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खडके सु नल वामनराव– 
मा.उपमहापौर 

पाट ल चं शेखर शवाजी पाट ल मना ी गोकुळ 

जोहरे या मधुकर कापसे मयुर चं कातं  सोनार रंजना वजय 
नेरकर स रता अनंत कापसे तभा चं कातं खडके व वनाथ सुरेश 
पोकळे दल प बबनराव देशमुख तभा गजानन सोनवणे राखी शामकातं 
खान कसानाबी गबलु पाट ल वजय पुंड लक तायड े योती शरद 
सोनवणे काचंन वकास सोनवणे सुरेश मा णक लढढा नतीन बालमकंुुद 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ बार  शोभा दनकर चौधर  मनोज सरेुश 
शदें गाय ी उ तम शेख हसीनाबी शर फ बरड े नतीन मनोहर 

बा व कर कशोर रमेश पाट ल कुलभुषण वरभान जोशी अनंत ह र चं  

सपकाळे मना धुडकु भल पावताबाई दाम ु शेख शबानाबी साद क 
कोळी द ता य देवराम पाट ल उषा संतोष नाईक शांत सुरेश 
सपकाळे रंजना भरत को हे लल त वजय पटेल इ ा हम मुसा 
को हे वण रामदास बडाळे उ वला मोहन सोनवणे नता मंगल सगं 
सनकत चेतन गणेश राणे गाय ी इं िजत सोनवणे व म कसन 
सोनवणे मुकंुदा भागवत तायड ेसुरेखा नतीन भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
काळे अ मत पांडुरंग च हाण योती बाळासाहेब बागवान रयाज अहेमद अ दलु 

कर म 
चौधर  मंगला सजंय मराठे िजत  भगवान देशमखु सु नाबी राज ु
ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं सोनवणे सुरेखा सुदाम शेख सैईदा यसुुफ 
सोनवणे धरज मुरल धर ढेकळे सदा शव गणपत ि वकृत सद य 
भोळे समा सुरेश पाट ल राज  झप  सोनवणे कैलास नारायण 
काळे दपमाला मनोज बालाणी भगतराम रावलमल मराठे राज  नारायण 
सोनवणे अि वन शांताराम अ तरदे रजनी काश चौधर  महेश रतन 
पाट ल स चन भमराव काळे रे मा कंुदन जैन भागचदं मोतीलाल 
भोईटे लताबाई रणजीत आहुजा मनोज नारायणदास  
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सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे दाजंल च े ताव मांडले.  
अ. . स मा.सद यांचे नांव   दांजल च े ताव 
१. भगंाळे व णू रामदास    १)गणेश मेडीकलचे राज  पाट ल व नसरा मेडीकलचे नलशे पाट ल, 

वसनजी नगर याचंे वडील व. नवृ ती शकंर पाट ल २)महावीर वेलस 
सवुणपेढ चे सचंालक अजय, नलशे ललवाणी यांच ेवडील व.शां तलाल 
पचंद ललवाणी ३) नतीन, ल लत व ए.ट .झांबरे वदयालयाचे श क 
बपीन झोप ेरा.राध कसन वाडी,जळगांव यांचे वडील व. दनकर डी. झोप े
४)गणेशवाडी ये थल ॲड. कशोर महाजन यां या प नी अ भनव 
ा. वदयालया या श का व.सगंीता कशोर महाजन ५) भदेुसाई 

कॉलनी ये थल भारत दु धालय व मनीष दु धालयाच ेसचंालक यामसुदंर 
झंवर यां या प नी व मनीष व गर श झंवर यां या आई व.पु पा 
यामसुदंर झंवर ६)ओंकार नगर ये थल योगेश अ वाल व ओम काश 
अ वाल यां या आई व. ेमलता राम साद अ वाल ७) के म ट भवन, 
सबजेल या मागील र हवासी के म ट असो.चे स चव शामकांत वाणी 
यां या आई व. ललाबाई रमेश वाणी (मराठे) ८)जीवन नगर ये थल 
र हवासी तथा धनल मी मेडीकलचे सचंालक व.धने वर हाद येवले 
९)रामे वर कॉलनी ये थल ई वर ढवरे याचें भाऊ व.सतंोष ढवरे 
१०)सभुाष रामदास शरसाळे यांच े सपुु  व.राज  सभुाष शरसाळे 
११)खेडी ये थल व.अ ण पाट ल १२)शास कय तं नकेतचे ाचाय 
डॉ.मह  इंगळे यांचे वडील व. व वनाथ द त ु इंगळे १३)ओंकार नगर 
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ये थल म लदं व मनोज चौधर  यां या मातो ी व.जनाबाई अशोक 
चौधर  १४)आदश नगर ये थल योगेश कलं ी याचें वडील व. ेमराज 
कलं ी १५)गणेश वाडी ये थल र हवासी तथा मनपा नगररचना वभागाचे 
नवृ त अ भयतंा चं कांत नेहत ेयां या मातो ी व.समुन दनकर नेहत े
याचंे द:ुखद नधनाब ल. 

२. भल पावताबाई दाम ू मनपा सद या,सौ.पावताबाई दाम ू भल यांचे पतुणे व.सकुलाल उखा 
भल यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

३. पाट ल चं शखेर शवाजी १) . .८ चे र हवासी केबीए स कामगार यु नयन चे अ य  शलै  भाऊ 
इंगळे, शास कय तं नकेतचे ाचाय डॉ.मह  ह . इंगळे यांचे वडील, 
माजी नगरसे वका सौ. योती इंगळे यांचे सासरे कै. व वनाथ द ता य 
इंगळे २) . .८ चे र हवासी स द च कला श क कै.मधुकर लोटन 
जगताप यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

४. सनकत चेतन गणेश मनपा स मा.नगरसे वका चेतना कशोर चौधर  यांचे जेठ व माजी 
नगरसेवक ी. कशोर भाऊलाल चौधर  यांचे भाऊ व.गोकुळ भाऊलाल 
चौधर  यांचे द:ुखद नधनाब ल. 

दांजल  बाबत आले या तावा या अनषुगंाने उपरो  द:ुखद घटनेबाबत सभागहृाला 

अ यतं द:ुख होत आहे. परमे र इहलोक सोडून गेले या मतृा यास चरशांती दान करो, यां या 

सम  कुटंू बयाचं ेद:ुखात सभागहृ सहभागी असनू यांचे कुटंू बयांना, 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 .
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सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनदंनाच े ताव मांडले.  

अ. . स मा.सद यांचे नांव अ भनदंनाच े ताव 

१. सोनवण ेभारती कैलास  
मा.महापौर 

कु.समृ द  हषल सतं ह ने २६ जानेवार  जास ताक दनी द ल  येथ े
एन.सी.सी. कॅडटे रा य परेडचे पथसचंलन के याब ल यांचे हाद क 
अ भनदंन.

२. सनकत चेतन गणेश जळगांव शहर महानगरपा लका थम नागर क महापौर सौ.भारतीताई 
कैलास सोनवणे व उपमहापौर ी.सु नल वामनराव खडके, सभापती 
थायी स मती ी.राज  घगेु पाट ल व सपंणु स मा.नगरसवेक व 

नगरसे वका तसेच महानगरपा लका डॉ टस, दवाखाना, सफाई 
कामगार, मलेर या कमचार  व सपंणु मनपा अ धकार  व कमचार  
यांनी को वड १९ या महामार च काळात सपंणु शहरवा सयांना 
वत: या  जीवाची पवा न करता नागर कांना अ याव यक व 

सव तम गरजे या सवेा परु वत असनू ह  बाब जळगांव शहर 
महानगरपा लकेस गौरव णय अस यामळेु यांचे हाद क अ भनदंन. 

३. काळे दपमाला मनोज वॉजा मयॉ दगाजवळील अ त मण काढून नागर कांसाठ  र ता 
मोकळा क न अ त मण काढून द याब ल महापौर सौ.भारती 
कैलास सोनवणे तसेच उपायु त, ी.सतंोष वाहुळे साहेब यांचे सु दा 
यांचे हाद क अ भनदंन. 
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४. पाट ल कुलभषुण 
वरभान 

वॉजा मयॉ दगाजवळील अ त मण काढलेब ल शहर अ भयतंा 
अर वदं भोसल ेयांचे हाद क अ भनदंन. 

 

५. सोनवण ेकैलास 
नारायण 

१) जळगांव शहरात वदयतु पोलवर LED चे लाईट लावणेच े काम  
ी.एस.एस.पाट ल यांनी चांग या कारे केलेब ल यांचे हाद क 

अ भनदंन. 

२) कोराना महामार  चाल ूअस याने मा क न लावणेब ल नागर कांना 
दंड करणे तसेच या करणी डमाटला दंड के याब ल 
उपायु त, ी.सतंोष वाहुळे साहेब यांचे हाद क अ भनदंन. 

६. सोनवण ेकैलास 
नारायण 

भार  शहर अ भयतंा अर वदं भोसले यांनी जळगांव शहरातील 
घनकचरा डी.पी.आर. सधुार त करणे, अमतृ योजनेत वाढ व भागात 
१८५ क.मी. लांबीची पाईप लाईन टाक याचा सधुार त 
डी.पी.आर.तयार करणे व अमतृ योजने अतंगत सु ीम कॉलनीत पाणी 
परुवठा सु  करणे इ याद  बाबी कमी कालावधीत के याने यांना 
अ त र त दोन वेतनवाढ दे याबाबत शफारस कर यात येत असनु 
चांग या कामाब ल यांचे हाद क अ भनदंन. 

उपरो  तावाचे अनषुगंाने वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसवेक, सामािजक कायकत 
व सामािजक सं था यांच ेहे सभागहृ अ भनदंन कर त असनु उ ल भ व यासाठ  शभुे छा देत आहे. 

 
 

दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी सपं न झाले या ऑनलाईन (ॲप दारे) वशषे 
महासभेचे कायवृ त कायम करणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , दनांक:०३/०२/२०२१ रोजी सपं न झाले या ऑनलाईन 
(ॲप दारे) वशषे महासभचे ेकायवृ त कायम करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषूण वरभान 

१५ या क य व त आयोग शफारशीनसुार रा यातील Non-Million Plus 
Cities गटातील नागर  था नक वरा य सं थाक रता ा त अनदुाना या वतरण व व नयोगाबाबतची 
कायप दती नि चती बाबत द.२८ ऑ ट बर, २०२० या पा रत शासन नणयाची मा हती घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , १५ या क य व त आयोग शफारशीनसुार रा यातील Non-
Million Plus Cities गटातील नागर  था नक वरा य सं थाक रता ा त अनदुाना या वतरण व 
व नयोगाबाबतची कायप दती नि चती बाबत नगर वकास वभागाकडील शासन नणय 
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मांक.एफएफसी-२०२०/ . ं .५६/न व-४ मं ालय, मुबंई द.२८ ऑ ट बर, २०२० या पा रत शासन 
नणयाची मा हती घेतल . व सदर शासन नणयानसूार १५ या व त आयोगा या नधीला खच 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषूण वरभान   
  अनमुोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
 

भसुपंादन ताव .२३६/२०१८ मौज े प ं ाळा अदंािजत ५० ट के अगाऊ 
मोबदला भरणा करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  
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असा ठराव करणत येत आहे क , जळगांव शहरा या मजुंर वकास योजना (वा.ह) म ये मौज े
प ं ाळा गट न.ं१०८ या ज मनीवर आर ण .१०६, ि हजीटेबल माकट व शॉ पगं सटर कर ता आर ण 
ता वत आहे. सदर जागा ह  शहराबाहेर अस याने तसेच भौगो लक टया आज या ि थतीत सदर 

ठकाणी ि हजीटेबल माकट व शॉ पगं सटर काह च कामाचे नाह . सदर करणी सपंणू चौकशी क न 
अहवाल सादर करणेसाठ  स मा.सद य, ी.पोकळे दल प बबनराव, ी.पाट ल कुलभषूण वरभान व 
स मा.सद या, ॲड.सौ.हाडा शु चता अतलु सहं यांची एक स मती नेमणेस मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

नगररचनाकार यांनी वर त स मतीच ेकामकाजानसुार स मतीचा अहवाल पढू ल महासभते सादर 
कर याची द ता यावी. 
सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
 अनमुोदक :- ॲड.हाडा शु चता अतलु सहं 
 

मा.महापौर यांचेक रता महानगरपा लका फंडातुन वाहन खरेद  करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , महापौर यांचेक रता महानगरपा लका फंडातनु वाहन खरेद  
करणेबाबत शासनाकडुन आललेा ताव नामजंरू करणेत येत आहे. 
सवानमुत ेनामजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 

नागर  द लते तर व ती सधुारणा योजने अतंगत (१) भाग ं .१५ मेह ण 
अतंगत ल मीनगर जवळील साव.शौचालय जवळचा र ता कॉ ट करण करणे (२) भाग ं .१५ मेह ण 
अतंगत कंुभारवाडा साव.शौचालय जवळील र ता काँ टचा करण े कामी येणारा एकूण र कम 
.४,९३,७१०/- मा  च े खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , १) भाग ं .१५ मेह ण अंतगत ल मीनगर जवळील साव.शौचालय 
जवळचा र ता कॉ ट करण करणे (२) भाग ं .१५ मेह ण अंतगत कंुभारवाडा साव.शौचालय जवळील र ता 
ॉ टचा करणेचे कामे हे १४ या व त आयोगा या अंतगतचा नधी पैक  ५०% नधी व छ भारत अ भयान 

क रता राखुन ठेवले या नधीतुन कर यास ता वत कर यात आले होते परंतु सदरच ेकामे हे उ त आयोगा 
अंतगत अनु ेय नस याने वर ल दो ह  काम ेद लते तर / नगरो थान या योजने अंतगत नधीमधुन हाती घे यास 
आयु त यांनी आदेशीत केलेले आहे. यानुसार खाल  नमुद कामे नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने अंतगत 
सन २०२०-२१ कर ता िज हा धकार  जळगांव यां या कडील प  ं .नपा/१/सुजयो/२३०/२०२०-२१ द.११/०९/२०२१ 
अ वये र कम .५.०० कोट  अनुदान मनपास अनु ेय अस याचे सु चत केलेले आहे. यानुसार अनु ेय 
अनुदानातुन र कम .४,४२,८७,६४१/- मा च ेकामांना शासक य मा यता िज हा धकार  जळगांव यांनी मा यता 
दान केलेल  आहे. उवर त र कम .५७,१२,३५९/- मा च ेअनुदान आज रोजी श लक अस याने खाल  नमुद 

कामे ता वत कर यात येत आहे. 
अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 

. 
१. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत ल मीनगर जवळील साव.शौचालय जवळचा र ता 

काँ ट करण करणे. 
.२,७७,३३२/- 

२. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत कंुभारवाडा साव.शौचालय जवळील र ता 
ॉ ट करणचा करण े

.२,१६,३७८/- 

                                           एकूण र कम .- .४,९३,७१०/- 
वर नमुद दो ह  कामांच ेअंदाजप क तयार कर यात आले असुन सदरच ेकाम नागर  द लते तर व ती 

सुधारणा योजने अंतगत मंजुर अनुदानापैक  श लक असले या अनुदानातुन करणेस व अंदाजप क य र कमेस 
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. 
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सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :-  ६७   तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनुमोदक :- च हाण योती बाळासाहेब 

त काल न नगरपा लका ठराव .१८१ द.१७/०५/१९८९ अ वये शवाजी 
उ यान, मेह ण येथील जागा मे.ज.ेके. डे हलपस यानंा एकुण ३० वषासाठ  नाममा  आकार वा षक 
.१०१/- घेऊन अट -शत या अधीन राहुन कराराने भाडपे याने दे यात आलले  होती. सदर जागे या 

कराराची मदुत सपं याने सदरची जागा जळगांव महानगरपा लके या ता यात घेणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

  . 
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असा ठराव कर यात येतो क , त काल न नगरपा लका ठराव .१८१ द.१७/०५/१९८९ अ वये 
एकूण ३० वषासाठ  नाममा  आकार वा षक .१०१/- घेऊन अट -शत या अधीन राहून मे.ज.ेके.डे हलपर 
यांना शवाजी उदयान महे ण येथील जागा, वखचान े मनी ेन, मेन टेशन, मरे -गो राऊंड, इले क 
झुला इ. समुारे ११५ बाय ९५ मी जागेम ये बस वणे, देखरेख करणे, चाल वणे कर ता भाडपे याने 
दे यात आलेल  होती. यानसुारचा करारनामा त काल न नगरपा लकेचे मु या धकार  व मे.ज.ेके. 
डे हलपस यांचे दर यान द.२०/१२/१९८९ रोजी कर यात आला होता व यानसुार य  ताबा दे यात 
आललेा होता. करारना यानसुार सोप वले या मदुतीचा ३० वषाचा कालावधी द.२५/१२/२०१९ रोजी 
सपं यावर देखील मे.ज.ेके. डे हलपस यांचे सचंालक/ भागीदार यांनी महानगरपा लके या जागेचा ताबा न 
सोप वता सदरची जागा अन धकृतपणे वत: या ता यात ठेवलेल  आहे. 

यामळेु महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ८१ ब म ये नमदू के या माणे आयु तांची 
खा ी पट यास आयु त यानंा महानगरपा लके या जागेतनू य तींना काढून टाक याचा अ धकार ा त 
आहे. यानसुार जे.के.डे हलपस यांना ८१-ब ची कारणे दाखवा नोट स द.०५/०१/२०२१ रोजी बज व यात 
आलले  होती. यानसुार मे.जे.के. डे हलपस यांचेवतीने खुलासा / हणणे सादर कर यात आललेे आहे. 
यातील काह  ठळक मु े खाल ल माणे आहेत. 
१) करारनामा सपं यानतंर जो पयत महानगरपा लका कायदे शर ताबा सामनेवालाकडून य  घेत 

नाह  तो पयत अन धकृत ताबा अस े हणता येणार नाह . 
२) करारना याची मदुत द.२५/१२/२०१९ रोजी सपंणेपवू च कराराची मदुत वाढून मळावी व न वन 

करारनामा क न अट  व शत माणे र य ुकरा व पवु या करारा माणे र य ुकरावा असा अज 
दलेला आहे व या अजावर महानगरपा लका जळगांव यांनी अदयाप कोणताह  नणय घेतलेला 
नाह . याच माणे सदरचा अज महासभेत कंवा मट गंम ये ठेव यात आललेा नाह . 
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३) परंत ूसदरचा अज महासभपेढेू ठेवलेला नस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े
कलम ८१(ब) माणे अन धकृत ताबा नमदू क न दलले  नोट स बकेायदे शर ठरत.े दलेल  नोट स 
मागे घे यात यावी. 

४) याच माणे Privilege amount ह  कायदया माणे मदुतीच ेआत भरलले  असनू याबाबत अजदार 
महानगरपा लका जळगांव यांनी कोणतीह  त ार केलेल  नाह . सबब अट  व शत चा कोणताह  भगं 
झालेला नाह . 

५) सदर जागेवर मनी ेन, खेळ याची साधने तयार कर यात आलले  होती व ती आजह  
सु यवि थत, यो य व जागेवर आहे. 
मा  मे.ज.ेके. डे हलपस यांनी खाल ल माणे करारना यातील अट  व शत चा भगं केलेला आहे. 

१. करारना यातील अट -शत नसुार त काल न नगरपा लका ठरावानसुार उ त नमदु जागा ३० वषासाठ  
नाममा  आकार वा षक .१०१/- माणे अट -शत या अधीन राहून दे यात आलले  होती. 
करारना यातील अट .२४ नसुार 

On the expiration or earlier determination of this grant, to yield & deliver 
peaceful & vacant possession of the premises in its entirety with all 
improvements, if any done hereto without any claim for compensation on that 
account. 

म.ेज.ेके.डे हलपस यांनी ३० वषाची मदुत सपं यानतंर जागेचा ताबा महानगरपा लकेस देण े
आव यक होत.े तसेच महानगरपा लकेची कोणतीह  समंती न घेता मे.ज.ेके. डे हलपस यांनी ताबा 
कायम ठेवलेला अस याने सदरची जागा अन धकृतपणे यां या ता यात ठेवलेल  आहे. 

२. करारना यातील अट .२७ नसुार ३० वषाची मदुत सपं या या ३ म हने आधी renewal of the 
grant साठ  अज सादर करणे बधंनकारक होते. मा  मे.ज.ेके. डे हलपरस् यांनी कोणताह  अज 
व रल मदुतीत महानगरपा लकेस सादर केलेला नस याने यांना नतुनीकरणाबाबत कोणताह  
अ धकार राहत नाह . तथा प यांनी सदर मदुती नतंर दनांक २० फे वुार  २०२० रोजी 
याबाबतीत अज सादर केलेला आहे. यामळेु अट .२७ चा भगं झा याचे दसनू येत.े 

३. तसेच करारना यातील अट .१ तसेच महानगरपा लका ठरावानसुार सदर जागेबाबत मे.ज.ेके. 
डे हलपस यांनी Privilege amount Rs.१०१/- दरवष  नय मत भरणे म ा त होत.े मा  
करकोळ वसलु  वभागाकडून द.०९/०२/२०२१ रोजी ा त अहवालानसुार सदरची र कम नाममा  
असनू देखील ती नय मत भरल  नस याचे दसनू येत.े द.११/०८/२०१६ रोजी मागील ९ वषाची 
र कम .९०८/- व चाल ूवष सन २०१६-१७ ची एकूण .१०१/- तवेढ  र कम एक त भर याचे 
दसनू येत.े तसेच सन २०१९-२० या वषात कोणतीह  र कम भर याचे दसनू येत नाह . याव न 
Privilege amount चा भरणा अगद  नाममा  असनू सु दा punctually & regularly के याचे 
दसनू येत नाह . यामळेु करारना यातील अट .१ चा भगं के याचे दसनू येत.े 

४. करारना यानसुार Picnic spot वक सत क न या ठकाणी Electrically driven mini train व 
२ Pedal boat उपल ध क न देणे गरजेचे होत,े मा  मळकत यव थापक व भाग अ धकार  
स मती .३ यां या सयंु त पाहणी अहवालानसूार ती मागील काळापासनू व स या देखील बदं 
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ि थतीत अस याने मे.ज.ेके. डे हलपस यांनी करारना यातील अट -शत च ेउ लघनं के याचे दसनू 
येत.े 

५. नगर रचना वभागाकडून द.०८/०२/२०२१ रोजी ा त अहवालानसूार करारना यातील अट .९ 
Picnic spot वक सत कर याबाबतच े तप शलवार लान इ. बाबत महानगरपा लकेस 
परवानगीसाठ  कोणतहे  द तऐवज म.ेज.ेके. डे हलपस यांनी सादर के याचे दसनू येत नाह . 

६. महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ७९ नसुार महानगरपा लकेच े कोणतीह  थावर 
मालम ता भाड ेप याने देता येईल तो मोबदला असे अ धमू य भाड े कंवा अ य मोबदला चाल ू
बाजार भावापे ा कमी असता कामा नये. मा  मे.ज.ेके. डे हलपस यांना सोप व यात आले या 
जागेच े े  वचारात घेता यासाठ  त े महानगरपा लकेस देत असले या मोबदला बाजार भावा 
पे ा खूपच कमी अस याने याचे Grant चे नतुनीकरण करणे महानगरपा लके या आ थक 

टया नकुसानकारक आहे. तसेच महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ७९ चे उ लघनं 
करणारे आहे. 

७. तर  करारना यातील अट -शत च े केलेले उ लघनं व महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ७९ 
मधील तरतदू  वचारात घेवनू म.ेज.ेके. डे हलपस यांचा द.२०/०२/२०२० रोजीचा 
नतुनीकरणाबाबतचा अज नाकारणेस तसेच कोणतीह  मदुतवाढ न देता ८१(ब) नसुार सु  
असले या कायवाह नसूार यांना दे यात आलले  जागा जळगांव शहर महानगरपा लके या ता यात 
घेणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने म.ेज.ेके. डे हलपसकडून मदुत सपं या या दनांकापासनू यां या ता यात 
असले या जागेच ेआज या बाजार भावा माणे मू य ठरवनू यावर वाष क ८% माणे वाष क 
भाड े व यावर ५% माणे याजासह दंड वसलू क न ता काळ आज या आज जागा ता यात 
घे याची कायवाह  करावी तसेच सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे 
आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुते मंजुर 
  अनकूुल मते  :- ६७    तकुल मते :- ०० 

सूचक  :- ॲड.हाडा शु चता अतुल सहं   
अनुमोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत 

जळगांव शहर महानगरपा लके या मालक चा जनावरांचा क डवाडा ३ वष 
कालावधीसाठ  देखभाल कर ता २५% पे ा जा त वा म व शु क देणा या सं थेची नयु ती करणेबाबत 
शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लके या भट या मोकाट जनावरानंा 
क डवाडा करणे कामी ५ वष कालावधी क रता व.सौ.सुगनबाई शव काश चांगरे गो.सेवा सं था,मोहाडी 
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ता.िज.जळगावं यांना दे यात आलेला होता. सदर सं थेची मुदत द.११/०९/२०१९ रोजी संपु टात आलेल  असून 
सदर सं थेकडून २२% वा म व शु क घे यात येत होते. 

महासभा ठराव ं .२१७ द.१५/११/२०१९ नुसार जळगांव शहर महानगरपा लके या भट या मोकाट 
जनावराचंा क डवाडा ३ वष कालावधीसाठ  देखभाल क रता देणेसाठ  खाजगी गो-सेवा सं थेची ई- न वदा दारे 
नवड करणेस मा यता दलेल  होती. तसेच मागील ५ वषाचे रॉय ट चे उ प न मयादा पये ३ ल  पे ा 
कमी अस यामुळे ई- न वदा न माग वता दरप क दै नक लोकमत या वृ तप ात द.१५/०१/२०२० रोजी जा हर 
सूचना स द क न कोटेशन दारा दर माग व यात आले होते. परंत ू यास कोणताह  तसाद मळाला 
नाह  हणनू द.१२/०२/२०२१ रोजी पु हा फेर जाह र सूचना स द केल  असता द.२४/०२/२०२० पावेतो ३ 
कोटेशन ा त झाले. 

यात मोरया वयं रोजगार सेवा सह सं था,जळगावं हे २६% ( वा म व) रॉय ट  देणार अस याने 
या सं थे या अं तम नणयासाठ  द.२५/०८/२०२० चे थायी स मती समोर वषय डॉकेट दारा ताव ठेवला 
होता. याकड े जळगांव शहर महानगरपा लकेचा मालक चा जनावरांचा क डवाडा ३ वषाचे कालावधीसाठ  
देखभाल क रता २५% पे ा जा त वा म व शु क देणा या सं थेची नयु ती करणेस महासभा ठराव ं .२१७ 
द.१५/११/२०१९ अ वये ३ वषासाठ  ई- न वदे दारे सं थेची नवड करणेस मा यता दे यात आलेल  आहे. 
तथापी शासनाने सदर करणी जाह र ई- न वदा न माग वता पर पर दरप क प दत राब व याचा नणय 
घेवनु या माणे कायवाह  क न सदर ताव सादर केला आहे. सदर करणी महासभे या ठरावा या व द 
शास कय कायवाह  कर यात आ याचे दसुन येते. सबब सदर करणी ई- न वदा श य नस यास 
शासनाने सदर बाब महासभेसमोर नदशनास आणनु देणे आव यक होते. 

महासभा ठराव ं .२१७ द.१५/११/२०१९ नुसार जळगावं शहर महानगरपा लके या मालक चा भट या 
मोकाट जनावरांचा क डवाडा ३ वष कालावधीसाठ  देखभाल क रता देणेसाठ  खाजगी गो-सेवा सं थेची ई-
न वदा दारे नवड करणेस मा यता दलेल  होती. पंरत ूउ प न मयादा पये ३ ल  पे ा कमी अस यामुळे 
शासनामाफत ई- न वदा न राब वता था नक वृ तप ात जाह र स द दारे दरप क माग वणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

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

सवानमुते मंजुर 
   अनकूुल मते  :- ६७   तकुल मते :- ०० 

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

कालकंा माता मं दरा या पाठ मागील ओपन पेसला (आर ण .६१ लहान 
मलुांचे डांगण) व.लतामाई रमेश बा व कर याचंे नावं देणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ 
दारकंुड ेयांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , व.लतामाई फॉउंडशेन या मा यमातनु सदर फॉउंडशेनमधील 
कायकत व था नक सद यांनी तसेच प रसरातील नागर कांनी मळून कोरोना कालावधीत प रसरातील 
गरजू नाग रकांना धा य वाटप, जेवणाचे पाक ट परु वणे, सपंणू भाग सॅ नटायझर केल,े रोग तकार 
श ती वाढ व यासाठ  अस नक अ बम या गोळया वाटप के या, मनपा कमचार  यांना लोज, मा क, 
सॅ नटायझर वाटप केले, पॉ झ ट ह नाग रकांना जेवण दले अस ेअनेक काम ेसदर प रसरात कर यांत 
आल.े 

फॉउंडशेन या या कामांमळेु प रसरातील सव नाग रक फॉउंडशेनचे कौतकु कर त असनू यांचे 
आभार य त कर त आहेत व तेथील नाग रकांनी मागणी के यानसूार कालकंा माता मं दरा या 
पाठ मागील ओपन पेसला (आर ण .६१ लहान मलुांचे डांगण) “ व.लतामाई रमेश बा व कर ” 
यांचे नांव देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर ओपन पसेला यापवू  कोणाचेह  नाव दले नसलेबाबत खा ी क न यावी. 
तसेच सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव बाबीचंी पतुता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   
अनमुोदक :- सोनवणे अि वन शांताराम 

. ं .१५ अतंगत ीराम क या शाळेजवळील पलुा पासनू त ेसाव.शौचालया 
पयत ना यास सरं ण भत बांधणे कामी यणेारा र कम .२० ल  मा च ेखचास तसचे सदर काम 
ना व यपणु योजने अतंगत घेणेबाबत स मा.सद य, ी. शांत सरेुश नाईक यांनी दले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग ं .१५ मधील खाल ल 
नमदु काम ेनागर कांना  व वध सोईसु वधा परु वणे, रहदार  सेवा परु वणे कामी क न घेणे गरजेचे 
अस याने व याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर काम ेलवकरात लवकर करणे बाबत सतत 
मागणी होत अस यामळेु  भाग ं .१५ म ये खाल ल नमदू काम ेना व यपणु योजने अतंगत करणे 
कामी येणा या एकूण र कम .२०/- ल  मा  चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
१ . .१५ ीराम क या शाळेजवळील पलुा पासनू त ेसाव.शौचालया 

पयत ना यास सरं ण भतं बांधण.े 
पये २० ल  मा  

                                             एकूण र कम .- .२०/- ल  मा  
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  शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  

शवाजी नगर या न वन उ डाण पलुाच ेनामकरण “ ी छ पती शवाजी 
महाराज उ डाणपलु” असे करणेबाबत मा.महापौर, सौ.भारती कैलास सोनवणे, स मा.सद य, ी.नवनाथ 
व वनाथ दारकंुड ेव अ य , मराठ  त ठान यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जनमानसां या भावना ल ात घेता जळगाव शहरात शवाजी नगर 
त े िज हा प रषद या र यावर न याने होणा या उ डाण पलुाला “ ी छ पती शवाजी महाराज 
उ डाणपलु” अस ेनामकरण करणेबाबतचा ठराव क न याची त रे व े शासनाला पाठवावी, अशी मखु 
मागणी मराठ  त ठान तफ कर यात आल  आहे. 

महारा ाच ेआरा य दैवत, वीर पु ष, जाणता राजा, वदंनीय ीमतं ी छ पती शवाजी महाराज 
हे महारा ाला लाभलेले एक सवात मोठे भषुण आहे. यांचे वचार, आदश, शलै  नेहमी मरणात राहुन 
या माणे आचरण कर यासाठ  आपण नेहमी य नात असतो. याक रता शवाजीनगर या न वन 
उ डाण पलुाचे नामकरण “ ी छ पती शवाजी महाराज उ डाणपलु” असे करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे.  

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

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

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

सु म कॉलनी मेह ण स ह मांक १९४ मनपा मालक ची खुल  जागा 
बागवान  फाऊंडशेन, जळगांव यांना वक सत करणेस देणेबाबत मा.गटनेता,एम.आय.एम., ी.बागवान 
रयाज अहमद अ.कर म व अ य , बागवान फाऊंडशेन,जळगांव यांनी दले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , शहरातील बागवान  फाऊंडशेन या सामािजक सं थेतफ जळगांव 
शहरात व वध समाजपयोगी उप म हाती घे यात येतात. शहरातील सु म कॉलनी प रसरातील 
महानगरपा लका मालक चा स ह मांक १९४ खुला भखुंड यापवू  समािजक सं थसे वक सत करणेकामी 



F:\Itivrutt 2020-21\8.महासभा .26 द.26022021.doc 

20 

 

दे यात आललेा होता परंत ू आजपावतेो सदर सं थेने तो खुला भखुंड वक सत केलेला नस याने 
सदयि थतीत स ह मांक १९४ हा खुला भखुंड बखळ व पात असनू प रसरातील नागर कांना याचा 
काह एक उपयोग होत नस याने स ह मांक १९४ हा खुला भखुंड यापवू  कुणाला दला अस यास तो र  
क न बागवान फाऊंडशेन,जळगांव यांना दे यात यावा.  

बागवान फाऊंडशेन,जळगांव यांनी मागणी केलेनसूार सु म कॉलनी प रसरातील महानगरपा लका 
मालक चा स ह मांक १९४ हा खुला भखुंड व वध समाजपयोगी कामांसाठ  वक सत करणेकामी 
बागवान  फाऊंडशेन, जळगांव यांना मनपाचे अट -शत स बधंनकारक राहून देणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

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

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल राज  झप    
  अनमुोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत 

बजरंग बोगदा समोर ल चौकास “ कै.रणिजत आ पा भोईटे चौक ” अस े
नांव देणेबाबत स मा.सद य, ी.चं शखेर शवाजीराव पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , स मा.सद य, ी.चं शखेर शवाजीराव पाट ल यांनी मागणी 
केलेनसूार बजरंग बोगदा समोर ल चौकास “ कै.रणिजत आ पा भोईटे चौक ” असे नांव देणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास यापवू  कोणाचेह  नांव दल ेगेले नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच 
सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची पतुता क न 
घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 

   सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल चं शखेर शवाजी   
  अनमुोदक :- देशमखु तभा गजानन 

भाग ं .११ प ं ाळा ग. .९३ खु या जागेस कंपाऊंड वॉलसह सशुो भकरण 
करणेबाबत स मा. सद या, सौ. पावताबाई दाम ु भल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर भाग मांक ११ मधील ह र व ल नगर 
प रसरात भलवाडा येथे प ं ाळा शवार गट .९३ ह  महानगरपा लकेची खुल  जागा असनू जागसे 
कंुपन भतं नस यामळेु सदर जागा बखळ पडीत व ओसाड पडून आहे. तसेच सदर जागेत कोण याह  
सु वधा नस यामळेु नागर कांना सदर जागेचा काह च उपयोग होत नस यामळेु अडचणी नमाण होत 
अस याने जळगांव शहर भाग माकं ११ प ं ाळा ग. .९३ खु या जागेस कंपाऊंड वॉलसह व अबाल 
वृ दांसाठ  खेळणी, बाके बस व यासह सशुो भकरण करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

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

  सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
 अनमुोदक :- भल पावताबाई दाम ु

भाग ं .११ मधील नाथ समाज व भल समाजा या दफन भमूीस सरं ण 
भतंीसह इतर सु वधा परु वणेबाबत स मा.सद या,सौ.पावताबाई दाम ु भल यांनी दले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे.  

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर भाग मांक ११ मधील ह र व ल नगर प रसरात 
नाथ समाज तसेच भल समाजाची दफन भमूी ि थत असनू सदर जागेस कंुपन भतं नस यामळेु सदर 
जागा बखळ, पडीत व ओसाड पडून आहे. तसचे सदर ठकाणी यासबंधंी काय मांसाठ  कोणतीह  
यव था नस यामळेु नागर कांना अडचणी नमाण होत अस याने जळगांव शहर भाग मांक ११ 
मधील ह र व ल नगर प रसरातील नाथ समाज तसचे भल समाज दफन भमूी या दो ह  प रसरास 
कंुपन भतं, दो ह  बाजुस गेट बसवनु तेथे बोअरवले क न पपंासह टाक  व नळ बसवनु पा याची 
यव था करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबीचंी 
पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- भल पावताबाई दाम ु

 
. .३ मह ष वाि मक नगर उदयान येथे उपल ध मोकळया जागेत 

पवु माणे मनपा सचं लत दवाखाना उभारणे बाबत मा.सभापती,म हला व बालक याण स मती, सौ.रंजना 
भरत सपकाळे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग मांक ३ अतंगत मह ष 
वाि मक नगर बगीचा प रसरात यापवु  महानगरपा लका सचं लत शह द अमर शखे दवाखाना ि थत 
होता, या दारे या प रसरातील गोरगर ब नागर क, म हला वग यांना वदैय कय सु वधेसह बाळांसाठ  
लसीकरण यासम सेवा परु व यात येत हो या. मा  सदर दवाखाना ब याच कालावधी पवु चा कालबाहय 
झा यामळेु न का सत कर यात आललेा आहे. प रणामी या प रसरातील बहुसं य गोरगर ब नागर कांना 
दवाखा या अभावी वदैयक य सु वधाचंा लाभ घेता येत नस याने बहुसं य गोरगर ब, मजुर वग य 
असले या या भागात पवु माणे मह ष वाि मक नगर ब ग यातील उपल ध असले या मोकळया 
जागेत मनपा सचं लत दवाखाना उभा न नागर कांना वदैयक य सु वधा उपल ध क न देणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

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

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- सपकाळे रंजना भरत 

हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल चौक वखचाने सशुो भकरण कर यासाठ  
शासक य मा यता मळणेबाबत अ य , ी सतं सेना ना भक हतवधक सघं, जळगांव शहर सघंटना 

यांनी दले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भारतीय वातं य लढयात हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल यांचे मोठे 
योगदान होत.े इं जांना था नक पातळीवर जेर स आणणारे असे बॅ.वीरभाई कोतवाल यांचेवर द. २ 
जानेवार  १९४३ रोजी स दगड ता.मरुबाड िज.ठाणे (महारा ) येथे इं ज अ धका याने गोळीबार केला 
यात हुता मा ब.ॅवीरभाई कोतवाल यांना वरमरण आल.े 

माथेरान व स दगड ता.मरुबाड या ठकाणी दरवष  द.२ जानेवार ला शासना या था नक 
शासना या मा यमातनु हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल यांची जयतंी व पु य तथीचे मोठया माणात 

काय माचे आयोजन कर यात येते या ठकाणी मरुबाड या आजुबाजू या प रसरातील क याण, ठाणे, 
रायगड, बदलापरू, भवडंी इ याद  ठकाणाहून मोठया सं येने मशाल रॅल चे आयोजन कर यात येते. 

हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल हे ना भक समाजाचे असनू समाजासाठ  त े वीर तथा आदश 
य तीम व आहेत. हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल यांची जयतंी व पु य तथी ह  हुता मा बॅ.वीरभाई 
कोतवाल चौक, (ॲ सीस बकँ मेन ँच) जळगांव समोर गे या ४० वषापासनू साजर  कर त आहे. सदर ल 
हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल चौका या सशुो भकरणाचा खच ी सतं सेना ना भक हतवधक सघं,जळगांव 
शहर सघंटना कर यास तयार अस याने व यांचे मागणीनसूार टेशन रोड, ॲ सीस बँक समोर ल 
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हुता मा बॅ.वीरभाई कोतवाल चौक वखचाने सशुो भकरण करणेकामी ी सतं सेना ना भक हतवधक 
सघं, जळगांव शहर सघंटना यांना मनपा चे अट -शत स बधंनकारक राहून मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

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

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- देशमखु तभा गजानन   
  अनमुोदक :- पाट ल चं शखेर शवाजी 

३२ वी कशोर / कशोर  गट रा य अिजं यपद व नवड चाचणी कब डी 
पधसाठ  अनदुान मळणबेाबत स मा.सद य, ी. नतीन मनोहर बरड,े सरकायवाहक, जळगांव िज हा 

कब डी असो सएशन यांनी दले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 

  .

  .  

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  रा य कब डी असो सएशन या मा यतने े३२ वी कशोर / 
कशोर  गट २०२१-२०२२ या वषाचा महारा ात मानाची समजल  जाणार  ३२ वी कशोर / कशोर  रा य 
अिजं यपद व नवडचाचणी कब डी पधा घे याचा मान यावष  जळगांव िज हा कब डी असो सएशनला 
मळाला असनू िज हा कब डी असो सएशन तफ या पधच े ५ त े ८ माच २०२१ दर यान आयोजन 
कर यात येणार आहे. 

पधासाठ  वदभ वगळता महारा ातील २५ िज हयांचे कशोर / कशोर  सघं सहभागी होणार 
असनु पदा धकार , अ धकार , पचं जळगांव येथे मु कामी येणार असनु यां या नवासाची, भोजनाची, 
मदैानाची व वाहतकु ची यव था िज हा कब डी असो सएशनला करावी लागणार आहे. 

यां पधसाठ  मोठया माणावर खच येतो व आ थक मदती शवाय ह  पधा यश वी होऊ शकत 
नस याने ३२ वी कशोर / कशोर  गट रा य अिजं यपद व नवड चाचणी कब डी पधसाठ  जळगांव 
िज हा कब डी असो सएशन यांना महापा लका नधीतनु र कम .५,००,०००/- मा  अनदुान देणेस 
मा यता दान कर यात यते आहे. 

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

सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- खडके सु नल वामनराव   
  अनमुोदक :- मराठे िजत  भगवान 
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महापा लके या जागेवर ल १ त े८९ वकास दधु बथु व  क ांना मदुतवाढ 
दे यास परवानगी मळण े बाबत कायकार , सचंालक, जळगांव िज हा सहकार  दधु उ पादक सघं 
मया दत,जळगांव यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव िज हा सहकार  दधु उ पादक सघं मया दत, जळगावं यानंी 
दले या याद नुसार महापा लके या जागेवर ल खाल ल नमदू १ त े८९ वकास दधु बथु क ास खाल ल अट -
शत स बधंनकारक राहून मा यता दान कर यात येत आहे.   
अ.नं. क ाच ेनांव क चालकाचे नांव प ता 
१ गुजराल पे ोल पंप सौ.वंदना कशोर साळंुखे गुजराल पे ोल पंपा समोर 
२ पं ाळा चौक ी.र व ं  रामकृ ण बार  शवाजी चौक, प ं ाळा 
३ खोटे नगर सौ.ल लता अ नल सुरळकर खोटे नगर टॉप 
४ सुर ा नगर ी. मोद ानदेव महाजन सुर ा नगर पा या या टाक जवळ 
५ हरा शवा कॉलनी ी.जग दश भाऊराव पाट ल हरा शवा कॉलनी प रसर पा याची टाक  
६ नवी पेठ ी.हेमंत आबाजी नकम नवी पेठ यु नयन बँकेजवळ 
७ गोलाणी माकट ी.राजेश साहेबराव पाट ल गोलाणी माकट 
८ वसनजी नगर ी.र व ं  दनकर असोदेकर बालगंधव नाटयगहृ शेजार  
९ गणेश वाडी ी.अशोक मदनलाल पांडे डॉ.भालोदे यां या दवाखा या समोर 
१० सधंी कॉलनी सौ.बेबीबाई हंबीरराव देशमुख सधंी कॉलनी चौक 
११ अिजंठा चौफुल  ी. वजयकुमार शंकरलाल मालपाणी अिजंठा चौफुल  सुझुक  शो म समोर 
१२ एम.आय.डी.सी. सौ. मना ी सुभाष पाट ल के.के.कॅन शेजार  
१३ हाडा कॉलनी  ी.अ नल राजमल कासट राका फ नचर जवळ 
१४ पं ाळा गेट ी. वशाल अ ण मंडोरे प ं ाळा रे वे गेट पं ाळा रोड 
१५ ढाके कॉलनी सौ.सं गता कैलास वसपुत े द ता नगर शेजार  
१६ म  नगर वैशाल  िजत  सरोदे म  नगर, वॉजा मया दगा जवळ 
१७ गती वदया मंद र ी.जय एकनाथ पाट ल . व.मंद र शाळे समोर 
१८ गणेश कॉलनी १ ी.पंकज काश वराड े गणेश कॉलनी, र ा टॉप शेजार  
१९ ीकृ ण कॉलनी सौ.सं या जयवंत नकम अशोक बेकर या मागे,बजरंग पुल रोड 
२० शव कॉलनी १ ी.चं कांत पांडुरंग चौधर  शव कॉलनी टॉफ जवळ 
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२१ रगं रोड १ सौ. वजया काश च हाण जे.डी.सी.सी.बँक गेट जवळ 
२२ बह णाबाई ी.आनंद अमतृ बडगुजर महाराणा पुतळयासमोर ब हणाबाई 

उदयाना शेजार  
२३ भोईटे शाळा ी.दे वदास रामचं  चौधर  भोईटे शाळे जवळ 
२४ आ वाद ी. दपक एकनाथ पाट ल एम.जे.कॉलेज जवळ 
२५ गदालाल मील शेख गयासो ीन शेख चराको ीन गदालाल मल मेन रोड लगत  
२६ िज हा प रषद ी. ेमल बाबुभाई पटेल िज हा प रषद जवळ 
२७ बळीराम पेठ १ ी.सु नल रतनलाल तांबी बळीराम पेठ चौक 
२८ बजरंग पुल सौ.क वता राकेश पाट ल ेम नगर टॉप बजरंग बोगदया जवळ 
२९ भलपुरा ी.नारायण नामदेव वाणी भलपुरा पोल स टेशन जवळ 
३० खडके चाळ सौ.पुजा राजेश जोशी खडके चाळ मेन रोड लगत 
३१ शवाजी नगर १ ी.पवन व णलुाल तवार  ट. ट.साळंुखे चौक 
३२ शवाजी नगर २ ी. द येश सु नल चौधर  शवाजी नगर शाळेजवळ 
३३ सेवा म ी.अ नल शंकर शदें व.वा.वाचनालय जवळ 
३४ शा ी चौक सौ.कोक ळाबाई काश पाट ल शहर पोल स टेशन जवळ 
३५ नेह  चौक ी.म नष शांताराम जोगी नेह  चौक जवळ 
३६ जोशी कॉलनी ी. ाने वर का शनाथ खंबायत े जोशी कॉलनी पा या या टाक  जवळ 
३७ वालेचा माकट ी.सागर बंकटराव पाट ल सधंी कॉलनी, अमतृकर कराणा जवळ 
३८ नटराज सौ.सुरेखा राज ुपाट ल नटराज टॉक  समोर 
३९ लुंकड टॉवर ी.ब वता िजत  जापती मोठया पो टा समोर 
४० प कार कॉलनी ी. करण शामराव भामरे प कार कॉलनी समोर 
४१ वातं  चौक ी.सु नल उ तमराव पाट ल िज.प.अ य  बंग या शेजार  
४२ महादेव मंद र ी. मोद काश सानप महादेव मंद राजवळ मेह ण 
४३ रामे वर कॉलनी १ सौ. वदयाबाई दे वदास सुयवंशी रामे वर कॉलनी, ीराम हाय कूल शेजार  
४४ अ सा नगर शेख नसार शेख युसुफ कुरेशी म.न.पा. मुलतानी दवाखा याजवळ 

अ सानगर 
४५ श नपेठ ३ सौ.ि मता सुधाकर दशपु े बळीराम मंद र श नपेठ 
४६ भारत पे ो लयम ी. दल प संतोष जगताप गुरां या बाजारा जवळ 
४७ एम.जे.कॉलेज सौ.सुनंदा काश भावसार एम.जे.कॉलेज कंपाऊंडला लागुन 
४८ ऑ फसर लब सौ. मराबाई राज  मौया गरणा पाणी टाक  शेजार  
४९ भुषण कॉलनी सौ.कामे वर  शांत भंगाळे अ युदय नागर  पतपेढ  जवळ 
५० रामानंद नगर २ ी. मोद भाकर धमा धकार  रामानंद पोल स चौक  जवळ 
५१ ओंकारे वर मंद र ी.जयराम तोताराम पाट ल कले टर बंग याजवळ 
५२ महाबळ कॉलनी सौ.क वता स तष पाट ल जळगांव पप स बँक शेजार  पोल स 

चौक  जवळ 
५३ आनंद नगर सौ. समा हसमुख सुयवंशी आनंद नगर मोहाडी रोड लगत 
५४ शरसोल  नाका अ दलु स तार अ.रहेमान पटेल शरसोल  ना या ड-माट समोर 
५५ भवानी पेठ ी.तुषार सुरेश तारकस बोहरा म जीद जवळ 
५६ बी.जे.माकट ी. वजय सताराम नागला नवीन बी.जे.माकट 
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५७ मु तांगण सौ. मना ी सतीष महाजन रामदेव बाबा मंद रा या मागे 
५८ का लका माता मंद र ी.सजंय देवराव पाट ल का लका मंद र,जुना न शराबाद रोड 
५९ मानराज पाक ी.देव  बाबुराव बडगुजर मानराज शेजार  
६० ा सपोट नगर ी.राजेश रावण पाट ल झुणका भाकर क ाजवळ 
६१ श नपेठ २ ी.चं शेखर सोन ुबार  शनी मंद रा जवळ 
६२ नेर  नाका ी. करण व ल पाट ल अ णाभाऊ साठे पुतळयाजवळ 
६३ भगवान नगर ी. दल प केशव नेमाडे भगवान नगर 
६४ मायादेवी कॉनर ी.पंकज मुरल धर पाट ल मायादेवी मंद र जवळ 
६५ ड.एस.पी.चौक ी.अ मत वजय महाजन भाऊच े गाडनला लागुन ड.एस.पी.चौक 

पर सर 
६६ एम.जे.कॉलेज रोड ी. मोद शांताराम सावदेकर एम.जे.कॉलेज रोड लगत 
६७ यु.बस टँड सौ.श शकला भमराव महाले यु बस टँड समोर 
६८ बालक मंद र सो.इंद ूअ ण पाट ल रगं रोड, जैन शाळे या बाजुला 
६९ ीराम समथ दधु क  सौ.रेखा अ नल पाट ल संत गाडगेबाबा चौक 
७० ॉ फक गाडन ीमती आ लेषा दगुादास ठाकुर ा फक गाडन जवळ 
७१ स ह ल हॉ पीटल आरती जय ढंढोरे स ह ल हॉ पीटल गेटजवळ 
७२ ुकबाँड कॉलनी ी.पंडीत बाबुराव पाट ल ब हणाबाई गाडन जवळ 
७३ ओम साई क  सौ.वषा मह  राणा स द वनायक स क म स, पं ाळा रोड 
७४ द त मंद र ी. साद पु षो तम कुलकण  आकाशवाणी द त मंद र जवळ 
७५ आर.ट .ओ.ऑफ स सौ.यो गता दपक भारोटे आर.ट .ओ. गेटला लागुन 
७६ पोलन पेठ २ सौ. पाल  दल प चौधर  दाणा बाजार अ नदाता हनुमान जवळ 
७७ आय.एम.आर.कॉलेज ी.रणिजत रणछोड काळे मुल ंच ेआय.ट .आय. या बाजुला 
७८ पांड ेचौक ी. वजय ीराम पवार मोठया पो टाजवळ 
७९ दायमा शाळा ी.भगवान ीराम जैतकर दायमा शाळेजवळ 
८० सान ेगु जी  ी.हर ष हाद बडगुजर सान ेगु जी णालय जवळ 
८१ सागर पाक  ी. दल प जगन तुळसकर सागर पाक महाबळ रोड 
८२ को हे नगर ी.मनोज तुकाराम माळी को हे नगर १०० फुट  रोड लगत 
८३ आदशनगर स म क ी.पंडीत भोमा सपकाळे आदशनगर मोहाडी रोड पे ोल पंपाजवळ 
८४ ओम कॉनर ी. नवृ ती भाऊराव महाजन गुळवे शाळेजवळ 
८५ नमल कॉनर ी.राजेश मुरल धर वारके भुषण कॉलनी रोड,पा या या टाक जवळ 
८६ बॅर टर चौक सागर 

पाक 
ी.धनंजय ल मण पाट ल बॅ र टर नकम चौक,सागर पाक कॉनर 

८७ अथव दधु क  ी. मोद वसंतराव मोराणकर एकल य डा संकुल एम.जे.कॉलेज 
मागील बाजु 

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

८९ मायमाऊल  म क 
कॉनर 

ी.पृ वीराज आ माराम सोनवणे हॉटेल रॉयल पॅलेस समोर, महाबळ रोड 
जळगांव. 
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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. 

२) दधु बथु क धारकाने दधु बथु क ापासनु कोण याह  कारे रहदार स अडचण नमाण होणार नाह  
याबाबतचे माणप  शहर वाहतकु वभागाकडून ा त क न म.न.पा.कडसे देणे बधंनकारक रा हल. 

३) उपरो त नमदु १ त े८९ वकास दधु बथु क ास  ३ वषासाठ  मदुतवाढ दे यात यते आहे.  
वर ल अट  शत ची पतुता क नच सदर दधु बथु क ास मदुतवाढ देणेस मा यता दान 

कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 

बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   
 अनमुोदक :- खडके सु नल वामनराव 

वरोधी प नेता यांचेसाठ  न वन वाहन खरेद  करणेबाबत मा. वरोधी 
प नेता, ी.सु नल सपुडू महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , वरोधी प नेता यांचेसाठ  न वन वाहन खरेद  करणेबाबतचा  सदर 
ताव नामजूंर कर यात येत आहे. महानगरपा लकेचे वरोधी प नेता यानंा नागर कां या त ार  बाबत 

भाग नहाय कामकाजा कर ता शहरात व वध भागात फराव े लागत अस याने शासनाने वरोधी 
प नेता यांचे वापराकर ता असलले े नादु त वाहन ता काळ दु त क न त े वरोधी प नेता यांचे 
वापराक रता अदयावत क न देणेची कायवाह  करावी. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबीचंी 
पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेनामजुंर 
  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
 अनमुोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 

भाग .१९ मधील सु म कॉलनीतील गट न.ं१६६/२+३ ओपन पेस म य े
पे हर लॉक बस वणे बाबत मा.सभापती, थायी स मती, ी.राज  झप  पाट ल व भाग स मती 
सद य, ी. व ल मगन पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१९ मधील सु म कॉलनीतील गट नं.१६६/२+३ ओपन 
पेस म य ेप रसरातील जे ठ नागर क व लहान थोर मडंळी नय मत येत अस याने भाग .१९ 

मधील सु म कॉलनीतील गट नं.१६६/२+३ ओपन पेस म य ेपे हर लॉक बस वणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  

 
शवकॉलनी वेश दारास “ ी छ पती शवाजी महाराज वेश दार ” अस े

नांव देणेबाबत स मा.सद य, ी.स चन भमराव पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , शव कॉलनी, आशाबाबा नगर व आर.एम.एस.कॉलनी भागातील 
नागर कां या मागणीनसूार लोकवगणी या सहा याने भाग ं .७ मधील शवकॉलनी भागात 
वेश दाराच ेबांधकाम करणेस व सदर या वेश दारास “ ी छ पती शवाजी महाराज वेश दार ” 

असे नांव देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 

बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल स चन भमराव   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 

 
शवकॉलनी भागातील शाळा .५७ म य े“ आदयकवी महष  वा मीक ” 

वाचनालय सु  करणेबाबत स मा.सद य, ी.स चन भमराव पाट ल यांनी दले या तावावर वचार 
क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग . ७ मधील शवकॉलनी भागात महानगरपा लका शाळा 
. ५७ आहे परंत ू सदर शाळा ३ वषापासनू बदं आहे मा  सदर शाळे या ३ वगखो या अदयावत 
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असनू शवकॉलनी, आशाबाबा नगर व आर.एम.एस.कॉलनी भागातील नागर कां या मागणीनसूार 
शवकॉलनी भागातील शाळा .५७ मधील एका वगखोल त लोकसहभागातुन  “ आदयकवी महष  
वा मीक ”  या नावाने वाचनालय सु  करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- सोनवणे अि वन शांताराम   
अनमुोदक :- बा व कर कशोर रमेश 

ी का लकंा माता मदं राजवळील चौकाचे “ लेवा पाट दार चौक ” अस े
नामकरण करणेस तसेच या चौकाचे सशुो भकरणाच े काम लोक सहभागातुन जळगांव िज हा लेवा 
पाट दार मडंळ मारफ्त करणेबाबत मा.उपमहापौर, ी.सु नल वामनराव खडके व जळगांव िज हा लेवा 
पाट दार मडंळ यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , ी का लकंा माता मदं राजवळील चौकाच े“ लेवा पाट दार चौक ” 
असे नामकरण करणेस तसेच या चौकाचे सशुो भकरणाचे काम लोक सहभागातुन जळगावं िज हा लेवा 
पाट दार मडंळामाफत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर चौकास यापवू  कोणाचेह  नांव दले गलेे नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच 
सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची पतुता क न 
घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- काळे रे मा कंुदन   
अनमुोदक :- खडके सु नल वामनराव 

मा.उपमहापौर यां यासाठ  न वन वाहन खरेद  करणेबाबत 
मा.उपमहापौर, ी.सु नल वामनराव खडके यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , उपमहापौर यां यासाठ  न वन वाहन खरेद  करणेबाबतचा 
सदरचा ताव नामजूंर कर यात येत आहे. 

सवानमुत ेनामजुंर 
   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
 अनमुोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
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वशषे महासभा ठराव ं .३६६ दनांक ०३/०२/२०२१ अ वये ११ वशषे 
स म यांम य ेभाजपा – ०५ व शवसनेा – ०२ या माणे येक स मतीत मनपा सद यांचे नावे समा व ट 
क न ११ वशषे स म या गठ त करणेबाबत ी.राज  झप  पाट ल, सभापती, थायी स मती, 
ी.भगतराम रावलमल बालाणी, गटनेता, भाजपा, सौ.रंजना भरत सपकाळे, सभापती, म हला व 

बालक याण स मती व इतर मनपा सद य यां या द.१२/०२/२०२१ या तावात नमदु के यानसुार 
मा.महापौर, सौ.भारती कैलास सोनवणे यांचेकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , महासभा ठराव ं .३६६ द.०३/०२/२०२१ अ वये महानगरपा लकेत पुढ ल 
वशेष स म या गठन करणे बाबत मा यता दान केलेल  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, येक स मतीम ये ७ 
सद य असतील व येक स मतीम ये भारतीय जनता पाट च े ५ सद य व शवसेना प ाच े २ सद य असे 
प ीय बलाबल ठेवणेत यावे असा ठराव पार त कर यांत आलेला आहे. 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ३१ अ (१) व (२) अ वये येक स मतीत ७-७ सद यांची 
नेमणूक करणेसाठ  प ीय तौल नक सं याबळ नि चत कर यात आलेले आहे. 

सदर वशेष स म यांवर सद यांची नयु ती करतांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम 
३१ अ (२) मधील तरतूद नुसार महापौर यांनी उपमहापौर,सभागहृ नेत,े वरोधी प नेते, गटनेते (भाजपा, 
शवसेना, एम.आय.एम.) यांचेशी चचा व वचार व नमय क न प ीय तौल नक सं याबळानुसार सद य नयु त 
करणेकामी दनांक ११/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महापौर यांनी बैठक आयोिजत केलेल  होती. सदर 
बैठक स महापौर, उपमहापौर, सभापती, थायी स मती, वरोधी प  नेता, गटनेता (भाजपा) , गटनेता ( शवसेना), 
गटनेता (एम.आय.एम.) हे उपि थत होत.े 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३० व ३१ अ (२) तरतूद नुसार व प ीय तौल नक 
सं याबळानुसार वशेष स म यांवर सद यांची नाम नदशनाने नयु ती करणे संबंधात द.२६/०२/२०२१ रोजी 
आयोिजत केले या महासभेत महापौर यांना गटनेता (भाजपा), गटनेता ( शवसेना) यांनी खाल  नमूद केले माणे 
वशेष स मती नहाय बंद पाक टात नाम नद शत सद यांची तसेच स मती मुखांची नावे दलेल  असून याच े
महापौर यांनी सभागहृात वाचन केले. 
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१) बांधकाम स मती 
१.सोनवणे मुकंुदा भागवत,स मती मुख 
२.सोनवणे सुरेश मा णक,    सद य 
३.भोईटे लताबाई रणजीत,   सद या 
४.सोनवणे धरज मुरल धर,  सद य 
५.पाट ल राज  झप ,      सद य 
६.बरडे नतीन मनोहर,      सद य 
७.सोनवणे व म कसन,    सद य 

२) अ त मण स मती 
१.कोळी द ता य देवराम,स मती मुख 
२.दारकंुडे नवनाथ व वनाथ,   सद य 
३.बा व कर कशोर रमेश,     सद य 
४.सोनवणे धरज मुरल धर,    सद य 
५.सोनवणे कैलास नारायण,    सद य 
६.बरडे नतीन मनोहर,        सद य 
७.पटेल इ ाह म मुसा,         सद य 

३) व छता स मती 
१.मराठे िजत  भगवान,स मती मुख 
२.काळे रे मा कंुदन,      सद या 
३.तायडे सुरेखा नतीन,    सद या 
४.सपकाळे मना धुडकू,    सद या 
५.सोनवणे सुरेश मा णक,   सद य 
६.बरडे नतीन मनोहर,     सद य 
७.नाईक शांत सुरेश,      सद य 

४) पाणी पुरवठा स मती 
१.को हे वण रामदास,स मती मुख 
२.बडाळे उ वला मोहन,    सद या 
३.जोहरे या मधुकर,     सद या 
४.काळे अ मत पांडुरंग,    सद य 
५.बार  शोभा दनकर,     सद या 
६.बरडे नतीन मनोहर,    सद य 
७.नाईक शांत सुरेश,     सद य 

५) दवाखाना स मती 
१.पाट ल चं शेखर शवाजी,स मती मुख 
२.सोनवणे अि वन शांताराम,  सद य 
३.सोनवणे कांचन वकास,    सद या 
४.खडके व वनाथ सुरेश,     सद य 
५.पाट ल तभा सु धर,      सद या 
६.बरडे नतीन मनोहर,       सद य 
७.चौधर  मनोज सुरेश,       सद य 

६) नयोजन स मती 
१.ढेकळे सदा शव गणपत,स मती मुख 
२.बालाणी भगतराम रावलमल, सद य 
३.को हे सधूं वजय,        सद या 
४.तायडे सुरेखा नतीन,       सद या 
५.चौधर  मंगला संजय,       सद या 
६.भंगाळे व णु रामदास,      सद य 
७.जोशी अनंत ह र चं ,       सद य 

७) आ थापना स मती 
१.च हाण योती बाळासाहेब,स मती मुख 
२.आहुजा मनोज नारायणदास,    सद य 
३.शेख हसीना बी शर फ,       सद या 
४.पाट ल राज  झप ,        सद य 
५.चौधर  चतेना कशोर,       सद या 
६.बरडे नतीन मनोहर,        सद य 
७.नाईक शांत सुरेश,         सद य 

८) वधी स मती 
१.पोकळे दल प बबनराव,स मती मुख 
२.को हे ल लत वजय,    सद य 
३.राणे गाय ी इं जीत,    सद या 
४.सोनार रंजना वजय,    सद या 
५.सनकत चतेन गणेश,    सद य 
६.महाजन सु नल सुपडू,    सद य 
७.जोशी अनंत ह र चं ,    सद य 

९) वाहन यव था स मती 
१.पाट ल वजय पुंड लक,स मती मुख 
२.पाट ल रेखा चुडामण,     सद या 
३.देशमुख तभा गजानन,  सद या 
४.सोनवणे सुरेखा सुदाम,    सद या 
५.पाट ल मना ी गोकुळ,    सद या 
६.बरडे नतीन मनोहर,      सद य 
७.सोनवणे व म कसन,    सद य 

१०) श ण स मती 
१.नेरकर सर ता अनंत,    स मती मुख 
२.च हाण योती बाळासाहेब,     सद या 
३.सोनवणे अंजनाबाई भाकर,    सद या 
४.खान सानाबी गबलु,        सद या 
५.पाट ल स चन भमराव,       सद य 
६.बरडे नतीन मनोहर,         सद य 
७.नाईक शांत सुरेश,          सद य 

११) वदयुत स मती 
१. भल पावताबाई दाम,ु स मती मुख 
२.राणे गाय ी इं जीत,        सद या 
३.पाट ल कुलभुषण वरभान,    सद य 
४.खडके सु नल वामनराव,      सद य 
५.पाट ल उषा संतोष,          सद या 
६.बरडे नतीन मनोहर,         सद य 
७.पटेल ई ाह म मुसा,          सद य 

गटनेत े यांनी उपरो त माणे शफारस केलेनुसार स मती नहाय स मती मुखांसह सात-सात सद यांची 
या या वशेष स मतीवर सद य हणून नयु ती करणसे मा यता दान कर यांत येत आहे. 

तसेच उपरो त ११ स म यांच े स चव हणुन संबं धत वभागांच े वभाग मुख यांची नयु ती करणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. संबं धत वभाग मुख ( वशेष स मती स चव) यांनी अ ध नयमातील 
तरतूद नुसार स मतीं या बैठक च े कामकाज करावे व यासंबंधीत सव अ भलेखे जतन क न आप या ता यात 
ठेवावेत. 

उपरो त सव ११ वशेष स म यांच ेस मती मुख यांचसेाठ  दालन, वाहन तसेच आव यक तो कमचार  वग 
देणसेह  मा यता दे यात येत आहे. शासनाने याबाबत वर त कायवाह  करावी. 
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सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल राज  झप    
  अनमुोदक :- सपकाळे रंजना भरत 

 

महासभा ठराव ं .३१५ द.२३/०९/२०२० म ये तावीत केलेल  काह  
वकास काम े शासना या ४२.०० कोट  नधी अतंगत समा व ठ अस याने तसेच काह  वकास काम े
शासना या नगरो थान / द लते तर नधीत / शासना या श लक नधीत तावीत कर यात आलले  
अस याने महासभा ठराव .३१५ द.२३/०९/२०२० र  क न जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत सन 
२०२०-२१ या मनपा बजटे मधील तरतदू स अनसु न सोबत या याद तील अ. .०१ त े ९८ व ०१ 
या माणे सधुार त वकास काम े कर यास व याअनषुगंीक येणा या खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.महापौर,सौ.भारती कैलास सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत सन २०२०-२१ म य ेन वन 
र त े वकसीत कर याबाबत यापवु  महासभेने ठराव ं .३१५ द.२३/०९/२०२० नसुार व वध र त ेव बगीचा 
वकसीत कर यास मा यता दल  होती. परंत ु या ठरावात तावीत केलेल  वकास काम ेशासना या 
४२.०० कोट  नधी अतंगत कायकार  अ भयतंा सारव्.बांधकाम वभाग यांच ेकडील कायादेशात समा व ठ 
आहेत. तसेच काह  वकास काम े शासना या नगरो थान / द लते तर नधीत / शासना या श लक 
नधीत तावीत कर यात आलले  आहेत. यापकै  काह  करणांना नधी बाबत मा यता देखील ा त 
झालेल  आहे. या सव बाबींचा वचार क न यापवु  केलेला महासभा ठराव ं .३१५ द.२३/०९/२०२० हा र  
करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच या वष  असले या बजेट तरतदू नसूार र कम .७०.०० 
कोट  र कमेची तरतदू नवीन र यांसाठ  केलेल  असनु याअनषुगंाने तसेच अमतृ योजनेचे काम 
पणु वा या जवळपास अस याने खाल ल याद तील नमदु अ. ं .०१ त े९८ व ०१ या माणे सधुार त वकास 
कामे कर यास व याअनषुगंीक येणा या  एकूण र कम .७०,२७,३१,१६३/- मा च ेखचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

मनपा सन २०२०-२१ बजेट मधील मनपा नधी अतंगत तावीत वकास कामांची याद  
अ.न.ं कामाच ेनांव अदंािजत 

र कम 
१. . .१ कानळदा रोड लाकुड पेठ त े े ीय मराठा कायालय त ेकाळे नगर ी.राहूल 

तवार  यां या घरापयतचा र ता डांबर करण करणे. 
२८४६१३८/- 

२. . .१ म ये बौ द वहार त ेकानळदा र यापयतचा रगंरोड पयत र ता डांबर करण 
करणे 

४१०००००/- 

३. . .१ केसी पाक त ेमहा वर िजन पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४८५००००/- 
४. . .१ शवाजी नगर धनाजी काळे नगर त ेआ हाणे रोडपयतचा २४ मी ं द र ता 

डांबर करण करणे 
८७०००००/- 
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५. . .२ वामी समथ क र त ेअसोदा रोड व सळेु बाईची च क ची गलल्  एल प ा 
र ता डांबर करण करणे 

३१८७६७४/- 

६. . .२ असोदा रोड घरकुल त े शांत चौक त े रे व ेलाईन पयतचा र ता डांबर करण 
करणे. 

४५०३२२२/- 

७. . .२ ी.कंक यां या घरापासनु त े ांतीचौक त े शवाजी नगर हुडको कोप या पयतचा 
र ता डांबर करण करणे. 

४५७००००/- 

८. . .२ अ नल ो ह जन त ेसोपान कोळी यां या घरापयतचा र ता डांबर करण करण.े २५०००००/- 
९. . .२ मधील हर ओम नगर हनुमान मं दर त ेसाईबाबा मंद रापयतचा र ता डांबर करण करणे. १८०००००/- 
१०. . .२ मधील हर ओम नगर मधील वॉ शगं स टर जवळील ४ पयत र ता डांबर करण करणे. ५००००००/- 
११. . .२ मधील मरुल धर गयब ु सपकाळे त े द त ु वायरमन यांचे घरापयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
१२०००००/- 

१२. . .२ शवाजी नगर ांती चौक त ेदाळफळ पयत र ता डाबंर करण करणे. २१०००००/- 
१३. . .२ मनपा ड.बी.जैन दवाखाना त ेममरुाबाद रोड र ता डांबर करण करणे. ८५०००००/- 
१४. . .२ कांचन नगर आसोदा रोड त ेगणपती मंद र त ेसपकाळे र ता डांबर करण करणे. ६८०००००/- 
१५. . .२ पवन नगर म य ेसात खो यांजवळील मु य र ता डांबर करण करणे. ४००००००/- 
१६. . .३ मधील असोदा रोड त े तानाजी मालसुरे नगर मधील गोपाल सोनवणे यांचे 

घरापयतचा र ता डांबर करण करणे. 
२९६२०५०/- 

१७. . .३ म य ेअसोदा रोड पासनु दनकर नगर मोहन टॉक ज या मागे कैलास कोळी 
यांचे घरापयतचा र ता डाबंर करण करणे. 

२०५००००/- 

१८. . .३ नॅशनल हायवे त ेखडेी तलाठ  कायालया पयतचा र ता डांबर करण करणे. २६०००००/- 
१९. . .४ पु पलता बडाळे चौक पांझरापोळ चौक पयत र ता डांबर करण करणे. १५१७९४०/- 
२०. . .४ बॉ ब ेहाडवेअर त ेसयुा सॉ मल (जोशीपठे) पयत र ता डांबर करण करणे. २०२३९२०/- 
२१. . .४ श नपेठ पो लस चौक  त ेओक मंगल कायालयापयतचा र ता डांबर करण करणे. १९०००००/- 
२२. . .४ भलपरुा पो लस चौक  त ेममरुाबाद रे व े पलुापयतचा र याला जोडणारे पवु 

पि चम ५ र त ेडांबर करण करणे (डावी बाजुकडील) 
२५०००००/- 

२३. . .५ नवीपेठ प ी हनमुान मदं र त ेममरुाबाद रोड पयतचा र ता डांबर करण करण.े ३१६२३७५/- 
२४. . .५ गो वदंा र ा टॉप त े प ं ाळा रे वेगेट पयतचा र ता डांबर करण करणे. ५९९८८६०/- 
२५. . .५ रे व े टेशन त ेिज हा प रषद पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४०४७८४०/- 
२६. . .५ न वपेठ एल.आय.सी.ऑ फस त ेरथ चौक र ता डांबर करण करणे. ७६०००००/- 
२७. . .५ मधील बॉ ब ेमेडीकल त ेटे लफोन ऑ फस पयतचा र ता डांबर करण करणे. ३६०००००/- 
२८. . .५ मधील टेट बँक त े भकमचंद जैन माकट पयतचा र ता डांबर करण करणे. २५०००००/- 
२९. . .५ रे व े टेशन त ेनेह  चौक र ता डांबर करण करणे. ५५०००००/- 
३०. . .५ कोट चौक त े च ा चौक त े शवाजी रोड र ता डांबर करण करणे. ९००००००/- 
३१. . .५ ऑ कड हॉि पटल त ेगजुरात ि वट माट र ता डांबर करण करणे. ३४०००००/- 
३२. . .५ वजय टाई स त ेहनमुान मं दर (व.वा.माकट) र ता डांबर करण करणे. १७०००००/- 
३३. . .४,५ भलपुरा पोल स चौक  त ेममुराबाद रे वे पुल (ममुराबाद र ता) डांबर करण करणे. २५२९९००/- 
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३४. .क्र.६ सपुार  कारखाना त े मा टट हाऊस पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४०६४७६५/- 
३५. . .६ बाबा हरदासराम मगंल कायालय त े आंबडेकर नगर पयतचा र ता व 

बीएसएनएल वाटर पयत र ता डांबर करण करणे. 
८१२९०००/- 

३६. . .६ मजुंषा हौ.सोसायट  मधील ी.डाबंर  आ पा यांचे घरापासनु ानदेव मं दरा 
पयतचा र ता डांबर  करणे. 

१३५००००/- 

३७. . .६ द त कॉलनी मधील डॉ.अशोक पाट ल यांचे घरासमोर शवश ती कार बाजार 
मागील ग ल तील र ता डांबर  करण करणे. 

९२२०००/- 

३८. . .६ वातं  चौक त े भात चौक र ता डाबंर करण करणे. ६००००००/- 
३९. . .५ व ६ वातं  चौक त ेनेर  नाका चौक पयतचा र ता डांबर करण करणे. १८००००००/- 
४०. . . ६ गरणा वसाहत येथे र यांचे डांबर करण करणे. ८९९५००/- 
४१. . . ५ व ६ शा ी टावर त ेकोट चौक त े वातं  चौक त ेआकाशवाणी चौक र ता 

डांबर करण करणे. 
४०००००००/- 

४२. . . ७ शासक य औदयोगीक श ण संसथे या पुवकडील र ता डांबर करण करणे. ३२७९५५१/- 
४३. . .७ आशाबाबा मदं र त े प ं ाळा गट न.ं८७ पयत र ता डांबर करण करणे. ४०८४७२२/- 
४४. . .७ वधमान हाईट त े प ं ाळा गट न.ं८० पयत र ता डांबर करण करणे. ४०८४७२२/- 
४५. . .७ प ं ाळा रे व ेगेट त ेबजरंग बोगदा (नवसाचा गणपती मदं र र ता) डांबर करण 

करणे. 
४८३७३२०/- 

४६. . .७ रगंरोड हनमुान मं दर त ेचं भात कॉलनी पयत र ता डांबर करण करणे. ३६५८०००/- 
४७. . .७ यु नट  चबर त े भदेुसाई कॉलनी पयत र ता डांबर करण करणे. ५४२००००/- 
४८. . .७ प ं ाळा गट नं.८७ आर.एम.एस.कॉलनी मागील भागाचा र ता डांबर करण करणे. १६८००००/- 
४९. . .७ ब हणाबाई उदयान त े प ं ाळा रे व ेगेट र ता डांबर करण करणे. ३५००००००/- 
५०. . .७ मारोती पाक त ेखंडरेाव नगर त ेपलुा पयत र ता डांबर करण करणे. १०००००००/- 
५१. . .६ व ७ वातं  चौक त े ब हॉि पटल र ता डांबर करण करणे. ८००००००/- 
५२. . .८ गु डूराजा नगर त ेस.न.ं२९० पयतचा र ता डांबर करण करणे ८६७२०६०/- 
५३. . .८ नमखेडी रोड त े नॅशनल हायवे ६ गट नं.११८/५, ११८/६ मधून दारका नगर र ता 

डांबर करण करणे. 
११९२४९१५/- 

५४. . .८ दाद ूअपाटमट ४० खो या त े ीराम मंद रा पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४८५००००/- 
५५. . .८ सायल  मेडीकल त ेदाद ूअपाटमट पयत र ता डांबर करण करणे. १५०००००/- 
५६. . .८ सुरत रे वे गेट त े नमखेडी र ता डांबर करण करणे. ५६३८५०००/- 
५७. . .९ कृ णा टॉवर पासुन सुबोध लासेसकड ेजाणारा र ता डांबर करण करणे. ३८६०३७०/- 
५८. . .९ बार  कॉ ले स परमाथ नकेतन आर.एल.कॉलनी त े आ हाणे रोड पयतचा र ता 

डांबर करण करणे. 
७०६३२७३/- 

५९. . .९ प ं ाळा सोमानी माकट त ेनॅशनल हायवे पयतचा (बाजार रोड ) पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

५१४७८५१/- 

६०. . .८,९ बजरंग बोगदा त ेसुरत रे वे गेट प रसरातील र त े(एसएमआयट  र ता) पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

६६९०३६७/- 
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६१. . .८ व ९ पं ाळा रे वे गेट त ेसोमाणी माकट र ता डांबर करण करणे. १५२६००००/- 
६२. . .१० सोमानी माकट त े प ं ाळा दगा पयतचा र ता डांबर करण करणे. ३७९४८५०/- 
६३. . .१० खंडरेाव नगर त ेहूडको पयतचा र ता डांबर करण करणे. ३१००८००/- 
६४. . .११ को हे नगर १०० फुट रोड त े गरणा पंपींग रोड पयत १०० फुट  रगंरोड पयत र ता 

डांबर करण करणे. 
२३१९५५००/- 

६५. . .११ रामानंद नगर पोल स टेशन त े वदयुत कॉलनीमाग हायव े पयत र ता डांबर करण 
करणे. 

३७९४०००/- 

६६. . .११ वाघ नगर टॉप त ेखंडरेाव नगर रे वे पुलापयतचा र ता डांबर करण करणे. ७७५२०००/- 
६७. . .११ द त डगंबर हौ.सोसा. ते गरणा पं पगं पयतचा ३० मीटर ं द र ता डांबर करण करणे. ३५८५३००/- 
६८. . .१२ ओंकारे वर मंद र त ेसाईबाबा मंद र (सुयोग कॉलनी) पयतचा र ता डांबर करण करणे. १६३२९१२/- 
६९. . .१२ अ पबचत नवासी वाटर त ेजी.एस.ट .भवन त ेहायव ेस ह स रोङ डांबर करण करणे. २९७२६३३/- 
७०. . .११,१२ एकल य िजम (एम.जे.कॉलेज) त े शव कॉलनी पयतचा र ता डांबर  करण करणे. ७७५२०००/- 
७१. . .१२ आकाशवाणी चौक त ेका यर नावल  चौक पयतचा र ता डांबर करण करणे. ८७४१८१७/- 
७२. . .१२ अ वाल हॉि पटल त ेऑ फसर लब पयतचा र ता डांबर करण करणे. ५६८६८१६/- 
७३. . .१२ व १३ मधील का यर नावल  चौक त ेमहाबळ चौक र ता डांबर करण करणे. ९३६२८३९/- 
७४. . .१२ पावती नगर म धल रजनी अपाटमट त ेचच रोड पयत र ता डांबर  करण करणे. २५०००००/- 
७५. . .१२ पारख नगर येथे ी.सुभाष भोळे यांच े घरापासुन त े लॉट नं.१४ ी.आर. ह . चौधर  

यां या घरापयत र ता डांबर करण करणे. 
२३०००००/- 

७६. . .१३ महाबळ चौक त ेिजजाऊ चौक झाक र हुसैन कॉलनी पयत र ता डांबर करण करणे. ९६१३६२०/- 
७७. . .१३ व १४ ड.माट त ेरायसोनी नगर त ेमोहाडी रोड र ता डांबर करण करणे. २६३०९०८९/- 
७८. . .१३ रायसोनी नगर मधील मोहाडी रोड त ेमेह ण स.नं.४६४ पयतचा मु य र ता डांबर करण 

करणे. 
३९७४२९६/- 

७९. . .१४ गणपती मंद र त ेहायवे पयतचा गणपती नगर मधील मु य र ता डांबर करण करणे. ३०३५८८०/- 
८०. . .१४ अशोक कराणा त ेजकात सोसायट  पयतचा रोड डांबर करण करणे. ५८३२२६३/- 
८१. . .१४ मेह ण पाणी पुरवठा कायालय त े वामी समथ चौक त ेतुळजामाता नगर पयत र ता 

डांबर करण करणे. 
४९३४९९२/- 

८२. . .१४ मेह ण अशोक कराना चौक त ेस.न.ं२५० ( दनेश कराना) र ता डांबर करण करणे. ५३८४२६७/- 
८३. . .१४ का यर नावल  चौक त ेडी माट पयतचा र ता डांबर करण करणे. ९१२९०९७/- 
८४. . .१५ मेह ण गांव बु झ त ेमहादेव मंद र त ेशामा फायर पयतचा र ता डांबर करण करणे. ११८८३०८१/- 
८५. . .१५ तांबापुरा महादेव मं दर त े शरसोल  नाका र ता डांबर करण करणे. ४१४३०००/- 
८६. . .१६ नानीबाई हॉि पटल त ेहेम ुकलानी टाक  पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४६१७०६८/- 
८७. . .१६ दे वदास कॉलनी त ेट .एम.नगर पयतचा र ता डांबर करण करणे. ४७४३५६३/- 
८८. . .१६ पंचमुखी हनुमान मंद र त ेडॉ. चचंोले यांचे घरापयतचा र ता डांबर करण करणे. ३२४६७०५/- 
८९. . .१७ एस.ट .वकशॉप त ेका.उ.को हे वदयालय पयत र ता डांबर करण करणे. ७५८९७००/- 
९०. . .१७ नेर  नाका त ेक तान पयतचा र ता डांबर करण करणे. २२७६९१०/- 
९१. . .१७ पांझरापोळ चौक त ेराजाराम मंगल कायालय पयत डांबर  र ता डांबर करण करणे. ३५०००००/- 
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९२. . .१७ आयो या नगर स. .१४१ ब गचा त ेजुनी जीन पयत र ता डांबर करण करणे. ३७०००००/- 
९३. . .१७ काशीनाथ हॉटेल गहृकुल कॉलनी त े पंढरपुर नगर पयतचा र ता डांबर करण करणे. 

( हाडा कॉलनी त ेपंढरपुर नगर)  
१०२५००००/- 

९४. . .१७ म ये हॉटेल संजय त े ललापाक पयतचा र ता डांबर करण करणे. १९५४८००/- 
९५. . .१८ मेह ण हॉटेल का शनाथ त ेअशोक कराणा चौका पयतचा र ता डांबर करण करणे. ६७३२६०२/- 
९६. . .१८ सारा हॉि पटल (घुगे पाट ल केरो सन) चौक त ेसंतोषी माता गणेशपुर  त ेहायवे र ता 

डांबर करण करणे. 
१०५०००००/- 

९७. . .१८ व १९ औरंगाबाद रोड हॉटेल क तुर  त ेमेह ण बु जा पयत र ता डांबर करण करणे. १०६२९१०८/- 
९८. . .४, ५, ६, १६ घाणेकर चौक त ेबडाळे चौक त ेपांड ेडअेर  त ेइ छादेवी चौक पयतचा र ता 

डांबर करण करणे.  
३२००००००/- 

                                   एकुण र यांच ेअंदाजप क य खच र कम .:- ६८२१६४८४३/- 
 

               न वन बगीचा वकसीत करणे व सशुो भकरण करणे. 
१. . .१२ रामदास कॉलनी ओपन पेस म ये ब गचा वकसीत व सुशो भकरण करणे.  २०५६६३२०/- 

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

बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- पाट ल राज  झप  

शासनाकडून अनु ेय अनसुू चत जाती वगासाठ  असले या नधीतनू 
. .१० अतंगत हुडको येथे गट ं .२१९ म ये अनसुू चत जाती वगासाठ  अदयावत यायाम शाळा 

बांधकाम करणेबाबत स मा.सद य, ी.कुलभषुण वरभान पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग मांक १० हा अनसुू चत जाती जमाती वगासाठ  राखीव 
असनू या ठकाणी ते थल यवुकां या आरो या या ट कोनातनु अदयावत यायाम शाळा तयार क न 
ते थल यवुक हे सु ढ हो यासाठ  तथे े शासनाकडून अनु ेय अनसुू चत जाती वगासाठ  असले या 
नधीतनू . .१० अतंगत हुडको येथ े गट ं .२१९ म य े अदयावत यायाम शाळा बांधकाम करणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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सवानमुत ेमजुंर 
   अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
  अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 

. .१० अतंगत द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत व वध १ त े११ 
वकास काम ेकरणेस व सदर कामी येणारा एकूण र कम .५ कोट  मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य, ी.कुलभषुण वरभान पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग मांक १० हा अनसुू चत जाती जमातीसाठ  राखीव असनू 
याम ये द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत खाल ल नमदू व वध १ त े११ वकास काम ेकरणेस व 
याकामी येणारा एकूण र कम .५ कोट  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
१. . .१० अतंगत हुडको घरकुल येथे व वध ठकाणी र त ेकाँ ट करण करणे. पये ५० ल  
२. . .१०  खंडरेाव नगर येथे व वध ठकाणी काँ ट गटार तयार करणे. पये ३० ल  

३. . .१० खंडरेाव नगर येथे व वध ठकाणी पे हर लॉकने पाथव ेतयार करणे. पये ३० ल  

४. . .१० खंडरेाव नगर येथे व वध ठकाणी काँ ट र त ेतयार करणे. पये ४० ल  

५. . .१० अतंगत मयरु कॉलनी येथे र ता डांबर करण व काँ ट करण करणे. पये ५० ल  

६. . .१० अतंगत हुडको येथे व वध ठकाणी कॉ ट गटार तयार करणे. पये २० ल  

७. . .१० अतंगत गणपती नगर येथे गटार  तयार करणे. पये ४५ ल  

८. . .१० भरैव नगर येथे उवर त भागात र त ेकाँ ट करण करणे. पये ३० ल  

९. . .१० आझाद नगर येथे र त ेकाँ ट करण करणे. पये ६० ल  

१०. . .१० प ं ाळा गावठाण म य ेर त ेकॉ ट करण करणे. पये ५० ल  

११. . .१० मधील ना यावरती हूडको कड ेजाणा या र यावर कंुभारवाडया जवळ 
पलु व सरं ण भतं बांधणे. 

पये ९५ ल  

                                            एकुण र कम पये :- पये ०५.०० कोट  
शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 

बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
 

सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 
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. .०४ अतंगत द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत व वध १ त े०३ 
वकास काम े करणेस व सदर कामी येणारा एकूण र कम .५० ल  मा च े खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी.मकंुुदा भागवत सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , . .०४ म य े द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत खाल ल 
नमदू व वध १ त े ०३ वकास काम े करणेस व याकामी येणारा एकूण र कम .५० ल  मा च े
खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं कामाच ेनांव अदंािजत र कम 
१. . .०४ अतंगत कंुभारवाडा त े मल पयत र त ेकॉ ट करण करणे. पये २० ल  
२. . .०४ अतंगत ी. दल प व वनाथ सोनवण ेयांचे घरापासनु त े

ी.कैलास सोनवणे यां या घरापयत र ता कॉ ट करण करणे. 
पये २० ल  

३. . .०४ अतंगत ी.मनोज व ल सोनवण ेयांचे घरापासनू त ेकृ ण 
मदं रापयत पे हर लॉक बस वणे. 

पये १० ल  

                                           एकुण र कम पये :- पये ५० ल  

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

  अनकूुल मत े :-  ६७   तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

. .०३ अतंगत द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत अदयावत यायाम 
शाळा उभारणे कामी येणारा र कम .२ कोट  मा च ेखचास मा यता मळणेबाबत मा.सभापती,म हला व 
बालक याण स मती, सौ.रंजना भरत सपकाळे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , द लत व ती सधुारणा योजने अतंगत . .०३ येथ ेअदयावत 
यायाम शाळा उभारणे कामी येणारा र कम .२ कोट  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
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सवानमुत ेमजुंर 
  अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 

सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 
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द सु म इंड ज ल. जळगांव यांना (CSR) अतंगत 
सागरपाक येथ े व पोल स म ट पपज हॉल जवळील र यालगत शौचालय बांध यास परवानगी देणे 
बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , स नअर जनरल मनॅेजर सु म इंड ज ल. पो ट गाडगेांव 
िज.जळगांव यांचा सामाजीक बांधीलक  उप मा अतंगत (CSR) न वन शौचालयाचा ताव मजुंर होणे 
बाबतचे द.२८/०१/२०२१ चे प ात सु म कंपनी माफत या पवू  मनपा मालक या महा मा फुले माकट 
समोर ल जु या न.पा. या जागेवर सन २०१८ म ये मनपा माफत रतसर परवानगी ा त क न प े
ॲ ड यजु या त वावर अ याधुनीक साव.शौचालय बांधलेले असनु याची आजता गायत अ यतं उ तम 
रतीने देखभाल व यव था कर यात येत आहे. सदर यव था सु  झा याने प रसरातील अनेक 
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यापार  सकुंलातील यापार , कमचार , ाहक व इतर नागर क व म हला वगाची चांग या कारे सोय 
झालेल  आहे. या शौचालयाची देखभाल याच कंपनी माफत कर यात येत आहे व या कंपनीने या 
बाबतचा तीस वषा कर ताचा करार देखील म.न.पा.सोबत केलेला आहे. अ याच कारची सवुीधा 
शहरातील इतर आव यक भागांम ये देखील कर यात यावी अशी नाग रकाचंी देखील अपे ा आहे. 
यास अनसु न या कंपनीचे त नधी, मनपा आरो य वभाग व बांधकाम वभाग यां या 
अ धका यांसोबत उपायु त यां या क ात चचा होऊन सागर पाक, पोल स म ट पपज हॉल व िज हा 
यायालया या मागील बाजुस उ तरे कडील र यावर अशी यव था होऊ शकते असे सचु व यात आले 

व यानतंर खाल ल थळ न र ण देखील कर यात आल.े  
१) सागर पाक :- या ठकाणी पवू द ण कोप याकडील मनपा या मशनर  वभागा या 

कायालयाकडील बाजुस जागा उपल ध होऊ शकत.े मा  यापवू देखील या ठकाणी शौचालया या 
बांधकामाकर ता सबंधंीत शाखा अ भयतंा यां या सोबत पाहणी केल  असता या ठकाणी 
सांडपाणी वाहुन जा याकर ता नेेजची सोय नस याने बांधकाम ता वत करता आले नाह . 
यावर कंपनीचे त नधी यांनी या अडचणीवर मात कर याकर ता अ याधुनीक प दतीच े
अदयावत यं णा लावनु सागर पाक येथे नमाण होणा या सांडपा यावर या क न तेच पाणी 
पु हा वापर या यो य ( रसायकल ंग) करणे श य आहे व याच प दतीन ेया ठकाणी शौचालय 
बांध यास मनपाने परवानगी द यास आ ह  तयार आहोत अस ेसांगीतले. 

२) पोल स म ट पपज हॉल :- या ठकाणी हॉल या पवूस असले या वातं  चौक त ेकोट चौक या 
र या या जागेत हॉल या कंुपण भतंी या गेट पासनु द ीणेस आठ त ेदहा फुट जागा सोडुन 
कंुपण भतंी लगत असले या गटार या बाजुस शौचालय बांधणे श य आहे. या ठकाणी 
नेेजची यव था आहे, मा  या ठकाणी पा याची यव था करणे देखील आव यक आहे. 

३) िज हा यायालया या मागे :- िज हा यायालया या उ तर बाजुस असले या पवू पि चम 
र यावर ल यायालया या गेट या पवू बाजुस दहा फुट जागा सोडून र या या जागेवर 
शौचालय बांधणे श य आहे. या ठकाणी नेेज यव था आहे मा  पा याची यव था करणे 
आव यक आहे. 

उपरो त प ाम ये कंपनीच े सनीयर जनरल मॅनेजर यांनी सामाजीक बांधीलक  उप मा 
अतंगत सागर पाक व पोल स म ट  पपज हॉल या दोन ठकाणी वर नमदु के या माणे पे ॲ ड 
यजु त वावर शौचालय बाधंकाम कर यास मनपाने रतसर परवानगी द यास कंपनी सदर काम 
कर यास तयार अस याचे नमदु केले आहे. 

उपरो त माणे द.सु म इडं ज ल.जळगांव यांना सामाजीक बांधीलक  उप मा अतंगत 
मनपा मालक या १) सागर पाक येथे २) पोल स म ट  पपज हॉल या पवूस असले या मु य 
र या या जागेत व सभागहृात स मा.सद य यांनी मागणी केलेनसूार ३) एम.ज.ेकॉलेज आ वाद 
चौक जवळील जागेत पे ॲ ड यजु त वावर शौचालय बांधकाम कर यास मनपाचे अट  व शत स 
बधंनकारक राहुन  तसेच नगररचना वभागाकडून सदर शौचालयाचे बांधकाम नकाश े मा णत 
क न घेवनू परवानगी देणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  
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तसेच शासनाकडसे शहरात शौचालय बांधकाम करणे सबंधंात व वध सं थेमाफत 
याचसदंभात जे काह  ताव आलेले असतील यांचेकडुन सव कागदप ांची पतुता क न घेवनु 
शौचालयाचे बांधकाम करणसे मनपाचे अट  व शत स बधंनकारक राहून मा यता दे यात येत 
आहे. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव 
बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानमुत ेमजुंर 

   अनकूुल मत े :- ६७    तकुल मत े:- ०० 
सचूक  :- पाट ल कुलभषुण वरभान   

 अनमुोदक :- सोनवणे मकंूुदा भागवत 
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