
        जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
                // उपमहापौर नवड वशेष महासभा बठैक चे कायवृ  //(ऑनलाईन ॲप दारे) 

 
सभा .:- २३                                    द.११/११/२०२० 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.११/११/२०२० बधुवार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार 
व भभाई पटेल शासक य इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. ी.अ भजीत राऊत, 
पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार , जळगांव यांचे अ य तेखाल  ऑनलाईन ॲप दारे झाले या 
वशषे महासभेच ेकायवृ त. 

              ऑनलाईन ॲप दारे खाल ल मा.सद य सभेस उपि थत होते.  
              मा. ी.अ भजीत राऊत, पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  जळगांव. 
सोनवणे भारती कैलास  
मा.महापौर 

कापसे तभा चं कांत   पाट ल मना ी गोकुळ 

जोहरे या मधुकर पाट ल वजय पंुड लक सोनार रंजना वजय 
नेरकर स रता अनतं सोनवणे सरेुश मा णक खडके सु नल वामनराव 
पोकळे दल प बबनराव बार  शोभा दनकर खडके व वनाथ सुरेश 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल कुलभुषण वरभान भंगाळे व णु रामदास 
बा व कर कशोर रमेश भल पावताबाई दाम ु लढढा नतीन बालमुकंुद 
सपकाळे रंजना भरत को हे लल त वजय बरड े नतीन मनोहर 

को हे वण रामदास बडाळे उ वला मोहन जोशी अनंत ह र चं  

सनकत चेतन गणेश राणे गाय ी इं िजत महाजन सु नल सुपडू 

चौधर  चतेना कशोर तायड ेसुरेखा नतीन महाजन जय ी सु नल 
सोनवणे मकंुुदा भागवत च हाण योती बाळासाहेब शेख शबानाबी साद क 
काळे अ मत पांडुरंग मराठे िजत  भगवान नाईक शातं सरेुश 
चौधर  मगंला संजय सोनवणे अजंनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चुडामण बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
काळे दपमाला मनोज सोनवणे सरेुखा सदुाम देशमुख सु नाबी राज ु
सोनवणे अि वन शांताराम ढेकळे सदा शव गणपत ि वकृत सद य 
पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  सोनवणे कैलास नारायण 
भोईटे लताबाई रणजीत बालाणी भगतराम रावलमल पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल तभा सुधीर अ तरदे रजनी काश मराठे राज  नारायण 
पाट ल चं शखेर शवाजी काळे रे मा कंुदन चौधर  महेश रतन 
कापसे मयुर चं कांत आहुजा मनोज नारायणदास  
       

                     सदर सभेस मा.आयु त, ी.सतीश कुलकण , मा.उपआयु त, ी. करण देशमुख, मु य 
लेखा धकार , ी.क पल पवार, नगरस चव ी.सु नल गोराण ेतसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत 
होत.े 

                 वदें मातरमने सभेची सु वात झाल . 

मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या उपमहापौर पदा या नवडीसाठ  
आयोिजत आज या ऑनलाईन ॲप दारे वशेष महासभेस उपि थत असले या सव सद याचे मी 



वागत कर त असून उपमहापौर नवडी संबधंातील सभेच ेपुढ ल कामकाज नगरस चव यांनी सु  
करावे. 

नगरस चव :- नम कार, सभेस उपि थत सव स मा.सद यांचे वागत आहे. आजची ऑनलाईन 
ॲप दारे वशषे महासभा मा. वभागीय आयु त, ना शक वभाग ना शक यांचे कायालयाचे प  . 
नप /२०२०/ नवड/काया/२/का व /४११२० द.०४/११/२०२० अ वये उपमहापौर पदाचे नवडीसाठ  
आयोिजत करणत आल  असनु या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे सभेच े पठासीन अ धकार  हणुन 
मा. ी.अ भजीत राऊत, िज हा धकार , जळगांव यांची नयु ती कर यात आलेल  असून सदर 
सभेसाठ  ते वराजमान आहेत. 

जळगांव शहर महानगरपा लका साव क नवडणुक  नंतर या प ह या स ासाठ  ी.सोनवणे 
अि वन शांताराम यांची द.१८/०९/२०१९ रोजी उपमहापौर हणुन नवड कर यात आलेल  होती. 
ी.सोनवणे अि वन शातंाराम यांनी द.२९/१०/२०२० रोजी उपमहापौर पदाचा राजीनामा दलेमुळे 

उवर त कालावधीक रता उपमहापौर नवडी संबधंात वशेष सभा आयोजीत करणेसाठ  मा. वभागीय 
आयु त, ना शक वभाग ना शक यांचे कडसे प  जा. ./नसका/१०७०/२०२०-२०२१ द.०२/११/२०२० 
अ वये ताव पाठ व यात आलेला होता.  

मा. वभागीय आयु त, ना शक वभाग ना शक याचं ेप  . नप /२०२०/ नवड/काया/२/का व 
/४११२० द.०४/११/२०२० चे ा त झालेवर प ह या स ातील उवर त कालावधीक रता महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम १९(५) अ वये उपमहापौर पदाची नवड कर याकर ता तसेच 
मंुबई ां तक महानगरपा लका (महापौर आ ण उपमहापौर या पदांसाठ  नवडणूका घेण)े नयम 
२००५ मधील तरतूद या अनुषगंाने नवडणुक काय म द.०४/११/२०२० रोजी घो षत कर यात 
आलेला आहे. या माण े वषय सचुी सव स मा. सद यांना बजाव यात आलेल  आहे. घो षत 
नवडणूक काय मानसुार द.०५/११/२०२० गु वार पासून ते द.०९/११/२०२० सोमवार या कालावधीत 
(सुट च े दवस वगळुन) सकाळी ११ ते दपुार  ०१.०० वाजेपावेतो कोरे नाम नदशन प  वतर त 
करणे तसेच द.१०/११/२०२० मंगळवार रोजी सकाळी ११ ते दपुार  ०२.०० वाजेपावतेो नाम नदशन 
प  दाखल करणेबाबत मुदत दे यात आलेल  होती. सदर मुदतीत उपमहापौर पदासाठ  
खाल ल माणे नाम नदशनप  ा  झालेले आहेत. 

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

नाम नदश
न दाखल 
दनांक 

उमेदवाराचे पणू 
नांव 

भाग 
 

उमेदवाराचा संपणू 
प ता 

सूचकाच ेपणू 
नांव  

अनुमोदकाचे 
पणू नांव  

दाखल 
वळे 

१ 
 

१०/११/२०२
० 

खडके सु नल 
वामनराव 

१७ क २४८, व ल पेठ, 
जळगांव 

काळे रे मा 
कंुदन 

मराठे िजत  
भगवान 

सकाळी 
११.५८ 
वाजता 

२ 
 

१०/११/२०२
० 

खडके सु नल 
वामनराव 

१७ क २४८, व ल पेठ, 
जळगांव 

बालाणी 
भगतराम 
रावलमल 

पाट ल राज  
झप  

सकाळी 
११.५८ 
वाजता 

नगरस चव :- उपमहापौर पदासाठ  ०२ (दोन) दाखल झालेल  नाम नदशन प  े छाननीसाठ  
मा. पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार , जळगावं यांचकेडसे सादर कर यातं येत आहेत. 
 
 

मा. पठासीन अ धकार  :- उपमहापौर पदासाठ  ी. खडके सु नल वामनराव यांची दोन 
नाम नदशनप  े ा त झालेल  असनू प ह या नाम नदशनप ावर सौ. काळे रे मा कंुदन हे सूचक 



तर ी. मराठे िजत  भगवान हे अनुमोदक आहेत दसु या नाम नदशनप ावर ी.बालाणी भगतराम 
रावलमल हे सूचक तर ी.पाट ल राज  झप  हे अनुमोदक आहेत.  

   नगरस चव यांचेकडून ा त झालेले नाम नदशन प ांची नयमांच े तरतूद नूसार छाननी 
कर यात आलेल  असून ते नयमानूसार अस यान े सव नाम नदशन प  वधै अस याचे घोषीत 
कर यात येत आहे. उमेदवारास आपल  उमेदवार  मागे यावयाची अस यास नयम ६(३) नुसार 
यांना १५ म नटांचा कालावधी दे यात येत आहे. यावेळेस घडयाळात सकाळी ११.११ वाजलेल े
आहेत. येथून १५ म नटांचा कालावधी मोज यात येईल. यानुसार सकाळी ११.२६ वाजेपावेतो 
उमेदवार आपल  उमेदवार  मागे घेऊ शकतील. (यानंतर १५ म नटांची वेळ दे यात आल .) 
मा. पठासीन अ धकार  :- उपमहापौर पदासाठ  एक मा  उमेदवाराने नाम नदशन दाखल केलेले 
असुन माघार साठ  दे यात आले या मदुतीत यानंी आपल  उमेदवार  कायम ठेवलेल  आहे. यामळेु 
जळगांव शहर महानगरपा लके या प ह या स ातील उव रत कालावधीसाठ  ी. खडके सु नल 
वामनराव हे उपमहापौर हणुन बन वरोध नवडुन आलेच ेमी घोषीत कर त आहे.     

नवड झाले या नव नवा चत उपमहापौर ी. खडके सु नल वामनराव यांचे मा. पठासीन 
अ धकार  तथा िज हा धकार , जळगांव यांनी  अ भनदंन व वागत केले यानतंर सभा 
कामकाजाची सागंता केल . 
      रा गीत नतंर येणे माणे उपमहापौर नवडीची सभा शांततते पार पडल . 
 

 
                  सह /- 

        (अ भजीत राऊत) 
पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  

       जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
    उपमहापौर नवडणूक नो हबर २०२० 

 
 


