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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- २ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०३/०५/२०१८            वेळ सकाळी ११:०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा         

गुरुवार दिनािंक  ०३/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे    

“सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे 

खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.श्रीम.बुड ेसुवणाय लवकास 

३) मा.श्री.लक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

४) मा.श्री.डोळस लवकास हररचिंद्र 

५) मा.श्री.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

६) मा.श्रीम.घुि ेनानी उर्य  लहराबाई गोवधयन 

७) मा.श्रीम.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

८) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

९) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

१०) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

११) मा. श्री Avd. लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

१२) मा.श्री.बुर्ड ेअभित प्रताप  -  लस्वकृत सिस्र्  

१३) मा.श्रीम.तापकीर साधना सलचन - लस्वकृत सिस्र् 

१४) मा.श्री.िािंड ेलवजर् नामिवे  -  लस्वकृत सिस्र् 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.लनतीन कापडणीस - क्षते्रीर् अलधकारी, श्री.अलनि िऊेरकर – प्र.प्रशासन 

अलधकारी, श्री.लनकम एम.बी.िखेालधकारी - श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी अलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.प्रलवण घोड े – कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता 

(लवद्युत).श्री.राजेंद्र पशिंि े -उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता (ज.लन.) श्री.ताकवले क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),  

श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री.वाडकर एस.व्ही. - क.अलभर्िंता 

(स्थापत्र्),श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.साबळे- आर.आर- आरोग्र् 

लनरीक्षक, श्री.म्हते्र े एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, श्री.डी.डी.सटाणे - (स्िापत्र् उद्यान), 

श्री.एन.सी.पारसी -  आरोग्र् लनरीक्षक, (पशवुैद्यदकर्), श्री.डामस े आर.पी. – मिेररर्ा 

लनरीक्षक, श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्रीमती. जे.एस.  
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भोज – क्रीडा पर्यवेक्षक़   श्री.एन.जे.रु्गे.प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक ह े अलधकारी / कमयचारी सभसे 

उपलस्ित होते.  

      -------  

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े    

  ------ 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवेळच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े 

      ------ 

लवषर् क्रमािंक  २. प्रभाग क्र. ५ गवळीनगर मधीि अिंतगयत रस्त्र्ािंचे नामकरण करणेबाबत...  

                       मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे दिनािंक ५/४/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक  ३. प्रभाग क्र. ५ गवळीनगर मधीि कमान पाडून नव्याने कमान करणेबाबत...  

                       मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे दिनािंक ५/४/२०१८ चे पत्र. 

  ------- 

               अ) दिनािंक ०१/०२/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ७ )    

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े 

   ब) दिनािंक १७/०२/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ८ )    

                    सभावृत्ािंत कार्म करणते आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े 

      क) दिनािंक ०१/०३/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ९ )    

                    सभावृत्ािंत कार्म करणते आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे 

                                         ------ 
          

ठराव क्रमािंक - ०३    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०३/०५/२०१८      

सूचक- मा.सुवणाय बुड े     अनुमोिक – मा.लहराबाई (नानी)घुि े

संदिभ  - च-होिी गावातीि इिंद्रार्णी निीवरीि पुिािा नाव िणेेबाबत.  

            मा.भितीि प्रताप काळजे, महापौर र्ािंचे दिनािंक ०९/०४/२०१८ चे पत्र.  

           मा.भितीि प्रताप काळजे, महापौर, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका र्ािंनी          

च-होिी गावातीि इिंद्रार्णी निीवरीि पुिािा श्रीमिंत सरसनेापती खिंडरेाव िाभाड े(सरकार) 

पिू ह ेनािंव िणे्र्ास मान्र्ता िणेते र्ते आह.े 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े           

                                       ------- 

ठराव क्रमािंक - ०४    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०३/०५/२०१८       

सूचक- मा.प्रा.सोनािी गव्हाणे    अनुमोिक – मा.सागर गवळी 

संदिभ  - प्रभाग क्र. ५ गवळीनगर मधीि अिंतगयत रस्त्र्ािंचे नामकरण करणेबाबत...  

             मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे दिनािंक ५/४/२०१८ चे पत्र. 

प्रभाग क्रमािंक ५ मधीि गवळीनगर वॉडायतीि बहुतािंशी रस्ते ह ेगवळी कुटिंलबर्ािंच्र्ा मािकीचे 

आहते. तरी सिर गवळी  कुटुिंलबर्ािंच्र्ा मागणी नुसार तेिीि रस्त्र्ािा पुढीि प्रमाण ेनामर्िक  
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िावण्र्ात र्ावे. १) सव्ह ेनिं. २२४ सत्र्ानारार्ण सोसार्टी – कै.गेनू कोंडीबा गवळी मागय २) 

सव्ह ेनिं. २२४ सिंत तुकडोजी महाराज सोसार्टी – कै. गेनू कोंडीबा गवळी मागय ३) सव्ह ेनिं. २२४ 

दिघी भोसरी रोड – कै. शिंकर परशरुाम गवळी  मागय ४) सव्ह ेनिं. २२४ श्रीकृष्ण हौसींग सोसार्टी 

– कै.लशवराम गवळी मागय ५) सव्ह ेनिं. २२३ सिंत ज्ञानेश्वर हौसींग सोसार्टी – कै. मोरुभाऊ हरी 

गवळी मागय ६) सव्ह ेनिं. २१६ मध्र् ेकै. ित्ात्रर् लजजाबा भोसि े(गवळी) मागय ७) सव्ह ेनिं. २१६ 

कै.शिंकर ित्ात्रर् भोसि े(गवळी) मागय ८) सव्ह ेनिं. २१६ गणराज हौसींग सोसार्टी कै.नारार्ण 

सिंभाजी भोसिे (गवळी) मागय ९) सव्ह ेनिं. २०८ ओम साई पाकय  – कै लपिाजी राणू गवळी मागय 

१०) सव्ह े निं. २०८ राहुि पाकय  – कै.शिंकर सावळेराम गवळी मागय ११) सव्ह े निं. २०९  

सिंभाजीनगर – कै. मारुती गबाजी गवळी मागय. र्ािीप्रमाणे नामर्िक करणेबाबत मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह े  

                                                      ---------      

 

ठराव क्रमािंक - ०५    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०३/०५/२०१८    लवभाग –  

सूचक- मा.सागर गवळी     अनुमोिक – मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े

संदिभ  -. प्रभाग क्र. ५ गवळीनगर मधीि कमान पाडून नव्याने कमान करणेबाबत...  

             मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे दिनािंक ५/४/२०१८ चे पत्र. 

            प्रभाग क्र. ५ गवळीनगर सँडलवक कॉिनी प्रभागातीि साविंतनगर र्ेिीि जुनी 

काँदक्रटची कमान धोकािार्क झाििेी आह.े सिर रठकाणी कमान पडून अपघात होण्र्ाची 

शक्र्ता आह.े तरी सिर कमान पाडून नव्याने कमान करणेबाबत कार्यवाही व्हावी ही लवनिंती. 

तरी सिर कमान पाडण्र्ाबाबत मा.प्रभाग सलमतीने ठराव करण्र्ास    

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह े     

 

मा. अध्र्क्ष - र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

 

                         

                                    सही/- 
      अध्र्क्षा                                                                           

इ प्रभाग सलमती 

                                भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/१२२/२०१८ 
दिनािंक-   ११/०५/२०१८. 

       सही/- 

                                                             प्रशासन अलधकारी तिा सलचव  

                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

                           भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

       र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 
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 दिनािंक  ०३/०५/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाच ेमाभसक 

सिते खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस््ािंी चचाभ केली. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– आमचे वॉडयमधीि िगुायमाता कॉिनी, तुकडोजी कॉिनी  व इतर रठकाणी 

नवीन ड्रनेेज िाईन टाकििेी आह.े परिंतू माचय पासून त्र्ा रठकाणी कोणीही िक्ष दिि े नाही.  

माझा असा हट्ट आह ेकी, पावसाळा सुरु होणेपुवी सवय कामे पूणय झािी पालहजे. नाही तर दिवाळी 

झाल्र्ा लशवार् कामे होणार नाही.  

श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.) – पावसाळा सुरु होणेपुवी कामे करुन ितेो. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– सवय कामे अजंट असिेबाबत पत्र दििेिी आहते. वषयभर ड्रनेेज उपसण्र्ाचे 

कामे चािू आह.े आता पर्ंत आम्ही अमृत र्ोजनेच्र्ा भरवशावर बसिो आह.े  पण ती र्ोजना 

प्रत्र्क्षात आििेी नाही.  

श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता (ज.लन.) – सवय भागातीि सव्ह ेकरुन पाहतो.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– कचरा गार्डीचे िीपीएस केलेल ेिाही.. 

मा.प्रभाकर तावरे – सहा.आरोग्र्ालधकारी – नवीन टेंडर वाढलवण्र्ात र्ईेि. जीपीएस ्ंत्रणचे्र्ा 

बाबतीत सिंगणक भविागािा कळलवणेत ्ेईल.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े - कचरा गाडी प्रत्र्ेक गल्िीमध्र्े गेिी पालहजे. ब-र्ाच वेळा कचरा 

टाकण्र्ापुवीच गाडी र्ेऊन लनघुन जाते. कचराकुिं डर्ा ठेवल्र्ा नाही त्र्ामुळे नागरीक इतरत्र कुठेही 

कचरा टाकतात.  

मा.लभमाबाई रु्ग,े सभापती – दिघीरोडिा कचरागाडी कुठेही र्ेत नाही. खूप कचरा साठिा आह.े 

ड्रिेेिचा िेहमीच प्रॉब्लेम असतो. त््ामुळे ड्रिेेि लाईि गेली पाभहिे. 

मा.सागर गवळी – कचरा गोळा करण््ासाठी कच-्ाची गार्डी वेळेवर ्ेत िाही. कधी तरी     

कच-्ाची गार्डी र्ेते. पण लगेच कचरा न घतेाच भिघूि िाते. त््ामुळे कच-्ाच््ा गार्डीचा 

टाईमींग ठेवा. आिूबािूच््ा पररसरात िो कचरा साठला िातो तो गोळा करुि िाळूि टाकला 

पाभहिे.  

       ड्रिेेि लाईि पुणभपणे खराब आह.े ड्रिेेि लाईि िेहमी चोकअप असते. ड्रनेेज नवीन टाकिी 

पालहजे. पावसाळा सुरु होणेपुवी ड्रनेेज सवय स्वच्छ करावे.   

       भपण््ाचे पाणी अभतश् खराब ्ेते. ब-्ाच रठकाणी पाण््ाच््ा समस््ा  आहते.  एकच 

िे.ई.चारही प्रभागातीि काम कसा करेि? त्र्ामुळे कमयचारी वाढलविे पालहजे. प्रत्र्ेक प्रभागात 

व्यवलस्ित कमयचारी लनर्ुक्त करावे. सवय  कामकाजाचे आिशे काढणेत र्ावे.  

       कमानीची कामे अपुणय आहते.  कमानीचे कामे कधी पणुय होतीि? 

श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता (स्िापत्र्) -  कमानी बािंधणेबाबत मा.आर्ुक्त साहबे र्ािंनी सन 

२०१२ मध्र् े बािंधकाम परवानगी घेतल्र्ा लशवार् कमानी बािंधू नका अस े आिशे दिि े आह.े 

मा.आर्ुक्त र्ािंनी मिंजूरी दििी तरच कमानी बािंधणेचे कामकाज करण्र्ात र्ेईि. र्ा वषीचे 

बजेटमध्र्े तरतुिी  पेक्षा जास्त कामे करार्ची होती. त्र्ामुळे बरीचशी कामे नामिंजूर केिी आहते.  

मा.सागर गवळी – भोसरी मधीि पी.एम.टी चौकातीि कमान ही झािीच पालहजे.   

मा.लप्रर्ािंका बारस े– माझे वॉडयमध्र्े टॉर्िटे करुन लमळावे र्ाबाबत तीन मलहन्र्ापासून पत्र दिि े

आह.े डॉ.बाबासाहबे आिंबेडकर गाडयन र्ा रठकाणी स्वच्छतागृह बािंधार्चे आह.े सव्ह ेिखेीि केिा 

आह.े परिंतू अद्यापपर्ंत कुठिेही कामास सुरुवात केिी नाही.  
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मा. भवकास र्डोळस – संिािीरािे चौक, ददघी ्ा रठकाणी अभतक्रमण लवभागाने कार् 

कार्यवाही केिी आह.े दिघीिा एखािी भेट दििी तर बरे हाईि. बोपखेिमध्र् ेसधु्िा पाहणी केिी 

पालहजे.  

श्री.िऊेरकर (प्र.प्रशासन अलधकारी) – मागीि काही दिवसात अलतक्रमणबाबत कारवाई  करुन 

सामान जप्त केिे आह.े िोन मलहन्र्ापासून पोिीस लमळण्र्ाबाबत पाठपुरावा करात आह.े 

अलतक्रमण पिकातीि कमयचारी  अलतक्रमण बाबत काम करण्र्ास कमी पडणार नाही. 

मा.सवुणाय बडु े- प्रभाग क्रमािंक ३ मध्र् ेकच-र्ाची गाडी पिंधरा दिवसापासून आिी नाही. जिपणी  

वाढल्र्ामुळे मच्छर खूप झािे आह.े ड्रनेेज तुिंबिे आह.े त्र्ासाठी सारखा र्ोन करावा िागतो.  

मा.लहराबाई (नानी) घिु े – बोपखेि र्िेे जिपणी इतकी वाढिी आह े की, त्र्ामुळे मच्छरािंचा 

नाररीकािंना खूप त्रास होत आह.े बोपखिेचा हा गंिीर प्रश्न असल््ामुळे बोपखिेमध्र् ेिेट दऊेि 

सवय पाहणी करण्र्ात र्ावी. 

श्री.प्रभाकर तावरे (सहा आरोग्र्ालधकारी)- सी.एम.ई. व खडकी कॅन्टोमेंट र्ािंना पत्र दिि ेआह.े 

निीपात्रामध्र्े मलशन बसलवल्र्ा आहते.  

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – सवय वॉडयमध्र् ेऔषध र्वारणी / धुरफवारणी करण्र्ात र्ावी.   

मा.लवकास डोळस – सी.एम.ई. व खडकी कॅन्टोमेंट र्ािंना पत्र दिल्र्ावर  ते सहा मलहन्र्ानी उत्र 

िणेार तोपर्ंत मच्छरािंचा त्रास सहन करावा िागणार. आपल्र्ा अडचणी आपणच सोडलवल्र्ा 

पालहजे. क्षेत्रीर् अलधकारी व सिंबिंधीत सिस्र् र्ािंनी.एम.ई.च्र्ा अलधका-र्ािंना जाऊन                                                                                                                                                                                    

भेटू. तेिीि  अलधका-र्ािंना भेटल्र्ानिंतर मा.आर्कु्त र्ािंना भेटू. 

मा.िक्ष्मण उिंड े- सी.एम.ई. व खडकी कॅन्टोमेंटचे अलधकारी र्ािंना आपण समक्ष भटूे शकतो.  

मा.लभमाबाई रु्ग,े सभापती -   माझे वॉडयमध्र् ेदकती दिवसापासून गटटू काढून टाकि े आहते ते 

बसलवण्र्ात र्ावे.  

श्री.वाडकर एस.व्ही. - क.अलभर्िंता (स्थापत्र्) – लनम्म्र्ा जागेत नवीन व लनम्म्र्ा जागेत जूने  

गट्टू बसलवणार आह.े  ड्रनेेज लवभागाकडीि काम झािे की, स्िापत्र् लवभागाकडून गटृटू 

बसलवण्र्ात र्ेईि. 

मा.सोनािी गव्हाण े– माझे प्रभागात गाडयनिा नाव िर्ार्चे आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े – माझे र्ेिीि बॅडपमिंटन हॉििा स.ुना. बारसे बॅडपमिंटन हॉििा असे नािंव 

िणे्र्ात र्ावे. 

मा.अलजत बडु े– (लस्वकृत सिस्र्) जिपणी खूप वाढिी आह.े त्र्ामुळे डास इतके वाढिे आहते तर 

मुळे जनावर सुध्िा खािी बसू शकत नाही.  तरी मच्छरािंसाठी धूर र्वारणी करण्र्ात र्ावी.   व 

औषध र्वारणी सुध्िा झािी पालहजे. आमचे र्िेे कोणत्र्ाही प्रकारचे पिदिवे नाहीत. रस्त्र्ावरुन 

लवषारी साप दर्रत आहते. एका व्यक्तीिा सपयििंश सुध्िा झािा आह.े त्र्ामुळे रस्त्र्ावरुन 

जाणै/र्ेणे अशक्र् झाि ेआह.े  तरी  रस्त्र्ावर लवद्युतची व्यवस्िा करण्र्ात र्ावी.  

मा.सागर गवळी – MSEB चे अलधकारी/कमयचारी र्ािंना प्रभाग सलमतीच्र्ा लमटींगिा बोिवावे. 

श्री.प्रलवण घोड े –कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्यतु) – MSEB चे अलधकारी/कमयचारी र्ािंचेसोबत 

र्ापुवी लमटींग झािेिी आह.े तसेच त्र्ािंचेकड ेपत्रव्यवहार सधु्िा केििेा आह.े  पुढच्र्ा लमटींगिा 

MSEB चे अलधकारी/कमयचारी र्ािंना लमटींगिा  बोिावण्र्ात र्ेईि.   

मा.लप्रर्ािंका बारस े– सवय प्रभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसलवि ेपालहजे.  

श्री.प्रलवण घोड े –कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत) - सीसीटीव्ही कॅमेरे ह े स्माटय लसटीमध्र्े मध्र्े 

घ्र्ार्चे आह.े र्ाबाबतची काही प्रोसीजर पुणय झािेिी आह.े 

मा.लनमयिा गार्कवाड – दिघीमध्र् ेप्रत्र्ेक रठकाणी एिइडी बल्ब बसलवण्र्ात र्ावे. 

श्री.प्रलवण घोड े–कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्यतु) - एिइडी बल्ब भशल्िक असेि तर बसूवन ितेो. 

मा.सागर गवळी – िाईटचे कामकाज करण्र्ासाठी सी.डी.ची व्यवस्िा करण्र्ात र्ावी. 
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श्री.प्रलवण घोड े–कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्यतु) – लवद्युत लवभागाकडीि हाइड्रोलिक गाडीवर 

ड्रार्व्हर नाही. 

मा.सागर गवळी  - मा.महापौर साहबे र्ािंचेबरोबर चचाय झािेिंतर मा. इ प्रभाग सलमतीची 

मालसक सभा मलहन्र्ाच्र्ा पलहल्र्ा गुरुवारी ऐविी शुक्रवारी िपुारी २.०० वा.घेण्र्ात र्ावी असे 

ठरिे.                                                                                                                           

मा.लभमाबाई रु्ग,े सभापती –मा. अध्र्क्षा - आजच्र्ा लमटींगिा उपलस्ित रालहिले्र्ा 

सवांचे आभार मानते. व त्र्ानिंतर सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ०३ 

        सभावतृ्ािंत 

 

 

              ठराव क्रमािंक - ३२    लवषर् क्रमािंक- १ 

              दिनािंक- - १२/०३/२०१८     

              सूचक- मा.सुवणाय बडु े    अनुमोिक – मा.घुि ेलहराबाई (नानी) 

              संदिभ  - च-होिी गावातीि इिंद्रार्णी निीवरीि पुिािा नाव िणेेबाबत.  

              मा.भितीि प्रताप काळजे, महापौर र्ािंचे दिनािंक ०९/०४/२०१८ चे पत्र.  

                     मा.भितीि प्रताप काळजे, महापौर, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका  

             र्ािंनी  च-होिी गावातीि इिंद्रार्णी निीवरीि पुिािा श्रीमिंत सरसनेापती    

           खिंडेराव िाभाडे (सरकार) पूि ह ेनािंव िणे्र्ास मान्र्ता िणेते र्ेत आह.े 


