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प्रलसद्धी पत्रक

ता. ३१ जऱ
ु ै २०१९

मनपाचे प्रभारी आरोग्य उपसंचाऱक
डॉ. तम
ु ाने यांच्यासह ३२ अधिकारी
ि कमकचारी सेिाननित्ृ त

नागपरू , ता. ३१ : नागऩयू भशानगयऩालरकेचे प्रबायी आयोग्म उऩवंचारक डॉ. के.फी.
तभ
ु ाने, वलभती वलबागाचे अधीषक एव.डी. योटके, वशामक लळषणाधधकायी वप्रती

फंडल
े ाय मांच्मावश ३२ अधधकायी ल कभमचायी भनऩाच्मा वेलेतून ननलत्ृ त झारे. वलम

वेलाननलत्ृ त अधधकायी ल कभमचा-मांचा फध
ु लायी (ता.३१) भनऩातपे वत्काय कयण्मात
आरा. भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभख
ु स्थामी वलभती वबागश
ृ ाभध्मे

आमोजजत वेलाननलत्ृ ती वत्काय काममक्रभारा ननगभ अधीषक (वाप्रवल) भदन वब
ु ेदाय,
वशामक ननगभ अधधकायी दत्तात्रम डशाके, वशामक अधीषक भनोज कर्णमक, वशामक
ननगभ अधीषक (ऩेन्ळन) ननतीन वाकोये , वशामक जनवंऩकम अधधकायी प्रदीऩ
खडेनलीव आदी उऩजस्थत शोते.
प्रायं बी भान्मलयांच्मा शस्ते भनऩाचे प्रबायी आयोग्म उऩवंचारक डॉ. के.फी. तुभाने,
वलभती वलबागाचे अधीषक एव.डी. योटके, वशामक लळषणाधधकायी वप्रती फंडल
े ाय

मांच्मावश वलम अधधकायी ल कभमचा-मांचा भान्मलयांच्मा शस्ते ळार, श्रीपऱ, तुऱळीचे
योऩ आर्ण धनादे ळ प्रदान करुन वन्भान कयण्मात आरा.

काममक्रभाचे वंचारन वशामक जनवंऩकम अधधकायी प्रदीऩ खडेनलीव मांनी केरे.

मालेऱी याजू रोणाये , वलराव धल
ु ,े जमंत बोमय, भकयं द वंगभलाय, डोभाजी बडंग,

ददरीऩ तांदऱे , वऴ
ु भा ढोये , वंजम कडू, अंकुळ तामडे, ऩष्ु ऩा चंद्रीकाऩयू े , रयझलान खान,
वलष्णू खानोयकय, कैराळ रांड,े ळंकय आकनऩल्रीलाय, ददरीऩ दे लगडे, ककळोय नतडके
उऩजस्थत शोते.

वेलाननलत्ृ त अधधकायी ल कभमचा-मांभध्मे प्रबायी आयोग्म उऩवंचारक डॉ.के.फी.

तुभाने, वलभती वलबाग अधीषक एव.डी.योटके, वशामक लळषणाधधकायी वप्रती फंडल
े ाय,
रोककभम वलबागाचे कननष्ठ लरऩीक जी.आम. जैन, स्थाननक वंस्था ल कय

वलबागातीर भोशयीय एन.आय. आंबोये , कय वंग्राशक ददरीऩ भेश्राभ, भरलाशक

जभादाय ए.एभ.भाटे , जरप्रदाम वलबागातीर प्रंफय ऩी.एन. गेडाभ, वलत्त वलबागातीर
स्टे नोटामऩीस्ट आय.टी. ऩाटीर, अजग्नळभन वलबागातीर पामयभन आय.जी. फैवलाये ,
पामयभन व्शी.आय.उज्जैनकय, वलकाव वलबागातीर ट्रे वय ए.एव.काकीयलाय, आयोग्म

वलबागातीर रॉयीड्रामव्शय एन.एव. दाभनकय, वशामक लळक्षषका अनघा लेखंड,े वशामक
लळक्षषका लैळारी चयऩे, वशामक लळक्षषका फेफीनंदा ऩयू े , वशामक लळक्षषका भंदा

भाथनकय, वशामक लळक्षषका ररीता ऩैवाडेरी, वशामक लळक्षषका वफीशा खनभ अ.

वत्तय खॉ, वशामक लळक्षषका प्रेभा दयणे, वशामक लळक्षषका अल्का नखाते, वशामक
लळक्षषका वाजेदा फेगभ, ग्रंथारम वलबागातीर चौकीदाय कभ चऩयाळी अळोक

लावनीक, आयोग्म वलबागातीर चौकीदाय गोऩीचंद वभथम, स्थानीक वंस्था कय

वलबागातीर चऩयाळी अरुण लानखेड,े पामरेरयमा वलबागातीर षेत्र कभमचायी रशु
ककरनाके, लळषण वलबागातीर चऩयाळी वलभर राटकय, वपाई काभगाय छोटीफाई
करवे, भधक
ु य भवयाभ, वलकाव अऩयाजीत, पुरचंद ऩाटीर, गणेळ काभडी मांचा
वभालेळ आशे .

