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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वबा दद. १२/०६/२०१७ 

(दद. ०८/०६/२०१७ योजीची तशकूफ वबा) 
 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा गुरुलाय ददनाांक ०८/०६/२०१७ योजी वबा वुचना क्र. ०४ 
दद. ०३/०५/२०१७ योजीच्मा वलऴमऩत्रिकेलयीर वलऴमाांलय वलचाय वलननभम कयण्मावाठी आमोजजत कयण्मात आरी शोती . 
वदय वबा तशकुफ केल्माने वलऴमऩत्रिकेलयीर प्ररांत्रफत वलऴम क्र . २९ ते ३१ मा वलऴमाांलय चचाा कयण्मावाठी शी वबा 
वोभलाय दद. १२/०६/२०१७ योजी दऩुायी १.०० ला. मभया बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इांददया गाांधी बलन, भुख्म कामाारम, 
दवुया भजरा, रार फशादु्दय ळास्िी वबागशृात वबा आमोजजत कयण्माांत आरी शोती. 
 वदय वबेच्मा अध्मषस्थानी भा . वबाऩती, श्री. प्रबाकय म्शाि ेशे उऩजस्थत नवल्माने वबेच्मा अध्मषस्थानी   
श्री. ळयद ऩाटीर शे उऩजस्थत शोत.े वदय वबेव खारीर वदस्म उऩजस्थत शोत.े 

उऩजस्थत वदस्म 
1. श्री. ळयद केळल ऩाटीर   वदस्म 
2. श्री. यवलांद्र मबभदेल भाऱी   वदस्म  
3. श्रीभ. डडवा भमरान भवलान   वदस्मा 
4. श्रीभ. फगाजी ळमभारा वलन्वन  वदस्मा 
5. श्री. याकेळ यनतळचांद्र ळशा   वदस्म 
6. श्री. मळलांत ठकाजी काांगणे   वदस्म 
7. श्री. प्रेभनाथ गजानन ऩाटीर  वदस्म 
8. श्रीभ. ताया वलनामक घयत   वदस्मा 
9. श्रीभ. झिन्नत यऊप कुयेळी   वदस्मा 
 

गैयशजय वदस्म - ननयांक 
1. श्री. प्रबाकय ऩद्माकय म्शािे   भा. वबाऩती 
2. श्री. शरयश्चांद्र आभगालकय   वदस्म 
3. श्री. लेंचय गगल्फटा भेन्डोवा   वदस्म 
4. श्रीभ. लऴाा गगयीधय बानुळारी  वदस्मा 
5. श्री. याजू मळलांत बोईय   वदस्म 
6. श्रीभ. अवेन्रा भेन्डोंवा ऩयेया   वदस्मा 
7. श्रीभ. दषता याजेंद्र ठाकूय -   वदस्मा  

 
प्र. नगयवगचल :- 
 स्थामी वमभतीची वबा तशकूफ कय ण्मात आरी शोती प्रकयण क्र . 29,30,31 शे तीन प्रकयणा वाठी आज वबा 
शोती ऩयांतू भा. वबाऩती आज गैयशजय आशेत तय उऩजस्थत वदस्माभधीर एका वदस्माची वबाऩती म्शणून ननलड 
कयामची आशे. 
प्रेभनाथ ऩाटीर :- 
 ळयद ऩाटीर हमाांच ेनाल वुचलतो. 
याकेळ ळशा :- 
 भाि ेअनुभोदन आशे. 
भा. वबाऩती :- 
 धन्मलाद भाझ्मालय टाकरेल्मा वलश्लावाफद्दर धन्मलाद वगचलाांनी वबेच्मा काभकाजारा वुरूलात कयाली. 
प्र. नगयवगचल :- 
 प्रकयण क्र. 29, वलवलध काभाांच्मा ननवलदाांना भांजूयी मभऱणेफाफत. (ऩाणी ऩुयलठा वलबाग) 
प्रेभनाथ ऩाटीर :- 
 भा. वबाऩती गैयशजय  अवल्माने आजची वबा तशकूफ करून फु धलाय दद . 14.6.17 योजी दू . 2.00 लाजता 
घेण्मात मेईर. 
याकेळ ळशा :- 
 भािे अनुभोदन आशे. 
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भा. वबाऩती :- 
 शी वबा फूधलायऩमात तशकूफ कयण्मात मेत आशे. 
वबा तशकूफ ठयाल क्र. ३० :- 

भा. वबाऩती गैयशजय अवल्माने आज ची वबा तशकूफ करून फुधलाय दद . १४/०६/२०१७ योजी दू. २.०० लाजता 
घेण्मात मेईर 

वुचक :- श्री. प्रेभनाथ ऩाटीर   अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भांजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 (वबा तशकुफीची लेऱ द.ु २.०० लाजता) 
 
 
 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

                                                                   


