
 

 पाट ल राज  झप  
नरेकर स रता अनतं  महाजन सु नल सपुडू 

 पाट ल चं शखेर शवाजी  
सोनवण ेकाचंन वकास  नाईक शांत सरेुश 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ कापसे तभा चं कातं काळे रे मा कंुदन 

   
पाट ल वजय पडु लक पाट ल मना ी गोकुळ 

सपकाळे मना धडुकु   
 बार  शोभा दनकर खडके सु नल वामनराव 

सपकाळे रंजना भरत शखे हसीनाबी शर फ  
सनकत चतेन गणेश पाट ल कुलभुषण वरभान बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 

 भल पावताबाई दामु देशमुख सु नाबी राज ु
 पाट ल उषा सतंोष शखे सईैदा यसुुफ 

 को हे सधं ु वजय पटेल इ ा हम मसुा  
 बरड े नतीन मनोहर  

काळे अ मत पाडुंरंग  सोनवण े व म कसन 
चौधर  मगंला सजंय राण ेगाय ी इं िजत  

 जोशी अनतं ह र चं  सोनवण ेकैलास नारायण  

 तायड ेसरेुखा नतीन  
 च हाण योती बाळासाहेब मराठे राज  नारायण  

 मराठे िजत  भगवान चौधर  महेश रतन  

 सोनवण ेअजंनाबाई भाकर 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) सोनवणे भारती कैलास, 

   मा.महापौर 
२) भोळे समा सुरेश 
    

१) शहरातील त ठ त वैदय ी.ओम काशजी पाठ  यां या धमप नी 
तसेच स मा.सद य ी. वशाल पाठ  यां या मोठया काकु 
व.सु म ाबाई ओम काश पाठ , २) सुवण यापार  ी.संजय शमा, 

३) जळगांव शहराच ेमाजी उपनगरा य  ी. काशदादा पाट ल यां या 
प नी माजी नगरा य  व.पु पाताई काश पाट ल यांचे द:ुखद 
नधनाबा ल. 

२. १) को हे सधंू वजय 
२) बा व कर कशोर रमेश 
३) ा.पाट ल स चन भमराव 
४) सनकत चेतन गणेश 
५) आहुजा मनोज नारायणदास 
६) नाईक शांत सुरेश 
७) बडाळे उ वला मोहन 

जळगांव शहराचे माजी उपनगरा य  ी. काशदादा पाट ल यां या 
प नी माजी नगरा य  व.पु पाताई काश पाट ल यांचे द:ुखद 
नधनाबा ल. 

३. १) बा व कर कशोर रमेश 
२) ा.पाट ल स चन भमराव 

हगंनघाट येथे पे ोल ओतुन पेटव यात आलेल  व. ा या पका अं कता 
पसु डे यांच ेद:ुखद नधनाब ल. 

४. १) सनकत चेतन गणेश 
२) नाईक शांत सुरेश 

द लत म  तथा माजी नगरसेवक कै.अ ण शव काश चांगरे यांचे 
द:ुखद नधनाब ल. 

५. भंगाळे व णू रामदास १) जळगावं शहराचे माजी उपनगरा य  ी. काशदादा पाट ल यां या 
प नी माजी नगरा य  व.पु पाताई काश पाट ल, २) ी.भावेश 
कामानी यां या आई व.सौ. नमला कामानी, ३) गणशे कॉलनीतील 
ा.वषृाल  को हे यांचे पती गाधंी हाय कुलचे वदयमान उपा य  
व. वलास रामू को हे, ४) असोदा ये थल ी. दप भोळे यांचे वडील 
व.पंढर नाथ भोळे, ५) साकोरा ता.नांदगांव ये थल र हवासी तथा 

देशदतूच े महा यव थापक ी. वलास जैन यां या भगीनी व.मीना 
रमेश पाटणी, ६) गुजराथी ग ल  ये थल ी.परेश कोठार ंचे काका व 
ी.रज नकांत कोठार  यांचे आतेभाऊ व.र सक द लचदं कोठार , ७) 

दावलभ त हॉ पीटल जवळील ी.शामसुंदर झंवर यांच ेलहान बंधू व 
राकेश व पेश झंवर यांचे वडील तसेच ी.म नष झंवर यांचे काका 
व.शरदचं  का शनाथ झंवर, ८) वरखेडी बु ता.चाळीसगांव येथील 
व.आ णासाहेब सहकार महष  उदेय सगं राम सगं पवार, ९) गुजराथी 

समाजाचे अ य  ी.राजेश दोशी यांचे बंधू व.तुषार अनंतराव दोशी, 
१०) हर व ल नगर ये थल माजी नगरसे वका वमलताई हटकर यांचे 
पती व कैलास व आ णा हटकर यांचे वडील व.माजी नगरसेवक बुधा 
दला हटकर, ११) ढेकू खु ता.अमळनेर येथील सेवा नवृ त 
डी.वाय.एस.पी. ी.अर वदं पाट ल व डॉ. ी. करण पाट ल यांचे वडील 
व.माजी आमदार अमतृराव वामनराव पाट ल यांचे द:ुखद 
नधनाबा ल. 

६. बेडाळे उ वला मोहन व. ा.वसंत हर  जावळे 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 यानंी खाल ल माणे अ भनंदनाचे ताव मांडल.े  
 

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

१ १) सोनवण ेभारती कैलास 
   मा.महापौर
२) भोळे समा सरेुश 

 

मनपा कमचार  ी.राजेश वचंवेकर याचंी क या कु. ाज ता 
राजशे वचंवेकर सी.ए.प र ा उ तीण झालेब ल २) मनपा 
कमचार  ी.पाडुंरंग जाम सगं पाट ल यांची क या कु.सोनाल  
पांडुरंग पाट ल गु तवाता अ धकार  पद  नमेणकु झालेब ल 
३) मनपा कमचार  ी.बाळासाहेब च हाण याचंी क या 
कु.राज ी बाळासाहेब च हाण बी.ई. स ह ल प र ा थम 
ेणीने उ तीण झालेब ल. 

२ १) बा व कर कशोर रमेश 

२) वानखेड ेरंजना वजय 

३) आहुजा मनोज नारायणदास 

४) सनकत चतेन गणशे 

५) नाईक शांत सुरेश 

६) भगंाळे व णू रामदास 

७) सधं ू वजय को हे 

सौ.भारतीताई कैलास सोनवणे याचंी जळगावं शहर 
महानगरपा लके या महापौर पद  नवड झालेब ल. 

३ वानखेड ेरंजना वजय वाड ं .१९ अ या पोट नवडणुक त नगरसेवकपद  सौ. नताताई 
सोनवणे यांची बन वरोध नवड झालेब ल. 

४ भगंाळे व ण ूरामदास मा.ना. ी.गलुाबरावजी पाट ल सो. यांची जळगांव िज हा 
पालकमं ी पद  नवड झालेब ल. 

 



 



 

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

दनांक १९/१२/२०१९ रोजी सपं न झाले या महासभेचे कायवृ त कायम करणे. 

 

असा ठराव करणत येत आहे क , द.१९/१२/२०१९ रोजी झाले या महासभा बठैक चे कायवृ त 
कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

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

 
नागर  द लत व ती सधुारणा योजन ेअतंगत भाग ं .१३ म ये एकुण १४ व वध 

कामे करणे कामी येणा या एकूण र कम .५,२७,४५,३०८/- मा   खचाच े तावास मा यता मळणेबाबत 
शासनाकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

 



 



 



 



 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका मधील अनुसु चत जाती कर ता आर ीत भाग 

ं .१३ मधील वकास कामे नागर  द लत व ती सुधारणा योजना २०१९-२०२० अंतगत ता वत करणे कामी 

िज हा धकार  कायालय जळगांव यांचे कडील प  ं .नपा/१/सुनयो/१७३/२०१९ द.२६/१२/२०१९ अ वये अ त र त नधी 

मळणेकामी मागणी केले माणे आव यक कायवाह  कर यात येवुन िज हा धकार  कायालयास सादर करणेबाबत कळ वले 

आहे. यानुसार नमुद कामांचे अंदाजप क सी.एस.आर.२०१९-२० माणे कर यात आले असुन ते खाल ल माणे आहेत. 

१. भाग ं .१३ म ये गटार / नाला बांधकाम करणे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . ं .१३ अंतगत रायसोनी नगर भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे २१,९८,२२४/- 

२ . ं .१३ अंतगत राकेश नगर, गजानन नगर भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे १०,८४,७२०/- 

३ . ं .१३ अंतगत समता नगर भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे ७,७०,५७९/- 

४ . ं .१३ अंतगत भागात ठक ठकाणी आर.सी.सी.गटार बांधणे ३३,७४,७४०/- 
                                                          एकुण :- ७४,२८,२६३/- 

२. भाग ं .१३ म ये र ते कॉ ट / डांबर करण करणे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४५४ राकेश नगर मधील र ते डांबर करण करणे ३६,९७,५७८/- 

२ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४५५/४,४६० रायसोनी नगर मधील र ते डांबर करण 
करणे 

७८,९१,०२८/- 

३ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४६१/१, ४६२ रायसोनी नगर मधील र ते डांबर करण 
करणे 

४२,८९,४५१/- 

४ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४५१ न यानदं नगर मधील र ते डांबर करण करणे ३४,३६,७४६/- 

५ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४५२ संभाजी नगर मधील र ते डांबर करण करणे ५०,२९,४२८/- 

६ वाड .१३ मधील रायसोनी नगर मधील १२ मी वकास योजना र ते काँ टचे 
करणे. 

७४,८८,१८९/- 

७ . ं .१३ मधील मोहननगर मधील जा त उताराचे र ते कॉ टचे करणे ३१,५०,८७५/- 

८ . ं .१३ रायसोनी नगर मेह ण शवार स.नं.४५६/१ मधील र ते डांबर करण करणे २७,७३,७५०/- 
                                                          एकुण :- ३,७७,५७,०४५/- 

३. भाग ं .१३ म ये समता नगर पा या या टाक ला संर ण भतं बांधणे 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . ं .१३ मधील मेह ण स.नं.४६२/१/२ मधील समता नगर जलकंुभास संर ण भतं 

बांधणे. 

४९,२५,२९४/- 



 

४. भाग ं .१३ म ये ओपन पेस म ये बगीचे वकसीत करणे. 
 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१ . ं .१३ मधील राकेश नगर मेह ण स.नं.४५५/४ मधील ओपन पेसला चेन लकं 

फे सींग करणे. 

१२,५७,८४३/- 

२ . ं .१३ मधील रायसोनी नगर मेह ण स.नं.४५६/१ मधील ओपन पेसला चेन लकं 

फे सींग करणे. 

१३,७६,८६३/- 

                                                          एकुण :- २६,३४,७०६/- 

वर नमुद कामांची एकुण अंदािजत र कम .५,२७,४५,३०८/- मा  च ेखचास मा यता दान कर यात येत  आहे 

तसेच सदर ताव िज हा धकार  कायालयाकडेस शासक य मा यतेकर ता सादर करणे व िज हा धकार  कायालयाकडुन 

र कम .५,२५,००,०००/- मा  कामांचे अंदाजप क सादर कर यास सु चत केले आहे यानसुार र कम .५,२५,००,०००/- 

मा  अनुदान मळा यास जादा होणारा खच र कम .२,४५,३०८/- मा  मनपा नधीतुन कर यास मा यता दान 

कर यात येत आहे. 

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

सवानुमते मंजुर 

  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- तायडे सरेुखा नतीन  

अनुमोदक :- पाट ल कुलभूषण वरभान 

म तेदार वामीकृपा मजरु सह. सं था पपंळकोठा खदु यांची मनपा जनरल फंडात 
जमा असलेल  एकूण र कम .७४००/- मा  कालबाहय इसारा अनामत परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े  

 

असा ठराव कर यात येतो क ,१) .स. .०२ अ.न.ं०९ बागवान मोह यातील र त े रपेअर करणे. (२) 

.स. .०२ अ.न.ं१० कासाबाई खडके व इतर ठकाणी र त ेकॉ ंटचे करण े(३) य.ु .०३ वाड .२९ भावसार 

गढ  त े रमेश भावसार यां या घरापयत कॉ ंटकरण करणे कामी म तेदार वामीकृपा मजरु सह. सं था 

पपंळकोठा खदु यांनी पावती ं .७९ द.०४/०७/२०११ अ वये र कम .२३००/-, पावती ं .८० द.०४/०७/२०११ 

अ वये र कम .३५००/-, व पावती ं .१८६७४ द.२४/०५/२०१२ अ वये र कम .१६००/- या माण े एकुण 

र कम .७४००/- मा  मनपा खिज यात भरलेल  असनु सदरची कामे मनपा नधी अतंगत पणू कर यात 

आलेल  अस यान ेतसेच सदरची इसारा अनामत तीन वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस यान ेजनरल 

फंडात जमा कर यात आलेल  इसारा र कम .७४००/- मा  म तेदार वामीकृपा मजरु सह. सं था 

पपंळकोठा खदु यांना परत करणेस 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  सोनवणे धरज मरुल धर 



 

अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप   

य.ु .०३ अंतगत वाड .२९ म ये गटार तोडुन न वन आर.सी.सी.गटार बांधणे कामी 
म तेदार वामीकृपा मजरु सह. सं था पपंळकोठा खदु याचंी मनपा जनरल फंडात जमा असलले  एकूण र कम 
.६७५०/- मा  कालबाहय इसारा अनामत परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे.  

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , यु. .०३ अतंगत वाड .२९ म ये गटार तोडुन न वन आर.सी.सी.गटार 
बाधंणे कामी म तदेार वामीकृपा मजरु सह. सं था पपंळकोठा खुद यांनी पावती ं .१० द.२७/०६/२०११ 
अ वये र कम .६,७५०/-  मा  मनपा खिज यात भरलेल  असनु सदरचे कामे मनपा नधी अतंगत पणू 
कर यात आलले  अस यान ेतसेच सदरची इसारा अनामत तीन वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस यान े
जनरल फंडात जमा कर यात आलेल  इसारा र कम .६,७५०/- मा  म तदेार वामीकृपा मजरु सह. सं था 
पपंळकोठा खदु यांना परत करणेस 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

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

ीमती जया ल मण केदार यांची जळगांव महानगरपा लकेतील लपीक या पदाची 
सेवा अमरावती महानगरपा लकेतील लपीक सवंगातील र त पदावर बदल ने नेमणकू देणेकामी ना-हरकत 
माणप  मळणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े  

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , ीमती, जया ल मण केदार, लपीक,पाणी परुवठा वभाग यांचा 
द.०९/०९/२०१९ रोजीचा वनंती अज शासनास ा त झालेला आहे. अजात ीमती.केदार यांनी अमरावती 
महानगरपा लकेत असले या लपीक संवगातील र त पदावर ल जागी बदल ने नमेणूक देणेबाबत आपल ेना-
हरकत प  मळणेस व याबाबत महासभेचा नणय घेवून तसा ठराव पा रत क न मळणेबाबत नमूद केल े
आहे. 
 ीमती. जया ल मण केदार याचंी अतंगत जा. /आ था/१९२९/०९/११/२०१२ अ वये मागासवग य 
सरळसेवा अनुशषे भरती अंतगत द.३०/११/२०१२ रोजी अनु.जाती (SC) वगातून लपीक या पदावर 
वेतन ेणी .५२००-२०२००/- ेड पे .१९००/- म ये कायम पदावर नयु ती झालेल  आहे. व ह ल  या 
लपीक हणनू बार नशी वभागात येथे कायरत आहेत. यांचे मूळगांव अमरावती असनू या तेथील र हवाशी 
आहेत.  यां या घरात आईवडील वयोवृ द असनू सदयि थतीत त े व वध आजारान े त झाललेे आहेत. 
ीमती केदार हया घरात सवात मोठ  मलुगी अस याने घराची व वृ द आईवडीलाचंी संपूण जबाबदार  ह  

फ त यां यावर आहे. याचं े सासर हे अमरावतीचेच असनू यां या पतीचा खाजगी यवसाय हा सु दा 
अमरावती येथेच आहे आ ण यानंा ११ म ह याचे छोटे बाळ अस यामुळे बाळा या सगंोपनास याचंी खूप 
ओढताण होत आहे. यामळेु यांची चडं माणात आ थक व मान सक ओढाताण होत आहे. यामुळे 



 

यां या छोटया बाळाकड ेआ ण आईवडीलाकंड े पुण ल  द या जात नाह . हणनू ीमती केदार यानंी 
अमरावती महानगरपा लकेत असले या लपीक सवंगातील र त पदावर ल जागी बदल न ेनेमणकू देणेबाबत 
ना-हरकत प  मळणेस व याबाबत म.न.पा.सभेचा नणय घेऊन तसा ठराव पार त क न मळ याची 
वनंती केल  आहे. ीमती जया ल मण केदार यांनी केले या अजाबाबत 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 यासंदभात ठर वले या धोरणानसुार वचार करता येईल. 
 तसेच यांच ेसेवापु तक पाहता याचें व  वभागीय चौकशी ता वत नाह . तसेच यांचेकडसे 
काह एक बाक  घेण ेनाह . तसेच लेखा प र णात याचेंबाबत कोणताह  आ ेप नाह . प रप कातील सधुार त 
धोरण .०२ नसुार याचंा सेवचेा िज हयातील कायकाळ समुारे ५ वष झालेला असनू प रप कातील मु ा . 
४ नसुार यातील (अ) व (ब) नसुार यांनी कळ वलेल  पसतंी, यांची शासक य सोय व वैयि तक पसतंी 
वचारातं घेता ीमती, जया ल मण केदार, लपीक, बार नशी वभाग यांची अमरावती महानगरपा लकेतील 
र त असले या लपीक संवगातील पदावर ल जागी आतंरिज हा बदल ने नमेणूक होण े कामी ना-हरकत 
माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  खडके सु नल वामनराव 
अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप  

ी. वण वलास पाटोळे, फटर, पाणी परुवठा वभाग याचंी जळगांव 
महानगरपा लकेतील फटर या पदाची सेवा माढा नगरपंचायत, माढा येथे बदल न ेनमेणूक देणेकामी ना-हरकत 
माणप  मळणेबाबत शासनाकडून आले या तावावर नणय घेण.े  

 

   असा ठराव कर यात येतो क , ी. वण वलास पाटोळे, फटर, पाणी पुरवठा वभाग यांचा 
द.२०/११/२०१९ रोजीचा वनतंी अज शासनास ा त झालेला आहे. अजात ी.पाटोळे यांनी आईवडील माढा 
गावात राहतात वृ दपकाळान े याचंी कृती ठक राहत नस यान ेते आजार  असतात जळगावहुन याचें गांव 
५०० क.मी.दरु अस याने यांची देखभाल करण ेश य होत नाह  यामुळे याचंा साभंाळ करणे गरैसोईच ेहोत.े 
तसेच पाटोळे यांची मलुगी कु.सा नका वण पाटोळे (वय १० वष) ह  १००% अपंग (दो ह  कानांनी कणबधीर) 
आहे. यामळेु यांचे कुटंुबाची गरैसोय होत अस याचे अजात नमदु क न यांची बदल  माढा नगर पचंायत 
ता.िज.सोलापुर येथे नमेणकु मळ यासाठ  ना-हरकत व म.न.पा.सभेची (मंजरु चा ठराव) सहमती मळ याची 
वनंती केलेल  आहे. 

 ी. वण वलास पाटोळे यांची मागासवग य अनुशषे भरती,२०११ अतंगत जा. /आ था/१८६३ 
द.०३/११/२०१२ अ वये जळगांव शहर महानगरपा लके या आ थापना सु चवर ल फटर या पदावर वतेन ेणी 
.५२००-२०२००/- ेड प े .१९००/- म ये  सरळसेवे दारे नयु ती झालेल  असनू, त े ह ल  पाणी परुवठा 
वभागाकडसे कायरत आहेत. तर  यांची बदल  माढा नगर पचंायत ता.िज.सोलापुर येथे पाणी परुवठा 
वभागाकड े अनुसु चत जातीचे फटर हे पद र त असलने े तसेच माढा नगर पचंायत ठराव .२११ 
द.५/३/२०१९ अ वये जा. ./९६२/ द.२/१२/२०१९ या मु या धकार  नगरपचंायत माढा यां या  प ानुसार 
र त पदावर ल जागी बदल ने नमेणकू देणेबाबत वनंती केल  आहे. ी. वण वलास पाटोळे यानंी केले या 



 

अजाबाबत 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 यासंदभात ठर वले या धोरणानसुार वचार करता येईल. 
 तसेच यांच ेसेवापु तक पाहता याचें व  वभागीय चौकशी ता वत नाह . तसेच यांचेकडसे 
काह एक बाक  घेणे नाह . व लखेा प र णात यांचेबाबत कोणताह  आ ेप नाह . प रप कातील सधुार त 
धोरण .०२ नसुार यांचा सेवचेा िज हयातील कायकाळ समुारे ७ वष झालेला असनू . ४ नसुार यातील 
(अ) व (ब) नसुार यानंी कळ वलेल  पसतंी, यांची शासक य सोय व वयैि तक पसतंी वचारातं घेता 
ी. वण वलास पाटोळे, फटर, पाणी परुवठा वभाग यांची माढा नगरपचंायत, माढा, ता.िज.सोलापुर येथ े
र त असले या फटर सवंगातील पदावर ल जागी आतंरिज हा बदल ने नमेणूक होण े कामी ना-हरकत 
माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

      शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  खडके सु नल वामनराव 
अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप  

 

जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजना (वाढ व ह ) मौज ेखेडी बु.स.नं.९/४ व ९/५ 
या ज मनीतुन दश वलेल ेआर ण .२१५, ड पे सर  अ ड मॅट नट  होम न ेबाधीत ज मनीचे भसुपंादनाबाबत 
र कम .१,९८,४०,०००/- खच अपे त असनु सयंु त मोजणीसाठ  येणारा खच व तावा अतंगत वेळोवेळी 
येणा या खचास व ताव मा.िज हा धकार  तथा भसुंपादन अ धकार  याचंेकडसे पाठ वण ेकामी शासनाकडून 
आले या तावावर नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (वाढ व ह ) मौज े खेडी 
बु.स.न.ं९/४ व ९/५ या ज मनीतील दश वलेले आर ण .२१५, ड पे सर  अ ड मॅट नट  होम न े बाधीत 
ज मनीचे भसुपंादनासंबंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सुचना ज मन मालक 
ी. ाने वर का शनाथ को हे व इतर यानंी नयोजन ाधीकरणास दलेल  आहे मा  महानगरपा लकेची 

आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी. ाने वर का शनाथ को हे व इतर यानंा उ त बाधीत 
ज मनीचे भसुंपादनासंबंधी महानगरपा लकेची आ थक प रि थती बघता आ थक मोबदला दे याऐवजी 
ट. ड.आर. देणेस 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  अड.हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप  

 

जळगांव शहरा या मंजरु वकास योजना (जुनी ह ) जळगांव 
स.नं.११५/१ब/१अ/१/२/ब/ब व ११५/१ब/१ब/१/१ या ज मनीतुन दश वललेा आर ण .४५, ले ाऊंड न े बाधीत 
ज मनीचे भसुंपादनाबाबत र कम .५,७०,६०,१६०/- खच अपे त असनु सयंु त मोजणीसाठ  येणारा खच व 



 

तावा अतंगत वेळोवळेी येणा या खचास व ताव मा.िज हा धकार  तथा भसुंपादन अ धकार  यांचेकडसे 
पाठ वणे कामी शासनाकडून आले या तावावर नणय घेणे.  

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मजंरु वकास योजना (जनुी ह ) जळगांव 
स.नं.११५/१ब/१अ/१/२/ब/ब व ११५/१ब/१ब/१/१ या ज मनीतुन दश वलेला आर ण .४५, ले ाऊंड न े बाधीत 
ज मनीचे भसुपंादनासंबंधी म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सुचना ज मन मालक 
ी. काश बाबुराव चौधर  व इतर यानंी नयोजन ाधीकरणास दलले  आहे मा  महानगरपा लकेची आ थक 

ि थतीचा वचार करता ज मन मालक ी. काश बाबुराव चौधर  व इतर यानंा उ त बाधीत ज मनीचे 
भसुंपादनासंबंधी महानगरपा लकेची आ थक प रि थती बघता आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

   शासनाने नयमानसुार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न कायवाह  
करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  अड.हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :-  पाट ल राज  झप  

महापा लके या जागेवर ल वकास दधू बथु व  क ांना सोबत या याद तील 
क ाना मुदतवाढ दे यास परवानगी मळणेबाबत कायकार  संचालक, जळगांव िज हा सहकार  दधू उ पादक 
सघं मया दत,जळगांव यानंी दले या अजावर वचार क न नणय घेण.े 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव िज हा दधु उ पादक संघ यानंी दले या याद नुसार खाल ल दधु 

बुथ के ानंा म.न.पा. ठराव .७३ द.१९/०१/२०१९ म ये नमूद अट  शत नसूार मदुतवाढ दे यात येत आहे.  

            महानगरपा लका जागेवर असलेल  वकास दधु क ाची याद   

अ.नं. क ाचे नाव क चालकाचे नाव प ता 
१ ॉ फक गाडन ीमती आ लेषा दगुादास ठाकुर ा फक गाडन जवळ 

२ पं ाळा गेट ी. वशाल अ ण मंडोरे पं ाळा रे वे गटे, पं ाळा रोड 

३ बालक मंद र सौ.इंद ूअ ण पाट ल शुरपाटणे बालक मंद र समोर 

४ रगं रोड १  सौ. वजया काश च हाण जे.डी.सी.सी.बँक गेट जवळ 

५ म  नगर ी.वैशाल  िजत  सरोदे म  नगर वॉजा मया जवळ 

६ गणेश कॉलनी १ ी.पंकज काश वराडे गणेश कॉलनी र ा टॉप शेजार  

७ ीकृ ण कॉलनी सौ.सं या जयवंत नकम अशोक बेकर या मागे 
८ गती वदया मदं र ी.एकनाथ मांगो पाट ल गती वदया मंद र शाळे समोर 

९ आय.एम.आर.कॉलेज ी.रणिजत रामचं  काळे मुल ंचे आय.ट .आय. या बाजुला 
१० शव कॉलनी १ ी.चं कांत पांडुरंग चौधर   शव कॉलनी टॉप जवळ 



 

११ को हे नगर ी.मनोज तुकाराम माळी को हे नगर १०० फुट  रोड लगत 

१२ मानराज पाक ी.देव  बाबुराव बडगजुर मानराज शेजार  

१३ गुजराल पे ोल पंप सौ.वंदन कशोर साळंखे गुजराल पे ोल पंपा समोर 

१४ पं ाळा चौक ी.र वं  रामकृ ण बार  शवाजी चौक, पं ाळा 
१५ ओम साई क  सौ.वषा मह  राणा स द वनायक स क म स, पं ाळा रोड 

१६ खोटे नगर सौ.ल लता अ नल सुरळकर खोटे नगर टॉफ 

१७ सुर ा नगर ी. मोद ानदेव महाजन सुर ा नगर पा या या टाक  जवळ 

१८ हरा शवा कॉलनी ी.जग दश भाऊराव पाट ल हरा शवा कॉलनी प रसर पा याची टाक  

१९ सेवा म ी.अ नल शंकर शदें व.वा.वाचनालय,जळगांव 

२० नेह  चौक ी.म नष शांतराम जोगी नेह  चौक,जवळ  

२१ नवी पेठ ी.हेमंत आबाजी नकम नवी पेठ यु नयम बँके जवळ 

२२ गोलाणी माकट ी.राजेश साहेबराव पाट ल गोलाणी माकट 

२३ वसनजी नगर ी.र वं  दनकर असोदेकर बालगंधव नाटयगहृ शेजार  

२४ ब.जे.माकट ी. वजय सताराम नागला न वन ब.जे.माकट 

२५ स ह ल हॉ पीटल सौ.आरती जय ढंढोरे स ह ल हॉ पीटल गेट जवळ 

२६ भवानी पेठ ी.तुषार सुरेश तारकस बोहरा म जीद जवळ 

२७ पोलन पेठ २ सौ. पाल  दल प चौधर  दाणा बाजार अ नदाता हनमुान जवळ 

२८ गदालाल मल शेख गयासो ीन शे. चराको ीन गदालाल मल मेन रोड लगत 

२९ खडके चाळ सौ.पुजा राजेश जोशी खडके चाळ, मेन रोड लगत 

३० शवाजी नगर १ ी.पवन व णुलाल तवार  ट. ट.सांळुखे चौक 

३१ शवाजी नगर २ ी. द येश सु नल चौधर  शवाजी नगर, शाळेजवळ 

३२ िज हा प रषद ी. ेमल बाबुभाई पटेल िज हा प रषद जवळ 

३३ बळीराम पेठ १ ी.सु नल रतनलाल तांबी बळीराम पेठ चौक 

३४ श न पेठ ३ सौ.ि मता सुधाकर दशपु े बळीराम मदं र श नपेठ 

३५ श न पेठ २ ी.चं शेखर सोनु बार  श न मंद राजवळ 

३६ शा ी चौक सौ.कोक ळाबाई काश पाट ल शहर पो लस टेशन जवळ 

३७ दायमा शाळा ी.भगवान ीराम जैतकर दायमा शाळेजवळ 

३८ सानेगु जी ी.ह रष हाद बडगुजर सानेगु जी णालया जवळ 

३९ भलपुरा ी.नारायण नामदेव वाणी भलपूरा पो लस टेशन जवळ 

४० नटराज सौ.सुरेखा राजू पाट ल नटराज टाक  समोर 

४१ ओम कॉनर ी. नवृ ती भावराव महाजन गुळवे शाळेजवळ 

४२ लुंकड टॉवर ी.मदन तुकाराम महाजन मोठया पो टा समोर 

४३ पांडे चौक ी. वजय ीराम पवार मोठया पो टा जवळ 

४४ वातं  चौक ी.सु नल उ तमराव पाट ल िज.प.अ य  बंग या शेजार  

४५ प कार कॉलनी ी. करण शामराव भामरे प कार कॉलनी समोर 

४६ यु.बस टॅ ड सौ.श शकला भमराव महाले यु बस टॅ ड समोर 

४७ ढाके कॉलनी सौ.सं गता कैलास वसपुते द ता नगर शेजार  

४८ ुकबाँड कॉलनी ी.पंडीत बाबुराव पाट ल बह णाबाई गाडन जवळ 

४९ बह णाबाई ी.आनंद अमतृ बडगुजर बह णाबाई उदयानाजवळ 

५० भोईटे शाळा ी.दे वदास रामचं  चौधर  भोईटे शाळे जवळ 

५१ एम.जे.कॉलेज सौ.सुनंदा काश भावसार एम.जे.कॉलेज कंपाऊंड जवळ 

५२ अ वाद ी.सुभाष चु नलाल भावसार एम.जे.कॉलेज जवळ 

५३ एम.जे.कॉलेज रोड ी. मोद शांताराम सावदेकर एम.जे.कॉलेज रोड लगत 



 

५४ ऑ फसर लब सौ. मराबाई राज  मौया गरणा पाणी टाक  शेजार  

५५ नमल कॉनर ी.राजेश मुरल धर वारके भुषण कॉलनी रोड,पा या या टाक जवळ 

५६ भुषण कॉलनी सौ.कामे वर शांत भंगाळे अ युदय नागर  पतपेढ  जवळ 

५७ भगवान नगर ी. दल प केशव नेमाडे भगवान नगर 

५८ रामानदं नगर २ ी. मोद भाकर धमा धकार  पो लस चौक  जवळ 

५९ द त मंद र ी. साद पु षो तम कुलकण  आकाशवाणी द त मंद र जवळ 

६० बॅर टर चौक सागर पाक ी.धनजंय ल मण पाट ल बॅर टर नकम चौक,सागर पाक कॉनर 

६१ सागर पाक ी. दल प जगन तुळसकर सागर पाक महाबळ रोड 

६२ आर.ट .ओ.क  सौ.यो गता दपक भारोटे आर.ट .ओ.गेटला लागुन 

६३ ओंकारे वर मदं र ी.जयराम तोताराम पाट ल कले टर बंग याजवळ 

६४ ड.एस.पी.चौक ी.अ मत वजय महाजन ड.एस.पी.चौक प रसर 

६५ मायादेवी कॉनर ी. वशाल जग नाथ पाट ल मायादेवी मंद र जवळ 

६६ महाबळ कॉलनी सौ.क वता स तष पाट ल पप स बँक शेजार  पो लस चौक  जवळ 

६७ संत गाडगेबाबा चौक सौ.रेखा अ नल पाट ल गाडगेबाबा चौक 

६८ मु तांगण सौ. मना ी सतीष महाजन सामदेव बाबा मंद रा या मागे 
६९ गणेश वाडी ी.अशोक मदनलाल पांडे डॉ.भालोदे यां या दवाखा या समोर 

७० जोशी कॉलनी ी. ाने वर का शनाथ खंबायते पा या या टाक  जवळ 

७१ वालेचा माकट ी.सागर बंकटराव पाट ल सधंी कॉलनी, अमतृकर कराणा जवळ 

७२ सधंी कॉलनी सौ.बेबीबाई हंबीरराव देशमुख सधंी कॉलनी चौक 

७३ शरसोल  नाका अ दलु स तार अ.रहेमान पटेल शरसोल  ना या ड.माट समोर 

७४ आदशनगर ( स म क) ी.पंडीत भोमा सपकाळे आदशनगर मोहाडी रोड पे ोल पंपाजवळ 

७५ आनंद नगर सौ. समा हसमुख सुयवंशी आनंद नगर मोहाडी रोड लगत 

७६ नेर  नाका ी. करण व ल पाट ल अ णाभाऊ साठे पुतळयाजवळ 

७७ ा सपोट नगर ी.राजेश रावण पाट ल झुणका भाकर क ाजवळ 

७८ का लकंा माता मंद र ी.संजय देवराम पाट ल का लकंा मंद र,जुना न शराबाद रोड 

७९ अिजंठा चौफुल  ी. वजयकुमार शंकरलाल 
मालपाणी 

अिजंठा चौफुल  सुझुक  शो म समोर 

८० एम.आय.डी.सी. सौ. मना ी सुभाष पाट ल के.के.कॅन शेजार  

८१ हाडा कॉलनी ी.अ नल राजमल कासट राका फ नचर जवळ 

८२ भारत पे ो लयम ी. दल प संतोष जगताप गुरां या बाजारा जवळ 

८३ अ सा नगर शेख नसार शेख युसूफ कुरेशी मनपा मुलतानी दवाखा याजवळ अ सानगर 

८४ रामे वर कॉलनी १ सौ. वदयाबाई दे वदास सुयवंशी रामे वर कॉलनी, ीराम हाय कूल शेजार  

८५ महादेव मंद र ी. मोद काश सानप महादेव मंद राजवळ मेह ण 

८६ अथव दधु क  ी. मोद वसंतराव मोराणकर एकल य डा संकुल एम.जे.कॉलेज मागील बाज ु

८७ उतंुग कॉनर सौ.शाल नी सुभाष सोनवणे जुना नमखेडी रोड हायवे दशन कॉलनी रोड 

८८ मायमाऊल  म क कॉनर ी.पृ वीराज आ माराम सोनवणे हॉटेल रॉयल पॅलेस समोर,महाबळ रोड 
जळगांव 

८९ खेडी बु कु सौ.सं गता करण कदम खेडी बु कु 

९० एम.जे.कॉलेज मागे ी. मोद वसंतराव मोराणकर एम.जे.कॉलेज मागील बाजुस 

९१ आसोदारोड ी.सुकदेव ढेकू इंगळे आसोदारोड मनपा आर ण जागसे लागुन 

९२ हायवे दशन कॉलनी सौ.शाल नी सुभाष सोनवणे हायवे दशन कॉलनी जुना नमखेडी रोड 

९३ खुबचंद पे ोल पंपा मागे ी. हतेश बाबुराव हंगणे खुबचंद पे ोल पपंा या मागे ओपन पेला 
लागनु 

 



 

अट -शत  :, 

१) दधु बुथ क ाम ये दधु व दधुज य दाथ, ब क ट,खार , टो ट व पाणी बोटल व स ठेवता येतील या य त र त 
तंबाखू, गुटका, सगारेट इतर पदाथ आढळ यास मुदतवाढ र  कर यात येईल. 

२) दधु बुथ क धारकाने दधु बुथ क ापासुन कोण याह  कारे रहदार स अडचण नमाण होणार नाह  या बाबतचे 
माणप  शहर वाहतकु वभागाकडून ा त क न म.न.पा.कडेस देणे बंधनकारक रा हल. 

३) सदर याद त नमुद केले या दधुबुथ क ास द.०१/०१/२०२० ते द.३१/१२/२०२२ या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यात 
येत आहे. 
वर ल अट  शत ची पुतता क नच सदर दधु बुथ क ांना मुदतवाढ देणेस  मा यता दान कर यात येत 

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

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :-  दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 
अनुमोदक :-  पाट ल स चन भमराव 

महासभा ठराव ं .८९० द.२३/०३/२०१८ अ वये पं ाळा शवार गट न.ं२१४/१ ह  
जागा गुलशन ए मरॉ फाऊंडशेन, जळगांव यांना देणेबाबत पा रत झाले या ठरावात पं ाळा शवार गट 
न.ं२१४/२ अशी दु ती क न मळणेबाबत स मा.सद य ी.सरेुश मा णक सोनवणे यांनी दले या अजावर 
वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव ं .८९० द.२३/०३/२०१८ अ वये पं ाळा शवार गट 
न.ं२१४/१ ह  जागा गुलशन ए मरॉ फाऊंडशेन, जळगांव यांना देणेबाबत पा रत झाले या ठरावात पं ाळा 
शवार गट न.ं२१४/२ अशी दु ती करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. मा  त पुव  सदर जागा इतर 
कोणास दे यात आलेल  नाह  याबाबत शासनान ेखा ी क न यावी.  

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

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  सोनवणे सरेुश मा णक 
अनमुोदक :-  शखे ह सनाबी शर फ 
 

महारा  रा याचे आरा य दैवत छ पती शवाजी महाराज याचं ेनांव दले या 
सव ठकाणी महाराजंाच ेनावापढेु “ छ पती ” ह उपाधी लाव याचे दु ती प क काढणे व याबाबत महासभेत 
ठराव पा रत करणबेाबत सौ.अि वनी वनोद देशमखु, िज हा य , रा वाद  अबन सेल जळगावं व इतर 
पदा धकार  यानंी दले या अजावर वचार क न नणय घेण.े 



 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  रा याचे आरा य दैवत जगातील एकमेव राजा यां या नावापुढे 
छ पती ह उपाधी लावल  आहे. “ छ पती शवाजी महाराज” हे १७ या शतकातील आतंररा य क त च े
जगात तुलना नाह  असे राजे होते. 

जगातील ११२ रा  छ पती शवाजी महाराजां या गो रला (यु दतं ) चा वापर आप या अ यास मात 
करतात. महाराजाचें मेापोट  लोक ब याच सं थानंा, बगी यांना, र यानंा मोठमोठया ओ हर जला 
महाराजाचं ेनाव देतात. परंतु शासन व नाग रक यां या अनावधानात महाराजां या नावापढेु “ छ पती” उपाधी 
लावल  जात नाह . कर ता महाराजाचं ेनाव असले या सव ठकाणी “ छ पती” ह उपाधी लाव याचे दु ती 
प क काढणेस 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभूषण वरभान  
अनमुोदक :- पाट ल स चन भमराव 

महानगरपा लका ागंणात लोहपु ष सरदार व लभभाई पटेल यांचा अधकृती 
पुतळा ऐवजी पुणाकृती पतुळा बस वणेबाबत स मा.सद य ी.सु नल वामनराव खडके व इतर यानंी दले या 
प ावर नणय घेण.े 



 



 



 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव ं .६३ द.०७/१२/२०१८ अ वये जळगांव शहर 
महानगरपा लका ांगणात लोहपु ष सरदार व लभभाई पटेल यांचा अधकृती पुतळा बस वणेबाबत नणय 
घे यात आलेला आहे. मा  सदर थळी लोहपु ष सरदार व लभाई पटेल यांचा अधकृती पतुळा ऐवजी पणुाकृती 
पुतळा बस वणेस 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- खडके सु नल वामनराव  
अनमुोदक :- पाट ल स चन भमराव 

. .१५ मेह ण प रसरातील व.लोकनेते गोपीनाथरावजी मुडं े चौकात 
पुलाजवळ वेश दार बांधणे कामी परवानगी तसेच ना-हरकत मळणेबाबत स मा.सद य ी. शांत सरेुश 
नाईक यांनी दले या प ावर नणय घेणे. 

 
 

 असा ठराव कर यात येतो क , . .१५ मेह ण प रसरात व.लोकनेते गोपीनाथरावजी मुडं ेचौक ि थत 
असनू सदर चौकात सम त लाडवंजार  समाज ीराम मंद र सं थान मेह ण तफ वर ल चौकात पलुाजवळ 
वाहतुक स तसेच रहदार स अडथळा नमाण न करता व:खचाने वशे दाराचे बांधकाम क न सम त 
लाडवंजार  समाज ीराम मंद र सं थान मेह ण संच लत व.लोकनेत ेगोपीनाथरावजी मुडं ेनाव लखीत क न 



 

स द करणेचा मानस सदर सम त लाडवंजार  समाज ीराम मदं र सं थान महे णचा आहे. कर ता . .१५ 
मेह ण प रसरातील व.लोकनेत े गोपीनाथरावजी मुंड े चौकात पलुाजवळ वेश दार बाधंणे कामी सम त 
लाडवंजार  समाज ीराम मंद र सं थान महे ण यानंा परवानगी तसेच ना-हरकत देणसे मा यता दान 
कर यात येत आहे.  

शासनाने य  थळ प र ण क न रहदार स अडथळा नमाण होणार नाह  याची द ता घेऊन 
आव यक या अट -शत नसुार व नयमानुसार शासन आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न 
कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पाट ल राज  झप  
अनमुोदक :-  बा व कर कशोर रमेश 
 

. .१९ सु म कॉलनी स ह मांक १८७/२क म धल भागास “नशमेन 
कॉलनी” असे नामकरण करण े कामी महानगरपा लकेची परवानगी मळणे व ना-हकरत मळणेबाबत 
स मा.सद य ी. शांत सरेुश नाईक यानंी दले या प ावर नणय घणे.े 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , . .१९ सु म कॉलनी स ह मांक १८७/२क म धल भागास “नशमेन 
कॉलनी” असे नामकरण करणे कामी महानगरपा लकेची परवानगी मळणे व ना-हकरत मळणेबाबत . .१९ 
स ह मांक १८७/२क म धल सम त नागर कानंी केले या मागणीनुसार मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर प रसरास यापुव  कोणाचेह  नांव दल ेगेले नसलेबाबत खा ी क न नयमानसुार शासन 
आदेश/ नदशानुसार आव यक या बाबींची पतुता क न कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पाट ल स चन भमराव 
अनमुोदक :-  नाईक शातं सरेुश 

 
आजी माजी सै नक व अधसै नक दलातील सै नकां या प नी या नावे 

असले या मळकतीवंर मालम ता करात सटु मळणेबाबत स मा.सद य डॉ. ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल यांनी 
दले या प ावर नणय घेण.े 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , शासन नणय . संक ण २०१६/ . .५९/न व २० द.०५/०४/२०१६ नसुार 
सरं ण दलातील आजी, माजी, शौय पदक धारक सै नकां या तसेच द यगतं सै नकां या वधवांना मालम ता 
करात सुट देण ेबाबत महारा  शासनाने नणय घेतलेला आहे. व याची अंमलबजावणी सपंूण महारा ातील 
महानगरपा लका म ये सु  आहे. याच अनुषगानंे जळगांव शहर महानगरपा लकेन े महासभा ठराव .७५८ 
द.२६/०९/२०१७, महासभा ठराव .७८२ द.१६/११/२०१७ व महासभा ठराव .१३४ द.०५/०३/२०१९ दलातील 



 

सै नक हे आप या राह या गावापासनू लांब देशा या सरह ीवर सेवा बजावत असतात. कुटंूबाला रहावयासाठ  
मळकत वकत घेतांना व वध कागदावर सहया करणे, खरेद  खत करण,े नकाश ेतयार क न मंजरू  घेण,े 
कज करण तयार करणे, बँकेत जमा करण े या कामासाठ  वेळोवळेी सहयांची आव यकता लागते. तथापी 
सै नकांना वेळोवेळी सुट  मळू शकत नाह  कर ता सै नकानंी आप या सोयीसाठ  प नी या नावे मळकत 
खरेद  केले या आहेत. मा  महापा लका सदर मळकतींवर मालम ता करात सटु देत नाह . कर ता महासभा 
ठराव .७५८ द.२६/०९/२०१७, महासभा ठराव .७८२ द.१६/११/२०१७ व महासभा ठराव .१३४ 
द.०५/०३/२०१९ माणे आजी माजी सै नक व अधसै नक दलातील सै नक यानंा मालम ता करात सुट देणते 
येते. याच माणे सदर आजी / माजी सै नक व अध सै नक दलातील कमचार  यां या प नी या नाव े
असले या मळकतीमं ये त े वत: वा त य कर त अस यास या मळकतींवर ल मालम ता करात सटु देणसे 
मा यता दान कर यात येत आहे. मा  यानंी यां या भाडयान े दले या व वा ण य वापरासाठ या 
मळकतींवर अशा कारे मालम ता करात सटु दे यात येऊ नये.  

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

  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  पाट ल चं शखेर शवाजी 
अनमुोदक :-  ढेकळे सदा शव गणपत 

 



 

नागर  द ल तेतर व ती सधुारणा योजने अतंगत नागर  सु वधांचा 
वकास कामांचे एकूण १६ कामांच े ताव तयार क न शासनाकड ेसादर करण ेकामी मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य ी.नवनाथ दारकंुड ेयांनी दले या प ावर नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात यतेो क , सदयि थतीत जळगावं शहर महानगरपा लकेची आ थक ि थती 

अडचणीची अस यामुळे महानगरपा लका नधीतनू वकास कामासंाठ  तसेच नागर  सु वधां या कामासाठ  नधी 

उपल ध करणे दरुाप त व िजकर चे आहे, मा  महारा  शासनान े सु  केले या नागर  द ल ततेर व ती 

सुधारणा योजन ेअतंगत शहरातील वकास कामासंाठ  नधीची उपल धता क न घेता येणे श य आहे. या तव 

नागर कां या नागर  सु वधां या ट ने आव यक असलेल  खाल ल नमदु १६ वकास कामांचे एकूण र कम 

.४,०५,३८,०००/- मा  चे अदंाजप क य तरतुद नंा मा यता दान कर यात येत आहे. शासनाने ता काळ 

पुढ ल कायवाह  करावी. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत खच 

१ . .१५ म ये मोह मद या नगर मधील खु या जागेस लब हॉल बांधणे व 
पे हर लॉक बस वण.े 

३०.०० लाख 

२ . .१५ मधील गलुाबबाबा कॉलनी मधील खु या जागेस कंुपन भतं बाधंण ेव 
पे हर लॉक बस वण.े 

३०.०० लाख 

३ . .१५ मधील महादेव मदं राजवळ ना यावर पुल बांधणे १५.०० लाख 

४ . .१५ मधील सतं गलुाब कॉलनी मागील र यावर लॅब क हट बांधण.े १०.०० लाख 

५ . .१२ जय नगर त ेओकंारे वर मदं र प रसर येथ ेआरसीसी गटार व लॅब 
क हट बांधणे. 

२७.८३ लाख 

६ . .८ नमखेडी गट नं.१०१ म ये आरसीसी गटार बाधंणे. २३.९३ लाख 



 

७ . .५ मधील व वध ठकाणी र या या बाजलुा आरसीसी गटार बाधंणे. ३४.६२ लाख 

८ . .१५ म ये महे ण अतंगत गावठाण भागात मनपा मालक या खु या 
जागेत समाज मदं र बाधंणे. 

२०.०० लाख 

९ . .१८ अतंगत स.न.ं१५/१ मधील हायव ेलगत या खु या जागेस कंुपन भतं 
बांधण.े 

१५.०० लाख 

१० . .१२ मधील धाडं ेनगर मेह ण शवार स.न.ं५६१/१अ व ५६१/१ब म ये बगीचा 
वक सत करणे कामी चेन लकं फे सीगं करण.े 

२०.०० लाख 

११ . .३ मधील खेडी भागाम ये लॅब क हट (गटार वर ढापा टाकण)े आ ण 
WBM र ते तयार करण.े 

७९.०० लाख 

१२ . .२ कांचन नगर म ये र यांवर ठक ठकाणी पे हर लॉक व समट 
कॉ ंट करण करण.े 

४०.०० लाख 

१३ . .२ कंुभारवाडा येथे सरं ण भतं बांधण.े ०५.०० लाख 

१४ . .२ प रसरातील मनपा खु या जागेत पे हर लॉक बस वण.े १०.०० लाख 

१५ . .२ ले सटर जवळ पे हर लॉक व िजम सा ह य पुर वण े १५.०० लाख 

१६ . .२ शवाजी नगर गट न.ं३३८ मधील ठक ठकाणी बोळ म ये कॉ ट रोड 
करणे. 

३०.०० लाख 

                                                    एकूण र कम - .४,०५,३८,०००/- 
 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
अनमुोदक :-  बा व कर कशोर रमेश 

जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीतील भाग . ०३ 
ड.पी.आर ण .४८ जागेवर शाळा व पोट हॉल व इमारत बांधण ेकामी स मा.सद य ी.नवनाथ दारकंुड े
यानंी दले या प ावर नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील भाग .३ ड.पी.आर ण 
.४८ जागेवर शाळा व पोट हॉल व इमारत बांधणे च े काम मलुभतु सोयी सु वधांचा वकास काय म 

अंतगतचे ५.०० कोट  अनदुान व ५.०० कोट  मनपा ह सा असे एकुण १०.०० कोट  नधी अतंगत महासभा 
ठराव .२०४ द.२९/०८/२०१९ अ वये मा यता दे यात आलले  आहे. यानसुार सदर कामाचा ताव 
शासक य मा यते या शफारसी कर ता िज हा धकार  जळगावं यां या कडसे सादर कर यात आला असता 

सदर योजने अतंगत नधी खच कर याची मदुत द.३० स टबर २०१९ रोजी सपंलेल  अस याने सदर कामाचा 
ताव मनपा कडसे परत पाठ व यात आलेला आहे. अदयापपावतेो शासनान ेसदर नधी खच कर याकर ता 

मुदतवाढ दे याबाबत आदेश पा रत केलेला नस यान े सदरच े काम मनपा नधीतनु तावीत कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. तसेच शासनान ेसदर योजने अंतगतचा नधी खच कर यास मुदतवाढ द यास 
सदर कामाचा खच मलुभतु सोयी सु वधांचा वकास काय म अतंगतच े ५.०० कोट  अनुदान व ५.०० कोट  
मनपा ह सा असे एकुण १०.०० कोट  नधी अतंगतच े नधीतनु कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने ता काळ पुढ ल कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 



 

  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
अनमुोदक :-  बा व कर कशोर रमेश 

महारा  सुवण जयंती नगरो थान महाअ भयाना अतंगत नागर  
सु वधांचा वकास कामा ंअतंगत १) भाग .१५ म ये या.दे.पाट ल शाळे या खु या जागेपासनू त ेमहादेव 
मंद रा या पलुापयत दो ह  बाजुला ना यास सरं ण भतं बांधण ेकामाचे  र कम .६० ल  मा  च ेखचास 
तसेच २) भाग .१९ मधील स. .२७३ मधील नाला ॉ ंट बाधंकाम करणे कामी र कम .४५ ल  मा  
खचाच े ताव तयार क न शासनास सादर करणेबाबत स मा.सद य ी.सु नल सपुडू महाजन यांनी 
दले या प ावर नणय घेण.े 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , सदयि थतीत जळगांव शहर महानगरपा लकेची आ थक ि थती 

अडचणीची अस यामुळे महानगरपा लका नधीतनू वकास कामासंाठ  तसेच नागर  सु वधां या कामासंाठ  नधी 

उपल ध करणे दरुाप त व िजकर च े आहे, मा  महारा  शासनान े सु  केले या महारा  सुवण जयतंी 

नगरो थान महाअ भयानाअतंगत शहरातील वकास कामांसाठ  नधीची उपल धता क न घेता येणे श य आहे.  

या तव नागर कां या नागर  सु वधां या ट न ेआव यक असलेल  खाल  नमदु ०२ वकास कामांच े एकूण 

र कम .१,०५,००,०००/- मा  च े अदंाजप क य तरतुद ंना मा यता दान कर यात येत आहे. शासनाने 

ता काळ पुढ ल कायवाह  करावी. 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदािजत खच 

१ भाग .१५ म ये या.दे.पाट ल शाळे या खु या जागेपासनू त े महादेव 
मंद रा या पलुापयत दो ह  बाजुला ना याला सरं ण भतं बाधंण.े 

.६०.०० लाख 

२ भाग .१९ मधील स. .२७३ मधील नाला कॉ टं बाधंकाम करणे. .४५.०० लाख 
                                                      एकूण - .१,०५,००,०००/- 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  महाजन सु नल सपुडू 
अनमुोदक :-  सनकत चतेन गणेश 

रामलालजी चौबे म.न.पा.मा य. वदयालयात मलुामुलं साठ  
( ) एक ीत श ण सु  करणसे परवानगी मळणेबाबत स मा.सद य ी.स चन भमराव पाट ल 
यांचे प ावर नणय घेणे. 

 
 

जळगांव शहर म.न.पा.संचल त रामलालजी चौबे क या वदयालयात २०१५-१६ या शै णक वषापासनू 
क  सरकार तफ यावसा यक श ण सु  कर यात आलेले आहे. यानसुार म ट ि कल व युट  अ ड वेलनसे 
असे दोन कोसस सु  आहेत. यासाठ  क  सरकार तफ वतं  श त श क उपल ध आहेत. हे कोसस 
इ.९ वी व १० वी तील मलुामलु संाठ  आहेत. यासाठ  आ याधु नक सा ह यासह क  सरकारन ेदोन वतं  
लॅब उपल ध क न दले या आहेत. 



 

इ.१० वी नतंर ITI (औदयोगीक श ण) आ ण अ भयां क  ड लोमासाठ  वशे घेणा या वदया याना 
राखीव जागा उपल ध असतात. हणून शालेय प रसरातील इतर सव शाळामंधील गर ब व होतक  मलुांना या 
यावसा यक श णामुळे मलुानंा वयंरोजगार उपल ध होव ू शकतो तसचे मलुे वत: या पायावर उभे राहू 
शकतात. 

मनपा ची रामलालजी चौब ेमा य मक शाळेस मुलामलु ंची ( ) श ण प दती सु  करणसे जनु 
२०२०-२१ या कालावधीपासनू परवानगी देणसे 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  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :-  पाट ल स चन भमराव 
अनमुोदक :-  अड.हाडा शु चता अतुल सहं 

भाग .१० म ये गट नं.१७४/ब मधील र ते डांबर  करण ेकामी 
सन २०१९-२० मधील उवर त द लतव तीचा नधी  मळणे बाबत स मा.सद य ी.कुलभूषण वरभान पाट ल 
यांचे प ावर नणय घेणे. 

 
 

सन २०१९-२० म ये जळगांव शहर महानगरपा लकेस द लत व ती योजन ेअतंगत महारा  शासनाकडून 
नधी ा त झाला होता. सदर नधी शहरातील येक भागात समसमान दे यात आलेला होता परंत ू यापकै  
काह  कामे तां ीक अडचणीमुळे या नधी अंतगत होऊ शकत नसनू सदर नधी हा भाग .१० म ये गट 
न.ं१७४/ब मधील र त ेडांबर करण करणेकामी र कम .२७ ल  मा  वग करणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. शासनाने ता काळ पढु ल कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ६३   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :-  पाट ल कुलभषूण वरभान 
अनमुोदक :-  पाट ल चं शखेर शवाजी



 



 



 



 



 



 



 



 

             

          सह /- 


