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

नरेकर स रता अनतं भोईटे लताबाई रणजीत महाजन सु नल सपुडू 
  महाजन जय ी सु नल 

खान कसानाबी गबल ु पाट ल चं शखेर शवाजी नाईक शांत सरेुश 
सोनवण ेकाचंन वकास देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल वजय पडु लक अ तरदे रजनी काश 
शदें गाय ी उ तम सोनवण ेसरेुश मा णक काळे रे मा कंुदन 
बा व कर कशोर रमेश बार  शोभा दनकर आहुजा मनोज नारायणदास 
सपकाळे मना धडुकु शखे हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
सपकाळे रंजना भरत पाट ल कुलभुषण वरभान सोनार रंजना वजय 
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 
सोनवण ेभारती कैलास बरड े नतीन मनोहर देशमुख सु नाबी राज ु

 बडाळे उ वला मोहन शखे सईैदा यसुुफ 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत राणे गाय ी इं िजत पटेल इ ा हम मसुा 

 जोशी अनंत ह र चं  सोनवण े व म कसन 
 तायड ेसरेुखा नतीन कैलास नारायण सोनवण े

लढढा नतीन बालमुकंुद च हाण योती बाळासाहेब वशाल राधे याम पाठ  

काळे अ मत पाडुंरंग मराठे िजत  भगवान राज  नारायण मराठे 

चौधर  मगंला सजंय सोनवण ेअजंनाबाई भाकर महेश रतन चौधर  

अड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चडुामण भागचदं मोतीलाल जनै 

सोनवण े धरज मरुल धर सोनवण ेसरेुखा सुदाम  

सोनवण ेराखी शामकातं काळे दपमाला मनोज , को हे सधूं 

वजय , सोनवण ेलताबाई चं कांत को हे लल त वजय ,
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सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यानंी खाल ल माणे दाजलं चे ताव मांडल.े  
अ. . स मा.सद यांचे नांव दांजल चे ताव 
१. समा सुरेश भोळे, मा.महापौर भारत सरकार या माजी पररा  यवहार मं ी व. वराज, 

माजी क य अथ मं ी व.अ णजी जेटल , महारा  रा याचे वशेष 
सरकार  वक ल ी.उ वलजी नकम यांचे बंधू जे ठ सरकार  वक ल 
प ी व. दल प देवराम नकम, मनपा कमचार  ी.पु षो तम 
हरालाल जोशी यां या मातो ी व.कमलाबाई हरालाल जोशी, मनपा 
भाग मांक ७ मधील र हवासी व.र वं  भावसार, शहरातील जुने 

जळगांव प रसरातील व.मु ताबाई खवराज खडके यांचे द:ुखद 
नधनाब ल. 

२. डॉ.अि वन शांताराम सोनवणे, 
मा.उपमहापौर 
धरज मुरल धर सोनवणे 

देशा या अथमं ी आ ण संर णमं ी पदाची जबाबदार  साभाळले या 
ी.अ णजी जेटल , भाजपा या धरंुधर म हला ने या व देशा या माजी 

पररा  यवहार मं ी व.सुषमा वराज यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
३. वण रामदास को हे माजी क य अथ मं ी व.अ णजी जेटल , शहरातील मनसे प ाचे 

पदा धकार  व.घन याम शांताराम द त, ानदेव नगर प रसरातील 
सेवा नवृ त श क, व.कौ तक नागो पाट ल, ानदेव नगर 
प रसरातील व. सधंूबाई गो वदंा पाट ल, ानदेव नगर प रसरातील 
व.मुरल धर जयराम सावदेकर यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

४. ल लत वजयराव को हे 
नवनाथ व वनाथ दारकंुडे 
रे मा कंुदन काळे 
मनोज नारायणदास आहुजा 

भारत सरकार या माजी पररा  यवहार मं ी व.  वराज, 
माजी क य अथ मं ी तथा द ल  केट असो सएशनच े अ य , 
व.अ णजी जेटल , शहरातील मनसे प ाचे पदा धकार  व.घन याम 

शांताराम द त यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
५. लताताई रणिजतराव भोईटे महारा  रा याचे वशेष सरकार  वक ल ी.उ वलजी नकम यांचे बंधू  

माजी िज हा प रषद सद य, जे ठ सरकार  वक ल व. दल प देवराम 
नकम, भारतीय जनता पाट चे मंडल अ य  ी श ती महाजन 
यां या मातो ी कै.बेबाबाई महाजन, ज.िज.म. व. .सह.समाज 
ल.जळगांव या सं थेचे चेअरमन कै.जग नाथ गंगाराम पवार, जळगांव 
महानगरपा लकेचे माजी नगरसेवक कै.उ हास देवराम साबळे यांचे 
द:ुखद नधनाब ल. 

६. डॉ.चं शेखर शवाजीराव पाट ल भारत सरकार या माजी पररा  यवहार मं ी व.  वराज, 
ज.िज.म. व. .सह.समाज ल.जळगांव या सं थेचे चेअरमन कै.जग नाथ 
गंगाराम पवार, जळगांव शहरातील खोटे नगर प रसरातील सामािजक 
कायकत ी.सु शल शदें यां या आजी व. ोपदाबाई आ माराम शदें, 
शहरातील खोटे नगर प रसरातील र हवासी व.बाळू गोकूळ पाट ल 
यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

७. पावताबाई दामू भल 
रंजना वजय वानखेडे 
अड.शु चता अतुल सहं हाडा 

भाजपा या धुरंधर म हला ने या व देशा या माजी पररा  यवहार 
मं ी व.  वराज तसेच  अथमं ी आ ण संर णमं ी पदाची 
जबाबदार  साभाळले या ी.अ णजी जेटल  याचंे द:ुखद नधनाब ल. 

८. कशोर रमेश बा व कर रा यात अ लकडेच उ वले या अ तवृ ट  व पुर प रि थतीत िजवीत व 
व त हाणी झाल  याब ल हळहळ य त क न मतृांबाबत दांजल ,  
तसेच भाजपा या धुरंधर म हला ने या व देशा या माजी पररा  
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यवहार मं ी व.  वराज तसेच देशा या अथमं ी आ ण 
संर णमं ी पदाची जबाबदार  साभाळले या ी.अ णजी जेटल , माजी 
िज हा प रषद अ य  व. भला गोटु सोनवणे तसेच ी. भाकर गोटु 
सोनवणे यां या भ गनी व.सर वती बळीराम सपकाळे यांचे द:ुखद 
नधनाब ल. 

९. उषाताई संतोष पाट ल माजी क य अथ मं ी तथा द ल  केट असो सएशनच े अ य , 
व.अ णजी जेटल , शहरातील मनसे प ाचे पदा धकार  व.घन याम 

शांताराम द त यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
१०. व णु रामदास भंगाळे ी पणन महासंघाचे संचालक व िज हा बँकेचे संचालक ी.संजय 

मुर लधर पवार यांचे काका सरपंच ी.स चन पवार यांचे वडील 
व.जे.जे.पवार, डॉ.के.के.भोळे व तुकाराम भोळे यां या मातो ी तर 

मदंृग इं डयाच ेअनंत भोळे यां या आजी व.गीताबाई भोळे, शामसुंदर 
व काश रामकृ ण  यांचे बंधु व.डॉ.कैलास रामकृ ण  यांचे 
द:ुखद नधनाब ल. 

११. शोभाताई दनकर बार  जुने जळगांव ये थल र हवासी व.गयाबाई खंडू बार  व ह र व ल नगर 
ये थल र हवासी व.दे वदास ह र बार  यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

१२. महेश रतन चौधर  शहरातील मनसे प ाचे पदा धकार  व.घन याम शांताराम द त 
यांचे 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 यांनी खाल ल माणे अ भनदंनाच े ताव मांडले.  

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

१ समा सुरेश भोळे,मा.महापौर 

नवनाथ व वनाथ दारकंुडे 

भारतीय जाग तक बॅड मटंनपटू पी. ह . सधूं जाग तक बॅड मटंन 
अिजं यपद पधत सवुण पदक िजकंणार  प हल  भारतीय 
म हला खेळाडूचा मान मळवून भारताच े नांव  
के याब ल तसेच स मा.नगरसे वका, सौ.भारती कैलास सोनवणे, 
सौ.पावताबाई दाम ू भल, स मा.नगरसेवक, ी.सदा शव 
गणपतराव ढेकळे, ी. नतीन मनोहर बरड ेयांची जळगावं िज हा 
नयोजन स मती या सद यपद  बन वरोध नवड झा याब ल 
हाद क अ भनंदन. 

भारतीय ससंदेने घेतले या ऐ तहा सक ज म ु कि मरचा कलम 
३७० र  क न भारताला पुण क न अखंड भारताच े व न करण े
कामी मा.ना. ी.अ मतजी शाह यांनी ता वत केलेला ताव व 
मा.ना. ी.नर जी मोद  यांच े अथक य नाने सदर अखंड 
भारताचा ताव मजंरु के याब ल मा.ना. ी.नर जी 
मोद ,पंत धान व मा.ना. ी.अ मतजी शाह, गहृमं ी भारत 
सरकार यांच ेहाद क अ भनंदन. 
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मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, मा.ना. ी.चं कांतदादा 
पाट ल, महसूल मं ी, मा.ना. ी. गर षजी महाजन, पालकमं ी, 
मा. ी.एकनाथरावजी खडसे,माजी मं ी, मा.आ. ी.सुरेश भोळे 
यांनी जळगांव महानगरपा लकेचे हुडकोच े कज माफ क न 
जळगावं महानगरपा लकेस हुडको या कजातुन मु तता क न 
द याब ल हाद क अ भनदंन. 

२ डॉ.अि वन शांताराम सोनवण,े 
मा.उपमहापौर 

उ वला मोहन ( करण)बडाळे 

मा.ना. ी.देव जी फडण वस, मु यमं ी, महारा  रा य व यांच े
मं ीमंडळ, मा.ना. ी. गर षजी महाजन, पालकमं ी, 
मा.आ. ी.सुरेश भोळे, मा.आ. ी.चंदभुाई पटेल, 
मा.महापौर,सौ. समा सुरेश भोळे, मनपा,आयु त, ी.उदय 
टेकाळे, उपायु त तसेच लेखाप र क, ी.संतोष वाहुळे आ ण 
अ धकार  यांनी तळमळीने केले या य नामळेु जळगावं 
महानगरपा लकेच े हुडकोच े कज माफ क न कजमु तीकर ता 
अथसहा य उपल ध क न देवुन जळगांव महानगरपा लकेस 
हुडको या कजातुन मु तता क न द याब ल हाद क अ भनदंन. 

भारतीय ससंदेने घेतले या ऐ तहा सक ज म ु कि मरचा कलम 
३७० र  क न भारताला पुण क न अखंड भारताच े व न करण े
कामी मा.ना. ी.अ मतजी शाह यांनी ता वत केलेला ताव व 
मा.ना. ी.नर जी मोद  यांच े अथक य नाने सदर अखंड 
भारताचा ताव मजंरु के याब ल मा.ना. ी.नर जी 
मोद ,पंत धान व मा.ना. ी.अ मतजी शाह, गहृमं ी भारत 
सरकार, मा.रा यसभा, मा.लोकसभा यांच ेहाद क अ भनंदन. 

 २ हया मह वाकां ी मोह मचे े आजवरच े सव ट पे 
यश वी झाललेे असनु नकुताच चं ा या क ेत वशे 
केला या मह वाकां ी आ ण तत याच आगळयावगेळया व 
कमी खचात पुण कर यात येत असले या मोह मेन े अव या 
जगाच ेल  आप याकड ेवेधून घतेले आहे. २ मळेु चं ाचा शोध 
घे या या मानवी काय माला बळ मळेल याच बरोबर आजवर 
दलु त राह ले या चं ा या द ण वृावर काशझोत पडणार 
आहे. अव या मानवजातीसाठ  ह  गो ट मह वपुण असुन 
आप यासाठ  त े भुषणावह अस याने या मोह मेब ल इ ो 
आ ण भारत सरकार याचं ेहाद क अ भनंदन. 

३ डॉ.चं शेखर शवाजीराव पाट ल 

पावताबाई दाम ू भल 

राजे  नाराण मराठे 

रंजना वजय वानखेड े

 

ज म ु कि मरचा ३७०, ३५ ए कलम र  करण े कामी 
मा.ना. ी.अ मतजी शाह यांचा ताव व मा.ना. ी.नर जी मोद  
यांचे अथक य नाने सदर अखंड भारताचा ताव मजुंर 
के याब ल मा.ना. ी.नर जी मोद ,पतं धान व 
मा.ना. ी.अ मतजी शाह, गहृमं ी भारत सरकार याचं े हाद क 
अ भनदंन. 
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मा.ना. ी.देव जी फडण वस,मु यमं ी, मा.ना. ी.चं कांतदादा 
पाट ल, महसूल मं ी, मा.ना. ी. गर षजी महाजन, पालकमं ी, 
मा.आ. ी.सुरेश भोळे यांनी जळगावं महानगरपा लकेचे हुडकोचे 
५० ट के कज माफ क न क न द याब ल हाद क अ भनंदन. 

४ नवनाथ व वनाथ दारकंुडे 

 

मा.मु यमं ी महारा  रा य यांच े महाजनादेश या ा 
आगमना या वळेी या समाज बांधवां या वतीने स कार 
कर यात आला या समाज बाधंवांच े हाद क अ भनदंन, 
मा.मु यमं ी महारा  रा य यांच े महाजनादेश या ा आल  
असुन यावळेी सभेत मा.मु यमं ी यांनी  व 
कायक याशी सवादं साधुन सरकारन े केले या कामाब ल सभेत 
सवादं साधला याब ल हाद क अ भनदंन. मा.ना. ी. गर षभाऊ 
महाजन,पालकमं ी यांचे ह ते िज हा धकार  कायालय जळगावं 
येथे १५ ऑग ट २०१९ रोजी वातं  दना न म त झडावदंन 
कर यात आलेब ल हाद क अ भनदंन. 

४ राज  नारायण मराठे मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन,पालकमं ी याचें ह ते िज हा धकार  
कायालय जळगांव येथे १५ ऑग ट २०१९ रोजी वातं  
दना न म त झडावदंन कर यात आलेब ल हाद क अ भनंदन. 

५ इ ाह म मसुा पटेल मा.ना. ी.देव जी फडण वस, मु यमं ी, मा.ना. ी. गर षजी 
महाजन, पालकमं ी, मा.आ. ी.सुरेश भोळे यांनी जळगावं 
महानगरपा लकेच े हुडकोचे कज माफ क न जळगावं 
महानगरपा लकेस हुडको या कजातनु मु तता क न द याब ल 
हाद क अ भनंदन. 

६ शोभाताई दनकर बार  कोमा लका बार   जमशदेपुर येथे झाले या जाग तक यवुा 
तरंदाजी पधत सवुणपदक पटक व याब ल हाद क अ भनंदन. 

उपरो  तावाच े अनुषगंान े वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसवेक, सामािजक कायकत व 

सामािजक सं था याचें हे सभागहृ अ भनंदन कर त असनु उ ल भ व यासाठ  शभुे छा देत आहे.   



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

6 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

7 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

8 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

9 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

10 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

11 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

12 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

13 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

14 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

15 
 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

16 
 

द.०३/०८/२०१९ रोजी झाले या महासभचेे कायवृ त कायम करणे. 
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असा ठराव करणत येत आहे क , द.०३/०८/२०१९ रोजी झाले या महासभा आय यावेळेचा वषय .०२ 
ठराव .१८९ अ वये ह र व ल नगर, पं ाळा हुडको, वाघ नगर, येथे मोठया माणात भ ल आ दवासी 
समाज वा त य कर त आहे. परंतू सदर भागाम ये ते दफन कर यासाठ  कुठल ह  दफनभमुी नस या 
कारणान ेनागर कानंा ते दफन कर यासाठ  पं ाळा गट . व उप वभाग २६० म धल अध  जागा भ ल 
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आ दवासी समाजासाठ  व अध  जागा नाथजोगी समाजाक रता दफनभुमीसाठ  देणते यावी अशी इ तवृ ताम ये 
दु ती क न सदर या बैठक च ेकायवृ त दु तीसह कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभूषण वरभान  
अनमुोदक :- भल पावताबाई दाम ू

जळगांव महानगरपा लकेतील लपीक या पदाची सेवा चांदरु रे वे नगरप रषद अथवा 

अमरावती िज यातील इतर कोण याह  नगरप रषद येथे लपीक संवगातील र त पदावर बदल ने नेमणूक देणेकामी 

ना-हरकत माणप  मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावाचे वाचन केले. 

असा ठराव कर यात येतो क , ीमती,नलुताई सहदेव दंद , लपीक, भाग स मती . 1 यांचा 

मा.महापौर,मनपा,जळगांव यांचेमाफत द.29/04/2019 रोजीचा वनंती अज शासनास ा त झालेला आहे. अजात ीमती.दंद  

यांनी अमरावती िज हयातील चांदरु रे वे नगरप रषद कंवा (अमरावती िज हयातील ) इतर कोण याह  नगरप रषद असले या 

लपीक सवंगातील पदावर ल जागी बदल ने नेमणूक देणेबाबत आपले ना-हरकत प  मळणेस व याबाबत महासभेचा नणय घेवून 

तसा ठराव पा रत क न मळणेबाबत नमूद केले आहे. 

 ीमती.नलुताई सहदेव दंद  या मागासवग य अनुशेष भरती सन 2011 अंतगत सरळ सेवे दारे नयु त झाले याआहेत. 

या द.30/11/2012 पासून जळगांव शहर महानगरपा लके या आ थापना सूचीवर ल लपीक या पदावर वेतन ेणी .5200-

20200/- व ेड पे .1900/- म ये कायम सेवेत कायरत असून ह ल  या लपीक हणून भाग स मती . 1 येथे कायरत आहेत. 

यांचे मूळगांव साईनगर,दयापुर िज.अमरावती येथील र हवाशी आहेत. याचे पती अमरावती िज हयातील चांदरु रे वे येथे वग 4 चे 

कमचार  हणून क य सेवेत कायरत आहेत. सासु-सासरे वृ पकाळाने आजार  आहेत व यांची लहान मुलगी अस याने यांचे 

पालन पोषणाची जबाबदार  कुटंूबकता हणून देखरेखीसाठ  यांचे पती यांना तथेच नवास करणे भाग पडते. यामुळे अमरावती 

शहर हे जळगाव येथून 300 क.मी.अंतरावर अस याने काह  अडचणी उ व यास माझे जाणे श य होत नाह . यामुळे अ यंत 

गैरसोय होत अस याचे अजात नमूद आहे. यांची बदल  अमरावती िज हयातील चांदरु रे वे नगरप रषद कंवा अमरावती 

िज हयातील इतर कोण याह  नगरप रषद येथ ेबदल ने नेमणूक मळणेसाठ  ना-हरकत प  व महासभेची (मंजूर चा ठराव) सहमती 

मळ याची वनंती केल  आहे. ीमती नलुताई सहदेव दंद  यांनी केले या अजाबाबत महारा  शासनाने शासन प रप क . SRV-

1097/ . .20/97/बारा, द.27 नो हबर,1997 अ वये शासक य सेवकां या नयतका लक बद यासंदभात ठर वले या 

धोरणानुसार वचार करता येईल. 

 तसेच यांचे सेवापु तक पाहता यांचे व  वभागीय चौकशी ता वत नाह . तसेच यांचेकडेस काह एक बाक  घेण े

नाह . तसेच लेखा प र णात यांचेबाबत कोणताह  आ ेप नाह .  

 वर नमूद प रप काचा मु ा . 2(1) (ब) नुसार ीमती. नलुताई सहदेव दंद  यांचे पती अमरावती िज हयातील चांदरु रे वे 

येथे वग-4 चे कमचार  हणून कायरत आहेत. यांचेकडेस वृ  सासु-सास यांची पालन पोषणाची जबाबदार  पती प नी यांना एक त 

ठेव या या शासन धोरणानुसार यांना ना-हरकत प  देणेकामी महासभेचा ठराव पा रत करणे आव यक अस याने प रप कातील 

सुधा रत धोरण . 2 नुसार यां या सेवेचा िज हयातील कायकाळ सुमारे 6 वष 5 म हने झालेला असून . 4 नुसार यातील (अ) व 

(ब) नुसार यांनी कळ वलेल  पसंती, यांची शासक य सोय व वैयि तक पसंती वचारांत घेता ीमती,नलुताई सहदेव 

दंद , लपीक, भाग स मती . 1 यांची अमरावती िज हयातील चांदरु रे वे नगरप रषद कंवा (अमरावती िज हयातील ) इतर 

कोण याह  नगरप रषद असले या लपीक संवगातील पदावर ल जागी आंतरिज हा बदल ने नेमणूक होणे कामी ना-हरकत 

माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 

सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मते :- ०० 

 सूचक  :-  सोनवणे भारती कैलास 

 अनुमोदक :-  बालाणी भगतराम रावलमल 

महानगरपा लका गाळे भाड े नधी (मनपा फंड) अतंगत वदयतु वभागाक रता 
खरेद  कर यात आले या TATA ४०७ चसेीसवर ११ मटर उंचीचे Boom Type Ladder व TATA ७०९ चसेीसवर  
१५ मटर उंचीचे Telescopic Type Ladder बाधंणी करण ेकामी माग वले या ई- न वदा र  क न Technical 

Specification माण ेअदंाजप क य दर र कम .३२,०९,३२०/- मा ला  मा यता मळणे कामी शासनाकडुन 
आले या तावाच ेवाचन केले. 
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असा ठराव कर यात येतो क , शासनाचा उपरो त ताव अमा य कर यात येत असून सदर कामी 
या जबाबदार अ धकार  यांनी पर पर Technical Specification म ये बदल क न ताव सादर केलेला 

आहे. याचंी शासनान ेचौकशी क न याचेवर कारवाई करावी तसेच सदर कामी माग वलेल  ई- न वदा र  
क न न यान े न वदा या करणसे मा यता दान कर यात यते आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  सोनवण े धरज मरुल धर 
अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप  

जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना(जुनी ह ) मौजे जळगांव शवार 
स.न.ं४९/३/१ या ज मनीतुन २४.०० व १८.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे 
भुसंपादनाबाबत शासनाकडुन आले या तावाचे वाचन केले. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजनतेील (वाढ व ह ) ) मौज े
जळगावं शवार स.न.ं४९/३/१ या ज मनीतुन २४.०० व १८.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत 
ज मनीचे संपादनासंबधंी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक १) 
ी. नतीन सधुाकर पाट ल २) ी.र वं  रामा महाजन ३) सौ.सं गता यशवतं बार  यानंी नयोजन ाधीकरणास 
दलले  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक १) ी. नतीन सधुाकर 
पाट ल २) ी.र वं  रामा महाजन ३) सौ.सं गता यशवंत बार  यानंा उ त बाधीत ज मनीचे भसुपंादनासंबधंी 
महानगरपा लकेची आ थक प रि थती बघता आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणसे 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  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पोकळे दल प बबनराव 
अनमुोदक :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   

अजदार ी. व ल दौलत पाट ल िज हा य , अपंग साधना सघं सचंल त 
बहृ महारा  अपगं वकास सघंटना, जळगांव यां या माफत ा त द यागं अजदार यानंा पं ाळा हुडको येथील 
घरकुल देणेबाबत धोरण ठर वण ेकामी शासनाकडुन आले या तावाचे वाचन केले. 
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असा ठराव कर यात येतो क , अजदार ी. व ल दौलत पाट ल िज हा य  , अपंग साधना संघ संचल त 
बहृ महारा  अपंग वकास संघटना जळगांव यांचा घरकुल मळणे बाबतचा दनांक 22/07/2019 चा अज व या सोबतची 
कागदप े सा.बा./आ . /1199 द. 23/07/2019 अ वये ा त झाला आहे. 
 अजदारासह एकुण 15 ाच ु यांनी मनपा या ागंणत घरकुल मळणे कामी केले या उपोषणास अनुस न 
यांना मनपा घरकुल योजने अंतगत ाधा याने घरकुल देणेस महासभा ठराव . 129 द. 05/03/2019 पा रत कर यात 
आलेला आहे. यानंतर मा.महापौर यां या दालनात अजदार व यांचे त नधी तसेच आयु त, उपायु त व शहर अ भयंता 
व इतर मा यवरां या उपि थतीत झाले या बैठक त मनपा मालक या पं ाळा घरकुल योजनेतील र त असले या व 
कोण याह  लाभाथ स अलॉट न केले या घरकुलांचा ताबा अ त मण वभागाने घेवुन ती घरकुले उपोषणाथ  15 ाच  ु
यांना अलॉट कर यात बाबत धोरण नि चत कर यात आले होते. या नुसार अ त मण वभागाने पोल स वभागाची 
मदत घेवुन पं ाळा हुडको येथील 36 घरकुलांचा ताबा घेतलेला आहे.  
 सदर या घरकुलापैंक  15 घरकुले उपोषणाथ  15 ाच ु यांना दे या कामी यांना रतसर अज व या सोबत 
(1) अंध वा बाबत माणप  (2) अजदाराचे व यां या प रवारातील सव सद याचे आधारकाडे (3) रेशन काड व मतदान 
काड (4) जळगांव मनपा े ाम ये र हवास कर त अस या बाबतचा र हवास दाखला कंवा मतदार या दत नांव अस या 
बाबत स य त (5) प त व प नीचा पासपोट साईज फोटो ( येक  एक एक ) (6) शासना या इतर कोण याह  योजनेतुन 
घरकुलाचा लाभ घेतलेला नस या बाबत   त ाप  असे द ताऐवज मागव यात आलेले होते. या नुसार एकुण 17 

द यांगाच ेअज आव यक या कागदप ासह ा त झाले आहे.  
        तर  ता यात घे यात आले या घरकुलांचे पा  ाच ुंना ताबा दे या कामी मनपाचे खाल ल माणे धोरण नि चत 
करणते येत आहे.  

1) महासभा ठराव . 129 द. 05/03/2019 नुसार 15 ाच ुं ऐवजी अज ा त १७ ाच ुं घरकुलाचा लाभ 
दे यात यावा. 

2) या घरकुलांचा ताबा देणे आहे ती घरकुले मनपाने दु ती क न याचा ताबा लाभा याना यावा. घरकुल 
दु त करणेस येणा या खचास मा यता दान करणेत येत आहे. 

3) ताबा देतांना अट  शत  बाबत करारनामा करणे कामी अट  शत  नि चत करणेचा अ धकार शहर अ भयंता यांना 
दे यात येत आहे. यांनी अट शत  नि चत क न करारनामा क न यावा. 

4) लाभा याकडुन दर महा भाडे घे या कामी भा याची र कम नि चत करणे . 
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5) या पूव  वाटप केले या घरकुला या दरानसुार भाडे आकारणी करावी. 
उपरो त नमुद के या नुसार अजदार यांना कागदप ाची पुतता करण ेकामी प  दे यास तसेच वर नमुद . 1 ते 5 

बाबत आव यक ती कायवाह  होऊन द यांग अजदार यांना पं ाळा हुडको येथील घरकुल देणेस तसेच १७ घरकुल 
दु तीसाठ  येणा या र कम .४१.० ल या खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :-  पाट ल राज  झप  
अनुमोदक :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 

नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत सन 2019-20 कर ता तावीत 
1 ते 41 कामे करणेस व सदर कामी येणारे एकुण र कम .  मा च ेखचास व सदर ताव 
िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे शासक य मा यतसेाठ  सादर करणेस मा यता दे या बाबत शासनाकडुन 
आले या तावाच ेवाचन केले. 
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असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजन ेअंतगत अनषुंगान ेसन 2019-20 या 
आथ क वषाकर ता र कम पये 1.50 कोट  अनुदान महानगरपा लका जळगांव कर ता तरतुद कर यात येत अस याचे 

िज हा धकार  जळगांव यां या कडील प  .नपा/1/सजुयो/52/2019 द.15/07/2019 अ वये सन 2019-20 या 
आथ क वषाकर ता तरतुद कर यात आल  अस याचे सु चत केलेले आहे. यानसुार खाल ल काम े तावीत कर यात 

आल  आहेत. 

अ. . कामाच ेनांव 
अंदािजत 

र कम 

1 
. .01 लाकुड पेठ , शकंर सी मल जवळ , हनमुान सॉमील जवळ, अं बका सोसा, खुबचदं 

सागरमल व यालय य समाज सोमनाथ कराणा जवळ, ये लमा माता मं दर, 
तवार  दाल मल येथे हायम ट लॅ प बस वण.े 

393841/- 

2 . .01  हायम ट लॅ प बस वणे (2 नगं ) 112524/- 

3 . .04 म ये हायम ट लॅ प बस वण े 1969205/- 

4 भाग .06 वातं य चौक मो हत कॉनर चौकात हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

5 
. .6 न.भ.ु .8641 द त कॉलनी ये थल खु या जागेत व गणेश नगर ये थल खु या 

जागेत हायम ट लॅ प बस वणे. 
112524/- 

6 
. .7 रे व ेकॉलनी ग. .286/2 खु या जागेस वॉल कंपाऊंड, लाटर तसचे वह र वर 

जाळी बस वणे व कलरकाम करण.े   
725000/- 
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7 . .7 िजवन वकास कॉलनी खु या जागेस चेन लकं फे सींग, ँक करण े 750000/- 

8 . .7 रे व ेकॉलनी ग. .286/2 खु या जागेत हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

9 . .7 ग. .283/2/अ नदंनवन कॉलनी खु या जागेत हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

10 . . 8 ग. .74 खु या जागेस कंपाऊंड वॉल करणे.  465702/- 

11 
. .8 ग.न.ं99/3 नमखेडी शवार हतवधनी सोसायट  जवळील खु या जागेस कंपाऊंड 

वॉल व पे हर लॉक बस वणे.  
785378/- 

12 . .8 क चदंअु णा नगर चौकात  हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

13 . .8 नमखेडी शवार ग. .74 येथे हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

14 . .8 खोटे नगर शवार येथे हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

15 . .8 पवार पाक येथे हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

16 . .8 नमखेडी गांवातील चौक म ये हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

17 . . 8 नमखेडी शवार हायवे आहूजा नगर टॉप हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

18 . . 8 नमखेडी शवार हायवे दादावाडी टॉप येथे हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

19 . . 8 नमखेडी शवार क याणी नगर जुना हायव ेयेथे हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

20 . .8 नमखेडी शवार गट . 27 खु या जागेत हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

21 . .08 नमखेडी शवार गट. . 107 मधील ओपन पसे जवळ हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

  22 भाग .10 पं ाळा गट . 292/2 ओमकार पाक म ये हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

23 . .10 पं ाळा स द वनायक कॉलनी न ठा लासेस समोर हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

24 . .10 ओकंार पाक सावखेडा रोड येथे हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

25 
भाग .11 अजनु / मकंूुद नगर उताराजवळील ऍ़ड. ी.जाधव यां या बंग याजवळील 

100 फुट  रोड उतार र यावर ल ना यावर असले या पुलाजवळ हायम ट लॅ प बस वणे.  
56263/- 

26 . .12 दा कॉलनी ी पंचवट  महादेव मंद र येथे हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

27 
भाग .13 टेट बँक कॉलनी महे ण गट न.ं563 पवन ह स खुल  जागा वक सत 

करणे.  
1485000/- 

28 
भाग .14 म जीद ए इ ाह म जवळ, राम नगर, डी-माट समोर शरसोल  नाका जवळ 

हायम ट लॅ प बस वण.े 
56263/- 

29 
भाग .14 तांबापरुा बजरंग चौक द णमखुी हनमुान मं दरासमोर हायम ट लॅ प 

बस वण.े 
56263/- 

30 
भाग .14 तांबापरुा ब मी ला पो लस चौक  व जु मा शाह वखर जवळ येक  1 नग 

हायम ट लॅ प बस वण.े 
112524/- 

31 . .15 मधील परजादे क थान म ये हायम ट लॅ प बस वण.े  225052/- 

32 भाग .16 स ाट कॉलनी छापखा याजवळील चौकात हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

33 
भाग .16 खुबा नगर मधील व ल माई मंद र, रामदेवबाबा मंद र, येथे हायम ट 

लॅ प बस वणे. 
281315/- 

34 . .17 अयो या नगर व ल मंद र जवळील ओपन पेस वक सत करण े(25 ल ) 2500000/- 

35 भाग .17 जळगांव  शवार ग. .121/ब मनपा खलु  जागेस वॉल कंपाऊंड करणे.  1400000/- 

36 भाग .17 ीराम नगर ग. .141/3 खु या जागेत ओप िजम तयार करणे. 700000/- 

37 . .17 सदगु  नगर स.नं. 39/1 व अपना घर कॉलनी स. . 38/3 म ये ओपन पसे 112524/- 
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म ये ठकाणी हायम ट लॅ प बस वण.े 
38 . .17 आयो या नगर ीराम गाडन स.नं. 141/3 चौकात हायम ट लॅ प बस वणे. 56263/- 

39 . .17 आयो या नगर वामी समथ मं दर चौकात हायम ट लॅ प बस वण.े 56263/- 

40 
. .19 मधील मेह ण शवार 184/2 सु म कॉलनी येथील मनपा मालक या खु या 

जागेत वॉल कंपाऊड बांधण े

1500000/- 

41 . . 19 सु म कॉलनी ग.न.ं162/1 खु या भुखडंात हायम ट लॅ प बस वण.े  56263/- 
 एकुण र कम .  

          वर नमुद 1 ते 41 कामांना मा यता दान कर यात येत असुन सदर कामांचा ताव मा.िज हा धकार  जळगांव 

यांच ेकडसे शासक य मा यतकेर ता सादर कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
 शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत सन 2019-20 

कर ता तावीत 1 ते 22 कामे करणेस व सदर कामी येणारे एकुण र कम . मा च ेखचास व 
सदर ताव िज हा धकार  जळगावं यांचे कडसे शासक य मा यतसेाठ  सादर करणसे मा यता दे या बाबत 
शासनाकडुन आले या तावाचे वाचन केले. 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सवुण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजन ेअंतगत अनुषगंान ेसन 

2019-20 या आथ क वषाकर ता र कम पये 1.50 कोट  अनदुान महानगरपा लका जळगांव कर ता तरतुद कर यात 

येत अस याच े िज हा धकार  जळगांव यां या कडील प  .नपा/1/सजुयो /52/2019 द.15/07/2019 अ वये सन 

2019-20 या आथ क वषाकर ता तरतुद कर यात आल  अस याच े सु चत केलेले आहे. यानसुार खाल ल काम े

तावीत कर यात आल  आहेत. 

अ. . कामाच ेनांव 
अंदािजत 

र कम 

. .01 म ये ठक ठकाणी रोड ॉ सगं लॅब क हट बांधण.े 675097/- 

. . 2 मशान भमुी जवळ न वन मु ी बांधण े 320029/- 
भाग .5 रे व े टेशन जवळील मारक येथ ेघुमट व रेल गं बस वणे 1100000/- 

4 . .6 मेह ण न.र.यो. .2 अं तम भुखंड .487 आर त जागेस कंुपन भतं बांधण े 585000/- 

5 
. .6 मेह ण शवार न.र.यो. .2 अं तम भखंुड .558 गणशेवाडी खु या जागेत ओप 

िजम सा ह य पुर वण े 

500000/- 

6 . . 7 श कवाडी येथ ेखु या जागेत ओपन िजम सा ह य पुर वण े 500000/- 

7 
. .8 नमखेडी शवार ग. .107 मधील ओपन पेसला कंपाऊड वॉल, मलुासंाठ  

खेळणी, जे ठ नागर कासंाठ  बाक व हायम ट लॅ प बस वणे.  
513234/- 

8 
. .8 ग. .74 व ल पाक,मु ताई नगर ओपन पेसम ये चेन लकं फे सींग व खेळणी 

बस वणे.  
465702/- 

9 . .8 नमखेडी शवार ग. . 86/1 खु या जागेस चेन लकं फे सींग करण.े  507545/- 
10 . .8 पं ाळा रोड ोपद  नगर पे ोल पंपा या बाजु या ग ल त आरसीसी गटार बांधण.े  683185/- 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

30 
 

11 
. .9 ग. .34 लॉ.नं.34 बडाळे नगर (मु ताई नगर) येथे ओपन पेसला चेन लकं 

फे सींग करण े

505439/- 

12 
. .11 पं ाळा ग.नं.62,63,64 व युत कॉलनी प रसरात आरसीसी गटार बांधुन लॅब 

क हट बाधंण.े  
1000000/- 

13 
. .11 पं ाळा शवार गट . 140/2, 140/1क, 129,130 महा वर कराणा प रसरात 

न वन आरसीसी गटार व लॅब क हट बाधंण.े   
1000000/- 

14 . .12 भात कॉलनी प रसरात आरसीसी गटार व लॅब क हट बांधण े 500000/- 
15 भाग .12 दा कॉलनी प रसरात आर.सी.सी.गटार बाधंण े 600000/- 
16 . .12 धांड ेनगर मेह ण स.नं.561/1ब व 2क+2ड उताराचा र ता कॉ टचा करण े 1264470/- 
17 भाग .13 लांडोरखोर  समोर ल ओपन पेसला वक सत करण े 500000/- 
18 . .14 गणपती नगर जुने मदं र मागील खु या जागेत वॉल कंपाऊड, जॉगीगं ॅक करण.े  1000000/- 
19 . .14 मेह ण स. .422/ब मधील क तान म ये भराव टाकून पाथव ेतयार करणे.  2500000/- 

20 
. .15 मेह ण र ा टॉप पासुन त े स. . 258 भागापयत या ना यास पुव बाजसु 

संर ण भतं बांधण े

2500000/- 

21 . .15 सदोबा वेअर हाऊस या मागे आरसीसी लॅब क हट बांधण.े  350000/- 
22 भाग .19 सु म कॉलनी गट नं.162/1 खु या भुखंडास कंपाऊंडवॉल करण े 2000000/- 
 एकुण र कम .  

               वर नमुद 1 त े22 कामांना मा यता दान कर यात येत असनु सदर कामाचंा ताव मा.िज हा धकार  

जळगांव याचं े कडसे शासक य मा यतेकर ता सादर कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. अनदुान 
य त र त जादा होणा या खचास मनपा फंडातुन खच कर यासह  मा यता दे यात येत आहे. अनदुाना 
य त र त जादा होणाऱा खच मनपा फंडातून खच कर यासह  मा यता दे यात येत आहे.  

शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

महानगरपा लका े ात ाथ मक मलुभतु सोयी सु वधां या वकास योजने अतंगत 

सन 2015-16 या आ थक वषासाठ  वतर त केले या 5 कोट  नधी अनुदान अतंगत न याने तावीत 1 ते 

22 कामे करणेस व सदर कामी येणारे एकुण र कम .4,53,94,916/- मा च े खचास व सदर ताव 

िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे शासक य मा यतसेाठ  सादर करणेस मा यता दे या बाबत शासनाकडुन 

आले या तावाच ेवाचन केले. 

असा ठराव करणत येत आहे क , असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लका े ात थ मक मलुभुत 

सोयी सु वधां या वकास योजन ेअतंगत सन 2015-16 या आथ क वषासाठ  वतर त केले या 5 कोट  अनदुान व 5 

कोट  मनपा ह सा असे एकुण 10 कोट  र कमेतनु 100 काम े तावीत कर यात आल.े यानसुार वभागीय आयु त 

ना शक वभाग ना शक याचें कडील प  . नपा/2/1/जा. ./31888/2016 द.20/08/2016 अ वये र कम . 
49786742/- मा  अनुदान व र कम .49786742/- मा  मनपा ह सा असे एकुण 99573484/- मा या तावास 

शासक य मा यता दान कर यात आल  सदर कामाचंी न वदा स द क न न वदा दर माग व यात आल ेव सवात 
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कमी दर आले या म तदेार यानंा कामाचा कायादेश दे याची कायवाह  सु  असतानंा द.11 म े 2017 रोजी पा रत 

केलेला शासन नणया नसुार या शहरात अमतृ योजना राब व यात येत असेल अशा शहरात र यांची व गटार  

बाधंकामाचे काम े कर यात येव ू नये असे सु चत कर यात आलेल े अस यान े वर ल मा यते नसुार मा यता ा त 

कामांपैक  काह  र यांच ेव गटार ंची काम ेर  कर यात आल.ेर  झाले या कांमा या श लक असले या नधी अंतगत 

न यान ेमेह ण तलावास डॉ नाहटा यां या घरापासनु त ेस.नं.299 पयत डबर पचीगं, रे लगं, लॉवर बेड, व जॉगीग 

ॉक बाधंकाम करण ेकामाचे र कम .45321182/- मा चा ताव तयार क न िज हा धकार  यां या शफारस घेवनू 

शासक य मा यतेकर ता िज हा धकार  जळगांव यां या माफत प  .पाल का/2/ आर.आर./27400/2018 

द.11/06/2018 नसुार सदरचा ताव वभागीय आयु त ना शक, वभाग ना शक याचें कडसे सादर कर यात 

आला.सदर या तावास िज हा तर य स मती यांनी मा यता देवून शासन नणय .धोरण /2017/ . .96/न व-16 

द.12/12/2017 मधील नदशानुसार शासक य मा यतेकर ता सदरचा ताव धान स चव नगर वकास वभाग 

मं ालय मुंबई यांचे कडसे प  .नपा/2/1/734/2019 द.13/02/2019 अ वये सादर कर याच आला सदर तावास 

अदयाप पावेतो मा यता ा त झालेल  नाह  तसेच मेह ण तलावावर पयटन वभागामाफत मजुंर नधी अतंगत 

B&C माफत जॉगीग ॅक व इतर बाबी मंजरू झाललेे अस यान ेयापवू चा  सदरचा ताव र  क न न यान ेखाल ल 

कामे तावीत कर यात आल  आहेत. 

अ. . कामाचे नांव 
अंदािजत 

र कम 

1 
. . 2 कांचन नगर स.नं. 11/1ये थल ओपन पेसम ये पे हर लॉक, कंपाऊंडर वॉलवर चेन लकं 

फे सीगं,रंगकाम, बोअरवेल, सुशो भकरण करणे.  
1025025/- 

2 . .02 म ये बारसे कॉलनी जवळ मशानभुमी पासुन मेनरोड साईडला आर.सी.सी. गटार बांधणे 415560/- 

3 . .02 म ये ठक ठकाणी रोड ॉ सगंला लॅब क हट बांधणे. 263280/- 

4 . .02 जळगांव स.नं. 509/8 बारसे कॉलनी मधील खु या जागेला चेन लगं फेि सग करणे. 405771/- 

5 भाग .04 ड.पी.आर ण .48 जागेवर शाळा व पोट हॉट इमारत बांधणे. 24098748/- 

6 . .6 द त कॉलनी खु या जागेत ओप िजम सा ह य पुर वणे.  500000/- 

7 . . 7 पं ाळा ग. .57/1-1 ये थल ी.सु नल भगत यां या घराजवळ र ता व गटार बांधणे.  587902/- 

8 . .8 नमखेडी शवार गट . 27 वॉल कंपाऊंड क न वका सत करणे (योगा सटर 29.20 ल ) 3220000/- 

9 . .8 नमखेडी शवार गट . 122/2/2 खुला भुखंडास वॉल कंपाऊंड करणे 1092802/- 

10 
. .9 गट.नं. 27 व गट.नं. 22+23 पं ाळा मधील ओपन पेसला चेनल ंग फ सींग करणे व 

खेळणी बस वणे. 
1483262/- 

11 
 

. .14 मेह ण स.नं.444ओपन पेसम ये खेळणी पुर वणे व बस वणे.  250000/- 

12 . .14 मेह ण स.नं.266/1धअ् ओपन पेसम ये खेळणी पुर वणे व बस वणे.  250000/- 

13 . .14 मधील ल मी नगर जवळ पाटचार  ॉ सगंला लॅब क हट बांधणे 500000/- 

14 . .14 गणपतराव ढेकळे यायाम शाळा म ये यायाम सा ह य पुर वणे व बस वणे.  230000/- 

15 
. .14 रामे वर कॉलनीतील बालाजी कराणा जवळ गणपती मंद रचे बाजुला क हट, वामी 

समथ मंद राजवळ रामे वर कॉलनी व इतर ठकाणी क हट करणे.  
510000/- 

16 
वाड .14 मधील रामे वर नगर भागातील मेह ण स.नं.251 म ये 18 मी. ं द रोड ा सगंला गटार 

बांधुन लॅब टाकणे 
287636/- 

17 
. .15 मेह ण अंतगत मेह ण गावठण भागातील मनपा मालक या खु या जागेत समाज मं दर 

बांधणे  
2000000/- 

18 
. .15 जय भवानी शाळे या ओपन पेस पासुन ते साव. शौचालया पयत ना यास पुव साईडला 

संर ण भतं बांधणे.  
2000000/- 
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19 
. .16 स ह नं. 506/4 व 506/5 खुल  जागेवर संर ण भतं बांधणे व ट.पी.2 लॉट नं. 516 

ीकृ ण ढाकेवाडी चेन लकं फे सींग करणे व मुकंूद नगर लॅब क हट बांधणे  

1499930/- 
 

20 
. .17 ड म ये स. .145 म ये असले या खुल  जागेत पे ह ंग लॉक व खु या जागेला संर ण 

भतं (चेन लकं फे सीगं) व खेळणी बस वणे.  
1575000/- 

21 . .18 मधील स.नं. 15/3/ब/4 खु या जागेस कंपाऊंड वॉल व वह र ला संर ण जाळी बस वणे.  1700000/- 

22 
. .19 सु म कॉलनी ग. .166/1अ4,165,167/2,168/,162/1 म ये आरसीसी गटार व लॅब 

क हट बांधणे.  
1500000/- 

 एकुण र कम .  

वर नमुद 1 त े 22 कामानंा मा यता दान कर यात येत असनु सदर कामाचंा ताव मा.िज हा धकार  

जळगांव यांचे कडसे शासक य मा यतेकर ता सादर कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
  शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पाट ल चं शखेर शवाजी 
अनमुोदक :-  खडके सु नल वामनराव 

आ णा भाऊ साठे नागर  द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत सन 2019-20 कर ता 

तावीत  1 ते 11 कामे करणसे व सदर कामी येणारे एकुण र कम .1,99,94,691/- मा चे खचास व सदर ताव 

िज हा धकार  जळगांव यांचे कडेस शासक य मा यतसेाठ  सादर करणेस मा यता दे या बाबत शासनाकडुन आले या 

तावाचे वाचन केले. 

असा ठराव कर यात येतो क ,नागर  द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत अनुषंगाने सन 2019-20 या आथ क 

वषाकर ता र कम पये 2 कोट  अनुदान महानगरपा लका जळगांव कर ता तरतुद कर यात येत अस याचे िज हा शासन 

अ धकार  िज हा धकार  कायालय जळगांव यां या कडेल प  .नपा/1/सुजयो /57/2019 द.24/07/2019 अ वये सन 2019-20 

या आथक वषाकर ता सन 2018 म ये न याने झाले या भाग रचने नुसार अनुसु चत जातींकर ता राखीव भाग माकं 1,3,4,10 

व 13 म ये शासन नणय . वघयो-102000/1595/ . .189/न व-4 मं ालय मुबई द.05 माच 2002 या अनुषंगाने खाल ल 

कामे तावीत कर यात आल  आहेत. 

अ. . कामाचे नांव 
अंदािजत 

र कम 

1 
भाग .01 मधील फायर ऑ फस जवळ कंपाऊंडवॉल, पंप हाऊस तसेच वह र ला 

सुर ा भतं बांधणे.  
2350734/- 

2 
भाग .01 मधील भागात फायर ऑ फस समोर ल जागेत पंप हाऊस या 

आजुबाजसु पे ह ंग लॉक बस वणे. 
413740/- 

3 भाग .03 अंतगत स.नं.77/5 व 77/6 जळगावं शवार म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. 1999980/- 

4 
भाग .03 मधील जुना असोदा र ता व जुना खेडी रोड येथे आव यक ठकाणी 

रोड ॉ सगं लॅब क हट बांधणे. 
2000000/- 

5 
भाग .04 मधील आर.एल.शॉप ते हनमुान मं दर ते पंडीत जमुनाधरजी पाठ  
यायाम शाळे पयत आर.सी.सी.गटार बांधणे 

1090000/- 

6 भाग .04 जोशी पेठ भागातील भोई ग ल  मधील बोळ म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे 410000/- 

7 
भाग .10 अंतगत खंडेराव नगर प रसर ( लम) व मांगवाडा भलवाडा पं ाळा हुडको 

प रसरात आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधणे 
2908655/- 

8 भाग .10 अंतगत गट न.ं176/1,176/2 पं ाळा शवार येथे कॉ टचे र त े 2500000/- 



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\13.महासभा .13 द.29082019.doc 

33 
 

तयार करणे. 
9 भाग .10 पं ाळा गट नं.303,304 गणपती नगर प रसरात आर.सी.सी.गटार बांधणे 800000/- 

10 भाग .13 समता नगर म धल पाथवे कॉ टचे करणे. 4314582/- 
11 भाग .13 नेह  नगर स.नं.415 ओपन पेस म ये लब हॉल बांधणे. 1207000/- 
 एकुण र कम .  19994691/- 

               वर नमुद 1 ते 11 कामांना मा यता दान कर यात येत असुन सदर कामांचा ताव मा.िज हा धकार  जळगांव यांचे 

कडेस शासक य मा यतेकर ता सादर कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  सनकत चेतन गणेश 
अनुमोदक :-  तायडे सुरेखा नतीन 

महानगरपा लका मालक या जागेवर ल सं थाम ये मा.महापौर व मा.आयु त यानंा 
सदर सं थे या कायकारणीत पद स द अ धकार  हणनू नमेणूक करणेबाबत ी.भगतराम रावलमल 
बालाणी,गटनेता, भा.ज.पा. जळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव यानंी दले या तावाच ेवाचन केले. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील व वध भागात महानगरपा लकेतफ मनपा 
मालक या जागा वक सत करणसेाठ  व वध सामािजक सं था यानंा दान कर यात आले या आहेत 
उदा.शाळा, दवाखाने, थंालये, वाचनालये इ याद  तसेच भ व यात  मनपा या मालक च ेज ेभखुडं वक सत 
करणसेाठ  सं थांना दे यात येतील अ या सं था बाबत जागेचे नयोजन, वकास कर यासाठ  
महानगरपा लकेस सम वया अभावी अनेक अडचणी नमाण होत असतात. 

उपरो त मनपा या मालक या सं थांना जागेत जळगांव शहर महानगरपा लकेचा उ लेख करण,े 
कायकारणी या मा हतीचा तप शल, नागर कानंा नाममा  दरातं सेवा तसेच सामा य नागर क / मनपा कमचार  
यानंा दे यात येणा या सेवा-सु वधा यांचा मा हतीचा तप शल लावणे तसेच इतर आव यक बाबींसह सुचना 
सं थसे दे यात येणा या जागे या दशनी भागावर लावण े आव यक आहे. जळगांव शहर महानगरपा लकेने 
यापवु  दले  या सव खु या जागावंर व या सं थेस जागा दान कर यात आले या आहेत अ या सव 
सं थांबाबत काह  त ार  अस यास सं था व नागर क यां यात सम वय ठेवनु त ार ंचे नरसन करण ेकामी 
व नयं ण राहाव े हणनू उपरो त सं थांना दले या जागांवर मा.महापौर व मा. आयु त या पदावंर वेळोवळेी 
जे कायरत असतील याचंी सम वयक हणनू नेमणकू करण ेकामी मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने आव यक या बाबींची पतुता क न उपरो त माणे कायवाह  करावी. 
बहुमतान ेमंजरु 

  अनुकूल मते  :- ५३   तकुल मत े:- ११ 
सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :-  ढेकळे सदा शव गणपतराव 

रा  सतं शरोमणी ी.नामदेवजी महाराज यांची ७५० वी जयंती सन २०२० ला 

अस याने शहरातील फायनल लॉट नं.३६५ (पार क पाक) ओकंारनगर ि थत उदयानाच ेनतुनीकरण व या 

उदयानास “रा  सतं शरोमणी ी.नामदेवजी महाराज उ यान ” असे नामकरण करणसे व सदर उदयान 

वकासाक रता ह तातं रत करणेबाबत अ य , ी. य अ हर शपंी समाज हतवधक सं था,जळगांव  यानंी 

दले या तावाचे वाचन केले. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील फायनल लॉट नं.३६५ (पार क पाक) ओकंारनगर 
ि थत उदयानाच ेनुतनीकरण व या उदयानास “रा  सतं शरोमणी ी.नामदेवजी महाराज उ यान ” असे 
नामकरण करणसे व सदर उदयान वकासाक रता ह तातं रत करणेबाबत अ य , ी. य अ हर शपंी 
समाज हतवधक सं था,जळगांव  यानंी दललेा ताव मागे घे यात येत असनू ी. य अ हर शपंी समाज 
हतवधक सं था,जळगांव यांना उपरो त जागे ऐवजी जळगांव शहरातील महापा लका मालक ची अ य चागंल  
जागा देवुन ती वक सत क न देणसे मा यता दान करणते येत आहे. 

शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:-  
सूचक  :-  पाट ल स चन भमराव 
अनमुोदक :-  मराठे िजत  भगवानराव 

जळगावं शहरातुन जाणा या रा य महामाग .५३ (जुना राि य महामाग .६) 
वर ल का लकंा माता चौका पासुन त े खोटे नगर चौकापयत या न वन वक सत होणा या चौपदर  कर या या 
र यावर न वन पोल उभा न व काह  मुख चौकामं ये हायमा ट पोल उभा न काश यव था कर याचे काम 
शासनाकडुन मागणी क न ा त होणा या न धतुन अथवा अ य योजनेतनु सदर काम हाती घेण ेकामी अपे त 
खच र कम .३,०६,३४,९०३/- मा ला मा यता देण े अथवा B.O.T. त वावर करणबेाबत शासनाकडुन आले या 

तावाच ेवाचन केले. 
B.O.T. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातुन जाणा या रा य महामाग .५३ (जुना राि य महामाग 
.६) वर ल का लकंा माता चौका पासुन त ेखोटे नगर चौकापयत या र या या ं द  करण (चौपदर  करण)े क न 
वक सत कर याच ेकाम व यावर न वन इले क पोल व आव यकतनेसुार चौकांम ये हायमा ट पोल उभार याच े
एक ीत ताव रा य महामाग ६ यांनी मजंरु साठ  क  शासनाकड े पाठ व यात आललेा होता. परंत ु र ता 
ं द कर या या (चौपदर  करण करण)े कामासाठ  आ ह  मजंुर  देऊ शकतो परंतु न वन पोल उभा न 
आव यकतनेसुार लाईट यव था कर याच ेकाम हे था नक वरा य सं थेचे अस यान ेसदर कामास येणारा खच 
व अदंाजप क यां याकडुन करावा असे सागं यात आले व सदर काम लवकरच सु  कर यात येणार 
अस याबाबतचे प  रा य राजमाग ा धकरणा कडुन जा. ./NNAI/PIU-JAL/NH-६ Jalgaon City Road – २०१९/६३० 
द.२५/०७/२०१९ अ वये कळ व यात आलेल े आहे. यानंी हाती घेतले या र ता ं द कर या या कामात पथ दव े
उभार या या कामाचा समावशे केलानस याने सदर पथ दव ेउभार याचे काम महानगरपा लकेन ेकरावयाच ेसचु वले 
आहे. सदर प ात भारतीय रा य ा धकरणा कडुन (जनुा रा य महामाग .६) वर ल न वन ि ट लाईट पोल 
उभार याच ेकाम चौपदर  कर या या कामात तयार कर यात येणा या ड हाडर म ये पथ दवे उभार यात यावे अस े
प ात नमदु केलले ेआहे. तर  सदर कामी भारतीय रा य राजमाग व का लकंा माता चौका पासुन त ेखोटे नगर 
चौकापयत ९ मीटर उंचीच े३८८ पोल तसेच आकाशवाणी चौक, इ छादेवी चौक, अिजंठा चौकात येक १ असे २० 
मटर उंचीच ेएकुण ३ व १२.५ मीटर उंचीच े१४ हायमा ट पोल उभारणीच ेकामाच े(डी.एस.आर) सन २०१८-१९ या 
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दर सुचीनुसार र कम . ३,०६,३४,९०३/- इतका खच (GSTसह) अपे त आहे. याबाबतचे अदंाजप क तयार 
कर यात आलेले असनु सदर या अंदाजप कास तां क मा यता घे यात आलेल  आहे. 

उपरो त माण े जळगावं शहरातुन जाणा या रा य महामाग .५३ (जुना राि य महामाग .६) वर ल 
(जळगांव मनपा ह ) भसुावळ रोड, दरुदशन क ा पासुन त ेबाभंोर  पलुापयत या न वन वक सत होणा या चौपदर  
कर या या र यावर न वन पोल उभा न व काह  मुख चौकामं य े हायमा ट पोल उभा न काश यव था 
कर याचे काम करणेस येणारा अपे त खच र कम . ३,०६,३४,९०३/- मा ला तसचे सदरच ेकाम शासक य नधी 
अथवा मनपा फंडातनू करणेस मा यता दान करणते येत आहे. 

शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:- 
सूचक  :-  बालाणी भगतराम रावलमल 
अनुमोदक :-  मराठे िजत  भगवानराव

जळगांव शवार गट नं.१०३/३ मधील मनपाची खलु  जागा जय 
ी. वठुराया बहुउ े शय मडंळ जळगांव या सं थेस देणबेाबत आले या प ाच ेवाचन केले. 

असा ठराव कर यात येत आहे क , जय ी वठुराया बहुउ े शय मडंळ दनकर नगर जळगावं यांनी 
द.२९/०८/२०१९ रोजी दले या प ात नमदु केले माणे जळगांव शवार गट न.ं१०३/३ मधील मनपाची खलु  
जागा तेथील र हवासी यानंा सामाजीक, धा मक, शै णक व आरो य वषयक काय म घेणे कामी खु या 
जागेत वृ रोपन, फुल झाडाचंे संगोपन व लहान मलुांना डागंण तसेच बालससंकार क , वृ दांकर ता बैठक 
यव था, वाचनाल इ. बाबत वापर करावयचा अस याने सदरची जागा सं थसे देणेबाबत नमदु केले आहे 
तर  सदर सं थेस जळगांव शवार गट न.ं१०३/३ मधील म.न.पा.ची खुल  जागा जय ी. वठुराया बहुउ े शय 
मडंळ यांना म.न.पा. च ेअट  शत स अ धन राहुन देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन नणय /आदेशा माणे अव यक या बाबींची पतुता क न 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६४   तकुल मत े:-  

सूचक  :-  कैलास नारायण सोनवणे 
अनमुोदक :-  कशोर रमेश बा व कर 

 सह /- 


