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जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०३             // महासभा बैठक चे कायवृ त //         द. ११/१०/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. ११/१०/२०१८ गु वार रोजी सकाळी ११.३० वाजता सरदार व भभाई पटेल 
टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  तथा महापौर, सौ. समा सुरेश भोळे यांच े
अ य तखेाल  झाले या वशेष महासभेच ेकायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होत.े 
                मा. सौ. समा सुरेश भोळे, महापौर, तथा पठा सन अ धकार   

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे सुरेखा सुदाम 

जोहरे या मधकुर काळे दपमाला मनोज ढेकळे सदा शव गणपत 
नेरकर स रता अनंत पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  
पोकळे दल प बबनराव भोईटे लताबाई रणजीत महाजन सु नल सुपडू 
खान कसानाबी गबलु पाट ल चं शेखर शवाजी महाजन जय ी सु नल 
सोनवणे कांचन वकास कापसे मयुर चं कांत  शेख शबानाबी साद क 
दारकंुड ेनवनाथ व वनाथ कापसे तभा चं कांत नाईक शांत सुरेश 
शदें गाय ी उ तम देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल वजय पुड लक अ तरदे रजनी काश 
सपकाळे मना धुडकु सोनवणे सुरेश मा णक काळे रे मा कंुदन 
कोळी द ता य देवराम बार  शोभा दनकर आहुजा मनोज नारायणदास 
सपकाळे रंजना भरत शेख हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
को हे वण रामदास पाट ल कुलभुषण वरभान सोनार रंजना वजय 
सोनवणे भारती कैलास भल पावताबाई दाम ु खडके सु नल वामनराव 
चौधर  चेतना कशोर को हे सधुं वजय खडके व वनाथ सुरेश 
सोनवणे मुकंुदा भागवत को हे लल त वजय बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
भंगाळे व णु रामदास बडाळे उ वला मोहन देशमुख सु नाबी राज ु
सोनवणे राखी शामकांत राणे गाय ी इं िजत शेख सैईदा युसुफ 
तायड े योती शरद तायड ेसुरेखा नतीन पटेल इ ा हम मुसा 
लढढा नतीन बालमुकंुद च हाण योती बाळासाहेब सोनवणे लताबाई चं कांत 
काळे अ मत पांडुरंग मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
चौधर  मंगला संजय सोनवणे अंजनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
अड.हाडा शु चता अतलु सहं पाट ल रेखा चडुामण  

 

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी. चं कांत खोसे, मा.उपायु त, ी.ल मीकांत कहार, 
नगरस चव ी.सुभाष मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होत.े  

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याच े नदश दले.  
नगरस चव :- आज या सभेकर ता स मा.सद य, सनकत चेतन गणेश,चोधर  मनोज सुरेश, पाट ल उषा संतोष, बरड े नतीन 
मनोहर यांच ेरजेच ेअज आलेले आहेत त ेमा. पठा सन अ धकार  यांनी मंजूर केलेले आहेत.  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०३ पा रत कर यात आला. 
            सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यानंी खाल ल माणे दाजंल चे ताव मांडले.  

अ. . स मा.सद यांच ेनांव दांजल चे ताव 
१. सौ. समाताई सुरेश भोळे, 

महापौर 
द.२९/०७/२०१८ रोजी मनपाच े जे ठ नगरसेवक व.नर राव भा करराव 
पाट ल, व. दपक दे वदास कदम रा. शवाजी नगर, िज हा बँक व दधु 
संघा या माजी चअेरमन आ ण म व  सं थचे ेसभासद व.सुमनबाई चुडामण 
पाट ल, व. काश पोतदार रा.महेश गती मागे वृंदावन अपा., व.सुभाष 
कमलाकर पाट ल रा.हरे वर नगर, व. हाद रामदास पाट ल रा.नंदनवन 
कॉलनी, व.ल ना भंगाळे रा. शव कॉलनी, व.संजय जाधव रा.भा कर माकट 
प रसर, मनपा कमचार  ी.संजय कृपाराम बा व कर यांच े मातो ी, 
म.न.पा.कमचार  ी. दल प जानक राम पाट ल यां या प नी व.सं या दल प 
पाट ल तसेच पुतणे व.राज  काश पाट ल, माजी खासदार ी.गुणवंतराव 
सरोदे यां या प नी व.शामलाताई गुणवंतराव सरोदे, व.भागवत पंढर नाथ 
बोरोले, रा. शव कॉलनी प रसर या सवाच े दखुद नधन झा याने यांना 

दांजल .  



F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\3.महासभा .03 द.11102018.doc - 2 – 

२. डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

देशाच े माजी पंत धान तथा भारतीय जनता प ाच े व र ठ नेते 
व.अटल बहार  वाजपेयी, मनपाच ेजे ठ नगरसेवक मा.कै. नर  भा करराव 

पाट ल, भोर लेवा पंचायती या उपा य ा जळगांव जनता सहकार  बँके या 
संचा लका व.शामलाताई गुणवंतराव सरोदे, म.न.पा. कमचार  ी. दल प 
जानक राम पाट ल यां या प नी कै.सं या दल प पाट ल या सवाच े दखुद 
नधन झा याने यांना दांजल . 

३. ी.ल लत वजयराव को हे माजी खासदार ी.डॉ.गुणवंतराव सरोदे यां या प नी व.शामलाताई 
गुणवंतराव सरोदे, कै. व नता नारायण लाठ  अड.नारायण लाठ  यां या प नी, 
कै.गोवधनदास भामरे रा. ववेकानंद नगर, म.न.पा.कमचार  ी. दल प 
जानक राम पाट ल यां या प नी व.सं या दल प पाट ल या सवाच े दखुद 
नधन झा याने यांना दांजल .  

४. सौ.गाय ी उ तम शदें मनपाच े जे ठ नगरसेवक मा.कै.अणासाहेब नर  भा करराव पाट ल यांच े
द.२९/०७/२०१८ रोजी दखुद नधन झा याने यांना दांजल .  

५. ी. शांत सुरेश नाईक मेह ण प रसरातील सामािजक कायकत व.संजय दे वदास पाट ल, व.द तु 
बबन वंजार  रा.जय जवान चौक यांच े दखुद नधन झा याने यांना 

दांजल . 
६. सौ.चतेना कशोर चौधर  मनपाच े जे ठ नगरसेवक मा.कै. नर राव भा करराव पाट ल, व. दल प 

दे वदास कदम रा. शवाजी नगर यांच ेदखुद नधन झा याने यांना दांजल . 
७. ी.नवनाथ व वनाथ दारकंुड े भारताच ेलाडके माजी पंत धान आदरणीय अटल बहार  वाजपेयी यांच ेदखुद 

नधन झा याने यांना दांजल . 
८. ीमती लताताई रणिजत भोईटे स मा.सद या सौ. तभा सु धर पाट ल . .८ यांच ेसासरे कै. हाद भका 

पाट ल यांच ेदखुद नधन झा याने यांना दांजल . 
९. सौ.भारती कैलास सोनवण े सौ. यामलाताई सरोदे यांच ेदखुद नधन झा याने यांना दांजल . 
१०. ी. व णु रामदास भंगाळे माजी नगरसेवक अजय राम जाधव यांच ेबंधु कै.संजय राम जाधव, चै ाम 

ल लाधर भंगाळे यांची प नी कै. लना चै ाम भंगाळे, माजी खासदार 
ी.गुणवंतराव सरोदे यांची प नी कै. शामलाताई गुणवंतराव सरोदे, 

नगरसे वका सौ. तभा सु धर पाट ल यांच ेसासरे कै. हाद भका पाट ल या 
सवाच ेदखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

११. सौ.मंगला संजय चौधर  व.अटल बहार  वाजपेयी मा. धानमं ी यांच े दखुद नधन झा याने यांना 
दांजल . 

१२. सौ.उ वला मोहन ( करण) 
बडाळे 

व.अटल बहार  वाजपेयी मा. धानमं ी व कै. यामला गुणवंतराव सरोदे यांचे 
दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

१३. सौ.शोभाताई दनकर बार  भाजपाच े नगरसेवक ी. वजय पुंड लक पाट ल यांच े चरंजीव व.यशपाळ 
वजय सगं पाट ल यांच े दघ आजाराने दखुद नधन झा याने यांना 
दांजल . 

१४. अड.सौ.शु चता अतलु सहं हाडा व.संजय राम जाधव, सामािजक कायकत, व.सुमनताई पाट ल, िज हा 
बँके या माजी संचा लका रा.ढाके कॉलनी या सवाच े दखुद नधन झा याने 
यांना दांजल . 

१५. सौ.रे मा कंुदन काळे व.शोभा तोताराम चौधर , व. तभा पु षो तम नेहेत,े व.वासुदेव हर  
वाणी, व.सर वती रामकृ ण पात डकेर या सवाच े दखुद नधन झा याने 
यांना दांजल . 

१६. ी. कशोर रमेश बा व कर गं.भा.सा व ीबाई अजुन सपकाळे व मनपा कमचार  ी.वसंत सुपडू सपकाळे 
यांच े लहान भाऊ व.वाि मक सुपडू सपकाळे या सवाच े दखुद नधन 
झा याने यांना दांजल . 

१७. ी.इ ाह म मुसा पटेल व.अटल बहार  वाजपेयी मा. धानमं ी व कै. यामला गुणवंतराव सरोदे यांचे 
दखुद नधन झा याने यांना दांजल . 

 
दांजल  बाबत आले या तावा या अनुषंगाने उपरो  द:ुखद घटनेबाबत सभागहृाला अ यंत द:ुख होत 

आहे. परमे र इहलोक सोडून गेले या मतृा यास चरशांती दान करो, यां या सम  कुटंू बयांचे द:ुखात सभागहृ 
सहभागी असून यांच े कुटंू बयांना, म  प रवारास द:ुख सहन कर याची श ती दान करो या भावनेसह सभागहृाने 
दोन मनीटे शांत उभे राहून दवगंत आ यांना दांजल  अपण केल .  

 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०४ पा रत कर यात आला. 

   सभा कामकाजा या सु वातीस स मा.सद यांनी खाल ल माणे अ भनंदनाच े ताव मांडले.  
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अ. . स मा.सद यांच ेनांव अ भनंदनाच े ताव 

१ सौ. समाताई सुरेश भोळे,  
महापौर 

संपुण भारत व छतबेाबत जनजागतृी कर ता स मा.नगरसे वका 
सौ.भारती कैलास सोनवणे यांनी यां या भागात व छ महारा  
अ भयाना अंतगत ३० लाखाच े पा रतो षक मळ वलेबाबत, जळगांव 
म.न.पा. साव क नवडणुक २०१८ म ये सम त स मा.नगरसेवक / 
नगरसे वका हे मतदान येतुन नवडुन आ याब ल या सवाचे 
अ भनंदन.  

२ डॉ. ी.अि वन शांताराम सोनवणे 
उपमहापौर 

जळगांव शहरा या महापौर हणुन सौ. समा सुरेश भोळे यांची नवड 
झा याब ल तसेच सव नव नवा चत मनपा सद य नवडुन आ याब ल 
यांच ेसवाच ेह दक अ भनंदन. 

३ ी.ल लत वजयराव को हे मा.ना. ी.देव जी फडणवीस,मु यमं ी (महारा  रा य) यांचे ह त ेउ तर 
महारा  व या पठाच े नामातंर क वय ी ब हणाबाई चौधर  उ तर 
महारा  व या पठ नामांतर करणेबाबत व जळगांव म.न.पा. साव क 
नवडणुक २०१८ म ये सम त स मा.नगरसेवक / नगरसे वका हे 
मतदान येतनु नवडुन आ याब ल, मा.ना. गर षभाऊ महाजन यांनी 
वत: वैय तीक १०० य ती सोबत घेऊन केरळ रा यातील पुर तांना 

वै यक य मदत व इतर मदत पुर व याब ल व मा.मु यमं ी ी.देव जी 
फडण वस साहेबांनी म.न.पा.ला दलेला १०० कोट ंचा नधी हा संपुण 
रा य शासन देईल असे जा हर केलेस यांच ेव बाक  सवाच ेअ भनंदन. 

४ सौ.चतेना कशोर चौधर  संपुण भारत व छतबेाबत जनजागतृी कर ता स मा.नगरसे वका 
सौ.भारती कैलास सोनवणे यांनी यां या भागात व छ महारा  
अ भयाना अंतगत ३० लाखाचे पा रतो षक मळ वलेबाबत अ भनंदन. 

५ सौ. तभा गजानन देशमुख २३ ऑ टोबर २०१८  त े२७ ऑ टोबर २०१८ नानिजंग चीन येथे दसु या 
आ शयाई यु नव सट  सॉ टबॉल पधत नुतन मराठा व यालयाची 
व याथ नी कु. शवाणी  राज  देशमुख ची भारतीय म हला संघाचे 
त न ध व कर यासाठ  नवड झा याब ल अ भनंदन. 

६ सौ. दपमाला मनोज ( पटुं) काळे उ तर महारा  व यापीठास क वय ी ब हणाबाई चौधर  उ तर महारा  
व यापीठ, जळगांव असे नामकरण के याब ल व जळगांव शहरासाठ  
मुलभुत नागर  सु वधा कामी २०० कोट  पये उपल ध क न 
द याब ल मा.मु यमं ी मा.ना. ी.देव जी फडणवीस सो., मा.ना. ी. 
ग रषजी महाजन(जलसंपदामं ी म.स.) मा.ना.चं कांतदादा पाट ल 
(महसुलमं ी म.स.) मा.मं ी आमदार ी.एकनाथजी खडसे, आमदार 
राजुमामा भोळे, आमदार चंदभुाई पटेल यांच ेसवाच ेअ भनंदन. 

७ सौ. योती बाळासाहेब च हाण भारतीय जनता प ा या जळगांव शहरात मोठया माणात स ता आल  
असुन यात ५७ नगरसेवक –नगरसे वका नवडुन आ या ब ल यांचे 
ेय मा.ना. गर षभाऊ महाजन, मा. ी.राजुमामा भोळे, मा.चदंभुाई पटेल, 

मा.ि मताताई वाघ व खासदार मा. ी.ए.ट .नाना पाट ल याचं ेअ भनंदन 
तसेच मा.सौ. समाताई भोळे महापौर झा याब ल, मा. ी.डॉ.अि वनभाऊ 
सोनवणे उपमहापौर झा याब ल आ ण मा. ी.भगतभाऊ बालाणी यांची 
गटनेता हणुन नवड झा याब ल यांच ेसवाच ेहा दक अ भनंदन. 

८ अड.सौ.शु चता अतलु सहं हाडा मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांच े नेतृ वात भारतीय जनता पाट ने 
जळगांव महापा लकेत मळवले या घवघवीत यशाब ल, मा.मु यमं ी 
यांनी नवडणुक पुव काळात दले या आ वासना माणे जळगांव 
महानगरपा लकेस वकास कामासाठ  १०० कोट ंचा नधी उपल ध क न 
द याब ल, व छ भारत अ भयाना अंतगत राबव या गेले या व छ 
भाग स ह ण पधत भाग .२१ ला थम पा रतो षक 
मळा याब ल तथेील त काल न व व यमान नगरसे वका सौ.भारतीताई 
कैलास सोनवणे व त काल न नगरसेवक ी.रमेशदादा जैन यांच ेतसेच 
याच पधत ते थल त काल न व व यमान नगरसे वका सौ. दपमाला 
मनोज काळे व सौ. समा सुरेश भोळे यांच ेसवाच ेअ भनंदन. 
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९ सौ.रे मा कंुदन काळे उ तर महारा  व यापीठाला खा देशक या थोर क वय ी ब हणाबाई 
चौधर  यांच ेनांव द याब ल अ भनंदन. 

१० ी.अ मत पांडुरंग (बंडुदादा) काळे उ तर महारा  व यापीठाला खा देशक या थोर क वय ी ब हणाबाई 
चौधर  यांच ेनांव द याब ल तसेच जळगांव शहरासाठ  मुलभुत नागर  
सु वधा कामी २०० कोट  पये उपल ध क न द याब ल मा.मु यमं ी 
मा.ना. ी.देव जी फडणवीस सो., मा.ना. ी. ग रषजी महाजन 
(जलसंपदामं ी म.स.) मा.ना.चं कांतदादा पाट ल (महसुलमं ी म.स.) 
मा.मं ी आमदार ी.एकनाथजी खडसे, आमदार राजुमामा भोळे, आमदार 
चदंभुाई पटेल यांच ेसवाच ेअ भनंदन. 

११ उ वला मोहन ( करण) बडाळे मा.ना. ी. गर षभाऊ महाजन यांच े नेतृ वात भारतीय जनता पाट ने 
जळगांव महापा लकेत मळवले या घवघवीत यशाब ल, मा.मु यमं ी 
यांनी नवडणुक पुव काळात दले या आ वासना माणे जळगांव 
महानगरपा लकेस वकास कामासाठ  १०० कोट ंचा नधी उपल ध क न 
द याब ल, उ तर महारा  व यापीठाला खा देशक या थोर क वय ी 
ब हणाबाई चौधर  यांच े नांव द याब ल मा.मु यमं ी मा.ना. ी.देव जी 
फडणवीस सो., मा.ना. ी. ग रषजी महाजन (जलसंपदामं ी म.स.) 
मा.ना.चं कातंदादा पाट ल (महसुलमं ी म.स.) मा.मं ी आमदार 
ी.एकनाथजी खडसे, आमदार राजुमामा भोळे, आमदार चंदभुाई पटेल 

यांच ेसवाच ेअ भनंदन. 
उपरो  तावाच े अनुषंगाने वर ल सव पदा धकार , स मा.नगरसेवक, सामािजक कायकत व सामािजक सं था 

यांच ेहे सभागहृ अ भनंदन कर त असुन उ ल भ व यासाठ  शुभे छा देत आहे.    
नगरस चव :- वषय ं .१) द.०५/०५/२०१८ रोजी झाले या महासभेच ेकायवृ त कायम करणे. 
सौ.शु चता हाडा :- द.०५/०५/२०१८ रोजी झाले या महासभेत आय या वेळेस घे यात आले या पं ाळा श ण सं था यांना 
मनप ाथ मक शाळा .४८ व ५२ कायम व पी चाल वणेस देणे या वषयी चचा झालेल  नस यामुळे सदर वषय तहकुब 
ठेवुन उवर त कायवृ त कायम कर यात याव.े 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, िद.०५/०५/२०१८ रोजी झाले या महासभेत आय या वेळेस घे यात आले या प ाळा िश ण 

सं था प ाळा ता.िज.जळगांव येथील शाळा .४८आिण ५२ या ाथिमकशाळा (िनमखेडी सोमाणी माकट पिरसर) आम या सं थेला कायम 
व पी चालिवणेसाठी  िमळणेबाबत सिचव, संजय भिगरथ सोमाणी यांनी िदले या अज वर / तावावर िनणय घेणे. या िवषयी चच  झालेली 

नस यामुळे सदर िवषय तहकुब ठेवुन उवरीत कायवृत कायम करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- वषय ं .२) म तदेार ी.कम शयल, जळगांव यांच े र कम .१०,०००/- कालबा य न वदा अनामत परत 
करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
सौ.शु चता हाडा :- म तदेार ी कम शयल यांची न वदा अनामत बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०६ पा रत कर यात आला. 
    असा ठराव कर यात येत आहे की, म.न.पा.भांडार िवभाग म.न.पा.छ पती शाहु महाराज दवाखाना व इतर दवाखाने करीता वैदयकीय 

सािह य उपकरणे व फ नचर खरेदी करणे कामी जाहीर िनिवदा सुचना िस द कर यात आली होती. यानुसार म तेदार ी.कम शयल,जळगांव 
यांनी पावती ं .२४००० िदनांक १४/१२/२०१० अ वये र कम .१०,०००/- मा  िनिवदा अनामत र कम भरलेली होती.  सदरचे काम मनपा 
िनधी अतंगत पूण कर यात आलेले आहे. काम पूण झा याने म तेदाराने िनिवदा अनामत र कमेची मागणी केलेली आहे. 

   परंतु सदरची िनिवदा अनामत तीन वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने जनरल फंडात जमा कर यात आलेली आहे. महारा  
नगरपिरषद लेखा संिहता १९७१ चे िनयम ४५ नुसार मुदत िसमांकन संबंधीत कायदयातील तरतुदी नुसार मुदतबाहय झाले या माग या 
सामा यत: नाकार यात आ या पाहीजेत आिण अ या कालाबाहय झाले या बाब या मागणीचे दान पिरषदे या मंजुरीिवना दे यात येवू नये 
असे नमुद केलेले अस याने महारा  नगरपिरषद लेखा संिहता १९७१ मधील िनयम १९० (४) नुसार म तेदार ी.कम शयल,जळगांव यांना 
अनामत परतावा र कम .१०.०००/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   
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नगरस चव :- वषय ं .३) थोर रा य पु ष यांच े पुतळयाच े सुशो भकरण करणे कामी यु. .७ अंतगत महा मा गांधी 
उ यानातील वर सावरकर पुतळा सुशो भकरण करणे कामाच े न वदा भरतवेेळी म तदेार भुषण अशोक जावळे यांनी भरलेल  
इसारा अनामत र कम .१५५४०/- परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
सौ.शु चता हाडा :- म तदेार भुषण जावळे यांची इसारा अनामत बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०७ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, थोर रा ीय पु ष यांचे पुतळयाचे सुशोिभकरण करणे कामी य.ु .७ अंतगत महा मा गांधी 
उ ानातील िवर सावरकर पुतळा सुशोिभकरण करणे कामाचे िनिवदा भरतेवेळी म तेदार भुषण अशोक जावळे यांनी  पावती ं .०२०७१ 
िद.०९/१२/२०१४ अ वये इसारा अनामत र कम .१५५४०/- मा  म.न.पा.खिज यात भरलेली आहे. 

 सदरचे काम पुण होवून ६ मिह यापे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार यांनी वर नमुद माणे इसारा अनामत हणुन 
भरलेली र कम परत िमळ याची मागणी केलेली आहे. सदरची इसारा अनामत ०३ वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने अदायगी 
करायचे अस यास मा.महासभेची मा यता घेवून करता येणार अस याने यानुसार मनपा लेखासंिहता १९७१ चे कलम १९० (४) अ वये अजदार 
भुषण अशोक जावळे यांना सदरची इसारा अनामत र कम . १५५४०/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- वषय ं .४) आमदार था नक नधी अंतगत वा. .१ दांडकेर यां या घरापासुन बडगुजर यांच े घरापयत 
स.नं.३३०/१ रोड दो ह  बाजुस गटार बांधणे कामाच े न वदा भरतवेेळी म तदेार णव क शन, जळगांव यांनी भरलेल  
इसारा अनामत र कम .२६००/- परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
सौ.शु चता हाडा :- म तदेार णव क शन यांची इसारा अनामत बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, आमदार थािनक िनधी अंतगत वा. .१ दांडेकर यां या घरापासुन बडगुजर यांचे घरापयत 

स.नं.३३०/१ रोड दो ही बाजुस गटार बांधणे कामाचे िनिवदा भरतेवेळी म तेदार णव क शन, जळगावं यांनी पावती ं .१४७६४ 
िद.१३/०८/२०१४ अ वये इसारा अनामत र कम .२६००/- मा  मनपा खिज यात भरलेली आहे.  

सदरचे काम पुण होवून ४ वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार यांनी वर नमुद माणे इसारा अनामत हणुन भरलेली 
र कम परत िमळ याची मागणी केलेली आहे. सदरची इसारा अनामत ०३ वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने अदायगी करायचे 
अस यास मा.महासभेची मा यता घेवून करता येणार अस याने यानुसार मनपा लेखासंिहता १९७१ चे कलम १९० (४) अ वये म तेदार णव 
क शन, जळगांव यांना सदरची इसारा अनामत र कम . २६००/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-   
नगरस चव :- वषय ं .५) आमदार था नक नधी अंतगत वा. .१ मधील केसर बाग व इं थ नगर तसेच जनाई नगर 
भागात न वन आर.सी.सी. गटार बांधणे कामाच े न वदा भरतवेेळी म तदेार हषदा भाकर काळे, जळगांव यांनी भरलेल  
इसारा अनामत र कम .५९००/- परत करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
सौ.शु चता हाडा :- म तदेार हषदा काळे यांची इसारा अनामत बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  
महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, आमदार थािनक िनधी अंतगत वा. .१ मधील केसर बाग व इं थ नगर तसेच जनाई नगर 
भागात निवन आर.सी.सी. गटार बांधणे कामाचे िनिवदा भरतेवेळी म तेदार हषदा भाकर काळे, जळगांव यांनी पावती ं .१४७८७ 
िद.२०/०८/२०१४ अ वये इसारा अनामत र कम .५९००/- मा  मनपा खिज यात भरलेली आहे.  

सदरचे काम पुण होवून ४ वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने म तेदार यांनी वर नमुद माणे इसारा अनामत हणुन भरलेली 
र कम परत िमळ याची मागणी केलेली आहे. सदरची इसारा अनामत ०३ वष पे ा जा त कालावधी झालेला अस याने अदायगी करायचे 
अस यास मा.महासभेची मा यता घेवून करता येणार अस याने यानुसार मनपा लेखासंिहता १९७१ चे कलम १९० (४) अ वये म तेदार हषदा 

भाकर काळे, जळगांव यांना सदरची इसारा अनामत र कम . ५९००/- मा  परत करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   
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नगरस चव :- वषय ं .६) सन २०१८-१९ च ेवा षक मंजुर दरात व युत वभाग यु नट .१ त े ४ च ेकाय े ात येणारे 
पथ दवे यव था दु ती कामी लागणारे व वध कारच े व युत सा ह य खरेद  करणेबाबत शासनाकडुन आले या 

तावावर वचार क न नणय घेण.े  

नगरस चव :- वषय ं .६ व वषय ं .१३ हे दो ह  वषय एकच अस याने वषय ं .६ र  करणेत येत असुन याबाबत वषय 
ं .१३ वर नणय घे यात येईल. 

नगरस चव :- वषय ं .७) मनपा साव.बांधकाम वभागा अंतगत शहरातील र त े दु ती कामी ३ टर व ९ मजुर 
पुर वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- र त ेदु ती कामी ३ ॅ टर व ९ मजुर पुर वणेचा शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 
सौ. यांती च हाण :- एक डोझर ४० दवसांसाठ  भाडयाने लावणेत याव.े 
ी. ड.एस.खडके :- बांधकाम वभागाला याची आव यकता नाह . 

मा.आयु त :- हा वषय वेगळा आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदय, ४० दवसांसाठ  जो काह  खच अपे त आहे यापे ा आपण न वन ॅ टर खरेद  

कराव.े 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१० पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, साव.बांधकाम िवभागा अंतगत एकुण १० युिनट असून य ात पाच युिनट कडे  

ॅ टर आहेत ते सु दा कालबाहय झालेले आहेत यातील दोन ॅ टर अित मण िवभागाकडे मा.आयु त सो. यांचे आदेशानुसार दे यात आलेले 
आहे यामुळे िवभागाकडे फ त ितन ॅ टर िश लक आहेत. 

 र ते दु ती करीता कमीत कमी तीन ॅ टर लागतात (१ इंची खडी, १/२ खडी व ६ एम.एम.कच करीता येकी एक ॅ टर) यामुळे 
डांबर प ी वर ॅ टर पाठिवले तर इतर कामाकरीता एकही ॅ टर िश लक राहत नाही करीता १२ मिह याकरीता ३ ॅ टर व ९ मजूर 
लाव याकरीता अदंाजे र कम .३३,४५,२२५/- मा चे खच लागणार आहे िवभागाने र ते दु ती करीता र कम .१.०० कोटी मा ची तरतुद 
केलेली आहे. 

 तरी र कम . ३३,४५,२२५/- मा चे खच स व िनिवदा िस द करणेस तसेच या कालावधी पयत पुव चे म तेदार एस के 
कॉ ॉ टर,जळगांव यांचे कडुन काम क न घे यास व याकामी येणा या खच स शासकीय मा यता दान कर यात येत आहे 

 शासनाने सदर कामी िप.एफ रिज टेशन अस या िशवाय कोण याही म तेदारास काम दे यात येऊ नये  तसेच इतर अनुषंगीक 
बाब ची िनयमानुसार पुतता क न यावी. 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- वषय ं .८) शासनाने मंजुर केले या महानगरपा लका ह ीत वकास कामे करणे कामी र कम .२५ कोट  
वशेष अनुदाना अंतगत उव रत र कम .७ कोट  अनुदान अंतगत कामानंा मा यता देणेबाबत शासनाकडुन आले या 
तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.स चन पाट ल :- वशेष अनुदान .२५ कोट  अंतगत उवर त .७ कोट या कामांबाबत शासनाचा ताव मा य तसेच 
शासनाने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 
ी. नतीन ल ढा :- ताव मा य करावा परंतू मागे मेह ण तलावाच े ॅकसाठ  नऊ कोट  पये मंजूर केले होत े यासाठ  

पाठपुरावा करावा. २५ कोट  पयांच े नधीत हे दश वलेले होत.े  

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .११ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, शासनाने मंजुर केले या महानगरपािलका ह ीत िवकास कामे करणे कामी र कम .२५ कोटी 

िवशेष अनुदाना अंतगत उविरत र कम .७ कोटी अनुदान अंतगत यापुव च र कम .१८.०६ कोटी मा चे खाली नमुद माणे कामांना 
शासनाने शासन िनणय .संकीण २०१६ . ं .१७१ (२६)/निव-१६ मं ालय,मंुबई िद.१९/०४/२०१८ अ वये शासकीय मा यता दान केलेली 
आहे. 

  

१ िविवध भागात आर.सी.सी.गटार बांधणे 

२ िविवध भागात पुलाचे बांधकाम करणे 

३ इ छादेवी ते िड माट व कोट चौक ते गणेश कॉलनी पयतचे िवज वाहीनी र या या दभुाजकात थलांतरीत करणे 

४ वाढीव भागात िदवा ब ीची यव था करणे कामी पोल उभारणे 

५ ॉफीक गाडन िवकसीत करणे 

६ इ छादेवी ते िड माट व कोट चौक ते गणेश कॉलनी पयत दभुाजक बांधणे 

७ वाघुर वॉटर पंपीग येथे ां सफामर बसिवणे, ५०० एच.पी.चे दोन पंप बसिवणे, ६ नग लुईस वॉल बसिवणे 

वर नमुद कामांना शासक य मा यता ा त झालेल  आहे. सदर अनुदाना अंतगत शहरात एल ई डी पथ दवे 
बस वणे र कम .७.०० कोट  मा च ेकाम मा.पालक मं ी ी.चं कांत पाट ल यां या अ य तखेाल  द.०९/०४/२०१८ रोजी 
झाले या बैठक त र  कर यात आले अस याच ेइ तवृ तात नमुद कर यात आले. यानुसार उ त कामाच े श लक असलेले 
र कम .७.०० कोट  मा च ेअंतगत खाल ल नमुद माणे कामे कर यास सदर बैठ कत मा यता दलेल  आहे. 
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अ. ं . कामाच ेनांव अंदाजीत र कम 

१ वाढ व भागात दवाब तीची यव था करणेकामी पोल उभारणेची कामे करण.े ५१.०० 

२ महानगरपा लका शासक य इमारत येथील जूने सहा.उ वाहके न काषीत क न या 
जागी नीवन सहा उ वाहके बाधंणे 

२२५.०० 

३ नॅशनल हायवे नं.६ पासून त ेक थान पयत या ना यास संर ण भतं बांधणे. १००.३१ 

४ गोपाळपूरा नाला त ेजूना न शराबाद रोड पयत ना यास संर ण भतं बांधणे. ११७.६९ 

५ वा मीक नगर पुलापासुन त ेकोळी पेठ पुला पयत या ना यास संर ण भतं बांधणे. ४०.६५ 

६ वाड ं .१६ म ये ीधर नगर जवळील ना याला संर ण भतं बांधणे. ५.०५ 

७ शवाजी नगर दधु फेडरेशन रोडवर ल खडके चाळ पासून त ेसुरत रे व ेगेट पयत या 
रोडवर दभुाजक बांधणे व रंगकाम करण.े 

३७.७४ 

८ फुले माकटपासुन त ेनेर  नाका त ेएस.ट .वकशॉप पयत या दभुाजकाची उंची वाढ वण.े ३३.५० 

९ वैकंुठधाम मु य मशानभुमीत गॅस दाह नी बस वण.े ८५.०० 

                                                एकुण :- ६९५.९४ 

वर नमुद १ त े ९ कामांचा ताव शासक य मा यतकेर ता मा.िज हा धकार  जळगांव यांच े कडसे पाठ व यास 
मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदरचा ताव ता काळ मा यतसेाठ  मा.िज हा धकार  सो. यां याकड े पाठ व याची कायवाह  करावी. 
अनुदानापे ा जा त होणारा खच म.न.पा.फंडातून कर यासह  मा यता दे यात येत आहे. 

 

 
  :-   :-  

  :-  
अनुमोदक :-  पाट ल चं शेखर शवाजी  

नगरस चव :- वषय ं .९) शासन नणय .संक ण-२०१७/ . ./१८३/न व-२० द.१२ जानेवार  २०१८ तसेच महारा  शासन 
उ योग ऊजा व कामगार वभाग शासन नणय .अपाऊ-२०१५/ . .३७८/ऊजा-७ द.२२ जुन २०१७ नुसार जळगांव शहरात 
ईईएसएल या मा यमातुन ए को त वावर एलईडी पथ दवे बस वणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय 
घेण.े 
ी.स चन पाट ल :- ए को त वावर एलईडी पथ दवे बस वणेचा शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१२ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, जळगांव शहर महानगरपािलका ह ीत अ त वात असलेले पथिदवे (टयुब िफ चर /सोडीअम 
िफट ग/टी-५ िफट ग/मेटल हॅलाइड िफट ग) िन काशीत क न या जागी एलईडी पथिदवे बसवुन िवज वापरात तसेच िवज िबला या खच त 
बचत कर याचे तािवत आहे. तुत काम हे शासन िनणय .संिकण-२०१७/ . .१८३/निव-२०/ िद.१२/०१/२०१८ व शासन िनणय 

.ऊपाऊ२०१५/ . .३७८/ऊज -७/ िद.१२/०१/२०१८ अ वये ईठएसएल या मा यमातुन ए को त वावर राबिव यात बाबत सुचीत केलेले 
आहे. सदरचा क पाकामी मागणी के या माणे ईईएसएल ला आव यक ती मािहती पुरिव यात आली असता यांनी तुत कामा संदभ त 

ताव तयार क न ताव व करारना याचा मसुदा महानगरपािलकेला ई-मेल दारे सादर केलेला आहे. या संदभ  ईईएसएल यांचे प  
.EESL/MH/SLNP/2018/Amrut City/Agreement/012 Date :21/05/2018 अ वये ा त झालेले असुन यांनी िद.३१ मे २०१८ पयत 

करारनामा करावा जेणे क न २०१८ पासुन काम सु  करता येईल असे कळिवलेले आहे.  

ईईएसएल यानंी जो ताव सादर केलेला असुन यांनी सादर केलेला ताव व करारना यानुसार मुख ठळक बाबी खालील माणे.  

 ईईएसएल माफत जळगांव शहरातील आज रोजी अ त वात असले या पथिद यांची या करीताची संपुण यं णा, यं णेची स थती 
याची पाहणी करणे. 

 एलईडी पथिदवे बसिव यापुव ची तसेच ायोगीक त वावर एलईडी पथिदवे बसिव यानंतरची पथिद यांची काश पातळी ल स 
ले हलची पडताळणी संयु तीकपणे करणे. 

 करारना यानुसार िन चीत केले या तांि क पेिसिफकेशननुसार एलईडी पथिदवे स लाईज क ोल िस टम बसिवणे व म या या 
कालावधीत यांची देखभाल दु ती करणे. 

 अ त वात असलेले सव चालु तसेच बंद पथिदवे िन काशीत क न या जागी आव यक सािह यासह एलईडी पथिदवे बसिवणे. 

 र यावर आव यक असलेला काश िवचारात घेऊन नॅशनल लाईट ग कोड तसेच इंडीयन टॅडडनुसार पोलवर यो य मतेचे 
एलईडी पथिदवे बसिवणे. 

 अ त वात असलेले पोल तसेच यं णा नॅशनल लाईट ग कोड तसेच इंडीयन टॅडड नुसार नस यास याचे नुतणीकरण कर याबाबत 
महानगरपािलकेला सुिचत करणे. 

 निवन एलईडी पथिदवे बसिवत असतांना पोलवरील जुने अ त वात असलेले पथिदवे ईईएसएल माफत िन काशीत क न 
महानगरपािलके या ता यात देणे. 

 ईईएसलला कमीतकमी ५०% िवज बचत करणे बंधनकारक राहील याची तपासणी ईईएसल ितिनधी व मनपा तीिनधी 
संयु तकपणे करेल. 
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 कमीतकमी ९५% पथिदवे सु  राहतील याची द ता घेणे ईईएसएलला बंधनकारक आहे.  

 बंद पथिदवे ४८ तासा या आत बदलिवणे ईईएसएलला बंधनकारक आहे.  

 पथिद यांची यव था दु तीचे काम ता काळ हो या या टीने अितिर त पथिदवे ईईएसएल कडे असणे बंधनकारक आहे. 

 नैसग क आप ी चोरी, जाळपोळ दंगली, उ च िवजदाब इ.मुळे होणा या एलईडी पथिद यांची होणा या नुकासनीची जवाबदारी 
वगळता म ता कालावधीत एलईडी पथिद याची वॉरंटी तथा हमी (Manufacturing defects) ची जवाबदारी ईईएसएलची असेल. 
पथिद यां या िवमा पॉलीसी ईईएसएल काढेल मा  आव यक तो ीमीयम तथा अिधमु याची भरपाई महानगरपािलकेला करेल. 

 पथिद यांची तुटफट झा यास निवन पथिद यांकरीता लागणारा खच ईईएसएलला ावयाची आहे. 

 पथिद यां या संदभ त (Performance / efficiency) काही वाद उ भव यास व पथिद यांम ये काही तां ीक दोष उ भव यास 
वखच ने बदलिव याची जवाबदारी ईईएसएलची असेल. 

 करार कालावधीत अपघात झा यास यांची जवाबदारी ईईएसएलची असेल. 

 काम पुण झा यानंतर व या संदभ त मनपाने नाहरकत दाखला िद यानंतर ईईएसएलने िनिवदेकरीताची बँक गॅरंटी मु त (Release) 

करणे आहे.  

 

अ) एकुण  पथिद यांपैकी ९५% पथिदवे काय वीत राहतील याची द ता ईईएसएलला यावयाची असुन ९५% पे ा पथिदवे काय वीत 
नस यास खालील माणे महानगरपािलका दंडा मक कारवाई /पेन टी करेल. 

पेन टी = (बंद पथिद यांचे एकुण वॅटेज (९५% पे ा कमी असलेली सं या ) x १२ तास x एकुण िदवस x िवज दर) / १००० 

ब)  ४८ तासात बंद पथिदवे बदलिव याची कायवाही ईईएसएलला करावयाची असुन ४८ तासात बंद पथिदवे न बदलिव यास खालील 
महानगरपािलका दंडा मक कारवाई / पेन टी करेल.   

पेन टी = (बंद पथिद यांचे एकुण वॅटेज (४८ तासात न बदलिवले या पथिद यांचे ) x १२ तास x एकुण िदवस(४८ तास वगळता) x िवज 
दर) / १००० 

 

 सदरहु क प राबिव या कामी जळगांव शहर महानगरपािलकेला सुरवातीस कोण याही खच करावयाचा नाही. संपुण खच ईईएसएल 
करणार असुन एलईडी पथिदवे बसिव याची कायवाही झा यानंतर तथा काम पुण वाचा िरपोट झा यानंतर ईईएसएलचे केले या खच पोटी 
यांनी सादर केले य तावानुसार दर मिह याला र कम अदा करावयाची आहे.  

 अदा करावयाची र कम ही महारा ातील शेडयुल बँकेत ए ो (Escrow) खाते उघडुन याखा या माफत दर मिह याला दयावयाची 
आहे. या खा यात कमीत कमी एकुण ३ मिहने अदा करावयाची र कमे इतकी र कम िश लक ठेवावी लागणार आहे. ईईएसएलने र कमेची 
मागणी के यानंतर तथा िबल िद यानंतर १५ िदवसात र कम अदा करावयाची आहे. मासीक िबल िद यानंतर ७ िदवसा या आत र कम तथा 
पेमे ट अदा के यास ०.५% सुट व ७ ते १५ िदवसात र कम तथा पेमे ट अदा के यास ईईएसएल कडुन सुट (Rebate) दे यात येणार आहे. 
तथापी जर सदरची र कम अदा कर यास उशीर झाला असता थकीत र कमेवर २% जादाची र कम (मासीक दराने ) दर िदवसाला अदा 
करावायची आहे.  

 

 कामा संदभ त अथवा पेमट संदभ त काही वाद उ भव यास सदरचा वाद सामं या याने ३० िदवसा या आत सोडवायचा आहे. 
 जळगांव महानगरपािलका कराराचे उ लंघन करत असेल तर ईईएसएल दारा जळगांव महानगरपािलकेला टरिमनेशनची नोटीस देवुन 

३० िदवसात आव यक ती उपाय योजना कर याबाबत सुचवेल. 
महानगरपािलकेने िदले या कालावधीत उपाय योजना न के यास करार संपु टात येईल. 
तसेच ईईएसएलने कराराचे उ लंघन के यास टरिमनेशन नोटीस दे याचा अिधकार तसेच करार संपु टात आण याचा अिधकार 
महानगरपािलकेला असेल. 

 जळगांव महानगरपािलकेने कराराचे उ लंघन के यास व यामुळे ईईएसएलचे नुकसान झा यास ईईएसएल या होणा या नुकसानाची 
भरपाई महानगरपािलकेस ईईएसएलने कळिव यानंतर ३० िदवसा या आत करावयाची आहे. 

 महानगरपािलके या अिधकार े ात काही बदल झाला तरी करार अबाधीत राहील. 
 दो हीम ये काही वाद उ भव यास व तो चचमधुन वाद न सुट यास दो ह नी लवादा संदभ त असले या अ ट १९९६ (Arbitrator 

and conciliatation Act 1996) माणे कायवाही करेल. म य थची िनयु ती क न यां या मा यमातुन वाद सोडव यात येईल. 
लवाद ि या या काय े ात महारा  रा य  
 

ऊज  बचत होणार अस याने सीडीएम अंतगत UNFCCC यां या कडे न दणी कर याचा व सीडीएम य हारातुन िमळाले या 
उ प ावर महानगरपािलकेचा अिधकार राहणार. 

महानगरपािलकेने ईईएसएलला उपल ध क न िदले या ाथिमक मािहतीनुसार ईईएसएलने महानगरपािलकेस ताव सादर केलेला असुन 
य ात ईईएसएल तसेच मनपा माफत संयु तीक सव क न एलईडी बसिवणे बाबत रोडवरील पोलची उंची ल स ले हल, र याची ं दी 

याबाब ची पाहणी क न तशा कारचे अंतीम तावात बदल हो याची श यता आहे.  

करार कालावधी ७ वष इतका राहणार असुन करार कालावधीत एलईडी पथिदवे बसिवणे व यांची देखभाल दु ती करणे कामाचा 
अंतभाव आहे.  
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तृत कामी सुरवातीचा ाथिमक संपुण खच ईईएसएल माफत कर यात येणार असुन कामाची अंबलबजावणी के यानंतर िवज वापरात 
होणा या बचतीनुसार िवज देयकात होणा या बचती या र कमेतुन ईईएसएलने करीत असले या खच पोटी तथा परतावाची र कम ए ो 
अकाऊंट (Escrow Account) मधुन अदा करावयाची आहे.  

ईईएसएल माफत कर यात येणारे काम, या करीता येणारा ाथिमक खच यासह करार कालावधीत देखभाल दु ती कामी येणारा दैनंिदन 
खच, एकंदरीत क पाचा एकुण खच, ईईएसएलला अदा करावयाची परतावा र कम यां या तपशीलासह सिव तर ताव व करारनामा मसुदा 
ईईएसएलने सादर केलेला असुन यांनी सादर केले या करारनामा मसुदा अतंीम राहणार आहे.  

ईईएसएलने िदले या तावानुसार एलईडी पथिदवे बसिव यानंतर एका वष त िवज बचत ३.२६ दश ल  युिनट िवज बचत होणार असुन 
याच माणात िवज देयकात बचत होणार आहे तसेच करार कालावधीनंतर ईईएसएलला परतावा र कम साधारण र कम 
.१३८८७५७४०.६० मा  अदा के यानंतर र कम .५.२५ कोटी मा  महानगरपािलकेचा फायदा अपेि त आहे. र याची ं दी , पोलची उंची 

सतचे र यावर आव यक असलेली काश पातळी यासह सव तांि क बाबी तपासुन य ात काम करतांना यो य या मतेचे एलईडी पथिदवे 
बसिव यात येणार अस याने क पाचा खच होणारी िवज बचत, ईईएसएलला ावयाची परतावा र कम तसेच करार कालावधीनंतर मनपाला 
होणारा फायदा याम ये काही माणात बदल हो याची श यता आहे.  

एलईडी पथिदवे बसिव यानंतर िन चतपणे िवज वापरात बचत होणार आहे व या सम माणात िवज देयकात बचत होणार आहे. तसेच 
करार कालावधीत यांची देखभाल दु ती ही ईईएसएल या मा यमातुन कर यात येणार अस याने नागरीकांना िदवाबि ची सुिवधा चांग या 

कारे देता येणार असुन िवज वापरात बचत कर याचे शासनाचे प ट िनदश असुन ईईएसएलने सादर केलेला ताव वकारणे ही बाब 
धोरणा मक आहे.  

ईईएसएलने तावासोबत करारनामा मसुदा सादर केलेला असुन करारनामा मसुदा िवधी िवभागाकडुन तपासुन यांचा अिभ ाय तसेच 
तृत कामी दशिव यात आलेली खच चा तसेच परतावा र कमेचा तपशील मनपाने िनयु त केले या सीए कडुन तपासुन यांचा अिभ ाय व 

शासनाचे िनदशानुसार घेवुन एलईडी पथिदवे बसवुन िवज वापरात बचत कर याचे काम ईईएसएल या मा यमातुन ए को त वावर करणे बाबत 
धोरणा मक िनणय घे यात येत असुन सोबत या  करारनामा मसुदास  मा यता दान कर यात येत आहे.  

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- वषय ं .१०) जळगांव महानगरपा लकेतील लपीक या पदाची सेवा नागपुर िज हयातील सावनेर नगरप रषद 
कंवा इतर कोणतीह  नगरप रषद (नागपुर िज हयातील) येथ े लपीक संवगातील र त पदावर बदल ने नेमणुक देणे कामी 
सौ. ती रतनलाल बावनकर ( ती वनवास मढे) लपीक, आ थापना वभाग, म.न.पा. जळगांव यांना ना-हरकत माणप  
मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- सौ. ती बावनकर यांचा िज हा बदल  बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१३ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, सौ.ि ती रतनलाल बावनकर (ि ती वनवास मढे) यांचे पती नागपूर येथे सेवेत असून यांचे सासु-सासरे 
वृ द अस याने तसेच पती प नी यांना एक ीत ठेव या या धोरणानुसार सौ.बावनकर यांची जळगांव महानगरपािलकेतील िलपीक या पदाची 
सेवा नागपुर महानगरपािलका, सावनेर नगरपिरषद कवा इतर कोणतीही नगरपिरषद (नागपुर िज हयातील) येथे िलपीक संवग तील िर त 
पदावर बदलीने नेमणुक देणे कामी सौ.ि ती रतनलाल बावनकर (ि ती वनवास मढे) िलपीक,आरो य िवभाग (सदया कायरत आ थापना 
िवभाग), म.न.पा. जळगांव यांना ना-हरकत माणप  देणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर करणी िनयमानुसार कायवाही पुण क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- वषय ं .११) शासन नणय व त वभाग, द.५ ए ल २०१० अ वये कमचा यांना देय असले या वाहतुक 
भ या या दरात महारा  शासन व त वभाग, शासन नणय .वाहभ-२०१४/ . .५/सेवा-५, द.३ जुन २०१४ अ वये 
सुधारणा झा याने फरकाची र कम अदा करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- वाहतुक भ या या दरात फरकाची र कम अदा करणे बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१४ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, महासिचव,अिखल भारतीय सफाई मजदरू कॉ ेस महारा  देश यांचे िद.१९/०३/२०१८ रोजीचे 
प  ा त झाले असून, सदर प ा वये वाहतूक भ या या फरकाची थकबाकीची र कम िमळणेबाबत िवनंती केलेली आहे. 

महारा  शासन िव  िवभाग, शासन िनणय मांक :- वाहभ-२०१४/ . .५/सेवा-५, िद.३ जून,२०१४ शासनास ा त झाले आहे. 

या शासन िनणयात  “ क  शासनाने सहा या वेतन आयोगा या िशफारश या अनुषंगाने िद.२९ ऑग ट,२००८ रोजी या आदेशा वये यां या 

कमचा यां या िनवास थानापासून कत य थानापयत या वासावरील खच ची भरपाई हणून सुधारीत दराने वाहतूक भ ा (Transport 

Allowance) मंजूर केलेला आहे. महारा  नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) िनयम,२००९ अ वये रा य शासकीय कमचा यांना िद.१ 
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जानेवारी,२००६ पासून सुधािरत वेतन संरचना लागू कर यात आलेली आहे. याअनुषंगाने रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यां या वाहतूक 

भ या या दरांत वरील िदनांक ५ एि ल,२०१० या शासन िनणया वये सुधारणा कर यात आले या आहेत. तथािप सदय थतीत इंधनाचे 

वाढलेले दर व यानुषंगाने वाहतूकी या भाडयात झालेली वाढ ल ात घेता, सहा या वेतन आयोगा या िशफारश या अनुषंगाने रा य शासकीय 

व इतर पा  कमचा यांना देय असले या वाहतकू भ या या दरात शासन िनणय िव  िवभाग, िदनांक ५ एि ल,२०१० अ वये  सुधारणा कर यात 

आले या आहेत. सदर शासन िनणयातील दरांम ये िदनांक १ एि ल,२०१४ पासून खालील माणे सुधारणा कर यात आलेली आहे.  

   

१ .५४००/-व याहून अिधक २४००/- १२००/- 
२ .४४००/-व याहून अिधक मा  .५४००/- पे ा 

कमी 
.१२००/- .६००/- 

३ .४४००/-व याहून कमी  .४००/- .४००/- 
 
तसेच अंध, आ थ यंगाने अधु  आिण क या या िवकाराने पीडीत असणा या रा य शासकीय व इतर पा  कमचा यांना स या 

अनु ेय असणा या वाहतुक भ याम ये पुढील माणे वाढ कर यात आलेली आहे.  
   

१ .५४००/-व याहून अिधक ४८००/- २४००/- 
२ .४४००/-व याहून अिधक मा  .५४००/- पे ा 

कमी 
.२४००/- .२०००/- 

३ .४४००/-व याहून कमी  .२०००/- .२०००/- 

उपरो त दो ही त यात दशिव या माणे शहराचे वग करण केलेले असुन जळगांव शहर हे इतर िठकाणा या ेणीत येत असुन 
जळगांव शहर महानगरपािलकेतील पा  कमचा यांना शासन िनणय .वाहभ-२०१४/ . .५/सेवा-५, िद.३ जुन २०१४ अ वये माहे १ एि ल 
२०१७ पासुन जळगांव शहर महानगरपािलकेतील पा  कमचा यांना सुधारीत दराने वाहन भ ा लागु कर यात आलेला आहे. 

यामुळे माहे १ एि ल २०१४ ते माहे ३१ माच २०१७ पावेतोचा वाहतकु भ ा (Transport Allowance) फरकाची र कम अदा 
करणेबाबत ताव सादर केलेला असुन मा.महासभा ठराव .११० िद.२५/०७/२०१४ ला पारीत झालेला असुन यात महानगरपािलकेची 
आ थक पिर थती बरी नस यामुळे ताव अमा य कर यात आलेला होता. हणुन माहे १ एि ल २०१४ पासुन सुधारीत वाहतुक भ ा लाग ु
कर यात आलेला नाही. यामुळे वाहतुक भ ा  

(Transport Allowance) माहे १ एि ल २०१४ ते माहे माच २०१७ पावेतो या फरकाची र कम अ ाप पावेतो अदा कर यात आलेली नाही.  

तरी शासन िनणय .वाहभ-२०१४ / . .५/सेवा -५ िद.३ जुन २०१४ अ वये जळगांव शहर महानगरपािलकेतील पा  कमचा यांना 
सुधारीत दराने १ एि ल २०१४ ते माहे ३१ माच २०१७ पावेतो या कालावधीतील होणा या फरका या थकबाकीची अदंाजीत र कम 

.१,८०,००,०००/- (अ री पये एक कोटी ऐंशी ल  मा  ) अदा करणेस बाकी आहे. परंतु सन २०१४ पासुन तर आज २०१८ पावेतो 
महानगरपािलके या अ थक पिर थतीत बदल झालेला नाही. आ थक पिर थती सुधर यास सदर ताव फेर सादर करता येईल.  

शासनाने सदर कामी  िनयमानुसार आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  

 
नगरस चव :- वषय ं .१२) भाग स मती .१ त े४ अंतगत शहरातील म.न.पा. या खु या जागा व भुखंड ज.ेसी.बी. दारे 
साफ सफाई क न ॅ टर या सहा याने कच याच े ढग उचलुन वाहतुक करणे कामी र कम .२०,४८,०००/- मा या खचास 
मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेणे. 
ी.स चन पाट ल :- जेसीबी, ॅ टर दारे मनपा जागा व भुखडं साफसफाई तसेच कचरा डपेो वर ल कामकाजासाठ  डोझर भाडे 

त वावर लावणे या खचाचा बाबत शासनाचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे 
तरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 
सौ. यांती च हाण :- एक डोझर ४० दवसांसाठ  भाडयाने लावणेत याव.े 
ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदय, मनपाकड े एक डोझर आहे व न वन घेणेसाठ  एक कोट  पये लागतील आपण 

भाडयाने लावा परंतू कायम व पीसाठ  ताव तयार करावा. 
मा.आयु त :- नयमा माणे शासनाकडून मागदशन घेऊ यानंतर कायवाह  क . 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१५ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, जळगांव शहरात साथी या रोगाचे माण मोठया माणात वाढलेले असून ड य,ू मलेिरया इ. 

अ य साथी या रोगांवर िनयं ण करणे करीता  मा.आमदार ी.सुरेश दामु भोळे, मा.महापौर, मा.उपमहापौर यांनी म.न.पा. सभागहृात 
िद.२९/०९/२०१८ रोजी घेतले या आढावा बैठकीत आरो य िवषय सम यांचे िनवारण कामी शहरातील वाड िनहाय म.न.पा. या खु या जागा व 
भुखंड जे.सी.बी. दारे साफ सफाई क न ॅ टर या सहा याने कच याचे िढग उचलून वाहतूक करणे आढावा बैठकीत िनदश दे यात आलेले 
आहेत. 
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यानुसार वरील कामे कर याकरीता भाग अिधकारी यांचेमाफत शहरातील १९ वाड (अ,ब,क,ड) िवचारात घेता ती वाड िनहाय २ 
िदवस साफ सफाईचे िनयोजन क न भाग िनहाय एक जे.सी.बी. माणे ४ जे.सी.बी. व ३ ॅ टर,१ डोझर बाजार भावाने ४० िदवस भाडेत वावर 
लावणे कामी खालील माणे खच अपे ीत आहे. तसेच याकामी मनपा सभेम ये स मा.सद या सौ. योती च हाण यांनी सुचिवले या दु ती 

माणे एक डोझर याम ये भाडयाने घेणे बाबत चच  झाले माणे खालील दु ती कर यात येत आहे. 
भाग 
ं . 

वाहनाचा कार सं या कालावधी बाजार भाव एकूण खच 

 
१  
ते  
४ 

जे.सी.बी.वाहन चालक 
व इंधनासह 

०४ (४० िदवस ती िदन ८ तासा 
माणे १२८० तास) 

.८५०/- ती तास .१०,८८,०००/- 

ॅ टर ोली (वाहन 
चालक व इंधनासह) 

१२ (४० िदवस ती िदन ८ तासा 
माणे ३२० तास) 

.२०००/-         
ती िदवस 

 .९,६०,०००/- 

डोझर (वाहन चालक व 
इंधनासह) 

०१ (४० िदवस ती िदन ८ तासा 
माणे ३२० तास) 

.२९००/-         
ती तास 

 .९,२८,०००/- 

   

भाग िनहाय १ जे.सी.बी. व ३ ॅ टर, या माणे चार भागाकरीता ४ जे.सी.जी. व १२ ॅ टर, व १ डोझर (घनकचरा क पासाठी) 
वाहन चालक व इंधनासह ४० िदवसाकरीता एकूण र कम .२९,७६,०००/- खच अपे ीत असून सदरचा खच हा १४ या िव  आयोगा या 

ा त िनधीतून घनकचरा संकलन व वाहतूक या िशष खाली करता येईल. 
शासनाने तावीत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ ड नुसार ई-िनिवदा िस द करणेस व 

सदर खच १४ या िव  आयोगा या िनधीतून करणे कामी येणारा खच र कम .२९,७६,०००/- खच स मा यता दान कर यात येत आहे. 
शासनाने सदर कामी  िनयमानुसार आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 

 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- वषय ं .१३) सन २०१८-१९ च ेवा षक मंजुर दरात व युत वभाग यु नट .१ त े४ च ेकाय े ात येणारे 
पथ दवे यव था दु ती कामी लागणारे व वध कारच े व युत सा ह य खरेद  करणे कामी र कम .४,१५,६०२/- मा या 
खचास मा यता मळणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- पथ दवे यव था दु ती कामी वदयुत सा ह य खरेद  करणेचा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 
ी. नतीन ल ढा :- वषय ं .६ म ये दलेले आहे क , जीईएम पोटलवर खात ेउघडले गेले नाह . 

मा.आयु त :- आता न वन खात ेउघड यात येईल. 
ी. नतीन ल ढा :- चार चार म हने होवुन सु दा खात ेकां उघडले जात नाह  ? 

मा.आयु त :- एक वषापासून हे झाले नाह . 
ी. नतीन ल ढा :- आता हे तातडीने होईल कां ? 

मा.आयु त :- होईल. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१६ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, िव ुत िवभाग युिनट .१ ते ४ चे काय े ात येणारे पथिदवे यव था दु ती कामी लागणारे 
िविवध कारचे िव ुत सािह य खरेदी करावयाचे आहे. 

अ. . िवदयुत सािह याचे नांव खरेदी करावयाची सं या 
१ ३६ वॅट टयुब नळी ३००० नग 

२ ७० वॅट सोडी.ब ब     ६५ नग 
३ २५० वॅट सोडी ब ब     ९० नग 
४ १५० वॅट सोडी कॉपर चोक    ४० नग 
५ ३६/४० वॅट टयुब कॉपर चोक  ५०० नग 
६ ३६/४० वॅट टयुब टाटर २५०० नग 
७ १५० वॅट सोडी ब ब    ७५ नग 
८ २५० वॅट मेटल हॅला.ब ब    ५० नग 
९ ७०/८० वॅट सोडी.कॉपर चोक    ४० नग 
१० २५० वॅट सोडी. कॉपर चोक    ६० नग 
११ ७०/१५०/२५०/४०० वॅट सोडीयम इ नीटर  ५०० नग 

 

शासन नणयातील व हत कायप दती नुसार महानगरपा लकेने ई- न वदा या पुण क न मनपा शासक य आदेश 
ं .०२ द.१२/०४/२०१८ अ वये सन २०१८-१९ या आ थक वषा कर ता वदयुत सा ह याच ेवा षक कर ता वदयुत सा ह याचे 

वा षक दर मंजुर केलेले आहेत/ वा षक दर करार केलेला आहे. तसेच आ थक वषात एकुण र कम पये २४,६७,३७६/- 
मा या खचा या र कमेच े वदयुत सा ह य खरेद  करणेस मा यता ा त झालेल  आहे. 

द.२४/०८/२०१७ रोजीच ेशासन नणयानुसार GEM portal वर सा ह य खरेद  कर याच े नदश आहेत. 
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स या ावण म हना सु  झालेला असुन ये या काह  दवसात द.२/०९/२०१८ रोजी गोकुळा टमी द.१३/०९/२०१८ पासून 
सावज नक गणेश उ सवासह, मोहरम असे ट पाट पाने इतर सावज नक उ सव येत अस याने शहरातील बदं पथ दवे 
काया वीत करणे कामी मा.आमदार ी.सुरेश दमु भोळे तसेच नव नवा चत स मा.नगरसेवक,पदा धकार  यांनी शहरातील बंद 
पथ दवे काया वयीत करणे कामी बाबत सुचना केलेले आहे. तसेच सावज नक उ सव वचारात घेता म.पोल स अ ध क यांनी 
गणेश उ सव व मोहरम हे दो ह  उ सव एकाच वेळेस येत अस याने शहरात अंधाराअभावी कोण याह  कारची अनु चत 
घटना घडु नये या कर ता बंद पथ दवे काया वीत करणे बाबत सुचना दले या आहेत. सदय प रि थतीत पथ दवे दु ती 
कामी आव यक वदयुत साह य GEM portal वर खरेद  करता न आ याने बंद पथ द यां या माणात वाढ झालेल  आहे. 
ता काळ वदयुत साह य खरेद  करणे गरजेच ेआहे. ता काळ वदयुत साह याची खरेद  क न बंद पथ दवे काया वीत करणे 
बाबत वेळोवेळी शहराच ेआमदार ी.सुरेश दामु भोळे यांनी सचुीत केलेले आहे. 

द.२४/०८/२०१७ रोजीच ेशासन नणयानुसार GEM portal वर तीन व तीन पे ा कंप यांच ेदर उपल ध झा यानंतरच 
साह य खरेद  करता येत.े उ त नमुद उ त नमुद अ. ं .१ त े ११ च ेसा ह य खरेद  कर याबाबतचा ताव सादर केला 
असता अ. ं .४,५,६,८,११ या वदयुत साह यांच ेएकाच पुरवठादारांच ेदर उपल ध झालेले अस याने व सबब दरांनी तुलना होऊ 
शकत नस याने सदरच े साह य सन २०१८-१९ या वषाच े वा षक मंजुर दरानुसार वा षक मंजुर पुरवठादार मेगा 
सो युशन,भुसावळ यांच े कडून खरेद  करणेत आलेले आहे. अ. ं .१,२,३,७,९,१० या सा ह यांचा तलुना मक त ता ा त 
झालेला आहे. मा  अ. ं .१,२,३,७,९,१० च ेसा ह य GEM portal वर खरेद  करणे कामी मनपाच े वतं  बँक खात े उघडणे 
आव यक आहे. मा  अदयाप पावेतो अथ वभागाने GEM portal कर ता लागणारे वतं  बँक खात ेउघडलेले नस याने GEM 

portal वर ऑन लाईन बडंीग करता येत नाह . तसेच GEM portal कर ता लागणारे बँक खात ेउघडणेस व GEM portal वर 
सा ह य खरेद  करणे व तदनंतर सा ह य ा त होणेस बराच कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाह . बंद पथ दवे 
काया वीत करणे बाबतची मागणी वचारात घेता तसेच GEM portal वर साह य खरेद  करण े कामी येणार  अडचण व 
लागणारा कालावधी वचारात घेता अ. ं .१,२,३,७,९,१० च ेसा ह य हे सन २०१८-१९ या वषाच ेवा षक मंजुर पुरवठादार मेगा 
सो युश स,भुसावळ यांच ेकडून खरेद  करणेस मा.आयु त सो.यांनी मा यता दलेल  आहे. 

GEM portal कर ता लागणारे वतं  बँक खात ेउघडणेस व GEM portal वर सा ह य खरेद  करणे कामी आव यक ती 
कायप दती अवलं बणे व त नंतर सा ह य ा त होणेस बराच कालावधी लागणार अस याने कामाची नकड ल ात घेता 
GEM portal वर खरेद  करावयाच ेअ.कं.१,२,३,७,९,१० च े वदयुत सा ह य हे मनपा शा.आदेश ं .०१ द.१२/०४/२०१८ अ वये 
वा षक मंजुर दरात वा षक मजुंर पुवठादार मेगा सो युश स,भुसावळ यांना र कम .४,१५,६०२/- मा च ेकायादेश नग मत 
कर यात येवून यांच ेकडून सदरच े वदयुत सा ह य खरेद  कर यात आलेले आहे. यास काय तर मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

शासनाने सदर कामी नयमानुसार आव यक या बाबींची पुतता क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-   
नगरस चव :- वषय ं .१४) क पुर कृत वन टॉप सटर या योजनेसाठ  थापीत कर यात आले या िज हा कृतीदलातील 
सद यांची नावे कळ वणेबाबत िज हा धकार  कायालय यांचकेडुन आले या प ावर नणय घेणे. 
ी.िजत  मराठे :- के  पुर कृत वन टॉप सटर योजनेसाठ  खाल ल माणे २ स मा.सद या व १ स मा.सद य यांच ेनांवे 

िज हा म हला व बाल वकास अ धकार  कायालयाकडसे सुच व यात येत आहेत.- १) नेरकर स रता अनंत, २) च हाण 
योती बाळासाहेब, ३) काळे अ मत पांडुरंग 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१७ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, जा. .िजमबािवअज/वन टॉप सटर/कृतीदल/१३४३/२०१८ िज हा मिहला व बाल िवकास 

अिधकारी काय लय, आकाशवाणी चौक जळगांव यांचे िद.२४/०८/२०१८ रोजी ा त प ा वये व महारा  शासन, मिहला व बाल िवकास 
िवभाग, शासन िनणय ं माक:संकीण-२०१७/ . .२२/का-२ िद.२३ माच २०१८ अ वये िज हयात िपडीत मिहलांसाठी क पुर कृत वन टॉप 
सटर ही योजना सु  कर याकरीता कृतीदल गठीत कर यात आलेली आहे. या कृतीदलाम ये थािनक वरा य 
सं था/नगरपािलका/महानगरपािलका यांचे तीन ितिनधी (पैकी दोन मिहला असा यात) नांवे िज हा मिहला व बाल िवकास अिधकारी 
काय लयास कळिवणेस सूिचत केले आहे. 

क पुर कृत वन टॉप सटर या योजनेसाठी थापीत कर यात आले या िज हा कृतीदलाम ये जळगांव शहर महानगरपािलके या 
खालील सद यांचा समावेश करणेस व यांची नांवे िज हा मिहला व बाल िवकास अिधकारी काय लयास कळिवणेस मा यता दान कर यात 
येत आहे. 

१. सौ. नेरकर सिरता अनंत 

२. सौ. च हाण योती बाळासाहेब 

३. ी. काळे अिमत पांडुरंग 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-  
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नगरस चव :- वषय ं .१५) १. घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) नयम २०१६ नुसार ५ वष कालावधी कर ता  
घंटागाडी दारे शहरातील दैनं दन घरघरातुन नमाण होणारा कचरा, र यावर ल कचरा तसेच उपहारगहृ, दकुाने, यापार  
संकुले, उ याने इ. सव ठकाणाचा घनकचरा (ओला व सुका) वेगवेगळा संकलन क न ा सफर कले शन सटर पयत 
वाहतुक क न सुका कचरा उतर वणे व ओला कचरा र युज कॉ पॅ टरम ये लोड क न घनकचरा या क पापयत 
वाहतुक करणे.  

२. शहरातील भाग स मती .१ त े४ पैक  दोन भागातील दैनं दन र त,े गटार, यापार  संकुले इ. साफ सफाई कर ता 
४०० कामगार पुरवठा करणेबाबत शासनाकडुन आले या तावावर वचार क न नणय घेण.े 
ी.िजत  मराठे :- शहरात दैनं दन र त,ेगटार, यापार  संकुल साफसफाई करणेसाठ  मनपा कायम सेवेतील सफाई कमचार  
भाग स मती .१ त े ४ म ये समान वभागणी करणेत यावेत तसेच पुरे या माणात कायम कमचा यां या अभावी 

म तदेाराकडून सफाई कमचार  पुरवठा करणते येवुन त े दे खल भाग स मती ं .१ त े४ म ये समान वभागणी करणेत 
यावेत या कामी न वदा या राबवुन शासनाने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े तरतुद स तपासुन 
कायवाह  करावी. 
सौ. योती च हाण :- भाग स मती .१ त े ४ पैक  दोन भागातील असे न करता सव ४ ह  भाग स मतीम ये 
सम माणात कामगार वाटप करावे तसेच कायम कमचा यांकडूनह  काम क न यावे. तसेच या डॉकेटम ये बदल झालेला 
आहे.  याच ेपुण टडरम ये बदल झालेले आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- ४०० कामगार लाव याचा हा ताव आहे परंत ुपुढ ल वषापयत भुयार  गटार  होणार अस यामुळे हे पाच 

वषासाठ   क  नये. गरजेपुरते कामगार यावेत. 
ी.भगत बालाणी :- ४०० कमचार  हे २ भाग स मतीम ये घेणार आहोत याम ये हे ४०० कमचार  व आपले ४०० कायम 

कमचार  हे ८०० कमचार  सव ४ भाग स मतीम ये सम माणात वाटप करणेत यावे. 
मा.आयु त :- ४०० कमचार  काम करतात. येक वाडात १० माणे आपण केले आहे. हे आपण पाच वषाच ेदर नि चत 
क न घेत आहोत. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१८ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, जळगांव शहर म.न.पा. सावि क िनवडूक २०१३ चे वाड रचनेनुसार शहरातील एकूण ३७ 

वाड चे दैनंिदन साफ सफाई करणे कामी म.न.पा.आ थापना सुचीवर ४०० कायम कामगारांचे रजेचे माणासह मनु यबळ व वाहन सं या 
िवचारात घेता मा. थायी सिमती ठराव ं .४५४ िद.२७/०५/२०१६ अ वये एकूण ३७ वाड पैकी १२ वाड ची साफ सफाई (र ते,गटार) 
म.न.पा.कडील आ थापना सुचीवरील कायम कामगारांकडून कर यात यावी व उ िरत २५ वाड तील दैनंिदन साफ सफाई व कचरा संकलन 
क न वाहतूक क न कचरा क पा पयत पोहच करणे कामी एकमु त दर प दतीने .३,१०,०००/- तीमहा ई-िनिवदा ि या क न 
म तेदारामाफत साफ सफाई करणेचे िनयोजन कर यात आलेले होते. 

या अनुषंगाने २५ वाड या ई-िनिवदा ि या कर यात आलेली होती. तथापी ३ वाड ची साफ सफाई करीता ई-िनिवदा ि येस 
ितसाद न िमळा याने २२ वाड ची ई-िनिवदा ि या पुण होवून म तेदारांना काय देश देवून दैनंिदन साफ सफाई कर यात येत होती. तथापी 

म यंतरी या कालावधीत २ वाड तील दैनंिदन साफ सफाई बाबत नागरीकां या त ारी वाढ याने २ वाड चे म ते र  कर यात आले. यामुळे 
मुळ िनयोजना यितिर त १२ ऐवजी ५ वाड तील अितिर त अशी एकूण १७ वाड तील दैनंिदन साफ सफाई म.न.पा. आ थापना सुचीवरील 
४०० कायम कामगारांकडून क न घे यात येत आहे. यामुळे आज या थतीत दैनंिदन साफ सफाई करणा या कामगारांवर ५ वाड ची साफ 
सफाईचा बोजा पड याने िवपरीत पिरणाम झालेला आहे. तसेच वाड िनहाय दैनंिदन र ते, गटार इ. संपुण साफ सफाईची काम एकमु त प दतीने 
र कम .३,१०,०००/- तीमहा ठोक वेतन माणे िदले या म तेदारांमाफत होणा या २० वाड तील साफ सफाई कामकाजाबाबत पदािधकारी व 
नागरीकांम ये नाराजीचा सुर िदसून येत आहे. 

करीता शासनाने २० वाड तील एकमु त प दतीने (ठोक वेतन) साफ सफाईचे कामाचे िदलेले म ते र  क न म.न.पा. सावि क 
िनवडणूक २०१८ चे १९ वाड (अ,ब,क,ड) रचनेनुसार घंटागाडी दारे संपुण शहरातील दैनंिदन घराघरातून तसेच र यावरील िनम ण होणारा 
ओला व सुका कचरा िवलगीकृत कच याचे संकलन क न शा ो त प दतीने िव हेवाट लावणे करीता ५ वष कालावधीसाठी न याने ई-
िनिवदा ि या राबिवणेची कायवाही तावीत केलेली आहे. 

घनकचरा यव थापन व हाताळणी िनयम २०१६ नुसार सिव तर क प अहवालास (DPR) मा.महासभा ठराव ं .७७३ 
िद.१६/१०/२०१७ अ वये मा यता ा त झालेली असून यास शासनाची तांि क मा यता देखील दान झालेली आहे. या अनुषंगाने 
अंमलबजावणी करणे करीता शासनाने तुत करणी सिव तर िनयोजन केलेले असून येणा या खच सह िनिवदा प  मसूदा तयार केलेला 
असून याम ये शहरातील घराघराततनू िनम ण होणारा कचरा, र यांवरील घनकचरा तसेच उपहारगृह, दकुाने, यापारी संकुले, उदयाने 
इ.िठकाणांचा घनकचरा (ओला व सुका) वेगवेगळा संकलन क न ा सफर कले शन सटर पयत वाहतकू क न सुका कचरा उतरिवणे व 
कले शन सटरपासून ओला कचरा िर युज कॉ पॅ टर म ये लोड क न घनकचरा ि या क पा पयत वाहतूक क न कच याची िव हेवाट 
लावणे कामी तावीत िनिवदेत म.न.पा. तफ GeM पोटलव न वाहने खरेदी क न (उदा.८५ घंटागाडया, ७ िर युज कॉ पॅ टर, कप लोडर 
इ.म.न.पा.ची पुव मीची वाहने) म तेदारास भाडे त वावर दे याचे शासनाने िनयोजन असून तुत करणी साफ सफाईचे कामी अंदाजीत 

ती वष .९.३४ कोटी खच अपे ीत असून ५ वष करीता अदमासे .४६.७१ कोटी खच अपे ीत आहे. अंदाजीत खच चे वतं  सिव तर 
पिरिश ट तयार केलेले असून यिनिवदा प ाचा मसूदा अटी शत सह करणी संल न आहे. 

तावीत दैनंिदन र ते, गटार साफ सफाई कामाचे िनयोजना यितिर त शहरातील उविरत म.न.पा. यापारी संकुले, उदयाने, दवाखाने, 
शाळा, मटन माकट, क डवाळा, मशानभुमी, क लखाना इ. साफ सफाई कामी आ थापना सुचीवरील कायम कामगारांचे मनु यबळ सं याउ 
िवचारात घेता शहरातील चार भाग सिमत पैकी दोन भागातील दैनंिदन र ते व गटार साफ सफाई म.न.पा.आ थापना सुचीवरील ४०० कायम 
कामगारांकडून क न घेणे यो य होईल व उविरत दोन भागातील दैनंिदन र ते, गटार साफ सफाई इ. कामी म तेदारामाफत अितिर त ४०० 
कामगार पुरवठा कर याचे देखील िनयोजन केलेले असुन अंदाजीत ती वष .५.७६ कोटी खच अपे ीत ५ वष करीता अदमासे .२८.८० 
कोटी खच अपे ीत आहे. (पिरिश ट संल न असे.) 
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तरी ई-िनिवदा ि या करणेपुव  सदरचा ताव शासनाने िनयु त केलेली ई-िनिवदा सिमती समोर सखोल चच  होवून पडताळणी 
अंती म.न.पा. िवधी स लागार यांचे माफत अटी शत  तपासून िनिवदा ि या राबिवणे यो य होईल. सदर िनिवदा ि येकामी ती वष 
अंदाजीत र कम .१५.१० कोटी खच अपे ीत असून ५ वष करीता अंदाजीत र कम .७५.५० कोटी येणारा खच हा १४ या िव  आयोगाचे 

ा त िनधीतून अनु ेय असून सदर खच स महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १६० नुसार मा यता दान करणेत येत आहे. 
शासनाने शहरात दैनंिदन र ते, गटार, यापारी संकुल साफसफाई करणेसाठी मनपा कायम सेवेतील सफाई कमचारी भाग सिमती 

ं . १ ते ४ म ये समान िवभागणी करणेत यावेत तसेच पुरे या माणात कायम कमचा यां या अभावी म तेदाराकडून सफाई कमचारी पुरवठा 
करणेत येवुन ते देिखल भाग सिमती .१ ते ४ म ये समान िवभागणी करणेत यावेत. तसेच या कामी ई-िनिवदा ि या  राबिवणेपुव  सदरचा 

ताव िनिवदा सिमतीपुढे ठेवुन पडताळणी अंती व िवधी स लागार यांचेकडून तपासणी क न िनिवदा ि या करणेत यावी. 
सदर कामाची एक मु त िनिवदा न काढता मनपा भाग सिमती १ ते ४ माणे येक भाग सिमती या कामाची ई-िनिवदा वतं पणे 

काढावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- वषय ं .१६) जळगांव शहर महानगरपा लका होणा या वकास कामाच ेअंमलबजावणी कामी क प स लागार 
पॅनलवर आ कटे ट / इंिज नयर यांची नेमणुक बाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांच ेआलेले याद  तावावर 
नणय घेणे. 
सौ.भारती सोनवणे :- मनपा या मालम ता, खु या जागांच े नयोजन करणे कामी स मा.सद य ी.भगत बालाणी यांचेकडील 
क प स लागार पॅनलवर आ कटे ट/इंिज नअर नेमणुक चा ताव मा य तसेच शासनाने महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयम १९४९ च ेतरतदु स तपासुन कायवाह  करावी. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .१९ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, महानगरपािलकेकडुन कर यात येणा या नागरी कामासंाठी संक पने तयार करणे अंदाजप क 
तयार करणे, शासकीय तरावर तांि क, िव ीय मा यता घेणे, कामांचे िनयोजन करणे, काम करतांना देखरेख ठेवणे, तांि क स ला देणे, 
वेळेवर कामे पुण हो यासाठी कायवाही करणे या साठी स लागार यांचे पॅनेल तयार करणे आव यक आहे.  

महानगरपािलकेची कामे वेळेवर पुण करणे, िविवध िनधीतुन होणारी कामे िनयोजनब द प दतीने क न सव सामा य नागरीकांना 
ता काळ फलदायी ठरणे या अनुषंगाने कायवाही अपेि त असते. मा  अपु या मनु यबळा मुळे ाकलन वेळेवर तयार करणे, कामासाठी 
लागणा या िविवध कार या मा यता घेणे, कामावर पयवे ण ठेवणे, यव थापन करणे ही कामे वेळेवर होत नाहीत.  

शहरातील १) िज हा पिरषद चौक ते ने सन मंडेला चौकापयत र ता कॉ ीटीकरण करणे, २) शा ी टॉवर चौक ते वातं  चौक ते 
महाबळ पयतचा र ता कॉ ीटकरण करणे,३) वातं  चौक ते  नेरी नाका चौकापयतचा र ता कॉ ीटीकरण करणे, ४) प ाळा रे वे गेट ते 
सधी कॉलनी पयत र याचे ( रगरोड) कॉ ीटीकरण करणे, ५) प ाळा रे वेगेट ते सोमाणी ते सोमाणी माकट पयतचा र याचे कॉ ीटीकरण 
करणे व इतर र ते िवकिसत करणे, पावसा या पा या या िनचरा करणेसाठी खु या पज यवाही या िवकिसत करणे, िविवध कार या इमारतीचे 
संक पन, नकाशे, आराखडे तयार करणे, बाजार संकुले बांधकाम, ि डा संकुले बांधकाम, बिगचे तयार करणे, इमारतीतील अंतगत 
सजावटीची कामे करणे, ईले ीकल कामे, पाणी पुरवठा क प, मल:िन सारण क प, बांधा-वापरा-ह तांतरीत करा या त वावरील कामे, 
नागरी-खाजगी सहभाग त वावरील कामे या साठी वा तुिवशारद सेवा, तांि क स लागार सेवा, क प यव थापन स लागार सेवा ई. खाजगी 
स लागारांकडुन घेत यास यामुळे वेळेची मोठया माणावर बचत होवुन कामे वेळेवर पुण होतात. तसेच खाजगी सेवा घेत यामुळे नवीन 
तं ानाचा वापर क न यापक व पात कामांचे िनयोजन सहज श य होते. 

तरी महानगरपािलकेडुन होणा या कामांचे संक पन, नकाशे, आराखडे, आर.सी.सी. संक पन, िनयोजन, यव थापन करणेसाठी 
वा तुिवशारद, खाजगी तांि क स लागार सेवा, इमारत बांधकामासाठी क प यव थापन स लागार सेवा, पाणी पुरवठा व मलिन: सारण 
योजनां या क पासाठी क प यव थापन स लागार सेवा, खाजगी सहभाग त वारील क प / बांधा वापरा ह तांतर करा त वावरील 

क पासाठी स लागार सेवा, सव कारची ईले ीकल कामे कर यासाठी स लागार सेवा ई. सव कार या खाजगी स लागार सेवा नकाशे, 
आराखडे, अंदाजप के, आर.सी.सी.संक पन तयार क न, आव यक सव कार या शासन मा यता घे यासाठी पाठपुरावा करणे, कामाचे 
यव थापन करणे, काम सु  असतांना तांि क पयवे ण ठेवणे, स ला देणे, काम वेळेवर पुण कर यासाठी अचुक िनयोजन क न कामे वेळेवर 

पुण करणे यासाठी उपरो त स लागारांचे ३ वष कालावधीसाठी पॅनेल तयार कर यासाठी िनिवदा मागवुन दर िन चती कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. यानुसार अनुषंिगक अटीशत  तयार क न िनिवदा मागिव याची कायवाही करणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी.  
 

  :-   :-  
  :-  

अनुमोदक :-  पोकळे दल प बबनराव  

 

नगरस चव :- वषय ं .१७) व यमान वधी स मती बरखा त करण,े िज हा यायालय, उ च यायालय, सव च यायालय 
तसेच इतर ठकाणच े वधीत  /  वधी स लागार यांच ेता काळ झाले या नेमणुक र  करणे व न वन पॅनल नमाण करणे 
कामी स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांच ेआलेले तावावर नणय घेणे. 
ी.ल लत को हे :- स मा.सद य ी.भगत बालाणी यांच ेकडील वधी स मती बरखा ती, वधी स लागार नेमणुक र  तसेच 

न वन पॅनल नमाण करणेचा ताव मा य. 
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सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२० पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, िव मान िवधी सिमती बरखा त करणे, िज हा यायालय, उ च यायालय, सव च यायालय 

तसेच इतर िठकाणचे िवधीत  /  िवधी स लागार यांचे झाले या नेमणकु ता काळ र  करणे व निवन पॅनल िनम ण करणेस मा यता दान 
कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर निवन नेमणुकी कामी आव यक ती ि या क न थायी सिमती या मा यतेने ता काळ नेमणुका करणेत 

यावे. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-   
नगरस चव :- वषय ं .१८) मशानभुमीत मोफत लाकड े पुर वणेबाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी याचें आलेले 

तावावर नणय घेणे. 
ी. दल प पोकळे :- जळगांव मनपा तफ यापुव  दे खल मशान भु मत मोफत लाकड े पुर व यात येत होती., मा  

शासना या लेखा प र णा या आ ेपा नुसार सदर सेवा बदंाव थते आहे, शहरात ब याच या माणात दा र य रेषे खाल ल 
नागर क असुन त ेअ यं वधीसाठ  लाकड े खरेद  क  शकत नाह  यांचसेह इतरांना दे खल सदर सेवा मनपातफ पनु च: 
काया वीत करणे बाबत महारा  शासनाच ेअथ वभाग, सामा य शासन वभाग व ऑडीटर जनरल, मुंबई (ए.जी.) यांच े
कडून अ भ ाय मागवुन पुढ ल कायवाह  करण े बाबत स मा.सद य ी.भगत बालाणी यांच े कडील ताव मा य तसेच 
शासनाने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च ेतरतुद स तपासुन कायवाह  करावी. 
ी. नतीन ल ढा :- ठराव ं .५६० द.३/१२/२०१६ चे वाचन केले. या ठरावाचा यपाठपुरावा करणेत यावा.  यापुव  आपण ठराव 

केलेला अस याने शासनाची यास मा यता यावी न यान ेघे याची आव यकता नाह .  

ी. दल प पोकळे :- दा र  रेषखेाल ल व इतर लोकांसाठ  असे नमूद क न ताव पाठवावा. 
ी. नतीन ल ढा :- इतर लोकानंाह  याचा लाभ मळेल का ं? 

ी.भगत बालाणी :- शासनान ेन वन ताव दे यास सांगीतले आहे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२१ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, जळगांव मनपा तफ यापुव  देिखल मशान भुिमत मोफत लाकडे पुरिव यात येत होती. मा  
शासना या लेखा पिर णा या आ ेपा नुसार सदर सेवा बंदाव थेत आहे, शहरात ब याच या माणात दािर य रेषे खालील नागरीक असुन ते 
अ यंिवधीसाठी लाकडे खरेदी क  शकत नाही यांचेसह इतरांना देिखल सदर सेवा मनपातफ पुन च: काय वीत करणे बाबत महारा  
शासनाचे अथ िवभाग, सामा य शासन िवभाग व ऑडीटर जनरल, मंुबई (ए.जी.) यांचे कडून अिभ ाय मागवुन पुढील कायवाही करणेस 
मा यता दान करणत येत आहे. 

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब तची पुतता क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-   
नगरस चव :- वषय ं .१९) आमदार व खासदार अथवा इतर नधीतुन पुर व यात आले या दवाब ती संबंधीत केलेला ठराव 
र  करणेबाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी याचं ेआलेले तावावर नणय घेणे. 
ी.भगत बालाणी :- आमदार व खासदर नधीतून दवाब ती बाब वर ल खच करणेचा ठराव यापुव  शासनाकडसे वखंडनास 

पाठ व यात आलेला आहे यामुळे यापुव  आमदार व खासदार नधीतून दवाब ती खचा बाबत केलेला ठराव र  करणेचा 
ताव मा य. आमदार व खासदार यांच े नधीतून लाईटच े ताव दलेले होत े यांना मंजूर दे यात यावी. 
ी. नतीन ल ढा :- कालांतराने हे दवे बंद पडतात यामुळे त ेदु तीचीह  जबाबदार यावी. 

मा.आयु त :- मनी हायमा ट उभा  नये असा ठराव झालेला आहे व आता हा मा.आमदार व मा.खासदार यांच े नधीतून 
लाईटच े ताव मांडलेला आहे. तर  याबाबत चौकशी करणेत येईल. या ठकाणी सुटेबल असेल तथेे बस वणेत येईल. 
ी.ई ाह म पटेल :- जे अि त वात आहेत यांची देखभाल कोण करणार ? 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२२ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे की, आमदार व खासदार िनधीतुन िदवाब ी बाब वरील खच करणेचा ठराव यापुव  शासनाकडेस 

िवखंडनास पाठिव यात आलेला आहे, यामुळे यापुव  आमदार व खासदार िनधीतून िदवाब ी खच  बाबत केलेला ठराव र  करणेस मा यता 
दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- वषय ं .२०) द.१९/१२/२०१३ ठराव .४० सभागहृाच े मा यतनेे पा रत झालेला सदर ठरावा माणे गाळे 
धारकांना बाजार मु या माणे कंमत ठर व यात येऊन यावर ५ पट दंड आकारणी कर याचा नणय झालेला आहे. सदर 
ठरावा म ये मु यांकन व यावर ८% भाड ेव दंड हे अ यायकारक व बेकायदेशीर अस याबाबत व यमान गाळे धारकांचे 
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हणणे आहे तर  नयमानुसार व वाजवी आकारणी करणेबाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांच े आलेले 
तावावर नणय घेणे. 
ी.भगत बालाणी :- मनपा यापार  संकुलातील गाळेधारकानंा बाजार मु या माणे कंमत ठर व यात येवुन यावर ५ पट दंड 

आकारणी कर याचा नणय झालेला असुन सदर ठरावाम ये मु यांकन व यावर ८ ट के करणे हे अ यायकारक 
अस याबाबत गाळेधारक यां या वनंती अनुस न सदर कामी म.आयु त, म.सहा यक संचालक नगरचना, कर 
मु यांकन/ नधारण करणारे अ धकार  यांची स मती गठ त करणेचा ताव मा य.  गे या अनेक वषापासून गाळेधारक यांचा 

न लंबीत आहे. शासन नणय व कोटाच े नणय तसेच गाळेधारकांशी वचार व नमय क न यासाठ  तीन सद यीय 
स मती गठ त करणेत यावी. याम ये म.आयु त, म.सहा यक संचालक नगरचना, कर मु यांकन/ नधारण करणारे अ धकार  
यांची स मती गठ त करणेत यावी. 
ी.सु नल महाजन :- ह  स मती कायदे शर असेल कां ? 

मा.आयु त :- मा.उ च यायालय व शासन नणयाम ये याबाबत काह ह  नमूद नाह  दसुरे महासभा सावभौम आहे. 
ी. नतीन ल ढा :- हायकोट व शासन यांचा या स मतीमळेु अवमान होईल कां ?  तसेच या स मतीमुळे वेळेचा अप यय 

झालातर या स मतीस जबाबदार धरणेत याव.े 
ी.भगत बालाणी :- स मती शासनाकड ेअहवाल देईल.  

ी. नतीन ल ढा :- १४ स टबर २०१८ रोजी महारा  शासनाने मा.आयु त यांना दलेले प  (महासभा ठराव ं .४०) वाचन 
केले. हे १४ स टबर च ेप  आहे या प ाच ेअनुषंगाने म.आयु त साहेब यांनी प  दले आहे (प  वाचन केले) तर  तु हाला 
जो नणय यायचा असेल तो या. 
* भा.ज.पा. व शवसेना सद य एकाचवेळी बोलत राह याने ग धळाची प रि थती नमाण झाल . 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२३ पा रत कर यात आला. 
याबाबत ी.भगतराम रावलमल बालाणी यांनी चचदर यान लेखी सुचना िदली ती पुढील माणे असा ठराव कर यात आहे की,  

जळगांव शहर महानगरपािलका मालकीचे यापारी गाळे िदघ मुदतीने िदलेले आहेत व यांचे पैकी बहुतांशी गाळेधारकांची भाडेप याची मुदत 
संपलेली आहे. महासभा िवषय .०६ ठराव .४० िद.१९/१२/२०१३ अ वये मुदत संपले या िव मान गाळे धारकांकडे रेडीरेकनरनुसार 
येणा या िकमतीवर भाडे व यासह भाडयाचे ५ पट दंड येणे माणे ठराव पारीत कर यात येऊन अंमलबजावणी करणेत येत आहे व सन २०१२ 
पासुन आजपावेतो आकारणी करणेत येत आहे. सदर बाब अ यायकारक अवा तव व बेकायदेशीर असलेबाबत गाळेधारकांची असोिसएशनने 
िद.११/०९/२०१८ रोजी मा. आयु त यांना प  िदले आहे. तसेच आमदार मा. ी.चंदभुाई पटेल व आमदार मा. ी.सुरेश भोळे यांनी सु दा सदर 
बाबतीत म.आयु तांना प  देऊन असोिसएशनची मागणीम ये थमदशनी त य िदसुन येत आहे व ापुव  झालेली आकारणीची ि या 
ध कादायक असुन करणी ल  घालुन याम ये चुक आढळुन आ यास दु तीची कायवाही करणेस िवनंती केली आहे.  

सबब या करणी वरील झाले या ठराव .४० काय ाचे तरतुदी िव द आहे कवा कसे ाची पडताळणी केली असता “मुदत 
संप यानंतरही गाळेधारकांने गाळा मनपाचे ता यात न देता वत: या ता यात ठेवला असेल अशा गाळयासाठी मुळ गाळाधारक यांचा करार 
संप यापासुन ते पुढील िललाव ि या पुण होईपयतचे कालावधीसाठी गाळा भाडे या वष या रेडीरेकनर नुसार म.नगररचनाकार यांनी िन चत 
केले या गाळाभाडे या ५ पट या दराने मुळ गाळा धारकास भरणे बांधनकारक राहील, असा ठराव कर यात आला.” व झाले या ठरावा माणे 
बाजार मु याचे ८% या माणे वा षक भाडे व यावर ५ पट दंड आकारणी केलेने हणजेच ४०% वा षक (८ X५=४० ) हणजे गाळा जागे या 
बाजार मु याचे ४०% एवढी कमत आकारणी कर यात आलेली आहे.  

भाडे ठरवतांना रेडीरेकनर या संपुण तरतुदी न वापरता जसे मु य र ता स मुख गाळा, आतील गाळा, पिह या मज यावरील गाळा, 
लॉ ट चे े  व इमारतीचे घसारा इ याद चा कोण याही वजावटीची तरतदु िवचारात न घेता सरसकट मु यांकन कर यात येऊन यावर ८% 

माणे भाडे ठरव यात आलेले आहे. यामुळे बहुतांशी गाळाधारकांवर अ याय झाला आहे. तसेच देय असले या भाडयावर ५ पट दंड 
आकार याची तरतुद कोण याही काय ात नाही. तरी या माणे आकरणी करणेत आली आहे जी जाचक व कोण याही तरतुद माणे नाही.  

सदर बाब महारा  शासनाचे  नगर िवकास िवभागाचे .जमनपा२०१७/ . .२५०/निव-२५ िद.१८ िडसबर २०१७ अ वये या 
िनदशात महापािलकेस ठराव .४० चे बाबत शासन तरावर झाले या िनणय मधील कॉलम (ब) माणे : गाळयांचे लंबीत भाडयाबाबत : “ 

जळगांव महानगरपािलके या मालकी या जागेवरील या माकट मधील गाळयांची मुदतवाढ संपली आहे अशा गाळयांचे थकीत भाडे या या 
वष चे (रेडीरेकनर) िश िस द गणकाचे दर िवचारात घेऊन महानगरपािलकने िन चत करावे; सदर र कम वसुल करतांना थकीत रकमेवर 
अिधिनयमातील तरतदुीनुसार २% याज आकार यात यावे.” असे कळिव यात आले आहे हणजेच ५ पट दंड आकारणी बेकायदेशीर 
अस याचे प ट होत आहे.  

 

महानगरपािलके या मुदत संपले या माकटची व यामधील गाळयांची सं या, झालेली आकारणी बरोबर आहे कवा कसे ाचे मु यांकन 
तपासणी. झालेली आकारणी दोष पुण अस यास ती रेडीरेकनरचे तरतुदीनुसार दु ती करणे. मु यांकनावर ८% बाबत आकारणी इ यादी 

माणेची सबब पुढील माणे बाबी तपासणी आव यक आहे.  
१. भाडे ठरिव यासाठी धर यात आलेले मु यांकन रेडीरेकनरचे सव तरतुदीनुसार गाळयांचे मु यांकन कर यात आले आहे कवा कसे ?  

२. मु यांकनाचे ८% माणे वा षक भाडे ठरिवणे ही शासकीय तरतुद बरोबर आहे कवा कसे ?  

३. ठरिवणेत आलेले भाडे ावरील ठराव .४० नुसार दंड ास कायदेशीर आधार आहे कवा कसे ? 

४. शासनाचे िद.१८/१२/२०१७ चे िनणया माणे भाडयाचे थकीत रकमेवर अिधिनयमातील तरतुदीनुसार २% याज आकर यात यावे 

असे नमुद आहे. हे बरोबर आहे कवा कसे ? 

५. मुदत संपले या गाळेधारकांनी गाळा ता यात ठेव यामुळे याचे मु यांकनानुसार भाडे ठरिवणे, यावर याज ठरिवणे तसेच ठराव 

.४० म ये नमुद ५ पट दंड कमी करणे ा िवषयी मे. यायालय अथवा शासनाचे कोण याही आदेश अथवा तरतुदीमुळे सभागृहास 

िनणय घेणेस बाधा अथवा अडचण आहे कवा कसे ?  
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वरील नमुद १ ते ५ बाब या कामाचा अवाका बघता अ यास क न झाले या चुकांची दु ती अतंी पिरपुण ताव तयार कर यात 
येऊन सभागृहास अवगत करणेकामी व िनणय घेणे कामी अिधकारी व सभागृह सद यांची सिमती नेमणे  आव यक आहे. सबब सभागृहाने १) 

मा.आयु त २) मे.स.स. नगररचना कवा नगररचनाकार ३) ी.भगतराम बालाणी ४) अड.सौ.शुिचता हाडा ५) ी.राज  घुगे पाटील ांची 
सिमती गठीत करणेत यावी व सिमतीने लवकरात लवकर अिभ ायासह अहवाल िनणय घेणे कामी सभागृहास सादर करणेस व येणे माणे 
सुचना होणेस मा यता दान कर यात येत आहे.  

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- वषय ं .२१) जळगांव शहरा या मल न सारण योजने अंतगत या क ा या तं ानबाबत एमएमबीआर 
तं ान ऐवजी एसबीआर तं ानाचा वापर करणेबाबत वचार हाव व या ट ने अंदाजप कात यो यती सुधारणा क न 
योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत स मा.सद य ी.भगत रावलमल बालाणी यांच ेआलेले तावावर नणय घेणे. 
सौ.भारती सोनवणे :- स मा.सद य ी.भगत बालाणी यांच कडील मल न सारण योजने अंतगत एमएमबीआर तं ान ऐवजी 
एसबीआर तं ानाचा वापरणे तसेच या तं ाचा य त र त अदयावत तं ान उपल ध अस यास याचा वापर करणेचा 

ताव मा य. 
ी. नतीन ल ढा :- फ त टे नालॉजी बदलून यावी. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२४ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की, जळगांव शहरा या मलिन सारण योजने अतंगत ि या क ा या तं ानबाबत एमएमबीआर 
तं ान एवजी एसबीआर तं ानाचा वापर करणे तसेच या तं ाना यितिर त अदयावत तं ान उपल ध अस यास याचा िवचार होणे व 
या टीने अदंाजप कात यो यती सुधारणा क न योजनेची अमंलबजावणी करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-  
 

नगरस चव :- जादा वषय ं .१) जळगांव शहरा या मंजुर िवकास योजना (जु.ह.) म ये मौजे जळगांव िशवार स.नं.३३७/३ब/१, 
३३७/३ब/२, ३३७/३ब/३, ३३७/३ब/४ या जिमनीवर आर ण .०५ ‘ ाथिमक शाळा ’  व ‘ ि डांगण ’  करीता भुसंपादनातील यो य 
नुकसान भरपाईचा अिधकार व थानांतरण, पुन थापना आिण पुनवसन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादीत करणेबाबत शासनाकडुन आलेले 

तावावर िनणय घेणे. 

ी.भगत बालाणी :- मा.महापौर महोदय, मनपाची आ थक पिर थती पाहता हा िवषय आताच घेणे यो य होणार नाही तसेच सव सद यांना या 
िवषयाची पुण मािहती होणे ज रीचे आहे. 

मा.आयु त :- महासभेची मा यता दयावयाची आहे तसेच हे हायकोट चे कॅल युलेशन आहे. ५०% र कम यांनी आगाऊ मागीतली आहे. 
आपण यांना आता पैसे िदले नाहीत तर ते कोट त सांगतील की मनपा आप या आदेशाचा अवमान करते यामुळे हे ता काळ करणे गरजेचे 
आहे. 

ी.भगत बालाणी :- आता १२ कोटी देऊ नंतर परत १२ कोटी देऊ परंत ूसद यांना याचा पुण अ यास नाही तरी याचा अ यास हावा. 

मा.आयु त :- भुसंपादन तावाला मा यता देणे आव यक आहे. 

ी.िनतीन ल ा :- परंतू आप याकडे याकामी िनधी िश लक आहे कां ? 

मा.आयु त :- भुसंपादनासाठी १५ कोटी पये िश लक आहेत. 

ी.िनतीन ल ा :- मागील बॉडीत सु दा असे िवषय आलेले होते. या िठकाणी ऍ़ ोज नाही तेथे परवानगी िदली नाही. भुसंपादनामुळे वारंवार 
भुदड पडतो. 

मा.आयु त :- अजुनपयत िनवाडा झालेला नाही. ५०% र कम यांनी मागणी केली यापैकी आपण ७०% र कम देऊ शकतो. मनपाने 
भुसंपादनास परवानगी िदली नाही तर कोट चा अवमान होईल व याचा पिरणाम सद यांवरही होऊ शकतो. 

ी.िनतीन ल ा :- असाच िश कांचा सु दा िवषय कोट त आहे तसेच भुसंपादनाचे अनंत िवषय याच कारचे आहेत ते लंबीत आहेत. 

मा.आयु त :- पुढील सभेत भुसंपादनाचे करणांची मािहती व आकडेवारी सादर केली जाईल. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव . २५ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की,  सदरचा ताव स मा.सद  यांना पिरपुण अ यास कर यासाठी  पुढील महासभेत सादर करावा. 
तरी सदरचा ताव तहकुब कर यात येत आहे. 

 

 
  :-   :-  

  :-  
 :-   
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नगरस चव :- जादा वषय ं .२) शहर वाहतुक शाखा जळगांव पोलीस शासनाकडील मागणीनुसार टोईगं हॅन ( े न) -२ नग 
मनपा फंडातुन खरेदी करणे कामी  शासनाकडुन आलेले तावावर िनणय घेणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२६ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की,  मा.पोलीस िनरी क, शहर वाहतुक शाखा यांचेकडील प  जा. .१०३०/२०१७ िद.१८/०९/२०१७ 
जळगांव शहर हे िज ातील मु य बाजारपेठ असुन शहरात मोठया माणात यापारी व बाजार संकुल असुन सदर िठकाणी येणा या 
नागिरकां या वाहनाचे पाक ग किरता पुरेशी यव था नस याने येणारे नागिरक हे यांचे वाहन र यावर उभे क न िनघुन जागात. सदर वाहने 
र यावर पाक के यामुळे सावजिनक वाहतुकीस अडथळा िनम ण होऊन वेळोवेळी वाहतुक क डी होत असते. तसेच जळगांव शहर 
महानगरपािलके या वतीने जळगांव शहरात िविवध िठकाणी नो-पाक ग झोन, वन वे र ते, सम-िवषम पाक ग, पाक ग प े आख यात आलेल 
असुन सदर िठकाणी वाहतुक िनयमाची अंमलबजावणी करणे किरता पय यी साधन नस याने बेिश त वाहन चालकावर भािवपणे कारवाई होत 
नाही. तसेच र यावर होणा या बेिश त पाक गम ये वेळोवेळी र यावर होणा या वाहतुक क डीमुळे अपघात होऊन कायदा व सु यव थेचा 

न िनम ण होत असतो. सदर वाहने बेिश तपणे  पाक करणा या वाहन धारकांवर कायवाही करतांना वाहतुक पोलीस कमचा यासोबत टोईंग 
हेिहकल अस यास सव बेिश त वाहन धारकांवर भावीपणे कारवाई करता येईल  व वाहतुकीस िश त लाग यास मोठया माणावर मदत 

होईल. तरी जळगांव शहरातील वाहतुकी या िनयोजनाकिरता व नागिरकां या सुरि तते या टीने व कायदा व सु यव था राख यासाठी तसेच 
शहरातील वाहतुकीस िश त लागुन वाहतुकीचे िनयम नाकिरता टोईंग े न हॅन ता काळ वाहतुक शहर शाखा जळगांव किरता उपल ध क न 
देणे बाबत मा.पोली िनिर क, शहर वाहतुक शाखा जळगांव यांनी िवनंती केलेली आहे. 

मा.पोलीस िनिर क, शहर वाहतुक शाखा जळगांव यांनी केले या मागणीनुसार जळगांव शहर महानगरपािलकेमाफत २ नग टोईंग 
हेिहकल ( े न) मनपा फंडातुन खरेदी करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
 

  :-   :-  
  :-  

 :-   

नगरस चव :- जादा वषय ं .३) शासकीय कामकाजाकिरता मनपा फंडातुन मा ती िसयाझ-१ नग खरेदी करणे कामी शासनाकडुन 
आलेले तावावर िनणय घेणे. 

ी.भगत बालाणी :- मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांनी मनपाची वाहने न वापर याचा िनणय घेतला आहे परंतू अिधकारी यांना वाहन देणेस 
हरकत नाही. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .२७ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे की,  िव  िवभाग शासन िनणय डी.एस.पी.१०८०/सी.आर.५६४/जी.ई.एन-५ िद.१९/०५/१९८४, 
शासन िनणय .िवअ -१०९१/ . .१२/िविनमय मं ालय मंुबई िद.०१/०५/१९९१ अ वये (१) िनरिनराळया वाहनांचे आयु य खालील अटीव न 
ठरिव यात यावे.  

धाव याचे अंतर (िकलोिमटसम ये ) आिण वाहन वापर याचा कालावधी (वष म ये) यापैकी जे नंतर पुण होईल शासन िनकषानुसार 
िव ीय व शासकीय अिधकार वाहन िन पयोगी ठरिव याबाबत िवभाग मुख / काय लय मुख यांना दान कर यात आलेले आहेत. 

   

१. लॉरी व इतर अवजड मोटार वाहने २००००० १० 

२. मोटार वाहने व जीप २४०००० १० 
३. मोटार सायकली ३००००० १० 

 शासन िनणयानुसार जळगांव शहर महानगरपािलके या मालकीची ६३ वाहने िनलिखत कर यास मा.महासभा ठराव .१९९८, 
िद.१६/०८/२०११, मा.महासभा ठराव .१८२, िद.२९/०१/२०१५ अ वये मा यता दान कर यात आली आहे. तसेच मा. थायी सिमतीने 
त यात नमुद केले या ठरावानुसार सदर वाहने िनलिखत क न िललाव कर यास स म मा यता दान कर यात आलेली आहे.  

  

 

 

१ ठ. .९७ िद.१९/०७/२०१४ १२ वाहने ०५ 

२ ठ. २४९ िद.२३/०४/२०१५ १३ वाहने ०६ 

३ ठ. .२७८ िद.१९/०६/२०१५ ०४ वाहने ०१ 

४ ठ. .२७९ िद.१९/०६/२०१५ ०२ वाहने ०१ 

५ ठ. .३०२ िद.१४/०८/२०१५ ३२ वाहने ०८ 

 महानगरपािलका शासकीय कामकाजाकिरता यापुव  ३५ वाहने शासकीय कामकाजाकिरता कायरत होती. शासन िनणय, 
मा.महासभा व मा. थायी सिमती या मा यतेने ३५ वाहनांपैकी िविवध कारचे २१ वाहने मनपा कामकाजातुन कायम व पी बंद कर यात 
आलेली असुन शासन गतीमान कर याकामी शासकीय वाहने खरेदी करणे आव यक आहे. आज रोजी शासकीय कामकाजाकिरता फ त 
१४ वाहने काय वत आहेत.  

 मा.आयु त सो., यांना महानगरपािलका शासकीय कामकाजाकिरता वेळोवेळी बाहेरगांवी (मंुबई, नािशक, औरंगाबाद) येथे जावे 
लागते तसेच जळगांव शहराचा पाहणी  दौरा करावा लागतो. मा.आयु त सो., यांचे काय लयाकडे काय वत असलेले वाहन शासकीय 
कामकाजाकिरता दसु या िवभागात काय वत ठेवता येईल. वय सहा यक मा.आयु त काय लय यांचेकडील िरपोट माणे निवन वाहन 
मनपा फंडातुन खरेदी करणेस मा यता दान कर यात येत आहे. 

शासनाने सदर कामी आव यक या बाब ची पुतता क न यावी. 
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  :-   :-  

  :-  
 :-   

नगरस चव :- मा.सभागहृनेता ी.ल लत वजय को हे, मा. वरोधी प नेता, ी.सु नल सुपडू महाजन, मा.गटनेता,भा.ज.पा. 
ी.भगत रावलमल बालाणी, मा.गटनेता, शवसेना, ी.अनंत ह र चं  जोशी तसेच मा.गटनेता,एम.आय.एम. ी. बागवान 
रयाज अहेमद अ दलु कर म यांचा मा.महापौर, मा.उपमहापौर यांच ेह त ेस कार करणेत येत असून सवानी यास पठावर 
यावे. (सवाचा स कार करणेत आला) तसेच नव नयु त थायी स मती सद य व म हला बालक याण स मती सद यांचे 
सु दा मा.महापौर व उपमहापौर हे स कार कर त असून सव नव नयु त स मती सद यांनी यास पठावर याव.े (सव 
सद यांचा मा.महापौर व उपमहापौर यांच ेह त ेस कार करणेत आला.) 

 
सामुह क रा गीत गायनानंतर सभेच ेकामकाज संप न झाले. 

              सह /- 
                                                                     महापौर                                     

                                                              जळगांव शहर महानगरपा लका जळगांव 


