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पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका 
 

भाहशतीचा अचधकाय अचधचनमभ २००५ 
 

भधीर करभ ४ (फ) अन्लमे प्रचवध्द कयालमाची भाहशती 
 

भुद्दा क्र.८ 
 

कामाारमाच्मा अचधन वबा, वचभत्मा ल  
त्माॊच्मा वदस्मापलऴमी भाहशती 
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वल्रा देण्मावाठी स्थाऩन केरेरी भॊडऱे / वाहशत्म ऩरयऴद 

माफाफतची भाहशती 

   
 

  कामदा वल्रागाय शे भा. आमुक्त, भा. भशाऩाचरका वबा, भा. स्थामी वचभती, 

भा. पलधी वचभतीकयीता कामदा वल्रागाय म्शणून काभ ऩशातात. 

  कामदा वल्रागाय माॊना पलपलध न्मामारमात काभकाज ऩशात अवताना 

ऩॅनरलयीर अॉडव्शोकेट वची भदत शोते. वदय ऩदाचा ऩदबाय वध्मा  अचत. कामदा वल्रागाय 

माॊचेकडे आशे.      

  कामदा अचधकायी शे भनऩाचे कामदा पलबागात मेणा-मा नोटीवचे काभकाज 

ऩशाणे. भाहशती अचधकायी म्शणून काभ ऩशाणे. कामदा वल्रागाय ल अचत. कामदा वल्रागाय 

माॊचे अनुऩस्स्थतीत कामदा वल्रागाय माॊचे काभ ऩशाणे. लरयष्ाॊच्मा वुचनेनुवाय कामदेपलऴमक 

काभे ऩाय ऩाडणे.  पऩॊऩयी ल आकुडी मेथीर न्मामारमात भशानगयऩाचरकेचेलतीने काभकाज 

ऩशातात ल त्मा अनुऴॊगाने कामदा वल्रागाय माॊचेळी वल्राभवरत कयतात.   
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कामदा पलबाग, पलपलध न्मामारमातीर ऩॅनेरलयीर लहकराॊची भाहशती 
 

ना. वलोच्च न्मामारमातीर अॉडव्शोकेट  
 

ऑन येकॉडा       
 

1) अॉड. भकयॊद आडकय    
2) अॉड. व्शी.एन. यघुऩती    
3) अॉड. यपलॊद्ग अडवुये     

 

ना. उच्च न्मामारमातीर अॉडव्शोकेट 
 
ऑन येकॉडा      चवचनमय कौस्न्वर अॉडव्शोकेट  
 

1) अॉड. हदऩक भोये    1) अॉड. नयेंद्ग लारालरकय  
2) अॉड. जी.एच. केऱुस्कय   2) अॉड. अळुतोऴ कुॊ बकोणी 
3) अॉड. ळॊकय थोयात    3) अॉड. ढाकेपाऱकय  
4) अॉड. प्रबु वुधीय    4) अॉड. हकयण फाऩट  
5) अॉड. श्री अरुणा घाडगे.    5) अॉड. याभचॊद्ग आऩटे 
6) अॉड. कृष्ण गणफालरे 
7) अॉड. पलजम राटॊगे(औयॊगाफाद ल नागऩूय) 
8) अॉड. योहशत वखदेल 
9) अॉड. स्लप्नीर ऩाटीर 
10) अॉड. वॊदीऩ भायणे 
11) अॉड. अनुऩ ऩाटीर 
12) अॉड.केदाय हदघे 

 
भे. स्जल्शा न्मामारम आस्ण भे.चव.जज्ज चव.डी. ल रघुलाद न्मामारम ऩुणे. 
भे. चवव्शीर जज्ज ज्मु.डी. भनऩा कोटा पऩॊऩयी ल आकुडी ल पौजदायी न्मामारम आकुडी  
 

ऑन येकॉडा  
1)    अॉड. पलनोद फाऩट    13) अॉड.ळीरा तोडकय 
2)     अॉड. एभ. जी. बाऩकय   14) अॉड.चभचरॊद जाधल 
३)    अॉड. एभ. व्शी. नयशये   15) अॉड.स्स्भता ऩानवये 
4)    अॉड. एव. एभ. जगताऩ   16) अॉड.प्रणीत शागलणे 
5)    अॉड. ऩायव जैन    17) अॉड.चवध्दाथा आॊफेगालकय 
6)    अॉड. अभोर ऩटाईत    
7)    अॉड. वुचनर शोनयाल 
8)    अॉड. घुभये  एव व्शी 
9)    अॉड. चरभमे स्व्श एव 
10)    अॉड. अभ्मॊकय एव ऩी 
11)    अॉड. तपृ्ती ळचळकाॊत वातऩुते 
12)    अॉड.वदानॊद देळभुख 

 
 


