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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती - वबाऩती मादी  

अ.क्र. नाल कारालधी 

1 श्री. भोशन भधकुय ऩाटीर 16/09/2002 ते 21/09/2003 

2 श्री. भॉयव जोवेप यॉड्रीक्व 22/09/2003 ते 21/09/2004 

3 श्री. भोशन भधकुय ऩाटीर 22/09/2004 ते 26/09/2005 

4 श्री. तुऱळीदाव दत्तात्रमे म्शात्र े 27/09/2005 ते 26/09/2006 

5 श्री. स्टीलन जॉन भेंडोन्वा 27/09/2006 ते 27/08/2007 

6 श्री. भॉयव जोवेप यॉड्रीक्व 20/11/2007 ते 1/12/2009 

7 श्री. ददनेळ दगडु नरालड े 02/12/2009 ते 2/12/2010 

8 श्री. स्स्टलन जॉन भेंन्डोंवा 03/12/2010 ते 18/11/2011 

9 वौ. कल्ऩना भशेळ म्शात्र े 19/11/2011 ते 27/08/2012 

10 श्री. याजु मळलॊत बोईय 17/12/2012 ते 03/12/2013 

11 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 04/12/2013 ते 08/12/2014 

12 श्री. प्रळाॊत नायामण केऱुवकय 09/12/2014 ते 15/12/2015 

13 श्री. शरयश्चॊद्र याभचॊद्र आभगाॊलकय 16/12/2015 ते 15/12/2016 

14 श्री. प्रबाकय ऩद्माकय म्शात्र े 16/12/2016 ते 27/08/2017 

15 श्री. ध्रलुककळोय भन्वायाभ ऩाटीर 18/11/2017 ते 01/10/2018 

16 ॲड. यवल लावुदेल व्माव 24/10/2018 ते 01/10/2019 

17 श्री. अळोक वुमयदेल ततलायी 28/02/2020 ते 27/02/2021 

18 श्री. ददनेळ तेजयाज जैन 28/02/2021 ते भुदत वॊऩेऩमतं 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2002-03 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 

1 श्री. भोशन भधकुय ऩाटीर 

2 श्री. धनयाज नॊदरार अग्रलार 

3 श्री. जेम्व इस्जदोय कोरावो 

4 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

5 श्री. मभरन लवॊत म्शात्र े

6 श्री. मळलप्रकाळ प्रल्शादयाम बुदेका 

7 श्री. माकुफ इस्भाईर कुयेळी 

8 श्री. शयेळ रक्ष्भण गालॊड 

9 श्री. भशेंद्रमवॊग चौशाण 

10 श्री. ळमळकाॊत यततरार ळशा 

11 श्री. चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती 

12 श्री. ददनेळ दगडू नरालड े

13 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े

14 श्री. अळोक फऱलॊत ऩाटीर 

15 श्री. मरओ इस्जदोय कोरावो 

16 
श्रीभ. ज्मोत्स्ना जामरॊदय शवनाऱे 
ऊपय  ऩुजा प्रताऩ मळॊदे 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2003-04 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 

1 श्री. भॉयव जोवेप यॉड्रीक्व 

2 श्री. भोशन भधुकय ऩाटीर 

3 श्री. धनयाज नॊदरार अग्रलार 

4 श्री. माकुफ इस्भाईर कुयेळी 

5 श्री. मभरन लवॊत म्शात्र े

6 श्री. चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती 

7 श्री. अळोक फऱलॊत ऩाटीर 

8 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

9 श्री. ददनेळ दगडू नरालड े

10 श्री. शयेळ रक्ष्भण गालॊड 

11 श्री. शॅयर फोस्जयव 

12 श्री. आमवप ळखे 

13 श्री. तनतीन गोवऩनाथ ठाकुय 

14 श्री. अनॊत याभचॊद्र ऩाटीर 

15 श्री. जोजप जॉन घोन्वारलीव 

16 श्रीभ. रयटा वुबाऴ ळाश 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2004-05 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 
ळयेा 

1 श्री. भोशन भधकुय ऩाटीर ----- 

2 श्री. भॉयव जोवेप यॉड्रीक्व ----- 

3 श्री. अळोक फऱलॊत ऩाटीर ----- 

4 श्री. शॅयर फोस्जयव ----- 

5 

श्री. आमवप ळखे दद. 22/9/2004 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

श्रीभ. अतनता जमलॊत ऩाटीर दद. 21/06/2005 योजी स्थामी वमभती 
वदस्म ऩदी तनलड 

6 

श्री. तनतीन गोवऩनाथ ठाकुय दद. 22/9/2004 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

श्री. योदशदाव आत्भायाभ ऩाटीर दद. 21/06/2005 योजी स्थामी वमभती 
वदस्म ऩदी तनलड 

7 श्री. अनॊत याभचॊद्र ऩाटीर ----- 

8 श्री. जोजप जॉन घोन्वारलीव ----- 

9 श्रीभ. रयटा वुबाऴ ळाश ----- 

10 श्रीभ. प्रबात प्रकाळ ऩाटीर ----- 

11 श्रीभ. कैरावफेन जानी ----- 

12 श्री. प्रेभनाथ गजानन ऩाटीर ----- 

13 श्री. वुमयकाॊत अनॊतयाल बोईय ----- 

14 श्री. मभरन गोवलॊद ऩाटीर ----- 

15 श्री. गजानन बोईय ----- 

16 श्री. केळल घयत ----- 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2005-06 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 

1 श्री. भोशन भधकुय ऩाटीर 

2 श्रीभ. कैरावफेन जानी 

3 श्रीभ. प्रबात प्रकाळ ऩाटीर 

4 श्री. प्रेभनाथ गजानन ऩाटीर 

5 श्री. वुमयकाॊत अनॊतयाल बोईय 

6 श्री. मभरन गोवलॊद ऩाटीर 

7 श्री. गजानन बोईय 

8 श्री. केळल घयत 

9 श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर 

10 श्रीभ. ग्रग्रटा पॅयो 

11 श्रीभ. ज्मुडी डडवोझा 

12 श्री. ळकपक अशभद खान 

13 श्री. यतन ऩाटीर 

14 डॉ. यभेळ जैन 

15 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े

16 श्री. जमॊत भशादेल ऩाटीर 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2006-07 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 

1 श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर 

2 श्रीभ. ग्रग्रटा पॅयो 

3 श्रीभ. ज्मुडी डडवोझा 

4 श्री. ळकपक अशभद खान 

5 श्री. यतन ऩाटीर 

6 डॉ. यभेळ जैन 

7 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े

8 श्री. जमॊत भशादेल ऩाटीर 

9 श्री. स्स्टलन भेंन्डोंवा 

10 श्रीभ. जेन्ली अल्भेडा 

11 श्री. ऩयळुयाभ म्शात्र े

12 श्री. यवलॊद्र मबभदेल भाऱी 

13 श्री. ळमळकाॊत जगन्नाथ बोईय 

14 श्री. शॊवुकुभाय ऩाॊड े

15 श्रीभ. ग्रगता बयत जैन 

16 श्री. योदशदाव ळॊकय ऩाटीर 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2007-08 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल 

1 श्री. भॉयव जोजप यॉड्रीक्व 

2 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े

3 श्री. ळकपक अशभद वादत खान 

4 श्री. मभरन लवॊत म्शात्र े

5 श्रीभ. ळानु जोयालय गोदशर 

6 श्रीभ. वुतनता कैराव ऩाटीर 

7 श्रीभ. नमना गजानन म्शात्र े

8 श्री. गणेळ गोऩाऱ ळटे्टी 

9 श्री. ध्रलुककळोय भॊवायाभ ऩाटीर 

10 श्री. ओभप्रकाळ गॊगाधय अग्रलार 

11 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

12 श्री. प्रकाळ ऩाॊडुयॊग ठाकूय 

13 श्री. प्रळाॊत बगलॊतयाम ऩाराॊड े

14 श्री. टेयी ऩॉर ऩयेया 

15 श्री. याजु मळलॊत बोइरय 

16 
श्रीभ. ज्मोत्स्ना जामरॊदय शवनाऱे 
ऊपय  ऩुजा प्रताऩ मळॊदे 

 



8 

 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2007-08 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल कारालधी 

1 श्री. भॉयव जोजप यॉड्रीक्व 20/11/2007 ते 30/10/2008 

2 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े 20/11/2007 ते 30/10/2008 

3 श्री. ळकपक अशभद वादत खान 20/11/2007 ते 30/10/2008 

4 श्री. मभरन लवॊत म्शात्र े 20/11/2007 ते 30/10/2008 

5 श्रीभ. ळानु जोयालय गोदशर 20/11/2007 ते 30/10/2008 

6 श्रीभ. वुतनता कैराव ऩाटीर 20/11/2007 ते 30/10/2008 

7 श्रीभ. नमना गजानन म्शात्र े 20/11/2007 ते 30/10/2008 

8 श्री. गणेळ गोऩाऱ ळटे्टी 20/11/2007 ते 30/10/2008 

9 श्री. ध्रलुककळोय भॊवायाभ ऩाटीर 20/11/2007 ते 30/10/2008 

10 श्री. ओभप्रकाळ गॊगाधय अग्रलार 20/11/2007 ते 30/10/2008 

11 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 20/11/2007 ते 30/10/2008 

12 श्री. प्रकाळ ऩाॊडुयॊग ठाकूय 20/11/2007 ते 30/10/2008 

13 श्री. प्रळाॊत बगलॊतयाम ऩाराॊड े 20/11/2007 ते 30/10/2008 

14 श्री. टेयी ऩॉर ऩयेया 20/11/2007 ते 30/10/2008 

15 श्री. याजु मळलॊत बोइरय 20/11/2007 ते 30/10/2008 

16 
श्रीभ. ज्मोत्स्ना जामरॊदय शवनाऱे 
ऊपय  ऩुजा प्रताऩ मळॊदे 

20/11/2007 ते 30/10/2008 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2008-09 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल कारालधी 

1 श्री. भॉयव जोजप यॉड्रीक्व 31/10/2008 ते 01/12/2009 

2 श्री. तुऱळीदाव दत्तू म्शात्र े 31/10/2008 ते 01/12/2009 

3 श्री. मभरन लवॊत म्शात्र े 31/10/2008 ते 01/12/2009 

4 श्रीभ. ळानु जोयालय गोदशर 31/10/2008 ते 01/12/2009 

5 श्रीभ. वुतनता कैराव ऩाटीर 31/10/2008 ते 01/12/2009 

6 श्री. ध्रलुककळोय भॊवायाभ ऩाटीर 31/10/2008 ते 01/12/2009 

7 श्री. प्रकाळ ऩाॊडुयॊग ठाकूय 31/10/2008 ते 01/12/2009 

8 श्री. टेयी ऩॉर ऩयेया 31/10/2008 ते 01/12/2009 

9 श्रीभ. ग्रग्रटा स्स्टपन पॅयो 31/10/2008 ते 01/12/2009 

10 श्रीभ. शेरन जॉजी गोवलॊद 31/10/2008 ते 01/12/2009 

11 श्री. माकुफ इस्भाईर कुयेळी 31/10/2008 ते 01/12/2009 

12 श्री. अतनर ददलाकय वालॊत 31/10/2008 ते 01/12/2009 

13 श्री. जुफेय अब्दलु्रा इनाभदाय 31/10/2008 ते 01/12/2009 

14 श्री. भदन उददतनायामण मवॊश 31/10/2008 ते 01/12/2009 

15 श्री. श्रीप्रकाळ स्जरेदाय मवॊग 31/10/2008 ते 01/12/2009 

16 श्री. प्रवलण भोयेश्लय ऩाटीर 31/10/2008 ते 01/12/2009 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2009-10 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल कारालधी ळयेा 

1 श्रीभ. ग्रग्रटा स्स्टपन पॅयो 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

2 श्रीभ. शेरन जॉजी गोवलॊद 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

3 श्री. माकुफ इस्भाईर कुयेळी 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

4 श्री. अतनर ददलाकय वालॊत 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

5 श्री. जुफेय अब्दलु्रा इनाभदाय 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

6 श्री. भदन उददतनायामण मवॊश 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

7 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

8 श्री. प्रवलण भोयेश्लय ऩाटीर 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

9 

श्रीभ. प्रबात प्रकाळ ऩाटीर 02/12/2009 त े स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

श्रीभ. तनभयरा फाफुयाल वालऱे 25/02/2010 ते 01/12/2010 दद. 25/02/2010 योजी स्थामी वमभती 
वदस्म ऩदी तनलड 

10 श्री. चॊद्रकाॊत मबकारार भोदी 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

11 श्री. ददनेळ दगडू नरालड े 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

12 श्री. चॊद्रकाॊत खॊडोजी म्शात्र े 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

13 श्रीभ. वुधा लावुदेल व्माव 02/12/2009 ते 01/12/2010 ----- 

14 श्रीभ. लऴाय ग्रगयधय बानुळारी 02/12/2009 ते 04/10/2010 दद. 04/10/2010 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

15 श्री. फनयड आल्फटय डडभेरो 02/12/2009 ते 01/10/2010 दद. 01/10/2010 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

16 श्रीभ. अतनता जमलॊत ऩाटीर 02/12/2009 ते 01/10/2010 दद. 01/10/2010 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2010-11 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल कारालधी ळयेा 

1 श्री. ददनेळ दगडू नरालड े 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

2 श्रीभ. तनभयरा फाफुयाल वालऱे 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

3 श्री. चॊद्रकाॊत मबकारार भोदी 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

4 श्री. चॊद्रकाॊत खॊडोजी म्शात्र े 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

5 श्रीभ. वुधा लावुदेल व्माव  02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

6 श्रीभ. कॅटरीन ऍन्थोनी ऩयेया 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

7 श्री. याजेळ शरयश्चॊद्र म्शात्र े 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

8 श्री. भोशन भशादेल जाधल 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

9 श्री. ळमळकाॊत जगन्नाथ बोईय 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

10 श्री. रक्ष्भण गणऩत जॊगभ 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

11 श्रीभ. भुवययतफानो इब्रादशभ ळखे 02/12/2010 ते 30/10/2011 दद. 31/10/2011 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

12 श्री. बगलती तुगनचॊद ळभाय 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

13 श्री. याभनायामण वदानॊद दफु े 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 

14 श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े 02/12/2010 ते 30/09/2011 दद. 30/09/2011 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

15 श्री. स्स्टलन जॉन भेंन्डोंवा 02/12/2010 ते 30/09/2011 दद. 30/09/2011 योजी स्थामी वमभती  
वदस्म ऩदाचा यास्जनाभा ददरा. 

16 श्री. भोशन गोऩाऱ म्शात्र े 02/12/2010 ते 30/10/2011 ----- 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2011-12 

 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल कारालधी 

1 श्री. ळमळकाॊत जगन्नाथ बोईय 31/10/2011 ते 27/08/2012 

2 श्री. रक्ष्भण गणऩत जॊगभ 31/10/2011 ते 27/08/2012 

3 श्रीभ. भमरयन भवलयन डडवा 31/10/2011 ते 27/08/2012 

4 श्री. बगलती तुगनचॊद ळभाय 31/10/2011 ते 27/08/2012 

5 श्री. ओभप्रकाळ गॊगाधय अग्रलार 31/10/2011 ते 27/08/2012 

6 श्रीभ. कल्ऩना भशेळ म्शात्र े 31/10/2011 ते 27/08/2012 

7 श्री. स्स्टलन जॉन भेंन्डोंवा 31/10/2011 ते 27/08/2012 

8 श्री. भोशन गोऩाऱ म्शात्र े 31/10/2011 ते 27/08/2012 

9 श्री. ळकपक अशभद वादत खान 31/10/2011 ते 27/08/2012 

10 श्री. जुफेय अब्दलु्रा इनाभदाय 31/10/2011 ते 27/08/2012 

11 श्री. अतनर ददलाकय वालॊत  31/10/2011 ते 27/08/2012 

12 श्री. भधवुूदन ऩुयोदशत 31/10/2011 ते 27/08/2012 

13 श्रीभ. नमना गजानन म्शात्र े 31/10/2011 ते 27/08/2012 

14 श्री. फनयड आल्फटय डडभेरो 31/10/2011 ते 27/08/2012 

15 श्रीभ. नभयदा लैती 31/10/2011 ते 27/08/2012 

16 श्री. भोशन भशादेल जाधल 31/10/2011 ते 27/08/2012 
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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2012-2013 

 
अ. क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. फनयड आल्फटय डडभेरो 

2 श्रीभ. शेरन जॉजी गोवलॊद 

3 श्रीभ. अतनता ऩाटीर 

4 श्री. भुन्ना मवॊश 

5 श्री. याजु बोईय 

6 श्री. प्रभोद जमयाभ वाभॊत 

7 श्री. याजेळ ळॊकय लेतोस्कय 

8 श्रीभ. फगाजी ळमभयरा वलल्वन 

9 श्री. योदशदाव ळॊकय ऩाटीर 

10 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

11 श्रीभ. मभयादेली मादल 

12 डॉ. याजेंद्र जैन 

13 वौ. मवभा जैन 

14 श्री. वॊददऩ ऩाटीर 

15 श्री. प्रवलण ऩाटीर 

16 श्री. प्रळाॊत दऱली 
 

 

 

 



14 

 

मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2013-2014 

 

अ. क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. याजु मळलॊत बोईय 

2 श्रीभ. अतनता जमलॊत ऩाटीर 

3 श्री. भुन्ना मवॊश 

4 श्रीभ. फगाजी ळमभयरा वलल्वन 

5 श्री. योदशदाव ळॊकय ऩाटीर 

6 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

7 श्रीभ. मभयादेली मादल 

8 श्री. प्रळाॊत सानदेल दऱली 

9 वौ. लॊदना भॊगेळ ऩाटीर 

10 श्री. ऩयळुयाभ म्शात्र े

11 डॉ. याजेंद्र जैन 

12 श्री. कावोदयीमा अस्श्लन श्माभजी 

13 वौ. भॊदाककनी गालॊड 

14 श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय 

15 श्री. ऩाॊड ेशॊवुकुभाय कभरकुभाय 

16 वौ. प्रबात प्रकाळ ऩाटीर 
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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2014-2015 

 

अ. क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. ऩयळुयाभ ऩद्माकय म्शात्रे 

2 डॉ. याजेंद्र बॊलयरार जैन 

3 श्री. कावोदयीमा अस्श्लन श्माभजी 

4 वौ. भॊदाककनी गालॊड 

5 श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय 

6 श्री. ऩाॊड ेशॊवुकुभाय कभरकुभाय 

7 वौ. प्रबात प्रकाळ ऩाटीर 

8 श्री. स्स्टलन जॉन भेंडोन्वा 

9 श्री. श्रीप्रकाळ स्जरेदाय मवॊग 

10 श्री. नयेळ तुकायाभ ऩाटीर 

11 श्री. प्रळाॊत एन. केऱुवकय 

12 श्रीभ. नमना भनोज लवाणी 

13 श्री. भोशन भशादेल जाधल 

14 श्री. वुशाव भाधलयाल यकली 

15 श्री. जमॊतीरार गुरुनाथ ऩाटीर 
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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2015-2016 

 

अ.क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. प्रळाॊत केऱुवकय 

2 श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय  

3 भेन्डोंवा स्स्टलन जॉन 

4 श्री. भुन्ना मवॊश 

5 नयेळ तुकायाभ ऩाटीर 

6 जाधल भोशन भशादेल            

7 यकली वुशाव भाधलयाल 

8 जमॊतीरार गुरुनाथ ऩाटीर 

9 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

10 श्री. ददनेळ तेजयाज जैन 

11 श्री. प्रबाकय ऩद्माकय म्शात्रे 

12 श्री. लेंचय ग्रगल्फटय भेंडोंवा 

13 श्री. यवलॊद्र मबभदेल भाऱी 

14 श्रीभ. डडवा भमरयन भवलयन 

15 श्रीभ. फगाजी ळमभयरा वलल्वन 

16 अॅड. यवल व्माव 
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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2016-2017 

 

अ.क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय  

2 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

3 श्री. प्रबाकय ऩद्माकय म्शात्रे 

4 श्री. लेंचय ग्रगल्फटय भेंडोंवा 

5 श्री. यवलॊद्र मबभदेल भाऱी 

6 श्रीभ. डडवा भमरयन भवलयन 

7 श्रीभ. फगाजी ळमभयरा वलल्वन 

8 श्री. याकेळ यततळचॊद्र ळाश 

9 श्री. मळलॊत ठकाजी काॊगणे 

10 श्रीभ. लऴाय ग्रगयीधय बानुळारी 

11 श्री. प्रेभनाथ गजानन ऩाटीर 

12 श्रीभ. ताया वलनामक घयत 

13 श्री. याजु मळलॊत बोईय 

14 श्रीभ. झझनत यऊप कुयेळी 

15 श्रीभ. अवेन्रा भेन्डोंवा-ऩयेया 

16 श्रीभ. दषता याजेंद्र ठाकुय 
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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती – वदस्म मादी – 2017-2018 

 

अ.क्र. वदस्माचे नाॊल 

1 श्री. प्रबाकय ऩद्माकय म्शात्रे 

2 श्री. शरयश्चॊद्र आभगालकय  

3 श्री. ळयद केळल ऩाटीर 

4 श्री. लेंचय ग्रगल्फटय भेंडोंवा 

5 श्री. यवलॊद्र मबभदेल भाऱी 

6 श्रीभ. डडवा भमरयन भवलयन 

7 श्रीभ. फगाजी ळमभयरा वलल्वन 

8 श्री. याकेळ यततळचॊद्र ळाश 

9 श्री. मळलॊत ठकाजी काॊगणे 

10 श्रीभ. लऴाय ग्रगयीधय बानुळारी 

11 श्री. प्रेभनाथ गजानन ऩाटीर 

12 श्रीभ. ताया वलनामक घयत 

13 श्री. याजु मळलॊत बोईय 

14 श्रीभ. झझनत यऊप कुयेळी 

15 श्रीभ. अवेन्रा भेन्डोंवा-ऩयेया 

16 श्रीभ. दषता याजेंद्र ठाकुय 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वदस्म मादी 

वन 2017-18 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष कारालधी 

1 श्री. ऩाटीर ध्रलुककळोय भन्वायाभ  बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

2 श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

3 श्री. व्माव यवल लावुदेल बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

4 श्रीभ. मादल भीयादेली याभरार बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

5 श्री. ततलायी अळोक वुमयदेल बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

6 श्री. दऱली प्रळाॊत सानदेल बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

7 श्रीभ. यालर भेघना ददऩक बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

8 श्री. खॊडरेलार वुयेळ जगदीळ बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

9 श्री. वलयानी अतनर यालजीबाई बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

10 श्री. म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

11 श्रीभ. अतनता ऩाटीर मळलवेना 16/10/2017 ते 01/10/2018 

12 श्रीभ. ददप्ती बट्ट मळलवेना 16/10/2017 ते 01/10/2018 

13 श्रीभ. लॊदना वलकाव ऩाटीर मळलवेना 16/10/2017 ते 01/10/2018 

14 श्रीभ. ताया वलनामक घयत मळलवेना 16/10/2017 ते 01/10/2019 

15 श्रीभ. नुयजशा नजय शुवैन कॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 16/10/2017 ते 01/10/2018 

16 श्री. जुफेय इनाभदाय कॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 16/10/2017 ते 01/10/2019 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती वदस्म मादी  

वन 2018-19 
 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष कारालधी 
1 श्री. भोशन गोऩाऱ म्शात्र े बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

2 श्री. व्माव यवल लावुदेल बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

3 श्रीभ. मादल भीयादेली याभरार बायतीम जनता ऩाटी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

4 श्रीभ. ताया वलनामक घयत मळलवेना 16/10/2017 ते 01/10/2019 

5 श्री. जुफेय इनाभदाय काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 16/10/2017 ते 01/10/2019 

6 श्रीभ. लऴाय ग्रगयधय बानुळारी बायतीम जनता ऩाटी  02/10/2018 ते 01/10/2019 

7 श्रीभ. लॊदना भॊगेळ ऩाटीर बायतीम जनता ऩाटी  02/10/2018 ते 01/10/2019 

8 श्री. याजील ओभप्रकाळ भेशया काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी  02/10/2018 ते 01/10/2019 

9 श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार बायतीम जनता ऩाटी 02/10/2018 ते 01/10/2020 

10 श्री. ऩाटीर ध्रलुककळोय भन्वायाभ          बायतीम जनता ऩाटी 02/10/2018 ते 01/10/2020 

11 श्री. याकेळ यततळचॊद्र ळाश बायतीम जनता ऩाटी 02/10/2018 ते 01/10/2020 

12 श्रीभ. तनरा फनायड वोन्व बायतीम जनता ऩाटी 02/10/2018 ते 01/10/2020 

13 श्री. श्रीप्रकाळ मवॊश (भुन्ना मवॊग) बायतीम जनता ऩाटी 02/10/2018 ते 01/10/2020 

14 श्रीभ. अतनता जमलॊत ऩाटीर मळलवेना 02/10/2018 ते 01/10/2020 

15 श्रीभ. ददप्ती ळखेय बट्ट मळलवेना 02/10/2018 ते 01/10/2020 

16 श्रीभ. लॊदना वलकाव ऩाटीर मळलवेना 02/10/2018 ते 01/10/2020 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
स्थामी वमभती वदस्म मादी  

वन 2019-20 
 

अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष कारालधी 
१ श्री. अळोक वूमयदेल ततलायी 

(भा. वबाऩती) 
बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

२ श्री. ऩाटीर ध्रलुककळोय भन्वायाभ          बायतीम जनता ऩाटी 05/09/2018 ते 01/10/2020 

३ श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार बायतीम जनता ऩाटी 05/09/2018 ते 01/10/2020 

४ श्री. श्रीप्रकाळ मवॊश (भुन्ना मवॊग) बायतीम जनता ऩाटी 05/09/2018 ते 01/10/2020 

५ श्री. याकेळ यततळचॊद्र ळाश बायतीम जनता ऩाटी 05/09/2018 ते 01/10/2020 

६ श्रीभ. तनरा फनायड वोन्व बायतीम जनता ऩाटी 05/09/2018 ते 01/10/2020 

७ श्रीभ. अतनता जमलॊत ऩाटीर मळलवेना 05/09/2018 ते 01/10/2020 

८ श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े मळलवेना 31/01/2020 ते 01/10/2020 

९ श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय मळलवेना 31/01/2020 ते 01/10/2020 

१० श्री. वॊजम अनॊत थेयाड े बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

११ श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

१२ श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

१३ श्री. ददनेळ तेजयाज जैन  बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

१४ श्री. एरामव दमुभॊग फाॊड्मा मळलवेना 31/01/2020 ते 01/10/2021 

१५ श्री. अतनर ददलाकय वालॊत काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

१६ श्रीभ. ग्रगता शरयऴ ऩयदेळी काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 31/01/2020 ते 01/10/2021 
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अ.क्र. वदस्माच ेनाॊल ऩष कारालधी 
१ श्री. ददनेळ तेजयाज जैन (भा. वबाऩती) बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

२ श्री. वॊजम अनॊत थेयाड े बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

३ श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

४ श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

५ श्री. अळोक वूमयदेल ततलायी बायतीम जनता ऩाटी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

६ श्री. एरामव दमुभॊग फाॊड्मा मळलवेना 31/01/2020 ते 01/10/2021 

७ श्री. अतनर ददलाकय वालॊत काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

८ श्रीभ. ग्रगता शरयऴ ऩयदेळी काॉगे्रव रोकळाशी आघाडी 31/01/2020 ते 01/10/2021 

९ श्री. याकेळ यततळचॊद्र ळाश बायतीम जनता ऩाटी 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१० श्री. शवभुख गशरोत बायतीम जनता ऩाटी 07/12/2020 ते 27/08/2022 

११ श्री. वुयेळ जगदीळ खॊडरेलार बायतीम जनता ऩाटी 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१२ श्रीभ. वुतनता यभेळ जैन बायतीम जनता ऩाटी 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१३ श्रीभ. ळानु गोदशर बायतीम जनता ऩाटी 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१४ वौ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े मळलवेना 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१५ श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय मळलवेना 07/12/2020 ते 27/08/2022 

१६ श्री. जमॊतीरार गुरुनाथ ऩाटीर मळलवेना 07/12/2020 ते 27/08/2022 

 

 
 

 

  


