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ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
मखु्य कायाािय, तिसरा मजिा, छत्रपिी मिवाजी महाराज सभागहृ 
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बधुवार दि. ०१/१०/२०२१ रोजी ममरा भार्इिंर महानगरपामिकेची मा. महासभा सकाळी ११.०० 
वाजिा सभा सचुना क्र. ०६ दि. २३/११/२०२१ रोजीच्या ववषयपत्रत्रकेवर ववचार ववतनमय करणेकररिा 
Video Conferencing द्वारे मा. महापौर याांच्या अध्यक्षिखेािी आयोजजि केिी असिा खािीिप्रमाणे 
सिस्य हजर होि.े  

 

उपजस्िि सिस्य 

१) हसनाळे ज्योत्सना जािीांिर     महापौर 
२) गेहिोि हसमखु मोहनिाि       उपमहापौर  
३) िळवी प्रिाांि ज्ञानिेव       सभागहृ नेिा 
४) जैन दिनेि िजेराज           सभापिी, स्िायी सममिी 
५) पाटीि प्रववण मोरेश्वर           ववरोधी पक्षनेिा 
६) िाह ररटा सभुाष               सिस्या 
७) तिवारी अिोक सयूािेव        सिस्य 

८) गोदहि िान ूजोरावर मस ांह     सिस्या 
९) मस ांह मिन उदििनारायण     सिस्य 

१०) िटे्टी गणेि गोपाळ            सिस्य 

११) ढवण तनिम हरीश्चांद्र           सिस्या 
१२) किम अचाना अरुण            सिस्या 
१३) भोईर गणेि गजानन       सिस्य      

१४) गपु्िा कुसमु सांिोष           सिस्या     
१५) पाटीि धनेि परिरुाम      सिस्य 

१६) रावि मेघना दिपक            सिस्या 
१७) िाह राकेि रतििचांद्र            सिस्य 

१८) मस ांग श्रीप्रकाि जजिेिार                सिस्य 

१९) धवृककिोर मन्साराम पाटीि   सिस्य 

२०) जैन गीिा भरि                सिस्या. 
२१) रॉड्रीकस मोरस जोसेफ         सिस्य 

२२) भपू्िाणी रक्षा सिीि (िाह)          सिस्या 
२३) मोकािी दिपािी आनांिराव       सिस्या 
२४) परेरा कॅटिीन एन्िोनी         सिस्या 
२५) रकवी विैािी गजेंद्र            सिस्य 

२६) खांडिेवाि सरेुि जगिीि         सिस्य 

२७) परिेिी गगिा हरीि            सिस्या 
२८) घरि िारा ववनायक            सिस्या 
२९) पाांड ेस्नेहा ििैेि              सिस्या 
३०) मिके अनांि गेण ू              सिस्य 

३१) पाटीि वांिना ववकास           सिस्या 
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३२) डडम्पि ववनोि मेहिा    सिस्या 
३३) मि ांिे रुपािी वसांि (मोिी)         सिस्या 
३४) िेराड ेसांजय अनांि             सिस्य 

३५) मखुजी अतनिा बबि ू        सिस्या 
३६) पारधी सजुािा यिवांि      सिस्या 
३७) म्हात्र ेसगचन केसरीनाि         सिस्य 

३८) यािव ममरािेवी रामिाि       सिस्या 
३९) म्हात्र ेमोहन गोपाळ            सिस्य 

४०) सोनार सरेुखा प्रकाि          सिस्या  
४१) भोईर ववणा सयुाकाांि           सिस्या 
४२) पाटीि अतनिा जयवांि          सिस्या 
४३) भोईर राज ूयिवांि    सिस्य 

४४) माांजरेकर आनांि ित्िाराम        सिस्य 

४५) अरोरा िीवपका पांकज         सिस्या 
४६) बेिानी हेमा राजेि             सिस्या 
४७) गजरे िौिि िकुाराम           सिस्य 

४८) नाईक वववविा वववेक           सिस्या 
४९) राय ववजयकुमार मसस्िन नारायण               सिस्य 

५०) िखे रुबीना कफरोझ            सिस्या 
५१) डडसा ममिान मववान            सिस्या 
५२) मेहरा राजीव ओमप्रकाि        सिस्य 

५३) परमार हेिि रतििाि          सिस्या 
५४) भट िीप्िी िखेर              सिस्या 
५५) कासोिाररया अजश्वन िामजीभाई    सिस्य 

५६) भावसार वांिना सांजय          सिस्या 
५७) िाह सीमाबेन कमिेि             सिस्या 
५८) िबेु मनोज रामनारायण        सिस्य 

५९) ववराणी अतनि रावजीभाई       सिस्य 

६०) अहमि साराह अकरम         सिस्या 
६१) र्इनामिार जुबेर अब्िलु्िा        सिस्य 

६२) िखे अिरफ मोहम्मि र्इब्राहीम    सिस्य 

६३) भोईर जयेि भानिुास           सिस्य 

६४) म्हात्र ेनयना गजानन           सिस्या 
६५) भानिुािी वषाा गगरधर          सिस्या 
६६) गोवव ांि हेिन जॉजी            सिस्या 
६७) बगाजी िममािा ववन्सन्ट         सिस्या 
६८) िमाा भगविी िमाा    नामतनिेमिि सिस्य 

६९) अॅङ िफीक अहमि सािि खान   नामतनिेमिि सिस्य 

७०) भोसिे अतनि बाबरुाव    नामतनिेमिि सिस्य 

७१) अजजि भगवान पाटीि    नामतनिेमिि सिस्य 

७२) मस ांह ववक्रमप्रिाप रमाप्रिी   नामतनिेमिि सिस्य 
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गरैहजर सिस्य - 

१) भोईर सतुनिा िमिकाांि     सिस्या 
२) पाांडये पांकज सयूामणण         सिस्य 

३) पाटीि  रोदहिास िांकर       सिस्य 

४) काांगणे मीना यिवांि            सिस्या 
५) निावड ेदिनेि िगडु           सिस्य 

६) पाटीि प्रभाि प्रकाि            सिस्या 
७) पाटीि वांिना मांगेि           सिस्या 
८) जैन सतुनिा रमेि             सिस्या 
९) जैन राजेंद्र भवरिाि           सिस्य 

१०) व्यास रवव वासिेुव             सिस्य 

११) अग्रवाि सिुीि गोपीककिन     सिस्य 

१२) पाटीि नरेि िकुाराम           सिस्य 

१३) सय्यि नरुजाहॉ नाझर हुसेन              सिस्या 
१४) िखे अमजि गफार       सिस्य 

१५) पाटीि जयांिीिाि गरुूनाि       सिस्य 

१६) पाटीि सांध्या प्रफुल्ि           सिस्या 
१७) डॉ. पाटीि वप्रिी जयप्रकाि       सिस्या 
१८) िटे्टी अरवव ांि आनांि           सिस्य 

१९) चांद्रकाांि मसिाराम विैी    सिस्य 

२०) भोईर कमिेि यिवांि        सिस्य 

२१) म्हात्र ेपरिरुाम पिमाकर        सिस्य 

२२) भोईर भावना राज ू            सिस्या 
२३) सोंस नीिा बनााड              सिस्या 
२४) सावांि अतनि दिवाकर          सिस्य 

२५) म्हात्र ेववनोि कामिनाि         सिस्य 

२६) बाांड्या एिायस िमुम ांग          सिस्य 

 

रजेचा अजा – तनरांक 
 

मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब सभेच्या कामकाजािा सरुुवाि करा.  
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम, आपिी ही आज होणारी महासभा सगचवाांनी ह्या अगोिर आपल्यािा ही 
महासभा प्रत्यक्ष आपण सभागहृाि घेणार अिा प्रकारचे पररपत्रक आपल्या सवा सन्मा. सिस्याांना 
िेण्याि आिे होि.े आणण त्यानांिर हा काय िसुरा व्हायरस ह्या दिकाणी आिेिा आहे आणण त्यामळेु 
िासनाने आणण आपल्या प्रिासनाने त्याची खबरिारी घेििेिी आहे. आणण म्हणनू .... 
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मा. महापौर :- 
 िळवी साहेब िमु्हािा नांिर बोिायिा िेि ेपदहिा सगचव साहेबाांना सभेिा सरुुवाि करु िेि. 
नांिर िमु्हािा बोिायिा िेि.े  
नगरसगचव :- 
 ममरा भाईंिर महानगपामिकेची मा. महासभा बधुवार दि. ०१/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजिा ममरा भाईंिर महानगरपामिका, स्व. र्इांदिरा गाांधी भवन, मखु्य कायाािय, तिसरा मजिा, 
छत्रपिी मिवाजी महाराज सभागहृाि महासभा सचुना क्र. ०६ मधीि प्रकरणाांवर ववचार ववतनमय 
करण्यासािी आयोजजि करण्याांि येि आहे. 
प्रिाांि िळवी :- 
 महापौर मॅडम, मी सरुुवािीिा िचे म्हणि होिो की ऑफिाईन सभा व्हावी म्हणून सगचवाांनी 
आपल्या सवा सन्मा. सिस्याांना पररपत्रक दििे होि ेआणण त्यानसुार ही ऑफिाईन सभा होणार होिी, 
परांि ु ह्या िसुऱ्या व्हायरसने डोक वर काढल्यामळेु ह्यादिकाणी िासनाच े ह्या िीन दिवसा अगोिर 
पररपत्रक आिेिे आहे की ह्या दिकाणी िमु्ही 50 टक्केच्या क्षमिपेयिं िमु्ही ही ऑफिाईन सभा घेव ू
र्इच्छीिाि. आणण म्हणून ही आज होणारी प्रत्यक्ष महासभा िी आपण रद्द करुन ऑनिाईन पध्ििीने 
ह्या दिकाणी सरुुवाि करि आहोि. पण महापौर मॅडम ह्यादिकाणी ऑनिाईन सभा घेि असिाना 
काही िाांत्रत्रक अडचणीिा आपण सामोरे जाि आहोि. प्रत्येक वेळेिा आपणही पाहिाि की सन्मा. 
सिस्याांना त्यादिकाणी कधी मायीक ऑफ असिो ककां वा बांि असिो कधी नेटवका  नसि े िर ह्या 
सगळ्या प्रत्येक वेळेिा ह्या सगळ्या गोष्टीिा आपल्यािा त्यादिकाणी सामोरे जावच िागि आहे. 
आणण म्हणून महापौर मॅडम सवा सन्मा. सिस्याांची िी र्इच्छा रादहिेिी आहे की आपण िासनाने ज े
काही आपल्यािा तनयम घािनु दििेिे आहेि त्या तनयमाचे पािन करुन आपण ऑफिाईन सभा 
घेण्याि यावी आणण म्हणून महापौर मॅडम, माझी एक प्रामखु्याने आपणास ववनांिी राहीि की आपणही 
िासनाचे हे सवा तनयम पाळून िासनाच्या अटी तनयमानसुार आपण िसुऱ्या दिकाणी हॉिमध्ये 
ह्यादिकाणी आपिे जे नगरसेवक आहेि त्यादिकाणी त्याांची व्यवस्िा होईि अिा प्रकारे व्यवस्िा 
करावी आणण त्यादिकाणी ही सभा ऑफिाईन आयोजजि करण्याि यावी यापढेु अिी आपणास मी 
ववनांिी करिो आणण ही आजची सिरची महासभा ही आज िहकुब करावी अिी मी आपणास ववनांिी 
करिो महापौर मॅडम. 
जुबेर र्इनामिार :- 
 आमच ेअनमुोिन आहे.  
प्रिाांि िळवी :- 
 जुबेर साहेबाांनी अनमुोिन दििेिे आहे. महापौर मॅडम आपण ह्या सांिभााि रुिीांग द्यावे.  
नगरसगचव :- 
 आपण िीन व्यजक्िांना सत्कारासािी आज पत्र दििेिे आहे सभागहृामध्ये सत्कार करण्याच े
त्याांना कळवविेिे आहे त्या तनममत्िाने ि ेउपजस्िि आहेि.  
मा. महापौर :- 
 त्याांना बोिवा. 
नगरसगचव :- 
 कुमारी सातनका परेि पाटीि त्याांनी आपल्या खेळाच्या जोरावर आिापयिं मुांबई उपनगर सांघ, 
महाराष्र राज्य सांघ, आिी सांघाि आपिे स्िान पटकवविेिे आहे. आणण तिच्या कामगीरीमळेु राज्य 
स्िरावर िेखीि ममरा भाईंिरचे नाव उां च्चाविे आहे. सातनका ही पेंकरपाडा पररसराि राहि असनु 
तिच्या कामगीरी मळेु अनेक मिेु मिुी पे्ररीि झािे आहेि त्यामळेु त्याांचा कि कबड्डीकड ेवाढिेिा 
आहे. त्यामळेु आज तिच े त्यातनममत्िाने महापौराांच्या हस्ि े स्वाा्गि करण्याि येि आहे. आणण 
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अमभनांिन करण्याि येि आहे सत्कार करण्याि येि आहे. सातनका परेि पाटीि हीिा महापौराांच्या 
हस्ि े सन्मान गचांन्ह आणण पषु्पगचु्छ िेवनू तिचा सत्कार करण्याि येि आहे. त्यानांिर कु. नमन 
समुिि बजाज हा मिुगा महाववद्याियीन ववद्यािीने पणेु येिीि अमभयाांत्रत्रकी महाववद्याियाि 
एस.आर. काजळे बेस्ट आऊटगोईंग मेकॅतनकि र्इांजजतनयर व सवोत्कृष्ि आऊटगोईंग ववद्यािी हा 
माणाचे समजिे जाणारे परुस्कार पटकावविेिा आहे. िसेच सिर महाववद्यािया माफा ि कोववड-19 
कायाकाळाि सामाजजक काया केल्या बद्दि त्यािा सन्मान पत्र िेवनू गौरवण्याि आिेिे आहे. िसेच 
महाराष्राचे उच्चिांत्र मिक्षण मांत्री उिय सावांि याांच्या हस्ि े त्याांनी केिेल्या त्याांचा कोववड 
सांिोधनासािी परुस्कार िेवनू त्याांना सन्मातनि करण्याि आिेिे आहे. त्या कारणसािी आज त्याचा 
कु. नमन समुिि बजाज याचा महापौराांचा हस्ि ेत्याचा सत्कार करण्याि येि आहे. त्यािा पषु्पगचु्छ 
आणण सन्मानगचांन्ह िेवनू त्याचा सत्कार करण्याि येि आहे. त्यानांिर वदृ्र कवपि िाकुर, याांनी 
सी.एस.ई.टी. या पररक्षेि 200 पकैी 190 गणु पटकावनू यि सांपािन केिेिे आहे. वदृ्र कवपि िाकुर हे 
12 वी कॉमसा िाखेचे ववद्यािी आहेि. या पररक्षेि एकुन 39 हजार 823 ववद्यािांनी भाग घेििेिा 
होिा त्यामध्ये याांनी सवााि प्रिक क्रमाांक ममळविेिा आहे आणण त्यामळेु ममरा भाईंिर िहराचे नाव 
िौकीक वाढिेिे आहे. 6 वषाा नांिर 7 व्या बॅच मध्ये प्रिमच महाराष्रािीि पदहिी व्यक्िी ज्याने 
िेिाि प्रिम क्रमाांक पडकावविेिा आहे. हा सेवन र्इिेव्हन स्कुिचा ववद्यािी आहे आणण याचा सत्कार 
मा. महापौराांच्या हस्ि ेसन्मान गचांन्ह आणण पषु्पगचु्छ िेवनू सत्कार करण्याि आिेिा आहे. धांन्यवाि. 
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम, सत्कारमिुींचे अमभनांिन परांि ु याच्या पवुी िेखीि आपल्याकड े काही नाव 
दििेिी आहेि त्याांचा अद्याप तििे सत्कार झािेिे नाहीि. िर आपण त्याची िखि घ्यावी.  
मा. महापौर :- 
 सगचव साहेब, गटनेत्या तनिमिाई ढवण याांची जी सचुना माांडिेिी आहे कोण सत्कारमिुी 
असिीि त्याांना पढुच्या बिैकीि बोिववण्याि यावे. 
नगर सगचव :- 
 तनिम ढवण मॅडम आपण पत्र दििेिे आहे का ?  
तनिम ढवण :- 
 केव्हाच दििेिे आहे त्यािा िोन वषा झािी. 
नगरसगचव :- 
 दिक आहे आपण पढुच्या बिैकीमध्ये त्याांना घेवयूा.  
मा. महापौर :- 
 पढुच्या बिैकीमध्ये त्याांना सन्मातनि करुया.  
तनिम ढवण :- 
 महापौर मॅडम, जी घोषना दििेिी आहे आमचे एक िेटर आहे त्याची कृपया घोषना करावी. 
नगरसगचव :- 
 मा. वपिामसन अगधकारी याांच्या मान्यिनेे मिवसेना गटनेिा, सौ. तनिम हररश्चांद्र ढवण याांनी 
ववरोधी पक्षनेिा पिासािी दि. 16/11/2021 रोजी पत्र दििेिे आहे मा. महापौर मॅडम याांच्याकड े
ववरोधी पक्षनेिा श्री. प्रववण मोरेश्वर पाटीि याांनी ववरोधी पक्षनेि ेपिाचा राजजनामा िेि असनु त्याांच्या 
जागेवर श्री. धनेि परिरुाम पाटीि याांना ववरोधी पक्षनेिा पि िेणेसािी ककां वा ह्याांची नेमणूक 
होण्याच्या दृष्रीने त्याांनी मिफारस केिेिी आहे गटनेिा तनिम हररश्चांद्र ढवण याांनी आणण त्याची 
घोषना मा. महापौर करि आहेि.  
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मा. महापौर :- 
 सन्मा. नगरसेवक श्री. धनेि परिरुाम पाटीि याांची ववरोधी पक्षनेिा पिासािी आजच्या 
सभागहृामध्ये मान्यिा िेि आहे. श्री. धनेि परिरुाम पाटीि याांच ेह्या सभागहृामध्ये मी अमभनांिन 
करि आहे. सन्मा. सिस्य आणण सभागहृनेि ेप्रिाांि िळवीजी याांनी िहकुबीची सचुना माांडिेिी आहे. 
िसेच सन्मा. नगरसेवक गटनेि ेजुबेर र्इनामिारजी याांनी त्यािा अनमुोिन दििेिे आहे. नगरसेवकाांना 
ऑनिाईन बिैकीमध्ये अडचणी तनमााण होि आहे अिी त्याांची सचुना होिी त्याांना नगरसेवकाांना 
आपिे प्रश्न व्यवजस्ििररत्या माांडिा येि नाही असेही त्याांनी सचुवविेिे आहे म्हणून आजची ही सभा 
िहकुब करण्याआधी सन्मा. आयकु्ि महोिय याांना सभागहृामध्ये काही ववषयाबद्दि बोिायचे आहे 
त्याांनी आपिे सांभाषण सरुु करावे. 
मा. आयकु्ि :- 
 सवांना नमष्कार मा. महापौर मॅडमच्या परवानगीने बोििो, आजािीका अमिृ महोत्सव अिााि 
भारिीय स्वािांत्र्याचा अमिृ महोत्सव अांिगाि राज्याि ववववध कायाक्रमाांचे आयोजन करणेबाबि असा 
28 सप्टेंबर 2021 रोजी महाराष्र िासन पयाटन व साांस्कृिीक काया ववभाग याांच्याकडून िासन तनणाय 
तनगाममि करण्याि आिेिा आहे त्याअनषुांगाने स्वािांत्र्याचा अमिृ महोत्सव दिनाांक 12 माचा 2021 
पासनु 75 आिवड े 12 माचा 2021 पासनु सिग 75 आिवड े ह्या कािावधीि िेिभराि ववववध 
कायाक्रम आणण उपक्रमा द्वारे आयोजजि करण्यास सगुचि केिेिे आहे. सिर कायाक्रम माहे ऑगस्ट 
2023 पयिं आयोजजि करण्याचे मा. कें द्रिासनाच े आणण िासनाने ििनांिर कळवविेि े आहे. या 
कायाक्रमाच्या अनषुांगाने कें द्रिासनाच्या मा. पांिप्रधान महोिय याांच्या अध्यक्षिखेािी असिेल्या 
सममिीच्या धिीवर राज्यामध्ये िेखीि अिी सममिी स्िापन करणेबाबि कळवविेिे आहे. ह्या 
अनषुांगाने वेगवेगळे प्रकारचे कायाक्रम एकुन 75 आिवड्याि आपल्यािा करावयाचे आहेि. यामध्ये 
साांस्कृिीक अमभयान आहे त्याच प्रमाणे नागरीक स्िातनक स्वराज्य सांस्िा मधीि कायाक्षेत्रािी सांबांगधि 
स्िळाांचे पिुडाांची डागडूगी, रांगरांगोटी करणे, मामसक बिैकीची मादहिी िेणे, हे एक अमभपे्रि आहे. 
त्याच बरोबर मभ ांिी गचत्र, मादहिी पत्रके, हे िेणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे बिैकी द्वारे वगेवेगळी 
मादहिी द्यायची याअनषुांगाने सभा, आमसभा, क्षेत्रीय सभा, अिा आयोजजि करुन मादहिी घेणे आहे. 
सक्षम अमभयान यामध्ये नागरीक स्िातनक सांस्िा मधीि डवे्हाय.एन.एि.एम.य.ु मध्ये अांिगाि िहर 
स्िरीय सांघ, वस्िी स्िरीय सांघ, बचि गट, प्रत्येक मदहन्यािा ह्या ववषयावर प्रमिक्षण आयोजजि 
करणे अपेक्षक्षि आहे. जनमतै्री अमभयान, प्रश्न मांजुिा स्पधाा, सरुक्षा अमभयान, प्रभाि फेरी, त्याच 
प्रमाणे आरोग्य िपासणी असे वेगवेगळे कायाक्रम येत्या वषाभराि आपण राबवणार आहोि आणण 15 
ऑगस्ट 2023 ह्यावेळी राज्य भरािनु जे जे प्रोग्राम राबवविेिे आहेि ि े कें द्र सरकारकड े मादहिी 
जाणार आहे. आणण आजािीका अमिृ महोत्सव 15 ऑगस्ट 2023 यावेळी िो पढुीि कायाक्रम मा. कें द्र 
सरकारच्या सचुने नसुार आिेिा नसुार त्यावेळी जादहर करण्याि येिीि. िोपयिं ह्या वषााि 
आपल्यािा सवा जे मा. कें द्र सरकार मा. राज्य िासनाने ज्या ज्या सचुना दििेल्या आहेि त्याची 
आपण आजािीका अमिृ महोत्सव या कायाक्रमाि अांमिबजावणी करणार आहोि. धांन्यवाि. 
मा. महापौर :- 
 मा. आयकु्ि महोिय, सवा नगरसेवकाांची र्इच्छा सभागहृनेि े आणण सन्मा. गटनेि े जुबेर 
र्इनामिारजी याांनी ह्या सभागहृाि माांडिेिे आहे की ऑनिाईन सभा घेणे करीिा बऱ्याच अडचणी 
होिाि नगरसेवकाांना आपिे प्रश्न व्यवजस्ििररत्या माांडिा येि नाहीि आणण त्याच्यामळेु ही ऑनिाईन 
सभा जी आहे ही पढुच्या वेळेिा ऑनिाईन नघेिा मोठ्या सभागहृामध्ये ककां वा मोठ्या हॉिमध्ये 
ऑफिाईन किा पध्ििीने घेिा येईि याकरीिा प्रिासनाची ियारी असावी. आणण आपण त्यासािी 
आजची ही सभा िहकुब करि आहोि. 
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सभा िहकुबी िराव क्र. 55  :- 
सवा नगरसेवक, सभागहृनेि ेआणण सन्मा. गटनेि ेजुबेर र्इनामिारजी याांनी ह्या सभागहृाि मि 

माांडिेिे आहे की ऑनिाईन सभा घेणे करीिा बऱ्याच अडचणी होिाि. नगरसेवकाांना आपिे प्रश्न 
व्यवजस्ििररत्या माांडिा येि नाहीि आणण त्याच्यामळेु ही ऑनिाईन सभा जी आहे ही पढुच्या वेळेिा 
ऑनिाईन न घेिा मोठ्या सभागहृामध्ये ककां वा मोठ्या हॉिमध्ये ऑफिाईन किा पध्ििीने घेिा येईि 
याकरीिा प्रिासनाची ियारी असावी आणण त्यासािी आजची ही सभा िहकुब करि आहोि. 

सचुक :- श्री. प्रिाांि िळवी  अनमुोिन :-  श्री. जुबेर र्इनामिार 
िराव सवाानमुि ेमांजूर 

 
सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 
 (सभा िहकुब झाल्याची वेळ ि.ु 12.27 वाजिा)        
     

सही/- 
महापौर 

ममरा भाईंिर महानगरपामिका 
 

 


