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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – ११० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १३/०३/२०१९                      वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१३/०३/२०१९ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव– सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे – सहा यक आयु  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

 
सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने    
         द.१३/०३/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार द.२०/०३/२०१९ रोजी 
         द.ु०१.४५ वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 
 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – ११० 
(सभावृ ांत) 

( द.१३/०३/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०/०३/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.४५ वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १३/०३/२०१९ रोजीची तहकूब 

सभा द.२०/०३/२०१९ रोजी दपुार  १.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव– सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.संतोष(आ णा) ाने र ल ढे 

११. मा.लांडगे राज  कसनराव  

१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१३. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.तुप,े मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, - सहा यक आयु , मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.डॉ.पं डत 
– अिध ता YCMH, मा.तांब,े मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.देशमुख - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.लटपटे, मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.गोफणे 
– आरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली 
 
 
सुचक – मा.राज  गावडे                                 अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
 
 
        गो याचे मु यमं ी आ ण माजी संर णमं ी मा.मनोहर प रकर यांचे द:ुखद िनधन झाले 
अस याने यांना दांजली वाहुन मा. थायी सिमतीची द.२०/०३/२०१९ रोजीची (दपुार  १.४५ वा.) 
ची तहकूब सभा बुधवार द.२७/०३/२०१९ रोजी दपुार  ०१.३० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

सभापती - द.२०/०३/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची (दपुार  १.४५ वा.) तहकूब सभा बुधवार   
          द.२७/०३/२०१९ रोजी दपुार  ०१.३० वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 
 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – ११० 
(सभावृ ांत) 

( द.१३/०३/२०१९ व २०/०३/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २७/०३/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.३० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २०/०३/२०१९ (द.ु१.४५ वा.) 

रोजीची तहकूब सभा द.२७/०३/२०१९ रोजी दुपार  १.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.खानोलकर ा महेश 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.संतोष(आ णा) ाने र ल ढे 

९. मा.लांडगे राज  कसनराव  

१०. मा.पंकज द ा य भालेकर 

११. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – 
मु य लेखा अिधकार , मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.आ ीकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.राऊत – 
.सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती 

व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.तांबे, मा.जंुधारे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.भोसले, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, 
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.बहु रे – शासन अिधकार , मा.गोफणे –आरो य 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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          दनांक ०७/०३/२०१९, ०८/०३/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१०९)  
          चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - ४७१९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव –  

 वषय- मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३  
       दनांक १२/१०/२०१८ बाबत.  

वषय .१ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४७२०      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/५२१/२०१९ द.०२/०३/२०१९   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १०) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ 
देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

ठराव मांक - ४७२१      वषय मांक – ०३ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – झोिनपु, थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१५८/२०१९ द.०५/०३/२०१९   
       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –      
       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १६) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

ठराव मांक - ४७२२      वषय मांक – ०४ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३९८/२०१९ द.०७/०३/२०१९   
       वषय - भाग .२१ मधील डल स पं पंग टेशन ते िशवाजी चौक पंपर  वाघेरे पयत  
              अ त वात असले या जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेबाबत. 

वषय .४ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४७२३      वषय मांक – ०५ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – वै कय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .वै /७/का व/५००/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
       वषय -  ०५ धािमक दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणेकामी धािमक/सामा जक  
               सं थाना काळजीवाहक पुर वणे कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत.      

       वषय .५ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४७२४      वषय मांक – ०६ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/५२८/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –      
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १९) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय 
अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४७२५      वषय मांक – ०७ 
दनांक – २७/०३/२०१९      
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव 
 वषय - मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०० दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत 

वषय .७ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७२६      वषय मांक – ०८ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२१५/२०१९ द.०७/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०२  
              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत  

वषय .८ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७२७      वषय मांक – ०९ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११०/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
           वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०३  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 
वषय .९ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७२८      वषय मांक – १० 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१११/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
           वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०४  

               दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 
वषय .१० चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७२९      वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११२/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०५  

           दनांक ०८/०३/२०१९  बाबत.  
वषय .११ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७३०      वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११४/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०६  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 

वषय .१२ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७३१      वषय मांक – १३ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११६/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०७  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत.  
वषय .१३ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७३२      वषय मांक – १४ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११७/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०८  
              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 

वषय .१४ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४७३३      वषय मांक – १५ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११९/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा,  कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०९  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 
वषय .१५ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७३४      वषय मांक – १६ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२०/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११०  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 
वषय .१६ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७३५      वषय मांक – १७ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२१/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१११  
              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत. 

वषय .१७ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७३६      वषय मांक – १८ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२२/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
          वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११२  

              दनांक ०८/०३/२०१९ बाबत.  
वषय .१८ चा वचार द.०२/०५/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४७३७      वषय मांक – १९ 
दनांक – २७/०३/२०१९     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/४२०अ/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
          मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –      

 नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

   
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/४७२/२०१९ 
दनांक –  २७/०३/२०१९ 
 

                                                        
                                                     (उ हास बबनराव जगताप)                                

                                                       नगरसिचव   
                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .पाप/ु८/का व/५९१/२०१९ द.०२/०३/२०१९ वषय .२ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/१५८/२०१९ द.०५/०३/२०१९ वषय .३ चे लगत) 
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     ( .पाप/ु६/का व/५२८/२०१९ द.०६/०३/२०१९ वषय .६ चे लगत)
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