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१) द.१६/१२/२०२० रोजी संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) महासभेच े कायवृ त 
कायम करणे. 
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असा ठराव करणत येत आहे क , द.१६/१२/२०२० रोजी संप न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) महासभेच े
कायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.   
सवानुमत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :- ६२   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   

       अनुमोदक :- दारकंुडे नवनाथ व वनाथ 
 

शवाजी नगर मधील न वन २० सटस शौचालय बांधकामा या जागेत बदल क न 

न वन जागेवर दोन भागात येक  १० स स नुसार शौचालय बांधणे तसेच याकामी मंजूर रकमेत होणार  वाढ 

र कम .२.५० त े३.०० ल  मा च ेवाढ व खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार 

क न नणय घेणे. 

असा ठराव करणत येत आहे क , भाग ं .०२ मधील ी.परदेशी यां या घरा जवळील जु या साव 
शौचालये तोडुन तथेे न वन २० स या साव.शौचालयाचे बांधकाम मंजुर असुन कायादेश .८७ द.१२/०९/२०१९ 
अ वये म तदेार यांना कायादेश नग मत केलेले आहेत. मा  या ठकाणी न वन शौचालयाच ेबांधकाम न करता 
या जागे या उ तरेकडील मनपा मालक या शवाजी नगर हुडको या जागेतुन जाणारा १२ मीटर ं द वकास 
योजनेतील र याची जागा वगळुन या लगत या उवर त श लक असले या जागेत सदर शौचालय बांध याकामी 
मनपा मालक ची जागा उपल ध आहे का ? व या ठकाणी न वन मंजुर साव.शौचालय बांधकाम करता येईल 
कंवा कसे ? या बाबत  नगररचना वभागाकडुन अहवाल माग वला असता नगररचना वभागाच ेअहवालानुसार 
जु या साव. शौचालय हे जळगांव स.नं.३३८/३-अ या भु मअ भ यासातील ९.१४ मीटर ं द र यावर अस याचे 
नमुद आहे. तसेच मनपा मालक ची जागा स.नं.३३७/३-अ व ३ब LIG क म ( शवाजी नगर हुडको) या 
भूमीअ भ यासातील द ण-पि चम कोप यातुन जाणा या १५ मीटर ं द वकास योजना र यालगत असणारे 
अंदाजीत े  ३१७.०० चौ.मी. श लक आहेत या जागेत साव.शौचालय बांधकाम करणे बाबत आप या तरावर 
नणय यावा असे कळ वले आहे. व यानुसार नकाशाम ये भु मअ भ यासाचे माक ग केलेले असून यावर 
साव.शौचालय बांधकाम करावयाची जागा लाल रंगाने दश व यात आलेल  आहे. 
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उ त ा त अहवाल व नकाशांचे अवलोकन केले असता शवाजी नगर हुडको या मनपा मालक या 
जागेतुन जाणारा व.यो. र या या लगत या लाल रंगाने दश वले या मोकळया जागेत न वन मंजुर असलेले 
साव.शौचालयाच ेबांधकाम करता येईल मा  उपल ध असले या जागेत २० शटचे शौचालयाचे एक ीत बांधकाम 
करणे श य नसुन या ऐवजी र या या पूवकड े१० श  व पि चमेकडे १० श चे साव.शौचालय बांधकाम करणे 
श य होईल मा  अ या कारे दोन भागात शौचालयाचे बांधकाम करावयाच ेझा यास यासाठ  मंजुर र कम 
.२३,२२,११५/- म ये अंदाजे र कम .२.५० ते ०३ ल  पयांची वाढ हो याची श यता असुन सदरचा वाढ व 

खच हा मनपा नधीतुन करावा लागेल. 
यानुसार पूव या साव. वापरा या र यावर ल साव.शौचालया या जागेवर न वन मंजुर २० श च े

शौचालय न बांधता या जागेपासुन जवळच असले या मनपा मालक या शवाजी नगर हुडको मधील 
व.यो.र या या जागेलगत असले या मोकळया जागेत र या या पुवस व पि चमेस १०-१० श या शौचालयाचे 
बांधकाम कर यास व यासाठ  मंजुर र कमेपे ा होणा या जादा खच र कम . २.५० त े०३ ल  मा  मनपा 
नधीतुन कर यास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबींची 
पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :- ६२   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- दारकंुडे नवनाथ व वनाथ   
अनुमोदक :- बा व कर कशोर रमेश 

शासना या मुलभुत सुखसु वधा नधी अंतगत ा त २५ कोट  नधीतील काह  
कामे र  झालेल  आहेत व इतर कामातून काह  नधी श लक आहे एकूण श लक नधीतील र कम .३.३४ 
कोट तून १ त े६ कामांची एकूण र कम .३.३४ कोट  ता वत कर यात आलेले आहेत सदर आले या कामांचा 
महासभेत ठराव क न शासनाकड े ता वत करणकेामी मा.महापौर सौ.भारती कैलास सोनवणे यांनी दले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े 
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शासना या मुलभुत सुखसु वधा नधी अंतगत ा त २५ कोट  नधीतील काह  कामे र  झालेल  आहेत 

व इतर कामातून काह  नधी श लक आहे एकूण श लक नधीतील र कम .३.३४ कोट तून १ त े६ कामांची 

एकूण र कम .३.३४ कोट  ता वत कर यात आलेले आहेत सदर आले या कामांचा महासभेत ठराव क न 

शासनाकड े ता वत करणेकामी मा.महापौर सौ.भारती कैलास सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न 

नणय घेणे. 

 असा ठराव कर यात येतो क , शासना या मुलभुत सुखसु वधा नधी अंतगत ा त पये २५ कोट  

नधीतील काह  कामे र  झाल  आहेत व इतर कामातुन काह  नधी श लक राहत आहे. एकुण श लक 

नधीची र कम .३.३४ कोट  असुन या नधीतुन खाल ल नमुद १ त े ६ वकास काम े करणे कामी येणार  

र कम .३.३४ कोट  मा च ेखचास तसेच सदर कामे सदर श लक नधीतुन करणसेाठ  ताव शासनाकडसे 

पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. ं . कामाच ेनांव   अंदािजत र कम 

१. वाड ं .१९ अंतगत येत असले या सु म कॉलनीत व आजु-बाजु या प रसरात 

अि त वात असले या पोलांवर ि ट लाईट फेज वायर ओढुन पथ द यांची 

यव था करणे (महा वतरण कंपनी या १.३% सुपरि हजन ि कम अतंगत) 

  .२४.५९ ल  

२. जळगांव शहरातील शवाजीनगर रे वे उ डाणपूला या (रे व ेले हल ॉ सगं ४२०-   .१५०.०० ल  
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९/११) जोडर या या संरेखे या मागातील उ चदाब / लघुदाब वज वा हनी 

थलांतर त करणे कामे अपे ीत खच र कम .०१.५० कोट  मा  नधी 

महा वतरण कंपनी मयाद त जळगांव यांना उपल ध क न देणे/ महा वतरण 

कंपनी मयाद त जळगांव यांचे कडसे वग करणे. 

३. भाग ं .०२ कांचन नगर चौघुले लॉट प रसरातील र त ेडांबर करण करणे   .५०.०० ल  

४. जळगांव शहरात आव यक ठकाणी ी व पु षांकर ता व छतागहृ/यु रन स ची 

यव था करणे. 

  .५०.०० ल  

५. डी.माट त ेरामे वर कॉलनीतील आ द य चौक पयतचा र ता डांबर  करण करणे.   .४८.४१ ल  

६. प ं ाळा मशानभुमी म ये दु ती, सुशो भकरण क न वक सत करणे.  .११.०० ल  

                                                एकुण र कम :-   .३३४.०० ल  

सभागहृात स मा.सद यांनी सुच व यानूसार वर नमूद अ. ं .२ म ये जळगांव शहरातील शवाजीनगर 

रे वे उ डाणपूला या (रे वे ले हल ॉ सगं ४२०-९/११) जोडर या या संरेखे या मागातील उ चदाब / लघुदाब 

वज वा हनी थलांतर त कर याचे काम हे महा वतरण कंपनीकडून न करता सदर कामी मनपा शासनाने 

न वदा या राबवुन महानगरपा लकेमाफत काम करणेस तसेच उपरो त अ. ं .३, मधील भाग ं .०२ कांचन 

नगर चौघुले लॉट प रसरातील र त े डांबर करण करणे ऐवजी या ठकाणी पा याचा नचरा होत नाह  

या ठकाणी पे हर लॉक बसवुन अथवा ॉ ंट करण क न र त ेबन वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच जळगांव शहरात आव यक या ठकाणी ी व पु षाकंर ता व छतागहृ/यु रन स ची यव था 

करणे कामी शासनाकडसे या काह  सेवाभावी सं थाचंे ताव आलेले असतील यांचकेडून सु दा काम 

क न घेणेस या दारे मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची 

पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

            सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ६२   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
 अनमुोदक :- बा व कर कशोर रमेश

महासभा ठराव .१८२ द.०३/०८/२०१९ अ वये ग ठत ११ स म या बरखा त 
करणेस व न याने एक वषासाठ  ११ स म या गठ त कर याची या सु  करणेबाबत कायवाह  करणे संदभात 
मा.सभापती, थायी स मती, ी.राज  झप  पाट ल व इतर ६ स मा.सद य, यांनी दले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 
.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेत महासभा ठराव ं .१६६ द.०६/०६/२०१९ 

व महासभा ठराव .१८२ द.०३/०८/२०१९ अ वये १) बांधकाम स मती, २) अ त मण स मती, ३) व छता 

स मती, ४) पाणी पुरवठा स मती, ५) दवाखाना स मती, ६) नयोजन स मती, ७)आ थापना स मती, ८) वधी 

स मती, ९) वाहन यव था स मती, १०) श ण स मती, ११) वदयुत स मती, या ११ वशेष स म या ग ठत 

कर यात आले या हो या. सदर स म यांचा एक वषाचा कालावधी संपलेला अस यामुळे सदर या स म या या दारे 

बरखा त करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच जळगांव शहर महानगरपा लके या कामकाजात सुसु ता आणणेसाठ  खाल ल माणे ७ (सात) 

सद यीस ११ वशेष स म या एक वषासाठ  गठ त करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. १) बांधकाम 

स मती, २) अ त मण स मती, ३) व छता स मती, ४) पाणी पुरवठा स मती, ५) दवाखाना स मती, ६) 

नयोजन स मती, ७)आ थापना स मती, ८) वधी स मती, ९) वाहन यव था स मती, १०) श ण स मती, ११) 

वदयुत स मती सदर येक स मतीम ये भारतीय जनता पाट च ेपाच सद य, शवसेना दोन सद य या माण े

सात सद यीस स मतीस प ीय बलाबल नूसार महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३० व ३१ 

मधील तरतूद नूसार मा यता दे यात येत आहे. 

उपरो त सव वशेष स मतींच ेकामकाज हे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३० व ३१ 

म धल तरतूद नुसार चालेल. सदर स मतीच े स चव हे संबं धत वभागांच े वभाग मुख हे असतील उपरो त 

कलमातील तरतूद नुसार स मतीं या बैठक च ेसव अ भलेखे संबं धत वभागाचे वभाग मुख (स चव) यांनी ठेवून 

यांनी याच ेजतन करणे आव यक राह ल.व येक वशेष स मतीच ेसव कामकाज महानगरपा लकेकडुन कायम 

केले जा या या अ धन असेल. 

सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ६२   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल राज  झप    
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश
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शासना या नगरो थान व द लते तर नधी अंतरग्त (सा.बा. वभाग १० कोट  
मधील) मनपा भाग नहाय याद तील अ. ं . १ ते ७१ च े कामे करणेस व याकामी येणारा र कम 
.९,९९,६९,८४०/- मा  चे खचास मा यता मळणेबाबत मा.महापौर यांचे जा. ं ./जशमनपा/म.का./१३८/२०२०-२१ 
द.२७/०१/२०२१ चे प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महापौर यांचे प  व सभागहृात सुच व यानूसार सन २०२०-२१ या 
आ थक वषासाठ  शासना या नगरो थान व द लते तर नधी अंतगत  (सा.बा. वभाग १० कोट  मधील) मनपा 
भाग नहाय खाल  नमूद केले या याद तील अ. ं . १ ते ७१ चे कामांमधील अ.नं.१३,  म धल भाग .०४ व 

०५ अंतगत पांझरापोळ ते दधीची चौक व दधीची चौक त ेटॉवर पयतचा र ता डांबर करण करणेसाठ  अंदािजत 
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र कम पये १०,००,०००/- (दहा ल ) मा  नजर चुक ने दश व यात आलेल  आहे याऐवजी सदरची र कम ह  
पये १,००,००,०००/- (एक कोट ) करणेस व कामां या याद म ये या दु या झाले या असतील या दु या 

करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच महापौर यांनी सभागहृात सुच व यानूसार व वरोधी प नेते तसेच स मा.सद य यांनी 
सभागहृात केले या मागणी नुसार अ.नं. १ ते ७१ या कामां या याद तील र कमांम ये दु ती करणेस तसेच 
अ.नं.७२,७३ व ७४ या कामाचंा याद त समावेश करणसे व अ.नं. १ त े७४ ची कामे करणे कामी येणारा एकुण 
र कम .१०,६९,६७,०२९/- मा  चे खचास तसेच सदर कामांचा ताव िज हा धकार ,जळगांव यांचकेडसे 
मा यतके रता पाठ वणेस मा यता दान कर यात येत आहे. शासनाने सदरचा ताव २४ तासाम ये तयार 
क न िज हा धकार ,जळगांव यांचकेडसे मा यतसेाठ  सादर कर याची कायवाह  करावी. 

                 (नगरो थान व द लते तर नधी अंतगत ता वत कामे) 

अ.नं. कामाच ेनांव अंदाजीत र कम 
. 

१. भाग .०१ अंतगत जनाई नगर स.नं.३००/२ब/१ म ये आर.सी.सी.गटार व लॅब 
क हट बांधणे. 

.२०,००,०००/- 

२. भाग .०१ अंतगत राधाकृ ण नगर स.नं.३००/१+३००/२ म ये आर.सी.सी.गटार 
व लॅब क हट बांधणे. 

.१०,००,०००/- 

३. भाग .०१ मधील स.नं.३४४/१ जळगांव शवार ी.नंद ु पुरोह त त े मुरल  
महाजन यांचे घरापयत र ता खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.१०,००,०००/- 

४. भाग .०२ स.नं.३३७/४ मधील ी.सुकदेव भंडगर त ेस तष कंडारे यांचे घरापयत 
र ता खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.१०,००,०००/- 

५. भाग .०२ म ये चौघुले लॉट प रसरातील र त े व असोदा रोडकड े जाणारा 
र ता पे ह ंग लॉक बसवुन तयार करणे. 

.२०,००,०००/- 

६. भाग .०२ म ये शवाजी नगर हमालवाडा व हुडको प रसरात ठक ठकाणी 
आर.सी.सी. गटार व लॅब क हट बांधणे. 

.१०,००,०००/- 

७. भाग .०४ म ये चौबे शाळे या खु या जागेवर पे हर लॉक बस वण.े .१०,००,०००/- 

८. भाग .०४ अंतगत जोशी पेठ मधील ीराम ो ह जन जवळ र ता पे ह ंग 
लॉक बसवुन तयार करणे. 

.१०,००,०००/- 

९. भाग .०४ अंतगत रधुरवाडयातील र त ेपे ह ंग लॉक बसवुन तयार करणे. .१०,००,०००/- 

१०. भाग .०४ मधील दालफळ प रसरातील र तचे पे ह ंग लॉक बसवुन तयार 
करणे. 

.१०,००,०००/- 

११. भाग .०४ मधील बालाजीपठे, मारवाडी ग ल  व इतर प रसरातील र त ेपे ह ंग 
लॉक बसवुन तयार करणे. 

.२०,००,०००/- 

१२. भाग .०४ ओकनगर प रसरात पे ह ंग लॉक बसवुन तयार करणे. .१०,००,०००/- 

१३. भाग .०४ व ०५ अंतगत पांझरापोळ त ेदधीची चौक व दधीची चौक त ेटॉवर 
पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.१,००,००,०००/- 

१४. भाग .०५ अंतगत वानखेड ेसोसायट  प रसरातील र त ेव स ह ल हॉि पटल 
गेट न.ं०२ समोर ल वानखेड ेसोसायट  पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.४०,००,०००/- 

१५. भाग .०५ व ०६ अंतगत हौ सगं सोसायट  म ये ठक ठकाणी आर.सी.सी. 
गटार व लॅब क हट बांधणे. 

.१९,००,०००/- 

१६. भाग .०३ जळगांव ११९/१ व तळेले कॉलनीत गटार बांधणे. .१०,००,३७३/- 

१७. भाग .०३ वा मीक नगर बगी या ओपन जीम तयार करणे. . ९,५२,५७१/- 

१८. भाग .०३ खेडी आंबेडकर नगर भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे. .१०,००,३७३/- 
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१९. भाग .०३ स.न.ं६२ वठोबा नगर म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. .१०,००,३७३/- 

२०. भाग .१७ आयो या नगर स.न.ं१४१,१३९,३८ म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. .३९,८६,६२५/- 

२१. भाग .१६ स.न.ं५१८ रणछोडदास नगर म ये डांबर  र त ेकरणे. .१९,७२,६७३/- 

२२. भाग .१६ स.न.ं५१८ रणछोडदास नगर म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. .१०,००,३७३/- 

२३. भाग .१६ सधंी कॉलनी ने योती दवाखा या जवळ र ता डांबर  करणे. . ९,९६,९२४/- 

२४. भाग .१० पं ाळा हुडको मधील बौ द वसाहत येथे कॉ ं ट पाथवे तयार 
करणे. 

.१०,००,०००/- 

२५. भाग .१० पं ाळा हुडको मधील ब डींग न.ं०१ त े ब डींग नं.२६ पयत 
आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगं ठकाणी लॅब क हट बांधणे. 

. ९,९९,४०५/- 

२६. भाग .१० खंडरेाव नगर येथे आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगं ठकाणी लॅब 
क हट बांधणे. 

.१९,९८,८१०/- 

२७. भाग .११ गट न.ं१६२/१ब पं ाळा शवार मधील ओपन पेसला चेनल ंक 
फे सींग करणे. 

. ७,८९,९५४/- 

२८. भाग .११ यु न सपल कॉलनी ी.मारोती मं दर त े साव.शौचालय पयत 
आर.सी.सी.गटार बांधणे व रोड ॉ सगं ठकाणी लॅब क हट बांधणे. 

.१२,०८,३९१/- 

२९. भाग .११ ह र व ल नगर मधील मराठ  मनपा शाळे समोर ल व वकमा मं दर 
र या या बाजुस आर.सी.सी.गटार बांधणे व रोड ॉ सगं लॅब टाकण.े 

. ९,९९,४०५/- 

३०. भाग .११ ह र व ल नगर मधील ी.हनुमान मं दर व गणपती मं दरा समोर ल  
र या या बाजुस आर.सी.सी.गटार व रोड ॉ सगं लॅब टाकणे. 

. ९,९९,४०५/- 

३१. भाग .११ मधील लेवा समाज मुल ंची व तीगहृ ग ल  लगत असणा या रोडला 
कॉ ट  करण करणे. 

.१५,००,०००/- 

३२. भाग .१२ धांड ेको चगं लासेस टे लफोन नगर पि चम त ेचच रोड पयतचा  
र ता डांबर करण करणे. 

.२०,००,०००/- 

३३. भाग .१२ मधील मेह ण स.न.ं५६१/२अ धांडे नगर मधील लॉट नं.२५ त े३६ 
पयतचा उताराचा र ता कॉ टचा करणे. 

.१०,२५,८९४/- 

३४. भाग .१२ म धल जयनगर म धल ी.छबीलभाई शहा यांचे घरापासून त े
एल.एच.पाट ल यांचे घरापयतचा र ता डांबर करण करणे. 

. ३,२७,६६७/-  

३५. भाग .१२ म धल ॲड. नकम यांचे घरापासून रामदास कॉलनी ना यापयतचा 
र ता डाबंर करण करणे.  

. ६,७२,३३२/- 

३६. भाग .१३ मोहन नगर मेह ण स.न.ं४४९ मधील लॉट न.ं९६ त े११५ पयत रोड 
डांबर करण करणे. 

. ९,९९,५९८/- 

३७. भाग .१३ मधील दौलत नगर मधील मेह ण स.न.ं४५० मधील र त े
डांबर करण करणे. 

.१०,००,०५४/- 

३८. भाग .१३ मधील नेह  नगर मधील मेह ण स.न.ं४१५ ओपन पेस म ये 
जॉगींग ॅक तयार करणे. 

. ७,००,०००/- 

३९. भाग .१३ नेह  नगर स.न.ं४१५ मधील र त ेडांबर करण करणे. .१२,९८,६०३/- 

४०. भाग .१४ म ये तुळजामाता नगर, रामे वर कॉलनी म ये ठक ठकाणी रोड 
ॉ सगं क हट बांधणे. 

. २,९६,३७६/- 

४१. भाग .१४ म ये रामे वर कॉलनी राज शाळे पासुन इं थ चौकापयत 
ना याला रटे नगं वॉल व रोड ॉ सगं क हट बांधणे. 

.१७,०२,८७८/- 

४२. भाग .१४ म ये शरसोल  नाका, तांबापुरा चौक त े ल मी हाडवेअर हायवे 
पयत रोड साईडने गटार बांधुन रोड ॉ सगंला लॅब बांधणे. 

. ९,९९,९१३/- 

४३. भाग .१४ म ये रामे वर कॉलनी म ये बालाजी कराणा, एकनाथ नगर 
इ. ठकाणी रोड ॉ सगं क हट बांधणे. 

. २,९६,३७६/- 
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४४. भाग .१४ म ये मेह ण नाथ मशानभुमी लगत गटार बांधुन रोड ॉ सगं 
लॅब     क हट बांधणे. 

. ४,५१,२७३/- 

४५. भाग .१४ अंतगत रामे वर कॉलनीतुन तलाव चौपाट कड ेजाणा या र यावर ल 
ना यावर पुल बांधणे. 

.२५,००,०००/- 

४६. भाग .१४ अंतगत एकनाथ नगर त े सं दात नगर या दो ह  जोडणा या 
र यावर ल ना यावर पुल बाधंणे. 

.१५,००,०००/- 

४७. भाग .१४ भोई ग ल , तुळजामाता नगर, शवाजी चौक, महाजन नगर, 
गणपती नगर, एकनाथ नगर इ, ठकाणी रोड ॉ सगं क हट बांधणे. 

. २,५१,९२७/- 

४८. भाग .०६ अंतगत केमी ट हॉल, गणेश नगर जवळील र त ेडाबंर करण करणे. . ९,९६,९२४/- 

४९. भाग .०६ अंतगत जळगांव स.न.ं२७४/अ/६/४ लॉट नं.०६ त ेस.नं.२७४/अ/६/१ 
लॉट नं.०५ द त कॉलनी येथील र त ेडांबर  करणे. 

. ९,९९,८९९/- 

५०. भाग .०६ अंतगत द त कॉलनी येथील डॉ.अशोक पाट ल यांचे घराजवळ, 
शवश ती कार बाजार मागील र याचे डांबर करण करणे. 

. ८,४५,१७९/- 

५१. भाग .०६ अंतगत पंडीत हॉि पटल, दनानाथ वाडी येथे आर.सी.सी. गटार व 
लॅब क हट बांधणे. 

. २,३९,४००/- 

५२. भाग .०६ अंतगत तुकारामवाडी व हवाट त येथे पे ह ंग लॉक बस वणे. .१०,००,०००/- 

५३. भाग .०७ अंतगत गंधव कॉलनी येथील खु या जागेम ये पाथवे तयार करणे. .१०,००,०००/- 

५४. भाग .०७ अंतगत गजानन कॉलनी येथील खु या जागेम ये पाथवे तयार 
करणे. 

.१०,००,०००/- 

५५. भाग .०७ अंतगत भ गरथ कॉलनी व ीकृ ण कॉलनी येथील खु या जागेस 
चनेल ंग फे सींग करणे. 

.१०,००,०००/- 

५६. भाग .०७ अंतगत पं ाळा गट न.ं५६ मा ती पाक येथील खु या जागेस 
चनेल ंग फे सींग करणे. 

.१०,००,०००/- 

५७. भाग .०७ मधील डमेला कॉलनी येथील ना यावर लॅब क हट बांधणे. . ५,००,०००/- 

५८. भाग .०८ स.न.ं२९० हषगीर  अपाटमट, ीराम कॉलनी व वाघुळदे नगर म ये 
आर.सी.सी. गटार बांधणे. 

. ९,९९,८६६/- 

५९. भाग .०८ अंतगत अनंत कॉलनी, ीराम नगर प रसरात गटार बांधणे. . ४,१७,२६३/- 

६०. भाग .०८ अंतगत पे ोलपंप मागे डॉ.खैरनार यांचे घरा समोर ल र ता 
डांबर करण करणे. 

. ५,९५,९८९/- 

६१. भाग .०८ अंतगत पवार पाक व प रसरात गटार बांधणे. . ९,९९,८००/- 

६२. भाग .०८ अंतगत शवराज अपाटमट गुजराल पे ोलपंपा मागील भाग व 
पर सरात गटार बांधणे.  

. ९,९६,०००/- 

६३. भाग .०८ नमखेडी गावठाण भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे. .२०,००,०००/- 

६४. भाग .०९ मु ताईनगर पं ाळा गट नं.२८,३०,३२ व ३४ म ये खेळणी व ओपन 
जीम सा ह य बस वण.े 

.१०,०३,४३८/- 

६५. भाग .०९ पं ाळा गट न.ं३४८ िज हा बँक कॉलनी ओपन पेसला चनेल ंग 
फे सींगसह वकसीत करणे. 

.९,९९,६००/- 

६६. भाग .०९ पं ाळा गट न.ं२३+२२ पंचायत ओपन पेसला चेनल ंग फे सींग 
करणे. 

.१०,३०,०००/- 

६७. भाग .०८ पं ाळा गट नं.४० ौपद  नगर ओपन पेसला चेनल ंग फे सींग 
करणे व पे ह ंग लॉक बस वणे. 

.२०,००,०००/- 

६८. भाग .०९ पं ाळा गट नं.६/१ ओपन पेसला चेनल ंग फे सींगसह वकसीत 
करणे. 

.१०,०३,८८०/- 
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६९. भाग .१५ मेह ण अंतगत इ बाल कॉलनी पुला लगत या ना यास संर ण 
भतं बांधणे. 

.४०,००,०००/- 

७०. भाग .१८ मेह ण अंतगत स.न.ं१७ मधील मुखय् र त ेखडीकरणासह डांबर  
करणे. 

.४०,००,०००/- 

७१. भाग .१९ मेह ण अंतगत स.न.ं२१ मधील र त ेखडीकरणासह डांबर  करणे. .३०,००,०००/- 

७२. भाग .१२ मधील गजानन हौ.सोसायट  मधील ी. कशोर ढाके यांचे घरापासुन 
त े शवरोड पावती नगर अिजंठा हौसींग सोसायट  मधील पी.ई.पाट ल यांचे कॉलेज 
पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

.२२,८४,०४८/- 

७३. भाग .१२ अिजंठा हौसींग सोसायट  मधील ओपन पेस समोर ल उताराचा 
र ता कॉ टचा करणे. 

. ७,२७,१९७/- 

७४. भाग .१५ मेह ण गावठाण अंतगत बु जा पासुन त ेमहादेव मंद रापयत हाया 
मेह ण मशान भुमी पयत तसेच जय दगुा पतपेढ  पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

.४०,००,०००/- 

                                                     एकुण र कम :- .१०,६९,६७,०२९/- 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 

बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमंजुर 
  अनुकूल मत े :-  ६२   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनुमोदक :- सोनवण े धरज मुरल धर

जळगांव शहरातील पं ाळा शवारात फायर टेशन उभारणबेाबत 
स मा.सद य, ी.कुलभुषण वरभान पाट ल यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
.
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील पं ाळा शवाराम ये जवळपास ७० ते ८० हजार 
लोकव तीचा भाग असून याभागात बरेचशे यापार  संकुले तसेच उदयोग यवसाय संबंधीचे छोटे मोठे यवसाय 
दे खल आहेत. याच माणे हा भाग दाट र हवासी व तीचा दे खल आहे. परंतू या ठकाणी काह  कारणा तव 
कुठ याह  ठकाणी आग लागल  असता या ठकाणी आप या महानगरपा लका अंतगत कायरत असले या फायर 
टेशन येथुन आग वझ व यासाठ  अि नशमन वभागाची गाडी येईपावेतो बराच वेळ होवुन जातो. कारण या 

अंतगत एक रे वे गेट दे खल आहे व काह  वेळेस त े गेट बंद दे खल असते. सदर रे वे गेट उघड यानंतर 
अि नशमन वभागाची गाडी घटना थळी पोहचत ेतोपयत ब यापैक  आगीम ये नुकसान झालेले असत.े अ या 
प दतीचे अनु चत कार होवु नये हणून पं ाळा शवाराम ये एक फायर टेशन उभारणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न पूढ ल कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६२    तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- कापसे मयरु चं कांत

 

 

                                                                                            सह /- 

  


