पद

सभासद ब

ज म तारीख

दरु विन ब

गावचे नाव

पुंडलीक िवंणु पाटील

सदःय

२३३

08/12/1983

022-23054677

धोनग टे

मारुती धुळापा कोिकतकर

सदःय

२८२

15/12/1969

9820762065

मोदगे

चंदन बाळकृ ंण भोपे

सदःय

२९१

05/12/1973

9242961071

िनपाणी

फोटो

सभासदांचे नाव

महारा ाच
ाचे अरा य दवत
दै वत छऽपती ौी.िशवाजी
ौी िशवाजी महाराज या
यां या पदःपशाने
पदःपशान पावण झाले
झालला
ला िक ला व लभगड
लभगड, हा िक ला महारा -कनाटक
कनाटक िसमारषवर
िसमारे षेवर
आहे . या ऎितहािसक िक

या या

नावावरुन

www.vallabhgad.com ही वेबसाईट बनवुन व लभगड वेबपोटलची ःथापना १३ एिूल २००२ साली

कर यात आली.त हा पासुन इं टरनेटचे तंऽ )an हा यवसायाचा कििबंद ू धरुन वाटचाल सुरु केली We make Internet work for uoy हे आमचे िविवा य
आहे . बेळगाव ज

ातील भारता या िसमेवर लढताना झाले या चकमक त

आप या जवाचे व सवःवाचे बिलदान
यांनी

िनमाण केले. सारा भारत वष

बेळगाव ज

यांना वीरमरण आले. दे शासाठ लढताना

यांनी दे शासाठ केले ते मरुणही अमर झाले. बेळगाव ज

यांनी हौता

य प करले,

ा या इितहासात एक अजरामर असे मानाचे पान

यां या बिलदानाचा ऋणी आहे . अशा शूर वीरांची अठवण रहावी

हणून ही वेबसाईट तयार केली आहे . तसेच

ातील ू येक गावची फोटोसिहत
ह मािहती
ह द
दे याचे काम युु द पातळीवर चालूू आहेह. हु केरी तालुु यातील ू येक गाव या वेबसाईटवर
ई

जोडलेले आहे .बेळगाव ज

ातील मामीण भागाला ःथािनक पातळीवरुन जागतीक पातळीवर ने यासाठ आ ण जगाशी संपक साध यासाठ व

जनसामा यांना घरात बसुन आप या संगणका ारे ू येक शहीद जवानांनची व सव गावांची मािहती पहावयास िमळावी

हणुन ही वेबसाईट सुरु

कर यात आली आहे . आप या गावची मंिदरांची फोटोसहीत माहीती खालील प यावर पाठवा आप या नावचा उलेख वेबसाईटवर िदला जाईल.
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प ा:२) गजानन िशवाजी सांळूखे ‐ रुम नं ४०३,िड १,मानव पाक, रमेशवाडी,चच रोड,बदलापूर (प
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म),ता:आंबरनाथ, ज:ठाणे‐मुंबई िपन ब.४२१५०३,

सभासद हो यासाठ संपक करा. आशोक सांवत-५/१०७ पंचगंगा िब डींग ना म.जोशी माग, मुंबई-१३-9773787144 िवजय शेलार-९८६७९१७३३०
सुचना:सभासद हो यासाठ सभासद व र कम रु ५१/- व दोन फोटो दे णे गरजेचे आहे .आपले नाव आ ण फोटो सिमती या वेबसाईटवर शाखा/गाव
या पानावर पाहू शकाल. यवडे च न हे तर अ ही सभासदांना नोकरी िमळवुन दे याचे कामही हाती घेतले आहे आपण आपला बायो डाटा
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ा. हीच काळाची आ ण वेळेची गरज

आहे .

व लभगड वबपोटल
वेबपोटल सिमती सचालक
संचालक मडं
मडळ
ळ‐मं
मुबई
अ य ‐ौी. ूभाकर मानमोडे , उपा य ‐ौी.िपराजी पाटील, सिचव‐ौी.नामदे व बामणे, ख जनदार‐ौी.िवजय कुराडे
स लागार,कायकारी सदःय व सभासद
खानापूर िवभाग ‐

काया य

ौी.नागेश पाटील

बेळगाव िवभाग ‐

काया य

ौी.भरतेश पाटील

द डी िवभाग ‐

काया य

ौी.पाडू
ौी.पांडरंरग
ग माने
मान,, सपक
संपक ूमख‐ौी.रिव
ूमुख ौी.रिव पवार

संके र िवभाग ‐

काया य

ौी.परशराम भोसले, संपक ूमुख‐ौी.अजय कुरबेट

बुगटे आलूर िवभाग ‐

काया य

ौी.महे श िदवेकर, संपक ूमुख‐ौी.िव ल घाडे कर

िनपाणी िवभाग ‐

काया य

ौी.संजय सांगावकर, संपक ूमुख‐ौी.चंदन भोपे

