
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 30/06/2017 रोजी भरले"या (मुळ सभा 20 जून  

2017) माहे जून म�ह&याया सव'साधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती 

सं012त आ4ण मसुदा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 07.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "म�हला व बालक%याण स�मती" �ह 

Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त   आहे :- 
 

ठराव �. 1835. 

�दनांक 30 जून 2017 
                        सचुक :- Hीम. सजुाता सरुज पाट8ल, 

                     अनमुोदक :- Hीम. Jपाल8 Kक5मत भगत - 

1.  Hीम. सLंया रामजीत यादव, 8. Hीम. दमयतंी बबन आचरे, 

2. Hीम. लता भालचNं मढवी, 9. Hीम. Aनम'ला आनदंराव कचरे, 

3. Hीम. छाया केशव QहाR,े 10. Hीम. कोमल सोमनाथ वा5कर, 

4.   Hीम. 	श"पा सयु'कांत कांबळी, 11. Hीम. भारती मगंळया कोळी, 

5. Hीम. 5व2ना अशोक गावड,े 12. Hीम. वजैयतंी दशरथ भगत, 

6.  Hीम. रंजना सधुाकर सोनवणे,  3. Hीम. दयावती सपंत शवेाळे." 

7.   Hीम. मAनषा श	शकांत भोईर,  
 

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 08.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  " आरो/य प0रर1ण व व3ैय4कय 

सहा5य स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन 

कर8त आहे :- 

ठराव �. 1836. 

�दनांक 30 जून 2017              सचुक :- Hीम. सलजुा स�ंदप सतुार,  

          अनमुोदक :- Hीम. उषा पJुषोYतम भोईर- 

1.    ॲड. अपणा' नवीन गवत,े 8.  Hीम. मेघाल8 मधकुर राऊत, 

2. Hीम. सलूजा सं�दप सुतार, 9.   Hी. ]ाने^वर नारायण सुतार, 

3. Hीम. उषा पुJषोYतम भोईर, 10.    Hीम. नंदा कंुदन काटे, 

4.    Hीम. �द_या वैभव गायकवाड, 11.    Hी. नामदेव रामा भगत, 

5.  Hीम. वैशाल8 तुकाराम नाईक, 12.    Hीम. अजंल8 अजय वाळंूज, 

6. Hी. Cवनोद Cवनायक QहाR,े  13.    Hी. �दपक रघुनाथ पवार." 

7.  Hी. 9काश नानाभाऊ मोरे,   

+नण�य - मंजूर 

                                                                  

                              



�वषय �. 09.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "पाणी परुवठा व मल+न:9सारण 

स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त 

आहे :- 

 

ठराव �. 1837. 

�दनांक 30 जून 2017 

             सचुक :- Hी. AनवYृती शकंर जगताप,  

          अनमुोदक :- Hी. 9काश नानाभाऊ मोरे- 

 

 

1. Hीम. श	शकला अनंत सुतार, 8.     Hी. रामदास बबनराव पवळे, 

2. ॲड. भारती रCवकांत पाट8ल, 9. Hीम. कमल धनाजी पाट8ल, 

3.    डॉ. जयाजी के. नाथ, 10. Hीम. सुवणा' 9शांत पाट8ल, 

4.   Hी. मुनावर फKकर महमद पटेल, 11. Hीम. सुAनता रतन मांडव,े 

5.    Hीम. सं@गता वसंत वा5के, 12. Hीम. अजंल8 अजय वाळंुज, 

6.    Hी. गणेश गंगाराम QहाR,े  13. Hी. रामचNं बारशा घरत." 

7.  Hीम. सुजाता सुरज पाट8ल,   

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 10.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "4�डा व सां9कृ+तक काय��म 

स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त 

आहे :- 

 

ठराव �. 1838. 

�दनांक 30 जून 2017 

             सचुक :- Hीम. HLदा साजूराम गवस,  

          अनमुोदक :- Hीम. कCवता चंNकांत आगcड-े 

 

 

1.    Hी. Cवशाल राजन डोळस, 8.    Hी. Cवजय लdमण चौगुले, 

2.    Hी. शंकर Kकसन मोरे, 9. Hी. सोमनाथ @चतंामण वा5कर, 

3.    Hी. रमेश चNंकांत डोळे, 10.    Hी. चतेन 9काश नाईक, 

4.    Hी. रCवNं उLदव इथाप,े 11.   Hी. हfर^चNं आYमाराम भोईर, 

5.    Hी. देCवदास अनंतराव हांडपेाट8ल, 12.   Hीम. हेमांगी अकूंश सोनावणे, 

6. Hी. श	शकांत हंबीरराव राऊत, 13.  Hी. सुAनल बाळाराम पाट8ल." 

7.     Hी. @गर8श का&हा QहाR,े   

+नण�य - मंजूर 

 

 



�वषय �. 11.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "समाजक%याण व झोपडप=ी सधुार 

स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त आहे 

:- 

ठराव �. 1839. 

�दनांक 30 जून 2017 

             सचुक :- Hी. रमेश चंNकांत डोळे,  

          अनमुोदक :- Hी. लdमीकांत नामदेव पाट8ल- 

 

 

1.    Hीम. �दपा राजेश गवत,े 8.    Hी. जगद8श नाना गवत,े 

2.    Hीम. सं@गता वसंत वा5के, 9.    Hीम. शुभांगी जग�दश गवत,े 

3.    Hीम. सुरेखा अशोक नरबागे, 10.    Hी. राजू रामा कांबळे, 

4.    Hीम. कCवता चNंकांत आगcड,े 11.    Hी. बहादरू gRलोक	सहं gब5ट, 

5.    Hीम. तनुजा Hीधर मढवी, 12. Hीम. अAनता सुरेश मानवतकर, 

6.    Hीम. पूजा गणेश मेढकर, 13.    Hीम. उhवला Cवकास झंजाड." 

7.     Hी. लdमीकांत नामदेव पाट8ल,   

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 12.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "�वधी स�मती" �ह Cवशषे स	मती 

पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त आहे :- 

ठराव �. 1840. 

�दनांक 30 जून 2017 

             सचुक :- Hी. गणेश गगंाराम QहाR,े  

          अनमुोदक :- Hी. Cवनोद Cवनायक QहाR े- 

 

 

1.    Hीम. 	समा @चतंामण गायकवाड, 8.    Hी. मनोहर कृ=णा मढवी, 

2.    Hी. गणेश गंगाराम QहाR,े 9.    Hी. रंगनाथ कारभार8 औट8, 

3.    Hीम. श	शकला भोलानाथ पाट8ल, 10.    Hी. का	शनाथ वामन पवार, 

4.    Hी. अशोक बाबुराव गुरखे, 11.    Hीम. �दपाल8 सुरेश सकपाळ, 

5.    Hी. 	ललाधर गणपत नाईक, 12.    Hीम. Jपाल8 Aनशांत भगत, 

6.    Hीम. संगीता अशोक पाट8ल, 13.    Hीम. उषा कृ=णा पाट8ल." 

7.     Hीम. सं@गता �दल8प बोjहाड,े   

+नण�य - मंजूर 

 

 

 

 

 



�वषय �. 13.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "�व3याथ@ व यवुक क%याण 

स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त  

आहे :- 

 

ठराव �. 1841. 

�दनांक 30 जून 2017 

             सचुक :- Hीम. 	समा @चतंामण गायकवाड,  

          अनमुोदक :- Hीम. वशैाल8 तकुाराम नाईक - 

 

 

1.    Hीम. संLया रामजीत यादव, 8.    Hी. आकाश बाळकृ=ण मढवी, 

2.    Hीम. 9]ा 9भाकर भोईर, 9.    Hी. Cवशाल पोपट ससाणे, 

3.    Hी. @गर8श का&हा QहाR,े 10.    Hी. संजू आधार वाड,े 

4.    Hीम. पूजा गणेश मेढकर, 11.    Hीम. ऋचा रामचNं पाट8ल, 

5.    Hी. Cवशाल राजन डोळस, 12.    Hीम. पूनम 	मथनू पाट8ल, 

6.    Hीम. संगीता सं�दप QहाRे, 13.    Hी. रामचNं बारशा घरत." 

7.     Hीम. वैशाल8 तुकाराम नाईक,   

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 14.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयमाया कलम 30 अ&वये 9ा2त झाले"या अ@धकाराचा 

वापर क6न महानगरपा	लका खाल8ल 13 सद5यांची  "उ3यान व शहर सशुो�भकरण 

स�मती" �ह Cवशषे स	मती पढु8ल 1 वषा'या कालावधीकर8ता याFवारे 5थापन कर8त 

आहे :- 

ठराव �. 1842. 

�दनांक 30 जून 2017 
             सचुक :- Hीम. तनुजा Hीधर मढवी,  

          अनमुोदक :- Hीम. सुजाता सुरज पाट8ल - 

 

 

1.    Hीम. मोAनका लdमीकांत पाट8ल, 8.    Hी. करण मनोहर मढवी, 

2.    Hीम. Jपाल8 Kक5मत भगत, 9.    Hीम. Cवनया मनोहर मढवी, 

3.    Hी. AनवYृती शंकर जगताप, 10.    Hी. ममीत Cवजय चौगुले, 

4.    Hीम. सायल8 नारायण 	शदें, 11.    Hीम. सरोज रो�हदास पाट8ल, 

5.    Hीम. HLदा साजूराम गवस, 12.    Hीम. मीरा संजय पाट8ल, 

6.    Hीम. जयHी एकनाथ ठाकुर, 13.    Hीम. दयावती संपत शवेाळे." 

7.     Hीम. 	समा @चतंामण गायकवाड,   

+नण�य - मंजूर 

 

 

  



�वषय �. 15.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महापौरांनी यावेळी असे Aनवेदन केले कm, महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयम कलम 

31 व 31 (अ) (1) अ&वये महानगरपा	लका नवी मुबंई 9वCछता �मशन तदथ� स�मतीवर 

पढु8ल 07 सद5यांची CवFयमान महानगरपा	लकेया मदुती इतpया कालावधीकर8ता 

याFवारे नेमणूक कर8त आहे. 

 

ठराव �. 1843. 

�दनांक 30 जून 2017 

           

    

1.    Hीम. नेRा आ	शष 	शकq  5.    Hीम. सरोज रो�हदास पाट8ल 

2.    Hीम. �द_या वैभव गायकवाड 6.    Hीम. सोमनाथ @चतंामण वा5कर 

3.    डॉ.Hी. जयाजी के.नाथ 7.    Hीम. मंदाKकनी रमाकांत QहाR े

4.    Hीम. मAनषा श	शकांत भोईर  

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 16.  

�दनांक 20 जून 2017 

"महापौरांनी यावेळी असे Aनवेदन केले कm, महारा=> महानगरपा	लका अ@धAनयम कलम 

31 व 31 (अ) (1)(ब) अ&वये महानगरपा	लका पया�वरण तदथ� स�मतीवर पढु8ल 07 

सद5यांची CवFयमान महानगरपा	लकेया मदुती इतpया कालावधीकर8ता याFवारे नेमणूक 

कर8त आहे. 

 

ठराव �. 1844. 

�दनांक 30 जून 2017 

           

    

1.    Hीम. नेRा आ	शष 	शकq  5.    Hी. मनोहर कृ=णा मढवी 

2.    Hीम. �द_या वैभव गायकवाड 6.    Hी. रामदास बबन पवळे 

3.    Hी. मुनावर पटेल 7.    Hी. अCवनाश शांताराम लाड 

4.    Hीम. उषा पु6षोYतम भोईर  

+नण�य - मंजूर 

 

                                                                  सहE/- 

(HचJा बा�व9कर) 

महानगरपा�लका सHचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 


