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

सभा .:- २८                      द.१८/०३/२०२१ 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.१८/०३/२०२१ गु वार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार 

व भभाई पटेल शासक य इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  
तथा िज हा धकार  ी.अ भजीत राऊत यांचे अ य तेखाल  झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे 
महासभेच ेकायवृ . 

       ऑनलाईन (ॲप दारे) खाल ल स मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 
         मा. ी.अ भजीत राऊत, पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  जळगांव. 
जोहरे या मधकुर कापसे मयुर चं कातं  सोनार रंजना वजय 
नरेकर स रता अनतं कापसे तभा चं कातं खडके सु नल वामनराव 
पोकळे दल प बबनराव देशमुख तभा गजानन खडके व वनाथ सरेुश 
खान कसानाबी गबल ु पाट ल वजय पुडं लक भगंाळे व ण ूरामदास 
सोनवणे काचंन वकास सोनवण ेसरेुश मा णक सोनवणे राखी शामकांत 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ बार  शोभा दनकर तायड े योती शरद 
शदें गाय ी उ तम शखे हसीनाबी शर फ लढढा नतीन बालमुकंूद 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल कुलभुषण वरभान चौधर  मनोज सरेुश 
सपकाळे मना धडुकु भल पावताबाई दाम ु बरड े नतीन मनोहर 

कोळी द ता य देवराम पाट ल उषा सतंोष जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे रंजना भरत को हे सधं ु वजय महाजन सु नल सपुडु 

को हे वण रामदास को हे लल त वजय महाजन जय ी सु नल 
सनकत चतेन गणेश बडाळे उ वला मोहन शखे शबानाबी साद क 
सोनवणे भारती कैलास राण ेगाय ी इं िजत नाईक शांत सरेुश 
चौधर  चेतना कशोर तायड ेसरेुखा नतीन पटेल इ ा हम मसुा 
सोनवणे मकंुुदा भागवत च हाण योती बाळासाहेब सोनवणे नता मगंल सगं 
काळे अ मत पाडुंरंग मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
चौधर  मगंला सजंय सोनवण ेअजंनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चडुामण बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
सोनवणे धरज मरुल धर सोनवण ेसरेुखा सुदाम देशमुख सु नाबी राज ु
भोळे समा सरेुश ढेकळे सदा शव गणपत शेख सैईदा युसुफ 
काळे दपमाला मनोज पाट ल राज  झप  ि वकृत सद य 
सोनवणे अि वन शांताराम बालाणी भगतराम रावलमल सोनवणे कैलास नारायण 
पाट ल स चन भमराव अ तरदे रजनी काश पाठ  वशाल राधेशाम 
भोईटे लताबाई रणजीत काळे रे मा कंुदन मराठे राज  नारायण 
पाट ल तभा सधुीर आहुजा मनोज नारायणदास चौधर  महेश रतन 
पाट ल चं शखेर शवाजी पाट ल मना ी गोकुळ जैन भागचंद मोतीलाल 

 

 सदर सभेस मा.आयु त, ी.स तश कुलकण , मा.अ त र त आयु त, ी.शाम गोसावी, नगरस चव 
ी.सु नल गोराणे., सहा.आयु त, ी.पवन पाट ल तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े 

                             वदें मातरमने सभचेी सु वात झाल . 
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मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या महापौर पदा या नवडीसाठ  आयोिजत 
आज या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभेस उपि थत असले या सव सद याचें मी वागत कर त 
असनू महापौर नवडी संबधंातील सभेचे पढु ल कामकाज नगरस चव यांनी सु  कराव.े 

नगरस चव :- ऑनलाईन (ॲप दारे) सभसे उपि थत सव स मा.सद याचं े वागत, सवाना नम कार. 
आजची ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभा मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक यांच े
कायालयाचे प  .नप /२०२१/ नवड/काया/२/का व/५३२१ दनांक.०५/०३/२०२१ अ वये महापौर पदाच े
नवडीसाठ  आयोिजत करणत आलले  असनु या वशषे महासभेचे पठासीन अ धकार  हणुन 
मा. ी.अ भजीत राऊत, िज हा धकार  जळगांव हे वराजमान आहेत. 

मा. वभागीय आयु त यांच े प  ा त झालेवर जळगावं शहर महानगरपा लकेचे महापौर पद 
दसुरे स ाक रता द.१८/०३/२०२१ पासनु पढु ल अडीच वषाच े कालावधीसाठ  खलुा (म हला) या 
वगासाठ  आर ीत आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम १९(१) अ वये महापौर 
पदाची नवड कर याकर ता तसेच मुंबई ां तक महानगरपा लका (महापौर आ ण उपमहापौर या 
पदासंाठ  नवडणकूा घेण)े नयम २००५ म धल तरतुद या अनुषगंान े नवडणकु काय म 
द.०५/०३/२०२१ रोजी घो षत कर यात आललेा आहे. या माणे वषयसचुी सव स मा. सद यांना 
बजाव यात आलेल  आहे. घो षत नवडणूक काय मानसुार द.०९/०३/२०२१ मगंळवार पासनू ते 
द.१६/०३/२०२१ मगंळवार पयत सकाळी ११.०० ते दपुार  १.०० (सटु च े दवस वगळुन) या दर यान 
कोरे नाम नदशन प  वतर त करण े तसेच द.१७/०३/२०२१ बधुवार रोजी सकाळी ११ ते दपुार  २ 
वाजेपयत नाम नदशन प  दाखल करणेबाबत मदुत दे यात आलले  होती. सदर मदुतीत महापौर 
पदासाठ  खाल ल माणे नाम नदशनप  ा  झालेले आहेत. 

             महापौर पदासाठ  ा त झाले या नाम नदशनप ाचा तपशील खाल ल माणे 
अ.
. 

 

नाम नदशन 
प  दाखल 
दनांक 
 

नाम
नद
शन 
प  
. 

उमेदवाराचे पूण नांव भाग 
 

उमेदवाराचा संपूण 
प ता 

सूचकाचे पूण 
नांव 

अनुमोदकाचे 
पूण नांव 

नाम नदश 
प  दाखल 
वेळ 

१ 
 

१७/०३/२०२१ ०९ सौ.जय ी सु नल 
महाजन 

१५ ब 
(मेह ण 
भाग) 

पाट लवाडा मेह ण 
व ल मंद र चौक, 
जळगांव 

नतीन 
बालमुकंुद 
ल ढा 

शांत सरेुश 
नाईक 

सकाळी 
११.०२ वा. 

२ 
 

१७/०३/२०२१ १० सौ.महाजन जय ी 
सुनील 

१५ ब 
(मेह ण 
भाग) 

पाट लवाडा 
व लमंद र चौक 
मेह ण जळगांव 

भंगाळे व णू 
रामदास 

पटेल इ ाह म 
मुसा 

सकाळी 
११.०४ वा. 

३ १७/०३/२०२१ ०१ सोनवणे भारती कैलास ४ (ब) ९, शनीपेठ, रधुरवाडा 
जळगांव 

पाट ल राज  
झप  

खडके 
व वनाथ सुरेश 

दपुार  
१.०४ 
वाजता 

४ १७/०३/२०२१ ०४ कापसे तभा चं कांत ९ (ब) लॉ. नं.२१, हनुमान 
मं दरा या बाजुला, 
शंकरअ पा नगर पन 
४२५००१ 

भोळे समा 
सुरेश 

सोनार रंजना 
वजया 

दपुार  
१.०६  
वाजता 

५ १७/०३/२०२१ ०५ कापसे तभा चं कांत ९ (ब) लॉ. नं.२१, हनुमान 
मं दरा या बाजूला, 
शंकरअ पा नगर पन 
४२५००१ 

भोईटे लताबाई 
रणजीत 

अ तरदे रजनी 
काश 

दपुार  
१.१७  
वा. 
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नगरस चव :- महापौर पदासाठ  दाखल झालेल  सव पाच (५) नाम नदशन प  ेछाननीसाठ  मा. पठासीन 
अ धकार  यांचेकड ेसादर कर यातं येत आहेत. 

मा. पठा सन अ धकार  :- स मा.सद या, ॲड हाडा शु चता अतुल सहं, पाट ल राज  झप  इ याद  
सद यानंी ऑनलाईन सभेत तसेच स मा.सद य कापसे मयरु चं कांत यानंी लेखी हरकत अज देवून 
शवसेना प ाच ेमहापौर पदाचे उमेदवार सौ.महाजन जय ी सु नल यांची सह  व याचं ेअजावर ल सचूक 
व अनुमोदक याचंी नाम नदशन प ाव रल वा र  जळुत नस यान ेअज बाद करणेबाबत तसेच सचूक 
अनमुोदक यांची नाव े गॅझटे माणे नस याबाबत हरकत घेतलेल  होती. परंतू पठा सन अ धकार  यांनी 
मनपा सद यां या बैठक हजरे  रिज टरनूसार सहयांची पडताळणी केल  तसेच नावाचंी पडताळणी कर यात 
आ यानंतर नांव गॅझटे माणेच असलेचे दसुन आले. परंतु नाम नदशन प ात नावाचा म वत:च ेनांव 
थम या प दतीने नाम नदशन प ात लहलेले अस यामुळे पठा सन अ धकार  यांनी लखीत व पात 

हरकतदार यांच ेआ ेप फेटाळलेले आहेत व याबाबत यो य या ा धकरणाकड ेदाद माग ूशकतात असे 
पठा सन अ धकार  यानंी सागंीतले.  

मा. पठासीन अ धकार  :- महापौर पदासाठ  सौ. जय ी सु नल महाजन यानंी ०२ नाम नदशनप  दाखल 
केले असनु प ह या नाम नदशन प ावर नतीन बालमुकंूद ल ढा हे सुचक तर शातं सरेुश नाईक हे 
अनमुोदक आहेत. दसुरे नाम नदशन प ावर भगंाळे व ण ूरामदास हे सचुक तर पटेल इ ाह म मसुा हे 
अनमुोदक आहेत. सौ.जय ी सु नल महाजन यां या नाम नदशन प ाची छाननी केल  असनू त े वैध 
अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केल.े महापौर पदासाठ  पढु ल नाम नदशन प   सोनवणे 
भारती कैलास यांचे असून यांनी एकूण ०१ नाम नदशनप  दाखल केलेले असनू नाम नदशन प ावर 
सुचक पाट ल राज  झप  तर खडके व वनाथ सरेुश अनमुोदक आहेत. सोनवण ेभारती कैलास यां या 
नाम नदशनप ाची छाननी केल  असनू ते वधै अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यांनी जाह र केले. महापौर 
पदासाठ  पुढ ल नाम नदशन प  कापसे तभा चं कांत याचें असनू यानंी एकूण ०२ नाम नदशनप  
दाखल केलेले असनू प ह या नाम नदशन प ावर सुचक भोळे समा सरेुश तर सोनार रंजना वजया 
अनमुोदक आहेत. तसेच दसुरे नाम नदशन प ावर भोईटे लताबाई रणजीत हे सचुक तर अ तरदे रजनी 
काश हे अनमुोदक आहेत. कापसे तभा चं कातं यां या नाम नदशनप ाची छाननी केल  असून त ेवैध 

अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यांनी जाह र केले. 

काह  स मा.सद यांनी याचें वत:च ेआय.डी. व न जॉ ट न होता यांचे घरातील इतर सद यांच े
आय.डी. व न ऑनलाईन सभेत सहभाग घेवनू मतदान येत आपले मत न द वले यास काह  
स मा.सद यानंी आ ेप घेतला परंतू ऑनलाईन मतदान हे फ त सद यालाच ऑनलाईन मतदान करता 
येईल या य त र त कोणालाह  मतदानाचा अ धकार नाह  कंवा चकू च े मतदान होणार नाह  असे 
पठा सन अ धकार  यांनी स मा.सद यानंा आ व त केल.े तसेच काह  सद याचें मतदान करताना चेहरे 
अ प ट दसत अस याबाबत सु दा स मा.सद यांनी आ ेप घेतले होत े परंतू पठा सन अ धकार  यांनी 
मतदारांच ेपणू चहेरे पाहून व यांची ओळख पटवून यांना मतदानात भाग घेव ू दला.  

तसेच स मा.सद या ॲड हाडा शु चता अतुल सहं, स मा.सद य बालाणी भगतराम रावलमल तसेच 
काह  सद यानंी सदरची सभा ह  ऑफलाईन घे याची मागणी केल  परंत ू सदरची ऑनलाईन सभा ह  
मा. यायालयाचे नदशानसूार घे यात येत अस याबाबत मा. पठा सन अ धकार  यांनी सागंीतले व याचंा 
आ ेप फेटाळला. 

  वैधर या नाम नद शत उमेदवारांपैक  या उमेदवारास आपल  उमेदवार  मागे यावयाची अस यास 
यानंा उमेदवार  माघार  घे यासाठ  नयम ६(३) नसुार १५ मनीटाचंी मदुत दे यात येत आहे. यावळेेस 
सभागहृाचे घडयाळात ११-२१ मनीटे झालेल  आहेत, ११-३६ मनीटापंयत माघार ची मुदत राह ल यावळेेस 
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उमदेवार आपल  उमेदवार  मागे घेवु शकतील असे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले.(यानतंर १५ 
मनीटांची वेळ दे यात आल .) 

माघार साठ  दले या मदुतीत सोनवण ेभारती कैलास यानंी आपल  उमेदवार  मागे घेतलेल  
असनू महापौर पदासाठ  १) कापसे तभा चं कांत २) महाजन जय ी सु नल हे उमेदवार श लक 
राह याचे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले. 

मतदान या चाल ूअसताना ऑनलाईन येत नगरसेवकांपे ा जा त सद य जॉईट झा याची 
सं या दसत होती याबाबत स मा.सद या, ॲड शु चता अतुल सहं हाडा यांनी हरकत उपि थत केल  परंतू 
काह  नगरसेवकांनी दोन ई-मले आयडी दारा ऑनलाईन सभेत सहभाग घेतलेला होता तसेच मतदान 

येत कायरत शासक य यं णेतील काह  टे नीकल कमचार  सहभागी झा याने ती सं या जा त दसत 
होती. मनपा सद यां य त र त कोणीह  ऑनलाईन मतदानात सहभाग घेतललेा नस यामुळे मनपा 
सद या,ॲड शु चता अतुल सहं हाडा यांची हरकत फेटाळ यात आल . तसेच नगरसेवकां य त र त इतर 
जॉईट हो याचा य न करणा यांची इं  नाकार यात आल . 

      सदर महापौर पदासाठ  नवडणुक लढ वणा या उमेदवारांची नावे वणानु मे खाल ल माणे लाव यात 
आलेल  आहेत. 

१. कापसे तभा चं कातं 
२. महाजन जय ी सु नल  

मा. पठासीन अ धकार  :- अनु मे भाग मांक नहाय स मा.सद यांचे नावे पकूार यात येतील 
त नंतर स मा.सद यान े ह डीओ कॅमरेा सु  क न माईक Unmute करावा व आपले नाव सागंनु 
या उमेदवाराला मत दयावयाचे आहे याचे नांव सागंावे कंवा आप याला मत न दवायचे नस यास 

तसे तट थ हणनू सागंावे. स मा.सद यासं मत एकदा न द व यात आ यानंतर पू हा मत दे याची 
कंवा आपले मत बदल याची मभुा असणार नाह . 

   मतदान ये दर यान आपले अनु मे भाग मांक नहाय नाव पुकार यानतंर आपण 
ऑनलाईन उपि थत नस यास सद याला आपले मत दे यासाठ  रा त व वाजवी संधी मळावी हणनू 
सव भागाचंी मतदान या झा यानतंर पून च आपले नांव मा. पठासीन अ धका या दारे 
पूकार यात येईल यानतंर सू दा आपण मतदान न के यास अथवा ऑनलाईन उपि थत न राह यास 
आपल  अनुपि थती गहृ त धर यात येईल. पठा सन अ धकार  यानंी उमदेवार १) कापसे तभा 
चं कांत २) महाजन जय ी सु नल यानंा “महापौर” पदासाठ  मत देऊ इि छणा-या मतदारानंा याचें 
नांव व कोण या उमेदवारास आपले मत दयावयाच ेआहे या उमेदवाराचे नांव सागंणेबाबत सां गतले 
असता कापसे तभा चं कांत याचें बाजूने खाल ल मतदारांनी ऑनलाईन मतदान केले. 
अ.नं. भाग . मतदाराचे नाव अ.नं. भाग . मतदाराचे नाव 
१ ४ ब सोनवणे भारती कैलास १६ १० अ सोनवणे सुरेश मा णक 
२ ४ क चौधर  चेतना कशोर १७ १० ब बार  शोभा दनकर 
३ ४ ड सोनवणे मुकंुदा भागवत १८ १० क शेख हसीनाबी शर फ 
४ ६ अ काळे अ मत पांडुरंग १९ ११ ब पाट ल उषा संतोष 
५ ६ ब चौधर  मंगला संजय २० १२ ब बडाळे उ वला मोहन 
६ ६ क ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं २१ १२ क राणे गाय ी इं िजत 
७ ६ ड सोनवणे धीरज मुरल धर २२ १३ अ तायडे सुरेखा नतीन 
८ ७ अ भोळे समा सुरेश २३ १३ क मराठे िजत  भगवान 
९ ७ ब काळे दपमाला मनोज २४ १३ ड सोनवणे अजंनाबाई भाकर 
१० ७ क सोनवणे अि वन शांताराम २५ १४ क ढेकळे सदा शव गणपत 
११ ८ ब भोईटे लताबाई रणजीत २६ १४ ड पाट ल राज  झप  
१२ ८ ड पाट ल चं शेखर शवाजी २७ १६ अ बालाणी भगतराम रावलमल 
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१३ ९ अ कापसे मयरु चं कांत २८ १६ ब अ तरदे रजनी काश 
१४ ९ ब कापसे तभा चं कांत २९ १७ ब सोनार रंजना वजय 
१५ ९ ड पाट ल वजय पंुड लक ३० १७ ड खडके व वनाथ सुरेश 

            वर ल मतदाराचं ेव मतदानाचे ि हडीओ च ीकरणह  कर यात आले आहे. 

महापौर पदाच े दसुरे उमेदवार महाजन जय ी सु नल यांचे बाजनूे खाल ल मतदारानंी ऑनलाईन 
मतदान केले. 

अ.न.ं भाग . मतदाराच ेनाव अ.न.ं भाग . मतदाराच ेनाव 
१ १ अ जोहरे या मधकुर २४ ११ क को हे सधुं वजय 
२ १ ब नेरकर स रता अनंत २५ ११ ड को हे लल त वजय 
३ १ क पोकळे दल प बबनराव २६ १२ अ बरडे नतीन मनोहर 
४ १ ड खान कसानाबी गबलु २७ १२ ड जोशी अनंत ह र चं  
५ २ अ सोनवणे कांचन वकास २८ १३ ब च हाण योती बाळासाहेब 
६ २ ब दारकंुडे नवनाथ व वनाथ २९ १४ अ पाट ल रेखा चुडामण 
७ २ क शदें गाय ी उ तम ३० १४ ब सोनवणे सुरेखा सुदाम 
८ २ ड बा व कर कशोर रमेश ३१ १५ अ महाजन सु नल सुपडु 
९ ३ अ सपकाळे मना धुडकु ३२ १५ ब महाजन जय ी सु नल 
१० ३ ब कोळी द ता य देवराम ३३ १५ क शेख शबानाबी साद क 
११ ३ क सपकाळे रंजना भरत ३४ १५ ड नाईक शांत सुरेश 
१२ ३ ड को हे वण रामदास ३५ १६ क काळे रे मा कंुदन 
१३ ४ अ सनकत चेतन गणेश ३६ १६ ड आहुजा मनोज नारायणदास 
१४ ५ अ भंगाळे व णू रामदास ३७ १७ अ पाट ल मना ी गोकुळ 
१५ ५ ब सोनवणे राखी शामकांत ३८ १७ क खडके सु नल वामनराव 
१६ ५ क तायडे योती शरद ३९ १८ अ बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
१७ ५ ड ल ढा नतीन बालमुकंूद ४० १८ ब देशमुख सु नाबी राजु 
१८ ७ ड पाट ल स चन भमराव ४१ १८ क शेख सैईदा युसुफ 
१९ ८ अ चौधर  मनोज सुरेश ४२ १८ ड पटेल इ ा हम मुसा 
२० ८ क पाट ल तभा सुधीर ४३ १९ अ सौ. नता मंगल सगं सोनवणे 
२१ ९ क देशमुख तभा गजानन ४४ १९ ब सोनवणे व म कसन 
२२ १० ड पाट ल कुलभुषण वरभान ४५ १९ क भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
२३ ११ अ भल पावताबाई दामु  

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

 मतदानाअंती महापौर पदासाठ  उमेदवारांना मळालेल  मते मा. पठा सन अ धकार  यांनी जाह र केल . 

१. कापसे तभा चं कांत यांना ऑनलाईन दारे एकूण ३० मते मळालेल  आहेत. 

२. महाजन जय ी सु नल यांना ऑनलाईन दारे एकूण ४५ मते मळालेल  आहेत. 

 यानंतर मा. पठा सन अ धकार  यांनी नयम ७ नुसार सवात जा त मते मळवणारे उमेदवार महाजन 
जय ी सु नल हया जळगांव शहर महानगरपा लके या ि दतीय स ाचे अडीच वषासाठ  “महापौर”  पद  
नवडून आ याचे जाह र केले. 

              येणे माणे महापौर नवडीची ऑनलाईन वशेष महासभा शांततेत पार पडल . 
                               सह /- 

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

 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
     महापौर नवडणकू माच २०२१ 
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जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
// उपमहापौर नवड वशेष महासभा बठैक चे कायवृ  // ऑनलाईन (ॲप दारे) 

सभा .:- २८                              द.१८/०३/२०२१ 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.१८/०३/२०२१ गु वार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार 

व भभाई पटेल शासक य इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  
तथा िज हा धकार  ी.अ भजीत राऊत यांचे अ य तेखाल  झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे 
महासभेच ेकायवृ . 

       ऑनलाईन (ॲप दारे) खाल ल स मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 
         मा. ी.अ भजीत राऊत, पठासीन अ धकार  तथा िज हा धकार  जळगांव. 
जोहरे या मधकुर कापसे मयुर चं कांत  सोनार रंजना वजय 
नेरकर स रता अनंत कापसे तभा चं कांत खडके सु नल वामनराव 
पोकळे दल प बबनराव देशमुख तभा गजानन खडके व वनाथ सुरेश 
खान कसानाबी गबलु पाट ल वजय पंुड लक भंगाळे व णू रामदास 
सोनवणे कांचन वकास सोनवणे सुरेश मा णक सोनवणे राखी शामकांत 
दारकंुडे नवनाथ व वनाथ बार  शोभा दनकर तायडे योती शरद 
शदें गाय ी उ तम शेख हसीनाबी शर फ लढढा नतीन बालमुकंूद 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल कुलभुषण वरभान चौधर  मनोज सुरेश 
सपकाळे मना धुडकु भल पावताबाई दामु बरडे नतीन मनोहर 

कोळी द ता य देवराम पाट ल उषा संतोष जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे रंजना भरत को हे सधंु वजय महाजन सु नल सुपडु 

को हे वण रामदास को हे लल त वजय महाजन जय ी सु नल 
सनकत चेतन गणशे बडाळे उ वला मोहन शेख शबानाबी साद क 
सोनवणे भारती कैलास राणे गाय ी इं िजत नाईक शांत सुरेश 
चौधर  चेतना कशोर तायडे सुरेखा नतीन पटेल इ ा हम मुसा 
सोनवणे मुकंुदा भागवत च हाण योती बाळासाहेब सोनवणे नता मंगल सगं 
काळे अ मत पांडुरंग मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
चौधर  मंगला संजय सोनवणे अंजनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चुडामण बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे सुरेखा सुदाम देशमुख सु नाबी राजु 
भोळे समा सुरेश ढेकळे सदा शव गणपत शेख सैईदा युसुफ 
काळे दपमाला मनोज पाट ल राज  झप  ि वकृत सद य 
सोनवणे अि वन शांताराम बालाणी भगतराम रावलमल सोनवणे कैलास नारायण 
पाट ल स चन भमराव अ तरदे रजनी काश पाठ  वशाल राधेशाम 
भोईटे लताबाई रणजीत काळे रे मा कंुदन मराठे राज  नारायण 
पाट ल तभा सुधीर आहुजा मनोज नारायणदास चौधर  महेश रतन 
पाट ल चं शेखर शवाजी पाट ल मना ी गोकुळ जैन भागचंद मोतीलाल 

 

 सदर सभेस मा.आयु त, ी.स तश कुलकण , मा.अ त र त आयु त, ी.शाम गोसावी, नगरस चव 
ी.सु नल गोराणे., सहा.आयु त, ी.पवन पाट ल तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े                             

मा. पठासीन अ धकार  :- जळगांव शहर महानगरपा लके या उपमहापौर पदा या नवडीसाठ  आयोिजत 
आज या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभेस उपि थत असले या सव सद याचं े मी वागत कर त 
असनू उपमहापौर नवडी संबधंातील सभेच े पढु ल कामकाज नगरस चव यानंी सु  कराव ेअसे नद शत 
केले. 
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नगरस चव :- ऑनलाईन (ॲप दारे) सभसे उपि थत सव स मा.सद याचें वागत, सवाना नम कार. 
आजची ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभा मा. वभागीय आयु त ना शक वभाग ना शक याचं े
कायालयाचे प  . नप /२०२१/ नवड/काया/२/का व/५३२१ द.०५/०३/२०२१ अ वये उपमहापौर पदाचे 
नवडीसाठ  आयोिजत करणत आलेल  असनु या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे महासभेचे पठासीन 
अ धकार  हणुन मा. ी.अ भजीत राऊत, िज हा धकार  जळगांव हे वराजमान आहेत. 

मा. वभागीय आयु त याचें प  ा त झालेवर दसुरे स ाक रता द.१८/०३/२०२१ पासुन पुढ ल 
अडीच वषाच े कालावधीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम १९(१) अ वये 
उपमहापौर पदाची नवड कर याकर ता तसेच मुबंई ां तक महानगरपा लका (महापौर आ ण 
उपमहापौर या पदासंाठ  नवडणकूा घेणे) नयम २००५ म धल तरतुद या अनुषगंाने नवडणकु 
काय म द.०५/०३/२०२१ रोजी घो षत कर यात आलेला आहे. या माणे वषयसुची सव स मा. 
सद यानंा बजाव यात आलेल  आहे. घो षत नवडणूक काय मानसुार द.०९/०३/२०२१ मगंळवार पासनू 
त े द.१६/०३/२०२१ मगंळवार पयत सकाळी ११.०० ते दपुार  १.०० (सटु च े दवस वगळुन) या दर यान 
कोरे नाम नदशन प  वतर त करण े तसेच द.१७/०३/२०२१ बुधवार रोजी सकाळी ११ त े दपुार  २ 
वाजेपयत नाम नदशन प  दाखल करणेबाबत मदुत दे यात आलेल  होती. सदर मुदतीत उपमहापौर 
पदासाठ  खाल ल माण ेनाम नदशनप  ा  झालेले आहेत. 

      उपमहापौर पदासाठ  ा त झाले या नाम नदशनप ाचा तपशील खाल ल माणे 
अ. . 
 

नाम नदशन 
प  दाखल 
दनाकं 
 

नाम न
दशन 
प  . 

उमदेवाराचे पूण नावं भाग 
 

उमदेवाराचा 
संपूण प ता 

सूचकाचे पूण 
नावं 

अनुमोदकाचे पूण 
नावं 

नाम नदशन 
दाखल वेळ 

१ 
 

१७/०३/२०२१ ०९ कुलभषुण वरभान 
पाट ल 

१० ड लॉट नं.१४, गट 
नं.१७६ मयूर 
कॉलनी प ं ाळा, 
जळगावं 

सु नल सपुडू 
महाजन 

सौ. नता 
मंगल सगं सोनवणे 

सकाळी 
११.०५ वा. 

२ १७/०३/२०२१ १० कुलभषुण वरभान 
पाट ल 

१० ड लॉट नं.१४, गट 
नं.१७६ मयूर 
कॉलनी प ं ाळा, 
जळगावं 

ल लत वजयराव 
को हे 

सौ. राखी शामकांत 
सोनवणे 

सकाळी 
११.०७ वा. 

३ १७/०३/२०२१ ०२ सोनवणे सरेुश 
मा णक 

१० 
(अ) 

मातो ी, गट 
न.९५ 
ला.नं.४०/४२ 
पा याची टाक , 
जळगावं ४२५५०१  

काळे अ मत 
पांडुरंग 

बालाणी भगतराम 
रावलमल 

दपुार  १.०७ 
वाजता 

४ १७/०३/२०२१ ०३ कापसे मयुर 
चं कांत 

९ (अ) लॉ.नं.२१ 
हनुमान 
मं दरामागे, 
शंकरअ पा नगर 
पन ४२५००१ 

सोनवणे अि वन 
शांताराम 

बडाळे उ वला 
मोहन 

दपुार  १.०८ 
वाजता 

 

नगरस चव :- उपमहापौर पदासाठ  दाखल झालेल  सव चार (०४) नाम नदशन प  े छाननीसाठ  
मा. पठासीन अ धकार  यांचेकड ेसादर कर यातं येत आहेत. 

मा. पठासीन अ धकार  :- उपमहापौर पदासाठ  कुलभषुण वरभान पाट ल यानंी ०२ नाम नदशनप  दाखल केले 
असनु प ह या नाम नदशन प ावर सु नल सुपडू महाजन हे सुचक तर सौ. नता मगंल सगं सोनवणे हे अनमुोदक 
आहेत. दसुरे नाम नदशन प ावर लल त वजयराव को हे हे सचुक तर सौ.राखी शामकातं सोनवणे हे अनमुोदक 
आहेत. कुलभुषण वरभान पाट ल यां या नाम नदशन प ाची छाननी केल  असनू ते वैध अस याचे मा. पठा सन 
अ धकार  यानंी जाह र केले. उपमहापौर पदासाठ  पढु ल नाम नदशन प  सोनवण ेसरेुश मा णक यांच ेअसनू 
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यांनी एकूण ०१ नाम नदशनप  दाखल केले आहे. यांच ेनाम नदशन प ावर सचुक काळे अ मत पाडुंरंग तर 
बालाणी भगतराम रावलमल हे अनमुोदक आहेत. सोनवण ेसरेुश मा णक यां या नाम नदशनप ाची छाननी केल  
असनू ते वधै अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यांनी जाह र केले. पुढ ल नाम नदशन प  कापसे मयुर चं कांत 
याचंे असून यानंी एकूण ०१ नाम नदशनप  दाखल केले आहे. यांच ेनाम नदशन प ावर सुचक सोनवणे 
अि वन शातंाराम तर बडाळे उ वला मोहन हे अनमुोदक आहेत. कापसे मयुर चं कांत यां या नाम नदशनप ाची 
छाननी केल  असनू ते वधै अस याचे मा. पठा सन अ धकार  यांनी जाह र केले. 

    स मा.सद य कापस ेमयरु चं कांत यानंी उपमहापौर पदाच ेउमेदवार कुलभषुण वरभान पाट ल व 
यांचे सचूक – अनमुोदक यां या नावा या वा र  या पंचवाष क या थम महापौर नवडी यावळेी यानंी 
सभागहृात केले या वा र शी जुळत नस याने याचंा उमेदवार  अज बाद कर यात यावा असा लेखी 
व पात आ ेप घेतलेला होता परंत ू सदर लेखी आ ेपानसूार मा. पठा सन अ धकार  यानंी सहयाचंी 

पडताळणी बैठक हजरे  रजी टरनसूार केल  व नाव पडताळणी केल . दो ह  नाम नदशन प ात नांव 
गॅझटे माणेच असलेचे दसुन आल ेपरंतु नाम नदशन प ात नावाचा म वत:च ेनांव थम याप दतीन े
नाम नदशन प ात लहलेले अस यामुळे घेतलेला आ ेप मा. पठा सन अ धकार  यानंी फेटाळला व तसे 
स मा.सद य कापसे मयरु चं कांत यांना लेखी व पात दले.  

  यानतंर स मा.सद य सोनवणे सरेुश मा णक यांनी ी.कुलभुषण वरभान पाट ल हे भाजप व 
आघाडी यांचे उपमहापौर या पदाचे अ धकृत उमेदवार आहेत परंत ू यांनी भाजपा प ाचा राजीनामा दललेा 
नस यामळेु यांचा उमेदवार  अज र  कर यात यावा असा लेखी आ ेप घेतला परंत ू सदरहू उमेदवार 
सद यपद  कायम अस याने यांचा अज र  करता येणार नाह  यामूळे स मा.सद य, ी.सरेुश सोनवण े
यांचा आ ेप लेखी व पात मा. पठा सन अ धकार  यानंी फेटाळला.  

तसेच ब याच स मा.सद याचें ऑनलाईन मतदान घेतानंा चहेरे प ट दसत नस याबाबत तसेच 
या उमेदवाराला मतदान दले जाणार आहे याचा नावाचा प ट उ लेख होत नसलेबाबत स मा.सद या, 

ॲड हाडा शु चता अतुल सहं यांनी ऑनलाईन सभेत वळेोवेळी आ पे घेतले मा  पठा सन अ धकार  यानंी 
मतदान करणा या स मा.सद यांचे चेहरे प ट दस यानतंर व मतदान केले या उमेदवाराचे प ट नांव 
ऐक यानंतर या स मा.सद यांचे मतदान पठा सन अ धकार  यांनी मतदान न द व याची या पणू 
केल . यामूळे नतंर मा. पठा सन अ धकार  याचें दारे उपरो त आ ेप फेटाळ यात आला.  

  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. 
यावळेेस सभागहृाचे घडयाळात दपुार  १२ वाजनू २६   मनीटे झालेल  आहेत दपुार  १२ वाजनू ५१ 
मनीटांपयत माघार ची मुदत राह ल यावळेेस उमेदवार आपल  उमेदवार  मागे घेवु शकतील अस े
मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केल.े(यानतंर १५ मनीटाचंी वेळ दे यात आल ) 

माघार साठ  दले या मदुतीत कापसे मयुर चं कातं यानंी आपल  उमेदवार  मागे घेतलेल  असनू 
उपमहापौर पदासाठ  १) पाट ल कुलभुषण वरभान २) सोनवण े सरेुश मा णक हे उमेदवार श लक 
राह याचे मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र केले. 

   सदर उपमहापौर पदासाठ  नवडणुक लढ वणा या उमेदवारांची नाव ेवणानु मे खाल ल माणे लावणेत 
आल . 

१. पाट ल कुलभुषण वरभान 

२. सोनवण ेसरेुश मा णक 
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मा. पठासीन अ धकार  :- अनु मे भाग मांक नहाय स मा.सद यांचे नाव े पूकार यात येतील 
त नंतर स मा.सद यान े ह डीओ कॅमेरा सु  क न माईक Unmute करावा व आपले नाव सागंनु या 
उमदेवाराला मत  

दयावयाचे आहे याचे नांव सांगाव े कंवा आप याला मत न दवायचे नस यास तसे तट थ हणून 
सागंावे. स मा.सद यासं मत एकदा न द व यात आ यानतंर पू हा मत दे याची कंवा आपले मत 
बदल याची मभुा असणार नाह . 

   मतदान ये दर यान आपल े अनु मे भाग मांक नहाय नाव पुकार यानतंर आपण 
ऑनलाईन उपि थत नस यास सद याला आपले मत दे यासाठ  रा त व वाजवी संधी मळावी हणून 
सव भागाचंी मतदान या झा यानतंर पून च आपले नांव मा. पठासीन अ धका या दारे पूकार यात 
येईल यानंतर सू दा आपण मतदान न के यास अथवा ऑनलाईन उपि थत न राह यास आपल  
अनुपि थती गहृ त धर यात येईल.  

पठा सन अ धकार  यानंी उमेदवार १) पाट ल कुलभुषण वरभान २) सोनवणे सरेुश 
मा णक यानंा “उपमहापौर” पदासाठ  मत देऊ इि छणा-या मतदारांना याचें नांव व कोण या 
उमदेवारास आपले मत दयावयाचे आहे या उमेदवाराचे नांव सांगणेबाबत सां गतले असता १) पाट ल 
कुलभुषण वरभान यांचे बाजनूे खाल ल मतदारानंी ऑनलाईन मतदान केले. 
अ.न.ं भाग . मतदाराचे नाव अ.न.ं भाग . मतदाराचे नाव 
१ १ अ जोहरे या मधकुर २४ ११ क को हे सधुं वजय 
२ १ ब नेरकर स रता अनंत २५ ११ ड को हे लल त वजय 
३ १ क पोकळे दल प बबनराव २६ १२ अ बरडे नतीन मनोहर 
४ १ ड खान कसानाबी गबलु २७ १२ ड जोशी अनंत ह र चं  
५ २ अ सोनवणे कांचन वकास २८ १३ ब च हाण योती बाळासाहेब 
६ २ ब दारकंुडे नवनाथ व वनाथ २९ १४ अ पाट ल रेखा चुडामण 
७ २ क शदें गाय ी उ तम ३० १४ ब सोनवणे सुरेखा सुदाम 
८ २ ड बा व कर कशोर रमेश ३१ १५ अ महाजन सु नल सुपडु 
९ ३ अ सपकाळे मना धुडकु ३२ १५ ब महाजन जय ी सु नल 
१० ३ ब कोळी द ता य देवराम ३३ १५ क शेख शबानाबी साद क 
११ ३ क सपकाळे रंजना भरत ३४ १५ ड नाईक शांत सुरेश 
१२ ३ ड को हे वण रामदास ३५ १६ क काळे रे मा कंुदन 
१३ ४ अ सनकत चेतन गणेश ३६ १६ ड आहुजा मनोज नारायणदास 
१४ ५ अ भंगाळे व णू रामदास ३७ १७ अ पाट ल मना ी गोकुळ 
१५ ५ ब सोनवणे राखी शामकांत ३८ १७ क खडके सु नल वामनराव 
१६ ५ क तायडे योती शरद ३९ १८ अ बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
१७ ५ ड ल ढा नतीन बालमुकंूद ४० १८ ब देशमुख सु नाबी राजु 
१८ ७ ड पाट ल स चन भमराव ४१ १८ क शेख सैईदा युसुफ 
१९ ८ अ चौधर  मनोज सुरेश ४२ १८ ड पटेल इ ा हम मुसा 
२० ८ क पाट ल तभा सुधीर ४३ १९ अ सौ. नता मंगल सगं सोनवणे 
२१ ९ क देशमुख तभा गजानन ४४ १९ ब सोनवणे व म कसन 
२२ १० ड पाट ल कुलभुषण वरभान ४५ १९ क भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
२३ ११ अ भल पावताबाई दामु  

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

काह  स मा.सद य/सद या यानंी मतदारांच े ऑनलाईन मतदान येत चहेरे अ प ट दसत 
अस यान े यांचे मतदान न द व यात येव ुनये असे सभे दर यान आ ेप घेतले परंतू मा. पठा सन अ धकार  
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यांनी मतदाराचें संपणु चेहरे व मतदाराचंी ओळख पट यानतंर यानंी उमेदवाराला दले या मतदानाची खा ी 
के यानतंरच सबंंधीत मतदाराचे मत न द वले अस याने स मा.सद यानंी उपरो त माणे घेतलेले आ पे 
मा. पठा सन अ धकार  यांनी फेटाळले. 

   उपमहापौर पदाचे दसुरे उमेदवार सोनवण े सरेुश मा णक याचं े बाजनू े खाल ल मतदारानंी ऑनलाईन 
मतदान केले. 

अ.नं. भाग . मतदाराचे नाव अ.नं. भाग . मतदाराचे नाव 
१ ४ ब सोनवणे भारती कैलास १६ १० अ सोनवणे सुरेश मा णक 
२ ४ क चौधर  चेतना कशोर १७ १० ब बार  शोभा दनकर 
३ ४ ड सोनवणे मुकंुदा भागवत १८ १० क शेख हसीनाबी शर फ 
४ ६ अ काळे अ मत पांडुरंग १९ ११ ब पाट ल उषा संतोष 
५ ६ ब चौधर  मंगला संजय २० १२ ब बडाळे उ वला मोहन 
६ ६ क ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं २१ १२ क राणे गाय ी इं िजत 
७ ६ ड सोनवणे धीरज मुरल धर २२ १३ अ तायडे सुरेखा नतीन 
८ ७ अ भोळे समा सुरेश २३ १३ क मराठे िजत  भगवान 
९ ७ ब काळे दपमाला मनोज २४ १३ ड सोनवणे अजंनाबाई भाकर 
१० ७ क सोनवणे अि वन शांताराम २५ १४ क ढेकळे सदा शव गणपत 
११ ८ ब भोईटे लताबाई रणजीत २६ १४ ड पाट ल राज  झप  
१२ ८ ड पाट ल चं शेखर शवाजी २७ १६ अ बालाणी भगतराम रावलमल 
१३ ९ अ कापसे मयरु चं कांत २८ १६ ब अ तरदे रजनी काश 
१४ ९ ब कापसे तभा चं कांत २९ १७ ब सोनार रंजना वजय 
१५ ९ ड पाट ल वजय पंुड लक ३० १७ ड खडके व वनाथ सुरेश 

         वर ल मतदाराचं ेव मतदानाचे ि हडीओ च ीकरणह  कर यात आले आहे. 

 मतदानाअंती उपमहापौर पदासाठ  उमेदवारानंा मळालेल  मते मा. पठा सन अ धकार  यानंी जाह र 
केल . 

१. पाट ल कुलभुषण वरभान यानंा ऑनलाईन दारे एकूण ४५ मते मळालेल  आहेत. 

२. सोनवण ेसरेुश मा णक यानंा ऑनलाईन दारे एकूण ३० मते मळालेल  आहेत. 

 यानतंर मा. पठा सन अ धकार  यानंी नयम ७ नसुार सवात जा त मत े मळवणारे उमेदवार पाट ल 
कुलभुषण वरभान हे जळगांव शहर महानगरपा लके या ि दतीय स ाचे अडीच वषासाठ  “उपमहापौर”  पद  
नवडून आ याचे जाह र केले. 

 

             रा गीत नतंर येण े माणे उपमहापौर नवडीची ऑनलाईन वशषे महासभा शातंतेत पार पडल . 
 
 
 

        सह /-   

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

       जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 
    उपमहापौर नवडणूक माच २०२१ 

 
 
 
 


