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अ वये मा यता द यानूसार पूव च े ड भाग सिमती काय े ाम ये समा व  असले या उ  
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देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.     


