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सोनवण ेअि वन शातंाराम चौधर  मनोज सरेुश ढेकळे सदा शव गणपत 
 भोईटे लताबाई रणजीत पाट ल राज  झप  

नरेकर स रता अनतं  महाजन सु नल सुपडू 
खान कसानाबी गबल ु पाट ल चं शखेर शवाजी शखे शबानाबी साद क 
सोनवण ेकाचंन वकास कापसे तभा चं कातं नाईक शांत सरेुश 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
शदें गाय ी उ तम पाट ल वजय पडु लक अ तरदे रजनी काश 
बा व कर कशोर रमेश बार  शोभा दनकर काळे रे मा कंुदन 
सपकाळे मना धडुकु शखे हसीनाबी शर फ आहुजा मनोज नारायणदास 
सपकाळे रंजना भरत पाट ल कुलभुषण वरभान पाट ल मना ी गोकुळ 
को हे वण रामदास भल पावताबाई दाम ु खडके सु नल वामनराव 
सनकत चतेन गणेश पाट ल उषा संतोष बागवान रयाज अहेमद अ दलु 

कर म 
 को हे सधं ु वजय देशमुख सु नाबी राज ु

सोनवण ेमकंुुदा भागवत को हे लल त वजय शखे सईैदा यसुुफ 
 बरड े नतीन मनोहर पटेल इ ा हम मुसा 

 बडाळे उ वला मोहन  
 राणे गाय ी इं िजत सोनवण े व म कसन 

लढढा नतीन बालमुकंुद जोशी अनंत ह र चं  कैलास नारायण सोनवण े

काळे अ मत पाडुंरंग तायड ेसरेुखा नतीन वशाल राधे याम पाठ  

चौधर  मगंला सजंय च हाण योती बाळासाहेब राज  नारायण मराठे 

अड.हाडा शु चता अतुल सहं मराठे िजत  भगवान महेश रतन चौधर  

सोनवण े धरज मरुल धर सोनवण ेअजंनाबाई भाकर भागचदं मोतीलाल जनै 

 पाट ल रेखा चडुामण  

 सोनवण ेसरेुखा सुदाम  
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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 सुरेश भोळे, 

मा.महापौर 
शहरातील उदयोजक व.अ नल बोरोले, शहरातील बडाळे नगर मधील 
र हवाशी व.श शकला यशवंत महाजन, शहरातील व.शांताराम 
महाजन, शहरातील व.बेबाताई द त ु महाजन, शहरातील व.मनोज 
शवदास सुरसे यांचे दखुद नधनाब ल. 

२. ी.ल लत वजयराव को हे मनपा कमचार  ी. दल प जानक राम पाट ल यां या आई 
व.कोक ळाबाई जानक राम पाट ल, शहरातील भुषण कॉलनीतील 

र हवाशी कै.डॉ.भागवत नामदेव नारखेडे, शाहू नगर ये थल व.शौकत 
नसार भ ती, पो टल कॉलनीतील र हवाशी व.अ नल ीधर बोरोले 
यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. ी. व णू रामदास भंगाळे फॉरे ट कॉलनी, रगं रोड ये थल ी.योगेश पाट ल यांचे वडील 
व.गोपाळ रामदास पाट ल, बळीराम पेठेतील र हवाशी तथा शवसेनेच े

माजी िज हा मुख व.गणेश राणा, दाणाबाजार ये थल ी. वपूल 
सुरतवाला यांचे वडील व.जगमोहन सुरतवाला, पो टल कॉलनीतील 
र हवाशी व.अ नल ीधर बोरोले यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

४. ी.राज  झप  पाट ल रामे वर कॉलनीतील व.योगेश जंगले यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
५. ी.राज  नारायण मराठे माजी सै नक परमवीर च  दान अ दलु हमीद यां या प नी व.रसुल 

बी बी, तसेच भाजपा मंडल अ य  ी.श ती महाजन यां या मातो ी 
व.बेबाबाई द तू महाजन यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

६. ी.स चन भमराव पाट ल भाग ं .७ मधील र हवाशी कै.कृ णराव सखाराम पाट ल, कै.दंगल 
माधव पाट ल, कै.नगाबाई रामा गोपाळ यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

७. ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल भाजपा मंडल अ य  ी.श ती महाजन यां या मातो ी व.बेबाबाई 
द तू महाजन यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

८. सौ.उ वला मोहन बडाळे स द उदयोजक,कै.अ नलदादा बोरोले, कै.भाईसाहेब दल पराव नकम, 
कै.आशालता वसंत जावळे, कै.अबायामाई सुव, कै.व सलाबाई येवले, 
कै. ा.शा.ना.पाट लसर यांचे द:ुखद नधनाबाब ल. 

९. सौ.मंगला संजय चौधर  कै. वमलबाई भला ठाकूर, कै.सोनाबाई पोपट चौधर , कै.कैलास नागो 
पाट ल, कै.मोतीलाल छगन चौधर  याचंे द:ुखद नधनाब ल. 

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 दांजल  अपण केल .  

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यानंी खाल ल माणे अ भनंदनाचे ताव मांडल.े  

अ. . स मा.सद यांच ेनावं अ भनदंनाच े ताव 

१ ी.ल लत वजयराव को हे दनाकं ०२/०८/२०१९ रोजी या वृ तप य बातमीनुसार नकुताच अनेकवळेा 
थ गत असलेला जुनाट व म ययगुीन कु था तहेर  तलाक बदं  कायदा 

समंत क न मुि लम म हलानंा याय दे याचा ऐ तहा सक कायदा संमत 
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के याब ल मा.ना. ी.नर जी मोद , पतं धान, भारत सरकार व इतर 
सांसद मा यवरांचे हाद क अ भनदंन तसेच द.२३/०७/२०१९ रोजी भारतीय 
अंतराळ सशंोधन सं थेने चां यान २ च े यश वी पेण केलेले आहे 
यामुळे भारतीय अंतराळ संशोधन सं था (इ ो) यांनी केले या 
कायाब ल हाद क अ भनंदन. 

२ सौ.शु चता अतुल सहं हाडा ‘आरत’ या सावता महाराजां या पु यभमुीत स मा.सद या ीमती 
स रताताई नेरकर यांना ‘समाज भुषण’ सा व ीबाई फुले पुर कार 
मळा याब ल तसचे ‘ पल तलाक’ वधेयक लोकसभा व रा यसभेत 
मजूंर के याब ल सव स मा.खासदार व मा. धानमं ी ी.नर जी म द  
यांचे हाद क अ भनंदन. 

३ ी.नवनाथ व वनाथ 
दारकंुड े

भाग ं .२ शवाजी नगर म ये मशानभुमी रे व े लाईन या भतंीला 
लागुन त ेबारसे कॉलनी ओपन पेस, धचनाजी काळे नगर ओपन पेस या 
ठकाणी १) गु माऊल  म हला बचत गट शवाजी नगर,जळगावं, २) 
ी.गणेश शै णक व सां कृ तक डा सं था,जळगावं, ३) ी.द तगु  

शै णक व सामािजक सेवा म  मंडळ,जळगांव, ४) जळगावं जनता 
सहकार  को.ऑप.बँक ल.जळगांव व ५) बळवंत नागर  सहकार  सं था 
शवाजी नगर,जळगांव यांनी २०० झाडे लावुन जाग वलेब ल हाद क 
अ भनदंन. 

४ ी. वशाल राधे याम पाठ  जळगावं शहरातील नागर क ी.रा पाल सुरळकर यांनी शहरात व वध 
ठकाणी समुारे १५० वृ  लावुन त े जगवल  असुन यांनी केले या 
कायाब ल हाद क अ भनंदन.  

५ ी.राज  झप  पाट ल 

सौ.गाय ी इं िजत राण े

आरणगावं या सावता महाराजां या पु यभुमीत स मा.सद या ीमती 
स रताताई नेरकर यांना ‘समाज भुषण’ सा व ीबाई फुले पुर कार 
मळा याब ल हाद क अ भनंदन. 

६ ी.राज  नारायण मराठे मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन, जलसपंदा व वैदयक य मं ी हे जळगावं 
िज याच ेपालकमं ी झा याब ल हाद क अ भनंदन. 

७ ी. व ण ूरामदास भगंाळे जळगावं शहर प रसरातील कंुभारखोर  या ठकाणी रोटर  लब जळगाव व 
महानगरपा लकेच े महापौर मा.सौ. समा सरेुश भोळे, 
उपमहापौर,मा. ी.अि वनभाऊ शांताराम सोनवणे तथा म.आयु त ी.उदय 
टेकाळे व महानगरपा लकेच े सव अ धकार  कमचार  यांनी केले या 
वृ रोपणाच ेकायाब ल हाद क अ भनंदन.  

 ी. नतीन बालमकंूुद ल ढा द.१ ऑग ट २०१९ च े आदेशानसुार महारा  शासनाने जळगांव शहर 
महानगरपा लकेस र कम पये ४१ कोट चंा नधी ा त क न 
द याब ल मा.ना. ी.देव  फडणवीस, मु यमं ी महारा  रा य, यांच े
तसेच याकामी सतत पाठपुरावा करणारे मा.ना. ी. गर षभाऊ 
महाजन,पालकमं ी जळगांव िज हा तसेच मा.आ. ी.सुरेश दाम ुभोळे यांच े
हाद क अ भनंदन. 
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 सौ.मगंला सजंय चौधर  अ खल भारतीय ी वामी समथ गु पीठाचे पठाधीश व आप या सवा या 
दयात गु वाची योत सतत तवेत ठेवणारे ी. वामी समथ परमपू य 

गु माऊल ं या बालसं कार उप माची दखल घेत इंटरनॅशनल इं ट टयुट 
ऑफ ए युकेशन अ ड मॅनेजमट या आंतररा य सं थनेे प.पु.गु माऊल ंना 
“भारत सेवार न” हा पुर कार जाह र झालेब ल हाद क अ भनदंन. 

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.   

ी.रा पाल सरुळकर 

 
 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\12.महासभा .12 द.03082019.doc 

 5 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\12.महासभा .12 द.03082019.doc 

 6 

द.०६/०६/२०१९ रोजी झाले या महासभेचे कायवृ त कायम करणे.  
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असा ठराव करणत येत आहे क , द.०६/०६/२०१९ रोजी झाले या महासभेचे कायवृ त कायम 
करणस मा यता दान करणत येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- बडाळे उ वला मोहन  
अनमुोदक :- पाट ल राज  झप   

वकास योजना जळगांव (वाढ व ह ) नमखेडी शवारातील गट नं.६६, जळगांव 
शवारातील स.नं.३०७, ३११, ३१२, ३१८, , ३१९, ३२३, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३५३, ४१६, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, 
४२९, ४३१, ४३२, ४२९, ४३४, ४५७, ४५८, ४६३, ४६४, ४६८, ४६९, ४७२, ४७६, ४७७, ४८२ मधुन दश वलेल  वाघुर 
कॅनॉलची आखणी र  करणेसाठ  म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणबेाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो की, VÉ³ýMÉÉ´É ¶É½þ®úÉSÉÒ ´ÉÉføÒ´É ½þqùÒSÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¦ÉÉMÉ¶É& ÊxÉhÉÇªÉ 

Gò.]õÒ{ÉÒBºÉ/3599/ 738/ºÉÒ.+É®ú-142 (+)/xÉÊ´É-09,Ênù.11/02/2002 +x´ÉªÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ +ºÉÖxÉ Ênù.07/04/2002 
{ÉÉºÉÖxÉ +Æ̈ É±ÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ Gò.]õÒ{ÉÒBºÉ/3503/493/ºÉÒ+É®ú-102 (+)/03/xÉÊ´É-
09,Ênù.10/08/2004 +x´ÉªÉä ´ÉMÉ³ý±Éä±ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉSÉÒ ´ÉÉføÒ´É ½þqùÒSÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Ênù.01/10/2004 {ÉÉºÉÖxÉ +Æ̈ É±ÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ 

+É½äþ. 

 ¨ÉÆVÉÖ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉ|É¨ÉÉhÉä ÊxÉ¨ÉJÉäb÷Ò Ê¶É´ÉÉ®úÉiÉÒ±É MÉ]õ xÉÆ..66, VÉ³ýMÉÉ´É Ê¶É´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ.xÉÆ.,307, 311, 
312, 318,319,323,325, 326,327,328,353,416, 419, 420,421,422, 423,429, 431, 432, 433,429,434, 

457,458, 463,464, 468,469,472,476, 477, 482  ¨ÉvÉÖxÉ +ÉJÉhÉÒ nù¶ÉÇÊ´É±Éä±ÉÒ +ºÉÖxÉ ´ÉÉføÒ´É ½þqùÒSªÉÉ |ÉÉ¯û{É 
Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉNÉÉxÉä |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉPÉÖ®ú EìòxÉÉ±ÉSÉÒ +ÉJÉhÉÒ |É¨ÉÉhÉä Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉEòÉ¶ÉÉ´É®ú 
{ÉÉ]õSÉÉ®úÒSÉÒ +ÉJÉhÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉÉ¯û{É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉSªÉÉ xÉEòÉ¶ÉÉ´É®ú ´ÉÉPÉÖ®ú EìòxÉÉ±ÉSÉÒ 
+ÉJÉhÉÒ nù¶ÉÇÊ´É±Éä±ÉÒ +É½äþ. ºÉnù®ú ´ÉÉPÉÖ®ú EìòxÉÉ±É ¤ÉÉÊvÉiÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÒ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ´ÉÉPÉÖ®ú vÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ VÉ³ýMÉÉ´É ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ 

ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉ±ÉÉ +ºÉiÉÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ ´ÉÉPÉÖ®ú vÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉNÉ ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉèVÉä VÉ³ýMÉÉ´É ºÉ.xÉÆ.345 ¨ÉvÉÖxÉ ´ÉÉPÉÖ®ú EòÉ±É´ªÉÉSÉÒ {ÉÉ]õSÉÉ®úÒ 
VÉÉiÉ xÉºÉ±ªÉÉSÉÉ nùÉJÉ±É Ênù±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉ.xÉÆ.325/1 ´É 327/2 ¨ÉvÉÖxÉ ´ÉÉPÉÖ®ú EìòxÉÉ±ÉSÉÒ ºÉÆ®äúJÉÉ ®úqù Eäò±ªÉÉSÉä Eò³ýÊ´É±Éä +É½äþ, 
iªÉÉ|É¨ÉÉhÉä ºÉ.xÉÆ.416 ¦ÉÉMÉ ¨ÉÊvÉ±É {ÉÉ]õSÉÉ®úÒ ®úqù Eäò±ªÉÉSÉÉ nùÉJÉ±ÉÉ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä Ênù±Éä±ÉÉ +É½äþ.iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú =SSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ 
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù JÉÆb÷Ê{É`öÉxÉä ªÉÉÊSÉEòÉ Gò.3021/2015 ´É ªÉÉÊSÉEòÉ Gò.3138/2015 ¨ÉvªÉä {ÉÉ]õSÉÉ®úÒSÉÒ +ÉJÉhÉÒ ®úqù Eò¯ûxÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä +Énäù¶É Ênù±Éä±Éä +É½äþiÉ. {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉEòÉ¶ÉÉ´É®ú nù¶ÉÇÊ´É±Éä±ÉÒ +ÉJÉhÉÒ ®úqù Eäò±Éä±ÉÒ 
+É½äþ. EòÉ±É´ªÉÉºÉÉ`öÒ +ÉJÉhÉÒ ®úqù Eäò±Éä±ÉÉ ºÉÉIÉÉÆEòÒiÉ xÉEòÉ¶ÉÉ EòÉªÉÉÇEòÉ®úÒ +Ê¦ÉªÉÆªÉÉ,´ÉÉPÉÖ®ú vÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆxÉÒ Ênù±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú́ ÉÉxÉMÉÒ ºÉÉ`öÒ ¨É.xÉ.{ÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eò®úÒiÉ +É½äþiÉ. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÆVÉÖ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉEòÉ¶ÉÉ´É®úÒ±É ´ÉÉPÉÖ®ú 
EìòxÉÉ±ÉSÉÒ +ÉJÉhÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ®úqù Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. ´É iªÉÉºÉÉ`öÒ VÉ³ýMÉÉ´É ¨É.xÉ.{ÉÉxÉä ¨É.|ÉÉ ´É xÉ.®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É SÉä Eò±É¨É 37 
+x´ÉªÉä ¡äò®ú¤Énù±ÉÉSÉÒ ´ÉèvÉÉÊxÉEò EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ {ÉÖhÉÇ Eò¯ûxÉ ¡äò®ú¤Énù±ÉÉSÉÉ |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉºÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú करणे कामी ¡äò®ú¤Énù±ÉÉSÉÉ |ÉºiÉÉ´É 

EòÉªÉÇx´ÉÒiÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने िनयमानुसार शासन आदेश/िनदशानसुार आव यक या बाब ची पुतता क न कायवाही करावी. 
 

  :-    :-  

  :-  

 :- 
जळगांव शहरा या 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 या ज मनीपैक  बाधीत ज मनीचे भुसंपादनाबाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो की, VÉ³ýMÉÉ´É ¶É½þ®úÉSªÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É (´ÉÉføÒ´É ½þqù) +É®úIÉhÉ Gò.132, ‘|ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
¶ÉÉ³ýÉ ´É ÊGòb÷ÉÆMÉhÉ’ ªÉÉ VÉÊ¨ÉxÉÒSªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ तावात जागेचे े फळ िकती वगैर बाब ची  सिव तर व पिरपुण मािहती 
नस यामुळे सदरचा पिरपूण अदयावत माहीतीसह ताव पुढील महासभेत सादर करणेत यावा तो पावेतो सदरचा ताव तहकुब ठेव यात 
येत आहे व शासनाने यापूढे भुसंपादनाचे कोणतेही ताव मोघम व अपूण सादर क  नयेत. 

 
  :-    :-  

  :-  



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\12.महासभा .12 द.03082019.doc 

 9 

 :-  
जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) मौजे जळगांव शवार 

स.नं.११५/२/३/१/अ या ज मनीतुन आ. .४५ भागश: ले ाऊंड व स.नं.११५/२/३/१/ब या ज मनीतनु आ. .४६ भागश: 
व तार त हाय कुल या योजनाथ वकास योजने म ये बाधीत ज मनीचे भुसंपादनाबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) मौजे जळगांव शवार 
स.नं.११५/२/३/१/अ या ज मनीतनु आ. .४५ भागश: ले ाऊंड व स.नं.११५/२/३/१/ब या ज मनीतुन आ. .४६ भागश: 
व तार त हाय कुल या योजनाथ वकास योजने म ये बाधीत ज मनीचे भुसंपादना वषयी डॉ. ी.अि वन शांताराम 
सोनवणे,उपमहापौर, ी.भगतराम रावलमल बालाणी, गटनेता (भा.ज.पा.), ी.िजते  भगवानराव मराठे, सभापती, थायी 
स मती यांची सद यीय स मती गठ त करणेत येत असुन सदर स मतीने उपरो त तावाचा सखोल अ यास क न 
महासभेत अहवाल सादर करावा तोपयत सदरचा वषय तहकुब ठेवणेत येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ६६    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सोनवण े धरज मरुल धर  
अनमुोदक :- मराठे िजत  भगवानराव 

िज हा व स  यायालय, जळगांव या यायालयीन इमारतीकर ता जळगांव शहर 
महानगरपा लके या ता यात असलेल  ॅफ क गाडनची जागा मंजुर करणे बाबत मुख िज हा स  याया धश 
यांचेकडील प  म.जा. /का य व/ .शा.३२५९/२०१९ द.०८/०५/२०१९ चे अनुषंगाने शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेण.े 
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*स मा.सद या ीमती सु नाबी राज ुदेशमखु यानंी दलले  लेखी सुचना खाल ल माणे,

 आज या आप या महासभेतील अज यातील एक वषय  शहरा या म यवत  भागात असले या 

ा फक गाडन खा देश गांधी मीर शकु ला उ यान  यायालया या नवीन इमारत बांधणीसाठ  देणेबाबत 

अ यंत चुक चा असनु एका महान वातं य सेनानी यानंी आपण खा देश गांधी मीर शकु ला उ यान पवु  

शवाजी नगर येथ ेआज या भकमचदं जैन हॉि पटल या जागेवर होते, परंतु शवाजी नगर सार या मोठ  

लोकव ती असले या ठकाणी एका मो या दवाखा याची आव यकता पाहुन या उ याना या जागी हॉि पटल 

बनवनु त ेउ यान आता या म यवत  जागेत बनव याचा नणय त काल न नगरपा लकेन ेघेतला व या माणे 

केले. परंतु आज पु हा या उ यानाची जागा यायालयासाठ  देण े चकु च ेआहे, एकतर शहरा या म यवत  

ठकाणी असले या या उ यानाची ददुशा दरु कर यासाठ  कोणतहे  पाउल उचलले गेले नाह  उलट आता ते पार 

अ य कर याचा घाट घातला जात आहे. या खा देश गांधीमळेु या देशाला नावलौ कक ा त झाले आहे 

यां याशी ह  तारणा आपण या उ याना या नवीन जागेबाबत ह  काह  वषय काढलेला नाह  व यायालय 
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अ या वदळी या ठकाणी सु  झा यास था नक नागर कांना होणा या ासाचाह  वचार केलेला दसत नाह , 

एकतर आता या यायालयापासनु गणेश कॉलनी पयतचा र ता हा अ यतं गद चा व गैरसोईचा आहे. यात 

यायालयाची भर पड यास काय होईल यायालया शहरापासनु फार लांब नाह  पण नवीन वसाहती बनत 

असले या प रसरात मोठया जागेत बनवता येऊ शकते ह  श यता आपण पडताळुन पा ह याचे दसत नाह .

 तर  शहरा या म यवत  असललेे व शहराची गरज असलेल े एका महान वातं य सेनानीची मृ त 

कायम ठेवणारे हे उ यान आहे याच ठकाणी ठेवणे ए हढेच कत य न नभवता या या पनु जीवनासाठ  

यो य तो न ध आपण महापा लकेतनु यावा.  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराकर ता शासनाने अ धसुचना .ट .पी.एस.३५८८/१९४/ स.आर-९७/युडी-९ 
द.०६/०१/१९९३ अ वये सुधार त वकास योजना जळगांव (जुनी ह ी) मंजुर केलेल  असुन उ त वकास योजना 
द.१५/०२/१९९३ पासुन अंमलात आलेल  आहे. सदर मंजुर वकास योजने या तावानुसार जळगांव येथील स.स.नं.९१८२, 
स.नं.२७५ ची ज मन आ. .८५ ‘उदयान’ व आ. .८६ ‘ स ह क सटर’ या सावज नक कारणासाठ  आर त आहे. 
याच माणे सदर ज मनीवर अि त वातील ा फक गाडन असुन, सदर ज मनीची मालक  ह कावर महारा  शासनाचे 
नाव आहे. सदरची ज मन यायालयीन इमारतीसाठ  मळणेबाबत िज हा यायालयाने वनतंी केलेल  आहे. 

सदर ज मन सावज नक कारणा तव आर ीत अस याने यायालयीन इमारतीसाठ  वतर त कर याची सदयि थतीत 
शफारस करता येणार नाह . तथा प सदरची ज मन यायालयालगत अस याने यायालया या वाढ साठ  आर त 
कर यासाठ  म. ा.व न.र.अ ध नयम चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  क न आ. .८५ उदयान व आ. .८६ 
सि हक सटर चे आर ण वगळून िज हा यायालयासाठ  आर त करणे कामी फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. तथापी सदर ज मनीचे बद यात शासनाकडुन तवेढ च पयायी जागा महापा लकेस उपल ध 

क न देणेबाबत शासनास वनंती करणते यावी. 
     सदर करणी शासनाने शासन आदेश/ नदशा माणे नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  

करावी. 
बहुमतान ेमंजरु 

   अनुकूल मते  :-  ६५   तकुल मत े:- ०१ 
सूचक  :- हाडा शु चता अतुल सहं  
अनमुोदक :- काळे अ मत पाडुंरंग 

मंजुर वकास योजना जळगांव (वाढ व ह ) म ये आर ण .१७० ‘टाऊन हॉल व 
लाय र ’ अंतगत मौजे मेह ण शवार स.नं.२५७/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे भुसंपादनाबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजनेतील (वाढ व ह ) आर ण .१७० 
‘टाऊन हॉल व लाय र ’ या ज मनी या संपादनासंबंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  
सुचना ज मन मालक सौ. योती बाळू चाटे यांनी नयोजन ाधीकरणास दलले  आहे मा  महानगरपा लकेची 
आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक सौ. योती बाळू चाटे यानंा उ त बाधीत ज मनीचे 
भसुंपादनासंबंधी 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 पतुता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ६६    तकुल मत े:- ०० 
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सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  मराठे िजत  भगवानराव

जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१८४ ‘ दकुान 
क ’ अंतगत मौजे मेह ण शवार स.नं.२९/अ/१/अ/१ या ज मनी पैक  बाधीत ज मनीचे भुसंपादना बाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण 
.१८४ ‘ दकुान क  ’ अतंगत मौज े मेह ण शवार स.न.ं२९/अ/१/अ/१ या ज मनी पकै  बाधीत ज मनीचे 

संपादनासबंंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक क टोन क शन 
ा. ल.जळगांव यानंी नयोजन ाधीकरणास दलले  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार 

करता ज मन मालक क टोन क शन ा. ल.जळगावं यानंा उ त बाधीत ज मनीच ेभसुपंादनासबंंधी 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 पतुता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

 
  :-    :-  

  :-  
 :- पाट ल कुलभूषण वरभान
 नगररचना योजना जळगांव .२ अं तम भुखंड .१६७ ब मनपा या ता यात घेणबेाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , नगररचना योजना जळगांव .२ अं तम भुखंड .१६७ ब ( स.स.नं.१९६५/अ/१) 

हा मळकत प का उता यानुसार अ य  नगरप रषद जळगांव व भाडेक  न सग असो शएशन जळगांव या नावाने  आहे. 

सदर भुखंडाबाबत पुव चा मळकत प केचा उता याचे अवलोकन केले असता ३८०X४० फुट = १५२०० फुट ह  जागा ९९ 

वषा या कराराने न सग असो शएशन जळगांव यांना भाडयाने दलेल  आहे. मनपाने भाडयाने जागा दलेल  असल  तर  

या बाबतची कोणतीह  कागदप े मनपा या अ भलेखी आढळुन येत नाह . सदर सं थेची न दणी झाल  आहे कंवा यांचा 

प ता पाठ वणे बाबत कायालय अ ध क धमदाय आयु त जळगांव यांना द.२३/०५/२०१८ या प ा वये वनंती केलेल  

होती. यावर धमदाय आयु त यांचेकडील प  जा. /आ था/१९२७, द.२९/०५/२०१९ अ वये न सग असो शएशन जळगांव या 

नावा या सं थेची धमदाय आयु त कायालयात न द झालेल  दसुन येत नाह , असे कळ वले आहे. 

न सग असो शएशन जळगांव यांचा ठाव ठकाणा लागत नस याने तसेच स मा.सद या सौ.शु चता हाडा यां या 

अजात नमुद महारा  महानगरपा लका अ ध नयम या कलम ८१ ब ची कायवाह  कोणा या नावाने करावी याचा बोध 

होत नाह . कारण सदर सं था आज रोजी अि तवात नाह . यामुळे सदरची न सग असो शएशन जळगांव यांना वतर त 

केलेल  नगररचना योजना जळगांव .०२ अ.भु. .१६७/ब े  १४१२.२० चौ.मी.जागा र  करणेस मा यता दान कर यात 

येत आहे. शासनाने सदर जागा महानगरपा लके या ता यात घेणेकामी दै नक वतमान प ात तसेच सदर जागेवर नोट स 

स द क न जागा ता काळ ता यात घेणेची कायवाह  करावी. 

तसेच मनपा  ह ीत अशाच कारे महानगरपा लके या या जागा पडून आहेत यांचा शोध घेणेत यावा व 
याकामी एका वतं  अ धकार  यांची नयु ती कर यात येवुन सदर या जागा ता काळ महापा लके या ता यात घेणेची 
कायवाह  करावी. 

शासनाने सदर करणी शासन आदेश / नदशानुसार नयमा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  
करावी. 
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सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :-  राण ेगाय ी इं िजत 

 रट या चका .१३५२२/२०१८ मे.स ह वर असो शएट, ी. वीण वासुदेव खडके व द 
महारा  शासन व इतर. जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (जुनी ह ) मौजे जळगांव शवार 
स.नं.११५/२+३/१ ( स.स.नं.३४६५/१) या ज मनीतुन १८.०० मी. ं द मंजुर वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे 
भुसंपादना बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजनतेील (जुनी ह ) मौज े जळगांव 
शवार स.न.ं११५/२+३/१ ( स.स.न.ं३४६५/१) या ज मनीतुन १८.०० मी. ं द मजंरु वकास योजना र याने 
बाधीत ज मनीचे संपादनासबंंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाच ेकलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक 
ी. वीण वासुदेव खडके, भागीदार मे.स ह वर असो शएट,जळगांव यानंी नयोजन ाधीकरणास दलले  आहे 

मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी. वीण वासुदेव खडके, भागीदार 
म.ेस ह वर असो शएट,जळगांव यानंा उ त बाधीत ज मनीचे भसुपंादनासंबंधी 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 पतुता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

महासभा ठराव .१९५ द.२०/०२/२०१५ म ये दु ती करणे बाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , रामदास कॉलनी ट.पी.एस.-३ एफ.पी.नं."सी" ह  जागा बगीचा हणून आर ीत 

आहे.महासभा ठराव .१९५ द.२०/०२/२०१५  नुसार या उ यानास “ व. नखील एकनाथ खडसे मतृी उ यान रामदास कॉलनी” 
असे नांव दे यात आले असून ह  जागा वकसीत कर याकर ता कोणताह  शासक य अथवा मनपाचे आथ क सहा य घेणार नसून 

मनपाला या बाबत कोणताह  खच लागणार नाह  असे ठरावात नमुद आहे सदर बगीचा अदयाप पयत वकसीत झालेला नाह . 
दनांक ०८/०७/२०१९  रोजी सौ.उ वला मोहन बडाळे मनपा सद य ( भाग .१२) यांनी मा.महापौर यांना प  देऊन सदर 

ठरावात खाल ल माणे बदल कर यात यावा अशी वनंती प ा दारे केलेल  आहे. 
शासनाने ता वत केलेनुसार "नगररचना योजना .३ अं तम भुखंड ."सी"  या ठकाणी मनपाने शासनाकडून 

ा त होणा-या नधीतनू कंवा मनपा फंडातुन  कंवा इतर नधीतून बगीचा वकसीत करणेस मा यता दान कर यात येत 
असून या माणे ठरावात दु ती करणेस सु दा मा यता दान करणेत येत आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन आदेश/ नदशानसुार नयमा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  बडाळे उ वला मोहन 
अनमुोदक :-  राण ेगाय ी इं िजत 
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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  करणेबाबतचा ताव द.०५/०३/२०१९ रोजी संप न झाले या वशेष महासभेतील 
वषयप केतील वषय ं .२ अ वये शासनाकडुन सादर कर यात आलेला होता. सदरचा ताव वशेष महासभा ठराव 
ं .११७ द.०५/०३/२०१९ अ वये अ नि चत काळासाठ  तहकूब ठेवणेत आलेला आहे तर  सदर तावावर पून वचार 

क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , 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  करणेबाबतचा ताव द.०५/०३/२०१९ रोजी संप न झाले या वशेष 
महासभेतील वषयप केतील वषय ं .२ अ वये शासनाकडुन सादर कर यात आलेला होता. सदरचा ताव वशेष 
महासभा ठराव ं .११७ द.०५/०३/२०१९ अ वये अ नि चत काळासाठ  तहकूब ठेवणेत आलेला आहे तर  सदर तावावर 
पुन वचार क न नणय घेणेकामी स मा.सद य ी.नवनाथ व वराथ दारकंुडे, ीमती शेख हसीनाबी शर फ, ी.भगतराम 
रावलमल बालाणी तसेच बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म यांची स मती गठ त करणते येत आहे. सदर स मतीने 

तावा बाबत सखोल अ यास क न महासभेत अहवाल सादर करावा. स मतीचा अहवाल येईपावेतो सदरचा वषय 
अ नि चत काळासाठ  तहकूब ठेवणेत येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  शखे हसीनाबी शर फ 
अनमुोदक :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 

 मनपा नधी अंतगत वदयुत दवाब ती वभाग व पाणी पुरवठा वभागात केले या 
कामापोट  कपात झालेल  सुर ा अनामत र कम .३,५४,६२१/- मा  म तेदार जैन इ रगेशन स ट म ल मटेड, 
जळगांव यांना परत करणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

    असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अतंगत दवाब ती वभगाअतंगत शहरात सौर ऊजवर 
चालणार  सयं  े परु वणे व बस वणे तसेच पाणी परुवठा वभागाकडील पाईपलाईन टाकणे चे ४ कामे असे 
एकुण ५ कामाची कामी म तेदार जनै इ रगेशन स ट म ल मटेड,जळगांव यांची सरु ा अनामत पावती 
ं .७४१० द.२२/०२/२००७ अ वये र कम .३,५४,६२१/- मा  सरु ा अनामत हणनु महापा लकेत जमा आहे. 

म तेदार यांनी सदरच ेकाम कायादेशा नसुार दललेया मदुतीत पुण क न दलेल ेआहे. सदरचे काम पणु 
होवनू ७ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार जैन इ रगेशन स ट म ल मटेड,जळगांव याचंी 
मनपा खिज यात जमा असेल  सरु ा अनामत परतावा र कम .३,५४,६२१/- मा  मनपा लेखासं हता चे कलम 
१६९ (४) अ वये म तदेार जनै इ रगेशन स ट म ल मटेड,जळगांव यानंा अदा करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

सवानुमत ेमजुंर 
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   अनुकूल मते  :-  ६६    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  आहुजा मनोज नारायणदास 
अनमुोदक :-  सोनवण े धरज मरुल धर  

महासभा ठराव ं .१६६ दनांक०६/०६/२०१९ अ वये महासभेने घेतले या नणयानुसार 
तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ (१) व (२) मधील तरतूद नुसार प ाचे तौल नक 
सं याबळानुसार वशेष स म यांम ये सद यांचे स मती नहाय नाम नदशन करणे बाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर नणय घेणे. 

महानगरपा लकेत पुढ ल  गठन करणे बाबत 

मा यता दान केलेल  आहे

ठेवणेत यावे असा ठराव पार त कर यांत आलेला आहे.

आहे

,
यासदंभात 

तरतदूीनुसार
 संबंधात िद.०३/०८/२०१९ रोजी आयोिजत केले या महासभेत िशवसेना 

गटनेते व सद यांनी सभागृहात नामिनदिशत सद यांची नावे दे यास नकार िदलेला असून भा.ज.पा.गटनेते यानंी खाली नमूद केले माणे 
िवशेष सिमतीिनहाय बंद पाकीटात नामिनदिशत सद यांची नांवे िदलेली आहेत. 

  
१. पाटील कुलभुषण िवरभान,सिमती मुख 
२. सोनवणे मुकंुद भागवत - सद  य 
३. सोनवणे सुरेश मािणक - सद  य 
४. भोईटे लताबाई रणिजत - सद  या 
५. पाटील उषा संतोष       - सद  या 

१. बािव कर िकशोर रमेश,सिमती मुख 
२. सोनवणे कैलास नारायण - सद  य
३. को हे िवण रामदास - सद  य
४. कापसे मयरु चं कातं - सद  य
५. दारकंुडे नवनाथ िव वनाथ - सद  य 

१. सनकत चेतन गणेश, सिमती मुख
२. काळे रे मा कंुदन - सद  या
३. तायडे सुरेखा िनितन - सद  या
४. सपकाळे िमना धडुकु - सद  या
५. नेरकर सिरता अनंत - सद  या
 

१. काळे अिमत पांडुरंग, सिमती मुख
२. बडाळे उ वला मोहन - सद  या 
३. सोनवणे सुरेश मािणक - सद  य
४. जोहरे ि या मधुकर - सद  या
५. कोळी द ा य देवराम - सद  य 

१. खडके िव वनाथ सुरेश, सिमती मुख
२. सोनवणे अ वन शांताराम - सद  य
३. चौधरी महेश रतन - सद  य
४. पाटील चं शेखर िशवाजी - सद  य
५. सोनवणे कांचन िवकास - सद  या 

१. बालाणी भगतराम रावलमल,सिमती मुख
२. ि पाठी िवशाल राधे याम - सद  य
३. ढेकळे सदािशव गणपत - सद  य
४. सोनवणे कैलास नारायण - सद  य
५. सोनवणे मुकंुद भागवत - सद  य 

१. खडके सुिनल वामनराव, सिमती मुख
२. शेख हिसना बी शरीफ - सद  या

 
१. हाडा शुिचता अतुल सह, सिमती मुख
२. पोकळे िदलीप बबनराव - सद  य

१. सोनवणे िधरज मुरलीधर, सिमती मुख
२. पाटील रेखा चडुामण - सद  या
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३. आहुजा मनोज नारायणदास - सद  य
४. पाटील राज  िझप  - सद  य
५. चौधरी चेतना िकशोर - सद  या 

३. को हे लिलत िवजय - सद  य 
४. काळे िदपमाला मनोज - सद  या
५. शदे गाय ी उ म - सद  या 

३. पाटील ितभा सुिधर - सद  या
४. देशमुख ितभा गजानन - सद  या
५. पाटील िमना ी गोकुळ - सद  या 

१. पाटील सिचन िभमराव - सिमती मुख
२. सपकाळे रंजना भरत - सद  या
३. च हाण योती बाळासाहेब - सद  या
४. सोनवणे अंजनाबाई भाकर - सद  या
५. खान खसाना बी गबलु - सद  या 

१. राणे गाय ी इं िजत - सिमती मुख
२. को हे िवण रामदास - सद  य
३. मराठे राज  नारायण - सद  य
४. िभल पावताबाई दामु - सद  या
५. बारी शोभा िदनकर - सद  या

सभागहृ नेते यांनी उपरो त माणे शफारस केलेनुसार स मती नहाय स मती मुखांसह पाच-पाच सद यांची 
या या वशेष स मतीवर सद य हणून नयु ती करणेस मा यता दान कर यांत येत आहे. 

तसेच उपरो त ११ स म यांच ेस चव हणुन संबं धत वभागांचे वभाग मुख यांची नयु ती करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. संबं धत वभाग मुख (स मती स चव) यांनी अ ध नयमातील तरतूद नुसार स मतीं या बैठक चे 

कामकाज करावे व यासंबंधीत सव अ भलेखे जतन क न ठेवावेत. 

उपरो त सव ११ वशेष स म यांचे स मती मुख यांचेसाठ  दालन, वाहन तसेच आव यक तो कमचार  वग देणेसह  
मा यता दे यात येत आहे. तर  शासनाने स मती मुखांसाठ  दालन,वाहन व कमचार  वग उपल ध क न दयावा.

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम १२६ कज ववरण प  तयार 
करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम १२६ अ वये येक 
वषा या शवेट  महानगरपा लका याब ल दायी आहे व याची  वष सु  हो यापुव  परतफेड कर यात आल  
नाह  अशी मागील वषात काढलेल  कज, वषा या सु वातीस देणे असलेल  बाक  र कम, कज घेत याची 
तार ख, कजा ब ल यावयाचा वा षक आकार, यावषात फेडलेल  कज, आ ण  वषा अखेर स देणे असलेल  
बाक  र कम असे ववरणप  महानगरपा लके या महासभेपुढे ठेव यात आले पा हज ेव त ेशासक य राजप ात 
स द कर यात आल ेपाह जे या महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम १२६ अ वये शासनाकडुन 

सादर झाले या सोबतचे प र श ठातील ववरणप ास मा यता दान कर यात येत आहे.  

उपरो त मा यतेनसुार शासनान े सदर ववरणप  राजप ात स द कर याची व ववरणप ाची 
येक  एक त शासन तसेच महालेखापाल, मुंबई याचेंकडसे पाठ व याची द ता यावी.  

(कज ववरण प  ) 
 

 
  :-    :-  

  :-  
 :-  

ववेकानदं यायाम शाळेस िज हा डा अ धकार  कायालयामाफत डा सा ह य 
मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.

 

असा ठराव कर यात येतो क , अ य  ववेकानदं यायाम शाळा,जळगांव यांनी िज हा डा अ धकार  
कायालयाकडुन यायाम शाळा वकास अनुदान व डागंण वकास अनुदान अंतगत अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत 
माणप ाची मागणी केलेल  आहे. 

महारा  रा याचे डा धोरण २०१२ यायाम शाळा वकास अनदुान योजनेत सुधार त नयमावल  महारा  शासन 
शालेय डा श ण वभाग, शासन नणय . डाधो-संक ण/ . .४९/ युसे-१ द.०८/०१/२०१९ अ वये िज हा डा 
अ धकार  माफत सा ह य खरेद साठ  अनुदान दे यात येत आहे. 

सदर सं थलेा महारा  शासना या िज हा डा अ धकार  कायालयाकडुन ७/१२ वर सं थेचे नाव नस याने तां क 
बाबींचे कारण सांगनु अनुदान दले जात नस याने ववेकानंद यायाम शाळा, जळगांव यांना िज हा डा अ धकार  
कायालयामाफत डा ( यायाम) सा ह य तसेच अनुदान मळणेकामी ना-हरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

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

सवानुमत ेमजुंर  
   अनुकूल मते  :-  ६६  तकुल मत े:- ०० 
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सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

डा र सक पोटस लब, िज हा डा अ धकार  कायालयामाफत डा सा ह य 
मळणेसाठ  ना-हरकत माणप  देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे.   

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , अ य  डा र सक पोटस लब, यांनी िज हा डा अ धकार  कायालयाकडुन 
यायाम शाळा वकास अनुदान व डागंण वकास अनुदान अंतगत अनुदान मळणेसाठ  ना-हरकत माणप ाची मागणी 
केलेल  आहे. 

महारा  रा याचे डा धोरण २०१२ यायाम शाळा वकास अनदुान योजनेत सुधार त नयमावल  महारा  
शासन शालेय डा श ण वभाग, शासन नणय . डाधो-संक ण/ . .४९/ युसे-१ द.०८/०१/२०१९ अ वये िज हा डा 
अ धकार  माफत सा ह य खरेद साठ  अनुदान दे यात येत आहे. 

सदर सं थलेा महारा  शासना या िज हा डा अ धकार  कायालयाकडुन ७/१२ वर सं थेचे नाव नस याने 
तां क बाबींचे कारण सांगुन अनुदान दले जात नस याने डा र सक पोटस लब, जळगांव यांना िज हा डा 
अ धकार  कायालयामाफत डा ( यायाम) सा ह य तसेच अनुदान मळणेकामी ना-हरकत माणप  देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

   अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

प व  णाल दारे श क भरतीसाठ  जा हरात स द करणेकामी शासन अ धकार , 
मनपा श ण मंडळ यांचकेडून आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , प व  णाल दारे श क भरतीसाठ  जा हरात स द करणेकामी 
शासन अ धकार , मनपा श ण मडंळ यांचकेडून आलेला ताव मोघम व अपूण ि थतीत आहे. तर  

सदरचा ताव सपंूण माह तीसह प रपणू तयार क न महासभेपुढे सादर करावा तोपयत सदरचा वषय तहकुब 
ठेवणेत येत आहे. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

मंजुर िवकास योजना जळगाव (वाढीव ह ) मेह ण िशवार से टर . ६ म ये लो-राईज लो-
डे सीटी ऐवजी शहराची मंजुर िवकास िनयं ण िनयमावलीतील तरतदुीनुसार चटई िनदशांक १.१ करणेसाठी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय ेफेरबदल करणेबाबत शासनाकडून आले या तावाचे वाचन केले. 
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 असा ठराव कर यात येतो की, जळगाव-भुसावळ ादेिशक योजना शासना या नगरिवकास िवभागाने िद. 
12/11/1991 या िनणया वये मंजुर केलेली आहे. मेह ण िशवारातील से टर 6 चा भाग जळगाव नगरपिरषद ह ीत समािव ट 

झा यानंतर वाढीव ह ीची िवकास योजना जळगाव नगरपिरषदेने महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमचे कलम 26 अ वय े

िदनाकं 02/11/1995 रोजी िस द केली होती. त नंतर त कालीन नगरपिरषदेने वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  ादेिशक 

व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 30 अ वये शासनास सादर करतांना मेह ण तलावालगत या से टर . 6 व 7 या 
जिमनी रिहवास िवभागात समािव ट क न यातील िवकास लो-राईज लो-डे सीटी या त वावर कर याची िशफारस शासनास केली 
होती. 
 महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमचे कलम 31 (1) अ वय ेवाढीव ह ीची िवकास योजना शासनाने पुन िस द 

केली. या पुन िस द योजने या ई.पी.66 नुसार शासनाने केवळ से टर 6 मधील जमीन लो-राईज लो-डे सीटी त वावर िवकसीत 

करणेबाबत िनणय घेतला व यावर सुचना हरकती मागिव यात आ या. यावेळी थािनक नागिरकांनी ई.पी. . 66 बाबत हरकत 

अज सादर केला होता, यात यांनी चटई िनदशांक 0.50 ऐवजी शहरात लाग ूअसलेला चटई िनदशांक िनध रीत कर याची मागणी 
शासनाकडे केली होती. तथापी यावेळी शासनाने जळगाव नगरपिरषदेने सुचिवले या बदला माणे लो-राईज लो-डे सीटी अनु ेय 

क न ई.पी. .66 ला मा यता देऊन से टर 6 म ये लो-राईज लो-डे सीटीसह 0.50 चटई िनदशांक िदनाकं 10/08/2004 या 
शासन िनणयानुसार मा य झालेला आहे. 
 मेह ण तलावा या पूव-प चम व उ र बाजू लगत या रिहवास िवभागातील जिमन ना चलीत असलेले िवकास 

िनयं ण िनयमावलीतले रिहवास िवभागाचे सवसाधारण िनयम लाग ूअस याने या जिमन वर आज 7 ते 8 मा या या भ य इमारती 
उभारले या आहेत व संपूण पिरसर िवकिसत झालेला आहे. या जिमन या पूवस महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाची 
औ ोिगक वसाहत िवकसीत झालेली असून यामुळे या पिरसराम ये िकफायतशीर घरांची मागणी वाढत आहे व स थतीम य े
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या पिरसरात से टर 6 मधील जमीनीच िवकासासाठी उपल ध आहे. मा  िकफायतशीर घराचंा पुरवठा वाढिवणेसाठी से टर 6 

साठी लाव यात आले या िनयमांचे बंधनामुळे सन 2004 पासून जवळपास 15 वष या कालावधीत तेथे एकही चौरस फूट जागा 
िवकिसत झालेली नाही. सदर िनयम िशथील के याने रिहवास िवभागातील जमीनी िवकास िनयं ण िनयमावलीतील तरतदुीनुसार 

पूण मतेने िवकासासाठी उपल ध होवून जिमन या व पय याने घरां या कमतीत ल णीय घट होईल. 
 उपरो त व तु थती िवचारात घेवून िनयोजन ािधकरण हणून से टर 6 म ये शहरा या मंजुर िवकास िनयं ण 

िनयमावलीतील सव तरतदुी लाग ूकरणेसाठी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 1966 या कलम 37 अ वय ेफेरबदल 

कर या या तावास मा यता देणे उिचत होईल असे महासभेचे मत आहे. वरील माणे बदल झा यास से टर 6 म ये 

िवकासासोबतच तेथील वाढीव लोकसं येसाठी पा याची व ई.पी. . 66 माणे केवळ ेनेजची िनयमावली व याचे िनयोजन 

ल ात घे यात येईल. सदर पिरसरातील वाढीव लोकसं यसेाठी मुलभूत सेवा सुिवधा महापािलकेतफ उपल ध कर यात येतील. 
सबब सदर से टर 6 म ये रिहवास िवभागासाठी ई.पी. . 66 नुसार िवकास योजना (वाढीव ह ) मंजूर केले या िवशेष बाधंकाम 

िवकास िनयम र  क न शहरा या िवकास योजनेतील इतर रिहवास िवभागासाठी लागू असलेली बाधंकाम िवकास िनयमावली 
अंमलात येतील असा बदल कर याचा कलम 37 या तावाला मंजूरी देत आहे. 
 सदर फेरबदलाची सूचना शासन राजप ाम ये व थािनक वृ प ाम य े िस द कर यास तसेच या तावावर 

नागिरकांकडून या काही सुचना/हरकती येतील यांना सुनावणी देऊन शासनास मंजुरीसाठी अंतीमिर या ताव सादर कर याचे 

अिधकार ही सभा आयु तानंा देत आहे. 
 शासनाने सदर करणी िनयमा माणे आव यक या बाब ची पुतता क न पुढील कायवाही करावी. 

   

     

   

   

आय यावळेेचा १  का य र नावल  चौक ते रामानंद नगर घाटापयत या मुख 
र याला (पथ) रा से वका स मती आदय मखु सचंा लका वंद नय ल मीबाई तथा मावशी केळकर पथ (माग) 
असे नामकरण करणेबाबत सौ.सगंीता दपक अ ावलकर, शहर कायवाह का, रा से वका स मती,जळगावं 
यांचेकडून आले या प ाचे वाचन करणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , रा से वका स मती तफ जळगांव शहरातील नागर कासंाठ  सामािजक, 
सां कृ तक तसेच इतर काय म राब व यात येत असतात. रा  से वका स मतीन े दले या अजानसुार का य 
र नावल  चौक त े रामानंद नगर घाटापयत या मखु र याला (पथ) रा से वका स मती आ य मुख 
संचा लका वंद नय “ल मीबाई तथा मावशी केळकर पथ (माग)” असे नामकरण करणसे मा यता दान 
कर यात येत आहे मा  सदर र यास/मागास यापवू  नांव दले आहे कंवा कसे याबाबत शासनाने खा ी 
क न यावी. 

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

 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

आय यावेळेचा २  मशानभमुीसाठ  जागा मळणेबाबत स मा.सद या सौ.पावताबाई 
दाम ु भल याचेंकडून आले या प ाच ेवाचन करणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , ह र व ल नगर, पं ाळा हुडको, वाघ नगर, येथे मोठया माणात भ ल 
आ दवासी समाज वा त य कर त आहे. सदर भागात एक एक व तीत ५०० त े १००० लोकसं या आहे व 
दरवषाला जवळ जवळ ३ त े४ य ती मरण पावतात परंतू सदर भागाम ये ते दफन कर यासाठ  कुठल ह  
दफनभमुी नस या कारणान ेनागर कांना ते दफन कर यासाठ  अडचण नमाण होत अस याने स मा.सद य 
यानंी मागणी के या माणे पं ाळा गट . व उप वभाग २६० म धल जागा भ ल आ दवासी समाजा क रता 
दफनभमुीसाठ  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

आय यावळेेचा ३  महानगरपा लका सचं लत चौब े शाळे या ागंणातील शह द 
भगत सगं यायाम शाळा देखभाल साठ  उपल ध क न मळणेबाबत अ य ,श नपेठ म  मडंळ,जळगांव 
यांचेकडून आले या प ाचे वाचन करणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , शहरातील श नपेठ ि थत जळगांव शहर महानगरपा लका सचं लत 
व.रामलालजी चौबे शाळेत श नपेठ म  मडंळाला कायालय उपल ध क न दे यात आले असनु या दारे 

मडंळाचे व वध उप म, कामकाज सु  आहे. सदर शाळे या ागंणात ि थत असलेल  शह द भगत सगं 
यायाम शाळा कायरत असनु तेथे बरेच खेळाडू यायाम कर त असतात मा  सदर यायाम शाळेची शासन 
कंवा इतर कोणाह  सं थेस देखभाल दल  नस यामळेु यायाम सा ह याची नासधसू, सा ह य चोर  होणे, 
यायामपटूनां मागदशन व श त लावनेचा अभाव अ या अडचणी नमाण होत आहे. क रता मनपा संच लत 
चौबे शाळेतील शह द भगत सगं यायाम शाळा ह  श नपठे म  मडंळ,जळगांव यांना देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.  मा  सदर यायाम शाळा यापुव  इतर सं थसे/मडंळास दल  गेल  नस याची खा ी 
शासनाने क न यावी. 

सदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

आय यावेळेचा ४  सा ह यर न लोकशाह र अ णाभाऊ साठे पतुळा प सर चौकास 
यांचे नांवाने नामकरण करणेबाबत मा.महापौर,सौ. समा सरेुश भोळे तसचे स मा.सद या सौ.मगंला सजंय 
चौधर  यांचेकडून आले या प ाच ेवाचन करणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , शहरातील सा ह यर न लोकशाह र अ णाभाऊ साठे याचंा पतुळा या 
चौकात ि थत आहे या चौकास “सा ह यर न लोकशाह र अ णाभाऊ साठे” असे नामकरण करणसे मा यता 
दान कर यात येत आहे. सदर चौकास यापुव  कोणतेह  नांव दल े गेले नस याची खा ी शासनाने क न 
यावी. 

 शासनान ेसदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

आय यावेळेचा ५  दनाकं २१/०२/२०१९ रोजी झाले या महासभा वषय ं .२८ ठराव 

.१०५ म ये दु ती करणबेाबत स मा.सद या सौ.उ वला मोहन बडाळे यांचेकडून आले या प ाच ेवाचन करणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , दनांक २१/०२/२०१९ रोजी झाले या महासभेतील वषय ं .२८ ठराव 
.१०५ म ये ना व यपुण योजन े अतंगत िज हा नयोजन स मती माफत मजुंर झाले या मलु संाठ  

अ या सका बाधंणे कामी दा कॉलनी स.न.ं४७१/अ.१/२अ असा चुक चा स ह नंबर चा ठराव झाललेा असनु 
याऐवजी स.नं.४७१/अ१/२क/१+४७१/अ२/२ब महे ण असा सव नंबर दु ती करणसे मा यता दान कर यात 
येत आहे 

शासनाने सदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

 

आय यावेळेचा ६  शाळे या लॉटला लागून असलेल  खलु  जागा (Open Space) 
मळणेबाबत मो.इ ाह म उ मान पजंार  अ य , अलम सरु ए युकेशन & वे फेअर सोसायट , ९२ जोशीपेठ 
जळगांव यांचेकडून आले या प ाच ेवाचन करण.े 

असा ठराव कर यात येतो क , अलम सुर ए युकेशन & वे फेअर सोसायट  माफत चालणार  अलहक ाथ मक उद ू
शाळा खंडेराव नगर,जळगांव मागील १८ वषापासून या गर ब व तीत सु  आहे. खंडेराव नगर, आझाद नगर हुडको येथे 
मोलमजरु  करणा या समाजाची दाट व ती असून या ठकाणी एका शाळेची अ यंत गरज होती. ती गरज अलहक अद ू
ाथ मक शाळा पूण कर याचा य न कर त आहे. या भागात महानगरपा लकेची ाथ मक उद ूशाळा नाह . मागील वष  
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सं थमेाफत एक लॉट गट नं.२११, लॉट नं.२९ खरेद  कर यात आला आहे. तर  या लॉटला लागून असलेल  गट ं . व 
उप वभाग २११/मोकळी/जागा अलम सुर ए युकेशन & वे फेअर सोसायट , ९२ जोशीपेठ जळगांव यांना देणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

 

आय यावेळेचा ७  कॉलनीचे नाव बदल क न मळणेबाबत स मा.सद या सौ.शोभाताई 

दनकर बार  तसेच ी.उदय जानक राम बडाळे व इतर र हवाशी वाड ं .१० याचेंकडून आले या प ाचे वाचन 

करण.े 
 

असा ठराव कर यात येतो क , ी.उदय जानक राम बडाळे व इतर र हवासी यांनी कॉलनीच ेनावं बदल 
कर याचा ताव स मा.सद या सौ.शोभा दनकर बार  याचं े कडसे दललेा असुन बीबा नगर -३ पं ाळा 
शवार पोदार शाळेमागे जळगांव ता.िज.जळगांव असे कॉलनीच े नाव दललेे असनु सदर नाव बदलवनु 
याऐवजी शवराय कॉलनी, पं ाळा शवार, पोदार शाळे मागे, जळगांव. ता.िज.जळगांव या माणे कॉलनीचे 
नाव बदल कर यात याव ेअसे अजात नमूद केलेले आहे. 

क रता सदया नवासी असले या नागर कांनी दले या अजाव न सदर कॉलनीचे नाव बीबानगर - ३ 
ऐवजी “ शवराय कॉलनी ” नांव दे यास मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर करणी शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

 
       सह /- 


