ga`amaAaraogya paaoYaNa paaNaIpaurvaza va svacCtaa saimataI
पद

maaobaa[Wla naM.

अध्यक्ष

९९२३३६४०६८

उपाध्यक्ष

९७३०३२५८९८

३ श्री.सुशनल दादोबा फल्ले

सशचव

९९२२६३४९६२

4 सौ.जोत्सना प्रकाि कांबळे

सदस्या

८४८२९१७२५७

5 सौ.मंगलादेवी बापुसो जगदाळे

सदस्या

6 श्री.दादासो जयससग कोळी

सदस्य

7 श्री.आयुब इसाकसो मेस्त्री

सदस्य

8 श्री.संजय प्रकाि बांददवडेकर

सदस्य

९८६०८०८०६८

9 श्री.बाळू काशिम िेख

सदस्य

७०३८७८६७६७

अ.नं.

सदस्याचे नाव

१ श्री.शिवाजीराव वसंतराव माने देिमुख
२ श्री.संभाजी बाळासो चव्हाण

९०११५६५६७३

10 श्री.बाळासाहेब आनंदराव जगदाळे

सदस्य

11 सौ.वंदना दरगु पाटील

सदस्या

12 श्रीमती.कल्पना दादासो जगदाळे

सदस्या

13 सौ.अन्वरजादी साहेबपािा पाटील

सदस्या

14 सौ.िमा राजू खशलफ

सदस्या

९७३०४२२४२८

15 सौ.साधना प्रशवण माने

सदस्या

९६०४५९९००१

16 सौ.प्रभावती अिोक माने

सदस्या

९८२२३४८७९२

९३७३३४०९९३

मशहला दक्षता सशमती,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

पद

maaobaa[Wla naM.

१ सौ.शवद्या सुशनल देिमुख

अध्यक्ष

२ सौ.वैिाली अशनल भारमल

सशचव

९४०३५९७७०४

३ सौ.गायत्री धनंजय मुळीक

सदस्य

९८२३३४८७७१

४ सौ.शनता दकरण पाटील

सदस्य

९८५०७७९३७९

५ सौ.रुपाली सुहास राजमाने

सदस्य

९६७३३३६५५८

६ सौ.]jvalaa jayaisaMga maanao

सदस्य

७ सौ.साधना गजानन पाटील

सदस्य

८ सौ.िारदा दतात्रय गंगधर

सदस्य

९ सौ.िशिकला हररश्चंद्र संकपाळ

सदस्या

१० सौ.रोशहणी मनोज कांबळे

सदस्या

११ सौ.िारदा सुशनल माने

सदस्या

१२ सौ.मेघा अमर मोरे

सदस्या

९७६७७४६००९

९४२२४२४१३७

मशहला व बालकल्याण सशमती,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

1

सौ.मंगल माधवराव पाटील

2

सौ.सशवता बबन पुजारी

3

सौ.वैिाली शसताराम सिदे

4

सौ.सुवणाा मोहन यादव

5

सौ.सुशनता बाबुराव जाधव

6

सौ.रे खा शिवाजी कोळी

pad
सदस्या
सदस्या
सदस्या

saaO.ipa`taI ivanaaod paaMZro

९४२१०८४१४
८०८७३१००५२
९६४६८७९९८

सदस्या
सदस्या
सदस्या
सदस्या

7

maaobaa[Wla naM.

९०४९१३६१६६

आरोग्य व ददवाबत्ती सशमती,शिरोळ

1

सदस्याचे नाव
प्रवगा
श्री.जुगल तुकाराम गावडे

2

श्री.दत्तात्रय बाळू पुजारी

3

श्री.ददगंबर गणपतराव माने

4

सौ.शनलम भालचंद्र ठोंबरे

5

सौ.ज्योती प्रशवण जाधव

6

सौ.योशगता सतीि कांबळे

अ.नं.

पद
सदस्य

maaobaa[Wla naM.
७३५०३२९६९६

सदस्य
सदस्य
सदस्या

९०११५६७४५७

सदस्या

७५८८६९७७५३

सदस्या

७५०७६९७७०२

सामाशजक लेखा पररक्षण सशमती,शिरोळ

अ.नं.

सदस्याचे नाव

pad

maaobaa[Wla naM.

1 श्री.बाळासो गोपाळ गावडे

सदस्य

9822319945

2 श्री.सागर बाबुराव माने

सदस्य

9673336565

3 श्री.अशजत प्रकाि देिमुख

सदस्य

9970536137

4 श्री.पांडुरंग दिरथ कांबळे

सदस्य

9503490354

5 सौ.वर्ाा रुपेि मोरे

सदस्या

8007031116

6 सौ.अशनता राजेंद्र घोरपडे

सदस्या

9764169026

७ सौ.अलका अिोक कोळी

सदस्या

9226297716

8 सौ.पूजा प्रशवण संकपाळ

सदस्या

9689930381

महात्मा गांधी तंटामुक्त अशभयान कशमटी,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

पद

सही

१ श्री.अशवनाि उफा पांडुरंग िामराव माने

अध्यक्ष

9960431679

२ श्री.माळी तलाठी

सशचव

9552102099

३ सौ.सुवणाा प्रकाि कोळी

सदस्य

9404128528

४ श्री.पृथ्वीराज अिोकराव यादव

सदस्य

9823772277

५ श्री.पांडुरंग आण्णासो गावडे

सदस्य

8237169329

६ श्री.शिवाजी बाळू पट्टनकु डे

सदस्य

7588226351

७ श्री.शिवाजीराव वसंतराव माने देिमुख

सदस्य

9923364068

८ श्री.शवलास मारुती महाशडक

सदस्य

9423040836

९ श्री.भूपाल राऊ आवळे

सदस्य

9921245258

१० अँड.श्री.मोहन गणेि कु लकणी

सदस्य

9881196396

११ श्री.मनोज पुंडशलक शमणचे

सदस्य

9923381533

१२ डॉ.श्री.पृथ्वीराज कृ ष्णराव संकपाळ

सदस्य

9158711311

१३ श्री.रामचंद्र राजाराम घाटगे

सदस्य

9923643866

१४ श्री.गोरखनाथ बाबुराव माने

सदस्य

9657130085

१५ श्री.फत्तेलाल युसुफसो मेस्त्री

सदस्य

7385431086

१६ श्री.राजाराम तानाजी माने

सदस्य

9765446155

१७ श्री.पुंडशलक ज्ञानबा कु रणे

सदस्य

9689868759

१८ श्री.अमर आण्णाप्पा रजपूत

सदस्य

9860528013

१९ श्री.शवजय आण्णासो संकपाळ

सदस्य

9823736538

२० श्री.आप्पासो गोसवदराव गावडे

सदस्य

9421204334

२१ श्री.संभाजीराव भीमराव जगदाळे

सदस्य

9860807713

२२ श्री.दगडू भाऊ चव्हाण

सदस्य

9766819334

२३ श्री.प्रकाि पांडुरंग चुडमुंगे

सदस्य

9011628837

२४ श्री.धनाजी बापुसो पाटील नरदेकर

सदस्य

9823460604

२५ श्री.बळवंत गणपती शहतारे

सदस्य

२६ श्री.आर.एल.पवार

सदस्य

२७ श्री.एस.एस.भारमल

सदस्य

२८ श्री.ददलीप बंडू शबराणे

सदस्य

9850180356

२९ श्री.बाळासो यिवंत माळी

सदस्य

9657739665

३० सौ.अन्नपूणाा शवठ्ठल कोळी

सदस्या

9922353081

३१ सौ.मशनर्ा संग्राम माने

सदस्या

9881941581

३२ श्री.एन.पी.शनमाळे

सदस्य

9421102906

बांधकाम व कर आकारणी सशमती,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

पद

maaobaa[Wla naM.

१ श्री.शवजय वसंत आरगे

अध्यक्ष

9921245345

२ श्री.प्रमोद बाबासो लडगे

सशचव

9763711971

३ श्री.भगवान संजीव आवळे

सदस्य

8805646610

४ श्री.मुकुंद गणपती गावडे

सदस्य

7720073555

५ श्री.सागर मधुकर गवळी

सदस्य

8421170884

६ श्री.अस्लम अब्दुलरहीम मुल्ला

सदस्य

७ श्री.सतीि खंडरे ाव आडगुळे

सदस्य

८ सौ.करुणा जनादान कांबळे

सदस्या

9960863419

९ सौ.शप्रयांका दकरण माने

सदस्या

9890747597

१० सौ.पूजा ददलीप संकपाळ

सदस्या

7038825870

११ सौ.सशवता अशनरुद्ध काळे

सदस्या

9822322291

पाणी पुरवठा सशमती,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

पद

सही

१ श्री.मुकुंद गणपती गावडे

अध्यक्ष

9130232030

२ श्री.गजानन बाबुराव संकपाळ

सदस्य

9822043954

३ श्री.कै लास ददनकरराव पाटील रें दाळकर

सदस्य

981519696

४ श्री.शवकास बाळासो माने

सदस्य

५ श्री.अरुण राजाराम माने गावडे

सदस्य

9922499810

६ श्री.संग्राम अनंतराव जाधव

सदस्य

9225838985

७ सौ.संगीता धनाजी पाटील नरदेकर

सदस्या

9823460604

८ सौ.सुशनता कृ ष्णा गावडे

सदस्या

8698682493

९ सौ.सुर्मा अिोक गुरव

सदस्या

9850383126

१० सौ.िारदा शवजय जगदाळे

सदस्या

7249769596

११ सौ.शसमा शवठ्ठल काळे

सदस्या

9922150445

शिक्षण सशमती,शिरोळ
अ.नं.

सदस्याचे नाव

पद

maaobaa[Wla naM.
9673336554

१ सौ.रे खादेवी अिोकराव माने

अध्यक्ष
9763711971

२ श्री.प्रमोद बाबासो लडगे

सदस्य
9822043954

३ श्री.गजानन बाबुराव संकपाळ

सदस्य
8805410788

४ श्री.ददलीप आबाराव कलावंत

सदस्य
9766560848

५ श्री.उल्हास उत्तमराव पाटील

सदस्य
9673018596

६ श्री.आनंदराव रामचंद्र कांबळे

सदस्य
9766389843

७ श्री.राजेंद्र बबनराव जगदाळे

सदस्य
9860553570

८ सौ.िुभांगी शनळकं ठ फल्ले

सदस्या
9823265467

९ डॉ.सौ.सशवता अमेय माने
१० सौ.वर्ाा शवक्रम भोसले

सदस्या
सदस्या
9921996000

११ सौ.स्वाती मोहन माने

सदस्या

अ.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

सदस्याचे नाव
saaO.sauvaNaa- pa`kaSa kaoLI
Ea`I.paRqvaIrajaisaMh ASaaokrava yaadva
Ea`I. gajaanana baabaurava saMkpaaL
Ea`I. pa`maaod baabaasaahoba laDgao
Ea`I. ivajaya vasaMtarava Aargao
Ea`I. maukuMd gaNapataI gaavaDo
Ea`I. parvaoja mausaa maos~aI
Ea`I. Bagavaana saMijava AavaLo
Ea`I. pa`saad ]f- baLvaMta gaNapatarava Qamaa-iQakarI
(paaotadar)
saaO.sauYmaa ASaaok gaurva
saaO.maMgala maaQavarava paaTIla
saaO.saMigataa QanaajaI paaTIla
saaO.SauBaaMgaI inaLkMz fllao
saaO.k$Naa janaad-na kaMbaLo
saaO.roKaa ASaaokrava maanao
saaO.kivataa saicana kaoLI
saaO.sauinataa kRYNaa gaavaDo

पद
sarpaMca
]pasarpaMca
sadsya
sadsya
sadsya
sadsya
sadsya
sadsya
sadsya
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa
sadsyaa

