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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:- १०    // वशेष महासभा बैठक चे कायवृ त //   द.०५/०३/२०१९ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.०५/०३/२०१९ मंगळवार रोजी दपुार  ०२.०० वाजता सरदार व भभाई पटेल 
टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  तथा महापौर, सौ. समा सुरेश भोळे यांचे 
अ य तेखाल  झाले या वशेष महासभेचे कायवृ . 

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

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

कापसे मयरु चं कांत  सोनार रंजना वजय 

जोहरे या मधकुर कापसे तभा चं कांत खडके सु नल वामनराव 
नेरकर स रता अनंत देशमुख तभा गजानन खडके व वनाथ सुरेश 
पोकळे दल प बबनराव पाट ल वजय पुड लक भंगाळे व णु रामदास 
खान कसानाबी गबलु सोनवणे सुरेश मा णक सोनवणे राखी शामकांत 
सोनवणे कांचन वकास बार  शोभा दनकर लढढा नतीन बालमुकंुद 
दारकंुडे नवनाथ व वनाथ शेख हसीनाबी शर फ जोशी अनंत ह र चं  

शदें गाय ी उ तम पाट ल कुलभुषण वरभान महाजन सु नल सुपडू 

सपकाळे मना धुडकु भल पावताबाई दामु नाईक शांत सुरेश 
कोळी द ता य देवराम पाट ल उषा संतोष पटेल इ ा हम मुसा 
सपकाळे रंजना भरत को हे सधुं वजय सोनवणे लताबाई चं कांत 
सनकत चेतन गणेश बडाळे उ वला मोहन सोनवणे व म कसन 
सोनवणे भारती कैलास राणे गाय ी इं िजत भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
चौधर  चेतना कशोर तायडे सुरेखा नतीन देशमुख सु नाबी राजु 
काळे अ मत पांडुरंग च हाण योती बाळासाहेब शेख सैईदा युसुफ 
चौधर  मंगला संजय मराठे िजत  भगवान ि वकृत सद य 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं सोनवणे अंजनाबाई भाकर सोनवणे कैलास नारायण 
सोनवणे धरज मुरल धर पाट ल रेखा चुडामण पाठ  वशाल राधेशाम 
काळे दपमाला मनोज पाट ल राज  झप  मराठे राज  नारायण 
पाट ल स चन भमराव काळे रे मा कंुदन चौधर  महेश रतन 
पाट ल तभा सुधीर आहुजा मनोज नारायणदास  
पाट ल चं शेखर शवाजी पाट ल मना ी गोकुळ  

 

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, ी.ल मीकांत कहार, नगरस चव 
ी.सु नल गोराणे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होते.  

                                (वंदेमातरमने सभेची सु वात झाल .) 

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याचे नदश दले. 
नगरस चव :- आज या सभेक रता स मा.सद य, सौ.जय ी सु नल महाजन, शेख शबानाबी साद क खाट क, ीमती लताबाई 
रणजीत भोईटे, ी.भगत रावलमल बालाणी, ी.सदा शव गणपत ढेकळे, ी. कशोर रमेश बा व कर, ी.ल लत वजयराव 
को हे, ी. वीण रामदास को हे, ी.बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म यांचे रजेचे अज आलेले आहेत ते मा. पठा सन 

अ धकार  यांनी मंजूर केलेले आहेत.  

ी. दल प पोकळे :- शवाजी नगर पुला संदभात पयायी यव था करणेसाठ  नवनाथभाऊ आ ण मी महासभेम ये चार त े
पाच वेळा वषय उपि थत केला. परंतु कोणतीह  पयायी यव था न करता पुल पाड यात आला. सदर ठकाणी दोन दोन 
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तीन तीन तास ॉ फक जाम होतो. यामुळे नागर कांची गैरसोय होते. वाहतुक चा वषय आहे. णवा हकेचा वषय आहे 
तसेच अंतया ा इ याद साठ  नागर कांचे हाल होतात. 

ी.नवनाथ दारकंुडे :- झोप या जळा या तर यास कोण जबाबदार तसेच शवाजी नगर प रसरातील नागर कांक रता 
पयायी र याची यव था करावी. व पयायी यव था कशी राहणार आहे याचा खुलासा करावा.  

ी.सु नल भोळे :- लडी ना याव रल पुलाचे काम सु  आहे. काँ ट ंगचे ह  काम सु  आहे. दड म ह यात काम पुण 
होईल. पयायी माग ममुराबाद आसोदा र ता तयार आहे. तेथुन वाहतुक सु  आहे. रे वेने दले या वेळेत काम पुण 
होईल.  

ी.नवनाथ दारकंुडे :-  आ ह  आपणास सुच वले होते परंतू आपण आमचे ऐकत न हते. या आगोदर पयायी र ता का 
केला नाह . आ ह  सुच वले तु ह  खोटे बोलत आहात. तु ह  आ हाला सां गतलं क , आप या ह ीत तो र ता येत नाह . 
पयायी जो आसोदा रोड आहे यावर खुप ख डे आहेत.  

ी.नवनाथ दारकंुडे :- पयायी र ता खडीचा आहे. यावर मु म टाकावे. 

ी. दल प पोकळे:- शवाजीनगर, गणशे कॉलनी सव प रसरात ख डे आहेत. दोन दोन तास ॅ फक म ये जातात. 
इमज सी पेशंटसाठ  पयायी र याची यव था नाह . अशा लोकांचे िजवाशी खेळ याचा हा वषय आहे. याची जबाबदार  
कोण घेणार. हा जनते या ट ने मह वाचा वषय आहे. तर  सव सभागहृाला वनंती आहे क , पयायी र याची यव था 
करावी.  

ी.नवनाथ दारकंुडे :- लवकरात लवकर र यावर मु म टाकुन पचींग कर यात यावा. 

ी. नतीन लढढा :- कुठे तर  हा नणय अ ववेक पणाने झालेला दसतो. कारण लडी ना याचा पुल ३ म ह यापुव  
तोड यात आलेला होता. पुल नंतर कर यात आला पा हजे होता. लडी ना याचा पयायी यव था सु दा केलेल  न हती. 
तसेच पुलाची मुदत संपून ७ वष झालेल  आहेत व आता आचारसं हता लागेल यामुळे हे काम सु दा अपुण राह ल. २ – 
३ म हने वाट बघीतल  असती तर लडी ना या या पुलाचे काम सु दा पुण झाले असते तर बराच दलासा मळाला 
असता परंतू यात रा यात व क ात एकाच प ाची स ता असतांना समन ्वयाचा अ यास दसतो. सदर नणय 
अ ववेक पणाचा झालेला दसतो. हुकूमशाह माणे अ ववेक  नणय घेतला आहे. आगी संदभात आता जी प रि थती 
नमाण झाल  ते झाले नसते कारण परवा या ठकाणी झोपडया जळा या तथे अ नीशमन बंब आगी या ठकाणी 
पोहच यापुव  या ठकाणी झोपडया उ व त झा या. वकासाचे धोरण ठरवतांना था नक अडचण काय नमाण होतात. 
या सगळया गो ट ंचा सम वय होण ेआव यक आहे.  

ी.कैलास सोनवणे :- या वषयाला मा. ी. गर षभाऊ हे वत: रे वेचे ड.आर.एम.यांचेशी बोलले होते यावेळेस ते हणाले 
होते क , हा पुल के हा पडेल हे सांगता येत नाह  आ ण यामुळे खुप मोठ  हानी होणार आहे. हणुन या पुलाला पाडावा 
लागला. लडी नाला पुलाचे काम हे आगोदर रे वेकडुन सु  आहे. भ व यात ददुवी घटना घडा या अस या हणनु हे 
कर यात आले हे कोणी जाणुन बुजुन केलेले नाह . लोकांचा जीव वाचावा यासाठ  केलेले आहे तसेच पयायी मागासंदभात 
सु दा बोलने झालेले आहे. कोणी हुकुमशाह  प दतीने हे केलेले नाह . लोकांचे जीव वाचावे या उ ेशाने पुल पाड यात 
आलेला आहे.  

ी. कुलभषुण पाट ल :- मा.आयु त सो., मी आपणाकडेस द.०७/०२/२०१९ चे प  दले होते. तसेच सभागहृातील 
स मा.सद या सौ.पावताबाई भल यांनी सु दा प  दलेले होते. भल समाजासाठ  आप या महानगरपा लका 
अख यार तल  मशानभुमीसाठ  यानंा जागा उपल ध क न यावी. मा  या ठकाणी दफन वधीसाठ  इंचभर सु दा 
जागा श लक राह लेल  नाह . तर  याबाबत लवकरच नणय हावा ह  वनंती.  

ी. नतीन लढढा :- अजडयावर जे वषय आहेत यावरच चचा करावी. 

ी.कैलास सोनवणे :- काह  दवसांपुव  दै नक सकाळ वृ तप ाचे मा यमाने जळगांव शहर महानगरपा लका 
नव नवा चत सद यांक रता श ण आयोिजत केले होते याच माणे आचारसं हता संपलेवर स मा.सद यांक रता 
श ण वगाचे आयोजन करावे. 
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नगरस चव वषय .१) व.वा.माकट मधील तसरा मजला हॉल बी-१ व डी-१ हॉल वभागीय यव थापक महारा  उजा वकास 

अ भकरण (महाउजा) यांना महानगरपा लके या वह त अट  व शत नुसार भाडे त वाने देणेबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे. 

ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदया, अ याच कारे या मनपा या मळकती वषानुवषापासुन खाल  असतील 
यांचे बाबतीत सु दा भाडे त वावर देणेबाबत नणय यावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , वभागीय यव थापक महारा  उजा वकास अ भकरण (महाउजा) यांनी अज 

केलेला असनु सदर अजात कायालयीन आदेश .२०१९/सीआर-०१/एडीएम-०१/१८७ नुसार महाउजा च े कायालय 
जळगांव येथे सु  करणेकर ता महानगरपा लके या मालक ची १००० ते १५०० चौ.फुट े फळाचा इमारत / गाळा 
उपल ध क न यावा सदरबाबतचे भाडे शासन नणयानुसार अदा कर यात येईल असे प ात नमुद आहे यानसुार 
माकट वसुल  वभागाकडील र त हॉल ची याद  रेडीरेकनर माणे भाडे ठरवुन मळणे कामी नगररचना वभागाकडेस 
करण पाठ व यात आले व नगररचना वभाग यांनी पुढ ल माणे भाडेदर ठरवुन दले. 

अ. . माकटचे नाव मजला  गाळा माकं े फळ 
(चौ.मी.) 

वा षक भाडे मा सक भाडे 

१ व.वा.माकट तसरा बी-१ १०२.५३ ४८९७९८ ४०८१७ 

२ व.वा.माकट चौथा डी-१ १९८.८४० ९४९८५८ ७९१५५ 

तावीत केले या भाडेनसुार महारा  उजा वकास अ भकरण (महाउजा) यांना म.न.पा. या अट  शत नुसार 
गाळा देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी नयमानुसार शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 
अनुमोदक :-  तायडे सुरेखा नतीन  

नगरस चव वषय .२) स.स. .२९-ब ह ल चा भंगार बाजार ९९ वषाकर ता भाडेत वाने देणेबाबतचा त काल न न.पा. ठराव 

.३३७ द.२५/१०/१९९७ र  करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,  सदरचा वषय हा अ नि चत काळासाठ  तहकूब ठेवणेत येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  खान कसानाबी गबलू 
 अनुमोदक :-  पाट ल राज  झप   

नगरस चव वषय .३) १) ी. अ नल म साराम पाट ल २) ी. दनकर ल मण कुरकुरे यांनी भरलेल  रेन वॉटर हाव ट ंग व 
वृ  अनामत र कम परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , १) ी. अ नल म साराम पाट ल  यांनी स.नं.५२/१ब लॉट नं.०१ जळगांव शवार 

या ठकाणी बांधकाम करणे कामी बांधकाम परवानगी .१५५२ द.२८/०३/२०१२ घेतलेल  असुन सदर बांधकाम परवानगी 
घेतांना यांनी बांधकाम परवानगी मंजरु करते वेळी रेन वॉटर हाव ट ंग कामी र कम .५०००/- व वृ  अनामत कामी 
र कम .२०००/- या माणे एकुण र कम .७०००/- मा  पावती .१४०४१ द.२२/०३/२०१२ अ वये म.न.पा. खिज यात 
भरणा केलेला आहे. सदर अजदार यांनी बांधकाम पुण झा याने भोगवटा माणप  ./नर/००१६ द.१७/०७/२०१४ अ वये 
घेतलेले आहे. अजदार यांनी बांधकाम परवानगी घेतांना भरलेल  रेन वॉटर हाव ट ंग व वृ  अनामत र कम परत मळणे 
कामी अजा दारे वनंती केलेल  आहे. 

२) ी. दनकर ल मण कुरकुरे स.नं.५२/१ब लॉट नं.०२ जळगांव शवार या ठकाणी बांधकाम करणे कामी 
बांधकाम परवानगी .१५५१ द.२८/०३/२०१२ घेतलेल  असुन सदर बांधकाम परवानगी घेतांना यांनी बांधकाम परवानगी 
मंजुर करते वेळी रेन वॉटर हाव ट ंग कामी र कम .५०००/- व वृ य अनामत कामी र कम .२०००/- या माणे एकुण 
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र कम .७०००/- मा  पावती .१४०४२ द.२२/०३/२०१२ अ वये म.न.पा. खिज यात भरणा केलेला आहे. सदर अजदार 
यांनी बांधकाम पुण झा याने भोगवटा माणप  ./नर/००१५ द.१७/०७/२०१४ अ वय े घेतलेले आहे. अजदार यांनी 
बांधकाम परवानगी घेतांना भरलेल  रेन वॉटर हाव ट ंग व वृ  अनामत र कम परत मळणे कामी अजा दारे वनंती 
केलेल  आहे. 

या अनुषंगाने अजदार यांनी भरलेल  अनामत र कम परत करणे कामी महासभा ठराव .७७७ द.२४/०९/२०१० 
अ वये वृ  लावगवडी साठ  घेतलेल  अनामत ह  झाडे लाव या पासुन ५ वष झा यानंतर अनामत र कम परत करणे 
बाबत ठरावाम ये नमुद कर यात आलेले आहे. सदर ठरावा वये अजदार यांनी रेन वॉटर हाव ट ंग व वृ  लागवड केल  
अस याबाबत शहर अ भयंता यांनी दले या अ भ ाय व या बाबतचे छाया च  देखील अजदार यांनी सादर केलेले 
अस याने व अजदार यां या अनामत र कमेस ३ वषापे ा अ धक कलावधी झालेला अस याने १) ी. अ नल म साराम 
पाट ल, यांची अनामत र कम .७०००/- व २) ी. दनकर ल मण कुरकुरे यांनी भरलेल  रेन वॉटर हाव ट ंग व वृ  
अनामत र कम .७०००/- परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 
अनुमोदक :-  तायडे सुरेखा नतीन 

नगरस चव वषय .४) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१० ‘क पो ड डेपो’ 
(Composed Depot) मौजे जळगांव शवार स.नं.३९०/१/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे भुसंपादना बाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे. 
ी. नतीन लढढा :- TDR दे याची यांना ऑफर करावी परंतु जमीन मालक TDR घे यास नाकारतील तर काह  आर ण 
यपगत होऊन जातील. काह ंनी TDR नाकारलेला आहे. हणुन मी मागील महासभेला सांगत होतो. या संदभात भुसंपादन 
करणे कामी रा य शासनाकडुन अनुदान मागणी बाबत ठराव करावा. भ व यात वकास होणार नाह . तसेच उ प न 
वाढ वणसेाठ  य न करावे. वकास आराखडा तयार करतांना लागणारे  उदयाने, ले ाऊंड, बाजार हे ता वत केलेले 
असतांत. आपल  आ थक प रि थती नाह  हणुन गां भय जाणुन घेत नाह . असेच जर असले तर पुढे कंपाऊंडलाह  जागा 
दसणार नाह . पुढे फ त इमारतीचेच शहर राह ल. पयायी जागा दसणार नाह . शहराची ि थती बघडेल या क रता 

TDR ऑफर करावा. आर ण मोडणे हे संयु तीक होणार नाह . याबाबत गां भयाने वचार करावा. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१० 
‘क पो ड डेपो’ (Composed Depot) अंतगत मौजे मौजे जळगांव शवार स.न.ं३९०/१/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे 
भुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र अ ध नयमाचे कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.वसंत गो वदं खडके यांनी 
नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.वसंत 
गो वदं खडके यांना उ त बाधीत ज मनीचे भुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतुल सगं 

नगरस चव वषय .५) जळगांव नगररचना योजना .३, अं तम भुखंड .४३५ चे े  कलम ९१ अ वये दु त 
होणेबाबत ी.स तष सोमा भोळे यांचा द.१०/०२/२०१५ रोजी या अजाबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय 
घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२० पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , ी.स तष सोमा भोळे यांनी नगर योजना जळगांव मधील अं तम भुखंड .४३५ 
चे वह वाट  नुसार े ा माणे दु ती करणे बाबत मनपास वनंती केल  होती. या अनुषंगाने मनपाने प  
./नर/२२१९/ द.११/११/२०१६ अ वये म. ा.व न.र.अ ध नयम १९६६ चे कलम ९१ अ वये ताव मा यतेसाठ  शासनास 

सादर केला होता. यानुसार शासनाने प  .ट .पी.एस.३५१६/१९१/ . ./४०६/२०१७/न व-०९ द.२३/०२/२०१७ अ वय े
जळगांव मनपाने पडताळणी क न महासभे या ठरावासह ताव शासनास सादर करणेबाबत कळ वले आहे.  

नगररचना योजना .०३ ह  शासनाने द.२९/०५/१९९३ या नणया दारे मंजुर केल  असुन सदरची नगररचना 
योजना द.२२/०७/१९९३ पासुन अंमलात आलेल  आहे. या मुळ मंजुर नगररचना योजने माणे अजदाराने ज मनीला मुळ 
भुखंड .४६७ ( े  ५९०.५० चौ.मी.) होता व यास अं तम भुखंड .४३५ ( े  ६०३.७५ चौ.मी.) दे यात आला होता. 

अजदारांनी यां या अं तम भुखंडाची व हवाट  माणे मोजणी केल  असता (मो.र.नं.३/२०१२ द.१३/१२/२०१२) 
वह वाट  नसुार अं तम भुखंड .४३५ चे े  ६८२.५० चौ.मी. एवढे े  अस याने यांनी सदर अं तम भुखंडाचे े ात 
दु ती करणेबाबत वनंती केलेल  आहे. मोजणी नकाशाचे अवलोकन केले असता अ.भु. .४३६ व ४३७ या बाजुने 
व हवाट त यांचे े  दसुन आलेले आहे. याच माणे र याम ये सु दा यांचे व हवाट तील े  दसुन आलेले आहे. 
अजदाराचे हणणे आहे क , सदर अं तम भुखंडाचा गे या ६० ते ७० वषापासुन कंुपण आहे. यामुळे व हवाट  माणे 
े  आहे. सदर मोजणी या वेळी अं तम भुखंड .४३६ या ज मन मालकांना हरकत घेत याच े दसुन येत नाह  व 

जागेवर व हवाट चे े पुळ कंुपण अस याने सदरचे े  वचारात घे यास हरकत नाह , तथापी र या मधील 
व हवाट च े े  मा य क  नये असे मत आहे, साधारणपणे र यामधील े  १५.०० चौ.मी. एवढे येते. यामळेु पुव व 
उ तर बाजुकडील वह वाट चे े  वचारात घेता, अ.भु. .चे े  ६६७.५० चौ.मी.एवढे येते. यानुसार म. ा. व 
न.र.अ ध नयम १९६६ चे कलम ९१ माणे फेरबदलाची कायवाह  करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  बडाळे उ वला मोहन 
 अनुमोदक :-  राणे गाय ी इं िजत 

नगरस चव वषय .६) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना(वाढ व ह ) म ये मौजे जळगांव स.नं.३५१/२अ/३ या 
ज मनीतनु जाणा या २४.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे भुसंपादनाबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर नणय घेणे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२१ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये मौजे जळगांव 
स.नं.३५१/२अ/३ या ज मनीतुन जाणा या २४.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे भसुंपादनासंबंधी म. ा.व 
न.र अ ध नयमाचे कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी. वीण वासुदेव खडके यांनी नयोजन ाधीकरणास 
दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी. वीण वासुदेव खडके यांना उ त 
बाधीत ज मनीचे भुसपंादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतुल सगं 

नगरस चव वषय .७) जळगांव शहराचा मंजरु वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१३२, ाथ मक शाळा व 
डांगण अंतगत मौजे मेह ण शवार स.न.ं४५४/२अ पैक  या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे भुसंपादनाबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२२ पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराचा मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१३२, 
ाथ मक शाळा व डांगण अंतगत मौजे मेह ण शवार स.नं.४५४/२अ पैक  या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे 

भुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र अ ध नयमाचे कलम १२७ नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.र वं  मधकुर घगुे व इतर 
यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.र वं  
मधुकर घुगे व इतर यांना उ त बाधीत ज मनीचे भुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतुल सगं 

नगरस चव वषय .८) जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना म ये आर ण .११६ ब गचा अंतगत मौजे पं ाळा 
शवार गट नं.१२५ या ज मनीपैक  बाधीत जमीनीचे भुसंपादनाबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . १२३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना म ये आर ण .११६ ब गचा अंतगत 

मौजे पं ाळा शवार गट न.ं१२५ या ज मनीपैक  बाधीत जमीनीचे भुसंपादनासंबंधी म. ा.व न.र अ ध नयमाचे कलम १२७ 
नुसार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.ठाण सगं ओंकार पाट ल व ी. दवाण सगं ओंकार पाट ल यांनी नयोजन 
ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.ठाण सगं ओंकार 

पाट ल व ी. दवाण सगं ओंकार पाट ल यांना उ त बाधीत ज मनीचे भुसंपादनासंबंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी 
ट. ड.आर. देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतुल सगं 

नगरस चव वषय .९) आमदार था नक नधी अंतगत अ.नं.१ १६० मीमी पी ह सी पाईप लाईन टाकणे व तसेच इतर ४ 
कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार पराग क शन, जळगांव यांनी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये ६४५०/- मा  
परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , आमदार था नक नधी अंतगत अ.न.ं१ १६० मीमी पी ह सी पाईप लाईन टाकणे व 

तसेच इतर ४ कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार पराग क शन, जळगांव यांनी न वदा सादर करतेवेळी पावती 
.१५८८१ ते १५८८५ द.१३/०३/२०१५ अ वये र म .६४५०/- इसारा अनामत हणुन मनपा अथ वभागात भरलेल  आहे. 

सदर कामी म तेदार यांचे न वदा दर जा त आ याने यांना कामाचा कायादेश दे यात आला नस याने व सदरचे 
काम पुण होवून ४ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार पराग क शन, जळगांव यांनी भरलेल  
इसारा अनामत र कम पये ६४५०/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  च हाण योती बाळासाहेब 
अनुमोदक :-  पाट ल वजय पंुड लक 
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नगरस चव वषय .१०) आमदार था नक नधी अंतगत वा. .१३ ीर न कॉलनी व वधा नगर येथे पीि हसी पाईप 
लाईन टाकण ेकामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार णव क शन,जळगांव यांनी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये 
१८५०/- मा  परत करणबेाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , आमदार था नक नधी अंतगत वा. .१३ ीर न कॉलनी व वधा नगर येथे 

पीि हसी पाईप लाईन टाकणे कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार णव क शन,जळगावं यांनी न वदा सादर 
करतेवेळी पावती .६१६३३ द.१२/०२/२०१६ अ वये र म .१८५०/- इसारा अनामत हणुन मनपा अथ वभागात 
भरलेल  आहे. 

सदर कामी म तेदार यांनी सदरचे काम कायादेशा नुसार दले या मुदतीत द.०२/१०/२०१४ रोजी पुण क न 
दलेले अस याने व सदरचे काम पुण होवून ४ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तदेार णव 
क शन,जळगांव यांनी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये १८५०/- मा  परत करणसे मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  च हाण योती बाळासाहेब 
अनुमोदक :-  पाट ल वजय पंुड लक 

नगरस चव वषय .११) आमदार था नक नधी अतंगत अ.नं.१ १६० मीमी पीि हसी पाईप लाईन टाकणे व तसेच इतर ४ 
कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार ी.अ नल बारसु भोळे,जळगांव यांनी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये ६४५०/- 
मा  परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . १२६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , आमदार था नक नधी अंतगत अ.नं.१ १६० मीमी पीि हसी पाईप लाईन टाकणे व 

तसेच इतर ४ कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार ी.अ नल बारसु भोळे,जळगांव यांनी न वदा सादर करतेवेळी पावती 
.१५८८६ द.१३/०३/२०१५ अ वये र म .६४५०/- इसारा अनामत हणुन मनपा अथ वभागात भरलेल  आहे. 

सदर कामी म तेदार यानंी सदरचे काम कायादेशा नुसार दले या मुदतीत द.०२/०७/२०१५ रोजी पुण क न दलेले 
अस याने व सदरचे काम पुण होवून ४ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार ी.अ नल बारसु 
भोळे,जळगांव यानंी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये ६४५०/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  च हाण योती बाळासाहेब 
अनुमोदक :-  पाट ल वजय पंुड लक 

नगरस चव वषय .१२) आमदार था नक नधी अंतगत अ.नं.१ १६० मीमी पीि हसी पाईप लाईन टाकणे व तसेच इतर ४ 
कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार ी.सु नलकुमार गणपत ड गरे,जळगांव यांनी भरलेल  इसारा अनामत र कम पये 
६४५०/- मा  परत करणबेाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , आमदार था नक नधी अंतगत अ.नं.१ १६० मीमी पीि हसी पाईप लाईन टाकणे व 

तसेच इतर ४ कामाचे न वदा भरतेवेळी म तेदार ी.सु नलकुमार गणपत ड गरे,जळगांव यांनी न वदा सादर करतेवेळी 
पावती .१५८७६ ते १५८८० द.१३/०३/२०१५ अ वये र म .६४५०/- इसारा अनामत हणुन मनपा अथ वभागात भरलेल  
आहे. 
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सदर कामी म तेदार यांचे न वदा दर जा त आ याने यांना कामाचा कायादेश दलेला नस याने व सदरचे काम 
पुण होवून ४ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार ी.सु नलकुमार गणपत ड गरे,जळगांव यांनी भरलेल  
इसारा अनामत र कम पये ६४५०/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  च हाण योती बाळासाहेब 
अनुमोदक :-  पाट ल वजय पंुड लक 

नगरस चव वषय .१३) अमतृ अ भयानांतगत हर त े  वकास काय मा अंतगत बगीचे वकसीत करणेचे कामे सु  
असुन या जागेवर कंपाऊंड वॉल (चेन लकं फे सींग) बोअरवेल करणेचे कामी र कम .१,४४,०४,४४५/- मा या खचास 
१४ या व त आयोगा या नधीतुन खच करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२८ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव महानगरपा लका ह ीत अमतृ अ भयानांतगत सन २०१५-१६, सन 
२०१६-१७, सन २०१७-१८ या आ थक वषात एकूण २६ हर त े ांना शासनाकडून मा यता दान कर यात आलेल  
आहे. 

महानगरपा लकेने एकूण २६ ठकाणी हर त े ांचा वकास कर यासाठ  न वदा तावना अं तम केलेल  
आहे. शासन पर प क .अमतृ-२०१६/ करण .१४६/न व-३३ द.१८/०४/२०१६ व द.२२/०३/२०१७ अ वये अ भयान 
शहरांमधील हर त आ छादनाचे १५ ट के इतके उ ी ट सा य करणे, अमतृ अ नवाय सुधारणा अंतगत अ नवाय 
आहे. 

अमतृ हर त े  अंतगत क प अहवाल तयार कर यासाठ  उपरो त शासन पर प का वये मागदशक सुचना 
दले या आहेत. यानुसार ५० ट के खच वृ  लागवडीवर, ३० ट के खच छोटया झाडांवर, आ ण उवर त २० ट के 
खच स ह ल कामांसाठ  नयोजीत आहे. सदर या जागांपैक  काह  जागांना संर ण भतं उपल ध असून उवर त 
जागांना संर ण भतं बांधकाम करणे आव यक आहे. अमतृ अ भयाना या मागदशक सुचनांनसुार झाडे िजवंत 
राह याचे माण ८० ते ९० ट के असणे, क प देखभाल दु तीसाठ  यं णा उभारणेची आव यक यव था 
महानगरपा लकेने कर या या सुचना आहेत. 

सदर मंजुर १ ते २६ कामे प र श ट “अ” म ये नमुद कर यात आल  आहे व सदर कामांना कायादेश दे यात 
आलेले आहेत. सदर कामांपैक  खाल ल कामा ं ठकाणी सरं ण भतं, पा याची यव था, वजेची यव था १४ वा 
व त आयोगा या श लक नधीतून करावयाची आहेत. 

१४ वा व त आयोगा या श लक नधीतून करावयाचे काम खाल ल माणे, 
अ. . सन कामाचे नांव बोअर ंग चेन लकं 

फे सीगं 

र कम पये 

१ २०१७-२०१८ भाग .८ नमखेडी गट नं.११२ ओपन पेसला 
चेन लकं फे सींग करणे 

९९८२१.०० ८९१८७१.०० ९९१६९२.०० 

२ २०१५-२०१६ मेह ण स.नं.४६४/४ब-५-अ, ४६४/५ खुल  जागा 
येथे पाणी यव थेकर ता बोअर ंग व पा याची 
टाक  उभारणे 

९९८२१.०० ८९१३५७.०० ९९११७८.०० 

३ २०१७-२०१८ . .११ अंतगत पं ाळा ग.नं.६१/१/अ+६१/२+३ 
मधील ओपन पेसला चने लकं फे सींग व 
बोअर ंग करणे 

९९८२१.०० २१०२४००.०० २२०२२२१.०० 

४ २०१७-२०१८ . . अंतगत पं ाळा ग.नं.१४५, १४३, १५१/१ 
मधील ओपन पेसला चने लकं फे सींग व 

९९८२१.०० २५१३६२५.०० २६१३४४६.०० 
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बोअर ंग करणे 
५ २०१७-२०१८ जळगांव शवार स.नं.२८०, ग.नं.६९  मधील 

ओपन पेसला चेन लकं फे सीगं व बोअर ंग 
करणे 

९९८२१.०० १५८४०००.०० १६८३८२१.०० 

६ २०१७-२०१८ जळगांव स.नं.६९/१ खुल  जागा ानदेव 
नगर या (१०० फु.) मागील बाजूस चने लकं 
फे सींग व बोअर ंग करणे 

९९८२१.०० १२०३५५२.०० १३०३३७३.०० 

७ २०१७-२०१८ जळगांव शहर स.नं.९१ खुल  जागा, खेडी रोड 
येथे चेन लकं फे सींग व बोअर ंग करणे. 

९९८२१.०० १६८५३७६.०० १७८५१९७.०० 

८ २०१७-२०१८ गट नं.१२८, गट नं.१२९/२+३, ग.नं.१३०/१ खेडी 
शवार खुल  जागा हॉटेल जा हवी या बाजसू 
चेन लकं फे सींग व बोअर ंग करणे. 

९९८२१.०० २७३३६९६.०० २८३३५१७.०० 

    एकुण पये १४४०४४४५.०० 

 उपरो त यव था कर याबाबत शासनाने १४ वा व त आयोगा या श लक नधीतून तावीत कामासाठ  
येणारा खच र कम . १,४४,०४,४४५/- मा  च ेखचास मनपा लेखा सं हता १९७१ चे कलम १६० नुसार शासक य 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  मराठे िजत  भगवान  
 अनुमोदक :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 

 
नगरस चव वषय .१४) द यांग ह क कायदा अमंलबजावणी होणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
ी.नवनाथ दारकंुडे :- अ ध नयम २०१६ म ये अपंगांना या सु वधा देणे आव यक आहे. या दे यात या या. जसे 

घरकुल वगरेै तसेच अनुदान येवुन सु दा खच होत नाह . १५ अंधबांधवांना शवाजी नगर घरकुलांम ये बेकायदेशीर घरे 
हडप केलेले आहे ते खाल  क न घरकुले दान कर यात यावीत. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , क  शासनाचा न:समथ ( द यांग) य ती यह क अ ध नयम – २०१६ 

द.२७/१२/२०१६ पासुन संपुण महारा ात लागु कर यात आला असुन सदर अ ध नयमातील तरतूद  नुसार शासन नणय, 
नगर वकास वभाग . द यांग-२०१८/ . .५२/१८/न व-२८ द.१० मे २०१८ अ वये महापा लका े ातील द यांग 
य ती या अपंग क याण व पुनवसनासाठ  ५ ट के नधी राखीव ठेवणेबाबत तरतूद कर यात आलेल  आहे. तसेच 
शासन नणय नगर वकास .सं कण – २०१५/ . .११८/न व-२०, द.२८/१०/२०१५ नुसार महानगरपा लका े ातील अपंग 
क याणासाठ  १ ते १८ कार या योजनाथ खच कर याबाबत मागदशक सुचना दे यात आले या आहेत. 

यानुसार आयु त यांचे कायालयात द.१६/०२/२०१९ रोजी व वध द यांग संघटनेचे त नधी सोबत झाले या 
बैठक तील चचनुसार मनपा द यांग क  सु  करणे, शहरातील द यांग य तींना योजनांची मा हती लाऊड ि पकर व 
मा हती फलक लावुन योजनेचा सार करणे, मनपाचे व वध कामांचे म ते देताना द यांग य ती व सं थांना ाधा य 
देणे, शहरातील द यांग हॉकस यांना जागा व दै नक वसुल  करात सुट देणे इ याद  तसेच शासन नणयानसुार ५ ट के 
नधीतुन द यांगांसाठ  शासनाने तावीत के या माणे सोयी-सु वधा पुर वणेस तसेच १५ ाच  ुउपोषणाथ  यानंा 
मनपा घरकुल योजन ेअतंगत ाधा याने घरकुल देणसे मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 
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  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ  
अनुमोदक :-  मराठे िजत  भगवान 

नगरस चव वषय .१५) आझाद नगर पं ाळा येथील गट नं.२१४/४ खुल  जागा  (ओपन पेस) सामािजक सं था गुलशने 
रजा म ट पपज फॉऊंडेशनला सामािजक, शै णक, वैदय कय कामासाठ  मळणेबाबत अ य , गुलशने रजा म ट पपज 
फॉऊंडेशन, आजाद नगर पं ाळा जळगांव यानंी दले या अजावर नणय घेण.े 
ी.कैलास सोनवणे :- माग या वषयाबाबत बोलायचे आहे. मागील सभेत यांचेशी बोलणे झाले होते. २७६ घरकुलांमधुन 

१५ घरकुले अंधबांधवांना दे यात यावी. उवर त २६१ घरांची ा काढावेत व नंतर जे घर राहतील ते उवर त लोकांना 
यावे. तसेच १५ अन धकृत घरकुल धारकांवर कायवाह  क न ती काढुन यावे. 
ी.सु नल भोळे :- ३२८ घरकुले बांधले आहेत. यापैक  २५२ वाटप केलेले आहे. ७६ घरकुले वाटप करायची बाक  आहे. 
याचे लाभाथ  ठरलेले आहेत. याची याद  शासनाकडे गेल  आहे. १५ घरकुल धारकांना सदर योजने अंतगत घरकुले 
यावयाची झा यास यासाठ  शासनाकडुन मा यता यावी लागेल या शवाय घरकुल देता येणार नाह . 
ी.सुरेश सोनवणे :- स मा. महापौर सो., ५-६ वषाप हले मागील योजनेतील ७०० घरकुले होती. ब याच लोकांनी घरकुले 

बेकायदेशीर वकुन टाकल  अजनु तेथे अ त मण चालु आहे. पं ाळा वाजा मया नगर येथे यो य ती कायवाह  करावी. 
घरकुलचा हा वषय १० वषापासुन पडींग आहे. रोज दोन दोन घर व  होतात. अ त मण होत आहे. यो य ती कायवाह  
करावी. 
ी.इ ा हम पटेल :- मा.महापौर महोदया, शासना या नदशा माणे पंत धानांची आवास योजना आहे. ताबंापुरा हुडको येथे 

घरे पडलेल  आहेत. जागा जशी या तशी पडुन आहे. मेह ण व इतर ठकाणी ४०० घरे अपुण अव थते पडुन आहेत . 
सदर घरकुले पंत धान योजने अंतगत पुण करावी. हणजे ग रबांना घरं मळतील. यापुव  या संदभात ठराव क न ह  
अंमलबजावणी कर यात आलेल  नाह .  

मा.आयु त :- माग या महासभेत ठराव झालेला आहे. शासनाकडे ठराव पाठ वलेला आहे. शासनाकडुन मंजुर  ा त 
झा यावर पुढची कायवाह  होईल.  

ी. नतीन लढढा :- मेह ण शवारात या ज मनीचा भुसंपादनाचा मोबदला देऊन ह  अनेक वष झाल त. घरकुल योजना 
अपुण अव थते उभी आहे. याला लागुन असलेल  ज मन मनपाची मालक ची आहे. यानंतर ३ वषापुव  घरकुल 
योजनेसाठ  सदर ठकाणी मनपाचे मालक चे जागेसाठ  ४ कोट चा मोबदला दला गेला. तर  सु दा ज मनीचा ताबा ज मन 
मालकाकडेस आहे. याबाबत दोन तीन महासभेत न उपि थत केला. शासन ज मन ता यात घे याबाबत उ सुकता 
दाखवत नाह . को यावद  पयाचा मोबदला द यावर ह  ज मन मालक यवसाय करतात. अ या अनेक ज मनी आहेत. 
को यावधी रकमे या ज मनी आहेत. जर ज मनी ता यात नाह  घेत या तर भ व यात तेथे अन धकृत वसाहती होतील. 
आ ण पुन च ते काढ यासाठ  आप याला कायवाह  करावी लागेल. तर  आपण वत: जाऊन ि हजीट करावी व आपण 
लवकरात लवकर कायवाह  क न संपुण ज मन ता यात घेऊ.  

मा.आयु त :- ी.धामणे मा हती घेऊन सादर करा.  

ी.इ ा हम पटेल :- साहेब हे जुने लोकं आहेत. यांना सव मा हत आहे. पण यांची मनि थती दाख व याची नाह . 
ी. कैलास सोनवणे :-  नतीन भाऊ, मेह ण घरकुलाबाबत बोलु शकत नाह  का तु ह  ? तेथे नगरसेवकांचे प यांचे 

अ डे आहेत.  

ी.सु नल महाजन :- ब कुल नाह .  

ी. शांत नाईक :- अ पा अिजबात नाह . 
ी. नतीन लढढा :- येक यवसाय तथे चालतो.  

ी.कुलभषुण पाट ल :- डॉकेट वर ल वषय घे यात यावे. इतर वषयांची चचा सभागहृात क  नये.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव महानगरपा लका ह ीतील पं ाळा शवारातील गट न.ं२१४/४ या मंजूर भूमी 

अ भ यास मा.िज हा धकार  यांचे कायालयातील प  जा. ं .जमीन/ बनशेती/एसआर/२२/२०११ दनांक १२/०९/२०११ अ वये 
र हवासी योजनासाठ  मंजूर कर यात आलेला आहेत. या मंजूर अ भ यासात नयमानुसार २५४८.०० चौ.मी. खुल  जागा 
आहेत. दनांक १०/०६/१९९६ या महारा  शासना या प रप कानुसार, भू म अ भ यासातील खुल  जागा याच 
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अ भ यासातील भुखंड धारकांना मळायला पाह जे कारण भुखंड खरेद  करतांना यांनी या खु या जागेसाठ  अ य पण े
पैशे भरलेले असतात. 

गुलशने रजा म ट पपज फॉऊंडेशन, आजाद नगर पं ाळा जळगांव ह  न दणीकृत सं था असून सामािजक, 
शै णक, वैदय कय कामासाठ  आझाद नगर पं ाळा येथील गट नं.२१४/४ खुल  जागा  (ओपन पेस) मळणेबाबत 
अ य , गुलशने रजा म ट पपज फॉऊंडेशन, आजाद नगर पं ाळा जळगांव यांनी दले या अजानुसार आझाद नगर 
पं ाळा येथील गट नं.२१४/४ खुल  जागा  (ओपन पेस) देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने उपरो त खुल  जागा यापूव  कोण याह  सं थेस दल  नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच सदर 
करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सोनवणे सुरेश मा णक  
 अनुमोदक :-  पाट ल कुलभूषण वरभान 

नगरस चव वषय .१६) झूलेलाल सधंी ए यकेुशन सोसायट  दारा संच लत आदश सधंी हाय कूल,जळगांव शाळा 
चाल व यासाठ  म.न.पा.मुरल धर लधाराम वालेचा शाळेची इमारतीची मुदत वाढून मळ याकामी झूलेलाल सधंी 
ए युकेशन सोसायट , कंवर नगर, जळगांव यानंी दले या अजावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव .८५७ द.१४/१२/२०१० अ वये म.न.पा.मुरल धर लधाराम वालेचा 

शाळेतील प ह या मज यावर शाळा चाल व यास सन २०१९ पावतो परवानगी दलेल  असून सदर शाळेतील इमारतीचे 
भाडे तवष श ण मंडळास ा त होत असते. सं थेने सदर इमारती ता यात घेत यानंतर इमारतीचे रंगरंगोट , बोलके 
च , डांगणाचे वकास, इ या द अनेक कायावर १५-२० लाख पये खच केलेले आहेत. 

तसेच महासभा ठराव ं .१५५४, द.२२/०४/२०१३ अ वये शाळेत तळ मज यावर चार-पाच वग खो या सं थेस 
दे यास आले आहे. तथा प य  फ त दोन वग खो या ता यात दे यात आले असुन ठरावानुसार उरलेल  दोन-तीन 
खो या ता यात देणेबाबत सं थनेे मागणी केलेल  आहे. 

वदया या या संवा गण वकास हो यास उपयोगी कला गुणां या व कौश यांस ो साहन दे यासाठ  व वध काय 
शाळेस व क पास सं थेचे समाज हता साठ  ठरले या वपनंना साकार प दे यासाठ  जागेची कमतरता होत आहे. 

सदर शाळे या इमारतीच े भाडे महारा  शासनाकडून म.न.पास अदा होत आहे. सदर शाळा अनुदा नत असून 
भरमसाठ वदयाथ  सं या वाढल  आहे  व पुढे सु दा दवस दवस वाढणार आहे. शाळे या गतीसाठ  व वदया याचे 
शै णक हत ल ात घेता तळमज या वर ल चार-पाच वग खो यांचे ताबे तसेच इमारत शालेय उपयोगासाठ  
नयमानुसार मुदतवाढ देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  आहूजा मनोज नारायणदास 
अनुमोदक :-  काळे रे मा कंुदन 

नगरस चव वषय .१७) सेवा नवृ त कमचा याचा वषानुवष थ कत र कमां या वषयावर उहापोह होऊन, मागदशक धोरण 
नि चत होणबेाबत मा. उपमहापौर डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे, यांचे आले या प ावर नणय घेणे. 

(स मा.सद य ी.द ता य देवराम कोळी यांचे सभागहृात आगमन झाले.) 
ी. धरज सोनवणे :- म.न.पा. सेवा नवृ त कमचार  यांची पे शन व , ७ ते ८ वषापासुन बंद कर यात आलेल  आहे. 

सदर पे शन व  शासना या कोण या नयमानुसार बंद केल  आहे व कोणा या आदेशाने केल  ह  व कशी बंद केल  
याची शासनाने मा हती यावी. तसेच पे शन व  के हा सु  करणार आहे याचे नयोजन काय ? याची मा हती 
मळावी. द.१४/०२/२०१८ उ च यायालया या आदेशाने व नगरस वकास वभागाचे द.०६/०९/२०१८ चे प ानुसार एकुण 
६० कमचार  यांची वय शतील क न सेवा नवृ त वषयक लाभ दे याबाबत काय कायवाह  केल . एक त द ड कोट ची 
थकबाक  आहे. कमचा यांना ३० ते ३५ वष सेवा क न नवृ त कमचा यांना कोटात गे यावरच नवृ ती नंतरच े पैसे 
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मळतात असे का ? अशी यांची आजची प रि थती झालेल  आहे एकूण २०१८ पयत याबाबत मनपाचे जबाबदार  काय 
आहे नयम काय व शासनाचे नयम काय आहे याची मा हती मळावी. मनपा म ये 2 वष चकरा मा न पशन साठ  
फ रावे लागते यानंतर कुटुबांचे काय हाल होतात याची पण यांची काळजी घे यात यावी तसेच सेवा नवृ त मनपा 
कमचार  क ती आहेत एकूण कुटंुब वेतन धारक कमचार  क ती आहेत पशन सु  न झा याचे कमचार  क ती आहेत 
शासनाला व यायालयाला आव यक अहवाल के हा सादर करणार याची मा हती शासनाने दयावी मनपा सेवा नवृ त 
कमचार  यांची मा हती डजीटल क न ठेवणे आव यक आहे  व याचे अ धकृत संगणक करण करणे काम आहे .पशन 
व  शासनाने कोण या नयमानुसार बंद केल  याची मा हती महाशय महापौर शासनाने दयायला पाह जे . 
ी.चं कांत वां े :- मा.सभागहृ ज.श.म.न.पा. जा. .६७६ द.१६/०८/२०१६ अ वये जळगांव शहर महानगरपा लकेची आ थक 

ि थती बकट अस यामळेु सेवा नवृ त कमचार  यांचे पे शन व या (अंशराशीकरण) रकमा आ थक ि थतीमुळे स या 
देणे श य होत नाह . पे शनचाच एक वेगळा फाम हणजे पे शन व  आहे. कर ता पे शन व या (अंशराशीकरण) 

रकमा जळगांव शहर महानगरपा लकेची आ थक ि थती सुधारलेनंतर नधीचे उपल धतेनुसार व त ा याद माणे अदा 
कर यात या यात. रकमा उपल ध झा यानंतर अदायगीबाबत तसे वतं  आदेश नग मत कर यात येतील. तुत पे शन 
व  थगीत कर यात येत आहे असे त काल न आयु त ी.जीवन सोनवणे यांनी आदेश दलेले आहेत. 
ी. धरज सोनवणे :- आता पयत कती वष झाल े यांना मनपा या आ थक प रि थतीचे कारण आपण सांगतो. 

भुसंपादनासाठ  ते कोटात जातात. यावेळेस यांना पैसे दे यासाठ  आपण पैसे जमा करतो. या कमचा यांनी ३० ते ३५ 
वषापासुन सेवा पुण केल . यांना पैसे दे यासाठ  अथ संक पात तरतुद करायला हवी होती व कमचा यांना ट या ट याने 
रकमा या यात.  

ी.चं कांत वां े :- मा.महापौर महोदया, भुसंपादन हा वषय टोटल  वेगळा आहे. आ ण पे शन व  हा वषय टोटल  
वेगळा आहे.  

ी. धरज सोनवणे :-  कमचा यांना दयाना पैसे . 
ी.चेतन सनकत :- म ह यात दोन चार कमचा यांचे का होईना पण यांना दयावेत बाक  ठेवूच नये  काह तर  दया 

सवाचे ठेवू नका  

ी.सु नल खडके :- कुटंुबाचा न आहे. कुटंुब हे पे शनवरच अवलंबुन आहे. डजीटल मा हती तयार करावी. थोडीफार का 
होईना ट याट याने यांना दया स मती तयार करावी . 
ी धरज सोनवणे :- पशन धारकांना कधी रकमा देणार याची मा हती दया आधी र कम कती आहे याची मा हती 
यावी. असे कोणते १००-२०० कोट  पये आहे क  आपण देऊ शकत नाह . एवढ  र कम असेल तर मा य आहे.  

ी.सु नल खडके :- थकबाक  कती आहे ? एक कोट या जवळपास काह  तर  थकबाक  आहे तर याचे ट पे क न देऊन 
टाका. 
ी धरज सोनवणे :- श कां या बाबतीत पण असेच आहे. महापौर महोदया सव सेवा नवृ  त कमचा यांची एक डिजटल 

मा हती तयार करा. या यावर ते पे शन धारकांची संपुण स ह स ,केलेल े काम याची मा हती तयार करायला हवी 
शासनाकडुन. यांनी सेवा केलेल  आहे आप याकडे पाय घासुन घासुन थकुन गलेेले आहे त े फ न फ न यांना 

पे शनचे पैसे मळत नाह  .ऐवढ पण भकार  सारखी प रि थती आपल  नाह  .एक वनंती आहे मा.महापौर ह  जी आपण 
चचा करत आहोत याची तु ह  एक स मती तयार करा. यात महापौर, उपमहापौर सभागहृातील २ सद य अशी स मती 
तयार करावी. 
ी. नतीन लढढा :- अ पा पे शनचा वषय जसा गं भर आहे तसाच यायालयीन कमचा यांचा वषय ह  गं भर आहे. 

आज आप याकडे साधारणत: १०२ यायालयीन कमचार  आहे आ ण या यायालयीन कमचार ंना सन २०१३ पासुन 
महागाई भ ता दे यात येत नाह . आज इतक  बकट प रि थती आहे क  या यायालयीन कमचा यांना म हना कती 
मळतो तर .३१५ /- त दवस या माणे मळतो. नावाला तो कमचार  महानगरपा लकेचा आहे. परंतु .३१५ /- 
रोजाने तो आज काम करतो आहे. साधारणत: यांना २०१३ पयत महागाई भ ता मळत होता. आज सन २०१९ येऊन 
गेलं आ ण कुठ याह  कारचा यांना महागाई भ ता भेटत नाह . Lower Upper Standard Grade म ये तो कमचार  
मोजला जातो. तो हणजे झेपडप ीतला ह  माणुस नाह  आहे क  या दा र य प दतीने आपला िजवन जगु शकतो ना 
एका Living Standard माणे आपला िजवन जगु शकतो. अ या प रि थती म ये यांचे मुलां या श णाचा खच, 
वै यक य खच, या सव बाबीतीत तो कमचार  अ रश: मेटाकोट ला येऊन गेलेला आहे आ ण महागाई भ ता दे याच े
संदभात नयमाची काय अडचण आहे. सन २०१३ पासुन आपण यांना महागाई भ ता लागु केलेला नाह . या पुव  यांना 
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महागाई भ ता दला जात होता. कमीत कमी बदल या प रि थती बदल या खचाची बाबतीम ये यांचा सु दा ताळमेळ 
होणं ह  सु दा गरजेची बाब आहे. या संदभात एक धोरणा मक नणय आपण महासभा ठराव .६७६ सन २०१७ ला 
घेतलेला होता. या संदभात शासनाने कुठेतर  तो आपलाच कमचार  आहे आ ण या यावरती या महापा लके या सव 
कामांची भ त अवलंबुन आहे. आ ण त या प र थीती म ये तो नैरा ये या भावनेने काम करत असेल तर नि चतपणे 
आपण यांचेकडुन चांग या कामाची अपे ा सु दा क या प दतीने ठेवु शकता. या महानगरपा लकेतील संपुण कमचार  
असतील संपुण अ धकार  असतील यां या बाबतीत तीच प रि थती थोडया थो या फरकाने का होई ना. तच प रि थती 
नमाण झालेल  आहे. अ धकार  कमी अस याकारणाने पदो न या देता येत नाह . एक एक अ धका याकडे चार चार चाज 
आहे आ ण अ या प रि थतीम ये या अ धका यांकडून चांगले कामाची अपे ा ठेवणं ते ह  रा त नाह . याबाबत ह  
शासनाने या सव बाबींचा व ततृ  खुलासा करावा. जेणे क न या कमचा यांच ेकाम होईल क  नाह  होईल यांनी 

अपे ा ठेवा या क  नाह  ठेवा या याचा खुलासा करावा. 
ी. िजत  मराठे :- या कमचा यांचा ११२ नबंर असेल तो आपोआप पुढे येत असतो तो पुढे पुढे सरकत असतो अस 

करत करत तो ११ या नंबर पयत पोहचतो आ ण याला सांग यात येत क  तुझा ५६ नंबर आहे हणजे या यादया 
म ये पण यांना सेवा नवृ ती देतांना व पैसे देतांना पण कुठे ना कुठे गैर कार होतो हा सभागहृाम ये नदशनास आणून 
देतो  आपण महापौर , उपमहापौर यांनी यो य ते आदेश दयावे संब धत अ धका यांना . 
ी.कैलास सोनवण े:- उ तर कोण देईन कोण आहे याला बोलवा .पाट ल साहेब या तर जरा कत यद  अ धकार  आहे . 
ी. राज  पाट ल :- ज.श.म.न.पा. र जदार  कमचार  यांना सव च यायालया या नणयानुसार समान काम समान 

वेतन दे या संदभात ताव तयार कर यात आलेला आहे मा.आयु त सो यां या कडे ताव दाखल क न तो 
शासनाकडे पाठ व यात येईल . 
ी .कैलास सोनवणे :- काय आहे ते सांगतो मी तु हाला कधीचं तयार आहे समान काम समान वेतन याच वचारतच 

नाह ये ते नंतर प हले महागाई भ याच काय आहे ते सांगा यानंी न काय वचारलेला आहे नतीनभाऊंनी  

ी.राज  पाट ल :- मी आता दोन दवस झाले आहे हा वषय मा याकडे आलेलाच नाह ये आजच मला समजलेला आहे 
मी ती पुण मा हती घेतो आ ण पुणपणे नकाल  करायला लावतो  

ी. नतीन लढढा :- तु ह  १५ दवस रजेवर होते १५ दवसांपुव  नाह  यांना बोलू दया काय आहे कमीत कमी   

ी. मराठे :- स मा . यासपीठ महागाई भ याचा वषय आहे  २०१३ ला मा य झालेला आहे या यानंतर याची 
मा यताह  घेतलेल  आहे पुव  या यावर कोणतीह  मा यता घेतलेल  न हती . 
ी.कैलास सोनवणे :-  तीन चाज आहेत  दसुर कडे ल  देईन तर कस होईल. एक तर ४ चाज आहेत यां याकडे ते 

कुठे कुठे ल  देतील साहेब. आता एक दसुरा वषय आहे समान काम समान वेतनच करण आपण तुम याकडे ठेवल 
होत. हया राज ुपाट ल यां या वेळी आपण पुव च तुम याकडे  ठेवलेले आहे ते यावर तु ह  ड कस लह ल यानंतर 
तु ह  सांगीतल महासभेत ठेवा मग ते खोडल परत ते प  शासनाकडे पाठवल.  

मा. आयु त :- ते लंबीत आहे . 
ी.कैलास सोनवणे :- ते लंबीत नाह  आहे साहेब सव च यायालयाचा नकाल लागलेला आहे समान काम समान 

वेतन दयाव यानुसार तु ह  तो नकाल फ त चेक करायचा होता तो जर नकाल चेक केला असता याची स यता 
पडताळून  पाहुन खालपासुन ते वरपयत जे रमाकस दलेले आहे याबाबत पण सांगीतलेले आहे आपण पण महासभेत 
ठेवू हे पण बरोबर आहे पण याच काय झाल ते काह  समजल नाह  आ हाला आमच हणण हे आहे क  तो ठराव 
मंजुर क न आ ण तो लागू करावा मग शासनाकडे पाठवावा रतसर काय करता याचं ? 

मा.आयु त :- सु म कोटचा जो नणय आहे. तो या केसला लागु नाह  दसु या केसचा आहे. या केसम ये झालेले 
नाह . दसु या कुठ या तर  केस म ये लागलेला आहे. आ ण या केस म ये हे नणय लागु करायचा कंवा नाह  यासाठ  
शासनाकडुन मागदशन माग वलेले आहे.  

ी.कैलास सोनवण े:- समान काम समान वेतन याचा नकाल लागला तर तो याला ह  लागु होईल. 
मा.आयु त :- नकाल काय लागेल आ ण काय नाह  या यात आपण जायला नको.  

ी.कैलास सोनवणे :- साहेब, वधी शाखेने फॉर हणनु मागदशन द यानंतर आपण परत तकडे का पाठवलं. वधी 
शाखेकडुन काह  वेगळ अपे त होत का ? वधी शाखेकडुन मागदशन का मागवलं मग आपण मला सांगा बरं. वधी 
शाखेकडुन परत मागदशन मागवलं आहे. 
मा.आयु त :- मागदशन शासनाकडुन मागवलं आहे.  
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ी.कैलास सोनवणे :- शासनाकडुन मागवलं नाह . आपण ते शासनाकडे पाठवलेलं आहे फ त. मग याचा पाठपुरावा 
करणेसाठ  .  

मा.आयु त :- मागदशन मागवलेलं आहे क  नाह  ते प  आपण बघनु यावं. 
ी.कैलास सोनवण े:- याला भरपुर दवस झालेले आहे. आ ण तु ह  सां गतलेलं होतं क , मी १५ दवसात करतो. 

मा.आयु त :- त ेशासनाकडुन के हा येईल आपण शासन थोडीच आहोत.  

ी. नतीन लढढा :- आ ह  सद यांची स मती गठ त करतो. स मती अ यास करेल.स मती अहवाल देईल. या या वरती 
नणय होईल. या प दतीने शासनाने याची अंमलबजावणी कर या या संदभात अडचण वाटत असेल कंवा 
मान सकता नसेल. त या प रि थती म ये या संदभात रा य शासनाचे मागदशन माग वणे उ चत होईल. कारण रा य 
शासन मा हती आहे आप याला क  ते अथांगसागर आहे. जळगांव महानगरपा लके सारखे इतर संपुण महारा ातील 
लाखो प  यवहार होत राहतात. आप या करणाम ये सकाळी ठेवलेल  फाईल दपुार  कुठे जाते हे आप याला मा हत 
नसते. तर ते रा य शासनाकडेस गेलेला प  यवहार तो यो य वेळेस याचे मागदशन मळेल याची काह  गॅरंट  नाह . 
परंतु या या अनुषंगाने या सामा य कमचा यांनी अपे ा य त करायची कोणाकडे ? सभागहृाकडे अपे ा य त केल  
सभागहृाने आपल  भु मका मांडल . रा य शासनाकडे परवानगी संदभात आपण आपल  भु मका घेतल . प  यवहार 
गेलेला आहे. वषानुवष या येम ये जातात. आ ण वषानुवष तो कमचार  या अपे ेने आप याकडे पाहत असतो. हे 
आयु त आले तर याय मळेल त ेआयु त आले तर याय मळेल. ह  बॉडी आल  तर याय मळेल ती बॉडी आल  तर 
याय मळेल. हा सद य आला तर आ हाला याय मळेल परंतू या या नशीबी याय नाह  हया वषयी शासनाला 

काह  धोरणा मक नणय अपे ीत असेल तर तसा ताव तयार करा आपण एका मनीटात तसा ताव यासभागहृात 
पार त क , परंतू यांना याय दे या या ट कोनतून आपण वचार केला तर आपण जाता जाता या कमचा यांची 
अडचण सोडवून जाल सर . 
ी.कैलास सोनवणे :- समान काम समान वेतन मळ या या संदभात शासनाकडे प  पाठवाव आ ण पाठपुरावा करावा 

अशी वनतंी करतो . महागाई भ याच काय झालेले आहे हया बाबतीत ते करण यां या कडून मागवून याची पूतता 
केल  तर बर होईल साहेब 

ी. नतीन लढढा :- २०१३ पासून यांना महागाई भ ता लागू कर यासाठ  काह  कायदेशीर अडचण आहे का समान काम 
समान वेतन हा वषय वेगळा असुन यांना महागाई भ ता लागू केलेला नाह  यांना कुठेतर  कधीतर  महागाई भ ता 
लागू होईल व समान काम समान वेतन मळेल या अपे ेने तो महानगरपा लके या सव सेस म ये काम करतो  

ी.कैलास सोनवण े:- शासनाकडे ताव पाठवावा व याचा पाठपुरावा करावा आ ण महाभ याची ह  पुतता करावी  

ी. नतीन लढढा:- २०१३ पासुन यांना महागाई भ ता लागू कर यासदंभात काह  कायदेशीर अडचण आहे का ? यांना 
२०१३ पासुन  महागाई भ ता लागू कलेला नाह  यायालयीन व रोजदंार  वर ३१५  . माणे कमचार  काम करत आहेत 
. हणजे तो खाजगी कामावर जाईल तर दवसातुन १०००/-  कमाऊ शकेल परंतु महानगरपा लकेत कायम होईल या 
अपे ेने कधीतर  कुठेतर  तो कायम होईल, काम होईल या अपे ेने काम करतो . यांना महागाई भ याची र कम 
दे या या संदभात काह  कायदेशीर अडचण असेल तर ताव तयार क न यावर नणय यावा कंवा आ ण देता येत 
नसेल तर नणय घेवुन टाका आज सभागहृ यांना समान वेतन दे याकर ता तयार आहे  
मा.आयु त :-  वभागाकडुन जी मा हती ा त झालेल  आहे यांचा महागाई भ ता हा शासनाकडून मंजुर झालेला होता 
आ ण दरवष  शासनाकडून महागाई भ ता मंजुर होतो पण यानतंर तसा महागाई भ ता शासनाकडून मंजरु झालेला नाह  
. प यवहार क न याचा पाठपुरावा सु  आहे. तर  पुढ ल कालावधीचा महागाई भ ता मंजुर झालेला नाह  . तो मंजुर 
झाला क  दे यात येईल . 
ी. नतीन लढढा :- याबाबतीत पाठपुरावा करणे खुप मोठ काम आहे . आ ण हा वषय आपण तेथे जाऊन माग  लावू 

शकतात . आपल या ठकाणी वेगळ वजन आहे , कमचा यांच या ठकाणी वेगळ वजन आहे आपणांस सभागहृाची 
कमचा यां या वतीने वनंती आहे क  आपण हा वषय माग  लावावा. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका सेवा नवृ त कमचा यांना सेवा नवृ तीनंतर उपदान, 

पे शन व , अिजत रजे या रोखीकरणाची र कम, भ व य नवाह नधीची र कम इ. रकमा ता काळ दान करण े
आव यक आहे. परंतु असे नदशनास आलेले आहे क , सुमारे २०१० पासुन ब याच या थक त रकमा सेवा नवृ ती धारकांना 
अदा कर यात आले या नाह त. तसेच सेवा नवृ त कमचा यांना सेवा नवृ तीनंतर अ यापपावेतो नवृ तीवेतन सु दा लागु 
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कर यात आलेले नाह . सदरची बाब अ यंत खेदजनक असुन सेवा नवृ त कमचा यांवर अ यायकारक आहे. सेवा नवृ त 
धारकां या ह का या र कमा महानगरपा लकेने वषानुवष थ कत ठेव याने या कमचा यांना वृ दाव थेत आ थक 
अडचणींना त ड दयावे लागत आहे. अनेकाचंी ि थती हलाखीची झालेल  आहे परंतू आ थक अडचणीचे कारण पुढे क न 
र कमा शासनाने रोखुन धरले या आहेत अ या व पा या त ार  सेवा नवृ  त कमचा यांकडुन ा त झाले या आहेत. 

क रता सेवा नवृ त वेतनाचा फरक, उपदान, नवृ ती वेतन अंशराशीकरण, सेवा नवृ ती पुव काळातील सं चत रजेचे 
रोखीकरण आद  थक त र कमा सेवा नवृ त कमचा यांना ता काळ दान करणबेाबत शासनाने आ थक नयोजन क न 
असले या सव थक त रकमा अदा करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच या सेवा नवृ त धारकांना अ याप नवृ ती वेतन लागु केलेले नसेल यांना ता काळ सेवा नवृ तीवेतन / 
कुटंुबवेतन लागु करणेबाबतची कायवाह  शासनाने करावी. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  सोनवणे धरज मुरल धर 

 अनुमोदक :-  नेरकर स रता अनतं  
नगरस चव वषय .१८) मनु यबळाची टंचाई भासत अस याने रोजंदार  /मानधन त वावर कमचार  नयु ती करणबेाबत 
मा. उपमहापौर डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे, यांचे आले या प ावर नणय घेणे. 
ी. धरज सोनवणे :- रोजदंार  ऐवजी कं ाट  क न यावे , महापा लके या ब याचशा वभागांम ये कमचार  कायरत 

असुन यांची संपुण मा हती सव वभागाकडुन माग व यात यावी क  कोण या वभागात कती कमचार  लागणार आहेत . 
व वध पद असतील हणून आप याला मा हती मळेल क  कती कमचार  लागत आहेत पुढ ल १ वषाम ये बरेचशे 
कमचार  सेवा नवृ त होणार असुन मनु यबळाची टंचाई आप याला भासणार आहे यानसुार कं ाट  प दतीने कमचा यांची 
नयु ती कर यात यावी . 
ी. नतीन लढढा :- या अनुषगांने आकृतीबंध आपण मा यतेसाठ  शासनाकडेस पाठ वलेला आहे . मला वाटते क  बघता 

बघता इत या आकृ या डोळयासमोर येवुन गे या परंतु आकृतीबंध हा रा यशासनाकडे पाठ वलेला आहे . आकृतीबंध 
तयार होतो आहे , आकृतीबंधाचे असे कोणते बंधन बांधले गेले आहे क  ते बंधनच सुटत नाह  आहे . 
ी.कैलास सोनवणे:- आ थापना वभाग ल  देत नाह . २०१३ म ये बोखड साहेब असतांना आपण ते मंजुर क न 

आणल असते 

ी. नतीन लढढा :- या वषयात मा हती काढल  तर पदो न या या वषय आहे या रखडले या आहेत अनेक 
कमचा यांना अ तर त कायभार दे यात आलेला आहे राजक य व शासक य दो ह  सोबत घेवून हा वषय माग  
लाव यात यावा यामळेु न वन भरती आपणासं करता येवु शकते . 
ी. व णु भंगाळे :- - डा वभागात डा अ धका यांची नयु ती कर यात यावी . तसेच यापुव  आ ह  प यवहार 

केलेला असुन वृ  अ धकार  या पदाची सु दा नयु ती कर यात यावी. 
ी.कैलास सोनवण े:- कमचा याची शै णक पा ता तपासुन तसेच इतर बाबी तपासुन हे कर यात यावे . 
ी.ल मीकातं कहार (उपायु  त) :- येक वभागाकडुन मा हती घेत आहोत. सदर मा हती एक तपणे तयार झा यानंतर 

सभागहृासमोर सादर कर यात येईल.  

मा.आयु त :- आपण रोजंदार  वर घेताय क  मानधनावर घेत आहोत हयाला आकृतीबंधाचे बंधन नाह  , याप दतीने 
आप याला कं ाट  प दतीने अ धकार  कमचार  यांची नयु ती करता येईल. 
ी.कैलास सोनवण े:- काम केले तर अनुभव न क  मळेल. 
ी.िजत  मराठे :- कं ाट  प दतीवर जे नयु ती करणार याम ये वृ  तोडीसाठ पण माणसं या. जेणे क न शहरातील 

न वन बांधकाम कर यात येणा या इमारतीं या जागेवर ल वृ  तोड यानंतर त ेवृ  इतर  न जाता आप या मशानभुमी 
म ये कामात येईल. तर  याकर ता कमचार  नयु त कर यात यावे. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लके या जवळ जवळ सवच वभागात कमचार  / अ धकार  यांची अनेक 

पदे र त आहेत. यामुळे कामकाजावर वपर त प रणाम होत आहे. दवाखाने वभागासार या अ याव यक वभागात 
सु दा ह  ि थती आहे. यामुळे णांवर ल अ याव यक उपचार इ याद त अडचणी उ व याची ि थती समोर आल  आहे. 
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महापा लके या व वध वभागात पूव  कायरत कमचार  आता सेवा नवृ त झा याने अनेक जागा र त आहेत. 
नवीन भरती या झालेल  नाह . तसेच ब याच वषापासुन अ धकार / कमचार  यांना पदो नती दे यात आलेल  नाह . 
मनु यबळा या अभावामळेु अ याव यक सेवा पार पाडणेह  िजकर चे होत अस याची ि थती आहे. या ि थतीतून माग 
काढ यासाठ  महानगरपा लके या येक वभागात कती कमचा यांची आव यकता आहे याबाबत आ थापना वभागाने 
वभाग नहाय व पद नहाय आढावा घेऊन या ठकाणी अ धकार  / कमचा यांची आव यकता असेल अशा अ धकार  / 
कमचा यांची शासन नणय / शासन प रप कानसुार ता काळ ता पुर या व पात मानधन / कं ाट  प दतीने नेमणूक 
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी व ता काळ भरती या सु  करावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सोनवणे धरज मुरल धर 
अनुमोदक :-  नेरकर स रता अनतं   

नगरस चव वषय .१९) संर ण दलातील सै नकां माणचे अध सै नक दलातील सै नकांना मालम ता करात सुट 
देणेबाबत स मा.सद य ी.ल लत वजयराव को हे यांच ेआले या प ावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , शासन नणय .सं कण २०१६/ . .५९/न व २० द.०५/०४/२०१६ नुसार संर ण 

दलातील आजी / माजी सै नकांना, यांचे वधवांना मालम ताकरांत सुट देणे बाबत महासभेने महासभा ठराव मांक ७५८ 
द.२६/०९/२०१७ व ७८२ द.१६/११/२०१७ ठरावा दारे सुट देणे बाबतचा ताव पा रत केलेला असुन याची अंमलबजावणी 
सु  आहे. संर ण दलातील सै नकां य त र त आसाम रायफल, इं डो टबेट यन बॉडर पो लस, बॉडर स युर ट , सश  
सै नक दल, स ल रझ ह पो लस फोस, स ल इ ड यल स यु रट  फोस, नॅशनल स युर ट  फोस हे जवान देखील 
देशा या सुर तेसाठ  घरापासुन लाबं सेवा देत असतात. मा  सदर शासन नणयात यांना यां या गावाकडील असले या 
राह या घराचे मालम ता करात सुट देण ेबाबत तरतदु नाह . 

नुकताच पुलवामा येथे सी.आर.पी.एफ. या जवानांवर अ तरेक  आ मघाती ह ला झाला यात ४२ जवान शह द 
झाले. क रता महासभा ठराव माकं ७५८ द.२६/०९/२०१७ व ७८२ द.१६/११/२०१७ माणेच जळगांव शहर महानगरपा लका 
ह ीतील आसाम रायफल, इं डो टबेट यन बॉडर पो लस, बॉडर स युर ट , सश  सै नक दल, स ल रझ ह पो लस 
फोस, स ल इ ड यल स यु रट  फोस, नॅशनल स युर ट  फोस वगैरे अधसै नकां या असले या एका मळकतीला 
मालम ताकरांत सुट देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६०    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  खडके व वनाथ सुरेश 
अनुमोदक :-  पाट ल चं शेखर शवाजी  

नगरस चव वषय .२०) आरो य अ धकार  पदावर डॉ. वकास पाट ल यांची पद थापना करणबेाबत स मा.सद य ी.कैलास 
नारायण सोनवणे व इतर स मा.सद यांनी दले या याद  तावावर नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- ताव जो आहे हा मा य करावा. मा. नतीन भाऊ एक म नट फ त आप या परवानगीने बोलतो. 

जळगांव शहर महानगरपा लका ह  अशी एकमेव महानगरपा लका रा याम ये आहे क  याचा आरो य अ धकार  हा 
मेडीकल शै णक अहता घेतलेला नाह . हे हणजे नदं नय व ह या पद बाब आहे. सभागहृाकरता ह  आ ण 
शासनाकर ता ह . जर या ट ने जे आपले वकास पाट ल हे या महानगरपा लका शासनात सेवा करत आहे आ ण 

दसुर कडे ज म-मृ यु वभागात कारभार यव थीत कारे बघत आहेत. जो ठराव पुव  झालेला आहे. उदय पाट ल यांना 
यायचा तो र  क न या न वन ठराव घेऊन सुचक हणुन सांगु इ छ तो क , ी. वकास पाट ल यांना आरो य 

अ धकार  या पदावर घे यात यावे.  

ी.चेतन सनकत :- माझे अनुमोदन आहे.   
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ी. नतीन लढढा :- महासभा ठराव . ७३४ द.०९/०८/२०१७ जळगांव शहर महानगरपा लकेचे अकाय म आरो या धकार  
डॉ. वकास पाट ल यांचे व द कडक कायवाह  करणे संदभात स मा.सद य ी.सु नल सुपडु महाजन यांनी दलेले याद  

तावाचे वाचन केले, असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेत आरो या धकार  हणनु कायरत 
असलेले डॉ. वकास पाट ल हे पुणत: अकाय म आहेत. 
ी.स चन पाट ल :- भाऊ सगळयांना मा हती आहे ठरावात काय आहे वाच याची गरज नाह .  

ी.सु नल महाजन :- नतीन भाऊंना बोलु या. 
ी. नतीन लढढा :- मा.आयु त साहेब ठराव . ७३४ अ वये आरो या धकार  ी. वकास पाट ल यांना चौकशी क न 

बडतफ कर याची मागणी या ठरावाम ये झालेल  आहे आ ण याच ठरावा या अनुषंगाने त काल न आयु त ी. कशोर 
राजे नबंाळकर यांनी यांची पद थापना तेथुन बदलवुन दल .  

ी.अनंत जोशी :- न तन भाऊ परवानगी घेऊन बोलत आहेत. ते परवानगी घेऊन बोलता आहेत.  

ी.स चन पाट ल :- जळगांव या नागर कां या आरो याचा न आहे.  

ी. नतीन लढढा :- आमची भु मका माडं याचा आ हाला अ धकार आहे. सभागहृात चचा कर याचा सवाना अ धकार 
आहे. तु ह  दादागीर  क न  असा वषय अडकवता आहेत. 
ी.अनंत जोशी :- हे हे चुक चं आहे.  

ी.स चन पाट ल :- बंट  भाऊ हा आरो याचा वषय आहे.  

ी.सु नल महाजन :- यांना मत मांडु या.  

ी. शांत नाईक :- भाऊंना मत मांडु या. 
ी. नतीन लढढा :- मत मांड याचा आ हाला अ धकार  आहे. नणय तु हाला जो यायचा तो या ना पण मत 

मांड या या सद यां या अ धकारावर अ या कारे गदा आण ुनका. 
ी.अनंत जोशी :- अि वन भाऊ, मा.उपमहापौर साहेब बहुमत तुमच ेआहे तु ह  ठराव क  शकता. तु ह  भु मका मांडु 

देत नाह .  

ी. नतीन लढढा :- मा.महापौर ताई आपण वकास पाटलांना यावं उदय पाटलांना यावं यापैक  एकह  माझा 
नातेवाईक नाह . एकह  पाट ल माझा नातेवाईक नाह .  

ी.कैलास सोनवणे :- बंट  भाऊ तु हाला ह  वनंती करतो सु नल भाऊ तु हालाह  वनंती करतो. नतीन भाऊंच बोलणं 
झा यावर तु ह  बोला. हे सांगा क  क यासाठ  करतो आहे. तु ह  सांगा ना क  हे कशासाठ  करता आहे.  

ी. नतीन लढढा :- मा.महापौर ताई आयु तां या फ त नदशनास आणनु देऊ इि छतो क  ठराव .७३४ हा जो पार त 
झालेला आहे. या ठरावा या अनुषंगाने ठराव आजह  अ ती वात आहे ठरावात जी मागणी केलेल  होती. यावेळेचा जो 
काह  ठपका आरो या धकार  वकास पाट ल यां यावर ठेव यात आलेला होता. या ठप या या अनुषंगाने यांची चौकशी 
क न यांना बडतफ कर यात यावं व मला नाचे उ तर अपे त आहे शासनाकडुन क  त ्या ठरावा या अनुषंगाने 
शासनाने याची चौकशी सु  केलेल  आहे का ? सु  असेल चौकशी तर चौकशीचे न प ण काय नघाले. न प ण काय 
नघाले असतील तर पुन च: एखा या अ धका या व द याच खा या या संदभातील चौकशी लंबीत असेल तर पुन च 
याच पदावर या अ धका याला बस वणे कत पयत यो य होईल आ ण यांना बस वणेचे कारण काय फ त इतकेच 
मला शासनाकडुन खुलासा अपे त आहे. 
ी.कैलास सोनवणे :- अजडयावर बद यांचे वषय यायला नको परंतु या या मागे जा आपण माग या वेळी अजडयावर 

ठेऊन बदल  केलेल  आहे हणुन हा वषय आला. ठराव क न बदल  झाल  यांची. मला बोलु या आ ण या या पुढे 
बद यांचे वषय आणु नका. हा शासनाचा वषय आहे. साहेबांचे अ धकार आहेत ते. यांनीच पाहावं आ ण यानंतर मी 
तु हाला हे पण सांगतो साहेब उदय पाट ल साहेबांचा ठराव झाला तर या अनुषंगाने यांना काढलं जाईल. यांना 
स मानाने, यायाने चांग या ठकाणी यांची बदल  करा. असे कुठे कोप याम ये टाकुन देऊ नका.  

ी. नतीन लढढा :- या वेळेस प रि थती अशी होती क  या वेळेला काह  तर  फनाईल खरेद  झालेल  होती. वषाताई 
खडके सभापती हो या थायी स मती या आ ण स मा.सद य ी.पृ वीराज सोनवणे यावेळेला भाजप चे सद य होते. 
भाजपचे सद य ी.पृ वीराज सोनवणे यांनी थायी स मती सभेम ये आरोप केलेला होता आ ण नयमबा य .९०/- 
लटर माणे मळणारे फनाईल हे कुठल ह  मा यता न घेता .१३००/- लटर ने ऍ़ड हा स म ये खरेद  झालेले होते. 
अशा कारचे गंभीर आरोप झालेले होते. या या वृ तप ांचे का णसु दा मोबाईल म ये आहे.आ ण यावेळेला 
स मा.सद य पृ वीराज सोनवणे आ ण स मा.सभापती वषाताई खडके या आप या आरो या धका यांना घेवुन बालगंधव 
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खुलेनाटयगहृाम ये गे या तथे जवळपास ६ म ह यापासुन .१३ ल  कमतीचा घेतले या फनाईल व मटेर यल याच 
अव थेत पडलेलं होत. या सगळया गो ट ंचा न काळजीपणा बेकायदेशीरपणे केलेल  खरेद  अ या प दतीचे गभंीर आरोप 
या वरती होते आ ण या वेळेला ठराव .७३४ हा मा य कर यात आला होता यावेळेला भाजप या सव सद यांनी 
या ठरावा या बाजुने मतदान केले होते आ ण या संपुण करणाची चौकशी कर याची मागणी के यामळेु यावेळी 
सभागहृातील सद यांनी के यामुळे त या प दतीचा ताव आला क  यांची बडतफ  कर यापुव  चौकशी करणे गरजेचे 
आहे. कारण यांची भु मका काय आहे ती सु दा समोर येणे अपे त होत.ं आ ण त या प दतीने ती चौकशी स मतीने 
गठ त केल . परंतु चौकशी स मती चौकशी चालु असतांना या अ धका याला या पदावर ठेवणे हे कतपत संयु तीक 
न हतं. आ ण यांना काढ यानतंर या पदावर पयायी यव था हो या या ट कोणातन तो उदय पाटलांकडे ता पुरता 
चाज यावेळी दे यात आलेला होता. ह  यावेळीची पा वभुमी आहे. असा ठराव या सभागहृाम ये आण याचा अव च यह  
नाह  कारण तो नयम नाह  आहे. कारण मनपा अ ध नयमाम ये कुठल ह  तरतुद नाह  आहे क  महासभा ठरवेल क  
अमुक य तीला या पदावर या टमुक य तीला या पदावर या. या संपुण शासक य बाबी आहेत. ते आयु तांचे 
वतं  अ धकार आहे. अ या प दतीचे ठराव आणुन आपण कुठेतर  आप याला काय याच ेअ ान आहे. अ या प दतीचं 

मत इथे य त होता कामा नये. या ट कोणाने शासनाने जी नयु ती केलेल  आहे. क  या चौकशीचे काय झालेलं 
आहे. या संदभातल  भु मका शासनाने प हले प ट करावी. जेणे क न या ठरावाची तशी ह  कायदेशीर अंमलबजावणी 
करणं. आयु तांवर तसं बंधनकारक नाह ये परंतु नेमक   प र थीती काय आहे ? चौकशी का लंबीत आहे ? आ ण झाल  
असेल तर याचा अहवाल काय आहे ?  ह  मा हती सभागहृासमोर ठेवावी. 
ी.अनंत जोशी:- महापौर साहेब वनंती क  ईि छतो क , हा जो ७३४ मांकाचा ठराव केलेला आहे याचावर आपण 

चचा तो ठराव या सभागहृाम ये आरो या धकार  ी. वकास पाट ल यां या अनषंुगाने मगाशी माझे सहका यांनी या 
ठकाणी हे हणतायेत आरो या धकार  या पदावर शै णक पा ता नसले या माणसाला आपण नयु त केलेलं आहे. या 
महापा लकेम ये वाहन वभाग असेल आ थापना वभाग असेल, वधी शाखा असेल तुमचं आणखी भाग अ धकार  
असतील या सगळया ठकाणी अ भयंतेच नयु त केलेले आहेत. एकाह  ठकाणी यां या Caliber कंवा यां या शै णक 
पा तेचा माणुस नाह  या ठकाणी भाजपाला स तेवर येवुन ४-६ म हने झालेले आहेत. उदय पाट ल पण या ठकाणी 
कायरत आहेत. यावेळेस यांची शै णक पा ता तच होती. आज या ठकाणी कामकाज बघताहेत. यांनी या ठकाणी 
काम चांग या प दतीचं काम केलं, हगणदार  मु तीचं यांनी ९० ट यापयत वैयकतीक शौचालय मा.नर  मोद  या 
ठकाणी जीव तोडुन छता सव ण करतायेत ४००० यावर शहर भारत देशाम ये आहेत. ८२ का ८३ नंबरवर आपला 
नंबर व छ भारत म ये आलेला आहे. ९०% शौचालयाच ेन वन काम यांनी केलेलं आहे. ईतक  यांची काम कर याची 
कामे या ठकाणी दाखवु शकतो आरो या धकार  भुतपुव आरो या धकार  ी. वकास पाटलांनी केलेल  ३ कामे या ठकाणी 
सांगावे. या वेळी ७३४ चा ठराव केला यावेळी अि वनभाऊ पण होते. या सभागहृात भाजपचे सद य होते इतर सद य 
होते आ ण सवानुमते हा ठराव मंजुर केलेला होता. मला गो ट सांगा क  यावेळेस जर ठराव केला या सभागहृा या 
इ तहासात नगरपा लका असेल कंवा महानगरपा लका असेल एकमेव उदहारण आहे. सभेत असलेले सव सद य सा ीला 
आहेत. या सभागहृाम ये आरो या धका याला शहराम ये आरो य संदभातला भुमरा न वाजवता तीन तेरा वाजवायचे. 
वारंवार थायी स मती असेल महासभा असेल वारंवार सगळे सद य या ठकाणी त ार  करायचे त ार ं या अनुषंगाने 
कंटाळुन यांचे पाय धरायची आव यकता येथे वाटल  होती. मी या सभागहृाचा सद य हणुन या सभागहृाम ये चाल ु
मट ंग म ये आरो या धकार  वकास पाट ल यांचे पाय धरले होते हणजेच यांचे कामाची प दत काय असेल ते तु ह  
वचार क  शकता. अ या माणसाला परत याच पदावर नयु ती आपण देत आहोत आ ण आज या ठकाणी आपण ७५ 
कोट चा एकमु त ठेका दे या या अनषुंगाने वचार करत आहोत. याची ई- न वदा या अं तम ट यात आहे. फ त 
जी या थोडीफार बाक  आहे ती या शेवट या ट यात असतानंा इत या घाईगडबडीने इत या तातडीने वकास 
पाटलांची या ठकाणी नयु ती करायची आ ण उदय पाटलांना तेथुन उचलायच ंयाचे मागच ंकारण काय ? याची गरज 
काय वाटते आहे आज. आ ण आप याकडे इतके पदं आहे या यावर यांचे शै णक पदाचे माणसं या ठकाणी कायरत 
नाह  आहे. मग या यासाठ  पण हाच नयम लावणार का ? आ ण यासंदभात वकास पाटलां या संदभात सद य त ार  
करायचे व इतर सद यपण करायचे. 
ी.कैलास सोनवणे :- इतक मांडल ततक स य आहे जे जे सांगीतल ते ते सगळ घडलेल आहे मी या वेळेस खा देश 
वकास आघाडीचा सद य होतो मला मतदान चा अ धकार नसला तर  मी या बाजुने होतो माझी मसेस सौ.भारती 
सोनवणे ह  खा देश वकास आघाडीची नगरसे वका होती ती जर या मट ंग होती ती पण याच बाजुला होती या या 
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म ये काह च दमुतच नाह  या कर ता यांची जी चौकशी चालु आहे ती चौकशी कोण या ट यात आहे ती पाहावी 
चौकशी या आधीन राहून यांना तीथे याव . आ ण वकास पाटलांना सु दा याय दयावा. आ ण या या पुढे बदल चे 
वषय या सभागहृा या पटलावर ठेवू नये एवढ च वनतंी आहे. 
ी.अनंत जोशी :- अशा प दतीन याच ख चीकरण ....  

ी. नतीन लढढा :- बघा आता एखादा वषय असा घाईघाईने कंवा अशा आपातकाल न प रि थती म ये सभागहृाम ये 
आण यात यावेळी आण यात येतो . 
ी.कैलास सोनवणे:- एक मनीट हॉलम ये महापौर दालनात या ठकाणी मा या मा हतीनसुार मला ती मा हती मळाल  

क  यांनी वताहुन सांगीतल क  माझी बदल  क न टाका हणनू 

ी. नतीन लढढा :- बघा बघा. 
ी.सु नल महाजन :- काह  अडचण होती का बदल  करायला , वभाग मुखाची बदल  करायला काय अडचण होती . 
ी.कैलास सोनवण े:- नाह  नाह  अडचण होती , ठरावाची अडचण होती ना 
ी. नतीन लढढा:- वकास पाट ल साहेब राह ले काय आ ण उदय पाट ल साहेब राह ले काय या याने आम या 

सार यांना काह  फरक पडणार नाह . या या अनुषगांने अ पा एक सामा य जनमानसात कंवा महानगरपा लके या 
वतुळात वेगळया कार या चचाना उधान येतात क  महानगरपा लकेचा एकमु त ठेका हा अंतीम ट यात आहे. 
ी.कैलास सोनवण े:- एक मनीट मला बोलू दया  या ठकाणी याची काय गरज आहे. या ठकाणी कायसंबध आहे.  

ी.अनंत जोशी :- कारण ते सोई कर आहे.  

ी.कैलास सोनवण े:- अरे सगळेच सोई कर आहे येथे आता. 
ी.अनंत जोशी :- सशंय आहे. परवानगी घेऊन बोला. 
ी.स चन पाट ल :- बंट  भाऊ सोई करपणेच झालं आहे ते  

ी. नतीन लढढा :- अंतीम ट यात या न वदा आलेले असतांना  

ी.कैलास सोनवण े:- एक काम करा. प हले  ठेका फाईनल करा नतंर बदल  करा . 
ी. नतीन लढढा :-  नाह  नाह  नाह , मी ते नाह  हणत आहे.  

ी.अनंत जोशी :- अ पा साहेब तु ह  वत: सभागहृाम ये उदय पाट लांचे कामाचे कौतुक केलेले आहे आ ण तु ह  सु दा 
वत: सह  केलेल  आहे आ ण जे ठराव या यावर पण सह  केलेल  आहे.  

ी.कैलास सोनवणे :- स मा.सद य अनंत जोशी जे बोलेले आहेत या ठकाणी क  तु ह  वत: सह  केलेल  आहे तर 
गटने यांची सह  खाल  आहे चौ या नंबरवर. एक नंबरवर माझी सह  आहे आ ण गटने यांचा आदेश होता मला क  सह  
करा. गटने यांचे आदेशाचा पालन करावे लागते.  

ी. नतीन लढढा:- मा.उपमहापौर साहेब या ठकाणी आपण वत: या ठे याची पारदशकता जोपासत असाल. पण परंतु 
या प दतीने चचा होतात. कंवा महानगरपा लके या वतुळात कंवा सामा य नागर कांम ये क  कुठेतर  काह  अपा  

असणा या म तदेारांना पा  कर या या ट कोणातुन आरो या धका यांची कुठल  तर  भु मका टोकाची अस याकारणाने 
यांची ताबडतोब उचलबांगडी कर यात येत आहे. अशी प रि थती आहे परंतु या गो ट त त य असेल कंवा नसेल हा 
भाग वेगळा आहे. परंतु अशा प दतीचे शतोडे उडणे आ ण एखा या अ धका याची चौकशी लं बत असतांना याला 
याच पदावरती नेमणुक कर याचा हा या संशयाला बळकट  देत असतो. 
ी. कैलास सोनवणे :- ठक आहे ना. म याचा तो सव वषय पुण क न या. यानंतर या तु हाला संशयच येणार 

नाह  यायला. 
ी. नतीन लढढा :- डॉ. वकास पाटलांना तु ह  आज घेऊन या.  

ी.अनंत जोशी :- पण चौकशी झाल  पा हजे ना. 
ी.कैलास सोनवणे :- चौकशी चालु आहे ना यांची. चौकशीत जे न प न नघेल ते नघेल तो आपला वषय आहे का ? 

चौकशी करणं. 
ी. नतीन लढढा :- वकास पाट लांना आज यायच ंअसेल तर आज या परंत ुचौकशीची  प रि थती काय ? 

ी.सु नल महाजन :- चौकशीचा खुलासा या. राजु पाट ल साहेब इकडे या. 
ी.कैलास सोनवण े:- मी तर हणतो आहे ना. चौकशीचे करता काय ? 

ी.राज  पाट ल, आ थापना अ ध क :- ठराव झा यापासुन वकास पाट ल यांना ापन कंवा चौकशीचा कुठलाह  
आदेश दे यात आलेला नाह . 
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ी.कैलास सोनवण े:- याला जबाबदार कोण ?  

ी.राज  पाट ल, आ थापना अ ध क :- या या काळातील ते ते अ धकार . 
ी.कैलास सोनवणे :- हे बघा. आपणच ठराव करायचा. स मा.नगरसेवक आले क  अनंत जोशींनी यांचे पाय पडायचे. 

आ ण पुढे काह च करायचे नाह . 
ी.सु नल खडके :- हे तमु या काळात झाले. ह  तर तुमची जबाबदार  होती. मग तुम या काळात हे क न घेणेपण तुमच 

काम होत. 
ी. नतीन लढढा :- ह  शासक य बाब आहे अ पा. हया संपुण शासक य बाबी आहेत. 
ी.कैलास सोनवण े:- चचा सु  क न लवकर संपवा. नाह  तर चालु या दसु या दवसापयत. 
ी.अि वन सोनवणे, उपमहापौर:- आहो बंट  भाऊ जोशी, ऐकु येत नाह  का ? आहो अनंत जोशी खाल  बसा.  

ी.अनंत जोशी :- काह  लोकांचे आ थक संबंध जोपास यासाठ  आ थक हत संबंध जोपास यासाठ  हे य न आहेत. ह  
जी या इत या घाईगडबडीने व तातडीने सु  आहे या माणे ७५ कोट चा ठेका दे यासाठ  आप या मज या 
ठेकेदाराला ठेका दे यासाठ  आपण हे य न करत आहात. 
ी.कैलास सोनवणे :- आमचा वत: या गो ट ला वरोध होता हे तु हाला मा हती आहे क  नाह . ? आमचा वरोध होता 

या गो ट ला आ ण एकमु त या ठे याला सु दा वरोध होता. 
ी.अनंत जोशी :- वकास पाट लांची चौकशी क न अहवाल सादर झा यानंतरच यांची नयु ती केल  जाईल. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , डॉ. ी. वकास पाट ल, आरो य अ धकार  व ह ल  ज म-मृ यु नबंधक यांनी 

आरो य अ धकार  या पदाची शै णीक पा ता धारण केलेल  अस याने यांची चौकशी या अ धन राहून आरो य अ धकार  
या पदावर पद थापना करणेस व स या आरो य अ धकार  या पदावर कायरत असलेले ी.उदय मधुकर पाट ल, शाखा 
अ भयंता यांची इतर पदावर पद थापना करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने वर ल माणे पद थापनेचे आदेश वर त नग मत करावेत. 
 
बहुमताने मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ४८   तकुल मते :- १२ 
सूचक  :-  पाट ल स चन भमराव 
अनुमोदक :-  सनकत चेतन गणेश 

नगरस चव वषय .२१) जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीसाठ  लागु असले या वकास नयं ण नयमावल  मधील 
तरतुद नुसार बा कनी अनु ेय असुन बंद त बा कनी नयमानकुुल करणे संदभात मयम आकारणीचा दर नि चत 
करणेबाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३६ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीसाठ  लागु असले या वकास नयं ण 

नयमावल  मधील तरतदु नुसार बा कनी अनु ेय आहे. मीयम र कम आका न बंद त बा कनी नयमानुकुल 
कर या या जळगावं महानगरपा लके या तावास शासनाचे नगर वकास वभागाने नणयस 
.ट पीएस/३५९९/५१७/सी.आर/१९३/२००२/युडी-९, द.१९/०१/२००३ अ वये मंजुर  दलेल  आहे. या अनुषंगाने जळगाव 

महानगरपा लकेने महासभा ठराव .२० द.२०/०७/२०१४ अ वये ठराव पा रत क न बा कनी बंद त के यास यासाठ  
खाल ल माणे मीयम आकारणीचा दर नि चत केलेला आहे. 

१) प हले पाच चौ.मी. े ासाठ  .५००/- 
२) यापुढ ल अ तर त बंद त दोन चौ.मी. े ासाठ  .२५०/- 
वर ल माणे बा कनी बंद त कर यासाठ चे मीयमचे दर आज पयत लागु केले जात आहेत. 
सन २०१२ म ये जळगांव महानगरपा लका ह ीसाठ  सुधार त वकास नयं ण नयमावल  मंजुर कर यात आल  

सदर वकास नयं ण नयमावल  मधील नयम .१६.५.क नुसार बा कनी बंद त कर याची तरतुद होती. तथापी सन 
२०१६ म ये जळगावं म.न.पा.साठ  ड वग महानगरपा लकांसाठ  लागु असलेल  वकास नयं ण नयमावल  
द.२०/०९/२०१६ पासुन लागु झालेल  आहे. सदर वकास नयं ण नयमावल  मधील नयम .४१.१४.IV म ये खाल ल 
माणे तरतदु आहे. 
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The Balcony should not be enclosed and declaration regarding this shall be submittd by the owners developers / 
Architect at the time of Approval of building permission and the same shall be mention in the agreement or sale deed. 

सन २०१२ म ये लागु झाले या वकास नयं ण नयमावल  माणे मंजुर झाले या बांधकामातील बा कनी 
बंद त अस यास या मीयम घेऊन अनु ेय करता येतील मा९ सन २०१६ म ये लागु झाले या ‘ड’ वग 
महानगरपा लकांना लागु असले या वकास नयं ण नयमावल  अ वये मंजुर झाले या बांधकाम नकाशा मधील बा कनी 
बंद त कर यास मा यता देता येणार नाह . सन २०१२ म ये लागु झाले या वकास नयं ण नयमावल  माणे मंजुर 
झाले या बा कनी बंद त कर यासाठ  सन २००४ म ये महासभेने मंजुर केले या दरानुसार आकारणी करण ेसंयु तीक 
वाटत नाह . 

सुधार त बांधकाम वकास नयं ण नयमावल तील तरतदु  नुसार मीयम चे दर बाजार मु य दरा या १० ट के 
एवढे आहेत. 

वर ल प रि थतीत सन २०१६ म ये लागु झाले या वकास नयं ण नयमावल  पुव  मंजुर झाले या बांधकाम 
नकाशातील बंद त बा कनी साठ  बाजार मु य दरा या ( श स दगण) १० ट के मीयम कंवा कमीत कमी .१०००/- 
ती चौ.मी.आकारणे यो य राह ल. 

मंजुर वकास नयं ण नयमावल तील नयम .४१.५ (२) अ वये कपाटे (Cupboard) हे ०.६० मीटर ोजे शन व 
२.४० मीटर ं द  अनु ेय आहे. या माणे कपाटाचे बांधकाम अनु ेय केले असले तर  काह  खाजगी मालक / वकासक 
या कपाटांची ं द  लॅब ले हल पयत घेऊन बांधकाम करतात. यामुळे या कपाटांच े े  म म ये समा व ट होते. अशा 
म म ये समा व ट झाले या े ासाठ  बाजारमु य दरा या १० ट के मीयम कंवा कमीत कमी .१०००/- ती चौ.मी. 

आका न कपाटाचे े  नयमीत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  

करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०    तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- पाट ल राज  झप   
अनुमोदक :- बडाळे उ वला मोहन  

नगरस चव वषय .२२) मनपा ह ीतील म हला बचतगट वकासासाठ  शहरात म यवत  ठकाणी श नवार / र ववार रोजी 
म यवत  बाजार पेठ उपल ध करणबेाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांनी दले या तावावर नणय 
घेणे. 
ी. नतीन लढढा :- जागा र त पा हजे. 
ी.कैलास सोनवणे :- एक बालगंधवाची जागा आहे एक रेड ॉस जवळची जागा आहे. श नवार र ववार दोन दवस आहे. 
तथे जागा आहे भंगार बाजार जवळ. 
ी. नतीन लढढा :- या या जागा. पण श नवार र ववार दोनच दवस या जागेचा वापर हायला पा हजे नाह  तर ते 

काय होत ते Continuation म ये येऊन जातं. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३७ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेत ब याचसा प रसर हा गोरगर ब व तीचा प रसर 
असुन या प रसरातील म हलांचे सबल करण करणे या ट ने यांचे बचत गटामाफत व वध उप म हाती घेवुन 
या दारे गटातफ ससंारपयोगी व तु बन वणे, व वध पाककले दारे खादयपदाथ तयार करणे अशी कामे क न यांचे 
अनेक महो सवा दारे, काय मा दारे दशन व व  कर यात येत असते. 

मा  जळगांव शहरात अनेक होतक  म हलांचे बचत गट था पक असुन ते उपरो त नमुद व वध काया दारे 
आपले उदर नवाह कर त आहेत. अ या म हला बचत गटां दारे न मत व तु व पदाथाना यांचे ह काचे बाजारपेठ 
उपल ध झा यास यां या वकासात भर पडून जळगावं शहरातील म हलांचे सबल करणाचे धोरण पुण वास येवु शकते. 

कर ता उपरो त नमुद कारणा त शहरातील म हला बचत गटां दारे न मत सा ह य, व तु, पदाथ यांचे शहरात 
श नवार व र ववार रोजी म यवत  ठकाणी बाजार पेठ भर वणेसाठ  शासनाने जागा उपल ध क न देणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमानुसार कायवाह  
करावी. 
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सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  बडाळे उ वला मोहन 
अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब  

नगरस चव वषय .२३) मनपा व वध वभागांचे अ धकार  व कमचार  व कामगार कं ाट  प दतीने नयु ती करणेबाबत 
स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लके या जवळ जवळ सवच वभागात कमचार  / अ धकार  यांची अनेक 

पदे र त आहेत. यामुळे कामकाजावर वपर त प रणाम होत आहे. दवाखाने वभागासार या अ याव यक वभागात 
सु दा ह  ि थती आहे. यामुळे णांवर ल अ याव यक उपचार इ याद त अडचणी उ व याची ि थती समोर आल  आहे. 

महापा लके या व वध वभागात पूव  कायरत कमचार  आता सेवा नवृ त झा याने अनेक जागा र त आहेत. 
नवीन भरती या झालेल  नाह . तसेच ब याच वषापासुन अ धकार / कमचार  यांना पदो नती दे यात आलेल  नाह . 
मनु यबळा या अभावामळेु अ याव यक सेवा पार पाडणेह  िजकर चे होत अस याची ि थती आहे. या ि थतीतून माग 
काढ यासाठ  महानगरपा लके या येक वभागात कती कमचा यांची आव यकता आहे याबाबत आ थापना  वभागाने 
वभाग नहाय व पद नहाय आढावा घेऊन या ठकाणी अ धकार  / कमचा यांची आव यकता असेल अशा अ धकार  / 
कमचा यांची शासन नणय / शासन प रप कानसुार ता काळ ता पुर या व पात मानधन / कं ाट  प दतीने नेमणूक 
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी व ता काळ भरती या सु  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  सोनवणे धरज मरुल धर 
अनुमोदक :-  नेरकर स रता अनंत  

नगरस चव वषय .२४) वाड .११ मधील ओपन पेसम ये जॉगींग ॅक गाडन करणे व इतर कामांबाबत स मा.सद या 
सौ.उषाताई संतोष पाट ल यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३९ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , वा. .११ मधील पं ाळा शवार गट .१५२/२/३, १५२/१ या दो ह  

महानगरपा लके या ओपन पेसम ये जॉगींग ॅक, खेळणी बस वणे व गाडन करणे तसेच कंपौऊड वॉल बांधणे व पं ाळा 
शवार गट .१२३/२ व ३ ओपन पेसम ये मशानभुमी बाधंकाम करणे उ त कामी वारंवार प रसरातील नागर कांची 
मागणी होत असुन सदर महानगरपा लका खु या जागेवर मोठया माणावर अ त मण होत अस यामुळे नागर कांना सदर 
जागेचा उपयोग करता येत नस यामळेु उ त नमुद जागेवर ल अ त मण नगररचना वभागाकडुन ता काळ कायवाह  
क न काढुन सदर ओपन पेसम ये जॉगींग ॅक, खेळणी बस वणे व गाडन करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  भल पावताबाई दामु  
अनुमोदक :-  पाट ल वजय पंुड लक 
  

नगरस चव वषय .२५) एम.जे. कॉलेज ते कले टर बंग याकडे जाणा या गरणा टाक या वळणावर ल चौकास व ल 
मं दर चौक असे नामकरण करणेबाबत स मा.सद या सौ.उ वला मोहन बडाळे यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४० पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , स मा.सद या सौ.उ वला मोहन बडाळे यांनी दले या तावानुसार व वाड .२२ 
मधील नागर कां या मागणीचे अनुषंगाने समथ कॉलनी, रामदास कॉलनी, गु द त कॉलनी या व एम.जे. कॉलेजला लागुन 
असले या “चौकास व ल मंद र चौक” असे नामकरण करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने उपरो त चौकास यापुव  कोणाचे नांव दले गेले नसलेबाबत खा ी क न सदर करणी शासन 
नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  करावी. 
 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  राणे गाय ी इं िजत  
अनुमोदक :-  हाडा शु चता अतुल सहं  

 

नगरस चव वषय .२६) १४ या व त आयोगामधुन मेह ण मशानभुमीचे सुशो भकरण करणेबाबत स मा.सद या 
ीमती रेखा चुडामण पाट ल यांनी दले या तावावर नणय घेणे. 
ीमती.रेखा पाट ल :- मेह ण भागामधील मशानभुमी सुशोभीकरण करणे आ ण दसुरा भाग ं मांक शरसोल  रोडवर ल 

जीवनमोती सोसायट  जवळील क थान सुशोभीकरण करणे अशी मी वनंती करते  

ी. नतीन लढढा :- मा.महापौर ताई मी या सभागहृात या वषयी मेह ण मशानभुमी संदभात जैन उदयोग समुहाचे 
अ य  अशोकभाऊ जैन यां याशी यापुव ह  आमची चचा झालेल  होती . याअनषुगानें म यंतर  वकास आराखडे सु दा 
केलेले आहे तसेच तेथे  पाक ग यव था देखील हावी या अनुषगांने मोठया भागाम ये भराव टाकुन पाक गची 
यव थासु दा या ठकाणी यांनी केलेल  आहे .  

ीमती.रेखा पाट ल :- नाह  आ ण तेथे वॉल कंपाऊंड पण हायला पाह जे. 
ी. नतीन लढढा :- या ठकाणी मी आ ण व णू भाऊ बळीराम पेठेतील गणेश मं दर याचा िजण दारासाठ  मा.अशोक 

भाऊं या मा यमातनू हाव अशी वनंती करायला गेलो असतांना मी यांना पुन च या वषयाची आठवण क न दल  
आ ण यांनी सांगीतल क  मेह ण ची जी मशानभुमी आहे यांचे सव वकास आराखडे यांचे तयार आहेत आ ण 
साधारणत: ए ल म ह यात या मशानभूमीच काम ते सु  करणार आहेत .लोकसहभागा या प दतीने अशा कारचे 
काम होत असतील तर महानगरपा लकेचे जे लाखो  आहेत ते तर  कमीत कमी वाचतील काम चांग या कारच होईल 
क तानचा वषय असेल तर नि चत पणे तो मा य करायला हरकत नाह  मेह ण मशानभूमी चा वषय असेल 
शामा साद मुखज  उदयानासंदभातला वषय याचातला का य र नावल  चौकातला एस.पी बंग या या बाजचुा या 
झोनाचा वषय आहे या संपुण वषयासंदभातला जो वषय आहे यासव वषयां या आठवणी आ ह  क न द या आहेत 
आ ण यांनी या मा य के या व ए ल म ह या या प ह या आठवडयाम ये या संपुण कामाला सु वात कर यात येईल 
आ ण लोकसहभागातुन महानगरपा लकेचा पैसाह  वाचले आ ण या पदधतीने ते वकास सा द करतील तो न चत पण े
आप या महानगरपा लकेपे ा चांग या पदधतीने सा य करतील . 
ी. राज  पाट ल :- महानगरपा लकेला जे १०० कोट  मळालेले आहे. सदोतीस लाख  मंजूर क न दलेले आहेत 

मेह ण मशानभूमी कर ता  

ी. नतीन लढढा:- एक कडे आपण महानगरपा लकेची वकट आ थक प रि थतीने झुझतो आहे आ ण त या 
प रि थतीम ये महानगरपा लकेला जर कोणी वकास क न देत असेल तर तो सा य करायला मला वाटतं काह  अडचण 
नसावी. 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१४ मधील मेह ण मशानभुमी म ये आज अ यंत दै नय प रि थती 

असुन या ठकाणी कंपाऊंड वॉल, गेट, पे हर लॉक, लाईट यव था, तसेच बैठक यव था अशा कामांची अ याव यकता 
आहे. कमान अ यं वधीसाठ  आले या नाग रकांची गैरसोय होऊ नये यासाठ  वर ल सव बाबींची पुतता करणेस तसेच १४ 
या व त आयोगामधुन मेह ण मशानभुमीचे सुशो भकरण करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
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सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पाट ल राज  झप   
अनुमोदक :-  च हाण योती बाळासाहेब   

नगरस चव वषय .२७) म.न.पा. सेवेतुन बडतफ कर यात आले या द.१४/११/२०१७ या आदेशा व द याय मळणेसाठ  
ी.िजत  सुकदेवराव यादव, बडतफ क.अ भयंता यांनी दले या अजावर नणय घेणे. 
ी.नवनाथ दारकंुडे :- जसे माग या महासभेत वषय आलेले आहे त याच कारे सव कमचा यांना हा वषय लागु 

कर यात यावा. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४२ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , ी.िजत  सुकदेवराव यादव यांना आदेश ./२२२९ द.१४/११/२०१७ अ वये 
महानगरपा लका सेवेतून बडतफ कर यात आले असुन सदरचे बडतफ आदेशा व द याय मळणेबाबत ी.िजत  यादव 
यांनी वनंती अज केलेला आहे. 

ी.िजत  यादव यांचे अजात नमूद केलेनसूार यांना १) आदेश ./आ था/३३१ द.२२/०४/१९९७, २) आदेश 
./आ था/५४५६ द.०९/१०/२०००, ३) कारणे दाखवा नोट स ं ./५०७८ द.१०/०३/२००६, ४) आदेश ./आ था/६०३ 
द.०३/०६/२०११, ५) नलंबन आदेश ./आ था/१५७६ द.१९/०९/२०१७ चे आदेशानसुार यांचेवर झाले या कारवाई बाबत 
यांनी उपरो त सव आदेशा च ेखुलासा सादर केलेला असुन उ त करणांम ये झाले या वभागीय चौकशीम ये नद ष 
मु तता केलेल  अस यावरह  ी.िजत  यादव यांना आदेश ./२२२९ द.१४/११/२०१७ अ वये महानगरपा लका सेवेतून 
बडतफ कर यात आले आहे. 

कर ता ी.िजत  यादव यांचे व द उपरो त १ ते ५ आदेशानुसार झाले या कारवाई बाबत यांनी सव आदेशांचा 
खुलासा सादर केलेला असुन उ त करणांम ये झाले या वभागीय चौकशीम ये यांची नद ष मु तता केलेल  अस याने 
व या करणात यांचेवर कोणतेह  आरोप स द झालेले नस याने तसेच यांच े व द कोण याह  कारचा गु हा 
नस याने ी.िजत  सुकदेवराव यादव, क.अ भयंता यानंा मनपा सेवेत जू करणेस घेणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ  
अनुमोदक :-  कापसे मयुर चं कांत  

नगरस चव वषय .२८) ीमती सुरै या हबीब पटेल, अ य  सुरै या हबीब पटेल बहुउ े शय म हला मंडळास 
ज.श.म.न.पा.ची गट नं. ६९-७० ची जागा समाज सेवा कर यास मळणेबाबत आले या अजावर नणय घेण.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४३ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , ीमती सुरै या हबीब पटेल, अ य  सुरै या हबीब पटेल बहुउ े शय म हला मंडळ 

व या प रसरातील नागर कांनी के या माणे शवाजी नगर गदालाल मल कॉलनी येथील गट .६९-७० येथ े रकामी 
असलेल  जागा महानगरपा लके या सव अट  - शत स अ धन राहुन सुरै या हबीब पटेल बहुउ े शय म हला मंडळास देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  नेरकर स रता अनंत 
अनुमोदक :-  खान कसाना गबलु  
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नगरस चव वषय .२९) जुने जळगांव बहुउ े शय म  मंडळ, जळगांव यांना डांगणा या योजनासाठ  गट .व 
उप वभाग ७५/१/२/खुल /जागा ( े -आर.चौ.मी.२२.०१.००) आ ण ७७/५/६/खुल /जागा ( े - आर.चौ.मी.१४.८३.६८) असलेला 
खुला भुखंड मळणेबाबत अ य , जुने जळगांव बहुउ े शय म  मंडळ, जळगांव याचंे आले या प ावर नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४४ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जुने जळगावं बहुउ े शय म  मडंळ, जळगांव ह  सं था सन २००४ पासुन जळगांव 

शहरात कायरत असुन सं थेकडुन व वध सामािजक व सां कृ तक काय म घेतले जातात. तसेच शहरातील व वध 
भागातील लोकांना यात सहभाग न दवुन उप म ह  आखले आहेत. 

 यासाठ  डांगणा या योजनासाठ  म.न.पा. खुल  जागा गट .व उप वभाग ७५/१#२ खुल  जागा ( े -
आर.चौ.मी.२२.०१.००) आ ण ७७/५#६ खुल  जागा ( े -आर.चौ.मी.१४.८३.६८) असलेला खुला भुखंड मळणेबाबत जुने 
जळगांव बहुउ े शय म  मंडळ, जळगांव यांनी केले या मागणीनुसार गट .व उप वभाग ७५/१#२ ( े -
आर.चौ.मी.२२.०१.००) खुल  जागा, आ ण ७७/५#६ ( े -आर.चौ.मी.१४.८३.६८) खुल  जागा जुने जळगांव बहुउ े शय म  
मंडळ, जळगांव यांना म.न.पा.चे अट  - शत स अ धन राहुन दे यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ६०   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  खडके सु नल वामनराव  
अनुमोदक :-  खडके व वनाथ सुरेश  

 
 सौ.शु चता हाडा :- मला एक मा हती सांगायची होती. या सगळे आरो याचे वषयावर आरोप यारोप 

झाले.मला वाटतं आचार सं हता लवकरच लागु होते आहे मा या मा हती माणे टडरसाठ  ऑनलाईनच ो सजर आहेत. 
लफाफा १ सु दा ओपन झालेला आहे. याची ु ट नी ह  अजुन सु  आहे. ु ट नी ती आज या आज करावी. आ ण 
लगेच लफाफा नंबर २ ओपन क न जे लोए ट रेट आहेत यांना वक ऑडर यावी. या सव ोसे सगं म ये आरोप 

यारोप होत आहे आ ण यात शासन पारदशकपणे काम कर त आहे. माझा काह  आरोप नाह . पण हे सगळं लवकरात 
लवकर हावं आ ण हे सांग याचा उ ेश एकच आहे क  आचार सं हता लाग यापुव  जर ह  सगळी ो सजर झाल  तर 
जळगांवातला साफसफाईचा जो संवेदन शल वषय आहे आ ण सगळेच नगरसेवकांना या वषयाचा ास होत आहे. तर तो 
वषय कायम व पी माग  लागेल.अशी ह  सुचना वजा वनंती आहे. 
सौ.मंगला चौधर  :- ८ माच रोजी जाग तक म हला दन अस याने द.०६ माच ते ०८ माच २०१९ पावेतो व वध 
काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. तर  मी सव सभागहृाला वनतंी करते क , सवानी काय माला उपि थत 
राहवे व मा.आयु त साहेब यांनी काय मासाठ  नधी उपल ध क न दला या ब ल यांचे ह  वशेष आभार.  

  

येणे माणे रा गीतानंतर सभेचे कामकाज संप न झाले. 
 

 

                                                सह /- 
भोळे समा सुरेश  

                                                                                            महापौर 
                                                   जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


