच अपे त आहे. सबब या 
कामी र. .25,00,000/- यास शासक य मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 
ठराव मांक – ५      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०३/१२/२०२१      वभाग – आकाश च ह परवाना 
सुचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा. सं गता ता हाण े
संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  .आप/३/का व/६६/२०२१, द. १२/११/२०२१. 
 मा. महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आकाश च ह परवाना वभागामाफत शहराम ये खाजगी 
व महानगरपा लके या जागेवर  बा य जा हरातीसाठ  फलक लावणेस  (OutdoorAdvertising) 

महारा  महानगरपा लका अ ध नमातील कलम  २४४, २४५  व महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

(जा हरात व फलक नयं ण) नयम २००३ नुसार परवानगी दल  जाते. स या पंपर  चंचवड शहराचा  
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माट सट त समावेश झाला आहे. महापा लकेच े २०१८ म ये जा हरात 

फलकासाठ   (OutdoorAdvertising) बा य जा हरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) ठर वणेत 

आलेले आहे. याम य े अ याधु नक तं ानाचा समावेश व शहर स दय करण तसेच महापा लकेचे 
उ प न वाढ व यासाठ  न याने जा हरात धोरण नि चत करणे आव यक आहे  हणून न याने 
जा हरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) तयार करणेत आलेले आहे. यास कायदा 
वभागाकडून तपासून घेणेत आलेल ेआहे. सबब, पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आकाश च ह 

परवाना वभागामाफत तयार करणेत आलेले बा य जा हरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) 

सोबत या प  “अ” म ये (मराठ  व इं जी) यास मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी 
असल  तर  सदर वषय द तर  दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
 

        

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

 
ठराव मांक – ६      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०३/१२/२०२१       
सुचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा.सं गता भ डव े
संदभ – मा.कोमल मेवानी व मा.सं गता भ डवे यांचा ताव. 

भाग .१ मोरेव ती येथील भावे वर  हौ संग सोसायट   मधील समट कॉ ं ट व 
लॉक करणेस आदरणीय खासदार अमोलजी को हे यां या नधीतुन सु  कलेले अस यामुळे 
या ठकाणी महापा लका (फ भाग थाप य) माफत जे न वदा नोट स .८१/०३/२०२० – 
२०२१ वारे स ध क न मे.ि ल सी क शन ायवेट ल मटेड, चंचवड यांना कामाचे 
आदेश . था/ न/फ/मु य/५५५/२०२१, द.२४/०६/२०२१ अ वये दलेले होते. याचे 
कॉ ं ट करण/ लॉक बस व या या कामा या बद यात इतर  ठकणी ( थळ बदलास) काम 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०३/१२/२०२१       
सुचक – मा.वसंत बोराटे     अनुमोदक – मा.संगीता ता हाणे 
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

प.एम.पी.एल. मधील पुव पीसीएमट  चे वकशॉप वभागातील ११४ सेवकांनी यांची 
सेवा पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये वग क न घेणेकामी वनंती केल  आहे. या पुव  
पीसीएमट  कडील सेवकांना पंपर  चंचवड महापा लका म ये वग क न घेणेत आले आहे. 
याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन महामंडळातील एकुण १३ आगाराम ये 
कायशाळेकडील व वध वभागाम ये पुव पसीएमट  चे कमचार  स या कायरत आहेत. अशा 
उव रत ११४ सेवकांना पुव या कमचा-यां माणे प ंपर  चंचवड महापा लके या ४०% ह या 
मधून वेतन अदा क रत अस याने यापुव  करणेत आले या कायवाह या धत वर उव रत पुव 
पीसीएमट  कायशाळा सेवकांना याच ह यामधून वेतन होणे वषयी कोणतेह  हरकत नाह . 
सबब सोबतचे प  ‘अ’ माणे ११४ पुव पसीएमट  कडील कायशाळा सेवकांच े कोणतेह  
आ थक नुकसान न होता महापा लकेम ये कायम व पी वग क न घेणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
 
 
ठराव मांक – ८      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०३/१२/२०२१       
सुचक – मा.सं गता भ डव े     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.सं गता भ डवे व मा.कोमल मेवानी यांचा ताव. 

न वदा .५६/१५,२०२१-२२, भाग .१३ साईनाथ नगर व भागातील व वध 
ठकाणी जुने पे ह ंग लॉक दु ती करणे व न वन पे ह ंग लॉक बसवून थाप य वषयक 
कामाचा आदेश ठेकेदारास देणेत आलेला असून अ याप य  कामास सु वात झालेल  नाह . 
भाग .१३ मधील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व दु त करणेचे काम आव यक 

अस याने सन २०२१-२२ चा अंदाजप कात याची न वदा कायवाह  पुण झालेल  आहे. भाग 
.१३ मधील था नक र हवाशी इतर नगरसद य, जे ठ नाग रक तसेच इतर सामािजक 

कायकत नगडी येथील ह ी चौकातील ( ी राम चौक) पो ट कॉलनीकडे जाणा-या र यावर 
वेश वाराची मागणी करत आहे. तसेच यामुळे प रसरात कोण याह  कार या वाहतुक स 
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अडथळा होत नाह  तसेच देखभाल दु ती कामातून वेश वाराचे काम होत अस याने याचा 
मनपावर आ थक भार देखील पडणार नाह . तर  भाग .१३ साईनाथ नगर व भागातील 
व वध ठकाणी जुने पे ह ंग लॉक दु त करणे व न वन पे ह ंग लॉक बसवून थाप य 
वषयक या कामातून नगडी यमुनानगर येथील ह ी चौकात न याने ी राम चौक पो ट 
कॉलनीकडे जाणा-या र यावर वेश वार बांध या या कामास सुधा रत तां क मा यतेसह 
काम कर या या तावास मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 
 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती 

वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/०४/का व/५४७/२०२१  
दनांक : ०६/१२/२०२१  

 
 

          त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( वषय . ६ चे लगत) 

प.एम.पी.एम.एल. कमचार  मा हती त ता 

प   ‘अ’ 
अ ..  सेवकांचे नाव पदनाम कमचार  मांक 
1 हनुमंत शेलार फटर 3103 
2 बाळु भलार  हे पर 3128 
3 गु ंडाभाऊ ओ ार  हे पर 3362 
4 अंकुश कापसे हे पर 3368 
5 योग  संग हे पर 3371 
6 वजय शेळके हे पर 3386 
7 भगवान मांजरे हे पर 3417 
8 अ ण बो े फटर 3422 
9 ल मण तापक र फटर 3444 
10 वलास चंचवड े हे पर 3116 
11 िजजाबा पाट ल हे पर 3122 
12 वलास पालांडे हे पर 3131 
13 सुधीर साठे हे पर 3135 
14 दल प डांगे हे पर 3136 
15 अशोक ससाणे हे पर 3149 
16 ाने वर येवले हे पर 3152 
17 शाम शं दे हे पर 3154 
18 भानुदास लांडगे हे पर 3375 
19 सु नल मझापुरे हे पर 3376 
20 सुरेश टकुराणी हे पर 3378 
21 रावसाहेब जाधव हे पर 3379 
22 वजय काटे हे पर 3392 
23 शवाजी दळवी हे पर 3394 
24 ल मण ड गरे हे पर 3433 
25 चं कांत जाधव हे पर 3130 
26 ीकांत गावड े हे पर 3387 
27 दपक कंुभार हे पर 3391 
28 क शन लु ला हे पर 3407 
29 गो वंद देवकर हे पर 3434 
30 नानासाहेब सोनावण े हे पर 3119 
31 ाने वर शवले हे पर 3401 
32 मुरल धर ग हाणे हे पर 3439 
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33 हनुमंत लांडगे हे पर 3405 
34 मोहन जाधव  हे पर  
35 स धाथ ओ हाळ हे पर 3138 
36 दपक जागळेकर हे पर 3139 
37 गणेश लवांडे  हे पर  
38 राजू ल ढे हे पर 3143 
39 संजय डोळस हे पर  
40 बाळू गोटे हे पर 3043 
41 अशोक शवरकर हे पर  
42 सोपान दघ े हे पर 3153 
43 तुकाराम को हे हे पर 3147 
44 गणेश फुगे हे पर 3143 
45 सदा शव च हाण हे पर 3018 
46 बाळु कांबळे हे पर 3037 
47 दे वदास बालवडकर हे पर 3072 
48 संजय क ड े हे पर 3466 
49 बबुशा गाड े हे पर 3423 
50 वनायक लांडग े हे पर 3159 
51 तानाजी खंडागळे हे पर 3369 
52 संजय पसाळ हे पर 3045 
53 बाळु कांबळे हे पर 3037 
54 े .नायर  हे पर 3474 
55 राजाराम नथु ल ढे फटर 3062 
56 पंडीत भंडारे हे पर 3060 
57 वलास तांगड े हे पर 3085 
58 ह रष छा या हे पर 3075 
59 राजू मुलानी हे पर 3081 
60 संजय मो हते हे पर 3054 
61 भमराव कांबळे हे पर 3055 
62 शवाजी घुले हे पर 3069 
63 राजु ताप कर हे पर 3066 
64 रमेश राऊत हे पर 3014 
65 र शकांत ट ंगरे हे पर 3124 
66 उ म काळे हे पर 3071 
67 अंकुश दवणे हे पर 3073 
68 ल मण ननावरे ि लनर 3096 
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69 सुहास दाभाडे ि लनर 3088 
70 कैलास ग हाणे ि लनर 3093 
71 सुभाष बटवाल ि लनर 3429 
72 अ नल लांडगे ि लनर 3070 
73 सु नल काटे हे पर 61023 
74 राज  लांड े हे पर 3001 
75 इं िजत मनीकर ि लनर 3007 
76 अ नल गवळी हे पर 3462 
77 दगंबर मगडे हे पर 3013 
78 वजय कंडरे हे पर 3015 
79 सयद काझी हे पर 3017 
80 व ठल साखरे हे पर 3019 
81 खंडेराव धुमाळ हे पर 3020 
82 संजीवकुमार गायकवाड हे पर 3021 
83 गुलाब आढाव हे पर 3026 
84 राज  आ हाट हे पर 3027 
85 अ ण ीवा तव हे पर 3029 
86 रमेश भाताड े हे पर 3030 
87 नळकंठ नमगावकर हे पर 3032 
88 स मान संग ठाकूर ि लनर 3040 
89 स तश च हाण ि लनर 3042 
90 रमाकांत शं दे ि लनर 3044 
91 सुर  ठकार हे पर 3047 
92 हरामण अ हाट हे पर 3057 
93 राजाराम ग हाणे हे पर 3059 
94 सुहास कदम  ि लनर 3100 
95 बाबसाहेब मुलाणी ि लनर 3121 
96 बुराण शेख ि लनर 3129 
97 तुकाराम बवले ि लनर 3181 
98 रामचं  भाट हे पर 3187 
99 रसुल मु ंडे ि लनर 3287 
100 ल मण नखाते ि लनर 3409 
101 शंकर काळभोर ि लनर 3416 
102 वजय जाधव  हे पर 3421 
103 अशोक नामदे ि लनर 3425 
104 अजुन चौघुले ि लनर 3427 
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105 नंदकुमार यादव ि लनर 3449 
106 राधाकृ ण नायर फटर 3462 
107 नारायण पांचाळ ि लनर 3077 
108 ीमती स वता शंकर कप सफाई कमचार   
109 ीमती ललाबाई र नाकर लंघे सफाई कमचार   
110 ीमती गता सासवडकर सफाई कमचार   
111 ीमती सुरेखा शं दे सफाई कमचार   
112 मंदा कनी भोईर सफाई कमचार   
113 ल मीबाई गाढव े सफाई कमचार   
114 अलका वंजारे सफाई कमचार   
 

 

सह /- 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती 

वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 


