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जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) मौजे जळगावं शवार 
स.नं.७७/२ या ज मनीतुन जाणा या १५.०० व २४.०० मी ं द वकास योजना र याने बाधीत ज मनीचे भुसंपादना 
बाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरा या मंजुर वकास योजना (वाढ व ह ) मौज े
जळगांव शवार स.न.ं७७/२ या ज मनीतुन जाणा या १५.०० व २४.०० मी ं द वकास योजना र यान े
बाधीत ज मनीच ेभसुंपादना बाबतचे तावात ज मन मालक यांना ट.डी.आर. घेणेबाबत वचारणा केल  
मा  यास ज मन मालक यानंी तसाद दला नाह , असे नमदु आहे. तर  शासनाने पुन च ट.डी.आर. 
बाबत ज मन मालक यानंा वचारणा करावी. यांचा नकार असेल तर तो नकार लेखी घे यात यावा. 
ट.डी.आर. घे याबाबत यानंा Convince कर याचा य न करावा. तसेच द.४/०१/२०२० रोजी शासनाने 
uified DCR लाग ु केलेला आहे. यानसुार ज मन संपादन क न ज मन मालकाला Credit Bond 
घेणेबाबत ताव पाठवावा. 

सबब शासनाचा ताव अमा य कर यात येत आहे. शासनाने ज मन मालकास आधी 
ट.डी.आर. बाबत Convince कर याचा य न करावा तसे होत नस यास Credit Bond ताव 
पाठवुन Credit Bond घेणसे मा यता दान कर यात येत आहे.  

सवानमुत ेमंजुर          
   अनुकूल मते  :-  ५९   तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ॲड. हाडा शु चता अतुल सहं   
 अनुमोदक :- पाट ल कुलभषुण वरभान 
 

महारा  अि नसुर ा अ भयानाअंतगत (िज हा तर य) अि नशमन अ याधु नक 
सा ह य व उपकरणे खरेद  कामी येणारा र कम .४९,८५,०००/- मा चा खच अि नशमन सेवा बळकट करण िज हा 
वा षक योजना २०२०-२१ अंतगत अनु ेय नधीतुन करणेस व सदरचा ताव िज हा नयोजन स मती यांचेकडेस 
पाठ वणे कामी मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , आयु त यांचे द.११/०२/२०२१ रोजी या नदशानसुार अि नशमन 
वभागाला अनु ेय असले या . ५०,००,०००/- नधी मधनु नगर वकास वभाग शासन नणय .अशास-
२०१०/ . .१९९/न व-२० द.०१/०१/२०११ नसुार हेईकल माउंटेट बँक कॅब स ट म (मोटर साईकल इंिजन 
पॉवड ॲ ड माऊंटेड वॉटर म ट ए सट ं युशर हाय ेशर टाईप) सदर नधीतनु खरेद  करता येईल का 
या बाबत नपा शाखा िज हा धकार  कायालय, जळगांव शासन अ धकार  यांचेशी य  चचा केल  
असता उ त शासन नणयानसुार महारा  आग सरु ा अ भयान (िज हा तर) अंतगत अनु ेय बाबी 
म ये मोटर सायकल नाह  तर  सदर नधीमधुन हेईकल माउंटेट बँक कॅब स ट म (मोटर साईकल 
इंिजन पॉवड ॲ ड माऊंटेड वॉटर म ट ए सट ं युशर हाय ेशर टाईप) खरेद  करता येणार नाह . या 
बद यात अि नशमन आणीबाणी सेवा वभागाला आव यक अ याधु नक सा ह य व उपकरणे खरेद  करण े
कामी अि नशमन सेवा बळकट करण िज हा वा षक योजना सन २०२०-२१ अंतगत जळगांव शहर 
महानगरपा लका,जळगांव अि नशमन/आणीबाणी सेवा वभागाला अनु ये असले या .५०,००,०००/- नधी 
मधनु बाब नहाय अंदािजत खच व सं या एस.एस.एस.असोसीएट नागपरु याचेंकडील अंदाजप कासह 
खाल ल माणे, 
अ. . सा ह य व उपकरणाचे नांव नग ती नग अंदािजत 

कंमत 
एकुण अंदािजत 
कंमत 

१. बॅक पॅक स ट म (9 lit.Cap) ०२ ४,५०,०००/- ९,००,०००/- 
२. फायर ॉि स मट  सुट (PPE Kits) (साईज नुसार) १५ १,२५,०००/- १८,७५,०००/- 
३. मोक ए झॉ टर ०२ २,००,०००/- ४,००,०००/- 
४. पोटबल ाऊंड वॉटर मॉ नटर ०४ २,००,०००/- ८,००,०००/- 
५. सले ट ओ. लो नोझल ०८ २५,०००/- २,००,०००/- 
६. डोअर ेकर ०२ १,५०,०००/- ३,००,०००/- 
७. सच लाईट १० ५,५००/- ५५,०००/- 
८. होज रॅ प १२ २०,०००/- २,४०,०००/- 
९. होज बाईडींग मशीन ०१ ४५,०००/- ४५,०००/- 
१०. थमल इमॅिजंग कॅमेरा ०१ ८०,०००/- ८०,०००/- 
११. बॉयलर सुट,ऑरज (साईज नुसार) ३० ३,०००/- ९०,०००/- 
                                         अंदािजत खच एकूण र कम पये :- ४९,८५,०००/- 

उपरो त माणे अि नशमन सेवा बळकट करण िज हा वा षक योजना सन २०२०-२१ अतंगत 
अनु ये नधीतुन बॅक पॅक स ट म व इतर सा ह य खरेद  करणेसाठ  येणारा अदंािजत र कम पये 
४९,८५,०००/- मा च ेखचास तसेच सदरचा ताव िज हा नयोजन स मती यांचेकडसे पाठ वण ेकामी 
मा यता दान कर यात येत आहे. तसेच पं ाळा येथ ेअि नशमन क  सु दा बळकट करण करणेबाबत 
शासनाने कायवाह  करावी. 

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 ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ५९   तकुल मत े:- ०० 

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

दन दयाल अं तोदय योजना / रा य नागर  उपिजवीका अ भयान अंतगत 
नागर  बेघरांना नवारा कर ता मनपा मालक ची जागा उपल ध कर याबाबत शासनाकडुन आले या तावावर 
वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , दन दयाल अं तोदय योजना / रा य नागर  उपिजवीका अ भयान 
अंतगत नागर  बेघरांना नवारा कर ता मा.आयु त तथा संचालक नगरप रषद संचालनालय वरळी, मुंबई यांचे 
द.२८/०१/२०२१ रोजी या ि हडीओ कॉ फर स बैठक त दले या सूचनेनूसार सदर योजने बाबत जळगांव मनपास 
ताव सादर कर याचे सू चत केलेले आहे. आज रोजी जळगांव शहरात बेघरांचे संर ण केले असता १८९ लाभाथ  

शहर  बेघर आढळुन आले तसेच एक बेघर नवारा ७७ मता असलेला मनपा मालक चा (न वन बस टॅ ड 
जवळील) जागेत सु  असुन सन २०२०-२१ कर ता एक न वन नवारा सु  कर याचे उ ी ट दे यात आले आहे. या 
न वन नवारा कर ता आज रोजी २५०० ते ३००० चौरस फुट हॉल अथवा बांधकामाची आव यकता असुन या 
बांधकासाठ  येणारा खच १००% शासन अनुदान देणार आहे. या कर ता नगररचना वभाग व बांधकाम वभाग 
यांनी सदर कामी जागा नि चत कर याचे आदेश आयु त,मनपा यांनी द.१५/०२/२०२१ रोजी झाले या बैठक त 
दले. या नुसार नगररचना वभागाचे रचना सहा यक व शहर अ भयंता यांनी सयुं तीक पाहणी क न खाल ल 
माणे जागा ता वत केलेल  आहे. 

न वपेठ मधील नटवर टॉक ज मागील जागा जळगांव स.स.नं.२११८/२ मनपा मालक ची असुन मंजुर 
वकास योजना (जुनी ह ) नुसार अ ती वातील शाळा जागेवर दश वलेल  आहे. परंतु सदर भाग र हवास वभागात 
समा व ट असुन जागेवर मनपाने न वन बांधकाम केलेल  तळ, प हला, दसुरा मजला ईमारत पूव  शाळे साठ  
वापर यात येत होती. परंतु आज रोजी मनपाचे शक्षण मंडळ व इतर कायालय या पूव पि चम ईमारतीत आहेत. 
या ईमारती लगत असले या उ तर द ीण भागात तळ मजला व प हला मजला न वन बांधकाम असुन सदर भाग 
मुक बधीर वदयालया कर ता वापरासाठ  सं थसे दलेला आहे. सदर जागा रे वे टेशन पासुन जवळ देखील आहे. 
या पूव या बांधकामावर तसरा मजला ता वत बांधकाम ८.५९ मीटर X २८.६६ मीटर + ३.०८ मीटर X ६ मीटर 
=२६४.६६ चौ.मीटर (२८४८ चौ.फुट) क न घेणे यो य होईल. आज रोजी सदर वभागाचे सव ण नुसार २५०० ते 
३००० चौ. फुट े  बांधकामाची मागणी आहे. जागेवर ल पूव चे बांधकाम आज रोजी चांग या ि थतीत अस याने 
दन दयाल अं तोदय योजना / रा य नागर  उपिजवीका अ भयान अंतगत नागर  बेघरांना नवारा कर ता सदर 
जागी न वन मजला शासनाने ता वत केलेला आहे परंतू सदर ठकाणी बेघरांना नवारा कर ता बांधकाम क न 
जागा न देता इतर ठकाणी शासनाने पयायी जागा नवडून ती देणसे मा यता दान करणेत येत आहे. 
सवानमुत ेमंजुर 

  अनुकूल मत े :-  ५९   तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनुमोदक :- ॲड. हाडा शु चता अतलु सहं 

क  शासना या अमतृ अ भयानाअतंगत पाणी पुरवठा वाढ व व राह ले या भागातील 
वतरण यव था टाकणकेामी अंदाजप क र कम .३०,४५,४९,३९९/- मा ला मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन 
आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , महानगरपा लकेने महासभा ठराव ं .३६६ द.१९/१०/२०१६ नुसार अमतृ 
अ भयानात समा व ट होणेसाठ , योजना मा य अस याबाबत, योजने या अनुषंगाने महानगरपा लकेचा व ह सा 
व त आयोगा या नधीतून व महानगरपा लके या इतर उ प नातून उभारणेस, ाहकां या नळ जोडणीवर मीटर 
बस वणेस, योजने या उ प न व खच वयंसंतु लत कर यास, व क  शासना या वेळोवेळी नग मत होणा या 
मागदशक सुचना व आदेशाची अंमलबजावणी कर यास मा यता दान केलेल  आहे. 
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जळगाव महानगरपा लकेने योजनेचे अंदाजप क तयार करणे, न वदा या करणे, योजने या कामावर 
पयवे ण व गुणव ता नयं ण, योजनेबाबत वेळोवेळी तां क स ला देणे, मागदशन करणेसाठ  सुचनांनुसार क प 
यव थापन स लागार हणून महारा  जीवन ा धकरण यांची नेमणूक केलेल  आहे. यानुसार या कामी महारा  
जीवन ा धकरण यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणकु केलेल  आहे. 

पाणी पुरवठा वषयक कामांम ये पा या या उंच टाक स जोडणार  जलवाह या, व वध भागात पा या या 
उंच टा या सं या ०७, संप व पंप हाऊस सं या ०२, पंपीग म शनर , वतरण वाह या [HDPE, DI Total 
६४४.३६ KM, (Replacement ४५८.४२ KM, New १८५.९४ KM)], दु ती कामे, योजनेचे संगणक य पयवे ण, 
सोलर लॅ ट ०.५ मेगावॅट या कामांचा समावेश आहे. सदर कामाची न वदा या होवून सदर कामाचे कायादेश 
मे जनै इर गेशन स. ल. जळगांव यांना द.१७/११/२०१७ रोजी दलेले असून आज मतीस ८० ट के काम पुण 
झाललेे आहे. 

यापूव  मंजूर अंदाजप कात ता वत वतरण यव थेचे कामास मा यता मळा यानंतर वक सत झालेले, 
राह लेले भागांच ेअंदाजप क तयार करणे कामी वतं  स लागार नेमणूक क न यांचे माफत अंदाजप क तयार 
क न घेणसे व मजी ा वभागास देय रकमेतून कामाचा मेहनताना अदा करणेकामी मजी ा वभागाने नाहरकत 
कळ वल  आहे. यानुसार महानगरपा लके या स लागार सुचीवर सुचीब द असलेले द नसग क टंसी,ना शक या 
स लागारास द.२३/१०/२०२० रोजी कामाचे आदेश दलेले होते. स लागार यांनी यांचे प  द.२४/१२/२०२० नुसार 
महानगरपा लकेचे पाणी पुरवठा यु नट अ भयंता यांचे समवेत झोन नहाय य  साईट पाहणी अतंी सुधार त 
सव णानुसार सव झोन मळून एक त १८० कलोमीटर लांबीची वतरण यव था ता वत केल  आहे. यानुसार 
स व तर संक पन व मजी ा वभागाची चालू दरसचुी सन २०२०-२०२१ नुसार .४४,१०,८०,९४५/- मा  चे 
अंदाजप क तयार क न इकडेस सादर केलेले आहे. सदर अंदाजप काची तपासणी करणेकामी मजी ा वभागास 
द.१२/०१/२०२१ रोजी सादर केलेले आहे. सदयि थतीत मजी ामाफत तपासणीचे काम सु  आहे. छाननीतील 
ाथ मक चचनुसार सदर कामी य ात कामावर जीएसट  कर व इतर शु कांसह .३०,४५,४९,३९९/- खच येणार 

आहे. सोबत खचाचा गोषवारा सोबत जोडलेला आहे. 
आज मतीस मुळ योजनेत बदल झाले या बाबी/ अ तर त बाबी ई याद वर खाल ल माणे खच ता वत 

असुन कामे सु  आहे. 
 

मुळ न वदेत बदल झाले या बाबींमुळे कमी झालेला / वगळ यात आले या बाबींवर ल 
ता वत खच 

.७७,१९,१७,४०८/- 

आजपावेतो मंजूर कर यात आले या थाप य कामां या अ तर त बाबींवर ल खच .४०,१८,६१,५१०/- 
आजेपावेतो मंजूर कर यात आले या वदयुत कामां या अ तर त बाबींवर ल खच .१,१७,८०,३०७/- 
एकुण अ तर त बाबींवर होणारा खच .४१,३६,४१,८१७/- 
नवीन भाग / राह ले या भागातील जलवाह नी वर ता वत खच .३०,४५,४९,३९९/- 
मूळ अंदाजप कातनू आजतागायत मंजूर / ता वत बाबींवर ल खच वजा जाता श लक 
र कम 

.५,३७,२६,१९२/- 

सदर कामी बदल झाले या व अ तर त बाबींमुळे खचाचा गोषवारा उपरो त माणे असून वाढ व 
भागांचे वतरण यव था ता वत क न देखील खचात व मूळ मंजूर अंदाजप क य रकमेत वाढ होणार 
नस याने सदर वाढ व भागांचे वतरण यव थचेे अंदाजप क र कम . ३०,४५,४९,३९९/- मा ला  तसेच 
महारा  जीवन ा धकरणामाफत अं तम छाननी क न पूढ ल कायवाह  करणसे 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. 

सवानमुत ेमंजुर 
  अनकूुल मत े :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनुमोदक :- ॲड. हाडा शु चता अतुल सहं 
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मेह ण मशानभू म वखचाने वकसीत करणेकामी कृ णा पे ट स ा. ल.व इतर 
यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , मेह ण मशानभूमीची अ यतं दरुाव था झाल  असून सदर 
मशानभमूीत अ यं वधीसाठ  येणा या नागर कांना बस याची यव था, शौचालय, मुतार ची यव था, छोटेसे 

गाडन, मशानभमूीत वॉचमन कॅबीन, अं य वधीसाठ  लागणारे ओटे, र त े कॉ टं करण व पे हर लॉक 
बस वणे, शांतीमं ासाठ  साऊंड स ट म बस वण ेतसेच गाडया पाक गची यव था करण ेइ याद  कामे क न 
सदर मशानभमूी वखचाने वकसीत करणे कामी कृ णा पे ट स ा. ल.व इतर यानंी केले या मागणीनूसार 
मनपाचे अट -शत स बधंनकारक राहून मा यता दान कर यात येत आहे.  

तसेच मशानभमुीत आप या माफत वकसीत कर यात येणा या कामांना आप या प रवारातील 
य तींचे नाव ेदेणेस सु दा मा यता दे यात येत आहे. 

शासनान े सदर मशानभमूी वकसीत करणेकामी यापवू  कोणासह  दल  गेल  नसलेबाबत खा ी 
क न यावी तसेच सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माण ेआव यक या सव बाबींची 
पुतता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल राज  झप    
अनमुोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत 

मु ताईनगर जळगांव गट नं.२८ म ये बांध यात आले या बगी यातील हॉल व वध 
काय मासाठ  मळणेकामी अ य , जागतृी म हला मंडळ बहुउ े शय सं था, मु ताईनगर,जळगांव यानंी दले या 

तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जागतृी म हला मडंळा माफत वषभरात सं ातंीचे काय म, 
आरो य शबीर, भजन पधा, बालसं कार श बर, होल  मलन, ौढ श ण, डोळे व दंत तपासणी 
शबीर, ीभणृह ये वषयी जागतृी, अंध दा नमलुन व अनेक सां कृ तक काय म, शै णक, 
सामािजक, अ या मीक, स कार समारंभ इ याद  काय म घे यात येतात तसेच मडंळाची मा सक सभा 
जागे अभावी येक सद यां या घर  यावी लागत,े याम ये ब याच अडचणी येतात. मडंळात 
म हलासंाठ  व वध काय म घेतल े जातात, काय म घेतानंा देखील अडचणी येतात. मडंळास जागे 
अभावी उ त काय म घेणेस अडचणी येत अस यान े जागतृी म हला मडंळ बहुउ े शय 
सं था,मु ताईनगर,जळगांव यानंी मागणी के यानसूार मु ताईनगर जळगांव गट नं.२८ म ये झाले या 
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बगी यातील हॉल जागतृी म हला मडंळ बहुउ े शय सं था,मु ताईनगर,जळगावं यांना काय मासाठ  
मनपाच ेअट -शत स बधंनकारक राहून देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर हॉल यापवू  कोणासह  दला गेला नसलेबाबत खा ी क न यावी तसेच सदर 
करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माण ेआव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सनकत चेतन गणेश   
 अनमुोदक :- पाट ल चं शखेर शवाजी 

भाग माकं ३ मधील स.ट .स ह ं .३३४३ (स ह .११५/१अ+११५/१अ/२) जुना 
खेडी रोड, व न शल अपाटमट समोर ल मनपा मालक ची बखळ खुल  जागा इ छापुत  महादेव बहुउ े शय 
सं था,जळगांव यांना वक सत करणेसाठ  देणेबाबत मा.सभापती,म हला व बालक याण स मती, सौ.रंजना भरत 
सपकाळे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

भाग मांक ३ मधील स.ट .स ह ं .३३४३ (स ह .११५/१अ+११५/१अ/२) जुना खेडी रोड, 
व न शल अपाटमट समोर ल मनपा मालक ची बखळ खुल  जागा इ छापतु  महादेव बहुउ े शय 

सं था,जळगांव यांना वक सत करणसेाठ  देणेबाबत मा.सभापती,म हला व बालक याण स मती, सौ.रंजना 
भरत सपकाळे यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क ,जळगांव शहरातील भाग माकं ३ प रसरात जळगांव शहर 
शवार स.ट .स ह ं .३३४३ (स ह .११५/१अ+११५/१अ/२) जुना खेडी रोड, व न शल अपाटमट समोर 
महानगरपा लका मालक ची बखळ खुल  जागा ि थत असुन सदर जागेचा प रसरातील नागर कांना 
कोण याह  कारचा उपयोग होत नसनु सदर जागा वक सत क न नागर क, अबालवृ दानंा सु वधा 
उपल ध क न देणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे. 

क रता भाग मांक ३ जळगांव शहर शवार स.ट .स ह ं .३३४३ (स ह .११५/१अ+११५/१अ/२) 
जुना खेडी रोड, व न शल अपाटमट समोर ल महानगरपा लका मालक ची बखळ खुल  जागा याच 
प रसरातील समाजउपयोगी कामे करणार  सं था इ छापुत  महादेव बहुउ े शय सं था,जळगांव यांना 
वक सत करण ेकामी मनपाच ेअट -शत स बंधनकारक राहून देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 
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 शासनाने सदर जागा यापवू  कोणासह  दल  गेल  नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच 
करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माण ेआव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सपकाळे रंजना भरत   
 अनमुोदक :- को हे वण रामदास 
 

भाग मांक ३ मधील स.ट .स ह ं .३४६४ (स. .११६/१/१+२) योगे वर नगर 
गजानन पाक प रसरातील मनपा मालक ची बखळ खुल  जागा वक सत करणे कामी ी वरद वनायक गजानन 
पाक बहुउ े शय सं था,जळगांव यांना देणेबाबत 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 ,जळगांव शहरातील भाग माकं ३ जनु ेजळगावं प रसरात 
जळगांव शहर शवार स.ट .स ह ं . ३४६४ (स. .११६/१/१+२) योगे वर नगर गजाजन पाक 
प रसरात महानगरपा लका मालक ची बखळ खुल  जागा ि थत असुन सदर जागेचा प रसरातील 
नागर कांना कोण याह  कारचा उपयोग होत नसनु सदर जागा वक सत क न नागर क, 
अबालवृ दानंा सु वधा उपल ध क न देणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे. 

क रता भाग मांक ३ जळगांव शहर शवार स.ट .स ह ं . ३४६४ (स. .११६/१/१+२) 
योगे वर नगर गजाजन पाक प रसरातील महानगरपा लका मालक ची बखळ खलु  जागा याच 
प रसरातील समाजपयोगी कामे करणार  सं था ी वरद वनायक गजानन पाक बहुउ े शय 
सं था,जळगांव यांना वक सत करणे कामी मनपाचे अट -शत स बंधनकारक राहून देणसे मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

 शासनाने सदर जागा यापवू  कोणासह  दल  गेल  नस याबाबत खा ी क न यावी तसेच 
करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेशा माण ेआव यक या सव बाबीचंी पतुता क न 

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

   अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- सपकाळे रंजना भरत   
अनमुोदक :- को हे वण रामदास  

भाग ं .१२, नुतन अिजंठा सोसायट  मधील व वध ०३ कामे करणे कामी व यास 
येणारा एकूण र कम .५१ ल  मा  चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.उ वला मोहन बडाळे यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .१२, नतुन अिजंठा सोसायट  म ये खाल ल नमदू 
व वध ०३ कामे करणे कामी व यास येणारा एकूण र कम .५१ ल  मा  च ेखचास मा यता 
मा यता दान कर यात येत आहे.  

 
अ.नं. कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ . .१२ मधील नतुन अिजठंा सोसायट  मधील र ते डांबर करण करण.े पये १५ ल   
२ . .१२ मधील नतुन अिजंठा सोसायट  मधील उतारावर ल र ते पये १४ ल  
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कॉ ंट करण करणे. 
३ . .१२ मधील नतुन अिजंठा सोसायट  मधील र यां या दो ह  

बाजुला बं द त गटार ंच ेबांधकाम करणे. 
पये २२ ल  

                                                 एकूण र कम .- .५१/- ल   
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच े नगर वकास 

वभागाकडसे सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त 
झा यावर ती काम ेहातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे 
वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 

भाग ं .०३, म ये व वध ०२ कामे ना व यपुण योजने अंतगत करणे कामी व 
यास येणारा एकूण र कम .१७ ल  मा  चे 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 , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग ं .०३ मधील खाल ल 
नमुद कामे नागर कानंा व वध सोईसु वधा पुर वण,े श ण सेवा पुर वणे कामी क न घेण ेगरजचे े
अस याने व याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामानंा लवकरात लवकर करणे बाबत 
सतत मागणी होत अस यामळेु  भाग ं .०३ म ये खाल ल नमूद ०२ कामे ना व यपणु योजन े
अंतगत करणे कामी येणा या एकूण र कम .१७/- ल  मा  च ेखचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

अ.न.ं कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ . .०३ म ये िजम सा ह य पुर वणे. पये ०७ ल  मा  
२ . .०३ म ये व वध दोन ठकाणी बालवाडी बांधकाम करण.े पये १० ल  मा  
                                             एकूण र कम :- पये १७ ल  मा  

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.   

 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
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अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 
भाग ं .०३ म ये व वध १ ते ८ कामे द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत 

करणे कामी व यास येणारा एकूण र कम .४,९९,९९,४९७/- 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 , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग ं .०३ मधील खाल ल नमुद कामे 
नागर कांना व वध सोईसु वधा पुर वणे, रहदार स व वाहतुक ची सवेा उपल ध करणे कामी क न घेणे गरजेचे 
अस याने व याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामांना लवकरात लवकर करणे बाबत सतत मागणी 
होत अस यामुळे  भाग ं .०३ म ये खाल ल नमूद अ.नं. १ ते ८ कामे द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत 
करणे कामी येणा या एकूण र कम .४,९९,९९,४९७/- मा  च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.नं. कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१ . .०३ खेडी शवार स.नं.६२ म ये डांबर  र ता करणे. .१२००००००.०० 
२ . .०३ खेडी शवार स.नं.१/१ म ये योगा हॉल बांधणे. .३९९९५०१.०० 

३ . .०३ खेडी स.नं.६९ व दादा दरबार येथे आरसीसी गटार बांधणे. .४९९९०००.०० 

४ . .०३ शंकरराव नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे. .४००००००.०० 

५ . .०३ वठोबा नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे. .१४१५२९६.०० 

६ . .०३ खेडी आंबेडकर नगर म ये आरसीसी गटार बांधणे. .१५८५७००.०० 

७ . .०३ जुना खेडी र ता ते कावेर  हॉटेल ते महाल मी पाक र ता तयार करणे. .२००००००.०० 

८ . .०३ तानाजी मालुसरे नगर, मे को माता नगर, दनकर नगर येथ ेकॉ ट 
र ते करणे. 

.२०००००००.०० 

                                                 एकूण र कम .- .४,९९,९९,४९७/- 
शासनाने सदर कामांसाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडेस सादर 

करावेत. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात यावी व वाष क 
योजने अंतगत िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप 
कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

जळगांव मनपा ह ीत गंु ेवार  वकास अ ध नयमा अंतगत बांधकाम परवान या 
देणेस मुदतवाढ देणबेाबत 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 शहरातील व वध प रसरातील खड े लॉट (गुंठेवार ) 
नयमाकुल करणे कामी जळगांव शहर महानगरपा लकेमाफत शासनाकडून दनांक ३१ डसबर २०१९ 
पयत मदुत दे यात आलले  होती. त नंतर सदर करणी पढु ल कायवाह  झा याचे दसनू येत नाह . सदर 
मुदतीत समुारे ४० ट के नागर कांनी सदर गुंठेवार  नयमीत केलेले असनू कमान ६० ट के नागर कांचे 
यासंबंधी कामे बाक  आहेत. 

कर ता येणा या आ थक वषात मदुत वाढ द यास महानगरपा लके या उ प नात वाढ हो या या 
ट न ेशहरातील खड े लॉट (गुंठेवार ) नयमाकुल करण ेकामी मुदतवाढ देणेस 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 माण ेकायवाह  करावी. 
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :- ५९     तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- पाट ल राज  झप    

 अनुमोदक :- सपकाळे रंजना भरत 
नेर  नाका मु य मशानभुमी येथे महासभा ठराव ं .३५३ द.१६/१२/२०२० नुसार 

माफक दरात अ यं वधीक रता जळावू लाकडे व जागा उपल ध क न दे याबाबत 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 , जळगांव शहर महानगरपा लका महासभा ठराव .३५३ दनांक 
१६/१२/२०२० अ वये शहरातील शवाजी नगर मशान भमुीम ये अं य वधी करणसेाठ  माफक दरात 
जळाऊ लाकड ेउपल ध क न दे यासाठ  म तेदार यानंा शु क आका न तेथे जागा उपल ध क न दे यास 
मा यता दान क न कायवाह  कर यात आलेल  आहे. 

महासभा ठराव .३५३ दनांक १६/१२/२०२० माणे नरे नाका मु य मशानभमूी म ये ेत 
जाळ यासाठ  जळाऊ लाकूड उपल ध करणेसाठ  पु कळ सम या नमाण होत आहेत. या ठकाणी लोकांना 
जळाऊ लाकूड वेळेवर उपल ध होत नस यान ेलोकांना जळाऊ लाकूड घेणेक रता बाहेर जावे लागत.े क रता 
नागर कांची गरैसोय होव ू नये तसेच यानंा अ यंत वाजवी दरात लाकूड उपल ध क न देणेकामी 
ी. हाद शकंर कोळी, रा.खेडी ता.िज.जळगांव यानंा म.न.पा. मालक या नरे नाका मु य मशानभमूी 

म ये अं य वधीसाठ  लागणारे जळाऊ लाकुड ठेवणे कर ता १५ x ३० च ेजागेवर शडे उभारणे कामी ११ 
म ह या या करारावर माफक दरात मनपा या अट -शत नसुार भाड े त वाने जागा उपल ध क न देणेस 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

ी. हाद शकंर कोळी यानंी सदर मशानभमूीम ये ेत जाळ यासाठ  लागणारे जळाऊ लाकूड हे 
र कम .१५००/- मा  घेऊन नागर कांना उपल ध क न दयाव ेव सदर दरप काचा फलक मशानभमूीत 
दशनी भागात लावणेत यावा.  

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

सवानुमते मंजुर 
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  अनुकूल मत े :- ५९     तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- सपकाळे रंजना भरत   

 अनुमोदक :- बा व कर कशोर रमेश 
वकास दधु क  सु  करणेक रता परवानगी मळणेबाबत सौ.क पना काश 

चौधर ,व इतर ०७ (सात) नागर कांच ेमा.महापौर यांचेकडून आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , सौ.क पना काश चौधर ,व इतर ०७ (सात)  नागर कांच ेअजानुसार 
खाल  नमदू केले या जागेत दधु बुथ क  सु  करणसे खाल ल अट -शत स बंधनकारक राहून मा यता दान 
कर यात येत आहे. यापूव  दधु वकास क  चाल वणेस महासभा ठराव ं .२५२ द.११/०२/२०२० म ये नमूद 
के या माण ेअट -शत  सदर दधु बुथ धारकांना सु दा लागू राहतील.  
अ.न.ं        नांव            दधु बुथ क ाच े ठकाण 
१ क पना काश चौधर  चंदअु णा नगर, एच.पी.गॅस एज सीच े भतंीस लागुन पुवकडील 

बखळ जागेत 
२ वाती चं शेखर शपंी वाजा मया चौक 
३ राज ी शांत जगताप ववेकानंद नगर, गट नं.१४९/१ड जवळ 
४ कशोर यबंक सपकाळे हायव े ं .६ एम.ज.ेकॉलजे जवळ, अ वाल हॉ पीटल या बाजलुा 
५ जगद श भालचं  नागला ह रओम नगर, कानळदा रोड, जळगांव 
६ व नील ीकांत साकळीकर नवीपेठ, नटवर टॉ कज जवळ, जेडीसीसी बँक झाडा शजेार , 

जळगावं. 
७ सजंय झाव  सुयवशंी मनपा शाळा .२८ येथ ेदायमा शाळे या मागे 
८ मोद सुरेश सोनवण े घाणेकर चौक, काश मेडीकल जवळील द त मदं रा शजेार ल 

जागेत 
अट -शत  :, 

१) दधु बुथ 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 तंबाख,ू गटुका, सगारेट तसेच अमंल  पदाथ व इतर पदाथ आढळ यास मदुतवाढ 
र  कर यात येईल. 

२) दधु बुथ क धारकान ेदधु बथु क ापासुन कोण याह  कारे रहदार स अडचण नमाण होणार नाह  या 
बाबतचे माणप  शहर वाहतुक वभागाकडून ा त क न म.न.पा.कडसे देण ेबधंनकारक रा हल. 

३) उपरो त ०८ नमुद वकास दधु बथु धारकानंा ३ वषासाठ  परवानगी दे यात येत आहे.  
शासनान े सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माण े आव यक या सव 

बाबीचंी पतुता क न घऊेन नयमा माण ेकायवाह  करावी. 
 
 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- बडाळे उ वला मोहन   
अनमुोदक :- बा व कर कशोर रमेश 
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िज हा वा षक योजने अंतगत म.न.पा. या नगरो थान नधी मधुन एकूण १ ते १० 
कामे करणे व याकामी येणारा एकुण र कम . ४,६८,९२,९६८/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी 
प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अतंगत म.न.पा. या नगरो थान 
नधी मधनु भाग ं .१५, १८, ५, १२, ८,  १९ म धल खाल ल नमदू अ.नं. १ त े१० कामे करणेस 
व याकामी येणारा एकुण र कम   . ४,६८,९२,९६८/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 
अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .१५ मधील महादेव मं दर त ेकंजरवाडा पयत या तसेच 

ना या या दो ह  साईड ने सरं ण भतं बाधंणे. 
. ७५,००,०००/- 

२. भाग ं .१८ म ये ीराम क या शाळे मागील ना यास पि चम साईड 
न ेसरं ण भतं बांधणे. 

. ७५,००,०००/- 

३. भाग ं .१५ मधील स ह न.ं२५९ जय भवानी नगर मधील र त े
खडीकरणासह डांबर करण करण.े 

. ४९,७५,०००/- 

४. भाग ं .५ अतंगत गाधंी नगर, भवानी पठे, जोशी पेठ, इ. प रसरात 
ठक ठकाणी डांबर  र त ेतयार करण.े 

. ६६,००,०००/- 

५. भाग ं .१२ अनतं हौ. सोसायट , याम सुदंर कॉलनी व समथ कॉलनी 
येथे आर.सी.सी. गटर व लॅब क हट बांधणे. 

. १९,०३,८४४/- 

६. भाग ं .८ म ये गट न.ं१०१ नमखेडी शवार येथ ेर त ेडांबर करण 
करण.े 

. ४०,६९,९३४/- 

७. भाग ं .१२ म ये रामदास कॉलनी मधील ना यावर ठक ठकाणी पुल 
बाधंण ेतसचे लॅब क हट बाधंण ेव ना याला सरं ण भतं बांधणे. 

. ६०,००,०००/- 

८. भाग ं .१२ मधील वदयतु नगर  त े दा कॉलनी पयत चा र ता 
काँ टचा करणे. 

. २३,४४,१९०/- 

९. भाग ं .१८ स ह न.ं२५४/३ मेह ण शवार खु या जागेस सरं ण भतं 
बाधंण ेपे हर लॉक बस वण ेव ओपन िजम चे साह य परु वणे. 

. २०,००,०००/- 

१०. भाग ं .१९ राम नगर व सदा शव नगर म ये र त ेडांबर करण करणे. . ४०,००,०००/- 
                                            एकूण र कम .- . ४,६८,९२,९६८/- 

तसेच सभागहृातील चचनूसार व स मा.सद य, ी. नतीन मनोहर बरड ेयानंी महापौर यांचेकडसे 
केले या मागणीनूसार सदर तावात खाल ल काम समा व ठ करणेस सु दा मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

 
 

अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
११. भाग ं .१२ म ये मेह ण शवार स.न.ं५६१/१अ, १ ब धांड ेनगर 

मधील र ते डांबर करण करणे. 
.६४,५४,११२/- 
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शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन यक्ष नधी ा त झा यावर ती काम े
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनदुानातनु 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९      तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

िज हा वा षक योजने अंतगत म.न.पा. या नागर  द लते तर व ती सुधारणा 
योजने अतंगत एकूण १ ते १५ कामे करणे व याकामी येणारा एकुण र कम . ४,४८,५४,००२/-  मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अतंगत म.न.पा. या नागर  द लते तर 
व ती सधुारणा योजने अतंगत भाग ं .५, ८, १२, १५, १८, १९ म धल खाल ल नमूद अ.नं. १ त े१५ 
कामे करणे व याकामी येणारा एकुण र कम . ४,४८,५४,००२/- मा चे खचास मा यता दान कर यात 
येत आहे. 
अ. ं . कामाचे नांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .५ अंतगत जोशी पेठ, भवानी पेठ, गाधंी नगर इ. प रसरात 

ठक ठकाणी आर.सी.सी. गटार व लॅब क हट बांधणे. 
.५२,००,०००/- 

२. भाग ं .५ मधील ठक ठकाणी रोड साईडला आर.सी.सी.गटार व लॅब 
क हट व काँ ट र त ेबाधंण े(बी.जे.माकट प रसर, गटाणी चाळ, वसनजी 
नगर,गांधी नगर) 

.३४,६१,३५३/- 

३. भाग ं .८ म ये गट नं.११२/१+२+३ नमखेडी शवार येथ ेआर.सी.सी.गटार 
बांधणे. 

.२४,२५,२५२/- 

४. भाग ं .८ नमखेडी गट न.ं११५/१, ११५/२ म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. .२१,२१,०००/- 
५. भाग ं .८ नमखेडी १०२ िजवराम नगर म ये आर.सी.सी.गटार बांधणे. .५,४१,८४१/- 
६. भाग ं .१२ मधील अनरुाग टेट बँक कॉलनी येथील पवन हल त ेधांड े

नगर १२ मी. डी.पी.रोड पयतचा र ता काँ ट चा करण.े 
.३३,३२,११०/- 

७. भाग ं .१२ मधील अनरुाग टेट बँक कॉलनी येथील पवन हल त ेनदंनवन 
कॉलनी ओपन पसे पयतचा र ता काँ टचा करण.े 

.२४,७२,४४६/- 

८. भाग ं .१५ मधील मोह मद या नगर मधील खु या जागेस लब हॉल 
बांधण ेव पे हर लॉक बस वण.े 

. ३०,००,०००/- 

९. भाग ं .१५ मधील संत गलुाबबाबा कॉलनी मधील खु या जागेस कंुपन भतं 
बांधण ेव पे हर लॉक बस वण.े 

. ३०,००,०००/- 

१०. भाग ं .१५ मधील संत गलुाब कॉलनी मागील र ता खडीकरणासह 
डांबर करण करणे. 

. २०,००,०००/- 
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११. भाग ं .१५ म ये ठक ठकाणी हायम ट लॅ प व मनी हायम ट लॅ प 
बस वणे. 

. १६,००,०००/- 

१२. भाग ं .१५ म ये पाट ल वाडा, महाजन वाडा, व भलवाट  प रसरात 
ठक ठकाणी काँ ट करण करणे. 

. ९९,००,०००/- 

१३. भाग ं .१८ म ये रजा कॉलनी म य ेर त ेडाबंर करण करणे. . २५,००,०००/- 
१४. भाग ं .१९ म ये स ह न.ं१६७/१ व १६७/२ म ये आर.सी.सी.गटर बांधण ेव 

क हट टाकण.े 
. ३०,००,०००/- 

१५. भाग ं .१९ म ये राज शाळे समोर ल ना यावर लॅब क हट बाधंणे. . ३,००,०००/- 
                                                एकूण र कम .- . ४,४८,५४,००२/- 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती काम ेहातात 
यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९      तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

िज हा वा षक योजना सन २०२०-२१ म ये नागर  द लत व ती सुधारणा योजन े
अंतगत एकूण १ ते २१ कामे करणे व याकामी येणारा एकुण र कम .१४,१४,१८,४६३/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य ी.सुरेश मा णक सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजना सन २०२०-२१ म ये नागर  द लत व ती 
सुधारणा योजन ेअंतगत खाल ल नमूद अ.न.ं १ त े २१ काम ेकरणे व याकामी येणारा एकुण र कम 
.१४,१४,१८,४६३/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१. . .३ गोपाळपुरा त ेह रओम नगर जुना असोदा रोड डांबर करण करण.े  ८४०५०००.०० 
२. . .३ गोपाळपुरा त ेखडके शाळेपयतचा जुना खेडीरोड डांबर करण करणे. १२१२००००.०० 
३. . .४ दधीची चौक त ेनेर  नाका (पाझंरापोळ टाक ) र ता करण.े  ४७४३५६३.०० 
४. . .४ भलपरुा पो लस चौक  त ेममरुाबाद रे व ेपुल (ममरुाबाद र ता)  २५२९९००.०० 
५. . .४ अंतगत जोशीपेठ, रामपेठ, मारोतीपठे, भवानी पेठ, भावसार मढ , 

इ. प रसरात काँ ट र ते तयार करणे (०९ र ते) 
१०००००००.०० 

६. . .४ अंतगत बागवान मोह ला, भाईग ल , पतगंग ल , रथ चौक इ. 
प रसरात काँ ट र ते तयार करणे (१३ र ते) 

१४३६००००.०० 

७. . .४ अंतगत श नपेठ, बळीरामपेठ, गु नानक नगर, काटयाफाईल इ. 
प रसरात १० र ते काँ टच ेतयार करणे. 

१४७०००००.०० 

८. . .४ अंतगत बालाजी पेठ, रधरुवाडा, चदंनवाडी,दालफड,गवळीवाडा इ.  ६०३००००.०० 
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प रसरात ११ र ते काँ टच ेतयार करणे. 
९. . .४ श नपेठ,बालाजी पेठ, रधरुवाडा इ. प रसरात १० र ते काँ टच े

तयार करणे. 
 ९०३००००.०० 

१०. . .१० मातगंवाडा न वन गटार बांधण.े  १००००००.०० 
११. . .१० पाट लवाडा व भलवाडा काँ ट र ते बन वणे.  ३००००००.०० 
१२. . .१० स दाथ नगर न वन गटार बांधण.े  २५०००००.०० 
१३. . .१० भमनगर येथे गटार बांधण.े  १५०००००.०० 
१४. . .१० म ये १२० खो याम ये रोड व गटार बांधण.े  ३००००००.०० 
१५. . .१० खॉजानगर  म ये र ते तयार करण.े  ४००००००.०० 
१६. . .१० पं ाळा ग. ं .२१४/२ खॉजानगर  येथे सभामडंप बांधण.े  २००००००.०० 
१७. . .१० आजाद नगर येथे र ते तयार करण.े  ३००००००.०० 
१८. . .१० पं ाळा गावठाण र ते व गटार बाधंण.े  ४००००००.०० 
१९. . .१० गौतम नगर म ये न वन गटार  व र ते तयार करण.े  १५०००००.०० 
२०. . .१० मतु  हौ सगं सोसायट  ग.न.ं१९३ म ये र ते, गटार  करण.े  ४००००००.०० 
२१. . .१० ग.न.ं२२०/१ म ये द ाभमुी उभारणे. ३०००००००.०० 
                                            एकूण र कम .- १४,१४,१८,४६३/- 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच े नगर वकास 
वभागाकडसे सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त 
झा यावर ती काम ेहातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे 
वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.   
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९      तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

यु वॉजा नगर, हुडकोतील गट नं.२१७ चे ओपन पेस सामािजक शै णक व 
इतर काय कर यासाठ  मळणेबाबत अ य , महेशर वे फेअर ए यकेुशन सोसायट  व यु खॉजानगर पं ाळा हुडको 
याभागातील र हवासी यांच ेप ासोबत स मा.सद य ी.सुरेश मा णक सोनवणे, स मा.सद या, सौ.शोभा दनकर बार  
व स मा.सद या, हसीनाबी शर फ शेख यांनी दले या प ावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , अ य , महेशर वे फेअर ए युकेशन सोसायट  यांनी मागणी 
केलेनसूार य ु वॉजा नगर, हुडकोतील गट न.ं२१७ ओपन पसेची जागा सामािजक, शै णक व इतर 
काय कर यासाठ  महेशर वे फेअर ए युकेशन सोसायट , पं ाळा हुडको,जळगांव यांना मनपाचे अट -
शत स बधंनकारक राहून देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 



F:\Itivrutt 2020-21\9. वशषे महासभा .27 द.26022021.doc 

18 

 

शासनाने सदर जागा यापूव  कोण याह  सं थेस दल  गेल  नस याबाबत खा ी क न सदर 
करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन 
नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सोनवणे सरेुश मा णक   
 अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

शवाजी नगर भुरे मामलेदार मधील धनाजी काळे नगर मधील पु पांजल  कॉलनी या 
पूढे असले या एर याला “ नेताजी पालकर कॉलनी ” असे नांव देणेबाबत राजु गणपत चौरे व इतर नागर क यांनी 
दले या अजावर वचार क न नणय घेणे. 

 

- 

- 
 

असा ठराव कर यात येतो क , शवाजी नगर भरेु मामलेदार मधील धनाजी काळे नगर, मधील 
पु पांजल  कॉलनी या पूढ ल भागातील एर यामधील नागर कानंा प  यवहार व काळी ओळख 
दे यासाठ  सदर प रसरातील नागर कानंी केले या मागणीनूसार शवाजी नगर भरेु मामलेदार मधील 
धनाजी काळे नगर, मधील पु पांजल  कॉलनी या पूढे असले या एर याला “ नतेाजी पालकर कॉलनी ” 
असे नांव देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर एर याला यापूव  कोणाचहे  नाव दले नस याबाबत खा ी क न सदर 
करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची पतुता क न 

घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 

   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ   

 अनमुोदक :- बा व कर कशोर रमेश 
जळगांव शहरातील मु ल म इदगाह क तानात कबर खोदकाम कामी कमचार  व 

बरगेसाठ  लागणारे लाकूड म.न.पा.तफ पुर वणबेाबत मा.गटनेता,एम.आय.एम., ी.बागवान रयाज अहमद अ.कर म 
यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील मु ल म इदगाह क तान हे शहरातील 
एकमेव सवात मोठे क तान असनू या ठकाणी जळगांव शहरातील संपणु मु ल म धम यातंफ 
दफन वधी केल े जातात. सदर क तानात कबर खोदकाम करणेकामी कमचार  तसेच बरगेसाठ  
लागणारे लाकूड महानगरपा लकेतफ पुर वणेसाठ  शासनाने नयमा माणे नणय घेणेबाबत 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. 

 

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

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

ी रामदेवबाबा मेहतर समाज मागासवग य बहुउ े शय सं था, चखल  यां या मैला 
उपसा वाहन (वॅ युम ए ट यर) ला जळगांव शहरातील मैला साफसफाईची कामे करणेकामी परवानगी देणबेाबत 
स मा.सद य, ी.चेतन गणशे सनकत यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

- 

- 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहराची वाढती लोकसं या तसेच शहर यासाचा वचार 
करता शहरातील मलैा साफसफाईची कामे पुरे या माणात होत नस यामुळे दवस दवस मलैा साफसफाई 
कामे मान े सु  आहेत. प रणामी या कामामुळे नागर कां या पुढ ल कामानंा तसेच नयोिजत वेळेत 
संबधंीत कामे होत नाह त. यामुळे ी रामदेवबाबा महेतर समाज मागासवग य बहुउ े शय सं था, चखल  
तफ मलैा उपसा वाहन (वॅ युम ए ट यर) खरेद  क न मलैा साफसफाईचे कामे सु  कर याचा मानस 
अस यान े जळगांव शहरातील मलैा साफसफाईची कामे करणे कामी ी रामदेवबाबा मेहतर समाज 
मागासवग य बहु. सं था यानंा मलैा उपसा वाहन (वॅ युम ए ट यर) सु  करणसे म.न.पा. या अट -शत स 
बंधनकारक राहून परवानगी दे यात येत आहे.  

तर  वर त शहरातील मलैा साफसफाईच े कामांना सु वात करावी. सदर काम करत असतानंा 
आरो याचे ट ने नागर कां या त ार  येणार नाह त याची ी रामदेवबाबा मेहतर समाज मागासवग य बहु. 
सं था यानंी द ता यावी. 

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

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सनकत चेतन गणेश   
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अनमुोदक :- दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ 
िज हा वा षक योजने अंतगत एकूण ०२ कामे करणे व याकामी येणारा एकुण 

र कम .१,०३,८८,०५३/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सपुडू महाजन यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अंतगत खाल ल नमदू एकूण ०२ कामे करणे 
व याकामी येणारा एकुण र कम .१,०३,८८,०५३/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. ं . कामाचे नांव अंदािजत र कम . 

१. भाग ं .१९ मेह ण अंतगत MDS व साई साद कॉलनी या खु या जागेस 
लगत या ना यास संर ण भतं बांधणे. 

.४४,३७,५३२/- 

२. भाग ं .१५ म ये कंजरवाडा ते मेह ण पुलापयत (पि चम बाजुस) तसेच 
स.नं.२५८ कोपरा ते मेह ण पुलापयत (पुव बाजूस) ना यास संर ण भतं बांधणे. 

.५९,५०,५२१/- 

                                              एकूण र कम - .१,०३,८८,०५३/- 
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 

सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

िज हा वा षक योजने अंतगत म.न.पा. या नागर  द लते तर व ती सुधारणा योजने 
अंतगत एकूण १ ते ४ कामे करणे व याकामी येणारा एकुण र कम .३,६९,७५,०००/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.जय ी सु नल महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वा षक योजने अतंगत म.न.पा. या नागर  द लते तर 
व ती सुधारणा योजने अतंगत खाल ल नमदू एकूण १ त े४ कामे करणे व याकामी येणारा एकुण 
र कम .३,६९,७५,०००/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .१५ मेह ण गांवठाण अंतगत महादेव मंद र त े यामा फायर 

कॉ ले स पयतचा तसेच महादेव मंद र त े शरसोल  नाका पयतचा 
र ता डांबर करण करणे. 

.१,७०,००,०००/- 

२. भाग ं .१५ म ये फुकटपरुा मधील र ते काँ ट करण करण.े .५०,००,०००/- 
३. भाग ं .१५ म ये टपु सलुतान चौकात र ते काँ ट करण करण.े .५०,००,०००/- 
४. भाग ं .१५ म ये न वन ताबंापुरा व जुन े तांबापुरा म ये र ते .९९,७५,०००/- 
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काँ ट करण करणे. 
                                              एकूण र कम - .३,६९,७५,०००/- 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच े नगर वकास 
वभागाकडसे सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त 
झा यावर ती काम ेहातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे 
वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

शवाजी नगर भागात व वध १ ते ५ ठकाणी र ते खडीकरण व डांबर करण 
करणे कामी येणारा एकुण र कम .९५,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा. ि वकृत सद य, 
ी.राज  नारायण मराठे यानंी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , शवाजी नगर भागात खाल ल नमदू व वध १ त े५ ठकाणी 
र ते खडीकरण व डांबर करण करणे कामी येणारा एकुण र कम .९५,००,०००/- मा च े खचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. शवाजी नगर पोल स चौक  त ेअमर चौक पयत र ता खडीकरण 

व डांबर करण करण.े 
.१५,००,०००/- 

२. मगेंश बयाणी ते सरेुश जोगी याचं ेघरापयत र ता खडीकरण व 
डांबर करण करण.े 

.२०,००,०००/- 

३. डोके याचं ेघरापासनु त ेरमेश जोगी यांचे घरापयत र ता खडीकरण 
व डांबर करण करण.े 

.२०,००,०००/- 

४. रंगरेज यांचे घरापासनु ते जै वाल यांच ेघरापयत र ता खडीकरण 
व डांबर करण करण.े 

.२०,००,०००/ 

५. अशोक सपकाळे यांचे घरापासनु त ेचौधर  यांचे बोळी पयत र ता 
खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.२०,००,०००/ 

                                              एकूण 
र कम - 

.९५,००,०००/- 

 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती काम े
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनदुानातनु 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.  
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   सवानुमत ेमंजरु 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

सव नं.३९/२, ३९/१, ४२/२, ४३ व सव नं.५७/५८/२ हनुमान नगर, सदगु  नगर, 
कौतीक नगर मधील ठक ठकाणी अंदाजे २५०० वे.मीटर आर.सी.सी.गटार  करणेबाबत स मा.सद या,सौ.रंजना 
वजय सोनार यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , सव न.ं३९/२, ३९/१, ४२/२, ४३ व सव न.ं५७/५८/२ हनमुान नगर, 
सदगु  नगर, कौतीक नगर म ये गटार  नस याने पाणी र यावर येत अस यान ेसव न.ं३९/२, ३९/१, 
४२/२, ४३ व सव न.ं५७/५८/२ हनमुान नगर, सदगु  नगर, कौतीक नगर मधील ठक ठकाणी अदंाजे 
२५०० वअेर मीटर आर.सी.सी.गटार  व क हटची कामे करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

भाग ं .१ म ये व वध ०२ ठकाणी र ते खडीकरण व डांबर करण करणे कामी 
येणारा एकुण र कम .१,५०,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, खान कसानाबी गबलु 
खान यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .१ म ये खाल ल नमूद व वध ०२ ठकाणी र ते खडीकरण व 
डांबर करण करणे कामी येणारा एकुण र कम .१,५०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .१ धनाजी काळे नगर, वह र  पासनु त ेआ हाण े रोड पयतचा 

२४ मी. ं द चा र ता खडीकरण व डांबर करण करण.े 
.९०,००,०००/- 

२. भाग ं .१ माहुजी पटेल व पटेलवाडी येथनु बंडु दादां या 
लेआऊटपयतचा १८ मी. र ता खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.६०,००,०००/- 

                                              एकूण र कम - .१,५०,००,०००/- 
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच े नगर वकास 

वभागाकडसे सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त 
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झा यावर ती काम ेहातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे 
वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 
 

भाग ं .२ म ये व वध ०२ ठकाणी र ते खडीकरण व डांबर करण करणे 
कामी येणारा एकुण र कम .१,३०,००,०००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ 
व वनाथ दारकंुडे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .२ म ये खाल ल नमदू व वध ०२ ठकाणी र ते 
खडीकरण व डांबर करण करण े कामी येणारा एकुण र कम .१,३०,००,०००/- मा च े खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

अ. ं . कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 

१. भाग ं .२ भरेु मामलेदार लॉट मधील बगी या या पाठ  मागील 
प रसर येथे १८ मी. र ता खडीकरण व डांबर करण करण.े 

.७०,००,०००/- 

२. भाग ं .२ हमालवाडा जवळील सावज नक शौचालय पासनु त ेसभंाजी 
चौकापयतचा २४ मी. र ता खडीकरण व डांबर करण करणे. 

.६०,००,०००/- 

                                              एकूण र कम - .१,३०,००,०००/- 
 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
  अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 

जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत म यारखेडा, कुसंबा, सावखेडा, मोहाडी, 
आ हाणा या गांवाचा समावेश करणेबाबत या तावास मा यता देवून महारा  शासन, नगर वकास वभागाकडेस 
पूढ ल कायवाह साठ  ताव शासनामाफत पाठ वणेबाबत मा.सभापती, थायी स मती, ी.राज  झप  पाट ल व 
इतर ४ 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 लके या उ प नात भर पडावी तसेच 
शहरा या आजुबाजू या प रसराचाह  वकास हावा अशी सव नाग रकाचंी मागणी होत असत.े 
याअनुषंगान ेजळगांव शहर महानगरपा लके या ह ीला लागनू असलेल  शहरालगतची गांव े- म यारखेडा, 
कुसंबा, सावखेडा, मोहाडी, आ हाणा ह  गांव ेअशतं: कंवा पुणत: भाग जळगांव महानगरपा लके या ह ीत 
समा व ट के यास या गावामंधील नागर  सु वधांम ये सुधारणा कर यातं येतील यामुळे 
महानगरपा लके या मालम ता कराचा भरणा वाढेल शहराचा वकास होईल. अशा अनके कारणांनी 
जळगांव महानगरपा लकेचा वकास साधता येणार आहे. 

यासाठ  जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीत म यारखेडा, कुसंबा, सावखेडा, मोहाडी, आ हाणा 
या गावाचंा अशतं: कंवा पुणत: भागांचा (गावांचा) समावशे करणेस मा यता दे यात येत असनू मनपा 
शासनामाफत महारा  शासन, नगर वकास वभागाकडसे पूढ ल कायवाह साठ  ताव पाठ वणेस 

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 माण ेकायवाह  करावी. 
बहुमतान ेमंजरु 
  अनुकूल मते  :-  ४४   तकुल मत े:- १५ 

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

७० कोट या व नधीतून (म.न.पा.) एकूण १ ते ७ कामे डांबर  र ते मंजूर 
करणेबाबत स मा.सद या, सौ. तभा गजानन देशमुख यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , ७० कोट या व नधीतून (म.न.पा.) खाल ल नमदू एकूण १ त े७ 
डांबर  र ते करणेची कामे करणसे मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाच ेनांव 
१. गट नं.२८ बंधन बँक त े ट ल फॅ टर  भतं. 
२. गट नं.२८ गर राज ो ह जन त े ट ल फॅ टर  भतं. 
३. गट नं.२८ वजय वाघ यां या घरापासनु त ेनाला. 
४. गट नं.२९,३० सव ६ र ते डांबर . 
५. गट नं.३५ लॉट न.ं३५ त ेबडाळेनगर अशोक पाट ल 

६. गट नं.२५ ड एस.पाट ल त ेगट न.ं३०/१ राहुल पा. आसाराम बापू 

७. गट नं.२३/२२/१ कमलाकर पाट ल यांचे घरापासनु त े वीकृती आपाटमट गट न.ं२०/१ 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
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सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

िज हा वाष क योजनेअंतगत मनपा या नागर  द ल तेतर व ती सुधार योजने 
अंतगत एकूण ०२ कामे करणे व या कामी येणारा एकूण र कम .४५,४५,९४७/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत मा. वरोधी प नेते, ी.सु नल सुपडू महाजन यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वाष क योजनेअतंगत मनपा या नागर  द ल ततेर व ती 
सुधार योजन े अतंगत खाल ल नमूद एकूण ०२ कामे करणे व या कामी येणारा एकूण र कम 
.४५,४५,९४७/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

अ.न.ं कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. नमखेडी रोड व ाम नगर पुव कडील साईडला रे वे गेट लाईन जवळील 

आर.सी.सी.गटार बांधण.े 
.२१,२०,८११/- 

२. नमखेडी शवार गट न.ं२३,२५/१+२ शवधाम प रसर, ीराम समथ 
कॉलनी येथे आर.सी.सी.गटार बांधण.े 

.२४,२५,१३६/- 

                                          एकूण र कम पये :- .४५,४५,९४७/- 
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 

सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

भाग ं .३ म ये एकूण ०२ कामे करणे व या कामी येणारा एकूण र कम 
.२९,६६,९५६/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.नगरसेवक ी. वण रामदास को हे यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग ं .३ म ये खाल ल नमदू एकूण ०२ कामे करण ेव या 
कामी येणारा एकूण र कम .२९,६६,९५६/- मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
अ.न.ं कामाच ेनांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .३ ब हणाबाई चौधर  जलकंुभास कंपाऊंड वॉल बांधण.े .११,२२,७१७/- 
२. भाग ं .३ ब हणाबाई चौधर  जलकंुभा या आवारात पाणी पुरवठा यु नट 

ऑ फस व गोडावनु बांधण.े 
.१८,४४,२३९/- 
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                                          एकूण र कम पये :- .२९,६६,९५६/- 
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 

सादर करावते. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९      तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

भाग .१ अंतगत द लतव ती सुधारणा योजने अंतगत एकूण १ ते ५ कामे 
करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .२.५० कोट  चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ. या 
मधुकर जोहरे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१ हा अनसुू चत जाती जमातीसाठ  राखीव असून 
याम ये खाल ल नमूद एकूण १ त े५ कामे करणसे व याकामी येणारा एकूण र कम .२.५० कोट  
खच शासनाकडून अनु ये असले या नधीतून करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 

अ.न.ं कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
. 

१. भाग ं .१ म ये राधाकृ ण नगर येथे र ते व गटार  कॉ ट करण करणे. पये ०१ कोट  
२. भाग ं .१ म ये इं थ नगर येथे र ते व गटार  कॉ ट करण करणे. पये ५० ल  

३. भाग ं .१ म ये जनाई नगर येथे र ते व गटार  कॉ ट करण करण.े पये ५० ल  

४. भाग ं .१ म ये केशरबाग येथे र ते व गटार  कॉ ट करण करण.े पये ३० ल  

५. भाग ं .१ म ये नारायण पाक येथे र ता कॉ ं ट करण करण.े पये २० ल  

                                          एकूण र कम पये :- पये ०२.५० कोट  

 
शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 

सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती काम े
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनदुानातनु 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 
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भाग . ७ म ये िज हा नयोजन स मती ( ड पी.डी.सी.) अंतगत एकूण १ ते ४ 
कामे करणे व याकामी येणारा एकूण र कम . ४ कोट  चे खचास मा यता मळणेबाबत 
स मा.सद य,डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लका भाग ं .७ मधील नागर कानंा 
मलुभूत सोईसु वधा पुर वणे कामी खाल ल काम ेक न घेणे गरजचे ेअसुन याबाबत सदर प रसरातील 
नागर कांकडुन सदर कामानंा लवकरात लवकर करणेबाबत सतत मागणी होत अस यामळेु भाग . ७ 
म ये िज हा नयोजन स मती ( ड.पी.डी.सी.) अंतगत खाल ल नमदू एकूण १ त े ४ कामे करणसे व 
याकामी येणारा एकूण र कम . ४ कोट  चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाच ेनांव अंदािजत र कम 
१ भाग . ७ आनंद नगर, फॉरे ट कॉलनी, एल.आय.सी.कॉलनी, गजानन 

कॉलनी मधील र ते डांबर करण करण.े 
 
 
 

४ कोट  
२ भाग . ७ टेट बँक कॉलनी, नंदनवन कॉलनी, म नगर, चं भा कॉलनी, 

िजवन वकास कॉलनी मधील र ते डांबर करण करणे. 
३ भाग . ७ व ण ुनगर, रे वे कॉलनी, वजय कॉलनी, अशोक बेकर  प रसरा 

मधील र ते डांबर करण करणे. 
४ भाग . ७ ीकृ ण कॉलनी व इतर प रसर मधील र ते डांबर करण करण.े 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

भाग . १४ मधील स ह नं.२६७/१+२ म ये िज हा वाष क नावी यपुण योजने 
अंतगत खु या जागेस ना या या पुवबाजूने संर ण भत बांधणे कामी येणारा एकूण र कम .२५ ल  मा चे 
खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, सौ.रेखा चुडामण पाट ल यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग . १४ मधील स ह न.ं२६७/१+२ म ये िज हा वाष क 
नावी यपुण योजन ेअंतगत खु या जागेस ना या या पुवबाजून ेसरं ण भत बांधण ेकामी येणारा एकूण 
र कम .२५ ल  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
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यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

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

 

भाग . ६ म ये व वध ठकाणी इले क पोल लावणबेाबत स मा.सद या, 
ॲड.सौ.शु चता अंतुल सहं हाडा यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग . ६ अंतगत असले या रगंरोड व शवश ती कार बाजार 
त ेसेवा मडंळ सधंी कॉलनी तसेच गो वदंा र ा टॉप त ेका यर नावल  चौक मधील वदयतु पोल म ये 
बरेच अतंर अस यामळेु रा ी ब याच ठकाणी अंधार असतो, हणनु या- या व वध ठकाणी १०० पोल 
व लाईटची यव था करणेस व यास येणा या अंदाजीत र कम .१६ ल  मा चा खच मनपा फंडातून 
करणसे 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. 

सवानुमते मजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ॲड. हाडा शु चता अतलु सहं   
  अनमुोदक :- काळे दपमाला मनोज 

 

 भाग .१८ जळगांव-मुंबई हायवे ममता हॉि पटल जवळ वेश दाराची उभारणी 
क न याचे “मेह ण नसा” असे नामकरण करणसे मा यता मळणेबाबत मा.गटनेता,ए.आय.एम.आय.एम, 
ी.बागवान रयाज अहमद अ.कर म यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगावं भाग .१८ जळगांव-मुबंई हायव ेममता हॉि पटल जवळ 
वेश दाराची उभारणी क न याचे “मेह ण नसा” अस े नामकरण करणेबाबत आलेला ताव नामंजरू 

कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेनामजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल राज  झप    

 अनमुोदक :- बा व कर कशोर रमेश 
 भाग . ८ मधील व वध भागात  िज हा वाष क योजने अंतगत द लते तर 

योजना अंतगत र ते डांबर करण, समट काँ ट म स प दतीने र ता व गटार बन वणे कामी येणारा र कम 
.३,५४,८५,२००/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग . ८ मधील खाल ल व वध भागात  िज हा वाष क 
योजन ेअंतगत द लते तर योजना अतंगत र ते डांबर करण, समट काँ ट म स प दतीन ेर ता व 
गटार बन वण ेकामी येणारा र कम .३,५४,८५,२००/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं वकास काम े अंदािजत र कम 
१. भाग .८ मधील ीरामनगर, टळकनगर, देवराम नगर, व लवाडी, 

खोटेनगर, कृ णापरूम, राम दार पाक, फेडरेशन कॉलनी, मयरेु वर कॉलनी, 
४० खो या, साई मं दर प रसर, दादावाडी, दारका नगर व प रसरात 
डांबर करण, समट काँ ट म स प दतीन ेर ता व गटार बन वण.े 

 
 
.३,५४,८५,२००/- 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 
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शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

 भाग . ८ म ये ेमनगर मधील ी.स त ुंगी चॅ रटेबल ट तफ लोकवगणीतून 
ेमनगर वेश वागत कमान उभारणेस परवानगी मळणेबाबत स मा.सद य, ी.चं शेखर शवाजीराव पाट ल तसेच 

अ य , ी.स त ुंगी चॅ रटेबल ट व प रसरातील नागर क यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग . ८ म ये ेमनगर म ये जाणा या र यावर 
ी.स त ुगंी चॅ रटेबल ट व प रसरातील नागर क यानंा वखचान े वेश वागत कमान 

उभारणेबाबत आलेला ताव तहकूब कर यात येत आहे. 
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल चं शखेर शवाजी   
अनमुोदक :- देशमुख तभा गजानन 

 डी.पी.डी.सी. फंडातुन वॉड .१४ म ये व वध कामे करणे व याकामी येणारा 
एकूण र कम .१,२५,०५,५५५/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या,सौ.सुरेखा सुदाम सोनवणे यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , नागर कां या मागणीनसूार डी.पी.डी.सी. फंडातुन वॉड .१४ म ये 
खाल ल नमूद व वध कामे करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .१,२५,०५,५५५/- मा च ेखचास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ.न.ं वकास काम े अंदािजत र कम 
१. भाग .१४ मेह ण प रसरातील रामे वर कॉलनी, वामी समथ 

क ाजवळील मागील व पढू ल ग ल  र ता काँ ट करण करण ेव गटार 
बांधकाम करण.े याच माणे हनुमान मदं र प रसरातील सपंुण र ता 
काँ ट करण करण े व गटार बांधकाम करण.े एकनाथनगर प रसरातील 
महादेव मदं राचे समोर ल र ता काँ ट करण व गटार चें बाधंकाम करण.े 

 
 

.१,२५,०५,५५५/- 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच ेनगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
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सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९      तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 सन २०२०-२१ या मनपा बजेट मधील तरतदु स अनुस न . .१८ अंतगत 
म लत नगर, म लक नगर, क यमु देशमुख नगर, ई बाल कॉलनी, म लत हायु कुल मागील भाग स ह नंबर 
०९ मधील र ते डांबर करणे करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .१,७०,००,०००/- मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी. शांत सुरेश नाईक यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

 

असा ठराव कर यात येतो क , द.२६/०२/२०२१ वशषे महासभा वषय ं .२६ जळगांव शहर 
महानगरपा लका ह ीत सन २०२०-२१ या मनपा बजेट मधील तरतुद स अनसु न ता वत वकास 
काम ेअ. . ०१ त े९८ एकुण र कम पये ६८,२१,६४,८४३/- मा या कामांचा वषय समा व ट कर यात 
आलेला आहे. 

सदर दनांक २६/०२/२०२१ रोजी या आयोिजत वशषे महासभा वषय ं .२६ एकुण अ. .०१ त े९८ 
ता वत वकास कामामं ये . .१५ अंतगत म लत नगर, म लक नगर, क यमु देशमखु नगर, 

ई बाल कॉलनी, म लत हाय कुल मागील भाग स ह नंबर ०९ मधील र ते डांबर करण े करणे या 
कामांचा समावशे करणेस व याकामी येणारा एकूण र कम .१,७०,००,०००/- मा च े खचास मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

 भाग .१० म ये वृंदावन कॉलनी ते ई देव नगरला जोडणा या गट न.ं१८७/१, 
१८२ या र यावर लहान २ पुलांचे व संर ण भतंीच ेबांधकाम करणे व याकामी येणारा एकूण र कम . १ कोट  
मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद या, सौ.शोभा दनकर बार  यांनी दले या तावावर वचार क न 
नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , भाग .१० म ये वृंदावन कॉलनी त ेई देव नगरला जोडणा या 
गट न.ं१८७/१, १८२ या र यावर लहान २ पुलाचें व सरं ण भतंीचे बांधकाम करणे व याकामी येणारा 
एकूण र कम . १ कोट  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
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शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

 

 द लत व ती सुधारणा योजने अंतगत भाग .१० अंतगत गट .२१९ नागवंशी 
बु द वहार शेजार  अदयावत यायाम शाळा बांधणे व याकामी येणारा एकूण र कम .१०,००,०००/- मा चे खचास 
मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.सुरेश मा णक सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 
 

असा ठराव कर यात येतो क ,जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील भाग .१० चा प रसर हा 
दाट व तीचा प रसर असनू येथे नागर कासंह वशषे: युवकांसाठ  यायाम, योगा करणे कर ता कुठल ह  
यव था नस यामुळे सदर प रसरात अदयावत यायाम शाळा उभारण े कामी नागर कांकडून वारंवार 
मागणी होत आहे. 

कर ता उपरो त कारणा तव या कामी पा रत शासन नणया वये द लत व ती सधुारणा योजन े
अंतगत भाग .१० अंतगत गट .२१९ नागवंशी बु द वहार शजेार  अदयावत यायाम शाळा बांधण े
व याकामी येणारा एकूण र कम .१०,००,०००/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावेत. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात 
यावी व वाष क योजन े अंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु शहरातील 
येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पतुता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  
करावी.   

सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

 

 जळगांव शहरातील व.पु पलता बडाळे चौकातील झाशी या राणी ल मीबाई 
यां या पुतळयाच े सुशो भकरण करणेबाबत मा.गटनेते, शवसेना, ी.अनंत ह र चं  जोशी यांनी दले या 

तावावर वचार क न नणय घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहरातील व.पु पलता बडाळे चौकातील झाशी या राणी 
ल मीबाई यां या पुतळयाच ेसुशो भकरण करणेस, सरं ण भतं न यान ेक न मारका या अवतीभोवती 
शोभेची झाड ेलावनु तसेच यो य प दतीन ेरोषणाई करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

तसेच शहरातील रा पु ष महापु ष, सतं महा मा, यां या मारकां या जवळपास अवतीभोवती 
सरं ण भतंीवर अथवा सरं ण जाळीवर कुठ याह  कारचे फलक भतीप क ट कर, पो टर लावणसे 
कठोर बंद  कर यात येत आहे. ( वशषेत: महाराणा ताप यां या मारका जवळ) व पुीकरण टाळुन 
महापु षाचंा यो य स मा राख यास नागर कानंा बा य करणेत याव.े याबाबत ता काळ कायवाह  
शासनाने करावी. 

शासनाने संबंधीत वभागामाफत शहरातील रा पु ष महापु ष, सतं महा मा, यांचे मारक पुतळे 
दर दोन मह यात पा याने धवुनू व छ कर यात यावे तसचे प रसर देखील कायम व छ ठेवावा. 
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शहरातील धाम क थळांचे पावी य अबाद त राहाव े हणनू धाम क थळां या अवतीभोवती या 
२०० मी. प रसरात कुठलेह  फलक, पो टर, ट कर, भतीप के लावणेस म जाव करणेत येत आहे. (उदा 
:- ओकंारे वर मदं र प रसर) याबाबत संबधंीत शासनास स त ताक द दे यात येत आहे. यानतंर ह  
उपरो त माणे कायवाह  न झा यास संबंधीत अ धकार  व कमचार  यांचेवर शासनाने वर त कठोर 
कायवाह  करावी. 

शासनाने सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबींची 
पुतता क न घेऊन नयमा माण ेकायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- जोशी अनतं ह र चं  
अनमुोदक :- राण ेगाय ी इं िजत 

 सागर पाक येथ े फलक बंद  करणेबाबत मा.गटनेत,े शवसेना, ी.अनंत ह र चं  
जोशी यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

- 

- 

असा ठराव कर यात येतो क , अनेक दशकानंतर सागर पाक वकास कामानंा चालना मळालेल  
असुन गे या काळात या ठकाणी सरं क भतंीचे काम देखील झाले आहे. सदरहु भतं डबर कामात केल  
असुन यावर जाळी बस व यात आल  आहे. सदरहु काम झा यापासुन या ठकाणी होणा या पधा व इतर 
काय म आयोिजत करणारे तसेच शहरातील राजक य प ाच े कायकत सामािजक सं था तसेच 
यावसा यक जाह राती हणुन देखील या जाळीवर मोठमोठे बॅनर, जाह रात फलक लावनु सागर पाक चे 
पयायान ेशहराच े व पुीकरण क  लागले आहे. तसेच यामुळे सदरहु कं पाऊंड वॉल या जाळीची आता 
पासनुच ददुशा सु  झालेल  आहे. याबाबत तातडीने नणय न घेत यास काह  दवसातच सदरहु कं पाऊंड 
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उ दव त झालेल ेजळगांव करानंा दसले. याकर ता सागर पाक येथे फलक लावणेस बंद  करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. शासनाने संबंधीत वभागास याबाबत स त ताक द देवून ठरावाची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणेच े नदश दयावते. 

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

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- जोशी अनतं ह र चं   
  अनमुोदक :- राण ेगाय ी इं िजत 

 िज हा वाष क योजने अंतगत म.न.पा. या नागर  द ल तेतर व ती 
सुधारणा योजना / नगरो थान योजने अंतगत भाग ं .१२ म ये व वध १ ते ५ ठकाणी र ते डांबर करण 
करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .३,३६,००,६१५/- मा चे खचास मा यता मळणेबाबत 
मा.गटनेते, शवसेना, ी.अनंत ह र चं  जोशी यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वाष क योजने अंतगत म.न.पा. या नागर  द ल तेतर व ती 
सुधारणा योजना / नगरो थान योजने अंतगत भाग ं .१२ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ५ ठकाणी 
र ते डांबर करण करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .३,३६,००,६१५/- मा चे खचास मा यता दान 
कर यात येत आहे. 
अ.नं. कामाचे नांव अंदािजत र कम . 
१. भाग ं .१२ मधील म नषा कॉलनी गणपती नगर मेह ण स.नं.४२८, 

४२९,४३२,४३३,४४१ अ मधील र ते डांबर करण करणे. 
.१,००,५१,५१८/- 

२. भाग ं .१२ मधील जय नगर ओंकारे वर मंद र प रसर मेह ण 
स.नं.४९१,४९२,४९३ मधील र ते डांबर करण करणे. 

.६१,२६,४४८/- 

३. भाग ं .१२ मधील रामदास कॉलनी, वधमान नगर मेह ण स.नं.४९४,४३१ 
मधील र ते डांबर करण करणे. 

.७०,५९,७४०/ 

४. भाग ं .१२ मधील भात कॉलनी, समथ कॉलनी, वदया नगर मधील 
र ते डांबर करण करणे. 

.७५,८७,४१५/ 

५. भाग ं .१२ मधील अनंत हौ.सोसायट  व लगतचा प रसर मधील र ते 
डांबर करण करणे. 

.२७,७५,४९४/ 

                                              एकूण र कम .- .३,३६,००,६१५/- 
शासनाने सदर कामांसाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडेस सादर 

करावेत. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात यावी व 
वाष क योजने अंतगत िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात 
समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 
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 रामे वर कॉलनी मधील जलकंुभास “ ी.संत गाडगे बाबा महाराज” असे 
नामकरण करणबेाबत स मा.सद य, ी.गणशे कसन सोनवणे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , जळगांव शहर महानगरपा लकेमाफत रामे वर कॉलनी म ये 
न वन उभारणते आले या जलकंुभास “ ी.सतं गाडगे बाबा महाराज जलकंुभ ” अस ेनामकरण करणसे 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर जलकंुभास यापूव  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 बाबीचंी पुतता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सोनवणे सरेुखा सुदाम   
 अनमुोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत 

 िज हा वाष क योजने अंतगत म.न.पा. ना व यपुण योजना नधी मधुन भाग 
ं .१९ मधील गट नं.२७४/२ मंगलपुर  म ये ओपन पेसला वॉल कं पाऊंड करणे याकामी येणारा एकूण र कम 
.२० ल  मा चे खचास मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी.गणशे कसन सोनवणे यांनी दले या 
तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , िज हा वाष क योजन े अंतगत म.न.पा. ना व यपणु योजना 
नधी मधनु भाग ं .१९ मधील गट न.ं२७४/२ मगंलपरु  म ये ओपन पेसला वॉल कं पाऊंड करणे व 
याकामी येणारा एकूण र कम .२० ल  मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडसे 
सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे 
हातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातनु 
शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
  अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 सोना-सुनं दनी नगर बहुउ े शय सं थसे स ह .५०५/२ मधील ओपन पेस 
जागा सामािजक उप माक रता देणेबाबत अ य , सोना-सुनं दनी नगर बहुउ े शय,सं था,जळगांव यांनी 
दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

- 
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- 

असा ठराव कर यात येतो क , सोना-सनुं दनी नगर बहुउ े शय सं थसे स ह .५०५/२ 
मधील ओपन पसे जागा सामािजक उप माक रता देणेबाबत आलेला ताव नामंजूर कर यात येत 
आहे. 

सवानुमत ेनामजुंर 
   अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- बा व कर कशोर रमेश   
 अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 ह रबोल बहुउ ेशीय सं थसे जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील मेह ण 
शवार गट नं.२७४/ब मधील भुखंड उदयान वखचाने वक सत करणेकामी देणबेाबत स मा.सद य, ी.गणशे 
कसन सोनवणे व अ य , ह रबोल बहुउ ेशीय सं था, जळगांव यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 

- 

- 

- 

असा ठराव कर यात येतो क , ह रबोल बहुउ ेशीय, सं था, मेह ण या सं थेम ये गट 
न.ं२७४/ब मधील सव म हला कायकारणी व सभासद आहेत. सदर सं थमेाफत बचतगटाचे 
मा यमातनु व वध सामािजक उप म राब वल े जातात. सं थेच े मा यमातनू व वध सामािजक 
उप म राब वण ेव उदयान वकसीत करावयाचे असून सदर उदयानात वृ ारोपण क न वृ  लागवड 
व संवधन कर याची जबाबदार  सं थेची असनू उदयान वक सत करणसेाठ  लागणारा संपणू खच 
सदर सं था करणार अस यान ेम.न.पा. या अट -शत स बंधनकारक राहून ह रबोल बहुउ ेशीय सं थसे 
जळगांव शहर महानगरपा लका ह ीतील मेह ण शवार गट न.ं२७४/ब मधील भखुडं उदयान वखचान े
वक सत करणेकामी देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर भखुडं यापूव  कोण याह  सं थेस दला गेला नस याबाबत खा ी क न यावी 
तसेच सदर करणी मनपा अ ध नयम/शासन नणय/आदेश माणे आव यक या सव बाबीचंी पुतता 
क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी. 
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- सोनवणे व म कसन   
 अनमुोदक :- ढेकळे सदा शव गणपत 

 वाष क ना व यपुण, नागर  द लते तर, तसेच नगरो थान योजने अंतगत 
भाग ं .२ म ये व वध १ ते ६ कामे करणे व याकामी येणारा एकूण रक्कम .१४५ ल  मा चे खचास 

मा यता मळणेबाबत स मा.सद य, ी. कशोर रमेश बा व कर यांनी दले या तावावर वचार क न नणय 
घेणे. 
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असा ठराव कर यात येतो क , वाष क ना व यपुण, नागर  द लतेतत्र, तसेच नगरो थान योजने 
अंतगत भाग ं .२ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ६ कामे करणेस व याकामी येणारा एकूण र कम 
.१४५ ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१. भाग ं .२ वामी नारायण ग ल  येथ ेपेवह्र लॉक कंवा काँ ट करण करणे. .२०,००,०००/- 
२. भाग ं .२ र तलाल सपकाळे यांची ग ल  येथे पे हर लॉक कंवा 

काँ ट करण करणे. 
.२५,००,०००/ 

३. भाग ं .२ धन सगं सोनवणे यांचे च क  जवळील ग ल  येथ ेपे हर लॉक 
कंवा काँ ट करण करणे. 

.२५,००,०००/ 

४. भाग ं .२ चै ाम भालेराव ते शांत साळंुखे येथे संपुण ग ल  डांबर करण 
करणे. 

.३०,००,०००/ 

५. भाग ं .२ संद प सपकाळे यांचे दो ह  ग ल  म ये पे हर लॉक कंवा 
काँ ट करण करणे. 

.२०,००,०००/ 

६. भाग ं .२ शाल ल अ पा यांचे घरामागील ते ह रओम नगर पयत र ता 
डांबर करण करणे. 

.२५,००,०००/ 

                                          एकूण र कम पये :- .१,४५,००,०००/ 
शासनाने सदर कामांसाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडेस सादर 

करावेत. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात यावी व 
वाष क योजने अंतगत िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात 
समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश 

 वाष क ना व यपुण, नागर  द लते तर, तसेच नगरो थान योजने अंतरग्त भाग 
ं .२ म ये व वध १ ते ५ कामे करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .११५ ल  मा चे खचास मा यता 
मळणेबाबत स मा.सद य, ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुडे यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , वाष क ना व यपुण, नागर  द लते तर, तसेच नगरो थान योजने 
अंतगत भाग ं .२ म ये खाल ल नमूद व वध १ ते ५ कामे करणेस व याकामी येणारा एकूण र कम 
.११५ ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१. भाग ं .२ कंक यांचे घरापासनु ते शदें यांचे घरापयत रोड काँ ट ंग करणे. .२०,००,०००/- 
२. भाग ं .२ वनायक पाट ल यांचे घरापासनु ते राजु शदें यांचे घरापयत रोड काँ ट ंग 

करणे. 
.२५,००,०००/ 

३. भाग ं .२ वरखडे यांचे घरापासुन ते बाळा चौधर  यांचे घरापयत रोड काँ ट ंग करणे. .१५,००,०००/ 
४. भाग ं .२ सावंत यांचे घरापासुन ते मधु मांहागडे यांचे घरापयत रोड काँ ट ंग करणे. .२५,००,०००/ 
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५. भाग ं .२ पालतकर च क  पासुन ते बागवान व वसंत शदें यांचे घरापयत रोड 
काँ ट ंग करणे. 

.३०,००,०००/ 

                                          एकूण र कम पये :- .१,१५,००,०००/ 
शासनाने सदर कामांसाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडेस सादर 

करावेत. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात यावी व 
वाष क योजने अंतरग्त िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात 
समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  
करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 

  अनुकूल मते  :- ५९     तकुल मत े:- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
अनमुोदक :- सनकत चतेन गणेश  
 

 . .१५ म ये द ल तेतर व ती सुधारणा नधी अंतगत व वध १ ते ८ कामे 
करणे व याकामी येणारा एकूण र कम .३ कोट  ३० ल  मा चे खचास मा यता मळणबेाबत 
स मा.सद य, ी. शांत सुरेश 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 नमुद 
कामे नागर कांना व वध सोईसु वधा पुर वणे, रहदार स व वाहतुक ची सेवा उपल ध करणे कामी क न घेणे 
गरजेचे असून याबाबत सदर प रसरातील नागर कांकडून सदर कामांना वर त करणेबाबत वारंवार मागणी 
होत अस यामुळे . .१५ म ये द ल तेतर व ती सुधारणा नधी अंतगत खाल ल नमूद व वध १ ते ८ कामे 
करणेस व याकामी येणारा एकूण र कम .३ कोट  ३० ल  मा चे खचास मा यता दान कर यात येत 
आहे. 

 

अ. . कामाचे नांव अंदािजत र कम 
१. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत महादेव मं दर ते म लत शाळा पुलापयत 

ना यास (पि चमेकडील बाजुस) संर ण भतं बांधणे.  

.७०,००,०००/- 

२. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत म लत शाळेसमोर ल ना यास संर ण भतं 
बांधणे व लॅब टाकणे. 

.५०,००,०००/ 

३. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत वेणी माता मं दराजवळ पूल बांधणे. .२०,००,०००/ 
४. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत म लक नगर ना यावर ल पुला अंतगत या 

ना या या भागास संर ण भतं बांधणे. 
.५०,००,०००/ 

५. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत कंुभारवाडा साव.शौचालय ते वेणी माता मं दरा 
पयत ना यास संर ण भतं बांधणे. 

.५०,००,०००/ 

६. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत कंुभारवाडा येथील म हला व पु षां या साव. 
शौचालय बांधणे. 

.४०,००,०००/ 

७. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत ल मी नगर ये थल ना यास संर ण भतं 
बांधणे. 

.२०,००,०००/ 

८. भाग ं .१५ मेह ण अंतगत म लत हाय कुल जवळील ना यावर पुल 
बांधुन ॲ ोच र ता तयार करणे. 

.३०,००,०००/ 

                                          एकूण र कम पये :- .३,३०,००,०००/ 
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शासनाने सदर कामांसाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाचे नगर वकास वभागाकडेस सादर 
करावेत. सदर कामांसाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त झा यावर ती कामे हातात यावी व 
वाष क योजने अंतगत िज हा नयोजन मंडळातुन मळणारे वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान 
वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माणे कायवाह  करावी.     
सवानुमते मंजुर 

   अनुकूल मत े :- ५९     तकुल मते :- ०० 
सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   

 अनुमोदक :- सनकत चेतन गणेश 
 . .१८ मेह ण अंतगत नागोर  डेअर  ते नॅशनल हायवे पयत आर.सी.सी.गटार 

व लॅब क हट बांधणे व याकामी येणारा एकूण र कम .१४,७४,४६३/- स मा.सद या, सईदा बी शेख युसुफ 
यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 

 

असा ठराव कर यात येतो क , . .१८ मेह ण अंतगत नागोर  डअेर  त े नॅशनल हायव े
पयत आर.सी.सी.गटार व लॅब क हट बांधण े व याकामी येणारा अंदाजीत र कम 
.१४,७४,४६३/- मा च ेखचास मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामासंाठ  लागणारा नधीबाबतचा ताव शासनाच े नगर वकास 
वभागाकडसे सादर करावते. सदर कामासंाठ  नगर वकास वभागाकडुन य  नधी ा त 
झा यावर ती काम ेहातात यावी व वाष क योजन ेअंतगत िज हा नयोजन मडंळातुन मळणारे 
वाष क अनुदानातुन शहरातील येक वाडात समसमान वाटप कर यात यावा. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबींची पुतता क न घेऊन नयमा माण े
कायवाह  करावी.     

सवानुमत ेमजुंर 
   अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- पाट ल कुलभुषण वरभान   
 अनमुोदक :- सनकत चेतन गणेश 

 महारा  सवुण जयंती नगरो थान नधी अंतगत ४२ कोट  मा चे 
कामासंदभात मा.उ च यायालय, औरंगाबाद खंड पठात थ गती संदभात या चका दाखल करणे व दाद 
मागणेसाठ चे अ धकार सभागहृातील कोण याह  स मा.सद य/सद यांना  दान करणबेाबत स मा.सद या, 
ॲड.सौ.शु चता अतुल सहं हाडा यांनी दले या तावावर वचार क न नणय घेणे.  

- 

- 

- 

असा ठराव कर यात येतो क , महारा  सुवण जयतंी नगरो थान नधी अंतगतचे ४२ कोट चें 
कामांना रा य शासनाने पुन च एकदा थ गती दलले  आहे. सदर कामी शास कय पाठपुरावा क न 
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मा.उ च यायालय, औरंगाबाद खंड पठात थ गती संदभात दाद मागण े व यासाठ चे येणा या 
खचास मंजरु  बाबत यापवू च महासभा ठराव ं .३५७ दनाकं १६/१२/२०२० अ वये पुव च ठराव पा रत 
कर यात आललेा आहे मा  शासन सदर कामी या चका दाखल करेल असे दसत नाह . 

जळगांव शहरातील वकास कामाचंा अनुशषे पाहता उपरो त थ गती ताबडतोब उठवनु सदर 
नधी महानगरपा लकेस स वर मळवनु सदर ल कामे सु  करण ेअ याव यक आहे. तर  मा.उ च 
यायालय, औरंगाबाद खडं पठात सदर ल थ गती संदभात या चका दाखल करणे व दाद 

मागणसेाठ चे अ धकार म.न.पा.सभागहृातील थायी स मती सभापती, ी.राज  झप  पाट ल व 
स मा.सद य, ी. दल प बबनराव पोकळे यानंा देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी आव यक या सव बाबीचंी पतुता क न घेऊन नयमा माणे 
कायवाह  करावी.     
सवानुमत ेमजुंर 
  अनुकूल मते  :-  ५९    तकुल मत े:- ०० 

सूचक  :- ॲड. हाडा शु चता अतलु सहं   
अनमुोदक :- पाट ल कुलभुषण वरभान 

 

            सह /- 

  


