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         सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजलं च े ताव मांडल.े  
अ. . स मा.सद यांचे नांव   दांजल च े ताव 
१. सोनवण ेभारती कैलास, 

   मा.महापौर 
    

माजी खासदार कै.हर भाऊ जावळे, माजी नगरसेवक कै.शातंाराम 
चधुं सपकाळे, माजी नगरसेवक कै.राजभुाऊ भालरेाव, 
कै. खसानाबी सालार तसेच जळगांव शहरातील या नागर कांचे 
कोरोना काळात नधन झाले यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

२. महाजन सु नल सुपडू 
मा. वरोधी प नतेा 

मेह ण, पाट ल वाडा ये थल र हवासी वग य सहुास काश 
को हे यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. भगंाळे व ण ूरामदास माजी नगरसे वका कै.सं गता राण े व यांचे पती कै.मोहनदास 
राणे यांचे द:ुखद नधनाब ल 

४ सोनवण ेकैलास नारायण भारत चन समेवर शह द झाले या भारतीय सै नकांच े द:ुखद 
नधनाब ल. 

४. पटेल इ ाह म मसुा स द शायर कै.डॉ.राहत इंदोर  यांच ेद:ुखद नधनाब ल. 
५. सपकाळे रंजना भारत माजी स मा.सद य, व.शांताराम चधूं सपकाळे तसेच को वड 

१९ काळात कत य बजा वत असतानंा बा धत होवनु मनपा 
कमचार  व. ाने वर व ाम सोनवणे यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

६. पाट ल राज  झप  मेह ण ये थल र हवासी कै.सौ. मला नाना पाट ल (वाघ) याचें 
द:ुखद नधनाब ल. 

७. मराठे राज  नारायण  शवाजी नगर प रसरातील र हवासी तसेच सामािजक कायकत व 
माजी नगरसेवक व.राज  व वासराव भालरेाव यांचे द:ुखद 
नधनाबा ल. 

दांजल  बाबत आले या तावा या अनुषंगान े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 बयाचें द:ुखात 
सभागहृ सहभागी असनू यांचे कुटंू बयानंा, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह 
सभागहृाने दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगतं आ यानंा 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) मराठे राज  नारायण 

मा.पतं धान, ी.नर जी मोद  व सव कारसेवक यां या ह त े
द.०५/०८/२०२० रोजी आयो या येथे ीराम मदं र भमुीपुजन 
समारंभ पार पाड याब ल हाद क अ भनंदन. 

२ ल ढा नतीन बालमुकंूद मा.पतं धान, ी.नर जी मोद  यानंी आयो या येथ े ीराम मंद राचे 
भमूीपजून केलेब ल. तसेच कोराना संकटकाळी मा.महापौर, 
सौ.भारतीताई सोनवणे, मा.िज हा धकार ,     ी.अ भजीत राऊत, 
मा.आयु त, ी.स तष कुळकणी, मखु वदैयक य अ धकार ,डॉ. 
रामरावलानी, ठुसे मॅडम, सव डॉ टर, नस, सफाई कामगार तसेच 
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मले रया फवारणी कमचार  तसेच स मा.सद य ी.कैलास आ पा 
सोनवणे, हे गे या सहा म ह यापासनू सकाळपासून सं याकाळपयत 
कोराना ससंग झाले या नागर कांना भेटणे तसेच यानंा आव यक 
ती मदत करणेचे काम कर त आहेत याच माण ेसपंणू जळगांव 
शहराला सॅ नटाईज क न दलेब ल शहरातील   उदयोगपती, 
ी.अशोक जनै व या क ठण काळात शतेकर  तसचे या काह  

असं य हातांनी लोकानंी मदत केल  या सवाचे हाद क अ भनंदन. 

३ पाठ  वशाल राधे याम रा य वयंसेवक सघंाच ेकायकत तसेच बजरंग दलाच ेकायकत, 
मा.आ.राजमुामा भोळे यानंी कोराना काळात नागर कांना केले या 
मदतीब ल हाद क अ भनंदन. 

४ पाट ल स चन भमराव कोराना काळात नागर कांना स मा.सद य ी.कैलास आ पा 
सोनवणे व मा.आ. ी.राजमुामा भोळे यानंी मदत केलेब ल हाद क 
अ भनंदन. 

५ बालाणी भगतराम रावलमल जळगांव शहरात नागर  द लते तर व ती सुधारणा अंतगत 
करावया या कामासंाठ  शफारस केलेब ल मा.ना. ी.गलुाबराव 
पाट ल यांचे हाद क अ भनंदन. 

६ ॲङ हाडा शु चता अतलु सहं 

महाजन सु नल सुपडू 

सौ.भारती कैलास सोनवण,ेमा.महापौर यानंी थमच ऑनलाईन 
सभा यश वी र या आयोिजत क न चाल वलेब ल व सदर सभा 
आयोिजत करणे कामी व सभा यश वीपणे पार पाडलेब ल 
नगरस चव, ी.सु नल गोराण ेतसेच यांच ेनगरस चव वभागातील 
सव कमचार  याचं ेहाद क अ भनंदन. 

७ भगंाळे व ण ूरामदास १) स याि थतीत कोरोना णां या सं येत सात यान े वाढ होत 
आहे तसेच ण बरे हो याच े माण सु दा वाढले आहे अ या 
या महामार या काळात कोरोनाचा ादभुाव कमी कर यासाठ  
जळगांव मनपा चागं या कारे काम कर त आहे याब ल 
मा.महापौर, आयु त सो., सव अ धकार  वग, आरो य वभागाचे 
डॉ टर, नस, कंपाऊंडर, सव चालक कमचार , तसेच सव 
साफसफाई कमचार  व यां या टमचे हाद क अ भनंदन. 

२) तसेच आज ऑनलाईन महासभचेे नयोजन नगरस चव व यांचे 
सहकार  तसेच मा.महापौर व मा.उपमहापौर यानंी चांग या 
कारे केलेब ल हाद क अ भनंदन. 

३) ी.सु नल भोळे, ी.सभुाष मराठे, ी.एच.एस.खान, ी.सु नल 
काळे, व इतर सव मनपा अ धकार  व कमचार  सेवा नवृ त 
झाले आहेत यानंी आजवर केले या चांग या सेवेब ल यांचे 
हाद क अ भनदंन. 

८ पाट ल राज  झप  १) स मा.सद य ी. शांत सरेुश नाईक यांची वंजार  सेवा सघं 
(असो.) या उपा य पद  नवड झा याब ल हाद क अ भनंदन. 
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२) स मा.सद य तथा माजी महापौर ी.सदा शवराव ढेकळे व माजी 
नगरसे वका सौ. चधंाबाई सदा शवराव ढेकळे यांची क या व 
डॉ. ी.सं दप बाबुराव माकड यांची प नी डॉ.उमा ढेकळे यांची 
तह सलदार पद  नयु ती झालेब ल हाद क अ भनंदन.  

३) इय ता १० वी चे प र ते उ तीण सव वदयाथ  व वदयाथ नीचे 
हाद क अ भनदंन. 

       उपरो  तावाचे अनुषंगान े वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व 
सामािजक सं था याचें हे सभागहृ अ भनंदन कर त असनु उ ल भ व यासाठ  शभुे छा देत आहे. 

       शासक य व व वध वभागांकडून आले या प ाचं ेवाचन 

 
मा.महापौर :- नगरस चव यांनी नो तरास सु वात करावी. 
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नगरस चव :- 

नगरस चव :- आज या महासभेम ये अ ध नयमातील कलम 44 अ वये असलेले न ं .१) देशमखु सु ना बी राज ु

न उ तर 

वॉटर ेस कंपनीला दले या एकमु त म या संदभातील 
खाल ल माणे कागदप ां या ती पुर व याबाबत 

१) करारनामा 

 

२) सव कामगारांचे पी.एफ.भर याचे चलन 

 

 

३) सव कामगारांना वमा पॉ लसी संदभातील कागद 

 

४) म तेदार कमान वेतन माणे वेतन देत आहे यांचे 
पुरावे. 

 

५) म तेदार वेतन कामगारानंा धनादेश दारे देत अस याचे 
पुरावे. 

 

 

१) स मा.सद या सौ.देशमुख यांना करारना याची त दे यात 
आल  आहे.  

२) सदर कंपनीने कमचा यांना भ व य नवाह नधीची र कम 
भरणा केल  जात अस याची मा हती इकडेस सादर केलेल  
नाह . याबाबत कंपनीस प  दे यात आलेले असून सादर 
के यानंतर आपणास उपल ध क न दे यात येईल. 

३) सदर कंपनीने कमचा यांना वमा पॉ लसी संदभातील मा हती 
इकडेस सादर केलेल  नाह . याबाबत कंपनीस प  दे यात 
आलेले असून सादर के यानंतर आपणास उपल ध क न 
दे यात येईल. 

४) सदर कंपनीने कमचा यांना कमान वेतन माणे वेतन देत 
आहे याची मा हती इकडेस सादर केलेल  नाह . याबाबत 
कंपनीस प  दे यात आलेले असून सादर के यानंतर आपणास 
उपल ध क न दे यात येईल. 

५) सदर कंपनीने कमचा यांना वेतन द याबाबतची मा हती 
इकडेस सादर केलेल  नाह . याबाबत कंपनीस प  दे यात 
आलेले असून सादर के यानंतर आपणास उपल ध क न 
दे यात येईल. 

 

देशमुख सु ना बी राज ु:- शासनाकडून ा त उ तर समाधानकारक आहे. 

नगरस चव :- शन् ं .२) ी.भगंाळे व ण ुरामदास 

१) आप या जळगांव म.न.पा.ने साफ सफाईचे म ता 
कधीपासून दला व कामास सु वात कधी पासून झाल  ? 
सदर कामाची आजची ि थती काय आहे ? 

२) म.न.पा.महासभेत वेळोवेळी न उपि थत क न व 
त ार  क न सु दा कामात सुधारणा का ंहोत नाह  ? 

 

१) द.१४/०८/२०१९ चे कायादेशानुसार द.१६/०८/२०१९ पासून १० 
वाड व द.२१/०८/२०१९ पासून संपुण वाडाची स यि थतीत काम 
सु  आहे. 

२) म ता सु  झाला ते हा पावसाचे दवस सु  होते व 
म तेदाराला यं  सामु ी व कामगारांची जमवा जमवी 
करणेसाठ  वेळ कमी मळा यामुळे सु वातीला त ार ंचे माण 
वाढले होते. तदनंतर सदय प रि थतीत यांचे कामाम ये काह  
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३) आप याला मनपा ची आज रोजी दलेल  यं णा 
दे याची आव यकता (गरज) कां पडल  ? कधी पासून 
दल  आहे ? व आता काय ? 

४) आप या मनपाचे वाहन चालक ( ाय हर), डझेल व 
वाहनांचे देखभाल दु ती खच हा सदर म तेदारांकडून 
वसूल केला आहे कां ? आता पयत कती वाहन व वाहन 
चालक दलेले आहे ? याची याद  दयावी. 

५) आप या मनपाचा इतका खच झालेला असतांना तो 
खच वसूल न करता सदर म तदेारास बल दे याची घाई 
कर याचे कारण काय ? दंड वसूल क नच म तेदाराचे 
बल अदा कर यात कां येत नाह  ? आता पयत कती 
बल दले व दंड कती आकारला व तो कापला कां ? 

६) येक भागात आता उपल ध आरो य मनपा कमचार  
कती ? व म तेदाराचे कमचार  कती ? 

७) डं पर व ॅ टर म ये कचरा न भरता माती व इतर 
जड मटे रयल भ न वजन वाढ व याचा कार सरास सु  
आहे. यावर उपाय योजना काय कर यात आ या ? सार 
मा यमे व वृ तप े या म ये स द कर यात आलेले 
ि लप व फोटो दाख वत आहे क  वजन वाढ व यासाठ  
घंटागाडी म ये माती भरत आहे यावर आपण काय 
कायवाह  केल  आहे ? का हे सव असेच चालू राह ल ? व 
ती माती ह  ड हायडरची नाह  हे ल ात यावे तसाह  
ि हडीओ सवदरु उपल ध आहे. 

८) आतापयत येक गाडी नंबर सह  वजन कती आहे ? 

९) घंटागाडी ाय हर सुट वर अस यास कंवा घटंागाडी बंद 
अस यास पयायी वाहन चालक अथवा घटंागाडी का मळत 
नाह  ? नयमीत कचरा उचल यासाठ  वाहन मळत कां 
नाह  ? 

१०) मनपाने म तेदारास म ता देतांना या अट  व 
शत नुसार काम क न घे यात येत आहे कां ? 

११) मनपाने म तेदारास म ता दे या आ ध कती खच 
येत होता ? व आता म हना वाईज म ता दला असता 
कती खच येतो ? 

१२) मनपा आरो याचे कमचार  तथा म तेदारांचे कमचार  

माणात सुधारणा झालेल  आहे व भागातील कचरा सु दा 
दैनं दन उचल याचे काम सु  आहे. 

३) सणासुद चे दवस अस यामुळे व शहरात सु वातीला मोठया 
माणात कचरा साचला अस यामुळे मनपा यं णा देणेची गरज 

पडल  द.०१/०९/२०१९ पासून देणते आल  होती. आता 
सदयि थतीत मनपाची यं णा बंद आहे. 

४) .२,७४,५२५/- माहे ऑग ट ते स टबर २०१९ चे बलातून 
वसूल कर यात आल  आहे. वाहनांची याद  स मा.सद य 
ी.भंगाळे यांना दे यात आल  आहे. 

 

५) नो हबर व ऑ ट बर म ह यात दवाळी सन अस याने 
म तेदाराकडे कामगार काम बंद करणार अस याने म तेदार 
यांनी सां गतले. यामुळे जे कामे सु वातीपासून करणे श य 
होते. परंतू ते न के यामुळे दंड आका न उव रत रकमेबाबत 
सुनावणी घेऊन मा.उपायु त हे नणय घेणार आहे. 

६) ९ भागात मनपाचे ४५१ कमचार  आहेत व १० भागाम ये 
म तेदाराकडील ४०० कमचार  आहेत. 

७) याबाबत वाड ं .८ व वाड ं .१५ मधील त ार आलेल  होती. 
यानुसार म तेदारास येक .५०००/- माणे दंड करणते 
आलेला आहे व याबाबत आरो य न र क / यु नट मुख यांना 
म तेदाराने वजन वाढ वणेचे असे कार क  नये हणनु 
नयं ण ठेवणे बाबत आदेश नगमीत कर यात आलेले आहे. 

 

 

 

८) स मा.सद य ी.भंगाळे यांना मा हती दे यात आल  आहे. 

९) याबाबत कंपनीला प  यवहार कर यात येईल. 

 

१०) होय 

 

११) जु या वाड रचनेनसुार २० वाडात .६१,६९,०००/- खच येत 
होता आता न वन म याला .१,१९,००,०००/- इतका खच येत 
आहे. 
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यां या आरो या या ट ने हात मोजे, नाका व त डाला 
लावणारे मा क व रबर  बुट या सारखी साधने द याचे 
म यात आहे कां? व त ेम तेदाराने उपल ध क न दले 
आहे कां ? 

१३) मनपाने म तेदारास वाहने उपल ध क न दे यात 
आल  आहे तर  सदर वाहनांवर वनी ेपा दारे मनपा व 
सदर म तेदार यांची संयु त र या जा हरात केल  का 
जाते ? कती वनी ेपक बंद असतात ? 

१२) होय, म तेदाराने यांचे कमचा याला वर ल साधणे दलेल  
अस याचे यांनी कळ वलेले आहे व फोटो देखील दलेले आहे. 

 

 

१३) म तेदार कोण आहे हे नागर कांना मा हती हावी हणनू 
अशी जा हरात कर यात येत आहे. वनी ेपक सव सुर 
आहेत जे बंद असतात यावेळी अट  शत नुसार दंडा मक 
कायवाह  करणेत येत असते. 

 
 व ण ूभाऊ बोलायचे आहे का ? 

ी. व ण ूभगंाळे :- 
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 नगरस चव :- न ं .३) ी.दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
१. अमतृ योजना संदभात कायादेश द याची तार ख 
२. काम पुण कर याचा कालावधी 
३. आजपावेतो झालेले काम 
४. उवर त कामाची तप शलवार मा हती (सु  असले या 
कामां य तर त अपुण कामांची मा हती) 

 
५. योजनेचा खच 
६. काम कालावधीत पुण न झा यास दंडाची मा हती 
७. आजपावेतो झाले या त ार  व संबं धत म तेदाराशी 
केलेला प  यवहार 

८. केलेल  कायवाह  व दंड 
 

 

 

 

९. आजपावेतो म तदेारास दे यात आलेल  र कम 
१०. गे या ७-८ मह यापासून काम बंद अस याची 
कारण ेव तप शलवार मा हती 

१. दनांक १७/११/२०१७ 
२. २४ मह ने 
३. ४४ ट के 
४. अ) वतरण वाह या – २४३.३६ क.मी. (ब) पा या या 

टाक स जोडावया या उ ववाह या – १३.८४ क.मी. (क) 
पा या या उंच टा या – ०३ (ड) सुधारणा कामे. 

५. .१८३ कोट  ( न वदा ि वकृत कमतीनसुार) 
६. न वदा अट ं .०२ नुसार वलंबासाठ  महानगरपा लका १ ते 

१० ट के नुकसान भरपाई आका  शकते. 
७. प यवहाराची या ती पाहता सं चका अवलोकनाथ उपल ध 

कर यात येत आहे. कृपया अवलोकन करावे ह  वनंती. 
८. न वदा शत नुसार नुकसान भरपाई आकारणी कर याचा 

ताव तयार असुन याबाबत घेतले या सुनावणीनुसार 
म तेदारास हणणे मांड याची संधी दे यात आलेल  होती. 
म तेदाराने हणणे सादर केले असुन यावर मजी ाच े
अ भ ाय इकडेस ा त झाले असून अं तमत: .६.९९ कोट  
वलंब नकुसान भरपाई वसुल करणेची शफारस केल  असुन 
यानुसार कारवाई सु  आहे. 

९. सोबत त ता जोडलेला आहे. 
१०. महारा  जीवन ा धकरण वभागाकडून पुरवठा 

करावयाचे डी आय काराचे पाईप कायादेशानंतर ६ मह ने 
उ शराने पुरवठा केले आहे. (२)खोदकाम केलेले र ते पुववत 
करणे या कामाच े बाबीत बदल क न मे-२०१९ म ये 
सुधार त बाब महारा  जीवन ा धकरण वभागाकडून मंजूर 
क न काम कर यास मा यता दे यात आल . (३) पा या या 
उंच टा यां या बांधकामास म तेदाराकडून वलंब झाला 
आहे. (४) जलवाह नी टाकणेची कामे, तां क चाचणी, नवीन 
नळ संयोजने दे याची कामे म तदेारा या वतीने वनाकारण 
देता बंद होती. उपरो त मुख बाबींमळेु वलंब झाला आहे. 

 

 नगरस चव :- न ं .३) ी.दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
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नगरस चव :- न ं .४) ी.नाईक शांत सरेुश 
१. महानगरपा लके या एखादया वभागाची, करणाची 
मा हती याच महानगरपा लके या नगरसेवक यांनी 
लखीत व पात अजा दारे मागणी केलेल  अस यास 
अपे त मा हती संबंधीत नगरसेवक यांना उपल ध 
क न देणेबाबत काह  शु क आकार यात येते कां ? 
अस यास महारा  महानगरपा लके या कोण या 
करण, कलमा वये सदर शु क कुठ या दर, नकषाने 

आकार यात येते ? 
 
 
 
 
२. तसेच अपे त मा हती कती दवसात देणे बंधनकारक 
आहे ? या करणी संपूण मा हती उपल ध क न 
दयावी. 

१. महानगरपा लके या एखादया वभागाची मा हती 
स मा.नगरसेवक यांनी लखीत व पात अजा दारे मागणी 
केल  अस यास तशी मा हती वनामु य देणे बाबत महारा  
महानगरपा लके या अ ध नयमात कोणतीह  तरतूद नाह . 
मा  महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील करण -२ 
मधील (महापा लकेचे कामकाज) कलम – ५ मधील तरतूद  
नुसार स मा.सद यांनी ना दारे लेखी नो टस देऊन 
मागणी के यास यांना मा हती देणेबाबत तरतूद आहे.   
       क य मा हती अ धकार २००५ अंतगत अजदार 
यांनी मा हती अ धकारांचा अज द यास यांना मा हती 
अ धकार अ ध नयमातील तरतूद  नुसार छायांक त तीचे 
नयमानुसार शु क घेऊन मा हती दल  जाते. 

२. अपे त मा हती लवकरात लवकर उपल ध क न दल  
जाते. 

 

 

 

नगरस चव :- न ं .५) ी.सनकत चेतन गणेश 

१. शासन नणया वये नुकताच कायालयीन कामकाजाचा 
पाच दवसाचा आठवडा के याचे समजते, तर  सदर 
शासन नणय कोण या दवशी स द झाला तसेच 
जळगावं शहर महानगरपा लकेत कोण या दवसापासून 
सदर शासन नणयानुसार अंमलबजावणी सु  कर यात 
आलेल  आहे. याबाबत स व तर मा हती मळावी. 

१. रा य शासक य कायालयासाठ  पाच दवसांचा आठवडा लागु 
कर याबाबतचा शासन नणय मांक :समय-
२०१६/ . .६२/१८ (र.व.का.) द.२४ फे ुवार ,२०२० रोजी 
स द झाला. जळगांव शहर महानगरपा लकेत मा.आयु त 

सो. यांचे द.२७/०२/२०२० रोजी या मा यतेने प रप क 
./जमपा/आ था/२२१८/२०२० द.२७/०२/२०२० अ वये द.२९ 

फे ुवार  २०२० पासुन सदर शासन नणयानसुार 
अंमलबजावणी सु  कर यात आल . 
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नगरस चव :- न ं .६) ी.दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
१) (अ) भाग ं .०१ व ०२ मधील अमतृ योजने अंतगत 
व भुयार  गटार योजने अतंगत कर यात आले या 
कामाबाबत माह ती. (ब) वर ल दो ह  भागात अपुण 
अव थेत कामे कर यात आल  असून नळ संयोजन कती 
रह वा यांना दे यात आल  याची सं या ? उवर त 
रह वा यांना कती कालावधीत नळ संयोजन दे यात येणार 
? वलंब का झाला याची माह ती. 
 
 
 
 
२) अ) पंत धान घरकुल योजना अंतगत क ती जणांना 

घरकुल मंजूर झाले ?  
ब) या र हवा यांना घरकुल मजंरू झाले या 
र हवा यांना मनपा तफ संपक साध यात आला कां ?  

१) (अ) भाग ं .०१ व ०२ म ये अमतृ पाणी 
पुरवठा योजने अंतगत जलकंुभ-२०.०० ल  लटस मते या 
पा या या टाक चे ७० ट के काम पूण झालेले आहे. 
मल न: सारण योजनेचा झोन ं .०१ व झोन ं .०४ चा काह  
भाग समा व ट आहे. झोन ं .०१ म ये मल न: सारण 
वाह या DWC Pipe LINE – २०.०७ क.मी., MAIN 
CHAMBER- ७७१ Nos, RCC PIPE LINE -०.१०५ 
क.मी., UPVC PIPE LINE – ४०.०० क.मी., HOUSE 
SERVICE CHAMBERS - ५८५१ Nos,व झोन ं .०४ 
म ये DWC PIPE LINE – १९.३८ क.मी., MAIN 
CHAMBER – ७८० Nos, RCC PIPE LINE -०.०० 
क.मी. 

२) अ) १२५० लाभा याचे घरकूल मंजूर झाले 
आहे.  
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क) यां याशी कोण या मा यमातनू संपक साधला ?  

ड) यांना कोणकोणती माह ती आपणाकडून दे यात 
आल  ? 

ब) होय  

क) लाभा याशी मण वनी दारे सपंक साध यात येतो कंवा 
य  भेटून संपक साध यात येतो.  

ड) यांना धानमं ी आवास योजनेची संपुण मा हती दे यात 
आल . 

नगरस चव :- न ं .७) ी.ल ढा नतीन बालमुकंूद 

१) माजी मं ी ी.सुरेशदादा जैन यांचे तैल च  जळगावं 
शहर मनपा सभागहृात लाव यात आले होते कां ? 

२) सदरहू तैल च  सभागहृातुन काढून टाक यात आले 
कां ? 

३) काढले अस यास कोणा या त ार व न व 
अ ध नयमातील कोण या कलमा वये व कोणा या 
आदेशाने काढ यात आले ? 

१) होय. 
२) होय. 
३) त ारदार ी. दपककुमार पी.गु ता, आर. ट.आय व सोशल 

एि ट व ट जळगांव व ी.अ नल भाकर नाटेकर, अ य  
श हद भगत सगं मनपा कमचार  संघटना,जळगावं यां या 
ा त त ार या अनुषंगाने म.आयु त सो यां या मा यतेने 

संद भय तैल च  काढ यात आले. 
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 नगरस चव :- न ं .८) ी.सनकत चेतन गणेश 

१) सफाई कमचार  व चतुथ ेणी कमचार  यांना शास कय सटु चे 
लाभ देणे संदभात शासन प रप क शासनाकडून स द झालेल े
होते. सदर शासन नणयानुसार अंमलबजावणी झालेल  नस यास 
याची कारणे काय व याला कारणीभतु कोण याबाबत स व तर 
मा हती मळावी. 

१) शासन प रप क ं .सफाई २०१६/ . .३७०/न व-२० मं ालय 
मुंबई-३२ द.२७ स टबर २०१६ आ थापना वभागामाफत 
द.०४/०३/२०१७ डॉक ट ं .३०३० महासभेस सादर झाले. 

   महासभेने ठराव ं .६२ द.२९/०४/२०१७ शास कय सुट चे 
दवशीचे मोबदला देणे व उप वधी तयार करणेस मा यता 
दलेल  आहे. या अनुषंगाने मालेगावं, ना शक, धुळे, 
अहमदनगर, उ हासनगर, औरंगाबाद म.न.पा.स प  दलेले 
असून मा हती ा त झालेनंतर ता काळ पुढ ल कायवाह  
आ थापना वभागामाफत कर यात येईल. 
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नगरस चव :- न ं .९) ी. नतीन बालमुकंूद ल ढा 
१) वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांचे शहरातील घनकचरा 

उचलणे व याची वाहतुक करणेचे काम द.०६/०३/२०२० 
रोजी म.न.पा.ने बदं केले याची कारणे काय ? 

२) सदर म ता पढेू र  करणे कंवा करारना या या अट  
शत नूसार सु  करणे संदभात शासनाने काय पावले 
उचलल  आहे व यास होणा या वलंबाची कारणे काय ? 

१) वॉटर से ॉड टस ना शक या कंपनीने घंटागाडीचे ट नूसार 
वाहने न पाठ वणे, र ते, गटार व छतेच ेकामात मनु यबळ 
सं या कमी पुर वणे, कामगारांची बायोमॅ क हजेर  न घेणे, 
कामगारांचे पी.एफ. खाते उघडून खातेवर ऑनलाईन भरलेले 
चलन सादर न करणे, शहरातील व छतेचे काम सुरळीत न 
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३) वॉटर ेस ॉड टस ना शक यांचे द.०६/०३/२०२० पासून 
काम बदं झालेनंतर पयायी यव था हणनू कामगार घेणे 
संदभात न वदा या राब व यात आल  होती ती 
न वदा या र द करणे मागची नेम या कारणांचा 
खुलासा कर यात यावा. 

४) पयायी कामगार यव था कर याकामी म तेदार 
S.K.Traders यांना कामगार परुवणेकामी कुठ याह  
जाह र न वदा या न राब वता मंजरू दरानूसार 
कायादेश दे यात आला हे कायदेशीर टया यो य आहे कां 
? 

५) इतका मोठा म ता दे याचे संदभात अशा प दतीने मंजरू 
दराने म तेदार नेमून कतपत यो य आहे याचा खुलासा / 
मा हती दे यात यावी. 

६) शास कय नयमानुसार म.न.पा.स परु व यात आले या 
संपुण कामगारा या P.F. Account व ESI या आव यक 
गो ट ंची पतुता पालन केले आहे काय ? 

नस यास याची होणार  कायदेशीर जबाबदार  कोणाची आहे 
? 

ठेवणे व वारंवार कामगारांचे पगार अभावी संप होणे. 
२) मे.एस.के.कॉ टर,जळगांव यांचा म ता र  क न 

द.०१/०८/२०२० पासून म.ेवॉटर ेस ॉड टस ना शक यांनी 
काम सु  केलेले आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

:- 

 
नगरस चव :- न ं .१०) ी.ल ढा नतीन बालमुकंूद 
१) जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक या 

यापार  संकुलाचे गाळेभाडे / नुकसान भरपाईची 
एकुण र कम आजपयत कती वसुल कर यात 
आलेल  आहे ? 

२) व याम ये GST व तु सेवा कर कती जमा कर यात 
आलेला आहे ? 

३) व ती र कम व तुसेवा कर GST वभागाला 
भर यात आलेल  आहे का ? 

४) अस यास कती व क हा भर यात आलेल  आहे ? 
५) र कम भर यात आलेल  नस यास का भर यात 

आलेल  नाह  ? 
६) याचे कारण काय GST भर यास वलंब झाला 

अस यास दंड व याज कती आकारले जाईल व ते 
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भर याची जबाबदार  कोणाची ? 
७) GST, TDS चे कामासाठ  म.न.पा.ने आतापयत 

सनद  लेखापाल यांची नेमणूक केल  आहे कां ? 
८) व केल  अस यास ती जा हर न वदा कंवा देकार 

माग व यात आ या हो या का ं? 
९) अस यास कोण कोण न वदाधारक आले व कोणाला 

नेमणूक दे यात आल  आहे याची मा हती दयावी. 
१०) भाडे नुकसान भरपाई पोट  जमा झाले या र कमे या 

मुदत ठेवी कर यात आले या आहेत कां ? 
अस यास कती र कमे या या य त र त म.न.पा.ने 
व वध बँकेत या मुदत ठेवी केले या आहे या कोण 
कोण या नधी या व कती र कमे या व यावर याज 
कती ट के माणे सदया मळत आहे ? 

७) GST, TDS चे कामासाठ  म.न.पा.ने सनद  लेखापाल यांची 
नेमणूक केलेल  आहे. 

८) देकार माग व यात आलेले आहे 

९) १)दहाड गोयल कंपनी, २)अि वनकुमार पाट ल ॲ ड 
असोसीएस स, ३) आर.एन.पाट ल ॲ ड कंपनी, ४) ए.आर.शहा 
ॲ ड असो सए स 

१०) भाडे/नुकसान भरपाई पोट  जमा झाले या र कमे या मुदत 
ठेवी कर यात आले या आहेत. 

११) स मा.सद य यांना प ासोबत याद  दलेल  आहे. 

 

:- 
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:- 
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:- 

:- 

:-

नगरस चव :- न ं .११) ी.सोनवण ेकैलास नारायण 

१) अदयावत कुठ या शासन 
नणयानुसार तसेच कोणकोण या 
नकषानुसार जळगांव मनपात 
र त जागांपैक  कती ट के 
जागांवर अनुकंपा त वावर 
नयु या देणे अनु ेय आहे. ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

१) शासन नणय :- १) शासन नणय सामा य शासन वभाग-अकंपा-
१२१७/ . .१०२/आठ द.२१ स टबर २०१७, (२) शासन नणय नगर वकास वभाग 
.एम.सी.ओ.-२०१९/ . .११७/ न व-१४ द.११ जुलै २०१९, (३) शासन नणय अकंपा-

१२१८/ . .०१/आठ द.१५ फे ुवार  २०१८, (४) शासन नणय 
.अकंपा/१२९९/ .क्र.५६/आठ द.१० जुन २०१९ 

नकष :- १) शासन नणय सामा य शासन वभाग-अकंपा १२१७/ . .१०२/आठ 
द.२१ स टबर २०१७ अ वये अनुकंपा नयु तीबाबत सव शासन नणयांचे एक ीकरण 
कर यात आले आहे. यानूसार नगर वकास वभागाकडील शासन नणय 
.एम.सी.ओ.-२०१९/ .क्र.११७/ न व-१४ द.११ जुलै २०१९ अ वये रा यातील 

महानगरपा लका कमचा यां या वारसास अनुकंपा नयु ती योजनेचा लाभ देणेबाबत 
उ लेख असून महानगरपा लकेतील थायी, अ थायी आ थापनेवर ल तसेच 
सेवा नय मत केले या परंतु अ धसं या पदावर कायरत असले या कमचा यां या 
वारसांना गट-क व गट-ड मधील सरळसेवा पदांवर संबं धत सेवा वेश नयमातील 
वह त शै णक अहतेनुसार नयु ती देणबेाबत तरतुद आहे. (२) महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम मधील ५३ (३) नुसार मा.आयु त सो. यांनी नेमणूक चे 
अ धकार आहेत. तसेच मा.महासभा ठराव .७० द.१०/०२/२००५ अ वये अनुकंपा 
त वावर नयु ती करणेस म.आयु त सो.जशमनपा जळगांव यांना अ धकार  दान 
कर यात आलेले आहे. (३) द.१५/०७/२०१० या न.पा. शासन संचालनालया या 
प ानूसार अनुकंपा नयु तीसाठ  आ थापना खचाची अट श थल कर यात आलेल  
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२) जळगांव मनपात एकुण कती पदे 
र त आहेत ? 

 
३) जळगांव मनपात एकुण कती 

जागांची त ा याद  लं बत 
आहे ? 

४) अदयावत शासन नणयानुसार 
येक वष  कती जागांवर 

अनुकंपा त वावर नयु या देणे 
अनु ेय आहे ? 

 

 

 

 

 

 

आहे. (४) द.२१/०९/२०१७ या शासन नणयानुसार अनुकंपा त वावर ल नयु तीसाठ  
वयोमयादा ४५ वष कर यात आलेल  आहे. (५) द.१३ जून २००३ या शासन 
नणयानूसार अनुकंपा त वावर ल पदे भरताना मागासवग य कंवा अमागासवग य असा 
भेदभाव न करता ती ा सूचीतील मानुसारच पदे भर यात यावीत. (६) शासन 
नणय .अनुकंपा/ १०१४/ ./१५५/आठ मं ालय मुबंई-३२ द.१७ नो हबर २०१६ 
अ वये खाल ल माणे शासन नणय पा रत कर यात आलेला आहे. 

१. शासन नणय ./अकंपा-१०१३/ . ./८/आठ/ द.२६/०२/२०१३ र  झा याने 
याअनषंुगाने तसेच उपरो त सदंभ १, २ व ३ अ वये वह त केले या अनुकंपा 
त वावर ल नयु तीसाठ  दवंगत शासक य कमचा यां या पा  नातवेाईकां या 
याद म ये सुधारणा कर यात येत असून खाल ल नमूद केलेले नातेवाईक अनुकंपा 
नयु तीसाठ  पा  राहतील व यापैक  एका पा  नातवेाईकास नयु ती अनु ेय राह ल 
१) पती/प नी, २) मुलगा/मुलगी,अ ववाह त/ ववाह त मृ युपूव  कायदे शर र या द तक 
घेतलेला मुलगा/मुलगी अ ववाह त/ ववाह त, ३) दवंगत शासक य कमचा यां या मुलगा 
हयात नसेल कंवा तो नयु तीसाठ  पा  नसेल तर याची सून, ४) घट पोट त मुलगी 
कंवा बह ण, प र य ता मुलगी कंवा बह ण, वधवा मुलगी कंवा बह ण, ५)केवळ 
दवंगत अ ववाह त शासक य कमचा यां या बाबतीत यां यांवर सव वी अवंलबून 
असणारा भाऊ कंवा बह ण 

२. अनुकंपा त वावर नयु ती दे यापूव  संबं धतांकडून दवंगत कमचा यावर अवलंबून 
असले या कुटंूबातील अ य य तीं या सांभाळ कर याबाबत त ाप  घे यात यावे. 
भ व याम ये सदर त ाप ाचे उ लंघन झा याबाबतची त ार संबंधीत कुटंूबातील 
सद यांची के यास सदर त ार ची चौकशी संबंधीत नयु ती ा धकार  / श तभंग 
वषयक ा धका याने करावी. चौकशी अंती अनुकंपा नयु तीधारकाने त ाप ाचे 
उ लंघन के याचे नषपं न झा यास याला सेवेतून काढून टाक याची देखील श ा 
देता येईल. 

२) द.३०/०६/२०२० अखेर एकूण ९४० पदे (अंदािजत) र त आहेत. (सफाई कमचार  
ध न) 

३)आज मतीस जशमनपात एकूण ९९ उमेदवारांची ती ा याद  लंबीत आहे. 

४)अदयावत शासन नणय व तसेच वेळोवेळीचे शासन नणयां वये खाल ल 
त यानूसार अंदाजीत नयु या देणे अनु ेय आहे. 

वष र त 
जागा 
वग-३ 

र त 

जागा 

वग-४ 

र त 

जागा 

एकूण 

ट केवार  कती 

नयु या देता 

येतील 

२०११ - - ४५ ५% २.२५ 

२०१२ ते २०१४ - - १७३ १०% १७.३ 

२०१५ ३४ ४६ ८० १०% - 
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५) सदयि थतीत महारा  शासन 
नणय शु द प क 
.अथसं२०२०/ . .६५/अथ३ 
दनांक ३०/०७/२०२० अ वये 
अनुकंपा त वावर ल भरतीय नबध 
लागू राहणार नाह त असे नणय 
असून यानुसार जळगांव मनपा 
अनुकंपा त वावर नयु या देणेची 
कायवाह  सु  आहे कां ? तसेच 
या करणी संपूण मा हती 
उपल ध क न दयावी. 

२०१६ ३४ ४३ ७७ १०% * 

२०१७ ३४ ३३ ६७ २०% १३.४ 

२०१८ ४१ ४३ ८४ २०% १६.८ 

२०१९ ३३ २५ ५८ २०% ११.६ 

    एकूण ६०.०५ 

*२०१७ म ये अनुकंपा त वावर १६ उमेदवारांना नयु ती दे यात आल  आहे. 

 

५)होय. 

शासन नणय ं ./अथसं-२०२०/ . .६५/अथ-३ द.४ मे २०२० या शासन नणयात 
पदभरती व बदल  म ये, १४) सावज नक आरो य वभाग व वैदयक य श ण व 
औषधी व ये वभाग वगळता कोण याह  वभागाने कोण याह  कारची न वन 
पदभरती क  नये १५) कोरोना महामार या अनुषंगाने कर यात आले या व वध 
व वध वभागांतगत या उपाययोजनाम ये सात य राखणे गरजेचे आहे ह  बाब ल ात 
घेवून चालू व तीय वषात कोण याह  संवगातील अ धकार /कमचार  यांची बदल  
कर यात येवू नये या अनुषंगानेचे स व तर आदेश सामा य शासन वभागामाफत 
दे यात येत आहेत असे नमूद आहे. 

  तसेच शासन नणय शु द प क .अथसं-२०२०/ . .६५/अथ-३ द.३० जूलै २०२० 
म ये, “ मा  सामा य शासन वभागा या शासन न य .अकंपा/१२१९/ . .५६/आठ 
द.११ स टबर २०१९ नूसार के या जाणा या अनुकंपा त वावर ल भरतीस सदरचे 
नबध लागू राहणार नाह त.” असे नमूद आहेत. 

   अनुकंपा त वावर नयु ती देणेबाबत कायवाह  तावीत आहे. उपल ध ्असलेल  
मा हती दे यात येत आहे.  

:-
:-

:-

:-

:-
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दनांक ११/०२/२०२० रोजी सपं न झाले या महासभेचे कायवृ त कायम करणे. 
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असा ठराव करणत येत आहे क , द.११/०२/२०२० रोजी झाले या महासभेचे कायवृ त कायम 
करणस मा यता दान करणत येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ  
अनमुोदक :- पाट ल स चन भमराव 
 

जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजना (वा.ह)म ये मौजे पं ाळा शवार गट 

न.ं३४०/१ व ३४०/२ या ज मनीवर आर ण .७० व ७१ ायमर  कुल व हाय कुल े  २८७८७.५० चौ.मी. चे 

भसुंपादनातील यो य नुकसान भरपाईचा अ धकार व थानातंरण, पुन थापना, आ ण पनुवसन अ ध नयम २०१३ 

अ वये सपंाद त करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजना (वा.ह)म ये मौज े प ं ाळा शवार 
गट नं.३४०/१ व ३४०/२ या ज मनीवर आर ण .७० व ७१ ायमर  कुल व हाय कुल े  २८७८७.५० चौ.मी. च े
भसुंपादनातील यो य नुकसान भरपाईचा अ धकार व थानातंरण, पनु थापना, आ ण पनुवसन अ ध नयम २०१३ 
अ वये सपंाद त करणेबाबत म. ा. व न.र.अ ध नयमाचे कलम १२७ नसुार खरेद  सचुना ज मन मालक १) 
ी. नत सगं कुमार सगं पाट ल, ॲड. ी. मोद ए. पसाळ व इतर यानंी नयोजन ाधीकरणास दलले  आहे मा  

महानगरपा लकेची आ थक ि थतीचा वचार करता ज मन मालक १) ी. नत सगं कुमार सगं पाट ल, 
ॲड. ी. मोद ए. पसाळ व इतर यानंा उ त बाधीत ज मनीच े भसुंपादनासंबधंी महानगरपा लकेची आ थक 
प रि थतीचा वचार करता आ थक मोबदला दे याऐवजी ट. ड.आर. देणेस 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  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनमुोदक :- खडके सु नल वामनराव 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत DAY-NULM या बचत गटामाफत कॅ ट न सु वधा 

उपल ध करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
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असा ठराव कर यात येतो क , द.अ.यो.रा य नागर  उपजी वका अ भयाना अतंगत शहरात ९१८ बचत गटांची व 
३६ व ती तर सघंाची आ ण १ शहर संघाची थापना कर यात आलेल  आहे. जळगांव शहर महानगरपा लका 
कायालयात कंवा आवारात कॅ ट न सु वधा उपल ध नाह  यामळेु आयु त, उपायु त, लेखा प र क याचंे कड े
तसेच इतर वभाग मखुाकंड ेअनेक त ठ त, सामािजक व राजक य  े ातील य ती, तसेच स मा.महापौर, 
स मा.उपमहापौर, स मा. थायी स मती अ य , स मा. वरोधी प नतेा इ याद चंी कायालये महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीम ये आहेत. अशावळेी कॅ ट न सु वधा नस याने येणा या पाहु यांचे आदरा त य करण ेश य 

होत नाह . याच माणे कमचार ह  चहापाना कर ता महानगरपा लकेच ेबाहेर जातात यात वेळेचा खोळंबा होतो. 
या अनुषगंान े तसेच बचत गटानंा रोजगार उपल ध होव ू शकतो ह बाब ल ात घेवनु शहर अ भयंता व 
अि नशमन अ धकार  यांनी सु चत केलेनसुार कायवाह  क न जळगांव शहर महानगरपा लका सरदार व लभभाई 
पटेल शासक य इमारती या प ह या मज यावर असले या फोर ह लर या पाक ग साठ  असले या गाळयांपैक  
पूव-द ण भागातील जागेत शाकाहार , सॉ ट ं स अ पोहाराचे पदाथ व  करणेस DAY-NULM या जळगावं 
शहरा या बचत गटानंा व द यागं बाधंवां या बचत गटास ाधा य दे या या अट वर कॅ ट न सु वधा उपल ध 
करणसे 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  :- बडाळे उ वला मोहन 
अनमुोदक :- च हाण योती बाळासाहेब 

आमदार था नक वकास काय म अतंगत भाग .१० म ये गु द त कॉलनी, 

ी. वामी समथ ग ल त डॉ. रतेश पाट ल यां या ग ल त र ता काँ ट करण करण ेकामाची सरु ा अनामत 

र कम .९९९९/- मा  परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , आमदार था नक वकास काय म अतंगत भाग .१० म ये गु द त कॉलनी, 
ी. वामी समथ ग ल त डॉ. रतेश पाट ल यां या ग ल त र ता काँ ट करण करण ेकामी म तेदार सु शलकुमार 

गणपत ड गरे,जळगांव यांची सरु ा अनामत पावती ं .१४७५० द.२३/०९/२०१६ अ वये र कम .९९९९/- मा  
सरु ा अनामत हणुन मनपा खिज यात जमा असून सदरचे काम कायादेशा नसुार दले या मदुतीत 
द.०१/०४/२०१७ रोजी पणु क न दललेे आहे. सदरचे काम पणु होवनू ०३ वषापे ा जा त कालावधी झालेला 
अस यान ेम तदेार सु शलकुमार गणपत ड गरे याचंी जमा सरु ा अनामत परतावा र कम .९९९९/- मा  अदा 
करणसे महारा  महानगरपा लका लेखासं हता १९७१ च ेकलम १६९ (५) अ वये 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. 
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सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
मनपा नधी अंतगत भाग ं .२९, ३० अतंगत शरसोल  ना या पासनु ते मेह ण 

महादेव मदं रा पयतचा र ता डांबर  करण ेकामाची सरु ा अनामत र कम .१२,७०५/- मा  परत करणेबाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अंतगत भाग ं .२९, ३० अतंगत शरसोल  ना या पासनु ते महे ण 

महादेव मदं रा पयतचा र ता डांबर  करण ेकामी म तेदार एल.एच.पाट ल,जळगावं यांची इसारा अनामत पावती 

ं .०२०२१ द.१२/०९/२०१४ अ वये र कम .१२,७०५/- मा  इसारा अनामत हणुन मनपा खिज यात जमा असनू 

सदरचे काम कायादेशा नसुार दले या मुदतीत द.२७/०३/२०१५ रोजी पणु क न दललेे आहे. सदरचे काम पणु 

होवनू ०३ वषापे ा जा त कालावधी झाललेा अस याने म तेदार एल.एच.पाट ल,जळगांव याचंी जमा इसारा 

अनामत परतावा र कम .१२,७०५/- मा  अदा करणेस महारा  महानगरपा लका लेखासं हता १९७१ च ेकलम ४५ 

अ वये 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
मनपा नधी अंतगत भाग ं .०८ म ये नहे  चौक पासनू ते टॉवर चौका पयत 

दो ह  बाजुचा र ता रसर फे सगं करण ेकामाची सरु ा अनामत र कम .१९,०४५/- मा  परत करणेबाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , मनपा नधी अंतगत भाग ं .०८ म ये नहे  चौक पासनू ते टॉवर चौका पयत 
दो ह  बाजुचा र ता रसर फे सगं करण े कामी म तेदार एल.एच.पाट ल,जळगांव यांची इसारा अनामत पावती 
ं .०२०२० द.१२/०९/२०१४ अ वये र कम .१९,०४५/- मा  इसारा अनामत हणुन मनपा खिज यात जमा असनू 

सदरचे काम कायादेशा नसुार दले या मुदतीत द.०८/११/२०१४ रोजी पणु क न दललेे आहे. सदरचे काम पणु 
होवनू ०३ वषापे ा जा त कालावधी झाललेा अस याने म तेदार एल.एच.पाट ल,जळगांव याचंी जमा इसारा 
अनामत परतावा र कम     .१९,०४५/- मा  अदा करणेस महारा  महानगरपा लका लेखासं हता १९७१ चे 
कलम ४५ अ वये 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 
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सूचक  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  

म तदेार मे एटंर ायजसे,उ हासनगर यानंी रा.म. ं .६ वर ल गरणा पलुापासनु त े

लला पाक पयत असलेल  पथ द यांची नादु त यं णा (पोल,केबल व इतर) दु त करण ेव १ वष कालावधी 

कर ता दैनं दन देखभाल वगळता वळेोवळेी नादु त होणा या यं णेची दु तीची काम ेकरण ेकामाची सुर ा 

अनामत र कम .६९,३५८/- मा  परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , म तदेार मे एंटर ायजेस, उ हासनगर यानंी रा.म. ं .६ वर ल गरणा पलुापासनु त े
लला पाक पयत असलेल  पथ द याचंी नादु त यं णा (पोल,केबल व इतर) दु त करण ेव १ वष कालावधी 
कर ता दैनं दन देखभाल वगळता वळेोवळेी नादु त होणा या यं णेची दु ती कर या या कामाचे कायादेश 
पवडी/ वदयतु/१०२/०९/१० द.३१/०३/२०१० अ वये दे यात आलेले होते. यानसूार म तेदार यांनी न वदा अट  व 
शत  माण े काम पणु केलेले असुन म तेदार यां या हले धावते देयकातुन मनपा पावती ं .२७२२० 
द.०१/०२/२०११ अ वये र कम .६९,३५८/- मा  कपात कर यात आलेल  होती. सदरची र कम मनपा खिज यात 
जमा असून सदरचे काम कायादेशा नसुार दले या मुदतीत पणु क न दललेे आहे. सदरचे काम पणु होवून ०३ 
वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार ेम एंटर ायजेस, उ हासनगर यांची जमा इसारा अनामत 
परतावा र कम     . ६९,३५८/- मा  अदा करणसे महारा  महानगरपा लका लेखासं हता १९७१ च ेकलम ४५ 
अ वये 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
म तदेार यु.आर.के.इले कल,जळगांव यानंी आमदार था नक वकास काय म 

सन २०१५-१६ या आमदार गु मखु जगवाणी यां या नधी अतंगत मनी हायमा ट पोल उभा न खर लाईट 

यव था करणे कामाची सरु ा अनामत र कम .४८,४२८/- मा  परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , म तेदार यु.आर.के.इले कल,जळगांव यांनी आमदार था नक वकास काय म 
सन २०१५-१६ या आमदार गु मखु जगवाणी यां या नधी अतंगत मनी हायमा ट पोल उभा न खर लाईट 
यव था करण ेकामीच ेदेयक शाखा अ भयतंा यां यामाफत तयार क न अथ वभागाकड ेपाठ व यात आले होत.े 
म तेदार यां या देयकातनु सरु ा अनामत पोट  मनपा पावती ं .६१६८३ द.११/०३/२०१६ अ वये र कम 
.४८,४२८/- मा  कपात कर यात आलेले होते. सदरची र कम मनपा खिज यात जमा असून सदरचे काम 

कायादेशा नुसार दले या मुदतीत पणु क न दललेे आहे. सदरचे काम पणु होवून ०३ वषापे ा जा त कालावधी 
झाललेा अस यान े म तेदार य.ुआर.के.इले कल,जळगांव यांची जमा इसारा अनामत परतावा र कम 
.४८,४२८/- मा  अदा करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने सदर करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी. 
         सवानुमत ेमंजरु 

  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
खासदार था नक वकास काय मा अतंगत . ं .२९, मधील आदश नगर, तमजी 

शाळेपासनु ते लॉय स हॉल पयत व गणपती नगर मधील र त ेकॉ ट करण करणे, वा. ं .२९ भाग ं .२९ व ३० 

टेट बँक कॉलनी आदश नगर लॉट न.ं१ ते १३/१ पयतचा र ता कॉ टचा तयार करण ेव भाग ं .३३ वेणी 

मं दर ते अशोक कराणा पयत कॉ ट करण व पलु बांधण ेकामाची इसारा अनामत र कम .२७,६६४/- मा  

परत करणे बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , खासदार था नक वकास काय मा अतंगत . ं .२९, मधील आदश नगर, 
तमजी शाळेपासनु ते लॉय स हॉल पयत व गणपती नगर मधील र त ेकॉ ट करण करणे, वा. ं .२९ भाग 

ं .२९ व ३० टेट बँक कॉलनी आदश नगर लॉट न.ं१ त े१३/१ पयतचा र ता कॉ टचा तयार करणे व भाग 
ं .३३ वणेी मं दर ते अशोक कराणा पयत कॉ ट करण व पलु बाधंणे कामी म तेदार ी गजानन 

ए टर ाईजसे,जळगांव यांची इसारा अनामत (१)पावती ं .२९२२४ द.०२/०५/२०१५ र कम .९९७३/- मा  (२) 
पावती ं .२९२२५ द.०२/०५/२०१५ र कम .७६९५/- मा  (३) पावती ं .२९२२६ द.०२/०५/२०१५ र कम .९९९६/- 
मा  अशी एकुण र कम .२७,६६४/- मा  इसारा अनामत हणनु मनपा अथ वभागात जमा आहे. 
सदर कामी म तेदार यानंा दले या कायादेशानसूार म तेदार यानंी अ. ं .१ व ०२ च ेकाम दले या मदुतीत पूण 
क न दलेल ेआहे. अ. ं .०३ च ेकाम ३१ दवस उ शरा केलेले अस यान े या या दे यकातनु दंड कपात कर यात 
आलेला आहे. सदरचे काम पणू होवनू ०३ वषापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने मनपा खिज यात जमा 
असलेल  इसारा अनामत र कम .२७,६६४/- मा  म तेदार ी गजानन ए टर ाईजसे,जळगांव यानंा महारा  
नगरप रषद लेखा सं हता १९७१ च े नयम ४५ नसूार परत करणसे 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, 

पालकमं ी जळगावं िज हा याचंे शफारशी नसुार खाल ल ०४ कामांकर ता सन २०१९-२०२० या आ थक वषाकर ता 

पुन व नयोजनाचे कामानंा  व र कम .६९,४५,०१३/- मा या खचास मा यता देणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े

असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अतंगत मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, 
पालकमं ी जळगांव िज हा यांचे शफारशी नसुार खाल ल कामांकर ता सन २०१९-२०२० या आ थक वषाकर ता 
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पुन व नयोजन अतंगत र कम पये ७० ल  र कमेच ेकामे तावीत करणे बाबत िज हा शासन अ धकार  
नगरपा लका शाखा िज हा धकार  कायालय जळगांव यां या कडील प  .नपा/१/सुजयो/२३८/२०२० द.२५/०२/२०२० 
अ वये सन २०१९-२० या आथ क वषाकर ता तरतुद कर यात आल  अस याचे सु चत केलेले आहे. यानसुार 
खाल ल काम े तावीत कर यात आल  आहे. 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१. भाग ं .१५ मधील महादेव मं दर जवळील ना यावर पुल बाधंकाम करणे. १४,९०,८२२/- 

२. भाग ं .१५ म ये सतं गुलाब कॉलनी मधील मा गल र यावर लॅब 
क हट बाधंण.े 

९,५८,५२९/- 

३. भाग .१२ जय नगर त ेओंकारे वर मं दर प रसर येथे आर.सी.सी.गटार 
व लॅब क हट बाधंण.े 

२४,९५,७४२/- 

४. भाग ं .०८ नमखेडी गट नं.१०१ म ये आर.सी.सी.गटार बाधंण.े १९,९९,९२०/- 

                                            एकुण र कम .:- ६९,४५,०१३/- 

वर नमदु १ त े ०४ कामानंा मा यता दे यात येत असनू सदरच े ताव शासक य मा यतेकर ता 
िज हा धकार  जळगांव यांच ेकडसे सादर कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

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

सूचक  :- पाट ल कुलभूषण वरभान 
अनमुोदक :- सोनवण ेसरेुश मा णक 

नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, 

पालकमं ी जळगांव िज हा याचें ०३ कामांकर ता सन २०१९-२०२० या आ थक वषाकर ता पुन व नयोजनाच े

कामानंा व र कम .६५,७५,०३३/- मा या खचास मा यता देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 

वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत मा.ना. ी.गलुाबराव 
पाट ल, पालकमं ी जळगांव िज हा याचंे शफारशी नुसार खाल ल कामाकंर ता सन २०१९-२०२० या आ थक 
वषाकर ता पनु व नयोजन अंतगत र कम पये ६६ ल  र कमेच ेकामे तावीत करणे बाबत िज हा शासन 
अ धकार  नगरपा लका शाखा िज हा धकार  कायालय जळगांव यां या कडील प  .नपा/१/८१/२०२० 
द.१६/०३/२०२० अ वये सन २०१९-२० या आथ क वषाकर ता तरतुद कर यात आल  अस याचे सु चत केलेले 
आहे. यानसुार खाल ल कामे तावीत कर यात आल  आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१. भाग ं .१५ मधील मधील साईबाबा मं दरामागील ना यास म लत ४१,९९,२२३/- 
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हाय कुल पयत (पूवस) सरं ण भतं बांधण.े 

२. भाग ं .१५ मधील भणुी माता मं दरालगत या पुलास अ ोच र ता 
बाधंण.े 

८,७९,००४/- 

३. भाग .१५ मधील इ बाल कॉलनी मधील खु या जागेस कंुपण भतं 
बाधंण.े 

१४,९६,८०६/- 

                                            एकुण र कम .:- ६५,७५,०३३/- 

वर नमदु १ त े ०३ कामानंा मा यता दे यात येत असनू सदरच े ताव शासक य मा यतेकर ता 
िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे सादर कर यास 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप   
महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत 

मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, पालकमं ी जळगावं िज हा यांचे शफारशी नसुार खाल ल ०३ कामांकर ता सन 

२०१९-२० या आथ क वषाकर ता पनु व नयोजन कामांना व र कम .७८,८२,७३६/- मा या खचास मा यता 

देणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत 
मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, पालकमं ी जळगांव िज हा याचंे शफारशी नुसार खाल ल कामांकर ता सन २०१९-
२०२० या आ थक वषाकर ता पुन व नयोजन अंतगत र कम पये ८० ल  र कमेचे कामे तावीत करणे 
बाबत िज हा शासन अ धकार  नगरपा लका शाखा िज हा धकार  कायालय जळगांव यां या कडील प  
.नपा/१/सजुयो/२३७/२०२० द.२५/०२/२०२० अ वये सन २०१९-२० या आथ क वषाकर ता तरतुद कर यात आल  

अस याचे सु चत केलेले आहे. यानसुार खाल ल कामे तावीत कर यात आल  आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१. भाग ं .१५ म ये या.दे.पाट ल शाळे या खु या जागेपासनु त ेमहादेव 
मं दरा या पलुा पयत दो ह  बाजलुा ना याला सरं ण भतं बांधकाम 
करण.े 

२९,६४,१६४/- 

२. भाग ं .१९ म ये स ह ं .२७३ मधील ना याला ॉ ट बांधकाम 
करण.े 

२४,३५,०५६/- 

३. भाग .१९ मधील स ह ं .२७३ एम.डी.एस.कॉलनी पर सरातील खु या 
जागेस वॉल कंपाऊंड व पे ह गं लॉक बस वणे. 

२४,८३,५१६/- 
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                                            एकुण र कम .:- ७८,८२,७३६/- 

वर नमदु १ त े ०३ कामानंा मा यता दे यात येत असनू सदरच े ताव शासक य मा यतेकर ता 
िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे सादर कर यास 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत 

मा.ना. ी.गलुाबराव पाट ल, पालकमं ी जळगांव िज हा यांच े शफारशी नुसार ०६ कामाकंर ता सन २०१९-२० या 

आथ क वषाकर ता पुन व नयोजन कामानंा व र कम .१,३८,५२,८९४/- मा या खचास मा यता देणेबाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अंतगत 
मा.ना. ी.गुलाबराव पाट ल, पालकमं ी जळगांव िज हा यांचे शफारशी नुसार खाल ल कामांकर ता सन २०१९-२०२० या 
आ थक वषाकर ता पुन व नयोजन अंतगत र कम पये १.६७ कोट  र कमेचे कामे तावीत करणे बाबत िज हा शासन 
अ धकार  नगरपा लका शाखा िज हा धकार  कायालय जळगांव यां या कडील प  .नपा/१/सुजयो/२७६/२०२० 
द.१२/०३/२०२० अ वये सन २०१९-२० या आथ क वषाकर ता तरतदु कर यात आल  अस याचे सु चत केलेले आहे. 
यानुसार खाल ल कामे तावीत कर यात आल  आहे. 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 

१. भाग ं .०८ नमखेडी गट नं.८६ म ये र ते समट ॉ ट म स ने बन वणे. २६,५८,४१५/- 
२. भाग ं .०८ म ये नमखेडी शवार गट नं.८४ म ये र ते समट ॉ ट म स ने 

बन वणे. 
२२,४३,८०६/- 

३. भाग ं .०८ म ये नमखेडी गट नं.९० म ये पर सरात आर.सी.सी.गटार बन वणे. १४,७७,३१३/- 
४. भाग ं .०८ नमखेडी शवार गट नं.९२/१, ९२/२ म ये र ते समट ॉ ट म स ने 

बन वणे. 
२२,०३,४०६/- 

५. भाग ं .०८ नमखेडी शवार गट नं.८३ म ये र ते समट ॉ ट म स ने 
बन वणे. 

१५,९१,८९९/- 

६. भाग ं .०८ नमखेडी शवार गट नं.८४ ओपन पेस म ये पे हर लॉक बस वणे. २१,८५,८८४/- 
७. भाग ं .०८ नमखेडी शवार गट नं.८० ओपन पेस म ये पे हर लॉक बस वणे व 

गट नं.९० म ये गटार बांधणे. 
१४,९२,१७१/- 

                                            एकुण र कम .:- १,३८,५२,८९४/- 

वर नमदु १ त े ०७ कामानंा मा यता दे यात येत असनू सदरच े ताव शासक य मा यतेकर ता 
िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे सादर कर यास 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 
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  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
महारा  सुवण जयतंी नगरो थान महाअ भयान योजने अतंगत सन २०१९-२० 

मधील पनु व नयोजन मधील ०३ कामानंा व र कम .११,०६,४५०/- मा या खचास मा यता देणेबाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सवुण जयंती नगरो थान महाअ भयान योजन े अतंगत 
स मा.सद य, ी.चं शखेर शवाजीराव पाट ल यांचे प ाचे अनुषगंान े यानंी सुच वलेल ेपाईप लाईन टाकणचेे 
कामानंा शासक य मा यता मळणे बाबत प  दललेे आहे. या अनुषगंाने सन २०१९-२०२० या आ थक 
वषाकर ता पुन व नयोजन मधील ताव सादर करणे बाबत िज हा शासन अ धकार  नगरपा लका शाखा,  
िज हा धकार  कायालय, जळगांव यांचे कडील प  .नपा/१/सुजयो/२७६/२०२० द.१२/०३/२०२० अ वये सन 
२०१९-२० या आथ क वषा मधील पुन व नयोजन मधील ताव सादर करणे बाबत सु चत केलेले आहे. 
यानसुार खाल ल काम े तावीत कर यात आल  आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

१. पा.पु. वभागा अतंगत भाग ं .८ शवम नगर (आ हाण ेगट ं .७६५/२/ 
स.न.ं७६५/२/२) या प रसरात पाईप लाईन टाकणे तसेच सतं सावतानगर 
पासनू शवमनगर पयत मु य जलवाह नी टाकणे. 

५,०३,६६७/- 

२. पा.पु. वभागा अतंगत भाग ं .८ गट नं.११८ प,ै दारकानगर, नमखेडी 
शवार या भागात नवीन पी ह सी पाईप लाईन टाकण.े 

१,८०,९७६/- 

३. पा.पु. वभागा अतंगत भाग ं .८ (आ हाण े शवार स.नं.३७१/१B/१) या 
प रसरात नमखेडी र यापासनू ते सतं सावता नगर पयत १६० मीमी  
पी ह सी पाईप लाईन टाकणे. 

४,२१,८०७/- 

                                            एकुण र कम .:- ११,०६,४५०/- 
वर नमदु १ त े ०३ कामानंा मा यता दे यात येत असनू सदरच े ताव शासक य मा यतेकर ता 

िज हा धकार  जळगांव याचं ेकडसे सादर कर यास 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  :- को हे ल लत वजय 

अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  
जळगांव शहर महानगरपा लका अतंगत चालणा या बालवाडयामधील श का व 

मदत नस यां या मानधनात वाढ करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका अंतगत चालणा या बालवाडयांची सं या ३० 
असनु बालवाडी श का ३० व मदत नस २१ आहेत. मराठ  मा यम बालवाडयामधील वदयाथ  सं या ५३७ 
तर सेमी इं जी बालवाडयामधील वदयाथ  सं या ९३७ असे दो ह  मा यमां या बालवाडयामधील एकुण 
वदयाथ  सं या १४७४ इतक  असनु बालवाडयामंधील श का व मदत नस यानंी याचंे मानधन वाढ बाबत 
म हला व बालक याण वभागाकडसे वनतंी अज केलेले आहेत. 

जळगांव शहर महानगरपा लका अतंगत चालणा या बालवाडयामधील श का व मदत नस यांच ेमानधन 
वाढ होणेकामी म हला व बाल वकास वभाग शासन नणय मांक – एबा व-२०१८/ . .३४३/का-६ द.१६ 
ऑग ट २०१९ च ेशासन नणयानसुार तमहा बालवाडी श का यानंा .८०००/- व मदत नस यानंा .४२५०/- 
माणे मानधन वाढ करणेस व याअनुषगंीक येणा या वाष क जादा र कम .१३,३०,९००/- मा च े खचास 

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  :- ॲङ हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :- च हाण योती बाळासाहेब 

मनपा कायरत कमचार  यानंा सण अ म व कमचार  अ माम ये तसेच 

खाते मुख अ म या लेखा शषा अतंगत सन २०१९-२० च ेसुधार त आ ण सन २०२०-२१ मळु अंदाजप का या 

तरतुद म ये र कम .१ कोट ची वाढ करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय 

घेण.े
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका कायरत कमचार  यांना शासन नणय 
मांक अ म-२०१७/ . .१२/२०१७/ व नयम द.१८ म े२०१७ अ वये ९ मह वा या सणाक रता वषातनु एकदा 

मुंबई व तीय नयम १९५९ मधील नयम .१४२ (जे) अनसुार दे यात येणा या सण अ मांची र कम 
१००००/- कर यात आलेल  आहे. मागासवग य आयोगान े जळगावं शहर महानगरपा लकेस भटे  दर यान 
झाले या बैठक म ये उ त शासन प रप का वये अ म दे याचे मा य कर यांत आलेल े आहे. परंतु सन 
२०१९-२० च ेसुधार त आ ण सन २०२०-२१ मळु अंदाजप कात र कम .१५ ल  मा ची तरतुद अपुण असनु 
सव कमचा यानंा अ म दयावयाचा झा यास सदरची तरतुद र कम अपुण असनु याक रता सण 
अ म/कमचार  अ म तसेच खाते मखु अ म या लखेा शषा अतंगत र कम .१ कोट  ची तरतदु वाढवीणेस 
व एकुण तरतुद र कम .१.१५ ल  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  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सनकत चतेन गणेश 
अनमुोदक :- खडके सु नल वामनराव 

जळगांव म.न.पा.च ेसामुदायीक शौचालयां या एकुण १६५५ स स या दैनं दन 

साफसफाई व देखभाल साठ  ३ वष कालावधीकर ता म तेदार नयु त करणेकामी ई- न वदा या करणे व 

ह ल च े म तेदार मे.नवल वे फेअर फाउंडशेन ना शक यानंा ३ म हने ( कंवा नवीन म तेदार नयु ती 

होईपावतेो) मदुतवाढ या काय तर मंजरु स व येणा या खचास मा यता मळणे कामी शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लके या मालक च ेसामुदायीक शौचालयां या २०८४ 
स स कर ता दैनंद न साफसफाई व देखभाल चा मे.नवल वे फेअर फाउंडशेन ना शक यांना दे यात आलेला म ता 
द.१९/०४/२०२० रोजी संपु टात आला आहे. यानसुार नवीन म तदेार नयु तीकामी ई- न वदा या रा व याचे 
तावीत आहे. परंत ुसदयि थतीतील कोवीड-१९ या महामार  मुळे लॉकडाऊन अस याने सदर या पुण होणसे 

नयमीत पे ा जा त कालावधी लागणार आहे. 
यामुळे कमचार  अनुप धतमेळेु सामदुायीक शौचालयां या दैनदं न साफसफाई व देखभाल वर प रणाम होऊ 

नये या अनुषगंान ेसदयि थतीतील म तदेार मे.नवल वे फेअर फाउंडशेन ना शक यांना जा. ./आ. व./६४/२०२०-२१ 
द.२२/०४/२०२० नसुार ३ म हन े कंवा न वन म तदेाराची नयु ती होईपावेतो मा.महासभे या मा यतेस अ धन राहून 
आयु त यांचे द.२२/०४/२०२० रोजी या मा यतनेे मदुतवाढ चा आदेश दे यात आलेला आहे. सदर या मुदतवाढ स व 
येणारा खच .११,९४,१३२/- मा  अथसकं पीय तरतदु २०२०-२१ कर ता साफसफाई व कं ाट  वाहनचालक म ता या 
शषकाखाल  करणसे तसेच पुरष स स सं या ७५७ आ ण ी स स सं या ८९८ असे एकुण १६५५ स स या 
दैनं दन साफसफाई व देखभाल साठ  ३ वष कालावधीकर ता म तदेार नयु त करणेकामी ई- न वदा या राब वण े
व याकर ता ती सट ती महा .२१०/- माण ेमा सक खच .३,४७,५५०/- असे एक ीत तन वष कालावधी 
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कर ता र कम .१,२५,११,८००/- मा या खचास अथसकं पीय तरतदु २०२०-२१ कर ता साफसफाई व कं ाट  
वाहनचालक म ता या शषकाखाल  करणेस तसेच मनपा े ातील सावजनीक शौचालयांची साफसफाई करणेकामी 
नयु त म तेदार याचंा म ता द.१९/०४/२०२० रोजी सपंु टात येत आहे. मा  लॉकडाऊन या पा वभमुीवर 
यासंबं धची ई- न वदा या करणेस जा त कालावधी (कमचार  अनपुल धतमेुळे) लाग ु शकातो. सबब,म तदेार 
यांना यापुव  मंजुर केले या दरानेच पढु ल ३ म ह यांसाठ  अथवा न वन म तदेार नयु त होईपावेतो मदुतवाढ 
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  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सनकत चेतन गणेश 
अनुमोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 

महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकानंा द.३०/०६/२०२० पयत मालम ता 
कराचा भरणा के यास चाल ु आ थक वष २०२०-२१ या र कमेवर नयमानुसार १०% सुट देणे बाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १४० (अ) म ये पढु ल 
माणे नमुद आहे.- 

१४० – अ. मालम ता कराची र कम आगाऊ भर यातनू सूट.- 
“या अ ध नयमातं काह ह  अतुंभतु असले तर , मालम ता कर दे याक रता मु यत: पा  असणार  

कोणतीह  य ती, असा कर, या योजनाक रता बलात व न द ट केले या दनाकंापवु  भरत असेल कंवा 
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असा कर, संपणु वषाक रता आगाऊ भरत असेल तर, तला महानगरपा लका, सवसाधारण आदेशा दारे 
नधा रत क रल अ या दरान े मालम ताकर भर यातनु सटू दे यात येईल आ ण मालम ते या वापरक या 
वेगवगेळया वगाक रता अशी सटु दे याचे वगेवगेळे दर व न द ट करता येतील.” अशी तरतुद आहे. 

याअनुशगंान ेजळगांव शहर महानगरपा लका,जळगांव म. थायी स मती ठराव .२१७ द.१८/०२/२०१५ व 
महासभा ठराव .२०९ द.२४/०३/२०१५ अ वये ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा करणा या 
मळकतधारकांस १०% सटु देणेबाबत मा यता दलले  असनु सदर ठरावाचंी अमंलबजावणी सु  आहे. 

सन २०१९-२० या आ थक वषात माहे ए ल २०१९ म ये १०%सूट घेवुन भरणा केले या 
मळकतधारकांची तप शलवार मा हती खा लल त यात नमुद केलेल  आहे. 
अ. . भाग स मती . ए ल म ह यात १०% सटु घेतले या 

मळकत धारकाचंी सं या 
एकुण वसलु र कम पये 

१ १ ५६५१ ३५१३३४२९ 

२ २ २६९६ १४०५५०४३ 

३ ३ ३५६२ २२९४१५४४ 

४ ४ ५३१६ २९००१२८६ 
 एकुण १७२२५ १०११३१३०२ 

उ त माण ेमाहे ए ल २०१९ म ये एकुण १०११३१३०२/- इत या र कमेचा भरणा मालम ता करापोट  
झालेला आहे. 

आता चाल ुआ थक वषात covid -१९ (कोरोना) या आजाराचा होणारा फैलाव रोख यासाठ  क  शासन व 
महारा  शासनान े द.२४/०३/२०२० पासनु लॉकडाऊन घोषीत केललेे आहे. उ त नमुद त यात ए ल 
म ह यात १०% सटुचा लाभ घेणा या मळकतधारकां या सं येचा वचार करता येक भाग स मती 
कायालयात एका दवसातं सरासर  १४३ लोक भरणा कर यासाठ  येतात. मा  चाल ु वष  ए ल म ह यात 
जमावबदं  लागु अस यान ेव मालम ताकर भर यासाठ  होणार  गद  टाळ यासाठ  मालम ता कराचा भराणा 
ि वकार यात आलेला नाह . तथा प, सदर प रि थतीचा वचार करता मालम ता कराचा व पाणीप ी कराचा 
भरणा कर यासाठ  होणार  गद  टाळ यासाठ  चाल ु आ थक वषासाठ  मालम ता करात १०% सटुसह 
द.३०/०६/२०२० पयत १) online प दतीन े    २)धनादेश (Chaque) दारे १०% सुट देवनु भरणा ि वकारणसे 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १४० (अ)  मधील तरतदु नसुार काय तर मंजरू  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  :- ॲङ हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :- पाट ल स चन भमराव 

महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकानंा द.३१/०७/२०२० पयत मालम ता 

कराचा भरणा के यास चाल ुआ थक वष २०२०-२१ या र कमेवर नयमानुसार १०% सुट देणे बाबत 

शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.



F:\Itivrutt 2020-21\2.महासभा .20 द.12082020.doc 

 55

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकांना दरवष   माणे 
ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा के यास थकबाक ची व शास कय कराची र कम वगळून 
उव रत र कमेवर महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम १४० (अ) व याअनुषगंाने जळगांव शहर 
महानगरपा लका,जळगांव थायी स मती ठराव .२१७ द.१८/०२/२०१५ व महासभा ठराव .२०९ 
द.२४/०३/२०१५ अ वये ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा करणा या मळकतधारकासं १०% सटु 
देणेबाबत मा यता दलले  असनु यानसुार १०% इतक  सटु दे यात येत.े 

परंतु चाल ुआ थक वष covid -१९ (कोरोना) या आजाराचा होणारा फैलाव रोख यासाठ  क  व रा य 
शासना दारे द.२४/०३/२०२० पासनु लॉकडाऊन घोषीत केलेले आहे.  याअ वये जमावबंद चे नयम लाग ु
अस यामळेु मालम ताकर भर यासाठ  होणार  गद  टाळ यासाठ  मालम ता कराचा भराणा ि वकार यात 
आलेला न हता, तथा प, सदर प रि थतीचा वचार करता मालम ता कराचा भरणा कर यासाठ  होणार  गद  
टाळ यासाठ  चाल ुआ थक वषासाठ  मालम ता करात १०% सुटसह द.३०/०६/२०२० पयत १) online प दतीन े
महानगरपा लके या https://www.jalgaonmc या लकंवर, २) धनादेश (Chaque) दारे १०% सटु देवुन भरणा 
ि वकारणेस मा यता दान कर यात आलेल . असनू आता थायी स मती सभापती, स मा.ॲड.सौ.शु चता हाडा 
यांचे प  जा. ./जशमनपा/स थास/१९१, द.१५/०६/२०२० च ेअनुषगंाने द.०१/०७/२०२० त े द.३१/०७/२०२० पयत 
१) रोखीन े भरणा, २) online दारे, ३) धनादेश (Chaque) दारे भरणा ि वकारणसे व सदर कालावधीत 
मालम ता कर व पाणीप ी कराचा भरणा करणा या नागर कांना १०% सुटचा लाभ देणेस महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम कलम १४० (अ)  मधील तरतुद नसुार काय तर मंजरू  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  :- ॲङ हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :- पाट ल स चन भमराव 

महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकानंा द.१५/०८/२०२० पयत मालम ता 
कराचा भरणा के यास चाल ु आ थक वष २०२०-२१ या र कमेवर नयमानुसार १०% सुट देणे बाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं शहर महानगरपा लका ह ीतील मळकतधारकांना दरवष   माण े
ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा के यास थकबाक ची व शास कय कराची र कम वगळून उव रत 
र कमेवर महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच े कलम १४० (अ) व याअनुषगंाने जळगांव शहर 
महानगरपा लका,जळगावं थायी स मती ठराव .२१७ द.१८/०२/२०१५ व महासभा ठराव .२०९ द.२४/०३/२०१५ 
अ वये ए ल म ह यात मालम ताकराचा आगाऊ भरणा करणा या मळकतधारकांस १०% सटु देणेबाबत मा यता 
दलेल  असुन यानुसार १०% इतक  सटु दे यात येत.े 

परंत ु चाल ु आ थक वष covid -१९ (कोरोना) या आजाराचा होणारा फैलाव रोख यासाठ  क  व रा य 
शासना दारे द.२४/०३/२०२० पासुन लॉकडाऊन घोषीत केलेले आहे.  याअ वये जमावबदं चे नयम लागु अस यामळेु 
मालम ताकर भर यासाठ  होणार  गद  टाळ यासाठ  मालम ता कराचा भराणा ि वकार यात आलेला न हता, 
तथा प, सदय प रि थतीचा वचार करता मालम ता कराचा भरणा कर यासाठ  होणार  गद  टाळ यासाठ  चालु 
आ थक वषासाठ  मालम ता करात १०% सुटसह द.३०/०६/२०२० पयत १) online प दतीने महानगरपा लके या 
https://www.jalgaonmc या लकंवर, २) धनादेश (Chaque) दारे १०% सटु देवुन भरणा ि वकारणसे मा यता दान 
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कर यात आलेल  आहे तसेच थायी स मती सभापती, स मा.ॲड.सौ.शु चता हाडा याचं े प  
जा. ./जशमनपा/स थास/१९१, द.१५/०६/२०२० च े अनुषगंान े द.०१/०७/२०२० त े द.३१/०७/२०२० पयत १) रोखीन े
भरणा, २) online दारे, ३) धनादेश (Chaque) दारे ि वकारणेस व सदर कालावधीत मालम ता कर व पाणीप ी 
कराचा भरणा करणा या नागर कांना १०% सटुचा लाभ देणेस मा यता दान कर यात आलेल  असून आता पुन च: 
मा.सभापती, थायी स मती यांनी प ा दारे जनता क यअुंतगत लॉकडॉऊन अस यान े काह  नाग रकांना कराचा 
भरणा करता आला नाह , क रता द.०१/०८/२०२० त े द.३१/०८/२०२० अखेर महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम १४० (अ) मधील तरतदू नुसार मालम ता कराचा रोखीन/ेचेक दारे/ ऑनलाईन प दतीन ेभरणा 
करणा या नागर कांना चाल ुआ थक वषा या र कमेवर १०% सटुचा लाभ 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  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ॲङ हाडा शु चता अतुल सहं 
अनुमोदक :- पाट ल स चन भमराव 

 
खोटेनगर बस टॉप समोर ल चौकाला “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब 

धमा धकार ” असे नांव देणेबाबत स मा.सद य डॉ. ी.चं शखेर शवाजीराव पाट ल यानंी दले या प ावर वचार 

क न नणय घेण.े 

  

 

असा ठराव कर यात येतो क , खोटेनगर बस टॉप समोर ल चौकाला “आदरणीय तीथ प 
डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” असे नांव देणेसंदभात प रसरातील नाग रकांच े१ हजार सहयांचे नवेदन ा त 
झाले आहे. 

 “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” त ठानामाफत अनेक समाजोपयोगी उप म 
राब वले जातात व “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” यां या वचारान े े रत असलेला मोठा 
वग या प रसरात राहात अस याने खोटेनगर बस टॉप समोर ल चौकाला “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब 
धमा धकार ” असे नांव देणसे त ठानामाफत व:खचाने चौक सशुो भकरण व देखभाल कर यास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास यापुव  कोणाचहे  नाव दले गेले नसलबेाबत खा ी क न यावी व सदर 
करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पतुता क न पूढ ल कायवाह  करावी. 

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

सूचक  :- पाट ल चं शखेर शवाजी 
अनमुोदक :- भोईटे लताबाई रणिजत 
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हरागौर  पाक खोटे नगर प रसर नमखेडी शवार येथे होत असले या ब ग याला 

“आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” असे नांव देणेबाबत स मा.सद य डॉ. ी.चं शखेर शवाजीराव 

पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेण.े 

  

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .८ म ये न वन ब गचा तयार होत आहे या ब ग याला  
“आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” असे नांव दे यात याव े अशी मागणी प रसरातील 
नाग रकांनी केलेल  असनु “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” त ठाण माफत अनेक काम ेसु  
आहे. जसे क  वृ  लागवड, वृ  सवंधन, व छता अ भयान, वह र पनुभरण, ब गचे व छता मो हम, 
सरकार  कायालय व छता मो हम, बस थानक रे व े टेशन व छता मो हम, गणेश उ सवा दर यान 
नमा य सकंलनातुन स य खत तयार करणे, जे ठ नागर कासंाठ  वयाच ेदाखल े देणे, यसन मु ती, बाल 
सं कार मागदशन व बठैक या मा यमातुन अनेक समाजपयोगी काय अखंडपण ेसु  आहे. 

 “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” त ठानामाफत अनेक समाजोपयोगी उप म 
राब वले जात अस यान े हरागौर  पाक खोटे नगर प रसर नमखेडी शवार येथे होत असले या न वन 
ब ग याला “आदरणीय तीथ प डॉ. ी.नानासाहेब धमा धकार ” असे नांव देणसे मा यता दान कर यात येत 
आहे सदर ब ग याची व छता व देखभाल कर याची जबाबदार  त ठानामाफत करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर ब ग याला यापुव  कोणाचेह  नाव दल े गेले नसलेबाबत खा ी क न यावी सदर 
करणी शासन नणय/आदेश माणे आव यक या बाबींची पतुता क न पूढ ल कायवाह  करावी. 

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

सूचक  :- पाट ल चं शखेर शवाजी 
अनमुोदक :- पाट ल वजय पुंड लक 

केशर बाग गट नं.२७०२/अ मधील खुला भखुडं े फळ ९७७.०३ चौ.मी. वकसीत 

करावयास व सामु हक कायासाठ  मळणेबाबत स मा.सद य ी. दल प बबनराव पोकळे व अ य , योगीराज 

ी गजानन महाराज बहुउ े शय सं था,जळगांव यानंी दले या प ावर नणय घेण.े 
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असा ठराव कर यात येतो क , योगीराज ी गजानन महाराज बहुउ े शय सं था,जळगांव या सं थचेे 
भ व यातील मानस ल ात घेता व व वध समाजपयोगी काय मात जनमानसांचा सहभाग पाहता केशर बाग 
गट नं.२७०२/अ मधील ९७७.०३ चौ.मी. खुला भखुडंाचा वकास करण,े व वध सामािजक, शै णक, धा मक, 
आरो य वषयक, डा वषयक, शतेी वषयक, वृ ारोपण, वृ  संवधन, र त / ने  तपासणी, र तदान, 
ने दान तथा अ य उप म राब व या या ट कोनातनू सदरचा गट न.ं२७०२/अ मधील ९७७.०३ चौ.मी. खुला 
भखुडं वक सत करणसेाठ  देणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जागा यापूव  कोण याह  सं थसे दल  गेल  नसलेबाबत खा ी क न घेऊन 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  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनमुोदक :- जोहरे या मधुकर 

ओपन पसे जागा गट न.ं३३८/१/२/पै/ लॉट नं.४ व ५ मधील श लक असलेल  

व रोडला लागनु असलेल  जागा सं थसे मळणेबाबत स मा.सद य ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेव स चव, 

ी.गणेश डा सां कृतीक, सामािजक व शै णक सं था, जळगांव यांनी दले या प ावर नणय घेणे. 

  

असा ठराव कर यात येतो क , ओपन पसे जागा गट न.ं३३८/१/२/प/ै लॉट नं.४ व ५ मधील श लक 
असलेल  व रोडला लागुन असलले  जागा सं थेस मळणेबाबत स मा.सद य ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड ेव 
स चव, ी.गणेश डा सां कृतीक, सामािजक व शै णक सं था, जळगांव यांनी दललेा ताव नामजंरू 
कर यात येत आहे. 

सवानुमत ेमजुंर 
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  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पोकळे दल प बबनराव 
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

जळगांव मनपा ह ीतील गट नं.२९,३० सतं मु ताईनगर कॉलेज जवळील कंवा 

गट नं.२९० भोईटे नगर मधील म.न.पा.ची ओपन पसे हणनू राखीव असलेल  जागा राजपूत समाजाला 

मळणेबाबत मा.सभापती, थायी स मती,अड.सौ.शु चता अतुल सहं हाडा व अ य , य राजपतू समाज 

बहुउ े शय सं था,जळगांव यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

जळगांव मनपा ह ीतील गट न.ं२९,३० सतं मु ताईनगर कॉलेज जवळील कंवा गट नं.२९० भोईटे नगर 
मधील म.न.पा.ची ओपन पसे हणनू राखीव असलेल  जागा राजपूत समाजाला मळणेबाबत 
मा.सभापती, थायी स मती, ॲड.सौ.शु चता अतलु सहं हाडा व अ य , य राजपतू समाज बहुउ े शय 
सं था,जळगांव यानंी दले या प ाच ेवाचन केल.े 

असा ठराव कर यात येतो क , य राजपतू समाज बहुउ े शय सं था,जळगांव या सं थलेा सामािजक 

कायासाठ  जळगांव मनपा ह ीतील गट नं.२९,३० सतं मु ताईनगर कॉलेज जवळील कंवा गट नं.२९० भोईटे नगर 

मधील म.न.पा.ची ओपन पसे हणनू राखीव असलेल  जागा दे यात येव ूनये. याऐवजी सदर सं थलेा पं ाळा 
शवार गट न.ं ३४ एस.एम.आय.ट .कॉलेज जवळील खलु  जागा दे यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जागा यापूव  कोण याह  सं थसे दल  गेल  नसलेबाबत खा ी क न घेऊन 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  :- ॲङ हाडा शु चता अतुल सहं 
अनमुोदक :- देशमुख तभा गजानन 

भोईटे नगरला लागून असलेला रे व े मागावर ल मालध का आरो यास 
अपायकारक अस यान े सदरचा मालध का शहराबाहेर हल वणेबाबत मा.उपमहापौर डॉ. ी.अि वन शातंाराम 
सोनवण ेयानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील भोईटे नगरला लागनु असलेला रे व ेमालध का हा 
भोईटेनगर, दधू फेडरेशन व ती, हाडा कॉलनी, भकमचदं जनै नगर, इ याद  पर सरातील नागर कांना अनके 
वषापासनू ासदायक ठरत आहे. (१) या मालध यावर व वध कार या धा या या पो याचंी तसचे, खते, 
समट इ याद या गो याचंी नेहमीच लोडीगं-अनलोडीगं कर यात येत असत,े यामुळे पर सरात सतत धुराळा 
उडत असतो, (२) धा य इ याद मुळे वारंवार चलटयाचा पर सरात ास उ वत असतो. (३) काह  के मकल 
यु त धरुाळयामळेू डोळयांचे ास उ भवत असतात. (४) याचबरोबर आणखी मह वाचे हणज ेरे वतेील लोड-
अनलोड करावयाच ेधा य, खते, समट इ याद ची वाहतुक कर यासाठ  दररोज साधारणत: ५०० त े ६०० वा 
यापे ा जा त मालगाडया, स या भागातुन वगेान े जा-ये कर त असतात. वाहनांचे ककश हॉन, 
खडखडाटा या आवाजाला लोक वैतागले आहेत. रह वास पर सरातून जा या या या र यावंर जड वाहनांची ये-
जा वाढलेल  आहे. यामुळे अपघात घड याची भती आहे. रगंरोड वर जड वाहनानंा वेश बंद चा ठराव पार त 
झालेला असतांनाह  वाहतुक सु  आहे.  

कर ता जळगांव शहरातील भोईटे नगरला लागुन असलेला रे व े मालध का हा दाट लोक व ती या 
प रसराला लागून असनू सदर मालध यामूळे तथेील र हवाशांना व वध ासानंा त ड याव ेलागत अस यान े
सदरहू रे व ेमालध का शहराबाहेर हल व यास  मा यता दान कर यात येत आहे व सदर मालध का इतर  
हल व या संबधंी रे व े वभाग व अ य संबंधीत वभागांशी प  यवहार करणसे सु दा 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  :- सोनवण ेअि वन शातंाराम 
अनमुोदक :- देशमुख तभा गजानन 



F:\Itivrutt 2020-21\2.महासभा .20 द.12082020.doc 

 61

ी.राहुल ल मीनारायण वमा यांना गणेश कॉलनी रोड साईबाबा मंद रा शजेार  

वकास दधु क  चाल वणेस परवानगी मळणेबाबत ी. व.पा.ंपाट ल, मॅनजेर, जळगांव िज हा कृ ष औदयोगीक 

सव सेवा सहकार  सं था मया दत ( वसनजीनगर) जळगांव यानंी दले या प ावर वचार क न नणय घेण.े 

 

असा ठराव कर यात येतो क , ी.राहुल ल मीनारायण वमा यांना गणेश कॉलनी रोड साईबाबा मदं रा 
शजेार  वकास दधु क  चाल वणेस परवानगी मळणेबाबत ी. व.पा.ंपाट ल, मॅनेजर, जळगांव िज हा कृ ष 
औदयोगीक सव सेवा सहकार  सं था मया दत ( वसनजीनगर) जळगांव यांनी दले या प ाचे अनुषगंाने 
१) ी.राहुल वमा यानंी सु चत केले या जागेत बदल क न यांना इतर  जागा देणेस तसेच महापौर याचेंकडसे 
नागर कां या आले या मागणी अजानसूार २) ी.खेमचदं दनकर पाट ल यानंा वधमान हाईटस समोर ल जागेत, ३) 
ी.हेमंत ल मण मोरे यानंा रामानदं उतरतीवर द त मदं राजवळ, ४) ी. ाने वर रामचं  सोनार यानंा को हे 

नगर शभंर फुट  रोड येथे, ५) ी.सागर सु नल पवार यानंा वभैव साडी समोर व मनपा जनुी नगरपा लके या 
जागेव रल पाक ग या मागील बाजसू तसेच ६) सौ.लताबाई नबंा पाट ल (हॅ डीकॅप) यांना महाबळ रोड 
मायादेवी मंद रा या बाजलूा मनपा या मोकळया जागेत दधु बुथ क  सु  करणसे खाल ल अट -शत स 
बंधनकारक राहून मा यता दान कर यात येत आहे. यापवू  दधु वकास क  चाल वणेस महासभा ठराव 
ं .२५२ द.११/०२/२०२०   म ये नमूद के या माणे अट -शत  सदर दधु बुथ धारकांना सु दा लाग ूराहतील.  

अट -शत  :, 
१) दधु बथु क ाम ये दधु व दधुज य पदाथ, ब क ट,खार , टो ट व पाणी बोटल व स ठेवता येतील 

या य त र त तबंाखू, गटुका, सगारेट तसेच अमंल  पदाथ व इतर पदाथ आढळ यास मदुतवाढ र  
कर यात येईल. 
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२) दधु बुथ क धारकान ेदधु बुथ क ापासनु कोण याह  कारे रहदार स अडचण नमाण होणार नाह  या 
बाबतचे माणप  शहर वाहतुक वभागाकडून ा त क न म.न.पा.कडसे देणे बधंनकारक रा हल. 

३) उपरो त ६ नमदु वकास दधु बुथ धारकानंा ३ वषासाठ  परवानगी दे 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  :- नरेकर स रता अनतं 
अनमुोदक :- च हाण योती बाळासाहेब  

नसै गक आप ती को वड १९ या अनुषगंान े जळगांव शहर महानगरपा लका 

ह ीतील र हवास े ा या नागर कांना ५० ट के घरप ी कर माफ होण ेबाबत स मा.सद य, ी.स चन भमराव 

पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेण.े
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असा ठराव कर यात येतो क , रा यासह शहरात को वड-१९ ची महामार  सु  अस यामुळे सव  सुमारे ४ ते ५ 
म ह यापासून लॉकडाऊन सु  अस यामुळे शहरातील सव उदयोग धंदे बंद अस यामुळे नागर कां या उ प नात घट 
झालेल  आहे. जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील सव सामा य नागर कांची गे या ४ ते ५ म ह यापासून 
उदर नवाहाचे साधन नस याने आ थक प रि थती अ यंत हालाखीची झालेल  आहे. या अनुषंगाने नागर कांना उ प नाचे 
साधन नस याने महानगरपा लकेने आकारलेल  घरप ी भर यास अकाय म आहेत. यानुसार महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमाचे १३३ अ नुसार र हवासी े ाची ( यापार व वा ण य सोडून) घरप ी कमी कंवा पुण माफ कर याचा 
अ धकार महानगरपा लकेस आहे. तसेच यापुव  १ जानेवार  २०१९ रोजी बृ नमंुबई महानगरपा लका, मुंबई यांनी यां या 
र हवास े ातील नागर कांची ५०० या आतील चटई े ातील घरप ी माफ कर यात आलेल  आहे. व ५०१ ते ७०० चटई 
े ाची ६० ट के घरप ी माफ कर याचा नणय घे यात येवून महारा  शासनाने यास कॅ बनेट मंडळाची मंजूर  घे यात 

आलेल  आहे. या अनुषंगाने जळगांव शहर महानगरपा लका े ातील र हवासी नागर कांचे हत ल ात घेता अशा 
महाभयंकर महामार या वेळेत नागर कांना काह  माणात का होईना दलासा मळावा या ट ने महारा  शासनाने 
जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील र हवास े ा या नागर कांना मालम ता करात ५० ट के सुट दयावी व याब ल 
महारा  शासनाने मनपास अनुदान दयावे व जळगांव मनपा शासनाने तसा अनुदान मळणेबाबत ताव तयार क न 
पाठवावा. महारा  शासनाकडून अनुदान ा त झा यानतंर उपरो त माणे नागर कांना मालम ता करात सुट दे याची 
कायवाह  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

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

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मते :- ०० 

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

जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील मनपा मालक ची फायनल ट.पी.ि कम 

२ अं तम भखुडं .१६७ ब ह  जागा वक सत करणेबाबत मा.अॅड.सौ.शु चता अतलु सहं हाडा, सभापती, थायी 

स मती व इतर दोन सद यांनी दले या याद  तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील फायनल ट.पी.ि कम २ अं तम 
भखुडं .१६७ ब ह  जागा वक सत करणबेाबतचा आलेला ताव तहकूब ठेव यात येत आहे. 

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

सूचक  :- बालाणी भगतराम रावलमल 
अनमुोदक :- मराठे िजत  भगवान 

बंद अव थेत असलेल  मनपा शाळा ं .१८ येथे सु तगहृ सु  करणेसाठ  रानानी 
चॅ रटेबल ट,जळगांव या सं थसे मळणेबाबत अ य , रानानी चॅ रटेबल ट,जळगांव यानंी दले या प ावर 
वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेची शाळा ं .१८ ह  रानानी चॅ रटेबल ट,जळगांव 
यांनी सुतीगहृ चाल वणेकामी मागणी केलेल  आहे मा  सदर जागेवर शाळेचे आर ण अस यामुळे सदरचा ताव 
नामजंरू कर यात येत आहे. 

सवानुमते मंजुर 
  अनुकूल मते  :- ६६   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- पाट ल चं शेखर शवाजी 
अनुमोदक :- पाट ल स चन भमराव 

मनपा शाळा .३६ व ५६ चे नामकरण “मेमन हाजी इ ाह म रानानी” अस ेकरणे व सदर 

शाळा रानानी चॅ रटेबल ट,जळगांव या सं थेस द तक व पात देणेबाबत अ य , रानानी चॅ रटेबल ट,जळगांव यांनी 

दले या प ावर वचार क न नणय घेण.े 
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असा ठराव कर यात येतो क , अ सा नगर, मेह ण प रसरातील महानगरपा लकेची शाळा .३६ व ५६ कायरत 
असून सदर शाळांचे नामकरण “मेमन हाजी इ ाह म रानानी” असे करणेस व सदर शाळा रानानी चॅ रटेबल ट, जळगांव 
या सं थसे द तक व पात देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  परंतू सदर शाळांवर महानगरपा लकेचेच सव ह क 
राहातील या अट वर सदर ताव मा य कर यात येत आहे. तसेच सदर सं था नामकरणाब ल जळगांव शहर 
महानगरपा लकेस देत असलेल  देणगी र कम .५१,०००/- मा  ि वकृत करणेसह  मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने सदर शाळेस यापूव  कोणाचे नांव दले नस याबाबत तसेच सदर शाळा द तक व पात दले 
नसलेबाबत खा ी क न घेवून सदर करणी शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या बाबींची पुतता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

बहुमतान ेमंजरु 
  अनुकूल मते  :- ५२      तकुल मत े:- ०१         तट थ :- १३ 

सूचक  :- पाट ल स चन भमराव 
अनमुोदक :- पाट ल चं शखेर शवाजी 

 
 

 सह  /- 


