
 

सोनवण ेअि वन शातंाराम  पाट ल राज  झप  
नरेकर स रता अनतं पाट ल चं शखेर शवाजी महाजन सु नल सपुडू 

   
खान कसानाबी गबल ु कापसे तभा चं कातं नाईक शांत सरेुश 
सोनवण ेकाचंन वकास  बालाणी भगतराम रावलमल 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ पाट ल वजय पडु लक काळे रे मा कंुदन 
सपकाळे मना धडुकु   

 बार  शोभा दनकर पाट ल मना ी गोकुळ 
सपकाळे रंजना भरत शखे हसीनाबी शर फ  
सनकत चतेन गणेश पाट ल कुलभुषण वरभान खडके सु नल वामनराव 

 भल पावताबाई दामु  
 पाट ल उषा सतंोष बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 

( ) 
सोनवण ेमकंुुदा भागवत को हे सधं ु वजय देशमुख सु नाबी राज ु

  शखे सईैदा यसुुफ 
 बरड े नतीन मनोहर पटेल इ ा हम मसुा ( ) 

 राण ेगाय ी इं िजत सोनवण े व म कसन 
 जोशी अनतं ह र चं   

काळे अ मत पाडुंरंग तायड ेसरेुखा नतीन कैलास नारायण सोनवण े

चौधर  मगंला सजंय च हाण योती बाळासाहेब  

 मराठे िजत  भगवान मराठे राज  नारायण  

सोनवण े धरज मरुल धर सोनवण ेअजंनाबाई भाकर चौधर  महेश रतन  

 सोनवण ेसरेुखा सुदाम जैन भागचदं मोतीलाल  

 ढेकळे सदा शव गणपत  



 

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. १) सौ.भोळे समा सुरेश, 

   मा.महापौर 
१) मा.आ.ि मताताई वाघ यांचे प त व माजी भा.ज.पा.जळगांव 

िज हा य , कै.उदय भकनराव वाघ याचंे द:ुखद नधनाब ल. 
२) माजी नगरसेवक ी. कशोर चौधर  यांचे बंधू व.अ ण चौधर , 
३) मु.जे.महा वदयालयाचे सेवा नवृ त ा यापक व. ा.डॉ.सुका रामदास 

चरमाडे, 
४) व.गणशे भकमचंद जोशी, 
५) व.शंकरराव हर  चौधर   
६) भा.ज.पा.सर चट नस ी. दपक सुयवंशी यां या जे ठ भ गनी 

व.अलका दल प देसले, 
७) भाजपा पदा धकार  ी.महेश जोशी यांचे बधंू व. व वेश सुभाष जोशी, 
८) ी.शैल  व ी.सु नल चरमाडे यां या मातो ी व.चं काबाई 

वसंतराव चरमाडे तसेच  
९) फोटो ाफर ी.अतुल वडनेरे व ी.संजय वडनेरे यांचे वडील 

व.फत शेठ वडनेरे यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
२. १)  डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे,     

मा.उपमहापौर  
२) ी.को हे ल लत वजयराव 
३) ी.भंगाळे व णू रामदास 
४) डॉ. ी.पाट ल चं शेखर शवाजीराव 
५) ी.बा व कर कशोर रमेश 
६)सौ.राणे गाय ी इं िजत 
७)सौ.तायडे सुरेखा नतीन 

१) मा.आ.ि मताताई वाघ यांचे प त व माजी भा.ज.पा.जळगांव 
िज हा य , कै.उदय भकनराव वाघ यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. १)डॉ. ी.सोनवणे अि वन शांताराम, 
मा.उपमहापौर 
१) ी.बा व कर कशोर रमेश 
२) ी.चौधर  महेश रतन 
४) ी.सनकत चतेन गणेश 
५)सौ.को हे सधंू वजयराव 

१) माजी नगरसेवक ी. कशोर भाऊलाल चौधर  याचं े बंधू तथा 
स मा.सद या, सौ.चेतना कशोर चौधर  यांचे जेठ व.अ ण चौधर  
यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

४. ी.को हे ल लत वजयराव १) ववेकानदं नगर ये थल ी. ीधर कनगे यांचे वडील व.बारसु कनगे 
२) यशवंत नगर ये थल व.युवराज पाट ल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

  ५. ी.भंगाळे व णू रामदास 
 

१) डॉ. ी. िजत  चौधर  यांचे वडील कै.रामचं  पु षो तम चौधर  सर 
यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

२) फोटो ाफर ी.अतुल वडनेरे व ी.संजय वडनेरे यांचे वडील 
व.फत शेठ वडनेरे यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

 ६. ा. ी.पाट ल स चन भमराव १) ी.चं शेखर नकम यां या मातो ी कै.ग.भा.ठगुबाई नकम, तसेच  
२) अ खल भारतीय अ हर शपंी समाज िज हा अ य  ी. शवाजी शपंी 

यां या मातो ी कै.ग.भा.देवकाबाई ओंकार शपंी यांचे द:ुखद 
नधनाब ल. 

३) भाग ं .७ म धल र हवासी सहकार महष  कै.आ णासो बापूराव 



 

ह मतराव देशमुख यांचे द:ुखद नधनाब ल. 
७. ी.पाट ल राज  झप  १) मेह ण ये थल कै.दामू ल मण सानप तसेच 

२) कै.गं.भा.शेवंताबाई रामदास इखे 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 चरशातंी 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 मासद यांचे नांव अ भनंदनाचे ताव

 १. सौ.भोळे समा सरेुश
   मा.महापौर
१.डॉ. ी.सोनवण ेअि वन शांताराम,
  मा.उपमहापौर
 

१) जळगावं शहर महानगरपा लके या स मा.सद या सौ.लताताई चं कांत 

सोनवणे यांची चोपडा वधानसभा मतदार संघातून आमदारपद  नवड 

झालेब ल हाद क अ भनंदन.

२) क या शाळेची वदयाथ नी कु. दशा पाट ल ह ने रा य तर य बॉि संग 

पधत सुवणपदक ा त क न रा य पधक रता नवड झालेब ल. 

 १.डॉ. ी.सोनवण ेअि वन शांताराम,
  मा.उपमहापौर
ी.बा व कर कशोर रमेश 

नवी द ल  येथे झाले या रा य पॉवर ल ट ंग पधत नगरस चव 

वभागातील कमचार  ी. काश गरधर सपकाळे यांनी सुवण पदक ा त 

केले यांच ेया काम गर मुळे यांची आंतररा य पॉवर ल ट ंग पधक रता 

भारतीय संघात नवड झालेब ल हाद क अ भनंदन. 

 ा. ी.पाट ल स चन भमराव     क या शाळेची वदयाथ नी कु. दशा पाट ल ह ने रा य तर य बॉि संग 
पधत सुवणपदक ा त क न रा य पधक रता नवड झालेब ल. 

 १. ी.दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ
२. ी.मराठे राज  नारायणराव 

राम ज मभुमी सदंभात हदं ु मुि लम तकेला ध न नकाल 
द यामुळे सव च यायालयाचे पाचह  यायाधीशांचे हाद क अ भनदंन. 

  ी.को हे ल लत वजयराव 
 

 मा.पंत धान ी.नर जी मोद , मा.गहृमं ी, ी.अ मतजी शाह यांनी 
नागर क व दु ती वधेयक संसदेत पा रत के याब ल. 

 १. ी.को हे ल लत वजयराव

२  ी.भगंाळे व ण ूरामदास
 

१  शवसेना प  मुख मा.ना. ी.उ दवजी ठाकरे साहेब यांची मु यमं ी 
पद , तसेच 

२  मा.ना. ी.एकनाथजी शदें साहेब यांची गहृमं ी पद  तसेच

३  मा.ना. ी.जयंत पाट ल साहेब यांची अथ मं ी पद ,

४  मा.ना. ी.बाळासाहेब थोरात साहेब यांची महसूल मं ी पद ,
५  मा.ना. ी.छगन भुजबळ साहेब यांची ामीण वकास व जलसंपदा मं ी 

पद , 
६  मा.ना. ी.सुभाष देसाई साहेब यांची औदयोगीक व कृषीमं ी पद तसेच
७  मा.ना. ी. नतीन राऊत साहेब यांची सावज नक बांधकाम व म हला 

बाल वकास मं ी पद , नवड झालेब ल हाद क अ भनंदन. 

 ी.भगंाळे व ण ूरामदास १) शवसेना प  मुख मा.ना. ी.उ दवजी ठाकरे साहेब यांची महा वकास 
आघाडीकडुन मु यमं ी पद , तसेच 
२) जाणता राजा, रा वाद  कॉ ेस प ाचे अ य , मा. ी.शरदचं जी पवार 
साहेब, मा. ीमती सो नया गाधंी, रा य कॉ से प , अ य , माजी 
रा पती ीमती तभाताई पाट ल यांचे सु दा हाद क अ भनंदन.  



 

 

 डॉ. ी.चं शखेर शवाजीराव पाट ल      भाग ं .८ मधील गरणाई कॉलनीतील र हवा यांनी एक  येऊन 
संपूण कॉलनी प रसरात सुर तेसाठ  अ तशय प र म घेवून सी.सी. ट. ह . 
कॅमेरा वखचाने बसवुन घेतले याब ल गरणाई कॉलनीतील सं थेचे अ य  
ी. काश इंगळे, उपा य , ी. काश कोळी, पंजाबराव पाट ल, रमेश 

सरदार, वजय पाट ल, नंद कशोर पाट ल, डॉ.राहुल पाट ल व गरणाई 
बहु े शय सं थेचे सव पदा धकार  यांचे हाद क अ भनंदन. 

 

 

 

 सौ.वानखेड ेरंजना वजय

 

१) वधानसभा नवडणुक त मा.देव जी फडणवीस यांचे नेतृ वाखाल  
भा.ज.पा.ला घवघवीत यथ मळुन द याब ल मा.मु यमं ी देव जी 
फडणवीस यांचे तसेच 

२) जळगांव िज हयातून सवाधीक मतांनी वजयी झालेले मा.आ. ी.सुरेश 
दामू भोळे व मा.मं ी गर षजी महाजन यांचे हाद क अ भनंदन. 

१  सौ.तायड ेसरेुखा नतीन
२  सौ.राणे गाय ी इं िजत 

    जळगांव शहर मतदार संघात सलग दोन वेळा आमदारपद  नवड 
झालेब ल मा.आ. ी.सुरेश दामू भोळे यांचे हाद क अ भनंदन. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यानंी खाल ल माणे अ भनंदनाचे ताव मांडल.े  
 १  सौ.तायड ेसरेुखा नतीन
२  सौ.राणे गाय ी इं िजत 

    जळगांव शहर मतदार संघात सलग दोन वेळा आमदारपद  नवड 
झालेब ल मा.आ. ी.सुरेश दामू भोळे यांचे हाद क अ भनंदन. 

ी.लढढा नतीन बालमुकंुद
ी.बरडे नतीन मनोहर
ी.जोशी अनंत ह र चं
ी.नाईक शांत सुरेश
ी.पटेल इ ा हम मुसा
ी.चौधर  मनोज सुरेश 
ी.सोनवणे व म कसन
ी.भंगाळे व णु रामदास
ीमती सोनवणे राखीताई शामकांत
ीमती तायडे योती शरद
ीमती महाजन जय ी सु नल
ीमती शेख शबानाबी साद क
ी.जैन भागचंद मोतीलाल
ीमती भापसे िजजाबाई अ णासाहेब 
ी.महाजन सु नल सुपडू,

मा. वरोधी प नेता 

     महारा  रा या या मु यमं ीपद  मा. ी.उ दवजी ठाकरे यांची नवड 

झा याने व शवसनेा माफत मं ी मंडळाचा व खाते वाटपाचा व तार 

झा याब ल हाद क अ भनंदन. 



 



 

द.१५/११/२०१९ रोजी झाले या वशषे महासभेच ेकायवृ त कायम करणे.  

असा ठराव करणत येत आहे क , द.१५/११/२०१९ रोजी झाले या वशषे महासभेच े कायवृ त कायम 
करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ी. दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ  
अनमुोदक :- ी. सनकत चतेन गणशे 

वदयतु वभागाक रता खरेद  कर यात आले या TATA ४०७ चेचीसवर ११ मीटर 
उंचीच ेB00m Type Ladder व TATA ७०९ चेसीसवर १५ मटर उंचीचे Telescopic Type Ladder बांधणी करणे कामी 
र कम .३२,०९,३२०/- अदंाजप क य खचास मा यता मळणेकामी शासनाकडुन आले या तावावर वचार 
क न नणय घेण.े  



 



 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव ं .८६२ द.२०/०२/२०१८ अ वये TATA LPT ४०७ चेचीस -१ 
नग व TATA LPT ७०९ चेसीस -१ नग DGS&D (Rate Contract) शासन दरकरारात खरेद  क न या चेसीसं वर ९ 
मीटर व १२ मीटर उंचीचे Ariel Type हाय ो लक लॅडरची बाधंणी कर यास व याकामी चसेीस कर ता र कम 
.२०,५०,४८२.४४ व लँडर बांधणी कर ता र कम .२१,२०,७५९.०० या माण ेएकूण र कम .४१,७१,२४१.०० 

मा या खचास मा यता दान कर यात आलेल  आहे. 
DGS&D (Rate Contract) शासन दरकरारात चेसीसची खरेद  कर यात आलेल  आहे. त नंतर वाहन 

वभागामाफत ९ मीटर व १२ मीटर उंचीच े Ladder ऐवजी ११ व १५ मीटर उंचीच े  (Ariel व Telescopic) 
Ladder बांधणी करावया या तां क पे स फकेशनचा अतंभाव क न न वदा माग व यात आ या हो या ा त 
न वदा नुसार लँडर बाधंणीकामी एकूण र कम .३२,०९,३२०/- मा  दरा या न वदा ा त झाले या हो या 
न वदा स द करतानंा मंजुर Technical Specification म ये बदल करतांना वाहन वभागामाफत स म 
ा धकरणांची मा यता घे यात आल  नस याने शहर अ भयतंा व मु य लेखाप र क यानंी थमत: महासभेची 
शासक य मा यता घे याची शफारस केल . केलेला तां क बदल व याक रता येणारा अपे त खच र कम 
. ३२,०९,३२०/- मा ला शासक य मा यता मळण ेकामी महासभेकड े ताव ठेव यात आला असता महासभा 

ठराव ं .१९९ द.२९/०८/२०१९ अ वये सदर ताव अमा य कर यात आला तसेच न यान े न वदा या 
करणसे सदं भय ठरावा अ वये मा यता दान कर यात आल  आहे. 

पुव  मळाले या मा यतेनसुार ९ मीटर व १२ मीटर उंचीचे लँडर या बांधणीच ेकाम कराव ेअथवा ११ 
मीटर व १५ मीटर उंचीचे लँडर बांधणीचे काम करावे या बाबत ठरावात काह ह  नमुद नस याने वाहन 
वभागामंाफत करणी वदयुत वभागाचा व अि नशमण वभागाचा अ भ ाय घे यात येऊन ११ मीटर Ariel 

Type व १५ मीटर Telescopic Type Ladder बाधंणीच ेकाम कर यास व या वाहन वभागा माफत माग व यात 
आले या न वदानसुार अपे त आलले  र कम . ३२,०९,३२०/- मा  चे खचास अंदाजप क य शासक य 
मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने TATA ४०७ चेचीसवर ११ मीटर उंचीचे B00m Type Ladder व TATA ७०९ चेसीसवर १५ मटर 
उंचीच ेTelescopic Type Ladder बाधंणी करणे, वाहनाचंे रिज ेशन करण ेइ याद  बाबतची संपणू या द.३१ 
माच २०२० पूव  वह त मदुतीत पूण क न याबाबत नयमा माणे आव यक ती कायवाह  करावी. याबाबतची 
संपणू जबाबदार  शासनाची राह ल. 



 

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

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  अड.सौ.हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :-  ी.ढेकळे सदा शव गणपत 

पाणी परुवठा वभाग झोन ं .११ अतंगत वाड ं .३३ म ये केले या कामाचे देयक 
र कम .४३,८८०/- व वाड ं .०८ म ये केले या कामाच े देयक र कम .४७,९३३/- मा  म तदेारास अदायगी 
करण ेव करारनामा क न घेणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े  

असा ठराव कर यात येतो क ,   १)  झोन ं .११ वाड ं .३३ जुना न शराबाद नाका झोपडप ी म ये ावण बाबा 
भगत यांच ेघरापासुन गुराचं ेपा या या हाळापयत ९० मीमी पी ह सी पाईपलाईन टाकण ेव २) झोन ं . ११ वा. ं .८ जळगावं 

स.नं. ११८/९/१ व ११८/९/२ योगे वर नगर नं.२ ग ल म य े११० मीमी पी ह सी पाईपलाईन व आज ुबाजु या तीन ग या या 
पाईपलाईन मु य जलवा हनीवर जोडणे कामी दोन कामांच ेकररानामा क न देयक अदा होणेस म तदेार ी.गजानन झोप े

यांनी  द. २२/०५/२०१९ रोजी अज दलेला आहे. यानुसार काम ं माक १) च े शासक य आदेश ं .११०/ द.११/०६/२०१३ 

अ वये र कम .४३८८०/-च ेखचास मा याता देऊन यांना कायादेश ं ./५६/ द.१३/०६/२०१३ रोजी दे यात आला, असुन सदर 

कामाचे देयक मोजणी पु तक ं .एफ-८ पां.न.ं १७६-१७७ नुसार र कम .४३८८०/-पा हल ेव अं तम देयक तयार आहे. तसचे 

काम ं माक २) च े शासक य आदेश ं .११२/ द.११/०६/२०१३ अ वये र कम . ४७९३३/- च ेखचास मा यता देऊन यांना 
कायादेश ं ./६५ / द.१०/०७/२०१३ रोजी दे यात आला, असुन सदर कामाचे देयक मोजणी पु तक ं .एफ-८ पा.ंनं. १७४ वर 

नमदु केल ेआहे, र कम .४७९३३/-पा हल ेव अं तम देयक तयार आहे.  
        दो ह  कामांच ेअहवाल वर ल आहेत,मोजणी पु तकात त काल न शाखा अ भयतंा यांची वा र  आहे. मोजणी पु तकातील 

न द नसुार आजची प रि थती शाखा अ भयंता यांनी केलेल  असुन याचे अहवाल नुसार आजरोजी पाईपलाईन अि त वात 

असुन पाणी परुवठा सुरळीत होत अस याचा अहवाल दलेला आहे. म तेदार यांनी करारनामा क न दलेला नस यान ेमोजणी 
पु तकात व उ त नमुद कामांचे देयकावंर त काल न उप अ भयतंा यांची वा र  नस याने मोजणी पु तकानसुार कामांचे देयक 

पुढ ल मा यतकेर ता सादर झालेल ेनस याच े दसुन येत े यामुळे पाणी परुवठा वभाग झोन ं .११ अंतगत वाड ं .३३ 
म ये केले या कामाच े देयक र कम .४३,८८०/- व वाड ं .०८ म ये केले या कामाच े देयक र कम .४७,९३३/- 
मा  म तेदार यांचे देयक अदायगी करणेस व यांचकेडुन करारनामा क न घे यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ी.खडके सु नल वामनराव  
अनुमोदक :- ी.बालाणी भगतराम रावलमल  

जळगांव महानगरपा लकेतील वाहन चालक ी.लनी माट न जोसेफ यांची पती-प नी 
एक ीकरण धोरणाअतंगत, जळगावं मनपा वाहन चालक या पदाची सेवा पपंर - चचंवड महानगरपा लकेत 
बदल ने नमेणूक देणेकामी ना-हरकत माणप  मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे.  



 

असा ठराव कर यात येतो क , ी.लनी माट न जोसफे,वाहन चालक,बांधकाम वभाग यांनी यां या अजात    " माझी 
प नी िज हा सामा य णालय,पुणे अंतगत अ धप रचार का या पदावर कायरत आहे. प नी व मलेु पुण ेयेथे थायीक झालेल े

आहेत. मी व माझ े वृ  आईवडील जळगांव येथ े ब याच वषापासून वा त यास आहे. यामुळे पती-प नी एक ीकरण 

धोरणाअंतगत, पपंर - चचंवड महानगरपा लकेत आंतरिज हा बदल  कर यात यावी असे नमदु केलेले आहे. 
 ी.लनी माट न जोसेफ यां या प नी सौ.लता जोसेफ हया िज हा सामा य णालय,पुण ेअंतगत अ धप रचार का या 
पदावर कायरत आहे. यांच े आई-वडील वृ  असून यांच े वय जा त अस याने यांच े आजारपणात यांच े सोबत राहण े

आव यक अस याने व अ यंत गैरसोय होत अस याने यांची पपंर - चचंवड महानगरपा लका येथे बदल न े नेमणूक 

मळणेसाठ  ना-हरकत प  देणेस महारा  शासनाच ेशासन प रप क . SRV-१०९७/ . .२०/९७/बारा, द.२७ नो हबर,१९९७ 

अ वये शासक य सवेकां या नयतका लक बद यासंदभात ठर वले या धोरणानसुार मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माण ेआव यक या बाबीचंी पुतता क न घेऊन नयमा माण े

कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  ी.खडके सु नल वामनराव 
अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  

जळगावं महानगरपा लकेतील शपाई ी.खुमान सगं ब या वळवी यांची जळगांव 
मनपा शपाई या पदाची सेवा नगरप रषद नंदरुबार, शहादा कंवा नगरप रषद तळोदा येथे बदल ने नमेणूक 
देणेकामी ना-हरकत माणप  मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े  

असा ठराव कर यात येतो क , ी.खुमान सगं ब या वळवी, शपाई,दवाखाने वभाग यांनी यां या अजात " माझी 
प नी सौ.कमला खुमान सगं वळवी हया िज.प.नंदरुबार अंतगत एकाि मक बाल वकास सेवा योजना धडगांव, बट 

का ी,अंगणवाडी क  पौतीपाडा येथ ेआ दवासी अ तदगुम भागात अंगणवाडी से वका हणून कायरत आहेत. मलुे श णासाठ  

बाहेरगावी अस यान ेप नी व माझ ेवयोवृ  आई,वडील रा.का ी ता.धडगांव िज.नदंरुबार येथे राहतात व मी नोकर  न म ताने 

जळगावं येथे असतो.आई वडील दोघहे  वयोवृ  अस याने यांच े पालन पोषण व देखरेखीची जबाबदार  कुटंूबकता हणून 

मा यावर आहे. एक कड ेआई वडील वयोवृ  व दसुर कड ेपती - प नी २५० त े३०० क.मी. अतंरावर वगेवगेळे अस यान ेअशा 
प र थीतीत माझी दैना य था व दमछाक झालेल  आहे. यामुळे पती-प नी एक ीकरण धोरणाअंतगत,माझी सवेा नगरप रषद 

नंदरुबार शहादा कंवा नगरप रषद तळोदा येथ ेआंतरिज हा बदल  कर यात यावी असे अजात नमदु केलेले आहे. 
 ी.खुमान सगं ब या वळवी यांची प नी िज.प.नंदरुबार अंतगत एकाि मक बाल वकास सवेा योजना धडगांव, बट 

का ी,अंगणवाडी क  पौतीपाडा येथ ेआ दवासी अ तदगुम भागात अंगणवाडी से वका हणनू कायरत आहेत. यांचकेडेस वृ  

आई-वडीलाचंी पालन पोषणाची जबाबदार  अस यान े पती प नी यांना एक त ठेव या या शासन प रप क . SRV-
१०९७/ . .२०/९७/बारा, द.२७ नो हबर,१९९७ या धोरणानसुार यांना नगरप रषद नंदरुबार, शहादा कंवा नगरप रषद 

तळोदा येथे आंतरिज हा बदल  करणकेामी ना-हरकत प  देणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
 शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- ी. खडके सु नल वामनराव 
अनुमोदक :- ी. पाट ल राज  झप  

जळगांव महानगरपा लकेतील ी. कशोर वसतंराव वाघमारे याचंी जळगांव मनपा 
वाहन चालक या पदाची सेवा िज हा प रषद, जालना येथ े बदल न े नेमणकू देणेकामी ना-हरकत माणप  
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 
  



 

        असा ठराव कर यात येतो क , ी. कशोर वसंतराव वाघमारे,वाहन चालक,बांधकाम वभाग यांनी यां या अजात   

" माझी प नी  हया शासना या म हला व बालक याण (बाल वकास) वभाग जालना येथ ेसे वका हणून कायरत आहे. व माझी 
मलुगी अंशत: अपगं असुन,आई व वडील वयोवृ  आहेत नेहमी आजार  असतात,कता मलुगा हणून यांची देखभाल करण ेह  

माझी जबाबदार  आहे.परंत ूकत य बजावनू कौटंू बक जबाबदार  पार पाडतांना माझी दैनाव था होत आहे. यामुळे पती-प नी 
एक ीकरण धोरणांतगत, महानगरपा लका जालना कंवा िज हा प रषद जालना येथे आंतरिज हा बदल  कर यात यावी असे 
अजात नमदु केलेले आहे. 
 ी. कशोर वसंतराव वाघमारे यांची प नी ीमती.रंगोले केशर संपतराव हया म हला व बालक याण (बाल वकास) 
वभाग जालना येथ ेसे वका हणून कायरत आहे. यांची मलुगी अंशत: अपंग असुन यांच ेआई-वडील वृ  असून यांच ेवय 

जा त अस याने यांच ेआजारपणात यांच ेसोबत राहण ेआव यक अस याने व अ यतं गैरसोय होत अस याने यांची जालना 
िज हा प रषद येथ ेबदल न ेनेमणकू मळणसेाठ  महारा  शासनान ेशासन प रप क . SRV-१०९७/ . .२०/९७/बारा, द.२७ 

नो हबर,१९९७ अ वये शासक य सेवकां या नयतका लक बद यासदंभात ठर वले या धोरणानुसार ना-हरकत प  देणसे 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  ी.खडके सु नल वामनराव 
अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  
 

मंजरु वकास योजना जळगांव (वा.ह.) मौजे महे ण स.नं.२८६ (भाग) मधील 
आर ण .२५८, डागंण या आर णा या थानात बदल ( थलातंर त) क न ते मौज ेमेह ण स.न.ं२८१/१ पकै  
ज मनीम ये दश व यास शासनाकड े अं तमत: ताव सादर करण े बाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 



 



 



 



 



 

              असा ठराव कर यात येतो क , मंजुर वकास योजना जळगांव (वा.ह.) अंतगत मौजे मेह ण स.नं.२८६ 
(भाग) मधील आर ण .२५८, डांगण थलांतर त करणे बाबत महारा  ादे शक नगररचना व नयोजन 



 

अ ध नयमाचे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणे बाबत अजदार यांनी अज सादर केलेला असुन कलम ३७ अ वये खाल ल 
कायवाह  पुण केलेल  आहे. 
१) जळगांव शहरा या वाढ व ह ीची वकास योजना शासनाने अ धसुचना .ट .पी.एस.३५९९/७३८/सी.आर.१४२ (ए) युडी-९ 

द.११/०२/२००२ अ वये मंजुर केलेल  असुन उ त वकास योजना द.०७/०४/२००२ पासुन अंमलात आहे तसेच उवर त 
वगळले या भागाची वकास योजना (इ.पी) शासनाने अ धसुचना .ट .पी.एस.३५०३/४९३/सी.आर-१०२ (ए) / ०३ युडी-९ 
द.१०/०८/२००४ दारे मंजुर केलेल  आहे. व ती द.०१/१०/२००४ पासुन अंमलात आलेल  आहे. 

२) अजदार यांची व कुटंुबीया या एक ीत मालक या मेह ण स.नं.२७८/१अ-१ब, १क, स.नं.२८३/१,२,३,४, स.नं.२८४/१,२अ 
व २ब, स.नं.२८५, स.नं.२८६/१,२ व ३ चे एकुण े  २०४०५०.०० चौ.मी मधील एक ीत भुमी अ भ यासास या 
कायालयाचे प  .३१६७ द.२०/०७/२००७ अ वये ता पुरती मजंरु  दलेल  असुन यास िज हा धकार  जळगांव यांनी 
आदेश .जमीन/१/१००७/एस.आर/३०/२००७, द.०६/०४/२००९ अ वये र हवास योजनाथ बीनशेती परवानगी दलेल  
आहे. 

३) वर ल माणे अ भ यासास मंजुर  देतांना मजंुर वकास योजने या तावानुसार मौजे मेह ण स.नं.२८६ भाग, 
आर ण .२५८, डांगण े  ५९५०.०० चौ.मी नकाशावर दश व यात आलेले असुन सदरचे आर णा या थानात 
बदल क न ते उपरो त मंजुर अ भ यासा या उ तर ह ीलगतच े मौजे मेह ण स.नं.२८१/१ या अजदार यां या 
मालक या ज मनीम ये दश वण ेबाबत अजदार यांनी दले या अजा या अनुषंगाने उ त आर णाच े थानात बदल 
करणेकामी महारा  ादे शक नगररचना व नयोजन अ ध नयमाचे कलम ३७ अ वये महासभेने ठराव .९२२ 
द.०५/०५/२०१८ अ वये मा यता दलेल  आहे. 

४) महासभा ठराव . ९२२ द.०५/०५/२०१८ या पार त ठरावा नुसार उ त आर णाचे थानात बदल करणे बाबत ची 
जाह र सुचना दै.लोकमत व दै. द यमराठ  या वृ तप ात द.०३/०३/२०१९ रोजी स द कर यात आलेल  असुन 
सदरची जा हर सुचना शासन राजप  द.२५ -३१ जलैु २०१९ म ये स द कर यात आलेल  आहे. 

५) वर ल माणे जा हर सुचना शासन राजप ात स द झा याचे दनांका पासुन ३० दवसाचे वह त कालावधीत 
कुठ याह  कारची हरकत/सुचना या कायालयाकडे ा त झालेल  नाह . 
वर ल माणे कलम ३७ अंतगची वैधा नक कायवाह  पुण कर यात आलेल  अस याने मंजुर वकास योजने या 

तावानसुार मौजे मेह ण स.नं.२८६ (भाग) वर ल आर ण .२५८, डांगण े  ५९५०.०० चौ.मी या आर णा या 
थानात बदल क न त ेउपरो त मंजुर अ भ यासा या उ तर ह ीलगतचे मौजे मेह ण स.नं.२८१/१ पैक  अजदार यां या 

मालक चे े  १ हे.१५ आर या अजदार यां या मालक या ज मनीम ये दश व यास शासनाकडे अं तमत: ताव सादर 
कर यास 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  :- ६१   तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- ी.ढेकळे सदा शव गणपत  
अनुमोदक :- ी.पाट ल राज  झप  

महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमाचे कलम १२७ अ वये अजदार ी.पकंज 
सरेुश बोरोले यांचेकडून आले या नोट सी बाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहरा या मंजुर वकास योजनतेील (वाढ व ह ) ) मौज ेमेह ण शवार 
स.नं.१८३ या ज मनी वर ल जळगावं शहर महानगरपा लके या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) नसुार आर ण 
.१५४ बगीचा कर ता बाधीत अदंाज े े  १३७६५.०० चौ.मी. ज मनीच ेभसुपंादनासबंधंी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे 

कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक ी.पकंज सुरेश बोरोले यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे 
मा  महानगरपा लकेची आ थक प रि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.पंकज सरेुश बोरोले यांना उ त बाधीत 
ज मनीच ेभसुंपादनासबंंधी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

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



 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ी.ढेकळे सदा शव गणपत  
अनुमोदक :- ी.पाट ल राज  झप  

मंजरु वकास योजना जळगांव (वा.ह.) मौजे मेह ण शवार से टर .०६ कर ता 
म. ा. व न.र. अ ध नयमा चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाबाबत ताव शासनास अं तम मंजरु साठ  सादर 
करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनाने मजुंर केले या वकास योजना जळगाव (वा.ह) तावा माण ॆ मेह ण 

शवारातील से टर .०६ मधील ज मन लो-राईज लो-डे सीट  त वावर वकसीत कर याची तरतुद आहे. या ऎवजी 
जळगाव शहरासाठ  लागु असले या वकास नयं ण व ो साहन नयमावल  मधील तरतुद नसुार से टर .६ म ये 

वकास परवानगी मळणसेाठ  सौ. व ना जैन यांनी द.१८/०७/२०१९ रोजी अज दलेला होता. यावर शासनाने सादर 
केले या तावावर महासभेन ेठराव .१८७, द.१३/०८/२०१९ अ वये फेरबदलाचा ताव काया वीत करणेसाठ  मा यता 
दलेल  आहे. महासभे या मा यतनंेतरचा फेरबदलाची जा हर सचुना द.२०/०८/२०१९ रोजी स द कर यात आल  असुन 

सदरची जा हर सचुना द.२१/०८/२०१९ या दै नक लोकमत व दै नक द य मराठ  म ये तसेच दनाकं २९/०८/२०१९ रोजी 
स द झाले या शासन राजप ात पान .०६ त े११ वर स द झाल  आहे, सदरची जा हर सचुना स द झा यानतंर 

वह त मदुतीत एकह  सुचना  व हरकत ा त झालेल  नाह . यामळेु सदरचा ताव शासनास अं तम मजुंर साठ  सादर 
करणसेाठ  मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  ी.बालाणी भगतराम रावलमल 
अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  

मंजरु वकास योजना जळगांव (वा.ह.) मौज ेमेह ण शवार से टर .०६ व ०७ 
या ह ीवर ल ३०.०० मी ं द र याचे मोबद या सदंभात म. ा. व न.र. अ ध नयमाच ेकलम ३७ अ वये 

फेरबदलाबाबत ताव शासनास अं तम मजुंर साठ  सादर करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनान ेमजुंर केले या वकास योजना जळगाव (वा.ह) तावा माण ेमहे ण 

शवारातील से टर .०६ व ०७ या ह ीवर ३०.०० मी ं द चा र ता ता वत आहे. मंजुर वकास योजने या तावानुसार 
सदर ३०.०० मी ं द र याखाल ल े  ज मन मालकांनी वनामु य महानगरपा लकेस ह तातंर त करण ॆबंधनकारक आहे.  

महासभेन ेठराव .६२, द.०७/१२/२०१८ अ वये फेरबदलाचा ताव काया वीत करणेसाठ  मा यता दलेल  आहे. 
महासभे या मा यतनंेतरचा फेरबदलाची जा हर सचुना द.२०/०८/२०१९ रोजी स द कर यात आल  असुन सदरची जा हर 
सुचना द.२१/०८/२०१९ या दै नक लोकमत व दै नक द य मराठ  म ये तसेच दनांक २९/०८/२०१९ रोजी स द झाले या 
शासन राजप ात पान .०६ ते ११ वर स द झाल  आहे, सदरची जा हर सुचना स द झा यानतंर वह त मदुतीत तीन 

हरकत अज ा त झालेल े आहेत.सदर हरकतदारांना द.१५/१०/२०१९ रोजी सुनावणीसाठ  आयु त यांचे दालनात 

बोल व यात आल े होत.े तथा प, हरकतदार सुनावणीस उपि थत रा हलेले नाह त. हरकतदारांनी मु यतः भुसंपादन 

काय यातील तरतुद  व महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमा च ेकलम १२६ मधील तरतुद  बाबत आ ेप न द वलेला 
आहे. फेरबदला बाबत यांनी प टपण े अ भ ाय न द वलेल े नाह त. यामळेु हरकतदारांच े हणण े फेटाळणते येऊन 
सदरचा ताव शासनास अं तम मंजुर साठ  सादर करणसेाठ  मा यता दान कर यात येत आहे. 

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



 

  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:-  
सूचक  :-  ी.बालाणी भगतराम रावलमल 
अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  
 

मजुंर वकास योजना जळगावं (मुळ ह ) मौज े जळगांव स.स.न.ं९१८२ 
स.नं.२७५ या ज मनीवर ल आर ण .८५ उ यान व आर ण .८६, सि हक सटर ह  दो ह  आर णे 
वगळुन दो ह  आर णा खाल ल ज मन िज हा व स  यायालयासाठ  आर त करणेसाठ  म. ा. व न.र. 
अ ध नयमाचे कलम ३७ अ वये फेरबदलाबाबत ताव शासनास अं तम मजंुर साठ  सादर करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनान ेमंजुर केले या वकास योजना जळगाव (मळु ह ) तावा माण ॆमौज े

जळगाव स.स.नं.९१८२ स.नं.२७५ या ज मनीवर ल आर ण .८५, उ यान व आर ण .८६, सि हक सटर या 
सावज नक कारणासाठ  जळगाव महानगरपा लकेकर ता आर त आहेत. स यि थतीत सदर ज मनीवर अि त वातील 

ॉ फक गाडन आहे. सदरची ज मन िज हा व स  यायालय जळगाव यांचेसाठ  मळणबॆाबत मा. मुख िज हा व स  

याया धश जळगाव यांनी महानगरपा लकेस वनंती केलेल  आहे. यावर शासनान ेसादर केले या तावावर महासभने े

ठराव .१७४, द.१३/०८/२०१९ अ वये फेरबदलाचा ताव काया वीत करणेसाठ  मा यता दलेल  आहे. महासभे या 
मा यतनेंतरचा फेरबदलाची जा हर सुचना द.२०/०८/२०१९ रोजी स द कर यात आल  असुन सदरची जा हर सचुना 
द.२१/०८/२०१९ या दै नक लोकमत व दै नक द य मराठ  म ये तसेच दनांक २९/०८/२०१९ रोजी स द झाले या शासन 

राजप ात पान .०६ त े११ वर स द झाल  आहे, सदरची जा हर सुचना स द हो यापुव  ी. मर नािजम अल  यांचा 
द.३१/०७/२०१९ रोजी सदरची ज मन िज हा यायालयाकर ता दे यासाठ  हरकत सादर केलेल  आहे. सदर हरकतदारानंा 
द.१५/१०/२०१९ रोजी सुनावणीसाठ  आयु त यांचे दालनात बोल व यात आल ेहोत.े हरकतदारांनी सदर फेरबदलास वरोध 

दश वलेला असुन लेखी हणणे सादर केलेल ेआहे. ी. मर नािजम अल  यांनी ॉ फक गाडनला वा ं  सेनानी खा देश 

गाधंी मर शुकु लाह अस ेनाव आहे. यामुळे सदर ॉ फक गाडनची जागा यायालयासाठ  दे यात येऊ नये अशी वनंती 
केलेल  आहे. मर नािजम अल  यांनी वातं  सेनानी मर शकुु लाह यांचे नाव अमर राहणेसाठ  ॉ फक गाडन ऎवजी दसु-
या बगीचाला नाव देण ॆबाबत पयाय सुच वलेला आहे. ी. मर नािजम अल  यांनी घेतलेल  हरकत फेटाळ यात येऊन 

सदरचा ताव शासनास अं तम मंजुर साठ  सादर करणसेाठ  मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानसुार आव यक या बाबींची पुतता क न कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:-  

सूचक  :-  अड.सौ.हाडा शु चता अतुल सहं 
अनुमोदक :-  ी.पोकळे दल प बबनराव 

मजुंर वकास योजना (ज.ुह.) मौजे महे ण स.न.ं४७५/अ पैक  भुखडं .३९ पैक  
या ज मनीवर पा या या टाक या व तारासाठ  आ. .१६५, अ वये आर त े  ३८०.८९ चौ.मी. या 
े ासाठ  महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमाचे कलम १२७ अ वये दलेल  नोट स या अनुषगंान े

भसुंपादन तावाबाबत शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येत आहे क ,मंजुर वकास योजना (ज.ुह.) मौज ेमेह ण स.नं.४७५/अ पैक  भखुंड .३९ पैक  
या ज मनीवर पा या या टाक या व तारासाठ  आ. .१६५, अ वये आर त े  ३८०.८९ चौ.मी. ज मनीच े
भसुंपादनासंबंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाच े कलम १२७ नसुार खरेद  सुचना ज मन मालक ी.मोह त अ ण 
पाट ल व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता 



 

ज मन मालक ी.मोह त अ ण पाट ल व इतर यांना उ त बाधीत ज मनीच ेभसुपंादनासंबधंी आ थक मोबदला 
दे याऐवजी ट. ड.आर. देणसे मा यता दान कर यात यते आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन नणय /आदेशा माण ेअव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माण े
कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:-  

सूचक  :- ी.बालाणी भगतराम रावलमल  
अनुमोदक :- ी.पाट ल राज  झप   

आर ण .४८ ह  जागा महानगरपा लका वत: वकसीत करणार अस यामळेु 
मा.महासभा ठराव .६७७, द.२०/०६/२०१७ व मा.महासभा ठराव .८३०, द.२२/१२/२०१७ च े अनुषगंान े
आर णाची ज मनी भाडकेरारान े दल  होती. सदर ठराव र  होणबेाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
नणय घेणे. 

          असा ठराव कर यात येत आहे क , मौज े जळगाव स.नं.१०१/१,१०१/२ व १०१/३अ आर ण .४८ 

ाथ मक शाळा,मा य मक शाळ व ले ाऊंड े  १५४२५.०० चौ.मी ह  ज मन जळगाव महानगरपा लकने ह तांतरणीय 

वकास ह क या मोबद यात ज मन मालकांकडून महानगरपा लके या ता यात घेतलल  आहे. सदर जागेच ेमालक  

ह का या ७/१२ उता-या आयु त जळगाव शहर महानगरपा लकेच ेनाव लागलेले आहे.  उ त मळकती म ये  शाळा व 

पोट हॉलच ेबाधंकाम करणेकामी शहर अ भयतंा ज.न.पा जळगाव यांच ेमाफत द.१८/१०/२०१९ रोजी ताव नगररचना 
वभागाकड े ा त झालेला आहे. 

ता वत ज मनी पैक  पुव द ण कोप-यातील ९००.०० चौ.मी जागा महासभा ठराव .६७७, द.२०/०६/२०१७ 

अ वये ी. वामी ववकेानदं बहुउ े शय मडंळ जळगाव यांना भाड ॆप य्ाने देण ॆबाबत ठराव पार त झालेला आहे तसेच 

महासभा ठराव .८३०, द.२२/१२/२०१७ अ वये पुव-द ण कोप-यातील ९००.०० चौ.मी े  वगळता उवर त जागे पकै  

८१००.०० चौ.मी जागा ववकेानदं त ठान जळगाव यांना भाडपे य्ाने दे याबाबत ठराव पार त झालेला आहे. तथा प, आज 

पावतेो दो ह  सं थानी जागा ता यात घे याबाबत कोणताह  अज महानगरपा लकेकड े सादर केलेला नाह . मा  सदर 
जागेवर महानगरपा लकेन े वकास कर याच ेठर वलेले आहे. या अनुषगंान ेशाळा व पोट हॉलच ेबांधकाम करण ेबाबत 

शहर अ भयतंा यांचेकडून वर ल माण े ताव ा त झालेला आहे. 
वर ल दो ह  सं थांनी आजपावेतो मागणी केलेल  जागा ता यात घेण ॆ बाबत कोणतीह  मागणी केलेल  नाह . 

यामुळे,जळगाव म.न.पान े वतः सदर आर णाला वकास कर याच े नि चत केलेल ेअस याने पुव  पार त केलेल ेठराव 

.६७७, द.२०/०६/२०१७  व ठराव .८३०, द.२२/१२/२०१७ र  कर या या अट वर बांधकाम परवानगी प  

.७३८, द.०१/११/२०१९ अ वये दे यात आलले  आहे. यानुसार १) महासभा ठराव .६७७, द.२०/०६/२०१७ अ वये 

ी. वामी ववेकानंद बहुउ े शय मंडळ जळगाव यांना पुव-द ण कोप-यातील ९००.०० चौ.मी जागा भाडपॆ य्ान े दे या 
बाबतचा ठराव पार त झालेला आहे. व २) महासभा ठराव .८३०, द.२२/१२/२०१७ अ वये ववकेानदं त ठान जळगाव 

यांना ८१००.०० चौ.मी जागा भाडपे य्ाने दे या बाबतचा ठराव या माण ेसदर दो ह  पार त झालेले ठराव र  करणसे 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन नणय /आदेशा माण ेअव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माण े
कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:-  

सूचक  :- ी.बालाणी भगतराम रावलमल  
अनुमोदक :- ी.पाट ल राज  झप  



 

जळगांव शहरा या मजंरु वकास योजना (वाढ व ह ) मौज े प ं ाळा शवार गट 
न.ं१३०/२ या ज मनीतुन वकास योजना आर ण .११३, च न पाक कर ता आर ीत े ाचे भसुपंादनाबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेण.े 

असा ठराव कर यात येत आहे क , जळगाव शहरा या मजुंर वकास योजनेतील (वाढ व ह ) गट न.ं१३०/२ आर ण 

.११३, च न पाक  या आर णान ेबाधीत े ाच ेसपंादनासबंधंी म. ा व न.र अ ध नयमाच ेकलम १२७ नुसार खरेद  
सुचना ज मन मालक ी.अ ण डगबंर मेटकर व इतर यांनी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  
महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी.अ ण डगबंर मेटकर व इतर यांना उ त 
बाधीत ज मनीचे भसुंपादनासंबधंी आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणसे मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन नणय /आदेशा माण ेअव यक या बाबींची पुतता क न नयमा माण े
कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मत े:-  

सूचक  :-  ी.बालाणी भगतराम रावलमल 
             अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  

मजुंर वकास योजना (वाढ व ह ) मौज े पं ाळा गट नं.२६० मधील आर ण 
.८४ क डवाडा बदल क न दफनभमुी करणेबाबत कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेचे तावाबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येत आहे क , महासभा ठराव ं  १८९ द.०३/०८/२०१९ व महासभा ठराव ं .१९७ द.२९/०८/२०१९ अ वये  

पं ाळा गट नं.२६० मधील जागा भ ल आ दवासी समाजा कर ता दफ़नभुमीसाठ  देणसॆ व अध  जागा नाथजोग़ी समाजा कर ता 
दफ़न भुमीसाठ  ठराव पार त कर यात आलेला असुन जळगाव शहरा या वगळेले या भागाची वकास योजना जळगाव (वाढ व 

े ) महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमाच ेकलम ३१ अ वये सन २००२ म ये मंजुर झालेल  असुन द.०७/०४/२००२ 

पासुन अंमलात आलेल  आहे. सदर वकास योजने या तावा नुसार गट नं.२६० मधील पि चम उ तर कोप-यातील ०.२५ हे टर 

े  क डवाडया साठ  आर त असुन यासाठ  समुचीत ा धकरण जळगाव महानगरपा लका आहे.  
 महासभा ठरावाम ये नमुद असलले  मौजे पं ाळा गट नं २६० पै समाजाकर ता दफ़न भुमीसाठ  देणॆ कामी नमुद 

आहे.तथापी सदरची जमीन वाढ व ह  मंजुर वकास योजनेम ये आर ण ं  ८४ ‘EòÉåb÷́ ÉÉb÷É’ कर ता आर ीत असुन आर णा खाल ल 

े  ०.२५ हे इतके आहे अ ययावत ७/१२ उता-यानसुार मालक  ह कात आयु त जळगाव शहर मनपा तसेच इतर १२ यांची नावे 

अस याचे दसुन येते. सदर गट नं.२६० भाग़ ची ज मन घरकुल योजने साठ  खाजगी तडजोडीने संपादन केलेल  आहे. क  

शासना या पंत धान आवास योजने अंतगत सदर ल गट ं  २६० म ये घरकुल योजना ता वत आहे. महासभा ठरावा या 
अनुषंगाने तसेच वर ल माण ॆमंजुर वकास योजना जळगाव( वाढ व ह ) मधील क डवा याचे आर ण ं .८४ हे वगळुन सदरचे 

े  दफनभुमी व या लगत ०.२५ हे टर हे र हवास वभागातील े  नाथजोगी समाजासाठ  आर त करणॆसाठ  मंजुर वकास 

योजनेतील महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयमा चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
 शासनाने सदर करणी शासन नणय /आदेशा माणे अव यक या बाबीचंी पुतता क न नयमा माणे कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६१   तकुल मते :-  

सूचक  :-  ी.पाट ल कुलभूषण वरभान 
अनुमोदक :-  ी. भल पावताबाई दामू 

मंजुर वकास योजना जळगांव (वा.ह.) मौज े नमखेडी व मौज े जळगांव 
शवारातनु ता वत केलेला वाघुर कॅनाल व याला समातंर १८.०० मी व.यो.र ते वगळणसेाठ  म. ा. व 



 

न.र. अ ध नयमाच ेकलम ३७ अ वये फेरबदलाबाबत ताव शासनास अं तम मजुंर साठ  सादर करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , शासनाने मंजुर केले या वकास योजना जळगाव (वा.ह) तावा माणॆ मौजे नमखेडी 
व मौजे जळगाव शवारातुन वाघुर कॅनाल व याला समांतर १८.०० मी व.यो.र ते ता वत कर यात आलेले आहेत. कायकार  

अ भयंता वाघुर धरण वभाग यांनी मंजुर वकास योजने म ये दश वलेल  वाघुर क पाची डा या काल यावर ल असोदा शाखा 
कॅनालची संरचना बदलेल  आहे. यांमुळे सदर ता वत कॅनालची ज मन वाघुर धरण वभागास आव यक नस याचे कळ वलेले 

आहे. यावर शासनाने सादर केले या तावावर महासभेने ठराव .१७१, द.१३/०८२०१९ अ वये फेरबदलाचा ताव काया वीत 

करणेसाठ  मा यता दलेल  आहे. महासभे या मा यतेनंतरचा फेरबदलाची जा हर सुचना द.२०/०८/२०१९ रोजी स द कर यात 

आल  असुन सदरची जा हर सुचना द.२१/८/२०१९ या दै नक लोकमत व दै नक द य मराठ  म ये तसेच दनांक २९/०८/२०१९ 

रोजी स द झाले या शासन राजप ात पान .०६ ते ११ वर स द झाल  आहे, सदरची जा हर सुचना स द झा यानंतर 
वह त मुदतीत एकह  सुचना  व हरकत ा त झालेल  नाह . यामुळे सदरचा ताव शासनास अं तम मंजुर साठ  सादर 
करणेसाठ  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  :- ६१   तकुल मते :-  
सूचक  :-  ी.बालाणी भगतराम रावलमल 
अनुमोदक :-  ी.पाट ल राज  झप  

सह /- 


