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जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
// महापौर नवड वशेष महासभा बठैक चे कायवृ  // 

सभा .:- ०१                 द.१८/०९/२०१८ 
 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द १८/०९/२०१८ मगंळवार रोजी सकाळी ११.०० वाजता 

सरदार व भभाई पटेल टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  

तथा िज हा धकार  ी. कशोरराज े नबंाळकर यांचे अ य तेखाल  झाले या वशषे महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 

जोहरे या मधकुर भोळे समा सरेुश तायड ेसरेुखा नतीन 
नरेकर स रता अनतं काळे दपमाला मनोज च हाण योती बाळासाहेब 
पोकळे दल प बबनराव सोनवण ेअि वन शांताराम मराठे िजत  भगवान 
खान कसानाबी गबल ु पाट ल स चन भमराव सोनवण ेअजंनाबाई भाकर 
सोनवण ेकाचंन वकास भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल रेखा चुडामण 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल तभा सधुीर सोनवण ेसरेुखा सुदाम 
शदें गाय ी उ तम पाट ल चं शखेर शवाजी ढेकळे सदा शव गणपत 
बा व कर कशोर रमेश कापसे मयुर चं कातं  पाट ल राज  झप  
सपकाळे मना धडुकु कापसे तभा चं कातं बालाणी भगतराम रावलमल 
कोळी द ता य देवराम देशमुख तभा गजानन अ तरदे रजनी काश 
सपकाळे रंजना भरत सोनवण ेसरेुश मा णक काळे रे मा कंुदन 
को हे वण रामदास बार  शोभा दनकर आहुजा मनोज नारायणदास 
सनकत चेतन गणेश शखे हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
सोनवण ेभारती कैलास पाट ल कुलभुषण वरभान सोनार रंजना वजय 
चौधर  चेतना कशोर भल पावताबाई दाम ु खडके सु नल वामनराव 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत पाट ल उषा सतंोष खडके व वनाथ सरेुश 
काळे अ मत पांडुरंग को हे सधं ु वजय बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
चौधर  मगंला सजंय को हे लल त वजय देशमुख सु नाबी राज ु
अड.हाडा शु चता अतुल सहं बडाळे उ वला मोहन शखे सईैदा यसुफु 
सोनवण े धरज मरुल धर राण ेगाय ी इं िजत  
 

 सदर सभेस मा.िज हा धकार , ी. कशोरराज े नबंाळकर,मा.आयु त ी.चं कांत डांग,े मा.उपायु त, 
ी.ल मीकातं कहार, नगरस चव ी.सभुाष मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होते. 

मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या महापौर पदा या नवडीसाठ  आयोिजत 
आज या वशेष महासभेस उपि थत असले या सव सद याचे मी वागत कर त असनू महापौर नवडी 
संबधंातील सभेचे पुढ ल कामकाज नगरस चव ी.मराठे यांनी सु  कराव ेअसे नद शत केले. 

नगरस चव :- सभसे उपि थत सव स मा.सद यांचे वागत, सवाना नम कार. आजची वशषे महासभा 
मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक यांचे कायालयाचे प  . नपा/२/१/वशी/२९१२/२०१८ द 
०५/०९/२०१८ अ वये महापौर पदाचे नवडीसाठ  आयोिजत करणत आलेल  असनु या वशषे सभेच े
पठासीन अ धकार  हणनु ी. कशोरराज े नबंाळकर, िज हा धकार  जळगांव हे वराजमान आहेत. 

मा. वभागीय आयु त याचं े प  ा त झालेवर थम स ाक रता द.२०/०९/२०१८ पासनु पुढ ल 
अडीच वषाच ेकालावधीसाठ  नागर कांचा मागास वग (म हला) या वगासाठ  आर ीत आहे. महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े कलम १९(१) अ वये महापौर पदाची नवड कर याकर ता तसेच 
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महारा  महानगरपा लका अ ध नयम (महापौर आ ण उपमहापौर पदासाठ  नवडणकूा घेणे) नयम २००५ 
व (सधुारणा) नयम २००६ च े तरतुद या अनुषगंाने नवडणकु काय म द १०/०९/२०१८ रोजी घो षत 
कर यात आलेला आहे. या माणे वषय सचुी सव स मा. सद यानंा बजाव यात आलेल  आहे. घो षत 
नवडणकू काय मानुसार द ११/०९/२०१८ ते द १५/०९/२०१८ पयत सकाळी ११ ते २ या दर यान 
नाम नदशन प  ि वकारणे सबंंधात काय म घोषीत कर यात आलेला होता. वह त मदुतीत महापौर 
पदासाठ  खाल ल माण ेनाम नदशनप  ा  झालेल ेआहेत. 

महापौर पदासाठ  ा त झाले या नाम नदशनप ाचा तपशील 
अ. . 
 

नाम नदशन 
दाखल दनांक 
 

उमेदवाराचे पूण नांव भाग 
 

उमेदवाराचा संपूण 
प ता 

सूचकाचे पूण 
नांव 

अनुमोदकाचे पूण 
नांव 

दाखल 
वेळ 

१ 
 

१५/०९/२०१८ 
 

सौ.जय ी सु नल 
महाजन 

१५ब  व ल मं दर चौक 
मेह ण, जळगांव 

योती शरद 
तायडे 

नतीन बालमुकंुद 
ल ढा 

दपुार  
१.१० 

२ 
 

१५/०९/२०१८ 
 

सौ.भोळे समा सुरेश ७ अ चं मौळी, यशवंत 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

जोहरे या 
मधुकर 

को हे ल लत 
वजयराव 

दपुार  
१.५० 

३ 
 

१५/०९/२०१८ 
 

सौ.भोळे समा सुरेश ७ अ चं मौळी, यशवंत 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

सोनवणे सुरेश 
मा णक 

कापसे मयरु 
चं कांत 

दपुार  
१.५० 

४ 
 

१५/०९/२०१८ 
 

सौ.भोळे समा सुरेश ७ अ चं मौळी, यशवंत 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

खान 
कसानाबी 

गबलु 

देशमुख तभा 
गजानन 

दपुार  
१.५० 

 

नगरस चव :- महापौर पदासाठ  दाखल झालले  सव नाम नदशन प  ेछाननीसाठ  मा. पठासीन अ धकार  

यांचेकड ेसादर कर यातं येत आहेत. 

मा. पठासीन अ धकार  :- महापौर पदासाठ  सौ.जय ी सु नल महाजन यानंी ०१ नाम नदशनप  दाखल 

केले असनु नाम नदशन प ावर सौ. योती शरद तायड ेहे सचुक तर नतीन बालमुकंुद ल ढा हे अनमुोदक 

आहेत. सौ.जय ी सु नल महाजन यां या नाम नदशन प ाची छाननी केल  असनू त े वैध अस याच े

मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले. महापौर पदासाठ  पुढ ल नाम नदशन प  सौ.भोळे समा सरेुश 

यांच े असून यांनी एकूण ०३ नाम नदशनप े दाखल केल  आहेत. प ह या नाम नदशन प ावर 

सुचक जोहरे या मधकुर तर को हे ल लत वजयराव अनमुोदक आहेत. दसुरे नाम नदशन प ावर 

सोनवणे सरेुश मा णक हे सचुक तर कापसे मयुर चं कांत हे अनमुोदक आहेत. आ ण तसरे नाम नदशन 

प ावर खान कसानाबी गबलु हे सचुक तर देशमखु तभा गजानन हे अनमुोदक आहेत. सौ. समा सरेुश 

भोळे यां या तीनह  नाम नदशनप ाची छाननी केल  असनू त ेवैध अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यानंी 

जाह र केले. 

   वैधर या नाम नद शत उमेदवारांपकै  या उमेदवारास आपल  उमेदवार  मागे यावयाची 

अस यास यांना उमेदवार  माघार  घे यासाठ  नयम ६(३) नसुार १५ मनीटाचंी मदुत दे यात येत आहे.  
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सभागहृाचे घडयाळात यावळेेस ११.१५  मनीटे झालले  आहेत, ११.३० मनीटांपयत माघार ची मुदत राह ल 

असे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले. 

  माघार ची मुदत संपलेनतंर महापौर पदासाठ  दोन उमेदवार श लक राह याचे मा. पठा सन 

अ धकार  यांनी जाह र केले. 

  सदर उमेदवारांची नाव ेवणानु मे खाल ल माण ेलावणेत आल . 

१. सौ.महाजन जय ी सु नल 

२. सौ.भोळे समा सरेुश 

  पठा सन अ धकार  यानंी सव थम सौ.महाजन जय ी सु नल उमेदवारास “महापौर” पदासाठ  

मत देऊ इि छणा-या मतदारांना यांचा उजवा हात उंचावुन मतदान करणसेाठ  सां गतले असता        

१) सौ.महाजन जय ी सु नल याचें बाजनू ेएकाह  मतदारानें हात उंचावनू मतदान केल ेनाह . 

 वर ल मतदारांच ेव मतदानाचे ि हडीओ च ीकरणह  कर यात आल ेआहे. 

 यानतंर दसुरे उमेदवार सौ.भोळे समा सरेुश यानंा “महापौर” पदासाठ   मत देऊ इि छणा-या 

मतदारानंा यांचा उजवा हात उंचावुन मतदान करणेसाठ  सां गतले असता २) सौ.भोळे समा सरेुश याचें 

बाजनूे खाल ल मतदारांनी हात उंचावनू मतदान केले. 

जोहरे या मधकुर सोनवण े धरज मरुल धर बडाळे उ वला मोहन 
नरेकर स रता अनतं भोळे समा सरेुश राण ेगाय ी इं िजत 
पोकळे दल प बबनराव काळे दपमाला मनोज तायड ेसरेुखा नतीन 
खान कसानाबी गबल ु सोनवण ेअि वन शांताराम च हाण योती बाळासाहेब 
सोनवण ेकाचंन वकास पाट ल स चन भमराव मराठे िजत  भगवान 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ भोईटे लताबाई रणजीत सोनवण ेअजंनाबाई भाकर 
शदें गाय ी उ तम पाट ल तभा सधुीर पाट ल रेखा चुडामण 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल चं शखेर शवाजी सोनवण ेसरेुखा सुदाम 
सपकाळे मना धडुकु कापसे मयुर चं कातं  ढेकळे सदा शव गणपत 
कोळी द ता य देवराम कापसे तभा चं कातं पाट ल राज  झप  
सपकाळे रंजना भरत देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
को हे वण रामदास सोनवण ेसरेुश मा णक अ तरदे रजनी काश 
सनकत चेतन गणेश बार  शोभा दनकर काळे रे मा कंुदन 
सोनवण ेभारती कैलास शखे हसीनाबी शर फ आहुजा मनोज नारायणदास 
चौधर  चेतना कशोर पाट ल कुलभुषण वरभान पाट ल मना ी गोकुळ 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत भल पावताबाई दाम ु सोनार रंजना वजय 
काळे अ मत पांडुरंग पाट ल उषा सतंोष खडके सु नल वामनराव 
चौधर  मगंला सजंय को हे सधं ु वजय खडके व वनाथ सरेुश 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं को हे लल त वजय  
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 वर ल मतदारांच ेव मतदानाचे ि हडीओ च ीकरणह  कर यात आल ेआहे. 

                    खाल ल मतदारानंी कोणासह  मतदान केले नाह . 

अ. . मतदाराचे नांव 

१ बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 

२ देशमुख सु नाबी राज ु

३ शखे सईैदा यसुुफ 

  मतदानाअंती महापौर पदासाठ  उमेदवारानंा मळालले  मते मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केल.े 

१. सौ.महाजन जय ी सु नल यांच ेबाजनू ेएकूण ००(शू य) मते पडलेल  आहेत. 

२. सौ.भोळे समा सरेुश याचं ेबाजनूे एकूण ५६ मत ेपडलेल  आहेत. 

 यानतंर मा. पठा सन अ धकार  यांनी नयम ७ नसुार सवात जा त मत े मळवणारे उमेदवार सौ.भोळे 

समा सरेुश हे जळगांव शहर महानगरपा लके या थम अडीच वषासाठ  “महापौर”  पद  नवडून आ याच े

जाह र केले. 
 

 
                                        सह /- 

      ( कशोरराज े नबंाळकर) 
पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  

 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
 महापौर व उपमहापौर नवड वशेष बैठक 
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जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
// उपमहापौर नवड वशेष महासभा बठैक चे कायवृ  // 

सभा .:- ०१                 द.१८/०९/२०१८ 
 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द १८/०९/२०१८ मगंळवार रोजी सकाळी ११.०० वाजता 

सरदार व भभाई पटेल टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  

तथा िज हा धकार  ी. कशोरराज े नबंाळकर यांचे अ य तेखाल  झाले या वशषे महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 

जोहरे या मधकुर भोळे समा सरेुश तायड ेसरेुखा नतीन 
नरेकर स रता अनतं काळे दपमाला मनोज च हाण योती बाळासाहेब 
पोकळे दल प बबनराव सोनवण ेअि वन शांताराम मराठे िजत  भगवान 
खान कसानाबी गबल ु पाट ल स चन भमराव सोनवण ेअजंनाबाई भाकर 
सोनवण ेकाचंन वकास भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल रेखा चुडामण 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल तभा सधुीर सोनवण ेसरेुखा सुदाम 
शदें गाय ी उ तम पाट ल चं शखेर शवाजी ढेकळे सदा शव गणपत 
बा व कर कशोर रमेश कापसे मयुर चं कातं  पाट ल राज  झप  
सपकाळे मना धडुकु कापसे तभा चं कातं बालाणी भगतराम रावलमल 
कोळी द ता य देवराम देशमुख तभा गजानन अ तरदे रजनी काश 
सपकाळे रंजना भरत सोनवण ेसरेुश मा णक काळे रे मा कंुदन 
को हे वण रामदास बार  शोभा दनकर आहुजा मनोज नारायणदास 
सनकत चेतन गणेश शखे हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
सोनवण ेभारती कैलास पाट ल कुलभुषण वरभान सोनार रंजना वजय 
चौधर  चेतना कशोर भल पावताबाई दाम ु खडके सु नल वामनराव 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत पाट ल उषा सतंोष खडके व वनाथ सरेुश 
काळे अ मत पांडुरंग को हे सधं ु वजय बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
चौधर  मगंला सजंय को हे लल त वजय देशमुख सु नाबी राज ु
अड.हाडा शु चता अतुल सहं बडाळे उ वला मोहन शखे सईैदा यसुफु 
सोनवण े धरज मरुल धर राण ेगाय ी इं िजत  
 

  

सदर सभेस मा.िज हा धकर , ी. कशोरराज े नबंाळकर, आयु त ी.चं कांत डागें, 
मा.उपायु त, ी.ल मीकातं कहार, नगरस चव ी.सभुाष मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत 
होत.े 

मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या उपमहापौर पदा या नवडीसाठ  आयोिजत 
आज या वशेष महासभेस उपि थत असले या सव सद याचे मी वागत कर त असनू उप महापौर नवडी 
संबधंातील सभेचे पुढ ल कामकाज नगरस चव ी.मराठे यानंी सु  कराव ेअसे नद शत केले. 

नगरस चव :- सभसे उपि थत सव स मा.सद यांचे वागत, सवाना नम कार. आजची वशषे महासभा 
मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक यांचे कायालयाचे प  . नपा/२/१/वशी/२९१२/२०१८ द 
०५/०९/२०१८ अ वये उप महापौर पदाचे नवडीसाठ  आयोिजत करणत आलेल  असनु या वशषे सभेच े
पठासीन अ धकार  हणनु ी. कशोरराज े नबंाळकर, िज हा धकार  जळगांव हे वराजमान आहेत. 
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मा. वभागीय आयु त याचं े प  ा त झालेवर थम स ाक रता द.२०/०९/२०१८ पासनु पुढ ल 
अडीच वषाच े कालावधीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम १९(१) अ वय े
उपमहापौर पदाची नवड कर याकर ता तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम (महापौर आ ण 
उपमहापौर पदासाठ  नवडणकूा घेणे) नयम २००५ व (सुधारणा) नयम २००६ च ेतरतदु या अनुषगंाने 
नवडणकु काय म द १०/०९/२०१८ रोजी घो षत कर यात आललेा आहे. या माणे वषय सुची सव 
स मा. सद यानंा बजाव यात आलले  आहे. घो षत नवडणकू काय मानसुार द ११/०९/२०१८ ते द 
१५/०९/२०१८ पयत सकाळी ११ ते २ या दर यान नाम नदशन प  ि वकारणे संबधंात काय म घोषीत 
कर यात आलेला होता. वह त मुदतीत उपमहापौर पदासाठ  खाल ल माणे नाम नदशनप  ा  झालेल े
आहेत. 

उपमहापौर पदासाठ  ा त झाले या नाम नदशनप ाचा तपशील 
अ. . 
 

नाम नदशन 
दाखल दनांक 
 

उमेदवाराचे पूण नांव भाग 
 

उमेदवाराचा संपूण 
प ता 

सूचकाचे पूण 
नांव 

अनुमोदकाचे पूण 
नांव 

दाखल 
वेळ 

१ 
 

१५/०९/२०१८ 

शांत सरेुश नाईक १५ ड 
ी.सतं ाने वर 

चौक, मेह ण, 
जळगांव 

ी.सु नल 
सुपडू महाजन 

सौ.राखी 
शामकांत 
सोनवणे 

दपुार  
१.१५ 

२ 
 

१५/०९/२०१८ 
अि वन शांताराम 

सोनवण े
७ क 

१६, एल.आय.सी. 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

ी.काळे 
अ मत 
पांडुरंग 

सौ.सोनवण े
भारती कैलास 

दपुार  
१.५५ 

३ 
 

१५/०९/२०१८ 
अि वन शांताराम 

सोनवण े
७ क 

१६, एल.आय.सी. 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

ी.बालाणी 
भगतराम 
रावलमल 

सौ.तायड ेसरेुखा 
नतीन 

दपुार  
१.५५ 

४ 
 

१५/०९/२०१८ 
 

अि वन शांताराम 
सोनवण े

७ क 
१६, एल.आय.सी. 
कॉलनी, रगंरोड, 
जळगांव 

सौ.सोनवण े
कांचन 
वकास 

ीमती भोईटे 
लताबाई 
रणजीत 

दपुार  
१.५५ 

 

नगरस चव :- उपमहापौर पदासाठ  दाखल झालले  सव नाम नदशन प े छाननीसाठ  मा. पठासीन 

अ धकार  यांचेकड ेसादर कर यातं येत आहेत. 

मा. पठासीन अ धकार  :- उपमहापौर पदासाठ  ी. शांत सरेुश नाईक यानंी एक नाम नदशनप  दाखल 

केले असनु नाम नदशन प ावर ी.सु नल सुपडू महाजन हे सचुक तर सौ.राखी शामकांत सोनवणे हे 

अनमुोदक आहेत. ी. शांत सरेुश नाईक यां या नाम नदशन प ाची छाननी केल  असनू त े वैध 

अस याचे मा. पठा सनी अ धकार  यानंी जाह र केले.  उपमहापौर पदासाठ  पुढ ल नाम नदशन प  ी. 

सोनवण े अि वन शातंाराम याचें असनू यांची ०३ नाम नदशन प  े असनु प ह या नाम नदशन प ावर 

ी.काळे अ मत पाडुंरंग हे सुचक तर  सौ.सोनवण ेभारती कैलास हे अनुमोदक असनु दसु-या नाम नदशन 

प ावर हे ी.बालाणी भगतराम रावलमल सचुक तर सौ.तायड ेसुरेखा नतीन हे अनुमोदक आहेत. 

आ ण तस-या नाम नदशन प ावर सौ.सोनवणे कांचन वकास हे सचुक तर ीमती भोईटे लताबाई 

रणजीत हे अनुमोदक आहेत. ी.सोनवण े अि वन शांताराम यां या नाम नदशन प ाची छाननी केल  

असनू ते वैध अस याचे मा. पठा सनी अ धकार  यानंी जाह र केले. 
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   वैधर या नाम नद शत उमेदवारांपकै  या उमेदवारास आपल  उमेदवार  मागे यावयाची 

अस यास यांना नयम ६(३) नुसार उमेदवार  माघार  घे यासाठ  १५ मनीटांची मुदत दे यात येत आहे.  

सभागहृाचे घडयाळात यावळेेस ११.५८  मनीटे झालले  आहेत, १२.१३ मनीटांपयत माघार ची मुदत राह ल 

असे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले. 

      माघार ची मुदत सपंलेनतंर उपमहापौर पदासाठ  दोन उमेदवार श लक राह याचे मा. पठा सन 

अ धकार  यांनी जाह र केले. 

  सदर उमेदवारांची नाव ेवणानु मे खाल ल माण ेलावणेत आल . 

१) ी. सोनवण ेअि वन शातंाराम  

२) ी. नाईक शांत सरेुश  

पठा सन अ धकार  यानंी सव थम १) ी. सोनवण ेअि वन शातंाराम उमेदवारास “उपमहापौर” 

पदासाठ  मत देऊ इि छणा-या मतदारानंा याचंा उजवा हात उंचावुन मतदान करणेसाठ  सां गतले असता 

१) ी. सोनवण ेअि वन शातंाराम याचें बाजूने खाल ल मतदारानंी हात उंचावनू मतदान केले. 

जोहरे या मधकुर सोनवण े धरज मरुल धर बडाळे उ वला मोहन 
नरेकर स रता अनतं भोळे समा सरेुश राण ेगाय ी इं िजत 
पोकळे दल प बबनराव काळे दपमाला मनोज तायड ेसरेुखा नतीन 
खान कसानाबी गबल ु सोनवण ेअि वन शांताराम च हाण योती बाळासाहेब 
सोनवण ेकाचंन वकास पाट ल स चन भमराव मराठे िजत  भगवान 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ भोईटे लताबाई रणजीत सोनवण ेअजंनाबाई भाकर 
शदें गाय ी उ तम पाट ल तभा सधुीर पाट ल रेखा चुडामण 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल चं शखेर शवाजी सोनवण ेसरेुखा सुदाम 
सपकाळे मना धडुकु कापसे मयुर चं कातं  ढेकळे सदा शव गणपत 
कोळी द ता य देवराम कापसे तभा चं कातं पाट ल राज  झप  
सपकाळे रंजना भरत देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
को हे वण रामदास सोनवण ेसरेुश मा णक अ तरदे रजनी काश 
सनकत चेतन गणेश बार  शोभा दनकर काळे रे मा कंुदन 
सोनवण ेभारती कैलास शखे हसीनाबी शर फ आहुजा मनोज नारायणदास 
चौधर  चेतना कशोर पाट ल कुलभुषण वरभान पाट ल मना ी गोकुळ 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत भल पावताबाई दाम ु सोनार रंजना वजय 
काळे अ मत पांडुरंग पाट ल उषा सतंोष खडके सु नल वामनराव 
चौधर  मगंला सजंय को हे सधं ु वजय खडके व वनाथ सरेुश 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं को हे लल त वजय  

 वर ल मतदारांच ेव मतदानाचेि हडीओ च ीकरण ह  कर यात आल ेआहे. 
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  यानतंर दसुरे उमेदवार ी. नाईक शांत सरेुश यांना “उपमहापौर”  पदासाठ   मत देऊ 

इि छणा-या मतदारानंा यांचा उजवा हात उंचावनु मतदान करणसेाठ  सां गतले असता २) ी. नाईक 

शांत सरेुश यांचे बाजनू ेएकाह  मतदारानं ेहात उंचावनू मतदान केले नाह . 

 वर ल मतदारांचे व मतदानाचे ि हडीओ च ीकरणह  कर यात आल ेआहे. 

                      खाल ल मतदारांनी कोणासह  मतदान केले नाह . 

अ. . मतदाराचे नांव 

१ बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 

२ देशमुख सु नाबी राज ु

३ शखे सईैदा युसुफ 

  मतदानाअतंी उपमहापौर पदासाठ  उमेदवारानंा मळालेल  मत े मा. पठा सन अ धकार  यानंी 

जाह र केले. 

१) ी. सोनवण ेअि वन शांताराम यांचे बाजून ेएकूण ५६ मत ेपडलेल  आहेत.  

२) ी. नाईक शांत सरेुश यांचे बाजनू े०० (शू य) मत ेपडलेल  आहेत.  

 यानतंर मा. पठा सन अ धकार  यांनी नयम ७ नसुार सवात जा त मत े मळवणारे उमेदवार ी. 

सोनवणे अि वन शातंाराम हे जळगांव शहर महानगरपा लके या “उपमहापौर”  पद  नवडून आ याचे 

जाह र केले. 

 
 
                                     सह /- 

      ( कशोरराज े नबंाळकर) 
पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  

 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
 महापौर व उपमहापौर नवड वशेष बैठक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


