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आज भंगऱलाय दद. १5/०9/२०२० योजी मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. वलळऴे भशावबा 

वकाऱी ११.३० लाजता वबा वुचना क्र. ०३ दद. ०9/०9/२०१9 योजीच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलय वलचाय वलतनभम 

कयणेकरयता Video Conferencing द्लाये भा . भशाऩौय मांच्मा अध्मषतेखारी आमोजजत केरी  अवता 
खारीरप्रभाणे वदस्म शजय शोत.े  

 

उऩजस्थत वदस्म 

१) शवनाऱे ज्मोत्वना जारींदय   भशाऩौय 
२) गेशरोत शवभुख भोशनरार   उऩभशाऩौय 
३) ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय           वलयोधी ऩषनेता 
४) कदभ अचाना अरुण            वदस्मा 
५) नरालड ेददनेळ दगडु           वदस्म  

६) गुप्ता कुवुभ वंतोऴ           वदस्मा     
७) ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ      वदस्म 

८) जैन गीता बयत                वदस्मा 
९) ऩयदेळी गगता शयीळ            वदस्मा 
१०) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ           वदवम् 

११) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

१२) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
१३) ऩांड ेस्नेशा ळैरेळ              वदस्मा 
१४) मळके अनंत गेणू               वदस्म 

१५) बोईय याजू मळलंत    वदस्म 

१६) ळखे रुफीना फपयोझ            वदस्मा 
१७) डडवा भमरान भवलान            वदस्मा 
१८) वालंत अतनर ददलाकय          वदस्म 

१९) भेशया याजील ओभप्रकाळ        वदस्म 

२०) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
२१) कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई    वदस्म 

२२) वऩाय उभा वलश्लनाथ           वदस्मा 
२३) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
२४) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 

२५) गोवलदं शेरन जॉजी            वदस्मा 
 

गैयशजय वदस्म - 

१) दऱली प्रळांत सानदेल     वबागशृ नेता 
२) ततलायी अळोक वूमादेल        भा. वबाऩती, स्थामी वमभती 
३) बोईय वुतनता ळमळकांत     वदस्मा 
४) ळाश रयटा वुबाऴ               वदस्मा 
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५) ऩांडमे ऩंकज वूमाभणण         वदस्म 

६) ऩाटीर  योदशदाव ळंकय       वदस्म 

७) गोदशर ळान ूजोयालय मवशं     वदस्मा 
८) कांगणे भीना मळलंत            वदस्मा 
९) मवशं भदन उददतनायामण     वदस्म 

१०) ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ            वदस्म 

११) ढलण तनरभ शयीश्चदं्र           वदस्मा 
१२) बोईय गणेळ गजानन       वदस्म 

१३) ऩाटीर प्रबात प्रकाळ            वदस्मा 
१४) ऩाटीर लंदना भंगेळ           वदस्मा 
१५) यालर भेघना ददऩक            वदस्मा 
१६) ळाश याकेळ यततळचदं्र            वदस्म 

१७) मवगं श्रीप्रकाळ जजरेदाय                वदस्म 

१८) धलृफकळोय भन्वायाभ ऩाटीर   वदस्म 

१९) जैन वुतनता यभेळ             वदस्मा 
२०) जैन याजेंद्र बलयरार           वदस्म 

२१) यॉड्रीकव भोयव जोवेप         वदवम् 

२२) बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)          वदस्मा 
२३) भोकाळी ददऩारी आनंदयाल       वदस्मा 
२४) व्माव यवल लावुदेल             वदस्म 

२५) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी         वदस्मा 
२६) यकली लैळारी गजेंद्र            वदस्म 

२७) अग्रलार वुळीर गोऩीफकळन     वदस्म 

२८) खडंरेलार वुयेळ जगदीळ         वदस्म 

२९) वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन              वदस्मा 
३०) ऩाटीर जमंतीरार गुरूनाथ       वदस्म 

३१) ऩाटीर लंदना वलकाव           वदस्मा 
३२) ऩाटीर वंध्मा प्रपुल्र           वदस्मा 
३३) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ       वदस्मा 
३४) डडम्ऩर वलनोद भेशता    वदस्मा 
३५) ळटे्टी अयवलदं आनंद           वदवम् 

३६) मळदें रुऩारी लवंत (भोदी)         वदस्मा 
३७) थेयाड ेवंजम अनंत             वदस्म 

३८) भुखजी अतनता फफर ू        वदस्मा 
३९) चदं्रकांत मवतायाभ लैती    वदस्म 

४०) ऩायधी वुजाता मळलंत      वदस्मा 
४१) म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ         वदस्म 

४२) मादल मभयादेली याभरार       वदस्मा 
४३) म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ            वदस्म 

४४) वोनाय वुयेखा प्रकाळ          वदस्मा 
४५) बोईय वलणा वुमाकांत           वदस्मा 
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४६) बोईय कभरेळ मळलंत        वदस्म 

४७) ऩाटीर अतनता जमलंत          वदस्मा 
४८) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
४९) भांजयेकय आनंद दत्तायाभ        वदस्म 

५०) अयोया दीवऩका ऩंकज         वदस्मा 
५१) फेरानी शेभा याजेळ             वदस्मा 
५२) गजये दौरत तुकायाभ           वदस्म 

५३) नाईक वलवलता वललेक           वदस्मा 
५४) वोंव नीरा फनााड              वदस्मा 
५५) याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण               वदस्म 

५६) ऩयभाय शेतर यततरार          वदस्मा 
५७) जैन ददनेळ तेजयाज           वदस्म 

५८) बालवाय लंदना वंजम          वदस्मा 
५९) ळाश वीभाफेन कभरेळ             वदस्मा 
६०) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

६१) दफुे भनोज याभनायामण        वदस्म 

६२) वलयाणी अतनर यालजीबाई       वदस्म 

६३) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

६४) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

६५) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
६६) बानुळारी लऴाा गगयधय          वदस्मा 
६७) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ         वदस्म 

६८) फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट         वदस्मा 
६९) फांड्मा एरामव दमुभगं          वदस्म 

 

यजेचा अजा –  तनयंक 
 

नगयवगचल :- 
 वला वन्भा. वदस्मांच ेआजच्मा वलळऴे भशावबेभध्मे स्लागत आशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ कोयभ ऩूणा झारा का? 
नगयवगचल :- 
 भॅडभ आताऩमतं एकूण 25 वदस्मांनी आऩल्माकड ेजॉईनींग केरेरे आशे . त्माऩैकी 3 वदस्म 
रॉगआऊट झारेरे आशेत . वद्मजस्थतीत 22 वदस्म उऩजस्थत आशेत . आजची शी वलळऴे भशावबा 
अवल्माभुऱे फकभान 50 टक्के उऩजस्थती आलश्मक आशे. म्शणजेच आऩल्मारा 48 वदस्मांनी जॉईंनींग 
कयणे अऩेक्षषत आशे. 48 वदस्मांनी जॉईनींग केल्मानंतयच वबेच्मा काभकाजारा वुरुलात करु ळकतो.  
भा. भशाऩौय :- 
 अजून 5 मभतनटे थांफू मा. वदस्म मेत आशे त्मांची लाट ऩाशूमा.  
भा. उऩभशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ अतनर वालंत मांना काशी तयी फोरामच ेआशे.  
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अतनर वालंत :- 
 वगचल वाशेफ  भगाळी जुफेय इनाभदाय वाशेफांनी वांगग तरे 11.30 चा टाईभ आशे . लच्मुाअर 
मभटींग आऩण 12.15 शोत आरे तयी चारू करु ळकत नाशी. भॅडभ नगयवेलक आरेरे नाशीत. आजच्मा 
फऱ्माचळा ऩेऩयभध्मे न्मुज आशे की बाजऩच्मा  नगयवेलकांभध्मे दोन गट ऩडरेरे आशेत . त्माभुऱे एक 
गट आरा नवाला . अळी भरा ळक्मता लाटते तवे जय अवेर तय मभटींग कॅन्वर कया . इतय 
नगयवेलकांचा टाईमभगं लेस्ट करु नका. वलळऴे भशावबा तुम्शी कळारा रालरी. येग्मुरय रालामची शोती. 
कोयभ ऩूणा झारा अवता तुभच्मा खेऱाभध्मे आभचा टाईमभगं लेस्ट करु नका.  
भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म वालंत वाशेफ भी आल्मानंतय 5 मभतनटांचा अलधी नगयवेलकांच्मा 
उऩजस्थतीवाठी ददरेरा आशे. आऩण एलढा लेऱ लाट फतघतरी म्शणून आणखीन 5 मभतनटे............. 
अतनर वालंत :- 
 भॅडभ तुम्शी आल्मानंतय 5 मभतनटे झारी.  
भा. भशाऩौय :- 
 आजची वबा शी कोवलड  वलऴमालय आशे . कुठल्मा ऩषाभध्मे काम चाररे आशे काम नाशी 
त्माची स्ऩष्टीकयणाची शी वबा नाशी आशे.  
अतनर वालंत :- 
 स्ऩष्टीकयण पक्त अगधकाऱ्मांच्मा फाफतीत भी फोरत आशे . फाकी काशी चारत नवेर 
त्माच्माळी आम्शारा कताव्म नाशी.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ वदस्म उऩजस्थती वंख्मा 22 वांगगतरेरी आशे . त्माच्माभुऱे आऩरा शा कोयभ 
ऩूणा शोत नाशी वदस्मांची उऩजस्थती नवल्माभुऱे आणण कोयभ ऩूणा नवल्माभुऱे आजची वबा आऩण 
ह्मा दठकाणी यद्द कयत आशोत.  
 
(वबा वंऩण्माची लेऱ द.ु 12.15 लाजता) 

 

 

 

वशी/- 
भशाऩौय 
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