सूचना
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समस्त सभासदांना सूिचत करण्यात येत आहे �क सां�त �भावशील असलेल्या घटनेच्या कलम �मांक 6(3) च्या
अन्वये �ा सूचनेत खाली नमूद यादीत समािव� असलेले समस्त सभासदांची सभासद �ेणी, स्वयमेव आजीव �ेणीतून
िहत�चंतक �ेणीत प�रव�तर्त झालेली आहे. �ा यादीतील सभासदांना घटनेच्या कलम 6(3), कलम 12(इ) आिण
तसंच कलम 12(अं) च्या �माणे वा�षर्क साधारण सभेत उपिस्थत राहता येणार नाही तसंच िनवडणूक ���येत
मतदाता, उमेदवार, उमेदवाराचा �स्तावक आिण उमेदवारी �स्तावाचा अनुमोदक म्हणून पण भाग घेता येणार नाही.
पण सवर् िहत�चंतक �ेणीतील सभासदांचे इतर ह� (मुखप� �ा�ी, अिधवेशन सहभाग इत्यादी) आिण सभासद �मांक
अक्षुण्ण असतील.
स.�.
सभासद नांव
स.�.
सभासद नांव
LM00004 �ी एस.बी.वेलणकर
LM00452 सौ आशालता ��ंबक कु ळकण�
LM00006 �ी बी.जी.घाणेकर
LM00459 �ी िवनोद माधव सोलापूरकर
LM00008 �ी के .एच.भाटवडेकर
LM00467 �ी �भाकर पांढरे
LM00016 �ी �चंतामणी पुरंदरे
LM00468 �ी भालचं� गजानन पटवधर्न
LM00023 �ी एम.एम.मोडक
LM00502 �ी संजीव शंकरराव अिहरे
LM00027 �ी एम.एन.गोगटे
LM00538 �ी के एम भोईर
LM00040 �ी एस.व्ही.िशरपूरकर
LM00585 सौ आरती हेमंत उन्हेलकर
LM00045 �ी एम.व्ही.नेवरे कर
LM00601 �ी अ�ण िवनायक महाजनी
LM00061 �ी सुयर्कांत कु ळकण�
LM00652 सौ शािलनी भास्करराव राखे
LM00065 �ी मोरे �र मुकुंद गोखले
LM00699 �ी अिभराम वसंत बुधकर
LM00080 �ी शिशकांत देव
LM00709 �ी �दलीप पु�षो�म पारगांवकर
LM00081 �ी एम.ए.के ळकर
LM00711 �ी रवी �दवाकर िगऱ्हे
LM00152 �ी वैजनाथ दातार
LM00775 �ी योगेश मोरे �र नांदरु कर
LM00153 सौ. िव�ा वैजनाथ दातार
LM00780 �ीमती मृदल
ु ा पावगी
LM00166 सौ कु मुद अच्युत िलमये
LM00809 सौ ि�या संजय पाध्ये
LM00167 सौ �ितभा िबवलकर
LM00817 सौ अ�णा अशोक लघाटे
LM00175 �ी अशोक रामदास भट
LM00818 �ी अशोक रामचं� लघाटे
LM00183 सौ अचला सह�बु�े
LM00824 �ी �ीकांत नीळकं ठ देशपांडे
LM00217 सौ स्वाती कव�
LM00826 �ी रामचं� िवष्णुपंत करं दीकर
LM00241 �ी वामन हरी पांडे
LM00827 �ी नरहरी गो�वंद बेडक
े र
LM00276 �ी द�ा�ेय चावरे कर
LM00837 �ी राज�� द�ा�ेय वाघमारे
LM00316 �ी सुधाकर शंकरराव जोशी
LM00840 �ी सुरेश िवनायक �धान
LM00355 �ी ��ंबकराव कु ळकण�
LM00869 �ी रमेश गो�वंद के ळकर
LM00397 सौ र�ा भालचं� पटवधर्न
LM00890 �ी िवकास नारायण जोगळे कर
LM00402 �ी यशोधन रानडे
LM00923 �ी गोकु ळ बाळकृ ष्ण नेमाडे
LM00410 �ी सुधीर रमेशभाई कोलते
LM00933 �ी अनंत िव�लराव गाडगीळ
LM00431 सौ उ�मर्ला देशपांडे
LM00935 सौ शुभांगी सुरेश रानडे

स.�.

सभासद नांव

LM00936 �ी �करण द�ा�ेय खानापूरकर
LM00937 सौ �ेरणा �करण खानापूरकर
LM00945 �ी कृ ष्णाजी रं गनाथ जगदाळे
LM00947 �ी शैलेश मोरे �र नांदरु कर
LM00962 �ी सुरेश बाबूराव खड�र
LM00963 �ी सुभाष शंकरराव ताराकांथीवार
LM00964 सौ अनुपमा �भाकर देशमुख
LM00965 �ी �भाकर �फरं गराव देशमुख
LM00967 �ी वामन गणेश मराठे
LM00974 �ी जवाहर �ेमराज मुथा
LM00979 �ी सुबोध रघुनाथ करकरे
LM00980 �ी वसंतराव बालाजी जोशी
LM00982 �ी िव�नाथ भालचं� देशपांडे
LM00983 �ी �ीिनवास हरी रायरीकर
LM01056 सौ अंजली �शांत के ळकर
LM01079 सौ मंगला रामचं� करं दीकर
LM01118 सौ माधुरी �वीण काळे
LM01119 �ी आनंदकु मार अर�वंद नेवासकर
LM01242 सौ उषा सुयर्कांत कु ळकण�
LM01274 सौ वैशाली वसंतराव जोशी
िवशेष सूचना :

स.�.

सभासद नांव

LM01275
LM01276
LM01352
LM01384
LM01542
LM01543
LM01610
LM01622
LM01632
LM01670
LM01994
LM01995
LM02248
LM02535
LM03082
LM03105
LM03676
LM03694
LM04402
LM05092

�ी सुधीर भालचं� देशपांडे
सौ शैलजा सुधीर देशपांडे
�ी तेजस राम �पंपळखुटे
�ी द�ा�ेय के शव पावगी
�ी अिमत अ�ण महाजनी
सौ अंजली अिमत महाजनी
सौ वैशाली के ळकर
�ी िव�ाधर �ीधर िमरजकर
सौ �ितमा करकरे
�ी िशवाजी एकनाथ गढवे
सौ आशालता मधुकर कोलते
�ी सागर सतीश कोलते
�ी सुनील मधुकर ड�गरे
�ी भानुदास गु�नाथ कु ळकण�
सौ िनमर्ला कोकणे
सौ सीमा िनवसरकर
�ी रमेश राजाराम खािडलकर
�ी िव�ांत देशपांडे
�ी अशोक अप्पासाहेब कु ळकण�
�ी संदीप भालचं� सराफ

15 जुलै 2018

1. वरील यादी मंडळाच्या सभासद सूची �माणे आिण इतर सभासदां कडू न �ा� लेखी पुरा�ािनशी
सुचनांच्या आधारे तयार के ली गेलेली आहे
2. �ा यादीत समािव� सभासद परत बृहन्महारा�ात िनवास करायला लागले असल्यास आपल्या
पत्याच्या कु ठल्याही सरकारमान्य पुरा�ािनशी �धान कायर्वाह यांचेशी संपकर् साधावा. �ाच बरोबर
जर इतर सभासदांना िहत�चंतक �ेणीत प�रवतर्न करायची घोषणा करावयाची असल्यास �कं वा कोणा
सभासदास इतर कोणा ब�ल पुरा�ािनशी सूचना �ावयाची असल्यास कृ पया �धान कायर्वाह यांचेशी
संपकर् साधावा. पु�ी उपरांत �ेणी प�रवतर्न अंमलात आणण्यात येईल.
3. वर उल्लेिखत यादीत समािव� सभासदां पैक� जर कोणी सभासद हयात नसेल तर त्या संबंधीची सूचना
�धान कायर्वाह यांना �ावी जेणे क�न यादीत आवश्यक सुधार करण्यात येईल.
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�दलीप कुं भोजकर
�धान कायर्वाह

