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द.०१
द ०१/
०१/०५/
०५/२०२२

ेसनोट
महारा रा य थापने या ६२
मे, २०२२ रोजी मा.
मा.आयु

तथा

शासक

ा वधापन दनािनिम रिववार द.
द. ०१
ी.
ी.अिनलकु मार पवार यां या शुभह ते

महानगरपािलका मु यालयात वजारोहणाचा
वजारोहणाचा काय म संप झाला.
झाला.
या
महारा

संगी मा.
मा.आयु

महोदयांनी
नी के ले या भाषणातून सव नाग रकांना

दना या शुभे छा द या.
या. रा यात कोरोनाची
कोरोनाची चौथी लाट ये याची श यता

ल ात घेता कोरोना संबधी
ंधी नाग रकांनी िवशेष खबरदा
खबरदारी
दारी
मा.
मा.आयु
ये

यावी असे आवाहन

महोदयांनी सव नाग रकांना के ले. महानगरपािलका ह ीतील द ांग

,

नाग रक,
साठी महानगरपालीके माफत िविवध योजना
रक, मिहला व बालकांसाठी
योजना

राबिव
बिं धतांना
ना यांचा लाभ
राबिव यात
यात येऊन संबं
लाभ दे यात येत आहे. द ांग

ना आणखी

िवशेष लाभ दे याबाबत
याबाबत चचा क न िनणय घेणार अस याचे मा.
मा.आयु

महोदयांनी

आप या भाषणात नमूद के ले. महानगरपािलके
हानगरपािलके तील नाग रकांनी
नी मालम ा कर भ न
महानगरपािलके ला सहकाय के याब ल मा.
मा.आयु

महोदयांनी नाग रकांचे िवशेष

आभार मानले. तसेच मालम
मालम ा कराची वसूली भावीपणे के याब ल महानगरपािलका
कर िवभागा या सव अिधकारी व कमचा यांचे मा.
मा.आयु
महानगरपािलका

े ातील

पाणीपुरवठा

महानगरपािलके
रव
महानगरपािलके माफत पाणी पुरव
अस याचे मा.
मा.आयु

ाचे

ा

त ारी
ारी या

अनुषग
ं ाने

भागिनहाय िवशेष िनयोजन कर यात येत

महोदयांनी सांिगतले.

सदर काय मास माजी आमदार
महापौर

संबध
ं ी

महोदयांनी कौतुक के ले.

ी.
ी.डॉमिणक
डॉमिणक घो सालवीस,
सालवीस,

ी.
वक
ी.राजीवजी
राजीवजी पाटील
पाटील,
टील, माजी
माजी नगरसेवक

माजी थायी सिमती सभापती

ी.
ी. फु ल साने,

ी.
ी. शांत राऊत,
राऊत, माजी नगरसेवक

ी.
ी.हा दक राऊत
राऊत, माजी
माजी नगरसेिवका

ीमती माया चौधरी,
चौधरी,

माजी

थम

ी.
ी.संजय पगुळकर,
कर,
ी.
ी.िवलास चोरघे,

ीमती ममता सुमन व

इतर मा यवर तसेच महानगरपािलके चे अिधकारी,
अिधकारी, िविवध िवभागांचे िवभाग मुख व
इतर कमचारी,
कमचारी, पोलीस कमचारी,
कमचारी, अि शमन
शमन िवभागाचे
िवभागाचे कमचारी व नाग रक उपि थत
होते.
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