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        जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:- ११        // महासभा बैठक च ेकायवृ त //   द.०६/०६/२०१९ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द.०६/०६/२०१९ गु 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 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 

पाट ल वजय पुड लक सोनार रंजना वजय 

नेरकर स रता अनंत सोनवणे सरेुश मा णक खडके सु नल वामनराव 

पोकळे दल प बबनराव बार  शोभा दनकर खडके व वनाथ सुरेश 

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 दामु चौधर  मनोज सरेुश 

शदें गाय ी उ तम पाट ल उषा संतोष बरड े नतीन मनोहर 

बा व कर कशोर रमेश को हे सधुं वजय जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे मना धुडकु को हे लल त वजय महाजन सु नल सपुडू 

कोळी द ता य देवराम बडाळे उ वला मोहन महाजन जय ी सु नल 

सपकाळे रंजना भरत राणे गाय ी इं िजत शेख शबानाबी साद क 

को हे वण रामदास तायड ेसुरेखा नतीन नाईक शांत सुरेश 

सनकत चेतन गणेश च हाण योती बाळासाहेब पटेल इ ा हम मुसा 

सोनवणे भारती कैलास मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 

सोनवणे मुकंुदा भागवत सोनवणे अंजनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 

काळे अ मत पांडुरंग पाट ल रेखा चुडामण बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 

चौधर  मंगला संजय सोनवणे सरेुखा सुदाम देशमुख सु नाबी राजु 

अड.हाडा शु चता अतुल सहं ढेकळे सदा शव गणपत शेख सैईदा युसुफ 

सोनवणे धरज मुरल धर पाट ल राज  झप  ि वकृत सद य 

भोईटे लताबाई रणजीत बालाणी भगतराम रावलमल सोनवणे कैलास नारायण 

पाट ल चं शेखर शवाजी अ तरदे रजनी काश पाठ  वशाल राधेशाम 

कापसे मयुर चं कांत  काळे रे मा कंुदन मराठे राज  नारायण 

कापसे तभा चं कांत आहुजा मनोज नारायणदास चौधर  महेश रतन 

देशमुख तभा गजानन पाट ल मना ी गोकुळ जनै भागचंद मोतीलाल 
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 सदर सभेस मा.आयु त, ी.उदय टेकाळे, मा.उपायु त, ी.चं कांत खोसे, 
 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. 

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

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजंल चे ताव मांडले.  
अ. . स मा.सद यांचे नांव दांजल चे ताव 
१. सौ. समा सरेुश भोळे, महापौर स मा.नगरसेवक ी. वण रामदास को हे यां या मातो ी 

व.कमलबाई रामदास को हे, व.सौ. वजयाताई धांडे, जळगांव व 
व.डॉ. नलेश शपंी यांचे दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

२. ी.ल लत वजयराव को हे स मा.नगरसेवक ी. वण रामदास को हे यां या मातो ी 
व.कमलबाई रामदास को हे, शहरातील व.अजनुदास मेनमुल 

कुकरेजा व भुषण कॉलनी प रसरातील व.सु नल पाट ल, व.सु मत 
बोरसे, व.सुहास मो हते यांचे नुकतेच दखुद नधन झा याने यांना 

दांजल . 
३. ी.भागचंद मोतीलाल जैन व.पोपट चत  पाट ल माजी पो लस पाट ल यांचे बंधु, पं ाळा, माजी 

नगरसे वका व.जैवंताबाई गणपत पाट ल, पं ाळा ामपंचायत सद य 
व.शेख मु तफा शेख हुसेन, व दाणाबाजार यापार  संजीव रेदासनी 

यांचे वडील व.रमेशचं  ब सीलाल रेदासनी, यांचे दखुद नधन 
झा याने यांना दांजल . 

४. ी. वण रामदास को हे खेडी जळगांव ये थल र हवासी व.राज  दल प पाट ल, वठोबा नगर, 
जळगांव ये थल व.गुलाब पंडीत शरसाळे, शंकरराव नगर, जळगांव 
ये थल व.उषाबाई जनादन नारखेडे, व दनकर नगर, जळगांव ये थल 
व.सुमनबाई लोटन बढे, यांचे दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

५. डॉ. ी.चं शेखर शवाजीराव 
पाट ल 

जे ठ ने रोग त , जे.जे. हॉ पीटल, मुंबई येथील आरो य संचालक 
डॉ.ता याराव लहाने यांचे वडील ी.पंुड लक रावजी लहाने, आरो यदतु 
र तदाता मु ती फाऊंडेशनचे अ य  ी.मुकंुद गोसावी यां या आई 
व.सौ.सुरेखा देवपुर  गोसावी व नायर हॉ पीटल या डॉ.पायल तडवी 

यांचे दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 
६. सौ. योती बाळासाहेब च हाण भाग ं .२९ब ये थल र हवासी ी.एकनाथ चौधर  यांचे प नी 

व.सौ.र न भा एकनाथ चौधर  यांचे दखुद नधन झा याने यांना 
दांजल . 

७. सौ.सर ता अनंत नेरकर महावीर नगर( शवाजी नगर) येथील र हवाशी व.अमेय बळीराम पाट ल 
यांचे दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

८. ी. व णु रामदास भंगाळे ी. वामी समथ क ाचे मुख भाऊसाहेब शपंी यांचे चरंजीव 
व.डॉ. नलेश शपंी, गांधी नगर ये थल र हवासी व.बळवंत गजानन 

चौधर , जानक नगरातील माजी नगरसे वका माजी आरो य सभापती 
तथा जानक नगर ी. वामी समथ क ाचे त नधी दे वदास धांडे 
यां या प नी व. वजया दे वदास धांडे व ी. शशुपाल अ पा कुकरेजा 
यांचे वडील व.अजनुदास कुकरेजा यांचे दखुद नधन झा याने यांना 

दांजल . 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\11.महासभा .11 द.06062019.doc - 3 - 

 

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 यांना दाजंल  अपण केल . 

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

  सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनंदनाच े ताव मांडले.  

अ. . स मा.सद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव 

१ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
मा.उपमहापौर 

लोकसभा नवडणुक त उ तर महारा ात लोकसभा नवडणुक त यश संपादन 
के याब ल मा. ी. गर षजी महाजन यांचे हाद क अ भनंदन. तसेच 
मा.सौ.र ाताई खडसे व मा. ी.उ मेशजी पाट ल यांचा लोकसभा नवडणुक त 
व मी मत ध याने वजयी होवुन यश संपादन के याब ल हाद क 
अ भनंदन. 

२ ी.राज  नारायण मराठे मा.पंत धान नर जी मोद  यांची दसु यांदा पंत धानपद  नवड झा याब ल 
हाद क अ भनंदन. 

३ अड.सौ.शु चता अतुल सहं हाडा लोकसभा नवडणुक त भा.ज.पा.व म प ास भरघोस यश मळा याब ल 
भा.ज.पा.चे रा य अ य  ी.अ मतभाई शाह व मा.पंत धान नर जी मोद  
साहेबांचे अ भनंदन, रा यात लोकसभा नवडणुक त सेना भा.ज.पा.ने भरघोस 
यश संपाद त के याब ल शवसेना प मुख मा. ी.उ दवजी ठाकरे व 
मु यमं ी मा. ी.देव जी फडण वस याचें अ भनंदन, उ तर महारा ा या आठ 
ह  जागा युतीने िजकं याचे ेय यांना जाते असे नेते रा याच ेजलसंपदा 
तथा वैदयक य श ण मं ी मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, तसेच 
मा.सौ.र ाताई खडसे याचंा रावेर लोकसभा  व मा. ी.उ मेशजी पाट ल यांचा 
जळगांव लोकसभा नवडणुक त व मी मत ध याने वजयी होवुन यश 
संपादन के याब ल हाद क अ भनंदन. स मा.सद या सौ. दपमाला मनोज 
काळे यांचे चरंजीव नरज काळे यास १०वी सी.बी.एस.सी.म ये ९२% ने 
उ तीण झा याबंदल याचे व पालकांचे हाद क अ भनंदन. 

४ सौ.रंजना वजय वानखेडे 
(सोनार) 

आप या देशाचे मा.पंत धान ी.नर भाई मोद  यांनी दसु यांदा लोकसभेत 
घवघवीत यश ा त क न पु हा पंत धानपद  नवड झा याब ल व जळगांव 
लोकसभेत मा. ी.उ मेशभैया पाट ल यांची खासदार पद  नवड झा याब ल 
तसेच आप या महारा ाचे जलसंपदामं ी व वैदयक यमं ी मा. ी. गर षजी 
महाजन यांनी उ तर महारा ातील लोकसभे या आठ जागा नवडुण 
आण याब ल हाद क अ भनंदन. 

५ ी.ल लत वजयराव को हे लोकसभा नवडणुक त देशाचे पंत धान मा. ी.नर जी मोद  यांनी घवघवीत 
यश सपंादन के याब ल तसेच उ तर महारा ा या आठ ह  जागा युतीने 
िजंक याचे ेय यांना जाते असे नेते रा याचे जलसंपदा तथा वैदयक य 
श ण मं ी मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, तसेच मा.सौ.र ाताई खडसे यांचा 
रावेर लोकसभा  व मा. ी.उ मेशजी पाट ल यांचा जळगांव लोकसभा 
नवडणकु त व मी मत ध याने वजयी होवुन यश संपादन के याब ल 
हाद क अ भनंदन. 
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६ ी. वण रामदास को हे उ तर महारा ा या आठ ह  जागा यतुीने िजंक याचे ेय यांना जाते असे 
नेते रा याचे जलसंपदा तथा वैदयक य श ण मं ी मा.ना. ी. गर षभाऊ 
महाजन, तसेच मा.सौ.र ाताई खडसे यांचा रावेर लोकसभा  व 
मा. ी.उ मेशजी पाट ल यांचा जळगांव लोकसभा नवडणुक त व मी 
मत ध याने वजयी होवुन यश संपादन के याब ल हाद क अ भनदंन. 
तसेच शहरातील सव मु ल म बाधंवांना रमजान ईद न म त हाद क 
शुभे छा. 

७ ी.सु नल वामनराव खडके आप या भारत देशाम ये मा. ी.नर जी मोद  साहेबांचे सरकार पुन च 
थापन झा याब ल यांचे व जनतेचे हाद क अ भनंदन तसेच मा.सौ.र ाताई 

खडसे यांचा रावेर लोकसभा नवडणुक त वजय झा याब ल यांचे व 
मा. ी.एकनाथरावजी खडसे यांचे हाद क अ भनदंन  व मा. ी.उ मेशजी 
पाट ल यांचा जळगांव लोकसभा नवडणुक त व मी मत ध याने वजयी 
होवुन यश संपादन के याब ल तसेच उ तर महारा ा या आठ ह  जागा 
युतीने िजंक याचे ेय यांना जाते असे नेते रा याचे जलसंपदा तथा 
वैदयक य श ण मं ी मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, हाद क अ भनंदन. 

८ ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुडे मा.पंत धान नर जी मोद  यांची दसु यांदा पंत धानपद  नवड झा याब ल  
तसेच उ तर महारा ातील सव युती या खासदारांना नवडुण आण यासाठ  
घेतलेले पर म सव मा.नामदार ी. गर षभाऊ महाजन व माजी मं ी 
मा. ी.एकनाथरावजी खडसे व सव यतुीचे पदा धकार  यांचे व नवडुन 
आले या सव युतीचे खासदारांचे हाद क अ भनंदन. 

९ डॉ. ी.चं शेखर शवाजीराव 
पाट ल 

लोकसभा नवडणुक त देशाचे पंत धान मा. ी.नर जी मोद  यांनी घवघवीत 
यश सपंादन के याब ल तसेच उ तर महारा ा या आठ ह  जागा युतीने 
िजंक याचे ेय यांना जाते असे नेते रा याचे जलसंपदा तथा वैदयक य 
श ण मं ी मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, तसेच मा. ी.उ मेशजी पाट ल 
यांचा जळगांव लोकसभा नवडणुक त व मी मत ध याने वजयी होवुन 
यश सपंादन के याब ल  तसेच भाग अ धकार  ी. वलास सोनवणे यांची 
क या कु. ांजल वलास सोनवणे ह १२ वी पर ेत ९६% माकानी ना शक 
वभागातून थम आ याबदल कु. ांजल व त या कुटंु बयांचे हाद क 
अ भनंदन. तसेच भारतीय जनता पाट  चे जे ठ कायकत ी.नाग  भमराव 
मगदमु यांना महारा  सरकार व के.बी.ए स फ डेशन तफ उ कृ ट कामगार 
पुर कार मळा याब ल हाद क अ भनंदन. 

१० ी. व णु रामदास भंगाळे समथपणे महारा ात शवसेनेच े प मुख मा. ी.उ दवजी ठाकरे साहेब 
यां या नेतृ वावर व वास ठेवून तमाम महारा ात शवसेने या १८ जागी 
वजय झा याब ल मा.ना. ी.उ दवजी ठाकरे प मुख शवसेना यांचे वार 
हाद क अ भनंदन. तसेच भारतीय इ तहासात सलग दसु यांदा पुण बहुमताचे 
कॉ ेसेइतर सरकारचे पंत धान झा याब ल मा.ना. ी.नर जी मोद  साहेब 
यांचे हाद क अ भनंदन. तसेच ताईसो र ाताई न खल खडसे यांनी रावेर 
लोकसभा मतदार संघात सलग दसु या वेळी मागील पाच वषापासून केले या 
कामांमुळे एकतफ  खासदार हणुन वजयी झा याब ल तसेच मा. ी.उ मेष 
दादा पाट ल यांनी जळगांव लोकसभा मतदार संघातून रा यात सवा धक 
आघाडीने वजयी झालेब ल हाद क अ भनंदन. 
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११ हसीना बी शर फ शेख द.०५/०६/२०१९ रोजी रमजान ईद न म त जळगांव शहर महानगरपा लका 
पदा धकार  / अ धकार , मा.महापौर, मा.उपमहापौर, सव सभापती, सव 
स मा.सद य यांना हाद क शुभे छा. 

उपरो  तावाच े अनुषगंान े वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व 
सामािजक सं था याचें हे सभागहृ अ भनंदन कर त असनु उ ल भ व यासाठ  शभुे छा देत आहे. तसेच  

 
१२ ी.कैलास नारायण सोनवण े आयु ी पायघन ९९.८२% न े उ तीण झालेब ल तसेच 

ी. ह .ओ.सोनवणी यांची मलुगी कु. ांजल सोनवणी ह  ९६% गुण 
ा त क न थम आलेब ल तसेच ी. साद परुाणीक याचं े
चरंजीव अ भषके परुा णक हा कॉमसम ये उ तीण झालेब ल 
हाद क अ भनंदन. 

 

नगरस चव :- आज या सभेक रता स मा.सद य, चौधर  चतेना कशोर, भंगाळे व णु रामदास , सोनवणे राखी शामकांत, 
काळे दपमाला मनोज, सोनवणे लताबाई चं कांत यांच ेरजेचे अज आलेले आहेत ते मा. पठा सन अ धकार  यांनी मंजूर केलेले 

आहेत. तसेच आज या सभेत स मा.सद या,सौ.हाडा शु चता अतुल सहं यानंी ल वेधी सूचना दलेल  असून सदर ल वेधी 
सूचना घेणेस मा. पठा सन अ धकार  यांनी मा यता दलेल  असुन  स मा.सद या हाडा शु चता अतुल सहं यांनी दलेल  
ल वेधी खाल ल माणे आहे. 
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* स मा.सद या हाडा शु चता अतुल सहं  ल वेधी  सभागहृाने ठराव . अ वय े
खाल ल नमूद केले माणे ठराव पा रत केला. 

मा.महापौर महोदया, 
जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 

 जळगांव शहर महानगरपा लकेने शहरासाठ  एल.ई.डी लाईट लावणेकामी ईईएसएल या स ल ग हमट आ ण 
रा य शासना या joint venture अंतगत कंपनीला काम दले होते/आहे. 
 सदर ईईएसएल कंपनीचे मनपास व ततृ ड.पी.आर दलेला न हता नेमके कती पये बचत होतील कती 
यु नट वाचतील याचे ढोबळमानाने आकडे दले जे क अं तम नाह . लाईट लाव याचा कालावधी माच म ह यात संपलेला 
असतांना अजुनह  ५० ट के काम बाक  आहे. या ठकाणी लाईट लावले यांची फट ंग नकृ ट दजाची आहे. रोज 
साधारणत: ५ ते ६ लाईट बंद पडतात. बंद पडलेले लाईट पु हा लागत नाह .  िजवंत आहे पण काम बंद आहे. 
अशा प रि थतीत उवर त लाईट लावेल कोण ? बंद लाईट लावेल कोण ? 

 अदयाप पावेतो लावले या लाईट चे बल व मागील लाईट च े बल तलुना क न कती यु नट वाचले याची 
आकडेमोडच नाह  हे सव संशया पद नाह  कां ? कोण याच नगरसेवका या भागात १००% लाईट लागलेले नाह त. 
शहरा या वाढ व भागातील लाईटाची जबाबदार  कोणाची ?  या कामाम ये तो भाग समा व ट नाह . 
 एल.ई.डी जर आपण C.S.R (currant schedule rate)नुसार लाईट लावले असते तर अंदाजे खच खाल ल माणे आला 
असता, 

CSR C0de   Vat   Per light   Bracket   Total 

No: २-५-६ ७० ते ७५ ५८२२/-  ६७८ = ६५००/- 
       Total light  ७००० अंदाजे 
        (४ कोट  ५५ ल )  ४,५५,००,००० 

 

N0:-२-५-४ ४० ते ४८ ३४५७  ८४३  ४३००/-  

       Total light  ४०००/- 

        (१ कोट  ७२ ल )  १,७२,००,०००/- 

 

N0:-२-५-३ २६ ते ३६ २६०५  ७९५  ३४००/-  

       Total light  ५०००/- 

        (१ कोट  ७० ल )  १,७०,००,०००/- 

Total light  १६००० (सोळा हजार) 

Total खच  ७,९५,००,०००/- (सात कोट  पं यान व ल ) + २०%    = अंदाजे १० कोट  पूण खच ५ वष 
मटनेस Free 

२०%    energy saving equipments हणजे रा ी ११.३० ते सकाळी ६ पयत ५०% वज बचत उदाहरणाथ ८० Vat चा 
लाईट ४० Vat काश देईल कारण म य रा ी वाहतकू तुरळक असते व इतका काश पुरेसा असतो. 
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 याचा दसुरा फायदा असा क आज आपण १००/- बल देतो तर ईईएसएल मुळे ८०/- येईल पण जर हेच पावर 
सेि हंग लावले तर ८०/- चे ६०/- बल येणार मग इतकं सगळं जर आ ह  Non Technical नगरसेवक हे  शकतो तर 
शासनाने हे सभागहृापुढे का मांडले नाह  ? 

 माझी महापौर मा.आयु त यांना वनंती आहे क आपण पुढ ल महासभेत या वषयाची वेतप  सादर करावी. 
ध यवाद. 
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ी.कैलास सोनवणे :- आसोदा रोड झोपडप ी आ ण कांचन नगर म ये, आमचं एकच हणणं आहे चारह  पाचह  ठकाणी 
नयमा माणे करा. नयमा माणे तोडता येत असेल तर तोडा आ ण नाह  तोडता येत असेल तर नका तोडा. आसोदा रोड 
झोपडप ी या संदभात या त ारदार ह  आ ण यां या झोप या तोडाय या आहे ते ह . यां या डो यावर टांगती तलवार 
आहे के हा आपल  झोपडी तुटेल. आ ण समोर यांना ह  अपे ा आहे क  हे तोडत का नाह  आहे. एक डसीजन तु ह  
घेऊन टाका. मा या मा हतीनुसार जे हा १९९५ ला मी सभापती होतो थायी स मती या यावेळी आसोदा रोड झोपडप ी 
तोड या संदभात मी या ठकाणी गेलो होतो. रोड कर या या संदभात रोड काँ ट करायचं होतं. या ठकाणी यांनी 
आ हाला जी.आर. दाखवला होता क  १९९५ या पुव या या झोप या आहे. ते न कासीत करता येत नाह  असा प ट 
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जी.आर. आहे. यानंतर १० वषाचा संर ण यांना परत भेटलं २००५ पयत. जर तसा असेल तर आप या कडुन या 
ठकाणी का तोड यासाठ  पथक जातो. हणजेच का जातो याचा खुलासा तु ह  करायला पा हजे. दोघंह  ठकाणी ते 
कांचन नगर या ७-८ झोप या आहे आ ण आसोदा रोड या ७०-८० झोप या आहेत. परंतु एकच तोडायचं यांनी हा कुठला 
याय आहे. जर नयमात नसेल तर याचा ह  नयोजन तु ह  या ठकाणी करावं साहेब. हा एक वषय आहे. दसुरा 
वषय रथ चौकातला आहे. रथ आपण या ठकाणी लावतो या रथा या घरा या बाजुला आप या कमचा या या भावानी 
३ मजल  ब डींग बांधनु टाकलेल  आहे. माझा वाड आहे तो. आ ण जे हा यानी सु वात केल  बांधकामाची तर मी 
याला बोललो क  वाडातील त ार  येत आहे. तु बांधकाम क  नकोस. यानी काह  ऐकलं नाह  साहेब.आ ण याने ३ 
मजल  ब डींग या ठकाणी बांधनु टाकल . आता मी तु हाला वचारलं तर तु ह  मला सां गतलं क  नोट स दलेल  
आहे. बोलवा शेख साहेबांना नोट स दलेल  आहे का ? कळायला पा हजे हा एक वषय आ ण तसरा एक वषय गणपती 
नगरचा साहेब. या ठकाणी आपले कमचार  गेले होते. दोन वाद या ठकाणी आहे. एक यांचं हणणं आहे क  
खरेद खत मी तातडीने क न  आहे. आ ण दसुरा वषय आहे आपल  नयमा माणेची कायवाह . यांनी त ेतोडायला 
पा हजे तर ते का नाह  तोडत. यांनी काह  लॅनपण या ठकाणी केलेलं आहे. ठक आहे ना लॅन दला असेल ना तर 
ते सोडुन यांच ं नयमा माणे जे असेल. ते खुप जुना आहे साहेब १९७६ चा काह  तर  आहे. ते तु ह  तपासा. परंतु आज 
यांनी वर या बांधकाम काह च दलेलं नाह  आहे साहेब. ते तोडायला तु हाला काय अडचण आहे. ते आगोदर तोडायला 
पा हजे नयमा माणे असेल तर आ ण खालची जर यांनी परवानगी दलेल  असेल तर ते राहु या. या तघं या तघं 
वषयांचे संदभात संबंधीतांना सांगुन तु ह  दोन मनटात नयोजन करावे अशी माझी वनंती आहे. 
ी. नतीन लढढा :- सभागहृातील स ताधार  प ा या सद य वा त वक ब घतलं तर हे सगळे न जे आपण उपि थत 

केले हे आपण मा.आयु तां या दालनात जाऊन सु दा यव थीत र या चचा क न नणय घेऊ शकतात. वरोधकांची ह  
भु मका असते क  यानंा शासन य तीगत तेवढ  क मत देत नाह . हणुन सभागहृाम ये वषय मांड याची 
अ म भु मका हे वरोधीप ाची असते. स ताधार  प ाने सभागहृात वरोधक जे बोलत असतील तर वरोधकांना शांत 
कर यासाठ  संदभात काह  भु मका असेल तर यांनी ती मांडुन यांचा समाधान क न यायला पा हजे. परंतु स ताधार  
प ा या जे ठ नगरसेवकांना सभागहृाम ये अ या प दतीची भु मका जर माडं याची गरज पडत असेल. तर ह  लोकशाह  
म ये हे काह  यो य संकेत नाह  आहे. आ ण यो य दसत नाह . 
ी.कैलास सोनवणे :- नतीन भाऊ तु ह  जे याय दला मला आता ते मला म हत नाह  आहे का ? साहेबांना वचारा 
कती वेळा गेलो यां याकडे, यांना वचारा, शेख ई माईल साहेबांना वचारा कतीदा यांचेकडे गेलेलो आहे फोन लाऊन 
लाऊन वचारलेले आहे. 
ी. नतीन लढढा :- ह  जर व तुि थती आहे. आ ण एक जे ठ नगरसेवक जर  मागत असेल आ ण याला याय 
मळत नसेल तर आम या सार यांनी आ ण सामा य जनतेने काय  हा सु दा एक न या ट कोणाने 
आपोआपच नमाण होतो. 
ी.कैलास सोनवण े:- कती वेळा आलो साहेब. 

मा.आयु त :- उपि थत सव स मा.सद य, आ ण अ त मण हे आप या  जवळचा वषय आहे. 
ब याच त ार  म ये लोकशाह ला जर आपण वचार केला तर ८०% त ार  याच व पा या आहे. या म ये दोन खाजगी 
लोकांम ये वाद हा वशेष समोर येतो. महानगरपा लके या ट ने सव जे अन धकृत व अ त मणे व बांधकामे 
जे नयमा माणे नाह . ते न कासीत कर याचे सु  होणार या या ब ल तु हाला काह  कारण नाह . पण 

व पात जागा खरेद  केल  आ ण या यावरचा अन धकृत बांधकाम काह  कायवाह   न कासीत 
केलं. तर रतसर त ेकरायला पा हजे. जे ॉबलेम असतील या माण.े आ ह  अस समजतो क  नगरसेवकाने जर 
त ार केल  तर ती या या वाडा या ट ने सावज नक हता तव  असतं. पण या वेळेला संबंधीत पाट  लोकं 
involve असतात यावेळेस संपुण कायवाह  ह  काय या या चौकट माणे करावी लागते. आता दसुरे जे न आहे या 
संदभात आ ह  पुणपणे तपासणी क . आ ण ठरावीक जे आहे दोन झोप या चार झोप या या संदभात आपण ब याच 
वेळा मा याकडे आलात. आ ण याचवे  मी आप याला सां गतले. आ ह  खा ी क  आ ण याच दवशी त ेलोकं परत 
आले. हे बघा आपल  दखल घेतल  जात नाह  हा वषय नाह . 
ी.कैलास सोनवण े:- तु ह  चुक बोलत आहे साहेब  

मा.आयु त :- तु ह  एका दवसात २-३ दा सु दा आलात.  
ी.कैलास सोनवण े:- एका दवशी एक वेळा बोला ना मंग. 
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मा.आयु त :- मा याकडे ते Calculation नाह .  
ी. कैलास सोनवणे :- तमुचं चुकत आहे साहेब. एकाच दवशी मी कमीत कमी ५-६ वेळी आलो. 

मा.आयु त :- आपण या कामासाठ  ५-६ वेळा कंवा या यापे ा ह  जा त वेळा आलात. 
ी.कैलास सोनवण े:- आ ण मी तुम या मा हतीसाठ  सांगतो मी आहे. तु ह  खुलासा करा ना. 

मा.आयु त :- आ ण जर Documents वर ओळख आल  तर.  
ी.कैलास सोनवण े:- कोणाची  

मा.आयु त :- जो कोणी मागत असेल याची  
ी.कैलास सोनवण े:- मला नोट स आल  तर मी सां गतल क  जे नयमात असेल ते करा. चार वषापुव ची त ार दलेल  

आहे. महानगरपा लके मला रतसर नोट स आल  आ ण माझं हणणं मांडले मी. धामने साहेबांकडे हणणं माडंले मी. 
धामने साहेबांकडेपण मांडलं. या समोर याला बोलवले यानी ह  मांडलं. तो सांगत होता बे-परवानगी आहे. मी सां गतले 
क  आगोदरची खरेद  केलेल  आहे मा याकडे ते कागदे नाह  आहे रतसर नयमाने कायवाह  करावी. आता मी कस काय 
कळवु ते. सांगा बरं.  
मा.आयु त :-  तमुची जबाबदार  आहे.  
ी.कैलास सोनवण े:- आम या ता यात नाह  आहे ते. आ ह  कस करणार. आता या त ारदाराने त ार केलेल  आहे.  

मा.आयु त :- या या प ा  देऊ आ ह  उ तर. 
ी.कैलास सोनवणे :- या ना मंग उ तर. पाहु मंग आ ह पण काय करायचं तर. आ ण रथ चौकाच काय करता आहे 

साहेब. सांगा धामणे साहेब तु ह  सां गतले क  मी नोट स दलेल  आहे. 
ी. धामणे :- तु ह  लेखी अज या.  
ी.कैलास सोनवणे :- हुशा या  नका सांगा साहेब. आता मला सांगा जर या वाडात  लेखी अज देत नसेल 

तर नयमानुसार नसेल तर तु ह  सोडुन देणार आहे का ते ? तुम या नदशनास आणुन दलेले आहे.  
ी. धामणे :- तु ह  लेखी अज या. 
ी.कैलास सोनवणे :- लेखी अज या हे तु ह  आता सांगत आहे. 

फोनवर तु ह  फार पुव  
सां गतलं. 
ी. धामणे :- आपल  ोसेस अशी आहे क  लेखी अज द यानतंरच आपण कायवाह  . 
ी.कैलास सोनवण े:- काल मी तु हाला वचारले तर तु ह  सां गतलं क  नोट स दलेल  आहे. 
ी. धामणे :- यांनी बांधकाम नकाशा आणला होता. 
ी.कैलास सोनवण े:- जर यांनी आणला नसेल तर या यानंतर तु ह  काय कायवाह  केल .  
ी. धामणे :--  
ी.कैलास सोनवणे :-  काय  जागा नाह  आहे. महानगरपा लका या मालक ची जागा आहे. प ह यापासुन 

सां गतले क  नगरपा लकेची जागा आहे  
ी.चं शेखर पाट ल :-  आ ण गे या दोन वषापासुन २०१८ आ ण २०१९ या म ये आपले 

कुठलेह  मळालेल नाह  आहे. परंतु माग या ऑ टोबर म ये

तर लोकां या घरात १५ दवसापासुन 
दषुीत पाणी येत आहे. या संदभात संबंधीत इंिज नअरला सां गतलं वाड आ फसरला सां गतलं. कोणीह  ल  यायला 
तयार नाह . जर कदा चत उ या उठुन लोकांना काह   न झाला तर नगरसेवक हणुन आ ह  सव जबाबदार 
धरले जाऊ. माझी स मा.सभागहृाला आ ण सद यांना वनंती आहे ता काळ पाणी पाऊसाळया या न म ताने र यावर 
मु म टाकण े कंवा यव थीत पाणीपुरवठा करणेची उपाययोजना करा. उ हाळयात पाणी साठणार नाह  आ ण 
नागर कांची गैरसोई होणार नाह . 
ी.नवनाथ दारकंुडे :- हालचा पंखा गेलेला आहे.  टाकलं तर खडके साहेबांनी १५ दवस सह ला पाठ वल.ं 

रा भर पाणी वाया घालवायचं का आता ह  पाणी वाया जाणे चालु आहे. हे काय कार आहे. पाणी स लाय कालचा चालु 
आहे अजुन हाल बसलेला नाह  १५ दवस झाले. पाणी वाया  रा भर आ ण इकडे लोकांना पाणी भेटत नाह . 
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इंिज नअरला सां गतलं तर इंिज नअर खडके साहेबांच नांव . कालचा वषय आहे रा ीच अजुनह  पाणी चालु आहे. 
हमालवाडा, शवाजीनगरचा भाग, याच उ तर या. खडकेसाहेब उ तर या सादा खच तुम याकडुन होत नाह . 
ी.डी.एस.खडके :- हाल रपेअर ंगचा काह  वषय नाह . Annual Maintenance चा  दलेला आहे. हालमनचा 
रपोट आला क  लगचे मा या सह ने वक ऑडर नघेल. 
ी.नवनाथ दारकंुडे :- परवा झाल  तुमची सह . पंधरा दवस झाले तो हाल खराब आहे. महापौर साहेब पाणी अजुनह  

वाया जात आहे. 
सौ.सर ता नेरकर :- महापौर साहेब पाईप लाईन फुटलेल  आहे. बरेच लोकं आजार  पडलेले आहे.  
ी. ड.एस.खडके:- एकच वेळा झाला असा २२ तारखेला. २१ तारखेला टाक  धतुल  गेल  होती. ती टाक   आऊट केल . 

सौ.सर ता नेरकर :- जे हा गरणा टाक  म ये पाणी  तु ह . ते आता ह  नागर कांनी फोटोस मा याकडे पाठ वलेले 
आहे. 
ी. ड.एस.खडके :- गरणा टाक  म ये पाणी सोडायचं होतं. सकाळी ५ वाजता आ यानंतर मला मा हती कळल  क  

एम.आय.डी.सी. म ये पाईप लाईन फुटल  होती. गरणा टाक त पाणी सोडायचे होते. तेथनु आ यानंतर गरणा टाक चा 
पाणी वॅश आऊट केलं. 
सौ.सर ता नेरकर :- सर लोकं आजार  पडले आ ण लोकांनी मा याकडे फोटो आणुन दले. आ ण गदालाल मल व 
शवाजी नगरकडे पाणी सोडला जातो एक नबंर वाड ला. आता ते लोकं खोटं बोलत आहे का ? 
ी. ड.एस.खडके :- 

 
ी.नवनाथ दारकंुडे :- हाल रपेअर ंगसाठ  कोणाची मा यता यावी लागते. १५-१५ दवस वाट  का नगरसेवकानंी 

पाणी गळतीची. वशेष खच ठेवलेला आहे तु ह  तर इंिज नअर लोकं काय करता आहे तथे ? 
ी.कैलास सोनवणे :- हे जे आपण न करतो ना. हे जर मी बोल न तर वाईट वाटेल यांना. पण हे न फोन क न 
यांना ह  वचा  शकता. इतके दवस असतात आपण ऑ फसला जाऊन वचा  शकता. कशाला वेळ वाया   
ी.नवनाथ दारकंुडे :- फोन क न ह  कामे होत नाह  आहे . 
ी.कैलास सोनवण े:- आजची मट ंग , काय मट ंग चालु आहे का ह  ?  

सौ.उ वला बडाळे :- महापौर ताई गळ यांचे सोड वले जात नाह  . तेथ ेकमचार  कमी आहे आ ण गळ यांच े
 जा त होत आहे. या यामुळे पा याचा फोस काय कमी होत आहे का. वारंवार फोन क न सु दा Complaint  

दखल कोणी घेत नाह   

ी. ड.एस.खडके :- 

सौ.उ वला बडाळे :- कती दवस चालणार आहे असे. 
ी. ड.एस.खडके :- 

 सौ.उ वला बडाळे :- तर दर वेळेला आ ह  तेच करायच े का ? आ ह  ते पाट चज करायचे का? २.३० 
वाजेपासुन सकाळी प हला स लाय सु  होतो. तेच काम पाणी येत नाह . पाणी येत नाह  हेच काम. 
ी. ड.एस.खडके :-  

सौ.उ वला बडाळे :- आयु त साहेब, हे जे उमाळयाचा जलशु द करण आहे तेथे बब या फरतो  ऐकले होते 
वृ तप ात ह  वाचले होते. मा.आमदार साहेबांची जे हा बैठक झाल  होती ते हा १०० कोट  मधुन १ कोट  तेथे खच 
कर यात यावा अस हटलं होतं. पण जे हा मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांनी सां गतले क , शहरासाठ  करा. मी मा या 
खा याकडुन पैसे यायला तयार आहे. तर आपण लेटर वगैरे काह  आहे का तस, मागणी केलेल  आहे का ?  
ी. ड.एस.खडके :- 

 
सौ.उ वला बडाळे :- कधी करणार आहे मग. तथले कमचार  धो यातच  आ ण कमचार  लाजीरवाणीपणे 
मेला ते हा करणार आहे. मला समाधानकारक उ तर मळालेले नाह  अजुन? काय करणार आहे कसे करणार आहे ? 
ी. ड.एस.खडके :- वाघुर धरणाला कंपाऊंड बांध याची तजवीज क . 
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सौ.उ वला बडाळे :- मग लवकरात लवकर करा. दसुरा वषय आहे गरणा पंपीगचा गरणा पंपींगवर आपले कती 
कमचार  आहे कामाला. तेथे एकह  माणसे  नाह . 
ी.एस.पी. भोळे :- या संदभात ठराव झालेला आहे क    आ ण यानी देखभाल करावी. 

 
सौ.उ वला बडाळे :- तथेे तु हाला मा हती आहे का क  कमचा यांना मारहाण होत आहे आ ण कमचा यांना मारहाण 
होईपयत शांत बसणार का आपण.  काह   तर िज मेदार कोण असेल. ते काह  वरदळची जागा नाह  
एकांतचा वषय आहे तो. या कमचा यांची जबाबदार  कोणाची असेल. 

सागंा ना उ तर तर या हो नाह . 
ी.एस.पी. भोळे :- कमचार  ठेवावे लागतील तथे. 

 
सौ.उ वला बडाळे :- काय गरज आहे तथे.  
ी.एस.पी. भोळे :- ऑपरेटर तर ठेवावा लागतो या ठकाणी आ ण तीन श ट म ये  असतात. 

सौ.उ वला बडाळे :- तर सं थलेा या मला वाटतं मागे पंचवा षकला आ ह  नवडुन आले  ते हा पासुन हे 
चालु आहे. एकतर तेथील भंगार  व  काढा तो पण तसाच चालु आहे ना. हणजे कमचा यांचा 
िजव धो यातच आहे ना.  
ी.एस.पी. भोळे :- आ ह  तसा ताव ठेवला होता म शनर  

ी.डी.एस.खडके :- 

सौ.सर ता नेरकर :- गरणा टाक ला वॅश आऊट करतात का ? जागा आहे का तथे ?  
ी.डी.एस.खडके :- गरणा टाक ला वॅश आऊट सोडलेला आहे. पाणी घेतल होत या दवशी गरणा टाक चा पाणी बाहेर 

वॅश आऊट केला. 
सौ.सर ता नेरकर :- 
ी.डी.एस.खडके :- गरणा टाक ला वॅश आऊट सोडलेला आहे.  
ी.भगत बालाणी :- महापौर साहेब, आज आपल  जी मट ंग सु  झाल . तर आता मी अशी एक सुचना मांडत आहे ती 

सवाना मा य असेल. जो तो सद याने या या वाडाचे भागाचे न मांडायलाच पा हजे. पण २.०० 
वाजेपयत आपल  मट ंग संपुन जाईन. परंतु आता सभेला सु वातपण नाह  झाल . माझी अशी वनंती आहे क , सवाची 
संमती असेल तर २-४ वाजेपयत ल चला सटु  या. कारण क  काह  पेश ट आहे माझी चतंा नाह . मी ९.३० 
ला जेवन क न आलेलो आहे. यानंतर मग ८.०० वाजो ९.०० वाजो क  १०.०० वाजो. माझी अशी सुचना आहे. सवाना 
जर मा य असेल तर परत ४.०० ला आपण सु वात क . 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब, भगतभाऊं या मताशी मी सहमत आहे.आ ह पण  पेश ट आहे. 

सकाळपासुन ास होत आहे. फायदा होत आहे क  नुकसान होत आहे तेच समजत नाह . 
सौ.  भल :- महापौर साहेब मी खडके साहेबांना इतकंच वचा  इि छते क , मा या वाड .११ म ये पाईप 
फुटलेले आहे हाल खराब आहे, तेथ े कती लोकं काम करता असं मला संबंधीतानंी उ तर यावे. 
ी.इ ा हम पटेल :- सव सभागहृाकडुन मी बोलत आहे. टका कराय या असले तर कोणीह  करतो. मी करतो दसुरे 

नगरसेवक झाले ते करतात. परंतु रा ी बे रा ी मोठ  पाईप लाईन फुटते. २४-२४ व ४८-४८ तास अ धकार  वग असो 
कमचार  वग असो तथे उभे राहुन काम करतात. ते ह  यांना ेय यायला पा हजे. आ ण यांची पाठ थोपाटल  पा हजे. 
मी वत: तुम या सोबत होतो. आपण चाचणी घेतल  मेह ण म ये क तुर या मागे या बाजुला आ ण जे कामे केलेले 
आहे याचे ेय ह  यांना मळायला पा हजे आपण ह  सहकाय केला पा हजे. आ ण यांनी जे केलेले आहे 
रा ी बे रा ी याचे ह  कौतुक करायला पा हजे. बस एवढे बोलायचे होते. 
 

नगरस चव :- न ं .१) ी. नतीन बालमुकंूद ल ढा 
’ 

न उ तर 
जळगांव शहर महानगरपा लकेत बांधकाम 
परवानगी कं ल शन माणप , ट .डी.आर. 

नगररचना वभागात द.०१/०४/२०१९ ते ३१/०५/२०१९ या कालावधीत ा त 
तावांची मा हती खाल ल माणे सादर कर यात येत आहे. 
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भु म अ भ यास संबंधात लंबीत 
करणांची (नाव नशीवार) मा हती 
मळावी. तसेच लंबीत अस याची कारणे 
काय ? करण दाखल झालेचा दनांक व 
करणात टृ  असलेस संबंधीतांना तसे 

लेखी कळ वले अस यास लेखी 
कळ व याचा दनांक या बाबत मा हती 
मळावी. 

तपशील ा त मंजुर  दल  नामजंरु लंबीत करणे 
बांधकाम 
परवानगी 

१२१ २८ २१ ५१ 

कंि लशन ९५ २२ ११ ६२ 
ट .डी.आर. ११ ०० ०० ११ 
अ भ यास ०७ ०० ०० ०७  

ी. नतीन लढढा :- कलम ४४ चा जो माझा न होता क  द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९  या कालावधी म ये 
नगररचना वभागाम ये कती करण ा त झाले या या संदभातील याद  नावानीशी मा गतलेल  होती. याचा मला 
उ तर मळालं क , द.१८/०५/२०१९ या प ा वये वचारले या नात संबंधीत कालावधी दलेला नाह . यामुळे 
द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ पावेतोची मा हती खाल ल माणे सादर कर यात येत आहे.सदर प ाम ये मा हती 
नावानीशी मा गतलेल  आहे परंतु नगररचना वभागाकडे अपुण कमचार  नस यामुळे मा हती सादर करता येत नाह . 
इतका कमी कमचार  वग आहे क , मा हती नावानीशी देणेस वभाग असमथता दाखवत आहे. जर खर  अशी प रि थती 
असेल, क  अपुण कमचार  असतील. तर एक असा सांगतो. एक अ भयंता मा.सभापती यां या  
ि वयसहा यक हणुन कायरत आहे. मी महापौर रा हलेलो आहे हे उपमहापौर रा हलेले आहे. बर च मंडळी महापौर ह  
झालेल   उपमहापौर ह  झालेल   परंतु तां क पदाचा अ धकार  कधीह  ि वयसहा यक हणुन आ ह  
घेतलेला न हता. आ ण घे याची अशी आव यकता ह  नाह . कारण थायी स मती सभापती असो, महापौर असो यांना 
या वषयांचे संदभात या वेळेला अडचण वाटेल, यावेळेला के हाह  तां क माणसाला व तां क अ धकार ला बोलऊ 

शकतात. आ ण यां याकडुन यांना जी काह  मा हती अपे त असेल घेऊ शकतात. एक कडे कमचार  नस या या 
संदभात अपुण कमचार  वग अस या कारणाने मा हती मळत नाह . आ ण एक कडे तां क अ धकार  ि वयसहा यक 
हणुन एक सभापतीं या दालनाम ये कायरत असतात.ह  बाब कशाचा संकेत आहे. आ ण या या  ो ह जन काय 

? वा तवीक या जागेवर Clerical द याचा य ती आसावा. जेणे क न काह  प  यवहार करायचा आहे. आले या 
नांचे उ तर  असेल तर या ट कोणानुसार तेथे नयु ती करावी. परंतु या पद थापने या संदभात शासनाने 

कोणती भु मका ि वकारलेल  आहे याचे सु दा उ तर तुम याकडुन मला अपे त आहे. दसुरा यात जी मा हती आहे. 
दोन म ह यांचा  आहे. बांधकाम परवान या नगररचना वभागाम ये १२१ ा त आहे. १२१ करण ा त 
झा यानंतर २८ करणांना मंजुर  कर यात आल . २१ करण नामंजुर कर यात आल . ५१ करण लं बत आहे. हणजे 
दाखल झा यापासुन दोन म ह या या कालावधी म ये जवळपास ५०% लं बत करणे हे  कृ य आहे. माणे 
भोगवटा माणप  ९५ ा त झाले, २२ ला मंजुर  दल . ११ नामंजुर केले. ६२ करणे लं बत आहे. हे जवळपास ५०% 
या वरचा  आहे. सगळयात  जवळपास ११ करणे ा त झाले. मंजुर कती शु य, नामंजुर 

शु य, लं बत करणे ११, जमीन मागणीची करण ७ ा त झाल . एकालाह  मंजुर  दल  नाह . एकह  नामंजुर नाह . 
७ ह  करण लं बत आहे. मा.आयु त साहेब काह  वेळानंतर भुसंपादना या सदंभात वषय येईल. आ ण या वषयाचे 
अवलोकन आपण या ठकाणी केलेले असावं. साधारणतं भुसंपादनाची र कम मागणी कर या या संदभातले जवळपास ६७ 
करण या महासभेने मा य क न मा.िज हा धकार  महोदयांकडे भुसपंादनासाठ  पाठ वलेले आहे. आ ण या करणांम ये 

साधारणता ३३६ कोट  पये यांना अदा करावे लागतील अशी एकंदर त प रि थती आहे. आज ३३६ कोट  पये सोडुन ३ 
कोट  ३६ ल  पये भर याची आपल  तयार  नाह  आहे कंवा आपल  यव थाह  नाह  आहे. अ या प रि थतीम ये जर 
ट .डी.आर.चे करण दाखल होत असतील आ ण या ट.डी.आर. या करणांना ता काळ ठेव या या मागचा हेतु काय ? 
मी यापुव  अनेक वेळा या महासभेम ये बोललेलो आहे. शासनातफ तु ह  या ज मन मालकांना  क  
आपण ज मनी या बद याम ये ट.डी.आर. घे यास इ छुक असाल तर २४ तासा या आत तमु  करण माग  लाव  
जाईल. रेड कारपेट टाकुन यां  ट.डी.आर.  सट फ केट यां या हातात यायला पा हजे. का तर महानगरपा लकेला 
अ या प दतीने ट.डी.आर.म ये सु दा वषानुवष फर व या गे यानतंर ज मनमालक १२७ या नोट सकडे वळतो. १२७ ची 
नोट स म.न.पा.ला देतो. १२७ ची नोट स भुसंपादनासाठ  जात.े आ थक प रि थती महानगरपा लकेची यो य 
नस याकारणाने आपण ती र कम अदा क  शकत नाह . दोन वषाचा कालावाधी  ज मनमालक उ च 
यायालयात जातो. रट ट शन फाईल करतो. उ च   त ेआर ण  करतो. हणजे मला 
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सांगा जेथे बना मोबदला ज मन महानगरपा लकेला मालक ह काने मळत असेल. महानगरपा लके या ख यातला एक 
पया ह  जात नसेल. अ या प रि थतीम ये करण लं बत ठेव या या मागची Ideology काय ? अ यंत गं भर बाब 

आहे आ ण अ या प दतीने हे आर णे यपगत झाल  अस याने या शहराचा मागे २० वषापुव  जे नयोजन वकास 
आराखडा तयार कर यात आला असेल. ते संपुणत:  होतो. आ ण याला आपण एक सु नयोजीत शहर हणुन 
या याकडे बघत असतो. आ ण हे सु नयोजीत शहर वकसीत करणेची संधी तुम या आ ण आम या हातातुन चालल  
गेलेल  असत.े अ यंत गं भर बाब आहे हे मी आताच चचा करत आहे  नाह  हे मी महापौर असतांना सु दा या 
सदंभातल  भु मका सभागहृाला प ट केलेल  आहे. यांसदभातील मागीतलेल  याद  पुन च मला नावा न श मळावी अशी 
मी या सभागहृास पु हा वनंती आहे. या या मागचे नेमके धोरण काय ? श ट लोकाचंे करण  सामा य 
लोकांचे करण नघत नाह . नेम  पाणी बुड  कुठे आहे माती शरते कुठे आहे. या संदभात संपुण सखोल चौकशी 
हायला पा हजे. नेम  आ ह  जे तुम या कामाब ल ऐकलेला आहे क  तुम याकडे फाईल लं बत राहत नाह . परंतु 
करणे अटकता कुठे ? कुठ या कारणासाठ  यांना थांब व  कुठ या गो ट ची अपे ा ठेवल  जाते या सव गो ट ंचा 

खुलासा होणे अपे त आहे. 
ी. िजत  मराठे :- स मा. सभागहृ आ ण मा.महापौर आमचे जे ठनेते आ ण अ यासु य तीम व यांनी  न 

मांडला क  सभापतींकडे इंिज नअर ि वयसहा यक हणुन काम करत आहे. तर यां या मा हतीसाठ  सांगुन देतो क , 
यांचा कोट मॅटर चालु आहे. यांना वभागीय आयु तांकडुन आदेश आहे क  ते इंिज नअर ंग पदा या य त र त दसुरे 
कामे क  शकतात. या या अनुषंगाने डांगे साहेबांशी चचा क न आ ह   नणय घेतला. यांना वभागीय 
आयु तांकडुन नोट स ह  मळालेल  आहे. या माणे हे सव काम केलेले आहे. 
मा.आयु त :- नगरसेवकांनी आ ण माजी महापौरांनी  न वचारला. बांधकाम परवानगी आ ण ट .डी.आर. करण 
आ ण भोगवटा माणप  याम ये काह  माणात लं बत करणे होतील. स या  वचार केला. As on today 
तर ११ ते ११ ट .डी.आर. करण नकाल  काढ यात आलेले आहे. 
ी. नतीन लढढा :- ह  मा हती मला आज दल . 

मा.आयु त :- वषय काय होता ट .डी.आर. या संदभात मी पुणे महानगरपा लकेला उपायु त द ता हणुन काम केलेले 
आहे. या ठकाणी काह  केसेस असे झाले या हो या. त काल न आयु त मुंबई महानगरपा लका यांनी Clear Process 
यासाठ  दलेल  होती. तर ती संपुण या मा या खाल  गे यावर मला या System म ये काह  ु या आ या. पु हा 
मग अस झाल क , पु यातला आ ण इथल वेगळा  आहे. पु यात काय आहे तु ह  कतीह  आ ण काह ह  अट  
टाक या तर ते Complete करतात. 
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नगरस चव :- न ं .२) ी. नतीन मनोहर बरडे 
१)जळगांव शहरवा सयांना 
नय मतपणे पा.पु.केला जात आहे, 
काय ? अखंडीत पाणी पुरवठयाची 
कारणे काय ? 
१) तन दवसाआड पाणी 
पुरवठा के याने पा याची कती 
बचत झाल  ? 
२) सुजल योजने अंतगत 
शहरात वाघरु पाईपलाईनवर 
व वध ठकाणी व पा या या 
टा यांवर मीटर बस वले आहेत 
याबाबत यवि थत रेकॉडींग आहे 
का ? व पाणी मीटर पासुन काय 
फायदा कंवा तोटा झाला ? 
३) वाघुर धरणात पाणी साठा 
कती आहे ? शहरास 
सदयि थतीत के या जात 
असले या तन दवसा आड पाणी 
वतरणाची प दत सु  ठेव यास 
पाणी कती दवस पुरेल ? 

१) अपवादा मक पर ि थती वगळता शहरात तन दवसा आड नय मत पाणी 
पुरवठा कर यात येत आहे. मु य जलवा हनीची दु ती, हॉलची दु ती अथवा 
हॉल ना दु त होणे, वदयुत पुरवठा खंडीत होणे इ.तां क कारणा तव शहरातील 
पाणी परुवठा व कळीत होत असतो. 

२) तन दवसाआड पाणी पुरवठा के यामुळे दैन दन पाणी उचलम ये पाणी बचत 
झालेल  नाह . तथापी वाघरु धरणातील पा याची पातळी कमी होणे, वाघुर रॉ 
वॉटर पंपीग येथील पंपाची पाणी उचल मता कमी झा याने नाग रकांना पुरेसा 
दाबाने पाणी पुरवठा करण ेकामी तन दवसा आड पाणी पुरवठा कर यात येत 
आहे. 

३) सुजल नमल अ भयान अंतगत वाघुर रॉ वॉटर पंपींग व उमाळा जलशु द करण 
क  रेमंड बु टर येथील वॉटर मटरची रडींग घे यात येत आहे. वॉटर मटर 
बस वले मुळे येक टाक वर येणारे पाणी व जाणारे पाणी यांचे मोजमाप करता 
येत.े अमतृ पाणी पुरवठा योजना काया वीत झा यानंतर याचा पुणपणे उपयोग 
घेता येईल. वॉटर मटर म ये काह  सा ह य अडक यास पाणीचा दाब कमी 
माणात होतो. 

४) आज रोजी वाघरु धरणात ३३ द.ल.घ.मी. िजवंत पाणी साठा श लक आहे. 
वाघुर धरणावर प यासाठ  आर त असले या शहराचा वचार करता दर 
म ह याला ४ दलघमी पाणी आव यक आहे. याचा वचार करता जळगांव 
शहरास सदयि थतीत तन दवसा आड पाणी पुरवठा कर यात येतो. 
या माणेच भ व यात पाणी पुरवठा के यास ऑ टोबर अखेर पावेतो 
महानगरपा लकेस धरणातील पाणी उचल करता येईल. 
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नगरस चव वषय .१) द.२१/०२/२०१९ रोजी झाले या महासभेचे तसेच दनांक ०५/०३/२०१९ वशेष महासभा (अंदाजप क 
सभा) व दनांक ०५/०३/२०१९ रोजी झाले या वशेष महासभेच ेकायवृ त कायम करणे.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला.  
असा ठराव करणत येत आहे क , द.२१/०२/२०१९ रोजी झाले या महासभा वषय .०४ ठराव .८१ म ये 

गंुठेवार  अ ध नयम २००१ अंतगत जळगांव शहर महानगरपा लकेकडे वह त नमु या माणे ताव सादर करताना 
म.न.पा.त जे न दणीकृत आ कटे ट, इंिज नअर असतील यांचकेडून हे काम नयमानुसार क न घे यात यावे अशी 
इ तवृ ताम ये दु ती क न सदर या बैठक च े कायवृ त कायम करणेस तसेच दनांक ०५/०३/२०१९ वशेष महासभा 
(अंदाजप क सभा) बैठक या कायवृ तास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 तसेच दनांक ०५/०३/२०१९ रोजी झाले या वशेष महासभा वषय .२६ ठराव .१४१ या ठरावात सुचक हणुन 
ी.राज  झप  पाट ल यांचे नावा ऐवजी सुचक हणुन रेखा चुडामण पाट ल यांच ेनावाची न द घेणबेाबत दु ती क न 

सदर बैठक चे कायवृ त कायम करणस मा यता दान करणत येत आहे. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६७  तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ल लत वजयराव को हे 
अनुमोदक :-  राज  झप  पाट ल 

 
नगरस चव वषय .२) आरो य वभागाकडील ई- न वदा .१२३९ घंटागाडी दारे शहरातील दैनं दन घराघरातुन नमाण 
होणारा ओला व सुका वलगीकृत कचरा, र यावर ल कचरा संकलन व वाहतुक करण ेतसेच दैनं दन र ते, गटार इ.साफ 
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सफाई कर ता कामगार पुर वणे कामी ा त L१ न वदाधारक मे.वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांचेशी करारनामा क न 
कायादेश देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\11.महासभा .11 द.06062019.doc - 32 - 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\11.महासभा .11 द.06062019.doc - 33 - 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\11.महासभा .11 द.06062019.doc - 34 - 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\11.महासभा .11 द.06062019.doc - 35 - 

 

              सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो की, घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) िनयम 2016 नुसार 5 वष कालावधी करीता  (1) 

घंटागाडी ारे शहरातील दैनंिदन घराघरातून िनम ण होणारा कचरा, र यावरील कचरा तसेच  उपहारगृह, दकुाने, यापारी संकुले, 
उ ाने इ. सव िठकाणाचा घनकचरा (ओला व सुका) वेगवेगळा संकलन क न ा सफर कले शन सटर पयत वाहतकू क न 

सुका कचरा उतरिवणे व ओला कचरा िरफयुज कॉ पॅ टरम ये लोड क न घनकचरा ि या क पापयत वाहतूक करणे. तसेच 

(2) शहरातील भाग सिमती ं . 1 ते 4 पैकी दोन भागातील दैनंिदन र ते, गटार, यापारी संकुले इ. साफ सफाई करणे करीता 
400 कामगार पुरवठा करणेकामी एकूण अंदाजीत र कम .75.50 कोटी  येणारा खच 14 या िव  आयोगा या ा त िनधीतून 

करणेस मा. महासभा ठराव ं .18 िद.11/10/2018 अ वय ेमा यता दे यात आलेली असून भाग िनहाय ई-िनिवदा न मागिवता 
संपुण शहरातील एकमु त प दतीची ई-िनिवदा ि या करणेस मा. महासभा ठराव ं . 32 िद.07/12/2018 अ वय ेझाले या 
इितवृ ात सुधारणा नुसार एकमु त प दती या ई-िनिवदा ि येस मा यता दान कर यात आलेली आहे.   

जळगावं शहराचे एकूण े फळ 68.24 के. िक.मी. असून शहरातील लोकसं या अदमासे 5 ल  आहे. आज 

रोजी शहरा या साफ सफाईसाठी स य थतीत आ थापना सुिचवर कायम व पाचे 175 झाडू कामगार + 160 गटार कामगार + 

म.न.पा. वाहनावर कचरा संकलन करणे कामी 83 कामगार असे 418 कामगार व यावर िनयं ण ठेवणारे 45 मोकादम असे 

एकूण 463 कामगार आज रोजी कायरत असून मा. शहर अिभयंता याचेंकडून ा त केले या अहवालानुसार जळगावं शहरातील 

एम.आय.डी.सी. पिरसर वगळून र ते व गटार ची मािहती खालील माणे आहे. 
 

डाबंरी र ते काँ ीट र ते खडीचे र ते प की गटार क ची गटार 

328.40 िक.मी. 66.15 िक.मी. 90.48 िक.मी. 281.87 िक.मी. 350 िक.मी. 
 

शासन पिरप क . जीईएन-1089 / 744 / सीआर. 235/89/निव.14 िद.14 ऑग ट 1990 अ वये र ते सफाई 

करीता 3000 चौ. िम. / ित कामगार व गटार सफाई करीता 300 मी. लांबीला / ित कामगार शासन मागदशक सुचनेनुसार 

अपे ीत आहे. जळगावं शहरातील खडीचे र ते वगळून उविरत 395 िक.मी. चे र ते सफाई करीता सरासरी 7.0 िमटर र यांची 
ं दीनुसार 395 िक.मी. x 7 मी. = 2765 के. िक.मी. े फळा करीता िकमान 3000 चौ. मी. / ित कामगार या माणे 921 झाडू 

कामगार अपे ीत असून शहरातील क या गटारी वगळून उविरत 282 िक.मी. गटार सफाई करीता िकमान 300 मी. लांबीला / 
ित कामगार या माणे 940 गटार कामगार असे एकूण 1861 कामगार उ त शासन पिरप कानुसार संपुण शहरातील दैनंिदन 

र ते व गटार सफाई करीता अपे ीत आहेत.,  
म.न.पा. सावि क िनवडणूक -2013 वाड रचनेनुसार जळगावं शहरातील भाग . 1 ते 4 मधील एकूण 37 

वाड पैकी 20 वाड तील दैनंिदन साफ सफाई एकमु त प दतीने .3,10,000/- तीमहा ठोक वेतन माणे म तेदारामाफत 

कर यात येत असून म.न.पा. आरो य िवभागातफ उविरत 17 वाड तील घराघरातून िनघणारा कचरा संकलन, वाहतकू तसेच 

दैनंिदन र ते व गटार साफ सफाई म.न.पा. वाहना ारे आ थापना सुचीवरील  463 कायम कामगार व 83 वाहन चालकांतफ 

कर यात येत आहे. 
महापािलके या उ त 83 वाहनानंा दरमहा सरसरी 20 हजार िलटर पयत इंधन लागत अस याची वाहनतळावरील 

न द रिज टर व न मािहती ा त झालेली आहे. या अनषंुगाने दरमहा कचरा संकलन व वाहतकू करणा या वाहनांकरीता 20000 

िलटर िडझेल x .70 ती िलटर दरा माणे एकूण र कम .14 ल  इंधनावर दरमहा सरासरी खच येत असून 83 वाहनां या 
वाहन यव था दु तीवर वाहन िवभागाकडून ा त झाले या मािहतीनुसार दरमहा सरासरी .3.50 ल  खच येत आहे. तसेच 

वाहनांवरील कायम वाहन चालक याचें मािसक वेतन ती वाहन चालक सरासरी .25,000/- x 83 .20.75 ल  दरमहा खच 

वाहन चालकांवर येत आहे. आरो य िवभागामाफत 17 वाड तील दैनंिदन साफ सफाई या कामासाठी कायम 463 कामगारांचे 

वेतन वगळून दरमहा एकूण सरासरी र कम .38.25 ल  खच येत आहे. 
तसेच उविरत 20 वाड तील दैनंिदन र ते, गटार साफ सफाई करणे व घराघरातील कचरा संकलन व वाहतकू करणे 

कामी एकमु त प दतीने येक वाड साठी .3,10,000/- तीमहा माणे म ता दे यात आलेला असून दरमहा अंदाजीत 

सरासरी .62 ल  खच येत आहे. आ थापना सुचीवरील कामय 463 सफाई कामगारांचा मािसक वेतन खच वगळून संपुण 

शहरातील साफ सफाई करीता असा एकूण र कम .38.25  ल  + .62.00 ल  = .1 कोटी 25 ल  तीमहा सरासरी खच 

स य थतीत येत आहे. 
शहरातील अ यंत वदळीचे व बाजारपेठेतील मोठया माणावर कचरा िनम ण होणारी िठकाणे या यितिर त 

शहरातील म.न.पा. 17 मजली शासिकय इमारत, म.न.पा. यापारी संकुले, उ ाने, दवाखाने, शाळा, ंथालय, मटन माकट, 
क लखाना, मशानभुमी, क डवाडा, वाहनतळ, घनकचरा यव थापन क पावर देखरेख तसेच साव. शौचालय व मुता या इ. 
िठकाणी देखील वतं  कामगारांचे मनु यबळ अपे ीत आहे. परंतू आ थापना सुचीवरील अ यंत कमी मनु यबळ, वाहन 

यव था व दु ती या अभावामुळे शहरातील कचरा संकलन व वाहतकूी या दैनंिदन कामकाजाबाबत नागरीकांम ये नाराजीचा 
सुर आहे. 
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करीता ई-िनिवदा ि या करणेपुव  महापािलकेतफ व छ महारा  अिभयाना अंतगत शासनमा य सिव तर 

क प अहवाल (DPR) या अनषंुगाने GeM पोटलव न खरेदी केलेली वाहने व म.न.पा.ची पुव मीची कायरत वाहने 

म तेदारास पुरिव याचे िनिवदा ि येत समावेश क न या अनषंुगाने सुधारीत अंदाजप कासह ई-िनिवदा प ाचा मसूदा 
म.न.पा. शासनाने गठीत केले या िनिवदा सिमती सखोल व सिव तर चचअंती मा यतेने म.न.पा. िवधीत  याचें माफत िनिवदा 
मसूदेतील अटी शत  माणीत के यानंतर ई-िनिवदा सुचना ं . 1239 सन-2018-19 शासन िनणय िद.27/09/2018 नुसार 

रा ीय, रा य व िज हा तरावरील दैिनक वृ प ात तसेच म.न.पा. संकेत थळावर www.maharashtra.etenders.in तसेच Sub 

portal  https://jmc.maharashtra.etenders.in वर िस द कर यात आली होती. मा. आयु त याचें दालनात िद.05/02/2019 रोजी 
झाले या िनिवदापुव बैठकीत (Pri bid meeting) ई छुक िनिवदाकारानी उप थत केले या मु यावंर म.न.पा. िहताचा िवचार 

करता पध मक िनिवदा ा त होणेसाठी िनिवदेतील काही जाचक अटी िशतील व दु या क न मा. आयु त याचें मा यतेने 

Bid preparation करीता िद.20/02/2019 पयत मुदतवाढ देवून शु दीप क  (Corrigendum) वरील माणे नमुद केले या 
वृ प ांम ये तसेच संके थळावर देखील िस द कर यात आले होते. 

िविहत केले या मुदतीत संकेत थळावर 5 ई-िनिवदा ा त झाले या असून िनिवदाकाराचंा  तांि क िलफाफा ं . 1 

िद.25/02/2019 रोजी िनिवदा सिमती समोर उघडून उ त कामां या ा त 5 ई-िनिवदा मधील कागदप ाचंी िनिवदा सिमतीने 

छाननी केली असता 1. Amrut Enterprises, Thane 2. Watergrace Product, Nashik 3.R And B Infra  Project 
private Ltd, Mumbai 4. AG Enviro Infra Projects Pvt.Ltd. Mumbai 5. BVG INDIA LTD. Talegaon Pune 

यानंी सादर केले या द तऐवजा या आधारे िनिवदा सिमती या अहवालनुसार व म.न.पा. मुख िवधीत  याचें अिभ ायाअंती 
पाचही िनिवदा पा  ठरिव यात आ या हो या.  

या अनषंुगाने ा त पाचही िनिवदाकार याचें आ थक दरांचा िलफाफा ं . 2 िनिवदा सिमती या िशफारशीने व मा. 
आयु त याचें मा यतेने िद.01/04/2019 रोजी उघडून ा त िनिवदा दरांचा तुलना मक त ता पहाता ई-िनिवदा ं . 1239 मधील 

L1 िनिवदाकार  मे. वॉटर ेस ॉड टस नािशक याचें ा त पध मक सव त कमीचे / युनतम दर ा त झालेले आहेत. तथापी 
शासनास सदरचे दर जा तीचे वाटत अस याने दराचे िव लेषण / वाटाघाटी करणे कामी िद.08/05/2019 रोजी मा. आयु त 

याचें दालनात सम  झाले या चचनसुार वाटाघाटीअंती L1 िनिवदाकार मे. वॉटर ेस ॉड टस नािशक यानंी  घराघरातून 

िनघणारा ओला व सुका िवलगीकृत कचरा संकलन व वाहतकू करणे कामी िटफ ग फी दर .963.26 ती मे. टन ऐवजी 
.949.50/- ती मे. टन  तसेच  शहरातील दैनंिदन र ते, गटार साफ सफाई करणे कामी सफाई कामगारांना अदा करावया या 

वेतना पोटी म.न.पा. तफ म तेदारास दयावयाचे िकमान वेतन दर .543/- ती कामगार ती िदन यावर िनिवदाकार याचें 

सेवाशु क .58.00/- ती कामगार ती िदन ऐवजी .54.00/-  दर कमी क न काम करणेस सहमती दशिवलेली असून 

िद.08/05/2019 अ वये लेखी व पात प  सादर केलेले आहे. 
म.न.पा. सावि क िनवडणूक सन-2018 वाड रचनेनुसार शहरातील 19 (अ/ब/क/ड) वाड तील 100% दैनंिदन साफ 

सफाईचे उि ट असून शा ो त प दतीने घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) िनयम 2016 नुसार तावीत िनिवदेतील अटी 
शत नुसार अंमलबजावणी करणे कामी येणा या खच स मा. महासभा ठराव ं . 18 िद.10/11/2018 अ वये शासिकय मा यता दान 

कर यात आलेली असून या अनुषंगाने सुधारीत अंदाजप क  र कम .75.21 कोटी  (अ .43.53 कोटी  .31.68 कोटी)  खच 

तावीत करणेत आलेला असून L1 िनिवदाकार  मे. वॉटर ेस ॉड टस नािशक  याचेंशी झाले या वाटाघाटीअंती  यांनी सादर 

केले या दरानुसार खालील माणे येणा या खच स मा. महासभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

  
 

 

  

 

  

 

 

 घराघरातनू िनघणारा ओला व सुका िवलगीकृत 

घनकचरा संकलन व वाहतकू करणे. (220 मे. टन 

ती िदन) 

.949.50/- 

ती टन 

.62.67 

ल  

.7.52 

कोटी 
.37.60 कोटी 

 शहरातील दैनंिदन र ते व गटारी साफ सफाई करणे 

करीता 400 कामगार पुरवठा करणे. ( .489/- + 

.54/- = .543/- ती कामगार ितिदन) 

.543/- ती 
कामगार ती 
िदन 

.56.47 

ल  

.6.77 

कोटी 
.33.88 कोटी 

 

   
  

 घंटागाडी ारे शहरातील वाड िनहाय दैनंिदन घराघरातून िनम ण होणारा कचरा, र यावरील कचरा संकलन व क पापयत 

वाहतकू करणे कामी 5 वष कालावधी करीता L1 िनिवदाकार मे. वॉटर ेस ॉड टस नािशक याचें वाटाघाटीअंती िटफ ग फी दर 
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र कम .949.50 ती टन माणे र कम .37 कोटी 60 ल  खच अपे ीत आहे. सदर खच ची तुलना अंदाजप िकय खच 

र कम .43.53 कोटीशी केली असता र कम .5.93 कोटी ( तीमहा .9.88 ल ) कमीचा खच अपे ीत आहे. 
 म तेदारामाफत कं ाटी प दतीने शहरातील वाड िनहाय दैनंिदन र ते, गटार, यापारी संकुले इ. साफ सफाई करणे करीता मे. 

वॉटर ेस ॉड टस नािशक L1  िनिवदाकारातफ कं ाटी प दतीने 400 कामगार पुरवठा करणे कामी म.न.पा. तफ दयावयाचे 

िकमान वेतन दर .489/- ती कामगार ती िदन दरावर वाटाघाटीअंती िनिवदाकाराचे ा त सेवाशु क िनिवदा दर .54/- असे 

एकूण .543/- ती कामगार ती िदन माणे 5 वष कालावधी करीता र कम .33.88 कोटी खच अपे ीत आहे. सदर खच ची 
तुलना अंदाजप िकय र कम .31 कोटी 68 ल  मा शी केली असता र कम .2.2 कोटी पे ा जा तीचा वाढीव खच अपे ीत 

असून खालील अ. . 1 ते 6 बाब ना महासभा  मा यता दान करीत आहे. 
 वरील माणे 5 वष कालावधी करीता अंदाजप िकय खच अ) .43.53 कोटी + ब) .31.68 कोटी असा एकूण र कम 

  खच तावीत होता. तथापी L1 िनिवदाकार मे. वॉटर ेस ॉड टस नािशक याचेंशी वाटाघाटीअंती ा त 

झाले या िनिवदा दरांशी तुलना केली असता अ) .37.60 कोटी + ब) .33.88 कोटी असा एकूण र कम   खच 

अपेि त असून सन २०१९-२० या आ थक वष त येणा या अपेि त खच स मा यता दान कर यात येत आहे. 
 L1 िनिवदाकार याचेंशी करारनामा क न काय देश देणेपुव  शहरातील दैनंिदन साफ सफाई व कचरा संकलन व वाहतकू 

करणा या सावि क िनवडणूक -2013 चे वाड रचेने नुसार वाड िनहाय दे यात आलेले 20 वाड तील स य थतीत कायरत 

असलेले म तेदारांचे एकमु त प दतीने ती वाड .3.10 ल  माणे िदलेले म ते दहा िदवसां या मुदतीची नोटीस देवून र  

करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
 अ) शहर ह ीतील घराघरातनू घनकचरा संकलन व वाहतकू करीता L1 िनिवदाकार याचें ा त  झालेले िटप ग फी दर र कम 

.949.50/- ती टन तसेच ब) शहरातील दैनंिदन र ते, गटारी साफ सफाई करणे करीता 400 कामगार पुरवठा करणे कामी L1 

िनिवदाकार यानंा म.न.पा.तफ दयावयाचे िकमान वेतन दर .489/- ती कामगार ती िदन या दरावर िनिवदाकाराचे ा त 

सेवाशु क िनिवदा दर .54/- असे एकूण .543/- मा . मा यता दान कर यात येत आहे. 
 िनिवदेतील अटी शत नुसार एक वष चा कालावधी संप यानंतर दसु या वष पासून 5 % नैस गक वाढ िवचारात घेवून मे. L1 

िनिवदाकार याचें ा त दरातील र कमेवर कामगारांचे वेतन वगळून उविरत र कमेवर 5% दरवाढ दरवष  महापािलकेतफ देणे 

म ा त अस याने या अनषंुगाने येणा या वाढीव खच स. मा यता दान कर यात येत आहे. 
 िनिवदेतील अटी शत  नुसार शासना या िकमान वेतन अिधिनयम 1948 माणे कामगारांचे िकमान वेतन दरात वेळोवेळी 

होणारे बदल L1 िनिवदाकार यानंा अनु ेय असून या अनषंुगाने येणा या वाढीव खच स मा यता दान कर यात येत आहे. 
 L1 िनिवदाकार याचेंमाफत िनिवदेतील मंजूर दरात संगी आव यकता भास यास साफ सफाई करीता वेळोवेळी कामगार 

पुरवठा करणेस व या अनुषंगाने येणा या वाढीव खच स मा यता दान कर यात येत आहे. 
तावीत केलेनुसार वरील माणे अ. . 1 ते 6 बाब करीता 5 वष कालावधीसाठी येणारा खच 14 या िव  आयोगाचे 

ा त िनधीतून मुदत िद.३१/०३/२०२० संपु टात येईपावेतो करणेस तसेच भिव यात याकामी िनधीची तरतूद १५ िव  आयोगाचे 
ा त होणा या र कमेतून िच हांिकत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

उ त कामी मे.वॉटर ेस ॉड टस नािशक यांचेशी करारनामा क न काय देश देणेस या दारे मा यता दान कर यात 
येत असून शासनाने िनयमानुसार शासन आदेश/िनदशानसुार आव यक या बाब ची पुतता क न कायवाही करावी. 

 
  :-    :-  

  :-  
 :-  

नगरस चव वषय .३) GeM पोटलव न म.न.पा.ने १० स सच े फरते शौचालय (मोबाईल टॉयलेट हॅन) २ नग फरत े
शौचालय शहराम ये अथवा शहरा बाहेर सावज नक, वैय तीक व धा मक काय मासाठ  भाडे त वावर देणे बाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

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

असा ठराव कर यात येतो क , GeM पोटलव न म.न.पा.ने १० स सचे मोबाईल टॉयलेट हॅन ती नग 
.५,६५,०००/- या माणे २ नग .११,३०,०००/- म ये खरेद  कर यात आलेले आहेत. सदरचे फरते शौचालय 
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शहराम ये अथवा शहरा बाहेर सावज नक, वैय तीक व धा मक काय मासाठ  भाडे त वावर दयावयाचे झा यास 
खाल ल माणे खच वसूल होणे अपे ीत आहे. 
 टॉयलेट हॅन ने-आण करणे कर ता लागणारे वाहन, वाहन चालक, इंधन, वाहनावर ल मजरू व देखभाल 
दु तीसह ती दन .२२७०/- ती दवस खच अपे ीत आहे. सदर मोबाईल टॉयलेट हॅन म.न.पा.चे आयोजीत 
काय म वगळून इतर  भाडे त वावर दयावयाचे झा यास खाल ल माणे खच वसूल करणे अपे ीत आहे. 
१. जळगांव शहरासाठ  .२५००/- ती मोबाईल टॉयलेट हॅन ती दन भाडे आकारणी करणे यो य होईल. तसेच 

मोबाईल टॉयलेट हॅनचे काह  नुकसान झा यास याची देखभाल दु ती कर ता .५०००/- अनामत र कम 
( डपॉ झट) म.न.पा.कडे भर या या अट वर देणे यो य होईल. 

२. जळगांव शहरा या बाहेर िज हयातील इतर  ठकाणी पाठ वणसेाठ  .५०००/- ती मोबाईल टॉयलेट हॅन ती 
दन भाडे आकारणी करणे यो य होईल. तसेच मोबाईल टॉयलेट हॅन बाहेरगांवी ने-आण कर ता येणारा खच 
अजदाराने वखचाने करावया या अट वर देणे यो य होईल. (उदा. ॅ टरचे धुड, इंधन, वाहन चालकासह) तसेच 
मोबाईल टॉयलेट हॅनचे काह  नुकसान झा यास याची देखभाल दु ती कर ता .१०,०००/- अनामत र कम 
( डपॉ झट) म.न.पा.कडे भर या या अट वर देणे यो य होईल. 
शासनाने ता वत केले माणे मोबाईल टॉयलेट हॅन भाडे आकारणी करणेस मा यता दे यात येत आहे. परंतू 

शहरातील डा पधा, धा मक व सामािजक कामासाठ  भाडे ५० ट के आकार यास ह  मा यता दे यात येत आहे. 
तसेच म.न.पा.ने खरेद  केलेले १० स सच े फरते शौचालय (मोबाईल टॉयलेट हॅन) २ नग य त र त न वन २ 

नग १० स सचे फरते शौचालय (मोबाईल टॉयलेट हॅन) खरेद  करणसे व याकामी येणारे खचास मा यता दान 
कर यात येत असुन न वन १० स सच े फरते शौचालय (मोबाईल टॉयलेट हॅन) खरेद  झा यावर येक भाग 
स मतीला एक नग या माणे फरते शौचालय दे यात यावे.  

सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  सदा शव गणपतराव ढेकळे 
अनुमोदक :-  राज  झप  पाट ल  

 

नगरस चव वषय .४) एम.जे.कॉलेज चौकाला भगवान एकल य चौक नांव देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , स मा.नगरसे वका सौ.पावताबाई दामु भल यांनी द.०२/०१/२०१९ रोजी 

महानगरपा लकेस प  देऊन एम.जे. कॉलेज चौकाला भगवान एकल य चौक असे नामकरण क न अ दवासी 
समाजाला याय दयाव अशी मागणी केलेल  आहे. सदर चौकाला यापुव  नांव दलेले अस याबाबतची न द आढळ 
होत नस याचे शासनाने तावात नमूद केलेनूसार सदर चौकास “ भगवान एकल य चौक ” असे नांव देणेस तसेच 
स मा.सद या नेरकर सर ता अनंत यांचे प ा वये महावीर नगर ये थल मनपा मालक ची खुल  जागा सव.नं.३०१/१ व 
३०२/२ या खु या जागेवर ल ता वत उदयानास “ ांती योती सा व ीबाई फुले ” नामकरण करणेस   तसेच 
स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे यांना ी.सु नल अशोक बार , जळगांव िज हा य , बार  युवा को ट 
महारा  यांनी दले या प ानुसार स मा.सद य ी.कैलास नारायण सोनवणे    यांनी सभागहृात सू चत केलेनसूार 
जळगांव शहरातील म हला बाल सुधार गहृ जवळील चौकाला “ ी संत पलाल महाराज चौक ” असे नामकरण 
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

     उपरो त चौकाला यापुव  कोणाचेह  नावं दले गलेे नस याबाबत शासनाने खा ी क न सदर करणी 
नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
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सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  पावताबाई दामु भल 
अनुमोदक :-  ल लत वजयराव को हे 

 

नगरस चव वषय .५) नगररचना वभागासंबं धत मा.महासभा ठराव .९०३ द.०५/०५/२०१८ व महासभा ठराव .९०५ 
द.०५/०५/२०१८ नुसार शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे कामी महासभा ठराव .९४ 
द.२१/०२/२०१९ अ वये सदरचा वषय तहकुब ठेव यात आलेला होता. या तावावर वचार क न नणय घेणे.(सोबत मुळ 
डॉकेट) 
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये (आर ण 

.१०६, ह जीटेबल माकट व शॉ पगं) मौजे पं ाळा गट नं.१०८ या ज मनीपैक  बाधीत ज मनीच ेभुसंपादना बाबत तसेच 
मौज ेआ हाण ेगट नं.७६०/१ या ज मनीतुन वकास योजना आर ण ं .२८ बगीचा या ज मनीचे भुसंपादना बाबतचा 

ताव महासभा ठराव .९०३ द.०५/०५/२०१८ व महासभा ठराव .९०५ द.०५/०५/२०१८ नुसार सदर या तावांचा 
वचार करणे कामी तहकुब ठेव यात आला होता. सदर तावांचा वचार करता व महानगरपा लकेची आ थक ि थती 
पाहता या ज मनीचे भुसंपादना कामी ज मन मालक यांना ट.डी.आर.देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

    तसेच महानगरपा लकेने भुसंपादनासाठ  मा यता देऊन कती ताव मा.िज हा धकार  सो.यांचेकडेस सादर 
केलेले आहे. व यासाठ  एकुण कती र कम लागणार आहे, या तावाची सदयि थती काय आहे या बाबतचा 
शासनाने सादर केले या स व तर ताव याद ची महासभेने माह ती घेतल . 
     सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  दल प बबनराव पोकळे 
अनुमोदक :-  राज  झप  पाट ल 

 

नगरस चव वषय .६) महासभा ठराव .९९ द.२१/०२/२०१९ नुसार महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ 
(अ) नुसार सन २०१३-१४ या आ थक व तीय वषाचा लेखाप र ण अहवाल सव म.न.पा. स मा.गटनेत े यांना दे यात 
आलेला अस यामुळे सन २०१३-१४ चे लेखाप र ण अहवालाची मा हती घेणे.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगाव शहर महानगरपा लकेची सन २०१३-१४ या आ थक व तीय वषाचे 

लेखाप र ण म.उपसंचालक, मनपालेप, था नक नधी लेखाप र ण, उप वभाग औरंगाबाद – ३ यांचे कडून कर यात 
आलेले असून यांचेकडील प  . था-१८/ब/लेप नोट स/मनपा-जळ/२०१४-१५, द.१६/१०/२०१७ नुसार द.२७/१२/२०१७ रोजी 
ा त झाला या अनुषंगाने सदर अहवालात नमूद आ ेपांची अनपुालने संबंधीत वभागातून ा त झाल , तथा प सदरची 

अनुपालने सन २०१४-१५ या आ थक वषाचे लेखाप र ण करणेकामी नयु त झाले या लेखाप र ण पथकाकडून तपासणी 
करणेबाबत संबंधीत वभागाचे प  ा त झालेने संबंधीत वभागाकडून ा त झालेले अनुपालने परत संबंधीत वभागांना 
पाठवून सदर आ ेपांची अनुपालने नयु त पथकाकडून तपासणी करणेत आल . दर यान ना शक वभाग ना शक मतदार 
संघाची नवडणूक आचारसंह ता तसेच जळगाव शहर महानगरपा लका,जळगाव २०१८ ची नवडणूक आचारसं हता 
लाग याने सदरची अनुपालने मा.महासभे या पटलावर ठेव यात आलेल  नाह . महा.अ ध नयम १९४९ चे कलम १०७ अ 
नुसार सदरची अनुपालने महासभे या सवसाधारण सभेपूढे ठेव यात आल . सन २०१३-१४ या आ थक व तीय वषाचा 
लेखाप र ण अहवालाची मा हती सभागहृाने घेतल . 
सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  व वनाथ सुरेश खडके 
अनुमोदक :-  चतेन गणेश सनकत 
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नगरस चव वषय .७) महासभा ठराव .१०० द.२१/०२/२०१९ नुसार महारा  महानगरपा लका, अ ध नयमातील कलम १०७ 
(अ) नुसार सन २०१४-१५ या आ थक व तीय वषाचा लेखाप र ण अहवाल सव म.न.पा. स मा.गटनेत े यांना दे यात 
आलेला अस यामुळे सन २०१४-१५ चे लेखाप र ण अहवालाची मा हती घेणे. 

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

असा ठराव कर यात येतो क , जळगाव शहर महानगरपा लकेची सन २०१४-१५ या आ थक व तीय वषाच े
लेखाप र ण म.उपसंचालक, मनपालेप, था नक नधी लखेाप र ण, उप वभाग औरंगाबाद – ३ याचें कडून 
कर यात आलेले असून यांचेकडील प  . था-१८/ब/लेप नोट स/मनपा-जळ/२०१४-१५/५८४ द.१०/१०/२०१८ चा 
द.१०/१२/२०१८ रोजी ा त झालेला आहे. महा.अ ध.कलम १०७ अ नसुार सचंालक, था नक नधी लेखाप र ण 
यांचेकडून लखेाप र ा अहवाल आव यक कर याचा रा य शासनाचा अ धकार आहे. रा य शासन, सचंालक, 
था नक नधीलखेाप र ण यांच ेकडून प रवहन उप म अस यास या या ल यासह महानगरपा लके या वा षक 

लखाची लेखाप र ा कर याची यव था कर ल. संचालक था नक नधी लेखाप र ा याचेंकडून अहवाल 
मळा यानतंर रा य शासन तो आयु तांकड े पाठ वल आयु त सदरचा अहवाल मळा यानंतर 
महानगरपा लके या सव साधारण सभेपढेू ठेव याची यव था करेल यानंतर आयु त महारा  था नक नधी 
लेखाप र ण अ ध नयमातील तरतुद  नुसार आव यक ती पढु ल कायवाह  करेल अशी तरतूद आहे. 

यानुसार सदरचा लेखाप र ण अहवाल महासभेपढेू ठेव यात आला. सन २०१४-१५ या आ थक व तीय 
वषाचा लेखाप र ण अहवालाची मा हती सभागहृाने घेतल . 
सदर करणी शासनान े नयमानसुार आव यक या बाबींची पतुता क न यावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  व वनाथ सरेुश खडके 
   अनमुोदक :-  चतेन गणेश सनकत 

नगरस चव वषय .८) श कां या आतंरिज हा एकतफ  बदल स मा.महासभे या परवानगीने नाहरकत माणप  
मळणेबाबत शासन अ धकार , म.न.पा. श ण मंडळ यांचे माफत आले या तावावर वचार क न नणय घेणे कामी 
महासभा ठराव .१११ द.२१/०२/२०१९ अ वये सदरचा वषय तहकुब ठेव यात आलेला होता. या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क ,जळगाव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ जळगावचे अंतगत असले या उद ूव 

मराठ  मा यमा या शाळेतील श कां या आंतर िज हा बदल ने एकतफ  बदलून जाणे कर ता खाल ल माणे ताव 
ा त झालेले आहेत. 

अ. . श काचे नाव सदया 
कायरत 
शाळा 

मा यम बदल ने जा याचे 
ठकाण 

बदल  कार बदल चे कारण 

१ सबीया याि मन 
कमरो ीन 
अ सार  

 
३६ 

उद ू म.न.पा.अकोला पती प नी 
एक करण 

पती िज हा प रषद 
अकोला येथे शाळेत 
कायरत अस याने 

२ शेख सल म 
शे.चाँद 

११ उद ू महेकर ता.महेकर 
िज.बुलढाणा 

एकतफ  प नीचे अचानक 
नधन व आई वडील 
वयोवृ द अस याने 
दोन मुलांची 
जबाबदार  

३ असगर हुसेन 
शे.इ ाह म 

११ उद ू नगरप रषद चखल  
िज.बुलढाणा 

एकतफ  आईवडील वृ द 
अस याने नेहमी 
आजार  असतात 
यांची देखभाल 
कर यासाठ  

४ समाधान 
सताराम सोनवणे 

स.०१ मराठ  िज.प.जळगांव एकतफ  आईवडील गावी 
असतात व आजार  
असतात यांची 
देखभाल करणेसाठ  

५ अक ल अहेमद 
गुलाम अहेमद 

४२ उद ू नगरप रषद 
शेगाव,िज.बुलढाणा 

एकतफ  आईवडील आजार  
असतात व १५० 
क.मी.उपचारासाठ  
घेऊन जावे लागते. 

६ सनोबर आयेशा 
मो.शर फ 

१५ उद ू नगरप रषद चखल  
िज.बुलढाणा 

एकतफ  वडील आजार  
असतात यांची 
देखभाल व 
औषधोपचार 
करणेसाठ  गावी जावे 
लागते. 

 यापूव  म.न.पा. श ण मंडळ जळगावचे क ेतून मा.महासभे या मा यतेने मराठ  मा यमचे ०८ व उद ू
मा यमचे ०८ श क कायमु त होवून गेलेले आहे. वर ल माकं ०१ या श ीका स बया याि मन कमरो ीन अ सार  
पतीप नी एक ीकरण ने बदलून जाणे कर ता मा.आयु त म.न.पा.जळगांव यांचे द.११/०२/२०१९ चे मा य टपणीनुसार 
सदरचा ताव महासभे या मा यते तव सादर कर यात आलेला आहे. 

सदय ि थतीत म.न.पा. श ण मंडळ जळगावचे क ेत सन २०१८-१९ या संच मा यतेनुसार मराठ  मा यम ०५ 
श क व उद ूमा यम २० श क कमी आहेत. तसेच निजक या काळात शासना माफत सी.ई.ट . पर ा घेऊन भरती 
कर याचे कामकाज शासन तराव न प व  पोटल माफत कामकाज सु  आहे. श ण मडंळाकडे कमी असले या पदांची 
मा हती प व  पोटल म ये भर यात आलेल  असून सोबत व हत नमु यात सादर केलेल  आहे. यानुसार न वन भरती 
माफत .६०००/- मानधनाने श ण सेवक भरती होऊ शकते या मुळे महापा लकेचा आ थक बोजा ब याच माणात 
कमी होणार अस याने शासनाने प व  पोटल माफत मानधनाने श ण सेवक भरती व रत करावी.  
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तर  उपरो त नमूद केले माणे सदर सहा श कांना न.पा./न.प/िज.प.व म.न.पा. या ठकाणी यांनी मागणी 
के या माणे संबं धत यांना घे यास तयार अस या या अट वर नाहरकत माणप  देणसे मा यता दान करणेत येत 
आहे.  

सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  योतीताई बाळासाहेब च हाण 
अनुमोदक :-  चं शेखर शवाजी पाट ल 
 

नगरस चव वषय .९) जळगांव महानगरपा लका े ात से ट क टँक मधुन दैनं दन जमा होणारा मै यावर या 
करणेसाठ  मल या क ाचे बांधकाम १०० कोट  वशेष नधीतुन करणेस व येणा या खचास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , जळगाव महानगरपा लका े ात सदयि थतीत मल न: सारण योजना अि त वात

नाह . महानगरपा लका े ात से ट क टँकचा वापर आहे. से ट क टँक मधून गटार ंम ये वाहणारे घाण पाणी हे ना यांम ये वाह
होवून पुढे नद त कंवा शेतीधारकांकडून शेती वापरासाठ वापर स या कर यात येत आहे.
 अमतृ योजने अंतगत शहरात मल न: सारण क प उभारणीस शासनाने मा यता दलेल असुन या क पात शहरा या
हदद चे 5 मुख भागात वभाजन कर यात आलेले आहे. यापैक पह या ट या या कामास मा यता दलेल असुन यात 2
(गावठाण हदद, शवाजीनगर) भागांचा समावेश आहे. सदर या योजने या बांधकामाचा कालावधी 30 मह ने असुन
सदय?ि थतीत या कामाची न वदा या अं तम ट यात आहे. इतर ट यांम ये ता वत भागां या मलशु द करण क ांसाठ
जागा उपल ध नस याने पुढ ल ट यातील क पांना अदयाप मा यता मळालेल नाह .
 महारा दषुण नयं ण मंडळाने जळगाव शहरा या हदद त मल या क बांधकाम न के यामुळे व मै याची
शा ो त प दतीने व हेवाट लावल जात नस याने महानगरपा लकेची खाती गोठ व याची कायवाह यापूव च केल आहे. तसेच
उ लंघन करणा या महानगरपा लकेवर भारतीय दंड संह तनेुसार कारवाई करणे या सुचना यापूव दले या आहेत. National
Policy on Fecal sludge and septage Management म ये नमूद के यानुसार से ट क टँक मधून नघणारा मैलावर या
कर याठ मल या क उभारणी कर याचे धोरण (3.3.3) ठर व यात आलेले आहे.
 भारतीय मानकांनुसार सरासर 5 सद य सं या असले या एका घरातून 120 लटस त दन ऐवजी महासभेतील 
चचअंती तवष दरडोई या दरानसुार 600 लटस मैला तयार होतो. जळगाव महानगरपा लका हदद त से ट क टँक म ये जमा
होणारा मैला जमा करणेसाठ हॅ युम ए ट यर वाहने आहेत या दारे जमा कर यात येत असलेला मैला हा हदद बाहेर
टाक यात येतो. महानगरपा लका हदद त सरासर दररोज 8 घरांतून मैला जमा कर याची कायवाह आरो य वभागाकडून
कर यात येते यातून अदमासे 28,000 लटस इतका मैला जमा केला जातो. सदर मै यावर शा ो त प दतीने या कर याची
कायवाह कर यासाठ National Policy on Fecal sludge and septage Management म ये था नक वरा य सं थानंा नदश
दलेले आहेत.

 महारा दषुण नयं ण मंडळाकडून वारंवार या क ाची उभारणी कर यासाठ आराखडयाची मागणी कर यात येत
आहे. जळगाव महानगरपा लकेस मंजूर कर यात आले या ट पा - 1 या कामास पुण हो यास 30 मह ने कालावधी लागेल तसेच
या कामात ता वत क प 2 (गावठाण हदद, शवाजीनगर) भागांसाठ वापरात येणार आहे. यात 48 दश ल लटस तद न
मतचेे मल या क ता वत आहे. यामुळे उवर त भागातून जमा होणा-या मै यावर या करणेसाठ National Policy
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on Fecal sludge and septage Management मधील सुचनांनुसार Fecal Sludge Treatment Plant बांधकाम करणे आव यक
आहे.

यामुळे ता काळ कायवाह क न हॅ युम ए ट यर वाहनां दारे जमा होणारा मै यावर मल या क (Fecal Sludge
Treatment Plant ) FSTP उभारणी क न या करता येणार आहे. यासाठ अंदाजे (16X 10) मीटर जागेची आव यकता
असुन यासाठ .70,00,000/- अंदािजत खच येणार आहे. भ व यातील वाढ व गरजेचा वचार करता जळगाव स नं 396
साय स ठकाणी थम ट यात व आ हाणे शवार गट नं. 864 जुना हंजीर खत कारखाना या ठकाणी दसु या ट यात ( थम
ट याचे काम पुण होवून चाचणी झा यानंतर) या दोनह ठकाणी हा क प उभारणी करणेस येणारा खच .1,40,00,000/-
ला 100 कोट वशेष नधीतून खच करणेस व काम हाती घे यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :-  ६७    तकुल मते :- ००  
सूचक  :-  अड.शु चता अतुल सहं हाडा 
अनुमोदक :-  चतेन गणेश सनकत 

 

नगरस चव वषय .१०) सेवा समा ती आदेश र  क न कामावर हजर क न घेणेबाबत ी.गोपी राजु हंसकर, बडतफ सफाई 
कामगार,म.न.पा.जळगांव यानंी दले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , सेवा समा ती आदेश र  क न कामावर हजर क न घेणेबाबत ी.गोपी राजु हंसकर, 

बडतफ सफाई कामगार,म.न.पा.जळगांव यांनी दले या अजाचा वचार करता सदर ताव हा शासना माफत येणे 
अपे त अस याने शासनाने सदर करणी नयमानुसार कायवाह  क न पुढ ल सभेत (डॉकेट) ताव सादर करावा. 

 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  नवनाथ व वनाथ दारकंुडे 
अनुमोदक :-  कुलभूषण वरभान पाट ल 

 

नगरस चव वषय .११) सेवा समा ती आदेश र  करणे बाबत ी.गंगाधर ावण गायकवाड, बडतफ फटर, पाणी पुरवठा 
वभाग, कमचार  ,म.न.पा.जळगांव यांनी केले या अ पल अजावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , सेवा समा ती आदेश र  करणे बाबत ी.गंगाधर ावण गायकवाड, बडतफ फटर, 

पाणी पुरवठा वभाग, कमचार  ,म.न.पा.जळगांव यांनी केले या अ पल अजाचा वचार करता सदर ताव हा शासना 
माफत येणे अपे त अस याने शासनाने सदर करणी नयमानसुार कायवाह  क न पुढ ल सभेत (डॉकेट) ताव सादर 
करावा. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सदा शव गणपतराव ढेकळे 
अनुमोदक :-  कुलभूषण वरभान पाट ल 

नगरस चव वषय .१२) सेवा समा ती आदेश र  करणे बाबत ी.अ नल आ मचरण ढंढोरे, बडतफ ल पक,म.न.पा.जळगांव 
यांनी केले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , सेवा समा ती आदेश र  करणे बाबत ी.अ नल आ मचरण ढंढोरे, बडतफ 
ल पक,म.न.पा.जळगांव यांनी केले या अजाचा वचार करता सदर ताव हा शासना माफत येणे अपे त अस याने 
शासनाने सदर करणी नयमानुसार कायवाह  क न पुढ ल सभेत (डॉकेट) ताव सादर करावा. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सदा शव गणपतराव ढेकळे 
अनुमोदक :-  कुलभूषण वरभान पाट ल 

नगरस चव वषय .१३) जळगांव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ जळगांव आ थापने वर ल असलेल  सेवा िज हा 
प रषद जळगांव यां याकडे एकतफ  बदल  करणेबाबत ी.समाधान सताराम सोनवणे, ाथ. श क म.न.पा.स ल कुल 
.१ जळगांव यांचे आले या अजावर नणय घेणे कामी महासभा ठराव .१०७ द.२१/०२/२०१९ अ वये सदरचा वषय 

तहकुब ठेव यात आलेला होता. तर  ी.सोनवणे यांचे कडील आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , ी.समाधान सताराम सोनवणे, ाथ. श क म.न.पा.स ल कुल .१ जळगांव 
येथे कायरत असून आईव डल वृ द अस यामुळे यांना सांभाळ यासाठ  कुणीह  नस याने व कौटंु बक प रि थती या ट ने 
ी.सोनवणे यांची जळगांव शहर महानगरपा लका श ण मंडळ जळगांव आ थापने वर ल असलेल  सेवा िज हा प रषद 

जळगांव यां याकडे एकतफ  बदल  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सदर करणी शासनाने ी.समाधान सताराम सोनवणे यांना नाहरकत माणप  दे याची कायवाह  करावी. तसेच 

र त जागेवर प व  पोटल माफत मानधनाने श ण सेवक भरती व रत करावी. 
सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 

 

सवानुमते मंजुर 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

 

नगरस चव वषय .१४) भाग .१५ म.न.पा. जळगांव याम ये सन २०१९-२० मधील दल तेतर योजना अंतगत म ये 
कामाला मा यता मळणेबाबत स मा.नगरसेवक ी. शांत सुरेश नाईक यांचे आले या प ावर नणय घेणे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१५ म धल कामाचा सदर ताव द ल तेतर योजने अतंगत 
होणा या कामामं ये समा व ट करावा व या या स मा.सद यांचे भागांम ये दल तेतर योजना अतंगत 
कामांच े ताव असतील अशा सव स मा.सद याचें भागांतील सव ताव एक ीत क न  बांधकाम 
वभागान े नयमा माणे डॉकेटसह ताव महासभेत सादर कर याची कायवाह  करावी. 

 

  :-    :-  

  :-  

 :-  

 

नगरस चव :- जादा वषय .१) नागर  द लत व ती सुधारणा योजना अंतगत कामे ता वत करणेस व कामां या 
अंदाजप क य र कम .७७,२३,७३१/- मा  च ेखचास शासक य मा यता मळणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लत व ती सुधारणा योजना अंतगत महानगरपा लका े ात ती वष  

नागर  द लत व ती योजने अंतगत १०० ल  पयत कमाल अनुदान अनु ेय आहे.  यानुसार जळगावं शहर 

महानगरपा लका े ातील भाग . १३ हा अनुसुचीत जाती कर ता आर त आहे.  यामुळे द लत व ती सुधारणा 

योजने अंतगत खाल ल माणे कामे अनु ेय आहेत.  यानुसार खाल ल माणे कामे सन २०१९-२०२० या आ थक वषात 

द लत व ती सुधारणा योजने अतंगत ता वत कर यात आलेल  आहेत. 

अ. . कामाचे नांव र कम पये
१ वाड .१३ समता नगर म ये काँ टचे पाथवे तयार करणे ४३,१४,५८२ 

२ वाड . १३ मधील मेह ण स.नं.४६२/१/२ ओपन पेस मधील 
समता नगर येथील जलकंुभास संर ण भतं बांधाणे 

३४,०९,१४९ 

 एकूण र कम पये ७७,२३,७३१
 

       तथापी सदर बाबतीत महासभेने चचा केल  यानुसार जळगांव शहरातील सव अनुसू चत जाती भागातील 
एक त ताव तयार क न बांधकाम वभागाने नयमा माणे डॉकेटसह पुढ ल महासभेत सादर करावे. 
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सवानुमते मंजुर  
  अनुकूल मत े :-  ६७  तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सुरेश मा णक सोनवणे 
अनुमोदक :-  चतेन गणेश सनकत 
 

 

नगरस चव :- जादा वषय .२) व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत साव.शौचालय बांधणे कामी वभागाने 
तावीत केले या कामांचा एकुण र कम .१,७०,९०,६७८/- मा चे खचास मा यता मळणे बाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत साव.शौचालय कर ता शासनाने प  
.राअस/अनुदान/७१/२०१८-१९ द.२४/०१/२०१९ अ वये जळगांव महानगरपा लकेस एकुण र कम .१,५०,२६,८२०/- इतके 

अनुदान मंजरु केलेले आहेत. सदर अनुदानातुन कामे कर याकर ता आरो य वभागा माफत कामे ता वत कर यात 
आलेल  आहेत. 

अ.नं. कामाचे नांव र कम . 

१ भाग .६ अंतगत इं दरानगर, शाहुनगर रोड जवळ मह लांकर ता साव.शौचालय 

बांधणे (१८ सटस)् 

२४,९४,६४८/- 

२ गणेश नगर जेल या पाठ मागे २० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. २३,२२,११५/- 

३ भाग .११ अंतगत यु न सपल कॉलनी जवळ २० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. २३,२२,११५/- 

४ वाड .१४ ताबंापुरा दा नजवळ ६० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. ५३,०७,५७०/- 

५ शवाजी नगर हमाल वाडा येथे २० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. २३,२२,११५/- 

६ शवाजी नगर मधील ी.परदेशी यांचे घराजवळ २० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. २३,२२,११५/- 

                                                          एकुण - १,७०,९०,६७८/- 
अ. ं .४ म ये बांधकाम वभागाने तावात २० सटस ्दश वले आहे परंतू य ात ६० सटस ्आहेत अशी महासभेत 

चचा झाल  यानसुार ६० सटसला मा यता दे यात येत आहे. 
एक सटस ्कर ता क  ह सा ३९२००/- व रा य ह सा .२६१३४/- एवढा असेल उवर त अनुदान य त र तचा खच 

हा व त वभाग / ो साहन अनुदान / मनपा नधी अंतगत कर यात येणार आहे. 
नगररचना वभागाकडील शा. न.१५ मे २०१५ नुसार क  शासना या व छ भारत अ भयान (नाग र) या मागदशक 

सुचनांनसुार या अ भयानाची अंमलबजावणी रा याम ये कर यात व या अ भयानाचा कालावधी २ ऑ टोबर २०१९ पयत 
अस याने रा य अ भयान यांचे प  २४/०१/२०१९ नुसार अनुदानाचा व नयोग नमुद केले या अट स अ धन राहुन वभागाने 

तावीत केले या कामांचा एकुण र कम .१,७०,९०,६७८/- मा चे तावास व छ महारा  अ भयान (नागर ) यांनी 
उपल ध क न दले या नधी मयादेतच कामांचे नयोजन कर याची काळजी काय वयन वभागाने यावी या अट वर 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच सभागहृात झाले या चचनुसार स मा.सद य ी. शांत सुरेश नाईक व ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी खाल ल 
माणे कामे सूच वलेले आहेत. 
अ.नं. कामाचे नांव र कम . 

१ . .१५ म ये ३० सटस ्साव.शौचालय बांधणे. ३४,८३,१७३/- 
२ . .०४ अंतगत बालाजी मंद र मागे ४० सट या न वन साव.शौचालय बांधणे. ४६,४४,२३०/- 
                                                                एकूण - ८१,२७,४०३/- 
स मा.सद य ी. शांत सुरेश नाईक व ी.कैलास नारायण सोनवणे यांनी उपरो त माणे सूच वले या एकूण दोन 

कामांचे एकुण र कम . ८१,२७,४०३/- मा चे तावास मा यता दान कर यात येत आहे  
   सदर करणी शासनाने नयमानुसार आव यक या बाबीचंी पुतता क न यावी. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सदा शव गणपतराव ढेकळे 
अनुमोदक :-  राज  झप  पाट ल  

नगरस चव :- जादा वषय .३) जळगांव शहर महानगरपा लकेस शासना माफत महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
अ भयांना अंतगत मा यता क पा क रता .१००.०० कोट  कमती या तावापैक  दोन कामे र  क न न वन कामांना 
मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येतो की, जळगांव शहर महानगरपािलकेस मा.क  अिधकारी महारा  शासन यांचे कडील प  

.नगरो-2018/ . .432/न.िव.33, नगर िवकास िवभाग मं ालय मंुबई-32 िद.16/08/2018 अ वये महानगरपािलकेस शासना माफत 

महारा  सुवण जयंती नगरो थान अिभयानंा अंतगत अंदाजे र कम .100.00 कोटी िकमती या तावास शासना कडून त वत: मा यता 
दान कर यात आलेली आहे. यानुसार सोबत पिर टात नमुद केलेले कामे िनवड व िन चतीकरीता महासभेकडे मा यतेसाठी 

पाठिव यात आली होती.  यानुसार महासभा ठराव .72 िद.19/01/2019 अ वये एकूण 01 ते 159 कामांना मा यता दे यात आलेली 
आहे.  यानुसार उ त कामांना शहर अिभयंता यांनी तांि क मा यता दान केलेली आहे. या अनुषंगाने प  

.जशमनपा/सा.बां./जा. ./2522/2019 िद.04/02/2019 अ वये र कम .100 कोटी मा चा ताव संचालक नगर पिरषद शासन 

संचालनालय, वरळी, मंुबई येथे सादर कर यात आला.  परंत ुसदर तावास सावजिनक बांधकाम िवभाग व महारा  जीवन ािधकरण 

यांचे या काय लयाकडील तांि क मा यता घेवून फेर सादर कर या संदभ त उप संचालक, नगर पिरषद, शासन संचालनालय, वरळी, 
मंुबई यांचे कडील प  .नप सं/नगरो थान/जळगांव मनपा/ . .326/2019/का.-7/506/ िद.11/02/2019 अ वये सुिचत केलेले 

आहे.  यानुसार साव. बांधकाम व महारा  जीवन ािधकरण यांचे कडून र कम .495492600/- मा चे एकूण 150 कामां या अंदाज 

प कांना तांि क मा यता घेवून प  .जशमनपा/सा.बां./जा. ./209/2019 िद.16/05/2019 नुसार संचालक नगर पिरषद शासन 

संचालनालय, वरळी, मंुबई यांचे कडेस ताव सादर कर यात आलेला आहे. उवरीत रकमेसाठी र कम .100 कोटी रकमे पैकी 
खाली नमुद दोन कामे र  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे . 

 

. .   

   

 

 

भाग .08 सुरत रे वे गेट िनमखेडी पयत र ता डांबरी करणे,िड हायडर बांधणे 57198972 

मु य पाच र ते - शा ी टॉवर चौक त ेमहाबळ चौक, नेरी नाका चौक ते वातं  चौक 

ते भात कॉलनी चौक, प ाळा रे वे गेट ते सधी कॉलनी चौक, प ाळा रे वे गेट ते 

सोमाणी माकट पयतचा र ता डांबरी करण करणे, गटर बांधणे, फुटपात, दभुाजक 

तयार करणे  

333525961 

     

शासनाने खाल ल प र श ट अ म ये नमुद केलेल  काम े ता वत केलेले होते. 
प र श ठ -अ 

  
 

 

1. . .5 अंतगत शा ी टॉवर चौक ते िज हा यालयलयापयत नुतनीकरण करणे 21634437 

2. . .5 अंतगत हॉटेल मोराको ते पोलीस मु यालयापयत र याचे नुतनीकरण करणे 21634437 

3. . .6 अंतगत देशपांडे माकट ते िज हािधकारी काय लयापयत र याचे नुतनीकरण करणे 21634437 

4. . .12 अंतगत सावजनीक बांधकाम िवभाग मु यालय ते िसटी ए ली ह िब ड ग पयत 

र याचे नुतनीकरण करणे 

21634437 

5. . .12 अंतगत हॉटेल रॉयल पॅलेस ते हतनुर क प िवभाग काय लापयत र याचे नुतनीकरण 

करणे 

21634437 

6. . .12 अंतगत बी.एस.एन.एल. काय लय ते महाबळ चौकापत र याचे नुतनीकरण करणे 21634437 

7. . .6 अंतगत नेरी नाका चौक ते पांडे डेअरी चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 11909283 

8. . .6 अंतगत बी.एस.एन.एल काय लय ते वातं  चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे. 18293568 

9. . .6 अंतगत वातं  चौक ते भाग चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 11909283 

10. . .7अंतगत रगरोड प ाळा रे वे गेट ते वॉजािमया चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 22250385 

11. . .7 अंतगत गोकूळ वीट माट ते जे.डी.सी.सी. बँकेपयत र याचे नुतनीकरण करणे 20551257 
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12. . .7अंतगत अंतगत हिरष वीट माट ते भाग चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 24991805 

13. . .6 अंतगत महाराज महाराणा ताप पुतळा ते पतंजली मेगा टोअर पयत र याचे नुतनीकरण 

करणे 

13686325 

14. . .6 अंतगत आकाशवाणी चौक ते सधी कॉलनी चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 21020953 

15. . .8 अंतगत प ाळा रे वे गेट ते गु  राजा नगर पयत र याचे नुतनीकरण करणे 18526840 

16. . .8 अंतगत िकरण टे ट हाऊस ते रे वे पुलापयत र याचे नुतनीकरण करणे 18526840 

17. . .8 अंतगत जुनी िस क मील ते सोमाणी माकट पयत र याचे नुतनीकरण करणे 1526840 

18. . .8 अंतगत सुरत रे वे गेट ते देवराम नगर पयत र ता डांबरीकरण करणे 24809162 

19. . .8 अंतगत मधील कृषी शाळे पासून ते िनमखेडी कडे जाणारा र ता डांबरीकरण करणे 24903796 

20. . .8 अंतगत मधील सरत रे वे गेट पासून िनमखेडी र यावर आर.सी.सी. िड हायडर बांधणे 7485830 

    

  

    

 

1.  . .6 अंतगत नेरी नाका चौक ते पांडे डेअरी चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 11909283 

2.  . .6 अंतगत बी.एस.एन.एल काय लय ते वातं  चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 18293568 

3.  . .6 अंतगत वातं  चौक ते भाग चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 11909283 

4.  . .7अंतगत रगरोड प ाळा रे वे गेट ते वॉजािमया चौकापयत र याचे नुतनीकरण 

करणे 

22250385 

5.  . .7 अंतगत गोकूळ वीट माट ते जे.डी.सी.सी. बँकेपयत र याचे नुतनीकरण करणे 20551257 

6.  . .7अंतगत अंतगत हिरष वीट माट ते भाग चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 24991805 

7.  . .6 अंतगत महाराज महाराणा ताप पुतळा ते पतंजली मेगा टोअर पयत र याचे 

नुतनीकरण करणे 

13686325 

8.  . .6 अंतगत आकाशवाणी चौक ते सधी कॉलनी चौकापयत र याचे नुतनीकरण करणे 21020953 

9.  . .8 अंतगत प ाळा रे वे गेट ते गु  राजा नगर पयत र याचे नुतनीकरण करणे 18526840 

10.  . .8 अंतगत िकरण टे ट हाऊस ते रे वे पुलापयत र याचे नुतनीकरण करणे 18526840 

11.  . .8 अतंगत जुनी िस क मील ते सोमाणी माकट पयत र याचे नुतनीकरण करणे 1526840 

12.  . .8 अंतगत सुरत रे वे गेट ते देवराम नगर पयत र ता डांबरीकरण करणे 24809162 

13.  . .8 अंतगत मधील कृषी शाळे पासून ते िनमखेडी कडे जाणारा र ता डांबरीकरण करणे 24903796 

14.  . .8 अंतगत मधील सरत रे वे गेट पासून िनमखेडी र यावर आर.सी.सी. िड हायडर 

बांधणे 

7485830 

15.  भाग .04 मधील दधीची चौक ते रथ चौक, जगताप मंगल काय लय ते नेरी नाका पयत रोड 

डांबरीकरण करणे 
5267480 

16.  भाग .06 व 16 मधील नेरी नाका ते क तान व कासमवाडी ते नॅशनल हायवे पयत रोड 

डांबरीकरण करणे 
20138732 

17.  भाग .10 अंतगत खंडेरावनगर रोड वरील दग  ते प ाळा हुडको पयतचा र ता 
डांबरीकरण करणे 

9159180 

18.  भाग .07 अंतगत शासकीय औ ोगीक िश ण सं थे या पुवकडील र याचे 

डाबंरीकरण करणे 
3688621 

19.  भाग .11-12 अंतगत ग हमट पॉलीटे नीक ते रामानंदनगर पयतचा िशवरोड कॉ ीटचा 
करणे 

6856321 

20.  भाग .12 व 14 मधील यंकटेशमंदीर ते वा याय भवन पयत स ह स रोड ते गणपतीमंदीर 

पयत र ता डांबरीकरण करणे. 
9619147 

21.  भाग .13 मिधल महाबळ चौक ते झाकीर हुसेन कॉलनी 100 फुटी रोड पयत 

र ताडांबरीकरण करणे 
9341551 

22.  भाग .13 झाकीर हुसेन कॉलनी ते 100 फुटी रोड ते रायसोनी नगर पयतचा 9.00 मीटरचा 
र ता डांबरीकरण करणे 

7795746 
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23.  भाग .13 मोहाडी रोड ते िशरसोली रोड पयतचा नेह  नगर मिधल र ते डांबरीकरण करणे 4656545 

24.  वाघुर धरण ते वाघुर रॉ वॉटर पंपीग पयत 600 ते 2150 िम.िम. यासाचे पाईपलाईन िल वीड 

Epoxy Paint करणे 
1734572 

25.  वाधुर रॉ वॉटर पंपीग येथे 500HP चे 2 पंप पुरिवणे व बसिवणे व 500 HP मोटार बसिवणे  4075000 

26.  िगरणा टाकी येथे 75 व 80 HP िवदयुत मोटार बसिवणे व पंपसेट पुरिवणे व बसिवणे व इतर 

अनुषंगीक कामे करणे 
2000000 

27.  उमाळा जलशु दकरण क  येथे संर ण भत  बांधणे 925000 

28.  जलशु दकरण क  मिधल ऐअर लोअर मोटार सिहत नवीन बसिवणे  1000000 

29.  उमाळा जलशु दकरण क  येथे मु य बस या टाकी या मु य बाहेरील 1500 मी.मी. 
पाईपलाइन जवळील 1200 मी.मी. यासाचा D.I.Sluice Valve चे चबर यावरील शेडसह 

पुरिवणे व बसिवणे व हाल Electrically Operated करणे 

2500000 

30.  उमाळा जलशु दकरण येथील लोरीन लॉ ट संपुण सुर ीततेसहचे उपकरणासह निवन 

बसिवणे 
5000000 

31.  उमाळा जलशु दकरण क  Flash Mixer संपुण सेट पुरिवणे व बसिवणे 1200000 

32.  भाग .08 म ये िनमखेडी रोड पासुन नॅशनल हायवे 6 पयत ग.नं.118 मधून जाणारा र ता 
डांबरी करणे 

8049147 

33.  भाग .11 मधील िगरणा पंपीग रोड ते धांडेनगर व पंपीग रोड ते जाधव यांचे घरापयतचा 30 

िम. ं द िड.पी.र ता डांबरी करणे 
15564321 

34.  भाग .16 स.नं. 508/2 खु या जागेत कंुपण भत बांधणे 1500000 

35.  भाग .05 मधील नॅशनल हायवे पासून खेडी तलाठी काय लया पयतचा र ता डांबरीकरण 

करणे 
3319283 

36.  भाग .09 प ाळा िशवार ग. .40 ोपदी नगर ओपन पेसला वॉल कंपाऊंड करणे 1200000 

37.  भाग .17 मधील अयो या नगर गट नं.136 मधील ओपन पेसला िवकिसत करणे 1200000 

38.  भाग .01 िनमखेडी िशवार ग. .65/3 खु या जागेस चेन लग फे स ग करणे 1100000 

39.  भाग .14 रामे वर कॉलनी गट नं.251/1/3 येथील जागेत बैठक यव था करणे 1500000 

40.  भाग .15 मेह ण अंतगत इ बाल कॉलनी स.नं.6 म ये खु या जागेस चेन लग फे स ग 

करणे 
1500000 

41.  भाग .07 डॉ बाबासाहेब उ ान िवकसीत करणे 2500000 

42.  भाग .10 ि मुत  हौ.सोसायटी ग. .194/1/1 येिथल खु या जागेस चेन लग फे स ग 

करणे 
1000000 

43.  भाग .02 जळगांव िशवार ग. .14/1 मधील खु या जागेस चेन लग फे स ग करणे व गेट 

बसिवणे 
1500000 

44.  भाग .07 ग. .54/1 रे वे लाईन लागुन मनपा ह ीतील मोठा नाला व परीसरात 

आर.सी.सी.गटारी कॉ ीट करणे 
1500000 

       

 

महासभेत झाले या चचनुसार उपरो त १ ते ४४ कामे करणे कामी येणा या  खच स मा यता दान कर यात येत 
आहे. सदर कामी अनदुाना यितिर त होणारा खच म.न.पा.फंडातुन कर यात यावा.  

सदर करणी शासनाने िनयमानुसार आव यक या बाब ची पुतता क न कायवाही करावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- जादा वषय .४) केमी ट या पदावर पुन च: जु क न घेणे बाबत ी. वजय सुकदेवराव यादव, सेवा 
नवृ त केमी ट मनपा,जळगांव यांनी दले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .  पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , केमी ट या पदावर पुन च: जु क न घेणे बाबत ी. वजय सुकदेवराव यादव, सेवा 
नवृ त केमी ट मनपा,जळगांव यांनी दले या अजाचा वचार करता सदर ताव हा शासना माफत येणे अपे त 
अस याने शासनाने सदर करणी नयमानुसार कायवाह  क न पुढ ल सभेत (डॉकेट) ताव सादर करावा. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७  तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सदा शव गणपतराव ढेकळे 
अनुमोदक :-  कुलभूषण वरभान पाट ल 

 

नगरस चव :- जादा वषय .५) मनपा या कामकाजात सुसू ता आणणे कामी वभाग नहाय स म या थापन करणे बाबत 
मा.महापौर म.न.पा.जळगावं यांचे जा. ./जशमनपा/म.का./४०४/२०१९ द.०३/०६/२०१९ नुसार यांनी दले या तावावर 
वचार क न नणय घेण.े 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येतो क , मा.महापौर म.न.पा.जळगांव यांचे जा. ./जशमनपा/ म.का./४०४/२०१९ 

द.०३/०६/२०१९ यांचे प ात नमूद के या माणे खाल ल माणे महापा लके या वशेष स म या गठन करणसे मा यता 
दे यात येत आहे. १) बांधकाम स मती, २) अ त मण स मती, ३) व छता स मती, ४) पाणी पुवठा स मती, ५) 
दवाखाना स मती, ६) नयोजन स मती, ७) आ थापना स मती, ८) वधी स मती, ९) वाहन यव था स मती, १०) 
श ण स मती, ११) व युत स मती ़, येक स मतीम ये ७ सद य असतील. सदर येक स मती म ये भारतीय जनता 
पाट चे ०५ सद य, शवसेना ०२ सद य असे प ीय बलाबल महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१ अ (१) 
व (२) मधील तरतुद नुसार ठेवणेस सहमती दश व यात येत आहे.  

तसेच उपरो त सव वशेष स मतींचे कामकाज हे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३० व ३१ 
म धल तरतूद नुसार चालेल. सदर स मतीचे स चव हे संबं धत वभागाचे वभाग मुख हे असतील उपरो त कलमातील 
तरतूद नुसार स मतीं या बैठक चे सव अ भलेखे संबं धत वभागाचे वभाग मुख (स चव) यांनी ठेवून याचे जतन करणे 
आव यक राह ल.व येक वशेष स मतीचे सव कामकाज महानगरपा लकेकडुन कायम केले जा या या अ धन असेल. 

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  ल लत वजयराव को हे 
अनुमोदक :-  िजत  भगवानराव मराठे 

महानगरपा लका सतरा मजल  इमारतीचा सोळावा मजला भाडेत वावर मळणेबाबत 
ी.योगेश रमेश पाट ल, स चव, जीवन वकास सामािजक सं था,जळगांव यांनी द.२३ मे २०१९ रोजी दले या अजाच े

वाचन केले. 

 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . पा रत कर यात आला. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका सतरा मजल  इमारतीचा सोळावा मजला भाडेत वावर 
मळणेबाबत ी.योगेश रमेश पाट ल, स चव, जीवन वकास सामािजक सं था,जळगांव यांनी दलेला ताव तहकूब 
कर यात येत आहे.  

सवानुमते मंजुर 
   अनुकूल मत े :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  ल लत वजयराव को हे 
अनुमोदक :-  िजत  भगवानराव मराठे 

 
येणे माणे रा गीतानंतर सभेचे कामकाज संप न झाले. 

 

 

                                                 सह /- 
भोळे समा सुरेश  

                                                                                                    महापौर 
                                                   जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव 


