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ेसनोटेसनोटेसनोटेसनोट 

            महारा  रा यमहारा  रा यमहारा  रा यमहारा  रा य    थापने या थापने या थापने या थापने या ६२ ६२ ६२ ६२ ा ा ा ा वधापन दनािनिम  रिववार दवधापन दनािनिम  रिववार दवधापन दनािनिम  रिववार दवधापन दनािनिम  रिववार द....    ०१ ०१ ०१ ०१ 
मेममेेमे, , , , २०२२ २०२२ २०२२ २०२२ रोजी मारोजी मारोजी मारोजी मा....आयु  तथा शासक ीआयु  तथा शासक ीआयु  तथा शासक ीआयु  तथा शासक ी....अिनलकुमार पवार यां या शभुह ते अिनलकुमार पवार यां या शभुह ते अिनलकुमार पवार यां या शभुह ते अिनलकुमार पवार यां या शभुह ते 
ममममहानगरपािलका मु यालयात वजारोहणाहानगरपािलका मु यालयात वजारोहणाहानगरपािलका मु यालयात वजारोहणाहानगरपािलका मु यालयात वजारोहणाचा चा चा चा काय म सपं  झालाकाय म सपं  झालाकाय म सपं  झालाकाय म सपं  झाला....     
                                    यायायाया    सगंी सगंी सगंी सगंी मामामामा....आयु  आयु  आयु  आयु  महोदयांमहोदयांमहोदयांमहोदयांनीनीनीनी    केले या केले या केले या केले या भाषणातूनभाषणातूनभाषणातूनभाषणातून    सव सव सव सव नाग रकानंा नाग रकानंा नाग रकानंा नाग रकानंा 
महारामहारामहारामहारा  दना या दना या दना या दना या    शभुे छा द याशभुे छा द याशभुे छा द याशभुे छा द या. . . . रा यात रा यात रा यात रा यात कोरोनाकोरोनाकोरोनाकोरोनाची चौथी लाट ये याची श यता ची चौथी लाट ये याची श यता ची चौथी लाट ये याची श यता ची चौथी लाट ये याची श यता 
ल ात घतेा ल ात घतेा ल ात घतेा ल ात घतेा कोरोना कोरोना कोरोना कोरोना सबंंसबंंसबंंसबंंधी धी धी धी नाग रकांनीनाग रकांनीनाग रकांनीनाग रकांनी    िवशषे िवशषे िवशषे िवशषे खबरखबरखबरखबरदादादादारी यावी अस े आवाहन री यावी अस े आवाहन री यावी अस े आवाहन री यावी अस े आवाहन 
मामामामा....आयु  महोदयानंी आयु  महोदयानंी आयु  महोदयानंी आयु  महोदयानंी सव सव सव सव नाग रकानंा नाग रकानंा नाग रकानंा नाग रकानंा केलेकेलेकेलेकेले. . . . महानगरपािलका ह ीतील महानगरपािलका ह ीतील महानगरपािलका ह ीतील महानगरपािलका ह ीतील दददद ांाांंांगगगग    , , , , 
ये  नाग रकये  नाग रकये  नाग रकये  नाग रक, , , , मिहला मिहला मिहला मिहला व व व व बालकांबालकांबालकांबालकांसाठी महानगरपालीकेमाफत साठी महानगरपालीकेमाफत साठी महानगरपालीकेमाफत साठी महानगरपालीकेमाफत िविवध योिविवध योिविवध योिविवध योजना जना जना जना 

राराराराबिव याबिव याबिव याबिव यात यऊेन त यऊेन त यऊेन त यऊेन संससंंसंबिंधतांबिंधतांबिंधतांबिंधतांना ना ना ना याचंा याचंा याचंा याचंा लालालालाभ भ भ भ देददेेदे यातयातयातयात    यते यते यते यते आहेआहेआहेआहे....    द ागं द ागं द ागं द ागं ना आणखीना आणखीना आणखीना आणखी    
िवशषे लाभ दे यािवशषे लाभ दे यािवशषे लाभ दे यािवशषे लाभ दे याबाबत चचाबाबत चचाबाबत चचाबाबत चचा    क न क न क न क न िनणय घणेार अस याच ेिनणय घणेार अस याच ेिनणय घणेार अस याच ेिनणय घणेार अस याच े मामामामा....आयु  महोदयानंीआयु  महोदयानंीआयु  महोदयानंीआयु  महोदयानंी    
आप या भाषणात नमदू आप या भाषणात नमदू आप या भाषणात नमदू आप या भाषणात नमदू केलेकेलेकेलेकेले....    ममममहानगरपाहानगरपाहानगरपाहानगरपािलकेतीलिलकेतीलिलकेतीलिलकेतील    नाग रकांनाग रकांनाग रकांनाग रकांनी मालम ा करनी मालम ा करनी मालम ा करनी मालम ा कर    भ न भ न भ न भ न 
महानगरपािलकेला सहकाय के याब ल मामहानगरपािलकेला सहकाय के याब ल मामहानगरपािलकेला सहकाय के याब ल मामहानगरपािलकेला सहकाय के याब ल मा....आयु  महोदयानंी नाग रकाचं ेआयु  महोदयानंी नाग रकाचं ेआयु  महोदयानंी नाग रकाचं ेआयु  महोदयानंी नाग रकाचं े िवशषे िवशषे िवशषे िवशषे 
आभार मानलेआभार मानलेआभार मानलेआभार मानले. . . . तसचे तसचे तसचे तसचे मालमालमालमालम ा कराची वसलूी भावीपण ेके याब ल महानगरपािलका म ा कराची वसलूी भावीपण ेके याब ल महानगरपािलका म ा कराची वसलूी भावीपण ेके याब ल महानगरपािलका म ा कराची वसलूी भावीपण ेके याब ल महानगरपािलका 
कर िवभागा या सव अिधकारी व कमचा याचं े माकर िवभागा या सव अिधकारी व कमचा याचं े माकर िवभागा या सव अिधकारी व कमचा याचं े माकर िवभागा या सव अिधकारी व कमचा याचं े मा....आयु  महोदयानंी कौतुक केलेआयु  महोदयानंी कौतुक केलेआयु  महोदयानंी कौतुक केलेआयु  महोदयानंी कौतुक केले....    
महानगरपािलका े ातील पाणीपरुवठा सबंधंी ा  त ामहानगरपािलका े ातील पाणीपरुवठा सबंधंी ा  त ामहानगरपािलका े ातील पाणीपरुवठा सबंधंी ा  त ामहानगरपािलका े ातील पाणीपरुवठा सबंधंी ा  त ारी यारी यारी यारी या    अनषुगंान ेअनषुगंान ेअनषुगंान ेअनषुगंान े
महानगरपािलमहानगरपािलमहानगरपािलमहानगरपािलकेमाफत पाणी पुकेमाफत पाणी पुकेमाफत पाणी पुकेमाफत पाणी पुरव ाच े भागिनहाय िवशषे िनयोजन कर यात रव ाच े भागिनहाय िवशषे िनयोजन कर यात रव ाच े भागिनहाय िवशषे िनयोजन कर यात रव ाच े भागिनहाय िवशषे िनयोजन कर यात यते यते यते यते 
अस याच ेअस याच ेअस याच ेअस याच ेमामामामा....आयु  आयु  आयु  आयु  महोदयानंी महोदयानंी महोदयानंी महोदयानंी सािंगतलेसािंगतलेसािंगतलेसािंगतले....     
                    सदर काय माससदर काय माससदर काय माससदर काय मास    माजी आमदार ीमाजी आमदार ीमाजी आमदार ीमाजी आमदार ी....डॉमडॉमडॉमडॉमिणकिणकिणकिणक    घो सालवीसघो सालवीसघो सालवीसघो सालवीस,,,,        माजी माजी माजी माजी थम थम थम थम 
ममममहापौर ीहापौर ीहापौर ीहापौर ी....राजीवराजीवराजीवराजीवजीजीजीजी    पापापापाटीलटीलटीलटील, , , , मामामामाजी जी जी जी नगरसेनगरसेनगरसेनगरसेवक ीवक ीवक ीवक ी.... फुल सानेफुल सानेफुल सानेफुल साने, , , , ीीीी....सजंय पगळुकरसजंय पगळुकरसजंय पगळुकरसजंय पगळुकर,,,,    
माजीमाजीमाजीमाजी    थायी सिमती सभापती ीथायी सिमती सभापती ीथायी सिमती सभापती ीथायी सिमती सभापती ी.... शातं राऊतशातं राऊतशातं राऊतशातं राऊत, , , , माजी नगरसवेक माजी नगरसवेक माजी नगरसवेक माजी नगरसवेक ीीीी....िवलास चोरघेिवलास चोरघेिवलास चोरघेिवलास चोरघे,,,,    

ीीीी....हा दक राऊहा दक राऊहा दक राऊहा दक राऊतततत,,,,    मामामामाजी जी जी जी नगरसिेवका नगरसिेवका नगरसिेवका नगरसिेवका ीमती ीमती ीमती ीमती माया चौधरीमाया चौधरीमाया चौधरीमाया चौधरी, , , ,     ीमती ममता समुन ीमती ममता समुन ीमती ममता समुन ीमती ममता समुन व व व व 
इतर मा यवर तसचे इतर मा यवर तसचे इतर मा यवर तसचे इतर मा यवर तसचे महानगरपािलकेच ेमहानगरपािलकेच ेमहानगरपािलकेच ेमहानगरपािलकेच ेअिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी, , , , िविवध िवभागाचं े िवभाग मखु िविवध िवभागाचं े िवभाग मखु िविवध िवभागाचं े िवभाग मखु िविवध िवभागाचं े िवभाग मखु वववव    
इतर इतर इतर इतर कमचारीकमचारीकमचारीकमचारी,,,,    पोलीस कमचारीपोलीस कमचारीपोलीस कमचारीपोलीस कमचारी, , , , अि शअि शअि शअि शमन िवभागामन िवभागामन िवभागामन िवभागाच ेकमचारी च ेकमचारी च ेकमचारी च ेकमचारी व नाग रक उपि थत व नाग रक उपि थत व नाग रक उपि थत व नाग रक उपि थत 
होतेहोतेहोतेहोते....                                         
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                                                                                                                                                                                                                                                                                        वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका  

 


