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जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
// वशेष महासभा बैठक चे कायवृ त //(ऑनलाईन ॲप दारे) 

सभा .:-  १९                            द.१२/०८/२०२० 
 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. १२/०८/२०२० बुधवार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार 
व भभाई पटेल टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  तथा 
महापौर, सौ.सोनवण े भारती कैलास यांचे अ य तेखाल  झाले या ऑनलाईन वशेष महासभेचे 
कायवृ .    

     मा. सौ.सोनवणे भारती कैलास , महापौर तथा पठा सन अ धकार   
  
  
  
  
  

  
  

  
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   

              सदर सभेस मा.आयु त, ी.स तष कुलकण , उपायु त, ी. करण देशमखु, मु यलेखाप र क- 
ी.संतोष वाहुळे, मु यलेखा धकार , ी.क पल पवार व नगरस चव ी.सु नल गोराणे तसेच अ धकार  

व कमचार  उपि थत होते.  

          सभसे गणपतू  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी ऑनलाईन सभा सु  कर याच े
नदश दल.े  
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नगरस चव :- आज या ऑनलाईन सभेम ये सव स मा.सद याचं े वागत आहे. सव सद यांना वनंती 
आहे क  यांनी यां या मोबाईल चे माईक बदं करावे. 
मा.उपमहापौर :- सवानी आपले माईक बंद करावे. 
नगरस चव :-  सव सद यांना वनंती आहे क  यांनी यां या मोबाईल च ेमाईक बदं करावे. 
मा.उपमहापौर :- धरज सोनवणे माईक बदं करा. मुकंुदा सोनवणे माईक बदं करा. 
नगरस चव :- सव सद यांना वनंती आहे क  यांनी यां या मोबाईल चे माईक बदं करायच ेआहे. 
सव स मा.सद यांना आज या वषेश महासभा ं . १९ म ये आपले वागत आहे. सव ऑनलाईन 
असले या सद यांना वनंती आहे क  सवानी वदेंमातरम साठ  उभे राहाव.े 

वंदे मातरमने सभसे सु वात कर यात आल . 
नगरस चव :- आज या सभेकर ता स मा.सद य ी.आहुजा मनोज नारायणदास , सौ.बार  शोभा 
दनकर, ी.बा व कर कशोर रमेश, यांच ेरजेच ेअज आलेले आहेत ते मा. पठा सन अ धकार  यांनी 
मंजूर केलेले आहेत.  
नगरस चव :- यानंतर वशषे महासभे या वषय प केवर ल वषय ं .०१  

जळगांव शहर महानगरपा लके या सन २०१९-२० चे सुधार त अंदाज 
प कासह सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कास थायी स मती ठराव .२३८ दनांक १३/०३/२०२० 
अ वये मा यता दान केलेल  असुन महासभे या मा यतेसाठ  आले या तावावर नणय घेण.े 
मा.महापौर :- हाडा ताई , हाडा मॅडम बोला. नतीन भाऊ माईक बदं करा. 
मा.उपमहापौर :- शांत नाईक माईक बदं करा. 
मा.महापौर :- सौ. शु चता ताई बोला. 
ॲड. सौ. हाडा शु चता अतुल सहं :- मा.महापौर , आयु त साहेब आ ण सव स मा.सद य आज 
सन २०१९-२० चे सुधार त अंदाज प कासह सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क महासभेसमोर सादर 
कर त आहे. 

न कि चद प जाना त कं क व वो भ व याती ! 
अत: व: करणीया न कुयाद ैय बिु दमान !! 

                 अथात उ याच ेभ व य कोणासह  मा हती नसते आ ण हणूनच हुशार , चाणा  
, बु द मान य ती उ याच े वेळाप क तयार करतो . मला वाटते क  यातनुच अथसकं प या 
सं पनेचा उदय झालेला असावा . जळगांव शहरासाठ या उ याची तरतूद या अथसकं पातुन थायी 
स मतीने मांड याचा य न केलेला आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 1949 चे कलम 95 
या तरतदू स अनुस न शासनाने फे वुार  म ह यात अंदाजप क सादर  केलेले आहे. शासनान े

सादर केले या अंदाजप कात थायी स मतीन ेवाढ क न माच म ह यात मंजुर केलेले आहे.  
       महासभा जी अपे त होती थायी स मती सभा झा यानतंर परंतू संपणू जगावर आले या 
कोरोना या सकंटामळेु महासभा होव ूशकल  नाह .ये या काळाम ये कोरोनाचे सकंट लवकरात लवकर 
दरु हाव यासाठ  आपण सव या सव य न करत आहोत. आज संपुण भारतात कोरोनाशी सपंुण 
कोरोना यो दा लढत आहेत.  
            तर शासनाने याकाह  जमा बाज ूमांडले या हो या या जमा बाजु म ये काह  बदल 

आ ह  सुच वलेले होते. याम ये जी तरतूद शासनान ेकेलेल  होती ती मुळात चुक ची केलेल  होती. 

या या डटे स थायी स मती सभेम ये दले या आहेत . आता आपल  जी ऑनलाईन सभा सु  
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आहे. या ऑनलाईन सभेकर ता माझी मा.महापौरानंा वनंती आहे क  यावर स व तर चचा न करता 

अंदाजप कातील येक मु यावर मी स व तर मा हती मांडणार नाह  . मी फ त ठळक मु े 

आप यासमोर मांडू ईि छते क, याम ये कोणकोण या कारे वाढ होव ू शकते बजेट म ये काह  

थायी स मतीने केले या सुधारणा कर या या सचुना द या हो या. याची जर शासनाने 

अंमलबजावणी केल . तर या यात  घरप ी चा वषय आहे . याम ये थायी स मतीने काह  वाढ 

सुच वलेल  आहे. नगररचना वभागाच ेसु दा उ प न वाढणार आहे यात अन धकृत गुठेंवार  जी आहे 

ती जर आपण नय मत केल . तर आप याला याच े खुप मोठं उ प न मळणार आहे. तसेच 

अन धकृत बांधकाम ेजी आहेत तसेच जे लेआउट आप याकड ेमजंुर साठ  येतात यांना नगररचना 

परवानगी देव ू शकत नाह  आ ण ते जर आपण यो य ती फ  घेवनु नय मत केले तर या यान े

सु दा आप याला खपु मोठ  ल णय वाढ होवू शकणार आहे. याम ये काह  न वन गो ट  थायी 

स मतीने सुच वले या आहे. तसेच अन धकृत बांधकामांच ेसु दा आकारणी क न या याम येह  वाढ 

होणार आहे. तर  याबाबत शासनाने याची अंमलबजावणी केल  तर या याम ये आप याला अ धक 

उ प न वाढ होणार आहे. यानंतर एक मह वाचा मु ा असा आहे क , आपण जर ज े यापार  गाळे 

भा याची जी तरतूद या याम ये केलेल  होती ती तरतूद शासनाला ताव पाठ व यास जो कोरोना 

मुळे जो कालावधी लागलेला आहे. या यामुळे यापार  गाळेह तांतरण चे जे शु क आप याला 

मळणार आहे. यांच े ह  उ प न आप याला मळणार आहे. यांच े गाळे ह तांतरण कर याचा जो 

न नमाण झालेला आहे . आज जी महासभा आहे बजेट या संदभाम ये या महासभेम ये 

गाळेधारकां या सदंभातील डॉकेट येणं अपे त होत. यासाठ  लोक त नधींनी आव यक या सगळया 

बाबी तपास या आहेत. वेळोवेळी तर शासनाला नवदेन आहे क  या याम ये जी ल णय वाढ आहे 

ती अपे त आहे. नंतर मह वाचा मु ा तो असा आहे क  , आपले गाळे ह तांतरण शु क जे आपण 

वसलु करणार आहोत. याची पतुता लवकरात लवकर आपण करायची आहे. याम ये सु दा मोठ  

र कम आप याला अपे त आहे. या बजेट म ये आप याला ह  तरतूद करता येईल. याम ये 

शासनाने या गो ट  न द  केले या आहेत. याम ये सु दा शासनाला सचुना दले या आहेत. फुले 

माकट व स ल फुले माकट मधील यापा यांनी म यंतर  ब याच मोठया रकमेचा भरणा केलेला आहे 

सदर माकटच ेनुतनीकरणाचा ताव वचाराधीन आहे. शासनाकडून सदर गाळयां या नुतनीकरणाचा 

ताव बजेट नंतर या महासभेपढेु येणे अपे त होते. सदरचा ताव ा त झा यानतंर उ प नात 

वाढ होईल. 

         तसेच आपले जे भाग स मती कायालये आहेत यांचे आपण भाग स मती नहाय याचंे 
मनी नगरपा लकेत पातंर करायच ेआहे. तसेच भाग अ धकार  यां या अ धकारांम ये वाढ करायची 
आहे. तर आपण या सगळया गो ट  बजेट म ये ता वत करत आहोत. तर या सगळया गो ट  
सा य क न घे यासाठ  भाग स मती कायालयांचा उपयोग क न घेता येणार आहे. तसेच 
या ठकाणी बांधकाम वभाग ,आरो य वभाग , अ त मण वभाग , अि नशमन वभाग, पाणी 
परुवठा वभाग, व छता वभाग , घरप ी वभाग हे सगळे आप याला भाग स म यांना जोडायचे 
आहेत आ ण हे वभाग भाग स म यांना जोड यानतंर या ठकाणी नागर कां या या त ार  आहेत 
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या कमी होतील व यामुळे शासन मजबतु होणेस मदत मळेल आ ण यामळेुह  आप याला याचा 
उ प न वाढ साठ  चांगला हातभार लागणार आहे. यामळेु शासनाने या सचुनांची ता काळ दखल 
घेवनु याचे नयोजन क न शासनाने याची ता काळ अंमलबजावणी करावी. याचा फायदा 
आप याला होणार आहे आ ण यानतंर अि नशमन वभागाकडील या फायर फायटर आहेत. यानंा 
आप या जळगांव शहरातील या उंच इमारती आहेत. यांची सं या वाढते आहे तर अशा वेळेला 
आप या अि नशमन वभागाची गाडी जी आहे ती परेुशी पणु पडत नाह . याबाबत सु दा थायी 
स मतीने तरतूद सुच वलेल  आहे. तर या गाडया अ यावत घेणे येथे आव यक आहे. दोन फायटर 
आप याकड े असणे आव यक आहे. या टेि नकल बाबी आहेत या आप याला याकर ता थायी 
स मतीने ती एक वाढ केलले  आहे. याच बरोबर थायी स मतीने फोम फायटर घेणे गरजेचे कारण हे 
जळगांव शहराचे हताच े आहे ते आव यक आहे. याची तरतदू येथे केलेल  आहे. तसेच आपले 
बालगंधव ना यगहृ सशुोभीकरण करण ेजेणके न आप या जळगांव शहरा या स दयाम ये भर पडले 
याकर ता जी तरतूद केलेल  आहे. जळगांव महापा लके या अकाऊंट वभागा या टमने जे अहोरा  
प र म घेतले तसेच सव स मा सद यांच व थायी स मती सद यांच आ ण तसेच या कामात यानंी 
यांनी योगदान दले आहे या सगळयांचे मी मन:पुवक आभार य त मानते आ ण अंदाजप क 

तयार करतांना थायी स मती सभापती हणनू मी थायी स मती या वतीने महासभेला व महापौरांना 
वनंती करते क , महासभेने या अंदाजप काला सवानुमते मजंुर  दान करावी अशी अपे ा आहे . 
याच बरोबर मला अजून एक मु ा सांगायचा आहे. आता आपण जे अंदाजप क तयार केलेले होते 
याम ये १६० कोट ची वाढ थायी स मतीने केलेल  आहे आ ण १०२ कोट ंच शलक चं हे जे आपलं 
अंदाजप क सादर केलेले आहे. यात कोरोना या पा वभु मवर आप याला न वन ॲडीशनल करायची 
आहे तर याम ये शासनाचं असं हणणे आहे क  , संसगज य रोगांच े तबधंा मक उपाय आ ण 
नयं ण या हेडखाल  आप याकड ेफ त ५ लाखांची तरतूद आपण यापवु   केलेल  आहे. यावेळेला 
थायी स मतीने बजेटला मजंुर  दल  होती. यावेळेला आप याला ह  तरतूद करणे यो य वाटत होती 

कारण यावेळेला कोरानाचा संसग आप या पयत पोहोचलेला न हता आपण ह  तरतूद केल  आ ण 
यानतंर मग आप याला को वडसाठ  यं णा उभी करावी लागेल व यासाठ  महानगरपा लकेला खच 
करावा लागेल आ ण हणून ह  तरतूद शासनाकडून एवढ च कर यात आलेल  आहे. यामळेु ५ 
लाखांची  हणून ती तरतूद कर यात आलेल  आहे शासनाकडून यामुळे तर  मी आता महासभेला 
वनंती करते क  ५ लाखाचंी ह  तरतूद आहे तर  संसगज य रोगांच ेउपाय आ ण नयं ण या हेडखाल  
ती तरतूद ५ लाखां या ऐवजी ती वाढवनू घेवनु ५ कोट ंची कर यात यावी आ ण ती आप या 
श लक या अंदाजप कातून क  शकतो. यामुळे ती वाढव याची शासनाने याची न द यावी . 
शेवट  मी ऐवढेच हणने मला दखु: आहे क, मागील काळात  पायाभुत सो चा खपु मोठा अनशुेष 
आहे. मला आनंद आहे  तर तो जळगांव शहरा या सवागीण वकासासाठ  भरघोस तरतूद असणारा 
अथसंक प थायी स मतीने मांड याचे य न केलेले आहेत आ ण आ हाला व वास सु दा आहे 
जळगांव शहरातील पायाभुत सोईसु वधांचा जो अनुशेष आहे आ ण याने सवसामा य जळगांव 
शहरातील नागर कांच े आयु य समाधानी क  शकु याची मला आशा आहे. तर  महासभेन े
अंदाजप काला मजंुर  यावी अशी मा.महापौराकंड े थायी स मती या वतीन े वनंती करते ध यवाद . 
मा.महापौर :- नतीन भाऊ आपण बोला  
ी. नतीन ल ढा :- होय महापौर साहेब बोलतोय. मा.महापौर ताई साधरणत: या ऑनलाईन सभेम ये 

आप या स मा.सभापती शु चताता नी अथसकं पाम ये या वाढ कर या या सुचना के या या 
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म ये स मा.सद य स चन भाऊ पाट ल या को वड या महामार या अनुषगंाने ५० ट के घरप ी 
माफ चा ताव हा आज या या महासभेपढेु ठेवलेला आहे . आपला हा अथ संक प मा य करत 
असतांना ह ५० ट के सुट माफ करतांना ह पढु या महासभेम ये मा य केल  तर साधारणत: 
सगळयात मोठ आ थक उ प नाच ेजे ोत आहे आपल ंघरप ीच ेजे ५० ट के  जे उ प न आहे 
आपलं तर या याम येह  आप याला तुट येवनु पडते आहे आ ण ५० ट के जी आपण सुट देणं 
हणजे साधारणत: आपण जी काह  र कम सुट देतात तर या संदभात ५० ट के सटु दे याबाबतचा 
ताव पढु या महासभेम ये मा य करायचा असेल तर यावेळी ह  ५० ट के सटु ची र कम तर ती 

सु दा तरतुद या उ प ना म ये करावी लागेल कारण ाधा याने या यावर अंवलंबुन जी र कम 
आहे. या या म ये सु दा फेर दु ती करावी लागेल. या वषया या अनुषगंान ेह  सचुना आहे आ ण 
या मट ंगला या सुचने या अनुषगंाने वचार हावा. 
मा.उपमहापौर :- नतीन भाऊ जी ५० ट केची सुट तु ह  हणत आहेत ना याच ेआपण आधी 
शासनाकड ेअनुदान मागणार आहेत. शासनाने जर आप याला अनुदान दल ेतर आपण ती ५० ट के 
सुट दे याचा वचार करणार आहोत. 
ी. नतीन ल ढा :- ठक आहे. 

मा.उपमहापौर :- शासनाकडून जर आपण अनुदान मागणार आहे, नतीन भाऊ आपण शासनाला 
अनुदान मागणार आहे. 
मा.महापौर :- नतीन भाऊ 
मा.उपमहापौर :- नतीन भाऊ ऐकू येते आहे का ? 
मा.महापौर :- नतीन भाऊंचा आवाज येत नाह ये. 
ी. नतीन ल ढा :- तर यासंदभात शासनान ेया सचुने कड ेव या भु मकेकड ेल  ठेवण ेअपे त 

आहे नाह तर वनाकारण याचे घरप ी या उ प नावर प रणाम होईल नाह तर याच ेप रणाम येणा या 
काळात शहरातील वकास कामांवर होईल, या अनुषगंाने मा.आयु त महोदयांनी खलुासा यवि थत 
पणे केला तर बरे होईल. 
मा.आयु त :- आदरणीय महापौर , आदरणीय उपमहापौर, आदरणीय सभागहृ ये ठ स मा. सद य 
ी नतीन भाऊंनी जो मु ा उपि थत केलेला आहे. या अनुषगंाने आता आपण अथसंक पा या 

बठैक या सदंभाम ये आपण चचा करतोय तर या थोडस पणु अ या कायप दतीला अनुस न 
सव थम मी पणु थायी स मती या सव सद य आ ण संपणु सद याचं े पणु महानगरपा लके या 
आ थक प रि थतीचा वचार क न जमा खचा या बाजुंचा वचार क न महानगरपा लकेचे उ प न 
कसे वाढवता येईल आ ण या अनुषगंाने आप याला शहरातील पायाभतु सु वधांचा वकास कसा 
करता येईल. याचा खुप सुंदर अ यास क न एक चागंलं बजेट हे महासभेसमोर मांडलेले आहे. 
आ ताच मा. थायी स मती सभापती यानंी मांड या माणे गे या ५ म ह याम ये कोरोना म ये गेललेे 
आहेत. जे काह  आ थक च  हे ब यापकै  थांबलेलं आहे याचा प रणाम जाग तक आ थक यव थेवर 
झालेला आहे व या यामुळे याचा प रणाम महानगरपा लके या उ प नावरह  तो होणार आहे. परंतू 
या ट ने आपण माग या बठैकांम ये सव गटनेते व पदा धकार  यां याशी चचा क न 
महानगरपा लके या उ प न वाढ या ट ने या उपाययोजना आपण करणार होतो तर या गो ट  
उवर त काळाम ये आप याला करता येईल. आता या पा वभुमीवर जे काह  मा. थायी स मती 
सभापती यानंी यांनी या या भाषणाम ये या काह  अपे ा य त केले या आहेत. तर या 
महानगरपा लके या ट ने अ तशय उपयोगी अ या आहेत आ ण मी वाह  देतो क  शासना या 
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वतीने या काह  थायी स मतीने आप या दु या य त केले या आहेत येणा या आ थक 
वषाम ये महासभेने मा यता द यानंतर आपण जे काह  सगळे जे क प आहेत ते थायी स मतीने 
ते आपण या आ थक वषाम ये पणु कर या या ट न े पणु कसोशीने य न क . जो मु ा 
मा. नतीनभाऊंनी मांडलेला होता क  , आप याला घरप ी म ये सवलत दे या या संदभाम ये 
स मा.सद यांनी एक ताव या नंतर या सभेम ये मांडलेला आहे तर आता या तावा या वेळेला 
आपण या वषयावर चचा केल  नाह  तर बर राह ल अस मला वाटत तर आज या या 
अथसंक पावर या सभेम ये कुठलेह  वषय नाह ये परंतू जो मु ा आपण उपि थत केला क  याचा 
प रणाम हा अथसंक पावर नि चत होणार आहे आ ण अशा वेळेला मला अस ंवाटत जो अथसंक प 
थायी स मतीने सादर केलेला आहे तो मा.महासभेने यो य वाटुन या माणे तो आपण जर नणय 

घेतला तर या यानतंरची जी काह  आ थक प रि थतीचे काह  पढु ल प रणाम आहेत. यावेळेला 
आपण या आ थक वषाचे जे सधुार त बजेट आहे ते साधारण आपण नो हबर, डसबर म ये तयार 
क  यावेळेला आप याला या सगळयांचा एक त वचार याचा करायचा आहे. यावेळेला कोरोनामळेु 
आप या आ थक प रि थतीवर काय प रणाम होणार आहे , गाळयांचा मदुतवाढ चा वषय आहे. 
मा. थायी स मती सभापतीनंी अनके काह  उ प न वाढ चे पयाय सुच वलेले आहेत. या सगळया 
पयायाची यवहायता तपास या नंतर या पकै  कती पयाय आप याला या आ थक वषाम ये 
उपल ध होताहेत आ ण याचा आप या जमेवर काय प रणाम होतो याचा आप याला पु हा सधुार त 
अथसंक पावर याचा पु हा वचार करता येईल. तर माझी मा. नतीनभाऊंना वनंती राह ल क  आपण 
पढु या सभेम ये यावळेेला या वषयावर चचा क  यावेळेला आपण या सगळयाचा वचार क  
या या कायदेशीर बाबी व यवहायता याबाबत आ ण या सगळयांचा एक त प रणाम 
महानगरपा लकेवर काय होणार आहे याचा आपण यथावकाश वचार क  आ ण याचा आपण 
यावळेेला सुधार त अथसंक पा या वेळेला क या. आ ता मला अस वाटत नाह  क  या वर आपण 

चचा क  आता आप याला आव यकता नाह . मा  आप याला सधुार त अथसंक पाम ये जमा आ ण 
खच बाजु या होणा या कटौती या दो ह  वर एक त वचार क न आप याला या सुधार त 
अथसंक प हा आप याला पु हा करावा लागेल. माझी वनंती अशी राह ल क  आपण या सुधार त 
अथसंक पावरची चचा पढेु यावी आ ण यावेळी पढु या बठैक त हा वषय स मा.सद यानंी 
मांडलेला आहे यावळेेला आपण या वषयावर चचा करावी. 
ी. नतीन ल ढा :- आयु त महोदय आपण येक वेळे या अथसंक पा या अनुषगंाने सागंतो येक 

वेळी आपण अथसकं प मांडत असतो आ ण अथसंक प उ प ना या बाजवुरती कायम कर यात येतो  
आ ण उ प नवाढ चे वेगवेगळे पयाय थायी स मती या मा यमातुन मी अ य  महोदयांना सांग ु
ईि छतो क, हा जो अथसकं प आहे हा मागील ३१ माच २०२० ला आ तापयतचे जे घरप ी चे 
उ प न हे आज पयत ५४ ट यां या वर गेलेले नाह ये. को वड ची सु वात साधारणत: नंतर झाल ये 
परंतू जो पयत शासन आप या वसुल चे उ ट पणु करत नाह  तोपयत या कामा न म त 
मा. थायी स मती या वतीने जो अथसकं प सादर केलेला आहे तो नि चत चांगला आहे. परंतू 
अथसंक प मंजुर कर या या ट कोनातुन जोपयत शासन गांभ याने वचार क न उ प न मजबुत 
क न ते कती चांग या प दतीने आप याला वसुल करता येईल आ ण यासाठ  मा.सभापती यानंी 
मांडले या पयायांची उ द ट पतु  हावी ह च शासनाकडून माफक अपे ा करतो थायी स मती या 
वतीने मंजरु केलेला अथसंक प या महासभेम ये सवानुमते मा य कर यात यावा अशी मी वनंती 
करतो . 
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ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब . 
मा.महापौर :- बोला आ पासाहेब . 
मा.महापौर :- आवाज येत नाह ये . 
मा.उपमहापौर :- आ पा आवाज यवि थत येत नाह ये . 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब .  

मा.उपमहापौर :- हो आ पा आवाज येतोय बोला . 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब आता नतीन भाऊंनी जो वषय मांडला क  घरप ीच ेउ प न 

५४ ट के आहे व हा जो वषय आपण ता वत केलेला आहे व आपण भारतीय जनता प ातफ 
यांना र वे ट केलेल  आहे क  यामळेु आपण याकर ता शासनाकडून अनुदान मागवावं व अनुदान 
आ यानतंर महापा लका यांना ते माफ करणार आहे , शासनाकडहे  आपण पाठवले आहे व लोकानंा 
आवाहनह  केले आहे तसे क  यांनी कॅश भरावी आ ण शासनाकडुन आ यानतंर आपण यानंी 
भर यानंतर आपण ते पढु या वषात ॲडजे ट करणार आहोत अस आपण आवाहन केलेलं आहे तर  
हे हाव अशी वनंती आहे.  
ी.सु नल महाजन, वरोधी प नेते :- महापौर साहेब मला परवानगी यावी. 

मा.महापौर :- बोला बोला सु नलभाऊ  
ी.सु नल महाजन, वरोधी प नेते :- रा य शासनाची आ थक प रि थती व जळगांव 

महानगरपा लकेची आ थक प रि थती ह   ईतक  बकट आहे . 
मा.महापौर :- वशाल भाऊ ि पकर बंद करा. 
ी.सु नल महाजन, वरोधी प नेते :- येतोय का आवाज  
ी. वशाल पाठ  :- हो येतोय  

मा.उपमहापौर :- वशाल भाऊ ि पकर बंद करा.  
ी.सु नल महाजन, वरोधी प नेते :- या प दतीने आप या जळगांव महानगरपा लकेची प रि थती 

गंभीर आहे याच प दतीची रा य शासनाची प रि थती सु दा गंभीर आहे. आपण आता रा य 
शासनाकडुन मागणी करतोय माझी वनंती क  याबाबत हे अनुदान क  शासनाकडुन माग यात याव ं
कारण रा य शासनाची प रि थती जळगांव महानगरपा लकेसारखीच आहे. तसेच जळगांव 
महानगरपा लकेत भाजपची स ता आहे व क  शासनात सु दा भाजपचीच स ता आहे तर  क  
शासन जळगांव महापा लकेची वनंती न क  मा य करतील हणून माझी वनंती आहे क  क  
शासनाकडून अनुदान माग व यात यावे. 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब. 

मा.उपमहापौर :- आवाज येत नाह ये. 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब, महापौर साहेब, महापौर साहेब. 

मा.उपमहापौर :- बोला बोला आ पा. 
ी.कैलास सोनवणे :- महापौर साहेब सवानुमते मा य कर यात यावा अशी माझी वनंती आहे. 

सौ. योती च हाण :- ताई मला बोलायचे आहे. 
मा.महापौर :- वशाल भाऊ तु ह  बोला आता.  
मा.उपमहापौर :- वशाल भाऊ बोला व दोन म नटांत आटोपा. 
मा.महापौर :- वशाल भाऊ तु ह  बोला थोड यात व दोन म नटांत सपंवा. वशाल भाऊ बोला . 
मा.उपमहापौर :- आवाज येत नाह ये.  
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ी. वशाल पाठ  :- शासनान ेमांडलेला अथसंक प चांग या प दतीने केलेला आहे पण या यात 
संपणु शहराचा आपण वकास क  शकतो का ? याम ये माकट च े वषय व र यावर ल हॉकस 
वा यांपासुन गाळयांचा नतुनीकरणाचा ताव आप याकडसे अजुन या ठकाणी ब याच दवसापासुन 
पडींग आहे. तो अजुन महासभेकड ेआललेा नाह  . यानतंर घरप ीच ेमोठया माणाम ये सव ण 
झालेले आहे या लोकाचंी सुनावणी आ तापयत झालेल  नाह ये. तर या म ये या गो ट ं या 
संदभाम ये यांनी ता काळ कायवाह  करावी अशी माझी शासनाला वनंती राह ल. कारण आपण 
यावळेी बजेट सादर करतात. या सुचनांची अंमलबजावणी केल  हणजे आ थक प रि थती सुधारणे 

श य होईल आ ण हे या यावर जळगांव शहराचा वकास अंवलंबनु आहे व तो होवू शकतो. 
मा.महापौर :- योतीताई तु ह  बोला. 
सौ. योती च हाण :- मा.महापौर ताई, मा.आयु त साहेब आज जी बजेट सदंभातील मट ंग आहे. तर 
मी याब ल सभापती मॅडम यांच अ भनंदन करते क  ईतक  सु श त म हला आप याला लाभल  
आहे व अ तशय सुंदर र या असा बजेट यानंी सादर केललेा आहे. तर  शासनाला एक सुचना करत 
आहे क, आपल  जी वसुल  आहे ती फारच कमी माणात असते आ ण दसुरे हणजे वाघुर चे जे 
बल आहे लाईट बलाचा सवात जा त मोठा खच आप याला ईथे जाणवलेला आहे तर तो आहे 
या याब ल काह  दमुत नाह  पण तो कसा कमी करता येईल आज जळगांव शहरातील सगळया 
जागा आप याकड ेआहे पण जर आप याला सौर उजसाठ  काह  करता आले तर याची तरतूद 
करावी तर आप याकड े इंिज नयर गं कॉलेजच े काह  व याथ  आहे क  जे क प करतात तर 
हाय ो लक पा यावर जर आप याला वज न मती करता आल  तर आपण हया कॉलजेांना तसं प  
पाठवुन काह  करता आलं तर आप या महापा लकेचा तो भार कमी हाईल असं मला वाटतं. तसेच 
मा.सभापती ता नी बालना यगहृासाठ  जी तरतदू केलेल  आहे ती जळगांव शहराचा सां कृतीक 
वारसा बघता आपण ती पणु करावी अशी माझी एक ई छा आहे आ ण शासनाने आपला जो बजेट 
सादर केलेला आहे. तो १०० ट के जो सभेम ये सादर करतो शासन त ेकाम ंपणु करत नाह  आ ण 
जो बजेट सादर करतोय यामधील ५० ट के जर  काम पणु केल ंतर जळगांव शहरा या वकासाची 
वाटचाल पढेु जाईल अस ेमला वाटते आ ण मला दसुरा एक वषय मांडायचा आहे क  मेह ण तलाव 
स या अ तशय पणु पा याने भरलेला आहे. या मेह ण तलावावर जर बओट  त वान ेजर एखादा 
क प कोणाला देता आला तर आपण याची तरतूद करावी. बोट ंग सारखी जर यव था केल  तर 

आज जळगांव शहर मनपा या आ थक उ प नात न क  वाढ होईल. असे मला येथे सांगायच ेआहे 
तसेच हा बजेट महासभेने मा य करावा आ ण परत मी थायी स मतीला शभेु छा देते क  यानंी 
अ तशय सुदंर असा बजेट मांडला व महापा लके या उ प नाचा वचार यांनी अ तशय चांग या 
प दतीने केला आहे यांनी उ प नाच े वेगवेगळे ोत यानंी आप याला येथे सादर केलेले 
आहे. या माण े शासनान े याची कायवाह  करावी एवढ च मी शासनाला वनंती करते. ध यवाद. 
मा.महापौर :- भगतभाई बोला फ त २ म नटं भगतभाऊ बोला. 
ी.भगतराम बालाणी :- सु नल भाऊ महाजन यांनी जो वषय येथे माडंला क  क ाम ये आपल  

स ता आहे व आपण अनुदान मागा तर आपण रा य शासनाकड ेप  पाठवा , गाळे संदभातील जो 
न आहे आ ण तो र यावरह  बसु शकतो तर तो एक ताव महारा  शासनाकड ेपाठवावा आ ण 

तो ते जे हा अनुदान येईल आ ण या अनुषंगाने ते काम करावे आ ण पढु या महासभेत ती मागणी 
यावी. 

मा.महापौर :- सुचक व अनुमोदक कोण आहेत. 
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ी. वशाल पाठ  :- ढेकळे दादा सुचक आ ण पोकळे साहेब अनुमोदक आहेत. 
नगरस चव :- नम कार सवानुमते , बजेट जो आहे सु नलभाऊ  आदर णय सु नल भाऊ सवानमुते 
मंजुर करायच ेआहे का बजेट ? सु नल भाऊ  
ी.सु नल महाजन, वरोधी प नेते :- हो. 

नगरस चव :- रयाजभाई . 
ी. ई ाह म पटेल :- हो सवानुमते मंजरु करावा. 

नगरस चव :- रयाजभाई मंजुर आहे का ? आदरणीय रयाजभाई बोला . 
मा.उपमहापौर :- रयाजभाई बोलो . 
नगरस चव :- रयाजभाई सवानुमते मंजुर आहे का ? 
ी. रयाज बागवान :- होय मंजुर आहे. 

नगरस चव :- सव आदरणीय स मा.सद यांना वनंती आहे क  आपला जो माईक आहे तो बदं ठेवा. 
ी.सु नल खडके :- सवानुमते मंजुर आहे पण थोड लवकर या. 

मा.उपमहापौर :- शांतभाऊ माईक बदं करा. ईबाभाई माईक बंद करा. 
नगरस चव :- आता आपले मु यलेखा धकार  पवार साहेब बोलताहेत . 
ी.क पल पवार, मुलेअ. :- स मा.महापौर स मा.उपमहापौर ,मा.आयु त, मा. थायी स मती , 

सभापती आजचे बजेट आपण मा य के याब ल मी शासनाकडून आपले आभार य त करतो . 
फ त या याम ये ऑडीट या काह  तां क बाबी बदलाय या आहेत. तर या आ ह  ते बदलतांना 
आप या काह  खच कंवा धोरणावर प रणाम होणार नाह  यातील काह  या तां क बाबी या आहेत 
यासु दा आपण डल ट क  शकतो तर याला सु दा मंजुर  यावी वनंती . 
ी.कैलास सोनवणे :- हो मंजुर आहे, मंजुर आहे. अि वन भाऊ  

मा.उपमहापौर :- होय.  
ी.कैलास सोनवणे :- साहेबांना हणाव ंमजंुर आहे. 
ी.ई ाह म पटेल  :- मंजुर आहे.  

मा.महापौर :- सदरची वशेष महासभा संपलेल  अस याने नगरस चव यांनी आता दसु या सभे या 
सु वातीला वदेंमातरम न घेता पढु ल महासभलेा सु वात करावी व सदर सभा संप यानंतर रा गीत 
घे यात यावे. 
ी.ई ाह म पटेल :- महापौर ताई, महापौर ताई. 

मा.उपमहापौर :- दसुर  महासभा सु  होत आहे.  
ी.ई ाह म पटेल :- महापौर ताई, महानगरपा लकेला मळणारे उ प न ते नयमानुसार अ ध नयमात 

राहुन शासनाने हे सव कराव.  
 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषगंाने ठराव .२६४ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव करणेत येत आहे क , सन २०१९-२० चे सुधार त अंदाज प कासह सन २०२०-२१ 
या व तीय वषाचे अंदाजप कास थायी स मतीन े ठराव .२३८ द.१३/०३/२०२० अ वये मा यता 
दान केलेल  आहे.  

थायी स मतीने मजंरु केले या अंदाजप कात संसगज य रोगांच े उपाय आ ण नयं ण या 
लेखा शषाखाल  .५ ल  तरतूद केलेल  आहे सदर र कम .५ ल  ऐवजी र कम .५ कोट ची 



F:\Itivrutt 2020-21\1. वशषे महासभा .19 द.12082020.doc 

तरतुद कर यात यावी व यानुसार शासनान े अदंाजप कात आव यक या फेर दु या क न 
नयमा माण े पढु ल कायवाह  स वर क न यावी. महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील 
तरतुद या अनुषंगाने जळगांव शहर महानगरपा लकेच ेसन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क अपे त 
यो य या दु यांसह प रपुण अथसकं पाची त सव स मा.सद यांना वतर त कर याची द ता 
यावी. तसेच सदर अंदाजप का या छपाईसाठ  येणा या खचासह  या दारे मा यता दे यात येत आहे.  

 

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

सूचक  :- ढेकळे सदा शव गणपतराव   
 अनमुोदक :- पोकळे दल प बबनराव  

 

येणे माणे सभेचे कामकाज संप न झाले. 
 
 

  सह /- 
                                    (भारती कैलास सोनवणे) 

                                                                  महापौर                                           
                                                 जळगांव शहर महानगरपा लका जळगावं 


