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जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०४            // वशेष महासभा बैठक चे कायवृ त //     द. ०३/११/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. ०३/११/२०१८ श नवार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार व भभाई 
पटेल टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  तथा महापौर, सौ. समा सरेुश 
भोळे यांचे अ य तखेाल  झाले या वशषे महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 
                मा. सौ. समा सरेुश भोळे, महापौर, तथा पठा सन अ धकार   

जोहरे या मधकुर भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल रेखा चुडामण 
नेरकर स रता अनतं पाट ल तभा सधुीर सोनवणे सरेुखा सदुाम 
पोकळे दल प बबनराव पाट ल चं शखेर शवाजी ढेकळे सदा शव गणपत 
खान कसानाबी गबल ु कापसे मयरु चं कांत  पाट ल राज  झप  
सोनवणे काचंन वकास देशमखु तभा गजानन महाजन सु नल सपुडू 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल वजय पडु लक महाजन जय ी सु नल 
बा व कर कशोर रमेश सोनवणे सरेुश मा णक नाईक शांत सरेुश 
सपकाळे मना धुडकु शखे हसीनाबी शर फ बालाणी भगतराम रावलमल 
कोळी द ता य देवराम पाट ल कुलभषुण वरभान अ तरदे रजनी काश 
सपकाळे रंजना भरत भल पावताबाई दाम ु काळे रे मा कंुदन 
को हे वण रामदास पाट ल उषा सतंोष आहुजा मनोज नारायणदास 
सनकत चेतन गणेश को हे सधुं वजय पाट ल मना ी गोकुळ 
सोनवणे भारती कैलास को हे लल त वजय सोनार रंजना वजय 
चौधर  चेतना कशोर बरड े नतीन मनोहर खडके सु नल वामनराव 
सोनवणे मकंुुदा भागवत बडाळे उ वला मोहन खडके व वनाथ सरेुश 
तायड े योती शरद राणे गाय ी इं िजत बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
लढढा नतीन बालमकंुुद जोशी अनंत ह र चं  देशमखु सु नाबी राज ु
काळे अ मत पांडुरंग तायड ेसरेुखा नतीन शखे सईैदा यसुफु 
चौधर  मगंला सजंय च हाण योती बाळासाहेब पटेल इ ा हम मसुा 
काळे दपमाला मनोज मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
पाट ल स चन भमराव सोनवणे अजंनाबाई भाकर  

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी. चं कांत खोसे, मा.उपायु त, ी.ल मीकांत 
कहार, नगरस चव ी.सभुाष मराठे तसचे अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े  

 सभेस गणपतू  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याचे नदश दले.  

नगरस चव :- आज या सभके रता मा.उपमहापौर,डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे, स मा.सद य ी. व णू रामदास 
भगंाळे, ी. धरज मरुल धर सोनवणे व स मा.सद या सौ. तभा चं कांत कापसे यांचे रजचेे अज आलेले असनू त े
मा. पठा सन अ धकार  यांनी मजंरू केलेले आहेत. 
नगरस चव :- वषय ं .१) महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेकलम ५(२)ब च ेतरतदु नुसार तसेच 
महारा  महानगरपा लका (नाम नद शत सद याची अहता व नयु या ) सधुारणा नयम १०१२ च ेतरतदु नुसार 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत मा य़ता ा  प ाच ेव गटाचं ेतौल नक सं याबळानसुार ा  पाच जागेसाठ च े
नाम नदशन व याबाबत मा.आयु  यांचेकडून येणा या शफारशींचा वचार क न नाम नदशीत सद यांच े
नाम नदशनास मा य़ता देण.े 
नगरस चव :- जळगांव शहर महानगरपा लका नाम नद शत सद य नवडीबाबत द.२२/१०/२०१८ रोजी म.आयु त 
सो यांच ेदालनात बठैक घे यात आल . सदर बठैक त नव नवाचीत सद य सं यानसुार भा.ज.पा.चे - ४, शवसेना 
- १ असे सद य घेता येव ु शकतील. यानसुार द.२९/१०/२०१८ पयत नाम नदशन प  दयावीत असे सू चत 
कर यात आले. यानसुार भा.ज.पा.गटनेत ेव शवसेना गटनेत ेयांनी दनांक २९/१०/२०१८ रोजी सादर केलले  बदं 
पाक टे मा.महापौर महोदया यांचेकडसे सपुदू कर यात येत आहे. (आलेल  सव नाम नदशन प  वधै अस यान े 
ि वकारणेत येत असलेबाबत मा.महापौर यांची सचूीत केल.े) आलेल  नाम नदशनाम ये १) सोनवणे कैलास 
नारायण, २) पाठ  वशाल राधे याम, ३) मराठे राज  नारायण,      ४) चौधर  महेश रतन व ५) जैन भागचंद 
मोतीलाल यांची नाम नदशन प  ा त झालेल  आहेत. 
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ी. नतीन ल ढा :- जळगांव शहर महानगरपा लका नाम नद शत सद य पदासाठ  ा त झालेले सव पाच ह  
सद यांना जळगांव शहर महानगरपा लकेचे नाम नद शत सद य हणून नयु त करणेस मा यता देणेत यावी. 
ी.ल लत को हे :- स मा.सद य ी. नतीन ल ढा यानंी केले या सचूनेस माझ ेअनमुोदन आहे. 

नगरस चव :- सभागहृान े मा यता द यानसुार १) सोनवणे कैलास नारायण २) पाठ  वशाल राधे याम, ३) 
मराठे राज  नारायण, ४) चौधर  महेश रतन, व ५) जनै भागचदं मोतीलाल याचंी जळगांव शहर महानगरपा लकेच े
 नाम नदशीत सद य हणनु नयु ती कर यात येत आहे. सव नव नवा चत नाम नद शत सद यांच े शासनातफ 
हाद क अ भनदंन कर यात येत आहे तर  मा.महापौर, म.आयु त सो यांनी सद यांचा स कार करावा ह  वनतंी. 
सव गटनेता यांना वनतंी आहे क , यांनी यास पठावर याव.े  

* (मा.महापौर, म.आयु त सो तसचे सव सव गटनेता यांनी सव नव नवा चत नाम नद शत सद यांच े वागत 
केल.े) 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनषुगंाने ठराव .२८ पा रत कर यात आला. 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ५(२) (ब) तसेच महारा  महानगरपा लका 

(नाम नद शत सद यां या अहता व नयु या ) सधुारणा नयम २००७ व २०१२ च े नयम ४ व ५ मधील 
तरतदु नुसार आयु त यांनी सभागहृ नेता व सव गटने याची द २२/१०/२०१८  रोजी मट ंग घेऊन तसेच महासभेत 
नयम ४ मधील वेगवेगळया वक पातनु नाम नद शत सद यांचे नयु तीबाबत य न केल.े शवेट  प ीय 
बलाबलानसुार गटने यां या शफारशीसह ा त नाम नदशनातनू नयम ४ चे ‘ छ ’ नुसार पाच नाम नदशनाची 
मा.आयु तांनी यांनी सभेत शफारस केलेनसुार खाल ल माणे नाम नदशीत सद यांचे नयु तीस मा यता दान 
करणत येत आहे. 

 
अ. . नाम नद शत सद याच े

नांव 
सद याचा प ता प  / आघाडी नयम ४  नुसार 

वक प व पद 
१. कैलास नारायण सोनवणे बालाजी पेठ,  

बालाजी लाझा, जळगांव 
भा.ज.पा. छ – समाजा ध ठ त 

अशासक य सघंटनेचा 
पदा धकार  

२. वशाल राधे याम पाठ  ३१, बालाजी पेठ, 
जळगांव 

भा.ज.पा. छ – समाजा ध ठ त 
अशासक य सघंटनेचा 
पदा धकार  

३. 
 

राज  नारायण मराठे ३४७, शवनेर , शवाजी 
नगर, जळगांव 

भा.ज.पा. छ – समाजा ध ठ त 
अशासक य सघंटनेचा 
पदा धकार  

४. महेश रतन चौधर  ८, डबला कॉलनी, 
रगंरोड, 
जळगांव 

भा.ज.पा. छ – समाजा ध ठ त 
अशासक य सघंटनेचा 
पदा धकार  

५. भागचंद मोतीलाल जैन लॉट न.ं३१,३२ 
शकंरआ पा नगर, 
प ं ाळा,जळगांव 

शवसेना छ – समाजा ध ठ त 
अशासक य सघंटनेचा 
पदा धकार  

 
सवानुमत ेमजंरु 

  सचुक   :- लढढा नतीन बालमकंूुद 
अनुमोदक     :- को हे ल लत वजय 

 
सामहु क रा गीत गायनानतंर सभेचे कामकाज सपं न झाल.े 
 

सह /- 
                                                                                                                 भोळे समा सरेुश  
                                                                                                   महापौर 
                                                            जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 

 


