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जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०५           // तहकूब महासभा बैठक चे कायवृ त //     द. ३०/११/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. ३०/११/२०१८ शु वार 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 सुरेश भोळे यांच े
अ य तखेाल  झाले या वशेष महासभेच ेकायवृ . 

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

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

कापसे तभा चं कांत सोनार रंजना वजय 

जोहरे या मधकुर देशमुख तभा गजानन खडके सु नल वामनराव 
नेरकर स रता अनंत सोनवणे सुरेश मा णक खडके व वनाथ सुरेश 
पोकळे दल प बबनराव बार  शोभा दनकर भंगाळे व णु रामदास 
खान कसानाबी गबलु शेख हसीनाबी शर फ तायड े योती शरद 
सोनवणे कांचन वकास पाट ल कुलभुषण वरभान लढढा नतीन बालमुकंुद 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ भल पावताबाई दाम ु चौधर  मनोज सुरेश 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल उषा संतोष बरड े नतीन मनोहर 

सपकाळे मना धुडकु को हे सधुं वजय जोशी अनंत ह र चं  

कोळी द ता य देवराम को हे लल त वजय महाजन सु नल सुपडू 

सपकाळे रंजना भरत बडाळे उ वला मोहन महाजन जय ी सु नल 
को हे वण रामदास राणे गाय ी इं िजत शेख शबानाबी साद क 
सनकत चेतन गणेश तायड ेसुरेखा नतीन नाईक शांत सुरेश 
सोनवणे भारती कैलास च हाण योती बाळासाहेब पटेल इ ा हम मुसा 
सोनवणे मुकंुदा भागवत मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
काळे अ मत पांडुरंग सोनवणे अंजनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
अड.हाडा शु चता अतलु सहं सोनवणे सुरेखा सुदाम बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
सोनवणे धरज मुरल धर ढेकळे सदा शव गणपत देशमुख सु नाबी राज ु
काळे दपमाला मनोज पाट ल राज  झप  शेख सैईदा युसुफ 
पाट ल स चन भमराव बालाणी भगतराम रावलमल ि वकृत सद य 
भोईटे लताबाई रणजीत अ तरदे रजनी काश सोनवणे कैलास नारायण 
पाट ल तभा सुधीर काळे रे मा कंुदन पाठ  वशाल राधेशाम 
पाट ल चं शेखर शवाजी आहुजा मनोज नारायणदास मराठे राज  नारायण 
कापसे मयुर चं कांत पाट ल मना ी गोकुळ चौधर  महेश रतन 

 

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

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याच े नदश दले.  

नगरस चव :- आज या सभेक रता चौधर  मंगला संजय़, सोनवणे लताबाई चं कांत व सोनवणे राखी शामकांत यांच ेरजेचे 
अज आलेले असून त ेमा. पठा सन अ धकार  यांनी मंजूर केलेले आहेत. 

दांजल बाबत स मा.सद यांनी दले या तावाच ेनगरस चव यांनी वाचन केले.  
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२९ पा रत कर यात आला. 

अ. . स मा.सद यांच ेनांव दांजल च े ताव 
 १. सौ. समा सरेुश 

भोळे,महापौर 
भा.ज.पा. प ाचे जे ठ नेत,े माजी खासदार व.वाय.जी.महाजन, 
मा.आ. ी.एकनाथरावजी खडसे यांचे जे ठ बधंु व. व वनाथ 
गणपतराव खडस,े भारतीय जनता प ाचे जे ठ नेत े व क य 
रासायनीक खत े आ ण ससंद य कामकाज मं ी कै.अनंतकुमार, 
स मा.सद या रंजना वजय सोनार (वानखेड)े यांचे वडील 
कै. काश एकनाथ सोनार, माजी नगरसे वका सौ.शभुागंी सधुाकर 
भोळे यांचे पती व. ा.सधुाकर दोधू भोळे, माजी नगरसेवक 
ी.अ ण शरसाळे याचं े चरंजीव व.मानराज शरसाळे यांच े

दखुद नधनाब ल दाजंल . 
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२. ी.ल लत वजयराव को हे भा.ज.पा. प ाचे जे ठ नते,े माजी खासदार व.वाय.जी.महाजन, 
मा.आ. ी.एकनाथरावजी खडसे यांचे जे ठ बधं ु व. व वनाथ 
गणपतराव खडस,े माजी नगरसे वका सौ.शभुांगी सधुाकर भोळे यांच े
पती व. ा.सधुाकर दोधू भोळे यांचे दखुद नधनाब ल दांजल .  

३. ी.भगतराम रावलमल 
बालाणी  

माजी नगरसेवक ी.अ ण शरसाळे यांचे चरंजीव व.मानराज 
शरसाळे तसेच लेवा भोर पचंायतचे उपा य ,कै. यामलाताई 
गणुवतंराव सरोदे यांचे दखुद नधनाब ल दाजंल . 

४. ी. व णु रामदास भगंाळे िज हापठे ये थल र हवासी ी.अशोक हरलाल खैरनार यांचे मातो ी 
कै.जनाबाई हरलाल खैरनार, मारोती पठे रथ चौक ये थल ी. कशोर 
जग नाथ सयुवशंी यांच ेबधंु व वल अशोक सयुवशंी यांचे वडील 
कै.अशोक जग नाथ सयुवशंी, भवानी पेठ ये थल ी. वलास, ललाधर 
व राजू पु षो तम नारखेड े यांचे वडील क व कै.पु षो तम चावदस 
नारखेड ेयांचे दखुद नधनाब ल दाजंल .  

५. ी.नवनाथ व वनाथ 
दारकंुड े

मराठा समाजाच े आर णासाठ  रा यभर या चाळीस त णांनी 
ब लदान दले  यांचे दखुद नधनाब ल दांजल .  

६. सौ. दपमाला मनोज ( पटूं) 
काळे 

भाग ं .०७ मधील र हवासी कै.राज  जग नाथ श ड,े 
कै.ग.ंभा. ौपदाबाई खुशाल चौधर , कै.ग.ंभा.कुसमू बे नराम करंगे, 
कै.सौ. च ा कमलाकर फालक, कै.सौ. तभा ह र चं  भगंाळे याचं े
दखुद नधनाब ल दाजंल .  

७. ी.राज  झप  पाट ल १० वषापवु  द.२६/११/२००८ रोजी मुबंई ह यात शह द झालेल े
पो लस अ धकार , म च ेजवान व नाग रक तसेच स मा.सद या 
रंजना वजय सोनार (वानखेड)े यांच ेवडील कै. काश एकनाथ सोनार 
यांचे दखुद नधनाब ल दांजल . 

८. ी. वण रामदास को हे जुने जळगांव प रसरातील को हेवाडा ये थल व.वदंना रमेश को हे, 
वाि मक नगर ये थल र हवासी माजी .महापौर ी.गणेश बधुो 
सोनवणे यांचे मावस भाऊ व. काश दगडू साळंुखे यांचे दखुद 
नधनाब ल दांजल . 
 
 

९. डॉ. ी. व वनाथ सरेुश 
खडके 

भा.ज.पा. प ाचे जे ठ नते,े माजी खासदार व.वाय.जी.महाजन, 
स मा.सद या रंजना वजय सोनार (वानखेड)े याचं ेवडील कै. काश 
एकनाथ सोनार, यांचे दखुद नधनाब ल दांजल . 

१० ी.कैलास नारायण 
सोनवणे 

भारतीय िजवनशलै त बालधम, श णधम, कम धम वृ दा 
अव थेतीतील धम, आ ण सव भौ तक सखुापासनु वर ती 
वीकारणारा सं यास धम दलेल े आहेत. आयु यात सव धमाच े

पालन झुंबरलालजी यांनी केले वया या ९३ या वष  सव सघं 
प र याग क न यांनी सं यास त वीकारले हे त अगंीकार यानतंर 
यांनी सथंरा त घेऊन न हाने ५७ दवस उपवास क न मृ यु दार 
पार केले. यां या या तामळेु जैन धमातील काया, माया पासनु 
व त होणारा सं कार अधोरेक त झाला. जळगांव करांनी मृ युचा 
आनदंदायी सोहळा अनुभवला. अ या न ह  व न चयी जैन मनुी 
झुंबरलालजी यांना हे सभागहृ दाजंल  वाहत.े 

 
 

  दांजल  बाबत आले या तावा या अनुषंगाने उपरो  द:ुखद घटनेबाबत सभागहृाला अ यंत द:ुख 
होत आहे. परमे र इहलोक सोडून गेले या मतृा यास चरशांती दान करो, यां या सम  कुटंू बयांचे द:ुखात 
सभागहृ सहभागी असून यांचे कुटंू बयांना, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह 
सभागहृाने दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगंत आ यानंा दांजल  अपण केल .  

 
   स मा.सद यांनी मांडले या अ भनंदन तावाच ेअनुषंगाने सभागहृाने ठराव .३० अ वये खाल ल नमूद केले माणे ठराव 
पा रत केला. 

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनदंनाच े ताव मांडल.े 
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अ. .     स मा.सद यांच ेनांव अ भनंदनाच े ताव 
१ सौ. समा सुरेश भोळे, 

महापौर 
डॉ. ी.अि वन शांताराम, 
उपमहापौर 

मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, यांनी महारा  
रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के आर ण 
द याब ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसंपदा मं ी, यांनी आर ण 
देणे कामी मह वाची भु मका बजाव याब लआभार य त करणेसाठ  हा दक 
अ भनंदन. ी.िजत  भगवान मराठे यांची जळगांव शहर महानगरपा लका 
थायी स मती सभापती नवड झालेब ल, सौ.मंगला संजय चौधर  यांची 

जळगांव शहर महानगरपा लके या म हला व बालक याण स मती या 
सभापती नवड झा याब ल, ी.कैलास नारायण सोनवण,े ी. वशाल 
राधेशाम पाठ , ी.राज  नारायण मराठे, ी.महेश रतन चौधर , 
ी.भागचंद मोतीलाल जैन याचंी जळगांव शहर महानगरपा लके या ि वकृत 

सद य नवड झा याब ल तसेच जळगांव शहरातील वयंसेवी नागर क 
ी.संजय ीराम चौधर  हे जळगांव शहरातील मु य मशान भुमी येथ े नगा 

आ ण व छता ठेवणेसाठ  वठोबा नावाने वयंसेवक हणुन बहुमोल सेवा 
बजा वत अस याब ल याचं े कौतुका पद, गौरव णय काम गर साठ  
अ भनंदन. 

२ ी.ल लत वजयराव को हे मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, यांनी महारा  
रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के आर ण 
द याब ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसंपदा मं ी, यांनी आर ण 
देणे कामी मह वाची भु मका बजाव याब ल आभार य त करणेसाठ  हा दक 
अ भनंदन. तसेच मा. ी.चं कातं डांगे,भा से,आयु त, मनपा, आ ण मनपा 
अ धकार  व कमचार  वृंद यांनी सावज नक गणेशो सव २०१८ म ये यावष  
मनपातफ जळगांवकरानंा व वध मनोरंजना या काय मांचे यश वी आयोजन 
क न जळगांव र सकांना शा ीय नृ य, नाटक, संगीत मै फल आ ण 
वसजन मरवणुक त सादर केलेले व वध कला व कार यांची मेजवानी 
जळगांववा सयांना उपल ध क न दल  याब ल अ भनंदन. 

३ डॉ. ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, यांनी महारा  
रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के आर ण 
द याब ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसंपदा मं ी, यांनी आर ण 
देणे कामी मह वाची भु मका बजाव याब ल आभार य त करणेसाठ  तसेच 
संपूण मराठा समाज बाधंवांचे हा दक अ भनंदन. 

४ डॉ. ी. व वनाथ सुरेश खडके मनपा ि वकृत सद य ी.महेश रतन चौधर  यांच े वाढ दवसाब ल हाद क 
अ भनंदन. 

५ ा. ी.स चन भमराव पाट ल मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, यांनी महारा  
रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के आर ण 
द याब ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसंपदा मं ी, मा.आ. ी.चंदभूाई 
पटेल व मा.आ. ी.राजुमामा भोळे यांनी आर ण देणे कामी मह वाची 
भु मका बजाव याब ल आभार य त करणसेाठ  हा दक अ भनंदन. 

६ सौ. योती बाळासाहेब च हाण महारा  रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के 
आर ण द याब ल मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, 
व वधी मंडळा या दो ह  सभागहृातील सव प ीय सद याचंी एकमतान े
वधेयक मंजूर के याब ल सवाचे मनपूवक आभार व हाद क अ भनंदन. 
तसेच प ह यांदा महानगरपा लका व छ व चकाचक के याब ल 
मा.महापौर,सौ. समा सुरेश भोळे, मा.उपमहापौर डॉ. ी.अि वन शांताराम 
सोनवण,े आ ण मा.आयु त, ी.चं कांत डांगे यांच ेहाद क अ भनंदन करते. 

७ ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड े आर ण या मागणीसाठ  मराठा समाजान े रा यभर शातंते या मागाने 
काढलेले ५८ मुक मोच याब ल १६% आर ण द याब ल महारा  शासनाच े
हाद क अ भनंदन. 

८ सौ. दपमाला मनोज ( पटूं) काळे मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, महारा  रा य, यांनी महारा  
रा यात मराठा समाज बांधव यांना श ण व नोकर त १६ ट के आर ण 
द याब ल, मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसंपदा मं ी, तसेच िज हयाच े
पालकमं ी ना. ी.चं कांतदादा पाट ल यांनी आर ण देणे कामी मह वाची 
भु मका बजाव याब ल आभार य त करणेसाठ  हा दक अ भनंदन. तसेच 
जळगांव शहरातील वयंसेवी नागर क ी.संजय ीराम चौधर  हे जळगांव 
शहरातील मु य मशान भुमी येथे नगा आ ण व छता ठेवणेसाठ  वठोबा 
नावाने वयंसेवक हणुन बहुमोल सेवा बजा वत अस याब ल यांचे 
कौतुका पद, गौरव णय काम गर साठ  अ भनंदन. मनपा ि वकृत सद य 
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ी.महेश रतन चौधर  यांचे वाढ दवसाब ल हाद क अ भनंदन. 
९ ी. व णु रामदास भंगाळे महारा  रा य सरकारने जाह र केले या मराठा समाजा या आर णासाठ  

सरकारचे व सभागहृातील सव प ांनी घेतले या भुमीकेब ल सव प ीयांचे 
जाह र हाद क अ भनंदन. 

१० ी. नतीन बालमुकंूद ल ढा जळगांव शहरातील एक मुख सम या रा य महामाग ं .६ चे बाजुन े
समांतर र ते करण ेसंदभात समांतर र त ेकृती स मतीन ेआंदोलन ेकेले होत े
व याकामी मा.जलसंपदा मं ी गर षभाऊ महाजन, मा.आ. ी.सुरेश भोळे, 
क य मं ी नामदार ी. नतीनजी गडकर , मा.पालकमं ी ी.चं कांतजी 
पाट ल, मा.खा. ी.ए.ट .नाना पाट ल ज े य न केले याब ल या सवाच े हे 
सभागहृ हाद क अ भनंदन कर त आहे. कारण ब याच वषापासून हा न 
लंबीत होता व असं य लोक या महामागावर मृ युमुखी पडलेले आहेत. 

यासंदभात मा. गर षभाऊ महाजन, मा.आ. ी.सुरेश भोळे यांनी माग े
वमानतळावर ी.गडकर  यांच ेि वय सहा यक यांची भेट घेतल  होती व हा 
न ता काळ माग  लाव यास सांगीतले होत े यावेळेस यानंी दोन तीन 

आठवडयात याकामा या न वदा काढ यात येतील असे सांगीतले होते. 
याअनुषंगाने या र याचे कामी येणा या अडचणी जसे क , वदयुत पोल, 
वृ , पाईप लाईन इ.सम या दरु करणे संदभात सव संबंधीत अ धका यांची 
बैठक घे यात आल  होती याम ये आठ दवसात हया अडचणी दरु कर यात 
येतील असे सांगीतले होत.े तर  सव लोक त नधी याचं े हे सभागहृ हाद क 
अ भनंदन कर त आहे. खास क न मा.आ. ी.सुरेशमामा भोळे यांनी गे या 
चार वषात हे एक ठोस असे काम केले आहे. कारण याकामी र याम धल 
वदयुत पोल थलांतर त करणे गरजेचे होते व यासाठ  नधीची आव यकता 
होती याकर ता १.५० कोट  पये िज हा नयोजन कायालयाकडून मळाव े
यासाठ  मा.पालकमं ी ी.चं कातंजी पाट ल यांना मा.आ. ी.सुरेश भोळे यांनी 
प  दले हणुन यांचे हाद क अ भनंदन. 

 
उपरो  तावाच ेअनुषंगाने वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व सामािजक सं था यांच े

हे सभागहृ अ भनंदन कर त असुन उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत आहे. 
 

मा.उपमहापौर :- मा.महापौर यांची वनंती आहे क , शवाजी नगर ये थल जे र हवाशी सभागहृात आलेले आहेत यांनी कृपया 
सभागहृा बाहेर जाव.े 
ी. सांगोरे :- मा.महापौर महोदया यांचकेडून आ ह  सभागहृाच ेकामकाज पाह यासाठ  पासेस घेतले या आहेत. 

मा.उपमहापौर :- ठक आहे परंतू आपण सभागहृात खाल  न बसता खचु  कंवा सोफा वर बसावे. 
ी. दपक गु ता :- बस यास जागा नस याने मी खाल  बसलो आहे. 

मा.उपमहापौर :- आपण सो यावर बसुन यावे आपल  बस याची यव था कर यात येत आहे. 
ी.नवनाथ दारकंुड े :- सभेच ेकामकाज सु  हो याआधी मी मा.आयु त साहेब यांना वचा  इि छतो क , आ ह  वाडातील 

सम या कोणाकड ेकरा यात ? कारण शासनाला सम या सदंभात प  देऊन सु दा या सोडव या जात नाह . 
म.आयु त :- आपण प  दले असेल तर यावर कायवाह  करणेत येईल. 
ी.नवनाथ दारकंुड े:- एक वषापासून त ार केलेल  आहे द.१०/१०/२०१७ रोजी मी मशानभुमी संदभात त ार केलेल  होती 

तसेच ज म-मृ यु दाख या संदभातह  प  दले होत ेपरंत ूकाह ह  कायवाह  झालेल  नाह . 
मा.उपमहापौर :- आपण शासनाला पुव  जी प  दल  आहेत याची एक त पु हा दयावी यावर शासनातफ कायवाह  
कर यात येईल. 
ी. वशाल पाठ  :- मा.महापौर महोदया, आपण सभागहृात जे दाजंल  व अ भनंदनाच ेजे ठराव करतो यासंदभात एक 

लेखी प  संबंधीत कुटंूबाला दे यात याव.े 
ी.सु नल महाजन :- मा.महापौर महोदया, ि वकृत सद य यांच े राजप ात नावे स द झालेल  नस याने त े सभेला 

उपि थत राहू शकत नाह . 
नगरस चव :- शास कय मु णालय, येरवडा यांचेकड े ताव दलेला आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ अ वये ि वकृत सद य नयु या होतात व कलम ६ नुसार 
यांच ेनावे राजप ात स द करणे तसेच पा लका स चव राजप ात स द कर यासाठ  पाठवतील , तसेच माणप  देणे 
बाबत नमूद केलेले आहे. नाम नद शत केले या सद यांची नावे श य तत या लवकर पा लका स चव, महारा  शासन 
राजप ात स द कर यासाठ  पाठवील. तसेच नाम नद शत पा लका सद यांची नाव े महारा  शासन राजप ात स द 
झा यानंतर आयु त, यासोबत जोडले या नमु यात येक नाम नद शत पा लका सद यांना माणप  देईल. माणप ाचा 
नमुना ८ सु दा याम ये दलेला आहे. हणजे यांची नाव ेअ धकृत र या राजप ात स द होईल व आयु त यांचेकडून या 
सद यांना माणप  दले जाईल असा आहे. परंतू याचा कुठेह  अ यास केला गेलेला नाह . यामुळे हे बेकायदे शर आहे यांची 
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नवड कायदे शर ठरणार नाह . तर  आपणाकडून चूक होणार नाह  याची आपण दखल यावी. याची जबाबदार  नगरस चव 
यांचवेर आहे. 
ी.कैलास सोनवणे :- आ हाला सभेचा अजडा मळाला आहे हणुन आ ह  सभेला हजर आहोत. 

म.आयु त :- ि वकृत सद य यांच ेब ल ो सजर दलेल  आहे परंतू सद यांना सभा कामकाजात सहभाग घेऊ दयावा कंवा 
नाह  याचा कुठेह  उ लेख नाह . 
ी. नतीन ल ढा :- समजा मा.मु यमं ी महोदय यांनी ी.डांगे सो यांची या ठकाणी नयु तीस मा यता दल  परंतू 

अ धकृत आदेशा शवाय त े जू होवू शकत नाह  यामुळे आयु त नाम नद शत सद यांना माणप  देतील व यांची नाव े
राजप ात स द होतील यावेळेसच हे सद य सभागहृात बसु शकतील. यामुळे हे सद य सभागहृात बस ुशकत नाह  ह  
कृती बेकायदे शर आहे. सद य सभागहृात बस यास माझा काह ह  वरोध नाह  परंत ूअसा चकु चा पायंडा पाडला जावु नये 
अशी माझी वनंती आहे. 
मा.महापौर :- माझ ेअ धकारात मी या सद यांना सभागहृात बस यास परवानगी देत आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- परंतू हे पुण बेकायदे शर आहे. 
ी.कैलास सोनवण े :- मागील पंचवा षकम ये गॅझटेम ये नांव स द झाले न हते तर  दे खल सद यानंा सभागहृात 

बस यास परवानगी दल  होती व सभा झाल  होती. 
ी. नतीन ल ढा :- परंतू हा चुक चा पायंडा पाडत आहे.आयु त साहेब यांनी यासंदभात आपले मत दयावे व याची सभे या 

कामकाजाम ये न द यावी.  
ी.सदा शव ढेकळे :- मागील वेळेत मी सु दा सद य होतो यावेळेस दे खल सद यांना सभेत बसु दले जात होत.े 
ी.अनंत जोशी :- भाजपा हा पाट  वथं डफरंट प  आहे मग मागे जी चकु झाल  ती तु ह  आता कां करता ? 

        (अनेक सद य एकाच वेळी बोलत अस याने ब याच वेळ सभागहृात ग धळाची प रि थती होती.) 
मा.महापौर :- सव सद यांनी खाल  बसुन यावे. 
मा.उपमहापौर :- सद यांनी मा.महापौर यांची परवानगी घेऊनच बोलाव.े 
ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदया, या सद यांना सभागहृात बसु दे याचा आपला अ धकार आहे परंतू या संदभात 

आयु त कंवा नगरस चव यांच ेमत काय आहे त ेघे यात येऊन याचंी सभाकामजात न द घे यात यावी. 
मा.महापौर :- मी नणय दलेला आहे. 
मा.उपमहापौर :- सभेपुढे मह वाच े वषय आहेत यावर आप याला चचा करावयाची आहे. 
ी.अनंत जोशी :- ी.कैलासअ पा सोनवणे व ी. वशालभाऊ पाठ  हे अ यासु सद य आहेत यांनी तर सभागहृात 

यायलाच नको होत.े स चन तडुलकर या बाबतीत जर का पंचानी चकु चा नणय दला तर  त ेसरळ मैदानाच ेबाहेर नघून 
जात असत. या माणे आपण सु दा वागले पाह जे. 
ी.कैलास सोनवणे :- आज या सभेत ज े वषय आहेत याब ल मला काल २० त े२५ वेळा फोन आले होत.े मला सागंीतले 

गेले क  तमु यावर दबाव येऊ शकतो हणुन मी काल माझा फोन सु दा बंद क न ठेवला होता. 
ी. नतीन ल ढा :- ी.कैलासअ पा हे नगरसेवक असतील तरच यांच ेमनपात कामे होतील असे काह  नाह  यांच ेअसेह  

काम होतात. 
मा.उपमहापौर :- बंट भाऊ परवानगी घेऊन बोलाव.े 
ी.अनंत जोशी :- परवानगी न घेता मी बोलायला लागलो याब ल मा असावी यापुढे मी परवानगी घेऊनच बोलेल. 
ी. नतीन ल ढा :- आयु त यांच ेकायदे शर मत घेऊन याची न द घे यात यावी. 
ी.कैलास सोनवणे :- मला सभे या वषयावर बोलायच ेहोते याक रता मी गेले १० दवस या एका वषयाचा अ यास केलेला 

आहे यामुळे मी सभेला बसू कंवा नाह  ? मागील वेळेस असाच मी एक घोटाळा काढला होता. 
ी. शांत नाईक :- वषय प केवर हे वषय कोठून आले ? 
ी.कैलास सोनवणे :- हे मागील दड वषाच ेआहेत. 

मा.महापौर :- आजची सभा तहकूब ठेव यात येत आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .३१ पा रत कर यात आला. 

        

 असा ठराव कर यात येत आहे क , आज दनांक ३०/११/२०१८ रोजी आयोिजत महासभा 

काह  अप रहाय कारणा तव तहकूब ठेवणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
  सह /- 

भोळे समा सरेुश  
                                                                                    महापौर 
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


