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

 
सभा .:- १७                                द.२७/०१/२०२० 

 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत द २७/०१/२०२० सोमवार 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  डॉ. ी.अ वनाश ढाकणे यांच े अ य तेखाल  झाले या वशेष 
महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत 
होत.े 
सोनवणे अि वन शांताराम कापसे मयरु चं कांत  आहुजा मनोज नारायणदास 
भोळे समा सुरेश कापसे तभा चं कांत पाट ल मना ी गोकुळ 
जोहरे या मधुकर देशमुख तभा गजानन सोनार रंजना वजय 
नेरकर स रता अनंत पाट ल वजय पुडं लक खडके सु नल वामनराव 
पोकळे दल प बबनराव सोनवणे सुरेश मा णक खडके व वनाथ सुरेश 
सोनवणे कांचन वकास बार  शोभा दनकर भंगाळे व णु रामदास 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल कुलभुषण वरभान सोनवणे राखी शामकांत 
बा व कर कशोर रमेश भल पावताबाई दामु लढढा नतीन बालमुकंुद 
कोळी द ता य देवराम पाट ल उषा संतोष बरड े नतीन मनोहर 

सपकाळे रंजना भरत को हे सधुं वजय जोशी अनंत ह र चं  

सनकत चेतन गणेश बडाळे उ वला मोहन महाजन सु नल सपुडू 

सोनवणे भारती कैलास राणे गाय ी इं िजत नाईक शातं सुरेश 

चौधर  चेतना कशोर तायड ेसुरेखा नतीन सोनवणे व म कसन 
सोनवणे मुकंुदा भागवत च हाण योती बाळासाहेब भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
काळे अ मत पांडुरंग मराठे िजत  भगवान देशमुख सु नाबी राजु 
चौधर  मंगला संजय सोनवणे अंजनाबाई भाकर शेख सैईदा युसुफ 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चुडामण ि वकृत सद य 
सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे सुरेखा सुदाम सोनवणे कैलास नारायण 
काळे दपमाला मनोज ढेकळे सदा शव गणपत पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  मराठे राज  नारायण 
भोईटे लताबाई रणजीत बालाणी भगतराम रावलमल चौधर  महेश रतन 
पाट ल तभा सुधीर अ तरदे रजनी काश        --- 
पाट ल चं शेखर शवाजी काळे रे मा कंुदन        --- 

 

सदर सभेस आयु त, डॉ. ी.उदय टेकाळे, उपायु त, ी.अिजत मुठे, ी. मनीनाथ 
दंडवते, नगरस चव ी.सु नल गोराण ेतसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े 

* वदेंमातरमने सभेला सु वात करणेत आल . 
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मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या महापौर पदा या नवडीसाठ  
आयोिजत आज या वशषे महासभेस उपि थत असले या सव सद याच ेमी वागत कर त असून 
महापौर नवडी संबधंातील सभेचे पुढ ल कामकाज नगरस चव ी.सु नल गोराणे यांनी सु  कराव.े 

नगरस चव :- सभसे उपि थत सव स मा.सद यांच े वागत, सवाना नम कार. आजची वशेष 
महासभा मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक यांचे कायालयाचे प  . नप  / २०१९ / 
महापौर नवड / काया / २ / का व / ९८३ द.२०/०१/२०२० चे प ा वये महापौर पदाचे नवडीसाठ  
आयोिजत करणत आल  असुन या वशेष महासभेचे पठासीन अ धकार  हणुन 
मा.डॉ. ी.अ वनाश ढाकण,े िज हा धकार  जळगांव हे वराजमान आहेत. 

महापा लके या साव क नवडणुक नतंर या प ह या स ासाठ  नागर कांचा मागास वग 
मह ला मधून सौ. समा सुरेश भोळे यांची द.१८/०९/२०१८ रोजी महापौर हणुन नवड कर यात 
आलेल  होती. सौ. समा सरेुश भोळे यानंी द.०७/०१/२०२० रोजी महापौर पदाचा राजीनामा 
द यामुळे उवर त कालावधीसाठ  महापौर नवडी सबंंधात वशेष महासभा आयोजीत करणेसाठ  
मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक यांचे कडसे प  जा. ./नसका/१७३२/२०१९-२०२० 
द.०७/०१/२०२० अ वये ताव पाठ व यात आलेला होता.  

मा. वभागीय आयु त, ना शक वभाग ना शक याचं ेप  ा त झालेवर प ह या स ातील 
नागर कांचा मागास वग मह ला मधून उवर त कालावधीक रता द. २७/०१/२०२० पासुन पढु ल 
कालावधीसाठ  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १९(५) अ वये महापौर पदाची नवड 
कर याकर ता तसचे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम (महापौर आ ण उपमहापौर पदासाठ  
नवडणूका घेण)े नयम २००५ व (सुधारणा) नयम २००६ चे तरतुद या अनुषगंाने नवडणुक 
काय म द २०/०१/२०२० रोजी घो षत कर यात आलेला आहे. या माणे वषय सुची सव स मा. 
सद यांना बजाव यात आलेल  आहे. घो षत नवडणूक काय मानुसार द २१/०१/२०२० ते द 
२४/०१/२०२० पयत सकाळी ११ ते २ या दर यान नाम नदशन प  ि वकारणे संबधंात काय म 
घोषीत कर यात आलेला होता. वह त मुदतीत महापौर पदासाठ  खाल ल माणे नाम नदशनप  
ा  झालेले आहेत. 

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

दनाकं 
 

उमेदवाराच ेपूण नांव भाग 
. 

उमेदवाराचा 
सपंूण प ता 

सूचकाचे पूण नावं अनुमोदकाच ेपूण 
नांव 

नाम नदशन 
प  दाखल 

वेळ 
१ 
 

२३/०१/२०२० सोनवण ेभारती कैलास ४ब ९, शनीपेठ, 
रधुरवाडा, 
जळगावं 

बालाणी भगतराम 
रावलमल 

पाट ल राज  
झप  

दपुार  
१२.०९ 
वाजता 

२ 
 

२३/०१/२०२० सोनवण ेभारती कैलास ४ब ९, शनीपेठ, 
रधुरवाडा, 
जळगावं 

पोकळे दल प 
बबनराव 

दारकंुड ेनवनाथ 
व वनाथ 

दपुार  
१२.०९ 
वाजता 

३ 
 

२३/०१/२०२० सोनवण ेभारती कैलास ४ब ९, शनीपेठ, 
रधुरवाडा, 
जळगावं 

मराठे िजत  भगवान नेरकर स रता 
अनंत 

दपुार  
१२.०९ 
वाजता 

४ २३/०१/२०२० सोनवण ेभारती कैलास ४ब ९, शनीपेठ, 
रधुरवाडा, 
जळगावं 

भोळे समा सुरेश कापसे मयरु 
चं कांत 

दपुार  
१२.०९ 
वाजता 

 
नगरस चव :- महापौर पदासाठ  दाखल झालेल  सव नाम नदशन प  ेछाननीसाठ  मा. पठासीन 
अ धकार  यांचकेड ेसादर कर यांत येत आहेत. 
मा. पठासीन अ धकार  :-  ा त नाम नदशन प ांची छाननी कर यात येत आहे यामुळे सदर 
नाम नदशनाबाबत कोणाची काह  हरकत अस यास ती आताच घेणते यावी छाननीनतंर 
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कोणालाह  हरकत घेता येणार नाह  व जे नाम नदशनप  ा त झालेल ेआहेत ते ाहय धरणते 
येतील. महापौर पदासाठ . सौ.सोनवणे भारती कैलास यांची ०४ (चार) नाम नदशनप  े असनु 
प ह या नाम नदशन प ावर ी.बालाणी भगतराम रावलमल हे सचुक तर ी.पाट ल राज  झप  
हे अनुमोदक आहेत. ा त नाम नदशन प  वधै अस याने ि वकृत कर यात येत आहे. दसु या 
नाम नदशन प ावर ी.पोकळे दल प बबनराव हे सुचक तर ी.दारकंुड े नवनाथ व वनाथ हे 
अनुमोदक आहेत. ा त नाम नदशन प  वधै अस याने ि वकृत कर यात येत आहे.  तसरे 
नाम नदशन प ावर ी.मराठे िजत  भगवान हे सुचक तर सौ.नेरकर स रता अनतं हे अनुमोदक 
आहेत. ा त नाम नदशन प  वधै अस याने ि वकृत कर यात येत आहे. चौथे नाम नदशन 
प ावर सौ.भोळे समा सुरेश हे सचुक तर ी.कापसे मयुर चं कातं हे अनुमोदक आहेत. ा त 
नाम नदशन प  वैध अस याने ि वकृत कर यात येत आहे. 

ा त झाले या नाम नदशन प ाची नयमांच ेतरतुद नुसार छाननी कर यात आलेल  असनु 
ते नयमानुसार अस यान े नाम नदशन प  ि वकार यात येत आहेत. उमेदवारास आपल  
उमेदवार  मागे यावयाची अस यास नयम ६(३) नुसार १५ मनीटांची मदुत दे यात येत आहे. 
सभागहृाचे घडयाळात यावळेेस ११.१० मनीटे झालेल  आहेत, ११.२५ मनीटांपयत माघार ची मुदत 
राह ल. 
मा. पठासीन अ धकार  :- महापौर पदासाठ  एक मा  उमेदवाराने नाम नदशन दाखल केलेले 
असुन माघार साठ  दे यात आले या मुदतीत यांनी आपल  उमेदवार  कायम ठेवलेल  आहे. 
यामळेु जळगांव शहर महानगरपा लके या प ह या स ातील उव रत कालावधीसाठ  सौ.सोनवणे 
भारती कैलास हे महापौर हणुन बन वरोध नवडुन आलेच ेमी घोषीत कर त आहे.      

 नवड झाले या नुतन महापौर सौ.सोनवणे भारती कैलास यांच े शासनातफ अ भनंदन व 
वागत कर यातं येत आहे.  

रा गीता नतंर सभा संप न झाल . 
 

 
                                            सह /- 

(डॉ. ी.अ वनाश ढाकण)े 
पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  

       जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
      महापौर नवड वशेष बठैक 

 
 


