
 

सोनवण ेअि वन शातंाराम  महाजन सु नल सपुडू 
 पाट ल चं शखेर शवाजी शखे शबानाबी साद क 

नरेकर स रता अनतं  नाईक शांत सरेुश 
 कापसे तभा चं कातं बालाणी भगतराम रावलमल 

खान कसानाबी गबल ु पाट ल वजय पडु लक अ तरदे रजनी काश 
सोनवण ेकाचंन वकास  काळे रे मा कंुदन 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ बार  शोभा दनकर  
शदें गाय ी उ तम शखे हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल कुलभुषण वरभान  
सपकाळे मना धडुकु भल पावताबाई दामु खडके सु नल वामनराव 

 पाट ल उषा सतंोष  
सपकाळे रंजना भरत को हे सधं ु वजय बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
को हे वण रामदास बरड े नतीन मनोहर देशमुख सु नाबी राज ु
सनकत चतेन गणेश बडाळे उ वला मोहन शखे सईैदा यसुुफ 

 राण ेगाय ी इं िजत पटेल इ ा हम मसुा 
 जोशी अनतं ह र चं  सोनवण े व म कसन 

सोनवण ेमकंुुदा भागवत तायड ेसरेुखा नतीन  
 च हाण योती बाळासाहेब कैलास नारायण सोनवण े

काळे अ मत पाडुंरंग मराठे िजत  भगवान राज  नारायण मराठे 

चौधर  मगंला सजंय सोनवण ेअजंनाबाई भाकर महेश रतन चौधर  
 पाट ल रेखा चुडामण भागचदं मोतीलाल जनै 

सोनवण े धरज मरुल धर सोनवण ेसरेुखा सुदाम  

 ढेकळे सदा शव गणपत  

चौधर  मनोज सरेुश पाट ल राज  झप   



 

 

द.२९/०८/२०१९ रोजी झाले या महासभचे ेकायवृ त कायम करणे.  

असा ठराव करणत येत आहे क , द.२९/०८/२०१९ रोजी झाले या महासभा बठैक चे कायवृ त 
कायम करणस मा यता दान करणत येत आहे.

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

सूचक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ  
अनमुोदक :- सोनवण े धरज मरुल धर  
 

स.न.ं१४४/३, अ ३ मधील र ते खडीचे करण ेव इतर कामे करणे कामी म तेदारांनी 
मनपात भरलेल  कालबाहय इसारा अनामत एकुण र कम .९०,६००/- मा  परत करणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

 
 

असा ठराव करणत येत आहे क , स.नं.१४४/३, अ ३ मधील र ते खडीचे करणे व इतर कामे करणे कामी 

म तेदारांनी खाल  नमूद केले माणे मनपात इसारा र कम भरलेल  होती सदरची कामे म.न.पा. नधी अंतगत पुण 

कर यांत आलेल  अस याने व सदर या इसारा अनामत र कमेस तीन वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने 

मनपा जनरल फंडात जमा कर यात आलेल  म तेदार ी. ट. ए. पाट ल यांची खाल ल माणे अ.नं. १ ते १२ म ये नमूद 

केलेल  कालबाहय सुर ा अनामत एकुण र कम .९०,६००/-  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. . पावती . दनांक इसारा अनामत र कम . सन डे-बुक पा.नं. 
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                      एकूण - ९०६००  
सदर करणी शासनाने शासन आदेश/ नदशा माणे नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  

करावी. 
सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६६   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- दारकंुडे नवनाथ व वनाथ  
अनुमोदक :- सोनवणे धरज मुरल धर 

शासना या IHSDP योजनतेील ७६ घरकुल वाटप करण े बाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव करणत येत आहे क ,     शासना या IHSDP योजने अंतगत मनपा मालक या पं ाळा गट.नं. २१४ पाट येथे 

४७२ घरकुलांचा ताव मंजुर झालेला होता. व यातील २५२ घरकुले प ह या ट यात बांधकाम पूण क न लाभा याना वाटप कर यात 

आलेले आहे. उवर त घरकुलांपैक  जागे या अडचणीमुळे फ त ७६ घरांचे बांधकाम पूण झालेले आहे. व या योजने अंतगत मंजुर 

झाले या ४७२ लाभाथ या आद तील यापूव  या २५२ लाभा याना घरकुलांचे वाटप झालेले आहे यांची नावे वगळुन उवर त सव 

लाभाथ चे याद तुन ७६ घरकुलांचा लक  ॉ काढ यास व यानुसार घरकुलांचे वाटप कर यास या पूव  महासभा ठराव . ३९ द. 

०७/१२/२०१८ अ वये मा यता दान कर यात आलेल  होती. या नुसार वेळ व दनांक नि चत कर या कामी ताव सादर कर यात 

आला होता. व यावर त काल न आयु तांनी महापौरांची वेळ व दनांक घेवुन कायवाह  कर या बाबत अ भ ाय दलेले होते.  

 या पूव  २५२ घरकुलांचे वाटप कर या कर ता त काल न महासभेने महासभा ठराव . ७६५ द. २६/०९/२०१७ अ वये ठरवुन 

दले या धोरणा नुसार जळगांव शहर हगणदर  मु त करणे कामी पं ाळा गट.नं. २१४/२ या जागेवर १८ मीटर ड.पी. र यावर 

झोप यांम ये र हवास करणा या सव झोपडी धारकांना घरकुल वाटप कर यात यावे तसेच दधु फेडरेशन जवळील झोपडी धारकांचे 

नवेदना नुसार ७६ घरकुलांचे बांधकाम पूण झा यावर याचेशी चचा क न यांचे सहमतीने ७६ घरकुलांचे वाटप कर यास मा यता 

दे यात आलेल  होती. व उवर त १५६ घरकुलांचे लाभाथ  नि चत क न यांचा धानमं ी आवास योजनेत समावेश क न यां या 

नावानीशी ताव शासनास पाठ व यास मंजुर  दे यात आलेल  होती.  



 

त काल न घरकुल वाटप वेळी ड.पी. र यावर राहत असले या एकुण ३३४ लाभा यापैक  २५२ लाभा याना घरकुलांचा ताबा 

दे यात आलेला अस याने उवर त ८२ लाभाथ  यांनी ड.पी. र यावर ल आप या झोप या काढुन घेत याने मनपास हगणदार  मु त 

कर यासाठ  सहकाय केलेले अस याने या ७६ घरकुलां या वाटपासाठ  फ त याच ८२ लाभा याचा वचार करणे आव यक अस याने 

या ८२ लाभा याना लक  ॉ प दतीने या ७६ घरकुलांचे वाटप कर यात यावे. तसेच उवर त लाभा याना धानमं ी आवास योजने 

अंतगत समा व ट क न यांना देखील घरकुलांचा लाभ दे यात यावा.  

याबाबत उपायु त यां या अ धप याखाल  शहर अ भयतंा, भाग अ धकार , नगररचनाकार, शाखा अ भयंता 

ी.चं कांत सोनगीरे यांची स मती गठ त कर यात येत असून सदर स मतीने लाभाथ कडे घरे नस याची खा ी क न 

उपरो त माणे घरकुल देणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

सदर करणी शासनाने शासन आदेश/ नदशा माणे नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  

करावी. 

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

सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव  
   अनमुोदक :- सोनवणे सरेुश मा णक  

जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण .१३२, ‘ 
ाथ मक शाळा व डागंण’ अतंगत मौज े मेह ण शवार स.न.ं४५४/२अ या ज मनी पकै  बाधीत ज मनीचे 

भसुंपादना बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

 

असा ठराव करणत येत आहे क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (वाढ व ह ) म ये आर ण 
.१३२, ‘ ाथ मक शाळा व डागंण’ अतंगत मौज ेमेह ण शवार स.न.ं४५४/२अ या ज मनी पकै  बाधीत 



 

ज मनीचे भसुपंादना म. ा. व न.र.अ ध नयमाच े कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक ी.र वं  
मधकुर घगु े व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा 
वचार करता ज मन मालक ी.र वं  मधकुर घुगे यांना 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  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- बालाणी भगतराम रावलमल  
अनमुोदक :- पोकळे दल प बबनराव  

गरणा पाणी परुवठा योजन ेअतंगत गरणा पंपीगं, जलशु द करण क  (सावखेडा) व 
दापोरा पंपीगं येथ े सरु ा र क नमेणकू करणे, तसेच तेथील म शनर ंचा ललाव करणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 



 

असा ठराव करणत येत आहे क , गरणा पाणी परुवठा योजने अतंगत गरणा पंपीगं, जलशु द करण 
क  (सावखेडा) व दापोरा पंपींग येथनू शहरास पाणी परुवठा केला जात होता. सन २००९ पासनू वाघुर पाणी 
पुरवठा योजना सरुळीत झा यान ेतसेच गरणा पाणी परुवठा योजनते गरणा नद व न पाणी साठा आर ण 
समा त झा यामुळे सदर योजना बदं आहे. सदर योजनेव न पाणी परुवठा बंद जर  असला तर  तेथील मनपा 
इमारती, म शनर , गोडावून इ.मालम तेचे देखभाल करण े कामी मनपाच े कायम कमचार  नेम यात आले 
आहेत. गरणा पंपीगं, सावखेडा पंपीगं ये थल म शनर  व जागेच े सदंभात धोरणा मक नणय घेणेकामी 
महासभेकड े ताव पाठ व यातं आललेा होता. तथापी या तावानसुार सदयि थतीत असलेल  म शनर  
कॉलेजच े वदया याना पाहणे कर ता ठेवण ेव या जागेचा पयटन थळ हणनू वकास करण ेबाबत महासभा 



 

ठराव .८६ द.२१/०२/२०१९ अ वये धोरण मंजरू झाललेे आहे. िज हा नयोजन अ धकार  यांचेकडील प  
ं .१५०४ द०१/०७/२०१९ अ वये गरणा पंपीगं येथ े पयटन थळ वकसीत करण े बाबत अदंाजप क सादर 

करण ेकामी सुचना ा त आहेत.  गरणा पंपीगं येथील जागेचे सातबारा उता यावर गरणा वॉटर व स नांव 
आहे. सावखेडा जलशु द करण क ा या जागे या उता यावर प रसर अ भयां क  वभागाचे नावं असनू दापोरा 
पंपीगं येथील जागा ह  कायकार  अ भयतंा, प रसर अ भयां क  वभाग यांचे नावं ७/१२ च ेउता यावर आहे.  

शासनाने ता वत केले माणे गरणा पाणी परुवठा योजन ेअतंगत गरणा पंपींग, जलशु द करण 
क  (सावखेडा) व दापोरा पंपींग येथे मजंरू दरान ेसरु ा र क नमेणूक करणेस व तेथील म शनर ंचा ललाव 
करणसे मा यता दे यात येत आहे. 

सदर करणी शासनान ेशासन आदेश/ नदशा माण े नयमानुसार आव यक या बाबीचंी पतुता क न 
कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- मराठे िजत  भगवानराव  
अनमुोदक :- बडाळे उ वला मोहन   

जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक चा भट या जनावरांचा क डवाडा ५ वष 
कालावधीसाठ  देखभालकर ता देणे कर ता सं थेची ई- न वदा दारे नवड करणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 



 



 

असा ठराव करणत येत आहे क , जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक चा भट या जनावरांचा क डवाडा ५ वष 

कालावधीसाठ  देखभाल साठ  देणे कर ता थायी स मती ठराव ं .१५४ द.०५/०९/२०१४ चे मंजूर ने व. सौ. सुगनबाई शव काश 

चांगरे गो-सेवा सं था, मोहाडी, ता.िज. जळगांव यांना क डवाडा देखभाल  कर ता करारनामा अट  शत नुसार दे यात आलेला होता. 
सदर सं थसे देखभाल साठ  आ ण सं थसे क डवाडया या मळणा या र कमेवर २२% माणे देणा या वा म व शु कानसुार सदरचा 
क डवाडा द.१२/०९/२०१४ पासून दे यात आलेला होता. सदर म याचा कालावधी द.११/०९/२०१९ रोजी संपु टात येत आहे.  

तसेच सदर क डवाडा पुन च न वदा स द न करता म.न.पा. माफत सु  करावयाचे झा यास म.न.पा.चे 
मनु यबळानुसार खाल ल माणे वा षक खच अपे ीत आहे. तसेच जनावरां या खावट चा खच सु दा खाल ल माणे येईल.  

 

अ. ं . कमचार  वग सं या मा सक खच वा षक खच 

१. प ड कपर ०२ त कमचार  .३४,२१८/- ८,२१,२३२/- 
२. मोकादम ०१ त कमचार  .२८,५२८/- ३,४२,३३०/- 
३. वॉचमन ०३ त कमचार  .२६,१५४/- ९,४१,५४४/- 
४. कामगार १० त कमचार  .१४,,८७१/- १७,८४,५२०/- 
५. वाहन चालक ०१ ती वाहन चालक .२३,२२४/- २,७८,७००/- 

एकूण - - - ४१,६८,३२६/- 
वर ल माणे चा याचा खच त दन १० जनावरे ध न यास त दन एका जनावरास ३ पडी माणे एकूण ३० पडी यास 

लागेल. याचा पडीचा खच .५०/- ती पडी माणे .१५००/- ती दन ३६५ दवसांकर ता .५,४७,५००/- खच येईल. तसेच वाहनाच 

इंधन खच ती दवस ७ लटर डझेल कर ता .४९०/- ३६५ दवसांकर ता .१,७८,८५०/- खच अपे ीत आहे. अ या माणे कमचार , 

चारा व इंधन यांचा एकूण वा षक खच .४८,९४,६७६/- इतका खच येईल. व यापुव  दले या ठरावाचे अनुषंगाने दंड, खावट  व सोडबांध 

या माणे जनावरांचे मालकांकडून वसूल करता येईल. मा  म.न.पा.ने वत: क डवाडा सु  के यास जनावरांना म.न.पा.कडून चारा 

पाणी इ याद ची सु वधा उपल ध करावी लागेल.  

तसेच खाजगी गो- शाळा सं थसे ५ वषाकर ता देखभाल साठ  देणे झा यास याम ये म.न.पा.चा हताचा वचार क न 

मळणा या उ प ना या बाबतीचा ताव सादर करणे आव यक असून यातील सं थसे दंड, खावट , सोडबांध या कामी वसूल 

केले या र कमे मधून तवष  अपे ीत उ प न ध न सं थकेडून रॉय ट ची मागणी करणे आव यक आहे. जेणे क न कमचा यावर 

होणा या वा षक खचाची तुटभ न नघेल. यामळेु खाजगी सं थेस क डवाडा देणे झा यास म.न.पा.चा आ थक प रि थतीचा वचार 

क न रॉय ट  व पात र कम ा त होईल अ या कारची न वदा या करणे यो य होईल. 
ता वत केले माणे जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक चा भट या जनावरांचा क डवाडा ३ वष 

कालावधीसाठ  देखभाल कर ता देणे कर ता सं थेची ई- न वदा दारे नवड करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
शासनाने मेह ण, खेडी, पं ाळा तसेच शहरातील गावठाण भागातील शेतक यांचे मालक ची असलेल  पाळीव 

जनावरे अस या बाबतची खा ी क न यावी यानतंरच सदरची जनावरे मोकाट आहेत याची शहा नशा झालेनतंरच 
जनावरे क डवाडयात घेवून जा याची कायवाह  कर या संदभात नदश म तदेारास दयावेत. 

सदर करणी शासनाने शासन आदेश/ नदशा माणे नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  
करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

    अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ  
  अनमुोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत  

जळगांव शहर महानगरपा लकेतील अ धकार  / कमचा यानंा तसेच नवृ तीवतेन व 
कुटंूब वतेनधारकांना सातवा वतेन आयोग लाग ूकरण ेतसेच सधुार त दरान ेव महागाई भ ता ओलाडंले यानसुार 
घरभाड ेभ ता लाग ूकरणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े 



 

जळगांव शहर महानगरपा लके या आ थापनेवर ल थायी अ धकार व कमचा यांना तसेच नवृ ती वेतन व कुटंूब वेतन
धारकांना सात या वेतन आयोगा या शफारसी लागू करणेस मा यता मळणेबाबत शासनाकडून आले या तावाचे वाचन केले.

शासना या उ त तावाचा वचार करता असा ठराव कर यात येत आहे क , महारा शासन राजप असाधारण भाग
चार-अ व त वभाग मं ालय,मुंबई ४०० ०३२, दनांक ३० जानेवार २०१९ रोजीची अ धसूचना व शासन नणय .एमसीओ-
२०१९/ . .१०२/न व-१४ दनांक ०२ ऑग ट,२०१९ अ वये रा य शासक य अ धकार व कमचा यांना दनांक ०१/०१/२०१६ पासुन
सात या वेतन आयोगानुसार सुधार त वेतन ेणी लागू कर यात आल आहे. याच माणे उपरो त शासन नणया वये रा यातील



 

महानगरपा लकांमधील अ धकार / कमचार यांना सात या वेतन आयोगानुसार सुधार त वेतन ेणी लागू कर याबात शासनाने
खाल ल बाबींची पुतता करणे आव यक अस याचे कळ वलेले आहे. यानुसार; 

१. भाग अ धकार , भाग स मती माकं १ ते ४ अंतगत जळगांव शहरातील जु या मालम ता कर असले या एकूण
९०,००० मळकती जळगांव शहरात आहे व तसेच, न वन स ह णानुसार २५ ते ३० हजार न वन मळकतीवर कर आकारणीचे काम
चालू असून जु या मळकतीमधील झाले या बदलानुसार अंदाजे २५ कोट वाढ तसेच मालम ता कराचे संपुण काम संगणीकृत पुण
झा यानंतर शासन नणय .ते वआ/ २०१०/ . .१३१/ २०१०/ न व-४ दनांक २५/१०/२०१० नुसार ई-ग हन स अंतगत २२ कोट
र कम वाढ आ ण सन २०१९-२० या आ थक वषापासून घनकचरा यव था (र हवास व अर हवास) हा न वन कर आकार यात
येणार असून यामुळे र कम ०३ कोट पयत वाढ अपे ीत आहे. जळगांव िज हा म यवत सहाकार बँके दारा घेतले या कजाची
पूण परतफेड, हुडको कजाचा शासन सहकायाने एकरकमी भरणा व मनपा मालक या गाळयांची सन २०१२ पासून नुकसान
भरपाईची वसूल माहे स टबर २०१९ म ये सु झा याने जळगांव मनपाचे आ थक ोत बळकट होत आहेत. 

२. महानगरपा लकेअंतगत वकास कामे,क व रा य शासना या योजनेतील महापा लकेचा ह सा, वकास
कामांसाठ घेतलेले कज आ ण याज यां या परतफेडीसाठ पुरेसा नधी श लक राह ल याची खा ी कर यात आलेल आहे. 

३. महसूल उ प नात झालेल वाढ व होणा या वाढ साठ व वध उपाय योजना तसेच खचात काटकसर व बचती या
केले या उपाययोजना पाहता आ थापना खच वह त मयादेत ठेवता येईल. यानुसार महापा लकेने उ प नात वाढ क न याचा
आ थापना खच पुढ ल तीन वषात वह त मयादेत राह ल याबाबत उपाययोजना कर यात आल आहे. 

४.सात या वेतन आयोगानुसार सुधार त वेतन आयोगानुसार सुधार त वेतन ेणी लागू के यामुळे येणारे अ तर त
व तीय दा य व शासनाकडून दे यात येणारे जी.एस.ट .अनुदान व महापा लके या वउ प नातून भाग व याचे अस याने,सात या
वेतन आयोगा या तरतूद लागू करतांना महापा लकेची आ थक ि थती वचारात घेवून नणय घे यात येत आहे. 

यामुळे सात या वेतन आयोगा या शफारसी या अनुषंगाने अ जळगांव शहर महानगरपा लकेतील पा अ धकार /
कमचाऱ  / श क तसेच नवृ ती वेतन व कुटंूब वेतन धारक यांना द.०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणेस
(ब) जळगांव शहर महानगरपा लकेतील पा अ धकार / कमचाऱ  / श क तसेच नवृ ती वेतन व कुटंूब वेतन धारक यांची वेतन
नि चती क न, य ात द.०१ जानेवार २०१९ पासून सात या वेतन आयोगनुसार वेतन व नवृ ती वेतन अदा करणेस, क
माहे जानेवार २०१९ ते य वेतनात व नवृ ती वेतनात लागू करणेचे म ह या या अगोदर या वेतनाचा फरक वेतनात रोखीने
अदा करणेस, व मा यतेनंतरचे वेतनप क व नवृ ती वेतनप क तयार करणेस, ड द.०१ जानेवार २०१६ ते द.३१ डसबर
२०१८ या कालावधीतील वेतना या अनु ेय थकबाक ची र कम दान कर याची प ती महारा शासन राजप असाधारण भाग
चार-अ व त वभाग मं ालय,मुंबई ४००  ०३२, दनांक ३० जानेवार २०१९ रोजीची अ धसूचना मधील (१४) (१) (अ),(ब) म ये
नमुद के यानुसार अदा करणेस, इ रा य शासक य कमचार व इतरांना सुधार त दराने घरभाडे भ ता मंजूर कर याबाबत शासन
नणय माकं : घभाभ-२०१९/ . .२/सेवा-५ दनांक ०५ फे ुवार ,२०१९ अ वये घरभाडे भ ता सुधार त दराने व महागाई भ याची
नमुद मयादा ओलांडेल यानुसार अदा करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. तर सदरचा ताव शासना या मंजूर साठ
पाठ व यात यावा. 

तसेच सातवा वेतन आयोगासंबंधी वेळोवेळी नग मत होणारे शासन नणयांवर नणय घे याचे अ धकार आयु तांना
दान कर यात येत आहे. 

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

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

 मा.महासभा ठराव .१५७ द०६/०६/२०१९ या अनुषंगान े ी.गोपी राज ू हंसकर 
(बडतफ सफाई कामगार) यानंा जळगांव शहर महानगरपा लके या सेवतेनू बडतफ कर यात येवून यांची सेवा 
समा त कर यात आ या या करणाबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े 



 



 

असा ठराव करणत येत आहे क , शासनाचा ताव अमा य करणते येत असनु महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ५६ (२) (ह) नसुार ी.गोपी राज ू हंसकर यांना जळगांव शहर 
महानगरपा लके या सेवतेून बडतफ कर यात आलेले आहे मा  ी.हंसकर यांना कामावर गैरहजर अस याचे 
करकोळ कारणा तव बडतफ कर यात आल े आहे. परंतू नतंर त काल न थायी स मती सभापती यानंी 
ी.हंसकर याचंे काम समाधानकारक असलेबाबत कळ वलेल े आहे. गरैहजर राहा याची सौ य चकू यानंी 

केलेल  आहे व ती यानंी मा य केलेल  आहे. याचेंवर संपूण कुटंूबाची उदर नवाहची व मलुाचें श णाची 
जबाबदार  अस याने ी.गोपी राज ू हंसकर यांना याय त वानूसार व करणाचा गणुव ते या आधारे वचार 
क न पु हा कामावर घेणसे मा यता दान कर यात येत आहे. मा  यानंा बडतफ कालावधीतील वतेन अदा 
कर यात येवु नय.े  

सदर करणी शासनान ेशासन आदेश/ नदशा माण े नयमानुसार कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक :-   

अनमुोदक :- पोकळे दल प बबनराव



 

 मा.महासभा ठराव .१६५ द०६/०६/२०१९ या अनुषगंान े जळगांव शहर 
महानगरपा लकेतील वे छा सेवा नवृ त के म ट ी. वजय सुकदेवराव यादव यानंा केमी ट पदावर पनु च: ज ू
क न घेणे या करणासदंभात शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े 

सूचक :-   
अनमुोदक :- पोकळे दल प बबनराव 

   असा ठराव करणत येत आहे क , ी. वजय सकुदेवराव यादव यांना केमी ट पदावर पनु च: ज ू
क न घेण ेबाबत या तावात टृया अस यामुळे यामधील टृया दु त क न शासनान े ताव तपासनू 
न वन सधुा रत ताव तयार क न पूढ ल महासभते सादर करावा. 

सदर करणी शासनान ेशासन आदेश/ नदशा माण े नयमानुसार कायवाह  करावी.
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक :-   
अनमुोदक :- पोकळे दल प बबनराव 

मा.महासभा ठराव .१५९ द०६/०६/२०१९ या अनुषगंान े ी.अ नल आ मचरण 
ढंढोरे (बडतफ लपीक) यानंा जळगांव शहर महानगरपा लके या सेवेतनू बडतफ कर यात येवनू यांची सेवा 
समा त कर यात आ या या करणाबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े 



 

असा ठराव करणत येत आहे क , ी.अ नल आ मचरण ढंढोरे (बडतफ लपीक) यांचा ताव तपासून 
शासनाने नसै गक याय त वानसुार नयमानुसार कायवाह  करावी. 

सदर करणी शासनान ेशासन आदेश/ नदशा माण े नयमानुसार कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक   :-    

अनमुोदक :-  पोकळे दल प बबनराव 

मा.महासभा ठराव .१५८ द०६/०६/२०१९ या अनुषगंान े ी.गगंाधर ावण 
गायकवाड (बडतफ फटर) यांना जळगांव शहर महानगरपा लके या सेवतेनू बडतफ कर यात येवनू यांची सेवा 
समा त कर यात आ या या करणाबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े 
 

असा ठराव करणत येत आहे क , ी.गगंाधर ावण गायकवाड (बडतफ फटर) यांचा ताव तपासनू 
शासनाने नसै गक याय त वानसुार नयमानसुार कायवाह  करावी. 

सदर करणी शासनान ेशासन आदेश/ नदशा माण े नयमानुसार कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :-  ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-    
अनमुोदक :-  पोकळे दल प बबनराव



 



 



 



 



 



 

 



 



 

डॉ. वकास पाट ल :- साहेब आपण याला दंड केलेला आहे. 
ी.कुलभषुण पाट ल :- नाह  नाह  साहेब मी दंडाच वचारत नाह ये तु हाला , तु हाला वचारतो काह  आहे 

तु ह  सागंता काह  आहे.तु हाला मा हती आहे का वजन वाढल होत ंमागे या गाडी म ये वाळु भ न ॅ टर 
गेल ंहोतं मग ते कस काय मा हती नाह  तु हाला ते ह  पाडं ेचौकात मग ॅ टर म ये वाळुच ंआलच ंकुठुन 
तर  या यात ओला कचरा वगेळा व सकुा कचरा वगेळा येतो साहेब मग ॅ टरचे वजन आल ंकस आता 
तु ह  सांगीतल ंआ ण आम या मा हतीनुसार वजन भ  शकत ेव होवु शकतं पण या पण 9/9 टनापयत 
वजन येतं होत ं ॅ टरची कॅपे सट च ंनाह  ऐवढा लोड घेवुन जायची याचे चाकच नघनु जातील 9 टन कचरा 
भ न घेवुन जाईल . तर हणज ेआपले ज ेऍ़ ीमट झाले आहे प दतीनसुार या यातुन मी तु हाला सागंतो क  
आपण म तेदाराला ज ेपसेै तोय त ेपसैे आपण टना या हशोबान ेदेतोय हणनु यान ेकाह  पण मनमज न े
कराव ेका हशोबाम ये आपण ज े अ धकार आहेत आपण वत: तथ ेजावनु ब घतल ं तर वजन काटयावर 
जावनु आपण कती वेळा ब घतल ंआहे क  याच ंवजन कती येत त ेखरं आहे क  खोटं आहे .मग साहेब 
याला सव वी जबाबदार कोण आहे. या गो ट च ंउ तर  तु ह  . 
मा.उपायु त (आरो य) :- मा.महापौर , मा. आयु त व मा.सभागहृ या सबंंधी वॉटर ेस कंपनीचे काम ऑग ट 
म ये सु  झा यानंतर यांनी. 
ी.नवनाथ दारकंुड े :- तु ह  दसु या वषयावर बोल ुनका साहेब यानंी वचारले आहे या वषयावरच तु ह  

बोला. 
मा.उपायु त (आरो य) :- मा थायी स मती सभापती यांनी सु दा वचारले होते व आपण वचारले आहे तर 
मी आप या नाकड े . ऑग ट म ये वॉटर ेस न ेकाम सु  के यानंतर आपण याला 9 म ये काम 
करायला परवानगी दल  .आ ण 21 ऑग ट ला कं पो ट च े काम करायला याने सु वात केलेल  आहे. 
करारातील अट  शत  माणे यान े या गो ट  कराय या हो या या याने नयमा माणे परु वले या नाह  . 

 रोजी सु दा याने अट  शत  पणु केले या नाह त .याब ल आ ह  याला नोट सी सु दा द या आहेत 
.आपण यानंा 3 नोट स दले या आहेत हणज े3 प ापैक  एक नोट स आहे व दोन प  आहेत.आता अं तम 
नोट स जी याला यायची आहे ती आ ह  तयार केलेल  आहे.मा.आयु त सो यां या मंजरु नतंर ती आ ह  
इ यु करणार आहोत. आ ण या कंपनीला 150 गाडया हणज ेघटंा गाडी आ ण ॅ टर अशा 150 गाडया  
आ ण 700 लेबर त ेआप याला यात गटार लेबर असेल झाडु लेबर असेल र त ेव गटार सफाई साठ  

 कामगारांची सं या 
पाहता प ह या दवसापासनु पुर वलेल  नाह  . मा.सभापती महोदयानंी वचारले या नांवर मी यानंा कंवा 
यां या मालकांनाह  सम  जागेवर जाऊन सागंीतले क  , घंटागाडी वजन काटयावर दरवेळी पाठ व याची 
गरज नाह  . कारण घंटागाडी कॉ पॅ टर म ये रकामी के यानतंर फ त कॉ पॅ टर पणु भर यानंतर ह 
सगंल गाडी काटयावर जाईल. परंतु यानंी यांचे सम  कार दश वला आ ण मग नंतर याची पुतता 
कोण याह  कारची झालेल  नाह . यांचे ज ेआजचे त नधी आहेत तन म ह यांतुन मला वाटतं तनच वळेा 
आलेले असतील. एक दवस येतात आ ण साधारण 15 दवस दसत नाह त .परंतु त े सं याकाळी गायब 
असतात. या सव येम ये आ ण यां या कामा शासनालाह  खपु मोठया माणात ास सहन 
माग या तन म ह याम ये करावा लागलेला आहे. हणज े या यामुळे काय आहे सव काह  यं णा 
यां याजवळ आहे मा  सव काह  आम याजवळ आहे. आ ह  जवेढ  वाहन े यानंा मागे दल  आहेत . याचं 
यानंी लखेी कमीटमट पण दलेल ेआहे. पण या याम ये काह  गती झालले  नाह . आज ते कमीटमट 
करतात त डी करतात लेखी करतात पण परंतु  ते देत नाह त आ ण हे सव काम सु  झालेल ं



 

असतानंा करारना यातील अट  शत माणे याने पतुता करणे बंधनकारक होत.  या नंतर त ेसादर के यानतंर 
आ ह  याची तपासणी केल  . वॉडमधील मु य आरो य न र कांचा या यावर अ भ ाय घेतला , करारातील 
अट  शत  तपास या जे बल याला देय होते याबाबत आ ह  नणय घेतलेला आहे.आ ण या नणया या 
बाबत ल र फ केशन आव यक आहे . या याबाबत आ ह  मा  सनुावणी घेवनु नणय घेणार आहेत. आ ण 
सभापती महोदयांनी जो काह  मु ा उपि थत केला यात आ ह  या सनुावणी म ये जो काह  नणय हाईल 
कंवा सनुावणी साठ  आव यक असेल ती बाजु सु दा आ ह  वचार क न तो नणय घेणार आहोत. तो जर 
का आ ह  या ट पणी म ये माफ केललेा नाह  . या वषयाच ंआ ह  या ट पणी म ये नमदु केलेल ंआहे. 
आता दसुरा असा मु ा आहे क  वॉड तरावर आ ह  सी.एस.आय ची नमेणकु केलेल  आहे. वजनकाटयावर मी 
वत: सु दा ि हजीट केलेल  आहे.  लस मी शहरात या ठकाणी ते फरतात या ठकाणी मी तपासणी 

केलेल  आहे. तर  काह  ठकाणी जा त वजनाचा कचरा जातो .अशा या काह  त ार  आहेत याम ये मला 
माग या 12 दवसामं ये मला टपर बाबत कं पलट आलेल  होती क  मतेपे ा वजन जा त भरलेले दस  
आहेत. तर तथ े येक मु य आरो य नर का या नयं णाखाल   एक / एक टपर दे यात आलेल ंआहे. 
या याम ये कुठला कचरा भरायचा कुठला नाह  भरायचा कंवा कती भरायचा याचे संपु  नयं ण या मु य 
आरो य नर काकड ेदे यात आलेले आहे. यां या काह  टु  हो या या टुयांची पुतता करणे बाबत यानंी 
आप याला त डी सांगीतलेल ेआहे क  या टु  आ ह  दोन दवसातं पुण क न घेतो . माग या ३० तारखेला 
मा.आयु त साहब यां या सोबत यांची मट गं झाल  . मट गं नंतर यानंी २ दवसांच ंकमीटमट दल ंहोतं. 
परंतु यांचा त नधी १५ दवसातं या शहरात फ रकला नाह  .आ ण ज े त नधी या दवशी आले होते 
यांचे फोनह  बदं होते आ ण अशा प रि थती म ये यांचा सव मॅनेजमट साभंाळणे हे काह  श य नाह  . 
याला काह  ईतके हणज ेघंटागाडया साभंाळणे, ॅ टर साभंाळणे, कामगार साभंाळणे कंवा ईतर मॅनेजमट 
पाहण.े बल काढतानंा आ ह  याला कोठेह  पाठ शी घातलेलं नाह . आमचा या याम ये वाईट हेतु 
या याम ये नाह . आ ण े ीय सी.एस.आय ची वा र  आहे पोकळे साहेबांनी जो मु ा वचारललेा होता 
या यानतंर आरो या धकार , मी आ ण नंतर वाहुळे साहेब व मा.आयु त अ या सवानी हा नणय घेतलेला 
आहे. आमचा या याम ये कोणताह  वाईट हेतु न हता. या सव ट पणीचा आपण अ यास  केला तर 
आप याह  ल ात येईल. या याम ये माझ हे हण  आहे मी कालच यानंा मट गंम ये सांगीतले क  
या याम य े१०० ट के ि ह युलता आहे  आ ण मी आज वनतंी क नह  सांगीतल ंक  यानंा या ठकाणी 
सभागहृात बोल वले क  व तुि थती काय आहे हे यानंा कळेल. यानंा गावाचं काय आहे हे सु दा यांना 
मा हत नाह . क  नमेका कचरा कुठे उ प न होतो कच याचे नेमके ठकाणे कोणते आहेत.त ेनस यान ेआ ण 
मॅनेजमट सांभाळणारा कोणताह  त नधी येथे नस यामळेु यां या यं णेच ंआजपयत १०० ट के चुकलेल ं
आहे. या यापुढे यानंा आता जो काह  दंड हायचा आहे याची अं तम नोट स आज कंवा उ या मा.आयु त 
साहेबां या सह न े यानंा देणार आहोत. १८ नबंर वॉड म ये साहेबानंी जो मु ा उपि थत केला. ठेकेदाराच े
अ धकार  या ठकाणी काम करत होते . 
ी.ई ाह म पटेल :- आ ह  पाह लेले आहेत . 

मा.उपायु त (आरो य) :- हो नमेणुक दलले  होती . परंतु आमच ेसी.एस.आय खान ज ेआहेत यानंी कमचार  
कमी का येताहेत याच े हेर फ केशन के यानतंर ते कमचार  व तीथ या काह  लोकांना पण ते कोण आहेत ते 
मला मा हती नाह  .परंतु यानंी ट पणी म ये तसा उ लेख केलेला आहे .तर त ेकमचार  या ठकाणी काम 
कर यासाठ  जा यास घाबरत होते . 
ी.ई ाह म पटेल :- नाह  नाह  याच ंआ हाला काह  मा हत नाह . 

मा.उपायु त (आरो य) :- आ ह  आता 7 नो हबरला हा याच दवशी नणय घेतलेला आहे . क  तथले ज े
काह  ठेकेदाराचे जे लोक होते त ेशेजार या वॉड म ये दल ेआ ण शजेार या वॉडामधले १८ नंबर वॉडम ये 
दललेे आहेत. आता ठेकेदारचे लोकांची शजेार या वॉडाम ये नयु ती झा यानंंतर ठेकेदाराच े कमचार  



 

शजेार या वॉडाम ये नय मत पणे काम कर त आहेत. हणज ेयाचा मु ा कसा आहे क  यांचा या ठकाणी 
काह तर  वाद अस यामळेु त े या ठकाणी जाव ुशकत नाह त . आता मी साहेबांशीह  या दवशी बोललो. 
आ ण मला वाटत ेकाझी साहेब ह  होते काल यां याशी पण मी बोललेलो आहे. अ या कारणान े यांना या 
ठकाणी धा ती होती हणनु ते या ठकाणी जॉईन होत न हत.े आता मा  कायम कमचार  जॉईन झालेले 
आहेत. 
ी. रयाज बागवान :- हे आपणखोटं बोलत आहेत आपण कमचा यांवर व वास ठेवत आहेत नगरसेवकावंर 

आपण व वास ठेवनु बोलत नाह त. 
 ी.कुलभुषण पाट ल :- महापौर महोदया , आयु त साहेब असे आता उपायु तानंी सांगीतल ंक  ठेकेदार या 
कामात कसुर आहे १०० ट के या या कामात कसरु आहे तर हे कशा साठ  आ ण सभापती ता नी सागंीतल ं 
हया छोटया छोटया गो ट  सागंाय या कशाला आता हया या सव गो ट  सभापतीनंी १०० ट के फेल आहे . 
तर पण साहेब ईतकं मोठ बल काढल गेल आहे. आता यानंा न वचारला वजना या बाबतीत आपला 
अ धकार  हा नेहमी फेअर केल वर असतो तर मग आपलं काम न हतं का क  जी गाडी तीथे कच याची 
भ न येते तीचं वजन कती आहे कंवा तचे वजन कती जा त कती लावल ंगेल ंआहे. या याम ये या 
गाडीम ये रेती आहे , कचरा आहे क  काह  आहे डबर आहे , मु म आहे काय आहे जर वजन एवढे  
शकत नाह  ४ टन येवुच शकत नाह  ते फ त रेती , माती कंवा डबराचंच येव ुशकतं . आ ण यांनी आता जर 
यानंी सांगीतल ंतर क कंपनीचे ज े त नधी आहेत मग तु ह  तथ ेउपि थत न हते का . आ ण आता हा 
ठेका ३ म ह यापासुन झाला आहे आ ण हे आता पासनु दंडसु  करताय. साहेब जर अ धका यांचाचं वरोध 
आहे तर मग कमचा याचंीच ददुशा आहे. मग हे सव असतानंा जळगांव कर नागर कांना वठे स का धरायच ं
.हय सव गो ट ंची चुक कर ता हा कॉ टर जबाबदार असेल तर  हे असचं चाल ुराहणार आहे. या गो ट ला ३ 
म हने झाले साहेब हे असे करत करत ६ म ह यांचा कायकाळ असाच नघुन जाईल. साहेब 
महानगरपा लकेसाठ  जो नधी आणला आहे साफसफाई साठ  तो जर त ेघेवुन जातील आ ण समजा याचा 
मलदा हे अ धकार  खात असतील आ ण या यासाठ  एखा या लोक त नधीला कंवा नगरसेवकाला जबाबदार 
धरल ंजात असेल तर हे आ ह  कस ंसहन करावं .अ पा आमचं काह  बोलण ंझालेल आहे. 

महापौर ताई मला एक वचारायच ंआहे क  आता दड कोट ंचा जो दंड केलेल  होती  
आ ण तो दंड आता बल अदायगी या वळेेला तो  २० लाखांवर आलेला आहे बरोबर आहे . नंतर याचं नेमकं 
मला प ट करण मळेल का . याला व काह   आप या काह  नगरसेवकांना प  सु दा दल ेआहे . याला 
आतापयत दंडाची आकारणी कती झाल  काय झाल  आपण याला दड कोट  आकारणी केलेल  होती आ ण 
आता य ात २० लाखांवर आलेल  आहे . ताई मी ज ेबोलतये हे खपु मह वपुण आहे हे नगरस चवानंा सागंा 
क  हे सगळं रेकॉडवर आल ंपाह ज े. माझ आ ताचे ज ेबोलणे आहे या यावर सु दा उपायु त साहेब खलुासा 
करतील. क  दड कोट ंची दंडाची आकारणी जी झालेल  होती पण य ात दंड लावला क  नाह  लावला दड 
कोट ंचा आ ण तो २० लाखांवर कसा आला आ ण काह  नगरसेवकांकड ेहे प  आहे क कती दंड आतापयत 
लावला गेलेला आहे. तो साधारण दड कोट ंचा दंड लावला गेलेला आहे. दड कोट ंचा २० लाखांवर कसा आला. 
हा खुप मह वपुण मु ा आहे.याच ं प ट करण हव ंआहे महापौर ताई नगरस चवानंा सांगा हे रेकॉडवर यायला 
मा.उपायु त (आरो य) :- मा.सभापती ता नी जो मु ा येथे उपि थत केललेा आहे. ट पणी म ये आ ह  हे 
सव ल अर केलेल ंआहे क  ,दंडाच ेज ेरेटस होते, बाबीं हो या या कोण या आहेत या बाबींची पुतता यान े
न के यामळेु कोणता दंड आ ह  आकारलेला आहे. आ ण ज े काह  रपोटस े ीय एस.आय व 
सी.एस.आययांनी दललेे आहेत व याबाबत सनुावणी घेवुन नणय घेणे आव यक आहे असे आ ह  ट पणी 
म ये स व तर नमुद केलेल ेआहे. आता या यात दोन बाबी आहेत. ४ ते ५ लेट चा दंड आ ह  याचा वसलु 
केलेला आहे. आ ण बाक चा जो दंड आहे याची सुनावणी घेवुन पढुची कायवाह  करायची आहे. अशा दोन 
गो ट  आहेत.



 

नाह  सभागहृाला हे सांगा क  सनुावणी आप याला का गरजेची आहे.आ ण हे नमदु करा 
आ ण ट पणीह  सभागहृात वाचलेल  नाह ये सगळयानंा अवगत करा क  कोण या बाबींब ल दंड आकारला व 
कोणता सनुावणी साठ  राखनु ठेवला आहे.
मा.उपायु त (आरो य) :- दंडा या या काह  तरतुद  आहेत या याम ये प हल  आहे या याम ये घंटागाडी 

सकाळी ७ वाजता डपंीगं या ठकाणी , वीप लोडर , कॉ पॅ टर ई वाहन ेवळेेवर आणण ेती जर आल  नाह  

तर या याम ये घंटागाडी जर आल  नाह  याला ३ हजार  दंड आहे आ ण कॉ पॅ टर साठ  ५ हजार . दंड 

आहे.  लोडर साठ  २ हजार . दंड आहे. या याम ये १६ ऑग ट ते ३१ ऑग  म ये या कालावधीत 

१,३७,५०० . हा दंड आकारलेला आहे. १ स टबर त े३० स टबर या कालावधी म ये ८,२०,१०० . दंड वसलु 

केलेला आहे. दसुरा एक हा मु ा घंटागाडी , र युज कॉ पॅ टर आ ण वीप लोडर या यावर कामगार न 

पुर व यास त कामगार ५००  दंड ऑग ट म ह याम ये ४५०० . दंड आहे. स टबर म ह याम ये ५०९०० 

. हा दंड आहे. तसरा जो मु ा आहे म तेदारन े या या गाडयाम ये कच याम ये गाळ कंवा माती म त 

करतानंा आढळ  यास त वाहनांवर ५००० . दंड आकारणी कर यात येईल. आता आ हाला असे आढळले 

आहे या कालावधीत आ ह  याला दंडाची आकारणी केलेल  आहे. परंतु या दोन म ह यात 

े य तरावर कर यात आलेल  नाह .

मला हे सांगा याची आकारणी का नाह  झाल .

ी.ई ाह म पटेल :- आता याच ेउ तर सांगा मला.

मा.उपायु त (आरो य) :- हा वषय स टबर पयतचा आहे .हे जर ऑ ट बर कंवा न हबर च ेअसत े

आता हे सांगा क  गाळ कंवा माती म त करतानंा आढळुन आ यास ५००० हजार  

दंड हा आकार यात येईल. आ ण या याब ल आपण या याम ये  दलेलं आहे क  सबंं धत आरो य 

नर क यानंी आकारणी के याची न ती सोबत आल  आहे परंत ु रकाना ं . ३२ म ये परंत ु सम  

धका यांचे अ भ ाय घेणे आव यक आहे . आप यापे ा कोण स म धकार  आहेत आपण एक खास 

नयु त केलेले उपायु त हणुन काम पाहात आहात या कामासाठ  आज पयत जळगांव म ये पण 

मा यामा हती माणे न हते मग अजुन कोण या ठकाणी वगेवगेळी काय चौकशी करणार  हणज ेहे राखुन 

का ठेवलय ंकाय कळल ंनाह .

मा.उपायु त (आरो य) :- नाह  या याम ये मा या मा हती माणे नो हबर म ह याम ये ५ तारखेला 

आरो या धकार  यानंी याला ५००० दंड लावललेा आहे. या यानतंर स मा.सद यांनी आज आ हाला मोबाईल 

वर दाखवलेले आहे.

या यात असे लह लेलचे आहे क  फेर वचार क न आकारणी कर यात येईल ती काय 

आहे. मग हा वषय राखनु का ठेवला आहे. स म ा धकार  याचंा अ भ ाय घेवनु नतंर आकारणी कर यात 

येईल . स म ा धकार  हणज ेकोण  आपण उपायु त आहात आपण वत: या कामाच ंबघता आहात 

फ त एकच काम आपण ायो रट ने करता आहात मा या मा हती माणे आपणच स म ा धकार  आहात 

आ ण मग अजनु कोण आहे क  या यासमोर सनुावणी होण अपे त आहे . 

मा.उपायु त (आरो य) :- मॅडम या याम ये ऑग  आ ण स टबर म ह याचे अशी कोण याह  कारची बाब 

आढळुन आल  नाह  . घटंागाडी ची जी एक त ार आल  होती याचा ५ हजार  दंड केलेला आहे .



 

ी.अमर जनै :-  साहेब जे हा त ार येईल ते हाच ंतु ह  दंड करणार का तुमच ेएस.आय फ रत नाह  का या 

या ता च े हणणे नट ऐका तु ह  उ तर असे देता आहेत क  न हबर म ह यात त ार आल  या या प हल े

त ार  येत हो या पण तु ह  ल  देत न हत े.

मा.उपायु त (आरो य) :- नाह  नाह  असेनाह ये आमचे एस.आय शहरात फ रतात  

ी.अमर जनै :-  साहेब तु ह  प हले तो वषय समजनु या . आताच एका बी.जे.पी या जबाबदार 

नगरसेवकाने हा आरोप केलेला आहे शासनावर क  हणण ेकाय आहे  .  

माझा न एकदम सोपा आहे क  दड कोट चंा दंड आकारला होता तो २० लाखांवर कसा 
काय आला. आपण याच ेसोपे उ तर या काय आहे परत परत आकडवेार  आम या सवा या ल ात येत नाह . 
कारण आकडमेोड ह  सगळयांना कंटाळवाणी होत े या यातनु सगळयांचे ल  वचल त होते हणनु मग हे 
सगळ वस न जातो . तु ह  फ त हे उ तर दल ंतर  चालेल क  दड कोट ंचा दंड २० लाखांवर कसा आला.
मा.उपायु त (आरो य) :-  मगाशीच मी सांगीतल ंक  आ ह  याला पाच ते सहा बाबतीत दंड आकारलेला आहे 
आ ण तु ह  असेह  वचारल ेक  कोणकोणत ेदंड असे आहेत क  नणय न देता तु ह  राखुन ठेवलेला आहे. 
कंवा वसलु केलेला आहे .

हो ना मग वसलु केलेला आहे त े दसतयं आ ण मग जो राखुन ठेवला आहे याला राखुन 
ठेव याचे कारण काय आता येक अडचणी क या आहे त ेसमजावनु सांगा फ त आ ण या यामळेु या 
राखनु ठेवले या आहेत.
सौ. योती च हाण :- काय अडचणी आहेत त ेसांगुन टाका एकदा हणज े ल अर होईल.
ी.कैलास सोनवणे :- दड कोट  कसे केले आहे साहेब तु ह  नयमाने केले आहे का 

मा.उपायु त (आरो य) :-  आ ह  ज े नणय घेतलेला आहेत तो करारना यातील अट  शत  माणेच आ ह  
घेतलेला आहे. या बाबींसदभात नणय घेणे आव यक होत े या संदभात सनुावणी घेवनु मग तो नणय घेणार 
आहोत. या सदभात या ठेकेदाराला ३० तारखेला बोलावले ह  होते पण या यानंतर तो आ यानतंर 
सनुावणीसाठ  थांबला नाह  मग १४ / पंधरा दवस तो आलेला नाह . 
ी.कैलास सोनवणे :- सनुावणीसाठ  नोट स दल  आहे का याला 

मा.उपायु त (आरो य) :-  होय दल  आहे.
ी.कैलास सोनवणे :- हणजे दड कोट चा वषयच ंझाललेा नाह  अजुन 

याला सुनावणी साठ  बोलावले पण तो आला नाह  अशी शासनाकडुन मा हती मळतये 
मग आता सनुावणी साठ  बोलावनु तो येत नाह  तर आता आपण या यावर काय करणार आहेत का  का 
लावत नाह  दंड  आपण जर नयमाने लाव ुशकतो तर आपण का लावत नाह ये कोण या से शन नुसार 
कायवाह  करायची आहे
ी. शांत नाईक :- महापौर साहेब , आयु त साहेब यांचा जो दड कोट चंा जो वषय आहे ना आरो या धकार  

यानंा ५ लाख  दल े आहे म तदेारान े बग बाजार येथे दड त े अडीच म ह याआधी आरो या धकार  
डॉ. वकास पाट ल यांना.
मा.उपायु त (आरो य) :-  कती गभंीर आरोप कर त आहेत .
ी. शांत नाईक :- आरो यसभापती चेतन भाऊला मा हत आहे .
ी.चतेन सनकत :- मा.महापौर , मा यापयत मा हती आल  आहे ती मी उपायु त 

साहेबांना दलेल  आहे. उदय पाट ल यानंी  ५ लाख पये घेतलेल ेआहे खांमगावंचे अ म 
हणनु यांचे त नधी आहे या याकडुन मी उपायु तानंा क पना दलले  आहे या गो ट ची 

माझा वषय हा नाह  माझा वषय हा आहे क  .



 

ी.चेतन सनकत :- आरो य स मती या सद याकर ता तु ह  शवसनेेकडुन पाठवा दोन ळा बठैक  
आहे. याबाबतीत या बैठक म ये काय घडतं तु हाला समजत नाह  तु ह  शवसेने पाठवा , एम.आय.एमचेह  
पाठवा ह स मती गठ त करतानंा तु हाला प  दले होते तु ह  सद य पाठ वले नाह  .
ी.कैलास सोनवणे :- आता या ठकाणी काह  न अनु तर त राह लेल े आहेत.वगेवगेळया चचा यायला 

लाग या तर तु ह  ता या शकेंचे नरसण क न या हा एक वषय आहे यानतंर ठेकेदाराचे त नधी ईथे  
आलेले आहे यांना रोज काय देतो आपण तु ह  त ेटाईमावर देतात .

शतंनू बोरसे , त नधी (वॉटर ेस) :- आपण याचं ेअकाऊंट ओपन झाले क  यांचा पी.एफ लागु होईल 
अकाऊंट ओपन झाले आहेत का 

ी.कैलास सोनवण े:- खोट बोलताहेत ते .मा.महापौर साहेब परवा ज ेआल ेहोत ेभडंार  ते तमु या वर आहेत 
क  खालचे आहेत.
शतंनू बोरसे , त नधी (वॉटर ेस) :- त े आमच े कॉ टर आहेत यांचे भाऊ आहेत. यांचा जो 
नयमानसुार कमान वतेन आहे .
ी.कैलास सोनवण े:- या दवशी तथे सागंीतले आहे या ठकाणी महापौर होते  , उपमहापौर होत े , मी 

होता , आयु त होत े, दंडवत ेसाहेब होत े, वरोधी प  नतेे होते हे सव ्लोक होत े.
शतंनू बोरस े, त नधी (वॉटर ेस) :- सदर आपण यांना कमान वतेन देत आहोत.  
ी.कैलास सोनवणे :- देत नाह ये तु ह  आ ण ३१ तारखेला ३१ ऑग टला आदंोलन केल ंहोत यांनी 

आतापयत कती लोकांचे अकाऊंट ओपन केले आहेत .
शतंनू बोरस े, त नधी (वॉटर ेस) :- मी आता यांना भेटलो काह नंी ओपन केले आहे 

मी आयु त साहेबानंा वचा  ईि छत ेक  कती वेळ लागतो हे अकाऊंट ओपन करायला 
कती वेळ लागतो या सगळयासंाठ  आता ३ म ह यांचा कालावधी झालेला आहे. आ ण यांच अजुन हेच चाल ु
आहे होतय ंझालयं खरंतर आप याला वाहुळे साहेब मागदशन क  शकता कारण होतय झालय असे  आहे. 
मा.मु यलेखा धकार  :- मा.महापौर , मा.आयु त सो तसेच मा.सभागहृ कोण याह  य तीचे अकाऊंट ओपन 
करायच े असेल तर यासाठ  फ त केवायसी डॉ युमट या याम ये आधार काड , पॅन काड या या पैक  
कोणतेह  एक डॉ युमट सादर केले तर एका दवसाम ये अकाऊंट ओपन होव ुशकतं.

एका दवसात होवु शकतं पण यांच अजुन ते चालचु आहे . तर हणज ेआता हणताहेत 
क  देत नाह ये जर यांचे आधार काड देत नाह ये कंवा ईतर काह  देत नाह ये तर दसु या कोणाला तर  लावा 
. या या म ये एक मु ा माझा सागंायचा राह ला क  यापुव  आपण एका प ात असे हटंलेल ंआहे क  
जळगांवात आ हाला कामगार मळत नाह ये . अस ंहोव ुशकत ंका हणज ेयापवु च े ठेकेदार जळगांवातलेच ं
कामगारांकडुन काम चालवत ंहोते . मळत होते कामगार  आजह  जळगांव म ये रोजगार नाह  जळगांव ह  
उ योग नगर  नाह  यानंी यां या प ात असे नमदु केलेले आहे क  ,जळगांवात हणजे मळुात सफाई कमचार  
हा ामीण भागातनु येतो तो ईथ ंआ यानतंर याला दसुरं काम मळत व तो सोडुन द यामु  आ हाला पुरेश े
कमचार  उपल ध होतं नाह  . आ ह  बाहे न मजरु आणनु पुरेश ेकामगार र वणार आहोत. या हणज ेयानंी 
जो खलुासा केलेला आहे. यात काह च हणज ेअिजबात त यच नाह ये हणज ेजळगांवात परेुश ेमनु यबळ 
उपल ध नाह  .जळगावातं या तरावर जो काम करतो या तरावर ल कुठलेह  रोजगार उपल ध नाह . आ ण 
मला वाटतं नाह  क  या यामुळे आ हाला आधार काड दल े नाह  कमचा यानंी आ हाला डॉ यमुट लवकर 
पुरवले नाह त हणुन या सव ो सजरला वेळ लागला .यानंी जे ई टर हयु घेतले होते कमचा यांचे अपॉईटमट 
साठ  या ई टर हयु लाच यानंी हे डॉ यमुट माग वलेल े होत.े या कमचा याजंवळ डॉ यमुट नाह त यांना 
ई टर हयुला सु दा उभ ंकेलेल ंनाह  . यानंतर तन म हन ेझाले यांचे अकाऊंट का ओपन होतं नाह ये .आपले 
कॅफो साहेब सांगाताहेत क  फ त एक दवस लागतो २४ तास लागतील जर हे डॉ युमट असतील तर ह  
ो सजर कं पल ट करायला .तीन म हन े९० दवस झाले तर  यांच होतं नाह ये . ३२ नंबर चा जो कॉलम आहे 



 

क  जर या सगळया गो ट  राहात असतील तर यासाठ  यानंा दंड लाग ुकरा .आ ण आपण कचरा पडलायपडु 
या कस करायच ं थ गत ठेवता येईल ते बघा . उपायु त साहेबानंी मला प ट उ तर यावं . क  दड 

कोट ंचा २२ लाखांवर कसा आला  आ ण थ गत जे ठेवलले ंआहे आपण त ेकोण या स म अ धका यासमोर 
आपण ह  सनुावणी घेणार आहात. ३० तारखेला याला सनुावणीला बोलावल ंतो आता नाह  . मग आता काय 
याला दसुरं प  देणार का  क  नमं ण देणार आहेत का आपण या या कड ेक  या आपल  सनुावणी घेणार 
आहोत . तो दंड आपण का आकारतं नाह ये . कमीची र कम सांगा . नगरसेवकां या प ातनु दसतयं क  
आपण दड कोट चंा दंड लावला आहे.आ ण ह जी आकारणी झालेल  आहे ती फ त साधारण २० लाखां या 
आसपास ंझालेल  आहे . तर  एवढ  चडं तफावत शासनाब ल शकंा नमाण करते.
मा.उपायु त (आरो य) :-  याला जे काह  बल दलले ंआहे त ेऑग ट आ ण स टबर म ह याचे २५ लाख 
९८८ . हे यानंा या या कामां या टु  बाबत हा दंड आहे. आ ण आपल  यं णा जी लावल  होती  याचा ह  
काह  दंड आहे आ ण याचा दंड आहे तो २७ लाख ८० हजार पयत आहे. मी मगाशी सागंीत या माण ेक  , 
यांची हअर गं यायची आहे हअर गं साठ  याचंा कुणी स म माणसु ३० तारखेला आलेला न हता . आ ण 
त े हअर गं ला थांबलेले नाह  . ह व तुि थती आहे. या यानतंर आ ह  यानंा फोनवर सचुना दल  क  , 
तु ह  स म माणसु पाठवा . आता या या म ये काह  बाबी अ  आहेत क  , याबाबत यानंी आप याकड े
कधीच ंप  यवहार केलेला नाह . कंवा याचंी कोणतीह  गो ट आप याकड ेउपल ध नाह .  याचं एकच प  
येत असत ंआप या ऑफ सला कोण याह  कारे आ ह  ज ेकाह  यां याकड ेमागणी केलेल  आहे . हणज ेज े
काह  यानंी यायला पाह जे आप याला वेळोवेळी या प यवहारा वारे यानंी माडंलेल ंनाह . आ ण याची 
सु दा हअर गं आप याला घेता आल  असती . मला वाटल ं क  याचंा स म त नधी या ठकाणी 
अस यानतंर ह हअर गं होईल . आ ण ती आप याला अचकु पणे घेता येईल. आता यांचे वॉटर ेस च ेबॉस 
काल या ठकाणी आलेले आहेत. यानंा मी सागंीतले क  तु ह  लेखी प ासह या ठकाणी हअर ंग साठ  
उपि थत राहायच ेआहे. 
ी. धरज सोनवणे :- आता मला या ठकाणी एक वचारायचे आहे क  वॉटर से या कमचा यानंा कमान 

वेतन यायच ेआहे ते ज ेठरवल ेआहे या यावर आपल ेपण काह  नयं ण आहे का . याच ं हणण ंअस ं
आहे क  आ ह  कमचा यांना वेतन देतो आ ण डायरे ट वेतन ठर या माणे देतो .परवा आमदार साहेब , मी , 
वकास पाट ल मा या वॉडात उभे होत े सकाळी एक आपल  महापा लकेची घंटागाडी चालल  होती या 
घंटागाडीला बाहे न अशा वेगवेगळया पश या टागंले या हो या. आमदारानंी वचारले क  हा काय कार आहे. 
क  ह  पशवी का टागंलेल  असते मी या कमचा याला जे हा वचारल ेक  तो हणाला क  आमच े पमट 
मळत नाह  कच यातनु ज ेलोखंड, ला ट क ज े नघत ंतो वकतो व आमचा खच भागवतो हणज ेआप  
वाहनांचे व पुीकरण पण होतय आ ण याचं े असे हणणे आहे क  यांना पगार दला जातोय .हे खोटं 
सागंताहेत. आ ण ते जर काम करताहेत तर यानंा यांचा रोजगार का नाह  मळावा . या यावर आपल ंकाय 
नयं ण आहे  काह तर  खलुासा करावा. 
ी.कुलभषुण पाट ल :- हे हणताहेत क  याचंा पगार होतोय मा या वॉडातील कमचार  सु दा बोललेला आहे 

मला मा या वॉडात का सांगतोय क  मी वत: पाह लेल ंआहे. याला तन म हन ेझाले पगार दला नाह  
याला तन म ह यात फ त १०  दललेे आहेत साहेब मला सांगा तो तन म हने त ेकाय करणार आहे . 
साहेब हे ताहेत क  हे यानंा पगार देताय  
ी. धरज सोनवण े :- आताह  आयु त साहेब आताह  तु ह  चेक करा आप या या घटंागाडया फरताहेत 
यानंा या पश या टांगले या दसतील . या वाहनाचंानंबर सु दा दसत ंनाह  आ ण सव वाहनांवर लावनु 
ठेवले या आहेत. 
ी.चं शखेर पाट ल :- मा.आयु त साहेब माझा एक वषय आहे .



 

ी.कैलास सोनवणे :- आता या सगळया सभागहृाम ये सव सद यां या सतं त भावना आहे . क  नांचे 
उ तर मळाले काह ंच ेबाक  आहेत . तु ह  उपायु त साहेब शु चता ता या या तु ह  नराकरण क न या 
.आपण या ठकाणी असे गहृ त ध न घेतोय आ ण आहेच तस आहे क  त तेदाराची चुक झालेल  आहे . 
याला संधी देवनु सु दा याने सुधारणा केलेल  नाह ये .फ त मी आयु त साहेबानंा वचारेल क  याला 
आप याला काय नडतय हा ठेका र  कर या या ट न ेतर याला काय संधी यायला पाह ज ेका यायला 
पाह ज.े कंवा तो जेणके न कोटात जाईल व आप या महापा लकेला ास होईल .तर या यासाठ  कसा ठराव 
माडंायचा हणज ेकाय माग या मट गं म ये एक म ह याची क  हा ठेका र  करावा व या ट ने पाऊल े
उचलावी . पुढेह  असा म ता काढावा कोणाचीह  एकाची  राहणार नाह  .तु ह  तुमच ं ब तारा आवरा 
तु ह  जी जळगावं करांची जी घाण केलेल  आहे ना . आव न या. काह  लोकानंा ासपण झाललेा आहे. तर 
कायकरायला पाह ज े हणज ेसगळया गो ट ंची पतुता क न हणज ेआप याला काह  बाधा येणार नाह . या 

ट न ेतु ह  ईथे सांगा व तो ठराव आपण येथे मजंरु क न घेव ु.
ी.चं शखेर पाट ल :- मा.आयु त साहेब , महापौर साहेब , उपमहापौर साहेब कराराना या या आपण ह जी 

वाहने आहेत या यात जीपीएस णाल  पाह जे . व आरट जीएस माणे कमचा यांचे पेमट पण दले गेल े
पाह ज.े यानतंर आपण स म अ धकार  हणनु आदेश दलेले आहात. म तदेाराच े घनकचरा यव थानाचे 
काम समाधानकारक नस यास ामा णत क न त े बल अदा करण.े याचा अथ असा क , आपले उपायु त 
समाधानी आहेत का या कामाने. समाधानी नसला तर  याचा बल अदा केलेला आहे. नयमात नसतांना तर  
ह  याचे बलाचे आर.ट .जी.एस. न ेपमेट केलेले आहे. हा मह वाचा वषय आहे. आता व तुि थती अशी आहे. 
कुठेह  कमचार  फ रतोय कुठे कचरा पडलेला आहे. माझा एक अनभुव असा आहे मी भोईटे नगर म ये 
वाहनातुन जात असतांना जो म तदेाराचा जो कमचार  होता साफसफाई साठ  तो एका चहा या टपर वर 
कपब या धतु होता . अटडसं तथे लागल  होती .याचा अथ आपल ं शासन कुठेतर  गोलमाल त आहे.आ ण 
आमचा स त आरोप आहे क  तुम या मळेु आमची तमा खराब होते आहे . आपण जर तातडीन े नणय 
नाह  घेतला तर नगरसेवकांसोबत आ ह  लेखी व पात घेव ु याची कारवाई तु हाला करावी लागेल .कारण 
काय आहे क  अ धकार  कुठ याह  प रि थतीत कायवाह  झालेल  नाह . कोण याह  प ा  उ तर मळालेल 
नाह . पाणी परुवठा असेल तर लोकानंा कने शन याचे असतात लोकं वाड ऑ फसला जातात. न वन उपायु त 
साहेबांनी न वन नयम काढलेला आहे. जो पयत माझी टपणी लागत नाह  तो पयत नळ कने शन देऊ नका. 
जो य ती घरप ी भरतो, पाणीप ी भरतो, चाजस भरतो तो या पाणी कने शनसाठ  ३-३ व ४-४ दवस 
थांबले का तो चकु चा कने शन यायला येत आहे का मा.महापौर साहेबा आ हाला हा आदेश ता काळ 
थ गत क न था नक तरावर नागर कानंा पाणी कने शन मळायला पा हज.े २४ तासा या आत मळायला 

पा हज.े
ी.स चन पाट ल :- तु ह  महानगरपा लकेचा महसलु बुड वता आहे साहेब. आठ आठ दवस स या होत नाह .
ी.चं शखेर पाट ल :- भाग अ धकार  फरत राहतो उपायु तां  मागे.

मा.आयु त :- गे या आठ दहा दवसापासुन आरो या या ठे या या सदंभात या काह  सव नागर कां या 
स मा.सद यां या या भावना आहेत या अ तशय ती  आहेत . आ ण एकंदर व तुि थती पाहता ठेकेदारचे 
काम हे समाधानकारक नाह ये. आप या या ठे याचे अट  शत  आहेत . यासंदभात एक दोन दवसापंवु  
स मा.आमदार साहेब काह  स मा. नगरसेवक याचंी एक सपंुण चचा झाल . आ ण या म ये ह  सव 
व तिु थती पाहाता आपण एक म ह याची मुदत याला संबं धत यं णेला देव ुया . यानतंर आपण ठेका र  
कर याची कायवाह  आपण सु  क या. आ ण दसुरा वषय जो होता क  हा दंड कसा केला का केला तर तो 
काह  न आपण उपि थत करताहेत . तर या सदंभात जे काह  नणय यायच ेआहेत तर ते आपले ज े
उपायु त आहेत यानंी हअर गं घेवनु वर त याचा नणय यावा आ ण या माणे आपण पुढ ल कायवाह  
करावी.



 

माझ ेकाह  न अनु तर त राह लेल ेआहेत तर यांचे उ तर मला मळालेल ेनाह येत 
याची पण न द यावी . आ ण याची उ तर मळावी . ईथ ेस म अ धकार  असतानंा सु दा या या बलाची 
जी काह  ऍड़ज टमट कर यात आलेल  आहे. एक चती ह  असतानंा सु दा . . .
  
ी.नवनाथ दारकंुड े:- आप या अमतृ योजना आ ण एलईडी सदंभात जो ताव होता तोह  तु ह  लवकरात 

लवकर माग  लावा.
सौ.पावताबाई भल :- मा.सभापती ता नी ज ेमाडंले आहे ते सभापती ज ेझाले आहेत ते यो य झाले आहेत. 
मा या हण या माणे हा ठेका र  च हायला पाह ज.े हाठेका र  हायला पाह जेल यानंा आता कळाले क  
आता महासभा आहे आपल  सभमे ये ओरड होईल हणनु यानंी वॉडाम ये माणसे व घटंागाडया लावले या 
आहेत . नाह तर या या आधी सहा दवसातुंन एकदा फ त पाचच म नटे येते . आ ण याला ५ लटर 
डझले दले जात े हणज ेते काय आहे थोड ंथोड थोड ंफ रवतात व तथ या तथे गोलमाल करतात. नागर क 
लोकं थोड ंथोड मांडता आ ण नगरसेवकानंा धरता हेच माझ ंमाडंण ंआहे महापौरताई. 
आरो या धकार  :- तु ह  जो न केलेला आहे त े वचा न या म तेदार समोर आहे. 
शतंनू बोरस े, त नधी (वॉटर ेस) :- मॅडम ज ेतु ह  हणत आहे त ेबरोबर आहे. ज ेघटंागाडया आहे याचें 
डझल पॅक क न दललेे असतात.जर ते मा याकड े दोन तीन तासात गाडी घेऊन आल ेतर मी काय क  
मॅडम. 
सौ.पावताबाई भल :- दसुरा मु ा या ॅ टरवर एक ाय हर राहात नाह . ाय हर आहे न या ाय हर १५ 
दवसातं ८ दवसातं ाय हर बदलत असतो यामळेु यात मा हती नसलेला प हला ाय हर राहतो याला 
मा हती असत े.  

ी. वण को हे :- जे सै नक व माजी सै नक आहे. यानंा मागे घरप ी माफ केल  होती. तर या लोकांना का 
फर वले जाते, यव थीत मा हती दल  जात नाह .त ेआप यासाठ  समेवर लढतात आ ण यानंा आप याकड े
फर वले जात आहे. हे चकु चे आहे. यानंा फरा फर होऊ नये. आ ण याचा ज ेआदेश आहे यासाठ  खुप 
मोठ  ोसेस आहे. 
मा.आयु त :- आप याकड ेजर करण आहे आ हाला या आ ह  तपासनु घेऊ. 
ी.नवनाथ दारकंुड े:- ज ेघटंागाडयां या भाग नहाय या नयु या झा या यांना याचंी चतुर समा ठरवनु 
याव.े यानंा हे ३ लटर म ये दोन पा मारायला सागंता. त ेहोत नाह . 
ी.कैलास सोनवण े :- आयु त साहेब आपण जी काह  चचा केल  आता याम ये आपण यांना काह  

बोल याची संधी काह  दलले  नाह ये आता हया टु  आ ह  मांड या व तु ह  जेवढया ऐक या या का 
राह या तमुच ं हणणं माडंा तु ह  आता  

आता आपल  यावळेेला चचा सु  होती यावळेेला ल  न हत त ेबोलले ईथे उभे राहुन 
मी ऐकले ते ईथे यांनी सांगीतले क  आ ह  सु वातीला आम या ाय हर या ता यात १५ / १५ लटर डझल 
भ न घटंागाडया ता याम ये द या आ ण या यानंतर डझल ची चोर  झाल  तर हा ठेकेदाराचा वषय 
असतो. यासाठ  स यरु ट  नमेण े ह  याचंी जबाबदार  असते . यामळेु असेच प ट करण जर ते देत 
असतील तर याचें मु  े हणज ेआपण यांच टडर र  कर यासाठ  कंवा यांना सांभाळ यासाठ  या मु यांचा 
वापर होव ु नये हे अशा प दतीच े खुलासे यां याकडुन केले जाताहेत .आ ण या गाडया सगळया गाडया 
आप या आहेत . यासगळया गाडया तथ ेपाक ग करतो आहे हा ठेकेदार तथ े स युर ट  आपल  वापरल  जात े
आहे . मा या मा हती माण ेमनपा तथे े स युर ट  ठेवते. गाडया आप या आहे याची जबाबदार  आपल  
आहे. या साभंाळण ंआपल काम आहे. मग ती ठेकेदाराची जबाबदार  नाह  का  मग आपण यां यावर 
कोणतेह  भाड ेआकारत नाह ये तो आज आप या गाडया वापरतोय जर  तो आप या अ ीमटचा लॉज असला 
तर  व आपल  जागा वापरत असला तर  ह  याची जबाबदार  आहे. बर या या अनेक गो ट वंर पयाय नघ ु
शकतात. त े काय हणत आहे. डझले चोर ला जात आहे. यानंी यांची ावसेी दसु या यु नटला अपॅा ट 



 

करावी. तु ह  ठेका घेतानंा हे सव गो ट  ि लयर असतात क  आप याला उपयोगी काय काय खच करावा 
लागणार आहे. आ ण वीथ माज न आपण ती र कम नोट केलेले असतात. जर असे खलुासे मळतील आ ण 
असे खुलासे दे यासाठ  जर यांचा त नधी येत असेल, तो खुलासे देईल आ ण मग आपण या या लॅजसे 
वर खुलासे घेऊन ती दंडाची र कम ठरव.ु तर अ या खुला यासंाठ  थांब ुनका. जर यांचा त नधीच येथे 
हजर राहत नाह . तर आपण एकतफ  सनुावणी क  शकता क  आपण यांचा त नधी आलेला नाह . यांचा 
त नधीच नाह . मग आपण ज े बलातले सगळे लॅज चज केलेले आहे. ह  जी ट पणी आपण केल . ह  

कशा या आधारावर केल . माझा जो न आहे क  दड कोट ची जी र कम दसत होती ती २० लाखावर कशी 
आल . याच उ तर याव ं याच उ तर अजनुह  मला उपायु ताकंडुन मळत नाह . यानंी दोन चार ज ेमु  े
असतील त ेतु हाला कळले असतील तर त ेपण मला समजनु सागंावे. कारण मला तर  ल ात आलेला नाह . 
दड कोट चं २० लाखांवर कसे आले. 
मा.आयु त :- यासदंभात ठेकेदारा या टु  आप या अशा झाले या आहेत . त े कारण ंआहेत आ ह  जर  
ऍ़ शन घेत नाह  तर  याची सव वी जबाबदार  तुम याकड ेआहे . या कारणा साठ  आ ह  हा ठेका दला 
तेच कारण कंवा या या वर ल प दतीने महानगरपा लकेपे ा वर ल प दतीने वर ल जर का काम होणार 
असेल तर या ठे याची महानगरपा लकेला काह  आव यकता नाह .तर हे एक म ह याम ये जर नाह  झालं . 
पु हा आप याला सगळयांना एक  घेवुन आप याला या वषयावर नणय यावा लागेल.तर पुढ ल एक 
म ह याम ये तु ह  क या कारे नयोजन करणार आहात. या संदभात आपण सांगा . 
शतंनू बोरस े , त नधी (वॉटर ेस) :- मा.सभापती साहेब , मा.आयु त साहेब आता तु ह  सागंीतल ं
या माणे आम या कंपनीच े काम हे चाल ु क न १६ तारखेला आज तीन म हन े झाले आहेत. आता 
या याम य ेकाह  चकुा झाले या आहेत या आ ह  पण मा य करतो . या यानतंर आ हाला या अट  आ ण 
शत  सागंीतले या हो या आता जसे मॅडम बोल या जी.पी.एस काय णाल  आज या तारखेस कायरत झालेल  
आहे. दसुरे असे क  सव स मा.नगरसेवकांनी त ार  के या कचरा उचलला जात नाह ये , घरोघरचे कले शन 
होत नाह ये तर यानसुार आप या सचुनांचा आदर क न दोन ते तन दवसातंच या यावर कायवाह  क न 
आज जो कचरा साचलेला आले तो आ ह  शहरातुन उचलनु  ने याची यव था केलेल  आहे . या घंटागाडया 
आ हाला भेटले या आहेत . यां या बाबतीत सु वातीला अडचणी आ हाला आ यात यां या साठ  आ ह  
रॅ प बन वलेल  होती ती रॅ प जी आ ह  बन वलेल  होती ती अ तवृ ट  मळेु खराब झाल  या यामळेु 
आ हाला ॉ लेम आला . तर त े ॉ लेम जे होत ेते कंपनीचे होत ेमॅडम जर आ ह  काम घेतलेले आहे तर ती 
आमची जबाबदार  आहे कसे करायच ेआ ण कसे नाह  करायचे . पण आता यां या नंतर ज ेझाले असेल त े
ठक आहे पण आता यां यानतंर त ार ची सधंी देणार नाह  अशी मी अपे ा करतो . या या नतंर से फ  चा 
वषय होता से फ  ह  अटडसं ची से फ  काढण आ ह  चाल ुकेलय ंमॅडम या या नतंर से आ ह  सवाना 
पुर वले आहेत . आ ण आयु त साहेबांनी जी मट गं घेतल  होती व छ भारत अ भयान अतंगत तर या 
म ये यानंी आ हाला सव सागंीतले क  सव कार या सु वधा तु हाला या या लागतील . व साहेबानंी मी 
पण बोललो क  हँड लोज , मा क व सव या काह  सु वधा असतील या सव या सव ो हाईड आ ह  
करणार , या यानतंर बँक अकाऊंट ज े तु ह  बोलल े . आ ह  सु वातीला ज े लोक वाईन झाले यानंा 
सागंीतले होते यानसुार आमचे टेट बँकेशी  बोलणे झाले होत े. तर या बँकेचे अ धकार  असे हणाले क  हे 
जे कमचार  आहेत याचंा पगार तु ह  ११ वाजता टाकला क  यां या बायका १ वाजता लाईनीत आले या 
असतात  आ ण टोटल पसैे काढतात हणनु आ हाला याचें अकाऊंट नकोत. या यानतंर मॅडम आ ह  
आय.डी.बी.आय बँकेशी बोललो , एच.डी.एफ.सी बँकेशी बोललो यानंतर सार वत बँक तयार झाल  यानंी 
आपले अकाऊंट पण ऐ से ट केले . याचे प  आ ह  यांचे टोटल अकाऊंट उपायु त साहेबानंा देणार आहोत. 
ी.कुलभषुण पाट ल :- या ठकाणी घंटागाडया जात नाह त या ठकाणी लोटगाडया सु  करा. 
ी. शांत नाईक :- या भागाम ये हणज े लम भागाम ये गाडया जात नाह त या भागाम ये  सु  करा .  



 

सौ.उ वला बडाळे :- ज ेसाह यतु ह  देणार आहात कामगारानंा काह  ठकाणी छोटे पावड ेअसतात यानंा 
मोठया दाडंयाची जी पावड ेअसतात कारण तथ ेरॅ प वगरेै टाकलेले असतात तर तथे कामगारानंा अडचणी 
येत असतात.तर ती मोठ  पावड े, काह  वळे वळयाचंी कामे पडतात.तर यानंा ज ेसाह य लागणार आहे. ते 
यानंा सव या सव परु वले गेल ेपाह ज.े दसुरे क  घमलेे असत ेते काय ती ला ट कची पोतडी राहाते याला 
त ेदोर  बाधंतात आ ण ते घेवनु चलतात हणज ेया यामुळे ज ेकामगार आहेत यानंा काम यवि थत करता 
येत नाह  आ ण मग ती र यावर सव घाण पडत राहत े. आ ण ती गटार काढल  जाते तर ती लगेच भरल  
गेल  पाह ज ेती दोन – तीन दवस जशी या तशी राहात.े वाहन येईल आ ण मग ती भ  मग ती परत गटार  
म ये जात ेव पाणी जात नाह  . तर हया याकाह  छोटया छोटया गो ट  आहेत तु ह  तसेतर ना शकला काम 
करता आहेत. ना शकला जसे करता आहेत तसे आम या जळगांव शहराला पण कराव ं एवढ  आ ह  सव ्
अपे ा करतोय . एक म ह याची तु हाला सधंी दलले  आहे .  
शतंनू बोरस े, त नधी (वॉटर ेस) :- आ ह  न क च क  जळगांव शहर व छ भारत म ये येईल अशी मी 
कंपनी तफ तु हाला वाह  देतो . 
 

सह /- 


