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प्रलसद्धी पत्रक

ता. ३० नोव्हें बर २०१९

ननगम सचिि हरीश दब
ु े

यांच्यासह २३ अचिकारीकमकिारी मनपा सेिेतून
ननित्ृ त

महापौरांनी केऱा सत्कार
नागपरू , ता. ३० : ननगभ वचिल शयीळ दफ
ु े माांच्मावश २३ अचधकायी ल

कभमिायी ळननलायी (ता.३०) नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा वेलेतून ननलत्ृ त

झारे. भनऩा भुख्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल दे ळभुख स्भत
ृ ी स्थामी वलभती
वबागश
ृ ाभध्मे भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मा शस्ते वेलाननलत्ृ त ननगभ

वचिल शयीळ दफ
ु े माांिा वत्काय कयण्मात आरा. मालेऱी भु स्थाऩत्म ल
प्रकल्ऩ वलभतीिे वबाऩती अबम गोटे कय, भुख्म अलबमांता उल्शाव

दे फडलाय, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, अधीषक अलबमांता भनोज
तारेलाय उऩस्स्थत शोते.

ननगभ वचिल शयीळ दफ
ु े माांच्मावश वेलाननलत्ृ त झारेल्मा २३ अचधकायी ल
कभमिा-माांिाशी ळार, श्रीपऱ ल स्भत
ृ ीचिन्श प्रदान करुन वत्काय कयण्मात
आरा. वत्कायभूतींभध्मे वलकावमांत्री वलबागािे काममकायी अलबमांता

एव.एभ.नेयऱ, रोककभम वलबागािे उऩअलबमांता फी.जी.ननांफेकय, वलकावमांत्री
वलबागािे उऩअलबमांता भो.ळपीक, आयोग्म वलबागातीर ई.वी.जी.
टे स्क्नलळमन भीना फडलाय, आमुलेददक कम्ऩाउां डय श्रीकाांत चगयधय,

अस्ग्नळभन वलबागातीर अस्ग्नक व्शी.एन.कलकय, कायखाना वलबागातीर
फपटय लभस्त्री आय.जी.तामडे, वशामक लळषक याशुर आगराले, वशामक
लळक्षषका वन
ु ीता वामभन, वशामक लळक्षषका ळाशीदा ऩयलीन भो.अब्दर
ु

अजीज, आयोग्म वलबागातीर िौकीदाय प्रकाळ ऩें दाभ, स्थाननक वांस्था कय
वलबागातीर िऩयाळी फऱलांत िव्शाटे , ळयद मेवकय, पामरेरयमा
वलबागातीर षेत्र कभमिायी वद
ु ाभ फाांगडकय, रोककभम वलबागातीर भजदयु

फिष्णा फाांत,े लळषण वलबागातीर िऩयाळी गीता दावय, बोरानाथ श्रीनाथ,
जरप्रदाम वलबागातीर िऩयाळी लळलयाभ काांफऱे , आयोग्म वलबागातीर
बगलान भशाजन, प्रलभरा फोमत, खुळार भतेरकय, वललेका शजाये माांिा

वभालेळ शोता. मालेऱी ननगभ अधीषक भदन वब
ु ेदाय, प्रभख
ु रेखा ल वलत्त
अचधकायी अनांत भडाली, वलधी अचधकायी व्मांकटे ळ कऩरे, वशामक ननगभ

अधीषक भनोज कणीक, रेखा अचधकायी याजेळ भेश्राभ, वशामक अधीषक
(ऩेन्ळन) ननतीन वाकोये , अस्ग्नळभन वलबागािे वन
ु ीर याउत, केळल कोके ,

ददरीऩ ताांदऱे , याष्रीम भनऩा कॉऩोये ळन एम्ऩॉइज अवोलवएळनिे अध्मष
वुयेंद्र दटांगणे, कोऴाध्मष प्रलीण तांत्रऩाऱे , यां जन नरोडे आदी उऩस्स्थत शोते.

